
 
 

ر معاناة النساء في العراق في ظل عدم  مالى متى ستست العراق: صندوق األمم المتحدة للسكان في 
 لحمايتهن؟  أي قانون إقرار 

 

والجنسي   الجسدي كل عام لالعتداء  العراقفي  تعرض العديد من النساء واألطفالي - 2020 نحزيرا 3 بغداد، العراق؛ 
 .مقرب لهمشريك أو أحد أفراد األسرة أو شخص المن قبل 

نوع  البذلتها الحكومة ووكاالت األمم المتحدة والمجتمع المدني للقضاء على العنف القائم على تعلى الرغم من الجهود التي 
الجرائم  هذا النوع من في اآلونة األخيرة هو تصاعد في العدد والطبيعة المروعة لوالحظناه ، فإن ما رأيناه االجتماعي

 . حتى اآلن في البرلماناألسري قانون مكافحة العنف  ، إذ لم يُشّرعوتأثيرها الفتاك على المجتمع

في جميع أنحاء العراق  االجتماعينوع التقارير بشأن زيادة العنف القائم على  وردت إلينا، 19-وفي ظل جائحة الكوفيد
من  بب عدم وجود قانون يحمي الناجياتبسوذلك ي يتعرضن لالعتداء انية إليواء جميع النساء الالتمع عدم وجود إمك

 العنف.

المتحدة مع شركائها من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني  األممتترأسها أجرت مجموعة التنسيق التي و
٪ من الحوادث  94أظهرت البيانات الواردة أن و .االجتماعي خالل الجائحةنوع النتشار العنف القائم على  تقييماً سريعاً ال

أربعون في المائة من مقدمي   البيانات الى أن وأشارت. عنف منزليفي الشهرين المنصرمين هي حوادث المبلغ عنها 
أكثر وقعت  ذلك،عالوة على  في عدد النساء الناجيات من العنف الالئي يطلبن المساعدة. سّجلوا ارتفاع الخدمات الصحية 

 شهرين فقط.  االجتماعي وذلك خاللالنوع محاولة انتحار بسبب العنف القائم على   123من 

 هذا غير مقبول وعلينا وضع حّد للعنف!

حقوق  ل مناهضةال تغتفر وهي  جريمة، وجه الخصوصعلى   ، والعنف المنزلياالجتماعينوع الالعنف القائم على ف
 . الثقة بين أفرادها  ويقضي علىبل يضعف أساس األسرة  فحسب،يضر المجتمعات  إذ إن العنف المنزلي ال اإلنسان.

وخاصة أولئك الذين يتعرضون لالعتداء الجسدي، إلى عزل أنفسهم  االجتماعييميل الناجون من العنف القائم على نوع 
والمشاكل العاطفية / النفسية وفقدان الثقة بالنفس غالبًا ما تؤدي هذه العزلة إلى االكتئاب والتوتر والخوف واس. عن الن

ً وتؤدي كما  لعنف المنزلي هم في خطر متزايد أو يتعرضون لاألطفال الذين يشهدون أن عالوةَ على . االنتحار الى أيضا
 . خرىاألمشاكل إضافة الى ال،  ضعف األداء المدرسيا يؤثر على مبالنفس موفقدان الثقة القلق واالكتئاب فيشعرون ب

الحاالت  إدارة و االجتماعيوتلك الخاصة بالدعم النفسي ؛ األمم المتحدة للسكان بزيادة تدخالته التوعويةصندوق ويقوم 
 حاالت العنف المتزايدة. من التخفيفلمجتمع لزيادة الوعي وويعمل مع ا؛ الخالفاتوالجهود البديلة لتسوية عن بعد 

والتصدي له،   االجتماعيلمنع العنف القائم على نوع  العمل الجاريوعلى الرغم من جميع اآلثار الضارة على المجتمع و
من لمزيد  باألذىوالتسبب اإلفالت من العقاب من يمنع المجرمين الذي  العنف االسري  قانونالبرلمان حتى اآلن  يقرلم 

 .األشخاص

 .نقاذ األرواح اليومنعم إل إلقرار القانون اآلن؛نعم 

 

****** 

 صندوق األمم المتحدة للسكان: العمل من أجل عالم يكون فيه كل حمل مرغوب فيه وكل والدة آمنة، ويحقق فيه كل شاب وكل شابة إمكاناتهم

 smoussa@unfpa.org للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع القسم اإلعالمي، اآلنسة سلوى موسى

  

 

mailto:smoussa@unfpa.org

