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 مشكلة الدراسة :

  التسعينيات أوائل (   وفي0899-0891ذ الحرب العراقية االيرانية )ـــ  بدأ وضع النساء في العراق بالتدهور من

نفذت بعض االحكام الرئيسية في الدستور والتي كان لها تاثير ضار على حريات المراة في الواقع فقد انتهك 

لجنائي الجديد الذي ينص على تخفيف من القانون ا 000طبقا للمادة  0891مجلس قيادة الثورة السابق في سنة 

امراه للدفاع عن شرف العائلة )جرائم االحكام في الحاالت التي يكون فيها الرجل قد ارتكب جريمة قتل 

الشرف( وعند زواج امراه من اجنبي تحرم من حقوقها من الميراث ,ويعد هذا عنف بحق المراة لسلبها ابسط 

  . ( 8119,)ناجي صادق العلي ,حقوقها 

 العقوبات من عقد من أكثر إلى التالية الخليج وحرب 0880-0881 عام للكويت العراقية الحرب أدت

 شبكة. )األساسية احتياجاتهم من - منهم النساء وخاصة - العراقيون حرم لقد. السياسية والعزلة االقتصادية

(.  العراقي الديمقراطي المستقبل  

 قادته الذي الغزو بعد للعنف ضحايا الوقوع لخطر عرضة أكثر العراق في والفتيات النساء فإن ، وبالتالي

  . المرأة حقوق. الحماية أو االحترام من المزيد معه الغزو يجلب ولم. 8112 عام في ، المتحدة الواليات

 في المذكور النحو على القانون بموجب المرأة ضد المنزلي العنف مشكلة تثير أخرى وهنالك قضية اخرى 

 في" زوجاتهم" بمعاقبة" لألزواج السماح طريق نــع المنزلي العنف يجيز الذي" 10 المادة" العقوبات قانون

 ." معينة حدود" بـ المقصود هو ما حول محددة تفاصيل توجد ال". العرف أو القانون عليها ينص معينة حدود

 الذي المسار إظهار إلى تهدف التي النساء ضد العنيفة األعمال لتبرير يستخدم ما غالبا   التقليد فإن ، وبالتالي

.الحياة في اتباعه عليه يجب  

  

 3.1 اهمية الدراسة 

 إلى استنادا   ، الطبية البحوث ومجلس العامة للصحة لندن كلية مع العالمية الصحة لمنظمة اوجدت احدث دراسة 

 أو الجسدي للعنف تعرضن قد العالم مستوى على النساء من ٪23 أن ، دولة 91 من أكثر من الموجودة البيانات

 تعرض ، العالم أنحاء جميع في. الحميم الشريك عنف هو العنف هذا معظم. الزوجين بين اللفظي أو الجنسي

 قبل من الجنسي أو/  و الجسدي للعنف عالقة في يعشن اللواتي النساء جميع من( ٪21) النساء ثلث حوالي

 من المائة في 29 فإن ، العالمي الصعيد وعلى. بكثير أعلى هذا كان ، المناطق بعض وفي ، الحميم شريكهن

(.8102 ، العالمية الصحة منظمة) حميمين شركاء بواسطة ترتكب النساء قتل جرائم جميع  

 الذي الرجل فإن ، العراقي العقوبات لقانون ووفقا  . المرأة ضد العنف أشكال جميع العراق في القوانين تجرم ال

.بالزواج منها  قام ما إذا العقاب من يفلت فتاة أو امرأة يغتصب  

 العدالة نظام في يثقن ال النساء من العديد أن وهي ، اإلبالغ وعدم العقاب من لإلفالت أخرى أسباب وهناك

 ، ذلك وراء األسباب. الشرطة إلى العنف عن اإلبالغ يردن إنهن يقولون النساء من المائة في 8.9 فقط. الجنائية

. الوضع حل على قادرة غير الشرطة أن يعتقدون ألنهم أو بسمعتهم اإلضرار من يخافون النساء أن . 

 من بدال   العنف ضحية على اللوم بإلقاء العراقي المجتمع ثقافة إلى يشير ؛ 8100 ، ووتش رايتس هيومن

 جريمة يشكل ال المنزلي العنف أن الجنائية العدالة نظام في  المسؤولين من العديد يعتقد حيث ، الجريمة مرتكب

 األشخاص على القبض يتم أن جدا   النادر من ، الحاالت عن اإلبالغ يتم عندما حتى. اجتماعيا   ومقبول حقيقية

.ومحاكمتهم  

 



 

 أيدي على ، المنزل في يحدث ما وغالبا   ، ومزمنة متطرفة مشكلة العراق في والفتيات النساء ضد العنف يشكل

 في( ٪80) نساء خمس كل من واحد نــــم أكثر. الممتدة األسرة وأعضاء واألبناء واألشقاء واآلباء األزواج

 واحد عانى وقد. زوجهم قبل من الجسدي العنف نــم عانوا سنة 18 و 03 بين أعمارهن تتراوح ممن العراق

 مكتب/  اإلنسان قوقـــح صندوق/  للسكان المتحدة األمم صندوق) النفسية اإلساءة من( ٪22) ثالثة كل من

 لسلوك" تعرضن أنهن( ٪92) المتزوجات النساء من العظمى الغالبية وتفيد(. 8118 ، اإلقليمية اإلحصاءات

.األوقات جميع في مكانهن معرفة على اإلصرار يتضمن ما وهو ، أزواجهن قبل من" السيطرة . 

 03 بين أعمارهن تتراوح اللواتي المتزوجات للنساء المئوية النسب أعلى من الدراسة هذه أهمية تبرز هنا ومن

 النساء من المائة في 11.3 أفادت حيث ، الحميمين شركائهن قبل من للعنف المعرضات العراق في سنة 18 و

 ال في أزواجهن قبل من( سلوكها على السيطرة و والتهديد اإلذالل) النفسي للعنف تعرضن أنهن المتزوجات

( ٪ 22)العالمي المستوى من أعلى وهو الماضية، شهرا 08  

 3.1 اهداف الدراسة 

: ,ومن هذه االهداف العراق في المنزلي العنف انتشار مدى معرفة هو الدراسة هذهمن اهم اهداف             

  الجذرية أسبابه فهم - •

  المرأة ضد المنزلي العنف انتشار تحليل - •

االقتصادية واالجتماعية الديموغرافية والخصائص العنف أنواع بين العالقة دراسة - •  

العنف  تجاه النساء مواقف - •  

 3.1 مصادر البيانات 

(8100 ,العراقيات للنساء المتكامل والصحي االجتماعي المسح) بيانات على رئيسي بشكل الدراسة تعتمد   

 هو المسح هذا. كردستان إقليم في محافظات 2 ذلك في بما محافظة 09 العراق محافظات جميع شملت وقد 

 المراحل بعد ، اإلنجابية ، المراهقة مرحلة) الحياة دورة نهج أساس على المرأة قضايا يعالج الذي األول المسح

 والصحية االجتماعية واألبعاد المرأة ضد العنف و، اإلنجابية الصحة ، الصحة ، التمكين من( السن وكبار اإلنجابية

 المراهقات حول جديدة نماذج وإشراك ، المرأة . قضايا حول بيانات قاعدة شامل نظام إلنشاء الصلة ذات األخرى

                                             . المرأة بقضايا يتعلق فيما وسلوكه وتصوره اإلنسان معرفة عن ونموذج

 تمثيلية عينة مع مقابلة أجرت حيث ، العراقية المرأة عن ومفصلة دقيقة بيانات مجموعة توفير هوالهدف االساسي 

 المتزوجات النساء من( 01189) و ، ٪ 88.9 االستجابة معدل وكان ، عائلة( 01382) الوطني المستوى على

 العمر من العازبات النساء من( 1900) و ، ٪ 88.1 االستجابة معدل كان ، 18-03 قبل من المتزوجات أو

 االستجابة معدل وكان ، وأكثر سنة 33 في امرأة( 8332) و ، ٪ 88.3 االستجابة معدل وكان ،( 03-31)

 جميع على الضوء يلقي فإنه ، اإلنجابي الدور عن الكالسيكي البحث من أعمق يعد هذا المسح   ،  ٪ 83.9

 التفاصيل في البيانات تجمع لم والتي ، الصلة ذات واالجتماعية الصحية األبعاد جميع ودرس الحياة مراحل

ا هناك. موضوع بكل المتعلقة  جمع يجعل مما ، االجتماعي النوع على القائم بالعنف تحيط التي الصمت ثقافة أيض 

ا الحساس الموضوع هذا حول البيانات ا أمر   في تجاربهن عن التحدث يردن الالتي النساء حتى. خاص بوجه صعب 

 فيها الجاني يكون قد التي المنازل في سيما ال ، العنف عن اإلبالغ إن. ذلك في صعوبة يجدن قد المنزلي العنف

 من الزوج خصائص يركزعلى  البحث أن كما. العنف من المزيد مخاطر على ينطوي ، المقابلة وقت حاضرا  

                                                                .                                            التعليم و العمل
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