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مؤسسة سييد منظمة غري حكومية مسجلة يف إقليم كوردستان مهمتها حامية و متكني ودعم تعايف الناجني من العنف واملعرضني لخطر العنف .نهجنا بصدد هذه املهمة شامل و مدمج.
نقدم خدمات شاملة ذات جودة عالية منها خدمات الصحة العقلية والدعم النفيس االجتامعي والخدمات القانونية ،خدمات الحامية واملأوى؛ وكذلك الرتبية و التدريب للعاملني يف
حامية وخدمة الناجني؛ و الدعوة واملنارصة لتعزيز القوانني و السياسات و املامرسات و الحامية للمستضعفني و الدعوة إىل التغيري اإلجتامعي.
يق ّدم السياق القانوين يف االستجابة للعنف القائم عىل النوع االجتامعي تحليالً ونظرة عا ّمة حول القوانني النافذة يف العراق و إقليم كوردستان التي تق ّدم حامية قانونية ضد العنف
القائم عىل النوع االجتامعي للناجني من العنف القائم عىل النوع االجتامعي و املعرضني له .يقدم القسم األول من السياق هذا نظرة عا ّمة عن الحامية املوجودة يف القوانني ،ويق ّدم
القسم الثاين منه نظرة عا ّمة عن الحامية من خالل الجرائم .وضعت مؤسسة سييد هذا السياق القانوين يك يت ّم إستخدامه كمصدر للعاملني يف الخطوط األمامية و الجهات الحكومية و
املحامون و املنظامت غري الحكومية و أية أطراف أخرى تعمل عىل حامية الناجني واملعرضني لخطر العنف القائم عىل النوع االجتامعي ،أو من أجل أعامل الدعوة واملنارصة بهدف زيادة
الحامية وتحسني الخدمات للناجني و املعرضني لخطر العنف القائم عىل النوع االجتامعي ،و مساعدتهم عىل املطالبة بحقوقهم القانونية .متّت صياغة هذا املستند بدعمٍ من حكومة
الواليات املتحدة األمريكية.

قانون

القوانين

٨/٢٠١١

قانون مناهضة العنف األُرسي يف إقليم-كوردستان العراق رقم ( )8لسنة 2011
تعريف السلوك
اإلجرامي و العقاب
عليه

يحظر القانون العنف األُ َسي و يُع ّرف ُه كالتايل «كل فعل أو قول أو التهديد بهام
عىل أساس النوع االجتامعي يف إطار العالقات األُ َسية املبنيّة عىل أساس الزواج
والقرابة إىل الدرجة الرابعة و من ت ّم ض ّمه إىل األرسة قانوناً من شأنه أن يلحق
رضرا ً من الناحية الجسدية والجنسية والنفسية و سلباً لحقوقه وحرياته».
يعاقب هذا القانون ارتكاب العنف الجسدي والجنيس والنفيس واالجتامعي
واالقتصادي واملامرسات التقليدية املؤذية داخل األُرس (واألرسة هي مجموعة من
أشخاص طبيعيني تربطهم رابطة الزوجية أو القرابة إىل الدرجة الرابعة و من
يكون قد تم ضمه إىل األرسة قانوناً) .وتعترب األفعال اآلتية عنفاً أرسياً عىل سبيل
املثال ال الحرص:
•زواج ِ
الشغار
•تزويج الصغري
•التزويج بدالً عن الديّة
•ختان اإلناث /قطع األعضاء التناسلية
•الطالق القرسي
•قطع صلة األرحام
•إكراه الزوج للزوجة عىل األعامل البغاء و امتهان الدعارة.
•إجبار أفراد األرسة عىل ترك الوظيفة أو العمل  -إجبار األطفال عىل العمل
أو التسول أو ترك الدراسة
•االنتحار إث َر العنف األُ َسي
•اإلجهاض إث َر العنف األُ َسي
•رضب األطفال وأفراد األرسة بأي مربر
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•اإلذالل و السب وشتم األهل و إبداء النظرة الدون ّية تجاههم و إيذائهم و
مامرسة الضغط النفيس و انتهاك حقوقهم
•املعارشة الزوجية باإلكراه (املادة )2
يَضْ َمن هذا القانون الحامية للناجني والناجيات من العنف األُ َسي .كام يُ َؤ ّمن
أشكال الحامية التالية:
 .1أمر الحامية( :املادة )4
•تعهد من املشكو منه بعدم التعرض للمترضر أو أي فرد من أفراد األرسة
(عدم ارتكاب العنف ضد الناجية وأفراد األرسة اآلخرين)
•نقل الضحية إىل أقرب مستشفى أو مركز صحي للعالج عند الحاجة أو إذا
طلبت الضحية ذلك.
•عدم السامح للمشكو منه بدخول البيت األُرسي بقرار من املحكمة و ملدة
محددة يف حالة وجود خطر عىل املشتيك أو أي فرد من أفراد األرسة.

 .2الرسيّة( :املادة  - 2البند ())4
ستكون اإلجراءات املتعلقة بالتحقيق واملحاكمة يف قضايا العنف األرسي رسية

مالحظات تكميلية
معلومات إضافية عن القانون:
ينظم هذا القانون اإلطار القانوين للعنف القائم عىل النوع االجتامعي ضمن إطار األرسة ك(اآلباء،
األزواج ،األخوان و األخوات ،العامت واألعامم ،أبناء العم واألجداد) مبا يف ذلك أي عنف جسدي أو نفيس،
ُعتب ُجنحة .كام يتضمن أحكاماً تتعلق بالحامية ،مثل أوامر الحامية
أو أية مامرسات تقليدية مؤذية وت َ
والحق يف اإلحالة إىل املأوى.
• تُقاىض قضية العنف القائم عىل النوع االجتامعي مبوجب قانون مناهضة العنف األُ َسي إذا:
 ت ّم ارتكاب العنف داخل األرسة .واألرسة هي أولئك الذين تربطهم رابطة الزوجية أو صلة قرابة إىلالدرجة الرابعة أو ت ّم ض ّمهم قانوناً كأفراد يف األرسة؛
 ت ّم ارتكاب العنف عىل أساس النوع االجتامعي؛ ويعد العنف ُجنحة (إذا كانت العقوبة أقل من  5سنوات).القوانني ذات الصلة:
• بعض الجرائم املحددة مبوجب هذا القانون مشمولة أيضاً بقانون العقوبات العراقي رقم ( )111لسنة
 ، 1969قانون األحوال الشخصية العراقي رقم ( )188لسنة  ، 1959قانون مكافحة البغاء رقم ( )8لسنة
 ،1988وقانون مكافحة االتجار بالبرش رقم ( )28لسنة  2012امل ُطبق يف إقليم كوردستان مبوجب القانون
رقم ( )6لسنة  .2018وبنا ًء عىل تقدير القايض  ،يُطبَّق القانون الذي يحدد العقوبة القصوى للجرمية
املرتكبة.
مبوجب القوانني العراقية :
• الجناية هي الجرمية املعاقب عليها بالسجن  5سنوات أو أكرث
• ال ُجنحة هي الجرمية املعاقب عليها بالحبس بأقل من  5سنوات.
• يعاقب هذا القانون عىل العنف الجسدي الذي يرتكبه أحد أفراد األرسة ،والذي يُعترب انتهاكاً لحق
الشخص يف الحياة والحرية واألمن .وقد يشمل هذا النوع من العنف :العنف أو اإلهامل الذي يسبّب
إصابات جسدية ،أو آالماً ،أو إعاقةً ،أو إزعاجاً .أمثلة :الرضب ،الصفع ،ال َخ ْنق ،الجرح ،الدَفع ،امل َْسك،
العض ،سحب الشعر.
القَرصّ ،

• يحظر القانون العنف الجنيس واملعارشة الزوجية باإلكراه .ويعاقب عىل وجه الخصوص عىل املعارشة
باإلكراه يف إطار الزواج وغريه من أشكال العنف الجنيس .ويعني العنف الجنيس أي شكل من أشكال
مامرسة الجنس الذي ال يؤدي إىل اإليالج ،دون موافقة .من األمثلة عىل ذلك:التقبيل غري املرغوب فيه،
أو املداعبة ،أو ملس األعضاء التناسلية واألرداف بأجزاء من الجسم أو أشياء أخرى بشكل غري مرغوب به.
• يعاقب هذا القانون عىل العنف النفيس من جانب أحد أفراد األرسة .يكون هذا عىل شكل إلحاق آالم
أو أذى عقيل أو عاطفي القصد منه التخويف أو الرتويع أو الرتهيب أو االستغالل أو اإليذاء أو اإلذالل أو
اللوم أو التجريح أو اإلصابة .من األمثلة عىل ذلك :التهديد بالعنف الجسدي أو الجنيس ضد النفس أو
الناجي/ة أو األطفال أو ضد أرستها أو أصدقائها ،الرتويع ،اإلذالل ،العزل القرسي عن األرسة أو األصدقاء
أو العمل ،املطاردة ،املضايقة/التحرش ،االهتامم غري املرغوب فيه ،التعليقات ،اإليحاءات أو الكلامت
املكتوبة ذات الطابع الجنيس و/أو التهديدي ،أو هدم األشياء الجميلة.
مالحظة :من اإللزامي عىل موظفي الصحة والتعليم وغريهم من املسؤولني ،عندما يصبحوا عىل علم،
تقديم األخبار عن قضايا العنف األرسي إىل الجهات املختصة ( َح َسب قانون مناهضة العنف األُ َسي،
املادة  2البند  3الفقرة  .)2يتعارض اإلخبار اإللزامي مع النهج املرتكز عىل الناجي/ة ،مبا يف ذلك احرتام
رغبات الناجني/الناجيات ،فضالً عن الحفاظ عىل الرسية.
مالحظةُ :كّلِف هذا القانون لجنة خاصة باإلصالح بني الناجية والجاين (أطراف الشكوى) قبل االحالة
إىل املحكمة املختصة .أحياناً قد تتعارض آليات املصالحة والوساطة مع املامرسات امل ُثىل والنهج املرتكز
مص ّممة لتشجيع الناجي/ة عىل «التنازل عن الشكوى ت ُع ّزز
عىل الناجني .باإلضافة إىل ذلك ،فإن أي آلية َ
اإلفالت من العقاب القانوين وكام تؤذي الناجي/ة واملجتمع وت ُضعف نظام العدالة الجنائية.
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قانون العقوبات العراقي رقم ( )111لسنة 1969
تعريف السلوك اإلجرامي و العقاب عليه
يعاقب هذا القانون عىل الجرائم بأنواعها (الجناية والجنحة واملخالفة) و يتض ّمن عقوباتها .مل يع ّرف هذا
القانون العنف الجسدي والنفيس والجنيس ومل يأخذ بهذا النوع من التقسيم ولكن تعتمد هذه الوثيقة عىل
هذا التقسيم اآليت:
العنف الجسدي:
•اإلعتداء الجسدي :يُع َّرف االعتداء الجسدي عىل أنه الجرح ،الرضب ،استخدام القوة ،استخدام مواد
الضارة أو ت ُس ّبب أذى/مرض (املواد  ،)413-412أو االعتداء عىل امرأة حبىل (املادة  ،)419أو اإلعتداء
الذي ال يرتك عالم ًة أو أثرا ً عىل الجسم (املادة .)415
•اإلعتداء الناتج عن اإلهامل  :يُ َع َّرف اإلعتداء الناتج عن االهامل بأنه يُلحق رضرا ً بالشخص اآلخر بسبب
اإلهامل ،الرعونة ،عدم االنتباه ،أو عدم مراعاة القوانني( .املادة .)416
•القتل :يع ّد القتل العمد جناية و يعاقب عليه بالسجن املؤبد (املادة  .)405و ال يُعتَ َب الرشف ظرفاً مخففاً
للعقوبة (القانون رقم ( )14لسنة .)2002
•الرضب املفيض إىل املوت :أي شخص يعتدي عمدا ً عىل شخص آخر من خالل عملٍ مخالف للقانون دون
نية القتل ،ولكن يفيض اإلعتداء إىل املوت (املادة .)410
•القتل غري العمد (القتل خطأ) :القتل غري العمد هو القتل أو التسبب يف وفاة شخص نتيجة لإلهامل ،أو
الرعونة أو عدم االنتباه أو عدم االحتياط أو عدم مراعاة القانون (املادة .)411
•االنتحار :يعاقب هذا القانون عىل التشجيع أو املساعدة أو التسبب يف االنتحار أو التحريض عليه بِغض
النظر إذا أدى إىل الوفاة أم ال (القانون رقم ( )42لسنة  .)2004و ال توجد عقوبة للناجي/ة من محاولة
االنتحار (املادة  .)408هذا باستثناء قانون األمن الداخيل العراقي رقم ( )14لسنة  2008و الذي يُط َّبق يف
إقليم كوردستان مبوجب القانون رقم ( )14لسنة  2011وتعترب محاولة االنتحار أو التحريض عىل االنتحار
جرمي ًة إذا قام بها أحد األفراد قوات األمن املحلية (املادة .)21
•القبض عىل األشخاص والخطف  :يشمل هذا البند الجرائم التي تؤث ِّر عىل حرية الفرد والحرمان من هذه
الحرية (املواد .)425 - 421
•التسبب يف اإلجهاض :يعاقب هذا القانون كل أشكال العنف الجسدي أو القيام بعمل مخالف للقانون
ضد امرأة حامل و الذي يتسبب باإلجهاض (املادة )419
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العنف النفيس:
ٍ
شخص ما بارتكاب جرمية أو أي تهديد
•العنف النفيس :يتم تعريف العنف النفيس عىل أنه تهديد
باألقوال أو األفعال عىل شكل إيحاءات مكتوبة أو شفهية ،أو من خالل طرف ثالث (املواد .)432 - 430
كام يشمل العنف النفيس التشهري أو اإلهانة املو َّجه ضد ٍ
شخص آخر يف األماكن الخاصة أو العامة (املادة
.)435
العنف الجنيس
•االغتصاب :يُع َّرف االغتصاب بأنه مامرسة الجنس مع أنثى دون موافقتها ،أو اللواطة مع ذكر أو انثى
دون موافقته أو دون موافقتها (املادة  .)393ال تُقبل موافقة القارص (شخص أقل من ١٨سنة من العمر)
عىل مامرسة الجنس (خارج إطار الزواج القانوين) .كام يعاقب القانون عىل مامرسة الجنس ،مبا يف ذلك
اللواطة ،مع أحد أفراد األرسة ( َم ْح َرم) حتى إن وافق( .املادة )385
•اإلغواء :يعاقب القانون عىل اإلغواء بالوعد الزائف بالزواج بغرض مامرسة الجنس (املادة  )395أو
التوصل إىل عقد زوا ٍج ما رغم علمه بأنه باطل وإخفاء مثل هذه املعلومات عن الزوجة (املادة )376
•اإلعتداء الجنيس (هتك العرض) :اإلعتداء الجنيس أو محاولة ذلك باستخدام القوة أو التهديد أو الخداع
أو وسائل أخرى (املادة .)396
•ارتكاب فعل مخل بالحياء دون رضا يف األماكن الخاصة أو العامة (املادة .)400
•مامرسة الجنس مع قارص :يعاقب هذا القانون عىل مامرسة الجنس مع شخص يقل عمره عن  18عاماً
حتى إن كان موافقاً (املادة .)394
•اإلعتداء الجنيس (هتك العرض) عىل قارص :اإلعتداء الجنيس عىل شخص يقل عمره عن  18عاماً أو
محاولة ارتكاب ذلك باستخدام القوة أو التهديد أو الخداع أو غري ذلك من الوسائل (املادة .)397- 396
•تحريض القارص أو مساعدته عىل مامرسة الجنس :تحريض أو مساعدة شخص يقل عمره عن  18عاماً
عىل الفجور أو اتخاذ الفسق كحرفة أو مامرسة الدعارة (املادة .)399
•األمور املخالفة لآلداب واألخالق العامة :أو االعتداء عىل أنثى سواء باألقوال أو األفعال أو اإلشارات،
وخاص ًة يف األماكن العامة جرمية (املادة  402البند .)1

مالحظات تكميلية
معلومات إضافية عن القانون
•تم تعديل هذا القانون يف أقليم كوردستان العراق عدة مرات يف السنوات  2001و  2002و  2004و
 2008لصالح حقوق اإلنسان و مساواة النوع االجتامعي .كام أُ ِ
دخلت تعديالت سنة  2002لضامن
عدم اعتبار «الرشف» ظرفاً مخففاً يف حال ارتكاب جرمية القتل.
•يشمل هذا القانون اإلطار القانوين للسلوك اإلجرامي ،مبا يف ذلك أي شكل من أشكال العنف الذي
عتب جناي ًة و إن مل تَرِد إشارة محددة إىل العنف القائم عىل النوع االجتامعي .ويعاقب القانون
يُ َ
عىل اإلعتداء الجنيس واالغتصاب والعنف الجسدي ضمن أنواع أخرى من العنف.
عتبتْ :
•تُقاىض قضية العنف القائم عىل النوع االجتامعي مبوجب قانون العقوبات إذا أُ ِ َ
 جناية ارتكبها أحد أفراد األرسة جناية ارتكبها شخص من غري أفراد األرسة ُجنحة ارتكبها شخص من غري أفراد العائلةينص هذا القانون عىل فرض أقىص عقوبة عىل الجرمية املرتكبة.
ُّ -

•مالحظة :يف الحاالت التي يرتكب فيها الجاين االغتصاب واالعتداء الجنيس عىل امرأة بالغة أو طفلة
ولكنه يتزوج من الناجية يتم اعتبار ذلك عذرا ً قانونياً مخففاً (املادة  .)398وهذا مدعا ًة للقلق ألنه
قد يعزز إفالت الجاين من العقاب ويزيد من خطر وقوع العنف الجنيس
الرس ّية:
 يعاقب هذا القانون عىل إفشاء الرسية من ِقبل «أي شخص كان ،بحكم منصبه أو مهنته أو حرفتهأو مجال طبيعة عمله ،عىل ِعلِمٍ باملعلومات الرسية ويكشف عن هذه املعلومات يف غري الظروف التي
ينص عليها القانون» (املادة .)437
 يعاقب هذا القانون نرش أي معلومات تتعلق بالتحقيق أو إجراءات املحاكمة املتعلقة بقضايا النسبأو الزواج أو املرياث أو الزنا أو أسامء و/أو صور الناجني من العنف الجنيس أو املتهمني األحداث( .املادة
)236

•مالحظة :يُلزِم قانون أصول املحاكامت الجزائية العراقي رقم ( )23لسنة  1971املكلفني بخدمة
العامة اإلبالغ عن الحاالت التي يُشتبه فيها بارتكاب جرمية .تعترب «حقاً عاماً» أية جرمية غري
محددة مبوجب املادة  3من قانون أصول املحاكامت الجزائية لسنة  1971أو غري معفاة مبوجب
قانون محدد ،وبالتايل فإن ألي فرد من أفراد العا ّمة الحق يف اإلخبار كام أنه من واجب املكلفني
بخدمة العامة (املادة  47واملادة  48من قانون أصول املحاكامت الجزائية رقم ( )23لسنة .)1971
يتعارض اإلخبار اإللزامي مع النهج املرتكز عىل الناجي/ة ،مبا يف ذلك احرتام رغبات الناجيات/
الناجني ،فضالً عن الحفاظ عىل الرسية.
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قانون األحوال الشخصية العراقي رقم ( )188لسنة 1959
تعريف السلوك اإلجرامي و العقاب عليه
ينظم هذا القانون أحكام الزواج والطالق وحضانة األطفال واملرياث واملهر وغري ذلك من مسائل األحوال الشخصية ،مبا يف ذلك عىل سبيل املثال ال الحرص:
• يعاقب عىل الزواج خارج املحكمة (قانون تعديل تطبيق قانون األحوال الشخصية يف إقليم كوردستان  -العراق رقم ( )15لسنة .)2008
•يع ِّرف الزواج بأنه ‹عقد ترايض بني رجل وامرأة› (التعديل رقم ( )15لسنة  ،2008املادة  1البند (.))1
يحق للشخص اختيار من يتزوج به وال يُسمح ألي شخص
•يعاقب هذا القانون أي جهة ثالثة تقوم عىل إجبار الغري عىل الزواج دون موافقتهم .ويعترب الزواج باإلكراه باطالً إذا كان مل يت ّم الدخول بعد وإذا ت ّم الدخولُّ .
آخر بوقف هذا الزواج (القانون رقم ( )15لسنة  2008املادة .)6
ويبت القايض بالقرار النهايئ (لقانون
•السن القانوين للزواج هي إكامل  18سنة ما مل يتم تقديم طلب الزواج يف ظروف خاصة مبوافقة (الويل الرشعي) ،وتقييم اللجنة الطبية للتأكد من أهلية القارص الجسدية والعقليةّ ،
رقم ( )15لسنة  ،2008املادة .)5
•بشكل عام ،يعاقب هذا القانون تعدد الزوجات إال مبوافقة القايض يف ظروف استثنائية حيث تستويف الحالة مجموعة من خمسة رشوط صارمة ،يتعني عىل الزوج أن يقدم وثائق للمحكمة (لقانون رقم ( )15لسنة
 ،2008املادة  .)1إ ّن تعدد الزوجات الذي يتم خارج املحكمة محظور ومعاقب عليه قانوناً (القانون رقم ( )15لسنة .)2008
يحق الطالق والتفريق لكل من الرجل واملرأة إذا تم تفويض املرأة بالطالق (املواد .)50 - 40
•يف أي زواج ّ
ينص هذا القانون عىل حق حضانة الطفل والوصاية واملهر واملرياث وحقوق النفقة.
•كام ّ

مالحظات تكميلية
معلومات إضافية عن القانون:
يعاقب عىل تعدد الزوجات ما مل يكن هناك ظروف خاصة للغاية عىل النحو املحدّد يف القانون .يقع عبء إثبات استيفاء هذه الرشوط عىل عاتق الرجل.
•يُس َمح بالطالق والتفريق لكن تختلف الرشوط يف حالة املرأة والرجل .كام ال يتم تقاسم حقوق الحضانة والوصاية بالتساوي.
حول القانون:
•تم تعديل هذا القانون يف إقليم كوردستان العراق عدة مرات لتعزيز املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة ،وعىل األخص يف عام  2008الذي استند إىل «تطلعات املجتمع املدين» (التعديل رقم ( )15لسنة )2008
•هناك قوانني تكميلية تتعلق باألحوال الشخصية ،مبا يف ذلك قانون حقوق الزوجة املطلّقة يف السكن رقم ( )77لسنة  ،1983وقانون األحوال الشخصية لألجانب رقم ( )78لسنة  1931املتعلق بقضايا األحوال الشخصية
للرعايا األجانب.
إطار التطبيق:
•يُستخدم هذا القانون عىل نطاق واسع من جانب محاكم األحوال الشخصية ومحاكم التحقيق يف إقليم كوردستان .و من املمكن استخدامه كاإلطار الواسع لحامية الناجيات/الناجني من العنف القائم عىل النوع
االجتامعي.
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قانون مكافحة البغاء رقم ( )8لسنة 1988
تعريف السلوك اإلجرامي و العقاب عليه
يعاقب هذا القانون عىل السمرسة واملساعدة واالستغالل وتسهيل البغاء بأي وسيلة كانت (املادة .)3
يُع َّرف البغاء بأنه مامرسة الزنا أو اللواطة مع أكرث من شخص واحد مقابل أجرٍ.
ت ُع ّرف السمرسة بأنها :الوساطة بني شخصني بقصد تسهيل عمل الدعارة بأي شكلٍ من األشكال .يشمل ذلك التحريض حتى و إن كان مبوافقة أو طلب أحدهام .كام تشمل أيضاً استغالل ٍ
شخص ما سواء
بالتواطئ أو تحت اإلكراه يف عمل البغاء( .املادة )1
ٍ
تعويض عادل (املادة .)5
فيحق له أن يحصل عىل
َبي بأن املجنى عليه أو املجنى عليها (الشخص امل ُستأ َجر لغرض البغاء) ت ّع َ
رض للخداع أو اإلكراه أو اإلجبار أو التهديد بالبغاءُّ ،
•إذا ت َّ َ
•يُعاقَب بالسجن كل شخص يرتكب هذه الجرمية ضد أحد الناجيات/الناجني ،و ت ُعترب جرمية مشددة إذا كان عمر الناجي/ة أقل من  18عاماً (املادة .)5

مالحظات تكميلية
معلومات إضافية عن القانون:
•يجب معاملة العامالت بالجنس واملحتجزات رغامً عنهن أو عن طريق الخداع عىل أنه ّن ناجيات كام يجب تعويضه ّن بشكلٍ عادل.
ينص القانون عىل عقوبات صارمة ضد السمرسة واملساعدة واالستغالل وتيسري الدعارة.
• ّ
معلومات إضافية عن الجرمية:
•مامرسة الجنس باإلكراه واإلجبار مقابل الحصول عىل موارد مادية و خدمات و مساعدات غالباً ما يستهدف النساء والفتيات املستضعفات غري القادرات عىل تلبية االحتياجات اإلنسانية األساسية ألنفسهن و/أو ألرسهن.
•ميكن اإلقدام عىل البغاء القرسي من ِقبل أي شخص يف مصدر القوة أو يف وضع متميز أو يف حيازة املال أو مسيطرا ً عىل املوارد والخدمات املادية.
مالحظة :من املهم أن يُركِّز نظام العدالة الجنائية عىل تقديم املسؤولني عن السمرسة و مساعدة السمرسة واستغالل العاملني بالجنس إىل العدالة .إن العمل يف الجنس ،مبا يف ذلك التجارة بالجنس هو عمل استغاليل للغاية.
لذلك ينبغي عىل نظام العدالة الجنائية أن يحدّد بدقة ويعامل العاملني يف الجنس عىل أنهم ضحايا جرمية بسبب التقصري ،وأن يوفر خدمات الحامية واالستجابة الالزمة وفقاً لهذا القانون وغريه من قوانني إقليم كوردستان
من أجل الشفاء والتعايف وإعادة اإلندماج.
مالحظة :مبوجب قانون العقوبات رقم ( )111لسنة  1969يبقى األفراد املحكوم عليهم تحت مراقبة الرشطة بعد من السجن ،كذلك ينطبق هذا يف بعض الحاالت التي يكون فيها املحكوم عليه عائدا ً إىل ارتكاب الجرمية
‹ذوي سوابق› (املواد  .)109-108قد يكون ذلك مبثابة رادع لهؤالء الذين ميارسون السمرسة من أجل إستغالل اآلخرين يف العمل بالجنس.
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قانون العمل العراقي رقم ( )71لسنة 1987
تعريف السلوك اإلجرامي و العقاب عليه
يَكفل هذا القانون الحق يف الحصول عىل فرص عمل متساوية والحق يف رشوط عمل متساوية مضمونة دون متييز عىل أساس الجنس أو العرق أو اللغة أو الدين (املادة .)2
•يَضمن هذا القانون الحق يف الحصول عىل أج ٍر متسا ٍو ٍ
وكاف يف مقابل ذات العمل (املادة  .)4ال يجوز حجز األجور/املرتبات املستحقة للعامل (املادة .)51
•ينطبق هذا القانون عىل جميع العاملني يف القطاع الخاص والقطاع املختلط والقطاع التعاوين (املادة .)8
•متثّل الحقوق املنصوص عليها يف هذا القانون معايري دنيا (الحد األدىن لحقوق العامل) ،وميكن منح حقوق ومزايا إضافية (املادة .)9
•ت ّم تحديد رشوط العمل وحقوق العمل ،مبا يف ذلك حق االسرتاحة ،ال ُعطل الرسمية املدفوعة األجر ،الحد األعىل لساعات العمل ،اإلجازات املدفوعة األجر وغري املدفوعة األجر ،اإلجازات املرضية وإجازات األمومة
(املواد .)65 - 54
•يتضمن هذا القانون بعض األحكام املحددة لحامية العامالت اإلناث مبا يف ذلك إجازة األمومة وإجازة األمهات املرضعات ،االلتزام بإظهار جميع أشكال الحامية املتعلقة بالعامالت يف لوحة اإلعالنات يف مكان
العمل ،إلخ( ..املواد .)89 - 80
•عندما يرتكب صاحب العمل جرمية أو جنحة ضد العامل أو أحد أفراد أرسته ،ميكن للعامل أن ينهي عقده من جانب واحد دون إخطار (املادة  37البند ())2

مالحظات تكميلية
معلومات إضافية عن القانون:
•إن هذا القانون الشامل يحدّد حقوق وواجبات جميع العاملني ،مبا يف ذلك املساواة يف الحقوق والفرص يف العمل ،املساواة يف األجر عن ذات العمل ،املساواة يف الحقوق يف مكان العمل ،إجازة األمومة املدفوعة
األجر ،اإلجازة غري املدفوعة األجر لألمهات العامالت واإلجازة املدفوعة األجر لألمهات املرضعات وما إىل ذلك.
إطار التطبيق:
•ال ينطبق هذا القانون إال عىل إقليم كوردستان ،يف حني أن املنطقة الواقعة خارج حدود اإلقليم تخضع لقانون العمل رقم ( )٣٧لسنة .2015
•توجد يف إقليم كوردستان محاكم عمل متخصصة للفصل يف املنازعات القانونية بني العامل وأصحاب العمل حول الحقوق التي يعتقد أنه قد انتهكت. .
مالحظة :يف حني أنه من اإليجايب أن يوفّر القانون بعض الحامية للمرأة مثل إجازة أمومة مدفوعة األجر و إجازة األمهات املرضعات إال أنه يشمل بنودا ً تُ ّيز ضد املرأة ،مبا يف ذلك منع املرأة من العمل يف قطاعات
معينة أو العمل يف املناوبات املسائية يف بعض القطاعات.
مالحظة :ميكن أن يحدث اإلنهاء الفوري لعقد العمل إذا ثبتت إدانة ٍ
شخص ما بارتكاب جنحة مبا يف ذلك العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف العمل أو املنزل.
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قانون مكافحة اإلتجار بالبرش رقم ( )٢٨لسنة  ٢٠١٢املطبق يف اقليم كوردستان العراق بقانون رقم ( )6لسنة 2018
تعريف السلوك اإلجرامي و العقاب عليه
يعاقب هذا القانون عىل اإلتجار بالبرش و الذي يُع َّرف بأنه تجنيد أشخاص أو نقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بواسطة تهديد بالقوة أو استعاملها أو غري ذلك من أشكال القرس أو االختطاف أو االحتيال أو الخداع أو استغالل
السلطة أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة أو والية عىل شخص آخر بهدف بيعهم أو استغاللهم عرب الوسائل التالية:
 البغاء اإلساءة الجنسية العمل القرسي العبودية التسول تجارة األعضاء البرشية•إذا كان الناجي/ة قارصا ً ،امرأ ًة أو شخصاً معاقاً فيتم اعتبار أحد هذه األوضاع مشددة و يُدعى إلنزال عقوباتً أقىص (املادة )6
•ال يعتد مبوافقة الناجني والناجيات من جرمية اإلتجار بالبرش يف كل األحوال (املادة .)10
•تقع مسؤولية توفري املساعدات الالزمة للناجني من اإلتجار بالبرش عىل عاتق الحكومة (املادة .)11

مالحظات تكميلية

معلومات إضافية عن القانون:
•يُحافظ هذا القانون عىل الحقوق األساسية منها الحق يف عدم االحتجاز تحت العبودية واالسرتقاق ،الحق يف عدم اإلجبار أو اإلكراه عىل العمل (السخرة) ،حق األمن ،الحق يف عدم التعرض للمعاملة الالإنسانية واملهينة
و العقاب.
•يتألف هذا القانون من  14مادة تشمل العقوبات الصارمة لكل فرد ينخرط يف اإلتجار بالبرش.

معلومات إضافية عن الجرمية:
يقل
•يقوم املتاجر يف جرائم اإلتجار بالبرش باستغالل األطفال أو البالغني و االستفادة عىل حسابهم من خالل إجبارهم عىل أداء العمل أو االنخراط يف تجارة الجنس .إذا كان الشخص الذي ت ّم استعامله يف تجارة الجنس ّ
عم إذا َح َدثّ بالقوة أو االحتيال أو اإلجبار.
عمره عن  18عام فإن ذلك يُعترب جرمية بغض النظر ّ
إطار التطبيق:
•إن مديرية مكافحة اإلتجار بالبرش يف إقليم كوردستان مسؤول ًة عن تنفيذ هذا القانون والتعامل مع حاالت االتجار بالبرش بحسب تعليامت وزارة الداخلية يف حكومة اقليم كوردستان رقم ( )3لسنة .2018
مالحظة :يُقدّم هذا القانون مجموعة خدمات و حاميات للناجني/الناجيات من اإلتجار بالبرش والتي يتم توفريها من ِقبل حكومة إقليم كوردستان .يُعترب تقديم الخدمات الفورية للناجني من اإلتجار بالبرش و العنف القائم
عىل النوع االجتامعي خطوة أساسية للشفاء و التعايف وإعادة االندماج.
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قانون منع إساءة استعامل أجهزة االتصاالت رقم ( )6لسنة  2008يف إقليم كوردستان -العراق.
تعريف السلوك اإلجرامي و العقاب عليه

يعاقب هذا القانون عىل كافة أشكال سوء استخدام وسائل االتصاالت و/أو االنرتنت لِغرض:
 التهديد نرش اإلشاعات و األخبار الزائفة السبالقذف التجديف نرش املعلومات املختلفة التي تثري الرعب استعامل الصور أو الفيديوهات أو الرسائل القصرية املنافية لآلداب واألخالق العامة. أخذ صورة شخص أو يشء دون إجازة أي ترصف يخدش الحياء أو يحرض عىل ارتكاب الجرمية أو أفعال الفسق والفجور. نرش معلومات خاصة عن فرد أو عائلة عرب أية وسيلة ،حتى لو كانت املعلومات صحيحة ،إذا ت ََس ّبب هذا التشهري/الرتويج بالرضر للغري (املادة )2•يعاقب هذا القانون عىل التحرش/املضايقة عرب وسائل االتصاالت و/أو االنرتنت( .املادة )3
•إذا نشأ عن سوء استخدام وسائل االتصاالت (حسب تعريف القانون) جرمية فيُعترب املتسبب رشيكاً يف الجرمية (املادة )4

مالحظات تكميلية
معلومات إضافية عن القانون:
•يُغطّي هذا القانون العنف القائم عىل النوع االجتامعي مبساعدة التكنولوجيا ،مبا فيها مجموعة سلوكيات من ضمنها اإلساءة الجنسية املرتبطة بنرش الصور ،املالحقة عرب االنرتنت ،التحرش الجنيس أو أنواع أخرى
من التحرش ،واملضايقة عرب االنرتنت ،التنمر عرب اإلنرتنت ،نرش املعلومات و الصور الشخصية دون املوافقة ،االصطياد أو اإلساءة عرب الكمبيوتر و/أو تكنولوجيا الجوال و االنرتنت .قد يُستخدم العنف القائم عىل
النوع االجتامعي مبساعدة التكنولوجيا بهدف استغالل أحدهم جنسياً من خالل التهديد و اإلكراه واالبتزاز من أجل مامرسة الجنس أو الحصول عىل فوائد مالية.
•قد يتم ارتكاب هذا النوع من العنف من ِقبل أي شخص سواء كان فردا ً أو مجموعةً ،معروفاً أو غري معروفاً لهؤالء الذين ت ّم استهدافهم .يؤثر هذا النوع من العنف عىل النساء و الفتيات نتيجة العادات
االجتامعية و الحياء والرشف ،فإنهن معرضات عىل وجه الخصوص لوصمة العار ،التهميش من ِق َبل األصدقاء/املجتمع ،لوم الناجية و أشكال أخرى من العنف قد يتعرضون لها من ِقبل عوائلهم.
•يعد ظرفاً مشددا ً إذا كان الشخص الذي ارتكب إحدى الجرائم املشار إليها يف قانون منع إساءة استعامل أجهزة االتصاالت رقم ( )6لسنة  2008من أفراد قوات األمن الداخيل أو القوات املسلحة ،أو كان قد
حصل عىل معلومات رسية نتيجة لعملهم (املادة )5
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حسب الجريمة
العنف الجسدي
التعاريف و النامذج

يتضمن العنف الجسدي كل أنواع العنف الجسدي الغري جنيس والذي يُس ّبب األذى ،األمل ،اإلعاقة أو املضايقة.
العض ،سحب الشعر ،الحرق ،الخَنق ،الرمي بالرصاص ،اإلعتداء عن طريق األحامض الحارقة أو
أمثلة عىل ذلك :الرضب ،الصفع ،ال َخ ْنق ،ال َج ْرح ،الدَفع ،امل َْسك ،القَرصّ ،
استخدام أي نوع من األسلحة .كام يشمل الحمل القرسي ،اإلجهاض القرسي ،نقل األمراض الجنسية السارية بشكل متعمد ،منع الحصول عىل الرعاية الطبية.
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القوانني النافذة

القتل العمد :هو ازهاق روح انسان آخر عمدا ً (قانون العقوبات رقم ( )111لسنة ،1969
املواد )406-405
عتب ظرفاً
القتل بذريعة الرشف :إن استخدام «الرشف» كدافع الرتكاب جرمي ٍة ما لن يُ َ
مخففاً للعقوبة يف إقليم كوردستان (القانون رقم ( )14لسنة  ،2002املادة .)1
القتل الغري عمد (القتل خطأً)  :هو قتل الشخص دون التخطيط أو النية بالقتل و يتم
بسبب اإلهامل أو الرعونة أو عدم االنتباه أو عدم االحتياط أو عدم مراعاة القانون (قانون
العقوبات رقم ( )111لسنة  ،1969املواد .)411-410
الرضب املفيض إىل املوت :هو اإلعتداء عمدا ً عىل ٍِ
شخص ما بالرضب أو ال َجرح باستخدام
القوة أو املواد املؤذية أو بارتكاب عمل مخالف للقانون دون نية القتل ولكن يفيض اىل
املوت (قانون العقوبات رقم ( )111لسنة  ،1969املواد .)411-410
االنتحار /محاولة اإلنتحار :التشجيع أو املساعدة أو التسبب يف االنتحار أو التحريض عىل
االنتحار (املادة األوىل من قانون تعديل قانون العقوبات العراقي رقم ( )42لسنة .)2004
لن يُعاقَب الناجي/ة من محاولة االنتحار (املادة  .)408لكن مبوجب قانون عقوبات قوى
األمن الداخيل العراقي رقم ( )14لسنة  2008و الذي يُط َّبق يف إقليم كوردستان مبوجب
القانون رقم ( )14لسنة  2011تعترب محاولة االنتحار أو التحريض عىل االنتحار جرمي ًة إذا
قام بها أحد أفراد قوات األمن املحلية (املادة .)21

اإلعتداء الجسدي :هو اإلعتداء عمدا ً بال َجرح/الرضب باستخدام القوة أو املواد الضارة بِن ّية
أو عدم نية إحداث عاهة مستدمية (اإلعاقة الدامئة) أو املرض أو األذى( .قانون العقوبات
رقم ( )111لسنة  ،1969املواد .)413-412
داخل األرسة :يعاقب القانون عىل وجه الخصوص عىل رضب األطفال أو أفراد األرسة تحت
أية ذريعة (قانون مناهضة العنف األرسي يف إقليم كوردستان -العراق رقم ( )8لسنة
 ،2011املادة .)2
االعتداء عىل امرأة حبىل  :هو االعتداء عىل امرأة حبىل مع العلم بحملها بالرضب أو إلحاق
األذى باستخدام القوة أو إعطاءها مواد ضارة أو بارتكاب عمل مخالف للقانون بِن ّية أو عدم
نية اإلجهاض( .قانون العقوبات رقم ( )111لسنة  ،1969املادة .)419
داخل األرسة :يتم املعاقبة عىل التسبّب باإلجهاض نتيجة العنف األرسي (قانون مناهضة
العنف األرسي يف إقليم كوردستان  -العراق رقم ( )8لسنة  ،2011املادة .)2
اإلعتداء /اإليذاء الخفيف :يُعاقَب عىل اإلعتداء أو األذى الذي ال يرتك أثرا ً عىل جسد
الناجي/ة (وفق قانون العقوبات رقم ( )111لسنة  ،1969املادة )415
ٍ
لشخص ما أو اإلصابة باملرض نتيجة اإلهامل
اإلعتداء الناتج عن اإلهامل :التسبب باألذى
أو الرعونة أو عدم االنتباه أو عدم مراعاة القوانني (قانون العقوبات رقم ( )111لسنة
 1969املادة .)416

ولكن يف داخل األرسة :يتم معاقبة هؤالء الذين يتسببون باالنتحار عرب ارتكاب العنف
األرسي (قانون مناهضة العنف األرسي يف إقليم كوردستان -العراق رقم ( )8لسنة ،2008
املادة  2البند (.))1
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العنف الجنيس
التعاريف و النامذج
رصف جنيس باإلكراه مع شخص يعتقد الجاين بأنه أضعف/أو أكرث
العنف الجنيس هو سلوك جنيس ميسء أو ت ّ
استضعافاً منه .يأخذ العنف الجنيس عدة أشكال منها االغتصاب ،العبودية الجنسية و/أو اإلتجار بالبرش ،الحمل
القرسي ،التحرش الجنيس ،االستغالل الجنيس و/أو اإلساءة ،اإلجهاض القرسي ،العنف القائم عىل النوع االجتامعي
مبساعدة التكنولوجيا.
اإلغتصاب (املواقعة واللواطة) :هو إيالج القضيب يف املهبل أو األرداف (مهام كان طفيفاً)
اإلعتداء الجنيس (هتك العرض) :أي شكل من أشكال
املامرسة الجنسية دون رضا و التي ال تتضمن اإليالج .من األمثلة عىل ذلك :التقبيل غري املرغوب فيه ،أو املداعبة،
أو ملس األعضاء التناسلية واألرداف بأجزاء من الجسم أو أشياء أخرى.
اإلساءة الجنسية لألطفال :أي فعل يتم من خالله استخدام األطفال لغرض املتعة الجنسية مبا فيها أي عالقة أو
اتصال جنيس مع الطفل .قد يرتكب اإلساءة الجنسية لألطفال شخصاً يثق به الطفل أو شخصاً يف موقع السلطة
أو شخصاً يحكم الطفل.
اإلستغالل الجنيس :أي سوء استعامل ملوقع الضعف (لشخص مستضعف/أو عرضة للخطر) أو فارق القوة (بني
القوي والضعيف) أو استغالل الثقة (خيانة األمانة) ألهداف جنسية منها الربح النقدي أو االجتامعي أو السيايس
من االستغالل الجنيس لآلخرين .فالبغاء القرسي واإلتجار بالبرش يرتكزان عىل االستغالل الجنيس بدرجات متفاوتة
ألن أحد األطراف (الطرف الثالث) غالباً ما يستفيد من ذلك بتجريد شخص آخر من حقوقه وكرامته.
البغاء القرسي :هو مامرسة جنسية قرسية مع شخص مقابل موارد مادية أو خدمات أو مساعدة ،وعاد ًة ما
تستهدف النساء أو الفتيات العرضة للخطر/املستضعفات للغاية غري القادرات عىل تلبية االحتياجات اإلنسانية
أخف لإلتجار بالبرش.
األساسية ألنفسهن و/أو ألرسهن .وهذا املصطلح هو تعبري ّ
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اإلتجار بالبرش :جرمية يستغل فيها املتاجرون األطفال أو البالغني ويربحون عىل حسابهم بإجبارهم عىل مامرسة
العمل القرسي أو مامرسة الجنس مبقابل.
ٍ
لشخص بالغ من العمر  18سنة أو أكرث عىل مامرسة العمل
•عندما يكون هناك أي قوة أو احتيال أو إكراه
الجنيس ويكون هناك طرفاً ثالثاً متورطاً يف ذلك ،فإنه يعترب إتجارا ً بالجنس.
•عندما يتم استخدام شخص يقل عمره عن  18سنة للقيام بعمل جنيس تجاري ،ينبغي اعتبار الحالة جرمية
اتجار بالبرش بغض النظر عام إذا كانت هناك أي قوة أو احتيال أو إكراه.
التحرش الجنيس :تشمل التعليقات الجنسية الغري مرغوب بها ،أو سلوكيات أو طلبات للحصول عىل محاباة
جنسية وغري ذلك من السلوك اللفظي أو الجسدي ذو الطابع الجنيس الذي يُهني أو يُهدّد أو يُحرج شخصاً ما.
وغالباً ما ينطوي عىل منط مستمر من املضايقات ترتاوح بني اللمس غري املرغوب به ،والتعليقات املنحازة جنسياً،
و/أو النكات.
مالحظة :كثريا ً ما يكون الخط الفاصل بني هذه األنواع من الجرائم غامضاً ،لذا يتوجب فهم طبيعة الجرمية
وكيفية تعريف القانون لكل جرمية من هذه الجرائم من أجل التمييز بينها.
مالحظة :الحفاظ عىل الرسية يف جميع حاالت العنف القائم عىل النوع االجتامعي أمر بالغ األهمية ،ألن أي
خرق للرسية ميكن أن يتسبب يف أذى غري مربر للناجي/ة و/أو أفراد األرسة وغريها .تعترب الرسية يف حاالت
العنف الجنيس غاي ًة يف األهمية حيث ميكن يف كثري من األحيان إلقاء اللوم عىل الناجية من قبل األرسة و/أو
املجتمع املحيل بسبب العنف الذي تعرضت له حيث يظهر مفهوم «الرشف» .ويعاقب قانون العقوبات عىل
انتهاك الرسية:
•يعاقب هذا القانون عىل خرق الرسية من ِقبل «أي شخص يكون بحكم منصبه أو مهنته أو حرفته أو
مجال طبيعة عمله عىل ِعلم برس» (املادة .)437
•يعاقب هذا القانون عىل نرش أي معلومات متعلقة بقضايا النسب أو الزواج أو املرياث أو الزنا أو أسامء و/
أو صور الناجني والناجيات من العنف الجنيس أو املتهمني األحداث( .املادة )236

القوانني النافذة

االغتصاب واملعارشة الزوجية باإلكراه:
• يعاقب القانون عىل مامرسة الجنس بني الزوج والزوجة دون رضا (قانون مناهضة العنف األرسي رقم ( )8لسنة
 ،2011املادة  2البندين (.))13( )1
• يعاقب القانون عىل مامرسة الجنس خارج العالقة الزوجية دون رضا) (قانون العقوبات رقم ( )111لسنة ،1969
املادة .)393

الوالدين/الويص عىل الطفل ،أي شخص لديه سلطة عىل الناجي/ة ،أو إذا كان مرتكب الجرمية مكلفاً بخدمة عامة
أو زعيامً دينياً ،أو طبيباً ،وكانوا قد استخدموا موقعهم من السلطة أو الثقة املمنوحة لهم بهدف استغالل شخص
آخر جنسياً.
• يعاقب القانون عىل الوعد الزائف بالزواج إذا وقع الجامع ثم رفض بعد ذلك الزواج بها( .قانون العقوبات رقم
( )111لسنة  1969املادة )395

يُع َّرف االغتصاب بأنه الجامع (املواقعة) مع أنثى دون موافقتها ،أو اللواطة مع أي ذكر أو أنثى دون موافقته أو
دون موافقتها.

البغاء القرسي :تحريض القارص أو مساعدته عىل مامرسة الجنس أو الدعارة (قانون العقوبات رقم ( )111لسنة
 ،1969املادة  .)399السمرسة واملساعدة واالستغالل وتسهيل البغاء بأي وسيلة معاقب عليها قانوناً (قانون مكافحة
البغاء رقم ( )8لسنة  ،1988املادة .)3

يُعترب هذا التعريف تعريفاً محدودا ً لالغتصاب .ومن بني الظروف املشددة للجرمية والتي تزيد من عقوبة مرتكب
الجرمية اآليت :إذا كانت الناجي/ة أقل من  18عاماً ،وإذا كان مرتكب الجرمية فردا ً من األرسة/صلة القرىب ،وإذا كان
هناك استغالل جنيس من ِقبَل شخص يف موقع سلطة ،إلخ.
مالحظة :يف الحاالت التي يرتكب فيها الجاين االغتصاب واالعتداء الجنيس عىل أمرأة بالغة أو طفلة ،وبعدها يتزوج
من الناجية ،ت ُعترب الحالة من األعذار القانونية التي تخفف من العقوبة املقررة للجرمية املرتكبة (املادة  .)398وهذا
مدعاة للقلق ألنه يع ّزز إفالت الجاين من العقاب ويزيد من خطر وقوع العنف الجنيس.
العنف الجنيس:
• يعاقب القانون عىل االعتداء الجنيس (االعتداء عىل العرض) عىل شخص آخر (أو محاولة اإلعتداء) باستخدام القوة
والتهديد والخداع وغري ذلك من الوسائل (قانون العقوبات رقم ( )111لسنة  ،1969املادة .)396
االعتداء الجنيس عىل األطفال:
• يعاقب القانون عىل مامرسة الجنس مع قارص دون سن  18عام .لن يتم قبول «املوافقة» يف جميع الحاالت التي
تكون فيها الناجي/ة قارصا ً (قانون العقوبات رقم ( )111لسنة  ،1969املادة .)394
• يعاقب القانون عىل االعتداء الجنيس (هتك العرض) عىل القارص (أو محاولة ارتكابه) مبوافقة/بدون موافقة مع/
بدون استخدام القوة أو التهديد أو التصوير أو غري ذلك من الوسائل (قانون العقوبات رقم ( )111لسنة ،1969
املواد  396البند (.)397 - )2
االستغالل الجنيس:
• يُعتَ َب االعتداء الجنيس عىل شخص آخر جرمية موصوفة بظرف مشدد إذا كان مرتكب الجرمية يف موقع سلطة مثل

االتجار بالبرش :تجنيد األفراد ونقلهم وإيواءهم أو استقبالهم بالقوة ،التهديد باستخدام القوة ،أو غريها من الوسائل
مبا يف ذلك بالقرس ،االختطاف أو االحتيال أو الخداع أو إساءة استعامل السلطة أو تبادل األموال أو تقديم االمتيازات
ٍ
لشخص مؤث ٍر من أجل بيع واستغالل األشخاص املتا َجر بهم عن طريق البغاء ،االعتداء الجنيس ،العمل بدون أجر،
العمل القرسي ،االستعباد ،التسول ،تجارة األعضاء البرشية ،التجريب الطبي (قانون مكافحة االتجار بالبرش رقم ()6
لسنة  ،2018املادة  .)1وال تقبل موافقة الناجي/ة كعذر للدفاع (املادة  .)10يكون الناجي يف هذه الحاالت قد عاىن
من أرضار مادية أو معنوية ويجب مساعدته وحاميته.
مالحظة :خالفاً للقانون الدويل و املامرسات امل ُثىل ،ال يُص ّنف انخراط القارص يف تجارة الجنس تلقائياً عىل أنه جرمية
اتجار بالبرش يف إقليم كوردستان كام أنه ال يوصف بهذا بشكل رصيح .غري أن قانون العقوبات يصف تحريض القارص
أو مساعدته عىل مامرسة البغاء بأنها جرمية موصوفة بظرف مشدد عندما يكون هناك استغالالً يف الحالة (أي يقوم
شخص يف موقع سلطة باستغالل القارص لتحقيق مكاسب نقدية) (املادة .)399
ٌ
ينص عىل أنه إذا كان الناجي قارصا ً ،أو
وينطبق نفس اليشء عىل قانون مكافحة االتجار بالبرش (املادة  ،)6الذي ّ
امرأةً ،أو شخصاً معاقاً ،فإن هذا يعترب ظرفاً مشددا ً.
التحرش الجنيس:
• ارتكاب أفعال مع الغري بدون موافقتهم سواء يف األماكن العامة أو الخاصة(قانون العقوبات رقم ( )111لسنة
 ،1969املواد )401-400
• يعاقب القانون عىل طلب أمور مخالفة لآلداب من شخص آخر أو التعرض له يف األماكن العامة باألقوال أو األفعال
أو اإليحاءات عىل وجه يخدش حياءه (قانون العقوبات رقم ( )111لسنة  ،1969املادة )402
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العنف القائم عىل النوع االجتامعي مبساعدة التكنولوجيا
التعاريف و النامذج

العنف مبساعدة التكنولوجيا هو استخدام أجهزة االتصال اإللكرتونية و/أو االنرتنت من أجل ارتكاب العنف القائم عىل النوع االجتامعي ضد اآلخرين .إن العنف القائم عىل النوع
االجتامعي مبساعدة التكنولوجيا قد يُستخدم بهدف استغالل أحدهم جنسياً من خالل التهديد و اإلكراه واالبتزاز من أجل مامرسة الجنس أو الحصول عىل فوائد مالية.
أمثلة عىل ذلك تشمل :العنف الجنيس القائم عىل نرش الصور (مثالً االنتقام عن طريق إنشاء صور إباحية ،القذف و التشهري) ،التعليقات الجنسية الغري مرغوب بها ،نرش الحالة
عىل مواقع التواصل االجتامعي بدون موافقة الشخص ،التهديد ،نرش املعلومات الشخصية ،املطاردة عىل االنرتنت ،التنمر عىل االنرتنت ،التحرش ،إلخ.

القوانني النافذة

العنف القائم عىل النوع االجتامعي مبساعدة التكنولوجيا:
• يعاقب القانون عىل استخدام وسيلة اتصال الكرتونية و/أو االنرتنت لألغراض اآلتية:
 نرش املعلومات الخاطئة أو األخبار التي من شأنها خلق الذعر أو نرش الفتنة التجديف أو استعامل الصور أو الفيديوهات أو الرسائل القصرية منافية لألخالق واآلداب العامة. أخذ صورة شخص أو يشء دون رخصة. أي ترصف يخدش الحياء أو يُش ّجع عىل الجرمية/أفعال الفسق والفجور. نرش معلومات تتصل بأرسار الحياة الخاصة أو العائلية لألفراد ،حتى لو كانت املعلومات صحيحة ،إذا ت ََسبّب هذا التشهري/الرتويج بالرضر للغري (قانون منع إساءة استعامل أجهزةاالتصاالت رقم ( )6لسنة  ،2008املادة .)2
ٍ
لشخص ما حيث تتسبب برضر أو إساءة للناجي/ة (قانون العقوبات رقم ( )111لسنة
• يعاقب القانون عىل نرش صور أو تعليقات أو معلومات عن الحياة الشخصية أو العائلية
 ،1969املادة .)438
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العنف النفيس
التعاريف و النامذج

العنف النفيس هو إلحاق آالم/أذى عقيل وعاطفي القصد منه التخويف أو الرتويع أو الرتهيب أو االستغالل أو اإليذاء أو اإلذالل أو اللوم أو التجريح أو اإلصابة .من األمثلة عىل
ذلك :إجبار الناجي/ة عىل االنخراط يف أفعال ُمذلّة ،عدم الرصف عىل االحتياجات األساسية املعيشية للعائلة ،التقليل من شأن الذات أو القيمة الشخصية للناجي/ة.
أمثلة :التهديد بالعنف الجسدي أو الجنيس ضد النفس أو الناجية أو األطفال أو ضد أرستها أو أصدقائها ،الرتويع ،اإلذالل ،العزل القرسي عن األرسة أو األصدقاء أو من املدرسة،
املطاردة ،املضايقة ،التحرش ،االهتامم غري املرغوب فيه ،التعليقات ،اإليحاءات أو الكلامت املكتوبة ذات الطابع الجنيس و/أو التهديدي ،خلق الذعر عرب التهديد و هدم األشياء
الجميلة.

القوانني النافذة

العنف النفيس:
•يعاقب القانون عىل العنف النفيس داخل األرسة( .قانون مناهضة العنف األرسي رقم ( )8لسنة  ،2011املادة  .)2األمثلة عىل ذلك :إهانة وإذالل الناجية ،إهانة عائلتها
وأقربائها ،النظر بدونية للناجية أو مامرسة التجريح و الضغط النفيس عليها ،انتهاك حقها ،قطع صلة الرحم والعالقات العائلية.
•يعاقب القانون عىل تهديد الغري بارتكاب جناية (قانون العقوبات رقم ( )111لسنة  ،1969املادة .)430
•يعاقب القانون عىل التهديد باألقوال و األفعال سوا ًء لفظاً أو كتاب ًة بشكلٍ مبارش أو غري مبارش (قانون العقوبات رقم ( )111لسنة  ،1969املادة .)432
•يعاقب القانون عىل اإلهانة أو التشهري بالغري يف األماكن العامة أو الخاصة (قانون العقوبات رقم ( )111لسنة  ،1969املواد .)435-433
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العنف االجتامعي  -االقتصادي
التعاريف و النامذج

العنف االجتامعي  -االقتصادي هو منع حق الوصول إىل املوارد/املصادر والفرص االقتصادية ،التعليم ،الرعاية الصحية أو غريها من الخدمات االجتامعية.
العنف االقتصادي بصورة خاصة هو محاولة جعل الناجية معتمدا ً عىل الغري من الناحية املالية من خالل التحكم باملوارد و القرارات املادية ،منع الحصول عىل النقود أو منع
الحصول عىل التعليم و فرص العمل.
ميكن إدراج العنف االجتامعي  -االقتصادي يف القوانني والسياسات القامئة عىل التمييز بحسب النوع االجتامعي يف ٍ
بلد ت ُح َّرم فيه النساء والفتيات من الحصول عىل الدخل أو
الخدمات أو املوارد أو فرص التقدم.
من األمثلة عىل ذلك :األرملة التي تُ َنع من الحصول عىل املرياث ،أو الحرمان من حقوق امللكية ،أو الدخل الذي يأخذه قرسا ً رشيك حميم أو أحد أفراد األرسة ،أو املرأة التي تُ نع
من استخدام وسائل منع الحمل ،أو الحصول عىل املساعدة الصحية ،أو الفتاة التي تُ نع من االلتحاق باملدرسة ،إلخ.
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القوانني النافذة

العنف االجتامعي  -االقتصادي
منصوص عليها يف الدستور العراقي والقوانني املط ّبقة يف العراق وإقليم كوردستان.
•إن الحقوق االجتامعية واالقتصادية دون متييز
ٌ
•يعاقب القانون عىل العنف االجتامعي -االقتصادي داخل األرسة .يُشار عىل وجه الخصوص إىل حظر انتهاك حقوق فرد من أفراد األرسة ،إجبار أفراد األرسة عىل االستقالة
من وظائفهم ،إجبار أفراد األرسة عىل العمل  ،إجبار األطفال (البنات واألوالد) عىل العمل وحرمان األطفال (البنات واألوالد) من حق التعليم (قانون مناهضة العنف األرسي
رقم ( )8لسنة  ،2011املادة .)2
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العادات التقليدية املؤذية
التعاريف و النامذج
العادات التقليدية املؤذية هي أشكال من العنف الذي يُرت َكب عىل أساس النوع االجتامعي يف مجتمعات
معينة ت ّم مامرستها لفرتة طويلة بحيث يتم تقدميها كجزء من العادات الثقافية املقبولة (أو املتوقعة).
ميكن إدراج هذه األفعال أيضاً تحت فئات أخرى من العنف القائم عىل النوع االجتامعي ،وهي ت ُرتَكب
يقل فيها تقدير املرأة للغاية ،كام إنه يتم اعتبارها ثانوي ًة
أساساً ضد النساء والفتيات يف املجتمعات التي ُّ
باملقارنة مع الرجل ،ولها حقوق أقل .توجد بعض املامرسات التقليدية املؤذية يف إقليم كوردستان،
وجميعها معاقب عليها قانوناً و/أو مقيدة مبوجب القانون.
األمثلة:
•العنف القائم عىل الرشف :من أجل «استعادة رشف» األرسة ،يُرتَكَب العنف أو التشويه أو قتل
امرأة أو فتاة كعقاب عىل أفعا ٍل ت ُعترب غري مناسبة لنوعها االجتامعي والتي يُعتقد أنها تجلب العار
عىل العائلة أو املجتمع .من أجل «الحفاظ عىل رشف» العائلة (كتعويض عن جرمية ارتكبها أحد
أفراد األرسة الذكور).
•الزواج القرسي :مواجهة الضغوط الجسدية للزواج (عىل سبيل املثال :التهديدات أو العنف العاطفي
والجسدي والجنيس الفعيل) أو الضغط العاطفي والنفيس (إذا كانت تشعر املرأة بأنها تجلب العار
يحق للشخص اختيار من يتزوج ومتى يتزوج وما إذا كان يرغب يف الزواج .يف الزواج
لعائلتها)ّ .
القرسي ،ال توجد موافقة ويتم ترتيب الزواج ضد رغبات الناجيات والناجني .من األمثلة عىل ذلك:
الزواج لتسوية ديون األرسة ،زواج ِ
الشغار ،الزواج ألسباب مالية ،والزواج لتسوية نزاع عائيل ،الزواج
من املغتصب وزواج األطفال (موافقة األطفال غري كافية).
•زواج األطفال :هو الزواج الذي يتم تدبريه لفتاة أو صبي دون سن القانوين للزواج .يتضمن زواج
األطفال كل من الزواج الرسمي عن طريق املحكمة أو االقرتان غري الرسمي الذي يعيش فيه األطفال
ٍ
رشيك كام لو كانوا متزوجني .يؤدي زواج األطفال إىل زيادة خطر تعرض الفتيات
دون سن  18مع
للعنف الجنيس والجسدي والعاطفي طوال حياتهن ،ويحرمهن من التعليم ،ويحد من قوتهن ،و
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يجعلهن مستضعفات للغاية/عرضة للعنف .كام أنه يوجد مخاطر صحية متعلقة بزواج األطفال
منها املوت أو الناسور املرتبط بالحمل املبكر.
ختان اإلناث/قطع األعضاء التناسلية :هو برت األعضاء التناسلية األنثوية ألسباب غري طبية ،غالباً ما يتم يف
عم ٍر مبكر .يرتاوح بني القطع الجزيئ و البرت الكامل للعضو التناسيل ثم تخييط/تقطيب العضو .يُعترب ختان
اإلناث عمل عنفي يؤثر عىل األعضاء الجنسية ،و بالتايل يُص ّنف ضمن اإلعتداء الجنيس و الجسدي .يحمل
ختان اإلناث مخاطر صحية مبارشة من ضمنها األمل الشديد ،النزيف ،االلتهاب ،احتباس البول ،إلحاق
األذى باألنسجة املحيطة و باألعضاء األخرى ،الصدمة النفسية و العاطفية .يؤدي ختان اإلناث إىل املوت
يف بعض الحاالت .كام أنه قد يؤدي إىل مشاكل جنسية و نفسية و جسدية متكررة عىل املدى البعيد ،منها
مشاكل خالل فرتة الوالدة و وصمة العار يف مجتمع الناجية.

تعدد الزوجات :هو الزواج من أكرث من زوجة .لكن تم حرص حاالت تعدد الزوجات يف إقليم كوردستان
ألنها تنتهك كرامة املرأة .لقد ربط بحثٌ دو ٌيل تعدد الزوجات بارتفاع معدل انتشار االضطرابات العقلية
والنفسية لدى النساء املتزوجات يف حاالت التعدد. .

القوانني النافذة
يعرتف قانون مناهضة العنف األُ َسي يف إقليم كوردستان رقم ( )8لسنة  2011بإجرام املامرسات التقليدية
املؤذية كشكل من أشكال العنف األُرسي القائم عىل النوع االجتامعي .وعىل وجه الخصوص يُج ِّرم قانون
مناهضة العنف األُرسي الزواج القرسي وزواج األطفال و زواج ِ
الشغار والزواج لتسوية الفدية ،والطالق
القرسي و ختان اإلناث /تشويه األعضاء التناسلية لإلناث.
القتل بذريعة الرشف:
•ال ميكن استخدام «الرشف» كعذر قانوين ،وال ميكن اعتباره عذرا ً قانونياً عند ارتكاب الجرمية .بالتايل
فإن قتل الرشف أو أي عنف بدافع الرشف يعترب جرمية بحد ذاتها عىل النحو املحدَّد يف قانون
العقوبات أو غريه من القوانني املطبقة (القانون رقم ( )14لسنة  ،2002املادة .)1
•عندما تدفع العائلة الضحية إىل االنتحار ،فإنه يُعاقب املسؤولون عن تشجيع االنتحار أو مساعدته
أو التسبب فيه أو التحريض عليه (القانون رقم( )42لسنة  ،2004املادة ( )1قانون مناهضة العنف
األرسي رقم ( )8لسنة  ،2011املادة .)2
•تشمل جرائم الرشف األخرى التي يعرتف بها القانون :التربئة من أحد أفراد العائلة/قطع صلة الرحم
(قانون مناهضة العنف األرسي رقم ( )8لسنة .)2011
الزواج القرسي:
•ينبغي أن يكون الزواج طوعياً و بالتوافق .يتم معاقبة هؤالء الذين يجربون اآلخرين عىل الزواج.
(قانون تعديل تنفيذ قانون األحوال الشخصية املعدّل يف إقليم كوردستان  -العراق رقم ( )15لسنة
 ،2008املادة  1البند (.))1
•يعترب الزواج القرسي باطالً إذا مل يتم الدخول .و موقوفاً إذا كان قد ت ّم الدخول (القانون رقم ()15
لسنة  ،2008املادة .)6
يحق الطالق والتفريق لكلٍ من الرجل واملرأة املتزوجني اذا تم تفويض املرأة بالطالق (قانون األحوال
• ُّ
الشخصية رقم ( )188لسنة  ،1959املواد  .)50 - 40يعاقب القانون عىل الطالق القرسي من جانب
أحد أفراد األرسة (قانون مناهضة العنف األُرسي رقم ( )8لسنة  ،2011املادة .)2

زواج األطفال:
•يكون الحد األدىن لسن الزواج القانوين هو متام  18عاماً (قانون األحوال الشخصية رقم ( )188لسنة
 ،1959املادة .)7
•ميكن للقايض أن يأذن ألي شخص أكمل  16عاماً أن يقدم طلباً للزواج إذا تبني أن لديه قدر ًة عقلية
وجسدية (اإلحالة إىل تقييم مهني) باإلضافة إىل ذلك إذا كان ميلك موافقة الويل الرشعي إلمتام هذا
الزواج .كام أنه بوسع القايض أن يلغي موافقة الويل الرشعي/عدم موافقته وأن يتخذ قرارا ً نهائياً
بشأن السامح بالزواج من عدمه (تعديل قانون األحوال الشخصية رقم ( )15لسنة  ،2008املادة 5
البند (.))1
مالحظة :يَسمح قانون األحوال الشخصية بزواج ٍ
شخص يبلغ  15سنة حني يجد القايض رضورة قصوى يف
ٍ
لشخص يقل عمره عن  18عاماً زواج األطفال/زواج القارص،
الزواج(املادة  8البند ( .))2يتم اعتبار أي زواج
وهو أمر معاقب عليه قانوناً يف قانون مناهضة العنف األرسي رقم ( )8لسنة  ،2011املادة  ،)2باستثناء املادة
 8من قانون األحوال الشخصية عىل النحو املبني أعاله.
ختان اإلناث:
•ينطوي ختان اإلناث عىل قطع الجلد وهو بالتايل اعتدا ٌء متعمد معاقب عليه قانوناً (قانون العقوبات
رقم ( )111لسنة  ،1969املواد .)414 - 412
•يعاقب القانون عىل ختان اإلناث أيضاً عندما يكون مرتكب الجرمية من أفراد األرسة (قانون مناهضة
العنف األرسي رقم ( )8لسنة  ،2011املادة .)2
تعدد األزواج:
•يعاقب القانون كل من أجرى عقد الزواج بأكرث من واحدة إال بإذن القايض و التحقق من استيفاء
مجموعة من الرشوط الصارمة املنصوص عليها يف القانون( .القانون رقم ( )15لسنة  2008املادة 1
البند (.))2
•يعاقب القانون كل من أجرى عقد الزواج خارج املحكمة ،وتكون العقوبة أشد عندما يعقد الرجل
زواجاً متعددا ً خارج املحكمة (القانون رقم ( )15لسنة .)2008
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