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 آلياث متكني املرأة العراقيت املصاحبت لعمليت التحول الدميقراطي
 )دراست نظريت(

 الحسيني نوره جبار مذبوب. الباحثة                 أحمد حسن عبداهلل .دأ.م.      
 قسم عمم اجتماع /اآلدابكمية                  قسم عمم اجتماع /أالدابكمية 

 العراق /جامعة بابل                              العراق /جامعة بابل
noor.alhossini.1991@gmail.com 

 الممخص:

تمثل قضية تمكين المرأة أحد المتغيرات الميمة في مسار المجتمعات التي تسعى لتطور االجتماعي 
لتحقيق تكامل االدوار بين الرجل والمرأة في الحياة ، لضمان أفضل طريقة لالستثمار في طاقات 

ا لما ورد في  برنامج وقدرات كل منيما.  بناًء عمى مقولة )البشر ىم صانعو التنمية وأىدافيا( ووفقً 
من التنمية  أن األىداف الرئيسية 5995في تقريره األول لعام  (UNDP) األمم المتحدة اإلنمائي

 :البشرية ىي توسيع االختيار البشري من خالل ثالثة مكونات أساسية
توفير فرص توفير فرص متكافئة لمجميع في المجتمع دون استثناء ، رجااًل ونساًء ، من خالل  -أواًل: 

 .متكافئة لمجميع
 .استدامة ىذه الفرص المتاحة من جيل إلى جيل -ثانيًا: 
 .تمكين الناس من المشاركة واالستفادة من عممية التنمية -ثالثًا: 

وليذا أصبحت قضايا المرأة المتعمقة با التمكين ىدفًا قائمًا عمى ضرورة التركيز عمييا كقوة قيمة 
ركة  ، لتحسين مستوى معيشة مجتمعيا وتنميتو. بشكل عام ، التمكين ومواطنة ليا مسؤولية مشت

بالمعنى العام ىو تعزيز قدرات الناس وفًقا لمستويات مختمفة من خالل التغمب عمى العقبات ، أي 
زالة جميع الصور النمطية في المجتمع العراقي والمؤسسات التي  إزالة جميع العقبات. وسموكيات وا 

عيا في مراتب متدنية ، وتمكينيا من اتخاذ القرارات المتعمقة بحياتيا ، وتمكين المرأة تنميط المرأة وتض
وتعيق تطورىا من  من تطوير وتشجيع قدرتيا عمى التخمي. من القيم والمعايير القديمة التي تقيدىا

ريب خالل تحسين تعميميم. و تزويدىم بفرص العمل في مختمف المجاالت ، وتزويدىم بالتعميم والتد
لذلك يجب إيجاد  الالزمين ، والعمل عمى تذليل الحواجز التي تمنعيم من المشاركة الفعالة في التنمية.

جراءات عمل مؤسسية لتنسيق قضايا تمكين المرأة في العراق من خالل ربط أقسام تمكين  آليات وا 
ني لتمكين المرأة ركز المرأة مع بعضيا البعض وحمقات التواصل تكون مع إدارتيا. أما اإلطار القانو 

 -: عمى مايمي
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  .المبادئ والحقوق والحريات الواردة في نص الدستور العراقي -5
  .القانون العراقي والتشريعات القانونية -2
  .قرارات وسياسات الحكومة -3
 .االتفاقيات والمعاىدات والمواثيق المتعمقة بقضايا المرأة التي صادق عمييا العراق -4

 خصائص التمكين، مؤشرات التمكين، أليات تمكين:  تمكين المرأة، مكونات و  المفتاحيةالكممات 
Mechanisms of empowering Iraqi women accompanying the 

democratization process. 

noor.alhossini.1991@gmail.com  

 

Abstract: 

 

The issue of women's empowerment represents one of the important variables 

in the path of societies that seek social development to achieve the integration 

of roles between men and women in life, to ensure the best way to invest in 

the energies and capabilities of each.  Based on the saying (people are the 

makers of development and its goals) and according to the United Nations 

Development Program (UNDP) in its first report of 1995 that the main goals 

of human development are to expand human choice through three basic 

components: 

First: - Providing equal opportunities for all in society without exception, 

men and women, by providing equal opportunities for all. 

Second: - Sustainability of these available opportunities from one generation 

to the next. 

Third: - Enabling people to participate and benefit from the development 

process. 

Therefore, women's issues related to empowerment have become a goal 

based on the need to focus on them as a valuable force and a citizen with a 

shared responsibility to improve the standard of living and development of 

their community.  In general, empowerment in the general sense is to 

enhance the capabilities of people according to different levels by 

overcoming obstacles, that is, removing all obstacles.  behaviors and 

removing all stereotypes in Iraqi society and institutions that stereotype 

women and place them in low ranks, enabling them to make decisions related 

to their lives, and empowering women to develop and encourage their ability 

to let go.  of the old values   and standards that restrict and impede their 

development through the improvement of their education.  And providing 

them with job opportunities in various fields, providing them with the 

necessary education and training, and working to overcome the barriers that 

prevent them from actively participating in development. Therefore, 

mechanisms and institutional work procedures must be found to coordinate 
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the issues of women’s empowerment in Iraq by linking the women’s 

empowerment departments with each other and the communication links are  

with its management.  As for the legal framework for empowering women, it 

focused on the following: 

1- the principles, rights and freedoms contained in the text of the Iraqi 

constitution. 

2 -Iraqi law and legal legislation. 

3 -Government decisions and policies. 

4- Conventions, treaties and pacts related to women's issues ratified by Iraq. 

Keywords: empowering women, empowerment components and 

characteristics, empowerment indicators, empowerment mechanisms. 

 
 -: Research Method منيجية البحث

 

  : Research Problemمشكمة البحثاواًل : 
تشكل المرأة العراقية نصف المجتمع ، لكنيا طاقة معطمة ومورد غير مستغل ،    

ويرجع ذلك بالكامل إلى مشاركتيا الضعيفة في المجاالت السياسية واالجتماعية 
اجتماعي القائم عمى سياسات اإلقصاء والتيميش. وبذلك  اإلرثواالقتصادية ، بسبب 

فأن تمكينيا يضمن مشاركتيا  في جميع جوانب الحياة. لجعل المرأة العبا أساسيا في 
التغيير. ويتحقق ىذا التمكين من خالل مجموعة من الوسائل او االليات التي تكون 

جغرافية إلى أخرى حسب  معززة لتمكينيا وتختمف ىذه االليات بعض األحيان من بقعة
 .ثقافة وعادات وتقاليد ىذه المنطقة

 

  : Research importantىمية البحثثانيًا : أ
ال يمكن إنكار أن أىمية المرأة في المجتمع العراقي ، بغض النظر عن ىويتيا ،     

بل شريكة ومساىمة حقيقية  المجتمع،بغض النظر عن مكان وجودىا ، ليست النصف
في بناء المجتمع في مختمف المجاالت بما في ذلك االقتصاد و التربية والسياسة 

 والعديد من المستجدات التي تحسن من وضع المرأة وتضاعف من مناصبيا وأدوارىا
ومع ذلك ،  حيث تشغل مناصب تنفيذية عميا في مختمف القدرات والمواىب ، ولكن   

ن السياسات االيجابية التي تتبناىا الحكومة العراقية ، فإن المرأة العراقية وعمى الرغم م



 هـ4443-م  2022. لسنة  3الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
669 

مبدأ المساواة ، لذا تيدف ىذه الدراسة إلى دراسة أليات تمكين المرأة  لم تحقق طموحاتيا
في العراق والوسائل المعززة لتمكينيا في المجال السياسي واالقتصادي والمشاركة في 

 .تمعالتنمية المستدامة لممج
 

 : Research Objective أىداف البحثثالثًا: 
 : ويركز البحث عمى األىداف اآلتية

  .معرفة ماىية التمكين بشكل عام. وتمكين المرأة بشكل خاص - 1
  .معرفة خصائص ومكونات التمكين -2
معرفة مؤشرات تمكين وىي المؤشرات السياسية والمؤشرات االجتماعية التي تخص  -3

  .العراقيةالمرأة 
معرفة أليات التمكين سوى عمى مستوى الوسائل التي دفعت المرأة لتمكين ومكنتيا  -4

  .سياسيًا واجتماعيًا واقتصادياً 
معرفة نصيب المرأة في التشريعات واالتفاقيات الدولية وىل كان ليذه القوانين  -5

 .ورق والتشريعات دور فعال عمى أرض الواقع ام انيا كانت مجرد حبر عمى
 مفاىيم البحث :

 : Empowerment مفيوم التمكين -1
يعد ىذا المفيوم عمى قدر كبير من األىمية كونو عنصرا حيويا ال يمكن تجاىمو في 
عممية  التنمية، ويعرف لغويا بأنو: عمو المكانة، ويمكن من الشيء أي قدر 

 ( 598،ص5983عميو")معجم الوسيط، 
( . 298،ص5997أي جعمت لو سمطانا وقدرة)الفيومي،  ، ومكنتو من الشيء تمكيئا

 وذلك لقولو تعالى: )ونريد أن نمن عمى الذين استضعفوا في األرض وجعميم أئمة  
-5ونجعميم الوارثين، ونمكن ليم في األرض...( )القران الكريم، سورة القصص، اآلية 

 ( ويعني أيضا في  6
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ي قولو تعالى: )وعد اهلل الذين آمنوا منكم وعمموا المغة: "التقوية أو التعزيز "، كما ورد ف
الصالحات ليستخمفنيم في األرض كما استخمف الذين من قبميم وليمكنن ليم دينيم 

 (55الذي ارتضى ىم وليبدلنيم من بعد خوفيم آمنا(.)القرآن الكريم، سورة النور، اآلية 
األشخاص ومساعدتيم ويعرف التمكين اصطالحًا بأنو :عممية يتم بواسطتيا تمكين 

لتطوير أنفسيم وتزويدىم بميارات تدريبية ليؤثروا بتدخميم الشخصي في تمثيل أدوار 
 (5٢،ص2٢2٢ذات قيمة اجتماعية. )عمر، 

 

 مفيوم تمكين المرأة :-2
( واصبح من Women's Empowermentفي الثمانينيات ظير مفيوم )تمكين المرأة 

االجتماعي.وقد عد البنك الدولي تمكين المرأة من  المفاىيم المحورية في دراسات النوع
العناصر األساسية في عممية التنمية ومكافحة الفقر ، واصدر تقريرا يقول فيو أن تمكين 

( الن تحقيق العدالة االجتماعية 5) -المرأة ىو ىدف من أىداف التنمية لسببين : 
 ( الن تمكين المرأة  2ىدف في حد ذاتو )

يق أىداف أخرى كمحاربة الفقر. وقد وضعت تعاريف عديدة لمفيوم ىو الوسيمة لتحق
تمكين المرأة ، كميا تدور حول ذات الفكرة ، وىي  تمكين لمرأة من اتخاذ القرارات، 
والتأثير في مجريات األمور الميمة بالنسبة ليا، إذ أن التمكين ىنا يعني دعم أمكانية 

االجتماعية التي تؤثر في حياتيا ودعم قدرتيا المرأة وقدرتيا عمى التأثير في المؤسسات 
 (5٢2،ص2٢55عمى التحكم في حياتياوفي الموارد المتاحة )شنجار، 

 مكونات التمكين وخصائصو: 
 بعد التعريفات المتعددة لمتمكين، يمكن التوصل إلى مكوناتو وتشمل ما يمي: 

 المحتاج لمتمكين: فد يكون فردا أو جماعة.  -5
 الممكن: قد يكون مؤسسة أو فريقا أو فردا.  -2
التنظيم: فالتمكين يبنى عمى التقدير الدقيق لالحتياجات وأولوياتيا وطرق تمبيتيا،  -3

وينطمق من القاعدة إلى القمة ويقوم عمى مبدأ التشاركية وتحمل المسؤولية، ويستدعي 
ال يعني ممارسة السمطة  ذلك وجود القناعة الكاممة لدى الممكن بأن اكتساب المكنة

 عمى اآلخرين. 
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 أما خصائص التمكين فيي:
ي يتضمن اكتساب القدرة عمى العمل والتواصل وامتالك الميارات بالتمكين فعل إيجا-5

 والقدرات االجتماعية. 
التمكين ليس مفروضا من الخارج وينمو من الفيم الذاتي لألفراد ولظروفيم  -2

 وخياراتيم وفرصيم وبيناتيم 
 االجتماعية. 

يتضمن التمكين معنى التشاركية ألن األفـراد يصبحون منغمسين بفاعمية أكثر في  -3
 مجتمعيم فيوجد التماسك 

 االجتماعي بين الوحدات الممكنة سواء كانت أفرادا أم جماعات أم مجتمعات محمية. 
 النية. يتشابك مع مفاىيم كثيرة أخرى، أبرزىا: الفاعمية، والمسؤولية، والعق -4
 (32،ص2٢52التمكين عممية مستمرة وليست آنية. )رىام جعفري،  -5

 

 مؤشرات تمكين المرأة :
يعرف المؤشر بأنو" عبارة عن بنى كمية أو كيفية ترصد الواقع الفعمي لحياة فئة ما من 
فئات المجتمع بغرض في تحسين أوضاع المعيشية ليا وتحميميا وتفسيرىا، بما يمكن 
أن يدل عمى واقع ىذه الفئة مما يساعد في وضع خطط تسيم في تحسين وتطوير 

 ( .ومن ىذه المؤشرات ىي ما يأتي:3)الحماقي، ص نوعية الحياة التكافئية
 مؤشرات التمكين االجتماعي :-أوالً 
مؤشرات الخصائص الديموجرافية لممرأة، الصحة ، والتعميم ، والتدريب ، والغذاء ، -5

 ومعدالت الوفيات األميات الحوامل عند الوالدة.  
 الفرص المتاحة لموصول إلى مصادر المعرفة والمعمومات.  -2
النسبي لالنفاق عمى تحسين خصائص المرأة من حيث محو أميتيا  المقدار -3

 وتعميميا ، وصحتيا العامة و اإلنجابية ، وتغذيتيا ، والتوظيف وبرامج اإلعالم .  
تنقية التشريعات من أى تحيز ضد المرأة فى مجاالت العمل والتممك ، واإلئتمان ،  -4

 واألحوال الشخصية ،  
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 والتعامل أمام القضاء.
الزيادة فى أعداد منظمات المجتمع المدنى التى تعمل مع المرأة ومن أجميا سواء  -5

 فى التمكين القانونى ، أو  
التدريب ، والتعميم ، أو مواجية صيغ العنف الموجو ضد المرأة فى المجاالت المختمفة 

  ، وأيضا المنظمات الساعية إلى دعم أدوار المرأة عمى مستوى األسرة والمجتمع. 
مؤشرات تعكس ثقة المرأة بنفسيا وقدرتيا عمى مواجية ما يقع عمييا من إستغالل أو -6

 عنف بصورىما  
 المختمفة فى األسرة ، العمل ، وى الطرق واألماكن العامة . 

 مشاركة المرأة فى إتخاذ القرارات عمى مستوى األسرة والمجتمع المحمى.   -7
لبرامج والمشروعات التنموية عامة والمتعمقة مشاركة المرأة فى إدارة وتنظيم ا -8

 بالخدمات والفرص المقدمة بوجو خاص.
 مؤشرات التمكين السياسي :-ثانيًا 

 .   والمركزيةالمجالس التشريعية عمى المستويات المحمية  فيمشاركة المرأة -5
 األحزاب والنقابات والمنظمات غير حكومية.   فيمشاركة المرأة  - 2
 التنسيق والحوار والتقييم بين التنظيمات والجمعيات النسائية.   واجتماعاتلقاءات  -3
 لتصويت.   فيونسبة مساىمتين  االنتخابيةنسبة النساء الحائزات لمبطاقة  -4
 فرص المساعدة والدعم الفني والتشريعي لممشاركة السياسية من جانب المرأة.   -5
لمنساء عبر التعميم ،  السياسيير الوعى البرامج الموجية والمواد الموجية لتطو  -6

 واإلعالم ، ومؤسسات  
 الثقافة. والمنتديات الفكرية، والسياسية وغيرىا.  

وصياغة السياسة العامة والقطاعية لوضع الموازنات  اختيار فيمشاركة النساء  -7
 (hashemi ،1994 ،pp67-66) ومراقبتيا. اعتمادىاوتوزيع 
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 المرأة وآليات التمكين
لقد فرضت المرأة نفسيا كعنصر فعال في المجتمع في شتى المجاالت    

عمى  وأصبحت تنافس الرجل في تخصصات مختمفة كانت إلى وقت قريب حكراً 
كما عرفت السنوات األخيرة الحضور المكثف لممرأة في المجال السياسي،  ،الرجل

ل التعديالت األمر الذي ساىم بشكل فعال في تجسيد التنمية الشاممة من خال
يعتبر موضوع التمكين السياسي ، و التي استحدثيا المشرع في مختمف المجاالت

لممرأة من بين أكثر المواضيع التي لقيت اىتماًما واسعا  في العالم عموًما، 
والعراق بشكل خاص وذلك عمى اعتبار أن العديد من المواثيق واالتفاقيات الدولية 

لداخمية كرست بشكل كبير حق مشاركة المرأة في ومختمف الدساتير والقوانين ا
 .(5) األخذ بعين االعتبار القضاء عمى أي تمييز بينيا وبين الرجلو الحياة العامة 

وذلك بغاية تمكين المرأة بصورة فعمية في المجتمع، ولذلك سنوضح ابرز 
زمة التشريعات واالتفاقيات الدولية التي شرعت حقوق المرأة وما ىي اآلليات الال

 لتمكين المرأة في المجتمع وكما يمي:
 اآلليات المعززة لتمكين المرأة: .1

ر، تجديد الكاد، التنظيم، ىناك خمس ميام رئيسية في التمكين وىي التوعية   
دارة النظام إن جيود  (Kartasasmitaوفي الوقت نفسو قال )، الدعم الفني ، وا 

 : (2) التمكين يجب أن تتم بثالث طرق
                                                 

(
1

نسيمة آمال حيفري، آليات التمكين السياسي لممرأة بين التشريع الجزائري والمواثيق الدولية، مجمة ( 
 .258، ص2٢59، 3جامعة االسراء لممؤتمرات العممية، ع

(
2
 )I Gusti Ayu Purnamawati, WOMEN'S EMPOWERMENT STRATEGIES 

TO IMPROVE THEIR ROLE IN FAMILIES AND SOCIETY, International 
Journal of Business, Economics and Law, Vol. 18, Issue 5, 2019, p121-
122. 
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 .مناخ مؤات لمتنمية)أ( خمق 
)ب( تعزيز إمكانات المجتمع من خالل إعداد مرافق البنية التحتية عمى 
الصعيدين المادي واالجتماعي عمى حد سواء التي يمكن الوصول إلييا من قبل 

 .أدنى مستوى في المجتمع
إن تمكين  حيث )ج( التمكين بمعنى حماية المجتمعات الضعيفة والدفاع عنيا.

حاولة لتقوية عجزىا من أجل أن تكون قادرة عمى مساعدة نفسيا ، المرأة ىو م
 .بشكل مستقل ، وتنمية اعتمادىا عمى الذات

ميمة جدًا وذلك لغرض زيادة مشاركة وتمكين المرأة  اآلليات والحمولان   
 تتمثل ىذه الحمول باآلتي:االقتصادي و العراقية عمى الصعيد السياسي و 

ومتماسكة بوجود حكومة وطنية تكنوقراطية قادرة عمى الحاجة الى دولة قوية  .5
إيجاد فمسفة سياسية تسعى الى تفعيل دور المرأة بحيث تعمل عمى تفعيل 

 وتوازن دورىا مع الرجل.
العمل عمى إيجاد تكافؤ في الفرص لمواقع صنع القرار ومؤسسات الدولة  .2

المعبة  بشغل الوظائف العامة عمى جميع المستويات الحكومية بعيدا عن
 .(5) الطائفية والعرقية والدينية والكوتا النسوية

البد من تطبيق الدستور والقوانين بصورة فعمية لكي تعمل عمى ضمان  .3
ية والقضائية بصورة سالمساواة بين الرجال والنساء في تولي المناصب السيا

عادلة؛ وىذا يعمل عمى زيادة الوعي والقدرة لدى المرأة بشأن القوانين 
 . حرص عمى تنفيذىا بشكل افضل في مجال القضايا السياسيةوال

                                                 

(
1

ار سوسن العساف، المرأة العراقية بين ديمقراطية االحتالل االمريكي ومبدا التدخل االنساني، د( 
 385 ، ص2٢53، 5الجنان، ط
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ضرورة متابعة تطبيق االتفاقيات وااللتزامات الدولية والتي يكون العراق طرفًا  .4
" فيما يخص تفعيل وزيادة 5325ومنيا تنفيذ قرار مجمس األمن ذو الرقم "

 .التمكين السياسي لممرأة العراقية
االنتخابية لكي يضمن تمثيل واسع لمنساء عمى التأكيد عمى تعديل القوانين  .5

أساس المساواة والعدل وذلك من خالل احتساب عدد النساء المواتي تم فوزىن 
بمقعد البرلمان بأعمى األصوات المعتمدة والالزمة خارج حساب الكوتا التي 
تم تحديدىا في الدستور العراقي، واعتماد جميع الوسائل الكفيمة بضمان 

" الفقرة 49%" من المنصوص عمييا في المادة "25أعمـى مـن " تحقيق نسبة
 ." مـن الدستور العراقي4"
تطوير ىيكمية مجمس "المفوضية العميا المستقمة لالنتخابات" بإضافة مادة  .6

 .(5) تخصص فييا كوتا نسائية محددة فييا
ضرورة توفير المناخ المالئم لممرأة ودعميا من رؤساء الكتل واالحزاب  .7

يارات واعطاءىا الفرص المتكافئة بأبداء اآلراء ومشاركتيا الفعالة في والت
 الحوارات اليامة.

استحداث ورشات عمل من الدولة والتيارات السياسية في مجال التمكين  .8
 السياسي لممرأة وتطوير مستواىا ووعييا الثقافي في ىذا المجال.

ناىج تحفيزية دعم منظمات المجتمع المدني إلستحداث برامج سياسية وم .9
 .لتوعية المراة  سياسياً 

 تدريب وتحفيز طالبات الجامعات عمى المشاركة السياسية.  .5٢
البد من تشكيل لجنة نسوية تخص عضوات البرلمان او من خارج العممية  .55

الطائفية  السياسية تعمل لذاتيا بمشروع وطني متميز بعيدًا عن كل التخندقات
                                                 

(
1

، مجمة تكويت لمعموم 2٢٢5شيباء حكمت الياس، التمكين السياسي لممرأة العراقية بعد عام ( 
 252-255، ص2٢25، 26السياسية، ع
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والعرقية والحزبية ، مشروعا اجتماعيا او اقتصاديًا أو حتى تصالحيًا خاصًا 
 بالمجنة النسوية. 

إشراك المرأة في مجال التحكم بتكنولوجيا المعمومات واالتصال فيذه  .52
 االتكنولوجيا توفر مرونو لكل فرد من تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعي

(5). 
أو تعديل االتجاىات والمواقف المجتمعيـة السمبية من  العمل عمى تغيير .53

مشاركة المرأة في الحياة السياسية والشأن العـام وذلك باإلكثار من برامج 
التوعية والتثقيـف عبـر وسـائط إعالمية وتجمعـات محميـة، ومـن خـالل 

 المحاضـرات التوعوية.
ة أوضاعين في حث النساء عمى تنظيم جيودىن وحـشدىا باتجـاه تقويـ .54

الحياة العممية والسياسية، وحثين عمى دعـم ومناصرة بعضين البعض ال 
 .(2)خذالن بعضين البعض

باإلضافة الى كل ىذه العوامل والحمول التي ذكرت، ىنالك جانب أساسي     
التعمـيـم شـرطًا مـن  لمتمكين يجب التركيز عميو، وىو جانب التعميم، إذ يعتبر

شروط التمكين الن التعميم يمثل طوق النجاة من الفقر فالفقراء ىم أول من 
يتسربون من التعمـيم ألنيم يحتاجون إلى العمل، زد عمى ذلك عدم المساواة 
في التعميم فالفقراء يكتفون بتعمـيم أبنـائـيم وعدم تعميم بناتيم وىذا يعمق ظاىرة 

القا من أن ضعف المستوى العام لمتحصـيل الدراسي يؤدي "تأنيث الفقر" انط
فانخفاض مستوى التعميم  ،إلى زيادة الفقراء فقرا أيا كان مستوى التنمية

                                                 

(
1

وسيم حسام الدين االحمد، التمكين السياسي لممرأة العربية، مركز االبحاث الواعدة في البحوث ( 
 569-568، ص2٢56رأة، الرياض، االجتماعية ودراسات الم

(
2

نورية عمي حمد، دراسة تمكين المرأة وسبل تدعيم مشاركتيا في التنمية بدول مجمس التعاون، ( 
 33٢-329، ص2٢٢8، 5سمسمة الدراسات االجتماعية والعمالية، ط
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نصافيا إضافة  وبصورة خاصة تعمم المرأة يقف عائقا أمام تمكينيا وعدالتيا وا 
لمامين بالقراءة والكتابة يؤىمين ليكن أك ثر قدرة إلى ذلك إن تعميم النسـاء وا 

عمى تعميم أطفالين مما لو كن غير متعممـات وىذا يصب في بودقة استدامة 
التنمية, وعند النظر إلى عائد تعميم المرأة نجده عائدا ذا أىمية وانعكاساتو 

 :  (5) تتمثل في ما يأتي
 (2)تسميحيا بالسالح الذي تستطيع ان تواجو بو حياتيا المستقبمية.  .5
لموصول إلى الموارد بالتالي يرفع من معدل مشاركتيا فـي التعميم يساعد المرأة  .2

النشـاط االقتصـادي ويخفف من حدة ارتفاع البطالة الن المرأة المتعممة 
 تحصل عمى فرصـو عمـل مـمـا يقمـص إعـداد المنضمين تحت لواء الفقر.

تعميم المرأة يعزز التنمية المستدامة من منظور االقتصادي حيث سيعمل في  .3
أثير عمـى عـادات االستيالك ومستوياتو مما يقمل من حاالت الضغط عمى التـ

الموارد من خالل تخفيض االستيالك بالتـالي يساىم في عدم الضغط عمى 
 .الموارد

يقمل من الظواىر السمبية المصيقة بالمرأة وخاصة المرأة المعيمة كظاىرة تأنيث  .4
 الفقر.

التعميم وفي كافة أنواعو ومراحمو  العمل بقوة باتجاه ضمان تكافؤ الفرص في .5
 .(3) في مجال التعميم وردم الفجوة النوعية )بين الذكور واإلناث(

 
 

                                                 

(
1

العراقية لمعموك وفاء الميداوي وزىراء محمد حسن، التمكين االقتصادي لممرأة في العراق، المجمة ( 
 9٢، ص2٢53، 38االقتصادية، ع

(
2

-،دار آي1نهى عدنان القاطرجً،المرأة فً منظومة األمم المتحدة" رؤٌة اسالمٍة"،ط( 

 313،ص2112كتب،لندن،

(
3

 9٢، صمصدر سابقوفاء الميداوي وزىراء محمد حسن، (  
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 المرأة والتشريعات واالتفاقيات الدولية: .2
ىناك اتفاق واسع عمى القانون الدولي الحديث لحقوق اإلنسان، وىو مدين    

ومن األمور المتزايدة الوضوح أن الحديث ،(5)بتطوره لألمم المتحدة ومؤسساتيا 
عن حقوق اإلنسان ىو أمـر مركزي في التكوينات السياسية متعددة األطراف 

والتقدم في ،والثنائية كذلك، سواء كان ذلك في إطار األمم المتحدة أم خارجو
عمى األقـل عـمى المستوى البالغي،  -مجال حماية حقوق اإلنسان عامل حاسم 

سياسية دوليـة محـددة في تشكيل العالقات السياسية واالقتصادية وفي سياقات 
 .(2) الدولية والثنائية

والكثير من النساء يواجين حواجز إضافية في التمتع بحقوقين اإلنسانية؛     
بسبب عوامـل عدة، مثل الجنس أو المغة أو العرق أو الثقافة أو الدين أو المكانة 

قد يعاني الكثير منين مـن الحرمان والتيميش؛ بسبب االقتصادية. و  -االجتماعية 
، وكنتيجة لذلك كان (3) نقص عام في المعرفة، واالعتراف بحقوقين اإلنسانية

انتقاص الحقوق القانونية لممرأة يعـد ذا صـمة بإطار حقوق اإلنسان حتى وقت 
 .(4) قريب جدا

                                                 

(
1
)Buergenthal, Thomas, International Human Rights, West Publishing, St. 

Paul, 1988, p. 34; Renteln, Alison Dundes, International Human Rights: 

Universalism versus Relativism, Sage Publication, Newbury Park, 1990, pp. 

23-37. 

(
2
)Shelley, Louise, Human Rights as an International Issue, Human Rights in 

the World, In W. Marvin (Ed.), American Academy of Political and Social 

Sciences, Philadelphia, 1989, pp. 492-499. 

(
3
)Gandhi, P.R., Blackstone's International Human Rights Documents, 

Blackstone Press Ltd, "Proclamation of Tehran 1968", 2nd ed, London, 2000, 

pp. 374-376. 

(
4
 )Peterson, V. Spike, Whose Rights? A Critique of the Givens, 

Alternatives, Human Rights Quarterly, 1990, pp. 12-22. 
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ات والمواثيق الدولية وفي الواقع فان حقوق المرأة في القوانين والتشريع      
تنعكس عمى شكل النصوص القانونية الممزمة سـواء وردت بالتشريعات الدولية أو 

رسـميًا  التشريعات الوطنية، والتي تقرر لممرأة بفروع القانون العام بصـفتيا عضـواً 
في الجماعة السياسية، فانو يتوجب عمى الدولة احترام حقوق المرأة المنصوص 

عات وأن تحرص عمى حمايتيا ومنع انتياك تمك الحقوق بتوفير عمييا بالتشري
جراءات مناسبة وتوصف حقوق المرأة بأنيا حقوق عامة أي إنيا تثبت ، تدابير وا 

ليا باعتبارىا فردا من أفراد المجتمع، وىي من الحقوق غير القابمة لمتنازل عنيا 
ذه الحقوق مدنية أو أو القيام بسمبيا، وىي أيضا ال تقبل التجزئة سواء كانت ى

اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية، وجميع ىذه الحقوق بوصـفيا حقوقا تحتل 
مكانة متساوية ويعتمد تحقيق أحد ىذه الحقوق عمى تحقيق الحق اآلخر كميًا أو 

أساسي عمى التقرير بحق  جزئيًا، فمثال ممارسة الحق في االنتخاب يعتمد بشكل
 .(5) السياسية المرأة بالمشاركة في الحياة

تعد أساس العمل بشرعية التي م الييا العراق و ض" االتفاقيات " التي ان ومن   
لسنة  98في" مفيوم النوع االجتماعي" مثل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

في  5٢5، 29الخاصة بحق المفاوضة الجماعية ، واتفاقيات  5962، 5959
المعنيتان بـ " القضاء عمى التمييز في اشغال الوظائف" ،  5963و  5959عام 

واتفاقية " الحقوق  597٢مييز العنصري" عام واتفاقية " القضاء عمى أوجو الت
اتفاقية  وىي (2)ثم األتفاقية الدولية )سيداو(  5974المدنية والسياسية لممرأة" عام 

القضاء عمى جميع أشكال التمييز ضد المرأة  التي اعتمدتيا الجمعية العامة 
يمول أ 3افذة المفعول في ن، وأصبحت 5979كانون األول  58لألمم المتحدة في 

                                                 

(
1

 22-25، ص2٢58ريم ضيف عبد المجيد التكريتي، مصدر سابق، ( 
(

2
طارق محمود الرحيم، دور المرأة العراقية في السمطة وعممية صنع القرار، مجمة دراسات  سحر(  

 .283، ص2٢2٢، 83اولية، جامعة بغداد / مركز دراسات المرأة، ع
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( المنضمة إلى االتفاقية، ونصت المادة 93كان العراق أحد الدول الـ)و ، 5985
( عمى أن تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة لمقضاء عمى التمييز 7)

( تنص عمى إن )تتخذ 8المادة )و ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة لمبمد، 
ة لتكفل لممرأة عمى قدم المساواة مع الرجل الدول األطراف جميع التدابير المناسب

دون أي تمييز فرصة تمثيل حكومتيا عمى المستوى الدولي واالشتراك في أعمال 
 :(5) ( فتضمنت9المنظمات الدولية( أما المادة )

تمنح الدول األطراف المرأة حقًا مساويًا لحق الرجل في اكتساب جنسيتيا  .5
وتضمن بوجو خاص أال يترتب عمى الزواج من أو االحتفاظ بيا أو تغيرىا، 

أجنبي أو تغيير جنسية الزوج في أثناء الزواج، أن تتغير تمقائيًا جنسية 
 الزوجة، أو أن تصبح بال جنسية أو أن تفرض عمييا جنسية الزوج.

. تمنح الدول األطراف المرأة حقًا مساويًا لحق الرجل فيما يتعمق بجنسية 2
 أطفاليا.

لتحقيق التمكين السياسي  الرئيسإتفاقية )الكوتا ( وىو الضمان  ذلك تمت ثم     
لممرأة وضمان مشاركتيا في " المجالس النيابية والتشريعية " وفي " عممية صنع 
القرار" من خالل تحديد عدد من المقاعد لممرأة في المجالس النيابية، اذ حصمت 

، واخذ  2٢٢3عام  شخصية سياسية في 25نساء في مجمس الحكم من بين  3
% من عدد اعضاء 25 الكوتا وخصص نسبة ال تقل عن نظامالتشريع العراقي ب

مقعدا  76. وقد حصمت المرأة العراقية عمى 2٢٢4مجمس النواب لمنساء في عام 
مقعدا في أول جمعية وطنية منتخبة لكتابة الدستور اي  275برلمانيا من أصل 

                                                 

(
1

 .62-65محمد وليد صالح، مصدر سابق، ص( 
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% والتي كانت 58ة الدستور اي بنسبة نساء في كتاب 5٢%، وشاركت 28بنسبة 
 .(5)نسبة عربيا ودوليا عمىا

يؤكد تأكيدا خاصا عمى حقوق المرأة التي تضم المساواة  ميثاق األمم المتحدة ان
بين الرجـل والمرأة في السياسة واالقتصاد والقضايا االجتماعية، وعمى حق المرأة 

الحقيقة إن قرارات األمم المتحدة وفي  في العمل دون تمييز بين النوع االجتماعي
 .(2) تنفذ اإلعالن العالمي

سـواء كان رجال أو  -ويقر اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان بأن لمجميع الحـق    
في المشاركة في حكم بمده، فتمكين المرأة واستقالليا وتحسين مكانتيا  -امرأة 

ـق شـفافية الحكومة واإلدارة االجتماعية واالقتصادية والسياسية أمور ضرورية لتحقي
ومسائمتيما وتحقيق التنميـة المستدامة في جميع مجاالت الحياة. فاإلجحاف الذي 
يمنع المرأة من أن تعيش حياة مميئة باإلنجازات موجود في جميع مستويات 

 .(3) المجتمع بداية من المستوى الشخصي جدا إلى المستوى العام جدا
 
 
 

                                                 

(
1

طارق محمود الرحيم، دور المرأة العراقية في السمطة وعممية صنع القرار، مجمة دراسات  سحر( 
 .283، ص2٢2٢، 83اولية، جامعة بغداد / مركز دراسات المرأة، ع

(
2
 )Fraser, Arvonne S., Becoming Human, The Origins and Development of 

Women's Human Rights, Human Rights Quarterly, 1999, vol. 21, pp. 895-
899. 
(
3
 )Fraser, Arvonne, S., Being Human, The Origins and Development of 

Women's Human Rights, Human Rights Quarterly, 1999, vol. 21, pp. 853-
894; Bunch, Charlotte, Women's Rights as Human Rights: Toward a Re-
Vision of Human Rights, Human Rights Quarterly, 12, 1990, pp. 486-498. 
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 الخاتمة :
عمى الصعيد االجتماعي واالقتصادي ، تحتاج الدولة إلى آليات متجددة تتواكب مع 
التحول الديمقراطي ،و تحتاج الدولة إلى اتخاذ إجراءات مختمفة لتحسين وضع المرأة. 
فالقوانين المتعمقة بالعقوبات البعض منيا يحتاج إلى تعديالت تتماشى مع تغيرات 

( من 45بما يحقق كرامة المرأة ويعدل المادة ) 2٢٢3عد عام التحول الديمقراطي ب
الدستور العراقي ويحافظ عمى قانون األحوال الشخصية الذي يشمل حقوق اإلنسان 
لممرأة ، إضافة إلى أن المجتمع يحتاج إلى إعادة صياغة نظامو الثقافي التمييزي ألنو 

عمى الذات. إذا لم نأخذ في من المستحيل رفع المرأة وجعميا قادرة عمى االعتماد 
االعتبار قراراتيم الحياتية اذ لم نغير نظرة المجتمع ليا ، وان تضمن الدولة الحقوق 
القانونية والسياسية واالجتماعية والشخصية التي تمكنيا من أن تكون مسؤولة وقادرة 

جتمع عمى تحمل أعباء الحياة ، لتحقيق أىداف الحياة ، وأن تكون جزًءا من بناء الم
 والمشاركة في التنمية و أداة فعالة لمعممية التنموية.

 
 المصادر:
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