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 المقدمة 

صور معاناة المرأة العراقٌة ضد العنؾ المسلط علٌها عدٌدة وتكاد تشؽل أؼلب مناحً 

حٌاتها وهذا ما ٌشكل إنتهاكاً صارخاً بحقوقها، إذ ٌنقص إن لم نقل ٌمنع عنها تمتعها 

القابمة على أساس النوع اإلجتماعً بحقوقها اإلنسانٌة وهذا ناتج عن الممارسات التمٌٌزٌة 

فً الوقت الذي البد أن تتحقق فٌه المساواة بٌن الجنسٌن من أجل إعمام حقوق اإلنسان 

للجمٌع. إن أكثر ما ٌجذر هذا التمٌٌز والعنؾ ضد المرأة  القوانٌن التً تصدرها الدولة 

ً التعامل مع المرأة ، منطلقة من مفاهٌمها الموروثة والمتداولة وممارساتها وإجراءاتها ف

ورؼم تبنً دستور العراق لمبادئ  إنسانٌة تشجب التمٌٌز وتلزم بسن قوانٌن لمنعه، إال أن 

العنؾ والتمٌٌز قابمان إلى ٌومنا هذا رؼم تكرار المحاوالت وبذل الجهود من قبل الجهات 

د أن من بٌن الرسمٌة المهتمة بالشؤن اإلنسانً وبعض من منظمات المجتمع المدنً، إذ نشه

مشارٌع القوانٌن  والقوانٌن النافذة ما  ٌتضمن عنفاً وتمٌٌزاً ضد المرأة  وتضع النساء 

والفتٌات وضع المرتبة األدنى فً مجاالت عدٌدة منها العقابٌة ومنها ما ٌتعلق بالحقوق وقد 

 أختار بحثنا هذا البعض منها .
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 الفصل األول

 التمٌٌز 

هو التفرد او اإلنعزال او كل ما ٌشار إلٌه باإلنصاؾ بوظٌفة معٌنة إصطالحاً ز معنى التمٌٌ

َز الشًَُّء: امتاز، اختلؾ عن سواه بعبلماٍت فارقة.  ٌَّ  ومحددة )قاموس المعانً( و تم

أما مفهوم التمٌٌز عمبلً..فهو كل ما من شؤنه أن ٌعزل أو ٌحدد وظابؾ وٌنسبها لفبة دون   

مان الطفلة األنثى من التعلٌم بحجة أن مصٌرها الزواج ولٌس هناك أخرى، مثال ذلك حر

 .من داٍع لتعلٌمها أو تزوٌج الطفلة الصؽٌرة وهً لم تبلػ السن القانونً

ٌشكل التمٌٌز ضد المرأة إنتهاكا للكرامة اإلنسانٌة وتمتع الفرد بالكرامة حق من حقوقه  
التً ال تقبل التجزبة أو التعدي، إذ ٌعد ذلك إنتهاكاً لحقوق اإلنسان بشكل عام والمرأة بشكل 
خاص  وعابقا أمام نمو المجتمع. إذ ٌحد من قدرة النساء على التمتع بالحقوق والحرٌات 

انٌة التً تقرها المعاٌٌر الدولٌة لحقوق اإلنسان وتنص علٌها دساتٌر الدول التً تحترم اإلنس
حقوق اإلنسان وتتضمنها التشرٌعات الوطنٌة وتحمٌها المواثٌق الدولٌة. كما أن التمٌٌز ٌقلل 

من تمتع المرأة بحقوقها على كافة المستوٌات المدنٌة والسٌاسٌة والثقافٌة واإلقتصادٌة  
تماعٌة، مما ٌبعد المرأة من اإلنتفاع من الفرص المتاحة لها لئلندماج ضمن عملٌة واإلج

التنمٌة. وٌكون التمٌٌز راسخاً حٌنما تتبناه القوانٌن وتحمٌه وتعمل الدولة على إدامته من 
خبلل سٌاساتها القابمة على التمٌٌز على أساس النوع اإلجتماعً أي الجنس وهذا مما 

ألجٌال بمفهوم التمٌٌز وإدامة هذا المفهوم ٌعمل على تربٌة النشًء على سٌعمل على تؽذٌة ا
األمر الذي ٌدعو إلى بذل مفاهٌم ال تحترم  حقوق اإلنسان للمرأة وتنتهك هذه الحقوق 

الجهود من اجل وضع حد لئلنتهاكات من خبلل سٌاسات ممنهجة وآلٌات تتماشى مع النهج 
التشرٌعات التً ال بد أن تعمل على مراعاة هذه اإلنسانً وتعتمد بطبٌعة الحال على 

 .الجوانب
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 المبحث األول

 الموقف الدولً من التمٌٌز 

إن العنؾ ضد النساء هو نتٌجة للتراكمات التارٌخٌة ؼٌر المتساوٌة بٌن الرجال والنساء 

الكامل للمرأة ،  والتً أدت إلى الهٌمنة والتمٌٌز ضد النساء من قبل الرجال والى منع التقدم

وهذا العنؾ ضد النساء هو احد اآللٌات االجتماعٌة الحاسمة التً أجبرت المرأة على 

التنازل عن احتبلل مواقع متساوٌة مع الرجل. إن االعتراؾ بمسؤلة العنؾ ضد المرأة 

والتمٌٌز القابم ضدها مّر بتطورات تارٌخٌة مهمة، وما االعتراؾ الدولً لهذه القضٌة إال 

ٌجة لسنوات من العمل والمطاولة على جمٌع المستوٌات ومنها جهود الحركات النسابٌة نت

فً عموم الكرة األرضٌة مما أدت  إلى مواقؾ دولٌة جادة وملزمة  أهمها المإتمرات 

 الدولٌة ومواثٌق األمم المتحدة.

 مٌثاق األمم المتحدة

كبٌرة لحقوق اإلنسان مما  شكلت قضاٌا المرأة واإلنتهاكات التً ترتكب ضدها تحدٌات

جعلها أحد محاور إهتمام األمم المتحدة و بدأ دعمها لحقوق اإلنسان للمرأة نتٌجة التفاوت 

فً التمتع بالحقوق اإلنسانٌة بٌن الشعوب من جهة وبٌن عنصري النوع اإلجتماعً )األنثى 

مقاصد األمم المتحدة والذكر( مع اإلطار الدولً المعلن فً مٌثاق األمم المتحدة. إن من بٌن 

( من مٌثاق األمم المتحدة )تحقٌق التعاون الدولً على حل ٖالمعلنة فً المادة  االولى )

المسابل الدولٌة ذات الصبؽة االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة واإلنسانٌة وعلى تعزٌز 

قاً ببل احترام حقوق اإلنسان والحرٌات األساسٌة للناس جمٌعاً والتشجٌع على ذلك إطبل

تمٌٌز بسبب الجنس أو اللؽة أو الدٌن وال تفرٌق بٌن الرجال والنساء(. من بٌن أهدافه إلى 

تحقٌق مبدأ المساواة بٌن أعضاء المجموعة البشرٌة على عموم الكرة األرضٌة وأن نإكد 

من جدٌد إٌماننا بالحقوق األساسٌة لئلنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء 

 مم كبٌرها وصؽٌرها من حقوق متساوٌة.واأل

فً العام األول لؤلمم المتحدة، أنشؤ المجلس االقتصادي واالجتماعً لجنة وضع المرأة، 

بصفتها الهٌبة العالمٌة الربٌسٌة لصنع السٌاسات المتعلقة حصرا بتحقٌق المساواة بٌن 

محاٌدة بٌن الجنسٌن الجنسٌن والنهوض بالمرأة. وكان من أوابل انجازاتها هو ضمان لؽة 

 فً مشروع اإلعبلن العالمً لحقوق اإلنسان.

 اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان 

أنشؤت هذه الكلمات القلٌلة  (ٌولد جمٌع الناس أحراراً متساوٌن فً الكرامة والحقوق) 

سنة مضت المقدمة المنطقٌة األساسٌة  ٓٙالشهٌرة لئلعبلن العالمً لحقوق اإلنسان قبل 
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الدولً لحقوق اإلنسان. ؼٌر أن الكفاح ضد التمٌٌز ال ٌزال ٌمثل نضاال ٌومٌا  للقانون

ٌإكد  هذا اإلعبلن التارٌخً والذي للمبلٌٌن من البشر فً مختلؾ أنحاء الكرة األرضٌة.

على المساواة بٌن أفراد المجموعة  4ٗ1ٔكانون األول  ٓٔاعتمدته الجمعٌة العامة فً

حرارا ومتساوٌن فً الكرامة والحقوق و لكل إنسان حق التمتع البشرٌة "ٌولد جمٌع الناس أ

بجمٌع الحقوق والحرٌات المذكورة فً هذا اإلعبلن، دونما تمٌٌز من أي نوع، وال سٌما 

التمٌٌز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللؽة أو الدٌن أو المولد أو أي وضع آخر". 

 )وثابق األمم المتحدة ومنشوراتها(

 

  العهدٌن الدولٌٌن  لحقوق اإلنسان   

ٌُعد العهدٌن الدولٌٌن من ابرز أعمدة الشرعٌة الدولٌة الملزمة فً مجال حقوق اإلنسان وقد 

تضمنا مبدأ البل تمٌٌز فً الحقوق بٌن أعضاء المجموعة البشرٌة و كذلك بٌن عنصري 

كانون  ٙٔة المإرخ فً النوع اإلجتماعً، فقد تضمن العهد الدولً للحقوق المدنٌة والسٌاسٌ

حٌث تضمن هذا العهد فً نص 49ٙٔآذار  ٖٕوتؤرٌخ بدء نفاذه فً   4ٙٙٔاألول من عام 

 :ٕالمادة 

تتعهد الدولة الطرؾ فً هذا العهد باحترام الحقوق المعترؾ بها فٌه، وبكفالة  - ٔ)

ي تمٌٌز بسبب هذه الحقوق لجمٌع األفراد الموجودٌن فً إقلٌمها والداخلٌن فً والٌتها دون أ

العرق أو اللون أو الجنس أو اللؽة أو الدٌن أو الرأي سٌاسٌا أو ؼٌر سٌاسً أو األصل 

  (،القومً أو االجتماعً أو الثروة أو النسب أو ؼٌر ذلك من األسباب

تتعهد الدولة الطرؾ فً هذا العهد ، إذا كانت تدابٌرها التشرٌعٌة أو ؼٌر  - ٕ)

فعبل إعمال الحقوق المعترؾ بها فً هذا العهد، بؤن تتخذ، طبقا  التشرٌعٌة القابمة ال تكفل

إلجراءاتها الدستورٌة وألحكام هذا العهد، ما ٌكون ضرورٌا لهذا اإلعمال من تدابٌر 

 .تشرٌعٌة أو ؼٌر تشرٌعٌة(

 

 ٙٔأما العهد الدولً الخاص بالحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة المإرخ فً 

فهو اآلخر  49ٙٔكانون الثانً من عام  ٖودخل حٌز التنفٌذ  4ٙٙٔعام كانون األول من 

 (:ٕ) ٕنص على مبدأ المساواة بالحقوق بحسب ما جاء فً المادة 

)تتعهد الدول األطراؾ فً هذا العهد بؤن تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص 

أو اللؽة أو الدٌن أو علٌها فً هذا العهد برٌبة من أي تمٌٌز بسبب العرق أو اللون أو الجنس 

الرأي سٌاسٌا أو ؼٌر سٌاسً أو األصل القومً أو االجتماعً أو الثروة أو النسب أو ؼٌر 

 .ذلك من األسباب(
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ٌتضح من كل هذه الوثابق أن الجدٌة  والمتابعة وتطوٌر اآللٌات  بحقوق اإلنسان للمرأة 

قدمته إلى ترسٌخ مبادئ  تتابع بحرص شدٌد من قبل األمم المتحدة وكانت تهدؾ من كل ما

االحترام وتطبٌق حقوق اإلنسان للمرأة عبر كل هذه المحاوالت من أجل تقلٌص فجوة 

التمٌٌز القابم على أساس النوع اإلجتماعً األمر الذى أدى إلى ضرورة إٌجاد صٌػ أكثر 

 إلزاماً للدول والمتمثلة باإلتفاقٌات.

 المرأة )سٌداو(إتفاقٌة القضاء على كافة أشكال التمٌٌز ضد 

كان التمٌٌز ضد المرأة منذ القدم حاببلً صلباً فً مجال تحقٌق المساواة بٌن الجنسٌن، إذ    
ٌُعد من  تركز من خبلل العنؾ الجندري أي العنؾ الممارس على النساء لكونهن نساء. إذ 

فً الؽالب أكثر أشكال التمٌٌز ضد النساء انتشاراً وٌشكل إنتهاكاً صرٌحاً لحقوق اإلنسان. 
مر الذي دفع بالمجتمع ما ٌكون مقبوالً، ال بل ومدعوماً من قبل سٌاسات بعض الدول، األ

الدولً إلى أن ٌسعى من أجل القضاء علٌه  فً كافة المجاالت المدنٌة والسٌاسٌة 
واإلجتماعٌة واإلقتصادٌة والثقافٌة من خبلل إنشاء معاٌٌر دولٌة كاإلعبلنات واإلتفاقٌات 

من أجل إحترام وتطبٌق حقوق اإلنسان للمرأة والحد من العنؾ والتمٌٌز القابم على  الملزمة
 النوع اإلجتماعً ومنها :

4ٕ٘ٔاإلتفاقٌة الخاصة بالحقوق السٌاسٌة للمرأة عام    -  

4٘9ٔاإلتفاقٌة الدولٌة بشؤن جنسٌة المرأة المتزوجة عام   -  

  -  4ٕٙٔإتفاقٌة الرضا بالزواج والحد األدنى لسن الزواج عام 

وبالرؼم من هذه اإلتفاقٌات ظلت حقوق  المرأة عرضة لئلنتهاكات الكثٌرة مما دعى       
لبذل جهود أكبر من أجل مقاربة هذه الحقوق مع تطوٌر مفاهٌم حقوق اإلنسان  المتحدة األمم

  .قضاء على كافة أشكال التمٌٌز ضد المرأةوصوالً إلى خلق مفاهٌم تهدؾ إلى ال

، ولكنه 4ٙ9ٔمما دعى إلى صٌاؼة اإلعبلن العالمً للقضاء على التمٌٌز ضد المرأة عام   

بقً هذا اإلعبلن كباقً اإلعبلنات الٌملك صفة االلزام. ال نرٌد فً معرض كبلمنا هذا أن 

اإللزام القانونً  الواجب نقلل من شؤن أي إعبلن دولً ذات صفة أخبلقٌة لٌس له صفة 

التنفٌذ من قبل الدول، كونه لم ٌتخذ شكل اإلتفاقٌة، إذ كان ال بد من إعداد وثٌقة قانونٌة تسبػ 

القوة الملزمة للمنضمٌن إلٌها والموافقٌن علٌها، فصٌؽت إتفاقٌة القضاء على جمٌع أشكال 

والتً تبنتها الجمعٌة  للمرأة التمٌٌز ضد المرأة والتً تعد دستوراً أممٌاً لحقوق اإلنسان 

بعد  41ٔٔوقد دخلت حٌز التنفٌذ فً عام 494ٔكانون أول  1ٔالعمومٌة لؤلمم المتحدة فً 

إنضم . تلقً التصدٌقات العشرٌن البلزمة، فصارت جزءا من القانون الدولً لحقوق اإلنسان

هذه اإلتفاقٌة.  لذا فقد أصبح ملزماً قانوناً بمبادئ وأحكام 41ٙٔإلٌها العراق فً عام 

 )ملحق( والبد من أن نتطرق بشكل موجز لمبادئ هذه اإلتفاقٌة :
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 جاءت بتعرٌؾ لمصطلح التمٌٌز .  - ٔ

ألزمت ا لدول األعضاء بإنفاذ مبادئ االتفاقٌة فً دساتٌرها الوطنٌة  وان تكفل تحقٌق  - ٕ

نونٌة لحقوق المرأة هذه المبادئ من خبلل اتخاذ التدابٌر التشرٌعٌة وإقرار الحماٌة القا

 واالمتناع عن اإلضطبلع بؤي عمل ٌكرس التمٌٌز ضد المرأة.

أوجبت  على الدول اتخاذ جمٌع التدابٌر المناسبة للقضاء على التمٌٌز ضد المرأة من  - ٖ

جانب أي شخص طبٌعً أو معنوي وذلك باتخاذ التدابٌر التشرٌعٌة لتعدٌل أو إلؽاء القوانٌن 

 ت التً تشكل تمٌٌزاً ضد المرأة.واألعراؾ والممارسا

ولم تكتفً االتفاقٌة باإلشارة للتشرٌع كؤداة لرفع كافة أشكال التمٌٌز ضد المرأة وإنما  - ٗ

أدركت بان ٌكون هناك تدابٌر مناسبة من ضمنها التشرٌع، إال إنها ال تقتصر علٌه كالتدابٌر 

 ..الى ؼٌرها من مباديء المساواة.الخاصة المإقتة التً تستهدؾ التعجٌل بالمساواة الفعلٌة 

كما ركزت االتفاقٌة على أهمٌة اتخاذ اإلجراءات االٌجابٌة بخصوص األنماط  - ٘

االجتماعٌة والثقافٌة لسلوك كبل عنصري النوع االجتماعً )المرأة والرجل( بهدؾ الحد 

 من كل ما هو قابم على أساس التعامل مع المرأة.

العادات والممارسات االجتماعٌة التً تركز الفكرة تؽٌٌر ألزمت الدول بالعمل على   -ٙ

الدونٌة ضد المرأة أو تفوق احد الجنسٌن على اآلخر ومن ضمنها األدوار النمطٌة الخاصة 

بكلٌهما مع اإلشارة إلى أن تكفل الدول تضمٌن التربٌة األسرٌة  فهماً سلٌماً لوظٌفة األمومة 

المشتركة لكبل الوالدٌن على أن تكون مصلحة االجتماعٌة مع عدم إهمال المسإولٌة 

 األطفال فً المرتبة العلٌا.

وانطبلقاً من حتمٌة إحترام إنسانٌة المرأة فقد طالبت االتفاقٌة الدول األعضاء من أن  - 9

 تتخذ كافة التدابٌر ألجل مكافحة االتجار بالمرأة واستؽبلل الدعارة.

 

 أةإلعالن العالمً لمناهضة العنف ضد المرا
 
المإرخ  ٗٓٔ/1ٗعتمد هذا اإلعبلن من قبل الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة بموجب قرارها إ

وتناول تعرٌفاً لمفهوم العنؾ ضد المرأة، إذ ركز على  44ٖٔول من عام ألكانون ا  ٕٓفً 
   :ٔكل اشكال العنؾ ضد المرأة و كما جاء فً المادة 

عصبٌة  إلٌهفعل عنٌؾ تدفع  أي -العنؾ ضد المرأة  -ٌعنً تعبٌر  اإلعبلن)ألؼراض هذا 

معاناة للمرأة سواء من الناحٌة  أو أذىٌترتب علٌه  أنٌرجح  آوالجنس وٌترتب علٌه 

النفسٌة بما فً ذلك التهدٌد بؤفعال من هذا القبٌل او القسر او  أوالجنسٌة  أوالجسمانٌة 



 

 

 

9 

كان لنا هذا التعرٌؾ  (.امة او الخاصةالحرمان التعسفً من الحرٌة سواء ذلك فً الحٌاة الع

 عنفاً منطلقاً معٌارٌاً لوضع الممارسات التً ٌتمثل فٌها سوء التعامل مع المرأة  بوصفها 

ضمن محٌط األسرة أو المجتمع ...وما ٌهمنا فً مجال بحثنا هذا هو ٌسوغ إضفاء  سواء أكان

الشرعٌة  لهذا العنؾ وٌحمٌه ضمن توجهات الدولة من خبلل تشرٌعاتها وسٌاساتها الثابتة 

وهذا ٌشمل كافة اآللٌات والتشرٌعات المتخذة من قبل مإسساتها التً تكرس التمٌٌز ضد 

ؾ ضدها ونشمل بالذكر حاالت القتل ؼسبلً للعار وهجر الزوجة المرأة وتجٌز ممارسة العن

وضرب الزوجة وتجود باألعذار المخففة على مرتكبٌها )على سبٌل المثال ال الحصر(، أما 

 -فقد وصفه  كما جاء بـ : العالمً لمناهضة العنؾ ضد المرأة اإلعبلن

الذي ترتكبه الدولة أو تتؽاضى )العنؾ البدنً والجنسً والنفسً  -)ج( تنص على: ٕالمادة 

 عنه أٌنما وقع(

وبذلك ٌكون العنؾ المإسساتً كامناً إما فً دستور الدولة أو قوانٌنها أو أي أمر أو قرار 

ٌصدر عن مإسسات الدولة. األمر نفسه ٌنطبق حتى على السٌاسة التً تنتهجها مإسسات 

 نفاً ضد المرأة .الدولة مع النساء والتً من شؤنها أن تشكل تمٌٌزاً أو ع

 

لجنة فالعنؾ  المسلط على المرأة هو شكل من أشكال التمٌٌز ضد المرأة مبدأ إتخذته   

ضمن التوصٌة العامة  44ٕٔفً الدورة الحادٌة عشرة  القضاء علً التمٌٌز ضد المرأة

العنف القائم على أساس نوع الجنس هو شكل من أشكال التمٌٌز ٌكبح قدرة ) ٔ/  4ٔ

 . على التمتع بحقوقها وحرٌاتها على أساس المساواة مع الرجل(المرأة 

 

 المبحث الثانً

 موقف الدستور العراقً من المساواة 

( من الدستور العراقً على المساواة بٌن العراقٌٌن، هذه  المساواة تتجاوز ٗٔأكدت المادة )

القومٌة أو االصل أي شكل من أشكال التمٌٌز سواء كان بسبب جنس اإلنسان أو  العرق أو 

أو اللون أو الدٌن أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو  الوضع االقتصادي أو المركز 

 االجتماعً.

 

ووفقاً لهذا النص من المفروض أن  ٌتساوى العراقٌون فً الحقوق والواجبات وفقا 

الفكرة لمواطنتهم التً جعلها الدستور األساس الذي ترتكز علٌه فكرة المساواة. إن هذه 

السامٌة تمثل إلى درجة كبٌرة مقدار الوعً والتطور فً المجتمع الذي ٌجسد هذه المساواة 

وٌإمن بها عملٌا وٌمارسها على أرض الواقع. إذ تعنً اإلقرار بحق اآلخر فً الحٌاة 

والمشاركة الفعلٌة فً الحٌاة السٌاسٌة، وهذه المساواة ركٌزة من ركابز الممارسة 

 العراق، ولبنة أساسٌة لبناء أركان دولة متٌنة  وتعتمد األسس القانونٌة. الدٌمقراطٌة فً



 

 

 

1 

إذن ال فرق بٌن العراقً والعراقً أمام القانون ألي سبب من األسباب المشار إلٌها  
فالكل ٌتمتع بالحقوق التً نصت علٌها القوانٌن العراقٌة .. كما أشار  ،بنص المادة الدستورٌة

كل ما من شؤنه أن ٌكون عنفاً أو تعسفاً سواء أكان ضمن إطار  الدستور صراحة على منع
تمنع كل أشؽال العنؾ والتعسؾ ) 4ٕاألسرة أم فً المجتمع وبنص الفقرة رابعاً من المادة 

 فً األسرة والمدرسة والمجتمع(.
  

 مواقع التمٌٌز فً التشرٌعات العراقٌة 

نفسها وال فً بعض اإلجراءات التنفٌذٌة لكننا ال نجد المساواة الفعلٌة ضمن القوانٌن 

الصادرة عن مإسسات الدولة، وهذا جانب ؼاٌة فً األهمٌة أن ٌكون القانون فٌه حامٌاً 

لضحاٌا العنؾ القابم  على اساس النوع اإلجتماعً وهذا ما سٌكون فً محاور الفصول 

 البلحقة تباعاً.
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 الفصل الثانً
 العقوباتقانون 

:أصل كلمة جرٌمة من جرم بمعنى كسب وقطع كما تعنً التعدي  تعرٌؾ الجرٌمة لؽةً  
والذنب. فالجرٌمة هً إتٌان فعل أو ترك فعل صادر عن  والجرٌمة تعنً الجناٌة والذنب

إرادة جنابٌة إضراراً بمصلحة اجتماعٌة حماها المشرع بقواعد تجرمه وتعاقب علٌه 
  جزابٌاً.

جزاء وعبلج ٌفرض باسم المجتمع على شخص مسوإل جزابٌا عن  فهًة أما العقوب
إن القوانٌن العقابٌة   .جرٌمة بناء على حكم قضابً صادر من محكمة جزابٌة مختصة

جابت من أجل معاقبة الجناة أي مرتكبً الجرابم وردع من له رؼبة أو توجه فعلً 
إلقترافها وهً بذلك تصلح الجناة وتحافظ على المجتمعات من اإلنحراؾ و لتساهم فً خلق 
مجتمع مستقر، فإما أن ٌكون ضمن القانون او أن ٌشكل عنفاً ضد شرٌحة معٌنة من 

فٌكون والحال هذه قد جانب كل المبادئ اإلنسانٌة والدستور العراقً وهذا ما  المجتمع
 سنتاوله فً هذا المبحث.

 

 المبحث األول 

 إباحة الفعل الجرمً

هذا ما ٌدلل على توجه المشرع إلباحة فعل جرمه القانون بشكل عام إال أنه استثناه من 

  -من القانون: ٔٗن المادة وصؾ األفعال الجرمٌة وكما جاء فً الفقرة االولى م

 )تؤدٌب الزوج لزوجته .....فً حدود ما هو مقرر شرعاً أو قانوناً أو عرفاً(. 

بموجب هذا السماح القانونً للزوج تكون ممارسته للعنؾ ضد زوجته وحتى أطفاله خارج    

التً   نطاق المسابلة القانونٌة، وترك القانون للعرؾ والشرع تحدٌد هذه األفعال وأنواعها

ٌختلؾ تقدٌرها من شخص إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى. إن األعراؾ السابدة فً منطقة 

تختلؾ عنها فً األخرى و قد ٌكون ضرب الزوجة مؤلوفاً وطبٌعٌاً لدى منطقة معٌنة، إال 

أنه لم ٌكن هكذا فً منطقة أخرى. هذا من جانب ومن جانب آخر تتفاوت الخلفٌة الثقافٌة 

 نفسهم  وبناءاً علٌه ستتفاوت األحكام الصادرة من المحاكم بهذا الخصوص.بٌن القضاة أ

فضبل عن مقدمة المادة توحً بشكل صرٌح أن ما سٌقوم به الزوج من فعل التؤدٌب سٌشكل 

 جرٌمة عندما ابتدأت المادة بعبارة )ال جرٌمة(.

حدود األدب، افترض القانون أن الزوجة هً وحدها من تستحق التؤدٌب كونها تخرج عن  

أما الزوج فهو مصون. فً حٌن لو الزوجة قامت بتؤدٌب زوجها فؤنها سوؾ تعرض أمام 

( الن القانون لم ٌعطها ٙٔٗ-ٓٔٗالمحكمة وٌحكم علٌها بجرٌمة اإلٌذاء بموجب المواد )

هً أٌضا أسوة بالرجل حق تؤدٌب زوجها مهما بلؽت به سوء طباعه وسلوكه و الذي 

 ه عنها.ٌستحق أن ٌتم تؤدٌب
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من الدستور العراقً  ٗٔإحتواء القانون على هذا النفس التمٌٌزي ٌتعارض وأحكام المادة 

التً تقر بؤن العراقٌون متساوون أمام القانون دون تمٌٌز بسبب الجنس و ما الى ذلك، كما 

من الدستور العراقً التً تقرر فً فقرتها الرابعة )تمنع  4ٕأنها تتعارض وأحكام المادة 

لعنؾ والتعسؾ فً األسرة والمدرسة والمجتمع(، وال نزال نترقب صدور قانون كل أشكال ا

 الحد من العنؾ األسري عله ٌشكل حداً لممارسة الزواج للعنؾ ضد نسابهم. 

 9ال ٌقؾ األمر عند مخالفة هذه المادة للدستور العراقً فقط  وإنما تشكل انتهاكا للمــــادة 

لمدنٌة والسٌاسٌة التً تنص على: )ال ٌجوز إخضاع احد من العهد الدولً الخاص بالحقوق ا

)ج(  ٕللتعذٌب وال للمعاملة أو العقوبة القاسٌة أو البلإنسانٌة أو الحاّطة بالكرامة(. اما المادة 

من اتفاقٌة القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأة التً تنص على: )فرض حماٌة 

ة مع الرجل وضمان الحماٌة الفعالة للمرأة عن طرٌق قانونٌة لحقوق المرأة على قدم المساوا

المحاكم ذات االختصاص والمإسسات العامة األخرى فً البلد، من أي عمل تمٌٌزي(. كبل 

لسنة  ٙٙو  49ٓٔلسنة  4ٖٔمن العهد واالتفاقٌة قد صادق علٌهما العراق بالقانونٌن 

والتً قرر  41ٌٖٔب لسنة على التوالً، كما أنها تخالؾ اتفاقٌة مناهضة التعذ 41ٙٔ

 العراق المصادقة علٌها.

 

 المبحث الثانً

 النصوص المتعلقة بالجرائم الماّسة باالسرة

 ( من القانون تنص على:33ٖالمادة )

)تعاقب بالحبس الزوجة الزانٌة ومن زنا بها، وٌعاقب بالعقوبة ذاتها الزوج إذا زنى فً  

 منزل الزوجٌة(.

كل القٌم الدٌنٌة و اإلنسانٌة والقانونٌة لما لها من آثار مدمرة إن جرٌمة الزنى  مرفوضة ب

لؤلسرة والفرد لكن أن تعاقب الزوجة على هذه الجرٌمة بشكل مطلق وٌستثنى الزوج من 

العقوبة إال فً حال إرتكابه الجرٌمة فً دار الزوجٌة معنى ذلك أن القانون أجاز له إقتراؾ 

ة  هذه المادة تتعارض مع مبدأ المساواة مع القانون الذي الزنى، لكن بعٌدا ً عن دار الزوجٌ

من الدستور التً نصت فً  ٕمن الدستور العراقً كما تتقاطع مع المادة  ٗٔورد فً المادة 

الفقرة )أوال / أ( على )ال ٌجوز سن قانون ٌتعارض مع ثوابت أحكام اإلسبلم( ومن الثوابت 

ٌم فً عقوبة جرٌمة الزنا )الزانٌة والزانً الواضحة الصرٌحة ما ورد فً القران الكر

فاجلدوا كل واحد منهما مابة جلدة(، وقد ساوى القرأن فً العقوبة، إذ لم ٌمٌز بٌن المرأة 

من  ٕٙوالرجل فٌما ٌتعلق بجرٌمة الزنى، فضبل عن أن المادة أعبله تشكل انتهاكا للمادة 

تنص على ) الناس جمٌعاً سواء أمام  العهد الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة التً

القانون وٌتمتعون دون أي تمٌٌز بحق متساو فً التمتع بحماٌته. وفً هذا الصدد ٌجب أن 



 

 

 

ٔٔ 

ٌحظر القانون أي تمٌٌز وان ٌكفل لجمٌع األشخاص على السواء حماٌة فعالة من التمٌٌز 

سٌا أو ؼٌر سٌاسً أو ألي سبب كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللؽة أو الدٌن أو الرأي سٌا

 األصل القومً أو االجتماعً أو الثروة أو النسب أو ؼٌر ذلك من األسباب(.

 

 

 ( من القانون:8ٖٓالمادة )

 )كل زوج حرض زوجته على الزنا فزنت بناًء على هذا التحرٌض ٌعاقب بالحبس(.

حالة قٌامها ٌعفى الزوج الذي ٌحرض  زوجته على الزنا إن لم تفعل   إال أنه ٌعاقب فً 

بفعل الزنا بناءاً على تحرٌضه. وهذا أمر خطٌر فمجرد تحرٌضه لها على الزنى هو جرٌمة 

بحد ذاتها  وٌسكت القانون عن محاسبته علٌها، األمر الذي سٌسمح بعدم سماع  شكوى 

الزوجة التً حرضها زوجها على الزنى ولم تقم به ببساطة كونها لم تزن بناءاً على 

من اتفاقٌة  ٙالمادة تشكل إنتهاكاً لكرامة المرأة ووفقاً لما نصت علٌه  المادة تحرٌضه. هذه 

القضاء على كافة أشكال التمٌٌز ضد المرأة )تتخذ الدول األطراؾ جمٌع التدابٌر المناسبة 

  بما فً ذلك التشرٌعً منها لمكافحة جمٌع أشكال االتجار بالمرأة واستؽبلل بؽاء المرأة(.

ومن جهة أخرى فإن العقوبة المنصوص علٌها ضمن المادة المشار إلٌها ال هذا من جهة 

تتناسب وحجم وتؤثٌر الجرٌمة فً المجتمع  فعقوبة الحبس دون تحدٌد حداً أدنى لها وعقوبة 

ساعة إلى خمس سنوات مما ٌعطً الؽطاء القانونً للمحكمة أن  ٕٗالحبس تتراوح من 

تصدر قرارها مع وقؾ التنفٌذ . فً حٌن أن جرٌمة  تحبس الزوج لٌوم أو بضعة أٌام  وقد

كهذه تستحق اشد العقوبات كونها جرٌمة تمس كرامة المرأة وأخبلقها  وتحبط القٌم العابلٌة. 

فضبل عن هذه المادة قد قصرت صفة المجنً علٌها بالزوجة فً حٌن هناك قضاٌا كثٌرة قد 

فؤنها أٌضا تستحق أن تشمل بالحماٌة. ألن  تكون فٌها المجنً علٌها بنت أو حفٌدة الجانً لذا

 هذه الجرٌمة هً جرٌمة سمسرة بالمرأة وذات أبعاد خطٌرة.

 

 المبحث الثالث

النصوص المتعلقة  بالجرائم الماسة بالبنوة ورعاٌة القاصر وتعرٌض الصغار والعجزة 

 للخطر وهجر العائلة

 

  -( من القانون:8ٖٗالمادة )

 نع عن أداء النفقة المحكوم بها التً نفذ قرارها بدابرة التنفٌذ)تعاقب هذه المادة من ٌمت

ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على سنة وبؽرامة ال تزٌد على مابة دٌنار أو بإحدى هاتٌن 

العقوبتٌن. إن عقوبة ضبٌلة كهذه ال تتناسب مع ضرورة تقٌٌد المحكوم بتؤدٌة النفقة وال 

تلزمه بشكل جدي بتؤدٌة النفقة للزوجة وأطفالها  وال تشكل ردعاً للمتخلؾ عن األداء و ال 

حتى لآلخرٌن المذكورٌن فً المادة أعبله التً تنص على: من صدر علٌه حكم قضابً 
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واجب النفاذ باداء نفقة لزوجه او احد من اصوله او فروعه او الي شخص آخر او بادابه 

لك خبلل الشهر التالً حضانة او رضاعة او سكن وامتنع عن االداء مع قدرته على ذ

الخباره بالتنفٌذ ٌعاقب بالحبس مدة سنة وبؽرامة ال تزٌد على مابة دٌنار او باحدى هاتٌن 

 العقوبتٌن(.

وال ٌجوز تحرٌك الدعوى اال بناء على شكوى من صاحب الشؤن وتنقضً الدعوى بتنازله 

االداء قد حصل بعد  عن شكواه او بابداء المشكو منه ما تجمد بذمته فاذا كان التنازل او

 صدور حكم فً الدعوى، اوقؾ التنفٌذ.

 

 

 المبحث الرابع

 النصوص المتعلقة بجرائم القتل العمد

 

 -( من القانون:4ٓٗالمادة ) 

)ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على ثبلث سنوات من فاجؤ زوجته أو إحدى محارمه فً حالة 

فقتلهما فً الحال أو قتل احدهما أو  تلبسها بالزنا أو وجودها فً فراش واحد مع شرٌكها

 اعتدى علٌهما أو على احدهما اعتداء أفضى إلى الموت أو إلى عاهة مستدٌمة(.

 

تمنح هذه المادة وبموجب نصها الصرٌح تخفٌفاً لعقوبة القاتل الذي ٌفاجؤ زوجته أو إحدى 

ما أو ٌقتل محارمه فً حال تلبسها بالزنى أو وجودها مع شخص ٌشاركها الفراش، فٌقتله

أحدهما أو ٌإذٌهما أو ٌإذي أحدهما وتنص على عقوبة الحبس الذي ال ٌتجاوز الثبلث 

سنوات ولم تشر إلى حد ٍ أدنى للعقوبة بمعنى أن بمقدور المحكمة أن تحكم بٌوم حبس واحد 

أو توقؾ تنفٌذ الحكم، هذا الجواز منح حصراً للرجل دون المرأة فالقانون العراقً ال ٌساوي 

قوبته على حالة التلبس بالزنى بٌن الرجل والمرأة وٌظهر التمٌٌز ضد المرأة فً صورة بع

نص قانونً، حٌث ٌواجه الرجل تخفٌض العقوبة حٌنما ٌقتل المرأة حال تلبسها بالزنا أو 

وجودها فً فراش واحد مع شرٌكها .ولم ٌقتصر الحال على القانون العراقً فحسب بل أن 

ي واألردنً والمؽربً والسوري واللبنانً واللٌبً قد اعتبرت قتل كل من القانون المصر

الزوج لزوجته متلبسة بالزنا عذرا مخففا وبعضهم أعفى الزوج من العقاب حالهم حال 

المشرع العراقً إال أن القانون الجزابري كان له موقفاً  إنسانٌاً ًفً هذا الصدد حٌث نصت 

ري والتً تنص على )ٌستفٌد مرتكب القتل أو الجرح من قانون العقوبات الجزاب 94ٕالمادة 

أو الضرب من األعذار إذا ارتكبها أحد الزوجٌن على الزوج اآلخر أو على شرٌكه فً 

اللحظة التً ٌفاجبه فٌها فً حالة تلبس بالزنى( موقؾ القانون الجزابري ساوى بالعقوبة إذا 

 دأ المساواة فً القانون.أرتكبت الجرٌمة من أحد الزوجٌن بذلك ٌكون قد طبق مب



 

 

 

ٖٔ 

من قانون العقوبات العراقً حصر كافة الصبلحٌات بٌد الجانً فهو  4ٓٗإن نص المادة     

من ٌقدر الحالة دون أي تحقٌق وهو من ٌقرر القتل وهو من ٌنفذ وهذا السٌاق سٌعٌدنا إلى 

بلحٌات قانون الؽاب وٌمنح لؤلفراد سلطة القضاء فضبلً عن أن ذلك ٌمنح كل هذه الص

وكذلك  ٗٔللرجل دون المرأة وهذا بحد ذاته ٌتقاطع مع مبدأ المساواة الوارد ضمن المادة 

الفقرة الرابعة من الدستور والتً تمنع كل أشكال العنؾ والتعسؾ فً األسرة والمدرسة  4ٕ

من العهد الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة  ٕٙوالمجتمع ،فضبل عن تقاطعها مع والمادة 

 ٌة والمشار إلٌها آنفاً.والسٌاس

وإذ أن االتجاه العالمً الٌوم نحو إلؽاء عقوبة اإلعدام من التشرٌعات لما قد ٌنجم عنها من   

أخطاء فً الحكم بها ضد أبرٌاء. فاألجدر إذن أن تلؽى أٌضا هذه المادة التً تسمح للؽٌر 

 بالحكم باإلعدام وتنفٌذه ضد بعضهم البعض. 

التً تنص على 9ٓٗتشكل تناقضا مع توجه المشرع فً المـــــادة  فضبل عن أن هذه المادة

منح األم التً تقتل ولٌدها الذي حمــــلت به سفاحاً التقاء العار، عذراً مخففاً قد ٌعفٌها من 

العقاب، فكٌؾ ٌسمح أصبل بقتلها إذا ما زنت واكتشؾ زوجها أو محرمها ذلك وفً نفس 

خفاء وحملت وقتلت ولٌدها فإنها معذورة وتستحق تخفٌؾ الوقت إذا ما ارتكبت الزنى فً ال

 العقاب عنها، وهذا تناقض تشرٌعً.

إن فً كل ذلك تناقض كبٌر مع مبادئ حقوق اإلنسان والمواثٌق الدولٌة التً تنص على 

 حقوق اإلنسان، والدستور العراقً.

 

 المبحث الخامس

 نسان وحرمت النصوص المتعلقة بالجرائم الماسة باألخالق وحرٌات اإل

 

من األمور التً تكرس التمٌٌز ضد المرأة وتنتهك كرامتها وشخصها هو التساهل مع من 

ٌنتهك جسد المرأة أو باألحرى مكافبته على فعلة بإٌقاؾ العقاب عنه أو إٌقاؾ أي إجراء 

من  41ٖجزابً بحقه لو تزوج هذا الجانً بالمجنً علٌها وهذا ما تضمنته أحكام المادة 

العقوبات )إذا عقد زواج صحٌح بٌن مرتكب إحدى الجرابم الواردة فً هذا الفصل  قانون

وبٌن المجنً علٌها أوقؾ تحرٌك الدعوى والتحقٌق فٌها واإلجراءات األخرى وإذا كان قد 

 صدر حكم فً الدعوى أوقؾ تنفٌذ الحكم.

بطبلق صادر إذا انتهى الزواج  –حسب األحوال  –وتستؤنؾ إجراءات الدعوى أو التنفٌذ 

من الزوج بؽٌر سبب مشروع أو بطبلق حكمت به المحكمة ألسباب تتعلق بخطؤ الزوج أو 

سوء تصرفه وذلك قبل انقضاء ثبلث سنوات على وقؾ اإلجراءات. ٌكون لبلدعاء العام 

وللمتهم وللمجنً علٌها ولكل ذي مصلحة طلب وقؾ تحرٌك الدعوى والتحقٌق واإلجراءات 

)الجرابم التً (. حسب األحوال -لب استبناؾ سٌرها أو تنفٌذ الحكم وتنفٌذ الحكم أو ط



 

 

 

ٔٗ 

تضمنها الفصل المشار إلٌه موجودة ضمن المطلب السادس: الجرابم المخلة باألخبلق 

 واآلداب العامة(.  

لتجعل من هذا  419ٔلسنة  4ٔمن الجدٌر بالذكر من أن هذه المادة قد عدلت بالقانون رقم 

من قانون العقوبات، إال انه  ٖٔٔو  ٖٓٔؽرض تطبٌق أحكام المادتٌن الزواج عذرا مخففا ل

منه قرر  ٔفً القسم الثانً البند  ٖٕٓٓلسنة  9بصدور أمر سلطة االبتبلؾ المإقتة رقم 

من قانون العقوبات وهو ما ٌعنً تعطٌل أو وقؾ العمل  41٘ٔتطبٌق الطبعة الثالثة لسنة 

 4ٔمن تعدٌبلت، وعلٌه فان التعدٌل رقم  41٘ٔللسنة  بما لحق القانون بعد الطبعة الثالثة

الصادر من مجلس قٌادة الثورة الذي عد زواج الجانً من المجنً علٌها عذرا  419ٔلسنة 

 ٖٕٓٓلسنة  9مخففا ولٌس معفٌا من العقاب قد تم إلؽابه بموجب أمر سلطة االبتبلؾ رقم 

 وعد هذا الزواج عذرا معفٌا من العقوبة.

تشكل اخطر أنواع االنتهاكات لحقوق المرأة ، حٌث أنها تمس كرامتها وإنسانٌتها  هذه المادة

وهً فً ذات الوقت تكرٌس بشع ألعراؾ وتقالٌد بالٌة دابما تقع ضحٌتها المرأة وال عبلقة 

لها بؤحكام اإلسبلم وال بؤي دٌن آخر وال بالقٌم النبٌلة ، فإضافة إلى أنها ضحٌة لشخص شاذ 

تحمٌه من العقاب بتزوجها منه رؼماً عن مشاعرها ووفقاً لؤلعراؾ نفسها  وفاسد ببل قٌم

 إتقاءاً لعار لم تصنعه بٌدها.     

إن المجتمع الدولً عد جرابم االؼتصاب وانتهاك العرض، جرابم ضد اإلنسانٌة وجرابم 

 ٌد.حرب ٌستحق مرتكبها أقسى العقوبات ، ونحن نكافا مرتكبها ونهّون علٌه من اجل التقال

 وكنا نتؤمل أن تشمل هذه المادة بالتشدٌد بالعقاب الذي أصدرته سلطة االبتبلؾ باألمر 

حول تعدٌل قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزابٌة  ٖٕٓٓ( لسنة ٖٔرقم )

الذي قرر فً القسم الثالث منه فرض عقوبة السجن مدى الحٌاة لمرتكب جرٌمة المادة 

(، إال أن هذا األمر لم 4ٖٙسنة لمرتكب جرٌمة المادة ) ٘ٔالسجن ( وفرض عقوبة 4ٖٖ)

ٌلتفت إلى بشاعة وخطورة هذا االنتهاك واالمتهان لحقوق المرأة وكرامتها وانسانٌتها. لكننا 

اآلن ننبه له والى خطورته وعدم عدالة هذه المادة وعدم إنصافها لٌس فقط للمرأة وإنما 

عراقً أن ٌلتفت لخطورة هذه المادة وان ال ٌسمح بهذا للمجتمع بكامله وعلى المشرع ال

االلتفاؾ المهٌن على القانون للتخلص من العقاب وان ٌبادر إلى إلؽاء هذا العذر من القانون 

 حتى ال ٌتم استؽبلله بما ٌسًء لئلنسان وللمجتمع.

 

 ( فتقرر ان :3ٕٗالمادة )

ة فً هذا الفصل )فصل االحتجاز )إذا عقد زواج صحٌح بٌن مرتكب إحدى الجرابم الوارد

وخطؾ األشخاص( وبٌن المجنً علٌها ، أوقؾ تحرٌك الدعوى والتحقٌق فٌها واإلجراءات 

 األخرى وإذا كان قد صدر حكم فً الدعوى أوقؾ تنفٌذ الحكم.



 

 

 

ٔ٘ 

إذا انتهى الزواج بطبلق صادر  –بحسب األحوال  –وتستؤنؾ إجراءات الدعوى أو التنفٌذ 

ب مشروع أو بطبلق حكمت به المحكمة ألسباب متعلقة بخطؤ الزوج أو من الزوج بؽٌر سب

 سوء تصرفه وذلك قبل انقضاء ثبلث سنوات على وقؾ اإلجراءات(.

( بشؤن تعدٌل قانون العقوبات ٖٔصدر أمر سلطة االبتبلؾ المإقتة رقم ) ٖٕٓٓوفً سنة 

منه أن )ٌعلق بموجب  (ٖ( الفقرة )ٕوقانون أصول المحاكمات الجزابٌة، وقرر فً القسم )

( من قانون العقوبات التً تنص على توقٌؾ اإلجراءات 9ٕٗهذا األمر تنفٌذ أحكام المادة )

 القضابٌة ضد المتهم بارتكاب الجرٌمة إذا تزوج من ضحٌته(.

( ٌنطبق 41ٖفً الحقٌقة ما اوضحناه من تعرض حقوق المرأة لبلنتهاك بموجب المادة )

مهانة واحدة والتؤثٌر هو ذات التؤثٌر والظلم والبل أنصاؾ والتمٌٌز ( الن ال9ٕٗعلى المادة )

هو ذاته فً المادتٌن. ولكن األمر الجٌد هنا أن سلطة االبتبلؾ المإقتة كانت قد التفتت لهذا 

األمر هنا فقط فً هذه المادة وعلّقت العمل بها أي إنها لم تلؽها بل فقط علقت العمل بها 

نتباه إلى خطورة نتابج هذه المادة على اإلنسانٌة والمجتمع. إال أن وهذا بحد ذاته ٌعنً اال

هذا األمر سٌمّكن الجانً فً جرٌمة الخطؾ من اإلفبلت من العقاب وذلك بؤن ٌقوم 

باؼتصاب من اختطفها ثم ٌعرض الزواج منها حتى ٌتمتع بالعذر المعفً من العقاب الذي 

لطة االبتبلؾ بتعلٌق العذر المعفً ومعاقبة ( ولم ٌشملها قرار س 41ٖجاءت به المادة )

 الجانً بما ٌستحقه من عقاب. 

وفضبل عما اوضحناه من تؤثٌرات هذه المواد السلبٌة القرٌبة والبعٌدة المدى، نود أن ننبه 

( التً ستولد خطورة موضوعٌة اشد تؤثٌرا وهً أن 9ٕٗإلى الخطورة الشكلٌة للمادة )

مر صادر من سلطة االبتبلؾ المإقتة، ال بل انه فً ما ٌتعلق تعدٌل هذه المادة ُبنً على أ

 بهذه المادة فؤن تنفٌذ أحكامها معلق ولٌست ملؽاة، أن وجه الخطورة ٌتجسد 

  -باالتً:

 

( من الدستور العراقً تقرر )تبقى التشرٌعات النافذة معموال بها، ما لم تلػ ٖٓٔإن المادة )

 أو تعدل وفقا ألحكام هذا الدستور(.

هنا مكمن الخطورة، أي أن هذه المادة ممكن جدا أن ترجع إلى ما كانت علٌه قبل صدور 

قوانٌن وقرارات التعدٌل وتعود إلى العذر المعفً من العقاب للجناة المؽتصبٌن والخاطفٌن، 

من الدستور إلؽاء كل ما هو صادر عن  ٖٓٔإذا ما قرر مجلس النواب بموجب المادة 

و سلطة االبتبلؾ المإقت، مع مبلحظة انه كان هناك قرار لمجلس مجلس قٌادة الثورة أ

 ٌقررماٌلً: ٕٔٓٓلسنة  ٙقٌادة الثورة المنحل بالرقم 

( من قانون العقوبات العراقً ٖٓٔ)أوال: ٌعتبر عذرا مخففا ألؼراض تطبٌق حكم المادة )

 قٌام من قتل زوجته أو إحدى محارمه بباعث شرٌؾ،  4ٙ4ٔ( لسنة ٔٔٔالرقم )
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ثانٌاً: ٌعاقب باالعدام من ٌقوم بالقتل عمدا بدافع األخذ بالثؤر القاتل المنصوص علٌه فً البند 

)أوال( من هذا القرار، إذ ال تسري علٌه األعذار القانونٌة أو الظروؾ القضابٌة المخففة وال 

 ٌشمل بؤي عفو عام أو خاص.

( سنوات ٖبس مدة ال تقل عن )( سنوات أو بالح9ثالثا: ٌعاقب بالسجن مدة ال تزٌد على )

من فصل أو حاول الفصل عشابرٌا فً الجرٌمة المنصوص علٌها فً البندٌن )أوال( و 

 )ثانٌا( من هذا القرار(.

 ٖٕٓٓلسنة  9هذا القرار لم ٌعد له تطبٌق اآلن بسبب أمر سلطة االبتبلؾ المإقتة رقم 

من الدستور ٌلؽً أوامر  ٖٓٔة ،لكن الخشٌة أن ٌصدر قرار من مجلس النواب تطبٌقا للماد

سلطة االبتبلؾ فٌعود قانون العقوبات إلى ما كان علٌه بتعدٌبلته ومن ضمنها هذه القرارات 

( من ٔ)1ٕٔالتعدٌلٌة التً تشكل انتهاكا لحقوق المرأة. كذلك ولكً ال ٌتم استؽبلل المادة 

عقوبة أو مخففة لها وال قانون العقوبات التً تنص على )األعذار أما أن تكون معفٌة من ال

عذر إال فً األحوال التً ٌعٌنها القانون، وفٌما عدا هذه األحوال ٌعتبر عذرا مخففا ارتكاب 

الجرٌمة لبواعث شرٌفة أو بناء على استفزاز خطٌر من المجنً علٌه بؽٌر حق(، نقول حتى 

مل به استنادا لهذا ال ٌتم استؽبلل هذه المادة لنفس أحكام وموضوع القرار أعبله وإعادة الع

المادة نقترح أن ٌتم إضافة عبارة لهذه المادة تقرر أن )ال ٌعد باعثا شرٌفا القتل أو الجرح 

والضرب واإلٌذاء ؼسبل للعار( السٌما وان هذه المادة بشكلها الذي هً علٌه ٌتناقض 

ة على ( من الدستور العراقً والتً تنص على )تحرص الدولٕالفقرة )  ٘ٗوأحكام المادة 

النهوض بالقبابل والعشابر العراقٌة النبٌلة بما ٌساهم فً تطوٌر المجتمع ، وتمنع األعراؾ 

العشابرٌة التً تتنافى مع حقوق اإلنسان(، إذ أن عملٌة القتل أو اإلٌذاء تحت ؼطاء ؼسل 

العار هً نتاج أعراؾ عشابرٌة وتقالٌد قبلٌة تتنافى وحقوق اإلنسان، السٌما استنادا لما 

منصوص علٌه فً المواثٌق الدولٌة المصادق علٌها من قبل العراق كاتفاقٌة القضاء كافة 

أشكال التمٌٌز ضد المرأة والعهد الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة واإلعبلن 

 العالمً لحقوق اإلنسان. 

در فً الصا ٗٔأما فً إقلٌم كردستان فقد اصدر المجلس الوطنً الكردستانً القرار رقم 

و الذي ٌنص على: )تعد جرٌمة القتل بدافع ؼسل العار جرٌمة عادٌة ال ٕٕٓٓ/1/ٗٔ

 ٌستحق مرتكبها أن ٌمنح أي عذر قانونً مخفؾ للعقاب(. 

بقى لنا أن نقول بؤن الجهود المبذولة لرفع المواد المكرسة للعنؾ ضد المرأة من قانون 

رة حقوق اإلنسان ووزارة الدولة لشإون العقوبات لم تفلح فً مسعاها، إذ قامت كل من وزا

والتً  ٗٔالمرأة المنحلتٌن بمساهمة من منظمات المجتمع المدنً وانطبلقاً من أحكام المادة 

تنص على ما ٌلً )العراقٌون متساوون أمام القانون دون تمٌٌز بسبب الجنس أو العرق أو 

أو الرأي أو الوضع االقتصادي  القومٌة أو األصل أو اللون أو الدٌن أو المذهب أو المعتقد

أو االجتماعً( باتخاذ خطوات إٌجابٌة وفاعلة لرفع المواد المكِرسة للتمٌٌز ضد المرأة فً 

نصوص القوانٌن من خبلل رفع الدراسات القانونٌة إلى الجهات ذات العبلقة بإلؽاء تلك 
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قدور أن تلؽى هً القوانٌن وتعدٌلها، إال أن ذلك اصطدم بحاجز األعراؾ والتً لٌس بالم

األخرى بتشرٌع حٌث إن ذلك ٌستلزم وقتاً وجهداً كبٌرٌن. هذا ما تم إقراره ضمن التقرٌر 

الرسمً الرابع والخامس والسادس لدولة العراق المقدم إلى لجنة إتفاقٌة القضاء على كافة 

 أشكال التمٌٌز ضد المرأة.

 

 المبحث السادس

 الجرائم المخلة باألخالق واآلداب العامة 

 االغتصاب واللواط وهتك العرض()

 4ٖٖالمادة 

ٌعاقب بالحبس المإبد او المإقت كل من واقع أنثى بؽٌر رضاها أو الط بذكر أو أنثى  -ٔ)

بموجب قرار مجلس قٌادة الثورة  4ٖٖ( من المادة ٔبؽٌر رضاه أو رضاها )عدلت الفقرة )

فً  ٖٖٓٓالمنشور فً الوقابع العراقٌة بالعدد  41٘ٔ/ٔ/ٕٔفً  4ٔالمرقم 

ٕ1/ٔ/ٔ41٘.) 

 ٌعتبر ظرفا مشددا اذا وقع الفعل فً إحدى الحاالت التالٌة: -ٕ

 اذا كان من وقعت علٌه الجرٌمة لم ٌبلػ الثامنة عشرة سنة كاملة.  –أ

ن المتولٌن تربٌته اذا كان الجانً من اقارب المجنى علٌه الى الدرجة الثالثة او كان م  –ب

 او مبلحظته او ممن له سلطة علٌه او كان خادما عنده او عند احد ممن تقدم ذكرهم.

اذا كان الفاعل من الموظفٌن او المكلفٌن بخدمة عامة او من رجال الدٌن او االطباء   –ج

 واستؽل مركزه او مهنته او الثقة به.

وا فً التؽلب على مقاومة المجنى علٌه اذا ساهم فً ارتكاب الفعل شخصان فؤكثر تعاون –د

 او تعاقبوا على ارتكاب الفعل.

 اذا أصٌب المجنى علٌه بمرض تناسلً نتٌجة ارتكاب الفعل. –هـ

 اذا حملت المجنى علٌها أو أزالت بكارتها نتٌجة الفعل. –و

 إذا أفضى الفعل الى موت المجنى علٌه كانت العقوبة السجن المإبد. –ٖ

لمجنى علٌها بكرا فعلى المحكمة ان تحكم لها بتعوٌض مناسب. صدر قرار اذا كانت ا  –ٗ

عاقب باإلعدام كل من واقع انثى من  491ٔ/ٗ/ٔٔفً  11ٗمجلس قٌادة الثورة برقم 
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اقاربه الى الدرجة الثالثة بدون رضاها، وكانت قد أتمت الخامسة عشرة من العمر، وافضى 

ازالة بكارتها. ٌذكر ان سلطة االبتبلؾ المإقتة قد الفعل الى موتها، او ادى الى حملها او 

حزٌران  ٓٔالمإرخ فً  ٖالقسم  9علقت العمل بعقوبة االعدام بموجب امرها المرقم 

، اما العقوبات المفروضة على مرتكبً جرابم االؼتصاب واالعتداء الجنسً فتكون ٖٕٓٓ

( ٔالفقرة ) ٖٔلقرار رقم بالسجن مدى الحٌاة والتً ال تنتهً اال بوفاة المجرم بحسب ا

 ٖالصادر عن سلطة االبتبلؾ المإقتة، ثم صدر امر برقم  ٖٕٓٓ/ اٌلول / 9ٔالمإرخ فً 

لسنة  ٖعن الحكومة العراقٌة المإقتة  بموجبه اعادة العمل بعقوبة االعدام رقم  ٕٗٓٓلسنة 

ٕٓٓٗ.) 

 

 4ٖٗالمادة 

بس من واقع فً ؼٌر حالة ٌعاقب بالسجن مدة ال تزٌد على سبع سنوات او بالح -ٔ) 

الزواج انثى برضاها او الط بذكر او انثى برضاه او رضاها اذا كان من وقعت علٌه 

 الجرٌمة قد اتم الخامسة عشرة من عمره ولم ٌتم الثامنة عشرة سنة.

وتكون العقوبة السجن مدة ال تزٌد على عشر سنٌن اذا كان من وقعت علٌه الجرٌمة دون 

 املة من العمر.الخامسة عشرة سنة ك

( ٌٕعتبر ظرفا مشددا اذا وقع الفعل فً احدى الحاالت المنصوص علٌها فً الفقرة ) –ٕ

 .4ٖٖمن المادة 

 واذا كانت المجنى علٌه بكرا فعلى المحكمة ان تحكم بتعوٌض مناسب(. –ٖ

 

 4ٖ٘المادة 

د ذلك )من اؼوى انثى اتمت الثامنة عشرة من العمر بوعد الزواج فواقعها ثم رفض بع

 الزواج بها ٌعاقب بالحبس(.

 

 4ٖٙالمادة 

ٌعاقب بالسجن مدة ال تزٌد على سبع سنوات او بالحبس من اعتدى بالقوة او التهدٌد او  -ٔ)

بالحٌلة او بؤي وجه آخر من اوجه عدم الرضا على عرض شخص ذكرا او انثى او شرع 

 فً ذلك.
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العمر ثمانً عشرة سنة او كان مرتكبها فاذا كان من وقعت علٌه الجرٌمة لم ٌبلػ من  – ٕ

تكون العقوبة السجن مدة ال تزٌد على عشر  4ٖٖ( من المادة ٕممن اشٌر الٌهم فً الفقرة )

الى السجن لمدة خمس عشرة سنة  4ٖٙسنٌن )شددت العقوبة المنصوص علٌها فً المادة 

ادر عن المدٌر الص ٖٕٓٓاٌلول  ٖٔالمإرخ فً  ٕالفقرة  ٖالقسم  ٖٔبموجب االمر رقم 

 االداري لسلطة االبتبلؾ المإقتة(.

 

 43ٖالمادة 

)ٌعاقب بالحبس من اعتدى بؽٌر قوة او تهدٌد او حٌلة على عرض شخص ذكرا او انثى 

 ولم ٌتم الثامنة عشرة من عمره.

تكون العقوبة  4ٖٖ( من المادة ٕفاذا كان مرتكب الجرٌمة ممن اشٌر الٌهم فً الفقرة )

 .زٌد على سبع سنوات او الحبس(السجن مدة ال ت

 48ٖالمادة 

)اذا عقد زواج صحٌح بٌن مرتكب احدى الجرابم الواردة فً هذا الفصل وبٌن المجنى 

علٌها اوقؾ تحرٌك الدعوى والتحقٌق فٌها واالجراءات االخرى واذا كان قد صدر حكم فً 

 الدعوى اوقؾ تنفٌذ الحكم.

اذا انتهى الزواج بطبلق صادر  –حسب االحوال  –وتستؤنؾ اجراءات الدعوى او التنفٌذ 

من الزوج بؽٌر سبب مشروع او بطبلق حكمت به المحكمة السباب تتعلق بخطؤ الزوج او 

سوء تصرفه وذلك قبل انقضاء ثبلث سنوات على وقؾ االجراءات. وٌكون لبلدعاء العام 

قٌق وللمتهم وللمجنى علٌها ولكل ذي مصلحة طلب وقؾ تحرٌك الدعوى والتح

 حسب االحوال(. –واالجراءات وتنفٌذ الحكم او طلب استبناؾ سٌرها او تنفٌذ الحكم 
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 الفصل الثالث

 قانون االحوال الشخصٌة

كان العراق والٌة تابعة  للدولة العثمانٌة  وهً دولة إسبلمٌة وكانت تطبق إحكام الشرٌعة  

اإلسبلمٌة وتشرٌعاتها مستمدة من اإلسبلمٌة، لم ٌكن هناك أي مصدر للتشرٌع عدا الشرٌعة 

هذا المصدر، فصدر بناءاً علٌه مجلة األحكام العدلٌة والمتضمنة أحكاما تخص المعامبلت 

المشرعة وفقاً ألحكام المذهب الحنفً حصراً وقانون المرافعات الشرعٌة. بعد انسحاب 

راقٌة ظلت التشرٌعات العثمانٌٌن وبداٌة االحتبلل البرٌطانً والتً انتهت بتؤسٌس الدولة الع

المشار إلٌها مطبقة فً مسابل األحوال الشخصٌة. بعد تؽٌر نظام الحكم من ملكً إلى 

لسنة  11ٔصدر قانون األحوال الشخصٌة المرقم  4٘1ٔتموز  ٗٔجمهوري إثر ثورة 

والذي واجه سبعة عشر تعدٌبلً وقرارات عدٌدة ملحقة به. إعتبر هذا القانون مإسساً  4٘4ٔ

العبلقات بٌن أفراد األسرة لما تضمنه من مبادئ إنسانٌة وأخضع كل العراقٌٌن  لتوازن

تحت مظلته إال الطوابؾ من ؼٌر المسلمٌن وقد حفظ لهم حقهم فً اإلنضواء بظل قوانٌن 

المعدل لم ٌخلو من مكامن  4٘4ٔلسنة  11ٔطوابفهم .إال أن قانون األحوال الشخصٌة رقم 

 وسنتناول أهم مواطن العنؾ والتمٌٌز فً هذا القانون: التمٌٌز والعنؾ ضد المرأة 

 المبحث األول 

 الزواج

عرفه القرآن الكرٌم ) ومن آٌاته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إلٌها وجعل بٌنكم 

 من سورة الروم ٕٔمودًة ورحمة ( اآلٌة 

 -عرفه على انه :المعدل فقد  4٘4ٔلسنة  11ٔأما قانون األحوال الشخصٌة النافذ رقم 

)الزواج هو عقد بٌن رجل وامرأة تحل له شرعاً ؼاٌته إنشاء رابطة للحٌاة المشتركة 

منها. نرى فً هذه المادة إبتعاداً عن المفهوم  ٔالفقرة  ٖوالنسل( كما جاء فً نص المادة 

 -لتالٌة :اإلنسانً لهذه العبلقة أي العبلقة الزوجٌة الدابمة والتً ٌشوبها اللبس من األوجه ا

التعرٌؾ المذكور جوز حل المرأة للرجل شرعاً ولم ٌجوز ذلك للمرأة من الرجل.  -ٔ
من ظاهر النص والحقٌقة ؼٌر ذلك فهو أي عقد الزواج ترابط شرعً حقٌقً بٌن 

 الزوجٌن ٌحل بعضهما لآلخر حلوالً شرعٌا. 
ذكر أن ؼاٌة الزواج هو إنشاء رابطة للحٌاة المشتركة والنسل وهذا ال ٌستقٌم مع زواج   -ٕ

العقٌم أو العاقر الذي ال ٌستطٌع اإلنجاب فهنا ال تكون الؽاٌة من العقد اإلنجاب بل فقط 
الحٌاة المشتركة والتعرٌؾ الوارد عبر عن الحٌاة المشتركة والنسل فً آن واحد دون 

منه على أن الحٌاة المشتركة والنسل ٌكونان ؼاٌة العبلقة الزوجٌة  بشكل تفرٌق، فٌفهم  
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متبلزم واألمر لٌس كذلك فً حال زواج العقٌم وٌبتعد عن تعرٌؾ الزواج كحاجة 
 إنسانٌة تتطلبها دٌمومة الحٌاة.

 
 ولنا فً هذا المبحث فقرات عدة وهً :

 
ت لكنه لم ٌمنعه ونجد فً ما نص : حدد القانون تعدد الزوجا الزواج بأكثر من واحدة -

)ال  -: ٗالفقرة  ٖعلٌه القانون تمٌٌزاً ضد الزوجة األولى من خبلل ما تضمنه نص المادة 

ٌجوز الزواج بؤكثر من واحدة إال بؤذن القاضً وٌشترط إلعطاء اإلذن تحقق الشرطٌن 

 -التالٌٌن :

 أن ٌكون للزوج كفاٌة مالٌة إلعالة أكثر من زوجة واحدة. -ٔ
 ٌكون هناك مصلحة مشروعة(. أن -ٕ

ونجد ان لٌس هناك مجاالً قانونٌاً للوقوؾ على موافقة الزوجة األولى وكؤن األمر ال ٌعنٌها   
بل ٌعنً زوجها فقط، إال أن التطبٌق القضابً إتجه إلى استدعاء الزوجة األولى والتعرؾ على 
موافقتها وفً أحٌان كثٌرة ال تؤخذ المحكمة بهذه الموافقة. كما تتحقق المحكمة من وجود 

لمصلحة المشروعة فً الزواج الثانً من خبلل عدة اجراءات منها إخضاعها والزوج إلى ا
البحث االجتماعً وإرسالها للفحص الطبً للتؤكد من عدم قدرتها على ممارسة الحٌاة الزوجٌة 
أو عدم اإلنجاب والى ؼٌر ذلك )وفقاً لما قدمه الزوج من أسباب( من اإلجراءات التً تسعى 

ة لتتؤكد من أن الزواج الثانً له حاالت وجوب مشروعة. كما أن المحكمة ال تلزم إلٌها المحكم
نشٌر تعهداً خطٌاً قبل إجراء عقد الزواج  ٌتعهد فٌه بتحقٌق العدل بٌن الزوجتٌن. الزوج  بتقدٌم 

هنا أن التطبٌقات القضابٌة باتت ال تؤخذ بموافقة الزوجة االولى كشرط لمنح الزوج إذناً بالزواج 
الثانً فً أؼلب األحٌان لعدم وجود نص قانونً ملزم بل تكتفً فً أؼلب األحٌان بتبلٌػ 
الزوجة األولى وفً حال عدم حضورها المحكمة ٌصار إلى السٌر باإلجراءات من أجل منح 
الزوج إذناً للزواج الثانً. بلػ مجموع األذونات الممنوحة لؤلزواج للتزوج بزوجة ثانٌة خبلل 

سجلت  4ٕٗٓوحسب التقرٌر الفصلً لمجلس القضاء األعلى  ٕ٘ٔٓمن عام  الفصل األول
إذن وهً  9ٕإذن ، وأدنى محافظة حصلت على  9ٖ٘محافظة البصرة أعلى نسبة فٌها وبلؽت 

 إذن بالزواج من ثانٌة. ٖٓ٘محافظة النجؾ أما بؽداد بجانبٌها الرصافة والكرخ فقد صدر  فٌها 
 

االستطاعة فً التعامل بٌن الزوجات بصورة عادلة فً نص  وٌإكد القرآن الكرٌم على عدم

من سورة النساء )ولن تستطٌعوا أن تعدلوا بٌن النساء ولو حرصتم فبل تمٌلوا  4ٕٔاآلٌة 

كل المٌل فتذروها كالمعلقة وان تصلحوا وتتقوا فان هللا كان ؼفوراً رحٌماً(، إذ ورد الجزم 

عة فً العدل مع الحرص وبذل الجهود لذلك، واضحاً فً النص القرآنً من عدم االستطا

إال أن المفسرٌن حٌن فسروا هذا النص ارجعوا )عدم العدل( الى عدم إتباع العدل فً 

من سورة الروم  ٕٔالكسوة واإلنفاق وابتعدوا عن العدل فً المٌل والمحبة مع أن اآلٌة 

)ومن آٌاته أن خلق  تنص على المودة والرحمة وسكن األنفس بالنسبة لؤلزواج وكما ورد:

لكم من أنفسكم ازواجاً لتسكنوا إلٌها وجعل بٌنكم مودًة ورحمة(. فوجود المٌل والمودة 
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والرحمة عناصر أساسٌة فً العبلقة بٌن األزواج ومن باب أولى أن تكون هذه العوامل 

فً  معٌاراً للعدل بٌن الزوجات ولٌس كما ذكر من أن العدل  انه ٌعنً الكسوة واإلنفاق إذ

ذلك مساساً للصفة اإلنسانٌة لدى المرأة وانتقاصاً لها وكؤنها تحٌى من اجل تلبس وتؤكل ببل 

مشاعر وعواطؾ تجاه زوجها أي ٌعتبرها مجرد مخلوق خالً من العواطؾ والوجدان 

 وهذا ما ٌتنافى مع طبٌعة النفس البشرٌة.

 
المادة السابعة من القانون  من ٕ: إن هذا الزواج عالجته الفقرة زواج المتخلف عقلٌاً  -

)على  للقاضً أن ٌؤذن بزواج أحد الزوجٌن المرٌض عقلٌاً إذا ثبت بتقرٌر        بنصها 

مؤخذ المهتمٌن فً هذا النص من أنه  . على أن زواجه ال ٌضر بالمجتمع وأنه فً مصلحته(

فهام أؼفل أمراً ٌخص إعبلم الزوج اآلخر وهو إعبلن ٌصار إلى التصرٌح بضرورة إ

شرٌكه فً عقد الزواج إفهاما ال لبس فٌه بحقٌقة أمر الشرٌك اآلخر ونوعٌة مرضه وما 

سٌترتب على ذلك بشكل صرٌح ٌرفع كل جهل لٌصار إلى اعتبار أن القبول بالزواج منه 

 كً ال تقع الزوجة ضحٌة ؼش تدفع حٌاتها ثمناً لذلك.، قبوالً ؼٌر مشوب باإلبهام

: ٌشمل جمٌع  الزواجات تحصل خارج المحاكم وال تسجل فً  الزواج خارج المحكمة -

سجبلتها مما ٌإدي إلى ضٌاع حقوق الزوجة وأبنابها. إذ إنها ال تسجل فً دوابر األحوال 

المدنٌة مما ٌترتب علٌه عدم تؤشٌر زواج الزوجة فً دابرة األحوال المدنٌة مما ٌسهل على 

جهولة فضبلً عن عدم حصول األوالد على الزوج إنكار الزواج أو اإلرتحال إلى جهة م

هوٌات أحوال مدنٌة  مما ٌحرمهم من دخول المدارس والتمتع ببعض الخدمات الصحٌة. 

ؼالباً ما تحصل هذه الزٌجات من خبلل مكاتب رجال الدٌن  وفً أحٌان بسٌطة تعقد هذه 

دٌن. إذ تدفع الزٌجات من خبلل أشخاص ذو دراٌة بإفهام الصٌػ الشرعً للزواج بٌن العاق

الحاجة القانونٌة والعملٌة إلى أن تسجل هذه الزٌجات ضمن سجبلت المحاكم ووفقاً لحكام 

من قانون األحوال الشخصٌة )ٌعمل  ٓٔمن المادة  ٗالقانون وما نصت علٌه أحكام الفقرة 

ا بمضمون الحجج المسجلة وفق أصولها ببل بٌنة، وتكون قابلة للتنفٌذ فٌما ٌتعلق بالمهر، م

لم ٌعترض علٌها لدى المحكمة المختصة(. بٌنما تنص الفقرة الخامسة من نفس القانون 

على: )ٌعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزٌد على سنة او بؽرامة ال تقل عن 

ثبلثمابة دٌنار وال تزٌد على ألؾ دٌنار، كل رجل عقد زواجه خارج المحكمة، وتكون 

قل عن ثبلث سنوات وال تزٌد على خمس سنوات، إذا عقد خارج العقوبة الحبس مدة ال ت

 المحكمة زواجاً آخر مع قٌام الزوجٌة(. 

 ٗالقانون فسح المجال لتسجٌل حاالت الزواج التً تحصل خارج المحكمة بداللة الفقرة 

المشار إلٌها ومن أجل أن الٌستهان  بهذا العقد المهم وهو عقد الزواج وخشٌة من ضٌاع 

مما قد ٌسبب تفكك األسرة أو ضٌاع فرص الدراسة بالنسبة لؤلوالد وكذلك حقوق آثاره 
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الزوجة. إذ وضع القانون عقوبة تتمثل بالحبس وتشدد  فً حال أن للزوج زوجة أخرى أو 

بالؽرامة، نجد أن العقوبة والؽرامة ضبٌلتان بحق زوجة قد تضٌع حقوقها جراء زواج 

تم  ٕ٘ٔٓحصابٌات أن فً الفصل األول من عام جرى خارج المحكمة  وتثبت لنا اإل

حالة  9ٕٖٔحالة زواج خارج المحكمة فً عموم العراق كان للبصرة فٌها  1ٖٖٙتسجٌل 

حالة فقط أما بؽداد العاصمة فقد  4ٔأما نٌنوى فكانت أدنى نسبة بٌن المحافظات وبلؽت 

 حالة.  ٖٖٔحالة والكرخ  9ٖٕحظٌت الرصافة فٌها على 

: وهو الزواج الذي ٌكون أحد طرفٌه أو كبلهما دون سن األهلٌة القانونٌة مبكرزواج الال -

 أي إكمال الثامنة عشر من العمر.

تعد ظاهرة الزواج المبكر مؤلوفة رؼم خطورتها، البل ومحبذة لدى الفبات األكثر فقراً  

دٌة للحد من واألقل وعٌاً. تتداول هذه الحالة من جٌل إلى آخر دون أن تبذل الدولة مساع ج

هذه الظاهرة رؼم اإلتفاقٌات التً إنضم إلٌها العراق ورؼم ما ٌترتب علٌها من نتابج ؼٌر 

محمودة. ؼالباً ما ٌنتج عنه مشاكل تإدي إلى إنهاء العبلقة الزوجٌة من خبلل الطبلق او 

 الخلع او التفرٌق القضابً.

 ٌتحقق هذا الزواج بإتباع القواعد القانونٌة التالٌة: 

إذا طلب من أكمل الخامسة عشرة من العمر الزواج فاللقاضً أن ٌؤذن به إذا ثبت له  - أ

أهلٌته وقابلٌته البدنٌة بعد موافقة ولٌه الشرعً فإذا امتنع الولً طلب القاضً منه موافقته 

خبلل مدة ٌحددها له فان لم ٌعترض أو كان اعتراضه ؼٌر جدٌر باالعتبار أذن القاضً 

 بالزواج .

للقاضً أن ٌؤذن بزواج من بلػ الخامسة عشرة من العمر إذا وجد ضرورة قصوى  -ب 

من  ٘تدعو إلى ذلك، وٌشترط إلعطاء اإلذن تحقق البلوغ الشرعً والقابلٌة البدنٌة. المادة 

صادر  4ٓوالتً عدلت   بالقرار رقم  4٘4ٔ( لسنة 11ٔ)قانون األحوال الشخصٌة رقم 

 .419ٔ/4/٘بتارٌخ 

إن هذا الزواج الذي ٌعقد بٌن قاصرٌن ٌتم بموافقة ولٌهما أو ولً أحدهما ولم ٌعالج القانون  

صراحة من الذي ٌحل محل الولً عند العقد فً حال عدم وجوده والمقصود هنا هو األب، 

ولٌاً فً هذه الحالة خصوصاً إن كانت هً حاضنة للقاصر فمن باب أولى أن تكون األم 

الذي سٌتزوج ذكراً كان أم أنثى، بذلك نجد تجاوزاً على دور األم  وأهمٌتها ومكانتها 

باألسرة. من جانب آخر فبالتؤكٌد أن أحد طرفً هذا الزواج أنثى وكونها قاصرة ٌعتبر 

 إجازة الزواج لها عنفاً ضدها. 

: وهو أن ٌقوم شخص بإستعمال أسالٌب الضؽط على شخص من  واجاإلكراه على الز -

أجل إجباره على التزوج من شخص ال ٌرؼب بالزواج منه وتحدث هذه الحاالت وفً 

http://www.iraq-ild.org/LoadLawBook.aspx?SC=301220059246283
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أؼلبها ٌصدر اإلكراه من األهل من خبلل بسط سلطتهم األبوٌة، كذلك األقارب من خبلل 

فً الؽالب تكون ضحٌة المرأة إستؽبللهم  لقوة أواصر القرابة أو السلطة العشابرٌة . 

 4٘4ٔلسنة  11ٔضحٌة هذه الممارسة البلإنسانٌة ووفقاً لقانون األحوال الشخصٌة رقم 

إعتبر اإلكراه على الزواج جرٌمة ٌعاقب علٌها القانون بداللة المادة التاسعة، الفقرة االولى: 

ثى على الزواج دون )الٌحق ألي من األقارب أو األؼٌار إكراه أي شخص، ذكراً كان أم أن

رضاه، وٌعتبر عقد الزواج باإلكراه باطبلً، إذا لم ٌتم الدخول، كما ال ٌحق ألي من األقارب 

 أو األؼٌار منع من كان أهبلً للزواج بموجب أحكام هذا القانون من الزواج(.

( ٔ)ٌعاقب من ٌخالؾ أحكام الفقرة ) -اما الفقرة الثانٌة من المادة ذاتها تنص على ماٌلً:

من هذه المادة، بالحبس مدة ال تزٌد على ثبلثة سنوات، وبالؽرامة أو بإحدى هاتٌن 

العقوبتٌن، إذا كان قرٌباً من الدرجة األولى. أما إذا كان المخالؾ من ؼٌر هإالء، فتكون 

 العقوبة السجن مدة ال تزٌد على عشر سنوات، أو الحبس مدة ال تقل عن ثبلث سنوات(.

لو تفحصنا سطوة األب أو األخ سنجدها هً األقوى  واألكثر تؤثٌراً سواء باإلكراه على 

الزواج أو فً حماٌة الشخص المكره من تؤثٌر اآلخرٌن فٌكون من باب أولى أن تشدد 

عقوبة القرٌب من الدرجة األولى من أجل حماٌة المرأة من ممارسات كهذه تكرس العنؾ 

 ضدها. 

 

 

 الثاني حثالمب

 النفقة 

مقابل اإلنفاق على الزوجة فً معٌشتها طٌلة حٌاتهم الزوجٌة من مؤكل وملبس  هً ما ٌتحمله الزوج

 وتطبٌب. تنصرؾ إلتزامات الزوج بالنفقة على األطفال كذلك.

جب النفقة للزوجة على الزوج من حت)من القانون تنص على:  فً فقرتها االولى المادة الثالثة والعشرٌن

الصحٌح ولو كانت مقٌمة فً بٌت أهلها إال إذا طلبها الزوج باالنتقال إلى بٌته فؤمتنعت بؽٌر حٌن العقد 

 .(حق

هذا النص ٌبعد الزوجة عن إلتزاماتها بتحمل المسإولٌة المشتركة تجاه عابلتها إن كانت ذات دخل 

حق مشاركة العامبلت فً دعمهن المالً لمدخوالت األسرة وفً ذلك إجحاؾ ب ءوٌتجاهل دور النسا

 المرأة فً مسإولٌات الحٌاة الزوجٌة وتجاهل اإلعتراؾ بهذا الدور قانوناً. 

من جهة أخرى فقد تضطر الزوجة إلى ترك دار الزوجٌة ولٌس لها أي دخل فتقٌم دعوى لدى المحكمة 

وال قانون األح 4٘4ٔلسنة  11ٔالمختصة من أجل المطالبة بالنفقة لها وألوالدها. موقؾ القانون رقم 
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الشخصٌة النافذ ٌجٌز بالمطالبة لها عن سنة فقط قبل إقامة الدعوى حتى ولو طالت فترة عدم إنفاق 

الزوج علٌها وتتجاهل المحكمة بقرارها المدة المطالب بها إن تجاوزت السنة. من جانب آخر ال تحكم 

بنفقتهم، هذا مما ال ٌستقٌم مع  المحاكم بنفقة األطفال عن المدة السابقة إلقامة الدعوى وتعتبر األم متبرعة

المنطق مع تحمل الزوج مسإولٌاته كاملة تجاه عابلته خصوصاً لو كانت الزوجة ببل دخل أو هناك من 

ٌنفق علٌها وعلى أوالدها. تستعمل هذه الطرق من قبل األزواج للضؽط على زوجاتهم وإجبارهن على 

 المادة منالنفقة وال عن أوالدها. كما نصت علٌه تحمل عنؾ الزوج وتجاوزه من أجل أن ال تنقطع عنها 

 على ماٌلً:  القانون من والعشرٌن الرابعة

 وقت من واحدة سنة عن تزٌد ال التً المدة عن زوجها ذمة فًاً دٌن الناشز ؼٌر الزوجة نفقة تعتبر -ٔ 

 .علٌها اإلنفاق عن امتناعه

 التً الزوجة وخدمة المعروؾ بالقدر التطبٌب وأجرة ولوازمها والسكن والكسوة الطعام النفقة تشمل -ٕ

 .معٌن( ألمثالها ٌكون

والعشرون أي تبقى دون مال تنفق  الخامسة وتحجب النفقة عن الزوجة فً حاالت نصت علٌها المادة

 منه فً حال تحقق أي من الشروط  المدرجة أدناه:

 :اآلتٌة األحوال فً للزوجة نفقة ال -ٔ

منطوق النص مفعم بالعنؾ والتمٌٌز، فبٌت شرعً:  وج  وبغٌر إذن، بال زوجها بٌت تركت إذا -أ 

الزوجٌة ال ٌخص الزوج وحده بل ٌخصهما ونسؤل هنا لم تترك الزوجة بٌتها لعله هناك سبب قوي دفعها 

إلى ذلك وأكثر ما ٌكون إثر مشاكل تحدث بٌنها وبٌن زوجها أو بٌنها وبٌن اهل الزوج. هنا ٌثار سإال 

ٌصح أن تحرم هذه الزوجة من النفقة ألنها لم ترض باإلهانة ؟ وهل هدؾ المشرع إلى إذالل المرأة هل 

بهذه الطرٌقة ؟ أٌستقٌم هذا مع حق الزوجة كونها إنسان بالتمتع بعدم المساس بكرامتها ؟ هل من 

وٌة لحل مشاكلها اإلنصاؾ أن ٌمس حق الحٌاة لزوجة تركت بٌتها لربما أرادت أن تهدأ نفسٌتها لتفكر بر

 األسرٌة ؟ اإلجابة ببساطة أن حرمان الزوجة  من النفقة لهذا السبب هو عنؾ سببه القانون لها.

إن تم إصدار أمر حكم بخصوص جنحة ونفذ على الزوجة وحبست دٌن:  أو جرٌمة عن حبست إذا -ب 

تطٌع مطالبة زوجها بتؤدٌته سواء عن مخالفتها أحكام قانون العقوبات أو عن دٌن لم تستطع إدابه فبل تس

 نفقة لها وكؤن ذلك عقوبة إضافٌة تضاؾ على حبسها.

أما إذا طلب الزوج من زوجته مرافقته فً شرعً:  عذر بدون زوجها مع السفر عن إمتنعت إذا -ج 

سفره ورفضت بمجرد أنها ال ترؼب فً السفر، ال تحكم لها المحكمة بنفقة إن إمتنع الزوج عن اإلنفاق 

علٌها، إال أنها من الممكن أن تمتنع عن مرافقته فً سفره إن كان هناك مانعاً مقنعاً ٌحول دون موافقتها 

 كؤن تكون مرٌضة أو حامل والسفر ٌإثر على صحتها أو تكون طالبة  وعلٌها تؤدٌة اإلمتحانات.

 

، المعتاد عن خَرج معناه الشًَّءُ  نَشز، األَرض من وَظَهرَ  ارتفع ماالمعنى اللؽوي للنشوز هو : النشوز 

َدتْ  اي بَِزْوِجَها اْلَمْرأَةُ  َنَشَزتِ  ِه، َتَمرَّ ٌْ ْوجُ  َنَشزَ ، أَْبَؽَضْتهُ  اي ِاْسَتْعَصتْ  َعلَ  أََساءَ :  ِمْنَها أَوْ  اْمَرأَِتهِ  َعلَى الزَّ

حق المرأة والرجل أي كل ) قاموس المعانً  ( وهذا ٌعنً أن النشوز صفة تل آَذاَها ، َجَفاَها ، ِعْشَرَتَها
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من ٌخرج عن السٌاقات المؤلوفة فً تصرفه مع زوجه اآلخر. إال أن قانون األحوال الشخصٌة العراقً 

حصر النشوز بالمرأة دوناً عن الرجل  فالزوج الذي ال ٌعاشر زوجته بالخلق  4٘4ٔلسنة  11ٔرقم 

ذا بحد ذاته تمٌٌزاً ضدها وحسب ما نصت الحمٌد أو الٌنفق علٌها  أو ٌعاملها بعنؾ ال ٌوصؾ ناشزا وه

 علٌه المادة الخامسة والعشرون فً الفقرة الثانٌة:

 

 قاصداً  المطاوعة طلب فً متعسفاً  الزوج كان إذا ناشزاً  تعتبر وال زوجها بمطاوعة الزوجة تلزم ال -ٕ

 :ٌلً ما خاص بوج  واإلضرار التعسف قبٌل من التضٌٌق علٌها. ٌعد أو بها اإلضرار

 .واإلقتصادٌة اإلجتماعٌة الزوجٌن حالة مع ٌتناسب شرعٌاً  بٌتاً  لزوجته الزوج تهٌبة عدم -أ 

 إلتزاماتها بٌن التوفٌق معه ٌتعذر بحٌث الزوجة، عمل محل عن بعٌداً  المهٌؤ الشرعً البٌت كان إذا -ب 

 .والوظٌفٌة البٌتٌة

 .للزوج تعود ال الشرعً للبٌت المجهزة األثاث كانت إذا -ج 

 .الزوج مطاوعة من ٌمنعها بمرض مرٌضة الزوجة كانت إذا -د 

إذا تحققت أحد هذه األسباب ومن خبلل تثبت المحكمة منها فبل تحكم على الزوجة بالمطاوعة، إذ تعد 

المحكمة الزوج متعسفاً فً طلبه لمطاوعة زوجته، أما فً ؼٌر الحاالت المذكورة تحكم المحكمة 

 مع والسكن ااهله بٌت من باالنتقال بمطاوعة الزوجة للزوج، أي على الزوجة أن تنفذ قرار المحكمة 

 معجل لها دفع قد الزوج مادام. طاعته فً والدخول(  الزوجٌة دار) قبله من المعدة الدار فً زوجها

 بؽض النظر عن ما ولده الزوج للزوجة من مشاعر إساءة وظلم.  علٌها ٌنفق وانه مهرها

 مطاوعة رفضها أسباب على نقف حتى الزوجة بنشوز الحكم إصدار فً تترٌث أن المحكمة على -ٖ

 .زوجها

ٌصدر حكم المطاوعة على الزوجة بعد أن تقوم المحكمة بإجراءاتها فً التحقق من بٌت شرعً تتوفر 

فٌه مستلزمات الحٌاة العابلٌة من خبلل كشفها الموقعً على الدار المطلوب مطاوعة الزوجة لزوجها 

 خبللها الزوجة للمطاوعة.فٌه، وبعد ذلك ٌنفذ القرار لدى دابرة التنفٌذ المختصة وتستدعى من 

 التً األسباب إزالة فً مساعٌها جمٌع تستنفذ أن بعد الزوجة، بنشوز تقضً أن المحكمة على -ٗ

 .المطاوعة دون تحول

إن رضٌت الزوجة بالمطاوعة فبها، أما إذا لم ترض فٌكون بإمكان الزوج رفع دعوى النشوز، إذ تقوم  

لزوجة للمطاوعة وفً حال إصرار الزوجة على عدم المطاوعة المحكمة عنها بذل الجهود من أجل دفع ا

 بعد إستنفاذ كل المحاوالت تصدر المحكمة قرارها بنشوز الزوجة.

 : اآلتً الوج  على وذلك التفرٌق، أسباب من سبباً  النشوز ٌعتبر -٘

 المحكمة وعلى البتات، درجة النشوز حكم إكتساب تارٌخ من مرور سنتٌن بعد التفرٌق طلب للزوجة -أ 

 المهر، جمٌع قبضت قد الزوجة كانت فإذا المإجل، المهر ٌسقط الحالة هذه فً .بالتفرٌق تقضً أن

 .قبضته ما نصؾ برد ألزمت
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 بالتفرٌق تقضً أن المحكمة على البتات، درجة النشوز حكم إكتساب التفرٌق بعد طلب للزوج -ب 

 الدخول، بعد التفرٌق كان المإجل إذا مهرها كما ٌسقط المعجل، مهرها قبضته من ما برد الزوجة وتلزم

 .المهر بؤكمله قبضت قد إذا كانت قبضته ما نصؾ برد الزوجة إذ تلزم المإجل، المهر فٌسقط

إعتبرت هذه المادة الحكم بالنشوز سبباً من أسباب التفرٌق  لكنها لم تساوي بحقوق كبل الزوجٌن فً 

 ٕ٘/ أ( من المادة  ٘إقامة الدعوى فٌها، حٌث إنه بموجب الفقرة )الفترات الزمنٌة التً تسمح لهما 

سمحت للزوجة طلب التفرٌق بعد مرور سنتٌن من إكتساب حكم النشوز الدرجة القطعٌة مع إسقاط 

 مهرها المإجل وتلزم الزوجة برد نصؾ مهرها المإجل إن كانت قد قبضته قبل ذلك. 

نصاً تمٌٌزٌاً واضحاً من أنها إعتبرت الحكم بالنشوز سبباً  أعبله تضمنت ٕ٘/ب( من المادة ٘الفقرة )

من أسباب التفرٌق، إذ ٌحق للزوج  بناءاً علٌه طلب التفرٌق بعد إكتساب حكم النشوز درجة البتات دون 

اإلنتظار لمدة سنتٌن كما هو الحال فً طلب التفرٌق من قبل الزوجة. كما تحكم له المحكمة وفق طلبه 

وجة المحكومة بالنشوز من رد مهرها المعجل والذي سبق أن إستحقته لقاء الدخول بها البل تلزم الز

 وٌسقط عنها مهرها المإجل إذا كانت قد قبضت مإجل مهرها.

: ٌحدث أن ٌترك الزوج زوجته وٌرحل إلى جهة مجهولة وٌتركها ببل نفقة أو ٌؽٌب الزوجة بال زوج -

مكانه، فٌكون بمقدور الزوجة أن ترفع دعوى طلب النفقة  وال ٌعرؾ له مكان أو أي معلومة تدل على

وبعد أن تقدم للمحكمة ما ٌثبت إستمرار زوجٌتها من زوجها تحلفها المحكمة بؤن زوجها لم ٌترك لها 

ماالً وأنها لم ٌصدر بحقها حكم النشوز ولم تكن مطلقته وإنتهت فترة عدتها، بهذه الحالة تصدر المحكمة 

زوجة باإلستدانة بإسم الزوج متى ما ألجؤتها الحاجة. نجد النص مجحفاً بحق الزوجة إذناً ٌسمح فٌه لل

 ألسباب أهمها:

لم ٌؽط حالة ترك الزوج لئلنفاق على زوجته ألي سبب كان وحصر األسباب باإلختفاء، أو الؽٌاب  -ٔ

جة ببل مصدر ولم ٌحدد فترة الؽٌاب أو اإلختفاء أهً أسبوع أم شهر أم سنة، وهل ستبقى هذه الزو

 لئلنفاق علٌها.

الحاالت التً ذكرها القانون لم تؽط حاالت إبتعاد الزوج عن بٌته ألي سبب كان بل حددت كما  -ٕ

ذكرها، وتبقى هنا زوجات لم تشملهن الحاالت المذكورة فكٌؾ ستعالج أمورهن وفقاً لهذا النص. لم 

قدات للمعٌل والمنفق كزوجة السجٌن أو ٌتطرق لنساء ؼاب أزواجهن عن حٌاتهن ألسباب أخرى وهن فا

 المحبوس أو  الموقوؾ.

 اإلذن باإلستدانة من اآلخرٌن فٌه إذالل لكرامة المرأة. -ٖ

 نفقة ببل زوجته الزوج ترك إذا) :بنصها على والعشرون التاسعة المادةكل ما ذكر أعبله تضمنته 

 الزوجٌة على البٌنة إقامة بعد الدعوى إقامة تارٌخ من بالنفقة لها القاضً حكم فقد أو تؽٌب أو ختفىإو

 لها ٌؤذن ،عدتها إنقضت مطلقة وال ناشزاً  لٌست وإنها نفقة لها ٌترك لم الزوج بؤن الزوجة وتحلٌؾ

 ة(.الحاج لدى الزوج باسم باإلستدانة القاضً

وللزوجة حق اإلستدانة ممن تلزمه نفقتها لو كانت ؼٌر متزوجة أي والدها أو شقٌقها أو إبنها لو كانوا ذو 

مقدرة مالٌة  وهم ملزمون بإقراضها وللمقرض حق الرجوع على الزوج فقط. أما إذا إستدانت من 

تزاز من قبل أجنبً عنها فلهذا األخٌر حق الرجوع بدٌنه علٌها أو على زوجها وقد تتعرض لئلب
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مقرضها. اما إذا لم تجد الزوجة من ٌقرضها ال من األهل وال من ؼٌرهم عندها سوؾ تنهض الدولة 

 :الثبلثون المادةبمسإولٌتها فً اإلنفاق على الزوجة فاقدة المعٌل وحسب نص 

 كانت لو - نفقتها تلزمه من وجد فإن السابقة المادة حسب باإلستدانة ومؤذونة معسرة الزوجة كانت إذا) 

 وإذا. فقط الزوج على الرجوع حق وله والمقدرة الطلب عند بإقراضها فٌلزم - زوج بذات لٌست

 ؼٌر وكانت ٌقرضها من ٌوجد لم وإن الزوج أو الزوجة مطالبة فً بالخٌار فالدابن أجنبً من استدانت

  .(علٌها باإلنفاق الدولة إلتزمت عمل على قادرة

إن فً تعرٌض المرأة ألن تقترض من اآلخرٌن لربما ٌعرضها لئلحراج أو لئلبتزاز فً الوقت الذي  

ٌجب أن تتحمل الدولة ذلك حفاظاً على كرامتها وعدم تعرٌضها لسلسلة من التوسبلت وثلم الكرامة فمن 

 باب أولى أن ٌحكم لها بالنفقة وتستحصل من دابرة الرعاٌة اإلجتماعٌة. 

: )هً رجعة الزوج المطلق لزوجته أثناء عدتها من الطبلق دون الحاجة لعقد جدٌد مطلقةرجعة ال -

كونها ال تزال زوجته(، إال أن هذه الرجعة ال تقؾ عند موافقة الزوجة من عدمها فإن رؼب الزوج 

 مادةال منبإرجاع زوجته أثناء العدة فلٌس هناك محبلً لسإالها عن موافقتها وبموجب نص الفقرة ) أ ( 

 دون عدتها أثناء زوجته مراجعة للزوج ماجاز وهو الرجعً الطبلقفإن  القانون من والثبلثٌن الثامنة

، أي بإمكان الزوج أن ٌشهد شاهدٌن على أنه أرجع زوجته الطبلق به ٌثبت بما الرجعة وتثبت عقد

تكون موافقة على ذلك أو لٌصار إلى إعتبار رجعة الزوجة إلى زوجها الذي طلقها  أثناء عدتها دون أن 

ؼٌر موافقة، هذا بحد ذاته تجاوزاً على إرادة الزوجة ورؼبتها وٌشكل عنفاً وتمٌٌزاً ضدها وكان األولى 

أن ٌتضمن القانون ما ٌشٌر فعبلً إلى رؼبة الزوجٌن فً أن ٌصلحا حٌاتهما الزوجٌة ال أن ٌتجاوز على 

 رؼبة الزوجة فً رجعتها إلى بٌت الزوجٌة.

: تحكم المحكمة المختصة بتعوٌض للزوجة لقاء تطلٌق الزوج لها دون عوٌض عن الطالق التعسفًالت -

أسباب تقنع المحكمة مع إصرار الزوج على إٌقاع الطبلق رؼم نصح المحكمة له،  وفً أؼلب األحٌان 

ة الزوجة حٌنما ٌطلق الزوج زوجته خارج المحكمة وبؽٌابها ودون سإالها. هذا التعوٌض ال ٌتجاوز نفق

لسنتٌن وٌتحصل بالطرق التنفٌذٌة منه كما أن نفقة سنتٌن ال تكفً للزوجة المطلقة من ترتٌب وضعها 

الجدٌد بعد الطبلق، فلو كانت ثبلث سنوات لكان أنفع للزوجة المطلقة. تحصل الزوجة المطلقة على 

 وتبٌن زوجته الزوج طلق )إذا (ٖالتعوٌض وفقاً لقانون التنفٌذ وهذا مضمون المادة التاسعة والثبلثون )

 المحكمة بطلب تحكم ذلك، جراء من ضرر أصابها الزوجة وإن طبلقها فً متعسؾ الزوج أن للمحكمة

 نفقتها ٌتجاوز ال أن على جملة، ٌقدر تعسفه، ودرجة المادٌة وحالته ٌتناسب بتعوٌض مطلقها على منها

 األخرى(.  الثابتة على حقوقها عبلوة سنتٌن لمدة

بإمكان الزوج ووفقاً ألحكام القانون أن ٌتزوج طلب التفرٌق فً حال زواج الزوج بزوجة ثانٌة:  -

بزوجة ثانٌة وكما تمت اإلشارة إلٌه، سواء بموافقة الزوجة األولى أم عدم موافقتها، فالمحكمة تتحقق من 

عالة زوجتٌن مع توفر توفر الشروط المنصوص علٌها قانوناً وهً توافر الكفاءة المالٌة للزوج من إ

المصلحة المشروعة من الزواج الثانً، إال أن القانون كما أعطى للزوج حق الزواج الثانً فإنه لم ٌمنح 

الزوجة األولى حق طلب التفرٌق. إذ فً أؼلب األحٌان ترفض الزوجة اإلستمرار مع زوج تزوج علٌها 

عض األحٌان، بذلك تكون معاناة زوجة أخرى حتى وإن سمحت له المحكمة وسمح له الشرع فً ب

الزوجة األولى من وجود زوجة أخرى فً حٌاة زوجها وٌشكل ذلك عنفاً نفسٌاً ولربما جسدٌاً أو أكثر. 

فمن باب أولى تمنح الزوجة األولى حق طلب التفرٌق لهذا السبب إن لم تكن راؼبة فً اإلستمرار بحٌاة 
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فما بال الزوجة التً ٌتزوج زوجها خارج المحكمة  زوجٌة تشاركها أخرى فً زوجها وإن كانت زوجة.

من زوجة أخرى وتفاجؤ بوجود زوجة ثانٌة فً حٌاتها، إذ ال تمنح حق التفرٌق من زوجها وفقا لقانون 

، كما إنه ال ٌمنحها حق بتحرٌك الشكوى الجزابٌة 4٘4ٔلسنة  11ٔاألحوال الشخصٌة النافذ المرقم 

 من المادة األربعٌن: ٘ لنافذ وما ٌإكد كبلمنا هو نص الفقرةضد زوجها كونه قد خرق القانون ا

 الدعوى تحرٌك للزوجة ٌحق ال الحالة هذه وفً المحكمة من إذن بدون ثانٌة بزوجة الزوج تزوج إذا)

 بداللة49ٔٔ رقم الجزابٌة المحاكمات أصول قانون من الثالثة المادة من/ أ( ٔ) الفقرة بموجب الجزابٌة

 من بؤكثر بالزواج عقداً  أجرى من كل(، والتً تنص على: )القانون هذا من الثالثة المادة من( ٙ) الفقرة

 على ٌزٌد ال بما بالؽرامة أو سنة عل تزٌد ال مدة بالحبس ٌعاقب ٘و ٗ الفقرتٌن فً ذكر لما خبلفاً  واحدة

 (.بهما أو دٌنار مابة

)د. فابزة باباخان ( مقال منشور فً  حقٌقةً  المعنوٌة الزوجٌة إزالة فً – بالضم - الُخلعالخلع:  -

 له توفرت إذا إال منعقدا ٌكون وال وإزالته، الزواج رفع به ٌتم طرفٌه برضا أال الخلع ٌتم ال اإلنترنت.

اآلخر كما  من وقبول الزوجٌن احد من بإٌجاب ٌتم أن فٌجب صحٌحاً، النعقاده القانونٌة الشروط جمٌع

 وفقاً للقانون العراقً. لصحتها البلزمه الشروط جمٌع والقبول اإلٌجاب فً تتوفر أن ٌجب

 بالؽا الزوج ٌكون أن فٌجب بناب طبلق بالخلع ٌقع إذ له، أهبل الزوج ٌكون أن  الخلع لصحة الفقهاء أتفق

 مرض أو أوكبر لؽضب التمٌٌز فاقد ٌكون وأال مكرها وال معتوها وال مجنونا وال صؽٌرا ال عاقبل، و

. ٌتم الخلع لقاء بذل تقدمه الزوجة الهبلك مثلها ٌؽلب حالة أوفً الموت مرض أو مفاجبة أومصٌبة

للزوج مقابل تطلٌقها وموافقة الزوج ركن أساسً فً إٌقاع الخلع بٌن الزوجٌن فبل ٌوقع الخلع بإرادة 

 ٖو  ٕو  ٔ، الفقرة واألربعون السادسة المادةالزوجة منفردًة دون موافقة الزوج  وهذا ما تضمنته  

 :تباعاً:

 مراعاة مع القاضً أمام وقبول بإٌجاب وٌنعقد معناه فً ما أو الخلع بلفظ الزواج قٌد إزالة الخلع -ٔ

 إلٌقاع أهبلً  الزوج ٌكون أن الخلع لصحة ٌشترط -ٕ( و )القانون هذا من والثبلثٌن التاسعة المادة أحكام

 عوض على زوجته ٌخالع أن للزوج -ٖ( و )بابن طبلق بالخلع وٌقع له محبلً  الزوجة تكون وأن الطبلق

 .(مهرها من أقل أو أكثر

 سورة من 4ٕٕ اآلٌة فً القرآن فً ورد حٌث[ ٔ] اإلسبلمٌة؛ الشرٌعة أحكام من مستمد الخلع ظامإن ن

القُ : البقرة َتانِ  الطَّ ِحل   َوال بِإِْحَسان   َتْسِرٌح   أَوْ  بَِمْعُروف   َفإِْمَساك   َمرَّ ا َتأُْخُذوا أَنْ  لَُكمْ  ٌَ ُتُموُهنَّ  ِممَّ ٌْ ئاً  آَت ٌْ  َش

َخاَفا أَنْ  إاِلّ  ِ  ُحُدودَ  ٌُقٌَِما أاَلَّ  ٌَ ِ  ُحُدودَ  ٌُقٌَِما أاَلَّ  ِخْفُتمْ  َفإِنْ  َللاَّ ِهَما ُجَناحَ  َفال َللاَّ ٌْ  ُحُدودُ  تِْلكَ  بِ ِ  اْفَتَدتْ  فٌَِما َعلَ

 ِ َتَعدَّ  َوَمنْ  َتْعَتُدوَها َفال َللاَّ ِ  ُحُدودَ  ٌَ الُِمونَ  ُهمُ  َفأُولَئِكَ  َللاَّ  .الظَّ

 قد قٌس بن ثابت امرأة أن من عباس، ابن عن والنسابً البخاري رواه الذي النبوي الحدٌث فً ورد كما

 فً الكفر أكره ولكنً دٌن، وال خلق فً علٌه أعتب ما إنً هللا، رسول ٌا): وقالت محمد النبً إلى جابت

. وأزٌد نعم: فقالت. لها صداقاً  وكانت حدٌقته؟ علٌه أترّدٌن هللا رسول لها فقال. بؽضاً  أطٌقه ما اإلسبلم

. تطلٌقة وٌطلقها: أخرى رواٌة وفً. سبٌلها وٌخلً الحدٌقة ٌقبض أن وأمره. فبل الزٌادة أما: لها فقال

 .(علٌه طلقها أنه: ثالثة رواٌة وفً

من  ٕٓ مادةوقد إتجه المشرع المصري بهذا اإلتجاه أي األخذ بالخلع  من جانب الزوجة وكما جاء بال  

 وأقامت علٌه ٌتراضٌا لم فان، الخلع على بٌنهما فٌما ٌتراضٌا أن للزوجٌن) ٕٓٓٓلسنة  ٔالقانون رقم 
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 وردت الشرعٌة المالٌة حقوقها جمٌع عن بالتنازل زوجها وخالعت نفسها وافتدت بطلبه دعواها الزوجة

  .علٌه بتطلٌقها المحكمة حكمت، لها أعطاه الذي الصداق علٌه

 مساعً لمواالة لحكمٌن وندبها الزوجٌن بٌن اإلصبلح محاولة بعد إال بالخلع بالتطلٌق المحكمة تحكم وال

 1ٔ المادة من الثانٌة بالفقرة المبٌن الوجه وعلى أشهر ثبلثة تجاوز ال مدة خبلل الزوجٌن بٌن الصلح

 الحٌاة تبؽض أنها صراحة الزوجة تقرر أن بعد، القانون هذا من 4ٔ المادة من والثانٌة األولى والفقرتٌن

 البؽض هذا بسبب هللا حدود تقٌم أال وتخشى بٌنهما الزوجٌة الحٌاة الستمرار سبٌل ال وانه زوجها مع

 فً الخلع ٌقع. حقوقهم من حق أى أو نفقتهم أو الصؽار حضانة إسقاط الخلع مقابل ٌكون أن ٌصح وال

ؼٌر قابل للطعن علٌه باى طرٌق من طرق  -فً جمٌع األحوال -جمٌع األحوال طبلق بابن وٌكون الحكم

 الطعن(.

القانون المصري أخذ بهذا المبدأ الذي ٌحقق جانباً إنسانٌاً ٌتمثل فً رؼبة المرأة إلنهاء حٌاة زوجٌة ال 

إستقرار لربما عانت من هذه الحٌاة الكثٌر من المتاعب ومن حقها أن تعٌش  ترجو من إستمرارها أي

بهدإ .القانون بموقفه هذا فسح المجال أمامها إلنهاء الحٌاة الزوجٌة كما منح الرجل حق التطلٌق متى ما 

 شاء.

دم المشرع وكما تم ذكره ال نجد فٌه هذا المجال بالرؼم من تق 4٘4ٔلسنة  11ٔأما القانون العراقً رقم 

العراقً فً نواحً عدٌدة، إذ ال محل للخلع فٌه أذا لم ٌوافق الزوج على الخلع، حتى وأن تنازلت 

الزوجة عن جمٌع حقوقها الشرعٌة، إذ ٌعد هذا تمٌٌزاً ضد المرأة من حٌث حجب حقها فً التمتع  بإنهاء 

راً على عدم الموافقة على ما العبلقة الزوجٌة، ما جدوى منحها حق أن تعرض الخلع مادام الزوج  مص

تبذله الزوجة لقاء فك الرابطة الزوجٌة. كثٌراً ما تحصل حاالت بقصد اإلضرار بالزوجة واإلبقاء علٌها 

ضمن سجن الزوجٌة المتهالك لكرهها اإلستمرار مع هذا الزوج، بذلك نكون أمام خرق إلتفاقٌة القضاء 

 /ج(:ٔ) ٙٔمضمون المادة على كافة أشكال التمٌٌز ضد المرأة وما جاء ب

)تتخذ الدول األطراؾ جمٌع التدابٌر المناسبة للقضاء على التمٌٌز ضد المرأة فً كافة األمور المتعلقة 

بالزواج والعبلقات العابلٌة، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بٌن الرجل والمرأة، )ج( نفس 

 الحقوق والمسإولٌات أثناء الزواج وعند فسخه( .

 :صاٌة األم على أوالدها القاصرٌنو -

من القانون  ٕٓٔإن اإلبقاء على نصوص فً القانون المدنً  تتناول قضاٌا الوصٌة والوالٌة كالمادة 

المدنً تشكل مثار قلق والتً تنص على: ولً الصؽٌر أبوه ثم وصً أبٌه ثم جده الصحٌح ثم وصً 

ة شإون أوالدها القاصرٌن. لم ٌقتصر األمر على األم الجد ثم المحكمة، إذ فٌها إؼفال لدور األم فً إدار

فقط بل تعداه إلى أهلها كما تشٌر هذه المادة إلى الجد الصحٌح أي الجد ألب، ٌقابله فً اصطبلح الفقهاء 

الجد الفاسد أي الجد ألم، وهذا التوجه فٌه إزدراء وتهمٌش لؤلم ومكانتها فً األسرة، إال أن ما عالج 

األم أحق من الجد ألب  فً هذا المجال هو قانون رعاٌة أموال القاصرٌن ربما منح  األمر من إعتبار

منه: )الوصً هو من ٌختاره  ٖٗاألمهات حق الوصاٌة فً حالة وفاة األب اوالجد وفقاً لنص المادة 

األب لرعاٌة شإون ولده الصؽٌر أو الجنٌن ثم من تنصبه المحكمة، على أن تقدم األم على ؼٌرها وفق 

مصلحة الصؽٌر فان لم ٌوجد احد منهما فتكون الوصاٌة لدابرة رعاٌة القاصرٌن حتى تنصب المحكمة 

وصٌا(. هذا النص كان المنطلق القانونً لرد إعتبار األم التً تتوفر فٌها شروط الوصاٌة ومن جانب 
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 ٙٔمادة آخر راعى مصلحة الطفل الفضلى، هنا جاءت هذه النصوص متفقة مع نص الفقرة )د( من ال

من إتفاقٌة القضاء على كافة أشكال التمٌٌز ضد المرأة التً تنص على: )نفس الحقوق والمسإولٌات فٌما 

ٌتعلق بالوالٌة والقوامة والوصاٌة على األطفال وتبنٌهم أو ما شابه ذلك من األعراؾ، حٌن توجد هذه 

 ال االعتبار األول(. المفاهٌم فً التشرٌع الوطنً وفى جمٌع األحوال ٌكون لمصلحة األطف

 

 الفصل الرابع

 قانون مكافحة اإلتجار بالبشر

 

 مكافحة اإلتجار بالبشر 

إن االتجار بالبشر خرق كبٌر لحق اإلنسان فً الحٌاة والحرٌة والتحرر من العبودٌة، إذ ٌشكل ظاهرة 

الشراء وفقا لمصالح إجرامٌة تعتمد على تحوٌل اإلنسان إلى سلعة ٌتم التعامل بها بالمقاٌضة أو البٌع و

المتاجرٌن بهم لٌتم الحقا استؽبلل الضحاٌا استؽبلال ٌمتهن أدمٌتهم وكرامتهم وٌهدر حرٌاتهم. ٌدفع 

ضحاٌا االتجار بالبشر ثمنا مخٌفا سواء تمثل فً اإلٌذاء الذي ٌلحق بهم بؤنواعه الجسدٌة والنفسٌة أو 

 من عوابلهم ومجتمعاتهم.إصابتهم بؤمراض أو إعاقات دابمة قد تإدي إلى نبذهم 

ونظرا الن النساء ٌشكلن الؽالبٌة العظمى من األشخاص المتجر بهم، فإن االتجار عادة ٌكون مسؤلة 

 متعلقة بنوع الجنس وناتجا عن التمٌٌز على أساس الجنس ونادرا ما ٌحلل من زاوٌة التمٌٌز العنصري.

تعرٌفها لظاهرة اإلتجار بالبشر على أن تصفها : إعتمدت االتفاقٌات الدولٌة فً تعرٌف اإلتجار بالبشر

بـمصطلح )االتجار باألشخاص( بدال من )االتجار بالبشر(، األمر الذي تبلفته التشرٌعات العربٌة فً 

قوانٌنها الخاصة فً مكافحة هذه الظاهرة من حٌث دقة الوصؾ القانونً، حٌث أن هذه القوانٌن تهدؾ 

اً متجنبة اللبس الذي قد ٌحصل الن لفظ )األشخاص( ٌنصرؾ إلى مكافحة اإلتجار بالبشر تحدٌد

لؤلشخاص الطبٌعٌة والمعنوٌة وأهداؾ هذه القوانٌن هو مكافحة اإلتجار باإلنسان وتحصٌنه من أن ٌعتبر 

 سلعة قابلة للتداول.

ٌتضح ذلك من خبلل تعرٌؾ المعاٌٌر الدولٌة لحقوق اإلنسان ومواصلتها فً المساهمة فً مكافحة 

 تجار بالبشر وسنعرضها وفقاً لصدورها:اإل

منه على: )ال  ٗ:هذا المفهوم حٌث نصت المادة 4ٗ8ٔ تضمن اإلعبلن العالمً لحقوق اإلنسان لعام  -

وقد جاء هذا  ٌجوز استرقاق أو استعباد أي شخص وٌحظر االسترقاق وتجارة الرقٌق بكافة أوضاعهما(،

 ان. اإلعبلن كوثٌقة أخبلقٌة كاشفة لحقوق اإلنس

اتفاقٌة حظر االتجار باألشخاص واستؽبلل دعارة الؽٌر: اعتمدت وعرضت للتوقع والتصدٌق  -

و بدء نفاذها  4ٗ4ٔكانون األول  ٕ( فًٗ) 9ٖٔواالنضمام بموجب قرار الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة 

قت صدورها . تضمنت فً دٌباجتها اإلشارة إلى العدٌد من الوثابق الدولٌة التً سب4٘ٔٔتموز  ٕ٘

 بنصها:

) لما كانت الدعارة وما ٌصاحبها من آفة االتجار باألشخاص ألؼراض الدعارة تتنافى مع كرامة 
الشخص البشري وقدره وتعرض للخطر رفاه الفرد واألسرة والجماعة، ولما كانت الصكوك الدولٌة 
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 :التالٌة نافذة علً صعٌد االتجار بالنساء واألطفال
حول تحرٌم االتجار بالرقٌق األبٌض والمعدل  4ٓٗٔآٌار  1ٔالمعقود فً  االتفاق الدولً  - ٔ

 .4ٗ1ٔكانون األول  ٖبالبروتوكول الذي أقرته الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة فً 
 
 حول تحرٌم االتجار بالرقٌق األبٌض. 4ٔٓٔآٌار  ٗاالتفاقٌة الدولٌة المعقودة فً   - ٕ
حول تحرٌم االتجار بالنساء واألطفال والمعدلة  4ٕٔٔأٌلول  ٖٓفً االتفاقٌة الدولٌة المعقودة  - ٖ  

 .4ٗ9ٔأكتوبر  ٕٓبالبروتوكول الذي أقرته الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة فً 
حول تحرٌم االتجار بالنساء البالؽات،  4ٖٖٔتشرٌن األول/أكتوبر  ٔٔاالتفاقٌة الدولٌة المعقودة فً  - ٗ

 لذكر(.والمعدلة بالبروتوكول سالؾ ا
 
وَضَمن هذا المفهوم تنص المادة  4ٙٙٔتبلها العهد الدولً للحقوق المدنٌة والسٌاسٌة الصادر فً عام  -

  -على ماٌلً: 1

 ال ٌجوز استرقاق احد وٌحظر الرق واالتجار بالرقٌق بجمٌع صورهما،  -ٔ) 

 ال ٌجوز إخضاع احد للعبودٌة،  -ٕ

 العمل اإللزامً(.ال ٌجوز اكراه احد على السخرة أو  -أ -ٖ

والمعتمد بموجب قرار الجمعٌة  وتناول اإلعبلن العالمً للقضاء على كافة أشكال التمٌٌز ضد المرأة -

 منه على:  1ضمن نص المادة 4ٙ9ٔتشرٌن الثانً   9فً  ٖٕٕٙالعامة لؤلمم المتحدة المرقم 

فحة جمٌع أنواع االتجار بالمرأة )تتخذ جمٌع التدابٌر المناسبة بما فً ذلك التدابٌر التشرٌعٌة لمكا 

 واستؽبلل بؽابها(. 

 41ٔٔوالمعتمدة عام  494ٔأما إتفاقٌة القضاء على كافة أشكال التمٌٌز ضد المرأة  والصادرة عام  -

 ٙوضمنت المادة  –وكما تم اإلشارة إلٌه  -فلم تستثن هذا الموضوع رؼم تناوله من معاٌٌر دولٌة سبقتها 

 ما ٌلً:

ل األطراؾ جمٌع التدابٌر المناسبة، بما فً ذلك التشرٌعً منها، لمكافحة جمٌع أشكال االتجار تتخذ الدو)

 بالمرأة واستؽبلل بؽاء المرأة(. 

على ماٌلً: )تتعهد الدول ماٌلً ألطراؾ  ٖٗفً المادة  414ٔكما تضمنته اتفاقٌة حقوق الطفل لسنة  - 

بحماٌة الطفل من جمٌع أشكال االستؽبلل الجنسً واالنتهاك الجنسً، ولهذه األؼراض تتخذ الدول 

  -لمنع :األطراؾ بوجه خاص جمٌع التدابٌر المبلبمة الوطنٌة والثنابٌة والمتعددة األطراؾ 

 . حمل أو اكراه الطفل على تعاطً أي نشاط جنسً ؼٌر مشروع -أ

 ،في الدعارة او غيرها من الممارسات الجنسية غير المشروعة لألطفالاالستخدام االستغاللي  -ب

 (.في العروض والمواد الداعرة لألطفالاالستخدام االستغاللي  -ج 
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لطفل بشؤن بٌع األطفال واستؽبلل األطفال فً البؽاء وعرؾ البرتوكول االختٌاري التفاقٌة حقوق ا -

 / أ ، ب، ج( كماٌلً:ٕبٌع األطفال فً المادة )   ٕٓٓٓوفً المواد اإلباحٌة لعام 

عرفت المادة  ) أ ( بٌع االطفال على النحو التالً: )ٌقصد ببٌع األطفال أي فعل أو عمل ٌتم بمقتضاه نقل 

ألشخاص إلى شخص آخر لقاء مكافؤة أو أي شكل من طفل من جانب أي شخص أو مجموعة من ا

 إشكال العوض(.

)ٌقصد باستؽبلل األطفال  -وعرفت الفقرة ) ب ( من المادة المذكورة استؽبلل األطفال فً البؽاء بقولها :

  فً البؽاء استخدام طفل لؽرض أنشطة جنسٌة لقاء مكافؤة أو أي شكل من أشكال العوض(.

 -فً المواد اإلباحٌة ضمن إتفاقٌة حقوق الطفل  بموجب نص الفقرة   ) ج (: وعرؾ استؽبلل األطفال -

)ٌقصد باستؽبلل األطفال فً المواد اإلباحٌة تصوٌر أي طفل بؤي وسٌلة كانت ٌمارس ممارسة حقٌقٌة 

أو بالمحاكاة أنشطة جنسٌة صرٌحة أو أي تصوٌر لؤلعضاء الجنسٌة للطفل إلشباع الرؼبة الجنسٌة 

 أساساً(.

لم ٌترك هذه الظاهرة وإنما تناولها باإلهتمام المتواصل وَحَرَمها  نستدل من ذلك أن الجهد القانونً الدولً

وناشد الدول بجدٌة وحثهم للقضاء علٌها من خبلل كل هذه الوثابق . فالنصوص الدولٌة تفرق بٌن جرابم 

قسري أو فً نزع أعضاءه وبٌن استؽبلل اإلنسان سواء فً الجنس أو الدعارة أو السخرة أو العمل ال

 -فً النصوص الدولٌة  –المتاجرة به من اجل الوصول إلى تلك اإلؼراض، أي أن االتجار بالبشر 

جرٌمة مختلفة تماما عن جرابم استؽبلل اإلنسان بطرق ووسابل ؼٌر مشروعة، إال أن العبلقة بٌن 

ة أو هدؾ الجانً فً جرٌمة االتجار االتجار بالبشر واستؽبلله تقوم فً أن استؽبلل البشر هً ؼاٌ

بالبشر، ٌرٌد الوصول إلٌها من فعل االتجار، إال أن جرٌمة االتجار تقوم كاملة تامة ولو لم ٌقع 

االستؽبلل فعلٌا، وهو )أي االستؽبلل( إن وقع فعلٌا فؤنه ٌشكل جرٌمة أو جرابم أخرى مختلفة عن 

 جرٌمة االتجار بالبشر.

 بالبشر: التعريف الدولي لإلتجار

بالرؼم مما إستهدفته الوثابق الدولٌة ألنشطة اإلتجار بالبشر بقً هناك من األنشطة البعٌدة عن التعارؾ 

وما أشارت إلٌه هذه الوثابق المهمة وذلك لتطور األنشطة اإلجرامٌة وتنوعها، األمر الذي جعلها ؼٌر 

لضروري أن تصدر وثٌقة تتضمن خاضعة لما ذكرته هذه الوثابق. هذا من جهة ومن أخرى كان من ا

تعرٌفاً ٌضم أهم أنشطة اإلتجار بالبشر كون أنها ظاهرة تتطور مع تؽٌر الظروؾ االجتماعٌة 

واالقتصادٌة، لذا فإن تؤثٌرها ال ٌستثنً من تطالهم فحسب، إنما ٌمتد إلى المجتمع بؤسرِه، إذ ال ٌتم تجنٌد 

االحتٌال فً ظروؾ قاسٌة ومخٌفة أحٌانؤ بما فٌها الضحاٌا ونقلهم عن طرٌق اإلكراه او بالقوة أو 

االستؽبلل الجنسً والعمل القسري أو الخدمات او التسول أو نزع األعضاء من خبلل إتباع أسالٌب 

 بمنع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاصاالحتٌال أو اإلكراه أو اإلؼواء، مما حدا بالبروتوكول الخاص 
مل إلتفاقٌة األمم المتحدة لمكافحة الجرٌمة المنظمة عبر الوطنٌة لسنة وبخاصة النساء واألطفال و المك

 ) أ ( بنصها على: ٖأن ٌضع تعرٌفاً لهذه الجرٌمة ضمن المادة  ٕٓٓٓ

)تجنٌد أشخاص أو نقلهم أو تنقٌلهم أو إٌواإهم أو استقبالهم بواسطة التهدٌد بالقوة أو استعمالها أو ؼٌر 

طاؾ أو اإلحتٌال أو الخداع أو إستؽبلل السلطة أو إستؽبلل حالة ذلك من أشكال القسر أو اإلخت
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استضعاؾ أو بإعطاء أو تلقً مبالػ مالٌة أو مزاٌا لنٌل موافقة شخص له سٌطرة على شخص آخر 

إستؽبلل دعارة الؽٌر أو سابر أشكال اإلستؽبلل  –لؽرض اإلستؽبلل. ٌشمل اإلستؽبلل كحد أدنى 

قسرا أو اإلسترقاق أو الممارسات الشبٌهة بالرق أو اإلستعباد أو نزع  الجنسً أو السخرة أو الخدمة

 األعضاء(. 

 

 التعرٌف العراقً لإلتجار بالبشر

 ٕٕٔٓلسنة  1ٕنظراً إلهتمام العراق بمكافحة اإلتجار بالبشر أصدر قانون مكافحة اإلتجار بالبشر رقم 

مكافحة جرٌمة االتجار بالبشر والحد من انتشارها أسبابه الموجبة هً:  وأهداؾ هذا القانون كما تضمنتها

وآثارها ومعاقبة مرتكبٌها بإعتبارها فعل خطٌر ٌهٌن الكرامة اإلنسانٌة، وبؽٌة وضع اآللٌات التً تكفل 

 مساعدة ضحاٌا االتجار بالبشر.

ا القانون ٌقصد باالتجار بالبشر ألؼراض هذ) -ورد تعرٌؾ االتجار بالبشر بنص المادة االولى كالتالً: 

تجنٌد أشخاص أو نقلهم أو إٌوابهم أو استقبالهم بوساطة التهدٌد بالقوة أو استعمالها أو ؼٌر ذلك من 

أشكال القسر أو االختطاؾ أو الخداع أو استؽبلل السلطة أو بإعطاء أو تلقً مبالػ مالٌة أو مزاٌا لنٌل 

تؽبللهم فً أعمال الدعارة أو موافقة شخص له سلطة أو والٌة على شخص آخر بهدؾ بٌعهم أو اس

االستؽبلل الجنسً أو السخرة أو العمل القسري أو االسترقاق أو التسول أو المتاجرة بؤعضابهم البشرٌة 

   أو ألؼراض التجارب الطبٌة(.

قبل صدور هذا القانون كانت هناك نصوص متناثرة فً عدة قوانٌن تناولت بعض صور االتجار بالبشر 

كما كان من  ٘( والمادة ٕ) ٔ( قانون مكافحة البؽاء المادة 44ٖ-4ٕٖات )المواد مثل قانون العقوب

الضروري جمع هذه األحكام فً قانون واحد تتضمن أحكام لمنع انتشار هذا النوع من الجرابم ووضع 

 . الحلول البلزمة لمعالجة آثارها

 

 مكامن التمٌٌز والعنف ضد المرأة فً هذا القانون:  

من مضامٌن إنسانٌة ، إال أنه  ٕٕٔٓلسنة  1ٕتضمنه قانون مكافحة اإلتجار بالبشر رقم بالرؼم مما  

بالبروتوكول الخاص بمنع وقمع ومعاقبة االتجار  بها أجرى تعدٌبلت لبعض الحاالت التً جاء
باألشخاص وبخاصة النساء واألطفال و المكمل إلتفاقٌة األمم المتحدة لمكافحة الجرٌمة المنظمة عبر 

 ونجد فٌها مكامن تمٌٌزٌة  مكرسة للعنؾ ضد النساء: ٕٓٓٓوطنٌة لسنة ال

رفع لفظ ) التنقٌل ( الوارد فً التعرٌؾ الدولً من تعداد األفعال المكونة للجرٌمة ، واكتفً  -أوالً:

قل( بؤفعال )التجنٌد والنقل واإلٌواء واالستقبال( ، فً حٌن أن اللفظ المرفوع )التنقٌل( له معنى ؼٌر ) الن
الواردٌن فً النص العراقً والدولً، إذ ٌواجه أنواعا من األفعال ال ٌستوعبها لفظ )النقل( تتعلق 

بمسإولٌة الناقلٌن أو أصحاب وسابل النقل كالسفن والطابرات والحافبلت وؼٌرها،  بذلك ٌكون قد اجتزأ 
ساء المتاجر بهن حٌث ٌتم تنقٌلهم من األفعال التً  تشكل إتجاراً بالبشر والتً ؼالباً ما  تتعرض لهن الن

 بٌن جهات عدٌدة  قاصدٌن إخفاء األثر وتجنب مبلحقة السلطات.
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رفع عبارة )استؽبلل حالة االستضعاؾ( الواردة فً النص الدولً من تعداد طرق قهر أو إجبار  -ثانٌاً   

سر أو االختطاؾ أو االحتٌال الضحاٌا  واكتفى بـ )التهدٌد بالقوة أو استعمالها أو ؼٌر ذلك من أشكال الق

أو الخداع أو استؽبلل السلطة أو بإعطاء أو تلقً مبالػ مالٌة او مزاٌا لنٌل موافقة شخص له سٌطرة على 

شخص آخر(. رؼم أن العبارة المرفوعة تعالج حالة األشخاص الذٌن ٌجدون أنفسهم تحت السٌطرة فً 

دة فً العراق تعانً منها بعض النساء من ضحاٌا األعراؾ والممارسات المشابهة للرق وهً حالة موجو

األعراؾ العشابرٌة التقلٌدٌة المتخلفة )القاضً رحٌم العكٌلً، عٌوب قانون مكافحة اإلتجار بالبشر من 

 (. ٕٕٔٓآٌار  ٕ٘وجهة نظر القاضً رحٌم العكٌلً  العدل نٌوز  

برٌة واألفكار الذكورٌة المكرسة للعنؾ إذ تعد هذه الناحٌة مهمة فً مجتمعنا الذي ٌتصؾ بالهٌمنة العشا

 ضد المرأة. 

رفع حالتٌن هامتٌن من حاالت االستؽبلل هً )االستعباد و الممارسات الشبٌهة بالرق( الواردتٌن  -ثالثا :

فً التعرٌؾ الدولً رؼم إنهما من حاالت استؽبلل البشر الخطٌرة والتً تعانً مجتمعاتنا منها كمنح 

بٌلة أو عشٌرة أخرى او ماٌعرؾ بالفصلٌة لقاء حل نزاع أحدثه بعض أفرادها من النساء تعوٌضا إلى ق

الذكور وتقدم النساء كجزء من الحل وصوالً لعقد سبلم بٌن المتنازعٌن ال رأي للنساء فً هذا الجانب. 

ه كذلك زواج الشؽار وفٌه ٌعطً الرجل ابنته أو أخته إلى آخر لٌتزوجها فً مقابل أخذه ابنته أو أخت

 لٌتزوجها ببل مهر وهو الزواج المعروؾ فً العراق بإسم )الزواج كصة بكصة(.  

هناك حاالت كان من المفروض أن تشمل ضمن قانون مكافحة اإلتجار بالبشر كونها ال تتعدى وصفه إال 

 أن القانون إبتعد عنها وهذه الجرابم تتعرض لها المرأة  وعلى سبٌل المثال ال الحصر:

ٌج امرأة أو تزوٌجها فعبل دون أن تملك حق الرفض لقاء بدل مالً أو عٌنً ٌدفع ألبوٌها الوعد بتزو -

 أو للوصً علٌها أو ألسرتها أو ألي شخص آخر.

تورٌث المرأة إلى شخص آخر إذا مات زوجها  وهذه الحالة تحدث فً حال موت الزوج فتجبر   -

ولة دون أن ٌتربى أوالده من قبل شخص أجنبً أرملته على التزوج بشقٌقه أو أحد أقاربه بحجة  الحٌل

 عنهم.

 العقوبات فً القانون: 

نص القانون على تجرٌم األفعال المشمولة بتعرٌفه فكانت عقوبة السجن المإقت وبؽرامة ال تقل عن 

خمسة مبلٌٌن دٌنار وال تزٌد على عشرة مبلٌٌن دٌنار لكل من إرتكب فعبلً جرمٌاً مذكوراً ضمن 

سنة  ٘ٔ( اًو تشدد إلى أن تبلػ العقوبة السجن لمدة ال تزٌد عن الـ ٔ) ٘الذي تضمنته المادة التعرٌؾ 

إن إرتكب الجانً جرٌمته  -( من القانون ٕبحسب الفقرة ) -وبؽرامة  ال تزٌد عن عشرة مبلٌٌن دٌنار

 -باستخدام إحدى الوسابل التالٌة:

و التهدٌد أو حجز وثابق السفر أو المستمسكات استخدام أي شكل من أشكال اإلكراه كاالبتزاز أ -أ

 الرسمٌة. 

 استخدام أسالٌب احتٌالٌة لخداع الضحاٌا أو التؽرٌر بهم.-ب

 (.إعطاء أو تلقً مبالػ مالٌة أو منافع للحصول على موافقة من له السلطة او الوالٌة علٌهم-ج
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كان من المفروض أن تتصاعد الؽرامة مع إزدٌاد حجم الجرٌمة وتؤثٌره،ا والمبلحظ أن الؽرامة فً حال 

أرتكبت الجرٌمة مع الظروؾ المشددة أو بدونها فهً ثابتة و بقت ال تزٌد عن عشرة مبلٌٌن دٌنار والتً 

لفقرة ثانٌاً ٌكون باإلمكان بمقدور أي مجرم زاول مهنة اإلتجار بالبشر أن ٌدفعها. من ناحٌة أخرى ففً ا

الحكم على المجرم  من دٌنار الى عشرة مبلٌٌن دٌنار وهو خلل واضح فً التشرٌع، اذ ال ٌقبل ان 

( إلى دٌنار ٕ) ٌ٘نخفض مستوى الؽرامة التً ٌتوجب فرضها فً الحاالت المنصوص علٌها المادة 

 واحد فقط. 

( ٘ٔجار بالبشر بالسجن المإبد وبؽرامة ال تقل عن )لتعاقب كل من ارتكب جرٌمة االت ٙتؤتً المادة  -

 -( ملٌون دٌنار اذا وقعت فً احد الظروؾ اآلتٌة:ٕ٘ملٌون دٌنار وال تزٌد على )

 .اذا كان المجنى علٌه لم ٌتم الثامنة عشرة من العمر  - ٔ

ت الجرٌمة على اذا كان المجنى علٌه أنثى أو من ذوي اإلعاقة و ٌتحقق الظرؾ المشدد هنا اذا وقع - ٕ

 أنثى بشكل مطلق بؽض النظر عن عمرها أو حالتها الزوجٌة أو كانت من ذوي االحتٌاجات الخاصة. 

اذا كانت الجرٌمة مرتكبة من جماعة إجرامٌة منظمة أو كانت ذات طابع دولً. لم ٌعرؾ القانون  -ٖ

ٌة والقوانٌن العربٌة، اذ العراقً )الجماعة اإلجرامٌة المنظمة( على خبلؾ ما فعلته النصوص الدول

عرفت اتفاقٌة األمم المتحدة لمكافحة الجرٌمة المنظمة عبر الوطنٌة )الجماعة اإلجرامٌة المنظمة( فً 

)ٌقصد بتعبٌر جماعة إجرامٌة منظمة بؤنها جماعة ذات هٌكل تنظٌمً مإلفة  -) أ ( التً نصت: ٕالمادة 

وتعمل بصورة متضافرة بهدؾ ارتكاب واحدة أو  من ثبلثة أشخاص أو أكثر موجودة لفترة من الزمن

أكثر من الجرابم الخطٌرة أو األفعال المجرمة وفقا لهذه االتفاقٌة من اجل الحصول بشكل مباشر او ؼٌر 

مباشر على منفعة مالٌة أو منفعة مادٌة أخرى(. كما عرفت الفقرة )ج( منها المقصود بتعبٌر جماعة ذات 

ة ؼٌر مشكلة عشوابٌا لؽرض االرتكاب الفوري لجرم ما، وال ٌلزم أن )جماع -هٌكل تنظٌمً بؤنها:

تكون ألعضابها ادوار محددة رسمٌا أو أن تستمر عضوٌتهم فٌها أو أن تكون ذات هٌكل تنظٌمً(. 

 حقوق المرأة فً المعاٌٌر الدولٌة والقوانٌن العراقٌة(. –)القاضً رحٌم العكٌلً 

 االختطاؾ أو التعذٌب.اذا ارتكبت الجرٌمة عن طرٌق   - ٗ

 اذا كان الجانً من أصول المجنى علٌه أو فروعه أو ممن له الوالٌة علٌه أو زوجا له.  - ٘

 اذا أصٌب المجنى علٌه بمرض ال ٌرجى شفاإه أو عاهة مستدٌمة نتٌجة االتجار به.  - ٙ

 1 اذا وقع االتجار على عدة أشخاص أو لمرات متعددة.  - 9

 اذا وقع االتجار من موظؾ أو مكلؾ بخدمة عامة.  - 1

استؽبلل النفوذ أو إستؽبلل ضعؾ الضحاٌا أو حاجتهم، الؽرٌب من أن القانون العراقً لم ٌجعل   -4

استؽبلل النفوذ أو استؽبلل ضعؾ الضحاٌا او حاجتهم احد الوسابل التً تستعمل فً ارتكاب الجرٌمة 

  د )استؽبلل حالة االستضعاؾ( كواحدة من وسابل ارتكاب جرٌمةعلى خبلؾ النص الدولً الذي ع

 من برتوكول بالٌرٌمو، كذلك خالؾ ما سارت ٖاالتجار بالبشر وفقا لما هو منصوص علٌه فً المادة 

 كواحدة الضحاٌا حاجة أو ضعؾ حالة واستؽبلل  النفوذ استؽبلل اعتبار من العربٌة القوانٌن بعض علٌه
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 – لكن .العمانً والمشرع القطري والمشرع المصري المشرع فعل مثلما الجرٌمة ارتكاب وسابل من

 ضعؾ باستعمال بالبشر االتجار حصل اذا الفعل ٌجرم ال انه  إذ مشددا، ظرفا عدها – ؼرٌب بموقؾ

 أو باستعمالها أو بالقوة التهدٌد بواسطة الجرٌمة  وقعت اذا  إال النفوذ، باستؽبلل أو حاجتها أو الضحٌة

 تلقً أو بإعطاء أو السلطة استؽبلل أو الخداع أو االحتٌال أو االختطاؾ أو القسر أشكال من ذلك ؼٌر

 واستؽبلل استعمال ان. آخر شخص على والٌة أو سلطة له شخص موافقة لنٌل مزاٌا او مالٌة مبالػ

 موقؾ وهو القانون من ٙ للمادة وفقا مشددا ظرفا ذلك كان حاجتهم أو الضحاٌا ضعؾ استؽبلل أو النفوذ

 فً المرأة حقوق العكٌلً رحٌم القاضً.) المقارنة والقوانٌن الدولً النص علٌه سار ما مع ٌتفق ال

 قبل من ممارسات هكذا لمثل العامبلت النساء تتعرض مما وؼالباً ( العراقٌة والقوانٌن الدولٌة المعاٌٌر

 لحاجة مستؽبلً  المجرم ٌكون العملٌة أو الوظٌفٌة مواقعهم نفس فً ٌقعون ممن وحتى العمل فً رإسابهم

 الدولٌة المعلومات شبكة عبر بالبشر اإلتجار على القابمٌن القانون عاقب كما، والمال للعمل الضحٌة

 تقل ال وبؽرامة سنوات ثبلث عن تقل ال مدة بالحبس ٌعاقبماٌلً: ) على 9 المادة نصت حٌث اإلنترنت

  -:من كل بؤحدهما او دٌنار ملٌون عشرٌن على تزٌد وال دٌنار مبلٌٌن عشرة عن

 انشؤ أو أدار موقعا على شبكة المعلومات بقصد االتجار بالبشر.            -أوالً:

تعاقد على صفقة تتعلق باالتجار بالبشر أو سهل ذلك باستخدامه شبكة المعلومات(، كما )بلؽت  -ثانٌاً:

 فً حال موت احد المتاجر بهم اي الضحاٌا(.إلى حد اإلعدام  1العقوبة بحسب المادة 

الى تجرٌم أفعال األشخاص المعنوٌة متى ما وقعت الجرٌمة باشتراكه أو ارتكبت من  4وتطرقت المادة 

 قبل األشخاص الطبٌعٌٌن باسمه أو لحسابه أو لمنفعته بنصها على:

سة وعشرٌن ملٌون دٌنار كل ٌعاقب بؽرامة ال تقل عن خمسة مبلٌٌن دٌنار وال تزٌد على خم -)أوالً:

شخص معنوي ثبت اشتراكه بالجرٌمة أو ارتكبت الجرٌمة باسمه أو لحسابه أو لمنفعته ، وال ٌخل هذا 

بالعقوبة التً تقرر بحق المدٌر المفوض أو المسإول عن إدارة الشخص المعنوي اذا ثبت اشتراكه فً 

 الجرٌمة. 

نشاطاته بصورة نهابٌة أو مإقتة أو ؼلق مقره اذا ثبت  للمحكمة حل الشخص المعنوي أو إٌقاؾ -ثانٌا:

 1ٓارتكابه ألحد األفعال المنصوص علٌها فً هذا القانون. فً الحقٌقة أن هذا النص هو تطبٌق للمادة ) 

( من  ٓٔ، وٌعد ذلك محاولة لبلستجابة إلى نص المادة ) 4ٙ4ٔلسنة  ٔٔٔ( من قانون العقوبات رقم 

 لمكافحة الجرٌمة المنظمة عبر الوطنٌة(. اتفاقٌة األمم المتحدة

 إهتمام القانون بالضحايا 

 منه:  ٔٔإهتم القانون بتقدٌم المساعدات والضمانات لضحاٌا اإلتجار بالبشر وحددتها المادة  

 عرضهم على طبٌب مختص. -أوالً: 
 المساعدة اللؽوٌة لؽٌر العراقٌٌن. -ثانٌاً:
 القانونٌة والمعلومات اإلرشادٌة.تقدٌم المساعدة والمشورة  -ثالثاً:

تؤمٌن االتصال بعوابلهم إن وجدت أو الدولة التً ٌحملون جنسٌتها ومنظمات المجتمع المدنً  -رابًعا:
 للحصول على المساعدة البلزمة لهم.

 توفٌر الحماٌة البلزمة للضحاٌا والشهود. -خامساً:
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 حترام خصوصٌتهم وصون كرامتهم.الحفاظ على سرٌة المعلومات المتعلقة بهم وا -سادساً:
 المساعدة المالٌة ، وتوفٌر محل سكن مإقت ٌتبلبم مع جنسهم وفباتهم العمرٌة. -سابعاً:
إعادة تؤهٌلهم اجتماعٌا ونفسٌا وبدنٌا من خبلل إنشاء مراكز اٌواء وتؤهٌل متخصصة أو دور  -ثامناً:

 م خاص إلعادة دمجهم فً المجتمع.رعاٌة تابعة لوزارة العمل والشإون االجتماعٌة بموجب نظا
 توفٌر فرص العمل والتدرٌب والتعلٌم. -تاسعاً:

تسهٌل إقامتهم فً العراق بمنحهم تؤشٌرات دخول وإقامة بشكل مإقت فً العراق ومنحهم  -عاشراً:
 وثابق سفر خاصة عند الضرورة.

 عملٌة عودتهم الى بلدانهم.تقدٌم الدعم الدبلوماسً للضحاٌا من ؼٌر العراقٌٌن لتسهٌل  -حادي عشر:

 
 المجنة المركزية لمكافحة االتجار بالبشر

من قانون مكافحة االتجار بالبشر و تعمل على تحقٌق أهداؾ القانون   ٕشكلت اللجنة بموجب المادة  

 -من خبلل المهام التالٌة:

 وضع الخطط والبرامج لمكافحة ظاهرة االتجار بالبشر والحد منها. -1
الالزمة لمكافحة االتجار بالبشر ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات  تقديم التوصيات -2

 العالقة.
التقارير المتعمقة باالتجار بالبشر وفقا لالتفاقيات الدولية ذات الصمة ورفعها لمجهات ذات  إعداد -3

 العالقة.
مومات التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لمساعدة ضحايا االتجار بالبشر وتبادل المع -4

 والخبرات مع الدول المجاورة والمنظمات الدولية المختصة.
 عميهم. المجنى و المناسبة لمساعدة ضحايا االتجار بالبشر وحماية الشهود اإلجراءاتاقتراح  -5
القيام بحمالت توعية وتثقيف لمتحذير من مخاطر االتجار بالبشر بالتعاون مع منظمات المجتمع  -6

 والدينية ومراكز البحوث. األكاديميةالمدني والمؤسسات 
 تقرير سنوي فيما يتعمق بحاالت االتجار بالبشر وجهود الحكومة في مكافحتها. إصدار -7
  االتفاقيات الدولية المتعمقة بمكافحة االتجار بالبشر. إلىالسعي النضمام العراق  -8

 
تشكيل لجنة فرعية في كل منه ب 4مادة كما ألزم القانون المجنة المركزية لمكافحة اإلتجار بالبشر ووفقًا لم

 (. تسمى )المجنة الفرعية لمكافحة االتجار بالبشر  إقميمافظة غير منتظمة في حم أو إقميم
 

 

 

 



 

 

 

ٖ4 

 

 الفصل الخامس 

 مشروع قانون الحماٌة من العنف األسري 

  

نستشعر دافعنا لتناول مشروع قانون مكافحة العنؾ األسري كان من أجل تسلٌط الضوء على مكامن 

منها تمٌٌزاً وعنفاً إلبتعاد هذا المشروع فً بعض مواضعه  عن المستوى األمثل لمناهضة العنؾ 

والسعً من أجل القضاء علٌه لتكون خطوة للمشرع من أجل أن ٌؤخذها بنظر اإلعتبار قبل إصدار 

 القانون كً ٌحقق القانون الهدؾ الحقٌقً فً القضاء على ظاهرة العنؾ .

 

بدأ بعرض مشروع قانون الحماٌة من العنؾ األسري البد من أن ندرج مفهوم العنؾ األسري قبل أن ن  

وفقاً لما جاء به اإلعبلن العالمً بشؤن القضاء على العنؾ ضد المرأة والذي أعتمد من قبل الجمعٌة 

جاء  ، وهذا المفهوم44ٖٔول ألكانون ا  ٕٓالمإرخ فً  ٗٓٔ/1ٗالعامة لؤلمم المتحدة بموجب قرارها 

من اإلعبلن  ٕعلى  بالعنؾ ضد المرأة انه ٌشمل على سبٌل المثال ال على سبٌل الحصر، ضمن المادة 

  بالمنطوق التالً :

العنؾ البدنً والجنس والنفسً الذي ٌحدث فً إطار األسرة بما فً ذلك الضرب والتعدي الجنسً  -)أ

واؼتصاب الزوجة ، وختان اإلناث وؼٌره من على أطفال األسرة اإلناث ، والعنؾ المتصل بالمهر ، 

 الممارسات التقلٌدٌة المإذٌة للمرأة ، والعنؾ ؼٌر الزوجً والعنؾ المرتبط باالستؽبلل(.

فاإلعبلن العالمً بشؤن القضاء على العنؾ ضد المرأة لم ٌؤت لنا بتعرٌؾ لؤلسرة وترك األمر للدول  

 وحسب ما تشرعه.

نؾ األسري جهوداً حثٌثة ودإوبة منذ وضع لبناته األساسٌة إلى أن وصل استنفذ مشروع الحماٌة من الع

إلى وضعه الحالً. كما كانت تتجاذبه توجهات واضعٌه وأصحاب القرار الزمها الجهد الواضح 

للمنظمات ؼٌر الحكومٌة ومشاركتها فً إتمام هذا المشروع ، إذ قامت هذه المنظمات بتقدٌم مقترح 

حظات جمعٌة نساء بؽداد على مشروع القانون( وال زالت المتابعة قابمة من قبل )مبلٕٔٔٓللقانون عام 

هذه المنظمات. فً الوقت نفسه لم تترك المنظمات ؼٌر الحكومٌة مجاالتها فً عمل الشبكات و الحمبلت 

التثقٌفٌة بموضوع العنؾ األسري ومشروع قانون الحماٌة منه، والحال نفسه فً متابعة المنظمات ؼٌر 

لحكومٌة لجلسات تشاورٌة مع أعضاء البرلمان من أجل إنضاج المشروع والوصول به إلى أقرب حد ا

من متطلبات التشرٌع النموذجً وتبقى جهود المنظمات فً إطار الضؽط والمشاركة والتثقٌؾ بعٌدة عن 

 صنع القرار.

 

 مشروع قانون الحماٌة من العنف األسري ما ل  وما علٌ  

الحماٌة من العنؾ األسري، فً حال صدوره، لٌشكل خطوة متقدمة فً  هذا المجال جاء مشروع قانون 

ومن أجل أن ٌحقق أكبر قدر من مناهضة العنؾ األسري فً العراق لما للعنؾ من تؤثٌر مباشر على 

الفرد والمجتمع ومن أجل عراق خال من العنؾ  وللحفاظ على كل جهد تقدم به من وضع المشروع أو 

ه أو تابع مناقشاته ومن أٌده ومن حرص على أن ٌكون منتجاً بكل مادة من مواده فبلبد من رافق مسٌرت

دعمه بالمبلحظات والتقٌٌم لٌصدر بؤفضل صورة وٌحقق أهدافه المشروعة. سنتناول هذا المشروع من 

 حٌث مواضٌعه :

 



 

 

 

ٗٓ 

 قاموس) عنهم منعه معناها النَّاس من الشًء وحمى الوقاٌة تعنً الحماٌة :القانون مشروع عنوان -

 الّتقاء ُتّتخذ التً الوسابل جمٌع فإن الطب مجال وفً، الشًءُ  به ٌَُوقَّى ما معناها والوقاٌة(، المعانً

 . َحفَِظهُ  و َحَماهُ و صانه معناها المكروه من الشَّخصَ  وَقى، والَعْزلِ  والتَّلقٌح كالتَّْطهٌر األمراض

 هو ما إلى الحال ٌوصل ال أن ذلك شؤن من ،ؼٌرها دون( الحماٌة) مهمة صفة حمل المشروع وعنوان

 مناهضة عنوان حمل قد كان فلو ،علٌها القضاء ثم ومن تفشٌها ومنع الظاهرة هذه محاصرة فً أفضل

 المناهضة لمفهوم اللؽوي المعنى أن حٌث االسري العنؾ على القضاء فً أوسع  مدٌات له لكان العنؾ

ْلمِ  ُمَناَهَضةُ   المعانً قاموس فً جاء كما هو ْلمَ  َناَهضَ  وا ُمَقاَوَمُتهُ  اي الظُّ  اي ٌمعنى َوااِلْستِْبَدادَ ا الظُّ

 حاكمه الشعب ناهض او عدوه المحارب ناهض نفسه المصدر فً ورد كما ،َواَجهَ  او َقاَومَ  او َحاَربَ 

 االسري العنؾ من الحماٌة من وأشمل أعم لهو العنؾ مناهضة بقانون القانون تسمٌة ٌكون بذلك. المستبد

 المجاالت بكافة العنؾ هذا به ٌواجه ما على مشتملة بحثنا مدار القانون مشروع منطلقات تكون أن على

 .علٌه القضاء وبالتالً واستشراءه نموه من الحد أجل من واألسالٌب

 

 النموذجً اإلطار ضمن الوارد التعرٌؾ على أؼلبه فً وتعدى شامبلً  واسعاً  األسرة تعرٌؾ جاء :األسرة

 على العراق فً الممتدة األسرٌة العبلقات تؤثٌر مدى اإلعتبار بنظر آخذاً  االسري العنؾ قوانٌن لتشرٌع

 الزوجٌن احد أبناء أو وأحفادهم وأبناإهم الزوجات و والزوجة الزوج ـ ذكر بحٌث العراقٌة األسر أؼلب

 المشمول الشخص وحتى الزوجٌن لكبل واألخوات اإلخوة و الزوجٌن من أي والدا و آخر زواج من

 األم زوج  من ذكركل ٌتم لم أنه المجال هذا فً ٌبلحظ ما أن إال. أوالضم اواألعالة القٌمومة أو بالوصاٌة

 كالخدم أجر مقابل العابلة فً ٌخدم ومن العابلة بإعالة المشمول الشخص عن فضبلً ، األب زوجة أو

 النموذجً اإلطار فً ورد ما مع متسقاً  وٌكون إلٌه الحاجة مع القانونً النص ٌتماشً كً عام بشكل

 .األسري العنؾ قوانٌن لتشرٌع

 

 كما ٌلً ثالثاً  المادة ضمن تعرٌؾ من القانون مشروع فً ورد ما :األسري العنف جريمة تعريف -

 الذي االقتصادي أو الفكري أو النفسً أو الجنسً أو الجسدي االعتداء هً األسري العنؾ جرٌمة)

 مخالفة أو جنحة أو جناٌــة إما وٌكون اآلخر ضد األسرة أفراد من فرد أي ضد بارتكابه ٌهدد أو ٌرتكب

 فً المحكمة سلطة أمام نكون وبهذا أسرٌاً  عنفاً  تعتبر التً الجرابم تحدٌد دون النص ورد .(للقانون وفقاً 

 بحكم مباحاً  تعده أو، ذلك ؼٌر أم أسرٌاً  عنفاً  المعنفة وخصوصاً  المعنؾ ضد المرتكب الفعل إعتبار

 الحقاً. الناحٌة هذه على القانون، سنؤتً

 األسري من العنؾ مناهضة لقوانٌن النموذجً التشرٌعً اإلطار عن إبتعد النص فإن آخر جانب من 

 الجرمً الفعل تقدٌر عدم أو تجاهل أو اللبس فً الوقوع عدم بؽٌة صراحةً  العنؾ أشكال ذكر قد كونه

 المعاملة إساءة أشكال جمٌع هو العنؾ أن اإلطار هذا فً كما جاء البلزم. العقاب تحدٌد إلى لٌصار

 ٌشٌر وما  األسرة أفراد أحد من ترتكب والتً الجنس أساس على القابمة الجنسٌة أو النفسٌة أو البدنٌة

 : كؤمثلة  اسرٌآ عنفآ تشكل التً األفعال إلى

 ،كانت وسٌلة بؤي أوالمشدد البسٌط البدنً الضرب إلى االعتداء مجرد من -

 ،واإلكراه  والتخوٌؾ والتهدٌد، االختطاؾ، -

 ،األسرار إفشاء و السب أو القذؾ -

 ،للقانون مخالؾ بوجه أو بالقوة األماكن دخول -

 .الممتلكات تخرٌب -
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 ،الزوجة إؼتصاب أو الجنسً العنؾ -

 ،األسرة أفراد احد دعارة على المعٌشة فً االعتماد -

 ،الفجور إتٌان على والتسهٌل والمساعدة التحرٌض -

 ،التسول على  التحرٌض -

 ،التحقٌرو  التحرش -

 ،الشؽار زواج و الزواج على اإلكراه -

 ،الدٌة عن بدآل التزوٌجو الصؽٌر تزوٌج -

 ،األرحام صلة قطع و باإلكراه الطبلق -

 البؽاء، على ،اإلكراه الدعارة امتهان على اإلكراه -

 عنهم، رؼمآ الوظٌفة ترك على اإلجبار -

 والتسول، والعمل الدراسة ترك على األطفال إجبار -

 األسري، العنؾ اثر األسري،اإلجهاض العنؾ اثر االنتحار -

 الدونٌة، والنظرة واإلٌذاء لؤلهل اإلهانة -

 الضحٌة، حقوق وانتهاك النفسً العنؾ ممارسة -

  علٌه، والسٌطرة الشخص حرٌة حجز -

 ختان أو لئلناث التناسلٌة األعضاء تشوٌه  فً واالشتراك المساهمة أو المساعدة أو التشوٌه -

  اإلناث،

 الجنسً، باالستؽبلل المتصل العنؾ -

 .الشاذة والممارسات اللواط على الزوجة اإلكراه -

 .أعبله فعالألا هذه مثل ارتكاب فً والشروع        -

 التستطٌع كانت أو قاصر طفآل أو مسنآ أو معاقآ الضحٌة كانت إذا أعبله الجرابم على العقوبات وتشدد

 الخداع.  ضروب من نحوها استعمله ما بسبب أو نفسً بدنً نقص من تعانٌه ما بسبب المقاومة

 لتشرٌع النموذجً اإلطار مع أتسق قد القانون مشروع لكان أسرٌاً  عنفاً  تشكل التً األفعال ذكرت ولو

  ذلك. المعنٌٌن لكل وألتضح األسري العنؾ قوانٌن

 

ّ  : القانون مشروع هدف -  ِىافحح اٌٝ اٌمأْٛ ٘زا ٠ٙذف: )٠ٍٟ ِا2 اٌّادج ٚتحغة اٌمأْٛ ٘ذف ٓذض

 اٌٛلد فٟ اٌرغ١ّح ِٓ أٚعغ فاٌٙذف  ،(ِشذىث١ٗ ِٚؼالثح أرشاسٖ ِٓ ٚاٌحذ ِٕٗ ٚاٌٛلا٠ح األعشٞ اٌؼٕف

 ٚاٌرٟ ٔفغٙا اٌغا٠ح ِٓ ِغرٛحٝ ٠ٚىْٛ أجٍٗ ِٓ ششع اٌزٞ اٌٙذف ِغ اٌمأْٛ اعُ ٠رغك أْ ٠جة اٌزٞ

 اٌٝ ذش١ش ِادج ألٞ روش ال أْ اال ا١ٌٗ اٌرؼشع دْٚ ٚاٌح١ٌٍٛح اٌؼٕف ػًّ اسذىاب ِٓ اٌٛلا٠ح لظذخ

 ِغرٛػثا   غ١ش اٌمأْٛ ٠ىْٛ ٚتزٌه األعشٞ اٌؼٕف حذج ِٓ اٌرم١ًٍ أٚ ٌّٕغ ٚلائ١ح ع١اعح أٚ طشق اذخار

 .اٌّؼٍٕح أل٘ذافٗ

 أٚ اٌفؼً ٚلٛع دْٚ ذحٛي اٌرٟ اٌٛلا٠ح ذٕاٌٚد لا١ٔٛٔح ِادج ٔجذ ٌُ اٌمأْٛ ِٛاد ج١ّغ ِشاجؼح خالي ِٓ

 اٌالحمح اٌحّا٠ح أٞ اٌفؼً ٚلٛع تؼذ اٌحّا٠ح اٌٝ اٌمأْٛ ِٛاد ج١ّغ أشاسخ ت١ّٕا ،األعشٞ اٌؼٕف جش٠ّح

 اٌؼٕف اعرّشاس خش١ح ٌٙا اٌّغاػذج ٚذمذ٠ُ اٌضح١ح حّا٠ح ٠ٙذف اٌحّا٠ح لشاس ْا ار، اٌغاتمح ١ٌٚظ

 اٌحّا٠ح ِذ٠ش٠اخ ِٓ اٌجٙاخ ج١ّغ أْ جأة اٌٝ عاػح 24 خالي اٌحىُ ٠ظذسٌح١ٓ اْ  ضذ٘ا ٚاٌرٙذ٠ذ

 ٚذٍم١ٙا اٌفؼً ٚلٛع تؼذ اٌضح١ح أٚ إٌاج١ح ذغرمثً ج١ّؼٙا األعشٞ ٌٍؼٕف اٌّخرظح ٚاٌّحىّح  اٌؼٕف ِٓ

 . ساٌضش
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 اٌّغاػذج ذمذَ أْ شؤٔٙا ِٓ اٌرٟ اٌٛعائً ِٓ جٍّح اذخار اٌٝ اإلشاسج ذضّٓ اٌمأْٛ أ٘ذاف ذٕف١ز ٚألجً 

 تٙزا ٠ٍحك أْ ٠فرشع .ٌُٙ اٌالحمح اٌشػا٠ح ٚذٛف١ش رٌه فٟ اٌّرغثة أٚ األعشٞ اٌؼٕف ٌضحا٠ا ٚاٌرؤ١ً٘

 ضّٓ تشىٛاُ٘ ػاللح ٌٗ لأٟٛٔ اجشاء ٚتىً اٌمأْٛ ٘زا ضّٓ تحمٛلُٙ اٌضحا٠ا ذؼش٠ف حر١ّح األعٍٛب

 ٚاْ) ضح١ح ٌىً ِجأا   ِحاَ ٠ٛوً أْ أٌٚٝ تاب ِٓ، اٌٍٛائح ذمذ٠ُ أٚ اٌطؼٓ وّذد إٌافزج اٌؼشال١ح اٌمٛا١ٔٓ

 .األعشٞ اٌؼٕف ِٓ تاٌحّا٠ح اٌّٙرّح إٌّظّاخ وٛادس ِٚٓ اٌّّٙح ٘زٖ ٠رٌٛٝ( طشاحح رٌه ػٍٝ ٠ٕض

 ( 3 اٌّادج ِٓ أٚال    اٌفمشج)

 . اٌّجرّغ ٚعالِح ٌألعشج حّا٠ح   األعشٞ اٌظٍح ٌرحم١ك تاٌغؼٟ اٌمأْٛ ٚأٚػض -

 ِٚا اٌغؼٟ ٘زا ع١ىْٛ و١ف ٌىٓ األعشج ٌحّح إلػادج ٌٍظٍح جذ٠ح ِغاع   ٕ٘ان ذىْٛ أْ ا٠جاتٟ أِش أٗ

 ٠ىْٛ وٟ ال  ذض١ّٕٙا اٌمأْٛ ِششٚع ػٍٝ واْ أِٛس. ٚو١ف  رٌه أجً ِٓ عرثزي اٌرٟ اٌجٙٛد ٟ٘

 أٗ وّا، ادساوٙا ِٚمذاس اٌضح١ح ػّش ع١شاػٝ ًٚ٘ األضؼف اٌطشف وٛٔٙا اٌضح١ح حغاب ػٍٝ اٌظٍح

 ػذ٠ذج أٚطافا   ذؤخز جش٠ّح األِش فٟ ٚاْ الع١ّا اٌظٍح اٌّرضشس اٌطشف ع١رمثً األحٛاي وً فٟ ١ٌظ

 أْ اٌُّٙ ِٓ واْ ٌزا واٌجٕا٠ح وثشٜ جش٠ّح ِغ اٌظٍح ٠ظح فًٙ ،تجٕا٠ح ٚأخشٜ تجٕحح ذٛطف فّشج

 .األِش ٘زا ثاٌثا   اٌّادج ِٓ ثا١ٔا   اٌفمشج ذرضّٓ

 أْ أجً ِٓ وث١ش دٚس ٌٗ واْ ٚاٌزٞ اٌّششٚع أغفٍٗ ِا ُِٙ جأة اٌخثشاخ ٚاورغاب اٌمذساخ ٌٚثٕاء -

 ٚاٌخذِاخ اٌالصِح اٌّغاػذاخ ذمذ٠ُ فٟ لذسج ػٍٝ ١ٌىٛٔٛا  األعشٞ اٌؼٕف  ِجاي فٟ اٌؼاٍِْٛ  ٠رّرغ

 ِٓ اٌرٟ اٌخثشاخ ضّٓ ِٚٓ ٚ اٌشاتؼح ِٓ اٌّادج اٌثاٌثح،تحغة اٌفمشج اٌثا١ٔح  اٌؼٕف ِٓ ٌٍٕاج١ٓ اٌٍّحح

 اٌّؼاٍِح تبعاءج اٌّرؼٍمح ٌٍثالغاخ اٌفٛس٠ح اإلعرجاتح و١ف١ح ٘ٛ اٌّجاي ٘زا فٟ اٌؼاٍِْٛ ٠رٍما٘ا أْ اٌُّٙ

 .اٌّادج ٘زٖ ٌٗ ذرطشق ِا ٚ٘زا ٚاٌحّا٠ح اٌّغاػذج ٌطٍة اٌفٛس٠ح ٚاإلعرجاتح

 ٚاٌّذد اٌحّا٠ح لشاس اطذاس و١ف١ح اٌمأْٛ ِششٚع ذٕاٚي: اٌّٛضٛػ١ح اٌغّح ػٍٝ اٌرٕظ١ّ١ح اٌغّح غٍثد -

 اٌطث١ح اخٌٍفحٛط ٚاخضاػٙا اإل٠ٛاء ِشوض وب٠ذاػٙا اٌضح١ح ػٍٝ اٌحفاظ أجً ِٓ ٠شافمٗ ِٚا ٌٗ اٌض١ِٕح

 ٌّىافحح اٌؼ١ٍا اٌٍجٕح ػًّ آ١ٌح ِغ فؼً ِا ِثً ػٍّٙا خطظ ٚسعُ ذٕف١ز٘ا ذرٌٛٝ اٌرٟ ٚاٌجٙاخ اٌالصِح

 اٌحاجح دػد اْ تاٌخثشاء ٚاإلعرؼأح اٌمشاساخ اذخار ٚو١ف١ح اجرّاػاذٙا دٚساخ حذد ح١ث األعشٞ اٌؼٕف

 تحغة اٌّادج اٌشاتؼح.

  ٌشئْٚ اٌذٌٚح ٚص٠ش ٠شأعٙا ٚاٌرٟ(  األعشٞ اٌؼٕف ِٓ ٌٍحّا٠ح اٌؼ١ٍا اٌٍجٕح) ذشىً

 ٚاٌجٙاخ اٌٛصاساخ ػٓ ِّثً،  ٌٍشئ١ظ ٚٔائثا   ػضٛا   اإلٔغاْ حمٛق ٚصاسج ٚو١ً ِٓ وً ٚػض٠ٛح اٌّشأج

 ِٚٓ اٌٍجٕح  فٟ أػضاء  ٠ٚىٛٔٛا ػاَ ِذ٠ش ػٓ ُِٕٙ أٞ دسجح ذمً ال ٚاٌٍز٠ٓ تٛصاسج اٌّشذثطح غ١ش

 اٌؼًّ ٚصاسج،  اٌؼذي ٚصاسج،   األػٍٝ اٌمضاء ِجٍظ،  اٌٛصساء ٌّجٍظ اٌؼاِح األِأح اٌرا١ٌح اٌجٙاخ

 اٌّفٛض١ح،   اٌظحح ٚصاسج،   اٌرشت١ح ٚصاسج،   اٌرخط١ظ ٚصاسج،  اٌذاخ١ٍح ٚصاسج،   االجرّاػ١ح ٚاٌشئْٚ

 تحّا٠ح اٌّؼ١ٕح اٌحى١ِٛح غ١ش إٌّظّاخ ِٓ اث١ٕٓ ِّث١ٍٓ أػضائٙا ت١ٓ ذضُ وّا.  اإلٔغاْ ٌحمٛق اٌؼ١ٍا

 سئاعح أ١ٌٚد ٌّارا ِفادٖ ذغاإي ٠ثاس. اٌرظ٠ٛد حك ٌّٙا ٠ىْٛ أْ دْٚ ػض٠ٛٓ اٌّجٍظ ٠خراسّ٘ا األعشج

 جأة ِٓ أٗ وّا ،حظشا   إٌغاء ِٓ اٌضحا٠ا ذىْٛ أْ تاٌضشٚسٞ ف١ٍظ ؟ أعاعا   اٌّشأج ٚصاسج اٌٝ اٌٍجٕح

 ٚصاسج ذٌٛٝ ال أْ األعاط ِٓ فىاْ ٚأطفاال    ش١ٛخا   ٚأاثآ   روٛسا   األعشج أفشاد تّظٍرٗ اٌمأْٛ خض آخش

 اٌّشأج ٌشئْٚ اٌذٌٚح ٚصاسج اٌغاء ِغ اخرٍف اٌّٛضٛع أْ ٌٚٛ ،اٌٍجٕح ٘زٖ سئاعح اٌّشأج ٌشئْٚ اٌذٌٚح

 .  حمٛق ٚٚصاسج

 تاإلغفاي ٠ٛطف ِّا اٌرظ٠ٛد حك ٌّٙا ١ٌظ ٚ اٌٍجٕح ضّٓ اٌّذٟٔ اٌّجرّغ ػٕظشٞ ٌٛجٛد أْ وّا 

 اٌٝ ِرٛاطٍح جٙٛد ِٓ لذِٗ ٌّا اٌؼٕف ِىافحح ِجاي فٟ ٚأ١ّ٘رٗ اٌّئثش اٌّذٟٔ اٌّجرّغ ٌّٛلغ اٌّرؼّذ

 ٚجٛدُ٘ ٠رذاٚي ٚأْ اٌرظ٠ٛد حك اٌّذٟٔ اٌّجرّغ ِّثٍٛ ٠ّٕح أْ أٌٚٝ تاب فّٓ صاي ِٚا ٘زا ٠ِٕٛا



 

 

 

ٖٗ 

 تٙزٖ اٌّذٟٔ اٌّجرّغ ِٕظّاخ دٚس اّ٘اي أْ وّا، اٌشؤْ تٙزا اٌّؼ١ٕح اٌّذٟٔ اٌّجرّغ ِٕظّاخ ت١ٓ دٚس٠ا  

 دٚس ذؼض٠ض اٌٝ أشاسخ ٚاٌرٟ اٌحى١ِٛح غ١ش إٌّظّاخ لأْٛ ِٓ ( 1 ) 2 اٌّادج ِغ ٠رماطغ اٌطش٠مح

 ٚفك اعرمال١ٌرٙا ػٍٝ ٚاٌحفاظ  ٚذط٠ٛش٘ا ٚدػّٙا  اٌّذٟٔ اٌّجرّغ ِٕظّاخ دٚس ذؼض٠ض) إٌّظّاخ

 .اٌرغ١١ش ػ١ٍّح فٟ اٌذٌٚح ٌّئعغاخ اٌّذٟٔ اٌّجرّغ ِشاسوح ِثذأ ذطث١ك ٠ٚؼثش( اٌمأْٛ

 ِٓ أوثش أٚ تخث١ش االعرؼأح ٌٍجٕح) ػٍٝ 4  اٌّادج ِٓ ساتؼا   اٌفمشج ٔظد آخش جأة ِٚٓ جأة ِٓ ٘زا 

 اٌزٞ اٌٛلد فٟ( ٌُٙ ذشج١ؼ١ح ِىافؤج ِٕح اٌٍجٕح ٌٚشئ١ظ األعشٞ اٌؼٕف ِىافحح ِجاي فٟ اٌخثشج رٚٞ

 رٚٞ ِٓ ٠ىٛٔٛا أْ ٚاألُ٘ اٌٍجٕح ذشى١ٍح ضّٓ ٚجٛدُ٘ أل١ّ٘ح دائُ ساذة اٌخثشاء ٠ّٕح أْ ٠جة

 ط١غح فٟ وّا اخر١اس٠ا   ١ٌٚظ اٌضا١ِا   ٚجٛدُ٘ ٠ىْٛ ٚأْ ٚاإلجرّاػ١ح إٌفغ١ح إٌٛاحٟ فٟ اخرظاص

  .ٚجٛت١ا   األِش ١ٌظثح اٌٍجٕح ػٍٝ اٌٝ ٌٍجٕح ٌفظح ٚذغرثذي اٌّزوٛسج اٌفمشج

 

 ِٓ ٌٍحّا٠ح اٌؼ١ٍا اٌٍجٕح ػٍٝ ِٙاَ اٌمأْٛ ِششٚع حذد: األعشٞ اٌؼٕف ِٓ ٌٍحّا٠ح اٌؼ١ٍا اٌٍجٕح ِٙاَ

 : ٟٚ٘ أ٘ذافٗ ذحم١ك ألجً ذٕف١ز٘ا األعشٞ اٌؼٕف

 . ٚاٌخذ١ِح ٚاٌظح١ح ٚاٌثماف١ح اٌما١ٔٛٔح اٌّجاالخ فٟ األعشٞ اٌؼٕف ٌّىافحح اٌؼاِح اٌغ١اعح سعُ_ اٚال  

  اٌؼٕف  ِٓ اٌحّا٠ح دائشج ذمرشحٙا اٌرٟ ٚاٌثشاِج اٌخطظ ػٍٝ اٌّظادلح_ثا١ٔا

 .األعشٞ

  األعشٞ اٌؼٕف ضحا٠ا ٌحّا٠ح ٚإٌّاعثح اٌضشٚس٠ح ا١ٌ٢اخ اػرّاد ػٍٝ اٌّٛافمح_ ثاٌثا  

 .اٌؼاللح راخ ٚاٌجٙاخ اٌٛصاساخ ِغ تاٌرٕغ١ك

 المصادقة_ خامساً  .اٌؼشاق جّٙٛس٠ح فٟ األعشٞ تاٌؼٕف اٌخاطح اٌرماس٠ش اػذاد ػٍٝ اإلششاف_ساتؼا  

 .األسري العنؾ من الحماٌة دابرة من المقدمة المٌدانٌة والمسوحات الدراسات على

 .اإلٌواء ومراكز األسري العنؾ من الحماٌة دابرة أداء متابعة_ سادساً 

 اإلقلٌمً المجالٌن فً المختصة الجهات مع والتعاون التنسٌق مجاالت وفتح المعلومات تبادل_  سابعاً 

 .والدولً

 من الحماٌة دابرة عمل وتقٌم تتابع وأن لها مٌزانٌة بوضع اللجنة تكلٌؾ المهام تتضمن أن المهم من كان

 أجل من الجهود لتتزامن العمل خطوات على المباشر إشرافها خبلل من اإلٌواء ومراكز األسري العنؾ

 4ٕٓٓ لسنة 1ٓ رقم الدٌوانً األمر بموجب شكلت قد اللجنة هذه أن مع .المنشودة األهداؾ تحقٌق

 ووزارات الوزراء لمجلس العامة األمانة عن ممثلٌن وعضوٌة المرأة لشإون الدولة وزٌر برباسة

 اللجنة هذه تعد ،المدنً المجتمع منظمات عن وممثلٌن والتعلٌم والتربٌة والعمل والصحة والعدل الداخلٌة

 ووضع تخصها التً الظواهر كافة ورصد األسرة تخص التً العامة السٌاسة عن المسإولة الجهة هً

 هذه توصٌات بإحدى األسري العنؾ من والطفل األسرة حماٌة مدٌرٌة انبثقت .بشؤنها والتوصٌات الحلول

 .اللجنة

 والطفل األسرة حماٌة مدٌرٌة أنشؤت قد كانت المشروع هذا قبل: األسري العنؾ من الحماٌة دابرة -

 الذي مكتبٌها خبلل من أعمالها تباشر وكانت الداخلٌة وزارة فً الشرطة لشإون الوزارة لوكالة التابعة

 شرطة وضباط ضابطات قبل من ٌداران المكتبان هذان وكان الرصافة فً واآلخر الكرخ فً أحدهما ٌقع

 :نصت على منه 9 المادة فإن القانون مشروع أما، األسري العنؾ مكافحة على مدربون

 موظؾ ٌدٌرها الداخلٌة بوزارة ترتبط( األسري العنؾ من الحماٌة دابرة) تسمى دابرة تإسس_ أوالً 

 خبرة وله اإلنسانٌة أو االجتماعٌة العلوم فً األقل فً أولٌة جامعٌة شهادة على حاصل عام مدٌر بعنوان

 إلى الفقرة هذه تشر لم (.للقانون وفقاً  الوزارة موظفً بٌن من ٌعٌن األسرة حماٌة شإون مجال فً



 

 

 

ٗٗ 

 إذ ،األسري العنؾ من والطفل األسرة حماٌة مدٌرٌة ستحداثإب والطفل األسرة حماٌة مدٌرٌة إستمرار

 عن فضبلً   قسم ٙٔ و المدٌرٌة مقر حالٌاً  وتضم الداخلٌة وزارة مإسسات إحدى الدابرة هذه أصبحت

 عملها فً  المدٌرٌة هذه ستستمر فهل ،العنؾ بقضاٌا المدٌرٌة هذه تختص .والرصافة الكرخ فً مكتبٌها

 على حاصل  لها عام مدٌر تسمٌة أن مع ؟األسري العنؾ من الحماٌة دابرة مع تدمج أم ؟القانون نفاذ بعد

 األسرة حماٌة شإون مجال فً خبرة وله اإلنسانٌة أو االجتماعٌة العلوم فً األقل فً أولٌة جامعٌة شهادة

 أن كون القانون مجال فً شهادة على الحاصلٌن بٌن من ٌكون أن نجد الوزارة موظفً بٌن من ٌعٌن

  .والخبرة اإلختصاص ذوي من ٌكون أولى باب فمن قانون بموجب تدار بالحماٌة المتعلقة األمور

 . عملها لمتابعة والمحافظات بؽداد فً أقسام فتح ولها بؽداد فً الدابرة مقر ٌكون_ ثانٌاً 

 ٌصدرها بتعلٌمات التشكٌبلت تلك واختصاصات األسري العنؾ من الحماٌة دابرة تشكٌبلت تحدد_ ثالثاً 

 ال نسبة وجود من فبلبد العنؾ من الحماٌة مجال فً النسوٌة العناصر وجود ألهمٌة نظراً  .الداخلٌة وزٌر

 حاالت أن حٌث واإلجتماعٌة والنفسٌة القانونٌة المجاالت فً إختصاصهن مراعاة مع%  9ٓ عن تقل

 ( األلكترونً الموقع) :أدناه الجدول فً موضح وكما أكبر بشكل النساء تصٌب العنؾ

 

 األســري العنؾ مــــن والطفل األسرة حماٌة أقسام فً سجلت والتً  األسرة داخل  االعتداء نوع

 ٕٗٔٓ لعام والمحافظات بؽداد فـــــــً

 

 المبوٌة النسبة اإلعتداء مصدر  التسلسل

 %ٗ٘          الزوجة على الزوج اعتداء -ٔ

 %9            الزوج على الزوجة اعتداء   -ٕ

 % ٘     واألخوات اإلخوان مابٌن االعتداء  -ٖ

 %       ٙ         واألم األب على األبناء اعتداء   -ٗ

 % ٕٔ           األبناء على وإالم األب اعتداء -٘

 %ٙٔ      تذكر أخرى -ٙ

 %ٓٓٔ  المجموع         

 

 لم ولربما كثٌرة وهً األطفال لها ٌتعرض التً العنؾ حاالت ٌتضمن لم أنه أعبله الجدول على وٌبلحظ

 األوسع إهتمام ٌستدعً مما وهذا شكواه لٌسجل المسإولة الجهة إلى ٌصل أن معنؾ طفل أي ٌستطع

 .للعنؾ األطفال لتعرض

 هذه مسإولٌات من لتكون المهام من جملة القانون مشروع وضع: األسري العنؾ من الحماٌة دابرة مهام

 :المشروع من 9 المادة فً وردت وكما الدابرة

 و والخدمٌة الصحٌة و الثقافٌة و القانونٌة المجاالت فً األسري العنؾ لمكافحة العامة السٌاسة اقتراح

 والمناسبة الضرورٌة واآللٌات منه والوقاٌة والحد األسري العنؾ من للحماٌة والبرامج الخطط اقتراح

 . العبلقة ذات الجهات مع بالتنسٌق اللجنة قرارات تنفٌذ و األسري العنؾ ضحاٌا لحماٌة

 قٌاس ألجل مهم أمر حالة بكل المحٌطة والظروؾ ومسببٌها العنؾ حاالت تضم بٌانات قاعدة وجود إن

 وتثبت دقة أكثر تفاصٌل هذه البٌانات قاعدة تشمل أن ٌقتضً األهمٌة وبنفس وأشكالها الظاهرة حجم

 الخروج أجل من مباشر شكللها ب والمسببة المساعدة والعوامل بها المحٌطة والظروؾ حالة كل تفاصٌل



 

 

 

ٗ٘ 

 ما حسناً و بذلك  األسري العنؾ ظاهرة مكافحة بؽٌة والدراسات البحوث إعداد فً تساعد حقٌقٌة بنتابج

 .الحٌوي الجانب هذا على صراحة نص عندما المشرع فعل

 وصول وقبل بٌنهما الصلح إلٌقاع القضٌة طرفً بٌن والمساعً الجهود بذل هو كذلك المدٌرٌة مهام من

 إال ،إٌجابً جانب ذلكٌعد ، اإلختصاص وذوي لجانها طرٌق عن شكوى تسجٌل عدم القضاء إلى الحالة

 طمؤنٌنة ٌشكل فهذا القانون  مصلحة فً وال الضحٌة مصلحة فً ال ٌصب ال الشاكلة هذه على التسلٌم أن

 على ٌشجعه مما ،قضٌة  ضده تسجل لم حٌث بفعلته  وٌنجو للقانون المخالفة فعلته ٌفعل أنه إذ ،للمعنؾ

 الذي األمر  القانون بحكم مجرماً  فعبلً  إقترؾ كونه مع القضٌة تسجل ولم أٌضاً  الصلح وٌتم الكرة إعادة

 . لحقوقها وضٌاع المعنفة الضحٌة ضد واضحاً  تمٌٌزاً  ٌشكل

 

 مشروع حددها التً الجهات إلى بشكوى ٌتقدم أن األسري للعنؾ تعرض من لكل ٌحق: الشكوى تقدٌم

 من  جهة أي إلى بنفسه ٌحضر أن األسري للعنؾ تعرض بمقدورمن ٌكون دابماً  لٌس لكن، القانون

 أن وألجل، الصحً وضعه لسوء أو المنزل مؽادرة من قدرته لعدم لربما القانون حددها التً  الجهات

 تحرٌك حق منح فقد لذا العنؾ من القانون لها وفرها التً  الحماٌة وفً اإلنسانً بحقها الضحٌة تتمتع

 ضحٌة ٌقع لمن الكافٌة الحماٌة توفر أن البد جرٌمة فالعنؾ بوقوعها علم من  عنها اإلببلغ أو الشكوى

 :من أي إلى بالمشروع جاء لما وفقاً  الشكوى وتقدم،  العدالة إلى الوصول ألجل لها

 . األسري العنؾ تحقٌق قاضً -أ

 . العام اإلدعاء - ب

 والمحافظات بؽداد فً والنواحً االقضٌة فً وفروعها وأقسامها األسري العنؾ من الحماٌة دابرة - جـ

 كان لو ،(القانون مشروع من 4 المادة) الشكوى لتقدٌم إلٌها التوجه القانون حدد التً الجهات هً تلك

كما انه  .العدالة إلى وصوالً  منها أي إلى للتوجه للضحاٌا أكبر مجاالً  فسح قد لكان الجهات هذه من اوسع

 قانون ٌسمح حٌث المحافظات فً  المنتشرة مكاتبها أحد أو اإلنسان لحقوق العلٌا المفوضٌة ذكر من البد

 حقوق انتهاكات بشؤن والببلؼات الشكاوى بتلقى منه ٘ المادة وحسب 1ٕٓٓ لسنة ٖ٘ المرقم المفوضٌة

 .اإلنسان

 الحاالت عن المعنٌة السلطات إلببلغ ٌتحرك أن الطبٌة الخدمات تقدٌم مجالفً  العاملٌن المشرع ألزم

 أو المستشفٌات إلى جراءها من ٌصلون ال لضحاٌا تحدث حاالت هناك. األسري العنؾ عن الناتجة

 مالم الكتمان طً لبقابها كبٌرة إحتمالٌة وهناك الخاصة األطباء عٌادات إلى حتى وال الصحٌة المراكز

 معلمتهم وتكتشؾ مثبلً  لؤلطفال ٌحدث ما وهذا ،المعنٌة السلطات إخبار إلى تكتشفها التً الجهات تبادر

 وآثار دوامهن ٌبدأن اللواتً الموظفات أو أجسامهم أو وجوههم على واضح عنؾ آثار المدرسة إدارة أو

 كل بل ال التعلٌمٌة الجهات تكلؾ أن ٌقتضً فالحال، أسرهن أفراد أحد قبل من واضحة علٌهن الضرب

 . األسري العنؾ من حالة حصول علمها إلى ٌصل مسإولة جهة

 

 قرار بخصوص خرق أي عن باإلخبار ملزماً  األسري العنؾ من الحماٌة دابرة فً بالتحقٌق القابم ٌكون

  .الحالة بعرض ٌقوم أن أسري عنؾ حالة بحصول إخباره أوعند الحماٌة

 منطوق وفً اإلجراءات إتخاذ الحق فً المختص للقاضً ان تنص من القانون مشروعمن  ٓٔالمادة  إن

 فً القانون هدؾ وتحقق ملزمة لكانت( القاضً على) العبارة كانت ولو للقاضً اإلختٌار جواز العبارة

 بإجراءات السٌر ٌقبل أن القضاء علىكما . قانونٌة مسابلة ببل أسري عنؾ لجرٌمة مرتكب أي ترك عدم

 باإلختصاص التقٌٌد دون والضحٌة المعنؾ مكان أو الجرمً الفعل حصول مكان كان أٌنما الشكوى
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 محكمة قاضً قبل من بالشكوى للسٌر وجوب هناك لٌس أخرى ناحٌة من. الجرٌمة لوقوع المكانً

 العنؾ قضاٌا فً التحقٌق بتولً تحقٌق محكمة ألي القانون سمح فقد ،األسري العنؾ قضاٌا تحقٌق

 قضاٌا فً المخبر هوٌة على اإلخبار متلقً قبل من  بالتكتم باإللتزام فٌه شدد الذي الوقت فً األسري

 ٌرؼب ال أم نفسها القضٌة فً شاهداً  ٌكون بؤن تخٌٌره الوقت وذات عنها اإلفصاح وعدم األسري العنؾ

 .بذلك

 

 األسري العنؾ بدعاوى الخاصة المحاكمات تجعل أن المختصة للمحكمة القانون أجاز: المحاكمات -

 أدق تخص أمور إلى تتطرق ولربما أسرٌة أسرار المحاكمات هذه مواضٌع تخص الذي الوقت فً سرٌة

 لكان القضاٌا كل وفً سرٌة المحاكمات بجعل المحكمة  ألزم قد المشرع كان ولو األسرة، خصوصٌات

 .المحاكمات سرٌة إجازته عن بدالً  وخصوصٌاتها األسر أسرار على الحفاظ لتحقٌق ساعٌاً 

األسري،  العنؾ قضاٌا بإجراءات مختصة تحقٌق محكمة تخصٌص على األعلى القضاء مجلس حرص

 الحكومٌة الجهات من إلٌها المقدمة األسري العنؾ بقضاٌا المتعلقة التقارٌر مراعاة المحكمة علىكما 

 التحقٌق قاضً هو وقاضٌها األسري العنؾ من الحماٌة محكمة هً المختصة المحكمة أن إذ المختصة،

 .(ثامناً ،  سابعاً ،  )سادسا بحسب المادة االولى األسري العنؾ قضاٌا فً

 الزوجٌن تضم التً الؽرفة جدران بٌن نقل لم إن البٌت جدران بٌن السري العنؾ جرٌمة ترتكب ما ؼالباً 

 القضٌة أدلة أحد لٌشكل المحكمة أمام بؤقواله لٌدلً الحادثة ٌشهد من وجود معه ٌصعب الذي األمر

 العنؾ جرابم قضاٌا فً إذ إن المطلوب آخر، شاهد أي دون التحقٌق أمام المعنفة الحال بهذا وتكون

 مما الحماٌة قرار إلصدار لوحدها كافٌة تكون وأن  العام للحق كشاهدة الضحٌة أقوال تعد  أن األسري

 .فقط األدلة كفاٌة لعدم التحقٌق ؼلق عدم علٌه ٌترتب

 

 داخل حصل العنؾ أن كون الضحاٌا واستقبال إلٌواء آمنة مراكز هناك ٌكون أن المهم من: الحماٌة -

 الناحٌة هذه إهمال عدم القانون بمشروع دعى مما معنفها مع معنفة ضحٌة لبقاء مجال ال وأن األسرة

 (.خامساً /  ٔ المادة) اإلجتماعٌة والشإون العمل وزارة إلى المهمة هذه وأولى صراحة علٌه ونص

 وتقدٌم الضحٌة حماٌة ألجل األسري العنؾ من الحماٌة محكمة ٌصدرمن قرار هو الحماٌة إن قرار

 ٌوما ثبلثٌن ٖٓ على تزٌد ال لمدة ساعة ٕٗخبلل  وٌصدر والتهدٌد العنؾ استمرار مع لها المساعدة

 على تعتمد الحماٌة فترة تمدٌد وجواز( 1ٔ م و سادساً  ٔ م) ٌوماً  1ٓٔ التتجاوز لمدة تمدٌده وٌجوز

 :بحاالت القانون حصرها مسببات

 (أ/  ثانٌاً /  1ٔ م) .منه المشكو قبل من الحماٌة قرار انتهاك -

إن (. ب/  ثانٌاً /  1ٔ م) .األسرة أفراد من فرد أي أو المتضرر حماٌة بضرورة المحكمة اقتنعت إذا -

 الذهنً التحلٌل من أساس على ٌقوم القانون فروع مختلؾ فً واسع معنى ذات مصطلح التقدٌرٌة السلطة

 واستنباط علٌه المطروح الواقع فهم فً القاضً به ٌضطلع وعقلً ذهنً نشاط فهو ،للقاضً الفكري أو

 من تتؤلؾ بذلك وهً ،المعروض النزاع تحكم أنها ٌعتقد قانونٌة قاعدة نطاق فً الواقع هذا عناصر

من االجدر بالمشرع العراقً ان   كان و القانون وهو وموضوعً القاضً وهو شخصً عنصرٌن

والتً قد تتؤثر بؤٌدلوجٌة   المحكمة قناعةل وان الٌترك المجال ٌصوغ النص وفق ضوابط صرٌحة 

 وٌلحق الضرر بالضحٌة .اإلنسان حقوق مع ٌتقاطع القاضً  بالتالً 

  مستعجل قرار إصدار أجل من المختص القاضً إلى بطلب ٌتقدم أن األسري للعنؾ تعرض من حقٌ

 بطلب تتقدم أن للضحٌة القانون أجاز، إذ الؽرض لهذا المعدة اإلٌواء دور لدى بإٌداعه العنؾ من بحماٌته
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 قرار ٌعد .الدعوى بنظر المختصة المحكمة من الدعوى نظر أثناء أو التحقٌق مراحل فً سواء الحماٌة

 وٌكون للعنؾ المخبر أو الشاهد ٌتعرض كثٌرة أحٌان فً لكن ،الدعوى أدلة من مادٌاً  دلٌبلً  الحماٌة

 من هم من حماٌة عدم وٌشكل القانون له ٌتطرق لم األمر هذا ،حٌاته على حفاظاً  للحماٌة ملحة بحاجة

 .األهمٌة فً ؼاٌة أمراً  للعنؾ ٌتعرضوا أن المحتمل

 

 مهمتها ،بإعدادها اإلجتماعٌة والشإون العمل وزارة القانون ألزم التً األماكن هً: اإلٌواء دور -

 الدور هذه عمل ٌنظم أن على تؤهٌلهم إعادة ألجل( 1 ) ٘ بحسب المادة األسري العنؾ ضحاٌا إستقبال

 كان لو ،بالمعنفٌن العنؾ ضحاٌا القانون وصؾ .اإلجتماعٌة والشإون العمل وزٌر ٌصدرها بتعلٌمات

 ٌبٌن لم نفسه الموضع فً .وأشمل أعم لكان  والمعنفٌن المعنفات أو( األسري العنؾ ضحاٌا) بـ الوصؾ

 ألجل إجتماعً أو نفسً أو صحً تؤهٌل أهو األسري العنؾ ضحاٌا سٌشمل الذي التؤهٌل أنواع القانون

 العنؾ ٌكون أن صراحة ٌنص أن المهم من كان األحوال كل فً .العنؾ مصادر عن الضحاٌا إبعاد

 .اإلنسان لحقوق الدولٌة المعاٌٌر مع متماشٌاً 

 

 ذلك ٌعد خرقها حال وفً اإلتخاذ واجبة مضامٌن من الحماٌة قرار ٌحوي: الحماٌة قرار مضامٌن -

 :وهً إنتهاكاً 

 أو علٌها التحرٌض وعدم األسرة أفراد من فرد أي أو للضحٌة التعرض بعدم  منه المشكو إلزام  - أوالً 

 كما الضحٌة على ٌعتدي ال بؤن المعنؾ بموجبه ٌتعهد مستند ٌتم ذلك من خبلل ،األسرة أفراد من فرد أي

 المعنؾ ٌعتدي ربمافحسب، انما  الضحٌة على ٌقع أن المحتمل اإلعتداء كل لٌس لكن ،النص فً جاء

 بعدم بالتعهد جمٌعهم هإالء ٌشمل أن األولى كانإذ  ،الجمٌع على او المبلػ على أو الشاهد على

 قرار فً ذلك على ٌنص وأن أبناءها بها فٌلحق  الزوجٌة بٌت لترك الزوجة إضطرار حال فً. ضالتعر

  .الحضانة سن فً األبناء كان إن الحماٌة

 ممتلكاته ألخذ المكلؾ الموظؾ بوجود األسرة بٌت دخول من ٌمثله من أو المتضرر تمكٌن ـ ثانٌاً 

 .باستبلمها ضبط محضر بموجب العبلقة لصاحب وتسلٌمها الشخصٌة

 .المختصة المحكمة من بالنفقة قرار صدور لحٌن األطفال ونفقة العبلج تكالٌؾ منه المشكو تسدٌد ـ ثالثاً 

  .ضرورٌاً  ذلك كان إذا منه المشكو بحٌازة سبلح أي على التحفظ ـ رابعاً 

 المعنفٌن اٌواء مراكز فً أو العمل مكان أو المنزل فً سواء بالضحٌة االتصال منه المشكو منع ـ خامساً 

  فاعلٌة أكثر النص ٌكون لكً، األسري الصلح منه قصد إذا إال

 لهذا خرقه حال فً منه تستوفى منه المشكو بتقدٌمها ٌلزم جدٌة ضمانات على ٌحوي أن المهم من كان

 .النص

 لمعٌشة المخصصة بالممتلكات التصرؾ أو المشتركة باألموال واحد طرؾ من التصرؾ منع - سادسا

  .المنزلً واألثاث الضحٌة اوبممتلكات األسرة

 صحً مركز الى لنقلها ٌلزم ما واتخاذ المختصة والنفسٌة الطبٌة اللجان على الضحٌة عرض ـ سابعاً 

 .للعبلج

 

 متى ترى. الحماٌة  قرار إللؽاء بطلب ٌتقدم أن والمعنؾ الضحٌة النزاع طرفً من ألي القانون أجاز

 .عنها الحماٌة بإلؽاء تطالب أن ضحٌة تدفع التً الدوافع هً وما وكٌؾ الطلب بتقدٌم أحدهما سٌقوم
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 سٌكون الضحٌة ٌصٌب قد الذي الضرر درء وهو منه المنشود الهدؾ تحقق دون قرار هكذا مثل سٌكون

 (ثالثاً ) 1ٔ المادة أن والمفروض للضحٌة قدمت التً الخطوات لكل هدم بمثابة

 .فقط بالضحٌة الحماٌة إلؽاء طلب تقدٌم ٌناط - 

 .والمعنؾ الضحٌة بٌن الحقٌقً الصلح أو الحماٌة طلب أسباب زوال من المحكمة تتؤكد أن -

 

ٍْح  : الصلح  إٌضاع طشفٟ ٠غؼٝ أْ ِٛلغ فٟ جاء ٕ٘ا، (اٌّؼأٟ لاِٛط) اٌخظِٛح أٙاء   ٠ؼٕٟ اٌظُّ

 اٌٝ اٌضح١ح تبحاٌح األعشٞ اٌؼٕف ِٓ اٌحّا٠ح دائشج اٌمأْٛ أٌضَفمذ . ت١ّٕٙا اٌغالَ احالي اٌٝ ٌٛطٛي

 ٠ّىٓ اٌرٟ اٌحاالخ فٟ ِٕٗ ٚاٌّشىٛ اٌضح١ح ت١ٓ اٌظٍح حظٛي اِىا١ٔح ٌذساعح األعشٞ اٌظٍح ٌجاْ

 ت١ٕٗ اٌظٍح ٚلغ ارا ِٕٗ اٌّشىٛ تحك اٌّرخزج اٌما١ٔٛٔح اإلجشاءاخ تب٠ماف أٌضَ وّا ،ف١ٙا اٌظٍح اجشاء

 اٌظٍح اٌٝ اٌرٛطً ذُ ارا ِٕٗ اٌّشىٛ ٌّالحمح اٌّرخزج اٌما١ٔٛٔح اإلجشاءاخ تب٠ماف أٚػض ٚ اٌضح١ح ٚت١ٓ

 اٌّحاوّاخ أطٛي ٌمأْٛ ٚفما   ف١ٙا ٌٍظٍح اٌماتٍح اٌّٛاد اٌٝ ٠شاس أْ ِٓ التذ. ِٕٗ ٚاٌّشىٛ اٌضح١ح ت١ٓ

 (. ٚثا١ٔا   أٚال   ) 11 تحغة  اٌجضائ١ح

 

 جرٌمة (ثالثاً ) االولى المادة نص فً و األسري العنؾ من الحماٌة قانون مشروع فً ورد :العقوبات

 ٌهدد أو ٌرتكب الذي اإلقتصادي أو الفكري أو النفسً أو الجنسً أو الجسدي اإلعتداء: األسري العنؾ

 ،للقانون وفقاً  مخالفة أو جنحة أو جناٌــة إما وٌكون ،اآلخر ضد األسرة أفراد من فرد أي ضد بارتكابه

 ألي تجرٌم أي نلمس لم أننا إال ،جرابم تشكل والتً النص فً المذكورة بؤشكاله باإلعتداء وصفهاكما 

 إن . كمانفسٌاً  ضرراً  عنه ٌنتج الذي اإلهمال أو الشتم أو السب أو مثبلً  كالضرب اإلعتداء أفعال من فعل

 : لتسلسلها وفقاً  جاءت وكما آنفاً  المذكور الحماٌة لقرار خرقاً  تشكل التً تلك هً بالعقوبات وصؾ ما

 

 :ٌؤتً بما منه المشكو ٌعاقب أوالًـ

 :سنة على تزٌد ال مدة الحبس - أ

 شروطه من أي أو قبله من الحماٌة قرار خرق تم إذا دٌنار ملٌون( ٓٓٓٓٓٓٔ)على تزٌد ال ؼرامة - ب

 . عمدا

 ضد العنؾ باستخدام الحماٌة قرار خرق اقترن إذا دٌنار ملٌونً( ٕٓٓٓٓٓٓ) على تزٌد ال ؼرامة - جـ

 .به المشمولٌن من أي

 .مرتٌن من ألكثر الحماٌة قرار خرق تكرر إذا دٌنار مبلٌٌن ثبلثة( ٖٓٓٓٓٓٓ) على تزٌد ال ؼرامة - د

  المالٌة للؽرامة بالنسبة الحال لككذ، عمداً  شروطه أحد أو الحماٌة قرار خرق لمن عقوبة أدنى تحدد لم 

 ٌجعل مما النقدٌة للؽرامة رقم وأدنى للحرٌة المقٌدة العقوبات بؤبسط المحكمة تحكم أن هذه والحال فٌكون

 .الحماٌة قرار ٌنتهك من على عبء ذي وؼٌر بسٌطاً  األمر

 

 التزٌد  مالٌة بؽرامة سنة عن تزٌد ال والتً الحبس عقوبة إبدال القانون مشروع أجاز :العقوبة إبدال

 :ٌلً ما  المجال هذا فً نجدإذ  ،دٌنار مبلٌٌن خمسة( ٓٓٓٓٓٓ٘) على

 عقوبتهم لٌبدلوا مالٌة مبالػ دفع على القادرٌن الحال مٌسوري من ٌنتهكه لمن القانون ٌقدمها مكافؤة  -

 .بها للحرٌة المقٌدة

 . بالؽرامة العقوبة إبدال على بموجبها لٌعمل  ضوابط تحدد لم  -
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 ،دٌنار مبلٌٌن خمسة دٌنار ٓٓٓٓٓٓ٘ عن ٌزٌد ال المبلػ بؤن ذكر فقد الؽرامة لمبلػ حد أدنى ٌحدد لم -

: ٕٓ المادة من ثانٌاً  الفقرة نص فً ورد وكما الؽرامة مبلػ عنه ٌقل ال أن ٌجب ما إلى ٌشار لم أنه إال

 على التزٌد بؽرامة منه المشكو بحق الصادرة سنة على تزٌد ال مدة الحبس عقوبة تبدٌل ٌجوز

 .دٌنار مبلٌٌن خمسة( ٓٓٓٓٓٓ٘)

 

 طالبت هً إن الضحٌة تضرر لقاء بتعوٌض تحكم أن للمحكمة القانون مشروع أجاز :بالتعوٌض الحكم

 لكان المحكمة قبل من الحكم وجوبً الضرر عن التعوٌض كان ولو، قانوناً  ٌمثلها من به طالب أو به

    .ٕٔالمادة  عدالة أكثر وكان ضحٌة ألي بالضرر تعرض من لكل ملزماً  األمر

 

 : المشددة الظروف

 العنؾ من الحماٌة قانون  ألحكام بموجبها لحكما من اجل للفعل المشددة بالظروؾ القانون مشروع أخذ

 :التالٌة الحاالت فً األسري

  .أخرى جرٌمة بخصوص علٌه بات حكم صدور بعد جرمً لفعل الجانً إرتكاب وهو: العود -أوالً 

، أجدادهم أو آبابهم على األبناء من أرتكبت إذا أي :األصول على الفروع من الجرٌمة ارتكبت إذا ـ ثانٌاً 

 من لؤلبناء اآلباء تعنٌؾ الحصول ؼالب هذا. أبنابهم تجاه الجد أو األب فعل المشدد بالظرؾ ٌإخذ ولم

 الحدوث مستمرة األسري العنؾ جرٌمة ستكون الجانب هذا أهمل ولو األبوٌة سطوتهم بحكم الجنسٌن كبل

 ٌتطرق ولم المنال، بعٌد أمراً  العنؾ على القضاء أن ٌعنً مما ٌسٌر ؼٌر أمراً  منها الحماٌة سٌجعل مما

 .الزوجة بحق الصادر الحماٌة قرار ٌخرق الذي الزوج إلى

 .اإلعاقة ذوي من  األشخاص أو حامبلً  أو السن فً كبٌرة أو حدثاً  أو ةً صؽٌر الضحٌة كانت إذا ـ ثالثاً 

 ٌقوم أن أو سبلحاً  مستخدماً  أو بوحشٌة فعله ٌرتكب من بحق المشددة الظروؾ تتضمن أن المهم من كان

 إذا العقوبات قانون تطبٌق ألؼراض مشددا ظرفاً  ٌعد أن أٌضاً  المهم من انه كما ،نفسٌاً  الضحٌة بإٌذاء

 مستدٌمة عاهة فعله عن ٌنتج لمن بالنسبة الحال لكوكذ الضحٌة موت إلى الحماٌة قرار خرق أدى

 . للضحٌة

 

 لجرٌمة بتعرٌؾ القانون مشروع جاء :العقابٌة القوانٌن من األسري العنف من الحماٌة قانون موقف

 الذي االقتصادي أو الفكري أو النفسً أو الجنسً أو الجسدي االعتداء: بؤنها ووصفها األسري العنؾ

 مخالفة أو جنحة أو جناٌــة إما وٌكون اآلخر ضد األسرة أفراد من فرد أي ضد بارتكابه ٌهدد أو ٌرتكب

 .للقانون وفقاً 

 أسلفنا كما بنود من تضمنه لما وفقاً  بالحماٌة إهتم وإنما هذه اإلعتداء لجرابم عقوبات ٌضع لم إنه إال

 4ٙ4ٔ لسنة( ٔٔٔ) رقم العقوبات قانون وهً النافذة العقابٌة القوانٌن إلى الجرابم هذه مع التعامل وترك

 لسنة( 9ٙ) رقم األحداث رعاٌة وقانون 49ٔٔ لسنة( ٖٕ) رقم الجزابٌة المحاكمات أصول وقانون

 علٌه سٌسري التؤدٌب باب من والطفل المرأة فضرب القانون هذا فً نص به ٌرد لم ما كل فً. 41ٖٔ

 الزوجة ضرب ٌكون القانون فبموجب محتواها من تؽٌٌر وال النافذ العقوبات قانون من ٔٗ المادة أحكام

 . ذكره تم كما – مباحا التؤدٌب باب من والطفل

 سرٌان مع العنؾ من األسرة حماٌة و األسري العنؾ من الحماٌة قانون  مشروع هدؾ تحقٌق  أجل من

 ٌصرح ما ٖٕ بالمادة ٌلحق أن من بد ال من كان األعم المصلحة ولتحقٌق إلٌها المشار العقابٌة القوانٌن

 .للضحٌة أكبر حماٌة توفٌر على به
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 من تمكن منطلقات ستشكل كونها من أهمٌة القانون مشروع ضمن إلحتوابها كان األمور من العدٌد هناك

 :وهً القانون من الهدؾ تحقٌق

  .السنوٌة المٌزانٌة فً أسمً اعتماد له وٌرصد العنؾ ضحاٌا لمساعدة خاص صندوق إنشاء -

  .أوالشهود بهم أوالمشتبه الضحٌة إلى االستماع عند إلزامٌاً  االجتماعً الباحث حضور ٌكون -

 الجهة من القرار صدور لحٌن القرار تنفٌذ ٌوقؾ ال المحكمة من الصادر الحماٌة بقرار الطعن -

 . أمامها المطعون

 بعمل  بالتطبٌق القانون ٌشمله من وكل كافة الدولة ومإسسات األعلى القضاء مجلس القانون ٌلزم -

 قدراتهم وتنمٌة الخبرات إلكسابهم  األسري العنؾ قضاٌا مع بالتعامل للمهتمٌن ودورٌة تؤهٌلٌة دورات

 : فً

 .وعواقبه وأسبابه ومداه ومظاهره األسري العنؾ طبٌعة – أ 

 .المتاحة اإلنصاؾ وسبل األسري العنؾ لضحاٌا القانونٌة الحقوق – ب 

 .والمعتدٌن للضحاٌا المتوفرة والمرافق الخدمات – ج 

 للببلؼات الفورٌة اإلستجابة مجال فً القوانٌن بموجب ومسإولٌاتهم األطراؾ جمٌع واجبات – د 

 مع واإلحالة التحقٌق وقضاٌا األسري العنؾ لضحاٌا والمساعدة الحماٌة وتوفٌر والتوقٌؾ واإلجراءات

 .الشكوى عن للتنازل الضحٌة على الضؽط أو اكراه محاولة أو الشكاوى إهمال حال فً عقوبات فرض

 وإسداء بدٌلة كعقوبات المجتمع خدمة أوامر ذلك فً بما العقابٌة بالسٌاسة المتعلقة التوجٌهٌة المبادئ –ه 

 .للمعتدٌن النصح

 

 العنؾ حاالت فً والضحاٌا والقضاة الشرطة لمساعدة متخصصٌن وخبراء مستشارٌن الدولة توفر -

 المحاكم أمام كخبراء بهم إلستعانةاو ، إذ ٌتمممارسته من للتخلص العنؾ هذا مرتكبً ولمساعدة األسري

. 

  

 ومعالجة التعامل فً للمساعدة واألطراؾ والقضاء للشرطة متخصصة مهنٌة وخبرة مساعدة تقدٌم – أ 

 .األسري العنؾ قضاٌا

 وعلى  لدٌهم العنؾ نزعة من تحد أن شؤنها من تدرٌبٌة مجالبر االسري العنؾ مرتكبً إخضاع – ب

 . عام بشكل اإلنسان حقوق إحترام مجال فً وعٌهم وزٌادة فٌه التمادي بعدم اإللتزام

 اإلسبلمٌة الشرٌعة ولتعالٌم القٌٌم االخبلقٌةو  للقانون عمالهما بمخالفة العنؾ مرتكبً توعٌة – ج 

 .اإلنسان ولحقوق السماوٌة والشرابع

 .للضحاٌا مجاناً  البلزمة اإلستشارات تقدٌم -

  .القانون هذا أحكام و ٌتعارض نص بؤي ٌعمل ال -
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 اإلستنتاجات 

 من خبلل العرض لبعض من القوانٌن ومشروع قانون الحماٌة من العنؾ األسري نصل إلى : 
رؼم إلتزام العراق القانونً بالمواثٌق الدولٌة لحقوق اإلنسان إال أن مكامن التمٌٌز والعنؾ ضد المرأة  - 

 ضمن القوانٌن ال تزال موجودة .
وق اإلنسان للمرأة رؼم النص الدستوري الذي ال األخذ باألعراؾ والعادات العشابرٌة على حساب حق -

)تحرص الدولة على  ٌ٘ٗسمح بها إن تقاطعت مع حقوق اإلنسان  ضمن نص الفقرة ثانٌاً من المادة 
النهوض بالقبابل والعشابر العراقٌة، وتهتم بشإونها بما ٌنسجم مع الدٌن والقانون، وتعزز قٌمها اإلنسانٌة 

ٌر المجتمع، وتمنع األعراؾ العشابرٌة التً تتنافً مع حقوق اإلنسان(. لنا فً النبٌلة، بما ٌساهم فً تطو
 تجربة تعدٌل المواد العقابٌة والتً تناولها البحث تجربة عملٌة  ضمن فصل قانون العقوبات.

تلكوء الجهات المهتمة بالتشرٌع فً إصدار قانون الحماٌة من العنؾ األسري  بالرؼم من الحاجة  -
 له.الملحة 
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 رالمصاد

 جامعة كرببلء. -م. وعود كاتب االنباري، تدرٌسً فً كلٌة القانون  - ٔ

 القاضً زهٌر كاظم عبود، جرٌدة اإلتحاد، عنوان المقال المساواة فً الدستور العراقً    -ٕ

 ، ماهـٌة الجـرٌمة وتؤصٌلها الشرعً والقانونً ٕٙٓٓ/4/ٌ٘سري عوض  منتدى المحامٌن العرب  -ٖ

أ. د. فإاد عبد المنعم أحمد، مفهوم العقوبة وأنواعها فً األنظمة المقارنة، تارٌخ اإلضافة:  -ٗ

ٔ4/ٔٓ/ٕٓٔٔ. 

لسنة  ٔٔٔالعراقً رقم  د. بشرى العبٌدي، العنؾ ضد المرأة فً قانون العقوبات - 1،  9،  ٙ، – ٘

ٔ4ٙ4. 

 القاضً هادي عزٌز، حقوق المرأة فً القوانٌن العراقٌة والمعاٌٌر الدولٌة، مصادر اخرى.   - 4

 .ٕ٘ٔٓالتقرٌر الفصلً األول ألعمال المحاكم للفصل األول من عام   –ٓٔ

 القاضً هادي عزٌز، حقوق المرأة فً القوانٌن العراقٌة والمعاٌٌر الدولٌة. -ٔٔ

 .ٕ٘ٔٓالقاضً رحٌم العكٌلً، حقوق المرأة فً التشرٌعات العراقٌة والمعاٌٌر الدولٌة  - ٕٔ

 ، القاضً محمد ملحان الدلٌمً.ٕٕٔٓ( لسنة 1ٕقانون مكافحة االتجار بالبشر رقم ) - ٖٔ

القاضً رحٌم العكٌلً، عٌوب قانون مكافحة اإلتجار بالبشر من وجهة نظر القاضً رحٌم العكٌلً    -ٗٔ

 .ٕٕٔٓماٌس  ٕ٘العدل نٌوز  

 ٕ٘ٔٓحقوق المرأة فً المعاٌٌر الدولٌة والقوانٌن العراقٌة   –القاضً رحٌم العكٌلً   - ٘ٔ

التقرٌــر المقـدم مـن السٌدة رادٌكا كوماراسوامً المقررة الخاصة المعنٌة بمسؤلة العنؾ ضد  -ٙٔ

جنة حقوق اإلنسان باألمم المتحدة، عمبل بقرار المرأة، أسبابه وعواقبه، إلى الدورة الثانٌة والخمسون لل

 .ٕ.E/CN.ٗ/ٔ44ٙ/ٖ٘/Add. وثٌقة األمم المتحدة 44٘/1٘ٔنسان إللجنة حقوق ا

المبلحظات الواردة على مشروع القانون جاءت من خبلل ورش عمل مكثفة قامت بها منظمات  - 9ٔ

 لدولٌة(.منظمة اإلنقاذ ا –ؼٌر حكومٌة  محلٌة وأجنبٌة )جمعٌة نساء بؽداد

 مبلحظات جمعٌة نساء بؽداد من حصٌلة ورش العمل لمناقشة مشروع القانون.   - 1ٔ

كلٌة القانون  –جامعة كرببلء  –السلطة التقدٌرٌة للقاضً  -األستاذ الدكتور علً محمد الحسٌنً   - 4ٔ

 منشور على الموقع األلكترونً .

 

 

 



 

 

 

ٖ٘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NPAتمت كتابة هذا البحث بدعم من منظمة مساعدات الشعب النروٌجً 

 )) الحد من التمٌٌز والعنؾ ضد المرأة (( أسم المشروع :

 تطبٌقفً العراق من خبلل  المرأة ضد والعنؾ التمٌٌز من الحد الهدف من المشروع :

 (( . إعتمادها سبق التً الوطنٌة العمل خطط

الضوء على أهم الثؽرات ومواطن الخلل التشرٌعً فً القوانٌن تسلٌط البحث : الهدف من 

العراقٌة ) األحوال الشخصٌة ، العقوبات ، الحماٌة من العنؾ األسري وقانون مكافحة 

 األتجار بالبشر ( .
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 Oٔ3ٓ4ٓٔرقم التسجٌل : 

 iraq.org-www.bwaWebsite:   

 Bwa_Baghdad@yahoo.com :Emai 
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