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للعدالة  التحديات القانونية واملؤسسية امام وصول النساء

 ن ردستاو يف إقليم ك

 

 

تم إعداد هذا التقرير ضمن إطار مرشوع "تعزيز الوصول إىل الحامية واملشاركة والخدمات 

اق" املمول من االتحاد يفة يف العر للنساء الالجئات والنازحات والنساء يف املجتمعات املض

الل الصندوق االئتامين اإلقليمي لالتحاد األورويب لالستجابًة لألزمة السورية،  األورويب، من خ

. "صندوق "مدد" وبتنفيذ من قبل االئتالف الذي تقوده املبادرة النسوية األورومتوسطية  

 

 

 

 

تم اعداد  هذه  املطبوعة  بدعم مايل من قبل االتحاد األورويب، من   خ الل الصندوق  االئتامين  اإلقليمي لالتحاد األورويب.  

ان محتوياتها هي مسؤ ولية  منظمة متكني  املرأة ومنظمة املحقق لسيادة القانون وال  تعكس بالرضور ة آراء  ومواقف   

 االتحاد األورويب . 
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 ر شكر وتقدي 

  ندوق األستئامين األورويب تود منظمة متكني املرأة بتقديم خالص الشكر والعرفان للص

دم ضمن املرشوع اإلقليمي  قملرومتوسطية لدعمهم اية األو "مدد" واملبادرة النسو

"تعزيز الوصول اىل الحامية واملشاركة والخدمات للنساء الالجئات والنازحات  

 ".عراق وأقليم كوردستانواملجتمعات املضيفة يف ال 

( بتقديم  IOL)  ق لسيادة القانونة املحق( ومنظمWEOكام تتوجه منظمة متكني املرأة )

ن يف أعداد هذا التقرير وملا بذلوه من  \همتهم اسالشكر والتقدير للخرباء والخبريات مل 

ن. وممتنون للنقاشات املستفيضة واملالحظات  \كبري ومشاركة خرباتهم  جهد

املشاركات القيمة. وعىل وجه الخصوص الشكر والتقدير اىل كل من  والحوارات و 

 ساتذة :األ 

 WEOأة منظمة متكني املر  /ي األجتامع وخبرية النوع قانونية  أستشارية /قرداغي  مە احمدح منيەر ن

س جل امل سيئور وزارة العدل أقليم كوردستان / عام يفأدعاء  عضو /نجي ين برز دبدرالالقايض 

   ادة القانون يلس ة املحققظممن  ي يفر اشستأل ا

  األجتامعي النوعشؤون  يفدولية ة بومدر خبرية أقليمية / منار زعيرت

     ت ا ن/ و ملشارككل من السيدات والسادة ا  داد التقرير ع أ ة  لجن   ألٔعضاء والعرفان بالشكر  كام نتقدم  

 ةرأ كني املمتظمة  من  /ناء األم مجلس عضو/ محمد ار أحمدگنيالقاضية 

 هيئة حقوق األنسان / أقليم كوردستان   /رشيد  عمر ەگڤتا

 قليم كوردستان أ ىل لشؤون املرأة / األع مجلس فرج /روناك 

 كوردستان   أقليم /أةر ملؤون اش/ مجلس األعىل ل حسنوين  ر پ

 أكادميي / جامعة املوصل  / عزو محمودالجامعي  لدكتورا

 ن  نو لقاا ةسيادة املحقق لمر / منظأنو  وديرائي الحقوق
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 عبد الرحمن / منظمة املحقق لسيادة القانون   عيلحقوقي ال

 ادة القانون یمنظمة املحقق لس /صالح  عبد القادر أزاد  يقالحقو 

   ملتنمية والسال اشبكة   حسن / هخشي نياڤ قوقيةالح

   التنمية والسالمرين / شبكة قلة خو  قوقيةالح

   مدنية  ةناشط ةعو طتم / محمد مدأح ژانها

 مة متكني املرأة  نظم /طالب  ةو س 

 لديف وزارة الع يئضاق ققمح /هكار سعيد سليم 

 ين / شبكة التنمية والسالم  الدام وا حس پيشهالحقوقي 

 

 

 

ر أحمد  تو كد ل ا                                                                                                            سوزان عارف                    

ئيس منظمة ر                                                        WEO  سة منظمة متكني املرأة يرئ                  مريان

  IOLالقانون دةاملحقق لسيا
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 أة  ر منظمة متكني امل 

بني  واةا سوامل ية تهدف إىل تعزيز الحقوق املتساويةغري ربح  ة مستقلةمنظمة غري حكومي

  عراقي.لااملجتمع  الفاعل يفدورها  للمرأة وضامن واملشاركة العادلةجنسني ال

كل  الجنس  ني بش   بني  ةاآمن حيث تنعكس املس  او و ي لمتمع س   ىل مجكني املرأة إتتطلع منظمة مت

نس   اء بش   كل عادل جميع لس   الم. يتش   ارك الرجال والس   ات ومبادرات االس   ياو نني  واض   ح يف القوا

 .تيف اتخاذ القرارات وحل النزاعا  والثقافية والتشاركتصادية والسياسية  د االقر او واملالفرص 

 لقد والرجال،لنساء ان حق لكل م ل إىل املواردو الوصيات و اإلنسان والحروق حق بأن املنظمةوتؤمن  

ي إنج ازات كبرية وق د أح دت   تتيريات كبرية يف ى الوطناملس    تو  املرأة وعىل  حقق   منظم ة متكني

 عىل اعملهاملنظمة يف  وركزت املاض ية.ش خاص الذين تواص ل  معهم عىل مدار الس نوات األ  حياة

   .جتامعيةاال دية والثقافية و تصاواالقاسية  السي ركتهاوتعزيز مشال دور املرأة  تفعي

قط اع ات رئيس    ي ة    أربعم خ دم اته ا يف إط ار  دي، بتق  2004يف ع ام    انظم ة ومن ذ ت أس    يس    ه  امل  عمل  

واالجتامعية،  املس اعدات القانونية    الس ياس ية،املش اركة   العيش،وس بل  اديص  تقاال   التمكني   وهي

 .يدتأيوالحشد وكسب ال رصةانامل

درات  ملباادة ألمن والس   الم وقياة املرأة واجندأل   واملنارصةط  هاًم يف الض   تنظمة دوًرا مامل  ولعب 

 132٥مجلس األمن الدويل   الوطنية لقرارطة  لتطوير الخ

  

 يادة القانون  لس  حقق منظمة امل 

ان و س  ناال قوق املجتمع بقض ايا ح  تهتم بتوعية افراد ية،وهي منظمة غري حكومية مس تقلة وغري ربح

ائية  ض   قلامن حقوق اعض  اء األسة االقانون و ض     دةالقض  اء وس  يا  اس  تقالل   و دعممكافحة الفس  اد 

اد ملش     ارك ة يف اع دا  وني ة  الق انو   ىل االص    الح ات الترش    يعي ة ووك ذل ا العم ل ع   هم،وتقوي ة مه ارات

التحقيقي  ة واالرتق  اءمس    ودة املش      اريع به  دف تتيري املنظوم    القوانني    ة  ذة  ف   ن  االبه  ا واص    الا 

مع تجمع التطور الحاص    ل يف املمبا يتوائم   يةت الجزائيعاعية وخاص    ة الترش     ملنظومة الترش    يوا

اس    تقالل    نامة لض     الدولي قاً للمعايري والص    كوكراطية وحقوق االنس    ان وفوينس    جم مع الدميق

 ها.ء وتطويره ودعم سيادة القانون وفعاليتالقضا
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 ت ا فهرس  املحتوي 

 

 دمة  املق 

 الدويل والدستوري واالسرتاتيجيات  االطارين ل:القسم األو 

 الدويل   اإلطار  :اوالً

 وريتسالد اإلطار تانياً: 

 يض ضامنات حق التقا - أ

 عي ع االجتاماس النو حق املساواة وعدم التمييز عىل اس -ب

 : االسرتاتيجيات اً ثلات

 2027- 2017  اندستكور   مييف أقل االسرتاتيجية الوطنية ملناهضة العنف ضد املرأة   - أ

 2026- 2016ردستان  و كم  أقلي ية الوطنية لتنمية اوضاع املرأة يف االسرتاتيج -ب

 

 وانني املحلية الترشيعات والق إطار :ثاينلالقسم ا

 العراق  –تان سدر و ك  ليمرأة يف قوانني أق اوالً: التمييز ضد امل

 2008ة  ( لسن1٥رقم ) تعديل تطبيق قانون االحوال الشخصية قانون  - أ

 عدل  امل 1969لسنة  111رقم  اقي العر  قانون العقوبات  -ب

 قانون العمل  - ج

 العراقي   جنسيةال ننو قا -د

 ت الحامئية اعتانياً: الترشي

 2011 ةن س( ل8رقم )  العراق –يف أقليم كوردستان  لعنف األسيناهضة اقانون م - أ

 2012( لسنة 28قانون مكافحة األتجار بالبرش رقم ) -ب

 

 ؤسس ى املالعمل عىل املستو  ر إطا ثالث:القسم ال

 ضاء والوصول اىل العدالة  : القأوالً

 قضاءلا املرأة يف - أ

 العراق – ناردستلدى محاكم اقليم كو  ىو املرأة وأجراءات اقامة الشك -ب

 أجهزة أنفاذ القانون ةهیکلی تانياً:

 داخليةال ةر اوز  -1

 األجهزة االمنية  -2

 ضايئاعضاء الضبط الق -3

 املرأةضة العنف ضد مناه مكاتب -4

 رشالب التجار ب مكاتب منع -٥

 مراكز الرشطة  -6

 م األجرا حةمكاف مكاتب -7
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 . 2016عام نطقة العربية" مل الة بني الجنسني يفنحو تحقيق العداإعالن "مسقط (  1

ترشين   22املعقودتني يف  1721و 1720يف جلستيها ( CEDAW/C/IRQ/7ق )ري السابع للعرارير الدو جنة سيداو تقت لحيث نظر اق ابع للعر لدوري السن التقرير ااملالحظات الختامية بشأ ) 2

  نام بي CEDAW/C/IRQ/Q/7 الوتيقة ة القضايا واألسئلة التي طرحها الفريق العامل ملا قبل الدورة يفقامئ(. وترد CEDAW/C/SR.1721و EDAW/C/SR.1720)انظر  2019ر توباألول/أك

 للجنة يف دورتها الرابعة والسبعنيا. اتخذته CEDAW/C/IRQ/Q/7/Add.1يها يف الوتيقة عراق عل ترد ردود ال

 

 العدالة اء اىل وصول النسالفردية لامعية و جتأل ا التحديات :رابعالالقسم 

 مة مقد 

ال         مفهوم  يتعدى  ني ب   ةعدال إنَّ  الجنسني،  املسا   عىل  املقترص  التقليدي  ب اإلطار  كافة    إلتاءواة 

التمييزأشكا  الرجال    ل  ليش لن وا بني  تطبي ساء،  ومل عنرص  املساءلة  فع  دا إيج ق  للمحاسبة    ةال آليات 

 .  1ييزية ات التم اء ر اإلج   ن الحدَّ من م تض 

 

ني من خالل النص عىل التزام سنجلني اوعية يف مقاربة قضية املساواة بفهوم نقلة نيشكل هذا امل   

بنية  العدالة امل ا لتحقيقلهة ري مساحة أمن انية وتوفوقها اإلنسيع حقن جمحامية املرأة وضامالدول ب

 .سنيبني الجن ةاساو عىل امل

اقليمي  لالرتقاءجهود  ق  االعر   –ردستان  و ك  بذل  الن  كبرية  العدالة.   ساءبحقوق  اىل  وصولهن  وضامن 

الرسمية،   ريية وغسلطات االقليم من خالل مؤسساتها الرسمالتي تبذلها    دو هجة الرغم أهمي ولكن

النساء   لكن اىلوص ال  يف مسألة كثرية    اتديتح تواجهن    الزال   ا ضمن هيفتصن  وميكن  ةالعدال  ول 

الفردي    اتيمنها تحدمتنوعة    ستوياتم عىل    وتحديات أخرىاملجتمعي    واملستوىعىل املستوى 

 .ينو ناقوال املستوى املؤسسايت

ع  وجود  التطبيقية  األجراءات  تحرم    وقيودقبات  تُظهر  القضاء  اللجوء  قح  املرأة منعديدة   ىل ع  إىل 

الحق  ساواة أساس امل القايف  العقبات  نونية.وق  القضائيةتي تشمل غياب  لا  هذه  فعالة  ال  الحامية 

تند سياق   رج والتي  عوام  ضمن  جراء  املساواة  وعدم  التمييز  قوامه  تشكل    لتيوا  ةنيمعل  هيكيل 

النمطيةالا  اإلنسانية منه  لحقوق املرأةة  انتهاكات مستمر  بنوع  قوالب  نني اقو الجنس،  ال  املتصلة 

  العجزو   باتقة باإلتعل ترائية املات اإلجاملامرسو لبات  طتامل ،  أو املركب  عطاييز املتقزية، التمالتميي

 لة. وصول النساء اىل العدا  تعزز  يتلائية  ضامن اآلليات القضاعن العمل بصورة منهجية من أجل كفالة  

  ال التميز بالقضاء عىل كافة أشك  ةنيملعة الجنصادرة من اللاظات الختامية  ستجابة ملاورد يف املالحاو 

 .األتفاقية يخص هذهفيام  9201  اقر الع السابع لدولة التقريربشأن  2W)(CEDA ضد املرأة
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   : تقریر ال منهجية  

يات بشأن  والتوصامية  املالحظات الختل مع  ماعت ال  يفعىل املنهج الوصفي  عداد هذا التقرير  ايف   تم االعتامد 

العنف ضد املرأة يف االمم   القضاء عىلب املعنية  نة جل الن الصادرة مو   2019 امالتقرير الدوري السابع للعراق ع 

وعرضتملا القانونية  خلفال  حدة  او ية  لوصول  الدولية  االجرائية  األتفاقيات  اىل  استناداً  العدالة  اىل  ملراة 

 بهذا الصدد بكل املستويات، لملعمو ئية اية واالجراءات القضالحملات اوالترشيع

 -ماييل:  يرويتضمن التقر

 

 واالسرتاتيجيات ي  ستور د ال الدويل و   األطارين ل:  االو   القسم 

 

 يل. الدو   اإلطار   : أوالً 

ات عىل الدول،  ماز تن ال، قد التزم مبا ورد يف امليثاق م194٥اعضاء االمم املتحدة منذ عام    أحداعتباره  بإنَّ العراق  

تحفظه عىل    عنض النظر  االنسان بتوق  حقمجموعة من االتفاقيات واملعاهدات الخاصة ب  ضم اىللا انوكذ 

 الوصول اىل العدالة.   ومنها قضية نسانوق اال ايا حقضق كل هذه الصكوك مظلة للعديد منبعضها. تش

 

ا   - لناُس  ؤكد أنَّ اتعالن  ن اال م  7إنَّ املادة  9481  م ن عا لعاملي لحقوق االنسا التزم  جمهورية العراق باالعالن 

 8  دةدومنا متييز. كذلا أعط  املا  انونمتُّع بحامية القلت حقِّ ايتساوون يف  وهم،  جميًعا سواٌء أمام القانون

ة إلنصافه الفعيل من أيَّة أعامل تَنتها الحقوَق  املحاكم الوطنية املخىلخص اللجوء إلكل شالحق  منه   تصَّ

 .أو القانونُ  ستورُ ه الدحها إيَّاالتي مين ةَ يساساأل 

املنطلق هذا  ال  ةمتابع  وبهدف ومن  بالوا ة يختاماملالحظات  وربطها  سيداو  لفية  لخوا  قع للجنة 

س يركبت  ونيادة القانحقق لساملمة  منظاملرأة و   منظمة متكني  بادرت كل من،  ليمالقانونية يف األق

مجموعة  من  تشاريك مكون    تشكيل فريق عمل  ل  من خالتقرير  ذا الداد هألع      ملعالولتمهيد     الجهود

رأة يف  ون امللشؤ ىل عاأل ؤسسات معنية من املجلس م نومة بقضية الوصول اىل العدال الفاعلني 

العدل  األقليم منوممثل  ووزارة  املمنظام  ني  محامو   دينامل  جتمعت  قضاة،   ، ات  \نبينهم 

رض ويحدد أبرز  الذي يستع    التقرير  هذا    ةيف كتاب نالتعاو   ةيات بت\يونميدكاات عدليون وا\محققون

والتحديات الضع  الفجوات  عوامل  تحليل  ام و  العدالة    ماف  اىل  النساء  لة  الكفيصيات  والتو وصول 

األقليم الحقوق يف  هذه  اهم  فم،  لضامن  وجو با  زامااللت   ناتضامن  الدولية  كفوء   ءد قضاملعايري 

ومستقل   الفئات  وص  لسهيوفعال  حقاملستضعفة  ول  والحصولقهو اىل  حام  ا  قانونية  عىل  ية 

 . زمتييالوصول اىل العدالة دون  واجراءات قضائية تسهل

  ز أبر عىل  زك ر  مبا انه حدى ادوات املنارصة عىل مستوى االقليم.ير كإالتقريأمل فريق العمل استعامل 

 ق.معماىل بحث  ةر بحاجالتقري ناولها تي القضايا الفرعية التي أن كلشكاليات، لكنه مدرك بال ا
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تؤكد   1966الصادر عام    املدنيةوق السياسية و حق لخاص بال ىل العهد اع   1976صادق  جمهورية العراق عام    -

القضاء ومن حق كل فرد يف اية تهمة جزائية توجه اليه او يف    امام   اءو س  الناس جميعا  أنَّ   ( منه 1)  14  املادة

 ضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة، قتكون  ، ان  اية دعوى مدنية  يف  هاماتحقوقه والتز 

 3ونكم القانمنشأة بح تقلة حياديةسم

واملدنية   والثقافيةامعية الجت ا ة و تصادي قوق االق خاص بالح ال  دعه عىل ال  1971عام    ة العراقي هور جم  صادق  -

جنة املعنية بتطبيق هذا  ل ال   العدالة، ولكنإلتامس    قححول  ال يتضمن أحكاما خاصة  رغم انه    .1966الصادر عام  

 قافية.  والث  امعيةية، واالجتالقتصادالحقوق اوري لحامية ض ق العهد اعتربت أن هذا الح

  1979الصادر عام    ضد املرأةمييز  قضاء عىل جميع اشكال الت ل اتفاقية ا   عىل   1986عام  راق  ع ل ا  صادق  جمهورية   -

  يز ولية توفري سبل االنصاف للمرأة التي تتعرض للتميؤ ل مبسالدو   2م املادة  ز ل ت  .واد املمع التحفظ عىل بعض  

ءات وعقوبات  ر من جزاالماه  ناسبة، ومام يستلزمرشيعية املدابري التاتخاذ الت  بجو و   وتؤكد  اك حقوقهاانتهو 

ادارية للقضاء عىليائجن أو  او مدنية  التمييز ضد املرأة. وتلزم املادة    ة   عىل   فل االطراو دلا)ج(    2كل اشكال 

للمرأة    ريتوف الفعالة  القضائية  وجو   وتنصالحامية  اقر عىل  القاالحامي  ارب  لحة  املر نونية  عقوق  قدم أة  ىل 

 الوطنية ذات االختصاص.....    مكة عن طريق املحاة للمرأ فعاللا ةلرجل وضامن الحاميساواة مع اامل

شكال التمييز العنرصي الصادرة  ا جميع  عىل    للقضاء   ةي لو الد   عىل االتفاقية  1970صادق  جمهورية العراق عام    -

تؤك  19٥1عام   العنرص لتمييا  حظرد  التي  و   فةكاء عليه بي والقضاز    إنسان دون متييز  ضامن حق كلأشكاله، 

تمتع بالحق يف معاملة عىل  القانون والومي أو اإلتني، يف املساواة أمام قلللون أو األصل ارق أو االع ببسب

 4لهيئات األخرى التي تتوىل إقامة العدل. اجميع اكم و ام املحمأ  ةساواقدم امل

  قوبة ع ال  ب وغريه من ضوب املعاملة او هضة التعذي تفاقية منا ا   عىل  2008ة العراق عام  ري جمهو   صادق   -

يع  الحامية من العنف والتعذيب وجم  االتفاقية تؤكدهذه    1984در عام  او املهنية الصا   ة او الالإنساني  ةالقاسي 

 . إنسانيةال ة وال لقاسيمالت ااعملا

منع    وكولنظمة وبروت الجرمية امل  ملكافحة  تحدةاالمم امل ة  اتفاقي عىل    2008جمهورية العراق عام    صادق   -

تؤكد عىل منع ومكافحة    والتي  2000ام  ال الصادر ع ف نساء واالط اصة ال اص وبخ األشخ ب ر  جا وقمع ومعاقبة االت 

 وحامية الضحايا ومساعدتهم.  طفالء واال بالنسا صاخامم االتجار باألشخاص مع ايالء اهت

  عىل   همبوجب اإلنساين. نون الدويل  قواعد القا   لعراقلتزم ا سان، ي ناال وق  دويل لحق القانون  إضافة اىل قواعد ال - 

إلنساين، إمكانية الوصول إىل العدالة عىل انتهاك حقوق االنسان أو القانون ا  ة تيح ملن يقع ضحيول أن تالد

املأسا وعىلو اسس  نحواة  االن.فعال    عن  النهايئ  املسؤول  يكون  عمن  النظر  بتض  تُوَّ و"تهاك"  ..   فر أن 

سبلل  انتصافضحايا  اانض  ."الَّة فع  ل  األ م  الربوتوكول  اىل  التفالضايفال  و لعراق  عا  جنيف   0102م  اقيات 

ف   جنيعتمد يفملاو لحة  املتعلق بحامية ضحايا املنازعات الدولية املس  1949آب/أغسطس    12ملعقودة يف  ا

   1977٥ عام

 
3- https://www.nhrc-qa.org/wp-content/uploads/2014/01/ 
4- https://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx 

  فياري التفاقيات جنيل االول االختالنضامم اىل الربوتوكو ا 1200لسنة  8٥قانون رقم  -٥

https://www.nhrc-qa.org/wp-content/uploads/2014/01/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9.pdf
https://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx
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العراق اعالن منهاج عمل بيجني  -   املرأة  التمييز ضدَّ   أشكال  جميع  قضاء عىليؤكد ضورة الي  الذ  9٥19التزم 

كينها، ومنع  ومتاواة بني الجنسني والنهوض باملرأة  ستعرتض تحقيق امل ت التيلعقبااع ميالة جالطفلة وإز و 

  ات.   يتفلء واجميع أشكال العنف ضدَّ النسا 

ا وا   - أعامل  لع فق  جدول  عىل  التنمية  راق  بنيساامل  تحقيق  يؤكد  2020اجندة  الجنس واة  ومتكني  النساء ني     

سات والترشيعات القامئة  انفاذ وتعزيز السية لال ت قابل ايعترشياسات سليمة و الل اعتامد سالفتيات من خو 

القب هذا  بامن  للنهوض  بني  يل  جوالحدِّ    الجنسني،ملساواة  العاشكا  عيممن  وإ ل  املعاملة  ننف  اساءة  هاء 

اف  اهد  2016ة عام  لحكومة العراقي. تبن  ااملستويات  تيات علجميع لفالنساء واكل    بالبرش ومتكنيواالتجار  

يعترب العراق من الدول دية لتعزيز الوعي بأهدافها واهميتها،  جواتخذت خطوات    2030  امة لعامدستة امل التنمي

  واعتربت   ،  2019ول عام  لقد أعدَّ العراق التقرير الطوعي اال   .املستدامة  تنميةاف الاهد  ذ يفبتن  املنضوية لاللتزام

السابع   يالتقرير الدور   أنبش  الختامية   اتالحظ( من امل6ة )يها يف النقطجابية اشريت الينقطة ا  الخطوة  ذهه

 - عىل:تنص  يتال  2019ة اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضدَّ املرأ در عن الصا للعراق 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت املكملة  وبالقرارا  2000م  ادر عاوالسالم الصأة واالمن  ر الخاص بامل  132٥ايًضا، التزم العراق بقرار مجلس االمن  

  العقاب وتحقيق اإلفالت من  ومكافحةالنزاعات املسلحة  لعنف الجنس خاللا رأة من ملا حاميةد ي تؤكله الت

 .فيذهاض تنرت عتلتي ، و تذليل العقبات ااملساءلة

من  نية حول املرأة واال ة وطبية تتبنى خطل دولة عرأو ليكون    132٥ر  بادر العراق اىل أعداد خطة وطنية لتنفيذ القرا 

   .2014نيسان    لوطنية للنهوض بواقع املرأة العراقية يفامن االسرتاتيجية  ء الخطة ضازر مجلس الو   والسالم.  أقرَّ 

ال  العراق خطة الطوارئ  بالنزاع يف  201٥م  لعا  ةيذتنفيصمم  النازحات واملتأترات  بالنساء  إطار الخطة    الخاصة 

لفرتة ل   132٥فيذ القرار  دة لتن وحملا  التنفيذية  عداد الخطةبأ لعراق  بارش ا  2016ام  عويف  .  132٥ذ القرار  نيه لتنفيوطال

من مناط  .2018حتى    2016املمتدة  اجتياا  حني  العراق  بها  مر  التي  الظروف  ش،  عدا  مظينت  همن ق  بسبب 

الرضورى  دة كان من  يألسباب عد  ، وحاميتهنَّ ت  إحتياجات النازحاوملواجهة احتياجات النساء يف مناطق النزاع، و 

 .  املسودة االوىل للخطة الوطنية الثانيةكتابة   ومت  132٥ذ قرار نية لتنفيالثطة الوطنية اد الخبارشة بأعداامل

 

الساسية  ، استطاعا أن يجسدا املباديء اكجزء من العراق  انستكوردم  يل قاو   قاملكن القول بأنَّ دولة العرا  من

ت، الخطط  ايع مستوى الترشاسات الوطنية عىلة لحقوق املرأة يف السي االساسي  اديءواملبسان  ن لحقوق اال 

يزال هناك تحديات متنع تطبيق املو واالسرتاتيجيات.   النسان وحقوق  باديء االساسية لحقوق ارغم ذلا ال 

 منها:ات الدولة  س سيايف ةأ ر امل

عامل الق  انوين والفعيل ىل اإل ال دويل أله داف التنمي  ة املس    ت  دام ة، وت دعو إلجن  ة ب ال دعم  ال  ترح ب  -6

ة ط  ذ خنفي  ع مراح ل عملي ة تاقي ة، يف جمياالتف  وفق ا ألحك ام    لجنس    ني، امس     اواة بني)املوض    وعي( لل 

مييز  واة وعدم التادئ املس اوتعميم مب ٥الهدف  إىل أهمية  . وتش ري اللجنة2030التنمية املس تدامة لعام  

فها  ولَة الطرف عىل االعرتاف باملرأة بوص   دّث الأهداف التنمية املس  تدامة الس  بعة عرش  . وتح يف جميع

ذات ص   لة تحقيقا لتلا   ياتتيجد س   ياس   ات واس   رتا، وعىل اعتاملعراقملس   تدامة يف اتنمية الل   محركا

 التاية.
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  دل التمييز ضكااش جميع  ء عىللقضاية ااقاتفيف  عة من املواد  تحفظ جمهورية العراق عىل مجمو  -1

والخاصة باملساواة بني  تفاقيةال هذه ا ( من9ادة )عىل امل ظحفعراق سحب التلا انبالرغم من  ،ةرأ امل

وكذلا املساواة يف حق جنسية    بها  ظا فتاألحالرجل واملرأة يف حق اكتساب الجنسية او تتريها او  

ان   اال  تالعراق و اطفالها،  اتفاصدمبوجب قانون  التاء  يق    1986سنة  ل   66ضد املرأة رقم  ييز  التم قية 

 قرات التالية:الف عىل هذه االتفاقيةيف فظ  حت 28/6/19866صادر يف ال

ة، مبا يف ذلا الترشيعية  بسانمل اري بالفقرة )و( من املادة الثانية التي تشري اىل اتخاذ جميع التدا •

د التي تشكل متيزًا ضسات  امر العراف واملنظمة وا ال القائم من القوانني وامنها، لتتيري او إبطال  

 املراة. 

ضد يع االحكام الجزائية الوطنية التي تشكل متيزًا  متشري اىل التاء جالتي    2  ة ادالفقرة )ز( من امل •

 .املرأة

 التفاقية.يتعلق بتفسري او تطبيق ا فيامأ التحكيم الدويل دبم  نأ بش 29( من املادة 1الفقرة ) •

 

ا  -2 الربوت  راقلعا  نضاممعدم  امللحقياالختوكول  اىل  االول  اشباتفاقية    اري  جميع  عىل    ل كاالقضاء 

 يح للمرأة باملطالبة بالتعويضات من خالل االليات الدولية. تيالذي  ضد املرأة التمييز

الصادرة    ةيقا فات  اىل  العراق  نضامماعدم   -3 أسهم  وافراد  املهاجرين  العامل  و 1990عام  حامية  اىل ، 

 . 19٥1عام لصادرة جئني اة بوضع الال لخاصا االتفاقية

 .1998ة الدولية املعتمد عام ي للمحكمة الجنائا االسايسم رو اىل عضوية نظام  قعراال نضاممعدم ا -4

عن   -٥ الصادرة  الختامية  باملالحظات  املعرفة  و لجاضعف  الدولية  ملا  تئايه ن  واالتفاقيات  عاهدات 

 املعنية. 

 

 : التوصيات 

صادق عليها  وخاصة   لية التي االتفاقيات الدو ته عىلتحفظاب  سح العراق    كومةح   نشجع الجهات املعنية يف -1

  عىل الفقرة )و( من املادة الثانية التي تشري     جميع اشكال التمييز ضد  املرأة  عىل  تفاقية القضاءا  يفاته  ظفح ت

  االنظمة القوانني و من  ئمها، لتتيري او ابطال القاالتدابري املناسبة، مبا يف ذلا الترشيعي منجميع  ذااتخ اىل

التاء جميع االحكام تشري اىل    التي  2ة  من املاد)ز(  قرة  فل او أة،  لتي تشكل متيزاً ضد املر اف واملامرسات اواالعر 

لق  بشأن مبدأ التحكيم الدويل فيام يتع  29من املادة    ( 1ة )ر قف والالجزائية الوطنية التي تشكل متيزاً ضد املرأة،  

 . ية اقبتفسري او تطبيق االتف

 

  تيح ي يذال   ضد املرأة  ييزلتمكال اشا  حق باتفاقية القضاء عىل جميعلربوتوكول االختياري املاىل ال  ماالنضام  -2

اال استنفاذ  بعد  الدولية،  االليات  خالل  من  بالتعويضات  املطالبة  جاء يف  ة يننو قاال   تليالها  كام   الوطنية، 

بالقضاء  ية  من اللجنة املعنمن    الصادر قار لسابع للعا  ريبشأن التقرير الدو الختامية  من املالحظات    43النقطة  

 - تنص عىل: تي ال 7  0192ة التمييز ضد املرأ عىل 

 

 
6  ).html6757/lawqilaws/liraq.net/iraa-wiki.dorar/http:/  الصادر  9861لسنة  66رقم قانون 
 ( نفس املصدر السابق  7

ختياري لالتفاقية، وأن لربوتوكول اال تصديق عىل اع عملية الىل أن تس الطرف ع جنة الدولةتشّجع الل  -43

 . جتامع اللجنةص موعد ايخمنها فيام ( 1) 20التعديل املُدخل عىل املادة   ،ممكنتقبل، يف أقرب وق  

http://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/6757.html
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3-  

 

 

الصادر ا -4 اسهم  وافراد  املهاجرين  العامل  حامية  اتفاقية  اىل  العراق  عنضامم  ة قيافتاال و   1990  ماة 

الصادرة عام   الالجئني  ا  47  النقطة يف، كام جاء  19٥1الخاصة بوضع  اال ملمن  بشأن  تامية  خلحظات 

االتقر الدوري  التمييز ضدبالقضا  يةاللجنة املعن   الصادرعن للعراق لسابع  ير  والتي    2019املرأة    ء عىل 

 -عىل: تنص 

 

 

 

 

 

 

 .1998جنائية الدولية املعتمد عام ل ا حكمةللم سايسال ا ومار  عضوية نظامإنضامم العراق اىل  -٥

 

اىل   يلهاحووتالوطنية    والترشيعات   يف الدستور  واملعاهداتة  وليكيز عىل ادماج االتفاقيات الدرت ال -6

طة مخولة باصدار الترشيعات )مجلس النواب عن سل   راسطة الترشيع يصدبو   ةليقواعد قانونية داخ

رقل وصول املرأة  نني التمييزية التي تعديالت القواعتلااو    والتاء   ستان(د ر و م كالعراقي، وبرملان اقلي

الختامية    يف املالحظات   قلق والتوصياتدواعي ال  ( ضمن14و    13فقرة )لا  يف  جاء  اىل العدالة كام 

الدو قريتالبشأن   التمييز ضد املرأة  من    الصادر عراقلل ري السابع  ر  بالقضاء عىل  اللجنة املعنية  من 

19208 

 

اقليم  قاالعر حكومة    متابعة -7 اوا كوردستان    وحكومة  من  االسا لعمل  تنفيذع  جل   املالحظات   يف 

لجنة املعنية  ال  اىلالتقارير املقدمة    تحدة وخاصةاالمم امل  اىل لجانقدم  بشأن التقارير التي ت  يةالختام

 ريتقرلابشأن  مية  الختا  تاحظاملال   ( من7النقطة )  اكدت عليهاوهذا ما  مييز ضد املرأة  اء عىل التضقبال

 :عىلالتي تنص    2019رأة  ملاتمييز ضد  اللجنة املعنية بالقضاء عىل ال  عن  الصادر السابع للعراق  الدوري

- 

 

 

 

 

 
 بق ( نفس املصدر السا 8

وق عنية بحقالطرف إىل الصكوك الدولية الرئيسية التسعة امل ولةم الدنة إىل أن انضام اللج تشري -47

 بوانان والحريات األساسية الواجبة لها يف جميع جبحقوق اإلنس تع املرأةه أن يعزز متن من شأناإلنسا

ة حقوق ولية لحاميقية الدعىل االتفا  التصديقىلولة الطرف عحياتها. ومن تم فإن اللجنة تشجع الد

                                   ها.      جرين وأفراد أسهم، التي مل تصبح بعد طرفا فياملهامل اجميع الع

لكامل لالتفاقية وتدعو مجلس النواب، ايذ  دور الس    لطة الترش    يعية الحاس    م يف كفالة التنفاللجنة عىل    تش    دد

الالزم ة لتنفي ذ ه ذه  الخطوات    خ اذىل اتي ة ك ل منهام، إوفق اً لوال   ردس    ت ان،ان إقليم كي ات، وبرمل  ومج الس الوال 

 .تفاقيةمبوجب اال  قرير القادمقديم التن وحتى تية منذ اآل املالحظات الختام
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ت -8 الثانية لطبيق الخطة ااالساع يف  (  12)  النقطة، كام جاء يف  132٥  نذ قرار مجلس االميفتنلوطنية 

الصادر   اقوري السابع للعر دلا  قريرية بشأن التالختام  تحظاضمن دواعي القلق والتوصيات يف املال 

 :التي تنص عىل 92019ة أ ر ملمييز ضد القضاء عىل التاملعنية با اللجنة عن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واتخاذ االجراءات   ل االتفاقيات الدوليةو ح سمية وغري رسمية  ر   راطاء قدرات مختلف املعنيني من  نب -9

 . لنساء االنسانيةحقوق ا ةقافالكفيلة بتعزيز ت

 

واملحامياتحاملا  بتدري  -10 والقاضيات  و   ميني  استخدام  القضاة   مجال   يفالدولية    تفاقياتال اعىل 

   .ويف املرافعات ةضائيالق االحكام

 

 الدستوري   اإلطار  اً: ني تا 

الدا  رَّ أق     العراقي  عليه يف  ملُ ستور  القامئ  ،200٥ستفتى  والسلطات  كوردستان  ف إقليم   اتحاديا ام  إقلي  ،هية 

م لتايل:يقو كام، وهي  اليألقحيات اور العراقي عىل صال ( من الدست120ونص  املادة )/(  117  ةداملا)معرتفا به  

حيات، عىل أن  ال ت مامرسة تلا الصيالوآ ، وصالحياته، ل سلطات االقليمٍر له، يحدد هيكضع دستو قليم بو اإل 

 ال يتعارض مع هذا الدستور....

 
 ( نفس املصدر السابق  9

 ملرأة والسالم واألمن ا

راق  انية للعلوطنية الثطة العمل االنهائية لخ  لطرف باإلساع يف وضع واعتامد الصيتةاة وتويص اللجنة الدول -12

 عن  تان وممثلنيليم كردس( بالتعاون مع حكومة إق2000) 132٥مجلس األمن   رارنفيذ ق( من أجل ت2019-2023)

 :تحرص عىل أن تضمن الخطة ما ييل  لنسائية، وأناملدين ا ظامت املجتمعمن

ألمن  ل مجلس اجدول أعام درجة يف واألمن امل مملرأة والسال جموعة الكاملة من املسائل املتصلة باملأ( مراعاة ا

( و  2013) 2106( و 2010) 1960( و 2009) 1889و  ( 2009) 1888( و 2008) 1820( و 2000)  132٥جلس  امل قرارات كام ترد يف 

  2493( و 2019)  2467( و 201٥) 2242و ( 2013) 2122

 الدولة  ملرأة يفارس بحق اف الذي ميري يف العنأتقترص عىل التمنوذج يكرس املساواة الحقيقية وال ي  دب( اعتام

ء،  تهدف النساتي تساملتشابكة التمييز ر يف جميع مناحي حياة املرأة ويعالج أشكال التيؤ  فحسب، بلالطرف 

 .الالجئاتوالنازحات و  األراملك

آليات  الدولية و  م عمليات السال  لاليئ ينتمني إىل مختلف األقليات، يفاضامن مشاركة النساء، مبا يف ذلا ج(   

 . يتعلق بتنفيذ خطة العمل الوطنية ال سيام فيامو ة، ة الوطنيوعمليات املصالح تقالية عدالة االنال

ت للرصد املنتظم لتنفيذها وإنشاء آليات نص عىل مؤرشاين، وتاملنظور الجنسا راعيوضع ميزانية تد( 

 . ةللمساءل
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العراقي يفالدس  ىلاا  واستنادً   اتور  لدينا    ةر و ملذك املواد  اال يتوضح  ان يكون له دستور  قليم يفحق  نظم  ي 

 ةرش م مرور خمس عالتحادي. ولكن رغ ورد يف الدستور ا  مع ماالقليم  يتعارض دستور ا  ال   ىل انه عفي  طاتالسل

الدسس صدور  عىل  تو تنة  مل  العراقي  السر  يف  لستطع  دستور    اإلقليمطات  رغم  القلياب  خاصإصدار  م 

 . ليمباإلقورية الخاصة لمرجعية الدست يشكل انعدام لي  الذ  رماال  ،املحاوالت الكثرية

قي ميكن راع الواذا رجعنا اىل الدستور    ،اديعارض مع الدستور االتحتي  ن ال أ لدستور يجب  ا اهذ  نَّ أ ؤكد  ملا  من

  دون   النسان وحق املساواةاحقوق    ة ااعمر و   العادلةالنصوص التي تؤكد حق الفرد يف املحاكمة    ىلالوقوف ع

 :يالجتامعاساس النوع ا  الجنس القائم عىلمن العنف  اميةوالح زيمتي

 

   تقايض: ال ضامنات حق   - أ 

 ار قضايئ.جب قر و مب الَّ إ حد أو التحقيق معه وقيف أ يجوز ت ب: ال( أوال / 37ادة )ملاوفق  •

ول حق الدفاع مقدس و مكف، و عللجمي لو مكفالتقايض حق مصون و   نَّ إ   تالثاً:( /  19املادة )سب  حب •

اءات االجر  يف لةمل معاملة عاداعيُ يف أن   لكل فرد الحق  ا،. ايضً حاكمةوامل يق قلتحمراحل ا عيمجيف 

 .اريةة واالدالقضائي

له  املتهم بجناية أو جنحة ملن ليس    نمحاميا للدفاع عة  ماكتنتدب املحعرش:  حادي    /(  19)  املادةيف   •

  .فقة الدولةوعىل ن هعن محام يدافع

• ( التوقيف يف غري  الو الحجز    رظحي  : رشع( تاين  19املادة  أو  ااألماك  يجوز الحبس  صصة لذلا ملخن 

 . والخاضعة لسلطات الدولةامعية واالجتبالرعاية الصحية السجون املشمولة انني قو وفقاً ل

 

 االجتامعي: عىل اساس النواع  مييز  ت ل وعدم ا   ملساواة ا   حق  - ب 

صل  العرق او القومية او األ الجنس او    بب ز بس يون متساوون امام القانون دون متييالعراق  :(14املادة ) •

   .و االجتامعياالقتصادي اي او الوضع أ و الر قد اعتهب او املاو املذ دينال للون اواو ا

ا  هديتقيحرية، وال يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو  لاالحياة واألمن و   يف   حق( : لكل فرٍد ال1٥املادة ) •

 ائيٍة مختصة.جهٍة قض نم صادرٍ وفقاً للقانون، وبناًء عىل قراٍر  إال

اٍر ال مبوجب قر تحقيق معه إف أحد أو الز توقي جو ي  ال و   كرامته مصونٌة.و ان  نس حرية اإل ان  :  (  37املادة ) •

أي  وال عربة بجسدي واملعاملة غري اإلنسانية،  لاالتعذيب النفس و ع  ا نو يحرم جميع أ كذلا،    قضايئ.

ارت عا التعذاف  أو  التهديد  أو  باإلكراه  اململ ل و يب،  نتزع  املاديترضر  الرضر  عن  بالتعويض    طالبة 

للقاوي  ملعنوا وفقاً  أصابه  وانلذي  الق حرَّ يُ ون  العمل  )السخرةم  والعبوديسي  ال(،  وتجارة  عبيد  ة 

 تجار بالجنس.واألطفال، واال   ءم االتجار بالنسارَّ ح)الرقيق(، ويُ 

 

 ت: و الفجواأ  تشكال من االضاءة عىل عدد من امل ال بدَّ  نات،امضله اعىل اهمية هذ

ية حقوق ييز، اىل جانب حامون متد  قايض لكل العراقينيلتق اكفل ح ت  الدستور العراقي اىت بضامنات .1

واجه تحديات وفراغ يف  ي  نكوردستا  اقليم  كن ول  ،سن التمييز عىل أساس الجنية موالحاماالنسان  

 تور. الدس دو جم و بسبب عد هذا الصدد
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بارش اىل ملع ارجو ميكن ال  ة انه الفا، إضالعراقي  الدستورأدىن من    ةبمرت  تحتلاالتفاقيات الدولية    نَّ إ   .2

تتحول  ال  يةاالتفاق مل  ما  ددولية  وترشيع  قانون  و   اخيلاىل  االقل ،  دستور  عىل  يسي    يم هذا 

 .ستقبيلامل

ل عملية التعديل واملراجعة يعرق  ام مضة  كفكرة فضفا  س فكرة " النظام العام" نص يف  دعدم وجو  .3

 ت. اعيللترشالشاملة 

صدار هبية والدينية يف إ ملذا  جال أمام التجاذباتاملسح  نها تفمن الدستور مثرية للجدل أل   41دة  املا .4

عا اللجنة  الشخصية وهو ما د  لاا قانون األحو قرهأ   يلتمن الحقوق واالمتيازات ا  كثرين القوانني تنال م

ارض مع اتفاقية سيداو نها تتعو كل  ادةهذه امل  بإلتاءالعراق    بأن تويصمييز   التىلع  ضاءاملعنية بالق

   .دستورال هاالقانون التي يكفل  مامة أ املساوامع ضامن و 

 

 : التوصيات  

ليم، مع  طني االقاو عرضه عىل مستور و الد  يقاالساع بتصدوضورة    لدستوريةفراغ املرجعية ا  سدُّ  -1

 اىل الوصول    تانضامو   ، بني الجنسني دون متييز  ةاملساواعىل    ظفاتح  كيد عىل النصوص التيالتأ

و  للجميع  التالعدالة  حق  وفكفالة  ال  ئبادللمقا  قايض  والحلية  دو واملعايري  الحقوق  ات ريوضامن 

 ر االتحادي.  الواردة يف الدستو 

  جنسني ل ل  ةواالحقوق واملسا  اىل ضامنةولية التي تؤدي  دلوالقيم ا  ملباديءع ايجم  تضمني الدستور  -2

ميك ومستقل  عادل  قضايئ  نظام  لكوإنشاء  الوصو ر ف  لن  دونعربه  ل  د  الناجزة  العدالة  متييز    اىل 

 .ةاملساواقق ويح

االفضام  النص عىل  -3 و نات حقوق  التمييز عىلالحامراد  االجت  ية من  النوع   ورامعي يف دستاساس 

 قليم. اال 

املا -4 ا  41  ةدإلتاء  التي تنص  من  العراقينيلدستور   ” الشخصية، حسب   ٌر يفار حأ   أنَّ بأحوالهم  االلتزام 

مذاهب  مهاناتدي اختياراتهم،أو  أو  معتقداتهم  أو  ضبق  ذلاوينظم    هم  بهدف  وذلا  ن امانون“، 

املرأةا بني  يتفق    ملساواة  اوالرجل، مبا  املادة  التفمع  ال  14اقية ومع  اليها   كام  .ورتدسمن   اشارت 

ي  ر و دلير ابشأن التقر  ء عىل التمييز ضد املرأةبالقضا   ةعنياللجنة املالصادر عن    املالحظات الختامية

 ىيعي والدستور ر الترشطاال با  التوصيات املتعلقة  أ( ضمن/14)النقطة  يف    10  2019  عام ع للعراقالساب

 - :التي تنص عىل

 

 

 

 

 

 

 
   -السابق نفس املصدر 10

   -تقوم:  بأن  دولَة الطرفالجنة تويص ......  -14

 

حراٌر يف االلتزام بأحوالهم الشخصية، حسب  أ يني  العراقحاليا عىل أن ”  لتي تنص  الدستور امن    41دة  إلتاء املا -أ

انون “ ، وذلا بهدف ضامن املساواة وينظم ذلا بق اراتهم،  داتهم أو اختيو معتقو مذاهبهم أ ناتهم أ ديا

 . ستوردمن ال 14ادة لرجل، مبا يتفق مع االتفاقية ومع املاو بني املرأة 
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مة  ة يف الشؤون العاأ التي تضمن فعالية املر   عن طريق القوانني  يةضامنات خاصة يف الحامتوفري   -٥

 ليم. واالقتصادية واالجتامعية يف دستور االق  ياسيةسلا

اىل   ،اىل العدالة  ةأ ات التي تضمن وصول املر يعلترشاصدار اليم للترشيعات الحامئية و ة االقاجعر م  -6

االجراجان التي تسهل  ب  العءات  الدصد  لالصادرة قبتلا    ابهواملقصود   دالةالوصول اىل  ستور  ور 

قيات فاتال ا بعض  صدرت قبل توقيع العراق علىى  التي  رشيعات  او الت  ،همعم  ءوالتي التتوا  العراقي،

 الدولية. 

  لية وانعكاسها عىل االتفاقيات الدو  ضمنق رابها العتعهد زامات التي لت اال  تنفيذتشجيع االقليم عىل -7

 . يعاترشالت

 

 نية وط ل ا  تالثا: االسرتاتيجيات 

  

اقليم عتربيٌ  يف  املرأة  لشؤون  االعىل  املرأة. املؤسسة  ،تانسدر كو   املجلس  بأوضاع  جانب    املعنية  اىل 

اهضة العنف  يات منير, مدتاناملرأة يف برملان أقليم كوردس  ةثلة يف لجنؤسسات األخرى واملتمملاو  تليااال

 . 132٥قرار مجلس األمنتنفيذ ل   عيةرق القطافلاو  –الوحدات الجندرية   -   خليةرة الداي التابعة لوزااألس 

عي  تامالة النوع االجقيق عدحتو   كملحا  تفعيل مشاركة املراة يف كافة اركان  من أجلسسات  ه املؤ ذهمل  وتع

ال املرأة  حو  العنف ضد  ظاهرة  من  الن  ومد  التيخطضمن  حكوم  وات  كوردساتخذتها  اقليم  راق الع  –تان  ة 

   -يتني: اتيجاسرت ىل ادقة عصملا  مت  ةللنهوض بقضايا املرا

 

 2027-   2017  كوردستان أقليم    يف ناهضة العنف ضد املرأة  ية مل نط و لا   ة االسرتاتيجي   - أ 

تم تحديثها  ، و 2012م يف عارأة يجية مناهضة العنف ضد املسرتاتإ عىل دستان اقليم كور  دق  حكومةاص

العنف ضد املرأة  ظاهرة  ةومواجهناهضة مل لي طنية عىل املدى الطواتيجية و وهي اسرت ، 2027-2017ة للفرت 

ية يف  ر السلبهاو ظلل ائصاطة عمل جدية ومالمئة وبرمجة العمل مبا يحقق استسب لخانم إطارووضع 

 ها. املرأة وقمعد قة باضطهاوبشكل خاص تلا الظواهر املتعل  ،ع بشكل عاماملجتم

وممثيل املؤسسات حدة  تمم املبع لال تالا االسكانمع وكالة صندوق  عاونبالتالسرتاتيجية هذه ا تم وضع

 أة.حقوق املر  لا ج من يفات وناشطو لعديد من املنظامت غري الحكومية وناشطمة واو كحال الرسمية يف

 

 2026-  2016ستان رد كو أقليم      يف   املرأة ة اوضاع  الوطنية لتنمي  رتاتيجية س اال   -ب 

اقر اال   تهدف التي  الثايت  سرتاتيجية  ااملرأ   نيكمتاىل    2016ت يف ترشين  بحلة من  االنسانية يف  تمتع  قوقها 

ااجامل  جميع مشاركتها  الت  االقتصادية،  املشاركة  الصحة،  الا  ذااتخيف  لتعليم،  عىل  والحصول  ملوارد  قرار 

فيها.توال منارص  حكم  بيئة  توليد  لتمكني  عرب  سياسياً املة  واقتصادياً رأة  واجتامعياً   مع    مخصصة    مضلة ، 

اعتامد  ان  .  الخاصة والعامةحياة  لا   يف  تريها عىل وضع املرأةكها وتأ ب لتشاة نظراً نيطو لللترشيعات والقوانني ا

بذ جميع  نيواالنسان والحريات العامة    وقحق  ريمعاي  يرفع    من شأنه أن  انتسدر كو م  ليقأ يف    هذه االسرتاتيجية  

   يز يف املجتمع.يال التمشكا
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ضد    فنالع   مناهضةمؤسسات    نن كل متعاو   عرب  يذالتنف  ات يلآ إقرار  تم    واقع  اىل  تيجيتنياالسرتا  ولرتجمة بنود

 ،تحدةملامم  ت اال وكاال   ،املدينجتمع  ملا  تامنظم  ،ةاملجالس املنتخب ،لشؤن املراة  املجلس االعىل  أة،ر امل

وزارة و   (العنف ضد املرأةمديريات متابعة  اخلية )وزارة الدومية التابعة لحكاملوسسات ال  ، معاملنظامت الدولية

 ت(. للنساء املعنفا مالذ) عيةامون االجتالشؤ و  لمعال

حول    دار تقرير لرضورية عرب اصا  تان البيومات واتقيم املعل ات التنفيذ وضع  اليات ملتابعة و مسار   تاكيدلو 

  .عنف ضد املرأة العي مبا يف ذلا وضع املرأة والنوع االجتام

 - منها: سرتاتيجيتني عدت يف انجاا اال ديدة ساعوامل ع

 

لحكوملرسا م  از تاالل -1 مسإقل  ةمي  بتحقيق  كوردستان  املجلس النوع    ة اوايم  طريق  عن  االجتامعي 

 .عنيةاملت اهجلوا تالوزارااألعىل لشؤون املرأة و 

يف    ةاملرأ   مبارشة يف قضايا  ريل بصفة مبارشة وغالحكومية التي تعماملؤسسات    نملعديد  د اوجو  -2

 عاتة لقطالنسب هو الحال با  الحساسة كام  ا ايضقلوتساهم يف معالجة بعض اية  تحياال  هاجميع مراحل 

جي  ال املبتوفري  ة   يعامتجاال والشؤون    وزارة العمل  قام عىل سبيل املثال    والصحة والعمل  تعليملا

 .عيعىل النوع االجتامت من العنف القائم ء الناجيااو الي

املدين    دور  -3 امل  فعاللااملجتمع  حقوق  مجال  عيف  يعترب  والذي    الوعي   رفع  يف  اً دعمسانرًصا  رأة 

  . ومراقبة نتائجها وتحقيق التتري املنشوديجية تاسرت همة يف تنفيذ اال واملسا

العنف  حقوق املراة مثل قانون مناه  حلتصب يف صاالتي    لقراراتاو   نيوانالقدد من  وجود ع -4 ضة 

  .نون العقوباتن االحوال الشخصية وقانو قا ،االسي

الذي  االنفتا -٥ الكا  املجتمع  عىل  والتتيرياينستدر و طرأ  االجتامعية  قي    ة تصاديقال وا  املجاالت 

 ل متطور.نحو مستقب ميل ق اال  النظرة يفمام انعكس بشكل ايجايب عىل  والثقافية والسياسية

تقجو  -6 ومراكز  اعالمية  مؤسسات  و ود  اهلية  متنوعة  اهلية،غري افية  امكانية      منها  اوتوفر  الستفادة 

 .رجللا بنيينها و قيق املساواة بحضد املرأة وت زيمتلة الا لتوعية املجتمع وازاوتوجيهه

 

التي  كة  رت ديات املشسباب والتحال ا  د منجيات هناك عدعىل مستوى االسرتاتياملبذولة  عىل اهمية الجهود  

 -منها:  توى املطلوبساالسرتاتيجيات بامل فيذتن تؤتر عىل فاعلية

،  ملرأةايا حقوق اضملعالجة قومية  كحل من قبل املؤسسات االكافية    وارد املاليةاملصيص  تخ  عدم -1

 . وازنة الحساسة للنوع االجتامعي(ملاع ابتا دم)ع

ا -2 مؤسسات  املدينتعاين  الدعتدسا  معد  ملجتمع  املايل  امة  الدولية  ملام  املؤسسات  من  قدم 

 .حكوميةال

تم ذكره ي  وين اال انه ملاملجال القان  يجية وخاصة يفاالسرتات  يف تنفيذ  م لوزارة العدلهرغم الدور امل -3

 واجهة العنف ضد املرأة. يم ملل قاال  ا يفاء الهيئة العليضضمن اع

عىل -4 وتأتري   الحرب  مو اتها  االرهاب  اال ال الائات  نزوا  من  بسببف  كبري    اهبشخاص  عدد  من  ووجود 

 . صعبةعيشية م ظروفيف  املخيامت يف الالجئني



 

 صفحه | 17

 

الثق -٥ الكوردافية يف املالبنية  التمييزي  تلاوالتقاليد    والعاداتستاين  جتمع  العالقات بني  يف    تكرس 

 .والقواننييف املامرسات  اييًز متعكس ين  مامل والرج ةأ ملر ا

البني  -6 ب  تنيالكافي  لبرشيةاو   ةيتحتال  تنيضعف  ا  تحققرامج  إلقرار  وا االندماج  الجتامعي القتصادي 

 .صخا بشكلاالسة داخل املجتمع و  نهنَّ كيمتوتوقر آليات ء بشكل عام ساللن 

  .الحكوميةيف املؤسسات ايت( سسؤ املعي النوع االجتامبالتي تعني  دراو كلقلة )ا  -7

   يعالعوامل االجتامعية وقلة الو   نتتافل عو   نساء ال  دض  عنف ة عن التار الناتجخاوف واال املعدم ادراك   -8

 .دياتتحالعوامل والوغريها من 

 

 التوصيات:  

ا -1 أقل سرتاتيجاعداد  يف  شاملة  للقية  كوردستان  عىلضيم  ااء  ااو لق  النمطية  وجميع زية  يتمي للب 

اليهاهذا  ضارة، و ات السر ملاما الختامية  ما اشارت  اء  بالقض  ةيملعن اللجنة اعن    ةادر لصا  املالحظات 

ة  النقطيف    ضمن التوصيات  11  9012  عام راقدوري السابع للع بشأن التقرير الييز ضد املرأة  معىل الت

 -  عىل:التي تنص  (/أ20)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عىل أرض الواقع.اتيجيات والخطط االسرت  ةجمالكفيلة برت  ةلية والبرشياملا واردتوفري امل -2

 . والخطط تسرتاتيجياال ا بهذهاملعنيني ختلف الفاعلني التنسيق بني م  -3

 . جياتتيبعة االسرتااملعنية بتنفيذ ومتابناء قدرات الكوادر  -4

 

 

 

 

 املحلية   نني قوا ل اطار الترشيعات وا   القسم الثاين: 

 

 العراقية   قوانني ل يف ا   املرأة   دَّ ض ز  ي يم الت :  واًل أ 

 
   -السابق رصدنفس امل 11

 -:ا ييلالطرف مبالدولة  بأن تقوم يص اللجنةتو 

طفال زواج األ   ات الض ارة مثلملامرس  زية وجميع االتميي  اس رتاتيجية ش املة للقض اء عىل القوالب النمطية  تامدأ( اع

اس   م بئم املرتكبة األعض   اء التناس   لية األنثوية، والجرا هيج املؤق  )زواج املتعة(، والزواج القس   ي، وتش   ووالزوا

دف الجمهور الع ام والقي ادات ال ديني ة  ه  تس    ت لتثقيفجهود للتوعي ة واش    م ل ب ذل  عىل أن ت عن الرش    ف  ال دف اع

 .نسائيةواملنظامت الاملدين  جتمعون مع املبالتعاط اإلعالم، ، ووسائواألهلية
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ة بالقضاء  املعني  لجنة لا  نعادر الص السابع للعراق  يرير الدور بشأن التقاملالحظات الختامية  ت  عىل توصيا  بناء

ن دواعي مض  (14،  13)   تنييف النقطحيث جاء    ،2019عام  يف    يةملقدمة اىل الدولة العراقاعىل التمييز ضد املرأة  

الحكام التمييزية  ن القوانني واهناك مجموعة مبان    ى والترشيعير طار الدستو باأل   صخاال  تاوصيالقلق والت

 .يف املجتمع مهااهساأة و ئقا امام حقوق املر االتي تقف ع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

التي طرأ  التعديالت    الترشيعات الجديدةبعض    واصدار  ،تانكوردس  برملانعات من قبل  يعىل الترش  تورغم 

  من   عضباليف    ةمن اكضد املرأة    يةالتمييز  واملواد    االحكامما زال ،أةر املة حقوق  لحامي  عي يرشتلا اغ  فر لا   لسد

 . ليم كوردستانقا  يف ااملعمول به القوانني

بعض   استعراض  اىل  الفقرة  هذه  م  لنافذةا  التمييزية  الترشيعات هذه  تسعى  تحد  النس التي  قدرة  من  ن  اء 

   - العدالة: ل اىل الوصو 

 

  ة االحوال الشخصي   ل تطبيق قانون دي تع وقانون    19٥9عام    88عراقي رقم  صية ال شخ لا   ل ا و االح   ن و نقا  - أ 

   2008لسنة   1٥رقم   كوردستان   يف اقليم 

 االطار الدستوري والترشيعي 

لون  دين يتو قض     اة متق اع  ؤلف ة من األعىل، م  اءخ ل مجلس القض      ن ة بقرار ال دول ة الطرف إنش     اء لجن ة داج ترح ب الل

ون اإلجراءات وقان  ( 1969لس   نة   1  1 1م  يزية، مبا يف ذلا قانون العقوبات )القانون رقيالتمرش   يعات اس   تعراض الت

تالحظ  (. غري أن اللجنة19٥9لس نة    188ن رقم  و ( وقانون األحوال الش خص ية )القان1971لس نة    23م  )القانون رق لجنائيةا

و    409و    398و   380و    377و   131و    130و   128و    41واد مبا يف ذلا امل املرأة،ييزية ض د  أحكام مت  تمرار وجوداس  بقلق  

 .ءات الجنائية، ويف قانون األحوال الشخصيةقانون اإلجراردة يف ا األحكام الواوكذل ون العقوبات،من قان 427

أال    نمية املس   تدامة،ف التمن أهدا  ٥دف  من اله  1التاية   وإىلن االتفاقية  م  2و   1ذ تش   ري اللجنة إىل املادتني إ 14-

قوم بأن ت الدولَة الطرف  تويصت يف كل مكان، فتياء عىل جميع أش كال التمييز ض د جميع النس اء والاي القض  وه

 -:مبا ييل

ت  ن الترش   يعا لا مائية، وغري ذنون العقوبات وقانون اإلجراءات الجناقب( إلتاء جميع األحكام التمييزية الواردة يف 

 .هاتوائح والتوجيوالل

  عىلوبات املالمئة  العقأن الحامية من العنف األسي، بتية كفالة فرض  ش   انون بمرش  وع قج( اس  تعراض وس  ن  

 .أةاملر  مرتكبي العنف ضد
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نص    در ي العراقي  من    121املادة  يف  الحق  ان  االتحادي:الدستور  االقليم  السلطات    يف"لسلطات  مامرسة 

والترشيعا والتنفيذية  وفقا  ية  ماتثسبا  رو لدستا  اذه  مألحكالقضائية  م  ناء  فيه  حرصية اختصاصات    نورد 

 طات االتحادية",للسل 

حالة وجود تناقض او تعارض بني    يف  قليمإل ا  يف  يدااالتحعديل تطبيق القانون  تم  ة االقلي يحق لسلطكام “

   "ديةتحاية للسلطات اال ختصاصات الحرصخل يف اال لة ال تدأبخصوص مسم التحادي وقانون االقلي القانون ا

تعديل    مل يتم اي  ولحد االن   1978عليه تعديل عام    وجرى   19٥9ي صدر عام  قصية العراال الشخحو اال ن  و نان قا

  يفوتناقض املباديء االساسية    تعرقل وصول املرأة اىل العدالة  فيه  زيةد متياو م  وجودرغم    عليه يف العراق

ر مجموعة  دا ص ا ب القليم  رملان ا ب   ل ال خ   ن م   عراق ل ا   -   ن م كوردستا لي ق ا   سبق   ،   ةاملتعلقة باملرأ ية  الدولتفاقيات  أل ا

اع قو و   قرارات قان ربت مبثابة  ت انني  االحوا تعديل  رقم    ل ون  قرارات  عدة    ر و د ص   تم     19٥9  لسنة  188الشخصية 

لسنة    ( 6قانون رقم ) ( وال 2000/ 4/ 29يف )   ( 62قم ) ر   قانون االحوال الشخصية منها القرار   وقوانني  لتعديل مواد  

  تعترب ، و  )1200(( لسنة 11ن رقم ) (، والقانو 2001لسنة )   ( 10رقم )  والقانون (،  2001) ة  ن لس(  8)رقم    ن و ن لقا ، وا (  2001)

تعديل  ،  جوهرية   ت ال ي تعد   القرارات مبثابة   ا اصدار هذ  قانون  باصدار  قام  بل  التعديالت  بهذا  االقليم  تقف  مل 

ا   يق تطب  نق   2008لسنة    1٥قم  شخصية ر حوال الأل قانون  ت   ة يع نو   لة التي تعترب   د قانون  اد وبنو مو   ت يال د ع يف 

 . 919٥قي منذ صدوره عام  صية العرا حوال الشخ ال ا 

   :نهاوم تعديل دونزية اد التمييو بعض امل ي لكن بق 

رة الفقالثامنة "  ادةملايف    2008( لسنة  1٥لشخصية رقم )حوال اال قانون ا  تطبيق  قانون تعديل  ى أنر ن -1

، عليه قايضن المذن  واأل   ة الويلقفاو مبرش  سادسة علا  املبعد اكارصات  الق  زواجتسمح ب  12"الوىلا

الر كوردستان    وال الشخصية يف أقليمقانون االحان   اللجنة    نع  ةر صاداعى املالحظات والتوصيات 

ال عىل  بالقضاء  ضدتاملعنية  الختامية  املرأة    مييز  مالحظاتها  الدوري   أنبشيف  السابع   التقرير 

أ(  /36قطة )يات يف النصوضمن التو   /أ(3٥)طةقنلا  لقلق يفا  عيدوااملذكور ضمن    13  9210عام   للعراق 

 عىل: التي تنص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12) html.21029aqilaws/law/ir/raq.netali-iki.dorarw/http:/ 2008( لسنة 1٥انون االحوال الشخصية رقم )قعديل تطبيق قانون ت 
 2019 عام بشأن التقرير الدوري السابع للعراقالتمييز ضد املرأة  عىلة املعنية بالقضاء اللجنصادر عن ال  املالحظات الختامية(  13

 اللجنة بقلق وتالحظ ....( 3٥

لكل من  سنة  18شخصية يف حوال اليف قانون األ  الحد األدىن لسن الزواج، املحدد ة منيأ( االستثناءات القانون

 . سنة 1٥يف سن   تالفتياسمح بزواج والرجل، التي ت ةاملرأ 

    -:الطرف مبا ييل ولة وتويص اللجنة بأن تقوم الد 36)

اردة يف قانون األحوال الشخصية  و لالتمييزية من الحد األدىن لسن الزواج للفتيات ات القانونية ناءاثأ( إلتاء االست

لكل   سنة  18املحدد يف  ، الزواجىن لسن ية من الحد األدانونستثناءات القنح اال تكفل عدم م( و 19٥9لعام  188 )رقم

  16ان الذين ال تتجاوز أعامرهم فتيات والفتية لل صعتمدها محكمة مخت ت حاالت استثنائيةيف من املرأة والرجل، إال 

 .افقتهم الرصيحةو مسنة، وبناء عىل  

http://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/21029.html
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كن هذا ال مينع  واحدة، ل  لزواج بأكرث من امرأة يف ا  اهر فتوا  بلقانون يتضمن رشوطًا يجتعديل ارغم ان   -2

الزوا  عقود  ابرام  املحاج  من  خارجبالثانية يف  تكون  التي  الية  الحص  كم  اقليم ة  ئيقضاالسلطة  يف 

  اشارت اليها ما  وهذا  ،  ديةلتعديل من قبل الحكومة االتحاا   نون مل يجر عليهاطاملا أن هذا القن  استكورد

  ري بشأن التقرير الدو لتمييز ضد املرأة  اء عىل اضاللجنة املعنية بالقر عن  داصل ا  يةمااملالحظات الخت

القل   ضمن املالحظات  14  2019م  عا السابع للعراق  توصيات  ال  منوض(  ب/3٥نقطة)ال  ق يفودواعي 

        عىل:  تنص التي( ، ج/ ب36) يف النقطة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

املا -3 الثايف  توالثالتني    منة دة  اتناء  ال طل ا)ىل  ع  نص التي  زوجته  للزوج مراجعة  جاز  ما  الرجعي/وهو  ق 

غب الزوجة تر ن  ا ا األصال يقصد بالرغبة يف  (الصالا تتوافر رغبتهام يف ا  انعدتها منه دون عقد عىل  

حتاج اىل عي ال ي لرجق ا م كون الطال ك تطبق يف املحاهذه الفقرة ال  عصمة زوجها ولكن  اىل  عجو لر با

جاع زوجته اىل عصمته بعد طالقه جها ورشعاً يستطيع الزوج ار مع زو  اال صال واع الزوجة يف الرجو  رغبة

 ع.لرجو ة باوان مل ترغب الزوج  وىل خالل فرتة العدةاال للمرة 

ضع بو   يلزم الزوج  " ية التي تنص  شخصال  االحوال  ميف محاك  39  دةملامن ا   يةانق الفقرة الثبيتطم  دع -4

لرعاية االسة لدى املحكمة عند رفعه دعوى    صاخ  قندو  صيف  أشهر( تالتة  3)املال لفرتة    مبلغ من

 الطالق."  

 

 : توصيات ال

و التوفري   -1 التدابري  بالحد  االجراءات  انتهاك  كفلية  قانو من  اتطبيق  الشخصية،  حو ال ن   عىل  عمللواال 

نع تعدد الزوجات، مل  نونية ات القاناءستث رفع اال يف  ة يتفاقمن اال   16   مع املادة ىشعديله مبا يتامت

 .مةخارج املحكواج ز لا د منوالح

اق كل واحد استحق  يف حال  أة يف املرياثر املساواة بني الرجل واملمن القانون و   91تعديل املادة   -2

 مه. عد نم الفرع للوارثد جو ع و للمرياث م منهام

 
 2019 عام ري السابع للعراقو التقرير الدبشأن املرأة  ضاء عىل التمييز ضدالقعنية باللجنة املعن  درالصا ختاميةحظات ال املال (  14

   اللجنة بقلق  ( ....... تالحظ3٥

و قانون قانون االحوال الشخيص رقم   لشخصيةحوال امبوجب قانون اال  عينةجات يف ظروف مالزو  اجازة تعدد -ب

 ن.تايف أقليم كوردس  2008( لسنة 1٥)

 - قوم دولة الطرف مبا ييل:اللجنة بأن ت يص و ( ...... وت36

. ت ومنعهاملناسبة للحيلولة دون تعدد الزوجا ريب( اتخاذ جميع التداب  

 خصية. نون األحوال الش مع قا ، متشياالزوج عقود جميع تسجيل كفالة ج( 
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يجب اخذ موافقة الزوجة ث  بحي  اكمملح ا يف  ق الرجعيال ني املتعلق بالطمنة والثالتااملادة الث  تطبيق -3

 الزوجية.  بأستئناف الحياةترغب  اذلة ايف حا

  ل الشخصية.ها  يف محاكم االحوافري بحذا  39تطبيق الفقرة الثانية من املادة  -4

 

 

 

 

 

 1969 لسنة   ( 111م ) رق ي  راق نون العقوبات الع ا ق   - ب 

 

  قو لحق  لحامية الكاملة بضامن ا  التزاما  رهظتُ   حكام التيال عددا من ا 1969م  عا  111رقم  تقانون العقوبامن  يتض

  متييز  وي عىلملواد التي تنطا  وهناك عدد من  .لهاحامية    باملرأة لتوفري  ختصمواد ت  وهناك.  واملرأةالرجل  

 االتحاديةومة  وان الحك  نيف القانو لعدالة  املرأة اىل ال  و وصيح لحق  رصك  تها هذا املواد ان ضد املرأة وتعترب

بدأت باصدار مجموعة    2001منذ عام    تان ردس و ك  م اقلي   برملان    ان    يف حني ،  وادهذه املدل  تع  مل  عراق  ال  يف

ستثناء  أ ب   علق املت  2001لسنة    (7رقم )  قانون   - :1969  عام  111عقوبات رقم  الن  قانو تطبيق    لتعديل من القوانني  

بالفقرة  وقف العمل  املتعلق ب   2001( عام  9م ) ق، قانون ر قانون  ال من    41  ةملذكور يف املاد ا من التأديب    جة و لز ا 

  بوقف نفاذ املتعلق    2004لسنة    42قانون رقم      املتعلق بعقوبة الزنا الزوجية، من القانون    377ادة  مل ا   ة من الثاني 

بة عىل  العقو   ديد شوت عىل االنتحار    رمية التحريض ج   ة وب علق بعق ت امل ون  انمن الق   408دة  الوىل من املا الفقرة ا

اال   ض حر   كل من  ر القانون قانتعديل يف هذا  ، واخر  حار نت شخص عىل  بأيقاف    201٥لسنة    3  م ق ون  املتعلق 

ب  القانون    409املادة  العمل  جادة من  وح ل   وهي خطوة  النساء  اال حامیة  القان نتقا ظر  نطاق  خارج  دون  م  أو  ون 

ل  قات ال   وتسمح للرجل   انونية من القتل ن حامية ق و ذي یرتك املرأة د عي الرشف، ال وا د ل   او قتل   لةاد ة ع محاكم

 ت من العقاب. االفال 

 

 

 

 

يف    ييز ضد املرأةمت تنطوي عىل    ھناك عدد من املواد  هذا القانون لكن ال يزال املشار اليه يف  تال تعديرغم ال

   -منها: وباتون العققان

 

   -االغتصاب:  جرمية    يف  -أ 

مز   قدعُ   إذا"    398  دةاملانص    .1 بني  صحيح  ار واج  احدى  الو تكب  اار لجرائم  هذا  يف  لفصل دة 

عليها اوقف تحريا الدعوى والتحقيق فيها    ىنجاملُ وبني  "  للواط وهتا العرضوا  الغتصاب"ا

عترب الزواج  ي  لخالحكم.......ا  قف تنفيذالدعوى او   ر الحكم يفصدكان قد    وإذاواالجراءات االخرى  

 . غتصابكبي جرائم اال رتمق ففا بحمخا عذر 



 

 صفحه | 22

 

م رق  سيمناهضة العنف اال   انوناشار قولكن    يغتصاب الزوجال ت ا ىل حاال قانون اال  ق مل يتطر   .2

 الحالة يف املادة الثانية. اىل هذه 2011 ة نسل 8

ت  380املادة    نا .3 القانون  أ ع  نصمن  الزنا، فن "كل زوج حرض زو ىل  بنجته عىل  هذا    اء عىلزن  

بالي  ض،حريالت أن"  سحبعاقب  يعني  الزوج  وهذا  ي  هوحد  تحريض  إالعتربال     ارتكب إذا     جرمية 

ادة ألنها ال تعاقب عىل فعل التحريض ما مل ملا هذه تقاد إىل. وقد تم كيل االنزنافعل ال الزوجة

عن اء من اإلبالغ  ا قد يردع النسمية الزنوجود جر   ا.  لنص قارصً ا  رتكب فعل الزنا وهو ما يجعلي

 ا.زنبتهمة ال هنسلطات لال محاكمة نمنس بسبب الخوف جاالعتداء ال  أو ابت االغتصال حا

 

 - :رش الجنستحال -ب

ريم التحرش الجنس التي تعاين منها غالبية  حلت  مواداً   ضمنيت  مل  قيراقوبات العقانون الع  إنَّ 

 مةاع  ةاليه بصور ر  شان اان القانو   رغمالعامة،  االماكن  و اسة  ر  اماكن العمل و الديف  النساء سواء

مواد التحريم   تيبعادة تر ويجب ا  ،كل انواعه  ىل يرش ان ملولك  (403  و402و401و  400)    يف املواد

بجرائم  الخ العقوبات،الج  شر تحالاص  قانون  يف  وحرصه  االعىل   نس  القضاء  مجلس  ان  اال 

 ىل ل بيانه عخال  أوىصرة التحرش و اهظالعراقي الذي يعالج    عيل قانون العقوباتفت  قررالعراقي  

)  لجنائية املحاكامت ال  أصو ن  قانو ( من  48-74كام املادتني )حإن " يعمل بأ   1971لسنه  (  32رقم 

التحقيق، وكذلا املتحرش بهن من الحضور إمام قضاه  بعض    بها  فز يع ي  لحاالت التبخصوص ا

 الحبس ملدة   إىلها  بتلتي تصل عقوالعراقي وا   ن العقوباتو من قان(  004/401/402)تفعيل املواد  

ما نس وغرامات  من  لة  لكل  مخاأ طلب  ية  لآلدابمورا  تفعيل  و   لفه  بأيضا  ا العمل  دة ملاأحكام 

يف االستخدام   املتضمنة حظر التحرش الجنس  201٥( لسنه  37)  قمر   انون العمل/اوىل( من ق10)

 مل لع ف ارو يل كرشوط وظني أو التشتو تدريب مهأ صعيد البحث عن عمل    ىلواملهنة سواء ع

"1٥  .   

 

 -:هاض جال ا -ت

ا  قانونتطرق   اىل  لالعقوبات  االجعراقي  واعتربها  هاموضوع  و ض   418و  417  ادةامل  فق جرمية 

اإلجو القانون  أو يف حال    يف  الإ اض  هيحظر  الحامل  حاالت الرضورة لحامية حياة وصحة املرأة 

 .جنينيةت وجود تشوها

 

 

   : ت توصيا ال

ما يزال   ندستان لككور   قليمقوبات يف أ لعان  مواد قانو ن  م  وعةت الجذرية يف مجمرغم اجراء التعديال  -1

يص بتشكيل لجنة  و ن  هليع  ،التاءأو    يحتاج اىل تعديل  تان العقوبيف قانو   كام متييزيةاحهناك بعض  

ملؤلفة من  او ،  جلس القضاء األعىلم  يف اقليم كوردستان مامتلة للجنة املشكلة يف العراق داخل

التميزية  ام  االحك  لوتعديتاء  راق ألليف الع  زيةييملتلترشيعات اا  اضتعر اعدين يتولون اسقضاة متق

 
 .5949https://www.hjc.iq/view/عىل يف العراق  اال  ( مجلس القضاء 1٥

https://www.hjc.iq/view.5949/
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اللجنة املعنية بالقضاء عىل   نع  درصاال  املالحظات الختامية  يهالااشارت    امك،    وباتقانون العق  يف

 13نقطة  لايف    ن دواعي القلقمض  201916  عام ع للعراقاببشأن التقرير الدوري السالتمييز ضد املرأة  

 :عىلنص التي ت

 

1-  

 

 

 

التدابميج   اذتخإ  -2 مباناساملواالجراءات  ري  ع  ذلا    بة   ايل  هات يف  واوتدريب  ام علاملدعيني  لقضاة 

واالليات التي تساعد وصول مواجهة جرائم العنف الجنس،    ق ويقحتل اىل  قضائيني عواملحققني ال

 دالة. لعالنساء اىل ا

التي تقيض حكام  واال   (398)  ةاديف ذلا املا  مب    تقانون العقوبا  يفواد التمييزية  امل  لديالتاء او تع -3

 .ةيحوجوا الض أذا تز العنف الجنسم ي جرائتكبمر  فو عنلعاب

بالفعل،  ان يقع فعل الزنا    دون انتظارالزوج  يم التحريض من قبل  رجت  ن ميض  ( مبا380عديل املادة )ت -4

ة مير جلاعىل هذه    دةشدت موفرض عقوبا  الزن اتحريض املحارم عىل   ملاالجرامية ليشرته  ائد  وتوسيع

 ات املالية. وبة او العققيدة للحريبالعقوبات امل علقيت فيام

 

 العمل  ون  قان ج.  

من خالل وضع قواعد قانونية آمرة ولعل السبب  ية املرأة العاملة يتم  امحو   ءنساان االهتامم بتنظيم عمل ال

 مام   رجلف عن اللتيخأة  ين للمر امجسال  التكوين  لكنل. و العماملرأة يف سوق    ل خو يكمن يف ازدياد د  لايف ذ

  رص يقتومل    عملها،عض القيود يف  بب تفريدها   املرشعتي اوجب  عىلالاملشاكل    الكثري من  لادى اىل حصو 

  نتا)بخالف إقليم كردسق  تخضع عالقات العمل يف العرا  17لا فقط وامنا اكتسب الصفة الدولية كذلا.ذ  ىلع

العالعراق(   )لقانون  رقم  يعتمد  .201٥ة  ( لسن37مل  القانو ن عىلان كردستاملر ب  فلم   يسي  اآلن  ولحد  ن هذا 

 . قعراردستان الو يف إقليم ك 1987 ة( لسن71)اقي رقم  العر  العمل ونقان

املواطنني جميعا   ن قانون العمل يضمن حق العمل لكل مواطن قادر عليه برشوط وفرص متكافئة بنياو 

تشتيل عمل تنظيم  لتوىل دائرة ان وتتة أو الديل لا  و العرق أو ا  نسالجدون متييز بسب  بناث والذكور ( وذلا  اإل )

ساواة بينهم، کام ورد يف  ملاو   ةلعداتحقيق ال  العمل ومبا يضمن  تيف مجاال   املتاحة  ل حسب الفرصامالع

ر عليه برشوط دالعمل لكل مواطن قا قح "يضمن هذا القانون: اإلقليمانون العمل النافذ يف ( من ق2املادة )

عىل ذلا ويرتتب  ة او الدين،لتاو العرق لجنس او الامتييز بسبب  دون طنني جميعااو ملافئة بني اتك م فرصو 

دولة لحجم ونوع العمل   النشاط املهني يف الحدود التي ترسمها العىل  ب يرلتدواطن يف ا حة الفرصة لكل ماتا

 18مهني". اعيف القط

 
 9201 عام راقري السابع للعبشأن التقرير الدو  رأةضد امل ء عىل التمييز ضاملعنية بالقللجنة االصادر عن ا املالحظات الختامية(  16
                                    التايل:   اإللكرتوين، املتاا علی موقع 201٥لسنة  37 العراقي الحايل رقمقانون العمل  وفق الخاصةعمل الفئات  لالقانوين التنظيم( ع م ر م وس ى ج ع ف ر، 17

https://democraticac.de/?p=٥7313    
 . 1987( لسنة 71قم )( قانون العمل ر 18

و   377 و  131و    130و   128و    41ذلا املواد د املرأة، مبا يف ض    للجنة تالحظ بقلق اس   تمرار وجود أحكام متييزية  اأن   

 ........تمن قانون العقوبا 427و  409و  398و  380
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ند  ل عجاوي ألجر الر متس  لعاملة اجرا  أةومتنح املر ي  او تسلعمل املالنسبة ل األجر ب  املساواة يف  ضاويكفل أي

املادة   وورد يفسني  نجلا  لكالل واألجر  واة يف فرص العماسيكفل امل   وبتايلمل نوعا وكاملعا  ها بذاتقيام

  19ة". ل يؤدى يف ظروف متامت يلذ يف النوع والكم، اي / تانيا "املساواة يف االجر بالنسبة للعمل املتساو 4

عدم  و ناقالينص  كام   عىل  يفالنس  لیتشتن  الشاقة  االع  اء  باامل  الضارة  ء  النسا  تشتيلم  وعدالصحة  و 

اال ضإ   بأعاملل  الحوام ان تؤدي اىل  او حملها. وکذلکحصب  راض افية ميكن  النساء    ة املرأة  يجوز تشتيل  ال 

 اصة.خ بعمل لييل إال يف موارد

 . خاصة لهنئل راحة ساو  کلوتوفیر یة ومی ضاعمة واجازة ار مو واال فرتة الحمل  ازاتجا القانونمينح 

   -ون:ناهذا الق يف تحدياتدد من الك عا نهلكن ية، ه الحامهذ مرغالب

للنساء العامالت من التحرش    حاميةاي اشارة الی    كوردستانيف اقلیم    ذفا نلل امل یرش قانون العم .1

(  9)  ادةملا   ار إلیها يف أشي  الت  201٥عام  ( ل 37رقم ) القانون العمل  ف مکان العمل، بخال يف  الجنس

التحرشنها  م يف  لجا  ومنع  عىل  سوآءانة  ملهوا  ستخدامال انس  ال  کان  أو   ثحبصعيد  العمل  عن 

 .لتشتيل أو رشوط وظروف العملا وأ  هنيتدريب املال

وبرشط    ة صاحب العملقافمومة مبو اال اجازة    حمن  واشرتاطساعات عمل یومي للنساء    تحديدعدم   .2

 .عمره ة واحدة مننمل یکمل س إذاها طفل  لرعاية جروبدون ا حدةواة سن علی تزيدال  ان

 العاملة، ویجبق املرأة  من حقو   صاقالنتالی ا  تؤدي  وبالنتيجة  اله  روط ال مربمومة برش ازة اال د اجییتق .3

حجم  لعمل و قها باعن م دة التحا  ظروعة االجر بتض الندفالعاملة اجازة الحمل والوالدة م  املرأةمنح  

 وع. املرش 

 

 

 : توصيات ال

ايل و الحالعمل    مع ظروف  مالئمجديد  ل  ع قانون عمأو ترش   201٥  لعام(  37م )ل رقالعمقانون  ذ  افنا .1

اال ان عدم ترشيع قانون عمل جديد يف اقليم كوردستان    ن،  يف هذا القانو   ةأ املر أكرث لحقوق  حامية  

 ني القوان  ديلتع  رةيف مباد  يمقل اال التي شهدها  ت  طوراالت  يواكبلعراقي ال  ال  انفاذ قانون العم  دماو ع

 ت حظايف املال   مييز ضد املرأةت الضاء عىلة بالقنة املعنيلجال  تحيث اعترب ،  2001عام    يف  تي عدلهاال

اا بِشأن  )  20  2019لعراق عام  لختامية  العمل رقم  و نجا  201٥( لعام  37اعتامد قانون  ايجايب  از   يف جانب 

   - (:4النقطة ) ء(الفقرة )با يف ا رت اليهشاا كاماق  يعية لدولة العر االصالحات الترشجال م

 

 

 

 

 

 

 
 رجع السابق. مل( ا19
 2019 عام ير الدوري السابع للعراقر لتقبشأن ايز ضد املرأة اء عىل التمياللجنة املعنية بالقضن ع الصادر املالحظات الختامية(  20

 الجوانب اإليجابية -باء 

م امللجنة باترحِّب ال  -4  ّدمته الدولة الطرف للتقارير الدورية  قالذي   لجامعيف التقرير ا  2014عام  ز منذ النظر يف حر لتقدُّ

،  201٥( لس  نة  37خاص  ة اعتامد قانون العمل )رقم  يعية، وبات ترش   ح يتعلق بإجراء إص  ال   فيام  الس  ادسإىل   عمن الراب

 .مكان العمل يف رّش الجنسز والتح ويحظر التميييضمن املساواة بني املرأة والرجل ذي لا



 

 صفحه | 2٥

 

 

   .ذا الحقه  نمضتت يامن خالل وضع آل  مکان العمليفلجنس رش االتحم غ عن جرائال بضامن األ   .2

تقييد   .3 األجر  عدم  الو ط  و رش باجازة االمومة مدفوعة  الع  لعمموافقة صاحب  اجازة ل امومنح املرأة  ة 

اللجنة  عن  الصادر    ةالحظات الختاميملا  اليها  تر شاا  كام،  رشوط  وند  جردة مدفوعة اال الحمل والوال 

بالقضملا عىل  ا عنية  ضدالتمييء  الدوري  املرأة    ز  التقرير  ضمن  21  2019  عام راقللع   عبساالبشأن 

  -التي تنص عىل:( ه ،أ / 32) النقطةيف التوصيات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لتجاوز  با  سمحالتي ت  وص ن صلة وإلتاء الام لعة احقوق املرأ نظمة لترض توسيع  األ و   تلقراراتعديل ا .4

  ل.ب العمدارات وأرباإل وق من قبل االحق هعىل هذ

االجتامعية ودوائر و مؤسسات   والشؤونل  ة العمر از و ل  قبن  بشؤون املرأة العاملة مم أكرث  االهتام .٥

 الصلة.  ذات

 . العمل اكمحم دورالقضاء بتفعيل س التأكيد عىل مجل  .6

باعتبارامل  خدم ةلا  ال ن االجتامعي عماملضوا  ون العملشمول قان .7 القطاع يحهذ  نإ   نزلي ة  ج اىل  تاا 

 ني النافذة. حالياً يف القوان فرتو ة ال تلعامل ا حامية

الدولية    ةيعو تو يف  تثق .8 االتفاقيات  الواردة يف  بحقوقهم  العامالت  الدالنساء  ومن    ليةاخ والقوانین 

 العمل. ونضمنها قان

 .يةاألجنبشؤن العاملة  يمنظ تلخاص ترشیع قانون  .9

 

 

 لجنسية  د.قانون ا 

 

س الدولة  ل جمو لية  ة الداخمن قبل وزار   سية تخضع للمراجعةن الجن بشأ   2006ام  لع  26 ن رقمنو ا من الق  4  ةدأن املا

 - زال: ه ما ا. بيد أنرض تعديلها أو إلتائهبت

 
 2019 عام السابع للعراقأن التقرير الدوري بشة املرأ  عىل التمييز ضد عنية بالقضاءنة املاللجادر عن الص املالحظات الختامية(  21

- ييل:  مبا  الطرف  لدولةلجنة بأن تقوم اويص الت  

 ( 201٥ لعام 37قانون العمل )رقم  ازة األمومة مبوجبج أ( ضامن إنفاذ األحكام املتعلقة بإ

العمل  من قانون  11و 10تكبيها قضائيا وفقا للامدتني مر   ( ضامن اإلبالغ عن جرائم التحرش الجنس ومالحقةه

 ( 201٥ لعام 37قم )ر 
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  ة الطرف عىل أساسول لد اج أرايضدهم املولودين خار ال و أ   نقل جنسيتهم إىليني يحق للرجال العراق .1

قليم  املولودين خارج إ  أوالدهنسيتهن إىل  ت يف نقل جنياحق العراق  4  ةني تقيِّد املادحيف  وَّة،  نبُ ال

غري معروف أو عديم الجنسية، وترهن ذلا للتني يكون فيهام األب  الحالتني ا  د و ديف حالطرف  الدولة  

 ر الداخلية.يوزلسلطة التقديرية لبا

ل وهو ما يشك  ل،حسب األصو   قاموتَّ   كان الزواج   إال إذاه  ب  ح سمال يُ إىل األوالد  ا  تهنسياألم جأن نقل   .2

خارجد األوال متييزا ض الزوجي  د املولودين  أجانباقيات املتر ع لاالد  ة، وأو إطار  ،  زوجات من مواطنني 

ل قسية  زيجات  من  املولودين  زيجالمواألوالد  من  أو  يجعلهغت  قاتلني  مام  موتقة،  عدميري  ي م 

 ية.  نسلجا

ه أعضاء  ي يرتكبالجنس الذتيجة العنف  ن   لدونذين يو ال  أو  داعشن لتنظيم  نتمو باء يآ ن  م  لطفااأل     ان   .3

 الجنسية.  اليدهم، مام يعرضهم لخطر انعداملتسجيل مو  ةدو محد ى فرصو سلهم  تتاا التنظيم ال

 : توصيات ال

التمييزية  كاتعديل األح .1 ا  4ة  دايف املم  الجنسية، وذلا  2006لعام    26لقانون رقم  من  الة  فلك  بشأن 

امل بحقو رأ متتع  والرجل  جن ال  تساوية يفم  قة  ونقل حصول عىل  واال سيتهم  بها وتتيريهها  ا، حتفاظ 

 . تفاقيةال ا نم 9 ادةمتشيا وامل

اتسيع   .2 منها  بوسائل  املواليد،  تسجيل  تيسري  إىل  الرامية  التكنولوجيا  ستالجهود  ديثة حالخدام 

إ  وضامن  تراءاجلتبسيط  ميو املل  سجيت  بتكلفة  الياشار   كام.  ةسَّ اليد    لختامية ا  تاملالحظا  هات 

  عام ي السابع للعراقر و دلا  ريرلتقبشأن املرأة  عىل التمييز ضد ا  ءبالقضا  ة املعنيةاللجن  عن  ةدر صاال

 - : ىلعالتي تنص ب( -/أ28) النقطة يفالتوصيات ضمن  201922

 

  

 

 

 

 

 

 
 ( نفس املصدر السابق  22

 :ا ييللطرف مبدولة اجنة بأن تقوم الالل وتويص  -28

كف الة متتع املرأة ، وذلا لنس    ي ةج بش    أن ال  2006لع ام  26من الق انون رقم   4( تع ديل األحك ام التمييزية يف املادة أ

من  9ادة ش    ي ا وامل  ، متوتتيريه ا ىل جنس    يتهم ونقله ا واالحتف اظ به اول عص     والرج ل بحقوق متس     اوي ة يف الح 

 .تفاقيةال ا

ديثة لتبس    يط  ح املواليد، بوس    ائل منها اس    تخدام التكنولوجيا ال  تس    جيل  تيس    ري هود الرامية إىلالج   ب( تس    يع

ةبتكلفة مليد اإجراءات تسجيل املو ن وضام  .يسَّ
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  املالحظات   اهاشارت الي  كام  عش دانظيم  بها تكرتا  من الجرائم التيت  ياناجالبشأن    قانون  اعتامد  يف اع  س ال ا  - 3

  عام  قرير الدوري السابع للعراقالت  نأ بشة  ملرأ اء عىل التمييز ضد اعنية بالقضمللجنة الاعن    ةادر الص  لختاميةا

 - عىل: تي تنص ل ا /أ(22) النقطةيف ضمن التوصيات  23 2019

 

 

 

 

 ئیة حام ال   الترشيعات تانيا:  

 

الفقرةى  سعت تإىل  هذه  النافذات  لترشیعاد  حدی  کور إيف    ة الحامئیة  لوصول  دسقلیم  ااتان  العدملرأة    لةالی 

بناءاً عىل   ة للسلطات املوجودة يف إقليم كوردستانات الالزميصو توال  تحدیاتا لتحدید نقاط القوة والیضً أو 

ال التقمية بشأ تالخت احظاال املحول    املرأةشؤون    ةجنامية الصادرة من لختاملالحظات  الن  ار دو رير  لسابع ي 

 .  24  2019 للعراق 

 

 2011( لسنة  8رقم )   العراق   - ان  ست د ليم كور ي يف اق لعنف االس ا ة  قانون مناهض  - أ 

 

)   ناملر ب  عرشَّ  اقلیم کوردستان رقم  العنف االسي يف    وقد.  2011نة  لس (  8اقلیم کوردستان قانون مناهضة 

 .   قوبةعال وفرض امیة والوقایةلحا :هيئیسیة تة رکائز ر قانون تال لا تضمن

أ   يف انون  یوجد ق  االن ال  ، ولحدسيف اال عنالن  ي م يحمخاص    قانون  رشيعتب  العراق  -ن  ات قلیم كوردسبادر 

ية  ن عاللجنة املعن    ةادر لصا   املالحظات الختامية  اشارت اليها  التي  وهذا االمر  االسي  ملناهضة العنف  قار الع

ع التمبالقضاء  التقريرأة  ر املضد  ييز  ىل  للع لسااي  الدور   بشأن  )  يف    2٥  2019  عام راقبع  ج( ضمن  / 14النقطة 

 - عىل:تنص التي ( أ/21)لنقطة القلق يف ا اعيدو من و ضوصيات الت

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( نفس املصدر السابق  23
 ( نفس املصدر السابق  24
 ر السابق ( نفس املصد 2٥

 -ب: تويص اللجنة دولة الطرف  -22

ه للمعايري امتثالس  المية، وض  امن  اإل   ظيم الدولةرتكبها تنائم التي امرش  وع قانون بش  أن الناجني من الجر   دأ( اعتام

 ة لحقوق اإلنسان؛يالدول بادئوامل

 لطرفا...... تويص اللجنة دولة -14

 ىلععنف األسي، بتية كفالة فرض العقوبات املالمئة  ية من الالحام  نس  ن مرش  وع قانون بش  أ ج( اس  تعراض و 

 مرتكبي العنف ضد املرأة.

 -بالغ: الحظ بقلق اللجنة ت ....غري أن..   -21

ث مناس   بات وتقدميها إىل مجلس النواب للموافقة عليها يف تال   2011 ىل يفاز املس   ودة األومن إنج عىل الرغم 

ألوقاف والش ؤون  ا  ةالعنف األسي بس بب االعرتاض ات التي أتارتها لجنمناهض ة    قانون  ر، مل يتم إقرا201٥ منذ عام

 ن.الدينية يف الربملا
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املرأة،    ضدَّ   نفشکالیة العإ بوجود    فيعرت نه  أ   اولی يفبدرجة    تكمنقانون مناهضة العنف األسي  همیة  ان ا

نون  ترشيع قا  رغم اهمية  .لةالعدا  لیا  الهسهیل وصو ، لتلها  زمة لال لقانونیة اتوفیر الحامیة ا  بو جو ب  يعرتفو

الوصول الی   وتسهیلمن حیث الحامیة    للمرأة  ةز يمم  یةایجابخطوة  ي  كوردستان وه  ف االسي يف اقليملعنا

 - منها:  هاقبیتط تعرتضت وتحدیا  اتشکالیإ  كهنا نَّ أ اال ،العدالة

 

  وإمنا االقتصادي    نفالع   یفرعلی تعمل یشمل    (ا الثً ی/ت ل و ملادة )اال سي الوارد يف ا أل ا   نفعل ا تعریف   -1

عن سيطرة شخص    عبارة  ي داصالقتنفسی. العنف الاالعنف  والجنسی و   العنف الجسدی قط  ف  عرَّف 

يف   هإخفاق  اىل  يؤدمام ي  كات أو سلع،تل من تحصيل موارد مالية أو مموحرمانه  عىل رشيا حياته  

مل أو ة تحصيل العاق، وإعة لألس ايلدعم املفاق وال ناإل ادية مثل  ؤوليات االقتصباملسع  ال طضاال 

  26ة. االقتصادي لألس ة يف القرار لحرمان من املشارك وا م،التعلي

 

ا  نَّ أ (، حيث  ولی/تانیاسة الوارد يف املادة )األ تعریف األ   -2 ت اقانون إىل أشكال عال لقعدم إشارة نص 

تا األخرى  ا  من حاميته    دمع  ي نعلتعايش  مثالعنف  ق  ال لط ا  ن ع  الناتجةرسمية  لا قات  لعال ال  ألسي 

  .لتفریقوا

 

ع مببدأ عدم التزام املرشِّ   .ال ال الحرص ث مل ا بیل  لثانیة( علی س جرائ م الواردة يف املادة )ا ال ع  أورد املرشِّ   -3

أو   كالسلو م  ریجبتلی القیاس وذلا  إ  ءو جل ال أمام القايض لجرشعیة الجریمة والعقوبة یفسح امل

الذي یرد  الفعل  یکو يه عندنص فلا  مل  یعدُّ نفسها  ال املجرمة  فعاال   لە خطورةن  ما  ا علی خطًر   وهذا 

    27فراد. الحقوق والحریات لأل 

 

املتحدة   مم مكتب األ ،  أنواع األدلة التي ميكن قبولها يف قضايا العنف األسينون إىل  اق ل ا شري  ال ي  -4

با والجاململعني  أدلة   ىلع  صين  رميةخدرات  وجود  اشرتاط  و   "عدم  رشعل أدطبية  طبية  ة  إلدان  يةة 

م"الجاين استع  ،  اإمكانية  املالحقة  الجاينقضلناد  وإدانة  "باالعتامدائية  شها    عىل  دة  حرًصا 

  دةث ال يوجد يف العاحيألنَّ هذه االعتداءات ترتكب يف البيوت وراء أبواب متلقة،    28ية/الناجية".كاشلا

ضحية من  ال ن  قبل متكُّ  ا تأخريٌ حدث أحيانً ي و  شهادات.ذين ال ميكنهم تقديم  الل  اطفشهود باستثناء األ 

ية  هو كفاية شهادة الضح  راملعييجب أال يكون ادلة. يف حني  يؤتر عىل توفر األ د  قيم الشكوى، ما  تقد

تمتع ت  اتدهاة فقط بناًء عىل شندااكم إنزال أحكام إ محا دون غريها من األدلة، فال بدَّ أن يُتاا لل دامئً

 
26) https://www.hrw.org/ar/news/2017/03/19/301308. ا 

،  2013یلول ، اانونیة وسیاسیة، السنة االولی، العدد األولقجلة دراسات ، م2011لسنة  (8)العراق املرقم  تانم کوردساالسي إلقلی نفمناهضة الع  لقانون راءة نقدیةعزیز عيل، ق رسدا .د( 27

 . 122ص 
 . 40، ص ٥.3.9مم املتحدة، القسم انظر دليل األ ( 28
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لحقوق    يلو يف القانون الدالقانونية    اتراءجالمة اإل معايري سا يتسق مع  مب  لضحايا،باملصداقية من ا

 . ون العراقيجب القانو مب دلة لأل الحد األدىنمع اشرتاطات اإلنسان، و 

 

مر حامية أ   تصةمة املخدر املحكصت  أوال:))  الرابعة(  )  املادة  تنص  :الشاکیات النساء  یواء  إ مر الحامیة و  أ  -٥

حايا العنف  ض  ة راء مؤق  لحاميجإثله كن ميم  وأ   ة س اد األ افر   د من ى فر أ لب  ط  و بناء عىلأ عند الرضورة  

عىل  األ  يتضمأ سي  األ ن  الحامن  مدة  تانياً:  صالحية  محكمة  ل ل و   ،يةمر  الحاجة  دع   كلام  متديدها 

لتاء  طلب اإل  نَّ أ ن  لتأكد ما  ةمحكوعىل امل  ،ستجداتم  عىل  مر بناءً ذا األ ه  لطالب الحامية التنازل عن

  الحامية العاجلة  رق بني قراراتيف  القانون ال  ان    ((29ترضر". املحة  ل نه يف مصأ الشخص و   ختياربأ   مدِ قُ 

  ديإنَّ قرارات الحامية قصرية األجل العاجلة هي للتص  جل،الحامية الطويلة األ   تاقرار القصرية األجل و 

یلة  یة الطوسبة للحامن الحية.أما بالجاين املزعوم والض  نيب  عدةعن طريق املُبا  مائلحاالت الخطر الق

: " شمول  لثادة )الثالثة/ تجاء يف املاد  فق  لاألج ية امحلكة ااألسي بخدمات شبقضايا العنف  ا( بأنَّ

لكن   للضمب االجتامعية".  االجتامعية  الحامیة  توفره شبكة  الذي  املال  جًدا  حالغ  ی فیک  والیا ضئیل 

   .حامیةتستلزمه تدابیر ال وماة حیالضامیة حیاة لح

 

ا م  د ع  -6 لملرشر اعىل    تيبنی  :یة الجرم فعال  أل تصنیف  تجریمە  عند  بالتفصیل   كٍ و سل ع  یتناول  أن  ما 

یمکاال  التي  أنحتامالت  ویحدِّ تُ   ن  نطاقها  يف  الجریمة  هذە  اإلحتامالترتکب  هذە  لکل  العقوبة    د 

وطبیحسب خطورت  اتأوالفرضی امل  .اهعتها  )الثا   يف  ثالعلی سبیل  ُعدَّ (نیة/اوالاملادة  کراە يف  اإل   : 

  ( ةتاسعبخالف املادة )اليف هذە الجریمة  باملجني علیە    يند عالقة الجادَّ ە مل یح أنإالا  سیً أ ا  نفً لزواج عا

بتفصیل وتصنیف  ر  كو املذ   جاء القانون   .19٥9( لسنة  88رقم )املُعدل  خصیة  من قانون االحوال الش

الجریمة،  ققید لجری مة ضب    اذلوک  لهذە  األ ر فأ بالنسبة  و حبأية  طفال  واأل   ةس اد  والتي    يف   در جة 

)ا یحدَّ أ ال  إ   (12وال/أ لثانیة/املادة  الرضب  نە مل  نوعیة  بخالفد  أوردلا  لیتفصال  واإلیذاء  املرشِّ ذي  ع ە 

  30ملعدل. ا 9196( لسنة 111قم )ر  يف قانون العقوبات العراقي 41٥-412العراقي يف املواد 

 

 ةالرسمية املختص  ات والهيئاتار ز و "عىل ال  :یيل  ما  عىل(  ابعسا)الثالثة/  تنص املادة.  قائیةالو یة  حام ال    -7

ترشيعات العنف    ىعطحدة بأن تُ تملامم  يويص دليل األ   31السي". اهضة العنف االرتويج لثقافة من

ريي والتوعية عن  هجامالف ثقي برامج الت  لمثمن التدابري  ملةٌ ج مقدَّ وأن تُ  ،املرأة األولوية للوقاية ضدَّ 

اإل يق  طر وتعال وسائط  مم،  ومحتوىرويج  ا  ولح  واد  ضد  اإل العنف  وحقوق  الخاصة  سن لنساء  ان 

التعليمية.، يف املقررابالنساء أن    32ت  التثقيفاأل ابري مثل  دت  لتشم  يجب  والتوعية، وإعداد   يةشطة 

ت زيز وتنمية العالقاتعو   ء،ساالنن الخاصة بانسالنساء، وحقوق اإل د  مقررات تعليمية حول العنف ض

 م. اإلعال  سائلو  يفي نف األس  العىلععية و لتالصحية، وا

 

 
 . العراق    انكوردست اقليم يف ياالس  العنف مناهضة قانون 2011 لسنة( 8) رقم قانون( 29
 . 112-101ملرجع السابق، صص ا عيل، زیز ع رد. سدا( 30
 . العراق    كوردستان ليماق يف االسي العنف مناهضة قانون 2011 سنةل ( 8) رقم نونقا( 31
 .27 ص ،23.٥. القسم ملتحدة،ا األمم دليل( 32
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الجرمیة يف   فعالال ا  بعض  القانون عىل  نصَّ   . عدة   ون یکتنفە التموض يف مواضع لقان ا   أن ب یالحظ    -8

دو  وإبداء نظرة  األرحام  )الثانیة/اوال( کقطع صلة  إنَّ نیاملادة  العبا  ة،  بد  تراهذە  ب صعی  رجةغامضة 

فق  تیموم واإلطالق الات بهذا العار ب عد هذە الرو و   . یهاد عل تامیمکن اإلعییر  معا  ك هنا    ا ولیسهمهف

األفعال اإلجرامیة بوضوا دون   وتعریف  دیتحد الذي یتطلب م والعقوباترشعیة الجرائمع نتائج مبدأ 

  33لبس وغموض. 

من اهمية م  بالرغ  .األسيجرائم العنف  ب   ةعلقاملتيف القضايا    واملرافعات  یةت القضائءااإلجرا  تأخري -9

يفلقاناا  هذ كورد ون  أقليم  اتس  املنز يما  ال  ان  العنف  االن   يلزال  واسعة  إقليمشكلة  يف  م تشار 

 كردستان. 

 :توصيات ال

ن، وردستاك  قليم من قبل حكومة أ واملالية لتنفيذ القانون  وارد البرشية والتقنية  ري املفو تو ص  صيتخ -1

يز  ميلتاالقضاء عىل  نية باملع  نةاللجعن   ةادر الص  املالحظات الختامية   ها يلا  تر اشاملوضوع  ن هذا اوا

التي  /د(  21)   ة نقطلادواعي القلق يف    ضمن  201934  عام راقدوري السابع للع لر ابشأن التقرية  ضد املرأ 

 -عىل: تنص 

 

 

 

 

 

 

قبل -2 من  االسي  العنف  لضحایا  خاص  العمل  و   تأسیس صندوق  لاالجتامعی  والشؤونزارة  ر  فی تو ة 

 لضحیة. مة للمرأة ای لکرااة یر الحیوتوف دماأل والقصرية طویلة  املناسبة ال الحامیة

 

من  ملادة )الثالثة/ تانیا(  يف ا  در و کام    ا جرائم العنف االسيایضحل  مراكز األیواءمن    دد كايفع  ريتوف   -3

  ، وانطلوبامل ی  و تسامل  علی   کوردستان لیسا يف اقلیم  یً املوجود حالحيث ان مراكز االيواء  القانون  

ىل التمييز ضد  عاء  لقضاملعنية بااللجنة  عن    ةدر الصا  اميةات الختحظال ملا  ت اليه يفمر اشري هذا اال 

التي تنص  /د(  22)  النقطةيف  ضمن التوصيات    20193٥  ماع ق لعراوري السابع لقرير الدبشأن الترأة  امل

 -عىل: 

 

 

 

 

 
 .114-113عزیز عيل، املرجع السابق، صص  رد. سدا( 33

 2019 عام بع للعراقار الدوري الس بشأن التقرية  التمييز ضد املرأ عىلبالقضاء جنة املعنية اللالصادر عن  لختاميةالحظات اامل(  34
 ( نفس املصدر السابق  3٥

 -ب: تويص اللجنة دولة الطرف 

  النفس     ة وخدمات الدعملطبيالخدمات ا لد وتعزيزأنحاء البملالجئ للنس  اء ض  حايا العنف يف جميع ا ض  امن توافر

خدمات وإمكانية ليل الكايف لتلا امو عن خدمات املش ورة وإعادة التأهيل، وكفالة التاليا، فض  ض حااملقدمة إىل ال

 .املوظفني املدربني ورصد نوعيتها بانتظام ها ووجودصول عليح ال

  لق بالغبق لجنة تالحظأن ال...... -21

ق املتعل  2011لس  نة  8  والتقنية واملالية املخص  ص  ة لتنفيذ القانون رقم  ةالبرش  يارد  ما يكفي من املو توفر    عدمد/ 

 ردستانإقليم ك سي يفمبناهضة العنف األ 
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ءم  تال یا ص وتترات القانون مبین ومعالجة کل نواقسحلتيل دیل القانون الحاجدید أو تع ونإصدار قان -4

اااملعمع   االتوالییر  يف  الدردة  و یةولفاقیات  الجهات  ذلا،  مع  التعاون  خالل  الحكومية   من 

 . نظامتاملو 

 

العنف االسي،  االج  يف  ةسعلا -٥ بجرائم  املتعلقة  القضائية  يتاميشراءات  الدولیة   مبا  املعاییر    مع 

)و ال املادة  الدويل  م   ج(/14/3اردة يف  العهد  ان  بالحقوق  و الخاص  عامس الملدنیة    التي   1969  یاسیة 

  36ر لە". أن یُحاکم دون تأخیر ال مرب......ة رميبجل متهم لك " ص عىلنت

 

التثقیف   -6 أنشطة  جوانب    عىل  والتوعیةتوسیع  ضدَّ مختلف  االعال   العنف  وسائل  يف  م النساء 

اقلیم کور  الثقافة    عاتق  عىل  . وهذه املهمة تقعدستاناملوجودة يف  اال وزارة    ووزاراتوىل  بالدرجة 

 ى.خر ا

 

األ   عَ ضیدراج مواإ  -7 املواالعنف  وال   وزاريتلالدراسیة    جد واملناهسي يف  و العايل  تعلیم الرتبیة  يف ، 

مالية لتحسني وتوحيد    ، اضافة اىل تخصيص مواردالجامعاتوصواًل اىل  مختلف املراحل الدراسیة  

الختاميةت  نته توصياملتعليم وهذا ما تضدة اجو  بالقضاء    ة اللجنة املعنيعن    ةدر الصا  املالحظات 

التي تنص  (  ، ه/أ30)  النقطة   يف  37  2019  عام اق بشأن التقرير الدوري السابع للعر املرأة    د التمييز ضعىل

 -عىل: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

العام   القضاة تدریب    -8 اإلدعاء  القضائیین    وأعضاء  با  جهزةواواملحققني  القانون  عنا ال انفاذ  رص  خص 

 .ل معهامالتعا  وکیفیةي الس ا علی جرائم العنفالرشطة 

 
 /ج(.14/3املادة ) ، 6919والسیاسیة عام  الحقوق املدنیةالعهد الدويل الخاص ب( 36
 ( نفس املصدر السابق  37

 

 كرر اللجنة توصياتهات -30

 املدرسية. والكتب زية من املناهجتمييجنسانية اللنمطية الالقوالب اأ(كفالة إزالة 

ريب  دالفرص املتاحة للت ة التعليم وزيادةودمالية كافية لقطاع التعليم بهدف تحس  ني وتوحيد ج   موارد ص  يص ه(تخ 

ي  م التعليم ن أن تكون البني ة التحتي ة يف النظ اامض     هني للفتي ات يف مج االت التعليم غري التقلي دي ة و قني واملالت

 للوصول إليها ةلجميع وميسَّ شاملة ل
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 لتضمني قضایا ان  قلیم کوردست إودة يف  رجال الدین من کل االدیان واملذاهب املوج  وتثقیف  ریبتد  -9

   يف خطاباتهم و مواعظهم. العنف االسي

ملالحقة القضائية وإدانة  ستناد اية االعراقي مع إمكان  ن دىن لألدلة مبوجب القانو األ   االعتامد علی الحدِّ   -10

 .تتمع باملصداقیة يف الحاالت الخاصة يتالشاكية ال دةعىل شها عتامد حرصااين باال لجا

( من  واًل أ کام ورد يف املادة )الثالثة/  لجنح الخاصة بقضایا العنف االسيکیل محاکم التحقیق واتش -11

 القانون.

 .یةة العمل والرعایة االجتامع ل وزار من قبایا العنف االسي تأسیس الصندوق الخاص لضح -12

 حالة عدم االسي يف  نتداب محام لقضایا العنفبأ کمة  احلتحقیق واملا  مرحلتي  م يفإلزام املحاک  -13

املحا املحاکم    واملساعداتالخدمات    تقديمو ي  موجود  أمام  للضحایا   واملٶسساتالقانونیة 

 . االخری الحکومیة

 

 

 2012لسنة  (  28)   لبرش رقماإلتجار با فحة  مكاقانون  :  ب 

 

ع العر لقد  ستان مبوجب اقلیم کورد، وتم إنفاذه يف 2012عام ( يف 28لبرش رقم )باار جقانون مكافحة اإلت اقرشَّ

بالبرش وباال ،  بدون أي تعدیل  2018( لسنة  6القانون رقم ) القانون تحظر كل اشكال االتجار  خص  مبوجب هذا 

دالحاالت التي ته  38خ.الق و االقسي أو االسرتقمل لعو السخرة أو ال الجنس أ ستتالارة أو اال النساء کالدع دِّ

 

اسة برئ  2018( عام  ٥عليامت رقم )وفق ت  يف أقليم كوردستان  علیا ملکافحة اإلتجار بالبرش اللجنة  ل اکيل  شت  تمَّ 

ارات  ن الوز رش وزارة مع  عن تالتة  مثلنيم  تضم فظات االقلیم(  ضافة الی اللجان الفرعیة يف محا إ )  وزارة الداخلیة 

وردستان ولكن هناك تحديات تعرقل  ك   أقليم  ا القانون يفهذذ  ا. بالرغم من انفاندستكور نية يف اقليم  املع

 - منها: تنفيذه 

 العليا ملكافحة االتجار بالبرش. اللجنة  يفضاء يف االقليم ليس عضوا الق مجلسان  .1

  شمل  یُ وملالبرش،  اإلتجار بأعامل  لحروب من  ايف    هموتجنیدطفال  نون تسهيل بتاء اال يعترب القا  مل .2

م االم لألغراض عرض اإلتجار بالجنین کجزء من جسي قدلبعض ا أنَّ  تجریم معلاجنین ایضا بنصوص ال

 م أو بدونە. مبوافقة األ  سواءمبقابل مادي  اثیة وذلالطبیة والبح

تم  العراق    اما يفن لحد اآلن  ليم كوردستايف اق  ئم اإلتجار بالبرشمل تشكل املحاکم املختصة بجرا .3

 .2017لتي  يف عام ولكن ا 201٥برش عام الب يف قضايا االتجار صنيمخت تعيني قضاة

  م الدعارة.نني التي تجرِّ تجار بالبرش يف إطار القوااإل مقاضاة مجرمي  .4

ة أو  مات قانونيخدتقدم  الجهات التي  من    ن العاملة األجنبية قد تقع ضحية لالتجار أيضاً ومطلوبإ  .٥

 39الحاجة. املة األجنبية عندالعاعدة ون مستعدة ملسء أن تكر إيواتدير دو 

 
 . 2012 لسنة( 82) رقم رشبالب اإلتجار قانون( 38
 ونیة التالیة: املوقع االلکرت  ، املتاا علیالعراق يف اءالنس  حقوق انتهاكات عن تقرير : بالتتيري بةلواملطا  ساءلةللم  السعياق، العر  لجمهورية خامسال الدوري عىل التقرير  لرد( ا39

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/IRQ/INT_CCPR_CSS_IRQ_21863_A.pdf 
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للضحایا وتوفیر مکان    لبرش "توفیر املساعدة املالیة/سابعا( من قانون اإلتجار با11)   املادةيفجاء   .6

ضحایا الخاص ل  اإلیواء  ورد  جودعدم و   40العمریة".  وفئاتهم  لسکنهم بشکل یتالءم مع جنسهم  مٶق

ن مع غريهم م  هؤالء  يواءإلاالماكن  هناك بعض    لام أنَّ ع  م کوردستان، إقلیلبرش يفاإلتجار با  مةجری

 نها ليس  عىل املستوى املطلوب.ضحايا الجرائم االخرى، إال أ 

جعل بعض ب  هذا التياقليم كوردستان،  إاىل  األجانب  العامل  التي تجلب  ت  ضعف الرقابة عىل الرشكا -٥

  معدالتحقيق حاليا،  تب  مكا  الدعاوى يف يد من  العد  هناك  .ق هؤالء العاملحقو نتها  تالرشكات  هذه  

كون راقي  نون اصول املحاكامت الجزائية العحقيق بشكل يتناىف مع احكام قاىل سية التعاملحافظة  

قضايئ  عىل املحقق الوالتحقيق فيها بداية، ومن تم عرضها  يقومون عن حفظ االوراق    مراكز الرشطة

  والة للكشف  ضعر   ت اوراق القضيةوياتعرض محترثة الروتني  كان    ،العاملقضاة واإلدعاء  ه عىل اوبعد

التي تحتويهااملحا  ميكن التفظة عىل االسار  ي ليس فيها مكاتب  ، وخاصة يف االقضية والنواحي 

 اإلتجار بالبرش. تحقيق بجرائم

يات ومن  لفت ساء واعليهنَّ من الن   للمجني  ية قانونيةورة توافر حامقانون اإلتجار بالبرش اىل ض   اشار -6

، تم تع  املطلوبة بهذا االتجاه.خاذ الخطوات تمل يتم ا لأنه يف واقع الحا إالويضهنَّ

بتعار  -7 االتجار  مكافحة  قانون  وتتداخل  مكافحض  قانون  مع  البتاء  البرش  )ة  بحيث    1988عام  (  8رقم 

 رائم. فريق بني الجيصعب حتى عىل القانونيني الت

میة ر فعال الجأل يف ارتکاب إحدی ا  وعحالة الرش   لی التجریم يفذ ع الناف  ن اإلتجار بالبرش ص قانو مل ین -8

 القانون.وفق هذا 

 يعشن يف املخيامت. يات للضحايا وخاصة النساء اللوايتعدم وجود اية احصائ -9

 

 : توصيات ال

وضع   -1 يف  االتجار  خطة  االساع  ملكافحة  وطنية  ما  وهذعمل  الختااملالحا  اليه  تاشار ا    ميةظات 

  عام راقالسابع للع  ريقرير الدو تبشأن اليز ضد املرأة  عىل التمينية بالقضاء  املعاللجنة  ن  ع  ةالصادر 

 - عىل: ص التي تن / ز( 24 النقطة )يف والتوصيات( 23)النقطة يف ق ضمن دواعي القل 41 2019

  

 

 

 

 

  

 

  دستانليم كور يف أقبالبرش    ة اإلتجارا ملکافحعلیاللجنة  الىل  ادخال ممثل مجلس القضاء يف االقليم ا -2

الداخلیةبرئاسة وزار  الرئيس يف مكافحة    كونه  2018  ام( ع٥)  مملشكل وفق تعليامت رقا  ة  الدور  له 

 
 . 2201 لسنة( 28) رقم رشبالب جاراإلت قانون( 40
 1920 عام ابع للعراقرير الدوري الس بشأن التقضد املرأة  مييز اللجنة املعنية بالقضاء عىل التالصادر عن  ظات الختاميةاملالح(  41

 رشلبمن عدم وجود خطة عمل وطنية ملكافحة االتجار با ان قلقهة ع.....تعرب اللجن.. -23

 طرف بلة بأن تقوم دولة انتويص اللج  -24

وإنش    اء هيئ    ة دامئ    ة لتنس    يق تنفي    ذها  ،ل ب    اعتامد خط    ة عم    ل وطني    ة ملكافح    ة االتج    ار بالبرش     التعجي     ( ز

 ورصده
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الدعم  مع    بالبرش،التجار  ا واملادي  توفري  اليها  للجنة  التقني  اشارت  ما  الختامية وهذا    املالحظات 

  عام عراقي السابع للالدور لتقرير  بشأن ااملرأة  تمييز ضد  ء عىل الاملعنية بالقضا  اللجنةعن    ةالصادر 

 - نص:  تالتي أ( /24)نقطة ل ضمن التوصيات يف ا 42 1920

 

 

 

وضامن محاكمة   2018ة  ( لسن6ل القانون رقم )لیم أن تتخذ خطوات إيجابية لتفعيحكومة االق  نشجع -3

اإل  جرمية  واإل مرتكبي  بالبرش  املحاکم  او   ، الجنسستتالل  تجار  اإلتجار  الخانشاء  بجرائم  لبرش  باصة 

التدر التوتوفیر  لقضاة  العامحقي یب  واالدعاء  عل   ،ق  تضمن    يهكام  اإلتجارحان  جرائم  ضحايا   صول 

املشورة  والعالج الطبي والنفس،  لا املالجئ، واملأوى  عىل الخدمات الرضورية، مبا يف ذ بالبرش

أهیل یة و تعار و    تقبال ساإلتجار بالبرش( ال   حایا)دار رعایة ض  تأسیس  طريقعن    الحامية والدعم،  القانونية

نة املعنية بالقضاء  اللجالصادر عن  حظات الختاميةاملال اليها ت ا اشار م ، وهذا ال الجنسینلک الضحایا

ضمن التوصيات يف النقطة    43  2019  عام ر الدوري السابع للعراقبشأن التقريد املرأة  عىل التمييز ض

 - ي تنص عىل:الت ج(ب، /24)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

يف ییر الواردة   مع املعايشیث یتامحب  لقانون الحالد يف ات التي مل تر لتشمل الحاال نون  اتعدیل الق -4

 .املٶسسات الرسمیة التعاون مع خالل  من انني أخرىتعارضها مع قو  وعدم ةولیاالتفاقیات الد

  ربالبرش، والتأكيد عىل ة عن جرائم اإلتجات مفصل تنظيم حمالت توعية وتثقيف منهجي وتحلييل لبيانا -٥

 ية.دابري الوقائالت

 قانون. الهذا  ذاملكلفني بتنفيوظفني امل تدريب -6

للمسا  دعوة -7 املدين  املجتمع  األجهزةمنظامت  لتمکین  الضحایا  مساعدة  علی    همة يف  املعنیة 

 ستویین الحکومي وغیرالحکومي.امل

 
 ( نفس املصدر السابق  42
 ( نفس املصدر السابق  43

 دولة الطرف بقوم لجنة بأن تتويص ال -24

  ةي  ن املوارد البرش     م ح ة االتج ار ب البرش     وكف ال ة دعمه ا ب الق در املالئمفة ملك اكزي  ي ة اللجن ة املر عزيز وال ت -أ

  ةوالتقنية واملالي

 مبا ييل:دولة الطرف بان تقوم لجنة وتويص ال -24

  2012لسنة    28للقانون رقم    فعيلالتنفيذ السبل منها  لفتيات، بها ملنع ومكافحة االتجار بالنساء وادو ب( تكثيف جه

  –ملس  اعدة النفس  ية  اا توفري املأوى و ذلبالبرش   وتوفري الحامية والدعم للض  حايا، مبا يف  التجارة ابش  أن مكافح 

 .عيةاالجتام

هذه     بارتكابة باملداننيبرش    ، وكفالة إنزال العقوبة املناس    بالبتحقيقات سيعة ونزيهة يف حاالت االتجار  ج( إجراء

 .يا االتجاريع ضحاوضامن إنصاف جم  ئم،الجرا
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 الخربات.و   تاملعلوما  وتبادلالبرش  ة جریمة اإلتجار بمواجه  دعم التعاون الدويل واالقلیمي يف مجال -8

اإلتجارلجناة يف قضاا  اقبةعق واملقاضاة ومللتحقيآليات فعالة    عوض  -9 إال  يا  فراج  بالبرش، وضامن 

    .اإلتجار بالبرش وأ لعنف اضحايا  الفوري عن النساء

 اإلتجار بالبرش. عاملأ و الحروب  وتجنیدهم يفتجریم القانون لعملية تسهيل بتاء االطفال  -10

 جریم اإلتجار بالجنین. ت  -11

 لعامل. ا جلب لعاملة يف مجالكات االصارمة عىل الرش فرض الرقابة   -12

 إحدی األفعال الجرمیة وفق هذا القانون. م يف حالة الرشوع يف ارتکابالتجری -13

 رش. الواردة يف قانون اإلتجار بالب نفئات املجتمع وباألخص النساء بحقوقه تثقیف وتوعیة  -14

 

 

 ؤسس ستوى امل امل عىل    العمل   ر إطا   لثالث: القسم ا 

 

 لعدالة ا  الوصول اىل و   القضاء   : واًل أ 

 

   ضاء ملرأة يف الق ا  . أ 

ال       لسنة   23قانونها املرقم    صدور  ا بعدومؤسساتيً   اقضائية يف اقليم كوردستان قانونً استقل  السلطة 

  يف  القضائية   طةستقالل السلالخطوة بعد اجاءت هذه    .لالعد  ا بوزارة ا وماليً بعد أن كان  مرتبطة إداريً   2007

بعد العد  2003  العراق  وزارة  االئمذكوصدور    لعن  سلطة  رقم  رة   . 2003لسنة    3تالف 

بدأ بقبول الطلبة يف دورته االوىل  سنة و   2009  لسنة  7قانون املعهد القضايئ رقم    در  هذه الخطوة صبعد  

2012 . 

د املعهد  هذا  كبكان إلنشاء  زيادة  ور  اري يف  قاضيات  وقاضياعدد  ات  لحكم  باللعاالدعاء  قياسا  التي ام  فرتة 

يتبني ذلا جليّا حينام نرصد عدد الطلبة    .حدةا ال تتجاوز اصابع اليد الوالقاضيات حينهد اكان عد  ثسبقتها حي

  ويف   ،قاضية  12وىل  فقد تخرج  يف الدورة اال   الذكور، قبوالت يف املعهد قياسا بعدد املقبولني  اث املاإلن

عهد القضايئ  بفضل امل.    120ل  من اص  ديف املعه  امرأة   ٥2س  ة الحالية تدر ر يف الدو و   ،ةقاضي   13نية  الدورة الثا

اىل  عدد  حاليا  وصل   االقليم  يف  عامة    86القاضيات  ومدعية   .عامومدعي    قاٍض   4٥4  اصلمن  قاضية 

عىل الصنف  ستئناف تعتمد  ورئاسات اال لتمييز  املناصب القضائية كعضوية مجلس القضاء و محكمة ااما  

اليا ي  ،سنوات خدمته  ه القايض وكذلالذي وصل  التمييز يف االقليم من القضاء ومحكمة    جلسم  ول خلذا 

الوق   ال يف  النسائية  حزيراتالحاضعنارص  يونيو    )  يف      (2020/  عضوة  واحدة  قاضية  محكمة  بإستثناء 

  .امئيس االدعاء العكنائبة لر عاء عام وقاضية اد ،اربيلمبدينة ستئناف اال 

ق كافة املناط  عددها يفلغ  االقليم حيث يب  يف  ياتانس حتى عىل محاكم الجاالمر قد انعك  االحظ أن هذمن امل

لا ال توجد سوى قاضيتان فقط يف عضوية هذه  ذ ومع  املجموع.  عرشة محاكم أي بواقع تالتني قاضيا يف  

االحوال    نح،جالبداءة،ال)  االخرى كم  خريات عىل املحااضيات اال تتوزع القفيام    ، % فقط7املحاكم أي بنسبة  

تويّل   يحول دونوقيد قانوين أ انع املجال انه ليس هناك أي مالهامة يف هذا  قطةالن لشخصية، التحقيق( اال ا

   .املطلوبةالصنف والدرجة القضائية  اىل نال وصولهإ    عاليةة مناصب قضائي النساء 
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 - : العراق   –   نا ردست قليم كو محاكم ا ى لدى اقامة الشكو راءات  املرأة وأج  . ب 

 

  19دة  ونص  املا 44  "دون متييز   ون امام القانونساو مت   ن قيو العرا  "   14مادته    عراقي الحايل يفالدستور ال   نص

لكّل فرد    أنه"  ةالفقرة سادساً من نفس املادنص   و   "يع  التقايض حق مصون ومكفول للجم  "ّن  أ تالثاً عىل    /

 4٥   "ةإلداريجراءات القضائية وااإل  عادلة يفعاملة الحق يف أن يعامل م

إلطالق بني الذكر  عىل ا   1971لسنة    23ة رقم  لجزائية العراقيت اكاماملح من قانون أصول ااملادة االوىلرق  مل تف

الشكوى إقامة  وحق  إمكانية  منها    واألنثى يف  املترضر  أو  الجرمية  عليه  وقع   من  قِبل  قايض  أ ِمْن  مام 

 . 46قضايئء الضبط الاأعض حدأ يف مركز الرشطة او ول أو املسؤ ملحقق التحقيق أو ا

اإلقل   النظام النيابة    أخذي  مليم  القضايئ يف  دور جهبنظام  أن  نرى  لذا  رقايب العامة  دور  العام هي  االدعاء    ، از 

 إلبتدايئالتحقيق ا  من إجراء القليم يعتمد عىل ماهو وارد يف قانون اصول املحاكامت  فالنظام التحقيقي يف ا

 . ()القضايئ ققواملحأ قِبل قايض التحقيق  منا حرًص 

 

يف مادته     نص  ،حاكمنواع املأ لقصائية وبيان  وضمن التشكيالت ا  ليمقاإل   لسلطة القضائية يفقانون ا  نَّ أ 

، التي تتواجد يف مركز كل محافظة وضمن كل 47املحاكم املدنية    نيمن بمحاكم التحقيق هي  ن  أ التاسعة  

الرشطة   اقوم بهات التحقيق التي تسري عمليىل  اف عتقوم باالرش   وهي  واحي  ن قضية والة يف اال محكمة بداء

إصدار  كام تعمل عىل  ختصاص املكاين لكل محكمة  الجرائم الواقعة ضمن اإل كاوى واإلخبار عن  الش  يلقّ وت

بحقا  القرارات القبض  واوامر  والضبط  القضية  اطراف  إفادات  تدوين  من  الواجبة  ني  املتهمي  لقضائية 

املادي فوتوقي االدلة  وجمع  واهم  كشهادلحسة  تم  ية  ومن  الشهود  و ات  املتهميني  التحقيقية  اق  ر و اال إحالة 

 املختصة من الجنح والجنايات واالحداث.محاكم املوضوع بهم اىل الخاصة 

الث املادة  العنف االسي عىل ماييل  ال ونص   قانون مناهضة  تشكَّ)اوالًثة من  بقضايا  ل محكمة مختص:  ة 

/ أوال    49ة  دملاونص  ا48  (2007سنة  ل   23ة لألقليم رقم  القضائيلطة  الس لعنف األسي وفق قانون  مناهضة ا

يق االحداث  تحق  عىل ) يتوىل التحقيق يف قضايا االحداث قايض  1983لسنة    76رعاية األحداث رقم  من قانون  

جهات تحقيقية عدة   يل هناكوبشكل عم    (.49ويف حالة عدم وجوده يتوىل قايض التحقيق او املحقق ذلا

 
 00٥2لدائم لسنة ي اتور العراقمن الدس ابعة عرشةانظر املادة الر / 44
 200٥ائم لسنة در العراقي الرشة من الدستو ر املادة التاسعة عنظا/ 4٥
و اي  املحقق اتحقيق او )تحرك الدعوى الجزائية بشكوى شفوية او تحريرية تقدم اىل قايض ال)ىل ع 1971لسنة  23قم ئية العراقية ر اصول املحاكامت الجزانون تنص املادة االوىل من قا/ 46

الدعاء ي من منهم من ااو باخبار يقدم اىل اعها من يقوم مقامه قانونا او اي شخص علم بوقو ومن الجرمية ا من املترضر اعضاء الضبط القضايئن او اي م مركز الرشطة يف مسؤول

 ص القانون عىل خالف ذلا((. ن يالعام ما مل
 . 1٥/11/2007 يفالصادرة و  2007لسنة  23 القليم رقمئية يف الطة القضاانظر املادة التاسعة من قانون الس/ 47
 . 2011لسنة   8تان ذي الرقم وردسمن قانون مناهضة العنف االسي يف اقليم ك الثالثة/اوال نظر نص املادةا / 48
 . 1983لسنة  76عون من قانون رعاية االحداث ذي الرقم بالراملادة التاسعة واانظر / 49
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إرش تحتعمل   محا   ساف  ولديها  التحقيق  للتحكم  تحقيقية  يف  يف  قيقلطات  الواقعة  املجتمع    الجرائم 

 :وكالتايل

االرهاب    • جرائم  يف  بالتحقيق  املختصة  األمنية  والتخريب  خواملاملؤسسات  والتجسس  درات 

 االقتصاد،

 مكاتب مكافحة األجرام والسقات. •

 اء واملناطق السكنية. حييف اال اكز الرشطة مر  •

 لنزاهة.قيق ااتب تحكم •

 لعنف ضد املرأة. اهضة العنف االسي وانم ئمتب التحقيق يف جرامديريات ومكا •

 .تب التحقيق يف جرائم االتجار بالبرشمكا •

 

 

  . التي تحد من قدرات النساء من الوصول اىل العدالة العقبات  ربز بعض  ود، ت عىل اهمية الجه 

 

 ،يعسل اف ة الناجزة واالنصاعىل تحقيق العدال تريها تأ كون لي ت مؤترة يف واقع املرأةءاجراإ  حتى نصل اىل

ة للوصول  ملرأ بحيث يوصلنا اىل الهدف املنشود يف معاونة ا ،ردة عليهاونبني املالحظات الوان نأيت أ  البدَّ 

 -:٥0اىل العدالة 

 

الا -1 التقدم  يوائم  ال  الحايل  التحقيقي  تحقيقويعي  ،حاصللنظام  املنجزة  ق  ىل ا  ويؤدي  ،العدالة 

ت  ،قيةقيحتالءات وحسم االوراق  طية وتأخري يف االجراوقرابري  طبيق نصوص قانون  ناهيا عن عدم 

صبح  النصوص  أ  .ق االبتدايئتحقيوخاصة يف مرحلة ال  ،املحاكامت الجزائية النافذ كام هي اصول

د  كاي  .مةالرشطة هي القاعدة العا   مراكزللمسؤول يف  االستثنائية التي تعطي صالحية تحقيق محددة

كبري  ارة اىل دوره الشا-ت  قانون اصول املحاكام  يف  رةم  42الوارد اسمه    ن دور املحقق القضايئ كو ي

لذلا البد    ،ن إجراء التحقيق الفعيل يف الجرائمال مدورا تانويا أشبه بكاتب الضبط بد  -يف هذه املرحلة

و  اإلجراءات  مراجعة  التمن  تحكم  النصوص  جديدا ي  من  التحقيقي  قِ   ،لنظام  مِمن  قضاء  بل  جلس 

   نجازال ا يفكرث سعة أث تصبح قليم بحياإل 

 نسان.ري الدولية وحقوق اال ومرعاة للمعاي -2

عاد عن العمومية يف العمل كام هو حاصل االن  البتوا  ،ص يف محاكم التحقيقمن مراعاة التخصُّ   البدَّ  -3

َمعنيّة  قية  ة تحقيهج  محكمة عىلكل    رشفيث تحب  ،فظاتراكز املحاوخاصة محاكم التحقيق يف م 

عىل الشكل   االقليم تصبحظة يف  حقيق يف مركز كل محافتلا  ممحاك   .رائم محددةبالتحقيق يف ج

 التايل:

 

  حة االرهاب(ومكاف )األمنسايش محكمة تحقيق قضايا األ  •

 
ان مبا يتواءم ردستاعادة هيكلة النظام التحقيقي يف اقليم كو  ضأي العام بتر ستان واىل الر قضاء يف اقليم كوردالىل مجلس دة القانون اسياة املحقق لبها منظمرتا تقدم مرشوع مق/ ٥0

 اطيء التي اصبح  متارس منذ سنني.خال التخلص من العرف وكذلاضع الحايل مع الو



 

 صفحه | 38

 

  والقتل( )السقاتمحكمة تحقيق مكاتب مكافحة االجرام  •

 . (فساد)النزاهةاليا قضامحكمة تحقيق  •

 .واألحداثسي لعنف األ تحقيق امة محك •

 ( ايا االخرىاملرور والقض )حوادثة طلرش كز اكمة تحقيق مرامح  •

ومك • بالبرش  )اإلتجار  بالبرش  االتجار  قضايا  تحقيق  البتاء  محكمة  الجنس  افحة  والعنف 

التحقيق    وبذلا واالغتصاب اجراءات  دأتكون  وأبعد  و قة  كرث  واملامطلة    التأخري  عنفاعلية 

 . (ؤ باطوالت

 

مل   ،هو مطلوب كام  2011نة لس  8لعنف االسي رقم اضة مناهنون لثة يف قا عدم تطبيق املادة الثا حظنال  -3

العنف االسي او  عىل هيئة محكم  تتشكّل محكمة مختصة بقضايا  ة متكاملة سواء يف مراكز املحافظات 

 تأسس نف االسي  ة العهضحقيق مناد فيها محكمة تحيث توج  نيةكز محافظة السلياماألقضية بإستثناء مر 

اكم املناطق االخرى يالحظ وجد قايض  يف مح  .نيةستئناف منطقة السليامامة محك ئاسةقرار من ر بناء عىل 

العنفتحقيق منفرد يعمل ع تابعة رغم أن جميع املحاك    .خرىاأل قضايا  الاالسي باالضافة اىل    ىل قضايا  م 

امنية  يلسل مة امحك  قيقية بنيختالف يف االجراءات التحإ   هناك  نَّ أ   الَّ إ ق نفس القانون  طبتاحد و ء و ملجلس قضا

 .االخرىملحافظات االخرى يف اوباقي املحاكم 

 

يشكل هذا   .قليمومحددة بني الحكومة االتحادية وبني اإل يف حاالت معينة  اختالف االجراءات والقوانني       -4 

 ذلا:عىل  لنيورد مثاون  . دالةلوصول اىل العمعوقات ايل و احدى العراق ختالفاال 

  

بالقانون    19٥9لسنة    188االقليم ذي الرقم  تحادي يف  االحوال الشخصية اال   نانو عديل قتم تالول :  املثال ا   -

، كام  بزوجة تانيةالرجل    اإلذن لزواج  عطاء قايض االحوال الشخصية ديل عىل إ شدد التع    .2008  لسنة    1٥رقم  

خم  اشرتط ا  رشوط العطاءسة  توافر  يخالف    كام  ، ذنال هذا  من  عقوبة  تشديد  الرشوطأل و     .ذلاتم    يف   ن 

  عطاء هذاومرونة إل   تساهاًل   أكرث  ،ص املكاين للمحاكم يف الحكومة االتحاديةاالختصااملناطق الواقعة ضمن  

االقإف  ،خفأ العقوبات  ألن  و   ،ذناإل  مواطني  من  الكثري  عىل  ن  يتحايلون  تلا  ويتوجهو   القانونليم  اىل  ن 

عقبر املحاكم إل  الثانية  ودام  الزوجة  يوبعد  الزواج من  اىلها  ارجعون  زواج رسمال   بعقود  ويُعقليم  فون من ية 

 .لزوجبدر من ا كم عىل ماشتك  الزوجة االوىل لدى املحاإ ن إ العقوبة حتى و 

 

  ي ذالو   1999سنة  ل  101رقم  املنحل    ة الثورةصادر من مجلس قيادمحتوى القرار الترشيعي ال  الثاين: عناملثال    -

و املحاكمة.  أ لتحقيق  رحلة اغري عمدية سواء يف م ةرميبارتكاب جهمة  املتىل عدم جواز توقيف املرأة  نص عي

و  أ ن كل قانون  إ   .  2003و  1991  أعوام  قليم كونه صادر بني نافذ لدى محاكم اال نه غريأ   اًل إ غاية االهمية    قرار يف

قراأ تعليامت   خالو  نافذ    هولسنوات  ا  تلال  ر صدر  احيانً يف  ،االقليميف  غري  اىل  اصار  اتوق  كثرية  ملرأة  يف 

يف اماكن  تهمة  امل  مثال. توقف   بالسيارة   ا جرمية غري عمدية كحادتة دهسرتكابهيف محاكم االقليم ال   ةتهمامل

ئية  طة القضاال السل  مل نر  .الالٍبتاء و االحتي  و  والسقةرتكب  جرائم القتل  إيف التي ستجمعها مع من  التوق
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ترشيع    و سنِّ أ ليم  االقنفاذ هذا القرار يف  إ   اىل  الربملانية، تدعونظامت النسوية وال الكتل  وال امل  قليم يف اال 

 .املحاكامت الجزائية صولأ و حتى بتعديل قانون أ مامتل لها 

 

همة التي ايا املمن القض  هو  ،املرأةية التي تخص حقوق  عدم اطالع الكثري من القضاة عىل املواتيق الدول  .٥

الرضوري  والقضاء،    باملرأة تعلق  ت هذ  يتمَّ   نأ لذا من  اإدراج  التي  مله  الدولية  مناهج  تخص  واتيق  املرأة يف 

 .م تأهيلهم للعمل يف القضاءفيتم تدريسها ملن يت ،املعهد القضايئ يف االقليمالتدريس يف 

 

جراءات الواردة يف ية واال الوطنالقوانني    بتطبيق  دين ملزمالقايض املايض الجزايئ وحتى  الق  من املالحظ أنَّ .6

صول املحكامت الجزائية واالجراءات املنصوص عليها  أ ون  رافعات املدنية وقانملن ارائية كقانو اإلج  القوانني

القوانني االخرىيف بع الدولية ماملنه ال يستطيع تطبيق وتنفيذ بنود املعاهدات واالتأ   الإ   ،ض   يتم  فاقات 

اىل  ترجم وقتها  قانونمواد  القواية ضمواعد  الوطنيةن  ع  ، نني  ما نص  قاليوهذا  املعاهده   ، لعراقياات  نون 

 .الجزايئلزم بتطبيق القوانني الوطنية وخاصة يف املجال ط وم فالقايض مرتب

 

غري  يعترب  ا العدد  هذ  .اا عامً ا ومدعيِقاضيً   4٥4  وعضاء االدعاء العام يف االقليم هأ عدد القضاة و   ن  إ ا  ذكرنا سابقً  .7

الذيدعاوى    نظر يفكاف لل االقليم  يم  اىل  عددهم  يصل   ناملواطنني يف  الستة مالينيقا  هذا    ة.نسم  ارب 

حقيقية  تال  ىيف عرشات الدعاو ميا  يو نعلم ان القايض ينظر  ال يتوافق مع املعايري الدولية وخاصة حينام  العدد  

االقضية يف    كمة وخاصة من محكرثأ   ىو دارة دعاإ   عن  اًل مسؤو ايض  القة يكون  حيانا كثري أ دنية و و املأ و الجزائية  أ 

 . دنف املاطر أ و 

 

 .االحوالحسن  أ و متوسطة يف  أ من قبل املواطنني تكاد تكون ضعيفة    قوقاملحاكم إلسرتجاع الحبقة  الث  . 8

عندما    .ون القضاءرية النافذة يف شؤ و الجهات الحزبية والعشائأ تدخل السلطات االخرى  ل  دذلا تعو سباب  أ 

أنَّ ى  ير  أبنية  ابنية    املحاكم  املواطن  يف  بها  ليس   لج  بانٍ ميف  مستقلة  كمبنى    هاتمخصصة  االدارية 

قايض نفسه وتطبيقه  واستقالل الهاز القضايئ  بهيبة الجالثقة    يضعف  هذا االمر  ،امية ومديرية الناحيةقالقامئ

 .االخريني للمعايري الدولية عىل نفسه قبل

 

ة  لسن  83دنية رقم امل من قانون املرافعات   298 اىل  293ملواد من نظم  ا، يةضائعونة القامليتصل ب فيام . 9

من    1969 رقم    33  اىل  31واملواد  العدلية  الرسوم  قانون  القضائية يف    أحكام  ،1981لسنة    114من  املعونة 

ع الطالق  قا يإ ى طلب  رسوم دعو   نفسه أنَّ   من القانون  24نص  املادة    .اوى املقامة يف املحاكم العراقيةالدع

الأ  الزوجةا  لهلواقع خارج املحكمة يتحمطالق او تصديق  رسوم   نَّ أ ىل  ع  2٥املادة  نص   كذلا  و   .الزوج دون 

فإذا كان  الزوجة هي طالبة    ،الزوجةاملحكمة يتحملها الزوج دون  تبات الطالق الواقع خارج  إ و  أ دعوى تصديق  

فتعفى من  وأ التصديق   وقد  .الرسم  اإلتبات  امل  هذا  قان  144و  123ن  ادتانظم   املحاكامت صو أ ون  من  ل 

لقة بأتعاب املحاماة واملعونة القضائية املتعلقة  عونة القضائية املتع ملا  حكامأ   1971لسنة    23م  الجزائية رق

متى    نياص املعنويواالشخ  نياملعونة القضائية االشخاص الطبيعي  ملالطعن. وتشو رسوم  أ الدعوى    برسوم

توفرت   القضائيةونواملع  .اسبابهأ ما  الطر   بأتعاباملتعلقة    ة  إعفاء  هي  االستعانة الف  املحاماة    ذي طلب 
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الدعاوى  حام للدفاع عنه لعدم  مب اتعاب محاماة نقابة املحامني يف  النقابة  متكنه من دفع  املدنية فتتوىل 

ية  اوى الجزائدعلة يف الملها خزينة الدو كام تتح  ،املحاماةوفقا لألحكام الواردة يف قانون    بل هذه االتعاتحم

 .٥1العراقي ل املحاكامت الجزائيةو اصلواردة يف قانون ا اميق واملحاكمة وفقا لألحكالتحق يف دوري

 

 : التوصيات 

بإعتامد نظام التخصص    هعة شاملة لوإجراء مراج  2007لسنة    23م  تعديل قانون السلطة القضائية رق -1

وامل القضاةالجزايئ  وتت  دين يف عمل  املحاكم  النظا يف  ام  ري  به  التحقيقي  وإعطاء  حاليا  ملعمول 

و أصالحيات   يف  ل  سعو أ كرب  متمثال  اليضقالقضاء  واملدعي  التحقيق  القضايئ    واملحقق  عام 

 لجنائية.وتقليص دور الرشطة يف التحقيقات ا

املح  آلية  املختصة عىل  إعتامد  التحقيقية  فأ اكم  الجرائم  نوع  االجراءات املساس  تبعة أسع  تكون 

ا  يعى ويف جموأجد   مبني سابقا وخاصة و  ه  وكام   ،قليم عىل حد سواءيف اال   الستئنافيةاملناطق 

وجنحشت تحقيق  محاكم  قانونلمناهضة    كيل  من  الثالثة  للامدة  استنادا  االسي  مناهضة    لعنف 

  2011لسنة  8العنف االسي رقم 

ذ وذلا بإنفاكوردستان    يمقية واقل الفدرالية العراائية بني الحكومة  توحيد االجراءات والترشيعات الجن  -2

مة االتحادية بشأن الساري يف الحكو   1999  نةلس  101لقرار رقم  ا  صةو ترشيعها وخاأ القوانني  بعض  

 .عمديةالري عدم جواز توقيف املرأة يف الجرائم غ

املاملواتيإدراج    -3 الدولية  واالتفاقيات  االنساق  بحقوق  املر تعلقة  حقوق  وخاصة  املنهاج ن  يف  أة 

لل ال االقليالقضايئ  عهدمدرايس  يف  حتى    تأهم  ومدعينييتم  قضاة  بقضايمعا  يل  ملّميني  ا يني 

 .بالذات ةحقوق االنسان واملرأ و 

عدل أسوة بالخطوة التي  إداريا بوزارة ال  ارتباطهافا  مبجلس قضاء االقليم و  إلحاق املعهد القضايئ -4

اىل  ج  يحتاالعام وهذا    اء االدعاءضاة واعضر عىل استقالل القادية ملا له من أتمت  يف الحكومة االتح

بإصاها  تبنيعية  خطوة ترشي االقليم  وزارة    اطتبار قيض بفا  ي  ترشيع  ردابرملان  هذه املؤسسة من 

 ضائية يف االقليم. العدل وإلحاقها بالسلطة الق 

دخل  ل القضاء وعدم التاالستقاللية يف عم من    أكربة بعمل املحاكم من خالل تحقيق نسبة  زيادة الثق -٥

والسلطو الحز  والعشائري  يب  عملي  وتأ   يف  بيئة  ماملحاكم  لمعيشني  مناسبة  وأمنية  اة  ضلقية 

تشييد  لا تخصيص و وكذ   ،داء عملهم القضايئ عىل أكمل وجهأ عام متكنهم من  العضاء االدعاء  أ و 

 ة.   للسلطة التنفيذياملحاكم تعود ملكيتها للسلطة القضائية وليس بنية خاصة بأ 

املعايري -6 ع  ةالدولي  مراعاة  حيث  وعدمن  القضاة  الدعدد  املنظورة  د  ل قاض يف كقبل  من  بها  اوى 

 . وأسعكرب أعام أكرث لتحقيق عدالة  ادعاء واعضاء  ضاةتلفة فيتم تعيني قخملاملحاكم ا

 

 

 

 

 
 . 400صانونية،بتداد،املكتبة الق عملية،الطبيقاته وت 1969لسنة  83دنية رقم افعات املانون املر رشا ق القايض مدح  املحمود،/ ٥1
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 اجهزة انفاذ القانون    كلية هي تانيا:  

قانون  الفاذ  إنهزة  ج أ هيكلية    ب رتيتعادة  إ وري  ختلفة كان من الرض الجرائم بطرق م وزيادة عددبعد تطور املجتمع  

التطورات    قليمية ومواكبة هذه اال و   تطورات الدوليةلاو   جتمعامليالئم تطور    مبا  والقانونيةاالدارية    بكل ركائزها

ملجتمع ا  أفراد  بني  تقافة حقوقية و بذل الجهد لنرش  حقوق االنسان    مبادئجهزة عىل  كوادر هذه اال   بتدريب

 .   هم البعضلبعضواطنني املاحرتام  نيسود فيها القانو لخلق بيئة 

 

   : ية وزارة الداخل - 1

و لضامن  م  من محافظات األقلي  (٥2)  1991حكومة العراقية سنة  ال  قبل   ة و االدارية منيالخدمرافق  املسحب    عدب

ت  ضمن وزارالداخلية  تم تاسيس وزارة ا  هماترواا الناس وممتلكأاب العدل وحفظ  ب ستتإ فراغ االمني و الملء  

تشكيله حسب  ت  دياع  ن هذا القانو   لتاء تم اذلا  وبعد  ،  1993لسنة    ( 9   م )وجب قانون رق مبألقليم  احكومة  

    هام التالية:بامل(  ٥4) وزارة الداخلية  تختص .( ٥3) العراق  –يف اقليم كوردستان  2009لسنة   6ن رقم قانو 

 

 ن الداخيل. ة واالموحدمن ال تان و الحفاظ عىل كلحكومة اقليم كوردسسياسة العامة لالتنفيذ  •

 صة.الخاو  لعامةلكات اتمامل نظام العام وال ظ عىللحفاسيادة القانون و ا أخ مبدترسي •

 دميقراطية و حقوق االنسان. الحرية و الضامن  •

 سالمة العامة.الستقرار و لحفاظ عىل اال واع ارتكاب الجرائم من •

لعام و نظام االاظ عىل  و الحف  منحفظ اال ما يتعلق ب  لعامة يفوزارات و الجهات اتعاون مع الال •

 ولية. املنظامت الدو ة  ركزية امللحكوماالتعاون مع 

املجتمع فئات  مختلف  مني و خلق التعاون بني قوى االمن الداخيل و  و األ   قايفوعي الثالنرش   •

 املدين.

جمراقب • وبذل  واملقيمني  واملرحلني  املهاجرين  لتحسنية  تقديم   روفهمظ  هود  و  املعيشية 

 املختصة. جهاتال بالتعاون معلهم لخدمات و الحلول ا

 

 : ( سايش آ )  ية االمن  جهزة اال   - 2

 ا ركائز التي بني  عليهالحدى إ ة  جهزة االمنياأل تعترب و 2011٥٥( لسنة ٥ب قانون رقم )زة حس جهس هذه األ يسأ تتم  

لتحقيق يف  باة االجهز  تقوم هذه  .حسب القانون  ٥6  اتم تحديد مهامه .قليم كوردستانإفاذ القانون يف نإ جهزة أ 

 .وير العمالت،........الخ (، تز ديالقتصاامن أل ا، املخدرات، )االرهابايا ل قضمث  األمنيطابع الذات  القاضايا

 

 

 
 3903d/media/https://www.parliament.kr/ - االلكرتوين لربملان كوردستان : عموق - ٥2

  :krd/mediarliament.www.pa//https/0235/ستان : د لربملان كور موقع االلكرتوين - ٥3

 ان. تردسيف اقليم كو   2009لسنة  6لية رقم ن قانون وزارة الداخ( م2)مادة  - ٥4

  https://www.parliament.krd/media/2809: موقع االلكرتوين لربملان كوردستان   - ٥٥

 .  2011سنة ل ٥اق رقم   العر  ( من قانون قانون جهاز آسايش اقليم كوردستان3مادة ) - ٥6

https://www.parliament.krd/media/3903/
https://www.parliament.krd/media/2350/%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%DA%98%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-6-%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DA%B5%DB%8C-2009-%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D9%87-%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%AE%DB%86%DB%8C-%D9%87%D9%87-%D8%B1%DB%8E%D9%85%DB%8C-%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%80-%D8%B9%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%82.pdf
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 :  ط القضايئ ء الضبعضا أ   - 3

 

الق بإنفاذ  املكلفني  املوظفني  يؤدو عىل  أن  األوقات،  جميع  يلقوانني، يف  الذي  الواجب  عىل ا  القانون  يه 

لو  ع  ونية، عىل نحو يتفق معالقانغري    شخاص من األعامليع األ املجتمع وبحامية جمدمة  لا بخعاتقهم، وذ

 تكلفهم  خدمات  يتولون تقديمالقانون    إنفاذ  افراد اجهزة  يتبني بان  .٥7  مية التي تتطلبها مهنتهسؤولدرجة امل

اجتامعية أو من   ،ديةصااقت  ،يةشخصاجني إىل مساعدة فورية  راد املجتمع املحتملساعدة أف الدولة القيام بها  

ن  إ(، ف3( من املادة )16فقرة ) الداخلية حسب  رة البوزارياً  اداالعامة للرشطة مرتبطة  ديرية  امل  نأ مبا    .نوع آخرأي  

التحقيق مربوطة ومحددة حسب قانون    ااتهصالحي الجزائية رقم )املل  صو أ يف  تم    .1973( لسنة  23حاكامت 

اجهأ تسمية   ازة  )  نفاذ  الضبط  عضاأ لقانون ب  (.ء  او صأ قانون    ضمن  القضايئ   23الجزائية رقم  كامت  ملحال 

 وهم :   ٥8خاصة  اتاشخاص تتوافر فيهم صف  .مرة 81"ط القضايئعضاء الضب"أ جاء مصطلح   1971لسنة 

 .فوضونأمورو املراكز واملضباط الرشطة وم •

  ين تجب اص الذخاالشضبط املتهم وحفظ  التبليغ عن الجرائم و ب  فاملكلحلة  مختار القرية وامل •

 .ة عليهماملحافظ

دارة امليناء البحري او إ ن  ا الحديدية ومعاونه ومأمور سري القطار واملسؤول عالسك  حطةر ميمد •

 .ائم التي تقع فيهايف الجر  طائرة ومعاونهوال الجوي وربان السفينة 

 . رسميةوشبه ال الرسمية  املؤسسةو  الحكوميةأواملصلحة رئيس الدائرة  •

ا • بل ملكاالشخاص  االجراءات   ري عنلتحة اطملمنوحون سلاو عامة  الخدمة  الفون  الجرائم واتخاذ 

يجوز  و  قتحقيلاسلطة  ب  يحظى هؤالء    .وا به مبقتىض القوانني الخاصةبشأنها يف حدود ما خول

او أي   و املحققأ اكم التحقيق  ح  قدم اىلتُ   و تحريريةأ   ية بشكوى شفويةا الدعوى الجزائيرتح  لهم

ترضر من الجرمية او من ن املم  ،يئالضبط القضا و أي من اعضاء  الرشطة ا  مركزمسؤول يف  

عاء العام ما  او بإخبار يقدم اىل أي منهم من االد ،شخص علم بوقوعهايقوم مقامه قانوناً او أي 

 م املشهود اىل من يكونجر يف حالة الذلا. ويجوز تقديم الشكوى    القانون عىل خالف   مل ينص

 ،٥9  ها(ومفوضية طالرش حاضاً من ضباط 

 (، 60) لعام  ا  اء       عضو ادع  راف  وتح  اش  مدود اختصاصاته    عملهم يف حمون بيقو   يئقضالاء الضبط ا     اعض

لرقابة ا  ويخضعون  هم    .  61    لتحقيققايض  اختصاو  جهات  يف  المكلفون  عن  بالتحري  وقبول  صهم  جرائم 

التوا  ياتاإلخبار وعليلشكاوى  بشأنها  اليهم  ترد  املهم  ي  اة لحساعدتقديم   وضباط ققنيحلتحقيق واملكام 

وضبط مرتكبيها وتسليمهم اىل  وتزويدهم مبا يصل اليهم من املعلومات عن الجرائم  ضيها  الرشطة ومفو 

وعليهم  السلطا املختصة،  يثَّ أ ت  اال ن  جميع  يقومبتوا  التي  موقجراءات  محاض  بها يف  منهون  ومن  عة  م 

 
ون كان  17ملؤرخ يف  ا34/169املتحدة    جمعية العامة لألممار ال( الذي اعتمدت ونرشت عىل املأل مبوجب قر نيبإنفاذ القوان  ة لقواعد سلوك املوظفني املكلفنيمن ) مدون  ( 1مادة )  -  ٥7

 . 1979ألول/ديسمرب ا

 لسنة. 23ية رقم ( من قانون اصول املحاكامت الجزائ39مادة  ) - ٥8

 . 1971لسنة  23ة رقم من قانون اصول املحاكامت الجزائي(  1رقم ) من مادة   ة )ا(فقر ال ( ٥9

 . 1971نة لس 23 جزائية رقماصول املحاكامت ال قانونيف من ( 40)من مادة ( أ)فقرة ال ( 60

 . 1971نة لس 23يف قانون اصول املحاكامت الجزائية رقم من ( 40)من مادة ( ب) ةفقر ال ( 61
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يبينالحا الوق     ونضين  اتخذت  الذفيها  حاض  ى واملوالشكاو   اإلخباريات  لواسومكانها وير اءات  الجر فيه اي 

وا جميع الوسائل التي تكفل  ن يتخذأ و عليهم      62التحقيق فوراً    واالوراق االخرى واملواد املضبوطة اىل حاكم

الجرمية  أ   املحافظة عىل بحالضبط  عضو    مهمةوتنتهي  .    63  دلة  امل  قايضضور  القضايئ  او    حقق التحقيق 

 . 64به هؤالء فه ل يك فيامال إ لعام ا اءاالدعوممثل أ 
 

 ي: ب مناهضة العنف االس مكات مديريات و   - 4

تب ملناهضة العنف  سيس عدة مكاأ ت  تمَّ   2011  لسنة  8ابة لصدور قانون مناهضة العنف االسي رقم  استج

  عنف ضدَّ السي و  ف األ لعنااصة بقضايا الخاليف    للتحقيق  وم االقليم  عم  يفخلية  التابع لوزارة الداسي  األ 

العنف  مناهضقانون  ضمن    ةأ املر  رقم  األ ة  ال  2011لسنة    8سي  الهيكلية  العامة  ووفق  للمديرية  تنظيمية 

ضد  بالعنف ( مديريات خاصة 6ان هناك )ة يف أقليم كوردستة التابعة لوزارة الداخليملناهضة العنف ضد املرأ 

زعة عىل وع مو ( فر ٥)ب و  ت( مكا28)  ع من هذه امليديرياتتفر تتان و اقليم كوردساملرأة يف كافة محافظات  

 .  6٥ق املتنازع عليها كخانقني وسنجار ومخمور جميع املناطق داخل األقليم وكذلا يف مناط

 

 : تجار بالبرش تب منع اإل ا مك   - ٥

قانو  اإل بعد صدور  مكافحة  بالبرش يفن  العتجار  ر   )راق  لسنة  28قم  زيا  2012(  الواو  عدد  لعامل ا  منفدين  دة 

،مام سمح 2018لسنة    6برملان كوردستان عىل قانون رقم   صادق  قانوينلفراغ الا   نم  سنوات  6االجانب وبعد  

ار  تجاإل اللجنة املركزية ملكافحة    )   ب   ي  مداخلية سُ لجنة يف وزارة ال     كِل شُ و   ،فاذ قانون مكافحة االتجار بالبرشنإب

ال لبرش(  با ممثيل  من  والجمكونة  ذوزارات  )ا   اتهات  تشكيل  وتم  ع  ( 9لعالقة  األ   ىلمكاتب    قليممستوى 

  .66 للتحقيق يف هذا النوع من الجرائم 

 

 ز الرشطة: مراك     - 6

و    افيه  بالتحقيق  طة  ك قضايا تقوم الرش هنا  نَّ أ ال  إف ضد املرأة  عىل الرغم من وجود مكاتب مناهضة العن

  عنف لناهضة ابل االشخاص يف قانون مقمن  رتكب  فعال التي تاال   هادة خاصة بتجريم هذود معدم وجذلا ل

لسنة  8)رقم    االسي العقو  2011(  قانون  اختصاص  ضمن  تدخل  ) بينام  رقم  لسنة  111بان   )1969 . 

 

 ام: مكافحة االجر  مكاتب - 7

 والقتول التامضة.قات م الس ات وتختص بالتحقيق يف جرائالرشطة يف املحافظمكاتب تابعة ملديريات 

 

 

 

 
 . 1971لسنة  23لجزائية رقم ملحاكامت انون اصول اقامن ( 41)دة اامل ( 62

 . 1971ة لسن 23انون اصول املحاكامت الجزائية رقم ق من( 42)ادة ملا  (63

 . 1971لسنة  23قم ر ية زائملحاكامت الجاصول امن قانون  (46ادة )امل ( 64
 2018سي ف األ هضة العنلعامة ملناديرية ا( التقرير السنوى الخاص بأحصائيات ونشاطات امل  6٥

 . 2012( لسن  ة 28) بالبش  ر رق م من قان  ون مكافح ة اإلتج ار( 2)ادة ( امل 66
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  الوصول اىل العدالة   من   النساء    ل تعرق   يات التي لتحد ا ربز بعض  به هذه االجهزة، ت  تقوم الذي  همية الدور  ا رغم  

   ومنها: 

بتحديد   ةصا نوين او قرار او تعليامت خوعدم وجود نص قا  ع املناصب بني الجنسنييف توزي  التمييز •

 . جهزة أل ا ئف يف هذهنساء لتويل الوظانسبة لل

زة ذات الجهان هذه ا  تبارع، باحقيقكيفية التو   مناأل   جهاز  تنفيذكيفية    عن  ةعدم وجود معلومات كافي •

 بقانون خاص. اطابع خاص وتم تاسيسه

 اذ القانون يف االقليم. للربط بني كافة اجهزة انف رئيسمركز معلومات  عدم وجود •

 املتهمني.  عىلض ء القبَ اوامر القايخص  فياماكم تنسيق بني املحال عدم •

 ملحاكم يف االقليم. ابنيين ربط الكرتو  شبكةانعدام   •

 : ت التوصيا 

 

ضباط الرشطة  مهام و حرص  ت/القضائيني ت/حققنيبامل يضايا العنف االس ق يف قتحقياطة النإ  -1

 ني.قاء القبض عىل املتهمالب

 االسي. ة العنفية يف مكاتب مناهضنسوالادر كو الزيادة  -2

ن عنرص النسوي و قريب مالمن  ره  كون كوادت   قيق يف جرائم العنف الجنستحالخاص بفتح مكتب   -3

 . حكمةملامقر 

لقانون من املحققني القضائيني وضباط  فاذ اإنجهزة  أ لبرش من  جار باتاإل ادر مكاتب مكافحة  ب كو تدري -4

 الرشطة.

لاباستج -٥ والتعوي  ياالنسان من الرضور رتسيخ مباديء حقوق  ة  ا ايضحعن  ض  وجود مأوى حكومي 

 مة. حكامليف قضيتهم  هاءإنتتجار بالبرش لحني اإل 

 سعة االجراءات القضائية.لو ذلا لتسهيل و  اكم ع املحط جميبونية لرتأسيس شبكة الكرت  -6

 ضاء.جلس القمل ةتابع بتدايئائر املحقق القضايئ واستبدالها مبكاتب التحقيق األ تتري دو  -7

االمر ا  هذ  وانذ القانون،  املناصب يف اجهزة انفا  يهنول نساء وتالجندرية يف تعني ال  ساواتمراعاة امل   -8

عليها   االعن  ةة مناهضلجناكدت  الختامية  ة  ملرأ ف ضد  للعر يف مالحظاتها  السابع  التقرير  اق  بشان 

 -التي تنص عىل:/أ(  18)يف النقطة  ياتو التوص (17) يف النقطةدواعي القلق  ضمن67 2019

 

 

 

 

 

 

 
 . 2019 عام شأن التقرير الدوري السابع للعراقبأة ملر التمييز ضد اء عىل نية بالقضااللجنة املعادر عن الص ةاملالحظات الختامي(  67
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 دالة ع ىل ال وصول النساء ا جتامعية والفردية ل ديات اال ثًا: التح تال

  

ق بشكل عام. ساء اىل العدالة يف إقليم كردستان بشكل خاص والعرانال  صولو االجتامعية لتتنوع التحديات  

 ومن هذه االسباب: 

رية فيها  تتميز بسيادة النظرة الذكو عات الرشق األوسط يب فيه أن مجتمالثقافة املجتمعية : مام الر .1

لنساء  اول  وص  عالذكورية متنة وقوانني الدولة. تلا  يجتامع التقاليد اال   رسخه تاريخ طويل من   وهو أمر

مثة   العدالة.  انفاذ  وجهات  العدالة  بلوغ  الذكورية  اىل  هذه  بسبب  التقايض  من  ممنوعات  نساء 

سسات منها املؤ يف السبطات الثالث وبض رارنسوي يف مراكز القضعف التمثيل ال  باإلضافة اىل

  قضائية والعدلية .ال

من عدم الوصول اىل العدالة. العيب    ساءالن  الحرام تعاينلدينية: ما بني العيب و الية و املورتات القب .2

تم  ذه القيم التي يمدلول اجتامعي لقيم ال تحظى بالقبول داخل املجتمع. ه  عي هوأواملنع االجتام

أجي ال  ال سابقة، منتوارتها من  جدا  منهالصعب  زمن   ة ويفا بسهولخروج    أما  ية قصرية.خالل فرتة 

. اب واإلتم عىل النساء. يتطور ذلا أحيانًا اىل املنعقلعم باكزيته عرب الحم فهو مدلول ديني له رماالحر 

الجنس بني  باملساواة  املطالبة  عن  االعالن  ذلا  عىل  املساواة  كمثال  أو  الرجني  بني  اإلرث  ل يف 

 . د الدينيواملراة أو تبديل املعتق

الريفية   طقملنااوالسيام يف    ات االجتامعية املحافظةئالبي   اىل النساء يفدي االقتصادي: توكل  التح .3

ال تتقاىض عليه أجرا. عدم وجود مورد مادي خاص يُبقى مهمة القيام باالعامل املنزلية .هذا العمل  

يقدالنسا من  أسريات  الحياةء  مورد  لهن  يشعرن  م  فال  اال باالست   واملال  لقاء    قتصادي.قالل 

 ما يسد الرمق اليومي. ىلع  نساءلتحصل ا   وال واحيانا الزراعية أيضا    سية والخدمات األ املنزيل العمل  

 املالحظات الختامية السابقة رة إىلإلشابا

( من اتفاقية، بص ورة  1)  4تة وفقا للامدة  ص ة املؤقري الخابف ال تس تخدم التدار لق أن الدولة الطبقتالحظ اللجنة   -17 

املرأة    ون فيه ات التي تكج اال ع املرج ل يف جميرأة واللي ة بني املأج ل التعجي ل بتحقيق املس     اواة الفع من منهجي ة

 .ثيال ناقصا يف الدولة الطرفمثلة متأو م محرومة

 بأن تقوم مبا ييل جنة الدولة الطرفلل....و تويص ا -18

ىل  امد نظام الحص   ص، مع فرض جزاءات ع اعت  ا خاص   ة مؤقتة ذات أهداف محددة زمنيا، مبا يف ذلاذ تدابري( اتخ أ

املجاالت التي تكون فيها   عيف جميالرجل ية بني املرأة و وض وعحقيق املس اواة املبتا للتعجيل  متثال، وذلعدم اال 

اإلعاقة، محرومة أو ممثلة متثيال ناقص ا،  رأة ذاتوء املج هاجرة وملتمس ة اللملاملرأة الريفية وااملرأة، مبا يف ذلا  

اري ة،  اإلد   ذل ا يف املن اص     بيف عامل ة، مب التعليم والالع ام ة، وااالت من بينه ا الحي اة الس    ي اس    ي ة و ة مج  ل  يف جم

 ية والسلا الدبلومايس والجهاز القضايئ.نة املدالخدم وبخاصة يف
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وز هذا الع   بناء.يف املعتاد اىل جيوب اآلباء واألزواج واألشقاء او حتى األ   موارد الحقول الزراعية تذهب

مني ب توكيل املحادالة. فالعدالة تتطلعىل الع الحصول    كبل النساء وحرمهنَّ من حقوالفقر املادي  

الددو  ومراجعة  أتعابهم  رسفع  ودفع  اإل و وائر  بكل    القانونية،اءات  ر جم  القيام  للنساء  ميكن  فكيف 

لشأن األسي االبوية عىل ا  السيطرة -مع هشاشة وضعف أوضاعهنَّ االقتصادية واملعيشية؟.   ذلا

باء دون أخذ رها اآل ء غالبا مايقر ئل املتعلقة بالنساإن املسااث ، إذ   ما يتعلق منها بشأن اإلنالسيام

النس اال مشورة  كل  يف  تزويجاملور  ماء  مثل  بها  االن   تعلقة  وختان  واألطفال  ويف القارصات  اث 

 إلرث.الخ ..أو عدمه فضال عن املسائل املتعلقة بتوزيع ا  الطالق

التي تامل القصري من عو الم بشكل كبري يف تتطية كثعالم: يساعد اإلعاإل  .4 عاين منها  ور والفجوات 

بشكل كبري ، لكن  لحد من ختان االناث   ال يفو هم  بشكل مقبتحقيقات االستقصائية سال ساء. االن

يف يطلقون فتاوى  تلعب بعض وسائل االعالم ادورا معاكسة عرب استضافة رجال دينمن جهة تانية 

 ساء. ية تزيد من تردي أوضاع النالربامج الحوار

  

 هذه التحديات : ينتج عن س

 ف.الرش سل غسيام قضايا دلوالته االجتامعية وال مبلنساء  مي العنف ضد اتنا •

 الحقوق.ون لهنَّ برفع الدعاوى واسرتداد زيادة نسبة زواج القارصات اللوايت اليسمح القان •

ن لنساء أل من تلقي اي دعاوى خاصة با   املناطق الريفيةصة بالعدالة يفمنع املؤسسات الخا •

 ي النساء.و ذيد من للتهديد والوع ؤسسات ستكون عرضة تلا امل

قانونية  ال  التقييد بااللتزاماتنص  عليها القوانني، بسبب    لو   تىح ساء بحقوقهن  عدم متتع الن  •

 .خارج املحكمة مثل ) عقد املال ( أو توزيع اإلرث

ات الخاصة من املؤسس  ت فيه اوسواء من املجتمع املوجودا   االجتامعية للنساءظرة الدونية  الن •

 . ن للعدالةبوصوله

األعضاء التناسلية للنساء يف    ويهتشار  ر ماستة اال ان  د احصائيات رسمية ودقيقو وجم عدم  رغ •

إقليم   من  بني  مناطق  اعامر  كرميان يف  منطقة  والسيام يف  بشكل يؤتر    سنة   9-4كردستان 

 اء. وغرائزي عىل النس بيولوجي

نتيجة عدم   نلهلطالق  اته يف نسبة ا زيادة يف الوق  ذواألطفال و لقارصات  زيادة كبرية يف زواج ا •

من هذه الحاالت    اىل ضعف معرفتها القانونية علام ان كثري ة  ضافإل القانوين با  بلوغهن للسن 

 ة نتيجة الزواج . دراستكون يف التعليم الثانوي ويتم ايقافها اجتامعيا عن ال

 

 

 التوصيات: 

 وية .ان املرحلة الثعليم التقترص حتى اميًا التلجعل التعليم الز تعديل القوانني  .1

اءات ن الحقوق القانونية للنساء والسيام يف إجر عافعة  دع املبتعزيز موضو رار خطة عمل تتعلق  قإ .2

ما التزامات  من  عليها  يرتتب  وما  الدعاوى  برسوم  والتكفل  تل لية يفالتقايض  عدم كسب  حالة  ا   

 الدعاوى . 
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العنرص   .3 مؤسساتتعزيز  يف  ال  النسوي  تتعر إنفاذ  ال  حتى  لال عدالة  النساء  و سض  لتحرش  اتتالل 

 الجنس . 

األ تعد .4 قانون  سنة  يالشخص  حوال يل  دون  القارصات  زواج  مينع  عقوبات    سنة(18) بشكل  وفرض 

 . قود الزواج والطالقالدين يف إبرام ع  رجال  عالوة عىل منع تدخلونية عىل من يرتكب هذه األفعال،  قان

 ات حقوق االنسان. وفق مقارب ير مناهج التعليم تطو  .٥

 مييز. لتعدم او اواة قضايا املسافراد املجتمع حول ف دى مختلل بناء الوعي .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تم اعداد  هذه املطبوعة بدعم  مايل من قبل االتحاد األورويب، من   خالل الصندوق  االئتامين  اإلقليمي لالتحاد   

األورويب. ان  محتوياتها هي مسؤ ولية منظمة  متكني املرأة  ومنظمة املحقق لسيادة القانون وال  تعكس بالرضور ة آراء   

 ومواقف االتحاد األورويب. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


