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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والمحلیة الى تدني مستویات تشیر أغلب الدراسات واإلحصاءات الجنائیة العالمیة واإلقلیمیة 

الجریمة عند النساء مقارنة بإجرام الرجل ، وقد عزا علماء اإلجرام ذلك الى أسباب مختلفة منھا 
بیولوجیة ونفسیة وإجتماعیة ، لكن الدراسات المعاصرة أكدت إن معدالت الجریمة عند النساء بدأت 

كانت حكراً على الرجال ، وكان للتغیرات بالتصاعد ، كما أظھرت إقترافھا أنماطاً إجرامیة جدیدة 
أإلجتماعیة وأإلقتصادیة والتكنلوجیة والظروف غیر أإلعتیادیة التي مرت بھا أغلب المجتمعات 

  ٠تأثیرھا الكبیر في زیادة إجرام المرأة كماً ونوعاً 
وفي العراق ونتیجة لما مر بھ من إضطراب سیاسي وإجتماعي عام وحروب متتالیة وإحتالل 

نبي، قد أثرت تأثیراً كبیراً في بنائھ االجتماعي واالقتصادي وعلى مختلف جوانبھ األخرى قد أج
فرض واقعاً جدیداً على المرأة أخرجھا من بیتھا وجعلھا المعیل ألسرتھا بعد أن كانت المربیة 

في بعض وألجأتھا الحاجة  إلى ممارسة أسالیب ملتویة ومخالفة للقانون والعرف االجتماعي ودفعتھا 
األحیان إلى إستخدام العنف بدافع االنتقام أو بدافع الحاجة  المادیة وبشكل یتقاطع مع طبیعة المجتمع 

ھذا الوضع العراقي المحافظ ومع ماعرف عن المرأة العراقیة من إلتزام بقواعد السلوك السوي ، و
ھو ماحفز الباحث الى تقصي أسباب ھذه الظاھرة أإلجرامیة في المجتمع العراقي ، والتحقق من 
طبیعة إجرام المرأة في ظرف مابعد الحرب ، ومدى إختالف ھذه الجرائم عن أنماط الجرائم 

  ٠المرتبكة من قبلھا قبل الحرب 
نزیلة من النساء المودعات في ) ٢٠٠( فقد أجرى الباحث دراسة میدانیة على عینة عشوائیة ضمت

قسم إصالح النساء في منطقة الكاظمیة ببغداد وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج لعل من 
  ـ:أھمھا 

كان لظروف الحرب واإلحتالل أألجنبي وعدم أألستقرار أإلجتماعي واإلقتصادي-١
بصورة عامة والنساء بصورة للمجتمع العراقي إنعكاساتھ الجدیة على سلوك العراقیین 

لدیھم ، أألمر الذي تسبب بحصول خاصة ، حیث أصبح السلوك العنیف أمراً معتاداً 
  ٠تحول في إجرام المرأة بإتجاه اإلجرام العنیف كشریك أو فاعل رئیسي 

أستغلت بعض النساء في القیام ببعض أألنشطة التي تقع ضمن باب الجرائم أإلرھابیة سواء -٢
  ٠و بالترھیب بالترغیب أ

ضوء ما خرج بھ البحث من نتائج ،فانھ من الضروري إن نسدي ببعض التوصیات ، محاولین 
معالجة مشكلة أجرام النساء والتصدي ألثارھا السلبیة على الفرد والعائلة والمجتمع من خالل 

  ـ :المقترحات آالتیة 
التعامل مع األبناء ، ویمكن وجوب توعیة اآلباء واألمھات باألسالیب التربویة الصحیحة في -١

  .أن یتحقق ھذا من خالل أجھزة اإلعالم المختلفة 
إن دور األسرة في التربیة ال یقتصر على مراقبة سلوك أبنائھا داخل البیت ، بل البد من -٢

. التدخل بمعرفة الصداقات التي یرتبط بھا األبناء 


