
 

 

رواية الحوادث متجاهلة سطحية تركز على العنف االسري.. تغطيات 

 االستقصاء

 

مع قضية العنف  العراقيةوسائل االعالم تغطيات الخمسون، يرصد "بيت االعالم العراقي" في تقريره 

فرض  معالملفات المرتبطة به خالل األشهر القليلة الماضية خصوصا االسري في البالد، وكيف تناولت 

 إجراءات العزل وحظر التجوال سبب تفشي وباء فيروس كورونا.

تسجيل الى  االحصاءاتويعاني العراق في األصل من مشكلة كبيرة في ملف العنف االسري، وتشير 

، وتفاقمت الظاهرة وغيرها ارقام قياسية لحاالت االعتداء على الزوجات واألطفال واالباء واالمهات

وباء كورونا بسبب حظر التجوال وتواجد جميع افراد العائلة في المنزل طيلة بشكل الفت خالل فترة 

 الوقت.

رز وسائل االعالم العراقية الفاعلة، شملت قنوات بلعينة من اويتناول تقرير الرصد الجديد رصدا 

عبر تتبع نوعية االخبار والتقارير  تلفزيونية ووكاالت إخبارية وصحف خالل األشهر الستة الماضية

وسائل االعالم حول القضية الى جانب تحليل نوعية هذه التقارير ومدى تلبيتها  اجرتهاوالتحقيقات التي 

 المجتمع العراقي.لمتطلبات الملف الذي ما زال يمثل احد ابرز التحديات التي تواجه 

مقروء لـ ( خبر وتقرير وتحقيق تنّوعت بين المرئي وال160من ) وتحليل اكثر رصد تقرير علىالويستند 

 .بين القنوات التلفزيونية والوكاالت والمواقع االخبارية والصحف وسيلة إعالمية تنوعت( 14)

 

 وتوصل تقرير الرصد الى النتائج التالية:

% من تغطياتها حول العنف االسري على 90ما نسبته بتركز وسائل االعالم بشكل أساسي و -1

محاولة  واالحوادث، كاالعتداء على الزوجات واألطفال، باعتبارها خبرا عابرا بال متابعة 

حيثيات الحوادث العديدة، وتكتفي بما تعلنه األجهزة األمنية  عنالحصول على معلومات اكثر 

 عن القضية عبر البيانات والتصريحات الرسمية.

غياب التحقيقات االستقصائية المرئية او المكتوبة بشكل كبير في متابعة القضية، وعدم محاولة  -2

تتبع الحوادث المعلنة عبر التواصل مع الضحايا للحصول على روايتهم من القضية باستثناءات 

قليلة حيث واكبت بعض التقارير في وسائل االعالم مثل هذه القصص لتخرج قصص خاصة 

 عن الرواية المعلنة.بها بعيدا 

تفوقت مواقع التواصل االجتماعي بشكل واسع على وسائل االعالم في الكشف واثارة حاالت  -3

العنف االسري على الرأي العام، وغالبا ما أصبحت مصادر وسائل االعالم حول الحوادث هي 

له في مواقع التواصل االجتماعي، ورغم أهمية ذلك، اال ان وسائل اعالم روت ما يتم تناق

فيسبوك وتويتر وغيرها دون التحقق من صحتها، وتبين ان بعض الحوادث تم نشر تفاصيلها 



 

 

ليتبين الحقا عدم صحتها او حصل تحريف عليها، او تمت روايتها من طرف واحد في 

 الحوادث.

تم تغطية حوادث العنف االسري بطريقة خبرية بحتة كما يتم تناول االخبار السياسية او األمنية  -4

و االقتصادية، من دون وجود تخصص وخبرة في متابعة القضايا االجتماعية، وهذا يعود في ا

األصل الى غياب الصحافة المتخصصة في العراق، وسبق ان لفت "بيت االعالم العراقي" في 

 العديد من التقارير السابقة حول هذه المشكلة.

ات في الصدد، أخفقت وسائل رغم تصاعد حوادث العنف االسري، وبروز الحاجة الى تشريع -5

االعالم في فتح حوار مجتمعي لمناقشة القضية، اذ كان ينبغي ان تسلط األضواء عليها بشكل 

اكبر في نشرات االخبار وبرامج الـ "توك شو"، بدال من تداول تصريحات السياسيين حول 

األطراف القضية بما فيها التي تتبنى رفض تشريع قوانين جديدة من دون فت حوار حول 

 المتعارضة حول القضية، باستثناء وسائل اعالم محدودة قامت بذلك.

على  العنف االسريلوحظ ان وسائل اعالم محدودة جدا سمحت بنشر مقاالت ودراسات حول  -6

، في حين كان الجزء االكبر من المقاالت ، مكتوبة من قبل مختصين واكاديميينمواقعها االلكترونية

 .ن وصحفيين ورجال دينلسياسييفي هذا الشأن 

 

 توصيات:

على وسائل االعالم والصحفيين واإلعالميين االخذ بنظر االعتبار ان ترتيب أولوية التغطيات ال  -1

يخضع دائما لمبدأ ان الخبر السياسي هو األهم، بل على مبدا مدى تأثير االخبار والحوادث في 

المجتمع سواء كانت اقتصادية ام اجتماعية ام خدمية، وليس عيبا ان تبدأ نشرات االخبار بخبر 

 عن الخبر السياسي او األمني. بدالاجتماعي 

برات الخاصة في التغطيات المتعلقة على وسائل االعالم والصحفيين التزود ببعض الخ -2

االجتماعية، وبينما ينبغي على وسائل االعالم توفير مثل هذه الخبرات لكوادرها عبر  باألحداث

توظيف اشخاص متخصصين في علم االجتماع، فان على الصحفيين واإلعالميين التدريب او 

الكافية لتناول الكتساب الخبرة التزود بمعلومات وأرقام وتقارير ارشيفية محلية وعربية ودولية 

 قضايا اجتماعية مثل ملف العنف االسري.

بالتقارير االستقصائية ونتيجة للنقطة السابقة، فان على وسائل االعالم والصحفيين القيام  -3

الحصرية لهم، وذلك عر تتبع خيوط الحوادث والقصص التي تعلنها الجهات الرسمية او تتناقلها 

اعي، ومحاولة الوصول الى طرفي القصة خصوصا الضحية لكي تكون مواقع التواصل االجتم

 التغطيات مؤثرة ونابعة من مصدر القضية.

 

 

 



 

 

 دـــة الرصـــعين

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 السومرية 

 ضحايا العنف االسري في تزايد

 الفتالوي لمجلس النواب: عدلوا ماشئتم بقانون الحماية من العنف االسري لكن اقروه بسرعة

 ؤون الخاصة لالسرةنائب: قانون العنف االسري فضفاض ويعطي السلطة للحكومة بالتدخل بالش

 بالفيديو: جدل مشروع قانون العنف االسري في العراق

 نائبة: قانون العنف األسري ال يتضمن أي مواد تقلل من هيبة العائلة وأفرادها

 يحمي العائلة ام يفككها.. جدل حول قانون العنف االسري مع قرب تشريعه

 "حرق وخنق وضرب مبرح".. حقوق اإلنسان تؤشر تزايدًا في حاالت العنف األسري 

 مستشار الكاظمي لشؤون المرأة: نأمل أن يسرع البرلمان بإقرار مسودة قانون العنف األسري 

 مجلس الوزراء يقر مشروع قانون العنف األسري ويرسله إلى مجلس النواب

 ... العنف االسري  اعتداء الزوج على زوجته هي االعلى".. احصائية بعدد قضايا"

  العنف االسري  العمل تدعو البرلمان لالسراع بتشريع قانون مناهضة

 ضد األطفال عنف حالة 1600تسجل نحو  المحاكم العراقية

 القضاء يكشف عن جرائم حدثت خالل الحجر المنزلي

  ويشدد على معاقبة مرتكبي هذه العنف االسري  نالقضاء يصدر بيانا بشأ

 العنف األسري  كافحةانطالق حملة القرار قانون م

  العنف االسري  بالفيديو الطفلة المعنفة سبا ضحية

 بيان مشترك لممثلي المرأة في السلطتين التشريعية والتنفيذية بشأن العنف اأُلسري 

 . العنف االسري  لمتحدة تدق ناقوس الخطر في العراق وتدعو لمواجهةاألمم ا

 

 شفق نيوز 

https://www.alsumaria.tv/watch/17404/%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A9-%D8%AD%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A
https://www.alsumaria.tv/news/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/356410/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%88%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%A6%D8%AA%D9%85-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9
https://www.alsumaria.tv/news/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/354885/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D8%B6%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D9%88%D9%8A%D8%B9%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
https://www.alsumaria.tv/infograph-details/354864/infographics/alsumaria-news
https://www.alsumaria.tv/infograph-details/354864/infographics/alsumaria-news
https://www.alsumaria.tv/news/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/354770/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%84-%D9%85%D9%86?src=rss&utm_campaign=rss&utm_source=Rss-articles&utm_term=Rss&utm_medium=Rss-354770
https://www.alsumaria.tv/news/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/354699/%D9%8A%D8%AD%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D9%81%D9%83%D9%83%D9%87%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%8A?src=rss&utm_campaign=rss&utm_source=Rss-articles&utm_term=Rss&utm_medium=Rss-354699
https://www.alsumaria.tv/news/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/353992/%D8%AD%D8%B1%D9%82-%D9%88%D8%AE%D9%86%D9%82-%D9%88%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%AD-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%A7?src=rss&utm_campaign=rss&utm_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1=Rss-articles&utm_term=Rss&utm_medium=Rss-353992
https://www.alsumaria.tv/news/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/354016/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%86%D8%A3%D9%85%D9%84-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86?src=rss&utm_campaign=rss&utm_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1=Rss-articles&utm_term=Rss&utm_medium=Rss-354016
https://www.alsumaria.tv/news/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/354004/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%82%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D9%84%D9%87-%D8%A5?utm_campaign=nabdapp.com&utm_medium=referral&utm_source=nabdapp.com&ocid=Nabd_App
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=010621872549312797348:kgbocjfadqm&q=https://www.alsumaria.tv/news/%25D9%2585%25D8%25AD%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25AA/351872/%25D8%25A7%25D8%25B9%25D8%25AA%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25A1-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B2%25D9%2588%25D8%25AC-%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2589-%25D8%25B2%25D9%2588%25D8%25AC%25D8%25AA%25D9%2587-%25D9%2587%25D9%258A-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2589-%25D8%25A7%25D8%25AD%25D8%25B5%25D8%25A7%25D8%25A6%25D9%258A%25D8%25A9-%25D8%25A8%25D8%25B9%25D8%25AF%25D8%25AF-%25D9%2582%25D8%25B6%25D8%25A7%25D9%258A%3Fsrc%3Drss%26utm_campaign%3Drss%26utm_%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B5%25D8%25AF%25D8%25B1%3DRss-articles%26utm_term%3DRss%26utm_medium%3DRss-351872&sa=U&ved=2ahUKEwj80oyW_M7rAhVQ6RoKHcMYDww4ChAWMAh6BAgEEAI&usg=AOvVaw1RTWx1N8I0NXeiMfR0NImj
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=010621872549312797348:kgbocjfadqm&q=https://www.alsumaria.tv/news/%25D9%2585%25D8%25AD%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25AA/350728/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D9%2585%25D9%2584-%25D8%25AA%25D8%25AF%25D8%25B9%25D9%2588-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8%25D8%25B1%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586-%25D9%2584%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25B9-%25D8%25A8%25D8%25AA%25D8%25B4%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25B9-%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2588%25D9%2586-%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2587%25D8%25B6%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%3Fsrc%3Drss%26utm_campaign%3Drss%26utm_%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B5%25D8%25AF%25D8%25B1%3DRss-articles%26utm_term%3DRss%26utm_medium%3DRss-350728&sa=U&ved=2ahUKEwj80oyW_M7rAhVQ6RoKHcMYDww4ChAWMAl6BAgDEAI&usg=AOvVaw1CO4kbTy2l5esSFgjgJMsk
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=010621872549312797348:kgbocjfadqm&q=https://www.alsumaria.tv/news/%25D9%2585%25D8%25AD%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25AA/349292/%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25AD%25D8%25A7%25D9%2583%25D9%2585-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2582%25D9%258A%25D8%25A9-%25D8%25AA%25D8%25B3%25D8%25AC%25D9%2584-%25D9%2586%25D8%25AD%25D9%2588-1600-%25D8%25AD%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A9-%25D8%25B9%25D9%2586%25D9%2581-%25D8%25B6%25D8%25AF-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2594%25D8%25B7%25D9%2581%25D8%25A7%3Fsrc%3Drss%26utm_campaign%3Drss%26utm_%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B5%25D8%25AF%25D8%25B1%3DRss-articles%26utm_term%3DRss%26utm_medium%3DRss-349292&sa=U&ved=2ahUKEwiSgpyS_c7rAhWCCewKHeLNCZo4FBAWMAN6BAgHEAI&usg=AOvVaw2a5jqVoP5c_VIxBOQiERZS
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 العراق.. وضع اليد على أسباب تصاعد العنف األسري 

 للعائلة العراقية كتلة نيابية ترفض قانونًا "يعارض اإلسالم": تخريب

 الخزعلي: واشنطن تصرف أموااًل ضخمة إلشاعة الشذوذ الجنسي في العراق

 "العنف االسري" يودي بحياة شابة في قديمة الموصل

 العراق.. انخفاض بالجريمة خالل حظر كورونا وتزايد العنف االسري والسرقات في الموصل

 حتواء العنف األسري المتفاقمالداخلية تتحرك ال

 

 ناس نيوز  

 قتل زوجته وانتحر.. خالف عائلي يودي بحياة زوجين في ديالى

 !’الخيانة’امها بـ شخص يقتل زوجته في حديقة أبو نؤاس وسط بغداد بعد اته

 ’!خالف عائلي’زوج ُيطلق النار على زوجته في الكرادة بعد 

 ’مناهضة العنف األسري ’تقرير: حقل ألغام يواجه قانون 

 قيس الخزعلي: نحن بلد مسلم.. وقانون مكافحة العنف األسري ليس أولوية بالنسبة للعراقيين

 تهز بغداد.. أب ينحر طفله بسكين’ مروعة’جريمة 

 زوج يقتل زوجته ويصيب ابنته بالرصاص شرقي بغداد.. وتسجيل حالة انتحار

 زوج يوجه عدة طعنات لزوجته بآلة حادة ويلوذ بالفرار.. وآخر يقتل شقيقه من أجل اإلرث!

 من اليونسيف بشأن العنف ضد األطفال في العراق’ حزين’بيان 

 توضيح من طارق حرب حول مشروع قانون مثير للجدل: رددوا يا أيها المتظاهرون!

 عراقي يقتل طفلته بسلك كهربائي.. شرطة البصرة تعلن التفاصيل

 تعرض للتعذيب على يد والده ولم يسعفه الهرب.. وفاة طفل بمستشفى في بغداد

 هزت العراقيين!’ جريمة’رمت رضيعيها في خزان ماء.. المياحي يكشف نتائج التحقيق في 
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 قتل زوجته واّدعى سقوطها من ُسّلم المنزل.. الكشف عن تفاصيل جريمة في الموصل

 أشهر في العراق: مئات السيدات اعتدوا على أزواجهن! 6قائمة بقضايا العنف األسري خالل 

 ن؟موجة عنف ضد حواء في العراق: نساء تحت ساطور التعنيف.. من يخشى تشريع هذا القانو 

 يومًا.. شرطة بغداد تروي القصة الصادمة 23عراقي يقّيد ابنته بالسالسل 

 

 الفرات نيوز 

 نص مشروع قانون مناهضة العنف األسري في العراق

 "في وقت خطير".. مجلس الوزراء يصوت على مشروع قانون العنف األسري 

 أشهر بينها اعتداء الزوجة على الزوج 6باألرقام.. العنف األسري في العراق خالل 

 بعد جريمة كربالء.. العمل تعد معالجات للحد من العنف ضد األطفال

 %25كورونا ترفع العنف األسري في العراق الى 

 ف مستجدات قضية مالك الزبيديمنها أوامر قبض.. حقوق االنسان تكش

 األسري القضاء يوجه بتسهيل إجراءات تسجيل شكاوى العنف 

 يونامي: تزايد العنف ضد المرأة في العراق بسبب الحجر.. وهذه أنواعه

 

 العهد نيوز 

 قضية عنف أسري خالل األشهر الستة الماضية 1300تسجيل 

نائب عن الصادقون: نصوص قانون العنف األسري تتعارض مع أعراف المجتمع العراقي ومن الصعب 
 تمريره

 حقوق اإلنسان ُتعلق على حاالت العنف األسري 

 مراسلنا في سامراء: وقفة احتجاجية للمطالبة بإقرار قانون مناهضة العنف األسري 
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https://alforatnews.com/news/%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A3%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A
https://alforatnews.com/news/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%E2%80%8F%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%8A
https://alforatnews.com/news/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%E2%80%8F%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%8A
https://alforatnews.com/news/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%E2%80%8F%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%8A
https://alforatnews.com/news/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1-%D9%88%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9%D9%87
https://alahadnews.net/87034/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82/%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa/
https://alahadnews.net/98493/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82/%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa/
https://alahadnews.net/98493/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82/%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa/
https://alahadnews.net/57008/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82/%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa/%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-2/
https://alahadnews.net/53709/%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d8%a8%d9%88%d9%83%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87%d8%af-%d9%86%d9%8a%d9%88%d8%b2/


 

 

 عالية نصيف تطالب بتشريع قانون مكافحة العنف األسري 

 قانون مناهضة العنف االسري .. يساهم بتفكيك االسرة العراقية

 وزير العمل يدعو الى التعجيل بتشريع قانون العنف االسري 

 القضاء االعلى يوجه بمعاقبة مرتكب جريمة العنف االسري ايًا كانت صفته في االسرة

 وزير الداخلية: هنالك جهود كبيرة من اجل تقليل حاالت العنف االسري 

 

 عين العراق نيوز  

 بالصور : تظاهرة نسوية في بغداد ضد قانون العنف االسري 

 كتلة بدر: البرلمان لن يمرر مشروع قانون العنف األسري بصيغته المرسلة من قبل الحكومة

 !األسري لن يمرر دون هذا األمر لجنة برلمانية: مشروع قانون العنف

 كتلة النهج الوطني: مشروع قانون العنف األسري يعارض ثوابت اإلسالم والدستور العراقي

 قانون العنف األسري ..الغاية واألدوات

 البرلمان العراقي يؤكد اجراء تعديالت "جوهرية" على قانون العنف االسري قبل تمريره

 نائب عن بدر يؤكد: قانون العنف االسري بحاجة الى تعديل قبل تمريره

 دعوات إلى عقد "جلسة استثنائية" لمناقشة العنف االسري.. في ظل األزمات االكثر أهمية

 مجلس الوزراء يقر قانون مكافحة العنف األسري المثير للجدل

 لجنة برلمانية تعتزم توحيد مشروع قانون العنف األسري المثير للجدل

 لماذا ازداد العنف ضد الرجال في زمن كورونا؟

 مجلس القضاء يشدد على معاقبة مرتكبي جريمة العنف االسري 

 عتقال رجل وامرأة باعا طفليهما في بغداد وسجال اخبار بخطفه في بغداد

 اليونيسف: أكثر من مليون طفل في العراق يتعرضون للخطر .. والعمل : اعددنا مشروع حماية الطفل

https://alahadnews.net/51300/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9/
https://alahadnews.net/95507/%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d8%a8%d9%88%d9%83%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87%d8%af-%d9%86%d9%8a%d9%88%d8%b2/
https://alahadnews.net/81514/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82/%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa/
https://alahadnews.net/53173/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82/%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa/
https://alahadnews.net/52877/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82/%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa/
https://aynaliraqnews.com/index.php?aa=news&id22=137469
https://aynaliraqnews.com/index.php?aa=news&id22=137424
https://aynaliraqnews.com/index.php?aa=news&id22=137244
https://aynaliraqnews.com/index.php?aa=news&id22=137150
https://aynaliraqnews.com/index.php?aa=news&id22=137105
https://aynaliraqnews.com/index.php?aa=news&id22=137097
https://aynaliraqnews.com/index.php?aa=news&id22=137040
https://aynaliraqnews.com/index.php?aa=news&id22=137005
https://aynaliraqnews.com/index.php?aa=news&id22=137004
https://aynaliraqnews.com/index.php?aa=news&id22=136911
https://aynaliraqnews.com/index.php?aa=news&id22=136630
https://aynaliraqnews.com/index.php?aa=news&id22=132932
https://aynaliraqnews.com/index.php?aa=news&id22=132279
https://aynaliraqnews.com/index.php?aa=news&id22=48533


 

 

 باس نيوز 

 مع العادات والتقاليد واألعراف؟« العنف األسري »هل يتعارض قانون 

 احصائية جديدة : انخفاض نسبة العنف ضد المرأة في اقليم كوردستان

  !ناشط مدني : لهذا السبب لم يمرر البرلمان قانون حماية الطفل

 دفع لزيادة العنف األسري في العراق« كورونا»حقوق اإلنسان: الحظر بسبب 

 محاولة انتحار في شهرين .. زيادة العنف ضد النساء في العراق في زمن كورونا 123االمم المتحدة : 

 قانون الحماية من العنف األسري بين القبول والرفض

 زوج يجبر زوجته على االنتحار في بغداد

 وسط أزمة كورونا.. االمم المتحدة تدعو لحماية النساء من العنف المنزلي

 برلمانية: مأساة مالك يجب أن تكون بداية النهاية لمسلسل العنف ضد المرأة في العراق

 وكالة المعلومة 

 نائبة تطالب البرلمان بعقد جلسة استثنائية لمناقشة مشروع قانون الحماية من العنف األسري 

توصيات للحد من العنف  3اجتماع مشترك لممثلي المرأة في الحكومة والبرلمان يصدر  بالوثيقة..
 األسري 

 األسري نف القضاء يوجه بتسهيل إجراءات التسجيل في شكاوى الع

 

 المربد

  ...مال طالل: الكاظمي وجه بعقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء لمناقشة العام

 العنف األسري  اء يقر مشروع قانون مكافحةمجلس الوزر 

 أشهر ٦في  العنف األسري  الداخلية تعلن إحصائية لحاالت

 على خلفية قضية مالك الزبيدي..نائبة تطالب بتشريع قانون لمكافحة

https://www.basnews.com/ar/babat/625923
https://www.basnews.com/ar/babat/630184
https://www.basnews.com/ar/babat/619904
https://www.basnews.com/ar/babat/606785
https://www.basnews.com/ar/babat/608204
https://www.basnews.com/ar/babat/506401
https://www.basnews.com/ar/babat/511337
https://www.basnews.com/ar/babat/594050
https://www.basnews.com/ar/babat/597246
https://www.almaalomah.com/2020/08/04/488345/
https://www.almaalomah.com/2020/04/19/469503/
https://www.almaalomah.com/2020/04/19/469503/
https://www.almaalomah.com/2020/04/22/470083/
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=017209701468011491527:jhffpbdtuam&q=https://www.almirbad.com/detail/59140&sa=U&ved=2ahUKEwj9x9isx9brAhV0A2MBHUT1DL8QFjAAegQIAxAC&usg=AOvVaw14gahAOmCgMzmN8gGJutXp
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=017209701468011491527:jhffpbdtuam&q=https://www.almirbad.com/detail/59141&sa=U&ved=2ahUKEwj9x9isx9brAhV0A2MBHUT1DL8QFjABegQICBAC&usg=AOvVaw19Opxujtg7Vop_0kIgh634
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=017209701468011491527:jhffpbdtuam&q=https://www.almirbad.com/detail/57553&sa=U&ved=2ahUKEwj9x9isx9brAhV0A2MBHUT1DL8QFjACegQICRAC&usg=AOvVaw2ob5GbJONteysI9LFYU1jq
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=017209701468011491527:jhffpbdtuam&q=https://www.almirbad.com/detail/49077&sa=U&ved=2ahUKEwj9x9isx9brAhV0A2MBHUT1DL8QFjADegQIBxAC&usg=AOvVaw39Iw_Ure1LZXcnHcbnflqw


 

 

  أخيه وطفلها وينتحر رميا شمال ذي قار زوجة شاب يقتل

 

 وكالة بغداد اليوم 

 في التظاهرات’’ العنف’’مستشار الكاظمي يعلن عن أخبار مفرحة ويحدد موقف الحكومة من  

 انقاذ ثالثة اطفال من ضحايا العنف االسري بمنطقة الدورة في بغداد

 الداخلية تعلن القبض على متهم عنف ابنته في البصرة

 ري تؤخر تمرير قانون العنف األس’’ ذكورية’’عضو بلجنة المرأة النيابية: اعتراضات 

 اشهر 4في ديالى.. جائحة كورونا تدفع "العنف االسري" لمعدالت غير مسبوقة خالل 

 هيأة رعاية الطفولة تدعو البرلمان لإلسراع في تشريع قانون مناهضة العنف األسري 

 ’’الفطور’’بعد  الداخلية تتحدث عن زيادة بمعدالت العنف االسري في أيام الحجر وتحذر المتجمعين ما

 سري ومعاقبة مرتكبيهاالقضاء يوجه المحاكم بتسهيل إجراءات تسجيل شكاوى العنف األ

 ان اقرار مشروع قانون العنف االسري عضو بلجنة حقوق االنسان: هناك فئتان من النواب الرجال ترفض

 

 صحيفة العالم الجديد 

 زوجة أخيه ثم ينتحرفي ذي قار.. رجل يقتل طفله و 

 )بالفيديو(: عنف أسري الفت في العراق.. رجال يشكون تعنيف زوجاتهم للشرطة 
 

 

 صحيفة الزمان 

 طارق حرب –أي عنف ؟ 

 عبير حامد صليبي –لماذا تتركز األضواء أحيانًا ؟ 

 تواصل مسلسل ضحايا العنف األسري في ظل غياب الرادع

https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=017209701468011491527:jhffpbdtuam&q=https://www.almirbad.com/detail/58317&sa=U&ved=2ahUKEwiv4t-FyNbrAhXRAmMBHYY_C04QFjABegQICBAC&usg=AOvVaw3HSMhAXcgzhqAtpVaPBAUo
https://baghdadtoday.news/news/129734/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A3
https://baghdadtoday.news/news/129083/%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%B6%D8%AD%D8%A7
https://baghdadtoday.news/news/128162/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-
https://baghdadtoday.news/news/127606/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A
https://baghdadtoday.news/news/126657/%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%AF
https://baghdadtoday.news/news/124557/%D9%87%D9%8A%D8%A3%D8%A9-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-
https://baghdadtoday.news/news/117633/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-
https://baghdadtoday.news/news/117518/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D9%87
https://baghdadtoday.news/news/116919/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%87
https://al-aalem.com/news/57070-%D9%81%D9%8A-%D8%B0%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B7%D9%81%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D9%87-%D8%AB%D9%85
https://al-aalem.com/news/56985-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%86%D9%8A
https://www.azzaman.com/%d8%a3%d9%8a-%d8%b9%d9%86%d9%81-%d8%9f-%d8%b7%d8%a7%d8%b1%d9%82-%d8%ad%d8%b1%d8%a8/
https://www.azzaman.com/%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d8%aa%d8%aa%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b6%d9%88%d8%a7%d8%a1-%d8%a3%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%8b-%d8%9f-%d8%b9%d8%a8%d9%8a%d8%b1-%d8%ad%d8%a7%d9%85/
https://www.azzaman.com/%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%b5%d9%84-%d9%85%d8%b3%d9%84%d8%b3%d9%84-%d8%b6%d8%ad%d8%a7%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%86%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%b1%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%b8%d9%84-%d8%ba%d9%8a/


 

 

 هادي عزيز علي –ثوابت أحكام اإلسالم والعنف األسري 

 زهير حبيب الميالي –قانون العنف األسري والمادة األولى 

 هند عباس –العنف في زمن كورونا 

 مالحظة على مشروع قانون العنف األسري  21كتلة نيابية تؤّشر

 

 صحيفة المدى 

 ثوابت أحكام اإلسالم والعنف األسري 

 اليونسيف قلقة من العنف.. تعنيف األطفال في ظل كورونا

 لم يكتِف بالموت.. كورونا يحّول البيوت إلى ساحات حرب

 األطفال ألف دعوى عنف ضد 16مجلس القضاء األعلى العراقي: أكثر من 

 نساء ينظمن صراًخا جماعًيا احتجاًجا على العنف وعدم المساواة 

 تقرير يكشف المناطق التي شهدت أكثر حاالت العنف المنزلي؟

 فرض الحجر % بعد 50جائحة العنف األسري تزداد 

 الحجر المنزلي يعّمق الخالفات داخل العائالت غير المستقرة

 قضية مالك تحّرر قصص النساء الُمعنفات في العراق

 ا حصل لمالك الزبيدي يمكن أن يحصل في كل أسرةناشطات في مجال حقوق المرأة م

 العنف ضد المرأة في المجتمع العراقي
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