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 المقدمة :

مهمه فً تشرٌعات الدول بعد وضع اتفاقٌة االمم المتحدة فً عام لقد اكتسبت المرأة مساحة 

، اذ وضعت قاعدة دولٌة على اساسها تم اطالق جمٌع االعالنات والقرارات 1945

والبٌانات الدولٌة التً تستند على المساوات بٌن الرجل والمرأة على جمٌع المستوٌات من 

رٌن العدٌد من القرارات واالتفاقٌات دون تمٌٌز للمرأة. وقد شهد القرن الحادي والعش

والبروتوكوالت التً بشبر كل منها الى وضع المرأة وحقوقها وضرورة وضع 

استراتٌجٌات دولٌة ووطنٌة لحماٌتها من االثار الناجمة عن الصراعات، ذلك ألن المرأة 

 تشكل محور اساسً للحٌاة بكافة جوانبها السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة.

ضٌة المرأة غٌر منفصلة عن القضاٌا االساسٌة االخرى فً المجتمع، لذلك فأن ان ق

المطالبة بدمج المرأة فً العملٌة السٌاسٌة ٌتطلب منها حقا خلق نوع من التوازن المتكافا 

فً العالقة بٌنها وبٌن الرجل من خالل االندماج الكامل فً عملٌة التنمٌة المجتمعٌة و من 

 كاملة فً كافة جوانب الحٌاة.خالل مشاركتها المت
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 اهداف البحث:

 ٌمكن تحدٌد اهداف الدراسة بما ٌاتً:

 . تحدٌد مفاهٌم المشاركة وعملٌة صنع القرار.1

 . اسباب عزوف المراة عن المشاركة فً العمل السٌاسً.2

 . محاولة االستفادة من تجارب مشاركة المراة فً الماضً.3

والقرارات الدولٌة واالستفادة منها فً صٌاغة رؤٌة تساهم فً اٌجاد . دراسة االتفاقٌات 4

 حلول مناسبة.

 ومجلس المحافظات  مجالسمثل  التشرٌعٌة األنشطة جمٌع فً الكوتا نظام تنفٌذ متابعة. 5

 المستوٌات على جمٌع الكوتا واستمرارٌة تنفٌذ، ذلك الى وما الوزراء و مجلس النواب و

 .ومحاولة زٌادتها والتنفٌذٌة القضابٌة
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 فرضية الدراسة :

ٌمكن القول ان البحث ٌستند الى فرض مفاده ان اي توسع للمشاركة السٌاسٌة للمرأة سٌتم 

من خالل الزام الحكومة العراقٌة بتعهداتها الدستورٌة والدولٌة التً سمحت لقدر اكبر من 

وسنحاول خالل البحث االجابة عن المشاركة السٌاسٌة للمرأة فً عملٌة صنع القرار. 

 التساؤالت االتٌة:

 . ما المقصود بالمشاركة السٌاسٌة وعملٌة صنع القرار؟1

 . كٌف ٌمكن تقٌٌم مشاركة المرأة فً عملٌة صنع القرار؟2

 . ما هً اهم القرارات الدولٌة التً تعزز المشاركة السٌاسٌة للمرأة؟3

مٌة البحث واهدافه وفرضٌته الى ثالث مباحث وعلٌه تم تقسٌم الدراسة استنادا الى اه

 سنأتً على ذكرها تباعا.
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 المبحث االول

 اإلطار ألمفاهيمي )المشاركة السياسية وعملية صنع القرار(

 اوال : مفهوم المشاركة السياسية:

ٌمكننةا مةن تعد المشاركة السٌاسٌة مبدأ دٌمقراطً من أهم مبادئ الدولة الوطنٌةة الحدٌثةة، اذ 

ةةز بةةٌن  ٌ الوطنٌةةة الدٌمقراطٌةةة التةةً تقةةوم علةةى المواطنةةة  األنطمةةة خةةالل هةةذا المبةةدأ أن نم

والمساواة فً الحقوق والواجبات من جهة واألنظمة االستبدادٌة و الشمولٌة و التسلطٌة التةً 

تقةوم علةةى االحتكةةار مةةن جهةة اخةةرى، فهةةً محصةةلة نهابٌةة لجملةةة مةةن العوامةةل االجتماعٌةةة 

تصةةادٌة والمعرفٌةةة والثقافٌةةة والسٌاسةةٌة واألخالقٌةةة تتضةةافر فةةً تحدٌةةد بنٌةةة المجتمةةع واالق

اشةةةتهاله، وتحةةةدد نمةةةط العالقةةةات االجتماعٌةةةة  المعنةةةً ونظامةةةه السٌاسةةةً وسةةةماته و لٌةةةات

والسٌاسٌة ومدى توافقهةا مةع مبةدأ المشةاركة الةذي بةات معلمةاً ربٌسةاً مةن معةالم المجتمعةات 

 المدنٌة الحدٌثة.

 :المشاركة السياسية تعريف - أ

بهٌة تحدٌد مفهوم المشاركة السٌاسٌة، ٌقتضً توضٌح المقصود بمصةطلح المشةاركة بصةفة 

انطالقةا ممةا تقةدم  فةان اهةم  .عامة تمهًٌدا لطرح مفهوم المشاركة السٌاسةٌة وبحةث تفاصةٌلها

 (1)التعارٌف الوارده فً مفهوم المشاركة ٌمكن بٌانها وفق االتً: 

أي عمةةل تطةةوعً مةةن جانةةب المةةواطن بهةةدف التةةأثٌر علةةى اختٌةةار المشةةاركة تعنةةى  .1

السٌاسات العامة وإدارة الشؤون العامة أو اختٌار القةادة السٌاسةٌٌن علةى أي مسةتوى، 

 .حكومً كان أو محلً أو قومً

فها على أنها عملٌة تشمل جمٌع صةور اشةتراك أو إسةهامات المةواطنٌن  .2 هناك من ٌعرِّ

مةة أو أجهةزة الحكةم المحلةى أو المباشةرة القٌةام بالمهةام فً توجٌه عمةل أجهةزة الحكو

ةةا،   ًٌ ا أو رقاب  ًٌ ةةا أو تنفٌةةذ  ًٌ ا أو تقرٌر  ًٌ التةً ٌتطلبهةةا المجتمةةع، سةواء كةةان طابعهةةا استشةار

 .وسواء كانت المساهمة مباشرة أو غٌر مباشرة

كمةةا قةةد تعنةةى لةةدى الةةبعض الجهةةود التطوعٌةةة المنظمةةة التةةً تتصةةل بعملٌةةات اختٌةةار  .3

والمشةةروعات  ٌةةادات السٌاسةةٌة وصةةنع السٌاسةةات ووضةةع الخطةةط وتنفٌةةذ البةةرامجالق
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سواء على المستوى الخدمً أو اإلنتاجً، وكذلك على المسةتوى المحلةً أو المسةتوى 

 .القومً
كمةةا تعنةةً المشةةاركة إسةةهام المةةواطنٌن بدرجةةة أو بةةأخرى فةةً إعةةداد وتنفٌةةذ سٌاسةةات  .4

، أو التعةاون مةع األجهةزة الحكومٌةة المركزٌةة التنمٌة المحلٌة، سواء بجهودهم الذاتٌةة

 .والمحلٌة

كما قد تعنى تلك الجهود المشةتركة الحكومٌةة واألهلٌةة فةً مختلةف المسةتوٌات لتعببةة  .5

الموارد الموجودة أو التةً ٌمكةن إٌجادهةا لمواجهةة الحاجةات الضةرورٌة وفًقةا لخطةط 

 .مرسومة وفً حدود السٌاسة االجتماعٌة للجمٌع

 

 المشاركة:انواع  - ب
 

والمشةةةاركة  المشةةةاركة االجتماعٌةةةة، :ٌمكةةةن تقسةةةٌم المشةةةاركة إلةةةى ثالثةةةة أنةةةواع ربٌسةةةة

والمشاركة السٌاسٌة، وإن كانت هناك صعوبة عند الفصل بٌن هذه األنةواع فةً  االقتصادٌة،

ةا، وتةأث  ًٌ ةا، وتةداخلها تةداخالً قو  ًٌ ٌر الواقع العملً، الرتباط هذه األنواع مع بعضها ارتباًطا قو

 .كل نوع فً النوعٌن اآلخرٌن وتأثره بهما تأثًرا كبًٌرا

هةةةً تلةةةك األنشةةةطة، التةةةً تهةةةدف إلةةةى التهلةةةب علةةةى بعةةةض :المشااااركة االاتماعياااة .1

المشكالت العملٌة الٌومٌة، وُتسهم فً تحقٌق قدر من التضةامن والتكافةل بةٌن أعضةاء 

 المجتمع.

التنمٌةة االقتصةادٌة، وذلةك هً مشاركة الجماهٌر فةً مشةارٌع  المشاركة االقتصادية: .2

بالمساهمة فً وضع قراراتها وتموٌلها وتنفٌذها. كما قد تعنً األنشطة التةً تقةوم بهةا 

الجماهٌر؛ لدعم االقتصاد القومً: مثل دفع الضرابب والرسوم وغٌرها، كما قد تعنى 

أن ٌقوم الفرد بضبط إنفاقه، بحٌث ٌكون استهالكه فً حةدود دخلةه، إذ ٌسةمح لةه ذلةك 

وجةةود فةةابض علةةى الةةدوام ممةةا ٌةةدعم االقتصةةاد الةةوطنً مةةع تةةوفر درجةةة مةةن الةةوعً ب

تجعلةةه ٌقةةاطع التجةةار الةةذٌن ٌهةةالون فةةً رفةةع األسةةعار أو ٌحجبةةون سةةلًعاً معٌنةةة عةةن 

 .المستهلكٌن

وهً موضوع البحةث وتعنةى تلةك األنشةطة اإلرادٌةة التةً ٌقةوم  :المشاركة السياسية .3

مباشر أو غٌر مباشر فً عملٌة اختٌار الحكةام، أو  بها المواطنون بهدف التأثٌر بشكل

كمةا قةد تعنةً المشةاركة السٌاسةٌة،  .التأثٌر فً القرارات أو السٌاسةات التةً ٌتخةذونها

العملٌة التً ٌلعب الفرد مةن خاللهةا دوًرا فةً الحٌةاة السٌاسةٌة لمجتمعةه، وتكةون لدٌةه 

ع، وتحدٌةد أفضةل الوسةابل الفرصة ألن ٌسهم فً مناقشة األهداف العامة لذلك المجتمة

 .إلنجازها، وقد تتم هذه المشاركة مةن خةالل أنشةطة سٌاسةٌة مباشةرة أو غٌةر مباشةرة
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لعةةل اهةةم التعةةارٌف الةةوارده عةةن المشةةاركة السٌاسةةٌة كةةان عنةةد صةةموبٌل هنتنهتةةون 

وجون نلسون )ذلك النشاط الذي ٌقوم به المواطنون العادٌون بقصد التأثٌر فةً عملٌةة 

لحكةةومً سةةواء كةةان هةةذا النشةةاط فردٌةةا أم جماعٌةةا، منظمةةا ام عفوٌةةا، صةةنع القةةرار ا

متواصةةال ام متقطعةةا، سةةلمٌا ام عنٌفةةا، شةةرعٌا ام غٌةةر شةةرعً، فعةةاال ام غٌةةر فعةةال(. 

(2) 

 

 :أشكال ومستويات المشاركة - ت

إن المستوٌات المشاركة فً الحٌاة العامة تختلةف مةن دولةة ألخةرى، ومةن فتةرة ألخةرى فةً 

وٌتوقف ذلك على مةدى تةوفر الظةروف التةً تتةٌح المشةاركة أو تقٌةدها وعلةى الدولة نفسها، 

ٌتفةةق اغلةةب البةةاحثٌن ان هنةةاك اربةةع  .مةةدى إقبةةال المةةواطنٌن علةةى اإلسةةهام فةةً العمةةل العةةام

 (3)مستوٌات للمشاركة السٌاسٌة: 

وهةةو ممارسةةو النشةةاط السٌاسةةً، ٌشةةمل هةةذا المسةةتوى مةةن تتةةوافر  المساتو  اععلاا : .1

شةةروط مةةن سةةتة: عضةةوٌة منظمةةة سٌاسةةٌة والتبةةرع لمنظمةةة أو مرشةةح  فةةٌهم ثالثةةة

وحضةةور االجتماعةةات السٌاسةةٌة بشةةكل متكةةرر والمشةةاركة فةةً الحمةةالت االنتخابٌةةة 

وتوجٌه رسةابل بشةأن قضةاٌا سٌاسةٌة للمجلةس النٌةابً ولةذوي المناصةب السٌاسةٌة أو 

ة المحٌطةة للصحافة والحةدٌث فةً السٌاسةة مةع أشةخاج خةارج نطةاق الةدابرة الضةٌق

 .بالفرد

ٌشمل هذا المستوى الذٌن ٌصوتون فةً  المهتمون بالنشاط السٌاسً، المستو  الثاني: .2

 .االنتخابات و ٌتابعون بشكل عام ما ٌحدث على الساحة السٌاسٌة

وٌشةةمل مةةن ال ٌهتمةةون بةةاألمور  الهامشةةٌون فةةً العمةةل السٌاسةةً المسااتو  الثالااث: .3

ل السٌاسً وال ٌخصصون أي وقت أو مةوارد لةه، السٌاسٌة وال ٌمٌلون لالهتمام بالعم

وإن كان بعضهم ٌضطر للمشةاركة بدرجةة أو بةأخرى فةً أوقةات األزمةات أو عنةدما 

 .ٌشعرون بأن مصالحهم المباشرة مهددة أو بأن ظروف حٌاتهم معرضة للتدهور

ا، هم أولبك الذٌن ٌعملون خارج األطةر الشةرعٌة  المستو  الرابع: .4  ًٌ المتطرفون سٌاس

 .لقابمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة، إذ ٌلجبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةون إلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى أسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالٌب العنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةفا

إن الفرد الذي ٌشعر بعداء تجاه المجتمةع بصةفة عامةة أو تجةاه النظةام السٌاسةة بصةفة 

خاصة، إمةا أن ٌنسةحب مةن كةل أشةكال المشةاركة وٌنضةم إلةى صةفوف الالمبةالٌن او 

 .ٌتجه إلى استخدام صور من المشاركة التً  تتسم بالحدة والعنف
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 :مراحل للمشاركة - ث

ٌنةةةدرج هةةةذا االهتمةةةام مةةةن مجةةةرد االهتمةةةام أو متابعةةةة االهتمةةةام  االهتماااام السياساااي: .1

بالقضةةاٌا العامةةة وعلةةى فتةةرات مختلفةةة قةةد تطةةول أو تقصةةر، باإلضةةافة إلةةى متابعةةة 

األحداث السٌاسٌة؛ حٌث ٌمٌةل بعةض األفةراد إلةى االشةتراك فةً المناقشةات السٌاسةٌة 

العمةةل، وتةةزداد وقةةت األزمةةات أو فةةً أثنةةاء مةةع أفةةراد عةةابالتهم أو بةةٌن زمالبهةةم فةةً 

 .الحمالت االنتخابٌة

المقصود هنةا هةو المعرفةة بالشخصةٌات ذات الةدور السٌاسةً فةً  المعرفة السياسية: .2

المجتمةةع علةةى المسةةتوى المحلةةً أو القةةومً مثةةل أعضةةاء المجلةةس المحلةةً وأعضةةاء 

 .مجلس الشعب والشورى بالدابرة، والشخصٌات القومٌة كالوزراء

ٌتمثةةل فةةً المشةةاركة فةةً الحمةةالت االنتخابٌةةة بالةةدعم والمسةةاندة  لتصااويت السياسااي:ا .3

 .المادٌة من خالل تموٌل الحمالت ومساعدة المرشحٌن أو بالمشاركة بالتصوٌت

تتمثةةةةل فةةةةً االتصةةةةال بةةةةاألجهزة الرسةةةةمٌة وتقةةةةدٌم الشةةةةكاوى  المطالااااب السياسااااية: .4

 .طوعٌةوااللتماسات واالشتراك فً األحزاب والجمعٌات الت

 

 :متطلبات المشاركة السياسية الفاعلة - ج

تتطلب المشاركة ضرورة توافر عدد مةن العوامةل التةً تزٌةد مةن فاعلٌتهةا، وتضةمن بقاءهةا 

 .واستمرارها، كما تساعدها على تحقٌق أهدافها بما ٌدفع بمعدالت التنمٌة الشاملة

 

 

 

 

 

 

 

 (4)وأهم هذه المتطلبات: 

واالحتٌاجةةةات األساسةةةٌة للجمةةةاهٌر مثةةةل الهةةةذاء ضةةةرورة ضةةةمان تةةةوفٌر المتطلبةةةات  .1

من  والكساء والمسكن المالبم والصحة والتعلٌم وفرج العمل وحرٌة التعبٌر وغٌرها
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االحتٌاجات التً تحقق اإلشباع المادى والنفسى لإلنسان وتتٌح له قةدًرا مةن االسةتعداد 

 .للمشاركة فً الحٌاة العامة داخل وطنه

ٌر بأبعةاد الظةروف السٌاسةٌة واالقتصةادٌة واالجتماعٌةة ارتفاع مسةتوى وعةً الجمةاه .2

ٌُكتسب هةذا الةوعى إمةا عةن طرٌةق سةعً األفةراد لبلةو  هةذا  التً ٌمر بها المجتمع، و

القدر المطلوب من المعرفة أو عن طرٌق الوسابل المختلفة لتكوٌن الرأي العةام داخةل 

الثقافةةة والتعلةةٌم أو المجتمةةع مثةةل المؤسسةةات الحكومٌةةة العاملةةة فةةً مجةةال اإلعةةالم و

المؤسسةةةةات غٌةةةةر الحكومٌةةةةة كالنقابةةةةات المهنٌةةةةة والعمالٌةةةةة والجمعٌةةةةات الخاصةةةةة 

 .واالتحادات. باإلضافة إلى األحزاب السٌاسٌة

الشةةعور باالنتمةةاء للةةوطن وإحسةةاس المةةواطنٌن بةةأن مشةةاركتهم فةةً الحٌةةاة السٌاسةةٌة  .3

 .وٌة فً هذا الوطنواالجتماعٌة واالقتصادٌة للمجتمع تمثل واجًبا تفرضه العض

االٌمةةان بجةةدوى المشةةاركة، إذ إن إحسةةاس المةةواطن بأهمٌةةة المشةةاركة وفاعلٌةةة هةةذه  .4

المشاركة وسرعة استجابة المسؤولٌن ٌعمق من شعوره بجةدوى مشةاركته ومردودهةا 

 .المباشر على تحسٌن صورة حٌاته وحٌاة اآلخرٌن داخل المجتمع

ً مةن خةالل اإلعةالم الجٌةد عةن الخطةط وضوح السٌاسات العامة المعلنةة، وذلةك ٌتةأت .5

 .واألهداف، ومدى مالبمتها إلحتٌاجات المواطنٌن

إٌمان القٌادة السٌاسٌة واقتناعها بأهمٌة مشاركة الجماهٌر فةً صةنع وتنفٌةذ السٌاسةات  .6

العامة وإتاحة الفرصة لدعم هذه المشاركة من خالل ضمان الحرٌةة السٌاسةٌة وإتاحةة 

عبٌةر عةن  مةالهم وطموحةاتهم ورأٌهةم فةً قضةاٌا مجتمعةاتهم المجال أمام الجماهٌر للت

ومشكالته ومناقشة تصةرٌحات المسةؤولٌن والقةوانٌن العامةة سةواء داخةل البرلمةان أو 

عبةر الصةةحف او فةةً النةدوات العامةةة فةةً ظةةل منةاض  مةةن دون تعرضةةهم ألي مسةةابلة 

 .قانونٌة

ود الوسةةةابل وجةةةود التشةةةرٌعات التةةةً تضةةةمن وتؤكةةةد وتحمةةةً المشةةةاركة. كةةةذلك وجةةة .7

واألسالٌب المتنوعة لتقدٌم وعرض اآلراء واألفكار واالقتراحات بوضوح تام وحرٌةة 

كاملة مع توافر األسالٌب والوسابل واألدوات التةً تسةاعد علةى توصةٌل هةذه األفكةار 

 .والتً تضمن وصول هذه المشاركات لصانع القرار

واء فةةً الحكومةةة أو فةةً وجةةود بةةرامج تدرٌبٌةةة للمتواجةةدٌن فةةً مواقةةع المسةةؤولٌة، سةة .8

المؤسسةةةات غٌةةةر الحكومٌةةةة فةةةً المجتمةةةع بهٌةةةة تةةةدرٌبهم علةةةى مهةةةارات االسةةةتماع 

واالنصةةات واحتةةرام فكةةر الجمةةاهٌر وكةةذلك علةةى أسةةالٌب اسةةتثارة اهتمةةام الجمةةاهٌر 

 .وتنمٌة قدراتهم على المشاركة

ختٌةار وجود القدوة الصالحة فً كل موقع من مواقةع العمةل ممةا ٌسةتلزم التةدقٌق فةً ا .9

القٌادات والتأكد من وضع الرجل المناسب فً المكان المناسب. فهذه القةدوة الصةالحة 

مةةن شةةأنها أن تكةةون مشةةجعة ولٌسةةت معوقةةة للمشةةاركة، كمةةا ٌفتةةرض فٌهةةا إٌمانهةةا 

 .بإمكانات الشباب ودوره فً عملٌة التنمٌة
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إدارة  الالمركزٌةةة فةةً اإلدارة، ممةةا ٌفسةةح المجةةال أمةةام الجمةةاهٌر لكةةً تشةةارك فةةً .11

 .شؤون حٌاتها، وٌفتح الباب لكل الجهود والمساهمات التً تقدمها الجماهٌر

زٌادة المنظمات التطوعٌة ورفع مستوى فاعلٌتهةا حتةى تهطةً أكبةر مسةاحة ممكنةة،  .11

فتنتشةةر فةةً كةةل مكةةان وفةةً كةةل نشةةاط و ٌكةةون لهةةا دور فاعةةل مةةن خةةالل إتاحةةة 

 .دمة المجتمعصالحٌات أكثر لها، ما ٌجعلها أكثر تأثًٌرا فً خ

تقوٌة دور مؤسسات التنشبة االجتماعٌة والسٌاسٌة مثل األسرة والمدرسةة والجامعةة  .12

والمؤسسات الدٌنٌةة واألحةزاب ووسةابل االتصةال وغٌرهةا، وتشةجٌعها علةى غةرس 

 .قٌم المشاركة لدى الجماهٌر

ضةةةرورة التةةةزام وسةةةابل االتصةةةال بالصةةةدق والموضةةةوعٌة فةةةً معالجةةةة القضةةةاٌا  .13

لمشةةةكالت المختلفةةةة وإفسةةةاح المجةةةال أمةةةام كافةةةة اآلراء واالتجاهةةةات واألحةةةداث وا

 .واألفكار للتعبٌر عن نفسها بهض النظر عن انتماءاتهم الحزبٌة أو المهنٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثانيا: عملية صنع القرار

تعد دراسة عملٌة صنع القرار السٌاسً مدخال مهما فً فهم طبٌعة النظم السٌاسً فً جمٌةع 

دول العةةالم بصةةفة عامةةة، ودول العةةالم الثالةةث بصةةفة خاصةةة. فتحلٌةةل عملٌةةة صةةنع القةةرار 

تكشف عن مدى  دٌمقراطٌة االنظمة الحاكمة فةً العةالم الثالةث ودرجةة تطةور هةذه االنظمةة 

لنخبة الحاكمة ومن هم االشخاج المسٌطرٌن على العملٌةة السٌاسةٌة؟ والتوجهات االساسٌة ل



 

 

 

11 

وكٌف ٌدٌرون الدولة من خالل القرارات السٌاسةٌة المختلفةة ولصةالح مةن؟ واسةالٌب هةؤالء 

 فً صنع واتخاذ القرارات. فالقرارات كما ٌعرفها دٌفٌد اٌستون هً:

ا التوزٌةع السةلطوي للقةٌم فةً )مخرجات النظام السٌاسً اٌا كان شةكله والتةً ٌةتم مةن خاللهة

المجتمةةع سةةواء كانةةت داخلٌةةة أو خارجٌةةة(. كمةةا تعةةرف عملٌةةة صةةنع القةةرار بأنهةةا )عملٌةةة 

االختٌار الواعً بٌن بدابل متاحة وعدٌدة ال ٌخلوا أي منها مةن عنصةر الشةك، ومةن ثةم فةأن 

 اساس عملٌة صنع القرار هً الخٌار بٌن البدابل المتاحة(.

ع القةةرار بصةةفة عامةةة )الكٌفٌةةة التةةً ٌمكةةن مةةن خاللهةةا التوصةةل الةةى كمةةا ٌقصةةد بعملٌةةة صةةن

صٌهة عمل معقولة مةن بةٌن عةدة بةدابل متنافسةة، وكةل القةرارات ترمةً الةى تحقٌةق اهةداف 

 معٌنة او تستهدف تجنب حدوث نتابج غٌر مرغوب فٌها(.

ر وفةةً ضةةوء هةةذه التعةةارٌف ، ٌتضةةح ان لعملٌةةة صةةنع القةةرار بمفهومهةةا العةةام عةةدة عناصةة

 (5)وابعاد اساسٌة ٌمكن ان نوردها فٌما ٌأتً: 

 ان عملٌة صنع القرار هً عملٌة جماعٌة متكاملة. .1

ان المجهود الربٌسً الذي ٌبذله صانعوا القرارات ٌتركز فً تجمٌع الحقةابق المرتبطةة  .2

 بموضوع القرارات ثم تحلٌلها وتقٌٌمها.

ولكةن ٌةاتً ذلةك بعةد فتةرة مةن ان االستقرار على بدٌل معةٌن ال ٌمكةن ان ٌةتم عشةوابٌا  .3

 التقدٌر الكامل لمختلف االحتماالت.

صعوبة المهمة التً ٌحاول صةانعوا القةرار القٌةام بهةا فةً حصةر وتقٌةٌم كافةة العوامةل  .4

 والمتهٌرات ذات الصلة بموضوع القرار فً الواقع العملً.

 صعوبة التنبؤ فً عملٌة صنع القرار. .5

 

 

 

 قرار:العناصر الرئيسية لعملية صنع ال - أ

 (6) ٌمكن بلورة العناصر الربٌسٌة التً تؤثر فً عملٌة صنع القرار بصفة عامة فٌما ٌأتً:

تشةةتمل البٌبةةة الخارجٌةةة علةةى عةةدة ابعةةاد وحقةةابق وضةةهوط  البيئااة الرارايااة للقاارار: .1

ومؤثرات وقد تهٌا امكانٌات معٌنة للحركة والفعل، بٌنما قةد تضةع قٌةودا علةى بعةض 

امكانات التصرف االخرى البدٌلةة. كقاعةدة عامةة ٌمكةن القةول بأنةه كلمةا زاد الضةهط 

االختٌةار من البٌبةة الخارجٌةة انخفضةت فرصةة امكانةات التصةرف وتناقصةت فةرج 

 امام االجهزة المسؤولة عن صنع القرار واتخاذها.
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وتتكةةون هةةذه البٌبةةة مةةن االوضةةاع االجتماعٌةةة السةةابدة ومةةن  البيئااة الدارليااة للقاارار: .2

النظام السٌاسً واالقتصادي للدولة والمنظمةات غٌةر الحكومٌةة  وجماعةات المصةالح 

 واالحزاب السٌاسٌة وغٌرهم.

 لاا  اتراااا قاارار معاايج اةاا مساافلة او موقااف معاايج:الضااطوط الناتاااة عااج الحااااة ا .3

حٌث انه بدون هذه الضهوط ٌصعب تصوره اساسا، بل تنتفً الحاجةة الةى اتخةاذ هةذا 

القرار او غٌره. قد ٌكون ضهط كهذا نابعا مةن االرتبةاط بهةدف معةٌن، وهةو الةذي قةد 

ا ٌرتفةةع او ٌةةنخفض، او ٌزٌةةد وٌقةةل حسةةب قةةوة التصةةمٌم واالصةةرار علةةى انجةةاز هةةذ

 الهدف وتحقٌقه.

تختلةف الهٌاكةل التنظٌمٌةة مةن  طبيعة الهيكل التنظيمي الرسمي لعملية صانع القارار: .4

حٌث درجة تشعبها وتعدد مستوٌاتها واٌضا من حٌث تعقد االجراءات التً تتحكم فةً 

 عالقاتها وتسٌطر على نماذج االتصال والتعامل.

القةرار عةدة جوانةب مةن االهمٌةة  وقد ٌثار بشأن طبٌعة الهٌكل التنظٌمً لعملٌةة صةنع

 اٌضاحها كما ٌاتً:

 .طبٌعة العالقات بٌن السلطة التنفٌذٌة والتشرٌعٌة 

 .طبٌعة العالقة بٌن ربٌس الدولة ومساعدٌه 

 .الوقوف على مدى مركزٌة او عدم مركزٌة صنع السٌاسة العامة للدولة 

 

 

 

 

 

 العوامل المؤثرة عل  صانع القرار: - ب

تعةةد العناصةةر والمتهٌةةرات السةةابق اٌضةةاحها لعملٌةةة صةةنع القةةرار هةةً فةةً مجملهةةا عناصةةر 

مؤثرة اٌضا على العملٌة ذاتها، انما الموقف القراري اي ان كل موقةف حٌةث ٌتطلةب االمةر 

اتخاذ قرار معٌن بشأنه، فان صانع القرار ٌكون خاضعا لمجموعةة مةن المةؤثرات، وبالتةالً 

ٌةع مراحةل عملٌةة صةنع القةرار، ومةن بةٌن العوامةل التةً تةؤثر فةً ٌصبح متأثرا بها فةً جم

 (7)صانع القرار ما ٌلً: 

هةيً مجموعةية مةين الصةيفات التةيً تتعلةيق بشخصةيٌة القابةيد  :الرصائص الشرصية .1

السٌاسةةةيٌة والتةةةيً تةةةيؤثر فةةةيً أسةةةيلوب صيةةةيٌاغته لقيةةةيرارات السٌاسيةةةية الخارجٌيةةةية 

وتعاملييه معهييا. ٌكتسييب القابييد السٌاسيةيً هيةيذه الخصيةيابج عبيةير مراحةل حٌاتةه 
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كةار وروح المهةامرة والسةعً المختلفة ومن هذه الخصابج التسلط والقدرة على االبت

نحو الشةيهرة وتحقٌةيق الةيذات والقةيدرة علةيى مواجهةية الحاليةية الهامضيةية وغٌرهيةيا 

مين الخصيابج. تلعييب هييذه الخصابج دوراً واضةحاً فةً عملٌةة اتخةاذ القةيرارات 

وٌظهير ذليك فيً طرٌقية تعاميل القابيد السٌاسيً ميع مرؤوسةيٌه وكٌفٌةية ردود فعلةيه 

صيرفات األطيراف األخيرى وتأثٌرهيا علٌيه وتسيرعه فيً اتخياذ القيرارات ومدى لت

 .مرونته وتقبله للحلول الوسط

ٌقصةةد بالنظةةام العقٌةةدي لصةةانع القةةيرار النظااام العقائاادل والقيمااي لصااانع القاارار:  .2

مجموعةةية العقابةةيد والقةةيٌم التةةيً تتكةةيون لةةيدى صةةيانع القةةيرار عةةين البٌبةةية الخارجٌةةية 

تمٌيز هيذه العقابيد بيالترابط وعيدم التنياقض فٌميا بٌنهيا حسيب مةيا ٌةيراه صةياحبها وت

بحٌةث تشةةكل لدٌةه نظامةةا عقابةيدٌا بسةةياعده علةيى ضةةيبط المعلومةيات الممكةةين قبولهةةيا 

واسيتٌعابها مين البٌبية الخارجٌية فصيانع القيرار ٌتلقةيى فٌضةيا مةين المعلومةيات مةين 

موثةةيوق مةةين صةةيحتها، ٌةةتم بواسةةطة نظامةةه العقٌةةدي نتٌجةةة  مصةةيادر مختلفةةية غٌةةير

اهتمامه نحو معلومات معٌنة إهمال أو رفض معلومةات أخةيرى. إذ ٌقةوم بتفسةٌر هةذه 

 .المعلومات فً ضوء نظامه العقٌدي ومن ثم اختٌار البدٌل الذي ٌراها مناسبا

نظومةةةية وهةةةً كلمةةةة إنجلٌزٌةةةة معناهةةةا الحرفةةةً معقابةةةدم وتعنةةةيً م :االيدولواياااة .3

التصةةيورات واالعتقةةادات والنظرٌةةات التةةً تبنةةى علٌهةةا حٌةةاة األفةةراد والمجتمعةةات 

تعيةيرف األٌيةيدولوجٌا عليةيى أنهيةيا نسيةيق ميةين  السٌاسةٌة واالقتصةادٌة واالجتماعٌةة.

اآلراء واألفكيةةةةيار والنظرٌيةةةةيات السٌاسيةةةةيٌة والخصوصيةةةةيٌة والدٌنٌةةةةية واألخالقٌةةةةية 

بناءا على ميا ذكير فيإن أٌدولوجٌية متخةيذ القةيرار سةيواء كةيان والجمالٌية والفلسيفٌة. 

فةةةيردا أو فبةةةية لهةةةا دورا مهمةةةيا فةةةً عملٌةةةة صةةةنع القةةةرار فةةةً السٌاسةةةة الخارجٌةةةة. 

فاالٌدولوجٌةةة تسةةهم فةةً تحدٌةةد الكٌفٌةةة التةةً ٌنظةةر بهةةا واضةةعوا القةةرارات إلةةى العةةالم 

وتقٌةيٌمهم بهةيا بمةا ٌنسةيجم  مةع الخارجً وتحدد لهةم األداة التةً ٌفسةروا بهةيا الواقةيع 

 .المبادئ والمفاهٌم التً ٌؤمنون بها

وختاما لهذا الجزء نود االشارة الى ان تقٌٌم القةرار السٌاسةً ٌةأتً مةن تحلٌةل ثةالث مراحةل 

 (8)ربٌسٌة فً عملٌة صنع القرار فً جمٌع النظم، وهً: 

حلةة التمهٌدٌةة التةً تتفجةر وهةً المر المرحلة السابقة عل  صنع القارار: -المرحلة االول  

فٌهةةا مشةةكلة معٌنةةة تتطلةةب حةةال سةةرٌعا او اجةةال او علةةى مراحةةل اٌةةا كانةةت طبٌعتهةةا، وهةةً 

 مرحلة التأمل واالستٌعاب.

وهً مرحلة الدراسةة واالعةداد والبحةث عةن البةدابل  مرحلة صنع القرار: -المرحلة الثانية 

والتقٌٌم والتوصل الى الحل المالبم من خالل هٌكل النظةام السٌاسةً السةابد )شةخج قابةد او 

زعةةٌم ام مؤسسةةات ونظةةام لصةةنع القةةرار(. هةةذه المرحلةةة لةةو عرفةةت بشةةكل كامةةل وتةةوفرت 

رارات السٌاسةٌة. اال انةه فةً الوثابق الالزمة ألسهم ذلةك فةً التقٌةٌم الموضةوعً الشةامل للقة
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حقٌقة االمةر وكمةا اشةار لةذلك )جوزٌةف فرانكةل(، الةى )ان سةٌادة طةابع الهمةوض علةى مةا 

ٌحةةدث داخةةل هةةذه المرحلةةة ٌسةةبب ارتباكةةا شةةدٌدا فةةً التعةةرف علةةى حقٌقةةة مةةا ٌةةتم وٌصةةبح 

 التحلٌل السٌاسً للقرار مبتورا(. وهذه المرحلة تكشف لنا الى حد كبٌةر عةن مةن شةارك فةً

صنع القرار، وفةً اختٌةار البةدٌل االفضةل، وعةدد الةذٌن شةاركوا واالدوار المختلفةة للةبعض 

دون غٌةةرهم لةةو لجمٌةةع مةةن شةةارك، او بعبةةارة اخةةرى تكشةةف هةةذه المرحلةةة عمةةا دار بالفعةةل 

 حتى تم االستقرار على القرار النهابً.

اد والتهٌبةةة للبٌبةةة وهةةً مرحلةةة االعةةد مرحلااة التنفيااا ومااا بعااد القاارار: -المرحلااة الثالثااة 

المحٌطة للتنفٌذ بعد االعالن عن القرار واتخاذ االجراءات المالبمةة لةذلك. ثةم متابعةة القةرار 

المتخذ وتقٌٌم الوضع للتصحٌح واتخاذ اجراءات جدٌدة للتهلب علةى المشةكالت الناجمةة عةن 

 التنفٌذ المتوقع منها او غٌر المتوقع، وهو االمر المعروف بالتداعٌات.

خالل تحلٌل هذه المراحةل الةثالث ٌمكةن تقٌةٌم القةرار ومةدى نجاحةه او اخفاقةه، بصةورة من 

 علمٌة واضحة.

 

 

 المبحث الثاني

 (3002-3002تطورات مشاركة المرأة في صنع وتنفيا القرار )

 أوال: وضع المرأة في مالس الحكم العراقي وتشكيل الحكومة قبل الدستور

حسةب التسلسةل الزمنةً  العةراق هٌبةة إدارٌةة تشةكلت فةًفً العراق هةو ثةانً  مجلس الحكم

، والتةةةةً انتهةةةةت  2113عقةةةةب الحةةةةرب األمرٌكٌةةةةة البرٌطانٌةةةةة علةةةةى العةةةةراق فةةةةً  ذار 

بةةول  برباسةةة سةةلطة االبةةتالف المؤقتةةة ، حٌةةث كانةةت2114نٌسةةان  9فةةً  بهةةداد بةةإحتالل

 12أولى الهٌبات التً تولت شؤون العراق بعةد االحةتالل. وتشةكل مجلةس الحكةم فةً  برٌمر

ومةةةنح صةةةالحٌات جزبٌةةةة فةةةً إدارة  سةةةلطة االبةةةتالف المؤقتةةةة مةةةن، بقةةةرار 2113تمةةةوز 

تمتلةةك الصةالحٌات الكاملةةة حسةةب قةةوانٌن  سةلطة االبةةتالف الموحةةدة ، وكانةةتالعةةراق شةؤون

امتةةدت فتةةرة الصةةالحٌات  .األمةةم المتحةةدة الحةةرب واالحةةتالل العسةةكري المتفةةق علٌهةةا فةةً

، حٌةةث تةةم حةةل 2114حزٌةةران  1لهاٌةةة  2113تمةةوز  12المحةةدودة لمجلةةس الحكةةم مةةن 

كةةان مجلةةس الحكةةم ٌتةةألف مةةن ممثلةةٌن عةةن  .الحكومةةة العراقٌةةة المؤقتةةة المجلةةس لتحةةل محلةةه

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84_%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84_%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84_%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%D8%A9
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صةدام  أحزاب وتكتالت عراقٌة مختلفة كانت فً السةابق معارضةة للةربٌس العراقةً السةابق

 (9) .حسٌن

نسةاء فقةط مةن   3ان التمثٌل النسابً فً اول كٌةان سٌاسةً جةاء متواضةعا حٌةث تةم تعٌةٌن  

. بعةةدها اصةةدر مجلةةس الحكةةم 2114عضةةو فةةً مجلةةس الحكةةم االنتقةةالً فةةً عةةام  25اصةةل 

، جةةاء فةةً بعةةض مةةواده المةةادة  ج مةةن قةةانون ادارة الدولةةة 2114قةةانون ادارة الدولةةة عةةام 

قةةانون االنتخابةةات تحقٌةةق نسةةبة تمثٌةةل للنسةةاء التقةةل عةةن  للمرحلةةة االنتقالٌةةة علةةى )ٌسةةتهدف

بموجةةب االمةةر ذي  3مةةن المةةادة  4الربةةع مةةن اعضةةاء الجمعٌةةة الوطنٌةةة(. ثةةم جةةاءت الفقةةرة 

)ٌجب ان ٌكون اسم امرأة  -قانون االنتخاب -الصادر عن سلطة االبتالف المؤقتة  96الرقم 

لقابمةة كمةا ٌجةب ان ٌكةون ضةمن واحدة على االقةل ضةمن اسةماء اول ثةالث مرشةحٌن فةً ا

اسماء اول ست مرشحٌن علةى القابمةة اسةم امةرأتٌن علةى االقةل، وهكةذا دوالٌةك حتةى نهاٌةة 

 (11)القابمة(. 

وزٌةر  31نساء مناصب وزارٌة  من اصل  4عند تعٌٌن الحكومة العراقٌة االنتقالٌة منحت  

االشةهال العامةة والزراعةة فً مجلس الوزراء هً: العمل والشوؤن االجتماعٌةة والبلةدٌات و

 (11)ووزارة الدولة لشوؤن المرأة. 

 

مقعةدا برلمانٌةا فةً  87، حصلت المرأة على 2115وبعد اجراء اول انتخابات برلمانٌة عام 

% مةةن 32مقعةةدا اي ماٌعةةادل  275اول جمعٌةةة وطنٌةةة منتخبةةة لكتابةةة الدسةةتور مةةن بةةٌن 

( نسةةاء فةةً لجنةةة كتابةةة الدسةةتور اي 11المقاعةةد البرلمانٌةةة  نةةذاك، تعةةززت ذلةةك بمشةةاركة )

% من اعضاء اللجنة توزعن على كافة اللجان الفرعٌة التةً عملةت علةى كتابةة 18ماٌعادل 

لجةةان فرعٌةةة( حٌةةث ثبةةت الدسةةتور حصةةة المةةرأة مةةن مقاعةةد  6فصةةول الدسةةتور المختلفةةة )

نواٌةا اتجةاه رابعا من الدستور فً اول مبادرة حسةن ال 49البرلمان بحسب ما جاء فً المادة 

 (12)مشاركة المرأة سٌاسٌا. 

وهذا ٌشٌر ضمنٌا الى عدم وجود نج فةً قةانون ادارة الدولةة مةن شةانه ان ٌحةدد حةد ادنةى 

( وزٌةرات فةً اول وزارة 6لتمثٌل النساء فةً السةلطة التنفٌذٌةة او القضةابٌة. وقةد شةاركت )

ور ابةراهٌم الجعفةري، مةن وهً الحكومة االنتقالٌةة برباسةة الةدكت 2113عراقٌة منتخبة بعد 

حقٌبة وزارٌة فً الحكومة االنتقالٌة ولم تشةهل النسةاء اي مةن المناصةب السةٌادٌة  36اصل 

% فةً مجلةس الةوزراء لٌةنلن حقابةب وزارٌةة 11االربعة العلٌا فجاء التمثٌل النسابً بنسةبة 

صةةاالت متنوعةةة وهةةً الهجةةرة والمهجةةرٌن و البٌبةةة و وزارة الدولةةة لشةةؤون المةةرأة و األت

 (13)والعلوم والتكنلوجٌا فضالً عن البلدٌات واالشهال(. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
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وفً اولى انتخابات لمجالس المحافظات التً اجرٌت متزامنًة مع االنتخابات البرلمانٌةة عةام 

% من مقاعد المجالس المحلٌة بالرغم من عةدم وجةود نةج 25حصلت النساء على  2115

فً الدستور على ذلك ومن هنا جاء دور التشرٌعات وبالذات قةوانٌن االنتخابةات فةً ضةمان 

نع تأثرها اما بسبب عدم وجود نج دستوري او باالنظمةة االنتخابٌةة وحماٌة كوتا النساء وم

المختلفة كما حصل فً تهٌر االنظمة المتعاقبةة مةن )القةوابم المهلقةة والةدابرة الواحةدة( الةذي 

ٌعةةد مةةن افضةةل االنظمةةة للمةةرأة مةةن حٌةةث حصةةاد المقاعةةد الةةى )القابمةةة المهلقةةة والةةدوابر 

توحة والدوابر المتعددة( فضال عن الفرق فً توزٌع المقاعةد المتعددة( الى نظام )القابمة المف

مابٌن النظام النسبً الى نظةام سةانت لٌهةو او سةانت لٌهةو المعةدل حٌةث لكةل هةذه التعقٌةدات 

التً المجال لشرحها تأثٌر واضح على الكوتا، وقةد تولةت مفوضةٌة االنتخابةات بتخوٌةل مةن 

% سةةواء فةةً االنتخابةةات  25ٌقةةل عةةن البرلمةةان فةةً وضةةع اآللٌةةة التةةً تحةةافظ علةةى ماال

البرلمانٌة او مجالس المحافظات. كمةا شةاركت المةرأة مةع اول مجموعةة مةن السةفراء الةذٌن 

ٌمثلون العراق فً بلدان العالم والذٌن تم التصوٌت علٌهم فً مجلس النةواب بدورتةه االولةى 

 (14)سفٌرات.  4حٌث تم التصوٌت فً حٌنها بالموافقة على 

 

 

ا تقةةدم ان حجةةم المشةةاركة السٌاسةةٌة للمةةراة فةةً العةةراق كةةان الةةى حةةدا مةةا جٌةةدا ٌتضةةح ممةة

ومتناغما مع ما اقره قانون ادارة الدولة المؤقت وما ثبته الدستور العراقةً الحقةا. وٌعةد هةذا 

 .2113من اهم المكاسب التً تحققت للمراة العراقٌة بعد عام 

 

 ثانيا: وضع المراة في الدستور العراقي

الدسةةتور ٌعتبةةر هةةو أسةةمى قةةانون للدولةةة فمةةن المفةةروض أن ٌةةنج وٌضةةمن حقةةوق  بمةةا أن

اإلنسان الخمسة لجمٌع المواطنٌن دون تمٌٌز، وأن ٌنج على تلك المساواة فً تلةك الحقةوق 

بةةٌن الرجةةال والنسةةاء، وٌضةةمن بشةةكل خةةاج للمةةرأة حقةةوق األسةةرة واألمومةةة والطفولةةة 

الةدولٌٌن للحقةوق الخمسةة والتةً هةً ضةمان  وحماٌتها كما هو منصوج علٌةه فةً العهةدٌن

مساواة الذكور واإلناث فً التمتع بالحقوق المنصوج علٌها وكذلك الحق فً حماٌة األسرة 

واألمومة والطفولة. الدساتٌر العراقٌة المتعاقبة نصت على تلك الحقوق وعلى المساواة فٌهةا 

 (15)بٌن الرجل والمرأة. 
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مةةن الدسةةاتٌر الناهضةةة، وذلةةك ألنةةه ٌركةةز  1925 انون األساسةةً العراقةةً( لعةةامٌعتبةةر ) القةة

علةةى حقةةوق اإلنسةةان والحرٌةةات األساسةةٌة المصةةانة، رغةةم ان هةةذا الدسةةتور لةةم ٌتضةةمن اي 

وجود لكلمة )إمرأة( فٌه، إال إننا نةتلمس بعضةاً مةن الحقةوق البسةٌطة التةً جةاءت خجلةة فةً 

ة إلةةى المةةرأة فةةً نصةةها ومنهةةا مةةا جةةاء فةةً المةةادة الدسةةتور المةةذكور وذكةةرت دون اإلشةةار

السابعة والتً نصت على: مالحرٌةة الشخصةٌة مصةونة لجمٌةع سةكان العةراق مةن التعةرض 

والتدخل وال ٌجوز القبض على أحةدهم أو توقٌفةه أو إجبةاره علةى تبةدٌل مسةكنه أو تعرٌضةه 

انون أمةا التعةذٌب ونفةً لقٌوده أو إجباره علةى الخدمةة فةً القةوات المسةلحة إال بمقتضةى القة

 العةةةةةةةةةةةةةةراقٌٌن إلةةةةةةةةةةةةةةى خةةةةةةةةةةةةةةارج المملكةةةةةةةةةةةةةةة العراقٌةةةةةةةةةةةةةةة فممنةةةةةةةةةةةةةةوع بتاتةةةةةةةةةةةةةةاًم.

وجةةاء فةةً المةةادة الثانٌةةة عشةةرة: م للعةةراقٌٌن حرٌةةة إبةةداء الةةرأي والنشةةر واالجتمةةاع وتةةألٌف 

الجمعٌةةات واالنضةةمام إلٌهةةا ضةةمن حةةدود القةةانونم. كةةان ذلةةك حقةةاً فةةً التعبٌةةر عةةن الةةرأي 

 جل.متساوون فٌه المرأة والر

وعن حقوق النسةاء والرجةال علةى حةد سةواء أمةام القضةاء جةاءت المةادة الثامنةة عشةرة مةن 

نفس الدستور لتنج على: مالعراقٌون متساوون فً التمتع بحقوقهم، وأداء واجباتهم، وٌعهةد 

 إلٌهم وحدهم بوظابف الحكومة بدون تمٌٌز، كل حسب اقتداره 

 

ٌةر العةراقٌٌن إال فةً األحةوال االسةتثنابٌة التةً وأهلٌته، وال ٌستخدم فةً وظةابف الحكومةة غ

تعةةٌن بقةةانون خةةاج وٌسةةتثنى مةةن ذلةةك األجانةةب الةةذي ٌجةةب أو ٌجةةوز اسةةتخدامهم بموجةةب 

 المعاهدات والمقاوالتم.

، حٌةث جةاءت المةادة الثامنةة لتعةدل 1925 وفً قانون التعدٌل الثانً للقانون األساسةً لسةنة

والتةً جةاءت بالشةكل التةالً:  1925 راقً األساسً عةامالمادة الثامنة عشرة من القانون الع

مالعراقٌةةون متسةةاوون فةةً التمتةةع بةةالحقوق المدنٌةةة والسٌاسةةٌة، فٌمةةا علةةٌهم مةةن الواجبةةات 

والتكالٌف العامة، ال تمٌٌز بٌنهم فً ذلك بسبب األصل أو اللهة أو الدٌن وإلٌهم وحدهم ٌعهد 

ولى األجانةةب هةذه الوظةةابف إال فةةً أحةةوال بالوظةابف العامةةة مدنٌةةة كانةت أم عسةةكرٌة وال ٌةة

 1958 ،1925 استثنابٌة ٌعٌنها القانونم. وفً التعدٌل الثالث للقانون األساسً العراقً لعام

، أشارت مةادة مؤقتةة فةً فقرتهةا الثانٌةة إلةى الةنج اآلتةً: مٌجةوز تعةدٌل القةانون 11 / 5 /

ذلةك مةنح المةرأة المتعلمةة الحقةوق األساسً خالل سنة من تارٌخ تنفٌذ هذا القةانون، بمةا فةً 

السٌاسةةٌة، فةةإذا وافةةق المجلسةةان علةةى التعةةدٌل المةةذكور حسةةب الفقةةرة السةةابقة ٌعةةرض علةةى 

 (16)الملك للمصادقة علٌه، أي أعطت هذه المادة حق المرأة المتعلمة فً األمور السٌاسٌة. 
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سةةةةةقوط القةةةةةانون األساسةةةةةً العراقةةةةةً أعلةةةةةن عةةةةةن  1958 تمةةةةةوز 14 بعةةةةةد قٌةةةةةام ثةةةةةورة

رغبةة فةً تثبٌةت قواعةد  1958 وتعدٌالته كافة، وتطبٌق الدستور المؤقةت لعةام 1925 لسنة

الحكم وتنظٌم الحقوق والواجبات لجمٌع المواطنٌن، وقةد أشةار هةذا الدسةتور إلةى أنةه واجةب 

 التطبٌةةةةةةةةةةق فةةةةةةةةةةً فتةةةةةةةةةةرة االنتقةةةةةةةةةةال إلةةةةةةةةةةى أن ٌةةةةةةةةةةتم تشةةةةةةةةةةرٌع دسةةةةةةةةةةتور دابةةةةةةةةةةم .

احترام حقوق المواطنٌن وصٌانة حرٌةاتهم، وأن  العةرب واألكةراد شةركاء فةً كما اشار إلى 

هذا الوطن، وٌقر هذا الدستور حقةوقهم القومٌةة ضةمن الوحةدة العراقٌةة، كمةا ركةز الدسةتور 

 على حرٌة االعتقاد والحرٌات الشخصٌة وحرمة المنازل وحرٌة األدٌان.

ب الثةةانً )مصةةدر السةةلطات والحقةةوق وفٌمةةا ٌخةةج المةةرأة جةةاء فةةً المةةادة التاسةةعة، البةةا

والواجبات العامة( النج اآلتةً: مالمواطنةون سواسةٌة أمةام القةانون فةً الحقةوق والواجبةات 

العامةةة وال ٌجةةوز التمٌٌةةز بٌةةةنهم فةةً ذلةةك بسةةبب الجةةةنس أو أألصةةل أو اللهةةة أو الةةةدٌن أو 

وق والواجبةةات، لةةم العقٌةدةم. وجةةاءت هةةذه المةةادة لتمةنح للمةةرأة حقةةاً مسةةاوٌاً للرجةل فةةً الحقةة

 األساسً  1925 تختلف عن ما جاء فً الدستورٌن السابقٌن لعام

 

وقانون التعدٌل الثانً من العام نفسه سوى باإلشارة صةراحة إلةى مسةاواة المةواطنٌن رجةال 

ونساء أمام القانون حٌث كانت عبارة م... ال ٌجوز التمٌٌةز بٌةنهم فةً ذلةك بسةبب الجةنس أو 

دالة على المساواة بجمع الرجل والمرأة فً مدلول الجنس وأعطت كما  األصل ... م. عبارة

 ذكرنا سابقاً للمرأة حق المساواة أمام القانون.
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كثٌراً من النصوج القانونٌة التً منحةت حقوقةاً كثٌةرة  1963 ٌحتوي الدستور المؤقت لعام

تتم االشارة للمةرأة صةراحة فةً هةذا الدسةتور  للشعب العراقً والمرأة خصوصاً رغم انه لم

 (17)اال انها حصلت على العدٌد من المكاسب والمٌزات من خالل مساواتها مع الرجل. 

وجاءت المادة الخامسة من الدستور نفسه لتبٌن مكانة األسةرة قانونٌةاً حٌةث جةاء فةً نصةها: 

 ماألسةةةةةةةةةةةرة أسةةةةةةةةةةةاس المجتمةةةةةةةةةةةع ، قوامهةةةةةةةةةةةا الةةةةةةةةةةةدٌن واألخةةةةةةةةةةةالق والوطنٌةةةةةةةةةةةةم.

ومنح الدسةتور نفسةه حةق العمةل للمةرأة والرجةل علةى أسةاس تكةافؤ الفةرج حٌةث جةاء فةً 

  المةةةةادة السادسةةةةة مةةةةا هةةةةو نصةةةةه: متضةةةةمن الدولةةةةة تكةةةةافؤ الفةةةةرج لجمٌةةةةع العةةةةراقٌٌنم.

ومةةن حقةةوق المةةرأة أٌضةةاً حماٌةةة األمومةةة والطفولةةة ودعةةم القةةانون ل سةةرة ونصةةت المةةادة 

للقةةانون دعةةم األسةةرة وحماٌةةة األمومةةة والطفولةةة  الخامسةةة عشةةرة علةةى: متكفةةل الدولةةة وفقةةاً 

م.وتبعتها المادة السادسة عشرة من نفس الدستور لمنح العراقٌٌن نساًء ورجال حق الضةمان 
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االجتمةةاعً والمعونةةة فةةً حةةاالت المةةرض والشةةٌخوخة والعجةةز والبطالةةة وجةةاء فةةً نصةةها: 

لمعونةة فةً حالةة الشةٌخوخة متكفل الدولة خدمات الضمان االجتماعً وللعراقٌٌن الحق فةً ا

والمرض أو العجز أو البطالةم. المادة التاسعة عشرة بخصوج الحقوق والواجبات بالنسةبة 

للمةةرأة والرجةةل نصةةت علةةى مةةاٌلً: مالعراقٌةةون متسةةاوون فةةً الحقةةوق والواجبةةات العامةةة 

 بهض النظر عن الجنس أو أألصل أو اللهةة أو الةدٌن أو أي سةبب  خةر، وٌقةر هةذا الدسةتور

الحقوق القومٌة ل كراد ضةمن الشةعب العراقةً فةً وحةدة وطنٌةة متحخٌةة. حٌةث كمةا ذكرنةا 

أعطت هذه المادة حقاً للمرأة والرجةل فةً الحقةوق والواجبةات أمةام القةانون دون تمٌٌةز. مةن 

حقوق المرأة على الدولة العراقٌة الرعاٌة الصحٌة، فً المادة السادسة والثالثون، حٌث نجد 

العراقٌٌن أي نسةاء ورجةال وجةاء فةً نصةها: مالرعاٌةة الصةحٌة حةق للعةراقٌٌن عبارة كافة 

 جمٌعاً تكفله الدولة بإنشاء مختلف أنواع المستشفٌات والمؤسسات الصحٌة والتوسع فٌهام.
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ٌحةةاول أن ٌستنسةةخ كثٌةةراً مةةن المةةواد القانونٌةةة التةةً  1968 نجةةد أن الدسةةتور المؤقةةت لعةةام

إلةى جملةة مةن الحقةوق  1968 ردت فً الدسةاتٌر السةابقة، اذ أشةار الدسةتور المؤقةت لعةامو

وما ٌخج المرأة منها هو األسرة وحماٌة األمومة والطفولة وحقها فةً الضةمان االجتمةاعً 

 وحةةةةةةةةةةةق العمةةةةةةةةةةةل والمسةةةةةةةةةةةاواة أمةةةةةةةةةةةام القةةةةةةةةةةةانون فةةةةةةةةةةةً الحقةةةةةةةةةةةوق والواجبةةةةةةةةةةةات.

األسرة هً أساس المجتمع حٌث جةاء فةً نصت المادة الثامنة من الدستور المذكور على إن 

 نصةةةةةةةةها: ماألسةةةةةةةةرة أسةةةةةةةةاس المجتمةةةةةةةةع ، قوامهةةةةةةةةا الةةةةةةةةدٌن واألخةةةةةةةةالق الوطنٌةةةةةةةةةم.

وتلتهةةا الفقةةرة ) أ ( مةةن المةةادة التاسةةعة والتةةً منحةةت للمةةرأة حقهةةا فةةً األمةةن والحماٌةةة لهةةا 

ة وألطفالها وأسرتها حٌث نصت على: م تكفل الدولة دعم األسةرة وحماٌةة الطفولةة واألمومة

اما عن حق المرأة فً الضمان االجتماعً إسوة بالرجةل جةاء فةً الفقةرة)ب(  وفقاً للقانونم.

من المادة التاسةعة نفسةها حةق الضةمان كةاآلتً: م تكفةل الدولةة خةدمات الضةمان االجتمةاعً 

وٌكةةون للعةةراقٌٌن الحةةق فةةً المعونةةة فةةً حالةةة الشةةٌخوخة والمةةرض والعجةةز والبطالةةةم. 

ه الفقرة التةً تخةج حةق الضةمان االجتمةاعً للمةرأة لةم تةنج بعبةارة كسابقاتها لم تنج هذ

صةةرٌحة علةةى أنةةه للمةةرأة حةةق فةةً الضةةمان االجتمةةاعً إال إننةةا نفهةةم مةةن كلمةةة )للعةةراقٌٌن( 

معنةةى النسةةاء والرجةةال سةةواء. فةةً المةةادة العاشةةرة: متضةةمن الدولةةة تكةةافؤ الفةةرج لجمٌةةع 

لة تةوفٌر فةرج العمةل علةى أسةاس الكفةاءة العراقٌٌنم. إن من حق المرأة والرجل على الدو

لكال الجنسٌن. وبعٌداً عن العمل وتكراراً لنفس الةنج الةوارد فةً المةادة الحادٌةة والعشةرون 

حٌث تكررت هذه المادة فً الدساتٌر السابقة والتً نصها: مالعراقٌون متساوون فً الحقوق 

عةرق أو اللهةة أو الةدٌن وٌتعةاونون والواجبات أمام القانون ال تمٌٌز بٌنهم بسبب الجةنس أو ال

فً الحفاظ على كٌان الوطن بمةا فةٌهم العةرب واألكةراد وٌقةر هةذا الدسةتور حقةوقهم القومٌةة 

 ضمن الوحدة العراقٌةم. تمنح هذه المادة حقاً للمرأة فً المساواة مع الرجل أمام القضاء.
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علةةى )الحقةةوق والواجبةةات األساسةةٌة( ومنهةةا اعتبةةار نةةج البةةاب الثالةةث مةةن هةةذا الدسةةتور 

)المةةواطنٌن سواسةةٌة أمةةام القةةانون، دون تفرٌةةق بسةةبب الجةةنس أو العةةرق أو اللهةةة أو المنشةةأ 

االجتمةةاعً أو الةةدٌن، ونطةةالع فةةً المةةادة التاسةةعة عشةةرة ) أ ( مالمواطنةةون سواسةةٌة أمةةام 

لمنشةأ االجتمةاعً أو الةدٌنم. حٌةث القانون دون تفرٌق بسبب الجنس أو العةرق أو اللهةة أو ا

 منحةةةةةةةةةةةةت المةةةةةةةةةةةةرأة حةةةةةةةةةةةةق المسةةةةةةةةةةةةاواة أمةةةةةةةةةةةةام القةةةةةةةةةةةةانون أسةةةةةةةةةةةةوة بالرجةةةةةةةةةةةةل.

ونصةت الفقةةرة )ب( مةةن نفةةس المةةادة علةةى: متكةافؤ الفةةرج لجمٌةةع المةةواطنٌن مضةةمون فةةً 

حدود القانونم كما ومنحةت المةرأة بةذلك حقهةا فةً العمةل أسةوة بالرجةل. امةا المةادة السةابعة 

ة ) أ ( منها لتنج على ماٌلً: م تلتزم الدولة بمكافحة األمٌةة وتكفةل والعشرون فجابت الفقر

حةةق التعلةةٌم بالمجةةان فةةً مختلةةف مراحلةةه االبتدابٌةةة والثانوٌةةة والجامعٌةةة، للمةةواطنٌن كافةةةم 

ومنحت المرأة بذلك حقها فً التعلةٌم أسةوة بالرجةل، وجةاء فةً المةادة الثالثةون الفقةرة )ب(: 

العامةةة ٌكفلهةةا القةةانونم. حٌةةث منحةةت المةةرأة بةةذلك الحةةق فةةً  مالمسةةاواة فةةً تةةولً الوظةةابف

الوظابف العامة أسوة بالرجل. جاءت الفقرة)د( من المةادة نفسةها لتةنج علةى مةاٌلً: متكفةل 

الدولة توفٌر أوسع الضمانات االجتماعٌة للمةواطنٌن كافةة فةً حةاالت المةرض أو العجةز أو 

 الضمان االجتماعً أسوة بالرجل.البطالة أو الشٌخوخةم، حٌث منحت المرأة حق 
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للحقوق والواجبات الواردة فً مةواده وفقراتةه،  2115 ولدى قراءتنا المتأنٌة فً دستور عام

نجةةد هنةةاك إشةةارات واضةةحة إلةةى حقةةوق المةةرأة المشةةتركة مةةع الرجةةل تةةارة وحقةةوق المةةرأة 

ه فةً نةج المةادة الرابعةة عشةرة والتةً جةاء فٌهةا: ككٌان مستقل تارة أخرى. هذا ما نالحظة

مالعراقٌون متساوون أمام القانون دون تمٌٌز بسبب الجةنس أو العةرق أو القومٌةة أو األصةل 

أو اللون أو الدٌن أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضةع االقتصةادي أو االجتمةاعًم، إذ 

القضةاء وتبعتهةا المةادة الخامسةة عشةرة التةً منحت هذه المادة حقاً للمرأة فً المسةاواة أمةام 

منحةةت للمةةرأة حةةق األمةةن والحرٌةةة وجةةاء فةةً نصةةها: ملكةةل فةةرد الحةةق فةةً الحٌةةاة واألمةةن 

والحرٌة، وال ٌجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقٌٌةدها إال وفقةاً للقةانون وبنةاءاً علةى قةرار 

 صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادر عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن جهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة قضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةابٌة مختصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم.

العمل للمرأة والرجل حٌةث نصةت المةادة السادسةة عشةرة  ولم ٌهفل الدستور الجدٌد عن حق

على ذلك باعتباره حقاً للمواطنٌن على الدولة حٌث جاء فٌهةا : م تكةافؤ الفةرج حةق مكفةول 

 لجمٌةةةةةةع العةةةةةةراقٌٌن، وتكفةةةةةةل الدولةةةةةةة اتخةةةةةةاذ اإلجةةةةةةراءات الالزمةةةةةةة لتحقٌةةةةةةق ذلةةةةةةكم.

لعةالم المتحضةر لةم ٌتةردد ولما كانت الحرٌة الشخصٌة حقاً مةن الحقةوق التةً تطبقهةا بلةدان ا
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الدستور الجدٌد فً تثبٌت ذلك الحق فً مواده حٌث جاء فً الفقرة )أوالً( من المادة السةابعة 

عشرة ما نصه: ملكل فرد الحق فً الخصوصٌة الشخصٌة بما ال ٌتنافى مع حقوق اآلخةرٌن 

ك المشةرعون واآلداب العامةم. حٌث كان ذلك الحق مشتركاً بٌن النساء والرجال سوٌة. أدر

العراقٌون مكانة المرأة السٌاسٌة من خةالل قةراءتهم لتةارٌخ المةرأة ونضةالها ومةا هةو الةدور 

الفاعل الذي ٌمكن أن تقوم به، لذلك نجد فً الدستور الجدٌد إشارة واضةحة إلةى حةق المةرأة 

 فً المشاركة السٌاسٌة حٌث 

 

حةةق المشةةاركة فةةً الشةةؤون  - رجةةاالً ونسةةاءً  -جةةاء فةةً المةةادة العشةةرٌن نصةةه: مللمةةواطنٌن 

العامةةة، والتمتةةع بةةالحقوق السٌاسةةٌة بمةةا فٌهةةا حةةق التصةةوٌت واالنتخةةاب والترشةةٌح م.ومةةن 

حقوق المرأة على األوالد االحترام والرعاٌة حٌث منح الدسةتور العراقةً الجدٌةد ذلةك الحةق 

ٌةأتً: ملة والد  للمرأة والرجل، إذ جاء فً نج الفقرة ثانٌاً من المادة التاسعة والعشرون مةا

حق على والدٌهم فً التربٌةة والرعاٌةة والتعلةٌم، وللوالةدٌن حةق علةى أوالدهةم فةً االحتةرام 

والرعاٌة، وال سٌما فةً حةاالت العةوز والعجةز والشةٌخوخةم. ومةن حقةوق المةرأة حقهةا فةً 

الضمان االجتمةاعً، نصةت المةادة الثالثةون الفقةرة أوالً علةى ذلةك الحةق حٌةث جةاء: متكفةل 

دولةةة للفةةرد ول سةةرة وبخاصةةة الطفةةل والمةةرأة الضةةمان االجتمةةاعً والصةةحً والمقومةةات ال

 األساسٌة لعٌش حٌاة كرٌمة، تؤمن لهم الدخل والسكن المالبمٌنم.

مةةن حقةةوق المةةرأة أٌضةةاً الحٌةةاة الكرٌمةةة، ولهةةرض تةةوفٌر ذلةةك الحةةق للمةةرأة نصةةت المةةادة 

لعمةل القسريمالسةخرةم والعبودٌةة وتجةارة الخامسة والثالثةون الفقةرة )ثالثةاً( علةى: مٌحةرم ا

وجةةاء فةةً المةةادة  وٌحةةرم االتجةةار بالنسةةاء واألطفةةال واالتجةةار بةةالجنسم، -الرقٌةةق  -العبٌةةد 

الثامنة واألربعةٌن الفقةرة رابعةاً حةق المةرأة فةً التمثٌةل السٌاسةً داخةل البرلمةان حٌةث كةان 

ال تقةل عةن الربةع مةن أعضةاء نصه: مٌستهدف قانون االنتخابات تحقٌق نسةبة تمثٌةل للنسةاء 

 (19)مجلس النوابم. 
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 ثالثا: وضع المراة في الحكومات العراقية بعد الدستور

، تةولى ادارة النظةام السٌاسةً فةً 2113حتى العام  1921منذ تأسٌس الدولة العراقٌة العام 

المةةرأة العةةراق النظةةام الملكةةً ومةةن بعةةده ثةةالث جمهورٌةةات ذات نظةةم عسةةكرٌة، لةةم تحةةظ 

العراقٌة بالقدر الكافً من المشاركة السٌاسةٌة ، النظةام الملكةً كةان نظامةا دٌمقراطٌةا اال ان 

دٌمقراطٌته كانت شكلٌة لم تتوفر فٌها متطلبات البنى التحتٌةة )الثقافٌةة / العقلٌةة / االخالقٌةة( 

شةاركة فةً سواء كان عند النخب السٌاسٌة او عند المجتمع. إذ لةم تحظةى المةراة بفرصةة الم

، حٌةةث بةةادرت الحكومةةة العراقٌةةة 1958القةةرار السٌاسةةً اال فةةً العهةةد الجمهةةوري االول 

والول مرة فً العالم العربً والشرق االوسط بتعٌٌن امرأة فةً منصةب وزاري هةً السةٌدة 

نزٌهةةة الةةدلٌمً ومةةن هنةةا كةةان انطةةالق المشةةاركة السٌاسةةٌة للنسةةاء العراقٌةةات علةةى صةةعٌد 

ضت المنظمات النسوٌة نفسها كقوة فً المجتمع السٌاسً، إذ وصةل الةى صناعة القرار وفر

سن قانون االحوال الشخصٌة الذي افرز مساواة بةٌن الرجةل والمةرأة فةً االرث فضةال عةن 

 تحدٌد سن الزواج والحد من تعدد الزوجات.

/ 3/ 9تأسةةس فةةً العةةراق نظةةام سٌاسةةً دٌمقراطةةً انتقةةالً، شةةرع لةةه فةةً  2113بعةةد عةةام 

بقةةانون انتقةةالً مؤقةةت سةةمً قةةانون ادارة الدولةةة للمرحلةةة االنتقالٌةةة. إذ تةةم ارسةةاء  2113

االسس القانونٌة واالدارٌة للحكم االنتقالً و الهاء الدستور المؤقت للنظةام الشةمولً. تضةمن 

قانون المرحلة االنتقالٌة مواد كان للمرأة نصٌب فٌها من الحقةوق بشةكل واضةح منهةا حصةة 

ة التشرٌعٌة والتنفٌذٌة والقضابٌة، وكانت المرحلة االولى دخول ثالث نسةاء فً السلط للنساء

عضةوا لكةن تةأثٌرهن فةً الحٌةاة السٌاسةٌة لةم ٌكةن واضةحا  25الى مجلس الحكةم مةن اصةل 

بسةةبب قصةةر المةةدة التةةً ادار فٌهةةا المجلةةس الةةبالد، فضةةال عةةن طهٌةةان االحةةداث االمنٌةةة 

لكةةن هةةذا االمةةر بةةدأ ٌتهٌةةر تةةدرٌجٌا وشةةهد  راق.والسٌاسةةٌة علةةى الواقةةع االجتمةةاعً فةةً العةة

العراق تهٌٌرا ملحوظا فً دور المةرأة حٌةث بلةد عةدد الةوزٌرات فةً اول حكومةة بعةد تهٌةر 

النظام السابق والتً رأسها زعٌم حركة الوفةاق الةوطنً الةدكتور اٌةاد عةالوي خمةس نسةاء، 

المهتةةةةربٌن  هن)سوسةةةةن علةةةةً الشةةةةرٌفً وزٌةةةةرة الزراعةةةةة وباسةةةةكال إٌشةةةةو وردة وزٌةةةةرة

والمهاجرٌن ومشكاة المؤمن وزٌرة البٌبة ونسرٌن مصطفى برواري وزٌرة االشهال العامةة 
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بعةد تشةكٌل الحكومةة االنتقالٌةة التةً  ).ولٌلى عبد الطٌف وزٌرة العمل والشؤون االجتماعٌةة

تزعمها ابراهٌم الجعفري ارتفع العدد الى ست وزٌرات قمن بإدارة وزارات خدمٌة واخرى 

ة حٌةث تقلةدت )جةوان فةؤاد معصةوم حقٌبةة وزارة االتصةاالت وباسةمة بطةرس وزٌةةرة علمٌة

 للعلوم والتكنولوجٌا وسهٌلة عبد جعفر وزٌرة المهجرٌن وحصلت 

 

نرمٌن عثمةان علةى حقٌبةة وزارتةٌن همةا البٌبةة ووزارة حقةوق اإلنسةان بعةدما رفةض هاشةم 

واألشةهال، فضةال عةن وزٌةرة الشبلً المنصب، كما عٌنت نسرٌن برواري وزٌةرة للبلةدٌات 

وبعةد تشةكٌل حكومةة المةالكً  .الدولة لشؤون المرأة ازهار الشٌخلً وهً وزارة بال حقٌبةة(

تناقج عةدد الةوزٌرات مةن سةت الةى أربةع بعةدما رفضةت كتلةة االبةتالف العراقةً الموحةد، 

وهةةً اكبةةر كتلةةة فةةً الحكومةةة ترشةةٌح امةةرأة لمنصةةب وزاري حتةةى ان الةةوزٌرات االربةةع 

اتً جري تعٌٌنهن جبن مةن كتةل سٌاسةٌة اخةرى، اثنتةان مةن التحةالف الكردسةتانً )بٌةان اللو

دزًٌ وزٌرة االسكان، نرمٌن عثمان وزٌرة البٌبة( وواحدة من جبهة التوافق )وزٌرة المةرأة 

نوال السامرابً( وواحدة من القابمة العراقٌةة )وزٌةرة حقةوق االنسةان وجةدان مٌخابٌةل( مةن 

(، لةم 2114-2111كومةة المةالكً. امةا فةً حكومةة المةالكً الثانٌةة )وزارة فً ح 38اصل 

تحصةةل المةةراة اال علةةى وزارة واحةةد فقةةط ، وهةةً وزارة الدولةةة لشةةؤون المةةراة التةةً تولةةت 

ادارتها السٌدة ابتهال كاصد الزٌدي، وشهدت هةذه الحكومةة تراجعةا كبٌةرا فةً تمثٌةل النسةاء 

 ٌا الدارة شؤون الدولة العراقٌة.ولم ٌتم اعطابها اي دور فً المناصب العل

 -2114وتقلصت فرصة مشاركة المراة فً الحكومة العراقٌة ابةان حكومةة السةٌد العبةادي )

لحةةد االن(، اذ تسةةنمت المةةراة حقٌبةةة وزارة الصةةحة للةةدكتوره عدٌلةةة حمةةود، ووزارة الدولةةة 

محافظةات  7ن لشؤون المراة التً الهٌت بسبب المظاهرات الشعبٌة التً سةادت فةً اكثةر مة

اطلق خاللها السٌد العبادي حزمةة اصةالحات تضةمنت دمةج وزارة البٌبةة مةع الصةحة تحةت 

 (21)ادارة وزٌرة الصحة ، والهاء وزارة الدولة لشؤون المراة. 

رغم ان الدسةتور العراقةً ٌةنج فةً أكثةر مةن مةادة مةن مةواده، علةى المسةاواة فةً الحقةوق 

)الفقةةرة رابعةةا( علةةى تخصةةٌج نسةةبة ثابتةةة  49لمةةادة السٌاسةةٌة بةةٌن الةةذكور واالنةةاث، وفةةً ا

 .%25للتمثٌةةةةةةةةةةةل النسةةةةةةةةةةةابً فةةةةةةةةةةةً مجلةةةةةةةةةةةس النةةةةةةةةةةةواب بمةةةةةةةةةةةا ال ٌقةةةةةةةةةةةل عةةةةةةةةةةةن 

ورغةةم حصةةولها علةةى ربةةع المقاعةةد النٌابٌةةة، بموجةةب الكوتةةا التةةً ٌملٌهةةا الدسةةتور. ال تةةزال 

ن المرأة العراقٌة على هامش القرار السٌاسً والوزارات السٌادٌة كما إنها لم تصل حتةى اآل

الى أي موقع قٌادي فعلً، فالمطالبات المستمرة لناشطات نسوٌات فً البرلمان بمةنح المةرأة 

منصبا سٌادٌا فً الحكومة، كمةا إن تعٌةٌن امةرأة وزٌةرا للةدفاع او الداخلٌةة الزالةت تصةطدم 

بعوابق عدٌدة اهمها عدم قناعة رؤساء الحكومات بةأن المةرأة ٌمكةن ان تةدٌر هةذه المناصةب 

 .وف الضبابٌة التً تمر بها البالدوسط الظر
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رابعا: وضع المرأة في ) البرلماج وماالس المحافظات والهيئات المستقلة والقضاا 

 والماتمع المدني(

ان محاولة حصةر مشةاركة المةرأة فةً المؤسسةات دون مسةتوى وزٌةر لةٌس بةاالمر السةهل، 

ن واخةر، وسةنحاول دراسةة نظرا للتهٌرات التً تنشأ على حركة المناصب وتهٌٌرها بٌن حٌ

اهةةم االحصةةابٌات المتةةوفرة عةةن مشةةاركة المةةرأة فةةً المناصةةب الحكومٌةةة وغٌةةر الحكومٌةةة 

 لٌتسنى لنا فً النهاٌة تقٌٌم هذه المشاركة.

 

 البرلماج العراقي وماالس المحافظات: - أ

وتطبٌةق نظةام الكوتةا فةً انتخابةات المجلةس التشةرٌعً  2113بعد التهٌٌر السٌاسً فً البلةد 

ومجالس المحافظةات اسةتطاعت المةراة الوصةول بسةهولة لشةهل مقاعةد البرلمةان العراقةً و 

مجةةالس المحافظةةات، حٌةةث بلهةةت نسةةبة المقاعةةد التةةً تشةةهلها النسةةاء فةةً البرلمةةان العراقةةً 

%( فةً 2572ثةم عةادت وانخفضةت عمةا كانةت علٌةه لتصةبح ) 2116%( فً العام 2773)

اذ بلةةد عةةدد أعضةةاء مجلةةس النةةواب العراقةةً للةةدورة البرلمانٌةةة النتخابةةات عةةام  2111عةةام 

( عضةةواً مةةن الرجةةال 243( عضةةواً كانةةت حصةةة الرجةةال أعلةةى مةةن النسةةاء )325) 2111

ابقة البةالد عةةددهم ( عضةواً عةن الةدورات السة51( عضةواً مةن النسةاء بزٌةادة قةدرها )82و)

( إمرأة. اما عدد مقاعد  النساء فةً برلمةان 75( عضو رجل و)211( عضواً بواقع )275)

( عضةةوا هةةو مجمةةوع أعضةةاء 325( عضةةوا للنسةةاء مةةن اصةةل )83فقةةد بلةةد ) 2114عةةام 

مجلس النواب العراقً . أما توزٌع األعضاء حسب المحافظةات فقةد تبةاٌن مةن محافظةة إلةى 

السةةكانٌة لكةةل محافظةةة. فٌمةةا بلةةد مجمةةوع عةةدد المقاعةةد فةةً مجةةالس  أخةةرى حسةةب الكثافةةة

( مقعةةداً باإلضةةافة إلةةى محافظةةات إقلةةٌم كردسةةتان توزعةةت 744) 2119المحافظةةات لعةةام 

( مقعداً للنسةاء وهنةاك تبةاٌن واخةتالف بةٌن المحافظةات 194( مقعداً للرجال و)551بواقع )

( 48هةداد أعلةى المحافظةات بعةدد المقاعةد )بعدد المقاعةد حسةب الكثافةة السةكانٌة فمحافظةة ب

 (21)( مقعداً للنساء. 12( مقعداً للرجال مقابل )36مقعداً )

مرشةةحة فةةً انتخابةةات  378( أمةةرأة مةةن بةةٌن 99، فةةازت )2113امةةا فةةً انتخابةةات عةةام 

محافظةةة، وان اعةةداد المرشةةحات الفةةابزات قةةد مثةةل  12مجةةالس المحافظةةات، ممةةثالت عةةن 

% فً محافظات )النجف 2775اعلى نسبة للمرشحات الفابزات هً  % وقد كانت26معدل 

% مثلتهةةا محافظةةات )الدٌوانٌةةة ، واسةةط(. 25، دٌةةالى ، صةةالح الةةدٌن( واقةةل نسةةبة كانةةت 

%( فةً كةل محافظةة 25استطاعت مفوضٌة االنتخابات ان تحقةق كوتةا النسةاء )ال تقةل عةن 
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 .2119جةةالس السةةابقة عةةام ولةةٌس فةةً محافظةةات دون غٌرهةةا كمةةا حصةةل فةةً انتخابةةات الم

(22) 

كمةةا ان مالقةةوابم االساسةةٌة الكبٌةةرة )دولةةة القةةانون و المةةواطن و االحةةرار( اسةةتحوذت علةةى 

، اال ان تعةدد القةوابم الصةهٌرة التةً  66النسبة العظمى مةن مقاعةد النسةاء الفةابزات البالهةة 

عةةدد النسةةاء ( مقاعةةد قةةد سةةاهمت بفةةوز ثلةةث 3-1( قابمةةة مةةن التةةً فةةازت بةةي  )31بلهةةت )

 ( مقعدا.33الفابزات ب)

 

 الهيئات المستقلة والدرااات الراصة: - ب

فةً بةاب الهٌبةات المسةتقلة، أن لكةل واحةدة  118 - 112ٌوضح الدستور العراقً فً مواده 

منها مرجعاً، فعد المفوضٌة العلٌةا لحقةوق اإلنسةان والمفوضةٌة المسةتقلة لالنتخابةات، وهٌبةة 

ع فً أعمالها لرقابة السلطة التشةرٌعٌة )مجلةس النةواب(، وٌةتم النزاهة، هٌبات مستقلة تخض

 تنظٌم أعمالها بقانون.

وعد  الدسةتور كةالً مةن البنةك المركةزي ودٌةوان الرقابةة المالٌةة وهٌبةة اإلعةالم واالتصةاالت 

ودواوٌن األوقاف أٌضاً من الهٌبات المستقلة مالٌاً وإدارٌاً، وعاد الدستور لٌؤكد ضةمن نةج 

علةةى أن البنةةك المركةةزي ٌكةةون مسةةؤوالً أمةةام مجلةةس النةةواب  113نٌةةاً مةةن المةةادة الفقةةرة ثا

 وٌرتبط كل من دٌوان الرقابة المالٌة وهٌبة اإلعالم واالتصاالت بمجلس النواب.

ونصت الفقرة ثالثاً من المادة ذاتها، على أن دواوٌن األوقةاف تةرتبط بمجلةس الةوزراء، كمةا 

س الةةوزراء. لةةم تحظةةى المةةراة سةةوا برباسةةة اثنةةٌن مةةن تةةرتبط مثلةةه مؤسسةةة الشةةهداء بمجلةة

الهٌبات المستقلة اال وهً مؤسسة الشهداء وامانة بهداد، كما تبلد نسبة النساء اللواتً ٌشهلن 

%( واللةةواتً ٌشةةهلن منصةةب مةةدٌر أو معةةاون مةةدٌر عةةام فةةً 36.8منصةةب درجةةة خاصةةة )

 (23)%(. 25الوزارات )

 القضاا: - ت

مجلةةةس القضةةةاء االعلةةةى التسةةةعه المعٌنةةةٌن مةةةن قبةةةل ربةةةٌس رغةةةم انةةةه ال توجةةةد فةةةً قضةةةاة 

الجمهورٌة قضاة من االنةاث، اال ان عةدد القضةاة مةن االنةاث فةً العةراق تزاٌةد فةً ادارات 

، بعةد أن فسةح المجةال لعةدد أكبةر مةن 2113محاكم مجلس القضاء األعلى العراقً منذ عام 

رة ان عةدد القضةاة مةن النسةاء فةً وتجةدر االشةا النساء للتقدٌم والعمةل فةً السةلك القضةابً.

قاٍض  67لم ٌكن ٌتجاوز أصابع الٌد الواحدة، أما اآلن فلدى العراق  2113العراق قبل عام 

مةةن النسةةاء، اذ ثبةةت إن القضةةاة العراقٌةةات أثبةةتن علةةى مةةدى السةةنوات الماضةةٌة أنهةةن أهةةال 

ٌحظةى الٌةوم  للمهمة، وأصةبح عملهةن فةً مجةال القضةاء مشةهودا لةه بةالتمٌز واإلبةداع وهةو

 باحترام وتقدٌر المجتمع.
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ا كان علٌه الحال قبل  ، حٌث وصل 2113وازداد عدد الطاقم القضابً بنحو ألف قاضً عم 

 .قاضٌاً وعضو ادعاء عام من الذكور واالناث 1587العدد حالٌاً إلى 

 منظمات الماتمع المدني: - ث

شةهدت السةاحة العراقٌةة تزاٌةةداً كبٌةراً فةً عةدد المنظمةات النسةابٌة اذ ٌزٌةةد  2113بعةد عةام 

منظمة مجتمع مدنً معنٌة بشؤون النساء. وقد ارتبط اسم البعض من هذه  411عددها على 

المنظمات النسابٌة فً انحاء العراق بالكتةل واالحةزاب السٌاسةٌة. بلهةت نسةبة النسةاء الالتةً 

%( حسةب قاعةدة 69مات غٌةر الحكومٌةة العاملةة فةً مجةال األسةرة والطفةل )ٌترأسن المنظ

بٌانات لمنظمات غٌر الحكومٌة. كةذلك هةو الحةال فةً اقلةٌم كردسةتان. كمةا ان العالقةات مةع 

عت  فاق الحركة النسابٌة وخاصةة المؤسسةات المعنٌةة بشةؤون المةرأة.  المنظمات الدولٌة وس 

بنفةاذ  2114لةٌم علةى انجةاز مهةم اذ صةدر قةانون عةام وقد حصلت الحركة النسةابٌة فةً االق

. وكةان لهةذه المنظمةات النسةوٌة دور كبٌةر 1959لسةنة  188قانون األحوال الشخصٌة رقم 

مع المؤسسات الدولٌة ومنها االمم المتحدة واالتحاد األوروبً والبرلمان برفع تحفظ العةراق 

لتةً تتعلةق باعطةاء المةرأة جنسةٌتها لالمم المتحةدة ا CEDAWعلى احد بنود اتفاقٌة سٌداو 

لطفلهةةا المولةةود مةةن اب غٌةةر عراقةةً بجهةةود مقةةدرة مةةن لجنتةةً المةةرأة واالسةةرة والطفةةل 

والعالقات الخارجٌة فً البرلمان. هذه الخطوة جاءت لتؤكد على احترام الحقةوق الدسةتورٌة 

مةةا اسةةتطاعت ك .2115للمةةرأة العراقٌةةة المتضةةمنة فةةً بنةةود الدسةةتور العراقةةً الجدٌةةد لعةةام 

اٌضا ان تعةزز دور المةرأة بعملٌةة صةنع القةرار والةذي نعتقةد بةأن تضةمٌن قةانون االحةزاب 

بمادة ضامنة لشراكة المرأة فةً الحٌةاة السٌاسةٌة كمةا أقرهةا الدسةتور العراقةً، واٌضةا دعةم 

، الخةاج بةالمرأة والةذي سةناتً علةى 1325الجهود التً ادت الى تبنً قرار مجلةس االمةن 

ل المبحث القادم. ومن هنا ٌتبٌن لنا ان ألمرأة العراقٌة كانت لها مساهمة فاعلة فةً ذكره خال

تها.  العملٌة السٌاسٌة برم 
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 وضع المراة في العهود والمواثيق الدولية

بالنسبة لالتفاقٌات الدولٌة، انضم العراق إلى ست من اتفاقٌات األمم المتحدة الربٌسةٌة السةبع 

نٌةةة بحقةةوق اإلنسةةان، وهةةً: مالعهةةدان الةةدولٌان الخاصةةان بةةالحقوق المدنٌةةة والسٌاسةةٌة، المع

( وماتفاقٌةة القضةاء علةى جمٌةع أشةكال 1971والحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌةة والثقافٌةةم )

( وماتفاقٌةةة القضةةاء علةةى جمٌةةع أشةةكال التمٌٌةةز ضةةد المةةرأةم 1971التمٌٌةةز العنصةةريم )

، كما انضم العراق كةذلك إلةى سةبع مةن اتفاقٌةات )1994لطفلم )( وماتفاقٌة حقوق ا1986)

( الخاصةة 98منظمة العمل الدولٌة الثمانً المعنٌةة بحقةوق اإلنسةان، وهةً: ماالتفاقٌةة رقةم )

( المعنٌتةان 115( و)29( وماالتفاقٌتةان )1962بحق التنظٌم النقابً والمفاوضة الجماعٌةم )

( 111( و)111علةى التةوالً( وماالتفاقٌتةان ) 1959، 1962بالسخرة والعمل اإلجبةاريم )

علةةةى التةةةوالً(  1959، 1963المعنٌتةةةان بالقضةةةاء علةةةى التمٌٌةةةز فةةةً شةةةهل الوظةةةابفم )

، 1985( المعنٌتةةةان بمنةةةع اسةةةتخدام األطفةةةال والقاصةةةرٌنم )182( و)138وماالتفاقٌتةةةان )

 (24)( على التوالً. 2111

 (25)ى انضم إلٌها على النحو التالً: تحفظ العراق على عدد من أحكام االتفاقٌات الت

أعلةن العةراق أن تصةدٌقه علةى العهةدٌن ال ٌنطةوي علةى االعتةراف  العهداج الادولياج: .1

  .بإسرابٌل أو الدخول فً أٌة عالقات معها

( التةً تتعلةق بطةرق 22المةادة ) اتفاقية القضاا عل  اميع أشكال التميياة العنصارل: .2

كمةا  حل النزاعات التً قد تنشأ بٌن الدول األطراف حول تطبٌق االتفاقٌةة أو تفسةٌرها.

اعتبةةر العةةراق أن انضةةمامه إلةةى االتفاقٌةةة ال ٌنطةةوي علةةى أي اعتةةراف بإسةةرابٌل أو 

  .الدخول فً أٌة عالقات معها

( وتتعلةق 7،  6ف/ 2المةادة ) :اتفاقية القضاا علا  امياع أشاكال التميياة ضاد المارأة .3

الفقرة السادسة بالتزام الدول األطةراف باتخةاذ جمٌةع التةدابٌر المناسةبة لتعةدٌل أو إلهةاء 

القوانٌن واألنظمة واألعراف والممارسات القابمة التً تشكل تمٌٌزاً ضةد المةرأة، بٌنمةا 

لتةى تشةكل تمٌٌةزاً تتعلق الفقرة السةابعة بإلهةاء جمٌةع أحكةام قةوانٌن العقوبةات الوطنٌةة ا

( وتتعلةق الفقةرة األولةى بحةق المةرأة المتسةاوي 2،  1ف/ 9ضد المرأة. وعلى المةادة )

فً اكتساب جنسٌتها واالحتفاظ بها وتهٌٌرها، بٌنما تتعلق الثانٌة بحق المةرأة المتسةاوي 

( التةةً تتعلةةق بالقضةةاء علةةى التمٌٌةةز ضةةد 16فٌمةةا ٌتعلةةق بجنسةةٌة أطفالهةةا. امةةا المةةادة )

أة فةةى كافةةة األمةةور المتعلقةةة بةةالزواج والعالقةةات األسةةرٌة؛ حٌةةث اشةةترط عةةدم المةةر

( التةةً تتعلةق بطةةرق 1ف/ 29تعارضةها مةةع أحكةام الشةةرٌعة اإلسةالمٌة. كةةذلك المةادة )

  .حل النزاعات بٌن الدول األطراف بشأن تطبٌق االتفاقٌة أو تفسٌرها
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تزام الةةدول األطةةراف بحةةق (، التةةً تتعلةةق بةةال1ف/ 14المةةادة ) اتفاقيااة حقااوق الطفاال: .4

الطفل فً الفكةر واالعتقةاد والةدٌن، حٌةث إن السةماح للطفةل بتهٌٌةر دٌنةه ٌتعةارض مةع 

 .الشرٌعة اإلسالمٌة

أما بالنسبة للمواثٌق اإلقلٌمٌة، فقد وافةق العةراق علةى مإعةالن القةاهرة لحقةوق اإلنسةان  .5

، 1991مى عةام فً اإلسالمم الصادر عن مؤتمر وزراء خارجٌة دول المةؤتمر اإلسةال

وهةةو وثٌقةةة إرشةةادٌة ال تحتةةاج إلةةى تصةةدٌق، كمةةا وافةةق علةةى مالمٌثةةاق العربةةً لحقةةوق 

، لكنةه لةم 2113اإلنسان/ المعدلم الذي اعتمدته القمة العربٌة فً تةونس فةً ماٌو/أٌةار 

 .ٌصادق علٌه، شأن معظم الدول العربٌة، ولم ٌدخل بعد حٌز النفاذ

 فاقٌتٌن دولٌتٌن دخلهما العراق اال وهما:وسنتناول فً هذا المبحث اهم ات

 اوال: اتفاقية القضاا عل  اميع اشكال العنف ضد المراة 

، عقةدت اول معاهةدة دولٌةة 1945بعد انتهاء الحرب العالمٌة الثانٌة فً شةهر اٌةار مةن عةام 

انشةأت اول لجنةة لمراقبةة  1946فً مدٌنة سان فرنسٌسكو تناولةت حقةوق المةراة وفةً عةام 

المراة واالشارة الى حقوقها وعلى اثر ذلك صدرت بعض القرارات وعقةدت العدٌةد  اوضاع

وقةد  1979من المؤتمرات الدولٌة لمعالجة هذا الموضوع ومنها المؤتمر الذي عقد فً عةام 

حٌةةث تةةم ابةةرام اتفاقٌةةة القضةةاء علةةى جمٌةةع اشةةكال  1981اصةةبحت قراراتةةه نافةةذة فةةً عةةام 

د اعتمدت هذه االتفاقٌة على البحةة االعةالن العةالمً لحقةوق التمٌٌز ضد المراة )سٌداو(، وق

االنسان والتقارٌر االخرى الصادرة من هٌبة االمم المتحدة والتةً اشةارت الةى التفةاوت بةٌن 

الرجال والنساء وكٌف ان الفقر والجهل هو مةن نصةٌب المةراة قبةل الرجةل وبةالرغم مةن ان 

ً تحمل  الم الحمل و الوالدة دون مقابةل وكونهةا المراة تؤدي وظٌفتها االجتماعٌة المقدسة ف

العنصر االساسً فً دٌمومة الحٌاة ، وقد تضمنت هذه االتفاقٌة برنامجا كةامال عةن اسةالٌب 

   (26) القضاء على التمٌٌز بٌن الجنسٌن.

اتفاقٌةة القضةاء علةً جمٌةع  1979بعد تبنت الجمعٌة العامة ل مم المتحدة فً شةهر دٌسةمبر 

أشكال التمٌٌز ضد المرأة المعروفة باتفاقٌةة )سةٌداو(، وقةد دخلةت االتفاقٌةة فةً حٌةز التنفٌةذ، 

نةة دولٌةة لحقةوق المةرأة، وهةً تةدعو إلةى مسةاواة  تألفت االتفاقٌة من ثالثٌن مةادة تشةكل مدو 

مع الرجل فً حق التمتع بجمٌع الحرٌات االقتصةادٌة واالجتماعٌةة والثقافٌةة والمدنٌةة  المرأة

والسٌاسٌة. وقعت على االتفاقٌة حتى اآلن معظةم دول العةالم باسةتثاء سةت دول علةى رأسةها 

الوالٌات المتحدة األمٌركٌة التً ترفض التوقٌع علٌها، حٌث ٌوجد فً الكونجرس األمرٌكةً 

أي تشرٌعات خاصة باألحوال الشخصٌة وٌعتبر ذلك نوعةا مةن التةدخل تقرٌر ٌرفض فرض 

فةةً الشةةؤون الداخلٌةةة للوالٌةةات المتحةةدة، كمةةا اعتبةةر التقرٌةةر أن قضةةاٌا األحةةوال الشخصةةٌة 

ومنهةةا تحدٌةةد النسةةل شةةأنا شخصةةٌا ال ٌنبهةةً للقةةوانٌن أن تحكمةةه.هناك إضةةافة إلةةى الوالٌةةات 

وهةةً: إٌةةران و دولةةة الفاتٌكةةان و السةةودان و  المتحةةدة خمةةس دول لةةم توقةةع علةةى االتفاقٌةةة
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الصومال و تونها. أما معظم الدول، ومن بٌنها الدول العربٌة، فقد وقعةت علةى االتفاقٌةة بعةد 

أن وضةةعت تحفظةةات علةةى بعةةض المةةواد فٌهةةا. تحةةدد هةةذه االتفاقٌةةة اعتمةةاد تةةدابٌر ومبةةادئ 

، وجةةاء اعتمادهةةا تتوٌجةةا معتةةرف بهةةا لتحقٌةةق المسةةاواة بةةٌن الرجةةل والمةةرأة فةةً كةةل مكةةان

لمشةةاورات أجرتهةةا طةةوال فتةةرة خمسةةة أعةةوام اللجنةةة المعنٌةةة بحالةةة المةةرأة ومجموعةةة مةةن 

الخبةةراء والمتخصصةةٌن القةةانونٌٌن، تةةدعو االتفاقٌةةة إلةةً المسةةاواة فةةً الحقةةوق بةةٌن الرجةةل 

والمةةةرأة بهةةةض النظةةةر عةةةن حالتهةةةا الزوجٌةةةة قةةةً جمٌةةةع المٌةةةادٌن السٌاسةةةٌة واالقتصةةةادٌة 

جتماعٌةةة والثقافٌةةة والمدنٌةةة، كمةةا تةةدعو االتفاقٌةةة أٌضةةا الةةدول األطةةراف إلةةً إصةةدار واال

تشةةرٌعات داخلٌةةة تنطةةوي علةةً القضةةاء علةةً جمٌةةع أشةةكال التمٌٌةةز ضةةد المةةرأة فةةً كافةةة 

المجةةاالت وتنقٌةةة تشةةرٌعاتها المختلفةةة بمةةا ٌتوافةةق مةةع أحكةةام االتفاقٌةةة الدولٌةةة. وقةةد انضةةمت 

إلسةةالمٌة إلةةً االتفاقٌةةة مثةةل األردن والجزابةةر والعةةراق والكوٌةةت غالبٌةةة الةةدول العربٌةةة وا

وتةةونس ولٌبٌةةا ومصةةر والةةٌمن واندونٌسةةٌا وباكسةةتان وبةةنجالدٌش وتركٌةةا ومالٌزٌةةا. نظةةرا 

الهمٌة هذه االتفاقٌة ندرج اهم البنود التً تسمح بقدر اكبر من المشاركة السٌاسٌة للمراة فً 

 (27)عملٌة صنع القرار كما ٌأتً: 

ورد فً المادة الثالثة ان تشجب الدول االعضةاء جمٌةع اشةكال التمٌٌةز ضةد المةرأة مةع  .1

التأكٌد على نهج سٌاسة تستهدف القضاء على التمٌٌز ضد المرأة وادراج مبدأ المساواة 

بةةٌن المةةرأة والرجةةل فةةً دسةةاتٌرها وقوانٌنهةةا االخةةرى مةةع ضةةمان تنفٌةةذ تلةةك القةةوانٌن 

ً تخالفهةا وتبقةى الحكومةات العراقٌةة المتعاقبةة ملزمةة وفرض العقوبات على الجهة الت

  بتطبٌق هذه االتفاقٌة باعتبارها احد اعضابها.

ورد فةةً المةةادة الرابعةةة إتخةةاذ جمٌةةع االطةةراف ومنهةةا الحكومةةة العراقٌةةة فةةً المٌةةادٌن  .2

السٌاسٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة والثقافٌةة التةدابٌر الالزمةة بمةا فٌهةا سةن التشةرٌعات 

ان حقةوق المةراة ومسةاعدتها لممارسةة حقةوق االنسةان والحرٌةات االساسةٌة اسةوة لضم

  بالرجل.

ورد فةةً المةةادة السةةابعة مةةن ان علةةى الةةدول االطةةراف اتخةةاذ التةةدابٌر المناسةةبة للقضةةاء  .3

على التمٌٌز ضد المراة فً الحٌاة السٌاسٌة والعامة مةع كفالةة المسةاواة مةع الرجةل فةً 

ات واالسةةةتفتاء وحةةةق الترشةةةٌح للجمعٌةةةة الوطنٌةةةة ورباسةةةة التصةةةوٌت اثنةةةاء االنتخابةةة

الجمهورٌة والمشاركة فً رسم سٌاسة الدولة عةن طرٌةق شةهل الوظةابف العامةة وحةق 

االنتماء الى االحزاب السٌاسٌة والمنظمات النسابٌة والنقابٌةة وعلةى المةراة العراقٌةة ان 

دوات ورشةات عمةل تناضل من اجةل تحقٌةق هةذه االهةداف وذلةك عةن طرٌةق اقامةة النة

وتقدٌم المذكرات والكتابة فً الصحف واالعالم للحٌلولةة دون تهمةٌش دورهةا مةن قبةل 

  الجهات المتخلفة.
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كما ورد فً المةادة الثامنةة، ان علةى الةدول االطةراف اتخةاذ التةدابٌر التةً تكفةل للمةرأة  .4

لحكومةةات المسةةاواة مةةع الرجةةل وتعٌٌنهةةا فةةً السةةلك الدبلوماسةةً لتمثٌةةل حكومتهةةا امةةام ا

 االخرى والمنظمات الدولٌة.

اشارت المادة التاسعة، ان الدول االطراف اتفقت على منح المرأة حقوقهةا فةً اكتسةاب  .5

جنسةةٌتها او تهٌٌرهةةا او االحتفةةاظ بهةةا اسةةوة بالرجةةل وبوجةةه خةةاج اال ٌترتةةب علةةى 

ان الزواج مةن اجنبةً او تهٌٌةر الةزوج لجنسةٌته اذ تتهٌةر جنسةٌة الزوجةة تبعةا لةذلك او 

تفقد جنسٌتها وقد منحت اتفاقٌة )سٌداو( المةرأة حقةا مسةاوٌا للرجةل فٌمةا ٌتعلةق بجنسةٌة 

اطفالها فً حٌن ان قانون الجنسٌة العراقً كان ٌحرم المراة العراقٌة من هذه الحقةوق، 

ومةنح المةرأة حةق مةنح جنسةٌتها  2113اال ان العراق رفع تحفظه عن هةذه المةادة بعةد 

  الطفالها.

مادة العاشرة من االتفاقٌة، التةزام الةدول االطةراف بضةمان الحقةوق المتسةاوٌة وبٌنت ال .6

بٌن الرجل والمةراة فةً مٌةدان التربٌةة وااللتحةاق بالدراسةات للحصةول علةى الةدرجات 

العلمٌةةة وتكفةةل المسةةاواة ابتةةداء مةةن مرحلةةة الحضةةانة والتسةةاوي فةةً المنةةاهج الدراسةةٌة 

فً جمٌع مراحل التعلٌم عن طرٌق تشجٌع التعلةٌم  واالمتحانات والهاء المفاهٌم النمطٌة

المختلط والمساواة فً الحصول على الفرج المتاحةة فةً كافةة المٌةادٌن وكفالةة صةحة 

االسةةر وتنظٌمهةةا وٌسةةري هةةذا االلتةةزام علةةى الدولةةة العراقٌةةة باعتبارهةةا عضةةوا فةةً 

  االتفاقٌة بعٌدا عن اي تفضٌل للذكر على حساب االنثى.

حادٌة عشر فقد اكدت اتخاذ جمٌع التدابٌر الالزمة للقضاء على التمٌٌز ضد اما المادة ال .7

المراة فً مٌدان العمل، ابتداء من حقها فً التمتع بنفس فةرج وشةروط ومزاٌةا العمةل 

)المهنةةة( والمسةةاواة فةةً االجةةر والعمالةةة وحقهةةا فةةً الضةةمان االجتمةةاعً فةةً حةةاالت 

ة المدفوعةة والتقاعةد وحقهةا فةً الوقاٌةة البطالة والمرض والعجز والشةٌخوخة واالجةاز

الصةةحٌة واالنجةةاب ومنةةع الفصةةل بسةةبب الحمةةل والةةوالدة ومعاقبةةة المخةةالفٌن والتمتةةع 

باجازة االمومة وتوفٌر الخدمات االجتماعٌةة والحماٌةة اثنةاء فتةرة الحمةل وتطةوٌر هةذه 

 التشرٌعات حسب االقتضاء.

الرجةل والمةراة امةام القةانون واالهلٌةة وقد تناولت المادة الخامسة عشةر، المسةاواة بةٌن  .8

القانونٌة المماثلة لهمةا فةً الشةؤون المدنٌةة واالدارة وامةام القضةاء والقةاء جمٌةع البنةود 

المنصوج علٌها فً تشرٌعات الدول االعضاء والتً تحد من االهلٌةة القانونٌةة للمةراة 

قةل وحرٌةة اختٌةار ومنح المراة والرجل نفس الحقةوق بالنسةبة للتشةرٌعات الخاصةة بالتن

محل السكن واالقامةة وضةرورة تعةدٌل التشةرٌعات العراقٌةة ومنهةا االحةوال الشخصةٌة 

والمٌراث والضرابب لتتمتع المرأة العراقٌة بمكانتها واسقاللٌتها ومساواتها مةع الرجةل 

 وتمتعها بذمة مالٌة مستقلة.

اضةحة فةً الدسةتور على الرغم من انضمام العراق الى اتفاقٌة سٌداو ، ووجود نصوج و

العراقةةً العنةةف ضةةدها، االن ان واقةةع حقةةوق المةةراة فةةً العةةراق الزال تشةةوبه الكثٌةةر مةةن 
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المشاكل والتحدٌات، فمن جهة لم ٌتم اصدار قانون مناهضة العنف االسري لحد االن، ولةم 

نشهد تنفٌذا لكافة مضامٌن الخطة االستراتٌجٌة لمناهضةة العنةف ضةد المةراة، علةى الةرغم 

قرارها من قبةل الحكومةة العراقٌةة، وكةذلك كانةت االعةراف والتقالٌةد وعوامةل الجهةل من ا

والفقر وغٌاب الوعً القانونً وقلة الدراسات واالبحاث والتقارٌر التً ترصد حال المةراة 

والمتهٌرات التً تمر بها وغٌاب الةوعً تجةاه قضةاٌا النةوع االجتمةاعً قةد اثةر سةلبا علةى 

كافةة اجهةزة عةاتق ، مما ٌتطلب مجموعة من االجةراءات تقةع علةى واقع المراة فً العراق

 الدولة للنهوض بواقع المرأة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0231ثانيا: قرار مالس االمج 

، عةن النسةاء واالمةن والسةالم فةً تشةرٌن االول عةام 1325صدر قرار مجلةس االمةن رقةم 

لوضع حد لالنتهاكات التً تمارس بحق المرأة، اثنةاء الحةروب والنزاعةات المسةلحة  2111

وبعةةدها، وعمةةالً بةةالمواثٌق والصةةكوك الدولٌةةة واالعةةالن العةةالمً لحقةةوق االنسةةان والحقةةوق 

ووقاٌة المرأة من اي انتهاك لحقوقهةا، وتمكٌنهةا للمشةاركة الكاملةة الدستورٌة، ٌبنبهً حماٌة 

فةةً عملٌةةات صةةنع القةةرار، اذ ان اي مجتمةةع انسةةانً مةةنظم ال ٌمكةةن ان ٌحقةةق الهةةدف الةةذي 

ٌتبنةةاه فةةً التنمٌةةة والتطةةور اذا كةةان نصةةف مكوناتةةه ٌعةةٌش تحةةت وطةةأة التمٌٌةةز واالخةةالل 

ٌع ممارسة انسانٌته، ومن ثم ٌفقد اهلٌتةه بقةدر بحقوقه، فاالنسان المحروم من حرٌته ال ٌستط

ماٌفقد حرٌته، وٌفقةد كرامتةه بقةدر مةا ٌفقةد ارادتةه. ان تمكةٌن المةراة ومشةاركتها الفعالةة فةً 

جمٌةةع مٌةةادٌن الحٌةةاة االجتماعٌةةة واالقتصةةادٌة والسٌاسةةٌة بحةةد ذاتةةه هةةدف انسةةانً نبٌةةل فةةً 

 18عبةارة عةن وثٌقةة مكونةة مةن هةو  1325عالمنا المعاصةر. أن قةرار مجلةس األمةن رقةم 
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نقطة تركز على أربعة مواضٌع تؤكد علةى أهمٌةة مشةاركة النسةاء علةى كافةة أصةعدة صةنع 

حماٌة حقةوق و القرار وفً عملٌات السالم وشمل التدرٌب الجنسً فً عملٌات حفظ السالم 

متحةةدة الفتٌةةات والنسةةاء وتعمةةٌم المنظةةور الجنسةةً فةةً أنظمةةة اإلبةةال  والتنفٌةةذ فةةً األمةةم ال

داخةل كةل مةن تلةك المواضةٌع علةى تحةرك وكةاالت  1325وٌشجع قرار مجلس األمن رقةم 

األمةةم المتحةةدة ومجلةةس األمةةن واألمةةٌن العةةام والحكومةةات وكةةل األطةةراف المشةةتركة فةةً 

النزاعةةات المسةةلحة. واألهةةم مةةن ذلةةك أن قةةرار مجلةةس األمةةن ٌلفةةت االنتبةةاه الةةدولً لقضةةٌة 

 (28) المؤسسات الدولٌة.خاصة وٌوصً بتحرك الحكومات و

كما ٌؤكد القرار مجددا على الدور الهام للمرأة فً منع الصراعات وحلها وفً بنةاء السةالم، 

إذ ٌشدد علةى أهمٌةة مسةاهمتها المتكافبةة ومشةاركتها الكاملةة فةً جمٌةع الجهةود الرامٌةة إلةى 

فةةً صةةنع حفةةظ السةةالم واألمةةن وتعزٌزهمةةا. كمةةا ٌؤكةةد القةةرار علةةى ضةةرورة زٌةةادة دورهةةا 

القرار المتعلق بمنع الصراعات وحلها، أٌضةا وإذ مجةددا ٌؤكةد الحاجةة إلةى التطبٌةق الكامةل 

للقانون اإلنسانً الدولً والقانون الدولً لحقوق اإلنسان الذٌن ٌحمٌةان حقةوق المةرأة والفتةاة 

أثنةةاء الصةةراعات وبعةةدها، وٌشةةدد علةةى ضةةرورة أن تكفةةل جمٌةةع األطةةراف مراعةةاة بةةرامج 

أللهام والتوعٌة بخطرها، وإذ ٌسلم بالحاجة الملحة إلةى تعمةٌم المنظةور الجنسةانً فةً إزالة ا

جمٌع عملٌات الحفظ، كمةا ٌسةلم بأنةه مةن الممكةن أن ٌةؤدي فهةم  ثةار الصةراع المسةلح علةى 

المةةرأة والفتةةاة وتةةوفٌر ترتٌبةةات مؤسسةةاتٌة اي تحفٌةةز المؤسسةةات الدولٌةةة والمحلٌةةة لضةةمان 

ها الكاملة فً عملٌة إحالل السالم، بالتةالً اإلسةهام بدرجةة كبٌةرة فةً حماٌة المرأة ومشاركت

حفةةظ السةةالم واألمةةن الةةدولٌٌن وتعزٌزهمةةا، إذ ٌنةةوه بالحاجةةة إلةةى توحٌةةد البٌانةةات عةةن  ثةةار 

 الصراع المسلح على المرأة والفتاة.

الدراسةة والتً تتعلق بموضوع  1325وٌمكن استعراض اهم البنود الواردة فً نج القرار 

   (29) كما ٌاتً:

ٌحةةث الةةدول األعضةةاء علةةى ضةةمان زٌةةادة تمثٌةةل المةةرأة علةةى جمٌةةع مسةةتوٌات صةةنع  .1

القرار فً المؤسسات واآللٌات الوطنٌة واإلقلٌمٌةة والدولٌةة لمنةع الصةراعات وإدارتهةا 

 وحلها.

( الداعٌةةة إلةةى 49/587ٌشةةجع األمةةٌن العةةام علةةى تنفٌةةذ خطةةة عملةةه اإلسةةتراتٌجٌة ) أ/ .2

مشةاركة المةرأة فةً جمٌةع مسةتوٌات صةنع القةرار فةً عملٌةات حةل الصةراعات  زٌادة

 وإحالل السالم.

ٌحث األمٌن العةام علةى تعٌةٌن المزٌةد مةن النسةاء كممةثالت ومبعوثةات خاصةات للقٌةام  .3

بالمسةةةاعً الحمٌةةةدة باسةةةمه، وٌطلةةةب إلةةةى الةةةدول األعضةةةاء، فةةةً هةةةذا الصةةةدد، تقةةةدٌم 

 ً قابمة مركزٌة ٌتم تحدٌثها بصفة منتظمة.مرشحات إلى األمٌن العام إلدراجهن ف
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ٌحث كذلك األمٌن العام على السعً إلى زٌادة دور المرأة وإسهامها فً عملٌةات األمةم  .4

المتحدة المٌدانٌة وخاصة بٌن المراقبٌن العسةكرٌٌن والشةرطة المدنٌةة ومةوظفً حقةوق 

 اإلنسان والمساعدة اإلنسانٌة.

ول األعضاء بمبادئ توجٌهٌةة ومةواد تدرٌبٌةة بشةأن ٌطلب إلى األمٌن العام أن ٌزود الد .5

حماٌةةة المةةرأة وحقوقهةةا واحتٌاجاتهةةا الخاصةةة، وكةةذلك بشةةأن أهمٌةةة إشةةراك المةةرأة فةةً 

جمٌةةةع تةةةدابٌر حفةةةظ السةةةالم وبنةةةاء السةةةالم، وٌةةةدعو الةةةدول األعضةةةاء إلةةةى إدراج هةةةذه 

قةةج العناصةةر والتةةدرٌب علةةى التوعٌةةة بفٌةةروس نقةةج المناعةةة البشةةرٌة/ متالزمةةة ن

المناعةةة المكتسةةب اإلٌةةدز فةةً برامجهةةا الوطنٌةةة لتةةدرٌب األفةةراد العسةةكرٌٌن وأفةةراد 

الشةةرطة المةةدنٌٌن تمهٌةةدا لنشةةرهم؛ وٌطلةةب أٌضةةا إلةةى األمةةٌن العةةام أن ٌكفةةل حصةةول 

 األفراد المدنٌٌن العاملٌن فً عملٌات حفظ السالم على تدرٌب مماثل.

التفاوض على اتفاقات السالم وتنفٌذها، ٌطلب إلى جمٌع األطراف الفاعلة المعنٌة، عند  .6

 (31) األخذ بمنظور جنسانً، ٌشمل، فً جملة أمور، ما ٌلً:

مراعاة االحتٌاجات الخاصةة للمةرأة والفتةاة أثنةاء اإلعةادة إلةى الةوطن وإعةادة  - أ

التةةوطٌن ومةةا ٌتعلةةق مةةن هةةذه االحتٌاجةةات بإعةةادة التأهٌةةل وإعةةادة اإلدمةةاج 

 والتعمٌر بعد انتهاء الصراع.

اتخاذ تةدابٌر تةدعم مبةادرات السةالم المحلٌةة للمةرأة والعملٌةات التةً ٌقةوم بهةا  - ب

السكان األصةلٌون لحةل الصةراعات، وتةدابٌر تشةرك المةرأة فةً جمٌةع  لٌةات 

 تنفٌذ اتفاقات السالم.

اتخاذ تدابٌر تضمن حماٌة واحترام حقوق اإلنسان للمرأة والفتاة، وخاصةة مةا  - ت

 االنتخابً والشرطة والقضاء.ٌتعلق منها بالدستور والنظام 

ٌطلةةب إلةةى جمٌةةع األطةةراف فةةً الصةةراع المسةةلح أن تحتةةرم احترامةةا كةةامال القةةانون  .7

الدولً المنطبق على حقوق النساء والفتٌات وحمةاٌتهن وخاصةة باعتبةارهن مةدنٌات، 

وال سةةٌما االلتزامةةات المنطبقةةة علةةى هةةذه األطةةراف بموجةةب اتفاقٌةةات جنٌةةف لعةةام 

 1951، واتفاقٌةةةةةة الالجبةةةةةٌن لعةةةةةام 1977اإلضةةةةةافً لعةةةةةام  وبروتوكولهةةةةةا 1949

، واتفاقٌةةة القضةةاء علةةى جمٌةةع أشةةكال التمٌٌةةز ضةةد المةةرأة 1967وبروتوكولهةةا لعةةام 

، واتفاقٌةةة األمةةم المتحةةدة لحقةةوق 1999، وبروتوكولهةةا االختٌةةاري لعةةام 1977لعةةام 

، وأن 2111 أٌار/ماٌو 25، وبروتوكولٌها االختٌارٌٌن المؤرخٌن 1989الطفل لعام 

تضةع فةةً االعتبةار األحكةةام ذات الصةةلة مةن نظةةام رومةةا األساسةً للمحكمةةة الجنابٌةةة 

 الدولٌة.

ٌدعو األمٌن العام إلةى القٌةام بدراسةة ألثةر الصةراع المسةلح علةى النسةاء و الفتٌةات،  .8

ودور المرأة فً بناء السالم، واألبعةاد الجنسةانٌة لعملٌةات السةالم وحةل الصةراعات، 

ى أن ٌقةدم إلةةى مجلةس األمةةن تقرٌةرا عةن النتةةابج التةً تنتهةةً إلٌهةا هةةذه كمةا أٌضةا إلةة

 الدراسة وإلى أن ٌتٌح ذلك لجمٌع الدول األعضاء فً األمم المتحدة.
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، ٌمكةن القةول ان القةرار ٌةوفر 1325بناءا على ما تقدم فً البنةود الةوارده فةً نةج القةرار 

 (31)للمرأة ما ٌأتً: 

تجاه تنفٌذه وهةذا جةاء علةى شةكل الةدورات فةً مجةال منةع فرصة ذهبٌة للمجتمع للدفع با .1

النزاعةةات وفضةةها مةةن أجةةل النسةةاء، جمةةع مجموعةةات متنوعةةة مةةن النسةةاء معةةا لمناقشةةة 

 كأداة للمناصرة والدعم. 1325الشؤون المدنٌة وكٌفٌة استخدام قرار 

قةابم ضةد زٌادة الوعً بالفرج المختلفة لضمان العدالة والمصداقٌة فٌما ٌتعلق بالعنف ال .2

المرأة فً أوقات الحرب، وخصوصا فٌما ٌتعلق بمفاوضات فض النزاع وجهود مةا بعةد 

 الحرب إلعادة البناء مراقبة حماٌة واحترام حقوق المرأة والطفل اإلنسانٌة فً المنطقة.

ٌةةوفر اٌضةةاً نمةةط جدٌةةد مةةن أنمةةاط سٌاسةةة التةةأثٌر واالتصةةال بصةةانعً القةةرار فةةً األمةةم  .3

لممثةةل المقةةٌم ل مةةم المتحةةدة، اللقةةاء بمفوضةةٌة األمةةم المتحةةدة لشةةؤون المتحةةدة االتصةةال با

 الالجبٌن فً مخٌمات الالجبٌن ومراجعة تنفٌذ توجٌهات 

4.  

المفوضٌة فٌما ٌتعلق بحماٌة المرأة الالجبة، والضهط على المجلةس التشةرٌعً مةن اجةل  .5

خاصةةة بةةالنوع قةةوانٌن فعالةةة لحماٌةةة المةةرأة والسةةالم واألمةةن، تحضةةٌر مةةواد تدرٌبٌةةة 

 االجتماعً تتناسب مع المنطقة وثقافة المنطقة.

ٌؤٌد القرار فاعلٌة المرأة فً عملٌةات التشةبٌك ومشةاركة المعلومةات مةن خةالل التشةبٌك  .6

والتعاون مع منظمات نسابٌة، جمع معلومات أكثر عن المرأة والسالم واألمةن، مشةاركة 

 الخبرات مع مجموعات نسابٌة وشركاء استراتٌجٌٌن.

، وشكل هةذا 1325وقد شاركت العدٌد من منظمات المجتمع المدنً فً تحالف لدعم القرار 

التحالف جماعة ضهط على الحكومة لحثها علةى اطةالق اسةتراتٌجٌة للنهةوض بواقةع المةراة 

فً العراق ،واستجابة لهةذه الضةهوط أطلقةت الحكومةة العراقٌةة بنةاءا علةى توصةٌات وزارة 

دد كبٌةر مةن منظمةات المجتمةع المةدنً المعنٌةة بالشةأن النسةابً فةً الدولة لشؤون المراة وع

ل عةوام )  1325قةرار مجلةس األمةن رقةم  ، خطة العمل الوطنٌةة بشةأن تنفٌةذ 2114شباط 

(، بةةذلك أصةةبح العةةراق أول بلةةد فةةً الشةةرق األوسةةط ومنطقةةة شةةمال افرٌقٌةةا  2114-2118

  .ٌُطلق مثل تلك الخطة

ة واضةةحة مبنٌةةة علةةى اسةةس متٌنةةة وواقعٌةةة تحةةاكً الوضةةع تضةةمنت هةةذه الخطةةة اسةةتراتٌجٌ

العراقً، كما تساهم فً تعزٌةز مكانةة المةرأة فةً المجتمةع وتسةاهم فةً زٌةادة مشةاركتها فةً 

عملٌةةة صةةنع القةةرار وتنفٌةةذه. سنسةةتعرض اهةةم القضةةاٌا والركةةابز الربٌسةةٌة التةةً وردت فةةً 

 (32)الخطة: 

 أ. الركٌزة االولى: المشاركة 
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العام: زٌادة تاثٌر المرأة، ونهج حقوق المرأة فً المفاوضات، والسلم االهلً وفً الهدف 

 اتخاذ القرارات السٌاسٌة.

 االهداف االستراتٌجٌة: -

. وضع الٌات لضمان تمثٌل نسبً عادل فً مشاركة كاملة للمرأة فً كافة سلطات الدولة 1

 على المستوٌٌن المحلً والوطنً.ومراكز صنع القرار )التشرٌعٌة والتنفٌذٌة، والقضابٌة( 

. ضمان تمثٌل نسبً عادل فً مشاركة كاملة للمرأة فً كافة لجان المصالحة ومفاوضات 2

 بناء السالم وحل النزاعات ومجالس تحقٌق السلم االهلً.

 

 

 ب. الركٌزة الثانٌة: الحماٌة والوقاٌة 

 خدماتها ووصولها الٌها.الهدف العام: تحسٌن الظروف المعٌشٌة للمرأة وضمان حقوقها و

 االهداف االستراتٌجٌة: -

. ادماج حقوق المرأة فً نظام العدالة واالمن من اجل التصدي لظاهرة العنف ضد 1

 المرأة.

. حماٌة المرأة من العنف القابم على اساس النوع االجتماعً وتوفٌر دور اٌواء حكومٌة 2

 امنة لضحاٌا االتجار بالبشر والتشرد واالستهالل.

 ج. الركٌزة الثالثة: التروٌج للقرار

 على المستوى الوطنً. 1325الهدف العام: تكامل قرار مجلس االمن 

 االهداف االستراتٌجٌة: -

. اعمام وادماج مفهوم النوع االجتماعً فً جمٌع السٌاسات والعملٌات المتعلقة بمنع 1

 النزاعات وحلها وبناء السالم.

رار وتمكٌن المرأة وتعزٌز قدراتها من خالل النهج القابم . زٌادة الوعً المجتمعً بالق2

 على الحقوق.

 

 د. الركٌزة الرابعة: حشد الموارد والرصد والتقٌٌم 
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، بدعم 1325الهدف العام: ان تحظى عملٌة تنفٌذ خطة العمل الوطنٌة الخاصة بالقرار 

، 1325صة بالقرار جمٌع الجهات الفاعلة . والمبادرة االولى لخطة العمل الوطنٌة  الخا

 تدعم الرصد الفعال للتنفٌذ.

 االهداف االستراتٌجٌة : -

 . اتقان كتابة التقارٌر الشفافة والمبنٌة على النتابج.1

 . تخصٌج صندوق وطنً ودولً ورصد اموال محددة لبرنامج العمل الوطنً.2

 

 

 الراتمة واالستنتااات :

 حقوقها ممارسة لها ٌتسنى لكً للمرأة الفعالة السٌاسٌة بالمشاركة ان عملٌة النهوض

عملٌة  فً المرأة مشاركة على خاج بشكل التركٌز مع السٌاسٌة والواجبات وحرٌاتها

. ان وجود النساء فً مواقع صنع القرار خالل هذة المرحلة السٌاسً وتنفٌذه القرار صنع

ٌق الجهود فً العراق ٌشكل فرصة تارٌخٌة على النساء استثمارها بشكل دقٌق عبر تنس

والعمل على ابراز العناصر النسوٌة المتمٌزة ، ان على المراة االهتمام بتنمٌة وعٌها 

وقدراتها الذاتٌة مضافا الى ذلك اٌمانها باهمٌة دورها فً عملٌة بناء السالم وبناء المستقبل 

د فً العراق، إذ تعد من االمور الهامة المؤثرة فً تفعٌل دور النساء وتحوٌلها من مجر

 عراقً مجتمع إلى التحول دعممؤشرات رقمٌة الى حقابق موضوعٌة. وهذا ٌتطلب منا 

 والعمر الجنس عن النظر بهض للجمٌع المتساوٌة والفرج الحقوق وٌمنح التنوع ٌحتضن

 من خالل االتً: .والخلفٌة والدٌن والعرق

 وحقوقها المرأة احتٌاجات لمعالجة والوطنٌة المحلٌة التشرٌعات وإصالح تعدٌل
 .وحرٌاتها
 .%41السٌاسٌة مع السعً الى زٌادتها الى  الهٌاكل جمٌع فً النسابٌة الكوتا فرض
 السٌاسٌة الهٌبات داخل بالمرأة للنهوض االحتٌاجات لتلبٌة التنظٌمٌة الهٌكلة إعادة تنفٌذ

 .والوطنٌة المحلٌة
 التدرٌبٌة الدورات خالل من لتمكٌن النساء تعمل التً المدنً المجتمع منظمات دعم

 والقٌادة، الدعوة مجال فً المرأة وقدرات مهارات بناء على تعمل التً العمل وورش
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 المجاالت فً ومشاركتها المرأة حقوق لتعزٌز المجتمع وتوعٌة تثقٌف على وتعمل
 .والمدنٌة السٌاسٌة
 فً بالكوتا االلتزام خالل من المرأة بتمكٌن اإللتزام على السٌاسٌة األحزاب تشجٌع

 جمٌع على القرار صنع فً المرأة مشاركة وضمان للحزب، القٌادٌة والهٌاكل االنتخابات
 .الحزبٌة المستوٌات

 
 
 

 بما ل حزاب التنظٌمٌة الهٌاكل من وغٌرها والقٌادة الحزب قوانٌن فً الكوتا نظام دمج

 .الداخلٌة هٌاكله فً المرأة بإدماج ٌتعهد حزب كل أن وضمان :25 عن ٌقل ال

 مجالسالتالٌة:  النٌابٌة اإلنتخابات فً للترشٌح المطلوب للسن األدنى الحد خفض

الى  ذلك إلى وما الوزاري، والمجلس الرباسٌة واالنتخابات النواب ومجلس المحافظات

 .العملٌة هذه فً الشابات لتشمل عاما 25

 ربٌس: التالٌة المناصب من األقل على لواحدة المرأة قٌادة خلق بٌبة اٌجابٌة لتمكٌن

 .النواب مجلس وربٌس الوزراء، مجلس ربٌس الدولة

 كربٌسة والوطنً المحلً المستوٌٌن على القٌادٌة المناصب فً النساء عدد زٌادة

 .ذلك الى وما والمجلس المحلً والمجلس البلدي لمجلس المحافظة

 .الدٌنٌة لتمكٌن المرأة الحصول على دعم المؤسسة
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 0O09020رقم التسايل : 

 iraq.org-www.bwaWebsite:   

 Bwa_Baghdad@yahoo.com :Emai 

 

 

 

 

 NPAتمت كتابة هذا البحث بدعم من منظمة مساعدات الشعب النروٌجً 

 )) الحد من التمٌٌز والعنف ضد المرأة (( أسم المشروع :

 تطبٌقفً العراق من خالل  المرأة ضد والعنف التمٌٌز من الحد الهدف مج المشروع :

 (( . إعتمادها سبق التً الوطنٌة العمل خطط

تسلٌط الضوء على أهم السٌاسات والتشرٌعات التً تضع العقبات  الهدف مج المشروع :

 أمام المشاركة الفعالة للمرأة فً عملٌة صنع القرار .
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