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 1العراق

 وممارساتها المسلمة األسرة قوانين على عامة نظرة
 (7132مايو/أيار  13)تم التحديث في 

 
 

األسرة قانون في مسائل  
 الوصف

التشريعي اإلطار القضائية السوابق قانون  العملية الممارسات اإلجراءات السياسات   

 الزواج في الزوجين بين المساواة
 

 المساواة، حول مادة على الدستور يشتمل هل
 معينة قوانين هناك هل استثناءات؟ هناك وهل
 وانينق مثل متساويين، بين شراكة الزواج تعتبر
 بالزواج تتعلق التي القوانين/أو و األسرة

 مدونة؟ غير أو كانت مدونة األسرية، والعالقات
كانت مدونة، فما هي أسماء تلك القوانين  وإذا

التي تنطبق على هذه األمور؟ وإذا كانت مدونة، 
فهل تطبق تلك القوانين على كل المواطنين بغض 
النظر عن ديانتهم؟ وإذا لم تكن مطبقة على كل 
المواطنين، فهل تطبق على جميع المسلمين، أم 
أن هناك قوانين مدونة لكل طائفة من طوائف 

مين؟ وإذا كانت القوانين غير المدونة، أو المسل
المدونة، ال تكفي للتعامل مع مسألة معينة، فكيف 

يتم التعامل مع تلك المسألة، هل تطبق أحكام 
مذهب فقهي معين مثاًل؟ هل تنص تلك القوانين 
صراحًة على األدوار النمطية للنوع عند تناولها 
ألدوار الزوج والزوجة، أي هل تنص على أن 

على أن العراقيين  ،من الدستور 41تنص المادة 
دون تمييز على أسس  ،أمام القانون وونمتسا
  2من بينها الجنس ]النوع االجتماعي[. ،عديدة

على أن األسرة أساس  ،92تنص المادة 
المجتمع، وعلى أن الدولة تكفل حماية األمومة 

 3والطفولة والشيخوخة.

األمور المتعلقة بالزواج والعالقات األسرية 
من السكان في العراق يحكمها،  ،للغالبية المسلمة

في األساس، قانون ألحوال الشخصية العراقي، 
ذا لم يوجد إو 4292.4لسنة  411القانون رقم 

 حكم بمقتضىفي   ،نص تشريعي يمكن تطبيقه
األكثر مالءمة  ،مبادئ الشريعة اإلسالمية

. فضالً عن ذلك، فعلى لنصوص هذا القانون
أن تسترشد ل في القضايا، صالمحاكم عند الف

في  ،باألحكام التي أقرها القضاء والفقه اإلسالمي
وفي البالد اإلسالمية األخرى التي  ،العراق

 5.تتقارب قوانينها من القوانين العراقية

تحفظت العراق على المادة  
، 41)ز(، و9)و(، و9
 11( من سيداو.4)92و
في تقريرها الذي رفعته إلى و

الحكومة لجنة سيداو، أعادت 
العراقية التأكيد على أن تحفظ 

من  41العراق على المادة 
ا من يأتي انطالقً  ،سيداو

احتمال عدم توافق المادة 
المتعلقة بااللتزامات  ،41

األسرية مع مبادئ الشريعة 
اإلسالمية، ولكن الحكومة 

أكدت، في الوقت نفسه، على 
أن قانون األحوال الشخصية 
مقارب لما جاءت به هذه 

 12لمادة من االتفاقية.ا
 

وفقًا لتقرير التنمية البشرية  
الذي أصدره  9141لعام 

برنامج األمم المتحدة 
 العراقاإلنمائي، فقد جاءت 

على مؤشر  494في المرتبة 
التنمية البشرية، وفي المرتبة 

على مؤشر عدم  491
 المساواة بين الجنسين.13

بحسب مؤشر المسح العراقي 
لعام متعدد القطاعات  

من  %41، فإن 9144
سر في العراق تترأسها األ  

 . 14امرأة
نح قانون  األحوال الشخصية م  

العديد من الحقوق  ،المرأة  
فيما يتعلق بالزواج، 
والطالق، والحضانة، 

والميراث. غير أن المنظمات 
قت العديد من النسائية قد وث  

                                                             
 اإلنسان قوقح بوحدة وطالبات وحيدي، سلمى من مكثف بدعم شارما، شارميال الرئيسية، الباحثة تنسيقه على وتقوم أنور، زينة قيادته تتولى العالم، مستوى على المسلمة األسرة لقوانين خريطة وضع إلى يهدف والذي هذا، مساواة مشروع         1

 الجدول إعداد في مدخالتهن على علي وزهرة للقانون، هارفارد مدرسة من أورافيك وآليسا جونزاليز، كاترين إلى أيًضا بالشكر نتقدم أن نود هذا، العراق جدول وبخصوص. للقانون هارفارد بمدرسة الدولية
 https://www.constituteproject.org/constitution/Iraq_2005.pdf?lang=en(، 9119من دستور العراق ) 41المادة            2
 pdf?lang=enhttps://www.constituteproject.org/constitution/Iraq_2005.(، 9119من دستور العراق ) 92المادة           3
 https://docs.google.com/file/d/0B8ITLJi5y4TKcXF3MFJnUTFwUmc/view(، 4292قانون األحوال الشخصية )           4
 https://docs.google.com/file/d/0B8ITLJi5y4TKcXF3MFJnUTFwUmc/view(، 4292من قانون األحوال الشخصية ) 4المادة           5

11          8&chapter=4&clang=_en-https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IVUnited Nations Treaty Collection Website,  
12          http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx209,  para.6 (2013), -CEDAW/C/IRQ/4aq State party report, U.N. Doc. Ir 
13 http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf217, -UNDP, “Human Development Report 2016”, Table 5, pp. 214     
14 -surveys-://micshttpsCentral Statistics Organisation et al, “Iraq Multiple indicator Cluster Survey 2011”, Table HH.3, p. 11, 

prod.s3.amazonaws.com/MICS4/Middle%20East%20and%20North%20Africa/Iraq/2011/Final/Iraq%202011%20MICS_English.pdf 

https://www.constituteproject.org/constitution/Iraq_2005.pdf?lang=en
https://www.constituteproject.org/constitution/Iraq_2005.pdf?lang=en
https://docs.google.com/file/d/0B8ITLJi5y4TKcXF3MFJnUTFwUmc/view
https://docs.google.com/file/d/0B8ITLJi5y4TKcXF3MFJnUTFwUmc/view
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&clang=_en
http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf
https://mics-surveys-prod.s3.amazonaws.com/MICS4/Middle%20East%20and%20North%20Africa/Iraq/2011/Final/Iraq%202011%20MICS_English.pdf
https://mics-surveys-prod.s3.amazonaws.com/MICS4/Middle%20East%20and%20North%20Africa/Iraq/2011/Final/Iraq%202011%20MICS_English.pdf
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 هي الزوجة أن على أو األسرة رأس هو زوجال
 مثاًل؟ للرعاية، األول المقدم

 
 الصلة ذات سيداو مواد
 ( )ج(4) 41 المادة

 94 رقم العامة والتوصية، 41-41 الفقرتان
 92 رقم العامة والتوصية، 99-91 الفقرتان

 

تطبق أحكام قانون األحوال الشخصية، والمستمدة 
على كل  6من أحكام الفقهين الحنفي والجعفري،
نتمائهم العراقيين المسلمين بغض النظر عن ا

 7الطائفي.

على الرغم من المساواة التي كفلها الدستور، فإن 
إطار الزواج الذي يطرحه قانون األحوال 

يقوم على "التبادلية" أو   ،الشخصية العراقي
"التكاملية" في الحقوق )في مقابل "المساواة" في 

 توقع من الزوجةي   الحقوق( بين الزوجين، بحيث 
معين، في مقابل إنفاق  طاعة زوجها، إلى حد  

 8وهكذا: الزوج عليها وحمايته لها.

     بأنه عقد بين رجل  ،الزواج 1ف المادة عر   ت

وامرأة تحل له شرًعا، غايته إنشاء رابطة 

 ؛للحياة المشتركة والنسل

  على أن النفقة تجب للزوجة  ،91تنص المادة

على الزوج من حين العقد الصحيح، ولو كانت 

مقيمة في بيت أهلها، إال إذا طالبها الزوج 

باالنتقال إلى بيته فامتنعت بغير حق. ويعتبر 

عجل مادام الزوج لم يدفع لها م   ،امتناعها بحق

 .مهرها أو لم ينفق عليها

  ها على أن الزوجة ال نفقة ل ،99تنص المادة

في األحوال التالية: أ. إذا تركت بيت زوجها 

بست ب. إذا ح   شرعي؛  بال إذن، وبغير وجه  

ين؛ ج. إذا امتنعت عن السفر عن جريمة أو د  

شرعي. بيد أن المادة  مع زوجها بدون عذر  

 نفسها تنص كذلك على أنه: 99

، 9111خروقات القانون بعد 
والتي نجمت عن هشاشة 

األمني في العراق، الوضع 
وضعف إنفاذ القانون، وهيمنة 

العادات القبلية والتعاليم 
 15الدينية.

اللتفاف جرت محاولتان ل
حول الحقوق التي كفلها 
قانون األحوال الشخصية 

للمرأة. لم تنجح المحاولتان، 
 حتى اآلن:

  9111ديسمبر  92في ،

أصدر مجلس الحكم 

القرار رقم  ،االنتقالي

بإلغاء قانون  411

األحوال الشخصية.  

ونص القرار على أن 

 ،أحكام الشريعة اإلسالمية

طبق على األمور ت  

المتعلقة بالزواج، وعلى 

كم الشرعية أن االمح

تطبق تلك األحكام، كل 

على حسب فرائض 

 وبعد نضال  مذهبه. 

شرس للناشطات، تم 

إلغاء هذا القرار بعد 

 16.شهرين

                                                             
6 ,  ordan” (CMC Senior Thesis, Paper 865, 2014), p. 71Cherland, “Developments in Personal Status Law: Iraq and JKelsey 

            http://scholarship.claremont.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1926&context=cmc_theses 
 https://docs.google.com/file/d/0B8ITLJi5y4TKcXF3MFJnUTFwUmc/view(، 4292من قانون األحوال الشخصية ) 9المادة          7
 https://docs.google.com/file/d/0B8ITLJi5y4TKcXF3MFJnUTFwUmc/view(، 4292من قانون األحوال الشخصية ) 99، و91، و1المواد         8

15      Submission to the CEDAWconflict situation” Iraqi Women Network, Rafidain Women Coalition, Gathering of “No to violence etc., “Iraqi women in armed conflict and post 
  13-2016, pp. 12 Session,  thterm review of the Concluding observations issued by the Committee after the 57-Committee for the mid

        http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/IRQ/INT_CEDAW_NGS_IRQ_25070_E.pdf 
16   Personal Status Law In Jordan & Iraq,” CMC Senior Theses, 2014, 89,Kelsey Cherland, “The Development Of 

http://scholarship.claremont.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1926&context=cmc_theses 

http://scholarship.claremont.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1926&context=cmc_theses
https://docs.google.com/file/d/0B8ITLJi5y4TKcXF3MFJnUTFwUmc/view
https://docs.google.com/file/d/0B8ITLJi5y4TKcXF3MFJnUTFwUmc/view
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/IRQ/INT_CEDAW_NGS_IRQ_25070_E.pdf
http://scholarship.claremont.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1926&context=cmc_theses


 

3 

 

 
م الزوجة بمطاوعة زوجها، وال لز  ال ت   -

إذا كان الزوج متعسفاً في  ،عتبر ناشزاً ت  

قاصداً اإلضرار بها أو  ،طلب المطاوعة

 التضييق عليها،

مة، قبل أن تقضي بنشوز كعلى المح -

الزوجة، أن تستنفد جميع مساعيها في 

ول دون ح  إزالة األسباب التي ت  

 المطاوعة.

الزواج والعالقات األسرية لألقليات العراقية  

 9خاصة.غير المسلمة تحكمها قوانينهم ال

 ملحوظة:

إلقليم كردستان قانون األحوال الشخصية الخاص 
يتناول  9111.10لسنة  49به، وهو القانون رقم 

قانون األحوال الشخصية العراقي  أحكامجدولنا 
 فقط.

 
 

إلغاء القرار رقم بعد 
، تم إقرار المادة 411
من الدستور  14

. 9119باالستفتاء في 
هذه المادة مرادفة للقرار 

تنص  ،14. فالمادة 411
على أن "العراقيين أحرار 

في االلتزام بأحوالهم 
الشخصية حسب دياناتهم 
أو مذاهبهم أو معتقداتهم 
أو اختياراتهم وينظم ذلك 

هذه المادة  17بقانون."
اقتراح   ،حت للعراقأتا

قوانين أسرة خاصة بكل 
طائفة، مثل مشروع 

قانون األحوال الشخصية 
 18)الجعفري(.

 

  أي 9141في فبراير ،

بعد تقديم تقرير العراق 

إلى لجنة سيداو بفترة 

وجيزة، وافقت الحكومة 

العراقية على تقديم 

مشروع قانون األحوال 

الشخصية )الجعفري( إلى 

ه. مجلس النواب لمناقشت

ومن بين المواد التي 

تضمنها مشروع القانون 

مواد "تبيح زواج البنات 

                                                             
 .https://docs.google.com/file/d/0B8ITLJi5y4TKcXF3MFJnUTFwUmc/view ،6 (2013), -CEDAW/C/IRQ/4Iraq State party report, U.N. Doc(، 4292من قانون األحوال الشخصية ) 9المادة       9

http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx210, -209 paras. 
 

Iraq State party report, U.N. Doc. CEDAW/C/IRQ/4-تقرير الدولة العضو، العراق،    http://www.ekrg.org/files/pdf/personal_status_law.pdf(، 9111قانون األحوال الشخصية إلقليم كردستان العراق )      10
 919، و911(,  الفقرتان          2013) 6

 https://www.constituteproject.org/constitution/Iraq_2005.pdf?lang=en(، 9119من دستور العراق ) 14المادة       17
 .9141فبراير/شباط معلومات تم الحصول عليها من مناصرة عراقية،      18

https://docs.google.com/file/d/0B8ITLJi5y4TKcXF3MFJnUTFwUmc/view
http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx
http://www.ekrg.org/files/pdf/personal_status_law.pdf
https://www.constituteproject.org/constitution/Iraq_2005.pdf?lang=en
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سنوات،  2من سن 

والزواج المؤقت، وتعدد 

الزوجات، فضال ًعن 

ترسيخ تنميط المرأة، 

وهيمنة العادات والتقاليد 

القبلية، وتعزيز األفكار 

 الدينية الطائفية فيما يتعلق

بتنظيم األحوال 

الشخصية." ولكن 

الوطنية الضغوط 

أجبرت  ،والدولية

الحكومة على سحب 

مشروع القانون إلى ما 

أبريل  11بعد انتخابات 

. لم تناقش 9141

الحكومة القانون منذ ذلك 

الحين، ولكن بعض 

المسؤولين أصدروا 

بيانات جددوا فيها 

 19المطالبة بتفعيله.

 
 هفي الجنسين وتساوي الزواج لسن األدنى الحد

 
يوجد حد أدنى لسن الزواج؟ وهل هناك  هل

استثناءات من الحد األدنى لسن الزواج )كأن 
سنة مثال ، واستنثناءات  41يكون الحد األدنى 

سنة(؟ هل يوجد حد أدنى مطلق  41تنزل به إلى 
لسن الزواج بال استثناءات؟ هل هناك مساواة في 

الحد األدنى لسن الزواج؟ هل يتساوى الحد 
لزواج مع سن الرشد القانوني؟ هل األدنى لسن ا

 الحد األدنى لسن الزواج لإلناث والذكور على حد  
( من قانون 4)1سنة، بنص المادة  41سواء هو 

أباحت  ،1غير أن المادة  20األحوال الشخصية.
للقاضي أن يسمح لمن أكمل الخامسة عشرة من 
العمر بالزواج إذا ثبت له  )ا( بلوغه وقابليته 

( كانت هناك "ضرورة قصوى" 9البدنية، و)
م بالحصول على موافقة لزواجه. والقاضي ملز  

للصبية أو الصبي على الزواج.  ،عيالولي الشر
ولكن، إذا اعترض الولي وكان اعتراضه غير 

أشارت الحكومة العراقية في  
تقريرها الذي رفعته إلى لجنة 

إلى قيام  ،9141سيداو في 
مؤسسات  حكومية، كوزارة 

الصحة ووزارة الدولة 
بتنظيم  ،لشؤون المرأة

حمالت تثقيفية للمرأة حول 

يتحقق موظف مختص في 
من سن  ،المحكمة المختصة

الطرفين قبل الزواج. من 
 ،شروط تسجيل عقد الزواج

يفيد  ما تقديم كل من العاقدين
 25عمرهما.

 
 
 

بحسب تقرير وضع األطفال 
في العالم الذي أصدرته 

، فإن 9141اليونيسيف في 
من النساء بين سن  91%
سنة في العراق  91-91

تزوجن للمرة األولى في سن 
 %9سنة، بينما تزوج  41

 26 سنة. 49منهن في سن 

                                                             
19 Submission to the CEDAW nflict situation” Iraqi Women Network, Rafidain Women Coalition, Gathering of “No to violence etc.”, “Iraqi women in armed conflict and post co

13 -2016, pp. 12 Session,  thued by the Committee after the 57term review of the Concluding observations iss-Committee for the mid
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/IRQ/INT_CEDAW_NGS_IRQ_25070_E.pdf 

 le/d/0B8ITLJi5y4TKcXF3MFJnUTFwUmc/viewhttps://docs.google.com/fi(، 4292( من قانون األحوال الشخصية )4)1المادة       20
 https://docs.google.com/file/d/0B8ITLJi5y4TKcXF3MFJnUTFwUmc/view(، 4292من قانون األحوال الشخصية ) 41المادة       25
26    https://www.unicef.org/publications/files/UNICEF_SOWC_2016.pdf153, -UNICEF, “The State of the World’s Children 2016”, Table 9, pp. 150 

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/IRQ/INT_CEDAW_NGS_IRQ_25070_E.pdf
https://docs.google.com/file/d/0B8ITLJi5y4TKcXF3MFJnUTFwUmc/view
https://docs.google.com/file/d/0B8ITLJi5y4TKcXF3MFJnUTFwUmc/view
https://www.unicef.org/publications/files/UNICEF_SOWC_2016.pdf
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 نلس األدنى الحد بلوغ من للتحقق إجراءات توجد
 الزواج؟ عقد إبرام قبل اتباعها يتم الزواج،

 
 الصلة ذات سيداو مواد
 (9)41 المادة

 94 رقم العامة والتوصية، 12-11 الفقرات
 

 21جدير باالعتبار، فللقاضي أن يأذن بالزواج.
من قانون األحوال الشخصية،  ،1بحسب المادة 

قل ي ،ليس للقاضي أن يأذن بزواج فتاة أو فتى
 22سنة. 49عمر أي منهما عن سن 

 ،من الزوجين على أن ألي   ،(1)11نصت المادة 
طلب الطالق إذا كان الزواج قد تم قبل إكمال 
 23أحدهما الثامنة عشرة، دون موافقة القاضي.

 

أهمية الزواج "وفقًا 
 24للقانون".

 

وفقًا لبيانات الزواج حول 
، التي 9149العالم في 

نشرتها األمم المتحدة، فقد 
تراجع متوسط السن عند 

 ،الزواج األول بين العراقيات
إلى  9111سنة  99.1من 

. وبلغ 9144في  99.1
متوسط سن الذكور العراقيين 

سنة  91.9عند الزواج األول 
 9111.27في 

أرجعت تقارير الحكومة 
العراقية، والمجتمع المدني، 

واإلعالم، انتشار زواج 
( 4األطفال في العراق إلى : )

العادات والتقاليد، خاصةً في 
تزال  الالمجتمعات التي 

( 9مة بالتقاليد القبلية، و)ملتز
-العوامل االجتماعية

االقتصادية، مثل الفقر 
واالفتقار إلى التعليم، والوعي 

( 1الصحي والقانوني، و)
الصعوبات التي تكتنف إنفاذ 
القانون، خاصةً في المناطق 

( عدم االستقرار 1الريفية، و)
 28السياسي."

من المخاطر التي يشتمل 
األحوال عليها مشروع قانون 
الذي  ،الشخصية )الجعفري(

                                                             
 https://docs.google.com/file/d/0B8ITLJi5y4TKcXF3MFJnUTFwUmc/view(، 4292من قانون األحوال الشخصية ) 1المادة        21
 https://docs.google.com/file/d/0B8ITLJi5y4TKcXF3MFJnUTFwUmc/view(، 4292من قانون األحوال الشخصية ) 1المادة        22
 https://docs.google.com/file/d/0B8ITLJi5y4TKcXF3MFJnUTFwUmc/view(، 4292( من قانون األحوال الشخصية )1)11المادة        23
24        http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx, para. 2166 (2013), -CEDAW/C/IRQ/4Iraq State party report, U.N. Doc.  
27       https://esa.un.org/ffps/Index.html#/maritalStatusDataUnited Nations Population Division, “World Marriage Data 2015”,      
28 Child ; Girls Not Brides, “Iraq”, http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx, para. 2166 (2013), -Iraq State party report, U.N. Doc. CEDAW/C/IRQ/4

New Iraqi woman explains why she married off her daughters at ages 15 and 16,” ; Zainab Salbi, “marriage/iraq/-http://www.girlsnotbrides.org/child ,marriage around the world
; Nizar Latif, 16/-and-15-ages-at-htersdaug-her-off-married-she-why-explains-woman-http://nytlive.nytimes.com/womenintheworld/2015/08/10/iraqiugust 2015, 10 A York Times,

rate-divorce-in-rise-over-east/worry-http://www.thenational.ae/news/world/middle, 10 January 2010, The National“Worry over rise in divorce rate,”  

https://docs.google.com/file/d/0B8ITLJi5y4TKcXF3MFJnUTFwUmc/view
https://docs.google.com/file/d/0B8ITLJi5y4TKcXF3MFJnUTFwUmc/view
https://docs.google.com/file/d/0B8ITLJi5y4TKcXF3MFJnUTFwUmc/view
http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx
https://esa.un.org/ffps/Index.html#/maritalStatusData
http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx
http://www.girlsnotbrides.org/child-marriage/iraq/
http://nytlive.nytimes.com/womenintheworld/2015/08/10/iraqi-woman-explains-why-she-married-off-her-daughters-at-ages-15-and-16/
http://www.thenational.ae/news/world/middle-east/worry-over-rise-in-divorce-rate
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، أنه يبيح 9141رح سنة اقت  
 2زواج الفتيات في سن 
سنوات في حاالت 

 29استثنائية.
 

 الزواج على المرأة موافقة
 

 المرأة؟ موافقة بدون صحيًحا الزواج عتبري   هل
إجبار المرأة على الزواج؟ هل توجد  حظري   هل

صيغة رسمية )مطبوعة( لعقد الزواج؟ إذا كانت 
هذه الصيغة موجودة، فما هي بنودها بوجه عام، 
وهل تشتمل على بنود معينة تستحق اإلشارة إليها 

 هل تضعفها؟ أو المرأة حقوق تعزز هاباعتبار
 الزواج؟ تسجيل القانون يوجب

 
 ةمواد سيداو ذات الصل 

 ( )ب(4) 41 المادة
 94 رقم العامة والتوصية، 41-49 الفقرتان
 العامة والتوصية، 11-11و، 91-99 الفقرات

 92 رقم
 

منهما، تجب موافقة  بغض النظر عن سن كل  
العروس والعريس على الزواج. وبالتالي، فزواج 

 اإلجبار محظور.
 ،من قانون األحوال الشخصية 1تنص المادة 

على أن الزواج ينعقد بإيجاب من أحد العاقدين 
  30وقبول من اآلخر.

من  على أنه ال يحق ألي   ،(4)2تنص المادة 
إكراه أي شخص، ذكًرا كان  ،األقارب أو األغيار

أم أنثى، على الزواج دون رضاه. موافقة الذكر 
 31واألنثى على الزواج شرط لصحة العقد.

تم الدخول، فهو قد الزواج باإلكراه، ولم يإذا ع  
( من قانون األحوال 4)2بحكم المادة  باطل  

 ،(1)11الشخصية. أما إذا تم الدخول، فالمادة 
في أن تطلب التفريق، إذا  ،تعطي الزوجة الحق

 32ج قد تم باإلكراه.اكان الزو
بالحبس و/أو الغرامة على  ،(9)2تعاقب المادة 

 33الزواج القسري."
من قانون  41تسجيل عقد الزواج أوجبته المادة 

، كذلك، 41األحوال الشخصية. وقد نصت المادة 
على اإلجراءات الرسمية الواجب اتباعها إلبرام 
العقد وتوثيقه، ومن بينها أن يتم العقد بحضور 

 العراقية الحكومة أوضحت 
 ىإل رفعته الذي تقريرها في
أن  ،9141 في سيداو لجنة

قانون األحوال الشخصية 
 سعيًا القسري، الزواج مجر  
 رغم ولكن. تقليصه إلى

 وحمالت التشريعية الجهود
م التي تقو ،الصحي التثقيف

بها المؤسسات الحكومية ما 
زالت ممارسات الزواج 
كر، القسري، والزواج المب
 قوالزواج غير الموث  

 35.قائمة
 

ل عقد الزواج في يسج  
بدون  ،المحكمة المختصة

رسم  بشرط تقديم الطرفين 
ن، ييتضمن هوية العاقد   ،بيانًا

 ،وعمرهما ومقدار المهر
وعدم وجود مانع شرعي من 

ع الزواج، على أن يوق   
الطرفان على هذا البيان، 
ويوثقه مختار المحلة أو 

ر ق البيان بتقريويرف  القرية، 
يفيد خلو الطرفين من  ،طبي

األمراض السارية . ويجب 
تدوين ما تضمنته تلك الوثائق 

وتوقيع الطرفين  في سجل  
في حضور القاضي  ،عليه

 ،الذي يتولى توثيق الزواج
جة وإعطاء الطرفين ح  

 36بالزواج.
هناك إجراء يبيح للزوجة 

تزوجت بدون تسجيل  تيال
طلب تسجيله؛ وذلك  ،العقد

برفع دعوى ضد الزوج 
لالعتراف بالزواج، بموجب 

بحسب تقارير للمجتمع 
المدني واإلعالم، فإن الزواج 

في العراق،  القسري منتشر  
التي تساهم وتتمثل العوامل 

في ذلك في االحتياج )أو 
( 4االعتقاد باالحتياج( إلى: )
التخفف من األعباء المالية 

( الحفاظ على 9لألسرة، و)
"شرف العائلة" في حاالت 

( توفير 1االغتصاب، و)
حماية أفضل للبنات الشابات 
من االعتداء/العنف الجنسي، 

)الشائع، على وجه 
الخصوص، في األسر 

تعيش في  العراقية التي
 معسكرات النزوح

 38(.الداخلي
على الرغم من عدم 

مشروعية الزواج خارج 
المحكمة، من الناحية 

القانونية، فإن تقارير وكالة 
التنمية الدولية التابعة 

 USAIDللواليات المتحدة 

                                                             
29             , 27 April 2014,AljazeeraJamie Tarabay, “Iraqi law would legalize marital rape, child marriage for country’s Shia”,  

                 protestproposedfamilylaw.html-shiites-http://america.aljazeera.com/articles/2014/4/27/iraqi 
 https://docs.google.com/file/d/0B8ITLJi5y4TKcXF3MFJnUTFwUmc/view(، 4292من قانون األحوال الشخصية ) 1المادة              30
 https://docs.google.com/file/d/0B8ITLJi5y4TKcXF3MFJnUTFwUmc/view(، 4292( من قانون األحوال الشخصية )4)2المادة              31
 https://docs.google.com/file/d/0B8ITLJi5y4TKcXF3MFJnUTFwUmc/view(، 4292( من قانون األحوال الشخصية )1)11المادة              32
 /d/0B8ITLJi5y4TKcXF3MFJnUTFwUmc/viewhttps://docs.google.com/file(، 4292( من قانون األحوال الشخصية )9)2المادة              33
35             http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx217, -6 (2013), paras. 216-CEDAW/C/IRQ/4Iraq State party report, U.N. Doc.  
 https://docs.google.com/file/d/0B8ITLJi5y4TKcXF3MFJnUTFwUmc/view(، 4292من قانون األحوال الشخصية ) 41 المادة            36
38            iraq/-overseas-marriage-http://preventforcedmarriage.org/forced, Forced marriages overseasTahirih Justice Centre, “Iraq”,     

http://america.aljazeera.com/articles/2014/4/27/iraqi-shiites-protestproposedfamilylaw.html
https://docs.google.com/file/d/0B8ITLJi5y4TKcXF3MFJnUTFwUmc/view
https://docs.google.com/file/d/0B8ITLJi5y4TKcXF3MFJnUTFwUmc/view
https://docs.google.com/file/d/0B8ITLJi5y4TKcXF3MFJnUTFwUmc/view
https://docs.google.com/file/d/0B8ITLJi5y4TKcXF3MFJnUTFwUmc/view
http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx
https://docs.google.com/file/d/0B8ITLJi5y4TKcXF3MFJnUTFwUmc/view
http://preventforcedmarriage.org/forced-marriage-overseas-iraq/
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القاضي، وعاقبت الرجل الذي يبرم عقد زواجه 
 34خارج المحكمة بالحبس و/أو الغرامة.

 
 
 

قانون األحوال الشخصية. 
ويتعين على الزوجة في هذه 

تقديم كل الوثائق  ،الحالة
ثبت قيام واألدلة التي ت  

 37الزواج.
 

  39واإلعالم تشير إلى ما يلي:

  سجلت 9149في ،

المحاكم العراقية 

حالة زواج  91,111

جريت أ   ،قغير موث  

خارج المحكمة )هذا 

الرقم ال يشمل كردستان(. 

حالة من  9,111نحو 

كانت في  ،هذه الحاالت

بغداد، بينما تركزت بقية 

حاالت الزواج غير 

ق، في مناطق بعيدة الموث  

 عن المدن؛

 

  ينظر قضاة محكمة

األحوال الشخصية ما بين 

قضية  2,111و 4,111

كل سنة. وهو ما يؤدي 

رة في إلى تأجيالت كبي

تسجيل الزواج غير 

ق؛ حيث أن للقاضي الموث  

الكلمة الفصل والقرار 

 النهائي في تلك القضايا؛

 

    ق العديد من ال يوث

لقلة  ،األزواج زواجهم

الوعي، ولكنهم يجدون 

أنفسهم مجبرين على 

عند االحتياج إلى  ،ذلك

                                                             
 https://docs.google.com/file/d/0B8ITLJi5y4TKcXF3MFJnUTFwUmc/view(، 4292(  من قانون األحوال الشخصية )9)41، و41المادة            34
37           http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00K2Z4.pdf31, -rogram: Values of Access to Justice and Unregistered Marriage”, 2014, pp. 26USAID, “Iraq Access to Justice P 
39          , 26 April 2016, Ghad Press-AlGhad Press, “Iraq Registers 27 Thousand Marriage Contracts Outside of Courts in 2015 and the Judiciary Considers it a Risk,” -Al

http://alghadpress.com/ar/news/53135/خطرا-يعتبره-والقضاء-9149-في-المحاكم-خارج-زواج-عقد-ألف-91-يسجل-العراقThe ; Oumayma Omar, “Unregistered marriages a trap for Iraqi women,” 
“Iraq Access to Justice Program: Values of Access to Justice and Unregistered Marriage”, ; USAID, http://www.thearabweekly.com/?id=2615, 30 October 2015, Weekly Arab

http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00K2Z4.pdf19, 31, -2014, pp. 18 

https://docs.google.com/file/d/0B8ITLJi5y4TKcXF3MFJnUTFwUmc/view
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00K2Z4.pdf
http://alghadpress.com/ar/news/53135/العراق-يسجل-27-ألف-عقد-زواج-خارج-المحاكم-في-2015-والقضاء-يعتبره-خطرا
http://www.thearabweekly.com/?id=2615
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00K2Z4.pdf
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استخراج وثائق رسمية 

أو التقدم  ،)لألبناء مثالً(

اإلعانات  للحصول على

 الحكومية؛

 

  نساء الريف والمناطق

هن األكثر  ،الفقيرة

عرضة للزواج غير 

ق وآثاره السلبية. الموث  

فالمشايخ المحليون هم 

الذين يعقدون زواجهن، 

 ،دون أن تدري الزوجة

أن عليها التوجه إلى 

القنوات لرسمية لتوثيق 

عقد زواجها. ويتسبب 

عدم تسجيل الزواج في 

بنائها، مشاكل لها وأل

خاصةً عندما يسافر 

الزوج، أو يتوفى، أو 

 يطلقها.

 
 زواجها عقد إبرام على المرأة قدرة

 
هل يشترط موافقة الولي لصحة عقد الزواج؟  

وإذا كانت موافقته مطلوبة، فهل يحق للمرأة 
اختيار وليها؟ هل تستطيع المرأة اللجوء إلى 
المحكمة، أو إلى هيئة أخرى مختصة، لطلب 

اإلذن بالزواج في حالة رفض وليها الموافقة على 
زواجها؟ هل يحق للمرأة التفاوض حول حقوقها 

قبل الزواج، وهل يمكن تغيير تلك الزواجية 

 أتمت من زواج على الولي موافقة تشترط ال
ولكن من كان  40.عمرها من عشرة الثامنة

سنة فتجب موافقة وليها أو  41و 49عمرها بين 
 41القاضي على زواجها.

 الشخصية األحوال قانون من 1 المادة تعطي
 في شروط من يريا ما وضع في الحق للزوجين

 وللزوجة مشروعة، كانت طالما الزواج، عقد
 رطاشت بما الزوج إيفاء عدم عند العقد فسخ طلب
 42.الزواج عقد ضمن

 العراقية الحكومة أوضحت 
 ىإل رفعته الذي تقريرها في
 أن 9141 سنة سيداو لجنة

 الخامسة أتم الذي القاصر
 ولكن يزوح أن يمكن عشرة
 الشرعي، وليه موافقة بشرط
 األم أو األب يعني هنا والولي

 عدم حالة في)الوصية( 
 43.األب وجود

  

                                                             
 ile/d/0B8ITLJi5y4TKcXF3MFJnUTFwUmc/viewhttps://docs.google.com/f(، 4292من قانون األحوال الشخصية ) 1 المادة       40
 https://docs.google.com/file/d/0B8ITLJi5y4TKcXF3MFJnUTFwUmc/view(، 4292من قانون األحوال الشخصية ) 1 المادة       41
 https://docs.google.com/file/d/0B8ITLJi5y4TKcXF3MFJnUTFwUmc/view(، 4292من قانون األحوال الشخصية ) 1 المادة       42
43       http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx6 (2013), para. 214, -CEDAW/C/IRQ/4Iraq State party report, U.N. Doc.       

https://docs.google.com/file/d/0B8ITLJi5y4TKcXF3MFJnUTFwUmc/view
https://docs.google.com/file/d/0B8ITLJi5y4TKcXF3MFJnUTFwUmc/view
https://docs.google.com/file/d/0B8ITLJi5y4TKcXF3MFJnUTFwUmc/view
http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx
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 فمن ممكًنا، ذلك كان إذا الزواج؟ أثناء الحقوق
 أي ووفق الحقوق تلك تغيير له يحق الذي

 مثاًل؟ الطرفين موافقة: شروط
 

 الصلة ذات سيداو مواد
 ()ب(4)41()أ(، و 4)41المادتان  

 94 رقم العامة والتوصية، 41-49 الفقرتان
 92 رقم العامة والتوصية، 11 الفقرة

 

  

 تعدد الزوجات 
 

 يفرض أو الزوجات تعدد القانون حظري   هل
 على الحصول شترطي   هل عليه؟ صارمة شروًطا

 شترطي   هل بأخرى؟ للزواج المحكمة من إذن
 للزواج الحالية الزوجة موافقة على الحصول
 باتخاذ الحالية الزوجة إعالم يجب هل بأخرى؟
 مثل ،المؤقت الزواج هل أخرى؟ زوجة الزوج
به؟ هل يجب تسجيل عقد  معترف   المسيار، زواج

الزواج عند تعدد الزوجات؟ هل يحق للمرأة ان 
في عقد زواجها عدم اقتران زوجها  شترطت  

 بزوجة أخرى في المستقبل؟  
 

 الصلة ذات سيداو مواد
 94 رقم العامة والتوصية، 41 الفقرة
 92 رقم العامة والتوصية، 11 الفقرة

 

 
زوجات في  1للرجل المسلم أن يتزوج حتى 

 واحد. وقت  
من  1فيما عدا إذا كانت العروس أرملة، فالمادة 

 44قانون األحوال الشخصية:

  تحظر على الرجل الزواج بأكثر من

واحدة إال بإذن من القاضي، الذي ال 

يستطيع أن يأذن بمثل هذا الزواج إال 

( أن 4ثالثة شروط: )في حال توافر 

يكون للزوج كفاية مالية إلعالة أكثر 

( أن تكون 9من زوجة واحدة، و)

( أال 1هناك مصلحة مشروعة، و)

يكون هناك خوف من أال يعدل بين 

 الزوجات.

  تعاقب بالحبس و/أو الغرامة الرجل

الذي يتزوج بأكثر من واحدة دون 

أفادت تقارير أن الحكومة  
العراقية تفكر في منح الرجال 
حوافز مالية التخاذ األرامل 
زوجات ثانيات نظًرا للعدد 
الكبير من األرامل الذين 
خلفتهم الحرب في البالد. 

انقسام بين غير أن هناك 
 وكذلك بين ،القادة العراقيين

جماعات المجتمع المدني 
ما إذا كان تشجيع تعدد حول 

الزوجات بين األرامل يمثل 
خطوة في االتجاه الصحيح 

لمساعدة أرامل الحرب، أم أن 
األفضل هو أن توفر الحكومة 
العراقية برامج أكثر لمساعدة 

األرامل على االستقالل 
 49المالي.

 

ن تضع في عقد للزوجة أ
زواجها شرًطا بعدم اتخاذ 

زوجها زوجة أخرى. فإذا لم 
يف الزوج بما اشترطت في 
العقد، فللزوجة طلب فسخ 

 50العقد.
 

بحسب مؤشر المسح العراقي 
متعدد القطاعات لعام 

من  %1،  فإن 9144
الزيجات في العراق زيجات 

 51تعددية.
 

وفقًا لتقارير إعالمية، فإن 
التعددية في تزايد الزيجات 

إنما يرجع لتحسن  ،العراق
الوضع المالي للعديد من 

الرجال، وكثرة عدد األرامل 
بعد الحرب. فضالً عن ذلك، 

فإن العديد من الزيجات 
التعددية يجري خارج مظلة 
القضاء، وهو ما يمثل خرقًا 

 52للقانون.
بحسب تقارير إعالمية، فإنه 
على الرغم من أن تعديالت 

                                                             
 https://docs.google.com/file/d/0B8ITLJi5y4TKcXF3MFJnUTFwUmc/view(، 4292من قانون األحوال الشخصية ) 1 المادة          44
49        -polygamy-encourage-may-http://www.ibtimes.com/iraq, 26 January 2011, IBTgamy due to excess number of war widows,” Palash Ghosh, “Iraq may encourage poly
-middle-http://www.bbc.com/news/world; Roula Ayoubi, “Iraq toys with polygamy as solution for war widows,” BBC, 26 January 2011, 259905-widows-war-number-excess-due

12266986-east 
 https://docs.google.com/file/d/0B8ITLJi5y4TKcXF3MFJnUTFwUmc/view(، 4292( من قانون األحوال الشخصية )1)1( و1)1 المادتان        50
51       -surveys-https://micsndicator Cluster Survey 2011”, Table CP.5, p. 156, Central Statistics Organisation et al, “Iraq Multiple i

prod.s3.amazonaws.com/MICS4/Middle%20East%20and%20North%20Africa/Iraq/2011/Final/Iraq%202011%20MICS_English.pdf 
52        , 25 March 2015, Shafaaq NewsIraq Witnessing an Increase of Polygamy Out of Court and Five Years in Prison Waiting Violators”, “ 
-AlWassim Bassim, “Rising Income May Mean Iraqi Men Marry Multiple Wives”, ; d2fb7d13b3b3-84d0-4999-e2ca-r/f8f5ab86http://www.shafaaq.com/en/En_NewsReade

society.html-marriage-men-polygamy-monitor.com/pulse/originals/2015/01/iraq-http://www.al, 26 January 2015, Monitor 

https://docs.google.com/file/d/0B8ITLJi5y4TKcXF3MFJnUTFwUmc/view
http://www.ibtimes.com/iraq-may-encourage-polygamy-due-excess-number-war-widows-259905
http://www.ibtimes.com/iraq-may-encourage-polygamy-due-excess-number-war-widows-259905
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-12266986
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-12266986
https://docs.google.com/file/d/0B8ITLJi5y4TKcXF3MFJnUTFwUmc/view
https://mics-surveys-prod.s3.amazonaws.com/MICS4/Middle%20East%20and%20North%20Africa/Iraq/2011/Final/Iraq%202011%20MICS_English.pdf
https://mics-surveys-prod.s3.amazonaws.com/MICS4/Middle%20East%20and%20North%20Africa/Iraq/2011/Final/Iraq%202011%20MICS_English.pdf
http://www.shafaaq.com/en/En_NewsReader/f8f5ab86-e2ca-4999-84d0-d2fb7d13b3b3
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/01/iraq-polygamy-men-marriage-society.html
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الحصول على إذن مسبق من 

 المحكمة.

 
سكن أكثر ال تسمح للزوج بأن ي   (4)91المادة 

 45بموافقتهن جميعًا. من زوجة في بيت واحد إال
( تعطي الزوجة الحق في رفع 9)11المادة 

 ،دعوى طالق إذا تزوج عليها زوجها بأخرى
 46دون الحصول على إذن المحكمة.

في إقليم كردستان العراق، ال يسمح قانون 
األحوال الشخصية للزوج بالزواج بأكثر من 

احدة إال بإذن من القاضي. وال يحق للقاضي و
( 4اإلذن له بذلك إال بتوافر الشروط التالية: )

موافقة الزوجة األولى أمام المحكمة على اتخاذ 
( كانت الزوجة 9زوجها زوجة أخرى، و)

مريضة بمرض ال يرجى برؤه ويحول دون 
معاشرتها معاشرة األزواج، أو كانت عقيًما، 

ًرا ماليًا على إعالة أكثر من ( كان الرجل قاد1و)
( وقع الزوج على تعهد بالعدل بين 1زوجة، و)

الزوجتين والمساواة بينهما في القسم وغيره من 
( لم تكن الزوجة 9االلتزامات الزوجية، و)

األولى قد اشترطت في عقد زواجها أال يتزوج 
عليها زوجها بأخرى. ويعاقب الرجل الذي 

إذن من القاضي  يتزوج بأكثر من واحدة بدون
بالسجن والغرامة، وليس للقاضي أن يعلق 

 47العقوبات.
 48الزواج المؤقت محظور.

 

الشخصية قانون األحوال 
الكردي كانت ترمي إلى 

 تقليص تعدد الزوجات بشكل  
كبير، فما زال من الصعب 
تتبع تلك الحاالت ومنعها، 
ألن البعض يسافرون عبر 

الحدود للزواج بأخريات. وقد 
 لت حكومة اإلقليم لجنةً شك  

خاصة للتحقيق في هذه 
القضية، كما تدرس، أيًضا، 
إمكانية معاقبة من يستغلون 

 53تلك الفجوة في القانون.
ذكر تقرير الظل الذي رفعه 

 9141في  ،المجتمع المدني
أن الزواج  ،إلى لجنة سيداو

به  المؤقت غير معترف  
وغير مقبول اجتماعيًا  ،قانونًا

كذلك. ورغم ذلك فهو في 
السنوات ارتفاع خالل 

األخيرة، بما في ذلك ما يقع 
منه في الجامعات. وتشمل 

الفقر المدقع،  :أسباب ذلك
وزيادة عدد األرامل، 

وتفضيل الشباب للزواج 
المؤقت على الزواج الدائم. ال 

توجد إحصائيات لهذه 
الزيجات ألنها عادةً ما تجري 

 54في الخفاء.

                                                             
 https://docs.google.com/file/d/0B8ITLJi5y4TKcXF3MFJnUTFwUmc/view(، 4292( من قانون األحوال الشخصية )4)91 المادة       45
 4TKcXF3MFJnUTFwUmc/viewhttps://docs.google.com/file/d/0B8ITLJi5y( كما تم تعديله، 4292( من قانون األحوال الشخصية )9)11 المادة       46
 http://www.ekrg.org/files/pdf/personal_status_law.pdf(، 9111من قانون األحوال الشخصية إلقليم كردستان العراق ) 4 المادة       47
48       Submission to the on, Gathering of “No to violence etc., “Iraqi women in armed conflict and post conflict situation”, Iraqi Women Network, Rafidain Women Coaliti

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/IRQ/INT_CEDAW_NGO_IRQ_16192_E.pdf2014, p. 17,  Session, thCEDAW Committee for the 57 
53          http://ekurd.net/mismas/articles/misc2011/9/state5458.htm, 26 September 2011, Ekurd Daily,” Iraqi Kurdistan enforces the new polygamy lawMatt Frazer, “ 
54        Iraqi Women Network, Rafidain Women Coalition, Gathering of “No to violence etc.,  

، 9141ة السابعة والخمسين، شباط "النساء العراقيات في ظل النزاعات المسلحة وما بعدها، تقرير الظل إلى لجنة سيداو، في الجلس        
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/IRQ/INT_CEDAW_NGO_IRQ_16192_A.pdf  

https://docs.google.com/file/d/0B8ITLJi5y4TKcXF3MFJnUTFwUmc/view
https://docs.google.com/file/d/0B8ITLJi5y4TKcXF3MFJnUTFwUmc/view
http://www.ekrg.org/files/pdf/personal_status_law.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/IRQ/INT_CEDAW_NGO_IRQ_16192_E.pdf
http://ekurd.net/mismas/articles/misc2011/9/state5458.htm
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/IRQ/INT_CEDAW_NGO_IRQ_16192_A.pdf
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 التطليق حق

 
 هل التطليق؟ حق في والمرأة الرجل يتساوى هل

 دونو سبب، بدون زوجته تطليق الزوج يستطيع
 األشكال هي ما للمحكمة؟ اللجوء إلى يضطر أن

 شكل أي ممارسة تتطلب هل للطالق؟ الرئيسية
 هل المحكمة؟ إلى اللجوء الطالق أشكال من

 الزوج من لكل   بالنسبة الطالق أسباب تتساوى
هل الطالق بإرادة منفردة محظور؟  والزوجة؟

وإن لم يكن الطالق بإرادة منفردة محظوًرا، فما 
 الزوجة حضور شترطهي إجراءاته، أي هل ي  

 شهود، وجود شترطي   وهل تطليقها، سيتم التي
 التطليق في الراغب الزوج على يتعين وهل

 الزوجة إعالم يتم وهل المحكمة، إلى اللجوء
 الزوجة تفويض يمكن هل بطالقها؟ المطلقة
 ممكًنا، ذلك كان وإذا نفسها؟ تطليق في بالحق
 عقد خالل من أم القانون بحكم ممكن هو فهل

 الطالق؟ تسجيل القانون يوجب هل الزواج؟
 

 
 الصلة ذات سيداو مواد
 ( )ج(4) 41 المادة

 94 رقم العامة والتوصية، 41-41 الفقرتان
 رقم العامة والتوصية، 11-12,  11 الفقرات

92 

أقر قانون األحوال الشخصية ثالث آليات مختلفة 
( الطالق بإرادة منفردة من ق ب ل 4للطالق وهي: )

( الطالق 1( الطالق القضائي، و)9الزوج، و)
 خلعًا.

للزوج أن يطلق زوجته بإرادة منفردة دون قيود 
 55كبيرة.

للزوج أن يفوض زوجته بحق الطالق فتصبح 
شرط ينص على ذلك العصمة بيدها، من خالل 

في عقد الزواج، فيتيح لها إيقاع الطالق على 
  56نفسها )طالق التفويض(.

هناك العديد من األسباب التي يحق للزوجة 
( 4بموجبها طلب الطالق من المحكمة، وتشمل: )
إضرار الزوج بها أو بأوالدهما ضرًرا يتعذر 

( الخيانة 9معه استمرار الحياة الزوجية، و)
 دةمقي    بعقوبة الزوج على كم( إذا ح  1و)الزوجية، 
 هجرها إذا( 1) فأكثر، سنوات ثالث مدة للحرية
( إذا 9مشروع، و) عذر   دون فأكثر سنتين مدة

 إذا( 1)و معينة، شروط توافر بشرط نينًاكان ع  
 ضرر بال معاشرته معها يمكن ال علةب   ليابت  

 امتنع إذا( 1)و الدخول، بعد ذلك واكتشفت
مشروع،  عذر   دون عليها اإلنفاق عن الزوج
( إذا مضى على إقامته خارج القطر أكثر 1و)

من ثالث سنوات. فضال ًعن ذلك، تستطيع 
الزوجة طلب الطالق على أساس الشقاق بينهما. 
وفي هذه الحالة تأمر المحكمة بإجراء محاولة 

توثيق الزواج والطالق   
  59وجوبي.

حسب تقارير إعالمية، تشهد ب
معدالت الطالق في العراق 

تزايًدا.  فقد كانت نسبة 
الطالق في البالد حوالي 

بطلب  %11، منها 91%
ليس من غير من الزوجة. 

الشائع أن تتنازل المرأة عن 
كل حقوقها للحصول على 

الطالق، نظًرا لألوضاع غير 
المحتملة التي يتعين عليها 
العيش فيها إذا ما بقيت 

 60متزوجة. 
 

                                                             
 
 

Iraq State party report, U.N. Doc.  Phttps://docs.google.com/file/d/0B8ITLJi5y4TKcXF3MFJnUTFwUmc/view ;(، 4292من قانون األحوال الشخصية ) 12و 11 المادتان        55
http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx, 222-paras. 2216 (2013), -CEDAW/C/IRQ/4 

 
 .CEDAW/C/IRQ/4Iraq State party report, U.N. Doc- 6 ؛https://docs.google.com/file/d/0B8ITLJi5y4TKcXF3MFJnUTFwUmc/view(، 4292من قانون األحوال الشخصية ) 11المادة         56

http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx, 222-paras. 221(2013),  
59 http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx, 222-para. 2216 (2013), -CEDAW/C/IRQ/4Iraq State party report, U.N. Doc.  
60 , 2 May 2015, Shafaaq News, about 20% in Iraq continues, ‘Turkish drama’ is one of the most important reasons”High divorce rate of Shafaaq News, “

, 10 January 2010, The National; Nizar Latif, “Worry over rise in divorce rate”, ef12cec019c7-9baa-9841-e765-http://www.shafaaq.com/en/En_NewsReader/5621f022
 rate-divorce-in-rise-over-east/worry-http://www.thenational.ae/news/world/middle 

https://docs.google.com/file/d/0B8ITLJi5y4TKcXF3MFJnUTFwUmc/viewP
https://docs.google.com/file/d/0B8ITLJi5y4TKcXF3MFJnUTFwUmc/viewP
http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx
https://docs.google.com/file/d/0B8ITLJi5y4TKcXF3MFJnUTFwUmc/view؛
http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx
http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx
http://www.shafaaq.com/en/En_NewsReader/5621f022-e765-4198-9baa-ef12cec019c7
http://www.thenational.ae/news/world/middle-east/worry-over-rise-in-divorce-rate
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 57.أوالً  للصلح 
للزوجة أن ترفع دعوى أمام المحكمة للطالق 

 خلعًا مقابل دفع تعويض للزوج58.

 
 الطالق بعد المالية المرأة حقوق

 
 له الزواجية، باألصول المتعلق القانوني المفهوم

 الزوجية ممتلكات تقسيم يتم هل موجود؟ هو
 بدور عترفعند انفساخ الزواج؟ هل ي   مناصفةً 
 في المساهمة في وأًما، زوجةً  بوصفها المرأة،

 النفقة هي ما األصول؟ تلك على الحصول
 يحق هل الطالق؟ بعد للزوجة المتاحة الزوجية

 هل العدة؟ فترة خالل نفقة على الحصول لها
 المسؤول من متعة؟ نفقة على الحصول لها يحق
 للزوجين يمكن هل الطالق؟ بعد األبناء نفقة عن
 تقسيم على االتفاق الزواج عقد في جايدر   أن

 الزواج؟ أثناء عليها الحصول تم التي األصول
 التعديل كان وإذا البند؟ هذا تعديل يمكن وهل
يقوم به وعلى أي أساس: اتفاق  الذي فمن ممكًنا

 الطرفين مثالً؟
 

 الصلة ذات سيداو مواد
 ()ح(4)41و()ج(، 4)41 المادتان
 94 رقم العامة والتوصية، 11-11 الفقرتان
 العامة والتوصية، 11-11و، 19-11 الفقرات

 92 رقم
 

عام، يحق للمرأة عند الطالق الحصول  بوجه  
( الحصول على نفقة 9( نفقة عدة، و)4على: )

متعة إذا كان الزوج قد طلقها تعسفًا. مفهوم 
 ير موجود في القانون.الممتلكات الزوجية غ

 ،من قانون األحوال الشخصية 91تنص المادة 
على حق المرأة في نفقة المتعة خالل فترة عدتها. 

 61فترة العدة ثالثة أشهر عادةً.
( من قانون األحوال 1)12نصت المادة 
 ،ق زوجتهعلى أن الزوج إذا طل   ،الشخصية

في طالقها،  وتبين للمحكمة أنه متعسف  
فللمحكمة، بطلب من الزوجة، أن تحكم على 

مطلقها بتعويض يتناسب وحالته المادية ودرجة 
تجاوز نفقتها لمدة سنتين، وذلك يتعسفه، على أال 

 62عالوة على حقوقها الثابتة األخرى.
 ،كنىقة في الس  نص قانون حق الزوجة المطل  

أنها  ،على أن المرأة المطلقة إذا أخبرت المحكمة
ترغب في البقاء بعد الطالق أو التفريق في 
 ،مسكن الزوجية، فللقاضي أن يحكم لها بذلك

أو  ،كان البيت مملوكًا للزوج كالً أو جزًءا سواءً 
ًرا من ق ب ل ه. وإذا حكم القاضي كان مستأج  
فأي إجراء يكون الزوج قد قام به قبل  ،للزوجة

 لتغيير ملكية ،ستة أشهر من وقوع الطالق
المسكن بغرض حرمانها من التمتع بحقها في 

عتبر إجراًء غير نافذ في حقها، وتنتقل ي   ،سكناه
إليها الحقوق وااللتزامات المقررة في عقد 

للزوجين أن يتفقا على تقسيم   
الممتلكات التي تم الحصول 

بالنص  ،عليها أثناء الزواج
 66ذلك في عقد الزوج. ىعل
 

 

                                                             
 https://docs.google.com/file/d/0B8ITLJi5y4TKcXF3MFJnUTFwUmc/view(، 4292من قانون األحوال الشخصية ) 11، 14-11المواد          57
 https://docs.google.com/file/d/0B8ITLJi5y4TKcXF3MFJnUTFwUmc/view(، 4292من قانون األحوال الشخصية ) 11المادة          58
 Cherland, “Developments in Personal Status Law: Kelsey ؛i5y4TKcXF3MFJnUTFwUmc/viewhttps://docs.google.com/file/d/0B8ITLJ(، 4292من قانون األحوال الشخصية ) 91المادة          61

http://scholarship.claremont.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1926&context=cmc_thesesIraq and Jordan” (CMC Senior Thesis, Paper 865, 2014), p. 73,  
62 http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx, para. 2226 (2013), -CEDAW/C/IRQ/4Iraq State party report, U.N. Doc.  
 https://docs.google.com/file/d/0B8ITLJi5y4TKcXF3MFJnUTFwUmc/view(، 4292من قانون األحوال الشخصية ) 1المادة         66

https://docs.google.com/file/d/0B8ITLJi5y4TKcXF3MFJnUTFwUmc/view
https://docs.google.com/file/d/0B8ITLJi5y4TKcXF3MFJnUTFwUmc/view
https://docs.google.com/file/d/0B8ITLJi5y4TKcXF3MFJnUTFwUmc/view؛
http://scholarship.claremont.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1926&context=cmc_theses
http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx
https://docs.google.com/file/d/0B8ITLJi5y4TKcXF3MFJnUTFwUmc/view
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ليس للمطلقة الحق  63م مع الزوج.اإليجار المبر  
إذا كان طالقها  ،في البقاء في مسكن الزوجية

 64للخيانة أو النشوز أو إذا وافقت على الطالق.
األب مسؤول، بعد الطالق، عن نفقة األبناء. وإذا 
كانت األم حاضنة فهو ملزم بنفقتها لإلنفاق على 

 االبنو تتزوج، أن إلى االبنة نفقة تستمر. ئهأبنا
 ما أمثاله فيه يتكسب الذي الحد إلى يصل أن إلى
 لحالة،ا هذه في نفقته، فتستمر علم، طالب يكن لم

 65.بنجاح دراسته إنهاء حتى
 

 األبناء حضانة
 

 األبناء؟ حضانة حقوق في األبوان يتساوى هل
 في األولوية له فمن متساويين، يكونا لم إذا

 على الحاضن الطرف تحديد يتم هل الحضانة؟
 ماأل تفقد هل للطفل؟ الفضلى المصلحة أساس

 إذا أو آخر، من زواجها بمجرد تلقائيًا الحضانة
 االبنة أو االبن يصل عندما أو ناشًزا، برتاعت  
 معينة، تنتقل عندها الحضانة إلى األب؟ سن   إلى

 
 الصلة ذات سيداو مواد

 ()و(4)41و()د(، 4)41 المادتان
 94 رقم العامة والتوصية، 91-42 الفقرتان

 

رر يتض مما ل ،األم أحق بحضانة األبناء وتربيتهم
المحضون من ذلك. تحتفظ األم بحق الحضانة 

سنة، ثم يكون له حق  49حتى بلوغ المحضون 
مع من يقيم بعد ذلك حتى يبلغ سن  ،االختيار
 67الرشد.

قة بزواجها. وتقرر ال تسقط حضانة األم المطل  
األب في المحكمة في هذه الحالة أحقية األم أو 
 68الحضانة في ضوء مصلحة المحضون.

 

    

 األبناء على الوالية
 

يتساوى األبوان في حقوق الوالية على  هل

لألب الوصاية على األبناء حتى يبلغوا سن الرشد 
ولكن تنتهي مهمة الوصي إذا:  69سنة (. 41)
كم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف، ( ح  4)

    

                                                             
 .aliraq.net/iraqilaws/law/15982.html-dorarhttp://wikiقانون حق الزوجة المطلقة في السكنى  ،4211لسنة  91بتعديل القانون رقم  4221لسنة  9من القانون رقم  4المادة         63
 aliraq.net/iraqilaws/law/15982.html-http://wiki.dorarقانون حق الزوجة المطلقة في السكنى  4211لسنة  91من القانون رقم  9لمادة ا        64
 Cherland, “Developments in Personal Status Law: Kelsey ؛https://docs.google.com/file/d/0B8ITLJi5y4TKcXF3MFJnUTFwUmc/view(، 4292من قانون األحوال الشخصية ) 92المادة         65

tent.cgi?article=1926&context=cmc_theseshttp://scholarship.claremont.edu/cgi/viewcon76, -Iraq and Jordan” (CMC Senior Thesis, Paper 865, 2014), pp. 75 

 
 https://docs.google.com/file/d/0B8ITLJi5y4TKcXF3MFJnUTFwUmc/view(، 4292من قانون األحوال الشخصية ) 91المادة        67
 .CEDAW/C/IRQ/4; Iraq State party report, U.N. Doc- 6 ؛https://docs.google.com/file/d/0B8ITLJi5y4TKcXF3MFJnUTFwUmc/view(، 4292من قانون األحوال الشخصية ) 91المادة        68

http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx(2013), para. 228,  
 Iraq Legal Development Project, “The Status of Women in ؛https://docs.google.com/file/d/0B8ITLJi5y4TKcXF3MFJnUTFwUmc/view(، 4292من قانون األحوال الشخصية ) 19المادة       69

Iraq: An Assessment of Iraq’s De Jure and De Facto Compliance with International Legal Standards, 2005, p. 56 

http://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/15982.html
http://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/15982.html
https://docs.google.com/file/d/0B8ITLJi5y4TKcXF3MFJnUTFwUmc/view؛
http://scholarship.claremont.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1926&context=cmc_theses
https://docs.google.com/file/d/0B8ITLJi5y4TKcXF3MFJnUTFwUmc/view
https://docs.google.com/file/d/0B8ITLJi5y4TKcXF3MFJnUTFwUmc/view؛
http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx
https://docs.google.com/file/d/0B8ITLJi5y4TKcXF3MFJnUTFwUmc/view؛
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 ةاألولوي له فمن متساويين، يكونا لم إذا األبناء؟
 لىع الوالية حق له من تحديد يتم هل الوالية؟ في

 للطفل؟ الفضلى المصلحة أساس
 

 الصلة ذات سيداو مواد
 ()و(4)41و()د(، 4)41 المادتان
 94 رقم العامة والتوصية، 91-42 الفقرتان

 

دة للحرية سنة كم عليه بعقوبة مقي   ( ح  9أو )
أو أحد أقاربه وبين  ( حدث بينه هو1فأكثر، أو )

خشى منه على أو خالف ي   ،القاصر نزاع قضائي
( رأت المحكمة في 1مصلحة القاصر، أو )

أعمال الوصي أو إهماله ما يهدد مصلحة 
( ظهرت في حسابات الوصي 9القاصر، أو )

 70خيانة.
 

 األسرة نظيمت
 

 لممارسة الزوج موافقة إلى الزوجة تحتاج هل
األسرة، بما في ذلك اإلجهاض، والتعقيم،  نظيمت

 سواء بموجب القانون أو بحكم الممارسة الشائعة؟
 

 مواد سيداو ذات الصلة 
 49و()هـ(، 4)41 المادتان
 94 رقم العامة والتوصية، 91-94 الفقرتان

 

ر القانون حظًرا تاًما اإلجهاض، إال إذا كان يحظ  
 71حياة األم الحامل. ذضروريًا إلنقا

 

وفقًا لبيانات البنك الدولي، فقد    
انخفض معدل الخصوبة بين 

أطفال لكل  1.1النساء من 
 1.9إلى  4211امرأة في 

 9149.72في 
بحسب مؤشر المسح متعدد 

القطاعات العراقي لعام 
 73فإن: 9144

 1%  من النساء العراقيات

الالتي تتراوح أعمارهن 

جن اسنة يحت 12-49بين 

أسرة  نظيمإلى خدمات ت

 %9وال يجدنها، و

جن إلى خدمات ايحت

مباعدة بين الوالدات وال 

جن ايحت %1يجدنها، و

إلى خدمات تحديد عدد 

 األطفال وال يجدنها.

 91%  من العراقيات

يستخدمن وسيلة من 

وسائل منع الحمل، وتبلغ 

                                                             
 https://docs.google.com/file/d/0B8ITLJi5y4TKcXF3MFJnUTFwUmc/view(، 4292( من قانون األحوال الشخصية )1)11المادة       70
Centre for Reproductive Rights, “The World’s Abortion Laws”, 2014, ; http://www.refworld.org/docid/452524304.html(، 4212من قانون العقوبات ) 141-141المادتان       71

         https://www.reproductiverights.org/sites/crr.civicactions.net/files/documents/AbortionMap2014.PDF 
72      http://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.TFRT.INThe World Bank, “Fertility rates, total (births per woman)”,  
73     -surveys-https://micsCentral Statistics Organisation et al, “Iraq Multiple indicator Cluster Survey 2011”, Tables RH.4, RH.5, pp. 105, 107, 

        ICS_English.pdfprod.s3.amazonaws.com/MICS4/Middle%20East%20and%20North%20Africa/Iraq/2011/Final/Iraq%202011%20M 

https://docs.google.com/file/d/0B8ITLJi5y4TKcXF3MFJnUTFwUmc/view
http://www.refworld.org/docid/452524304.html
http://www.refworld.org/docid/452524304.html
https://www.reproductiverights.org/sites/crr.civicactions.net/files/documents/AbortionMap2014.PDF
http://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN
https://mics-surveys-prod.s3.amazonaws.com/MICS4/Middle%20East%20and%20North%20Africa/Iraq/2011/Final/Iraq%202011%20MICS_English.pdf
https://mics-surveys-prod.s3.amazonaws.com/MICS4/Middle%20East%20and%20North%20Africa/Iraq/2011/Final/Iraq%202011%20MICS_English.pdf
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نسبة من يستخدمن وسيلة 

حديثة بشكل أساسي 

11%. 

 
 
 
 

 للزوجين الشخصية الحقوق
 

 الوصي أو زوجها موافقة إلى المرأة تحتاج هل
 من الخروج أو المهنة، اختيار أو للعمل، عليها،
 تلقي أو السيارة، قيادة أو السفر، أو المنزل،
 هل الخ؟ الدراسة، أو المختلفة، الصحية الخدمات

 جتتزو عندما الميالد باسم االحتفاظ للمرأة يحق
 هل ستحمله؟ الذي العائلة اسم تختار أن أو

 لخال من الشخصية حقوقها حماية المرأة تستطيع
 الزواج؟ عقد

 
 مواد سيداو ذات الصلة 

 ()ز(4)41 المادة
 94 رقم العامة والتوصية، 91 الفقرة
 92 رقم العامة والتوصية، 11 الفقرة

 

حق العمل لكل  ،من الدستور 99تكفل المادة 
 74العراقيين.

على أن الحرية  ،من الدستور 11نصت المادة 
 75الشخصية مصونة.

لكل عراقي  ،من الدستور 11ضمنت المادة 
حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق 

 76وخارجه.
 
على خالف ما نصت عليه مواد الدستور، فربما 
يكون قانون األحوال الشخصية قد حد  من الحقوق 

نتيجةً لإلطار القانوني الذي  ،الشخصية للمرأة
اعتمده، والذي يقوم على فكرة النفقة في مقابل 

 .الطاعة

من قانون  99فبموجب المادة  ،وعلى ذلك
تفقد الزوجة حقها في النفقة  ،األحوال الشخصية

 إذا تركت بيت زوجها بال إذن وبغير وجه  
 77، ولكن:شرعي، أو إذا امتنعت عن السفر معه

  تنص أيًضا على أن  ،نفسها 99المادة

م بمطاوعة زوجها، وال الزوجة ال ت لز  

ذكرت الحكومة العراقية، في  
تقريرها الذي رفعته إلى لجنة 

 79:هأن 9141سيداو في 

  ليس في أي قانون

عراقي، وال حتى في أي 

ما يقضي بتبديل  ،عرف

 اسم الزوجة بعد زواجها؛

  وتبقى الزوجة محتفظة

القانونية بشخصيتها 

ويؤشر زواجها  ،المستقلة

 في هويتها المدنية؛

  والزواج ليس عائقًا في

اختيار مهنتها التي ترغب 

بها وتناسبها، وليس هناك 

فرض أي قيد قانوني ي  

 عليها في هذا الجانب.

بحسب بيانات البنك الدولي،  
فقد ارتفعت نسبة مشاركة 

من  العمل قوة فياإلناث 
، إلى 1990سنة  44%
وخالل  9141.80في  49%

الفترة نفسها تراجعت نسبة 
ذكور في قوة العمل مشاركة ال

 81.%11إلى  %19من 

التنمية البشرية  وفق تقرير
، الذي يصدره 9141لعام 

برنامج األمم المتحدة 
  :82اإلنمائي

 11%   من النساء
الالتي تخطت 

سنة  99أعمارهن 
حصلن على بعض 

الثانوي،  التعليم
من  %91مقارنةً بـ 

                                                             
 https://www.constituteproject.org/constitution/Iraq_2005.pdf?lang=en(، 9149من الدستور العراقي ) 99المادة        74
 https://www.constituteproject.org/constitution/Iraq_2005.pdf?lang=en(، 9149من الدستور العراقي ) 11المادة        75
 https://www.constituteproject.org/constitution/Iraq_2005.pdf?lang=en(، 9149من الدستور العراقي ) 11المادة        76
 https://docs.google.com/file/d/0B8ITLJi5y4TKcXF3MFJnUTFwUmc/view(، 4292من قانون األحوال الشخصية ) 11، و99المادتان        77
79      http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx6 (2013), para. 232, -CEDAW/C/IRQ/4Iraq State party report, U.N. Doc.  
80     The World Bank, “Labour force participation rate, female (% of female population ages 15+) (modelled ILO estimate)”,

         http://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.FE.ZS 
81    http://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.MA.ZSThe World Bank, “Labour force participation rate, male (% of male population ages 15+) (modelled ILO estimate)”,  
82    http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf253, -233, 250-217, 230-UNDP, “Human Development Report 2016”, Tables 5, 9, 14, pp. 214 

https://www.constituteproject.org/constitution/Iraq_2005.pdf?lang=en
https://www.constituteproject.org/constitution/Iraq_2005.pdf?lang=en
https://www.constituteproject.org/constitution/Iraq_2005.pdf?lang=en
https://docs.google.com/file/d/0B8ITLJi5y4TKcXF3MFJnUTFwUmc/view
http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx
http://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.FE.ZS
http://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.MA.ZS
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf
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عتبر ناشًزا إذا كان الزوج متعسفًا في ت  

قاصًدا اإلضرار بها أو  ،طلب المطاوعة

التضييق عليها. باإلضافة إلى ذلك، يتعين 

على المحكمة أن تتريث في إصدار الحكم 

حتى تقف على أسباب  ،بنشوز الزوجة

رفضها مطاوعة زوجها، وأن تستنفد جميع 

مساعيها في إزالة األسباب التي تحول دون 

 المطاوعة، و

  على أنه ال طاعة للزوج  ،11نصت المادة

على زوجته في كل أمر مخالف ألحكام 

 الشريعة وللقاضي أن يحكم لها بالنفقة.

 91ينص قانون جوازات السفر العراقي، رقم 
على أن للمرأة أن تحصل على  ،9149 لسنة

 78جواز سفر دون الحاجة لموافقة وليها.
 

  كونها تظل متمتعة

بشخصيتها القانونية 

فهذا يعني  ،المستقلة

إمكانيتها القانونية للتملك 

لقيام بكل والتصرف وا

التصرفات المدنية 

وفق القوانين  والتجارية

 النافذة.

 
 
 
 

الرجال في الشريحة 
 .العمرية نفسها

 14%  من النساء
الالتي تتراوح 
-49أعمارهن بين 

سنة يستطعن  91
وكتابة جمل  قراءة

قصيرة بسيطة، 
من  %11مقارنةً بـ 

الرجال في الشريحة 
 .العمرية نفسها

 11%  من النساء
راضيات عن 
حريتهن في 

االختيار، مقارنةً بـ 
 من الرجال. 91%

 
 من مستقاة معلومات تشير
 على أنه إلى الواقع أرض
أصبح  ،القانون أن من الرغم

يتيح للمرأة الحصول على 
جواز سفر دونما حاجة إلى 

إذن من وليها، فإن هذا 
 ويستحيل طبق،القانون ال ي  

 على الحصول المرأة على
 موافقة دون سفر جواز

.وليها
83

 
 

 الميراث حقوق
 

 درجة في المتساويان والرجل المرأة تتمتع هل
بالحصة نفسها من الميراث  ،المتوفى من القرابة

أنصبة المرأة والرجل في التركة غير متساوية 
ل الباب التاسع من قانون عام. ويفص    بوجه  

أنصبة المواريث بين الورثة.  ،األحوال الشخصية
عديدة ترث المرأة نصف ما يرثه  في حاالت  

ألي إنسان أن يكتب وصية،   
على أن تكون في ثلث التركة 

الورثة غير فقط، إال إذا أجاز 
 86ذلك.

 ،طالبت النساء الكرديات
المشرعين بتحسين حقوق 
الميراث للمرأة، وذلك 

بمساواتهن مع الرجال في 

                                                             
 http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/102984/124756/F1073654773/4381.pdf (، 9149قانون جوازات السفر العراقي         78
 

 9141معلومات تم الحصول عليها من مناصرة عراقية، فبراير/شباط        83
 c/viewhttps://docs.google.com/file/d/0B8ITLJi5y4TKcXF3MFJnUTFwUm(، 4292من قانون األحوال الشخصية ) 11المادة        86

http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/102984/124756/F1073654773/4381.pdf
http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/102984/124756/F1073654773/4381.pdf
https://docs.google.com/file/d/0B8ITLJi5y4TKcXF3MFJnUTFwUmc/view
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هل توجد  ؟الترتيب في متساوية وبدرجة
إجراءات لمعالجة أي أوجه لعدم المساواة في 
الميراث بين المرأة والرجل، كأن يتفق الورثة، 

على سبيل المثال، على أن يرثوا أنصبة 
متساوية، أو هل يستطيع األبناء االتفاق على 

 التنازل عن ميراثهم لصالح أمهم عند موت أبيهم؟
 

 الصلة ذات سيداو مواد
 94 رقم العامة والتوصية، 19-11 الفقرتان
 92 رقم العامة والتوصية، 91-12 الفقرتان

 

 84الرجل. على سبيل المثال:

  على أن للذكر من أوالد  ،12تنص المادة

 المتوفى مثل حظ األنثيين؛

  على أن للزوج ربع  ،(4)24تنص المادة

التركة مع الفرع الوارث لزوجته، وعند عدم 

وجود فرع وارث، فله النصف. أما الزوجة 

فلها ثمن التركة إذا كان هناك فرع وارث، 

 هناك فرع وارث.والربع إذا لم يكن 

االستثناء من القاعدة العامة يتمثل في المادة 
التي  ،( من قانون األحوال الشخصية9)24
في حال عدم وجود ابن  ،ث االبنة التركة كلهاتور   

 85للمتوفى، وبالتالي تحجب بقية األقارب.
 

  
 

 87الميراث.
 

 األسرة داخل المرأة ضد العنف
 

فت   قوانين توجد هل  نًفاع عتبرت   التي األفعال عر  
 اإلناث، وختان الضرب، مثل منزليًا،

 أشكال من وغيرها الزواجي، واالغتصاب
 نأ شأنها من والتي الجنسيين، والعنف االعتداء
 اتالسلوكي وتعززها العقلية، المرأة بصحة تضر

 العنف يجرم محدد تشريع هناك هل التقليدية؟
 هل زوجته؟ تأديب للزوج يباح هل المنزلي؟
 حيتهض يتزوج أن انتهاك بارتكاب المتهم يستطيع
 المرأة لدعم خدمات توجد هل العقاب؟ لتحاشي
 االنتهاك؟ أو االعتداء ضحية

كل أشكال  ،( من الدستور1)92تمنع المادة 
 88العنف والتعسف في األسرة.

تشريعًا يجرم العنف  ،صدر العراق بعدلم ي  
زال البرلمان العراقي يستكمل  وماالمنزلي. 

مراجعته لمسودة قانون مكافحة العنف المنزلي، 
 9149.89الذي تم عرضه عليه في 

بعض األفعال التي يمكن  ،حظر قانون العقوباتي  
جرم قانون أن تنطبق على العنف المنزلي. ي  

على الجرائم المتعلقة باألسرة  ،العقوبات، ويعاقب
و الحصول عليها، )إصدار وثيقة زواج مزورة أ

الخ.( وكذلك االغتصاب، واالعتداء المهين، الخ. 
90 

أوضحت الحكومة العراقية  
رها الذي رفعته إلى يفي تقر

أنه ، 9141لجنة سيداو في 
في إطار معالجة القضية 

المتعلقة بالعنف  ،الخطيرة
ضد المرأة في العراق، فقد 
وضعت عدة وزارات، وهي 

وزارة حقوق اإلنسان، 
ووزارة الدولة لشؤون المرأة، 

برامج  ،ووزارة الداخلية
 93المشكلة. كلمعالجة تل

 

بحسب تقارير للمجتمع  
المدني واإلعالم، فقد 

ارتفعت وتيرة العنف ضد 
 المرأة في العراق بشكل  

كبير، خاصةً مع عسكرة 
 94داعش لبعض المناطق.

  أشار تقرير صدر في

إلى أن ما ال يقل ، 914

امرأة لقين  41,111عن 

مصرعهن نتيجة العنف 

القائم على النوع منذ 

                                                             
 https://docs.google.com/file/d/0B8ITLJi5y4TKcXF3MFJnUTFwUmc/view(، 4292(  من قانون األحوال الشخصية )4)24، و12المادتان         84
 https://docs.google.com/file/d/0B8ITLJi5y4TKcXF3MFJnUTFwUmc/view(، 4292( من قانون األحوال الشخصية )9)24المادة         85
87        rights-their-erodes-law-new-claim-voices/women-https://iwpr.net/global, 12 June 2008, IWPRAmanj Khalil, “Women Claim New Law Erodes Their Rights”  
 https://www.constituteproject.org/constitution/Iraq_2005.pdf?lang=en(، 9149( من الدستور العراقي )1)92المادة        88
89 bill-violence-domestic-strengthen-https://www.hrw.org/news/2017/03/19/iraqHuman Rights Watch, “Strengthen Domestic Violence Bill”, 19 March 2017,  
 http://www.refworld.org/docid/452524304.html(، 4212قوبات )قانون الع       90
93 http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx46, -6 (2013), paras. 27-CEDAW/C/IRQ/4Iraq State party report, U.N. Doc.  
94      ; Maguyhttp://kvinnatillkvinna.se/en/files/qbank/217b4c71837fac172fabebfc299f755b.pdfinna till Kvinna Foundation, “Violence Against Women in Iraq”, 2014, p. 2, vThe K

Zahra ; akhbar.com/node/23836-http://english.al, 18 February 2015, Ahkbar-AlBased Violence in Iraq since 2003: Report”, -Arnos, “14,000 Women Killed by Gender
-violence-tps://www.thenation.com/article/surginght, 2 July 2014, The NationSurging Violence Against Women in Iraq”, , “Zoe Blumenfeld and Foreign Policy In Focus Radwan,

iraq/-women-against 

https://docs.google.com/file/d/0B8ITLJi5y4TKcXF3MFJnUTFwUmc/view
https://docs.google.com/file/d/0B8ITLJi5y4TKcXF3MFJnUTFwUmc/view
https://iwpr.net/global-voices/women-claim-new-law-erodes-their-rights
https://www.constituteproject.org/constitution/Iraq_2005.pdf?lang=en
https://www.hrw.org/news/2017/03/19/iraq-strengthen-domestic-violence-bill
http://www.refworld.org/docid/452524304.html
http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx
http://kvinnatillkvinna.se/en/files/qbank/217b4c71837fac172fabebfc299f755b.pdf
http://english.al-akhbar.com/node/23836
https://www.thenation.com/article/surging-violence-against-women-iraq/
https://www.thenation.com/article/surging-violence-against-women-iraq/
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 مواد سيداو ذات الصلة 

 42و 49 العامتان التوصيتان
 94 رقم العامة والتوصية، 11 الفقرة

 

 91ورغم ذلك، ففي قانون العقوبات:

    قيام الزوج بتأديب  ،(4)14م المادة ال تجر

زوجته في إطار ما يبيح الشرع، أو القانون، 

 أو العرف؛

  بواعث الشرف  ،491تعتبر المادة

 فةمن األعذار المخف    ،واالستفزاز الخطير

 ،التي يمكن أن تأخذها المحكمة في االعتبار

فتخفف بموجبها العقوبة على الجريمة أو 

 ،414و 411تلغيها. وبينت المادتان 

العقوبات التي يتم تنزيلها عند وجود العذر 

ف. فعلى سبيل المثال، نصت المادة المخف  

 ،على أن العقوبة إذا كانت باإلعدام 411

 العقوبة إلى ر عذر مخفف يتم تنزيلوتواف  

السجن المؤبد، أو المؤقت، أو الحبس الذي 

 ال تقل مدته عن سنة.

   تحريك الدعوى والتحقيق  121ف المادة توق

واإلجراءات األخرى ضد المغتصب  ،فيها

ج من ضحيته زواًجا صحيًحا، والذي تز

أوقف  ما في الدعوى دروإذا كان قد ص

 تنفيذ الحكم.

 92.تحديًدا  الزواجيال يوجد تجريم لالغتصاب 
 

9111. 

 

  وجدت الجماعات النسائية

مجبرة على  ،نفسها

نتيجة  ،تقليص جهودها

النزاع الجاري والعنف 

الطائفي. فقد أصبحت تلك 

الجماعات تركز اآلن 

على مساعدة النساء على 

البقاء على قيد الحياة، 

 من مناصرة بدالً 

 حقوقهن.

  ال توجد دور حماية من

ممولة  ،العنف المنزلي

حكوميًا في جنوب العراق 

ووسطه. تدير منظمة 

 ،حرية المرأة في العراق

دارين في بغداد ولكن 

دون تصريح حكومي. 

قليم كردستان يوجد في إ

دور  ثالث ،العراق حاليًا

رسمية الستضافة النساء 

ضحايا العنف القائم على 

 لنوع.ا

بحسب الدراسة االجتماعية 
المتكاملة للمرأة في  ،الصحية

العراق، الصادرة سنة 
9144:95 

  من النساء  %19قالت

إنهن تعرضن لعنف نفسي 

                                                             
 http://www.refworld.org/docid/452524304.html(، 4212العقوبات ) قانونمن  121، و414-411، و491(، و4)14 المواد            91
92           http://kvinnatillkvinna.se/en/files/qbank/217b4c71837fac172fabebfc299f755b.pdf2 -The Kvinna till Kvinna Foundation, “Violence Against Women in Iraq”, 2014, pp. 1 
95           http://kvinnatillkvinna.se/en/files/qbank/217b4c71837fac172fabebfc299f755b.pdfinna till Kvinna Foundation, “Violence Against Women in Iraq”, 2014, p. 1, vThe K  

http://www.refworld.org/docid/452524304.html
http://kvinnatillkvinna.se/en/files/qbank/217b4c71837fac172fabebfc299f755b.pdf
http://kvinnatillkvinna.se/en/files/qbank/217b4c71837fac172fabebfc299f755b.pdf
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)إهانة، أو ترهيب، أو 

 تحكم في سلوكهن(.

 91%  من الرجال

يعتقدون أن من حقهم 

ضرب الزوجة إذا عصت 

 زوجها.

وفق مؤشر المسح متعدد 
اق في القطاعات للعر

9144:96 

  من اإلناث بين  %2نحو

سنة  12-49سن 

تعرضن لتشويه أو بتر 

لألعضاء التناسلية 

 األنثوية.

 91%  من النساء بين سن

سنة ذكرن أن  49-12

للزوج الحق في ضرب 

زوجته في حالة واحدة 

على األقل من الحاالت 

( إذا خرجت 4التالية: )

(، %12دون إبالغه )

( إذا أهملت األبناء 9و)

( إذا 1(، و)19%)

(، %19تشاجرت معه )

( إذا رفضت أن 1و)

(، 19تسلمه نفسها )

( إذا أحرقت الطعام 9و)

(41%.) 

 
 الجنسية حقوق

 
سواء، أن  للمرأة والرجل العراقيين، على حد  

با جنسيت هما للزوج أو الزوجة غير ي كس 
أكدت الحكومة العراقية في  

تقريرها الذي رفعته إلى لجنة 
 ،المتطلبات اإلجرائية الالزمة
 ،إلثبات أن األب بال جنسية

أشارت مفوضية األمم 
المتحدة السامية لشؤون 

                                                             
96             -surveys-ps://micshttCentral Statistics Organisation et al, “Iraq Multiple indicator Cluster Survey 2011”, Table CP.11, p. 166, 

                prod.s3.amazonaws.com/MICS4/Middle%20East%20and%20North%20Africa/Iraq/2011/Final/Iraq%202011%20MICS_English.pdf 

https://mics-surveys-prod.s3.amazonaws.com/MICS4/Middle%20East%20and%20North%20Africa/Iraq/2011/Final/Iraq%202011%20MICS_English.pdf
https://mics-surveys-prod.s3.amazonaws.com/MICS4/Middle%20East%20and%20North%20Africa/Iraq/2011/Final/Iraq%202011%20MICS_English.pdf
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 زوجها إلى جنسيتها تنقل أن للزوجة يحق هل
 المرأة جنسية سحب يمكن هل وأبنائها؟ األجنبي
بسبب الزواج أو فسخ  ،تعسفي بشكل البالغة

الزواج، أو بسبب تغيير زوجها أو والدها 
 ؟لجنسيته

 
 الصلة ذات سيداو مواد
 2 المادة
 94 رقم العامة والتوصية، 1 الفقرة

 

العراقيين، بشرط توافر شروط عديدة، مثل 
خمس سنوات على الرابطة الزواجية، مرور 
  97الخ.

 ،إذا تزوجت المرأة العراقية من غير العراقي
فإنها ال تفقد جنسيتها  ،واكتسبت جنسية زوجها

ية ها عن الجنسيالعراقية ما لم تعلن تحريريًا تخل
 98العراقية.

كسب أبناءه الجنسية العراقية أينما األب العراقي ي  
كسب أبناءها العراقية ت  كان محل والدتهم. األم 

د لالجنسية العراقية إذا ولدوا في العراق. أما إذا و  
خارج العراق فلها أن تتقدم بطلب  ،االبن أو االبنة

لتجنسيه/تجنيسها بشرط أن يكون األب غير 
معلوم، أو بدون جنسية وكان االبن/االبنة من 
المقيمين في العراق في وقت التقدم بطلب 

 99التجنيس.

أنها  ،9141سيداو في 
تساوي بين الرجل والمرأة 

فيما يتعلق بالجنسية العراقية، 
وبالتالي فقد رفعت تحفظها 
السابق، الذي أعلنته عند 
االنضمام لالتفاقية، على 

  100من سيداو. 2المادة 
على الرغم من هذا االدعاء، 

وزارة الخارجية ينص موقع 
على أن شهادة  ،العراقية

 ستخرجالميالد العراقية ال ت  
ل د ألب عراقي. إال لمن و 

101 
 

شديدة الصرامة وكثيًرا ما 
 102ب الوفاء بها.يصع  

 
 

إلى أن قانون  ،ئينالالج
 ال يساوي بين الجنسية الحالي
في حقوق  ،المرأة والرجل

إال  ،إكساب األبناء الجنسية
في حالة والدة الطفل على 

األراضي العراقية فقط، وهو 
 103د تمييًزا.ع  ما ي  

 
 

 

                                                             
 http://www.refworld.org/docid/4b1e364c2.html(، 9111من قانون الجنسية العراقية ) 44، و1 المادتان           97
 http://www.refworld.org/docid/4b1e364c2.html(، 9111من قانون الجنسية العراقية ) 49 المادة           98
(، 9111من قانون الجنسية العراقية ) 1 المادة  ؛https://www.constituteproject.org/constitution/Iraq_2005.pdf?lang=en(، 9149من الدستور العراقي ) 41مادة ال           99

            http://www.refworld.org/docid/4b1e364c2.html 
100            http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx127, -6 (2013), paras. 119-CEDAW/C/IRQ/4Iraq State party report, U.N. Doc.  
101     http://www.mofa.gov.iq/en/submenu.php?id=16“FAQ’s,” Website of the Iraqi Ministry of Foreign Affairs,  
102    CEDAW ,Session thSessional Working Group of the CEDAW Committee for the 57-Submission to the PreTilburg University, “Briefing on Qatar, Iraq and Bahrain”, 

         http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/BHR/INT_CEDAW_NGO_BHR_14648_E.pdfCommittee, 2013, p. 3,  
103          http://www.unhcr.org/4f5886306.pdfUNHCR, “Background Note on Gender Equality, Nationality Law, and Statelessness”, 2014, p. 4,  
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