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املؤمتر السادس ملنظمة املرأة العربية

”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
الﻜﻠﻤات اﳌﻔتاﺣية
 -1ﻧظام الكوتا):(1
ﻧﻈــام الﻜﻮﺗــا أو الحﺼــة هــﻮ ﻧﻈــام يســﺘﺨﺪم لﺘﺨﺼيــﺺ ﻣقاﻋــﺪ ﻣحــﺪدة ﻓــﻲ ﻣﺆﺳســة أو
ﻣﺠﻠــﺲ ﻣــا لﻔﺌــة اﺟﺘماﻋيــة ﻣﻌيﻨــة لﻀمــان ﻋﺪالــة ﺗمثيﻠﻬــﻢ ﻓــﻲ هــﺬه ا�ﺆﺳســة ،وبالﺘالــﻲ
ﻓالﻜﻮﺗــا الﻨســاﺋية يقﺼــﺪ بﻬــا ﺗحﺪيــﺪ ﻋــﺪد ﻣحــﺪد ﻣــﻦ ا�قاﻋــﺪ ﻓــﻰ ا�ﺠالــﺲ الﺘ�يﻌيــة
لﻠﻨســاء ،وﺗﻄﺒيــﻖ هــﺬا الﻨﻈــام يﺘﻄﻠــﺐ إلــﺰام اﻷﺣــﺰاب السياﺳــية بﺘﺨﺼيــﺺ ﻣقاﻋــﺪ لﻮﺟــﻮد
الﻨســاء ﻓــﻰ ﻣســﺘﻮياﺗﻬا الﺘﻨﻈيميــة ﻛاﻓــة ،ﻓﻬﻨــاك ﻋــﺪد ﻣحــﺪد ﻣــﻦ ا�قاﻋــﺪ ﻓــﻰ ﻣﺠﻠــﺲ الﻨــﻮاب
يﺘــﻢ ﺷــﻐﻠﻬا ﻣــﻦ قﺒــﻞ الﻨســاء ،بحيــﺚ ﻻ يﺠــﻮز أن يقــﻞ ﻋــﺪد هــﺬه ا�قاﻋــﺪ ﻋــﻦ الﻨســﺒة ا�قــررة
قاﻧﻮﻧيــاً ،أى هﻨــاك ﺣﺼــة ﻧســاﺋية ﻣحــﺪدة ﻻبــﺪ ﻣــﻦ ﺷــﻐﻠﻬا ﻣــﻦ قﺒــﻞ الﻨســاء.

 - 2السلطة الت�يعية:
ﺗﺘمثــﻞ ﻓــﻲ ﻣﺠﻠــﺲ الﻨــﻮاب أو الرب�ــان ،والــﺬي يﻌمــﻞ ﻋﻠــﻰ ﺗ�يــﻊ وإﺻــﺪار القﻮاﻧــ� الــﱵ
ﺗﻨﻈــﻢ ﻋمــﻞ ﻣﺆﺳســات الﺪولــة.

 - 3السلطة التنﻔيﺬية:
ﺗﺘمثــﻞ ﻓــﻲ الــﻮزارات الــﱵ ﺗﻌمــﻞ ﻋﻠــﻰ ﺗﻨﻔيــﺬ القﻮاﻧــ� والﺘ�يﻌــات الــﱵ ﺗﺼــﺪر ﻋﻦ الســﻠﻄة
الﺘ�يﻌية.

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

 - 5الدستور:
يﺘﻀمــﻦ ﻣﺠمﻮﻋــﻪ ﻣــﻦ القﻮاﻧــ� ،ﺗﻨﻈــﻢ بﺘﻌﻠيمــات يﺘــﻢ وﻓقﻬــا ﺗﻨﻈيــﻢ أﻣــﻮر الــﺪول ﺳــﻮاء
)(2
ﻛاﻧــﺖ أﻧﻈمــة ﻣﻠﻜيــة أو رﺋاﺳــية او أﻣ�يــة) .الشــمري ، 2015 ،ص (78

 - 6الديمقراﻃية
يقﺼــﺪ بﻬــا ﺗحــﻮل اﻷﻧﻈمــة 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 الــﱵ ﺗﺆﺛر ﻋﻠــﻰ ﺣياﺗﻬﻢ ﻣــﻦ الﻨاﺣية
ا�ثاليــة ،وهــﺬا يﺸــمﻞ ا�ســاواة وا�ﺸــارﻛة ﻓــﻲ ﻋمﻠيــة الﺘﻨميــة السياﺳــية واﻻقﺘﺼادية.
)(3

)إبراﻫيم (28، 2014،

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

) (2الﺸمري ،ﻣﻲ ﺣمﻮدي وآﺧرون ،الحقيﺒة الﺘﺪرﺳية �ادة ﺣقﻮق اﻹﻧسان والﺪيمقراﻃية.2015 ،
) (3إبراهيﻢ ،ﻧﺪى ﻣحمﺪ ،وﺿﻊ ا�رأة ﻓﻲ ﻇﻞ الﻌمﻠية السياﺳية ،بيﺖ الحﻜمة.2014 ،
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الﻔﺼﻞ اﻷول
ﻋﻤﻮميات يف ﻧﻈاﻡ الﻜﻮﺗا لﻠﻤرﺃﺓ يف النﻈﻢ السياﺳية الدولية والعربية
اﳌﻘدمة
إن هــﺬا الﺒحــﺚ يﺘﻀمــﻦ أربﻌــة ﻓﺼــﻮل ،ﺣيــﺚ يﺘﻨــاول الﻔﺼــﻞ اﻷول ﻣﻨﻬﺠيــة الﺒحــﺚ
وا�ﺒحــﺚ الﺘمﻬيــﺪي وﻣــﻦ ﺗﺠــارب بﻌــﺾ الــﺪول اﻷﺟﻨﺒيــة والﻌربيــة ،أﻣــا الﻔﺼــﻞ الثاﻧــﻲ
ﻓيﺘﻀمــﻦ واقــﻊ ا�ــرأة ﻓــﻲ الﻌــراق ،وﻣــﻦ ﺛــﻢ الﻔﺼــﻞ الثالــﺚ ﺗحﻠيــﻞ وﺗقﺪيــر ﻧﺘاﺋﺞ اﺳــﺘمارة
اﻻﺳــﺘﺒاﻧة ا�رﺗﺒﻄــة بالﻌمــﻞ والﺒﻨــاء الســياﳼ ،وﻣــﻦ ﺛــﻢ اﻻﺳــﺘﻨﺘاﺟات لﻔرﺿيــات الﺒحــﺚ،
وأﺧــ�اً الﺘﻮﺻيــات الــﱵ ﻧﻌﺘقــﺪ أﻧﻬــا ﺗﻌمــﻞ ﻋﻠــﻰ ﺗﻌﺰيــﺰ ﻧقــاط القــﻮة وﺗﺬليــﻞ ا�ﻌﻮقــات
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 إﻧﺠيــﻼ ﻣــ�ﻛﻞ وﻣايــا وهيــﻼري ﻛﻠيﻨﺘــﻮن
ﻋﻠــﻰ ا�ســﺘﻮى الﻌا�ــﻲ ﺟﻌــﻞ ا�ــرأة ﻓــﻲ الﻌــراق بﻬــﺬه ا�رﺣﻠــة ﻓــﻲ ﺗﺸــﻜﻞ ﻓرﺻــة ﺗاريﺨيــة
ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﺗﻨســيﻖ الﺠﻬــﻮد والﻌمــﻞ ﻋﻠــﻰ إبــراز الﻌﻨــا� الﻨســﻮية ا�ﺘمــ�ة  ،ﻓﻀ ـﻼً ﻋــﻦ
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
الســﻼم 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 اﻷﻣــﻮر ا�ﺆﺛــرة ﻓــﻲ ﺗﻔﻌيــﻞ دور الﻨســاء وﺗحﻮيﻠﻬــا ﻣــﻦ ﻣﺠــرد ﻣــﺆ�ات رقميــة
إلــﻰ ﺣقاﺋــﻖ واﻋيــة ،وأن الﻮﻋــﻲ وا�ﻜاﻧــة اﻻﺟﺘماﻋيــة 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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اﳌﺒﺤﺚ اﻷول :منﻬﺠية الﺒﺤﺚ
أوﻻً :مشكلة البحث

إن الﺘﻄــﻮرات الﻌﻠميــة والﺘقﻨيــة ﻓــﻲ الﻌالــﻢ بﺼــﻮرة ﻋاﻣــة اﻧﻌﻜــﺲ ﻋﻠــﻰ دور ا�ــرأة ﻓــﻲ
الســﻠﻄات الثــﻼث الﺘ�يﻌيــة والﺘﻨﻔيﺬيــة والقﻀاﺋيــة ،وﻣــﻦ هﻨــا ﺗﺒــﺪأ ا�ﺸــﻜﻠة بــ� ﻣﻮاﻓــﻖ
ﻋــﻦ ﻣﺸــارﻛة ا�ــرأة وﻋــﻦ ﻣﻌــارض لﻬــا  ،وأن دﺳــﺘﻮر  2005ﻣﻨــﺢ ا�ــرأة ﺣﺼــة ﻣــﻦ ﻧﻈــام
الﻜﻮﺗــا ﻓــﻲ الﻌــراق ،ﻣــﻦ هﻨــا ﻧﺘســاءل ﻣــا ﻣــﺪى وﺟــﻮد ا�ــرأه وﻓﻌاليــة دورهــا ﻣــﻦ ﺧــﻼل
ﻧﻈــام الﻜﻮﺗــا ﻓــﻲ الســﻠﻄات الﺘ�يﻌيــة والﺘﻨﻔيﺬيــة والقﻀاﺋيــة؟
ﻓــﻲ ﺿــﻮء إﺷــﻜالية الﺒحــﺚ والســﺆال الرﺋيــﴗ الــﺬى يــﺪور ﺣﻮلــﻪ الﺒحــﺚ ﺗﻄــرح ﻋــﺪة
ﺗســاؤﻻت ﻓرﻋيــة ﻹﻣﻜاﻧيــة الﺘحﻠيــﻞ والﺪراﺳــة ﺳــيحاول الﺒحــﺚ اﻻﺟابــة ﻋﻨﻬــا:
 - 1ﻣا ﻧسﺒة ﺗمثيﻞ ا�رأة ﻓﻰ الﻌراق ﻓﻲ السﻠﻄﻪ الﺘ�يﻌية والﺘﻨﻔيﺬية والقﻀاﺋية ؟
 – 2إلﻰ أي ﻣﺪى ﻧﺠحﺖ ا�رأة ﻓﻰ ﻣﺸارﻛﺘﻬا ﻓﻰ الحياة السياﺳية ﻓﻰ الﻌراق ؟
 - 3ﻣا أهﻢ ا�ﻌﻮقات الﱴ ﺗقﻒ أﻣام ﺗمﻜ� ا�رأة ﻓﻰ الحياة السياﺳية ؟

ﺛاﻧياً :أﻫمية البحث

ﺗﻨﺒــﻊ أهميــة الﺒحــﺚ ﻣــﻦ ﺧــﻼل الﻮﺿــﻊ بﻌــﺪ ﻋــام  ،2003والــﺪور الــﺬي أﻋﻄــﻲ لﻠمــرأة ﻓــﻲ
ﻣﺠﻠــﺲ الحﻜــﻢ اﻻﻧﺘقالــﻲ ودﺳــﺘﻮر 2005الــﺬي أﻋﻄــﻰ ﺣقــاً لﻠمــرأة وﻓــﻖ ﻧﻈــام الﻜﻮﺗــا ،ﻣــﻦ
ﺧــﻼل ا�ﺸــارﻛة ﻓــﻲ الســﻠﻄة الﺘ�يﻌيــة )ﻣﺠﻠــﺲ الﻨــﻮاب( ،الســﻠﻄة الﺘﻨﻔيﺬيــة ﻓــﻲ إﺳــﺘﻼم
وزارات والســﻠﻄﻪ القﻀاﺋيــة ﻓــﻲ وﻇيﻔــة القــاﴈ ﻣــﻦ قﺒــﻞ اﻣــرأة ،ﺟﻌــﻞ دور ا�ــرأة ﻓــﻲ
ا�ﺠﺘمــﻊ الﻌراقــﻲ يﻔــﻮق الﺨيــال ﻓــﻲ القﻮاﻧــ� ،ولﻜــﻦ إﺣﺒــاط ﻣــﻦ ﻧاﺣيــة الﺘﻨﻔيــﺬ ،ﺣيــﺚ ﺗــﻢ
إلﻐــاء وزارة ا�ــرأة الــﱵ ﺗﻬﺘــﻢ بﺸــﺌﻮن ا�ــرأة ووزارة ﺣقــﻮق اﻹﻧســان الــﱵ ﺗﻬﺘــﻢ بالﻌﺪالــة
وا�ســاواة ﻓــﻲ ﻧــ� ﺛقاﻓــة ﺣقــﻮق اﻹﻧســان والﺪيمقراﻃيــة.
ﺛالﺜاً :فرﺿيات البحث

إن الﻔرﺿيــة اﻷﺳاﺳــية "أن ﻣﻜاﻧــة ا�ــرأة الﻌﻠميــة والﻌمﻠيــة وا�ﻬﻨيــة ﺗحــﺪد ﻣــﺪى قﺪرﺗﻬــا
ﻋﻠــﻰ ﺻﻨــﻊ واﺗﺨــاذ القــرار ورﺳــﻢ السياﺳــات".
أ  -الﻔرﺿيــة األولــى :ﻻ ﺗﻮﺟــﺪ ﻋﻼقــة بــ� ارﺗﻔــاع ﻣﻜﻮﻧــات ا�ــرأة الﻌﻠميــة والﺘﻄﻮيريــة
ﻓــﻲ زيــادة قﺪرﺗﻬــا ﻋﻠــﻰ اﺗﺨــاذ القــرار ﻓــﻲ الرب�ــان.

ب  -الﻔرﺿيــة الﺜاﻧيــة" :ﺗﻮﺟــﺪ ﻋﻼقــة بــ� ﺣﺼــﻮل ا�ــرأة ﻋﻠــﻰ ﺷــﻬادة ﻋﻠيــا ﻣــﻊ
الﺘﺨﺼــﺺ وازديــاد قﺪرﺗﻬــا ﻋﻠــﻰ ﺻﻨــﻊ واﺗﺨــاذ القــرار ﻓــﻲ الســﻠﻄة الﺘ�يﻌيــة
والﺘﻨﻔيﺬيــة والقﻀاﺋيــة".
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ج  -الﻔرﺿيــة الﺜالﺜــة" :ﺗﻮﺟــﺪ ﻋﻼقــة بــ� ارﺗﻔــاع ﻣﻜاﻧــة ا�ــرأة اﻻﺟﺘماﻋيــة وازديــاد
قﺪرﺗﻬــا ﻋﻠــﻰ إﺗﺨــاذ القــرار ﻓــﻲ ﺿمــﻦ الﺒﻨــاء الســياﳼ".
د  -الﻔرﺿيــة الرابعــة" :ﻻ ﺗﻮﺟــﺪ ﻣﻌﻮقــات ذات ﺻﻠــة بمﻜاﻧــة ا�ــرأة اﻻﺟﺘماﻋيــة ﺗحــﺪ
ﻣــﻦ ازيــاد قﺪرﺗﻬــا ﻋﻠــﻰ اﺗﺨــاذ القــرار الســياﳼ".

رابعا :حدود البحث
ً
املؤ�

العنوان

املكاﻧية

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

الﺰماﻧية

2016

املوﺿوعية

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

ﺧامسا :أساليﺐ جمع البياﻧات
ً

الﻜﺘــﺐ والﺒحــﻮث والﺪراﺳــات والﺘقاريــر الﺪوليــة والﻌربيــة والﻮﻃﻨيــة ،اﻹﺣﺼــاءات الﺼــادرة
ﻋــﻦ اﻷﻣــﻢ ا�ﺘحــﺪة ،ﻣرﻛــﺰ ا�ــرأة ،الﺠﻬــاز ا�رﻛــﺰي لﻺﺣﺼــاء ﻓــﻲ الﻌــراق ،اﺳــﺘمارة اﺳــﺘﺒاﻧة،
الﺘحﻠيــﻞ وﻓــﻖ ﻧﻈــام  SPSSﻓــﻲ ﺗحﻠيــﻞ وﺗقﺪيــر ﻧﺘاﺋــﺞ اﻻﺳــﺘﺒاﻧة.
سادساً :املنهﺞ الوصﻔي

)عجﻼن،2010 ،ص (11

إن الﺒحــﻮث الﻮﺻﻔيــة ﺗﻬــﺪف إلــﻰ وﺻــﻒ ﻇﻮاهــر أو أﺣــﺪاث أو أﺷــياء ﻣﻌيﻨــة وﺟمــﻊ
الحقاﺋــﻖ وا�ﻌﻠﻮﻣــات وا�ﻼﺣﻈــات ﻋﻨﻬــا ووﺻــﻒ الﻈــروف الﺨاﺻــة بﻬــا وﺗقريــر ﺣالﺘﻬــا
ﻛمــا ﺗﻮﺟــﺪ ﻋﻠيــﻪ ﻓــﻲ الﻮاقــﻊ .وﺗﺸــمﻞ الﺒحــﻮث الﻮﺻﻔيــة أﻧﻮاﻋــاً ﻓرﻋيــة ﻣﺘﻌــﺪدة ﺗﺸــمﻞ
الﺪراﺳــات ا�ســحية ودراﺳــات الحالــة .وﻓــﻲ ﻛثــ� ﻣــﻦ الحــاﻻت ﻻ ﺗقــﻒ الﺒحــﻮث الﻮﺻﻔيــة
ﻋﻨــﺪ ﺣــﺪ الﻮﺻــﻒ أو الﺘﺸــﺨيﺺ الﻮﺻﻔــﻲ ،وﺗﻬﺘــﻢ أيﻀــاً بﺘقريــر ﻣــا يﻨﺒﻐــﻲ أن ﺗﻜــﻮن ﻋﻠيــﻪ
اﻷﺷــياء والﻈﻮاهــر الــﱵ يﺘﻨاولﻬــا الﺒحــﺚ ،وذلــﻚ ﻓــﻲ ﺿــﻮء قيــﻢ أو ﻣﻌايــ� ﻣﻌيﻨــة واقــ�اح
الﺨﻄــﻮات أو اﻷﺳــاليﺐ الــﱵ يمﻜــﻦ أن ﺗﺘﺒــﻊ لﻠﻮﺻــﻮل بﻬــا إلــﻰ الﺼــﻮرة الــﱵ يﻨﺒﻐــﻲ أن
ﺗﻜــﻮن ﻋﻠيــﻪ ﻓــﻲ ﺿــﻮء هــﺬه ا�ﻌايــ� أو القيــﻢ .ﻓيﻌﺘمــﺪ ا�ﻨﻬــﺞ الﻮﺻﻔــﻲ ﻋﻠــﻰ ﺗﻔســ�
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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
الﻮﺿــﻊ القاﺋــﻢ ،أي ﻣــا هــﻮ ﻛاﺋــﻦ وﺗحﺪيــﺪ الﻈــروف والﻌﻼقــات 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 وإﺳــﺘﺨﻼص الﻨﺘاﺋــﺞ ﻣﻨﻬــا ،وا�ﺘﺘﺒــﻊ
لﺘﻄــﻮر الﻌﻠــﻮم يســﺘﻄيﻊ أن يﻠمــﺲ اﻷهميــة الــﱵ اﺣﺘﻠﻬــا ا�ﻨﻬــﺞ الﻮﺻﻔــﻲ ﻓــﻲ هــﺬا الﺘﻄــﻮر،
ويرﺟــﻊ ذلــﻚ إلــﻰ ﻣﻼءﻣﺘــﻪ لﺪراﺳــة الﻈﻮاهــر اﻻﺟﺘماﻋيــة ،ﻷن هــﺬا ا�ﻨﻬــﺞ :يﺼــﻒ الﻈﻮاهــر
وﺻﻔــا ﻣﻮﺿﻮﻋيــا ﻣــﻦ ﺧــﻼل الﺒياﻧــات الــﱵ يﺘحﺼــﻞ ﻋﻠيﻬــا باﺳــﺘﺨﺪام أدوات وﺗقﻨيــات
الﺒحــﺚ الﻌﻠمــﻲ.
سابعا :الدراسات السابقة
ً

 -1ﺗﻨاولــﺖ أﻃروﺣــة الﺪﻛﺘــﻮراه لﻠﻄاﺋــﻲ ﻋــﻦ ا�ﻜاﻧــة اﻻﺟﺘماﻋيــة لﻠمــرأة وﻣــﺪى ﺗﺄﺛ�هــا
ﻓــﻲ اﺗﺨــاذ القــرار لﻠمــرأة الــﱵ ﺗﻌمــﻞ ﻓــﻲ الســﻠﻄات الثــﻼث � ،ــا لــﻪ ﺗﺄﺛــ� ﻓــﻲ
ﺗمﻜــ� ا�ــرأة وﺗﺸــﺠيﻌﻬا ﻋﻠــﻰ الحﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ ﺷــﻬادات ﻋﻠميــة ،أﻋﻄــﺖ أهميــة
ﻛﺒــ�ة إلــﻰ الﺼﻔــات الﺸــﺨﺼية لﻠمــرأة ﺣيــﺚ لﻬــا القــﺪرة ﻋﻠــﻰ الﺘﺄﺛــ� ﻓــﻲ ﺻﻨــﻊ
)(4
واﺗﺨــاذ القــرار دراﺳــة ﻣيﺪاﻧيــة �حاﻓﻈــة بﻐــﺪاد ﻓقــﻂ) .الﻄاﺋــﻲ(14 ،2010 ،
 -2الﺠﺒــﻮري ﻣــﻦ ﺧــﻼل دراﺳــﺘﻬا ﻋــﻦ اﻧﻌﻜاﺳــات الﻮاقــﻊ الســياﳼ ﻋﻠــﻰ اﻷداء الرب�اﻧــﻲ
لﻠمــرأة الﻌراقيــة ،ﺣيــﺚ ﺗرﻛــﺰ ﻋﻠــﻰ اﻷداء الرب�اﻧــﻲ لﻠمــرأة ﻓــﻲ الﻌــراق ودورهــا
الﺘمثيﻠــﻲ ا�ﻨــﻮط بﻬــا ،وليــﺲ ال�ﻛــ� ﻋﻠــﻰ ﻋــﺪد الرب�اﻧيــات ا�ﺸــارﻛات زيــاده أو
)(5
ﻧقﺼــان ،2،2011) .ص (283
 -3الﺰوبﻌــﻲ ﻣــﻦ ﺧــﻼل بحثﻬــا ﺣقــﻮق ا�ــرأة بــ� ال�يﻌــة ،اﻻﺳــﻼﻣية والقاﻧــﻮن
الﻮﺿﻌــﻲ ﺣيــﺚ إن ال�يﻌــة ﻻﺗﻌﻄــﻲ الحــﻖ لﻠمــرأة ﻓــﻲ ﺗســﻨﻢ ﻣراﻛــﺰ القﻀــاء ،ﻓــﻲ
ﺣــ� الﺪﺳــاﺗ� الﻌا�يــة والﻌربيــة والﻌــراق يســمﺢ بﺬلــﻚ ،وﺗــﻢ ﻓــﻲ الﻌــراق ﺗســﻨﻢ
)(6
ا�ــارة لﻠقﻀــاء بﻮاقــﻊ ) ،2011 ،3) .(%2ص(83
 -4ﺣمــﺰة ﻣــﻦ ﺧــﻼل دراﺳــﺘﻪ )ﺗمﻜــ� ا�ــرأة الﻌراقيــة ﺗقاﻃــﻊ الﻮﺳــاﺋﻞ والﻐايــات(،
ﺣيــﺚ وﺿــﺢ أن ا�ــرأة قــﺪ اﻧﺘﻬﻜــﺖ ﺣقﻮقﻬــا ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻻﺧﺘﻄــاف والقﺘــﻞ والﺘﻌﺬيــﺐ
وﺟﺬبــﺖ لﻼرهــاب ولﻜــﻦ هﻨــاك ﺣقاﺋــﻖ ﻋﻠــﻰ الﻨقيــﺾ هــﻲ ﻣﺸــارﻛة ا�ــرأة الﻌراقيــة
ﻓــﻲ ﻣﻨﻈمــات ا�ﺠﺘمــﻊ ا�ﺪﻧــﻲ ،ﻣﺠﻠــﺲ الﻨــﻮاب الــﻮزراء واﻹدارات الﻌﻠيــا لﻠﺪولــة،

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

) (5الﺠﺒــﻮري  ،ﻧﻈﻠــة أﺣمــﺪ  ،اﻧﻌﻜاﺳــات الﻮاقــﻊ الســياﳼ ﻋﻠــﻰ اﻷداء الرب�اﻧــﻲ لﻠمــرأة الﻌراقيــة  ،بيــﺖ الحﻜمــة  ،قســﻢ
الﺪراﺳــات السياﺳــية .283 ، 2011 ،
) (6الﺰوبﻌــﻲ ،بــ�ى ﻣحمــﻮد ،ﺣقــﻮق ا�ــرأة بــ� ال�يﻌــة اﻹﺳــﻼﻣية والقاﻧــﻮن الﻮﺿﻌــﻲ ،ﻣرﻛــﺰ ا�ســﺘﻨ�ية لﻠﺪراﺳــات
الﻌربيــة والﺪوليــة.2011 ،
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺗﻌاﻇــﻢ أﻋــﺪاد الﻨســاء ﻓــﻲ ا�ــﺪارس والﺠاﻣﻌــات ،زيــادة ﻣﺸــارﻛة ا�ــرأة ﻓــﻲ ﻣ�اﻧيــة
)(7
اﻷ�ة،2011 ،4) .ص (137
 -5ﻋﺠــﻼن  ،2015ﺣيــﺚ أﻋــﺪت دراﺳــة ﻣقارﻧــة بــ� ا�ــرأة ا��يــة وا�ــرأة ﻓــﻲ
الربازيــﻞ ﻣــﻦ ﺧــﻼل الســﻠﻄات الثــﻼث الﺘ�يﻌيــة والﺘﻨﻔيﺬيــة والقﻀاﺋيــة ،وﻛان
اﻻهﺘمــام بﻮﺳــاﺋﻞ اﻹﻋــﻼم ﻓــﻲ الربازيــﻞ والﺘﻨﺸــﺌة ا�ﺘســاوية ﻓــﻲ ا�ﺠﺘمــﻊ بــ� ا�ــرأة
والرﺟــﻞ ﻋﻜــﺲ ﺟمﻬﻮريــة ﻣــ� الﻌربيــة الــﱵ اهﺘمــﺖ بﻮﺳــاﺋﻞ اﻻﻋــﻼم ﻓــﻲ ﻋــرض
قﻀايــا ا�ــراة وﺗﺬليــﻞ الﺼﻌﻮبــات وإبــراز ﻧقــاط القــﻮة ،بيﻨمــا الﻔــرق ﻓــﻲ ا�ﺠﺘمــﻊ
)(8
ا�ــ�ي هــﻮ ﻣﺠﺘمــﻊ ذﻛــﻮري ،2015 ،5) .ص (45
اﳌﺒﺤﺚ الﺜاﻧﻲ :التﻤﻬيد لﻠﺒﺤﺚ
أﻋﻄيــﺖ أهميــة ﻛﺒــ�ة لﻠمــرأة ﻓــﻲ الﻌــراق ،بﻌــﺪ الﺘﻐيــ� ﻓــﻲ  2003ﻣمــا ﺟﻌﻠﻬــا ﺗﺘقﻠــﺪ
ﻣﻨاﺻــﺐ ﺟﺪيــﺪة ﻣﻨﻬــا:
 - 1اﻻﻧﺘﺨابــات وا�ﺸــارﻛة والﺘﺼﻮيــﺖ وال�ﺷــيﺢ ﻛمــا ﻓــﻲ ا�ــادة ) (94ﻣــﻦ الﺪﺳــﺘﻮر
الﻌراقــﻲ ﺗﺸــ� إلــﻰ ﺣــﻖ ا�ــرأة الﻌراقيــة با�ﺸــارﻛة السياﺳــية ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻋﺘمــاد
ﻧﻈــام )الﻜﻮﺗــا( بﻨســﺒة ﻻ ﺗقــﻞ ﻋــﻦ ربــﻊ ﻣقاﻋــﺪ ﻣﺠﻠــﺲ الﻨــﻮاب ﻣــﻦ دﺳــﺘﻮر ،2005
ﻓــﻲ الــﺪورة الحاليــة �ﺠﻠــﺲ الﻨــﻮاب) (87اﻣــرأة ﻣــﻦ ﻣﺠمــﻮع ) (325ﻧاﺋﺒــاً ،ولــﻢ
يقﺘــ� اﻻﺟﺘثــاث ﻋﻠــﻰ الرﺟــال ﻓقــﻂ بــﻞ ﺷــمﻞ ﻋــﺪداً ﻣــﻦ الﻨســاء الﻠﻮاﺗــﻲ رﺷــحﻦ
لﻼﻧﺘﺨابــات بحســﺐ قــرارات هيﺌــة ا�ســاءلة والﻌﺪالــة أن ﻋﺪد الﻨســاء الﻠﻮاﺗﻲ رﺷــحﻦ
�ﺠﻠــﺲ الﻨــﻮاب وﺷــمﻠﻦ بﺈﺟــراءات ا�ســاءلة والﻌﺪالــة وﺻﻠــﻦ إلــﻰ ) (24اﻣــرأة.
 - 2وﺟــﻮد ا�ــرأة ﻓــﻲ ﻣراﻛــﺰ ﺻﻨــﻊ القــرار ارﺗﻔــﻊ بﻌــﺪ ﻋــام  2003إذ بﻠــﻎ ﻋﺪدهــﻦ 342
اﻣــرأة ﻓــﻲ ﻣﺨﺘﻠــﻒ الــﻮزارات ،وﻛاﻧــﺖ ) (6وزيــرات ﻓــﻲ الــﺪورة الســابقة أﻣــا اﻵن
ﻓقــﻂ وزيــرة واﺣــﺪة هــﻲ الﺼحــة ) ،(1وﻛيــﻼت وزارات ) ،(8ﻣسﺘﺸــار وﻣﻔﺘــﺶ ﻋــام
) ،(33الﺨﺒــ�ات ) ،(215ﻣﺪيــر ﻋــام ) ،(86ﻣﺠالــﺲ ا�حاﻓﻈــات ) (194اﻣــرأة ﻣقابـــــﻞ
) (550رﺟ ـﻼً.

 - 3إن ﺗﻮلــﻲ ا�ــرأة ﻣﻨﺼــﺐ القاﺿيــة إيﺠابيــات اﺟﺘماﻋيــة وﻣﻬﻨيــة ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺗقييمﻬــا
لﻠقﻀايــا اﻻﺟﺘماﻋيــة وﺗﻄﺒيقﻬــا ﻋﻠــﻰ وﻓــﻖ القاﻧــﻮن .ﻓﻬــﻮ ﻣﻨﺼــﺐ يمﻨحﻬــا القــﺪرة
ﻋﻠــﻲ ﻣســاﻋﺪة الﻨســاء ﻓــﻲ الﺒــﻮح بالﻜثــ� ﻣــﻦ الﺘﻔاﺻيــﻞ وبالﺘحﺪيــﺪ ﻓــﻲ الﻌﻼقــة
الﺸــﺨﺼية بــ� ا�ــرأة والرﺟــﻞ ،ولﺬلــﻚ أبﺪﻋــﺖ ا�ــرأة القاﺿيــة ﻓــﻲ ﻣﺠــاﻻت اﻷﺣــﻮال

) (7ﺣمــﺰة ،ﻛريــﻢ ﻣحمــﺪ ،ﺗمﻜــ� ا�ــرأة الﻌراقيــة ﺗقاﻃــﻊ الﻮﺳــاﺋﻞ والﻐايــات ،بﻨــاء ا�ــرأة ...بﻨــاء الﻌــراق ،الﻌــراق ،بﻐــﺪاد
.2011

) (8ﻋﺠــــﻼن ،ﻣــــﻲ ﻣحــــﲖ ،دور ا�ــــرأة ﻓــﻲ الحيــــاة السيـــاﺳيــــة :دراﺳــــة ﻣقارﻧــــة بــ� ﻣﺼــــر والربازيــﻞ لﻠﻔــ�ة ﻣــﻦ
)) ،(2015-2000ﻣرﻛــﺰ بــ�وت لﺪراﺳــات الــ�ق اﻷوﺳــﻂ ،لﺒﻨــان.2015 ،
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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
الﺸــﺨﺼية وﻣحاﻛــﻢ اﻷ�ة ،الﻨســاء القاﺿيــات يﺒﺪﻋــﻦ ﻓــﻲ ﻣحاﻛــﻢ اﻷﺣــﺪاث ﻷﻧﻬــﻦ
أﻛــ� قــﺪرة ﻋﻠــﻰ اﻹﺣســاس بالقﻀايــا اﻹﻧســاﻧية لﻠﻄﻔﻮلــة واﻷﺣــﺪاث وا�راهقــ�.
ﻣمــا يســﻬﻢ ﻓــﻲ ﺗﺼحيــﺢ ا�ســار لﻠقﻀايــا وﻃــرح هــﺬه ا�ﺸــاﻛﻞ أﻣــام ا�ﺨﺘﺼــ�
وإيﺠــاد الحﻠــﻮل ﻓيﻌﺘــرب هــﺬا ﺧﺪﻣــة لﻠمﺠﺘمــﻊ ،وﺗﺒﻠــﻎ ﻧســﺒة القاﺿيــات ) (%2ﻣــﻦ
القﻀــاة ﺗــﻢ اﺧﺘيارهــﻦ ﺣســﺐ الﻜﻔــاءة ﻣــﻦ ﺧــﻼل إﺟــراء اﻣﺘحــان ﺗﻨاﻓــﴘ .
اﻹيجابيات
ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺗﻨاﻏــﻢ الﻔقــرات أﻋــﻼة ﺗــﻢ الﺘﻮﺻــﻞ إلــﻰ ﺷــ� ﻣﻬــﻢ ﻓــﻲ ﺣيــاة ا�ــرأة ﻓــﻲ الﻌــراق
ﻣــﻦ ﺧــﻼل ا�ﺼادقــة ﻋﻠــﻰ الﻔقــرة ) (16ﻣــﻦ اﺗﻔاقيــة ﺳــيﺪاو الﺪوليــة الــﱵ ﺗﻨــﺺ ﻋﻠــﻰ ﻣﻨــﺢ
ا�ــرأة ا��وﺟــة ﻣــﻦ أﺟﻨــﱯ الﺠﻨســية ﻷبﻨاﺋﻬــا ،ﻣمــا ﺟﻌــﻞ ﺗﻔﻌيــﻞ بﻌــﺾ القﻮاﻧــ� الــﱵ
ﻛاﻧــﺖ ﻏــ� ﻣﺼــادق ﻋﻠــﻰ بﻌــﺾ ﻓقراﺗﻬــا ﻣــﻦ قﺒــﻞ  ،2003الﻌمــﻞ وﻓــﻖ القــرار  1325الﺼــادر
ﻋــﻦ اﻷﻣــﻢ ا�ﺘحــﺪة ،إﻧﺸــاء ﻣراﻛــﺰ ال�ﻃــة ا�ﺠﺘمﻌيــة ﻓــﻲ ﻣراﻛــﺰ ال�ﻃــة الــﱵ ﺗﻬﺘــﻢ با�ــرأة
وﺗــﺪار ﻣــﻦ قﺒــﻞ ﻧســاء ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﺗﺸــﺠيﻊ الﻨســاء لﻠحﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ الحمايــة والرﻋايــة القاﻧﻮﻧيــة
الﺼحيحــة بﺼــﻮرة ﻣﺠاﻧيــة ﻣﺪﻋﻮﻣــة ﻣــﻦ الحﻜﻮﻣــة.
الﺼعوبات الﱵ تواجهها املرأة العراقية
لﻌــﻞ الحﺪيــﺚ ﻋــﻦ ﺻﻌﻮبــة ا�رﺣﻠــة الــﱵ يﺠﺘازهــا الﻌــراق بالﻨســﺒة لــﻜﻞ الﻌراقيــ� قــﺪ ﺗﻜــﻮن
ﻣﻀاﻋﻔــة بالﻨســﺒة لﻠمﻨﺸــﻐﻠ� بالﺸــﺄن الســياﳼ وبالﺘاﻛيــﺪ اﻷﻣــر ﻣﻀاﻋــﻒ �ــرة أﺧــرى
بالﻨســﺒة لﻠﻨســاء ﻓــ�دي اﻷوﺿــاع اﻷﻣﻨيــة ﺣــﺪد ﻣــﻦ ﺣرﻛــة السياﺳــي� وأﺛــر ﻋﻠــﻰ اﻷداء.
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 اﻻﺧــرى ﻣحــﺪودة بــﻞ إن اﻷداء الســياﳼ بمﺠمﻠــﻪ ﻛان ﻣحــﺪوداً.

الﺘﻮﺟﻬــات الــﱵ باﺗــﺖ واﺿحــة يﻮﻣــاً بﻌــﺪ آﺧــر بﺼــﺪد الﺸــﻚ ﻓــﻲ ﺟــﺪوى ﻣﺸــارﻛة الﻨســاء،
وﺗســﺘﺨﺪم الحﺠــﺞ ا�ﺨﺘﻠﻔــة ﺣــﻮل ﻣﻮقــﻒ الﺪيــﻦ أﺣياﻧــا واﻷﻋــراف أﺣياﻧــا اﺧــرى وﻛﻞ ذلــﻚ
بﻬــﺪف إﺿﻌــاف ﻣﺸــارﻛة الﻨســاء ﻓــﻲ الﻌمﻠيــة السياﺳــية ،ولــﻢ ﺗســﻬﻢ اﻷﺣــﺰاب 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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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﳌﺒﺤﺚ الﺜالﺚ :اﳌرﺃﺓ يف بعﺾ الدول اﻷﺟنﺒية والعربية ) ﻧﻈاﻡ الﻜﻮﺗا(
ﻛان لﻸﻣــﻢ ا�ﺘحــﺪة ﻓﻀــﻞ الريــادة ﻓــﻲ ﻋقــﺪ ا�ﺆﺗمــرات الﺪوليــة ﻓــﻲ الﻔــ�ة ﻣــﻦ 1995-1975
)ﻣﺆﺗمــرات ا�ﻜســيﻚ وﻛﻮبﻨﻬاﺟــﻦ وﻧ�وبــﻲ وبﻜــ�( ،والــﱵ اهﺘمــﺖ بمﻨاقﺸــة قﻀايــا ا�ــرأة
وﻃــرح الحﻠــﻮل لﺘﻨﺸــيﻂ ا�ﺒــادرات الﻨســﻮية وﻹﻧﻬــاء اﻷوﺿــاع الــﱵ ﺗﻌــﻮق ﺣرﻛﺘﻬــﻦ ،وقــﺪ
بﻠــﻎ ذلــﻚ ﺣــﺪا اﺗﺨــﺬت ﻣﻌــﻪ اﻷﻣــﻢ ا�ﺘحــﺪة ﻣــﻦ ﺗﻠــﻚ الﻔــ�ة ﻋقــﺪاً ﻋا�يــاً لﻠمــرأة ،وارﺗــﺄت
ﻓيــﻪ �ورة الﻮﺻــﻮل بﺘمثيــﻞ ا�ــرأة ،ﻓــﻲ الرب�اﻧــات الﻮﻃﻨيــة إلــﻰ ﻧســﺒة ﻻﺗقــﻞ ﻋــﻦ )(%30
ﻛحــﺪ أدﻧــﻰ.
إﺿاﻓــة إلــﻰ ﻣــا ﺳــﺒﻖ ﻻبــﺪ ﻣــﻦ الﺘﺄﻛيــﺪ ﻋﻠــﻰ أن دﻋــﻢ ﻋمﻠيــة الﺘحــﻮل الﺪيمقراﻃــﻲ ،وﺗرﺳــيﺦ
الﺪيمقراﻃيــة هــﻮ الﻌﻨــ� اﻷﻛــ� ﺣســماً ﻓــﻲ ﺗﻄﻮيــر أداء ا�ــرأة ،وزيــادة ﻣســﺘﻮى ا�ﺸــارﻛة
السياﺳــية لﻬــا ،والﻮاقــﻊ أﻧــﻪ إذا ﻛاﻧــﺖ السياﺳــة ﺗﻌــﲏ الﺘﻮزيــﻊ الســﻠﻄﻮي لﻠقيــﻢ ،ﻓــﺈن ﻣﺰيــﺪاً
ﻣــﻦ إ�اك ا�ــرأة ﻓــﻲ ﻣراﻛــﺰ ﺻﻨــﻊ القــرار والسياﺳــة يﻌﻄــﻲ أهميــة ﺧاﺻــة ﻓــﻲ الــﺪول
الﻨاﻣيــة ،ﻷﻧــﻪ ﻣحــﻮر ﻋمﻠيــة الﺘﻨميــة لﻬــﺬه ا�ﺠﺘمﻌــات الــﱵ ﺗحﺘــاج الــﻰ ﺗمﻜــ� ا�ــرأة ﻓــﻲ
ا�ﺠــاﻻت ﻛاﻓــة )ﺗﻜاﻓــﺆ الﻔــرص ﻓــﻲ الحﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ الﻌمــﻞ ،الﺘﻌﻠيــﻢ ،الــﺰواج ،ا�ــ�اث،
ﺗســاوي اﻷﺟــﻮر بــ� الرﺟــال والﻨســاء .(...
ﺗﻮﺟــﺪ دراﺳــة قيمــة أﻋﺪهــا اﻻﺗحــاد الرب�اﻧــﻲ الﺪولــﻲ ﻋــام 1992ﻓــﻲ ﻣﻮﺿــﻮع الﻨســاء
والســﻠﻄة والسياﺳــة ،وردت اﻹﺷــارة إلــﻰ أن الﺘ�يــﻊ الﺪاﺧﻠــﻲ لــﻜﻞ الــﺪول ﺗقريﺒــاً يﺆﻛــﺪ
ﻋﻠــﻰ ﺣــﻖ ا�ــرأة ﻓــﻲ ال�ﺷــيﺢ واﻻﻧﺘﺨــاب ،وبــﺪون أي ﺗميــ� ﻋــﻦ الرﺟــﻞ.
وﻋﻠــﻲ الرﻏــﻢ ﻣــﻦ ذلــﻚ ﻻ ﺗــﺰال الﻨســاء يﻌاﻧــ� ﻣــﻦ الﺘﻔرقــة والﺘميــ� ﻓــﻲ ﻏالﺒيــة ا�ﺠﺘمﻌــات
لﻠﻌﺪيــﺪ ﻣــﻦ اﻷﺳــﺒاب اﻻﺟﺘماﻋيــة والثقاﻓيــة واﻻقﺘﺼاديــة ،وﻣــﻦ هﻨــا ﻛاﻧــﺖ الﺘﻮﺻيــة بﺘﺒــﲏ
ﻣﻔﻬــﻮم الﺘميــ� اﻹيﺠابــﻲ 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 ﺣــﱴ يﺘــﻢ ﺗحقيــﻖ الﺘــﻮازن الﻌــادل بيﻨﻬــﻦ وبــ� الرﺟــال ،ولقــﺪ
ﺳــﺒﻖ بــروز هــﺬا ا�ﻔﻬــﻮم ﻓــﻲ اﻻﺗﻔاقيــة 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 الحــاﻻت ،ولﺬلــﻚ يــرى أﻧﺼــار هــﺬا الﻨﻈــام أﻧــﻪ ليــﺲ ﻣــﻦ الﻌﺪالــة
ﻓــﻲ ﳾء أن يحــرم ﻧﺼــﻒ ا�ﺠﺘمــﻊ ﻣــﻦ الﺘمثيــﻞ ﻓــﻲ ا�ﺠالــﺲ الﻨيابيــة ﻋﻠــﻰ ﻛﻞ
ﻣســﺘﻮياﺗﻬا.
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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
ب -اﻋﺘﺒــار ﺗمثيــﻞ ا�ﺼالــﺢ الــﺬي يﻨﻄﻠــﻖ ﻣــﻦ ﺗﺼــﻮر الﻨﻈــام الســياﳼ 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 -اﻻﻋﺘﺒــار 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 باﻻقﺘــﺪاء يﻜمــﻦ بــﺪوره ﻓــﻲ زيــادة ا�ﺸــارﻛة السياﺳــية لﻠﻨســاء.

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

 ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻧــﺺ دﺳــﺘﻮري يﻨــﺺ ﻋﻠــﻰ ﺗﺨﺼيــﺺ ﻧســﺒة لﺘمثيــﻞ ا�ــرأة ﻓــﻲ ا�ﺠالــﺲوالﻠﺠــان اﻻﻧﺘﺨابيــة ﻓــﻲ الرب�ــان واﻷﺣــﺰاب والحﻜﻮﻣــة.
 ﻣــﻦ ﺧــﻼل القﻮاﻧــ� اﻻﻧﺘﺨابيــة الــﱵ ﺗﺨﺼــﺺ ﻧســﺒة ﺗﺼــﻞ إلــﻰ ) (%30) ،(%25أو) (%40ﺗمﻜــ� ا�ــرأة ﻣــﻦ الﻮﺻــﻮل إلــﻰ ﻣﻨﺼــﺐ اﻧﺘﺨابــﻲ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺗﺒــﲏ اﻷﺣــﺰاب
السياﺳــية لﻨﻈــام ﺗﺨﺼيــﺺ ﻣقاﻋــﺪ لﻠمــرأة.

ً
ﺃوﻻ :التﺠارﺏ اﻷﺟنﺒية
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رﻏــﻢ ﺗﻌــﺪد وﺗﻌقــﺪ اﻷﻧﻈمــة اﻻﻧﺘﺨابيــة ،إﻻ أن ﻧﻈــام الﺘمثيــﻞ الﻨســﱯ هــﻮ الﻨﻈــام الســاﺋﺪ
ﺣاليــاً ﻓــﻲ الــﺪول اﻻﺳــﻜﻨﺪﻧاﻓية بﺄﺷــﻜال ﻣﺨﺘﻠﻔــة ،ﻓﻬــﻮ اﻷﻛــ� اﺳــﺘﺠابة وﺷــﻔاﻓية لﻠﺘﻄــﻮرات
ا�ﺠﺘمﻌيــة والسياﺳــية ،ﻋﻠــﻰ الﻌﻜــﺲ ﻣــﻦ ﻧﻈــام اﻷﻏﻠﺒيــة ا�ﻄﻠقــة ذي الﻌﻀــﻮ الﻮاﺣــﺪ لــﻜﻞ
داﺋــرة وا�ﻨﺘــ� ﻓــﻲ بﻌــﺾ دول أوروبــا ﻛربيﻄاﻧيــا ،ﻓﻔــﻲ ال�ويــﺞ يﻮﺟــﺪ ﻧﻈــام الﺘمثيــﻞ
الﻨســﱯ ﺣســﺐ القﻮاﺋــﻢ الحﺰبيــة ،وﺗﺘﻨاﻓــﺲ اﻷﺣــﺰاب ﻋﻠــﻰ  165ﻣقﻌــﺪاً ،ويﺘــﻢ اﻧﺘﺨــاب 157
ﻋﻀــﻮاً بالقاﺋمــة الحﺰبيــة إلــﻰ ﺟاﻧــﺐ ﺛماﻧيــة ﻣقاﻋــﺪ ﺗﺨﺼــﺺ لﻠمﻌﻮقــ� ،وﻓــﻲ الﺪﻧمــارك
ﺗﻌﺘــرب القاﺋمــة اﻻﻧﺘﺨابيــة والﺘمثيــﻞ الﻨســﱯ همــا اﻷﺳــاس ،ويﺘﻨاﻓــﺲ ا�رﺷــحﻮن ﻋﻠــﻰ
ﺣﻮالــﻲ  179ﻣقﻌــﺪاً ،وﻓــﻲ ﻓﻨﻠﻨــﺪا يﻮﺟــﺪ ﻧﻈــام الﺘمثيــﻞ الﻨســﱯ ﺣســﺐ القﻮاﺋــﻢ الحﺰبيــة،
ويﺘﻨاﻓــﺲ اﻷﻋﻀــاء ﻋﻠــﻰ ﻣاﺋــﱵ ﻣقﻌــﺪ ،وﻓــﻲ أيســﻠﻨﺪا ﺗﺘﻨاﻓــﺲ القﻮاﺋــﻢ اﻻﻧﺘﺨابيــة ﻋﻠــﻰ
ﺛﻼﺛــة وﺳــﺘ� ﻣقﻌــﺪاً ،بيﻨمــا ﺗﺘﻨاﻓــﺲ القﻮاﺋــﻢ اﻻﻧﺘﺨابيــة ﻋﻠــﻰ ﺣﻮالــﻲ  349ﻣقﻌــﺪاً ،وﻓقــاً
لﻨﻈــام الﺘمثيــﻞ الﻨســﱯ ﻓــﻲ الســﻮيﺪ.
)(9) UNIFEM Report for many years ( 1990.1991.1992.1995/2001.2008.2010.2015
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
وﺗﺘﺸــابﻪ الــﺪول اﻻﺳــﻜﻨﺪﻧاﻓية ﻓــﻲ ارﺗﻔــاع ﻧســﺒة ﺗمثيــﻞ ا�ــرأة ﻓــﻲ الﻬيــاﻛﻞ ا�ﻨﺘﺨﺒــة ﺣيــﺚ
ﺗﺼــﻞ ﻧســﺒة الﻨســاء ﻓــﻲ الرب�ــان الســﻮيﺪي ﺣﻮالــﻲ ) (%40ﻣــﻦ ﺟمﻠــة اﻷﻋﻀــاء وﺗﺼــﻞ
إلــﻰ ) ،(%38) ،(%25) ،(%34) ،(%34ﻓــﻲ الﺪﻧمــارك وﻓﻨﻠﻨــﺪا وأيســﻠﻨﺪا وال�ويــﺞ ﻋﻠــﻰ
الﺘﻮالــﻲ.
 -2تجربة أوﻏندا في تخﺼيﺺ مقاعد للمرأة في الهياكل املنتخبة

ﻓــﻲ إﻃــار ﻣــا ﻧــﺺ ﻋﻠيــﻪ دﺳــﺘﻮر  1995ﻓــﺈن قاﻧــﻮن الحﻜﻮﻣــات ا�حﻠيــة الﺼــادر ﻓــﻲ ﻋــام
 1997قــﺪ 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 ﻷﻧــﻪ -وﻛمــا يقــرر رﺋيــﺲ الﺪولــة والحــﺰب يــﻮري ﻣﻮﺳــيﻔيﲏ -يﻀمــﻦ ويﺆﻣــﻦ ا�ســاهمة
الﺸــﻌﺒية الﻔﻌالــة لﻠﻨســاء ﻓــﻲ ﺳياﺳــات وﻣﻨاقﺸــات ا�ﺠﻠــﺲ ا�حﻠــﻲ.
 -3تجربة 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 ﻣﺠﻠــﴘ الرب�ــان الﻬﻨــﺪي وهمــا ﻣﺠﻠــﺲ الﺸــﻌﺐ
الﻬﻨﺪي)لــﻮك ﺳــابﻬا( وﻣﺠﻠــﺲ الﻮﻻيــات )راﺟيــا ﺳــابﻬا( ،وﻣمــا ﻻﺷــﻚ ﻓيــﻪ أن ا�ــرأة ﺗســﺘﻔيﺪ
ﻣــﻦ ﻧﻈــام الﺘﻌيــ� ا�ﺘﺒــﻊ ﻓــﻲ الرب�ــان الﻬﻨــﺪي ،وﺧاﺻــة ﻓــﻲ ﻣﺠﻠــﺲ الﻮﻻيــات ،وﻋﻠــﻲ
الرﻏــﻢ ﻣــﻦ ذلــﻚ ﻓــﺈن هﻨــاك ﻧقﺼــاً ﺷــﺪيﺪاً ﻓــﻲ ﺗمثيــﻞ ا�ــرأة ﻓــﻲ الرب�ــان الﻬﻨــﺪي بمﺠﻠســيﻪ،
وﻓــﻲ هــﺬا اﻹﻃــار بــﺪأت بﻌــﺾ اﻷﺣــﺰاب اﻻهﺘمــام بقﻀايــا ا�ــرأة ،وﻓــﻲ ﺗﻄﻮيــر أﺟﻨــﺪة
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
اﻹداريــة والقﻀاﺋيــة.
 -4تجربة بنجﻼديﺶ في تخﺼيﺺ مقاعد في الهياكل املنتخبة

ﺗــﻢ ﺗﻌﺪيــﻞ الﺪﺳــﺘﻮر ﻓــﻲ الﻌــام  1990وﺗﻀمــﻦ الﻨــﺺ ﻋﻠــﻰ ﺗﺨﺼيــﺺ  30ﻣقﻌــﺪاً لﻠﻨســاء
ﻓــﻲ الرب�ــان ل�ﺗﻔــﻊ بﺬلــﻚ ﻋــﺪد ﻣقاﻋــﺪ الرب�ــان ،وقــﺪ بــﺪأ الﻌمــﻞ بﻬــﺬا الﺘﻌﺪيــﻞ الﺪﺳــﺘﻮري
ﻣﻨــﺬ اﻧﺘﺨابــات ﻓربايــر 1991
ﺣيــﺚ ﺗــﻢ اﻻقــ�اع ﻋﻠــﻰ ا�قاﻋــﺪ الثﻼﺛــ� ،وﻓــاز الحــﺰب الﻮﻃــﲏ بـــ  28ﻣقﻌــﺪاً ﻣﻨﻬــا ،بيﻨمــا
ﻓــازت ﻣرﺷــحﺘان ﻣــﻦ ﺟمﻌيــة اﻹﺳــﻼم اليميﻨيــة با�قﻌﺪيــﻦ اﻵﺧريــﻦ.
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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
 -5التجربة األملاﻧية في تخﺼيﺺ مقاعد للمرأة في الهياكل اﻻﻧتخابية

)(10

أﻣــا بالﻨســﺒة لﻨﻈــام ﺗﺨﺼيــﺺ ﻣقاﻋــﺪ لﻠمــرأة ﻓــﻲ الرب�ــان اﻷ�اﻧــﻲ ﻓقــﺪ ﻃﺒــﻖ بﺸــﻜﻞ ﻏــ�
رﺳــمﻲ أو ﻣقــ� ،ﻓقــﺪ ﺗﺒﻨــﺖ اﻷﺣــﺰاب السياﺳــية هــﺬا الﻨﻈــام وﻓقــاً لﺘقﺪيــر ﻛﻞ ﺣــﺰب ،وﻋﻠــﻲ
الرﻏــﻢ ﻣــﻦ أن ﻧﻈــام ﺗﺨﺼيــﺺ ﻣقاﻋــﺪ لﻠمــرأة ﻏــ� ﻣقــ� ﻋﻠــﻰ ﻣســﺘﻮى الرب�ــان بمﺠﻠســيﻪ
ﺳــﻮاء اﻻﺗحــادي أو اﻹقﻠيمــﻲ) الﻮﻻيــات( إﻻ أن الﺘقاريــر اﻹﺣﺼاﺋيــة ﺗﺸــ� إلــﻰ زيــادة
ﻧســﺒة ﺗمثيــﻞ ا�ــرأة ﻓــﻲ الﻬيــاﻛﻞ اﻻﻧﺘحابيــة وﻓــﻲ الرب�ــان اﻻﺗحــادي ،وﻛان ﺣــﺰب الﺨــ�
أول اﻷﺣــﺰاب الــﺬي ﺗﺒــﲎ ﻧﻈــام ﺗﺨﺼيــﺺ ﻣقاﻋــﺪ لﻠمــرأة ،ﺣيــﺚ ﺧﺼــﺺ ﻧســﺒة )(%50
ﻣــﻦ ا�ﻨاﺻــﺐ القياديــة داﺧــﻞ الحــﺰب لﻠمــرأة ،وقــﺪ اﺗﺒــﻊ ﺣــﺰب اﻻﺷــ�اﻛية الﺪيمقراﻃيــة
ﻧﻔــﺲ الﻨســﺒة ،وﺗﺒــﲎ الحــﺰب اﻻﺷــ�اﻛﻲ الﺪيمقراﻃــﻲ ﻧســﺒة ) ،(%40أﻣــا 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 إﻧﺠيــﻼ ﻣــ�ﻛﻞ لرﺋاﺳــة
الــﻮزراء ﻓــﻲ أ�اﻧيــا أﻋﻄــﻰ قــﻮة إلــﻰ ﺣﻜﻮﻣــﻪ أ�اﻧيــا ﻓــﻲ رﺳــﻢ السياﺳــات الحﻜﻮﻣيــة ﻣــﻦ
ﺧــﻼل اﺗﺒــاع اﻻﺳــ�اﺗيﺠية لﺘﻨميــة ا�ــﻮارد الﺒ�يــة ﻻﺳــﺘقﻄاب ا�ﻬاﺟريــﻦ ﻣــﻦ الﻔﺌــة
الﻌمريــة لﻠﺸــﺒاب وﺗﻮزيﻌﻬــﻢ ﻋﻠــﻰ ا�ﻨاﻃــﻖ الﺠﻐراﻓيــة والﺼﻨاﻋيــة وﺗﻨﺒــﻮء ا�ســﺘقﺒﻞ ﻷن
ﺗﻌﺘــرب ا�اﻧيــا ﻣــﻦ الــﺪول الﻬرﻣــﻪ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺪى ا�ســﺘقﺒﻞ ﻣﺘﻮﺳــﻂ اﻷﻣــﺪ.
ً
ﺛاﻧيا :التﺠارﺏ العربية

)(11

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

يمﻜــﻦ الحﺪيــﺚ ﻋــﻦ الﺘﺠربــة ا��يــة ﻣــﻦ ﺛﻼﺛــة ﻣســﺘﻮيات ،ﻣﺠﻠــﺲ الﺸــﻌﺐ ،ﺣيــﺚ ﺻــﺪر
قــرار ﻣــﻦ رﺋاﺳــة الﺠمﻬﻮريــة بالقاﻧــﻮن رقــﻢ  21لﻌــام  1979بــﺄن ﺗقســﻢ ﺟمﻬﻮريــة ﻣــ�
الﻌربيــة إلــﻰ ﻣاﺋــة وﺳــﺖ وﺳــﺒﻌ� داﺋــرة اﻧﺘﺨابيــة ،وأن يﻨﺘﺨــﺐ ﻋــﻦ ﻛﻞ داﺋــرة اﻧﺘﺨابيــة
لﻌﻀﻮيــة ﻣﺠﻠــﺲ الﺸــﻌﺐ اﺛﻨــان يﻜــﻮن أﺣﺪهمــا ﻋﻠــﻰ اﻷقــﻞ ﻣــﻦ الﻌمــال والﻔﻼﺣــ� ،وذلــﻚ
باﺳــﺘثﻨاء ﺛﻼﺛــ� داﺋــرة يﻨﺘﺨــﺐ ﻋــﻦ ﻛﻞ ﻣﻨﻬــا ﺛﻼﺛــة أﻋﻀــاء يﻜــﻮن أﺣﺪهــﻢ ﻋﻠــﻰ اﻷقــﻞ ﻣــﻦ
الﻨســاء ،وﻋــﻼوة ﻋﻠــﻰ ذلــﻚ ﻓقــﺪ ﺳــمﺢ القاﻧــﻮن رقــﻢ  21لﻌــام  1979لﻠﻨســاء ﻓــﻲ ﻣــ� ﻛﻠﻬــا
أن يﺘﻨاﻓســﻦ ﻣــﻊ الرﺟــال ﻋﻠــﻰ ﺟميــﻊ ا�قاﻋــﺪ اﻷﺧــرى ﻣــﻊ ﻋــﺪم الســماح لﻠرﺟــال بالﺘﻨاﻓــﺲ
ﻋﻠــﻰ ا�قاﻋــﺪ ا�ﺨﺼﺼــة لﻠﻨســاء ،وذلــﻚ باﻹﺿاﻓــة إلــﻰ ﺣــﻖ رﺋيــﺲ الﺠمﻬﻮريــة ﻓــﻲ ﺗﻌيــ�
ﻋــ�ة أﻋﻀــاء �ﺠﻠــﺲ الﺸــﻌﺐ بيﻨﻬــﻢ ﺳــيﺪﺗان ﻋﻠــﻰ اﻷقــﻞ ،وﻧﺘيﺠــة لﺬلــﻚ زادت ﻧســﺒة
ﺗمثيــﻞ الﻨســاء ﻓــﻲ الرب�اﻧــات ا�ﺨﺘﻠﻔــة ،وأيﻀــا ﺻــﺪر قاﻧــﻮن بﺘﻌﺪيــﻞ قاﻧــﻮن اﻻﻧﺘﺨابــات
(10) Woman Quota In Germany, http//www.db-decision.de
)((11)) UNIFEM Report for many years ( 1990.1991.1992.1995/2001.2008.2010.2015
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ليﻠﻐــﻲ اﻻﻧﺘﺨابــات الﻔرديــة باﻷﻏﻠﺒيــة ا�ﻄﻠقــة ويحــﻞ ﻣحﻠﻬــا اﻻﻧﺘﺨابــات بالقاﺋمــة الﻨســﺒية،
وﻧــﺺ ﻋﻠــﻰ أن ﺗﺘﻀمــﻦ ﻛﻞ قاﺋمــة ﻓــﻲ الﺪواﺋــر ا�ﺒيﻨــة ﻋﻀــﻮاً ﻣــﻦ الﻨســاء ،ولﻜــﻦ ﺗــﻢ إﺻــﺪار
قاﻧــﻮن ﻓــﻲ الﻌــام  1986بﺈلﻐــاء 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  2014وقاﻧــﻮن ﻣﺠﻠــﺲ الﻨــﻮاب لﻌــام ،2014
ﺗــﻢ ﺗقســيﻢ ﻣقاﻋــﺪ ﻣﺠﻠــﺲ الﻨــﻮاب إلــﻰ 420 :ﻣقﻌ ـ ًﺪا لﻠﻨﻈــام الﻔــردي و  120ﻣقﻌ ـ ًﺪا لﻨﻈــام
القاﺋمــة  ..وﻓــﻲ ﻇــﻞ الﺘﻮزيــﻊ الﺠﺪيــﺪ لﻠﺪواﺋــر ﺿمﻨــﺖ ا�ــرأة ا��يــة بمﻮﺟــﺐ هــﺬا القاﻧــﻮن
 70ﻣقﻌــ ًﺪا ،و  56ﻣقﻌــ ًﺪا ﻋﻠــﻰ اﻷقــﻞ ﻋــرب القﻮاﺋــﻢ ا�ﺘﻨاﻓســة .ﻋــﺪد الﻨســاء ﻓــﻲ ﻣﺠﻠــﺲ
الﻨــﻮاب ﻋــام  75 ،2015اﻣــرأة ،ﻓﻀـ ًـﻼ ﻋــﻦ ﻧســﺒة الﺘﻌييﻨــات الــﱵ أقرهــا ﻣﺠﻠــﺲ الﻨــﻮاب
)وهــﻲ  14ﻣقﻌـ ًﺪا( وﻣــﻦ ﺛــﻢ أﺻﺒــﺢ ﻣﺠمــﻮع ﻣقاﻋــﺪ ا�ــرأة ﻓــﻲ الرب�ــان الﺠﺪيــﺪ  89ﻣقﻌـ ًﺪا.
أﻣــا بالﻨســﺒة لﻠمﺠالــﺲ ا�حﻠيــة بﺘﺸــﻜيﻼﺗﻬا ا�ﺨﺘﻠﻔــة ،وهــﻲ ا�ﺠالــﺲ ا�حﻠيــة لﻠمحاﻓﻈــات
ولﻠمراﻛــﺰ وا�ــﺪن ولﻸﺣيــاء والقــرى ،ولقــﺪ واﻛــﺐ هــﺬا الﺘﺨﺼيــﺺ الﻨــﺺ ﻋﻠــﻰ ﺗﺸــﻜيﻞ
ا�حﻠيــات بالﻨﻈــام الﻔــردي وهــﻮ الﻨﻈــام الــﺬي اﺳــﺘمر ﺣــﱴ ﻋــام 1983ليحــﻞ ﻣحﻠــﻪ ﻧﻈــام
القاﺋمــة الحﺰبيــة ا�ﻄﻠقــة ﺣــﱴ ﻋــام .1992

وقــﺪ أقــر الﺘﻌﺪيــﻞ اﻷﺧــ� بمقﺘــﴣ القاﻧــﻮن  84لﻌــام  1996اﻷﺧــﺬ بالﻨﻈــام الﻔــردي ﻣﻨﻔــرداً،
بﻌــﺪ أن ألﻐــﻰ الﻌمــﻞ بالقاﻧــﻮن رقــﻢ  43لﻌــام  1979ﻣﻨــﺬ ﻋــام  1984الــﺬي ﻛان يقــﴤ
بﺘﺨﺼيــﺺ ﻣقاﻋــﺪ لﻠمــرآة ﻓــﻲ ا�ﺠالــﺲ ا�حﻠيــة .أﻣــا بالﻨســﺒة �ﺠﻠــﺲ الﺸــﻮرى وﻋﻠــﻲ
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
اﻷﻋﻀــاء ﻣــﻦ ) (%3,30ﻋــام  1980الــﺬي ﺷــﻬﺪ ﺗﺸــﻜيﻞ أول ﻣﺠﻠــﺲ ،إلــﻰ ) (%4،7ﻓــﻲ
ﻣﺠﻠــﺲ  1992و) (%5,6ﻓــﻲ ا�ﺠﻠــﺲ اﻷﺧــ� ،1998وﺗﻌــﺰى هــﺬه الﺰيــادة إلــﻰ ارﺗﻔــاع
ﻧســﺒة الﻌﻀــﻮات ا�ﻌيﻨــات داﺧﻠــﻪ ،وهــﻮ ﻣــا يﻌﺘــرب أﺣــﺪ ﺗﺪابــ� ا�ســاﻋﺪة ا�ﺆﺳســية الــﱵ
ﺗﻬــﺪف إلــﻰ الﺘميــ� اﻻيﺠابــﻲ لﺼالــﺢ ا�ــرأة ،ﺣيــﺚ يقــﻮم رﺋيــﺲ الﺠمﻬﻮريــة بﺘﻌيــ� ُﺛﻠــﺚ
أﻋﻀــاء ا�ﺠﻠــﺲ.
ويثــﻮر الﺠــﺪل ﻓــﻲ ﻣــ� اﻵن 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 الــﱵ ﺗﺸــﻬﺪ ﺗميــ�اً واقﻌيــاً ﻋﻠــﻰ أﺳــاس الﻨــﻮع ،واﺳــﺘﺨﺪام هــﺬه اﻵليــة
ﺳــيﻜﻮن ﻣﺘﻮاﻓقــاً ﻣــﻊ اﺗﻔاقيــة القﻀــاء ﻋﻠــﻰ ﺟميــﻊ أﺷــﻜال الﺘميــ� ﺿــﺪ ا�ــرأة ،والــﱵ
ﺻادقــﺖ ﻋﻠيﻬــا ﻣــ� ﻋــام .1981
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يﻌﺘــرب الﻨﺼــﻒ اﻷول ﻣــﻦ ﻋقــﺪ الﺘســﻌيﻨيات بﺪايــة الﺘحســﻦ الﻨﻮﻋــﻲ؛ ﺣيــﺚ ﺗــﻢ إقــرار ﻣﺒــﺪأ
الحﺼــة )الﻜﻮﺗــا( بﺘﺨﺼيــﺺ ﻋــﺪد ﻣﻌــ� ﻓــﻲ الرب�ــان لﻠﻨســاء ،وهــﻲ ﻧســﺒة ) (%10أي 30
ﻣقﻌــﺪاً ﻋﻠــﻰ الﺼﻌيــﺪ الﻮﻃــﲏ ﻣــﻦ ﻣﺠمــﻮع الرب�ــان  325ﻋﻀــﻮاً ،وقــﺪ ﻓــازت ﻓــﻲ اﻻﻧﺘﺨابــات
الســابقة) أيﻠــﻮل  (2002ﺧمــﺲ ﻧســاء ﻓــﻲ الﺪواﺋــر اﻷﺧــرى ،ﺣيــﺚ أن الﻨﻈــام اﻻﻧﺘﺨابــﻲ ﻓــﻲ
ا�ﻐــرب يقــﻮم ﻋﻠــﻰ أﺳــاس الﺘمثيــﻞ الﻨســﱯ وﺗــﻢ ﺗقســيﻢ الﺒــﻼد إلــﻰ  92داﺋــرة اﻧﺘﺨابيــة
بمﻌــﺪل ) (4-3ﻣقاﻋــﺪ لــﻜﻞ داﺋــرة .وبﻬــﺬا أﺻﺒــﺢ ﻋــﺪد الﻨســاء ﻓــﻲ الرب�ــان ا�ﻐربــﻲ 35
ﺳــيﺪة أي ﻣــا ﻧســﺒﺘﻪ ) .(%10,8وﺗمــﺖ اﺿاﻓــة ﻓقــرة ﻓــﻲ الﺪﺳــﺘﻮر ﺗﺘﻀمــﻦ ﻣﻨــﻊ رﺟــال
الﺪيــﻦ ﻣــﻦ ا�ﺸــارﻛة بالﻌمــﻞ الســياﳼ ﻓــﻲ .2016
 - 3تجربة األردن في تخﺼيﺺ مقاعد للمرأة في الهياكل املنتخبة

ﺗﺒﻨــﺖ الﻌﺪيــﺪ ﻣــﻦ ا�ﺆﺳســات الﻨســاﺋية وﻣﻨﻈمــات ا�ﺠﺘمــﻊ ا�ﺪﻧــﻲ ا�ﻌﻨيــة بقﻀايــا
الﺪيمقراﻃيــة وﺣقــﻮق اﻹﻧســان واﻷﺣــﺰاب السياﺳــية ﻣﺬﻛــرة ﻣﻄالــﺐ ﺗﻀمﻨــﺖ ﻣــا يﻠــﻲ:
أوﻻً :إﻋــادة الﻨﻈــر ﻓــﻲ القاﻧــﻮن اﻻﻧﺘﺨابــﻲ لﻌــام  ،1995باﻋﺘمــاد "الﻨﻈــام ا�ﺨﺘﻠــﻂ"
الــﺬي يﺠمــﻊ بــ� ﻧﻈــام الﺪواﺋــر الﻔرديــة والﺘمثيــﻞ الﻨســﱯ ،وزيــادة ﻋــﺪد ﻣقاﻋــﺪ ا�ﺠﻠــﺲ
الﺘ�يﻌﻲ)الرب�ــان(.
ﺛاﻧيــا :اﺗﺨــاذ ﺗﺪابــ� ﻣﺆقﺘــة ﺗﻀمــﻦ ﻣﺸــارﻛة ﻣﻨﺼﻔــة لﻠﻨســاء بﺘﺨﺼيــﺺ ﺣﺼــة ﻣــﻦ ا�قاﻋــﺪ
ً
ﻓــﻲ ا�ﺠﻠــﺲ )ﻛﻮﺗــا ﻣﻔﺘﻮﺣــة( ﺣــﺪ أدﻧــﻰ ) ،(%20ﻛﺨﻄــﻮة باﺗﺠــاه ا�ســاواة ،ﺣيــﺚ يﺘيــﺢ
هــﺬا اﻹﺟــراء ﻣﺠــاﻻْ لﻠﺘﻨاﻓــﺲ بــ� الﻨســاء ﻋﻠــﻰ ا�قاﻋــﺪ ا�ﺨﺼﺼــة ﺗحــﺖ روابــﻂ اﺟﺘماﻋيــة
واقﺘﺼاديــة ﻣﺘﻜاﻓﺌــة ﻧســﺒياً.

ﺛالثًــا :ﺣــﺚ اﻷﺣــﺰاب والقــﻮى السياﺳــية ا�ﺸــارﻛة ﻓــﻲ اﻻﻧﺘﺨابــات ﻋﻠــﻰ أن ﺗﺘﻀمــﻦ قاﺋمــة
ﻣرﺷــحيﻬا ﻧســﺒة ﻻ ﺗقــﻞ ﻋــﻦ ) (%30ﻣــﻦ 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 اﻻﻧﺘﺨــاب بقاﻧــﻮن ﻣﻌــﺪل رقــﻢ ) (11لســﻨة  2003لﺘﺨﺼيــﺺ ) (6ﻣقاﻋــﺪ ﻛحــﺪ أدﻧــﻰ
لﺘﺘﻨاﻓــﺲ ﻋﻠيﻬــا الﻨســاء ،إلــﻰ ﺟاﻧــﺐ الحــﻖ ﻓــﻲ ا�ﻨاﻓســة ﻋﻠــﻰ ا�قاﻋــﺪ اﻷﺧــرى ﻛاﻓــة ،وقــﺪ
ﻓــازت ﺳــﺖ ﺳــيﺪات.
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ﺗﻀمــﻦ الﺪﺳــﺘﻮر الﻌراقــﻲ لﻌــام  2005اﺗﺒــاع ﻧﻈــام الﻜﻮﺗــا لﺘﺨﺼيــﺺ ﻧســﺒة ﻣقاﻋــﺪ لﻠﻨســاء
ﻻ ﺗقــﻞ ﻋــﻦ ).(%25
إن الﺠمﻌيــة الﻮﻃﻨيــة ﺿمــﺖ  86اﻣــرأة أي ﺣﻮالــﻲ ) (%31ﻣــﻦ ﻣﺠمــﻮع أﻋﻀاﺋــﻪ الﺒالﻐــ�
275؛ ﻓــﺈن ﻣﺠﻠــﺲ الﻨــﻮاب الحالــﻲ يﻀــﻢ  75اﻣــرأة أي ﺣﻮالــﻲ ) (%27ﻣــﻦ ﻣﺠمــﻮع
اﻷﻋﻀــاء .ﺛــﻢ ﺗراﺟﻌــﺖ ﻧســﺒة الﻨســاء ﻓــﻲ ﻣﺠﻠــﺲ الﻨــﻮاب الحالــﻲ إلــﻰ ) (%25رﻏــﻢ وﺟــﻮد
 85اﻣــرأة ﻓــﻲ ا�ﺠﻠــﺲ ا�ﻜــﻮن ﻣــﻦ  325ﻧاﺋﺒــاً ،وﻋــﺪد الﻮزيــرات واﺣــﺪة ﻓقــﻂ ﺗﺸــﻐﻞ وزارة
الﺼحــة ،أﻣــا ﻓــﻲ إقﻠيــﻢ ﻛردﺳــﺘان ﻓقــﺪ بﻠــﻎ ﻋــﺪد الﻨســاء الرب�اﻧيــات ) (29ﻣــﻦ أﺻــﻞ )(111
ﻋﻀــﻮاً ﻣــﻦ أﻋﻀــاء ﻣﺠﻠــﺲ الﻨــﻮاب الﻜردﺳــﺘاﻧﻲ ،وهــﻲ ﻧســﺒة ﺗقــارب الـــ ) (%25ا�قــرة ﻓــﻲ
الﺪﺳــﺘﻮر الﻌراقــﻲ ،وقــﺪ ﺗﻮلــﺖ ا�ــرأة الﻜرديــة ) (3ﺣقاﺋــﺐ وزاريــة ﻣــﻦ ﻣﺠمــﻮع ) (42ﺣقيﺒــة
ﻓــﻲ اﻻقﻠيــﻢ وﻋﻠــﻲ الرﻏــﻢ ﻣــﻦ ﺗﻮاﺿــﻊ هــﺬا الرقــﻢ ،ولﻜﻨﻬــا اﻋﺘﻠــﺖ الﻜثــ� ﻣــﻦ ا�ﻨاﺻــﺐ
اﻻداريــة والسياﺳــية والﺘﻌﻠيميــة ا�ﻬمــة ﺣيــﺚ أﺻﺒحــﺖ الﻨســاء ﻣﻮﺟــﻮدات ﻓــﻲ ﻛﻞ ﻣــﻜان
ﺗقريﺒــا.
ﻣــﻦ ﻣراﻛــﺰ الســﻠﻄة
ً

إن ﺛقــﻞ الﺠاﻧــﺐ اﻷﻣــﲏ ﺟﻌــﻞ ﻣــﻦ الﺼﻌﻮبــة ﻋﻠــﻰ ا�ــرأة الﺘحــرك ﻹﺛﺒــات ﻛياﻧﻬــا ﺳياﺳــياً
وقياديــاً إﺿاﻓــة إلــﻰ اﻻﻏﺘيــاﻻت والﺘﻬﺪيــﺪات الــﱵ ﻧالــﺖ ا�حاﻣيــات والﻄﺒيﺒــات واﺳــاﺗﺬة
الﺠاﻣﻌــات ،ﻣمــا ﺣــﺪ ﻣــﻦ بــروز الﻜثــ� ﻣﻨﻬــﻦ ،ﺣيــﺚ ﻻ ﺗــﺰال ا�ــرأة ﻣﻐيﺒــة داﺧــﻞ ا�ﺆﺳســات
الﺘﻨﻔيﺬيــة ،وﻣﺠﻠــﺲ القﻀــاء اﻷﻋﻠــﻰ والرﺋاﺳــات الثــﻼث واﻷﺣــﺰاب السياﺳــية ﻋــﻦ ﺗقﻠــﺪ
ا�ﻨاﺻــﺐ القياديــة ا�ﻬمــة ﻻن الﺘمــ� بســﺒﺐ الﺠﻨــﺲ وا�حاﺻﺼــة ﻣــا زاﻻ يﺨيمــان ﻋﻠــﻰ
هــﺬا الﻮاقــﻊ.
ﻣمــا ﺳــﺒﻖ ﻧﺘﻮﺻــﻞ إلــﻰ أن اﺗﺒــاع ﻧﻈــام الﻜﻮﺗــا ﻓــﻲ بﻌــﺾ الحــاﻻت الﺪوليــة يﺘمثــﻞ وﻓــﻖ
اﻵﺗــﻲ:

إلــﻰ ارﺗﻔــاع ﻧســﺒة ﺗﻮاﺟــﺪ ا�ــرأة ﻓــﻲ ا�ﺠالــﺲ ا�ﻨﺘﺨﺒــة) ﻣﺠالــﺲ الﻨــﻮاب( ﻋﻠــﻰ ﻧحــﻮ
وﺻﻠــﺖ ﻣﻌــﻪ ﻧســﺒة ﺗﻮاﺟﺪهــا -وﻓقــاً لﺘقﺪيــرات ﺗقريــر الﺘﻨميــة الﺒ�يــة لﻌــام  2008إلــﻰ
) (%33،6ﻓــﻲ ﻓﻨﻠﻨــﺪا (%33) ،بالﺪﻧمــارك ) (%28،3) ،(%28،4ﻓــﻲ هﻮلﻨــﺪا ،و)(%25،5
ﻓــﻲ أ�اﻧيــا (%25،4) ،ﻓــﻲ أيســﻠﻨﺪا ،و) (%40،4ﻓــﻲ الســﻮيﺪ ،و) (%36،4ﻓــﻲ ال�ويــﺞ،
و) (%25ﻓــﻲ ﻣﻮزﻣﺒيــﻖ (%23،75) ،ﻓــﻲ ﺟﻨــﻮب إﻓريقيــا (%26،5) ،ﻓــﻲ ﻓيﺘﻨــام ،و)(%13،3
ﻓــﻲ الﻮﻻيــات ا�ﺘحــﺪة اﻷﻣريﻜيــة ،و) (%40،6ﻓــﻲ اليابــان (%25)،الﻌــراق.
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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
الﻔﺼﻞ الﺜاﻧﻲ
واﻗﻊ اﳌرﺃﺓ يف ﲨﻬﻮرﻳة العراﻕ
اﳌﺒﺤﺚ اﻷول :ﲨﻬﻮرﻳة العراﻕ
ﺟمﻬﻮريــة الﻌــراق ﺗقــﻊ ﻓــﻲ قــارة أﺳــيا ،الﻌاﺻمــة هــﻲ بﻐــﺪاد ويﺒﻠــﻎ ﻋــﺪد الﻨﻔــﻮس 35
ﻣﻠيﻮﻧــاً ،والﻠﻐــة الرﺳــمية هــﻲ الﻌربيــة والﻜرديــة ،والﺪياﻧــة هــﻲ اﻹﺳــﻼم ،ﻧﻈــام الحﻜــﻢ
ﻓيﻬــا رﺋــاﳼ يﺘــﻢ ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻻﻧﺘﺨابــات الــﱵ ﺗﺠــري ﻛﻞ أربــﻊ ﺳــﻨﻮات ،ﺗﺘﻜــﻮن ﻣﺆﺳســات
ﺟمﻬﻮريــة الﻌــراق ﻣــﻦ رﺋاﺳــة الﺠمﻬﻮريــة ورﺋاﺳــة الــﻮزراء وﻣﺠﻠــﺲ الﻨــﻮاب وﻣﺠﻠــﺲ
القﻀــاء اﻷﻋﻠــﻰ ،وﻣــﻦ ﺧــﻼل الﺘقريــر الســﻨﻮي الﺼــادر ﻋــﻦ وزارة الﺘﺨﻄيــﻂ الﻌراقيــة لﻌــام
 ، 2015يﺘﻮﺿــﺢ لﻨــا ﻣــا يﻠــﻲ:
 -1ﻛﺸــﻔﺖ وزارة الﺘﺨﻄيــﻂ ﻋــﻦ اﻧﺨﻔــاض الﻨمــﻮ الســﻜاﻧﻲ ﻓــﻲ الﻌــراق إلــﻰ )(%2.8
لســﻨة  2015بﻌــﺪ أن ﻛان) (%3لﻠمــﺪة " ،"2007-1997وارﺗﻔــاع ﻓــﻲ ﻣﻌــﺪﻻت
اﻷﻋمــار ،ﻣقابــﻞ ) (%49لﻠﻨســاء ﻣقابــﻞ ).(%51
 -2بﻠــﻎ ﻋــﺪد ﺗﻌــﺪاد الســﻜان ) (35ﻣﻠيــﻮن ﻧســمة لﻌــام  ،2015وأن ﻧســﺒة الﺬﻛــﻮر )،(%51
ﻓيمــا بﻠﻐــﺖ ﻧســﺒة اﻻﻧــاث ) ،(%49وقــﺪ بﻠﻐــﺖ ﻧســﺒة الســﻜان ﻓــﻲ ا�ﻨاﻃــﻖ الح�يــة
) (%69وا�ﻨاﻃــﻖ الريﻔيــة ) ،(%31وبﻠــﻎ ﻣﻌــﺪل ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﻋــﺪد أﻓــراد اﻷ�ة وﻋﻠــﻰ
ﻣســﺘﻮى الﻌــراق ) ،(6.2ﻣﻨﻬــا ) (5.9ﻓــﻲ ا�ﻨاﻃــﻖ الح�يــة و) (6.2ﻓــرد ﻓــﻲ ا�ﻨاﻃــﻖ
الريﻔية.
 -3الﻔﺠــﻮة بــ� الﺠﻨســ� بﻠﻐــﺖ ) (1.8وﺗﺒــﺪو ﺛابﺘــة لﻠســﻨﻮات اﻷﺧــ�ة ،وأن الﻌﻮاﻣــﻞ
الــﱵ أﺛــرت ﻋﻠــﻰ ﺗﻔــﻮق أﻋــﺪاد الرﺟــال ﻋﻠــﻰ الﻨســاء هــﻲ ﺣﺼيﻠــة ﻣﺆﺛــرات ﻣﻨﻬــا
الــﻮﻻدات والﻮﻓيــات والﻬﺠــرة ،ﻓﺘﺘﻔــاوت هــﺬه الﻔﺠــﻮة باﺧﺘــﻼف ﺗﻠــﻚ ا�ﺆﺛــرات،
ﻣﻮﺿحــاً أن "ﻧســﺒة الســﻜان ﻋﻠــﻰ ﻣســﺘﻮى الحــ� أﻋﻠــﻰ ﻣــﻦ الريــﻒ لﻜــﻦ ﻧســﺒة
الرﺟــال والﻨســاء ﻣﺘســاوية ﺳــﻮاء ﻓــﻲ الحــ� أو الريــﻒ لﻌاﻣــﻲ  2014و ."2015
 -4إن ا�ــرأة ﻓــﻲ الريــﻒ ﺗــ�أس اﻷ� بﻨســﺒة ) (%16وﻓــﻲ الحــ� ) ،(%19وهــﺬا
يﻌﻜــﺲ ﺣﺠــﻢ اﻷﻋﺒــاء ا�ﻠقــاة ﻋﻠــﻰ ﻋاﺗقﻬــا وﺗحمــﻞ ﺛقــﻞ ال�بيــة وإدارة أﻣــﻮر اﻷ�ة.
 -5إن ﻣﻌــﺪل الﻌمــر ا�ﺘﻮقــﻊ لــﺪى الﻨســاء والرﺟــال ﻓــﻲ الﻌــراق ارﺗﻔــﻊ بمﻌــﺪل )(9.5
ﻧقﻄــة ﺧــﻼل ا�ــﺪة ) (2015-1990إذ بﻠــﻎ الﻌمــر ا�ﺘﻮقــﻊ ﻋﻨــﺪ الــﻮﻻدة ﻋــام 2015
) (69ﺳــﻨة لﻠرﺟــال و) (71ﺳــﻨة لﻠﻨســاء ،وبﺬلــﻚ ﻓــﺈن الﻌمــر ا�ﺘﻮقــﻊ ﻋﻨــﺪ الﻨســاء
أﻋﻠــﻰ ﻣــﻦ الرﺟــال ،وهــﺬا ﻣــﺆ� يﻌﻜــﺲ ﺗحســﻦ الحالــة الﺼحيــة ﻓــﻲ الﻌــراق.
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 - 6الــﺰواج ا�ﺒﻜــر باﻋﺘﺒــاره ﻣــﻦ الﻈﻮاهــر الﺸــاﺋﻌة ﻓــﻲ ا�ﺠﺘمــﻊ الﻌراقــﻲ وبﺸــﻜﻞ ﺧــاص
ﻋﻨــﺪ ا�ﺠﺘمــﻊ الريﻔــﻲ ،ﻣﺒيﻨــاً أن ﻧســﺒة الﻔﺘيــات ا��وﺟــات بﻌمــر أقــﻞ ﻣــﻦ )(15
ﺳــﻨة ﻋﻠــﻰ ﻣســﺘﻮى الﻌــراق بﻠﻐــﺖ  5.5وﻓــﻲ ا�ﻨاﻃــﻖ الح�يــة  (%5وهــﻲ أقــﻞ ﻣــﻦ
ا�ﻨاﻃــﻖ الريﻔيــة ،أﻣــا ﻋﻠــﻰ ﻣســﺘﻮى ا�حاﻓﻈــات ﻓــان ﻣحاﻓﻈــة ﻣيســان ﺗﻌــﺪ ﻣــﻦ أﻋﻠــﻰ
ا�حاﻓﻈــات ﻓــﻲ ﺗﺰويــﺞ الﻔﺘيــات بﻌمــر أقــﻞ ﻣــﻦ ) (15ﺳــﻨة ﺣيــﺚ بﻠﻐــﺖ ).(%11
 -7إن ﻣﺘﻮﺳــﻂ الﻌمــر ﻋﻨــﺪ الــﺰواج اﻷول يﺒﻠــﻎ ) (25ﺳــﻨة ،وﻛان بــ� الﺬﻛــﻮر) (26ﺳــﻨة
واﻹﻧــاث ) (23ﺳــﻨة وﻓــﻲ ا�ﻨاﻃــﻖ الريﻔيــة بﻠــﻎ ) (24ﺳــﻨة ،وﻓــﻲ ا�ﻨاﻃــﻖ الح�يــة
) (25ﺳــﻨة ،ﻣمــا يــﺪل ﻋﻠــﻰ أن ا�ﻨاﻃــﻖ الريﻔيــة ي�وﺟــﻮن بﻌمــر أقــﻞ ﻣــﻦ ا�ﻨاﻃــﻖ
الح�يــة  ،ﻓيمــا بﻠــﻎ ﻣﻌــﺪل الﻄــﻼق ﺳــﻨة  2012ﻓــﻲ الﻌــراق ﻣﻄﻠقــ� لــﻜﻞ ألــﻒ
ﻣــﻦ الســﻜان ،وبﻠــﻎ ﻣﻌــﺪل الــﺰواج ) (7لــﻜﻞ ألــﻒ ﻣــﻦ الســﻜان إلــﻰ أن ﻧســﺒة الســﻜان
ا�راهقــ� والﺸــﺒاب لﻠﻔﺌــة الﻌمريــة ) (19-10ﺷــﻜﻠﺖ) 23ﻓــﻲ ا�اﺋــة ﻣــﻦ الســﻜان
لســﻨة  2015ﻣﻨﻬــﻢ ) (23.5ﻓــﻲ ا�اﺋــة ﻣــﻦ الﺬﻛــﻮر واﻹﻧــاث ) (%23ﻓــﻲ ﺣــ� بﻠﻐــﺖ
ﻧســﺒة ) (%20ﻣــﻦ الســﻜان لﻠﻔﺌــة الﻌمريــة ) (24-15ﺳــﻨة.
اﳌﺒﺤﺚ الﺜاﻧﻲ :واﻗﻊ اﳌرﺃﺓ و التعﻠيﻢ
إن ﺣــﻖ الﺘﻌﻠيــﻢ ا�ﺠاﻧــﻲ ﻛﻔﻠــﻪ الﺪﺳــﺘﻮر الﻌراقــﻲ ﻣﻨــﺬ  1925وإلــﻰ يﻮﻣﻨــا هــﺬا ولــﻜﻼ
الﺠﻨســ� ،ﻛان الﺘحــاق اﻹﻧــاث بالﺘﻌﻠيــﻢ الﻌالــﻲ ﻣﻨــﺬ ا�راﺣــﻞ اﻷولــﻰ لﺘﺄﺳــيﺲ الﻜﻠيــات،
ﺗﺄﺳســﺖ ﻛﻠيــــة الﻄــــﺐ ﻓــــﻲ ﻋــــام  1927والﺘـحـقـــﺖ أول ﻓﺘــــاة لﻠـﺪراﺳـــة ﻓيﻬــا ﻓــﻲ ﻋــام
)ﺣاليــا ﺗســمﻰ ﻛﻠيــة
 ،1934-1933وﻛﺬلــﻚ قﺒﻠــﺖ أول ﻓﺘــاة لﻠﺪراﺳــة ﻓــﻲ ﻛﻠيــة الحقــﻮق
ً
القاﻧــﻮن ( ﻓــﻲ ﻋــام  ،1936ﺳــﺠﻠﺖ ﺛماﻧــﻲ ﻃالﺒــات لﻠﺪراﺳــة ﻓــﻲ دار ا�ﻌﻠمــ� الﻌالــﻲ ﻓــﻲ
ﻋــام  .1938-1937ﺛــﻢ اﻓﺘﺘحــﺖ ﻛﻠيــة ا�ﻠﻜــة ﻋاليــة لﻠﺒﻨــات ﻓــﻲ ﻋــام  1945ﻹﻋــﺪاد ﻣﺪرﺳــات
�ــﺪارس الثاﻧﻮيــة لﻠﺒﻨــات .وﻹﺗاﺣــة ﺣــﻖ اﻻلﺘحــاق بالﺘﻌﻠيــﻢ الﻌالــﻲ لﻠﻔﺘيــات الﻼﺗــﻲ ﺗحــﻮل
الﺘقاليــﺪ الﻌاﺋﻠيــة دون الﺘحاقﻬــﻦ بالﻜﻠيــات ا�ﺨﺘﻠﻄــة ،ولــﻢ ﺗﻜــﻦ ﻛﻠيــة الﺒﻨــات بﺪي ـﻼً ﻋــﻦ
الﻜﻠيــات ا�ﺨﺘﻠﻄــة.
بﻠــﻎ ﻋــﺪد الﻄالﺒــات ﻓــﻲ ﻣرﺣﻠــة الﺘﻌﻠيــﻢ الﻌالــﻲ  963ﻃالﺒــة ﻓــﻲ ﻋــام  ،1952ﺛــﻢ إزداد
إلــﻰ  1387ﻃالﺒــة ﻓــﻲ ﻋــام  1958واﺳــﺘمرت اﻷﻋــﺪاد بالﺰيــادة ﻓــﻲ الســﻨﻮات الﻼﺣقــة،
وأﺻﺒحــﺖ ﻣﺆﺳســات الﺘﻌﻠيــﻢ الﻌالــﻲ ﺗمــﻮل ا�ﺠﺘمــﻊ بﺨريﺠــات يحمﻠــﻦ ﺷــﻬادات أوليــة
وﻋﻠيــا وﻣﺆهــﻼت لﻠﻌمــﻞ ﻓــﻲ ﻣﺠــاﻻت ﻛثــ�ة.
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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮاﻓر ا�ﻌﻠﻮﻣات ﻣﻦ داﺋرة الﺒحﺚ والﺘﻄﻮير ﺣﺼﻠﻨا ﻋﻠﻰ ﻣا يﺄﺗﻲ:

 -1ﻧســﺒة الﻨســاء ﺗﺒﻠــﻎ ﻓــﻲ الﺪراﺳــات (%44) :اﻷوليــة و) (%47ا�اﺟســﺘ� و)(%36
لﻠﺪﻛﺘــﻮراه.

 -2ﺗمثــﻞ ﻧســﺒة ) (%26.1بﻌثــات و ) (%16.7زﻣــاﻻت و) (%23ﺗﻄﻮيــر قــﺪرات
الﺘﺪريســي� ﺧــارج الﻌــراق ﻓــﻲ ﻋــام  2014و) (%20ﻓــﻲ ﻋــام .2015

 -3وﻓﻖ اﻷلقاب الﻌﻠمية ﺗﻜﻮن ﻧسﺒة الﻨساء ).(%34.6

 -4الﻌاﻣﻼت ﻓﻲ ا�ﻠحقيات الثقاﻓية بﻠﻎ ).(%15

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

ﻛمــا ﺗــﻢ ﺗﻌيــ� اﻷﻛاديميــة ﺻﺒــا ﻋﺪﻧــان رﺋيســة لﺠاﻣﻌــة ﺗﻜريــﺖ ،إن اﻷﺳــﺘاذ ا�ســاﻋﺪ
الﺪﻛﺘــﻮرة ﺻﺒــا ﻋﺪﻧــان ﻣــﻦ ﻣﻮاليــﺪ  ،1974ﺣﺼﻠــﺖ ﻋﻠــﻰ بﻜالﻮريــﻮس هﻨﺪﺳــة ﻛيمياويــة
ﻣــﻦ ﺟاﻣﻌــة ﺗﻜريــﺖ ﻋــام  ،1996وﺷــﻬادة ا�اﺟســﺘ� ﻓــﻲ الﻬﻨﺪﺳــة الﻜيمياويــة ﻣــﻦ ﺟاﻣﻌــة
ﺗﻜريــﺖ أيﻀــا ﻋــام  ،1999ﺛــﻢ دﻛﺘــﻮراه هﻨﺪﺳــة ﻛيمياوية/ﺗﺼميــﻢ ﻣﻔاﻋــﻼت -ﻣــﻦ الﺠاﻣﻌــة
الﺘﻜﻨﻮلﻮﺟيــة ﻋــام  ،2006ﻓيمــا ﺣﺼﻠــﺖ ﻋﻠــﻰ ﺷــﻬادة ﻣــا بﻌــﺪ الﺪﻛﺘــﻮراه ﻓــﻲ هيﺪرودايﻨمــﻚ
ا�ﻔاﻋــﻼت الﺒ�وﻛيمياويــة ﻣــﻦ ﺟاﻣﻌــة ﻣيســﻮري لﻠﻌﻠــﻮم والﺘﻜﻨﻮلﻮﺟيــا ﻓــﻲ الﻮﻻيــات
ا�ﺘحــﺪة اﻷﻣريﻜيــة ﻋــام  ، 2012ﺣيــﺚ ارﺗﻔﻌــﺖ ﻧســﺒة القيــادات الﺘﻌﻠيميــة الﻨســﻮية بﺸــﻜﻞ
ﻛﺒــ� ﻛمــا ارﺗﻔــﻊ ﻋــﺪد ﻋميــﺪات الﻜﻠيــات ﻣــﻦ  10ﻋميــﺪات إلــﻰ أﻛــ� ﻣــﻦ  35ﻋميــﺪة ﻛﻠيــة،
ﻓﻀـ ًـﻼ ﻋــﻦ ﺗﻌيــ� ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﻷﻛاديميــات الﻌراقيــات ﻛمســاﻋﺪات لرؤﺳــاء ﺟاﻣﻌــات وﻣﺪيــرات
�راﻛــﺰ بحثيــة.
اﳌﺒﺤﺚ الﺜالﺚ :اﳌرﺃﺓ والﻘاﻧﻮﻥ
إذا ﺗﻔحﺼﻨــا الﺪﺳــاﺗ� الﻌراقيــة بــﺪءاً بالقاﻧــﻮن اﻷﺳــاﳼ ) (1925وﺣــﱴ الﺪﺳــﺘﻮر الﺪاﺋــﻢ
ﺟميﻌــا قــﺪ ﻧﺼــﺖ ﻋﻠــﻰ ا�ســاواة بــ� ﺟميــﻊ ا�ﻮاﻃﻨــ� بﻐــﺾ
الــﺬي اقــر ﻋــام  2005ﻧﺠﺪهــا
ً
الﻨﻈــر ﻋــﻦ الﺠﻨــﺲ أو الﻌــرق أو الﻠﻐــة أو الﺪيــﻦ أو القﻮﻣيــة .إﻻ أﻧﻬــا ﺟميﻌــا ﻓيمــا ﻋــﺪا قاﻧــﻮن
إدارة الﺪولــة لﻠمرﺣﻠــة اﻻﻧﺘقاليــة ،لــﻢ ﺗﻀــﻊ آليــة لﺘﻔﻌيــﻞ هــﺬه ا�ســاواة )] .([10وهــﻲ اﻵليــة
الــﱵ اﻣﺘــﺪت إلــﻰ الﺪﺳــﺘﻮر الﺪاﺋــﻢ ﻋــرب ا�ــادة ) /(47رابﻌــا والــﱵ ﻧﺼــﺖ ﻋﻠــﻰ أن »يســﺘﻬﺪف
قاﻧــﻮن اﻻﻧﺘﺨابــات ﺗحقيــﻖ ﻧســﺒة ﺗمثيــﻞ لﻠﻨســاء ﻻ ﺗقــﻞ ﻋــﻦ الربــﻊ ﻣــﻦ أﻋﻀــاء ﻣﺠﻠــﺲ
الﻨــﻮاب« واﻋﺘــربت هــﺬه الﻜﻮﺗــا  Quotaﻣﻜســﺒاً لﻠمــرأة الﻌراقيــة وﺧﻄــﻮة ﻣﻬمــة ﻓــﻲ اﺗﺠــاه
ﺣﺼﻮلﻬــا ﻋﻠــﻰ ا�ﺸــارﻛة الﻔﻌﻠيــة ﻓــﻲ ﺟميــﻊ الســﻠﻄات ودواﺋــر ﺻﻨاﻋــة القــرار.
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 -1تحقيﻖ 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 اﻷﻛــ� أهمية،
والــﱵ ﺗﺼﻨــﻊ ﺟﻮهــر ﺗمــ�ه ﻋــﻦ ﻧﻈريــات الﻨمــﻮ اﻻقﺘﺼــادي وﻧﻈريــات الﺘﻨميــة الﺘقﻠيﺪيــة.
ويرﻛــﺰ ﻋﻠــﻰ ﺗﻜاﻓــﺆ الﻔــرص ،ﻋﻠــﻰ الﻮﺳــاﺋﻞ وا�ﺪﺧــﻼت ﻻ ﻋﻠــﻰ الﻨﺘاﺋــﺞ وا�ﺨرﺟــات ،ويﻠــ�م
بمﺒــﺪأ ﺗحميــﻞ الﻔــرد ﻣســﺌﻮلية اﻻﺳــﺘﻔادة ﻣﻨﻬــا ،وذلــﻚ ﻛــﻲ ﻻ يﺄﺗــﻲ ا�ﻔﻬــﻮم ﻣﺘﻌارﺿــا
ﻣــﻊ ا�يــﻞ الســاﺋﺪ ﻧحــﻮ ﺗقﻠيــﺺ دور الﺪولــة بﻮﺻﻔــﻪ ﻣســﺌﻮﻻ ً ﺷــﺒﻪ ﺣــ�ي ﻋــﻦ ﺗﺄﻣــ�
الحاﺟــات اﻷﺳاﺳــية وﺗﺄﻣــ� الﻌﺪالــة .إﻻ أن ﻣﻔﻬــﻮم الﻌﺪالــة  ،ﻣــﻊ ﻣحﺪوديــة اﻋﺘﺒــاره ﻛﺘﻜاﻓــﺆ
ﻓــﻲ الﻮﺻــﻮل إلــﻰ الﻔــرص بﺸــﻜﻞ ﻣﺘﻜاﻓــﺊ ،ﻓﺈﻧــﻪ يﺘﻄﻠــﺐ إﻋــادة هيﻜﻠــة ﺟﺬريــة ﻓــﻲ ﻋﻼقــات
القــﻮة ﻓــﻲ ا�ﺠﺘمــﻊ ،وقــﺪ ﻛﻔــﻞ الﺪﺳــﺘﻮر ذلــﻚ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺿمــان:
 - 1ﺗﻜاﻓــﺆ الﻔــرص :ﻓقــﺪ ﻧﺼــﺖ ا�ــادة ) (16ﻋﻠــﻰ أن »ﺗﻜاﻓــﺆ الﻔــرص ﺣــﻖ ﻣﻜﻔــﻮل لﺠميــﻊ
الﻌراقيــ� ،وﺗﻜﻔــﻞ الﺪولــة اﺗﺨــاذ اﻹﺟــراءات الﻼزﻣــة لﺘحقيــﻖ ذلﻚ«.
 - 2ﺣــﻖ الﻌمــﻞ» :الﻌمــﻞ ﺣــﻖ لــﻜﻞ الﻌراقيــ� بمــا يﻀمــﻦ لﻬــﻢ ﺣيــاة ﻛريمــة« )ا�ــادة /22
أوﻻ( »يﻨﻈــﻢ القاﻧــﻮن ،الﻌﻼقــة بــ� الﻌمــال وأﺻحــاب الﻌمــﻞ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺲ اقﺘﺼاديــة،
ﻣــﻊ ﻣراﻋــاة قﻮاﻋــﺪ الﻌﺪالــة اﻻﺟﺘماﻋيــة« )ا�ــادة  /22ﺛاﻧيــا(.
 - 3ﺣريــة ﺗﺄﺳــيﺲ الﻨقابــات» :ﺗﻜﻔــﻞ الﺪولــة ﺣــﻖ ﺗﺄﺳــيﺲ الﻨقابــات واﻻﺗحــادات ا�ﻬﻨية،
أو اﻻﻧﻀمــام إليﻬــا« )ا�ــادة  /22ﺛالثا(.
 - 4ﺗﻮزيــﻊ ﻋــادل لﻠ�يﺒــة :ﻓقــﺪ ﻧــﺺ الﺪﺳــﺘﻮر ﻋﻠــﻰ اﻧــﻪ »يﻌﻔــﻰ أﺻحــاب الﺪﺧــﻮل
ا�ﻨﺨﻔﻀــة ﻣــﻦ ال�اﺋــﺐ ،بمــا يﻜﻔــﻞ ﻋــﺪم ا�ســاس بالحــﺪ اﻷدﻧــﻰ الــﻼزم لﻠمﻌيﺸــة«
)ا�ــادة  /28ﺛاﻧيــا(
 -2املرأة ﺿمﻦ السلطة الت�يعية

يﺘﻀمــﻦ الﻨﻈــام القاﻧﻮﻧــﻲ ﻣﺠمﻮﻋــة القﻮاﻧــ� الﺘ�يﻌيــة ،وﺗﻠــﻚ القاﺋمــة ﻋﻠــﻰ الﺘقاليــﺪ
والﻌــادات والقﻮاﻧــ� الﺪيﻨيــة وال�اﻣــات با�ﻌاهــﺪات الﺪوليــة الــﱵ ﺻادقــﺖ الﺪولــة ﻋﻠيﻬــا.
وﺗﺨــﺺ القﻮاﻧــ� الﺘ�يﻌيــة ﺟميــﻊ أﺟــﺰاء الﻨﻈــام القاﻧﻮﻧــﻲ الرﺳــمﻲ ،ﻣــﻦ الﺘ�يﻌــات إلــﻰ
القﻮاﻋــﺪ الﺘﻨﻈيميــة والﺘﻮﺟيﻬــات الــﱵ ﺗﺼﺪرهــا الحﻜﻮﻣــة وهيﺌاﺗﻬــا .ﻓيمــا ﺗﻌﻜــﺲ القﻮاﻧــ�
القاﺋمــة ﻋﻠــﻰ الﺘقاليــﺪ والﻌــادات القﻮاﻋــﺪ الــﱵ ﺗســ� ﺟﻨﺒــا إلــﻰ ﺟﻨــﺐ ﻣــﻊ القﻮاﻧــ�
الﺘ�يﻌيــة لﻜﻨﻬــا ﺗســﺘمﺪ �ﻋيﺘﻬــا ﻣــﻦ الﺘقاليــﺪ والقﻮاﻧــ� أﻛــ� ﻣمــا ﺗســﺘمﺪه ﻣــﻦ أﻋمــال
الحﻜﻮﻣــة.
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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
ُﻋ �ــﺪ إقــرار قاﻧــﻮن اﻷﺣــﻮال الﺸــﺨﺼية رقــﻢ  188لســﻨة  1959ﺗحﺪيــا لﺠمﻠــة ﻣــﻦ ا�ﺒــادئ
الﺘقﻠيﺪيــة الــﱵ ﻛاﻧــﺖ ﺳــاﺋﺪة ﻓــﻲ ا�ﺠﺘمــﻊ ،وبﺨاﺻــة أﻧــﻪ ﻣثــﻞ أول وﺛيقــة قاﻧﻮﻧيــة ﺗﻌالــﺞ
ﺣقــﻮق الرﺟــﻞ وا�ــرأة ﻓــﻲ إﻃــار الﻌاﺋﻠــة ،والــﺰواج واﻹرث ،ﻓمﻨــﺢ ﺣقﻮقــا لﻠمــرأة اﻋﺘــربت
راﺋــﺪة ﻓــﻲ الﻌالــﻢ الﻌربــﻲ .إﻻ إن القاﻧــﻮن ﻋــﺪل ﻋــام  1963لﺘﺨﻔيــﻒ القيــﻮد أﻣــام ﺗﻌــﺪد
الﺰوﺟــات وﺗﻮﺳــيﻊ قاﻋــﺪة اﻷﻋــﺬار ا��وﻋــة الــﱵ ﺗســمﺢ بﺘﻌــﺪد الﺰوﺟــات ،إﺿاﻓــة إلــﻰ
ﺗﻌﺪيــﻞ آليــات ﺗﻮزيــﻊ اﻹرث الــﱵ ﻛاﻧــﺖ ﻧقﻄــة الﺨــﻼف ﻣــﻊ اﻹﺳــﻼﻣي� ﻓــﻲ القاﻧــﻮن.
ويســاوي القاﻧــﻮن ا�ﺪﻧــﻲ بــ� ا�ــرأة والرﺟــﻞ ﻓــﻲ ﺟميــﻊ الحقــﻮق ا�ﺪﻧيــة ،ﻓﻠﻬــا ﻣﻠﻜيﺘﻬــا
الﺨاﺻــة وﻻ يﺸــارﻛﻬا ﻓيﻬــا الــﺰوج ،ولﻬــا أيﻀــا ﺣريــة الﺘــ�ف ﻓــﻲ أﻣﻮالﻬــا دون أي قيــﺪ،
ﻓﻀــﻼ ﻋــﻦ أﻧﻬــا ﺗحﺘﻔــﻆ باﺳــﻢ ﻋاﺋﻠﺘﻬــا ﻣــﺪى الحيــاة ﻓــﻼ ﺗﻔقــﺪه بالــﺰواج ﻛمــا هــﻮ الحــال ﻓــﻲ
الــﺪول اﻷوروبيــة واﻷﻣريﻜيــة ،ﻛمــا أن لﻬــا ذﻣﺘﻬــا ا�اليــة ا�ســﺘقﻠة قﺒــﻞ وبﻌــﺪ الــﺰواج ﺧﻼ ًﻓــا
�ــا يحﺼــﻞ ﻓــﻲ بﻌــﺾ الــﺪول ﻣــﻦ اﻧﺪﻣــاج لﻠﺬﻣــة ا�اليــة لﻠﺰوﺟــ� .وﺟــاء إﺻــﺪار قاﻧــﻮن
الﻌمــﻞ رقــﻢ  151لســﻨة  1970ليثﺒــﺖ ﻣﻜﺘســﺒات ا�ــرأة الﻌاﻣﻠــة الــﱵ ﺟــاء بﻬــا قاﻧــﻮن ﻋــام
 1936ﻓارﺗﻔــﻊ ﻋــﺪد الﻨســاء الﻌاﻣــﻼت ﻓــﻲ أﺟﻬــﺰة الﺪولــة والقﻄــاع الﻌــام .وأﻋﻄــﻰ قاﻧــﻮن
الﺘقاﻋــﺪ رقــﻢ  29لســﻨة  1971الﻨســاء ﺣــﻖ الﺘمﺘــﻊ بالﻀمــان اﻻﺟﺘماﻋــﻲ ﻛالرﺟــال والﺘقاﻋــﺪ
ﻓــﻲ ﺳــﻦ الـــ ) (55لﻠﻨســاء والـــ ) (60بالﻨســﺒة لﻠرﺟــال .ﻣــﻦ ﺟﻬــة أﺧــرى ﻓــﺈن قﻮاﻧــ� الﻌمــﻞ،
وبﺨاﺻــة القﻮاﻧــ� الــﱵ ﺗﻌــﲎ بﺄوﺿــاع ا�ﻮﻇﻔــ� والﺨﺪﻣــة ا�ﺪﻧيــة ﻻ ﺗمــ� بــ� ا�ــرأة
والرﺟــﻞ ﻓيمــا يﺘﻌﻠــﻖ باﻷﺟــﻮر وا�ﻜاﻓــﺂت ،إذ ﻃا�ــا ﺳــمﻲ ا�ﻮﻇــﻒ بالﺠﻬــاز اﻹداري ﻓــﻲ
وﻇيﻔــة ﻣحــﺪدة ،رﻏــﻢ أﻧﻬــا زادت ﻧســﺒة الﻨســاء الﻌاﻣــﻼت ﻓــﻲ القﻄــاع الﻌــام ،وزاد ﻧﺼيﺒﻬــﻦ
أن ﺣــﺰب الﺒﻌــﺚ الــﺬي قﺒــﺾ ﻋﻠــﻰ ﻣقاليــﺪ الســﻠﻄة ﻓــﻲ الﻌــراق واﺣﺘﻜرهــا
ﻓــﻲ الﺘﻌﻠيــﻢ .إﻻ �
لﺼالحــﻪ ﺣــرم القــﻮى السياﺳــية اﻷﺧــرى ﻣــﻦ ا�ﺸــارﻛة ﻓــﻲ الحﻜــﻢ وألﻐــﻰ ﺣــﻖ الﻌمــﻞ
الســياﳼ والﻨقابــﻲ ﺧــارج داﺋرﺗــﻪ ،هــﻮ ﻓــرض قيــﻮداً ﻛﺒــ�ة ﻋﻠــﻰ ا�ﺸــارﻛة السياﺳــية
وا�ﺪﻧيــة لﻠمــرأة؛ ﻛمــا إن الﻈــروف اﻻﺳــﺘثﻨاﺋية الــﱵ ﻋﺼﻔــﺖ بالﺒﻠــﺪ بﻌــﺪ ﻋــام  1991ﻛاﻧــﺖ
ﺷــﺪيﺪة الﻮﻃــﺄة ﻋﻠــﻰ أوﺿــاع الﻨســاء ﻣمــﻦ ﺗحمﻠــﻦ ﺗﺒﻌــات الﺘﺪهــﻮر اﻻقﺘﺼــادي ﻓــﻲ ﻇــﻞ
الﻌقﻮبــات الــﱵ ﻓرﺿﻬــا ﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻣــﻦ ﻋقــﺐ ﻏــﺰو الﻜﻮيــﺖ .ﻣــﻊ ذلــﻚ ﺗﺪهــﻮرت ﻣســاهمة
الﻨســاء ﻓــﻲ ﺳــﻮق الﻌمــﻞ ﺧــﻼل الﺘســﻌيﻨيات الــﺬي اﺗســمﺖ ﺳــﻨﻮاﺗﻪ باﻧﺨﻔــاض ﺣــاد ﻓــﻲ
اﻷﺟــﻮر ،الحقيقــة اﻷﻣــر الــﺬي أدى إلــﻰ ﺗﺰايــﺪ اﻧســحابات الﻨســاء ﻣــﻦ الﻌمــﻞ بســﺒﺐ الﻈــروف
اﻻقﺘﺼاديــة الــﱵ ﻻ ﺗﻨاﺳــﺐ بــ� ﻣقــﺪار اﻷﺟــﻮر وﻣقــﺪار الﻨﻔقــات الــﱵ ﺗــ�ف وﻻ ﺗﺘﻨاﺳــﺐ
ﻣــﻊ ا�ســﺘﻮى ا�ﻌــاﳾ ﻓــﻲ الﻌــراق ﻣــﻦ  1991ولﻐايــة .2003
إن الﻌــراق قــﺪ اﻧﻀــﻢ ﻓــﻲ  13آب /أﻏســﻄﺲ  1986إلــﻰ اﺗﻔاقيــة القﻀــاء ﻋﻠــﻰ ﺟميــﻊ
�
أﺷــﻜال الﺘميــ� ﺿــﺪ ا�ــرأة )ﺳــيﺪاو( ،ﻣــﻊ ﺗحﻔﻈــﻪ ﻋﻠــﻰ ا�ــﻮاد ) /2ز( /2) ،ح(،(16) ،(9) ،
و) .(29ﻛمــا أﻧــﻪ لــﻢ يﺼــادق ﻋﻠــﻰ الربوﺗﻮﻛــﻮل اﻻﺧﺘيــاري لســيﺪاو الــﺬي بــﺪأ �ياﻧــﻪ ﻓــﻲ
 22ﻛاﻧــﻮن اﻷول /ديســمرب  2000ﻛﻮﺳــيﻠة لﺘقﻮيــة الحقــﻮق ا�ﻨﺼــﻮص ﻋﻠيﻬــا ﻓــﻲ هــﺬه
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
إن ﺳــيﺪاو باﺗــﺖ ا�رﺟﻌيــة الﻔﻜريــة لﻠحــرﻛات الﻨســﻮية ﻓــﻲ الﻌالــﻢ،
اﻻﺗﻔاقيــة)] .([15ورﻏــﻢ �
إﻻ أن الحرﻛــة الﻨســﻮية ﻓــﻲ الﻌــراق ﻻ ﺗﺒــﺪو واﻋيــة ﻷهميــة هــﺬه اﻻﺗﻔاقيــة واﻵليــات الــﱵ
ﻧــﺺ ﻋﻠــﻰ إﻧﺸــاﺋﻬا ا�ﺆﺗمــر الﻌا�ــﻲ الرابــﻊ لﻠﻨســاء )بيﺠــ�  .(1995وﻓــﻲ ﻋــام 2013ﺗــﻢ
ﻣﺼادقــة الﻌــراق ﻋﻠــﻰ الﻔقــرة ) (16ﻣــﻦ اﺗﻔاقيــة ﺳــيﺪاو الــﱵ ﺗﻨــﺺ ﻋﻠــﻰ أن يمﻜــﻦ لﻠمــرأة
الﻌراقيــة ا��وﺟــة ﻣــﻦ أﺟﻨــﱯ أن ﺗمﻨــﺢ الﺠﻨســية ﻷبﻨاﺋﻬــا ،يﻌــﺪ هــﺬا ﻣﻜســﺒاً لﻠمــرأة وﻧقــاط
قــﻮة لﻠحﻜﻮﻣــة بﻌــﺪ  ،2003بﻌــﺪ أن ﻛان الﻨﻈــام الســابﻖ ﻣﺘحﻔﻈــاً ﻋﻠــﻰ هــﺬه الﻔقــرة وﻓقــرات
أﺧــرى.
ﻛمــا ﻣﻨحــﺖ ا�ــرأة ﺣــﻖ الﺘﺼﻮيــﺖ وال�ﺷــيﺢ ﻓــﻲ اﻻﻧﺘﺨابــات الﻨيابيــة ﻷول ﻣــرة ﻓــﻲ ﺗاريــﺦ
الﻌــراق الحﺪيــﺚ ،وﻓــﻲ ﻋاﻣــﻲ  1990و 1997ﺷــﻐﻠﺖ ا�ــرأة ) (%13.5و ) (%7ﻣقﻌــﺪاً ﻋﻠــﻰ
الﺘﻮالــﻲ ﻓــﻲ ا�ﺠﻠــﺲ الﻮﻃــﲏ )الرب�ــان( الــﺬي ﻛان ﻻ يمﻠــﻚ ﺻﻼﺣيــات ﺗ�يﻌيــة ﻓــﻲ ﻇــﻞ
اﺣﺘــﻜار ﻣﺠﻠــﺲ قيــادة الثــﻮرة )ا�ﻨحــﻞ( لﻬــا ،وان ﺣــﻖ ا�ﺸــارﻛة لﺠميــﻊ ا�ﻮاﻃﻨــ� ،وﻻﺳــيما
ا�ﺆﺳســات ﻏــ� الحﻜﻮﻣيــة ﻓــﻲ ﺻﻨــﻊ القــرار وﺗﻨﻔيــﺬ ﺧﻄــﻂ الﺘﻨميــة» .لﻠمﻮاﻃﻨــ� رﺟــاﻻ
ـاء ﺣــﻖ ا�ﺸــارﻛة ﻓــﻲ الﺸــﺌﻮن الﻌاﻣــة ،والﺘمﺘــﻊ بالحقــﻮق السياﺳــية ،بمــا ﻓيﻬــا ﺣــﻖ
وﻧسـ ً
الﺘﺼﻮيــﺖ واﻻﻧﺘﺨــاب وال�ﺷــيﺢ« )ا�ــادة  (20وبﻔﻀــﻞ قاﻧــﻮن اﻻﻧﺘﺨابــات ﻓقــﺪ ﺣﺼﻠــﺖ
ا�ــرأة ﻋﻠــﻰ اﻷرقــام  12 ،8 ،5 ،3ﻓــﻲ القاﺋمــة اﻻﻧﺘﺨابيــة ،وبﻬــﺬا ﻓــان القاﻧــﻮن يمﻜــﻦ أن
يﺆﻣــﻦ لﻬــا ﻧســﺒة ﺗقــ�ب ﻣــﻦ الثﻠــﺚ ﺣســﺐ ﻧﺘاﺋــﺞ اﻻﻧﺘﺨابــات وﻋــﺪد القﻮاﺋــﻢ الﻔاﺋــﺰة،
ان الﺘﺼﻮيــﺖ بحــﺪ ذاﺗــﻪ يﻀمــﻦ ﻣﺸــارﻛة ﺳياﺳــية ﻣحــﺪودة .ﻛمــا أن اﻻﻧﺘﺨــاب ﻻ يﻀمــﻦ
اﻧﺨــراط اﻛــرب لﻠﻨســاء ﻓــﻲ ﻋمﻠيــات ﺻﻨــﻊ القــرار ﻓــﻲ ا�ﺠﺘمــﻊ .وﺗســﺘمر قﻠــة ﻣــﻦ الﻨســاء ﻓــﻲ
اﻻﻧﺨــراط ﻓــﻲ السياﺳــة الﻌاﻣــة وﺧﺼﻮﺻــا ﻓــﻲ الرب�ــان .ﻣــﻊ ذلــﻚ ﺗﺸــ� الﺨــربة الﻌا�يــة
إلــﻰ أن ﺗﺄﺛــ� الرب�اﻧــات ﻓــﻲ ﻋمﻠيــات اﺗﺨــاذ القــرارات ﻻ يــﺰال ﻣحــﺪودا ،إذ ﻻ ﺗــﺰال قﻠــة
ﻣﻨﻬــا ﺗﻌﻄــﻲ دورا ﻣﻨاﺳــﺒا لﻠﻨســاء ﻓــﻲ الﻌمﻠيــة .وﻋﻠــﻰ أيــة ﺣــال ﻓــان وﺟــﻮد ﻋــﺪد أﻛــرب
ﻣــﻦ الﻨســاء ﺗحــﺖ قﺒــة الرب�ــان يمﻜــﻦ أن يمﻬــﺪ ل�ﻛــ� اﻻﻧﺘﺒــاه أﻛــ� لقﻀايــا الﻨســاء.
وهــﺬا يﻌﺘمــﺪ ﻋﻠــﻰ اﻻﻋﺘقــاد بــﺄن الرب�اﻧيــات ﺳــيﺠﻠ� أﻓــﻜاراً ﺟﺪيــﺪة ﺣــﻮل ﺗﻐيــ� أوﺿــاع
الﻨســاء )] ،([11ان ال�اﺟــﻊ الﻨســﱯ �ﻜاﻧــة ا�ــرأة ﻓــﻲ الﻌمﻠيــة السياﺳــية ،ﻓﻌﻠــﻰ الرﻏــﻢ ﻣــﻦ
أن الﺠمﻌيــة الﻮﻃﻨيــة ﺿمــﺖ  86اﻣــرأة أي ﺣﻮالــﻲ ) (%31ﻣــﻦ ﻣﺠمــﻮع أﻋﻀاﺋــﻪ الﺒالﻐــ�
275؛ ﻓــان ﻣﺠﻠــﺲ الﻨــﻮاب الﺘالــﻲ لــﻢ يﻀــﻢ ﺳــﻮى  75اﻣــرأة أي ﺣﻮالــﻲ ) (%27ﻣــﻦ ﻣﺠمــﻮع
اﻷﻋﻀــاء .ﺛــﻢ ﺗراﺟﻌــﺖ ﻧســﺒة الﻨســاء ﻓــﻲ ﻣﺠﻠــﺲ الﻨــﻮاب الحالــﻲ إلــﻰ ) (%25رﻏــﻢ وﺟــﻮد
 85اﻣــرأة ﻓــﻲ ا�ﺠﻠــﺲ ا�ﻜــﻮن ﻣــﻦ  325ﻧاﺋﺒــاً .وهــﺬا ﻣــا يﻌــﻮد إلــﻰ ﻃﺒيﻌــة ﻧﻈــام القﻮاﺋــﻢ
وﺗرﺗيــﺐ ا�ــرأة ﻓــﻲ ﻛﻞ قاﺋمــة ،وأيﻀــا إلــﻰ ﻋــﺪد القﻮاﺋــﻢ الﻔاﺋــﺰة ﻓــﻲ اﻻﻧﺘﺨابــات ،ذلــﻚ أن
ﻛــ�ة ﻋــﺪد القﻮاﺋــﻢ الﻔاﺋــﺰة ﻓــرض ﺗراﺟﻌــاً ﻓــﻲ ﻧﺼيــﺐ ا�ــرأة ﻣــﻦ ﻣقاﻋــﺪ ﻣﺠﻠــﺲ الﻨــﻮاب.
ﺗﺰاﻣﻨــﺖ اﻧﺘﺨابــات ﻣﺠالــﺲ ا�حاﻓﻈــات ﻣﻄﻠــﻊ ﻋــام  2005ﻣــﻊ اﻧﺘﺨابــات الﺠمﻌيــة الﻮﻃﻨيــة
الــﱵ ﺣﺼﻠــﺖ ﻓيﻬــا الﻨســاء ﻋﻠــﻰ ﺣﺼــة ﻛﺒــ�ة ﻣــﻦ الﺘمثيــﻞ ﻓــﻲ الﺠمﻌيــة .وقــﺪ ﺣﺼﻠــﺖ
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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
الﻨســاء ﻋﻠــﻰ  194ﻣقﻌــﺪا ﻣــﻦ أﺻــﻞ  744أي ﺣﻮالــﻲ ) (%26ﻣــﻦ ﻣﺠمــﻮع ﻣقاﻋــﺪ ﻣﺠالــﺲ
ا�حاﻓﻈــات ،وهــﻲ الﻨســﺒة ﻧﻔســﻬا ﺗقريﺒــا الــﱵ ﺣﺼﻠــﺖ ﻋﻠيﻬــا الﻨســاء ﻓــﻲ اﻻﻧﺘﺨابــات
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 اﻻﻛــ� وﺗﺸــﻐﻠﻪ الﺪﻛﺘــﻮرة ﻣاﺟﺪه
الﺘميمــﻲ ﺣاﺻﻠــة ﻋﻠــﻰ ﺷــﻬادة الﺪﻛﺘــﻮراه ﻓــﻲ اﻹدارة واﻻقﺘﺼــاد ،ولﺠﻨــة ا�ــرأة ﺗﺸــﻐﻠﻪ
ا�ﻬﻨﺪﺳــة رﺣــاب الﻌﺒــﻮدة أﻣــا لﺠﻨــة الثقاﻓــة ﻓﺘﺸــﻐﻠﻪ الســيﺪة ﻣيســﻮن الﺪﻣﻠﻮﺟــﻲ ،وهــﺬه
الﻠﺠــان يﺘــﻢ ﺗﻮزيﻌﻬــا ﻣــﻦ الﺘﻮاﻓقــات بــ� اﻻﺣــﺰاب والﻜياﻧــات الﻔاﺋــﺰة ﻓــﻲ اﻻﻧﺘﺨابــات وﻓــﻖ
اﺳــﺘحقاقﻬا.
 -3املرأة في السلطة التنﻔيﺬية ) اتخاذ وتنﻔيﺬ القرار(
ﺣمــﻞ ﺗســﻨﻢ أول اﻣــرأة لحقيﺒــة وزاريــة ﻋــام  1959ﻓــﻲ الﻌﻬــﺪ الﺠمﻬــﻮري دﻻﻻت رﻣﺰيــة،
ﻋﻠــﻰ ﺗمﺘــﻊ ا�ــرأة الﻌراقيــة بحقﻮقﻬــا السياﺳــية وﻣﺸــارﻛﺘﻬا ﻓــﻲ ا�ســﺌﻮليات القياديــة ،لﻜﻨــﻪ
لــﻢ يﻌــرب ﻋــﻦ ﺗﺒــﺪﻻت ﺟﺬريــة ﻓــﻲ ﻧﻈــرة ا�ﺠﺘمــﻊ وﺧيــارات الﻨﺨــﺐ الحاﻛمــة ﻓــﻲ الســماح
با�ﺰيــﺪ ﻣــﻦ ﻣﺸــارﻛة ا�ــرأة ﻓــﻲ الﻌمــﻞ الســياﳼ .لقــﺪ ﻛان الﻮﺿــﻊ الﺘالــﻲ وﻃﻐيــان الﻌســﻜر
ﺳــﺒﺒاً ﻓــﻲ ﺗراﺟــﻊ السياﺳــة ا�ﺪﻧيــة ﻋمﻮﻣــا ،وﺿيــاع ا�ﻜاﺳــﺐ الــﱵ ﻛاﻧــﺖ ا�ــرأة قــﺪ ﺣققﺘﻬــا
ﻓــﻲ الســابﻖ ،لــﺬا يمﻜــﻦ الﻨﻈــر إلــﻰ هيمﻨــة الﻌســﻜر بمثابــة أﻛــرب اﻧﺘﻜاﺳــة ﻓــﻲ وﺟــﻪ الحرﻛــة
الﻨســﻮية الــﱵ اﻧﺘﻌﺸــﺖ ﻓــﻲ بﺪايــة الﻌﻬــﺪ الﺠمﻬــﻮري ،و ﻓــﻲ الســﺒﻌيﻨيات بــادرت ﺳــﻠﻄة
الﺒﻌــﺚ إلــﻰ زج ا�ــرأة ﻓــﻲ ﺧﻄﻄﻬــا السياﺳــية ،وﺷــﻬﺪ الﺒﻠــﺪ ﺻﻌــﻮداً ﻓــﻲ الحرﻛــة الﻨســﻮية
ﻓــﻲ ﺣــﺪود ﻣــا ﺳــمحﺖ بــﻪ الﺪولــة .وﻣﻨــﺬ ﺛماﻧيﻨيــات القــرن ا�ــاﴈ بــﺪأت ا�ــرأة ﺗحﺘــﻞ ﻣﻮقﻌــاً
ﻓــﻲ ﻣﺠــاﻻت الﻌمــﻞ والﺘﻮﻇيــﻒ ﻓــﻲ ا�ﺆﺳســات الﻌاﻣــة ،ﻃا�ــا ﻧﻈــرت الﺪولــة إلــﻰ ﻋمﻠﻬــا
بﺪيــﻼً ﻋــﻦ ﻋمــﻞ الرﺟــﻞ الــﺬي اﻧﺸــﻐﻞ قــ�اً بمﻬــام الحــرب .ﻓالﺘقــﺪم الــﺬي ﻛاﻧــﺖ ﺣققﺘــﻪ
الﻨســاء ﻓــﻲ ﻣﺠــاﻻت الﺘﻌﻠيــﻢ والﻌمــﻞ وا�ﺸــارﻛة السياﺳــية واﻷﺣــﻮال الﺸــﺨﺼية والحريــات
ﻋﻠــﻰ ﻣــﺪى ﺳــﺘ� ﻋاﻣــا .ﻣﻨــﺬ ﻣﻄﻠــﻊ ﻋ�يﻨيــات القــرن ا�ــاﴈ إلــﻰ ﻏايــة الثماﻧيﻨيــات قــﺪ
ﺟﻌﻠﻬــﻦ ﻓــﻲ ﻣﻮقــﻊ ﻣﺘقــﺪم .إن لــﻢ يﻜــﻦ رياديــاً ﻣقارﻧــة بﺸــقيقاﺗﻬﻦ الﻌربيــات .إﻻ أﻧ� ــﻪ ﻋــرف
ﺗراﺟﻌــاً ﺗﺪريﺠيــاً ﻣﻨــﺬ ذلــﻚ الﺘاريــﺦ وﺗﻌــرض لﻠﺘﺪهــﻮر ﺛــﻢ اﻻﻧﻬيــار .ﻓﻜاﻧــﺖ الﻨﺘيﺠــة أن
أقﻔﻠــﺖ الحــرب ]الﻌراقيــة -اﻹيراﻧيــة[ بــاب الﺘﻨميــة وﻣﻌﻬــا ﻛﻞ إﻣﻜاﻧيــة لﺘﺸــﻜﻞ ا�ﺠﺘمــﻊ
ا�ﺪﻧــﻲ وﺗﻄــﻮره بمــا ﻓــﻲ ذلــﻚ قﻀيــة الﻨﻬــﻮض بالﻨســاء ،لقــﺪ ﺟــاء إﻧﺸــاء وزارة دولــة
لﺸــﺌﻮن ا�ــرأة بﻌــﺪ ﻋــام  ،2003ﺟــرت ﻣحــاوﻻت لﺘحســ� وﺿــﻊ الــﻮزارة لﺘﺼﺒــﺢ وزارة
ذات ﺣقيﺒــة ،ﻋﻠمــا ﺗــﺪار ﻣــﻦ قﺒــﻞ اﻣــرأة ﻣﻨــﺬ الﺘﺄﺳــيﺲ وﺗــﻢ ﻓــﻲ ﻋــام  2014الﻐاؤهــا،
ازداد ﻋــﺪد ا�ﻨاﺻــﺐ الﻮزاريــة لﻠﻨســاء ﻣــﻦ ) (4الــﻰ) (5وزيــرات ﺧــﻼل ﻋــام  2008وهــﻲ
)وزارة ﺣقــﻮق اﻹﻧســان ،وزارة الﺪولــة لﺸــﺌﻮن ا�ــرآة ،وزارة اﻹﺳــﻜان ،وزارة الﺪولــة لﺸــﺌﻮن
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ا�حاﻓﻈــات ،وزارة الﺒيﺌــة( وهــﻲ ﻧســﺒة قﻠيﻠــة ﻻ ﺗﺘﺠــاوز ) (%12ﻣــﻦ ﻣﺠمــﻮع وزارات الﺪولــة
الﺒالــﻎ ﻋﺪدهــا ) (40وزارة ،ولﻜــﻦ يمﻜــﻦ اﻋﺘﺒــار ذلــﻚ ﻣــﺆ�ا لﻺﺟــراءات الســﻠﺒية ﺿــﺪ ا�ــرأة
واﻧﺘﻬــاﻛاً لﻔقــرات الﺪﺳــﺘﻮر الﻌراقــﻲ ﻓــﻲ  2005ﺿمــﻦ ﻧﻈــام الﻜﻮﺗــا الــﱵ ﺗقــﻮم بﻬــا الﺪولــة
ﻹ�اك ا�ــرأة ﻓــﻲ رﺳــﻢ وﺻﻨــﻊ السياﺳــة الﻌاﻣــة لﻠﺪولــة.
ويﺒﻠــﻎ ﻋــﺪد الﻨســاء ﻓــﻲ ﻣﻮاقــﻊ ﺻﻨــﻊ القــرار) (350اﻣــرأة ﻓقــﻂ ﻣــا بــ� درﺟــة ﻣﺪيــر ﻋــام،
ﻣﻌــاون ﻣﺪيــر ﻋــام ﻣسﺘﺸــار ،ﻣﻔﺘــﺶ ﻋــام ،وﻛيــﻞ وزيــر ...ويﻌﺘــرب هــﺬا الﻌــﺪد ﺿﺌي ـﻼً ﺟــﺪا
قياﺳــيا بمــا يﺘمﺘــﻊ بــﻪ الرﺟــﻞ ﻣــﻦ ﺗﺒــﻮء لﺘﻠــﻚ ا�ﻨاﺻــﺐ وﻣــﻊ وﺟــﻮد ﻋقﻠيــات ﻋﻠميــة ﻻ يمﻜﻦ
اﻻﺳــﺘﻬاﻧة بﻬــا ﻣــﻦ الﻨســاء ﻓــﻲ ا�ﺠﺘمــﻊ ولﻜﻨﻬــﻦ بﻌيــﺪات ﻋــﻦ هــﺬا ﻓقــﻂ ﻷﻧﻬــﻦ ﻣســﺘقﻼت
ﺳياﺳــيا.
وﻓــﻲ ﻋــام  2015ﺗــﻢ وﺿــﻊ وزيــرة الﺼحــة اﻣــرأة )د .ﻋﺪيﻠــة ﺣمــﻮد( ﻧﻼﺣــﻆ ﻣــﻦ ﺧــﻼل
ﺗســﻨمﻬا الــﻮزارة ﻛاﻣــرأة ﻣــﻦ ﺟﻬــة و ﻛﻄﺒيﺒــة ﻣــﻦ ﺟﻬــة أﺧــرى يحــاول الﻜثــ� إبﻌادهــا ﻋــﻦ
الحقيﺒــة الﻮزاريــة ﻷﻣــﻮر ﻛثــ�ة ....ربمــا ﻷﻧﻬــا اﻣــرأة و قﻠــة اﻧﻌــﺪام الثقــة با�ــرأة ﻓــﻲ ﺗســﻨﻢ
ﻣﻨاﺻــﺐ ﺗﻨﻔيﺬيــة ﻓــﻲ الﻌــراق.
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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
الﻔﺼﻞ الﺜالﺚ
ﲢﻠيﻞ وﺗﻘدﻳر ﻧتاﺋﺞ اﻻﺳتﺒاﻧة لﻠﺒﺤﺚ
يﺘﻨــاول هــﺬا الﻔﺼــﻞ الﻨﺘاﺋــﺞ الــﱵ ﺗﻮﺻــﻞ إليﻬــا الﺒحــﺚ ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﺳــﺘمارة اﻻﺳــﺘﺒاﻧة
وﻓرﺿياﺗﻬــا وﺗﻮﺻياﺗﻬــا ،وقــﺪ ﺿــﻢ ﺛﻼﺛــة ﻣﺒاﺣــﺚ اﻷول ﻣﻨﻬــا ﺗﻨــاول ﻋــرض الﻨﺘاﺋــﺞ
ا�رﺗﺒﻄــة بﺨﺼاﺋــﺺ الﻌيﻨــة ،وبقــﺪرة ا�ــرأة ﻋﻠــﻰ إﺗﺨــاذ القــرار ﻓــﻲ ﻋمﻠيــة ﺻﻨــﻊ واﺗﺨــاذ
القــرارات السياﺳــية ،ﻓﻀ ـﻼً ﻋــﻦ ﺗحﺪيــﺪ ا�ﻌﻮقــات الــﱵ ﺗحــﺪ ﻣــﻦ قــﺪرة ا�ــرأة ﻋﻠــﻰ اﺗﺨــاذ
القــرار ﻓــﻲ ﻛﻞ ﻣــﻦ الﺒُــﲎ آﻧﻔــة الﺬﻛــر ،أﻣــا ا�ﺒحــﺚ الثاﻧــﻲ ﻓقــﺪ ﺟــرى ﻓيــﻪ ﻋــرض ﻓرﺿيــات
الﺒحــﺚ ،وﻣﻨاقﺸــﺘﻬا والﺘﻮﺻــﻞ إلــﻰ اﺳــﺘﻨﺘاﺟات الﺒحــﺚ ،أﻣــا ا�ﺒحــﺚ الثالــﺚ ﻓقــﺪ ﺗﻀمــﻦ
اﻻﺳــﺘﻨﺘاﺟات والﺘﻮﺻيــات والســﺒﻞ الﻜﻔيﻠــة لﺘﺪﻋيــﻢ ﻧقــاط القــﻮة وﺗقﻠيــﻞ ا�ﻌﻮقــات وﻧقــاط
الﻀﻌــﻒ.
اﳌﺒﺤﺚ اﻷول :ﻋرﺽ ﻧتاﺋﺞ الﺒﺤﺚ
ﺗﻢ ﺗﺼميﻢ اﺳﺘمارة اﻻﺳﺘﺒاﻧة الﱵ اﺣﺘﻮت ﻋﻠﻰ ﻣحاور ﻋﺪيﺪة هﻲ:
اﻷوﺿــاع اﻻﺟﺘماﻋيــة ،اﻷوﺿــاع اﻻقﺘﺼاديــة ،اﻷوﺿــاع الثقاﻓيــة والﺒﻨــاء الســياﳼ والﻨﻮع
اﻻﺟﺘماﻋــﻲ وا�ﻜاﻧــة اﻻﺟﺘماﻋيــة لﻠمــرأة ﻓــﻲ ا�ﺠﺘمــﻊ ،وﺗــﻢ اﺧﺘيــار ﻋيﻨــة ﻋﺸــﻮاﺋية ﻣقﺪارهــا
) (200ﻣــﻦ ﺟمﻬﻮريــة الﻌــراق -ﻣﺠﻠــﺲ الحﻜــﻢ اﻻﻧﺘقالــﻲ ،الﻨــﻮاب والﻮزيــرات وﻣﻨﺘســﱯ
بﻌــﺾ الــﻮزارات الﺘﻌﻠيــﻢ ،الﺼحــة.
وبﻌــﺪ ﺗﻮزيــﻊ اﻻﺳــﺘمارة ،ﺗﻮﺻــﻞ الﺒحــﺚ إلــﻰ ﻋــﺪد ﻣــﻦ الﻨﺘاﺋــﺞ ﻹﺛﺒــات ﺻحــة ﻓرﺿيــات
الﺒحــﺚ ولﺘحقيــﻖ أهﺪاﻓﻬــا يمﻜــﻦ اﻻﺳــﺘﻨاد إليﻬــا ﻓــﻲ وﺿــﻊ ﻓرﺿيــات ﻋﻠمية وإﺛﺒــات ﺻحﺘﻬا
ﻣســﺘقﺒﻼً وﻛمــا يﺄﺗــﻲ-:
املطلﺐ األول :ﻧتاﺋﺞ ﺧﺼاﺋﺺ عينة البحث
الﻔرع اﻷول :اﻷوﺿاع اﻻﺟﺘماﻋية لﻮﺣﺪات الﻌيﻨة-:
ﻓــﻲ ﺿــﻮء ﻧﺘاﺋــﺞ الﺒياﻧــات الﺨاﺻــة بالﺘﻮزيــﻊ الﻌمــري لﻮﺣــﺪات الﻌيﻨــة اﺗﻀــﺢ أن الﻔﺌــة
الﻌمريــة ﻣــﻦ ) (50-20ﺳــﻨة هــﻲ أﻛــ� الﻔﺌــات الســاﺋﺪة ﻓــﻲ الﻌيﻨــة إذ بﻠﻐــﺖ ﻧســﺒﺘﻬا
) ،(%68وهــﻲ ﻓﺌــة ﺗﺘمــ� بالﻨﺸــاط والحيﻮيــة واﻹﻣﻜاﻧيــة ﺗقﺒــﻞ دورات الﺘﺄهيــﻞ والﺘﺪريــﺐ
لرﻓــﻊ قﺪراﺗﻬــا ﻋﻠــﻰ اﺗﺨــاذ القــرار اﻻﺟﺘماﻋــﻲ.
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻓــﻲ ﺿــﻮء ﻧﺘاﺋــﺞ الﺒياﻧــات ا�ﺘﻌﻠقــة بالحالــة الﺰوﺟيــة لﻮﺣــﺪات الﻌيﻨــة اﺗﻀــﺢ أن الﻨســاء
ا��وﺟــات يمثﻠــﻦ أﻋﻠــﻰ ﻧســﺒة بــ� وﺣــﺪات الﻌيﻨــة إذ بﻠﻐــﺖ ﻧســﺒﺘﻬﻦ ) ،(%63ﻣمــا يــﺪل
ﻋﻠــﻰ ﺗﻌــﺪد أدوار ا�ﺒحﻮﺛــات ﻓــﻲ الحيــاة اﻻﺟﺘماﻋيــة ﻣمــا ﺳــاﻋﺪ ﻓــﻲ ﻧقــﻞ ﺻــﻮرة ﺻادقــة
ﻋــﻦ واقــﻊ اﺗﺨــاذ ا�ــرأة لﻠقــرار اﻷ�ي وا�ﺠﺘمﻌــﻲ.
ﻓــﻲ ﺿــﻮء ﻧﺘاﺋــﺞ الﺒياﻧــات ا�ﺘﻌﻠقــة بحﺠــﻢ أ� ا�ﺒحﻮﺛــات اﺗﻀــﺢ أن أﻛ�هــﻦ ﻛان ﺣﺠــﻢ
أ�هــﻦ) (7-3أﻓــراد بﻨســﺒة ) .(%44ﻣمــا يﻌﻄــﻲ لﻠمــرأة ﻓرﺻــة أﻛــرب ﻓــﻲ الﺘﻌﻠيــﻢ وﺗحســ�
وﺿﻌﻬــا اﻻﺟﺘماﻋــﻲ والثقاﻓــﻲ وﻣــﻦ ﺛــﻢ ارﺗﻔــاع ﻣﻜاﻧﺘﻬــا اﻻﺟﺘماﻋيــة وقﺪرﺗﻬــا ﻋﻠــﻰ اﺗﺨــاذ
القــرار اﻻﺟﺘماﻋــﻲ.

اﺗﻀــﺢ ﻣــﻦ ﻧﺘاﺋــﺞ الﺒياﻧــات الﺨاﺻــة بمﻮاقــﻊ وﺣــﺪات الﻌيﻨــة ﻓــﻲ أُ�هــﻦ أن أﻛــ� ﻣــﻦ
ﻧﺼــﻒ وﺣــﺪات الﻌيﻨــة ُﻛـ �ـﻦ أﻣﻬـ ٍ
ـات ﻓــﻲ أ�هــﻦ بﻨســﺒة ) ،(%62وﻧســﺒة ) (%1ليــﺲ لﻬــﻦ
أبﻨــاء ﺣيــﺚ ﺗــﻢ الــﺰواج ﻓــﻲ وقــﺖ ﻣﺘﺄﺧــر لﻜــﻦ ﻋمﻠــﻮا ﻋﻠــﻰ ﺗربيــة أبﻨــاء وبﻨــات اﻷﺧــﻮة
واﻷﺧــﻮات (%37) ،والﻨســﺒة ا�ﺘﺒقيــة بــ� ﻧســاء ﻏــ� ﻣ�وﺟــات أو أراﻣــﻞ( ﻣمــا ﺳــاﻋﺪﻧا
ﻓــﻲ الﺘﻮﺻــﻞ إلــﻰ واقــﻊ أﺳــاليﺐ الﺘﻨﺸــﺌة اﻷ�يــة ﻓــﻲ ﻣﺠﺘمﻌﻨــا ﻣــﻦ ﺧــﻼل دور ا�ــرأة
ﻓــﻲ إﻣﻜاﻧيــة ﺗحﻔــ� ابﻨﺘﻬــا ﻋﻠــﻰ إﻛمــال ﺗﻌﻠيمﻬــا وﻣســاواﺗﻬا ﻣــﻊ أﺧيﻬــا ﻓــﻲ ﻓــرص الﺘﻌﻠيــﻢ
والﻌمــﻞ ،ﻓﻀ ـﻼً ﻋــﻦ ﺻــﻮرة ا�ــرأة اﻷم وﻣــﺪى ﻣﺸــارﻛﺘﻬا لﻠرﺟــﻞ اﻷب ﻓــﻲ اﺗﺨــاذ القــرارات
اﻻ�يــة الــﱵ ﺗﻌــﺪ الﺒﻨيــة اﻻﺟﺘماﻋيــة اﻷولــﻰ لﺼياﻏــة ﻣﻜاﻧــة ا�ــرأة وقﺪرﺗﻬــا ﻋﻠــﻰ اﺗﺨــاذ
القــرار ﻓــﻲ بــﲎ ا�ﺠﺘمــﻊ اﻷﺧــرى.

دلــﺖ ﻧﺘاﺋــﺞ الﺒياﻧــات ا�ﺘﻌﻠقــة بﻨمــﻂ الســﻜﻦ لﻮﺣــﺪات الﻌيﻨــة أن أﻛــ� ﻧســﺒة ﻣــﻦ ا�ﺒحﻮﺛــات
ﻛان ﻧمــﻂ ﺳــﻜﻨﻬﻦ ﻣســﺘقﻼً بﻨســﺒة ) ،(%65ﻣمــا أﻋﻄــﻰ ﺻــﻮرة ﺻادقــة ﻋــﻦ ﻣــﺪى ﻣﺸــارﻛة
ا�ــرأة ﻓــﻲ اﺗﺨاذهــا لﻠقــرار اﻷ�ي ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺷــﻜﻞ اﻷ�ة الﻨﻮويــة الــﺬي أﺗــاح ﻓرﺻــة
ﻛﺒــ�ة لﻠمــرأة لﺘﻐيــ� ﻋﻼقﺘﻬــا إيﺠابــاً ﻣــﻊ زوﺟﻬــا وأبﻨاﺋﻬــا وﺗﺄﺛــ� ذلــﻚ ﻋﻠــﻰ الســماح لﻬــا
بالﻌمــﻞ ﺿمــﻦ الســﻠﻄات الثــﻼث.
الﻔرع الثاﻧﻲ :اﻷوﺿاع اﻻقﺘﺼادية وا�الية لﻮﺣﺪات الﻌيﻨة
ﺗﻮﺿــﺢ ﻧﺘاﺋــﺞ الﺒياﻧــات ا�ﺘﻌﻠقــة بمﻬــﻦ وﺣــﺪات الﻌيﻨــة أن ﻧســﺒة ﻣــﻦ ا�ﺒحﻮﺛــات ﻛــﻦ ربــات
بيــﻮت بﻨســﺒة ) ،(%30والﻨســﺐ ) (%70ﺗﺘﻜــﻮن ﻣــﻦ أﺳــاﺗﺬه ﺟاﻣﻌــات وﻃﺒيﺒات وﻣﻬﻨﺪﺳــات
وﻋﻀــﻮ ﻣﺠﻠــﺲ ﺣﻜــﻢ وﻋﻀــﻮ ﻣﺠﻠــﺲ ﻧــﻮاب ووزيــرات ،وقــﺪ ﺧﺪﻣــﺖ هــﺬه الﻨســﺒة أهــﺪاف
الﺪراﺳــة ﻣــﻦ ﻧاﺣيــة أﻧﻬــا ﻋﻜســﺖ ﻣﺘﻐــ�ات ﻋﺪيــﺪة )اﺟﺘماﻋيــة واقﺘﺼاديــة وﺳياﺳــية(
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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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
ﺗﻮﺿــﺢ ﻧﺘاﺋــﺞ الﺒياﻧــات ا�ﺘﻌﻠقــة بالﺪﺧــﻞ الﺸــﻬري ﻷ� وﺣــﺪات الﻌيﻨــة أن أﻛــرب ﻧســﺒة
ﺳــﺠﻠﺖ لﻠﺪﺧــﻮل الﺸــﻬرية ﻷ� وﺣــﺪات الﻌيﻨــة ﻛاﻧــﺖ ﺿمــﻦ الﻔﺌــة )(850000-800000
ألــﻒ ديﻨــار بﻨســﺒة ) ،(%65وهــﺬا الﺪﺧــﻞ الﺸــﻬري ا�ﺘﻮاﺿــﻊ بالﺘﺄﻛيــﺪ يﺆﺛــر ﻓــﻲ إﻣﻜاﻧيــات
اﻷ�ة الﻌراقيــة ﻓــﻲ ﺗﻮﻓــ� ﻓــرص أﻓﻀــﻞ لﺒﻨاﺗﻬــا ﺳــﻮاء ﻛاﻧــﺖ ﻋﻠــﻰ ﺻﻌيــﺪ الﺘﻌﻠيــﻢ أو
الﻌمــﻞ أو الﺼحــة ،ﻣمــا يﺨﻠــﻖ ﻓرﺻــاً ﻏــ� ﻣﺘﻜاﻓﺌــة ﻋﻠــﻰ أﺳــاس الﺘميــ� الﺠﻨــﴘ ﺗﺆﺛــر
ﺳــﻠﺒاً ﻓــﻲ إﻣﻜاﻧيــات ا�ــرأة وقﺪراﺗﻬــا الﺬاﺗيــة ﻓــﻲ إﺛﺒــات وﺟﻮدهــا اﻻﺟﺘماﻋــﻲ ودورهــا ﻓــﻲ
اﺗﺨــاذ القــرار اﻻﺟﺘماﻋــﻲ.
ﺗﻮﺿــﺢ ﻧﺘاﺋــﺞ الﺒياﻧــات ا�ﺘﻌﻠقــة بﻌاﺋﺪيــة ﺳــﻜﻦ أ� وﺣــﺪات الﻌيﻨــة أن الﻨســﺒة اﻷﻛــرب
ﻛاﻧــﺖ لﺼالــﺢ ا�ﺒحﻮﺛــات الﻠﻮاﺗــﻲ يســﻜﻦ ﻣﻨــازل ﺗﻌــﻮد ﻷ�هــﻦ بﻨســﺒة )(%40) ، (%20
إيﺠــار ﻣــﻦ اﻵﺧريــﻦ (%3) ،ﺳــﻜﻦ ﺣﻜﻮﻣــﻲ (37) ،أﺧــرى  ،ﻣمــا يﻮﺿــﺢ لﻨــا الﻌﻼقــة الﺒﻨيﻮيــة
)ا�ﻠﻜيــة( الﻮﻇيﻔيــة )ﺗﻨميــة أدوار اﻷﻓــراد( ﻣــﻦ ﺧــﻼل إﺟابــات ا�ﺒحﻮﺛــات وآراﺋﻬــﻦ بﺸــﺄن
ﻣﻮﺿــﻮع الﺒحــﺚ.
الﻔرع الثالﺚ :اﻷوﺿاع الثقاﻓية لﻮﺣﺪات الﻌيﻨة
ﺗــﺪل ﻧﺘاﺋــﺞ الﺒياﻧــات ا�ﺘﻌﻠقــة بالﺘحﺼيــﻞ الﻌﻠمــﻲ لﻮﺣــﺪات الﻌيﻨــة أن أﻛــ� ﻧســﺒة
لﻠمﺒحﻮﺛــات ﻛاﻧــﺖ لحاﻣــﻼت ) (%10ﻣــﻦ ﺣمﻠــة الﺸــﻬادة ا�ﺘﻮﺳــﻄة واﻹﻋﺪاديــة ،ﻓيمــا ﻛاﻧــﺖ
ﻧســﺒة ﺣمﻠــة ﺷــﻬادة الﺒﻜالﻮريــﻮس ) (%50) ،(%30ﻣــﻦ ﺣمﻠــة الﺸــﻬادات الﻌﻠيــا دبﻠــﻮم
ﻋــالٍ وﻣاﺟســﺘ� ودﻛﺘــﻮراه ،ﻣمــا يﺆﻛــﺪ أن �يحــة ﻛﺒــ�ة ﻣــﻦ ﻧســاء ﻣﺠﺘمﻌﻨــا يﺘمﺘﻌــﻦ
بمســﺘﻮى ﺗﻌﻠيمــﻲ ﺟيــﺪ يﺆهﻠــﻦ ﻹﺷــﻐال أدوار ﻣﻬمــة ﻓــﻲ ا�ﺆﺳســات ال�بﻮيــة واﻻقﺘﺼاديــة
والسياﺳــية ،ويــﺆدي ﺗﻄﻮيــر هــﺬه اﻷدوار وﺗﻔﻌيﻠﻬــا إلــﻰ زيــادة ﺧــربات ا�ــرأة ووﻋيﻬــا
وﻣــﻦ ﺛــﻢ ارﺗﻔــاع ﻣﻜاﻧﺘﻬــا اﻻﺟﺘماﻋيــة وﺗﺄﺛــ�ه ﻋﻠــﻰ ﺻﻨــﻊ واﺗﺨــاذ وﺗﻨﻔيــﺬ القــرار ورﺳــﻢ
السياﺳــات.
املطلﺐ الﺜاﻧي :النتاﺋﺞ الخاصة بالعمل السياﳼ
الﻔــرع اﻷول  :ﺗﺸــ� ﻧﺘاﺋــﺞ الﺪراﺳــة ا�يﺪاﻧيــة ا�ﺘﻌﻠقــة بمســﺘﻮى ﻣﺸــارﻛة ا�ــرأة ﻓــﻲ
ﺻﻨــﻊ واﺗﺨــاذ القــرار الســياﳼ إلــﻰ أن ا�ــرأة ﺗﺸــارك الرﺟــﻞ ﻓــﻲ القــرارات ا�ﻄروﺣــة ﻓــﻲ
اﻻﺳــﺘﺒاﻧة وبﻨســﺐ ﻣرﺗﻔﻌــة ﻣمــا يﺆﻛــﺪ ﺗﻨاﻣــﻲ دور ا�ــرأة بﺸــﻜﻞ إيﺠابــﻲ داﺧــﻞ الﻠﺠــان،
ووﺟــﻮد ﻋﻼقــة ﺣــﻮار وﻣﻨاقﺸــة ﻣمــا وﻓــر لﻬــا ﻓرﺻــة داﺧــﻞ ﻣﺠﻠــﺲ الﻨــﻮاب لﻠمﺸــارﻛة ﻓــﻲ
اﺗﺨــاذ القــرارات وﻛمــا يﺄﺗــﻲ-:
أﻛــﺪت الﻨﺘاﺋــﺞ أن ) (140ﻣﺒحﻮﺛــة وبﻨســﺒة ) (%70يﺸــارﻛﻦ ﻓــﻲ القــرار ﺿمــﻦ الﻠﺠــان
الﺨﺪﻣيــة ،أﻛــﺪت الﻨﺘاﺋــﺞ أن ) (144ﻣﺒحﻮﺛــة وبﻨســﺒة ) (%72يﺸــارﻛﻦ ﻓــﻲ القــرار با�ســﺘﻮى
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
الﺘﻌﻠيمــﻲ ،أﻛــﺪت الﻨﺘاﺋــﺞ أن ) (121ﻣﺒحﻮﺛــة وبﻨســﺒة ) (%60.5يﺸــارﻛﻦ ﻓــﻲ القــرار
با�ســﺘﻮى الﺼحــﻲ ،أﻛــﺪت الﻨﺘاﺋــﺞ أن ) (120ﻣﺒحﻮﺛــة ﻣــﻦ ﻣﺠمــﻮع الﻌيﻨــة وبﻨســﺒة )(%60
يﺸــارﻛﻦ ﻓــﻲ القــرارات الﺨاﺻــة بالﻌمــﻞ ،أﻛــﺪت الﻨﺘاﺋــﺞ أن ) (120ﻣﺒحﻮﺛــة ﻣــﻦ ﻣﺠمــﻮع
الﻌيﻨــة وبﻨســﺒة ) (%60يﺸــارﻛﻦ ﻓــﻲ اﺗﺨــاذ القــرارات با�حــﻮر الﺨــاص ﺿمــﻦ ا�ﺼادقــة
ﻋﻠــﻰ القﻮاﻧــ� واﻻﺗﻔاقيــات الﺪوليــة ،أﻛــﺪت الﻨﺘاﺋــﺞ أن ) (139ﻣﺒحﻮﺛــة ﻣــﻦ ﻣﺠمــﻮع الﻌيﻨــة
وبﻨســﺒة ) (69.5%يﺸــارﻛﻦ ﻓــﻲ اﺗﺨــاذ القــرارات الﺨاﺻــة باﻧﻀمــام أﺣــﺪ أﻓــراد اﻷ�ة إلــﻰ
ﻣﺠــال الﻌمــﻞ الســياﳼ ،أﻛــﺪت الﻨﺘاﺋــﺞ أن ) (120ﻣﺒحﻮﺛــة ﻣــﻦ ﻣﺠمــﻮع الﻌيﻨــة وبﻨســﺒة
) (%60يﺸــارﻛﻦ ﻓــﻲ اﺗﺨــاذ القــرارات وﺿــﻊ ا�ــرأة واﻷ�ة الﻌراقيــة ،أﻛــﺪت الﻨﺘاﺋــﺞ
أن ) (121ﻣﺒحﻮﺛــة ﻣــﻦ ﻣﺠمــﻮع الﻌيﻨــة وبﻨســﺒة ) (%60.5يﺸــارﻛﻦ ﻓــﻲ ﺗﻨﻈيــﻢ ا�ﻮازﻧــة
لﻠحﻜﻮﻣــة لﻌــﺪه ﺳــﻨﻮات ،أﻛــﺪت الﻨﺘاﺋــﺞ أن ) (120ﻣﺒحﻮﺛــة ﻣــﻦ ﻣﺠمــﻮع الﻌيﻨــة وبﻨســﺒة
) (%60يﺸــارﻛﻦ 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 ) (109ﻣﺒحﻮﺛــات
ﻣــﻦ ا�ﺠمــﻮع الﻜﻠــﻲ لﻠﻌيﻨــة وبﻨســﺒة ) (%54.5أﻛــﺪن ﺣﺼــﻮل ﺗﻐــ� ﻓــﻲ قﺪراﺗﻬــﻦ ﻋﻠــﻰ
اﺗﺨــاذ القــرار بﻌــﺪ وﺻﻮلﻬــﻦ إلــﻰ ﻣرﺣﻠــة ﻣﺘقﺪﻣــة ﻣــﻦ الﺘﻌﻠيــﻢ ،ﻓــﻲ ﺣــ� ﻛاﻧــﺖ بﻨســﺒة
) (%45.5لــﻢ يﺆﻛــﺪن ﻋﻠــﻰ ذلــﻚ.
أوﺿحــﺖ ﻧﺘاﺋــﺞ الﺒياﻧــات ا�ﺘﻌﻠقــة بمــﺪى اﻻﻋﺘقــاد بــﺄن ﺣﺼــﻮل ا�ــرأة ﻋﻠــﻰ ﺷــﻬادة ﻋﻠميــة
ﻣﺘﻄابــﻖ ﻣــﻊ الﺘﺨﺼــﺺ الﻌﻠمــﻲ والﻌمﻠــﻲ يمﻨحﻬــا دوراً أﻛــرب ﻓــﻲ اﺗﺨــاذ القــرارات بمــا
يﺨــﺪم ﺗﻄﺒيــﻖ القــرارات الﺪوليــة ﻣثــﻞ اﺗﻔاقيــة ﺳــيﺪاو وقــرار  ،1325أن ) (141ﻣﺒحﻮﺛــة ﻣــﻦ
ا�ﺠمــﻮع الﻜﻠــﻲ لﻠﻌيﻨــة وبﻨســﺒة ) (%70.5يﻮاﻓقــﻮن وأن ﻧســﺒة ) (29.5ﻻيﻮاﻓقــﻮن ﻋﻠــﻰ
ذلــﻚ.
الﻔــرع الثاﻧــﻲ :ﺗﺸــ� ﻧﺘاﺋــﺞ الﺒياﻧــات ا�ﺘﻌﻠقــة بﺘحﺪيــﺪ ﻣﺠمﻮﻋــة أﺳــﺒاب ﺗﺠﻌــﻞ قــرارات
ا�ــرأة ﺻاﺋﺒــة ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺗﻌﻠيــﻢ ا�ــرأة وﺛقاﻓﺘﻬــا )ﻣﺸــارﻛﺘﻬا ﻓــﻲ دورات ﺗﻄﻮيريــة( بﻨســﺒة
) (%63يﻮاﻓقــﻮن ﻋﻠــﻰ ذلــﻚ وأن ﻧســﺒة ) (%27ﻻ يﻮاﻓقــﻮن.
أوﻻً :ﺗﺸــ� ﻧﺘاﺋــﺞ الﺪراﺳــة ا�ﺘﻌﻠقــة بمــﺪى ﻣﺸــارﻛة ا�ــرأة ﻓــﻲ اﺗﺨــاذ القــرارات السياﺳــية
الــﻰ أن ا�ــرأة ﻓــﻲ أﻏﻠــﺐ اﻷﺣيــان ﺗﺸــارك ﻓــﻲ اﺗﺨــاذ القــرار وﻛمــا يﺄﺗــﻲ-:
أوﺿحــﺖ ﻧﺘاﺋــﺞ الﺒياﻧــات ا�ﺘﻌﻠقــة بﺘﺄﺛــ� الﺘﻐــ�ات السياﺳــية ﻓــﻲ اﺗﺨــاذ ا�ــرأة لﻠقــرارات
ﻓــﻲ ا�ﺠــاﻻت ا�ﺨﺘﻠﻔــة ،ﻣﻮاﻓقــة ) (106ﻣﺒحﻮﺛــات ﻣــﻦ ا�ﺠمــﻮع الﻜﻠــﻲ لﻠﻌيﻨــة ﻋﻠــﻰ هــﺬا
اﻻﻋﺘقــاد ،وبﻨســﺒة ) ،(%53وﻛاﻧــﺖ 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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أوﺿحــﺖ ﻧﺘاﺋــﺞ الﺒياﻧــات ا�ﺘﻌﻠقــة باﻻﻋﺘقــاد القاﺋــﻞ أن الﻔــرص ا�ﺘاﺣــة لﻠمــرأة ﻻﺗﺨــاذ
القــرار ﻓــﻲ ﻣﺠــال الﻌمــﻞ الﻮﻇيﻔــﻲ هــﻲ ﻧﻔســﻬا ا�ﺘاﺣــة لﻠرﺟــﻞ ،أن ) (86ﻣﺒحﻮﺛــة ﻣــﻦ
ﻣﺠمــﻮع الﻌيﻨــة وبﻨســﺒة ) (%43أﺟــ� بﺄﻧــﻪ أﺣياﻧــاً ﺗﺘحقــﻖ هــﺬه ا�ســاواة ،ﻣقابــﻞ )(76
ﻣﺒحﻮﺛــة ﻣــﻦ ا�ﺠمــﻮع ﻧﻔســﻪ وبﻨســﺒة ) (%38أﺟــ� بﺄﻧــﻪ ﻻﺗﺘحقــﻖ ا�ســاواة ﻓــﻲ ﻣﺠــال
الﻌمــﻞ الﻮﻇيﻔــﻲ ،ولﻠﺘﺄﻛــﺪ ﻣــﻦ ﺻحــة اﻋﺘقــاد ا�ﺒحﻮﺛــات قمﻨــا بﺘﻄﺒيــﻖ اﺧﺘﺒــار ﻣربــﻊ ﻛاي
لﻌيﻨــة واﺣــﺪة ﻓﻜاﻧــﺖ ﻧﺘيﺠــة اﻻﺧﺘﺒــار وﺟــﻮد ﻓــرق ﻣﻌﻨــﻮي ذي دﻻلــة إﺣﺼاﺋيــة بــ�
إﺟابــات ا�ﺒحﻮﺛــات ﻣمــا يﺪﻋــﻢ اﻋﺘقــاد ا�ﺒحﻮﺛــات بــﺄن الﻔــرص الﻮﻇيﻔيــة ﺗﻜــﻮن اﺣياﻧــاً
ﻣﺘســاوية بــ� الرﺟــﻞ وا�ــرأة ،وهــﺬا يﺪﻋﻮﻧــا لﻠقــﻮل إن ا�ــرأة ﻣــا زالــﺖ بحاﺟــة إلــﻰ دﻋــﻢ
ﻣﺠﺘمﻌــﻲ �ســاواﺗﻬا ﻣــﻊ الرﺟــﻞ ﻓــﻲ ﻓــرص الﻌمــﻞ وإﺗﺨــاذ القــرار.
أوﺿحــﺖ ﻧﺘاﺋــﺞ الﺒياﻧــات ا�ﺘﻌﻠقــة باﻻﻋﺘقــاد القاﺋــﻞ بــﺄن لﺪﺧــﻮل ا�ــرأة ﻓــﻲ الﻌمــﻞ ﻓــﻲ
الســﻠﻄات الثــﻼث بﺸــﻜ ٍﻞ واﺳــﻊ ﺗﺄﺛــ�اً ايﺠابيــاً ﻓــﻲ اﺗﺨاذهــا لﻠقــرارات أن ) (105ﻣﺒحﻮﺛــات
ﻣــﻦ ا�ﺠمــﻮع الﻜﻠــﻲ لﻠﻌيﻨــة وبﻨســﺒة ) (%52.5أﻛــﺪت الﺘﺄﺛــ� اﻻيﺠابــﻲ 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 ) (101ﻣﺒحﻮﺛــة ﻣــﻦ ﻣﺠمــﻮع الﻌيﻨــة وبﻨســﺒة
) (%50.5أﻛــﺪت أن ا�ــرأة ﻧﺠحــﺖ ﻓــﻲ بﻌــﺾ اﻷﺣيــان بﺈﺗﺨــاذ قــرارات ﻧاﺟحــة ،ﻣقابــﻞ
) (82ﻣﺒحﻮﺛــة ﻣــﻦ ﻣﺠمــﻮع ﻧﻔســﻪ وبﻨســﺒة ) (%41أﺟــ� بــﺄن ا�ــرأة ﻧﺠحــﺖ ﻓــﻲ إﺗﺨــاذ
قــرارات اقﺘﺼاديــة وﻣاليــة ﻓــﻲ ﻣﺠــال ﻋمﻠﻬــا ،وقــﺪ ﺷــﺨﺼﺖ ا�ﺒحﻮﺛــات ألـــ ) (82أﺳــﺒاب
ﻧﺠــاح ا�ــرأة ،وقــﺪ ﺗــﻢ ﺗرﺗيــﺐ هــﺬه اﻷﺳــﺒاب ﺗﻨازليــاً وﻛمــا يﺄﺗــﻲ -:ﺛقاﻓــة ا�ــرأة ووﻋيﻬــا
ا�ﻬــﲏ بﻨســﺒة ) ،(%85.3ﺷــﺨﺼيﺘﻬا القﻮيــة بﻨســﺒة ) (%79.2وﻛﻔاءﺗﻬــا اﻻداريــة بﻨســﺒة
) (%71.9ولﻄــﻒ ﻣﻌاﻣﻠﺘﻬــا اﻻﺟﺘماﻋيــة بﻨســﺒة ) (%42.6وأﺧــ�اً ﻃاﻋﺘﻬــا �رءوﺳــيﻬا ﻓــﻲ
الﻌمــﻞ بﻨســﺒة ).(%34.1
ﻓيمــا يﺨــﺺ الﻮاقــﻊ الﻔﻌﻠــﻲ �ﻜاﻧــة وقــرار ا�ــرأة ﻓــﻲ ﺿمــﻦ الﺒﻨــاء الســياﳼ ،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 ) ،(%46وﻋﻨــﺪ ﺗﻄﺒيقﻨــا ﻻﺧﺘﺒــار ﻣربــﻊ ﻛاي لﻌيﻨــة واﺣــﺪة
وﺟﺪﻧــا أن هﻨــاك ﻓرقــاً ﻣﻌﻨﻮيــاً ذا دﻻلــة إﺣﺼاﺋيــة لﺼالــﺢ ا�ﺒحﻮﺛــات الﻠﻮاﺗــﻲ أﺟــ� ﻋﻠــﻰ
ـﺬه.
ﻓقرﺗــﻲ ﺻﻨــﻊ القــرار وإﺗﺨــاذ القــرار وﺗﻨﻔيـ ُ
أﻣــا ﻣــا يﺘﻌﻠــﻖ بالﻮاقــﻊ اﻻﻓــ�اﴈ �ﻜاﻧــة ا�ــرأة وقرارهــا أي ﻣــا يﺠــﺐ أن يﻜــﻮن ﻋﻠيــﻪ
دور ا�ــرأة الﻮﻇيﻔــﻲ أﺟابــﺖ ) (144ﻣﺒحﻮﺛــة ﻣــﻦ ﻣﺠمــﻮع الﻌيﻨــة وبﻨســﺒة ) (%72أن دور
ا�ــرأة الﻮﻇيﻔــﻲ يﺠــﺐ أن يﻜــﻮن إﺗﺨــاذ القــرار وﺗﻨﻔيــﺬه ،وهــﺬا يــﺪل ﻋﻠــﻰ ﺗﻄــﻮر ﻧﻈــرة ا�ــرأة
وﻃمﻮﺣﻬــا ﻷهميــة ﻧــﻮع ا�ﻬﻨــة الــﱵ ﺗمارﺳــﻬا.
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
وﻓيمــا يﺨــﺺ الﻨﺘاﺋــﺞ ا�ﺘﻌﻠقــة بالحــاﻻت الﻮﻇيﻔيــة الــﱵ ﺗﻔﻀﻠﻬــا ا�ــرأة ﻓــﻲ ﻣﺠــال ﻋمﻠﻬــا
بحســﺐ ا�ســﺘﻮى اﻻﺟﺘماﻋــﻲ لﻠﻌيﻨــة ،أﺟابــﺖ ) (164ﻣﺒحﻮﺛــة ﻣــﻦ ا�ﺠمــﻮع الﻜﻠــﻲ لﻮﺣــﺪات
الﻌيﻨــة وبﻨســﺒة ) (%82أﻧﻬــﻦ يﻔﻀﻠــﻦ ﻣﺸــارﻛة ا�ــرأة ﻓــﻲ إﺗﺨــاذ القــرار ،وﻋﻨــﺪ إﺟــراء
اﺧﺘﺒــار ﻣربــﻊ ﻛاي لﻌيﻨﺘــ� �ﻌرﻓــة الﻔــرق ا�ﻌﻨــﻮي بﺸــﺄن ﺗﻔﻀيــﻞ ا�ﺒحﻮﺛــات لﻠحــاﻻت
الﻮﻇيﻔيــة بحســﺐ ﻣســﺘﻮياﺗﻬﻦ اﻻﺟﺘماﻋيــة ،لــﻢ ﻧﺠــﺪ ﻓرقــاً ﻣﻌﻨﻮيــاً داﻻ ً بــ� ﺗﻔﻀيــﻼت
ا�ﺒحﻮﺛــات ﻣمــا يﺆﻛــﺪ أن أﻏﻠــﺐ وﺣــﺪات الﻌيﻨــة أبﺪيــﻦ الــرأي ﻧﻔســﻪ ﻓــﻲ ﺗﻔﻀيﻠﻬــﻦ �ﺸــارﻛة
ا�ــرأة ﻓــﻲ ﺻﻨــﻊ واﺗﺨــاذ القــرار ﻓــﻲ ﻣﺠــال الﻌمــﻞ ،برﻏــﻢ اﺧﺘــﻼف ﻣســﺘﻮياﺗﻬﻦ اﻻﺟﺘماﻋيــة.
ﺛاﻧيــاً :ﺗﺸــ� ﻧﺘاﺋــﺞ الﺪراﺳــة ا�يﺪاﻧيــة ا�يﺪاﻧيــة ا�ﺘﻌﻠقــة بمﻜاﻧــة ا�ــرأة اﻻﺟﺘماﻋيــة وﻣــﺪى
قﺪرﺗﻬــا ﻋﻠــﻰ اﺗﺨــاذ القــرارات ا�اليــة واﻻقﺘﺼاديــة أن أﻛــ� ﻣــﻦ ﻧﺼــﻒ وﺣــﺪات الﻌيﻨــة
بﻨســﺒة ) (%73.5ﻣــﻦ ذوات ا�ﻜاﻧــات ا�رﺗﻔﻌــة ﻛاﻧــﺖ لﺪيﻬــﻦ قــﺪرة ﻋﻠــﻰ اﺗﺨــاذ القــرار ﺿمــﻦ
الﺒﻨــاء ا�الــﻲ وﻣﻮازﻧــة الﺪولــة وأن ﻧســﺒة ) (%27.5ليــﺲ لﻬــﻦ قــﺪرة ﻋﻠــﻰ ﺻﻨــﻊ أو اﺗﺨــاذ
أي قــرار لﻌــﺪم وﺟــﻮد ﻣﻌرﻓــة إ�ــام با�ﻮاﺿيــﻊ الــﱵ 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 ) (%48.4واﻻﻋﺘقــاد بــﺄن ا�ــرأة أقــﻞ
ﻛﻔــاءة ﻣــﻦ الرﺟــﻞ ﻓــﻲ ﻣﺠــال الﻌمــﻞ بﻨســﺒة ) (%31.6وﻋــﺪم قــﺪرة ا�ــرأة ﻋﻠــﻰ اﻻﺳــﺘﻔادة
ﻣــﻦ هــﺬه الﻔــرص الﻮﻇيﻔيــة بﻨســﺒة ) ،(%51.3وﻃﺒيﻌــة ا�ﻬﻨــة الــﱵ ﺗﺸــﻐﻠﻬا ا�ــرأة بﻨســﺒة
) (%15.3وأﺧــ�اً ﻃﺒيﻌــة الﻨﻈــام الﺘﻌﻠيمــﻲ بﻨســﺒة ).(%4.7
املطلــﺐ الﺜالــث :النتاﺋــﺞ املتعلقــة بالبنــاء الســياﳼ )منظمــات مجتمــع مدﻧــي ،إعــﻼم،
ســمات ﺷــخﺼية قياديــة(
ﺗﺸــ� الﻨﺘاﺋــﺞ ا�ﺘﻌﻠقــة بمــﺪى ﻣﺸــارﻛة ا�ــرأة ﻓــﻲ اﺗﺨــاذ القــرار ﺿمــﻦ الﺒﻨــاء الســياﳼ إلــﻰ
ﺗﻄــﻮ ٍر ﻧﻈــرة ا�ــرأة إلــﻰ ﺣـ ٍـﺪ ﻣــا �ﻀمــﻮن الﻌمــﻞ ﻓــﻲ ا�ﺆﺳســة السياﺳــية إذا لــﻢ ﺗﻜــﻦ لﺬاﺗﻬــا
ﻓﻬــﻲ ﻧﻈــرة لقريﻨاﺗﻬــا وﻛمــا يﺄﺗــﻲ-:
الﻔــرع اﻷول :أوﺿحــﺖ ﻧﺘاﺋــﺞ الﺒياﻧــات ا�ﺘﻌﻠقة بالﺘﺄﺛ� اﻹيﺠابﻲ �ﺸــارﻛة ا�رأة السياﺳــية
ﻓــﻲ ا�مارﺳــات الﺪيمقراﻃيــة إلــﻰ أن ) (102ﻣﺒحﻮﺛــة ﻣــﻦ ا�ﺠمــﻮع الﻜﻠــﻲ لﻠﻌيﻨــة وبﻨســﺒة
) (%51أﻛــﺪن الﺘﺄﺛــ� اﻻيﺠابــﻲ الــﺬي ﺗﺆديــﻪ ﻣﺸــارﻛة ا�ــرأة السياﺳــية ﻓــﻲ ا�مارﺳــات
الﺪيمقراﻃيــة ﻓــﻲ ﻣﺠﺘمﻌﻨــا وان ) (%49أﻛــﺪن 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
ـﺪن
ا�ﺪﻧــﻲ ،أن ) (107ﻣﺒحﻮﺛــات ﻣــﻦ ا�ﺠمــﻮع الﻜﻠــﻲ لﻮﺣــﺪات الﻌيﻨــة وبﻨســﺒة ) (%53.5أﻛـ �
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.
أوﺿحــﺖ ﻧﺘاﺋــﺞ الﺒياﻧــات ا�ﺘﻌﻠقــة بقــﺪرة الﻨســاء الﻠﻮاﺗــﻲ يﺸــﻐﻠﻦ ﻣﻨاﺻــﺐ وزاريــة أو
ﻧيابيــة ﻣــﻦ ﺗحقيــﻖ إﻧﺠــاز ﻓــﻲ اﺗﺨــاذ القــرار ﻓــﻲ ﻣﺠــال ا�ــرأة أن ) (73ﻣﺒحﻮﺛــة ﻣــﻦ ﻣﺠمــﻮع
الﻌيﻨــة وبﻨســﺒة ) (%36.5أﺟــ� بــﺄن الﻨســاء الﺸــاﻏﻼت لﻬــﺬه ا�ﻨاﺻــﺐ ﺣققــﻦ إﻧﺠــازات
ﻓــﻲ اﺗﺨــاذ القــرار ،ﻣقابــﻞ ) (96ﻣﺒحﻮﺛــة ﻣــﻦ ا�ﺠمــﻮع ﻧﻔســﻪ وبﻨســﺒة ) (%48أﺟــ� بــﺄن
هــﺆﻻء الﻨســاء أﺣياﻧــاً ﺣققــﻦ إﻧﺠـ ٍ
ـازات ﻓــﻲ اﺗﺨــاذ القــرار ،ﻓــﻲ ﺣــ� أﺟابــﺖ ) (31ﻣﺒحﻮﺛــة
ﻣــﻦ ا�ﺠمــﻮع وبﻨســﺒة ) (%15.5أن هــﺆﻻء الﻨســاء لــﻢ يســﺘﻄﻌﻦ ﺗحقيــﻖ إﻧﺠــاز ﻓــﻲ ﻣﺠــال
اﺗﺨاذهــﻦ لﻠقــرار ،وبﻌــﺪ ﺗﻄﺒيقﻨــا ﻻﺧﺘﺒــار ﻣربــﻊ ﻛاي لﻌيﻨــة واﺣــﺪة �ﻌرﻓــة الﻔــرق ا�ﻌﻨــﻮي
بــ� إﺟابــات ا�ﺒحﻮﺛــات وﺟﺪﻧــا أن هﻨــاك ﻓرقــاً ﻣﻌﻨﻮيــاً لﺼالــﺢ ا�ﺠيﺒــات بــﺄن الﻨســاء
الﺸــاﻏﻼت �ﻨاﺻــﺐ ﻧيابيــة ووزاريــة اﺳــﺘﻄﻌﻦ أﺣياﻧــاً أن يحققــﻦ اﻧﺠــازات ﻓــﻲ إﺗﺨــاذ
القــرار ﻣمــا يﻮﺿــﺢ أن ا�ــرأة ﻣــا زالــﺖ ﺗحﺘــاج إلــﻰ ﺗﺪريــﺐ وﺗﺄهيــﻞ لرﻓــﻊ قﺪراﺗﻬــا ﻋﻠــﻰ
اﺗﺨــاذ القــرار.
أوﺿحــﺖ ﻧﺘاﺋــﺞ الﺒياﻧــات ا�ﺘﻌﻠقــة بﺘﺄﺛــ� الســمات القياديــة ا�ﻮﺟــﻮده لــﺪى ا�ــرأة يحﻔﺰهــا
ﻓــﻲ ا�ﺸــارﻛة الﻔاﻋﻠــة ﻓــﻲ اﺗﺨــاذ القــرار ،أن ) (101ﻣﺒحﻮﺛــة ﻣــﻦ ا�ﺠمــﻮع الﻜﻠــﻲ لﻠﻌيﻨــة
وبﻨســﺒة ) ، (%50.5وأن ﻧســﺒة ) (%49.5ﻻيﻮﺟــﺪ ﺗﺄﺛــ� لﺬلــﻚ.
أوﺿحــﺖ ﻧﺘاﺋــﺞ الﺒياﻧــات ا�ﺘﻌﻠقــة بﺘﺄﺛــ� وﺳــاﺋﻞ اﻹﻋــﻼم ﻓــﻲ ﺗﺸــﺠيﻊ ا�ــرأة ﻋﻠــﻰ اﺗﺨــاذ
القــرار الســياﳼ ،أن ) (193ﻣﺒحﻮﺛــة ﻣــﻦ ا�ﺠمــﻮع الﻜﻠــﻲ لﻮﺣــﺪات الﻌيﻨــة وبﻨســﺒة )(%86
أﺟــ� أن وﺳــاﺋﻞ اﻹﻋــﻼم ﺗﺸــﺠﻌﻬﻦ ﻋﻠــﻰ اﺗﺨــاذ القــرار ،وأن ﻧســﺒة ) (%14ﻻ 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 اﻹﻋــﻼم ﻓــﻲ ﺗﺸــﺠيﻊ ا�ــرأة ﻋﻠــﻰ اﺗﺨــاذ القــرار الســياﳼ.
أوﺿحــﺖ ﻧﺘاﺋــﺞ الﺒياﻧــات ا�ﺘﻌﻠقــة باﻋﺘقــاد ا�ﺒحﻮﺛــات أن ﻣﺠــال ﺣريــة ا�ــرأة ﻓــﻲ ا�ﺸــارﻛة
ﻓــﻲ اﺗﺨــاذ القــرار الســياﳼ ﺳيﺘﻮﺳــﻊ ﻣســﺘقﺒﻼً ،أن ) (167ﻣﺒحﻮﺛــة ﻣــﻦ ا�ﺠمــﻮع الﻜﻠــﻲ
لﻠﻌيﻨــة وبﻨســﺒة ) (%83.5يﻌﺘقــﺪن أن ﻣﺠــال ﺣريﺘﻬــا ﺳيﺘﻮﺳــﻊ ﻣســﺘقﺒﻼً ،ﻓــﻲ ﺣــ�
اﻋﺘقــﺪت ) (33ﻣﺒحﻮﺛــة ﻣــﻦ ا�ﺠمــﻮع ﻧﻔسـ ِ
ـﻪ وبﻨســﺒة ) (%16.5أن ﻣﺠــال ﺣريﺘﻬــا لﻦ يﺘﻮﺳــﻊ
ﻣســﺘقﺒﻼً .وﻋﻨــﺪ ﺗﻄﺒيقﻨــا ﻻﺧﺘﺒــار ﻣربــﻊ ﻛاي لﻌيﻨــة واﺣــﺪة ﻹيﺠــاد 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 الســياﳼ ﺳيﺘﻮﺳــﻊ ﻣســﺘقﺒﻼً.
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ﺗﺸــ� ﻧﺘاﺋــﺞ الﺒحــﺚ ا�ﺘﻌﻠقــة بــﺂراء ا�ﺒحﻮﺛــات بﺸــﺄن ﻃﺒيﻌــة ﻣســاهمة ا�ــرأة ﻓــﻲ الحيــاة
ـ� أن
السياﺳــية إلــﻰ أن ) (120ﻣﺒحﻮﺛــة ﻣــﻦ ا�ﺠمــﻮع الﻜﻠــﻲ لﻠﻌيﻨــة وبﻨســﺒة ) (%60أﺟـ �
ﻣســاهمة ا�ــرأة ﻓــﻲ الحيــاة السياﺳــية هــﻲ ﻣســاهمة ﻣﺘﻮاﺿﻌــة وهاﻣﺸــية ،أﻣــا ﻋــﻦ الﻌﻼقــة
بــ� ا�ســﺘﻮى اﻻﺟﺘماﻋــﻲ لﻮﺣــﺪات الﻌيﻨــة وآراﺋﻬــﻦ بﺸــﺄن ﻃﺒيﻌــة ﻣســاهمة ا�ــرأة ﻓــﻲ
الحيــاة السياﺳــية ﻓﻜاﻧــﺖ اﻵﺗــﻲ-:
أﺟابــﺖ ) (17ﻣﺒحﻮﺛــة ﻣــﻦ ﻣﺠمــﻮع ) (26ﻣﺒحﻮﺛــة يمثﻠــﻦ الﻔﺌــة ا�رﻓﻬــة ﻓــﻲ الﻌيﻨــة وبﻨســﺒة
) (%65.4أن ﻣســاهمة ا�ــرأة ﻣﺘﻮاﺿﻌــة وهاﻣﺸــية ،ﻛمــا أﺟابــﺖ ) (60ﻣﺒحﻮﺛــة ﻣــﻦ ﻣﺠمــﻮع
) (93ﻣﺒحﻮﺛــة يمثﻠــﻦ الﻔﺌــة الﻮﺳــﻄﻰ ﻓــﻲ الﻌيﻨــة وبﻨســﺒة ) (%64.5أن ﻣســاهمة ا�ــرأة
ﻣﺘﻮاﺿﻌــة وهاﻣﺸــية ،ﻓــﻲ ﺣــ� أﺟابــﺖ ) (43ﻣﺒحﻮﺛــة وبﻨســﺒة ) (%53.1ﻣــﻦ ﻣﺠمــﻮع )(81
ﻣﺒحﻮﺛــة يمثﻠــﻦ الﻔﺌــة ا�ﺘﻮاﺿﻌــة ﻓــﻲ الﻌيﻨــة ،أن ﻣســاهمة ا�ــرأة ﻣﺘﻮاﺿﻌــة وهاﻣﺸــية.
وﻋﻨــﺪ إﺟراﺋﻨــا ﻻﺧﺘﺒــار ﻣربــﻊ ﻛاي لﻌيﻨﺘــ� �ﻌرﻓــة الﻔــرق ا�ﻌﻨــﻮي بــ� إﺟابــات ا�ﺒحﻮﺛــات
بحســﺐ ﻣســﺘﻮياﺗﻬﻦ اﻻﺟﺘماﻋيــة لــﻢ ﻧﺠــﺪ ﻓرقــاً ﻣﻌﻨﻮيــاً بــ� إﺟاباﺗﻬــﻦ .ﻣمــا يــﺪل ﻋﻠــﻰ ﻋــﺪم
ﺗﺄﺛــ� ا�ســﺘﻮى اﻻﺟﺘماﻋــﻲ 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 اﻵﺗــﻲ:
أﺷــارت ) (21ﻣﺒحﻮﺛــة وبﻨســﺒة ) (%10.5ﻣــﻦ ا�ﺠمــﻮع الﻜﻠــﻲ لﻠﻌيﻨــة أﻧﻬــا ﺗﻔﻀــﻞ القــرارات
الﺼــادرة ﻣــﻦ اﻣــرأة ،وأوﺿحــﺖ أﺳــﺒاب ذلــﻚ ﻷن ا�ــرأة أﻛــ� إﺣساﺳــاً بمﺸــاﻛﻠﻬﻦ بﻨســﺒة
) (%85.7وأن ا�ــرأة أﻛــ� قربــاً ﻣﻨﻬــﻦ بﻨســﺒة ) (%61.9وأﺧــ�اً أن ا�ــرأة أﻛــ� دقة وواقﻌية
ﻓــﻲ اﺗﺨــاذ القــرار بﻨســﺒة ).(%10.5
أوﺿحــﺖ ) (41ﻣﺒحﻮﺛــة وبﻨســﺒة ) (%20.5ﻣــﻦ 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 ) ،(%85.3ﻓﻀـﻼً
ﻋــﻦ أن قــرارات الرﺟــﻞ ﻋقﻼﻧيــة وﻣﻮﺿﻮﻋيــة بﻨســﺒة ) (%73.1وأﺧــ�اً لﺨــربة الرﺟــﻞ
وﻣﻌرﻓﺘــﻪ باﺗﺨــاذ القــرار بﻨســﺒة ).(%65.8
أوﺿحــﺖ ) (138ﻣﺒحﻮﺛــة وبﻨســﺒة ) (%69أﻧﻬــﻦ يﻔﻀﻠــﻦ القــرارات الﺼــادرة ﻣــﻦ ﻛﻞ ﻣــﻦ
الرﺟــﻞ وا�ــرأة أوﺿحــﻦ أﺳــﺒاب ذلــﻚ ،بــﺄن القــرار الﺼــادر ﻣــﻦ ﻛﻠيﻬمــا يﺘﻨــاول قﻀايــا
ﻣﺸــ�ﻛة ﻣــﻦ ﺧــﻼل القــرار الﺠماﻋــﻲ بﻨســﺒة ) ،(%86.9وﻷن هــﺬه القــرارات ﺗﺼــﺐ ﻓــﻲ
ﻣﺼﻠحــة الﺠميــﻊ بﻨســﺒة ) ،(%78.9ولﻠﺘﻮﻓيــﻖ بــ� وﺟﻬــﱵ ﻧﻈــر الرﺟــﻞ وا�ــرأة ﻓــﻲ اﺗﺨــاذ
قــرارات ﻧاﺟحــة بﻨســﺒة ) ،(%65.2وأﺧــ�اً لﻠﺸــﻌﻮر با�ســاواة الحقيقيــة بيﻨﻬمــا ﻓــﻲ اﺗﺨــاذ
القــرار بﻨســﺒة )).(%50.7
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وﻋﻨــﺪ إﺟراﺋﻨــا ﻻﺧﺘﺒــار ﻣربــﻊ ﻛاي لﻌيﻨــة واﺣــﺪة �ﻌرﻓــة الﻔــرق ا�ﻌﻨــﻮي بــ� إﺟابــات
ا�ﺒحﻮﺛــات ،وﺟﺪﻧــا ﻓرقــاً ﻣﻌﻨﻮيــاً ﻋاليــاً ذا دﻻلــة اﺣﺼاﺋيــة لﺼالــﺢ ا�ﺒحﻮﺛــات الﻠﻮاﺗــﻲ
يﻔﻀﻠــﻦ القــرارات الﺼــادرة ﻣــﻦ ا�ــرأة والرﺟــﻞ.
الﻔــرع الثالــﺚ :ﺗﺸــ� ﻧﺘاﺋــﺞ الﺒحــﺚ ا�ﺘﻌﻠقــة بﻌﻼقــة ا�ﻜاﻧــة اﻻﺟﺘماﻋيــة لﻠمــرأة وﻣــﺪى
قﺪرﺗﻬــا ﻋﻠــﻰ اﺗﺨــاذ القــرار ﻓــﻲ ﺿمــﻦ الﺒﻨــاء الســياﳼ إلــﻰ أن أﻏﻠــﺐ ا�ﺒحﻮﺛــات ﻣــﻦ ذوات
ا�ﻜاﻧــة ا�رﺗﻔﻌــة والﻮﺳــﻄﻰ وا�ﺘﻮاﺿﻌــة ﻛاﻧــﺖ قﺪراﺗﻬــﻦ ﻋﻠــﻰ اﺗﺨــاذ القرار ﻣﺘﻮﺳــﻄة بﻨســﺒة
).(%59
الﻔــرع الرابــﻊ  -:أوﺿحــﺖ ﻧﺘاﺋــﺞ الﺒياﻧــات ا�ﺘﻌﻠقــة با�ﻌﻮقــات الــﱵ ﺗحــﺪ ﻣــﻦ ﻣﺸــارﻛة
ا�ــرأة ﻓــﻲ اﺗﺨــاذ القــرار الســياﳼ إلــﻰ أن ) (107ﻣﺒحﻮﺛــة ﻣمــﻦ أﻛــﺪن ﻋــﺪم ﻣﺸــارﻛﺘﻬﻦ
ﻓــﻲ ﺗﺸــﻜيﻞ أو ﺗــرؤس إﺣــﺪى ﻣﻨﻈمــات ا�ﺠﺘمــﻊ ا�ﺪﻧــﻲ أوﺿحــﻦ أﺳــﺒاب ذلــﻚ ،وﺟــرى
ﺗرﺗيــﺐ هــﺬه اﻷﺳــﺒاب ﺗﻨازليــاً وﻛمــا يﺄﺗــﻲ -:قﻠــة الﻮﻋــﻲ باﻷﻣــﻮر السياﺳــية بﻨســﺒة
) (%74.7والﺨــﻮف وﻋــﺪم القــﺪرة ﻋﻠــﻰ ﻣﻮاﺟﻬــة الﺘحﺪيــات السياﺳــية بﻨســﺒة )(%67.2
وﻧﻈــرة ا�ﺠﺘمــﻊ الســﻠﺒية لﻠمــرأة الــﱵ ﺗحــﺪ ﻣــﻦ ﻣﺸــارﻛﺘﻬا الﻔاﻋﻠــة بﻨســﺒة ) ،(%60.7ﻓﻀـﻼً
ﻋــﻦ ﺳــيﻄرة الﺸــﺨﺼيات السياﺳــية ذات اﻷﻓــﻜار الﺬﻛﻮريــة بﻨســﺒة ) (%28وأﺧــ�اً وﺟــﻮد
بﻌــﺾ القﻮاﻧــ� الــﱵ ﺗحــﺪ ﻣــﻦ إﻇﻬــار ﻛﻔــاءة ا�ــرأة بﻨســﺒة ).(%18.6
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اﳋــاﲤــة
ﻣــﻦ ﺧــﻼل بحثﻨــا ا�ﻮﺳــﻮم )واقــﻊ ا�ــرأة الﻌراقيــة بﻌــﺪ ﻋــام  2003وﺳــﺒﻞ ﻣﺸــارﻛﺘﻬا ﻓــﻲ
ﺻﻨــﻊ واﺗﺨــاذ القــرارات ورﺳــﻢ السياﺳــات الحﻜﻮﻣيــة( ،ﺗــﻢ الﺘﻮﺻــﻞ إلــﻰ أن قــﺪرة ا�ــرأة
ﻋﻠــﻰ اﺗﺨــاذ القــرار ﻓــﻲ السياﺳــة ﻻﺗحــﺪده ﻣﻜﻮﻧــات ﻣﻜاﻧﺘﻬــا اﻻﺟﺘماﻋيــة أو الﻌﻠميــة أو
الﻌمﻠيــة أو الﺘﻄﻮيريــة ا�ﺘمثﻠــة بالﻌمــر والﺘﻌﻠيــﻢ وا�ﻬﻨــة والﺪﺧــﻞ وا�ســﺘﻮى اﻻﺟﺘماﻋــﻲ،
وإﻧمــا هﻨــاك ﻣحــﺪدات أﺧــرى ﻣثــﻞ ﺣﺼــﻮل ا�ــرأة ﻋﻠﻰ ﺷــﻬادات ﻋﻠيا يﺘﻮاءم ﻣــﻊ الﺘﺨﺼﺺ
وازديــاد قﺪرﺗﻬــا ﻋﻠــﻰ ﺻﻨــﻊ واﺗﺨــاذ وﺗﻨﻔيــﺬ القــرار ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻣمارﺳــة ﻋمﻠﻬــا ﻓﻲ الســﻠﻄة
الﺘ�يﻌيــة والﺘﻨﻔيﺬيــة والقﻀاﺋيــة ،ﻣــا زالــﺖ ﻣحــﺪودة ،وأن ﻋﻮاﻣــﻞ ﺗﺸــﻜيﻞ ﻣﻜاﻧــة ا�ــرأة
اﻻﺟﺘماﻋيــة ﺗﺆﺛــر إيﺠابيــاً ﻋﻠــﻰ قﺪرﺗﻬــا ﻋﻠــﻰ اﺗﺨــاذ القــرار ﻓــﻲ ﺿمــﻦ الﺒﻨــاء الســياﳼ ،ﻛمــا
أن هﻨــاك ﻣﻌﻮقـ ٍ
ـات 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 اﻻﻧﺨــراط بالﻌمــﻞ الســياﳼ وﻓــﻖ ﻧﻈــام الﻜﻮﺗــا واﻻهﺘمــام بﺘﻄﻮيــر الــﺬات.
وتقسم إلى النتاﺋﺞ والتوصيات وسيتم عرﺿها كما يلي:
أوﻻً :النتاﺋﺞ

ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗحﻠيﻞ وﺗقييﻢ اﺳﺘمارة اﻻﺳﺘﺒاﻧة ﺗﻢ الﺘﻮﺻﻞ إلﻰ:

إن الﻔرﺿيــة اﻷﺳاﺳــية "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
اﻻﺟﺘماﻋيــة 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 اﻻﺟﺘماﻋــﻲ
لﻠمﺠﺘمــﻊ الﻌراقــﻲ وﻋﻼقﺘﻬــا بــاﻷدوار الﻔاﻋﻠــة الــﱵ ﺗﺆديﻬــا ﻓــﻲ ﺿمــﻦ هــﺬا الﺒﻨــاء وأوﺿــﺢ
اﺧﺘﺒــار ﺗحﻠيــﻞ الﺘﺒايــﻦ اﻷﺣــادي وﺟــﻮد ﻓــرق ﻣﻌﻨــﻮي ذي دﻻلــة إﺣﺼاﺋيــة بــ� ﻣﺘﻐــ�ي
ا�ﻜاﻧــة واﺗﺨــاذ القــرار قيمﺘــﻪ ) (3.225ﻋﻠــﻰ ﻣســﺘﻮى ﺛقــة ) (%95ودرﺟــﱵ ﺣريــة )(197.2
وقيمــة ﺟﺪوليــة ) ،(3وب�ابــﻂ إيﺠابــﻲ ﺿﻌيــﻒ قيمﺘــﻪ ) (0.1+لﺼالــﺢ ا�ﻜاﻧــة ا�رﺗﻔﻌــة
والﻮﺳــﻄﻰ لﻮﺣــﺪات الﻌيﻨــة .وﻓــﻲ ﺿــﻮء هــﺬا اﻻﺧﺘﺒــار أﺛﺒﺘﻨــا ﻣﺼﺪاقيــة الﻔرﺿيــة الرﺋيســة
ﻓــﻲ الﺒحــﺚ.
 -1الﻔرﺿيــة اﻷولــﻰ :ﻻ ﺗﻮﺟــﺪ ﻋﻼقــة بــ� ارﺗﻔــاع ﻣﻜﻮﻧــات ا�ــرأة الﻌﻠميــة والﺘﻄﻮيريــة ﻓــﻲ
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 الســياﳼ الــﺬي ﺗﻨﻄﻠــﻖ
ﻣﻨــﻪ قــﺪرات ا�ــرأة وﻣﻼﻣــﺢ ﺷــﺨﺼيﺘﻬا الﻌﻠميــة والﺘﻄﻮيريــة ،وقــﺪ أوﺿــﺢ اﺧﺘﺒــار ﺗحﻠيــﻞ
الﺘﺒايــﻦ اﻷﺣــادي ﻋــﺪم وﺟــﻮد ﻋﻼقــة ذات دﻻلــة اﺣﺼاﺋيــة بــ� ارﺗﻔــاع ا�ﻜاﻧــة الﻌﻠميــة
والﺘﻄﻮيريــة ﻓــﻲ زيــادة قﺪرﺗﻬــا ﻋﻠــﻰ اﺗﺨــاذ القــرار ﺿمــﻦ الﺒﻨــاء الســياﳼ ،ﻷن القيمــة
ا�حســﻮبة ) (1.421أﺻﻐــر ﻣــﻦ القيمــة الﺠﺪوليــة ) (3ﻋﻠــﻰ ﻣســﺘﻮى ﺛقــة ) (%95ودرﺟــﱵ
ﺣريــة ) .(197.2وﻋﻠيــﻪ ﻧرﻓــﺾ ﻓرﺿيــة الﺒحــﺚ وﻧقﺒــﻞ الﻔرﺿيــة الﺼﻔريــة .وقــﺪ ﺟــرى
ﺗﻌﺪيﻠﻬــا ﻓــﻲ ﺿــﻮء الﻔرﺿيــة الﺒﺪيﻠــة لﺘﻜــﻮن ﻋﻠــﻰ الﺸــﻜﻞ اﻵﺗــﻲ" :ﺗﻮﺟــﺪ ﻋﻼقــة بــ� ﻣﻜاﻧــة
ا�ــرأة الﻌﻠميــة والﺘﻄﻮيريــة ﻓــﻲ زيــادة قﺪرﺗﻬــا ﻋﻠــﻰ اﺗﺨــاذ القــرار ﺿمــﻦ ا�حــﻮر الســياﳼ".
ﻧســﺘﻨﺘﺞ ﻣــﻦ ذلــﻚ أن قــﺪرة ا�ــرأة ﻋﻠــﻰ اﺗﺨــاذ القــرار ﻓــﻲ السياﺳــة ﻻ ﺗحــﺪده ﻣﻜﻮﻧــات
ﻣﻜاﻧﺘﻬــا اﻻﺟﺘماﻋيــة أو الﻌﻠميــة أو الﻌمﻠيــة أو الﺘﻄﻮيريــة ا�ﺘمثﻠــة بالﻌمــر والﺘﻌﻠيــﻢ وا�ﻬﻨــة
والﺪﺧــﻞ وا�ســﺘﻮى اﻻﺟﺘماﻋــﻲ  ،ﻓحســﺐ بــﻞ ﺗﻌﺘمــﺪ أيﻀــاً ﻋﻠــﻰ ﻋــﺪد ﻣــﻦ الﻌﻮاﻣــﻞ وا�ﻌايــ�
لﻌــﻞ أهمﻬــا هــﻲ-:
 -ﺗﻌﺪد ﻣسﺌﻮلياﺗﻬا ﻣما يﻜسﺒﻬا الﺨربة والقﺪرة ﻋﻠﻰ اﺗﺨاذ القرار.

 -بﻨاء ﻋﻼقات ﺗسمﺢ لﻬا بﺈبﺪاء رأيﻬا ﻓيما يﺨﺺ قﻀايا ا�ﺠﺘمﻊ وﻣسﺘقﺒﻠﻬﻢ.

 -الﺘﻐي� الﺬي بﻌﺪ ﻋام .2003

 ﺗﻐيــ� ﻧمــﻂ الﻌﻼقــات الســاﺋﺪة ﻓــﻲ الرب�ــان والﻜﺘــﻞ السياﺳــية وﺗقاﺳــﻢ ا�ﻨاﺻــﺐ ﻓــﻲالســﻠﻄات الثــﻼث الﺘ�يﻌيــة والﺘﻨﻔيﺬيــة والقﻀاﺋيــة.

 - 2الﻔرﺿيــة الثاﻧيــة" :ﺗﻮﺟــﺪ ﻋﻼقــة 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 الثــﻼث �ــا
لﻬــﺬه ا�ﺆﺳســات ﻣــﻦ دو ٍر ﺣيــﻮي ﻣﺆﺛــ ٍر ﻓــﻲ ﺗﻐيــ� ﺷــﻜﻞ وبﻨــاء ا�ﺆﺳســات اﻷﺧــرى
لﻠمﺠﺘمــﻊ .وقــﺪ أوﺿــﺢ اﺧﺘﺒــار ﺗحﻠيــﻞ الﺘﺒايــﻦ اﻷﺣــادي ﻋــﺪم وﺟــﻮد ﻓــرق ﻣﻌﻨــﻮي ذي
دﻻلــة إﺣﺼاﺋيــة بــ� ﺣﺼــﻮل لﻠمــرأة ﻋﻠــﻰ ﺷــﻬاده ﻋﻠيــا وﺗﺨﺼــﺺ والقــﺪرة ﻋﻠــﻰ إﺗﺨــاذ
القــرار ﻷن القيمــة ا�حســﻮبة ) (1.127أﺻﻐــر ﻣــﻦ القيمــة الﺠﺪوليــة ) (3ﻋﻠــﻰ ﻣســﺘﻮى ﺛقــة
) (%95ودرﺟــﱵ ﺣريــة ) .(197.2وﻋﻠيــﻪ لــﻢ ﻧثﺒــﺖ ﻣﺼﺪاقيــة ﻓرﺿيــة الﺒحــﺚ ،وإﻧمــا ﺟــرى
ﺗﻌﺪيﻠﻬــا ﻓــﻲ ﺿــﻮء الﻔرﺿيــة الﺒﺪيﻠــة لﺘﻜــﻮن ﻋﻠــﻰ الﺸــﻜﻞ اﻵﺗــﻲ "ﺗﻮﺟــﺪ ﻋﻼقــة بــ� ﻣﻜاﻧــة
ا�ــرأة الﻌﻠميــة والﻌمﻠيــة والثقاﻓيــة وقﺪرﺗﻬــا ﻋﻠــﻰ ﺻﻨــﻊ وإﺗﺨــاذ القــرار ورﺳــﻢ السياﺳــات".
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
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
ـﺒاب ﻋﺪيــﺪة لﻌــﻞ أهمﻬــا-:
ﻣــا زالــﺖ ﻣحــﺪودة وذلــﻚ ﻷﺳـ ٍ
أ -ﻃمﻮح ا�رأة ا�ﻬﲏ ﻻ يرقﻰ إلﻰ ﻣسﺘﻮى إﺷﻐالﻬا �راﻛﺰ اﺗﺨاذ القرار.

ب -ﺗﻔﻜــ� ﺷــاﻏﻠﻲ ﻣراﻛــﺰ القــرار ﻓــﻲ ا�ﺆﺳســة اﻻقﺘﺼاديــة والسياﺳــية باﺳــﺘثمار ﻃاقات
ا�ــرأة ﻓــﻲ ﻣﺠــال الﻌمــﻞ لﺰيــادة اﻷيــﺪي الﻌاﻣﻠــة وليــﺲ ﺗﻔﻜــ�اً ﻧﻮﻋيــاً بﺈ�اﻛﻬــا ﻓــﻲ
ﻣراﻛــﺰ ﺻﻨــﻊ واﺗﺨــاذ القــرار.
ج -ﻣــازال ﻧﻈــام القيــﻢ وا�ﻌايــ� الســاﺋﺪة ﻓــﻲ الســﻠﻄات الثــﻼث ﺗســيﻄر ﻋﻠيــﻪ الــروح
الﺬﻛﻮريــة لﺼالــﺢ الرﺟــﻞ.
د -إن ﻋــﺪد ﺳــاﻋات الﻌمــﻞ وا�ســﺌﻮليات ا�ﻠقــاة ﻋﻠــﻰ ﻋاﺗــﻖ ﺷــاﻏﻠﻲ ﻣراﻛــﺰ اﺗﺨــاذ القــرار
الســياﳼ ﻻﺗﻨاﺳــﺐ ﻇــروف ا�ــرأة ﻣمــا يﺠﻌﻠﻬــا ﺗحﺠــﻢ ﻋــﻦ أﺷــﻐال هــﺬه ا�راﻛــﺰ.
 - 3الﻔرﺿيــة الثالثــة" :ﺗﻮﺟــﺪ ﻋﻼقــة بــ� ارﺗﻔــاع ﻣﻜاﻧــة ا�ــرأة اﻻﺟﺘماﻋيــة وازديــاد قﺪرﺗﻬــا
ﻋﻠــﻰ اﺗﺨــاذ القــرار ﻓــﻲ ﺿمــﻦ الﺒﻨــاء الســياﳼ".
ﻛاﻧــﺖ الﻐايــة ﻣــﻦ هــﺬه الﻔرﺿيــة هــﻲ الﺘﻌــرف إلــﻰ ﻣــﺪى ﺗﺄﺛــ� ﻣﻜﻮﻧــات ﻣﺘﻐــ� ا�ﻜاﻧــة
اﻻﺟﺘماﻋيــة لﻠمــراة ﻓــﻲ رﻓــﻊ قﺪرﺗﻬــا ﻋﻠــﻰ اﺗﺨــاذ القــرار الســياﳼ �ــا لﻬــﺬا القــرار ﻣــﻦ أهميــة
ﻓــﻲ ﺗﻌﺰيــﺰ ورﻓــﺪ ا�ﺆﺳســة السياﺳــية بــﺂراء وﻃمﻮﺣــات ﻧســﺒة ﻛﺒــ�ة ﻣــﻦ أﻓــراد ا�ﺠﺘمــﻊ.
وأوﺿــﺢ اﺧﺘﺒــار ﺗحﻠيــﻞ الﺘﺒايــﻦ اﻷﺣــادي وﺟــﻮد ﻓــرق ﻣﻌﻨــﻮي ذي دﻻلــة إﺣﺼاﺋيــة بــ�
ﻣﺘﻐــ�ي ا�ﻜاﻧــة وإﺗﺨــاذ القــرار قيمﺘــﻪ ) (3.124ﻋﻠــﻰ ﻣســﺘﻮى ﺛقــة ) (%95ودرﺟــﱵ ﺣريــة
) (197.2وقيمــة ﺟﺪوليــة ) .(3وب�ابــﻂ ايﺠابــﻲ قيمﺘــﻪ ) (0.1+لﺼالــﺢ ﺗﺄﺛــ� ﻣﻜاﻧــة ا�ــرأة
ا�رﺗﻔﻌــة ﻓــﻲ القــﺪرة ﻋﻠــﻰ اﺗﺨــاذ القــرار .وﻓــﻲ ﺿــﻮء هــﺬا اﻻﺧﺘﺒــار أﺛﺒﺘﻨــا ﻣﺼﺪاقيــة هــﺬه
الﻔرﺿيــة.
ﻧســﺘﻨﺘﺞ ﻣــﻦ ذلــﻚ أن ﻋﻮاﻣــﻞ ﺗﺸــﻜيﻞ ﻣﻜاﻧــة ا�ــرأة اﻻﺟﺘماﻋيــة ﺗﺆﺛــر إيﺠابيــاً ﻋﻠــﻰ قﺪرﺗﻬــا
ﻋﻠــﻰ اﺗﺨــاذ القــرار ﻓــﻲ ﺿمــﻦ الﺒﻨــاء الســياﳼ.
 - 4الﻔرﺿيــة الرابﻌــة" :ﻻ ﺗﻮﺟــﺪ ﻣﻌﻮقــات ذات ﺻﻠــة بمﻜاﻧــة ا�ــرأة اﻻﺟﺘماﻋيــة ﺗحــﺪ ﻣــﻦ
ازيــاد قﺪرﺗﻬــا ﻋﻠــﻰ اﺗﺨــاذ القــرار الســياﳼ".
ﻛاﻧــﺖ الﻐايــة ﻣــﻦ هــﺬه الﻔرﺿيــة هــﻲ ﺗحﺪيــﺪ أهــﻢ اﻷﺳــﺒاب الــﱵ ﺗﺠﻌــﻞ ﻣــﻦ ا�ــرأة ﻏــ�
قــادرة ﻋﻠــﻰ اﺗﺨــاذ القــرار ﻓــﻲ ﻣﺆﺳســات ا�ﺠﺘمــﻊ ا�ﺨﺘﻠﻔــة لﻮﺿــﻊ الحﻠــﻮل وا�ﻌالﺠــات
ا�ﻨاﺳــﺒة لﻬــﺬه اﻷﺳــﺒاب.
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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
وقــﺪ أوﺿــﺢ اﺧﺘﺒــار ﻣربــﻊ ﻛاي لﻌيﻨــة واﺣــﺪة وﺟــﻮد ﻋﻼقــة ﻣﻌﻨﻮيــة ذات دﻻلــة إﺣﺼاﺋيــة
ﻋﻠــﻰ ﻣســﺘﻮى ﺛقــة ) (%95ودرﺟــة ﺣريــة ) (2وقيمــة ﺟﺪوليــة ) (5.991لﺼالــﺢ اﻷﺳــﺒاب
الــﱵ ﺗحــﺪ ﻣــﻦ قــﺪرة ا�ــرأة ﻋﻠــﻰ اﺗﺨــاذ القــرار.

ﻧســﺘﻨﺘﺞ ﻣــﻦ ذلــﻚ أن هﻨــاك ﻣﻌﻮقـ ٍ
ـات اﺟﺘماﻋيــة وﺛقاﻓيــة ﺗحــﺪ ﻣــﻦ ﻣﻜاﻧــة ا�ــرأة وقﺪرﺗﻬــا
ﻋﻠــﻰ ﺻﻨــﻊ وإﺗﺨــاذ وﺗﻨﻔيــﺬ القــرار ورﺳــﻢ السياﺳــات.
ﺛاﻧياً :التوصيات

بﻌــﺪ أن ﺟــرى اﺳــﺘﻌراض ﻧﺘاﺋــﺞ اﺳــﺘمارة اﻻﺳــﺘﺒاﻧة ،وﻣﻨاقﺸــة ﻓرﺿياﺗﻬــا والﺘﻮﺻــﻞ إلــﻰ
اﺳــﺘﻨﺘاﺟاﺗﻬا ،ﻧــﻮﴆ باﻵﺗــﻲ-:
 -1اﻻهﺘمــام بالﺘﻌﻠيــﻢ لﻠمــرأة ﻓﻬــﻮ ﺣــﻖ ﻣﻜﻔــﻮل ﻣــﻦ الﺪولــة وﻣﺠاﻧــﻲ ،وﻛﻠمــا ارﺗﻔــﻊ
ا�ســﺘﻮى الثقاﻓــﻲ لﻠمــرأة أﻋﻄــﺖ ﻧﺘاﺋــﺞ إيﺠابيــة لﻠمﺠﺘمــﻊ.
 -2اهﺘمــام ا�ﺆﺳســات الﺘﻌﻠيميــة ﻓــﻲ ﺛقاﻓــة ﺣقــﻮق اﻻﻧســان والﺪيمقراﻃيــة وا�ســاواة
بــ� أﻓــراد ا�ﺠﺘمــﻊ واﺣــﻼل الﻌﺪالــة ﻓــﻲ ﺗســﻨﻢ ا�ﻨاﺻــﺐ ﻓــﻲ الســﻠﻄات الثــﻼث
ﺣســﺐ الﻜﻔــاءة واﻻقﺪﻣيــة.
 -3ﺗﻔﻌيــﻞ اﻻﺳــ�اﺗيﺠية الﻮﻃﻨيــة لﻠﻨﻬــﻮض بﻮاقــﻊ ا�ــرأة ﻓــﻲ الﻌــراق الــﱵ أﻋــﺪت ﺿمــﻦ
الﺨﻄــة ﻃﻮيﻠــة اﻷﻣﺪ ﻣــﻦ .2020-2012
�-4ورة اهﺘمــام ا�ﺆﺳســات السياﺳــية بالﺘﻌــاون ﻣــﻊ ﻣراﻛــﺰ الﺒحــﻮث والﺪراﺳــات
بﺪراﺳــة ﻇــروف ﻋمــﻞ ا�ــرأة ﻓــﻲ الســﻠﻄات الثــﻼث ،والﻌمــﻞ ﻋﻠــﻰ إﻋــﺪاد براﻣــﺞ
ﺗﺪريﺒيــة ﺗســاهﻢ ﻓــﻲ ﺗﻨميــة قــﺪرات وﺗمﻜــ� ا�ــرأة ﻓــﻲ الﻌمــﻞ ﺿمــﻦ الســﻠﻄات
الثــﻼث ﻓــﻲ الﻌــراق.
� -5ورة ﺗﻮﻋيــة ا�ــرأة والرﺟــﻞ ﻋﻠــﻰ ٍ
ﺣــﺪ ﺳــﻮاء بحقــﻮق ا�ــرأة السياﺳــية وﻋﻠــﻰ
أهميــة ﻣمارﺳــة ا�ــرأة لﻬــا ،لﻐــرض زيــادة قﺪرﺗﻬــا وﻣﺸــارﻛﺘﻬا ﻓــﻲ ﻣراﻛــﺰ اﺗﺨــاذ
القــرار الســياﳼ.
 -6الــ�ام ﻣﺆﺳســات ا�ﺠﺘمــﻊ الرﺳــمية وﻣﺆﺳســات ا�ﺠﺘمــﻊ ا�ﺪﻧــﻲ بﺘﻄﺒيــﻖ ﻣﺒــﺪأ ﺣــﻖ
ا�ــرأة إﻧســاﻧاً ﻋﻀــﻮاً ﻓــﻲ ﻣﺠﺘمﻌﻬــا بالﻌيــﺶ بﺄﻣــان وﺳــﻼم وإﺣــ�ام لﻠحﻔــاظ ﻋﻠــﻰ
ﺣياﺗﻬــا ﻣــﻦ أي ﺗﻬﺪيــﺪ أو ابــ�از أوﺗﻌرﺿﻬــا لﻠﺨﻄــر بســﺒﺐ ﻣمارﺳــة الﻌمــﻞ ﻓــﻲ
الســﻠﻄات الثــﻼث.
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 -7إﻋﻄــاء ﻣراﻛــﺰ قياديــة لﻠمــرأة ﻓــﻲ ﻣراﻛــﺰ ﺻﻨــﻊ القــرار ﺣســﺐ الﻜﻔــاءة واﻷقﺪﻣيــة
ووﻓــﻖ الﺘﺨﺼــﺺ الﻌﻠمــﻲ ،وﻋــﺪم اﺣﺘــﻜار ﺗﻠــﻚ ا�ﻨاﺻــﺐ لﻠرﺟــال ﻓقــﻂ.
 -8إﻋﻄــاء دور لﻠمــرأة ﻓــﻲ ﺗــرأس الﻠﺠــان ا�ﻬمــة ﻓــﻲ الرب�ــان والــﻮزراء ﺣســﺐ ﻛﻔاءﺗﻬــا
الﻌﻠميــة والﺘﺨﺼــﺺ.
 -9ﺗﺄﺳــيﺲ ﻣرﻛــﺰ ا�ــرأة لﻠﺪراﺳــات والﺒحــﻮث ﻓــﻲ ﻛﻞ ﺟاﻣﻌــة  ،ﻣمــا يﻌمــﻞ ﻋﻠــﻰ إيﺠــاد
ﺣﻠــﻮل واقﻌيــة لﻠمﺸــاﻛﻞ اﻵﻧيــة ووﺿــﻊ اﻻﺳــ�اﺗيﺠيات ا�ﻮاﺋمــة لﻬــا .
 -10ﺗﺸــﺠيﻊ ا�ــرأة ﻓــﻲ اﻻﻧﻀمــام لﻸﻋمــال الﺘﻄﻮﻋيــة لﻠمــرأة وبمســاﻋﺪة ﻋﻀــﻮات
الرب�ــان ،وإﻧﺸــاء ﺗﻌــاون وﻋﻼقــات إﻧســاﻧية .

40

”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
اﳌراﺟـﻊ
 -1الﻄاﺋــﻲ ،آﻻء ﻋﺒﺪالﻠــﻪ ،ا�ــرأة واﺗﺨــاذ القــرار اﻻﺟﺘماﻋــﻲ دراﺳــة ﻣيﺪاﻧيــة ﻓــﻲ ﻣﺪيﻨــﻪ
بﻐــﺪاد ،أﻃروﺣــة دﻛﺘــﻮراه ﻏــ� ﻣﻨﺸــﻮرة ،ﺟاﻣﻌــﻪ بﻐــﺪاد ،الﻌــراق ،بﻐــﺪاد .2010 ،

 -2الﺠﺒــﻮري ،ﻧﻈﻠــة أﺣمــﺪ ،اﻧﻌﻜاﺳــات الﻮاقــﻊ الســياﳼ ﻋﻠــﻰ اﻷداء الرب�اﻧــﻲ لﻠمــرأة
الﻌراقيــة ،بيــﺖ الحﻜمــة ،قســﻢ الﺪراﺳــات السياﺳــية.283 ،2011 ،

 -3الﺰوبﻌــﻲ ،بــ�ى ﻣحمــﻮد ،ﺣقــﻮق ا�ــرأة بــ� ال�يﻌــﻪ اﻹﺳــﻼﻣية والقاﻧــﻮن الﻮﺿﻌــﻲ،
ﻣرﻛــﺰ ا�ســﺘﻨ�ية لﻠﺪراﺳــات الﻌربيــة والﺪوليــة.2011 ،

 -4ﺣمــﺰة ،ﻛريــﻢ ﻣحمــﺪ ،ﺗمﻜــ� ا�ــرأة الﻌراقيــة ﺗقاﻃــﻊ الﻮﺳــاﺋﻞ والﻐايــات ،بﻨــاء ا�ــراة
...بﻨــاء الﻌــراق  ،الﻌــراق ،بﻐــﺪاد .2011

 -5إبراهيــﻢ ،ﻧــﺪى ﻣحمــﺪ ،وﺿــﻊ ا�ــرأة ﻓــﻲ ﻇــﻞ الﻌمﻠيــة السياﺳــية ،بيــﺖ الحﻜمــة ،بﻨــاء
ا�ــرأة  ...بﻨــاء الﻌــراق .2014،

 -6ﻋﺠــﻼن  ،ﻣــﻲ ﻣحــﲖ  ،دور ا�ــرأة ﻓــﻲ الحيــاة السياﺳــية :دراﺳــة ﻣقارﻧــة بــ� ﻣــ�
والربازيــﻞ لﻠﻔــ�ة ﻣــﻦ ) ،(2015-2000ﻣرﻛــﺰ بــ�وت لﺪراﺳــات الــ�ق اﻻوﺳــﻂ ،
لﺒﻨــان.2015 ،

 -7الﺘقريــر الﻌربــﻲ ا�ﻮﺣــﺪ ،الﺒﻨــﻚ الﺪولــﻲ لســﻨﻮات ﻋﺪيــﺪة ،2010/2008 ،2000 ،1999
.2015 ،2012

 -8ﻣﺠﻠــﺲ الﻨــﻮاب الﻌراقــﻲ ،الﺪاﺋــرة اﻻﻋﻼﻣيــة ،دﺳــﺘﻮر ﺟمﻬﻮريــة الﻌــراق  ،2005ط،3
بﻐــﺪاد .2008

 -9ﺟمﻬﻮرية الﻌراق ،إﺻﺪارات وزارة الﺘﺨﻄيﻂ ،الﺠﻬاز ا�رﻛﺰي لﻺﺣﺼاء .2015
 -10ﺟمﻬﻮرية الﻌراق ،إﺻﺪارات وزارة الﺘﻌﻠيﻢ الﻌالﻲ والﺒحﺚ الﻌﻠمﻲ.2015 ،
 -11ﺟمﻬﻮرية الﻌراق ،إﺻﺪارات ﻣﺠﻠﺲ القﻀاء اﻷﻋﻠﻰ.2016 ،
 -12الﺸــمري ،ﻣــﻲ ﺣمــﻮدي وآﺧــرون ،الحقيﺒــة الﺘﺪريســية �ــادة ﺣقــﻮق اﻹﻧســان
والﺪيمقراﻃيــة.2015 ،
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:اﳌراﺟﻊ اﻷﺟنﺒية
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 اﻻﺳتﺒاﻧة
واقع املرأة العراقية بعد عام 2003

وسبل مشاركتها في صنع واتخاذ القرارات ورسم السياسات الحكومية
اﳌﻄﻠﺐ اﻷول :اﳌعﻠﻮمات اﻻﺟتﻤاﻋية واﻻﻗتﺼادﻳة واﳌالية والﺜﻘاﻓية لعينة الﺒﺤﺚ
الﻔرع األول :األوﺿاع اﻻجتماعية لوحدات العينة:
الﻔﺌة الﻌمرية

 -1ﺣﺠﻢ اﻷ�ة

40-31

30-20

 -2الحالة اﻹﺟﺘماﻋية لﻠمرأة )ﻣ�وﺟﻪ وأم

 -3ﻧﻮع السﻜﻦ )ﻣسﺘقﻞ

ﻣﺸ�ك(

50-41

ﻣ�وﺟة بﺪون أبﻨاء

 51ﻓﺄﻛ�
أرﻣﻠة

ﻏ� ﻣ�وﺟة(

الﻔرع الﺜاﻧي :األوﺿاع اﻻقتﺼادية واملالية لوحدات العينة-:
 -1ﻋمﻞ ا�رأة

أﺳﺘاذ ﺟاﻣﻌﻲ

ربة بيﺖ
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻜﻢ

ﻃﺒيﺒة

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ الﻨﻮاب

ﻣﻬﻨﺪﺳة
وزيرة

 -2الﺪﺧﻞ الﺸﻬري لﻸ�ة
 -3ﻋاﺋﺪية السﻜﻦ ﻣﻠﻚ

إيﺠار

ﺣﻜﻮﻣﻲ

أﺧرى

الﻔرع الﺜالث :األوﺿاع الﺜقافية لوحدات العينة-:

 -1الﺘحﺼيــﻞ الــﺪراﳼ )الﺸــﻬاده ا�ﺘﻮﺳــﻄﻪ واﻹﻋﺪاديــة ،ﺷــﻬادة الﺒﻜالﻮريﻮس/دبﻠــﻮم ﻋــالٍ
ﻣاﺟســﺘ�/دﻛﺘﻮراه(
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اﳌﻄﻠﺐ الﺜاﻧﻲ :العﻤﻞ السياﺳﻲ
الﻔرع األول :مستوى مشاركة املرأة في صنع القرار
 - 1يﺸارﻛﻦ ﻓﻲ القرار ﺿمﻦ الﻠﺠان الﺨﺪﻣية
 - 2يﺸارﻛﻦ ﻓﻲ القرار با�سﺘﻮى الﺘﻌﻠيمﻲ
 - 3يﺸارﻛﻦ ﻓﻲ القرار با�سﺘﻮى الﺼحﻲ
 - 4يﺸارﻛﻦ ﻓﻲ القرارت الﺨاﺻة بالﻌمﻞ
 - 5يﺸــارﻛﻦ ﻓــﻲ اﺗﺨــاذ القــرارات با�حــﻮر الﺨــاص ﺿمــﻦ ا�ﺼادقــة ﻋﻠــﻰ القﻮاﻧــ�
واﻻﺗﻔاقيــات الﺪوليــة
 - 6يﺸــارﻛﻦ ﻓــﻲ اﺗﺨــاذ القــرارات الﺨاﺻــة باﻧﻀمــام أﺣــﺪ أﻓــراد اﻷ�ة إلــﻰ ﻣﺠــال الﻌمــﻞ
الســياﳼ ،يﺸــارﻛﻦ ﻓــﻲ اﺗﺨــاذ القــرارات وﺿــﻊ ا�ــرأة واﻷ�ة الﻌراقيــة
 - 7يﺸارﻛﻦ ﻓﻲ ﺗﻨﻈيﻢ ا�ﻮازﻧة لﻠحﻜﻮﻣﻪ لﻌﺪة ﺳﻨﻮات
 - 8يﺸارﻛﻦ ﻓﻲ ا�ﻨاقﺸة قﺒﻞ إﺻﺪار القﻮاﻧ� بﺼﻮرة ﻋاﻣة
 - 9ﺗﻐي� ﻓﻲ قﺪراﺗﻬﻦ ﻋﻠﻰ اﺗﺨاذ القرار بﻌﺪ وﺻﻮلﻬﻦ إلﻰ ﻣرﺣﻠة ﻣﺘقﺪﻣة ﻣﻦ الﺘﻌﻠيﻢ
ﻧﻌﻢ

ﻛﻼ

 - 10اﻻﻋﺘقــاد بــﺄن ﺣﺼــﻮل ا�ــرأة ﻋﻠــﻰ ﺷــﻬادة ﻋﻠميــة ﻣﺘﻄابــﻖ ﻣــﻊ الﺘﺨﺼــﺺ الﻌﻠمــﻲ
والﻌمﻠــﻲ
ﻧﻌﻢ

ﻛﻼ

الﻔرع الﺜاﻧي -:مشاركﻪ املرأة في اتخاذ القرار:
قرارات ا�رأة ﺻاﺋﺒة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﻠيﻢ ا�رأة وﺛقاﻓﺘﻬا )ﻣﺸارﻛﺘﻬا ﻓﻲ دورات ﺗﻄﻮيرية(
ﻧﻌﻢ
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أوﻻ :ا�ﺸارﻛة والﻔرص ا�ﺘاﺣة لﻠمرأة
 -1ﻣﺸارﻛة ا�رأة ﻓﻲ إﺗﺨاذ القرارات السياﺳية
ﻣﻮاﻓﻖ

ﺳﻠﱯ

إيﺠابﻲ

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

ﻛﻼ

 - 3دﺧﻮل ا�رأة ﻓﻲ الﻌمﻞ ﻓﻲ السﻠﻄات الثﻼث بﺸﻜ ٍﻞ واﺳﻊ ﺗﺄﺛ� إيﺠابﻲ
ﻧﻌﻢ

ﻛﻼ

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

ﻛﻼ

 - 5أﺳﺒاب ﻧﺠاح ا�رأة بسﺒﺐ:
ا  -ﺛقاﻓة ا�رأة ووﻋيﻬا ا�ﻬﲏ
ب  -ﺷﺨﺼيﺘﻬا القﻮية
ج  -وﻛﻔاءﺗﻬا اﻹدارية
د  -لﻄﻒ ﻣﻌاﻣﻠﺘﻬا اﻻﺟﺘماﻋية
هـ  -ﻃاﻋﺘﻬا �رؤﺳيﻬا ﻓﻲ الﻌمﻞ
البناء السياﳼ
 - 6دور ا�رأة ﻓﻲ ﻣﺠال ﻋمﻠﻬا الﻮﻇيﻔﻲ ) السياﺳة أو الرب�ان أو القﻀاء (
 - 7دور ا�رأة الﻮﻇيﻔﻲ
 - 8ﻣﺸارﻛة ا�رأة ﻓﻲ إﺗﺨاذ القرار
 - 9ﻣﺸارﻛة 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 اﻻﺟﺘماﻋيــة وﻣــﺪى
قﺪرﺗﻬــا ﻋﻠــﻰ إﺗﺨــاذ القــرارات ا�اليــة و اﻻقﺘﺼاديــة
ﻛﻼ

ﻧﻌﻢ

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

 - 1ﻋــﺪم 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
 - 2اﻻﻋﺘقاد بﺄن ا�رأة أقﻞ ﻛﻔاءة ﻣﻦ الرﺟﻞ ﻓﻲ ﻣﺠال الﻌمﻞ
 - 3ﻋﺪم قﺪرة ا�رأة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔادة ﻣﻦ هﺬه الﻔرص الﻮﻇيﻔية
 - 4ﻃﺒيﻌة ا�ﻬﻨة الﱵ ﺗﺸﻐﻠﻬا ا�رأة
 - 5ﻃﺒيﻌة الﻨﻈام الﺘﻌﻠيمﻲ
اﳌﻄﻠــﺐ الﺜالــﺚ :الﺒنــاء السياﺳــﻲ )منﻈﻤــات ﳎتﻤــﻊ مدﻧــﻲ  ،ﺇﻋــالﻡ  ،ﲰــات
ﺷــﺨﺼية ﻗيادﻳــة(

 - 1الﺘﺄﺛ� اﻻيﺠابﻲ �ﺸارﻛة ا�رأة السياﺳية ﻓﻲ ا�مارﺳات الﺪيمقراﻃية
ﺿﻌيﻒ

إيﺠابﻲ

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

ﻣﻮاﻓقة

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

أﺣياﻧا

ﻛﻼ

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

ﻛﻼ

 - 5ﺗﺄﺛ� وﺳاﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻓﻲ ﺗﺸﺠيﻊ ا�رأة ﻋﻠﻰ اﺗﺨاذ القرار السياﳼ،
ﻧﻌﻢ
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ﻛﻼ

”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
 - 6ﺣرية ا�رأة ﻓﻲ ا�ﺸارﻛة ﻓﻲ إﺗﺨاذ القرار السياﳼ ﺳيﺘﻮﺳﻊ ﻣسﺘقﺒﻼً
ﻛﻼ

ﻧﻌﻢ

 - 7ﻣساهمة ا�رأة ﻓﻲ الحياة السياﺳية ) قﻮية ،ﻣﺘﻮاﺿﻌﻪ ،هاﻣﺸية (
 - 8هﻨــاك ﻋﻼقــة بــ� ا�ســﺘﻮى اﻻﺟﺘماﻋــﻲ لﻮﺣــﺪات الﻌيﻨــة وآراﺋﻬــﻦ بﺸــﺄن ﻃﺒيﻌــة
ﻣســاهمة ا�ــرأة ﻓــﻲ الحيــاة السياﺳــية ﻓﻜاﻧــﺖ اﻵﺗــﻲ-:
الﻔﺌة ا�رﻓﻬة

الﻔﺌة ا�ﺘﻮاﺿﻌة

الﻔﺌة الﻮﺳﻄﻰ

الﻔرع الثاﻧﻲ -:دور الﻨﻮع اﻻﺟﺘماﻋﻲ
 - 1ﺷﺨﺺ ) الﻨﻮع اﻻﺟﺘماﻋﻲ ( رﺟﻞ أو اﻣرأة �ﺘﺨﺬ القرار إلﻰ اﻵﺗﻲ-:
اﻣرأة ) ﺣساﺳية ا�رأة  /قرب ا�رأة  /أﻛ� دقة وواقﻌية (
 - 2رﺟﻞ )ﻣﺠﺘمﻊ ذﻛﻮري  /قرارات الرﺟﻞ ﻋقﻼﻧية و ﻣﻮﺿﻮﻋية  /ﺧربة الرﺟﻞ (
 - 3ا�رأة والرﺟﻞ

قﻀايا ﻣﺸ�ﻛة

ﺗقارب وﺟﻬة الﻨﻈر لﻜﻼ الﺠﻨس�

ﺗﺼﺐ ﻓﻲ ﻣﺼﻠحة ﻛﻼ الﺠﻨس�

 - 4ا�ساواة ب� الﺠﻨس� ﻓﻲ اﺗﺨاذ القرار
الﻔرع الﺜالث :املكاﻧة اﻻجتماعية للمرأة
 - 1ا�ﻜاﻧة اﻻﺟﺘماﻋية لﻠمرأة وﻣﺪى قﺪرﺗﻬا ﻋﻠﻰ اﺗﺨاذ القرار ﻓﻲ ﺿمﻦ الﺒﻨاء السياﳼ
ﺿﻌيﻒ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

الﻔرع الرابع :املعوقات الﱵ تحد مﻦ مشاركة املرأة في اتخاذ القرار السياﳼ
 - 1ﻋﺪم ﻣﺸارﻛﺘﻬﻦ ﻓﻲ ﺗﺸﻜيﻞ أو ﺗرؤس إﺣﺪى ﻣﻨﻈمات ا�ﺠﺘمﻊ ا�ﺪﻧﻲ بسﺒﺐ :ـ
ا  -قﻠة الﻮﻋﻲ باﻷﻣﻮر السياﺳية
ب  -الﺨﻮف وﻋﺪم القﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬة الﺘحﺪيات السياﺳية
ج  -ﻧﻈرة ا�ﺠﺘمﻊ السﻠﺒية لﻠمرأة الﱵ ﺗحﺪ ﻣﻦ ﻣﺸارﻛﺘﻬا الﻔاﻋﻠة
د  -ﺳيﻄرة الﺸﺨﺼيات السياﺳية ذات اﻷﻓﻜار الﺬﻛﻮرية
هـ  -وﺟﻮد بﻌﺾ القﻮاﻧ� الﱵ ﺗحﺪ ﻣﻦ إﻇﻬار ﻛﻔاءة ا�رأة
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