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  مقدمة  -أوالً  
 القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة    التفاقية انضمامهصادق العراق على      -١

، وقـد قـدم تقريـره األول        ١٩٨٦يونيه  / حزيران ٢٨ يف   ١٩٨٦ لسنة   ٦٦بالقانون رقم   
 ١٩٩٨أغسطس عـام    /، كما قدم تقريريه الدوريني الثاين والثالث يف شهر آب         ١٩٨٩ عام

 ١٩٩٨وهذا التقرير يغطي الفترة املمتدة من عام        . ٢٠٠٠يونيه من عام    /ونوقشا يف حزيران  
هوريـة  ، أي انه يغطي فترة التقارير الرابع واخلامس والـسادس جلم          ٢٠١٠ولغاية هناية عام    

ولغرض إعداد هذا التقرير التجميعي مت تشكيل جلنة قطاعية واسـعة التمثيـل مـن      . العراق
 وضـمت يف عـضويتها وزارات       اإلنـسان  ترأستها وزارة حقوق     إذالوزارات ذات الصلة    

اخلارجية، والدولة لشؤون املرأة، والعمل والشؤون االجتماعية، والتربيـة والتعلـيم العـايل      
 عن قيام اللجنة باستضافة     والصحة، والداخلية، واملالية، والتخطيط، فضالً    والبحث العلمي،   

 إىلوتلقت اللجنـة،   .  اليت تطلب التقرير االطالع على آراءهم      األخرىممثلني عن املؤسسات    
 تقرير الدولة وتقرير    إعداديف جمال   اً  متقدماً  جانب ممثلني عن املنظمات غري احلكومية، تدريب      

ة وذلك من خالل ما قدمته جلنة صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمـرأة             الظل حول االتفاقي  
وبالتنسيق والتعاون مع اجمللس القومي للمرأة يف مجهورية مصر العربيـة وذلـك             ) اليونيفيم(

 اإلنسانكما توىل املعهد الوطين حلقوق      . ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٣٠ إىل   ٢٥خالل الفترة من    
لني احلكوميني وكذلك العاملني    والتفاقية استهدف فيها املسؤ    ورشة تثقيفية حول ا    ٤٥تنفيذ  

 العراق مبا فيها إقليم كردستان، يـضاف        أحناءيف جمالس احملافظات واجملالس البلدية يف كافة        
 العامة يف بغداد واحملافظات     األماكنيف عدد من    ) امللصقات" (الفلكسات" نشر عدد من     إليها

ومت .  التقريـر  بإعـداد  جنب مع استمرار اللجنة      إىلاً  ية جنب لغرض التوعية والتثقيف باالتفاق   
 واليونيفيم على تسمية خبري وطين يعمـل مـع اللجنـة            اإلنساناالتفاق بني وزارة حقوق     

  .للعمل مع اللجنةاً  التقرير، ومتت تسمية السيدة تأميم جليل العزاوي خبريإعدادملساعدهتا يف 
 للتقرير مت وضعه على املوقع االلكتروين لوزارة       ىلاألووبعد أن أعدت اللجنة املسودة        -٢

 وأعلن عن ذلك يف عدد من الصحف واسعة التداول داخل وخارج العـراق         اإلنسانحقوق  
 اللجنة وحبـضور    اجتمعت اللجنة عدداً مهماً من املالحظات حول املسودة، كما          واستقبلت

نظمات غري احلكومية الناشطة    معايل وزير حقوق اإلنسان السيدة وجدان سامل مع عدد من امل          
 مجيع آرائها ومالحظاهتا حول مسودة التقرير، فضالً عن         استعراضيف جمال حقوق املرأة ومت      

 الوزارات كافة واملؤسسات األخرى كمجلس النواب، وجملس القـضاء          إىلإرسال املسودة   
 مالحظاهتـا    العامة جمللس الوزراء، وتقدمت معظم هذه املؤسسات بإرسال        واألمانة،  األعلى

ودرست اللجنة مجيع املالحظات وضمنتها يف املسودة الثانيـة للتقريـر الـيت             . للجنة املعنية 
أتيحت على املوقع االلكتروين لوزارة حقوق اإلنسان من جديد، كما نوقشت املسودة الثانية             

 الذين أبدوا مالحظات إضافية على املسودة       اإلنسانمن خرباء متخصصني يف وزارة حقوق       
لثانية، وأخذت اللجنة مجيع املالحظات من جلنة اخلرباء ومن الناشـطني الـذين أرسـلوا               ا

 وأعدت بالتايل مسودة ثالثة متـت       اإلنسانمبالحظاهتم عرب املوقع االلكتروين لوزارة حقوق       
  . جملس الوزراء ملناقشتها وإقرارهاإىلإحالتها 
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تقريري العراق الـسابقني    يف  نظرت   قد   االتفاقيةكانت اللجنة املعنية مبراقبة تطبيق        -٣
، ٢٠٠٠يونيـه   / حزيـران  ١٤ املعقـودتني يف     ٤٦٩ و ،٤٦٨الثاين والثالث يف جلـستيها      

 ٢٠٩وأصدرت مالحظاهتا وتوصياهتا بشأهنما، وبناءاً على مـا تـضمنته توصـيتها رقـم               
)A/55/38(للجدول اآليتاً ، جنيب عليها وفق:  

  اإلجابة  رقم التوصية  ت
  ٦٢-٥٩، و٥١-٤٨ من التقرير، الفقرات ٢تناولتها املادة   ١٨٢، ١٨١، ١٨٠، ١٧٩  ١
  ٥١-٤٨ من التقرير، الفقرات ٢ضمن املادة   ١٨٣  ٢

١٨٥، ١٨٤  ٣  
تعمل وزارة الدولة لشؤون املرأة على وضع إستراتيجية وطنيـة          

  للنهوض باملرأة

١٨٧  ٤  
 ٩ وكذلك املادة    ٥١-٤٨ من التقرير، الفقرات     ٢ضمن املادة   

  ريرمن التق

١٨٩  ٥  
، ٢٠-١٦ ضمن مقدمة التقريـر، الفقـرات        إليها اإلشارةمت  

  ٦٣-٥٩ من التقرير، الفقرات ٢وكذلك ضمن املادة 
   من التقرير٢٦-١٦ضمن الفقرات   ١٩٠  ٦
   من التقرير٥تناولتها املادة   ١٩١  ٧
   من مقدمة التقرير٣١-٢٨، و٢٦-١٦تناولتها الفقرات   ١٩٤، ١٩٣، ١٩٢  ٨
   من التقرير٧تناولتهما املادة   ١٩٦، ١٩٥  ٩

  ١٤٧-١٤٥ من التقرير، الفقرات ١٠تناولتهما املادة   ١٩٨، ١٩٧  ١٠
  ١٥١-١٤٩ من التقرير، الفقرات ١١تناولتهما املادة   ٢٠٠، ١٩٩  ١١
   من التقرير١٣تناولتهما املادة   ٢٠٢، ٢٠١  ١٢
  ١٧٥-١٦٣ من التقرير، الفقرات ١٢تناولتهما املادة   ٢٠٤، ٢٠٣  ١٣

٢٠٦، ٢٠٥  ١٤  
، ١٩٤، و ١٩٠ مـن التقريـر، الفقـرات        ١٤تناولتهما املادة   

  ٢٠٣-١٩٩و
   من مقدمة التقرير٢٦ و٢٥تناولتهما الفقرتان   ٢٠٨، ٢٠٧  ١٥
  من مقدمة التقرير) ج(٣٢، و٣١-٢٩مت تناوهلا يف الفقرتني   ٢١٠  ١٦

 رغم مـا حيـيط      باالتفاقيةوقد سعت حكومة العراق لتنفيذ توصيات اللجنة املعنية           -٤
 اسـتمرار  هذه املدة مـن      اكتنفبالواقع من حتديات منذ تقدميه للتقريرين الثاين والثالث ملا          

، وسيتناول هذا التقرير عرضـاً      ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ٩للحصار، وتغيريٍ يف نظام احلكم بعد       
  : وبضمنهااالتفاقيةلدى جلنة هبا قامت به احلكومة ووفقاً للسياقات املعمول  ملا

 ضمن الفترة الـيت     التحديات اليت واجهت وتواجه العراق حكومةً وشعباً        )أ(  
  غطاها التقرير؛

  ؛االتفاقيةواقع وأحوال املرأة يف اجملاالت اليت تناولتها   )ب(  
السياسات املتخذة من قبل احلكومة يف مواجهة التحديات من قبيل العمـل      )ج(  

أة، والقضاء على العنف ضد املرأة، ومكافحة ستراتيجيات اخلاصة بالنهوض باملرعلى وضع اال
الفساد، وأخرياً اخلطة الوطنية للنهوض بواقع حقوق اإلنسان بشكل عام وبضمنها حقـوق             
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القـضائية  (اإلنسان للمرأة وقد عملت عليها جهات حكومية ضمن الـسلطات الـثالث             
تمع املدين من املهتمني    باإلضافة إىل منظمات دولية، ومنظمات من اجمل      ) والتشريعية، والتنفيذية 

حبقوق اإلنسان، وجهات إعالمية وأعلنت ضمن مؤمتر وطين ضم كافة اجلهـات املهتمـة              
  واخلطة بصدد املصادقة عليها من السلطات املختصة؛

جهود الدولة يف متابعة إعمال حقوق اإلنسان بشكل عام وحقوق املـرأة              )د(  
  : بشكل خاص من خاللاالتفاقيةضمن 

  ؛ الثالث، القضائية، والتشريعية، والتنفيذيةسلطات الدولة •
 مؤسسات حكومية كوزارة حقوق اإلنسان، ووزاريت الدولة لـشؤون          استحداث •

  ؛املرأة واجملتمع املدين
إنشاء املفوضية العليا حلقوق اإلنسان اليت هي قيد التأسيس لتهتم بإعادة النظـر يف               •

  ؛ضد املرأةاملنظومة التشريعية والعمل ملا حيقق عدم التمييز 
إشراك بعض من منظمات اجملتمع املدين املعنية بشؤون املرأة ألخذ رأيهـا بـصياغة              •

 أن مت نشر مسودة التقرير ضمن املوقع اإللكتـروين لـوزارة            دالتقرير بع وحمتويات  
 ترأسته وزيرة حقوق اإلنسان ومت التوصـل        اجتماعحقوق اإلنسان وإثر ذلك عقد      

  .ند مراجعة مسودة التقريرع هباإىل توصيات مشتركة أخذ 
 ولغايـة   ١٩٩٨ للمدة من    االتفاقيةوسيتناول هذا التقرير عرضاً اللتزام العراق يف تطبيق           -٥

  . ، ويكون هبذه احلالة جامعاً للتقارير كل من الرابع واخلامس والسادس٢٠١٠هناية عام 
 مـن   تقع مجهورية العراق يف جنوب غرب قارة آسيا وهي تكون القسم الـشرقي              -٦

كم، أما من ناحية    ) ٣٣٧(الوطن العريب وجتاورها من الشمال تركيا بشريط حدودي طوله          
كم بينها وبني إيران، وحتدها من      )١٣٠٠(الشرق فيمتد طول الشريط احلدودي على مدى        

ناحية الغرب اجلمهورية العربية السورية واململكة األردنية اهلامشية،كما حتدها اململكة العربية           
ة يف اجلنوب الغريب وتتشاطر مع الكويت يف حدودها اجلنوبية وميتد بـني العـراق               السعودي

كم، ويقع العراق بـني خطـي       ) ١٧٨٥(وجاراته الغربية واجلنوبية شريط حدودي بطول       
شرقاً، وتبلـغ   ) ٤٨,٤٥(و) ٣٨,٤٥( وبني خطي طول     مشاالً) ٣٧,٢٢(و) ٢٩,٥(عرض  

نـسمة  ) ٢٩٦٨٢٠٨١(يبلغ عدد سـكانه     يف حني     مربعاً كيلومتراً) ٤٣٥٠٥٢(مساحته  
  .٢٠٠٧حسب تقديرات األجهزة الرمسية لعام 

ويعرف العراق بأنه بلد القوميات واألديان واملذاهب وهو عضو مؤسس وفعـال يف       -٧
  .جامعة الدول العربية وملتزم مبيثاقها، وجزء من العامل اإلسالمي

ث حمافظـات هـي كـل مـن         فأنه يقع مشال العراق ويضم ثال     : أما إقليم كردستان    -٨
  ).٣٩٤١٥٢٩( وعدد سكانه ٢كم) ٣٨٦٥٠(، وتبلغ مساحته )السليمانية، أربيل، دهوك(
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  نظام احلكم يف مجهورية العراق    
 واحدة ذات سيادة كاملة، هذا      احتاديةدميقراطي وهي دولة    ) برملاين (مجهوري نيايب   -٩

  .٢٠٠٥ر يف عام ما أشارت إليه املادة األوىل من الدستور العراقي الصاد
 ١٤ بنظام ملكي مث انقلب إىل مجهوري يف         ١٩٢١تأسست الدولة العراقية منذ عام        -١٠
 ١٩٧٩ شكالً فردياً دكتاتورياً منـذ عـام         اختذ، إال أن نظام احلكم      ١٩٥٨يوليه عام   /متوز

 ولغاية التاريخ املذكور فال تعين بأن نظام احلكـم          ١٩٥٨، أما املدة منذ عام      ٢٠٠٣ولغاية  
  .يها كان دميقراطياً بل تفاوت بني الليربايل والدكتاتوريف

 وبسبب فردية نظام احلكم فيها      ٢٠٠٣ وعام   ١٩٧٩أما املدة احملصورة ما بني عام         -١١
  :فقد تعرض العراق إىل حروب طاحنة متواصلة جاءت على النحو التايل

  ؛١٩٨٨أغسطس / آبإىل ١٩٨٠سبتمرب / اإليرانية، بدءاً من أيلول-احلرب العراقية  •
  ؛١٩٩١ الكويت عام احتاللحرب  •
 واليت أحدثت تغيرياً يف شكل نظام احلكم من نظام          ٢٠٠٣حرب اخلليج الثالثة عام      •

  . نظام حكم دميقراطيإىلدكتاتوري فردي شديد املركزية 
 / للكويـت يف شـهر آب      احتالله منذ   االقتصادية نظام اجلزاءات    إىلوخضع العراق     -١٢

 الذي كان شـديد الوطـأة إذ        االقتصاديعليه جملس األمن احلصار      وفرض   ١٩٩٠أغسطس  
 االقتـصادية عكس آثاره املدمرة العميقة على القدرة الشرائية للفرد العراقي، وعلى متتعه حبقوقه             

.  واملدنية والثقافية وعلى املستويات كافـة االجتماعية ذلك بالنتيجة على حقوقه      وانعكسكافة  
ت ال تقل انتهاكاً من قبل السلطة احلاكمة وإمنا أخذت شكالً أكثـر             أما حقوقه السياسية فكان   

 االنتـشار  واسعة   االعتقال أشكاالً عدة منها عمليات      االنتهاكات هذه   واختذتقسريةً وبطشاً   
للمعارضة السياسية، واإلعدامات التعسفية واليت كانت تتم بإجراءات موجزة ومـن خـالل             

. االنتهاكات املنتشرة يف أرجاء البالد شاهد حي على حجم          حماكم خاصة ولعل املقابر اجلماعية    
 اجلسيمة حلقوق اإلنسان عمليات التهجري القسري لبعض املكونـات،          االنتهاكاتومن مظاهر   

 األسلحة الكيمياوية يف إقليم كردستان، األمر الذي دفع         واستخداموعمليات جتفيف األهوار،    
تحدة إىل تعيني مقرر خاص عن وضع حقوق اإلنسان         جلنة حقوق اإلنسان السابقة يف األمم امل      

  . ٢٠٠٥ واليته منذ تسعينات القرن املاضي إىل عام استمرتيف العراق 
 وصدور قـرار    ١٩٩١وتعرض العراق إىل وضعٍ خاصٍ بعد أحداث حرب اخلليج            -١٣

 املتعلق حبماية املدنيني يف مشال وجنـوب        ١٩٩١أبريل  / نيسان ٥ يف   ٦٨٨جملس األمن رقم    
 اجليش العراقي من حمافظات إقليم كردستان وحظـر الطـريان فـوق             انسحابلعراق عند   ا

مناطقه، حيث شكلت هناك حكومة عملت فيه على حنو شبه مستقل عن احلكومة املركزية              
 عامة أفرزت حكومةً وبرملاناً خاصاً باإلقليم أثر بشكل خاص علـى حقـوق              انتخاباتإثر  

وضع حقوق اإلنسان يف باقي مناطق العراق الذي كان يعاين من           اإلنسان إجيابياً باملقارنة مع     
  . مباشرة من قبل السلطات احلكوميةانتهاكات
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 وزوال النظام الديكتاتوري، حدثت مجلة أحـداث مهمـة          ٢٠٠٣وبعد ربيع عام      -١٤
املرأة بشكل مباشر، ونـوجز أهـم        هباتركت بصماهتا على واقع حقوق اإلنسان وتأثرت        

  :ةحمطات هذه املد
  ؛اليت طالت أغلب مؤسسات الدولةأعمال السلب والنهب والتخريب  •
إصدار عدة أوامر من سلطة االئتالف املدنية اليت تولت إدارة األمور يف البالد منـذ                •

، وكان أول هذه األوامـر      ٢٠٠٤يونيه  / ولغاية هناية حزيران   ٢٠٠٣أبريل  /نيسان
 الذي ساهم بشكل مباشـر      وأخطرها هو حل املؤسسات العسكرية واألمنية، األمر      

  .يف إضعاف دور سلطة القانون
 مت نقل السيادة إىل العراقيني وشـكلت أول         ٢٠٠٤يونيه من عام    /ويف هناية حزيران    -١٥

 / حزيـران  ٩ املؤقـت يف     االئتالف مؤقتة مبوجب الالئحة التنظيمية لسلطة       انتقاليةحكومة  
 عنـها   انبثقت مجعية وطنية    انتخاب كانت مهمتها إدارة أمور البالد إىل حني         ٢٠٠٤ يونيه

 عليه،  واالستفتاء ثانية مؤقتة كانت مهمتها الرئيسية إعداد دستور دائم للبالد           انتقاليةحكومة  
ستفىت عليـه   استناداً للدستور الدائم الذي     ا جملس النواب    النتخاب عامة   انتخاباتمث إجراء   

 مت  إذ دميقراطيـة    انتخابـات  ليصار إىل تويل حكومة جديدة عرب        ٢٠٠٥الشعب هناية عام    
  .٢٠٠٦تشكيل حكومة منتصف عام 

  العنف والتهديد ضد املرأة    
 ٢٠٠٣تعرضت املرأة العراقية إىل مستويات عديـدة مـن التهديـدات منـذ                - ١٦

  : أمهها٢٠١٠  ولغاية
  غياب عمليات إنفاذ القانون بسبب حل األجهزة املكلفة بذلك أو ضعف أدائها؛   )أ(  
ة يف دائرة العمليات املسلحة املنتجة للعنف سـواء مـن خـالل             وجود املرأ   )ب(  
   أحد أفراد أسرهتا مما يتسبب بتعرضها للخوف الدائم؛استهداف مباشرةً أومن جراء استهدافها
أدى تراجع عمل املؤسسات احلكومية عن أداء وظيفتـها علـى الوجـه               )ج(  

 اليت تقدمها   واالجتماعيةت األساسية   املطلوب حتمل املرأة للعبء األكرب الناتج عن قلة اخلدما        
   الفساد؛استفحالتلك املؤسسات حبيث صنف العراق من الدول املتقدمة يف 

أعمال العنف املسلح وبضمنها سيطرة بعض اجلماعات على أوضاع املرأة            )د(  
مما جعلها هدفاً لتحقيق هتديدات هذه اجلماعات اليت نشرت أفكاراً وفتاوًى بعيدة عن تعاليم              

إلسالم لتوظفها وتتخذها مربرات لتحجيم دور املرأة وتسليط العنف ضدها، وترغم العوائل            ا
 هذه األعمـال لغايـة      واستمرتوبضمنهم النساء على التهجري، أو القتل على أساس اهلوية          

، مث أخذت بالتراجع بعد بدء تنفيذ خطة فرض القانون وهي خطة عريضة ٢٠٠٨أواسط عام 
  ل احلد من العمليات اإلرهابية ومتابعة مرتكبيها وفرض سلطة القانون؛جأتبنتها الدولة من 
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عدم وجود إحصاء سكاين عام حىت اآلن لكي يعتمد علـى أنـه قاعـدة           ) ه(  
  . يف البحوث والدراسات والتقارير هبامعلومات موثوقة ليستدل 

   ٢٠٠٣أبريل / نيسان٩تأثري العنف على أوضاع املرأة يف العراق بعد     
لقد ولّدت أحداث العنف املسلح اليت حدثت بعد التغيري السياسي آثاراً خطرية على               -١٧

 يف عمليات عنف مباشرة وقتلت املئات على يـد اجلماعـات املتطرفـة              استهدفتهنالنساء  
واملسلحة حتت تربيرات سياسية أو بسبب فتاوى صدرت من اجلماعات املتـشددة دينيـاً              

ة من النساء حتت الذرائع نفـسها، فمنـهن املوظفـات           وطالت هذه األعمال شرائح خمتلف    
  .والصحفيات والسياسيات واملترمجات واإلعالميات وذوات املهن احلرة

 يف املائة ٥ إىل أن نسبة اللوايت تعرضن للقتل ٢٠٠٨ويشري تقرير التنمية البشرية لعام   -١٨
، وبلغـت  ٢٠٠٦غاية  ول٢٠٠٣من بني جمموع الضحايا من األكادمييني واألساتذة منذ عام        

 يف املائة وهـي  ٧نسبة النساء من بني الضحايا من الصحفيني خالل السنني املذكورة نفسها            
وقد أثر العنف السائد على     . نسب كبرية جداً مقارنة بالعدد اإلمجايل للنساء يف هذين اجملالني         

 عانـت   وهي مدينة ( يف مدينة املوصل     ٢٠٠٦نفسية النساء ومن خالل دراسة أجريت عام        
 يف املائة من عينة البحث قد ظهرت عليها         ٥١اتضح أن   ) زالت تعاين من العنف املسلح     وال

 يف املائة، وظهرت ٢٧ بنسبة أعلى مما عليه عند الرجال حيث بلغت النسبة االكتئابعالمات 
  .ها يف املائة من الرجال للعينة نفس٣٦ يف املائة من نساء العينة يقابلها ٧٢عالمات القلق على 

 إىل غياب املرأة عن الشارع بعد أن أصبح الشارع يشكل بيئة خطرة             ىمما أد وهذا    -١٩
 اجلسدي أو على األقل املعنـوي،       االعتداءميكن أن تظهر فيها املرأة دون أن تتعرض إىل           ال

 احلجاب بسبب هيمنة اجلماعات املسلحة واملتشددة اليت حلـت حمـل            بارتداءالذي يلزمها   
يف بعض املناطق مما أدى إىل عزل املرأة ومنعها من الظهور حىت وصل األمر              مؤسسات الدولة   

 بالدراسة يف حال عدم عزهلن عـن        استمررنإىل تعرض اجلامعيات إىل التهديد بالتفجري إن        
، وذهبت بعض مؤسسات الدولـة إىل ختـصيص     ٢٠٠٥-٢٠٠٤الذكور، وذلك يف عامي     

 بعض املدارس أصبح احلجاب يفرض على مصاعد خاصة للرجال ومصاعد خاصة للنساء، ويف
 خطراً االنتقالية، وبذلك أصبح العنف أشد آثار املرحلة االبتدائيةالفتيات الصغريات يف املرحلة 

على املرأة واجملتمع وأكثر القضايا اليت تستوجب تدخالً مباشراً من قبـل كـل األطـراف                
ئية، والتنفيذية مهما كان هذا العنـف      احلكومة، واجملتمع املدين، واملؤسسة التشريعية، والقضا     

 الدولة عن أخذ دورها األساسي يف مواجهة العنف وتوفري ابتعادغري مباشر إذ أدى     مباشراً أو 
نظواء حتت مظلة العشرية والطائفة بعيـداً عـن اللجـوء           ية القانونية إىل جلوء املرأة لال     احلما
، حضرية أو ريفية، عاملة أو ربة       احندارهان  محاية الدولة املدنية وبذلك تقع املرأة مهما كا        إىل

بيت، وعلى خمتلف الفئات العمرية سواء أكانت طفلة، أو شابة، أو كـبرية، أو متزوجـة،                
.  تقليدية، دون محايـِة أو رعايـة مـن إدارة الدولـة            اجتماعيةأرملة فريسة ممارسات     أو
  ). ١رقم  اجلدول(
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د الفعلي للنساء اللوايت تعرضن للقتـل       وليس هناك إحصائيات دقيقة تدلل على العد        -٢٠
 وحىت بدء خطة فـرض القـانون        ٢٠٠٣بسبب اإلرهاب الذي واجه الشارع العراقي منذ        

، إال إنه باإلمكان اإلشارة إىل بعض املؤشرات ومنها مـا حـصل يف البـصرة                ٢٠٠٨ عام
 للقتل بسبب تشدد اجلماعـات املـسلحة والفتـاوى          امرأة ١٤٠ من تعرض    ٢٠٠٧ عام
 حمافظة دياىل فقد القـت      أما يف . ٢٠٠٨ نساء مطلع عام     ٨ و من هذه اجلماعات،   درةالصا
ويف إقليم كردستان تتعرض املرأة للقتل من قبل         . حتفها يف العام نفسه    امرأة ٢٠٠-١٥٠ من

 كاحلرق، والرمي من أعلى املباين،      انتحاريةأحد أفراد األسرة من خالل أساليب تبدو كأهنا         
  .ي كالدهس بالسيارةأو كأهنا حادث عرض

  : ومتيزت هذه املدة بعدة ظواهر أمهها  -٢١

   شرحية األرامل اتساع    
 الكويـت   احـتالل خلفت احلروب اليت خاضها العراق، واحلصار املترتب علـى            -٢٢
  القسري للمعارضني السياسيني الذين غيبهم النظام الـسابق،        االختفاء، وجرائم   ١٩٩٠ عام

 نتيجة أعمـال  ٢٠٠٣ يف   االحتالل هذه الشرحية بعد     اتسعت وقد   أعداداً كبرية من األرامل،   
العنف واإلرهاب الذي أدت إىل إزهاق أرواح الكثريين وأغلبهم من الرجال لتشكل شرحية             

 جعل مخس منظمات    األمر واسعة حمرومة من التمتع بأبسط حقوقها اإلنسانية وهذا          اجتماعية
وليس هناك إحصائيات دقيقة حول عدد      . بالعاملألعداد األرامل   اً  دولية تضع العراق متصدر   

األرامل سوى بعض اإلحصائيات اليت تتضارب فيما بينها من حيث املوضوعية وهي تشري إىل    
، يف الوقت   ٢٠٠٨أن عدد األرامل يتراوح مابني املليون إىل املليون ونصف املليون أرملة عام             

 إىل أن عدد األرامـل اللـوايت        ماعيةاالجتالذي تشري فيه إحصائيات وزارة العمل والشؤون        
 ألف أرملة، إذ تتقاضى كل واحدة منهن راتـب     ٨٣ يبلغ   االجتماعيةيتقاضني راتب الرعاية    

ـ   اً شهرياً  دوالر٩٠ البالغ  االجتماعيةشبكة اإلعانة    ال يلـيب أبـسط   اً وهـذا الـرقم حتم
  .هذا عدا من يتقاضني منهن رواتباً تقاعدية ،االحتياجات

  لقسري التهجري ا    
 هي التهجري القسري ٢٠٠٤من أشد آثار املرحلة عنفاً واليت بدأت بوادرها منذ عام       -٢٣

الذي عانت منه العوائل بسبب التشدد الطائفي املدعوم بقوة السالح واإلرهاب والذي دفع             
بكثري من العوائل إىل هجر منازهلا ومناطقها مرغمة تاركة وراءها ممتلكاهتا من أجل احلفاظ               

 بدايـة   باالخنفاض وأخذت   ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ هذه الظاهرة يف العامني      واشتدت حياهتا،   على
وقد تعرضت املرأة بسبب هذا التـهجري إىل        .  منذ بدء تنفيذ خطة فرض القانون      ٢٠٠٨عام  

 إذا رافق ذلك قتل الزوج واألبناء وهم املعيلـون لألسـرة            سيما ال االنتهاكاتأشد أنواع   
 إعالة نفسها وأسرهتا على الرغم من األمل النفسي فال تتوفر           فأصبحت بذلك تواجه مسؤولية   

بدء  وعند. وائل النازحة اخليم صيفاً وشتاًءهلا إعانة كافية من قبل الدولة إذ غالباً ما تسكن الع
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تنفيذ خطة فرض القانون اليت مسكت األرض، بدأت هذه العوائل بـالعودة إىل مـساكنها               
 دوالر ٨٠٠، وقدمت الدولة منحة ماليـة مقـدارها   )صلميلك داراً باأل سوى من كان ال   (

 عائلـة خـالل     ١٠٠٠٠٠للعائلة اليت تعود إىل مسكنها وبلغ جمموع هذه العوائل العائدة           
 حسب إحصائيات بعثة األمم املتحدة لتقـدمي املـساعدة إىل           ٢٠٠٨النصف األول من عام     

  ).UNAMI(العراق 

  نتحاريات ظاهرة اال    
نتحاريات اللـوايت   النساء اال ت العنف واإلرهاب تفاقمت ظاهرة       حاال اشتدادومع    -٢٤

  بتفجري أنفسهن يف مواقع حمددة،   انتحاريةسخرن من قبل اجلماعات اإلرهابية لتنفيذ عمليات        
ما تسخر هـذه    اً   عن سقوط العديد من الضحايا األبرياء، وغالب       األعمالوقد أسفرت تلك    

 ٢٠٠٨فرباير عـام  /يت حدثت بتاريخ األول من شباط  اجلماعات النساء املتخلفات عقلياً كال    
يف أحد أسواق احليوانات يف منطقة الشورجة وسوق يف منطقة بغداد اجلديـدة يف التـأريخ                

 عزلتهن، أو تعرضهن    الستغاللنفسه، أو من خالل إجبارهن على تناول املخدرات، وذلك          
ف وضـعهن املـادي،   منـهن، أو لـضع  لإلحباط النفسي نتيجة فقداهنن ألشخاص قريبني     

 على رغبتهن الكاملة، ويعزى ذلك لكون       نِدن بناءً  لفقدهن اإلدراك، أو اللوايت جُ     ستغالالًا أو
املرأة تستطيع أن تتحرك دون أن تلفت األنظار إليها عند شعور اإلرهابيني بأهنم مالحقـون               

ـ        وغالباً ما كانت تأيت النساء اال      .من قبل قوات األمن    يطرت نتحاريـات مـن منـاطق س
 .اجلماعات اإلرهابية سيطرة تامة فمكن هذه اجلماعات من التـأثري املباشـر علـيهن       عليها
 عملية ما بـني عـامي       ٢٩ريات  نتحا وزارة األمن الوطين فقد نفذت اال      إلحصائيات ووفقاً
، ويف املوصل   ٣، ويف األنبار    ١٠ عمليات، ويف دياىل     ٩، ففي بغداد نفذت     ٢٠٠٨-٢٠٠٧

 ٢٠٠٨ وتشري إحصائيات عام  . دثت عمليتان، وعملية واحدة يف النجف     ، أما يف بابل فح    ٤
 امـرأة  ٢٨  حمكومة بتهمة اإلرهاب وأخرى بتهمة املساس باألمن الوطين مع      امرأةإىل وجود   

 جرمية اخلطف وهذا غالباً ما يكون أوىل خطوات األعمال اإلرهابية الـيت             الرتكاهبنحمكومة  
 موقوفـة   ٣١ موقوفة مبوجب هتمة اإلرهاب و     ٢٤د   والقتل، كذلك توج   االبتزازتستهدف  

 السلطات العراقية للبحث يف أسباهبا مـن أجـل         اهتمامونالت هذه الظاهرة    . بتهمة اخلطف 
 والطفـل   املرأةتطويقها وتوفري العالجات هلا من خالل كل من وزارة الدفاع، ورئيسة جلنة             

مع دائرة املستشار القانوين العام واألسرة يف جملس النواب، وقد أعدت دراسة بذلك بالتنسيق      
  . واألمنلالستخباراتيف املديرية العامة 

  العنف املسلط على نساء األقليات     
 إىل  ٢٠٠٣بسبب تصاعد أعمال العنف واإلرهاب تعرضت األقليات يف العراق بعد             -٢٥

سبة اخلطر بشكل عام والنساء واألطفال بشكل خاص وتبدو هذه اإلشكالية أكرب بكثري بالن            
 العنف واليت تعاملت مع اآلخـر  ناملتشددة بشأ للنساء من األقليات بسبب فتاوى اجلماعات       
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رخيي وإن معاقبته أو باألصح إبادته واجب شرعي، فأخـذ          ااملسلم على إنه عدو ديين وت     غري  
، فـضالً   )احملتل( ديانتهم بالغرب    ارتباط املسيحيني ينحو منحى خطر حبجج منها        استهداف

، وعمل عدد منهم مع القوات متعـددة  هبا واالجتارالبعض منهم لتصنيع اخلمور   احترافعن  
حبجة الكفر، ومل تستبعد هذه اجلماعـات       ) الصابئة واأليزيدية  (استهدافبينما مت    .اجلنسية

سـتناداً إىل   ا على النساء غـري املـسلمات        االعتداءكما بررت هذه الفتاوى     .طائفة الشبك 
 غري املسلمات يعد مبثابة فعل تطهريي وأكدت العديد من          اغتصابمعتقداهتا اليت تقضي بأن     

املصادر واملقابالت اليت أجريت مع أفراد الطائفة املسيحية شيوع إرغام املـسيحيات علـى              
الزواج من أمراء تنظيم اجلماعات املسلحة يف منطقة الدورة ببغداد، وأكد القائم على إحدى              

 اثنتـان  يف هذه املنطقة لنساء مسيحيات قتلت باغتصاكنائس بغداد حدوث ثالث حاالت      
  .منهن وأجربت الثالثة على الزواج من أحد أمراء تنظيم اجلماعات املسلحة

واختذت اجلماعات املسلحة سلوكيات عديدة هتدف إىل السيطرة على سلوك املـرأة              -٢٦
الطة الرجـال،    احلجاب، أو منعهن من خم     ارتداءكإرغام النساء املسلمات وغري املسلمات على       

وبذلك تكون النساء العراقيات من األقليات قد عانني من عنف          . حىت منعهن من قيادة السيارة    
مركب يستهدف كوهنن نساء من جهة ومن جهة أخرى تعرض هويتهن الدينية إىل اخلطر من               

 انعـدام خالل إجبارهن على التخلي عن أدياهنن والدخول يف اإلسالم، وهذا خلـق لـديهن               
ومن خـالل   .  باألمن وأصبح اخلوف من أبرز التحديات اليت تواجه املرأة من األقليات           الشعور

 املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق حول واقـع         األمم من قبل بعثة     ٢٠٠٧دراسة أجريت عام    
 يف املائة من    ٧٦,٨ بينت نتائجها أن     ٢٠٠٩املرأة يف األقليات وأطلقت هذه الدراسة بداية عام         

ستجيبة من األقليات كافة يعشن حالة اخلوف والشعور بالتهديد، وتتراوح النسب بني            العينة امل 
 يف املائة، تليهن    ٩١,٢هؤالء النساء فالصابئيات املندائيات يشعرن باخلوف على حياهتن بنسبة          

 يف املائة حيث تصنف هاتني األقليتان يف خانة الكفر كمـا أن             ٨٨,٣النساء األيزيديات بنسبة    
  .يعلنوا إسالمهم مل  وممتلكاهتم مستباحة حبكم الفتاوى الصادرة من هذه اجلماعات ماأمواهلم

  ٢٠٠٩أبريل / نيسان٩اإلجراءات احلكومية لتحسني واقع املرأة يف العراق بعد     
 ألجل القضاء على أعمال العنف املتمثلـة        استثنائية جهوداً   االحتاديةبذلت احلكومة     -٢٧

 بواسـطة أجهـزة الـسلطات       واالستثنائيةل فعالياهتا املعتادة    باإلرهاب بشكل عام من خال    
ولتاليف حجم تأثري   .  القضائية، والتنفيذية، والتشريعية لتطويق اإلرهاب والقضاء عليه       االحتادية

العنف ضد املرأة من جانب ولتعزيز دور األجهزة اهلادفة إىل إعمال القانون من جانب آخر،               
التمييز   الصادر عن جلنة القضاء على مجيع أشكال١٩يق العام رقم وبناءاً على ما ورد يف التعل

ملا نص عليه الدسـتور     اً  ضد املرأة الذي اعترب العنف أحد أشكال التمييز ضد املرأة، واستناد          
متنع كل أشكال العنف والتعسف يف األسرة واملدرسـة         "، الفقرة رابعاً    ٢٩العراقي يف املادة    

العراقية إجراءات وسياسات عديدة وعلى خمتلـف املـستويات          احلكومة   اختذت،  "واجملتمع
  :أمههاهدفها احلد من ظاهرة العنف ضد املرأة 
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  وزارة حقوق اإلنسان     
 اليت  االنتهاكاتلرصد حقوق املرأة يعمل على رصد       اً  استحدثت هذه الوزارة قسم     -٢٨

إضـافة  .  حقوق املرأة  تتعرض هلا املرأة يف العراق، ومن مهامه إعداد تقرير سنوي حول واقع           
ن الوزارة عضو يف العديد من اللجان ذات الصلة وعملت على مفاحتة اجلهـات              إ ذلك ف  إىل

  .املعنية يف حماوله منها لتعديل بعض القوانني والتشريعات وكذلك يف اقتراح سياسات جديدة
  : والذي عمل على ما يلياإلنسانكما أنشأت املعهد الوطين حلقوق   -٢٩

 حقوق اإلنسان بشكل عام، فقد نفذ املعهد ورش متخصصة          ىلتدريب عل التوعية وا  •
 ورشة  ٤٥يف التوعية باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة بلغ عددها             

 مشارك من خمتلـف الفئـات       ٢٠٦٠ استهدافيف بغداد واحملافظات كافة مت فيها       
ل العنف األسري والعنف    ة، كما عمل املعهد على التوعية يف جما       أمرا ١١٦٦ منهم

 اسـتهدفت  بالبشر بعدد من الورش اليت       االجتارضد املرأة وكذلك التوعية يف جمال       
  ؛فئات خمتلفة يف معظم احملافظات

 ضد املرأة ضـمن مجيـع        القضاء على مجيع أشكال التمييز     اتفاقيةالتوعية مبضامني    •
ة تدريبية شارك فيها     دور ١٩٣ساسية اليت نفذها املعهد وقد بلغ عددها        الدورات األ 

  . مشاركة ومشارك٣٦٠٠حوايل من أكثر 
كما نفذت مكاتب الوزارة يف احملافظات كافة دورات تدريبية عديـدة تـضمنت               -٣٠

حقوق املرأة والتعريف باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واستهدفت فيهـا              
  .ي التابعة هلامؤسسات متنوعة يف مركز احملافظة واالقضية والنواح

  :وفضالً عن ذلك عملت الوزارة ما يلي  -٣١
تناول موضوع املصاحلة الوطنية والتوعية بأمهيتها وحرصت على املشاركة           )أ(  

 ورشة شارك فيهـا     ٩٠الفاعلة من النساء يف مجيع الورش اليت نفذهتا والبالغ عددها حوايل            
   مشاركة ومشارك؛٢٠٠٠أكثر من 
  .وع إنشاء مركز وطين حلماية املرأة العراقية من العنفإعداد دراسة ملشر  )ب(  

  وزارة الدولة لشؤون املرأة     
  : منهاةإجراءات عدبقامت هذه الوزارة   -٣٢

محلة وطنية ملناهضة العنف ضد املرأة تناولت فيها عقد نـدوات قانونيـة               )أ(  
 مع عدد االشتراكب لتشمل احملافظات، وتبنت اتسعتكمرحلة أوىل مشلت وزارات الدولة، مث 

من الوزارات املعنية ومنظمات غري حكومية إعداد مقترح ملشروع قانون ملكافحـة العنـف              
  األسري، وأطلقت محلة ملناهضة العنف األسري مشلت أغلب وزارات الدولة؛
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 وتنفيذه ومتابعته من خالل     االجتماعيتصميم برنامج التوعية مبفهوم النوع        )ب(  
 الدولة ومؤسساهتا ومنظمات غري حكومية، ورسم الـسياسات       من وزارات  ارتباطعضوات  

املالية إلدماج هذا املفهوم حيز التطبيق الفعلي، وعالقة هذا املفهوم بالتنمية املستدمية من خالل 
باإلضافة إىل اإلشراف على إجـراء       التعاون مع منظمات األمم املتحدة املهتمة هبذا اجلانب،       

  ة للوقوف على واقع املرأة يف مواقع العمل ومراكز صنع القرار؛املسوحات ذات العالقة باملرأ
التثقيف باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وتبين محالت             )ج(  

واسعة هتدف إىل حمو األمية القانونية لدى املرأة العراقية، وتعريفها بكل حقوقها املنـصوص              
 املوظفـات   اسـتهداف ية حلقوق اإلنسان من خالل      عليها دستورياً على وفق املعايري الدول     

  .واملوظفني يف ورش تدريبية وتثقيفية يف احملافظات كافة

  دائرة رعاية املرأة التابعة إىل جملس الوزراء     
 وبـدأت بأعماهلـا التنفيذيـة       ٢٠٠٨يوليه  / متوز ٢٢تشكلت هذه الدائرة بتاريخ       -٣٣

هذه الدائرة بأمور النساء من األرامل واملطلقات وتعىن . ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١٥ بتاريخ
 اليت تقدم الرواتب    االجتماعيةوغري املتزوجات وزوجات املفقودين مع وجود شبكة احلماية         

كما هتـتم باجلوانـب التثقيفيـة       . للنساء اللوايت بال معيل والنساء املعاقات وغري العامالت       
متكينها ومن جانب آخر تسعى إىل إجياد فـرص  والتدريبية اليت هتدف إىل بناء قدرات املرأة و      

عمل تتناسب مع قدرات النساء األكادميية واملهنية واحلصول على نسبة مـن التعيينـات يف               
  .دوائر الدولة ونسبة من الوحدات السكنية ونسبة من القروض الصغرية

  جلنة قطاعية من الوزارات املعنية     
 الصادر عن األمانة العامة جمللس الوزراء ٢٠٠٩ لسنة ٨٠مبوجب األمر الديواين رقم   -٣٤

برئاسة وزارة الدولة لشؤون املرأة، ومشاركة كل من وزارة الداخلية، وحقوق اإلنـسان،             
 النظـر يف    إعادة، ووزارة الدولة لشؤون اجملتمع املدين مهمتها        االجتماعيةوالعمل والشؤون   

رأة وتطبيق قانون األحوال الشخـصية      املنظومة التشريعية على حنو يضمن عدم التمييز ضد امل        
بشأن الفقرات اليت تتعلق بضمان حقوق املرأة، وإقامة مكاتب للصلح األسري، وإنشاء قسم             

، وقدمت هذه اللجنـة     االختصاصخاص للمرأة يف مراكز الشرطة وتدريب شرطيات هلذا         
، ومن أهم   توصيات تتمحور حول محاية املرأة من العنف األسري وضمان حقوقها اإلنسانية          

حلماية األسرة من   ) استحداث مديرية محاية األسرة   (  بتلك التوصيات كانت التوصية اخلاصة      
العنف وتقدمي أقصى درجات احلماية للفرد املعنف، واليت باشرت أعماهلا يف حمافظة بغـداد              

ـ      األخرىكنواة، ليتم بعد جناح التجربة تعميمها على احملافظات          ا  كافة، وعليه فقد أنشىء هل
، والثاين يف جانب الرصافة     ٢٠١٠فرباير  / شباط ٢٨مركزان األول يف جانب الكرخ بتاريخ       

أغسطس / آب ٢٦بتاريخ  ) تفجري(، وتعرض حلادث إرهايب     ٢٠١٠ يوليه/ متوز ٢٠افتتح يف   
ستراتيجيات يف جماالت النهوض بواقع     كما تتوىل هذه اللجنة القطاعية وضع اال      . للسنة ذاهتا 
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كذلك تقـدمت وزارة حقـوق      ). UNDP( مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي       املرأة بالتعاون 
اإلنسان مبقترح إلشراك تلك الوزارات من أجل وضع مشروع قـانون ملناهـضة العنـف               
األسري، كما قامت الوزارة بإعداد دراسة حول مظاهر التمييز ضد املرأة يف قانون العقوبات              

ا لتوصية مبراجعة قـانون األحـوال الشخـصية          فضالً عن تقدميه   ١٩٦٩ لسنة   ١١١املرقم  
  .١٩٥٩ لسنة ١٨٨ رقم

  وزارة الداخلية    
 وباشـرت   ٢٠٠٨ دائرة الشرطة اجملتمعية يف عـام        باستحداثقامت هذه الوزارة      -٣٥

، وهي عبارة عن شرطة مدنية خدمية تعترب وسيطاً بني املؤسسة األمنيـة             ٢٠٠٩أعماهلا عام   
خنب اجملتمع، مهمتها التواصل والتفاعل هلدف حتقيق أكرب        وبني مؤسسات و  ) مراكز الشرطة (

قدر من املشاركة احلقيقية بني الشرطة واجملتمع يف حتمل املسؤوليات األمنية على وفق مفهوم              
  : األمن اإلنساين الشامل ولتأخذ على عاتقها

التواصل والتفاعل بني أجهزة الشرطة واجملتمع على وفق مفهوم األمـن اإلنـساين              •
امل وتعزيز حقوق اإلنسان ألجل التقليل من حـدوث اجلـرائم واخلروقـات             الش

 االجتماعيـة القانونية من خالل توفري آليات للتدخل املبكر، والتصدي للمـشاكل           
  ؛خاصة يف قضايا العنف الطائفي واألسري

 لضحايا اجلرمية واحلوادث البليغـة واإلرهـاب،        واالجتماعيتقدمي الدعم النفسي     •
  ؛معاجلة اآلثار املترتبة على ذلك خاصة من النساء واألطفالواإلسهام يف 

ومـن  ) جرائم الظل (التعامل مع بعض القضايا اليت قد التصل إىل مراكز الشرطة            •
هذه اجلرائم تلك اليت تقع يف حميط األسرة كالتحرش اجلنسي وخصوصاً لألطفال،            

  ؛والزنا باحملارم
ن يتطلب األمر محايتهم مدة مؤقتـة،       تسهيل خدمات اإليواء لألطفال والنساء الذي      •

وكذلك خدمات التماسك اجملتمعي من قبيل اخلالف األسري والعنف األسـري،           
  .االنتحار وهتك العرض والشروع يف االغتصابوإمهال تربية األطفال، وقضايا 

  . بالبشر والدعارة واملخدراتاالجتاررصد ظواهر     
تمكن من حتقيق أهدافها، سعت إىل عقد       ومن أجل أن تأخذ هذه الدائرة دورها وت         -٣٦

اللقاءات التشاورية بصورة مستمرة مع أفراد اجملتمع من املواطنني ومنظمات اجملتمع املـدين             
ويـضم  . ألجل التعرف عن قرب على أهم املشاكل اجملتمعية، وحصرها بغية إجياد احللول هلا  

ويتم بشكل دقيق حتليل    . غداد مركزاً يف حمافظة ب    ١٧ منتسباً موزعني على     ٥٣٧هذا اجلهاز   
 واالتـصال رغبات اجلمهور وقياس آرائهم جتاه وزارة الداخلية سواء عرب وسائل اإلعـالم             

  .من خالل املسوحات امليدانية أو
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 وتوزيعهن ضمن القطاعات  ٢٠٠٩ ضابطة يف أجهزة الشرطة يف عام        ٥٠ومت ختريج     -٣٧
 باالطمئنـان ملرأة املعنفة إليها وإشـعارها      املهتمة مبكافحة العنف ضد املرأة لضمان إلتجاء ا       

 جتربة الشرطة النسائية وبلغ عـدد       استحدثتويف السنة نفسها    . وطرح مشكلتها دون حرج   
 يف حمافظة النجف لتوفري احلماية للنساء الزائـرات         ٦٣٠ يف حمافظة كربالء و    ٨٢٢منتسباهتا  

  . للمراقد املقدسة
بالنساء العامالت فيهـا وتعزيـز قـدراهتن         باالهتمامكذلك وتقوم وزارة الدفاع       -٣٨

ومهاراهتن من خالل تقدمي اخلربة يف جماالت العمل العسكري واملدين وكذلك حقوق املـرأة         
  .ضمن املعايري الدولية

  مكافحة الفساد    
مكافحـة الفـساد     اتفاقية العراق إىل    وانضماهتم العراق مبوضوع مكافحة الفساد        -٣٩
، ٢٠١٤ املمتدة لعام    ٢٠١٠يته الوطنية هبذا الشأن أوائل عام       ستراتيجوأصدر ا . ٢٠٠٧ عام

 وحتميلهم مـسؤولية األداء     االتفاقيةومن خالهلا مت إشراك مجيع اجلهات ذات العالقة بتنفيذ          
 حقوق اإلنسان فقد أطلق يف أوائل الربع الثاين مـن      انتهاكات الفساد يف    والرتباط. املفترض

ارة حقوق اإلنسان وهيئة الرتاهة ويهدف إىل تنفيـذ   إطار عمل مشترك يضم وز    ٢٠١٠ عام
رؤًى مشتركة وخطط عمل للقضاء على الفساد يف جماالت إعمـال حقـوق اإلنـسان،               

 تعزيز مبادئ اإلدارة الرشيدة وإصـالح       ٢٠١٤-٢٠١٠تناولت خطة التنمية الوطنية      كما
  . مارالقطاع العام واحلد من ظاهرة الفساد، من خالل خطوات جادة هبذا املض

  معاجلة الفقر    
تبنت األمانة العامة جمللس الوزراء تشكيل جلنة تضم ممثلني عن كل من وزارة العمل                -٤٠

، والتربية، ووزارة التخطـيط     )قسم املرأة (، والصحة، وحقوق اإلنسان     االجتماعيةوالشؤون  
 ٢٨ يف   ٩٦ رقم   والتعاون اإلمنائي، ووزارة الدولة لشؤون اجملتمع املدين وذلك باألمر الديواين         

 شاملة للمستفيدين من    جيةيستراتا لتأخذ هذه اللجنة على عاتقها إعداد        ٢٠٠٨أبريل  /نيسان
التابعة لوزارة العمل والشؤون    ( اخلاصة   االحتياجاتاخلدمات اليت تقدمها دائرة رعاية ذوي       

ـ         ) االجتماعية رى، من األرامل واملطلقات واملهجورات والعاجزات فضالً عن الشرائح األخ
وبضمنهم شرحية املسنني العاجزين واأليتام أو فاقدي الرعاية األسرية مـن أبنـاء األرامـل               

 موزعة على   ١٥ منها يف بغداد و    ٤ داراً لأليتام،    ١٩ويوجد حالياً   . واملطلقات واملهجورات 
باقي احملافظات وهذه الدور تستقبل أوالد األرامل واملطلقات واملهجـورات والـسجينات            

 ١٨من عمر يوم واحد إىل )  املقبولني فيها وفق نظام دور الدولةاآلخرين األطفال جانب إىل(
 والـصحية   واالجتماعيةوتقدم كافة اخلدمات التربوية والتعليمية والتوجيهية والترفيهية        . سنة

  . إضافة خلدمات الرعاية الالحقة للمستفيدين بعد بلوغهم سن الرشد



CEDAW/C/IRQ/4-6 

GE.13-40258 16 

 بتقـدمي خـدمات التـدريب والتأهيـل     جتماعيةاالوتقوم وزارة العمل والشؤون    -٤١
إلكساب الراغبات من األرامل واملطلقات واملهجورات ِحَرفاً معينة، أو تعمل علـى زيـادة            

  . يف العمللالخنراطمهاراهتن يف أي من اجملاالت املهنية اليت تأهلهن 
وات طالق أول إستراتيجية وطنية للتخفيف من الفقـر يف الـبالد للـسن          إكما ومت     -٤٢

وتركـز  .  بني وزارة التخطيط والبنك املركزي العراقي      االتفاقيةيف ضوء   ) ٢٠١٤-٢٠١٠(
هذه اإلستراتيجية على ستة حماور أساسية هي حتقيق دخل أعلى للفقراء وحتسني املـستوى              

 وحتسينه، وتوفري بيئة سكن أفضل، وتقليل مستوى التفاوت بـني           مونشر التعلي الصحي هلم،   
حتليل  كما أعدت وزارة التخطيط تقرير    .  للفقراء االجتماعيةوتفعيل احلماية   النساء والرجال،   

والريف كي   الفقر يف العراق يتناول مالمح الفقر ومناطق متركزه بني احملافظات، وبني احلضر           
يصار إىل تقدمي كل أنواع الدعم ضمن املوازنات العامة للدولة وعلى وفق خطط وبـرامج               

  .قية واملؤسسات غري املرتبطة بوزارةلدى كافة الوزارات العرا

  العنف ضد املرأة يف إقليم كردستان     
 ١٩٩١ يف إقليم كردستان منـذ عـام   اختلفعلى الرغم من أن الوضع السياسي قد    -٤٣
تقريـر   ويشري. االجتماعيةأن مظاهر العنف مل ختتف من اإلقليم بسبب العادات والتقاليد            إال

 أحرقن أنفسهن خالل عـام      إمارة ٣٣٣ أن   إىليف كردستان    اإلنسانصادر من وزارة حقوق     
، وسجلت السلطات يف السليمانية أعلى معـدالت        ٢٠٠٩ خالل عام    إمارة ٤١٤و) ٢٠٠٨(

. ٢٠٠٦نوفمرب مـن عـام      /حاالت احلرق النامجة عن صدمة نفسية خالل شهر تشرين الثاين         
ياه املغلية، وسـجلت هـذه       بسبب امل  ٢٤ حالة حرق بالنريان، و    ١٣ إىلكذلك   وأشار التقرير 

كما أشـارت اإلحـصائيات إىل      .  أو حوادث حدثت بصورة عرضية     انتحارالقضايا على أهنا    
، وسجلت  ٨٥ بلغت أعداد القتيالت     ٢٠٠٩، أما يف عام     ٢٠٠٨ حالة قتل عام     ١١٨حدوث  

  . حالة حرق٢٣٨ حالة قتل و٤٨خالل الستة أشهر األوىل منها  ٢٠١٠مؤشرات عام 
 تعرضن للعنف يقمن يف املناطق الريفية من اإلقليم وتتراوح أعمـارهن            وأغلب من   -٤٤
 سنة فما فوق يف املناطق احلضرية، فـضالً         ١٥ سنة وتزيد أعمارهن لتصل من       ١٨-١٣ بني

 متعددة من العنف حيتل الضرب املقدمة منها مث         ألشكالتتعرض له املرأة يف كردستان       عن ما 
  . واخلطف واإلكراه على الزواج وغريها اجلنسي والتهديد بالقتل االعتداء

  ةياإلجراءات احلكوم    
  : جنازات منهاإ هبذه الناحية واختذت عدة اإلقليمقد اهتمت حكومة   -٤٥

 وتعمل هذه املديريـة  ٢٠٠٧إنشاء مديرية متابعة العنف ضد املرأة يف هناية    )أ(  
   اجلنسي؛واالعتداءعلى ملفات القتل، واحلرق، والتعذيب 
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 حول إجناز برنامج عمل حملاربة العنف ضد        IRC تعاون مع منظمة     اتفاقيةد  عق  )ب(  
  املرأة وإعداد الكوادر التدريبية يف جماالت العنف اجلنسي وكيفية التعامل مع هذه امللفات؛

إعداد الكوادر التدريبية يف جماالت العنف األسري ووحدة احلفاظ علـى             )ج(  
  ن اإلحتاد األوريب؛ مEU-JESTاألسرة بالتعاون مع منظمة 

أنشأت وزارة الداخلية يف اإلقليم مديرية عامة ملتابعة العنف ضد املرأة وهلا              )د(  
  : وسبعة مكاتب يف األقضية وتعمل هذه املديرية علىاإلقليمأربعة مكاتب يف حمافظات 

، وباملسامهة مـع وزارة الدولـة       )UNFPA(التعاون مع صندوق األمم املتحدة للسكان        •
 وجمموعة من منظمات اجملتمع املدين للعمل حالياً على         االحتاديةملرأة يف احلكومة    لشؤون ا 

  ؛٢٠١٤ املرأة ولغاية دفحة العنف ضستراتيجية وطنية هتدف إىل مكااوضع خطة 
حتت رعاية وزارة العمل والشؤون     ) مراكز اإليواء للمعنفات   (وضع أسس العمل يف    •

  ؛تحدة اإلمنائينامج األمم امل يف اإلقليم وبالتعاون مع براالجتماعية
تقوية أواصر العالقات والشراكة مع منظمات اجملتمع املدين، وهتتم بنشر اإلحصاءات  •

 تـضم الـوزارات     استشاريةكما شكلت هيئة    . اخلاصة مبؤشرات العنف ضد املرأة    
، والـديين،   االجتماعيواملنظمات احمللية، والدولية ذات العالقة يف جمال نشر الوعي          

  ؛ين هبدف تقليل هذه الظاهرةقايف، والقانووالث
ومن اجلدير بالذكر إن إقليم كردستان قد بادر إىل تعديل بعض النصوص واليت تكرس التمييز          

 وقانون األحوال الشخـصية     ١٩٦٩ لسنة   ١١١والعنف ضد املرأة يف قانون العقوبات رقم        
  ؛كما سريد يف هذا التقرير الحقاً و١٩٥٨ لسنة ١٨٨ رقم

التنسيق مع وزارة الصحة، واألوقاف والشؤون الدينية يف اإلقليم بإعـداد             ) ه(  
دراسات تبني فيها أن ظاهرة ختان اإلناث كانت موجودة يف بعض املناطق الريفية والنائيـة               
وإن غالبية البنات تعرضن هلذه احلالة يف هذه املناطق لكن اإلحصائيات املوجودة حالياً تشري              

خاصة بعد أن أعلنت حكومة اإلقليم أن هذه اجلرميـة تعامـل وفـق              إىل قلة هذه احلاالت     
  ؛ من قانون العقوبات العراقي٤١٢ ةاملاد

اإلشراف على املشروع الربيطاين الباكستاين اخلاص بالقضاء على العنـف            )و(  
كما مت تشكيل جلنة متابعة هلذا الغرض وتتكون        . ضد املرأة لغرض تعميمه على مناطق اإلقليم      

رة اإلقليم لشؤون املرأة، والتربية، واألوقاف والشؤون الدينية، ومستـشار رئـيس            وزا(من  
ذا اجلانب   مديريات خمتصة هب   ٣ استحداثوبالنتيجة مت   ). االجتماعيةحكومة اإلقليم للشؤون    

  ؛تابعة لوزارة الداخلية
أُنشأت مديرية متابعة شؤون املرأة والطفل بالتعاون مع الوزارات املعنيـة              )ز(  

  ؛من القضايااجلت الكثري وع
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مت تشكيل جلنة لغرض مكافحة العنف ضد املرأة مـن الـوزارات املعنيـة                )ح(  
  .بإشراف رئيس حكومة اإلقليم ونائبه، وهناك جلسات دورية ملتابعة اإلجراءات

 لشؤون املرأة بعد حتوهلا إىل اجمللس األعلى للمرأة التابع جمللـس            اإلقليمقامت وزارة     -٤٦
  : إقليم كردستان باخلطوات اآلتيةالوزراء يف

تقدمي مشروع قانون حول مكافحة العنف األسـري إىل احلكومـة والربملـان يف               •
 .كردستان وسامهت بعض املنظمات غري احلكومية مبقترحاهتا ضمن هذا املـشروع          

 من الوزارات كافة علـى مفـاهيم اجلنـدر          ارتباطكما قامت بتدريب عضوات     
  ؛نف ضمن مؤسسات الدولةعلقة بالع والقضايا املتاالجتماعي

من أجل إيالئها أمهية أكرب مـن  ) ئاملالج(ل املالذات اآلمنة برنامج عمل كامل حو   •
مـع اإلشـارة     هبا ووضع قانون خاص     واالقتصادية واالجتماعيةالنواحي القانونية   

 االجتماعية منها تابعة لوزارة العمل والشؤون       ٣ من هذه البيوت     ٥اإلقليم يضم    بأن
وهـي منظمـة    ) آسـودة (واحد يعود إىل إحتاد نساء كردستان واخلامس ملنظمة         و

  . حكومية غري

 من اتفاقية القـضاء علـى       ١٦ إىل   ٢املعلومات اليت تتعلق باملواد من        -ثانياً  
  مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

  ٢املادة     
 من قضايا   ١٩٩٥املساواة وبالرجوع إىل ما تضمنه منهاج عمل بيجني         بفيما يتعلق     -٤٧

 احلكومات بتشجيع املساواة من خـالل       التزامحامسة إلدماج املرأة يف التنمية واليت تتمثل يف         
التشريعات، ووضع اآلليات احلكومية اليت تضمن تنفيذ مبدأ تكافؤ الفرص، جند أن احلكومة             

شـأهنا   جمموعة من اإلجراءات املؤسسية اليت من  ٢٠٠٣أبريل  /العراقية قد اختذت بعد نيسان    
 هبـا أن متنح الفرصة إلصدار تشريعات عديدة لتشكيل البنية التحتية ملمارسة احلقوق والتمتع     

واليت تعد معياراً لقياس مدى متكني املرأة، فالتشريعات الوطنية ال تنطوي على أي متييز بـني                
اين يف نـواحِ  تزال متواضعة وتتب اجلنسني، إال أن اخليارات املتاحة لتمتع املرأة هبذه احلقوق ال 

  .هبامنصفة للمرأة نافذة ومعمول اً عديدة وال تزال القوانني اليت تضمن حقوق

  تعزيز املساواة بني الرجل واملرأة ضمن املواد الدستورية     
 إشارات تؤكد هنج الدولة على اعتماد مبادئ        ٢٠٠٥تضمن الدستور العراقي لعام       -٤٨

حنن شعب العراق عقـدنا العـزم       "ورد كما يلي    املساواة واملشاركة، ففي ديباجة الدستور      
كذلك ".  قواعد القانون وحتقيق العدل واملساواة لكافة العراقيني       احترامبرجالنا ونسائنا على    
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، والثقافية كافة   واالجتماعية والسياسية   االقتصاديةتضمنت مواد عديدة من الدستور احلقوق       
  :كما ورد يف النصوص أدناه

العراقيون متساوون أمام القـانون دون متييـز        : "على ما يلي   واليت تنص    ١٤املادة   •
بسبب اجلنس أو العرق أو القومية أو األصل أو اللون أو الدين أو املذهب أو املعتقد                

  ؛"و الوضع االقتصادي أو االجتماعيأو الرأي أ
 حق املرأة يف منح جنسيتها ألوالدها، وقد صدر قرار جملـس            ١٨/١تضمنت املادة    •

 املتضمن املوافقة علـى  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول  ٢٩ بتاريخ   ٤٣٤قم  الوزراء ر 
 من اتفاقية القـضاء علـى       ٩مشروع قانون إلغاء حتفظ مجهورية العراق على املادة         

 وزارة حقوق اإلنسان ورفعه     باقتراحهمجيع أشكال التمييز ضد املرأة والذي تقدمت        
 األثـر القـانوين للـتحفظ       فاءالنتإىل الربملان للمصادقة على رفع التحفظ وذلك        

 ٢٦ من الدستور النافذ وقانون اجلنسية العراقي رقم         ثانياً/١٨املذكور، ووفق املادة    
. للرجل يف منح اجلنسية ألطفاهلـا      ضمنني منح املرأة حقوقاً مساويةً     املت ٢٠٠٦لسنة  

يز  من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمي       ٩وهذا ينسجم مع ما ذهبت إليه املادة        
  ؛رأةضد امل

لعامـة  للمواطنني رجاالً ونساًء حق املشاركة يف الشؤون ا        ( من الدستور  ٢٠املادة   •
  ؛)والتمتع باحلقوق السياسية

  ؛ على أن العمل حق لكل العراقيني٢٢/١أكدت املادة  •
 حقوق العراقي يف احلقوق الصحية، وتوفري سـبل         ٣٣، و ٣٢، و ٣١تناولت املواد    •

  ؛يئية سليمة بالوقاية والعالج يف ظروف
  . من الدستور تؤكد على كفالة الدولة حلق التعليم لكل العراقيني٣٤املادة  •
 بـأحواهلم   االلتـزام العراقيون أحـراٌر يف     : " واليت نصت على ما يلي     ٤١أما املادة     -٤٩

". ، وينظم ذلك بقـانون    اختياراهتمحسب دياناهتم أو مذاهبهم أو معتقداهتم أو         الشخصية،
ادة جدالً كبرياً لتوجهها حنو إلغاء قانون األحـوال الشخـصية النافـذ ذي              وأثارت هذه امل  

 األمر الذي دفـع بالعديـد مـن         اجتماعيةملا ستسببه من آثار      و ١٩٥٩ لسنة   ١٨٨ الرقم
املنظمات غري احلكومية لعمل احلمالت وبتأييد بعض القوى السياسية وأعضاء مـن جملـس              

 هذه املادة من املواد     اعتبار اجلهد الوطين أن يوصل إىل       النواب للمطالبة بإلغائها واستطاع هذا    
 احلالية، مع اإلشارة إىل     االنتخابيةاخلالفية يف الدستور وأحيل النظر يف موضوعها إىل الدورة          

 الذي  ٢٠٠٣ديسمرب  / كانون األول  ٢٩ الصادر يف    ١٣٧أن هذه املادة تعرب عن روح القرار        
 هو اآلخر، وقد ألغي كذلك      ١٩٥٩ لسنة   ١٨٨ملرقم  قضى بإلغاء قانون األحوال الشخصية ا     

 مجع غفري من القوى الوطنية والسياسية واملنظمات غري احلكومية من احلركـة             تضافرنتيجة  
  .النسائية العراقية
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والبد من اإلشارة إىل أن دستور العراق قد أجاز تكوين األقاليم ومنحها حق وضع                -٥٠
 وآليات ممارسة تلـك الـسلطات علـى أن          ليماإلقحيدد هيكل سلطات     هبادستور خاص   

، وملا منحت مبوجبه سـلطات      ) من الدستور  ١٢٠املادة   (االحتاديتتعارض مع الدستور     ال
األقاليم ممارسة حقها ضمن السلطة التشريعية فيكون يف احلال هذه من صـالحية األقـاليم               

 االحتـادي قض بني القانون     يف حالة وجود تنا    االحتاديةإصدار قوانني لتعديل تطبيق القوانني      
 االحتاديـة  احلصرية للسلطات    االختصاصاتخل يف   تد وقانون اإلقليم خبصوص أي مسألة ال     

، وبناًء عليه أصـدر إقلـيم       )العراقي (االحتاديثانياً من الدستور    /١٢١هذا ما جاء يف املادة      
 ١٨٨رقم   قانون تعديل تطبيق قانون األحوال الشخصية        ٢٠٠٨ عام   ١٥كردستان القانون   

  . املعدل١٩٥٩لسنة 
) الكوتـا ( من الدستور إىل نسبة متثيل النساء        ٤٩من املادة   ) رابعاً(وأشارت الفقرة     -٥١

 يف  ٢٥ جملس النواب لتحقيق نسبة ما اليقل عن         انتخاباتعلى إهنا واجبة التضمني يف قانون       
  .املائة من عدد أعضاء اجمللس من النساء

  واملرأة ضمن التشريعات الوطنية تعزيز املساواة بني الرجل     
 النـساء   بإدخـال  االنتخابية القوائم   ٢٠٠٥ لسنة   ١٦ رقم   االنتخاباتألزم قانون     -٥٢
، والذي أتبع فيه نظام القائمة املغلقة، حيث حققـت  االنتخابية يف املائة يف القوائم    ٢٥ بنسبة
  .٢٠٠٥ مقعداً يف عام ٢٧٥ة  يف املائة من مقاعد الربملان البالغ٢٧,٣ نسبة االنتخاباتنتائج 
 من قبـل جملـس      وأقر) ٢٠٠٥ لسنة   ١٦قانون رقم   (كما مت تعديل هذا القانون        -٥٣

مبوجب ) الكوتا(، والذي تضمن إقرار نظام      ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٥النواب بتاريخ   
 اداًتوزع املقاعد بإعادة ترتيب تسلسل املرشحني استن      " حيث نصت على ما يلي       ثالثاً/٣املادة  

إىل عدد األصوات اليت حصل عليها كل منهم ويكون الفائز األول من حيصل علـى أعلـى                 
األصوات وهكذا بالنسبة لبقية املرشحني على أن ال تقل نسبة النساء عن ربع الفـائزين ويف                

، ومبوجبه شـكلت    "حالة تعادل أصوات املرشحني يف القائمة الواحدة يتم اللجوء إىل القرعة          
  . يف املائة من النصاب الربملاين٢٦ملانية نسبة املرأة الرب

 جمـالس   انتخابـات  من الدستور الدائم مت إقرار قـانون         ٤٩ املادة   بأحكام  وعمالً  -٥٤
سبتمرب للسنة نفسها، مت / يف شهر أيلول٢٠٠٨ لسنة ٣٦احملافظات واألقضية والنواحي املرقم  

، ٢٠٠٩ينـاير   / كانون الثـاين   ٣١ريخ   اليت جرت بتا   االنتخابيةخالل العملية   اً  تطبيقه فعلي 
، حيث نصت على مـا يلـي        )ثانياً/١٣( للمرأة يف املادة     االنتخايب االستحقاقوالذي حدد   

 عـدد  إىلاً  توزع املقاعد على مرشحي القائمة املفتوحة ويعاد تسلسل املرشـحني اسـتناد           "
لى عدد مـن     اليت حصل عليها املرشح ويكون الفائز األول هو من حيصل على أع            األصوات
 ضمن القائمة املفتوحة وهكذا بالنسبة لبقية املرشحني على أن تكون امرأة يف هناية              األصوات

يف قانون  ) الكوتا(ولقد أسفر إقرار نظام     ". كل ثالثة فائزين بغض النظر عن الفائزين الرجال       
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 الختيار جمالس احملافظات وتطبيقه عن نتائج نسبية ولكنها سامهت يف إفساح اجملال             انتخاب
املرأة املتمكنة واملناسبة لشغل املنصب خاصة بإتباع نظام القائمة املفتوحة الذي أقره قـانون              

، حيـث بلـغ عـدد       ٢٠٠٨ لسنة   ٣٦ جمالس احملافظات واألقضية والنواحي رقم       انتخاب
ومت . ١٤٤٠٠ من اجملموع الكلي للمرشحني البالغ       امرأة ٣٩١٢ االقتراعاملرشحات يف يوم    

 حمافظة، إذ كانت اجلهود الـيت خـدمت         ١٤ حمافظات من أصل     ٩ة الكوتا يف    حتقيق نسب 
 حصول املرأة على تلك الفرص موجهة لغاية واحدة هي تنفيذ القانون وحتقيق الكوتا شـرطاً  

 إلقليم كردستان تضمن    االنتخاباتوال بد من اإلشارة إىل أن قانون        . االنتخابيةلسري العملية   
  . يف املائة ويعترب متقدماً عن حكومة املركز يف هذا اجملال٣٠ نسبة متثيل للمرأة مبعدل

وتعمل وزارة العمل والشؤون االجتماعية على إصدار قانون بديل لقانون الرعايـة              -٥٥
 اليت صـدرت    االجتماعية لتنظيم أنشطة شبكة احلماية      ١٩٨٠ لسنة   ١٢٦االجتماعية رقم   

  .٢٠٠٦تعليماهتا عام 
 وتعديالته الصادرة وفق قرارات     ١٩٥٩ لسنه   ١٨٨صّية رقم    قانون األحوال الشخ    -٥٦

ال بد من اإلشارة إىل أن ما حققه إقليم كردستان عند تـشريعه             :. جملس قيادة الثورة املنحل   
 يشكل تقدماً يف تطوير املواد القانونيـة  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٣ يف ١٥القانون رقم   

 لتصبح قريبة من التوجهات اإلنـسانية       ١٩٥٩نة   لس ١٨٨لقانون األحوال الشخصية املرقم     
الدولية حيث مت إلغاء عدد من املواد وتعديل أخرى، ولكن حتقق من خالل ذلك عدم العدالة                
واملساواة يف تطبيق القانون بني اإلقليم واملركز فضالً عن وجود ثغرة قانونية يف تعديل قانون               

  .االحتاديةوطين دون إمجاع أو قرار من احلكومة 
 املعدل فصالً كامالً عن حقـوق       ١٩٨٧ لسنه   ٧١وقد خصص قانون العمل املرقم        -٥٧

 مسودة مشروع قـانون  االجتماعية وزارة العمل والشؤون     أعدتاملرأة العاملة ومحايتها وقد     
  . العاملةللمرأة االمتيازاتجديد للمرأة العاملة يف القطاع اخلاص أضاف العديد من 

 املعدل كيفية رعايـة أمـوال       ١٩٨٠ لسنه   ٧٨ة القاصرين رقم    ويتناول قانون رعاي    -٥٨
  .القاصرين وإدارهتا، وجييز إدارة األم الوصية ألموال أطفاهلا القاصرين أو أموال زوجها املفقود

  ضد املرأة اً  اجلزائية الوطنية اليت تشكل متييزاألحكامإلغاء مجيع     
ر والقوانني النافذة فلم ترَق هـذه  على الرغم من كفالة التشريع من خالل الدستو    - ٥٩

 املـرأة   استحقاقاتالكفالة إىل مستوى متكني املرأة فعلياً من التمتع باملساواة حيث ظلت            
قدرة القوانني على حتسني وضع املرأة يف اجملتمع ويعزى         اً  مرهونة بعوامل عديدة تبطل أحيان    

 الـيت   االنتقالية بالطبيعة   ذلك إىل خلل يف تنفيذ القوانني بسبب عوامل ترتبط بشكل كبري          
، ومن هنا تبنت الدولة العراقية إسـتراتيجيات طموحـة          ٢٠٠٣العراق منذ العام     هبا  مير

  . إلنفاذ القانون
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وقد قامت وزارة حقوق اإلنسان ووزارة الدولة لشؤون املرأة ومبسامهة من اجملتمـع         -٦٠
العراقيون متساوون أمام القانون "ي واليت تنص على ما يل ١٤ من أحكام املادة    نطالقاًااملدين و 

دون متييز بسبب اجلنس أو العرق أو القومية أو األصل أو اللـون أو الـدين أو املـذهب                   
 خطوات إجيابية وفاعلة لرفع     باختاذ" املعتقد أو الرأي أو الوضع االقتصادي أو االجتماعي        أو

 رفع الدراسات القانونيـة إىل      املواد املكرِسة للتمييز ضد املرأة يف نصوص القوانني من خالل         
 حباجز األعراف واليت   اصطدمن ذلك   أاجلهات ذات العالقة بإلغاء تلك القوانني وتعديلها، إال         

  .وجهداً كبرييناً ن ذلك يستلزم وقتإليس باملقدور أن تلغى هي األخرى بتشريع حيث 
ا أو تعديلـها مـن      وجتدر اإلشارة إىل أن املواد اليت مت رفع املقترحات بشأن إلغائه            -٦١

مـن  ) ٤٢٧، و ٤٠٩، و ٣٩٨، و ٣٨٠، و ٣٧٧، و ٤١(الوزارتني املذكورتني آنفاً هي املواد      
 املعدل ونصوصها مدرجة يف امللحق      ١٩٦٩ الصادر يف سنة     ١١١قانون العقوبات ذي الرقم     

إال إنه مل تصدر أية قرارات أو قوانني لغاية الوقت احلاضر تتعلق بإلغـاء              ). ٢اجلدول رقم   (
  .تعديل للمواد املكرسة للتمييز ضد املرأة ضمن قانون العقوبات من قبل احلكومة املركزية أو
ومن باب التساوي أمام القانون ختضع املرأة العراقية للمساءلة القانونيـة إن هـي                -٦٢

ارتكبت خرقاً قانونياً فتخضع الستجواب السلطات التحقيقية والقضائية على وفق القـوانني            
در حبقها األحكام وتنفذ على وفق األصول، وخيضعن حملاكمة عادلة، وتتابع فرق            النافذة وتص 

الرصد يف وزارة حقوق اإلنسان أحوال السجينات بشكل عام من أجل التحقق من تـوافر               
 ضجة كبرية من قبل بعض املنظمات       أثريت ٢٠٠٩ويف عام   . القواعد الدنيا ملعاملة السجناء   

 نسوة سيواجهن عقوبة اإلعـدام دون حماكمـة عادلـة،            هذه املنظمات أن هناك    ادعتإذ  
توجهت إثرها فرق الرصد يف الوزارة املذكورة للوقوف على حقيقة األمر، وبعد التحقق تبني         

 حمكومة وكن مجيعهن قد ارتكنب جرائم يعاقب عليهـا قـانون العقوبـات      ١٥أن عددهن   
العمد واخلطف واليت تتساوى     باإلعدام وهي جرائم القتل      ١٩٦٩ لسنة   ١١١العراقي املرقم   

فيها العقوبة بني الرجال والنساء، وقد خضعن مجيعهن إىل حماكمات أصولية وفقاً للقـوانني              
 على هذه الوصايا كما مسح هلـن        اإلطالعالنافذة، وكان قد مسح هلن بترك وصاياهن، ومت         

 اسـتعداد ها حسب   وقد تأرجح األمر بني املقابلة أو عدم      . مبقابلة عوائلهن قبل تنفيذ احلكم    
حدى هؤالء النسوة كانت قد قابلت زوجها احملكـوم باإلعـدام           إاألهل للحضور علماً أن     

وكانت فرق الرصد قد ملـست  . والذي كان من املؤمل إعدامه يف اليوم نفسه ولذات التهمة  
ء يف  أن إدارة السجن كانت قد بذلت شديد العناية لتوفري املعايري املطلوبة كافة ملعاملة السجنا             

  . االجتماعيةهتماماً متميزاً من قبل الباحثة االسجن موضوع الرصد، وقد تلقت السجينات 
ويعد الوضع يف إقليم كردستان أفضل حاالً إذ متكنت جلنة شؤون املرأة يف الربملـان               -٦٣

  :الكردستاين من القيام مبا يلي
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 ١٨٨ ألحـوال الشخـصية ذي الـرقم      إجراء تعديالت يف تطبيق قانون ا       )أ(  
تضمن مواد قانونية تشدد على حاالت تعـدد        و ٢٠٠٧ وصدر هذا القانون يف      ١٩٥٩ ةلسن

  الزوجات للحد منها وإجراءات أخرى حول الطالق؛
تقدمت جلنة شؤون املرأة يف الربملان الكردستاين مبشروع قانون مناهـضة             ) ب(  

  إلصداره؛ اإلجراءات املقتضية الختاذالعنف األسري إىل احلكومة والربملان 
 كردستان تشريعات   إقليمويف جانب التشريعات اجلزائية أصدرت حكومة         )ج(  

تعترب حاالت القتل حبجة الدفاع عن الشرف جرائم عادية تستوجب احلكم على إهنا جرائم              
  .قتل غري مشمولة بأعذار خمففة وليس كما هو احلال عليه يف باقي احملافظات

  ٣املادة     
ملتخذة إلعمال حقوق اإلنسان للمرأة يف كافة امليادين السياسية         كانت اإلجراءات ا    -٦٤

 النافـذة وكـذلك     عـرب القـوانني    تتم   ٢٠٠٣ والثقافية قبل عام     واالقتصادية واالجتماعية
 ودرجاهتـا   اختصاصاهتامؤسسات العدالة اليت تطبق القوانني النافذة كاحملاكم وعلى خمتلف          

 تووزاراوائر التنفيذية املهتمة بتنفيذ قرارات احملاكم       واليت كانت مرتبطة بوزارة العدل، والد     
  .الدولة كافة

 األمر بالنسبة للمؤسسات املهتمة بإنفاذ      اختلف فقد   ٢٠٠٣وبعد التغيري احلاصل عام       -٦٥
القانون وإعمال حقوق اإلنسان وإصدار القرارات امللزمة بشأن تطبيقها وذلك من خالل جملس             

شكل أعلى سلطة قضائية مستقلة مسؤولة عن مجيـع احملـاكم           القضاء األعلى والذي أصبح ي    
تعمل وزارة العدل     كما . ودرجاهتا فضالً عن رئاسة االدعاء العام      اختصاصاهتا باختالفالعراقية  

 من قبـل احملـاكم ذات   أداؤهاوكل دوائرها على تنفيذ القرارات الصادرة من احملاكم ويراقب  
ت الدولة كلها وفق أحكـام الدسـتور العراقـي          وتعمل هذه األجهزة ومؤسسا    .االختصاص

 يف املائة بعـد فـسح   ٥وقد بلغت نسبة تويل املرأة للقضاء . وكفالته ملبدأ املساواة أمام القانون 
، وخترج العديد من القاضيات اللـوايت       ٢٠٠٤اجملال أمام املرأة للدخول يف املعهد القضائي عام         

 قاضـية   إمارةتوجد   داري، وال حداث والقضاء اإل  اجلنح وحماكم األ  يعملن يف حماكم البداءة و    
  . العليااالحتادية احملكمة أعضاءضمن أعضاء حمكمة التمييز العراقية أو ضمن 

كما سعت احلكومة العراقية بعد التغيري وجهود اجملتمع املـدين إلعمـال حقـوق                -٦٦
  :اإلنسان بشكل عام، فكانت على شكل مؤسسات وتشكيالت كاآليت

  وق اإلنسانوزارة حق    
وتعمـل  . ٢٠٠٤ يف   ٦٠ املرقم   االئتالفتشكلت هذه الوزارة مبوجب أمر سلطة         -٦٧

على رسم اخلطط والسياسات واآلليات واإلجراءات الكفيلة حلماية حقوق اإلنسان بـشكل          
عام ورصد االنتهاكات الواقعة على حقوق اإلنسان، وإشاعة ثقافة حقوق اإلنـسان عـرب              
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 كما أن هلذه الوزارة قسماً لشؤون املرأة يقوم هذا القـسم            .ألخرىالتنسيق مع املؤسسات ا   
 حقوق اإلنسان للمرأة وعلى مجيع األصعدة، وقد        انتهاكجبهد ملحوظ يف تشخيص حاالت      

، إال أن   وإلغائهاأَعدت عدة دراسات ومقترحات لتعديل القوانني املكرسة للتمييز ضد املرأة           
تقاليد السائدة اليت عرقلت تعديل بعض القـوانني         باألعراف وال  اصطدمتبعض هذه اجلهود    

  .والتشريعات حسب رأي أصحاب القرار يف اجلهات ذات العالقة
وهناك تشكيالت يف الوزارات املعنية مهمتها التنسيق مع وزارة حقوق اإلنسان من              -٦٨

  تلك احلقوق ومحايتها يف كل وزارة كما يف مديرية حقوق اإلنـسان يف             واحترامأجل تعزيز   
وزارة الداخلية، وقسم حقوق اإلنسان يف وزارة التعليم العايل، وجلنة حقـوق اإلنـسان يف               

  .وزارة الصحة

  وزارة الدولة لشؤون املرأة    
 ٦ املؤقتة ذي الرقم     االئتالفشكلت هذه الوزارة مبوجب الالئحة التنظيمية لسلطة          -٦٩

سة أوضـاع املـرأة ووضـع        وامللقى على عاتقها درا    ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ٩الصادرة يف   
حثيثة ملثيلتها وزارة حقوق اإلنسان     اً  وقد بذلت هذه الوزارة جهود    . هباإستراتيجية للنهوض   

 مشاريعها اليت رفعتها بشأن تعديل وإلغاء القوانني املكرسة للتمييز ضد املرأة برفض    واستدمت
على تـشريع قـانون     اجلهات ذات العالقة بسبب األعراف والتقاليد، كما مل تتم املصادقة           
 حقيبة وزارية، حيث إىللوزارة املرأة رغم كثرة املطالبات بتحويل وزارة الدولة لشؤون املرأة          

مت رفع مشروع إلنشاء وزارة للمرأة واألسرة من قبل جلنة املرأة واألسرة يف الربملان، وبادرت               
 حقيبة  إىللة لشؤون املرأة     مشروع قانون حتويل وزارة الدو     بإقراراألمانة العامة جمللس الوزراء     

 جملس النواب للمصادقة عليه ومت تأجيل النظر يف         إىل، ومت رفعه    ٢٠١٠وزارية يف بداية عام     
  :، علماً أن هذه الوزارة عملت على تقدمي٢٠١٠  الدورة الربملانية اجلديدةإىلهذا املشروع 

قد مت مناقـشته   دين الزوجة وأوالدها جتاه الزوج من الدولة واقتضاءمشروع قانون   •
  ؛قه إىل اخلطوات النهائية لإلصدارمن قبل جملس شورى الدولة وهو يف طري

 صندوق يف وزارة العدل لتنفيذ القرارات اخلاصة بـاحلقوق الزوجيـة    إنشاءمقترح   •
 قرار  عايدإللزوجة قبل زوجها، واستيفاء حقوقها مباشرة من هذا الصندوق مبجرد           

  ؛احلكم لدى مديريات التنفيذ
 اخلاص مبنع ١٩٨١مايو  /أيار ٢٧ يف   ٦٩٠ قرار جملس قيادة الثورة رقم       إلغاءرح  مقت •

 املصادقة كان زوجها خارج العراق، ومت       إذا خارج العراق    أبناءها أوتعيني الزوجة   
  ؛على إلغاءه من قبل جملس النواب

  .سري مع الدراسة الكاملة لهمشروع قانون اإلصالح اُأل •
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  يف جملس النوابتشكيل جلنة حقوق اإلنسان     
 هبا الالحقة االنتهاكاتتتوىل هذه اللجنة شؤون مراقبة إنفاذ حقوق اإلنسان ومتابعة         -٧٠

  .وكذلك رفع التوصيات ومتابعة كل ما من شأنه أن يتقاطع مع حقوق اإلنسان

  تشكيل جلنة املرأة واألسرة والطفولة يف جملس النواب    
 مـشاريع   واقتراحاسات والقوانني اخلاصة باملرأة     تقوم هذه اللجنة مبراقبة تطبيق السي       -٧١

  :القوانني ذات الصلة وتقدميها إىل اجلهات التشريعية وقد قامت بتقدمي عدة مشاريع منها
  مشروع قانون املرأة اليت ال عائل هلا؛  )أ(  
  مشروع قانون إنشاء شبكة للحماية االجتماعية؛  )ب(  
  فولة؛مشروع قانون استحداث جلنة رعاية الط  )ج(  
  مشروع إنشاء صندوق لرعاية األيتام؛  )د(  
  .إقرار املفوضية العليا املستقلة حلقوق اإلنسان  ) ه(  

، وجـاءت  ٢٠٠٩ لـسنه  ٥٣مبوجب القانون املرقم اً وهذه اللجنة يف مرحلة التشكيل حالي  
لتكمل منظومة حقوق اإلنسان يف العراق بعد وزارة حقوق اإلنسان واهليئة العامة للرتاهـة              

  .وجلنة حقوق اإلنسان يف جملس النواب

  ٤املادة     
دستوراً مؤقتاً   ، الذي اعترب  ٢٠٠٤ يف   االنتقاليةبصدور قانون إدارة الدولة للمرحلة        -٧٢

 يف مراكز صنع القرار، فقد تضمن إجراًء تعجيلياً املرأةشكل حتوالً يف النظر إىل وضع        للدولة،
تنتخب اجلمعيـة   " على ما يلي     ٣٠من املادة   ) ج( نصت الفقرة    إذمتثل بالتمكني التشريعي    

ويستهدف قانون االنتخابـات    .  السياسية األحزابلقانون االنتخابات وقانون    اً  الوطنية طبق 
 اجلمعية الوطنية، وحتقيق متثيل عادل جلماعات      أعضاءحتقيق نسبة للنساء ال تقل عن الربع من         

اليت ألزمت املـشرع بـضمان   " آلخرينالعراق كافة وبضمنها التركمان والكلدوآشوريني وا   
مث تـاله  .  يف املائة من أعـضاء اجمللـس  ٢٥متثيل للنساء يف جملس النواب بنسبة ال تقل عن     

 : على ما يلـي    ٤٩من املادة   ) رابعاً( الذي نص يف الفقرة      ٢٠٠٥الدستور العراقي الدائم يف     
الربع من عدد أعضاء جملس يستهدف قانون االنتخابات حتقيق نسبة متثيل للنساء ال تقل عن           "

، وبذلك كانت القاعدة الدستورية قد أسست لقواعد قانونية عملت على التعجيـل             "النواب
 / أيار١٠ يف ١٦ رقم  االنتخاباتيف حتقيق املشاركة السياسية للمرأة يف العراق متثلت بقانون          

  .٢٠٠٨ الصادر عام ٣٦ جمالس احملافظات رقم انتخابات، وقانون ٢٠٠٥مايو 
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وتعمل دولة العراق على مراجعة القوانني والتشريعات النافذة كافـة والـيت يـتم                -٧٣
 األساسية حلقوق   املبادئ يف جملس النواب من أجل إزالة أي تعارض مع           العتمادهامناقشتها  

اإلنسان ومن أمهها ضمان عدم التمييز، شرط عدم تعارضه مع الدستور العراقي ومع الشريعة              
ثل مصدراً أساسياً للتشريع يف دولة ذات أغلبية مـسلمة كدولـة العـراق،     اليت مت اإلسالمية

  . يف أي حال من األحوالاإلسالميةميكننا القفز فوق أساسيات الشريعة  وال
 ١٢٨ مبحاوالت عديدة لتعـديل املـادة        اإلنسانوعلى الرغم من قيام وزارة حقوق         -٧٤

م الشرف إال أن ذلـك يتطلـب موافقـة          من قانون العقوبات اخلاصة جبرائ    ) ٣انظر اجلدول   (
 هذا املوضوع باألعراف والتقاليد اليت يصعب       اصطدماجلهات األخرى ذات العالقة كلها وقد       

علماً أن إقليم كردستان أوقف العمل هبذه املـادة          .العراق هباجتاوزها يف املرحلة احلالية اليت مير       
واد القانونية والعقوبات املماثلـة دون       أن ما يسمى جبرائم الشرف هي جرائم ختضع للم         واعترب

إال أن ذلك أعقبه عمليات قتل للنساء يف اإلقليم حبجـة           . أن يعطي أي ختفيف يف احلكم فيها      
  . جديدة ومشاكل حديثة يف التعامل مع هذا امللفانتهاكاتحرق أنفسهن مما أدى إىل 

  ٥املادة     
عة من اآلليات املتمثلة بـسلوك املـرأة   تعرب ثوابت الثقافة التقليدية العراقية عن جممو      -٧٥

يقف على قمة هرمها وهذا مناط بـسلوك        ) الشرف(وبالقيم والتقاليد املوروثة اليت تعترب أن       
  .املرأة وتصرفاهتا وفقاً للمفهوم التقليدي

لالهتمام بشؤون املرأة   " بعد التغيري يف نظام احلكم    "وعلى الرغم من توجهات الدولة        -٧٦
تطوير العالقات بني النساء والرجال يف اجملاالت كافة بدءاً من العالقـات             سعت من أجل     إذ

 اجملتمع ووصوالً إىل مواقع صنع القرار إال أن دوامة العنف الـذي             إىلداخل األسرة ومروراً    
جتماعياً ضد املرأة أدت إىل زيادة معاناهتـا        اصبغ الساحة العراقية بصبغته، والعنف املوروث       

ساس النوع، فظهرت مربرات جديدة عرقلت من اجلدية يف التعامـل مـع             من التمييز على أ   
 النفسي، واجلسماين،   االعتداءقضايا املرأة وهذا بديهي ألن املرأة أكثر تعرضاً للتهميش جراء           

  .واجلنسي الذي يقع عليها يف أوقات احلروب واألزمات

   االجتماعية على مستوى متكني املرأة األمناطأثر     
 حتدد وحتجم دور املرأة يف اجملتمع بـسبب         االجتماعيةب األمناط واألعراف    إن أغل   -٧٧

وهنا تربز الصعوبة حيث تصطدم املرأة يف الـسياسة مبواجهـة           . الرؤية غري العادلة لكياهنا،   
دوراً مؤثراً عنـد سـن    وهتميش من الرجل السياسي ويلعب الرجل املشرع وصاحب القرار  

 والعادات  االجتماعيةرة املؤسسات إن كان ممن يضع األمناط         القرارات وإدا  وإصدارالقوانني  
موضعا مهما يف حساباته، فالتوجه الدميقراطي للبلد الذي فرض املساواة بني اجلنسني وغريها             

وتـسيطر األعـراف واألمنـاط      . من املبادئ ساعد املرأة على احلصول على بعض احلقوق        
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انون، وتأثريها القوي على عقول الـشباب        دورها أقوى من دور الق     أصبح حبيث   االجتماعية
فالكثري منهم من يـرى أن  . األخرىخاصة الذين لديهم إطالع واسع على ثقافات الشعوب  

، االجتماعي تكوينها   اكتمال حلني   انتظارهايف اإلجناب وتربية األبناء لعدم       دور املرأة ينحصر  
سب املسح الوطين للفتوة والـشباب      والعلمي، والتسلح مبا جيعلها متضي يف احلياة العملية وحب        

 الذي قامت به وزارة الشباب والرياضة مع اجلهاز املركزي لإلحصاء وذلـك             ٢٠٠٩ لعام
 يف حياهتم فقد مت توجيـه  االجتماعيلفحص درجة تأثرهم باألمناط االجتماعية ودور اجلندر   

يل هـذه  سنة، ويعكس اجلـدول التـا  ) ٣٠-١٠( حمددة للشباب املستهدفني يف عمر   أسئلة
  . عليها من كال اجلنسنيواإلجابات األسئلة
 )بالنسبة املئوية (إناث )بالنسبة املئوية(ذكور  األسئلة

 ٧٤,٨   ٦٣,٣ املرأة ال تقل عن الرجل بصفة عامة
جيب على األنثى أن تأخذ موافقة ويل أمرهـا قبـل           

 ٩٢,٣  ٩٢,١ القيام بأي عمل
 ٩١,٤  ٨٣,٣ ت العائليةمشاركة املرأة والرجل يف اختاذ القرارا

 ٢٦,٣ ٠,٥٠ حيق للزوج أن يضرب زوجته إذا خالفت أوامره
 ٣٤,٢ ٤٦,٥  رغب ويل أمرهاإذاجيب على الفتاة أن تتزوج قريبها 

ال تستطيع املرأة اختاذ قرارات ختصها وعائلتها ألهنـا         
 ٢٥,٥ ٣٥,٨ غري قادرة

 ٢٦,٥ ٣٤ املمارسات السياسية هي حكر على الرجال
 ٧٧,١ ٦٦ استطاعة املرأة القيام باألدوار القيادية يف الدولةيف 

من واجب األسرة فرض ضوابط على اإلناث أشـد         
 ٥٨,١ ٧١,٩ .الذكور من

 دوامـة   استدامة املكرسة للعنف ضد املرأة موقعاً مهماً يف         االجتماعيةوحتتل األمناط     -٧٨
تمييز شيئاً عادياً ومقبوالً لديها،     العنف ضدها حبيث تكون املمارسات القائمة على العنف وال        

 سنة يعتقدن أن ضرب الزوج لزوجته       ٤٩ إىل   ١٥فال يزال أكثر من نصف النساء من عمر         
جائز خصوصاً يف حال خروج الزوجة من البيت دون إذنـه، أو عنـد إمهـال األطفـال،           

ينخفض هـذا    يف املائة من عينة املستجيبات وممن سبق هلن الزواج هذه احلالة و            ٦٦ تتقبل إذ
وتعتقد ثلثا النساء يف الريف أن .  يف املائة لدى اللوايت مل يسبق هلن الزواج٥٢التقبل ليصل إىل 

 يف املائة من نساء الريف ٤٤من حق الزوج ضرب زوجته إن خرجت من البيت دون إذنه، و      
ـ          امتنعتيعتقدن إنه من حقه ضرهبا إذا        . ضر عن املعاشرة الزوجية مقابل حنو الثلـث يف احل

 حالتها التعليمية، ازديادويتناسب تقبل املرأة للعنف مع حالتها التعليمية فينخفض تقبلها له مع 
.  واحدة فقط ممن أكملن املرحلة اإلعدادية مـن الدراسـة  امرأة نساء أميات، هناك  ٣فلكل  

  كبرية بني مناطق العراق يف نسبة ممارسة الزوج للعنـف          اختالفاتوتشري البيانات أن هناك     
اجلسدي، ففي منطقة كردستان تتعرض النساء للعنف اجلسدي أقل بنصف ما تتعرض له نساء 

  . يف املائة أكثر من نساء املناطق احلضرية٢٣باقي املناطق، ويف املناطق الريفية تعاين املرأة بنسبة 
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  التحديات اليت تواجه الدولة يف القضاء على العادات العرفية     
 السائدة االجتماعيةقائماً ألنه يشكل ضمن البنية  ) للعار  غسالً(تل  يكون التهديد بالق    -٧٩

 وشرف العائلة والعشرية كما إنه يشكل أيضاً إجراًء         اسمإجراًء وقائياً مينع املرأة من أن متس        
املرأة حني يكون سلوكها مثرياً للشبهة، وتبيح القيم السائدة قتلـها           ) متادي(عقابياً يف حالة    

وتشري اإلحصائيات إىل ) غسالً لعاره الذي أحلقته به هذه املرأة(صغرها سناً حىت من قبل من ي
 قتيلـة   ٨٤مث نقـص العـدد إىل        ،٢٠٠٨ للقتل حبجة غسل العار عـام        امرأة ٨٧تعرض  

، وتعرض النساء للقتل العمد يثري التحفظ كوهنا جرمية خطرية وحتصل بناًء على             ٢٠٠٩ عام
دة تؤثر على مسعة املرأة الضحية وأغلب ما حتدث هـذه        دوافع قد تكون ظاهرية وأسبابا معق     

اجلرائم يف املناطق الريفية حىت يف حالة زواج املرأة بشخص ختتاره بـال موافقـة عائلتـها                 
عشريهتا، فاحلكم على نزاهة سلوك املرأة مرهون بتقييمه وفق املعايري االجتماعية الـسائدة              أو

األعراف، وهذا التراث الذي يقع الفـرد العراقـي         واملرتبطة باملوروث الثقايف الذي تشكله      
وأخذت هذه الصورة تتنامى على الرغم مـن        . ضمنه يرى يف املرأة كائناً أدىن وتابعاً للرجل       

املتغريات اليت حتيط بواقع اجملتمع، أو واقع املرأة تلك الصفات الدونية اليت تدعو إىل التعامـل                
من اجلدير بالذكر هنا، إن ما يسمى بالقتل غسالً         معها على أساس عدم الكفاءة اإلنسانية، و      

للعار هو ظاهرة استمرت منذ عصور ما قبل امليالد ولغاية الوقت احلاضر إذ أشري إليهـا يف                 
  .رخيية ضمن معاقبة املرأة الزانية بإغراقها يف النهرامسلة محورايب وهي أوىل وثائق التشريع الت

 إذ كانـت    امتدادهلواقع املرأة يف العراق عرب      وبقيت هذه الصورة النمطية مالحقة        -٨٠
الدولة ضمن تشريعاهتا تدعم ذلك من خالل تشريعاهتا ومرجعياهتا الدينية والثقافية، حتاشـياً             
ألن تكون طرفاً يف نزاع مع اجملتمع وحتدث بذلك الصورة النمطية اليت حتملها املـرأة عـن                 

هذه الصورة عرب أجياهلا نتيجـة عـدم        نفسها غري بعيدة عن ما حيمله الرجل عنها وتورث          
السعي اجلدي لتغيري األمناط االجتماعية والثقافية املوروثة، مما يربر عدم قدرة الدولة على تغيري 

 يوفر للمجتمع تربيراً    حاحلاضر وأصب التشريعات والقرارات لصاحل تغيري وضع املرأة يف الوقت         
ن بعض املواقف السلبية من املرأة نفسها اليت من فضالً ع) محايتها(شرعياً لعزلة املرأة من أجل   

شأهنا أن ترسخ الصورة النمطية السائدة يف الثقافة التقليدية الداعمة لكل ذلك، وبذلك تكون          
  .األسرة حاضنة بيئية أمينة للحفاظ على العنف والتمييز الذكوري ضد املرأة

  ٦املادة     
انينات من القرن املنصرم إىل سياسات قادت أدى انتهاج النظام السابق منذ بداية الثم  -٨١
احلـرب  َدت هذه السياسات يف  وأخالقي وتربوي وثقايف ُجسِّ واجتماعي اقتصادي اهنيارإىل  

 الذي  ١٩٩٠أغسطس عام   / آب ٢ وتالها غزو الكويت يف      ١٩٨٨-١٩٨٠العراقية اإليرانية   
 االجتماعيـة م   ضعف منظومة القـي    إىل، ذلك كله أدى     اقتصاديعرض العراق إىل حصار     

 بالنـساء،   االجتاروظهور سلبيات خطرية هتدد واقع اجملتمع العراقي ومستقبله ومنها ظاهرة           
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 جرم فيه عمليـة     ١٩٨٨ يف   ٨هذا اجملال مت إصدار قانون ملكافحة البغاء والدعارة رقم           ويف
 باسم ١٩٩١ لسنة   ٤ بالبغاء مث صدر بناًء على هذا القانون النظام رقم           واالجتارتعاطي البغاء   

نظام إصالح احملجوزات والذي َحَدد كيفية إدارة دور إصالح السجينات املتهمات بالبغاء،            
ومواصلتهن للدراسة، وتعليمهن املهن املختلفة اليت تؤهلهن ملواصلة احلياة بعد قضائهن ملـدة             

البس، السجن، وتناول النظام كذلك طبيعة الغذاء املقدم هلن ونوعيته، وتلبية حاجاهتن من امل            
كما أن النظـام    .ولقاء قيام هؤالء النساء بأعمال أوجب النظام دفع أجورهن لقاء جهودهن          

وضع آلية لتقومي سلوك احملجوزات من خـالل التأهيـل       ) نظام إصالح احملجوزات  (املذكور  
 مدة احلجز عالوة علـى إخـضاعهن إىل         انقضاءاملستمر إلعادة دجمهن باجملتمع العراقي بعد       

  .  املستمرالفحص الطيب

  تعاون العراق مع اجلهود الدولية     
 على اتفاقية حظر االجتار باألشـخاص       ١٩٥٥مايو  / أيار ٢٨صادق العراق بتاريخ      -٨٢

 ٣واستغالل دعارة الغري املصادق عليها من قبل اجلمعية العمومية لألمم املتحـدة بتـاريخ               
واألطفـال يف    بالنساء جتارنع اال لوثائق الدولية املتعلقة مب    وقد أقر كل ا    ١٩٤٩فرباير  /شباط

وقد نشر قرار التصديق يف اجلريـدة الرمسيـة         .  املذكورة االتفاقيةصلب قرار تصديقه على     
 ١١ يف ٥٤ مث أصدر قانونه رقـم  ١٩٥٥يونيه / حزيران٥ يف   ٣٦٤٤الوقائع العراقية بالعدد    

 ٧١ع العراقية بالعدد    واملسمى بقانون مكافحة البغاء الذي نشر يف الوقائ        ١٩٥٨أبريل  /نيسان
 العراق هبذه الناحية مل ينطلق مبوجـب        اهتمامإال أن   . ١٩٥٨أكتوبر  / تشرين األول  ١١يف  

 كان هناك نظـام     إمنا،  ١٩٥٨أبريل  / نيسان ١١ يف   ٥٤للقانون  اً   أو إصدار  االتفاقيةتصديق  
 ١٦  الـصادر يف   ٣٣لتفتيش بيوت الدعارة ومراقبة البغاء ومكافحته، مبوجب النظام رقـم           

 ١٩٢٩ لـسنة  ٦وقد صدر هذا النظام بناًء على قانون وقاية الصحة رقم          . ١٩٤٣مايو  /أيار
 إخضاع النساء اللوايت ميارسن الدعارة للفحص الطيب ويلزمهن بعـدم  إىلوالذي كان يسعى   

  .االحتفاظ بولدها الصغري الذي جتاوز سن الثالثة بل يودع لدى دور الدولة
تشرين  ٢٠ الصادر يف    ٢٣٤رة املنحل قد أصدر القرار املرقم       وكان جملس قيادة الثو     -٨٣

يعاقب باإلعدام كل من يرتكب جرمية اللواط بذكر        " ونص على ما يلي    ٢٠٠١أكتوبر  /األول
ميـارس فيـه       يزين بإحدى حمارمه أو يثبت تعاطيه البغاء السمسرة أو يدير مرتالً           أوأنثى   أو

لنساء بقطع رؤوسهن بالسيف من قبل جماميع        مت قتل عشرات من ا     ٢٠٠١ويف عام   ". البغاء
العائدة للسلطة احلاكمة آنـذاك بـسبب ممارسـتهن البغـاء           ) فدائيو صدام  (من تنظيمات 

السمسرة أو املتاجرة بالرقيق األبيض دون تقدميهن للمحاكمة الن يف ذلك حبـسب رأي               أو
  .النظام آنذاك طريقة ملكافحة البغاء
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  ظاهرة خطف النساء والبنات     
 ظهرت هذه احلالة وحبد ذاهتا كانت تشكل خطـراً          ٢٠٠٣بعد التغيري احلاصل عام       -٨٤

الفدية اليت تطلـب مـن األهـل        ) أ(كبرياً على املرأة العراقية وكان اهلدف من وراء ذلك          
  . باملرأة وحتويلها إىل سلعة جنسية رخيصةاالجتار) ب( املخطوفة؛ وإطالقالزوج مقابل  أو
 ازدياد خطف البنـات خـالل       إىلئيات وزارة الداخلية العراقية      إحصا أشارتوقد    -٨٥

  :، كما هو مبني يف اجلدول التايل٢٠٠٦لغاية  و٢٠٠٣السنوات 
  األحداث  البالغات 

  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣ احملافظات
اجملموع الكلي  

  للسنوات
  ٤٩  -  ٥  ٣  ١  ٧  ٢٢  ٩  ٢  نينوى

  ٣٢  ٤  ٢  ١  ١  ١٤  ٥  ٤  ١  صالح الدين
  ٥٠  ١٦  ٣  ٢  -  ٢٣  ٢  ٤  -  كركوك
  ٢٤٠  ٢٣  ٨  ١٦  ٢  ٩٣  ٦٤  ٢٩  ٥  بغداد
  ٢٣  ١  ٤  ١  ٢  ١٠  ١  ٤  -  دياىل
  ٤٦  ٨  ٧  ٣  -  ١٠  ١٠  ٧  ١  بابل

  ٤٢  ٧  ٣  ٥  -  ٨  ١٠  ٩  -  واسط
  ١٩  ٧  -  ١  ١  ٤  ٣  ١  ٢  كربالء
  ٦٠  ٩  ٦  ١  ١٠  ١٨  ٧  ٦  ٣  النجف
  ١٣  -  ٤  -  -  -  ٢  ٧  -  املثىن

  ٢٧  ٢  -  -  ٢  ٨  ٤  ٧  ٤  الديوانية
  ١٤  ٣  -  -  -  ٦  ٤  ١  -  ذي قار
  ١٣  ٦  -  -  -  ٢  ٤  ١  -  ميسان
  ١٠٤  ١٠  ٧  -  -  ٢٦  ٢٤  ٢٠  ١٧  البصرة
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  االنبار

  ٧٣٢  ٩٦  ٤٩  ٣٣  ١٩  ٢٢٩  ١٦٢  ١٠٩  ٣٥  اجملموع

ومل تتوفر لدى وزارة الداخلية مؤشرات دقيقة حول أعداد املخطوفات من النـساء               -٨٦
  .٢٠٠٨ و٢٠٠٧لعامي 

  دياد عمليات اخلطفاز    
 اختطاف العديد من النساء، وهذا يؤشر على ازدياد حركـة         ٢٠٠٩وقد شهد عام      -٨٧

وتؤشـر لنـا   . جتار الرقيق األبيض وعملهم والذي ساعد على تردي الوضع األمين يف البالد          
وندرج أدناه  .  يف عمليات خطف األشخاص    امرأة ٢٢أرقام املوقوفات واحملكومات بتسبب     

  .عدد النساء املخطوفات يف كل احملافظات كما وردت من وزارة الداخلية العراقية بإحصائية
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 / كانون األول  ٣١ إىل   سبتمرب/ أيلول ١جدول إحصائي بقضايا خطف النساء للمدة من        
  ٢٠٠٩ديسمرب 

  عدد حوادث اخلطف من النساء
  اجملموع  األحداث  لغاتالبا  احملافظة

اجملموع الكلي حلوادث اخلطف 
 النسبة املئوية  )ذكور وإناث(

  ٢٣,٤  ٤١٣  ٩٧  ٣٤  ٦٣  بغداد
  ١٦  ٥٠  ٨  ٣  ٥  صالح الدين

  ٢٠,٢  ١٠٤  ٢١  ١٠  ١١  كركوك
  ٢٢,٢  ٩٠  ٢٠  ٥  ١٥  نينوى
  ٢٢,٥  ٨٩  ٢٠  ١٠  ١٠  ديايل
  ١٠,٣  ٢٩  ٣  ١  ٢  بابل

  ٣١,٨  ٢٢  ٧  ٥  ٢  األنبار
  ٤٠,٨  ٤٩  ٢٠  ٩  ١١  واسط
  ٤١,٤  ٥٨  ٢٤  ٦  ١٨  كربالء
  ٣٣,٨  ٧٧  ٢٦  ١٢  ١٤  النجف
  ١٦,٧  ١٢  ٢  ١  ١  املثىن

  ٢٥,٦  ٣٥  ٩  ٦  ٣  الديوانية
  ٢٥,٢  ١٠٣  ٢٦  ٨  ١٨  ذي قار
  ٤٦,١  ١٣  ٦  ٤  ٢  ميسان
  ٢٧,٣  ١٣٩  ٣٨  ١٦  ٢٢  البصرة

    ١٢٨٩  ٣٢٥  ١٢٨  ١٩٧  اجملموع

ـ              -٨٨ عـن  اً  وساعد على تفاقم هذه الظاهرة هجرة العوائل العراقية إىل دول اجلوار حبث
 اهلجرة من فقدان للحاجات األساسية ولَدت اليأس والفقر          وما رافق هذه   واالستقراراألمان  
 النساء واألطفال من قبل جتـار الرقيـق         استغالل إىلكل تلك العوامل جمتمعةً أدت      .والعوز

وتشري اإلحصاءات الرمسيـة للـسجون   . األبيض مث تسخريهم يف البغاء داخل البلد وخارجه      
 مـن قـانون     ٤ و ٣ املادتني   أحكامة وفق    بني موقوفة وحمكوم   امرأة ٢٥ وجود   إىلالعراقية  

مكافحة البغاء املشار إليه يف أعاله، وهاتان املادتان تشريان إىل معاقبة كل من تتعاطى البغاء               
  .مهنة، واليت أو الذي يدير ويتاجر هبذه العملية

  تأثري اجملتمع على السلوك اإلجرامي للمرأة     
رمية إال حتت ضغوط نفـسية واجتماعيـة         اجل ارتكابأن أغلب النساء ال تلجأ إىل         -٨٩

كبرية وهذا ما مت تأثريه خالل عمليات الرصد اليت أجريت يف سجن النساء يف الرصافة حيث                
تتورط املرأة يف اجلرمية حتت ضغط وهتديد من الزوج املنحرف، أو قد ترتكب جرميتها ضـد           

غـرض تقيـيم الـسلوك      ول.  بسبب تعذيبه إياها نفسياً وجسدياً     األخ أوالزوج، أو األب،    
 ومدى تطوره سلباً أو إجياباً عن السابق ال بد من قـراءة  ٢٠٠٩اإلجرامي للمرأة خالل عام  
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 من بيانات   إلينالألرقام اليت توثقت يف وزارة الداخلية، واجلهات القضائية، وحبسب ما ورد            
ت يف حمافظـة    وأشرت لنا هذه اجلداول تزايد أعداد املوقوفات واحملكوما       . خاصة هبذا اجملال  

 مما يدل على    امرأة ٧٤ إىل حنو    ٢٠١٠ إىل   ٢٠٠٦ لألعوام من    اإلرهاببغداد بسبب جرائم    
ينفي عدم وجود نساء يف باقي حمافظات العراق         وهذا ال  .تورط النساء يف عمليات اإلرهاب    

  ).٤اجلدول (قد تورطن باجلرائم نفسها إال أن اإلحصاءات املتوفرة ال تصنف حبسب التهمة 
كذلك تدل اإلحصائيات على عدم حصول تطور إجيايب يف اجملتمع ميكن معه عـدم                -٩٠

اللجوء إىل قتل املرأة بدافع الشرف وجيب التنويه بأن األرقام املذكورة قد تكون متواضـعة               
ستناداً لواقع التقاليد واألعراف وإن ما ذكر هو فقط ما وصل إىل علم اجلهات الرمسية، وهذا ا

 عقوبات لتعارضـها مـع نـصوص الـشريعة     ٤٠٩لبة بتعديل نص املادة    يشجع على املطا  
اإلسالمية، واملبادئ الدولية املتعلقة حبقوق املرأة اإلنسانية، املتمثلة حبقها يف احلياة واملـساواة             

 من الدستور العراقي احلايل على إن ١٤مع الرجل أمام القانون على وفق ما نصت عليه املادة         
مجيعاً أمام القانون، إال أن إقليم كردستان قد بادر إىل إصدار قرار بـأن              العراقيني متساوين   

 بـالظروف  االستدالل حبجة الشرف يعامل كمرتكب جلرمية قتل دون      امرأةاملتهم جبرمية قتل    
 أي حياكم وفقاً    ١٩٦٩ لسنة   ١١١املخففة املنصوص عليها يف قانون العقوبات العراقي رقم         

ار والترصد، وعدم مشول مرتكيب هذه اجلرائم باألعذار املخففة         ألحكام القتل مع سبق اإلصر    
 االنتحـار  من قانون العقوبات اليت تعاجل أحكام        ٤٠٨للعقوبات، وكذلك أضيف إىل املادة      

  . املتسبب فيه مشموالً بأحكام املادة املذكورةاعتبار، ارتكابهوالتحريض، واملساعدة على 
خنفاضاً ملحوظاً يف هذه    ا ال جند تراجعاً أو      ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨وعند املقارنة بني عامي       -٩١

ومستمراً وال تـؤثر عليـه      اجلرائم وهذا بديهي ألن ما ترسخ من تقاليد وأعراف يعترب ثابتاً            
 الذي  االختالطبل على العكس فان تلك املظاهر أدت إىل نوع من            نفتاح يف البلد،  مظاهر اال 

ف، وضعف دور إنفـاذ القـانون وفقـاً    بفعل التمسك بالعراً قد جير وراءه ويالت وقصص   
 يالحظ أن هناك تراجعاً إذ،  اليت تواجه املرحلة الراهنة،كما ذكرنا سابقاًاالستثنائيةللتحديات  

وزيادة ما بني احملافظات وهذا حيصل حسب حاالت التبليغ عن جرائم غـسل العـار ألن                
رض النساء للقتل العمد أمـر      إن تع . جيري ويتم التكتم عليه خيتلف عن املعلومات الرمسية        ما

لكوهنا جرمية خطرية وحتصل بناًء على دوافع وأسباب معقدة مما يؤثر على            اً  يثري التحفظ أيض  
ـ    . رهتامسعة املرأة الضحية ويترك بصمة خجل وعار على أس         ن إوحبسب املؤشرات املتوفرة ف

حظ ارتفاع نسبتها خالل    نسب تلك اجلرائم ال تعترب مقبولة حبق املرأة العراقية، وللمقارنة يال          
  .، كما هو موضح يف اجلدول أدناه٢٠٠٩ عام
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 /٢٠٠٩-٢٠٠٣إحصائية بعدد اجلرائم اليت وقعت على النساء خـالل املـدة مـن                  
  الداخلية وزارة

  اجلرائم الواقعة على النساء
 جرح وضرب  قتل خطأ  قتل عمد  بغاء  خطف  غسل العار  اغتصاب  انتحار  السنة  ت
٢٨٧  ٤٥  ١٨١  ١٨  ٦٤  ١٢  ١٢  ٣  ٢٠٠٣  ١  
٦٥٧  ٦٦  ٢٨٦  ٢٤  ١٣٠  ١٨  ٣٨  ٥  ٢٠٠٤  ٢  
٩٩٩  ٤٧  ٣٥٨  ٤٠  ١٩٣  ٢٩  ٧١  ١٢  ٢٠٠٥  ٣  
١٠٨٥  ٥٢  ٦١٥  ٣٦  ٣١٠  ٢٣  ١٠٦  ١٣  ٢٠٠٦  ٤  
١٢٦٤  ٩٣  ٧٣١  ٣٣  ٣٠١  ٢٣  ١٠٧  ١٨  ٢٠٠٧  ٥  
١٠٨٩  ٧٥  ٤٣٨  ٢٩  ٢٩٣  ٦٠  ١٥٧  ٢٦  ٢٠٠٨  ٦  
٢٦٩٩  ٦٩  ٣٣٤  ١٠٠  ٢٩٢  ٦٨  ٢٢٤  ٦٦  ٢٠٠٩  ٧  

  ٨٠٨٠  ٤٤٧  ٢٩٤٣  ٢٨٠  ١٥٨٣  ٢٣٣  ٧١٥  ١٤٣  اجملموع الكلي

  قانون منع االجتار بالبشر    
 األمم املتحدة للجرمية املنظمة عرب الوطنيـة والربوتوكـولني          اتفاقيةانضم العراق إىل      -٩٢

، حيث يتناول أحد الربوتوكـولني، وهـو   ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول  ٨بتاريخ   هباامللحقني  
، التعامـل مـع     ٢٠٠٠ وخباصة النساء واألطفال لسنة       بالبشر، االجتاربروتوكول منع ومعاقبة    

 أكدتـه  الواردة يف الربوتوكول املذكور وبضمنها مـا         االلتزامات بالبشر، ونفذ العراق     االجتار
األمانة العامة جمللس الوزراء على إعداد مسودة مشروع قانون منع االجتار بالبـشر ومـساعدة             

جرمية االجتـار   (التعريف باجلرمية   : ةحملاور اآلتي اوتضمن مشروع القانون    . ضحايا هذه الظاهرة  
، وتشكيل جلنة عليا ملكافحة االجتار بالبشر يف العراق تضم ممثلني من مجيـع اجلهـات            )بالبشر

ذات العالقة وجلاناً فرعية، من كل حمافظة جلنة عليا وفرعية، ووضع عقوبات مـشددة علـى                
وكان لوزارة حقوق اإلنسان    .  بالبشر االجتارمرتكيب هذه اجلرمية، وتوفري سبل مساعدة ضحايا        

أفكاراً يف مشروع هذا القانون مبا يتواءم مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان، وبناًء عليه شكلت               
جلنة تضم ممثلني عن الدائرة القانونية يف األمانة العامة جمللس الوزراء، ووزارة حقوق اإلنـسان،               

 عالقة، وقد رفع مشروع هذا القانون إىل جملس شورى          ووزارة اخلارجية ووزارات أخرى ذات    
  .الدولة ونوقش من قبل جملس الوزراء ومت تعديله مث رفع إىل جملس النواب لتشريعه

  ٧املادة     
نه مل يكن أ حتد من املشاركة السياسية للمرأة كما       ٢٠٠٣ قوانني قبل    أيةمل تكن هناك      -٩٣

: يلـي   على ما١٩   يف مادته ال ١٩٧٠ور عام   أي متييز ضدها مبوجب الدستور حيث نص دست       
املنـشأ   املواطنون سواسية أمام القانون دون تفريق بسبب اجلنس أو العـرق أو اللغـة أو           ) أ"(

  ".تكافؤ الفرص جلميع املواطنني مضمون يف حدود القانون) ب(االجتماعي أو الدين؛ و
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 حقها يف املشاركة الـسياسية       العراقية جتيز للمرأة ممارسة    االنتخاباتوكانت قوانني     -٩٤
وكانت تعتمد يف ترشيحها على قدراهتا الذاتية بال أي متكني قانوين إال أن التقييـد كـان                 

مل تكن منتمية إىل احلـزب        ما لالنتخابات عراقية أن ترشح     أيةسياسياً حيث مل يكن مبقدور      
 النـساء أن    اسـتطاعت وبذا   احلاكم وهذا حبد ذاته يعد حتديداً للمشاركة السياسية للمرأة،        

  . عضوا٢٥٠ً مقعداً يف اجمللس الوطين آنذاك من جمموع ٢٧تشغل 

  إجنازات الدولة يف جمال احلقوق السياسية للمرأة     
 حصلت املرأة على متكني تشريعي يعترب مـن قبيـل           ٢٠٠٣بعد التغري احلاصل يف       -٩٥

ة بصدور قـانون إدارة الدولـة       التعجيل اإلجيايب لدفعها إىل حتقيق املشاركة السياسية الفاعل       
 الذي ألزم املشرع بضمان حصول املرأة علـى مـا اليقـل           ٢٠٠٤ لسنة   االنتقاليةللمرحلة  

وحتقـق  ) ج(، الفقرة   ٣٠   يف املائة من جمموع مقاعد جملس النواب مبوجب مادته ال          ٢٥ عن
كيلها يف   عضواً ضمن اجلمعية الوطنية اليت مت تـش        ٢٧٥ من بني    امرأة ٨٧بناًء عليه وصول    

 واليت كان مـن     ٢٠٠٤ هذه اجلمعية عام     انتخابمؤمتر األلف شخصية والذي متخض عنه       
 شخصية كان من    ٥٥أوىل مهامها كتابة الدستور العراقي الدائم وبناًء عليه شكلت جلنة من            

  .  عناصر نسوية من بني أعضائها إلجناز هذه املهمة٨ضمنها 
يـستهدف  : " على ما يلـي    ٤٩     مبادته ال  ٢٠٠٥وينص دستور العراق الدائم لسنة        -٩٦

" تقل عن الربع من عدد أعضاء جملس النواب؛        قانون االنتخابات حتقيق نسبة متثيل للنساء ال      
وبذلك مكَن هذا النص الدستوري من وجود املرأة يف جملس النواب وجمالس احملافظات هبذه              

 مواقع ضمن السلطات    إىلوصول  وبوجود هذا التمكني الدستوري متكنت املرأة من ال       . النسبة
  .الثالث للحكومة وكما موضح أدناه

  جملس النواب    
تشكل جملس النواب على اثر جتربة دميقراطية وليدة وكان أداؤه لـيس مبـستوى                - ٩٧

األزمة اليت واجهها الشعب خالل تلك املدة بسبب حداثة التجربة، أما املرأة فقد بلغ متثيلها 
) الكوتا( لنظام  عضواً تطبيقا٢٧٥ً عضواً من النساء من أصل ٧٣بواقع ) ٢٦,٥(فيه بنسبة 

 واليت ٢٠٠٤من قانون إدارة الدولة العراقية لسنة ) ج(، الفقرة ٣٠قر على اثر املادة  أالذي  
 املذكورة أعاله، ومل يكـن       رابعاً ٤٩ بنص املادة    ٢٠٠٥ترمجت يف الدستور العراقي عام      
 ومل تترك هلا بصمة على الشارع العراقي النسوي يف أي           للمرأة دوٌر فعالٌ يف جملس النواب     

عدم امتالك املرأة الربملانية اخلربة واحلنكة السياسية يف        : ميدان كان ذلك لعدة أسباب منها     
حينه، فقد كان متثيلها من قبل بعض الكتل السياسية سداً لفراغ قانوين يف حتقيـق نـسبة                

.  الكفـاءات  اختيـار القائمة املغلقة اليت مل تتح       نظام   اعتمادالكوتا داخل الربملان بسبب     
تسمح تلك الكتل للنساء من تبوء مواقع مؤثرة داخل قبة الربملان كي تأخذ دورهـا                  ومل

بشكل فاعل وال ميكن تعميم هذا الرأي على مجيع الربملانيات لكنه السائد، وكان الوضع              
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على اجملتمع كله، واملـرأة      الذي ألقى بظالله     ٢٠٠٨- ٢٠٠٥  األمين املتأزم للسنوات من   
وبعد تنفيذ خطة فـرض القـانون       . العراقية بصورة أكرب، أدى إىل حتجيم أداء الربملانيات       

 النسيب والذي ساعد على دخـول   االستقرار من   باالقتراب أخذ الوضع األمين     ٢٠٠٨  عام
  .كثري من النساء معترك احلياة السياسية

 سوى رئاسـة    ٢٠٠٥ انتخاباتالنواب املشكل بعد    مل تول املرأة الربملانية يف جملس         -٩٨
 جلنة ومها جلنة املرأة واألسرة والطفولـة،        ٢٥جلنتني من جلان الربملان الدائمة والبالغ عددها        

ومل تراع أي نسبة للنساء يف اللجان الرئيسية املنبثقـة عـن            . وجلنة مؤسسات اجملتمع املدين   
جملس النواب بالقدرة والكفاءة لدى العديد من       الربملان، ما يدل على عدم وجود قناعة داخل         

الربملانيات اللوايت مت هتميشهن، ويالحظ أن اللجان األكثر سيادية وحساسية تغيب وجـود             
 يعكس التوجهات السياسية اليت تقف وراء       ياألمر الذ املرأة فيها أو قلت نسبتها بشكل كبري        

يف جمال التعلـيم والـصحة واملـرأة        هذا التقسيم، والدليل على ذلك هو حصر نشاط املرأة          
 عن اللجان اليت تقترح التشريعات اخلاصة بـالنواحي األمنيـة           واستبعادهاواألسرة والطفولة   

ستراتيجيات الوطنية والتنموية ومراقبـة      يف وضع اال   ياجلهاز التنفيذ والسياسية واملسامهة مع    
  :نفاًآاجلدول أدناه ما ورد يف أدائه، ويوضح 
  ٢٠٠٥ لعام االنتخابيةساء يف اللجان الربملانية مقارنة بالرجال للدورة عدد متثيل الن

  عدد الرجال  اإلناثعدد   األعضاءعدد   اللجنة  ت
  ١٦  ال يوجد  ١٦  جلنة األمن والدفاع  ١
  ٨  ٣  ١١  اللجنة املالية  ٢
  ١٠  ١  ١١  اللجنة القانونية  ٣
  ٩  ال يوجد  ٩  جلنة النفط والغاز والثروة الطبيعية  ٤
  ١٣  ٢  ١٥  ة العالقات اخلارجيةجلن  ٥
  ١٠  ٢  ١٢  اللجنة االقتصادية واالستثمار واألعمار  ٦
  ٥  ٤  ٩  جلنة الصحة والبيئة  ٧
  ٧  ٨  ١٥  جلنة التربية والتعليم  ٨
  ال يوجد  ٧  ٧  جلنة املرأة واألسرة والطفولة  ٩

  ٩  ٦  ١٥  جلنة الرتاهة  ١٠
  ٦  ٦  ١٢  جلنة العمل واخلدمات  ١١
  ٧  ٣  ١٠  حملافظاتجلنة األقاليم وا  ١٢
  ٧  ٧  ١٤  جلنة حقوق اإلنسان  ١٣
  ٦  ١  ٧  جلنة الثقافة واإلعالم واآلثار  ١٤
  ٨  ٢  ١٠  جلنة األوقاف والشؤون الدينية  ١٥
  ٣  ٥  ٨  جلنة املرحلني واملهجرين واملغتربني  ١٦
 ١١  ال يوجد  ١١  جلنة الزراعة واملياه واالهوار  ١٧
    ال يوجد  ٨  جلنة املساءلة والعدالة  ١٨
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  عدد الرجال  اإلناثعدد   األعضاءعدد   اللجنة  ت
  ٥  ٣  ٨  جلنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيني  ١٩
  ٦  ١  ٧  جلنة الشباب والرياضة  ٢٠
  ٥  ٢  ٧  مؤسسات اجملتمع املدين جلنة  ٢١
  ٦  ٢  ٨  األعضاء والتطوير الربملاين شؤون جلنة  ٢٢
  ٥  ال يوجد  ٥  جلنة العشائر  ٢٣
  ٥  ٣  ٨  جلنة الشكاوى  ٢٤
  جلنة مراجعة الدستور  ٢٥

  )مؤقتة(
٢٨  ٢  ٣٠  

  جلنة املصاحلة الوطنية  ٢٦
  )مؤقتة(

١٠  ٢  ١٢  

 ٢٠٠٨وقد عملت بعض نساء الربملان على تشكيل كتلة برملانيـة خـالل عـام                 -٩٩
 عضوة لتفعيل دور املرأة يف مواقع صنع القرار السياسي إال أن الكتلـة مل تكـن             ٣٧ ضمت

سـتراتيجية  ت اال املرأة بعيدة عن صـنع القـرارا       استمرتمبستوى الغاية من تشكيلها فقد      
والسياسية اخلطرة، واكتفت هذه الكتلة مبراقبة معاناة املرأة الربملانية وحماولة إجياد احللول من             

  . آنفا٣ًخالل مقترحات لقوانني كما مر ذكرها يف عرضنا للمادة 
 يف املائـة يف     ١٠,٨ نسبة النساء يف الربملـان مـن         ارتفاعوالبد من اإلشارة إىل       -١٠٠
 ٣٢٥ مقعداً من جمموع ٨٠، وحصوهلن على ٢٠٠٥ يف املائة يف عام ٢٧,٣  إىل١٩٩٠ عام

، إذ حقق وجودها    ٢٠١٠مارس  / اليت جرت يف آذار    االنتخاباتمقعداً يف جملس النواب عرب      
 عضوة من النـصاب  ٢٠ يف املائة من جمموع أعضاء الربملان، مع اإلشارة إىل أن         ٢٥    نسبة ال 

لستني األخريات يتبوأن املقاعد الربملانية ألول مـرة وهـذا          احلايل كن برملانيات سابقات وا    
يدل على زيادة تقبل النخب السياسية إلشراك املرأة املستقلة سياسياً واليت متتلك مؤهالت              مما

وقد تولت النساء يف الدورة احلالية رئاسة أربعة جلان من جلان الربملان وهي             . أكادميية وقيادية 
واخلدمات واإلعمار، واملرأة واألسرة والطفولة، وشؤون األعضاء       الصحة، والبيئة،   (كل من   

ويوضح اجلدول التايل نسبة مشاركة املرأة ضمن جلان الربملان للـدورة           ). والتطوير الربملاين 
  .٢٠١٠ لعام االنتخابية

  ٢٠١٠ العام االنتخابيةعدد النساء يف اللجان الربملانية مقارنة بالرجال للدورة 
  عدد الرجال  عدد اإلناث  ألعضاءعدد ا  اللجنة  ت
  ١١  ٧  ١٨  جلنة العالقات اخلارجية  ١
  ١٧  يوجد ال  ١٧   والدفاعاألمنجلنة   ٢
  ١٦  ١  ١٧  اللجنة القانونية  ٣
  ١٢  ٤  ١٦  جلنة النفط والطاقة  ٤
  ١٦  ١  ١٧  جلنة الرتاهة  ٥
  ١٢  ٢  ١٤  اللجنة املالية  ٦
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  عدد الرجال  عدد اإلناث  ألعضاءعدد ا  اللجنة  ت
  ١١  ٣  ١٤  اللجنة االقتصادية واالستثمار  ٧
  ٩  ٨  ١٧  لتربيةجلنة ا  ٨
  ١١  ٤  ١٥  جلنة الصحة والبيئة  ٩

  ٨  ٨  ١٦  عمارجلنة اخلدمات واإل  ١٠
  ٨  ٣  ١١   واحملافظاتاألقاليمجلنة   ١١
  ٨  ٤  ١٢  اإلنسانجلنة حقوق   ١٢
  ٥  ٢  ٧  واإلعالمجلنة الثقافة   ١٣
  ٧  ١  ٨   والشؤون الدينيةاألوقافجلنة   ١٤
  ٦  ٢  ٨  جلنة املرحلني واملهجرين  ١٥
  ١٣  ٢  ١٥  الزراعة واملياهجلنة   ١٦
  ١٠  ١  ١١  جلنة املصاحلة الوطنية واملسائلة  ١٧
  ٥  ٣  ٨  جلنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيني  ١٨
  يوجد ال  ٦  ٦   والطفولة واألسرةجلنة املرأة   ١٩
  ٩  ١  ١٠  جلنة الشباب والرياضة  ٢٠
  ٤  ٣  ٧  جلنة مؤسسات اجملتمع املدين   ٢١
  ٥  ١  ٦   والتطوير الربملايناألعضاءجلنة شؤون   ٢٢
  ٧  يوجد ال  ٧  جلنة العشائر  ٢٣
  ٩  ٤  ١٣  جلنة التعليم العايل  ٢٤
  ٧  ١  ٨  واآلثارجلنة السياحة   ٢٥
  ٧  ٢  ٩  جلنة العمل والشؤون االجتماعية  ٢٦

  جمالس احملافظات    
 ١٦ املـرقم  االنتخابات حسب قانون ٢٠٠٥ جمالس احملافظات يف عام      انتخاباتجرت    -١٠١
 انتخابـات وألجل الفصل بني    .  يف املائة  ٢٥ وحتقق مبوجبه متثيل نسوي بنسبة       ٢٠٠٥ ةلسن

جملس النواب وجمالس احملافظات والقضية والنواحي، صدر قانون انتخابات جمالس احملافظات           
 بنصها على أن تكون امرأة      ١٣، وقد تناول التمثيل النسوي يف املادة        ٢٠٠٨ لسنة   ٣٦ رقم

ومل جند يف هذا القـانون آليـة        . فائزين بغض النظر عن الفائزين الرجال     يف هناية كل ثالثة     
 مل تكن قد وضعت ضمن برناجمها       لالنتخاباتلضمان ذلك كما أن املفوضية العليا املستقلة        

 عديدة  اعتراضاتوبعد صدور   . آلية تكفل من خالهلا فوز امرأة على األقل بعد ثالثة رجال          
 لالنتخاباتظمات اجملتمع املدين قررت املفوضية العليا املستقلة        من قبل النساء يف الربملان ومن     

 يف املائة على األقل مـن       ٢٥إصدار قرار ملحق بقانون االنتخابات لتأمني متثيل النساء بنسبة          
مقاعد جمالس احملافظات واالقضية والنواحي، لكن هذا القرار قد نقض من قبل جملس رئاسة              

تعديل لقانون انتخاب هذه اجملالس، وإن ذلك يتطلب مشروع         اجلمهورية ألنه سيكون مبثابة     
وبالنتيجة فقد وضعت املفوضية    . قانون يشري إىل املواد املراد تعديلها واألسباب املوجبة لذلك        
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 يف املائة من جمموع أعضاء جمالس احملافظات ٢٥العليا املستقلة لالنتخابات آلية لضمان حتقيق     
ة مل تتحقق يف كل احملافظات لوجود ثغرة يف اآللية املوضوعة من            من النساء، إال أن هذه النسب     

ائة  يف امل  ٢٥قبل املفوضية املستقلة لالنتخابات لكنها حتققت من حيث اجملموع فبلغت نسبة            
 واليت متت مبشاركة كـبرية مـن        ٢٠٠٩ابات اجلارية عام    خنتيف جمالس احملافظات جراء اال    

 الشعبية، وإن كان ذلك يعزى إىل تأثري الفتاوى الدينيـة            يف الريف واملناطق   سيما الالنساء و 
وهذا ما يدلل على أمهية املوروث الثقايف يف التأثري على املواقف السلوكية يف العراق وما هلذا                

  . جتماعياًامن إمكانية جلعل أدوار املرأة مقبولة ) الفتاوى الدينية(املؤثر أي 
ات ونظام تضمن من خاللـه املفوضـية العليـا    إن احملاوالت املستمرة لوضع تعليم     -١٠٢

مل يلق صداه   ) الكوتا( توزيعاً عادالً لتمثيل النساء بني أرجاء البلد ومبوجب نظام           لالنتخابات
ن النتائج املتحققة بعد إجراء االنتخابات على الرغم من ما مت إبب ضيق الوقت ومع ذلك فبس

حمافظات ) ٩(   جتاوزت النسبة ل   أو حتققت   طرحه أعاله مل تكن بسلبية مطلقة ألن الكوتا قد        
 عـضوة مـن     ١١٠حمافظة وكان جمموع العضوات يف جمالس احملافظات،        ) ١٤(من أصل   

 يف املائة من جمموع ٢٥ عضواً وبذلك تكون قد حتققت النسبة املقررة قانوناً وهي ٤٤٠ أصل
  : حمافظة التأميم انتخابات يفإجراء مل يتم إذاألعضاء وكما هو مبني يف الشكل التايل، 

  حصة النساء منها عدد النساء املرشحات عدد املقاعد  احملافظة  ت
نسبة التمثيل النسوي   

  فيها
   ٢٨  ١٦  ٦٩٠  ٥٧  بغداد  ١
   ٣٠  ١١  ١٠٨  ٣٧  نينوى  ٢
  ٣٢  ٩  ٣٢٥  ٢٨  واسط  ٣
   ٣٠  ٨  ٣٣١  ٢٧  كربالء  ٤
   ٢٨  ٨  ١٧٦  ٢٩  دياىل  ٥
   ٢٧  ٨  ٣٨٦  ٣٠  بابل  ٦
   ٢٦  ٧  ١٩٧  ٢٧  ميسان  ٧
  ٢٦  ٨  ٢٩٠  ٣١  ذي قار  ٨
   ٢٥  ٧  ٢٨١  ٢٨  النجف  ٩

   ٢٤  ٧  ١٤٢  ٢٩  األنبار  ١٠
  ٢٠  ٧  ٣٤٩  ٣٥  البصرة  ١١
   ٢١  ٦  ٢٣٥  ٢٨  القادسية  ١٢
  ١٥  ٤  ٢٤٠  ٢٦  املثىن  ١٣
   ١٤  ٤  ١٦٢  ٢٨  صالح الدين  ١٤
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  تويل املناصب السيادية والقيادية العامة    
قيادة حزب البعث، وكـذلك      تويل إحدى النساء منصب عضو ل      ٢٠٠٢شهد عام     -١٠٣

تويل إحدى النساء ملنصب وكيل وزير التربية فضالً عن وجود أعداد كبرية من النساء بـني                
 النساء اللوايت يعملن يف جمال التربية والتعلـيم         سيما الصفوف حزب البعث احلاكم آنذاك و     

  . خلإ لدفاع،واإلعالم واجلهات العسكرية واألمنية وجهاز املخابرات ووزارة الداخلية وا
وقد تغري احلال بسبب تغري نظام الدولة السياسي بتحوله إىل نظام دميقراطي أساسه               -١٠٤

املساواة أمام القانون وبناًء عليه فقد مت تولية مخسة مناصب وزارية للنساء متثلـت بـوزارة                
وزارة حقوق اإلنسان، ووزارة اإلسكان، ووزارة البيئة، ووزارة الدولة لشؤون احملافظات، و          

ونـود اإلشـارة إىل أن وزارات       . ٢٠٠٦الدولة لشؤون املرأة، ضمن احلكومة املشكلة عام        
الدولة هي وزارات بال حقيبة وزارية، إال انه مبجموع هذه الوزارات تشكل نسبة النساء يف               

وتألفـت  .  وزارة٣٦ يف املائة من جمموع وزارات الدولة البالغ عددها ١٢املناصب الوزارية   
ويف .  فقط فيها منصب وزيـر     امرأتان وزارة، تولت    ٤٦ من   ٢٠١٠ة املشكلة عام    احلكوم

 باإلضـافة إىل وزارة     االجتماعية وزارة العمل والشؤون     امرأةحكومة إقليم كردستان تولت     
 ألي من احلقائب السيادية، ومع ذلك يعتـرب         امرأة تسلم أية    مبالذكر عد املرأة، ومن اجلدير    

 الدولة إلشراك املرأة يف رسـم الـسياسة         هبات االجيابية اليت تقوم     حصل مؤشراً لإلجراءا   ما
 القـرار يف القطـاع      اختاذ يف مراكز    امرأة ٣٤٣ويبلغ عدد النساء العامالت     . العامة للدولة 

احلكومي من اللوايت يشغلن منصب مدير عام، وثلثا النساء خبريات، ومعاونات مدير عـام،              
  .ة منهن شغل منصب وكيل وزير يف املائ٢ومستشارات، وال يتعدى 

  املرأة يف مناصب القضاء    
 االلتحاق فقد كان حمظوراً على النساء       ٢٠٠٣أما بشأن تويل املرأة القضاء قبل عام          -١٠٥

باملعهد القضائي العايل كونه حكراً على الذكور، أما بعد التغيري فقد فـتح بـاب القبـول                 
، وقد خترجت العديد من إمارةعهد وتدير هذا املعهد    هبذا امل  لاللتحاقللعناصر النسوية املؤهلة    

 يعملن يف القضاء املدين دون القضاء الشرعي وقضاء حماكم اجلنايات           الالئيالنساء القاضيات   
ويقتصر عملهن يف حماكم اجلنح واألحداث علماً أن هذه احملاكم تعمل وفقاً للقوانني ذاهتـا               

ويعزى ذلك إىل . عقوبة تكون أخف هلذه الفئة العمريةحماكم اجلنايات، إال أن ال هبااليت تعمل 
 الذي مازال يرفض فكرة تويل املرأة للمناصب املهمة وبضمنها القـضاء            االجتماعياملوروث  

 حنو الدميقراطية وهذا اجلانب حيتاج إىل الكـثري مـن           االنتقاليةوالدولة ال تزال يف مراحلها      
 ومكنت من خالهلا املرأة لتبلغ نـسبة        ةألوامر النافذ وااجلهود واليت تولتها الدولة بالتعليمات      

هذا العدد يعترب ضئيالً جداً قياساً ملا يتمتع به الرجل من تبوٍء            .  يف املائة فقط   ٥توليها للقضاء   
 مـن النـساء يف      هبا االستهانةلتلك املناصب على الرغم من وجود عقليات قانونية ال ميكن           

ه بالنسبة للرجال والنساء عنـد  ىل أن شرط الزواج معمول ب  وجتدر اإلشارة إ  . اجملتمع العراقي 
   .م منصب قاض على حٍد سواء، ومت إلغاء هذا الشرط يف إقليم كردستانلتس
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 اختـاذ وعلى الرغم من دور املرأة املهم يف عملية التنمية إال أن مشاركتها يف مواقع                 -١٠٦
 احملاصصة الطائفية، واحلزبية، والتمييز     القرار ال تزال بسيطة يف املناصب اإلدارية العليا بسبب        

 لذلك بقيت املرأة مغيبة داخل اهليئات الرئاسية الـثالث          االجتماعيضد املرأة بسبب نوعها     
وجملس القضاء األعلى واحملاكم    ) جملس الرئاسة، رئاسة جملس الوزراء، رئاسة جملس النواب       (

  ).حتاديةاحملكمة االحتادية العليا وحمكمة التمييز اال(العليا 

   كردستان إقليمالتمثيل السياسي للمرأة يف     
 املبدأ نفسه الـذي تـضمنه       ٢الفقرة  /٢٣تضمن دستور إقليم كردستان يف املادة         -١٠٧

.  يف املائة  ٢٥ أال وهو ختصيص نسبة مقاعد للنساء ال تقل عن           ٢٠٠٥الدستور العراقي لعام    
عضواً من أعضاء برملـان اإلقلـيم       ) ١١١(من أصل   ) ٢٩(وقد بلغ عدد النساء الربملانيات      

 ٢٥ برملان كردستان ليزيد من نسبة مشاركة املرأة من          انتخاباتوعدل قانون   . ٢٠٠٨ لغاية
وللمرأة نصيب يف   .  يف املائة، ويعترب ذلك تقدماً عن مثيله يف باقي احملافظات          ٣٠يف املائة إىل    

  .االجتماعيةل والشؤون  منصب وزير العمامرأةجملس وزراء إقليم كردستان إذ تشغل 

  املشاركة يف مجيع املنظمات واجلمعيات غري احلكومية اليت تعىن باحلياة العامة والسياسة للبلد     
 يف أحزاب غري حزب البعث حمظـوراً        االخنراط كان   ٢٠٠٣قبل التغيري السياسي عام       -١٠٨

من خمتلـف التوجهـات     على العراقيني عموماً رجاالً ونساًء فقد زج بالكثري من العراقيات و          
وقام النظام السابق بتنظيف السجون واملعتقالت العراقية       . السياسية والفكرية يف السجون وغينب    

  . حيث مت إطالق سراح السجناء واملعتقلني كافة وبضمنهم السياسيون٢٠٠٢أواخر عام 
ت  أرقام دقيقة عن أعـداد الـسجينا       نالبائد ع ومل ينتج البحث يف سجالت النظام         -١٠٩

 أن يثبنت أنفسهن يف سجالت مؤسسة       استطعن سجينة وحمتجزة    ١١٠٠السياسيات، سوى   
وهي إحدى مؤسـسات العدالـة      ) ٢٠٠٣أي بعد التغيري احلاصل عام      (السجناء السياسيني   

 اليت سعت الدولة إىل تشكيلها لتعويض ضـحايا النظـام الـديكتاتوري الـسابق          االنتقالية
 وارتبطت باألمانة العامة جمللس الوزراء وباشرت       ٢٠٠٦  لسنة ٤تشكلت مبوجب القانون     إذ

وزعت على مجيع احملافظات الوسطى واجلنوبية      اً   مكتب ٢٠ وهلا   ٢٠٠٧أعماهلا منتصف عام    
وحصلت املرأة السجينة سياسياً مبوجب قانون املؤسسة املـذكور علـى           . وإقليم كردستان 

ن الرجال وهـي منحـة شـهرية         نفسها اليت منحت لسجناء الفكر السياسي م       االمتيازات
 ألف دينار عراقي، وعالج داخل العراق وخارجه، ومنحة سفر ملرة واحـدة،             ٥٠٠ مبقدار

  . ، وكذلك هلا األولوية يف احلج والعمرةةالعليا واألوليوأفضلية للحصول على مقعد للدراسات 
 يف  خنراطاال فقد تغري الوضع وأصبح مبقدور النساء        ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ٩أما بعد     -١١٠

، وممارسة عملهن السياسي بال تكـتم، إال أن     االنتماءاألحزاب السياسية واإلفصاح عن هذا      
 حاالت العنف وجعل من الصعوبة علـى املـرأة التحـرك            ازديادثقل اجلانب األمين أثر يف      

 والتهديدات اليت نالت من النساء يف جملس احلكم، وحىت النائبـات            االغتياالتباإلضافة إىل   
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جملس النواب، واحملاميات والطبيبات وأساتذة اجلامعات واإلعالميات إذ حدا إىل تراجـع             يف
نـسوية يف    الكثري منهن والتكتم على نشاطاهتن، ومل تضم قيادات األحزاب السياسية عناصر          

  .هيئاهتا القيادية
أما عن التمثيل يف اجلمعيات واملنظمات غري احلكومية، فلم يكن قبل التغري السياسي               -١١١

 يف  سـيما  ال االنتماء إليها ممنوعاً على املرأة، وال يوجد قانون مييز يف ذلك و            ٢٠٠٣يف عام   
 حتاد العام لنساء  وقد كان اال  . املهندسني واملعلمني املنظمات املهنية كنقابة احملامني واألطباء و     

العراق ميثل املنظمة غري احلكومية املعنية باملرأة، وكان يف حقيقته إحدى الواجهات اليت ختدم              
رى داخل العـراق    سياسة احلزب احلاكم، إذ كان العمل النسوي حمظوراً على أية منظمة أخ           

 أعداد كـبرية مـن النـساء يف         اخنراطوقد شهد التحول السياسي     . حتاد املذكور سوى اال 
 احلكومية بشكل واسع وازداد عدد املنظمات غري احلكومية األمر الذي حـدا             املنظمات غري 

باحلكومة إىل استحداث وزارة دولة لشؤون منظمات اجملتمع املدين لتنظيم هذه املنظمـات             
وكان هلذه املنظمات تأثري واسع يف اجملتمع العراقي وجاء الدسـتور ليؤكـد يف              . وتسجيلها

 إليهـا  االنـضمام    أوية تأسيس اجلمعيات واألحزاب السياسية      حر" على أن    أوالً/٣٩ املادة
  .ونساًء للجميع رجاالًاً فأصبح العمل ضمن هذا اجملال مسموح". مكفولة
وللمرأة حضور واسع يف النقابات املهنية إذ ال تنص قوانني هذه النقابات على أيـة                 -١١٢

ة العضوية، أو متنع من ترشيحها      نصوص متييزية يف قبول املرأة يف هيئتها العامة واكتساب صف         
   . لرئاسة تلك النقاباتلالنتخابات

 يف  ٤٤ وما تقارب نسبته     ٤٤٨٨وبلغ عدد املنتميات إىل نقابة الصيادلة منذ تأسيسها           -١١٣
املائة، ويتراوح عدد املنتخبات ضمن اهليئة اإلدارية بني عضوة إىل عضوتني يف كل سنة، ويبلغ               

 وحىت اآلن وعددهن يف جملـس      ١٩٣٣ية منذ تأسيس النقابة عام       حمام ١٣٨٨٢عدد احملاميات   
 ٨٩١٠  طبيبة أسنان مـن جممـوع      ٤٩٦٨أما طبيبات األسنان فعددهن     .  فقط اثنتاناإلدارة  

.  فقـط  ٣ يبلغ   ٢٠٠٨  لغاية ١٩٩٨طبيب أسنان، وعدد من ترشحن منهن جمللس النقابة منذ          
  . أعضاء٨ملتكون من وتشغل اآلن طبيبة واحدة مقعداً يف جملس النقابة ا

وكان للحركة النسوية العراقية دور بارز يف املطالبة حبقوق املرأة العراقية، وإقـرار               -١١٤
 مث الدستور الـدائم  ٢٠٠٤نسبة الكوتا النسوية يف قانون إدارة الدولة للمرحلة االنتقالية عام    

 القـادة   ةاسـتجاب  من خالل القيام باعتصام ومحالت مجـع تواقيـع أدت إىل             ٢٠٠٥ عام
 الصادر  ١٣٧السياسيني إىل تثبيت هذا احلق للمرأة وما ذهب إليه هذا الدور يف إلغاء القرار               

 من جملس احلكم املؤقت والذي يف جوهره يلغي قانون          ٢٠٠٣ديسمرب  / كانون األول  ٢٩ يف
 املعدل لصاحل املذاهب والطوائف، وما أعقبه تـضُمن  ١٩٥٩ لسنة ١٨٨األحوال الشخصية  

 بـأحواهلم   االلتـزام يف   العراقيون أحـرار  "على ما يلي     ٤١ العراقي يف نص املادة      الدستور
، "، وينظم ذلك بقـانون    اختياراهتمحسب دياناهتم أو مذاهبهم أو معتقداهتم أو         الشخصية،

وهي املادة اليت جسدت فحوى القرار املذكور بشكل نص دستوري أكثر إلزاماً، وسـعت              
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تبين احلمالت إللغاء هذه املادة ومتكنت من خـالل التحـشيد     الكثري من هذه املنظمات إىل      
 عليها أحيل النظر فيهـا إىل الـدورة          من الدستور مادة خمتلفاً    ٤١والضغط من جعل املادة     

  .٢٠١٠ لعام االنتخابية
وكان للمنظمات النسوية دور يف نشر التوعية والتثقيف بـني صـفوف النـساء                -١١٥

وقد بادرت العديد من املنظمات النسوية إىل افتتـاح       . اباتبالدستور والتصويت على االنتخ   
العيادات القانونية اليت تقدم املشورة واملساعدة القانونية واإلنسانية للشرائح املهـشمة مـن             

. األرامل واملطلقات واملعنفات من خالل تبنيها لنشر ثقافة مناهضة العنف والتمييز ضد املرأة            
ة النسوية بتنفيذ العديد من مـشاريع التطـوير والتأهيـل       واضطلعت املنظمات غري احلكومي   

لقدرات املرأة فضالً عن مشاريع التنمية وتوفري مصادر الدخل، وتعمـل هـذه املنظمـات               
بالتعاون والتنسيق مع املنظمات الدولية العاملة يف العراق والوزارات املعنية مثل وزارة العمل             

زارة حقوق اإلنـسان، ووزارة الـصحة، ووزارة        ، ووزارة التربية، وو   االجتماعيةوالشؤون  
  .الدولة لشؤون املرأة

  )قانون املنظمات غري احلكومية(التمكني القانوين لعمل املنظمات غري احلكومية     
 الزدياد عدد املنظمات غري احلكومية يف العراق ووصول عددها إىل ما يربو             نظراً  - ١١٦
تباع أجندات خاصة حيمل البعض منها ا بظمة، وخشية من قيام البعض منها  من ٤٠٠٠على  

روح الطائفية أو التنظيم السياسي أو يهدف قسم منها إىل الربح املادي والكـسب غـري                
املشروع أو أن تكون منظمات ومهية وقد ختفي وراءها جهـات إرهابيـة أو واجهـات                

جيل ملمارسة الدعارة والسمسرة وغريها من أعمال التجارة الرخيصة، وهبدف تأمني تـس           
فقد تبنـت األمانـة      شرعي هلذه املنظمات واالنضمام إليها، وهو احلق املكفول دستورياً،        

العامة جمللس الوزراء ومن خالل وزارة الدولة لشؤون اجملتمع املدين تسجيل املنظمات غري             
 التعليمات الالزمة لتنفيذ    بإصداراحلكومية العراقية وفروع املنظمات غري احلكومية األجنبية        

 والذي كان نتاجاً للعمل املـشترك       ٢٠١٠ لسنة   ١٢نون املنظمات غري احلكومية املرقم      قا
بني الوزارة املذكورة وجلنة اجملتمع املدين يف جملس النـواب وجمموعـة مـن منظمـات                

  .حكومية  غري

  ٨املادة     
 املرأة يف احملافل الدولية وحرصت      إشراك إىل ٢٠٠٣سعت احلكومة العراقية ما بعد        -١١٧

يفادات الوزارات كافة واملؤسسات غري املرتبطة بـوزارات        إلى حتقيق التوازن اجلنساين يف      ع
 واحملافل الدولية كاملؤمترات وورش العمل التدريبيـة والتطويريـة          األنشطةللمشاركة ضمن   

 يف  اإلنـسان وكان ملشاركة وفد العراق لدى مناقشته تقرير العراق الدوري الشامل حلقوق            
 مع  اإلنسان ترأس الوفد احلكومي السيدة وزيرة حقوق        إذ دليل على ذلك      أقرب ٢٠٠٩عام  
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 مـن بغـداد     واألخرى كردستان   إقليم من   إحداهنثالث عضوات مشاركات ضمن الوفد      
 إىلكما تضم بعثات العراق الدائمية       .امرأةنساء ترأسه   ) ٤(والثالثة قاضية وبذلك ضم الوفد      

.  من الرجال ويراعى التوازن اجلندري هبذا اجلانـب دادعأعداداً من النساء فضالً عن  أالدول  
 املتحدة كافة اليت ختص براجمهـا العـراق         األمموتشغل نساء عراقيات وظائف يف مكاتب       

، وبرنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي        )UNIFEM(كصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة      
)UNDP(     ومكتب األمم املتحدة خلدمة املشاريع ،)UNOPS(،     وصـندوق األمـم املتحـدة

، وبعثة األمم   )UNESCO(، ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة        )UNFPA( للسكان
، وال تتوفر إحصائية دقيقة عن أعـدادهن يف         )UNAMI( املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق    

د صادرة من   تلك املنظمات والعمل للعراقيات يف هذه املنظمات مسموح وليس هناك أية قيو           
  .قبل الدولة متنع اخنراط العراقيات يف جماالت العمل الدويل

 دخول املرأة للعمل يف السلك الدبلوماسي ألول مـرة يف  ٢٠٠٣وقد شهد عام      - ١١٨
 مث  األمريكية، إذ مت تعيني أول سفرية للعراق يف الواليات املتحدة           )سفري (العراق مبستوى 

، إضـافة إىل    ٢٠٠٩سفريات عام   )  نساء ٣(تعيني  ، ومت   ٢٠٠٤انتهت مدة تعيينها عام     
وجود العديد من النساء اللوايت يعملن يف السلك السياسي يف الـسفارات واملمثليـات              

مستشار، أو سكرتري أول، أو سكرتري       (والقنصليات العراقية يف اخلارج بدرجات عديدة     
  ).ثاٍن، أو قنصل

  ٩املادة     
 نافذاً ومالئماً لتحفظ العـراق علـى        ١٩٦١سنة   ل ٤٣كان قانون اجلنسية املرقم       -١١٩
 من هذه االتفاقية لغاية صدور قانون إدارة الدولة العراقية يف املرحلة االنتقالية الـذي               ٩ املادة

اعترب العراقي هو من ولد ألب أو أم عراقية وألزم املشرع بإصدار قانون ينظم ذلك، مث تاله                  
 والذي ركز على هذا املبدأ واعترب اجلنسية حقـاً          ٢٠٠٥الدستور العراقي الدائم الصادر يف      

لكل عراقي وساوى بني املرأة والرجل يف منحهما جنسيتهما ألوالدمها بنص مادته الثامنـة              
  :عشرة واليت نصت على

  .اجلنسية العراقية حق لكل عراقي، وهي أساس مواطنته  :أوالً"  
  .ية، وينظم ذلك بقانونم عراقكل من ولد ألب عراقي أو ألاً يعد عراقي  :ثانياً
حيظر إسقاط اجلنسية العراقية عن العراقي بالوالدة ألي سبب من األسباب،             :ثالثاً

  .وحيق ملن أسقطت عنه طلب استعادهتا، وينظم ذلك بقانون
جيوز تعدد اجلنسية للعراقي، وعلى من يتوىل منصباً سيادياً أو أمنياً رفيعـاً،               :رابعاً

  ."  مكتسبة، وينظم ذلك بقانونالتخلي عن أية جنسية أخرى
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كتـساب  امن ذلك جند أن الدستور قد ألزم املشرع بإصدار قانون ينظم أحـوال                -١٢٠
يف حال تعدد اجلنسيات، وبناًء على ذلك صدر قانون اجلنسية           هبااجلنسية العراقية واالحتفاظ    

انونية تدعم  وأصبح ساري املفعول والذي احتوى مضامني ق٢٠٠٦ لسنة ٢٦النافذ ذو الرقم 
  :ما جاءت به هذه املادة من االتفاقية حيث تضمن ما يلي

) ب(اعترب العراقي كل من حيمل اجلنسية العراقية بشكل عام وفقاً ألحكام الفقـرة               •
  ). ١(من املادة 

  ).الشخص الذي يتمتع باجلنسية العراقية: العراقي(    
) أ( والرجل وفقاً ألحكام الفقرة      وساوى القانون اجلنسية يف صفة العراقي بني املرأة         -١٢١

  ).من ولد ألب عراقي أو أم عراقية: يعترب عراقياً) (٣(من املادة 
) ٦(كما وضع شروطاً الكتساب اجلنسية العراقّية، منها حسب ما تضمنته املـادة               -١٢٢
  :القانون من

  :للوزير أن يقبل جتنس غري العراقي عند توافر الشروط اآلتية  :أوالً
  ؛الغاً سن الرشدأن يكون ب '١'
دخل العراق بصورة مشروعة ومقيم فيه عند تقدمي طلب التجنس           '٢'

ويستثىن من ذلك املولودون يف العراق واملقيمون فيه واحلاصـلون          
  ؛حيصلوا على شهادة اجلنسيةعلى دفتر األحوال املدنية ومل 

ت أقام يف العراق بصورة مشروعة مدة ال تقل عن العـشر سـنوا             '٣'
  ؛ تقدمي الطلبمتتالية سابقة على

عليه جبناية أو جنحـة     أن يكون حسن السلوك والسمعة ومل حيكم         '٤'
  ؛خملة بالشرف

  ؛أن يكون له وسيلة جلية للعيش '٥'
  .أن يكون ساملاً من األمراض االنتقالية '٦'

كذلك أعطى احلق لزوج العراقية إن كان غري عراقي يف اكتساب اجلنسية العراقيـة                -١٢٣
العراق عن مخس سنوات مع اشتراطه الستمرار زواجـه مـن           على أن ال تقل مدة إقامته يف        

  :من القانون) ٧(العراقية عمالً بنص املادة 
للوزير أن يقبل جتنس غري العراقي املتزوج مـن امـرأة عراقيـة        : "٧املادة    

من هذا القـانون علـى أن       ) ٦(اجلنسية إذا توافرت فيه الشروط الواردة يف املادة         
مـن  ) ٦(من البند أوالً من املادة ) ج(صوص عليها يف الفقرة     تقل مدة اإلقامة املن    ال

  ".هذا القانون عن مخس سنوات مع بقاء الرابطة الزوجية
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وأعطى احلق نفسه للمرأة األجنبية زوجة العراقي وبذلك يكون القانون هـذا قـد                -١٢٤
بة بالتجنس  ساوى بني زوج العراقية األجنيب الراغب بالتجنس وزوجة العراقي األجنبية الراغ          

للمرأة غري العراقية املتزوجة من عراقي أن تكتـسب         "من القانون   ) ١١(عمالً بأحكام املادة    
  : اجلنسية العراقية بالشروط اآلتية

  ؛تقدمي طلب إىل الوزير '١'
  ؛مخس سنوات على إقامتها يف العراقمضت مدة  '٢'
  ".ريخ تقدمي الطلبااستمرار قيام الرابطة الزوجية حىت ت '٣'

ذلك من كانت مطلقة أو تويف عنها زوجها وكان هلا من مطلقها أو زوجهـا               ويستثىن من   
  .املتوىف ولد

وقد حرص القانون كذلك على أن ال تفقد املرأة العراقية جنسيتها العراقية يف حالة                -١٢٥
اكتساهبا جلنسية زوجها غري العراقي إال يف حالة إعالهنا عن رغبتها يف ذلك بطلب حتريـري                

إذا تزوجـت املـرأة     " من القانون    ١٢وزير الداخلية العراقي عمالً بنص املادة        إىلتتقدم به   
هنا ال تفقد جنسيتها العراقية ما مل تعلـن      إالعراقية من غري العراقي واكتسبت جنسية زوجها ف       

  ".حتريرياً ختليها عن اجلنسية العراقية
قية يف حالة ختليها عنـها إن  واحتفظ القانون للمرأة العراقية حبق استرداد جنسيتها العرا        -١٢٦

تكون قد تزوجت من شخص يتمتـع باجلنـسية          منح زوجها غري العراقي اجلنسية العراقية أو      
العراقية بعد أن ختلت عن جنسيتها العراقية كما أن هلا احلق نفسه إن طلقها زوجها أو تـويف                  

مي طلبها بذلك مـع     ريخ تقد اعنها أو فسخ عقد زواجهما فبهذه احلالة ترجع هلا اجلنسية من ت           
 ١٣ شرط وجودها يف العراق عند تقدمي طلب استرجاع جنسيتها العراقية، عمالً بأحكام املادة            

إذا ختلت املرأة العراقية عن جنسيتها العراقية وفقاً ألحكام البند          "من القانون اليت نصت على أنه       
  :العراقية بالشروط التالية من هذا القانون، حق هلا أن تسترد جنسيتها ١٠من املادة ) ثالثاً(

إذا منح زوجها العراقي اجلنسية العراقية، أو إذا تزوجت هي مـن              :أوالً  
  .وترجع إليها اجلنسية من تأريخ تقدميها طلباً بذلك. شخص يتمتع باجلنسية العراقية

إذا تويف عنها زوجها أو طلقها أو فسخ عقد الزواج، ترجع إليها              : ثانياً  
 تقدميها طلباً بذلك، على أن تكون موجـودة يف العـراق عنـد           اجلنسية من تاريخ  
  ".تقدميها الطلب

 مـن االتفاقيـة لكـن       ٩من ذلك جند أن العراق على الرغم من حتفظه على املادة              -١٢٧
بتوجهه اجلدي الذي اختذ شكالً دستورياً مث قانونياً ما هو إال تطبيق صريح ملا جاء هبذه املادة                 

 ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٢٠ بتاريخ   ٤٣٤ قرار جملس الوزراء رقم      من االتفاقية وقد صدر   
 مـن اتفاقيـة     ٩املتضمن املوافقة على مشروع قانون إلغاء حتفظ مجهورية العراق على املادة            

 وزارة حقـوق اإلنـسان   باقتراحهالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة الذي تقدمت      
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 ثانياً/١٨ نتفاء األثر القانوين للتحفظ املذكور وفق املادة      ورفع إىل الربملان للمصادقة وذلك ال     
  املتضمنني منح املـرأة حقوقـاً      ٢٠٠٦ لسنة   ٢٦من الدستور النافذ وقانون اجلنسية العراقي       

 مـن   ٩دة  مساوية للرجل يف منح اجلنسية ألطفاهلا، وذلك ينسجم مع ما ذهبت إليـه املـا              
حفظ على املادة موضوع البحث لدى األمني العام يداع صك رفع التإومت بعد ذلك . االتفاقية

  . لألمم املتحدة

  ١٠املادة     
حدى أهم اجملاالت اليت تظهر التباين بني متتع الذكور واإلناث وقد تبني            إيعد التعليم     -١٢٨
خذ باالخنفاض باالنتقال من    أ يف التعليم لإلناث مقارنة بالذكور يف العراق         االلتحاق صايف   أن

البتدائية إىل املراحل الدراسية الثانوية إذ بلغ صايف نسبة التحاق البنات بـالتعليم             املستويات ا 
 يف املائة يف    ٨٨ البنني   إىل وشكلت نسبة التحاق البنات      ٢٠٠٦ يف املائة عام     ٨٠,٤االبتدائي  

 يف املائـة وشـكلت نـسبة        ٣٤,٣ إىلحني اخنفضت نسبة التحاق البنات بالتعليم الثانوي        
  .  يف املائة٧٥إىل البنني االلتحاق تلك 

يوجد يف التشريع العراقي أي موقع للتمييز بني املرأة والرجل يف جمال التعليم بدءاً               ال  -١٢٩
 لألطفـال ومـن     إلزامـي  التعليم   إن وحىت الدراسات اجلامعية العليا بل       األطفالمن رياض   

ـ  ١١٨ رقـم    اإللزامي سنوات مبوجب قانون التعليم      ١٠-٦اجلنسني من سن      ١٩٧٦سنة  ل
 سنوات حـسب آراء  ١٠   بعد سن ال  أيوترك القانون لإلناث حرية ترك الدراسة بعد ذلك         

مفتوح لكال اجلنسني ويتم قبول الطلبـة       ) بعد الثانوية (ن التعليم العايل    أكما  .أمورهن أولياء
دراسات العليا  الإىل حسب الكفاءة وسياسة القبول هذه ممتدة       يأبناء على مستوى معدالهتم     

والتعليم حق مكفول دسـتورياً مبوجـب       . يفادات والزماالت العلمية  وكذلك البعثات واإل  
 منه، وحسب ما تضمنته هذه املادة من فقرات مشلت هذا احلق يف املراحل              ٣٤ املادة   أحكام

  :كافة حيث نصت على
 لتقدم اجملتمع وحق تكفله الدولة، وهـو إلزامـي يف           أساسالتعليم عامل     )أ(  
  ، وتكفل الدولة حمو األمية؛بتدائيةاالاملرحلة 

  التعليم اجملاين حٌق لكل العراقيني يف خمتلف مراحله؛  )ب(  
وترعى  تشجع الدولة البحث العلمي لألغراض السلمية مبا خيدم اإلنسانية،          )ج(  

   وخمتلف مظاهر النبوغ؛واالبتكارالتفوق واإلبداع 
  .التعليم اخلاص واألهلي مكفول، وينظم بقانون  )د(  
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  :  اآليتإىل اللتحاق الطلبة للمراحل الدراسية تشري األرقام ووفقاً  -١٣٠
 سنوات وقد سـجل     ٥-٤وهي املرحلة اليت تغطي األعمار      : مرحلة رياض األطفال   •

، ويف  ١٩٩٨ عام   ٢٤٧٢٠  ومن اإلناث  ٣٥٨٦٥ التحاق األطفال من الذكور عدد    
  ؛٣٩٥٥٠  ومن اإلناث٤١٩٨٦ بلغ عدد الذكور من األطفال ،٢٠٠٧عام 

 يف املائـة    ٤٤,٥ سنة وبلغت نسبة البنات    ١٢ إىل   ٦ لألعمار من    االبتدائيةاملرحلة   •
 يف ٥٥,٤  ما يقابـل نـسبة  ١٦٧٧٩٦٥ والذكور   ١٣٩٢٨٩٢ بعدد   ١٩٩٨ عام

يف املائـة    ٤٤ وبنـسبة    ١٨٢٥٣١٧ فكان عدد اإلناث،     ٢٠٠٧املائة، أما يف عام     
   ؛٢٣٢٥٦٢٣يف املائة وبعدد  ٥٦يقابلها الذكور بنسبة 

، ٦٣١٨٤٢ سنة بلغ عدد الطالب الـذكور        ١٨-١٢من   املرحلة الثانوية لألعمار   •
 العـدد ليـشكل     ارتفـع  فقد   ،٢٠٠٧، أما عام    ١٩٩٨ لعام   ٤٠٦٤٦١واإلناث  
  .٦٠٨٩٦٤ طالباً واإلناث ٨٨٢٩٦٩ الذكور

  واجلامعية يف معظم حمافظات    االبتدائية بني اجلنسني على املرحلتني      االختالطويقتصر    -١٣١
العراق أما يف إقليم كردستان فقد مت تعزيز املدارس املختلطة ضمن مراحل التعلـيم كافـة                

  . بالتنسيق مع املنظمات الدولية واحمللية
 فما فوق وبلـغ عـدد       ١٨فهي للدارسني من عمر     : ما املرحلة اجلامعية واملعاهد   أ  -١٣٢

فـازداد العـدد     ٢٠٠٧، أما يف عام     ١٩٩٨ يف عام    ٥٣٢٧٨ والطالب   ٢٧٠٦٢الطالبات  
 ملعاهد إعداد املعلمـني واملعلمـات       ٥٨٧٣٥ وللطالب الذكور    ٤٠٩٦٠ليكون للطالبات   

 ٨٧٧هـو    ١٩٩٨وكان عدد التدريسيات من النـساء يف عـام          . ومعاهد الفنون اجلميلة  
 تدريسية والذكور بلغـت     ٢٥٥٨ أعداد التدريسيات    ٢٠٠٧، وبلغت عام    ٥٦٩ والذكور
  .١٦٠٣أعدادهم 

لنا من أن نشري إىل مؤشرات الطالبات امللتحقات يف مراحل التعليم والتطور            وال بد     -١٣٣
ففي التعليم  ) ١٩٩٦-١٩٩٥(نسبة إىل األعوام    ) ٢٠٠٧-٢٠٠٦(الذي حصل بني األعوام     
 يف املائـة وحـصل   ٣,٧ يف املائة أما يف التعليم الثانوي فبلـغ  ٣,١االبتدائي وصل إىل حد  

قيدات مبرحلة التعليم للمدة ذاهتا مبعدل منو سنوي سالب         كذلك تناقص يف عدد الطالبات امل     
 يف املائة ٨٨ شكلت نسبة التحاق اإلناث إىل الذكور    ،٢٠٠٦ويف عام   .  يف املائة  ٠,٣مبقدار  

.  يف املائة للسنة نفسها    ٧٥يف قطاع التعليم االبتدائي أما يف قطاع التعليم الثانوي فقد بلغت            
ناث يف التعليم اجلامعي والدراسـات العليـا بلغـت يف     وبزيادة ملحوظة سجلها التحاق اإل    

ـ            ٨,٩ مبقدار   ٢٠٠٧-٢٠٠٦األعوام   إىل اً   يف املائـة نـسبة إىل التحـاق الـذكور قياس
 يف املائة وتشري الدراسات إىل عدم وجـود         ٥,٧واليت كانت بنسبة    ١٩٩٦-١٩٩٥ األعوام

  .أي متييز يف جمال املنح التعليمية واملؤهالت
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طلبة املناهج بشكل مركزي من قبل وزاريت التربية والتعليم العايل والبحث           ويتلقى ال   -١٣٤
العلمي وكذلك مؤسسة املعاهد الفنية يف احملافظات كافة وبذلك فال وجود للتمييز من هـذا      

 إىل إدخال مفاهيم حقوق اإلنـسان       ٢٠٠٣وقد بادرت احلكومة املركزية بعد عام       . اجلانب
دراسية للدراسة األولية ولكن ال تزال مادة التربية األسرية تدرس          والدميقراطية ضمن املناهج ال   

يف مدارس البنات فقط، وهناك توجه من وزارة التربية يف احلكومة املركزية بإعادة إعداد هذه         
وتسعى وزارة حقوق اإلنسان يف     . املادة كي تكون مناسبة للتدريس يف مدارس كال اجلنسني        

فاهيم مناهضة العنف والتمييز ضـد املـرأة ضـمن املنـاهج          احلكومة املركزية إىل إدماج م    
الدراسية، كما تدرس مادة حقوق اإلنسان ضمن املناهج التعليمية يف الكليـات اإلنـسانية              
والعلمية واملعاهد كافة، وباإلضافة إىل ذلك فقد مت إدخال مفاهيم تبـادل األدوار داخـل               

يف إقليم كردستان وتعليم كال اجلنسني على       ) االجتماعياجلندر  (األسرة إىل املناهج الدراسية     
  .مهارات حل الرتاعات بالطرق السلمية من خالل الطرائق الالصفية

كان الدعم احلكومي متوفراً للتعليم االبتدائي متمثالً مبجانيـة التعلـيم وإلزاميتـه               -١٣٥
 وتكفل  يةاألم تلتزم الدولة مبكافحة     أنعلى   (١٩٧٠نص دستور مجهورية العراق لعام       كما

لزاميـاً يف  إوتعمل الدولة على جعل التعلـيم  . حق التعليم باجملان يف خمتلف مراحله االبتدائية      
املدن واألرياف وتشجع بوجه خاص التعليم املسائي الذي ميكن اجلماهري الشعبية من اجلمع             

ن حمـو    وكذلك قانو  ١٩٧٢وبناًء عليه صدر قانون التعليم اإللزامي لسنة        ) بني العلم والعمل  
ومن باب آخر كانت هناك     . جل ضمان التعليم يف املرحلة االبتدائية     أ وتعليم الكبار من     األمية

دراسات مسائية لفسح اجملال للطالب العاملني يف مواصلة تعليمهم ودراستهم يف وقت واحد             
يف املراحل الثانوية واملهنية وحىت بعض الكليات باجلامعات، وال يقتصر القبول فيهـا علـى               

 ٣٠جنس دون آخر وهي مفتوحة للجميع انعكست زيادة نسبة املدارس االبتدائية مبا يقارب            
 يف املائة مـن     ٤٤ إىل يف املائة لتصل     ٣٥ فيها من    اإلناثيف املائة على نسبة املشاركات من       

 ازدادت نسبة املعلمني يف املدارس االبتدائيـة يف         أخرىومن جهة   .  للطالب اإلمجايلاجملموع  
  . يف املائة٢٧ يف املائة ولإلناث ٢٦ إىلعراق للذكور عموم ال
 من املتسربني من الدراسة بلغ أعداد الـذكور         أعداد الدراسات إىل وجود     وأشارت  -١٣٦
مت ) ٧انظر اجلـدول     (استعادهتمجل  أومن   ٢٠٠٦ لعام   ٥٦١٣٧ واإلناث ٦٧٠٤٠منهم  

ف بالتعليم الالنظامي توزع     أمناط تربوية جديدة ضمن النظام التربوي الرمسي تعر        استحداث
  :على مراحل متعددة هي

)  سـنة  ١٥-١٠الفئة العمرية من    (وتشمل املرحلة االبتدائية    : منط مدارس اليافعني   '١'
نـه  أ إال   االبتدائيـة  سنوات ومتنح شهادة معادلة للشهادة       أربعومدة الدراسة فيها    

 يف  إليهـا م  ضين مل إذتشري إليه إحصاءات وزارة التربية حمدود االنتشار         وحسب ما 
 طالباً وهي نسبة متدنية بني جمموع طلبة املرحلة         ٦٦٨٩ سوى   ٢٠٠٦-٢٠٠٥عام  

 مدرسة وتفتقر العديد من     ٦٩ أما عدد هذه املدارس فقد بلغ      االبتدائية بشكل عام،  
  ؛ النوع من املدارساحملافظات هلذا
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ـ       : منط التعليم املسرع   '٢' م املتحـدة   متكنت وزارة التربية وباالشتراك مع منظمة األم
 أن تنفذ مشروع التعليم املسرع وهذا الـنمط         ٢٠٠٥يف عام   ) اليونيسيف(للطفولة  

سنة من املتسربني من الدراسـة يف عمـوم         ) ١٨-١٢(يستهدف فئة اليافعني لعمر     
 حفظ املنـاهج التربويـة للدراسـة        إىل كردستان ويهدف    إقليماحملافظات مبا فيها    

طالب املتخرج منه شـهادة معادلـة للدراسـة         االبتدائية يف ثالث سنوات ومينح ال     
 توزعت  ٢٠٠٧-٢٠٠٦ مدرسة للعام الدراسي     ١٤٤ بلغت مدارسه    إذ االبتدائية،

 مدرسـة   ٥٢ يف الريف، وكان للبنات منـها        ٢١ و  مدرسة يف احلضر   ١٢٣على  
 إن يف املائـة حيـث       ٣٦,٥ للبنني شكلت البنات نـسبة       األخرى مدرسة   ٧٦  وال

  . ٩٦٣٣من اجملموع الكلي البالغ  طالبة ٣٥١٣ عددهن كان

  مشاركة املنظمات غري احلكومية يف التعليم     
 العديد من منظمات اجملتمع املدين يف جمال التعليم على الرغم من حداثتـها،              اهتمت  -١٣٧

 صفاً لرفـع مـستوى      ٢٦مشروع التحدي الذي افتتح     ) مجعية األمل العراقية  (فقد أطلقت   
 مـستفيداً   ٢٠ و  مـستفيدة  ٧٧٣ والتدريب املهين التحق بـه       ةواالجتماعيالثقافة الصحية   

هنى هذا املشروع املرحلة األساسية حملو األمية اليت استغرقت تـسعة           أ و ٢٠٠٧-٢٠٠٦ لعام
 سنة متكنوا مـن اجتيـاز       ٥٠-١٠ املشاركني بني    أعمارأشهر يف أربع حمافظات تراوحت      

جـل  أ حمافظة صالح الـدين مـن         بنجاح ومشل املشروع   األوىلمناهج الصفوف االبتدائية    
 منهن من ٩ شابة لدخول االمتحانات العامة للدراستني املتوسطة والثانوية ومتكنت   ٦٧ متكني
 ومعظمهن دخلن اجلامعات أو املعاهد، كما قامت مجعية الثقافة للجميع           االمتحانات اجتياز

 مدينة الصدر وقامت     الرصافة بإشغال إحدى املدارس يف     -وبالتعاون مع مديرية تربية بغداد      
  . تلميذاً كانوا قد تسربوا من الدراسة٧٠بتدريس 

  تفشي األمية األجبدية     
ما زالت الفجوة يف معدالت األمية بني املرأة والرجل يف العراق كبرية بالرغم من   - ١٣٨

 ملحوٍظ يف   اخنفاض الواسع يف عدد النساء األميات، فرغم ما حققه العراق من            االخنفاض
 وخاصة عنـد النـساء إال أن        ٢٠٠٥- ١٩٩٧  يف املائة من   ٤١األمية مبقدار   معدالت  
، ١٩٩٧بد من اإلشارة إىل أنه يف عام          وال. ت واسعة بني النساء والرجال    زال  الالفجوة  

 يف املائة، ويف    ٦٥ يف املائة وعند الرجال إىل     ٦٠اخنفضت معدالت األمية عند النساء إىل     
 يف ١٠,٤ يف املائة عند النـساء و     ١٩,٥تصل إىل    هذه املعدالت ل   اخنفضت ،٢٠٠٥عام  

إن معدالت األمية لكال اجلنسني يف احلضر أقل منـها يف الريـف               الرجال إذ   املائة عند 
 ١٩٩٧كانت يف الريف ضعف ما كانت عليه يف احلضر عـام              وخاصة بني النساء، إذ   

ف واحلضر   يف املائة يف كل من الري      ١٣,٢ مبقدار   ٢٠٠٥  املعدالت عام   واخنفضت هذه 
 مل  االخنفاضوحىت هذا   .  يف املائة يف الريف    ٣٥ و  يف املائة يف احلضر    ١١,٢  لتستقر على 
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ردم الفجوة بني اجلنسني يف كل من الريف واملدينة إذ شكلت نسبة األمية يف                يسهم يف 
 يف املائة أي أكرب بسبع مرات من الفجوة يف معدالت األمية لكال اجلنـسني               ٢١  الريف

  .احلضر  يف

  التحديات اليت تواجه مواصلة التعليم بشكل عام وتعليم البنات بشكل خاص    

  العادات والتقاليد    
ساساً وإن هي مسحت هلا فيقتـصر       أ من التعليم    األنثىقد حتجب العادات والتقاليد       -١٣٩

ذلك على التعليم االبتدائي ويف حاالت قليلة تستمر إىل الثانوي وهنا تضييق على حـاالت               
نساء يف الدراسة اجلامعية وقد تقتصر على الدخول يف الكليات واملعاهـد اخلاصـة    التحاق ال 
 سـنة  ١٥ جمموع النساء بعمر إىل نسبة النساء غري املتعلمات  أنوتظهر لنا البيانات    . بالبنات
وتلتحق النساء يف احلضر    .  يف املائة يف احلضر    ٢٩ يف املائة مقابل     ٥١ ففي الريف تبلغ     فأكثر
 املائة من جمموع النساء، أما يف الريف فمن يلـتحقن بالدراسـة ال تتجـاوز                 يف ٤٤بنسبة  
  . يف املائة١٣ نسبتهن

  الفقر وعدم الرغبة    
 الرئيسية لعدم التحاق الفتيات باملدارس      األسبابتعد عدم رغبة العائلة وفقرها من         - ١٤٠

تحاق بسبب الفقـر     نسبة عدم االل   أما يف املائة بسبب عدم رغبة العائلة        ٢٤فبلغت النسبة   
 حبق  اإلناثولو قارنا بني متتع     . اً يف املائة من جمموع النسب والتباين واضح أيض        ١٣فهي  

نه يعد مشكلة كربى تواجه التعليم يف العراق فقد أالتعليم ومتتع الذكور باحلق نفسه سنجد      
 يف  ١٣ل   يف املائة مقاب   ٣١ تبلغ   اإلناث نسبة من مل يلتحقن من       أنبينت نتائج املسوحات    

  .املائة من الذكور

  العنف    
أدى تصاعد وتائر العنف إىل أسباب دفعت العوائل إىل منع بناهتا من التواصل مـع                 -١٤١

الدراسة حيث أن صعوبة الوصول إىل املدرسة تقتضي مرافقة األهل للفتاة أو توفري واسـطة               
قد تدىن وجود اإلنـاث يف      و. سر الفتيات أ مضافاً إىل    قتصادياًا نقل هلا وهذا ما يشكل عبئاً     

 اخلاصة نسبة إىل وجود الذكور      االحتياجاتالدور واملعاهد اخلاصة التابعة لدائرة رعاية ذوي        
بسبب خوف الكثري من العوائل من تعرض بناهتم املعوقات واملتخلفـات عقليـاً إىل األذى               

مبجموعهـا  وتدخل بعض املفاهيم املوروثة لتقوي من هذه األسباب لتشكل          . االختطاف أو
للعنف الدائر يف الساحة    اً  نتيجة واحدة تؤدي إىل منع األسرة لبناهتا من مواصلة الدراسة تفادي          

وقد أشارت مؤشرات تقرير التنمية البشرية إىل أن عدد الفتيات التاركات للدراسـة مـن               
 ٧٦٧٩٥ ليصل إىل    ٢٠٠١/٢٠٠٢ للعام الدراسي    ٣٩٢٦٦املرحلة االبتدائية قد ارتفع من      

، أما عدد الطالبات اجلامعيـات اللـوايت تـركن دراسـتهن للعـام              ٢٠٠٣/٢٠٠٤ مللعا
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 طالبة من   ٢٧٩٥ و  طالبة من الدراسات الصباحية    ٩٩٥٨ فقد بلغ    ٢٠٠٣/٢٠٠٤ الدراسي
الدراسات املسائية ليبلغ بذلك عدد الطالبات العراقيات اللوايت تركن مقاعد الدراسة اجلامعية            

 فقد بلغ عـدد     ٢٠٠٧البة، أما يف املرحلة الثانوية ويف عام         ط ١٢٧٢٣يف أحناء العراق كافة     
  . طالبة ٢٥٨٤٦تاركات الدراسة 

  احلرمان من الدراسة    
 سـنة بالدراسـة     ١٢-٦يوصف احلرمان بعدم التحاق الفرد ذي الفئة العمرية من            -١٤٢

 ١٦ حنـو  من مل ينه الدراسة االبتدائية وبلغت نسبة احلرمان على مستوى احلضر    وأاالبتدائية  
مور منها القدرة االقتصادية ومـدى      أ يف املائة وهذا يبني عدة       ٤١لغت  يف املائة ويف الريف ب    

 والـوعي   األسـر التسهيالت اليت يوفرها النظام التعليمي يف احلضر فضالً عن الطموح لدى            
ه بأمهية الدراسة وعند مالحظة تلك النسب جند تبايناً واضحاً بني الريف واملدينة ولعل مـرد              

 يف األمهـات  يف املائة مـن  ٦٤ن حنو   أ اإلحصائيات فقد بينت    اإلناث املوقف من تعليم     إىل
 من تعليم اإلناث تقابل     أمهية أكثر الذكور   األوالد تعليم   أنالريف العراقي يوافقن بشدة على      

 يف الريف الاليت ال يتمنني لبناهتن       األمهاتن نسبة    أ كما  يف املائة يف احلضر،    ٤٢بة  ذلك نس 
  . يف املائة٣٤احلصول على شهادة أعلى من االبتدائية تبلغ 

   املدرسة االبتدائيةإىلالوقت املستغرق للوصول     
 زاد عن الطالب من قطع هذه املسافة        إذا املدرسة   إىليعترب الوقت املستغرق للوصول       -١٤٣

 الرغبـة يف     عدم أو املدرسة ومنها فقر األسر وعدم متكنهم من دفع أجور النقل            إىلالطويلة  
ن التباين بني التحاق الذكور بنسب أعلى مـن         أ املدارس ويؤكد لنا ذلك ب     إىل البنات   إرسال
  .  أسباب اجتماعية وثقافية وميكن اعتباره متييزاً ضد املرأةإىل يعود اإلناث

  األنشطة الرياضية     
ن فتقام  األنشطة الرياضة بأوجهها كافة مفتوحة أمام البنات حسب رغبتهن وكفاءهت           -١٤٤

 األنديـة البطوالت والدورات لتشجيع املنافسة بينهن ضمن املنافسات املدرسـية، وتقبـل            
 ختصص كوادر نسائية هلـذا      إذ النساء بني صفوفها وهتتم بالتدريب النسوي        اخنراطالرياضية  

 ضمن أعضاء رئاسة اللجنة األوملبية العراقية وهي اجلهة املنظمة لكـل            امرأةاجلانب وتوجد   
ِمَد درس التربيـة    عراق بتنشيط اجلانب الرياضي أُعت     ال والهتمام الرياضية يف العراق،     شطةاألن

وتـدرس هـذه   ). ، االبتدائية، الثانوية  األطفالرياض  (الرياضية درساً منهجياً ضمن املراحل      
جل عدم حرمان النـساء     أ ومتخصص ضمن كلية التربية الرياضية، ومن        أوسعاملادة بشكل   
 دراستهن اجلامعية يف هذا اجلانب فقد افتتحت كلية التربيـة  إكمال بالرغبة يف اللوايت يتمتعن 

 الرياضية للبنات تقبل النساء فيها فقط وتديرها وتدرس فيها املتخصـصات مـن العناصـر              
 الرياضية واملـسابقات    باألنشطةالنسوية، كما تشارك النساء من ذوات االحتياجات اخلاصة         

  .لعراقيات ميداليات بطوالت دولية وحمليةوقد نالت كثري من النساء ا
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   ٢٠١٤-٢٠١٠خطة التنمية الوطنية     
 هذه اخلطة مبوضوع التعليم والنـهوض بواقعـه، ونتيجـة اإلحـصائيات             اهتمت  -١٤٥

ستراتيجية لتعمـل   اوالدراسات املتواصلة لتشخيص أسباب ترديه توصلت اخلطة إىل أهداف          
  :ا يلياجلهات املعنية على حتقيقها على حنو م

، مبعدل زيادة سـنوية     ١٣٣٠٤٩أن يكون عدد األطفال يف مرحلة رياض األطفال          •
ي مبعـدل   يف سنة اهلدف أ٤٤١٧، وزيادة يف أعداد املعلمات تبلغ    ٢٢١٧٥قدرها  

  ؛٧٥٠زيادة سنوية مقدارها 
 طالبـاً   ٩٨٩٠٩٩ فاملخطط أن يصل عدد الطالب فيها إىل         االبتدائيةأما يف املرحلة     •

ة يف زيـادة     وبذلك ستكون هناك حاج    .٥٦٩٠٨ة بزيادة للمعلمني    وتكون احلاج 
  ؛٢٦١٥عدد املدارس إىل 

 طالبـاً يف  ١٨٤٧١١٢ويف املرحلة الثانوية فال بد من أن يكون عدد امللتحقني فيها          •
 أي ١٧١٩١ لزيادة املدرسني يف سنة اهلدف اىلاإلضافيةسنة اهلدف، وستبلغ احلاجة 
 وهذا يقتضي أن تكون احلاجـة اإلضـافية إىل          ٢٨٦٥مبعدل زيادة سنوية قدرها     

  ؛١٦٢ أي مبعدل زيادة سنوية قدرها  مدرسة يف سنة اهلدف٩١٣املدارس 
 ٧٢١٨٨أما يف جانب التعليم املهين فسريتفع عدد امللتحقني يف املدارس املهنيـة إىل       •

 .ساً مدر ٨٧٠ املدرسني واملدربني    طالباً يف سنة اهلدف، وستبلغ احلاجة اإلضافية إىل       
  ؛ مدرسة٧٣ضافية إىل املدارس فهي احلاجة اإل أما

 ٧٨٠٧٢ يف سنة اهلدف سـيبلغ       هباوأما معاهد إعداد املعلمني فإن عدد امللتحقني         •
 أي مبعدل زيادة    ٤٧١، وسيبلغ عدد املدرسني     ١٣١٦٢مبعدل زيادة سنوية قدرها     

 ٩أي مبعـدل     معهـداً    ٥٤، أما احلاجة إىل زيادة املعاهد فستبلغ        ٧٨سنوية قدرها   
  ؛معاهد سنوياً

، ويف املعاهـد  ٣٠٨٧٤٥وسيبلغ عدد الطلبـة امللـتحقني يف التعلـيم اجلـامعي        •
 يف سنة اهلدف ومبعدل زيادة سنوية       ٦١٦٤٦، ويف اجلامعات التقنية     ٤٢٩٥٨ التقنية
 للكليـات   ١٠٢٧٤ للمعاهد التقنيـة و    ٧١٦٠ و  للتعليم اجلامعي  ٥١٤٥٧ قدرها
 يف التعليم اجلامعي ومبعدل زيـادة       ٢٠٣٠ التدريسيني   وستكون احلاجة إىل  . التقنية

 ومبعدل  ٢٠٥٨، واحلاجة اإلضافية للتدريسيني يف التعليم التقين        ٣٣٨سنوية قدرها   
  ؛ يف سنة اهلدف٣٤٣ة سنوية قدرها زياد

 ٩٠أما يف جمال حمو األمية فستكون احلاجة اإلضافية إىل املعلمني يف سنة اهلدف حنو                •
  ؛ ألف مركز٦٠ة مبحو األمية حبدود املتخصص راكزألف معلم وإىل امل

 من املعلمني يف سنة اهلدف أي مبعدل        ٢٠٧أما لفئة اليافعني فستكون احلاجة اإلضافية إىل         •
  .٤ مدرسة أي مبعدل زيادة سنوية قدرها ٢٥، وللمدارس حنو ٣٤زيادة سنوية قدرها 
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  التعليم يف إقليم كردستان     
 سجلت حمافظة السليمانية مساواة النـوع       ،٢٠٠٨بشرية لعام   وفق تقرير التنمية ال     -١٤٦

 يف املائة للمدارس الثانوية من خالل       ١٠٠االجتماعي يف جمال التعليم، فقد زادت النسبة عن         
تطبيق قانون إلزامية التعليم يف املرحلة األوىل للذكور واإلناث األمر الذي دفع باإلنـاث إىل               

 املناطق الريفية اليت تسودها املمارسات العـشائرية حيـث    يف سيما ال يف الدراسة و   االخنراط
  . تشكل املرأة نسبة كبرية من األيادي العاملة غري مدفوعة األجر

  :تية لشؤون املرأة باإلجنازات اآلاإلقليمكما قامت وزارة   -١٤٧
  ؛ حملاولة القضاء على هذه الظاهرة اإلناث عن التعليمانقطاعمسح ميداين لدراسة أسباب  •
، وتركـز   االجتماعيةوضع سياسة تربوية تسعى إىل إرساء أسس املساواة والعدالة           •

اغتها ويف مجيع على إشراك املرأة يف وضع السياسات التربوية والسياسات العامة وصي
  ؛املراحل الدراسية

  ؛)االبتدائية( يف املرحلة األوىل تطبيق قانون التعليم اإللزامي •
يف مراحل التعليم وبالتنسيق والدعم من قبل املنظمات        تعزيز وجود املدارس املختلطة      •

  . الدولية واحمللية

  ١١املادة     
 حقوق العمال وظل هذا القانون نافـذاً        ١٩٨٧ لسنة   ٧١كفل قانون العمل املرقم       -١٤٨

ومل يلغ حىت اآلن، ومن أهم ما جاء فيه مضامني تكفل احلصول على العمل وعلى أجر يكفي 
ساسية، على وفق نوع العمل وكميته يتم حتديد األجر، كما راعـى         لسد حاجات العامل األ   

 مـن   ٤م(مبدأ املساواة بشأن العمل الذي يتساوى فيه اجلنسان والذي يتم يف ظروف مماثلة              
كما خصص القانون فصالً كامالً عن حقوق املرأة العاملة ومحايتها من خالل إلزام           ). القانون

ة حبقوقها وواجباهتا بوضع نسخة من األحكـام اخلاصـة   صاحب العمل لتعريف املرأة العامل    
حبمايتها يف لوحة اإلعالنات يف مقر العمل،كما حدد املهن اخلطرة على املرأة العاملة ومنها،              
األعمال الشاقة الضارة بالصحة، واألعمال اإلضافية بالنسبة للمرأة احلامل حفاظـاً علـى             

 ١١ العامالت فترات راحة يومية ال تقل عن         صحتها ومحلها، واألعمال يف الليل بشرط منح      
 صباحاً لضمان أخذ راحة     ٦-٩ ساعات يف الفترة الليلية بني       ٧ساعة متوالية تكون من بينها      

 يوماً وبراتب تام،    ٧٢ا  هتوللمرأة احلامل إجازة محل ووالدة قبل الوضع وبعده مد        . كافية هلا 
أشهر وبراتب تام وتعترب هذه     ) ٦( والبالغة   وجيوز لألم املوظفة التمتع بإجازة األمومة اخلاصة      

اإلجازة خدمة ألغراض التقاعد، ويف حاالت معينة ومبوجب تقرير صادر عن اللجنة الطبيـة             
وهلا احلق بالتمتع بإجازة أمومة بدون أجور ال تزيـد      . أشهر) ٩(جيوز أن متدد هذه املدة إىل       

 االستفادةجيوز هلا    ة الواحدة، وال  على سنة لغرض رعاية طفلها الرضيع الذي مل يكمل السن         



CEDAW/C/IRQ/4-6 

GE.13-40258 54 

من اإلجازة يف غري أغراضها ويسمح هلا بفترة إرضاع أثناء يوم العمل ال تزيد على سـاعة                 
 طفلـها  احتـاج واحدة، وتعفى من العمل املرأة اليت هلا طفل أو أكثر دون سن السادسة إذا  

العمل توفري وسائل راحة املريض لرعايتها ال تزيد على ثالثة أيام عن كل حالة وعلى صاحب 
كما تستحق املوظفة األرملة أي اليت توىف عنها زوجهـا          . خاصة هلا حسب متطلبات العمل    

 كردستان فتستحق املرأة إجازة     إقليمأما يف   .  براتب تام  اً يوم ١٢٠إجازة عدة شرعية مدهتا     
  .ما بعد الوالدة ملدة سنة وبراتب تام وخمصصات كاملة

، والترجيح يكون   واالختباراتنفسها   للحصول على عمل املعايري   وخيضع املتقدمون     -١٤٩
للمؤهالت املطلوبة من شهادة وخربة وتـدريب         على درجة أعلى يف التقييم وفقاً      ملن حصل 

سابق، ويبقى دور اآلليات املؤسسية والتدخالت احلكومية دوراً أساسياً وحيويـاً يف تعزيـز      
 منع التمييز يف العمل وشغل      اتفاقيةماً إىل   ضمناً  اق طرف املساواة ونشري هبذا الصدد إىل أن العر      

 ٢٠٠٣، وقد كانت الدولة قبل      ١٩٥٩يونيه  / حزيران ١٥ منذ   ١٠٠/١٩٥٨الوظائف رقم   
 يف املائـة    ٤٦ذ بلغت نسبة النساء العامالت يف العراق        إاملستخدم الرئيسي للنساء يف العراق      

  .من العاملني يف القطاع احلكومي
ـ         وتنطبق ا   -١٥٠ للتعليمـات  اً  ملعايري نفسها يف حتديد األجور والرواتب لكال اجلنسني وفق

 ١٩٦٠ الـصادر يف سـنة       ٢٤واللوائح الصادرة مبوجب قانون اخلدمة املدنية ذي الـرقم          
 ٢٨ وقد كـان العـراق قـد انـضم بتـاريخ             ١٩٨٧ لسنة   ٧١وقانون العمل    وتعديالته

 مع اإلشـارة إىل أن      ١٠٠/١٩٥١ رقم    املساواة يف األجور   اتفاقية إىل   ١٩٦٣أغسطس  /آب
 وغالباً ما تـصرف للـزوج       اتفاقهماخمصصات الزوجية تصرف ألي من الزوجني وحسب        

 مـن قـانون     ٤٣وحسب املادة    . الرابطة الزوجية  احناللوتقطع هذه املخصصات يف حالة      
تمييز إال أن املمارسات على أرض الواقع تشري إىل وجود بعض ال          .  املعدل ٢٤اخلدمة املدنية   

يف القطاعات غري احلكومية كالقطاع اخلاص إذ يكون طلب التعيني حمصوراً يف الذكور فقط              
 كما نص عليها قانون العمل للعامالت مبنح إجازات   لاللتزامكي يتالىف هذا القطاع خضوعه      

  .املشار إليه كإجازة الوالدة وما قبلها وما بعدها
 مهنتها أو نوعية    اختيارحجب حق املرأة يف     وليس يف سياسة احلكومة ما يؤدي إىل          -١٥١

عملها وجتري التقييمات السنوية ملوظفي الدولة كافة وفقاً ملؤشرات مركزية تستبعد معيـار             
 دون  اختـاذ اجلنس وتعتمد معيار الكفاءة وسنوات اخلدمة واألداء الفاعل وال جترب املرأة على             

 انـضم  الدولية اليت    االتفاقياتها وكذلك    العراق مبوجب قوانينه املشار إلي     التزمرضاها وقد   
 بشأن إلغاء العمل اإلجبـاري والـيت   ١٠٥/١٩٥٧إليها كاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم      

 املتعلقة بالعمل اجلـربي     ٢٩/١٩٣٠ ورقم   ١٩٥٩يونيه  / حزيران ١٥انضم إليها العراق يف     
  .١٩٦٢توبر أك/ تشرين األول٢٧ إليها العراق بتاريخ انضماإللزامي واليت  أو
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واعتمدت احلكومة سياسة تطوير وزيادة بناء قدرات العاملني فيها من كال اجلنسني              -١٥٢
يف هذا الشأن وبالتعاون والدعم املباشر من         وحرصت على التوازن اجلندري    ٢٠٠٣بعد عام   

وتشري نتائج مـسح    . املنظمات الدولية واألجنبية لرفع مستوى أداء العاملني يف أجهزة الدولة         
 ليصل  ٢٠٠٣ يف املائة لعام     ٤٤,١ من   االقتصادي معدل النشاط    ارتفاعالتشغيل والبطالة إىل    

. ٢٠٠٨ يف املائـة يف عـام      ٤٦,٨ إىل اخنفـض نـه   أ إال .٢٠٠٥ يف املائة عام     ٤٩,٥إىل  
وانعكست هذه املؤشرات على سوق العمل بني احلضر والريف وكذلك بني اجلنسني وبقيت             

 مشاركتها يف النشاط    ارتفاعإىل الرجل منخفضة جداً على الرغم من        مشاركة املرأة بالنسبة    
  .٢٠٠٨ يف املائة عام ١٨ وبلغت ٢٠٠٣ يف املائة عام ١٤,٢ من االقتصادي

 على مواصلة تدريب العمال وزيادة خرباهتم االجتماعيةوعملت وزارة العمل والشؤون   -١٥٣
املهنية واإلنتاجية، وفتحت الـدورات     هم وكفاءهتم   ئمن كال اجلنسني من أجل رفع مستوى أدا       

التدريبية اخلاصة بزيادة خربات النساء العامالت لتدريبهن يف جمـاالت اخلياطـة، واحلالقـة،              
  . احلاسوب، وتطوير مهاراهتن التعليمية واملهنية، وتعليم اللغة العربية واإلنكليزيةواستعمال

دان العمل وهلذا الغرض مت تعـيني       واهتمت هذه الوزارة مبتابعة أوضاع املرأة يف مي         -١٥٤
 والسيكولوجية للقيام بزيارات ميدانية ملعرفة  االجتماعيةمفتشات متدربات على أوضاع املرأة      

 واالتفاقيـات مدى مالءمة وضع املرأة العاملة مع التشريعات الوطنية كقانون العمل النافـذ             
  .الدولية املهتمة هبذه اجلوانب اليت صادق عليها العراق

 ١٩٧٨ الـصادر يف     ٣٩ للعمال املـرقم     االجتماعيتناول قانون التقاعد والضمان       -١٥٥
يزال نافذ املفعول حاالت العجز، والشيخوخة، وعدم القدرة على العمـل والـيت             والذي ال 

تقدرها جهات طبية متخصصة على وفق إجراءات وفحوصات علمية يتم علـى أساسـها              
على أساسها مشول العمال رجاالً ونساًء بالضمان  درجات احلاالت املذكورة ليصار احتساب

 على إدارة مباشرة لدور رعاية املسنني       االجتماعيةوتقوم وزارة العمل والشؤون     . االجتماعي
 ٦٠سنة بالنسبة للنساء و    ٥٥اليت تقبل كبار السن ممن يفتقدون الرعاية األسرية لألعمار من           

دور تتوزع ما بني بغداد، ونينوى، وكربالء،        ٦سنة بالنسبة للرجال، ويبلغ عدد هذه الدور        
والنجف، والديوانية، والبصرة وتقدم خدماهتا املختلفة من مأكل وملبس وخدمات صـحية            

وقـد   . شـهرياً   دوالراً ٢٥ وترفيهية إضافة لتخصيص مصرف جيب يقرب من         واجتماعية
لعمل علـى    يقضي با  االختصاص للجهات ذات    اً إلزام ٢٠٠٥تضمن الدستور العراقي لعام     
تكفل : أوالً" منه   ٣٠ والصحي وحسب نص املادة      االجتماعيإصدار قانون يكفل الضمان     

 والصحي، واملقومـات   االجتماعي الضمان   - وخباصة املرأة والطفل     -الدولة للفرد واألسرة    
: األساسية للعيش يف حياة حرة كرمية، تؤمن هلم الدخل املناسب، والسكن املالئـم؛ وثانيـاً   

 والصحي للعراقيني يف حال الشيخوخة أو املرض أو العجز          االجتماعيدولة الضمان   تكفل ال 
 خلوف والفاقـة،  اعن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من اجلهل و             

  ".وينظم ذلك بقانون وتوفر هلم السكن واملناهج اخلاصة لتأهيلهم والعناية هبم،
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 منح راتب الرعايـة االجتماعيـة       ١٩٨٠ لسنة   ١٢٦جتماعية  أقر قانون الرعاية اال     -١٥٦
ومشول عدد من األرامل واملطلقات والعاجزين وكبار السن والعاطلني عن العمل الراتب على             

 هذا القانون مع متطلبات املرحلـة الراهنـة         مبادئوفق التعليمات واألنظمة وألجل تطوير      
األيتام، واملشردين مـن األطفـال،      (م إىل    الفئات اهلشة بشكل عا    احتياجاتفيها تأمني    مبا

واملعوقني، واملسنني، واألرامل، واملطلقات، والنساء املعيالت ألسرهن، واملشردين، واملهجرين 
 بإعداد مقترح قانون شـبكة      االجتماعية، فقد قامت وزارة العمل والشؤون       )قسراً وغريهم 

  .تصة لدراسته واملصادقة عليه وهو معروض حالياً على اجلهات املخاالجتماعيةاحلماية 
 املساندة الالزمة لتمكني الوالـدين مـن        االجتماعيةاخلدمات   وسعت الدولة لتوفري    -١٥٧

قامت وزارات الدولة بإنـشاء دور        العائلية والتربوية وبني عملهما، إذ     اهتماماهتمااجلمع بني   
أطفال املـوظفني   حضانة داخل أبنيتها ويف بعض مديريات هذه الوزارات واملؤسسات تضم           

من كال اجلنسني، ومن املؤسف أن بعض دور احلضانة هذه قد تعرضت إىل اإلبادة ومن فيها                
 وزاريت  استهدفتعلى سبيل املثال تلك اليت      ) التفجريات(من األطفال إثر األعمال اإلرهابية      

ـ  . املالية والعدل وذهب جراء ذلك أعداد كبرية من األطفال         ضانة ويوجد العديد من دور احل
  . منظمات غري حكومية تدار من قبل نساء ذوات اختصاص أو

  ١٢املادة     
 ينـصب يف    هتمامـاً اشكل موضوع صحة الفرد واألسرة لدى احلكومات العراقية           -١٥٨

 وشرع هلذا احلق يف قانون الـصحة        اإلنسانإعمال حق التمتع بالصحة بأنه حق من حقوق         
 الذي جاء عرب نصوصه ضمانات لرعاية األمومـة          والنافذ لغاية اآلن   ١٩٨١ لسنة   ٨٩العامة  

 .وهذه احلقوق متاحة ضمن القانون للجميع بال متييـز        ...  والطفولة وكذلك صحة األسرة   
لكل عراقي احلـق  : أوال" منه بنصه على     ٣١وقد ضمن الدستور العراقي ذلك مبوجب املادة        

ل الوقاية والعـالج بإنـشاء      يف الرعاية الصحية، وتعىن الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائ        
لألفراد واهليئات إنشاء مستـشفيات      :خمتلف أنواع املستشفيات واملؤسسات الصحية؛ وثانياً     

ويشكل ". وينظم ذلك بقانون   وبإشراف من الدولة،   مستوصفات أو دور عالج خاصة،     أو
وقد . ٢٠٠٩ يف املائة من جمموع اإلنفاق العام لعام         ٦اإلنفاق احلكومي على قطاع الصحة      

 وتعرضت  واحتاللعاىن هذا القطاع من التحديات اليت واجهت العراق من حروب وحصار            
البىن التحتية للدمار والسرقة نتيجة أعمال السلب والنهب اليت أعقبت سقوط النظام السياسي           

  . والفساد اإلدارياإلرهابية ومن بعدها العمليات ٢٠٠٣عام 
ية القائمة على جانب توفري اخلـدمات املتعلقـة   إن وزارة الصحة هي اجلهة احلكوم   -١٥٩

عن املـستوصفات   قضيته ونواحيه فضالً أبالصحة وتتوزع مستشفياهتا على مجيع احملافظات و      
مد هذه الوزارة يف تقدمي خدماهتا على أطباء اختـصاصيني          توتع. واملراكز الطبية املتخصصة  

لى تدريبهم وزيادة عددهم    ومالكات متريضية ومساعدة من خمتلف االختصاصات وتعمل ع       
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 من  ١٩٩٨مبا يتناسب مع حجم احلاجة إليهم حيث كان عدد الكوادر الطبية والصحية لعام              
 ٢٠٠٨ وأخذت أعدادهم بالتزايد حيث بلغت عام        ٢٦١٨١ ومن اإلناث    ٤١٩٧٣الذكور  

  ).٩انظر اجلدول  (٤٧١٦١ ومن اإلناث ٩٩٦٨٩من الذكور 
 تقـدم  ٢٠٠٨ مستـشفى لغايـة    ٢١٠ )احلكومية (ويبلغ عدد املستشفيات العامة     -١٦٠

اخلدمات الطبية العامة واملتخصصة ومنها اخلدمات اليت تقدم إىل املرأة قبل الوالدة وأثناءهـا              
  .وتتركز يف املناطق احلضرية .وبعدها
من الرعاية الصحية والطبية للمواطنني فقد أجازت وزارة         ومن أجل تغطية أكرب قدر      -١٦١

وخاصة مستشفيات الوالدة اليت تلجأ هلا النساء       ) األهلية(ستشفيات اخلاصة   الصحة إنشاء امل  
يف عمليات الوالدة الطبيعية والقيصرية بسبب املتابعة الدقيقة، والنظافة نظراً حملدودية قـدرهتا             

 منـها،   االسـتفادة يتيح لكل األسر     ، وتوفر العالج لكن بأسعار مرتفعة وهذا ال       االستيعابية
  .ستشفيات احلكومية نظام اخلدمة اخلاص بأسعار مدعومةتقدم امل كما
يزال هناك نقص حاد يف املالكات الطبية املوجودة يف املستشفيات واملراكز       إال أنه ال    -١٦٢

الصحية وخصوصاً من الطبيبات الاليت يتطلب تواجدهن يف مستشفيات الوالدة واألطفـال            
البـصرة مـثالً بلـغ عـدد        ، ففـي حمافظـة      ٢٠٠٨لكن حصل حتسن ملحوظ بعد عام       

 لكن هذا النقص    ٢٠٠٩ عام   ٢٥١٧ هذا العدد إىل     وارتفع طبيبة   ٦١٢ منهم   ١٧٦٢ األطباء
يف هذه الكوادر والذي ينعكس مباشرة على متتع املواطن حبقه يف نيل الرعاية الصحية يعـود                

  :إىل سببني
العـراق  هجرة العقول العلمية وبضمنهم األطباء املتخصصني واخلرباء إىل خـارج            '١'

ـ  واسـتغالل لتعرضهم للقتل من قبل اجلماعات اإلرهابية        ز الدوليـة هلـذه      املراك
  ؛الوطنية الكفاءات

نظـراً   )املستشفيات األهلية (جلوء البعض منهم للعمل ضمن القطاع الطيب اخلاص          '٢'
  . تدره عليهم من مبالغ طائلة ملا

 من اإلناث   ١٣٨٢٨ و  من الذكور  ٢١٤٤٣ويف إقليم كردستان تبلغ مالكات وزارة الصحة        
  .٢٠٠٩لعام 
وتقدم وزارة الصحة خدمات الرعاية الصحية لألم والطفل وكل ما يتعلق بـصحة               -١٦٣

األسرة فتباشر مسؤولياهتا من خالل الفحص األويل للمتقدمني للزواج وبيان مدى صالحيتهم 
لقاحات وكـل   بتقدمي اخلدمات أثناء احلمل وعند الوالدة وحتصني األطفال بال        اً  لذلك ومرور 

  .ذلك يتم من خالل مراكز طبية متخصصة
ىل ما بعد التغـيري  إ و١٩٩٨العراق منذ عام  هباوبسبب الظروف غري املستقرة اليت مر         -١٦٤

 وما نتج عن حاالت الشغب والعنف وحرق املستشفيات واملباين احلكومية فقد            ٢٠٠٣يف عام   
  : من خالل املتوفر منها نستطيع تأشري اآليتنهأفقدت اغلب اإلحصاءات املؤشرة هلذا الواقع إال 
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 ٣٥بلغت نسبة الوفيات لألطفال دون سـن اخلامـسة ولكـال اجلنـسني                )أ(  
 ١٠٠٠ لكـل   ٣٦ إىل فقد وصـلت     ،٢٠٠٨أما يف عام    . ٢٠٠٧ والدة حية عام     ١٠٠٠ لكل

 مولـود حـي يف      ١٠٠٠ حالة لكـل     ٣٢ وشكلت نسبة وفيات األطفال الرضع       ،والدة حية 
  ؛هانفس السنة

 ١٠٠٠٠٠ لكل   ٨٤ بلغت   ٢٠٠٧،  ٢٠٠٦ونسبة وفيات األمهات لعامي       )ب(  
  ؛٢٠٠٧ والدة حية لسنة ١٠٠٠٠٠ لكل ٤٧ويف إقليم كردستان بلغت . والدة حية
أما الوالدات اليت جتري بإشـراف مـوظفي وزارة الـصحة مـن ذوي                )ج(  

  ؛٢٠٠٨ يف املائة لعام ٧٩,٩د بلغت االختصاص فق
 يف  ١,١ موانع احلمل شكل معدل استخدام الرفال نسبة         الاستعمومن بني     )د(  

  ؛ املائة من مستخدمي هذه الوسائل يف٨,٤٩املائة من جمموع 
بينت إحصاءات انتشار فريوس نقص املناعة الواردة من مركز السيطرة على         ) ه(  
 من) ١٠٠٠٠٠٠ لكل ٠,٠١(ن معدل اإلصابة بفريوس نقص املناعة هو أ االنتقاليةاألمراض 

 حامل يف تلك السنة، ومل تـسجل        المرأة، علماً أن هناك إصابة واحدة       ٢٠٠٤اإلناث لعام   
  .٢٠٠٩، و٢٠٠٨، و٢٠٠٧، و٢٠٠٦، و٢٠٠٥ و،٢٠٠٣أي إصابة لألعوام 

 مـن عمـره     األوىلوتبدأ التحصينات واإلجراءات الوقائية لألطفال منذ األشـهر           -١٦٥
 وتشري اإلحصاءات املتـوفرة     .)، والتايفوئيد الكزاز، واحلصبة  (:ويستمر معه بالنسبة ألمراض   

 ٢٠٠١ن نسبة األطفال البالغني من العمر سنة واحدة من احملصنني ضد احلـصبة يف عـام                 أ
 ، يف املائة  ٦٦,٨ فكانت   ٢٠٠٣ يف   أما ، يف املائة  ٧٩ بلغت   ٢٠٠٢  يف املائة، ويف   ٧٣ بلغت
 ٢٠٠٦ائـة، ويف     يف امل  ٧٥,٥ أصـبحت    ٢٠٠٥ يف املائة، ويف     ٨١,٧ بلغت   ٢٠٠٤ ويف

 ٢٠٠٨رتفعـت يف   ا و ،٢٠٠٧ يف املائة عام     ٦٣,٨ يف املائة، وسجلت النسبة      ٦٩,٩كانت  
  . يف املائة٨٠,٢٤لتبلغ 
ويتم إجراء الفحوصات الطبية السريرية واملختربية الالزمة للتأكـد مـن سـالمة               -١٦٦

ألحـوال  مراض السارية ومالءمة بعضهم لبعض وحيمـي قـانون ا         املتقدمني للزواج من األ   
  .يسبق عقد الزواج يف احملكمةاً الشخصية هذا اإلجراء ويعده إجراًء أساسي

وجتري الوالدات يف مستشفيات خاصة جمهزة مبالكات طبية وصحية وبلغت نـسبة       -١٦٧
 يف املائـة    ٩,٧٩الوالدات اليت جتري بإشراف هؤالء املـوظفني مـن ذوي االختـصاص             

هذه املالكات من خـالل إشـراكها يف دورات          كما اهتمت الوزارة بتدريب      ٢٠٠٨ لعام
فقـد أوفـدت    . ومؤمترات وورش عمل تدار خارج العراق وملختلف الدول للتزود باخلربة         

نكلترا واهلند ومبشاركة منظمة الصحة العاملية وإىل جهـات         إ إىل كل من     ٢٠٧٨يقارب   ما
ـ         إىلأخرى، هذا باإلضافة     ارات العـاملني    تنفيذ دورات تدريبية داخل العراق لتطـوير مه

  . مشاركاً من خمتلف االختصاصات١٢١٣ استهدفت
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  بعض االجنازات اليت ختص صحة األسرة     
يعتمد الرعاية الصحية األوليـة ركيـزة يف تقـدمي          اً  صحياً  تبنت وزارة الصحة نظام     -١٦٨

  املقدم للمواطن مع   األولاخلدمات الصحية على وفق معايري اجلودة باعتبارها مستوى اخلدمات          
املراكـز  (والثالـث   ) املستـشفيات العامـة   (ضمان تكامل تلك اخلدمات مع املستوى الثاين        

من خالل تطبيق نظام اإلحالة على وفق سياقات وضوابط دقيقة، فضالً عن التوسع       ) التخصصية
  :جناز اآليتإيف تطبيق نظام طب األسرة يف املراكز الصحية لتقدمي خدمات نوعية، وقد مت 

ام العمل يف مراكز الرعاية الصحية األولية والعمل بنظام اإلحالـة       تطوير نظ   )أ(  
  يف املؤسسات الصحية لضمان خدمات نوعية على املستويات كافة؛

 أما  ٢٠٠٨ مراكز عام    ٦نظام طب األسرة    تطبق  بلغت املراكز الطبية اليت       )ب(  
 هذا النظام بفتح    ويتمثل.  مركزاً قيد التطبيق   ١٧ مراكز وهناك    ٨ فبلغ عددها    ٢٠٠٩ يف عام 

ملفات لكل أفراد األسرة ومتابعة الوضع هلم بشكل مستمر ويقتصر العمل به ضمن الرقـع               
اجلغرافية احملددة وال جيوز جتاوزها، وهو أحد أنواع اخلدمات الصحية اليت من خالهلا تتـابع               

  صحة األم والطفل وعند جناح هذه التجربة سيتم تعميمها على احملافظات كافة؛
استحداث صاالت والدة وردهات طوارئ يف العديد من مراكز الرعايـة             )ج(  

يف خمتلـف   )  مركـزاً  ١٢٣(الصحية األولية يف املناطق النائية حيث بلغ عدد تلك املراكـز            
  ؛ ٢٠٠٨ يف عام ٢٣  ب مقارنة ٢٠٠٩حمافظات العراق لعام 

كات تطوير خدمات نقل الدم من خالل حتديث نظام العمل وتدريب املال            )د(  
  العاملة فيه وتأهيلها؛

إصدار قانون مينع مبوجبه التدخني يف دوائر الدولـة واحملـالت العامـة،               ) ه(  
  وختصيص أماكن معينة للمدخنني وفرض غرامة مالية على املخالفني؛

الـضغط  ( للسيطرة على األمراض غـري االنتقاليـة         مركزاً) ٤١(تأسيس    )و(  
   والكشف املبكر؛ومن خالل تطبيق نظام الرصد) والسكري
اعتماد نظام الكشف املبكر والتشخيص الدقيق حلاالت سـوء التغذيـة يف       )ز(  

  مراكز الرعاية الصحية األولية؛
تنفيذ احلمالت املستمرة للسيطرة على مرض شلل األطفال واحلصبة والكـزاز             )ح(  

  وسع للتحصني؛خلفض نسبة اإلصابة واعتماد هذا األسلوب ملتابعة املتسربني من الربنامج امل
إعداد خطط استثنائية للسيطرة على األوبئة واألمراض االنتقالية ومن خـالل             )ط(  

تأمني األدوية واملستلزمات العالجية والساندة وتدريب املالكات الطبية والصحية على الرصـد            
الوبائي والسيطرة على نواقل األمراض حيث مت تسجيل اخنفاض يف حاالت الكـولريا املثبتـة               

 مع تسجيل حالة مالريـا      ٢٠٠٨حالة عام   ) ٩٢٦ (إىل ٢٠٠٧يف عام   ) ٤٦٩١(تربياً من   خم
  ؛٢٠٠٧حاالت عام ) ثالث(  ب مقارنة ٢٠٠٨حاالت مستوردة عام ) ثالث( و)واحدة(حملية 
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 وبشكل جماين ولكافة املستويات األولية والثانوية والثالثية إسوة         املرأةحتصل    )ي(  
ثناء احلمل والوالدة والفحص الدوري ملـا بعـد         أحة خدمات   بالرجل كما تقدم وزارة الص    

 ويبلـغ  ١٩٨٩ لسنة ٨٩الوالدة ومحالت التلقيح والتوعية الصحية ضمن قانون الصحة رقم     
وهناك  .٢٠٠٨ مركزاً عن عام ١٧٩ بزيادة ٢٠٠٩ عام ٢١٦٨عدد املراكز الصحية األولية   

دم خدماهتا يف جماالت تنظـيم األسـرة        املراكز الصحية املتخصصة بالصحة اإلجنابية اليت تق      
 أنواعه، وقد بلغ عدد املستفيدات مـن اخلـدمات       اختالفوالعالج اخلاص مبنع احلمل على      

وتبقى مسألة حتديـد    .  مراكز صحية  ٥ من خالل    ٢٠٠٩ مستفيدة خالل عام     ٧٤٢املقدمة  
رائح كبرية مـن    النسل مرتبطة مبدى الوعي الصحي للمرأة وتأثري اجملتمع وعاداته فال متلك ش           

  النساء الثقافة الصحية الالزمة وخاصة يف األرياف والشرائح الفقرية؛
 ١٠٠٠ سرير لكـل     ١٠٥تنفيذ مشروع العشر مستشفيات للوصول إىل         )ك(  

  نسمة من السكان؛
عداديات التمريض النـسوية    إهتيئة املالكات التمريضية النسوية من خالل فتح          )ل(  

   اخلاصة بالرجال لسد النقص يف املالك التمريضي النسوي؛ فقط وغلق إعداديات التمريض
استخدام التقنيات احلديثة يف الكشف املبكر عن األمراض والبـدء بنظـام              )م(  

العالج السرطاين اجلديد والتسجيل السرطاين وتقدمي خدمات صحية بنوعية عالية من خالل            
وكذلك استخدام التقنيات . دستان كرإقليمالعيادات االستشارية واملستشفيات التخصصية يف 

احلديثة يف الكشف املبكر عن أمراض السرطان بشكل عام وكذلك سرطان الثـدي عنـد               
 حالة إصابة بسرطان الثدي عند النساء ١٣٢١ وجود إىلالنساء إذ تشري اإلحصائيات الرمسية      

 ٢٢٩٢ سـجلت   ٢٠٠٢ حالة، ويف عام     ٢٠٨١ إىل ٢٠٠١، لتزداد يف عام     ١٩٩٨يف عام   
 متت ٢٠٠٩ حالة أي بنقص طفيف، ويف عام       ٢٠٣٣ فقد سجلت    ٢٠٠٤الة، أما يف عام     ح

مفاحتة عدة منظمات دولية للتعاون وتقدمي الدعم وبالتنسيق مع وزارة التخطيط إلجراء مسح             
  .شامل للمرأة لتمكينها من معاجلة مشاكلها الصحية وفقاً ألساليب علمية مدروسة

 يف املائة من نسبة     ٣٢ إىل أن هذا املرض يشكل نسبة        أما آخر اإلحصائيات فتشري     - ١٦٩
 امـرأة  ٢٠ تصاب   امرأة ألف   ١٠٠السرطانات اليت تصيب املرأة يف العراق ومن بني كل          

  .هبذا املرض
، وارتفعت هـذه    ١٩٩٨ حالة لدى النساء عام      ٢٢٧أما سرطان الدم فقد سجلت        -١٧٠

، ٢٠٠٣ حالة يف عام ٣٤١ لتسجل ، واستمرت باالرتفاع٢٠٠٠ حالة عام ٣٠٤ إىلالنسبة 
 حالة، أي أن الدراسات أثبتت تزايد احتمال اإلصـابة          ٥٩٦ فقد بلغت    ٢٠٠٥أما يف عام    

 امرأة، ١٦٤ إصابة ١٩٩٨بأمراض السرطان لدى النساء، أما سرطان املبيض فقد سجل عام       
 حالة، واخنفـضت النـسبة يف       ٢٧٥ سجلت   ٢٠٠١، ويف عام    ١٦٧ إصابة   ١٩٩٩وعام  
  . أي بنسبة مقاربة٢٤١ فقد سجلت ٢٠٠٤ حالة، أما يف عام ٢٤٩ لتشكل ٢٠٠٢ عام
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  محالت مشتركة    
نه أرغم أنه من الشائع أن سرطان الثدي يصيب النساء يف سن ما بعد اخلمسني إال   - ١٧١

 وتـشري   .بدأ مؤخراً يصيب الفئات الصغرية واملتوسطة بفعل تدين العوامل البيئية والتغذوية          
من النساء يف حالة الكشف املبكر هلذا املـرض،           يف املائة  ٩٥ إمكانية إنقاذ    الدراسات إىل 

فربايـر  / شـباط ١٨وقد شكلت اللجنة العليا للتوعية بالكشف عن سرطان الثدي بتاريخ    
 إطاراً يستجمع الوزارات واجلهود الوطنية كافة كوزارة الصحة وكل من وزاريت            ٢٠٠٨

، واليونيفيم،  العاملية املدين، وبدعم من منظمة الصحة       الدولة لشؤون املرأة ولشؤون اجملتمع    
 من خالل إقامة العشرات من النـدوات    ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨قامت حبملة واسعة خالل عامي      

واملؤمترات، وقد القت هذه احلملة جناحاً من خالل زيادة أعداد املراجعات للجهات الطبية             
، ٢٠٠٨ مراجعـة عـام      ٢٤٢٠ فعلى سبيل املثال، تشري اإلحـصائيات إىل         .املتخصصة

 مراجعة يف حمافظة البـصرة وهـذا العـدد خمـصص            ٤٢٩٧ فقد شهد    ٢٠٠٩  عام  أما
  .مراجعة  ٥٠٠٠   ل

 إطـالق   إىلكذلك سعت وزارة الدولة لشؤون املرأة بالتعاون مع وزارة الـصحة              -١٧٢
  :محالت تستهدف وزارات الدولة كافة بشأن

ع احلمل، والوالدة املأمونة، ورعايـة      ، ووسائل من  اإلجنابيةالتوعية مبعوقات الصحة     '١'
  ؛ اليأس واألمراض املنقولة جنسياًاحلوامل، وأمراض ما بعد سن

مكافحة سرطان الثدي، وأمهية الفحص الذايت والكشف املبكر وما يتضمنه إجـراء             '٢'
ستراتيجية حول مشروع   االكشوفات واملسوحات امليدانية، وبالنتيجة مت وضع خطة        

 حول املرض وبضمنها مناقشة املادة العلمية للتوعيـة         صائياتباإلحاً  للتوعية مدعم 
بأمهية الكشف املبكر عن سرطان الثدي املعدة من قبل جملس مكافحـة الـسرطان              

  ؛هج التربوية يف املدارس الثانويةومفاحتة وزارة التربية لتضمينها املنا
العنف ضـد    باجلانب التوعوي والثقايف يف جمال حقوق اإلنسان ومناهضة          االهتمام '٣'

املرأة حيث مت تشكيل جلنة قيادية عليا برئاسة الوكيل اإلداري للـوزارة وعـضوية              
  . الوزارات املعنية لوضع اخلطط الكفيلة هلذه املهمة

 من قبل وزارة الدولة لـشؤون       ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ستراتيجية لعامي   اومت وضع خطة      -١٧٣
دعمت هذه احلملة من قبـل      املرأة مدعمة باإلحصائيات من أجل مكافحة سرطان الثدي و        

  .www.scbc.gov.iq:  هواإللكتروينوموقع احلملة  .األمانة العامة جمللس الوزراء
  : هتدف إىل٢٠١٣ إىل ٢٠٠٩وقامت وزارة الصحة بوضع خطة مخسية من عام   -١٧٤

  ؛خفض معدالت األمراض والوفيات '١'
  ؛االنتقاليةالسيطرة على األمراض  '٢'
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  ؛طفال دون سن اخلامسة التغذية لألخفض نسب أمراض سوء '٣'
  ؛تأمني غذاء صحي وسليم '٤'
  ؛ الطبية التخصصية وزيادة أعدادهاتطوير املراكز '٥'
  ؛ للكوارثاالستجابةإنشاء وحدات  '٦'
  ؛وفري األدوية واملستلزمات الطبيةت '٧'
  ؛ السياسة الدوائية الوطنيةاعتماد '٨'
  ؛ الرتاهة، والكفاءة املهنيةمبادئتبين نظام مراقبة فعال يعتمد  '٩'
ؤسسات صحية ذات مواصـفات متطـورة وفندقيـة يف بغـداد            إنشاء م  '١٠'

  ؛افظات وتطوير البىن التحتية هلاواحمل
  ؛ يف املائة من امليزانية الوطنية١٠زيادة التخصيصات السنوية بنسبة  '١١'
تأمني املالكات البشرية للحد من الفساد اإلداري يف القطاع الصحي مـن             '١٢'

  ؛فسادستراتيجية الوطنية ملكافحة الخالل تطبيق اال
مت تشكيل جلنة عليا ملتابعة مؤشرات الصحة يف األهداف اإلمنائية برئاسـة             '١٣'

الوكيل اإلداري للوزارة وعضوية الوزارات املعنية ومن أهـدافها حتـسني           
صحة األم والطفل، ومتكني املرأة يف نيل حقها باملساواة مع الرجل ألجـل             

  .ردم الفجوة بني اجلنسني يف جمال الصحة

  ٢٠١٤-٢٠١٠ة الوطنية خطة التنمي    
 امللحة ورمست له أهدافاً مـن  اهتماماهتاوقد مشلت هذه اخلطة الواقع الصحي ضمن     -١٧٥

  :املمكن أن نوجزها باآليت
تقليص معدل عدد املرضى لكل طبيب وزيادة عدد األسرة قياسـاً حلجـم الـسكان،             •

 أعـداد   وتوخي العدالة يف توزيع املؤسسات الصحية على الريف واحلـضر، وزيـادة           
  ؛ا باألجهزة واملستلزمات الضروريةاملؤسسات ذات الوظائف الطبية التخصصية، وتزويده

  ؛ يف املائة وتطويرها٥٠لية بنسبة توسيع املؤسسات الصحية احلا •
 دوائـر   إنشاء مؤسسات صحية متطورة يف مجيع احملافظات لزيادة أعداد اَألِسرة يف           •

  ؛ يف املائة٤١الصحة بنسبة 
الرعاية الصحية األولية من خالل زيادة أعداد املراكز الصحية لتغطية توسيع خدمات  •

  ؛ يف املائة٢٠افظات األخرى بنسبة حاجة دوائر الصحة يف بغداد واحمل



CEDAW/C/IRQ/4-6 

63 GE.13-40258 

 احملافظات مـن اخلـدمات      احتياجاتزيادة أعداد املراكز الطبية التخصصية لتغطية        •
  . املائة يف٥٠بنسبة ) جراحية دقيقة، وتشخيصية، ووقائية(املتخصصة 

  إجنازات وزارة الصحة يف إقليم كردستان    
 كردستان بإيالء توفري اخلدمات الطبية والصحية لكلفـة         إقليمهتتم وزارة الصحة يف       -١٧٦

املواطنني بشكل عام وهتتم بالواقع الصحي للمرأة بشكل خاص ملا يتطلبه هذا اجملـال مـن                
تشفيات واخلدمات واملستلزمات الواجبة     معني من خالل توفري املالكات الطبية واملس       اهتمام

 بصحة  االهتمام له وكشفت لنا املؤشرات يف جمال        حلفظ حياة املواطن وتقدمي العالج الكايف     
  :يلي املرأة ما

 يف املائة، أمـا الـوالدة       ٨٨,١تتم الوالدة على أيادي أشخاص متخصصني بنسبة         •
  ؛ يف املائة٦٧,٨ فتصل نسبتها إىل داخل املستشفيات

رة  يف املائة، وتقدم رعاية مستم     ٨١,٣ وزارة الصحة وسائل منع احلمل بنسبة        توفر •
  ؛ يف املائة٨٠,٢للحوامل بنسبة 

حيـث  ) يدزاإل(ة مرض نقص املناعة املكتسبة      توفري خدمات فحص أعراض ومعاجل     •
وجرى التعريف بـاملراكز  .  يف املائة٠,٥بلغت نسبة النساء اللوايت خضعن للفحص  

 ٣,٤ملرض لتصل نسبة النساء اللوايت هلن معرفة بأماكن هذه املراكز           املتخصصة هبذا ا  
  .يف املائة

قامت وزارة الصحة يف إقليم كردستان بعدد من اإلجنازات اهلادفة إىل رفع الـوعي                -١٧٧
  : الصحي والوقائي بشكل عام واملرأة بشكل خاص ومن أبرزها

مل مع اإلناث والذكور من     فتح دورات تثقيفية إرشادية لألمهات حول كيفية التعا        •
 حـول   ١٧-١٢وكذلك دورات لكال اجلنسني لألعمـار مـن          خمتلف األعمار، 

  ؛ بالصحة يف هذه الفترة من العمراالهتمام
التنـسيق مـع منظمـة      إقامة ورشات عمل حول دور املرأة القيادية يف اجملتمـع ب           •

  ؛)املرأة قدرات(
وضـوعي الكـشف املبكـر     عدة مؤمترات حول ميف مت عقد  بالتنسيق مع اليونيس   •

  ؛الذايت للثدي للحماية من السرطانلسرطان الثدي والفحص 
ن خـالل إشـراك   إقامة دورات تدريبية للكشف عن مرض السكر لدى احلوامل م       •

  ؛اختصاصطبيبات ذوات 
وملا حتتله ظاهرة ختان اإلناث من أمهية فقد عقدت الوزارة وبالتنسيق مع اليونيسيف   •

  ؛ من املعنيني لدراسة هذه الظاهرة مؤمتراً ضم عدداًوالوزارات ذات العالقة
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إقامة ورش عمل للتدريب على احلد من مظاهر العنف ضد املرأة يف اإلقليم بالتنسيق               •
  ؛ة واملرأة بالتنسيق مع اليونيسيفمع وزاريت الداخلي

، ووفيـات   )اإليـدز (تبين خطة عمل للتغلب على فريوس نقص املناعة املكتـسبة            •
طفال، واحلمل املبكر، واحلمل املتكرر غري املتباعد وآثاره الصحية على          األمهات واأل 

  . املرأة واجلنني، وتنظيم األسرة

  التحديات اليت تواجه إقليم كردستان يف هذا اجملال    
 من حصول إجنازات مهمة يف جمال تقدمي الرعاية الصحية           حتديات حتد  اإلقليميواجه    -١٧٨

  :على الوجه األمثل ومنها
  ؛ املوارد املاديةنقص •
  ؛ يف املائة بني النساء٢٢تقريبية تفشي نسبة األمية وبنسبة  •
  ؛الفقر •
  ؛ تغطية كاملة يف املناطق النائيةعدم تغطية املالكات الطبية والصحية •
  .ضعف التنسيق اإلداري •
  :وهتدف خطة وزارة الصحة املستقبلية إىل ما يلي  -١٧٩

  ؛نةت الوفيات لألطفال دون سن السخفض معدال '١'
  ؛لألطفال دون سن اخلامسة من العمرخفض معدالت الوفيات  '٢'
  ؛ألمهاتخفض معدالت الوفيات ل '٣'
  ؛الصحية األولية لألمهات واألطفالحتسني الرعاية  '٤'
  ؛تعزيز برامج تنظيم األسرة '٥'
  .احلد من العنف ضد املرأة '٦'

  ١٣املادة     
الـذي تـضمنته     ملبدأ املـساواة     ٢٠٠٥على الرغم من كفالة دستور العراق لعام          -١٨٠
 أو القومية   قالعراقيون متساوون أمام القانون دون متييز بسبب اجلنس أو العر         " منه   ١٤ املادة

، هنـاك   "االجتماعي االقتصادياملعتقد أو الوضع     املذهب أو  أو األصل أو اللون أو الدين أو      
ض تطبيـق   سنتناوله ضمن عر   بعض األطر اليت مل تشملها املساواة الفعلية كما مر ذكره وما          

، ولنا أن نورد ما يكتنف حق التملك من ممارسة فعلية ورغم مضمون             االتفاقية من   ١٦املادة  
دون ) للعراقي احلق يف التملك    ( من الدستور اليت تضمن    ٢٣ من املادة    ٣من الفقرة   ) أ(البند  
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تـزال    مع هذا املبدأ واليت الأي متييز على أساس اجلنس فإن األعراف السائدة تشكل تقاطعاً    
قائمة وحتد من متتع النساء هبذا احلق وال سيما يف املناطق الريفية، ومل يستطع الدستور العراقي        

امللكيـة    مبـدأ  اعتمـاد لة امللكية داخل األسرة من      أوال القوانني النافذة يف تعاملها مع مس      
  .زوجنيالتشاركية إذ تلزم القوانني النافذة محاية مبدأ الذمة املالية املستقلة لكال ال

إن ضمان وصول املرأة إىل املوارد هو أحد أسس حتقيق التنمية البشرية ومن أجـل                 -١٨١
 قرارات  اختاذبد من وجود قدرة على        والسيطرة عليها ال   واستعماهلاالوصول إىل تلك املوارد     

 ويف العراق ال تتمتـع املـرأة        .)خلإاألرض، الدخل، القروض،     ( وهذه املوارد هي   هباتتعلق  
 إن للنساء يف العراق ٠ واخلدماتاألساسية هذه املوارد إىلرص الكافية واملتكافئة للوصول بالف

ن األسر اليت تعيلها نساء أقل حظـاً        إة أقل مقارنة بالرجال وبالتايل ف     بصورة عامة أصوالً مالي   
ستقلة من األسر اليت يعيلها الرجال ومل تتوفر لدينا بيانات دقيقة حول متتع النساء باحلقوق امل              

يف ملكية األرض أو السكن أو إدارة املمتلكات أو األعمال مع أن القوانني تكفل املساواة يف                
وقد قامت وزارة املالية مبنح سلف ملوظفي الدولة لشراء العقارات ومت صرف            . هذه اجملاالت 

 دون إيالء اجلـنس     لفةسالهذه السلف بناًء على معايري مسبقة يستوجب توافرها يف طالب           
معيار ضمن املعايري املطلوبة وبناًء عليه كانت املرأة املوظفة مستفيدة من هـذه الـسلف                أي
  .ستفاد منها الرجل املوظفا كما
لقد تفاقمت ظاهرة األسر اليت تعيلها النساء على مدى أكثر من عشرين عاماً بسبب            -١٨٢

إىل فقدان اآلباء واألبناء  واحلروب املستمرة والرتاعات املسلحة اليت أدت االقتصاديةالعقوبات 
 حيث  .حبيث أصبحت املرأة من أكثر الفئات تضرراً من جراء عواقب هذه األحداث املتتالية            

 وتصاعد وتائر العنف األمر ٢٠٠٣ الرتاع املسلح والعنف بعد عام انتشاراالحتالل وما أعقبه 
احلالـة إذ تفيـد   الذي أدى إىل زيادة عدد األرامل وتضاربت األرقام اليت تصف حجم هذه  

 يف املائة مـن األسـر       ١١ أن   ٢٠٠٤ عام   لإلحصاءنتائج املسح الذي نفذه اجلهاز املركزي       
 كما تبني مؤشرات املسح هـذه     . يف املائة من هذه األسر تعيلها أرامل       ٧٣ن  أتعيلها النساء و  

ملائة من  يف ا٤٠وجود فرق بني دخل األسر اليت تعيلها نساء واألسر اليت يعيلها رجال، إذ إن 
) مائـة ألـف دينـار     ( ألـف دينـار      ١٠٠األسر اليت تعيلها نساء ليس مبقدورها جتميع        

من املساعدات اليت حتصل عليها       دوالر فتضطر إىل سد العجز من مدخراهتا أو        ٩٠ يقارب مبا
ومن جانب آخـر متثـل      .  يف املائة من األسر اليت يعيلها رجال       ٢٦    بخالل أسبوع مقارنة    

عن عدم متلكها لضمانات كافية للحصول علـى         دة والضغوط األسرية فضالً    السائ األوضاع
املشاريع الصغرية عناصر إعاقة حتد من متتع املرأة يف احلصول على املـشاريع الـصغرية، يف                

 مـن جهـة     االقتصاديةالوقت الذي تشكل فيه هذه املشاريع مسامهة فاعلة يف توسيع القوة            
 القادرات على الوصول إىل املـوارد مثـل النـساء           جهة أخرى فهي حلٌ للنساء غري      ومن
 وقد أطلقت مـشاريع للقـروض      .ينقصهن التعليم والتدريب، وبضمنهن املرأة الريفية      الاليت

، إال أن هذه املشاريع ولكوهنا يف مراحلها األوىل مل تتمكن من تـوفري              ٢٠٠٧الصغرية عام   
  . حٍظ أكَرب للنساء
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 يف املائة من النـساء      ٧٩ أن   ٢٠٠٤شية يف العراق لعام     لقد بني مسح األحوال املعي      -١٨٣
 واخلدمات االجتماعيـة  واإلدارة العامة يف القطاع العام،     واإلدارةيعملن يف الزراعة، والتعليم     

ن قطاع التعليم تتمثل فيه مشاركة أوسع للنساء منها عند الرجـال            أوالصحية، كما يالحظ    
، أما الرجال فقـد بلـغ عـددهم         )٢٩٢٠٠٠(ال  بلغ عدد النساء العامالت يف هذا اجمل       إذ
  .، وتشكل النساء ثلث القوى العاملة يف الريف)١٩٧٠٠٠(

 ارتفع مستوى البطالة ٢٠٠٦ترتفع البطالة بني النساء أكثر منها يف الرجال ففي عام     -١٨٤
، يف حـني  ٢٠٠٥ يف املائة عـام  ١٤,١ن كانت نسبته أ يف املائة بعد ٢٢,٧بني النساء إىل   

 يف املائـة يف     ١٩,٢ يف املائـة بعـد أن كـان          ١٦,٢  معدل البطالة للرجـال إىل     فضاخن
 اليت تتبع ملواجهة خطر البطالة حمدودة لكون أن العراق متجه حنو            واإلجراءات،  ٢٠٠٥ سنة

 السوق وهذا من شأنه أن يشكل حتدياً آخر أمام إمكانية املرأة يف التمتع بفرص عمل                اقتصاد
 متغرية يسود فيها مبدأ التنافس يف احلـصول        اقتصاديةتواجه املرأة بيئة    توفرها الدولة حيث س   

 ظروف كهذه سيكون القطاع اخلاص هو البديل رغـم عـدم            إزاءعلى فرص العمل، ويف     
بد أن تتمتـع حبـق       ضمان قبوله بتوفري فرص العمل للمرأة ألسباب عديدة منها أن املرأة ال           

 من تلبية رغبـات  استطاعتهاحضانة الطفل، أو عدم إجازة احلمل والوضع وما بعد الوالدة و      
   .أصحاب العمل املتعددة واليت تتسم بالتمييز والعنف ضدها إىل غري ذلك من األسباب

 حدة التنافس للحصول على فرصة عمـل        اشتداد إىلوهذا من شأنه أيضاً أن يؤدي         -١٨٥
إن الـضرورة تقتـضي رسـم        متفوقة على املرأة ف    اجتماعيةومبا أن الرجل يتمتع بامتيازات      

السياسات التعليمية والتدريبية لرفع كفاءة أداء املرأة ومن ذلك زيادة أعداد املدارس املهنيـة              
  .الصباحية واملسائية وكذلك مراكز التدريب املهين

 أحد األسباب اليت أدت إىل تدين مستوى ٢٠٠٣وكانت األوضاع السائدة بعد عام   -١٨٦
 يف املائة   ٣٢اخلاص وشكلت نسبة وجود املرأة يف هذا القطاع بني          تشغيل النساء يف القطاع     

 يف املائة من جمموع العاملني يف جماالت الصحة، واملؤسـسات املاليـة، والزراعـة،              ٣٨إىل  
ويكتنف خطر حرمان املرأة من عملها ضمن القطاع اخلـاص ألجـل            . واألنشطة األخرى 

 للعمال وكذلك قانون العمل،     االجتماعيلضمان  إبعادها عن املميزات اليت يكفلها هلا قانون ا       
وعندما يكـون   .  حتت مظلة هذين القانونني    االنضواءإذ يسعى أرباب العمل يف التهرب من        

 النساء، حيث تلعب األمنـاط      واستخدام تتأثر الوظائف    االنكماشالوضع االقتصادي بوضع    
 ينتج عنه اختصار قبول عمل اًمهماً   والصور النمطية لكل من الرجال والنساء دور       االجتماعية

النساء يف جماالت حمدودة وخاصة غري املتعلمات، أو الاليت كن يتمتعن مبستوى تعلـيم أدىن               
 االقتـصادي ، وهذا ما واجهته املرأة العراقية منذ بدء احلصار          )خلإكاخلياطة وصنع األغذية،    (

اسية مما حدا بالنساء وحىت      األس احتياجاهتا إذ تدنت موارد دخل العائلة عن تلبية         ١٩٩٠عام  
املوظفات يف القطاع العام إىل ترك مواقعهن الوظيفية واللجوء إىل العمل يف منازهلن لتـوفري               

اً اقتـصادي توفر اسـتقراراً     موارد إضافية لألسرة لسد احتياجاهتا رغم كون هذه األعمال ال         
   أو نفسياً ال للمرأة وال ُألسرهتا اجتماعياً أو
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  ٢٠١٤-٢٠١٠الوطنية  خطة التنمية    
 والعمل على حتقيق زيادة يف معدل التـشغيل         االقتصاديمن أجل النهوض بالواقع       -١٨٧

تبـاع  اوبشكل خاص ما بني السكان من الشباب والنساء، فقد تضمنت اخلطة اخلمـسية              
  :خطوات تعمل على

تفعيل دور القطاع اخلاص يف التشغيل ومبا يؤدي إىل ختفـيض معـدالت البطالـة                •
، بضمنها البطالة املومسيـة واملقنعـة،       ) يف املائة  ١٥(تفعة يف العراق واليت تشكل      املر
يرتبط بالبطالة من مشاكل اجتماعية نتيجة لآلثار السلبية املمتدة عرب الـسنوات    وما

واليت خالهلا مت جتاهل أو إمهال اجلوانب االقتصادية واالجتماعية والبيئية املرتبطة حبياة 
 مليون فرصة عمل من خالل العمـل علـى   ٤,٥ إىل ٣وليد بني   ويتوقع ت . السكان

زيادة الوعي والقبول مببادئ التنمية املستدامة ومبادئ جودة نوعية احلياة ومتطلبات           
احلـضري  ذلك على مستوى قطاعات االقتصاد كافة وإدماج ذلك ضمن التخطيط           

  ؛والريفي ضمن مفردات اخلطة
مني، وتأمني اخلدمات األساسية للفقراء،     العمل على توفري فرص عمل ودخل مستدا       •

وكذلك تأمني التأهيل والتدريب يف جماالت العمل اجلديدة، وبـشكل خـاص إىل             
 االحتياجاتالفئات األكثر تعرضاً للمخاطر كاليتامى، واألرامل، واألشخاص ذوي         

  . يف املائة٣٠اخلاصة، ويتوقع أن تؤدي اخلطة إىل خفض مستويات الفقر بنسبة 

  ١٤دة املا    
تقوم املرأة يف الريف باجلمع بني مهامها داخل البيت أماً وزوجةً وخـارج البيـت                 -١٨٨

ضمن النشاط الزراعي كوهنا عامالً منتجاً وتشكل نسبتها ثلث جمموع املشتغلني يف الريف،             
صاب باقي شرائح اجملتمع العراقي جـراء سياسـة احلـروب           أوقد أصاب وضعها ترٍد كما      

ت ومن بعدها العنف السياسي والطائفي الذي مل يقتصر على املدن فقط بل             واحلصار واألزما 
هود من  ، وهذا ما أثر مباشرة على مستوى متتعها باخلدمات رغم بذل اجل           األرياف إىلتعدى  

  .يصال اخلدمات الصحية بشكل منتظمقبل قطاع الصحة احلكومي إل
 بل وقبل ذلك،    ١٩٨٨ا منذ عام    وتنتشر املدارس يف األرياف إال أنه مل تزد أعداده          -١٨٩

 من اجلنسني   ولإلناث كما هو للذكور حق يف احلصول على التعليم، وتستقبل املدارس كالً           
وتدرس املناهج املركزية نفسها إال أن إقبال اإلناث على الدراسة متفاوت ألسـباب تتعلـق            

لناحية يف حمور التعليم     هذه ا  إىل اإلشارة الزواج املبكر ومتت     إىلبالعادات وبالرغبات والتوجه    
  ).االتفاقية من ١٠املادة (

 املرأة يف الريف من اخلدمات واإلمداد بالكهرباء واملاء الصاحل للـشرب            استفادةأما    -١٩٠
  . يف معاناهتم من النقص احلاد يف حق التمتع هبذه اخلدماتاألرياففحاهلا حال سكان 
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 اإلصـالح نني كافة دون متييز ومنها قانون        من القوا  االستفادةومبقدور املرأة الريفية      -١٩١
 واستصالحها واحلصول على    األرض استغالل الذي مينحها حق     ١٩٧٠ لسنة   ١١٧الزراعي  

القروض الالزمة حيث أجاز هلا ذلك نظام املصرف الزراعي وكذلك نظام املصرف العقاري،       
ساوياً للرجل يف    قد أعطاها حقاً م    ١٩٧٩ لسنة   ٤٣كما أن قانون اجلمعيات الفالحية رقم       

  . باجلمعيات الفالحيةاالشتراك
 والسماح ملؤسسات اجملتمع املدين مبزاولـة       ٢٠٠٣وبتغيري الوضع السياسي بعد عام        -١٩٢

نشاطها سعت جماميع من املنظمات غري احلكومية لبث نشاطها يف األرياف ومبختلف أوجه              
 وقد قامت املـرأة الريفيـة       ،االقتصاديالنشاط منها الثقايف واالجتماعي والصحي وكذلك       

 مشاركةً مساويةً للرجل يف مناطقها حيث االنتخاباتمبزاولة حقها يف املشاركة السياسية عرب 
وشهدت العمليات االنتخابية مـشاركة     اً   حضور الناخب شخصي   االنتخاباتألزمت قوانني   

  . واسعة للمرأة يف األرياف

  املرأة الريفية وسوق العمل    
 لتـصل   ٢٠٠٨ عام   استقرتهنا  أركة املرأة الريفية يف سوق العمل إال        تذبذبت مشا   -١٩٣
.  عاملة واحدة مقابل ثالثة رجال عاملني يف الريـف         امرأةوبذلك تكون     يف املائة  ٢٤,٥إىل  

 امللحوظ لوجود املرأة يف سوق العمل إال أن الفجوة ال تزال كبرية والبيانات              االرتفاعورغم  
، ٢٠٠٥ يف املائة يف الريف لعام ٤٦,٦ يف املائة يف احلضر مقابل ٥٠تقلُ عن  تشري إىل أهنا ال

 يف املائـة يف الريـف       ٥٧,٦ يف املائة يف احلـضر مقابـل         ٦٠,٦علماً أن الفجوة كانت     
 يف  ٥٣,٥ يف املائة يف احلضر مقابـل        ٥٨,٦ إىل   ٢٠٠٨وتقلصت لتصل عام    . ٢٠٠٣ عام

نسني هي أوسع يف احلضر يف جمال مشاركة        املائة يف الريف وهذا يدل على أن الفجوة بني اجل         
  .كل من املرأة والرجل يف سوق العمل مما هي عليه يف الريف

  التحديات اليت تواجه الواقع الريفي    

  جفاف املسطحات املائية     
وهو جفاف املسطحات املائية وعلى سبيل       يواجه العراق حالياً حتدياً كبرياً وكارثياً       -١٩٤

 ٢٠٠٩لذي يشكل مصدر املياه الرئيسي يف حمافظة بابل حيث أصبح عام            املثال هنر الفرات ا   
 متراً مكعباً يف الثانية أي بنقص       ٢٢٠ متراً مكعباً يف الثانية واحلاجة الفعلية هي         ١٥٠    بحيدد  
  : متراً مكعباً يف الثانية وذلك لألسباب املذكورة يف أدناه٧٠  بيقدر 

  ؛جلة والفرات من منابعها يف تركياتقليص حجم املياه اليت ترد عرب هنري د '١'
  ؛قلة سقوط األمطار '٢'
  .قلة احللول املتبعة '٣'
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 التيار الكهربائي واجه الواقـع الريفـي   وانقطاعولقدم املشاريع اإلروائية والزراعية    -١٩٥
  :تراجع الزراعة بشكل عام وهذا أدى إىل

  ؛نشطة الزراعية على خمتلف أنواعهاتراجع األ •
  ؛فيةخنفاض دخل األسرة الريا •
  .هجرة بعض األسر الريفية إىل املدن حبثاً عن فرص العمل •
ومبا أن املرأة يف الريف تشكل ثقالً كبرياً من األيدي العاملة فقد أثـرت العوامـل                  -١٩٦

 يف منطقة األهوار واليت تشتهر باملـسطحات        سيما الاملذكورة جمتمعةً عليها بشكل سليب، و     
ا آالف األسر يف الريف يف اجلنوب العراقي األمر الذي أدى      واليت تعتاش عليه  ) األهوار(املائية  

 ب مستوى املعيشة يف املناطق الريفية وتبوئها موقعاً أدىن من خط الفقـر بـسب              اخنفاضإىل  
  . فرص العملانعدامالبطالة املتأتية من 

  املشاكل اخلدمية     
  :يعاين الريف العراقي من قلة متتعه باخلدمات وأمهها  -١٩٧
راكز الصحية املتخصصة وفقدان املالك الصحي املتخصص، هذا ما سـاعد           ندرة امل  •

  ؛ يعوضون وجود الطبيب أو الطبيبة وهم الواخلاتنني على القابالت االعتمادعلى 
سبب ذلك عزوفاً عن التعليم خاصـة يف        يعد املدارس عن مواقع عيش الطلبة، إذ        ُب •

 يقوون على املشي ملسافات      حبيث يكون الطالب صغار السن وال      االبتدائيةاملراحل  
حيث ال تتواجد املدارس إال يف النواحي يف بعض األحيان وهذا ما يـضطر               .طويلة

 إىل حيث املدرسة وهذا األمر يقلل من فـرص إكمـال            االنتقالطالب القرى إىل    
 ٢٠الدراسة املتوسطة وخاصة لدى الفتيات، ففي ريف كركوك بلغت نسبة األمية            

 يف املائـة ويف املرحلـة املتوسـطة       ١٨ االبتدائيةالميذ يف املرحلة    يف املائة ونسبة الت   
  . يف املائة١٥ يف املائة أما يف اإلعدادية فكانت ٦ بلغت

  إجنازات الدولة للنهوض بواقع املرأة الريفية    
 األساليب  اعتمادوألجل تطوير معارف النساء الريفيات ومهاراهتن وتشجيعهن على           -١٩٨

 الطـرق   باسـتخدام الزراعي مبا يساهم يف زيادة اإلنتاج وحتسني نوعيتـه          العلمية يف العمل    
والربامج اإلرشادية والتطويرية فقد قامت وزارة الزراعة وبناًء على توجيهات جملس الـوزراء   

 بتكليف إحدى هيئات وزارة الزراعـة       ٢٠٠٥مارس من عام    / آذار ٢٢جبلسته السادسة يف    
باستحداث )  والتعاون الزراعي  لإلرشاداهليئة العامة    (ي وهي مة باإلرشاد والتعاون الزراع   تامله

قسم للمرأة الريفية ضمن تشكيالت أقسام اإلرشـاد الزراعـي يف مـديريات الزراعـة يف           
ويتكون هذا القسم مـن     ) قسم تطوير املرأة والفتاة الريفية    (  احملافظات ومسي هذا التشكيل ب    

  :الشعب التالية
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  ؛املشاريع القروية الزراعية •
  ؛مشاريع االقتصاد املرتيل •
  ؛لريفياتتطوير الناشئات ا •
  ؛االجتماعيةإرشاد البيئة  •
  .اإلشراف واملتابعة •
  :وقام هذا القسم بأداء مجلة مهام أمهها  -١٩٩
وعلى ) وانيةالنباتية واحلي (إقامة مشاريع زراعية للنساء الريفيات يف اجملاالت الزراعية          •

  ؛مستوى مزرعة العائلة
 احملاصيل الزراعية، والفائض عـن      استثماراملرأة الريفية ومهاراهتا يف     تطوير معارف    •

  ؛ذائية ومستلزمات الزراعة احلديثةاحلاجة يف الصناعات الغ
 املتوفرة يف املزرعـة     األولية املواد   استثمارالتركيز على الصناعات الفردية من خالل        •

  ؛ة مبستوى دخل األسرة الريفيلالرتقاءوتنفيذ مشاريع إنتاجية 
  ؛ التنمية االجتماعية واإلنسانيةتنمية املرأة الريفية وتثقيفها يف اجلوانب اليت هلا دور يف •
 بتربيـة األطفـال     واالهتمامتنمية الوعي البيئي والصحي لألسرة الريفية وتطويره         •

  ؛لبيئي بامليدان، وطرق التخلص منهوتدريب النساء الريفيات على معاجلة التلوث ا
شادية املتخصصة يف اجملاالت الزراعية والصحية والبيئيـة، مـع          عقد الندوات اإلر   •

  ؛)٦انظر جدول  (سموعة واملقروءة الوسائل اإلرشادية املتاحة كاملرئية واملاعتماد
إعداد مناهج تدريبية متخصصة وتنفيذها ألجل رفع كفاءة أداء النساء يف الريـف              •

ومن أهم هذه الـدورات     ) سهاقسم تطوير القوى العاملة يف اهليئة نف      (وبالتنسيق مع   
اهتمت به يف موضوع األمراض املشتركة بني اإلنسان واحليـوان           اإلرشادية هي ما  

  ).خلإإنفلونزا اخلنازير، اإلجهاض الساري، إنفلونزا الطيور، (  ك
  :كما قام بإعداد دورات تدريبية وتنفيذها يف اجملاالت التالية  -٢٠٠
 دور املرأة الريفية يف احلياة العامة بالتعاون مع         تعليم فن اخلياطة، والتفصيل، وكذلك     •

  ؛الدولية) PRT(منظمة 
التعريف خبطورة األمراض الوبائية وطرق الوقاية منها كالكولريا، ومرض األكيـاس            •

  ؛ية، واإلسعافات األولية والتداوياملائ
  ؛د بشأن القروض الزراعية وأمهيتهااإلرشا •
  ؛ احلاسوباستخدامتعليم مهارات  •
  .جملاالت املذكورة أعاله وتوزيعها الرسائل، واملنشورات الزراعية يف اإعداد •
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   كردستانإقليمواقع املرأة الريفية يف     
 بعقـد عـدة مـؤمترات       ٢٠٠٦قامت وزارة حقوق اإلنسان يف اإلقليم منذ عام           -٢٠١

أة خبصوص قضايا املرأة يف مجيع مناطق اإلقليم وتشكيل عدة جلان ميدانية لبحث قضايا املـر              
الريفية للتعرف عن قرب على متطلباهتا، وبذلك خلصت الوزارة إىل إعـداد البحـوث يف               
جماالت عديدة منها ما خيص قضايا العنف ضد املرأة، وحقوق املرأة الـسياسية والـشرعية،               

  . وعقدت الكثري من ورش العمل من أجل ضمان حقوق املرأة يف اجملاالت املختلفة

   ٢٠١٤-٢٠١٠خطة التنمية الوطنية     
ن التنمية الريفية يف العراق تواجه حتديات مجة بسبب األداء املتواضـع            أإدراكاً من     -٢٠٢

للقطاع الزراعي يف جمال اإلنتاجية وتوليد الوظائف، وكذلك اإلسكان غري املالئـم والـبىن              
التحتية الضعيفة يف الريف فقد عملت خطة التنمية الوطنية على تبين عدة أهداف تسعى من               

  :الهلا للنهوض بالواقع الريفي أمههاخ
التخطيط للتقليل من الفروقات والتخفيف من حدة التباين ما بني املناطق احلـضرية              •

والريفية من ناحية توفري البىن التحتية، واخلدمات االجتماعيـة، وجمـاالت توليـد             
نة  املدي إىل احتواء اهلجرة من الريف      إىلالوظائف اجلديدة، وذلك من أجل الوصول       

ودة وبـشكل   واليت تتسبب يف ضغوطات سلبية على اخلدمات والبىن التحتية املوج         
  ؛خاص يف املدن الكبرية

 اسـتخدام حتويل مياه الصرف الصحي إىل مياه تستخدم للري والزراعة من خالل             •
 لألغـراض املـذكورة،     لالستعمالطرق تقنية حديثة يف التصفية وإعادة صالحيتها        

وضاع املرأة ى النهوض بالواقع الريفي الذي سينعكس على أ     وهذا من شأنه العمل عل    
  ؛الريفية بشكل إجيايب

رية خالل مدة    نتيجة تنفيذ سدود كب    ٣ مليار م  ٣٣ حنو   إىلزيادة حجم اخلزن املائي      •
الذي يستمر تنفيـذه ملـدة      ) خبمة ( من ضمنها سد   ٢٠١٤-٢٠١٠اخلطة لألعوام   

ـ    ٣م مليـار    ١٤,٤ثالث سنوات بعد اخلطة سعة خزنه        ة كهربائيـة    ويولـد طاق
  ؛واط  ميكا١٥٠٠ مقدارها

زيادة دور اإلنتاج الزراعي احمللي يف حتقيق األمن الغـذائي مـن خـالل تـوفري                 •
 األمثل للموارد البشرية والطبيعية     واالستخداماملستلزمات األساسية للعملية الزراعية     
  ؛اع هذا القط يفلالستثمارواملالية وحتفيز القطاع اخلاص واألجنيب 

  ؛ املائي داخلياًاالستهالك ترشيد مع حصول العراق على حقوقه املائية من دول املنبع، •
رفع مسامهة الزراعة يف الناتج احمللي واعتبار القطاع الزراعي قطاعاً أساسياً يف تنويع              •

  . العراقي ويف معاجلة مسألة الفقر املتركز يف الريفاالقتصادياألساس 



CEDAW/C/IRQ/4-6 

GE.13-40258 72 

  ١٥املادة     
 منه قد ساوى بني الرجل واملرأة أمـام         ١٩ وضمن املادة    ١٩٧٠تور عام   كان دس   -٢٠٣

  :القانون وهذا يعين أن اكتساب األهلية القانونية متساوٍ بني الرجل واملرأة بنصها على
املواطنون سواسية أمام القانون دون تفريق بسبب اجلنس أو العرق أو اللغة              )أ(  

  أو املنشأ االجتماعي أو الدين؛
  .كافؤ الفرص جلميع املواطنني مضمون يف حدود القانونت   )ب(  
بد لنا من    مت تغطية هذه املادة يف تقارير العراق السابقة املقدمة إىل جلنة االتفاقية وال              -٢٠٤

  :ذكر القوانني اليت تتناوهلا هذه الفقرة وهي
 مل مييز بني املرأة والرجـل وأخـضع         ١٩٥١ لعام   ٤٠القانون املدين رقم      )أ(  

كل شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية غري حمجور عليه يكـون كامـل               (كامه  ألح
  ؛٤٦/١م) األهلية ملباشرة حقوقه املدنية

 أحكامه تنطبق على كال اجلنسني يف       ١٩٨٤ لسنة   ٣٠قانون التجارة رقم      )ب(  
ا غـري    األهلية وهذا جييز للمرأة ممارسة التجارة بنفسه       اكتمال التجارة بشرط    احترافجمال  

  مشروطة مبوافقة زوجها أو والدها؛
 وهو اآلخر مل مييز بـني الرجـل         ١٩٩٧ لسنة   ٢١قانون الشركات رقم      )ج(  

واملرأة يف جمال تأسيس الشركات بشكل فردي أو كمساهم يف الشركة ولكـل نـشاطات               
  رئيـساً جمللـس إدارة     أوعن الرجل أن تكون مديراً مفوضاً         الشركات مما جييز للمرأة فضالً    

 أن يكون   ٢٠٠٤ مسح تعديل هذا القانون الصادر يف عام         اإلدارةيف جملس   اً  الشركة أم عضو  
  ؛ غري العراقي ذكراً كان أو أنثىالفرد األجنيب

تباع اإلجراءات الـيت    اقوانني املرافعات املدنية واجلزائية جاءت لتمنح حق          )د(  
على مستوياهتا كافـة ومراحلـها      نصت عليها هذه القوانني والترافع أمام احملاكم واهليئات         

  .واختصاصاهتا مدنية أو جزائية
 من الدسـتور    ١٣٠زالت تتمتع بالنفاذ وفقاً ألحكام املادة        وكافة هذه القوانني ال     -٢٠٥

، هبـا تبقى التشريعات النافذة معموالً     : " واليت تنص على ما يلي     ٢٠٠٥العراقي الصادر عام    
  ". الدستورمل تلغ أو تعدل، وفقاً ألحكام هذا ما

وإن أساس منح األهلية هو أساس دستوري وقانوين تساوت فيه املرأة والرجل ال بل                -٢٠٦
املبادئ العامة    خيالف النظام العام، واملقصود به،     اتفاقن القوانني العراقية َتجمع على أن كل        إ

جب أي عقد  مبوالتزام أو إنقاض ألي التزامللقانون، يعترب باطالً وباإلمكان رفع موضوع أي  
أمام احملاكم املختصة لتصدر قرارها ببطالنه ملخالفته أحكام النظام العـام فلـيس بالقـانون      

جيوز سريان العقود أو االتفاقات اليت تقيد من أهلية املرأة القانونية وحتد مـن إمكانياهتـا                 ما
  .للتصرف وفقاً للقوانني النافذة
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 مبوجـب   ٢٠٠٥دستور العراقي لعـام     إن حرية التنقل والسفر مكفولة مبوجب ال        -٢٠٧
تباعها من قبـل    اإال أن هنالك ضوابط مت      .  لكل من املرأة والرجل على حد سواء       ٤٤ املادة

 وزارة الداخليـة  هبا تعمل ٢٠٠٤ ضوابط يف عام هبا وأحلقت ٢٠٠٣النظام السابق قبل عام    
 بوجود   سنة إال  ٤٠ سنة إىل    ١٢عدم صرف جواز سفر جديد لإلناث من عمر         (تنص على   

وكذلك ) ويل األمر املسؤول عنها قانوناً بعد أخذ التعهد اخلاص حبضوره واملوافقة على السفر
جيوز صرف جواز السفر اجلديد للزوجة       ال "ه من هذه الضوابط واليت تنص على أن       ٩الفقرة  

فضالً عن مـا تـنص عليـه        " إال مبوافقة زوجها وأخذ التعهد اخلطي باملوافقة على السفر        
جيوز صرف جواز السفر للمطلقات إال حبضور        ال" من الضوابط نفسها على أنه       ١١ رةالفق

ويل األمر أو من ينوب عنه قانوناً ويف حالة غياب ويل األمر أو من ينوب عنه قانوناً تكـون                   
ُتَجوِز للمرأة السفر مبفردهـا   ، وبذلك ظلت هذه التعليمات اليت ال"املوافقة من مدير املكتب  

وتستثىن منها النساء العامالت املوفدات ضمن املهام الرمسية، إال أن           .عول حىت اآلن  سارية املف 
بأحكـام    وزارة حقوق اإلنسان قد حتركت هبذا الشأن من أجل رفع هذا الـشرط عمـالً              

 واليت تضمن حق املساواة أمام القانون بني العراقيني ٢٠٠٥ من الدستور احلايل لعام ١٤ املادة
 من الدستور نفسه اليت تضمن حرية التنقل        ٤٤إليها وكذلك أحكام املادة     كما متت اإلشارة    

، "للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العـراق وخارجـه         : "والسفر بنصها على أنه   
وقدمت هذه الوزارة توصياهتا بشأن رفع هذا الشرط املقيد لسفر املرأة وهي قيد النظر مـن                

  .قبل اجلهات املختصة
هنالك أي قانون يلزم املرأة البالغة األهلية يف سكن ال ترغب فيه، إال أن املتبع               وليس    -٢٠٨

وقـد  . عرفاً هو أن املرأة وحىت بلوغها سن األهلية القانونية تبقى يف دار أهلها إىل أن تتزوج               
 يف أن تبقى املطلقة يف دار       ١٩٨٣ لسنة   ٧٧ساعد قانون حق الزوجة املطلقة يف السكىن رقم         

دة ثالث سنوات بعد الطالق ألجل أن تستعد للعيش يف مكان بعيد عن الزوج بعد        الزوجية مل 
فإن كان ملكاً للزوج تعيش به مع أوالدها دون أن تـدفع أجـراً، وإن كـان                  .هذه املدة 

  .مستأجراً تكون ملزمة بدفع بدالت اإلجيار

  ١٦املادة     
دئ الشريعة اإلسالمية كـون هـذه       نطالقاً من متسكه مببا   احتفّظ العراق على هذه املادة        -٢٠٩

 ١٨٨ األسرية وهذه االلتزامات قد فصلت بقانون األحوال الشخـصية           االلتزاماتاملادة تشري إىل    
 وحيث إن مصدر تشريع هذا القانون وغريه من القوانني هو الـشريعة اإلسـالمية               ١٩٥٩لسنة  

 ١٩٥٩ لـسنة    ١٨٨ النافـذ    ن قانون األحوال الشخصية   أكوهنا مصدراً أساسياً يف التشريع، إال       
، وكذلك تعديالتـه، ومـنظم لقـضايا األحـوال          االتفاقيةمقارب ملا جاءت به هذه املادة من        

باملادة الثانيـة     ستثين منهم بقانون خاص من غري املسلمني عمالً       االشخصية للعراقيني كافة إال من      
  اء العالقة الزوجية بينهم ألن قوانني طوائفهم تنظم الشروط املوضوعية لعقود زواجهم وكذلك إهن
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  :وتعىن احملاكم ذات االختصاص بشأن القضايا املتعلقة باألمور األسرية وهي  -٢١٠
  ؛احملافظات كافة بالنسبة للمسلمنيحماكم األحوال الشخصية يف  •
حماكم البداءة وخيصص فيها قاضٍ للنظر يف قضايا غري املسلمني وتسمى حمكمة املواد        •

  .الشخصية
غايته إنشاء  اً  عقد بني رجل وامرأة حتل له شرع      (نه  أقانون عقد الزواج على     عرف ال   -٢١١

  :، ويشترط القانون توفر ما يلي٣/١م ) رابطة للحياة املشتركة والنسل
  ؛من احد العاقديناً عرب لغة أو عرفمبا ي: اإلجياب •
  .وهو الرضا التام من أي طرف من العاقدين: القبول •
 هباة يف عقد الزواج بتوافر الشروط القانونية والشرعية ويقصد وتتحقق األهلية الكامل  -٢١٢

وال يلزم القانون موافقة ويل املرأة      ) بلوغ الثامنة عشرة  (كمال العقل وكمال األهلية القانونية      
 عقد الزواج أي بعد بلوغها سن الثامنة عشرة، وألجل إعالن الزواج البد من              النعقادالبالغة  

   .اجوجود شهود على عقد الزو
وجتري ) الزوجة والزوج( توافق األهلية القانونية لكال العاقدين       اشترطإال أن القانون      -٢١٣

مراسيم عقد الزواج بدءاً من مساع العاقدين لبعضهما واستيعاهبما بأن املقصود مـن هـذه               
  .اإلجراءات هو عقد الزواج

هلية على أن يـأذن      القانون من شرط األ    استثناهأما من أكمل اخلامسة عشرة فقد         -٢١٤
القاضي بزواجه إذا تثبت من أهليته للزواج، وقابليته البدنية بعد موافقة وليه الشرعي والويل               

 حالة عدم استجابة الـويل      يف حالة عدم وجود األب، ويف     ) الوصية(هنا يعين األب أو األم      
غري جـدير    حيددها القاضي أو اعتراضه خالل املدة نفسها أو إن كان االعتراض             ةخالل مد 

وتنطبق هذه النصوص كـذلك علـى       . باالعتبار عندئذ يقوم القاضي بإصدار إذنه بالزواج      
 من املادة موضوع البحث فيما خيص منع خطوبة الطفل وزواجه وكـذلك             ٢أحكام الفقرة   

، وإذا ثبت بتقرير طيب أن      )العقل(فللقاضي أن يستثين زواجه من شرط       اً،  زواج املريض عقلي  
باجملتمع وأنه يف مصلحته الشخصية، على أن يقبل الزوج اآلخر بالزواج قبوالً            زواجه ال يضر    

  ).٧/٢م (صرحياً 
ن متوسط العمر عند الزواج سـجل  أ ٢٠٠٨ويشري لنا تقرير التنمية البشرية لعام         - ٢١٥

 ١٩٧٧ سـنة عـام   ٢٥,٥خالل العقود الثالثة األخرية إذ ارتفـع مـن      اً  ارتفاعاً تدرجيي 
 بالنسبة للذكور، أما اإلناث فقد ارتفع متوسط عمر عند الـزواج            ٢٠٠٤ سنة   ٢٨,٣  إىل

 سنة يف ٢٥,٣ سنة بينما ارتفع إىل ٢١ حمافظاً على معدل عمر ١٩٧٧عندهن إذ كان عام 
  .٢٠٠٤عام 
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األعراف والتقاليد وتعززمها عوامل اجلهل والفقر وغياب الوعي         وألسباب عدة أمهها    -٢١٦
تزال قائمة رغم كل ما      ن العوائل جند أن ظاهرة الزواج املبكر ال       القانوين والصحي لدى كثري م    

 هبايبذل من جهود يتصدرها التشريع بتحديده لسن الزواج ومحالت التثقيف الصحي اليت تقوم              
باإلضـافة إىل جهـود    املؤسسات احلكومية كوزارة الصحة ووزارة الدولة لـشؤون املـرأة،     

أمهية الزواج وفقاً للقانون وبعد إجراء الفحوصات الطبية        ثقيف ب تاملنظمات غري احلكومية على ال    
وإطالق احلمالت لتسجيل الزواجات اجلارية خارج احملاكم ملن تزوج خارج نطاق الـشروط             

نقول على الرغم من هذا كله وغريه من اجلهود إال أن الدراسات اليت أجرهتـا وزارة                 القانونية،
 علـى إحـصائيات   اسـتندت زواج املبكر والـيت   حول ظاهرة ال االجتماعيةالعمل والشؤون   

 ٢٠٠٨ إىل   ٢٠٠٠ن نسبة زواج األطفال بني سـنة        أ إىلاليونيسيف كأحد مصادرها أشارت     
كما أن بعض احملكومني األحداث متزوجون بـشكل        .  يف املائة من حاالت الزواج     ١٦بلغت  

، ٢٠٠٦عـام   ) ٣(، و ٢٠٠٥ عام) ٣(غري قانوين يف منطقة الكرخ يف بغداد بلغت أعدادهم          
وأغلب هؤالء األحـداث    . ٢٠٠٩ عام) ١٩(، و ٢٠٠٨عام  ) ١١(، و ٢٠٠٧يف عام   ) ٩(و

ينحدرون من عوائل فالحية يشكل مفهوم كثرة أعداد أفراد األسرة عندهم ترسـيخاً ملكانـة               
واجتهت الدراسة  . العائلة فضالً عن كونه يشكل زيادة يف عدد القوى العاملة لدى األسرة ذاهتا            

 حالة للمـدة   ٣٤٤ يشري إىل تسجيل   ب الرصافة يف بغداد لتجد يف سجالت احملاكم ما        إىل جان 
كذلك سجلت سجالت    ،٢٠١٠ مارس من عام  /يناير ولغاية آذار  /من بداية شهر كانون الثاين    

  . سنة١٨   حالة طالق ملتزوجني دون سن ال١٤٩احملكمة نفسها 
 منع أي رجل أو امرأة من الزواج جل احلد من حاالت اإلكراه على الزواج أو   أومن    -٢١٧

إذا مل يـتم   فقد جرم قانون األحوال الشخصية املشار إليه ذلك واعترب الزواج باإلكراه باطالً        
  :وحدد عقوبات على مرتكيب هذه اجلرائم وكااليت. الدخول

كره عليه قريباً من    أ سنوات إذا كان من منع الزواج أو         ٣احلبس مدة ال تزيد على       '١'
  ؛الغرامة أو إحدى هاتني العقوبتنيىل وكذلك الدرجة األو

) ١( سنوات إذا كان املخالف من غري من ذكـر يف            ١٠السجن ملدة ال تزيد على       '٢'
  ؛٩/٢ سنوات م٣ احلبس ملدة تقل عن أعاله أو

كما ألزم القانون حمكمة األحوال الشخصية أو حمكمة املـواد الشخـصية باختـاذ               '٣'
 التحقيقية الختاذ التعقيبات القانونيـة بـشأن        اإلجراءات القانونية إلشعار السلطات   

مرتكب هذا الفعل، كما أعطى احلق ملن وقع ضحية لفعل اإلكراه علـى الـزواج               
  .املنع منه ملراجعة حماكم التحقيق مباشرة لتسجيل شكواه أو

وتبقى املرأة عند زوجها حمتفظة بأهليتها الكاملة يف التعاقد والتصرفات القانونية كافة   -٢١٨
يما خيص أمواهلا املنقولة وغري املنقولة وتكون ذمتها املالية منفصلة عن ذمة الـزوج املاليـة،    ف

وللمرأة عند عقد الزواج حقوق بذمة الزوج كالنفقة واملهر وهتيئة دار السكن وغريها مـن               
  .٣٣ إىل ١٩املتطلبات وقد عاجلها القانون يف املواد من 
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  :لزوجني خالل حياهتما ثالث حاالتوإلهناء العالقة الزوجية بني ا  -٢١٩

  الطالق    
رفع قيد الزوجية بإيقاع من الزوج أو الزوجة        (نه  أ من القانون على     ٣٤عرفته املادة     -٢٢٠

). وال يقع الطالق إال بالصيغة املخصوصة له شرعاً       . إن وكلت به أو فوضت أو من القاضي       
 يقع طالق من كان وقت التطليق       واشترط القانون يف الرجل املطلق األهلية الكاملة حيث ال        

سكران أو جمنوناً أو معتوهاً أو مكرهاً أو أن يكون فقد قدرته على التمييز نتيجـة غـضبه                  
ن التطليق الصادر من الرجل املريض مـرض        أالشديد أو حالة أحلقت به مصيبة مفاجئة كما         

وفق إثباتات وبيانات املوت ال يعتد به وكل هذه احلاالت ختضع لتقدير احملكمة املختصة على    
معتربة، كما ال تأخذ احملاكم بالطالق غري املنجز أو املشروط أو املستعمل بصيغة اليمني كل               

وللزوج ) ٣٦-٣٥املادتان  (ذلك للحفاظ على حتقق اجلدية يف الطالق واالبتعاد عن الرتوات           
  :على زوجته ثالث طلقات متفرقات مث تبني منه بينونة كربى والطالق قسمان

وفيه جيوز للزوج مراجعة زوجته أثناء عدهتا أي مدة الثالثة أشهر           : الطالق الرجعي  •
  ؛بت أمام احملكمة كما يثبت الطالقالالحقة للطالق ودون عقد جديد والرجعة تث

  :وهو قسمان: الطالق البائن •
وهو الذي جيوز فيه للزوج أن يتزوج مبن طلقها مبوجب          : بائن بينونة صغرى   •

  ؛نتهاء مدة عدهتاعقد جديد وذلك ال
وفيه حيرم على الزوج التزوج مبن طلقها ثـالث مـرات           : بائن بينونة كربى   •

  ).٣٨-٣٧. (وانتهت عدهتا من الطلقة الثالثة
وأوجب القانون على من يريد إيقاع الطالق أن يقيم الدعوى لدى احملكمة املختصة               -٢٢١

ارج احملكمة حيث إن الطالق يقع       عن تصديق الطالق الواقع خ     امتناعهأما يف حالة تعذره أو      
بلفظ من الزوج أو الزوجة إن كانت موكلة أو مفوضة به، فبهذه احلالة جيب إقامة دعـوى                 

  ).٢و٣٩/١م. (لدى احملكمة خالل مدة العدة لتصديق هذا الطالق
ومن أجل احلد من حاالت الطالق ألزم القانون الزوج املطلق بدفع تعويض إىل املرأة                -٢٢٢

عن الضرر من جراء إيقاعه، كما ألزمه بدفع تعويض عن الطالق لزوجته إن كان قد               املطلقة  
تعسف يف ذلك، على أن تقوم الزوجة املطلقة بطلب ذلك صراحة من احملكمة وهذا التعويض           
يتناسب مع درجة تعسف الزوج وحالته املالية على أن ال يتجاوز مقدار التعويض نفقتها ملدة               

  ).٣٩/٣م. (سنتني
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  تفريق القضائي بني الزوجنيال    
وفيه تنحل الرابطة الزوجية مبوجب قرار من احملكمة املختصة بعد رفع الدعوى إليها               -٢٢٣

حد الزوجني وتقوم احملكمة بإجراء حتقيقاهتا بعد تقدمي أدلة اإلثبـات الـيت تثبـت         أمن قبل   
  :آلتيةويكون لكل من الزوجني حق طلب التفريق القضائي يف احلاالت ا. االدعاء

إذا أَضر أحد الزوجني باآلخر ضرراً يتعذر معه االستمرار باحلياة الزوجية ويعترب من              •
قبيل الضرر اإلدمان على املخدرات واملسكرات، ممارسة القمار يف دار الزوجيـة،            

  ؛ج لفعل اللواط بأي وجه من الوجوهممارسة الزو
  ؛نة عشرة دون موافقة القاضي الثامحد الزوجنيأإذا كان عقد الزواج قد مت قبل إكمال  •
إذا كان الزواج قد جرى خارج احملكمـة عـن طريـق اإلكـراه ومت الـدخول                  •

وإذا ردت دعوى التفريق لألسباب املذكورة فيجوز إقامتها ملرة         ) ٤٠/١،٢،٣،٤م(
  ).٤٢م(ثانية بسبب اخلالف 

  :كذلك حيق للزوجة حصراً رفع دعوى طلب التفريق باحلاالت التالية  -٢٢٤
  ؛)٤٠/٥م. (نية دون إذن من احملكمةتزوج الزوج بزوجة ثاإذا  •
كان هلـا   ن  إ سنوات فأكثر حىت و    ٣إذا حكم على الزوج بعقوبة سالبة حلريته مدة          •

  ؛مال تستطيع اإلنفاق منه
  ؛ه بال عذر مشروع مدة سنتني فأكثرإذا هجر الزوج زوجت •
   ؛ من تاريخ العقد للزفاف خالل سنتنيهباإذا مل يطلب الزوج زوجته غري املدخول  •
  ؛ع معها القيام بالواجبات الزوجيةإذا وجدت زوجها مبتلى مبا ال يستطي •
  ؛هباإذا امتنع الزوج عن تسديد النفقة املتراكمة احملكوم  •
  ؛إذا كان الزوج عقيماً •
  ؛ عن اإلنفاق عليها دون عذر مشروعإذا امتنع الزوج •
  ).٤٣م. (مسيةإذا فقد الزوج ملدة أربع سنوات وتبني ذلك بصورة ر •
ويف كل هذه احلاالت تبذل احملكمة جهوداً للتحقيق يف أسباب الضرر واخلالف بعد               -٢٢٥

 من أجل ردم فجوة اخلالف والسعي إلقناع الطـرفني          االجتماعية باخلرباء والباحثة    االستعانة
تصدر للعودة إىل احلياة الزوجية ويف حالة التحقق من عدم جدوى االستمرار باحلياة الزوجية              

  .احملكمة قرارها بالتفريق
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  ) اخللع(التفريق االختياري     
أو مبا معناه وينعقد بإجياب وقبول أمام القاضي        ) اخللع(وهو إزالة قيد الزواج بلفظ        -٢٢٦

ويشترط إليقاع اخللع أن يكون الزوج أهالً إليقاعه وله أن خيلع زوجته على عوض أكثـر                
زوج والزوجة على حل العالقـة الزوجيـة وال يقـع       وفيه يتفق ال  ) ٤٦م(أقل من مهرها     أو

  .منفردة بإرادة
 الرابطة الزوجيـة    احناللوقد رسم القانون كذلك األمور املتعلقة باألطفال يف حال            -٢٢٧

 مصلحة الطفل الفضلى وألزم القانون بذلك األم يف إرضاع ولدها الصغري            اعتبارهووضع يف   
 متنعها من ذلك سواًء حفاظها على صحتها أو صحة          والعناية به ما مل تكن تعاين من أمراض       

م أو من تقوم بإرضـاعه مـن   دية أجرة عن إرضاع الطفل سواء لأل   طفلها وضمن القانون تأ   
  ).٥٦-٥٥م. (اآلخرين
إن حضانة الطفل ورعايته هي حق لألم حال قيام الزوجة وحىت بعد الفرقـة إال إذا                  -٢٢٨

ع بشروط تؤهلها لذلك، ومنها العقل والبلـوغ        ن تتمت أتضرر احملضون من جراء ذلك على       
واألمانة، وال تسقط حضانة املطلقة بزواجها واحملكمة هي من تقرر أحقيـة األم أو األب يف                

  .)٥٧م. (احلضانة يف ضوء مصلحة احملضون
وتتوزع مراكز رعاية األمومة يف عموم العراق وتقدم خدمات الفحـص الطـيب               - ٢٢٩

ة وبذلك تكون املرأة على حمك مباشر مع املعلومات اليت تفيدها        الدوري والعالجات املناسب  
من شأن ممارسة حقها يف اإلبعاد بني الوالدات وباختبارها وحسب إرشـادات األطبـاء              

  .االختصاص  ذوي
إن األب يسمى بالويل حال حياته، ويف حالة وفاته تكون األم هي الوصـية علـى                  -٢٣٠

 .١٩٧٨ لعـام  ٧٨ألحكام قانون رعاية القاصرين رقم    اًاألوالد القاصرين تدير شؤوهنم وفق    
يف حالة فقدان األب أو اعتباره ناقص األهلية فتكون الزوجة قيمة عليـه وعلـى أوالده                 أما

  .القاصرين يف الوقت نفسه
ليس لدينا نظام التبين لعدم إقرار الشريعة اإلسالمية به لكن مبوجب قانون رعايـة                -٢٣١

وهذا جييز لكال الزوجني أن     ) الضم( وتعديالته لدينا نظام     ١٩٨٣ة   لسن ٧٦األحداث املرقم   
 لكن إذا   .يتقدما بطلب إىل حمكمة األحداث لضم صغري يتيم األبوين أو جمهول النسب إليهما            

حد الزوجني عن رغبته خالل مدة التجربة تلغي احملكمة قرارهـا بالـضم إذ يعامـل           أعدل  
  .القانون الزوجني معاملة متساوية

 اسـم كذلك ليس يف أي قانون عراقي، وال حىت يف أي عرف ما يقضي بتبـديل                  -٢٣٢
 عائلتها كما تبقـى حمتفظـةً بشخـصيتها         اسمالزوجة بعد زواجها إذ تبقى الزوجة حاملة        

  القانونية املستقلة ويؤشر زواجها يف هويتها املدنية، والزواج ليس عائقاً يف اختيار مهنتها اليت              
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 وليس هناك أي قيد قانوين يفرض عليها يف هذا اجلانب، وكوهنا تـضل           وتناسبها، هباترغب  
متمتعة بشخصيتها القانونية املستقلة فهذا يعين إمكانيتها القانونية للتملك والتصرف والقيـام            

  .بكل التصرفات املدنية والتجارية على وفق القوانني النافذة
فال إذ إن القانون قد حدد سن األهلية        ثر خلطوبة األط  أستناداً للقانون أي    اال يترتب     -٢٣٣

، فاجلهات الصحية هي اليت تثبت سالمة الزوجني كـذلك دوائـر            )كما مت ذكره  (للزواج  
وبعد أن تتم إجراءات الزواج     . األحوال املدنية اليت تؤيد حالة الزوجني قبل الزواج وأعمارهم        

فيذ لدى دائـرة األحـوال   داخل احملكمة تصدر حجة رمسية من هذه احملكمة تكون قابلة للتن 
املدنية وهي اجلهة املختصة بتسجيل العوائل وعدد أفرادهم واملتغريات اليت تطرأ على العوائل             

  .من وفاة وطالق ووالدة

  األحوال الشخصية يف إقليم كردستان    
أجريت عدة تعديالت على تطبيق قانون األحوال الشخصية يف كردستان، وصدرت            -٢٣٤

، الذي كان مثرة نضال للمرأة الكردستانية دام سبعة عـشر           ٢٠٠٨نة   لس ١٥ضمن القانون   
، ومبساعدة أوساط وقضاة من داخل كردستان       ١٩٩١مارس عام   /عاماً، عقب انتفاضة آذار   

 الشارع الكردستاين والعراقي، ويعترب نقلة نوعيـة،  اهتماموخارجها، ونال القانون بتعديالته  
  .رغم بعض الثغرات

يل تطبيق قانون األحوال الشخصية املشار إليه مجلة من النـصوص           وقد تضمن تعد    -٢٣٥
بدءاً من تعريف عقد الزواج القائم على التراضي بني رجل وامرأة غايته تكوين األسرة على               
أسس املودة والرمحة واملسؤولية املشتركة بني الرجل واملرأة، وحتديد سن الزواج ملن أكمـل              

انون ينص على وجوب تزويج البنات بوجود ويل األمر         وكان الق . السادسة عشرة من العمر   
وهو األب أو من حيل حمله من األعمام، ولكن التعديل اجلديد أجاز للوالدة أن تقوم مقام ويل        
األمر بتزويج البنات، ووضع قيوداً على تعدد الزوجات، واشترط احلصول علـى موافقـة              

وأجاز للزوجة األوىل طلب    . مرأة ثانية الزوجة للزوج لكي حيصل على إذن احملكمة للزواج با        
 تزوج زوجها بزوجة ثانية، وفرض على الزوج يف حالة تعسفه يف طالق زوجتـه               إذاالتفريق  

تزيد على مخس سنوات، وتضمن تعريفاً جديداً للنـشوز          دفع النفقة ملدة ثالث سنوات وال     
 التـزام تضمن التعـديل    كما  . بتعايل أحد الزوجني على اآلخر حمدداً إياه بعدد من احلاالت         

حكومة اإلقليم برعاية املطلقة اليت ال متلك دخالً شهرياً بتخصيص مبلغ شهري هلا من قبـل                
 الزوج  اومل يشترط التعديل رض   . أو زواجها  إىل حني إجياد فرصة عمل هلا        االجتماعيةالرعاية  

ش معه، فضالً عن    يف اخللع يف حالة يتبني للقاضي عن طريق التحكيم أن الزوجة ال تطيق العي             
قضايا أخرى تناوهلا التعديل حاول فيها املشرع جاهداً حتقيق اإلنصاف والعدالة للمـرأة يف              

  .قضايا األحوال الشخصية
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  مصادر التقرير    
   ٢٠٠٨التقرير الوطين للتنمية البشرية   -١
  تقارير الوزارات العراقية   -٢
  إحصائيات اجلهاز املركزي لإلحصاء   -٣
  لدوري الشامل حلقوق اإلنسان التقرير ا  -٤
 قـضايا   - املـرأة والرجـل     /اجلهاز املركزي لإلحصاء وتكنولوجيا املعلومـات       - ٥

   ٢٠٠٩وإحصاءات 
   ٢٠٠٧مسح التشغيل والبطالة   -٦
  ) UNAMI (٢٠٠٩دراسة عن أوضاع نساء األقليات يف العراق   -٧
  تقرير حكومة إقليم كردستان   -٨
  ٢٠١٤-٢٠١٠اخلطة الوطنية اخلمسّية   -٩

        


