
 

 

 الجمهورية العراقية  

 الوزارة المكلفة

 المرأة  وزارة الدولة لشؤون  

 منظمة المرأة العربية 

 

 دراسة مسحية  

 لمشروعات المجال األجتماعي للنهوض  

 بالمرأة

 في الجمهورية العراقية
 

 

                                                           

 

 

 

 



 

 هللا وبه نستعين

 دراسةال محتويات

 ـــ المقدمة 

 الباب االول: الجانب النظري

 الفصل االول: االطار العام للدراسة

 المبحث االول :  عناصر الدراسة ومكوناتها -

  اوالً : موضوع الدراسة -

 هدف من الدراسة:  ثانياً  -

 للدراسة األطار المرجعياً : لثثا -

  في العراقتحليل نظري ألوضاع المجتمع والمرأة  : المبحث الثاني ــ 

 رؤيا سوسيوتاريخية)العراق ، المرأة (:  أوالً ــ 

 العراق نبض حضاري فاعل ثانياً :  

 المرأة العراقية نبض حضاري فاعل : ثالثاً 

ــ الفصل الثاني / اإلستراتيجية والبرامج الوطنية التي أعتمدها العراق لالرتقاء 

  3002بواقع المرأة العراقية بعد عام 

 المبحث األول : العراق في سعيه لتجاوز تحديات القرن العشرين 

 3002المبحث الثاني : اإلجراءات الحكومية لتحسين واقع المرأة في العراق بعد 

 الفصل الثالث /المرأة العراقية والتنمية والتمكين 

 المبحث األول : التنمية والتمكين 

 المبذولة لتنمية وتمكين المرأة المبحث الثاني : الجهود التشريعية العراقية 

 ـ تعزيز المساواة بين الجنسين 1

 ـ جهود الدولة في مجال الحقوق السياسية للمرأة 3



 ـ جهود الدولة في ميدان التعليم 2

 ـ جهود الدولة في ميدان العمل 4

 ـ جهود الدولة في ميدان الصحة 5

 ـ جهود الدولة في ميادين من العمل المتنوع 6

 ت الدولة في ميدان المرأة الريفيـ انجازا7

 / الجانب الميداني الثاني الباب

 الفصل الرابع : منهجية الدراسة واجراءاتها الميدانية

 المبحث االول : منهج الدراسة

 المبحث الثاني : مجاالت الدراسة

 المبحث الثالث : مجتمع وعينة الدراسة

 : ادوات الدراسة  رابعالمبحث ال

 رقم الجدول

 اسم الوزارات التي تم مسحه                 1

 اسم الدائرة او المنظمة التي تم فيها المسح               3

 اسم المشروع               2

 الموقف الحالي للمشروع               4

 نطاق عمل المشروع               5

 التغطية الجغرافية للمشروع              6

 هل المشروع مرتبط بمشروعات اخرى  أ          -6

 المشروعات المرتبط بها المشروع الحالي        7

 الجهة المنفذة للمشروع            8

 طبيعة الجهات المنفذة            9



 ميزانية المشروع             9

 مصادر التمويل           10

 مدى توافر التجهيزات المادية للمشروع            11

 عدد العاملين في المشروع           13

 جنس مدير المشروع            12

 العاملون في ادارة المشروع            14

 طبيعة انشطة المشروع            15

 الفئات التي يستهدفها المشروع            16

 هل يستهدف المشروع الرجل            17

 هم المشروعالذين يستهدف الرجال    أ      -17

 مدى تحقيق المشروع ألهدافه حسب رأي أدارة المشروع            11

 م المشروعيتقي             19

 العاملين في تقييم المشروعأ           -19

 ادوات التقييم ب         -19

 المقترحات لتحسين المشروع             30

 اهم المجاالت االجتماعية            31

 المقترحات

 الخاتمة

 المصادر

 المالحق

 

 



 

 

 

   مقدمةال

ن األوان لتجاوز تلك آباألمس قيل أن المرأة تشكل نصف المجتمع واليوم أقول قد   

 أن العراق خرج منهكاً من حروب توالت وتخللها حصار بالحسبانالمقولة اخذين 

ماليين من النساء  ربما ..... تسببت تلك الحروب في أن ترمل أالف النساء بل مؤلم

إلى مايسمى" بإشكالية" التأنيث األسري" وأشكالية  االمر الذي أدى مع مرور الوقت

مسؤولية األم في  ضاعفتوالدة أجيال ناشئة ب التي تحددتالنكوص التنشيىء " ، 

رسالتها تجاه مجتمعها وقد تتقدم مسؤوليتها التنموية على النصف بل تتجاوزه 

.. إذ  اخرى تثقل كاهل المرأة العراقيةقسرية  عززها ظروفت دق كثيراً... مسؤولية

لطالما ناء بحمل المسؤولية بمركزتها األب واالبن البكر لتتممها المرأة في مسيرتها 

التربوية إزاء المجتمع .في ثنايا الدراسات التنموية  التي سيرد ذكرها ، مايؤشر ان 

النسبة اعلى في محافظات أقليم % وهذه 11نسب األسر التي تعيلها أمرأة بلغ 

%(... لتبلغ نسبة الحرمان بين 941%( ،مقارنة بباقي المحافظات )1449كردستان )

 . %23األسر التي ترأسها نساء نسبة 

كانت المحلية وحدة التحليل الدراسي األساسية واليوم وتحت تأثير المد  لقد    

ن ان تعتمد العالمية وحدة تحليل العولمي لم يعد األمكان وقوفاً محلياً اذ البد م

تسعى المنظمات الدولية جاهدة للنهوض بالواقع النسوي اليعني وعندما اساسي .... 

لحصانة تراثية فاعلة شرعنت ألحترام المرأة  "المقلد المتشبث " ىان ننحو منح

التشريعات الدولية  االعراقية خاصة والمسلمة عامة .... قد نبالغ اذا قلنا التطاله

الحديثة ... أال انها تعرضت ألخفاقات عديدة كانت مبرراً لنا ان نضع اقالمنا صفاً 

 عالمية من أجل النهوض باألرتكاساتالام كانت محلية البصف والجهود الدولية 

 تارةضد المرأة " ألعنفلها وأهمها "جً  دة عن تلك األخفاقات ... اخفاقاتالمتول

الكاب  " أخرى ... وأرتكاسات متولدة عنبين الجنسين الفرص وانعدام تكافؤ"

العنف الدولي "وأخرى عن  "األبجدية المعلوماتية" " أهمها "أنا واآلخرالثقافي 

 ...  ودور حضانة األطفالابتداء  "بالتعليم الفني"باألعالن عن ما يسمى  مايلزمنا"

مبادرات وجهود تبذل على الصعيد الوطني  ومع كل ذلك فهناك على مايبدو

رية واألقليمي والدولي في مجال وضع الخطط واألستراتيجيات ، من أجل تنمية بش

 ألرتقاء بالمرأة تنموياً ..اساسها تجاوز الكل األشكالي ل



للمشروعات  أهتمام منظمة المرأة بأجراء الدراسات المسحية يعدفي هذا األطار 

لموجهة للنهوض بالمرأة ، جزءاً من هذا األهتمام العربي والبرامج واالنشطة ا

 وأألقليمي والدولي ...

 الفصل االول: االطار العام للدراسة

 المبحث االول :  عناصر الدراسة ومكوناتها

 أوالً : موضوع الدراسة

قد نكون موعودين بأجيال قاصرة أثر العنف الذي عصف ويعصف بشعوبنا .....    

والمعوق و.. .... تلزمنا اخذ الحيطة بدراسات ميدانية تتبعية لعمر الطفل اليتيم 

وقد بلغ عمر من ولدت في هذا العام  3002زمني يمتد بالنسبة للعراق الى العام 

العشرة سنوات ..... غير متجاوزين ضحايا حروب وأخطاء ستراتيجية ارتكبتها 

ولعقود طوال .....  3002أألنظمة لسنوات ،ايضا بالنسبة للعراق لسنوات سبقت 

البحث في متضمناته قد يكون تجاوز ما مؤشر ومتفق عليه دولياً ....عذرنا ومبررنا 

قسوة وعنف عقود المت بالعراقية شعباً بمختلف قومياته وأطيافه  .... وأألهم ان 

نؤسس لبداية سليمة غير متجاوزة اي من الفئات العمرية أألنثوية .... اذا ما اخذنا 

ن أهمية التنشئة أألجتماعية وقد أشرت نتائج الدراسات في مجال المرأة بالحسبا

القيادية الى  " ضعف ثقتها بنفسها  " ما يحول دون قدرتها على القيادة سواء على 

الصعيد أألجتماعي في أألسرة أم على الصعيد المهني ..... ويجعلها ضحية سهلة 

 ا سلعة تباع وتشترى ليس إال ..... للعنف والتغييب في مجاالت الحياة كافة بوصفه

هناك مبادرات وجهود تبذل على الصعيد الوطني واألقليمي والدولي في مجال 

وضع الخطط واألستراتيجيات ، من أجل تنمية بشرية اساسها تجاوز الكل األشكالي 

 لألرتقاء بالمرأة تنموياً ..

يعد اهتمام منظمة المرأة بأجراء الدراسات المسحية للمشروعات  في هذا األطار

والبرامج واالنشطة الموجهة للنهوض بالمرأة ، جزءاً من هذا األهتمام العربي 

وأألقليمي والدولي ... وعلى وفق ذلك فان هذه الدراسة تقع في نطاق الجهد العلمي 

 الهادف الى النهوض بواقع المرأة العراقية .

 

 

 



  هدف دراسة : ا  ثاني

تقوم منظمة المرأة العربية بأجراء دراسات مسحية للمشروعات المخصصة     

للمرأة العربية بالدول األعضاء في المنظمة ، من بينها هذه الدراسة الموسومة " 

 مشروع الدراسات المسحية في المجال األجتماعي " والتي تهدف الى :

 تويين الرسمي وغير الرسمي من الوقوف على الجهود المبذولة على المس

 أة وتحسين أوضاعها أألجتماعية اجل النهوض بالمر

  الكشف عن التوجهات والموضوعات التي يتم التركيز عليها من قبل هذه

 الجهات

 االخفاق بالوقوف على مدى نجاح المشروعات في تحقيق اهدافها او اسبا 

  للمرأة العربية بتشخيص الوضع الراهن ،  تحسين األوضاع األجتماعية

 وعلى تعزيز ورفع كفاءة البرامج والمشروعات واالنشطة الهادفة

  تقديم مجموعة من التوصيات التي تسترشد بها المنظمة في وضع خطتها

 المستقبلية في هذا المجال

 للدراسة أألطار المرجعي:  لثا  ثا -

 19-17القاهرة ايام في عقد أتفق خبراء الدول األعضاء في أجتماعهم المن

وفق االطار على على ان تتم المشروعات المدروسة  3009مارس 

 المرجعي التالي :

  المشروعات التي تهتم بتعزيز المكانة األجتماعية للمرأة ودورها في األسرة

 .والمجتمع ، ورفع وعيها تجاه النوع األجتماعي

  اجه صور التمييز السلبي واطنة وتوالمشروعات التي تعزز حقوق المرأة كم

 .ضدها

 المشروعات التي تستهدف حماية المرأة من كل اشكال العنف. 

  المشروعات الموجهة للنساء الفقيرات واألرامل والمطلقات والمعيالت

 وذوات األحتياجات الخاصة

 

 

 

 

 



 تحليل نظري ألوضاع المجتمع والمرأة في العراق المبحث الثاني :

إليجاز تعريفي بمسارات آليات التفعيل  التنموي النسوي في  هذه الدراسةسعى ت

التتبع الميداني  الذي سبقه تعريف سوسيو تاريخي  عن طريقالمجتمع العراقي 

بواقع المرأة العراقية في جهودها الحثيثة للنهوض بهذا الواقع تجاوزاً إلشكاليات 

قع المرأة العراقية . وبقصد تحقيق اإللمام بوا  دراسةعديدة أشرتها صفحات ال

 ية : التالخطوات ا تم اعتمادوتأشير سبل النهوض به فقد 

وعلى  يالعراقالمجتمع نبض حضاري فاعل تميز به ينطوي على ـ التاريخ العراقي 

 .امتداد القرون مايلزم األجيال على االغتراف من منهله 

"من أدب الحكمة والنصائح السومري لقرون موغلة  "أطع كالم أمك كأنه امرالهي

في القدم مايؤشر بل ويؤكد حقيقة قدسية وقداسة المرأة العراقية  عبر التاريخ وليس 

نية معلالً تلك الدونية لراسب متدكما يعتقد البعض مؤشراً إلى اضطهادها ومكانتها ال

المجال، تتخللها إشارة في هذا  وقفات اليستهان بها للدراسةتاريخي .... لذا كان 

 . كافةتعريفية بحضارة العراق وانجازاتها في مجاالت الحياة 

ــ اإلشارة إلى اإلستراتيجية والبرامج الوطنية التي اعتمدها العراق لالرتقاء بواقع 

 منها .كافة في مجاالت الحياة  3002المرأة العراقية بعد عام 

 ـ تعزيز المساواة بين الجنسين 

 حقوق السياسية ـ مجال ال

 ـ مجال التعليم 

 ـ مجال ميدان العمل 

 ـ مجال ميدان الصحة 

 ـ مجال ميدان العمل المتنوع 

 وأخيرا انجازات الدولة في ميدان المرأة الريفية 

 

 العراق ....رؤيا سوسيوتاريخية " العراق والمرأة " أوالً :

لم يعرف العراق طوال االف السنين من تأريخه المثير ، كبلد بهذه المساحة     

 1916الصغيرة التي حددته له خرائط معاهدة )سايكس بيكو  السيئة الصيت عام 



(ثم مؤتمر فرساي باريس ومعاهدات وتسويات مابعد الحرب العالمية االولى ـ سيفر 

ا االمبراطورية العثمانية ليصبح (التي قسمت بموجبه 1911ــ   1930ولوزان ....)

 العراق بموجب تلك التسويات ضمن حدوده الصغيرة والضيقة المعروفة اليوم .

 لقد عاش العراق طيلة االالف من سنين عمره اماعاصمة ومركزاً عزيزاً     

 المبراطورية عالمية قوية وغنية مترامية االطراف مهيبة الجانب ، اوجزءاًمتميزاً 

من االمبراطوريات العراقية  من امبراطورية كبرى ، ابتداءاً  فعاالً  حيوياً  وقلباً 

في  هي اول االمبراطوريات)االكدية والبابلية واالشورية ومثل القديمة ماقبل الميالد 

اهم اجزائها بوصفه التاريخ ( وحتى االمبراطورية العثمانية التي عاش العراق 

واليونانية والرومانية والعربية االموية الكثر من اربعة قرون ، )مرورا بالفارسية 

ثم العباسية وبعدها المغولية والتركمانية والصفوية ....الخ ( ليعود العراق مرة 

فيها في نفس الوقت . فالول مرة في  ومؤثراً  للسياسة العالمية متأثراً  اخرى مركزاً 

خابات تاريخ الواليات المتحدة الحديث دخل العراق بشكل مباشر في حملة انت

 الرئاسة االمريكية االخيرة كعامل خارجي مؤثر . 

لقد جعل الموقع الجغرافي من العراق )سرة االرض ( في قلب العالم القديم     

)التقاء اسيا وافريقيا واوربا ( كما اعطته تلك المساحة الواسعة من االمجاد التاريخية 

ن والحضارات والتجارب والتقاءات االقوام والشعوب والعناصر المختلفة االلوا

 ااالنسانية التي اجتمعت كلها على ارض الرافدين لتجعل من االنسان العراقي متلقياً 

لكل ماهو رديء . وربما كان لهذا  لكل ماهوجيد وجديد ، وايضاً  ذكياً  وفطناً  ايجابياً 

التاريخ الصاخب العاصف ، ولهذه الخصوصية من اهم االسباب التي ولدت عند 

عراقيين على اختالف مراحل تاريخهم صفات شخصية ميزتهم عن غيرهم غالبية ال

تحمل على القوة  فضالً عنالفطنة واالباء وعزة النفس التي التذل والتنكسر ،مثل ، 

اشد المصاعب والظروف القاسية مرارة ، ولفترات زمنية غير مألوفة . والعراقي 

الجدد يتميز بالفطنة والقدرة كما وصفه اشهر المؤرخين وعلماءاالجتماع القدامى و

الذاتية على تلقي المعرفة والعلوم النظرية والتطبيقية بسرعة ومن ثم هضمها وبعد 

  .ذلك أداءها بشكل خالق ومبدع وجديد

فهم أول من ، فال غرابة أن نجد العراقيين قد انشاؤا أول حضارة في العالم لهذا    

اعة ونظم الري واختراع العجلة اوجدوا أدوات اإلنتاج والنقل )أدوات الزر

وهم أول من اخترع الكتابة في التاريخ وانشاؤا ، والعربات المدنية والعسكرية ( 

المكتبات ونظموها ، وجعلوا لمفردات اللغة قواميسها كما شرعوا القوانين على 

األرض وتلقوا رساالت السماء بحماس ونشروا رسالة التوحيد بين بقية سكان 

ما كانوا أول المستعمرين والمستبعدين لألرض وللبشر )حينما أقام األرض ، ومثل



نجدهم أول من احترم وقدس العدل  ،االكديون أول إمبراطورية في التاريخ (

واإلنصاف وحقوق المجتمع )لإلنسان ولألسرة ولألمومة وللطفولة ( مثلما سنوا 

قات بين أفراد المجتمع حقوقا وقوانين للنبات وللحيوان وللطبيعة ، فقد نظموا العال

وفق شرائع وقوانين وعلى أسس شابهتها كثيرا ماجاءت به على وعالقتهم بالدولة 

في العصور الحديثة كافة فيما بعد النظم والتشريعات وقوانين المجتمعات المدنية 

وهذه حقائق كلها منقوشة ومدونة على المسالت واأللواح الحجرية والرقم ، اليوم 

قية الموجودة اليوم في أشهر متاحف العالم وبشهادة كبار علماء اآلثار الطينية العرا

 والتاريخ القديم والحديث في العالم .

والعراقيين هم اول من وضع هندسة بناء المدن وتخطيط الشوارع والمزارع    

والبساتين وبناء القصور العظيمة وتشييد القالع والحصون واالبراج العالية ونظم 

اه بمافيها ايصال مياه دجلة والفرات العلى برج فيها الرواء حدائقها تصريف المي

المعلقة . مثلما ابتدعوا وابدعوا في علم الفلك وادواته ، وعلوم الرياضيات والجبر 

والمقابلة وعلوم اللغة وقوانين النحو والصرف )حيث التوجد حتى هذه الساعة 

ة العربية (مثلما يضاف اليهم وحدهم االمدرستي الكوفة والبصرة النحويتيين في اللغ

 ايجاد بحور الشعر العربي وادوات الموسيقى وقوانينها وسلمها . 

لذا فمن األنصاف ان نزيد في القول ، وعلى ضوء ماشهد به اعظم علماء العالم     

وما طرحته دالئل اآلثار ومعطيات التاريخ على مر العصور ، ان مساهمة اإلنسان 

ضارة اإلنسانية قديمة وعظيمة وهي مبتكرة . وعلى الرغم من العراقي في الح

النكبات التاريخية الكبرى التي مربها العراق ، هي حالة عطاء مستمر وغير منقطع 

سواء عاش العراقي ونشط داخل كافة على األصعدة الدينية والعلمية واألدبية والفنية 

وطنه العراق اوأضطر أن يعيش مهاجرا خارجه 
(1)

. 

 اً كماهو معاصر العراقثانياً : 

القسم الشرقي من  ، وتمثلتقع جمهورية العراق في جنوب غرب قارة  اسيا     

(كم ، اما  227تجاورها من الشمال تركيا بشريط حدودي طوله )، الوطن العربي 

(كم بينها وبين 1200من ناحية الشرق فيمتد طول الشريط الحدودي على مدى )

احية الغرب الجمهورية العربية السورية والمملكة األردنية إيران وتحدها من ن

الهاشمية ، كما تحدها المملكة العربية السعودية في الجنوب الغربي وتتشاطر مع 

ويمتد بين العراق وجاراته الغربية والجنوبية شريط ، الكويت في حدودها الجنوبية 

 27، 33(و) 39،5( كم ، ويقع العراق بين خطي عرض )1715حدودي بطول )

( 425053( شرقا ، وتبلغ مساحته )41، 45( و)21، 45(شماال وبين خطي طول )



(تسعا وعشرين مليونا  39،  613، 011كيلو مترا مربعا في حين يبلغ عدد سكانه )

وستمائة واثنتين وثمانين ألفا وإحدى وثمانين نسمة حسب تقديرات األجهزة الرسمية 

 . 3007لعام 

وهو عضومؤسس وفعال ، بانه بلد القوميات واالديان والمذاهب ويعرف العراق   

 في جامعة الدول العربية وملتزم بميثاقها ، وجزء من العالم االسالمي . 

: يقع شمال العراق ويضم ثالث محافظات هي كل من  العراق اقليم كردستان  

 539نه )وعدد سكا 3( كم  21650)السليمانية ـ اربيل ـ دهوك ( وتبلغ مساحته )

( ثالث ماليين وتسعمائة وإحدى وأربعون ألفا وخمسمائة وتسع وعشرون 2، 941،

نسمة 
(2)

 . 

وتعد العاصمة بغداد اكبر المحافظات في عدد سكانها حيث يقدر بسبعة ماليين نسمة 

%من سكان العراق ، تليها نينوى ويشكل سكانها  3246وتشكل  3007تقريبا عام 

%. أما محافظات  141ق ثم البصرة ونسبة سكانها %من عدد سكان العرا 945

مليون نسمة  249السليمانية واربيل ودهوك في إقليم كردستان فيقدر عدد سكانها ب

 ـ ملحق ( .  1% من سكان العراق )جدول 1241. وتمثل 3007عام 

 %من السكان42سنة  15يشكل اإلفراد الذين تقل أعمارهم عن ديمغرافياً أيضاً   

% في الدول التي تتميز بتنمية بشرية عالية 1946. يقابل ذلك نسبة  قفي العرا

( .  3007ـ 3006% في الدول التي تتميز بتنمية بشرية منخفضة )4449ونسبة 

%من السكان . ويزيد عدد  1247سنوات  5ويشكل االطفال الذين يقل عمرهم عن 

سنوات ويعزى  9ـ 5هوالء االطفال عن عدد االطفال الذين تتراوح اعمارهم بين 

ذلك الى ارتفاع عدد النساء في عمر االنجاب وتترجم هذه االرقام الحاجة الى 

االنفاق االجتماعي المرتفع على الصحة والتعليم وتغذية الطفل باالضافة الى 

ماتفرضه هذه التركيبة السكانية من قيود على الجوانب التنموية الن االفراد الذين 

)يساهمون في انتاجية المجتمع اوفي تكوين الدخل سنة ال15يقل عمرهم عن 
3)

. 

نظام الحكم في  جمهورية العراق  جمهوري نيابي )برلماني ( ديمقراطي وهي    

دولة اتحادية واحدة ذات سيادة كاملة ، هذا ماأشارت إليه المادة األولى من الدستور 

بنظام  1931تأسست الدولة العراقية منذ عام ولقد .  3005العراقي الصادر في عام 

 االان نظام الحكم اتخذ شكالً  1951تموز عام 14إلى جمهوري في  تحولملكي ثم 

ولغاية  1951أما المدة منذ عام ،  3002ولغاية  1979منذ عام  دكتاتورياً  صفرديا

ين الليبرالي بل تفاوت ب التاريخ المذكور فالتعني بان نظام الحكم فيها كان ديمقراطياً 



وبسبب فردية  3002وعام  1979والدكتاتوري . أما المدة المحصورة مابين عام 

 ام الحكم فيها تعرض العراق إلى :نظ

 

 

 

 

 اـ حروب طاحنة متواصلة جاءت على النحو التالي :ـ 

 . 1911إلى أب عام  1910من أيلول عام  ـ الحرب العراقية ـ اإليرانية بدءاً 

 . 1991ويت عام ـ حرب احتالل الك

والتي أحدثت تغييرا في شكل نظام الحكم من نظام  3002ـ حرب الخليج الثالثة عام 

دكتاتوري فردي شديد المركزية إلى نظام حكم ديمقراطي 
(4)

 . 

    . 3002عام لجهود التنموية لعراق بعد ا( يؤشر 1الشكل )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  2003 ما بعد عام  نحو أنموذج تنموي عراقي فاعل لعراق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أمسى "النوع االجتماعي" بعدا اساسيا 
 تنطوي عليه الدراسات األنمائية

مشاريع وطنية انجزت وعلى امتداد 
 2003االعوام ونؤشر منذ عام 
 .....التزال متواصلة

 



 

 

 

  االهداف      الجهة المنفذة 

          

 

 

 

 

 

 

  

 

 وحدات دليل التنمية البشرية 

حياة 


 مديدة وصحية تقاس بمتوسط العمر المتوقع عند الوالدة  

اكتساب المعرفة 


 سنة  15* يقاس بمعدل االلمام بالقراءة والكتابة لدى االفراد بعمر 

مستوى معيشي الئق يقاس بمتوسط حصة الفرد من الناتج المحلي االجمالي معادال 
 بالقوة الشرائية للدوالر 

                                                           
  2011مراقبة اوضاع النساء واالطفال _العراق _ المسح العنقودي متعدد المؤشرات-

MCS4وهيئة احصاء اقليم كردستان بالتعاون مع  التقرير االولي ، الجهاز المركزي لالحصاء

 3011وزارة الصحة ومنظمة االمم المتحدة للطفولة )اليونيسيف ( اذار 
 * تيجي للتعليم في العراق ، بيت الحكمة قسم اد.كريم محمد حمزة ، المشروع اآلستر

الفتيات  ... ومحمد خيري الجشعمي ود. فهيمة كريم ، تشجيع3011الدراسات االجتماعية بغداد 

لالنخراط في التعليم ) دراسة في محافظات السليمانية وصالح الدين وذي قار ( تحرير د.كريم 

 3011محمد حمزة ، معهد المرأة القيادية بغداد 

 

ني التقرير الوط

لحال التنمية 

البشرية 

 3001()العراق
تنمية بشرية بمعناها الواسع 

 تسعى لبناء مجتمع

 ديمقراطي-
 تشاركي-
 متعلم-
 صحي -
خلق فرص منتجة توفر عيش  -

 كريم 
" متجاوز الفجوات بين النساء 
والرجال وبين محافظات / اقاليم 

 العراق
مؤكدا ان المساواة حسب الجنس ‘

احدى اهم المؤشرات التي تظهر 
 مدى تقدم مجتمع ما 

 

وزارة التخطيط والتعاون 

االنمائي بالتعاون مع بيت 

 الحكمة



 

 

 

 االهداف :      الجهة المنفذة                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقويم احصاءات 

 النوع االجتماعي

3009 
 الدخل والفقر -

 المرأة وحقوق الملكية -

 تعليم المرأة وتدريبها -

تعزيز المساواة بين الجنسين  -

 وتمكين المرأة

 صحة المرأة -

 المرأة والبيئة -

 المرأة وتكنلوجيا المعلومات -

 

 

ألمرأة والرجل 

في العراق 

إحصاءات تنموية 

3013 

 

جمهورية العراق وزارة 

التخطيط والتعاون االنمائي 

الجهاز المركزي 

وتكنلوجيا المعلومات 

واللجنة االقتصادية 

واالجتماعية لغربي 

 )األسكوا( االمم المتحدة

الصعيد الوطني , وقياس الوضع االهداف ..يعد هذا التقرير وثيقة احصائية مهمة ومرجعا اساسيا في صناعة القرار على 

العراقي على المستوى الدولي في مجال قضايا النوع االجتماعي , ضمن منظومة القياس الدولية مثل اعالن بجين , 

واعالن االلفية , وتوفير قاعدة البيانات والمؤشرات المتوفرة حول المرأة والرجل وتحديدا احتياجات المرأة والرجل على 

 دة في عملية صنع السياسات واعداد الخطط والبرامجحد سواء والمساع

ومراقبة التغيرات في هذا المضمار مما يخدم تعزيز مكانة المرأة ودورها في عملية التنمية ....اذا ان اسمى اهدافه هو 

والبراج التقليل من انعدام المساواة بين الجنسين في حميع مراحل التخطيط واتخاذ القرارات حول مختلف المشاريع 

 والسياسات

 

 

وزارة التخطيط 

الجهاز المركزي 

لألحصاء قسم 

احصاءات التنمية 

 البشرية



 

 

 األهداف      الجهة المنفذة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

كريم محمد حمزة ، مشكلة الفقر  عززت تلك الجهود التنموية بجهود اكاديمية ... د.
 3011وانعكاساتها األجتماعية في العراق ( بيت الحكمة بغداد )

بتنفيذ فعلي بالياتها للحد من  البدءوزارة التخطيط فقد اعلنت  3013/ 11/11بتاريخ  اعالمياً    

األعلى في  نسب الحرمان النسبةمع االخذ بالحسبان ان  مليار لبناء بنى تحتية  476الفقر بمبلغ 

تقرير خط الفقر 

 32في العراق )

نيسان /ابريل 

3009) 

للمسح  التقرير الشامل

األجتماعي واألقتصادي 

 12لألسرة في العراق )

 2002يناير  2كانون ال

 

األستراتيجية 

للتخفيف من  الوطنية

الفقر في العراق 

(34/11/3009 ) 

 

 

)اللجنة العليا 

التخفيف لسياسات 

 من الفقر(

وزارة التخطيط 

والتعاون األنمائي 

بالتعاون مع 

وزارة التخطيط 

 ألقليم كردستان

 دخل اعلى من العمل للفقراء 

تحسين المستوى الصحي  -

 للفقراء

انتشار تحسن تعليم  -

 الفقراء

 بيئة سكن افضل للفقراء -

حماية اجتماعية فعالة  -

 للفقراء

تفاوت اقل بين النساء  -

 والفقراء
 

النتاجات العلمية اعاله  كانت اساسا 

العداد وثيقتي تحليل الفقر في العراق 

واستراتيجية التخفيف من الفقر 

 -لتؤشر األستراتيجية :



في  ذلك كما ورد % ( مقارنة ببقية ميادين الحرمان الستة 52ميدان البنى التحية مقدرة ب )

   .3011خارطة الحرمان لعام 

 

 

 

  

 

 

 

 الهدف      جهة التنفيذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خارطة الحرمان 

ومستويات المعيشة 

3006. 

 خارطة الحرمان

ومستويات المعيشة 

 3011في العراق

 

التعريف بالوضع 

المعيشي للفرد 

واألسرة العراقية 

اعتمادا على مسح 

األحوال المعيشية 

 3004لعام 

الجهاز المركزي 

لألحصاء وزارة 

التخطيط بالتعاون 

مع برنامج االمم 

 المتحدة األنمائي

 

االهداف .... التعريف بالوضع المعيشي في 
 العراق في ضوء نتائج المسح 

 I H– 3007األجتماعي واألقتصادي لألسرة )
SES) 

اذ تم قياس مستويات المعيشة والتعبير عن ذلك 
بخرائط الحرمان من الحاجات األساسية التي 

صنفت الى ستة ميادين هي الوضع األقتصادي 
 لألسرة

 الحماية واألمان األجتماعي -
 التعليم -
 الصحة -
 البنى التحتية -
 المسكن -

رنة احصائية للسنوات كما تضمنت الدراسات مقا

لمقارنة التراجع والتطور الحاصل  3004-3007



 

 

 

 

 

 األهداف      الجهة المنفذة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتائج المسح المتكامل 

لألوضاع األجتماعية 

والصحية للمرأة العراقية 

-Iالتقرير التفصيلي  )

WISH )  2011لسنة ) 

 

 

وزارة التخطيط الجهاز 

المركزي لألحصاء 

بالتنسيق مع هيئة اقليم 

كردستان وبتعاون مشترك 

متحدة وبدعم من األمم ال

(  UNFPAللسكان ) 

والمشروع العربي لصحة 

 ( PAPFAMاألسرة ) 

تناول بوجه التحديد دراسة 

توفير دورة حياة المرأة ل

 معلومات دقيقة حول

ثقافة الفتاة قبل وبعد 
 -الزواج بالحياة االسرية :

 كربة اسرة -

وكمتزوجة حامل تتعامل  -
مع األساليب الصحية 
 ..بعرفية ؟ أم بعلمية ؟

العنف الذي تتعرض له  -
 -النساء :

 اماكن انتشاره ؟ -

 اسبابه ؟-

التمييز وعدم المساواة  -
سرة ألسواء من قبل ا

والمرأة بحد ذاتها او من 
منظور الرجل للمرأة او 

 المجتمع 

العراق اول دولة  ديع
عربية وحتى شرق 

اوسطية تنفذ هذا المسح 
احدث اداة  بأستخدام

دولية معدلة وطنيا  ... 
وسوف تعرض تجربة 

العراق في هذا المجال في 
المنتدى الدولي 

إلحصاءات النوع 
األجتماعي الذي ينظمه 
قسم األحصاء في األمم 

 المتحدة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"من اجل خير األنسان" وثائق المؤتمر 
 الثالث لجمعية االمل العراقية 

 (1222- 2002 ) 

)  3001جهة االصدار جمعية االمل العراقية 

 منظمة مجتمع مدني (

... اقترن عمل  3002-1999األهداف ... 

 المرحلة االولى في نطاق اقليم كردستان

.... افتتاح مركز الجمعية في بغداد  3002-3001

وتوسع العمل في كل انحاء العراق اذ  3002في 

كانت الجهة من اوائل المنظمات غير الحكومية 
التي باشرت عملها في بغداد وتوفرت نشاطاتها 

وخدماتها في جميع انحاء العراق مستهدفة " أعادة 
تأهيل االنسان والتأثير في الوعي األجتماعي 

ة لتأسيس مجتمع مدني حديث .... ففي مجال المرأ
:- 

اتخذت من يوم "المرأة العالمي"  اداة تعريفية  -
لزيادة وعي الجيل الجديد بمغزى المناسبة 
واهميتها في رفع الوعي بحقوق المرأة من 

 خالل عقد الندوات والمهرجانات
" وضع المرأة في  3006اصدرت كتاب   -

العراق : تحديث لتقييم امتثال العراق القانوني 
ونية الدولية " باللغتين والواقعي للمعايير القان

 العربية واالنكليزية
نفذت دراسة ميدانية بالتعاون مع  3001عام  -

اوكسفام حول تأثير االزمات األنسانية على 
 واقع النساء

افتتحت بالتعاون مع صندوق االمم  3006 -

المتحدة االنمائي للمرأة ) اليونيفيم ( العيادة 
الدعم القانونية واالجتماعية في بغداد لتقديم 

القانوني لضحايا العنف ونشر الوعي القانوني 
واالجتماعي بين النساء والمجموعات النسوية 

... بالرغم من انتهاء تمويل المشروع في 

فقد استمر برنامج العيادة  3007نهاية شباط 

بنشاطاته ... كما نفذ مشروع اخر في النجف 

باسم العيادة القانونية االجتماعية  3006في 

 العنف ضد النساءة حول الجوال

كانت فاعلة في مجال عقد الندوات وقد  3004عام 

 3004واصلتها على امتداد بعد سنوات 

العنف امتهان لكرامتي واستقرار لعائلتي 
 " وثائق المؤتمر الوطني لمناهظة

 2012العنف ضد المرأة في العراق "

 
 
 

الجهة المنفذة ..... جمعية االمل وبدعم من 
وزارة الخارجية النرويجية )شبكة النساء 

 العراقيات (
 االهداف ....

تنسيق جهود المنظمات والتجمعات النسوية  -

الغاء العنف "غير الحكومية للعمل على 

من هذا "وكل مظاهر التمييز ضد المرأة 

  -ق سلطت الضوء على :المنطل

 3006حلقة نقاشية في آب في النجف - -

 3006مؤتمر سدة الهندية كانون االول  -

 3007مؤتمر بغداد في تشرين الثاني  -

والعديد من المؤتمرات االخرى في مختلف 

نواحي العراق الحبيب ..... موزعين 

اصحاب الشأن واالهتمام في ست 

 -مجموعات عمل يترجمها :

لى تحديث المنظومة مجموعة تعمل ع -

 القانونية

 العنف االسري -

 التحرش الجنسي -

 العنف الرمزي -

تاثير العادات والتقاليد في موضوعة العنف  -

 ضد المرأة

قراءة في مسودة قانون الحماية من العنف  -
األسري باألضافة الى عرض لقانون 

 كردستان حول مناهظة العنف ضد النساء
 

منظمة 

مجتمع 

 مدني



 

 

 

 

 االهداف        الجهة المنفذة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خطة التنمية 

الوطنية للسنوات 

3010- 3014 

جمهورية العراق  

وزارة التخطيط كانون 

 3009االول 

 

 تحليل شامل لواقع األقتصاد

العراقي بأبعاده الكلية والقطاعية 

والمكانية خالل العقود االربعة 

الماضية مع التأكيد على الفترة 

3003- 3001 

تحليل واقع الخدمات العامة  -

والبنى األرتكازية والواقع 

البيئي والوضع األجتماعي 

بما فيه فقر وبطالة مع 

التركيز على )الفئات الهشة 

 المرأة وأألطفال ، والمعوقين

 ...الخ (

مع المرأة .... مؤشرة  -

 -باالرقام والنسب المئوية :

المرأة والمتغيرات   -

 المجتمعية

 المرأة والنشاط األقتصادي -

 المرأة ومراكز صنع القرار -

المساواة في الحصول على  -

 الموارد

التحديات التي تواجه المرأة  -

 العراقية

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 مجالت تعنى بشؤون المراة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجتمع مدني          

 

 

 

 

 

 المرأة ... جهة االصدار .. دائرة الرعاية األجتماعية للمرأة

 3013- 3محاور تستحق وقفة .. في عددها الرابع لسنة 

 تؤشر الى " أول قمة عربيةتتناول قضية المراة " اذ احتظنت
العاصمة العراقية بغداد القمة العربية الثالثة والعشرين ... كأول قمة 
تحتظنها العاصمة العراقية منذ عقدين بحضور جميع اعضاء الدول 

العربية بأستثناء سوريا ) نؤشر الى سوريا استثناء وجميع الدول 
العربية ليست ببعيدة عن غليان ساحتها االمنية وقد انعكست ساسة 

 ت الحياة سلبا كان  هلل في عونها (وجميع مجاال

 مجلة نون ... شهرية مستقلة تصدر عن التجمع النسائي العراقي المستقل

 3011ايلول  22محاور تستحق وقفة ... في عددها 

 تؤشر ... اليتيم مظلوم .....من ينصره 

 13/11/3013اذار  29وفي عددها 

 البنات (تؤشر ) النرجيلة وباء ينتشر بين 



 

 

 

 

 

 

 المرأة العراقية نبض حضاري فاعلثانياً : 

القرن العشرين بظهور زعامات فكرية أسهمت وبفاعلية في العمل  ت احداثاقترن   

على االرتقاء بواقع المرأة اثر عهود السيطرة العثمانية وما خلفته من حالة تأخر 

وتخلف سيما وان وجود المرأة المتعلمة في تلك المدة نادرة لعدم وجود مدارس 

ت العوائل الموسرة قراءة لتعليمها االبعض الكتاتيب تديرها الماليات لتعليم بنا

ولعل  ، القرآن الكريم من الذين انتصروا للمرأة الشاعر معروف الرصافي

من عناصر كفاحه نحو مجتمع يتساوى أفراده  )النسائيات( في ديوانه تمثل عنصراً 

من الذكور واإلناث في الحقوق والواجبات ، كما ونذكر جهود الشاعر جميل صدقي 

م( في جريدة  1910أة والمناداة بتعليمها مقاالً نشر عام )الزهاوي في تحرير المر

 المؤيد بالقاهرة بعنوان 

 )المرأة والدفاع عنها ( وقد أثار ثائرة بعض علماء الدين وقتذاك ،  

والحال كذلك مع األستاذ د.ساطع ألحصري الذي دعا إلى ضرورة فتح مدارس    

ي صاحب صحيفة البالد في لإلناث ، كذلك يرجع الفضل لألستاذ روفائيل بط

تعريف المرأة العراقية بما يدور بالبلدان األخرى بتخصيص صفحة كاملة للمرأة في 

جريدته 
(5)

. 

وهناك وجوه مضيئة أخرى برزت وقتها دعت إلى تحرير المرأة العراقية      

ونهضتها وتعليمها ، فأدت هذه الجهود إلى تأسيس أول مدرسة ابتدائية للبنات في 

م ( في عهد 1199اق في محلة الميدان ببغداد باسم )إناث رشديه مكتب (عام )العر

( طالبة فقط . كما أنشأت بعض 15الوالي التركي نامق باشا وكان عدد طالباتها )

الطوائف مدارسهم الخاصة بهم فالمسيحية )الراهبات ( واليهودية )التوراة (، فكان 

والتقاليد السائدة حينذاك . وبعد عام  ذلك األمر خطوة جريئة في مواجهة العادات

م( واألعوام التي تلتها قرر مجلس معارف والية بغداد مناقشة أنشاء  1930)



مدارس للبنات بشروط منها : أن التكون الدور المجاورة مسلطة عليها ، وان 

التكون شبابيكها مطلة على الشارع ، وان ال تكون في الدور المجاورة أشجار عالية 

فع لهذه الشروط . عدم تعرض الفتيات للمضايقة من الدور المجاورة ، فعلق والدا

الشاعر الزهاوي على هذه الشروط قائالً : ان هذه الشروط التنطبق االعلى منارة 

سوق الغزل 
(6)

ان قضية المرأة اصطدمت بالصعوبات من وعلى ما يبدو ف.  

محافظة ، حيث كان المجتمع المتعصبين ورجال الدين لسيادة العادات والتقاليد ال

فحرمت من حقوقها الكثير وحتى ، ألذكوري السائد وقتها يعد المرأة من المحرمات 

 صمن تسجيلها في إحصاء النفوس بوصف ان تسجيل النساء وإحصائهن انتهاكا

للحرمات ، ولكن انتشار التعليم والوعي وبروز فئة من المثقفين في العراق ، 

ت والكتب من مصر إلى العراق والضجة التي أحدثتها وانتقال الصحف والمجال

دعوة قاسم أمين إلى سفور المرأة ، وحركة هدى شعراوي في هذا المجال ، فضال 

عن تأثيرات حركة تحرر المرأة في مصر وتركيا وانتصار الثورة االشتراكية في 

الل وقد رافق كل هذا االحتالل البريطاني محل االحت، م (  1917روسيا عام )

لإلقطاعية  قوياً  م( للعراق والذي كان سنداً  1911ـ  1914العثماني خالل السنوات )

 والرجعية وعاداتها وتقاليدها البالية . 

 6/1930/ 20ماتقدم فان مساهمة المرأة العراقية في ثورة العشرين ) في ضوءو    

فها السياسي م( من خالل حملها السالح والمؤن وإثارة حماس الثوار لتعبر عن موق

في رفض االحتالل واالستعمار البريطاني والعمل على تأسيس دولة عراقية حرة ، 

إطاللة المرأة العراقية األساسية على الحياة العامة في بمثابة يمكن وصف ذلك 

وخطوة رائدة في حياة المرأة العراقية نحو التحرير .ساهمت  ، المجتمع العراقي

مع رجال القبائل المقاتلة في المعارك الضاربة ضد المرأة العراقية بشكل فعال 

ببطوالت تذكرنا  قوات االحتالل البريطانية ،وكانت في مواقفها تنافس الرجل ميدانياً 

بأم نسيبة في جيش الرسول )ص ( وبزينب بطلة كربالء وبالخنساء وبخولة بنت 

 . االزور وأخريات من مفاخر النساء العربيات المسلمات عبر التاريخ 

لقد عاشت المرأة الفراتية أيام الثورة داخل خطوط النار . وكن على شكل     

مجموعات اليتخلفن االاذا كان الموقف يتطلب التحريض اودفع الرجال المترددين 

أو المتراجعين عن قتال األعداء . لقد كن في قلب المعارك مع أزواجهن وأوالدهن 

والغيرة والنخوة ويسقين ويطعمن ..  وأخواتهن وأبناء عشيرتهن يلهبن الحماس

ويدفن أحبابهن بأيديهن . كانت لكلماتهن وإلشعارهن فعل السحر في أجواء تلك 

المعارك . وكثيرا ماغيرن مصير معركة . ومما يؤسف له أن الكثير من المواقف 

واألهازيج واإلشعار ألولئك النسوة قد ضاع بمرور الزمن أو طواه النسيان ، ويمكن 



ع ذلك إلى اإلهمال المتعمد في التراث )العربي واإلسالمي (للمرأة من قبل إرجا

خصومها والمتعصبين في مواقفهم ضد حقوقها الطبيعية . فمن المواقف المشرفة 

الباقية في األذهان ، والتي رواها بعض المعاصرين لتلك اإلحداث هو موقف زوجة 

ة قرب الديوانية . فقد رأت هذه ثعبان المهدي من رؤساء الجبور في معركة الزرفي

المرأة عودة الثوار منكسرين أمام االنكليز فما كان منها االان حسرت الحجاب عن 

ثم  رأسها ، ودخلت بين الفلول المنهزمة وصارت تثير فيهم النخوة وترجز شعراً 

كانت قد جلبته معها مما أثار منظرها وكالمها النخوة  تقدمت إلى اإلمام شاهرة فأساً 

في نفوس رجال عشيرتها فأعادوا الكرة على مواقع االنجليز وقاتلوا ببطولة بحيث 

 أودت بحياتها ، ذلكاجلوهم عن مواقعهم . وقد أصيبت هذه المرأة بقذيفة في أثناء 

فكانت أول شهيدة في معارك ثورة العشرين . وفي منطقة الهاشمية حينما انكسر 

الثوار أمام االنجليز فعلت "صافية " ام الشيخ جبل العطية كما فعلت األولى وأبدت 

بطولة كبيرة . وكان يطلق على الشاعرات اللواتي يساهمن في المعارك اسم 

من موهبة ارتجال الشعر المناسب  "العماريات " بسبب قوة أصواتهن وما يمتلكن

لكل موقف من حيث الجودة وتضمينه اآليات القرآنية الذي يلهب حماسة المجاهدين 

. لقد كان لكل قبيلة شاعرة اوشاعرات )عماريات ( ، وأشهرهن بنات ونساء قبائل 

أل فتلة والظوالم والعوابد واالكرع والبوسلطان والجبور والخزاعل وخفاجة . ومن 

خروج مجموعة من نساء أل فتلة يهزجن ويزغردن الشعر النسوي بعد ع روائ

فقد وقفت فتاة من بين ،  ويشجعن لمقاتلة الجيش االنجليزي القادم إلى )الرارنجية (

المجموعة تخاطب زعيم قبيلتها الخالد الذكر الشيخ عبد الواحد الحاج سكر وقالت 

 هذه األبيات :   

 ودخاننه مثل ألضبابه        ثار التفك واسمع اندابه    

 نخوا وين فكاك الطالبة            ي)واحد ( أويا راعي المهابة

 ي صنديد يا وكفة أصحابه  يا ماضي وال ينشد أصوابه  

وفي نهر الكوفة استطاع الثوار إغراق الباخرة االنجليزية )فاير فالي ( التي فتكت   

المعركة كانت الشاعرة الفتالوية  بقصفها الوحشي المنازل والمحالت . وإثناء

)اشليبة بنت فزع (تقود النساء ، وبين الزغاريد خاطبت المنتصرين الذين اغرقوا 

 الباخرة باألبيات التالية  : 

 رصاص الباخرة الصوبين لعلع           ويغطي اللعلعة زمجرة مدفع 

 س تصكع اوماغير التفك والدان تسمع               اونار المعركة والشم



 اونيران الحرب من تشب تصدع       أو )عباس ( أو )جري ( أو)علوان ( أسرع    

 ابالف رجال اجت للكوفة تفزع         أو عبد الواحد )الحاج سكر ( امن السبع أسبع 

 خله اللشش للوحش مرتع  

في مضيفه )مجلسه ( يرتاح بعد ان  وكان الشيخ شعالن ابوالجون زعيم الظوالم

حقق انتصارا في صباح ذلك اليوم ،وإذا بالعمارية تقف بباب المضيف )المجلس ( 

 تهتف بوجهه وتحث الرجال على مواصلة القتال بال استراحة :

 تشربون كهوة اوالتسمعون ؟      ثار التفك وتغير الكون 

 ون اوللمعركة هسه  تطب   اريدنكم على حسي تكومون 

 ذياب شاة الهم تصيرون              أو نيشان للرشاش تكفون

 يوالدنة صلفين العيون                امن )السيك ( والهندي تخافون ؟ 

 ضحايا أبباب عمتكم تذبحون   اريدن امن الصوجر تجيبون  

وتقف شاعرة أخرى من قبيلة الظوالم )نازي بنت حاجم (لتمزج الحماسة بالحكمة 

زعيم قبيلتها الشيخ شعالن ابوالجون وهو راجع مع سبعين رجل من  تخاطب

 األبطال بعد ان استطاعوا احتالل جسر السوير :

 شعالن أجاها اوصحت شوباش              خلة الرميثة امجضعة الشاش 

 كوركة اوسيك اوباجي األوباش                   العج غطاها والثرى أفراش 

 ورشاش                 واللي يخلد أمته ...عاش إإ أوال هاب من مدفع ا

وحينما انسحبت عشائر الجبور والبوسلطان بسبب ضغط المدفعية البريطانية 

تساندها الطائرات ، وأصبح هذا االنسحاب يهدد الجناح الشرقي لقوات الثوار ، أذا 

حبين بالشاعرة صافية ام الشيخ جبل العطية رئيس عشيرة االكرع تعترض المنس

وتكشف عن رأسها وتخاطب نخوة زعمائهم بأسمائهم وتطلب منه الكر على األعداء 

 صارخة فيهم :  

 ال ... يل الجبور اويالبوسلطان              نايف اوفارس الجريان 

 اوال ...يشخير الهيمص اوغضبان          وابن براك راعي الفخر سلمان 

 باهلل اوبوطنكم يهل شجعان        ما بكت عندكم ذرة أيمان ؟           



 واحدكم سبع مهيوب حران                  وتورط من عزمة الكيعان 

 من تشب يوم الحرب نيران                 هزيمتكم خيانة الهاذي األوطان 

 اشلون أتواجهون ابهاي العربان            عار على يعرب أو كحطان 

 مها أبين نسوان إإ تبقى زل                      

لقد استطاعت الشاعرة صافية ان تلهب مشاعر المقاتلين ، فقاموا بالكرة على مواقع 

 االنجليز وجعلوهم زمرا وأشالء متناثرة .

أم الشهيد : أما الشاعرة )افطيمة بنت كاطع ( من عشائر الظوالم فقد كانت موزعة 

، وبين حب أوالدها الشهداء الوجدان مابين حب الوطن والدفاع المقدس عن الوطن 

حينما وقفت ترثي ولدها الشهيد الثاني واسمه )جبر ( الذي استشهد في معركة 

 العارضيات : 

 شلتك أبطني تسعة أصحاح اوحفظتك من أكلة اوشمس ضحضاح

 ياللي بين كومة قمر وضاح            أشرق على ارض المعركة أو الح 

 أهل االرماح           أبيوم الحرايب تخطف أرواح  اتطاردالصولجر 

 يالعارضيات اوهل البطاح                 شيال راسي أبيوم الصياح 

التعب اللي تعبته آوياك ماراح            ياريع كبد أمك يسباح 
(7)

 

 

م ( ملكاً على 1931وبعد إعالن الحكم الملكي وتنصيب الملك فيصل األول عام )   

العراق وتشكيل الحكومة وإصدار القوانين واألنظمة إلدارة البالد ، تطورت النظرة 

حيث ازداد عدد ، تدريجياً نحو المرأة بتطور المجتمع العراقي في المراحل الالحقة 

ث لتشمل محافظات البصرة والموصل فضالً عن المدارس االبتدائية الرسمية لإلنا

م( تم أافتتاح اإلعدادية المركزية للبنات في بغداد ، كما شهد 1939بغداد وفي عام )

ـ  1952م ( افتتاح مدرسة الفنون البيتية ، وفي بداية الخمسينات ) 1923عام )

بلغ (مدرسة و 235م( أصبح عدد المدارس االبتدائية لإلناث في العراق ) 1954

( طالبة ، وخالل تلك المدة طرقت المرأة العراقية أبواب 10، 715عدد طالباتها )

الكليات والمعاهد العالية حيث أنشأت كلية الملكة عالية خاصة باإلناث ، كما وبلغ 

( طالبة كما 376م( ) 1956ـ 1955عدد طالبات جامعة بغداد للعام الدراسي )



وأنشأت مدرسة للممرضات وقتها 
(2)

بدأت الحركة النسوية العراقية النشاط . 

االجتماعي العلني من خالل مجموعة من النساء المتعلمات من الطبقة االرستقراطية 

،  1932في تأسيس اول نادي نسوي أطلق عليه اسم )نادي النهضة النسائية ( عام 

ومن هن السيدة نعمة سلطان حمودة ، السيدة اسماء الزهاوي ، واالنسة حسيبة 

ر ، واالنسة بولينا حسون ، وعقيالت عبد الرحمن الحيدري ، ونوري السعيد ، جعف

وجعفر العسكري . ساهمت المرأة في المجال الصحفي عند ظهور اول مجلة نسائية 

وكانت رئيسة تحريرها بولينا حسون التي طالبت بمنح المرأة 1922)ليلى (عام 

الخيرية مثل الهالل االحمر وجمعية حقوقها السياسية وبدأ تأسيس المنظمات النسائية 

حماية االطفال وجمعية بيوت االمة وجمعية البيت العربي . كانت اول طبيبة عراقية 

عينتها وزارة الصحة ، ارمنية ، هي الدكتورة آناستيان وهي اول فتاة عراقية دخلت 

. الدكتورة سانحة أمين زكي اول  1929مدرسة الطب في بغداد وتخرجت فيها سنة 

واصدرت ذكريات طبيبة عراقية  1930فتاة مسلمة تدخل كلية الطب ولدت عام 

(وتعتبر واحدة من بناة حضارة العراق . الدكتورة سلوى عبد  هلل  3005)لندن ـ 

وكانت مثال األخالق  1956مسلم وهي أول طبيبة صابئية مندائية تخرجت عام 

جال الطب العام والنسائية والطيبة المندائية وتميزت بخدماتها االنسانية في م

والوالدة . في مطلع األربعينات دخلت المرأة الحياة السياسية بتأسيس اللجنة النسائية 

لمكافحة الفاشية وكانت تضم بين صفوفها الطبقة الواعية من المثقفات وتم استبدال 

مجلة باسم  1947اسم هذه الجمعية إلى اسم الرابطة النسائية وأصدرت في عام 

ير المرأة  "االانها أغلقت بعد صدور عددين منها فقط . أول من تخرجت من "تحر

في النهضة  اجتماعياً  ريادياً  دوراً  أدت 1941كلية الحقوق صبيحة الشيخ داود عام 

النسوية العراقية ، فقد شاركت في مختلف الجمعيات الخيرية كالهالل األحمر وأالم 

كثير من المؤتمرات النسوية واإلنسانية والطفل واالتحاد النسائي ، وساهمت في 

داخل العراق وخارجه ، فكانت صوتا أمينا دلل على رفعة المرأة وتقدمها وصدق 

تأسست  جمعية المرأة  1945كفاحها من اجل المساواة في الحقوق والوجبات عام 

العراقية المناهضة للفاشية والنازية برئاسة عفيفة رؤوف ، وعضوية كل من نزيهة 

ليمي وروز خدوري وفكتوريا نعمان وعفيفة البستاني وأمينة الرحال وسعدية الد

الرحال ونظيمة وهبي . تعتبر المحامية أمينة الرحال أول امرأة تمارس مهنة 

 1942المحاماة في العراق حيث أنها تخرجت في كلية الحقوق )كلية القانون (سنة 

ها كانت أول امرأة في تولى وعملت في مكتب المحامي عبد الرحمن خضر ويقال أن

قيادة سيارة . المحامية الثانية في العراق فهي المحامية أديبة طه ألشبلي التي قبلت 

وبعد التخرج عملت في المحاماة وفتحت مكتبا خاصا  1949في كلية الحقوق سنة 

لها في عمارة ألخالني في شارع الرشيد ببغداد ساهمت المرأة العراقية بدور فاعل 



إلسقاط معاهدة بورتسموث وال تنسى )عدويه الفلكي (  1941في وثبة يناير  ومميز

حينما تقدمت المتظاهرين حاملة علم العراق وقد تعرضت النساء لالعتقال كما 

 150وبلغ عدد المعتقالت جراء ذلك  1953ساهمت النساء في انتفاضة أكتوبر عام 

مقراطية جماهيرية بأسم تأسست أول منظمة دي 1953/ 2/ 10امرأة . وبتاريخ 

 رابطة الدفاع عن حقوق المرأة ومن أبرز مؤسسيها : الدكتورة نزيهة الدليمي 

الدكتورة روز خدوري ، سافرة جميل حافظ ، خانم زهدي ، سالمة الفخري ، زكية 

 1951شاكر ، زكية خيري وانأ مبجل بابان  . عينت نزيهة الدليمي أول وزيرة عام 

الوطن العربي  وهي الوزيرة التي أثبتت المساواة بين األنثى وتعتبر أول وزيرة ب

والذكرقانونأ
(2)

وفي العهد الملكي أصبحت سرية الخوجه سفيرة للعراق مرة في  

الهند ومرة أخرى في ألمانيا والسيدة سميه الزهاوي وزير مفوض وسهى  ألطريحي 

وزير مفوض
(10)

فريق الشرطة  .احتشد جمهور غفير في ملعب الكشافة ، من عشاق

وأنصار نادي الجيش كان ذلك عصر الجمعة في الرابع والعشرين من تشرين الثاني 

)نوفمبر ( وخالله جرت أول مباراة نسوية مكشوفة بكرة القدم بين فريق كليتي 

 التربية الرياضية وفريق كلية العلوم.

حاد نساء القاضية السيدة زكية إسماعيل حقي أول قاضية في العراق ورئيسة ات   

.أول قاضية في العراق والوطن العربي ولدت من عائلة  1975كردستان حتى عام 

فيلية معروفة  وال ينسى التاريخ سلمى الجبوري وأيمان صبيح وأيمان ألرفيعي 

متر  100وباسمة بهنام العداءة العراقية أيمان عبد األمير في مسابقات ركض ال

زكية العبايجي وسالمة الخفاف وفائزة  ثانية ودور كل من 14، 41حواجز ، في 

النجار وسهيلة كامل شبيب ونهى النجار في تأسيس نادي الفتاة العراقي في 

الخمسينات وكان للهيئة اإلدارية والالعبات دور كبير في رفد الحركة الرياضية 

وإيصالها إلى المخيمات في األردن  1967وتطورها وفي جمع التبرعات بعد حرب 

يارة الجرحى في المستشفيات وتوزيع الهدايا عليهم . وفي مجال الرسم وسوريا وز

برز اسم نزيهة سليم وبرز في الشعر اسم نازك المالئكة ورباب ألكاظمي ابنة 

الشاعر عبد المحسن ألكاظمي وسافرة جميل حافظ والشاعرة الجريئة واألستاذة 

صروف ألعبيدي الدكتورة )عاتكة وهبي الخزرجى ( والشاعرة لميعة عباس و

وأميرة نور الدين وبرزفي فترة الخمسينات في بغداد اسم األختين )فطينة النائب ( 

)شاعرة (و)ماهرة النائب ()قاصة (ولها أخت ثالثة اسمها )سامية النائب (توفيت في 

سن السابعة والعشرين كانت تنظم الزجل والشعر العامي . وبرزت )أمال االوقاتي 

يزي األمير (بإبداعها القصصي ومواهبها الكتابية في القصة (وانتقلت القاصة )د

والرواية إلى األجواء العربية يوم اختارت بيروت سكنا وموطنا ثانيا لها أما )مديحه 



بحري (فقد كانت من الطراز األول ،وخيرية المنصورالمرأة العراقية الوحيدة التي 

لمين طويلين وعشرات ولجت ميدان اإلخراج السينمائي وبرعت فيه وقدمت في

األفالم القصيرة إضافة إلى مسلسلين تلفزيونيين . وفي مجال اإلعالم برز اسم 

دخلت كلية الحقوق وكانت مع زميلتيها سمية  1941فكتوريا نعمان في عام 

الزهاوي ونزيهة فرج الطالبات الثالث الوحيدات في الدفعة من مجموع مئتي طالب 

ذاعة بغداد حسين الرحال تلقي كلمة في حفل بالكلية وحدث أن استمع إليها مدير إ

فأعجب بإلقائها ودعاها للعمل في قسم األخبار وبهذا أصبحت أول مذيعة عراقية 

وصل صوتها إلى المستمعين مرتين كل يوم في نشرتي الرابعة عصراً  1942عام 

برزت والثامنة مساء .من المربيات الفضليات في مجال التعليم والخدمة العامة 

)رفيعة الخطيب (و )وسليمة زيتون (وأمت سعيدوافتخار ألوسواسي وسعاد االوقاتي 

وغنية الكاطع وصدوف ألكاظمي وراجحة الدوري .وأسماء أخرى حفرت على 

تراب الوطن ذكريات جميلة التنسى في المجاالت العلمية والثقافية واألدبية 

ة  المعمارية الموصلية زها حديد والتربوية والسياسية طيلة هذه السنين .والمهندس

فازت الفنانة المعمارية العراقية زها حديد بالمرتبة األولى في المسابقة الدولية التي 

نظمتها مدينة سيئول ألعاده تصميم مجمع وفناء منطقة دونك ديمون التاريخية 

العريقة في المدينة . وذلك في أطار المحافظة على النمط التقليدي السائد 
(11)
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الفصل الثاني / اإلستراتيجية والبرامج الوطنية التي أعتمدها العراق لالرتقاء بواقع 

  3002المرأة العراقية بعد عام 

 المبحث األول : العراق في سعيه لتجاوز تحديات القرن العشرين 

  صادق العراق على انضمامه التفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد

وقد قدم تقريره  1916حزيران  31في  1916لسنة  66المرأة بالقانون رقم 

،كما قدم تقريريه الدوريين الثاني والثالث في شهر أب عام  1919األول عام 

فترة وهذا التقرير يغطي ال 3000ونوقشا في حزيران من عام  1991

، أي أنه يغطي فترة  3010ولغاية نهاية عام  1991الزمنية الممتدة من عام 

التقارير الرابع والخامس والسادس لجمهورية العراق .وقد تناول التقرير 

عرضاً لما قامت به الحكومة وفقاً للسياقات المعمول لدى لجنة االتفاقية 

 وبضمنها : 

حكومة وشعباً ضمن الفترة التي  أـ التحديات التي واجهت وتواجه العراق

 غطاها التقرير .

 ـ واقع وأحوال المرأة في المجاالت التي تناولتها االتفاقية  

السياسات المتخذة من قبل الحكومة في مواجهة التحديات من قبيل العمل  

على وضع الستراتيجيات الخاصة بالنهوض بالمرأة والقضاء على العنف 

د ، وأخيرا الخطة الوطنية للنهوض بواقع حقوق ضد المرأة ومكافحة الفسا

اإلنسان بشكل عام وبضمنها حقوق اإلنسان للمرأة وقد عملت عليها جهات 

حكومية ضمن السلطات الثالث )القضائية والتشريعية والتنفيذية ( باإلضافة 

إلى منظمات دولية ، ومنظمات من المجتمع المدني من المهتمين بحقوق 



المية وأعلنت ضمن مؤتمر وطني ضم كافة الجهات اإلنسان وجهات إع

 المهتمة والخطة بصدد المصادقة عليها من السلطات المختصة . 

ـ جهود الدولة في متابعة تطبيق حقوق اإلنسان بشكل عام وحقوق المرأة  

 ضمن االتفاقية بشكل خاص من خالل : 

  سلطات الدولة الثالث القضائية والتشريعية والتنفيذية 

  استحداث مؤسسات حكومية كوزارة حقوق اإلنسان ووزارتي الدولة لشؤون

المرأة والمجتمع المدني والمفوضية العليا لحقوق اإلنسان )قيد التأسيس ( 

لتهتم بإعادة النظر في المنظومة التشريعية والعمل لما يحقق عدم التمييز ضد 

 المرأة . 

 بشؤون المرأة ألخذ رأيها  أشراك بعض من منظمات المجتمع المدني المعنية

بصياغة ومحتويات التقرير بعد أن تم نشر مسودة التقرير ضمن الموقع 

االلكتروني لوزارة حقوق اإلنسان واثر ذلك عقد اجتماع ترأسته وزيرة 

حقوق اإلنسان وتم التوصل إلى توصيات مشتركة اخذ بها عند مراجعة 

ام الديكتاتوري حدثت جملة وزوال النظ 3002مسودة التقرير .بعد ربيع عام 

أحداث مهمة تركت بصماتها على واقع حقوق اإلنسان وتأثرت بها  المرأة 

 بشكل مباشر ونوجز أهم محطات هذه المدة : 

  . أعمال السلب والنهب والتخريب التي طالت أغلب مؤسسات الدولة 

 إصدار عدة أوامر من سلطة االئتالف المدنية التي تولت أدارة األمور في 

وكان أول هذه األوامر  3004ولغاية نهاية حزيران  3002البالد منذ نيسان 

وأخطرها هو حل المؤسسات العسكرية واألمنية ، األمر الذي ساهم بشكل 

تم  3004مباشر في إضعاف دور سلطة القانون وفي نهاية حزيران من عام 

وجب الالئحة نقل السيادة إلى العراقيين وشكلت أول حكومة انتقالية مؤقتة بم

كانت مهمتها أدارة  3004حزيران  9التنظيمية لسلطة االئتالف المؤقت في 

أمور البالد إلى حين انتخاب جمعية وطنية انبثقت عنها حكومة انتقالية ثانية 

مؤقتة كانت مهمتها الرئيسية أعداد دستور دائم للبالد واالستفتاء عليه ثم 

نواب استناداً  للدستور الدائم الذي أجراء انتخابات عامة النتخاب مجلس ال

ليصار إلى تولي حكومة جديدة عبر  3005استفتى عليه الشعب نهاية عام 

 .  3006انتخابات ديمقراطية إذ تم تشكيل حكومة منتصف عام 

  العنف والتهديد ضد المرأة : تعرضت المرأة العراقية إلى مستويات عديدة

 همها :ـ أ 3010ولغاية  3002من التهديدات منذ 

أـ غياب عمليات أنفاذ القانون بسبب حل األجهزة المكلفة بذلك أوضعف 

 أدائها 



ب ـ وجود المرأة في دائرة العمليات المسلحة المنتجة للعنف سواء من خالل 

استهدافها مباشرة أومن جراء استهداف أحد أفراد أسرتها مما يتسبب 

 بتعرضها للخوف الدائم . 

مؤسسات الحكومية عن أداء وظيفتها على الوجه ت ـ أدى تراجع عمل ال

المطلوب تحمل المرأة للعبء األكبر الناتج عن قلة الخدمات األساسية 

واالجتماعية التي تقدمها تلك المؤسسات بحيث صنف العراق من الدول 

 المتقدمة في استفحال الفساد . 

ع ث ـ أعمال العنف المسلح وبضمنها سيطرة بعض الجماعات على أوضا

المرأة مما جعلها هدفا ً لتحقيق تهديدات هذه الجماعات التي نشرت أفكارا 

وفتاوى بعيدة عن تعاليم اإلسالم لتوظفها وتتخذها مبررات لتحجيم دور 

المرأة وتسليط العنف ضدها ، وترغم العوائل وبضمنهم النساء على التهجير 

 3001أواسط عام  ، أو القتل على أساس الهوية واستمرت هذه األعمال لغاية

ثم أخذت بالتراجع بعد بدء تنفيذ خطة فرض القانون وهي خطة عريضة 

تبنتها الدولة من اجل الحد من العمليات اإلرهابية ومتابعة مرتكبيها وفرض 

 سلطة القانون .

ج ـ عدم وجود إحصاء سكاني عام حتى أالن لكي يعتمد على انه قاعدة 

 حوث والدراسات والتقارير .معلومات موثوقة ليستدل بها في الب

 

 ــ اتساع شريحة األرامل 

خلفت الحروب التي خاضها العراق والحصار المترتب على احتالل الكويت 

،وجرائم االختفاء ألقسري للمعارضين السياسيين اللذين غيبهم  1990عام 

النظام السابق ، أعداداً كبيرة من األرامل وقد اتسعت هذه الشريحة بعد 

نتيجة أعمال العنف واإلرهاب الذي أدت إلى إزهاق  3002في  االحتالل

أرواح الكثيرين واغلبهم من الرجال لتشكل شريحة واسعة محرومة من 

التمتع بأبسط  حقوقها اإلنسانية وهذا األمر جعل خمس منظمات دولية تضع 

العراق متصدراً ألعداد األرامل بالعالم . وليس هناك إحصائيات دقيقة حول 

األرامل سوى بعض اإلحصائيات التي تتضارب فيما بينها من حيث عدد 

الموضوعية وهي تشير إلى أن عدد األرامل يتراوح مابين المليون ونصف 

،في الوقت الذي تشير فيه إحصائيات وزارة العمل  3001المليون أرملة عام 

والشؤون االجتماعية إلى أن عدد األرامل اللواتي يتقاضين راتب الرعاية 

ألف أرملة اذتتقاضى كل واحدة منهن راتب شبكة  12االجتماعية يبلغ 



$ شهريا وهذا الرقم حتما اليلبي ابسط  90اإلعانة االجتماعية البالغ 

 االحتياجات ، هذا عدا من يتقاضين منهن رواتباً تقاعدية . 

 

 ــ التهجير ألقسري 

هي التهجير  3004من اشد اثأر المرحلة عنفا والتي بدأت بوادرها منذ عام 

ألقسري الذي عانت منه العوائل بسبب التشدد الطائفي المدعوم بقوة السالح 

واإلرهاب والذي دفع بكثير من العوائل الى هجر منازلها ومناطقهامرغمة 

تاركة وراءها ممتلكاتها من اجل الحفاظ على حياتها واشتدت هذه الظاهرة 

منذ بدء  3001داية عام واخذت باالنخفاض ب 3007و 3006في العامين 

تنفيذ خطة فرض القانون وقد تعرضت المرأة بسبب هذا التهجير الى اشد 

أنواع االنتهاكات السيما أذا رافق ذلك قتل الزوج واألبناء وهم المعيلون 

لألسرة فأصبحت بذلك تواجه مسؤولية أعالة نفسها وأسرتها على الرغم من 

فية من قبل الدولة إذ غالبا ماتسكن العوائل األلم النفسي فال تتوفر لها أعانة كا

النازحة الخيم صيفاً وشتاًء ،وعند بدء تنفيذ خطة فرض القانون التي مسكت 

األرض ، بدأت هذه العوائل بالعودة إلى مساكنها )سوى من كان اليملك داراً 

$ للعائلة التي تعود إلى 100باألصل ( وقدمت الدولة منحة مالية مقدارها 

عائلة خالل النصف 100000وبلغ مجموع هذه العوائل العائدة مسكنها 

 .  unamiحسب إحصائيات أل 3001األول من عام 

 

 ـ ظاهرة االنتحاريات

ومع اشتداد حاالت العنف واإلرهاب تفاقمت ظاهرة النساء االنتحاريات      

اللواتي سخرن من قبل الجماعات االرهابية لتنفيذ عمليات انتحارية بتفجير 

انفسهن في مواقع محددة ، وقد اسفرت تلك االعمال عن سقوط العديد من 

فات عقلياً الضحايا االبرياء ، وغالبا ماتسخر هذه الجماعات النساء المتخل

في احد اسواق الحيوانات  3001كالتي حدثت بتاريخ االول من شباط عام 

في منطقة الشورجة وسوق في منطقة بغداد الجديدة في التاريخ نفسه ، اومن 

خالل اجبارهن على تناول المخدرات . وذلك الستغالل عزلتهن تعرضهن 

ولضعف وضعهن لالحباط النفسي نتيجة فقدانهن الشخاص قريبين منهن ، ا

المادي ، اواستغالالً لفقدهن االدراك ، او اللواتي جندن بناء على رغبتهن 

الكاملة ، ويعزى ذلك لكون المراة تستطيع ان تتحرك دون ان تلفت األنظار 

اليها عند شعور االرهابيين بانهم مالحقون من قبل قوات األمن ، وغالبا ما 

ق سيطرت عليها الجماعات كانت تأتي النساء االنتحاريات من مناط



اإلرهابية سيطرة تامة فمكن هذه الجماعات من التأثير المباشر عليهن ووفقا 

عملية مابين  39إلحصائيات وزارة اآلمن الوطني فقد نفذت االنتحاريات 

 2، في االنبار  10عمليات ، وفي ديالى 9، ففي بغداد  3001ـ 3007عامي 

ثت عمليتان ، وعملية واحدة في النجف ، اما في بابل فحد 4، وفي الموصل 

إلى وجود امرأة محكومة بتهمة اإلرهاب  3001. وتشير إحصائيات عام 

امرأة محكومة الرتكابهن  31وأخرى بتهمة المساس باألمن الوطني مع 

جريمة الخطف وهذا غالبا مايكون أولى خطوات اإلعمال اإلرهابية التي 

موقوفة بموجب تهمة اإلرهاب  34د تستهدف االبتزاز والقتل ، كذلك توج

موقوفة بتهمة الخطف ونالت هذه الظاهرة اهتمام السلطات العراقية  21و

للبحث في أسبابها من اجل تطويقها وتوفير العالجات لها من خالل كل من 

وزارة الدفاع ، ورئيسة لجنة المرأة والطفل واألسرة في مجلس النواب ، وقد 

مع دائرة المستشار القانوني العام في المديرية  أعدت دراسة بذلك بالتنسيق

 العامة لالستخبارات واألمن .

 

 ــ العنف المسلط على نساء األقليات 

بسبب تصاعد إعمال العنف واإلرهاب تعرضت األقليات في العراق بعد   

إلى الخطر بشكل عام والنساء واألطفال بشكل خاص وتبدو هذه  3002

لنسبة للنساء من األقليات بسبب فتاوى الجماعات اإلشكالية اكبر بكثير با

المتشددة بشان العنف والتي تعاملت مع اآلخر غير المسلم على انه عدو 

ديني وتاريخي وان معاقبته اوباالصح أبادته واجب شرعي ، فاخذ استهداف 

المسيحيين ينحو منحى خطر بحجج منها ارتباط ديانتهم بالغرب )المحتل ( 

ف البعض منهم لتصنيع الخمور واالتجار بها ، وعمل عدد فضالً عن احترا

منهم مع القوات متعددة الجنسية بينما تم استهداف )الصابئة وااليزيدية ( 

بحجة الكفر ، ولم تستبعد هذه الجماعات طائفة الشبك . كما بررت هذه 

ي الفتاوى االعتداء على النساء غير المسلمات استناداً إلى معتقداتها التي تقض

بان اغتصاب غير المسلمات يعد بمثابة فعل تطهيري وأكدت العديد من 

المصادر والمقابالت التي أجريت مع أفراد الطائفة المسيحية شيوع إرغام 

المسيحيات على الزواج من أمراء تنظيم الجماعات المسلحة في منطقة 

الدورة ببغداد وأكد القائم على إحدى كنائس بغداد حدوث ثالث حاالت 

اغتصاب في هذه المنطقة لنساء مسيحيات قتلت اثنتان منهن وأجبرت الثالثة 

على الزواج من احد أمراء تنظيم الجماعات المسلحة . واتخذت الجماعات 

المسلحة سلوكيات عديدة تهدف الى السيطرة على سلوك المرأة كإرغام 



النساء المسلمات وغير المسلمات على ارتداء الحجاب ، اومنعهن من 

مخالطة الرجال ، حتى منعهن من قيادة السيارة . وبذلك تكون النساء 

العراقيات من األقليات قد عانين من عنف مركب يستهدف كونهن نساء من 

جهة ومن جهة أخرى تعرض هويتهن الدينية إلى الخطر من خالل إجبارهن 

على التخلي عن أديانهن والدخول في اإلسالم ، وهذا خلق لديهن انعدام 

لشعور باألمن وأصبح الخوف من ابرز التحديات التي تواجه المرأة من ا

من قبل بعثة األمم المتحدة   3007األقليات . ومن خالل دراسة أجريت عام 

( حول واقع المرأة في األقليات وأطلقت هذه  unamiلمساعدة العراق )

تجيبة % من العينة المس 76،  1بينت نتائجها أن  3009الدراسة بداية عام 

 من األقليات كافة يعشن حالة الخوف والشعور بالتهديد 

بيييييين هيييييوالء النسييييياء فالصيييييابئيات المنيييييدائيات يشيييييعرن بيييييالخوف عليييييى 

%  11،  2% تليييييهن النسيييياء االيزيييييديات بنسييييبة  91، 3حييييياتهن بنسييييبة 

حييييييث تصييييينف هييييياتين االقليتيييييان فييييييي خانييييية الكفييييير كميييييا أن أمييييييوالهم 

وى الصيييادرة مييين هيييذه الجماعيييات ميييالم وممتلكييياتهم مسيييتباحة بحكيييم الفتيييا

  يعلنوا أسالمهم .
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
   

اإلجراءات الحكومية لتحسين واقع المرأة في العراق بعد  :المبحث الثاني

9/4/3002   

ألجل القضاء على أعمال  بذلت الحكومة االتحادية جهود استثنائيةلقد     

العنف المتمثلة باإلرهاب بشكل عام من خالل فعالياتها المعتادة واالستثنائية بواسطة 

أجهزة السلطات االتحادية القضائية والتنفيذية والتشريعية لتطويق اإلرهاب والقضاء 

عليه . ولتالفي حجم تأثير العنف ضد المرأة من جانب ولتعزيز دور األجهزة 

ة الى أعمال القانون من جانب أخر ، وبناءاً على ما ورد في توصية لجنة الهادف

العنف احد  عدتوالتي  19اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة رقم 

 39إشكال  التمييز ضد المرأة واستناداً لما نص عليه الدستور العراقي في المادة 

تعسف في األسرة والمدرسة والمجتمع ( الفقرة رابعاً )تمنع كل إشكال العنف وال

اتخذت الحكومة إجراءات وسياسات عديدة وعلى مختلف المستويات هدفها ولقد 

 الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة أهمها : 

 ـ وزارة حقوق اإلنسان 1

أ ـ استحدثت قسما لرصد حقوق المرأة تعمل على رصد االنتهاكات التي تتعرض 

واقع حقوق المرأة  بشأن ومن مهامه أعداد تقريراً سنوياً  ، لها المرأة في العراق

ذلك فان الوزارة عضو في العديد  من اللجان  ذات الصلة وعملت  على  فضالً عن

مفاتحة الجهات المعنبة في محاولة منها لتعديل بعض القوانين والتشريعات وكذلك 

   . في أقتراح سياسات جديدة

التوعية والتدريب يكاد يتحددعمل هذا المعهد ب انب ـ المعهد الوطني لحقوق االنس

  ، وعلى وفق ذلك قام المهد بما يأتي :على حقوق االنسان بشكل عام



نفذ المعهد ورش متخصصة في التوعية في أتفاقية القضاء على كافة أشكال  ـ 

ورشة في بغداد والمحافظات كافة تم فيها  45التمييز ضد المرأة بلغ عددها 

أمرأة ، كما عمل المعهد  1166مشارك من مختلف الفئات منهم  3060 أستهداف

على التوعية في مجال العنف االسري والعنف ضد المرأة وكذلك توعية في مجال 

 .االتجار بالبشر بعدد من الورش التي أستهدفت فئات مختلفة في معظم المحافظات 

التمييز ضد المرأة )سيداو ( ـ التوعية على مضامين اتفاقية القضاء على كافة أشكال 

دورة تدريبية  192ضمن جميع الدورات األساسية التي نفذها المعهد وقد بلغ عددها 

  .مشاركة ومشارك 2600شارك فيها أكثر حوالي 

كما نفذت مكاتب الوزارة في المحافظات كافة دورات تدريبية عديدة تضمنت   

فة أشكال التمييز ضد المرأة حقوق المرأة والتعريف باتفاقية القضاء على كا

واستهدفت فيها مؤسسات متنوعة في مركز المحافظة واالقضية والنواحي التابعة 

 لها .

 فضالً عن ذلك عملت الوزارة على : 

ـ موضوع المصالحة الوطنية والتوعية بأهميتها وحرصت على المشاركة الفاعلة  أ

ورشة شارك فيها  90ها حوالي من النساء في جميع الورش التي نفذتها والبالغ عدد

 مشاركة ومشارك .  3000أكثر من 

 ـ أعداد دراسة لمشروع أنشاء مركز وطني لحماية المرأة العراقية من العنف .ب 

 ـ وزارة الدولة لشؤون المراة 2

 :  أهم االجراءات التي قامت بها هذه الوزارة

ندوات قانونية كمرحلة  أ ـ حملة وطنية لمناهضة العنف ضدالمرأة تناولت فيها عقد

أولى شملت وزارات الدولة ، ثم أتسعت لتشمل المحافظات وتبنت باالشتراك مع 

عدد من الوزارات المعنية ومنظمات غير حكومية أعداد مقترح لمشروع قانون 

لمكافحة العنف االسري ، وأطلقت حملة لمناهضة العنف االسري شملت أغلب 

 وزارات الدولة . 

 عن طريقامج التوعية بمفهوم النوع االجتماعي وتنفيذه ومتابعته ب ـ تصميم برن

عضوات أرتباط من وزارات الدولة ومؤسساتها ومنظمات غير حكومية ، ورسم 

السياسات المالية ألدماج هذا المفهوم حيز التطبيق الفعلي ، وعالقة هذا المفهوم 

تحدة المهتمة بهذا الجانب  بالتنمية المستديمة من خالل التعاون مع منظمات االمم الم



باالضافة الى االشراف على اجراء المسوحات ذات العالقة بالمرأة للوقوف على 

 واقع المراة في مواقع العمل ومراكز صنع القرار . 

ج ـ التثقيف باتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المراة وتبني حمالت 

ى المراة العراقية ، وتعريفها بكل حقوقها واسعة تهدف الى محو االمية القانونية لد

المنصوص عليها دستورياً على وفق المعايير الدولية لحقوق االنسان من خالل 

  . أستهداف الموظفات والموظفين في ورش تدريبية وتثقيفية في المحافظات كافة

 

 ـ دائرة رعاية المرأة التابعة إلى مجلس الوزراء  3

وبدأت بأعمالها التنفيذية بتاريخ  3001/ 7/ 33بتاريخ تشكلت هذه الدائرة       

وتعنى هذه الدائرة بأمور النساء من األرامل والمطلقات وغير  3009/ 1/ 15

المتزوجات وزوجات المفقودين مع وجود شبكة الحماية االجتماعية التي  تقدم 

تهتم  الرواتب للنساء اللواتي بال معيل والنساء المعاقات وغير العامالت كما

بالجوانب التثقيفية والتدريبية التي  تهدف إلى بناء قدرات المرأة وتمكينها ومن 

جانب آخر تسعى إلى أيجاد فرص عمل تتناسب مع قدرات النساء األكاديمية 

والمهنية والحصول على نسبة من التعيينات في دوائر الدولة ونسبة من الوحدات 

 السكنية ونسبة من القروض الصغيرة . 

 ـ لجنة قطاعية من الوزارات المعنية 4

الصادر عن األمانة العامة لمجلس  3009لسنة  10بموجب األمر الديواني رقم     

المرأة ، ومشاركة كل من وزارة الداخلية ،  الوزراء برئاسة وزارة الدولة لشؤون

وحقوق اإلنسان ، والعمل والشؤون االجتماعية ، ووزارة الدولة لشؤون المجتمع 

المدني مهمتها اعادة النظر في المنظومة التشريعية على نحو يضمن عدم التمييز 

ضد المرأة وتطبيق قانون األحوال الشخصية بشأن الفقرات التي تتعلق بضمان 

قوق المرأة ، وإقامة  مكاتب للصلح األسري ، وإنشاء قسم خاص للمرأة في ح

مراكز الشرطة وتدريب شرطيات لهذا االختصاص ، وقدمت هذه اللجنة توصيات 

تتمحور حول حماية المرأة من العنف األسري وضمان حقوقها اإلنسانية ، ومن أهم 

حماية األسرة ( لحماية  تلك التوصيات كانت التوصية الخاصة ب)استحداث مديرية

األسرة من العنف وتقديم أقصى درجات الحماية للفرد المعنف ، والتي باشرت 

أعمالها في محافظة بغداد كنواة ، ليتم بعد نجاح التجربة تعميمها على المحافظات 

 31األخرى كافة ، وعليه فقد أنشى لها مركزان األول في جانب الكرخ بتاريخ 



وتعرض  3010تموز  30ي في جانب الرصافة أفتتح في ، والثان 3010شباط 

أب للسنة ذاتها كما تتولى هذه اللجنة القطاعية  36لحادث إرهابي )تفجير ( بتاريخ 

وضع الستراتيجيات في مجاالت النهوض بواقع المرأة بالتعاون مع المنظمة الدولية 

undp  وزارات من . كذلك تقدمت وزارة حقوق اإلنسان بمقترح إلشراك تلك ال

أجل وضع مشروع قانون لمناهضة العنف األسري . كما قامت الوزارة المذكورة 

لسنة  111بأعداد دراسة حول مظاهر التمييز ضد المرأة في قانون العقوبات المرقم 

 111فضالً عن تقديمها لتوصية بمراجعة قانون األحوال الشخصية رقم  1969

 . 1959لسنة 

 : ـ وزارة الداخلية 5

 3001عام  هذه الوزارة استحداث دائرة الشرطة المجتمعية في تملقد  -أ  

 دوهي عبارة عن شرطة مدنية خدمية تع،  3009وباشرت أعمالها عام 

وسيطاً بين المؤسسة األمنية )مراكز الشرطة ( وبين مؤسسات ونخب 

هدف تحقيق أكبر قدر من المشاركة بالمجتمع مهمتها التواصل والتفاعل 

قية بين الشرطة والمجتمع في تحمل المسؤوليات األمنية على وفق الحقي

 مفهوم األمن اإلنساني الشامل ولتأخذ على عاتقها : 

  التواصل والتفاعل بين أجهزة الشرطة والمجتمع على وفق مفهوم األمن

اإلنساني الشامل وتعزيز حقوق اإلنسان ألجل التقليل من حدوث الجرائم 

من خالل توفير آليات للتدخل المبكر ، والتصدي  والخروقات القانونية 

 للمشاكل االجتماعية خاصة في قضايا العنف الطائفي واألسري .  

  تقديم الدعم النفسي واالجتماعي لضحايا الجريمة والحوادث البليغة

واإلرهاب ، واإلسهام في معالجة اآلثار المترتبة على ذلك خاصة من النساء 

 واألطفال . 

 ع بعض القضايا التي قد التصل إلى مراكز الشرطة )جرائم الظل ( التعامل م

ومن هذه الجرائم تلك التي تقع في محيط األسرة كالتحرش الجنسي 

 وخصوصاً لألطفال ، والزنا بالمحارم . 

  تسهيل خدمات اإليواء لألطفال والنساء الذين يتطلب األمر حمايتهم مدة

من قبيل الخالف األسري . وإهمال مؤقتة وكذلك خدمات التماسك المجتمعي 

 تربية األطفال وقضايا االغتصاب وهتك األعراض والشروع في االنتحار . 

  . رصد ظواهر االتجار بالبشر والدعارة والمخدرات 

ومن اجل أن  تأخذ هذه الدائرة دورها وتتمكن من تحقيق أهدافها فقد سعت 

راد المجتمع من المواطنين إلى عقد اللقاءات التشاورية بصورة مستمرة مع إف



ومنظمات المجتمع المدني ألجل التعرف عن قرب على أهم المشاكل 

منتسباً  527المجتمعية ، وحصرها بغية أيجاد الحلول لها ويضم هذا الجهاز 

مركزاً في محافظة بغداد.  ويتم بشكل دقيق تحليل رغبات  17موزعين على 

ية سواء عبر وسائل األعالم الجمهور وقياس أرائهم تجاه وزارة الداخل

 واالتصال أومن خالل المسوحات الميدانية .

وتوزيعهن  3009ضابطة في أجهزة الشرطة في عام  50ب ـ تم تخريج 

ضمن القطاعات المهتمة بمكافحة العنف ضد المرأة لضمان التجاء المرأة 

المعنفة إليها وأشعارها باالطمئنان وطرح مشكلتها دون حرج وفي السنة 

في  133فسها استحدثت تجربة الشرطة النسائية وبلغ عدد منتسباتها ن

في محافظة النجف لتوفير الحماية للنساء الزائرات  620محافظة كربالء و

 للمراقد المقدسة . 

تقوم وزارة الدفاع باالهتمام فضالً عن المهام المجتمعية لوزارة الداخلية 

اراتهن من خالل تقديم الخبرة في بالنساء العامالت فيها وتعزيز قدراتهن ومه

 مجاالت العمل العسكري والمدني وكذلك حقوق المرأة ضمن المعايير الدولية 

 

 ـ مكافحة الفساد 6

أهتم العراق بموضوع مكافحة الفساد وانضم العراق إلى اتفاقية مكافحة      

 3010الوطنية بهذا الشأن أوائل عام  وأصدر الستراتيجية 3007الفساد عام 

، ومن خاللها  تم أشراك جميع الجهات ذات العالقة  3014الممتدة لعام 

بتنفيذ االتفاقية وتحميلهم مسؤولية األداء المفترض ، والرتباط الفساد في 

 3010انتهاكات حقوق اإلنسان فقد أطلق في أوائل الربع الثاني من عام 

ارة حقوق اإلنسان وهيئة النزاهة يهدف هذا أطار عمل مشترك يضم وز

اإلطار إلى تنفيذ رؤى مشتركة وخطط عمل للقضاء على الفساد في مجاالت 

 3014ـ  3010أعمال حقوق اإلنسان ، كما تناولت خطة التنمية الوطنية 

تعزيز مبادئ اإلدارة الرشيدة وإصالح القطاع العام والحد من ظاهرة الفساد 

 .  في هذا المجالادة ، من خالل خطوات ج

 

ـ تبنت األمانة العامة لمجلس الوزراء تشكيل لجنة تضم ممثلين 7

وزارة العمل والشؤون االجتماعية ، الصحة ، وحقوق :  عن كل من

اإلنسان )قسم المرأة ( والتربية ، ووزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي ، 

 31في  96ديواني رقم ووزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني وذلك باألمر ال



لتأخذ هذه اللجنة على عاتقها أعداد إستراتيجية شاملة  3001نيسان 

للمستفيدين من الخدمات التي تقدمها دائرة رعاية ذوي االحتياجات الخاصة 

)التابعة لوزارة العمل والشؤون االجتماعية ( من األرامل والمطلقات 

رى وبضمنهم شريحة والمهجورات والعاجزات فضالً عن الشرائح األخ

المسنين العاجزين واأليتام اوفاقدي الرعاية األسرية من أبناء األرامل 

 15منها في بغداد و4داراً لأليتام  19والمطلقات والمهجورات ويوجد حالياً 

موزعة على باقي المحافظات وهذه الدور تستقبل أوالد األرامل والمطلقات 

فال اآلخرين المقبولين فيها وفق والمهجورات والسجينات )الى جانب األط

سنة . وتقدم كافة الخدمات  11نظام دور الدولة ( من عمر يوم واحد إلى 

التربوية والتعليمية والتوجيهية والترفيهية واالجتماعية والصحية أضافه 

 لخدمات الرعاية الالحقة للمستفيدين بعد بلوغهم سن الرشد . 

ية بتقديم خدمات التدريب والتأهيل وتقوم وزارة العمل والشؤون االجتماع

إلكساب الراغبات من األرامل والمطلقات والمهجورات حرفاً معينة اوتعمل 

على زيادة مهاراتهن في أي من المجاالت المهنية التي تأهلهن لالنخراط في 

 العمل .  

كما وتم أطالق أول إستراتيجية  وطنية للتخفيف من الفقر في البالد   

( في ضوء االتفاقية بين وزارة التخطيط والبنك 3014ـ  3010للسنوات )

المركزي العراقي وتركز هذه اإلستراتيجية على ستة محاور أساسية هي 

تحقيق دخل أعلى للفقراء وتحسين المستوى الصحي لهم ، ونشر التعليم 

وتحسينه ، وتوفير بيئة سكن أفضل ، وتقليل مستوى التفاوت بين النساء 

عيل الحماية االجتماعية للفقراء . كما أعدت وزارة التخطيط والرجال ، وتف

تقرير تحليل الفقر في العراق يتناول مالمح الفقر ومناطق تمركزه بين 

المحافظات ، وبين الحضر والريف كي يصار إلى تقديم كل أنواع الدعم 

ضمن الموازنات العامة للدولة وعلى وفق خطط وبرامج لدى كافة الوزارات 

 ية والمؤسسات غير المرتبطة بوزارة .  العراق

 

 ـ العنف ضد المرأة في إقليم كوردستان 

على الرغم من أن الوضع السياسي قد أختلف في إقليم كردستان منذ عام    

االان مظاهر العنف لم تختف من اإلقليم بسبب العادات والتقاليد  1991

في كوردستان إلى  االجتماعية ويشير تقرير صادر من وزارة حقوق اإلنسان

( امرأة خالل  414( و) 3001( أمرآة احرقن أنفسهن خالل عام )222أن )

وسجلت السلطات في السليمانية أعلى معدالت حاالت الحرق الناجمة  3009



شار التقرير او،  3006عن صدمة نفسية خالل شهر تشرين الثاني من عام 

لمياه المغلية وسجلت ( بسبب ا 34(حالة حرق بالنيران ، و)12كذلك إلى )

هذه القضايا على أنها انتحار أو حوادث حدثت بصورة عرضية ، كما 

أما في عام  3001حالة قتل عام   111أشارت اإلحصائيات إلى حدوث 

خالل الستة  3010وسجلت مؤشرات عام  15فبلغت أعداد القتيالت  3009

 حالة حرق .  321حالة قتل و 41أشهر األولى منها 

من تعرضن للعنف يقمن في المناطق الريفية من اإلقليم وتتراوح واغلب   

سنة فما فوق في  15سنة وتزيد أعمارهن لتصل من  11ـ 12أعمارهن بين 

فضالً عن ما تتعرض له المرأة في كوردستان ألشكال ، المناطق الحضرية 

ثم االعتداء الجنسي والتهديد  المرتبة االولىمتعددة من العنف يحتل الضرب 

 بالقتل والخطف واإلكراه على الزواج وغيرها .

 اإلجراءات الحكومية 

واتخذت عدة  بظاهرة العنف ضد المرأةكوردستان قليم اقد اهتمت حكومة ل

 منها :  جراءاتا

وتعمل هذه  3007أ ـ إنشاء مديرية متابعة العنف ضد المرأة في نهاية 

   .والتعذيب واالعتداء الجنسي المديرية على ملفات القتل والحرق ،

حول أنجاز برنامج عمل لمحاربة   ircب ـ عقد اتفاقية تعاون مع منظمة 

العنف ضد المرأة وأعداد الكوادر التدريبية في مجاالت العنف الجنسي 

 .وكيفية التعامل مع هذه الملفات 

ت ـ أعداد الكوادر التدريبية في مجاالت العنف األسري ووحدة الحفاظ على 

  .من االتحاد األوربي  eu- jestاآلسرة بالتعاون مع منظمة 

التابعة وزارة الداخلية في  مديرية عامة لمتابعة العنف ضد المرأةاء ث ـأنش

في  أربع مكاتب في محافظات اإلقليم وسبعة مكاتب تضم القليم كوردستان

 :  ما ياتي  تعمل على، االقضية 

الدولية وبالمساهمة مع وزارة الدولة لشؤون    unfpaـــ التعاون مع منظمة 

المرأة في الحكومة االتحادية ومجموعة من منظمات المجتمع المدني للعمل 

حالياً على وضع خطة ستراتيجية وطنية تهدف إلى مكافحة العنف ضد 

  . 3014المرأة ولغاية 

وضع أسس العمل في )مراكز اإليواء للمعنفات ( تحت رعاية وزارة  ــ

 الدولية  undpالعمل والشؤون االجتماعية في اإلقليم وبالتعاون مع منظمة 

نشر وـــ تقوية أواصر العالقات والشراكة مع منظمات المجتمع المدني 

اإلحصاءات الخاصة بمؤشرات العنف ضد المرأة . كما شكلت هيئة 



ية تضم الوزارات والمنظمات المحلية والدولية ذات العالقة في مجال استشار

نشر الوعي االجتماعي ، والديني ،والثقافي ، والقانوني بهدف تقليل هذه 

 الظاهرة . 

الجدير بالذكر أن إقليم كردستان قد بادر إلى تعديل بعض النصوص التي و   

 1969لسنة  111ت رقم تكرس التمييز والعنف ضد المرأة في قانون العقوبا

وكما سيرد في هذا التقرير  1951لسنة  111وقانون األحوال الشخصية رقم 

 الحقاً . 

ج ـ التنسيق مع وزارة الصحة واألوقاف والشؤون الدينية في اإلقليم بأعداد 

دراسات تبين فيها أن ظاهرة ختان اإلناث كانت موجودة في بعض المناطق 

لكن  ،تعرضن لهذه الحالة في هذه المناطق االناثية الريفية والنائية وان غالب

بعد أن أعلنت  السيمااإلحصاءات الموجودة حالياً تشير إلى قلة هذه الحاالت 

من قانون العقوبات  413حكومة اإلقليم أن هذه الجريمة تعامل وفق المادة 

 العراقي . 

على  ح ـ اإلشراف على المشروع البريطاني الباكستاني الخاص بالقضاء

كما تم تشكيل لجنة ، العنف ضد المرأة لغرض تعميمه على مناطق اإلقليم 

متابعة لهذا الغرض تتكون من ) وزارة اإلقليم لشؤون المرأة ، والتربية ، 

واألوقاف والشؤون الدينية ، ومستشار حكومة اإلقليم للشؤون االجتماعية ( 

جانب تابعة لوزارة مديريات مختصة بهذا الثالث وبالنتيجة تم استحداث 

 الداخلية 

مديرية متابعة شؤون المرأة والطفل بالتعاون مع الوزارات المعنية  اءخ ـ أنش

 .  ذات العالقة بالعنف ضد المرأة الكثير من القضاياهذه المديرية عالجت وقد

دـ تشكيل لجنة لغرض مكافحة العنف ضد المرأة من الوزارات المعنية 

 ونائبه ، وهناك جلسات دورية لمتابعة اإلجراءاتحكومة البأشراف رئيس 

 .  الخاصة بذلك 

ـ قامت وزارة اإلقليم لشؤون المرأة بعد تحولها إلى المجلس االعلى للمرأة التابع 3

 لمجلس الوزراء في إقليم كوردستان بالخطوات اآلتية : 

 تقديم مشروع قانون حول مكافحة العنف األسري إلى الحكومة والبرلمان في -

هذا  مات غير الحكومية بمقترحاتها ضمنكردستان وساهمت بعض المنظ

كما قامت بتدريب عضوات ارتباط من الوزارات كافة على مفاهيم ، المشروع 

 الجندر االجتماعي والقضايا المتعلقة بالعنف ضمن مؤسسات الدولة . 



ة اكبر برنامج عمل كامل حول المالذات اآلمنة )المالجئ (من اجل ايالئها أهمي -

من النواحي القانونية واالجتماعية واالقتصادية ووضع قانون خاص بها مع 

منها تابعة لوزارة العمل ، ثالثة من هذه البيوت  خمسةاإلشارة بان اإلقليم يضم 

والشؤون االجتماعية وواحد يعود إلى اتحاد نساء كردستان والخامس لمنظمة 

)آسودة (وهي منظمة غير حكومية 
(12)

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث 

 المرأة العراقية والتنمية والتمكين 

 المبحث األول 

  التنمية والتمكين

يؤكد خبراء االقتصاد ضرورة التركيز على قطاعي التعليم والصحة بوضعهما     

منطلق أي مجهود تنموي يراد له أن يتكلل بالنجاح السيما وان العراق مازال يعاني 

 من األمية وآالف المدارس الطينية ونحو ثالثة أالف مواطن لكل طبيب ..... 

والوطنية فان في مقدمة السياسات ية الدولية ال انه استناداً إلى تقارير التنمية البشرا  

 )تمكيناالجتماعية التي تحتاج إلى أصالح عاجل فضالً عن التعليم والصحة هي 

الذي يعد ضرورة ال تحتمل التأجيل نظراً ألهمية مشاركة المرأة في صنع  المرأة (

ية التغيير أو التحول الذي يحصل في الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماع

والثقافية في العراق ، ذلك أن العراق تعرض لحربين طاحنتين أولها الحرب 

م ،  1991م( وبعدها حرب الخليج في عام  1911ــ  1910العراقية / اإليرانية )

المواد الثقافية  على جميع السلع والبضائع بما في ذلكوأعقبها حصار شامل 



ومية وانتهى باحتالل العراق من والتعليمية وكل ما يتعلق بمستلزمات الحياة الي

م ، فكان لهذه األحداث أثاره السلبية  3002/ 9/4القوات األمريكية البريطانية في 

بل كان للظروف الجديدة قيودها على  ،على أمكانية استفادة المرأة من الفرص

الموارد المتاحة وعلى نمط تخصيص تلك الموارد بما انعكس سلبياً على شروط 

فبعد أن كان العراق من بين الدول النامية التي حققت تقدماً ملموساً في التمكين ، 

مجال التنمية البشرية وفي ارتفاع مستوى المعيشة لتحقيق رفاهية اإلنسان ، 

انخفضت تلك المعدالت إلى مستويات متدنية في السنوات األخيرة ولوال الظروف 

صاف الدول عالية المستوى سواء االستثنائية  التي مر بها العراق ألصبح أالن في م

( وفي دليل التنمية البشرية المرتبط بنوع الجنس  hdiفي دليل التنمية البشرية )

(gdi ( علماً بان التقرير الوطني لحال التنمية البشرية لعام .)يشير إلى 3001  ) م

( تبلغ م 3007( استناداً إلى بيانات عام ) hdiأن قيمة دليل التنمية البشرية للعراق )

(وهو بذلك يقع ضمن الفئة الدنيا للبلدان ذات مستوى التنمية البشرية  02632)

( في الترتيب  131م ، المرتبة ) 3007المتوسط ، وبذلك فان العراق احتل عم 

، في حين نجد أن عدداً من الدول  1990( عام  96العالمي متراجعا من المرتبة )

مراتب في ضمن فئة البلدان ذات التنمية العربية قد حسنت من ترتيبها واحتلت 

( أو في ضمن الفئة 0،  113( والسعودية )0، 191البشرية العالية مثل الكويت )

 734( ،سوريا ) 0،  772العليا من الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة كاألردن )

،0 . ) 

ق ما أشار ( على وف 0، 696أن مقياس تمكين المرأة في العراق بلغت قيمته )     

األدلة  بحسبم (،  3001ليه التقرير الوطني لحال التنمية البشرية في العراق لعام )ا

المحافظات التي أحرزت قد تحددت على وفق  (*)الثالثة لمقياس تمكين المرأة 

( 0،  745( ومحافظة المثنى )0، 760محافظة واسط ): هي كل من واألولوية 

( 0، 721(  ومحافظة بابل )0، 743( ومحافظة اربيل )0، 745ومحافظة دهوك )

( نقطة أي المرتبة 0، 721، أما محافظة بغداد فقد جاء ترتيبها من المقياس )

أحرزت محافظة  ، وقدالسادسة مع محافظة بابل وتأتي بقية المحافظات األخرى 

( ومحافظة نينوى المرتبة الثالثة عشر ومحافظة 0،  696لبصرة الترتيب الثامن )ا

التي ( ومحافظة صالح الدين 0،  567كركوك التي أحرزت المرتبة السابعة عشر )

 ( .  0، 511أحرزت المرتبة األخيرة الثامنة عشر )

مستوى نستنتج مما تقدم أن عشرة محافظات من بين ثماني عشرة محافظة ذات     

( وهذه 0، 696أدنى في قيمة مقياس تمكين المرأة عن قيمة الدليل الوطني والبالغة )

المحافظات هي : نينوى ، كركوك ، ديالى ، االنبار ، كربالء ، صالح الدين ، 



النجف ، ذي قار ، ميسان ، السليمانية . ومن أوليات العمل المطلوب اوالسياسات 

 عزيز المشاركة االقتصادية .فيها ،ما يخص تمكين المرأة وت

وفي الواقع ان التمكين ليس مجرد إجراءات فنية بل هو أيضاً عملية تغيير لثقافة    

ان  اذ التمييز وبناء ثقافة التكافؤ والمساواة بكل أبعادها القيمية والنفسية والقانونية ،

البحث في التمكين هو عملية تتجاوز كونها عملية تدريب أو تأهيل فني ، كما وان 

زيادة اإلنفاق على التعليم قد ال  ، النالتمكين يتطلب ان نميز بين الوسائل واألهداف 

 تعني شيئاً إذا كانت برامج التعليم نفسها تحث على التمييز والالمساواة . 

لقد أنفق العراق الكثير على التعليم والصحة واصدر الكثير من القوانين المتقدمة     

 الثقافية لهذه االنجازات لم تكن موازية لمدخالتها على نحو مرض ،غير أن اإلبعاد 

لقد كان هناك تركيز على الخدمات الصحية والتعليمية واالجتماعية المؤسسية من و

 وعليه ف ان البعد الثق افي للتمكين يجب أيالءهدون عناية تذكر بالجوانب الثقافية ، 

، وهذا يعني ما هو أبعد من السيطرة  ساواةاألهمية بوصفه تحديًا لثق افة التمييز والالم

على الموارد والمؤسسات وصناعة القرار وبناء القدرات وتحسين اإلنتاجية والكفاءة 

، أال وهو التأكيد على تنمية قدرة فهم الذات واستيعاب حقوقها وإمكانية الحوار 

نساءاً  الدفاعي عنها بالشكل الذي يلهم المجتمع كله مبدأ احترام  حقوق الناس

ورجاالً وفي أي مكان 
  . 

بامور معينة مثل تمكين المرأة مسألة معقدة ال يمكن حصرها  ومن الواضح ان   

أن ارتفاع نسبة مشاركة المرأة العراقية في اذ  التمثيل البرلماني أو المحلي ،

%من المقاعد البرلمانية ( قد أسهم إلى حد كبير في رفع 0، 37البرلمان والبالغة )

توى مقياس تمكين المرأة ، أال أن هذا االرتفاع ال يعكس بالضرورة واقع المرأة مس

العراقية ، وعموماً فان األوضاع المضطربة في العراق منذ عقد الثمانينات 

والتسعينات من القرن العشرين بسبب الحروب والحصار واالحتالل وما أعقبه من 

عدم االستقرار السياسي  وحي الىشكل يلدولة با اختالل الداء بعض مؤسساتحالة 

اشٌد  وتراجع النشاط االقتصادي وتصدع الهياكل االجتماعية كل هذا كان له أثاراً 

 على النساء لتتفاقم بذلك أوضاعهن المتدنية أصالً في المجتمع وفي عملية التنمية . 

من  ولما كان تمكين جميع النساء هو الغاية القصوى كما هو الوسيلة فالبد أذن    

ان تتحمل الدولة أعباء التمكين وعدم التمييز وحماية النساء ، وان ماتم اكتسابه من 

أن ال تركن  يفترضمزايا مؤسسية خالل المرحلة االنتقالية وهو التمثيل البرلماني 

أليه النساء بوصفه إنجازا نهائياً ألنه مكتسب تشريعي سيفقد مضمونه ما لم تحميه 



وحيال هذا بال شك فان أمام  ، لة تناصر تمكين المرأةوترعاه حركة نسوية فاع

المرأة العراقية طريق وعر وطويل
(13)

  . 

 

  :المبحث الثاني 

 :الجهود التشريعية العراقية المبذولة للتنمية وتمكين المرأة العراقية 

 هناك الكثير من الجهود التشريعية التي بذلت لالرتقاء بواقع المرأة في العراق ،  

 لعل أهمها :  

 ــ تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة ضمن التشريعات الوطنية 

 ــ انجازات الدولة في مجال الحقوق السياسية للمرأة 

 ــ انجازات الدولة في ميدان التعليم 

 ــ انجازات الدولة في ميدان الصحة 

 ــ انجازات الدولة في ميدان العمل 

 ــ انجازات الدولة في ميادين عمل متنوعة 

 ــ انجازات الدولة في ميدان الريف 

 

 تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة ضمن التشريعات الوطنية : ـ 

القوائم االنتخابية بإدخال النساء  3005( لسنة 16أـ ألزم قانون االنتخابات المرقم )

تبع فيه نظام القائمة المغلقة ، حيث % في القوائم االنتخابية ، والذي أ35بنسبة 

مقعداً في  375% من مقاعد البرلمان البالغة  3742حققت نتائج االنتخابات نسبة 

 . 3005عام 

( وأقر من قبل مجلس النواب  3005لسنة  16ب ـ تم تعديل هذا القانون )قانون رقم 

/ثالثا حيث 2 ، والذي تضمن أقرار نظام الكوتة بموجب المادة3009/ 13/ 5بتأريخ 

نصت على )توزع المقاعد بإعادة ترتيب تسلسل المرشحين استناداً إلى عدد 

األصوات التي حصل عليها كل منهم ويكون الفائز األول من يحصل على أعلى 

األصوات وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين على أن ال  تقل نسبة النساء عن ربع 



في القائمة الواحدة يتم اللجوء إلى  الفائزين وفي حالة تعادل أصوات المرشحين

 %من النصاب البرلماني .36القرعة ( وبموجبه شكلت المرأة البرلمانية نسبة 

( من الدستور الدائم تم أقرار قانون انتخابات مجالس 49ت ـ وعمال بأحكام المادة )

في شهر أيلول للسنة نفسها  3001لسنة  26المحافظات واالقضية والنواحي المرقم 

،والذي  3009/ 1/ 21تم تطبيقه فعليا خالل العملية االنتخابية التي جرت بتاريخ  ،

/ثانيا ( حيث نصت على )توزع المقاعد 12حدد االستحقاق االنتخابي للمرأة في )

على مرشحي القائمة المفتوحة ويعاد تسلسل المرشحين استنادا إلى عدد األصوات 

ألول هو من يحصل على أعلى عدد من التي حصل عليها المرشح ويكون الفائز ا

األصوات ضمن القائمة المفتوحة وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين على أن تكون امرأة 

في نهاية كل ثالثة فائزين بغض النظر عن الفائزين الرجال (. لقد أسفر أقرار نظام 

الكوتة في قانون أنتخاب مجالس المحافظات وتطبيقه عن نتائج نسبية ولكنها 

همت في إفساح المجال الختيار المرأة المتمكنة والمناسبة لشغل المنصب خاصة سا

بأتباع نظام القائمة المفتوحة الذي أقره قانون انتخاب مجالس المحافظات واالقضية 

 . حيث بلغ عدد المرشحات في يوم االقتراع  3001لسنة  26والنواحي رقم 

. وتم تحقيق نسبة  14400امرأة من المجموع الكلي للمرشحين البالغ ( 2913)

محافظة ، إذ كانت الجهود التي خدمت  14محافظات من أصل  9الكوتة في 

حصول المرأة على تلك الفرص موجهة لغاية واحدة هي تنفيذ القانون وتحقيق 

قانون االنتخابات  الكوتة شرطاً لسير العملية االنتخابية . والبد من اإلشارة إلى أن

متقدماً عن حكومة  عد% وي20إلقليم كردستان تضمن نسبة تمثيل للمرأة  بمعدل 

 المركز في هذا المجال 

والذي تعمل وزارة العمل  1910لسنة  136ث ـ قانون الرعاية االجتماعية المرقم 

والشؤون االجتماعية على إصدار قانون بديل له لتنظيم أنشطة شبكة الحماية 

 .  3006جتماعية التي صدرت تعليماتها عام اال

وتعديالته الصادرة على وفق  1959لسنة  111د ـ قانون األحوال الشخصية المرقم 

قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل . وال بد من اإلشارة إلى أن ما حققه إقليم 

يشكل تقدماً في  12/11/3001( في 15كردستان عند تشريعه القانون المرقم )

لتصبح  1959لسنة  111وير المواد القانونية لقانون األحوال الشخصية المرقم تط

قريبة من التوجهات اإلنسانية الدولية حيث تم إلغاء لعدد من المواد وتعديالً ألخرى 

، ولكن تحقق من خالل ذلك عدم العدالة والمساواة في تطبيق القانون بين اإلقليم 



نية في تعديل قانون وطني دون أجماع أو قرار والمركز فضالً عن وجود ثغرة قانو

 من الحكومة االتحادية  . 

المعدل فقد خصص فصالً كامالً عن حقوق 1917لسنة  71ذ ـ قانون العمل المرقم 

المرأة العاملة وحمايتها وقد أعدت وزارة العمل والشؤون االجتماعية مسودة 

أضاف  العديد من االمتيازات مشروع قانون جديد للمرأة العاملة في القطاع الخاص 

 للمرأة العاملة . 

المعدل والذي يتناول كيفية  1910لسنة  71ر ـ قانون رعاية القاصرين المرقم 

رعاية أموال القاصرين وإدارتها ويجيز أدارة األم الوصية ألموال أطفالها 

 القاصرين أو أموال زوجها المفقود .

 ية التي تشكل تمييزا ضد المرأة إلغاء جميع اإلحكام الجزائية الوطن -ز 

على الرغم من كفالة التشريع من خالل الدستور والقوانين النافذة فلم ترق هذه و   

حيث ظلت استحقاقات ، الكفالة إلى مستوى تمكين المرأة فعلياً من التمتع بالمساواة 

مرأة قدرة القوانين على تحسين وضع ال المرأة مرهونة بعوامل عديدة تبطل أحياناً 

في المجتمع ويعزى ذلك إلى خلل في تنفيذ القوانين بسبب عوامل ترتبط بشكل كبير 

ومن هنا تبنت الدولة  3002بالطبيعة االنتقالية التي يمر بها العراق منذ العام 

 العراقية استراتيجيات طموحة إلنفاذ القانون .  

ة وبمساهمة من قد قامت وزارة حقوق اإلنسان ووزارة الدولة لشؤون المرأل   

( والتي تنص على:  ) العراقيون 14المجتمع المدني وانطالقاً من أحكام المادة )

متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو األصل أو 

( أو الوضع االقتصادي أو االجتماعياللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي 

ابية وفاعلة لرفع المواد المكرسة للتمييز ضد المرأة في نصوص باتخاذ خطوات ايج

ذات العالقة بإلغاء تلك  ع الدراسات القانونية إلى الجهاتالقوانين من خالل رف

القوانين وتعديلها إال أن ذلك اصطدم بحاجز األعراف والتي ليس بالمقدور أن تلغى 

 كبيرين . هي األخرى بتشريع حيث أن ذلك يستلزم وقتاً وجهداً 

وتجدر اإلشارة إلى أن المواد التي تم رفع المقترحات بشأن إلغائها أو تعديلها من 

(  437، 409،  291، 210،  277، 41الوزارتين المذكورتين أنفا هي المواد )

المعدل ونصوصها  1969الصادر في سنة  111من قانون العقوبات ذي الرقم 

ال انه لم تصدر أية قرارات أو قوانين لغاية ( . أ 3مدرجة في الملحق )الجدول رقم 



الوقت الحاضر تتعلق بإلغاء أو تعديل للمواد المكرسة للتمييز ضد المرأة ضمن 

 قانون العقوبات من قبل الحكومة المركزية . 

ن هي اأمام القانون تخضع المرأة العراقية للمساءلة القانونية  مساواةومن باب ال   

فتخضع الستجواب السلطات التحقيقية والقضائية على وفق ،  ارتكبت خرقاً قانونياً 

القوانين النافذة وتصدر بحقها األحكام وتنفذ على وفق األصول ويخضعن لمحاكمة 

عادلة وتتابع فرق الرصد في وزارة حقوق اإلنسان أحوال السجينات بشكل عام من 

أثيرت  3009عام أجل التحقق من توافر القواعد الدنيا لمعاملة السجناء ، وفي 

ضجة كبيرة من قبل بعض المنظمات إذا دعت أن هناك نسوة سيواجهن عقوبة 

توجهت فرق الرصد في الوزارة المذكورة ولقد اإلعدام دون محاكمة عادلة ، 

محكومة وكن جميعهن قد  15 هناكللوقوف على حقيقة األمر وبعد التحقق تبين أن 

 1969لسنة  111وبات العراقي المرقم ارتكبن  جرائم يعاقب عليها قانون العق

باإلعدام وهي جرائم القتل العمد والخطف والتي تتساوى فيها العقوبة بين الرجال 

وقد خضعن جميعهن إلى محاكمات أصولية وفقاً للقوانين النافذة ، وكان ، والنساء 

ة قد سمح لهن بترك وصاياهن ، وتم االطالع على هذه الوصايا كما سمح لهن بمقابل

عوائلهن قبل تنفيذ الحكم . وقد تأرجح األمر بين المقابلة أو عدمها حسب استعداد 

األهل للحضور علماً أن إحدى هؤالء النسوة كانت قد قابلت زوجها المحكوم 

باإلعدام والذي كان من المؤمل إعدامه في اليوم نفسه ولذات التهمة ، وكانت فرق 

د بذلت شديد العناية لتوفير المعايير الرصد قد لمست إن إدارة السجن كانت ق

المطلوبة كافة لمعاملة السجناء في السجن موضوع الرصد وقد تلقت السجينات 

  المسؤولة عنهن . اهتماما متميزاً  من قبل الباحثة االجتماعية

& يعد الوضع في إقليم كوردستان أفضل حاالً إذ تمكنت لجنة شؤون المرأة في  

  القيام بما ياتي : من البرلمان الكوردستاني

 1959لسنة  111أ ـ أجراء تعديالت في تطبيق قانون األحوال الشخصية ذي الرقم 

تضمن مواد قانونية تشدد على حاالت تعدد الزوجات  3007وصدر هذا القانون في 

  . للحد منها وإجراءات أخرى حول الطالق

مشروع مناهضة العنف ب ـ تقدمت لجنة شؤون المرأة في البرلمان الكوردستاني ب

 األسري إلى الحكومة والبرلمان التخاذ اإلجراءات المقتضية إلصداره . 

ت ـ وفي جانب التشريعات الجزائية أصدرت حكومة إقليم كردستان تشريعات تعتبر 

حاالت القتل بحجة الدفاع عن الشرف  جرائم عادية تستوجب الحكم على أنها جرائم 

 فة وليس كما هو الحال عليه في باقي المحافظات .    قتل غير مشمولة بأعذار مخف



 انجازات الدولة في مجال الحقوق السياسية للمرأة :ـ 

من قبيل  دحصلت المرأة على تمكين تشريعي يع 3002بعد التغير الحاصل في 

التعجيل االيجابي لدفعها إلى تحقيق المشاركة السياسية الفاعلة بصدور قانون أدارة 

الذي ألزم المشروع بضمان حصول المرأة  3004الدولة للمرحلة االنتقالية لسنة 

(  20% من مجموع مقاعد مجلس النواب بموجب مادته الـ)35على ما يقل عن 

عضواً  ضمن  375( امرأة من بين  17ول )الفقرة )ج ( وتحقق بناًء عليه وص

الجمعية الوطنية التي تم تشكيلها في مؤتمر األلف شخصية والذي تمخض عنه 

والتي كان من أولى مهامها كتابة الدستور العراقي  3004انتخاب هذه الجمعية عام 

عناصر نسوية من  1شخصية كان من ضمنها  55الدائم وبناًء عليه شكلت لجنة من 

 عضائها النجاز هذه المهمة . بين أ

)يستهدف قانون  49بمادته الـ  3005وتضمن دستور العراق الدائم  لسنة 

االنتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء ال تقل عن الربع من عدد أعضاء مجلس 

النواب ( وبذلك مكن هذا النص الدستوري من وجود المرأة في مجلس النواب 

ة . وبوجود هذا التمكين الدستوري تمكنت المرأة من ومجالس المحافظات بهذه النسب

 الوصول إلى مواقع ضمن السلطات الثالث للحكومة وكما موضح أدناه :ـ  

 أـ مجلس النواب : 

تشكل مجلس النواب على أثر تجربة ديمقراطية وليدة وكان أداؤه ليس بمستوى     

لتجربة ، إما المرأة فقد بلغ األزمة التي واجهها الشعب خالل تلك المدة بسبب حداثة ا

عضواً  375عضواً من النساء من أصل  72( بواقع  36، 5تمثيلها فيه بنسبة )

( الفقرة )ج ( من قانون أدارة  20تطبيقياً لنظام الكوتة الذي اقر على اثر المادة )

بنص  3005والتي ترجمت في الدستور العراقي عام  3004الدولة العراقية لسنة 

( رابعا المذكورة أعاله ، ولم يكن للمرأة دور فعال في مجلس النواب  49المادة )

ولم تترك لها بصمة على الشارع العراقي النسوي في أي ميدان كان ذلك لعدة 

أسباب منها : عدم امتالك المرأة البرلمانية   الخبرة والحنكة السياسية في حينه ، فقد 

اً لفراغ قانوني في تحقيق نسبة الكوتة كان تمثيلها من قبل بعض الكتل السياسية سد

داخل البرلمان بسبب اعتماد نظام القائمة المغلقة التي لم تتح اختيار الكفاءات . ولم 

تسمح تلك الكتل للنساء من تبوء مواقع مؤثرة داخل قبة  البرلمان كي تأخذ دورها 

سائد ، وكان بشكل فاعل وال يمكن تعميم هذا الرأي على جميع البرلمانيات لكنه ال

الذي ألقى بظالله على المجتمع  3001ـ 3005الوضع األمني المتأزم للسنوات من 

كله ، والمرأة العراقية بصورة أكبر ، أدى إلى تحجيم أداء البرلمانيات وبعد تنفيذ 



اخذ الوضع األمني باالقتراب من االستقرار النسبي  3001خطة فرض القانون عام 

 ير من النساء معترك الحياة السياسية . والذي ساعد على دخول كث

 3001وقد عملت بعض نساء البرلمان على تشكيل كتلة برلمانية خالل عام   

االان الكتلة ، عضوه لتفعيل دور المرأة في مواقع صنع القرار السياسي  27ضمت 

المرأة بعيدة عن صنع القرارات   فقد استمرت، وى الغاية من تشكيلها لم تكن بمست

ستراتيجية والسياسية الخطرة ، واكتفت هذه الكتلة بمراقبة معاناة المرأة البرلمانية اإل

ومحاولة أيجاد الحلول من خالل مقترحات لقوانين كما مر ذكرها في عرضنا للمادة 

 . فاً آن الثالثة

% في عام  10، 1والبد من اإلشارة إلى ارتفاع نسبة النساء في البرلمان من    

 235مقعدا من مجموع   10وحصولهن على  3005% في عام  37، 2إلى  1990

اذ حقق وجودها  3010مقعداً في مجلس النواب عبر االنتخابات التي جرت في آذار 

عضوه من  30% من مجموع أعضاء البرلمان ، مع اإلشارة إلى إن  35نسبة الـ 

عد البرلمانية النصاب الحالي كن برلمانيات سابقات والستين األخريات يتبوأن المقا

ألول مرة وهذا مما يدل على زيادة تقبل النخب السياسية إلشراك المرأة المستقلة 

سياسياً والتي تمتلك مؤهالت أكاديمية وقيادية . وقد تولت النساء في الدورة الحالية 

رئاسة أربعة لجان من لجان البرلمان وهي كل من )الصحة والبيئة ، والخدمات 

 ة واألسرة والطفولة ، شؤون األعضاء والتطوير البرلماني (    واألعمار ، والمرأ

  :ب ـ مجالس المحافظات 

حسب قانون االنتخابات  3005جرت انتخابات مجالس المحافظات في عام    

% . وألجل الفصل  35وتحقق بموجبه تمثيل نسوي بنسبة  3005لسنة  16المرقم 

ت واالقضية والنواحي صدر قانون بين انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظا

وقد تناول التمثيل النسوي في  3001لسنة  26انتخابات مجالس المحافظات برقم 

 بنصها :  12المادة 

) على أن تكون امرأة في نهاية كل ثالثة فائزين بغض النظر عن الفائزين الرجال ( 

يا المستقلة كما أن المفوضية العل، لية لضمان ذلك آولم نجد في هذا القانون 

لية تكفل من خاللها فوز امرأ ة على آلالنتخابات لم تكن قد وضعت ضمن برنامجها 

األقل بعد ثالثة رجال ، وبعد صدور اعتراضات عديدة من قبل النساء في البرلمان 

ومنظمات المجتمع المدني قررت المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات إصدار قرار 

% على األقل من مقاعد  35ت لتأمين تمثيل النساء بنسبة ملحق بقانون االنتخابا

مجالس المحافظات واالقضية والنواحي لكن هذا القرار قد نقض من قبل مجلس 



رئاسة الجمهورية ألنه سيكون بمثابة تعديل لقانون انتخاب هذه المجالس وان ذلك 

جبة لذلك ، يتطلب مشروع قانون يشير إلى المواد المراد تعديلها واألسباب المو

% 35وبالنتيجة فقد وضعت المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات إلية لضمان تحقيق 

من مجموع أعضاء مجالس المحافظات من النساء االان هذه النسبة لم تتحقق في كل 

المحافظات لوجود ثغرة في اإللية الموضوعة من قبل المفوضية المستقلة لالنتخابات 

% في مجالس المحافظات جراء  35المجموع فبلغت نسبة لكنها تحققت من حيث  

والتي تمت بمشاركة كبيرة من النساء والسيما في  3009االنتخابات الجارية عام 

الريف والمناطق الشعبية وان كان ذلك يعزى إلى تأثير الفتاوى الدينية وهذا ما يدلل 

ة في العراق وما لهذا على أهمية الموروث الثقافي في التأثير على المواقف السلوكي

 مكانية لجعل ادوار المرأة مقبولة اجتماعياً .  االمؤثر أي ) الفتاوى الدينية (من 

ان المحاوالت المستمرة لوضع تعليمات ونظام تضمن من خالله المفوضية العليا   

لم يلق  لالنتخابات توزيعاً عادالً لتمثيل النساء بين إرجاء البلد وبموجب نظام الكوتة

صداه بسبب ضيق الوقت ومع ذلك فان النتائج المتحققة بعد أجراء االنتخابات على 

الرغم من ما تم طرحه أعاله لم تكن بسلبية مطلقة الن نظام الكوتة قد تحققت أو 

( محافظة وكان مجموع  14( محافظات من أصل ) 9تجاوزت النسبة لـ )

عضواً وبذلك تكون  440أصل عضوة من  110العضوات في مجالس المحافظات 

% من مجموع األعضاء وكما هو مبين 35قد تحققت النسبة المقررة قانوناً وهي 

 في الشكل التالي أذا لم يتم أجراء انتخابات في محافظة التأميم : ـ 

 القيادية العامة :ت ـ تولي المناصب السيادية و

ر التربية فضالً عن تولي إحدى النساء لمنصب وكيل وزي 3003شهد عام لقد    

مجال التربية والتعليم مناصب مهمة في وجود أعداد كبيرة من النساء يعملن في 

واإلعالم والجهات العسكرية واألمنية وجهاز المخابرات ووزارة الداخلية والدفاع 

 .........الخ . 

قد تغير الحال بسبب نظام الدولة السياسي بتحوله إلى نظام ديمقراطي أساسه لو  

المساواة أمام القانون وبناًء عليه فقد تم تولية خمسة مناصب وزارية للنساء تمثلت بـ 

)وزارة حقوق اإلنسان ووزارة اإلسكان ووزارة البيئة ووزارة  الدولة لشؤون 

،   3006المحافظات  ووزارة الدولة لشؤون المرأة ( ضمن الحكومة المشكلة عام 

ي وزارات بال حقيبة وزارية أال انه بمجموع اإلشارة إلى أن وزارات الدولة ه مع

% من مجموع  13هذه الوزارات تشكل نسبة النساء في المناصب الوزارية 

 3010تألفت الحكومة المشكلة عام لقد و، وزارة  26وزارات الدولة البالغ عددها 



وزارة تولت امرأتان فقط فيها منصب وزير . وفي حكومة إقليم كوردستان  46من 

مرأة وزارة . العمل والشؤون االجتماعية باإلضافة إلى وزارة المرأة ، ومن تولت ا

ما  دالجدير بالذكر عدم تسلم أية امرأة ألي من الحقائب السيادية ، ومع ذلك يع

حصل مؤشراً لإلجراءات االيجابية التي تقوم بها الدولة إلشراك المرأة في رسم 

امرأة في مراكز  242عدد النساء العامالت يبلغ بشكل عام السياسة العامة للدولة . و

اتخاذ القرار في القطاع الحكومي من اللواتي يشغلن منصب مدير عام ، وثلثا النساء 

% منهن شغل منصب 3خبيرات . ومعاونات مدير عام ، ومستشارات ، وال يتعدى 

 وكيل وزير. 

على النساء  فقد كان محظوراً  3002ث ـ أما بشأن تولي المرأة القضاء قبل عام 

الذي  التغييرعملية االلتحاق بالمعهد القضائي العالي كونه حكراً على الذكور أما بعد 

فقد فتح باب القبول للعناصر النسوية المؤهلة  3002حصل في العراق عام 

لاللتحاق بهذا المعهد وتدير هذا المعهد امرأة وقد تخرجت العديد من النساء 

وقضاء محاكم ، لقضاء المدني دون القضاء الشرعي القاضيات الالئي يعملن في ا

الجنايات ويقتصر عملهن في محاكم الجنح واألحداث علماً أن هذه المحاكم تعمل 

لقوانين ذاتها التي تعمل بها محاكم الجنايات االان العقوبة تكون أخف على وفق ا

يرفض فكرة لهذه الفئة العمرية . ويعزى ذلك إلى الموروث االجتماعي الذي مازال 

والدولة ال تزال في مراحلها ، تولي المرأة للمناصب المهمة وبضمنها القضاء 

االنتقالية نحو الديمقراطية وهذا الجانب يحتاج إلى الكثير من الجهود والتي تولتها 

الدولة بالتعليمات واألوامر النافذة ومكنت من خاللها  المرأة لتبلغ نسبة توليها  

ضئيال جداً قياسا ً لما يتمتع به الرجل من تبوء  دا العدد يع% فقط . هذ5للقضاء 

لتلك المناصب على الرغم من وجود عقليات قانونية ال يمكن االستهانة بها من 

النساء في المجتمع العراقي . وتجدر اإلشارة إلى أن شرط الزواج معمول به 

  .بالنسبة للرجال والنساء عند تسلم منصب قاض  على حد سواء 

وعلى الرغم من دور المرأة المهم في عملية التنمية االان مشاركتها في مواقع     

اتخاذ القرار ال تزال بسيطة في المناصب اإلدارية العليا بسبب المحاصصة الطائفية 

، والحزبية ، والتمييز ضد المرأة بسبب نوعها االجتماعي لذلك بقيت المرأة مغيبة 

)مجلس الرئاسة ، رئاسة مجلس الوزراء ، رئاسة  داخل الهيئات الرئاسية الثالث

مجلس النواب ( ومجلس القضاء االعلى والمحاكم العليا ) المحكمة االتحادية العليا 

 ومحكمة التمييز االتحادية (  . 

 ح ـ التمثيل السياسي للمرأة في إقليم كوردستان :



المبدأ نفسه الذي  3/ الفقرة  32تضمن دستور إقليم كوردستان في المادة      

إال وهو تخصيص نسبة مقاعد للنساء ال تقل  3005تضمنه الدستور العراقي لعام 

( عضواً من  111( من أصل ) 39%وقد بلغ عدد النساء البرلمانيات ) 35عن 

، وعدل قانون انتخابات برلمان كردستان ليزيد  3001أعضاء برلمان اإلقليم لغاية 

ذلك تقدماً عن مثيله في باقي   د% ويع20% إلى  35من نسبة مشاركة المرأة من 

المحافظات . وللمرأة نصيب في مجلس وزراء إقليم كردستان إذ تشغل المرأة 

 منصب وزبر العمل والشؤون االجتماعية .

المشاركة في المنظمات والجمعيات غير الحكومية التي تعنى بالحياة العامة 

 :والسياسية 

الحزب الحاكم كان  االنخراط في احزاب غير  3002م قبل التغيير السياسي عا  

محظوراً على العراقيين عموماً رجاالً ونساًء فقد زج بالكثير من العراقيات  آنذاك

ومن مختلف التوجهات السياسية والفكرية في السجون وغيبن . وقام النظام السابق 

الق سراح حيث تم أط 3003بتنظيف السجون والمعتقالت العراقية أواخر عام 

 السجناء والمعتقلين كافة وبضمنهم السياسيون . 

ولم ينتج البحث في سجالت النظام البائد عن أرقام دقيقة عن أعداد السجينات    

سجينة ومحتجزة استطعن أن يثبتن أنفسهن في سجالت  1100السياسيات ، سوى 

إحدى  ( وهي 3002مؤسسة السجناء السياسيين )أي بعد التغيير الحاصل عام 

مؤسسات العدالة االنتقالية التي سعت الدولة إلى تشكيلها لتعويض ضحايا النظام 

وارتبطت باألمانة  3006لسنة  4إذ تشكلت  بموجب القانون ، الديكتاتوري السابق 

مكتباً  30ولها  3007العامة لمجلس الوزراء وباشرت أعمالها منتصف عام 

نوبية وإقليم كوردستان . وحصلت وزعت على جميع المحافظات الوسطى والجت

المرأة السجينة سياسياً بموجب قانون المؤسسة المذكور على االمتيازات نفسها التي 

ألف دينار  500منحت لسجناء الفكر السياسي من الرجال وهي منحة شهرية بمقدار 

عراقي ، وعالج داخل العراق وخارجه ، ومنحة سفر لمرة واحدة ، وأفضلية 

 مقعد للدراسات العليا واألولية ، وكذلك لها األولوية في الحج والعمرة    للحصول على 

وأصبح بمقدور النساء االنخراط في األحزاب  3002/ 4/ 9بعد  قد تغير الوضعل  

ان  اال، السياسية واإلفصاح عن هذا االنتماء ، وممارسة عملهن السياسي بال تكتم 

جعل من الصعوبة ، االمر الذي العنف   ثقل الجانب األمني أثر في ازدياد حاالت

االغتياالت والتهديدات التي  نالت من النساء  فضالً عن ظاهرةعلى المرأة التحرك 

في مجلس الحكم ، وحتى النائبات في مجلس النواب ، والمحاميات والطبيبات 



تراجع الكثير منهن والتكتم  االمر الذي ساهم فيوأساتذة الجامعات واإلعالميات 

ى نشاطاتهن ، ولم تضم قيادات األحزاب السياسية عناصر نسوية في هيئاتها عل

 القيادية . 

ال يوجد قانون يميز فأما عن التمثيل في الجمعيات والمنظمات غير الحكومية ،    

والسيما في المنظمات المهنية كنقابة المحامين  بين الرجل والمرأة في هذا المجال

لمين . وقد كان االتحاد العام لنساء العراق يمثل المنظمة واألطباء والمهندسين والمع

غير الحكومية المعنية بالمرأة ، وكان في حقيقته أحدى الواجهات التي تخدم سياسة 

الحزب الحاكم ، إذ كان العمل النسوي محظوراً على أية منظمة أخرى داخل العراق 

أعداد كبيرة من النساء  سوى االتحاد المذكور ، وقد شهد التحول السياسي انخراط

في المنظمات غير الحكومية بشكل واسع وازداد عدد المنظمات غير الحكومية 

الحكومة إلى استحداث وزارة دولة لشؤون منظمات المجتمع المدني دفع األمر الذي 

لتنظيم هذه المنظمات وتسجيلها . وكان لهذه المنظمات تأثير واسع في المجتمع 

/ اوال على أن : ) حرية تأسيس  29ر ليؤكد في المادة العراقي وجاء الدستو

الجمعيات واألحزاب السياسية أو  االنضمام إليها مكفولة ( . فأصبح العمل ضمن 

هذا المجال مسموحاً للجميع رجاالً ونساًء . وللمرأة حضور واسع في النقابات 

قبول المرأة في  فيالمهنية إذ ال تنص قوانين هذه النقابات على أية نصوص تمييزية 

واكتساب صفة العضوية ، أو تمنع من ترشيحها لالنتخابات لرئاسة  هيئتها العامة

وما  4411تلك النقابات . وبلغ عدد المنتميات إلى نقابة الصيادلة منذ تأسيسها 

% ويتراوح عدد المنتخبات ضمن الهيئة اإلدارية بين عضوة إلى 44تقارب نسبته 

محامية منذ تأسيس النقابة  12113لغ عدد المحاميات عضوتين في كل سنة ، ويب

وحتى أالن وعددهن في مجلس اإلدارة اثنتان فقط أما طبيبات األسنان  1922عام 

طبيب أسنان ، وعدد من ترشحن  1910طبيبة أسنان من مجموع  4961فعددهن 

ة فقط وتشغل أالن طبيبة واحد 2يبلغ  3001لغاية  1991منهن لمجلس النقابة منذ 

 أعضاء .  1مقعداً في مجلس النقابة المتكون من 

هم وبارز في المطالبة بحقوق المرأة مكان للحركة النسوية العراقية دورلقد   

العراقية ، وإقرار نسبة الكوتة النسوية في قانون أدارة الدولة للمرحلة االنتقالية عام 

م وحمالت جمع تواقيع من خالل القيام باعتصا 3005ثم الدستور الدائم عام   3004

أدت الى استجابة القادة السياسيين إلى تثبيت هذا الحق للمرأة وما ذهب أليه هذا 

من مجلس الحكم  3002كانون األول  39الصادر في  127الدور في إلغاء القرار 

المعدل  1959لسنة  111المؤقت والذي في جوهره يلغي قانون األحوال الشخصية 

  41ئف ، وما أعقبه تضمن الدستور العراقي في نص المادة لصالح المذاهب والطوا



)العراقيون أحرار في االلتزام بأحوالهم الشخصية ، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو 

معتقداتهم أو اختياراتهم ، وينظم ذلك القانون ( وهي المادة التي جسدت فحوى 

من هذه المنظمات وسعت الكثير ’ القرار المذكور بشكل نص دستوري أكثر إلزاما 

إلى تبني الحمالت إللغاء هذه المادة وتمكنت من خالل التحشيد والضغط من جعل 

من الدستور مادة مختلفا عليها أحيل النظر فيها إلى الدورة االنتخابية لعام  41المادة 

. وكان للمنظمات النسوية دور في نشر التوعية والتثقيف بين صفوف النساء  3010

صويت على االنتخابات . وقد بادرت العديد من المنظمات النسوية إلى بالدستور والت

ونية واإلنسانية للشرائح افتتاح العيادات القانونية التي تقدم المشورة والمساعدة القان

من خالل تبنيها لنشر ثقافة مناهضة  من األرامل والمطلقات والمعنفات المهشمة

العنف والتمييز ضد المرأة . واضطلعت المنظمات غير الحكومية النسوية بتنفيذ 

العديد من مشاريع التطوير والتأهيل لقدرات المرأة فضالً عن مشاريع التنمية 

وتوفير مصادر الدخل ، وتعمل هذه المنظمات بالتعاون والتنسيق مع المنظمات 

العاملة في العراق والوزارات المعنية مثل وزارة العمل والشؤون الدولية 

االجتماعية ، ووزارة التربية ووزارة حقوق اإلنسان ووزارة الصحة ووزارة الدولة 

  لشؤون المرأة .   

 & انجازات الدولة في ميدان التعليم :

 باتخاذ الدول األطراف لقد اقرت الكثير من الدول ومنها نصوص تشريعة تلزم    

جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل للمرأة حقوقاً 

على أساس مساوية لحقوق الرجل في ميدان التعليم ، وبوجه خاص لكي تكفل 

الظروف نفسها للتوجيه الوظيفي والمهني للوصول إلى  تساوي الرجل والمرأة

المؤسسات التعليمية من جميع الفئات  الدراسات والحصول على الدرجات العلمية في

، في المناطق الريفية والحضرية على السواء ، وتكون هذه المساواة مكفولة في 

المرحلة السابقة لاللتحاق بالمدرسة في التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني 

 العالي ، كذلك في جميع أنواع التدريب المهني وعلى النحو التالي : 

ـ التساوي في المناهج الدراسية وفي االمتحانات وفي مستويات مؤهالت المدرسين أ 

 وفي نوعية المرافق والمعدات الدراسية . 

ب ـ القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل 

تي التعليم بجميع أشكاله عن طريق تشجيع التعليم المختلط وغيره من أنواع التعليم ال

تساعد في تحقيق هذا الهدف والسيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة  والبرامج 

 المدرسية وتكييف أساليب التعليم . 



 ج ـ التساوي في فرص الحصول على المنح واإلعانات الدراسية األخرى .

د. التساوي في فرص اإلفادة من برامج مواصلة التعليم بما في برامج تعليم الكبار 

ة الوظيفي والسيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر اإلمكان ومحو األمي

 بتضييق أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة . 

وـ خفض معدالت ترك الطالبات الدراسة ، وتنظيم برامج للفتيات والنساء الالئي 

 تركن المدرسة  قبل األوان 

 اب الرياضية والتربية البدنية . ز ـ التساوي في فرص المشاركة النشطة في األلع

إحدى أهم المجاالت التي تظهر التباين بين تمتع الذكور واإلناث يعد التعليم ان    

وقد تبين أن صافي االلتحاق في التعليم لإلناث مقارنة بالذكور في العراق اخذ 

إذ بلغ ،  باالنخفاض باالنتقال من المستويات االبتدائية إلى المراحل الدراسية الثانوية

وشكلت نسبة  3006% عام  10، 4صافي نسبة التحاق البنات بالتعليم االبتدائي 

% في حين انخفضت نسبة التحاق البنات بالتعليم 11التحاق البنات إلى البنين 

 % .  75% وشكلت نسبة االلتحاق تلك إلى البنين  24، 2الثانوي إلى 

موقع للتمييز بين المرأة والرجل في  اليوجد في التشريع العراقي أيوبشكل عام    

مجال التعليم بدءاً من رياض األطفال وحتى الدراسات الجامعية العليا بل أن التعليم  

سنوات بموجب قانون التعليم  10ـ 6إلزامي لألطفال ومن الجنسين من سن 

وترك القانون لإلناث حرية ترك الدراسة بعد ذلك  1976لسنة  111اإللزامي رقم 

سنوات حسب أراء أولياء أمورهن . كما أن التعليم العالي )بعد  10عد سن الـ أي ب

الثانوية ( مفتوح لكال الجنسين ويتم قبول الطلبة بناء على مستوى معدالتهم أي 

حسب الكفاءة وسياسة القبول هذه ممتدة إلى الدراسات العليا وكذلك البعثات 

حق مكفول دستوريا بموجب أحكام المادة وااليفادات والزماالت  العلمية . والتعليم 

منه وحسب ما تضمنته هذه المادة من فقرات شملت هذا الحق في المراحل  24إلـ 

 كافة حيث نصت على : 

اوال : التعليم عامل أساس لتقدم المجتمع وحق تكفله الدولة وهو إلزامي في المرحلة 

 االبتدائية وتكفل الدولة محو أالمية . 

 يم المجاني حق لكل العراقيين في مختلف مراحله . ثانيا : التعل

ثالثا : تشجع الدولة البحث العلمي لألغراض السلمية بما يخدم اإلنسانية وترعى 

 التفوق واإلبداع واالبتكار ومختلف مظاهر النبوغ . 



 رابعا : التعليم الخاص واألهلي مكفول وينظم بقانون

 ية تشير األرقام إلى األتي : ـ لتحاق الطلبة للمراحل الدراسا وعلى وفق

سنوات وقد  5ـ 4ـ مرحلة رياض األطفال : وهي المرحلة التي تغطي األعمار 1

،  1991عام  34730ومن اإلناث 25165سجل التحاق األطفال من الذكور عدد 

 .  29550ومن اإلناث عدد 41916بلغ عدد الذكور من األطفال  3007وفي عام 

% عام  44، 5سنة وبلغت نسبة البنات  13ـ 6: لألعمار من ـ المرحلة االبتدائية 3

% ، أما في  55، 4ما يقابل نسبة  1677965والذكور  1293193بعدد  1991

 56% يقابلها الذكور بنسبة  44وبنسبة  1135217فكان عدد اإلناث  3007عام 

 .  3235632% وبعدد 

 621143د الطالب الذكور سنة بلغ عد 11ـ 13ـ المرحلة الثانوية : لألعمار من 2

فقد ارتفع العدد ليشكل الذكور  3007، أما عام  1991لعام  406461واإلناث 

 .  601964طالباً واإلناث  113969

ويقتصر االختالط بين الجنسين على المرحلتين االبتدائية والجامعية في معظم 

مختلطة ضمن أما في إقليم كردستان فقد تم تعزيز المدارس ال، محافظات العراق 

 مراحل التعليم كافة بالتنسيق  مع المنظمات الدولية والمحلية . 

  فما فوق  11أما في المرحلة الجامعية والمعاهد : فهي للدارسين من عمر

أما في  1991في عام  52371والطالب  37063بلغ عدد الطالبات لقد و

 51725 وللطالب الذكور 40960فأزداد العدد ليكون للطالبات  3007عام 

لمعاهد أعداد المعلمين والمعلمات ومعاهد الفنون الجميلة وكان عدد 

وبلغت عام  569والذكور  177هو  1991التدريسيات  من النساء في عام 

 . 1602تدريسية والذكور بلغت أعدادهم  3551أعداد  التدريسيات  3007

   وال بد لنا من إن نشير إلى مؤشرات الطالبات الملتحقات في مراحل التعليم

( نسبة إلى األعوام  3007ـ  3006والتطور الذي حصل بين األعوام )

% أما في 2، 1( ففي التعليم االبتدائي وصل إلى حد  1996ـ  1995)

% وحصل كذلك تناقص في عدد الطالبات  2، 7التعليم الثانوي فبلغ 

% 0، 2يدات بمرحلة التعليم للمدة ذاتها بمعدل نمو سنوي سالب بمقدار المق

% في قطاع 11شكلت نسبة التحاق اإلناث إلى الذكور  3006. وفي عام 

% للسنة نفسها .  75التعليم االبتدائي أما في قطاع التعليم الثانوي فقد بلغت 



الدراسات العليا وبزيادة ملحوظة سجلها التحاق اإلناث في التعليم الجامعي و

% نسبة إلى التحاق الذكور  1، 9بمقدار  3007ـ  3006بلغت في األعوام 

% وتشير  5، 7والتي كانت بنسبة   1996ـ  1995قياسا إلى األعوام 

 الدراسات إلى عدم وجود أي تمييز في مجال المنح التعليمية والمؤهالت . 

 

رتي التربية والتعليم يتلقى الطلبة المناهج بشكل مركزي من قبل وزا   

العالي والبحث العلمي وكذلك مؤسسة المعاهد الفنية في المحافظات كافة وبذلك فال 

إلى   3002وجود للتمييز من هذا الجانب . وقد بادرت الحكومة المركزية بعد عام 

إدخال مفاهيم حقوق اإلنسان والديمقراطية ضمن المناهج الدراسية للدراسة األولية 

زال مادة التربية األسرية تدرس في مدارس البنات فقط ، وهناك توجه من ولكن ال ت

وزارة التربية في الحكومة المركزية بإعادة أعداد هذه المادة كي تكون مناسبة 

للتدريس في مدارس كال الجنسين ، وتسعى وزارة حقوق اإلنسان في الحكومة 

المرأة ضمن المناهج  المركزية إلى إدماج مفاهيم مناهضة العنف والتمييز ضد

الدراسية . كما تدرس مادة حقوق اإلنسان ضمن المناهج التعليمية في الكليات 

ذلك فقد تم إدخال مفاهيم تبادل األدوار  ، فضالً عناإلنسانية والعلمية والمعاهد كافة 

داخل األسرة  إلى المناهج الدراسية )الجندر االجتماعي ( في إقليم كردستان وتعليم 

لجنسين على مهارات حل النزاعات بالطرق السلمية من خالل الطرائق كال ا

 الالصفية .  

 

كان الدعم الحكومي متوفرا للتعليم االبتدائي متمثال بمجانية التعليم والزاميته لقد    

)على أن تلتزم الدولة بمكافحة األمية 1970كما نص دستور جمهورية العراق لعام 

في مختلف مراحله االبتدائية ... وتعمل الدولة على جعل وتكفل حق التعليم بالمجان 

التعليم إلزاميا في المدن واألرياف وتشجع بوجه خاص التعليم المسائي الذي يمكن 

الجماهير الشعبية من الجمع بين العلم والعمل ( وبناًء عليه صدر قانون التعليم 

ر من اجل ضمان التعليم وكذلك قانون محو األمية وتعليم الكبا 1973اإللزامي لسنة 

في المرحلة االبتدائية . ومن باب أخر كانت هناك دراسات مسائية لفسح المجال 

للطالب العاملين في مواصلة تعليمهم ودراستهم في وقت واحد في المراحل الثانوية 

والمهنية وحتى بعض الكليات بالجامعات ، وال يقتصر القبول فيها على جنس دون 

%  20للجميع انعكست زيادة نسبة المدارس االبتدائية بما يقارب  أخر وهي مفتوحة 

% من المجموع 44% لتصل الى 25على نسبة  المشاركات من اإلناث فيها من 



اإلجمالي للطالب ومن جهة أخرى ازدادت  نسبة المعلمين في المدارس االبتدائية 

 % . 37% ولإلناث  36في عموم العراق للذكور إلى 

الدراسات إلى وجود إعداداً من المتسربين من الدراسة بلغ بعض رت أشالقد و   

ومن اجل استعادتهم  3006لعام  56127واإلناث  67040أعداد الذكور منهم 

( تم استحداث أنماط تربوية جديدة ضمن النظام التربوي الرسمي تعرف 7)الجدول 

 بالتعليم الالنظامي توزع على مراحل متعددة هي : ـ 

 15ـ  10مدارس اليافعين : ـ وتشمل المرحلة االبتدائية )الفئة العمرية من ــ نمط 1

سنة ( ومدة الدراسة فيها أربع سنوات وتمنح شهادة معادلة للشهادة االبتدائية أال انه  

وحسب ما تشير أليه إحصاءات وزارة التربية محدود االنتشار إذ لم ينظم أليها في 

اً وهي نسبة متدنية بين مجموع طلبة المرحلة طالب 6619سوى  3006ـ  3005عام 

مدرسة وتفتقر العديد من  69االبتدائية بشكل عام ، أما عدد هذه المدارس فقد بلغ 

 المحافظات لهذا النوع من المدارس . 

ــ نمط التعليم المسرع : ـــ تمكنت وزارة التربية وباالشتراك مع منظمة 3

وع التعليم المسرع وهذا النمط يستهدف فئة ذ مشريتنف من 3005اليونيسيف في عام 

( سنة من المتسربين من الدراسة في عموم المحافظات بما  11ـ  13اليافعين لعمر )

ويهدف إلى حفظ المناهج التربوية للدراسة االبتدائية في ثالث  ،فيها إقليم كردستان

، إذ بلغت سنوات ويمنح الطالب المتخرج منه شهادة معادلة للدراسة االبتدائية 

مدرسة في  132توزعت على  3007ـ  3006مدرسة للعام الدراسي  144مدارسه 

مدرسة األخرى  76مدرسة والـ  53في الريف ، وكان للبنات منها  31الحضر و

طالبة من  2512% حيث أن عددهن كان  26، 5للبنين شكلت البنات نسبة 

 . 9622المجموع الكلي البالغ 

  : الحكومية في التعليم & مشاركة المنظمات غير

اهتمت العديد من منظمات المجتمع المدني في مجال التعليم على الرغم من    

صفاً  36حداثتها ، فقد أطلقت  )جمعية األمل العراقية ( مشروع التحدي الذي افتتح 

مستفيدة  772لرفع مستوى الثقافة الصحية واالجتماعية والتدريب المهني  التحق به 

وأنهى هذا المشروع المرحلة األساسية لمحو  3007ـ  3006داً لعام مستفي 30و

األمية التي استغرقت تسعة أشهر في أربع محافظات تراوحت أعمار المشاركين 

سنة تمكنوا من اجتياز مناهج الصفوف االبتدائية األولى بنجاح وشمل  50ــ  10بين 

ول االمتحانات العامة شابة لدخ 67المشروع محافظة صالح الدين من اجل تمكين 



منهن من اجتياز االمتحانات ومعظمهن  9للدراستين المتوسطة والثانوية وتمكنت 

دخلن الجامعات أو المعاهد ، كما قامت جمعية الثقافة للجميع وبالتعاون مع مديرية 

 70تربية بغداد ـ الرصافة بأشغال إحدى المدارس في مدينة الصدر وقامت بتدريس 

 قد تسربوا من الدراسة .   تلميذاً كانوا

 تفشي األمية األبجدية  

الرغم على مازالت الفجوة في معدالت األمية بين المرأة والرجل في العراق كبيرة   

ما حققه ومع االخذ بالحسبان من االنخفاض الواسع في عدد النساء األميات ، 

 3005ـ  1997% من  41العراق من انخفاض ملحوظ في معدالت األمية بمقدار 

والبد من  ،عند النساء االان الفجوة الزالت واسعة بين النساء والرجال السيما

%  60انخفضت معدالت األمية عند النساءالى  1997اإلشارة إلى انه في عام 

، 5انخفضت هذه المعدالت لتصل إلى  3005% ، وفي عام  65وعند الرجال إلى 

أن معدالت األمية لكال الجنسين  إذ، % عند الرجال  10، 4% عند النساء و 19

في الحضر اقل منها في الريف وخاصة بين النساء ، إذ كانت في الريف ضعف ما 

 .3بمقدار  3005وانخفضت هذه المعدالت عام  1997كانت عليه في الحضر عام 

% في 25% في الحضر و1143% في كل من الريف والحضر لتستقر على 12

الريف . وحتى هذا االنخفاض لم يسهم في ردم الفجوة بين الجنسين في كل من 

% أي اكبر بسبع مرات من 31اذ شكلت نسبة األمية في الريف الريف والمدينة 

 الفجوة في معدالت األمية لكال الجنسين في الحضر .  

 خاص التحديات التي تواجه مواصلة التعليم بشكل عام وتعليم البنات بشكل 

وان هي سمحت لها ،  أ ـ العادات والتقاليد : التي قد تحجب األنثى من التعليم أساساً 

فيقتصر ذلك على التعليم االبتدائي وفي حاالت قليلة تستمر الى الثانوي وهنا تضييق 

على حاالت التحاق النساء في الدراسة الجامعية وقد تقتصر على الدخول في 

البنات . وتظهر لنا البيانات أن نسبة النساء غير الكليات والمعاهد الخاصة ب

% مقابل  51سنة فأكثر ففي الريف تبلغ  15المتعلمات إلى مجموع النساء بعمر 

% من مجموع النساء ،  44% في الحضر . وتلتحق النساء في الحضر بنسبة  39

 % 12أما في الريف فمن يلتحقن بالدراسة ال تتجاوز نسبتهن 

الرغبة :ـ وتعد عدم رغبة  العائلة وفقرها من األسباب الرئيسية ب ـ الفقر وعدم 

% بسبب عدم رغبة العائلة أما  34لعدم التحاق الفتيات بالمدارس فبلغت النسبة 

% من مجموع النسب والتباين واضح  12نسبة عدم االلتحاق  بسبب الفقر فهي 



بالحق نفسه سنجد انه يعد أيضا ولوقارنا بين تمتع اإلناث بحق التعليم وتمتع الذكور 

مشكلة كبرى تواجه التعليم في العراق فقد بينت نتائج المسوحات أن نسبة من لم 

 % من الذكور .  12% مقابل  21يلتحقن من اإلناث تبلغ 

ت ـ العنف : ـ أدى تصاعد وتائر العنف إلى أسباب دفعت العوائل إلى منع بناتها 

وصول إلى المدرسة تقتضي مرافقة األهل من التواصل مع الدراسة حيث صعوبة ال

للفتاة آو توفير واسطة نقل لها وهذا ما يشكل عبئا اقتصادياً مضافاً إلى أسر الفتيات 

، وقد تدنى وجود اإلناث في  الدور والمعاهد الخاصة التابعة لدائرة رعاية ذوي 

من  االحتياجات الخاصة نسبة إلى وجود الذكور بسبب خوف الكثير من العوائل

تعرض بناتهم المعوقات والمتخلفات عقلياً إلى األذى أو االختطاف . وتدخل بعض 

المفاهيم الموروثة لتقوي من هذه األسباب لتشكل بمجموعها نتيجة واحدة تؤدي إلى 

منع األسرة لبناتها من مواصلة الدراسة تفاديا للعنف الدائر في  الساحة وقد 

ية إلى أن عدد الفتيات التاركات للدراسة من مؤشرات تقرير التنمية البشر أوضحت

ليصل إلى  3003/  3001للعام الدراسي  29366المرحلة االبتدائية قد أرتفع من 

، أما عدد الطالبات الجامعيات اللواتي  3004/  3002للعام الدراسي  76795

طالبة من الدراسات  9951فقد بلغ  3004/  3002تركن دراستهن للعام الدراسي 

طالبة من الدراسات المسائية ليبلغ بذلك عدد الطالبات العراقيات  3795باحية والص

طالبة . أما  13732اللواتي تركن مقاعد الدراسة الجامعية في إنحاء العراق كافة 

 طالبة .  35146فقد بلغ عدد تاركات الدراسة  3007في المرحلة الثانوية وفي عام 

لحرمان بعدم التحاق الفرد ذي الفئة العمرية ث ـ الحرمان من الدراسة : ـ يوصف ا

سنة بالدراسة االبتدائية أو من لم ينه الدراسة االبتدائية وبلغت نسبة  13ـ 6من 

% وهذا يبين عدة  41% وفي الريف بلغت  16الحرمان على مستوى الحضر نحو 

في أمور منها القدرة االقتصادية ومدى التسهيالت التي يوفرها النظام التعليمي 

الحضر فضالً عن الطموح لدى األسر والوعي بأهمية الدراسة وعند مالحظة تلك 

النسب نجد تبايناً واضحاً بين الريف والمدينة ولعل مرده إلى الموقف من تعليم 

% من األمهات في الريف العراقي  64اإلناث فقد بينت اإلحصائيات أن نحو 

ثر أهمية من تعليم اإلناث تقابل ذلك يوافقن بشدة على أن تعليم األوالد الذكور أك

% في الحضر ، كما أن نسبة األمهات في الريف الالتي ال يتمنين  43نسبة  

 % .  24لبناتهن الحصول على شهادة أعلى من االبتدائية تبلغ 

الوقت المستغرق  دج ـ الوقت المستغرق للوصول إلى المدرسة االبتدائية : ـ يع

التي تواجه التالميذ والطلبة ،اذ انه يزيد الصعوبات  هماحد اللوصول إلى المدرسة 



فقر األسر  معالمسافة الطويلة إلى المدرسة  السيما عندما تكونالطالب  من عناء

وعدم تمكنهم من دفع أجور النقل أو عدم الرغبة في إرسال البنات إلى المدارس 

اإلناث يعود إلى ويؤكد لنا ذلك بأن التباين بين التحاق الذكور بنسب أعلى من 

   .تمييزاً ضد المرأة عده بالنتيجةأسباب اجتماعية وثقافية ويمكن 

مفتوحة أمام البنات حسب رغبتهن كانت  فيبدو انهااألنشطة الرياضية اما   

فتقام البطوالت والدورات لتشجيع المنافسة بينهن ضمن المنافسات ، وكفاءتهن 

راط النساء بين صفوفها وتهتم بالتدريب المدرسية ، وتقبل األندية الرياضية انخ

النسوي إذ تخصص كوادر نسائية لهذا الجانب وتوجد امرأة ضمن أعضاء رئاسة 

اللجنة االولمبية العراقية وهي الجهة المنظمة لكل األنشطة الرياضية في العراق ، 

والهتمام العراق بتنشيط الجانب الرياضي أعتمد درس التربية الرياضية درساً 

وتدرس هذه المادة ، جياً ضمن المراحل )رياض األطفال ، االبتدائية ، الثانوية ( منه

ومن اجل عدم حرمان ، بشكل أوسع ومتخصص ضمن كلية التربية الرياضية 

النساء اللواتي يتمتعن بالرغبة في أكمال دراستهن الجامعية في هذا الجانب فقد 

نساء فيها فقط وتديرها وتدرس فيها افتتحت كلية التربية الرياضية للبنات تقبل ال

المتخصصات من العناصر النسوية كما تشارك النساء من ذوات االحتياجات 

الخاصة باألنشطة الرياضية والمسابقات وقد نالت كثير من النساء العراقيات 

 ميداليات بطوالت دولية ومحلية . 

 & التعليم في إقليم كوردستان   

سجلت محافظة السليمانية مساواة  3001على وفق تقرير التنمية البشرية لعام    

% للمدارس الثانوية  100النوع االجتماعي في مجال التعليم ، فقد زادت النسبة عن 

من خالل تطبيق قانون إلزامية التعليم في المرحلة األولى للذكور واإلناث األمر 

دراسة والسيما في المناطق الريفية التي الذي دفع باإلناث إلى االنخراط في ال

تسودها الممارسات العشائرية حيث تشكل المرأة نسبة كبيرة من األيادي العاملة 

 غير مدفوعة األجر . 

 كما قامت وزارة اإلقليم لشؤون المرأة باالنجازات اآلتية :  

  مسح ميداني لدراسة انقطاع اإلناث عن التعليم لمحاولة القضاء على هذه

 لظاهرة . ا

  ، وضع سياسة تربوية تسعى إلى إرساء أسس المساواة والعدالة االجتماعية

وتركز على أشراك المرأة في وضع السياسات التربوية والسياسات العامة 

 وصياغتها وفي جميع المراحل الدراسية . 



 ) تطبيق قانون التعليم اإللزامي في المرحلة األولى )االبتدائية. 

 دارس المختلطة في مراحل التعليم وبالتنسيق والدعم من قبل تعزيز وجود الم

 المنظمات الدولية والمحلية . 

 & انجازات الدولة في ميدان العمل : 

تتخذ الدول جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في غالباً ما   

 قوق والسيما : ميدان العمل لكي تكفل لها على أساس المساواة مع الرجل نفس الح

  .أ ـ الحق في العمل بوصفه حقاً ثابتاً لجميع البشر

ب ـ الحق في التمتع بفرص العمالة نفسها ، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة 

 في شؤون االستخدام .

ت ـ الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل والحق في الترقية واألمن على العمل 

دمة وشروطها ، والحق في تلقي التدريب وإعادة التدريب وفي جميع مزايا الخ

 المهني المتقدم والتدريب المتكرر. 

ث ـ الحق في المساواة في األجر. بما في ذلك االستحقاقات ، والحق في المساواة 

 في المعاملة في تقييم نوعية العمل . 

الة والمرض ج ـ الحق في الضمان االجتماعي ، والسيما في حاالت التقاعد والبط

والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حاالت عدم األهلية للعمل ، وكذلك الحق في 

 أجازة مدفوعة األجر .  

ح ـ الحق في الوقاية الصحية وسالمة ظروف العمل ، بما في ذلك حماية وظيفة 

 اإلنجاب .

  هناك مجموعة من االجراءات التي يفترض القيام بها وهي : 

مييز ضد المرأة بسبب الزواج واألمومة ، وضماناً لحقها الفعلي توخياً لمنع الت/ 1

 :  االتيةفي العمل ، تتخذ الدول األطراف التدابير المناسبة 

أ . حظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو أجازة األمومة والتمييز في الفصل من 

 العمل على أساس الحالة الزوجية ، مع فرض جزاءات على المخالفين . 

إدخال نظام أجازة األمومة المدفوعة األجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية  ب ـ

 مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو لالقدمية أو للعالوات االجتماعية . 



ت ـ تشجيع توفير الخدمات االجتماعية المساندة الالزمة لتمكين الوالدين من الجمع 

ل والمشاركة في الحياة العامة ، بين االلتزامات العائلية وبين مسؤوليات العم

 والسيما عن طريق تشجيع أنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية األطفال .   

ث ـ توفير حماية خاصة للمرأة أثناء مدة الحمل في األعمال التي يثبت أنها مؤذية 

 لها .

ستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة ينبغي ا 3

عراضاً دوريا ً في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية ، وان يتم تنقيحها أو است

 إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب االقتضاء . 

حقوق العمال وظل هذا القانون نافذاً  1917لسنة  71كفل قانون العمل المرقم لقد    

وعلى  ولم يلغ حتى أالن ، ومن أهم ما جاء فيه مضامين تكفل الحصول على العمل

اجر يكفي لسد حاجات العامل األساسية ، وعلى وفق نوع العمل وكميته يتم تحديد 

األجر كما راعى مبد أ المساواة بشأن العمل الذي يتساوى فيه الجنسان والذي يتم 

من القانون ( . كما خصص القانون فصالً كامالً عن حقوق  4في ظروف مماثلة )م 

ل ألزام صاحب العمل لتعريف المرأة العاملة المرأة العاملة وحمايتها من خال

بحقوقها وواجباتها بوضع نسخة من األحكام الخاصة بحمايتها في لوحة اإلعالنات 

في مقر العمل ، كما حدد المهن الخطرة على المرأة العاملة ومنها ، األعمال الشاقة 

لى صحتها الضارة بالصحة ، واألعمال اإلضافية بالنسبة للمرأة الحامل حفاظاً ع

وحملها ، واألعمال في الليل بشرط منح العامالت فترات راحة يومية ال تقل عن 

صباحاً لضمان  6ـ  9ساعات في الفترة الليلية بين  7ساعة متوالية من بينها  11

اخذ راحة كافية لها . وللمرأة الحامل أجازة حمل ووالدة قبل الوضع وبعده أمدها 

ز لالم الموظفة التمتع بأجازة األمومة الخاصة والبالغة يوماً وبراتب تام ، ويجو 73

( أشهر وبراتب تام وتعتبر هذه اإلجازة خدمة إلغراض التقاعد ، وفي حاالت   6)

( 9معينة وبموجب تقرير صادر عن اللجنة الطبية يجوز أن تمدد هذه المدة إلى )

ى سنة لغرض أشهر . ولها الحق بالتمتع بأجازة أمومة بدون أجور ال تزيد عل

رعاية طفلها الرضيع الذي لم يكمل السنة الواحدة ، وال يجوز لها االستفادة من 

اإلجازة في غير أغراضها ويسمح لها بفترة أرضاع أثناء يوم العمل ال تزيد على 

ساعة واحدة ، وتعفى من العمل المرأة التي لها طفل أو أكثر دون سن السادسة أذا 

يتها ال تزيد على ثالثة أيام عن كل حالة وعلى صاحب أحتاج طفلها المريض لرعا

العمل توفير وسائل راحة خاصة لها حسب متطلبات العمل . كما تستحق الموظفة 

يوم براتب تام .  130األرملة أي التي توفى عنها زوجها أجازة عدة شرعية مدتها 



ة وبراتب تام أما في إقليم كردستان فتستحق المرأة أجازة ما بعد الوالدة لمدة سن

 ومخصصات كاملة . 

يخضع المتقدمون للحصول على عمل اما بالنسبة لفرص الحصول على عمل ف   

المعايير نفسها واالختبارات ، والترجيح يكون لمن حصل على درجة أعلى في 

لمؤهالت المطلوبة من شهادة وخبرة وتدريب سابق ، ويبقى دور ا وفقعلى التقييم 

 ، في تعزيز المساواة وحيوياً  والتدخالت الحكومية دوراً أساسياً اآلليات  المؤسسية 

هذا الصدد إلى أن العراق طرفاً منظماً إلى اتفاقية منع التمييز في العمل في ونشير 

وقد كانت الدولة  1959/  6/  15منذ تاريخ  1951/  100وشغل الوظائف رقم 

غت نسبة النساء العامالت في المستخدم الرئيسي للنساء في العراق إذ بل 3002قبل 

 % من العاملين في القطاع الحكومي .  46العراق 

تنطبق المعايير نفسها في تحديد األجور والرواتب لكال الجنسين وفقا للتعليمات 

الصادر في سنة  34واللوائح الصادرة بموجب قانون الخدمة المدنية ذي الرقم 

وقد كان العراق قد أنضم ،  1917لسنة  71وتعديالته . وقانون العمل  1960

مع 1951/  100إلى اتفاقية المساواة في األجور رقم  1962/  1/  31بتاريخ 

اإلشارة إلى أن مخصصات الزوجية تصرف ألي من الزوجين وحسب اتفاقهما 

وغالباً ما تصرف للزوج وتقطع هذه المخصصات في حالة انحالل الرابطة الزوجية 

المعدل . االان الممارسات على  34ون الخدمة المدنية من قان 42. وحسب المادة 

أرض الواقع تشير إلى وجود بعض التمييز في القطاعات غير الحكومية كالقطاع 

في بعض مجاالت العمل إذ يكون طلب التعيين محصوراً في الذكور فقط ، الخاص 

ليها كي يتالفى هذا القطاع خضوعه لاللتزام بمنح أجازات للعامالت كما نص عل

 أجازة الوالدة وما قبلها وما بعدها. مثل قانون العمل المشار إليه 

وليس في سياسة الحكومة ما يؤدي إلى حجب حق المرأة في اختيار مهنتها أو     

مؤشرات  وفقعلى نوعية عملها وتجري التقييمات السنوية لموظفي الدولة كافة 

ة وسنوات الخدمة واألداء الفاعل مركزية تستبعد معيار الجنس وتعتمد معيار الكفاء

وال تجبر المرأة على اتخاذ دون رضاها وقد ألتزم العراق بموجب قوانينه المشار 

إليها وكذلك االتفاقيات الدولية التي أنضم إليها كاتفاقية إلغاء العمل اإلجباري رقم 

وكذلك اتفاقية حظر  1959/  6/  15والتي أنضم إليها العراق في  1957/  105

/  10/  37والتي أنضم إليها العراق بتاريخ  1920/  39العمل اإلجباري رقم 

1963    . 



اعتمدت الحكومة سياسة تطوير وزيادة بناء قدرات العاملين فيها من كال لقد و

بالتعاون وحرصت على التوازن الجندري في هذا الشأن  ، 3002الجنسين بعد عام 

واألجنبية لرفع مستوى أداء العاملين في  من المنظمات الدولية والدعم المباشر

وتشير نتائج مسح التشغيل والبطالة إلى ارتفاع معدل النشاط  ،أجهزة الدولة 

. إال انه  3005% عام  49، 5ليصل إلى  3002% لعام  44، 1االقتصادي من 

وانعكست هذه المؤشرات على سوق العمل  3001% في عام  46، 1أنخفض إلى 

يف وكذلك بين الجنسين وبقيت مشاركة المرأة بالنسبة إلى الرجل بين الحضر والر

 14، 3منخفضة جداً على الرغم من ارتفاع مشاركتها في النشاط االقتصادي من 

 .  3001% عام 11وبلغت  3002% عام 

عملت وزارة العمل والشؤون االجتماعية على مواصلة تدريب العمال لقد و   

سين من أجل رفع مستوى أداءهم وكفاءتهم المهنية وزيادة خبراتهم من كال الجن

واإلنتاجية ، وفتحت الدورات التدريبية الخاصة بزيادة خبرات النساء العامالت 

لتدريبهن في مجاالت الخياطة ، والحالقة ، واستعمال الحاسوب ، وتطوير 

ذه الوزارة واهتمت ه ،مهاراتهن التعليمية والمهنية وتعليم اللغة  العربية واالنكليزية 

بمتابعة أوضاع المرأة في ميدان العمل ولهذا الغرض تم تعيين مفتشات متدربات 

على أوضاع المرأة االجتماعية والسيكولوجية للقيام بزيارات ميدانية لمعرفة مدى 

مالءمة وضع المرأة العاملة مع التشريعات الوطنية كقانون العمل النافذ واالتفاقيات 

 ه الجوانب التي صادق عليها العراق .  الدولية المهتمة بهذ

تناول قانون التقاعد والضمان االجتماعي  اما فيما يخص الضمان االجتماعي فقد   

والذي ال يزال نافذ المفعول حاالت العجز  1971الصادر في  29للعمال المرقم 

والشيخوخة وعدم القدرة على العمل والتي تقدرها جهات طبية متخصصة على وفق 

اءات وفحوصات علمية يتم على أساسها احتساب درجات الحاالت المذكورة إجر

ليصار على أساسها شمول العمال رجاالً ونساًء بالضمان االجتماعي . وتقوم وزارة 

العمل والشؤون االجتماعية على أدارة مباشرة لدور رعاية المسنين التي تقبل كبار 

سنة  60سنة بالنسبة للنساء و 55من السن ممن يفتقدون الرعاية األسرية لألعمار 

دور تتوزع مابين بغداد ونينوى وكربالء  6بالنسبة للرجال ، ويبلغ عدد هذه الدور 

والنجف والديوانية والبصرة وتقدم خدماتها المختلفة من مأكل وملبس وخدمات 

$  35صحية واجتماعية  وترفيهية إضافة  لتخصيص مصرف جيب يقرب من 

ألزام للجهات ذات االختصاص  3005الدستور العراقي لعام  شهريا . وقد تضمن

يقضي بالعمل على إصدار قانون يكفل الضمان االجتماعي والصحي وحسب نص 

  : منه 20المادة 



أوال : تكفل الدولة للفرد واألسرة ـ وبخاصة المرأة والطفل ـ الضمان االجتماعي  

ريمة ، وتؤمن لهم الدخل والصحي والمقومات األساسية للعيش في حياة حرة ك

 المناسب والسكن المالئم . 

ثانياً : تكفل الدولة الضمان االجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة 

اوالمرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة وتعمل على وقايتهم من 

هم والعناية بهم الجهل والخوف والفاقة وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيل

 وينظم ذلك بقانون (. 

منح راتب الرعاية االجتماعية  1910لسنة  136أقر قانون الرعاية االجتماعية    

وشمول عدد من األرامل والمطلقات والعاجزين وكبار السن والعاطلين عن العمل 

 الراتب على وفق التعليمات واألنظمة وألجل تطوير مبادئ هذا القانون مع متطلبات

المرحلة الراهنة بما فيها تأمين احتياجات الفئات الهشة بشكل عام ) األيتام 

والمشردين من األطفال ، والمعوقين ، والمسنين ، واألرامل ، والمطلقات ، والنساء 

المعيالت ألسرهن ، والمشردين ، والمهجرين قسراً وغيرهم ..( فقد قامت وزارة 

ترح قانون شبكة الحماية االجتماعية وهو العمل والشؤون االجتماعية بأعداد مق

 معروض حالياً على الجهات المختصة لدراسته والمصادقة عليه . 

سعت الدولة لتوفير الخدمات االجتماعية المساندة الالزمة لتمكين الوالدين ولقد    

من الجمع بين اهتماماتهما العائلية والتربوية وبين عملهما ، إذ قامت وزارات الدولة 

نشاء دور حضانة داخل أبنيتها وفي بعض مديريات هذه الوزارات والمؤسسات بإ

تضم أطفال الموظفين من كال الجنسين ، ومن المؤسف أن بعض دور الحضانة هذه 

قد تعرضت إلى اإلبادة ومن فيها من األطفال أثر اإلعمال اإلرهابية )التفجيرات ( 

الية والعدل وذهب ذلك أعداد كبيرة على سبيل المثال تلك التي استهدفت وزارتي الم

يوجد العديد من دور الحضانة تدار من قبل نساء ذوات  ، ومع ذلك من األطفال

 اختصاص أو منظمات غير حكومية . 

 & انجازات الدولة في ميدان الرعاية الصحية : 

تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في     

ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها ، على أساس تساوي الرجل والمرأة 

، الحصول على خدمات الرعاية الصحية ، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتخطيط 

 األسرة . 



الخدمات  على كفالة الدول األطراف لزماعاله  ت أحكام الفقرةان  ومن الواضح   

فيما يتعلق بالحمل والوالدة وفترة ما بعد الوالدة ، وتوفر لها  للمرأة المناسبة

 الخدمات المجانية عند االقتضاء وكذلك التغذية الكافية أثناء الحمل والرضاعة 

ينصب في شكل موضوع صحة الفرد واألسرة لدى الحكومات العراقية اهتماما    

حق من حقوق اإلنسان وشرع لهذا الحق في  وصفهأعمال حق التمتع بالصحة ب

والنافذ لغاية أالن الذي جاء عبر نصوصه  1911لسنة  19قانون الصحة العامة 

ضمانات لرعاية األمومة والطفولة وكذلك صحة األسرة ..... وهذه الحقوق متاحة 

الدستور العراقي ذلك بموجب المادة ضمن القانون للجميع بال تمييز ،. وقد ضمن 

منه بنصه على ) اوال : لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية ، وتعنى الدولة  21

بالصحة العامة وتكفل وسائل الوقاية والعالج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات 

لألفراد والهيئات  أنشاء مستشفيات أو  مستوصفات  أو دور والمؤسسات الصحية 

صة وبأشراف من الدولة  وينظم ذلك بقانون ( ويشكل اإلنفاق الحكومي عالج خا

قد عانى هذا لو، 3009% من مجموع اإلنفاق العام لعام 6على قطاع الصحة 

القطاع من التحديات التي واجهت العراق من حروب وحصار واحتالل وتعرضت 

قبت سقوط النظام البنى التحتية للدمار والسرقة نتيجة أعمال السلب والنهب التي أع

 ومن بعدها العمليات اإلرهابية والفساد اإلداري . 3002السياسي عام 

أن وزارة الصحة هي الجهة الحكومية القائمة على جانب توفير الخدمات المتعلقة   

بالصحة وتتوزع مستشفياتها على جميع المحافظات واقضيته ونواحيه فضالً عن 

خصصة . وتعتمد هذه الوزارة في تقديم خدماتها المستوصفات والمراكز الطبية  المت

على أطباء اختصاصيين ومالكات تمريضية ومساعدة من مختلف االختصاصات 

وتعمل على تدريبهم وزيادة عددهم بما يتناسب مع حجم الحاجة أليهم حيث كان عدد 

  36111ومن اإلناث  41972من الذكور  1991الكوادر الطبية والصحية لعام 

ومن اإلناث  99619من الذكور  3001دادهم بالتزايد حيث بلغت عام وأخذت أع

 (  .  9)الجدول  47161

تقدم  3001مستشفى لغاية  310ويبلغ عدد المستشفيات العامة )الحكومية (    

الخدمات الطبية العامة والمتخصصة ومنها الخدمات التي تقدم إلى المرأة قبل 

 في المناطق الحضرية . الوالدة وأثناءها وبعدها . وتتركز 

ومن اجل تغطية أكبر قدر من الرعاية الصحية والطبية للمواطنين فقد أجازت   

مستشفيات الوالدة التي  السيماوزارة الصحة أنشاء المستشفيات الخاصة )األهلية (  

تلجأ لها النساء في عمليات الوالدة الطبيعية والقيصرية بسبب المتابعة الدقيقة 



راً لمحدودية قدرتها االستيعابية ، وتوفر العالج لكن بأسعار مرتفعة والنظافة نظ

وهذا ال يتيح لكل األسر االستفادة منها وتقدم المستشفيات الحكومية نظام الخدمة 

 الخاص بأسعار مدعومة . 

إال انه  ال يزال هناك نقص حاد في المالكات الطبية الموجودة في المستشفيات    

خصوصاً من الطبيبات الالتي يتطلب تواجدهن في مستشفيات والمراكز الصحية و

، ففي محافظة البصرة  3001الوالدة واألطفال لكن حصل تحسن ملحوظ بعد عام 

عام  3517طبيبة وأرتفع هذا العدد إلى   613منهم  1763مثالً بلغ عدد األطباء 

لمواطن لكن هذا النقص في هذه الكوادر الذي ينعكس مباشرة على تمتع ا 3009

 بحقه في نيل الرعاية الصحية يعود إلى سببين : 

ـ هجرة العقول العلمية وبضمنهم األطباء المتخصصين والخبراء إلى خارج 1

العراق لتعرضهم للقتل من قبل الجماعات اإلرهابية واستغالل المراكز الدولية لهذه 

 الكفاءات الوطنية . 

بي الخاص ) المستشفيات األهلية ( ـ لجوء البعض منهم للعمل ضمن القطاع الط 3

 نظراً لما تدره عليهم من مبالغ طائلة . 

 12131من الذكور و 31442تبلغ مالكات وزارة الصحة ففي إقليم كردستان اما 

وتقدم وزارة الصحة خدمات الرعاية الصحية لالم والطفل ،  3009من اإلناث لعام 

من خالل الفحص األولي للمتقدمين وكل ما يتعلق بصحة األسرة فتباشر مسؤولياتها 

للزواج وبيان مدى صالحيتهم لذلك ومروراً بتقديم الخدمات أثناء الحمل وعند 

 .الوالدة وتحصين األطفال باللقاحات وكل ذلك يتم من خالل مراكز طبية متخصصة

والى ما بعد  1991وبسبب الظروف غير المستقرة التي مربها العراق منذ عام    

وما نتج عن حاالت الشغب والعنف وحرق المستشفيات  3002عام  التغيير في

والمباني الحكومية فقد فقدت أغلب اإلحصاءات المؤشرة لهذا الواقع إال انه من 

 خالل المتوفر منها نستطيع تأشير األتي : ـ  

 1000لكل  25ـ بلغت نسبة الوفيات لألطفال دون سن الخامسة ولكال الجنسين 1

والدة  1000لكل  26فقد وصلت إلى  3001. أما في عام  3007والدة حية عام 

مولود في السنة  1000حالة لكل  23حية وشكلت نسبة وفيات  األطفال الرضع 

 نفسها . 



والدة  100000لكل  14 3007،  3006نسبة وفيات األمهات لعامي بلغت ـ  3

 .  3007والدة حية لسنة  100000لكل  47حية . وفي إقليم كردستان بلغت 

ـ أما الوالدات التي تجري بأشراف موظفي وزارة الصحة من ذوي االختصاص  2

 .  3001%لعام  79، 9فقد بلغت 

% من ..1ـ ومن بين استعمال موانع الحمل شكل معدل استخدام الرفال نسبة  4

 % من مستخدمي هذه الوسائل .   1. 49مجموع 

ـ أشرت إحصاءات انتشار فيروس نقص المناعة الواردة من مركز السيطرة على  5

، 0 1األمراض االنتقالية والتي بينت أن معدل اإلصابة بفيروس نقص المناعة هو ) 

علماً أن هناك إصابة واحدة المرأة  3004( من اإلناث لعام  1000000لكل    0

 3007، 3006،  3005،  3002وام حامل في تلك السنة ولم تسجل أي إصابة لألع

 ،3001  ’3009  . 

تبدأ التحصينات واإلجراءات الوقائية لألطفال منذ األشهر األولى من عمره ويستمر  

معه بالنسبة ألمراض : )الكزاز ، الحصبة ، التايفوئيد ( وتشير اإلحصاءات 

ن ضد فرة أن نسبة األطفال البالغين من العمر سنة واحدة من المحصنياالمتو

 3002% أما في 79بلغت  3003% وفي عام  72بلغت  3001الحصبة في عام 

%  75،  5أصبحت  3005% وفي  11، 7بلغت  3004% وفي  66،  1فكانت 

وارتفعت في  3007% عام  62، 1% وسجلت النسبة  69، 9كانت  3006وفي 

 % .   10،  34لتبلغ  3001

والمختبرية الالزمة للتأكد من سالمة ويتم إجراء الفحوصات الطبية السريرية    

المتقدمين للزواج من اإلمراض السارية ومالءمة  بعضهم لبعض ويحمي قانون 

األحوال الشخصية هذا األجراء ويعده إجراءا أساسيا يسبق عقد الزواج في 

 المحكمة. 

وتجري الوالدات في مستشفيات خاصة مجهزة بمالكات طبية وصحية وبلغت نسبة 

%  9،  79التي تجري بإشراف هوالء الموظفين من ذوي االختصاص  الوالدات

كما اهتمت الوزارة بتدريب هذه المالكات من خالل أشراكها في  3001لعام 

دورات ومؤتمرات وورش عمل تدار خارج العراق لمختلف الدول للتزود بالخبرة . 

والى    WHOإلى كل من انكلترا والهند وبمشاركة  3071فقد أوفدت ما يقارب 

جهات أخرى ، هذا باإلضافة إلى تنفيذ دورات داخل العراق لتطوير مهارات 

 مشاركاً من مختلف االختصاصات .  1312العاملين استهدفت 



 بعض االنجازات التي تخص  صحة األسرة :   

تبنت وزارة الصحة نظاما صحيا يعتمد الرعاية الصحية األولية ركيزة في تقديم    

ها مستوى الخدمات األول المقدم وصفية على وفق معايير الجودة بالخدمات الصح

للمواطن مع ضمان تكامل تلك الخدمات مع المستوى الثاني )المستشفيات العامة ( 

والثالث )المراكز التخصصية ( من خالل تطبيق نظام اإلحالة على وفق سياقات 

في المراكز الحية  وضوابط دقيقة ، فضالً عن التوسع في تطبيق نظام طب األسرة

 لتقديم خدمات نوعية ، وقد تم انجاز األتي :

ـ تطوير نظام العمل في مراكز الرعاية الصحية األولية والعمل بنظام اإلحالة في 1

 المؤسسات الصحية لضمان خدمات نوعية على المستويات كافة . 

أما في  3001مراكز عام  6ـ بلغت المراكز الطبية التي تتبع نظام طب األسرة  3

مركزاً قيد التطبيق . ويتمثل هذا النظام  17مراكز وهناك  1فبلغ عددها  3009عام 

بفتح ملفات لكل أفراد األسرة ومتابعة الوضع لهم بشكل مستمر ويقتصر العمل به 

ضمن الرقع الجغرافية المحددة وال يجوز تجاوزها . وهو أحد أنواع الخدمات 

حة األم والطفل وعند نجاح هذه التجربة سيتم الصحية التي من خاللها تتابع ص

 تعميمها على المحافظات كافة . 

ـ استحداث  صاالت والدة وردهات طوارئ في العديد من مراكز الرعاية  2

مركزاً ( في  132الصحية األولية في المناطق النائية حيث بلغ عدد تلك المراكز )

 .   3001في عام  32مقارنة بـ  3009مختلف محافظات العراق لعام 

ـ تطوير خدمات نقل الدم من خالل تحديث نظام العمل وتدريب المالكات العاملة  4

 فيه وتأهيلها . 

ـ إصدار قانون يمنع بموجبه التدخين في دوائر الدولة والمحالت العامة ،  5

 وتخصيص أماكن معينة للمدخنين وفرض غرامة مالية على المخالفين . 

كزاً للسيطرة على األمراض غير االنتقالية )الضغط والسكري ( مر 41ـ تأسيس ) 6

 ( ومن خالل تطبيق نظام الرصد والكشف المبكر . 

ـ اعتماد نظام الكشف المبكر والتشخيص الدقيق لحاالت سوء التغذية في مراكز  7

 الرعاية الصحية األولية . 



لحصبة والكزاز ـ تنفيذ الحمالت المستمرة للسيطرة على مرض شلل األطفال وا 1

لخفض نسبة اإلصابة واعتماد هذا األسلوب لمتابعة المتسربين من البرنامج الموسع 

 للتحصين . 

ـ أعداد خطط استثنائية للسيطرة على األوبئة واألمراض االنتقالية ومن خالل 9

تامين األدوية والمستلزمات العالجية والسائدة وتدريب المالكات الطبية والصحية 

الوبائي والسيطرة على نواقل األمراض حيث تم تسجيل انخفاض في  على الرصد

( حالة عام  936إلى ) 3007( في عام  4691حاالت الكوليرا المثبتة مختبريا من )

مع تسجيل حالة مالريا محلية )واحدة ( و)ثالث ( حاالت مستوردة عام  3001

 .  3007مقارنة بـ )ثالث (  حاالت عام  3001

رأة وبشكل مجاني ولكافة المستويات األولية والثانوية والثالثية أسوة ـ تحصل الم 10

بالرجل كما تقدم وزارة الصحة خدمات أثناء الحمل والوالدة والفحص الدوري لما 

لسنة  19بعد الوالدة وحمالت التلقيح والتوعية الصحية ضمن قانون الصحة رقم 

مركزاً  179بزيادة  3009 عام 3161ويبلغ عدد المراكز الصحية األولية  1919

. وهناك المراكز الحية المتخصصة بالصحة اإلنجابية التي تقدم  3001عن عام 

خدماتها في مجاالت تنظيم األسرة والعالج الخاص بمنع الحمل على اختالف أنواعه 

من  3009مستفيدة خالل عام  743وقد بلغ عدد المستفيدات من الخدمات المقدمة ،

ية وتبقى مسألة تحديد النسل مرتبطة بمدى الوعي الصحي مراكز صح   5خالل

للمرأة وتأثير المجتمع وعاداته فال تملك شرائح كبيرة من النساء الثقافة الصحية 

 الالزمة وخاصة في األرياف والشرائح الفقيرة . 

نسمة  1000سرير لكل  105ـ تنفيذ مشروع العشر مستشفيات للوصول إلى  11

 من السكان . 

تهيئة المالكات التمريضية النسوية من خالل فتح أعداديات التمريض النسوية ـ  13

فقط وغلق أعداديات التمريض  الخاصة بالرجال لسد النقص في المالك التمريضي 

 النسوي . 

ـ استخدام التقنيات الحديثة في الكشف المبكر عن األمراض والبدء بنظام العالج  12

رطاني وتقديم خدمات صحية بنوعية عالية من السرطاني الجديد والتسجيل الس

خالل العيادات االستشارية والمستشفيات التخصصية في إقليم كوردستان . وكذلك 

استخدام التقنيات الحديثة في الكشف المبكر عن أمراض السرطان بشكل عام وكذلك 

 ( حالة 1231سرطان الثدي عند النساء إذ تشير اإلحصائيات الرسمية إلى وجود )



إلى  3001، لتزداد في عام  1991إصابة  بسرطان الثدي عند النساء في عام 

فقد سجلت  3004حالة ، أما في عام  3393سجلت  3003حالة ، وفي عام  3011

تمت مفاتحة عدة منظمات دولية  3009حالة أي بنقص طفيف ، وفي عام  3022

مسح شامل للمرأة  للتعاون وتقديم الدعم وبالتنسيق مع وزارة التخطيط ألجراء

 لتمكينها من معالجة مشاكلها الصحية وفقاً ألساليب علمية مدروسة . 

% من نسبة السرطانات  23أما أخر اإلحصائيات فتشير إلى أن هذا يشكل نسبة   

امرأة بهذا 30ألف امرأة تصاب  100التي تصيب المرأة في العراق ومن بين كل 

 المرض .  

، وارتفعت هذه  1991حالة لدى النساء عام  337أما سرطان الدم فقد سجلت   

حالة في عام  241واستمرت باالرتفاع لتسجل   3000حالة عام  204النسبة إلى 

حالة . أي أن الدراسات أثبتت تزايد  596فقد بلغت  3005، أما في عام  3002

طان المبيض فقد سجل عام احتمال اإلصابة بأمراض السرطان لدى النساء ، أما سر

سجلت  3001، وفي عام  167إصابة  1999امرأة ، وعام  164إصابة  1991

حالة ، أما في عام  349لتشكل  3003حالة ، وانخفضت النسبة في عام  375

 أي بنسبة مقاربة . 341فقد سجلت  3004

  

 & حمالت مشتركة 

في سن ما بعد الخمسين الشائع أن سرطان الثدي يصيب النساء  ان رغم منعلى ال

أال انه بدا مؤخراً يصيب الفئات الصغيرة والمتوسطة بفعل تدني العوامل البيئية 

% من النساء في حالة الكشف  95والتغذوية وتشير الدراسات إلى أمكانية إنقاذ 

المبكر لهذا المرض ، وقد شكلت اللجنة العليا للتوعية بالكشف عن سرطان الثدي 

أطاراً يستجمع الوزارات والجهود الوطنية كافة كوزارة  3001شباط  11بتاريخ 

الصحة وكل من وزارتي الدولة لشؤون المرأة ولشؤون المجتمع المدني .. وبدعم 

( قامت    unifemمن منظمة الصحة الدولية ، وصندوق الدعم اإلنمائي للمرأة )

الندوات من خالل أقامة العشرات من  3009و 3001بحملة واسعة خالل عامي 

والمؤتمرات ، وقد القت هذه الحملة نجاحاً من خلال زيادة أعداد المراجعات للجهات 

مراجعة عام  3430الطبية المتخصصة فعلى سبيل المثال ، تشير اإلحصائيات إلى 

مراجعة في محافظة البصرة ، وهذا العدد  4397فقد شهد  3009، أما عام  3001

 مراجعة .  5000مخصص لـ 



كذلك سعت وزارة الدولة لشؤون المرأة بالتعاون مع وزارة الصحة إلى أطالق 

 حمالت تستهدف وزارات الدولة كافة بشان : ـ 

. التوعية بمعوقات الصحة اإلنجابية ، ووسائل منع الحمل ، والوالدة المأمونة ،  1

 ورعاية الحوامل وإمراض ما بعد سن اليأس واألمراض المنقولة جنسياً 

مكافحة سرطان الثدي ، وأهمية الفحص الذاتي والكشف المبكر وما يتضمنه .  3

أجراء الكشوفات والمسوحات الميدانية وبالنتيجة تم وضع خطة ستراتيجية حول 

مشروع للتوعية مدعما باإلحصائيات حول المرض وبضمنها مناقشة المادة العلمية 

ة من قبل مجلس مكافحة للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي المعد

 السرطان ومفاتحة وزارة التربية لتضمينها المناهج التربوية في المدارس الثانوية .

. االهتمام بالجانب التوعوي والثقافي في  مجال حقوق اإلنسان ومناهضة العنف  2

ضد المرأة حيث تم تشكيل لجنة قيادية عليا برئاسة الوكيل اإلداري للوزارة 

ات المعنية لوضع الخطط الكفيلة لهذه المهمة وتم وضع خطة وعضوية الوزار

من قبل وزارة الدولة لشؤون المرأة مدعمة  3009و 3001ستراتيجية لعامي 

باإلحصائيات من اجل مكافحة سرطان الثدي ودعمت هذه الحملة من قبل األمانة 

      www.scbc.gov.iqالعامة لمجلس الوزراء . وموقع الحملة االلكتروني  

تهدف هذه  3012إلى  3009وقامت وزارة الصحة بوضع خطة خمسيه من عام 

 الخطة إلى : 

 ـ خفض معدالت األمراض والوفيات  1

 ـ السيطرة على األمراض االنتقالية 3

 ـ خفض نسب أمراض سوء التغذية لألطفال دون سن الخامسة 2

  ـ تأمين غذاء صحي وسليم 4

 ـ تطوير المراكز الطبية التخصصية وزيادة أعدادها  5

 ـ أنشاء وحدات االستجابة للكوارث  6

 ـ توفير األدوية والمستلزمات الطبية  7

 ـ اعتماد السياسة الدوائية الوطنية 1

 ـ تبني نظام مراقبة فعال يعتمد مبادئ النزاهة والكفاءة المهنية 9

http://www.scbc/


ات متطورة وفندقية في بغداد والمحافظات ـ أنشاء مؤسسات صحية ذات مواصف 10

 وتطوير البنى التحتية لها .  

 % من الميزانية الوطنية .  10ـ زيادة التخصيصات السنوية بنسبة  11

ـ تامين المالكات البشرية للحد من الفساد اإلداري في القطاع الصحي من خالل  13

 تطبيق الستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد . 

ـ تم تشكيل لجنة عليا لمتابعة مؤشرات الصحة في األهداف اإلنمائية برئاسة  12

الوكيل اإلداري للوزارة وعضوية الوزارات المعنية ومن أهدافها تحسين صحة األم 

والطفل ، وتمكين المرأة في نيل حقها بالمساواة مع الرجل ألجل ردم الفجوة بين 

 الجنسين في مجال الصحة . 

 وزارة الصحة في إقليم كردستان  & انجازات 

تهتم وزارة الصحة في إقليم كردستان بايالء توفير الخدمات الطبية والصحية    

لمواطنين بشكل عام وتهتم بالواقع الحي للمرأة بشكل خاص لما يتطلبه هذا المجال ل

من اهتمام معين من خالل توفير المالكات الطبية والمستشفيات والخدمات 

ت الواجبة لحفظ حياة المواطن وتقديم العالج الكاف له وكشفت لنا والمستلزما

 المؤشرات في مجال االهتمام بصحة المرأة ما يلي : 

 أما الوالدة داخل 1141بة ة على أيادي أشخاص متخصصين بنستتم الوالد %

 % .  6741المستشفيات فتصل نسبتها إلى 

  وتقدم رعاية مستمرة  % 1142توفر وزارة الصحة وسائل منع الحمل بنسبة

 % .  1043للحوامل بنسبة 

  توفير خدمات فحص أعراض ومعالجة مرض نقص المناعة المكتسبة

% وجرى 045)االيدز ( حيث بلغت نسبة النساء اللواتي خضعن للفحص 

التعريف بالمراكز المتخصصة بهذا المرض لتصل نسبة النساء اللواتي لهن 

 . %  244معرفة بأماكن هذه المراكز 

 

قامت وزارة الصحة في إقليم كردستان بعدد من االنجازات الهادفة إلى رفع لقد  

 الوعي الصحي والوقائي بشكل خاص ومن أبرزها :



  فتح دورات تثقيفية إرشادية لألمهات حول كيفية التعامل مع اإلناث والذكور من

حول االهتمام  17ـ  13مختلف األعمار وكذلك دورات لكال الجنسين لألعمار من 

 بالصحة في هذه الفترة من العمر . 

  أقامة ورشات عمل حول دور المرأة القيادية في المجتمع بالتنسيق مع منظمة

 رأة ( . )قدرات الم

  بالتنسيق مع الـunicef   تم عقد عدة مؤتمرات حول موضوعي الكشف المبكر

 لسرطان الثدي والفحص الذاتي للثدي للحماية من السرطان . 

  إقامة دورات تدريبية للكشف عن مرض السكر لدى الحوامل من خالل أشراك

 طبيبات ذوات اختصاص . 

 فقد عقدت الوزارة وبالتنسيق مع منظمة  ولما تحتله  ظاهرة ختان اإلناث من أهمية

والوزارات ذات العالقة مؤتمراً ضم عدداً من المعنيين لدراسة هذه   unicefالـ 

 الظاهرة . 

  أقامة ورش عمل للتدريب على الحد من مظاهر العنف ضد المرأة في اإلقليم

 .  unicefبالتنسيق مع وزارتي الداخلية والمرأة بالتنسيق مع الـ  

 خطة عمل للتغلب على مرض نقص المناعة المكتسبة )االيدز ( ووفيات  تبني

األمهات واألطفال والحمل المبكر والحمل المتكرر غير المتباعد وأثاره الصحية على 

 المرأة والجنين وتنظيم األسرة . 

 التحديات التي تواجه إقليم كردستان في هذا المجال :   

حصول انجازات مهمة في مجال تقديم الرعاية  تعيق عديدة يواجه اإلقليم تحديات   

 الصحية على الوجه األمثل ومنها : 

  نقص الموارد المادية 

  بين النساء . 33تفشي نسبة األمية وبنسبة تقريبية % 

  الفقر 

  عدم تغطية المالكات الطبية والصحية تغطية كاملة في المناطق النائية

 . 

  . ضعف التنسيق اإلداري 

 ها المستقبلية فتهدف إلى :  أما خطت  

 ـ خفض معدالت الوفيات لألطفال دون سن السنة 1

 ـ خفض معدالت الوفيات لألطفال دون سن الخامسة من العمر  3



 ـ خفض معدالت الوفيات لألمهات  2

 ـ تحسين الرعاية الصحية األولية لألمهات واألطفال  4

 ـ تعزيز برامج تنظيم األسرة 5

 ـ الحد من العنف ضد المرأة 6

 

تكفل أساس  التي متعددةالجتماعية االقتصادية واالميادين ال& انجازات الدولة في 

 تساوي الرجل والمرأة نفس الحقوق : 

تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في   

عية لكي تكفل لها ، على أساس تساوي الحاالت األخرى للحياة االقتصادية واالجتما

 الرجل والمرأة نفس الحقوق والسيما :ـ 

 أ ـ نفس الحقوق في االستحقاقات  األسرية . 

ب ـ الحق في الحصول على القروض المصرفية ، والرهون العقارية ، وغير ذلك 

 من أشكال االئتمان المالي . 

لعاب الرياضية وفي جوانب ج ـ الحق في االشتراك في األنشطة الترويحية واأل

 الحياة الثقافية .  

لمبدأ المساواة الذي تضمنته  3005على الرغم من كفالة دستور العراق لعام    

منه )العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرف  14المادة 

وضع االقتصادي أو القومية أو األصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو ال

االجتماعي ( هناك بعض األطر التي لم تشملها المساواة الفعلية كما مر ذكره وما 

من االتفاقية ، ولنا أن نورد ما يكتنف حق  16سنتناوله ضمن عرض تطبيق المادة 

من  32من المادة  2التملك من ممارسة فعلية ورغم مضمون البند )أ( من الفقرة 

راقي الحق في التملك ( دون أي تمييز على أساس الجنس الدستور التي تضمن )للع

فأن األعراف السائدة تشكل تقاطعاً مع هذا المبدأ والتي ال تزال قائمة وتحد من تمتع 

النساء بهذا الحق والسيما في المناطق الريفية ولم يستطع الدستور العراقي وال 

سرة من اعتماد مبدأ الملكية القوانين النافذة في تعاملها مع مسألة الملكية داخل األ

 التشاركية إذ تلزم القوانين النافذة حماية مبدأ الذمة المالية المستقلة لدى الزوجين .  



أن ضمان وصول المرأة إلى الموارد هو احد أسس تحقيق التنمية البشرية ومن     

أجل الوصول إلى تلك الموارد واستعمالها والسيطرة عليها البد من وجود قدرة على 

اتخاذ قرارات تتعلق بها وهذه الموارد هي ) األرض ، الدخل ، القروض ( وفي 

تكافئة للوصول إلى هذه الموارد العراق ال تتمتع المرأة بالفرص الكافية والم

األساسية و الخدمات . أن للنساء في العراق بصورة عامة أصوال مالية أقل مقارنة 

بالرجال وبالتالي فان األسر التي تعيلها نساء أقل حظاً من األسر التي يعيلها الرجال 

األرض أو  ولم تتوفر لدينا بيانات دقيقة حول تمتع النساء بالحقوق المستقلة في ملكية

السكن أو أدارة الممتلكات أو اإلعمال مع أن القوانين تكفل المساواة في هذه 

المجاالت . وقد قامت وزارة المالية بمنح سلف لموظفي الدولة لشراء العقارات وتم 

صرف هذه السلف بناَء على معايير مسبقة يستوجب توافرها في طالب السلفة دون 

معايير المطلوبة وبناًء عليه كانت المرأة الموظفة أيالء الجنس أي معيار ضمن ال

 مستفيدة من هذه السلف كما أستفاد منها الرجل الموظف . 

لقد تفاقمت ظاهرة األسر التي تعيلها النساء على مدى أكثر من عشرين عاماً     

روب المستمرة والنزاعات المسلحة التي أدت إلى حبسبب العقوبات االقتصادية وال

باء واألبناء بحيث أصبحت المرأة من أكثر الفئات تضرراً من جراء فقدان اإل

عواقب هذه اإلحداث المتتالية حيث االحتالل وما أعقبه انتشار النزاع المسلح 

وتصاعد وتائر العنف األمر الذي أدى إلى زيادة عدد  3002والعنف بعد عام 

د  نتائج  المسح الذي األرامل وتضاربت األرقام التي تصف حجم هذه الحالة إذ تفي

% من األسر تعيلها النساء وان  11أن  3004نفذه الجهاز المركزي لإلحصاء عام 

% من هذه األسر تعيلها أرامل كما تبين  مؤشرات المسح هذه وجود فرق بين  72

% من األسر 40دخل  األسر التي تعيلها نساء واألسر التي يعيلها رجال ، إذ أن 

ألف دينار )مائة ألف دينار ( بما  100س بمقدورها تجميع التي تعيلها نساء لي

$ فتضطر إلى سد العجز من مدخراتها أو من المساعدات التي تحصل  90يقارب 

% من األسر التي يعيلها رجال ، ومن جانب أخر  36عليها خالل أسبوع مقارنة بـ 

ات كافية تمثل األوضاع السائدة والضغوط األسرية فضالً عن عدم تملكها لضمان

للحصول على المشاريع الصغيرة عناصر أعاقة تحد من تمتع المرأة في الحصول 

على المشاريع الصغيرة ، في الوقت الذي تشكل فيه هذه المشاريع مساهمة فاعلة 

في توسيع القوة االقتصادية من جهة ومن جهة أخرى فهي حل للنساء غير القادرات 

الالتي ينقصهن التعليم والتدريب ، وبضمنهن  على الوصول إلى الموارد مثل النساء

االان هذه  3007المرأة الريفية وقد أطلقت مشاريع للقروض الصغيرة عام 

 المشاريع ولكونها في مراحلها األولى لم تتمكن من توفير حظ أكبر للنساء . 



% من النساء  79أن  3004لقد بين مسح األحوال المعيشية في العراق لعام    

ي الزراعة ، والتعليم واإلدارة العامة في القطاع العام ، واإلدارة والخدمات يعملن ف

االجتماعية والصحية كما يالحظ ان قطاع التعليم تتمثل فيه مشاركة أوسع للنساء 

(أما  393000منها عند الرجال إذ بلغ عدد النساء العامالت في هذا المجال )

 نساء ثلث القوى العاملة في الريف . ( وتشكل ال 197000الرجال فقد بلغ عددهم )

أرتفع مستوى  3006ترتفع  البطالة بين النساء أكثر منها في الرجال ففي عام   

، في  3005% عام  14، 1% بعد أن كانت نسبته  33، 7البطالة بين النساء إلى 

% في سنة  19،  3% بعد أن كان 16،  3حين انخفض معدل البطالة للرجال إلى 

اإلجراءات التي تتبع لمواجهة خطر البطالة محدودة لكون العراق متجه ، و 3005

نحو اقتصاد السوق وهذا من شأنه أن يشكل تحدياً أخر أمام أمكانية المرأة في التمتع 

بفرص عمل توفرها الدولة حيث ستواجه المرأة بيئة اقتصادية متغيرة يسود فيها 

إزاء هكذا ظروف سيكون القطاع مبدأ التنافس في الحصول على فرص العمل وفي 

الخاص هو البديل رغم عدم ضمان قبوله بتوفير فرص العمل للمرأة ألسباب عديدة 

منها أن للمرأة البد أن تتمتع بحق أجازة الحمل والوضع وما بعد الوالدة وحضانة 

الطفل ، أو عدم استطاعتها من تلبية رغبات أصحاب العمل المتعددة والتي تتسم 

 والعنف ضدها إلى غير ذلك من األسباب . بالتمييز 

وهذا شأنه أيضا أن يؤدي إلى اشتداد حدة التنافس للحصول على فرصة عمل وبما 

أن الرجل يتمتع بامتيازات اجتماعية متفوقة على المرأة فأن الضرورة تقتضي رسم 

المدارس السياسات التعليمية والتدريبية لرفع كفاءة أداء المرأة ومن ذلك زيادة أعداد 

 المهنية الصباحية والمسائية وكذلك مراكز التدريب المهني . 

أحد األسباب التي أدت إلى تدني مستوى  3002وكانت األوضاع السائدة بعد عام 

 23تشغيل النساء في القطاع الخاص وشكلت نسبة وجود المرأة في هذا القطاع بين 

’ والمؤسسات المالية % من مجموع العاملين في مجاالت الصحة ،  21% إلى 

والزراعة ، واألنشطة األخرى . ويكتنف خطر حرمان المرأة من عملها ضمن 

القطاع الخاص ألجل أبعادها عن المميزات التي يكفلها لها قانون الضمان 

االجتماعي للعمال وكذلك قانون العمل إذ يسعى أرباب العمل في التهرب من 

وعندما يكون الوضع االقتصادي بوضع االنضواء تحت مظلة هذين القانونين . 

االنكماش تتأثر الوظائف واستخدام النساء ، حيث تلعب األنماط االجتماعية والصور 

النمطية لكل من الرجال والنساء دورا مهما ينتج عنه اختصار قبول عمل النساء في 

ى مجاالت محدودة وخاصة غير المتعلمات ، أو الالتي كن يتمتعن بمستوى تعليم أدن

)كالخياطة وصنع األغذية ( وهذا ما واجهته المرأة العراقية منذ بدء الحصار 



إذ تدنت موارد دخل العائلة عن تلبية احتياجاتها األساسية  1990االقتصادي عام 

مما حدا  بالنساء وحتى الموظفات في القطاع العام إلى ترك مواقعهن الوظيفية 

وارد أضافية لألسرة لسد احتياجاتها رغم واللجوء إلى العمل في منازلهن لتوفير م

كون هذه األعمال ال توفر استقرارا اقتصاديا أو اجتماعيا أو نفسيا ال للمرأة وال 

 ألسرتها . 

 & انجازات الدولة في مجال التنمية الريفية

.تضع الدول األطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية 1

مة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصاديا ألسرتها ،بما في ذلك ،واألدوار الها

عملها في قطاعات االقتصاد غير النقدية ،وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق 

 أحكام هذه االتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.

ييز ضد المرأة في .تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التم3

المناطق الريفية لكي تكفل لها ،على أساس المساواة  بين الرجل والمرأة ،وان 

 تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها ،وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في :

 أ.المشاركة في وضع تنفيذ التخطيط اإلنمائي على جميع المستويات .

ية المالئمة ،بما في ذلك المعلومات الوصول إلى تسهيالت العناية الصحب.

 والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم األسرة .

 .االستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان االجتماعي .ت

.الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم ،الرسمي وغير الرسمي ،بما في ث

الوظيفي ،وكذلك التمتع بكل الخدمات المجتمعية  ذلك ما يتصل منه بمحو أالمية

 واإلرشادية ،وذلك لتحقق زيادة كفاءتها التقنية.

.تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص ح

اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق لدى العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن 

 الخاص.

 ألنشطة المجتمعية.ج.المشاركة في جميع ا

.فرص الحصول على االئتمانات والقروض الزراعية ،وتسهيالت التسويق خ

،والتكنولوجيا المناسبة ،والمساواة في المعاملة في مشاريع أصالح األراضي 

 واإلصالح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي ،



كان والمرافق الصحية التمتع بظروف معيشية مالئمة ،والسيما فيما يتعلق باإلسد. 

 واإلمداد بالكهرباء والماء ،والنقل ،والمواصالت.( 

ـ تقوم المرأة في الريف بالجمع بين مهامها داخل البيت أما وزوجة وخارج البيت 

ضمن النشاط الزراعي كونها عامال منتجا وتشكل نسبتها ثلث مجموع المشتغلين في 

رائح المجتمع العراقي جراء الريف وقد أصاب وضعها ترد كما أصاب باقي ش

سياسة الحروب والحصار واألزمات ومن بعدها العنف السياسي والطائفي الذي لم 

يقتصر على المدن فقط بل تعدى إلى األرياف ،وهذا ما اثر مباشرة على مستوى 

تمتعها بالخدمات رغم بذل الجهود من قبل قطاع  الصحة الحكومي إليصال 

 م .الخدمات الصحية بشكل منتظ

بل وقبل ذلك  1911وتنتشر المدارس في األرياف أال انه لم تزد أعدادها منذ عام  -

،ولإلناث كما هو للذكور حق في الحصول على التعليم ،وتستقبل   المدارس كال من 

الجنسين وتدرس المناهج المركزية نفسها أال أن إقبال اإلناث على الدراسة متفاوت 

رغبات والتوجه إلى الزواج المبكر وتمت اإلشارة إلى ألسباب تتعلق بالعادات  بال

 من االتفاقية(. 10هذه الناحية في محور التعليم )المادة 

أما استفادة المرأة في الريف من الخدمات واإلمداد بالكهرباء والماء الصالح للشرب 

فحالها حال سكان األرياف في معاناتها من النقص الحاد في حق التمتع بهذه 

 ت .الخدما

وبمقدور المرأة الريفية االستفادة من القوانين كافة دون تمييز منها قانون    

الذي يمنحها حق استغالل األرض  1970لسنة  117اإلصالح الزراعي 

واستصالحها والحصول على القروض الالزمة حيث أجاز لها ذلك نظام المصرف 

قد أعطاها حقا  1979نة لس 42العقاري ،كما أن قانون الجمعيات الفالحية المرقم 

 مساويا للرجل في االشتراك بالجمعيات الفالحية.

والسماح لمؤسسات المجتمع المدني  3002تغيير الوضع السياسي  بعد عام ومع 

بمزاولة نشاطها سعت مجاميع من المنظمات غير الحكومية لبث نشاطها في 

صحي وكذلك األرياف وبمختلف أوجه النشاط منها الثقافي واالجتماعي وال

قد قامت المرأة الريفية بمزاولة حقها في المشاركة السياسية عبر ف االقتصادي ،

االنتخابات مشاركة مساوية للرجل في مناطقها حيث ألزمت قوانين االنتخابات 

حضور الناخب شخصيا وشهدت العمليات االنتخابية مشاركة واسعة للمرأة في 

 األرياف.



  

 ل :المرأة الريفية وسوق العم

 3001تذبذبت مشاركة المرأة الريفية في سوق العمل إال أنها استقرت عام     

%وبذلك تكون امرأة عاملة واحدة مقابل ثالثة رجال عاملين في 3425لتصل إلى 

االرتفاع الملحوظ لوجود المرأة في سوق العمل إال أن  من رغمعلى الالريف .و

إلى أنها  تؤكدنها ال تزال كبيرة والبيانات تشير إلى أ االرقامالفجوة ال تزال كبيرة و

.علما أن الفجوة  3005%في الريف لعام 4626%في الحضر مقابل 50ال تقل عن 

.وتقلصت لتصل 3002%في الريف عام 5726%في الحضر مقابل 6026كانت 

%في الريف وهذا يدلل على أن 5225الحضر مقابل  %في5126إلى  3001عام 

الفجوة بين الجنسين هي أوسع في الحضر في مجال مشاركة كل من المرأة والرجل 

 في سوق العمل مما هي عليه في الريف.

 : التحديات التي تواجه الواقع الريفي

 :جفاف المسطحات المائية اوال 

و جفاف المسطحات المائية وعلى سبيل يواجه العراق حاليا تحديا كبيرا وكارثيا وه

المثال نهر الفرات الذي يشكل مصدر المياه الرئيسي في محافظة بابل حيث أصبح 

مترا  330مترا مكعبا في الثانية والحاجة الفعلية  هي  150يحدد بـ  3009عام 

مترا مكعبا في الثانية وذلك لألسباب المذكورة  70مكعبا في الثانية أي بنقص يقدر 

 ي أدناه :ف

 ـ تقليص حجم المياه التي ترد عبر نهري دجلة والفرات من منابعها في تركيا 1

 قلة سقوط اإلمطار  -3

 قلة الحلول المتبعة  -2

ولقدم المشاريع االروائية والزراعية وانقطاع التيار الكهربائي واجه الواقع الريفي 

 تراجع الزراعة بشكل عام وهذا أدى إلى :

 طة الزراعية على مختلف أنواعها تراجع األنش-1

 انخفاض دخل األسرة الريفية  -3

 هجرة بعض األسر الريفية  إلى المدن بحثا عن فرص العمل  -2



وبما أن المرأة في الريف تشكل ثقال كبيرا من األيدي العاملة فقد أثرت العوامل 

تشتهر المذكورة مجتمعة عليها بشكل سلبي ،والسيما في منطقة االهوار والتي 

بالمسطحات المائية )االهوار (والتي تعتاش عليها أالف األسر في الريف في 

الجنوب العراقي األمر الذي أدى إلى انخفاض مستوى المعيشة في المناطق الريفية 

 وتبوئها موقعا أدنى من خط الفقر بسبب البطالة المتأتية من انعدام فرص العمل .

 ثانيا : المشاكل الخدمية : 

 يعاني الريف العراقي من قلة تمتعه بالخدمات وأهمها : 

ـ ندرة المراكز الصحية المتخصصة وفقدان المالك الصحي المتخصص ، هذا ما 1

ساعد على االعتماد على القابالت والختانين وهم ال يعوضون وجود الطبيب أو 

 الطبيبة . 

عن التعليم خاصة في ـ بعد المدارس عن مواقع عيش الطلبة إذ بسبب ذلك عزوفاً 3

المراحل االبتدائية بحيث يكون الطالب صغار السن وال يقوون على المشي 

لمسافات طويلة . حيث ال تتواجد المدارس أال في النواحي في بعض األحيان وهذا 

ما يضطر طالب القرى إلى االنتقال إلى حيث المدرسة وهذا األمر يقلل من فرص 

ة لدى الفتيات ففي ريف كركوك بلغت نسبة األمية أكمال الدراسة المتوسطة وخاص

 6% وفي المرحلة المتوسطة بلغت 11% ونسبة التالميذ في المرحلة االبتدائية  30

 %  .  15% أما في اإلعدادية فكانت 

 

 انجازات الدولة للنهوض بواقع المرأة الريفية : 

لى اعتماد ألجل تطوير معارف النساء الريفيات ومهاراتهن وتشجيعهن ع   

األساليب العلمية في العمل الزراعي بما يساهم في زيادة اإلنتاج وتحسين نوعيته 

باستخدام الطرق والبرامج اإلرشادية والتطويرية فقد قامت وزارة الزراعة وبناًء 

بتكليف  3005آذار من عام  33على توجيهات مجلس الوزراء بجلسته السادسة في 

لمهتمة باإلرشاد والتعاون الزراعي وهي )الهيئة أحدى هيئات وزارة الزراعة ا

العامة لإلرشاد والتعاون الزراعي ( باستحداث قسم للمرأة الريفية ضمن تشكيالت 

أقسام اإلرشاد الزراعي في مديريات الزراعة في المحافظات وسمي هذا التشكيل بـ 

 التالية : ) قسم تطوير المرأة والفتاة الريفية ( ويتكون هذا القسم من الشعب 

 ـ المشاريع القروية الزراعية .1



 ـ مشاريع االقتصاد المنزلي .3

 ـ تطوير الناشئات الريفيات  . 2

 ـ أرشاد البيئة االجتماعية .  4

 ـ اإلشراف والمتابعة .  5

 وقام هذا القسم بأداء جملة مهام أهمها :ـ 

  النباتية أقامة مشاريع زراعية للنساء الريفيات في المجاالت الزراعية(

 والحيوانية ( وعلى مستوى مزرعة العائلة . 

  ، تطوير معارف المرأة الريفية ومهاراتها في استثمار المحاصيل الزراعية

 والفائض عن الحاجة في الصناعات الغذائية ومستلزمات الزراعة الحديثة . 

  التركيز على الصناعات الفردية من خالل استثمار المواد أالولية المتوفرة

 في المزرعة وتنفيذ مشاريع إنتاجية لالرتقاء بمستوى دخل األسرة الريفية . 

  تنمية المرأة الريفية وتثقيفها في الجوانب التي لها دور في التنمية االجتماعية

 واإلنسانية . 

  تنمية الوعي البيئي والصحي لألسرة الريفية وتطويره واالهتمام بتربية

ت على معالجة التلوث البيئي بالميدان، األطفال وتدريب النساء الريفيا

 وطرق التخلص منه . 

  عقد الندوات اإلرشادية المتخصصة  في المجاالت الزراعية والصحية

ئية والمسموعة والبيئية ،مع اعتماد الوسائل اإلرشادية المتاحة كالمر

 .والمقروءة 

  أعداد مناهج تدريبية متخصصة وتنفيذها ألجل رفع كفاءة أداء النساء في

الريف وبالتنسيق مع )قسم تطوير القوى العاملة في الهيئة نفسها (ومن أهم 

هذه الدورات اإلرشادية هي ما اهتمت به في موضوع األمراض المشتركة 

،أنفلونزا  بين اإلنسان والحيوان كـ )أنفلونزا الخنازير ،اإلجهاض الساري

 الطيور ....( وكذلك أعداد دورات تدريبية وتنفيذها في المجاالت التالية :

  تعليم فن الخياطة ،والتفصيل ،وكذلك دور المرآة الريفية في الحياة العامة

 (الدولية.PRTبالتعاون مع منظمة )

  التعريف بخطورة األمراض الوبائية وطرق الوقاية منها كالكوليرا ،ومرض

 المائية ،واإلسعافات األولية والتداوي . األكياس

 . اإلرشاد بشان القروض الزراعية وأهميتها 



 . تعليم مهارات استخدام الحاسوب 

  أعداد الرسائل ،والمنشورات الزراعية في المجاالت المذكورة أعاله

 وتوزيعها .

 : واقع المرأة الريفية في إقليم كوردستان 

بعقد عدة  مؤتمرات  3006اإلقليم منذ عام قامت وزارة حقوق اإلنسان في 

بخصوص قضايا المرأة في جميع  مناطق اإلقليم وتشكيل عدة لجان ميدانية 

لبحث قضايا المرأة الريفية للتعرف عن قرب على متطلباتها وبذلك خلصت 

الوزارة إلى أعداد البحوث في مجاالت عديدة منها ما يخص قضايا العنف 

أة السياسية والشرعية ،وعقدت الكثير من ورش ضد المرأة ،وحقوق المر

 العمل من اجل ضمان حقوق المرأة في المجاالت المختلفة.

  نتيجة تنفيذ سدود كبيرة 2مليار م  22زيادة حجم الخزن المائي إلى نحو

من ضمنها سد)بخمة(الذي يستمر  3014- 3010خالل مدة الخطة لألعوام 

ويولد طاقة  2مليار م 14، 4عة خزنه تنفيذه لمدة ثالث سنوات بعد الخطة س

 ميكاواط. 1500كهربائية مقدارها 

  زيادة دور اإلنتاج الزراعي المحلي في تحقيق األمن الغذائي من خالل توفير

المستلزمات األساسية للعملية الزراعية واالستخدام األمثل للموارد البشرية 

 ستثمار في هذا القطاع .والطبيعية والمالية وتحفيز القطاع الخاص واألجنبي لال

  حصول العراق على حقوقه المائية من دول المنبع ،مع ترشيد االستهالك

 المائي داخليا.

  رفع مساهمة الزراعة في الناتج المحلي واعتبار القطاع الزراعي قطاعا

أساسيا في تنويع األساس االقتصادي العراقي وفي معالجة مسألة الفقر المتركز 

في الريف
(14)
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 ميدانيالجانب ال
 الفصل الرابع : منهجية الدراسة واجراءاتها الميدانية

 المبحث االول : منهج الدراسة

 المبحث الثاني : مجاالت الدراسة

 المبحث الثالث : مجتمع وعينة الدراسة

  : ادوات الدراسة رابعالمبحث ال
    

  دراسة ميدانية للمشروعات الموجهة للنهوض بالمرأة العراقية 

 المبحث االول : منهج الدراسة



تكاد تتحدد يواجه إشكالية   يعتقد بعض المختصين إن منهج علم االجتماع في المجتمع العربي      

 في اختيار مداخل منهجية قاصرة ، واستعمال أساليب بحث وأدوات جمع معلومات بطريقة غير

سليمة ، فضالً عن االقتصار على أدوات لجمع المعلومات محدودة الكفاءة والفاعلية ،والتفريط 

تجاوز تلك الصعوبات من اجل  حاولت هذه الدراسة وعلى الرغم من ذلك (15)بالوظيفة التنظيرية

الوصول الى معلومات وبيانات صادقة ودقيقة قدر االمكان عن موضوع الدراسة ، وعلى وفق 

، فضالً عن  الدراسة هقد تم استخدام كل من المنهج التاريخي في الجانب النظري من هذف ذلك

 منهج المسح االجتماعي في الجانب الميداني منه .

 : المبحث الثاني : مجاالت الدراسة

 أوال  / المجال البشري:

العراقية  العاملين والعامالت في بعض الوزاراتلقد تحدد هذا المجال الختبار على عينة من 

لمشروعات الموجهة للنهوض بالمرأة التي تعمل او تهتم با والمنظمات غير الحكومية

 . العراقية

 ثانيا  /المجال الجغرافي :

كان من المفترض ان يمتد النطاق الجغرافي لهذه الدراسة على امتداد العراق ، اال ان 

وغير الرسمية ذات العالقة  االستبانات التي تم توزيعها على الكثير من الدوائرالرسمية

بالمشروعات الموجهة للنهوض بالمرأة العراقية لم ترد اجاباتها في الوقت المطلوب 

على الرغم من ارسال االستبانات لهذه الدوائر في وقت مبكر جداً ، وعلى وفق ذلك 

والمنظمات غير الحكومية فقد تحدد المجال الجغرافي لهذه الدراسة ببعض الوزارات 

 ( من هذه الدراسة. 3لعاصمة بغداد ومحافظة االنبار وكما هو مؤشر في الجدول )في ا

 :  المجال الزماني

 . 15/2/3012-15/9/3013من  النظري والميداني اهيفي جانبلهذه الدراسة لقد امتدت المدة الزمنية 

 المبحث الثالث : مجتمع وعينة الدراسة

في  جميع القطاعات الحكومية وغير الحكومية هوكما أشرنا اعاله فان مجتمع الدراسة 

المعنية بمشروعات النهوض بالمرأة العراقية ، ولصعوبة تحقيق ذلك فضالً عن  العراق

فقد تحددت هذه الدراسة على عينة من هذه عدم تعاون الكثير من هذه القطاعات 

لعدم ( منها 5(  قطاع تم اهمل )39القطاعات الحكومية وغير الحكومية قوامها )

 ( قطاع . 34استيفائها لمتطلبات البحث العلمي ، وبذلك اصبح العدد )

 المبحث الرابع : ادوات الدراسة

غالبيييياً مييييا يكييييون االهتمييييام فييييي البحييييوث االجتماعييييية موجهيييياً نحييييو أحييييد األشييييكال    

البحثيييية الرئيسييية اآلتيييية :أوالً البحيييث الوصيييفي اليييذي كثييييراً ميييا يأخيييذ شيييكل المسيييح أو 



ويهييييدف إلييييى التعييييرف علييييى الخصييييائص التييييي تصييييف أفييييراد مجتمييييع أو الوصييييف 

ظييياهرة ميييا ، وثانيييياً البحيييث أالرتبييياطي اليييذي يهيييدف إليييى التحقيييق مييين العالقيييات التيييي 

تيييربط مجموعييية مييين المتغييييرات ، وأخييييراً البحيييث التجريبيييي اليييذي يهيييدف إليييى التحقيييق 

ليييى متغييييرات مييين األثييير اليييذي يتركيييه متغيييير أو مجموعييية مييين المتغييييرات المسيييتقلة ع

أخييييرى تابعيييية
(16)

، وعلييييى وفييييق هييييذا التوصيييييف فقييييد اعتمييييدت هييييذه الدراسيييية اداة  

 االسيييتبانة لكونهيييا االداة الرئيسييية التيييي اعتمادهيييا فيييي هيييذه الدراسييية المسيييحية الوصيييفية

 ، ولقد تضمنت االستبانة مجموعة من المحاور هي :

 تناول التغطية الزمنية والجغرافية للمشروعات المحور األول :

المحور الثاني : تركزت األسئلة حول طبيعة المشروع واهدافه ومصادر التمويل واعداد 

 العاملين فيه ، والفئات النسائية المستهدفة .

المحور الثالث : تم التطرق الى األنجازات بأيجاز العقبات لمعرفة كيفية تأثير المشاكل 

 رارية المشروع .على استم

 المحور الرابع : تناول التقييم بكل ابعاده من حيث الجهة والمنهجية وأألدوات المستعملة 

 المحور الخامس : المقترحات. 

لمعالجة البيانات التي تم الحصول عليها من االستبانة ، من  التحليل األحصائيولقد تم اعتماد   

هذه اجل معرفة عدد التكرارات والنسب المئوية الخاصة بكل متغير ، ثم وصف وتحليل 

 البيانات. 

 الدراسة:على هامش 

 

بموضييوعية تلزمهييا األمانيية العلمييية ..... وقييد كنييت المراقييب والمتتبييع للنشيياطات العلمييية 

التنميوي للميرأة العراقيية ... اليسيعني اال األشيادة بيالجهود الحثيثية والفاعليية بشيأن التفعييل 

ألصييحاب الأشيييأن .... وقيييد يكيييون لليييدكتورة ابتهييال كاصيييد الزييييدي وزييييرة الميييرأة شيييأن 

 بالحسيباناليستهان به في حركية التفعييل التنميوي التيي يشيهدها عراقنيا الحبييب... اخيذين 

 في فعله وتفعيله ....  اً ن كان فاعال ومعطاءمتضمنات واليات تعاملها مع ميدا

وقيد على اليرغم مين صيعوباتها ل وأروع ما استوقفني في هذه السياحة الميدانية مأجولعل 

منذ تييم تكليفنييا ميين قبييل وزارة المييرأة فييي الشييهر أشييهر 7قييدر لييي تواصييلها وعلييى امتييداد 

ييادين وزارة المييرأة واذا ....ان اتيابع ومين ميييداني كاسيتاذة جامعيية م ..11التاسيع لعيام 

دون ان تتجيياوز هوامشييها ميين ميين بهييا تؤشيير لزيييارات تفقدييية ميدانييية محافظيية بمحافظيية 

وقيد اوشيكت تليك العشيوائيات ان تتحيول اليى ميرض ، االرياف او عشوائياتها من السيكن 

عضييال اليستشييري فييي العراقييية فحسييب بييل فييي كييل البلييدان العربييية وقييد خيياب وخيييب 

تها بخططهم التنموية وقيد بيدأت "بياآلخر المجتمعيي" لتنتهيي اليى " األنيا ذاتيا امالنا... ساس

 وعشيرة"



قييد يكييون فييي متظمنييات القييرن الحييادي والعشييرين مييا يبعييث ببريييق امييل "وان عسييرت   

اليييات التييداول التنمييوي وقييد اصييبحت فييي مشيياريعها  بالحسييبانالظييروف "اذا مييا أخييذنا 

فيييي المحليييية ميييا يهيييدي ضيييالتها ... غيييير متناسيييية العصيييف التنميييوي  التنمويييية التجيييد

العييالمي وممكيين العييولمي .... الييذي سيوشييك علييى عصييفنا وطرحنييا منكسييرين مييالم وربما

يتسنى لنا األخذ بخطوات اآلخر .... في ثنايا تلك المفيردات أجيد الميرأة وزارة فاعلية .... 

 في تفعيلها التنموي وهي  تؤشر قائلة.....

بعد دراسة مستفيضة ألسباب المشياكل التيي تعياني منهيا الميرأة العراقيية . توصيلنا اليى    

ان هناك مشاكل كثيرة تعاني منها الميرأة وهيي مشياكل مترابطية اليمكين العميل عليى حيل 

مشكلة دون اخرى ... لذا اخذت الوزارة على عاتقها اعداد استراتيجيات قطاعية ، بمعنيى 

 ع الوزارات والمؤسسات غير المرتبطة بوزارة ..تشاركية يتم تنفيذها م

قررت الوزارة ان تسير في خطيين متيوازيين فيي اعمالهيا أحيدهما يعتميد اسيلوب لقد و    

 التخطيط األستراتيجي بعيد المدى ، واآلخر يتجاوب مع متطلبات المرحلة الراهنة...

راتيجية مناهظة العنيف من اهم الخطط بعيدة المدى هي ستراتيجية النهوض بالمرأة ، وست

 ضد المرأة ، واعداد مشروع قانون الحماية من العنف األسري ...

هناك العديد مين البيرامج واالهيداف ، اهمهيا فأما على مستوى البرامج الحالية واآلنية ،    

كما تعمل الوزارة على تمكين المراة الريفية من خالل ترؤسها  ايجاد فرص عمل للنساء ،

( ملييارات 1.ا للنهوض بواقع المرأة الريفية ... كما حصلت على تخصييص )اللجنة العلي

دينييار لصييندوق المييرأة الريفييية ، وسييوف تباشيير بميينح القييروض  ميين خييالل المصييرف 

الزراعي ... لم تكتفي السيدة الوزيرة بمثل هيذه الخطيوات بيل شياركت وأشيركت النسيوية 

لة بواقييع المييرأة مثييل ... إسييتراتيجية وزارة بعضييوية اللجييان العليييا المهميية التييي لهييا صيي

التخفيييف ميين الفقيير ، واللجنيية التنفيذييية لخطيية حقييوق األنسييان وعضييو فييي هيئيية رعاييية 

الطفوليية ، وانفتحييت علييى منظمييات عربييية مثييل المنظميية العربييية لتعزيييز حضييور المييرأة 

-1.ص 11.1عراقيا وعربيا ....)ورد في مجلة نون "بعددها الخامس للسنة الثانيية آب 

 "لقاء مع السيدة الوزيرة الدكتورة ابتهال كاصد الزيدي ( ..

 

فييي ثنايييا تلييك الخطييوات الفاعلة...أتخييذت الباحثيية وبقصييد التعييرف علييى واقييع المييرأة    

....  أألطار المرجعي للبحث الموجه والمؤشر الييه فيي الصيفحات األوليىالعراقية ... من 

على تساؤلها اين العراقية مييدانا مين تليك األهيداف وقيد حيددت  محورها االساسي لألجابة

زارات عراقييية مييع سييتبانة وزعييت علييى سييبع وعبيير اواقييع ينسييجم والواقييع العربييي .... 

.... غير متناسيين ميا اجمعيت علييه الدراسيات  نيلعشربدوائرها ا منظمة مجتمع مدني ...

التييي تعانيييه المييرأة العراقييية " فييي  الميدانييية التنموييية سييالفة الييذكر " النكييوص التمكينييي

لعييل أجلهييا العنييف ضييد المييرأة ... فضييال عمييا يؤشييره الباحييث اثنيياء  كافيية مجيياالت الحييياة

ميدانه تحت مايسيمى "النكيوص المعلومياتي "فيي عصير قيد تحيل "المعلوماتيية تكنلوجيياً"، 



" أألمية المعلوماتية " محل سؤال "ابجدية القراءة والكتابة" أو مايسمى "أألميية  أومايسمى

أدرجيت مواضييع جدييدة ليم  11.7... عند أجراء تحديث الخطة الوطنية لغاية أألبجدية "

يتم التطرق لها من قبيل .... مايؤكيد عيدم وقيوف مجتمعنيا سياكناً أزاء مسيتجدات العصيف 

 العولمي

عصر يتجاوز هكذا اشكالية وقد اشيرت صيفحات البحيث للرعايية المكثفية ..... نعم نتطلع ل

التييي يشييهدها التعليييم لتجيياوز ابجديتييه التقليدييية بشييكل اولييي تحييت مايسييمى معرفيية القييراءة 

والكتابة  أو محيو األميية عليى الصيعيد المعرفيي والثقيافي.... حييث المعلوماتيية بحاسيوبها 

هياوى أماميه منكسيرا كيل أألمتهيان الحرفيي التقلييدي مستقبال وأقتصادها تكنولوجييا وقيد يت

...مثلما المعرفية بللياتهيا التقليديية... مؤكيدة  غالبيا ميايكون االرتقياء األجتمياعي  والثقيافي 

 نذر وقرين ...األرتقاء المعرفي لالنسان ....

وبقصد عصرنة المعلومة تواصالً وتواشجاً مع ما تمت األشيارة الييه مين دراسيات تنمويية 

بياناتهيا تحلييل  اليى سيعياً وفيق مقاسيات عربيية  عليى صيممتالتي ستبانة اال... تم توزيع .

 وكا يأتي :وتقديم تفسير لما تم مالحظته ، 

 

 

 

 ( يوضح اسم الوزارات التي تم مسحها1جدول )

 اسم الوزارة او الجهة

 وزاره العمل  1

 وزاره الصحة العراقية 2

 وزاره الصحة العراقية 3

 وزاره العلوم والتكنولوجيا 4

 وزاره العلوم والتكنولوجيا 5

 وزاره العلوم والتكنولوجيا 6

 منظمات مجتمع مدني 7

 

...فضال عن منظمات المجتمع المدني  اسماء الوزارات التي تم مسحها(الى 1)الجدول يشير   

األهمية التي اصبحت تعطى لللمنظمات غير  بالحسبان.... اخذين حكوميةمنظمة غير بوصفها 

 المرتبطة بوزارات.... في مجال التأسيس وأألعداد لخطط ألنهوض بواقع المرأة العراقية ... 

 



 

 ( يوضح اسم الدائرة او المنظمة التي تم فيها المسح2جدول )

 اسم الدائرة التي تم فيها المسح

 الرابط االسالمي لبناء العراق  1

 جمعيه أنوار الفلوجه لرعاية الصم والبكم  2

 منظمه الوفاء االنسانيه  3

 وزاره الصحة دائرة الصحة العامة 4

 منظمه تموز للتنمية االجتماعية 5

 دائرة الرعاية االجتماعية للمراء الكرخ 6

 دائرة الصحة العامة 8

 دائرة الصحة العامة 9

 مركز تدريب وتطوير االرامل  11

 معهد المرأة القيادية 11

 جمعيه األرامل العراقية بغداد الكراده 11

 جمعيه معالجه اإلنسان والبيئة 11

 الدائرة الزراعية 11

 مركز تدريب وتطوير االرامل  11

 مركز عراقيات للدراسات 11

 مركز عراقيات للدراسات 11

 مركز عراقيات للدراسات النسوية 11

 مركز تدريب وتطوير االرامل  11

 جمعيه نساء بغداد 12

 

( 1عشيييرون دائيييرة للملسيييات المشيييار لهيييا فيييي جيييدول ) ان هنيييا ( اليييى 2يشيييير جيييدول )  

مييين عصيييفت بهيييم  حماييييةل بيييل لميييال ...وييييد الرعايييية تمتيييد لفيييي تنيييوا مسيييمياتها ومظييية اميييو

ضيييحايا العنييي  اليييذي ضييياع  مييين اقراميييل ...م لميييا قسيييوة التييياري   قسيييوة ال يييدر ليكونيييو

تطوير...م لمييييا الوقييييو  تييييأمال الليكونييييو ضييييحايا الف يييير... م لمييييا انفتييييا  حضيييياري لرغبيييية 

بنظييرة صييحوة لنتجيياوز سيييلال ميين نحيين حيييين سييلال اييين نحيين مييين ا خيير... اقتييرن أجابييية 

ان المنظمييييات غييييير  الرسييييمي وغييييير الرسييييمي ا لكيييين يبييييدو واضييييحا  بييييالتنوا الملسسييييي 

 الرسمية كانت اك ر استجابة مع المتطلبات الميدانية لهذه الدراسة.



 

 يوضح طبيعة اقهتمام الخاص بمشاريع النهوض بالمرأة العراقية (3جدول )

 اسم المشروع

 العنف األسري ضد المرأة النساء المعنفات  1

 تعليم فن التفصيل والخياطة 2

 للنساء  تعليم فن الخياطه 3

 المطبخ 4

 تأهيل المرأة 5

 تقديم خدمات الرعاية الصحية األولية 6

 صحة إالم والطفل والصحة االنجابيه 8

 إرشادات صحية 9

 دائرة الرعاية االجتماعية للمرأة 11

 االعتالل العظمي والعضلي )هشاشة العظام( 11

 ارتفاع ضغط الدم والسكري  11

 الرعاية للنساء واألرامل في بغداد برنامج استحصال راتب 11

 بداء المشاريع الصغيرة للنساء المعيالت لعوائلهن 11

 إنشاء حضانة 11

 استخدام النظائر المستقرة لتقسيم القيمة التغذويه لحليب إالم 11

 التوعية االنتخابية 11

 منحل  11

 دورات تدريبيه 11

 نبذ العنف والعيش بسالم 12

 التشريعات العراقيةالمرأة في  .1

 مركز المرأة للدعم القانوني  11

 تسامحنا............ مستقبلنا 12

 مركز االستماع واإلرشاد االجتماعي والقانوني للمرأة 12

 لم يبين 12

 

التيييييي ت يييييع ضيييييمن نطييييياق المراكييييي   تنيييييوا المشيييييروعات ى ميييييد الييييي (3يشيييييير جيييييدول )   

ي والسييييعي متغيييييرات التفعيييييل التنمييييو فييييان وال طاعييييات عينيييية الدراسيييية ا وعلييييى مييييا يبييييدو

( تحييييت المسييييمى األجتميييياعي  11و  1... تلشيييير الييييى المشييييروا )لبنيييياء انسييييان عصييييري 

اليييذي يترجميييا احتيييرام األخييير وتجييياوز النظيييرة الدونيييية فيييي التعاميييل ميييع ا خييير.. والمشيييروا 

متغييييييير قييييييد بييييييو صييييييفا (تحييييييت المسييييييمى األقتصييييييادي  24و19و18و14و13و5و4و3و2)



ففييييي تجيييياوزه مايلمييييل بحييييياة مرفهيييية ومسييييت رة ... ا ا لب ييييية المتغيييييرات يفييييوق فييييي تحدييييي

لطالميييييا كيييييان ألميييييع اليييييذي ( تحيييييت المسيييييى الصيييييحي  16و12و11و9و8و6والمشيييييروا )

 شييييرلألهمييييية لهييييا مايأرعاييييية الصييييحية وايييييالء اذ فييييي الا ملشييييرات المجتمعييييات المتخلفيييية 

لييييوعي ادراكييييي اذا مييييا اخييييذنا ملشييييرات التنمييييية والصييييحية تحديييييدا ودونييييية نسيييي  الييييدول 

و 21الت ليدييييية م ارنيييية بارتفيييياا نسييييبة الرعاييييية فييييي الييييدول المت دميييية ..... أمييييا المشييييروا )

ال يييانون اليييذي سيييب نا فييييا حضيييارة الغييير  ب يييرون طيييوال  محيييور فهيييي ت يييع ضيييمن ( 24و22

بيييي  طيييوت سييينوات طويلييية مييين الرقيييي والت يييدم لتظهرنيييا .... الغييي وات المتكيييررة لعراقنيييا الح

بمظهييير الضيييعي  المتشيييبن بحضيييارة هيييذا وذا  متناسيييين انيييا فيييي شيييريعة حميييورابي كيييأول 

مدونييية تشيييريعية عالميييية ليييم تتجييياوز محيييورا مييين محييياور الحيييياة اق وتضيييمنتا فيييي موادهيييا 

سيييييوي العنصييييير الن اذ انتحيييييت مسيييييمى أألنسييييياني  يمكييييين ان ي يييييع(  15... والمشيييييروا )

األسيييرية النسييياء اقلت اميييات  اذ لطالميييا ات ليييت كاهيييلا ماسييية لهكيييذا التفاتييية انسيييانية بحاجييية 

فيييي الحيييياة .... فيييأذا ميييا قيييدر للفتييياة وتوزجيييت لييييس لهيييا اق تهيييا وحاليييت دون تح ييييا طموحا

ان تختيييار احيييد  ال يييدرين اميييا الييي وج ورعايتيييا األسيييرية ...وأميييا مسيييت بلها ان كيييان اكييياديمي 

( امسييييت حاجتنييييا ماسيييية مييييع هكييييذا 23خيييير خييييارج البيييييت ...  والمشييييروا)او اي نشيييياط ا

مشيييياريع تلشيييير ل بييييول ا خيييير ان هييييو نييييذر اشييييكالنا المسييييت بلي .... ايضييييا اشييييكال تسييييببا 

األخيييير المسييييتعمر ..بوقفيييية تأمييييل وعييييودة بسيييييطة الييييى الييييوراء ...تجييييد عراقنييييا ديموغرفييييا 

لميييا السيييوري .... والمشيييروا احصيييائا يلشييير للمسييييحي م لميييا اليهيييودي م لميييا اقيرانيييي م 

األنتخابيييات ليييم تكييين متغييييرا جدييييدا ا وضيييحايا الحكيييام غالبيييا  هيييم  يلشييير ان الشيييعو  (  17) 

التحييييول  بالحسييييباناخييييذين  مم لييييي اللييييوائح عدديييييةعراقييييي اق ان الجديييييد فيهييييا هييييو تعلييييى ال

( فلييييم يحضييييى بأشييييارة 25....أمييييا المشييييروا ) 2113النييييوعي فييييي النظييييام العراقييييي بعييييد 

طييييي  المتنييييوا ميييين يفييييية ف ييييد اشييييرت اقسييييتبانة فييييراث وعييييدم اجابيييية ..... م ييييل هييييذا التعر

... يلكييييد اختيييي ال الفجييييوة بييييين النظرييييية والواقييييع فجييييوة لطالمييييا امت ييييل لهييييا ....المشيييياريع 

واقعنيييا فتيييأتي النظريييية بمفتيييرق تماميييا عميييا هيييو واقيييع... اذ فيييي تناغمهيييا مايلشييير لمصيييداقية 

 هذه الدراسة .صفحات  ذلك حضاريا وكما اشرتنا وجودتنموية قد تلهلنا ألعادة 

 

 (  الموق  الحالي للمشروا4جدول)

 % عدد الموقف الحالي للمشروع

 60.87% 14 مستمر                

 30.43% 7 منتهي                

 8.70% 2 متوقف )متعثر(      

 100% 23 المجموع

 

 



 

 

...اليييى ت يييدم نسيييبة المشييياريع 23الحاليييية البالغييية  (  لمجميييوا المشييياريع4يشيييير الجيييدول )   

% ( 43.31% (م ارنيييييييية بالمشيييييييياريع المنتهييييييييية بنسييييييييبة )61ز87المسييييييييتمرة بواقييييييييع)

 .(  %8.71والمتوق  او المتع ر نسبة )

 

 نطاق عمل المشروا (5جدول)

 % عدد نطاق عمل المشروع 

 91.30% 21 وطني          

 8.70% 2 اقليمي           

 100% 23 المجموع

 

 

  

 مستمر                

 منتهي                

 (      متعثر)متوقف 



 

 

( اليييى نطييياق عميييل المشيييروا بت يييدم نسيييبة المشييياريع الوطنيييية البالغييية 5يشيييير الجيييدول )  

نسييييييبة ال ا وهييييييذ% ( 8.71( م ارنيييييية  بنسييييييبة المشيييييياريع األقليمييييييية والبالغيييييية  ) 91.31)

تعييي ز مجالنيييا النظيييري وقيييد أشيييرت لل ييييارات الميدانيييية التيييي تتجشيييم عنائهيييا وزييييرة الميييرأة 

وقيييد أكيييدت ميييررا ليييم يعيييد ألشيييأن المحليييي شيييغلنا الشييياغل بيييل اليييوطني .... لتواصيييل جهودهيييا 

(  I-WISH 2011العييالمي وقييد كييان للت رييير التفصيييلي ) وربميياسييعيا حييين العربييي ... 

 . ماده م اييس دولية معدلة وطنيا  متضمنات حين نلشر...بأعت

 

 

 

 

 ألتغطيه الجغرافية للمشروعيمثل  (6جدول)

 % عدد التغطيه الجغرافيه للمشروع 

 21.73% 5 الوطن ككل                      

 21.73% 5 العاصمة                           

 0% 0 إقليم                               

 17.39% 4 محافظه                         

 21.73% 5 مدينه                            

 0% 0 قرية أو مجموعه قرى           

 4.34% 1 وزاره العلوم والتكنولوجيا

 عدد

 وطني          

 اقليمي           



 4.34% 1 عندما يتم انتهاء العاصمة ونجاح التجربة يتم تغطيه الوطن ككل 

 4.34% 1 والموصل وصالح الدينثالث محافظات هي األنبار 
المشروع عبارة عن إجراء دراسات وحلقات إذاعيه وسمنارات حول 

 4.34% 1 التشريعات الخاصة بالمرأة وإصدار كتاب مراجع التشريع العراقي 

 100% 23 المجموع

 

التغطيييية الجغرافيييية للمشيييروا يلشييير اليييى ارتفييياا  نسيييبة  ان ( 6) جيييدولتشيييير بيانيييات ال  

%( ... بنسييييي  تأخيييييذ  21.73% (وتغطيييييية العاصيييييمة ) 21.73التغطيييييية الوطنيييييية بواقيييييع )

 21.37% ( واقرتفيييياا اخيييير  مييييع المدينيييية ) 17.39باألنخفيييياض تييييارة مييييع المحافظيييية )

ع طميييو  اليييى ( ....مييي 4.34%( لتلشييير )صيييفر ميييع ال ريييية ( وزارة العليييوم والتكنلوجييييا ) 

%( ...  4.34تعمييييم المشيييروا اذا ميييا تيييم بنجيييا  ميييع العاصيييمة ان ييييتم تغطيييية اليييوطن ككيييل )

% ( ا يهييييد  الييييى اصييييدار كتييييا  بعييييد اجييييراء دراسييييات  4.34يغطييييي تييييالت محافظييييات )

 ..% ( 4.34وحل ات ن اشية وسمنارات حول التشريع العراقي للمرأة )

رغبييييية فيييييي األمتيييييداد الشييييير اليييييى فيييييي تناييييييا متضيييييمنات الجيييييدول نيييييب  تواصيييييلي يل  

المشييييروعاتي ... اق ان دونييييية نسييييبة  مشيييياريع ال رييييية الملشييييرة تل منييييا الييييدعوة الييييى ان 

ففيييي دونيتهيييا مايلكيييد ضيييرورة اييييالء  بهيييا ا ب صيييد النهيييوض  بالحسيييبانتلخيييذ هيييذه النسيييبة 

 مييييع ضييييرورة اقهتمييييامال يييير  قاقييييول ببرنييييامم بييييل بييييرامم ومشيييياريع ميييين الرعاييييية .... 

قييييدر لهييييا النجييييا  ألولوييييية رعاييييية اعطتهييييا للفالحييييين تعليمييييا التييييي ر  األسيييييوية التجيييياب

 . ....ماذلل فجوة التفاوت بين الري  والمدينة وعجل بسير التنمية نجاحا  

 

 

 

 

 هل المشروع مرتبط بمشروعات اخرى (7جدول)

 % عدد هل المشروع مرتبط بمشروعات اخرى

 26.09% 6 نعم

 73.91% 17 ال

 100% 23 المجموع

 

 



 

 

%( 26.19( انخفاض نسبة المشاريع المرتبطة بمشاريع اخر  بنسبة قدرها )7يلشر جدول )

 . % ( 73.91م ارنة بأرتفاا نسبة المشاريع غير المرتبطة بمشاريع اخر  بنسبة )

 

 

 

 

 

 

 

 أ( المشروعات المرتبط بها المشروع الحالي  -7جدول)

 % عدد بالمشروع الحالي المرتبطة المشروعات نوعية

 22.22% 2 تعليم المرأة ألقرائه والكتابة وتعليم اللغة االنكليزية      

 33.33% 3 المشاريع الخاصة بل صحة المدرسية     

 11.11% 1 تعليم الحاسوب والخياطة

 11.11% 1 لشون المرأة مشروع النهوض بواقع المرأة الريفية التي تم تأيده من قبل معالي وزير ألدوله

 11.11% 1 برنامج رعاية إالم ورعاية المسنين 

 11.11% 1 الرعاية القانونية

%100 9 المجموع  

05101520

نعم                   

ال                     

  



 

وواقيييع اليييدعوة لبنييياء مجتميييع عصيييري يسيييعى  هيييذا الجيييدول متضيييمناتتتفيييا _أ( 7جيييدول )

 ينظييير لهيييا بخصوصييييةان "وهيييي قت يييل اهميييية  اوأخييير  اللنهيييوض بالف يييات المهمشييية تيييارة

 .األنكلي ية والحاسو  ب التي تكاد تتحدد لغة العصر ال ادمةمن شأنها تفعيل  مشاريع 

 

 (الجهة المنفذة للمشروع8جدول )

 اسم الجهة المنفذة 

 وزاره العمل 

 IRDمنظمه 

 جمعيه أنوار الفلوجه

 منظمه الوفاء

 وزاره الصحة

 وزاره الصحة

 منظمه تموز للتنمية االجتماعية

 رئيس الوزراءمكتبه 

 دائرة الصحة ألعامه شعبه اإلمراض غير االنتقالية

 دائرة الصحة ألعامه شعبه اإلمراض غير االنتقالية

 مركز تدريب وتطوير االرامل 

 جمعيه االرامل العراقيه

 وزاره العلوم والتكنولوجيا

 وزاره العلوم والتكنولوجيا+ وزاره الصحة

 جمعيه معا

 الدائرة الزراعية

 مركز تدريب وتطوير االرامل 

 مركز عراقيات للدراسات 

 مركز عراقيات للدراسات 

 القياده القانونيه

 مركز تدريب وتطوير االرامل 

 منظمه الكنائس النرويجيه
 

الجهيييات المنفيييذة لمشييياريع النهيييوض بواقيييع الميييرأة العراقيييية   ( اليييى 8تشيييير بيانيييات الجيييدول )

ويتضييم ميين هييذه البيانييات ان اغلييب هييذه الحهييات هييي منظمييات مجتمييع مييدني وجهييات غييير 



حكومييييية   االميييير الييييذل يؤشيييير مييييدى الييييدور الييييذل تضييييطلع بييييه هييييذه المنظمييييات ميييين اجييييل 

 االرتقاء بواقع المرأة العراقية .

 

 

 ذة( طبيعة الجهات المنف9جدول)

 % عدد طبيعة الجهات المنفذة

 33.33% 8 حكومي                  

 37.5% 9 منظمه أهليه             

 8.33% 2 منظمه دوليه رسميه     

 20.83% 5 منظمه دوليه غير حكوميه   

 100% 24 المجموع
 

 

العراقيييية  لمشيييارا النهيييوض بواقيييع الميييراة( يلشييير طبيعييية الجهيييات المنفيييذة 9جيييدول رقيييم  )

رسيييمية م ارنييية بالجهيييات الرسيييمية ....  الالمنظميييات غيييير  ا ويتضيييح مييين هيييذه البانيييات دور

حيييين دولييية المواطنييية .... فلطالميييا  ييييةمايسيييمى بدولييية الرعاكيييان الهيييد  تجييياوز ذ لطالميييا ا

ن النهيييوض اليييذاتي بضيييمير يجعيييل مييين حييي  اليييوطن ل قيييدعودتنيييا الدولييية عليييى رعايتهيييا و

 .والنهوض با اسمى سماتا

 

 

 

 

 ( هل للمشروع ميزانية مستقره01جدول)

 % عدد هل للمشروع ميزانيه مستقره

 75% 15 نعم                      

 25% 5 ال                        

 100% 20 المجموع
 



  

 

  

بوجييييود مي انييييية مالييييية لل يييييام بالمشيييياريع % 75 تصييييل الييييى(  بنسييييبا 11)جدول يشيييييرال   

عيييدم وجيييود مي انيييية ماليييية لل ييييام % تلشييير 25 ت يييدرونسيييبة  بيييالمرأة التنمويييية الخاصييية

قييييد تصيييبح غاييييية أألهييييدا  المعنويييية  وعلييييى وفيييا هييييذه البيانيييات يمكيييين ال يييول ان... بيييذلك

ليتحييييول الييييى مايسييييمى بالتمويييييل  لعلييييى المادييييية حينهييييا نتجيييياوز اشييييكالية التمويييييوتسييييمو 

بحاجييية ماسييية  وعليييى مايبيييدو فييينحن اليييذاتي ... نتيييائم ممكييين ت يييرأ بحيييالتين سيييل  وايجيييا  ...

 برعاية ذواتنا معنويا  قبل ان الرعاية المالية . هتم ان ن

 

 

 

 

 

 

 

 ( مصادر التمويل00جدول)

 % عدد مصادر التمويل 

 30.43% 7 حكومي                   

 13.04% 3 منظمه أهليه              

نعم                
       ;15 ;
75%  

ال                  
       ;5 ;25%  



 21.73% 5 منظمه دوليه رسميه    

 34.78% 8 حكوميه    منظمه دوليه غير 

 100% 23 المجموع
 

  

 

( بييييان اك رمصييييادر التمويييييل تيييياتي عيييين طريييييا 11يتضييييح ميييين بيانييييات هييييذا الجييييدول )  

% ا تييييم 34. 78( وبنسييييبة ملييييية تصييييل الييييى8المنظمييييات الدولييييية غيرالحكومييييية بواقييييع )

% ا ومييين تييييم 31. 43( وبنسييييبة تصيييل الييييى 7ييييأتي بعيييد ذلييييك التموييييل الحكييييومي بواقيييع )

% ا تيييييم ييييييأتي 21. 73( وبنسيييييبة مليييييية ت يييييدر5البمنظميييييات الدوليييييية الرسيييييمية بواقيييييع )

 % .13.14( وبنسبة ملية ت در 3بالمرتبة اقخيرة المنظمات اقهلية بواقع ) 

 

 

 

 

 مدى توافر التجهيزات المادية ألالزمه للمشروع( 02جدول)

 % عدد مقر او مقرات اللمشروع 

 15.12% 41 مكتبيه                       تجهيزات

 50.92% 138 اجهزه حاسوب                        

 23.24% 63 وسائل نقل                             

 8.85% 24 وسائل اتصال                          

0 2 4 6 8 10

 حكومي                   

 منظمه اهليه              

 منظمه دوليه رسميه    

منظمه دوليه غير 
 حكوميه    



 1.84% 5 موقع الكتروني                         

 100% 271 المجموع

 

 

 

( ان تلشييير اجهييي ة الحاسيييو  اليييى ارتفييياا متميييي  فيييي نسيييبتها 11لعيييل األهيييم فيييي جيييدول )   

اصييييبح مييييع  الحاسيييي  ا وعلييييى وفييييا هييييذه البيانييييات يمكيييين ال ييييول ان% ( 51.92بواقييييع )

ا مييييع الطمييييو  ب يييييادة اعييييداد الممييييي  ل  افيييية اقنسييييان العصييييري  مييييرور الوقييييت المعيييييار

الوسييييييلة  بالحسيييييبان عيييييدها% ( أخيييييذين  1.84) نسيييييبتها  الموقيييييع اقلكترونيييييي والبالغييييية

اقنسييي  واألسيييهل  واقك ييير فاعليييية اان نعييير   ا خييير بمييييادين اهتمانيييا وبيييدورنا نتعيييير  

عليييى مييييادين ومجييياقت اهتميييام ا خييير سيييواء بواقيييع الميييرأة ام بغيرهيييا مييين مجييياقت المعرفييية 

% ف يييط 8.85كلت ا وقيغيييي  عييين بالنيييا الطميييو  ب ييييادة وسيييائل اقتصيييال التيييي شييي الحياتيييية

 من التجهي ات المتوافرة في المشروا .

 

 

 

 العاملين بالمشروع عدد( 02جدول)

 نسبة عدد العاملين بالمشروا عدد 

 87.68% 242 انات                    

 7.97% 22 ذكور                    

 4.34% 12 لم يبين                  

%100 276 المجموا  

0 50 100 150

 تجهيزات مكتبيه                      

 اجهزه حاسوب                        

 وسائل نقل                             

 وسائل اتصال                          

 موقع الكتروني                         



 

 

توصييي  بالعييياج ة او المتل يييية ... بيييل ليييم تعيييد الميييرأة اليييى ان ( 12جيييدول ) ال بيانييياتتشيييير    

اصييييبحت هييييي ميييين يعمييييل ويتفاعييييل ويعبيييير عيييين صييييوتا فجيييياءت نسييييبة مسيييياهمة اقنييييات 

 % (87.68بالمشيييياريع تتفييييوق علييييى نسييييبة مسيييياهمة الييييذكور فييييي المشيييياريع... بواقييييع )

...  ة ميييين ميييين قبييييل الييييذكورمسيييياهم ف ييييط (%79.7مسيييياهمة ميييين قبييييل النسيييياء و ) ت ريبييييا  

 عدد العاملين فيس المشروا .بين % ( لم 4.34و)

 

  

 ( جنس مدير المشروع01جدول)

 % عدد مدير المشروا جنس 

 8 ذكر
 

%33.33 

 62.5% 15 أن ى

 4.16% 1 لم يبين

%011 24 المجموا  
 

 

 

%33; 8; ذكر  

; 15; انثى
63%  

; 1; لم يبين  
4%  



سيييماتا  ابيييرزالذكوريييية  نيييابمجتميييع لطالميييا اعتبر(13فيييي جيييدول ) ميييا يبعييين عليييى التفيييا ل 

..ان نجيييد الميييرأة فاعلييية بملشيييرات احصيييائية ييييدلي بهيييا المييييدان لتلشييير اليييى ارتفييياا نسيييبة 

 التيييي دارة ذكورييييةاق% ( م ارنييية بنسيييبة  62.5ادارة المشيييروا مييين قبيييل اقنيييات بواقيييع )

 جنس مديرالمشروا . % ( لم يبين 4.16%( مع نسبة ) 33.33بلغت )

 

 روع( العاملون في إدارة المش01جدول)

 % عدد العاملون في اداره المشروا 

 %56.52 13 ذكور                  

 %43.47 10 انات                   

 %100 23 المجموا
 

( اليييييى ان نسيييييبة العييييياملين مييييين اليييييذكور فيييييي المشيييييروا 14تشيييييير بيانيييييات الجيييييدول )  

ان  % ولكييييين هيييييذا قيعنيييييي43.47% وهيييييي اعليييييى مييييين نسيييييبة اقنيييييات البالغييييية 56.52

مسييياهمة الميييراة فيييي المشييياريع الخاصييية بيييالنهوض بهيييا هيييي قليلييية ا اذ ان بيانيييات الجيييداول 

 . اقناتالساب ة تلكد ان اقدارة العليا قغل  المشاريع هي بيد 

 

 ( طبيعة أنشطة المشروع01جدول)

  طبيعة أنشطه المشروع 

  توعيه

  تدريب تكوين 

  تنميه مهارات 

  اعداد كوادر

  تقديم مساعدات ماليه وعينيه 

  برنامج حماية

  توفير موسسات رعاية مختلفة

  تحسين ظروف العيش

  تأهيل وأعاده تأهيل

  أخرى تذكر 
 

طبيعييية اقنشيييطة التيييي ت يييدمها المشييياريع مايلشييير اليييى  (15قيييد يكيييون فيييي تناييييا جيييدول )    

التوعييييية ( انشييييطة هييييي 9الخاصيييية بييييالنهوض بواقييييع المييييرأةا اذ اشييييرت البيانييييات وجييييود )

والتيييدري  تكيييوين وتنميييية المهيييارات واعيييداد الكيييوادر وت يييديم المسييياعدات الماليييية والعينيييية 



وتييييوفير الرعاييييية اقجتماعيييييية بمختليييي  صييييورها وتحسييييين  يييييرو  والبييييرامم الحمائييييية 

نحن نحيييا ف يير ت افيية مجتمعييية فييوكمييا هييو واقعنييا  االعيييو واخيييرا  التأهيييل واعييادة التأهيييل 

وعليييى وفيييا ذليييك فيييان اغلييي  هيييذه اقنشيييطة تجسيييد عييين ف ييير ت افييية تعاميييل ...  عيييالي فضيييال  

بدرجييية كبييييرة حاجييية المجتميييع الماسييية اليهيييا فضيييال  عييين حاجييية الميييرأة ذاتهيييا لم يييل هيييذه 

 اقنشطة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( الفئات التي يستهدفها المشروع06جدول)

 % العدد الف ات التي يستهدفها المشروا

حس  الحالة اقجتماعية -أ  

 19.35% 12 ع باوات                                    

 20.96% 13 مت وجات                                      

 30.64% 19 مطل ات                                           

 29.03% 18 ارامل                                          

 100% 62 المجموا

حس  الحالة الو يفية -   

 27.77% 10 عامالت                                         

 44.44% 16 بيوت                                      ربات

 27.77% 10 مت اعدات                                       

 100% 36 المجموا

حس  العمر -ج  

 9.52% 4 اطفال                                           

 19.04% 8 فتيات                                           

 40.47% 17 شابات                                         

 30.95% 13 مسنات                                          

 100% 42 المجموا

حس  الحالة الصحية -د  

 42.85% 6 معوقات                                         

 42.85% 6 م منة                                    امراض

 14.28% 2 أخر   لم تحدد                                  

 100% 14 المجموا

 

بليييييو مجميييييوا المسيييييتهدفين فيييييي المشييييياريع الميييييذكورة وحسييييي  اقرقيييييام التيييييي وردت -1

 .( شخص ولم يبين عشر مشروعات  عدد المستهدفين فيها104130313)

( 11( شيييخص وليييم يبيييين )441137فيييي حيييين بليييو عيييدد المسيييتفيدين مييين المشيييروعات )-2

 .مشروا عدد المستفيدين فعليا

عييييييدد المسييييييتفيدين علييييييى المسييييييتهدفين يتضييييييح لنييييييا ان نسييييييبة  عيييييين طريييييييا ت سيييييييم -3

%( ميييييييين الف ييييييييات المسييييييييتهدفة أي ان هنييييييييا  مانسييييييييبتا 31.43المسييييييييتفيدين فعليييييييييا )

 ن المشاريع.%( تم استهدافها ولم تستفد م68.57)



 ( هل يستهدف المشروع الرجال07جدول)

 % عدد هل يستهد  المشروا الرجال 

 26.08% 6 نعم                     

 56.52% 13 ق                     

 17.39% 4 لم يبين                

%100 23 المجموا  
 

 

 يوضم طبيعة المستفيدون من الرجالأ(  -07جدول)

 % عدد  الرجال المستفيدونطبيعة 

 0 - الشبا                                  

 16.66% 1 المسنون               

 66.66% 4                ذوي اقحتياجات الخاصةا

 16.66% 1 العاطلون عن العمل  

 %100 6 المجموا
 

مييييين المشييييياريع ذات العالقييييية ( ان نسيييييبة المسيييييتفيدين 17يتضيييييح مييييين بيانيييييات الجيييييدول )

% وهييييييذا يعنييييييي ان بعيييييي   26.18الرجييييييال بلغييييييت شييييييريحة ميييييين بييييييالنهوض بييييييالمراة 

المشيييروعات ذات طبيعييية انسيييانية مختلطييية ااميييا نوعيييية الرجيييال المسيييتفيدين مييين المشييياريع 

ا( ا اذ تركيييي ت بدرجيييية كبيييييرة علييييى ذوي اقحتياجييييات -17بيانييييات الجييييدول ) ف ييييد اشييييرتها

( 6( مشييييييروعات ميييييين اصييييييل )4% وبواقييييييع )66.66 بتهم الخاصيييييية الييييييذين بلغييييييت نسيييييي

  مشروعات ت دم خدماتها لكال الجنسين .

 

 

 ( مدى تحقيق المشروع ألهدافه حسب رأل إدارة المشروع08جدول)

 % عدد هل ح ا المشروا اهدافا

 23.33 20 نعم                                 

 16.66 4 ق                                  

 %100 24 المجموا
 



  

( وبنسيييييبة 24( مشيييييروعا  مييييين اصيييييل )21( اليييييى ان ادارة )18تشيييييير بيانيييييات الجيييييدول )    

% م تنعييية بيييان المشيييروا قيييد ح يييا اهدافيييا التيييي تاسيييس قجلهيييا ا فيميييا نفيييى ذليييك 83.33

% ا وهيييييذا يعنيييييي ان بعييييي  المشيييييروعات تشيييييعر ان ادا هيييييا ليييييم يكييييين بمسيييييتو  16.66

ايجابيييية تلشييير ميييد  الحيييرص اليييذي يشيييعربا مييين ي يييوم عليييى ادارة الطميييو  وهيييذه ناحيييية 

  المشاريع ذات العالقة بالنهوض بواقع المراة .

 

 

 ( هل تم تقييم المشروع09جدول)

 % عدد هل تم ت ييم المشروا 

  62.5% 15 نعم

  25% 6 ق

  12.5% 3 لم يبين

 100% 24 المجموا
 

نعم                                 
 ,20  ,

83.33% 

ال                                  
 ,4 ,

16.66% 



 

  

% مييين المشييياريع قيييد تيييم ت ييمهيييا فيميييا نفيييى 62.5( اليييى ان 19تشيييير بيانيييات الجيييدول )   

%ا وعلييييى وفييييا هييييذه 12.5% ا ولييييم بييييين عملييييية ت ييييييم المشييييروا ميييين عدمييييا 25ذلييييك 

 ا .البيانات يبدو ان نسبة جيدة من المشروعات قد تم ت ييم مد  نجاحها من عدم
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 مشروع فمن قام بهأ( في حالة وجود تقييم لل-09جدول)

 % عدد   

مراحل التقييم -أ  

 26.66% 4 مستمر  

%33.33 5 مرحلي    

 40% 6 نهائي   

 100% 15 المجموع

جهة التقييم -ب  

 22.44% 11 ذاتي   

 14.28% 7 االداريين 

 10.20% 5 المستفيدين 

 12.24% 6 العاملين    

 8.16% 4 خارجي    

 10.20% 5 جهات اشرافيه  

 18.36% 9 جهات تمويليه    

 4.08% 2 متعددة اإلطراف     

 100% 49 المجموع

منهجيه التقييم      -ج  

 27.58% 8 تقييم االنشطه    

 34.48% 10 تقييم االهداف    

 37.93% 11 تقييم االداء      

 100% 29 المجموع

 

المشيييروعات كيييان الت يييييم فيهيييا فيييي % مييين  40 ( اليييى انا-19تشيييير بيانيييات الجيييدول )

ان الت ييييييم هييييو مرحلييييي ا  % الييييى33.33المرحليييية النهائييييية للمشييييروا ا فيمييييا اشييييار 

% الييييى ان الت ييييييم متواصييييل ومسييييتمر علييييى طييييول الوقييييت اول ييييد 26.66فيمييييا اكييييد 

% الىيييان الت يييييم كيييان 14.22% عليييى ان الت يييييم كيييان ذاتييييا  ا فيميييا اكيييد 22.44اشيييار 

% علييييى ان الت ييييييم جيييياء عيييين طريييييا 10.20ا فيمييييا اكييييد  عيييين طريييييا اقداريييييين

% الييييى ان الت ييييييم كييييان عيييين طريييييا العيييياملين ا امييييا 12.24المسييييتفيدينا واشييييار 

% ا فيميييا اكيييد الت يييييم عييين جهيييات اشيييرافية ميييا 2.16الت يييييم الخيييارجي ف يييد اشيييره 

% ا اميييا الجهيييات الممولييية للمشييياريع ف يييد كيييان حصيييتها مييين الت يييييم ميييا 10.20نسيييبتا 

% الييييى ان الت ييييييم كييييان عيييين 4.02% ا واخيييييرا  اشييييار مييييا نسييييبتا 12.36تا نسييييب



طرييييييا جهيييييات متعيييييددة اقطيييييرا  ا اميييييا فيميييييا يتعليييييا بمنهجيييييية الت يييييييم ا فل يييييد 

% اليييى ان المنهجيييية اعتميييدت ت يييييم اقنشيييطة بشيييكل عيييام ا فيميييا اشيييار 27.52اشيييار

را  اكييييد تركيييي ت علييييى اهييييدا  المشييييروا ا واخييييي % الييييى ان منهجييييية الت ييييييم 34.42

% اليييى ان المنهجيييية اعتميييدت قيييييم اقداء ا ومهيييا يكييين مييين امييير فيييان تنيييوا  37.23

وتععييييييد جهييييييات الت ييييييييم وطرائ ييييييا انمييييييا تلشيييييير حاليييييية صييييييحية لالرت يييييياء بواقييييييع 

    المشروعات الخاصة بالنهوض بواقع المرأة.

 

 

 ب( أدوات التقييم -09جدول)

 % عدد أدوات الت ييم 

  34.48% 10 اقستبيان                                          

  13.79% 4 ملشرات                                           

  24.13% 7 م ابالت مفتوحة )مناقشات بلرية(                

  10.34% 3 المالحظا                                          

  17.24% 5 رجوا الى الملفات                                

 100% 29 المجموا
 

اقسييييتبيان كييييان اقداة اقك يييير اسييييتخداما  لت ييييييم  ( الييييى ان -19تشييييير بيانييييات الجييييدول )   

( وبنسيييييبة بلغيييييت 11المشيييييروعات الخاصييييية بيييييالنهوض بواقيييييع الميييييرأة العراقيييييية بواقيييييع )

% امييييا الم ييييابالت 13.79فيمييييا بلغييييت نسييييبة الت ييييييم عيييين طريييييا الملشييييرات  % ا34.48

%ا فيميييا كانيييت نسيييبة الت يييييم عييين طرييييا المالحظييية 24.13المفتوحييية ف يييد كانيييت نسيييبتها 

 %.17.24% ا واخيرا  كانت نسبة الرجوا الى الملفات هي 11.34

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عمل المشروع( يوضم المقترحات لتحسين 21جدول )         

 

 



( اليييييى ان الم ترحيييييات لتحسيييييين عميييييل المشيييييروا تحيييييددت عبييييير 21يشيييييير الجيييييدول )    

مجموعييية مييين المحييياور هيييي تخطييييط المشيييروا ا وتنفييييذه ا وت ييميييا ا وتمويليييا ا وميييد  

ت التيييي لم ترحيييامجموعييية مييين امشييياركة الميييرأة فييييا ا وجمييييع هيييذه المحييياور تنطيييوي عليييى 

ا باسييييت ناء م تيييير  زيييييادة تمويييييل المشييييروا و  تييييم تأشيييييرها ميييين قبييييل ادارة المشييييروعات

فتييييرة اعييييداده وزيييييادة عييييدد المسييييتفيدين منييييا التييييي تييييم اقتراحهييييا ميييين قبييييل ادارة تييييالت 

مشيييروعات ا وهيييذا يعنيييي ان تنيييوا اهيييدا  المشيييروعات وتنيييوا اهتماتهيييا )عليييى اليييرغم مييين 

المرأة( يفيييرز بالنتيجييية مجموعييية مييين الصيييعوبات والع بيييات التيييي تحتييياج كونهيييا تخيييتص بييي

 . م ترحات عملية من اجل تجاوزها

 

 عدد ما هي مقترحاتكم لتحسين المشروع

 1 تخطيط المشروع   -أ

 1 االسراع بتشريع قانون للعنف االسرل 

 1 وضع المشروع ضمن خطه معده لتطوير األرامل من التوعية إلى التأهيل ثم دعم مشاريع االنتاج

المستقر سوف يتم عمل ورقه عمل بعد االنتهاء من تدريب الكوادر المتخصصة على تقنيه التنظير 

 مشتركه مع وزاره الصحة
1 

 1 إنشاء منحل كبير ومكان للعمل وبشكل واسع

 1 نسعى الى تقديم خدمات أكثر للمرأة مثل الخدمات الصحية ولكن نحتاج الى تمويل 

  تنفيذ المشروع  -ب

 1 تحديد الجهة الرسمية التي تأخذ على عاتقها فتم مالذات أمنه 

 1 سوف يتم التنفيذ على مراكز االمومه والطفولة 

 1 نسعى الى ان يكون نظام التنفيذ اكبر

  تقييم المشروع -ج

إعداد جهات رقابية  إثناء تنفيذ المشروع من الجهات المنفذة والمستفيدة لتقديم حقيقي من خالل 

 المتابعة طويلة األمد
1 

  تمويل المشروع -د

 2 تمويل المشروع وفترة إعداده وزيادة عدد المستفيدين منه      زيادة

 1 الن المشروع يشمل التخطيط والتقسيم الجديد وحتى تنفيذه الى ان التمويل قليل نسبيا ألنه مشروط

 1 وزاره العلوم والتكنولوجيا   الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

 1 مشاركه المرأة في المشروع -هـ

تفعيل المشاركة  في المشروع من خالل زيادة عدد األرامل المشاركات وتطويرهم من خالل 

 مشاريع اخرى    
1 

 1 نحتاج الى ايدل عامله من النساء في المشروع

من خالل  % وأكثر من المدربين وذالك50االعتماد على المدربات في التوعية وان تشكل بنسبه 

 تطوير قدراتهم واندفاعهم عن العمل في مثل هذه المشاريع
1 



 التي يهتم بها المشروع أهم المجاالت االجتماعية يوضم (20جدول )

 
متضددمنات االطددار المرجعددي الددذي سدددن  التبتعددد كثيددرا  عددن( متضددمناته  21جدددول رقددم )   

مواطنتهدددددا حقوقيدددددا  , واالرتقددددداء بأجمددددداع عربدددددي ....  تعزيدددددز مكاندددددة المدددددرأة , تعزيدددددز 

وعلدددى الدددرغم مدددن ان مجدددال توعيدددة المدددرأة  اقعهم . مواجهدددة العندددف ضدددد المدددرأة.....بدددو

بالجانددددب القددددانوني كددددان محددددور اهتمددددام اغلددددب المشددددروعات الخاصددددة بددددالنهوض بواقددددع 

قدددد نكدددون نجاندددب الحقيقدددة وواقدددع اهتمامندددا العلمدددي الدددذي يتجددداوز المدددرأة العراقيدددة , لكنندددا 

قليميدددة والدوليدددة عوامدددل خارجيدددة بمسدددمياتها األ عددديشا ناصدددبحن النندددااجتمددداعي.... مددداهو 

ايضددددا نحيددددا تواشددددج كمددددا اننددددا عوامددددل مددددن المتعددددذر تجاوزهددددا فددددي حلولنددددا التنمويددددة .... 

اه المددرأة الدديس أولدده فقددرا  عدداملي داخلددي اليقددرأ أحددادا  مددن المسددؤل عددن عنددف الرجددل تجدد

األرملدددة رعايدددة ابوانيدددة رعايدددة المسدددؤول عدددن فشدددل ن مددد نتسدددائلم مددداذا .... كدددذل  .... أ

ترنيمددددة العنددددف كمددددا الدددديس الفقددددر ..... اذن قددددد يكددددون قدددداع بددددؤس أألجتماعيددددة وأرتفدددداع 

اشددددرتها الدراسددددة فددددي لحنهددددا المسددددمى األقتصدددداد بدددداألمس صددددامت واليددددوم تعلددددن عندددده 

الدددزمن ا أألم رمدددز العطددداء ...وقدددد اتعبهددد معانددداة....  معطيدددات الواقدددع المدددؤلم الدددذي جسددددته

 طموحاتها وطموحات اسرتها ومجتمعها .حال دون قدرتها على تلبية و

 

 عدد ما هي أهم المجاالت االجتماعية

 6 مجال توعيه المرأة بالجانب القانوني       

 2 اعداد برامج تساعد على بناء شخصيه المرأة وغرس الثقة لديها     

 2 برامج إلعداد النساء القياديات   

 3 محو أالميه لكبار السن والفتيات   

 2 تمكين المرأة وحصولها على حقوقها االجتماعية    

 2 إعطاء مشاريع لفئة األرامل               

 1 أنماط الحياة الصحية لألسرةتمكين المرأة لترسيخ 

 2 بناء قدرات النساء في أداره المشاريع الخاصة وتعزيز أو خلق ) شبكات عمل مصغره (  
تفعيل القروض الصغيرة الميسرة بدون فائدة للنساء من اجل النهوض بالمرأة والسيما األرامل 

 1 واأليتام 

 1 بصوره عامه  التوعية لحقوق المرأة بصوره وخصوصا حقوق االنسان

 1 العمل على محاربه التخلف االجتماعي 

 1 محاربه العنف بكامل أنواعه وتمكين المرأة من األخذ بحقوقها 

 24 المجموع



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  الخاتمة 

باألمس قيل أن المرأة تشكل نصف المجتمع واليوم أقول قد أن األوان لتجاوز تلك 

المقولة اخذين بنظر االعتبار أن العراق خرج منهكاً من حروب توالت وتخللها 

.... تسببت تلك الحروب في أن ترمل أالف النساء بل ماليين من النساء .. حصار .

وقد أشرت في بحث سابق إلى مايسمى" بإشكالية" التأنيث األسري" وأشكالية 



النكوص التنشيىء " ،  لوالدة أجيال ناشئة فقدت ممكن والدها وممكن الوالدة 

ا تجاه مجتمعها وقد تتقدم ايضاعف من مسؤولية األم في رسالتهموممكن الوالدين م

مسؤوليتها التنموية على النصف بل تتجاوزه كثيراً... مسؤولية يعززها بل 

ويضاعفها أيضا االبن البكر الذي توفي اوأضطر للهجرة لظروف قسرية تلزمه 

الخروج .. إذ لطالما ناء بحمل المسؤولية بمركزتها األب واالبن البكر لتتممها 

ربوية إزاء المجتمع .في ثنايا الدراسات التنموية  التي سيرد المرأة في مسيرتها الت

% وهذه النسبة اعلى في 11ذكرها ، مايؤشر ان نسب األسر التي تعيلها أمرأة بلغ 

%(... لتبلغ 941%( ،مقارنة بباقي المحافظات )1449محافظات أقليم كردستان )

                      .     %23نسبة الحرمان بين األسر التي ترأسها نساء نسبة 

 ةلقد طالت الجهات المعنية في مشاريعها التنموي

 لالرتقاء بواقع المرأة العراقية كل مجاالت الحياة  منها على سبيل المثال:

 تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة ضمن التشريعات الوطنية : ـ 

نتخابية بإدخال النساء القوائم اال 3005( لسنة 16أـ ألزم قانون االنتخابات المرقم )

% في القوائم االنتخابية ، والذي أتبع فيه نظام القائمة المغلقة ، حيث 35بنسبة 

مقعداً في  375% من مقاعد البرلمان البالغة  3742حققت نتائج االنتخابات نسبة 

 . 3005عام 

ب ( وأقر من قبل مجلس النوا 3005لسنة  16ب ـ تم تعديل هذا القانون )قانون رقم 

/ثالثا حيث 2، والذي تضمن أقرار نظام الكوتة بموجب المادة 3009/ 13/ 5بتأريخ 

نصت على )توزع المقاعد بإعادة ترتيب تسلسل المرشحين استناداً إلى عدد 

األصوات التي حصل عليها كل منهم ويكون الفائز األول من يحصل على أعلى 

تقل نسبة النساء عن ربع   األصوات وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين على أن ال

الفائزين وفي حالة تعادل أصوات المرشحين في القائمة الواحدة يتم اللجوء إلى 

 %من النصاب البرلماني .36القرعة ( وبموجبه شكلت المرأة البرلمانية نسبة 

وكان للمنظمات النسوية دور في نشر التوعية والتثقيف بين صفوف النساء 

االنتخابات . وقد بادرت العديد من المنظمات النسوية إلى بالدستور والتصويت على 

افتتاح العيادات القانونية التي تقدم المشورة والمساعدة القانونية واإلنسانية للشرائح 

شة  من األرامل والمطلقات والمعنفات من خالل تبنيها لنشر ثقافة مناهضة مالمه

ر الحكومية النسوية بتنفيذ العنف والتمييز ضد المرأة . واضطلعت المنظمات غي

العديد من مشاريع التطوير والتأهيل لقدرات المرأة فضالً عن مشاريع التنمية 

وتوفير مصادر الدخل ، وتعمل هذه المنظمات بالتعاون والتنسيق مع المنظمات 



الدولية العاملة في العراق والوزارات المعنية مثل وزارة العمل والشؤون 

التربية ووزارة حقوق اإلنسان ووزارة الصحة ووزارة الدولة االجتماعية ، ووزارة 

 لشؤون المرأة .   

 & انجازات الدولة في ميدان التعليم :

)تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي 

تكفل للمرأة حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في ميدان التعليم ، وبوجه خاص لكي تكفل 

، على أساس تساوي الرجل والمرأة ( الظروف نفسها للتوجيه الوظيفي والمهني 

درجات العلمية في المؤسسات التعليمية للوصول إلى الدراسات والحصول على ال

من جميع الفئات ، في المناطق الريفية والحضرية على السواء ، وتكون هذه 

المساواة مكفولة في المرحلة السابقة لاللتحاق بالمدرسة في التعليم العام والتقني 

نحو والمهني والتعليم التقني العالي ، كذلك في جميع أنواع التدريب المهني وعلى ال

 :  نذكر منها التالي 

ـ القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم 

بجميع أشكاله عن طريق تشجيع التعليم المختلط وغيره من أنواع التعليم التي تساعد 

في تحقيق هذا الهدف والسيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة  والبرامج المدرسية 

  ساليب التعليموتكييف أ

كما تدرس مادة حقوق اإلنسان ضمن المناهج التعليمية في الكليات اإلنسانية  -

  والعلمية والمعاهد كافة

وعملت وزارة العمل والشؤون االجتماعية على مواصلة تدريب العمال وزيادة  -

، خبراتهم من كال الجنسين من أجل رفع مستوى أداءهم وكفاءتهم المهنية واإلنتاجية 

وفتحت الدورات التدريبية الخاصة بزيادة خبرات النساء العامالت لتدريبهن في 

مجاالت الخياطة ، والحالقة ، واستعمال الحاسوب ، وتطوير مهاراتهن التعليمية 

 والمهنية وتعليم اللغة  العربية واالنكليزية . 

 انجازات الدولة في مجال العمل

لمرأة في ميدان العمل ولهذا الغرض تم تعيين واهتمت هذه الوزارة بمتابعة أوضاع ا

مفتشات متدربات على أوضاع المرأة االجتماعية والسيكولوجية للقيام بزيارات ميدانية 

لمعرفة مدى مالءمة وضع المرأة العاملة مع التشريعات الوطنية كقانون العمل النافذ 

  العراقواالتفاقيات الدولية المهتمة بهذه الجوانب التي صادق عليها 

 انجازات الدولة في مجال الصحة



من خالل أشراكها في دورات ومؤتمرات وورش عمل  هااهتمت بتدريب مالكات

إلى  3071تدار خارج العراق لمختلف الدول للتزود بالخبرة . فقد أوفدت ما يقارب 

والى  جهات أخرى ، هذا باإلضافة إلى   WHOكل من انكلترا والهند وبمشاركة 

مشاركاً من  1312ات داخل العراق لتطوير مهارات العاملين استهدفت تنفيذ دور

 مختلف االختصاصات . 

 في مجال صحة االسرة  

فضالً عن التوسع في تطبيق نظام طب األسرة في المراكز الحية لتقديم خدمات  

 نوعية ، وقد تم انجاز األتي :

العمل بنظام اإلحالة في ـ تطوير نظام العمل في مراكز الرعاية الصحية األولية و1

ـ بلغت المراكز  3المؤسسات الصحية لضمان خدمات نوعية على المستويات كافة . 

فبلغ  3009أما في عام  3001مراكز عام  6الطبية التي تتبع نظام طب األسرة 

مركزاً قيد التطبيق . ويتمثل هذا النظام بفتح ملفات لكل  17مراكز وهناك  1عددها 

متابعة الوضع لهم بشكل مستمر ويقتصر العمل به ضمن الرقع أفراد األسرة و

الجغرافية المحددة وال يجوز تجاوزها . وهو أحد أنواع الخدمات الصحية التي من 

خاللها تتابع صحة األم والطفل وعند نجاح هذه التجربة سيتم تعميمها على 

 المحافظات كافة . 

 

ون مع وزارة الصحة إلى أطالق كذلك سعت وزارة الدولة لشؤون المرأة بالتعا

 حمالت تستهدف وزارات الدولة كافة بشان : ـ 

. التوعية بمعوقات الصحة اإلنجابية ، ووسائل منع الحمل ، والوالدة المأمونة ،  1

 ورعاية الحوامل وإمراض ما بعد سن اليأس واألمراض المنقولة جنسياً 

والكشف المبكر وما يتضمنه . مكافحة سرطان الثدي ، وأهمية الفحص الذاتي  3

أجراء الكشوفات والمسوحات الميدانية وبالنتيجة تم وضع خطة ستراتيجية حول 

مشروع للتوعية مدعما باإلحصائيات حول المرض وبضمنها مناقشة المادة العلمية 

للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي المعدة من قبل مجلس مكافحة 

 ة التربية لتضمينها المناهج التربوية في المدارس الثانوية .السرطان ومفاتحة وزار

. االهتمام بالجانب التوعوي والثقافي في  مجال حقوق اإلنسان ومناهضة العنف  2

ضد المرأة حيث تم تشكيل لجنة قيادية عليا برئاسة الوكيل اإلداري للوزارة 



وتم وضع خطة  وعضوية الوزارات المعنية لوضع الخطط الكفيلة لهذه المهمة

من قبل وزارة الدولة لشؤون المرأة مدعمة  3009و 3001ستراتيجية لعامي 

باإلحصائيات من اجل مكافحة سرطان الثدي ودعمت هذه الحملة من قبل األمانة 

      www.scbc.gov.iqالعامة لمجلس الوزراء . وموقع الحملة االلكتروني هو : 

تهدف هذه  3012إلى  3009امت وزارة الصحة بوضع خطة خمسيه من عام وق

 الخطة إلى : 

 ـ خفض معدالت األمراض والوفيات  1

 ـ السيطرة على األمراض االنتقالية 3

 ـ خفض نسب أمراض سوء التغذية لألطفال دون سن الخامسة 2

 ـ تأمين غذاء صحي وسليم  4

 المراكز الطبية التخصصية وزيادة أعدادها  ـ تطوير 5

 ـ أنشاء وحدات االستجابة للكوارث  6

 ـ توفير األدوية والمستلزمات الطبية  7

 ـ اعتماد السياسة الدوائية الوطنية 1

 ـ تبني نظام مراقبة فعال يعتمد مبادئ النزاهة والكفاءة المهنية 9

ـ أنشاء مؤسسات صحية ذات مواصفات متطورة وفندقية في بغداد والمحافظات  10

 وتطوير البنى التحتية لها .  

 % من الميزانية الوطنية .  10ـ زيادة التخصيصات السنوية بنسبة  11

ـ تامين المالكات البشرية للحد من الفساد اإلداري في القطاع الصحي من خالل  13

 الوطنية لمكافحة الفساد . تطبيق الستراتيجية 

ـ تم تشكيل لجنة عليا لمتابعة مؤشرات الصحة في األهداف اإلنمائية برئاسة  12

الوكيل اإلداري للوزارة وعضوية الوزارات المعنية ومن أهدافها تحسين صحة األم 

والطفل ، وتمكين المرأة في نيل حقها بالمساواة مع الرجل ألجل ردم الفجوة بين 

 ي مجال الصحة . الجنسين ف

http://www.scbc/


انجازات الدولة في ميادين اقتصادية واجتماعية متعددة تكفل لها على أساس تساوي 

 الرجل والمرأة نفس الحقوق : 

 

وقد قامت وزارة المالية بمنح سلف لموظفي الدولة لشراء العقارات وتم صرف هذه 

أيالء الجنس السلف بناَء على معايير مسبقة يستوجب توافرها في طالب السلفة دون 

أي معيار ضمن المعايير المطلوبة وبناًء عليه كانت المرأة الموظفة مستفيدة من هذه 

 السلف كما أستفاد منها الرجل الموظف . 

  في مجال تطوير المرأة الريفية

وقد قامت المرأة الريفية بمزاولة حقها في المشاركة السياسية عبر االنتخابات 

اطقها حيث ألزمت قوانين االنتخابات حضور الناخب مشاركة مساوية للرجل في من

 شخصيا وشهدت العمليات االنتخابية مشاركة واسعة للمرأة في األرياف.

قامت وزارة الزراعة وبناًء على توجيهات مجلس الوزراء بجلسته السادسة في و 

بتكليف أحدى هيئات وزارة الزراعة المهتمة باإلرشاد  3005آذار من عام  33

ون الزراعي وهي )الهيئة العامة لإلرشاد والتعاون الزراعي ( باستحداث قسم والتعا

للمرأة الريفية ضمن تشكيالت أقسام اإلرشاد الزراعي في مديريات الزراعة في 

  .....وير المرأة والفتاة الريفية (المحافظات وسمي هذا التشكيل بـ ) قسم تط

 

ومية دوراً أساسيا وحيويا في تعزيز يبقى دور اآلليات  المؤسسية والتدخالت الحك

المساواة ونشير بهذا الصدد إلى أن العراق طرفاً منظماً إلى اتفاقية منع التمييز في 

وقد كانت  1959/  6/  15منذ تاريخ  1951/  100العمل وشغل الوظائف رقم 

المستخدم الرئيسي للنساء في العراق إذ بلغت نسبة النساء  3002الدولة قبل 

  % من العاملين في القطاع الحكومي 46الت في العراق العام
وبقيت مشاركة المرأة بالنسبة إلى الرجل منخفضة جداً على الرغم من ارتفاع 

% عام 11وبلغت  3002% عام  14، 3مشاركتها في النشاط االقتصادي من 

3001  .  

يادة وعملت وزارة العمل والشؤون االجتماعية على مواصلة تدريب العمال وز 

خبراتهم من كال الجنسين من أجل رفع مستوى أداءهم وكفاءتهم المهنية واإلنتاجية ، 

وفتحت الدورات التدريبية الخاصة بزيادة خبرات النساء العامالت لتدريبهن في 



مجاالت الخياطة ، والحالقة ، واستعمال الحاسوب ، وتطوير مهاراتهن التعليمية 

 ة واالنكليزية . والمهنية وتعليم اللغة  العربي

% من النساء يعملن  79أن  3004لقد بين مسح األحوال المعيشية في العراق لعام 

في الزراعة ، والتعليم واإلدارة العامة في القطاع العام ، واإلدارة والخدمات 

االجتماعية والصحية كما يالحظ ان قطاع التعليم تتمثل فيه مشاركة أوسع للنساء 

(أما  393000بلغ عدد النساء العامالت في هذا المجال ) منها عند الرجال إذ

 ( وتشكل النساء ثلث القوى العاملة في الريف .  197000الرجال فقد بلغ عددهم )

أرتفع مستوى  3006ترتفع  البطالة بين النساء أكثر منها في الرجال ففي عام 

، في  3005م % عا 14، 1% بعد أن كانت نسبته  33، 7البطالة بين النساء إلى 

% في سنة  19،  3% بعد أن كان 16،  3حين انخفض معدل البطالة للرجال إلى 

، واإلجراءات التي تتبع لمواجهة خطر البطالة محدودة لكون العراق متجه  3005

نحو اقتصاد السوق وهذا من شأنه أن يشكل تحدياً أخر أمام أمكانية المرأة في التمتع 

يث ستواجه المرأة بيئة اقتصادية متغيرة يسود فيها بفرص عمل توفرها الدولة ح

مبدأ التنافس في الحصول على فرص العمل وفي إزاء هكذا ظروف سيكون القطاع 

الخاص هو البديل رغم عدم ضمان قبوله بتوفير فرص العمل للمرأة ألسباب عديدة 

وحضانة  منها أن للمرأة البد أن تتمتع بحق أجازة الحمل والوضع وما بعد الوالدة

الطفل ، أو عدم استطاعتها من تلبية رغبات أصحاب العمل المتعددة والتي تتسم 

 بالتمييز والعنف ضدها إلى غير ذلك من األسباب . 

وهذا شأنه أيضا أن يؤدي إلى اشتداد حدة التنافس للحصول على فرصة عمل وبما 

ضرورة تقتضي رسم أن الرجل يتمتع بامتيازات اجتماعية متفوقة على المرأة فأن ال

السياسات التعليمية والتدريبية لرفع كفاءة أداء المرأة ومن ذلك زيادة أعداد المدارس 

 المهنية الصباحية والمسائية وكذلك مراكز التدريب المهني . 

أحد األسباب التي أدت إلى تدني مستوى  3002وكانت األوضاع السائدة بعد عام 

 23تشغيل النساء في القطاع الخاص وشكلت نسبة وجود المرأة في هذا القطاع بين 

’ % من مجموع العاملين في مجاالت الصحة ، والمؤسسات المالية  21% إلى 

المرأة من عملها ضمن  والزراعة ، واألنشطة األخرى . ويكتنف خطر حرمان

القطاع الخاص ألجل أبعادها عن المميزات التي يكفلها لها قانون الضمان 

االجتماعي للعمال وكذلك قانون العمل إذ يسعى أرباب العمل في التهرب من 

االنضواء تحت مظلة هذين القانونين . وعندما يكون الوضع االقتصادي بوضع 

النساء ، حيث تلعب األنماط االجتماعية والصور االنكماش تتأثر الوظائف واستخدام 



النمطية لكل من الرجال والنساء دورا مهما ينتج عنه اختصار قبول عمل النساء في 

مجاالت محدودة وخاصة غير المتعلمات ، أو الالتي كن يتمتعن بمستوى تعليم أدنى 

الحصار  )كالخياطة وصنع األغذية ( وهذا ما واجهته المرأة العراقية منذ بدء

إذ تدنت موارد دخل العائلة عن تلبية احتياجاتها األساسية  1990االقتصادي عام 

مما حدا  بالنساء وحتى الموظفات في القطاع العام إلى ترك مواقعهن الوظيفية 

واللجوء إلى العمل في منازلهن لتوفير موارد أضافية لألسرة لسد احتياجاتها رغم 

قرارا اقتصاديا أو اجتماعيا أو نفسيا ال للمرأة وال كون هذه األعمال ال توفر است

 ألسرتها . 

 

يؤكد خبراء االقتصاد ضرورة التركيز على قطاعي التعليم والصحة بوضعهما 

منطلق أي مجهود تنموي يراد له أن يتكلل بالنجاح السيما وان العراق مازال يعاني 

 طن لكل طبيب ..... من األمية وآالف المدارس الطينية ونحو ثالثة أالف موا

الدولية والوطنية فان في مقدمة السياسات  أال انه استنادًا إلى تق ارير التنمية البشرية

 )تمكيناالجتماعية التي تحتاج إلى أصالح عاجل فضالً عن التعليم والصحة هي 

الذي يعد ضرورة ال تحتمل التأجيل نظراً ألهمية مشاركة المرأة في صنع  المرأة (

أو التحول الذي يحصل في الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية التغيير 

والثقافية في العراق ، ذلك أن العراق تعرض لحربين طاحنتين أولها الحرب 

م ،  1991م( وبعدها حرب الخليج في عام  1911ــ  1910العراقية / اإليرانية )

وكل ما يتعلق بمستلزمات وأعقبها حصار شامل شمل حتى المواد الثقافية والتعليمية 

/ 9/4الحياة اليومية وانتهى باحتالل العراق من القوات األمريكية البريطانية في 

م ، فكان لهذه األحداث أثاره السلبية على أمكانية استفادة المرأة من الفرص  3002

بل كان للظروف الجديدة قيودها على الموارد المتاحة وعلى نمط تخصيص تلك 

انعكس سلبياً على شروط التمكين ، فبعد أن كان العراق من بين الدول الموارد بما 

النامية التي حققت تقدماً ملموساً في مجال التنمية البشرية وفي ارتفاع مستوى 

المعيشة لتحقيق رفاهية اإلنسان ، انخفضت تلك المعدالت إلى مستويات متدنية في 

تي مر بها العراق ألصبح أالن في ولوال الظروف االستثنائية  الالسنوات األخيرة 

( وفي دليل  hdiمصاف الدول عالية المستوى سواء في دليل التنمية البشرية )

علماً بان التقرير الوطني لحال (.  gdiالتنمية البشرية المرتبط بنوع الجنس )

م (  يشير إلى أن قيمة دليل التنمية البشرية للعراق 3001التنمية البشرية لعام )

(hdi ) ( وهو بذلك يقع ضمن الفئة  02632م( تبلغ ) 3007استناداً إلى بيانات عام)



الدنيا للبلدان ذات مستوى التنمية البشرية المتوسط ، وبذلك فان العراق احتل عم 

( عام  96( في الترتيب العالمي متراجعا من المرتبة ) 131م ، المرتبة ) 3007

عربية قد حسنت من ترتيبها واحتلت ، في حين نجد أن عدداً من الدول ال 1990

( 0، 191مراتب في ضمن فئة البلدان ذات التنمية البشرية العالية مثل الكويت )

( أو في ضمن الفئة العليا من الدول ذات التنمية البشرية 0،  113والسعودية )

( . أن مقياس تمكين المرأة في  0، 734( ،سوريا ) 0،  772المتوسطة كاألردن )

( على وفق ما أشار أليه التقرير الوطني لحال التنمية  0، 696بلغت قيمته )العراق 

 . ...م (  3001البشرية في العراق لعام )

وفي الواقع ان التمكين ليس مجرد إجراءات فنية بل هو أيضاً عملية تغيير لثقافة 

التمييز وبناء ثقافة التكافؤ والمساواة بكل أبعادها القيمية والنفسية والقانونية ، ان 

التمكين هو عملية تتجاوز كونها عملية تدريب أو تأهيل فني ، كما وان البحث في 

ن الوسائل واألهداف فمثالً زيادة اإلنفاق على التعليم قد ال التمكين يتطلب ان نميز بي

 تعني شيئاً إذا كانت برامج التعليم نفسها تحث على التمييز والالمساواة . 

لقد أنفق العراق الكثير على التعليم والصحة واصدر الكثير من القوانين المتقدمة 

ة لمدخالتها على نحو مرض غير أن اإلبعاد الثقافية لهذه االنجازات لم تكن موازي

،لقد كان هناك تركيز على الخدمات الصحية والتعليمية واالجتماعية المؤسسية من 

 وعليه ف ان البعد الثق افي للتمكين يجب أيالءهدون عناية تذكر بالجوانب الثقافية ، 

ً لثق افة التمييز والالمساواة وهذا يعني ما هو أبعد من السيطرة  , األهمية بوصفه تحديا

على الموارد والمؤسسات وصناعة القرار وبناء القدرات وتحسين اإلنتاجية والكفاءة 

، أال وهو التأكيد على تنمية قدرة فهم الذات واستيعاب حقوقها وإمكانية الحوار 

 الدفاعي عنها بالشكل الذي يلهم المجتمع كله مبدأ احترام  حقوق الناس نساءاً 

ورجاالً وفي أي مكان 
  . 

وعلى ماتقدم فان تمكين المرأة مسألة معقدة ال يمكن حصرها بالتمثيل البرلماني أو 

%من 0، 37المحلي ،أن ارتفاع نسبة مشاركة المرأة العراقية في البرلمان والبالغة )

المقاعد البرلمانية ( قد أسهم هذا إلى حد كبير في رفع مستوى مقياس تمكين المرأة 

، أال أن هذا االرتفاع ال يعكس بالضرورة واقع المرأة العراقية ، وعموماً فان 

األوضاع المضطربة في العراق منذ عقد الثمانينات والتسعينات من القرن العشرين 

بسبب الحروب والحصار واالحتالل وما أعقبه من حالة انهيار للدولة بمؤسساتها 

لنشاط االقتصادي وتصدع الهياكل بمعنى عدم االستقرار السياسي وتراجع ا



االجتماعية كل هذا كان له أثارا اشٌد على النساء لتتفاقم بذلك أوضاعهن المتدنية 

 أصالً في المجتمع وفي عملية التنمية . 

ولما كان تمكين جميع النساء هو الغاية القصوى كما هو الوسيلة فالبد أذن من ان 

ييز وحماية النساء ، وان ماتم اكتسابه من تتحمل الدولة أعباء التمكين وعدم التم

مزايا مؤسسية خالل المرحلة االنتقالية وهو التمثيل البرلماني يجب أن ال تركن أليه 

النساء بوصفه إنجازا نهائياً ألنه مكتسب تشريعي سيفقد مضمونه ما لم تحميه 

المرأة ام وترعاه حركة نسوية فاعلة تناصر تمكين المرأة وحيال هذا بال شك فان أم

قد يكون في ثنايا تل  األشكاليات التنموية في مجال  .  العراقية طريق وعر وطويل

كمنظمة  العربية  المرأة و التي التقتصر على العراق فقط ما يدفع بمنظمة المرأة

دراسات مسحية للمشروعات المخصصة للمرأة العربية  تنموية فاعلة ان تجري

من بينها هذه الدراسة الموسومة " مشروع بالدول األعضاء في المنظمة ، 

 الدراسات المسحية في المجال األجتماعي " والتي تهدف الى :

  الوقوف على الجهود المبذولة على المستويين الرسمي وغير الرسمي من

يستوقفها تكرار  )مالحظة الباحثةاجل النهوض بالمرأة وتحسين أوضاعها أألجتماعية 

 اف تعددت في ثنايا صفحاتنا""األجتماعي تحديداً"الهد
  الكشف عن التوجهات والموضوعات التي يتم التركيز عليها من قبل هذه

 الجهات

 الوقوف على مدى نجاح المشروعات في تحقيق اهدافها او اسباب االخفاق 

   ، تحسين األوضاع األجتماعية للمرأة العربية بتشخيص الوضع الراهن

 لمشروعات واالنشطة الهادفةوعلى تعزيز ورفع كفاءة البرامج وا

  تقديم مجموعة من التوصيات التي تسترشد بها المنظمة في وضع خطتها

 المستقبلية في هذا المجال

 

 19-17ق خبراء الدول األعضاء في أجتماعهم المنعقد بالقاهرة ايام اأتفبو

 المرجعي  هاطارأعلى ان تتم المشروعات المدروسة وفق ،  3009مارس 

   المشروعات التي تهتم بتعزيز  يتم بأنجاز تحقيق النهوض التنموي للمرأة

المكانة األجتماعية للمرأة ودورها في األسرة والمجتمع ، ورفع وعيها تجاه 

 النوع األجتماعي

   المشروعات التي تعزز حقوق تحقيق النهوض التنموي للمرأة يتم بأنجاز

 بي ضدهاالمرأة كمواطنة وتواجه صور التمييز السل



  المشروعات التي تستهدف حماية تحقيق النهوض التنموي للمرأة يتم بأنجاز

 المرأة من كل اشكال العنف

  المشروعات الموجهة للنساء تحقيق النهوض التنموي للمرأة يتم بأنجاز

 الفقيرات واألرامل والمطلقات والمعيالت وذوات األحتياجات الخاصة

مالم  االسبيل لتجاوزه ةتنموي اتيحيا اشكاليالعراقي اجماع .... المكون  

لقبول ارهاصات تغييرية الف بائها ان ننظر للمرأة على انها مكون نؤشر 

من جسد وروح ومشاعر .... فلنفتح لها ابواب المستقبل لتكون هي من 

, كما هو  اخذين  بنظر أالعتبار اتفاق نتائج البحث .... يكتب احرفه

، واالطار المرجعي هداف ، األ وفق (   31ول )وجد (16مؤشر في جدول ) 

  ية المزمع انجازها دولياً للدراسات المسح

 ( الفئات التي يستهدفها المشروع06جدول)

 % العدد الف ات التي يستهدفها المشروا

حس  الحالة اقجتماعية -أ  

 19.35% 12 ع باوات                                    

 20.96% 13 مت وجات                                      

 30.64% 19 مطل ات                                           

 29.03% 18 ارامل                                          

 100% 62 المجموا

حس  الحالة الو يفية -   

 27.77% 10 عامالت                                         

 44.44% 16 ربات بيوت                                     

 27.77% 10 مت اعدات                                       

 100% 36 المجموا

حس  العمر -ج  

 9.52% 4 اطفال                                           

 19.04% 8 فتيات                                           

 40.47% 17 شابات                                         

 30.95% 13 مسنات                                          

 100% 42 المجموا



حس  الحالة الصحية -د  

 42.85% 6 معوقات                                         

 42.85% 6 امراض م منة                                   

 14.28% 2 أخر   لم تحدد                                  

 100% 14 المجموا

 

 

 

 التي يهتم بها المشروع أهم المجاالت االجتماعية يوضم (20جدول )

 

 

 

 

 عدد هي أهم المجاالت االجتماعية ما

 6 مجال توعيه المرأة بالجانب القانوني       

 2 اعداد برامج تساعد على بناء شخصيه المرأة وغرس الثقة لديها     

 2 برامج إلعداد النساء القياديات   

 3 محو أالميه لكبار السن والفتيات   

 2 المرأة وحصولها على حقوقها االجتماعية     تمكين

 2 إعطاء مشاريع لفئة األرامل               

 1 تمكين المرأة لترسيخ أنماط الحياة الصحية لألسرة

 2 بناء قدرات النساء في أداره المشاريع الخاصة وتعزيز أو خلق ) شبكات عمل مصغره (  
تفعيل القروض الصغيرة الميسرة بدون فائدة للنساء من اجل النهوض بالمرأة والسيما األرامل 

 1 واأليتام 

 1 التوعية لحقوق المرأة بصوره وخصوصا حقوق االنسان بصوره عامه 

 1 العمل على محاربه التخلف االجتماعي 

 1 محاربه العنف بكامل أنواعه وتمكين المرأة من األخذ بحقوقها 

 24 المجموع



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  المقترحات 
  األم مدرسة اذا اعددتها اعددت جيال ً.... مقولة لطالما اطربتنا منذ الصغر

 :  ... جل مانسعى اليه مواصلة الجهود الحثيثة 

 لتجاوز العنف ضد النساء كأبرز سمة اجتماعية ....  -أ -



لزجها معلوماتيا اي ان تتقن ارى ان نواصل وبنفس الجهود المبذولة سعينا  -ب  -

وضمانها  فنون المعلوماتية ابتداء من الحاسب ففيه حصانتها والمادية اوال

 .... المستقبلي 

اخذين بنظر االعتبار انفتاح السوق كهدف تنموي يسعى العراق الى  -ج -

خسارة .... لتأتي اهمية زجها في ميدان  الوصول اليه وبأقل التكاليف االقتصادية

 ....  اوتوسيع افاقهالعمل 

  نحن مقبلين الأقول على جيل بل اجيال طالها ممكن العنف المحلي ممكن

 ذلك أن العراق تعرض لحربين طاحنتين  العنف الدولي وهو األهم ..

 ، م(  1911ــ  1910أولها الحرب العراقية / اإليرانية )&  

مل حتى المواد م ، وأعقبها حصار شامل ش 1991وبعدها حرب الخليج في عام & 

 الثقافية والتعليمية وكل ما يتعلق بمستلزمات الحياة اليومية 

م ،  3002/ 9/4وانتهى باحتالل العراق من القوات األمريكية البريطانية في & 

 ... فكان لهذه األحداث أثاره السلبية على أمكانية استفادة المرأة من الفرص

 :حتم وقد يكون للحقب الثالثة متغيراتها التي ت

ان يكون الجهد أألكبر لذوي أألختصاص النفسي والعقلي  في التأشير  - أ

.... غير متناسين دور االجتماعي او االقتصادي ) جيل  ألولويات التنمية

 فمابعد ( 01ال

ويكون الجهد األكبر لذوي أألختصاص أألقتصادي في تأشيره ألولويات   - ب

أألجتماعي والنفسي في هذا التنمية .... ايضا غير متناسين دور أألخصائي 

 فما بعد ( 90المجال ) جيل ال

) جيل  فما بعد (  3002لتجتمع األولوية لجميع ذوي التخصصات مع حقبة )  -ج

يتوجها القانوني بتشريعاته التي ينطقها ذوي التخصص من األجتماع (  3002بعد 

مرأة العراقية ... وعلم النفس .... في تأشيرهم ألولويات التنمية في مجال مشاريع ال

وقد يكون في متضمنات دراستنا الميدانية ما يؤشر صدق استشرافنا وقد اشرت 

 مشاريعها  )ألعلى نسبة في مجال توعية المرأة في المجال القانوني(

  

 



  مجلة عاقلة " مجلة اسيوية تصدر للنساء المسلمات وتصدر بلغات اجنبية"

ما قلته بشأن المعلوماتية اليقل عنه ايضاً .... العولمة غزت وتغزو الثقافة 

شأناً تركيزنا على لغتنا وثقافتنا األسالمية نعم في الغرب امست الحاجة ماسة 

لمعلمات يجدنة العربية ليعلم االجنبي اوالده الثقافة العربية بدينها األسالمي 
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 المعلومات الواردة في هذا االستبيان خاصة فقط بأغراض البحث العلمي التابع لمنظمة المرأة العربية



 

 

 

جامعة الدول العربية بإجراء دراسة  تقوم منظمة المرأة العربية تحت مظلة

لمشروعات المخصصة للمرأة العربية فى المجاالت االجتماعية بالدول لمسحية 

 األعضاء فى المنظمة . 

الوقوف على الجهود المبذولة على المستوى الى االستبيان  هذا ويهدف 

تحسين أوضاعها الرسمى والمستوى غير الرسمى من أجل النهوض بالمرأة و

الموضوعات التى تم التركيز هدف إلى الكشف عن التوجهات واالجتماعية ، كما ي

 ، والوقوف على مدى نجاحها فى تحقيق أهدافها أو أسباب اإلخفاق. عليها

االستبيان على تشخيص الوضع  هذاساعد ما سبق ، سي وانطالقاً من كل 

الراهن، وعلى تعزيز ورفع كفاءة البرامج والمشروعات واألنشطة الهادفة لتحسين 

األوضاع االجتماعية للمرأة العربية ، وتقديم مجموعة من التوصيات التى تسترشد 

دة عريضة من بها المنظمة فى وضع خطتها المستقبلية فى هذا المجال بناء على قاع

المعايير الموحدة ، بما يؤدى إلى نجاح جهود تبادل الدعم الفنى بين الدول األعضاء 

 . 
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