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الكلمات املفتاحية 

1- نظام الكوتا(1):  
ــي مؤسســة أو  ــص مقاعــد محــددة ف ــا أو الحصــة هــو نظــام يســتخدم لتخصي نظــام الكوت
مجلــس مــا لفئــة اجتماعيــة معينــة لضمــان عدالــة تمثيلهــم فــي هــذه ا�ؤسســة، وبالتالــي 
ــة  ــس الت�يعي ــى ا�جال ــد ف ــن ا�قاع ــدد م ــدد مح ــد ع ــا تحدي ــائية يقصــد به ــا النس فالكوت
للنســاء، وتطبيــق هــذا النظــام يتطلــب إلــزام األحــزاب السياســية بتخصيــص مقاعــد لوجــود 
النســاء فــى مســتوياتها التنظيميــة كافــة، فهنــاك عــدد محــدد مــن ا�قاعــد فــى مجلــس النــواب 
يتــم شــغلها مــن قبــل النســاء، بحيــث ال يجــوز أن يقــل عــدد هــذه ا�قاعــد عــن النســبة ا�قــررة 

قانونيــاً، أى هنــاك حصــة نســائية محــددة البــد مــن شــغلها مــن قبــل النســاء.  

2 -  السلطة الت�يعية:
تتمثــل فــي مجلــس النــواب أو الرب�ــان، والــذي يعمــل علــى ت�يــع وإصــدار القوانــ� الــيت 

تنظــم عمــل مؤسســات الدولــة. 

3 - السلطة التنفيذية:
تتمثــل فــي الــوزارات الــيت تعمــل علــى تنفيــذ القوانــ� والت�يعــات الــيت تصــدر عن الســلطة 

الت�يعية. 

4 - السلطة القضائية:
تتمثــل فــي مجلــس القضــاء األعلــى الــذي يتمثــل فــي تحقيــق العدالــة فــي تطبيــق القوانــ� 
والجنائيــة  البــداءة  مــن خــالل محاكــم  تعليماتهــا  يتعــرض  أو  يخالفهــا  مــن  ومعاقبــة 

واالســتئناف.

5 - الدستور: 
ــدول ســواء  ــم أمــور ال ــا تنظي ــم وفقه ــات يت ــن مجموعــه مــن القوانــ�، تنظــم بتعليم يتضم

كانــت أنظمــة ملكيــة أو رئاســية او أم�يــة. (الشــمري ، 2015 ،ص 78)(2)

6 - الديمقراطية (إبراهيم ،2014 ،28)(3)  
يقصــد بهــا تحــول األنظمــة السياســية مــن حالــة وصفــت بهــا كونهــا اســتبدادية إلــى حالــة 
أخــرى يــراد بهــا أن تكــون ديمقراطيــة بإقامــة أنمــاط مــن الحكــم يكــون فيهــا جميــع ا�واطن� 
علــى قــدم ا�ســاواة ويكــون لهــم دور فــي اتخــاذ القــرارات الــيت تؤثر علــى حياتهم مــن الناحية 

ا�ثاليــة، وهــذا يشــمل ا�ســاواة وا�شــاركة فــي عمليــة التنميــة السياســية واالقتصادية.

(1) عجــــالن، مــــي محــــيي، دور ا�ــــــرأة فــــي الحيـــــاة السيــاسيـــــة: دراســة مقارنــة بــ� مــ� والربازيــل للفــ�ة مــن 
(2000-2015)، مركــز بــ�وت لدراســات الــ�ق األوســط، لبنــان، 2015.

(2) الشمري، مي حمودي وآخرون، الحقيبة التدرسية �ادة حقوق اإلنسان والديمقراطية، 2015.
(3) إبراهيم، ندى محمد، وضع ا�رأة في ظل العملية السياسية، بيت الحكمة، 2014.
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الفصل األول

عموميات يف نظام الكوتا للمرأة يف النظم السياسية الدولية والعربية

املقدمة

إن هــذا البحــث يتضمــن أربعــة فصــول، حيــث يتنــاول الفصــل األول منهجيــة البحــث 
ــي  ــا الفصــل الثان ــة، أم ــة والعربي ــدول األجنبي ــن تجــارب بعــض ال ــدي وم وا�بحــث التمهي
فيتضمــن واقــع ا�ــرأة فــي العــراق، ومــن ثــم  الفصــل الثالــث  تحليــل وتقديــر نتائج اســتمارة 
االســتبانة ا�رتبطــة بالعمــل والبنــاء الســيايس، ومــن ثــم االســتنتاجات لفرضيــات البحــث، 
ــات  ــل ا�عوق ــوة وتذلي ــاط الق ــز نق ــى تعزي ــل عل ــا تعم ــد أنه ــيت نعتق ــات ال وأخــ�اً التوصي

ونقــاط الضعــف للمــرأة فــي العــراق. 

إن التطــورات التكنولوجيــة والعلميــة وتطــور ا�ــوارد الب�يــة لصــورة عامــة وتمكــ� ا�ــرأة 
بصــورة خاصــة  عملــت علــى وجــود النســاء فــي مواقــع صنــع واتخــاذ  القــرار رســم 
السياســات الحكوميــة للــدول مــن قبــل نســاء أمثــال إنجيــال مــ�كل ومايــا وهيــالري كلينتــون 
علــى ا�ســتوى العا�ــي جعــل ا�ــرأة فــي العــراق بهــذه ا�رحلــة فــي تشــكل فرصــة تاريخيــة 
ــا� النســوية ا�تمــ�ة ، فضــالً عــن  ــراز العن ــى إب ــل عل ــود والعم مــن أجــل  تنســيق الجه
أهميــة تطويــر صيــغ التنســيق والتعــاون العملــي بــ� ا�نظمــات الدوليــة والعربيــة والنســاء 
فــي مواقــع صنــع واتخــاذ وتنفيــذ  القــرار �ــا لذلــك مــن أهميــة ، إن اهتمــام ا�ــرأة العراقيــة 
بتنميــة وعيهــا وقدراتهــا الذاتيــة مضافــاً الــى ذلــك ايمانهــا بأهميــة دورهــا فــي عمليــة بنــاء 
الســالم وبنــاء ا�ســتقبل، أدى إلــى العمــل علــى إيجــاد فــرص جديــدة لتمكــ� ا�ــرأة وتدريبها 
قبــل تســنم ا�نصــب مهمــا كان فــي مجلــس النــواب والــوزارات أو القضــاء والقيــادات العليــا  
باعتبارهــا مــن األمــور ا�ؤثــرة فــي تفعيــل دور النســاء وتحويلهــا مــن مجــرد مــؤ�ات رقميــة 
إلــى حقائــق واعيــة، وأن الوعــي وا�كانــة االجتماعيــة والعمليــة والعمليــة  والتمكــ� الذاتــي 
والتطويــر فــي الحصــول علــى شــهادات عليــا يتــواءم مــع  التخصــص ضمــن اللجــان يعطــي 
ارتفاعــاً فــي إعطــاء نتائــج صائبــة وتنصــب فــي مصلحــة ا�جتمــع العراقــي بمــا يعــزز مــن 

مكانــه ا�ــرأة العراقيــة.
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املبحث األول: منهجية البحث

أوالً: مشكلة البحث 
ــي  ــرأة ف ــى دور ا� ــة انعكــس عل ــم بصــورة عام ــي العال ــة ف ــة والتقني إن التطــورات العلمي
الســلطات الثــالث الت�يعيــة والتنفيذيــة والقضائيــة، ومــن هنــا تبــدأ ا�شــكلة  بــ� موافــق 
عــن مشــاركة ا�ــرأة وعــن معــارض لهــا ، وأن دســتور 2005 منــح ا�ــرأة حصــة مــن  نظــام 
ــا نتســاءل مــا مــدى وجــود ا�ــرأه وفعاليــة دورهــا مــن خــالل  الكوتــا فــي العــراق، مــن هن

نظــام الكوتــا فــي الســلطات الت�يعيــة والتنفيذيــة والقضائيــة؟

ــدة  ــرح ع ــث  تط ــه البح ــدور حول ــذى ي ــىس ال ــؤال الرئي ــث والس ــكالية البح ــي ضــوء إش ف
تســاؤالت فرعيــة إلمكانيــة التحليــل والدراســة ســيحاول البحــث  االجابــة عنهــا: 

1 - ما نسبة تمثيل ا�رأة فى العراق في السلطه الت�يعية والتنفيذية والقضائية ؟
2 – إلى أي  مدى نجحت ا�رأة فى مشاركتها فى الحياة السياسية فى العراق ؟

3 - ما أهم ا�عوقات الىت تقف أمام تمك� ا�رأة فى الحياة السياسية ؟

ثانياً: أهمية البحث 
تنبــع أهميــة البحــث مــن خــالل الوضــع بعــد عــام 2003، والــدور الــذي أعطــي للمــرأة فــي 
مجلــس الحكــم االنتقالــي ودســتور2005 الــذي أعطــى حقــاً للمــرأة وفــق نظــام الكوتــا، مــن 
خــالل ا�شــاركة فــي الســلطة الت�يعيــة (مجلــس النــواب)، الســلطة التنفيذيــة فــي إســتالم 
ــي  ــرأة ف ــل دور ا� ــرأة، جع ــل ام ــن قب ــايض م ــة الق ــي وظيف ــة ف وزارات والســلطه القضائي
ا�جتمــع العراقــي يفــوق الخيــال فــي القوانــ�، ولكــن إحبــاط مــن ناحيــة التنفيــذ، حيــث تــم 
إلغــاء وزارة ا�ــرأة الــيت تهتــم بشــئون ا�ــرأة ووزارة حقــوق اإلنســان الــيت تهتــم بالعدالــة 

وا�ســاواة فــي نــ� ثقافــة حقــوق اإلنســان والديمقراطيــة.

ثالثاً: فرضيات البحث 
إن  الفرضيــة األساســية "أن مكانــة ا�ــرأة العلميــة والعمليــة وا�هنيــة تحــدد مــدى قدرتهــا 

علــى صنــع واتخــاذ القــرار ورســم السياســات".
أ - الفرضيــة األولــى: ال توجــد عالقــة بــ� ارتفــاع مكونــات ا�ــرأة العلميــة والتطويريــة 

فــي زيــادة  قدرتهــا علــى اتخــاذ القــرار فــي الرب�ــان. 
ــا مــع  ــى شــهادة علي ب - الفرضيــة الثانيــة: "توجــد عالقــة بــ�  حصــول ا�ــرأة عل
التخصــص وازديــاد قدرتهــا علــى صنــع واتخــاذ القــرار فــي الســلطة الت�يعيــة 

والتنفيذيــة والقضائيــة".  
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ج - الفرضيــة الثالثــة: "توجــد عالقــة بــ� ارتفــاع مكانــة ا�ــرأة االجتماعيــة وازديــاد 
قدرتهــا علــى إتخــاذ القــرار فــي ضمــن البنــاء الســيايس".

د - الفرضيــة الرابعــة: "ال توجــد معوقــات ذات صلــة بمكانــة ا�ــرأة االجتماعيــة تحــد 
مــن ازيــاد قدرتهــا علــى اتخــاذ القــرار الســيايس".

رابًعا: حدود البحث

العنوان املؤ� 

جمهورية العراق- مجلس الحكم االنتقالي، النواب والوزارات ومنتسبو املكانية
بعض الوزارات التعليم، الصحة.

2016الزمانية

واقع ا�رأة العراقية بعد عام 2003 وسبل مشاركتها في صنع واتخاذ املوضوعية
القرارات ورسم السياسات الحكومية

خامًسا: أساليب جمع البيانات 
الكتــب والبحــوث والدراســات والتقاريــر الدوليــة والعربيــة والوطنيــة، اإلحصــاءات الصــادرة 
عــن األمــم ا�تحــدة، مركــز ا�ــرأة، الجهــاز ا�ركــزي لإلحصــاء فــي العــراق، اســتمارة اســتبانة، 

التحليــل وفــق  نظــام SPSS  فــي تحليــل وتقديــر نتائــج االســتبانة. 

سادساً: املنهج الوصفي (عجالن، 2010،ص 11)
إن البحــوث الوصفيــة تهــدف إلــى وصــف ظواهــر أو أحــداث أو أشــياء معينــة وجمــع 
ــا  ــر حالته ــا وتقري ــا ووصــف الظــروف الخاصــة به الحقائــق وا�علومــات وا�الحظــات عنه
ــة متعــددة تشــمل  ــة أنواعــاً فرعي ــع. وتشــمل البحــوث الوصفي ــي الواق ــه ف ــا توجــد علي كم
الدراســات ا�ســحية ودراســات الحالــة. وفــي كثــ� مــن الحــاالت ال تقــف البحــوث الوصفيــة 
عنــد حــد الوصــف أو التشــخيص الوصفــي، وتهتــم أيضــاً بتقريــر مــا ينبغــي أن تكــون عليــه 
األشــياء والظواهــر الــيت يتناولهــا البحــث، وذلــك فــي ضــوء قيــم أو معايــ� معينــة واقــ�اح 
ــا إلــى الصــورة الــيت ينبغــي أن  الخطــوات أو األســاليب الــيت يمكــن أن تتبــع للوصــول به
تكــون عليــه فــي ضــوء هــذه ا�عايــ� أو القيــم. فيعتمــد ا�نهــج الوصفــي علــى تفســ� 
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الوضــع القائــم، أي مــا هــو كائــن وتحديــد الظــروف والعالقــات ا�وجــودة بــ� ا�تغــ�ات. 
كمــا يتعــدى ا�نهــج الوصفــي مجــرد جمــع بيانــات وصفيــة حــول الظاهــرة إلــى التحليــل 
والربــط والتفســ� لهــذه البيانــات وتصنيفهــا وقياســها وإســتخالص النتائــج منهــا، وا�تتبــع 
لتطــور العلــوم يســتطيع أن يلمــس األهميــة الــيت احتلهــا ا�نهــج الوصفــي فــي هــذا التطــور، 
ويرجــع ذلــك إلــى مالءمتــه لدراســة الظواهــر االجتماعيــة، ألن هــذا ا�نهــج: يصــف الظواهــر 
ــات  ــا باســتخدام أدوات وتقني ــيت يتحصــل عليه ــات ال ــن خــالل البيان ــا م ــا موضوعي وصف

البحــث العلمــي.

سابًعا: الدراسات السابقة 
1- تناولــت أطروحــة الدكتــوراه للطائــي عــن ا�كانــة االجتماعيــة للمــرأة ومــدى تأث�هــا 
ــي  ــه تأثــ� ف ــا  ل ــالث ، � ــي الســلطات الث ــل ف ــيت تعم ــرأة  ال ــرار للم ــي اتخــاذ الق ف
تمكــ� ا�ــرأة  وتشــجيعها علــى الحصــول علــى شــهادات علميــة، أعطــت أهميــة 
كبــ�ة إلــى الصفــات الشــخصية للمــرأة حيــث لهــا القــدرة علــى التأثــ� فــي صنــع 

ــي، 2010، 14)(4) ــط. (الطائ ــداد فق ــة �حافظــة بغ ــرار دراســة ميداني واتخــاذ الق
2- الجبــوري مــن خــالل دراســتها عــن انعكاســات الواقــع الســيايس علــى األداء الرب�انــي 
للمــرأة العراقيــة، حيــث تركــز علــى األداء الرب�انــي للمــرأة فــي العــراق ودورهــا 
التمثيلــي ا�نــوط بهــا، وليــس ال�كــ� علــى عــدد الرب�انيــات ا�شــاركات زيــاده أو 

نقصــان. (2،2011، ص 283)(5)

3- الزوبعــي مــن خــالل بحثهــا حقــوق ا�ــرأة بــ� ال�يعــة، االســالمية والقانــون 
الوضعــي حيــث إن ال�يعــة التعطــي الحــق للمــرأة فــي تســنم مراكــز القضــاء، فــي 
حــ� الدســات� العا�يــة والعربيــة والعــراق يســمح بذلــك، وتــم فــي العــراق تســنم 

ا�ــارة للقضــاء بواقــع (2%). (3، 2011، ص83)(6)

ــات)،  ــع الوســائل والغاي ــة تقاط ــرأة العراقي ــ� ا� ــن خــالل دراســته (تمك ــزة م 4- حم
حيــث وضــح أن ا�ــرأة قــد انتهكــت حقوقهــا مــن خــالل االختطــاف والقتــل والتعذيــب 
وجذبــت لالرهــاب ولكــن هنــاك حقائــق علــى النقيــض هــي مشــاركة ا�ــرأة العراقيــة 
ــة،  ــا للدول ــوزراء واإلدارات العلي ــواب ال ــس الن ــي، مجل ــع ا�دن ــات ا�جتم ــي منظم ف

(4) الطائــي، آالء عبداللــه، ا�ــرأة واتخــاذ القــرار االجتماعــي دراســة ميدانيــة فــي مدينــة بغــداد، أطروحــة دكتــوراه غــ� 
منشــورة، جامعــة بغــداد، العــراق، بغــداد ، 2010.

(5) الجبــوري ، نظلــة أحمــد ، انعكاســات الواقــع الســيايس علــى األداء الرب�انــي للمــرأة العراقيــة ، بيــت الحكمــة ، قســم 
الدراســات السياســية ، 2011 ، 283.

(6) الزوبعــي، بــ�ى محمــود، حقــوق ا�ــرأة بــ� ال�يعــة اإلســالمية والقانــون الوضعــي، مركــز ا�ســتن�ية للدراســات 
العربيــة والدوليــة، 2011.
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تعاظــم أعــداد النســاء فــي ا�ــدارس والجامعــات، زيــادة مشــاركة ا�ــرأة فــي م�انيــة 
األ�ة. (4، 2011،ص 137)(7)

5- عجــالن 2015، حيــث أعــدت دراســة مقارنــة بــ� ا�ــرأة ا��يــة وا�ــرأة فــي 
الربازيــل مــن خــالل الســلطات الثــالث الت�يعيــة والتنفيذيــة والقضائيــة، وكان 
االهتمــام بوســائل اإلعــالم فــي الربازيــل والتنشــئة ا�تســاوية فــي ا�جتمــع بــ� ا�ــرأة 
والرجــل عكــس جمهوريــة مــ� العربيــة الــيت اهتمــت بوســائل االعــالم فــي عــرض 
قضايــا ا�ــراة وتذليــل الصعوبــات وإبــراز نقــاط  القــوة، بينمــا الفــرق فــي ا�جتمــع 

ــوري. (5، 2015، ص 45)(8) ــع ذك ــو مجتم ا�ــ�ي ه

املبحث الثاني: التمهيد للبحث

أعطيــت أهميــة كبــ�ة للمــرأة فــي العــراق، بعــد التغيــ� فــي 2003 ممــا جعلهــا تتقلــد 
مناصــب جديــدة منهــا:

ــن الدســتور  ــادة (94) م ــي ا� ــا ف ــت وال�شــيح كم ــات وا�شــاركة والتصوي 1 - االنتخاب
ــاد  ــة با�شــاركة السياســية مــن خــالل اعتم العراقــي تشــ� إلــى حــق ا�ــرأة العراقي
نظــام (الكوتــا) بنســبة ال تقــل عــن ربــع مقاعــد مجلــس النــواب مــن دســتور 2005، 
فــي الــدورة الحاليــة �جلــس النــواب(87) امــرأة مــن مجمــوع (325) نائبــاً، ولــم 
يقتــ� االجتثــاث علــى الرجــال فقــط بــل شــمل عــدداً مــن النســاء اللواتــي رشــحن 
لالنتخابــات بحســب قــرارات هيئــة ا�ســاءلة والعدالــة أن عدد النســاء اللواتي رشــحن 

�جلــس النــواب وشــملن بإجــراءات ا�ســاءلة والعدالــة وصلــن إلــى (24) امــرأة. 

2 -  وجــود ا�ــرأة فــي مراكــز صنــع القــرار ارتفــع  بعــد عــام 2003 إذ بلــغ عددهــن 342 
ــا اآلن  ــدورة الســابقة أم ــي ال ــرات ف ــت (6) وزي ــوزارات، وكان ــف ال ــي مختل ــرأة ف ام
فقــط وزيــرة واحــدة هــي الصحــة (1)، وكيــالت وزارات (8)، مستشــار ومفتــش عــام 
(33)، الخبــ�ات (215)، مديــر عــام (86)، مجالــس ا�حافظــات (194) امــرأة  مقابـــــل 

(550) رجــالً. 

3 - إن تولــي ا�ــرأة منصــب القاضيــة إيجابيــات اجتماعيــة ومهنيــة مــن خــالل تقييمهــا 
ــدرة  ــا الق ــو منصــب يمنحه ــون. فه ــق القان ــى وف ــا عل ــة وتطبيقه ــا االجتماعي للقضاي
علــي مســاعدة النســاء فــي البــوح بالكثــ� مــن التفاصيــل وبالتحديــد فــي العالقــة 
الشــخصية بــ� ا�ــرأة والرجــل، ولذلــك أبدعــت ا�ــرأة القاضيــة فــي مجــاالت األحــوال 
(7) حمــزة، كريــم محمــد، تمكــ� ا�ــرأة العراقيــة تقاطــع الوســائل والغايــات، بنــاء ا�ــرأة ...بنــاء العــراق، العــراق، بغــداد 

.2011
(8)  عجــــالن، مــــي محــــيي، دور ا�ــــرأة فــي الحيــــاة السيـــاسيــــة: دراســــة مقارنــــة بــ� مصــــر والربازيــل للفــ�ة مــن 

((2000-2015)، مركــز بــ�وت لدراســات الــ�ق األوســط، لبنــان، 2015.
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الشــخصية ومحاكــم األ�ة، النســاء القاضيــات يبدعــن فــي محاكــم األحــداث ألنهــن 
ــ�.  ــة واألحــداث وا�راهق ــا اإلنســانية للطفول ــى اإلحســاس بالقضاي ــدرة عل أكــ� ق
ــام ا�ختصــ�  ــاكل أم ــذه ا�ش ــرح ه ــا وط ــار للقضاي ــح ا�س ــي تصحي ــهم ف ــا يس مم
وإيجــاد الحلــول فيعتــرب هــذا خدمــة للمجتمــع، وتبلــغ  نســبة القاضيــات (2%) مــن 

القضــاة تــم اختيارهــن حســب الكفــاءة مــن خــالل إجــراء امتحــان تنافــيس .

اإليجابيات

مــن خــالل تناغــم الفقــرات أعــالة تــم التوصــل إلــى شــ� مهــم فــي حيــاة ا�ــرأة فــي العــراق 
مــن خــالل ا�صادقــة علــى الفقــرة (16) مــن اتفاقيــة ســيداو الدوليــة الــيت تنــص علــى منــح 
ــيت  ــ� ال ــل بعــض القوان ــل تفعي ــا جع ــا، مم ــيب الجنســية ألبنائه ــن أجن ــرأة ا��وجــة م ا�
كانــت غــ� مصــادق علــى بعــض فقراتهــا مــن قبــل 2003، العمــل وفــق القــرار 1325 الصــادر 
عــن األمــم ا�تحــدة، إنشــاء مراكــز ال�طــة ا�جتمعيــة فــي مراكــز ال�طــة الــيت تهتــم با�ــرأة 
وتــدار مــن قبــل نســاء مــن أجــل تشــجيع النســاء للحصــول علــى الحمايــة والرعايــة القانونيــة 

الصحيحــة بصــورة مجانيــة مدعومــة مــن الحكومــة. 

الصعوبات اليت تواجهها املرأة العراقية

لعــل الحديــث عــن صعوبــة ا�رحلــة الــيت يجتازهــا العــراق بالنســبة لــكل العراقيــ� قــد تكــون 
ــرة أخــرى  ــر مضاعــف � ــد األم ــة بالنســبة للمنشــغل� بالشــأن الســيايس وبالتاكي مضاعف
بالنســبة للنســاء فــ�دي األوضــاع األمنيــة حــدد مــن حركــة السياســي� وأثــر علــى األداء.

العــادات والتقاليــد وطبيعــة الثقافــة الذكوريــة، وعــدم تعــود ا�جتمــع علــى رؤيــة النســاء فــي 
مواقــع صنــع القــرار فغالبــاً مايوجــه ســؤال عمــا أنجزتــه النســاء رغــم أن إنجــازات الرجــال 

كانــت هــي االخــرى محــدودة بــل إن األداء الســيايس بمجملــه كان محــدوداً.

التوجهــات الــيت باتــت واضحــة يومــاً بعــد آخــر بصــدد الشــك فــي جــدوى مشــاركة النســاء،  
وتســتخدم الحجــج ا�ختلفــة حــول موقــف الديــن أحيانــا واألعــراف أحيانــا اخــرى وكل ذلــك 
بهــدف إضعــاف مشــاركة النســاء فــي العمليــة السياســية، ولــم تســهم األحــزاب السياســية 
فــي تطويــر كوادرهــا النســائية وتأهيلهــا لتولــي ا�واقــع القياديــة، كمــا تعمــد القيــادات 
الحزبيــة العراقيــة إلــى إبعــاد الكــوادر النســائية عــن دائــرة القيــادة الحزبيــة ودائــرة صنــع 

القــرار ا�هــم والحيــوي.
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املبحث الثالث: املرأة يف بعض الدول األجنبية والعربية ( نظام الكوتا)

كان لألمــم ا�تحــدة فضــل الريــادة فــي عقــد ا�ؤتمــرات الدوليــة فــي الفــ�ة مــن 1995-1975 
(مؤتمــرات ا�كســيك وكوبنهاجــن ون�وبــي وبكــ�)، والــيت اهتمــت بمناقشــة قضايــا ا�ــرأة 
وطــرح الحلــول لتنشــيط ا�بــادرات النســوية وإلنهــاء األوضــاع الــيت تعــوق حركتهــن، وقــد 
بلــغ ذلــك حــدا اتخــذت معــه األمــم ا�تحــدة مــن تلــك الفــ�ة عقــداً عا�يــاً للمــرأة، وارتــأت 
فيــه �ورة الوصــول بتمثيــل ا�ــرأة، فــي الرب�انــات الوطنيــة إلــى نســبة التقــل عــن (%30) 

كحــد أدنــى.

إضافــة إلــى مــا ســبق البــد مــن التأكيــد علــى أن دعــم عمليــة التحــول الديمقراطــي، وترســيخ 
الديمقراطيــة هــو العنــ� األكــ� حســماً فــي تطويــر أداء ا�ــرأة، وزيــادة مســتوى ا�شــاركة 
السياســية لهــا، والواقــع أنــه إذا كانــت السياســة تعــين التوزيــع الســلطوي للقيــم، فــإن مزيــداً 
مــن إ�اك ا�ــرأة فــي مراكــز صنــع القــرار والسياســة يعطــي  أهميــة خاصــة فــي الــدول 
الناميــة، ألنــه محــور عمليــة التنميــة لهــذه ا�جتمعــات الــيت تحتــاج الــى تمكــ� ا�ــرأة فــي 
ــ�اث،  ــزواج، ا� ــم، ال ــل، التعلي ــى  العم ــي الحصــول عل ــرص ف ــؤ الف ــة (تكاف ــاالت كاف ا�ج

تســاوي األجــور بــ� الرجــال والنســاء ...).

توجــد دراســة قيمــة أعدهــا االتحــاد الرب�انــي الدولــي عــام 1992فــي موضــوع النســاء 
والســلطة والسياســة، وردت اإلشــارة إلــى أن الت�يــع الداخلــي لــكل الــدول تقريبــاً يؤكــد 

ــ� عــن الرجــل. ــدون أي تمي ــي ال�شــيح واالنتخــاب، وب ــرأة ف ــى حــق ا� عل

وعلــي الرغــم مــن ذلــك ال تــزال النســاء يعانــ� مــن التفرقــة والتميــ� فــي غالبيــة ا�جتمعــات 
للعديــد مــن األســباب االجتماعيــة والثقافيــة واالقتصاديــة، ومــن هنــا كانــت التوصيــة بتبــين 
مفهــوم التميــ� اإليجابــي والــذي مــؤداه أن تعطــى النســاء نوعــاً مــن ا�ســاعدة ا�ؤسســية- 
ضمــن غ�هــا مــن ا�ســاعدات- للتعويــض عــن التميــ� الفعلــي الــذي يعانــ� منــه، علــى أن 
يكــون ذلــك بصــورة مؤقتــة حــىت يتــم تحقيــق التــوازن العــادل بينهــن وبــ� الرجــال، ولقــد 
ســبق بــروز هــذا ا�فهــوم فــي االتفاقيــة الخاصــة بالقضــاء علــى جميــع أشــكال التميــ� ضــد 

ا�ــرأة والصــادرة عــام 1979.

وهناك عدة اعتبارات مساندة لتطبيق نظام الكوتا في ا�جالس ا�نتخبة هي:

أ- اعتبــار العدالــة: فعــدد النســاء فــي أي مجتمــع يقــ�ب مــن النصــف، إن لــم يكــن 
يزيــد فــي بعــض الحــاالت، ولذلــك يــرى أنصــار هــذا النظــام أنــه ليــس مــن العدالــة 
ــى كل  ــة عل ــس النيابي ــي ا�جال ــل ف ــن التمثي ــع م ــرم نصــف ا�جتم ــي يشء أن يح ف

مســتوياتها.
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ب- اعتبــار تمثيــل ا�صالــح الــذي ينطلــق مــن تصــور النظــام الســيايس باعتبــاره ينقســم 
إلــى جماعــات ذات مصالــح متباينــة، وأن دور الهيئــات النيابيــة هــو إفســاح ا�جــال 
للتعبــ� عــن هــذه ا�صالــح، وإيجــاد الســبل الخاصــة بالتوفيــق بــ� هــذه ا�صالــح.

ج-  االعتبــار الثالــث: هــو القيمــة الرمزيــة لتمثيــل ا�ــرأة فــي ا�جالــس النيابيــة صيانــة 
وتعزيــزاً لكرامــة ا�ــرأة. 

د- إن تخصيــص مقاعــد للنســاء فــي ا�جالــس النيابيــة يعطــي نموذجــا للمشــاركة 
السياســية جديــراً باالقتــداء يكمــن بــدوره فــي زيــادة ا�شــاركة السياســية للنســاء.

وهناك عدة أساليب لتطبيق نظام تخصيص مقاعد للمرأة في الهياكل االنتخابية:

- مــن خــالل نــص دســتوري ينــص علــى تخصيــص نســبة لتمثيــل ا�ــرأة فــي ا�جالــس 
واللجــان االنتخابيــة فــي الرب�ــان واألحــزاب والحكومــة.

- مــن خــالل القوانــ� االنتخابيــة الــيت تخصــص نســبة تصــل إلــى (25%)، (30%) أو 
(40%) تمكــ� ا�ــرأة مــن الوصــول إلــى منصــب انتخابــي مــن خــالل تبــين األحــزاب 

السياســية لنظــام تخصيــص مقاعــد للمــرأة.

: التجارب األجنبية(9)
ً
أوال

1- التمثيل السيايس للمرأة في الدول االسكندنافية

رغــم تعــدد وتعقــد األنظمــة االنتخابيــة، إال أن نظــام التمثيــل النســيب هــو النظــام الســائد 
حاليــاً فــي الــدول االســكندنافية بأشــكال مختلفــة، فهــو األكــ� اســتجابة وشــفافية للتطــورات 
ا�جتمعيــة والسياســية، علــى العكــس مــن نظــام األغلبيــة ا�طلقــة ذي العضــو الواحــد لــكل 
ــا، ففــي ال�ويــج يوجــد نظــام التمثيــل  دائــرة وا�نتــ� فــي بعــض دول أوروبــا كربيطاني
النســيب حســب القوائــم الحزبيــة، وتتنافــس األحــزاب علــى 165 مقعــداً، ويتــم انتخــاب 157 
عضــواً بالقائمــة الحزبيــة إلــى جانــب ثمانيــة مقاعــد تخصــص للمعوقــ�، وفــي الدنمــارك 
ــى  ــس ا�رشــحون عل ــا األســاس، ويتناف ــل النســيب هم ــة والتمثي ــة االنتخابي ــرب القائم تعت
ــة،  ــم الحزبي ــل النســيب حســب القوائ ــدا يوجــد نظــام التمثي ــي فنلن ــي 179 مقعــداً، وف حوال
ــى مائــيت مقعــد، وفــي أيســلندا تتنافــس القوائــم االنتخابيــة علــى  ويتنافــس األعضــاء عل
ثالثــة وســت� مقعــداً، بينمــا تتنافــس القوائــم االنتخابيــة علــى حوالــي 349 مقعــداً، وفقــاً 

لنظــام التمثيــل النســيب فــي الســويد.

(9)  UNIFEM Report for many years ( 1990.1991.1992.1995/2001.2008.2010.2015)(9)  UNIFEM Report for many years ( 1990.1991.1992.1995/2001.2008.2010.2015)
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وتتشــابه الــدول االســكندنافية فــي ارتفــاع نســبة تمثيــل ا�ــرأة فــي الهيــاكل ا�نتخبــة حيــث 
ــة األعضــاء وتصــل  تصــل نســبة النســاء فــي الرب�ــان الســويدي حوالــي (40%) مــن جمل
إلــى (34%)، (34%)، (25%)، (38%)، فــي الدنمــارك وفنلنــدا وأيســلندا وال�ويــج علــى 

التوالــي.

2- تجربة أوغندا في تخصيص مقاعد للمرأة في الهياكل املنتخبة

فــي إطــار مــا نــص عليــه دســتور 1995 فــإن قانــون الحكومــات ا�حليــة الصــادر فــي عــام 
1997 قــد وســع مــن نظــام تخصيــص مقاعــد للنســاء إلــى نســبة اُلثلــث فــي جميــع مســتويات 
ا�جالــس ا�حليــة، ومــن الناحيــة النظريــة يحســن هــذا القانــون مــن وضــع ا�ــرأة إلــى حــد 
مــا ألنــه -وكمــا يقــرر رئيــس الدولــة والحــزب يــوري موســيفيين- يضمــن ويؤمــن ا�ســاهمة 

الشــعبية الفعالــة للنســاء فــي سياســات ومناقشــات ا�جلــس ا�حلــي.

3- تجربة الهند في تخصيص مقاعد للمرأة في الهياكل املنتخبة

يمكــن الحديــث عــن تخصيــص مقاعــد للمــرأة الهنديــة فــي الهيــاكل ا�نتخبــة علــى مســتوي�، 
أحدهمــا الرب�ــان وثانيهمــا ا�جالــس ا�حليــة، فعلــى مســتوى الرب�ــان: تســتفيد ا�ــرأة 
الهنديــة مــن نظــام التعيــ� ا�عمــول بــه فــي مجلــيس الرب�ــان الهنــدي وهمــا مجلــس الشــعب 
الهندي(لــوك ســابها) ومجلــس الواليــات (راجيــا ســابها)، وممــا الشــك فيــه أن ا�ــرأة تســتفيد 
ــي  ــات، وعل ــس الوالي ــي مجل ــدي، وخاصــة ف ــان الهن ــي الرب� ــع ف ــ� ا�تب ــن نظــام التعي م
الرغــم مــن ذلــك فــإن هنــاك نقصــاً شــديداً فــي تمثيــل ا�ــرأة فــي الرب�ــان الهنــدي بمجلســيه، 
ــدة  ــر أجن ــي تطوي ــرأة، وف ــا ا� ــام بقضاي ــدأت بعــض األحــزاب االهتم ــار ب ــذا اإلط ــي ه وف
تتنــاول قضايــا ا�ــرأة عموما�أمــا ا�جالــس ا�حليــة فقــد تــم تخصيــص مقعــد فــردي للمــرأة 
فــي مجلــس (الباتشــيات) علــى مســتوى كل قريــة، ويــؤدي هــذا ا�جلــس عــدداً مــن الوظائــف 

اإلداريــة والقضائيــة.

4- تجربة بنجالديش في تخصيص مقاعد في الهياكل املنتخبة

تــم تعديــل الدســتور فــي العــام 1990 وتضمــن النــص علــى تخصيــص 30 مقعــداً للنســاء 
فــي الرب�ــان ل�تفــع بذلــك عــدد مقاعــد الرب�ــان، وقــد بــدأ العمــل بهــذا التعديــل الدســتوري 

منــذ انتخابــات فربايــر 1991 

حيــث تــم االقــ�اع علــى ا�قاعــد الثالثــ�، وفــاز الحــزب الوطــين بـــ 28 مقعــداً منهــا، بينمــا 
فــازت مرشــحتان مــن جمعيــة اإلســالم اليمينيــة با�قعديــن اآلخريــن.
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5- التجربة األملانية في تخصيص مقاعد للمرأة في الهياكل االنتخابية(10)

أمــا بالنســبة لنظــام تخصيــص مقاعــد للمــرأة فــي الرب�ــان األ�انــي فقــد طبــق بشــكل غــ� 
رســمي أو مقــ�، فقــد تبنــت األحــزاب السياســية هــذا النظــام وفقــاً لتقديــر كل حــزب، وعلــي 
الرغــم مــن أن نظــام تخصيــص مقاعــد للمــرأة غــ� مقــ� علــى مســتوى الرب�ــان بمجلســيه 
ســواء االتحــادي أو اإلقليمــي( الواليــات) إال أن التقاريــر اإلحصائيــة تشــ� إلــى زيــادة 
نســبة تمثيــل ا�ــرأة فــي الهيــاكل االنتحابيــة وفــي الرب�ــان االتحــادي، وكان حــزب الخــ� 
ــرأة، حيــث خصــص نســبة (%50)  ــذي تبــىن نظــام تخصيــص مقاعــد للم أول األحــزاب ال
ــة  ــع حــزب االشــ�اكية الديمقراطي ــد اتب ــرأة، وق ــة داخــل الحــزب للم مــن ا�ناصــب القيادي
نفــس النســبة، وتبــىن الحــزب االشــ�اكي الديمقراطــي نســبة (40%)، أمــا الحــزب ا�ســيحي 
الديمقراطــي فقــد بــدأ فــي تخصيــص مقاعــد للمــرأة بشــكل تدريجــي، حيــث يخصــص حاليــاً 
ثلــث ا�ناصــب القياديــة داخــل الحــزب للمــرأة، وأن تســنم الســيدة إنجيــال مــ�كل لرئاســة 
ــا فــي رســم السياســات الحكوميــة مــن  الــوزراء فــي أ�انيــا أعطــى قــوة إلــى حكومــه أ�اني
خــالل اتبــاع االســ�اتيجية لتنميــة ا�ــوارد الب�يــة الســتقطاب ا�هاجريــن مــن الفئــة 
ــوء ا�ســتقبل ألن  ــة وتنب ــة والصناعي ــى ا�ناطــق الجغرافي ــم عل ــة للشــباب وتوزيعه العمري

تعتــرب ا�انيــا مــن الــدول الهرمــه علــى مــدى ا�ســتقبل متوســط األمــد. 

: التجارب العربية(11)
ً
ثانيا

1- التجربة امل�ية في تخصيص مقاعد للمرأة في الهياكل املنتخبة

يمكــن الحديــث عــن التجربــة ا��يــة مــن ثالثــة مســتويات، مجلــس الشــعب، حيــث صــدر 
ــة مــ�  ــأن تقســم جمهوري ــام 1979 ب ــم 21 لع ــون رق ــة بالقان ــرار مــن رئاســة الجمهوري ق
العربيــة إلــى مائــة وســت وســبع� دائــرة انتخابيــة، وأن ينتخــب عــن كل دائــرة انتخابيــة 
لعضويــة مجلــس الشــعب اثنــان يكــون أحدهمــا علــى األقــل مــن العمــال والفالحــ�، وذلــك 
باســتثناء ثالثــ� دائــرة ينتخــب عــن كل منهــا ثالثــة أعضــاء يكــون أحدهــم علــى األقــل مــن 
النســاء، وعــالوة علــى ذلــك فقــد ســمح القانــون رقــم 21 لعــام 1979 للنســاء فــي مــ� كلهــا 
أن يتنافســن مــع الرجــال علــى جميــع ا�قاعــد األخــرى مــع عــدم الســماح للرجــال بالتنافــس 
علــى ا�قاعــد ا�خصصــة للنســاء، وذلــك باإلضافــة إلــى حــق رئيــس الجمهوريــة فــي تعيــ� 
ــك زادت نســبة  ــل، ونتيجــة لذل ــى األق ــم ســيدتان عل ــس الشــعب بينه عــ�ة أعضــاء �جل
تمثيــل النســاء فــي الرب�انــات ا�ختلفــة، وأيضــا صــدر قانــون بتعديــل قانــون االنتخابــات 

(10) Woman Quota In Germany, http//www.db-decision.de
(11) UNIFEM Report for many years ( 1990.1991.1992.1995/2001.2008.2010.2015)( ) UNIFEM
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ليلغــي االنتخابــات الفرديــة باألغلبيــة ا�طلقــة ويحــل محلهــا االنتخابــات بالقائمــة النســبية، 
ونــص علــى أن تتضمــن كل قائمــة فــي الدوائــر ا�بينــة عضــواً مــن النســاء، ولكــن تــم إصــدار 
قانــون فــي العــام 1986 بإلغــاء ا�قاعــد ا�خصصــة للمــرأة، وقــد أدى ذلــك إلــى انخفــاض 

نســبة تمثيــل ا�ــرأة فــي ا�جالــس ا�ختلفــة.

هــذا وفــي ظــل الدســتور ا�ــ�ي الجديــد لعــام 2014 وقانــون مجلــس النــواب لعــام 2014، 
تــم تقســيم مقاعــد مجلــس النــواب إلــى: 420 مقعــًدا للنظــام الفــردي و 120 مقعــًدا لنظــام 
القائمــة .. وفــي ظــل التوزيــع الجديــد للدوائــر ضمنــت ا�ــرأة ا��يــة بموجــب هــذا القانــون 
70 مقعــًدا، و 56 مقعــًدا علــى األقــل عــرب القوائــم ا�تنافســة. عــدد النســاء فــي مجلــس 
ــواب    ــس الن ــيت أقرهــا مجل ــات ال ــواب عــام 2015، 75 امــرأة، فضــًال عــن نســبة التعيين الن
(وهــي 14 مقعــًدا) ومــن ثــم أصبــح مجمــوع مقاعــد ا�ــرأة فــي الرب�ــان الجديــد 89 مقعــًدا.

أمــا بالنســبة للمجالــس ا�حليــة بتشــكيالتها ا�ختلفــة، وهــي ا�جالــس ا�حليــة للمحافظــات 
ــكيل  ــى تش ــص عل ــص الن ــذا التخصي ــب ه ــد واك ــرى، ولق ــاء والق ــدن ولألحي ــز وا� وللمراك
ا�حليــات بالنظــام الفــردي وهــو النظــام الــذي اســتمر حــىت عــام 1983ليحــل محلــه نظــام 

ــة ا�طلقــة حــىت عــام 1992. القائمــة الحزبي

وقــد أقــر التعديــل األخــ� بمقتــىض القانــون 84 لعــام 1996 األخــذ بالنظــام الفــردي منفــرداً، 
بعــد أن ألغــى العمــل بالقانــون رقــم 43 لعــام 1979 منــذ عــام 1984 الــذي كان يقــيض 
ــي  ــورى وعل ــس الش ــبة �جل ــا بالنس ــة. أم ــس ا�حلي ــي ا�جال ــرآة ف ــد للم ــص مقاع بتخصي
الرغــم مــن أنــه لــم يطبــق داخلــه إجــراء تخصيــص مقاعــد للمــرأة ممــا يجعلــه خــارج نطــاق 
الهيــاكل ا�نتخبــة، فقــد شــهد هــذا ا�جلــس إرتفاعــا فــي نســبة العضــوات فيــه إلــى إجمالــي 
األعضــاء مــن (3,30%) عــام 1980 الــذي شــهد تشــكيل أول مجلــس، إلــى (4،7%) فــي 
مجلــس 1992 و(5,6%) فــي ا�جلــس األخــ�1998، وتعــزى هــذه الزيــادة إلــى ارتفــاع 
نســبة العضــوات ا�عينــات داخلــه، وهــو مــا يعتــرب أحــد تدابــ� ا�ســاعدة ا�ؤسســية الــيت 
تهــدف إلــى التميــ� االيجابــي لصالــح ا�ــرأة، حيــث يقــوم رئيــس الجمهوريــة بتعيــ� ُثلــث 

أعضــاء ا�جلــس. 

ويثــور الجــدل فــي مــ� اآلن حــول مــدى مناســبة إعــادة تطبيــق هــذا النظــام، حيــث يؤكــد 
الجميــع  علــى أن تمكــ� ا�ــرأة ا��يــة هــو أمــر حتمــي فــي ا�رحلــة الراهنــة مــن حيــاة 
ا�جتمــع ا�ــ�ي الــيت تشــهد تميــ�اً واقعيــاً علــى أســاس النــوع، واســتخدام هــذه اآلليــة 
ســيكون متوافقــاً مــع اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التميــ� ضــد ا�ــرأة، والــيت 

ــا مــ� عــام 1981. ــت عليه صادق
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2 - تجربة املغرب في تخصيص مقاعد للمرأة في الهياكل املنتخبة

يعتــرب النصــف األول مــن عقــد التســعينيات بدايــة التحســن النوعــي؛ حيــث تــم إقــرار مبــدأ 
الحصــة (الكوتــا) بتخصيــص عــدد معــ� فــي الرب�ــان للنســاء، وهــي نســبة (10%) أي 30 
مقعــداً علــى الصعيــد الوطــين مــن مجمــوع الرب�ــان 325 عضــواً، وقــد فــازت فــي االنتخابــات 
الســابقة( أيلــول 2002) خمــس نســاء فــي الدوائــر األخــرى، حيــث أن النظــام االنتخابــي فــي 
ا�غــرب يقــوم علــى أســاس التمثيــل النســيب وتــم تقســيم البــالد إلــى 92 دائــرة انتخابيــة 
ــي 35  ــان ا�غرب ــي الرب� ــدد النســاء ف ــح ع ــذا أصب ــرة. وبه ــكل دائ ــد ل ــدل (3-4) مقاع بمع
ــع رجــال  ــن من ــي الدســتور تتضم ــرة ف ــة فق ــت اضاف ــا نســبته (10,8%). وتم ســيدة أي م

الديــن مــن ا�شــاركة بالعمــل الســيايس فــي 2016. 

3 - تجربة األردن في تخصيص مقاعد للمرأة في الهياكل املنتخبة

ا�عنيــة بقضايــا  ا�دنــي  ا�جتمــع  النســائية ومنظمــات  ا�ؤسســات  مــن  العديــد  تبنــت 
الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان واألحــزاب السياســية مذكــرة مطالــب تضمنــت مــا يلــي:

أوالً: إعــادة النظــر فــي القانــون االنتخابــي لعــام 1995، باعتمــاد "النظــام ا�ختلــط" 
الــذي يجمــع بــ� نظــام الدوائــر الفرديــة والتمثيــل النســيب، وزيــادة عــدد مقاعــد ا�جلــس 

الت�يعي(الرب�ــان).

ثانًيــا: اتخــاذ تدابــ� مؤقتــة تضمــن مشــاركة منصفــة للنســاء بتخصيــص حصــة مــن ا�قاعــد 
فــي ا�جلــس (كوتــا مفتوحــة) حــد أدنــى (20%)، كخطــوة باتجــاه ا�ســاواة، حيــث يتيــح 
هــذا اإلجــراء مجــاالْ للتنافــس بــ� النســاء علــى ا�قاعــد ا�خصصــة تحــت روابــط اجتماعيــة 

واقتصاديــة متكافئــة نســبياً.

ثالثـًـا: حــث األحــزاب والقــوى السياســية ا�شــاركة فــي االنتخابــات علــى أن تتضمــن قائمــة 
مرشــحيها نســبة ال تقــل عــن (30%) مــن النســاء، علــى أســاس أن تضمــن مشــاركة ا�ــرأة 
فــي مواقــع متقدمــة فــي القوائــم، وقــد أوصــت لجنــة الكوتــا النســائية بتخصيــص (8) 
مقاعــد للنســاء فــي مجلــس النــواب، وفــي ضــوء ذلــك، أقدمــت الحكومــة علــى تعديــل 
قانــون االنتخــاب بقانــون معــدل رقــم (11) لســنة 2003 لتخصيــص (6) مقاعــد كحــد أدنــى 
لتتنافــس عليهــا النســاء، إلــى جانــب الحــق فــي ا�نافســة علــى ا�قاعــد األخــرى كافــة، وقــد 

فــازت ســت ســيدات.
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4 - تجربة العراق في تخصيص مقاعد للمرأة في الهياكل املنتخبة

تضمــن الدســتور العراقــي لعــام 2005 اتبــاع نظــام الكوتــا لتخصيــص نســبة مقاعــد للنســاء 
ال تقــل عــن (%25).

إن الجمعيــة الوطنيــة ضمــت 86 امــرأة أي حوالــي (31%) مــن مجمــوع أعضائــه البالغــ� 
275؛ فــإن مجلــس النــواب الحالــي يضــم  75 امــرأة أي حوالــي (27%) مــن مجمــوع 
األعضــاء. ثــم تراجعــت نســبة النســاء فــي مجلــس النــواب الحالــي إلــى (25%) رغــم وجــود 
85 امــرأة فــي ا�جلــس ا�كــون مــن 325 نائبــاً، وعــدد الوزيــرات واحــدة فقــط تشــغل وزارة 
الصحــة، أمــا فــي إقليــم كردســتان فقــد بلــغ عــدد النســاء الرب�انيــات (29) مــن أصــل (111) 
عضــواً مــن أعضــاء مجلــس النــواب الكردســتاني، وهــي نســبة تقــارب الـــ (25%) ا�قــرة فــي 
الدســتور العراقــي، وقــد تولــت ا�ــرأة الكرديــة (3) حقائــب وزاريــة مــن مجمــوع (42) حقيبــة 
ــن ا�ناصــب  ــ� م ــت الكث ــا اعتل ــم، ولكنه ــذا الرق ــن تواضــع ه ــم م ــي الرغ ــم وعل ــي االقلي ف
ــة ا�همــة حيــث أصبحــت النســاء موجــودات فــي كل مــكان  االداريــة والسياســية والتعليمي

ــا. مــن مراكــز الســلطة تقريبً

إن ثقــل الجانــب األمــين جعــل مــن الصعوبــة علــى ا�ــرأة التحــرك إلثبــات كيانهــا سياســياً 
وقياديــاً إضافــة إلــى االغتيــاالت والتهديــدات الــيت نالــت ا�حاميــات والطبيبــات واســاتذة 
الجامعــات، ممــا حــد مــن بــروز الكثــ� منهــن، حيــث ال تــزال ا�ــرأة مغيبــة داخــل ا�ؤسســات 
التنفيذيــة، ومجلــس القضــاء األعلــى والرئاســات الثــالث واألحــزاب السياســية  عــن تقلــد 
ــى  ا�ناصــب القياديــة ا�همــة الن التمــ� بســبب الجنــس وا�حاصصــة مــا زاال يخيمــان عل

هــذا الواقــع.

ممــا ســبق نتوصــل إلــى أن اتبــاع نظــام الكوتــا فــي بعــض الحــاالت الدوليــة يتمثــل وفــق 
اآلتــي: 

إلــى ارتفــاع نســبة تواجــد ا�ــرأة فــي ا�جالــس ا�نتخبــة( مجالــس النــواب) علــى نحــو 
ــى  ــة لعــام 2008 إل ــة الب�ي ــر التنمي ــرات تقري ــاً لتقدي ــت معــه نســبة تواجدهــا- وفق وصل
(33،6%) فــي فنلنــدا، (33%) بالدنمــارك (28،4%)، (28،3%) فــي هولنــدا، و(%25،5) 
ــج،  ــي ال�وي ــويد، و(36،4%) ف ــي الس ــلندا، و(40،4%) ف ــي أيس ــا، (25،4%) ف ــي أ�اني ف
و(25%) فــي موزمبيــق، (23،75%) فــي جنــوب إفريقيــا، (26،5%) فــي فيتنــام، و(%13،3) 

ــراق. ــان،(25%) الع ــي الياب ــة، و(40،6%) ف ــات ا�تحــدة األمريكي ــي الوالي ف

18



 ”دور النساء يف الدول العربية ومسارات اإلصالح والتغيري“

الفصل الثاني

واقع املرأة يف مجهورية العراق

املبحث األول: مجهورية العراق 

ــوس 35  ــغ عــدد النف ــداد ويبل ــة هــي بغ ــارة أســيا، العاصم ــي ق ــع ف ــراق تق ــة الع جمهوري
ــم  ــام الحك ــي اإلســالم، نظ ــة ه ــة، والديان ــة والكردي ــي العربي ــة الرســمية ه ــاً، واللغ مليون
فيهــا رئــايس يتــم مــن خــالل االنتخابــات الــيت تجــري كل أربــع ســنوات، تتكــون مؤسســات 
جمهوريــة العــراق مــن رئاســة الجمهوريــة ورئاســة الــوزراء ومجلــس النــواب ومجلــس 
القضــاء األعلــى، ومــن خــالل التقريــر الســنوي الصــادر عــن وزارة التخطيــط العراقيــة لعــام 

ــي: ــا مــا يل 2015 ، يتوضــح لن

ــى (%2.8)  ــراق إل ــي الع ــو الســكاني ف ــاض النم ــن انخف ــط ع 1- كشــفت وزارة التخطي
معــدالت  فــي  وارتفــاع   ،"2007-1997" للمــدة  كان(%3)  أن  بعــد   2015 لســنة 

األعمــار،  مقابــل (49%) للنســاء مقابــل (%51).

2- بلــغ عــدد تعــداد الســكان (35) مليــون نســمة لعــام 2015، وأن نســبة الذكــور (%51)، 
فيمــا بلغــت نســبة االنــاث (49%)، وقــد بلغــت نســبة الســكان فــي ا�ناطــق الح�يــة 
(69%) وا�ناطــق الريفيــة (31%)، وبلــغ معــدل متوســط عــدد أفــراد األ�ة وعلــى 
مســتوى العــراق (6.2)، منهــا (5.9) فــي ا�ناطــق الح�يــة و(6.2) فــرد فــي ا�ناطــق 

الريفية. 

3- الفجــوة بــ� الجنســ� بلغــت (1.8) وتبــدو ثابتــة للســنوات األخــ�ة، وأن العوامــل 
ــا  ــرات منه ــة مؤث ــى النســاء هــي حصيل ــداد الرجــال عل ــوق أع ــى تف ــرت عل ــيت أث ال
الــوالدات والوفيــات والهجــرة، فتتفــاوت هــذه الفجــوة باختــالف تلــك ا�ؤثــرات، 
ــن نســبة  ــى مــن الريــف لك ــى مســتوى الحــ� أعل موضحــاً أن "نســبة الســكان عل
الرجــال والنســاء متســاوية ســواء فــي الحــ� أو الريــف لعامــي 2014 و 2015".

4- إن ا�ــرأة فــي الريــف تــ�أس األ� بنســبة (16%) وفــي الحــ� (19%)، وهــذا 
ــور األ�ة.  ــة وإدارة أم ــل ال�بي ــل ثق ــا وتحم ــى عاتقه ــاة عل ــاء ا�لق ــم األعب ــس حج يعك

ــدل (9.5)  ــع بمع ــراق ارتف ــي الع ــدى النســاء والرجــال ف ــع ل ــر ا�توق ــدل العم 5- إن مع
ــوالدة عــام 2015  ــد ال ــر ا�توقــع عن ــغ العم نقطــة خــالل ا�ــدة (1990-2015) إذ بل
(69) ســنة  للرجــال و(71) ســنة للنســاء، وبذلــك فــإن العمــر ا�توقــع عنــد النســاء 

أعلــى مــن الرجــال، وهــذا مــؤ� يعكــس تحســن الحالــة الصحيــة فــي العــراق. 
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6 - الــزواج ا�بكــر باعتبــاره مــن الظواهــر الشــائعة فــي ا�جتمــع العراقــي وبشــكل خــاص 
ــن (15)  ــل م ــر أق ــات بعم ــات ا��وج ــبة الفتي ــاً أن نس ــي، مبين ــع الريف ــد ا�جتم عن
ســنة علــى مســتوى العــراق بلغــت 5.5 وفــي ا�ناطــق الح�يــة 5%) وهــي أقــل مــن 
ا�ناطــق الريفيــة، أمــا علــى مســتوى ا�حافظــات فــان محافظــة ميســان تعــد مــن أعلــى 

ا�حافظــات فــي تزويــج الفتيــات بعمــر أقــل مــن (15) ســنة حيــث بلغــت (%11).

7- إن متوســط العمــر عنــد الــزواج األول يبلــغ (25) ســنة، وكان بــ� الذكــور(26) ســنة 
واإلنــاث (23) ســنة وفــي ا�ناطــق الريفيــة بلــغ (24) ســنة، وفــي ا�ناطــق الح�يــة 
(25) ســنة، ممــا يــدل علــى أن ا�ناطــق الريفيــة ي�وجــون بعمــر أقــل مــن ا�ناطــق 
ــكل ألــف  ــغ معــدل الطــالق ســنة 2012 فــي العــراق مطلقــ� ل ــا بل ــة ، فيم الح�ي
مــن الســكان، وبلــغ معــدل الــزواج (7) لــكل ألــف مــن الســكان إلــى أن نســبة الســكان 
ا�راهقــ� والشــباب للفئــة العمريــة (10-19) شــكلت(23 فــي ا�ائــة مــن الســكان 
لســنة 2015 منهــم (23.5) فــي ا�ائــة مــن الذكــور واإلنــاث (23%) فــي حــ� بلغــت 

نســبة (20%) مــن الســكان  للفئــة العمريــة (15-24) ســنة.  

املبحث الثاني: واقع  املرأة و التعليم  

إن حــق التعليــم ا�جانــي  كفلــه الدســتور العراقــي منــذ 1925 وإلــى يومنــا هــذا ولــكال 
الجنســ�، كان التحــاق اإلنــاث بالتعليــم  العالــي منــذ ا�راحــل األولــى لتأســيس الكليــات،  
ــة فيهــا فــي عــام  ــاة للـدراسـ ــت أول فتــ ــام 1927 والتـحـقـ ــي عــ ــب فــ ــة الطــ تأسســت كليــ
ــة  ــا تســمى كلي ــوق (حالًي ــة الحق ــي كلي ــاة للدراســة ف ــت أول فت ــك قبل 1933-1934، وكذل
القانــون ) فــي عــام 1936، ســجلت ثمانــي طالبــات للدراســة فــي دار ا�علمــ� العالــي فــي 
عــام 1937-1938. ثــم افتتحــت كليــة ا�لكــة عاليــة للبنــات فــي عــام 1945 إلعــداد مدرســات 
�ــدارس الثانويــة للبنــات. وإلتاحــة حــق االلتحــاق بالتعليــم العالــي للفتيــات الالتــي تحــول 
ــات بديــالً عــن  ــة البن ــم تكــن كلي ــات ا�ختلطــة، ول ــن بالكلي ــة دون التحاقه ــد العائلي التقالي

ــات ا�ختلطــة. الكلي

ــم إزداد  ــام 1952، ث ــي ع ــة ف ــي 963 طالب ــم العال ــة التعلي ــي مرحل ــات ف ــدد الطالب ــغ ع بل
إلــى 1387 طالبــة فــي عــام 1958 واســتمرت األعــداد بالزيــادة فــي الســنوات الالحقــة، 
ــة  ــن شــهادات أولي ــات يحمل ــع بخريج ــول ا�جتم ــي تم ــم العال وأصبحــت مؤسســات التعلي

ــ�ة. ــي مجــاالت كث ــل ف ــا ومؤهــالت للعم وعلي
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من خالل توافر ا�علومات من دائرة البحث والتطوير حصلنا على ما يأتي:
1- نســبة النســاء تبلــغ  فــي الدراســات: (44%) األوليــة و(47%) ا�اجســت� و(%36) 

للدكتــوراه.
قــدرات  تطويــر  و(%23)  زمــاالت   (%16.7) و  بعثــات   (%26.1) نســبة  تمثــل   -2

.2015 عــام  فــي  و(%20)   2014 عــام  فــي  العــراق  خــارج  التدريســي� 
3- وفق األلقاب العلمية تكون نسبة النساء (%34.6).

4- العامالت في ا�لحقيات الثقافية بلغ (%15).
5- ا�ناصب القيادية بلغ (15%) في عام 2014 وارتفع الى (32%) في عام 2015.

ــاعد  ــتاذ ا�س ــت، إن األس ــة تكري ــة لجامع ــان رئيس ــا عدن ــة صب ــ� األكاديمي ــم تعي ــا ت كم
ــة  ــى بكالوريــوس هندســة كيمياوي ــت عل ــد 1974، حصل ــان مــن موالي ــا عدن ــورة صب الدكت
مــن جامعــة تكريــت عــام 1996، وشــهادة ا�اجســت� فــي الهندســة الكيمياويــة مــن جامعــة 
تكريــت أيضــا عــام 1999، ثــم دكتــوراه هندســة كيمياوية/تصميــم مفاعــالت- مــن الجامعــة 
التكنولوجيــة عــام 2006، فيمــا حصلــت علــى شــهادة مــا بعــد الدكتــوراه فــي هيدروداينمــك 
ا�فاعــالت الب�وكيمياويــة مــن جامعــة ميســوري للعلــوم والتكنولوجيــا فــي الواليــات 
ا�تحــدة األمريكيــة عــام 2012 ، حيــث ارتفعــت نســبة القيــادات التعليميــة النســوية بشــكل 
كبــ�  كمــا ارتفــع عــدد عميــدات الكليــات مــن 10 عميــدات إلــى أكــ� مــن 35 عميــدة كليــة، 
فضــًال عــن تعيــ� عــدد مــن األكاديميــات العراقيــات كمســاعدات لرؤســاء جامعــات ومديــرات 

�راكــز بحثيــة. 

املبحث الثالث: املرأة والقانون 

إذا تفحصنــا الدســات� العراقيــة بــدءاً بالقانــون األســايس (1925) وحــىت الدســتور الدائــم 
الــذي اقــر عــام 2005 نجدهــا جميًعــا قــد نصــت علــى ا�ســاواة بــ� جميــع ا�واطنــ� بغــض 
النظــر عــن الجنــس أو العــرق أو اللغــة أو الديــن أو القوميــة. إال أنهــا جميعــا فيمــا عــدا قانــون 
إدارة الدولــة للمرحلــة االنتقاليــة، لــم تضــع آليــة لتفعيــل هــذه ا�ســاواة ([10]). وهــي اآلليــة 
الــيت امتــدت إلــى الدســتور الدائــم عــرب ا�ــادة (47)/ رابعــا والــيت نصــت علــى أن «يســتهدف 
قانــون االنتخابــات تحقيــق نســبة تمثيــل للنســاء ال تقــل عــن الربــع مــن أعضــاء مجلــس 
النــواب» واعتــربت هــذه الكوتــا Quota مكســباً للمــرأة العراقيــة وخطــوة مهمــة فــي اتجــاه 

حصولهــا علــى ا�شــاركة الفعليــة فــي جميــع الســلطات ودوائــر صناعــة القــرار. 
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1- تحقيق العدالة ب� املرأة والرجل (دستور 2005)

ويشــمل القــدرة علــى توافــر الفــرص، وليــس فقــط ا�دخــول ا�ــادي، إذ يقــع مفهــوم تحقيــق 
العدالــة  فــي قلــب مفهــوم التنميــة الب�يــة ا�ســتدامة، باعتبــاره أحــد مكوناته األكــ� أهمية، 
والــيت تصنــع جوهــر تمــ�ه عــن نظريــات النمــو االقتصــادي ونظريــات التنميــة التقليديــة. 
ويركــز علــى تكافــؤ الفــرص، علــى الوســائل وا�دخــالت ال علــى النتائــج وا�خرجــات، ويلــ�م 
بمبــدأ تحميــل الفــرد مســئولية االســتفادة منهــا، وذلــك كــي ال يأتــي ا�فهــوم متعارضــا 
ــ�   ــه مســئوالً شــبه حــ�ي عــن تأم ــة بوصف ــص دور الدول ــل الســائد نحــو تقلي ــع ا�ي م
الحاجــات األساســية وتأمــ� العدالــة. إال أن مفهــوم العدالــة ، مــع محدوديــة اعتبــاره كتكافــؤ 
فــي الوصــول إلــى الفــرص بشــكل متكافــئ، فإنــه يتطلــب إعــادة هيكلــة جذريــة فــي عالقــات 

القــوة فــي ا�جتمــع، وقــد كفــل الدســتور ذلــك مــن خــالل ضمــان: 

1 - تكافــؤ الفــرص: فقــد نصــت ا�ــادة (16) علــى أن «تكافــؤ الفــرص حــق مكفــول لجميــع 
العراقيــ�، وتكفــل الدولــة اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لتحقيــق ذلك». 

2 - حــق العمــل: «العمــل حــق لــكل العراقيــ� بمــا يضمــن لهــم حيــاة كريمــة» (ا�ــادة 22/ 
أوال) «ينظــم القانــون، العالقــة بــ� العمــال وأصحــاب العمــل علــى أســس اقتصاديــة، 

مــع مراعــاة قواعــد العدالــة االجتماعيــة» (ا�ــادة 22/ ثانيــا).

3 - حريــة تأســيس النقابــات: «تكفــل الدولــة حــق تأســيس النقابــات واالتحــادات ا�هنية، 
أو االنضمــام إليهــا» (ا�ــادة 22/ ثالثا).

ــى انــه «يعفــى أصحــاب الدخــول  ــد نــص الدســتور عل ــة: فق 4 - توزيــع عــادل لل�يب
ا�نخفضــة مــن ال�ائــب، بمــا يكفــل عــدم ا�ســاس بالحــد األدنــى الــالزم للمعيشــة» 

(ا�ــادة 28/ ثانيــا)

2- املرأة ضمن السلطة الت�يعية  
يتضمــن النظــام القانونــي مجموعــة القوانــ� الت�يعيــة، وتلــك القائمــة علــى التقاليــد 
والعــادات والقوانــ� الدينيــة وال�امــات با�عاهــدات الدوليــة الــيت صادقــت الدولــة عليهــا. 
وتخــص القوانــ� الت�يعيــة جميــع أجــزاء النظــام القانونــي الرســمي، مــن الت�يعــات إلــى 
القواعــد التنظيميــة والتوجيهــات الــيت تصدرهــا الحكومــة وهيئاتهــا. فيمــا تعكــس القوانــ� 
القائمــة علــى التقاليــد  والعــادات القواعــد الــيت تســ� جنبــا إلــى جنــب مــع القوانــ� 
الت�يعيــة لكنهــا تســتمد �عيتهــا مــن التقاليــد والقوانــ� أكــ� ممــا تســتمده مــن أعمــال 

الحكومــة. 
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ــادئ  ــن ا�ب ــة م ــا لجمل ــم 188 لســنة 1959 تحدي ــون األحــوال الشــخصية رق ــرار قان ــد� إق ُع
التقليديــة الــيت كانــت ســائدة فــي ا�جتمــع، وبخاصــة أنــه مثــل أول وثيقــة قانونيــة تعالــج 
حقــوق الرجــل وا�ــرأة فــي إطــار العائلــة، والــزواج واإلرث، فمنــح حقوقــا للمــرأة اعتــربت 
ــدد  ــام تع ــود أم ــف القي ــون عــدل عــام 1963 لتخفي ــي. إال إن القان ــم العرب ــي العال ــدة ف رائ
الزوجــات وتوســيع قاعــدة األعــذار ا��وعــة الــيت تســمح بتعــدد الزوجــات، إضافــة إلــى 

تعديــل آليــات توزيــع اإلرث الــيت كانــت نقطــة الخــالف مــع اإلســالمي� فــي القانــون.

ــا  ــا ملكيته ــة، فله ــوق ا�دني ــع الحق ويســاوي القانــون ا�دنــي بــ� ا�ــرأة والرجــل فــي جمي
الخاصــة وال يشــاركها فيهــا الــزوج، ولهــا أيضــا حريــة التــ�ف فــي أموالهــا دون أي قيــد، 
فضــال عــن أنهــا تحتفــظ باســم عائلتهــا مــدى الحيــاة فــال تفقــده بالــزواج كمــا هــو الحــال فــي 
الــدول األوروبيــة واألمريكيــة، كمــا أن لهــا ذمتهــا ا�اليــة ا�ســتقلة قبــل وبعــد الــزواج خالًفــا 
ــدول مــن اندمــاج للذمــة ا�اليــة للزوجــ�. وجــاء إصــدار قانــون  �ــا يحصــل فــي بعــض ال
العمــل رقــم 151 لســنة 1970 ليثبــت مكتســبات ا�ــرأة العاملــة الــيت جــاء بهــا قانــون عــام 
1936 فارتفــع عــدد النســاء العامــالت فــي أجهــزة الدولــة والقطــاع العــام. وأعطــى قانــون 
التقاعــد رقــم 29 لســنة 1971 النســاء حــق التمتــع بالضمــان االجتماعــي كالرجــال والتقاعــد 
فــي ســن الـــ (55) للنســاء والـــ (60) بالنســبة للرجــال. مــن جهــة أخــرى فــإن قوانــ� العمــل، 
ــرأة  ــ� ا� ــ� ب ــة ال تم ــة ا�دني ــ� والخدم ــيت تعــىن بأوضــاع ا�وظف ــ� ال وبخاصــة القوان
ــي  ــاز اإلداري ف ــا ســمي ا�وظــف بالجه ــآت، إذ طا� ــق باألجــور وا�كاف ــا يتعل والرجــل فيم
وظيفــة محــددة، رغــم أنهــا زادت نســبة النســاء العامــالت فــي القطــاع العــام، وزاد نصيبهــن 
فــي التعليــم. إال أن� حــزب البعــث الــذي قبــض علــى مقاليــد الســلطة فــي العــراق واحتكرهــا 
ــل  ــى حــق العم ــم وألغ ــي الحك ــاركة ف ــن ا�ش ــوى السياســية األخــرى م ــرم الق ــه ح لصالح
ــية  ــاركة السياس ــى ا�ش ــ�ة عل ــوداً كب ــرض قي ــو ف ــه، ه ــارج دائرت ــي خ ــيايس والنقاب الس
وا�دنيــة للمــرأة؛ كمــا إن الظــروف االســتثنائية الــيت عصفــت بالبلــد بعــد عــام 1991 كانــت 
شــديدة الوطــأة علــى أوضــاع النســاء ممــن تحملــن تبعــات التدهــور االقتصــادي فــي ظــل 
ــك تدهــورت مســاهمة  ــت. مــع ذل ــب غــزو الكوي ــس األمــن عق ــا مجل ــيت فرضه ــات ال العقوب
النســاء فــي ســوق العمــل خــالل التســعينيات الــذي اتســمت ســنواته بانخفــاض حــاد فــي 
األجــور، الحقيقــة األمــر الــذي أدى إلــى تزايــد انســحابات النســاء مــن العمــل بســبب الظــروف 
االقتصاديــة الــيت ال تناســب بــ� مقــدار األجــور ومقــدار النفقــات الــيت تــ�ف وال تتناســب 

مــع ا�ســتوى ا�عــايش فــي العــراق مــن 1991 ولغايــة 2003.

إن� العــراق قــد انضــم فــي 13 آب/ أغســطس 1986 إلــى اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع 
أشــكال التميــ� ضــد ا�ــرأة (ســيداو)، مــع تحفظــه علــى ا�ــواد (2/ ز)، (2/ ح)، (9)، (16)، 
و(29). كمــا أنــه لــم يصــادق علــى الربوتوكــول االختيــاري لســيداو الــذي بــدأ �يانــه فــي 
 كوســيلة لتقويــة الحقــوق ا�نصــوص عليهــا فــي هــذه 22 كانــون األول/ ديســمرب 2000 كوســيلة لتقويــة الحقــوق ا�نصــوص عليهــا فــي هــذه 

23



املؤمتر السادس ملنظمة املرأة العربية

االتفاقيــة([15]). ورغــم إن� ســيداو باتــت ا�رجعيــة الفكريــة للحــركات النســوية فــي العالــم، 
إال أن الحركــة النســوية فــي العــراق ال تبــدو واعيــة ألهميــة هــذه االتفاقيــة واآلليــات الــيت 
نــص علــى إنشــائها ا�ؤتمــر العا�ــي الرابــع للنســاء (بيجــ� 1995). وفــي عــام2013 تــم 
مصادقــة العــراق علــى الفقــرة (16) مــن اتفاقيــة ســيداو الــيت تنــص علــى أن يمكــن للمــرأة 
العراقيــة ا��وجــة مــن أجنــيب أن تمنــح الجنســية ألبنائهــا، يعــد هــذا مكســباً للمــرأة ونقــاط 
قــوة للحكومــة بعــد 2003، بعــد أن كان النظــام الســابق متحفظــاً علــى هــذه الفقــرة وفقــرات 

أخــرى.

كمــا منحــت ا�ــرأة حــق التصويــت وال�شــيح فــي االنتخابــات النيابيــة ألول مــرة فــي تاريــخ 
العــراق الحديــث، وفــي عامــي 1990 و1997 شــغلت ا�ــرأة (13.5%) و (7%) مقعــداً علــى 
التوالــي فــي ا�جلــس الوطــين (الرب�ــان) الــذي كان ال يملــك صالحيــات ت�يعيــة فــي ظــل 
احتــكار مجلــس قيــادة الثــورة (ا�نحــل) لهــا، وان حــق ا�شــاركة لجميــع ا�واطنــ�، والســيما 
ا�ؤسســات غــ� الحكوميــة فــي صنــع القــرار وتنفيــذ خطــط التنميــة. «للمواطنــ� رجــاال 
ونســاًء حــق ا�شــاركة فــي الشــئون العامــة، والتمتــع بالحقــوق السياســية، بمــا فيهــا حــق 
ــت  ــد حصل ــات فق ــون االنتخاب التصويــت واالنتخــاب وال�شــيح» (ا�ــادة 20) وبفضــل قان
ــن أن  ــون يمك ــان القان ــذا ف ــة، وبه ــة االنتخابي ــي القائم ــام 3، 5، 8، 12 ف ــى األرق ــرأة عل ا�
ــزة،  ــم الفائ ــدد القوائ ــات وع ــج االنتخاب ــب نتائ ــث حس ــن الثل ــ�ب م ــبة تق ــا نس ــن له يؤم
ان  التصويــت بحــد ذاتــه يضمــن مشــاركة سياســية محــدودة. كمــا أن االنتخــاب ال يضمــن 
انخــراط اكــرب للنســاء فــي عمليــات صنــع القــرار فــي ا�جتمــع. وتســتمر قلــة مــن النســاء فــي 
االنخــراط فــي السياســة العامــة وخصوصــا فــي الرب�ــان. مــع ذلــك تشــ� الخــربة العا�يــة 
ــة  ــزال قل ــزال محــدودا، إذ ال ت ــرارات ال ي ــات اتخــاذ الق ــات فــي عملي ــى أن تأثــ� الرب�ان إل
ــان وجــود عــدد أكــرب  ــة حــال ف ــى أي ــة. وعل ــا تعطــي دورا مناســبا للنســاء فــي العملي منه
ــاء.  ــا النس ــ� لقضاي ــاه أك ــ� االنتب ــد ل�ك ــن أن يمه ــان يمك ــة الرب� ــت قب ــاء تح ــن النس م
وهــذا يعتمــد علــى االعتقــاد بــأن الرب�انيــات ســيجل� أفــكاراً جديــدة حــول تغيــ� أوضــاع 
النســاء ([11])، ان ال�اجــع النســيب �كانــة ا�ــرأة فــي العمليــة السياســية، فعلــى الرغــم مــن 
أن الجمعيــة الوطنيــة ضمــت 86 امــرأة أي حوالــي (31%) مــن مجمــوع أعضائــه البالغــ� 
275؛ فــان مجلــس النــواب التالــي لــم يضــم ســوى 75 امــرأة أي حوالــي (27%) مــن مجمــوع 
األعضــاء. ثــم تراجعــت نســبة النســاء فــي مجلــس النــواب الحالــي إلــى (25%) رغــم وجــود 
85 امــرأة فــي ا�جلــس ا�كــون مــن 325 نائبــاً. وهــذا مــا يعــود إلــى طبيعــة نظــام القوائــم 
وترتيــب ا�ــرأة فــي كل قائمــة، وأيضــا إلــى عــدد القوائــم الفائــزة فــي االنتخابــات، ذلــك أن 
كــ�ة عــدد القوائــم الفائــزة فــرض تراجعــاً فــي نصيــب ا�ــرأة مــن مقاعــد مجلــس النــواب. 
تزامنــت انتخابــات مجالــس ا�حافظــات مطلــع عــام 2005 مــع انتخابــات الجمعيــة الوطنيــة 
ــت  ــد حصل ــة. وق ــي الجمعي ــل ف ــن التمثي ــ�ة م ــى حصــة كب ــا النســاء عل ــت فيه ــيت حصل ال
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النســاء علــى 194 مقعــدا مــن أصــل 744 أي حوالــي (26%) مــن مجمــوع مقاعــد مجالــس 
ا�حافظــات، وهــي النســبة نفســها تقريبــا الــيت حصلــت عليهــا النســاء فــي االنتخابــات 

التاليــة. 

إن اللجــان ا�وجــودة فــي الرب�ــان العراقــي كانــت حصــة ا�ــرأة رئاســة كل مــن لجــان: 
ا�ــرأة، ا�اليــة، الثقافيــة، وتعتــرب اللجنــة ا�اليــة هــي الثقــل االكــ� وتشــغله الدكتــورة ماجده 
ــرأة تشــغله  ــة ا� ــي اإلدارة واالقتصــاد، ولجن ــوراه ف ــى شــهادة الدكت ــة عل ــي حاصل التميم
ا�هندســة رحــاب العبــودة أمــا لجنــة الثقافــة فتشــغله الســيدة ميســون الدملوجــي، وهــذه 
اللجــان يتــم توزيعهــا مــن التوافقــات بــ� االحــزاب والكيانــات الفائــزة فــي االنتخابــات وفــق 

اســتحقاقها. 

3- املرأة في السلطة التنفيذية ( اتخاذ وتنفيذ القرار) 

حمــل تســنم أول امــرأة لحقيبــة وزاريــة عــام 1959 فــي العهــد الجمهــوري دالالت رمزيــة، 
علــى تمتــع ا�ــرأة العراقيــة بحقوقهــا السياســية ومشــاركتها فــي ا�ســئوليات القياديــة، لكنــه 
لــم يعــرب عــن تبــدالت جذريــة فــي نظــرة ا�جتمــع وخيــارات النخــب الحاكمــة فــي الســماح 
با�زيــد مــن مشــاركة ا�ــرأة فــي العمــل الســيايس. لقــد كان الوضــع التالــي وطغيــان العســكر 
ســبباً فــي تراجــع السياســة ا�دنيــة عمومــا، وضيــاع ا�كاســب الــيت كانــت ا�ــرأة قــد حققتهــا 
فــي الســابق، لــذا يمكــن النظــر إلــى هيمنــة العســكر بمثابــة أكــرب انتكاســة فــي وجــه الحركــة 
ــادرت ســلطة  ــي الســبعينيات ب ــوري، و ف ــد الجمه ــة العه ــي بداي ــيت انتعشــت ف النســوية ال
البعــث إلــى زج ا�ــرأة فــي خططهــا السياســية، وشــهد البلــد صعــوداً فــي الحركــة النســوية 
فــي حــدود مــا ســمحت بــه الدولــة. ومنــذ ثمانينيــات القــرن ا�ــايض بــدأت ا�ــرأة تحتــل موقعــاً 
ــا  ــة إلــى عمله فــي مجــاالت العمــل والتوظيــف فــي ا�ؤسســات العامــة، طا�ــا نظــرت الدول
ــه  ــذي كانــت حققت ــدم ال ــام الحــرب. فالتق ــذي انشــغل قــ�اً بمه ــل الرجــل ال ــالً عــن عم بدي
النســاء فــي مجــاالت التعليــم والعمــل وا�شــاركة السياســية واألحــوال الشــخصية والحريــات 
علــى مــدى ســت� عامــا. منــذ مطلــع ع�ينيــات القــرن ا�ــايض إلــى غايــة الثمانينيــات قــد 
ــه عــرف  جعلهــن فــي موقــع متقــدم. إن لــم يكــن رياديــاً مقارنــة بشــقيقاتهن العربيــات. إال أن�
ــار. فكانــت النتيجــة أن  ــك التاريــخ وتعــرض للتدهــور ثــم االنهي ــذ ذل ــاً من تراجعــاً تدريجي
أقفلــت الحــرب [العراقيــة- اإليرانيــة] بــاب التنميــة ومعهــا كل إمكانيــة لتشــكل ا�جتمــع 
ــة  ــاء وزارة دول ــاء إنش ــد ج ــاء، لق ــوض بالنس ــة النه ــك قضي ــي ذل ــا ف ــوره بم ــي وتط ا�دن
ــوزارة لتصبــح وزارة  لشــئون ا�ــرأة بعــد عــام 2003، جــرت محــاوالت لتحســ� وضــع ال
ذات حقيبــة، علمــا تــدار مــن قبــل امــرأة منــذ التأســيس وتــم فــي عــام 2014 الغاؤهــا، 
ــرات خــالل عــام 2008 وهــي  ــى(5) وزي ــن (4) ال ــة للنســاء م ازداد عــدد ا�ناصــب الوزاري
(وزارة حقــوق اإلنســان، وزارة الدولــة لشــئون ا�ــرآة، وزارة اإلســكان، وزارة الدولــة لشــئون 
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ا�حافظــات، وزارة البيئــة) وهــي نســبة قليلــة ال تتجــاوز (12%) مــن مجمــوع وزارات الدولــة 
البالــغ عددهــا (40) وزارة، ولكــن يمكــن اعتبــار ذلــك مــؤ�ا لإلجــراءات الســلبية ضــد ا�ــرأة 
وانتهــاكاً لفقــرات الدســتور العراقــي فــي 2005 ضمــن نظــام الكوتــا الــيت تقــوم بهــا الدولــة 

إل�اك ا�ــرأة فــي رســم وصنــع السياســة العامــة للدولــة.

ويبلــغ عــدد النســاء فــي مواقــع صنــع القــرار(350) امــرأة فقــط مــا بــ� درجــة مديــر عــام، 
معــاون مديــر عــام مستشــار، مفتــش عــام، وكيــل وزيــر... ويعتــرب هــذا العــدد ضئيــالً جــدا 
قياســيا بمــا يتمتــع بــه الرجــل مــن تبــوء لتلــك ا�ناصــب ومــع وجــود عقليــات علميــة ال يمكن 
االســتهانة بهــا مــن النســاء فــي ا�جتمــع ولكنهــن بعيــدات عــن هــذا فقــط ألنهــن مســتقالت 

سياســيا.

 وفــي عــام 2015 تــم وضــع وزيــرة الصحــة امــرأة (د. عديلــة حمــود) نالحــظ مــن خــالل 
تســنمها الــوزارة كامــرأة مــن جهــة و كطبيبــة مــن جهــة أخــرى يحــاول الكثــ� إبعادهــا عــن 
الحقيبــة الوزاريــة ألمــور كثــ�ة ....ربمــا ألنهــا امــرأة و قلــة انعــدام الثقــة با�ــرأة فــي تســنم 

مناصــب تنفيذيــة فــي العــراق. 
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الفصل الثالث

حتليل وتقدير نتائج االستبانة للبحث

ــن خــالل اســتمارة االســتبانة   ــا البحــث م ــيت توصــل إليه ــج ال ــذا الفصــل النتائ ــاول ه يتن
وفرضياتهــا وتوصياتهــا، وقــد ضــم ثالثــة مباحــث األول منهــا تنــاول عــرض النتائــج 
ا�رتبطــة بخصائــص العينــة، وبقــدرة ا�ــرأة علــى إتخــاذ القــرار فــي عمليــة صنــع واتخــاذ 
القــرارات السياســية، فضــالً عــن تحديــد ا�عوقــات الــيت تحــد مــن قــدرة ا�ــرأة علــى اتخــاذ 
القــرار فــي كل مــن البـُـىن آنفــة الذكــر، أمــا ا�بحــث الثانــي فقــد جــرى فيــه عــرض فرضيــات 
ــد تضمــن  ــث فق ــى اســتنتاجات البحــث، أمــا ا�بحــث الثال البحــث، ومناقشــتها والتوصــل إل
االســتنتاجات والتوصيــات والســبل الكفيلــة لتدعيــم نقــاط القــوة وتقليــل ا�عوقــات ونقــاط 

الضعــف. 

املبحث األول: عرض نتائج البحث

تم تصميم استمارة االستبانة اليت احتوت على محاور عديدة هي:

األوضــاع االجتماعيــة، األوضــاع االقتصاديــة، األوضــاع الثقافيــة والبنــاء الســيايس والنوع 
االجتماعــي وا�كانــة االجتماعيــة للمــرأة فــي ا�جتمــع، وتــم اختيــار عينــة عشــوائية مقدارهــا 
(200) مــن جمهوريــة العــراق- مجلــس الحكــم االنتقالــي، النــواب والوزيــرات ومنتســيب 

بعــض الــوزارات  التعليــم، الصحــة.

وبعــد توزيــع االســتمارة، توصــل البحــث إلــى عــدد مــن النتائــج إلثبــات صحــة فرضيــات 
البحــث ولتحقيــق أهدافهــا يمكــن االســتناد إليهــا فــي وضــع فرضيــات علمية وإثبــات صحتها 

مســتقبالً وكمــا يأتــي:- 

املطلب األول: نتائج خصائص عينة البحث

الفرع األول: األوضاع االجتماعية لوحدات العينة:-

فــي ضــوء نتائــج البيانــات الخاصــة بالتوزيــع العمــري لوحــدات العينــة اتضــح أن الفئــة 
العمريــة مــن (20-50) ســنة هــي أكــ� الفئــات الســائدة فــي العينــة إذ بلغــت نســبتها 
(68%)، وهــي فئــة تتمــ� بالنشــاط والحيويــة واإلمكانيــة تقبــل دورات التأهيــل والتدريــب 

لرفــع قدراتهــا علــى اتخــاذ القــرار االجتماعــي.
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فــي ضــوء نتائــج البيانــات ا�تعلقــة بالحالــة الزوجيــة لوحــدات العينــة اتضــح أن النســاء 
ا��وجــات يمثلــن أعلــى نســبة بــ� وحــدات العينــة إذ بلغــت نســبتهن (63%)، ممــا يــدل 
علــى تعــدد أدوار ا�بحوثــات فــي الحيــاة االجتماعيــة ممــا ســاعد فــي نقــل صــورة صادقــة 

عــن واقــع اتخــاذ ا�ــرأة للقــرار األ�ي وا�جتمعــي.

فــي ضــوء نتائــج البيانــات ا�تعلقــة بحجــم أ� ا�بحوثــات اتضــح أن أك�هــن كان حجــم 
أ�هــن(3-7)  أفــراد بنســبة (44%). ممــا يعطــي للمــرأة فرصــة أكــرب فــي التعليــم وتحســ� 
وضعهــا االجتماعــي والثقافــي ومــن ثــم ارتفــاع مكانتهــا االجتماعيــة وقدرتهــا علــى اتخــاذ 

القــرار االجتماعــي.

ــة فــي أُ�هــن أن أكــ� مــن  ــات الخاصــة بمواقــع وحــدات العين اتضــح مــن نتائــج البيان
نصــف وحــدات العينــة ُكــن� أمهــاٍت فــي أ�هــن بنســبة (62%)، ونســبة (1%) ليــس لهــن 
ــات األخــوة  ــاء وبن ــة أبن ــى تربي ــوا عل ــزواج فــي وقــت متأخــر لكــن عمل ــم ال ــاء حيــث ت أبن
واألخــوات، (37%) والنســبة ا�تبقيــة بــ� نســاء غــ� م�وجــات أو أرامــل) ممــا ســاعدنا 
ــرأة  ــن خــالل دور ا� ــا م ــي مجتمعن ــة ف ــع أســاليب التنشــئة األ�ي ــى واق ــي التوصــل إل ف
فــي إمكانيــة تحفــ� ابنتهــا علــى إكمــال تعليمهــا ومســاواتها مــع أخيهــا فــي فــرص التعليــم 
والعمــل، فضــالً عــن صــورة ا�ــرأة األم ومــدى مشــاركتها للرجــل األب فــي اتخــاذ القــرارات 
اال�يــة الــيت تعــد البنيــة االجتماعيــة األولــى لصياغــة مكانــة ا�ــرأة وقدرتهــا علــى اتخــاذ 

القــرار فــي بــىن ا�جتمــع األخــرى.

دلــت نتائــج البيانــات ا�تعلقــة بنمــط الســكن لوحــدات العينــة أن أكــ� نســبة مــن ا�بحوثــات 
كان نمــط ســكنهن مســتقالً بنســبة (65%)، ممــا أعطــى صــورة صادقــة عــن مــدى مشــاركة 
ــاح فرصــة  ــذي أت ــة ال ــرار األ�ي مــن خــالل شــكل األ�ة النووي ــي اتخاذهــا للق ــرأة ف ا�
كبــ�ة للمــرأة لتغيــ� عالقتهــا إيجابــاً مــع زوجهــا وأبنائهــا وتأثــ� ذلــك علــى الســماح لهــا 

بالعمــل ضمــن الســلطات الثــالث.  

الفرع الثاني: األوضاع االقتصادية وا�الية لوحدات العينة

توضــح نتائــج البيانــات ا�تعلقــة بمهــن وحــدات العينــة أن نســبة مــن ا�بحوثــات كــن ربــات 
بيــوت بنســبة (30%)، والنســب (70%) تتكــون مــن أســاتذه جامعــات وطبيبات ومهندســات 
وعضــو مجلــس حكــم وعضــو مجلــس نــواب ووزيــرات، وقــد خدمــت هــذه النســبة أهــداف 
ــية)  ــة وسياس ــة واقتصادي ــدة (اجتماعي ــ�ات عدي ــت متغ ــا عكس ــة أنه ــن ناحي ــة م الدراس
أثــرت فــي مشــاركة ا�ــرأة فــي ســوق العمــل الرســمي فــي الوقــت الحــا�، ومــا نتــج عــن 

قلــة هــذه ا�شــاركة مــن ســلبيات أثــرت فــي قــدرة ا�ــرأة علــى اتخــاذ القــرار. 
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توضــح نتائــج البيانــات ا�تعلقــة بالدخــل الشــهري أل� وحــدات العينــة أن أكــرب نســبة 
ــة (850000-800000)  ــن الفئ ــة كانــت ضم ســجلت للدخــول الشــهرية أل� وحــدات العين
ألــف دينــار بنســبة (65%)، وهــذا الدخــل الشــهري ا�تواضــع بالتأكيــد يؤثــر فــي إمكانيــات 
ــم أو  ــد التعلي ــى صعي ــت عل ــا ســواء كان ــرص أفضــل لبناته ــ� ف ــي توف ــة ف األ�ة العراقي
ــر  ــى أســاس التميــ� الجنــيس تؤث ــة عل ــق فرصــاً غــ� متكافئ ــا يخل العمــل أو الصحــة، مم
ســلباً فــي إمكانيــات ا�ــرأة وقدراتهــا الذاتيــة فــي إثبــات وجودهــا االجتماعــي ودورهــا فــي 

اتخــاذ القــرار االجتماعــي. 

توضــح نتائــج البيانــات ا�تعلقــة بعائديــة ســكن أ� وحــدات العينــة أن النســبة األكــرب 
كانــت لصالــح ا�بحوثــات اللواتــي يســكن منــازل تعــود أل�هــن بنســبة (%20) ، (%40) 
إيجــار مــن اآلخريــن، (3%) ســكن حكومــي، (37) أخــرى ، ممــا يوضــح لنــا العالقــة البنيويــة 
(ا�لكيــة) الوظيفيــة (تنميــة أدوار األفــراد) مــن خــالل إجابــات ا�بحوثــات وآرائهــن بشــأن 

موضــوع البحــث.

الفرع الثالث: األوضاع الثقافية لوحدات العينة

أكــ� نســبة  أن  العينــة  لوحــدات  العلمــي  بالتحصيــل  ا�تعلقــة  البيانــات  نتائــج  تــدل 
للمبحوثــات كانــت لحامــالت (10%) مــن حملــة الشــهادة ا�توســطة واإلعداديــة، فيمــا كانــت 
ــوم  ــا دبل ــهادات العلي ــة الش ــن حمل ــوس (30%)، (50%) م ــة شــهادة البكالوري ــبة حمل نس
ــن  ــا يتمتع ــاء مجتمعن ــن نس ــ�ة م ــة كب ــد أن �يح ــا يؤك ــوراه، مم ــاٍل وماجســت� ودكت ع
بمســتوى تعليمــي جيــد يؤهلــن إلشــغال أدوار مهمــة فــي ا�ؤسســات ال�بويــة واالقتصاديــة 
والسياســية، ويــؤدي تطويــر هــذه األدوار وتفعيلهــا إلــى زيــادة خــربات ا�ــرأة ووعيهــا 
ومــن ثــم ارتفــاع مكانتهــا االجتماعيــة وتأثــ�ه علــى صنــع واتخــاذ وتنفيــذ  القــرار ورســم 

السياســات. 

املطلب الثاني: النتائج الخاصة بالعمل السيايس

الفــرع األول : تشــ� نتائــج الدراســة ا�يدانيــة ا�تعلقــة بمســتوى مشــاركة ا�ــرأة فــي 
صنــع واتخــاذ القــرار الســيايس إلــى أن ا�ــرأة تشــارك الرجــل فــي القــرارات ا�طروحــة فــي 
ــي داخــل اللجــان،  ــرأة بشــكل إيجاب ــد تنامــي دور ا� ــا يؤك االســتبانة وبنســب مرتفعــة مم
ووجــود  عالقــة حــوار ومناقشــة ممــا وفــر لهــا فرصــة داخــل  مجلــس النــواب  للمشــاركة فــي 

اتخــاذ القــرارات وكمــا يأتــي:- 

أكــدت النتائــج أن (140) مبحوثــة وبنســبة (70%) يشــاركن فــي القــرار ضمــن اللجــان 
الخدميــة، أكــدت النتائــج أن (144) مبحوثــة وبنســبة (72%) يشــاركن فــي القــرار با�ســتوى 
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التعليمــي، أكــدت النتائــج أن (121) مبحوثــة وبنســبة (60.5%) يشــاركن فــي القــرار 
با�ســتوى الصحــي، أكــدت النتائــج أن (120) مبحوثــة مــن مجمــوع العينــة وبنســبة (%60) 
يشــاركن فــي القــرارات الخاصــة بالعمــل، أكــدت النتائــج أن (120) مبحوثــة مــن مجمــوع 
العينــة وبنســبة (60%) يشــاركن فــي اتخــاذ القــرارات با�حــور الخــاص ضمــن ا�صادقــة 
علــى القوانــ� واالتفاقيــات الدوليــة، أكــدت النتائــج أن (139) مبحوثــة مــن مجمــوع العينــة 
وبنســبة (%69.5) يشــاركن فــي اتخــاذ القــرارات الخاصــة بانضمــام أحــد أفــراد األ�ة إلــى 
ــة وبنســبة  ــة مــن مجمــوع العين مجــال العمــل الســيايس، أكــدت النتائــج أن (120) مبحوث
(60%) يشــاركن فــي اتخــاذ القــرارات وضــع ا�ــرأة واأل�ة العراقيــة، أكــدت النتائــج 
ــة  ــم ا�وازن ــة وبنســبة (60.5%) يشــاركن فــي تنظي ــة مــن مجمــوع العين أن (121) مبحوث
للحكومــة لعــده ســنوات، أكــدت النتائــج أن (120) مبحوثــة مــن مجمــوع العينــة وبنســبة 

(60%) يشــاركن فــي ا�ناقشــة قبــل إصــدار القوانــ� بصــورة عامــه .  

أوضحــت نتائــج البيانــات ا�تعلقــة بإجابــات ا�بحوثــات بشــأن حصــول تغيــ� فــي قدراتهــن 
علــى اتخــاذ القــرار بعــد وصولهــن الــى مرحلــة متقدمــة مــن التعليــم وأن (109) مبحوثــات 
ــى  ــن عل ــي قدراته ــ� ف ــدن حصــول تغ ــة وبنســبة (54.5%) أك ــي للعين ــوع الكل ــن ا�جم م
ــت بنســبة  ــي حــ� كان ــم، ف ــن التعلي ــة م ــة متقدم ــى مرحل ــن إل ــرار بعــد وصوله اتخــاذ الق

(45.5%) لــم يؤكــدن علــى ذلــك.

أوضحــت نتائــج البيانــات ا�تعلقــة بمــدى االعتقــاد بــأن حصــول ا�ــرأة علــى شــهادة علميــة 
ــا  ــرارات بم ــاذ الق ــي اتخ ــرب ف ــا دوراً أك ــي  يمنحه ــي والعمل ــع التخصــص العلم ــق م متطاب
يخــدم تطبيــق القــرارات الدوليــة مثــل اتفاقيــة ســيداو وقــرار 1325، أن (141) مبحوثــة مــن 
ــى  ــون عل ــبة (29.5) اليوافق ــون وأن نس ــبة (70.5%) يوافق ــة وبنس ــي للعين ــوع الكل ا�جم

ذلــك.  

الفــرع الثانــي: تشــ� نتائــج البيانــات ا�تعلقــة بتحديــد مجموعــة أســباب تجعــل قــرارات 
ا�ــرأة صائبــة  مــن خــالل  تعليــم ا�ــرأة وثقافتهــا (مشــاركتها فــي دورات تطويريــة) بنســبة 

(63%) يوافقــون علــى ذلــك  وأن نســبة (27%) ال يوافقــون.

أوالً: تشــ� نتائــج الدراســة ا�تعلقــة بمــدى مشــاركة ا�ــرأة فــي اتخــاذ القــرارات السياســية 
الــى أن ا�ــرأة فــي أغلــب األحيــان تشــارك فــي اتخــاذ القــرار وكمــا يأتــي:-

أوضحــت نتائــج البيانــات ا�تعلقــة بتأثــ� التغــ�ات السياســية فــي اتخــاذ ا�ــرأة للقــرارات 
ــى هــذا  ــة عل ــي للعين ــوع الكل ــن ا�جم ــات م ــة (106) مبحوث ــة، موافق ــي ا�جــاالت ا�ختلف ف
االعتقــاد، وبنســبة (53%)، وكانــت طبيعــة هــذه التغــ�ات مــن حيــث تأث�هــا فــي اتخــاذ 

ا�ــرأة للقــرار أنهــا إيجابيــة نوعــاً مــا طبقــاً لنتيجــة اختبــار مربــع كاي لعينــة واحــدة. 
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ــرأة التخــاذ  ــرص ا�تاحــة للم ــل أن الف ــاد القائ ــة باالعتق ــات ا�تعلق ــج البيان أوضحــت نتائ
القــرار فــي مجــال العمــل الوظيفــي هــي نفســها ا�تاحــة للرجــل، أن (86) مبحوثــة مــن 
مجمــوع العينــة وبنســبة (43%) أجــ� بأنــه أحيانــاً تتحقــق هــذه ا�ســاواة، مقابــل (76) 
ــة مــن ا�جمــوع نفســه وبنســبة (38%) أجــ� بأنــه التتحقــق ا�ســاواة فــي مجــال  مبحوث
العمــل الوظيفــي، وللتأكــد مــن صحــة اعتقــاد ا�بحوثــات قمنــا بتطبيــق اختبــار مربــع كاي 
لعينــة واحــدة فكانــت نتيجــة االختبــار وجــود فــرق معنــوي ذي داللــة إحصائيــة بــ� 
ــاً  ــون احيان ــة تك ــرص الوظيفي ــأن الف ــات ب ــاد ا�بحوث ــم اعتق ــا يدع ــات مم ــات ا�بحوث إجاب
متســاوية بــ� الرجــل وا�ــرأة، وهــذا يدعونــا للقــول إن ا�ــرأة مــا زالــت بحاجــة إلــى دعــم 

ــرار.  ــل وإتخــاذ الق مجتمعــي �ســاواتها مــع الرجــل فــي فــرص العم

ــاد القائــل بــأن لدخــول ا�ــرأة فــي العمــل فــي  ــة باالعتق أوضحــت نتائــج البيانــات ا�تعلق
الســلطات الثــالث  بشــكٍل واســع تأثــ�اً ايجابيــاً فــي اتخاذهــا للقــرارات أن (105) مبحوثــات 
مــن ا�جمــوع الكلــي للعينــة وبنســبة (52.5%) أكــدت التأثــ� االيجابــي لعمــل ا�ــرأة فــي 

اتخاذهــا للقــرارات. 

أوضحــت نتائــج البيانــات ا�تعلقــة بالــرأي القائــل أن ا�ــرأة اســتطاعت أن تتخــذ قــرارات 
سياســية  ناجحــة فــي مجــال تخصصهــا، أن (101) مبحوثــة مــن مجمــوع العينــة وبنســبة 
ــل  ــة، مقاب ــرارات ناجح ــاذ ق ــان بإتخ ــي بعــض األحي ــرأة نجحــت ف ــدت أن ا� (50.5%) أك
ــأن ا�ــرأة نجحــت فــي إتخــاذ  ــة مــن مجمــوع نفســه وبنســبة (41%) أجــ� ب (82) مبحوث
قــرارات اقتصاديــة وماليــة  فــي مجــال عملهــا، وقــد شــخصت ا�بحوثــات ألـــ (82) أســباب 
نجــاح ا�ــرأة، وقــد تــم ترتيــب هــذه األســباب تنازليــاً وكمــا يأتــي:- ثقافــة ا�ــرأة ووعيهــا 
ــا االداريــة بنســبة  ا�هــين بنســبة (85.3%)، شــخصيتها القويــة بنســبة (79.2%) وكفاءته
(71.9%) ولطــف معاملتهــا االجتماعيــة بنســبة (42.6%) وأخــ�اً طاعتهــا �رءوســيها فــي 

ــل بنســبة (%34.1). العم

فيمــا يخــص الواقــع الفعلــي �كانــة وقــرار ا�ــرأة فــي ضمــن البنــاء الســيايس، فقــد أوضحــت 
النتائــج ا�تعلقــة بمــا هــو دور ا�ــرأة فــي مجــال عملهــا الوظيفــي ( السياســة أو الرب�ــان أو 
القضــاء) أن ا�بحوثــات أجــ� بــأن دور ا�ــرأة الفعلــي هــو صنــع  القــرار بنســبة (%44.5) 
وإتخــاذ القــرار وتنفيــذه بنســبة (46%)، وعنــد تطبيقنــا الختبــار مربــع كاي لعينــة واحــدة 
وجدنــا أن هنــاك فرقــاً معنويــاً ذا داللــة إحصائيــة لصالــح ا�بحوثــات اللواتــي أجــ� علــى 

فقرتــي صنــع القــرار وإتخــاذ القــرار وتنفيــذُه. 

ــه  ــون علي ــا يجــب أن يك ــا أي م ــرأة وقراره ــة ا� ــ�ايض �كان ــع االف ــق بالواق ــا يتعل ــا م أم
دور ا�ــرأة الوظيفــي أجابــت (144) مبحوثــة مــن مجمــوع العينــة وبنســبة (72%) أن دور 
ا�ــرأة الوظيفــي يجــب أن يكــون إتخــاذ القــرار وتنفيــذه، وهــذا يــدل علــى تطــور نظــرة ا�ــرأة 

وطموحهــا ألهميــة نــوع ا�هنــة الــيت تمارســها.
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وفيمــا يخــص النتائــج ا�تعلقــة بالحــاالت الوظيفيــة الــيت تفضلهــا ا�ــرأة فــي مجــال عملهــا 
بحســب ا�ســتوى االجتماعــي للعينــة، أجابــت (164) مبحوثــة مــن ا�جمــوع الكلــي لوحــدات 
ــراء  ــد إج ــرار، وعن ــاذ الق ــي إتخ ــرأة ف ــاركة ا� ــن مش ــن يفضل ــبة (82%) أنه ــة وبنس العين
ــات للحــاالت  ــل ا�بحوث ــوي بشــأن تفضي ــرق ا�عن ــة الف ــ� �عرف ــع كاي لعينت ــار مرب اختب
الوظيفيــة بحســب مســتوياتهن االجتماعيــة، لــم نجــد فرقــاً معنويــاً داالً بــ� تفضيــالت 
ا�بحوثــات ممــا يؤكــد أن أغلــب وحــدات العينــة أبديــن الــرأي نفســه فــي تفضيلهــن �شــاركة 
ا�ــرأة فــي صنــع واتخــاذ القــرار فــي مجــال العمــل، برغــم اختــالف مســتوياتهن االجتماعيــة.  

ثانيــاً: تشــ� نتائــج الدراســة ا�يدانيــة ا�يدانيــة ا�تعلقــة بمكانــة ا�ــرأة االجتماعيــة ومــدى 
ــة  ــن نصــف وحــدات العين ــ� م ــة أن أك ــة واالقتصادي ــرارات ا�الي ــاذ الق ــى اتخ ــا عل قدرته
بنســبة (73.5%) مــن ذوات ا�كانــات ا�رتفعــة كانــت لديهــن قــدرة علــى اتخــاذ القــرار ضمــن 
البنــاء ا�الــي وموازنــة الدولــة وأن نســبة (27.5%) ليــس لهــن قــدرة علــى صنــع أو اتخــاذ 

أي قــرار لعــدم وجــود معرفــة إ�ــام با�واضيــع الــيت تناقــش. 

ثالثا: معوقات مشاركة ا�رأة في صنع واتخاذ  وتنفيذ القرار ورسم السياسات

تشــ� نتائــج الدراســة ا�يدانيــة ا�تعلقــة بتشــخيص ا�بحوثــات أســباب عــدم ا�ســاواة بــ� 
ا�ــرأة والرجــل فــي فــرص العمــل الوظيفــي إلــى وجــود أســباب عــدة جــرى ترتيبهــا تنازليــاً 

تحــد مــن مشــاركة ا�ــرأة فــي اتخــاذ القــرار وهــي:-
ا�وروثــات الثقافيــة الســائدة لصالــح الرجــل بنســبة (48.4%) واالعتقــاد بــأن ا�ــرأة أقــل 
كفــاءة مــن الرجــل فــي مجــال العمــل بنســبة (31.6%) وعــدم قــدرة ا�ــرأة علــى االســتفادة 
مــن هــذه الفــرص الوظيفيــة بنســبة (51.3%)، وطبيعــة ا�هنــة الــيت تشــغلها ا�ــرأة بنســبة 

(15.3%) وأخــ�اً طبيعــة النظــام التعليمــي بنســبة (%4.7). 

املطلــب الثالــث: النتائــج املتعلقــة بالبنــاء الســيايس (منظمــات مجتمــع مدنــي، إعــالم، 
ســمات شــخصية قياديــة) 

تشــ� النتائــج ا�تعلقــة بمــدى مشــاركة ا�ــرأة فــي اتخــاذ القــرار ضمــن البنــاء الســيايس إلــى 
تطــوٍر نظــرة ا�ــرأة إلــى حــٍد مــا �ضمــون العمــل فــي ا�ؤسســة السياســية إذا لــم تكــن لذاتهــا 

فهــي نظــرة لقريناتهــا وكمــا يأتــي:- 

الفــرع األول: أوضحــت نتائــج البيانــات ا�تعلقة بالتأث� اإليجابي �شــاركة ا�رأة السياســية 
فــي ا�مارســات الديمقراطيــة إلــى أن (102) مبحوثــة مــن ا�جمــوع الكلــي للعينــة وبنســبة 
ــي ا�مارســات  ــرأة السياســية ف ــه مشــاركة ا� ــذي تؤدي ــي ال ــ� االيجاب ــدن التأث (51%) أك

الديمقراطيــة فــي مجتمعنــا وان (49%) أكــدن علــى أن دور ا�ــرأة ضعيــف ومهمــش. 
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أوضحــت نتائــج البيانــات ا�تعلقــة بمشــاركة ا�ــرأة فــي تشــكيل او تــرأس منظمــات ا�جتمــع 
ا�دنــي، أن (107) مبحوثــات مــن ا�جمــوع الكلــي لوحــدات العينــة وبنســبة (53.5%) أكــدن� 
أنهــن لــن يشــاركن فــي تشــكيل أو تــرؤس احــدى منظمــات ا�جتمــع ا�دنــي، فــي حــ� كانــت 

نســبة (%46.3) وافقــن علــى الــ�وع بإنشــاء أو تأســيس منظمــات ترأســها ا�ــرأة.

ــة أو  ــي يشــغلن مناصــب وزاري ــاء اللوات ــدرة النس ــة بق ــات ا�تعلق ــج البيان أوضحــت نتائ
نيابيــة مــن تحقيــق إنجــاز فــي اتخــاذ القــرار فــي مجــال ا�ــرأة أن (73) مبحوثــة مــن مجمــوع 
العينــة وبنســبة (36.5%) أجــ� بــأن النســاء الشــاغالت لهــذه ا�ناصــب حققــن إنجــازات 
فــي اتخــاذ القــرار، مقابــل (96) مبحوثــة مــن ا�جمــوع نفســه وبنســبة (48%) أجــ� بــأن 
هــؤالء النســاء أحيانــاً حققــن إنجــازاٍت فــي اتخــاذ القــرار، فــي حــ� أجابــت (31) مبحوثــة 
مــن ا�جمــوع وبنســبة (15.5%) أن هــؤالء النســاء لــم يســتطعن تحقيــق إنجــاز فــي مجــال 
اتخاذهــن للقــرار، وبعــد تطبيقنــا الختبــار مربــع كاي لعينــة واحــدة �عرفــة الفــرق ا�عنــوي 
ــاء  ــأن النس ــات ب ــح ا�جيب ــاً لصال ــاً معنوي ــاك فرق ــا أن هن ــات وجدن ــات ا�بحوث ــ� إجاب ب
الشــاغالت �ناصــب نيابيــة ووزاريــة اســتطعن أحيانــاً أن يحققــن انجــازات فــي إتخــاذ 
ــى  ــا عل ــل لرفــع قدراته ــى تدريــب وتأهي ــاج إل ــت تحت ــا يوضــح أن ا�ــرأة مــا زال ــرار مم الق

اتخــاذ القــرار.

أوضحــت نتائــج البيانــات ا�تعلقــة بتأثــ� الســمات القياديــة ا�وجــوده لــدى ا�ــرأة يحفزهــا 
فــي ا�شــاركة  الفاعلــة فــي اتخــاذ القــرار، أن (101) مبحوثــة مــن ا�جمــوع الكلــي للعينــة 

وبنســبة (50.5%) ، وأن نســبة (49.5%)  اليوجــد تأثــ� لذلــك.  

أوضحــت نتائــج البيانــات ا�تعلقــة بتأثــ� وســائل اإلعــالم فــي تشــجيع ا�ــرأة علــى اتخــاذ 
القــرار الســيايس، أن (193) مبحوثــة مــن ا�جمــوع الكلــي لوحــدات العينــة وبنســبة (%86) 
أجــ� أن وســائل اإلعــالم تشــجعهن علــى اتخــاذ القــرار، وأن نســبة (14%) ال يعتقــدن 
بذلــك . وبعــد إجــراء اختبــار مربــع كاي لعينــة واحــدة �عرفــة الفــرق ا�عنــوي بــ� إجابــات 
ا�بحوثــات وجدنــا أن هنــاك فرقــاً معنويــاً بــ� إجاباتهن لصالــح ا�بحوثــات اللواتي يعتقدن 

بتأثــ� وســائل اإلعــالم فــي تشــجيع ا�ــرأة علــى اتخــاذ القــرار الســيايس.

أوضحــت نتائــج البيانــات ا�تعلقــة باعتقــاد ا�بحوثــات أن مجــال حريــة ا�ــرأة فــي ا�شــاركة 
ــي  ــوع الكل ــن ا�جم ــة م ــرار الســيايس سيتوســع مســتقبالً، أن (167) مبحوث ــي اتخــاذ الق ف
للعينــة وبنســبة (83.5%) يعتقــدن أن مجــال حريتهــا سيتوســع مســتقبالً، فــي حــ� 
اعتقــدت (33) مبحوثــة مــن ا�جمــوع نفســِه وبنســبة (16.5%) أن مجــال حريتهــا لن يتوســع 
مســتقبالً. وعنــد تطبيقنــا الختبــار مربــع كاي لعينــة واحــدة إليجــاد الفــرق ا�عنــوي بــ� 
إجابــات ا�بحوثــات وجدنــا فرقــاً معنويــاً لصالــح ا�بحوثــات اللواتــي يعتقــدن بــأن مجــال 

حريــة ا�ــرأة فــي ا�شــاركة فــي اتخــاذ القــرار الســيايس سيتوســع مســتقبالً. 
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تشــ� نتائــج البحــث ا�تعلقــة بــآراء ا�بحوثــات بشــأن طبيعــة مســاهمة ا�ــرأة فــي الحيــاة 
السياســية إلــى أن (120) مبحوثــة مــن ا�جمــوع الكلــي للعينــة وبنســبة (60%) أجــ�� أن 
مســاهمة ا�ــرأة فــي الحيــاة السياســية هــي مســاهمة متواضعــة وهامشــية، أمــا عــن العالقــة 
ــي  ــرأة ف ــاهمة ا� ــة مس ــأن طبيع ــن بش ــة وآرائه ــدات العين ــي لوح ــتوى االجتماع ــ� ا�س ب

الحيــاة السياســية فكانــت اآلتــي:-

أجابــت (17) مبحوثــة مــن مجمــوع (26) مبحوثــة يمثلــن الفئــة ا�رفهــة فــي العينــة وبنســبة 
(65.4%) أن مســاهمة ا�ــرأة متواضعــة وهامشــية، كمــا أجابــت (60) مبحوثــة مــن مجمــوع 
ــرأة  ــة وبنســبة (64.5%) أن مســاهمة ا� ــي العين ــة الوســطى ف ــن الفئ ــة يمثل (93) مبحوث
متواضعــة وهامشــية، فــي حــ� أجابــت (43) مبحوثــة وبنســبة (53.1%) مــن مجمــوع (81) 
ــة وهامشــية.  ــرأة متواضع ــة، أن مســاهمة ا� ــي العين ــة ف ــة ا�تواضع ــن الفئ ــة يمثل مبحوث
وعنــد إجرائنــا الختبــار مربــع كاي لعينتــ� �عرفــة الفــرق ا�عنــوي بــ� إجابــات ا�بحوثــات 
بحســب مســتوياتهن االجتماعيــة لــم نجــد فرقــاً معنويــاً بــ� إجاباتهــن. ممــا يــدل علــى عــدم 
تأثــ� ا�ســتوى االجتماعــي للمــرأة فــي نظرتهــا أو رأيهــا بشــأن ا�ســاهمة فــي الحيــاة 

السياســية. 

الفــرع الثانــي: أشــارت نتائــج البحــث ا�تعلقــة بتحديــد ا�بحوثــات لشــخص متخــذ القــرار 
إلــى اآلتــي:

أشــارت (21) مبحوثــة وبنســبة (10.5%) مــن ا�جمــوع الكلــي للعينــة أنهــا تفضــل القــرارات 
الصــادرة مــن امــرأة، وأوضحــت أســباب ذلــك ألن ا�ــرأة أكــ� إحساســاً بمشــاكلهن بنســبة 
(85.7%) وأن ا�ــرأة أكــ� قربــاً منهــن بنســبة (61.9%) وأخــ�اً أن ا�ــرأة أكــ� دقة وواقعية 

فــي اتخــاذ القــرار بنســبة (%10.5). 

أوضحــت (41) مبحوثــة وبنســبة (20.5%) مــن ا�جمــوع الكلــي للعينــة أنهــن يفضلــن 
القــرارات الصــادرة مــن الرجــل، وأوضحــت أســباب تفضيلهــن للرجــل لكــون ا�جتمــع الــذي 
نعيــش فيــه هــو مجتمــع ذكــوري قــرارات الرجــل فيــه تنفــذ وتطــاع بنســبة (85.3%)، فضــالً 
عــن أن قــرارات الرجــل عقالنيــة وموضوعيــة بنســبة (73.1%) وأخــ�اً لخــربة الرجــل 

ــرار بنســبة (%65.8).  ــه باتخــاذ الق ومعرفت

ــرارات الصــادرة مــن كل مــن  ــن الق أوضحــت (138) مبحوثــة وبنســبة (69%) أنهــن يفضل
ــا  ــاول قضاي ــا يتن ــن كليهم ــرار الصــادر م ــأن الق ــك، ب ــن أســباب ذل ــرأة أوضح الرجــل وا�
ــي  ــرارات تصــب ف ــذه الق ــي بنســبة (86.9%)، وألن ه ــرار الجماع ــن خــالل الق مشــ�كة م
مصلحــة الجميــع بنســبة (78.9%)، وللتوفيــق بــ� وجهــيت نظــر الرجــل وا�ــرأة فــي اتخــاذ 
قــرارات ناجحــة بنســبة (65.2%)، وأخــ�اً للشــعور با�ســاواة الحقيقيــة بينهمــا فــي اتخــاذ 

ــرار بنســبة (%50.7).  ــرار بنســبة (الق الق
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ــات  ــ� إجاب ــوي ب ــرق ا�عن ــة الف ــدة �عرف ــة واح ــع كاي لعين ــار مرب ــا الختب ــد إجرائن وعن
ــي  ــات اللوات ــح ا�بحوث ــة لصال ــة احصائي ــاً ذا دالل ــاً عالي ــاً معنوي ــا فرق ــات، وجدن ا�بحوث

ــل. ــرأة والرج ــن ا� ــرارات الصــادرة م ــن الق يفضل

ــة للمــرأة ومــدى  الفــرع الثالــث: تشــ� نتائــج البحــث  ا�تعلقــة بعالقــة ا�كانــة االجتماعي
قدرتهــا علــى اتخــاذ القــرار فــي ضمــن البنــاء الســيايس إلــى أن أغلــب ا�بحوثــات مــن ذوات 
ا�كانــة ا�رتفعــة والوســطى وا�تواضعــة كانــت قدراتهــن علــى اتخــاذ القرار متوســطة بنســبة 

 .(%59)

ــن مشــاركة  ــد م ــيت تح ــات ال ــة با�عوق ــات ا�تعلق ــج البيان ــع :- أوضحــت نتائ ــرع الراب الف
ــاركتهن  ــدم مش ــدن ع ــن أك ــة مم ــى أن (107) مبحوث ــيايس إل ــرار الس ــاذ الق ــي اتخ ــرأة ف ا�
ــك، وجــرى  ــي أوضحــن أســباب ذل ــع ا�دن ــات ا�جتم ــرؤس إحــدى منظم ــي تشــكيل أو ت ف
ترتيــب هــذه األســباب تنازليــاً وكمــا يأتــي:-  قلــة الوعــي باألمــور السياســية بنســبة 
ــبة (%67.2)  ــات السياســية بنس ــة التحدي ــى مواجه ــدرة عل ــدم الق ــوف وع (74.7%) والخ
ونظــرة ا�جتمــع الســلبية للمــرأة الــيت تحــد مــن مشــاركتها الفاعلــة بنســبة (60.7%)، فضــالً 
عــن ســيطرة الشــخصيات السياســية ذات األفــكار الذكوريــة بنســبة (28%) وأخــ�اً وجــود 

ــاءة ا�ــرأة بنســبة (%18.6).   ــار كف ــيت تحــد مــن إظه بعــض القوانــ� ال
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اخلــامتــة

مــن خــالل بحثنــا ا�وســوم  (واقــع ا�ــرأة العراقيــة بعــد عــام 2003 وســبل مشــاركتها فــي 
صنــع واتخــاذ  القــرارات ورســم السياســات الحكوميــة)، تــم التوصــل إلــى أن قــدرة ا�ــرأة 
ــة أو  ــة أو العلمي ــا االجتماعي ــات مكانته ــي السياســة  التحــدده مكون ــرار ف ــى اتخــاذ الق عل
العمليــة أو التطويريــة  ا�تمثلــة بالعمــر والتعليــم وا�هنــة والدخــل وا�ســتوى االجتماعــي، 
وإنمــا هنــاك محــددات أخــرى مثــل  حصــول ا�ــرأة على شــهادات عليا يتواءم مــع  التخصص 
وازديــاد قدرتهــا علــى  صنــع واتخــاذ وتنفيــذ  القــرار مــن خــالل ممارســة عملهــا في  الســلطة 
الت�يعيــة والتنفيذيــة والقضائيــة، مــا زالــت محــدودة، وأن عوامــل تشــكيل مكانــة ا�ــرأة 
االجتماعيــة تؤثــر إيجابيــاً علــى قدرتهــا علــى اتخــاذ القــرار فــي ضمــن البنــاء الســيايس، كمــا 
أن هنــاك معوقــاٍت اجتماعيــة وثقافيــة تحــد مــن مكانــة ا�ــرأة وقدرتهــا علــى صنــع واتخــاذ 
وتنفيــذ القــرار ورســم السياســات، وتــم وضــع مق�حــات منهــا إنشــاء مركــز فــي الجامعــات 
لدراســات ا�ــرأة وتفعيــل اســ�اتيجية النهــوض بواقــع ا�ــرأة فــي العــراق، تشــجيع النســاء 

فــي االنخــراط بالعمــل الســيايس وفــق نظــام الكوتــا واالهتمــام بتطويــر الــذات.

وتقسم إلى النتائج والتوصيات وسيتم عرضها كما يلي:

أوالً: النتائج  

من خالل تحليل وتقييم استمارة االستبانة تم التوصل إلى:

إن الفرضيــة األساســية "أن مكانــة ا�ــرأة العلميــة والعمليــة وا�هنيــة تحــدد مــدى قدرتهــا 
علــى صنــع واتخــاذ القــرار ورســم السياســات".

كانــت الغايــة مــن هــذه الفرضيــة هــي التعــرف إلــى مــدى تأثــ� مكونــات متغــ� ا�كانــة 
االجتماعيــة للمــرأة فــي رفــع قدرتهــا علــى اتخــاذ القرار فــي الســلطات الت�يعيــة والتنفيذية 
والقضائيــة  ا�ختلفــة ممــا يعطينــا تصــوراً واضحــاً عــن مكانــة ا�ــرأة فــي البنــاء االجتماعــي 
للمجتمــع العراقــي وعالقتهــا بــاألدوار الفاعلــة الــيت تؤديهــا فــي ضمــن هــذا البنــاء وأوضــح 
اختبــار تحليــل التبايــن األحــادي وجــود فــرق معنــوي ذي داللــة إحصائيــة بــ� متغــ�ي 
ا�كانــة واتخــاذ القــرار قيمتــه (3.225) علــى مســتوى ثقــة (95%) ودرجــيت حريــة (197.2) 
ــة ا�رتفعــة  ــح ا�كان ــه (+0.1) لصال ــف قيمت ــة (3)، وب�ابــط إيجابــي ضعي ــة جدولي وقيم
والوســطى لوحــدات العينــة. وفــي ضــوء هــذا االختبــار أثبتنــا مصداقيــة الفرضيــة الرئيســة 

فــي البحــث. 

1- الفرضيــة األولــى: ال توجــد عالقــة بــ� ارتفــاع مكونــات ا�ــرأة العلميــة والتطويريــة فــي 
زيــادة  قدرتهــا علــى اتخــاذ القــرار فــي الرب�ــان. زيــادة  قدرتهــا علــى اتخــاذ القــرار فــي الرب�ــان. 
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كانــت الغايــة مــن هــذه الفرضيــة هــي التعــرف علــى مــدى تأثــ� مكونــات للمــرأة العلميــة 
والتطويريــة فــي زيــادة  قدرتهــا فــي الرب�ــان لكونهــا تمثــل ا�حــور الســيايس الــذي تنطلــق 
منــه قــدرات ا�ــرأة ومالمــح شــخصيتها العلميــة والتطويريــة، وقــد أوضــح اختبــار تحليــل 
ــة  ــة العلمي ــاع ا�كان ــ� ارتف ــة ب ــة احصائي ــة ذات دالل ــن األحــادي عــدم وجــود عالق التباي
ــة  ــاء الســيايس، ألن القيم ــن البن ــرار ضم ــى اتخــاذ الق ــا عل ــادة  قدرته ــي زي ــة ف والتطويري
ا�حســوبة (1.421) أصغــر مــن القيمــة الجدوليــة (3) علــى مســتوى ثقــة (95%) ودرجــيت 
ــد جــرى  ــة. وق ــة الصفري ــل الفرضي ــث ونقب ــة البح ــض فرضي ــه نرف ــة (197.2). وعلي حري
تعديلهــا فــي ضــوء الفرضيــة البديلــة لتكــون علــى الشــكل اآلتــي: "توجــد عالقــة بــ� مكانــة 
ا�ــرأة العلميــة والتطويريــة فــي زيــادة  قدرتهــا علــى اتخــاذ القــرار ضمــن ا�حــور الســيايس".

ــات  ــي السياســة ال تحــدده مكون ــرار ف ــى اتخــاذ الق ــرأة عل ــدرة ا� ــك أن ق نســتنتج مــن ذل
مكانتهــا االجتماعيــة أو العلميــة أو العمليــة أو التطويريــة  ا�تمثلــة بالعمــر والتعليــم وا�هنــة 
والدخــل وا�ســتوى االجتماعــي ، فحســب بــل تعتمــد أيضــاً علــى عــدد مــن العوامــل وا�عايــ� 

لعــل أهمهــا هــي:-
- تعدد مسئولياتها مما يكسبها الخربة والقدرة على اتخاذ القرار.

- بناء عالقات تسمح لها بإبداء رأيها فيما يخص قضايا ا�جتمع ومستقبلهم.
- التغي� الذي بعد عام 2003. 

- تغيــ� نمــط العالقــات الســائدة فــي الرب�ــان والكتــل السياســية وتقاســم ا�ناصــب فــي 
الســلطات الثــالث الت�يعيــة والتنفيذيــة والقضائيــة.

2 - الفرضيــة الثانيــة: "توجــد عالقــة بــ�  حصــول ا�ــرأة علــى شــهادة عليــا مــع التخصــص 
وازديــاد قدرتهــا علــى  صنــع واتخــاذ القــرار في الســلطه الت�يعية والتنفيذيــة والقضائية".

كانــت الغايــة مــن هــذه الفرضيــة هــي التعــرف إلــى مــدى تأثــ� مكونــات متغــ� الشــهادة 
العلميــة العليــا  للمــرأة فــي ازديــاد قدرتهــا علــى اتخــاذ القــرار فــي الســلطات الثــالث  �ــا 
لهــذه ا�ؤسســات مــن دوٍر حيــوي مؤثــٍر فــي تغيــ� شــكل وبنــاء ا�ؤسســات األخــرى 
ــوي ذي  ــرق معن ــدم وجــود ف ــادي ع ــن األح ــل التباي ــار تحلي ــد أوضــح اختب ــع. وق للمجتم
داللــة إحصائيــة بــ� حصــول للمــرأة علــى شــهاده عليــا وتخصــص والقــدرة علــى إتخــاذ 
القــرار ألن القيمــة ا�حســوبة (1.127) أصغــر مــن القيمــة الجدوليــة (3) علــى مســتوى ثقــة 
(95%) ودرجــيت حريــة (197.2). وعليــه لــم نثبــت مصداقيــة فرضيــة البحــث، وإنمــا جــرى 
تعديلهــا فــي ضــوء الفرضيــة البديلــة لتكــون علــى الشــكل اآلتــي "توجــد عالقــة بــ� مكانــة 
ا�ــرأة العلميــة والعمليــة والثقافيــة وقدرتهــا علــى صنــع وإتخــاذ القــرار ورســم السياســات".
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نســتنتج مــن ذلــك أنــه علــى الرغــم مــن حصــول ا�ــرأة علــى شــهاده عليــا مــع التخصــص 
وازديــاد قدرتهــا علــى  صنــع واتخــاذ القــرار فــي الســلطة الت�يعيــة والتنفيذيــة والقضائيــة 

مــا زالــت محــدودة وذلــك ألســباٍب عديــدة لعــل أهمهــا:- 

 أ-  طموح ا�رأة ا�هين ال يرقى إلى مستوى إشغالها �راكز اتخاذ القرار.

ب-  تفكــ� شــاغلي مراكــز القــرار فــي ا�ؤسســة االقتصاديــة والسياســية باســتثمار طاقات 
ا�ــرأة فــي مجــال العمــل لزيــادة األيــدي العاملــة وليــس تفكــ�اً نوعيــاً بإ�اكهــا فــي 

مراكــز صنــع واتخــاذ القــرار. 

ــروح  ج- مــازال نظــام القيــم وا�عايــ� الســائدة فــي الســلطات الثــالث تســيطر عليــه ال
ــح الرجــل.  الذكوريــة لصال

د- إن عــدد  ســاعات العمــل وا�ســئوليات ا�لقــاة علــى عاتــق شــاغلي مراكــز اتخــاذ القــرار 
الســيايس التناســب ظــروف ا�ــرأة ممــا يجعلهــا تحجــم عــن أشــغال هــذه ا�راكــز.   

3 - الفرضيــة الثالثــة: "توجــد عالقــة بــ� ارتفــاع مكانــة ا�ــرأة االجتماعيــة وازديــاد قدرتهــا 
علــى اتخــاذ القــرار فــي ضمــن البنــاء الســيايس".

كانــت الغايــة مــن هــذه الفرضيــة هــي التعــرف إلــى مــدى تأثــ� مكونــات متغــ� ا�كانــة 
االجتماعيــة للمــراة فــي رفــع قدرتهــا علــى اتخــاذ القــرار الســيايس �ــا لهــذا القــرار مــن أهميــة 
فــي تعزيــز ورفــد ا�ؤسســة السياســية بــآراء وطموحــات نســبة كبــ�ة مــن أفــراد ا�جتمــع. 
وأوضــح اختبــار تحليــل التبايــن األحــادي وجــود فــرق معنــوي ذي داللــة إحصائيــة بــ� 
متغــ�ي ا�كانــة وإتخــاذ القــرار قيمتــه (3.124) علــى مســتوى ثقــة (95%) ودرجــيت حريــة 
(197.2) وقيمــة جدوليــة (3). وب�ابــط ايجابــي قيمتــه (+0.1) لصالــح تأثــ� مكانــة ا�ــرأة 
ا�رتفعــة فــي القــدرة علــى اتخــاذ القــرار. وفــي ضــوء هــذا االختبــار أثبتنــا مصداقيــة هــذه 

الفرضيــة. 

نســتنتج مــن ذلــك أن عوامــل تشــكيل مكانــة ا�ــرأة االجتماعيــة تؤثــر إيجابيــاً علــى قدرتهــا 
علــى اتخــاذ القــرار فــي ضمــن البنــاء الســيايس. 

4 - الفرضيــة الرابعــة: "ال توجــد معوقــات ذات صلــة بمكانــة ا�ــرأة االجتماعيــة تحــد مــن 
ازيــاد قدرتهــا علــى اتخــاذ القــرار الســيايس".

كانــت الغايــة مــن هــذه الفرضيــة هــي تحديــد أهــم األســباب الــيت تجعــل مــن ا�ــرأة غــ� 
ــول وا�عالجــات  ــة لوضــع الحل ــع ا�ختلف ــي مؤسســات ا�جتم ــرار ف ــى اتخــاذ الق ــادرة عل ق

ــذه األســباب. ا�ناســبة له
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وقــد أوضــح اختبــار مربــع كاي لعينــة واحــدة وجــود عالقــة معنويــة ذات داللــة إحصائيــة 
علــى مســتوى ثقــة (95%) ودرجــة حريــة (2) وقيمــة جدوليــة (5.991) لصالــح األســباب 

الــيت تحــد مــن قــدرة ا�ــرأة علــى اتخــاذ القــرار. 

نســتنتج مــن ذلــك أن هنــاك معوقــاٍت اجتماعيــة وثقافيــة تحــد مــن مكانــة ا�ــرأة وقدرتهــا 
علــى صنــع وإتخــاذ وتنفيــذ القــرار ورســم السياســات.

ثانياً: التوصيات

بعــد أن جــرى اســتعراض نتائــج اســتمارة االســتبانة، ومناقشــة فرضياتهــا والتوصــل إلــى 
اســتنتاجاتها، نــويص باآلتــي:- 

ــع  ــا ارتف ــي، وكلم ــة ومجان ــن الدول ــول م ــق مكف ــو ح ــرأة فه ــم للم ــام بالتعلي 1- االهتم
ا�ســتوى الثقافــي للمــرأة أعطــت نتائــج إيجابيــة للمجتمــع. 

2- اهتمــام ا�ؤسســات التعليميــة فــي ثقافــة حقــوق االنســان والديمقراطيــة وا�ســاواة 
ــالث  ــلطات الث ــي الس ــنم ا�ناصــب ف ــي تس ــة ف ــع واحــالل العدال ــراد ا�جتم ــ� أف ب

ــة.  ــاءة واالقدمي حســب الكف

3- تفعيــل االســ�اتيجية الوطنيــة للنهــوض بواقــع ا�ــرأة فــي العــراق الــيت أعــدت ضمــن 
الخطــة طويلــة األمد مــن 2020-2012. 

4-�ورة اهتمــام ا�ؤسســات السياســية بالتعــاون مــع مراكــز البحــوث والدراســات 
ــج  ــداد برام ــى إع ــل عل ــالث، والعم ــلطات الث ــي الس ــرأة ف ــل ا� ــروف عم بدراســة ظ
تدريبيــة تســاهم فــي تنميــة قــدرات وتمكــ� ا�ــرأة فــي العمــل ضمــن الســلطات 

ــراق.   ــي الع ــالث ف الث

ــى  ــرأة السياســية وعل ــوق ا� ــٍد ســواء بحق ــى ح ــرأة والرجــل عل ــة ا� 5- �ورة توعي
ــاذ  ــز اتخ ــي مراك ــاركتها ف ــا ومش ــادة قدرته ــرض زي ــا، لغ ــرأة له ــة ممارســة ا� أهمي

ــيايس.  ــرار الس الق

6- الــ�ام مؤسســات ا�جتمــع الرســمية ومؤسســات ا�جتمــع ا�دنــي بتطبيــق مبــدأ حــق 
ا�ــرأة إنســاناً عضــواً فــي مجتمعهــا بالعيــش بأمــان وســالم وإحــ�ام للحفــاظ علــى 
حياتهــا مــن أي تهديــد أو ابــ�از أوتعرضهــا للخطــر بســبب ممارســة العمــل فــي 

الســلطات الثــالث.
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ــة  ــاءة واألقدمي ــرار حســب الكف ــع الق ــز صن ــي مراك ــرأة ف ــة للم ــز قيادي 7- إعطــاء مراك
ــط. ــك ا�ناصــب للرجــال فق ــكار تل ــي، وعــدم احت ــق التخصــص العلم ووف

8- إعطــاء دور للمــرأة فــي تــرأس اللجــان ا�همــة فــي الرب�ــان والــوزراء حســب كفاءتهــا 
العلميــة والتخصــص.

9- تأســيس مركــز ا�ــرأة للدراســات والبحــوث فــي كل جامعــة ، ممــا يعمــل علــى إيجــاد 
حلــول واقعيــة للمشــاكل اآلنيــة ووضــع االســ�اتيجيات ا�وائمــة لهــا .

10- تشــجيع ا�ــرأة فــي االنضمــام لألعمــال التطوعيــة للمــرأة وبمســاعدة عضــوات 
الرب�ــان، وإنشــاء تعــاون وعالقــات إنســانية .
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املراجع األجنبية:

1 - UNIFEM Report for many years (1990.1991.1992.1995/2001.2008.2010.
2015)

2 - Woman Quota In Germany, http//www.db-decision.de.

3 – BBC Chanel TV. News. MAYA Minister of England. 
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        جمهــورية العـــراق   

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

     الجامعـــة التقنيــة الوســطى

 استمارة االستبانة

واقع املرأة العراقية بعد عام 2003 

وسبل مشاركتها في صنع واتخاذ القرارات ورسم السياسات الحكومية

املطلب األول: املعلومات االجتماعية واالقتصادية واملالية والثقافية لعينة البحث 

الفرع األول: األوضاع االجتماعية لوحدات العينة:

 الفئة العمرية       20-30      31-40     41-50           51 فأك� 
1- حجم األ�ة  

2- الحالة اإلجتماعية للمرأة  (م�وجه وأم  م�وجة بدون أبناء    أرملة     غ� م�وجة)
3- نوع السكن  (مستقل      مش�ك)

الفرع الثاني: األوضاع االقتصادية واملالية لوحدات العينة:-

1- عمل ا�رأة        ربة بيت          أستاذ جامعي           طبيبة        مهندسة      

                     عضو مجلس حكم            عضو مجلس النواب         وزيرة  

2- الدخل الشهري لأل�ة 

3- عائدية السكن   ملك            إيجار                 حكومي              أخرى 

الفرع الثالث: األوضاع الثقافية لوحدات العينة:-

1- التحصيــل الــدرايس (الشــهاده ا�توســطه واإلعداديــة، شــهادة البكالوريوس/دبلــوم عــاٍل 
ماجســت�/دكتوراه) 
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املطلب الثاني: العمل السياسي

الفرع األول: مستوى مشاركة املرأة في صنع القرار 

1 - يشاركن في القرار ضمن اللجان الخدمية

2 -  يشاركن في القرار با�ستوى التعليمي

3 - يشاركن في القرار با�ستوى الصحي 

4 - يشاركن في القرارت الخاصة بالعمل 

5 - يشــاركن فــي اتخــاذ القــرارات با�حــور الخــاص ضمــن ا�صادقــة علــى  القوانــ� 
الدوليــة  واالتفاقيــات 

6 -  يشــاركن فــي اتخــاذ القــرارات الخاصــة بانضمــام أحــد أفــراد األ�ة إلــى مجــال العمــل 
الســيايس، يشــاركن فــي اتخــاذ القــرارات وضــع ا�ــرأة واأل�ة العراقيــة 

7 - يشاركن في تنظيم ا�وازنة للحكومه لعدة سنوات

8 - يشاركن في ا�ناقشة قبل إصدار القوان� بصورة عامة 

9 - تغي� في قدراتهن على اتخاذ القرار بعد وصولهن إلى مرحلة متقدمة من التعليم 

نعم                              كال 

ــة متطابــق مــع التخصــص العلمــي  ــى شــهادة علمي ــاد بــأن حصــول ا�ــرأة عل 10 - االعتق
ــي  والعمل

نعم                               كال 

الفرع الثاني:- مشاركه املرأة في اتخاذ القرار:

قرارات ا�رأة صائبة  من خالل  تعليم ا�رأة وثقافتها (مشاركتها في دورات تطويرية) 

نعم                               كال 
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أوال: ا�شاركة والفرص ا�تاحة للمرأة 

1-  مشاركة ا�رأة في إتخاذ القرارات السياسية 

    موافق                    إيجابي                  سليب 

2- الفــرص ا�تاحــة للمــرأة التخــاذ القــرار فــي مجــال العمــل الوظيفــي هــي نفســها ا�تاحــة 
للرجــل

نعم                      كال 

3 - دخول ا�رأة في العمل في السلطات الثالث  بشكٍل واسع تأث� إيجابي 

نعم                      كال 

4 - إن ا�رأة استطاعت أن تتخذ قرارات سياسية  ناجحة في مجال تخصصها 

نعم                   كال 

5 - أسباب نجاح ا�رأة بسبب:

ا -  ثقافة ا�رأة ووعيها ا�هين 

ب - شخصيتها القوية 

ج - وكفاءتها اإلدارية

د  - لطف معاملتها االجتماعية

هـ - طاعتها �رؤسيها في العمل

 البناء السيايس 

6 -  دور ا�رأة في مجال عملها الوظيفي ( السياسة أو الرب�ان أو القضاء )

7 - دور ا�رأة الوظيفي 

8 - مشاركة ا�رأة في إتخاذ القرار

9 -  مشاركة ا�رأة في صنع واتخاذ القرار في مجال العمل
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ثانيــاً:- تشــ� نتائــج الدراســة ا�يدانيــة ا�يدانيــة ا�تعلقــة بمكانــة ا�ــرأة االجتماعيــة ومــدى 
قدرتهــا علــى إتخــاذ القــرارات ا�اليــة و االقتصاديــة 

نعم                        كال 

ثالثاً:- معوقات مشاركة ا�رأة في صنع واتخاذ  وتنفيذ القرار ورسم السياسات 

1 - عــدم ا�ســاواة بــ� ا�ــرأة والرجــل فــي فــرص العمــل الوظيفــي إلــى وجــود أســباب عــدة 
تحــد مــن مشــاركة ا�ــرأة فــي اتخــاذ القــرار وهــي:-

ا - ا�وروثات الثقافية السائدة لصالح الرجل

2 - االعتقاد بأن ا�رأة أقل كفاءة من الرجل في مجال العمل 

3 - عدم قدرة ا�رأة على االستفادة من هذه الفرص الوظيفية

4 - طبيعة ا�هنة اليت تشغلها ا�رأة 

5 -  طبيعة النظام التعليمي

املطلــب الثالــث: البنــاء السياســي (منظمــات جمتمــع مدنــي ، إعــالم ، مســات 
شــخصية قياديــة)

1 - التأث� االيجابي �شاركة ا�رأة السياسية في ا�مارسات الديمقراطية

إيجابي                           ضعيف 

2 - مشاركة ا�رأة في تشكيل أو ترأس منظمات ا�جتمع ا�دني

موافقة                          رفض 

3 - قــدرة النســاء اللواتــي يشــغلن مناصــب وزاريــة أو نيابيــة مــن تحقيــق انجــاز فــي إتخــاذ 
القرارفــي مجــال ا�ــرأة 

نعم              أحيانا                كال 

4 - تأثــ� الســمات القياديــة ا�وجــوده لــدى ا�ــرأة يحفزهــا فــي ا�شــاركة الفاعلــة فــي اتخــاذ 
القرار 

نعم                                 كال 

5 - تأث� وسائل اإلعالم في تشجيع ا�رأة على اتخاذ القرار السيايس،

نعم                                 كال 
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6 - حرية ا�رأة في ا�شاركة في إتخاذ القرار السيايس سيتوسع مستقبالً

نعم                     كال 

7 - مساهمة ا�رأة في الحياة السياسية ( قوية،   متواضعه،   هامشية ) 

8 -  هنــاك عالقــة بــ� ا�ســتوى االجتماعــي لوحــدات العينــة وآرائهــن بشــأن طبيعــة 
مســاهمة ا�ــرأة فــي الحيــاة السياســية فكانــت اآلتــي:-

 الفئة ا�رفهة              الفئة الوسطى           الفئة ا�تواضعة 

الفرع الثاني:- دور النوع االجتماعي 

1 - شخص ( النوع االجتماعي ) رجل أو امرأة �تخذ القرار إلى اآلتي:-

امرأة ( حساسية ا�رأة  /  قرب ا�رأة  /   أك� دقة وواقعية )

2 -   رجل   (مجتمع ذكوري / قرارات الرجل عقالنية و موضوعية / خربة الرجل )

قضايا مش�كة   تصب في مصلحة كال الجنس�  3 - ا�رأة والرجل  
     تقارب وجهة النظر لكال الجنس� 

4 - ا�ساواة ب� الجنس� في اتخاذ القرار 

الفرع الثالث: املكانة االجتماعية للمرأة 

1 -  ا�كانة االجتماعية للمرأة ومدى قدرتها على اتخاذ القرار في ضمن البناء السيايس 

ضعيف                         متوسط 

الفرع الرابع: املعوقات اليت تحد من مشاركة املرأة في اتخاذ القرار السيايس 

1 - عدم مشاركتهن في تشكيل أو ترؤس إحدى منظمات ا�جتمع ا�دني بسبب :ـ 

ا - قلة الوعي باألمور السياسية

ب -  الخوف وعدم القدرة على مواجهة التحديات السياسية

ج -  نظرة ا�جتمع السلبية للمرأة اليت تحد من مشاركتها الفاعلة

د - سيطرة الشخصيات السياسية ذات األفكار الذكورية

هـ - وجود بعض القوان� اليت تحد من إظهار كفاءة ا�رأة
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