
كث��راً م��ا اأزال در�س الرتبية الفني��ة، الغبار، عن 
مواهٍب �ضت��ى، لتلمع كالربق يف ف�ض��اء الفنون. 
مقرتن��ًا ب��ذات مدر�س امل��ادة، وثقافت��ه، وح�ضه 
باجلماليات، اأو مبتعداً عنه ملجرد كونه ف�ضحة ال 
تتعدى ال� 45 دقيقة من حياة الطالب املدر�ضية، 
لي�ضرب غور موهبته، ويبحث يف اعماق نف�ضه عما 
خب��اأ اخللق به م��ن نزعة مو�ضيقي��ة او متلونة او 
حت��ى تخطيطية، ق��د حتدد م�ضتقبل��ه منذ نعومة 
اأظاف��ره، او ق��د تك�ض��ف ع��ن طبيعت��ه التطبيقية 
البعي��دة ع��ن م�ض��ار الفن، ودرب��ه، لتك��ون بذاك 
منفعة ال �رضَر. در�س الرتبية الفنية الذي انحرف 
ع��ن م�ضاره لي�ضب��ح �ضاغراً، وتب��دده �ضنوات من 
اإهم��ال الفن��ان ونتاج��ه، ال يقل قيم��ًة عن مواد 
مث��ل الرتبية احلياتي��ة وال عل��وم الفيزياء، لكنه 
قَل عنه��ا بالن�ضب��ة لتوزيع احل�ض���س الدرا�ضية، 
واالهتم��ام قب��ل البدء بع��ام درا�ض��ي جديد ومع 

نهاي��ة الع��ام احلايل الب��د من ت�ضخي���س بع�س 
نق��اط ال�ضعف يف املناه��ج املدر�ضية لكي تقف 
عليه��ا وزارة الرتبي��ة وتعاجله��ا م��ن اجل واقع 
تعليم��ي اأف�ضل ال �ضيما وان ه��ذا الدر�س من اول 
ا�ضب��اب التخل���س م��ن الطاق��ة ال�ضلبي��ة وتنمية 

القدرات الذهنية للطلبة 
اجلورنال التقت مع من يهمهم االمر وكان راأيهم 

التايل : 
اأ�ضه��ل  املهم��ة  تك��ون  االبتدائي��ة  املراح��ل  يف 
الأن التلمي��ذ فيه��ا ينبهر بكل ما ي��راه من ر�ضوم 
واأعمال يدوية وبالتايل يكون اجلهد اقل، عن هذا 
االأم��ر يتحدث ال�ضيد "حي��در عبد الكرمي" - معلم 
تربية فنية يف مدر�ضة الطائية االبتدائية- بثقة 
عن مادته حيث يقول "انا فنان ت�ضكيلي تعودت 
امل�ضارك��ة يف املعار���س وبالت��ايل مل يك��ن من 
ال�ضع��ب عل��ي تدري�س امل��ادة وتلقينها للتالميذ 

الأن الطف��ل يك��ون م�ضدودا للدر���س بل اأالحظ يف 
عيون التالميذ رغبة �ضدي��دة يف ا�ضتمرار الدر�س 
وال يخرج��وا من ال�ضف عند انته��اء الدر�س رغم 
اأين اأقدم اأف��كارا ب�ضيطة ولكن اأعمارهم ال�ضغرة 

تراها اأ�ضياء كبرة.
وتاب��ع ، املدار���س االأهلي��ة تهت��م ب�ض��كل خا�س 
به��ذه الن�ضاطات �ضواء املو�ضيق��ى ام الر�ضم كون 
الن�ضاطات هذه ت�ضاع��د الطالب على ان يتخل�س 
م��ن الطاقة ال�ضلبي��ة ومن �ضغط باق��ي الدرو�س 
كما انه��ا ف�ضحة غالبا ما تك��ون مثمرة وتك�ضف 
ع��ن مواهب واع��دة فهناك عدد كب��ر من الطلبة 
يكت�ضف��ون يف هكذا درو�س مواهبهم واإمكاناتهم 

ورمبا يجدون اأنف�ضهم يف هذا املجال .
بينم��ا ق��ال " حميد غ��امن" مدر���س يف اعدادية 
اأربد للبنني الرتبي��ة الفنية �ضاأنها �ضاأن اأي در�س 
اآخ��ر كاللغة العربية، لو مل حتدد مبنهج ملا متكن 
املدر���س من��ه ولكن فيم��ا يخ�س در���س الرتبية 
الفنية يبق��ى املدر�س حرا ولي�س كباقي الدرو�س 
ولك��ن ال �ض��ر يف حتديد منه��ج ومن��ه ي�ضتنبط 
املدر���س ويحلق باأف��كاره اخلا�ضة ب��دون تقيد، 
فمث��ال لو اأعطين��ا يف املنه��ج مربع��ا فاملدر�س 
ال يتح��دد به��ذا املرب��ع ب��ل يتمكن م��ن التو�ضع 
باأف��كاره لي�ض��ل اىل ر�ض��م البناي��ات العمالق��ة 
الت��ي نراه��ا الي��وم. ويوؤكد: ب��اأن ال��وزارة اأخذت 
تهتم اأخ��را بالرتبية الفنية كدر���س اأ�ضا�ضي بعد 
ان كان مهم�ض��ا من قبل املدار�س واإداراتها التي 
تهتم بالدرو�س املنهجية ال�ضعبة فقط، بينما يف 
دول الغ��رب يكون در���س الرتبية الفنية والرتبية 
الريا�ضي��ة من اأهم الدرو���س ففيها يفرغ الطالب 
مكنوناته ويظهر قدراته ويبتكر ويفكر وي�ضيف: 
عل��ى �ضبي��ل املث��ال يف كلي��ة الفن��ون اجلميل��ة 
هناك عدة اأق�ض��ام وبالتايل ال ميكن خلريج ق�ضم 
امل�رضح ان يدر�س فن��ا ت�ضكيليا وال ميكن خلريج 
ق�ض��م الت�ضمي��م اأن يقوم بعم��ل م�رضحي لذا فان 
وج��ود منهج نظري اأي�ضا �ضي�ضهم يف التقليل من 
العقبات التي يعاين منها مدر�س الرتبية الفنية". 
وتخبط املعلم واملدر�س يف ظل غياب املنهجية، 
وبالت��ايل يقع املدر���س يف حرة م��ن اأمره فهو 
مطالب بتجدي��د الدر�س ب�ضكل دائ��م. اما الطالب 
ام��ني حممد فيب��دو عليه ولع��ه به��ذه احل�ضة اذ 
يتكل��م بحب واندف��اع كبر وا�ضف��ًا حبه حل�ضة 
الرتبية الفني��ة كحبه للعلب الك��رة مع ا�ضدقائه 
ويتمنى ان توفر له املدر�ضة مكان خا�س للر�ضم 
وال��وان وفر�ضاة وا�ضاتذة حمب��ون لهذا الفن لكي 

ير�ضم العامل كما يراه هو. 
يف ح��ني ينفي ب�ضكل قاط��ع االأ�ضتاذ " ليث بدر" 
مدي��ر ق�ض��م الن�ض��اط املدر�ض��ي، اإمكاني��ة و�ضع 
منه��ج مل��ادة الرتبية الفني��ة واأ�ض��ار ،اآلية و�ضع 

منهج متخ�ض�س مبادة الرتبية الفنية �ضعب جدا 
وذل��ك ب�ضب��ب �ضعة تل��ك امل��ادة واعتمادها على 
الثقاف��ة العامة الت��ي ميتلكها املعل��م واملدر�س 
لتلك املادة، م�ضيف��ا ،اإذ باإمكاننا كمتخ�ض�ضني 
وباإم��كان االأ�ضاتذة م��ن حملة ال�ضه��ادات العليا 
يف مادة الرتبية الفنية و�ض��ع النقاط االأ�ضا�ضية 
للمعل��م واملدر���س الت��ي يعتمد عليه��ا يف تلقني 
امل��ادة للط��الب ولك��ن ال ميكن التحدي��د مبنهج 
واحد وم��ن هنا عل��ى املدر���س ان يدر�س طالبه 
مث��ال نبذة عن تاريخ الف��ن وكيفية ن�ضوئه وهذه 
تعت��رب معلوم��ات عام��ة ميك��ن تدري�ضه��ا لكافة 
املراح��ل، وه��ذا ال ميكن اخت�ض��اره يف منهج اذ 
توجد جملدات خمت�ضة بهذا ال�ضاأن. اإذن فاملنهج 
يف الرتبي��ة الفنية ه��و عبارة ع��ن روؤو�س نقاط 
ن�ضعها، اما الباقي فهو يعتمد على ثقافة املعلم 
واملدر�س، وال بد لهم من تطوير اأنف�ضهم ومتابعة 

كل تط��ورات الفن خا�ض��ة بوجود االنرتنت الذي 
اخت�رض امل�ضافات على اجلميع ومن خالله ميكن 
للمعل��م واملدر���س تطوير قدرات��ه واالإطالع على 

كل ما هو جديد.
 الطالب��ة اآي��ة حمي��د ذات الع���رض �ضن��وات تقول، 
اأحب در�س الفنية الأنني اأجد نف�ضي فيه واأمار�س 
الهواي��ة الت��ي اأحبه��ا واحت��رر في��ه م��ن �ضغ��ط 
الدرو���س الباقية ، م�ضيف��ة ، اأنا وباقي زميالتي 
ن�ضتمت��ع كث��را اأثناء الر�ض��م والتلوي��ن وتطبيق 
ااِلأ�ض��كال الت��ي تعلمنا اإياها املعلم��ة ويف العام 
املا�ض��ي ح�ضلت على املرك��ز االأول يف املدر�ضة 
�ضم��ن مهرج��ان اأٌقمن��اه للن�ضاط��ات االأبداعي��ة 
واالأبت��كارات التي من املمك��ن ان نح�ضل عليها 

عن طريق قطع الكارتون 
وتتاب��ع، اأمتن��ى ان تك��ون هن��اك م�ضاح��ة اأكرب 
لدرو���س الفنية ففي اليوم ال��ذي يكون لدينا فيه 

ح�ضة فنية ناأتي وكلنا ن�ضاط وحب للدرا�ضة.
 من وجهة نظر علماء النف�س 

ي��رى علم��اء النف���س ان الن�ضاط��ات الال�ضفي��ة 
ت�ضاعد يف حتقي��ق االهداف الرتبوي��ة املن�ضودة 
كذل��ك  مه��ارات وخ��ربات جدي��دة  واكت�ض��اب   ،
الرتويح عن النف�س وجتدي��د حيويتها وا�ضتثمار 
وقت الف��راغ لدى التالميذ واتاح��ة الفر�ضة لهم 
لالبت��كار واالإنت��اج كم��ا ت��درب التالمي��ذ على 
االعتماد عل��ى اأنف�ضهم ، وتعويده��م حب النظام 
، وغر�س الثق��ة يف نفو�ضهم ، والتعاون مع الغر 
ملنفعته��م ومنفع��ة جمتمعه��م وتنمي��ة العادات 
العام��ة كاالأمانة ، واالجتهاد ، والطموح وتنمية 
االجتاه��ات املنا�ضب��ة نحو العمل ل��دى التالميذ 
وحبه��م ل��ه وتقديره��م للعامل��ني ب��ه وا�ضع��ال 
روح احلما�س ل��دى التالميذ عن طريق املناف�ضة 

اجلميلة يف العمل الذي يقومون به.

 

االكادميي��ة والنا�ضط��ة يف جم��ال حق��وق امل��راأة 
الدكت��ورة ب���رضى العبيد،  قال��ت ما يوؤ�ض��ف له اأن 
قوانينن��ا ال تن�ضف املراأة نهائيا، بل اإنها بالعك�س 
ت�ضج��ع على العنف �ضدها وحتم��ي اجلاين مرتكب 
العن��ف �ضده��ا قانون��ا، بل ويف بع���س املواد من 
ل�ضن��ة   )111( رق��م  العراق��ي  العقوب��ات  قان��ون 
1969 يع��د ا�ضتخدام العنف �ض��د املراأة حقا من 
حق��وق الرجل وال يعد جرمي��ة ارتكابه هذا العنف، 
واأي�ض��ا يف ح��ال جت��رمي الفعل يعد ع��ذرا  خمففا، 
مثل ه��ذا التخاطب يف جمال اجل��رم املرتكب �ضد 
امل��راأة وال��ذي ي�ض��كل جرم��ا دولي��ا وه��ي جرائم 
تقبله��ا قوانينن��ا الوطني��ة وجتعلها حق��ا او عذرا 
خمفف��ا، ويك��ون ه��ذا ه��و االنخفا���س املجتمعي 
يف الدول��ة، الدميقراطي��ة يف ال��دول تقا���س مبدى 
االح��رتام للن�ضاء فيها واعطائها حقوقها وحفظها 
له��ذه احلقوق، فاذا كان ه��ذا هو املقيا�س العاملي 
للدميقراطية فانه من امل�ضتغرب ان تخاطب دولتنا 

املراأة بهذا ال�ضكل.
 واأ�ضاف��ت العبيدي، وهذا ما �ضعينا له منذ 2003 
وم�ضتم��رون ب��ه حل��ني تعدي��ل القوان��ني العراقية، 
وقدمت جلنة املراأة واالأ���رضة والطفولة اىل جمل�س 
الن��واب مبوجب كتاب ر�ضمي �ضادر من املفو�ضية 
العلي��ا حلق��وق االن�ض��ان يف كان��ون الث��اين العام 
2015 درا�ضة كاملة ملقرتح ي�ضتند اىل املادة)4( 
فق��رة)3( من قان��ون املفو�ضي��ة رق��م)53( ل�ضنة 
يتعل��ق  م��ا  يف  حم��اور  اأربع��ة  يت�ضم��ن   2008
بالت�رضيع��ات اخلا�ض��ة بامل��راأة ت�ضم��ل م��ا يج��ب 
تعديله، وم��ا يجب اإلغاوؤه، وما يج��ب تفعيله، وما 
يجب تنفي��ذه من القوانني والت�رضيع��ات العراقية، 
ولك��ن لالأ�ض��ف فمنذ كانون الث��اين 2015 ولغاية 
االآن مل حت��رك جلن��ة امل��راأة واالأ���رضة والطفول��ة 
�ضاكن��ا جتاه ه��ذه القوانني، وه��ي ملزمة مبوجب 

قانون املفو�ضية بالتحرك باجتاه القوانني.
حمرم �رضعا

من جهته اأو�ضح الباحث االإ�ضالمي وا�ضتاذ احلوزة 
العلمي��ة ال�ضي��د عم��اد املو�ض��وي، وقف��ت ال�رضيعة 
اال�ضالمي��ة موقف��ا م�ضاندا للم��راأة لكونه��ا �ضقيقة 
للرج��ل، وال ف��رق ب��ني الرجل وامل��راأة يف املنظور 
اال�ضالم��ي والدلي��ل على ذلك قوله تع��اىل )يا اأيها 
النا���س اإن��ا خلقناك��م من ذك��ر واأنث��ى وجعلناكم 
اهلل  عن��د  اأكرمك��م  اإن  لتعارف��وا  وقبائ��ل  �ضعوب��ا 

اأتقاكم(، اإذن الت�ضنيف احلياتي بني اأن كل اإن�ضان 
ي��وؤدي دوره يف احلي��اة الدنيا، لذا جن��د اأن م�ضاألة 
املراأة يف ال�رضيعة اال�ضالمية ال تختلف عن الرجل 
اأب��دا من حيث طلب العل��م قال الر�ضول )�س( )طلب 
العل��م فري�ضة على كل م�ضل��م وم�ضلمة( وكذلك من 
حي��ث ال��دور االجتماع��ي فاملراأة عليه��ا ان توؤدي 
نف���س ال��دور االجتماعي الذي يوؤدي��ه الرجل بدون 

اي فارق«.
واأ�ض��اف املو�ضوي، ما زالت النظرة الدونية للمراأة 
يف جمتمعاتن��ا العربي��ة باخل�ضو���س واال�ضالمية 
عل��ى العموم تنظ��ر بغلب��ة الثقاف��ة الذكورية على 
املراأة، وهذا فيه خمالفة �رضيحة ملا جاء به ر�ضول 
اهلل )�س( هذه املخالف��ة التي جاءت لتف�رض بع�س 
الن�ضو���س تف�ض��را خاطئا كاإج��ازة القراآن �رضب 
امل��راأة ولكن يف املعن��ى لي�س ال���رضب املتعارف 
علي��ه اجتماعيا مثل قوله تع��اىل )و�رضب اهلل لنا 
مث��ال( ولذل��ك علينا فهم االم��ور فهم��ا حقيقيا او 
فه��م بع���س املفاهيم اخلاطئ��ة عن امل��راأة عندما 
قي��ل اإن املراأة عورة واملراد م��ن العورة امل�ضتقبح 
اظهارها وه��ذا خطاأ، ومعنى الع��ورة بالن�ضبة اىل 

امل���رضع اال�ضالمي هو ال�ضيء الذي يجب اأن ي�ضان 
او يحفظ.

وب��ني املو�ض��وي، اأن العن��ف �ض��د امل��راأة حم��رم 
�رضع��ا؛ من حي��ث ال�ضب��اب فال���رضع اال�ضالمي مل 
ي�ضم��ح ب�ضباب امل�ضل��م لزوجته لذلك ق��ال الر�ضول 
)���س( )�ضباب املوؤمن ف�ضق( وكذلك �رضبها �رضبا 
مربح��ا، الن اال�ضالم احرتم املراأة احرتاما ال مثيل 
ل��ه عندما قال الر�ضول )�س( )م��ا اأكرمها اإال كرمي 
وما اأهانه��ا اإال لئيم(، واأو�ضى كذل��ك بال�ضعيفني 
اليتي��م وامل��راأة اذ ان هن��اك ن�ضو�ض��ا كث��رة يف 
الثقاف��ة اال�ضالمي��ة ولكنه��ا مل تفع��ل، لي�س هناك 
من يفعلها مثل و�ضائل االعالم اخلجولة والك�ضولة 
التي ان�ضغلت مبيادين اأخرى وتركت هذا االمر دون 
تثقي��ف جمتمعاتنا ما ه��ي املراأة؟ واأخ��ذ البع�س 
منهم يطلب من املراأة ال�رضقية ان تكون ن�ضخة من 
امل��راأة الغربي��ة وان تن�ضلخ من تاريخه��ا وتراثها، 
يف ح��ني اأن امل��راأة ال�رضقي��ة له��ا خ�ضو�ضيته��ا 
فه��ي املدافعة ع��ن اأبنائها وزوجه��ا وقيمها، وقد 
اأثبت��ت التج��ارب اأن اأغلب موؤ�ض�ضاتن��ا االجتماعية 

والثقافية والرتبوية متكا�ضلة عن دعم املراأة.

وتاب��ع املو�ض��وي: نح��ن بحاج��ة اىل مناب��ر حرة 
تعرف امل��راأة حقوقه��ا وكيفية املحافظ��ة عليها، 
نحت��اج اأن تع��زز مناهجنا الدرا�ضي��ة بكتب تعرف 
بحق��وق امل��راأة وكيفي��ة التعامل معه��ا، واأن تهتم 
والتعري��ف  امل��راأة  مبوا�ضي��ع  االع��الم  و�ضائ��ل 
باأدواره��ا ومكانته��ا، واأن تركز الدرام��ا العراقية 
على املراأة العراقية وبطوالتها على مدى التاريخ، 
وان ن�ضل��ط االنظار على توف��ر احلماية القانونية 
له��ا من �ضوء تعامل الرجل معه��ا، وعلى املراأة ان 
تخل��ع رداء اخل��وف والظلم وتلب���س رداء ال�ضجاعة 
والثق��ة بالنف���س وتطال��ب بحقوقه��ا م��ع الرج��ل 

مطالبة بالتي هي اأح�ضن.
املنظومة احلقوقية الكونية

يف �ضياق مت�ضل قال اأ�ضتاذ علم االجتماع الدكتور 
حمم��د عبد احل�ض��ن، تعد حالة العن��ف من احلاالت 
االإ�ضكالي��ة يف العدي��د من املجتمع��ات االإن�ضانية، 
ولع��ل حالة العنف �ضد امل��راأة تتنا�ضب طرديا مع 
م��دى الو�ضع ال��ذي عليه هذه املجتمع��ات، اي اأن 
حت���رض املجتم��ع ومدنيت��ه وحر�ضه عل��ى تطبيق 
املنظوم��ة احلقوقية الكونية املتمثل��ة باتفاقيات 

حق��وق االإن�ضان، ومراع��اة القوان��ني املدنية التي 
تنظ��م طبيعة العالقة بني االأف��راد هو اأمر املجتمع 
م��ن ذك��ور واإناث مبا ه��م كاأفراد، وه��و اأمر يلعب 
دورا مهم��ا وفاع��ال يف احل��د م��ن العن��ف املوجه 
للفئ��ات اله�ض��ة يف املجتم��ع واملتمثل��ة بامل��راأة 
والطف��ل.. واذا م��ا كان العن��ف �ض��د امل��راأة متعدد 
اال�ضب��اب والعوامل فاإن احلل��ول واملعاجلات التي 
يفرت���س ان تتخ��ذ للحد من هذه الظاه��رة ال�ضلبية 
عل��ى الف��رد واجلماع��ة واملجتم��ع، تتطل��ب جملة 
م��ن االج��راءات املتعا�ض��دة واملت�ضان��دة من اجل 
الو�ض��ول اىل اله��دف املن�ض��ود وهو احل��د من هذه 
الظاهرة ال�ضلبية. وا�ضاف عبد احل�ضن، ولعل علماء 
االجتم��اع يجمعون على عن���رض الرتبية والتن�ضئة 
االجتماعي��ة الت��ي تخلق حال��ة التماي��ز فيما بني 
االف��راد الذكور واالناث، او تبيح وت�رضعن ممار�ضة 
العنف �ضد االآخر،  وهذا يعني اإعادة النظر باأمناط 
الرتبي��ة االجتماعية، التي يفرت�س اأن تكون مبنية 
عل��ى ا�ضا���س امل�ض��اواة يف احلق��وق والواجب��ات، 
واهمي��ة دور كل منه��ا يف ال�ضاح��ة االجتماعي��ة، 
وما ميك��ن ان تقوم ب��ه املراأة او تقدم��ه ملحيطها 
االجتماع��ي، كم��ا ان االم��ر يتطلب اعط��اء املزيد 
م��ن احلرية والفر���س وتو�ضعة اخلي��ارات اأمامها، 
ومن جانب اآخ��ر فاإن املوؤ�ض�ضات امل�ضاندة لالأ�رضة 
يفرت���س اأن تاأخذ دورها مث��ل املدر�ضة التي تاأخذ 
عل��ى عاتقه��ا تربي��ة االأف��راد عل��ى اح��رتام االآخر 
وامل�ضارك��ة وامل�ض��اواة واأداء االدوار االجتماعية، 
فاملناه��ج الدرا�ضي��ة يج��ب اأن توؤكد عل��ى احرتام 
االخ��ر وان احلي��اة االجتماعية تنطل��ق من م�ضلمة 
امل�ضارك��ة ب��ني االف��راد بحي��ث ان كل واحد منهم 
يوؤدي م��ا عليه من واجبات بح�ض��ب الوظيفة التي 

ي�ضغلها والدور الذي يوؤديه.
واأو�ضح عبد احل�ضن، هذا االمر ينطبق على املوؤ�ض�ضة 
الديني��ة التي يج��ب ان توظف الن���س الديني الذي 
ياأم��ر بالع��دل وامل�ض��اواة وم�ضاع��دة ذي القرب��ى 
واحل��ب والت�ضامح وامل�ضاع��دة، وحرمة ايذاء االآخر 
او الت�ضب��ب ل��ه باأي �رضر �ض��واء اأكان ه��ذا ال�رضر 
مادي��ا او معنوي��ا، و�ض��وال اىل اإ�ضاع��ة املفاهي��م 
االن�ضانية واالخالقية التي ت�ضهم يف بناء املجتمع 
واال���رضة، ومع ذلك ف��اإن هذه اخلط��وط املتوازية 
من العمل االجتماع��ي والرتبوي ال ميكن اأن توؤتي 
اأكله��ا ب�ض��ورة مثالية م��ا مل تكن هن��اك منظومة 
قانوني��ة فاعلة ت�ض��كل حلفا متكام��ال ما بني  كل 
م��ا ذكر ورادع جزائي من �ضاأن��ه ان يفعل عنا�رض 
العم��ل االجتماعي، لي�ضكل ثقاف��ة جمتمعية تطبق 

من غر عناء او تكلف يف ال�ضاحة االجتماعية.

التربية الفنية.. 
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المرأة العراقية.. بانتظار تشريع قوانين منصفة لمناهضة العنف ضدها
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اأطلقت احلكومة العراقية 
هذا العام حملة من اأجل 

مناه�ضة العنف �ضد 
املراأة العراقية التي 

تعر�ضت اىل انتهاكات 
�ضكلت �ضورا ب�ضعة 
للعنف �ضدها ما اأثر 

ب�ضكل كبري على كيانها 
خا�ضة بعد احتالل 

“داع�ش” ملحافظة نينوى 
وممار�ضته اأب�ضع جرائم 

العنف �ضد املراأة، وي�ضكل 
العنف �ضد املراأة ظاهرة 

�ضلبية و�ضد حقوق 
الإن�ضان وهي منت�ضرة 
يف عدد من املجتمعات 

ول تتقيد بحدود اإقليمية 
اأو دينية.
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