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نبذة عن برانمج سياسات العراق
يسعى برانمج سياسات العراق اىل ردم اهلوة بني النخب الشبابية وصناع القرار عرب التدريب النخب 
الشبابية على احداث التغيري االجيايب من خالل التأثري يف عملية صنع القرار. ان الربانمج يهدف لتمكني 
املشاركني إلعداد اوراق سياسات واقرتاح بدائل سياساتية هتدف لالرتقاء ابداء النظام وتدعم شرعيته.  ان 
هذا الربانمج يتيح للمشاركني التواصل مع صناع القرار والتعرف على ابرز الصعوابت واملشاكل اليت تعرتي 
جانب التنفيذ واملتابعة للسياسات العامة. ان هذا الربانمج يسعى ملنح املشاركني قراءة واقعية لبيئة صنع 

القرار يف العراق، وفهماً لفرص وحتدايت التغيري.

ان الربانمج قائم على اربعة مراحل: 
اعداد: مساعدة املشاركني يف احلصول على املهارات االساسية إلعداد اوراق السياسات ومحالت 

مناصرة فعالة. 
اكتشاف: ايضاح سياسات عامة مهمة يف العراق من قبل خمتصني عرب تغطية اصحاب املصلحة، 
اإلطر واالجراءات املؤسساتية، الواقع العملي، والنقاشات الدائرة حول كل سياسة عامة، فضاًل عن آفاق 

االصالح. 
اشراك: تدريب املشاركني على تطوير احلمالت الرتوجيية وتنسيق اللقاءات مع املسؤولني احلكوميني 

من اجل البدأ ابخلطوات األوىل حلمالهتم.
اغناء: األشراف على املشاركني من اجل اعداد ورقة حبثية يف جمال اهتمامهم، من اجل اغناء 

احلوارات وتطوير بدائل سياساتية، واليت إبمكاهنا ان تساعد على مواجهة املشاكل احلالية.

حقوق النشر حمفوظة لربانمج سياسات العراق  2020 

 psdiraq.org 
Info@psdiraq.org
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املقدمة:
يُعدُّ العنف إحدى املشكالت االجتماعية اليت تواجه اجملتمعات، وتتزايد مشكالت العنف 
واقتصادي،  وثقايف،  اجتماعية،  أسباب  منها:  متعدِّدة؛  ألسباب  اجملتمعات  يف  ملحوظة  بصورة 
اليت  العوامل واملتغريات  ترتبط ابلعديد من  تُعدُّ مشكلة معقَّدة  املرأة  العنف األسري ضد  فجرائم 
خطورة  وتكمن  االقتصادية واالجتماعية،  كالعوامل  ارتكاهبا؛  يف  واضح  بدور  منها   ً يسهم كالَّ
جرائم العنف األسري ضد املرأة يف نتائجها غري املباشرة واألكثر خطورة على الفرد واجملتمع، ومنها 
عالقات القوة غري املتكافئة داخل األسرة يف اجملتمع بصفة عامة، وخلل يف نسق القيم؛ النتشار 
القيم الفردية والسلبية اليت شوَّهت القيم األسرية وأفسدت العالقات األسرية بني األزواج والزوجات 
وبني اآلابء واألبناء، وفقدت األسرة قوهتا الضابطة والرادعة لسلوك أفرادها، واليت أدَّت إيل ظهور 
واالغتصاب  األسرة، كالقتل  داخل حميط  اليت حتدث  املرأة  العنف ضد  ألوان عديدة من جرائم 

والسرقة والتهديد ...اخل.
للتعنيف  تتعرض  نساء عراقيات  امرأة من كلِّ مخس  أنَّ  إىل  احلكومية  اإلحصاءات  تشري 
التخطيط  وزارة  أجرت  إذ  الوقت(،  ذلك  يف  حوامل  منهن كنَّ  النساء  من   14%( اجلسدي 
العراقية مسحاً بشأن العنف املوجَّه ضد املرأة يف البالد، ميكننا عن طريقه إلقاء نظرة على التعنيف 
اجلسدي، ونسبته يف اجملتمع العراقي:47.9 ضرب الزوجة إذا خرجت من املنزل من دون إذنه، 
%44.3 ضرب الزوجة إذا خالفت أوامره، %69.5 مينع الزوجة من زايرة أقارهبا،)1(، هذه األرقام 
الرمسية مل حتدث منذ 2012، واليوم ابلتزامن مع الضغوطات اليت تعيشها األسر العراقية املصاحبة 
إلجراءات العزل االجتماعي بسبب فريوس كوروان، فإنَّ مؤشرات العنف األسري تتصاعد بوترية 
ل اغتصاب المرأة من ذوي  خميفة، فقد تعرضت املرأة إىل جرائم بشعة هزَّت اجملتمع العراقي، إذ ُسجِّ
أزواجهن  الزوجات من  قتل وخنق  املنزيل وجرائم  العنف  االحتياجات اخلاصة، واالنتحار بسبب 
وجرائم حترُّش ابلقاصرين وغريها من اجلرائم، وهذا األمر دفع األمم املتحدة وصندوق األمم املتحدة 
1.وزارة التخطيط العراقية ، اجلهاز املركزي لإلحصاء، اجملموعة اإلحصائية )2019-2018( منشورة على املوقع الرمسي للجهاز 

املركزي لإلحصاء على املوقع http://cosit.gov.iq/ar/ ، اتريخ الدخول اىل املوقع 7 / 12 / 2020.

الحد من العنف األسري
أشرف كامل عزيز و رنا منذر خضير

http://cosit.gov.iq/ar/?fbclid=IwAR2MHNiM8bmZ-VUQDQraQOmILUlPf7D1HH3y6v62tuPAvwcH-9nTQj3USQ0
http://cosit.gov.iq/ar/?fbclid=IwAR2MHNiM8bmZ-VUQDQraQOmILUlPf7D1HH3y6v62tuPAvwcH-9nTQj3USQ0
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مركز البيان للدراسات والتخطيط

للسكان ومنظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسف(، حلث الربملان العراقي لإلسراع إبصدار قانون 
مناهضة العنف األسري)2(

وقد حاولِت الدراسة الكشف عن آاثر جممل العوامل االقتصادية واالجتماعية اليت متر هبا 
األسرة العراقية اآلن، وعالقة ذلك بشيوع العنف األسري ضد املرأة، فقد مشلِت الدراسة تساؤالت 
عديدة حول مدى أتثري انتشار العنف األسري ضد املرأة يف اجملتمع العراقي، والعوامل اليت تسهم 
يف انتشار جرائم العنف األسري ضد املرأة سواًء كانت عوامل أسرية أم اجتماعية أم اقتصادية، مع 
حتديد الوزن النسيب لتلك العوامل ومدي انتشارها؛ هبدف التعرُّف على املالمح العامة جلرائم العنف 

األسري ضد املرأة، وانعكاساهتا وآاثرها، فضاًل عن تداعياهتا يف املستقبل. 
مفهوم العنف األسري: 

انتشاره  بعد  األسري  ابلعنف  يعرف  ما  العراقي  اجملتمع  أبناء  بني  األخرية  اآلونة  يف  شاع 
بصوره ومستوايته املختلفة يف الكثري من األسر العراقية، إذ يُعرَّف العنف األسري أبنَّه كلُّ اعتداء 
جسدي أو جنسي أو نفسي أو فكري أو اقتصادي يـُْرَتَكب، أو يـَُهدَّد ابرتكابه، من قبل أي فرد 
من أفراد األسرة ضد اآلخر)3(، إذ حدَّد القانون املدين العراقي يف املادة 40 أطراف األسرة ابألب 
)كالضرب،  املسيئة  التصرفات  صور  من  صورة  أيَّ  فإنَّ  لذا  فقط،  واجلدَّة  واجلد  واألوالد  واألم 
والركل، والعض، والصفع, والرمي ابألشياء, واالعتداء اجلنسي، والسيطرة, واالستبداد, والتخويف، 
واملالحقة واملطاردة, واالعتداء السليب اخلفي كاإلمهال، أو احلرمان االقتصادي(، الصادرة من قبل 
أحد أو كال الشريكني يف العالقة الزوجية أو األسرية ُعدَّ عنفاً أسرايً مباشرًا)4(، وهنالك ما يُوسُم 
ابلعنف األسري غري املباشر الذي عمدت الكثري من الدول إىل جترميه بقوانينها منها: جترمي تعرُّض 
األطفال إىل العنف غري املباشر، أي: حينما يقوم األب بضرب األم بوجود األطفال، فيصبح اجلرم 
مضاعفاً )حىت وإن مل يكن األطفال جزًءا منه(؛ ألنَّه يصيبهم ابلضرر، وقد أصدرِت األمم املتحدة 
عام )1993( وثيقة أكَّدت فيها على الدول األعضاء، عدَّ العنف األسري جرمية وطالبت بسن 
قوانني لتجرميه حبسب منظمة الصحة العامليةWHO ، يعرَّف العنف املمارس ضد املرأة على أنَّه 
https:// 2.زينب املالح ، العنف األسري يف العراق أسباب الظاهرة املستفحلة وطرف خيط النجاة ، مقال منشور يف موقع ن

www.noonpost.com/content/36786 ، اتريخ الدخول إىل املوقع 7 / 12 / 2020. 
3. إجالل إمساعيل حلمي، العنف األسري ، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ، ط1 ، 1999 ،ص23.

4.القانون املدين العراقي املادة )40( لسنة 1951 املنشور يف جريدة الوقائع العراقية ،العدد 3015 بتاريخ 8 / 9 / 1951 ، 
ص243.

https://www.noonpost.com/content/36786
https://www.noonpost.com/content/36786
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»أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية اجلنس ويرتتب عليه، أو يرجح أن يرتتب عليه، أًذى أو معاانة 
للمرأة، سواًء من الناحية اجلسمانية أم اجلنسية أم النفسية، مبا يف ذلك التهديد أبفعال من هذا 
القبيل أو القسر أو احلرمان التعسفي من احلرية، سواًء حدث ذلك يف احلياة العامة أم اخلاصة” )5(.

 تكمن خطورة العنف األسري يف ما يرتتب على ذلك العنف من ردود أفعال خمتلفة لدى 
العضالت،  ومتزقات  الرأس،  وإصاابت  العظام،  مثل كسور  البدنية  الصحة  أضرار  أو  الضحااي, 
والنزيف داخلي؛ ممَّا يتطلب عناية طبية ونفسية, فضاًل عن الوقوع يف براثن الفقر والتشرد وغريها 
من اآلاثر يف حال افتقار الضحية الكامل للموارد املالية، وقد يواجه األطفال الذين نشأوا يف أسر 
ينتشر فيها العنف العديد من االضطراابت السلوكية والعاطفية، إذ ميكن أن تؤدي هبم إىل اقرتاف 

ذلك العنف أو الوقوع ضحية له يف مرحلة الحقة من حياهتم.)6( 
أسباب العنف األسري يف العراق: 

مبفاهيمها . 1 العراقي،  اجملتمع  يف  املتجذرة  البداوة  قيم  اجملتمعية:  والقيم  االجتماعي  النظام 
الفتيات  من  أنَّ 50.7%  إىل  تشري  فاإلحصاءات   ، اإلانث  على  الذكور  تفضل  اليت  الذكورية 
العراقيات يتلقني معاملة غري متساوية مع إخواهنم الذكور يف العائلة نفسها، وثلث الفتيات أبعمار 
10 - 14 سنة يعنفن جسدايً من إخواهننَّ و%59 من النساء العراقيات يربرَن العنف اجلسدي(، 
للذكور من دون اإلانث، إىل  الفرص والصالحيات  إعطاء  الطفل، إىل  لوالدة  اليوم األول  ومنذ 
على  للحفاظ  فرصة  الزواج  جعلِت  اجملتمع،  يف  السائدة  األفكار  فهذه  والعار،  الشرف  مفاهيم 
الفتيات، ووضعِت الزواج أولوية من دون التعليم وأخذ الدور الفاعل يف اجملتمع، ففتاة من أصل 
عشر فتيات يف العراق تعتقد ضرورة زواج الفتاة قبل سن الـ18 )%5 من املتزوجات تزوجَن قبل 

سن 15 سنة، و%22 قبل سن 18 سنة()7(.
التعليم: ال تزال نسب األمية بني النساء مرتفعة بصورة كربى يف العراق، فمعدل األمية بني . 2

النساء يف الريف %36.5، أمَّا يف املناطق احلضرية فتبلغ النسبة %15.9، ويعود ذلك يف جزء 
املتحدة  األمم  موقع  على  منشور   ،  1993  /  1  /  20 بتاريخ  الصادر   48 /  104 املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  قرار   .5
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/ األلكرتوين  املوقع  على  األنسان  حلقوق 

ViolenceAgainstWomen.aspx ، اتريخ الدخول إىل املوقع 7 / 12 / 2020 .
6.عبد احملسن بن عمار املطريي ، العنف األسري وعالقته ابحنراف األحداث لدى نزالء دار املالحظة االجتماعية مبدينة الرايض ، 

رسالة ماجستري )منشورة( ، جامعة انيف العربية للعلوم األمنية ، 2006 ، ص61.
7.وزارة التخطيط العراقية ، اجلهاز املركزي لالحصاء ، اجملموعة االحصائية )2018 - 2019(، مصدر سابق.

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx
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منه إىل حرمان النساء من فرص التعليم، إذ أشارت اإلحصاءات إىل أنَّ %69.4 من النساء يف 
العراق تزوجَن قبل أن يصلَن إىل مستوى التعليم الذي يطمحَن إليه)8(.

الَفْقر: على الرغم من الثروة النفطية اهلائلة يف العراق، فإنَّ شخصاً واحداً من بني كل مخسة . 3
أشخاص ال يزال يعيش حتت خط الفقر، إذ ُتشري البحوث إىل أنَّ الفقر هو الوقود احملّرِك للعنف 

َلت نسب أعلى بكثري للعنف ضد املرأة والطفل يف األسر الفقرية)9(. األسري، إذ ُسجِّ
ينص . 4 العراقي  الدستور  أنَّ  الرغم من  فعلى  الرادعة:  القوانني  وانعدام  الدولة  دور  ضعف 

على أنَّ »األسرة أساس اجملتمع، وحتافظ الدولة على كياهنا وقيمها الدينية واألخالقية والوطنية،« 
النشء والشباب، وتوفر هلم  الدولة محاية األمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى  وكذلك »تكفل 
الظروف املناسبة لتنمية ملكاهتم وقدراهتم«، إالَّ أنَّ قانون العقوابت يعدُّ بعض املمارسات العنيفة 
حق لـ«أتديب الزوج لزوجته، وأتديب اآلابء واملعلمني ومن يف حكمهم األوالد القصر يف حدود ما 
هو مقرر شرعاً أو قانوانً أو عرفًا«، وعلى الرغم من زايدة التمثيل السياسي للمرأة، لكنَّ هذا التمثيل 
مل ُيرتجم إىل تشريعات أو أداة ضغط على املؤسسات التشريعية، إذ ال تزال مسودة مشروع قانون 
مناهضة العنف األسري اليت ُعِرَضت قبل 8 سنوات، معلقًة تنتظر اإلقرار من الربملان العراقي منذ 
2015، ومشروع القانون نصَّ على تشكيل »مديرية محاية األسرة« اليت تتوىل البحث والتحقيق 
يف شكاوى العنف األسري وتشكيل حمكمة متخصصة ابألسرة تتوىل التحقيق يف قضااي العنف 
األسري ومتنح القاضي املختص حق إصدار قرار محاية للضحية وإيداعها مبالجئ آمنة، إذا استشعر 
أنَّ هنالك خشية على حياهتا وسالمتها، وقد ألزم املشروع وزارة العمل والشؤون االجتماعية إبنشاء 
واملساعدة  الدعم  وتقدمي  عمومها،  العراق  حمافظات  يف  األسري  العنف  لضحااي  اآلمنة  املراكز 
العراقية استحداث  العالج وإعادة أتهيلها نفسياً، إذ حاولِت احلكومة  للضحية عن طريق توفري 
مديرية محاية األسرة والطفل من العنف األسري سنة 2009، إالَّ أنَّ دورها على األرض ال يزال 

حمدوداً جدًا)10(.
انعدام االستقاللية املادية: الزواج املبكِّر يف اجملتمع العراقي حيرم الفتيات من فرص التعليم، . 5

ا غري  وجيعل إمكانية االستقالل املادي للفتاة شبه مستحيل، وابلتايل حينما جتد املرأة املعنَّفة أهنَّ
8.وزارة التخطيط العراقية ، اجلهاز املركزي لالحصاء ، اجملموعة االحصائية )٢٠١٨-٢٠١٩(، مصدر سابق.

9.شيالن سالم حممد ، املعاجلة اجلنائية للعنف ضد املرأة يف نطاق األسرة )دراسة حتليلة مقارنة( ، املركز العريب للطباعة والنشر 
واتوزيع ، القاهرة ، ط1 ، 2017، ص89.  

10. شيالن سالم حممد ، املصدر السابق ، ص93.
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هلا  املأوى  وجود  لتضمن  الزوج؛  تعنيف  بتحمُّل  تستمر  أطفاهلا  وإعالة  نفسها  إعالة  على  قادرة 
وألطفاهلا)11(.

تراكمات الواقع العراقي: العقود الثالث األخرية بكل ما حتمله من حروب ومآٍس شهدها . 6
الفرد والعائلة العراقية، وانتشار ظاهرة التلوث البصري، إذ مظاهر العنف واخلراب والتلوث البيئي 
منتشرة يف معظم مناطق البلد، وانتشار األمراض النفسية واالضطراابت السلوكية؛ بسبب احلروب 

اليت شهدها العراق أدَّت إىل التفكك االجتماعي)12(.
أسباب أخرى: منها غياب اخلطاب الديين املؤثِّر، إذ تتذرَّع بعض األحزاب الدينية ببعض . 7

اآلراء الفقهية؛ لعرقلة مترير قانون مناهضة العنف األسري، ، وإنَّ انتشار التنمر والتحرش واالبتزاز 
املنصات  تلك  تكون  أن  من  بداًل  الظاهرة  استفحال  من  زاد  التواصل  اإللكرتوين على شبكات 
ساحات نقاشية إجيابية ونوافذ توعية، فضاًل عن بؤس خطاب التيار النسوي يف العراق الذي من 

املفرتض أن يكون دوره أساسياً يف تفكيك هذه املأساة)13(. 
نتائج الدراسة:

أجرى الباحث استبياانً حول موضوع العنف األسري يف العراق، إذ أطلق استمارة إلكرتونية 
على منصة التواصل االجتماعي  )الفيس بوك( لــ 72 ساعة ، وشارك 506 شخص يف االستبيان، 

توزعت بني %50.6 ذكور و %49.4 إانث، كما يظهر يف الشكل رقم )1(. 

11.أمحد مصطفى علي و ايسر حممد عبد هللا ، جرائم العنف األسري وسبل مواجهتها يف التشريع العراقي )دراسة مقارنة( ، جملة 
الرافدين للحقوق ، اجمللد )15( ، العدد 55 ، 2012، ص359. 

12.شيالن سالم حممد ، املصدر السابق ، ص93.
13.زينب املالح ، مصدر سابق.
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الشكل رقم )1(: توزيع العينة حسب النوع االجتماعي

أظهرت العينة تدنِّ املستوى املعاشي، إذ إنَّ أكثر من %39 يتقاضون أقل من 500 ألف دينار 
شهرايً، وفقط %27.7 يزيد دخلهم الشهري على مليون دينار، وكما يتضح يف الشكل رقم 

 .)2(
الشكل رقم )2(: توزيع العينة حسب الدخل الشهري

     



9

احلد من العنف األسري

إنَّ معظم املبحوث عنهم )%57.5( يعتقدون أبنَّ مستوى دخل األسرة له دور يف العنف 
األسري، حسب ما يظهر يف الشكل رقم )3(، وُأكِّدت أمهية العامل االقتصادي، إذ اعتقد 75% 

أبنَّ العامل االقتصادي له دور يف تنامي العنف األسري، حسب ما يظهر يف الشكل رقم )4(. 
الشكل رقم )3(: آراء املبحوث عنهم جتاه دور املستوى املعاشي يف العنف األسري

الشكل رقم )4(:  اراء املبحوثني ازاء دور العامل االقتصادي يف العنف األسري

العنف  تنامي  يف  األسرية  التدخالت  دور  على   )74.5%( العينية  أكَّدت  ما  حسب 
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األسري، حسب ما يظهر يف الشكل رقم )5(. 
الشكل رقم )5(: آراء املبحوث عنهم جتاه دور التدخالت األسرية )األهل واألقارب( يف 

تنامي حاالت العنف األسري

األسري، 43.7%  للعنف  عرضة  األكثر  هنَّ  النساء  أنَّ  عنهم  املبحوث  معظم  واعتقد 
فتيات و%15.8 األمهات، مقارنة بــ %12.6 ممَّن اعتقدوا أنَّ األوالد هم األكثر عرضة للعنف 

األسري، حسب ما يظهر يف الشكل رقم )6(. 
الشكل رقم )6(: آراء املبحوثني عنهم جتاه الفئات األكثر تعرضاً للعنف األسري
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العراق، اذ تعرض %23.6 إىل  الواسع للعنف األسري يف  واشرت اجاابت املبحوثني االنتشار 
عنف جسدي ، و %53.7 إىل عنف نفسي ، %49.6 إىل عنف لفظي، %22.2 إىل عنف 
جمتمعي، %6.6 إىل عنف جنسي، %50.7 إىل اإلمهال، وحسب ما يظهر يف الشكل رقم )7(. 

الشكل رقم )7(: مممارسات العنف األسري اليت تعرَّض هلا املبحوث عنهم

إنَّ معظم املبحوث عنهم )%55.5( يعتقدون أنَّ تشريع ما يُعرف بقانون العنف األسري 
ُيسهم يف احلدِّ من املمارسات العنيفة، وحسب ما يظهر يف الشكل رقم )8(. 

الشكل رقم )8(: آراء املبحوث عنهم حول فاعلية تشريع قانون العنف األسري
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واقرتح املبحوث عنهم مقرتحات عديدة للحد من حاالت العنف األسري، متثلت بتشريع 
وتفعيل قانون مكافحة العنف األسري، وإعداد برامج وورش توعوية وتثقيفية، وتوفري فرص العمل 
بصورة متساوية، وزايدة دخل األسرة، ومنع زواج القاصرين، وتفعيل دور منظمات حقوق اإلنسان؛ 
للحد من اخلروقات اليت حتدث داخل األسر، فضاًل عن توجيه اإلعالم إلشاعة روح األلفة واحملبة 
داخل األسرة ومنع القنوات واملنصات اليت تشيع روح العنف داخل اجملتمع، فضاًل عن ذلك فقد 
اقرتح بعض من املشاركني حباجة ضحااي العنف األسري إىل العالج عن طريق أتهيلهم مبراكز خاصة 

خمصَّصة هلم وإعادة دجمهم مع اجملتمع.
احللول املقرتحة اليت من شأهنا معاجلة العنف األسري.

تعليمات . 1 القانون، وإصدار  به من عقوابت وفق  يرتبط  العنف األسري وما  قانون  إقرار 
ملزمة يـُْعَمُل هبا من قبل اجلهات ذات العالقة.

العمل ابلقوانني اليت ختتص حبماية املرأة والطفل.. 2
احلد من زواج القاصرات.. 3
وجود دار آمن يف كل حمافظة للنساء املعنَّفات.. 4
تعطيل العمل مبادة ٤١/١ يف قانون العقوابت العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩.. 5
تواجد مرشد نفسي يف قطاعات الدوائر احلكومية كافة.. 6
توعية األسر العراقية حول التنشئة السوية ألطفاهلم من دون تعريضهم للعنف.. 7
عن . 8 ختلفهم  حال  يف  الوالدين  وحماسبة  األمية،  على  للقضاء  التعليم؛  إبلزامية  االهتمام 

التحاق أبنائهم يف املدارس.
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