
ممن المتظاهرون منظمة حرية المرأة في العراق. أخاطبكم في وقت يتعرض فيه  ئيسةر محمد،ينار  أسمي

. يطالبون بحقوقهم االساسية في العراق، ومن ضمنهم النساء، لالطالقات النارية واالعتقال من قبل الحكومة

 .ناقضايابالمطالبة باالستمرار  النساء على ذلك،ومع 

 

بما في ذلك االغتصاب واالتجار  االجتماعي،عانت عشرات اآلالف من النساء من العنف القائم على النوع 

 العراقية. الحكومة في مناطقكذلك وفي ظل حكم داعش  الشرف، بدعوى وجرائم

 

 حتىو واجهن النبذ واالقصاء اللواتي السباياالنساء من نصيب  تكن الحريةلم  ،تحرير المدن من داعشبعد 

عن مغتصبيهن من داعش مساءلة لم تجِر وكما  تعويض،لم يتلقين أي دعم أو و. ضمن عشائرهن قتلال

جرائم  من الف  يزيد عن ما وحدها  تناالجرائم الجنسية والجرائم القائمة على النوع االجتماعي. وثقت منظم

 .الوثائق ههذ )اليونيتاد( منا، وطلب فريق التحقيق األممي عن جرائم داعش هذه داعش

 

ان دار االيواء الحكومي، الفقير بالخبرات  ؛ اذإليه ايذهبوآمن ل مكان نليس لديهالضحايا هذه من اآلالف 

انواع  الهاربات منبإيواء النساء  ناكشرط للدخول. تقوم منظمتوالموارد، يشترط عليهن أمرأ من القاضي 

المؤسسات من قبل نعاني من االتهامات والمالحقات لكننا نحن من دون تصعيب االمر للضحايا، و العنف كافة  

من العنف  حمايةال. إن مشروع قانون بغاءإدارة بيوت للخطف النساء او يتهموننا ب ممنالحكومية  األمنية

 .هذه النساءبإيواء مثل منظمتنا سيسمح للمنظمات غير الحكومية  إقراره،تم  فيما لو المعلق، االسري

 

ال توجد أحكام في قانون العقوبات الجنسية، بينما يحظر الدستور العراقي العبودية،  فيما يتعلق بالعبودية

الحكومة العراقية الطرف عن  وال يتلقى الضحايا أي تعويض. كما تغض   الجريمة،العراقي تعاقب على هذه 

 .حتى سن الثانية عشرة للصغيراتالمؤسسات الدينية التي تسهل الزواج المبكر 

 

تواجد واوراق االقارب  الحكومةتشترط . يةالتعريف الهويةمن النساء يفتقرن إلى  العنف ن ضحاياالعديد مان 

 اتعديميعتبرن  ، مما يجعلهن، وهو أمر مستحيل بالنسبة للكثيراتاالوراق الثبوتيةالنساء الذكور العطاء 

حتى تسجيل رعاية صحية او ال يمكنهن الحصول على عمل أو  وبالنتيجة .وطنبال  اشخاصا  جنسية او ال

 أطفالهن في المدارس.

 



اإلشارة إلى أطفالهن  ولعلإحدى المجموعات المهمشة في العراق هي النساء المنحدرات من أصل أفريقي. 

د" في المدارس يوضح التمييز الواسع الذي يواجهونه. إنهن يفتقرن إلى الدخل ي"العب الُمهين مصطلحالب

 في الحياة العامة. السياسي التمثيلوالتعليم الكافي و

 

 التوصيات

 

 نشجع اللجنة على تقديم هذه التوصيات للحكومة العراقية:

 

 دور االيواءإقرار مشروع قانون حماية األسرة مع تعديل يسمح للمنظمات غير الحكومية بتوفير 

 

 إلغاء أحكام قانون العقوبات المسؤولة عن تخفيف العقوبات على جرائم الشرف.

 

 نون يحظر االستعباد ويتضمن تعويضات للضحايا.سن قا

 

تمرير مشروع قانون حماية حقوق  ،2015تماشيا مع توصيات لجنة القضاء على التمييز العنصري لعام 

 الدينية، ومشروع قانون حماية التنوع وحظر التمييز.العرقية واالثنية و األقليات

 

 منظمة حرية المراة في العراق

      2019-10-21جنيف في   


