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  ة بالقضاء على التمييز ضد املرأةاللجنة املعني
      

للتقــارير  قائمــة القــضايا واألســئلة املطروحــة فيمــا يتعلــق بــالتقرير اجلــامع    
  ة الرابع واخلامس والسادس للعراقالدوري

  
  إضافة    

  
  *راق على قائمة القضايا املطروحةردود الع    

  
  اق العامالسي    

  
ــدكتاتوري البائــد بعــد عــام       - ١ موجــة إىل  ٢٠٠٣تعــرض العــراق بعــد ســقوط النظــام ال

الــذي اســتهدف مجيــع مكونــات الــشعب العراقــي راح ضــحيتها عمــى  األرهــابمــن اإل عنيفــة
ــن النــساء واأل اآلالف ــات مــن األ   طفــال م  واملــشردين يتــام واألرامــل والــشيوخ وخلفــت املئ

يـة واسـعة لفـرض القـانون يف بغـداد وعمليـات مماثلـة مشلـت                 أمن عمليـات    إطـالق اسـتوجب    مما
والنظــام ومالحقــة اجملــرمني ومتكــني املــواطنني مــن ممارســة مــن العديــد مــن احملافظــات لبــسط األ

يـة الـيت    منامللمـوس يف ذلـك وهـي اخلطـة األ         ثـر   حقوقهم وكـان لتنفيـذ خطـة فـرض القـانون األ           
ــام     ــشكل واســع النطــاق يف ع ــت ا٢٠٠٧جــرت ب ــصرة     ومشل ــداد والب ــن بغ حملافظــات كــل م

قــار وبعــض احملافظــات الــيت كانــت شــبه خاضــعة لــسيطرة اجلماعــات املــسلحة ومسيــت     وذي
م الـربيعني وذلـك لتفكيـك تنظـيم القاعـدة           أعمليات خطـة فـرض القـانون يف نينـوى بعمليـات             

 كركـوك، صـالح     ،ديـاىل ( كــ    خـرى فضال عن عدة عمليات عـسكرية يف املنـاطق الـساخنة األ           
  .)األنبار ،لدينا

 
  

 .تصدر هذه الوثيقة دون حترير رمسي  *  
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 عـوام  يف األ  رهـاب  ضـحايا اإل   أعـداد ية هلذه العمليات اخنفاض     جيابوكان من النتائج اإل     
شــهيداً ) ٧ ٤٣٨ (٢٠٠٨الــيت تلــت انطــالق هــذه العمليــات حيــث بلــغ عــدد الــشهداء لعــام   

 شـهيداً ) ٤ ٠٦٨(إىل   ٢٠٠٩ واخنفض عدد الشهداء عام      ،جرحياً) ٢٢ ٣٥٧(وعدد اجلرحى   
 أي  شـهيداً ) ٣ ٢٥٤( بلـغ عـدد الـشهداء        ٢٠١٠ ويف عام    جرحياً) ١٥ ٩٣٥ (وعدد اجلرحى 

  .يف املائة ٥٠اخنفض عدد الشهداء بنسبة مقدارها 
 أعـداد  واخنفـاض    ٢٠٠٨ منـذ عـام      رهـاب  العنف واإل  أعمالوعلى الرغم من اخنفاض       
مـن ضـحايا    ية املتمثلـة بـالتفجريات ومـا خلفتـه          رهاب اإل عمالاستمرار وقوع األ  أن   إال   الضحايا

ــداً لأل  أو ــة يــشكالن هتدي ــع حقــوق    مــن ضــرار مادي ــهوض بواق ــة الن واالســتقرار وتقــوض عملي
  . وما تشكله من انتهاك حلقوق املواطنني وممتلكاهتماإلنسان
رأة ات احلكوميــة لتحــسني واقــع املــ جــراءوقــد اختــذت احلكومــة العراقيــة عــدد مــن اإل   

رأة  علـى العنـف بـشكل عـام والـذي طـال املـ       القـضاء  جـل العراقية وقـدمت جهـوداً اسـتثنائية أل       
  :بشكل خاص من خالل

  ؛ القانون ومالحقة اجلناةأعمال إىل ية اهلادفةمن األجهزةتعزيز دور األ  )أ(  
ــرأة          )ب(   ــشؤون امل ــة ل ــة وزارة الدول ــرة برئاس ــة األس ــا حلماي ــة العلي ــشكيل اللجن ت

حة، التعلـيم، وزارة حقـوق      الداخليـة، العمـل والـشؤون االجتماعيـة، الـص         ( وعضوية الوزارات 
والـيت عملـت علـى عـدة حمـاور للحـد مـن العنـف األسـري يف اجملتمـع العراقـي والـيت                         ) اإلنسان
عـداد مـسودة قـانون احلمايـة مـن          إ ، استراتيجية وطنية ملناهـضة العنـف األسـري        إقرار(ـ  متثلت ب 

ديل املـواد الـيت     العنف األسري، إجراء مراجعة للتشريعات الوطنية خاصة قـانون العقوبـات لتعـ            
كمـا دعمــت اللجنـة مــشروع إنـشاء مديريـة محايــة األسـرة التابعــة      ) تكـرس التمييـز ضــد املـرأة   

 والثـاين  ٢٠١٠ فربايـر /ول يف جانب الكـرخ يف شـباط  أللوزارة الداخلية اليت افتتح هلا قسمان ا    
افظـات   قـسم يف حم    ١٤ وبعدها مت إنشاء     ٢٠١٠ يوليه/يف جانب الرصافة والذي افتتح يف متوز      

 علــى حــل اخلالفــات األســرية بــالطرق األقــسامالعــراق باســتثناء إقلــيم كردســتان وتعمــل هــذه 
منـة حلمايـة النـساء املعنفـات وقـد          آإىل القـضاء وإنـشاء مـالذات         الودية واحليلولة دون وصـوهلا    

تبنت الدولة هذا املشروع ومت تقدمي الدعم من قبل منظمات األمـم املتحـدة العاملـة يف العـراق                   
  ؛)UNFBA(والصندوق العاملي للسكان ) UNDP(منائي لألمم املتحدة إلمثل الربنامج ا

الشؤون االجتماعيـة وتعـين بتقـدمي        و وزارة العمل  إىل   التابعةرأة  دائرة رعاية امل    )ت(  
 واملطلقـات والعازبـات وزوجـات املفقـودين مـع      رامـل راتب الرعاية االجتماعية للنـساء مـن األ    

االجتماعيــة الــيت تقـدم الرواتــب للنــساء بـال معيــل وذوات االحتياجــات   وجـود شــبكة احلمايـة   
  .اخلاصة والعامالت
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على وضع مسودة خطـة وطنيـة للتنـسيق مـع جمموعـة تفعيـل قـرار                 رأة  عملت وزارة امل    - ٢
 وهـذه اجملموعـة عبـارة عـن حتـالف املنظمـات غـري احلكوميـة لتطبيـق                   ١٣٢٥رقـم   من  جملس األ 
ت للنوع االجتماعي لتحقيق تكافؤ الفـرص يف خمتلـف الـوزارات            كما استحدثت وحدا   القرار

 وحــدة يف مؤســسات الدولــة باالعتمــاد علــى     ٢٧واجلهــات غــري املرتبطــة بــوزارة وعــددها     
 مفهوم النـوع االجتمـاعي يف       دماج آليات حكومية إل   إنشاءتوصيات وزارة التخطيط بضرورة     

االسـتراتيجية الـيت مـن    رأة لة لـشؤون املـ   وزارة الدوأهدافسياسة الدولة وجاء ذلك متاشيا مع   
شأهنا جعل كل مؤسسة تعد سياستها وتنظم براجمها وفقا ملتطلبات اجلنـسني وتقلـيص الفجـوة                

واحتياجاهتــا مدجمــة يف مجيــع رأة بينــهما يف الفــرص وتقــدمي اخلــدمات وبــذلك تــصبح قــضايا املــ
  :حاليا فهيات املتخذة جراءاإل أما ،سياسات املؤسسات الرمسية يف العراق

اآلن استحداث وحدات يف الوزارات واجلهات غري املرتبطة بوزارة ممـن مل تنـشأ حـىت            -  
  .هذه الوحدات فيها

  .تدريب وتنمية قدرات العاملني يف وحدات النوع االجتماعي ووضع خطة عمل هلا  -  
ــن خــالل وكــاالت        -   ــدويل م ــد ال ــع اجله ــسيق م ــمالتن ــراق   األم ــة يف الع  املتحــدة العامل

  .فادة من اخلربات العاملية يف هذا اجملالإل لجنبيةألااملنظمات و
باالتفــاق مــع وزارة التعلــيم العــايل ومت رأة  مركــز اللجــان متخــصص بــشؤون املــإنــشاء  -  

/  للمركـــز يف تـــشرين الثـــاينداريإلا النظـــام الـــداخلي واهليكـــل عـــدادإتـــهاء مـــن االن
  .٢٠١٢ نوفمرب

 املنــاهج عــدادإلاللجنــة الوطنيــة إىل  ورشــة عمــلة رأقــدمت وزارة الدولــة لــشؤون املــ   -  
 كتابة املناهج الدراسـية وفـق       عادة إل ٢٠١٣ فرباير/الدراسية يف وزارة التربية يف شباط     

  .مبادئ احترام اجلنسني واعتمدت هذه الورشة من قبل اللجنة املختصة املذكورة
ة عمـل خاصـة     ة والـشباب ضـمن ورشـ      األسـر ورقة عمل عن    رأة  كما قدمت وزارة امل     -  

ــدات األ إىل  هــدفت ــسنوات  مــن حتليــل هتدي ــوطين العراقــي ل  والــيت ٢٠١٩-٢٠١٤ال
  .الوطين يف احلكومة العراقيةمن نظمتها مستشارية األ

مكتب رئيس الوزراء ويرأسـها مستـشار علـى          إىل   عملت جلنة املصاحلة الوطنية التابعة      -  
رأة تـابع كـل مـا يهـم املـ         عضائه مـن النـساء يهـتم وي       أكل  مرأة  تأسيس مكتب خاص لل   
يكـون هلـا دور ريـادي يف مـشروع املـصاحلة الوطنيـة               أن   أجـل العراقية ويرتقي هبا مـن      

ــات وجمــالس ا    إوب ــن خــالل املمثلي ــر م ــة  إلشــراف مباش ــسنوية التابع ــناد ال ــة  إىل س جلن
  :املصاحلة الوطنية وقد عمل هذا املكتب على
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بناء الوحدة الوطنيـة والـتالحم      بث الوعي الثقايف بضرورة مشاركة النساء يف          - ١  
  .اجلماهريي من خالل ندوات ومؤمترات استهدفت كافة احملافظات العراقية

نواع املتفجـرات بالتعـاون مـع       أ والتعريـف بـ    مـين ت تطوير احلس األ   ا دور إقامة   - ٢  
  .الوطنيةمن  األأجهزةوزارة الداخلية و

 أمهيـة بـث الـوعي ب     إىل   اميـة يف املـشاركة بكافـة اجلهـود الر       رأة  يقوم مكتب املـ     - ٣  
املــصاحلة الوطنيــة وتوظيــف  أجــلالــسالم مــن خــالل االشــتراك مبهرجانــات تقــام مــن  

بعض النـشاطات لبـث روح املـصاحلة الوطنيـة كالـسفرات اجلماعيـة الـيت يتوجـه فيهـا                    
  .املتاحف إىل وحىت)  سامراء، كربالء،النجف( العتبات املقدسة إىل جماميع النساء

مهرجانـات حتـت عنـاوين خمتلفـة يكـون هـدفها بـث ثقافـة            رأة  ب املـ  يقيم مكت   - ٤  
مــسابقات لقــراءة القــرآن  أو الــسالم عــن طريــق الفعاليــات الفنيــة كــالفنون التــشكيلية 

  .الكرمي للنساء
ه أهدافـ على تواصله مع املنظمات غـري احلكوميـة لتحقيـق           رأة  حيافظ مكتب امل    - ٥  

  . النساء العراقياتيف املصاحلة الوطنية مع شرائح عديدة من
العراقيـة ويكـرم مـن      رأة  يقيم املكتب احتفاالت يف مناسبات عديـدة كعيـد املـ            - ٦  

كمـا يكـرم الطالبـات      رأة  خالل هذه املناسـبات النـساء الناشـطات يف جمـال حقـوق املـ              
  .وائل يف اجلامعات واملدارسألاملتفوقات ا

الكرخ والرصافة واحملافظـات  يف جانيب بغداد    مرأة  ممثليات لل رأة  فتح مكتب امل    - ٧  
بــث مفــاهيم الــسالم  إىل  لتقــدمي الــدورات الثقافيــة واالجتماعيــة الــيت هتــدف خــرىاأل

سـناد النـسوية يف بغـداد    إلوالوحدة الوطنية كما يقوم مبتابعة عمل املمثليـات وجمـالس ا    
  .واحملافظات

ميـة للنـساء    أل دورات حملـو ا     شـأن إقامـة    يفرأة  مع وزارة املـ   رأة  ينسق مكتب امل    - ٨  
كمــا ينـسق املكتــب مــع   . نــدوات صــحية تثقيفيـة إقامـة  أجــلومـع وزارة الــصحة مـن   

 وذوات رامـل حيـث مت مشـول عـدد كـبري مـن املطلقـات واأل      رأة دائرة رعاية شـؤون املـ    
  .االحتياجات اخلاصة

يف جلنــة املــصاحلة الوطنيــة ممــا لــدور التنميــة  رأة  مــن سياســة مكتــب املــميانــاإو  - ٩  
ة يف بناء السالم فقد عقـد املكتـب عـدة نـدوات             أساسي بالغة وركيزة    أمهية الوطنية من 

  .البشرية يف جمال التنمية
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يعمـــل املكتـــب علـــى زيـــادة مهـــارات النـــساء يف بعـــض اجملـــاالت كاخلياطـــة   - ١٠  
دعمهــم للحــصول علــى مــصدر عمــل هلــن مــن خــالل دورات  أجــل واحلاســوب مــن 
  .يقيمها هلذا الغرض

ــب ا   - ١١   ــشارك مكت ــي ــابع     رأة مل ــف من ــامج جتفي ــات وخطــوات برن ــذ فعالي يف تنفي
  .رهاباإل

  
  احلجز    

 التمييـز ضـد     أشـكال  من اتفاقية القـضاء علـى كافـة          ٩مت رفع حتفظ العراق على املادة         - ٣
صادق عليه جملس النـواب يف       أن    بعد ٢٠١١ والذي صدر عام     ٣٣مبوجب القانون رقم    رأة  امل

ــسته املنعقــدة يف   ــشرين األو٨جل ــوبر /ل ت ــاء األ ٢٠١١أكت ــر  وذلــك النتف ــتحفظ  ث ــانوين لل الق
من الدسـتور العراقـي الـيت اسـتند عليهـا يف تـشريع قـانون                ) ١٨(املذكور وفقا ملا جاء يف املادة       
العراقيــة حقوقــا مــساوية  رأة  املتــضمن مــنح املــ ٢٠٠٦  لــسنة٢٦اجلنــسية العراقــي النافــذ رقــم  

 من القانون املـذكور الـيت نـصت علـى           ٣املادة  ما وحسب نص    طفاهلللرجل يف منح اجلنسية أل    
بنائهـا  ألم اجلنـسية العراقيـة   أل فأجازت مـنح ا  )م عراقية أل أو   ب عراقي أل من ولد    :يعترب عراقيا (
  .جنيبأن كانت متزوجة بشخص إو

 مــن االتفاقيــة ٢مــن املــادة  )ز(  و)و(مــا بالنــسبة لتحفظــات العــراق علــى الفقــرتني   أ  
ــة فمــا زالــت الدراســات مــستمرة مــن قبــل جلــان مــشتركة تــضم      مــن االتفا) ١٦(والفقــرة  قي

ــة كــوزارة حقــوق    ــوزارات املعني ــسانال ــرأة  ،اإلن ــشؤون امل ــة ل ــة، وزارة الدول  العمــل ، الداخلي
ــة  ــشؤون االجتماعيـ ــذه      .. .والـ ــة هـ ــة لدراسـ ــدين املهتمـ ــع املـ ــات اجملتمـ ــن منظمـ ــة مـ وجمموعـ

  .ومراجعتها التحفظات
  

  التشريعي و الدستورياإلطار    
مجهورية العراق تقوم بعمل مراجعة شـاملة ومـستمرة لاللتزامـات الدوليـة يف جمـال                ن  إ  - ٤

سياســات حكوميــة تــنعكس يف التــشريعات  إىل تعزيزهــا وترمجتــهاأجــل  مــن اإلنــسانحقــوق 
يــتم  و احلكوميــةجهــزة األألداءختــضع للمراقبــة الدوريــة واملــستمرة  وواالســتراتيجيات الوطنيــة

عاهدية يف اجلريدة الرمسية للدولة لتصبح جزءاً مـن التـشريعات النافـذة والـيت       نشر االتفاقيات الت  
ال بد من مراعاهتا وااللتـزام هبـا وتـضمني القـوانني النافـذة مبـضامينها والعمـل جـار علـى تقـدمي                

رأة  التمييـز ضـد املـ      أشـكال ما يتقاطع مع اتفاقيـة القـضاء علـى كافـة            بشأن  الدراسات القانونية   
ــة لــشؤون املــ  واإلنــسانن وزارة حقــوق واختــذت كــال مــ  مهمــة هــذا اجلانــب  رأة وزارة الدول

 إىل  ضـافة باإل رفـع املـواد الـيت تتقـاطع مـع مفـاهيم االتفاقيـة             بـشأن   ورفعت الدراسات القانونية    
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ــوق املــ       ــة حبق ــدين املعني ــع امل ــات اجملتم ــود بعــض منظم ــة    رأة جه ــت موضــوع موائم ــيت تناول ال
  .تفاقيةالتشريعات الوطنية مع مواد اال

 القـانون دون متييـز بـسبب اجلـنس       أمام    مبدأ املساواة جلميع العراقيني    ١٤كفلت املادة     - ٥
يف بعــض  إال  كمــا تــضمنت القــوانني النافــذة املبــدأ نفــسه، ...العــرق أو املــذهب أو الــدينأو 

وجـب  الدسـتور ومب أن  إىل شـارة إلضمن التقرير الوطين وجتدر ا إليها شارةإلاملواضع اليت متت ا   
علـى يف  ألمسـى وا أل يعـد هـذا الدسـتور القـانون ا         - والأ (:واليت تنص علـى   ) ١٣(حكام املادة   أ

 ال جيـوز سـن قـانون يتعـارض مـع            -  ثانيـا  .حنائه كافة وبدون استثناء   أالعراق ويكون ملزما يف     
يتعـارض   آخـر    نـص قـانوين   أي   أو   قـاليم ألهذا الدستور ويعد باطال كـل نـص يـرد يف دسـاتري ا             

خبالفه ميكـن الطعـن    ومجيع القوانني النافذة تضمنت مبادئ املساواة    فإن   بناء على ذلك  و .)معه
وهبــذا . احملكمــة االحتاديــة العليــا للنظــر يف مــدى انــسجامه مــع الدســتور   أمــام بعــدم دســتوريته

الدسـتور حظـر كـل مـا يتقـاطع مـع             أن   صدار قـانون حيظـر التمييـز حيـث        إلجند مثة ضرورة     ال
  .مبدأ املساواة

زالـت قيـد نظـر       نقـاش وال   و  مـن دسـتور العـراق فهـي مـادة حمـل جـدل              ٤١املـادة   أما    
وال يـزال  اآلن املادة املذكورة مل تـدخل حيـز التطبيـق حلـد        فإن   لذلك و املختصني من املشرعني  

  .١٩٥٩ لسنة ١٨٨ الشخصية رقم األحوالالعمل مستمرا وفقا لقانون 
بنـاء علـى توصـيات     وقـرت مـؤخرا  أُلـيت   ا اإلنـسان كما تضمنت اخلطة الوطنية حلقوق        

 مراجعــة إجــراء ضــرورة ٢٠١٠تقريــر االســتعراض الــدوري الــشامل الــذي قدمــه العــراق عــام 
لقانون العقوبات وحددت جلنة التنسيق واملتابعة املكلفة بتطبيـق اخلطـة كـل مـن وزارة حقـوق         

لغــاء التمييــز بــني إىل  إ النيابيــة لتــويل هــذه املهمــة والــيت هتــدفاإلنــسان وجلنــة حقــوق اإلنــسان
 وقـد تـضمنت اللجنـة املعنيـة يف         ، املعـدل  ١٩٦٩ لـسنة    ١١١اجلنسني يف قانون العقوبات رقـم       

ومت اعتمـاد    .منظمـات اجملتمـع املـدين      و عضويتها ممثلني عن الوزارات واملؤسسات ذات العالقة      
 قبـل   مـن ٣٨٠ ،٤٠٩، ٤١جمموعة من التعديالت على بعض مـواد قـانون العقوبـات كـاملواد           

 اإلنـسان عـضاء اللجنـة الـيت عينتـها اخلطـة الوطنيـة حلقـوق            أجلنة صـياغة عـرب مـؤمتر ضـم مجيـع            
  .ومبشاركة من وزارة الدولة لشؤون املرأة

  
  العدالة والنساء يف االحتجاز إىل الوصول    

العدالـة مكفـول دسـتورياً جلميـع املـواطنني العـراقيني دون           إىل   حق الوصول ن  إ - والًأ  - ٦
 أمــام العراقيــون متــساوون( مــن الدســتور والــيت نــصت علــى ١٤ء عمــالً بإحكــام املــادة اســتثنا

 املـذهب  أو الـدين  أو اللـون  أو  صـل ألا أو   القومية أو   العرق أو   القانون دون متييز بسبب اجلنس    
حكـام القـوانني    أفالكل خيضع لكـل     ). االجتماعي أو   الوضع االقتصادي  أو   الرأي أو   املعتقدأو  



CEDAW/C/IRQ/Q/4-6/Add.1  
 

13-55026 7/44 
 

ق عليــه دون متييــز بــسبب اجلــنس، كمــا مشلــت بعــض مــن مــواد الدســتور مبــادئ النافــذة وتطبــ
  :العدالة على النحو التايل إىل الوصول
بــنص،  إال ال جرميــة وال عقوبــة (١٩/٢مبــدأ قانونيــة اجلرميــة والعقــاب املــادة   )أ(  

شـد  أة  على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جرمية، وال جيوز تطبيق عقوبـ             إال   وال عقوبة 
  ؛)بة النافذة وقت ارتكاب اجلرميةمن العقو
ــادة      )ب(   ــع امل ــه للجمي التقاضــي حــق مــضمون    (١٩/٣احلــق يف التقاضــي وكفالت

  ).ومكفول للجميع
حـق   (١٩/٤احلق يف الدفاع املقدس وجلميع مراحل التحقيق واحملاكمة املادة            ) ت(  

  ).الدفاع مقدس ومكفول يف مجيع مراحل التحقيق واحملاكمة
مبدأ افتراض الـرباءة يف كافـة مراحـل التقاضـي وحلـني اكتـساب قـرار احلكـم                     )ث(  

 وال حيـاكم    ،املتهم بريء حىت تثبت إدانته يف حماكمة قانونية عادلة         (١٩/٥درجة البتات املادة    
  ).ظهرت أدلة جديدة إذا  إالفراج عنه،إل بعد اأخرىاملتهم عن التهمة ذاهتا مرة 

داريـة املـادة    إلات القـضائية وا   جـراء اكمـة العادلـة يف كافـة اإل       احلق يف تلقي احمل     )ج(  
  ).داريةإلواات القضائية جراءيعامل معاملة عادلة يف اإل أن لكل فرد احلق يف (١٩/٦

يف حـاالت تقـرر      إال   مبدأ علنية جلسات احملاكمات يف كافة مراحل التقاضي         )ح(  
 إذا   إال جلـسات احملـاكم علنيـة      (١٩/٧ احملاكمـات ضـمن جلـسات سـرية املـادة            إجراءاحملكمة  

  ). قررت احملكمة جعلها سرية
  .)العقوبة شخصية (١٩/٨الغري املادة  إىل مبدأ شخصية العقوبة وعدم تعديها  )خ(  
كانـت   إذا   كفالة حق توكيل حمامٍ عـن املتـهم الـذي لـيس لـه حمـام يـدافع عنـه                     )د(  

تنتـدب احملكمـة حماميـاً للـدفاع عـن        ( ١٩/١١املـادة   . جنحة وعلى نفقـة الدولـة      أو   هتمته جناية 
  ).جنحة ملن ليس له حمامٍ يدافع عنه وعلى نفقة الدولة أو املتهم جبناية

 تـضمنتها القـوانني النافـذة ذات الـصلة          أعـاله كل املـواد الدسـتورية املـذكورة          )ذ(  
صـول احملاكمـات اجلزائيـة رقـم        أوقـانون   ) املعـدل  (١٩٦٩ لـسنة    ١١١كقانون العقوبات رقم    

استمرارية العمل بأحكام قرار جملس قيـادة الثـورة          إىل   شارةإل مع ا  .)املعدل (١٩٧١ لسنة   ٢٣
  .يف اجلرائم غري العمديةرأة  واملتضمن عدم جواز توقيف امل١٩٩١ لسنة ١٠١املنحل املرقم 

  والقـوانني النافـذة ذات العالقـة الوصـول        ٢٠٠٥ ضمن الدسـتور العراقـي لعـام         - ثانياً  
همون بغـض   تات تقاضي سليمة يتمكن من خالهلا امل      إجراءحكام احملاكمة العادلة    أالعدالة و إىل  
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ــسهم مــن الوصــول    ــات و     إىل النظــر عــن جن ــانون العقوب ــضالً عــن ضــمان ق ــة ف صــول أالعدال
ات الطعن ضـد القـرارات الـصادرة عـن حمـاكم            إجراءليهما آنفاً من    إاحملاكمات اجلزائية املشار    

  .ات الكفيلة بذلكجراء ورسم القانون اإلحداث، واجلناياتألالتحقيق، وا
دعاء العام تقدمي الطعـون التمييزيـة حبـق القـرارات     ال لقد أجاز القانون العراقي ل  - ثالثاً  

ــق   ــصادرة عــن حمــاكم التحقي ــايل يوضــح عــدد     أل ا، اجلــنح،ال ــات واجلــدول الت حــداث واجلناي
  .٢٠١٢الدعاوى اليت قدم فيها االدعاء العام طعناً متييزياً عام 

    
  حماكم األحداث  حماكم اجلنح  حماكم التحقيق  حماكم اجلنايات

٥١٨  ٢ ٣٣١  ٧ ٤٠١  ٤ ٩٨٧  
    

 الـسجون واملواقـف يقـوم االدعـاء العـام           أوضـاع الوقـوف علـى عمليـة سـالمة         جل  وأل  
ملوقــوفني وقــد بلغــت عــدد زياراتــه   الــسجناء واأوضــاعاملراكــز املــذكورة ملراقبــة  إىل بزيــارات
 تقـوم بزيـارات     اإلنـسان هناك فرق تابعة لوزارة حقـوق        أن    كما ٢٠١٢ة لعام    زيار ١٣ ١١١

 أوضــاع الــسجون وكــذلك أوضــاعالــسجون ومرافــق االحتجــاز للوقــوف علــى    إىل منتظمــة
  .زيارة) ٢٤٥ (٢٠١٢املوقوفني وقد بلغ عدد هذه الزيارات لعام 

دره اخلـربات   كـساب كـوا   إ كما يقوم جملس القضاء األعلى علـى العمـل علـى             - اًرابع  
اليت هتدف إىل االرتقاء بالعمل القـضائي بالتنـسيق مـع وزارات ومؤسـسات الدولـة ومنظمـات                  

وريب لـدعم سـيادة القـانون يف        ألمنـائي وبعثـة االحتـاد ا      إلاجملتمع املـدين وبرنـامج األمـم املتحـدة ا         
ني واملـوظفني   العراق من خالل مشاركة السادة القضاة وأعضاء االدعاء العام واحملققني القضائي          

داء عملها يف كافة اجملـاالت      أ قادرة على    مطواقعداد  إيف دورات داخل وخارج العراق لغرض       
فــراد مــن الوصــول إىل العدالــة وبلــغ جممــوع الــدورات التدريبيــة هبــذا ألومنــها جمــاالت متكــني ا

تقـوم العديـد مـن منظمـات      آخـر   هذا من جانـب ومـن جانـب   .٢٠١٢ دورات لعام   ٩الشأن  
ع املدين الوطنية والدولية ونقابـة احملـامني علـى تـدريب احملـامني لغـرض تقـدمي املـساعدات                    اجملتم

تعاب احملامـاة إذ تقـوم      أالقانونية والتمثيل القضائي للمتهمني واملتهمات غري القادرين على دفع          
  .مراحل التقاضي آخر  إىلهذه اجلهات بتوكيل حمامني للدفاع عنهم ومالحقة قضاياهم

ــادة     - خامــساً     .حيظــر احلجــز  )أ( مــن الدســتور  ١٩/١٢ ووفقــاً ملــا نــصت عليــه امل
 املخصــصة لــذلك وفقــاً لقــوانني الــسجون  مــاكنالتوقيــف يف غــري األ أو  ال جيــوز احلــبس)ب(

يف  إال    لـذا فإنـه ال جيـوز حجـز النـساء           .املشمولة بالرعاية الـصحية واخلاضـعة لـسلطات الدولـة         
أمـن   الرجال ويقوم عليها حراس      حتجازااماً عن مراكز    مراكز خمصصة حلجز النساء منفصلة مت     
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إدارة هذه املراكز فتكون من قبل نساء مدربات على ذلـك ومنـهن متخصـصات       أما   .حلمايتها
 املوقوفـات واحملكومـات     أعداد أدناه ويف اجلدول    ،بالتعامل مع السجينات والبحث االجتماعي    

  .حسب العمر
  

  النساء حسب العمر واحملكومات من تصنيف املوقوفات    
  

  السنة  ت

ــات موقوفــــــــــ
ــن ــار م  ١٨كب

  سنة فما فوق

ــات  موقوفــــــــــ
ــداث دون  أحـــ

   سنة١٨الـ 

حمكومـــــــــــات 
ــن   ــار م  ١٨كب
  سنة فما فوق

حمكومـــــــــــات 
ــداث دون  أحـــ

   سنة١٨الـ 
٥  ٣٢٤  ١  ٢٣٨  ٢٠١٠  - ١  
٨  ٤٦٢  ٣  ٣٢٧  ٢٠١١  - ٢  
٨  ٦١٢  ١٠  ٣٥٠  ٢٠١٢  - ٣  
 / متـوز  ٢٩ لغاية   ٢٠١٣  - ٤

  ٢٠١٣يوليه 
٨  ٦٦٢  ٨  ٢٣٦  

    
 ٢٠١٢خـالل عـام     مـرأة    ا ٢٢ هـن    إلعدام اللوايت حكمن با   ناثإلاعدد  ن  إ - سادساً  

احلــاالت الــيت يــصدر حبــق مرتكبيهــا  أمــا . نــساء فقــط٤ومــن حكمــت بالــسجن املؤبــد منــهن 
 خطـورة وقـد     شـد ألايف اجلـرائم     إال   عـدام القانون العراقي ال يقر عقوبة اإل      فإن   ،إلعدامعقوبة ا 

  :اف هذه اجلرائم بـــحدد أوص
  . املعدل١٩٦٩ لسنة ١١١قانون العقوبات العراقي رقم   - ١
 وهـــو بداللـــة قـــانون العقوبـــات  ٢٠٠٥ لـــسنة ١٣ رقـــم رهـــابقـــانون مكافحـــة اإل  - ٢

  .أعاله املذكور
بعـض اجلـرائم     أو   شـخاص  جرائم االعتداء اخلطر على حيـاة األ       عداموتشمل عقوبة اإل    

 وهــي عقوبــة شــرعية ودســتورية رغــم مــا حتملــه يف طياهتــا مــن  . اخلطــريرهــايبذات الطــابع اإل
هنـا عقوبـة تفرضـها القـوانني بعـد صـدور قـرارات قـضائية مـن احملـاكم املختـصة مـع                   أ إال   قسوة

حمكمة التمييز االحتادية فتنظر من قبـل اهليئـة          أمام   عدامالتمييز الوجويب لقرارات اإل    إىل   شارةإلا
 قـاضٍ   ٢٧ إىل    تتكون من عدد مـن القـضاة الـذين يـصل عـددهم             العامة يف حمكمة التمييز واليت    

 والقـوانني مث يـتم   األدلـة  حيـث تنظـر الـدعوى مـن قبلـهم ومتحـص       األوىلخمتص ومـن الدرجـة      
الدوائر املختصة للتنفيذ، وقـد تـصدر حمكمـة     إىل حالتهإلمتهيداً  أو تعديل احلكم متييزاً   أو   نقض

  .عدامتصديق احلكم باإل أو فراجإلا أو التمييز قرارها بإبدال العقوبة
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إن إلغاء عقوبة اإلعدام يف بالدنـا يف الوضـع احلـايل يـشكل خلـالً يف الـسياسة اجلنائيـة                       
بشع جرائم اإلرهاب املـنظم وغـري املـنظم واجلرميـة املنظمـة الغـرض منـها                 أقسى و أحيث نواجه   

ــسبب        ــع ب ــيت تق ــة وأعمــال العنــف ال ــة اســتقرار املؤســسات الدميقراطي ــي  زعزع ــاء العرق االنتم
بقاء علـى هـذه العقوبـة       إل األمنية غري املستقرة، مما يقتضي ا      ألوضاعثين أو الديين يف ظل ا     اإل أو

سس السائدة يف الوقت احلاضر وحيرص اجلهاز القـضائي بـأن ال تنطـق احملكمـة بعقوبـة           ألوفق ا 
ت للمحكمــة أن اإلعــدام مبجــرد ارتكــاب املتــهم جرميــة معاقــب عليهــا باإلعــدام وإمنــا أن يتثبــ  

 أن  كمــا.صــالحه ودجمــه يف اجملتمــعإاملــدان يــشكل خطــورة بالغــة علــى اجملتمــع وال ســبيل إىل 
) والًأفقــرة /٧٣( لــرئيس اجلمهوريــة يف املــادة ٢٠٠٥هنــاك حــق منحــه الدســتور الــدائم لــسنة 

  :اآلتيةيتوىل رئيس اجلمهورية الصالحيات (واليت نصت على 
 باسـتثناء مـا يتعلـق بـاحلق         ،وصية من رئيس جملس الوزراء    إصدار العفو اخلاص بت   : والًأ  

فيكــون ) داريإل والفــساد املــايل وارهــاباخلــاص، واحملكــومني بارتكــاب اجلــرائم الدوليــة واإل 
نيطــت بــه مبقتــضى الدســتور يف العفــو  أيــستعمل ســلطته الــيت  أن باســتطاعة رئــيس اجلمهوريــة

  .ت اليت ال تقتضيها مصلحة اجملتمع يف احلاالعداماخلاص ليحول دون تنفيذ عقوبة اإل
) جلنـة دراسـة ملـف املوقوفـات والـسجينات         (رأة  وقد ترأست وزارة الدولة لشؤون املـ        

عـضاء هـذه اللجنـة جملـس القـضاء          أ ومـن    ،٢٠١٢ لعـام    ٨مر الديواين رقم    ألاملشكلة مبوجب ا  
، والعمـل   ساناإلنـ وزارة الداخليـة، وحقـوق        العامـة جمللـس الـوزراء وكـل مـن          األمانـة على و ألا

ــة ينــصب علــى متابعــة      يف حــسم ملفــات اإلســراعوالــشؤون االجتماعيــة، وعمــل هــذه اللجن
هن يف السجون وعن مدى تـوفر الظـروف املالئمـة هلـن             أوضاعالسجينات واملوقوفات ومتابعة    

  . يف التعامل معهناإلنسانداخل السجون فضالً عن مراعاة تطبيق حقوق 
   احملكومــات حــسب نــوع اجلرميــة للــسنوات مــن     أعــداد يوضــح أدنــاهويف اجلــدول   
٢٠١٣-٢٠١١:  

  
  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  نوع اجلرمية  ت
  ٢٩  ٢٥  ١٩  بغاء  - ١
  ١  ١  صفر  خطف  - ٢
  ٩  ١٢  ١١  إرهاب  - ٣
    

   املوقوفــــات حــــسب نــــوع اجلرميــــة للــــسنوات أعــــداد يوضــــح أدنــــاهويف اجلــــدول   
٢٠١٣-٢٠١١:  
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  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  نوع اجلرمية  ت
  ٢  ٦  ٨  بغاء  - ١
  ١  صفر  ٣  خطف  - ٢
  صفر  ٣  ٣  إرهاب  - ٣

    
   الوطنية للنهوض باملرأةاآللية    

 لتتوىل حتقيق املساواة بـني اجلنـسني        ٢٠٠٤عام  رأة  استحدثت وزارة الدولة لشؤون امل      - ٧
 الــسياسة عــرب تقــدمي اخلطــط واملقترحــات ، االقتــصاد، الــصحة، التعلــيم،ةساســييف اجملــاالت األ

التنسيق مـع كـل املؤسـسات احلكوميـة املعنيـة لتوجيـه خططهـا وبراجمهـا التنمويـة حنـو                     للدولة و 
وزارة (مـصطلح   أن  و .العراقيـة بكـل شـرائحها     مـرأة   تلبية االحتياجـات الطبيعيـة واالسـتثنائية لل       

داريـا وماليـا   إهنـا وزارة دون حقيبـة وال متتلـك الشخـصية املعنويـة              أيعـين   ) الدولة لشؤون املـرأة   
 ،ك يقدر بالعشرين موظف ومل ختصص هلا ميزانية خاصة ضمن املوازنـة العامـة للدولـة               وهلا مال 

 تلبيـة متطلبـات نـصف اجملتمـع وهـن النـساء وبـضمنهن           إزاءمر جعل منها وزارة مقيـدة       ألهذا ا 
 أعـدت الـوزارة  أن  إال .ميـة األكرب مـن الفقـر و  أل اليت تضم النسبة اراملشرحية غري قليلة من األ 

) ةاألسـر ورأة وزارة املـ (وزارة ذات حقيبـة حتـت عنـوان      إىل   هلـا هبـدف حتويلـها     مشروع قانون   
جملـس النـواب الـذي مل        إىل   تـه إحاله مـن قبـل جملـس الـوزراء و         إقرار ووفقت بـ   ٢٠٠٧منذ عام   

  :تنفيذ ما جاء باملرجعيات العامة املتمثلة بــجل وأل. اآلنه حلد إقراريقم بالتصويت على 
ــي الن   -     والــذي تــضمن مبــدأ املــساواة بــني اجلنــسني     ٢٠٠٥افــذ لعــام  الدســتور العراق

  .القانون أمام
  . التمييز ضد املرأةأشكالاتفاقية القضاء على كافة   -  
  .اإلنسانعالن العاملي حلقوق إلمضامني ا  -  
  .والسالممن واألرأة  املتعلق بامل٢٠٠٠ لسنة ١٣٢٥رقم من قرار جملس األ  -  
  .لفيةألائية لمنإلا هدافاأل  -  

ــة لـــشؤون املـــ    ــواماخلطـــط لألرأة فقـــد تبنـــت وزارة الدولـ ــا ٢٠١٤-٢٠١٢ عـ  وكمـ
  :أدناه مبني
  .من قبل احلكومةرأة  استراتيجية مناهضة العنف ضد املإقرار  -  
  .من قبل احلكومةرأة  استراتيجية متكني املإقرار  -  
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  .ياألسرتشريع قانون احلماية من العنف   -  
  .لنوع االجتماعي ملؤسسات الدولة كافة املوازنات احلسابية لعدادإ  -  
يف دواويــــن الــــوزارات واجلهــــات غــــري    ) النــــوع االجتمــــاعي ( وحــــدات إنــــشاء  -  

  .بوزارة املرتبطة
  .برنامج تقدمي اخلدمات القانونية للمرأة  -  
  .ةاألسرقسام شرطة محاية أتطوير   -  
القـــروض اقتـــصاديا مـــن خـــالل ضـــمان نـــسب للنـــساء يف التعيينـــات و رأة متكـــني املـــ  -  

 صــندوق تنميــة إنــشاءواجملمعــات الــسكانية وزيــادة ختصيــصات الرعايــة االجتماعيــة و 
  .الريفيةرأة امل
  :اللجان التاليةرأة وترأس وزارة الدولة لشؤون امل  

رأة تعقد اجتماعاهتا شهريا وبشكل دوري ملتابعة واقـع املـ         /رأةاللجنة العليا للنهوض بامل     -  
بــشأن العراقيــة وترفــع التوصــيات رأة وانني اخلاصــة بــاملالعراقيــة وكــل التــشريعات والقــ

  .ومحايتهارأة تنفيذها وتفعيلها وكل ما يتطلبه ملف متكني امل
  .الريفيةرأة اللجنة العليا للنهوض بواقع امل  -  
  .)٢٠٠٩ لسنة ٨٠مر الديواين رقم ألا(ة األسراللجنة العليا حلماية   -  
  .تجلنة دراسة ملف السجينات واملوقوفا  -  
  .٢٠٠٠ لسنة ١٣٢٥من فريق اخلطة الوطنية لتنفيذ قرار جملس األ  -  

  :يف اجلهات املذكورةرأة وتشارك وزارة الدولة لشؤون امل  
  .اللجنة العليا الستراتيجية التخفيف من الفقر  -  
  .على للسكانألاجمللس ا  -  
  . للمرأة االجتماعية والصحيةوضاعألاللجنة الوطنية الفنية للمسح املتكامل ل  -  
  .اللجنة الوطنية العليا للشباب  -  
  .اللجنة الوطنية للتوعية والتثقيف الصحي  -  
  .جلنة كتابة تقرير العراق الدوري الشامل  -  
  .جلنة ذوي االحتياجات اخلاصة  -  
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  .ة العليا للتعداد العام للسكانئاهلي  -  
  .اللجنة العليا للتشغيل  -  
  .جملس العمل والشؤون االجتماعية  -  
  .هيئة رعاية الطفولة  -  
  . املناهج الدراسيةعدادإلاللجنة العليا   -  
  .اإلنساناللجنة الوطنية لتفعيل خطة حقوق   -  
  .اللجنة العليا ملكافحة االجتار بالبشر  -  
  .ميةألاهليئة الوطنية حملو ا  -  

  
  تدابري خاصة مؤقتة    

ــراقيني بغــض النظــر       - ٨ ــني الع ــساوي ب ــوانني بالت ــة الق ــسري كاف ــدين أو  عــن اجلــنس ت  ال
القــانون والــيت تــضمنها الدســتور   أمــام حكــام مبــدأ املــساواة أعمــال ب ...الطائفــة أو العــرق أو

ــادة   ــي مبوجــب امل ــساوون ) (١٤(العراق ــون مت ــام العراقي ــسبب اجلــنس   أم ــز ب ــانون دون متيي  الق
 ع االقتـصادي  الوضـ  أو   الـرأي  أو   املعتقـد  أو   املذهب أو   اللون أو   صلألا أو   القومية أو   العرق أو
ــة يف اجملــاالت       )االجتمــاعيأو  ــسياسات املتخــذة مــن قبــل الدول ــة ال ــق احلــال علــى كاف وينطب

 وكــذلك قــانون   ٢٠١٠صــدار قــانون انتخابــات جملــس النــواب لــسنة      إقــد مت   و.املــذكورة
 وكالمها تـضمنا التـزام الكيانـات        ٢٠٠٨قضية والنواحي لسنة    ألانتخابات جمالس احملافظات وا   

لــزم أ عناصــر نــسوية كمــا يف املائــة ٢٥يقــل عــن  تخابيــة مــا الاالنضمني قــوائمهم الــسياسية تــ
 كمـا هتـتم     .تخابـات نفـس املبـدأ     االنقانون املفوضية العليـا املـستقلة لالنتخابـات تـضمني نتـائج             

 مفهـوم  إدمـاج بتطوير قـدرات العـاملني يف برنـامج تنميـة القطـاع اخلـاص يف جمـال         رأة  وزارة امل 
  يف احلياة االقتصادية بالتشارك مع هيئة املستـشارين يف رئاسـة الـوزراء وهيئـة     النوع االجتماعي 

 ٢٠١٢ يف عـام  و ورش العمل التدريبيـة إقامةمن خالل ) UN WOMEN(مرأة  املتحدة للاألمم
 بالتـشارك مـع هيئـة       عمـال تأسـيس احتـاد سـيدات األ       و بـدعم رأة  قامت وزارة الدولة لشؤون املـ     

  .حتادات املهنية ذات العالقةاالومرأة  املتحدة للاألمم
  

  املمارسات الضارة  والقوالب النمطية    
مــن مهــام ثر ااب والتكــجنــإلابرأة  االجتماعيــة الــيت حتــدد دور املــمنــاطألاتعتــرب معاجلــة   - ٩

احلكومة العراقية للعمل دون تقويتها والعمل على تقليـل تأثريهـا مـن خـالل االهتمـام املـشترك                   
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ممـا يـشكل    رأة  خذ بنظـر االعتبـار خـصوصية املـ        ألكافة مناحي احلياة مع ا    الذي توليه الدولة يف     
العراقيـة  رأة  يف اجملتمـع والعمـل علـى بنـاء فكـرة اسـتحقاق املـ              رأة  رسـاء دور املـ    إعامال مهما يف    

يف املواقــع الــسياسية كمجلــس  رأة للمــساواة جبــدارة ممــا انعكــس ذلــك علــى تقبــل وجــود املــ    
  .قضية والنواحيأل وجمالس احملافظات وا،النواب

خذت تتبـوأ مواقـع يف القـضاء العراقـي ويف جمـال اجلنايـات الـذي                 أاليوم  رأة  امل أن   كما  
 الشخـصية   األحـوال  ومشل وجودها القضاء يف      ،كان حكرا على العناصر الذكورية من القضاة      

ــسا  أن بعــد ــرفض وجــود املــ ئكانــت الفكــرة ال يف القــضاء أصــال وخــصوصا يف جمــال   رأة دة ت
 الشخـصية ويف منـاطق مـن        األحـوال قاضـيات يف حمـاكم      ) ٨(الشخصية ولـدينا اليـوم       األحوال

ــار ،النجــف(العــراق تتــسم بالتــشدد مثــل   ــاىل،األنب ــاقي القاضــيات موزعــات علــى  ..) . دي وب
 عـــن يف هـــذا اجملـــال فـــضالرأة ت القناعـــة تترســـخ حنـــو كفـــاءة املـــ أصـــبحاحملافظـــات و بـــاقي

  .خرىاأل اجملاالت
 اإلنـسان ى جلان متخصصة من وزارات الدولة كـوزارة حقـوق           تسع آخر   ومن جانب   

 التخطيط على عمل الدراسات والبحـوث لتحديـد حجـم           ارةوزورأة  ووزارة الدولة لشؤون امل   
وضع احللول املناسبة هلـا والعمـل ال يـزال جاريـا ومثـال ذلـك املـسح الـدوري الـشامل                       و احلالة
ــصحية لل وضــاعلأل ــة وال ــرأة  االجتماعي ــة وم ــة و  العراقي ــاهيم املتوارث ــاول املف ــذي يتن ــاطاألال  من

  . االجتماعية والثقافية ضمن مدخالته لتكون مصدرا رصينا للبحث ومن مث احللول
كما تقوم وزارة الثقافة باستهداف ممـثلني عـن وزارات الدولـة وتقـصد النـدوات الـيت                    

عــراف ألفعالــة ونبــذ ا مــشاركتها الأمهيــةالعراقيــة يف مجيــع جمــاالت احليــاة ورأة تتــداول دور املــ
وخصوصا يف الريف كمـا تـستهدف نقابـات العمـال ومنظمـات اجملتمـع       رأة تكرس ضد امل  اليت

 الـيت   منـاط األونبـذ   رأة   وعـي املـ    أمهيـة ورأة  شاعة الثقافة حبقـوق املـ     إلاملدين وتسعى وزارة الثقافة     
يري الدوليــة فــضال عــن النــدوات الــيت ختــتص بــشرح القــوانني واملعــا  رأة تكــرس التمييــز ضــد املــ 

  .اإلنسانحلقوق 
مـع جهـات دينيـة متعـددة        رأة   ووزارة الدولة لشؤون املـ     اإلنسانتشارك وزارة حقوق      - ١٠

عـذار  ألالعمـل علـى رفـع صـفة ا        أجـل   ومنظمات جمتمـع مـدين علـى وضـع دراسـة قانونيـة مـن                
) جرميـة القتـل  (املخففة للفعل عن هكـذا جـرائم وقـد سـجلت حـاالت القتـول كافـة يف حقـل                     

) ٦٨( إىل  واليت بعد البحـث الـدقيق مت التوصـل مـن خاللـه       ٢٠٠٩ة عام   إحصائيلدينا هو    ماو
  .حالة قتل غسال للعار

كون هـذه الظـاهرة     ) ناثاإلختان  (سهاب وبشكل مفصل عن ظاهرة      إل ال ميكن ا   )أ(  - ١١
ذ تعــد ظــاهرة نــادرة يف اجملتمعــات الــيت تــسود هــذه إغــري موجــودة يف وســط وجنــوب العــراق 
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 كردســـتان العـــراق إقلـــيم ومت تـــشخيص هـــذه الظـــاهرة وبـــشكل متكـــرر يف منطقـــة .نـــاطقامل
 وخـالل فتـرات سـابقة بـسبب جهـل وعـدم             قلـيم خصوصاً يف بعض املناطق الريفيـة والنائيـة لإل        

 ومت تثقيـف   .نفـسياً وجـسدياً   رأة   وأثره الـسليب علـى حيـاة املـ         جراءالتثقيف خبطورة مثل هذا اإل    
عالميـة ونـدوات وورش    إ كردسـتان العـراق مـن خـالل وسـائل            إقلـيم  وزيادة الوعي يف منطقـة    

هنـا ظـاهرة سـلبية ال تليـق باجملتمعـات املتحـضرة       أبرازهـا علـى   إعمل لتشخيص هـذه الظـاهرة و     
 كردسـتان العـراق العديـد       إقلـيم قد اختـذت حكومـة       و .سهم يف اخنفاض معدالت تكرارها    أ مما

ن هـذه الظـاهرة حيـث مت اعتبارهـا جرميـة تعامـل          ات والتشريعات القانونية للحد مـ     جراءمن اإل 
يــذاء العمــد حيــث نــصت هــذه  إل عقوبــات الــيت تتعلــق بــاجلرح والــضرب وا ٤١٢وفــق املــادة 

  :على املادة
عطـاء مـادة    إب أو   بالعنف أو   بالضرب أو   باجلرح آخر   من اعتدى عمداً على   ”  - أ  

ة حــداث عاهــ إخمــالف للقــانون قاصــداً    آخــر فعــل أي بارتكــاب أو ضــارة
  .“ سنة١٥مستدمية به يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على 

نـشأت   إذا بـاحلبس  أو  سـنوات ٧تكون العقوبة السجن مـدة ال تزيـد علـى         ”  - ب  
  .“حداثهاإيقصد اجلاين  أن عن الفعل عاهة مستدمية دون

ــيمقــام برملــان   )ب(   ــانون    إقل  كردســتان العــراق مــؤخراً باملــصادقة علــى مــشروع ق
 وتعترب هـذه خطـوة مهمـة        ناثاإلوتضمن يف بعض بنوده حظر ختان       ي  سراألمكافحة العنف   

   .للقضاء على هذه الظاهرة
مـسبقاً   إليهـا    شـارة إلات الـيت متـت ا     جراءنه بعد القيام مبجمل اإل    إميكن القول     )ت(  
ات التــشريعية والقانونيــة الرادعــة قــد لــوحظ  جــراءاإل أو ات التثقيفيــة والفكريــةجــراءســواء اإل

اهتــا إجراءن اجلهــات املعنيــة ماضــية بأالت تــسجيل هــذه احلالــة وبــشكل كــبري و اخنفــاض معــد
   .للقضاء على هذه الظاهرة بشكل كامل

  
  املرأةالعنف ضد     

كان موضوع مناهضة العنـف ضـد املـرأة هـدفا لـوزارة الدولـة لـشؤون املـرأة منـذ                     ) أ(  - ١٢
 خطـة للتنـسيق والتـشاور مـع         تأسيسها ويف السنتني األخريتني بذلت جهودا استثنائية ووضعت       

عـداد االسـتراتيجية الوطنيـة     إاجلهات احلكوميـة وغـري احلكوميـة ذات العالقـة وشـهدت عمليـة               
ربيـل  أملناهضة العنف ضد املرأة العديد من املفاوضات واملـشاورات واالجتماعـات يف بغـداد و              

 األمــم املتحــدة مكتــب( وبعــض الــدول اجملــاورة ومت االســتعانة بفريــق مــن اخلــرباء الــوطنيني و  
 ومركـز   األردنمؤسـسة هنـر     (ومؤسـسات عربيـة     ) صندوق األمم املتحـدة للـسكان     ( و) للمرأة
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كمـال العمـل هبـا عرضـت علـى          إوعنـد    .ومنظمات اجملتمع املدين احمللية   ) املرأة العربية للبحوث  
 تعزيـز حقـوق   إىل   وهتـدف االسـتراتيجية   . ٢٠١٣ لـسنه    ٩٦قرت بالقرار رقم    أُ و جملس الوزراء 

 التمييـز الـسليب والعنـف واحلـد         أشكالالعراقية يف كل مراحلها العمرية ومحايتها من كل         رأة  امل
ــارمــن  ــا اآلث ــة عليه ــة حمــاور وهــي    ، املترتب ــاول االســتراتيجية أربع ــة( كمــا تتن ــة، ،الوقاي  الرعاي

 اإلطـار املـصادر الـيت اعتمـدت عليهـا االسـتراتيجية تتـضمن             ن  إ ). الـسياسات والتنفيـذ    ،احلماية
ــامل    ــات واملعاهــدات اخلاصــة ب ــل باالتفاقي ــدويل املتمث ــة يف رأة ال ــراق الدولي  إطــار والتزامــات الع

 واملواثيــق واالتفاقيــات اخلاصــة اإلنــسانعالن العــاملي حلقــوق إل املتحــدة كــااألمــمعــضويته يف 
 الـوطين املتمثـل بالدسـتور الـذي نـص يف            اإلطـار و ، واليت صادق عليهـا العـراق      اإلنسانحبقوق  

 كمـــا اعتمـــدت .القـــانون أمـــام ديـــد مـــن مـــواده علـــى املـــساواة بـــني اجلنـــسني واملـــساواة الع
اخلطـة اخلمـسية   : علـى وثـائق وطنيـه مهمـة مهـا     رأة االستراتيجية الوطنية ملناهضة العنف ضد املـ   

 وضـاع املـسح الـشامل لأل     و اإلنـسان واستراتيجية التخفيف مـن الفقـر واخلطـة الوطنيـة حلقـوق             
رادة إهــم مــن ذلــك تنطلــق هــذه االســتراتيجية مــن أل وا،العراقيــةمــرأة  لل والــصحيةةاالجتماعيــ

احلكومــة العراقيــة يف النــهوض بــاجملتمع العراقــي مــن الواقــع املتــردي نتيجــة الــسياسات الــسابقة 
رأة ثـرت علـى وضـع املـ    أية غري املستقرة اليت تسببت مبالبسات فكريـة متعـصبة     من األ وضاعواأل

  .يف العراق
هـي مـسوؤلية كـل    رأة االستراتيجية الوطنية ملناهضة العنف ضد املـ    أن   وحيث  )ب(  

 وبالشراكة مـع الـوزارات واجلهـات ذات الـصلة          الصحةاجلهات ذات العالقة فقد تبنت وزارة       
بـشكل خـاص   مـرأة  العنـف بـشكل عـام ولل     نبـذ أمهيـة فعاليات لغرض التوعية والتثقيـف حـول       

مـع ويـتم العمـل خبـصوص ذلـك ضـمن الفعاليـات              ة يف اجملت  ساسـي كوهنا من الفئـات املهمـة واأل      
 مـن   ة كحالـ  نـاث اإلدراج ختـان    إ إىل   ضـافة هـذا باإل  ) اجلنـدر ( اخلاصة بشعبة النوع االجتماعي   

مـع جمموعـة احلـاالت املـستبان عنـها ضـمن املـسح              ) املـرأة (حاالت العنف املوجهة ضـد الفتـاة        
 وبالتنــسيق مــع اجلهــاز املركــزي العراقيــةمــرأة االجتماعيــة والــصحية للرأة  املــوضــاعالــشامل أل

كما قامـت    .وزارة التخطيط ملعرف حجم املشكلة وبالتايل وضع احللول الالزمة هلا         /حصاءلإل
 مـن مراكـز الرعايـة الـصحية     ٨٠وزارة الصحة بفـتح وحـدات للـصحة النفـسية يف مـا يقـارب         

  مـن العنـف    لتطوير خدمات الصحة النفسية ومـشروع اخلـدمات النفـسية واجملتمعيـة للناجيـات             
فقــد نظمــت ثــالث دورات تنــشيطية وتدريبيــة لبنــاء قــدرات  رأة وزارة الدولــة لــشؤون املــأمــا 

 املتحـدة للـسكان     األمـم ة باملـشاركة مـع وزارة الداخليـة وصـندوق           األسـر منتسيب شرطة محاية    
ركزت الدورات على مهارات التعامل مع النـساء الناجيـات           و  املتحدة مم لأل اإلمنائيوالربنامج  

  .ةاألسر مراكز شرطة محاية ىلإن العنف اللوايت يلجئن م
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ة واليت تـشكلت  األسراللجنة العليا حلماية رأة س وزارة الدولة لشؤون امل    أوتتر  )ت(  
قـسام  أ إنـشاء ومـن نتـائج عمـل هـذه اللجنـة            ٢٠٠٩لـسنة   ) ٨٠(مـر الـديواين رقـم       ألمبوجب ا 

ة مـن خـالل بنـاء بيئـة ميكـن فيهـا             ألسـر ادعـم    إىل   ة الـيت تنطلـق مـن رؤيتـها العامـة          األسرمحاية  
ــشعب العراقــي  ــة القــيم      أن لطوائــف ال ــز ومحاي ــه علــي تعزي ــق يف النظــام القــضائي ويف قدرت تث

 علـى النحـو املـبني يف الدسـتور العراقـي والقـوانني النافـذة والتزامـات                اإلنسانية وحقوق   األسر
تم فيهــا معاملــة النــساء ســر ســلمية يـ أاملؤســسة يف خلـق   العـراق الدوليــة فــضال عـن جهــد هــذه  

مـن  آة يف بنـاء جمتمـع       األسـر ية وبذلك ستسهم مديرية محاية      إنسان باحترام و  طفالوالرجال واأل 
  .العنف وخال من
مــشروع قــانون احلمايــة مــن العنــف     رأة عــدت وزارة الدولــة لــشؤون املــ   أو  )ث(  
حقـــوق  و،ومبـــشاركه مـــن وزار ة العمـــل والـــشؤون االجتماعيـــة، وزارة الداخليـــة  ي األســـر
ومت مـرأة    املتحـدة لل   األمـم املدين ومكتـب     عن اجملتمع  ضاء األعلى، وممثلني  قوجملس ال  ،اإلنسان
ــاير / كــانون الثــاين١١ العامــة جمللــس الــوزراء منــذ  األمانــة إىل ة هــذا املــشروعإحالــ  ٢٠١٢ين

ة املتخصــصة يف جملــس شــورى الدولــة وتنظــر حاليــا قــضايا العنــف ئــوحاليــا يــدقق مــن قبــل اهلي
املعدل حلـني صـدور قـانون مكافحـة      ١٩٦٩ لسنه ١١١وفقا لقانون العقوبات املرقم    ي  سراأل

 ،٢٠١٢ لعـام    ديـسمرب /ولاألوبلـغ عـدد القـضايا املـسجلة لغايـة شـهر كـانون               ي  األسرالعنف  
ــضية) ٧ ١٣٧( ــا، ق ــد    أم ــها فيع ــد النظــر   )٥ ٢٥٣(املنجــز من ــي قي ) ١ ٦٨٧( دعــوى واملتبق

 ٢٠١٣يوليــه / متــوز٣١ة لغايــة األســرات مديريــة محايــة ائيإحــص إىل كمــا مت التوصــل. دعــوى
ــة   ــسم محاي ــداد    وةاألســرلق ــل يف جانــب الرصــافة يف حمافظــة بغ ــضايا   إ ،الطف ذ كــان عــدد الق

 .قـضية فقـط   ) ١٤٥(قـضية واملتبقيـة كـان       ) ١٤٠( املنجـز منـها كـان      و قضية) ٢٨٥(املسجلة  
برتـب ضـباط     و الـذكور  و نـاث اإل مـن الـضباط    الطفـل  و ةاألسركما يتألف كادر مديرية محاية      

  .موظفات وقانونيات ووجود حمققات إىل ضافةشرطة باإل
  :ياألسرات اخلاصة بالنساء يف جمال العنف حصاء يوضح ملخص لإلأدناهواجلدول   

  
  العدد  الوصف  
  ٦  نزيالت وموقوفات تعرضن للعنف األسري  - ١
  ٣٢  نزيالت وموقوفات يدعني تعرضهن للعنف األسري  - ٢
  ٣٦  موقوفات وحمكومات على العنف األسري يف بغداد  - ٣
      

  :ياألسروقد مت اختاذ بعض اخلطوات للمسامهة يف احلد من العنف   
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ية يف املنـــاهج األســر ضـــمن مــواد التربيــة   ي األســر تــضمني مــشكلة العنــف      - ١  
  . الدراسية

   .راتبة تضم نساء ضابطات وماألسردورات تدريبه ملنتسيب شرطة محاية   - ٢  
  . كادميية الشرطةأيف مناهج ي األسر والعنف اإلنسان مناهج حقوق إدماج  - ٣  
   .٢٠١٢ كردستان عام إقليميف رأة  استراتيجية مناهضة العنف ضد املإقرار  - ٤  
 ٢٠١٢ عــام كردســتان إقلــيميف رأة  قــانون احلمايــة مــن العنــف ضــد املــإقــرار  - ٥  

  ). حياسب عليها القانونةجرمي ناثاإلوالذي اعترب مسالة ختان (
  

  االجتار واالستغالل بالبغاء    
احلــد مــن ظــاهرة االجتــار بالبــشر أجــل اختــذت حكومــة مجهوريــة العــراق التــدابري مــن   - ١٣

ترمجـة االلتـزام    أجـل   مـن    و .االتفاقية الدولية ملكافحة االجتـار بالبـشر       إىل   تتمثل بانضمام العراق  
 لــسنة ٢٨ون مكافحــة االجتــار بالبــشر بالقــانون رقــم واقــع قــانوين ملــزم شــرع قــان إىل الــدويل
 مـن  ، وهذا القانون ملـم جبميـع اجلوانـب   شخاص والذي يعاقب على جرمية االجتار باأل      ٢٠١٢

 ، ومعاجلـة الـضحايا وغـري ذلـك        ، وحصر حاالت االجتـار    ، ومنفذي عمليات االجتار   ،العقوبات
 أو  أشـخاص جتنيد  (نه  أار بالبشر على     منه تعريف االجت   األوىلوقد تضمن هذا القانون يف املادة       

ــوائهم أو نقلـــهم ــتقباهلم هبـــدف بـــيعهم  أو ،إيـ ــتغالهلم يف العمليـــات اإل أو ،اسـ  أو ،يـــةرهاباسـ
ــاليف  أو ،الرتاعـــات املـــسلحة ــدعارةأعمـ ــتغالل اجلنـــسي أو  الـ ــل  أو ،الـــسخرة أو االسـ العمـ

غـراض التجـارب    أل أو   ،ةعـضائهم البـشري   أاملتـاجرة ب   أو   ،التـسول  أو   ،االستراقات أو   ،القسري
 وحـدد مهـام     ، عليه وحتديـد وسـائل محايـة الـضحايا         للمجينالطبية كما تضمن القانون تعريف      

 .حكـام عامـة ليـتم مـن خالهلـا الـسيطرة علـى ظـاهرة االجتـار بالبـشر                   أ و ،اللجان املؤلفة لتنفيذه  
. مايتــهنســسا حلأواعتــرب القــانون حــاالت البغــاء اجلــربي ضــحايا لالســتغالل اجلنــسي ووضــع  

 مــن تقــع علــيهم عمليــات  ٢٠١٢ لــسنة ٢٨اعتــرب قــانون مكافحــة االجتــار بالبــشر رقــم   كمــا
هم الــصحية والنفـسية وتقــدمي الـدعم هلــم   أوضـاع االجتـار بالبـشر ضــحايا وعلـى الدولــة مراعـاة     

  :كما يلي ووكما نصت عليه املواد التالية من القانون
تعـاون والتنـسيق مـع اجلهـات املعنيـة ملـساعدة            ال(الفقرة رابعا واليت تنص على      /٣املادة    -  

ضــحايا االجتــار بالبــشر وتبــادل املعلومــات واخلــربات مــع الــدول اجملــاورة واملنظمــات   
  ).الدولية املختصة

ات املناسبة ملساعدة ضـحايا االجتـار       جراءاقتراح اإل ( واليت تنص على     - الفقرة خامسا   -  
  ).بالبشر ومحاية الشهود واجملين عليهم
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ال يعتـــد مبوافقـــة ضـــحايا جرميـــة االجتـــار بالبـــشر يف ( الـــيت تـــنص علـــى - ١٠ملـــادة ا  -  
  ).األحوال كل

تلتزم دوائر الدولة املعنية مبـساعدة ضـحايا االجتـار بالبـشر مـع              ( اليت تنص    - ١١املادة    -  
  : وكما يأيتطفالمراعاة االحتياجات اخلاصة لأل

  . حالتهم الصحيةعرض الضحايا على طبيب خمتص للتخفف من: والأ  -  
  .كان الضحايا من غري الطرفني إذا تقدمي املساعدة اللغوية للضحايا: ثانيا  -  
  .رشادية هلمإلتقدمي املساعدة واملشورة القانونية واملعلومات ا: ثالثا  -  
لون جنسيتها ومنظمـات    مالدولة اليت حي   أو   وجدتن  إ مني االتصال بعوائلهم  أت :رابعا  -  

  .هلم الالزمةصول على املساعدة اجملتمع املدين للح
  . للضحايا والشهودزمةالالتوفري احلماية  :خامسا  -  
 خـــصوصياهتم وإقـــداماحلفـــاظ علـــى ســـرية املعلومـــات املتعلقـــة بالـــضحايا    :سادســـا  -  

  .كرامتهم وصون
لـسكنهم وبـشكل يـتالءم      توفري املساعدة املالية للضحايا وتـوفري سـكن مؤقـت            :سابعا  -  

  .م العمريةهتائمع جنسهم وف
 إنــشاءهم مــن النــواحي االجتماعيــة والنفــسية والبدنيــة مــن خــالل  لــ تأهيإعــادة: امنــاث  -  

دور للرعايـــة تابعـــة لـــوزارة العمـــل والـــشؤون   أو يـــواء وتأهيـــل متخصـــصة إمراكـــز 
  . دجمهم باجملتمععادةاالجتماعية مبوجب نظام خاص إل

  .توفري فرص العمل والتدريب والتعليم: تاسعا  -  
 بـشكل  قامـة قامتـهم يف العـراق مبـنحهم تأشـريات الـدخول واإل           إتسهيل عملية    :شراعا  -  

  .مؤقت يف العراق ووثائق السفر خاصة هلذا الغرض عند الضرورة
 تقدمي الدعم الدبلوماسي للضحايا غـري العـراقيني تـسهيل عمليـة عـودهتم           : حادي عشر   -  

  .بلداهتمإىل 
أجـل   للقانون املذكور مـن    إضافة االجتار بالبشر    وقد مت اختاذ مجلة من التدابري ملكافحة        

  :تسهيل تنفيذه منها
ــشر مبوجـــب ا     -   ــار بالبـ ــة االجتـ ــة ملكافحـ ــة املركزيـ ــم  ألتـــشكيل اللجنـ ــديواين رقـ ــر الـ مـ

ــة و ٧٥/٢٠١٢ ــا وزارة الداخلي ــة  أ مقره ــن وزارات الداخلي ــوق ،عــضائها كــل م  حق
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 ، واهلجــرة واملهجــرين،عيــة العمــل والــشؤون االجتما، النقــل، املاليــة، العــدل،اإلنــسان
 كردسـتان وجهـاز املخـابرات    إقلـيم  وممثليـة  اإلنـسان املفوضية العليا حلقـوق     إىل   إضافة

املركزي واحملافظات العراقية وانشقت منـها جلـان فرعيـة يف احملافظـات برئاسـة احملـافظ             
  .يف كل حمافظة

  .يواء ضحايا االجتار بالبشرإل دار حديث يف بغداد إنشاءمت   -  
 مـن خـالل عـدة    )االجتـار بالبـشر  ( منـع وحماربـة     اإلنـسان قرت اخلطة الوطنيـة حلقـوق       أ  -  

ــهاإجــراء ــة ضــحايا اال   : ات من ــة حلماي ــساعدة االجتماعي ــرامج امل ــة ب ــشر  تنمي جتــار بالب
 والقيـام   ،جتار بالبشر الوتقرير املعلومات اخلاصة با   / واالقتصادي وتواصلهم االجتماعي 

 وتنظيم دورات تدريبيـة لكـوادر مؤسـسات فـرض           ،البشرباحلمالت اليت متنع االجتار ب    
  .القانون ملساعدة ملنع االجتار بالبشر كما هو احلال مع وزارة الدولة لشؤون املرأة

وضع هذه الظاهرة موضـع الرصـد املـستمر مـن           إىل   اإلنسانكما سعت وزارة حقوق       -  
ئــة مــن ت مــدار حبــث مــستمر اســتهدف ف أصــبحقبــل اجلهــات املتخصــصة بــالوزارة ف 

 حلــاالت فرديــة إضــافةاملوقوفــات واحملكومــات عــن جــرائم امتــهان البغــاء والسمــسرة  
تكـون فريـسة    أن   إىل   سوار السجن للوقـوف علـى كافـة املـؤثرات الـيت تـؤدي             أخارج  

  .الستغالهلا جسديا
  

  العامة واملشاركة يف احلياة السياسية    
هم االسـتراتيجيات كمـا مـر       إعداد بشكل فاعل يف     املرأة اشتركت وزارة الدولة لشؤون      -١٤ 

ــرة    ــا توجــه    ) ٧(ذكــره ضــمن الفق ــساؤالت كم ــذه الت ــن ه ــيني     م ــى لتع ــضاء األعل ــس الق جمل
 حـداث ألن حمـاكم ا أ علمـا بـ  حـداث ألاالقاضيات يف حماكم اجلنح والتحقيـق وحـىت اجلنايـات و    

نونيـة يف   النافـذين وخيـضعن للـضوابط القـضائية والقا        واألحـداث العقوبـات    تعمل وفقا لقـانوين     
 إحـصائية يلـي    تدرجهن الوظيفي علـى قـدم املـساواة مـع زمالئهـن الـذكور مـن القـضاة وفيمـا                     

  :بأعداد النساء اللوايت يتقلدن منصب قاضي
  

  . قاضية٢٢    القاضيات يف جمال حماكم اجلنايات واجلنح  - ١   
  قاضيات١٠      يف جمال حماكم التحقيق القاضيات   - ٢  
   . قاضية٣٦       بات لالدعاء العامالقاضيات املنتد  - ٣   
    طالبة١٢     امللتحقات حاليا يف املعهد القضائي  - ٤  
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 وظيفــة حمققــة قــضائية يف كافــة التــشكيالت التابعــة جمللــس القــضاء  املــرأةكمــا تــشغل   
 .٢٠٠٥ حمققـه عـام      ٧٩   كانـت    أن بعـد    ٢٠١٢حمققـة عـام      ١٢٣ حيث بلـغ عـددهن       األعلى

  ومقعـد احتيـاطي واحـد      أصـلية  مقاعد   ٣ اإلنسان العليا حلقوق    وتشكل النساء ضمن املفوضية   
ــا حنــو   ــز موقــع احتيــاط   والعمــل جــاري حالي  بعنــصر نــسوي تطبيقــا لقــرار احملكمــة   آخــرتعزي

مبــدأ الكوتــا كمــا نــص عليــه قــانون    لتطبيــق٢٠١٢  عــامســبتمرب/أيلــولاالحتاديــة الــصادر يف 
   . املفوضية 

  
  التعليم     

 إقـرار وات اليت أختذها العراق يف جمال النـهوض بـالواقع التعليمـي هـو                من أهم اخلط   إن  - ١٥ 
 والــيت اســتهدفت مجيــع اخلطــط ٢٠٢٠  -٢٠١١يــة للتربيــة والتعلــيم العــايل االســتراتيجية الوطن

واملناهج واملالكات يف جمال التربية والتعليم لغرض احلد من تزايـد معـدالت حمـو األميـة للمـرأة         
 فقد نـص الدسـتور العراقـي ضـمن الفقـرة أوالً             .وخاصة يف املناطق الريفية   البالد   يف مجيع أحناء    

 يف إلزامـي  وهـو  ،تكفله الدولـة  التعليم عامل أساسي لتقدم اجملتمع وحق       (على  ) ٣٤(من املادة   
 وانطالقاً مـن هـذا فقـد شـرع قـانون مكافحـة              )املرحلة االبتدائية وتكفل الدولة مكافحة األمية     

 اإلجـراءات   اختـاذ  ودخـل حيـز التنفيـذ وبنـاًء علـى ذلـك فقـد مت                 ٢٠١١نةلس ) ٢٣(األمية رقم   
   :التالية

 )حمـو األميـة  ( تأسيس جهاز تنفيذي يف وزارة التربية يتوىل مهام وضع اخلطـط ملـشروع     -وال  أ
وإعـداد وتـدريب العـاملني يف جمـال حمـو األميـة              وكذلك تنسيق األعمال بني تشكيالت اجلهاز       

 وقد تضمنت االستراتيجية الوطنية للتربية والتعلـيم بـأن يكـون مـستوى              أدائهممن أجل تطوير    
 ليتوافـــق مـــع التعـــداد  يف املائـــة٥٠ اجملمـــوع يف خمتلـــف مراحـــل التعلـــيم إىلالتحـــاق اإلنـــاث  

عمـل حـول اعتمـاد كتابـة      ومن جانبها فقد قدمت وزارة الدولة لشؤون املرأة ورقـة            .السكاين
 اللجنـة الوطنيـة إلعـداد املنـاهج         إىلئ احترام اجلنسني والـيت قدمتـها        املناهج الدراسية وفقاً ملباد   

واســـتحداث أقـــسام حملـــو األميـــة يف  . ٢٠١٢فربايـــر / شـــباط١٩يف وزارة التربيـــة وذلـــك يف 
حملـو   وتأسيس جمـالس    ،املديريات العامة للتربية يف احملافظات وفقاً ملا نص عليه قانون حمو األمية           

افتتـاح مراكـز حمـو األميـة يف املـدن            وكـذلك  .احيـة وفقـاً للقـانون     األمية يف كـل قـضاء وكـل ن        
لكال اجلنسني بغض النظر عـن عـدد الدارسـني     واألقضية والنواحي والقرى واجملمعات السكنية     

   .امللتحقني هبا
   :يت فكانت كاآلاختاذهاأما اخلطوات التنفيذية اليت مت   - ثانياً
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األمية حبملة توعية بقـانون حمـو األميـة بـني            هيئة حمو قامت وزارة الثقافة وبالتعاون مع        -   
، وماهلـا مـن نـواحي ثقافيـة         األميـة    أفراد اجملتمع وخاصة األميني لبث الوعي بأمهية حمـو        

   . وقانونية، ومهنية،واجتماعية
 ومتـنح  األميـة  مباريات دوريـة بـني احملافظـات واألقـضية والنـواحي يف جمـال حمـو               إجراء  -   

   .لغرض تشجيعهم  اإلداريةيرية للمتفوقني من الوحدات الشهادات التقد
تقــوم مراكــز حمــو األميــة باالتــصال باملــشمولني بأحكــام قــانون حمــو األميــة مــن خــالل   -   

واملختلط وذلك لتـسهيل     التنسيق والتعاون مع دوائر الدولة والقطاعات العام واخلاص         
   . املشمولني بالقانونالتحاق

 واملرحلــة يةراكــز حمــو األميــة علــى مــرحلتني مهــا املرحلــة األساســتكــون الدراســة يف م  -   
ــة األســاس        ــبعة أشــهر وتكــون مرحل ــدها س ــة وكالمهــا أم ــسجيل   التكميلي ــةً لت متهيدي

   . الدارس يف مرحلة تكميليةأوالدارسة 
تكــون االمتحانــات علــى دوريــن يــشترك الدارســون الــذين مل ينجحــوا يف امتحانــات     -   

   .حانات الدور الثاينالدور األول يف امت
ُيقبل الدارسـون احلـائزون علـى شـهادة مرحلـة تكميليـة يف الـصف اخلـامس االبتـدائي                      -   

   .للدراسة االبتدائية ملواصلة دراستهم وحيق هلم االشتراك يف االمتحانات العامة 
  

  يف أحنـــاء الـــبالد كافـــة  األميـــةمركـــزاً لتعلـــيم الكبـــار وحمـــو    ) ٥ ٥٤٨(مت افتتـــاح   -ثالثاً 
ودارســـة للعـــام الدراســـي  ارس د) ٤٩٤ ٤٧٣(مـــشرف التحـــق هبـــا ) ٣٦٦(عليهـــا  يـــشرف
   .دارسة) ٢٧٥ ٢٦١ (اإلناث وبلغ عدد ٢٠١٣-٢٠١٢

ــتح           -    ــل حاليــاً لف ــز اإلصــالح والتأهيــل لألحــداث فيجــري العم ــرض مشــول مراك ولغ
اً منـه   دارسـ ) ٢١٧(  مراكز لتعليم الكبار وحمو األمية فيهـا ويـشمل هـذا الربنـامج               )٦(
   .من اإلناث) ١٤(

تطــوير منــاهج التعلــيم للكبــار وحمــو األميــة للــصفوف األساســية والتكميليــة حيــث مت     - رابعاً
ــه إكــساب الدارســني       ــتم مــن خالل ــة ي ــة العام ــهج الثقاف ــأليف من ــراءة  ت ــة،مهــارات الق  ، الكتاب

   . اجلنسني واملنهج يشمل كالاإلنسان واملهارات احلياتية فضالً عن مادة حقوق ،احلساب
ت املعلمني العاملني يف مراكز حمو األميـة تعقـد هلـم دورات تدريبيـة               ارألجل رفع قد   - خامساً
   .مستمرة
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  :تدابري املتخذة للحد من التسربأهم ال    
بذلت وزارة التربية جهوداً ملحوظـة للحـد مـن ظـاهرة التـسرب مـن الدراسـة بـشكل                   -   

والثانوي وعن طريـق التعلـيم     عام وعلى املستوى الرمسي ملراحل التعليم العام االبتدائي         
   يف العــــام الدراســــي يف املائــــة٢( نــــسبة التــــسرب مــــن تخنفــــضااملــــوازي حيــــث 

   ).٢٠١٣-٢٠١٢الدراسي  م  يف العا يف املائة١,٨ إىل ليصل ٢٠١٢-٢٠١١
 يف  يف املائة  ٢,٥(فقد بلغت نسبة التسرب فيها      ) متوسطة وإعدادية (أما املرحلة الثانوية      -   

   .) يف املائة٢,٤ نسبة ٢٠١٣  -٢٠١٢ وبلغت يف العام ٢٠١٢-٢٠١١العام الدراسي 
رورة قامــت وزارة التربيــة بتوجيــه دوائرهــا املوزعــة علــى حمافظــات العــراق كافــة بــض    -   

ســكنهن فــضالً    تــسهيل مهمــة تــسجيل الفتيــات ضــمن املــدارس القريبــة مــن حمــل         
اختذتـه املديريـة العامـة حلمايـة املنـشأة والشخـصيات التابعـة لـوزارة الداخليـة مـن                     عما

ــة     ــأمني الطــرق املؤدي ــز األمــن يف املــدارس وت ــة املــدارس    تعزي للمــدارس وكــذلك محاي
ــدوريات ومــن ج   ــشرطة وال ــات   آخــرانــب بواســطة رجــال ال ــزوال العقب  فقــد كــان ل

الفتيـات بـصورة عامـة يف الفتـرة احملـصورة بـني األعـوام                والعوائق اليت كانت تواجههـا      
املتمثلة خبطورة الظروف األمنية قد زالت بزوال الظـرف         ) ٢٠٠٨ ،٢٠٠٧ ،٢٠٠٦(
الطارئ حيث أن هناك حتسن ملموس يف اجلانب األمين للوايت كن يتعرضـن لـه وهـذا                 

 وقـد سـعت     .التعلـيم املختلفـة    ده ارتفاع نسبة املسجلني من الفتيـات يف مراحـل           ما أك 
ــة  ــذاً ألهــداف    إىلوزارة التربي ــيم تنفي ــسبة االلتحــاق يف التعل ــادة ن ــة زي ــة األلفي  اإلمنائي

   :يف اجلدول أدناه حتققت لديها املؤشرات الواردة و
  
  اجملموع  الذكور  اإلناث  نسبة االلتحاق  السنة الدراسية  املرحلة  ت

٨٥٣ ٤٢٨١٧٥ ٤٠٧٨٩ ٨٦  ١٠  ٢٠١٢-٢٠١١   سنوات٥-٤ بعمر األطفالرياض  - ١
٣٥٨ ٩٠٧١٩٣ ٤٥١٩٧ ٩٥  ١٢  ٢٠١٣-٢٠١٢   سنوات٥-٤ بعمر األطفالرياض   
٧٩٣ ٥٢٧ ٩٣٢٤ ٤٢٦ ٨٦١٢ ١٠٠ ٢  ٩٣  ٢٠١٢-٢٠١١   سنة١١-٦بتدائية اال - ٢
٩١٧ ٦٥٩ ٥١٦٤ ٤٨٨ ٤٠١٢ ١٧١ ٢  ٩٧  ٢٠١٣-٢٠١٢   سنة١١-٦بتدائية اال  
٦٠١ ٦٤٥٨٥١ ٩٥٦٤٦٣ ٣٨٧  ٤٠  ٢٠١٢-٢٠١١   سنة١٤-١٢املتوسطة  - ٣
٢٥١ ١٦٦٩٥٢ ٠٨٥٦١٩ ٤٣٣  ٤٥  ٢٠١٣-٢٠١٢   سنة١٤-١٢املتوسطة   
٧٣٦ ٨٣٥٤١٢ ٩٠١٢٠٧ ٢٠٤  ٢٢  ٢٠١٢-٢٠١١   سنة١٧-١٥عدادية اإل - ٤
٦٤١ ٣٦١٤٧٢ ٢٨٠٢٤٣ ٢٢٩  ٢٤  ٢٠١٣-٢٠١٢   سنة١٧-١٥عدادية اإل  
٨٩٧ ٨٠٨١٩ ٠٨٩١٣ ٦  ١  ٢٠١٢-٢٠١١   سنة١٧-١٥التعليم املهين  - ٥
١٦٣ ١١٦٢٩ ٦٨٢١٥ ٦  ٥,١  ٢٠١٣-٢٠١٢   سنة١٧-١٥التعليم املهين   
٤١٦ ٧٢٧٤٣ ٦٨٩٤٣ ٨  -  ٢٠١٢-٢٠١١   سنة١٨-١٢التعليم املتسرع  - ٦
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  اجملموع  الذكور  اإلناث  نسبة االلتحاق  السنة الدراسية  املرحلة  ت

٠١٩ ٥٣٩٣٧ ٤٨٠٢٩ ٧  -  ٢٠١٣-٢٠١٢   سنة١٨-١٢التعليم املتسرع   
٥٢٣ ٢٩٤٩ ٢٢٩٨ ١  -  ٢٠١٢-٢٠١١  التعليم اليافع - ٧
٧٢٤ ٩٨٠٧٤٤١  -  ٢٠١٣- ٢٠١٢  التعليم اليافع  
    

  التعليم املسرع    
تبعتــها وزارة التربيــة للحــد مــن ظــاهرة التــسرب يف الدراســة  اهــو أحــد الوســائل الــيت   

هـذا اجلانـب اهتمامـاً بالغـاً         وإلفساح اجملال للمتسربني من الدراسة إلكمـال دراسـتهم وأولـت            
مدرســة ) ٢٧٢(مشلــت بــه كافــة احملافظــات العراقيــة حيــث بلــغ عــدد مــدارس التعلــيم املــسرع  

  بيئيـا بواقـع    موزعـة   وهذه املدارس،مدرسة خمتلطة) ٥٨( لإلناث و مدرسة ) ١٣٤(للذكور و   
  ُيــــدرس فيهــــا  ،مدرســــة يف منــــاطق الريــــف) ١٠٦(مدرســــة يف منــــاطق احلــــضر و ) ٣٥٨(
مدرسـة مـن اإلنـاث حـسب إحـصائيات وزارة           ) ١١ ١٦٢( مدرس من الـذكور و    ) ١ ٧٣٧(

كمـا تـسعى وزارة التربيـة وبعـزم علـى ختفـيض نـسبة                . ٢٠١٣-٢٠١٢التربية للسنة الدراسية    
وعـن طريـق التعلـيم      . التسرب على املـستوى الرمسـي ملراحـل التعلـيم العـام االبتـدائي والثـانوي               

م االبتــدائي للعــام الدراســي  للتعلــي)  يف املائــة٣٦(التــسرب مــن خنفــض نــسبة ااملــوازي حيــث  
 ويف املرحلـة الثانويـة      ٢٠١٣-٢٠١٢  للعـام   )  يف املائة  ١,٨(ىل نسبة تسرب    إ ٢٠٠٥-٢٠٠٤

  عـام )  يف املائـة   ٢,٤ (إىل ٢٠٠٥-٢٠٠٤عـام   يف  )  يف املائة  ٣,١( اخنفضت نسبة التسرب من   
٢٠١٣-٢٠١٢.   

  
  التوظيف    

عمل والشؤون االجتماعية لرفع مستوى مهارات النساء العـامالت مـن           سعت وزارة ال    - ١٦ 
لنا تزايد نسبة النـساء اللـوايت مت       يبني أدناه  عمل هلن يتناسب مع مؤهالهتن واجلدول        إجيادجل  أ

   : التابعة للوزارة وحسب السنواتتشغيلهن عن طريق دائرة التشغيل
  

أغسطس/ آب٣١ لغاية ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  السنوات
عدد النـساء العـامالت املـسجالت يف قاعـدة          

  البيانات
٢٩  ١٣ ٥٣٦  ٥٢ ٥٠٠  

النــساء اللــوايت مت تــشغليهن عــن طريــق دائــرة 
    ١٤٠   ٤٧  التشغيل

    
ــة     ــشؤون االجتماعي ــة للمتخرجــات   كمــا تقــوم وزارة العمــل وال بفــتح دورات تدريبي

   :ا يلياختصاصاهتن وكم  خربات العمل الوظيفي حسب إكساهبناجلدد لغرض 
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أغسطس/ آب٣١ لغاية ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  السنوات

الــــدورات  عــــدد النــــساء املتخرجــــات مــــن 
  ٧ ٠٦٩  ٨ ٠٤٥  ٦ ٣٧٠  التدريبية

    
 مواقـع عمـل القطـاع اخلـاص         إىلوتقوم وزارة العمـل والـشؤون االجتماعيـة بزيـارات             

نون العمـل وتـسجيل   تطبيق قا  وكيفية األمانللتحقق من توفري شروط العمل الصحية وشروط        
 إىل وجــدت ومــن خــالل ذلــك يــتم التوصــل  إن العمــل املقــصرين أربــاباملخالفــات وحماســبة 

اخلاص واملثبتة يف سجالت الوزارة املذكورة ومـن خـالل مفتـشيها          العامالت يف القطاع     أعداد
  :البيانات التالية

  
أغسطس/ آب٣١ لغاية ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  السنوات

  ٤ ٢٠٦  ١٢ ٩٩٦  ١٠ ٦١٤  اخلاص  القطاع عدد العامالت يف
العمل املـسجالت    عدد النساء العاطالت عن     

  ١٠ ٢٩٣  ١٧ ٢٣٣  ٥٥ ٤٤٣  قاعدة بيانات وزارة العمل ضمن 
    

ــضمان االجتمــاعي للعمــال        ــساء العــامالت املــشموالت بال ــغ عــدد الن  ١٠ ٥٢٩ويبل
   . ةمضمون

اليت متـت بالتعـاون مـع البنـك الـدويل           وقد تناولت االستراتيجية الوطنية ملكافحة الفقر         
 النتـائج  أظهـرت السكان الفقـراء وقـد     حتسني حياة إىل اليت تؤدي  واألنشطةالعديد من الربامج    

 ٢٠٠٧يف عـام    )  يف املائة  ٢٢,٩(حصول اخنفاض طفيف يف نسبة الفقر يف العراق حيث كانت           
جـل  أ مـن  مـت هبـا احلكومـة   جنازات قاإومن خالل   ٢٠١٢عام  ) يف املائة  ١٨,٩(ىل  إواخنفضت  

العاطلـة وكانـت هنـاك      العاملـة و املـرأة  اسـتهدفت  أنـشطة التقليل مـن مـستوى الفقـر وبـضمنها          
  : التاليةاألنشطة نذكر منها ،نشاط) ٨٧(للتخفيف من الفقر والبالغة   استراتيجيةأنشطةمجلة 
   .االجتماعية لتبادل املعلومات بني وزاريت التربية والعمل والشؤون آليات إعداد  -   
ــاملون بــ       -    ــستطيع الع ــع احملافظــات ي ــشغيل يف مجي ــشخيص وحــدة يف مكاتــب الت جر أت

   . العمل بالقواننيأربابمراجعتها عند عدم التزام 
   . قيام مكاتب التشغيل بالتنسيق مع القطاع اخلاص لتوفري فرص العمل  -   
   . راكز التدريبتنظيم محالت توعية للفقراء وبضمنهم النساء لاللتحاق مب  -   
   . تشارك منظمات اجملتمع املدين بفتح مراكز التدريب  -   
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  .هنلهيأتبين نظام متابعة مستمر لتقومي برامج تدريب النساء وت  -   
   .هيلأطر التعاون مع القطاع اخلاص حلثه على دعم برامج التأصياغة   -   

ث علــى التعلــيم االبتــدائي  تنفيــذ بــرامج نوعيــة لنــشر ثقافــة االلتحــاق باملــدارس واحلــ     -    
   . العام للبنات وخصوصا يف املناطق الفقريةاإللزامي

   . للنساء يف الريف العراقي لاللتزام بنظام الضمان االجتماعيةبرامج توعية موجه  -   
 املـرأة رفع نظام مراقبة ومتابعة فعال لتنفيذ قانون الضمان االجتماعي مبا يؤمن حقـوق      -   

  .العاملة
   .للجنة الوطنية العليا للتشغيلدعم ا  -   
   .تنفيذ زيارات تفتيشية ملراقبة حسن تطبيق القوانني  -   
وتعمــل دائــرة التــشغيل والقــروض يف وزارة العمــل والــشؤون االجتماعيــة علــى تقــدمي   -   

القروض امليـسرة والعمـل جـار         والذكور على حد سواء خبصوص       اإلناث إىلخدماهتا  
 بغداد واحملافظات لغرض تزويـد مـن تنطبـق عليـه الـشروط              بصدد توحيد املعامالت يف   
ض املــشاريع اســتراتيجية التخفيــف عــن الفقــر يف جمــال قــرو  مــن كــال اجلنــسني ضــمن 

   .الصغرية املدرة للدخل
  

   الصحة     
اهتمت احلكومة العراقية ومن خـالل وزارة الـصحة بـدعم وتعزيـز اخلـدمات الـصحية                   - ١٧ 

والثانوية والثالثة من خالل تقدمي اخلـدمات         األولية الرعاية الصحية    املقدمة للمرأة يف مستويات   
وتوسـيع    بالتركيز على فئة النـساء     األوليةالصحية الوقائية والعالجية وفقا مليادين الرعاية الصحية        

 مستـشفيات ومراكـز     إنـشاء  البعيـدة والنائيـة مـن خـالل          األمـاكن اخلـدمات لتكـون مبتنـاول        هذه  
 اإلجنـاب  للنـساء يف سـن       اإلجنابيـة   هذه اخلـدمات وبـضمنها خـدمات الـصحة           صحية تقوم بتقدمي  

   : خاللوخدمات صحية وقائية وعالجية جمانية لتعزيز صحة املرأة يف كافة مراحل حياهتا من
   :٢٠١٢ لغاية اإلجنابيةاملؤسسات الصحية اليت تقدم خدمات الصحة   - والأ
مركـز   ١ ٣٦٤  مركـز رئيـسي و  ١ ١٧٤ :وليـة األيبلغ عـدد مراكـز الرعايـة الـصحية             - ١ 

 مركـز  ٢٦التدريبيـة فقـد بلـغ      عـدد املراكـز   أمـا فرقة متنقلـة   ٧٧ بيت صحي و  ٣١٦ فرعي و 
   . مركز ومجيعها تقدم خدمات جمانية للمرأة والطفل٩٩ األسرةوبلغ عدد مراكز طب 

   .مركز )١٠٢(تبلغ مراكز فحص العوز املناعي الكلي يف عموم العراق    - ٢ 
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 األمــاكن يف األوليــة صــالة والدة يف بعــض مراكــز الرعايــة الــصحية  ١٢٦اســتحداث    - ٣ 
   .النائية

) أهلـي +  حكـومي (مستـشفى   ) ٣٣٥(يبلغ جمموع املستشفيات الكلي لعموم العراق          - ٤ 
عـام تقـدم مجيـع اخلـدمات الطبيـة           مستـشفى   ) ١٥٢(مستشفى حكومي بضمنها     )٢٣٩(منها  

 واملستــشفيات التخصــصية ومنــها مستــشفيات واألطفــالسائية والــوالدة بــضمنها اخلــدمات النــ
ــالغ  األ ــال والب ــوالدة  ) ١٦(عــددها  طف ــشفيات ال ــشفى ومست ــالمست ــشفى ) ١٥ (واألطف مست

يف عمـــوم العـــراق ومـــن   مستـــشفى  ١٣وتبلـــغ املستـــشفيات املتخصـــصة بالنـــسائية والتوليـــد  
   :الضروري ذكر املؤشرات التالية

نـــسمة مـــن  ١٠ ٠٠٠ ســـرير لكـــل) ١,٤( النـــسائية والتوليـــد أســـرة معـــدل توزيـــع   -  أ
   .السكان

   .نسمة من السكان ١٠ ٠٠٠سرير لكل ) ١,٨ (لألطفال املخصصة األسرةمعدل    -  ب
   .األطفالسرة من  أ)١٠(  لكل٢,٥حاضنة مبعدل  )١ ٥٢٣( عدد احلاضنات  - ج
   : إىل وهتدف اإلجنابيةحة  والطفل والصاألموضع استراتيجية للعناية بصحة   - ثانيا

 واالكتـشاف الـسريع ضـمن       األمنيـة لة  ء وتطبيق املـسا   األمهاتخفض مرضى ووفيات      
 إىلهبـدف تقليـل معـدالهتا للوصـول           األمهـات  وفيـات    أسـباب املتابعة املؤسساتية للتحري عـن      
 قياســا مــع املعــدل يف    ٢٠١٥ حبلــول  لأللفيــة  اإلمنائيــة  أهــداف حتقيــق اهلــدف اخلــامس مــن     

 األمهـات  والدة حيـة وحـسب مـسح وفيـات           ألـف  وفاة لكـل مائـة       ١١٧  حيث كانت   ١٩٩٠
 وفـــاة لكـــل  ٢٩١ يف عمـــوم العـــراق األمهـــات كـــان معـــدل وفيـــات ١٩٩٩الـــذي نفـــذ يف 

 حيــة حــسب مــسح صــحة ١٠٠ ٠٠٠ لكــل ٨٤ إىل حيــث اخنفــض هــذا املعــدل ١٠٠ ٠٠٠
 وفـاة   ٢٥ بلغـت    فإهنـا   وزارة الـصحة   إحـصائيات وحـسب     ٢٠٠٧-٢٠٠٦ العراقية يف    األسرة
   .٢٠١٢والدة حية يف عام  ١٠٠ ٠٠٠لكل 
   :جنابية يف املؤسسات الصحيةإلخدمات الصحة ا  - ثالثا

تقــدمي فحوصــات املقــبلني علــى الــزواج والــيت تقــدم ضــمن قطاعــات الرعايــة الــصحية     - ١ 
   :الفحوصات التالية حد موجبات عقد الزواج وتشمل أ وتعترب نتائجها األولية
   ).ملعرفة تطابق الدم(فصيلة الدم وعامل الريوس    -   
   . الدم الوراثية وخاصة الثالسيميا وفقر الدم املنجليأمراضالتحري عن    -   
   . املنقولة عن طريق اجلنساألمراضالتحري عن    -   
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   .التحري عن فريوس نقص املناعة البشري   -   
   . C ط  ومن   Bالتحري عن فريوس التهاب الكبد منط   -   
   .أسابيع ٣ من ألكثرالتدرن يف حالة وجود سعال    -   
   .العوق البدين والعقلي   -   
   . املزمنة والنفسيةاألمراض   -   

 وتتـضمن  األويلرعاية احلوامل تقدم هذه اخلدمات حال شعور املرأة بعالمات احلمـل           - ٢ 
 لقـاح توكـسيد     وإعطـاء حلامـل   الدم لدى ا   الفحص وفرز عوامل اخلطورة والوقاية ومعاجلة فقر        

الكزاز حلماية الوليد من مرض الكـزاز الـوالدي والتوعيـة والتثقيـف بالتغذيـة الـصحية وحتديـد                   
   . مؤهلة يف هذا اجملالأياديالوالدة يف املؤسسة الصحية وعلى  مكان 

ة يف  الــوالدة الطبيعيــأثنــاءتقـدمي الرعايــة التوليديــة يف املستــشفيات العامــة والتخصــصية     - ٣ 
 الرعايـة   أمـا  النائيـة    األمـاكن  يف   األولية صاالت الوالدة املتوفرة يف بعض مراكز الرعاية الصحية         
   . تداخل طارئإىلالتوليدية الطارئة فهي جتري يف مستشفيات واليت حتتاج 

هليـــات املأذونــات اللــوايت يقمـــن بــالوالدة املرتليــة واعتبـــارهن     تــدريب القــابالت األ     - ٤ 
 أمــاكن وحــسب األوليــة  ومت ربطهــن مبراكــز الرعايــة الــصحية  لألمهــاتات كمثقفــات صــحي

 التوليـد للحفـاظ     أثنـاء سكناهن ومتابعة عملـهن بـشكل مباشـر للحـد مـن املمارسـات اخلاطئـة                 
   . والطفلاألمعلى صحة 

 األدويـة  وإعطائهـا  الفحوصات الطبية الالزمـة      إجراء بعد الوالدة من خالل      األمرعاية     - ٥ 
   .األسرةحول تنظيم  لساندة لصحتها ومتابعة الرضاعة واملشاورة الطبية ا

 بواقـع   األسـرة  يف عموم العراق من خالل عيادات تنظـيم          األسرةتقدمي خدمات تنظيم       - ٦ 
 العيــادات إىل باإلضــافة األوليــةالــصحية   يف كــل قطــاع مــن قطاعــات الرعايــة  أكثــر أوعيــادة 

ادات املوجــودة يف بعــض العيــادات الطبيــة الــشعبية  االستــشارية يف املستــشفيات وكــذلك العيــ 
 نتـائج املـسح العنقـودي متعـدد         أظهـرت  الـدوام الرمسـي وقـد        أوقـات تقـدم خـدماهتا بعـد        واليت  

 يف املائـة   ١ هو   األسرةوسيلة من وسائل تنظيم       أي نسبة استخدام    أناملؤشرات بدورته الرابعة    
   . املائة يف٣٣ن نسبة استخدام الوسائل احلديثة بلغت أو
 يف بعـض مراكـز       B تطبيق خطة فحص النساء احلوامل اللتهاب الكبد الفريوسـي منـط               - ٧ 

   . مع العمل على تعزيزهاألوليةالصحية  الرعاية
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 فحوصات الكشف املبكر عـن سـرطان الثـدي وعنـق الـرحم يف مركـز صـحي                 إدخال   - ٨ 
 العيـادات   إىلاحلـاالت املـشتبه هبـا         إحالة حيث يتم    األوليةواحد يف كل قطاع للرعاية الصحية       

   . الفحوصات التشخيصيةإلكمالاالستشارية 
ــاطق األ   - ٩  ــة   مت يف من ــوار يف احملافظــات اجلنوبي ــسان(ه ــار - مي ــصرة - ذي ق ــذ ) الب تنفي

املتطوعـات الـصحيات مـن سـكنة       املتحدة للسكان لتـدريب   األممبرامج بالتنسيق مع صندوق     
 بأمهيـة  الرسـائل الـصحية للنـساء والـيت تتمثـل            وإيـصال لزيـارات املرتليـة     هوار للقيام با  مناطق األ 
 متخصــصة أيــادي الــوالدة علــى وأمهيــة الزيــارات الدوريــة وإكمــالاملراكــز الــصحية  مراجعــة 

   .خل إ...األسرة ورسائل حول تنظيم 
 ٢٠٠٩ حيـــث كـــان عـــدد املراكـــز يف عـــام  األســـرةالتوســـع يف تطبيـــق نظـــام طـــب    - ١٠ 

ــز )٨( ــام  مركــ ــددها يف عــ ــصبح ٢٠١٠ وزاد عــ ــز ) ٣٧( ليــ ــصل   مركــ ــدد ليــ  إىلوزاد العــ
   .٢٠١٢مركز عام  )٩٩(
 يومــا وطنيــا لــصحة املــرأة العراقيــة حيــث ٢٠١٠ منــذ عــام مــارس/آذار ٨اعتبــار يــوم    - ١١ 

ــادرات متنوعــة     ــر وزارة صــحة املــرأة الــصحة مبب ــساء    تقــوم دوائ لتقــدمي اخلــدمات الــصحية للن
 تطــوير تلــك اخلــدمات مبــا يعــزز     هــا تقيــيم وتقــومي مــا مت اجنــازه لغــرض     ئراجإ إىل باإلضــافة

   .املرأة صحة
ــة حــديثي          - ١٢  ــة ورعاي ــة التوليدي ــدريب حــول موضــوع الرعاي ــل العمــل والت اعتمــاد دالئ

   .الوالدة
  

   :ما التدابري املتخذة للحد من سرطان الثدي فهيأ  
 الـصحة وضـع اخلطـط الالزمـة للحـد مـن             تشكيل جلنـة وطنيـة عليـا تتـوىل فيهـا وزارة              - ١ 

 كما توجد جلـان متابعـة       األخرىالقطاعات   كة مع   ا ومن خطورة سرطان الثدي بالشر     اإلصابة
   .على مستوى كل دائرة صحة يف خمتلف حمافظات العراق

تطبيــق برنــامج الكــشف املبكــر عــن ســرطان الثــدي والــذي بــدأ العمــل بــه منــذ عــام       - ٢ 
عـن سـرطان الثـدي منـذ عـدة سـنوات             حلملة الوطنية للكـشف املبكـر        كما مت العمل با    ٢٠٠٠

   .وال زال العمل هبا مستمرا
افتتاح مراكز مرجعية وعيادات الكشف املبكر عن سرطان الثـدي يف مجيـع حمافظـات                  - ٣ 

   :العراق وكااليت
   . عيادات للكشف املبكر عن سرطان الثدي يف بغداد١٠   •  
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ين للكـشف املبكـر عـن سـرطان الثـدي يف مجيـع حمافظـات           مركز إىلوجود من مركز      •  
   .العراق

   .املوصل - البصرة -  مراكز مرجعية يف كل من بغداد٣فتح   •  
 -  احلديثـة الـسونار    باألجهزة الثدي   أورام عيادات متنقلة للكشف املبكر عن       ٣توفري    •  

ــ ىل إضــافة إلبا - خمتــرب فحــص نــسيجي  - شــعة أ- املــاموكرام صاصات خمتلــف االخت
الطبية اليت حتتاجها تلـك املراكـز مـن طبيـب جراحـة عامـة طبيـب اختـصاص خمتـربات                     

   .خرىألىل الكوادر التمريضية والصحية اإضافة إلبا شعة وسونار أطبيب 
 اجلديـدة  األعـداد  سنوية مـن     إحصائياتيقوم جملس السرطان يف وزارة الصحة بتنظيم           - ٤ 

 ونـشر تلـك     إصـدار الـصحية العامـة واخلاصـة ويـتم          سسات   املؤ إىلاملسجلة للمرضى املراجعني    
الـسرطانية    احلـاالت    أعـداد  حيـث تـضمن      ٢٠٠٩ تقرير بذلك عام     إصدار وقد مت    اإلحصاءات

 حسب املقـاييس الدوليـة      اإلحصائيات كردستان وهذه    إقليماملسجلة يف عموم العراق بضمنها      
ث احلــاالت الــسرطانية لــضمان  مــن تــاريخ حــدوأعــوام  ثالثــة إىلتنتــشر بعــد عــامني ونــصف  

برنـامج    وهـو  واإلقليمـي  احلاصلة يف البالد باسـتخدام الربنـامج العـاملي      اإلصاباتتسجيل مجيع   
) CANREG4  .(   
القيـــام حبمـــالت تثقيفيـــة تـــستهدف شـــرائح خمتلفـــة مـــن النـــساء يف املراكـــز الـــصحية    - ٥ 

تمـع املـدين كمـا يـتم تعلـيم النـساء            اجمل  بالتعـاون مـع منظمـات        وأيضاواجلامعات ودوائر الدولة    
حول كيفيـة الفحـص الـذايت للثـدي حيـث تقـام هـذه النـشاطات شـهريا وباسـتخدام الوسـائل                       

   .التعليمية احلديثة
 املراكـز الـصحية ويـتم التحـري عـن           أوالقيام حبمالت فحص النـساء يف دوائـر الدولـة              - ٦ 

 منظمـات اجملتمـع املـدين لتقـدمي املـشورة           مـع   الثـدي بالتنـسيق      أوراماحلاالت غري املكتشفة مـن      
   .واملساعدة الطبية للنساء

املستــشفيات واملراكــز املتخصــصة   الثــدي يفبــأورامتقــدمي العــالج اجملــاين للمــصابات     - ٧ 
ــوفر العــالج     ــة املــرض ويت ــاويوحــسب طبيع ــة   يف الكيم ــراق وكــذلك العــالج   أحنــاءكاف  الع

   . يف بعض حمافظات العراقاإلشعاعي
 الثدي بصورة عامـة وسـرطان الثـدي بـصورة           أورامدمج خدمات الكشف املبكر عن         - ٨ 

ــصحية     ــة ال ــةخاصــة ضــمن خــدمات الرعاي ــدمي      األولي ــدرات مق ــز ق وذلــك مــن خــالل تعزي
 وإحالــة اإلصــابة وأنــواعاخلــدمات الــصحية يف تلــك املراكــز حــول كيفيــة اكتــشاف حــاالت   

   .ملتخصصة املراكز والعيادات اإىلاملصابات  النساء 
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ــيم وعــالج حــاالت         - ٩  ــة تــشخيص وتقي ــوفري ونــشر دالئــل عمــل حــول كيفي  اإلصــابةت
ــأمراض ــستوياهتا وتقــدمي    ب ــى خمتلــف م ــة وعل ــدي املختلف ــة وجتــدر     الث ــة الالزم اخلــدمات الطبي

 لألعــوام) اإلجنابيــة والطفــل والــصحة األمصــحة ( العــراق قــد تــبىن اســتراتيجية أن إىلشــارة اإل
 أن بعــد إلقرارهــا ٢٠١٣يونيــه / حزيــران٤صــدر جملــس الــوزراء قــراره يف أو ٢٠١٧  -٢٠١٣

ملقـاييس منظمـة الـصحة       استحدثت مضامينها من منظـور النـوع االجتمـاعي واحلقـوقي ووفقـا              
   .العاملية

  
     الريفيةاملرأة    

ة اهتم العراق بواقع املرأة يف الريـف وتولـت وزارة الدولـة لـشؤون املـرأة رئاسـة اللجنـ                     - ١٨ 
 / تــشرين األول٣٠ يف ٤٨١   الــديواين رقــم األمــرالعليــا بواقــع املــرأة الريفيــة املــشكلة مبوجــب  

عداد اسـتراتيجية للنـهوض بواقـع املـرأة الريفيـة والـدليل              إل اإلجراءات ومت اختاذ    ٢٠١٣أكتوبر  
 ىلإ ومت التوصــل ،وتــشكيل جلــان فرعيــة يف احملافظــات  ، وخطــة العمــل، الريفيــةةللمــرأ اإلمنــائي

  .إحصائيات
ــة    -    ــة: األوىلاملرحل ــة اجملــاالت    إقام ــة يف كاف ــة ( ورش عمــل ودورات تدريبي  -القانوني

 وذلـك بغيـة النـهوض بـاملرأة     )اإلعالميـة   - األميـة  حمو  - املرتلية   - الزراعية   -الصحية  
   .الريفية من كافة اجلوانب احلياتية

 مــا يعــادل أو مليــون دينــار عراقــي ٢٥-٥تقــدمي قــروض تتــراوح مــن : املرحلــة الثانيــة   -   
ــساء   )  دوالر٢٠ ٠٠٠ - ٤ ٠٠٠( الريفيــات مــن املطلقــات   متــنح هــذه القــروض للن

 وذوي وأمهـــاتتـــشمل النـــساء مـــن معـــيالت ألســـرهن وزوجـــات   كمـــاواألرامـــل
 وجتربـة النطـالق   أوىلمنطقـة الـصابيات كمرحلـة       االحتياجات اخلاصة وقد مت اختيـار       

 ومبــشاركة فاعلــة مــن ٢٠١٣مــايو / أيــار٢٨ بتــاريخ األوىل املــشروع وبــدأت الزيــارة
   . املشاركة يف اللجنة العليا للنهوض بواقع املرأة الريفية كافة اجلهات 

 صندوق تنميـة املـرأة الريفيـة وخـصص لـه مبلـغ مليـار وثالمثائـة مليـون             إنشاءوكما مت      -   
ــا يعــادل   ــار م ــدأت  )دوالر ١ ٨٠٠ ٠٠٠(دين ــة وب  باســتالم طلبــات   الــشعب الزراعي

 الزراعيــة األراضــينــه بإمكــان املــرأة الريفيــة اســتئجار أ كمــا .احلــصول علــى القــروض
 إجيــاريف حــال تــوفر الــشروط املوضــوعية منــها وفقــا ألحكــام قــانون     )كمــا الرجــال(

   . املعدل١٩٨٣   لسنة ٣٥ رقم واألفراد الزراعي للشركات الزراعية اإلصالح أراضي
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 العمـل والـشؤون االجتماعيـة وتنفيـذا السـتراتيجية مكافحـة الفقـر               كما عملت وزارة     -   
العراقـي لتثقـيفهم بـضرورة       تنفيذ برامج نوعية استهدفت من خالهلا النـساء يف الريـف            

   .التزامهم بقانون الضمان االجتماعي
  

  رامل واملطلقاتاأل    
العراقيـة الـيت تطـرح     مـشاكل املـرأة      أولويـات  يف العراق حاليا مـن       األراملتعد مشكلة     - ١٩ 

 بكـل   اإلنـساين  لألمـن الترمـل متثـل افتقـارا        ن حالـة     أل واإلنـساين على املستوى الوطين والـدويل      
 أنكمـا    .ن تفاقم تلك احلالة تصبح خطرا على اجملتمع كلـه         أ واالقتصادية و  ،معانيه االجتماعية 

 املعلنـة  األرقـام  وتـضارب  األرامـل  رمسية تبني من خالهلـا حجـم شـرحية    إحصائيات عدم وجود  
غري احلكوميـة مـن املهـتمني     من بعض اجلهات املسؤولة يف الدولة وكذلك عن بعض املنظمات    

 كانـت مبـستوى   إذا وضع حلول ناجعة الحتواء املشكلة للتحديد فيما      أمام تقف عائقا    ،باألمر
ورسـم   اخلطـط    وإعـداد .  لتلـك الـشرحية    اإلنـساين خالهلـا تقيـيم الوضـع         ال ميكن مـن      أمظاهرة  

 األرقـام املبالغـة يف بعـض       وبالرغم مـن     .األرملةالسياسات احلكومية للتخفيف عن كاهل املرأة       
 تؤيد وجود مشكلة اجتماعية حقيقية تعكـس شـعور          هناأ إال يف العراق    األراملاملعلنة عن عدد    

احم  املختلفـة الـيت تتـز      اإلعـالم املوضوع والذي انعكس من خالل وسائل         اجملتمع خبطورة    أفراد
جـري  أاملـسح الـذي      وقـد وجـد يف هـذا        .  يف العـراق   األرامل والتحليالت ملشكلة    األخبارعلى  

 اإلغاثــة يف هيئــة اإلنــسان مــن قبــل مركــز االستــشارات القانونيــة وحقــوق   ٢٠١٠هنايــة عــام 
 وهــو لإلحــصاءاجلهــاز املركــزي /مــع وزارة التخطــيط  وبالتعــاون - مكتــب العــراق -الدوليــة 
يف    ٩٩,٩٣ (إحـصائية اقـع حيـث حـدد العينـات بـشكل يعطـي نـسبة مـصداقية                  الو إىل األقرب
ــة ــة  ) املائـ ــسبة مقبولـ ــي نـ ــصائياوهـ ــددت  إحـ ــد حتـ ــع  ) ١ ٨٠٠( فقـ ــة بواقـ ــة ) ٢٠٠(عينـ عينـ

بغـــداد (عينــة لكــل مــن      ٤٠٠ و) كركــوك، واســط، ميــسان    ،، بابــل األنبــار (للمحافظــات  
 وحتليالتـه هـي     أرقامـه  الواقـع اعتبـار      رضأويعترب هذا املسح ومن خالل ترمجته علـى         ). ربيلأو
خالهلا حتديد حجم ظاهرة الترمل يف العراق ممـا ميكـن اعتبـاره احلـل                قرب للواقع وميكن من     األ

بيانــات رمسيــة   تعــداد ســكاين ميكــن مــن خاللــه اعتمــاد  إجــراءالبــديل يف الوقــت احلــايل حلــني  
    . يف وزارة التخطيطلإلحصاءصادرة من اجلهاز املركزي 

  
  رامل والوضع االقتصاديعمل األ    

منــهن ) يف املائــة ٨( ال يعملــن مقابــل األرامــلمــن )  يف املائــة٨٧(ن أتظهــر البيانــات   
العـراقيني حيـث     بعـض الـشباب   أن يف القطاع اخلاص )  يف املائة  ٢( يعملن يف دوائر حكومية و    

 الكـثري   أرغمـت  يـة األمن الظـروف    أن موظفة يلزموهنا بترك العمـل كمـا         أويتزوجون من عاملة    
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 ونوضـح   .أخـرى فقد عوائلهن ملصادر دخل     أبيوهتن مما    من النساء على ترك عملهن والبقاء يف        
   :راملأل نسب مدخوالت اأدناه

  يف املائة ٢١ دينار نسبتها ألف) ١٥٠-٥٠( من األوىلالفئة    - ١   
  يف املائة ٣٩ دينار نسبتها ألف) ٣٥٠-٥٠(الفئة الثانية من    - ٢   
  يف املائة  ٣٣ دينار نسبتها ألف) ٦٠٠-٣٥٠(الفئة الثالثة من    - ٣   
  يف املائة ٧ دينار فأكثر نسبتها ألف ٦٠٠الفئة الرابعة من    - ٤   
) ١٥٠( مخـس املـشموالت يف الدراسـة تقـل دخـوهلن عـن               أن يظهر   أعالهمن التوزيع     
ــار وألــف ــد دخــوهلن عــن   أ دين ــغ    ألــف) ٣٥٠(ن مــن تزي ــار تبل ــةيف  ٤٠(دين  هــذه إن .)املائ

 تقـع   أسـرهتا ن  إ دينـار فـ    ألف) ١٥٠( طفلني فقط وكان دخلها      لألرملة أنفترضنا  ا إذاالبيانات  
) ٣٥٠( الــيت يبلــغ دخلــها األســرن أو .لــف دينــار شــهرياأ) ٧٧(البــالغ حــده  دون خــط الفقــر 

 يبلـغ الـدخل     إذ أيـضا الفقـر     تقـارب خـط      فإهنا) أبناء وثالثة   األم (أفراد أربعة دينار وتقيم    ألف
 علـى حجـم     إذن النسبية للدخل تتوقف     األمهية إن . دينار لفأ) ٨٧,٥(الفردي لكل فرد فيها     

 الــصحية والتعليميــة األحــوال جانــب إىل لألســرةالــسكن ومــدى تــوفر مــسكن    وبيئــة األســرة
   .وغريها

  
   :اخلالصة    

لتوصـل مـن خـالل       ال يعملن ومت ا    األراملمن  ) يف املائة  ٨٧(ن  أعاله  أيتضح مما تقدم      
   :أدناهمثبت يف هو ما   عمل وحسب ألي عدم ممارستهن أسباب إىلاالستبيان 

  
  سبابألا    

  يف املائة ١٣ عدم توفر فرص العمل نسبته   - ١ 
  يف املائة ٤٣ عدم امتالكهن مهارات تؤهلهن لعمل ما نسبته   - ٢ 
  يف املائة ٤ عدم معرفتهن باجلهات اليت توفر فرص العمل   - ٣ 
  يف املائة ١٢ األبناءحتملهن مسؤولية    - ٤ 
  يف املائة ١٧  ضمان تقاعديأوحيصلن على راتب    - ٥ 
  يف املائة ٨ أهلهنبسبب معارضة    - ٦
    يف املائة ٣ لديهن موارد   - ٧
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ــا البيانــات     ــة ٤٣ن نــسبة أ أعــالهتوضــح لن ــر وهــي النــسبة األرامــلمــن  يف املائ  األكث
 وهــي نــسبة ،معــني هن املــؤهالت الــيت متكنــهن ملمارســة عمــل  يعملــن بــسبب عــدم امــتالك  ال

حيــصلن علــى راتــب تقاعــدي ) يف املائــة ١٧( وهنــاك ،تنــسجم مــع تــدين مــستوياهتن التعليميــة 
تتـوفر هلـن      قـادرات علـى العمـل لكـن ال         إهنـن   أي منـهن عـاطالت       يف املائـة   ١٣ن نـسبة    أ كما

   .فرص عمل
  

   والنساء فاقدات املعيلراملاألاجلهد احلكومي يف معاجلة مشكلة     
وبتـاريخ   ٢٠٠٣ يف وزارة العمـل بعـد عـام          للمـرأة تشكلت دائرة الرعايـة االجتماعيـة         

 اجلهـة املـسؤولة عـن    وأصـبحت   ، العامة جمللس الـوزراء باألمانة ارتبطت ٢٠٠٨يوليه / متوز ٢٢
زارة العمـل   و كان من مسؤولية شـبكة احلمايـة االجتماعيـة يف            أن يف العراق بعد     األراململف  

 ٢٠٠٩ينـاير   / كانون الثاين  ١٥، وبدأت الدائرة بأعماهلا التنفيذية بتاريخ        والشؤون االجتماعية 
الــشؤون   لقــانون وزارة العمــل واألولعــديل جــري التأمث ، ٢٠١٢وظــل االرتبــاط قــائم لغايــة 
ــة بالقــانون رقــم   ــة رقــم  وصــ ٢٠٠٦ لــسنة ٨االجتماعي ــسنة  ٧٧در بقــرار رئاســة اجلمهوري ل

مــا الفئــات أ.  بــوزارة العمــلللمــرأةاالجتماعيــة   والــذي مت مبوجبــه ربــط دائــرة الرعايــة ٢٠١٢
االحتياجـات   زوجـة املفقـود، زوجـة احملكـوم، ذات        ، املطلقـة،    األرملـة (املشمولة بالرعاية فهـي     

   .)خلإ...   املشردة،بوينأل يتيمة ا، الكفيفة،املهجورة ،املسنة اخلاصة، 
   : جناز دائرة رعاية املرأةإ اخلاصة بواإلحصائياتانات دناه البيأونوضح يف   

 عــدد املــشموالت حاليــا برعايــة دائــرة رعايــة املــرأة واملــسجالت قــدميا وحــديثا أصــبح   - ١ 
   .مبليوين قاصر امرأة مع قاصرين يقدر عددهم لف أ) ٤٧٠(حوايل 

   . العراق كافة يف حمافظاتأسرة ألف) ٤١٢( من ألكثر وتسليم الرواتب إطالقمت    - ٢ 
 امـرأة واحتـساب   ألف) ٨٥( الرواتب املتوقفة احترازيا للنساء البالغ عددهم إطالقمت     - ٣ 

   .الرواتب املتراكمة هلن
   .مشوال جديدا  امرأة يف بغداد واحملافظاتألف) ٨١(كثر من أمت مشول    - ٤ 
الرواتـب بالبطاقـة    وتسلم ٢٠١٠لف بطاقة ذكية يف عام أ) ١٥٠(كثر من   أ إصدارمت     - ٥ 

   .الذكية عن طريق املصارف
ــشموالت ســابقا   أجممــوع    - ٦  ــساء امل ــرأة وجممــوع  ) ٣٢٨ ١٠٥(ســر الن ــساء  أام ســر الن

   .سرةأ) ٤١٢ ٩٥٥  ( اجملموع الكلي فهو أما) ٨٤ ٨٥٠(املشموالت حديثا 
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ف لـ أ) ١٠٠ (ـرامـل ومطلقـات اللـوايت يتـسلمن راتـب مـن فئـة الـ               أجمموع النساء من       - ٧ 
عدد النساء العاجزات اللـوايت يـستلمن         أما) ٢٣٧ ٩٩٩(هو   ) دوالراً ٨٣ (ـدينار ما يقارب ال   

   .امرأة) ١٧٥ ٦٣٨(فيبلغ )  دوالرا٤٢( ما يعادل أي دينار ألف) ٥٠(راتب من فئة 
 اخلاصـــة بـــشبكة احلمايـــة االجتماعيـــة يف وزارة العمـــل  واإلحـــصاءاتمـــا البيانـــات أ  

   :والشؤون االجتماعية
   : راملألا   -١ 

 اإلعانــــة املــــستمر باســــتالم )١٠ ١٨٥ ١٧٨( واملطلقــــات لألرامــــلالعــــدد الكلــــي   
   .)٧٠٧( هنائيا إيقافهالذي مت   العدد أما) ٤٢ ٦٦٦( االحترازي اإليقاف، )١٣٦ ٧١٤(
  :لعاجزاتا  - ٢ 

 اآلنامـــرأة يبلـــغ عـــدد اللـــوايت يتقاضـــني الراتـــب حلـــد  ) ١٥٥ ١٣٢(العـــدد الكلـــي   
 ومت ،امـرأة ) ٣٢ ٤٢٤(فعـددهن     صـرف رواتبـهن احترازيـا        إيقـاف  مـن مت     أما،  )١١٨ ٢٨٧(

   . هنائياإيقافاامرأة منهن ) ٤ ٤٢١( راتب إيقاف
 فقد شكلت جلنة عليـا برئاسـة وزارة         وأسرهن لألراملجل توفري السكن الالئق     أومن    

 وممثـل عـن     ، والتخطـيط  ، واألعمـار  اإلسـكان  كـل مـن وزارات       الدولة لشؤون املـرأة وعـضوية     
.  للوحــدات الــسكنيةاألرامــلدائــرة الرعايــة االجتماعيــة للمــرأة وذلــك لوضــع ضــوابط تقــدمي  

ــع  حيــث  ــة حلــد    ) ٣١٩(مت توزي ــا مــن   .اآلنوحــدة ســكنية يف حمافظــات العــراق كاف وانطالق
تبنــت   الفقــريةاألســرالفقــر لــدى  جــل خفــض مــستوى أاســتراتيجية التخفيــف مــن الفقــر ومــن 

   :شؤون االجتماعية مجلة من النشاطات التاليةوزارة العمل وال
   . شؤون شبكة احلماية االجتماعيةإدارة يف اعتماد الالمركزية يف اإلجراءاتاختاذ    -   
حتـديثها بـشكل    بنظام شبكة احلماية االجتماعية و     املشمولة   األسرتطوير قاعدة بيانات       -   

   .مستمر
   . على حسن تطبيق نظام الشبكةهمليوتأهوضع برنامج لرفع قدرات العاملني    -   
   . العمل وفق النظامآليات وتعاليم صارمة على وأنظمةوضع تقارير    -   
   . نظام البطاقة التموينيةبإجراءات اإلسراع   -   
   .الشراكة مع منظمات اجملتمع املدين يف استهداف الفقراء وتقييم نظام الشبكة   -   
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 تــوفري معــدالت التــضخم إمكانيــةمبعــدل التــضخم مــع  اإلعانــة لــربط مبلــغ آليــةوضــع    -   
   .األساسيةللسلع 

   . لشمول املشمولني بنظام شبكة احلماية االجتماعيةآليةوضع    -   
 يف ســن لألطفــال والناحيــة ، والقــضاء،تكــوين قاعــدة بيانــات علــى مــستوى احملافظــة     -   

  .يةاالجتماع  الفقرية املشمولة بشبكة احلماية األسرالتعليم من 
عادة النظر بقانون وتعليمات شبكة احلماية االجتماعيـة مبـا يـضمن تـسجيل ومواظبـة                إ   -   

   . املشمولةاألسر أطفال
 مـشاريع مـدرة     إلنـشاء  اإلقـراض  للفقـراء بربنـامج      أوسـع وضع ضـوابط تـضمن مشـول           -   

القروض فضال عـن محـالت توعيـة     للدخل وتدريب املشمولني ملساعدهتم يف استخدام    
   .تفادة من الربنامجلالس

   . لتبادل املعلومات بني وزاريت التربية والعمل والشؤون االجتماعيةةليآ إعداد   -   
 الـوطين   اإلسـكان وكانت وزارة الدولـة لـشؤون املـرأة قـد استحـصلت موافقـة جملـس                   

 ٢٠١٣مـارس   / آذار ٢٩ و  ٢٠١٢ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٧مبوجب القـرارين املـؤرخني يف       
 األرامـل  إىل الـوطين    اإلسكان يوعزها جملس    أن من الوحدات السكنية     يف املائة  ١٠ متنح بنسبة 

 مــن قيمــة الوحــدة الــسكنية   يف املائــة٧٥ومنافــسة شــفافة وبتخفــيض   ليــات آوفقــا لــشروط و
   . سنة٥٠ويقسط باقي القيمة على 

  
   :املطلقات    

ب حــس) ٥٩ ٥١٥(ونظــرا الرتفــاع نــسب الطــالق حيــث شــكلت حــاالت الطــالق   
 حـاالت الـزواج لــنفس   )يف املائـة  ٢٠,٥  ( ذ شــكلت نـسبة إ األعلـى  جملـس القـضاء   إحـصائيات 

حالــة حيــث ) ٢٨ ٦٩٠( مــن ٢٠٠٤ملحوظــا عمــا كانــت عليــه عــام  مــسجلة ارتفاعــا العــام
 األمـر  قياسا حلاالت الزواج لنفس العـام        ) يف املائة  ٨٥,٩( تشكل حاالت الطالق  كانت نسبة   

 ،األعلـى كل من جملـس القـضاء        لشؤون الدولة لعقد مؤمتر موسع ضم       الذي دفع وزارة الدولة     
 ، العمـل والـشؤون االجتماعيـة      ،اإلنـسان ت كـل مـن حقـوق        ا والـوزار  ،مكتب رئـيس الـوزراء    

 وخـرباء   ، وحملية أجنبية منظمات غري حكومية     ،أكادمييني ، جملس النواب  ،الدينية  األوقافهيئة  
   :أبرزهامتخصصني متخض عن مجلة توصيات 

تشكيل جلنة دائمة مـن اخلـرباء القـانونيني مـن اجلهـات ذات الـصلة فـضال عـن اجملتمـع                    -   
   .األسرةحبياة   النظر بالتشريعات ذات املساس إعادةاملدين تتوىل 
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 الشخـصية لتأخـذ دورهـا       األحـوال تفعيل دور مكاتب البحـث االجتمـاعي يف حمـاكم              -   
   . احللول املناسبةوإبداءالزوجني  ات بني  اخلالفأسباببشكل بناء يعمل على دراسة 

 ثقافـة   إلشـاعة  الـيت تـدرس يف املراحـل الثانويـة واجلامعيـة             األسريةتعديل مناهج التربية       -   
   .اجلانب  وذلك لتأهيل الشباب هبذا األسريالتفاهم 

ــة      -    ــة محاي ــل دور مديري ــرةتفعي ــني     األس ــق ب ــة التوفي ــويل مهم ــة لت  واملؤســسات القانوني
   .زوجني يف حالة اشتداد اخلالفات بينهماال

  
   الالجئني والعائدين واملشردين داخليا والنساء عدميي اجلنسية     

 تنفيـذ العديـد مـن       إىلعملت احلكومة العراقيـة ومـن خـالل وزارة اهلجـرة واملهجـرين                - ٢٠ 
حيـث   ح،االسـتقرار وغلـق ملـف الـرتو        الربامج لغرض تشجيع العوائل املهجرة على العـودة أو          
مليـــون دينـــار عراقـــي ) ١ ٢٥٠ ٠٠٠( خصـــصت للعوائـــل النازحـــة منحـــة طـــوارئ مبقـــدار 

 ومشلــت العوائــل العائــدة مــن الــرتوح الــداخلي مبنحــة مقــدارها        ،دوالر  ١ ٠٠٠يعــادل  مبــا
العوائـل املندجمـة     كمـا مت مشـول      .  دوالر ٣ ٣٠٠أربعة ماليني دينار مبا يعادل      ) ٤ ٠٠٠ ٠٠٠(

ــستوطنة بــ  ــادل      ) ٢ ٥٠٠ ٠٠٠(ـ وامل ــا يع ــي مب ــار عراق ــون دين ــصف امللي ــان ون  ٢ ٠٠٠مليون
   .دوالر

 واملتضمن تقـدمي مـشاريع      اإلنساينمت إشراك العوائل العائدة بربنامج األمن واالستقرار          -   
 - ٢ ٥٠٠(ماليـني دينـار عراقـي مـا يعـادل       ) ٤-٣(صغرية مدرة للدخل تتراوح بني     

   .تفيد من كال اجلنسنيمس) ١٧ ٣٩٤(ومت مشول . دوالر) ٣ ٣٠٠
ــساء النازحــات          -   ــرص عمــل للن ــوفري ف ــى ت ــت وزارة اهلجــرة واملهجــرين عل ــا عمل كم

النازحـات بعـد    واملعيالت ألسرهن مع وضع إجراءات عمليـة ملـنح األولويـات للنـساء             
   .تدريبهن وتأهيلهن

جـئني  وعملت وزارة اهلجـرة واملهجـرين وبالتعـاون مـع املفوضـية الـسامية لـشؤون الال          -   
وحــدة ســكنية ) ٤ ١٣٨(ـ بــ علــى بنــاء دور واطئــة الكلفــة للعائــدين والنــازحني تقــدر 

، الديوانيــة، البــصرة، واســط، ذي قــار،  ميــسان،بغــداد(مشلــت تــسعة حمافظــات وهــي 
 وحـسب إحـصائية الـوزارة        يف املائـة   ٩٠جنـاز   اإل وتقـدر نـسبة     ) نينـوى ،  كـربالء ،  بابل

 مناطق سـكناها األصـلية مـن الـرتوح الـداخلي            إىلة  املذكورة فقد بلغت العوائل العائد    
   .٢٠١٣مارس / آذار٢٥عائلة لغاية  ) ١١٢ ٠٣٧(

سـتراتيجية مكافحـة الفقـر      مـل والـشؤون االجتماعيـة وتنفيـذا ال        كما عملت وزارة الع     -   
   .على وضع آلية لشمول املهجرين بنظام شبكة احلماية االجتماعية
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    الدينيةتاألقليا إىلالنساء املنتميات     

ــة اهتمامــا كــبريا   أولــتلقــد   - ٢١  ــسلطات العراقي ــاحترام ال ــز حقــوق  ب ــة وتعزي ــاء ومحاي  أبن
بـرامج وسياسـات فعالـة وعلـى          من كال اجلنسني وضمان التمتع هبا من خـالل وضـع             األقليات

 حيث بـادرت وزارة     ، للمؤسسات العاملة وكل حسب اختصاصها وصالحياهتا      األنشطةكافة  
وبالتعــاون والتنــسيق مــع الــوزارات كافــة واجلهــات ذات العالقــة باختــاذ عــدة   اإلنــسانحقــوق 
 ومنــهم النــساء األقليــات  ألبنــاء وتــدابري للحيلولــة دون تكــرار عمليــات االســتهداف إجــراءات

ــل   ــزواج القــسري خــالل   ،والــاليت تعرضــن بعــضهن لعمليــات القت  واخلطــف واالغتــصاب وال
   : أدناهقي النساء العراقيات وكما هو مبني حاهلن حال با  )٢٠٠٧-٢٠٠٦( األعوام

  
    )األقلياتالعنف ضد النساء من (: والأ    

 - ومحايــة احلقــوق األداء مــن خــالل دائــرة رصــد اإلنــسانمل تــشخص وزارة حقــوق   
 بـشكل خـاص بـل يتعرضـن         األقليـات   حالة انتهاك مربجمة ضد نـساء        أي األقلياتقسم حقوق   

 اإلرهابيـة  التفجريات   أثناء عامة كالقتل اجلماعي     إرهابية ألحداثكسائر نساء اجملتمع العراقي     
 الـديانات املـسيحية وااليزيديـة والـصابئة         أوقـاف خـالل معلومـات ديـوان        وهذا مـا يتأكـد مـن        

العراقيـة مـن خـالل وزاريت         املندائية ورجال الدين ومنظمات اجملتمع املدين وقد قامت احلكومة        
 ودور العبـادة    األقليـات مـن وأرواح املـواطنني مـن        أ تـدابري حلمايـة      الدفاع والداخلية باختاذ عدة   

   : التاليةاإلجراءاتوممتلكاهتم من خالل  اخلاصة هبم ومنشأهتم 
 احلمايــات اخلاصــة أفــواج يف ســلكي الــشرطة واجلــيش وضــمن  األقليــات أبنــاءتعــيني    - ١ 

 العـام للقـوات املـسلحة بتعـيني     القائد  إيعازحلماية مناطقهم السكنية ودور عبادهتم ومثال ذلك     
 األمنيـة  األجهـزة  الـشبك واملـسيحيني يف منـاطق سـهل نينـوى ضـمن               أبنـاء عنصر مـن     ١ ٠٠٠
  .املناطق لتلك 

التحقيــق الفــوري يف حــوادث القتــل والعنــف والتــهجري الــيت تعرضــوا هلــا ومتابعــة              - ٢ 
   .ها يف مجيع احملافظاتسكنا  مناطق إىل لضمان عودة العوائل املهجرة األمنية اإلجراءات

 ، ملن فقـدها  األخرى اجلنسية العراقية والوثائق الرمسية      إصدار استعادة   إجراءاتتسهيل     - ٣ 
ــار جرميــة هتجــري الكــورد  ، ممتلكــاهتموإعــادة ــة مــن جــرائم    واعتب ــادةالفيلي ــة بكــل  اإلب  اجلماعي

 أجــل مــن اناإلنــساملقــاييس وتــشكيل جلــان مــن عــدد مــن الــوزارات بــضمنها وزارة حقــوق   
 الـسلبية الـيت نتجـت عـن القـرارات اجلـائرة يف       اآلثـار  وإزالـة وحـسم ملفـاهتم العالقـة        تعويضهم  

   .كتاتورييزمن النظام الد
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ــربعــد تــشخيص   اإلنــسانعملــت وزارة حقــوق     - ٤  ــة انتحــار بــني  ) ١٢٠( مــن أكث حال
 هنـا أهرة واتـضح   هـذه الظـا  أسـباب   البنـات الـشابات يف اجملتمـع االيزيـدي علـى دراسـة          أوساط

 ظــروف اقتــصادية وقلــة التعلــيم  إىل إضــافةنتيجــة لظــروف اجتماعيــة وتعــاليم دينيــة متــشددة   
 تـضمنت   إجـراءات  اختـاذ  إىلاالندماج يف اجملتمـع والـزواج القـسري ممـا دفـع الـوزارة                وصعوبة  

   ).والشيخان سنجار (ندوات ولقاءات مجاهريية يف مناطق االيزيدين 
 يف جامعـة    األقليـات  تعرضـت الطالبـات مـن        األمـن ة اليت شـهدت فقـدان       وخالل الفتر    - ٥ 

بعــد االحتجاجــات والــشكاوى ومل    ارتــداء احلجــاب ومت جتاوزهــا  أجــلالبــصرة للــضغط مــن  
   . حاالت مماثلةأيةتؤشر بعد ذلك 

  
   )يف جمال عدم التمييز: (ثانيا    

كـافؤ الفـرص ونبـذ       تأكيد وضمان حقوق املواطنـة وعلـى قاعـدة املـساواة وت            أجلمن    
   :  التاليةاإلجراءات اختاذ  بشكل عام األقليات ألبناءالعنف وضمان احلرية واخلصوصية 

 الطوائف الدينيـة وممثلـي      رؤساء ومن خالل التنسيق مع      اإلنسانعملت وزارة حقوق       - ١ 
ص  خــا، الشخــصيةلألحــوالالقــانون  قليــات واجلهــات املعنيــة بتقــدمي مقتــرح لتــشريع   األأبنــاء

 واملتعلقــة بديانــة ، املدنيــةاألحــوال الدينيــة فــضال عــن تعــديل بعــض فقــرات قــانون   باألقليــات
   .أبويهحد أ إسالميف حال   أبنائهمالقاصر من 

قامت وزارة العمل والشؤون االجتماعيـة باسـتثناء خـاص لـشمول املـتعففني مبـا فـيهم                     - ٢ 
 األقليـات  أبنـاء  مـن    اإلرهـاب ضـحايا    ن   والنـساء مـن غـري معيـل مـ          واأليتـام  واملطلقـات    األرامل

ــز اإل  مبخصــصات شــبكة احلمايــ  ــوع مــن التميي ــة كن  مشــوهلم إىل إضــافةجيــايب هلــم  ة االجتماعي
املشاريع الصغرية والدورات اخلاصـة بتأهيـل العـاطلني عـن العمـل مـن                 إلقامةبالقروض امليسرة   

   . بأقراهنم من املواطننيأسوة فرص وظيفية هلم إجياد
   : منهاإجراءاتا عملت وزارة اهلجرة واملهجرين على اختاذ عدة كم   - ٣ 

 املتجاوزين على عقارات املهجرين بإخالئها فـورا بعـد تبلـيغهم لـضمان اسـتقرار                إلزام   -   
   .السكن  وعودة العوائل دون التعرض ملشاكل األقليات أبناء

واملتـضمن تقـدمي   )  PHSS  (اإلنـساين  واالسـتقرار  األمـن  العوائل العائدة بربنـامج     إشراك   -   
 إىل باإلضــافةدينــار عراقــي   ماليــني ٤-٣مــشاريع صــغرية مــدرة للــدخل تتــراوح بــني 

   ). CRP (اجملتمعي   العوائل العائدة بربنامج التفعيلإشراك
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ــيالت         -    ــساء النازحــات واملع ــيش للن ــرص الع ــى حتــسني ف ــل عل ــر ألســرهنالعم  ولألس
 األولويــة إلعطـاء   عمليـة  إجـراءات  مـع وضـع   الـضعيفة مـن خـالل تـوفري فـرص العمــل     
   .للمرأة النازحة بعد تدريبهن وتأهيلهن

عملت وزارة اهلجرة واملهجرين بالتعاون مع املفوضية السامية لـشؤون الالجـئني علـى                -   
وحـدة سـكنية يف تـسع    ) ٤ ١٣٨(ـ  لكلفة للعائدين والنازحني تقدر بـ     بناء دور واطئة ا   
 ، كــربالء، بابــل،الديوانيــة، البــصرة، واســط، ذي قــار ،ميــسان، بغــداد(حمافظــات هــي

   .)نينوى
 الوزارات كافة واجلهات غـري املرتبطـة     إىل العامة جمللس الوزراء إعماما      األمانةوجهت    -   

 والتنسيق مـع    األقليات أبناء  املهجرين والنازحني من     احتياجات إىلبوزارة باالستجابة   
املناسـبة ومنـها استـضافة املـوظفني وطلبـة           ت الختـاذ التـسهيال    كردسـتان حكومة إقليم   

وصــرف مفــردات البطاقــة التموينيــة وتــأمني  واجلامعــات الــنظرية اجلامعـات يف الــدوائر  
   . العوائلإىلوصوهلا 

عملت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي على تقدمي عدة تـسهيالت لـضمان عـودة       -   
الكفـــاءات والـــشهادات   أصـــحاب  مقاعـــد الدراســـة واحتـــضانإىلالطلبـــة املهجـــرين 

ــة ومشــول          ــب جمزئ ــم وبروات ــل هل ــرص العم ــوفري ف ــن خــربهتم وت ــتفادة م ــائهملالس  أبن
كليـات يف قـضاء تلعفـر الـذي تقطنـه غالبيـة        ) ٣(فـضال عـن إنـشاء     بالبعثات الدراسية 

   . بالدراسة اجلامعيةأبنائهم  األقليات كالتركمان لتسهيل التحاقأبناءمن 
ــوق     قامــت وزارة   -    ــسم حق ــن خــالل ق ــة وم ــسانالتربي ــاهج   اإلن ــة للمن ــة العام  يف املديري

 ،اللغـة العربيـة   (كل مـن     التربوية بتضمني ثقافة وحضارة األقليات ضمن مفردات مناهج         
 حرصــاً علــى مــشاعر أبنــاء األقليــة وعــدم املــساس  ) التــاريخ، الوطنيــة،اإلســالميةالتربيــة 

خر واحتـرام   االنـصهار الـوطنيني واالعتـراف بـاآل       االنتمـاء و   خبصوصيتهم الدينية مبا يعـزز      
ــادل دون    ــشكل ع ــالخــصوصيته ب ــدى     أي إغف ــوعي ل ــز ال ــى تعزي ــل عل  مكــون والعم

 مبعـزل عـن فـوارق اجلـنس واللـون والـدين             اإلنـسان  وقرابتـه مـن أخيـه        بإنـسانيته  الطالب  
 وتعـريفهم حبقـوقهم     لـدى الطلبـة      اإلنـسان واللغة والثقافة مـن خـالل غـرس قـيم حقـوق             

 ومراعـاة مـا جـاء بالدسـتور وخبـصوص حقـوق             اآلخـرين وواجباهتم وحقوق وواجبـات     
   .مواضيع جديدة وملختلف املراحل الدراسية  إلضافة والعمل جار ،األقليات يف العراق

السماح ألبناء الديانات األخرى بتدريس تعاليم دياناهتم وبلغتـهم األم يف املنـاطق الـيت                 -   
 املديريــة إىلوزارة التربيـة   لــسكانية مثـال ذلـك مـا أوعــزت بـه     يـشكلون فيهـا الغالبيـة ا   

العامــة لتربيــة حمافظــة نينــوى وقــسم الدراســة الكرديــة والقوميــات األخــرى علــى فــتح  
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يف منطقـة القحطانيـة ذات الغالبيـة األيزيديـة      صفوف التـدريس مـادة الديانـة األيزيديـة         
   .وتعيني مدرسني من أبنائهم لتدريس تعاليم دياناهتم

 وثانويــة ابتدائيــةمدرســة بــني ) ١٢٥(تــدرس مــادة التربيــة الدينيــة املــسيحية يف قرابــة     -   
املقـررة مـن املديريـة العامـة      ورياض أطفال بأغلب احملافظـات العراقيـة مبوجـب املنـاهج          

ــسريانية يف      ــة الـ ــادة اللغـ ــدريس مـ ــن تـ ــضالً عـ ــة فـ ــاهج التربويـ ــة ) ٤١٧(للمنـ مدرسـ
ــة يف  ــ) ٤٧٥(والتركمانيـ ــة مدرسـ ــة يف     ة واللغـ ــة األيزيديـ ــداد والديانـ ــة يف بغـ املندائيـ

   .نينوى سهل
قامت وزارة التربية بعقد ورش عمل ولقاءات مع منظمات اجملتمع املـدين واجلمعيـات                -   

ختــص األقليــات ضــمن   املعنيــة حبقــوق األقليــات ومت إدخــال الكــثري مــن املفــاهيم الــيت   
 األمــر إصــدارابعــة هــذا اجلانــب حيــث مت الكتــب املنهجيــة والعمــل املتواصــل معهــم ملت

ــوزاري املــرقم  ــة إلعــداد    ٢٠١٢أغــسطس / آب٨ يف ٣٤٠٤ال املتــضمن تــشكيل جلن
   .األهداف واملفردات ملناهج التربية املسيحية

 والتثقيف منه خـالل فـضائية العـراق         اإلعالميةوعية  تعملت وزارة التربية على زيادة ال       -   
وبالتنسيق مع منظمـات اجملتمـع      رى وامللصقات اجلدارية    التربوية ووسائل األعالم األخ   

   .املدين
ن الــسياسات الــيت تبنتــها احلكومــة العراقيــة قائمــة علــى أســاس عــدم التمييــز وتكــافؤ   إ  

فليـست يف الدولـة العراقيـة      ومـن ذلـك     ٢٠٠٥الفرص متاشياً مـع روح الدسـتور العراقـي لعـام            
بـادئ لـذا فتكـون كـل مؤسـسات الدولـة الـصحية              معايري تقوم على ما يتقـاطع مـع هـذه امل           أي

ــة   ــة والثقافي ــة والتربوي ــة متاحــة   والتعليمي ــة واألمني ــاءواخلدمي ــراد   ألبن ــاقي أف ــات أســوة بب  األقلي
   .الشعب العراقي على قدم املساواة كحق يكفله الدستور لكل العراقيني

  
    األسريةالزواج والعالقات     

 اخلــاص ١٩٥٩لــسنة ) ١٨٨( الشخــصية رقــم حــوالاأليعمــل حاليــاً بأحكــام قــانون    - ٢٢ 
 مرجعيـاهتم  أحكـام  إىلاملسلمني فيتم الرجـوع     من غري    األخرى بالنسبة للطوائف    أماباملسلمني  

ــيت ينتمــون   ــة ال ــاالديني ــد عملــت وزارة حقــوق     إليه ــق وق ــزواج والطــالق والتفري ــضايا ال  يف ق
املـسلمني علـى تقـدمي مقتـرح لتـشريع      وبالتنسيق مع رؤساء الطوائـف الدينيـة مـن غـري        اإلنسان
تعــديل بعــض فقــرات قــانون    عــن فــضال الدينيــة باألقليــات الشخــصية خــاص األحــوالقــانون 

   .أبويه احد إسالم يف حال أبنائهمواملتعلقة بديانة القاصرين من )  املدنيةاألحوال(
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) عـدل امل (١٩٥٩لـسنة   ) ١٨٨( الشخـصية املـرقم      األحـوال من قانون   ) ١٧( املادة   أما  -   
زواج املــسلمة مـن غــري    يتــزوج كتابيـة وال يـصح   أنيـصح للمـسلم   (هنـا تـنص علــى   إف

 وهذا السماح املمنوح للرجل املـسلم مـن زواجـه مـن امـرأة كتابيـة أي ذات                   .)املسلم
 حتــتفظ أن ومــن حــق هــذه الزوجــة  الــصابئة  أو املــسيحية أو ،ديــن مســاوي كاليهوديــة

 تتـزوج بغـري مـسلم    أنوال حيـق للمـرأة املـسلمة     .بدينها عند زواجها من رجـل مـسلم    
 الـيت اسـتمدت     اإلسـالمية  الـشريعة    أحكـام السماح واملنع مبوجـب      أي كان دينه وهذا     

   . تغيريهاباإلمكان من القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة وليس معاملها
   :ما موقف القانون من الزواج املبكر فقد حددت باحلاالت التاليةأ  -   

ن يـأذن بـه     أكمل اخلامسة عـشره مـن العمـر الـزواج فللقاضـي             أ طلب من    إذا  - ١   
امتنـع الـويل طلـب منـه          فإذاهليته وقابليته البدنية بعد موافقة وليه الشرعي        أ ثبت له    إذا

 كـان اعتراضـه غـري جـدير     أون مل يعتـرض  إالقاضي موافقتـه خـالل مـدة حيـددها لـه فـ           
   .باالعتبار أذن القاضي بالزواج

 وجـد ضـرورة     إذا يأذن بزواج من بلغ اخلامسة عـشرة مـن العمـر             أنللقاضي    - ٢  
الشرعي والقابليـة البدينـة       حتقق البلوغ    اإلذن إلعطاء ويشترط   ، ذلك إىلقصوى تدعو   

   .)املعدل (١٩٥٩لسنة ) ١٨٨(  الشخصية رقماألحوالمن قانون ) ٥املادة (
) ١٥( الشخـصية رقـم   األحـوال طبيـق   فقد نـص قـانون تعـديل ت      كردستان إقليمما يف   أ  -   

موضـوع الـزواج املبكـر فقـد       والـيت تتنـاول   إليهااملشار ) ٥املادة  ( بصدد   ٢٠٠٨لسنة  
 يـأذن   أن السادسة عشرة من العمر الزواج فللقاضـي         أكمل طلب من    إذا(نصت على   

يل طلـب   فإذا امتنع الو  ). بعد موافقة وليه الشرعي    البدنية  وقابليته   أهليةثبتت له   أ إذابه  
 كــان اعتراضــه غــري أون مل يعتــرض إ فــ،القاضــي منــه موافقتــه خــالل مــدة حيــددها لــه 

   . القاضي بالزواجأذنباالعتبار  جدير 
 إىل بـالزواج  اإلذن سـن طلـب   إبـالغ نـه مت  أ هـو  إليـه ن ما حصل مـن التعـديل املـشار      إ   -  

ــانون        ــآ لقـ ــشرة وفقـ ــسة عـ ــن اخلامـ ــدال مـ ــشرة بـ ــسادسة عـ ــوال الـ ــصية األحـ  الشخـ
 وبـذا يعتـرب     ، املعدل املعمـول بـه يف وسـط وجنـوب العـراق            ١٩٥٩لسنة  ) ١٨٨( رقم
   .زيادة عمر طالب الزواج  قد تقدم فعليا باجتاه كردستان إقليم

 دواعي الزواج مـن ثانيـة ال     ١٩٥٩لسنة  ) ١٨٨( الشخصية رقم    األحوالحدد قانون     -   
قبل القـضاء ووفقـا ألحكـام         احملكمة من    إذنبل ومسائلة من يتزوج بزوجة ثانية دون        
   : الشخصية املذكور واليت تنص علىاألحوالبعض من فقرات املادة الثالثة من قانون 
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 اإلذن إلعطـاء ذن القاضـي ويـشترط   إ بـ إالال جيوز الـزواج بـأكثر مـن واحـدة          - ٤   
   :حتقق الشرطني التاليني

   . من زوجة واحدةأكثر إلعالة تكون للزوج كفاية مالية أن  )أ(  
   . تكون هناك مصلحة مشروعةأن  )ب(  
 خيــف عــدم العــدل بــني الزوجــات فــال جيــوز التعــدد ويتــرك تقــدير ذلــك   إذا  - ٥   

   .للقاضي
 كمـا نـصت     األوىل عقدا خـارج احملكمـة مـع قيـام الزوجـة             أجرىوعاقب القانون من      

   :من القانون) ٦املادة (عليه 
خارج احملكمة خالفا ملا ذكـر      عقدا بالزواج بأكثر من واحدة      من أجرى   كل    - ٦   

مبـا ال تزيـد      و بالغرامـة    أيعاقب بـاحلبس مـدة ال تزيـد علـى سـنة             ) ٥ و ٤(يف الفقرتني   
   . بينهماأوعن مائة دينار 

ذن إقلــيم كردســتان فقــد وضــع القــانون حمــددات تقــضي مبوجبــها احملكمــة بــ    إمــا يف أ  
 الشخـصية   األحـوال قـانون    تطبيـق   من قانون   ) ٣املادة   (هطالب الزواج الثاين وكما نصت علي     ل

   .٢٠٠٨لسنة ) ٥(املرقم 
    :منها وحيل ما يلي) ٧ و ٦ و ٥ و ٤(يوقف العمل بالفقرات   -اً ثاني

 حتقــق اإلذن إلعطــاء بــأذن القاضــي ويــشترط  إال ةال جيــوز الــزواج بــأكثر مــن واحــد   
   :الشروط التالية

   .كمة احملأمام على زواج زوجها األوىلموافقته الزوجة    )أ(  
 ،املرض املزمن الثابت املانع من املعاشرة الزوجية والذي ال يرجى منـه الـشفاء       )ب(  

   .ة خمتصةبي عقم الزوجة الثابت بتقرير من جلنة طأو
 مـن زوجـة     أكثـر  إلعالـة  ماليـة تكفـي      إمكانيـة ن يكون لطالب الزواج الثـاين       أ  )ج(  

   . عقد الزواجإجراء حكمة عند  يثبت ذلك مبستمسكات رمسية يقدمها للمأنواحدة على 
راء عقـد الـزواج بتحقيـق       إجـ  احملكمـة قبـل      أمـام  يقدم الـزوج تعهـدا خطيـا         أن  )د(  

   .)واملعنوية املادية (العدل بني الزوجتني يف القسم وغريه من االلتزامات الزوجية 
   . ال تكون الزوجة قد اشترطت عدم التزوج عليها يف عقد الزواجأن  )هـ(  
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 ملـا ذكـر يف أي مـن         ا مـن واحـدة خالفـ      بـأكثر  عقـد بـالزواج      أجـرى  كل مـن    )و(  
مــدة ال تقــل عــن ســتة  مــن ثانيــا مــن هــذه املــادة يعاقــب بــاحلبس ) هـــ د، ج، ب، أ،(الفقــرات 

   . وال تزيد عن سنة وبغرامة قدرها عشرة ماليني دينارأشهر
   .هأعال) و( تنفيذ العقوبة الواردة يف الفقرة إيقافال جيوز للقاضي   )ز(  
ــنص     ــا الـ ــح لنـ ــانون أنيوضـ ــتان قـ ــانون   كردسـ ــى قـ ــدم علـ ــوال تقـ ــصية األحـ  الشخـ

قـرار تتخـذه احملكمـة يـأذن          أو إهبـام  أي   أزال يف هذه الناحية حيـث       ١٩٥٩لسنة  ) ١٨٨( رقم
ن يتعهـد الـزوج بالعـدل بـني زوجاتـه       أ و األوىلللزوج بـالتزوج مـن ثانيـة دون موافقـة الزوجـة             

 ذلك من شروط افتقرت هلا النصوص املعمـول هبـا يف وسـط              إىل ة وما    احملكم أمام اليمني   بأدائه
القـصوى    بالزواج الثـاين وحجـة الـضرورة         إذن مؤشرات عن حجة     أدناهويف   .وجنوب العراق 

وهي اليت متنح لتزويج القاصر الـذي مل يكمـل اخلامـسة عـشرة مـن العمـر مـن مجيـع حمافظـات                        
   : كما يف اجلدول .كردستان إقليمالعراق عدا 

    
   ٢٠١٢   ٢٠١١  احلجة 

  ٥ ١٢٤  ٤ ١٩٣  حجة إذن بالزواج من ثانية
  ١ ٤٢٢  ٤ ١٤٧  حجة ضرورة قصوى

    
خــذ أ الــزواج املبكــر أن حجــة الــضرورة القــصوى إزاء املؤشــرة األرقــامويالحــظ مــن    

وزارة واجملتمــع املــدين    احلمــالت التوعويــة والــيت تــشارك فيهــا منظمــات      إنيتراجــع حيــث  
ــساناإل حقــوق ــرأة و ن ــشؤون امل ــة ل ــة واألجهــزة وزارة الدول ــيت  اإلعالمي ــة ال  واخلطــوات اجلدي

 إصــدار احملــاكم فــضال عــن عــدم  إطــارالــيت جتــري خــارج  يتخــذها القــضاء يف حماســبة العقــود  
 احلــد مــن أجــل مــن احلجــج املــذكورة كيفمــا اتفــق وال زال العمــل مــستمرا علــى هــذا النــهج 

  .املبكر  الزواج
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	* تصدر هذه الوثيقة دون تحرير رسمي.
	ردود العراق على قائمة القضايا المطروحة*
	السياق العام

	1 - تعرض العراق بعد سقوط النظام الدكتاتوري البائد بعد عام 2003 إلى موجة عنيفة من الإرهاب الأعمى الذي استهدف جميع مكونات الشعب العراقي راح ضحيتها الآلاف من النساء والأطفال والشيوخ وخلفت المئات من الأرامل والأيتام والمشردين مما استوجب إطلاق عمليات أمنية واسعة لفرض القانون في بغداد وعمليات مماثلة شملت العديد من المحافظات لبسط الأمن والنظام وملاحقة المجرمين وتمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم وكان لتنفيذ خطة فرض القانون الأثر الملموس في ذلك وهي الخطة الأمنية التي جرت بشكل واسع النطاق في عام 2007 وشملت المحافظات كل من بغداد والبصرة وذي قار وبعض المحافظات التي كانت شبه خاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة وسميت عمليات خطة فرض القانون في نينوى بعمليات أم الربيعين وذلك لتفكيك تنظيم القاعدة فضلا عن عدة عمليات عسكرية في المناطق الساخنة الأخرى كـ (ديالى، كركوك، صلاح الدين، الأنبار).
	وكان من النتائج الإيجابية لهذه العمليات انخفاض أعداد ضحايا الإرهاب في الأعوام التي تلت انطلاق هذه العمليات حيث بلغ عدد الشهداء لعام 2008 (438 7) شهيداً وعدد الجرحى (357 22) جريحاً، وانخفض عدد الشهداء عام 2009 إلى (068 4) شهيداً وعدد الجرحى (935 15) جريحاً وفي عام 2010 بلغ عدد الشهداء (254 3) شهيداً أي انخفض عدد الشهداء بنسبة مقدارها 50 في المائة.
	وعلى الرغم من انخفاض أعمال العنف والإرهاب منذ عام 2008 وانخفاض أعداد الضحايا إلا أن استمرار وقوع الأعمال الإرهابية المتمثلة بالتفجيرات وما خلفته من ضحايا وأضرار مادية يشكلان تهديداً للأمن والاستقرار وتقوض عملية النهوض بواقع حقوق الإنسان وما تشكله من انتهاك لحقوق المواطنين وممتلكاتهم.
	وقد اتخذت الحكومة العراقية عدد من الإجراءات الحكومية لتحسين واقع المرأة العراقية وقدمت جهوداً استثنائية لأجل القضاء على العنف بشكل عام والذي طال المرأة بشكل خاص من خلال:
	(أ) تعزيز دور الأجهزة الأمنية الهادفة إلى أعمال القانون وملاحقة الجناة؛
	(ب) تشكيل اللجنة العليا لحماية الأسرة برئاسة وزارة الدولة لشؤون المرأة وعضوية الوزارات (الداخلية، العمل والشؤون الاجتماعية، الصحة، التعليم، وزارة حقوق الإنسان) والتي عملت على عدة محاور للحد من العنف الأسري في المجتمع العراقي والتي تمثلت بـ (إقرار استراتيجية وطنية لمناهضة العنف الأسري، إعداد مسودة قانون الحماية من العنف الأسري، إجراء مراجعة للتشريعات الوطنية خاصة قانون العقوبات لتعديل المواد التي تكرس التمييز ضد المرأة) كما دعمت اللجنة مشروع إنشاء مديرية حماية الأسرة التابعة لوزارة الداخلية التي افتتح لها قسمان الأول في جانب الكرخ في شباط/فبراير 2010 والثاني في جانب الرصافة والذي افتتح في تموز/يوليه 2010 وبعدها تم إنشاء 14 قسم في محافظات العراق باستثناء إقليم كردستان وتعمل هذه الأقسام على حل الخلافات الأسرية بالطرق الودية والحيلولة دون وصولها إلى القضاء وإنشاء ملاذات آمنة لحماية النساء المعنفات وقد تبنت الدولة هذا المشروع وتم تقديم الدعم من قبل منظمات الأمم المتحدة العاملة في العراق مثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP) والصندوق العالمي للسكان (UNFBA)؛
	(ت) دائرة رعاية المرأة التابعة إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتعني بتقديم راتب الرعاية الاجتماعية للنساء من الأرامل والمطلقات والعازبات وزوجات المفقودين مع وجود شبكة الحماية الاجتماعية التي تقدم الرواتب للنساء بلا معيل وذوات الاحتياجات الخاصة والعاملات.
	2 - عملت وزارة المرأة على وضع مسودة خطة وطنية للتنسيق مع مجموعة تفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1325 وهذه المجموعة عبارة عن تحالف المنظمات غير الحكومية لتطبيق القرار كما استحدثت وحدات للنوع الاجتماعي لتحقيق تكافؤ الفرص في مختلف الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وعددها 27 وحدة في مؤسسات الدولة بالاعتماد على توصيات وزارة التخطيط بضرورة إنشاء آليات حكومية لإدماج مفهوم النوع الاجتماعي في سياسة الدولة وجاء ذلك تماشيا مع أهداف وزارة الدولة لشؤون المرأة الاستراتيجية التي من شأنها جعل كل مؤسسة تعد سياستها وتنظم برامجها وفقا لمتطلبات الجنسين وتقليص الفجوة بينهما في الفرص وتقديم الخدمات وبذلك تصبح قضايا المرأة واحتياجاتها مدمجة في جميع سياسات المؤسسات الرسمية في العراق، أما الإجراءات المتخذة حاليا فهي:
	- استحداث وحدات في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ممن لم تنشأ حتى الآن هذه الوحدات فيها.
	- تدريب وتنمية قدرات العاملين في وحدات النوع الاجتماعي ووضع خطة عمل لها.
	- التنسيق مع الجهد الدولي من خلال وكالات الأمم المتحدة العاملة في العراق والمنظمات الأجنبية للإفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال.
	- إنشاء مركز اللجان متخصص بشؤون المرأة بالاتفاق مع وزارة التعليم العالي وتم الانتهاء من إعداد النظام الداخلي والهيكل الإداري للمركز في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012.
	- قدمت وزارة الدولة لشؤون المرأة ورشة عمل إلى اللجنة الوطنية لإعداد المناهج الدراسية في وزارة التربية في شباط/فبراير 2013 لإعادة كتابة المناهج الدراسية وفق مبادئ احترام الجنسين واعتمدت هذه الورشة من قبل اللجنة المختصة المذكورة.
	- كما قدمت وزارة المرأة ورقة عمل عن الأسرة والشباب ضمن ورشة عمل خاصة هدفت إلى تحليل تهديدات الأمن الوطني العراقي لسنوات 2014-2019 والتي نظمتها مستشارية الأمن الوطني في الحكومة العراقية.
	- عملت لجنة المصالحة الوطنية التابعة إلى مكتب رئيس الوزراء ويرأسها مستشار على تأسيس مكتب خاص للمرأة كل أعضائه من النساء يهتم ويتابع كل ما يهم المرأة العراقية ويرتقي بها من أجل أن يكون لها دور ريادي في مشروع المصالحة الوطنية وبإشراف مباشر من خلال الممثليات ومجالس الإسناد السنوية التابعة إلى لجنة المصالحة الوطنية وقد عمل هذا المكتب على:
	1 - بث الوعي الثقافي بضرورة مشاركة النساء في بناء الوحدة الوطنية والتلاحم الجماهيري من خلال ندوات ومؤتمرات استهدفت كافة المحافظات العراقية.
	2 -  إقامة دورات تطوير الحس الأمني والتعريف بأنواع المتفجرات بالتعاون مع وزارة الداخلية وأجهزة الأمن الوطنية.
	3 - يقوم مكتب المرأة في المشاركة بكافة الجهود الرامية إلى بث الوعي بأهمية السلام من خلال الاشتراك بمهرجانات تقام من أجل المصالحة الوطنية وتوظيف بعض النشاطات لبث روح المصالحة الوطنية كالسفرات الجماعية التي يتوجه فيها مجاميع النساء إلى العتبات المقدسة (النجف، كربلاء، سامراء) وحتى إلى المتاحف.
	4 - يقيم مكتب المرأة مهرجانات تحت عناوين مختلفة يكون هدفها بث ثقافة السلام عن طريق الفعاليات الفنية كالفنون التشكيلية أو مسابقات لقراءة القرآن الكريم للنساء.
	5 - يحافظ مكتب المرأة على تواصله مع المنظمات غير الحكومية لتحقيق أهدافه في المصالحة الوطنية مع شرائح عديدة من النساء العراقيات.
	6 - يقيم المكتب احتفالات في مناسبات عديدة كعيد المرأة العراقية ويكرم من خلال هذه المناسبات النساء الناشطات في مجال حقوق المرأة كما يكرم الطالبات المتفوقات الأوائل في الجامعات والمدارس.
	7 - فتح مكتب المرأة ممثليات للمرأة في جانبي بغداد الكرخ والرصافة والمحافظات الأخرى لتقديم الدورات الثقافية والاجتماعية التي تهدف إلى بث مفاهيم السلام والوحدة الوطنية كما يقوم بمتابعة عمل الممثليات ومجالس الإسناد النسوية في بغداد والمحافظات.
	8 - ينسق مكتب المرأة مع وزارة المرأة في شأن إقامة دورات لمحو الأمية للنساء ومع وزارة الصحة من أجل إقامة ندوات صحية تثقيفية. كما ينسق المكتب مع دائرة رعاية شؤون المرأة حيث تم شمول عدد كبير من المطلقات والأرامل وذوات الاحتياجات الخاصة.
	9 - وإيمانا من سياسة مكتب المرأة في لجنة المصالحة الوطنية مما لدور التنمية الوطنية من أهمية بالغة وركيزة أساسية في بناء السلام فقد عقد المكتب عدة ندوات في مجال التنمية البشرية.
	10 - يعمل المكتب على زيادة مهارات النساء في بعض المجالات كالخياطة والحاسوب من أجل دعمهم للحصول على مصدر عمل لهن من خلال دورات يقيمها لهذا الغرض.
	11 - يشارك مكتب المرأة في تنفيذ فعاليات وخطوات برنامج تجفيف منابع الإرهاب.
	الحجز

	3 - تم رفع تحفظ العراق على المادة 9 من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة بموجب القانون رقم 33 والذي صدر عام 2011 بعد أن صادق عليه مجلس النواب في جلسته المنعقدة في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2011 وذلك لانتفاء الأثر القانوني للتحفظ المذكور وفقا لما جاء في المادة (18) من الدستور العراقي التي استند عليها في تشريع قانون الجنسية العراقي النافذ رقم 26 لسنة 2006 المتضمن منح المرأة العراقية حقوقا مساوية للرجل في منح الجنسية لأطفالهما وحسب نص المادة 3 من القانون المذكور التي نصت على (يعتبر عراقيا: من ولد لأب عراقي أو لأم عراقية) فأجازت منح الأم الجنسية العراقية لأبنائها وإن كانت متزوجة بشخص أجنبي.
	أما بالنسبة لتحفظات العراق على الفقرتين (و) و (ز) من المادة 2 من الاتفاقية والفقرة (16) من الاتفاقية فما زالت الدراسات مستمرة من قبل لجان مشتركة تضم الوزارات المعنية كوزارة حقوق الإنسان، وزارة الدولة لشؤون المرأة، الداخلية، العمل والشؤون الاجتماعية... ومجموعة من منظمات المجتمع المدني المهتمة لدراسة هذه التحفظات ومراجعتها.
	الإطار الدستوري والتشريعي

	4 - إن جمهورية العراق تقوم بعمل مراجعة شاملة ومستمرة للالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان من أجل تعزيزها وترجمتها إلى سياسات حكومية تنعكس في التشريعات والاستراتيجيات الوطنية وتخضع للمراقبة الدورية والمستمرة لأداء الأجهزة الحكومية ويتم نشر الاتفاقيات التعاهدية في الجريدة الرسمية للدولة لتصبح جزءاً من التشريعات النافذة والتي لا بد من مراعاتها والالتزام بها وتضمين القوانين النافذة بمضامينها والعمل جار على تقديم الدراسات القانونية بشأن ما يتقاطع مع اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة واتخذت كلا من وزارة حقوق الإنسان ووزارة الدولة لشؤون المرأة مهمة هذا الجانب ورفعت الدراسات القانونية بشأن رفع المواد التي تتقاطع مع مفاهيم الاتفاقية بالإضافة إلى جهود بعض منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق المرأة التي تناولت موضوع موائمة التشريعات الوطنية مع مواد الاتفاقية.
	5 - كفلت المادة 14 مبدأ المساواة لجميع العراقيين أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو الدين أو المذهب أو العرق ...، كما تضمنت القوانين النافذة المبدأ نفسه إلا في بعض المواضع التي تمت الإشارة إليها ضمن التقرير الوطني وتجدر الإشارة إلى أن الدستور وبموجب أحكام المادة (13) والتي تنص على: (أولا - يعد هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق ويكون ملزما في أنحائه كافة وبدون استثناء. ثانيا - لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور ويعد باطلا كل نص يرد في دساتير الأقاليم أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه). وبناء على ذلك فإن جميع القوانين النافذة تضمنت مبادئ المساواة وبخلافه يمكن الطعن بعدم دستوريته أمام المحكمة الاتحادية العليا للنظر في مدى انسجامه مع الدستور. وبهذا لا نجد ثمة ضرورة لإصدار قانون يحظر التمييز حيث أن الدستور حظر كل ما يتقاطع مع مبدأ المساواة.
	أما المادة 41 من دستور العراق فهي مادة محل جدل ونقاش ولا زالت قيد نظر المختصين من المشرعين ولذلك فإن المادة المذكورة لم تدخل حيز التطبيق لحد الآن ولا يزال العمل مستمرا وفقا لقانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959.
	كما تضمنت الخطة الوطنية لحقوق الإنسان التي أُقرت مؤخرا وبناء على توصيات تقرير الاستعراض الدوري الشامل الذي قدمه العراق عام 2010 ضرورة إجراء مراجعة لقانون العقوبات وحددت لجنة التنسيق والمتابعة المكلفة بتطبيق الخطة كل من وزارة حقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان النيابية لتولي هذه المهمة والتي تهدف إلى إلغاء التمييز بين الجنسين في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل، وقد تضمنت اللجنة المعنية في عضويتها ممثلين عن الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة ومنظمات المجتمع المدني. وتم اعتماد مجموعة من التعديلات على بعض مواد قانون العقوبات كالمواد 41، 409، 380 من قبل لجنة صياغة عبر مؤتمر ضم جميع أعضاء اللجنة التي عينتها الخطة الوطنية لحقوق الإنسان وبمشاركة من وزارة الدولة لشؤون المرأة.
	الوصول إلى العدالة والنساء في الاحتجاز

	6 - أولاً - إن حق الوصول إلى العدالة مكفول دستورياً لجميع المواطنين العراقيين دون استثناء عملاً بإحكام المادة 14 من الدستور والتي نصت على (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي). فالكل يخضع لكل أحكام القوانين النافذة وتطبق عليه دون تمييز بسبب الجنس، كما شملت بعض من مواد الدستور مبادئ الوصول إلى العدالة على النحو التالي:
	(أ) مبدأ قانونية الجريمة والعقاب المادة 19/2 (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة أشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة)؛
	(ب) الحق في التقاضي وكفالته للجميع المادة 19/3 (التقاضي حق مضمون ومكفول للجميع).
	(ت) الحق في الدفاع المقدس ولجميع مراحل التحقيق والمحاكمة المادة 19/4 (حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة).
	(ث) مبدأ افتراض البراءة في كافة مراحل التقاضي ولحين اكتساب قرار الحكم درجة البتات المادة 19/5 (المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، ولا يحاكم المتهم عن التهمة ذاتها مرة أخرى بعد الإفراج عنه، إلا إذا ظهرت أدلة جديدة).
	(ج) الحق في تلقي المحاكمة العادلة في كافة الإجراءات القضائية والإدارية المادة 19/6 (لكل فرد الحق في أن يعامل معاملة عادلة في الإجراءات القضائية والإدارية).
	(ح) مبدأ علنية جلسات المحاكمات في كافة مراحل التقاضي إلا في حالات تقرر المحكمة إجراء المحاكمات ضمن جلسات سرية المادة 19/7 (جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية). 
	(خ) مبدأ شخصية العقوبة وعدم تعديها إلى الغير المادة 19/8 (العقوبة شخصية).
	(د) كفالة حق توكيل محامٍ عن المتهم الذي ليس له محام يدافع عنه إذا كانت تهمته جناية أو جنحة وعلى نفقة الدولة. المادة 19/11 (تنتدب المحكمة محامياً للدفاع عن المتهم بجناية أو جنحة لمن ليس له محامٍ يدافع عنه وعلى نفقة الدولة).
	(ذ) كل المواد الدستورية المذكورة أعلاه تضمنتها القوانين النافذة ذات الصلة كقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 (المعدل) وقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 (المعدل). مع الإشارة إلى استمرارية العمل بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 101 لسنة 1991 والمتضمن عدم جواز توقيف المرأة في الجرائم غير العمدية.
	ثانياً - ضمن الدستور العراقي لعام 2005 والقوانين النافذة ذات العلاقة الوصول إلى العدالة وأحكام المحاكمة العادلة إجراءات تقاضي سليمة يتمكن من خلالها المتهمون بغض النظر عن جنسهم من الوصول إلى العدالة فضلاً عن ضمان قانون العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية المشار إليهما آنفاً من إجراءات الطعن ضد القرارات الصادرة عن محاكم التحقيق، والأحداث، والجنايات ورسم القانون الإجراءات الكفيلة بذلك.
	ثالثاً - لقد أجاز القانون العراقي للادعاء العام تقديم الطعون التمييزية بحق القرارات الصادرة عن محاكم التحقيق، الجنح، الأحداث والجنايات والجدول التالي يوضح عدد الدعاوى التي قدم فيها الادعاء العام طعناً تمييزياً عام 2012.
	محاكم الجنايات
	محاكم التحقيق
	محاكم الجنح
	محاكم الأحداث
	987 4
	401 7
	331 2
	518
	ولأجل الوقوف على عملية سلامة أوضاع السجون والمواقف يقوم الادعاء العام بزيارات إلى المراكز المذكورة لمراقبة أوضاع السجناء والموقوفين وقد بلغت عدد زياراته 111 13 زيارة لعام 2012 كما أن هناك فرق تابعة لوزارة حقوق الإنسان تقوم بزيارات منتظمة إلى السجون ومرافق الاحتجاز للوقوف على أوضاع السجون وكذلك أوضاع الموقوفين وقد بلغ عدد هذه الزيارات لعام 2012 (245) زيارة.
	رابعاً - كما يقوم مجلس القضاء الأعلى على العمل على إكساب كوادره الخبرات التي تهدف إلى الارتقاء بالعمل القضائي بالتنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعثة الاتحاد الأوربي لدعم سيادة القانون في العراق من خلال مشاركة السادة القضاة وأعضاء الادعاء العام والمحققين القضائيين والموظفين في دورات داخل وخارج العراق لغرض إعداد طواقم قادرة على أداء عملها في كافة المجالات ومنها مجالات تمكين الأفراد من الوصول إلى العدالة وبلغ مجموع الدورات التدريبية بهذا الشأن 9 دورات لعام 2012. هذا من جانب ومن جانب آخر تقوم العديد من منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية ونقابة المحامين على تدريب المحامين لغرض تقديم المساعدات القانونية والتمثيل القضائي للمتهمين والمتهمات غير القادرين على دفع أتعاب المحاماة إذ تقوم هذه الجهات بتوكيل محامين للدفاع عنهم وملاحقة قضاياهم إلى آخر مراحل التقاضي.
	خامساً - ووفقاً لما نصت عليه المادة 19/12 من الدستور (أ) يحظر الحجز.(ب) لا يجوز الحبس أو التوقيف في غير الأماكن المخصصة لذلك وفقاً لقوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والخاضعة لسلطات الدولة. لذا فإنه لا يجوز حجز النساء إلا في مراكز مخصصة لحجز النساء منفصلة تماماً عن مراكز احتجاز الرجال ويقوم عليها حراس أمن لحمايتها. أما إدارة هذه المراكز فتكون من قبل نساء مدربات على ذلك ومنهن متخصصات بالتعامل مع السجينات والبحث الاجتماعي، وفي الجدول أدناه أعداد الموقوفات والمحكومات حسب العمر.
	تصنيف الموقوفات والمحكومات من النساء حسب العمر

	ت
	السنة
	موقوفات كبار من 18 سنة فما فوق
	موقوفات أحداث دون الـ 18 سنة
	محكومات كبار من 18 سنة فما فوق
	محكومات أحداث دون الـ 18 سنة
	1 -
	2010
	238
	1
	324
	5
	2 -
	2011
	327
	3
	462
	8
	3 -
	2012
	350
	10
	612
	8
	4 -
	2013 لغاية 29 تموز/ يوليه 2013
	236
	8
	662
	8
	سادساً - إن عدد الإناث اللواتي حكمن بالإعدام هن 22 امرأة خلال عام 2012 ومن حكمت بالسجن المؤبد منهن 4 نساء فقط. أما الحالات التي يصدر بحق مرتكبيها عقوبة الإعدام، فإن القانون العراقي لا يقر عقوبة الإعدام إلا في الجرائم الأشد خطورة وقد حدد أوصاف هذه الجرائم بـــ:
	1 - قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.
	2 - قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 وهو بدلالة قانون العقوبات المذكور أعلاه.
	وتشمل عقوبة الإعدام جرائم الاعتداء الخطر على حياة الأشخاص أو بعض الجرائم ذات الطابع الإرهابي الخطير. وهي عقوبة شرعية ودستورية رغم ما تحمله في طياتها من قسوة إلا أنها عقوبة تفرضها القوانين بعد صدور قرارات قضائية من المحاكم المختصة مع الإشارة إلى التمييز الوجوبي لقرارات الإعدام أمام محكمة التمييز الاتحادية فتنظر من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز والتي تتكون من عدد من القضاة الذين يصل عددهم إلى 27 قاضٍ مختص ومن الدرجة الأولى حيث تنظر الدعوى من قبلهم وتمحص الأدلة والقوانين ثم يتم نقض أو تعديل الحكم تمييزاً أو تمهيداً لإحالته إلى الدوائر المختصة للتنفيذ، وقد تصدر محكمة التمييز قرارها بإبدال العقوبة أو الإفراج أو تصديق الحكم بالإعدام.
	إن إلغاء عقوبة الإعدام في بلادنا في الوضع الحالي يشكل خللاً في السياسة الجنائية حيث نواجه أقسى وأبشع جرائم الإرهاب المنظم وغير المنظم والجريمة المنظمة الغرض منها زعزعة استقرار المؤسسات الديمقراطية وأعمال العنف التي تقع بسبب الانتماء العرقي أو الإثني أو الديني في ظل الأوضاع الأمنية غير المستقرة، مما يقتضي الإبقاء على هذه العقوبة وفق الأسس السائدة في الوقت الحاضر ويحرص الجهاز القضائي بأن لا تنطق المحكمة بعقوبة الإعدام بمجرد ارتكاب المتهم جريمة معاقب عليها بالإعدام وإنما أن يتثبت للمحكمة أن المدان يشكل خطورة بالغة على المجتمع ولا سبيل إلى إصلاحه ودمجه في المجتمع. كما أن هناك حق منحه الدستور الدائم لسنة 2005 لرئيس الجمهورية في المادة (73/فقرة أولاً) والتي نصت على (يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الآتية:
	أولاً: إصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء، باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص، والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والإرهاب والفساد المالي والإداري) فيكون باستطاعة رئيس الجمهورية أن يستعمل سلطته التي أنيطت به بمقتضى الدستور في العفو الخاص ليحول دون تنفيذ عقوبة الإعدام في الحالات التي لا تقتضيها مصلحة المجتمع.
	وقد ترأست وزارة الدولة لشؤون المرأة (لجنة دراسة ملف الموقوفات والسجينات) المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم 8 لعام 2012، ومن أعضاء هذه اللجنة مجلس القضاء الأعلى والأمانة العامة لمجلس الوزراء وكل من وزارة الداخلية، وحقوق الإنسان، والعمل والشؤون الاجتماعية، وعمل هذه اللجنة ينصب على متابعة الإسراع في حسم ملفات السجينات والموقوفات ومتابعة أوضاعهن في السجون وعن مدى توفر الظروف الملائمة لهن داخل السجون فضلاً عن مراعاة تطبيق حقوق الإنسان في التعامل معهن.
	وفي الجدول أدناه يوضح أعداد المحكومات حسب نوع الجريمة للسنوات من2011-2013:
	ت
	نوع الجريمة
	2011
	2012
	2013
	1 -
	بغاء
	19
	25
	29
	2 -
	خطف
	صفر
	1
	1
	3 -
	إرهاب
	11
	12
	9
	وفي الجدول أدناه يوضح أعداد الموقوفات حسب نوع الجريمة للسنوات2011-2013:
	ت
	نوع الجريمة
	2011
	2012
	2013
	1 -
	بغاء
	8
	6
	2
	2 -
	خطف
	3
	صفر
	1
	3 -
	إرهاب
	3
	3
	صفر
	الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

	7 - استحدثت وزارة الدولة لشؤون المرأة عام 2004 لتتولى تحقيق المساواة بين الجنسين في المجالات الأساسية، التعليم، الصحة، الاقتصاد، السياسة عبر تقديم الخطط والمقترحات للدولة والتنسيق مع كل المؤسسات الحكومية المعنية لتوجيه خططها وبرامجها التنموية نحو تلبية الاحتياجات الطبيعية والاستثنائية للمرأة العراقية بكل شرائحها. وأن مصطلح (وزارة الدولة لشؤون المرأة) يعني أنها وزارة دون حقيبة ولا تمتلك الشخصية المعنوية إداريا وماليا ولها ملاك يقدر بالعشرين موظف ولم تخصص لها ميزانية خاصة ضمن الموازنة العامة للدولة، هذا الأمر جعل منها وزارة مقيدة إزاء تلبية متطلبات نصف المجتمع وهن النساء وبضمنهن شريحة غير قليلة من الأرامل التي تضم النسبة الأكبر من الفقر والأمية. إلا أن الوزارة أعدت مشروع قانون لها بهدف تحويلها إلى وزارة ذات حقيبة تحت عنوان (وزارة المرأة والأسرة) منذ عام 2007 ووفقت بإقراره من قبل مجلس الوزراء وإحالته إلى مجلس النواب الذي لم يقم بالتصويت على إقراره لحد الآن. ولأجل تنفيذ ما جاء بالمرجعيات العامة المتمثلة بــ:
	- الدستور العراقي النافذ لعام 2005 والذي تضمن مبدأ المساواة بين الجنسين أمام القانون.
	- اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
	- مضامين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
	- قرار مجلس الأمن رقم 1325 لسنة 2000 المتعلق بالمرأة والأمن والسلام.
	- الأهداف الإنمائية للألفية.
	فقد تبنت وزارة الدولة لشؤون المرأة الخطط للأعوام 2012-2014 وكما مبين أدناه:
	- إقرار استراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة من قبل الحكومة.
	- إقرار استراتيجية تمكين المرأة من قبل الحكومة.
	- تشريع قانون الحماية من العنف الأسري.
	- إعداد الموازنات الحسابية للنوع الاجتماعي لمؤسسات الدولة كافة.
	- إنشاء وحدات (النوع الاجتماعي) في دواوين الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة.
	- برنامج تقديم الخدمات القانونية للمرأة.
	- تطوير أقسام شرطة حماية الأسرة.
	- تمكين المرأة اقتصاديا من خلال ضمان نسب للنساء في التعيينات والقروض والمجمعات السكانية وزيادة تخصيصات الرعاية الاجتماعية وإنشاء صندوق تنمية المرأة الريفية.
	وترأس وزارة الدولة لشؤون المرأة اللجان التالية:
	- اللجنة العليا للنهوض بالمرأة/تعقد اجتماعاتها شهريا وبشكل دوري لمتابعة واقع المرأة العراقية وكل التشريعات والقوانين الخاصة بالمرأة العراقية وترفع التوصيات بشأن تنفيذها وتفعيلها وكل ما يتطلبه ملف تمكين المرأة وحمايتها.
	- اللجنة العليا للنهوض بواقع المرأة الريفية.
	- اللجنة العليا لحماية الأسرة (الأمر الديواني رقم 80 لسنة 2009).
	- لجنة دراسة ملف السجينات والموقوفات.
	- فريق الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 لسنة 2000.
	وتشارك وزارة الدولة لشؤون المرأة في الجهات المذكورة:
	- اللجنة العليا لاستراتيجية التخفيف من الفقر.
	- المجلس الأعلى للسكان.
	- اللجنة الوطنية الفنية للمسح المتكامل للأوضاع الاجتماعية والصحية للمرأة.
	- اللجنة الوطنية العليا للشباب.
	- اللجنة الوطنية للتوعية والتثقيف الصحي.
	- لجنة كتابة تقرير العراق الدوري الشامل.
	- لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة.
	- الهيئة العليا للتعداد العام للسكان.
	- اللجنة العليا للتشغيل.
	- مجلس العمل والشؤون الاجتماعية.
	- هيئة رعاية الطفولة.
	- اللجنة العليا لإعداد المناهج الدراسية.
	- اللجنة الوطنية لتفعيل خطة حقوق الإنسان.
	- اللجنة العليا لمكافحة الاتجار بالبشر.
	- الهيئة الوطنية لمحو الأمية.
	تدابير خاصة مؤقتة

	8 - تسري كافة القوانين بالتساوي بين العراقيين بغض النظر عن الجنس أو الدين أو العرق أو الطائفة... عملا بأحكام مبدأ المساواة أمام القانون والتي تضمنها الدستور العراقي بموجب المادة (14) (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي) وينطبق الحال على كافة السياسات المتخذة من قبل الدولة في المجالات المذكورة. وقد تم إصدار قانون انتخابات مجلس النواب لسنة 2010 وكذلك قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي لسنة 2008 وكلاهما تضمنا التزام الكيانات السياسية تضمين قوائمهم الانتخابية ما لا يقل عن 25 في المائة عناصر نسوية كما ألزم قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تضمين نتائج الانتخابات نفس المبدأ. كما تهتم وزارة المرأة بتطوير قدرات العاملين في برنامج تنمية القطاع الخاص في مجال إدماج مفهوم النوع الاجتماعي في الحياة الاقتصادية بالتشارك مع هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء وهيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN WOMEN) من خلال إقامة ورش العمل التدريبية وفي عام 2012 قامت وزارة الدولة لشؤون المرأة بدعم وتأسيس اتحاد سيدات الأعمال بالتشارك مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتحادات المهنية ذات العلاقة.
	القوالب النمطية والممارسات الضارة 

	9 - تعتبر معالجة الأنماط الاجتماعية التي تحدد دور المرأة بالإنجاب والتكاثر من مهام الحكومة العراقية للعمل دون تقويتها والعمل على تقليل تأثيرها من خلال الاهتمام المشترك الذي توليه الدولة في كافة مناحي الحياة مع الأخذ بنظر الاعتبار خصوصية المرأة مما يشكل عاملا مهما في إرساء دور المرأة في المجتمع والعمل على بناء فكرة استحقاق المرأة العراقية للمساواة بجدارة مما انعكس ذلك على تقبل وجود المرأة في المواقع السياسية كمجلس النواب، ومجالس المحافظات والأقضية والنواحي.
	كما أن المرأة اليوم أخذت تتبوأ مواقع في القضاء العراقي وفي مجال الجنايات الذي كان حكرا على العناصر الذكورية من القضاة، وشمل وجودها القضاء في الأحوال الشخصية بعد أن كانت الفكرة السائدة ترفض وجود المرأة في القضاء أصلا وخصوصا في مجال الأحوال الشخصية ولدينا اليوم (8) قاضيات في محاكم الأحوال الشخصية وفي مناطق من العراق تتسم بالتشدد مثل (النجف، الأنبار، ديالى...) وباقي القاضيات موزعات على باقي المحافظات وأصبحت القناعة تترسخ نحو كفاءة المرأة في هذا المجال فضلا عن المجالات الأخرى.
	ومن جانب آخر تسعى لجان متخصصة من وزارات الدولة كوزارة حقوق الإنسان ووزارة الدولة لشؤون المرأة ووزارة التخطيط على عمل الدراسات والبحوث لتحديد حجم الحالة ووضع الحلول المناسبة لها والعمل لا يزال جاريا ومثال ذلك المسح الدوري الشامل للأوضاع الاجتماعية والصحية للمرأة العراقية والذي يتناول المفاهيم المتوارثة والأنماط الاجتماعية والثقافية ضمن مدخلاته لتكون مصدرا رصينا للبحث ومن ثم الحلول. 
	كما تقوم وزارة الثقافة باستهداف ممثلين عن وزارات الدولة وتقصد الندوات التي تتداول دور المرأة العراقية في جميع مجالات الحياة وأهمية مشاركتها الفعالة ونبذ الأعراف التي تكرس ضد المرأة وخصوصا في الريف كما تستهدف نقابات العمال ومنظمات المجتمع المدني وتسعى وزارة الثقافة لإشاعة الثقافة بحقوق المرأة وأهمية وعي المرأة ونبذ الأنماط التي تكرس التمييز ضد المرأة فضلا عن الندوات التي تختص بشرح القوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
	10 - تشارك وزارة حقوق الإنسان ووزارة الدولة لشؤون المرأة مع جهات دينية متعددة ومنظمات مجتمع مدني على وضع دراسة قانونية من أجل العمل على رفع صفة الأعذار المخففة للفعل عن هكذا جرائم وقد سجلت حالات القتول كافة في حقل (جريمة القتل) وما لدينا هو إحصائية عام 2009 والتي بعد البحث الدقيق تم التوصل من خلاله إلى (68) حالة قتل غسلا للعار.
	11 - (أ) لا يمكن الإسهاب وبشكل مفصل عن ظاهرة (ختان الإناث) كون هذه الظاهرة غير موجودة في وسط وجنوب العراق إذ تعد ظاهرة نادرة في المجتمعات التي تسود هذه المناطق. وتم تشخيص هذه الظاهرة وبشكل متكرر في منطقة إقليم كردستان العراق خصوصاً في بعض المناطق الريفية والنائية للإقليم وخلال فترات سابقة بسبب جهل وعدم التثقيف بخطورة مثل هذا الإجراء وأثره السلبي على حياة المرأة نفسياً وجسدياً. وتم تثقيف وزيادة الوعي في منطقة إقليم كردستان العراق من خلال وسائل إعلامية وندوات وورش عمل لتشخيص هذه الظاهرة وإبرازها على أنها ظاهرة سلبية لا تليق بالمجتمعات المتحضرة مما أسهم في انخفاض معدلات تكرارها. وقد اتخذت حكومة إقليم كردستان العراق العديد من الإجراءات والتشريعات القانونية للحد من هذه الظاهرة حيث تم اعتبارها جريمة تعامل وفق المادة 412 عقوبات التي تتعلق بالجرح والضرب والإيذاء العمد حيث نصت هذه المادة على:
	أ - ”من اعتدى عمداً على آخر بالجرح أو بالضرب أو بالعنف أو بإعطاء مادة ضارة أو بارتكاب أي فعل آخر مخالف للقانون قاصداً إحداث عاهة مستديمة به يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة“.
	ب - ”تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 7 سنوات أو بالحبس إذا نشأت عن الفعل عاهة مستديمة دون أن يقصد الجاني إحداثها“.
	(ب) قام برلمان إقليم كردستان العراق مؤخراً بالمصادقة على مشروع قانون مكافحة العنف الأسري وتضمن في بعض بنوده حظر ختان الإناث وتعتبر هذه خطوة مهمة للقضاء على هذه الظاهرة. 
	(ت) يمكن القول إنه بعد القيام بمجمل الإجراءات التي تمت الإشارة إليها مسبقاً سواء الإجراءات التثقيفية والفكرية أو الإجراءات التشريعية والقانونية الرادعة قد لوحظ انخفاض معدلات تسجيل هذه الحالة وبشكل كبير وأن الجهات المعنية ماضية بإجراءاتها للقضاء على هذه الظاهرة بشكل كامل. 
	العنف ضد المرأة

	12 - (أ) كان موضوع مناهضة العنف ضد المرأة هدفا لوزارة الدولة لشؤون المرأة منذ تأسيسها وفي السنتين الأخيرتين بذلت جهودا استثنائية ووضعت خطة للتنسيق والتشاور مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة وشهدت عملية إعداد الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة العديد من المفاوضات والمشاورات والاجتماعات في بغداد وأربيل وبعض الدول المجاورة وتم الاستعانة بفريق من الخبراء الوطنيين و (مكتب الأمم المتحدة للمرأة) و (صندوق الأمم المتحدة للسكان) ومؤسسات عربية (مؤسسة نهر الأردن ومركز المرأة العربية للبحوث) ومنظمات المجتمع المدني المحلية. وعند إكمال العمل بها عرضت على مجلس الوزراء وأُقرت بالقرار رقم 96 لسنه 2013. وتهدف الاستراتيجية إلى تعزيز حقوق المرأة العراقية في كل مراحلها العمرية وحمايتها من كل أشكال التمييز السلبي والعنف والحد من الآثار المترتبة عليها، كما تتناول الاستراتيجية أربعة محاور وهي (الوقاية، الرعاية، الحماية، السياسات والتنفيذ). إن المصادر التي اعتمدت عليها الاستراتيجية تتضمن الإطار الدولي المتمثل بالاتفاقيات والمعاهدات الخاصة بالمرأة والتزامات العراق الدولية في إطار عضويته في الأمم المتحدة كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان والتي صادق عليها العراق، والإطار الوطني المتمثل بالدستور الذي نص في العديد من مواده على المساواة بين الجنسين والمساواة أمام القانون. كما اعتمدت الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة على وثائق وطنيه مهمة هما: الخطة الخمسية واستراتيجية التخفيف من الفقر والخطة الوطنية لحقوق الإنسان والمسح الشامل للأوضاع الاجتماعية والصحية للمرأة العراقية، والأهم من ذلك تنطلق هذه الاستراتيجية من إرادة الحكومة العراقية في النهوض بالمجتمع العراقي من الواقع المتردي نتيجة السياسات السابقة والأوضاع الأمنية غير المستقرة التي تسببت بملابسات فكرية متعصبة أثرت على وضع المرأة في العراق.
	(ب) وحيث أن الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة هي مسوؤلية كل الجهات ذات العلاقة فقد تبنت وزارة الصحة وبالشراكة مع الوزارات والجهات ذات الصلة فعاليات لغرض التوعية والتثقيف حول أهمية نبذ العنف بشكل عام وللمرأة بشكل خاص كونها من الفئات المهمة والأساسية في المجتمع ويتم العمل بخصوص ذلك ضمن الفعاليات الخاصة بشعبة النوع الاجتماعي (الجندر) هذا بالإضافة إلى إدراج ختان الإناث كحالة من حالات العنف الموجهة ضد الفتاة (المرأة) مع مجموعة الحالات المستبان عنها ضمن المسح الشامل لأوضاع المرأة الاجتماعية والصحية للمرأة العراقية وبالتنسيق مع الجهاز المركزي للإحصاء/وزارة التخطيط لمعرف حجم المشكلة وبالتالي وضع الحلول اللازمة لها. كما قامت وزارة الصحة بفتح وحدات للصحة النفسية في ما يقارب 80 من مراكز الرعاية الصحية لتطوير خدمات الصحة النفسية ومشروع الخدمات النفسية والمجتمعية للناجيات من العنف أما وزارة الدولة لشؤون المرأة فقد نظمت ثلاث دورات تنشيطية وتدريبية لبناء قدرات منتسبي شرطة حماية الأسرة بالمشاركة مع وزارة الداخلية وصندوق الأمم المتحدة للسكان والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وركزت الدورات على مهارات التعامل مع النساء الناجيات من العنف اللواتي يلجئن إلى مراكز شرطة حماية الأسرة.
	(ت) وتترأس وزارة الدولة لشؤون المرأة اللجنة العليا لحماية الأسرة والتي تشكلت بموجب الأمر الديواني رقم (80) لسنة 2009 ومن نتائج عمل هذه اللجنة إنشاء أقسام حماية الأسرة التي تنطلق من رؤيتها العامة إلى دعم الأسرة من خلال بناء بيئة يمكن فيها لطوائف الشعب العراقي أن تثق في النظام القضائي وفي قدرته علي تعزيز وحماية القيم الأسرية وحقوق الإنسان على النحو المبين في الدستور العراقي والقوانين النافذة والتزامات العراق الدولية فضلا عن جهد هذه المؤسسة في خلق أسر سلمية يتم فيها معاملة النساء والرجال والأطفال باحترام وإنسانية وبذلك ستسهم مديرية حماية الأسرة في بناء مجتمع آمن وخال من العنف.
	(ث) وأعدت وزارة الدولة لشؤون المرأة مشروع قانون الحماية من العنف الأسري وبمشاركه من وزار ة العمل والشؤون الاجتماعية، وزارة الداخلية، وحقوق الإنسان، ومجلس القضاء الأعلى، وممثلين عن المجتمع المدني ومكتب الأمم المتحدة للمرأة وتم إحالة هذا المشروع إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء منذ 11 كانون الثاني/يناير 2012 وحاليا يدقق من قبل الهيئة المتخصصة في مجلس شورى الدولة وتنظر حاليا قضايا العنف الأسري وفقا لقانون العقوبات المرقم 111 لسنه 1969 المعدل لحين صدور قانون مكافحة العنف الأسري وبلغ عدد القضايا المسجلة لغاية شهر كانون الأول/ديسمبر لعام 2012، (137 7) قضية، أما المنجز منها فيعد (253 5) دعوى والمتبقي قيد النظر (687 1) دعوى. كما تم التوصل إلى إحصائيات مديرية حماية الأسرة لغاية 31 تموز/يوليه 2013 لقسم حماية الأسرة والطفل في جانب الرصافة في محافظة بغداد، إذ كان عدد القضايا المسجلة (285) قضية والمنجز منها كان (140) قضية والمتبقية كان (145) قضية فقط. كما يتألف كادر مديرية حماية الأسرة والطفل من الضباط الإناث والذكور وبرتب ضباط شرطة بالإضافة إلى وجود محققات وقانونيات وموظفات.
	والجدول أدناه يوضح ملخص للإحصاءات الخاصة بالنساء في مجال العنف الأسري:
	الوصف
	العدد
	1 -
	نزيلات وموقوفات تعرضن للعنف الأسري
	6
	2 -
	نزيلات وموقوفات يدعين تعرضهن للعنف الأسري
	32
	3 -
	موقوفات ومحكومات على العنف الأسري في بغداد
	36
	وقد تم اتخاذ بعض الخطوات للمساهمة في الحد من العنف الأسري:
	1 - تضمين مشكلة العنف الأسري ضمن مواد التربية الأسرية في المناهج الدراسية. 
	2 - دورات تدريبه لمنتسبي شرطة حماية الأسرة تضم نساء ضابطات ومراتب. 
	3 - إدماج مناهج حقوق الإنسان والعنف الأسري في مناهج أكاديمية الشرطة. 
	4 - إقرار استراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة في إقليم كردستان عام 2012. 
	5 - إقرار قانون الحماية من العنف ضد المرأة في إقليم كردستان عام 2012 (والذي اعتبر مسالة ختان الإناث جريمة يحاسب عليها القانون).
	الاتجار والاستغلال بالبغاء

	13 - اتخذت حكومة جمهورية العراق التدابير من أجل الحد من ظاهرة الاتجار بالبشر تتمثل بانضمام العراق إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر. ومن أجل ترجمة الالتزام الدولي إلى واقع قانوني ملزم شرع قانون مكافحة الاتجار بالبشر بالقانون رقم 28 لسنة 2012 والذي يعاقب على جريمة الاتجار بالأشخاص وهذا القانون ملم بجميع الجوانب، من العقوبات، ومنفذي عمليات الاتجار، وحصر حالات الاتجار، ومعالجة الضحايا وغير ذلك، وقد تضمن هذا القانون في المادة الأولى منه تعريف الاتجار بالبشر على أنه (تجنيد أشخاص أو نقلهم أو إيوائهم، أو استقبالهم بهدف بيعهم، أو استغلالهم في العمليات الإرهابية، أو النزاعات المسلحة، أو في أعمال الدعارة أو الاستغلال الجنسي أو السخرة، أو العمل القسري، أو الاستراقات، أو التسول، أو المتاجرة بأعضائهم البشرية، أو لأغراض التجارب الطبية كما تضمن القانون تعريف للمجني عليه وتحديد وسائل حماية الضحايا، وحدد مهام اللجان المؤلفة لتنفيذه، وأحكام عامة ليتم من خلالها السيطرة على ظاهرة الاتجار بالبشر. واعتبر القانون حالات البغاء الجبري ضحايا للاستغلال الجنسي ووضع أسسا لحمايتهن. كما اعتبر قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 من تقع عليهم عمليات الاتجار بالبشر ضحايا وعلى الدولة مراعاة أوضاعهم الصحية والنفسية وتقديم الدعم لهم وكما نصت عليه المواد التالية من القانون وكما يلي:
	- المادة 3/الفقرة رابعا والتي تنص على (التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر وتبادل المعلومات والخبرات مع الدول المجاورة والمنظمات الدولية المختصة).
	- الفقرة خامسا - والتي تنص على (اقتراح الإجراءات المناسبة لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر وحماية الشهود والمجني عليهم).
	- المادة 10 - التي تنص على (لا يعتد بموافقة ضحايا جريمة الاتجار بالبشر في كل الأحوال).
	- المادة 11 - التي تنص (تلتزم دوائر الدولة المعنية بمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأطفال وكما يأتي:
	- أولا: عرض الضحايا على طبيب مختص للتخفف من حالتهم الصحية.
	- ثانيا: تقديم المساعدة اللغوية للضحايا إذا كان الضحايا من غير الطرفين.
	- ثالثا: تقديم المساعدة والمشورة القانونية والمعلومات الإرشادية لهم.
	- رابعا: تأمين الاتصال بعوائلهم إن وجدت أو الدولة التي يحملون جنسيتها ومنظمات المجتمع المدني للحصول على المساعدة اللازمة لهم.
	- خامسا: توفير الحماية اللازمة للضحايا والشهود.
	- سادسا: الحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بالضحايا وإقدام خصوصياتهم وصون كرامتهم.
	- سابعا: توفير المساعدة المالية للضحايا وتوفير سكن مؤقت لسكنهم وبشكل يتلاءم مع جنسهم وفئاتهم العمرية.
	- ثامنا: إعادة تأهيلهم من النواحي الاجتماعية والنفسية والبدنية من خلال إنشاء مراكز إيواء وتأهيل متخصصة أو دور للرعاية تابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بموجب نظام خاص لإعادة دمجهم بالمجتمع.
	- تاسعا: توفير فرص العمل والتدريب والتعليم.
	- عاشرا: تسهيل عملية إقامتهم في العراق بمنحهم تأشيرات الدخول والإقامة بشكل مؤقت في العراق ووثائق السفر خاصة لهذا الغرض عند الضرورة.
	- حادي عشر: تقديم الدعم الدبلوماسي للضحايا غير العراقيين تسهيل عملية عودتهم إلى بلداتهم.
	وقد تم اتخاذ جملة من التدابير لمكافحة الاتجار بالبشر إضافة للقانون المذكور من أجل تسهيل تنفيذه منها:
	- تشكيل اللجنة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر بموجب الأمر الديواني رقم 75/2012 مقرها وزارة الداخلية وأعضائها كل من وزارات الداخلية، حقوق الإنسان، العدل، المالية، النقل، العمل والشؤون الاجتماعية، والهجرة والمهجرين، إضافة إلى المفوضية العليا لحقوق الإنسان وممثلية إقليم كردستان وجهاز المخابرات المركزي والمحافظات العراقية وانشقت منها لجان فرعية في المحافظات برئاسة المحافظ في كل محافظة.
	- تم إنشاء دار حديث في بغداد لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر.
	- أقرت الخطة الوطنية لحقوق الإنسان منع ومحاربة (الاتجار بالبشر) من خلال عدة إجراءات منها: تنمية برامج المساعدة الاجتماعية لحماية ضحايا الاتجار بالبشر وتواصلهم الاجتماعي والاقتصادي/وتقرير المعلومات الخاصة بالاتجار بالبشر، والقيام بالحملات التي تمنع الاتجار بالبشر، وتنظيم دورات تدريبية لكوادر مؤسسات فرض القانون لمساعدة لمنع الاتجار بالبشر كما هو الحال مع وزارة الدولة لشؤون المرأة.
	- كما سعت وزارة حقوق الإنسان إلى وضع هذه الظاهرة موضع الرصد المستمر من قبل الجهات المتخصصة بالوزارة فأصبحت مدار بحث مستمر استهدف فئة من الموقوفات والمحكومات عن جرائم امتهان البغاء والسمسرة إضافة لحالات فردية خارج أسوار السجن للوقوف على كافة المؤثرات التي تؤدي إلى أن تكون فريسة لاستغلالها جسديا.
	المشاركة في الحياة السياسية والعامة

	14- اشتركت وزارة الدولة لشؤون المرأة بشكل فاعل في إعدادهم الاستراتيجيات كما مر ذكره ضمن الفقرة (7) من هذه التساؤلات كما توجه مجلس القضاء الأعلى لتعيين القاضيات في محاكم الجنح والتحقيق وحتى الجنايات والأحداث علما بأن محاكم الأحداث تعمل وفقا لقانوني العقوبات والأحداث النافذين ويخضعن للضوابط القضائية والقانونية في تدرجهن الوظيفي على قدم المساواة مع زملائهن الذكور من القضاة وفيما يلي إحصائية بأعداد النساء اللواتي يتقلدن منصب قاضي:
	1 - القاضيات في مجال محاكم الجنايات والجنح   22 قاضية.
	2 - القاضيات في مجال محاكم التحقيق    10قاضيات
	3 - القاضيات المنتدبات للادعاء العام    36 قاضية.
	4 - الملتحقات حاليا في المعهد القضائي   12 طالبة
	كما تشغل المرأة وظيفة محققة قضائية في كافة التشكيلات التابعة لمجلس القضاء الأعلى حيث بلغ عددهن 123 محققة عام 2012 بعد أن كانت 79 محققه عام 2005. وتشكل النساء ضمن المفوضية العليا لحقوق الإنسان 3 مقاعد أصلية ومقعد احتياطي واحد والعمل جاري حاليا نحو تعزيز موقع احتياط آخر بعنصر نسوي تطبيقا لقرار المحكمة الاتحادية الصادر في أيلول/سبتمبر عام 2012 لتطبيق مبدأ الكوتا كما نص عليه قانون المفوضية. 
	التعليم 

	15 - إن من أهم الخطوات التي أتخذها العراق في مجال النهوض بالواقع التعليمي هو إقرار الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم العالي 2011-2020 والتي استهدفت جميع الخطط والمناهج والملاكات في مجال التربية والتعليم لغرض الحد من تزايد معدلات محو الأمية للمرأة في جميع أنحاء البلاد وخاصة في المناطق الريفية. فقد نص الدستور العراقي ضمن الفقرة أولاً من المادة (34) على (التعليم عامل أساسي لتقدم المجتمع وحق تكفله الدولة، وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية وتكفل الدولة مكافحة الأمية) وانطلاقاً من هذا فقد شرع قانون مكافحة الأمية رقم (23) لسنة2011 ودخل حيز التنفيذ وبناءً على ذلك فقد تم اتخاذ الإجراءات التالية:
	أولا - تأسيس جهاز تنفيذي في وزارة التربية يتولى مهام وضع الخطط لمشروع (محو الأمية) وكذلك تنسيق الأعمال بين تشكيلات الجهاز وإعداد وتدريب العاملين في مجال محو الأمية من أجل تطوير أدائهم وقد تضمنت الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم بأن يكون مستوى التحاق الإناث إلى المجموع في مختلف مراحل التعليم 50 في المائة ليتوافق مع التعداد السكاني. ومن جانبها فقد قدمت وزارة الدولة لشؤون المرأة ورقة عمل حول اعتماد كتابة المناهج الدراسية وفقاً لمبادئ احترام الجنسين والتي قدمتها إلى اللجنة الوطنية لإعداد المناهج في وزارة التربية وذلك في 19 شباط/فبراير 2012. واستحداث أقسام لمحو الأمية في المديريات العامة للتربية في المحافظات وفقاً لما نص عليه قانون محو الأمية، وتأسيس مجالس لمحو الأمية في كل قضاء وكل ناحية وفقاً للقانون. وكذلك افتتاح مراكز محو الأمية في المدن والأقضية والنواحي والقرى والمجمعات السكنية لكلا الجنسين بغض النظر عن عدد الدارسين الملتحقين بها.
	ثانياً - أما الخطوات التنفيذية التي تم اتخاذها فكانت كالآتي:
	- قامت وزارة الثقافة وبالتعاون مع هيئة محو الأمية بحملة توعية بقانون محو الأمية بين أفراد المجتمع وخاصة الأميين لبث الوعي بأهمية محو الأمية ومالها من نواحي ثقافية، واجتماعية، ومهنية، وقانونية.
	- إجراء مباريات دورية بين المحافظات والأقضية والنواحي في مجال محو الأمية وتمنح الشهادات التقديرية للمتفوقين من الوحدات الإدارية لغرض تشجيعهم.
	- تقوم مراكز محو الأمية بالاتصال بالمشمولين بأحكام قانون محو الأمية من خلال التنسيق والتعاون مع دوائر الدولة والقطاعات العام والخاص والمختلط وذلك لتسهيل التحاق المشمولين بالقانون.
	- تكون الدراسة في مراكز محو الأمية على مرحلتين هما المرحلة الأساسية والمرحلة التكميلية وكلاهما أمدها سبعة أشهر وتكون مرحلة الأساس تمهيديةً لتسجيل الدارسة أو الدارس في مرحلة تكميلية.
	- تكون الامتحانات على دورين يشترك الدارسون الذين لم ينجحوا في امتحانات الدور الأول في امتحانات الدور الثاني.
	 - يُقبل الدارسون الحائزون على شهادة مرحلة تكميلية في الصف الخامس الابتدائي لمواصلة دراستهم ويحق لهم الاشتراك في الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية.
	ثالثاً - تم افتتاح (548 5) مركزاً لتعليم الكبار ومحو الأمية في أنحاء البلاد كافة يشرف عليها (366) مشرف التحق بها (473 494) دارس ودارسة للعام الدراسي 2012-2013 وبلغ عدد الإناث (261 275) دارسة.
	- ولغرض شمول مراكز الإصلاح والتأهيل للأحداث فيجري العمل حالياً لفتح (6) مراكز لتعليم الكبار ومحو الأمية فيها ويشمل هذا البرنامج (217) دارساً منه (14) من الإناث.
	رابعاً - تطوير مناهج التعليم للكبار ومحو الأمية للصفوف الأساسية والتكميلية حيث تم تأليف منهج الثقافة العامة يتم من خلاله إكساب الدارسين مهارات القراءة، الكتابة، الحساب، والمهارات الحياتية فضلاً عن مادة حقوق الإنسان والمنهج يشمل كلا الجنسين.
	خامساً - لأجل رفع قدرات المعلمين العاملين في مراكز محو الأمية تعقد لهم دورات تدريبية مستمرة.
	أهم التدابير المتخذة للحد من التسرب:

	- بذلت وزارة التربية جهوداً ملحوظة للحد من ظاهرة التسرب من الدراسة بشكل عام وعلى المستوى الرسمي لمراحل التعليم العام الابتدائي والثانوي وعن طريق التعليم الموازي حيث انخفضت نسبة التسرب من (2 في المائة في العام الدراسي2011-2012 ليصل إلى 1.8 في المائة في العام الدراسي 2012-2013).
	- أما المرحلة الثانوية (متوسطة وإعدادية) فقد بلغت نسبة التسرب فيها (2.5 في المائة في العام الدراسي 2011-2012 وبلغت في العام 2012-2013 نسبة 2.4 في المائة).
	- قامت وزارة التربية بتوجيه دوائرها الموزعة على محافظات العراق كافة بضرورة تسهيل مهمة تسجيل الفتيات ضمن المدارس القريبة من محل سكنهن فضلاً عما اتخذته المديرية العامة لحماية المنشأة والشخصيات التابعة لوزارة الداخلية من تعزيز الأمن في المدارس وتأمين الطرق المؤدية للمدارس وكذلك حماية المدارس بواسطة رجال الشرطة والدوريات ومن جانب آخر فقد كان لزوال العقبات والعوائق التي كانت تواجهها الفتيات بصورة عامة في الفترة المحصورة بين الأعوام (2006، 2007، 2008) المتمثلة بخطورة الظروف الأمنية قد زالت بزوال الظرف الطارئ حيث أن هناك تحسن ملموس في الجانب الأمني للواتي كن يتعرضن له وهذا ما أكده ارتفاع نسبة المسجلين من الفتيات في مراحل التعليم المختلفة. وقد سعت وزارة التربية إلى زيادة نسبة الالتحاق في التعليم تنفيذاً لأهداف الألفية الإنمائية وتحققت لديها المؤشرات الواردة في الجدول أدناه:
	ت
	المرحلة
	السنة الدراسية
	نسبة الالتحاق
	الإناث
	الذكور
	المجموع
	1 -
	رياض الأطفال بعمر 4-5 سنوات
	2011-2012
	10%
	86 407
	89 428
	175 853
	رياض الأطفال بعمر 4-5 سنوات
	2012-2013
	12%
	95 451
	97 907
	193 358
	2 -
	الابتدائية 6-11 سنة
	2011-2012
	93%
	2 100 861
	2 426 932
	4 527 793
	الابتدائية 6-11 سنة
	2012-2013
	97%
	2 171 401
	2 488 516
	4 659 917
	3 -
	المتوسطة 12-14 سنة
	2011-2012
	40%
	387 956
	463 645
	851 601
	المتوسطة 12-14 سنة
	2012-2013
	45%
	433 085
	619 166
	952 251
	4 -
	الإعدادية 15-17 سنة
	2011-2012
	22%
	204 901
	207 835
	412 736
	الإعدادية 15-17 سنة
	2012-2013
	24%
	229 280
	243 361
	472 641
	5 -
	التعليم المهني 15-17 سنة
	2011-2012
	1%
	6 089
	13 808
	19 897
	التعليم المهني 15-17 سنة
	2012-2013
	5.1%
	6 682
	15 116
	29 163
	6 -
	التعليم المتسرع 12-18 سنة
	2011-2012
	-
	8 689
	43 727
	43 416
	التعليم المتسرع 12-18 سنة
	2012-2013
	-
	7 480
	29 539
	37 019
	7 -
	التعليم اليافع
	2011-2012
	-
	1 229
	8 294
	9 523
	التعليم اليافع
	2012 -2013
	-
	980
	744
	1 724
	التعليم المسرع

	هو أحد الوسائل التي اتبعتها وزارة التربية للحد من ظاهرة التسرب في الدراسة ولإفساح المجال للمتسربين من الدراسة لإكمال دراستهم وأولت هذا الجانب اهتماماً بالغاً شملت به كافة المحافظات العراقية حيث بلغ عدد مدارس التعليم المسرع (272) مدرسة للذكور و (134) مدرسة للإناث و (58) مدرسة مختلطة، وهذه المدارس موزعة بيئيا بواقع (358) مدرسة في مناطق الحضر و (106) مدرسة في مناطق الريف، يُدرس فيها(737 1) مدرس من الذكور و (162 11) مدرسة من الإناث حسب إحصائيات وزارة التربية للسنة الدراسية 2012-2013. كما تسعى وزارة التربية وبعزم على تخفيض نسبة التسرب على المستوى الرسمي لمراحل التعليم العام الابتدائي والثانوي. وعن طريق التعليم الموازي حيث انخفض نسبة التسرب من (36 في المائة) للتعليم الابتدائي للعام الدراسي 2004-2005 إلى نسبة تسرب (1.8 في المائة) للعام 2012-2013 وفي المرحلة الثانوية انخفضت نسبة التسرب من (3.1 في المائة) في عام 2004-2005 إلى (2.4 في المائة) عام2012-2013.
	التوظيف

	16 - سعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لرفع مستوى مهارات النساء العاملات من أجل إيجاد عمل لهن يتناسب مع مؤهلاتهن والجدول أدناه يبين لنا تزايد نسبة النساء اللواتي تم تشغيلهن عن طريق دائرة التشغيل التابعة للوزارة وحسب السنوات:
	السنوات
	2011
	2012
	2013 لغاية 31 آب/أغسطس
	عدد النساء العاملات المسجلات في قاعدة البيانات
	500 52
	536 13
	29
	النساء اللواتي تم تشغليهن عن طريق دائرة التشغيل
	47 
	140
	كما تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بفتح دورات تدريبية للمتخرجات الجدد لغرض إكسابهن خبرات العمل الوظيفي حسب اختصاصاتهن وكما يلي:
	السنوات
	2011
	2012
	2013 لغاية 31 آب/أغسطس
	عدد النساء المتخرجات من الدورات التدريبية
	370 6
	045 8
	069 7
	وتقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بزيارات إلى مواقع عمل القطاع الخاص للتحقق من توفير شروط العمل الصحية وشروط الأمان وكيفية تطبيق قانون العمل وتسجيل المخالفات ومحاسبة أرباب العمل المقصرين إن وجدت ومن خلال ذلك يتم التوصل إلى أعداد العاملات في القطاع الخاص والمثبتة في سجلات الوزارة المذكورة ومن خلال مفتشيها البيانات التالية:
	السنوات
	2011
	2012
	2013 لغاية 31 آب/أغسطس
	عدد العاملات في القطاع الخاص
	614 10
	996 12
	206 4
	عدد النساء العاطلات عن العمل المسجلات ضمن قاعدة بيانات وزارة العمل
	443 55
	233 17
	293 10
	ويبلغ عدد النساء العاملات المشمولات بالضمان الاجتماعي للعمال 529 10 مضمونة. 
	وقد تناولت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر التي تمت بالتعاون مع البنك الدولي العديد من البرامج والأنشطة التي تؤدي إلى تحسين حياة السكان الفقراء وقد أظهرت النتائج حصول انخفاض طفيف في نسبة الفقر في العراق حيث كانت (22.9 في المائة) في عام 2007 وانخفضت إلى (18.9 في المائة) عام 2012 ومن خلال إنجازات قامت بها الحكومة من أجل التقليل من مستوى الفقر وبضمنها أنشطة استهدفت المرأة العاملة والعاطلة وكانت هناك جملة أنشطة استراتيجية للتخفيف من الفقر والبالغة (87) نشاط، نذكر منها الأنشطة التالية:
	- إعداد آليات لتبادل المعلومات بين وزارتي التربية والعمل والشؤون الاجتماعية.
	- تشخيص وحدة في مكاتب التشغيل في جميع المحافظات يستطيع العاملون بأجر مراجعتها عند عدم التزام أرباب العمل بالقوانين.
	- قيام مكاتب التشغيل بالتنسيق مع القطاع الخاص لتوفير فرص العمل. 
	- تنظيم حملات توعية للفقراء وبضمنهم النساء للالتحاق بمراكز التدريب. 
	- تشارك منظمات المجتمع المدني بفتح مراكز التدريب. 
	- تبني نظام متابعة مستمر لتقويم برامج تدريب النساء وتأهيلهن.
	- صياغة أطر التعاون مع القطاع الخاص لحثه على دعم برامج التأهيل.
	 - تنفيذ برامج نوعية لنشر ثقافة الالتحاق بالمدارس والحث على التعليم الابتدائي الإلزامي العام للبنات وخصوصا في المناطق الفقيرة.
	- برامج توعية موجهة للنساء في الريف العراقي للالتزام بنظام الضمان الاجتماعي.
	- رفع نظام مراقبة ومتابعة فعال لتنفيذ قانون الضمان الاجتماعي بما يؤمن حقوق المرأة العاملة.
	- دعم اللجنة الوطنية العليا للتشغيل.
	- تنفيذ زيارات تفتيشية لمراقبة حسن تطبيق القوانين.
	- وتعمل دائرة التشغيل والقروض في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على تقديم خدماتها إلى الإناث والذكور على حد سواء بخصوص القروض الميسرة والعمل جار بصدد توحيد المعاملات في بغداد والمحافظات لغرض تزويد من تنطبق عليه الشروط من كلا الجنسين ضمن استراتيجية التخفيف عن الفقر في مجال قروض المشاريع الصغيرة المدرة للدخل.
	الصحة 

	17 - اهتمت الحكومة العراقية ومن خلال وزارة الصحة بدعم وتعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمرأة في مستويات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والثالثة من خلال تقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية وفقا لميادين الرعاية الصحية الأولية بالتركيز على فئة النساء وتوسيع هذه الخدمات لتكون بمتناول الأماكن البعيدة والنائية من خلال إنشاء مستشفيات ومراكز صحية تقوم بتقديم هذه الخدمات وبضمنها خدمات الصحة الإنجابية للنساء في سن الإنجاب وخدمات صحية وقائية وعلاجية مجانية لتعزيز صحة المرأة في كافة مراحل حياتها من خلال:
	أولا - المؤسسات الصحية التي تقدم خدمات الصحة الإنجابية لغاية 2012:
	1 - يبلغ عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية: 174 1 مركز رئيسي و 364 1 مركز فرعي و 316 بيت صحي و 77 فرقة متنقلة أما عدد المراكز التدريبية فقد بلغ 26 مركز وبلغ عدد مراكز طب الأسرة 99 مركز وجميعها تقدم خدمات مجانية للمرأة والطفل.
	2 - تبلغ مراكز فحص العوز المناعي الكلي في عموم العراق (102) مركز.
	3 - استحداث 126 صالة ولادة في بعض مراكز الرعاية الصحية الأولية في الأماكن النائية.
	4 - يبلغ مجموع المستشفيات الكلي لعموم العراق (335) مستشفى (حكومي + أهلي) منها (239) مستشفى حكومي بضمنها (152) مستشفى عام تقدم جميع الخدمات الطبية بضمنها الخدمات النسائية والولادة والأطفال والمستشفيات التخصصية ومنها مستشفيات الأطفال والبالغ عددها (16) مستشفى ومستشفيات الولادة والأطفال (15) مستشفى وتبلغ المستشفيات المتخصصة بالنسائية والتوليد 13 مستشفى في عموم العراق ومن الضروري ذكر المؤشرات التالية:
	أ - معدل توزيع أسرة النسائية والتوليد (1.4) سرير لكل 000 10 نسمة من السكان.
	ب - معدل الأسرة المخصصة للأطفال (1.8) سرير لكل 000 10 نسمة من السكان.
	ج - عدد الحاضنات (523 1) حاضنة بمعدل 2.5 لكل (10) أسرة من الأطفال.
	ثانيا - وضع استراتيجية للعناية بصحة الأم والطفل والصحة الإنجابية وتهدف إلى: 
	خفض مرضى ووفيات الأمهات وتطبيق المساءلة الأمنية والاكتشاف السريع ضمن المتابعة المؤسساتية للتحري عن أسباب وفيات الأمهات بهدف تقليل معدلاتها للوصول إلى تحقيق الهدف الخامس من أهداف الإنمائية للألفية بحلول 2015 قياسا مع المعدل في 1990حيث كانت 117 وفاة لكل مائة ألف ولادة حية وحسب مسح وفيات الأمهات الذي نفذ في 1999 كان معدل وفيات الأمهات في عموم العراق 291 وفاة لكل 000 100 حيث انخفض هذا المعدل إلى 84 لكل 000 100 حية حسب مسح صحة الأسرة العراقية في 2006-2007 وحسب إحصائيات وزارة الصحة فإنها بلغت 25 وفاة لكل 000 100 ولادة حية في عام 2012.
	ثالثا - خدمات الصحة الإنجابية في المؤسسات الصحية:
	1 - تقديم فحوصات المقبلين على الزواج والتي تقدم ضمن قطاعات الرعاية الصحية الأولية وتعتبر نتائجها أحد موجبات عقد الزواج وتشمل الفحوصات التالية:
	- فصيلة الدم وعامل الريوس (لمعرفة تطابق الدم).
	- التحري عن أمراض الدم الوراثية وخاصة الثلاسيميا وفقر الدم المنجلي.
	- التحري عن الأمراض المنقولة عن طريق الجنس.
	- التحري عن فيروس نقص المناعة البشري.
	- التحري عن فيروس التهاب الكبد نمطB  ونمط C.
	- التدرن في حالة وجود سعال لأكثر من 3 أسابيع.
	- العوق البدني والعقلي.
	- الأمراض المزمنة والنفسية.
	2 - رعاية الحوامل تقدم هذه الخدمات حال شعور المرأة بعلامات الحمل الأولي وتتضمن الفحص وفرز عوامل الخطورة والوقاية ومعالجة فقر الدم لدى الحامل وإعطاء لقاح توكسيد الكزاز لحماية الوليد من مرض الكزاز الولادي والتوعية والتثقيف بالتغذية الصحية وتحديد مكان الولادة في المؤسسة الصحية وعلى أيادي مؤهلة في هذا المجال.
	3 - تقديم الرعاية التوليدية في المستشفيات العامة والتخصصية أثناء الولادة الطبيعية في صالات الولادة المتوفرة في بعض مراكز الرعاية الصحية الأولية في الأماكن النائية أما الرعاية التوليدية الطارئة فهي تجري في مستشفيات والتي تحتاج إلى تداخل طارئ.
	4 - تدريب القابلات الأهليات المأذونات اللواتي يقمن بالولادة المنزلية واعتبارهن كمثقفات صحيات للأمهات وتم ربطهن بمراكز الرعاية الصحية الأولية وحسب أماكن سكناهن ومتابعة عملهن بشكل مباشر للحد من الممارسات الخاطئة أثناء التوليد للحفاظ على صحة الأم والطفل.
	5 - رعاية الأم بعد الولادة من خلال إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وإعطائها الأدوية الطبية الساندة لصحتها ومتابعة الرضاعة والمشاورة حول تنظيم الأسرة.
	6 - تقديم خدمات تنظيم الأسرة في عموم العراق من خلال عيادات تنظيم الأسرة بواقع عيادة أو أكثر في كل قطاع من قطاعات الرعاية الصحية الأولية بالإضافة إلى العيادات الاستشارية في المستشفيات وكذلك العيادات الموجودة في بعض العيادات الطبية الشعبية والتي تقدم خدماتها بعد أوقات الدوام الرسمي وقد أظهرت نتائج المسح العنقودي متعدد المؤشرات بدورته الرابعة أن نسبة استخدام أي وسيلة من وسائل تنظيم الأسرة هو 1 في المائة وأن نسبة استخدام الوسائل الحديثة بلغت 33 في المائة.
	7 - تطبيق خطة فحص النساء الحوامل لالتهاب الكبد الفيروسي نمط B في بعض مراكز الرعاية الصحية الأولية مع العمل على تعزيزه.
	8 - إدخال فحوصات الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم في مركز صحي واحد في كل قطاع للرعاية الصحية الأولية حيث يتم إحالة الحالات المشتبه بها إلى العيادات الاستشارية لإكمال الفحوصات التشخيصية.
	9 - تم في مناطق الأهوار في المحافظات الجنوبية (ميسان - ذي قار - البصرة) تنفيذ برامج بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لتدريب المتطوعات الصحيات من سكنة مناطق الأهوار للقيام بالزيارات المنزلية وإيصال الرسائل الصحية للنساء والتي تتمثل بأهمية مراجعة المراكز الصحية وإكمال الزيارات الدورية وأهمية الولادة على أيادي متخصصة ورسائل حول تنظيم الأسرة ... إلخ.
	10 - التوسع في تطبيق نظام طب الأسرة حيث كان عدد المراكز في عام 2009 (8) مركز وزاد عددها في عام 2010 ليصبح (37) مركز وزاد العدد ليصل إلى (99) مركز عام 2012.
	11 - اعتبار يوم 8 آذار/مارس منذ عام 2010 يوما وطنيا لصحة المرأة العراقية حيث تقوم دوائر وزارة صحة المرأة الصحة بمبادرات متنوعة لتقديم الخدمات الصحية للنساء بالإضافة إلى إجرائها تقييم وتقويم ما تم انجازه لغرض تطوير تلك الخدمات بما يعزز صحة المرأة.
	12 - اعتماد دلائل العمل والتدريب حول موضوع الرعاية التوليدية ورعاية حديثي الولادة.
	أما التدابير المتخذة للحد من سرطان الثدي فهي:
	1 - تشكيل لجنة وطنية عليا تتولى فيها وزارة الصحة وضع الخطط اللازمة للحد من الإصابة ومن خطورة سرطان الثدي بالشراكة مع القطاعات الأخرى كما توجد لجان متابعة على مستوى كل دائرة صحة في مختلف محافظات العراق.
	2 - تطبيق برنامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي والذي بدأ العمل به منذ عام 2000 كما تم العمل بالحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي منذ عدة سنوات ولا زال العمل بها مستمرا.
	3 - افتتاح مراكز مرجعية وعيادات الكشف المبكر عن سرطان الثدي في جميع محافظات العراق وكالاتي:
	• 10 عيادات للكشف المبكر عن سرطان الثدي في بغداد.
	• وجود من مركز إلى مركزين للكشف المبكر عن سرطان الثدي في جميع محافظات العراق.
	• فتح 3 مراكز مرجعية في كل من بغداد - البصرة - الموصل.
	• توفير 3 عيادات متنقلة للكشف المبكر عن أورام الثدي بالأجهزة الحديثة السونار - الماموكرام - أشعة - مختبر فحص نسيجي - بالإضافة إلى مختلف الاختصاصات الطبية التي تحتاجها تلك المراكز من طبيب جراحة عامة طبيب اختصاص مختبرات طبيب أشعة وسونار بالإضافة إلى الكوادر التمريضية والصحية الأخرى.
	4 - يقوم مجلس السرطان في وزارة الصحة بتنظيم إحصائيات سنوية من الأعداد الجديدة المسجلة للمرضى المراجعين إلى المؤسسات الصحية العامة والخاصة ويتم إصدار ونشر تلك الإحصاءات وقد تم إصدار تقرير بذلك عام 2009 حيث تضمن أعداد الحالات السرطانية المسجلة في عموم العراق بضمنها إقليم كردستان وهذه الإحصائيات حسب المقاييس الدولية تنتشر بعد عامين ونصف إلى ثلاثة أعوام من تاريخ حدوث الحالات السرطانية لضمان تسجيل جميع الإصابات الحاصلة في البلاد باستخدام البرنامج العالمي والإقليمي وهو برنامج (CANREG4).
	5 - القيام بحملات تثقيفية تستهدف شرائح مختلفة من النساء في المراكز الصحية والجامعات ودوائر الدولة وأيضا بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني كما يتم تعليم النساء حول كيفية الفحص الذاتي للثدي حيث تقام هذه النشاطات شهريا وباستخدام الوسائل التعليمية الحديثة.6 - القيام بحملات فحص النساء في دوائر الدولة أو المراكز الصحية ويتم التحري عن الحالات غير المكتشفة من أورام الثدي بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني لتقديم المشورة والمساعدة الطبية للنساء.
	7 - تقديم العلاج المجاني للمصابات بأورام الثدي في المستشفيات والمراكز المتخصصة وحسب طبيعة المرض ويتوفر العلاج الكيماوي في كافة أنحاء العراق وكذلك العلاج الإشعاعي في بعض محافظات العراق.
	8 - دمج خدمات الكشف المبكر عن أورام الثدي بصورة عامة وسرطان الثدي بصورة خاصة ضمن خدمات الرعاية الصحية الأولية وذلك من خلال تعزيز قدرات مقدمي الخدمات الصحية في تلك المراكز حول كيفية اكتشاف حالات وأنواع الإصابة وإحالة النساء المصابات إلى المراكز والعيادات المتخصصة.
	9 - توفير ونشر دلائل عمل حول كيفية تشخيص وتقييم وعلاج حالات الإصابة بأمراض الثدي المختلفة وعلى مختلف مستوياتها وتقديم الخدمات الطبية اللازمة وتجدر الإشارة إلى أن العراق قد تبنى استراتيجية (صحة الأم والطفل والصحة الإنجابية) للأعوام 2013-2017 وأصدر مجلس الوزراء قراره في 4 حزيران/يونيه 2013 لإقرارها بعد أن استحدثت مضامينها من منظور النوع الاجتماعي والحقوقي ووفقا لمقاييس منظمة الصحة العالمية.
	المرأة الريفية 

	18 - اهتم العراق بواقع المرأة في الريف وتولت وزارة الدولة لشؤون المرأة رئاسة اللجنة العليا بواقع المرأة الريفية المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم 481 في 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2013 وتم اتخاذ الإجراءات لإعداد استراتيجية للنهوض بواقع المرأة الريفية والدليل الإنمائي للمرأة الريفية، وخطة العمل، وتشكيل لجان فرعية في المحافظات، وتم التوصل إلى إحصائيات.
	- المرحلة الأولى: إقامة ورش عمل ودورات تدريبية في كافة المجالات (القانونية - الصحية - الزراعية - المنزلية - محو الأمية - الإعلامية) وذلك بغية النهوض بالمرأة الريفية من كافة الجوانب الحياتية.
	- المرحلة الثانية: تقديم قروض تتراوح من 5-25 مليون دينار عراقي أو ما يعادل (000 4 - 000 20 دولار) تمنح هذه القروض للنساء الريفيات من المطلقات والأرامل كما تشمل النساء من معيلات لأسرهن وزوجات وأمهات وذوي الاحتياجات الخاصة وقد تم اختيار منطقة الصابيات كمرحلة أولى وتجربة لانطلاق المشروع وبدأت الزيارة الأولى بتاريخ 28 أيار/مايو 2013 وبمشاركة فاعلة من كافة الجهات المشاركة في اللجنة العليا للنهوض بواقع المرأة الريفية. 
	- وكما تم إنشاء صندوق تنمية المرأة الريفية وخصص له مبلغ مليار وثلاثمائة مليون دينار ما يعادل (000 800 1 دولار) وبدأت الشعب الزراعية باستلام طلبات الحصول على القروض. كما أنه بإمكان المرأة الريفية استئجار الأراضي الزراعية (كما الرجال) في حال توفر الشروط الموضوعية منها وفقا لأحكام قانون إيجار أراضي الإصلاح الزراعي للشركات الزراعية والأفراد رقم 35 لسنة 1983 المعدل.
	- كما عملت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتنفيذا لاستراتيجية مكافحة الفقر تنفيذ برامج نوعية استهدفت من خلالها النساء في الريف العراقي لتثقيفهم بضرورة التزامهم بقانون الضمان الاجتماعي.
	الأرامل والمطلقات

	19 - تعد مشكلة الأرامل في العراق حاليا من أولويات مشاكل المرأة العراقية التي تطرح على المستوى الوطني والدولي والإنساني لأن حالة الترمل تمثل افتقارا للأمن الإنساني بكل معانيه الاجتماعية، والاقتصادية وأن تفاقم تلك الحالة تصبح خطرا على المجتمع كله. كما أن عدم وجود إحصائيات رسمية تبين من خلالها حجم شريحة الأرامل وتضارب الأرقام المعلنة من بعض الجهات المسؤولة في الدولة وكذلك عن بعض المنظمات غير الحكومية من المهتمين بالأمر، تقف عائقا أمام وضع حلول ناجعة لاحتواء المشكلة للتحديد فيما إذا كانت بمستوى ظاهرة أم لا يمكن من خلالها تقييم الوضع الإنساني لتلك الشريحة. وإعداد الخطط ورسم السياسات الحكومية للتخفيف عن كاهل المرأة الأرملة. وبالرغم من المبالغة في بعض الأرقام المعلنة عن عدد الأرامل في العراق إلا أنها تؤيد وجود مشكلة اجتماعية حقيقية تعكس شعور أفراد المجتمع بخطورة الموضوع والذي انعكس من خلال وسائل الإعلام المختلفة التي تتزاحم على الأخبار والتحليلات لمشكلة الأرامل في العراق. وقد وجد في هذا المسح الذي أجري نهاية عام 2010 من قبل مركز الاستشارات القانونية وحقوق الإنسان في هيئة الإغاثة الدولية - مكتب العراق - وبالتعاون مع وزارة التخطيط/الجهاز المركزي للإحصاء وهو الأقرب إلى الواقع حيث حدد العينات بشكل يعطي نسبة مصداقية إحصائية (99.93 في المائة) وهي نسبة مقبولة إحصائيا فقد تحددت (800 1) عينة بواقع (200) عينة للمحافظات (الأنبار، بابل، كركوك، واسط، ميسان) و 400 عينة لكل من (بغداد وأربيل). ويعتبر هذا المسح ومن خلال ترجمته على أرض الواقع اعتبار أرقامه وتحليلاته هي الأقرب للواقع ويمكن من خلالها تحديد حجم ظاهرة الترمل في العراق مما يمكن اعتباره الحل البديل في الوقت الحالي لحين إجراء تعداد سكاني يمكن من خلاله اعتماد بيانات رسمية صادرة من الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط. 
	عمل الأرامل والوضع الاقتصادي

	تظهر البيانات أن (87 في المائة) من الأرامل لا يعملن مقابل (8 في المائة) منهن يعملن في دوائر حكومية و (2 في المائة) في القطاع الخاص أن بعض الشباب العراقيين حيث يتزوجون من عاملة أو موظفة يلزمونها بترك العمل كما أن الظروف الأمنية أرغمت الكثير من النساء على ترك عملهن والبقاء في بيوتهن مما أفقد عوائلهن لمصادر دخل أخرى. ونوضح أدناه نسب مدخولات الأرامل:
	1 - الفئة الأولى من (50-150) ألف دينار نسبتها 21 في المائة
	2 - الفئة الثانية من (50-350) ألف دينار نسبتها 39 في المائة
	3 - الفئة الثالثة من (350-600) ألف دينار نسبتها 33 في المائة 
	4 - الفئة الرابعة من 600 ألف دينار فأكثر نسبتها 7 في المائة
	من التوزيع أعلاه يظهر أن خمس المشمولات في الدراسة تقل دخولهن عن (150) ألف دينار وأن من تزيد دخولهن عن (350) ألف دينار تبلغ (40 في المائة). إن هذه البيانات إذا افترضنا أن للأرملة طفلين فقط وكان دخلها (150) ألف دينار فإن أسرتها تقع دون خط الفقر البالغ حده (77) ألف دينار شهريا. وأن الأسر التي يبلغ دخلها (350) ألف دينار وتقيم أربعة أفراد (الأم وثلاثة أبناء) فإنها تقارب خط الفقر أيضا إذ يبلغ الدخل الفردي لكل فرد فيها (87.5) ألف دينار. إن الأهمية النسبية للدخل تتوقف إذن على حجم الأسرة وبيئة السكن ومدى توفر مسكن للأسرة إلى جانب الأحوال الصحية والتعليمية وغيرها.
	الخلاصة:

	يتضح مما تقدم أعلاه أن (87 في المائة) من الأرامل لا يعملن وتم التوصل من خلال الاستبيان إلى أسباب عدم ممارستهن لأي عمل وحسب ما هو مثبت في أدناه:
	الأسباب

	1 - عدم توفر فرص العمل نسبته 13 في المائة
	2 - عدم امتلاكهن مهارات تؤهلهن لعمل ما نسبته 43 في المائة
	3 - عدم معرفتهن بالجهات التي توفر فرص العمل 4 في المائة
	4 - تحملهن مسؤولية الأبناء 12 في المائة
	5 - يحصلن على راتب أو ضمان تقاعدي 17 في المائة
	6 - بسبب معارضة أهلهن 8 في المائة
	7 - لديهن موارد 3 في المائة 
	توضح لنا البيانات أعلاه أن نسبة 43 في المائة من الأرامل وهي النسبة الأكثر لا يعملن بسبب عدم امتلاكهن المؤهلات التي تمكنهن لممارسة عمل معين، وهي نسبة تنسجم مع تدني مستوياتهن التعليمية، وهناك (17 في المائة) يحصلن على راتب تقاعدي كما أن نسبة 13 في المائة منهن عاطلات أي إنهن قادرات على العمل لكن لا تتوفر لهن فرص عمل.
	الجهد الحكومي في معالجة مشكلة الأرامل والنساء فاقدات المعيل

	تشكلت دائرة الرعاية الاجتماعية للمرأة في وزارة العمل بعد عام 2003 وبتاريخ 22 تموز/يوليه 2008 ارتبطت بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وأصبحت الجهة المسؤولة عن ملف الأرامل في العراق بعد أن كان من مسؤولية شبكة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وبدأت الدائرة بأعمالها التنفيذية بتاريخ 15 كانون الثاني/يناير 2009 وظل الارتباط قائم لغاية 2012، ثم أجري التعديل الأول لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالقانون رقم 8 لسنة 2006 وصدر بقرار رئاسة الجمهورية رقم 77 لسنة 2012 والذي تم بموجبه ربط دائرة الرعاية الاجتماعية للمرأة بوزارة العمل. أما الفئات المشمولة بالرعاية فهي (الأرملة، المطلقة، زوجة المفقود، زوجة المحكوم، ذات الاحتياجات الخاصة، المسنة، المهجورة، الكفيفة، يتيمة الأبوين، المشردة ... إلخ).
	ونوضح في أدناه البيانات والإحصائيات الخاصة بإنجاز دائرة رعاية المرأة: 
	1 - أصبح عدد المشمولات حاليا برعاية دائرة رعاية المرأة والمسجلات قديما وحديثا حوالي (470) ألف امرأة مع قاصرين يقدر عددهم بمليوني قاصر.
	2 - تم إطلاق وتسليم الرواتب لأكثر من (412) ألف أسرة في محافظات العراق كافة.
	3 - تم إطلاق الرواتب المتوقفة احترازيا للنساء البالغ عددهم (85) ألف امرأة واحتساب الرواتب المتراكمة لهن.
	4 - تم شمول أكثر من (81) ألف امرأة في بغداد والمحافظات شمولا جديدا.
	5 - تم إصدار أكثر من (150) ألف بطاقة ذكية في عام 2010 وتسلم الرواتب بالبطاقة الذكية عن طريق المصارف.
	6 - مجموع أسر النساء المشمولات سابقا (105 328) امرأة ومجموع أسر النساء المشمولات حديثا (850 84) أما المجموع الكلي فهو (955 412) أسرة.
	7 - مجموع النساء من أرامل ومطلقات اللواتي يتسلمن راتب من فئة الـ (100) ألف دينار ما يقارب الـ (83 دولاراً) هو (999 237) أما عدد النساء العاجزات اللواتي يستلمن راتب من فئة (50) ألف دينار أي ما يعادل (42 دولارا) فيبلغ (638 175) امرأة.
	أما البيانات والإحصاءات الخاصة بشبكة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية:
	1- الأرامل: 
	العدد الكلي للأرامل والمطلقات (178 185 10) المستمر باستلام الإعانة (714 136)، الإيقاف الاحترازي (666 42) أما العدد الذي تم إيقافه نهائيا (707).
	2 - العاجزات:
	العدد الكلي (132 155) امرأة يبلغ عدد اللواتي يتقاضين الراتب لحد الآن (287 118)، أما من تم إيقاف صرف رواتبهن احترازيا فعددهن (424 32) امرأة، وتم إيقاف راتب (421 4) امرأة منهن إيقافا نهائيا.
	ومن أجل توفير السكن اللائق للأرامل وأسرهن فقد شكلت لجنة عليا برئاسة وزارة الدولة لشؤون المرأة وعضوية كل من وزارات الإسكان والأعمار، والتخطيط، وممثل عن دائرة الرعاية الاجتماعية للمرأة وذلك لوضع ضوابط تقديم الأرامل للوحدات السكنية. حيث تم توزيع (319) وحدة سكنية في محافظات العراق كافة لحد الآن. وانطلاقا من استراتيجية التخفيف من الفقر ومن أجل خفض مستوى الفقر لدى الأسر الفقيرة تبنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية جملة من النشاطات التالية:
	- اتخاذ الإجراءات في اعتماد اللامركزية في إدارة شؤون شبكة الحماية الاجتماعية.
	- تطوير قاعدة بيانات الأسر المشمولة بنظام شبكة الحماية الاجتماعية وتحديثها بشكل مستمر.
	- وضع برنامج لرفع قدرات العاملين وتأهيلهم على حسن تطبيق نظام الشبكة.
	- وضع تقارير وأنظمة وتعاليم صارمة على آليات العمل وفق النظام.
	- الإسراع بإجراءات نظام البطاقة التموينية.
	- الشراكة مع منظمات المجتمع المدني في استهداف الفقراء وتقييم نظام الشبكة.
	- وضع آلية لربط مبلغ الإعانة بمعدل التضخم مع إمكانية توفير معدلات التضخم للسلع الأساسية.
	- وضع آلية لشمول المشمولين بنظام شبكة الحماية الاجتماعية.
	- تكوين قاعدة بيانات على مستوى المحافظة، والقضاء، والناحية للأطفال في سن التعليم من الأسر الفقيرة المشمولة بشبكة الحماية الاجتماعية.
	- إعادة النظر بقانون وتعليمات شبكة الحماية الاجتماعية بما يضمن تسجيل ومواظبة أطفال الأسر المشمولة.
	- وضع ضوابط تضمن شمول أوسع للفقراء ببرنامج الإقراض لإنشاء مشاريع مدرة للدخل وتدريب المشمولين لمساعدتهم في استخدام القروض فضلا عن حملات توعية للاستفادة من البرنامج.
	- إعداد آلية لتبادل المعلومات بين وزارتي التربية والعمل والشؤون الاجتماعية.
	وكانت وزارة الدولة لشؤون المرأة قد استحصلت موافقة مجلس الإسكان الوطني بموجب القرارين المؤرخين في 27 كانون الأول/ديسمبر 2012 و 29 آذار/مارس 2013 تمنح بنسبة 10 في المائة من الوحدات السكنية أن يوعزها مجلس الإسكان الوطني إلى الأرامل وفقا لشروط وآليات ومنافسة شفافة وبتخفيض 75 في المائة من قيمة الوحدة السكنية ويقسط باقي القيمة على 50 سنة.
	المطلقات:

	ونظرا لارتفاع نسب الطلاق حيث شكلت حالات الطلاق (515 59) حسب إحصائيات مجلس القضاء الأعلى إذ شكلت نسبة (20.5 في المائة) حالات الزواج لنفس العام مسجلة ارتفاعا ملحوظا عما كانت عليه عام 2004 من (690 28) حالة حيث كانت نسبة حالات الطلاق تشكل (85.9 في المائة) قياسا لحالات الزواج لنفس العام الأمر الذي دفع وزارة الدولة لشؤون الدولة لعقد مؤتمر موسع ضم كل من مجلس القضاء الأعلى، مكتب رئيس الوزراء، والوزارات كل من حقوق الإنسان، العمل والشؤون الاجتماعية، هيئة الأوقاف الدينية، مجلس النواب، أكاديميين، منظمات غير حكومية أجنبية ومحلية، وخبراء متخصصين تمخض عن جملة توصيات أبرزها:
	- تشكيل لجنة دائمة من الخبراء القانونيين من الجهات ذات الصلة فضلا عن المجتمع المدني تتولى إعادة النظر بالتشريعات ذات المساس بحياة الأسرة.
	 - تفعيل دور مكاتب البحث الاجتماعي في محاكم الأحوال الشخصية لتأخذ دورها بشكل بناء يعمل على دراسة أسباب الخلافات بين الزوجين وإبداء الحلول المناسبة.
	 - تعديل مناهج التربية الأسرية التي تدرس في المراحل الثانوية والجامعية لإشاعة ثقافة التفاهم الأسري وذلك لتأهيل الشباب بهذا الجانب.
	- تفعيل دور مديرية حماية الأسرة والمؤسسات القانونية لتولي مهمة التوفيق بين الزوجين في حالة اشتداد الخلافات بينهما.
	اللاجئين والعائدين والمشردين داخليا والنساء عديمي الجنسية 

	20 - عملت الحكومة العراقية ومن خلال وزارة الهجرة والمهجرين إلى تنفيذ العديد من البرامج لغرض تشجيع العوائل المهجرة على العودة أو الاستقرار وغلق ملف النزوح، حيث خصصت للعوائل النازحة منحة طوارئ بمقدار (000 250 1) مليون دينار عراقي بما يعادل 000 1 دولار، وشملت العوائل العائدة من النزوح الداخلي بمنحة مقدارها (000 000 4) أربعة ملايين دينار بما يعادل 300 3 دولار. كما تم شمول العوائل المندمجة والمستوطنة بـ (000 500 2) مليونان ونصف المليون دينار عراقي بما يعادل 000 2 دولار.
	 - تم إشراك العوائل العائدة ببرنامج الأمن والاستقرار الإنساني والمتضمن تقديم مشاريع صغيرة مدرة للدخل تتراوح بين (3-4) ملايين دينار عراقي ما يعادل (500 2 - 300 3) دولار. وتم شمول (394 17) مستفيد من كلا الجنسين.
	- كما عملت وزارة الهجرة والمهجرين على توفير فرص عمل للنساء النازحات والمعيلات لأسرهن مع وضع إجراءات عملية لمنح الأولويات للنساء النازحات بعد تدريبهن وتأهيلهن.
	- وعملت وزارة الهجرة والمهجرين وبالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين على بناء دور واطئة الكلفة للعائدين والنازحين تقدر بـ (138 4) وحدة سكنية شملت تسعة محافظات وهي (بغداد، ميسان، ذي قار، واسط، البصرة، الديوانية، بابل، كربلاء، نينوى) وتقدر نسبة الإنجاز 90 في المائة وحسب إحصائية الوزارة المذكورة فقد بلغت العوائل العائدة إلى مناطق سكناها الأصلية من النزوح الداخلي (037 112) عائلة لغاية 25 آذار/مارس 2013.
	 - كما عملت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتنفيذا لاستراتيجية مكافحة الفقر على وضع آلية لشمول المهجرين بنظام شبكة الحماية الاجتماعية.
	النساء المنتميات إلى الأقليات الدينية

	21 - لقد أولت السلطات العراقية اهتماما كبيرا باحترام وحماية وتعزيز حقوق أبناء الأقليات من كلا الجنسين وضمان التمتع بها من خلال وضع برامج وسياسات فعالة وعلى كافة الأنشطة للمؤسسات العاملة وكل حسب اختصاصها وصلاحياتها، حيث بادرت وزارة حقوق الإنسان وبالتعاون والتنسيق مع الوزارات كافة والجهات ذات العلاقة باتخاذ عدة إجراءات وتدابير للحيلولة دون تكرار عمليات الاستهداف لأبناء الأقليات ومنهم النساء واللاتي تعرضن بعضهن لعمليات القتل، والخطف والاغتصاب والزواج القسري خلال الأعوام (2006-2007) حالهن حال باقي النساء العراقيات وكما هو مبين أدناه: 
	أولا: (العنف ضد النساء من الأقليات) 

	لم تشخص وزارة حقوق الإنسان من خلال دائرة رصد الأداء وحماية الحقوق - قسم حقوق الأقليات أي حالة انتهاك مبرمجة ضد نساء الأقليات بشكل خاص بل يتعرضن كسائر نساء المجتمع العراقي لأحداث إرهابية عامة كالقتل الجماعي أثناء التفجيرات الإرهابية وهذا ما يتأكد من خلال معلومات ديوان أوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية ورجال الدين ومنظمات المجتمع المدني وقد قامت الحكومة العراقية من خلال وزارتي الدفاع والداخلية باتخاذ عدة تدابير لحماية أمن وأرواح المواطنين من الأقليات ودور العبادة الخاصة بهم ومنشأتهم وممتلكاتهم من خلال الإجراءات التالية:
	1 - تعيين أبناء الأقليات في سلكي الشرطة والجيش وضمن أفواج الحمايات الخاصة لحماية مناطقهم السكنية ودور عبادتهم ومثال ذلك إيعاز القائد العام للقوات المسلحة بتعيين 000 1 عنصر من أبناء الشبك والمسيحيين في مناطق سهل نينوى ضمن الأجهزة الأمنية لتلك المناطق.
	2 - التحقيق الفوري في حوادث القتل والعنف والتهجير التي تعرضوا لها ومتابعة الإجراءات الأمنية لضمان عودة العوائل المهجرة إلى مناطق سكناها في جميع المحافظات.
	3 - تسهيل إجراءات استعادة إصدار الجنسية العراقية والوثائق الرسمية الأخرى لمن فقدها، وإعادة ممتلكاتهم، واعتبار جريمة تهجير الكورد الفيلية من جرائم الإبادة الجماعية بكل المقاييس وتشكيل لجان من عدد من الوزارات بضمنها وزارة حقوق الإنسان من أجل تعويضهم وحسم ملفاتهم العالقة وإزالة الآثار السلبية التي نتجت عن القرارات الجائرة في زمن النظام الديكتاتوري.
	4 - عملت وزارة حقوق الإنسان بعد تشخيص أكثر من (120) حالة انتحار بين أوساط البنات الشابات في المجتمع الايزيدي على دراسة أسباب هذه الظاهرة واتضح أنها نتيجة لظروف اجتماعية وتعاليم دينية متشددة إضافة إلى ظروف اقتصادية وقلة التعليم وصعوبة الاندماج في المجتمع والزواج القسري مما دفع الوزارة إلى اتخاذ إجراءات تضمنت ندوات ولقاءات جماهيرية في مناطق الايزيدين (سنجار والشيخان).
	5 - وخلال الفترة التي شهدت فقدان الأمن تعرضت الطالبات من الأقليات في جامعة البصرة للضغط من أجل ارتداء الحجاب وتم تجاوزها بعد الاحتجاجات والشكاوى ولم تؤشر بعد ذلك أية حالات مماثلة.
	ثانيا: (في مجال عدم التمييز)

	من أجل تأكيد وضمان حقوق المواطنة وعلى قاعدة المساواة وتكافؤ الفرص ونبذ العنف وضمان الحرية والخصوصية لأبناء الأقليات بشكل عام اتخاذ الإجراءات التالية: 
	1 - عملت وزارة حقوق الإنسان ومن خلال التنسيق مع رؤساء الطوائف الدينية وممثلي أبناء الأقليات والجهات المعنية بتقديم مقترح لتشريع القانون للأحوال الشخصية، خاص بالأقليات الدينية فضلا عن تعديل بعض فقرات قانون الأحوال المدنية، والمتعلقة بديانة القاصر من أبنائهم في حال إسلام أحد أبويه.
	2 - قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية باستثناء خاص لشمول المتعففين بما فيهم الأرامل والمطلقات والأيتام والنساء من غير معيل من ضحايا الإرهاب من أبناء الأقليات بمخصصات شبكة الحماية الاجتماعية كنوع من التمييز الإيجابي لهم إضافة إلى شمولهم بالقروض الميسرة لإقامة المشاريع الصغيرة والدورات الخاصة بتأهيل العاطلين عن العمل من إيجاد فرص وظيفية لهم أسوة بأقرانهم من المواطنين.
	3 - كما عملت وزارة الهجرة والمهجرين على اتخاذ عدة إجراءات منها:
	- إلزام المتجاوزين على عقارات المهجرين بإخلائها فورا بعد تبليغهم لضمان استقرار أبناء الأقليات وعودة العوائل دون التعرض لمشاكل السكن.
	- إشراك العوائل العائدة ببرنامج الأمن والاستقرار الإنساني (PHSS) والمتضمن تقديم مشاريع صغيرة مدرة للدخل تتراوح بين 3-4 ملايين دينار عراقي بالإضافة إلى إشراك العوائل العائدة ببرنامج التفعيل المجتمعي (CRP).
	- العمل على تحسين فرص العيش للنساء النازحات والمعيلات لأسرهن وللأسر الضعيفة من خلال توفير فرص العمل مع وضع إجراءات عملية لإعطاء الأولوية للمرأة النازحة بعد تدريبهن وتأهيلهن.
	 - عملت وزارة الهجرة والمهجرين بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين على بناء دور واطئة الكلفة للعائدين والنازحين تقدر بـ (138 4) وحدة سكنية في تسع محافظات هي(بغداد، ميسان، ذي قار، واسط، البصرة، الديوانية، بابل، كربلاء، نينوى).
	- وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء إعماما إلى الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة بالاستجابة إلى احتياجات المهجرين والنازحين من أبناء الأقليات والتنسيق مع حكومة إقليم كردستان لاتخاذ التسهيلات المناسبة ومنها استضافة الموظفين وطلبة الجامعات في الدوائر والجامعات النظيرة وصرف مفردات البطاقة التموينية وتأمين وصولها إلى العوائل.
	- عملت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تقديم عدة تسهيلات لضمان عودة الطلبة المهجرين إلى مقاعد الدراسة واحتضان أصحاب الكفاءات والشهادات للاستفادة من خبرتهم وتوفير فرص العمل لهم وبرواتب مجزئة وشمول أبنائهم بالبعثات الدراسية فضلا عن إنشاء (3) كليات في قضاء تلعفر الذي تقطنه غالبية من أبناء الأقليات كالتركمان لتسهيل التحاق أبنائهم بالدراسة الجامعية.
	- قامت وزارة التربية ومن خلال قسم حقوق الإنسان في المديرية العامة للمناهج التربوية بتضمين ثقافة وحضارة الأقليات ضمن مفردات مناهج كل من (اللغة العربية، التربية الإسلامية، الوطنية، التاريخ) حرصاً على مشاعر أبناء الأقلية وعدم المساس بخصوصيتهم الدينية بما يعزز الانتماء والانصهار الوطنيين والاعتراف بالآخر واحترام خصوصيته بشكل عادل دون إغفال أي مكون والعمل على تعزيز الوعي لدى الطالب بإنسانيته وقرابته من أخيه الإنسان بمعزل عن فوارق الجنس واللون والدين واللغة والثقافة من خلال غرس قيم حقوق الإنسان لدى الطلبة وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم وحقوق وواجبات الآخرين ومراعاة ما جاء بالدستور وبخصوص حقوق الأقليات في العراق، والعمل جار لإضافة مواضيع جديدة ولمختلف المراحل الدراسية.
	- السماح لأبناء الديانات الأخرى بتدريس تعاليم دياناتهم وبلغتهم الأم في المناطق التي يشكلون فيها الغالبية السكانية مثال ذلك ما أوعزت به وزارة التربية إلى المديرية العامة لتربية محافظة نينوى وقسم الدراسة الكردية والقوميات الأخرى على فتح صفوف التدريس مادة الديانة الأيزيدية في منطقة القحطانية ذات الغالبية الأيزيدية وتعيين مدرسين من أبنائهم لتدريس تعاليم دياناتهم.
	- تدرس مادة التربية الدينية المسيحية في قرابة (125) مدرسة بين ابتدائية وثانوية ورياض أطفال بأغلب المحافظات العراقية بموجب المناهج المقررة من المديرية العامة للمناهج التربوية فضلاً عن تدريس مادة اللغة السريانية في (417) مدرسة والتركمانية في (475) مدرسة واللغة المندائية في بغداد والديانة الأيزيدية في سهل نينوى.
	- قامت وزارة التربية بعقد ورش عمل ولقاءات مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات المعنية بحقوق الأقليات وتم إدخال الكثير من المفاهيم التي تخص الأقليات ضمن الكتب المنهجية والعمل المتواصل معهم لمتابعة هذا الجانب حيث تم إصدار الأمر الوزاري المرقم 3404 في 8 آب/أغسطس 2012 المتضمن تشكيل لجنة لإعداد الأهداف والمفردات لمناهج التربية المسيحية.
	- عملت وزارة التربية على زيادة التوعية الإعلامية والتثقيف منه خلال فضائية العراق التربوية ووسائل الأعلام الأخرى والملصقات الجدارية وبالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني.
	إن السياسات التي تبنتها الحكومة العراقية قائمة على أساس عدم التمييز وتكافؤ الفرص تماشياً مع روح الدستور العراقي لعام 2005 ومن ذلك فليست في الدولة العراقية أي معايير تقوم على ما يتقاطع مع هذه المبادئ لذا فتكون كل مؤسسات الدولة الصحية والتعليمية والتربوية والثقافية والخدمية والأمنية متاحة لأبناء الأقليات أسوة بباقي أفراد الشعب العراقي على قدم المساواة كحق يكفله الدستور لكل العراقيين.
	الزواج والعلاقات الأسرية 

	22 - يعمل حالياً بأحكام قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 الخاص بالمسلمين أما بالنسبة للطوائف الأخرى من غير المسلمين فيتم الرجوع إلى أحكام مرجعياتهم الدينية التي ينتمون إليها في قضايا الزواج والطلاق والتفريق وقد عملت وزارة حقوق الإنسان وبالتنسيق مع رؤساء الطوائف الدينية من غير المسلمين على تقديم مقترح لتشريع قانون الأحوال الشخصية خاص بالأقليات الدينية فضلا عن تعديل بعض فقرات قانون (الأحوال المدنية) والمتعلقة بديانة القاصرين من أبنائهم في حال إسلام احد أبويه.
	- أما المادة (17) من قانون الأحوال الشخصية المرقم (188) لسنة 1959 (المعدل) فإنها تنص على (يصح للمسلم أن يتزوج كتابية ولا يصح زواج المسلمة من غير المسلم). وهذا السماح الممنوح للرجل المسلم من زواجه من امرأة كتابية أي ذات دين سماوي كاليهودية، أو المسيحية أو الصابئة ومن حق هذه الزوجة أن تحتفظ بدينها عند زواجها من رجل مسلم. ولا يحق للمرأة المسلمة أن تتزوج بغير مسلم أي كان دينه وهذا السماح والمنع بموجب أحكام الشريعة الإسلامية التي استمدت معالمها من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وليس بالإمكان تغييرها.
	- أما موقف القانون من الزواج المبكر فقد حددت بالحالات التالية:
	1 - إذا طلب من أكمل الخامسة عشره من العمر الزواج فللقاضي أن يأذن به إذا ثبت له أهليته وقابليته البدنية بعد موافقة وليه الشرعي فإذا امتنع الولي طلب منه القاضي موافقته خلال مدة يحددها له فإن لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار أذن القاضي بالزواج.
	2 - للقاضي أن يأذن بزواج من بلغ الخامسة عشرة من العمر إذا وجد ضرورة قصوى تدعو إلى ذلك، ويشترط لإعطاء الإذن تحقق البلوغ الشرعي والقابلية البدينة (المادة 5) من قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 (المعدل).
	- أما في إقليم كردستان فقد نص قانون تعديل تطبيق الأحوال الشخصية رقم (15) لسنة 2008 بصدد (المادة 5) المشار إليها والتي تتناول موضوع الزواج المبكر فقد نصت على (إذا طلب من أكمل السادسة عشرة من العمر الزواج فللقاضي أن يأذن به إذا أثبتت له أهلية وقابليته البدنية بعد موافقة وليه الشرعي). فإذا امتنع الولي طلب القاضي منه موافقته خلال مدة يحددها له، فإن لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار أذن القاضي بالزواج.
	- إن ما حصل من التعديل المشار إليه هو أنه تم إبلاغ سن طلب الإذن بالزواج إلى السادسة عشرة بدلا من الخامسة عشرة وفقآ لقانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل المعمول به في وسط وجنوب العراق، وبذا يعتبر إقليم كردستان قد تقدم فعليا باتجاه زيادة عمر طالب الزواج.
	 - حدد قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 دواعي الزواج من ثانية لا بل ومسائلة من يتزوج بزوجة ثانية دون إذن المحكمة من قبل القضاء ووفقا لأحكام بعض من فقرات المادة الثالثة من قانون الأحوال الشخصية المذكور والتي تنص على:
	4 - لا يجوز الزواج بأكثر من واحدة إلا بإذن القاضي ويشترط لإعطاء الإذن تحقق الشرطين التاليين:
	(أ) أن تكون للزوج كفاية مالية لإعالة أكثر من زوجة واحدة.
	(ب) أن تكون هناك مصلحة مشروعة.
	5 - إذا خيف عدم العدل بين الزوجات فلا يجوز التعدد ويترك تقدير ذلك للقاضي.
	وعاقب القانون من أجرى عقدا خارج المحكمة مع قيام الزوجة الأولى كما نصت عليه (المادة 6) من القانون:
	6 - كل من أجرى عقدا بالزواج بأكثر من واحدة خارج المحكمة خلافا لما ذكر في الفقرتين (4 و 5) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة بما لا تزيد عن مائة دينار أو بينهما.
	أما في إقليم كردستان فقد وضع القانون محددات تقضي بموجبها المحكمة بإذن لطالب الزواج الثاني وكما نصت عليه (المادة 3) من قانون تطبيق قانون الأحوال الشخصية المرقم (5) لسنة 2008.
	ثانياً - يوقف العمل بالفقرات (4 و 5 و 6 و 7) منها ويحل ما يلي: 
	لا يجوز الزواج بأكثر من واحدة إلا بأذن القاضي ويشترط لإعطاء الإذن تحقق الشروط التالية:
	(أ) موافقته الزوجة الأولى على زواج زوجها أمام المحكمة.
	(ب) المرض المزمن الثابت المانع من المعاشرة الزوجية والذي لا يرجى منه الشفاء، أو عقم الزوجة الثابت بتقرير من لجنة طبية مختصة.
	(ج) أن يكون لطالب الزواج الثاني إمكانية مالية تكفي لإعالة أكثر من زوجة واحدة على أن يثبت ذلك بمستمسكات رسمية يقدمها للمحكمة عند إجراء عقد الزواج.
	(د) أن يقدم الزوج تعهدا خطيا أمام المحكمة قبل إجراء عقد الزواج بتحقيق العدل بين الزوجتين في القسم وغيره من الالتزامات الزوجية (المادية والمعنوية).
	(هـ) أن لا تكون الزوجة قد اشترطت عدم التزوج عليها في عقد الزواج.
	(و) كل من أجرى عقد بالزواج بأكثر من واحدة خلافا لما ذكر في أي من الفقرات (أ، ب، ج، د، هـ) من ثانيا من هذه المادة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة قدرها عشرة ملايين دينار.
	(ز) لا يجوز للقاضي إيقاف تنفيذ العقوبة الواردة في الفقرة (و) أعلاه.
	يوضح لنا النص أن قانون كردستان تقدم على قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 في هذه الناحية حيث أزال أي إبهام أو قرار تتخذه المحكمة يأذن للزوج بالتزوج من ثانية دون موافقة الزوجة الأولى وأن يتعهد الزوج بالعدل بين زوجاته بأدائه اليمين أمام المحكمة وما إلى ذلك من شروط افتقرت لها النصوص المعمول بها في وسط وجنوب العراق. وفي أدناه مؤشرات عن حجة إذن بالزواج الثاني وحجة الضرورة القصوى وهي التي تمنح لتزويج القاصر الذي لم يكمل الخامسة عشرة من العمر من جميع محافظات العراق عدا إقليم كردستان. كما في الجدول: 
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	حجة إذن بالزواج من ثانية
	193 4
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	حجة ضرورة قصوى
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	422 1
	 ويلاحظ من الأرقام المؤشرة إزاء حجة الضرورة القصوى أن الزواج المبكر أخذ يتراجع حيث إن الحملات التوعوية والتي تشارك فيها منظمات المجتمع المدني ووزارة حقوق الإنسان ووزارة الدولة لشؤون المرأة والأجهزة الإعلامية والخطوات الجدية التي يتخذها القضاء في محاسبة العقود التي تجري خارج إطار المحاكم فضلا عن عدم إصدار الحجج المذكورة كيفما اتفق ولا زال العمل مستمرا على هذا النهج من أجل الحد من الزواج المبكر.

