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السيـــــاق العــــام للبلـــــــد
العــــاصمــة : بغداد

عدد السكـــان)1( : 32.578مليون 

الجنوب  من  يحدها  العريب،  الخليج  املطلة عىل  اآلسيوية  القارة  غرب  دول  وإحدى  كم2   438،317  : الجغرافيــة  املساحة 

الكويت واململكة العربية السعودية ومن الشامل تركيا، ومن الغرب سوريا واألردن، ومن الرشق إيران.

اللغة الرسميــة :  العربية والكردية 

البنية السياسية :  
يعترب نظام الحكم يف العراق، مبوجب الدستور الحايل، جمهوري دميقراطي برملاين اتحادي/ فيدرايل. وتتألف الحكومة االتحادية من 

السلطات التنفيذية والترشيعية والقضائية، فضال عن العديد من اللجان املستقلة. وهو نظام التعددية الحزبية حيث متارس السلطة 

التنفيذية من قبل رئيس الوزراء ملجلس الوزراء بصفته رئيس الحكومة، فضال عن رئيس العراق، وتناط السلطة الترشيعية يف مجلس 

داخل  قانوناً  املحددة  الوحيدة  واملنطقة  االتحادي  الكيان  كردستان -العراق  إقليم  ويعترب  العراقي.  االتحاد  ومجلس  العراقي  النواب 

العراق. والنظام السيايس لكردستان  -لعراق أيضا جمهوري برملاين دميقراطي، يعتمد التعددية السياسية وتداول السلطة سلمياً ومبدأ 

الفصل بني السلطات. ويقر الدستور العراقي بحكومة إقليم كوردستان وبربملانه كمؤسسة إقليمية وقواتها الرسمية. وبعد نهاية عقد 

السبعينات من القرن املايض، شهد العراق العديد من األحداث السياسية والتي كان لها األثر األكرب عىل األوضاع الحالية يف البالد. من 

أهمها الحرب العراقية اإليرانية عام 1980، وفرض العقوبات االقتصادية عام 1990، وحرب الخليج الثانية إثر اجتياح الكويت عام 1991، 

وحرب الخليج الثالثة عام 2003 وما تالها من سقوط النظام السابق. والزالت الحالة السياسية الراهنة املهيمنة عىل العراق مرتبطة 

بانعكاسات النزاعات املسلحة السابقة والراهنة، الداخلية والخارجية.

http ://www.iraqipresidency.net : املوقع الرسمي للحكومة

النظام االقتصادي : 
يعتمد االقتصاد يف العراق اعتامدا كليا عىل القطاع النفطي حيث يوفر تقليديا حوايل 95 % من إجاميل دخل البلد من العملة 

الصعبة زيادة عىل عىل أنشطة التعدين للنفط والفوسفات والحديد والكربيت والغاز الطبيعي. تقليديا، كان نشاط الصناعات 

الكيامويات  وصناعة  البرتول  تكرير  الفئة  هذه  يف  الرئيسية  الصناعات  وكانت  النفط.  لصناعة  وثيقا  ارتباطا  يرتبط  التحويلية 

واألسمدة. وبرصف النظر عن النفط والغاز، فقد اقترصت صناعة التعدين يف العراق الستخراج كميات صغرية نسبيا من الفوسفات، 

وامللح، والكربيت. وباإلضافة إىل ما ترتب عن الحروب والحصار وبرنامج النفط مقابل الغذاء، منعت املشاكل األمنية، منذ 2003، 

الجهود الرامية إىل إنشاء مؤسسات جديدة باستثناء صناعة البناء والتشييد التي استفادت من الحاجة إىل إعادة البناء بعد الحروب 

العديدة. ومن جهة أخرى، نظراً لغنى األرض باملياه يف السابق، كان قطاع الزراعة يشكل جزء مهم يف االقتصاد العراقي إىل وقت 

العراق  الذي رضب وسط وجنوب  الجفاف  أن  إال  البذور والحبوب والتمور والخرضوات والفاكهة  املنتجات هي  قريب. وأهم 

بسبب التغريات املناخية أدى إىل تراجع الزراعة بشكل كبري يف الوقت الراهن. وعىل الرغم من األنهار العديدة، ظلت صناعة صيد 

األسامك صغرية نسبيا. 

)IQD( العملة : دينار عراقي

1 . http://databank.worldbank.org/data/views/reports/tableview.aspx#s_p
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مؤرشات التنمية)3( : 
 الناتج املحيل االجاميل: 223،508 مليار $، الناتج املحيل اإلجاميل )تعادل القوة الرشائية( للفرد الواحد: $ سنوياً 15.030، نسبة التضخم :1 % )2(

مؤشرات النوع االجتماعي 
المرتبة ذكور/رجال إناث/نساء المؤشر

188 / 123 مؤرش الفجوة بني الجنسني)4( : 0.539 

التعليم    % 

83 81 معدل اإلملام بالقراءة والكتابة)5( )   % (  

االلتحاق باملدارس

-- 42.7 22 املرحلة االبتدائية )6(

-- 61 45 املرحلة الثانوية)7(

-- 20 12 التعليم العايل )8(

الصحة

-- 66 73 العمر املتوقع عند امليالد )سنة( )9(

-- 50 نسبة وفيات األمهات خالل الوالدة )10(      

مشاركة املرأة يف الحياة العامة    % 

-- 69.3 14.5 املشاركة يف القوى العاملة )11(

190 / 47 328 87 النساء يف الربملان)12(

-- 26 2 النساء يف املناصب الوزارية )عدد()13( 

-- -- 93 النساء يف قطاع القضاء)عدد( )14(

2 .http://fr.tradingeconomics.com/iraq/inflation-cpi, 2015

3 . http://databank.worldbank.org/data/views/reports/tableview.aspx#s_p :2014

4 .-Human Development Report 2015  UNDP :Gender Inequality Index –GII

5 . http://data.albankaldawli.org/indicator/SE.ADT.1524.LT.FE.ZS/countries )االبنك الدويل آخر البيانات املتوفرة يف 2013 ) الرشيحة العمرية بني 24-15 عام

نفس املرجع أعاله، 2011. 6

نفس املرجع أعاله. 7

نفس املرجع أعاله ، 2005 . 8

9 . http://data.albankaldawli.org/indicator/SP.DYN.LE00.MA.IN/countries, 2013 :

10 .http://data.albankaldawli.org/indicator/SH.STA.MMRT/countries 2015

11 .http://databank.worldbank.org/data/views/reports/tableview.aspx#s_p 2012 البنك الدويل آخر البيانات املتوفرة يف

12 .http://www.parliament.iq/Representative.aspx و32 يف إقليم كردستانhttp://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm 2015   26.5 أي ما يقارب

13 .  http://www.ipu.org/pdf/publications/wmnmap14_en.pdf

خالل الفرتة ما بعد عام 2003 ولغاية نهاية 2014، فقد بلغ عدد القاضيات 93 بعد ان كان العدد ال يتعدى 7 قاضيات قبل هذه املدة، وتصدرت منصب قايض االدعاء العام 58 قاضية وقاضيات التحقيق . 14

 http://www.iraqja.iq/view.2690/ 2014.15 قاضية و10 قاضيات جنح و10 يف ملحكمتي األحوال والبداءة
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الحقوق، الحريات والمشاركة المدنية والسياسية 
الدستور العراقي الصادر عام 2005

القانون املدين العراقي رقم 40 لسنة 1951 وتعديالته
قانون االنتخابات العراقي رقم 16 لسنة 2005 واملعدل بالقانون رقم 26 لسنة 2009

القانون رقم 8 الخاص بأحكام الرتشيح ملنصب رئيس الجمهورية لسنة 2012 
قانون انتخاب مجالس املحافظات واألقضية والنواحي رقم 36 لسنة 2008 املعدل بالقانون رقم 114 لسنة 2012 

قانون انشاء املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات رقم 11 لسنة 2007

قانون  سن  يجوز  ال  أ(  للترشيع  أساس  مصدر  وهو  الرسمي،  الدولة  دين  اإلسالم   : »أوال 

يتعارض مع ثوابت احكام اإلسالم، ب( ال يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الدميقراطية، 

ج( ال يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات األساسية الواردة يف هذا الدستور. 

كام  العراقي،  الشعب  لغالبية  اإلسالمية  الهوية  عىل  الحفاظ  الدستور  هذا  يضمن   : ثانيا 

ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع األفراد يف حرية العقيدة واملامرسة الدينية كاملسيحيني 

متييز  دون  القانون  أمام  متساوون  2()15(»العراقيون  املندائيني«.)املادة  والصابئة  واألزديني 

بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو األصل أو اللون أو الدين أو املذهب أو املعتقد أو 

الرأي أو الوضع االقتصادي أو االجتامعي« ) املادة 14()16(. و»لكل فرد الحق يف الحياة واألمن 

والحرية، وال يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إال وفقا للقانون، وبناًء عىل قرار 

صادر من جهة قضائية مختصة« )املادة 15()17(. »تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيني، 

: تكفل الدولة  وتكفل الدولة اتخاذ االجراءات الالزمة لتحقيق ذلك« )املادة 16()18(. »)...( ثالثاً 

حق تأسيس النقابات واالتحادات املهنية، أو االنضامم إليها، وينظم ذلك بقانون« )املادة 22()19(. 

الخاصة مصونة ويحق للاملك االنتفاع بها واستغاللها والترصف بها يف حدود  امللكية   : »أوال 

القانون. ثانياً : ال يجوز نزع امللكية إال ألغراض املنفعة العامة مقابل تعويض عادل، وينظم ذلك 

بقانون. ثالثاً : أ( للعراقي الحق يف التملك يف أي مكان يف العراق )...(«. )املادة  23()20( أوال : 

تكفل الدولة للفرد ولألرسة وبخاصة الطفل واملرأة الضامن االجتامعي والصحي، واملقومات 

األساسية للعيش يف حياة حرة كرمية، تؤمن لهم الدخل املناسب، والسكن املالئم. 

املساواة
الحقوق 

املدنية

الدستور العراقي الصادر عام 2005. 15

 نفس املرجع أعاله. 16

نفس املرجع أعاله. 17

نفس املرجع أعاله. 18

نفس املرجع أعاله. 19

نفس املرجع أعاله. 20
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ثانياً : تكفل الدولة الضامن االجتامعي والصحي للعراقيني يف حال الشيخوخة أو املرض أو العجز 
عن العمل أو الترشد أو اليتم أو البطالة، وتعمل عىل وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر 
لهم السكن واملناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون«.)املادة 30()21(»تكفل 
الدولة ومبا ال يخل بالنظام العام واآلداب. 1 -حرية التعبري عن الرأي بكل الوسائل. 2 -حرية 
الصحافة والطباعة واإلعالن واإلعالم والنرش. 3 -حرية االجتامع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون«.

وغريها  وااللكرتونية  والهاتفية  والربقية  الربيدية  واملراسالت  االتصاالت  38()22(»حرية  )املادة 
مكفولة، وال يجوز مراقبتها أو التنصت عليها، أو الكشف عنها، إال لرضورة قانونيٍة وأمنية، وبقرار 
قضايئ«.)املادة 40()23(»لكل فرد حرية الفكر والعقيدة والضمري«.)املادة 42()24(»أوال : للعراقي 
حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه. ثانيا : ال يجوز نفي العراقي، أو أبعاده، أو 
حرمانه من العودة إىل الوطن«.)املادة 44()25( كام »1 - : تحرص الدولة عىل تعزيز دور مؤسسات 
لتحقيق  السلمية  الوسائل  مع  ينسجم  مبا  واستقالليتها،  وتطويرها  ودعمها  املدين،  املجتمع 
األهداف املرشوعة لها، وينظم ذلك بقانون 2 - : تحرص الدولة عىل النهوض بالقبائل والعشائر 
العراقية وتهتم بشؤونها مبا ينسجم مع الدين والقانون وتعزز قيمها اإلنسانية النبيلة ومبا يساهم 
االنسان«.)املادة 45()26( تتناىف مع حقوق  التي  العشائرية  األعراف  املجتمع ومتنع   يف تطوير 

-1كل شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية غري محجوز عليه يكون كامل االهلية 

والوصاية  الوالية  ألحكام  وناقصوها  االهلية  فاقدو  -2ويخضع  املدنية.  حقوقه  ملبارشة 

والقوامة طبقاً للرشوط ووفقاً للقواعد املقررة بالقانون«. )املادة 46()27( » سن الرشد هي 
مثاين عرشة سنة كاملة«. )املادة 106()28(

املساواة
الحقوق 

املدنية

........................... الفجـــوات

الدستور العراقي الصادر عام 2005. 21

نفس املرجع أعاله. 22

نفس املرجع أعاله. 23

نفس املرجع أعاله. 24

نفس املرجع أعاله. 25

نفس املرجع أعاله. 26

القانون املدين العراقي رقم 40 لسنة 1951 . 27

نفس املرجع أعاله. 28
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الدستور العراقي الصادر عام 2005. 29

نفس املرجع أعاله. 30

نفس املرجع أعاله. 31

نفس املرجع أعاله. 32

نفس املرجع أعاله. 33

نفس املرجع أعاله. 34

قانون االنتخابات العراقي رقم 16 لسنة 2005 واملعدل بالقانون رقم 26 لسنة 2009. 35

نفس املرجع أعاله. 36

قانون انتخاب مجالس املحافظات واألقضية والنواحي رقم 36 لسنة 2008 املعدل بالقانون رقم 114 لسنة 2012. 37

قانون انشاء املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات رقم 11 لسنة 2007. 38

قانون أحكام الرتشيح ملنصب رئيس الجمهورية لسنة 2012. 39

قانون االنتخابات العراقي رقم 16 لسنة 2005 و املعدل بالقانون رقم 26 لسنة 2009. 40

العام  الرسي  باالقرتاع  ميارسها  ورشعيتها،  السلطات  مصدر  الشعب  للقانون،  »السيادة 
املشاركة يف  الدستورية«.)املادة 5()29(»للمواطنني، رجاالً ونساًء حق  املبارش وعرب مؤسساته 
والرتشيح«. واالنتخاب  التصويت  فيها حق  مبا  السياسية  بالحقوق  والتمتع  العامة  الشؤون 

)املادة  20( )30( »أوال : أ( حرية اإلنسان وكرامته مصونة. ب( ال يجوز توقيف أحد أو التحقيق 
معه إال مبوجب قرار قضايئ)...( ثانياً : تكفل الدولة حامية الفرد من اإلكراه الفكري والسيايس 
»الرقيق«،  العبيد  وتجارة  والعبودية  »السخرة«،  القرسي  العمل  يحرم   : ثالثاً  والديني)...( 
تأسيس  حرية   : 37()31(»أوال  املادة  بالجنس«.)  واإلتجار  واألطفال،  بالنساء  اإلتجار  ويحرم 
الجمعيات واألحزاب السياسية، أو االنضامم إليها مكفولة، وينظم ذلك بقانون. ثانيا : ال يجوز 
إجبار أحد عىل االنضامم إىل أي حزب أو جمعية أو جهة سياسية، أو إجباره عىل االستمرار 
يف العضوية فيها«.)املادة 39()32(»يشرتط يف املرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون أوال : عراقي 
بالوالدة من أبويني عراقيني، ثانيا : كامل األهلية وأتم األربعني سنة من عمره، ثالثا : ذا سمعة 
للوطن)...(«. واإلخالص  والعدالة  واالستقامة  بالنزاهة  له  ومشهودا  سياسية  وخربة  حسنة 

)املادة  68( )33(»تكفل الدولة حامية السجناء واملترضرين السياسيني«.)املادة 128( )34(
»يتمتع بحق االنتخاب كل من بلغ سن الثامنة عرش وكان كامل األهلية وعراقي الجنسية 
سنة   30 العمر  من  بالغا  لالنتخابات  املرشح  3()35(»يكون  الناخبني«.)املادة  بجداول  ومقيد 
وحاصال عىل شهادة الثانوية العامة«.)املادة 6()36(»وجوب احرتام نسبة تواجد املرأة دستوريا 

يف املجالس املنتخبة بنسبة 25  %«.)املادة 13( )37( 
)...( يتألف مجلس املفوضني من تسعة اعضاء اثنان منهم عىل االقل من القانونيني يختارهم 
مجلس النواب باالغلبية بعد ترشيحهم من )لجنة من مجلس النواب( عىل ان يكونوا من ذوي 
االختصاص والخربة واملشهود لهم بالكفاءة والنزاهة واالستقاللية مع مراعاة متثيل النساء«.

)املادة 3( )38( 
»املرشح يتعني أن يكون عراقيا بالوالدة من أب و أم عراقيني وأن يكون حاصال عىل شهادة 

تعليم جامعي«)املادة 1( )39( 

املساواة

الحقوق 

السياسية

»يف حالة فقد العضو لعضوية الربملان يحل محله من يليه يف القامئة ولو كان املقعد مخصص 
المرأة فال يشرتط أن تحل محلها امرأة إال لو أثر ذلك عىل نسبة مقاعد النساء«.)املادة  14( )40( 

الفجـــوات



10

النظـام القــانـوني لجمهــورية العـــراق  

الحق في التعليم وفي التدريب
الدستور العراقي الصادر عام 2005 

قانون التعليم اإللزامي العراقي رقم 118 لسنة 1976

قانون العمــــل العراقي الجديد الصادر عام 11 ترشين الثاين 2014

قانون مكافأة املتدربني يف مراكز التدريب املهني التابعة لوزارة العمل والشؤون االجتامعية، رقم 38 لسنة 2008

قانون التقاعد والضامن االجتامعي للعامل رقم )39( لسنة 1971 الوقائع العراقية، رقم العدد :1976 وتعديالته إىل حد القانون رقم )21( لسنة 2007
قانون تعويض املترضرين جراء العمليات الحربية واألخطاء العسكرية والعمليات االرهابية رقم )20( لسنة 2009

»أوالً : اللغة العربية واللغة الكردية هام اللغتان الرسميتان للعراق وللعراقيني الحق يف تعليم 

أبنائهم باللغة األم كالرتكامنية والرسيانية واألرمنية يف املؤسسات التعليمية الحكومية، وفقا 

للضوابط الرتبوية)...(«. )املادة 4()41( »أوال   -)...( ب( )...( ترعى النشء والشباب وتوفر لهم 

الظروف املناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم. ثانياً : لألوالد حٌق عىل والديهم يف الرتبية والرعاية 

تكفله  وحق  املجتمع  لتقدم  أساس  عامل  التعليم   : و»أوالً   )42()29 )املادة  والتعليم،)...(«. 

الدولة، وهو إلزامي يف املرحلة االبتدائية، وتكفل الدولة مكافحة االمية . ثانياً : التعليم املجاين 

حق لكل العراقيني يف مختلف مراحله. ثالثا : تشجع الدولة البحث العلمي لألغراض السلمية 

مبا يخدم اإلنسانية، وترعى التفوق واإلبداع واالبتكار ومختلف مظاهر النبوغ. رابعاً : التعليم 

الخاص واألهيل مكفول وينظم بقانون«. )املادة 34()43(و »تكون االختصاصات اآلتية مشرتكة 

بني السلطات االتحادية وسلطات األقاليم : )...(. سادسا : رسم السياسة التعليمية والرتبوية 

العامة بالتشاور مع األقاليم واملحافظات غري املنتظمة يف إقليم )...(«. )املادة 114()44( 

»التعليم يف مرحلة الدراسة االبتدائية مجاين وإلزامي لجميع األوالد الذين يكملون السادسة 

من العمر، عند ابتداء السنة الدراسية، أو يف 31/12 من تلك السنة«. )املادة 1()45( 
»أوالً : يُعاد الطلبة الذين حرموا من الدراسة ألسباب تتعلق مبوضوع هذا القانون إىل مقاعد 

الدراسة وفق ضوابط تحددها الجهات ذات العالقة )...(”. )املادة 14()46(

املساواة الحق يف 

التعليم 

........................... الفجـــوات

»لكل فرد متدرب الحق يف تقايض مكافأة تدريب دون إخالل بقواعد تكافؤ الفرص يف 
التدريب املهني«.)املادة 1()47( 

»أوال : يهدف التدريب املهني إىل ما يأيت : أ( تدريب الشباب ما قبل التشغيل. ب(ـ إعادة 
وإعادة  املهارات  تطوير  جـ(ـ  للبطالة.  واملعرضني  العمل  عن  العاطلني  العامل  تدريب 
تدريب العامل لرفع مستوى كفاءتهم املهنية واإلنتاجية. ثانيا : تحدد االتفاقات الجامعية 
حقـوق وواجبات العمـال وأصحاب العمل فيام يتعلق بالتدريب املهني«. )املادة 19()48( 

املساواة الحق يف 

التدريب 

الدستور العراقي الصادر عام 2005. 41

نفس املرجع أعاله. 42

نفس املرجع أعاله. 43

نفس املرجع أعاله. 44

قانون التعليم اإللزامي العراقي رقم 118  لسنة 1976. 45

قانون تعويض املترضرين جراء العمليات الحربية واالخطاء العسكرية والعمليات االرهابية رقم )20( لسنة 2009. 46

قانون مكافآت التدريب املهني رقم 38 لسنة  2008. 47

قانون العمــــل العراقي الصادر عام 11 ترشين الثاين 2014. 48
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»أوالً : تقدم مراكز التدريب املهني العامة والخاصة برامج التدريب املهني إىل مكتب 
انواع  النصح حول  تقديم  التشغيل  مكتب  ويتوىل  القانون،  هذا  ألحكام  وفقاً  التشغيل 
برامج  تؤدي  أن  : يجب  ثانياً  التدريب  بعد  التشغيل  وتنظيم  التدريب،  برامج  مهارات 
التدريب التي تقدمها مراكز التدريب املهني العامة والخاصة إىل تهيئة كفاءات مهنية 
العامل  منظامت  مع  بالتنسيق  استشارية  لجنة  املختصة  الجهة  وتشكل  متميزة  وطنية 
التدريب،  ومناهـج  الربامج،  ومدد  وأنواع  املهارات  معايري  لتحديد  العمل  واصحاب 
التي  املهـارة  شهادات  وأنواع  بالتدريب  املتدرب  التحاق  ورشوط  االمتحان،  ومتطلبات 

متنح ودراسة اإلمكانية من حيث مدة التدريب وأجر املتدرب«.)املادة 20( )49( 
»أ( يخضع جميع موظفي ومستخدمي املؤسسة، لدورات تدريبية فنية يف االختصاصات 
املختلفة للضامن االجتامعي، يرشف عليها ويديرها أكفاء الخرباء واالخصائيني يف املؤسسة، 
النتائج  وتعترب  الدويل وسواهم.  العمل  الجامعيني وخرباء مكتب  االساتذة  بالتعاون مع 
اإليجابية يف اجتياز هذه الدورات، من أهم رشوط الرتفيع واملكافاة والتقدير يف املؤسسة. 
ب( تضع املؤسسة منهاجا خاصا لتدريب عدد من العامل النقابيني كل عام، عىل جميع 
اختصاصات الضامن االجتامعي وفروعه. ويحدد عدد هؤالء باالتفاق بني إدارة املؤسسة 
واالتحاد، ويتم ترشيحهم من قبل االتحاد. وتتوىل املؤسسة دفع أجور العامل خالل املدة 
املحددة لتدريبهم، وتقوم بإجراء امتحان لهم يف نهاية املدة، وتحدد لهم درجات النجاح. 
جـ( يجوز للمؤسسة أن توفد املتفوقني من املوظفني والنقابيني يف الدورات، يف بعثات 
املتفوقني يف  النقابيني  للعامل  تكون  د(  الخارج.  إىل  نفقتها  للتخصص، عىل  أو  تدريبية 
القانونية  الرشوط  فيهم  توفرت  إذا  املؤسسة،  يف  التعيني  يف  األوىل  األفضلية  الدورات، 

األخرى للتعيني«.)املادة 17( )50( 

املساواة

الحق يف 

التدريب 

........................... الفجـــوات

قانون العمــــل العراقي الصادر عام 11 ترشين الثاين 2014. 49

قانون التقاعد والضامن االجتامعي للعامل رقم )39( لسنة 1971 الوقائع العراقية، رقم العدد:1976 وتعديالته إىل حد القانون املرقم )21( لسنة 2007. 50
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الوضع القانوني وحقوق المرأة داخل األسرة وحقها في منح جنسيـتها ألطفالها
الدستور العراقي الصادر عام 2005

قانون األحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتعديالته اىل حد سنة 1999
القانون املدين العراقي رقم 40 لسنة 1951

قانون الجنسية العراقي رقم 26 لسنة 2006
قانون العقوبات العراقي، رقم 111/ 1969 و تعديالته اىل حد 2009

واألخالقية  الدينية  وقيمها  كيانها  عىل  الدولة  وتحافظ  املجتمع،  أساس  األرسة  أ(   : »أوال 

والوطنية. ب( تكفل الدولة حامية األمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشء والشباب 

: لألوالد حٌق عىل والديهم  ثانياً  لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.  املناسبة  الظروف  لهم  وتوفر 

يف الرتبية والرعاية والتعليم، وللوالدين حق عىل أوالدهم يف االحرتام والرعاية، والسيام يف 

حاالت العوز والعجز والشيخوخة. ثالثاً : يحظر االستغالل االقتصادي لألطفال بصوره كافة، 

وتتخذ الدولة اإلجراء الكفيل بحاميتهم. رابعا : متنع كل أشكال العنف والتعسف يف األرسة 

واملدرسة واملجتمع«.)املادة 29()51(»العراقيون أحرار يف االلتزام بأحوالهم الشخصية حسب 

دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم وينظم ذلك بقانون«.)املادة 41( )52( 

هذه  تتناولها  التي  املسائل  جميع  عىل  القانون  هذا  يف  الترشيعية  النصوص  »1 -ترسي 

النصوص يف لفظها أو يف فحواها.  2-إذا مل يوجد نص ترشيعي ميكن تطبيقه فيحكم مبقتىض 

مبادئ الرشيعة اإلسالمية األكرث مالءمة لنصوص هذا القانون  3-تسرتشد املحاكم يف كل ذلك 

التي  البالد اإلسالمية األخرى  العراق ويف  القضاء والفقه اإلسالمي يف  التي أقرها  باألحكام 
تتقارب قوانينها من القوانني العراقية«.)املادة 1()53(

اإلطار

بالنسبة للطائفة اإلنجيلية األسقفية العربية

املشرتكة  الحياة  رابطة  إنشاء  غايته  رشعاً  له  تحل  وامرأة  رجل  بني  عقد  و»1  -الزواج 

والنسل.  2- إذا تحقق انعقاد الزوجية لزم الطرفني أحكامها املرتتبة عليه حني انعقاده. 

من  بأكرث  الزواج  يجوز  4 -ال  عقداً.  تعترب  ال  والخطبة  الفاتحة  وقراءة  بالزواج  3  -الوعد 

واحدة إال بإذن القايض ويشرتط إلعطاء اإلذن تحقق الرشطني التاليني : أ( أن تكون للزوج 

كفاية مالية إلعالة أكرث من زوجة واحدة. ب( أن تكون هناك مصلحة مرشوعة. 5 -إذا 

خيف عدم العدل بني الزوجات فال يجوز التعدد ويرتك تقدير ذلك للقايض«. )املادة 3( )54( 

املساواة الزواج 

الدستور العراقي الصادر عام 2005. 51

نفس املرجع أعاله. 52

قانون األحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتعديالته إىل حد سنة1999. 53

نفس املرجع أعاله. 54
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»1 - ال ينعقد عقد الزواج إذا فقد رشطاً من رشوط االنعقاد أو الصحة املبينة فيام ييل : أ( 
بأنه  واستيعابهام  اآلخر  كالم  العاقدين  من  كل  والقبول. ب( سامع  اإليجاب  اتحاد مجلس 
املقصود منه عقد الزواج. ج  - موافقة القبول لإليجاب. د( شهادة شاهدين متمتعني باألهلية 
القانونية عىل عقد الزواج. ه( أن يكون العقد غري معلق عىل رشط أو حادثة غري محققة.  2- 
ينعقد الزواج بالكتابة من الغائب ملن يريد أن يتزوجها برشط أن تقرأ الكتاب أو تقرؤه عىل 
الشاهدين وتسمعهام عبارته ونشهدهام عىل أنها قبلت الزواج منه.  3- الرشوط املرشوعة 
التي تشرتط ضمن عقد الزواج معتربة يجب اإليفاء بها  4- للزوجة طلب فسخ العقد عند 
عدم إيفاء الزوج مبا اشرتط ضمن عقد الزواج«. )املادة 6()55( »1 -يشرتط يف متام أهلية الزواج 
العقل وإكامل الثامنة عرشة)...(«. )املادة 7()56( و»1  -ال يحق ألي من األقارب أو األغيار إكراه 
أي شخص، ذكراً كان أم أنثى عىل الزواج دون رضاه، ويعترب عقد الزواج باإلكراه باطالً، إذا مل 
يتم الدخول، كام ال يحق ألي من األقارب أو األغيار، منع من كان أهالً للزواج، مبوجب أحكام 
هذا القانون من الزواج. 2 -يعاقب من يخالف أحكام الفقرة )1( من هذه املادة، بالحبس مدة 
ال تزيد عىل ثالثة سنوات، وبالغرامة أو بإحدى هاتني العقوبتني، إذا كان قريباً من الدرجة 
األوىل. أما إذا كان املخالف من غري هؤالء، فتكون العقوبة السجن مدة ال تزيد عىل عرش 
سنوات، أو الحبس مدة ال تقل عن ثالث سنوات. 3 -عىل املحكمة الرشعية، أو محكمة املواد 
املخالف ألحكام  بحق  القانونية  التعقيبات  التحقيق التخاذ  إىل سلطات  اإلشعار  الشخصية 
الفقرة )1( من هذه املادة. ولها توقيفه لضامن حضوره أمام السلطات املذكورة، ويحق ملن 
تعرض لإلكراه أو املنع، مراجعة سلطات التحقيق مبارشة بهذا الخصوص«. )املادة  9()57( »يسجل 
عقد الزواج يف املحكمة املختصة بدون رسم يف سجل خاص وفقاً للرشوط اآلتية :  1-تقديم 
بيان بال طابع يتضمن هوية العاقدين وعمرهام ومقدار املهر وعدم وجود مانع رشعي من 
الزواج عىل أن يوقع هذا البيان من العاقدين ويوثق من مختار املحلة أو القرية أو شخصني 
معتربين من سكانها.  2-يرفق البيان بتقرير طبي يؤيد سالمة الزوجني من األمراض السارية 
واملوانع الصحية وبالوثائق األخرى التي يشرتطها القانون. 3 -بدون ما تضمنه البيان يف السجل 
ويوقع بإمضاء العاقدين أو بصمة إبهامهام بحضور القايض ويوثق من قبله وتعطى للزوجني 
حجة بالزواج  4-يعمل مبضمون الحجج املسجلة وفق أصولها بال بينة، وتكون قابلة للتنفيذ 
ال  مدة  بالحبس  5  -يعاقب  املختصة.  املحكمة  لدى  عليها  يعرتض  مل  ما  باملهر،  يتعلق  فيام 
تقل عن ستة أشهر، وال تزيد عىل سنة، او بغرامة ال تقل عن ثالمثائة دينار، وال تزيد عىل 
ألف دينار، كل رجل عقد زواجه خارج املحكمة، وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن 
قيام  مع  آخر  زواجاً  املحكمة  خارج  عقد  إذا  سنوات،  عىل خمس  تزيد  وال  سنوات،  ثالث 

الزوجية«. )املادة  10()58(

املساواة الزواج 

قانون األحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتعديالته إىل حد سنة1999. 55

نفس املرجع أعاله. 56

نفس املرجع أعاله. 57

نفس املرجع أعاله. 58
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الزوج متعسفاً يف طلب  إذا كان  الزوجة مبطاوعة زوجها، وال تعترب ناشزاً   2- ال تلزم   )...(«
بوجه  واإلرضار  التعسف  قبيل  من  ويعترب  عليها،  التضييق  أو  بها  اإلرضار  قاصداً  املطاوعة 
خاص ما ييل : أ( عدم تهيئة الزوج لزوجته بيتاً رشعياً يتناسب مع حالة الزوجني االجتامعية 
واالقتصادية. ب( إذا كان البيت الرشعي املهيأ بعيداً عن محل عمل الزوجة، بحيث يتعذر 
معه التوفيق بني التزاماتها البيتية والوظيفية. ج( إذا كانت األثاث املجهزة للبيت الرشعي ال 
تعود للزوج. د( إذا كانت الزوجة مريضة مبرض مينعها من مطاوعة الزوج. 3 -عىل املحكمة أن 
ترتيث يف إصدار الحكم بنشوز الزوجة حتى نقف عىل أسباب رفضها مطاوعة زوجها)...(«.

)املادة 25( )59( 

املساواة

الزواج 

تحقق  اإلذن  إلعطاء  ويشرتط  القايض  بإذن  إال  واحدة  من  بأكرث  الزواج  يجوز  ال   -4 )...(«
الرشطني التاليني : أ( أن تكون للزوج كفاية مالية إلعالة أكرث من زوجة واحدة. ب( أن تكون 
هناك مصلحة مرشوعة. 5- إذا خيف عدم العدل بني الزوجات فال يجوز التعدد ويرتك تقدير 
ذلك للقايض. 6 -كل من أجرى عقداً بالزواج بأكرث من واحدة خالفاً ملا ذكر يف الفقرتني 4 و5 
يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عل سنة أو بالغرامة مبا ال يزيد عىل مائة دينار أو بهام. 7 -إستثناء 
من أحكام الفقرتني 4 و5 من هذه املادة يجوز الزواج بأكرث من واحدة إذا كان املراد الزواج 
بها أرملة«.)املادة 3()60(»ينعقد الزواج بإيجاب يقيده لغة أو عرفاً من أحد العاقدين وقبول 
)61( و»إذا طلب من أكمل الخامسة عرشة من  )املادة 4(  من اآلخر ويقوم الوكيل مقامه« 
العمر الزواج، فللقايض أن يأذن به، إذا ثبت له أهليته وقابليته البدنية، بعد موافقة وليه 
الرشعي، فإذا امتنع الويل طلب القايض منه موافقته خالل مدة يحددها له، فإن مل يعرتض 
أو كان اعرتاضه غري جدير باالعتباري أذن القايض بالزواج. وللقايض أن يأذن بزواج من بلغ 
الخامسة عرشة من العمر إذا وجد رضورة قصوى تدعو إىل ذلك ويشرتط إلعطاء اإلذن تحقق 
البلوغ الرشعي والقابلية البدنية«.)املادة 8()62(»1 -إذا أقر أحد المرأة أنها زوجته، ومل يكن 
هناك مانع رشعي أو قانوين وصدقته ثبتت زوجيتها له بإقراره. 2- إذا أقرت املرأة أنها تزوجت 
فالناً وصدقها يف حياتها ومل يكن هناك مانع قانوين أو رشعي ثبت الزواج بينهام وإن صدقها 
بعد موتها فال يثبت الزواج«.)املادة 11()63(»يصح للمسلم أن يتزوج كتابية، وال يصح زواج 
املسلمة من غري املسلم«.)املادة 17()64(»)...( 4- عىل املحكمة أن تقيض بنشوز الزوجة، بعد 
أن تستنفذ جميع مساعيها يف إزالة األسباب التي تحول دون املطاوعة)...(«.)املادة 25( )65( 
»1  -ليس للزوج أن يسكن مع زوجته بغري رضاها رضتها يف دار واحدة. 2  -للزوج أن يسكن 
مع زوجته يف دار الزوجية ولده من غريها حتى سن البلوغ. 3  -عىل الزوج إسكان أبويه أو 
أحدهام مع زوجته يف دار الزوجية، وليس للزوجة االعرتاض عىل ذلك. 4  -للزوج أن يسكن 
مع زوجته يف دار واحدة من يكون مسؤوالً عن إعالتهم رشعاً، برشط أن ال يلحقها رضر من 
ذلك«.)املادة 26()66(»ال طاعة للزوج عىل زوجته يف كل أمر مخالف ألحكام الرشيعة وللقايض 

أن يحكم لها النفقة«.)املادة 33( )67(

الفجـــوات
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»لكل من الزوجني، طلب التفريق عند توافر أحد األسباب اآلتية. 1)...( 2  -إذا ارتكب الزوج 
اآلخر، الخيانة الزوجية. ويكون من قبيل الخيانة الزوجية، مامرسة الزوج اللواط، بأي وجه 

من الوجوه)...(«.)املادة 40( )68( 
بناء عىل  إال  فيها  اتخاذ أي إجراء  أو  الزوجني  الزنا ضد أي من  »1 -ال يجوز تحريك دعوى 
شكوى الزوج اآلخر. وال تقبل الشكوى يف األحوال التالية : أ( إذا قدمت الشكوى بعد انقضاء 
ثالثة أشهر عىل اليوم الذي اتصل فيه علم الشايك بالجرمية. ب( إذا ريض الشايك باستئناف 
الشايك.  برىض  تم  الزنا  ان  ثبت  إذا  ج(  بالجرمية.  علمه  اتصال  من  بالرغم  الزوجية  الحياة 
2 -يقصد بالزوج يف حكم هذه املادة من تتوافر فیه هذه الصفة وقت وقوع الجرمية ولو 
زالت عنه بعد ذلك. ويبقى حق الزوج يف تحريك دعوى الزنا الذي ترتكبه زوجته إىل انتهاء 

أربعة أشهر بعد طالقها«.)املادة 378( )69(

املساواة

الخيانة 

الزوجية

»يعاقب بالحبس الزوجة الزانية ومن زنا بها ويفرتض علم الجاين بقيام الزوجة ما مل يثبت من 
جانبه أنه مل يكن يف مقدوره بحال العلم بها. 2 -ويعاقب بالعقوبة ذاتها الزوج إذا زنا يف منزل 
الزوجة«.)املادة 377()70(»يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل ثالث سنوات من فاجأ زوجته أو 
أحد محارمه يف حالة تلبسها بالزنا أو وجودها يف فراش واحد مع رشيكها فقتلهام يف الحال أو 
قتل أحدهام أو اعتدى عليهام أو عىل أحدهام اعتداء افىض إىل املوت أو اىل عاهة مستدمية. 
وال يجوز استعامل حق الدفاع الرشعي ضد من يستفيد من هذا العذر وال تطبق ضده احكام 

الظروف املشددة«.)املادة 409( )71(

الفجـــوات

»أوالً : الطالق رفع قيد الزواج بإيقاع من الزوج أو من الزوجة وإن وكلت به أو فوضت أو 
من القايض. وال يقع الطالق إال بالصيغة املخصصة له رشعاً. ثانياً : ال يعتد بالوكالة يف إجراءات 
أن  الطالق  أراد  الطالق«.)ملادة 34()72(»1  -عىل من  إيقاع  والتحكيم ويف  االجتامعي  البحث 
يقيم الدعوى يف املحكمة الرشعية يطلب إيقاعه واستحصال حكم به فإذا تعذر عليه مراجعة 
الزواج  2  -تبقى حجة  العدة.  مدة  املحكمة خالل  الطالق يف  تسجيل  عليه  املحكمة وجب 
الزوج  أن  للمحكمة  الزوج زوجته وتبني  3  -إذا طلق  املحكمة.  إبطالها من  إىل حني  معتربة 
متعسف يف طالقها وأن الزوجة أصابها رضر من جراء ذلك، تحكم املحكمة بطلب منها عىل 
يتجاوز  ال  أن  عىل  جملة،  يقدر  تعسفه،  ودرجة  املادية  وحالته  يتناسب  بتعويض  مطلقها 

نفقتها ملدة سنتني عالوة عىل حقوقها الثابتة األخرى«.)املادة 39( )73( 

املساواة الطالق 
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»لكل من الزوجني، طلب التفريق عند توافر أحد األسباب اآلتية. 1 -إذا أرض أحد الزوجني 
بالزوج اآلخر أو بأوالدهام رضراً يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية. ويعترب من قبيل األرضار، 
اإلدمان عىل تناول املسكرات أو املخدرات، عىل أن تثبت حالة اإلدمان بتقرير من لجنة طبية 
رسمية مختصة. ويعترب من قبيل األرضار كذلك، مامرسة القامر ببيت الزوجية. 2  -إذا ارتكب 
الزوج اآلخر، الخيانة الزوجية. ويكون من قبيل الخيانة الزوجية، مامرسة الزوج اللواط، بأي 
الثامنة عرشة،  الزواج، قد تم قبل إكامل أحد الزوجني  وجه من الوجوه و 3  -إذا كان عقد 
وتم  اإلكراه،  طريق  عن  املحكمة  خارج  قد جرى  الزواج،  كان  4 -إذا  القايض.  موافقة  دون 
الحالة ال يحق  ثانية بدون إذن من املحكمة ويف هذه  الزوج بزوجة  إذا تزوج  الدخول. 5- 
من  الثالثة  املادة  من  )أ(  البند  من   ) الفقرة1(  مبوجب  الجزائية،  الدعوى  تحريك  للزوجة 
قانون أصول املحاكامت الجزائية رقم1971 ، بداللة الفقرة ) 6( من املادة الثالثة من هذا 
بينهام، سواء  قيام خالف  عند  التفريق  الزوجني طلب  من  40()74(»1 -لكل  القانون«.)املادة 
فإذا  الخالف،  أسباب  التحقيق يف  إجراء  املحكمة   2-عىل  بعده.  أم  الدخول  قبل  ذلك  أكان 
 -إن وجدا  -للنظر يف  ثبت لها وجوده تعني حكامً من أهل الزوجة، وحكامً من أهل الزوج 
إصالح ذات البني، فإن تعذر وجودهام كلفت املحكمة الزوجني بانتخاب حكمني، فإن مل يتفقا 
انتخبتهام املحكمة.  3- عىل الحكمني أن يجتهدا يف اإلصالح، فإن تعذر عليهام ذلك، رفعا األمر 
إىل املحكمة موضحني لها الطرف الذي ثبت تقصريه، فإن اختلفا ضمت لهام املحكمة حكامً 
ثالثاً. 4- أ( إذا ثبت للمحكمة استمرار الخالف بني الزوجني وعجزت عن اإلصالح بينهام وامتنع 
الزوج عن التطبيق، فرقت املحكمة بينهام. ب( إذا تم التفريق بعد الدخول، يسقط املهر 
املؤجل، إذا كان التقصري من جانب الزوجة سواء كانت مدعية أم مدعى عليها، فإذا كانت قد 
قبضت جميع املهر، تلزم برد ما ال يزيد عىل نصفه، أما إذا ثبت أن التقصري واقع من الطرفني، 
قبل  التفريق  تم  إذا  ج(  منهام.  لكل  املنسوب  التقصري  بنسبة  بينهام  املؤجل  املهر  فيقسم 
الدخول وثبت التقصري من جانب الزوجة، تلزم برد ما قبضته من مهر معجل«.)املادة 41()75(

املساواة الطالق 

»)...( 4 -عىل املحكمة أن تقيض بنشوز الزوجة، بعد أن تستنفذ جميع مساعيها يف إزالة 
األسباب التي تحول دون املطاوعة. 5- )...( يعترب النشوز سبباً من أسباب التفريق، وذلك 
عىل الوجه اآليت : أ( للزوجة طلب التفريق، بعد مرور سنتني من تاريخ اكتساب حكم 

النشوز درجة البتات، 

الفجـــوات الطالق
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كانت  فإذا  املؤجل،  املهر  يسقط  الحالة  هذه  ويف  بالتفريق.  تقيض  أن  املحكمة  وعىل 
الزوجة قد قبضت جميع املهر، ألزمت برد نصف ما قبضته. ب( للزوج طلب التفريق، 
بعد اكتساب حكم النشوز درجة البتات، وعىل املحكمة أن تقيض بالتفريق وتلزم الزوجة 
برد ما قبضته من مهرها املعجل، ويسقط مهرها املؤجل، إذا كان التفريق بعد الدخول، 
فيسقط املهر املؤجل، وتلزم الزوجة برد نصف ما قبضته، إذا كانت قد قبضت جميع املهر 
بينونة صغرى«.)املادة 25(  بائناً  يعترب التفريق، وفق الفقرة )5( من هذه املادة، طالقاً 
»1 -ميلك الزوج عىل زوجته ثالث طلقات. 2 -الطالق املقرتن بعدد لفظا أو إشارة ال يقع إال 
واحدة. 3 -املطلقة ثالثا متفرقات تبني من زوجها بينونة كربى«.)املادة 37()76(»1 -رجعي : 
وهو ما جاز للزوج مراجعة زوجته أثناء عدتها منه دون عقد وتثبت الرجعة مبا يثبت به 
الطالق« 2 -بائن : وهو قسامن : أ ( بينونة صغرى -وهي ما جاز فيه للزوج التزوج مبطلقته 
التي  مطلقته  التزوج من  الزوج  فيه عىل  ما حرم  بينونة كربى -وهي  بعقد جديد. ب ( 
طلقها ثالثا متفرقات ومضت عدتها«.)املادة 38()77(»الخلع إزالة قيد الزواج بلفظ الخلع 
أو ما يف معناه وينعقد بإيجاب وقبول أمام القايض مع مراعاة أحكام املادة 39 من هذا 
القانون ويشرتط لصحة الخلع أن يكون الزوج أهالً إليقاع الطالق وأن تكون الزوجة محالً 
له ويقع بالخلع طالق بائن. للزوج أن يخالع زوجته عىل عوض أكرث أو أقل من مهرها«.

)املادة 46()78(»تجب العدة عىل الزوجة يف الحالتني اآلتيتني : 1  -إذا وقعت الفرقة بينها 
وبني زوجها بعد الدخول سواء كانت عن طالق رجعي أو بائن بينونة صغرى أو كربى أو 
تفريق أو متاركة أو فسخ أو خيار بلوغ. 2 -إذا توىف عنها زوجها ولو قبل الدخول بها«.

)املادة 47()79(»1 -عدة الطالق والفسخ للمدخول بها ثالثة قروء. 2 -إذا بلغت املرأة ومل 
تحض أصال فعدة الطالق أو التفريق يف حقها ثالثة أشهر كاملة. 3 -عدة املتوىف عنها زوجها 
أربعة أشهر وعرشة أيام للحائل أما الحامل فتعتد بأبعد األجلني من وضع الحمل واملدة 
املذكورة. 4 -إذا مات زوج املطلقة وهي يف العدة فتعتد عدة الوفاة وال تحتسب املدة 

املاضية«.)املادة 48()80(

الفجـــوات الطالق

........................... املساواة

الوالية 

األرسية 

العمر.  من  العارشة  يتم  حتى  وتعليمه،  وتربيته  املحضون  شؤون  يف  النظر  4 -لألب   )...(«
وللمحكمة أن تأذن بتمديد حضانة الصغري، حتى إكامله الخامسة عرشة، إذا ثبت لها بعد 
عىل  بذلك،  تقيض  الصغري  مصلحة  أن  والشعبية،  منها  الطبية  املختصة  اللجان  إىل  الرجوع 
أن ال يبيت إال عند حاضنته)...(«.)املادة 75()81(»تنتهي مهمة الويص يف األحوال اآلتية)...( 

:3 -عودة الوالية لألب أو الجد بعد زوالها عنه«)املادة 82()82(

الفجـــوات
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»1  -تجب النفقة للزوجة عىل الزوج من حني العقد الصحيح ولو كانت مقيمة يف بيت أهلها 
إال إذا طالبها الزوج باالنتقال إىل بيته فامتنعت بغري حق. 2- يعترب امتناعها بحق مادام الزوج 
مل يدفع لها معجل مهرها أو مل ينفق عليها«.)املادة 23()83(»1  -تعترب نفقة الزوجة غري الناشز 
ديناً يف ذمة زوجها عن مدة ال تزيد عىل سنة واحدة من وقت امتناعه عن اإلنفاق عليها. 
2 -تشمل النفقة الطعام والكسوة والسكن ولوازمها وأجرة التطبيب بالقدر املعروف وخدمة 
الزوجة التي يكون ألمثالها معني«.)املادة 24()84(»)...( 2 -ال تلزم الزوجة مبطاوعة زوجها، وال 
التضييق عليها،  اإلرضار بها أو  الزوج متعسفاً يف طلب املطاوعة قاصداً  إذا كان  تعترب ناشزاً 
ويعترب من قبيل التعسف واإلرضار بوجه خاص ما ييل : أ  -عدم تهيئة الزوج لزوجته بيتاً رشعياً 
يتناسب مع حالة الزوجني االجتامعية واالقتصادية. ب( إذا كان البيت الرشعي املهيأ بعيداً عن 
محل عمل الزوجة، بحيث يتعذر معه التوفيق بني التزاماتها البيتية والوظيفية. ج( إذا كانت 
األثاث املجهزة للبيت الرشعي ال تعود للزوج. د( إذا كانت الزوجة مريضة مبرض مينعها من 
مطاوعة الزوج. 3 -عىل املحكمة أن ترتيث يف إصدار الحكم بنشوز الزوجة حتى تقف عىل 
أسباب رفضها مطاوعة زوجها. 4 -عىل املحكمة أن تقيض بنشوز الزوجة، بعد أن تستنفذ جميع 
مساعيها يف إزالة األسباب التي تحول دون املطاوعة)...(«.)املادة 25()85(»تقدر النفقة للزوجة 
عىل زوجها بحسب حالتيهام يرسا وعرسا«.)املادة 27()86(»1 -تجوز زيادة النفقة ونقصها بتبدل 
حالة الزوجني املالية وأسعار البلد. 2  -تقبل دعوى الزيادة أو النقص يف النفقة املفروضة عند 
باالستدانة  ومأذونة  معرسة  الزوجة  كانت  28()87(»إذا  ذلك«.)املادة  تقتيض  طوارئ  حدوث 
حسب املادة السابقة فإن وجد من تلزمه نفقتها لو كانت ليست بذات زوج، فيلزم بإقراضها 
الزوج فقط. وإذا استدانت من أجنبي فالدائن  الرجوع عىل  الطلب واملقدرة وله حق  عند 
قادرة عىل عمل  يقرضها وكانت غري  يوجد من  الزوج وإن مل  أو  الزوجة  بالخيار يف مطالبة 
التزمت الدولة باإلنفاق عليها« )املادة 30()88(»1  -للقايض أثناء النظر يف دعوى النفقة أن يقرر 
تقدير نفقة مؤقتة للزوجة عىل زوجها ويكون هذا القرار قابالً للتنفيذ 2  -يكون القرار املذكور 

تابعا لنتيجة الحكم األصيل من حيث احتسابه أو رده«.)املادة 31()89(

املساواة النفقة

»1( ال نفقة للزوجة يف األحوال اآلتية : أ( إذا تركت بيت زوجها بال إذن، وبغري وجه رشعي. 
ب( إذا حبست عن جرمية أو دين. ج( إذا امتنعت عن السفر مع زوجها بدون عذر رشعي«.

)املادة 25()90(»إذا ترك الزوج زوجته بال نفقة واختفى أو تغيب أو فقد حكم القايض لها 
بالنفقة من تاريخ إقامة الدعوى بعد إقامة البينة عىل الزوجية وتحليف الزوجة بأن الزوج مل 

يرتك لها نفقة وإنها ليست ناشزاً وال مطلقة انقضت عدتها. 

الفجـــوات النفقة

قانون األحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتعديالته إىل حد سنة 1999. 83

نفس املرجع أعاله. 84

نفس املرجع أعاله. 85

نفس املرجع أعاله. 86

نفس املرجع أعاله. 87

نفس املرجع أعاله. 88

نفس املرجع أعاله. 89

نفس املرجع أعاله. 90
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ويأذن لها القايض باالستدانة باسم الزوج لدى الحاجة«.) املادة 28()91(»نفقة كل إنسان يف 
فنفقته عىل  للولد مال  فنفقتها عىل زوجها«.)املادة 58()92(»1  -إذا مل يكن  الزوجة  إال  ماله 
أبيه ما مل يكن فقرياً عاجزاً عن النفقة والكسب.  2- تستمر نفقة األوالد إىل أن تتزوج األنثى 
ويصل الغالم إىل الحد الذي يتكسب فيه أمثاله ما مل يكن طالب علم. 3- اإلبن األكرب العاجز 

عن الكسب بحكم اإلبن الصغري«.)املادة 59( )93(

الفجـــوات النفقة

»1 -إذا مات الولد، ذكراً كان أم أنثى، قبل وفاة أبيه أو أمه، فإنه يعترب بحكم الحي عند وفاة أي 
منهام، وينتقل استحقاقه من إىل أوالده ذكوراً كانوا أم إناثاً، حسب األحكام الرشعية، باعتباره 
وصية واجبة، عىل أن ال تتجاوز ثلث الرتكة. 2 -تقدم الوصية الواجبة، مبوجب الفقرة ) 1( من 
هذه املادة، عىل غريها من الوصايا األخرى ويف االستيفاء من ثلث الرتكة«.)املادة  74( )94( 

»)...( 4  -تعترب األخت الشقيقة بحكم األخ الشقيق يف الحجب« )املادة 89( )95( 

املساواة

املرياث

بالنسبة للطائفة املسلمة السنية
»1 -الوارثة بالقرابة وكيفية توريثهم : األبوان واألوالد وإن نزلوا للذكر مثل حظ األنثيني.  2- 
واألخوات  والعامت  األعامم  واألخوات. 3-  اإلخوة  أوالد  و  واألخوات  واالخوة  والجدات  الجد 

واألخوال والخاالت وذوي األرحام )...(«.)املادة 89( )96(

الفجـــوات

»1 -يكسب املوىص له بطريق الوصیة املال املوىص به. 2 -وتجوز الوصية للوارث وغري الوارث 
يف ثلث الرتكة، وال تنفذ فيام جاوزت الثلث، إال بإجازة الورثة« )املادة 1108( )97(

املساواة

التربع
»تصح الوصية باملنقول فقط مع اختالف الدين وتصح به مع اختالف الجنسية برشط املقابلة 

باملثل«.)املادة 71( )98( 
الفجـــوات

»أوالً : الجنسية العراقية حٌق لكل عراقي، وهي أساس مواطنته. ثانياً : يعّد عراقياً كل من ولد 
ألب عراقي أو ألٍم عراقية، وينظم ذلك بقانون. ثالثا : أ( يحظر إسقاط الجنسية العراقية عن 
العراقي بالوالدة ألي سبٍب من األسباب، ويحق ملن اسقطت عنه طلب استعادتها، وينظم 
ذلك بقانون. ب(ـ تسحب الجنسية العراقية من املتجنس بها يف الحاالت التي ينص عليها 
القانون. رابعاً : يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعىل من يتوىل منصباً سيادياً أو أمنياً رفيعاً 
التخيل عن أية جنسية أخرى مكتسبة، وينظم ذلك بقانون. خامساً : ال متنح الجنسية العراقية 
: تنظم أحكام  ألغراض سياسة التوطني السكاين املخل بالرتكيبة السكانية يف العراق. سادساً 

الجنسية بقانون، وينظر يف الدعاوى الناشئة عنها من قبل املحاكم املختصة«.)املادة 18( )99(

اإلطار
الحق يف 

الجنسية

قانون األحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتعديالته إىل حد سنة 1999. 91

نفس املرجع أعاله. 92

نفس املرجع أعاله. 93

نفس املرجع أعاله. 94

نفس املرجع أعاله. 95

نفس املرجع أعاله. 96

القانون املدين العراقي رقم 40 لسنة 1951. 97

قانون األحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتعديالته إىل حد سنة1999. 98

الدستور العراقي الصادر عام 2005. 99
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»يعترب عراقيا : أ( من ولد ألب عراقي أو الم عراقية«.)املادة 3()100(»إذا تزوجت املرأة العراقية 
من غري العراقي واكتسبت جنسية زوجها فإنها ال تفقد جنسيتها العراقية ما مل تعلن تحريرياً 
تخليها عن الجنسية العراقية«.)املادة 12()101(»إذا تخلت العراقية عن جنسيتها العراقية، حق 
لها أن تسرتد جنسيتها العراقية بالرشوط اآلتية، أوال : إذا منح زوجها غري العراقي الجنسية 
الجنسية  إليها  وترجع  العراقية.  بالجنسية  يتمتع  تزوجت هي من شخص  إذا  أو  العراقية، 
الزواج،  : إذا تويف عنها زوجها أو طلقها أو فسخ عقد  ثانيا  تاريخ تقدميها طلبا بذلك.  من 
ترجع الجنسية من تاريخ تقدميها طلبا بذلك. عىل أن تكون موجودة يف العراق عند تقدميها 

الطلب«.)املادة 13( )102(

اإلطار

الحق يف 

الجنسية

» للمرأة غري العراقية املتزوجة من عراقي أن تكتسب الجنسية العراقية بالرشوط اآلتية : أ( 
تقديم طلب إىل الوزير. ب( ميض مدة خمس سنوات عىل زواجها وإقامتها يف العراق. ج( 
استمرار قيام الرابطة الزوجية حتى تاريخ تقديم الطلب ويستثنى من ذلك من كانت مطلقة 

أو توىف عنها زوجها وكان لها من مطلقها أو زوجها املتوىف ولد«.)املادة 11()103(

الفجـــوات

قانون الجنسية العراقي الصادر يف 07/03/2006 . 100

نفس املرجع أعاله. 101

نفس املرجع أعاله. 102

نفس املرجع أعاله. 103
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الحق في الصحة 

الدستور العراقي لسنة 2005

قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981

قانون العقوبات العراقي، رقم 111/ 1969 و تعديالته اىل حد 2009

قانون مناهضة العنف االرسي يف اقليم كردستان العراق رقم 8 لسنة 2011

»أوال : )...( ب( تكفل الدولة حامية األمومة والطفولة والشيخوخة )...(«.)املادة 29( )104( 

»أوال : لكل عراقي الحق يف الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل 

لألفراد   : ثانياً  الصحية.  واملؤسسات  املستشفيات  أنواع  مختلف  بإنشاء  والعالج  الوقاية 

الدولة،  أو دور عالج خاصة وبإرشاف من  أو مستوصفات  إنشاء مستشفيات  والهيئات 

الخاصة  االحتياجات  وذوي  املعاقني  الدولة  31()105(»ترعى  بقانون«.)املادة  ذلك  وينظم 

32()106(»تكون  بقانون«.)املادة  ذلك  وينظم  املجتمع  يف  دمجهم  بغية  تأهيلهم  وتكفل 

االختصاصات اآلتية مشرتكة بني السلطات االتحادية وسلطات األقاليم )...( رابعا : رسم 

سياسات التنمية والتخطيط العام)...( خامسا : رسم السياسة الصحية العامة بالتعاون مع 

األقاليم واملحافظات غري املنتظامت يف إقليم)...(«.)املادة 114()107(»تهدف رعاية األمومة 

والطفولة وصحة األرسة إىل تحقيق واجب املجتمع والدولة تجاه األم والطفل منذ تكوينه 

جنينا«.)املادة 6()108(»تسعى الوزارة، لتحقيق أهدافها يف مجال رعاية األمومة والطفولة 

لرعاية  مبراكز صحية  القطر  تغطية  عىل  العمل   : أوال   : التالية  بالوسائل  األرسة  وصحة 

املتقدمني  عىل  الالزمة  الطبية  الفحوص  إجراء   : ثانيا  األرسة.  وصحة  والطفولة  األمومة 

تتبع صحة   : رابعا   )...( الصحية.  بالشهادة  أهليتهم وسالمتهم وتزويدهم  لبيان  للزواج 

العائلة  إرشاد   : خامسا  غذائيا.  وتأهيلها  املستمرة  الدورية  بالفحوص  وجنينها  الحامل 

األم والطفل واألرسة.  تتطلبه صحة  إلعطاء فرتة زمنية معقولة بني حمل وآخر وفق ما 

سادسا : إجراء الفحوص الدورية عىل الطفل للتأكد من منوه والحفاظ عىل صحته وإرشاد 

إلزام املواطن بإجراء   : الواجب تقدميه لطفلها خالل فرتة منوه. سابعا  الغذاء  األم حول 
التلقيحات الدورية وفق تعليامت تصدرها الجهة الصحية املختصة«.)املادة 7()109(

املساواة

الحق يف 

الصحة

ويف الصحة 

اإلنجابية

املستقبلية  ومسؤولياتها  دورها  لتحمل  متهيدا  ونفسيا  صحيا  الزوجة  تهيئة   : ثالثا   .)...(«
كأم)...(«.)املادة 7( )110(

الفجـــوات

الدستور العراقي الجديد لسنة 2005. 104

نفس املرجع أعاله. 105

نفس املرجع أعاله. 106

نفس املرجع أعاله. 107

قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981. 108

نفس املرجع أعاله. 109

نفس املرجع أعاله. 110
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»)...(4 -يعد ظرفا قضائيا مخففا إجهاض املرأة نفسها اتقاء للعار إذا كانت قد حملت 

سفاحا. وكذلك األمر يف هذه الحالة بالنسبة ملن أجهضها من اقربائها إىل الدرجة الثانية«.

)املادة 417()111(و»1 -يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عىل عرش سنني من أجهض عمدا امرأة 

بدون رضاها. و2 -تكون العقوبة السجن مدة ال تزيد عىل خمس عرشة سنة اذا افىض 

املجني  إىل موت  اإلجهاض  يتم  مل  ولو  إحداثه  استعملت يف  التي  الوسيلة  أو  اإلجهاض 

عليها. 3 -يعد ظرفا مشددا للجاين إذا كان طبيبا أو صيدليا أو كيميائيا أو قابلة أو أحد 
معاونيهم«.)املادة 418()112(

املساواة

اإلجهاض 

اآلمن

»1 -يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل سنة وبغرامة ال تزيد عىل مائة دينار أو بإحدى هاتني 
برضاها.  ذلك  أو مكنت غريها من  كانت  بأية وسيلة  نفسها  أجهضت  امرأة  العقوبتني كل 
2 -ويعاقب بالعقوبة ذاتها من أجهضها عمدا برضاها وإذا أفىض اإلجهاض أو الوسيلة التي 
استعملت يف إحداثه ولو مل يتم اإلجهاض إىل موت املجنى عليها فتكون العقوبة الحبس مدة 
ال تزيد عىل سبع سنوات. 3  -ويعد ظرفا مشددا للجاين إذا كان طبيبا أو صيدليا أو كيميائيا أو 

قابلة أو أحد معاونيهم)...(«.)املادة 417( )113(

الفجـــوات

قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 وتعديالته إىل حد 2009. 111

نفس املرجع أعاله. 112

نفس املرجع أعاله. 113
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الحماية من العنف القائم على النوع االجتماعي
الدستور العراقي الصادر سنة 2005

قانون العقوبات العراقي، رقم 111 لسنة 1969 وتعديالته إىل حد 2009

قانون مناهضة العنف األرسي يف إقليم كردستان العراق رقم 8 لسنة 2011 

قانون مكافحة اإلتجار بالبرش رقم 28 لسنة 2012

قانون األحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتعديالته إىل حد سنة 1999
قانون تعويض املترضرين جراء العمليات الحربية واالخطاء العسكرية والعمليات االرهابية رقم )20( لسنة 2009 

أو  اللون  أو  األصل  أو  القومية  أو  العرق  أو  الجنس  القانون دون متييٍز بسبب  أمام  »العراقيون متساوون 

الدين أو املذهب أو املعتقد أو الوضع االقتصادي أو االجتامعي«.)املادة 14()114(»لكل فرد الحق يف الحياة 

واألمن والحرية، وال يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إال وفقا للقانون، وبناًء عىل قرار صادر من 

جهة قضائية مختصة«.)املادة 15()115(»)...( ثالثا  -يحظر االستغالل االقتصادي لألطفال بصورِه كافة، وتتخذ 

الدولة اإلجراءات الكفيلة بحاميتهم. رابعاً : متنع كل أشكال العنف والعنف يف األرسة واملدرسة واملجتمع«.

النفيس  التعذيب  أنواع  جميع  يحرم  ج(  مصونة.)...(  وكرامته  اإلنسان  حرية  أ(   : )املادة  29()116(»أوال 

والجسدي واملعاملة غري اإلنسانية، وال عربة بأي اعرتاف انتزع باإلكراه أو التهديد أو التعذيب، وللمترضر 

املطالبة بالتعويض عن الرضر املادي واملعنوي الذي أصابه، وفقاً للقانون. وثانياً : تكفل الدولة حامية الفرد 

من اإلكراه الفكري والسيايس والديني )...(«.)املادة 37( )117( 

العنف القائم 

عىل النوع 

االجتامعي

»1 -يشرتط يف متام أهلية الزواج العقل وإكامل الثامنة عرشة«.)املادة 7()118(»أوالً : يحظر 

عىل أي شخص يرتبط بعالقة أرسية أن يرتكب عنفاً أرسياً ومنها العنف البدين والجنيس 

:)...( ثانيا :  والنفيس يف إطار األرسة، وتعترب األفعال اآلتية عىل سبيل املثال عنفاً أرسياً 
زواج الصغار وتزويج الصغري)...(«.)املادة 2( )119(

املساواة زواج الطفالت

»1 -إذا طلب من أكمل الخامسة عرشة من العمر الزواج، فللقايض أن يأذن به، إذا ثبت 

له أهليته وقابليته البدنية، بعد موافقة وليه الرشعي، فإذا امتنع الويل طلب القايض منه 

موافقته خالل مدة يحددها له، فإن مل يعرتض أو كان اعرتاضه غري جدير باالعتبار أذن 

العمر إذا وجد  بالزواج. 2 -للقايض أن يأذن بزواج من بلغ الخامسة عرشة من  القايض 

والقابلية  الرشعي  البلوغ  تحقق  اإلذن  إلعطاء  ويشرتط  ذلك  إىل  تدعو  قصوى  رضورة 
البدنية«.)املادة 8( )120(

الفجـــوات
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405()121(»1 -يعاقب  املؤقت«.)املادة  أو  املؤبد  بالسجن  يعاقب  عمدا  نفسا  قتل  »من 

باإلعدام من قتل نفسا عمدا يف إحدى الحاالت التالية : أ( إذا كان القتل مع سبق اإلرصار 

إذا  متفجرة. ج(  أو  أو مفرقعة  مادة سامة،  باستعامل  القتل  إذا حصل  الرتصد. ب(  أو 

ارتكاب  يف  طرقا وحشیة  الجاين  استعمل  إذا  أو  أجر،  مقابل  أو  دينء  لدافع  القتل  كان 

الفعل. د( إذا كان املقتول من أصول القاتل)...(«.)املادة 406()122(»من اعتدى عمدا عىل 

آخر  فعل  أي  بارتكاب  أو  ضارة  مادة  بإعطاء  أو  بالعنف  أو  بالجرح  أو  بالرضب  آخر 

مخالف للقانون ومل يقصد من ذلك قتله ولكنه افىض اىل موته يعاقب بالسجن مدة ال 

تزيد عىل خمس عرشة سنة. وتكون العقوبة السجن مدة ال تزيد عىل عرشين سنة إذا 

ارتكبت الجرمية مع سبق اإلرصار أو كان املجني عليه من أصول الجاين أو كان موظفا 

بسبب  أو  خدمته  أو  وظيفته  تأدية  اثناء  عليه  االعتداء  ووقع  عامة  بخدمة  مكلفا  أو 

من حرض  سنوات  سبع  عىل  تزيد  ال  مدة  بالسجن  ذلك«.)املادة  410( )123(»1 -يعاقب 

شخصا أو ساعده بأية وسبلة عىل االنتحار إذا تم االنتحار بناء عىل ذلك. وتكون العقوبة 

الحبس إذا مل يتم االنتحار ولكن رشع فيه. 2 -إذا كان املنتحر مل يتم الثامنة عرشة من 

بعقوبة  الجاين  ويعاقب  ذلك ظرفا مشددا.  عد  اإلرادة  أو  اإلدراك  ناقص  كان  أو  عمره 

القتل عمدا أو الرشوع فيه -بحسب األحوال  -إذا كان املنتحر فاقد اإلدراك أو اإلرادة)...(«.

)املادة  408(  )124( »مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالحبس 

أو  بالعنف  أو  بالجرح  أو  امرأة حبىل مع علمه بحملها بالرضب  اعتدى عمدا عىل  من 

بإعطاء مادة ضارة أو ارتكاب فعل آخر مخالف للقانون دون أن يقصد إجهاضها وتسبب 

عن ذلك إجهاضها«.)املادة 419( )125(»1 -من اعتدى عمدا عىل آخر بالجرح أو بالرضب أو 

بالعنف أو بإعطاء مادة ضارة أو بارتكاب أي فعل آخر مخالف للقانون قاصدا احداث 

عاهة مستدمية به يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عىل خمس عرشة سنة. )...( 2  -تكون 

العقوبة السجن مدة ال تزيد عىل سبع سنوات أو بالحبس إذا نشأت عن الفعل عاهة 
مستدمية دون أن يقصد الجاين احداثها«.)املادة 412()126(

املساواة
العنف 

الجسدي

قانون العقوبات العراقي، رقم 111/ 1969 و تعديالته إىل حد 2009. 121

نفس املرجع أعاله. 122
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»1 -من اعتدى عمدا عىل آخر بالجرح أو بالرضب أو بالعنف أو بارتكاب أي فعل آخر 

مخالف للقانون فسبب له أذى أو مرضا يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل سنة وبغرامة 

ال تزيد عىل مائة دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني. 2 -وتكون العقوبة الحبس مدة ال تزيد 

عىل ثالث سنوات والغرامة التي ال تزيد عىل ثالمثائة دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني. أ( 

إذا نشأ عن االعتداء كرس عظم. ب( إذا نشأ عن االعتداء أذى أو مرض أعجز املجنى عليه 

العقوبة الحبس إذا  القيام بأشغاله املعتادة مدة تزيد عىل عرشين يوما. 3 -وتكون  عن 

حدث اإليذاء باستعامل سالح ناري أو آلة معدة لغرض االيذاء أو مادة محرقة أو آكلة أو 

ضارة«.)املادة 413()127(»كل من وقع منه اعتداء أو إيذاء خفيف مل يرتك أثرا بجسم املجنى 

عليه يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل ثالثة أشهر وبغرامة ال تزيد عىل ثالثني دينارا أو 

بإحدى هاتني العقوبتني«.)املادة 415()128(»تكون العقوبة السجن مدة ال تزيد عىل )15( 

خمس عرشة سنة يف األحوال األتية : )...(. ب( إذا صحب الفعل تهديد بالقتل أو تعذيب 

بدين أو نفيس. ج( إذا وقع الفعل من شخصني أو اكرث أو من شخص يحمل سالحا ظاهرا. 

د( إذا زادت مدة القبض أو الحجز أو الحرمان من الحرية عىل )15( خمسة عرش يوما. 

ه( إذا كان الغرض من الفعل الكسب أو االعتداء عىل عرض املجنى عليه أو االنتقام منه 

أو من غريه)...(«.)املادة 421()129(»من خطف بنفسه أو بواسطة غريه بغري إكراه أو حيلة 

حدثا مل يتم الثامنة عرشة من العمر يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عىل خمس عرشة سنة 

إذا كان املخطوف أنثى أو بالسجن مدة ال تزيد عىل عرش سنني إذا كان ذكرا. وإذا وقع 

الخطف بطريق اإلكراه أو الحيلة أو توافرت فيه أحد ظروف التشديد املبينة يف املادة 421 

تكون العقوبة السجن إذا كان املخطوف أنثى والسجن مدة ال تزيد عىل خمس عرشة 

سنة اذا كان ذكرا«. )املادة 422()130(»من خطف بنفسه أو بواسطة غريه بطريق االكراه أو 

الحيلة انثى امتت الثامنة عرشة من العمر يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عىل خمس عرشة 

سنة. وإذا صحب الخطف وقاع املجنى عليها أو الرشوع فيه فتكون العقوبة االعدام أو 

السجن املؤبد« )املادة 423()131(»إذا أفىض اإلكراه املبني يف املادتني 422 و 423أو التعذيب 

املبني يف الفقرة)ب( من املادة 421 إىل موت املخطوف تكون العقوبة االعدام أو السجن 
املؤبد«.)املادة 424( )132(

املساواة
العنف 

الجسدي

قانون العقوبات العراقي، رقم 111/ 1969 و تعديالته إىل حد 2009. 127

نفس املرجع أعاله. 128

نفس املرجع أعاله. 129
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»أوالً : يحظر عىل أي شخص يرتبط بعالقة أرسية أن يرتكب عنفاً أرسياً ومنها العنف البدين والجنيس 
والنفيس يف إطار األرسة، وتعترب األفعال اآلتية عىل سبيل املثال عنفاً أرسياً : )...( االنتحار إثر العنف 
األرسي. 11 -اإلجهاض إثر العنف األرسي. 12 -رضب أفراد األرسة واألطفال بأية حجة)...(.«)املادة 2(

)133(»مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانني النافذة يف اإلقليم : يعاقب بالحبس مدة 

ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد عىل ثالث سنوات وبغرامة ال تقل عن مليون دينار وال تزيد عىل 
خمسة ماليني دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من ارتكب عنفاً أرسياً«.)املادة 7()134(»تطبق 
أحكام قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 املعدل وقانون أصول املحاكامت الجزائية 
رق 12 لسنة 1921 املعدل وقانون تعديل تطبيق قانون األحوال الشخصية رقم 16 لسنة 2010 

والقوانني األخرى النافذة يف اإلقليم فيام مل يرد به نص يف هذا القانون«.)املادة 8()135(
»يهدف هذا القانون إىل تعويض كل شخص طبيعي أصابه رضر جراء العمليات الحربية واألخطاء 
العسكرية والعمليات اإلرهابية، وتحديد الرضر وجسامته وأسس التعويض عنه، وكيفية املطالبة 
 : :أوالً  املتمثلة يف  القانون األرضار  املنصوص عليه يف هذا  التعويض  )136( »يشمل  به ».)املادة 1( 
: العجز الكيل أو الجزيئ بناء  االستشهاد والفقدان جراء العمليات املذكورة يف هذا القانون. ثانياً 
بناء  التي تتطلب عالجاً مؤقتاً  : اإلصابات والحاالت األخرى  ثالثاً  عىل تقرير لجنة طبية مختصة. 
عىل تقرير اللجنة الطبية املختصة يف هذا املجال. )...(.« )املادة 2( )137( )...( ثانياً : لغري املذكورين 
بالبند )أوال( من هذه املادة ما يأيت : أ( ذوي الشهيد مبلغا قدره )3750000( ثالثة ماليني وسبعامئة 
وخمسون ألف دينار. ب( ملن أصابه العجز من )75 % - 100 %( مبلغا قدره )3750000( ثالثة 
ماليني وسبعامئة وخمسون ألف دينار .ج( ملن أصابه العجز من )50 % - 74 %( مبلغا ال يقل عن 
)2000000( مليوين دينار وال يزيد عىل )3000000( ثالثة ماليني دينار .د. ملن أصابه العجز أقل من 

)%50( مبلغا قدره )1750000( مليون وسبعامئة وخمسون ألف دينار«.)املادة 9( )138(

املساواة

العنف 

الجسدي

»ال جرمية إذا وقع الفعل استعامالً لحق مقرر مبقتىض القانون ويعترب استعامالً للحق : 1 -تأديب 
الزوج لزوجته وتأديب اآلباء واملعلمون ومن يف حكمهم األوالد القرص يف حدود ما هو مقرر 
أو قانوناً أو عرفا«.)املادة 41()139(»يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل ثالث سنوات من  رشعاً 
مع رشيكها  واحد  فراش  يف  وجودها  أو  بالزنا  تلبسها  حالة  يف  محارمه  أحد  أو  زوجته  فاجأ 
فقتلهام يف الحال أو قتل أحدهام أو اعتدى عليهام أو عىل أحدهام اعتداء أفىض إىل املوت أو 
إىل عاهة مستدمية. وال يجوز استعامل حق الدفاع الرشعي ضد من يستفيد من هذا العذر 
وال تطبق ضده أحكام الظروف املشددة«.)املادة 409()140(»إذا عقد زواج صحيح بني مرتكب 
إحدى الجرائم الواردة يف هذا الفصل وبني املجنى عليها اوقف تحريك الدعوى والتحقيق فيها 
واإلجراءات األخرى وإذا كان قد صدر حكم يف الدعوى اوقف تنفيذ الحكم. وتستأنف إجراءات 
بغري سبب  الزوج  من  بطالق صادر  الزواج  انتهى  األحوال  -إذا  بحسب   – التنفيذ  أو  الدعوى 
مرشوع أو بطالق حكمت به املحكمة ألسباب متعلقة بخطأ الزوج أو سوء ترصفه وذلك قبل 

انقضاء ثالث سنوات عىل وقف االجراءات)...(«.)املادة 427( )141(

الفجـــوات
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»أوالً : يحظر عىل أي شخص يرتبط بعالقة أرسية أن يرتكب عنفاً أرسياً ومنها)...( والنفيس 
: )...(13 -اإلهانة والسب  يف إطار األرسة، وتعترب األفعال اآلتية عىل سبيل املثال عنفاً أرسياً 
عليها)...(«. النفيس  الضغط  وايذائها ومامرسة  تجاهها  الدونية  النظرة  وإبداء  اآلهل  وشتم 

)املادة 2( )142( »1 -يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عىل سبع سنوات أو بالحبس كل من هدد 
آخر بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غريه أو بإسناد أمور مخدشة 
أو  فعل  عن  االمتناع  أو  بأمر  بتكليف  أو  بطلب  مصحوبا  ذلك  وكان  افشائها  أو  بالرشف 
بارتكاب جناية  بالحبس كل من هدد آخر  مقصودا به ذلك)...(«.)املادة 430()143(»يعاقب 
ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غريه أو بإسناد أمور خادشة للرشف أو االعتبار أو 
افضائها بغري الحاالت املبينة يف املادة 430«.)املادة 431()144(»السب من رمي الغري مبا يخدش 
من  ويعاقب  معينة.  واقعة  اسناد  ذلك  يتضمن  مل  وإن  شعوره  يجرح  أو  اعتباره  أو  رشفه 
سب غريه بالحبس مدة ال تزيد عىل سنة وبغرامة ال تزيد عىل مائة دينار أو بإحدى هاتني 
العقوبتني)...(«.)املادة 434()145(»إذا وقع القذف أو السب يف مواجهة املجنى عليه من غري 
عالنية أو يف حديث تلفوين معه أو يف مكتوب بعث به إليه أو أبلغه ذلك بواسطة أخرى 
فتكون العقوبة الحبس مدة ال تزيد عىل ستة أشهر وبغرامة ال تزيد عىل خمسني دينارا أو 

بإحدى هاتني العقوبتني«.)املادة 435( )146(

املساواة
العنف 

اللفظي

........................... الفجـــوات

»أوالً : يحظر عىل أي شخص يرتبط بعالقة أرسية أن يرتكب عنفاً أرسياً ومنها)...( والنفيس 
يف إطار األرسة، وتعترب األفعال اآلتية عىل سبيل املثال عنفاً أرسياً : )...(7 -ختان اإلناث)...(«.

)املادة 2()147(»أوالً : يعاقب بغرامة ال تقل عن مليون دينار وال تزيد عيل خمس ماليني دينار 
كل من حرض عىل إجراء عملية ختان أنثى. ثانياً : يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر 
وال تزيد عىل سنتني وبغرامة ال تقل عن مليوين دينار وال تزيد عىل خمسة ماليني دينار أو 
بإحدى هاتني العقوبتني كل من أجرى أو ساهم يف عملية ختان أنثى. ثالثاً : يعاقب بالحبس 
مدة ال تقل عن سنة واحدة وال تزيد عىل ثالث سنوات وبغرامة ال تقل عن خمسة ماليني 
دينار وال تزيد عىل عرشة ماليني دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من أجرى أو ساهم يف 
عملية ختان أنثى إذا كانت قارصة. رابعاً : يعد ظرفاً مشدداً للجاين إذا كان الفاعل طبـيـباً أو 
صيدلياً أو كيميائياً أو قابلة أو أحد معاونيهم وعىل املحكمة أن تأمر مبنعه من مزاولة مهنته 

أو عمله مدة ال تزيد عىل ثالث سنوات«.)املادة 6( )148( 

املساواة

ختان اإلناث

........................... الفجـــوات
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»يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عىل عرش سنني أو بالحبس من واقع أحد محارمه أو الط بها 
الثامنة عرشة من عمرها. ويعترب ظرفا مشددا إذا حملت املجنى  برضاها وكانت قد امتت 
املتولني  الجاين من  كان  أو  للفعل  نتيجة  تناسيل  اصيبت مبرض  أو  بكارتها  ازيلت  أو  عليها 
تربية املجنى عليها أو مالحظتها أو ممن له سلطة عليها. )...(«.)املادة 385()149(»1 -يعاقب 
بالحبس املؤبد أو املؤقت كل من واقع أنثى بغري رضاها أو الط بذكر أو أنثى بغري رضاه أو 
رضاها)...( 2 -يعترب ظرفا مشددا إذا وقع الفعل يف إحدى الحاالت التالية : أ( إذا كان من 
وقعت عليه الجرمية مل يبلغ الثامنة عرشة سنة كاملة. ب( إذا كان الجاين من أقارب املجنى 
عليه إىل الدرجة الثالثة أو كان من املتولني تربيته أو مالحظته أو ممن له سلطة عليه أو كان 
خادما عنده أو عند أحد ممن تقدم ذكرهم. ج( إذا كان الفاعل من املوظفني أو املكلفني 
بخدمة عامة أو من رجال الدين أو األطباء واستغل مركزه أو مهنته أو الثقة به. ز( إذا ساهم 
يف ارتكاب الفعل شخصان فأكرث تعاونوا يف التغلب عىل مقاومة املجنى عليه أو تعاقبوا عىل 
ارتكاب الفعل. ه( إذا أصيب املجنى عليه مبرض تناسيل نتيجة ارتكاب الفعل. و( إذا حملت 
املجنى عليها أو ازالت بكارتها نتيجة الفعل. 3  -واذا أفىض الفعل إىل موت املجنى عليها كانت 
العقوبة السجن املؤبد. 4 -وإذا كانت املجنى عليها بكرا فعىل املحكمة أن تحكم لها بتعويض 
مناسب«.)املادة 393()150(»من خطف بنفسه أو بواسطة غريه بطريق اإلكراه أو الحيلة أنثى 
وإذا  تزيد عىل خمس عرشة سنة.  ال  بالسجن مدة  يعاقب  العمر  الثامنة عرشة من  امتت 
صاحب الخطف وقاع املجنى عليها أو الرشوع فيه فتكون العقوبة اإلعدام أو السجن املؤبد«.

)املادة 423()151(»1 -يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عىل سبع سنوات أو بالحبس من اعتدى 
بالقوة أو التهديد أو بالحيلة أو بأي وجه آخر من أوجه عدم الرضا عىل عرض شخص ذكرا 
أو أنثى أو رشع يف ذلك. 2 -فإذا كان من وقعت عليه الجرمية مل يبلغ من العمر مثاين عرشة 
سنة أو كان مرتكبها ممن أشري إليهم يف الفقرة ) 2( من املادة 393 تكون العقوبة السجن 
السجن  إىل   396 املادة  يف  عليها  املنصوص  العقوبة  شددت  سنني  عرش  عىل  تزيد  ال  مدة 
ملدة خمس عرشة سنة مبوجب األمر رقم 31 القسم 3 الفقرة 2 املؤرخ يف 13 ايلول 2003 
الصادر عن املدير اإلداري لسلطة االئتالف املؤقتة« )املادة 396()152(»من أغوى أنثى امتت 
الثامنة عرشة من العمر بوعد الزواج فواقعها ثم رفض بعد ذلك الزواج بها يعاقب بالحبس«.

)املادة  395(  )153( »يعاقب بالحبس من اعتدى بغري قوة أو تهديد أو حيلة عىل عرض شخص 
ذكرا أو أنثى ومل يتم الثامنة عرشة من عمره. فإذا كان مرتكب الجرمية ممن أشري إليهم يف 
الفقرة )2( من املادة 393 تكون العقوبة السجن مدة ال تزيد عىل سبع سنوات أو الحبس«.

)املادة 397()154(»يعاقب بالحبس كل من حرض ذكرا أو أنثى مل يبلغ عمر أحدهام مثاين عرشة 
سنة كاملة عىل الفجور أو اتخاذ الفسق حرفة أو سهل لهام سبيل ذلك«.)املادة 399( )155( 

املساواة

العنف 

الجنيس، 

االغتصاب 

وخدش الحياء
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»1 -يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل ثالثة أشهر وبغرامة ال تزيد عىل ثالثني دينارا أو بإحدى 
هاتني العقوبتني : أ( من طلب أمورا مخالفة لآلداب من آخر ذكرا كان أو أنثى. ب( من تعرض 
ألنثى يف محل عام بأقوال أو أفعال أو إشارات عىل وجه يخدش حيائها. 2 -وتكون العقوبة 
الحبس مدة ال تزيد عىل ستة أشهر والغرامة التي ال تزيد عىل مائة دينار إذا عاد الجاين إىل 
ارتكاب جرمية أخرى من نفس نوع الجرمية التي حكم من أجلها خالل سنة من تاريخ الحكم 

السابق.«)املادة 402( )156( 

املساواة

العنف 

الجنيس، 

االغتصاب 

وخدش الحياء

»)...( وال يجوز تحريك الدعوى عن هذا الفعل أو اتخاذ أي إجراء فيه إال بناء عىل شكوى 
من املجنى عليها أو من أصولها أو فروعها أو إخوتها أو أخواتها«.)املادة 385()157(»إذا عقد 
اوقف  عليها  املجنى  وبني  الفصل  الواردة يف هذا  الجرائم  إحدى  مرتكب  بني  زواج صحيح 
تحريك الدعوى والتحقيق فيها واإلجراءات األخرى وإذا كان قد صدر حكم يف الدعوى اوقف 
تنفيذ الحكم. وتستأنف إجراءات الدعوى أو التنفيذ، حسب األحوال، إذا انتهى الزواج بطالق 
صادر من الزوج بغري سبب مرشوع أو بطالق حكمت به املحكمة ألسباب تتعلق بخطأ الزوج 
أو سوء ترصفه وذلك قبل انقضاء ثالث سنوات عىل وقف اإلجراءات. ويكون لالدعاء العام 
وللمتهم وللمجنى عليها ولكل ذي مصلحة طلب وقف تحريك الدعوى والتحقيق واإلجراءات 
وتنفيذ الحكم أو طلب استئناف سريها أو تنفيذ الحكم، حسب األحوال«.)املادة 398( )158(. 
»إذا عقد زواج صحيح بني مرتكب إحدى الجرائم الواردة يف هذا الفصل وبني املجني عليها 
اوقف تحريك الدعوى والتحقيق فيها واإلجراءات األخرى وإذا كان قد صدر حكم يف الدعوى 
انتهى  إذا  األحوال،  بحسب  التنفيذ،  أو  الدعوى  إجراءات  وتستأنف  الحكم.  تنفيذ  اوقف 
املحكمة ألسباب  به  أو بطالق حكمت  الزوج بغري سبب مرشوع  الزواج بطالق صادر من 
متعلقة بخطأ الزوج أو سوء ترصفه. وذلك قبل انقضاء ثالث سنوات عىل وقف اإلجراءات. 
ويكون لالدعاء العام وللمتهم وللمجنى عليها ولكل ذي مصلحة طلب وقف تحريك الدعوى 
والتحقيق واالجراءات وتنفيذ الحكم طلب استئناف سريها أو تنفيذ الحكم –حسب االحوال«.

)املادة 427()159(

الفجـــوات

.............................. املساواة التحرش 

الجنيس يف 

أماكن العمل 
)160(

.............................. الفجـــوات
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»أوال : أ( حرية اإلنسان وكرامته مصونة)...( ثالثاً : يحرم العمل القرسي »السخرة«، والعبودية 
وتجارة العبيد »الرقيق«، ويحرم اإلتجار بالنساء واألطفال، واإلتجار بالجنس«.)املادة 37( )161( 
»يعاقب بالحبس كل من حرض ذكرا أو أنثى مل يبلغ عمر احدهام مثاين عرشة سنة كاملة 
عىل الفجور أو اتخاذ الفسق حرفة أو سهل لهام سبيل ذلك. وإذا كان الجاين ممن نص عليه 
يف الفقرة )ب( من املادة 393 أو قصد الربح من فعله أو تقايض اجرا عليه يعاقب بالسجن 
بالبرش ألغراض  بالحبس«.)املادة 399()162(»يقصد باإلتجار  مدة ال تزيد عىل عرش سنني أو 
هذا القانون تجنيد أشخاص أو نقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بهدف بيعهم أو استغاللهم يف 
العمليات اإلرهابية أو النزاعات املسلحة أو يف أعامل الدعارة أو االستغالل الجنيس أو السخرة 
أو العمل القرسي أو االسرتقاق أو التسول أو املتاجرة بأعضائهم البرشية أو ألغراض التجارب 
الطبية«.)املادة 1()163(»أوال : يعاقب بالسجن املؤقت وبغرامة ال تقل عن خمسة ماليني دينار 
املادة 1.  وال تزيد عىل عرشة ماليني دينار كل من ارتكب أحد األفعال املنصوص عليها يف 
ثانيا : تكون العقوبة السجن مدة ال تزيد عىل خمس عرشة سنة وبغرامة ال تزيد عىل عرشة 
ماليني دينار كل من ارتكب جرمية اإلتجار باستخدام إحدى الوسائل اآلتية : أ( استخدام أي 
شكل من أشكال اإلكراه كاالبتزاز أو التهديد أو حجز وثائق السفر أو املستمسكات الرسمية. 
مبالغ  تلقي  أو  إعطاء  ج(  بهم.  التغرير  أو  الضحايا  لخداع  احتيالية  أساليب  استخدام  ب( 
مالية أو منافع للحصول عىل موافقة من له السلطة أو الوالية عليهم«.)املادة 5()164(»يعاقب 
بالسجن املؤبد وبغرامة ال تقل عن خمسة عرش مليون دينار وال تزيد عىل خمسة وعرشين 
مليون دينار كل من ارتكب جرمية اإلتجار بالبرش إذا وقعت يف أحد الظروف اآلتية : أوال : 
إذا كان املجنى عليه مل يتم الثامنة عرش أو أنثى أو من ذوي اإلعاقة. ثانيا : إذا كانت الجرمية 
الجرمية  ارتكبت  إذا   : ثالثا  أو كانت ذات طابع دويل.  مرتكبة من جامعة إجرامية منظمة 
عن طريق االختطاف أو التعذيب. رابعا : إذا كان الجاين من أصول املجنى عليه أو فروعه 
أو ممن له الوالية عليه أو زوجاً له. خامسا : إذا أصيب املجنى عليه مبرض ال يرجى شفاؤه 
: إذا وقع اإلتجار عىل عدة أشخاص أو ملرات  أو عاهة مستدمية نتيجة اإلتجار به. سادسا 
متعددة. سابعا : إذا وقع اإلتجار من موظف أو مكلف بخدمة عامة. ثامنا : استغالل النفوذ 

أو استغالل ضعف الضحايا أو حاجتهم«.)املادة 6( )165( 

املساواة
االستغالل 

الجنيس

واالتجار 

بالبرش

.............................. الفجـــوات
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الحق في العمل
الدستور العراقي الصادر سنة 2005

قانون العمــــل العراقي الجديد الصادر يف 11 ترشين الثاين، سنة 2014

قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 املنشور يف الوقائع العراقية رقم 4074 ل12/05/2008
قانون تعويض املترضرين جراء العمليات الحربية واالخطاء العسكرية والعمليات االرهابية رقم )20( لسنة 2009

القومية  أو  العرق  أو  الجنس  بسبب  متييز  دون  القانون  أمام  متساوون  »العراقيون 
أو  االقتصادي  الوضع  أو  الرأي  أو  املعتقد  أو  املذهب  أو  الدين  أو  اللون  أو  االصل  أو 
االجتامعي«.)املادة  14()166(»تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيني، وتكفل الدولة 
اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق ذلك«.)املادة 16()167(»أوال : العمل حق لكل العراقيني 
العمل  وأصحاب  العامل  بني  العالقة  القانون،  ينظم   : ثانياً  كرمية.  لهم حياة  يضمن  مبا 
حق  الدولة  تكفل   : ثالثاً  االجتامعية.  العدالة  قواعد  مراعاة  مع  اقتصادية،  أسس  عىل 
تأسيس النقابات واالتحادات املهنية، أو االنضامم اليها، وينظم ذلك بقانون«.)املادة 22(

)168(»تكفل الدولة حرية االنتقال لأليدي العاملة والبضائع ورؤوس األموال العراقية بني 

األقاليم واملحافظات، وينظم ذلك بقانون«.)املادة 24()169(
»يهدف هــذا القانون اىل حامية حقوق العامل وأصحاب العمل ومساعدة العامل إليجاد 
املناسبني  العامل  إليجاد  العمل  أصحاب  ومساعدة  وتدريبهم  لهـــم  املناسب  العمــل 
بالعمل يف  الراغبني  األجانب  وتنظيم عمل  العاملية  النقابية  التنظيامت  لهم وحاميـــة 
عليها  املصادق  والدولية  العربية  العمل  اتفاقيات  أحكــام  وتنفيذ  العراق  جمهوريــــة 
قانوناً«.)املادة  2( )170( »حرية العمل مصونة وال يجوز تقييد أو إنكار الحق يف العمل 
األساسية  والحقوق  املبادئ  واملنتج وتحرتم  الكامل  العمل  تعزيز  الدولة سياسة  وتنتهج 
واملفاوضة  التنظيم  حق  وحامية  النقابية  الحرية   : أوالً  يأيت.  ما  عىل  تشمل  التي  فيه 
الجامعية ثانياً : القضاء عىل جميع أشكال العمل الجربي أو االلزامي. ثالثاً : القضاء عىل 
أشكال استغالل عمل االطفال. رابعاً : منع التمييز يف االستخدام واملهنة والتدريب املهني 
وخدمات التنسيب يف مكان العمل : خامسا : املساواة يف األجور. سادساً : الحد األدىن لسن 
التي  القانون عىل أي حق من الحقوق  العمل«.)املادة 5()171(»أوالـ ال تؤثر أحكام هذا 
متنح للعامل مبوجب أي قانون آخر، أو عقد عمل أو اتفاق أو قرار إذا كان أي منها يرتب 

للعامل حقوقاً أفضل من الحقوق املقررة له مبوجب احكام هذا القانون«.)املادة 8( )172(
»يهدف هذا القانون إىل تعديل رواتب املشمولني بأحكامه مبا يؤمن لهم مستوى معييش 
الجغرايف  واملوقع  الوظيفي  واملنصب  العلمية  املؤهالت  االعتبار  بنظر  أألخذ  مع  أفضل 
درجات  تكون   : 1()173(»أوال  االجتامعية«.)املادة  والحالة  الخدمة  وسنوات  والخطورة 
املوظفني وعالواتهم السنوية ومدد ترفيعاتهم كام هو مبني يف جدول الرواتب والعالوات 

السنوية امللحق بهذا القانون)...(«.)املادة 3()174(

املساواة

الحق يف 

العمل وتقلد 

الوظائف 

العامة
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»)...( ثانياً : يتم إعادة املوظفني الذين اضطروا إىل ترك وظائفهم ألسباب تتعلق مبوضوع 
هذا القانون إىل وظائفهم أو إىل وظائف مامثلة لوظائفهم ورصف رواتبهم ومستحقاتهم 

عن الفرتة التي اضطروا لالنقطاع عن الدوام فيها«.)املادة 14( )175( 
املساواة

الحق يف 

العمل وتقلد 

الوظائف 

العامة

»أوال : ال يجوز تشغيل املرأة العاملة بعمل لييل إال إذا كان العمل رضوريا أو بسبب قوة 
قاهرة أو املحافظة عىل مواد أولية أو منتجات رسيعة التلف أو إذا كان هناك قوة قاهرة 
أدت إىل توقف العمل يف املرشوع توقفا مل يكن متوقعاً عىل أن ال يتم تكرار ذلك. ثانيا : متنح 
املرأة العاملة فرتة راحة يومية ال تقل عن )11( إحدى عرشة ساعة متواصلة يكون من بينها 
بالرضورة ماال يقل عن )7( سبع ساعات من الفرتة الليلية الواقعة بني الساعة )9( التاسعة 
املادة عىل  )أوال( من هذه  البند  : ال يرسي حكم  ثالثا  السادسة صباحاً.   )6( والساعة  ليالً 
الفئات اآلتية : أ( العامالت يف أعامل إدارية أو تجارية ب( العامالت يف الخدمات الصحية أو 

الرتفيهية. جـ( العامالت يف خدمات النقل واالتصاالت«.)املادة 80( )176(

الفجـــوات

قانون تعويض املترضرين جراء العمليات الحربية واالخطاء العسكرية والعمليات االرهابية رقم )20( لسنة 2009  . 175
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السياسات والتشريعات االجتماعية
دستور العراق لسنة 2005

قانون التقاعد والضامن االجتامعي للعامل رقم )39( لسنة 1971 الوقائع العراقية، رقم العدد :1976 وتعديالته إىل 

حد القانون املرقم )21( لسنة 2007

قانون التقاعد املوّحد رقم 27 لسنة 2006

قانون العمــــل العراقي الجديد الصادر يف 11 ترشين الثاين سنة 2014
قانون تعويض املترضرين جراء العمليات الحربية واالخطاء العسكرية والعمليات االرهابية رقم )20( لسنة 2009

»أوال : )...(. ب( تكفل الدولة حامية األمومة والطفولة والشيخوخة)...(«.)املادة 29( )177( 
»أوالً : تكفل الدولة للفرد ولألرسةـ وبخاصة الطفل واملرأة الضامن االجتامعي والصحي، 
والسكن  املناسب،  الدخل  لهم  تؤمن  كرميٍة،  حياٍة حرة  للعيش يف  االساسية  واملقومات 
املالئم. ثانياً : تكفل الدولة الضامن االجتامعي والصحي للعراقيني يف حال الشيخوخة أو 
املرض أو العجز عن العمل أو الترشد أو اليتم أو البطالة، وتعمل عىل وقايتهم من الجهل 
والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن واملناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك 

بقانون)...(«.)املادة 30( )178(

»يهدف هذا القانون إىل تأمني صحة وسالمة ومستقبل عيش جميع أفراد الطبقة العاملة 
تساعد  التي  الخدمات  وتوفري  الظروف  تهيئة  إىل  يهدف  كام  العراقية،  الجمهورية  يف 
عىل تطوير الطبقة العاملة اجتامعيا ومهنيا اىل مستوى افضل. ويحقق القانون اهدافه 
املذكورة عن طريق فروع الضامن االجتامعي الرئيسة االتية : أ( الفرع األول : الضامن 
التقاعد.  : ضامن  الثالث  الفرع  العمل. جـ(  اصابات  : ضامن  الثاين  الفرع  الصحي. ب( 
د( الفرع الرابع : ضامن الخدمات«.)املادة 2()179(»متثل االحكام الواردة يف هذا القانون، 
الحد االدىن للضامنات االجتامعية املقررة فيه. وحيثام وجد قانون أو نظام او عقد خاص، 
يشمل فروعا اخرى للضامن، او يحتوي عىل مزايا افضل يف فروع الضامن املقررة يف هذا 
القانون، او يف احدها، يعترب حقا مكتسبا بالنسبة للمستفيدين منه ال يجوز الرجوع عنه، 

سواء كان ذلك قبل صدور هذا القانون او بعده«.)املادة 4( )180( 

املساواة
الضامن 

االجتامعي 

الدستور العراقي الصادر عام  2005. 177

نفس املرجع أعاله. 178
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»أ( تحسب اشرتاكات الضامن االجتامعي، عىل أساس نسبة محددة من األجر الفعيل الذي 

يتقاضاه العامل. وال يجوز أن يقل األجر املعتمد يف تحديد نسبة االشرتاك يف جميع األحوال، 

عن الحد األدىن لألجور املقرر يف مهنة العامل املضمون إن وجد، وإال فال يجوز أن يقل عن 

الحد األدىن العام لألجور. ب( تسدد االشرتاكات خالل سنة ميالدية واحدة، عىل أساس األجور 

املدفوعة يف شهر كانون الثاين من تلك السنة. أما العامل الذين يشملون بأحكام هذا القانون 

ألول مرة، أو الذين يلتحقون بخدمة مضمونة جديدة، فتسدد اشرتاكاتهم عىل أساس أجر 

الشهر الذي شملوا فيه بالضامن أو التحقوا فيه بالخدمة، وذلك حتى انتهاء السنة امليالدية 

التي تم فيها ذلك، ومن ثم تسدد اشرتاكاتهم عىل أساس أجر شهر كانون الثاين التايل )...(«.

)املادة 26()181(»أ( عىل أصحاب العمل الذين يستخدمون خمسني عامال فاكرث، ان يخصصوا 

موظفا واحدا عىل االقل، للتفرغ لتنظيم شؤون الضامن االجتامعي واجراءاته وسجالته. ب( 

عىل كل صاحب عمل أن يعلق يف مكان ظاهر من مقر العمل، شهادة صادرة عن املؤسسة، 
تثبت تسديده الشرتاكات الضامن االجتامعي املستحقة عليه وعىل عامله«.)املادة 37( )182(

»ا – تقدم املؤسسة الخدمات املتوجبة عليها، وتؤدي مختلف االستحقاقات املنصوص عليها يف 

هذا القانون، للعامل املضمون املستحق املوجود داخل العراق، وفقا لإلجراءات التي يحددها 

املدير العام)...(. 2–إذا كان املستحق أو خلفه عربيا، وقد عاد إىل قطره بعد انتهاء خدمته 

املضمونة أو تويف. 3 -إذا كان املستحق أجنبيا، تطبق بحقه قاعدة املعاملة باملثل، أو أحكام 

اتفاقيات العمل الدولية، أيهام أفضل للعامل. 4  -يجرى دفع االستحقاقات يف جميع الحاالت 

االستثنائية املبينة آنفا، وفق تعليامت يصدرها مجلس اإلدارة ويصادق عليها الوزير. جـ( اذا 

احتجزت حرية العامل املضمون ألي سبب قانوين كان، تتوىل املؤسسة ايصال استحقاقاته إليه 

أو لعياله حسب تعليامت املدير العام«.)املادة 38()183(»تصدر املؤسسة »هوية ضامن« لكل 

عامل مضمون. ويحدد بقرار من مجلس اإلدارة شكل الهوية، واملعلومات الواجب إدراجها 

فيها، وطريقة تداولها. وتعترب »هوية الضامن« يف حالة استكاملها الرشوط القانونية، وثيقة 

وفقا  يستحقه  ما  بجميع  مبوجبها،  يطالب  أن  له  املضمون،  العامل  صفة  إثبات  يف  نهائية 
ألحكام هذا القانون«.)املادة 39( )184(

املساواة
الضامن 

االجتامعي 

قانون التقاعد والضامن االجتامعي للعامل رقم )39( لسنة 1971 الوقائع العراقية، رقم العدد:1976 وتعديالته إىل حد القانون املرقم )21( لسنة 2007. 181
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»أ( عىل كل عامل مشمول بأحكام هذا القانون، أن يعمل عىل الحصول عىل »هوية الضامن« 

عن طريق الجهة التي يعمل لديها، فإذا امتنعت أو تأخرت، فعن طريق نقابته إن وجدت 

أو عن طريق االتحاد، فإذا تعذر عليه ذلك، فباالتصال املبارش مبركز املؤسسة الذي يقع يف 

منطقة عمله. ب( عىل كل عامل، بعد أن يتأكد من تسجيله يف الضامن، ويحصل عىل »هوية 

الضامن« أن يحافظ عىل هويته، و أن يحيط املؤسسة علام بكل ما يطرأ عىل عمله من تغيري 

املرىض  العامل  رعاية  40()185(»تكون  )...(«.)املادة  املؤسسة  تصدرها  التي  للتعليامت  وفقا 

ومعالجتهم، طبقا للنظام الصحي يف املؤسسة، ويف املكان وباألساليب التي يحددها األطباء 

املعتمدون من قبلها. وعىل العامل املريض أن يتبع أثناء مرضه تعليامت املؤسسة والجهة 

الطبية املرشفة عىل معالجته. وال تلتزم املؤسسة بأداء أية خدمة أو تعويض يف حالة امتناع 

العامل املريض عن تنفيذ التعليامت، إال إذا تراجع وامتثل لها«.)املادة 46()186(»ال يجوز ملن 

الحمل والوضع، أن ميارس أي عمل مأجور، وال أي عمل آخر  أو بسبب  كان مجارا مرضيا 

يتعارض مع حالته الصحية، طوال فرتة اجازته. ويف حالة إخالل الشخص املجاز بذلك. يحق 

للمؤسسة –بعد إنذاره– أن تقطع عنه التعويض وجميع الخدمات األخرى، طوال فرتة عدم 

إخطارها  منذ  املصاب،  ومعالجة  برعاية  املؤسسة  تلتزم  49()187(»أ(  لإلنذار«.)املادة  امتثاله 

بالحادث، وحتى شفائه متاما، أو وفاته. ويقصد بالرعاية والعالج، نفس املعاين املحددة لها يف 

املادتني 45 و46 من هذا القانون. ب( مع مراعاة أحكام املادتني 31 و54 من هذا القانون، 

يعترب العامل من تاريخ إصابته وحتى شفائه التام أو ثبوت عجزه، بحالة إجازة بدون أجر. 

جـ( مينح العامل تعويض إجازة إصابة، طوال فرتة معالجته، يساوي كامل أجره الذي دفع عنه 
االشرتاك األخري«.)املادة 55( )188(

املساواة

الضامن 

االجتامعي 

عن  وتتوقف  العراق،  خارج  املوجود  للشخص  االستحقاقات  املؤسسة  تدفع  ال  ب(   )...(«
دفع استحقاقات الشخص الذي يثبت أنه غادر العراق، إال يف إحدى الحاالت االتية : 1 -إذا 
أن املستحق عراقيا، وقد غادر البالد بشكل قانوين، وبعد موافقة الوزير عىل املغادرة وعىل 

الدفع)...(«.)املادة 38( )189(

الفجـــوات
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األم  تجاه  والدولة  املجتمع  إىل تحقيق واجب  األمومة والطفولة وصحة األرسة  »تهدف رعاية 
والطفل منذ تكوينه جنينا«)املادة 6( )190(

»عىل صاحب العمل الذي يستخدم عاملة فأكرث وضع نسخة من االحكام الخاصة بحامية املرأة 

)املادة 78()191(»يحظر إرغام املرأة الحامل أو املرضع عىل أداء عمل  العاملة يف مقر العمل« 

تعده الجهة الصحية املختصة مرضاً بصحة األم أو الطفل أو إذا اثبت الفحص الطبي وجود خطر 

بالحمل  إجازة خاصة  العاملة  تستحق   : 79()192(»أوال  الطفل«.)املادة  أو  األم  كبري عىل صحة 

والوضع بأجر تام ملدة )72( اثنني وسبعني يوماً يف السنة. ثانيا : للعاملة الحامل التمتع باإلجازة 

املختصة  الجهة  من  صادرة  طبية  بشهادة  للوضع  املتوقع  التاريخ  من  يوما  ثالثني   )30( قبل 

وتستمر بعد الوضع بالتمتع مبا تبقى من هذه اإلجازة. ثالثا : للجهة الطبية املختصة أن تقرر 

جعل مدة اإلجازة املنصوص عليها يف البند )أوال( من هذه املادة مدة ال تزيد عىل)9( تسعة 

أشهر يف حالة الوالدة الصعبة أو والدة أكرث من طفل واحد أو ظهور مضاعفات قبل الوضع أو 

البند )ثانيا( من هذه املادة إجازة مضمونة  بعده وتكون املدة الزائدة عام منصوص عليه يف 

تطبق عليها أحكام قانون التقاعد والضامن االجتامعي للعامل يضمن لألم العاملة يف نهاية إجازة 

الحمل والوضع العودة إىل نفس عملها أو عمل مساوي له وبنفس األجر«.)املادة81()193(»لألم 

العاملة مبوافقة صاحب العمل التمتع بإجازة أمومة خاصة لرعاية طفلها بدون أجر ملدة ال تزيد 

عىل سنة واحدة تنرصف فيها لرعاية طفلها إذا مل يكمل سنة واحدة من عمره ويعد عقد العمل 

موقوفا خالل هذه املدة«.)املادة 83()194(»أوال : يسمح للعاملة املرضع بفرتة إرضاع أثناء يوم 

العمل ال تزيد عىل ساعة واحدة وتعد فرتة اإلرضاع من وقت العمل. ثانيا : تعفى من العمل، 

العاملة أو يعفى العامل التي لها أو له طفل أو أكرث دون السادسة من عمره إذا احتاج الطفل 

املريض إىل رعاية، مدة ال تزيد عىل )3( ثالثة أيام عن كل حالة تقتيض ذلك ، ويرتتب عىل هذا 

: عىل  العمل«.)املادة 85()195(»أوال  انقطاعهام عن  اإلعفاء عدم استحقاقهام لألجر طيلة مدة 

صاحب العمل الذي يستخدم نساء توفري أماكن لراحتهن حسب متطلبات العمل. ثانيا : يلتزم 

صاحب العمل يف املشاريع التي تعمل فيها العامالت إنشاء دور للحضانة مبفرده أو باالشرتاك مع 
صاحب العمل يف مرشوع أو مشاريع أخرى مبوجب تعليامت يصدرها الوزير«.)املادة 86( )196(

املساواة
حقوق األم 

العاملة

قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981. 190
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»أ( عىل املرأة العاملة الحامل، املشمولة بأحكام هذا القانون، أن تعرض نفسها عىل الجهة 

وحتى  ذلك،  بعد  التقيد  وعليها  لديها.  الحمل  ظهور  عند  املؤسسة،  تعتمدها  التي  الطبية 

الوضع، بالتعليامت الطبية التي تعطى لها. ب( تحدد الجهة الطبية املشار اليها، عىل ضوء 

مراقبتها الدورية لوضعية الحامل، املوعد املقرر للوضع، وتبلغ ذلك لصاحبة العالقة، وللجهة 

التي تستخدمها. وعىل هذه الجهة أن تجيز املرأة الحامل باالنفكاك عن العمل لقضاء إجازة 

حملها ووضعها، قبل شهر كامل عىل األقل، من املوعد املقدر لوضعها، طبقا ألحكام املادة 

80 من قانون العمل. جـ( تعترب املرأة الحامل، مجازة إجازة مضمونة من تاريخ انفكاكها عن 

للمرجع  األقل. د( يجوز  اسابيع عىل  الوضع ملدة ستة  تاريخ  بعد  إجازتها  العمل، وتستمر 

الطبي الذي تعتمده املؤسسة، أن يقرر متديد فرتة اإلجازة املشار إليها يف الفقرتني ب – جـ 

او  او ظهور مضاعفات  اكرث من طفل،  أو والدة  الصعبة،  الوالدة  املادة، يف حالة  من هذه 

امراض قبل الوضع او بعده. عىل ان ال تتجاوز فرتة االجازة االصلية واملدد اإلضافية، تسعة 

أشهر اعتبارا من تاريخ االنفكاك. وتستفيد املرأة العاملة، قبل وضعها، وبعد وضعها، وبخاصة 

الصحية  الرعاية  رشوط  جميع  من  الفقرة،  هذه  يف  املذكورة  الحاالت  إلحدى  تعرضت  إذا 

والعالج املنصوص عليها يف املادة 45/ب من هذا القانون. هـ( متنح العاملة املجازة بسبب 

الحمل والوضع، من تاريخ انفكاكها عن العمل وحتى تاريخ انتهاء إجازتها القانونية، املشار 

إليها يف الفقرتني ب – جـ من هذه املادة تعويضا يعدل كامل أجرها املدفوع عنه االشرتاك 

األخري. أما إذا زادت مدة إجازتها عن ذلك وفقا ألحكام الفقرة د من هذه املادة، فتمنح عن 

القانون. و(  املادة 45/أ من هذا  الزائدة تعويض اإلجازة املرضية، املنصوص عليها يف  املدة 

القانون، ترشع املؤسسة، بوضع منهاج خاص، إلنشاء  تاريخ رسيان أحكام هذا  اعتبارا من 

يف  العاملة  الطبقة  احتياجات  تغطى جميع  واالطفال،  النساء  وامراض  للتوليد  مستشفيات 
العراق، خالل فرتة ال تزيد عىل خمس سنوات«.)املادة 48( )197(

املساواة

حقوق األم 

العاملة

الخاصة لرعاية طفلها يف غري أغراضها وإذا  للعاملة االستفادة من إجازة األمومة  »ال يجوز 
ثبت اشتغال العاملة التي تتمتع بهذه اإلجازة بعمل مأجور لدى الغري اعتربت اإلجازة ملغاة 
يحدده  الذي  التاريخ  من  لديه  عملها  اىل  العودة  العاملة  إىل  يطلب  ان  العمل  ولصاحب 

لذلك«.)املادة 84( )198(
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التقاعد الوطنية. د( املوظف : كل شخص عهدت أليه وظيفة  الهيأة : هيأة  »)...( ب( 

داخله يف املالك املدين أو العسكري أو قوى األمن الذي يتقاىض راتبا من الدولة وتستقطع 

يرد  مل  ما  العام  القطاع  ذلك موظف  ويشمل  التقاعدية  التوقيفات  الوظيفي  راتبه  من 

به نص خاص يف هذا القانون يقيض بخالف ذلك«.)املادة 1()199(»أ( »إذا انتهت اإلصابة 

الحال–  لخلفه –حسب  او  له،  إىل وفاته. يخصص  أو أدت  الكامل،  العجز  إىل  بالعامل، 

راتب تقاعد إصابة، عىل أساس 80 % من متوسط األجر يف سنة عمله األخرية، أو خالل 

تقاعد  راتب  يقل  أن  يجوز  ال  الحاالت  جميع  ويف  سنة.  من  أقل  كانت  ان  عمله  مدة 

االصابة، عن الراتب التقاعدي العادي الذي يستحقه املصاب، وال عن الحد األدىن لألجر 

املقرر يف مهنته. ب( إذا خلفت اإلصابة يف العامل عجزا نسبته 35 % من العجز الكامل 

فأكرث، يخصص له راتب تقاعد إصابة جزيئ، عىل أساس نسبة عجزه الجزيئ مرضوبة براتب 

تقاعد اإلصابة الكامل. جـ( إذا خلفت اإلصابة يف العامل عجزا نسبته، أقل من 35 % أقل 

من العجز الكامل. مينح مكافاة تعويضية دفعة واحدة، عىل أساس الرصيد الناجم عن 

نسبة عجزه الجزيئ مرضوبة مببلغ إجاميل يساوي راتب تقاعد اإلصابة الكامل عن أربع 

سنوات«.)املادة 56( )200(»أ( إذا توىف العامل نتيجة اإلصابة، استحق خلفه تقاعد اإلصابة 

الكامل املنصوص عليه بالفقرة أ من املادة 56 من هذا القانون. ب( إذا تويف املتقاعد 

املصاب بعجز كامل، يحول راتبه إىل خلفه. جـ( إذا تويف املتقاعد املصاب بعجز جزيئ، 

مينح خلفه تعويضا يساوي راتب تقاعد اإلصابة الجزيئ عن أربع سنوات، يف حالة عدم 

انتهاء  عند  املضمون  العامل  الوفاة«.)املادة  60()201(»يستحق  لتقاعد  الخلف  استحقاق 

خدمته، راتباً تقاعدياً، يف إحدى الحاالت اآلتية : أ( إذا أكمل الرجل الستني من العمر، أو 

إذا اكملت املرأة الخامسة والخمسني من العمر، وكانت ألي منهام عرشون سنة خدمة 

مضمونة عىل األقل. ب( إذا كانت للرجل ثالثون سنة خدمة مضمونة عىل األقل، او كانت 

أثناء رسيان مدة  تويف  إذا  األقل. جـ(  املرأة خمس وعرشون سنة خدمة مضمونة عىل 

خدمته املضمونة، وكان تسجيله ثابتاً يف املؤسسة ومدفوعاً عنه االشرتاك قبل الوفاة، دون 

النظر إىل مدة خدمته أو كمية املبالغ املدفوعة عنه.« )املادة 65()202( 

املساواة

التقاعد/

املعاش

قانون التقاعد املوّحد رقم 27 لسنة 2006. 199

قانون التقاعد والضامن االجتامعي للعامل رقم )39( لسنة 1971 الوقائع العراقية، رقم العدد:1976 وتعديالته إىل حد القانون املرقم )21( لسنة 2007. 200

نفس املرجع أعاله. 201

نفس املرجع أعاله. 202



النظـام القــانـوني لجمهــورية العـــراق 

39

65 من هذا  املادة  الفقرة جـ من  وفقا ألحكام  تويف  الذي  العامل  راتب  الخلف  »يستحق 

املنصوص  الحالتني  املستحق وفقا إلحدى  التقاعدي  الراتب  الخلف  إىل  القانون. كام يحول 

عليهام يف الفقرتني أ – ب من املادة 65 من هذا القانون، يف حالة وفاة العامل املتقاعد«.

)املادة 66()203(»يقصد بالخلف يف هذا القانون ما ييل : أ( الزوج إذا كان غري قادر عىل العمل 

أثناء وفاة زوجته املضمونة، وكان يعتمد يف إعالته عليها، وليس له مورد خاص. ب( الزوجة 

إذا مل يكن لها عمل، ومل تتزوج بعد وفاة زوجها املضمون، ومل يكن لها مورد خاص. وتعترب 

الزوجات يف حالة التعدد مبثابة الشخص الواحد. ويقتسمن االستحقاق بالتساوي فيام بينهن. 

جـ( األوالد الذكور، من مل يزد عمره عن السابعة عرشة، إال اذا كان عاجزا عن العمل، أو يتابع 

دراسته الثانوية حتى سن العرشين، أو يتابع دراسته الجامعية أو العليا بانتظام ونجاح حتى 

سن السابعة والعرشين. والبنات باستثناء من تزوجت منهن، أو من تجاوزت السابعة عرشة 

من العمر، إذا كان لها مورد خاص أو عمل اعتيادي أو وظيفة. د( األب إذا كان غري قادر عىل 

العمل أثناء وفاة العامل املضمون، وكان يعتمد يف اعالته عليه. واالمر اذا مل يكن لها مورد 

خاص وكانت تعتمد يف اعالتها عىل ابنها املضمون. هـ( اإلخوة من كان منهم دون السادسة 

عرشة، وكان يعتمد يف عالته عىل العامل املضمون. واألخوات من كانت منهن غري متزوجة، 

اذا مل يكن لها مورد خاص، وال عمل ماجور دائم وال وظيفة، وكانت تعتمد يف اعالتها عىل 

العامل املضمون«.)املادة 72()204(»)...( ب( يقصد باملورد الخاص، املشار إليه يف املادة 72 من 

هذا القانون، كل مورد دائم يزيد عن الحد األدىن العام للراتب التقاعدي الكامل، املنصوص 

الحد املذكور، يعطى  الخاص أقل من  املورد  القانون. فإذا كان  املادة 69 من هذا  عليه يف 

صاحبه من استحقاقه ما يكمل له هذا الحد«.)املادة 73()205(»يقسم الراتب التقاعدي، عىل 

املستحقني من الخلف، عىل النحو اآليت : أ( إذا كان جميع املستحقني من الخلف، )...( يوزع 

بينهم الراتب بالتساوي. ومن ينتهي استحقاقه منهم ألي سبب كان، ترد حصته عىل اآلخرين، 

رشيطة أن ال تتجاوز حصة املستحق الواحد منهم 60 % من الراتب التقاعدي األصيل. ب( 

إذا كان جميع مستحقي الخلف من األشخاص املعدودين يف الفقرتني د(. هـ( من املادة 72 

من هذا القانون، يوزع الراتب بينهم بالتساوي. ومن ينتهي استحقاقه منهم ألي سبب كان، 

ترد حصته عىل اآلخرين، رشيطة أن ال تتجاوز حصة املستحق الواحد منهم 40 % من الراتب 

التقاعدي االصيل. 

املساواة

التقاعد/

املعاش
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جـ( إذا وجد بني مستحقي الخلف، أفراد من الفقرتني السابقتني من هذا املادة، يوزع الراتب عىل أساس 

حصتني لكل من مستحقي الفقرة أ( من هذه املادة، وحصة واحدة لكل من مستحقي الفقرة ب( من 

هذه املادة. ومن ينتهي استحقاقه من أفراد الفقرتني املذكورتني ألي سبب كان، يرد نصيبه بأكمله إىل 

مستحقي الفقرة )أ( من هذه املادة، عىل أن ال يتجاوز استحقاق الواحد منهم 60 % من الراتب التقاعدي 

األصيل. وإذا زاد املبلغ عن ذلك، ترد الزيادة اىل مستحقي الفقرة )ب( من هذه املادة عىل ان ال يتجاوز 

استحقاق الواحد منهم 40 % من الراتب التقاعدي األصيل. د( يرسي مفعول الحد األعىل املنصوص 
 عليه يف الفقرات السابقة، يف حالتي التوزيع املبارش، أو التوزيع الثاين بعد الرد«.)املادة 74( )206(

«أوالً : املقصود بذوي الشهيد هم : 1 -الوالدان. 2 - األبناء. -3البنات. -4الزوج أو الزوجات. 5 -األخوة 

واألخوات ثانياً : يوزع الراتب التقاعدي عىل املستحقني حسب أحكام قانون التقاعد املوحد رقم 

27 لسنة 2006 املعدل النافذ. ثالثاً : توزع املنح حسب املرياث الرشعي. رابعاً : ترصف حصة ذوي 

 الشهيد من القارصين إىل الويص أو القيم القانوين الذي يلزم برصفها يف مصلحتهم«.)املادة 10( )207(«. 

»)...( ثالثا : مينح خلف الشهيد من املتطوعني أثناء وجودهم عىل أبواب مراكز التطوع للقوات 

لراتب ومخصصات  مساوياً  تقاعدياً  راتباً  األخرى  األمنية  واألجهزة  الداخيل  األمن  املسلحة وقوى 

أقرانه عند التعيني .رابعاً : إذا أحيل املوظف عىل التقاعد إلصابته بعجز مينعه كلياً عن أداء أعامله 

اإلصابة  قبل  يتقاضاها  كان  التي  واملخصصات  راتب  ألخر  مساوياً  تقاعدياً  راتباً  فيمنح  الوظيفية 

.خامساً : إذا أحيل املوظف عىل التقاعد بناء عىل طلبه نتيجة عجزه الجزيئ وبتأييد من لجنة طبية 

مختصة، مينح راتباً تقاعدياً يتناسب ودرجة العجز من أخر راتب واملخصصات التي كان يتقاضاها 

من  أعىل  نسبة  الستحقاق  تؤهله  فعلية  خدمة  للموظف  كان  وإذا  بالعجز.  إصابته  تاريخ  قبل 

نسبة العجز فيمنح النسبة األعىل«.)املادة 11()208(»مُينح املشمولون بأحكام هذا القانون من غري 

موظفي الدولة والقطاع العام والقطاع املختلط راتباً شهرياً وعىل النحو اآليت : أوالً : يرصف لذوي 

الشهيد ما يعادل الحد األدىن للراتب التقاعدي املحدد بقانون التقاعد املوحد رقم )27( لسنة 2006 

املعدل بزيادة 70 % عىل الراتب , وإذا كان احدهم يتقاىض راتباً تقاعدياً ألي سبب أخر يرصف 

له الراتب األعىل. ثانياً : يرصف ملن أعاقه العجز الكيل أو الجزيئ عن العمل راتباً تقاعدياً يتناسب 

ودرجة العجز من الراتب املذكور يف البند )أوالً( من هذه املادة«.)املادة 12()209(»مينح ذوو الشهيد 

واملصابون بالعجز الكيل أو الجزيئ من املشمولني بأحكام هذا القانون قطعة أرض سكنية عىل أن ال 
ميلك داراً أو أرضاً سكنية وتلزم الوزارات املعنية بالتنفيذ«.)املادة 13( )210(

املساواة

التقاعد/

املعاش
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»أ(ـ إلدارة العمل أو لصاحب العمل إنهاء عقد العمل يف حالة بلوغ العامل سن الستني إذا 

كان رجالً أو الخامسة والخمسني إذا كان امرأة. ويعتمد يف تحديد السن قيد النفوس أو العمر 

الذي حدد يف عقد العمل أيهام أفضل للعامل. ب( ال يجوز إنهاء عقد العمل وفقاً ألحكام 

الفقرة )أ( من هذه املادة بالنسبة للعامل الذين كانت تشملهم أحكام قانون العمل السابق 

اال بعد أخذ موافقة الوزير«.)املادة 33()211(»ال تطبق أحكام هذا الفصل عىل العامالت يف 

وسط عائيل ال يعمل فيه سوى افراد االرسة تحت ادارة وارشاف الزوج او االب او االم او االخ 

».)املادة 89()212(»إذا انتهت خدمة العامل املضمونة، وكان غري مستوف لرشوط استحقاق 

الراتب التقاعدي. مينح تعويضا نقديا إجامليا دفعة واحدة “ مكافاة نهاية الخدمة”. يحسب 

عىل أساس متوسط أجره الشهري، مرضوبا بعدد سنوات خدمته. ويحسب كرس السنة، سنة 

كاملة. وذلك يف إحدى الحاالت األتية : أ( إذا بلغ الرجل الستني من العمر، أو بلغت املرأة 

الخامسة والخمسني من العمر، وفقا ألحكام املادة 33 من قانون العمل. ب( إذا استقالت 

»استثناء من   )213( )...(«.)املادة 78(  أو وضعها  املضمونة من عملها بسبب زواجها  العاملة 

أحكام املادة 65 من هذا القانون. يحق لوزير العمل، بناء عىل اقرتاح االتحاد وموافقة مجلس 

اإلدارة، أن يقرر منح راتب تقاعدي، للعامل املضمونني املسنني، يف إحدى الحاالت اآلتية : أ( 

إذا كان العامل املضمون قد بلغ الخامسة والستني من العمر عند نفاذ هذا القانون، وكانت 

له خمس سنوات خدمة مضمونة عىل األقل. ب( إذا كان العامل املضمون قد بلغ الستني 

من العمر عند نفاذ هذا القانون، وكانت له سبع سنوات خدمة مضمونة عىل األقل. جـ( إذا 

بلغ العامل املضمون سن الستني خالل السنوات الخمس األوىل من تاريخ نفاذ هذا القانون 

وكانت له عرش سنوات خدمة مضمونة عىل األقل. د( يراعى يف تطبيق أحكام هذه املادة 

عىل العاملة املضمونة، تخفيض السن خمس سنوات بالنسبة إليها، يف كل حالة من الحاالت 

السابقة. هـ( يحسب الراتب التقاعدي يف جميع الحاالت املبينة يف هذه املادة، وفقا ألحكام 

املادة 68 من هذا القانون. و( تعترب نهائية جميع حقوق الضامن التي تم تحديدها ودفعها، 

أو التي بورش بدفعها ملستحقيها قبل صدور هذا القانون، عىل أن يستفيد املستحقون جميعا 

من الحد األدىن للراتب التقاعدي املنصوص عليها يف املادتني 96/75 من هذا القانون. ثالثا – 

يف تصفية مؤسسة االستثامرات العاملية«.)املادة 107( )214( 

الفجـــوات

التقاعد/

املعاش

قانون العمــــل  العراقي الجديد  الصادر يف 11  ترشين الثاين ,سنة  2014. 211
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حق التقاضي والوصول إلى العدالة
الدستور العراقي الصادر سنة 2005 

قانون التقاعد والضامن االجتامعي للعامل رقم )39( لسنة 1971 الوقائع العراقية، رقم العدد :1976 وتعديالته 
إىل حد القانون املرقم )21( لسنة 2007

قانون نقابة املحامني رقم 173 لسنة 1965
قانون الكتاب العدول رقم 33 لسنة 1998 

القانون رقم 23 لسنة 1971 ألصول املحاكامت الجزائية

العام  الرسي  باالقرتاع  ميارسها  ورشعيتها،  السلطات  مصدر  والشعب  للقانون،  »السيادة 
املبارش وعرب مؤسساته الدستورية«.)املادة 5()215(»العراقيون متساوون أمام القانون دون 
متييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو األصل أو اللون أو الدين أو املذهب أو املعتقد 
يف  الحق  فرد  لكل   : 14()216(»أوال  االجتامعي«.)املادة  أو  االقتصادي  الوضع  أو  الرأي  أو 
الخصوصية الشخصية مبا ال يتناىف مع حقوق األخرين واآلداب العامة. ثانياً : حرمة املساكن 
للقانون«. ووفقاً  قضايئ  بقرار  إال  لها  التعرض  أو  تفتيشها  أو  دخولها  يجوز  وال  مصونة 

: ال جرمية وال  : القضاء مستقل ال سلطان عليه لغري القانون. ثانياً  )املادة  17()217(»أوال 
اقرتافه جرمية، وال  القانون وقت  الذي يعده  الفعل  عقوبة إال بنص، وال عقوبة إال عىل 
يجوز تطبيق عقوبة أشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجرمية. ثالثا : التقايض حق 
: حق الدفاع مقدس ومكفول يف جميع مراحل التحقيق  مصون ومكفول للجميع. رابعاً 
: أ(ـ حرية االنسان وكرامته مصونة . ب ال يجوز  واملحاكمة« )...(«.)املادة 19()218(»أوالً 

توقيف احد أو التحقيق معه اال مبوجب قرار قضايئ«.)املادة 37( )219( 
»قضايا الضامن االجتامعي، وكل ما ينشأ عن تطبيق هذا القانون أو تفسريه من منازعات 
مدنية أو جزائية، يعود حق النظر فيها إىل قضاء العمل«.)املادة 86()220(»تخضع قرارات 
مجلس اإلدارة للطعن أمام محكمة العمل املختصة، خالل خمسة عرش يوما من تاريخ 
تبليغها لصاحب العالقة. إال فيام يرد به نص مخالف يف هذا القانون. وملحكمة العمل التي 
تضع يدها عىل النزاع، أن تقرر وقف التنفيذ، إىل نتيجة البت يف الدعوى، لقاء كفالة أو 
بدون كفالة«.)املادة 89()221(»فيام خال األحكام الخاصة املقررة يف هذا الفصل، تنطبق عىل 

أحكام منازعات الضامن، جميع األحكام القانونية لقضايا العمل«.)املادة 90()222(

املساواة حق التقايض

.............................. الفجـــوات
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»)...( خامساً : املتهم بريء حتى تثبت إدانته يف محاكمة قانونية عادلة، وال يحاكم املتهم 

عن التهمة ذاتها مرة أخرى بعد اإلفراج عنه إال إذا ظهرت أدلة جديدة. سادساً : لكل فرد 

الحق يف أن يعامل معاملة عادلة يف اإلجراءات القضائية واإلدارية. سابعاً : جلسات املحاكم 

علنية إال اذا قررت املحكمة جعلها رسية. ثامناً : العقوبة شخصية. تاسعاً : ليس للقوانني أثر 

رجعي ما مل يُنص عىل خالف ذلك، وال يشمل هذا االستثناء قوانني الرضائب والرسوم. عارشاً : 

ال يرسي القانون الجزايئ بأثر رجعي إال إذا كان أصلح للمتهم. حادي عرش : تنتدب املحكمة 

محامياً للدفاع عن املتهم بجناية أو جنحة ملن ليس له محاٍم يدافع عنه وعىل نفقة الدولة. 

ثاين عرش : أ( يحظر الحجز. ب( ال يجوز الحبس أو التوقيف يف غري األماكن املخصصة لذلك 

الدولة.  لسلطات  والخاضعة  الصحية واالجتامعية  بالرعاية  املشمولة  السجون  لقوانني  وفقا 

ثالث عرش : تعرض أوراق التحقيق االبتدايئ عىل القايض املختص خالل مدة ال تتجاوز أربع 

وعرشين ساعة من حني القبض عىل املتهم وال يجوز متديدها إال مرة واحدة وللمدة ذاتها«.

)املادة 19( )223( 

»تختص اللجنة مبنح املعونة القضائية يف األحوال التالية : 1 -إذا كان أحد طريف الدعوى معرسا 

.»)...( املحامني  من  عنه  يدافع  من  يجد شخص  مل  2 -إذا  املحاماة.  أتعاب  دفع  عاجزا عن 

)املادة  67( )224( 

»إذا كان أحد أطراف العالقة أصم أو أبكم وعجز عن فهم محتويات السند يقوم الكاتب 

العدل بإفهامه محتوياته والتأكد من تأييده لها بداللة أحد األشخاص الذين يعرفون إشاراته 

املعهودة بعد تحليفه اليمني بحضور شاهدين يوقعان عىل السند«.)املادة 24( )225( 

»يتم تفتيش املتهامت من النساء مبعرفة نساء مثلهن ينتدبن لذلك«.)املادة 80( )226( 

املساواة
 الوصول إىل

العدالة

.............................. الفجـــوات
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قانون الكتاب العدول رقم 33 لسنة 1998 . 225

قانون اصول املحاكامت الجزائية رقم )23( لسنة 1971. 226
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االتفاقيات/المعاهدات الدولية
انضم العراق إىل اتفاقيات األمم املتحدة الرئيسية املعنية بحقوق اإلنسان وهي

»اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي« )1970(، . 1

»العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية« )1971( ،. 2

»العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية«)1971( ،. 3

»اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة«)1986(، انضم اليها حسب قانون )66( عام  1986،. 4

»اتفاقية حقوق الطفل« )1994( ،. 5

اتفاقية اليونسكو للقضاء عىل التمييز يف مجال التعليم 1977،. 6

اتفاقية حظر االتجار باألشخاص واستغالل دعارة الغري1955،. 7

االتفاقية الدولية لقمع جرمية الفصل العنرصي واملعاقبة عليها 1975،. 8

9 .،1977 اتفاقية اليونسكو الخاصة مبكافحة التمييز يف مجال التعليم 

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 2013. 10

انضم العراق إىل اتفاقيات منظمة العمل الدولية املعنية بحقوق اإلنسان, وهي

االتفاقية رقم )98( الخاصة بحق التنظيم النقايب واملفاوضة الجامعية« )1962(،. 1

االتفاقية )29( اتفاقية بشأن العمل الجربي 1962،. 2

االتفاقية )105( املعنيتان بالسخرة والعمل اإلجباري« )1962, 1959 عىل التوايل(، . 3

االتفاقية )100( بشأن مساواة العامل والعامالت يف األجر عن عمل ذي قيمة متساوية لعام 1951، سنة 1963،. 4

االتفاقية )105( بشأن إلغاء العمل الجربي،1959،. 5

االتفاقية )111( بالقضاء عىل التمييز يف شغل الوظائف 1959،. 6

االتفاقية )138( بشأن الحد األدىن للسن، 1985،. 7

االتفاقية )182( بشأن أسوا أشكال عمل األطفال،2001.. 8

أما بالنسبة للمواثيق اإلقليمية، لقد صادق/ وافق العراق عىل

اتفاقية العمل العربية رقم 5 لعام 1976 بشان املرأة العاملة، سنة 1978،. 1

»إعالن القاهرة لحقوق اإلنسان يف اإلسالم«, الصادر عن مؤمتر وزراء خارجية دول املؤمتر اإلسالمي عام 1990، . 2

وهو وثيقة إرشادية ال تحتاج إىل تصديق،

امليثاق العريب لحقوق اإلنسان/ املعدل« الذي اعتمدته القمة العربية يف تونس يف مايو/أيار 2003، لكنه مل . 3

يصادق عليه, شأن معظم الدول العربية, ومل يدخل بعد حيز النفاذ،

اتفاقية إنشاء منظمة املرأة العربية املعتمدة خالل الدورة 69 للمجلس االقتصادي واالجتامعي لجامعة الدول . 4

العربية 2008.

املصادقة 
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الربوتوكوالت االختيارية الدولية

الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن اشرتاك األطفال يف النزاعات املسلحة 2008،. 1

البغاء . 2 الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال، واستغالل األطفال يف 

واملواد اإلباحية 2008،

مل يصادق العراق عىل

الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة الواقع يف نيويورك يف 6 أكتوبر  1999، . 3

اتفاقية املرأة للحقوق السياسية املوقعة بالجمعية العامة لألمم املتحدة عام 1952،. 4

اتفاقية الرضا بالزواج والحد األدىن لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج املوقعة عام 1962،. 5

اتفاقية مراجعة اتفاقية حامية األمومة -منظمة العمل الدولية 2000.. 6

املصادقة 
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تحفظ العراق عىل عدد من أحكام االتفاقيات التي انضم إليها، منها

العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية 

• إعالن عام أن التصديق ال ينطوي عىل االعرتاف بإرسائيل أو الدخول يف أية عالقات معها.	

العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية«

• إعالن عام أن التصديق ال ينطوي عىل االعرتاف بإرسائيل أو الدخول يف أية عالقات معها	

»اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي«
• املادة 22 : بطرق حل النزاعات التي قد تنشأ بني الدول األطراف حول تطبيق االتفاقية أو تفسريها. كام 	

اعترب العراق أن انضاممه إىل االتفاقية ال ينطوي عىل أي اعرتاف بإرسائيل أو الدخول يف أية عالقات معها. 

»اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة« : 

• املادة )2 فقرة و/ز ( : »و( اتخاذ جميع التدابري املناسبة، مبا يف ذلك الترشيعي منها، لتغيري أو إبطال 	
القائم من القوانني واألنظمة واألعراف واملامرسات التي تشكل متييزا ضد املرأة، و » )ز( إلغاء جميع 

األحكام الجزائية الوطنية التي تشكل متييزا ضد املرأة«.
• املادة 9 : رفع تحفظ العراق عىل هذه املادة مبوجب القانون رقم 33 لسنة 2011 بعد مصادقة مجلس 	

النواب عليه يف جلسته املنعقدة يف 2011/10/08 وذلك النتفاء االثر القانوين للتحفظ املذكور وفقا ملا 
جاء يف املادة )18( من الدستور العراقي التي استند عليها يف ترشيع قانون الجنسية العراقي النافذ رقم 
26 لسنة 2006 املتضمن منح املرأة العراقية حقوقا مساوية للرجل يف منح الجنسية ألطفالهام وحسب 
نص املادة 3 من القانون املذكور التي نصت عىل أنه »يعترب عراقيا من ولد الب عراقي أو ألم عراقية« 

فاجازت منح االم الجنسية العراقية البنائهام وإن كانت متزوجة بأجنبي)227(. 
• األمور 	 كافة  املرأة يف  التمييز ضد  بالقضاء عىل  تتعلق  التي  العائلية  بالعالقات  والخاصة   )16( املادة 

املتعلقة بالزواج والعالقات األرسية، حيث اشرتط عدم تعارضها مع أحكام الرشيعة اإلسالمية : »تخذ 
الدول األطراف جميع التدابري املناسبة للقضاء عىل التمييز ضد املرأة يف كافة األمور املتعلقة بالزواج 
والعالقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، عىل أساس املساواة بني الرجل واملرأة ونفس الحق يف : )أ( 
عقد الزواج، )ب( حرية اختيار الزوج، وعدم عقد الزواج إال برضاها الحر الكامل وكذلك، نفس الحقوق 
واملسؤوليات : )ج( أثناء الزواج وعند فسخه، )ح( بوصفهام أبوين، بغض النظر عن حالتهام الزوجية، يف 
األمور املتعلقة بأطفالهام وىف جميع األحوال، يكون ملصلحة األطفال االعتبار األول، )هـ( نفس الحقوق 
يف أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بني الطفل والذي يليه، وىف الحصول عىل 

املعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من مامرسة هذه الحقوق، 

التحفظات 

 القانون رقم33 سنة 2011. 227
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)د( نفس الحقوق واملسؤوليات فيام يتعلق بالوالية والقوامة والوصاية عىل األطفال وتبنيهم، أو ما 
شابه ذلك من األعراف، حني توجد هذه املفاهيم يف الترشيع الوطني، وىف جميع األحوال يكون ملصلحة 
األطفال االعتبار األول، )ز( نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، مبا يف ذلك الحق يف اختيار اسم 
املمتلكات  يتعلق مبلكية وحيازة  فيام  الزوجني  لكال  الحقوق  نفس  )ح(  العمل،  ونوع  واملهنة  األرسة 
واإلرشاف عليها وإدارتها والتمتع بها والترصف فيها، سواء بال مقابل أو مقابل عوض. وأال يكون لخطوبة 
الطفل أو زواجه أي اثر قانوين، وتتخذ جميع اإلجراءات الرضورية، مبا يف ذلك الترشيعي منها، لتحديد 

سن أدىن للزواج ولجعل تسجيل الزواج يف سجل رسمي أمرا إلزاميا.
• املادة )29 ف/1( واملتعلقة بالتحكيم وبطرق حل النزاعات بني الدول األطراف بشأن تطبيق االتفاقية 	

هو  املادة  هذه  عىل  التحفظ  اصل  جاء  و   2000 عام  العراق  قدمه  تقرير  خر  آ  حتى  تفسريها.  أو 
بالتحكيم اي خالف  : 1  -يعرض  املادة  الدول )ارسائيل( وتنص  العراق ان تكون احدى هذه  مخاوف 
ينشأ بني دولتني او اكرث من الدول االطراف حول تفسري او تطبيق هذه االتفاقية و ال يسوى عن طريق 
املفاوضات ,و ذلك بناء عىل طلب واحدة من هذه الدول, و ان مل تتمكن االطراف ,خالل ستة اشهر 
من تاريخ طلب التحكيم ,من الوصول اىل اتفاق عىل تنظيم امر التحكيم ,جاَز ألي من أولئك االطراف 

يف حالة النزاع الذهاب اىل محكمة العدل الدولية و بطلب مقدم وفقاً للنظام االسايس للمحكمة ».

»اتفاقية حقوق الطفل« :

• املادة )14 ف/1( التي تتعلق بالتزام الدول األطراف بحق الطفل يف الفكر واالعتقاد والدين، حيث 	  - 
أن السامح للطفل بتغيري دينه يتعارض مع الرشيعة اإلسالمية.

الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن اشرتاك األطفال يف النزاعات املسلحة

• وفقا للفقرة 2 من املادة 3 من الربوتوكول جمهورية العراق : أ( تعلن أن الحد األدىن لسن التي سوف 	
تسمح بالتطوع يف القوات املسلحة هو 18 سنوات؛ ب( تصف الضامنات التالية التي انتهجتها لضامن 
أن يكون التجنيد غري القرسي أو باإلكراه :   -يجب أن يكون االلتزام الطوعي حقا.   -األشخاص الراغبني يف 

دخول يجب أن توفر دليال موثوقا به عن سنهم قبل قبولهم يف الخدمة العسكرية الوطنية.

التحفظات 
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اإلجراءات، السياسات، االستراتيجيات والبرامج لتفعيل االلتزامات الدولية

اآللية التي تعنى بقضايا املرأة والنوع االجتامعي

• وزارة الدولة لشؤون املرأة يف الحكومة االتحادية،	
• لجنة املرأة واألرسة والطفولة يف مجيل النواب عىل املستوى االتحادي،	
• املجلس األعىل للمراة التابع ملجلس الوزراء بإقليم كردستان، 	
• لجنة شؤون املرأة يف برملان واقليم كردستان.	
• لجان الرتبية والتعليم يف مجلس النواب ومجالس املحافظات.	
• اللجنة العليا لحامية األرسة،	
• اللجنة العليا ملناهضة العنف يف إقليم كردستان،	
• قسم رصد حقوق املرأة بوزارة حقوق اإلنسان،	
• مديرية رعاية األم والطفل من العنف األرسي لوزارة الداخلية،	
• مديرية مكافحة العنف ضد املرأة 2007 بوزارة الداخلية عىل املستوى االتحادي،	
• املديرية العامة ملناهضة العنف ضد املرأة بوزارة الداحلية يف إقليم كردستان.	
• معهد التدريب النسوي مبديرية التدريب2009 : تدريب النساء يف هذه املؤسسة اقترص عىل استخدامهن لنوعيات 	

معينة من الجرائم خالف الجرائم التي يعمل بها الرجال.
• قسم تطوير الكرأة والفتاة الريفية بوزارة الزراعة	
• اللجنة العليا للنهوض باملرأة الريفية التابعة لوزارة شؤون املرأة	
• مركز سيدات األعامل، 2013	
• مركز الدراسات الخاصة باملرأة، جامعة بغداد، 2015.	

السياسات واالسرتاتيجيات والربامج الوطنية

• كردستان 	 وإقليم  االتحادي  املستوى  2017 عىل   -  2013 العراق  يف  املرأة  العنف ضد  ملناهضة  وطنية  اسرتاتيجية 
وتفعيلها ب10 خطط عمل قطاعية 

• اسرتاتيجية وطنية للنهوض بواقع املرأة يف العراق 2014 - 2018 عىل املستوى االتحادي وإقليم كردستان 	

• اسرتاتيجية وطنية للتخفيف من الفقر 2010 – 2014 ومن أهدافها تفليص التفاوت بني النساء والرجال	

• اسرتاتيجية األمن الوطني 2014 - 2018	

• اقرار خطة العمل لقرار مجلس االمن 1325 	
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