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  - ٤- الوطني العراق تقرير

                                                  

  المقدمة

أة في بيجين في تنفيذاً &لتزام العراق بمنھاج عمل بيجين الذي انبثق عن المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمر    
قدم العراق ، الثالثة والعشرين لذي اعتمدته الجمعية العامة ل�مم المتحدة في الدورة ا&ستثنائية ا ، ١٩٩٥/ايلول 

نفيذه من لرصد وتقييم ما تم تيقدم اليوم التقرير الشامل ، وبعد مروراربعة عشر عاماً ٢٠٠٠تقريره اTول عام 
لثاني والثالث والرابع  تقارير اث,ثة بمنزلة ، وھو٢٠١٣نھاية عام  الى ١٩٩٥منھاج عمل بيجين للمدة من عام 

د الستراتيجبات لعقبات والتحديات الراھنة ، وتحدص اوتشخجال تمكين المرأة ، رصد التقدم المحرز في مت
المناسبة للقضاء على ھذه العقبات والنھوض بالمرأة وتحقيق المساواة في اطار التزامات العراق بتنفيذ اع�ن 

  .ومنھاج عمل بيجين 

ى جميع الوطني حول اتفاقية القضاء عل أولھا  التقرير: اعتمد ھذا التقريربصورة رئيسية على مجموعة تقارير 
وثانيھما تقرير جمھورية العراق حول .  ٢٠١٤/شباط/١٨نوقش في جنيف قي الذي اشكال التمييز ضد المرأة 
الصادرة عن  رصد ا&ھداف ا&نمائية ل�لفية  وثالثھما تقارير مؤشرات ٢٠١٤الشامل آلية ا&ستعراض الدوري 

، فض�ً عن تقارير أخرى   مائي ،واخرھا بيانات وزارة الدولة لشؤون المرأةوزارة التخطيط والتعاون ا&ن
  . منوعة

من تحديات منذ تقديمه للتقرير  يحيط بالبلدوقد سعت حكومة العراق لتنفيذ توصيات مقررات بيجين رغم ما    
، وعمليات ٢٠٠٣ أبريل ٩غييٍر في نظام الحكم بعد ا&ول  لما اكتنف ھذه المدة من استمرار للحصار، وت

مازالت مستمرة  عسكرية وصراعات داخلية وعمليات ارھابية وتھجير وقتل واعتداءات على الشعب العراقي 
اذ يتألف التقارير الدولية  بھا في  وفقاً للسياقات المعمولقرير التوأعد ھذا .   ازھقت مئات ا&&ف من ا&برياء 

المرأة العراقية في ، وواقع تواجه العراق حكومةً وشعباً التي  التحدياتمن اربعة فصول يتناول ا&نجازات و
والسياسات المتخذة من قبل الحكومة في مواجھة التحديات ، المجا&ت التي تناولتھا مقررات مؤتمر بيجين 
  .وتحقيق المساواة والنھوض بواقع المرأة العراقية 

ھذا التقرير  لفريق الوطني  وجميع أعضائه الذين اعدواوتقديرنا لرئيسة اختاما &يسعنا ا& ان نعرب عن شكرنا 
في العراق التي برنامج ا&مم المتحدة ا&نمائي واخرجوه بصورته النھائية ، وللدكتورة سندس عباس منسقة 

وللسيد حسين العامري مدير عام دائرة حقوق ا&نسان في وزارة الخارجية والدكتور ضياء الدعم الفني ، قدمت 
لجھاز المركزي ل�حصاء والسيدة نداء شبر معاون مدير عام دائرة الرعاية ا&جتماعية للمرأة عواد من ا

داعمة للعمل معلومات والسيدة تأميم العزاوي والسيد عبد الزھرة الطالقاني لما قدماه من  جھود وبيانات و.

  .سائلين العلي القدير ان يوفق الجميع لمافيه صالح المرأة العراقية .
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  وزارة الدولة لشوؤن المرأة                                                                                           

   

  

  

  

  

  

  الباب ا�ول

  

  

  ٢٠٠٩ الى  ١٩٩٥ للمدة منتحليل عام 

  لكل من



  - ٦- الوطني العراق تقرير

  ـــ ا%نجازات المتحققة١

  ـــ العقبات والتحديات٢

  

  

  

  

  

  

  

  أبرزا�نجازات المتحققة في سبيل تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ) ١(

الثقافي  –لقد انعكست اثار التحديات ا&قتصادية وا&منية التي واجھھا العراق والتي تمثلت بالحصار ا&قتصادي  
العمليات العسكرية وانتشار المجاميع المسلحة وغياب ا&من على اوضاع النساء بشكل مباشر وشكلت ومن ثم 

مرحلة جديرة بالدراسة لصعوبة التحديات و&صرار المجموعات  ٢٠٠٩نھاية -١٩٩٥المرحلة الممتدة من 
مة  ،ورغم الصعوبات التي النسائية على مواجھة ھذه التحديات ومواصلة الحياة وا&نخراط بفضاءات الحياة العا

تعاطت معھا المرأة العراقية ف�يمكن التغافل عن ذكر عدد من ا&نجازات التي استطاعت النساء تحقيقھا لتسھم 
في تعزيز المساواة وتمكين النساء كستراتيجية يمكن من خ�لھا دعم تمكين المجتمع وتحقيق التنمية وا&من 

  : ن ھذه ا&نجازات ضمن اربعة اطر اساسية وبشكل عام يمكن ان نشير الى عدد م.

  

  في مجال الحقوق السياسية للمرأة: او�ُ 

خ�ل  يمنع النساء في العراق من المشاركة السياسية  بالرغم من عدم وجود اي نص دستوري ، أو قانوني      
ضد ) غير الظاھر(لتمييز ا& ان ا&رادة السياسية لم تدعم اي توجه يمكن ان يحد من ا  ٢٠٠٣- ١٩٩٥الفترة من 

مع ا&خذ بنظر ا&عتبار ان حق المشاركة  ولم يتم تبني اي تدابير اجرائية يمكن ان تيسر مشاركة النساء ، النساء ،
يكن با&مر السياسية الفعلية ھو متاح فقط للمنتميات الى الحزب الحاكم حصرا وبالضوابط التي يحددھا الحزب ولم 



  -٧- الوطني العراق تقرير

&يجيز تعدد ا&حزاب و&يؤمن بمرتكزات الديمقراطية التي تقوم على المشاركة  وليالمستغرب في ظل نظام شم
  .السياسية للنساء

  التمثيل النسبي للنساء في السلطة التشريعيةأ ـــ      
وبجھود النساء العراقيات ومن خ�ل حم�ت واسعة قادتھا مجموعات نسائية  حصلت  ٢٠٠٣وبعد عام 

يعد تدبيرا ايجابيا لتحقيق المشاركة السياسية الفاعلة بحسب دستور العراق الدائم  المرأة على تمكين تشريعي
التي اقرت نسبة تمثيل للمرأة في مجلس النواب ومجالس المحافظات بما &يقل  ٤٩المادة في  ٢٠٠٥لسنة 

ل في تحقيق بھذه النسبة تكون القاعدة الدستورية قد أسست لقواعد قانونية عملت على التعجيو. عن الربع 
وقانون انتخابات  ٢٠٠٥/ايار/١٠في  ١٦المشاركة السياسية في العراق تمثلت بقانون ا&نتخابات رقم 

  .٢٠٠٨لسنة  ٣٦مجالس المحافظات رقم 
تثبيت النص على الكوتا في الدستور ومن ثم تضمينه في قانون ا&نتخابات وإن نجاح النساء العراقيات في 

شريعية ت مجالس المحافظات وا&صرار على تحقيق تمثيل النساء في السلطة التوفي قانون انتخاباالعامة 
ورغم ان  ،الفعالة مؤسسات المجتمع المدني والتشريعية المؤسسية وتضافر الجھود الحكومية  تحقق عبر

زيادة اعداد النساء تجسد بوضوح في وتميزھن النساء  ا&مر لم يخل من تحديات عديدة ا& ان مثابرة
في كل دورة انتخابية وفي حصول عدد من النساء على العدد الكاف من ا&صوات  رشحات والفائزات  الم

مجلس النواب ل�عوام ولعله من المفيد ا&شارة الى ان تمثيل النساء في . دون الحاجة الى اجراءات الكوتا 
، ) الكوتا(لنظام  عضواً تطبيقاً  ٢٧٥من أصل  امرأة ٧٣بواقع ) ٢٦٫٥(نسبة بلغ ،    ٢٠٠٩-٢٠٠٥

لجنة وھما لجنة المرأة واTسرة  ٢٥لجنتين من لجان البرلمان الدائمة والبالغ عددھا وترأست النساء 
يوضح وضع المرأة في مجلس  )١(والطفولة، ولجنة مؤسسات المجتمع المدني ، والجدول في الملحق 

  . آنذاك  النواب العراقي

  

 

 ٢٠٠٥المبدأ نفسه الذي تضمنه الدستور العراقي لعام  ٢الفقرة /٢٣دة وتضمن دستور إقليم كردستان في الما
من ) ٢٩(وقد بلغ عدد النساء البرلمانيات . في المائة ٢٥أ& وھو تخصيص نسبة مقاعد للنساء & تقل عن 

وعدل قانون انتخابات برلمان كردستان ليزيد . ٢٠٠٨  عضواً من أعضاء برلمان ا|قليم لغاية) ١١١(أصل 
  .في المائة متقدماً عن مثيله في باقي المحافظات ٣٠في المائة إلى  ٢٥سبة مشاركة المرأة من من ن

  
  

 المرأة ومواقع صنع القرار في السلطة التنفيذيةب ــ  
  

تولي أمرأة منصب عضو لقيادة حزب البعث، وكذلك تولي أمرأة لمنصب وكيل وزير  ٢٠٠٢شھد عام 
سيما النساء  رة من النساء بين صفوف حزب البعث الحاكم آنذاك و&التربية فض�ً عن وجود أعداد كبي

اللواتي يعملن في مجال التربية والتعليم وا|ع�م والجھات العسكرية واTمنية وجھاز المخابرات ووزارة 
ا& انه وبعد اقرار قانون ادارة الدولة   تولت النساء ستة مناصب وزارية ،من . . الداخلية والدفاع، إلخ

وفي الدورة ا&نتخابية ا&ولى عام . ٢٠٠٤وزارة في حكومة عام  ٣٤مجموع وزارات الدولة البالغ عددھا 
 ٢٠٠٩-٢٠٠٦وزيرات فقط للفترة  ٤وزارة وقلت مشاركة المرأة الى  ٣٧ازداد عدد الوزارات الى  ٢٠٠٦

ع صنع القرار وھذا ايضا مية تظافر جھود الدعم والمساندة لوصول النساء الى مواقوھذا مايشير الى اھ. 
ماتنبھت له النساء في العراق وبدات منذ تلك المرحلة بالتحرك وبدعم من وكا&ت ا&مم المتحدة لتحقيق 



  - ٨- الوطني العراق تقرير

وصول عادل للنساء في مواقع صنع القرار ا& ان التحديات كبيرة وھذا ماسنناقشه في الفقرات ال�حقة 
دخول المرأة للعمل  ٢٠٠٣لسلك الدبلوماسي ، شھد عام اما في مجال انخراط النساء في ا. ضمن ھذا الفصل

، إذ تم تعيين أول سفيرة للعراق في الو&يات )سفير(في السلك الدبلوماسي Tول مرة في العراق بمستوى 
، إضافة إلى ٢٠٠٩سفيرات عام ) نساء ٣(، وتم تعيين ٢٠٠٤المتحدة اTمريكية ثم انتھت مدة تعيينھا عام 

نساء اللواتي يعملن في السلك السياسي في السفارات والممثليات والقنصليات العراقية في وجود العديد من ال
 ).مستشار، أو سكرتير أول، أو سكرتير ثاٍن، أو قنصل(الخارج بدرجات عديدة 
، ومنصب وزيرة  ٢٠٠٦عام  والمؤنفلينشغلت امرأة منصب وزيرة الشھداء  فقداما في أقليم كوردستان 

    .٢٠٠٩ا&جتماعية في حكومة عام العمل والشؤون 
 

 والقضاء المراة  . أ

  
كان محظوراً على النساء ا&لتحاق بالمعھد القضائي محدودا جدا ، إذ   ٢٠٠٣ي المرأة القضاء قبل عام تول 

فقد فتح باب القبول للعناصر النسوية المؤھلة ل�لتحاق   ٢٠٠٣العالي كونه حكراً على الذكور، أما بعد عام
العديد من النساء القاضيات ال�ئي يعملن في القضاء المدني ومحاكم الجنايات ومحاكم الجنح  فتخرجت

& انھا تشكل ورغم انھا نسبة &تعد متوازنة ا% ٥الى ضاء زادت نسبة مشاركة المرأة في القواTحداث و
   .ھذا المجال المھم والحيويبداية  مشاركة المراة في 

 

 السياسية وا�حزاب الحكومية غير والجمعيات المدني معالمجت ومنظمات النساء  . ب

. كان ا&نخراط في أحزاب غير حزب البعث محظوراً على العراقيين عموماً رجا& ًونساءً  ٢٠٠٣قبل عام 
ممنوعاً على المرأة، و& يوجد قانون يكن  ورغم ان التمثيل في الجمعيات والمنظمات غير الحكومية لم 

ا& ان  . لرجال في المنظمات المھنية كنقابة المحامين واTطباء والمھندسين والمعلمينيميز بين النساء وا
ا&تحاد العام لنساء العراق يمثل المنظمة الوحيدة غير الحكومية المعنية بالمرأة، والعمل النسوي محظوراً 

   .على أية منظمة أخرى داخل العراق في غير ا&تحاد المذكور
فقد أصبح بمقدور النساء ا&نخراط في المنظمات والجمعيات غير الحكومية واTحزاب  ٢٠٠٣أما بعد       

. أصبح العمل ضمن ھذا المجال مسموحاً للجميع رجا&ً ونساءً  ٢٠٠٥عام  السياسية ، وبعد اقرار الدستور
ع وازداد أعداد كبيرة من النساء في المنظمات غير الحكومية بشكل واس وقد شھد التحول السياسي التحاق

 .عدد المنظمات غير الحكومية ، وأصبح للمرأة حضور واسع في النقابات المھنية 

  قانون الجنسية العراقية ,الحقوق المدنية للنساء : ثانياً 

من  اتفاقية القضاء على  ٩نافذاً وم$ئماً لتحفظ العراق على المادة  ١٩٦١لسنة  ٤٣كان قانون الجنسية المرقم    
لتمييز ضد المراة  لغاية صدور قانون إدارة الدولة العراقية في المرحلة ا5نتقالية الذي اعتبر جميع اشكال ا

العراقي ھو من ولد Nب أو أم عراقية وألزم المشرع بإصدار قانون ينظم ذلك، ثم ت$ه الدستور العراقي الدائم 
  :الذي ركز على ھذا المبدأ  حيث ٢٠٠٥الصادر في 

لكل عراقي وساوى بين المرأة والرجل في منحھما جنسيتھما Nو5دھما بنص مادته الثامنة اعتبر الجنسية حقاً 
 .عشرة



  -٩- الوطني العراق تقرير

ألزم المشرع بإصدار قانون ينظم أحوال اكتساب الجنسية العراقية وا5حتفاظ بھا في حال تعدد الجنسيات، وبناًء  
المفعول والذي احتوى مضامين  وأصبح ساري ٢٠٠٦لسنة  ٢٦على ذلك صدر قانون الجنسية النافذ ذو الرقم 

 ). ١(من المادة ) ب(قانونية اعتبر العراقي كل من يحمل الجنسية العراقية بشكل عام وفقاً Nحكام الفقرة 

: يعتبر عراقياً ) (٣(من المادة ) أ(ساوى قانون الجنسية في صفة العراقي بين المرأة والرجل وفقاً Nحكام الفقرة 

 ).عراقيةمن ولد Nب عراقي أو أم 

 .من القانون) ٦(وضع شروطاً 5كتساب الجنسية العراقيّة، من ا5م  حسب ما تضمنته المادة 

أعطى الحق لزوج العراقية إن كان غير عراقي في اكتساب الجنسية العراقية على أن 5 تقل مدة إقامته في 
 .من القانون) ٧(المادة  العراق عن خمس سنوات مع اشتراطه 5ستمرار زواجه من العراقية عم$ً بنص

أعطى الحق نفسه للمرأة اNجنبية زوجة العراقي ، وبذلك يكون القانون قد ساوى بين زوج العراقية اNجنبي 
للمرأة غير "من القانون ) ١١(الراغب بالتجنس وزوجة العراقي اNجنبية الراغبة بالتجنس عم$ً بأحكام المادة 

تسب الجنسية العراقية  ويستثنى من ذلك من كانت مطلقة أو توفي عنھا العراقية المتزوجة من عراقي أن تك
 .زوجھا وكان لھا من مطلقھا أو زوجھا المتوفى ولد

حرص القانون كذلك على أن � تفقد المرأة العراقية جنسيتھا العراقية في حالة اكتسابھا لجنسية زوجھا غير  
بطلب تحريري تتقدم به إلى وزير الداخلية العراقي عم-ً بنص العراقي إ� في حالة إع-نھا عن رغبتھا في ذلك 

 . من القانون ١٢المادة 

احتفظ القانون للمرأة العراقية بحق استرداد جنسيتھا العراقية في حالة تخليھا عنھا إن منح زوجھا غير 
تخلت عن جنسيتھا العراقي الجنسية العراقية أو تكون قد تزوجت من شخص يتمتع بالجنسية العراقية بعد أن 

العراقية كما أن لھا الحق نفسه إن طلقھا زوجھا أو توفي عنھا أو فسخ عقد زواجھما فبھذه الحالة ترجع لھا 
الجنسية من تاريخ تقديم طلبھا بذلك مع شرط وجودھا في العراق عند تقديم طلب استرجاع جنسيتھا العراقية، 

  .١٣عم-ً بأحكام المادة 

من اتفاقية سيداو  لكن توجھه الجاد الذي اتخذ  ٩ق على الرغم من تحفظه على المادة من ذلك نجد أن العرا
،  وعليه صدر قرار مجلس   شك-ً دستورياً ثم قانونياً ما ھو إ� تطبيق صريح لما جاء بھذه المادة من ا�تفاقية

روع قانون إلغاء تحفظ المتضمن الموافقة على مش ٢٠٠٩ديسمبر /كانون اZول ٢٠بتاريخ  ٤٣٤الوزراء رقم 
من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الذي تقدمت باقتراحه  ٩جمھورية العراق على المادة 

وزارة حقوق ا`نسان ورفع إلى البرلمان للمصادقة وذلك �نتفاء اZثر القانوني للتحفظ المذكور وفق 
المتضمنين منح المرأة حقوقاً  ٢٠٠٦لسنة  ٢٦لجنسية العراقي ثانياً من الدستور النافذ وقانون ا/١٨ المادة

وتم بعد ذلك . من ا�تفاقية ٩مساوية للرجل في منح الجنسية Zطفالھا، وذلك ينسجم مع ما ذھبت إليه المادة 
  .إيداع صك رفع التحفظ على المادة موضوع البحث لدى اZمين العام لdمم المتحدة

  

   ٢٠٠٣ية الحديثة بعد عام ا�نماط التعليم: ثالثاً 

يعد التعليم إحدى أھم المجا&ت التي تظھر التباين بين تمتع الذكور وا|ناث وقد تبين أن صافي ا&لتحاق في   
التعليم ل�ناث مقارنة بالذكور في العراق أخذ با&نخفاض با&نتقال من المستويات ا&بتدائية إلى المراحل 

وشكلت نسبة  ٢٠٠٦في المائة عام  ٨٠٫٤ي نسبة التحاق البنات بالتعليم ا&بتدائي الدراسية الثانوية إذ بلغ صاف
في  ٣٤٫٣في المائة في حين انخفضت نسبة التحاق البنات بالتعليم الثانوي إلى  ٨٨التحاق البنات إلى البنين 



  - ١٠- الوطني العراق تقرير

راحل الدراسية تشير اTرقام ووفقاً &لتحاق الطلبة للم .في المائة ٧٥المائة وشكلت نسبة ا&لتحاق تلك إلى البنين 
  : إلى اJتي

سنوات وقد سجل التحاق اTطفال من الذكور  ٥-٤وھي المرحلة التي تغطي اTعمار : مرحلة رياض اHطفال
ومن  ٤١٩٨٦، بلغ عدد الذكور من اTطفال ٢٠٠٧، وفي عام ١٩٩٨عام  ٢٤٧٢٠ومن ا|ناث  ٣٥٨٦٥عدد 

 .٣٩٥٥٠ا|ناث 

بعدد  ١٩٩٨في المائة عام  ٤٤٫٥سنة وبلغت نسبة البنات ١٢إلى  ٦عمار من ل7:  المرحلة ا�بتدائية
فكان عدد ا|ناث،  ٢٠٠٧في المائة، أما في عام  ٥٥٫٤ما يقابل نسبة  ١٦٧٧٩٦٥والذكور  ١٣٩٢٨٩٢
  .٢٣٢٥٦٢٣في المائة وبعدد  ٥٦في المائة يقابلھا الذكور بنسبة  ٤٤وبنسبة  ١٨٢٥٣١٧

لعام  ٤٠٦٤٦١، وا|ناث ٦٣١٨٤٢سنة بلغ عدد الط�ب الذكور  ١٨-١٢مار من ل7ع : المرحلة الثانوية
ويقتصر ا&خت�ط .٦٠٨٩٦٤طالباً وا|ناث  ٨٨٢٩٦٩، فقد ارتفع العدد ليشكل الذكور ٢٠٠٧، أما عام ١٩٩٨

تم تعزيز بين الجنسين على المرحلتين ا&بتدائية والجامعية في معظم محافظات العراق أما في إقليم كردستان فقد 
 . المدارس المختلطة ضمن مراحل التعليم كافة بالتنسيق مع المنظمات الدولية والمحلية

والط�ب  ٢٧٠٦٢فما فوق وبلغ عدد الطالبات  ١٨فھي للدارسين من عمر : المرحلة الجامعية والمعاھد
 ٥٨٧٣٥الذكور وللط�ب  ٤٠٩٦٠فازداد العدد ليكون للطالبات  ٢٠٠٧، أما في عام ١٩٩٨في عام  ٥٣٢٧٨

ھو  ١٩٩٨وكان عدد التدريسيات من النساء في عام . لمعاھد إعداد المعلمين والمعلمات ومعاھد الفنون الجميلة
  .١٦٠٣تدريسية والذكور بلغت أعدادھم  ٢٥٥٨أعداد التدريسيات  ٢٠٠٧، وبلغت عام ٥٦٩  والذكور ٨٧٧

في مراحل التعليم والتطور الذي حصل بين اTعوام  و& بد لنا من أن نشير إلى مؤشرات الطالبات الملتحقات   
في المائة أما في  ٣٫١ففي التعليم ا&بتدائي وصل إلى حد ) ١٩٩٦- ١٩٩٥(نسبة إلى اTعوام ) ٢٠٠٧-٢٠٠٦(

في المائة وحصل كذلك تناقص في عدد الطالبات المقيدات بمرحلة التعليم للمدة ذاتھا  ٣٫٧التعليم الثانوي فبلغ 
في  ٨٨، شكلت نسبة التحاق ا|ناث إلى الذكور ٢٠٠٦وفي عام . في المائة ٠٫٣نوي سالب بمقدار بمعدل نمو س

وبزيادة . في المائة للسنة نفسھا ٧٥المائة في قطاع التعليم ا&بتدائي أما في قطاع التعليم الثانوي فقد بلغت 
بمقدار  ٢٠٠٧-٢٠٠٦ت في اTعوام ملحوظة سجلھا التحاق ا|ناث في التعليم الجامعي والدراسات العليا بلغ

في المائة وتشير  ٥٫٧والتي كانت بنسبة ١٩٩٦- ١٩٩٥  في المائة نسبة إلى التحاق الذكور قياساً إلى اTعوام ٨٫٩
وتم استحداث أنماط تربوية جديدة . الدراسات إلى عدم وجود أي تمييز في مجال المنح التعليمية والمؤھ�ت

  :عرف بالتعليم ال�نظامي توزع على مراحل متعددة ھيضمن النظام التربوي الرسمي ت

ومدة الدراسة فيھا أربع ) سنة ١٥-١٠الفئة العمرية من (وتشمل المرحلة ا&بتدائية  :نمط مدارس اليافعين
سنوات وتمنح شھادة معادلة للشھادة ا&بتدائية إ& أنه وحسب ما تشير إليه إحصاءات وزارة التربية محدود 

طالباً وھي نسبة متدنية بين مجموع طلبة المرحلة  ٦٦٨٩سوى  ٢٠٠٦-٢٠٠٥لم ينضم إليھا في عام ا&نتشار إذ 
مدرسة وتفتقر العديد من المحافظات لھذا النوع من  ٦٩ا&بتدائية بشكل عام، أما عدد ھذه المدارس فقد بلغ 

  .المدارس

 

في عام ) اليونيسيف(Tمم المتحدة للطفولة تمكنت وزارة التربية وبا&شتراك مع منظمة ا: نمط التعليم المسرع
سنة من المتسربين من ) ١٨-١٢(أن تنفذ مشروع التعليم المسرع وھذا النمط يستھدف فئة اليافعين لعمر  ٢٠٠٥

الدراسة في عموم المحافظات بما فيھا إقليم كردستان ويھدف إلى حفظ المناھج التربوية للدراسة ا&بتدائية في 
مدرسة للعام  ١٤٤الطالب المتخرج منه شھادة معادلة للدراسة ا&بتدائية، إذ بلغت مدارسه  ث�ث سنوات ويمنح



  -١١- الوطني العراق تقرير

مدرسة  ٥٢في الريف، وكان للبنات منھا  ٢١مدرسة في الحضر و ١٢٣توزعت على  ٢٠٠٧-٢٠٠٦الدراسي 
ن المجموع طالبة م ٣٥١٣في المائة حيث إن عددھن كان  ٣٦٫٥مدرسة اTخرى للبنين شكلت البنات نسبة وال

  .٩٦٣٣الكلي البالغ 

  

في تأدية ا&متحانات الخارجية بشكل كبير بعاد  ن، حيث ازادا اعداد الراغبي نمط  تأدية ا�متحانات الخارجية
من الذين لم تتح لھم فرصة اكمال تعليمھم في مختلف المراحل العمرية بسبب ظروف الحياة عامة   ٢٠٠٣عام 

   .رزھا الحصاروالضغوطات ا&قتصادية التي اف

  

استجابة لمتطلبات المرحلة في ا&نفتاح على انماط جديدة ومتطورة من التعليم  نمط التعليم ا�ھلي الوطني ،
شھدت محافظات العراق اتساعا ملحوظا في عدد المدارس والجامعات ا&ھلية والدولية لتلبي احتياجات العراقيين 

ض� عن المساھمة في سد النقص الحاصل في اعداد المدارس الراغبين في الحصول على التعليم المتطور ف
والجامعات غير المتوازن مع ازدياد السكان وزيادة عدد الدارسين والدارسات خاصة قرب المناطق السكنية 
ا&مر الذي يخفف من انسحاب الفتيات خاصة من التعليم بسبب البعد الجغرافي للمدارس والجامعات في ظل 

      .منيةتردي ا&وضاع ا&

 

، سجلت محافظة السليمانية مساواة ٢٠٠٨وفق تقرير التنمية البشرية لعام  ، التعليم في إقليم كردستاناما    
في المائة للمدارس الثانوية من خ�ل تطبيق قانون  ١٠٠النوع ا&جتماعي في مجال التعليم، فقد زادت النسبة عن 

سيما في   وا|ناث اTمر الذي دفع با|ناث إلى ا&نخراط في الدراسة و& إلزامية التعليم في المرحلة اTولى للذكور
المناطق الريفية التي تسودھا الممارسات العشائرية حيث تشكل المرأة نسبة كبيرة من اTيادي العاملة غير 

  . مدفوعة اTجر

  

   الحقوق الصحية:رابعاَ 

 –وبخاصة الطفل والمراة –لدولة للفرد وا&سرة تكفل ا:  ١-٣٠في المادة  ٢٠٠٥نص دستور العراق لعام    
الضمان ا&جتماعي والصحي والمقومات ا&ساسية للعيش في حياة حرة كريمة تؤمن لھم الدخل المناسب والسكن 

لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية وتعنى الدولة بالصحة العامة وتكفل :  ١-٣١والم�ءم، وورد  في المادة 
فالخدمات الصحية متاحة ضمن .ع�ج بانشاء مختلف انواع المستشفيات والمؤسسات الصحية وسال الوقاية وال

تبنت وزارة الصحة نظاماً صحياً يعتمد الرعاية الصحية اTولية ركيزة في تقديم وعليه  .. القانون للجميع ب� تمييز
مقدم للمواطن مع ضمان تكامل تلك الخدمات الصحية على وفق معايير الجودة باعتبارھا مستوى الخدمات اTول ال

من خ�ل تطبيق نظام ا|حالة على ) المراكز التخصصية(والثالث ) المستشفيات العامة(الخدمات مع المستوى الثاني 
وفق سياقات وضوابط دقيقة، فض�ً عن التوسع في تطبيق نظام طب اTسرة في المراكز الصحية لتقديم خدمات 

  :ينوعية ، وقد تم إنجاز اJت

تطوير نظام العمل في مراكز الرعاية الصحية اTولية والعمل بنظام ا|حالة في المؤسسات الصحية لضمان 
 .خدمات نوعية على المستويات كافة



  - ١٢- الوطني العراق تقرير

مراكز  ٨فبلغ عددھا  ٢٠٠٩ أما في عام ٢٠٠٨مراكز عام  ٦بلغت المراكز الطبية التي تطبق نظام طب اTسرة 
ويتمثل ھذا النظام بفتح ملفات لكل أفراد اTسرة ومتابعة الوضع لھم بشكل مستمر . مركزاً قيد التطبيق ١٧وھناك 

ويقتصر العمل به ضمن الرقع الجغرافية المحددة و& يجوز تجاوزھا، وھو أحد أنواع الخدمات الصحية التي من 
 .خ�لھا تتابع صحة اTم والطفل وعند نجاح ھذه التجربة سيتم تعميمھا على المحافظات كافة

استحداث صا&ت و&دة وردھات طوارئ في العديد من مراكز الرعاية الصحية اTولية في المناطق النائية حيث 
 .٢٠٠٨في عام  ٢٣  مقارنة ب ٢٠٠٩في مختلف محافظات العراق لعام ) مركزاً  ١٢٣(بلغ عدد تلك المراكز 

ومن خ�ل تطبيق نظام الرصد ) سكريالضغط وال(مركزاً للسيطرة على اTمراض غير ا&نتقالية ) ٤١(تأسيس 
 .والكشف المبكر

 اعتماد نظام الكشف المبكر والتشخيص الدقيق لحا&ت سوء التغذية في مراكز الرعاية الصحية اTولية؛

تنفيذ الحم�ت المستمرة للسيطرة على مرض شلل اTطفال والحصبة والكزاز لخفض نسبة ا|صابة واعتماد ھذا 
 .تسربين من البرنامج الموسع للتحصيناTسلوب لمتابعة الم

إعداد خطط استثنائية للسيطرة على اTوبئة واTمراض ا&نتقالية ومن خ�ل تأمين اTدوية والمستلزمات الع�جية 
والساندة وتدريب الم�كات الطبية والصحية على الرصد الوبائي والسيطرة على نواقل اTمراض حيث تم تسجيل 

مع تسجيل  ٢٠٠٨حالة عام ) ٩٢٦(إلى  ٢٠٠٧في عام ) ٤٦٩١(وليرا المثبتة مختبرياً من انخفاض في حا&ت الك
 .٢٠٠٧حا&ت عام ) ث�ث(  مقارنة ب ٢٠٠٨حا&ت مستوردة عام ) ث�ث(و) واحدة(حالة م�ريا محلية 

فة ، كما تقدم يحصل ك� الجنسين على الخدمات الصحية بشكل مجاني وللمستويات اTولية والثانوية والثالثية كا
وزارة الصحة خدمات خاصة للمرأة أثناء الحمل والو&دة والفحص الدوري لما بعد الو&دة وحم�ت التلقيح 

عام  ٢١٦٨ويبلغ عدد المراكز الصحية اTولية  ١٩٨٩لسنة  ٨٩والتوعية الصحية ضمن قانون الصحة رقم 
ة المتخصصة بالصحة ا|نجابية التي تقدم وھناك المراكز الصحي. ٢٠٠٨مركزاً عن عام  ١٧٩بزيادة  ٢٠٠٩

خدماتھا في مجا&ت تنظيم اTسرة والع�ج الخاص بمنع الحمل على اخت�ف أنواعه، وقد بلغ عدد المستفيدات 
وتبقى مسألة تحديد النسل . مراكز صحية ٥من خ�ل  ٢٠٠٩مستفيدة خ�ل عام  ٧٤٢من الخدمات المقدمة 

ة وتأثير المجتمع وعاداته ف� تملك شرائح كبيرة من النساء الثقافة الصحية مرتبطة بمدى الوعي الصحي للمرأ
 .ال�زمة وخاصة في اTرياف والشرائح الفقيرة

 .نسمة من السكان ١٠٠٠سرير لكل  ١٠٥تنفيذ مشروع العشر مستشفيات للوصول إلى 

فقط وغلق إعداديات التمريض الخاصة الم�كات التمريضية النسوية من خ�ل فتح إعداديات التمريض النسوية  تھيئة
 . بالرجال لسد النقص في الم�ك التمريضي النسوي

استخدام التقنيات الحديثة في الكشف المبكر عن اTمراض والبدء بنظام الع�ج السرطاني الجديد والتسجيل 
التخصصية في إقليم السرطاني وتقديم خدمات صحية بنوعية عالية من خ�ل العيادات ا&ستشارية والمستشفيات 

وكذلك استخدام التقنيات الحديثة في الكشف المبكر عن أمراض السرطان بشكل عام وكذلك سرطان . كردستان
حالة إصابة بسرطان الثدي عند النساء في عام  ١٣٢١الثدي عند النساء إذ تشير ا|حصائيات الرسمية إلى وجود 

فقد  ٢٠٠٤حالة، أما في عام  ٢٢٩٢سجلت  ٢٠٠٢عام حالة، وفي  ٢٠٨١إلى  ٢٠٠١، لتزداد في عام ١٩٩٨
تمت مفاتحة عدة منظمات دولية للتعاون وتقديم الدعم  ٢٠٠٩حالة أي بنقص طفيف، وفي عام  ٢٠٣٣سجلت 

وبالتنسيق مع وزارة التخطيط |جراء مسح شامل للمرأة لتمكينھا من معالجة مشاكلھا الصحية وفقاً Tساليب 
في المائة من نسبة السرطانات  ٣٢|حصائيات فتشير إلى أن ھذا المرض يشكل نسبة أما آخر ا.علمية مدروسة



  -١٣- الوطني العراق تقرير

أما سرطان الدم . امرأة بھذا المرض ٢٠ألف امرأة تصاب  ١٠٠التي تصيب المرأة في العراق ومن بين كل 
، واستمرت ٢٠٠٠حالة عام  ٣٠٤، وارتفعت ھذه النسبة إلى ١٩٩٨حالة لدى النساء عام  ٢٢٧فقد سجلت 

حالة، أي أن الدراسات أثبتت  ٥٩٦فقد بلغت  ٢٠٠٥، أما في عام ٢٠٠٣حالة في عام  ٣٤١با&رتفاع لتسجل 
 ١٦٤إصابة  ١٩٩٨تزايد احتمال ا|صابة بأمراض السرطان لدى النساء، أما سرطان المبيض فقد سجل عام 

لتشكل  ٢٠٠٢  في عام حالة، وانخفضت النسبة ٢٧٥سجلت  ٢٠٠١، وفي عام ١٦٧إصابة  ١٩٩٩امرأة، وعام 
 .أي بنسبة مقاربة ٢٤١فقد سجلت  ٢٠٠٤حالة، أما في عام  ٢٤٩

من قبل وزارة الدولة لشؤون المرأة مدعمة با|حصائيات من  ٢٠٠٩و ٢٠٠٨وضع خطة استراتيجية لعامي 
|لكتروني وموقع الحملة ا. أجل مكافحة سرطان الثدي ودعمت ھذه الحملة من قبل اTمانة العامة لمجلس الوزراء

  .www.scbc.gov.iqھو 

كذلك سعت وزارة الدولة لشؤون المرأة بالتعاون مع وزارة الصحة إلى إط�ق حم�ت تستھدف وزارات الدولة 
  :كافة بشأن

التوعية بمعوقات الصحة ا|نجابية، ووسائل منع الحمل، والو&دة المأمونة، ورعاية الحوامل، وأمراض ما بعد 
 .لمنقولة جنسياً سن اليأس واTمراض ا

مكافحة سرطان الثدي، وأھمية الفحص الذاتي والكشف المبكر وما يتضمنه إجراء الكشوفات والمسوحات 
 .الميدانية

 .ا&ھتمام بالجانب التوعوي والثقافي في مجال حقوق ا|نسان ومناھضة العنف ضد المرأة

  

الصحة في إقليم كردستان بعدد من ا|نجازات فقد قامت وزارة :  إما أنجازات وزارة الصحة في إقليم كردستان
  :الھادفة  الى رفع الوعي الصحي والوقائي بشكل عام والمرأة بشكل خاص ومن أبرزھا

فتح دورات تثقيفية إرشادية لZمھات حول كيفية التعامل مع ا|ناث والذكور من مختلف اTعمار، وكذلك  •
ھتمام بالصحة في ھذه الفترة من العمروإقامة حول ا& ١٧-١٢دورات لك� الجنسين لZعمار من 

؛ بالتنسيق مع )قدرات المرأة(ورشات عمل حول دور المرأة القيادية في المجتمع بالتنسيق مع منظمة 
اليونيسيف تم عقد عدة مؤتمرات حول موضوعي الكشف المبكر لسرطان الثدي والفحص الذاتي للثدي 

تدريبية للكشف عن مرض السكر لدى الحوامل من خ�ل للحماية من السرطان؛ كذلك إقامة دورات 
 .إشراك طبيبات ذوات اختصاص

ولما تحتله ظاھرة ختان ا|ناث من أھمية فقد عقدت الوزارة وبالتنسيق مع اليونيسيف والوزارات ذات  •
ن الع�قة مؤتمراً ضم عدداً من المعنيين لدراسة ھذه الظاھرة وإقامة ورش عمل للتدريب على الحد م

 .مظاھر العنف ضد المرأة في ا|قليم بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والمرأة بالتنسيق مع اليونيسيف

، ووفيات اTمھات واTطفال، )ا|يدز(تبني خطة عمل للتغلب على فيروس نقص المناعة المكتسبة  •
 . ن، وتنظيم اTسرةوالحمل المبكر، والحمل المتكرر غير المتباعد وآثاره الصحية على المرأة والجني

  

  العقبات والتحديات) ٢(



  - ١٤- الوطني العراق تقرير

 ٢٠٠٣تعرضت المرأة العراقية إلى مستويات عديدة من التھديدات منذ  ، العنف والتھديد ضد المرأة - :أو�ً 
ولّدت أحداث العنف المسلح التي حدثت بعد التغيير السياسي آثاراً خطيرة على النساء تمثلت في فقدان حيث 

  .لترمل واعالة ا&سرة فض� عن  استھداف النساء والفتيات  في عمليات عنف مباشرةا&زواج وا&بناء وا

في المائة من بين مجموع الضحايا  ٥إلى أن نسبة اللواتي تعرضن للقتل  ٢٠٠٨ويشير تقرير التنمية البشرية لعام 
لضحايا من الصحفيين ، وبلغت نسبة النساء من بين ا٢٠٠٦ولغاية  ٢٠٠٣من اTكاديميين واTساتذة منذ عام 

.  في المائة وھي نسب كبيرة جداً مقارنة بالعدد ا|جمالي للنساء في ھذين المجالين ٧خ�ل السنين المذكورة نفسھا 
ليس ھناك إحصائيات دقيقة تدلل على العدد الفعلي للنساء اللواتي تعرضن للقتل بسبب ا|رھاب الذي واجه 

، بسبب ضعف التوثيق وعدم توفر  ٢٠٠٨  طة فرض القانون عاموحتى بدء خ ٢٠٠٣الشارع العراقي منذ 
البيانات المصنفة على اساس النوع ا&جتماعي، ا& ان دراسة صادرة عن مستشارية ا&من الوطني اشارت الى 

  . ٢٠١٣في عام  ٣٨٥، و٢٠١٢في عام ٢٦٥ان عدد الشھيدات 

  

  

   : وتجسدت انعكاسات ظاھرة العنف  في 

 .*Hراملاتساع شريحة ا  

، وجرائم ا&ختفاء ١٩٩٠ خلفت الحروب التي خاضھا العراق، والحصار المترتب على احت�ل الكويت عام  
القسري للمعارضين السياسيين الذين غيبھم النظام السابق، أعداداً كبيرة من اTرامل، وقد اتسعت ھذه الشريحة 

إلى إزھاق أرواح الكثيرين وأغلبھم من الرجال  نتيجة أعمال العنف وا|رھاب التي أدت ٢٠٠٣بعد احداث عام  
لتشكل شريحة اجتماعية واسعة وھذا اTمر جعل خمس منظمات دولية تضع العراق متصدراً Tعداد اTرامل 
بالعالم، وليس ھناك إحصائيات دقيقة حول عدد اTرامل سوى بعض ا|حصائيات التي تتضارب فيما بينھا من 

لى أن عدد اTرامل يتراوح مابين المليون إلى المليون ونصف المليون أرملة عام حيث الموضوعية وھي تشير إ
، في الوقت الذي تشير فيه إحصائيات وزارة العمل والشؤون ا&جتماعية إلى أن عدد اTرامل اللواتي ٢٠٠٨

Gعانة ألف أرملة، إذ تتقاضى كل واحدة منھن راتب شبكة ا ٨٣يتقاضين راتب الرعاية ا&جتماعية يبلغ 
دو&ر لكل طفل من اطفالھا على ان يكون قاصر او بالغ مستمر  ٢٠دو&راً شھرياً كذلك  ٩٠ا&جتماعية البالغ 

وبالرغم من الجھود المبذولة على الصعيدين الحكومي وغير الحكومي حول اھمية العمل على دعم . بالدراسة
ن الواقع مازال يشير الى الحاجة الى مزيدا من ا&ھتمام ھذه الشريحة ا&خذة با&زدياد وادماجھا في المجتمع ا& ا

الى برامج اقتصادية واجتماعية ونفسية مبنية على فھم محتوى واقع المجتمع العراقي حيث تتعرض معظم  
  .النساء ا&رامل الى العديد من الضغوط  ا&جتماعية 

  

   )ا�نتحارية( العمليات ا�رھابية ا�نخراط في  ظاھرة اجبار النساء على*   

مع اشتداد حا&ت العنف وا|رھاب تفاقمت ظاھرة أجبار النساء على ا&نخراط بالعمليات ا&نتحارية  اللواتي 
سخرن من قبل الجماعات ا|رھابية لتنفيذ عمليات انتحارية وقد أسفرت تلك اTعمال عن سقوط العديد من 

مستشارية ا&من الوطني في العراق حيث شكل ا&نتقام  وقد اظھرت الدراسة المعدة من قبل الضحايا اTبرياء،
،وشكل قلة ا&دراك لديھن % ٣لمقتل احد ذويھن، او الفقر او واستغ�ل تنظيم القاعدة لجھل معظمھن مانسبته 

وغالباً ما تسخر ھذه %. ٩٧وتنفيذ عمليات التفجير دون ارادتھن وتحت تاثير الحبوب المخدرة مانسبته 



  -١٥- الوطني العراق تقرير

في  ٢٠٠٨فبراير عام /كالتي حدثت بتاريخ اTول من شباط(( ء من ذوات ا&حتياجات الخاصة الجماعات النسا
،  وغالباً تبرز ))  أحد أسواق الحيوانات في منطقة الشورجة وسوق في منطقة بغداد الجديدة في التأريخ نفسه 

مكن ھذه الجماعات من  الجماعات ا|رھابية سيطرة تامة ا&مر الذي  ھذه الظاھرة في مناطق سيطرت عليھا
|حصائيات وزارة اTمن الوطني فقد  ووفقاً . التأثير المباشر على ا&سر القاطنة في تلك المناطق وخاصة النساء 

  . ٢٠٠٨-٢٠٠٧عملية ارھابية عبر استخدام النساء  ما بين عامي  ٢٩نفذت 

  ظاھرة خطف النساء والفتيات* 

وبسبب غياب ا&من وانتشار المجموعات المسلحة  ٢٠٠٣عام   واجھت النساء والفتيات في العراق، بعد 
الفدية التي تطلب من ) أ(والمتطرفة ظاھرة استھداف النساء والفتيات  وكانت ا&ھداف من وراء ذلك عديدة منھا  

اعتماد )ج(ا&تجار بالمرأة &غراض ا&ستغ�ل الجنسي ؛) ب(اTھل أو الزوج مقابل إط�ق المخطوفة؛ و
المراة او الفتاة كرسائل بين القوى المتناحرة بوصفھا ا&داة ا&سھل وا&خطر للتشكيك بأمن المجتمع  اختطاف

وا&سرة العراقية وغالبا مايرافق ا&ختطاف قتل الضحية وتشويه سمعتھا وسمعة اسرتھا با&دعاء بأنھا قتلت 
ات من مواصلة الدراسة وا&نسحاب من &سباب اخ�قية مما حدى بأغلب ا&سر في تلك المرحلة لحرمان الفتي

  . سوق العمل في القطاعين العام والخاص لخطورة مايمكن ان تتعرض له 

، ٢٠٠٩ولغاية  ٢٠٠٣وقد أشارت إحصائيات وزارة الداخلية العراقية إلى ازدياد خطف البنات خ�ل السنوات   
وكما  ٢٠٠٨و ٢٠٠٧ت من النساء لعامي ولم تتوفر لدى وزارة الداخلية مؤشرات دقيقة حول أعداد المخطوفا

مبين ادناه والجدول ادناه  يؤشر على ازدياد حركة تجار الرقيق اTبيض وعملھم والذي ساعد على تردي الوضع 
  . اTمني في الب�د

  المجموع   ا�حداث  البالغات  السنة
٥٤  ١٩  ٣٥  ٢٠٠٣  
١٤٢  ٣٣  ١٠٩  ٢٠٠٤  
٢١١  ٤٩  ١٦٢  ٢٠٠٥  
٣٢٥  ٩٦  ٢٢٩  ٢٠٠٦  
٣٢٥  ١٢٨  ١٩٧  ٢٠٠٩  

  

ونظراً لما خلفه ا�رھاب من آثار جسيمة على حياة المرأة العراقية وامنھا واستقرارھا وتمكينھا ،وعلى    
 مجال جديدلذلك يدعو العراق الى تبني .  حرمانھا من ممارسة حقوقھا بل وامتھان كرامتھا وحرمة جسدھا 

مع النساء ليس فقط كضحايا في مناطق النزاعات  في منھاج عمل  بيجين القادم تنص على اھمية التعاطي
وانما اضافة مجال النساء وا�من والس�م واستنادا الى الدروس المستخلصة من تجربة العراق وكذلك اعتمادا 

    .على قرارات مجلس ا�من الخاصة بالمراة وا�من والس�م

وضع السياسي قد اختلف في إقليم كردستان منذ فعلى الرغم من أن ال,  العنف ضد المرأة في إقليم كردستان اما
ويشير تقرير صادر . إ& أن مظاھر العنف لم تختلف من ا|قليم بسبب العادات والتقاليد ا&جتماعية ١٩٩١عام 

إمراة  ٤١٤و) ٢٠٠٨(إمرأة أحرقن أنفسھن خ�ل عام  ٣٣٣من وزارة حقوق ا|نسان في كردستان إلى أن 
لطات في السليمانية أعلى معد&ت حا&ت الحرق  الناجمة عن صدمة نفسية خ�ل ، وسجلت الس٢٠٠٩خ�ل عام 

بسبب المياه  ٢٤حالة حرق بالنيران، و ١٣وأشار التقرير كذلك إلى . ٢٠٠٦نوفمبر من عام /شھر تشرين الثاني
يات إلى كما أشارت ا|حصائ. المغلية، وسجلت ھذه القضايا على أنھا انتحار أو حوادث حدثت بصورة عرضية



  - ١٦- الوطني العراق تقرير

 ٢٠١٠، وسجلت مؤشرات عام ٨٥بلغت أعداد القتي�ت  ٢٠٠٩، أما في عام ٢٠٠٨حالة قتل عام  ١١٨حدوث 
  .حالة حرق ٢٣٨حالة قتل و ٤٨خ�ل الستة أشھر اTولى منھا 

  :وتجدر ا�شارة الى ان ھناك تحديات اضطررنا �ختصارھا التزاماً بمنھجية التقرير وھي

البالية والبعيدة عن الشريعة ا&س�مية، والتي ساھمت في تكريس الثقافة الذكورية في دور ا&عراف والتقاليد 
 . المجتمع العراقي

في تكريس الصور النمطية للمراة ، بل   ٢٠٠٣الدور السلبي لبعض وسائل ا&ع�م في العراق &سيما بعد عام 
 .ديات ا&منية وا&قتصاديةوا&ساءة في احيان كثيرة الى نضالھا ودورھا في مواجھة كل التحد

ساھم تعرض معظم مناطق العراق الى ا&شعاعات والتلوث باليورانيوم المنضب مع ضعف الوعي الصحي الى 
انتشار امراض السرطان بمختلف انواعه،و &سيما سرطان الثدي حيث عد أكثر ا&ورام السرطانية من حيث 

ثم . ٢٠٠٩سرطان المسجلة لدى وزارة الصحة حتى عام من حا&ت ا&صابة بال% ٣٦٫١نسبة ا&صابة وتقدر 
ومرض السكري % ٤٨٫٨يأتي سرطان عنق الرحم من حيث ا&نتشار بين النساء  وارتفاع ضغط الدم وبنسبة 

 % . ٢٢٫١نسبة 
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  الباب الثاني

  

  

  

  التقدم المحرز في تنفيذ مجا%ت ا%ھتمام 

   ٢٠١٣حتى عام  ٢٠٠٩عام  الحاسمة لمنھاج العمل منذ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  - ١٨- الوطني العراق تقرير

  

  

  

  

  

  

  ٢٠١٣حتى عام  ٢٠٠٩التقدم المحرز في تنفيذ مجا�ت ا�ھتمام الحاسمة لمنھاج العمل منذ عام 

يقدم ھذا الفصل أمثلة محددة عن ا&جازات التي حققھا العراق في تنفيذ مجا&ت ا&ھتمام الحاسمة في منھاج    
  .عمل بيجين

 )لفقرالمرأة وا -ألف (

 :حققةتـــازات المــــا�نج
 
  التدابير القانونية �

تكفل الدولة الضمان ا&جتماعي والصحي : (( ٢٠٠٥في الدستور العراقي الدائم لسنة  ٢-٣٠نصت المادة     
للعراقيين في حالة الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل او التشرد او اليتم او البطالة ، وتعمل على وقايتھم 

  .....))ن الجھل والخوف والفاقه ،وتوفر لھم السكن والمناھج الخاصة لتاھيلھم والعناية بھم م

تبنت اTمانة العامة لمجلس الوزراء تشكيل لجنة تضم ممثلين عن كل من وزارة العمل والشؤون ا&جتماعية، 
نمائي، ووزارة الدولة لشؤون ، والتربية، ووزارة التخطيط والتعاون ا|)قسم المرأة(والصحة، وحقوق ا|نسان 

لتأخذ ھذه اللجنة على عاتقھا إعداد  ٢٠٠٨أبريل /نيسان ٢٨في  ٩٦المجتمع المدني وذلك باTمر الديواني رقم 
التابعة لوزارة (استراتيجية شاملة للمستفيدين من الخدمات التي تقدمھا دائرة رعاية ذوي ا&حتياجات الخاصة 

اTرامل والمطلقات والمھجورات والعاجزات فض�ً عن الشرائح اTخرى،  من) العمل والشؤون ا&جتماعية
وبضمنھم شريحة المسنين العاجزين واTيتام أو فاقدي الرعاية اTسرية من أبناء اTرامل والمطلقات 

ر موزعة على باقي المحافظات وھذه الدو ١٥منھا في بغداد و ٤داراً لZيتام،  ١٩والمھجورات حيث يوجد حالياً 
جانب اTطفال اJخرين المقبولين فيھا وفق نظام   إلى(تستقبل أو&د اTرامل والمطلقات والمھجورات والسجينات 

وتقدم كافة الخدمات التربوية والتعليمية والتوجيھية والترفيھية . سنة ١٨من عمر يوم واحد إلى ) دور الدولة
  .  مستفيدين بعد بلوغھم سن الرشدوا&جتماعية والصحية إضافة لخدمات الرعاية ال�حقة لل

  تيجيات والسياسات والخطط وبرامج العملا�سترا �

تقوم وزارة العمل والشؤون ا&جتماعية بتقديم خدمات التدريب والتأھيل |كساب الراغبات من اTرامل     
المھنية التي تؤھلھن والمطلقات والمھجورات ِحَرفاً معينة، أو تعمل على زيادة مھاراتھن في أي من المجا&ت 

في  )٢٠١٤-٢٠١٠(أطلقت أول إستراتيجية وطنية للتخفيف من الفقر في الب�د للسنوات .ل�نخراط في العمل
وتركز ھذه ا|ستراتيجية على ستة محص�ت . ضوء ا&تفاقية بين وزارة التخطيط والبنك المركزي العراقي

ة تحسين المستوى الصحي لھم، والثالثة نشر التعليم وتحسينه، أساسية ا&ولى ھي تحقيق دخل أعلى للفقراء والثاني



  -١٩- الوطني العراق تقرير

والمحصلة ا&خيرة تقليل   والرابعة توفير بيئة سكن أفضل، الخامسة ھي تفعيل الحماية ا&جتماعية للفقراء
مستوى التفاوت بين النساء والرجال والم�حظ ان كل ھذه المحص�ت تستفاد منه المرأة ولكننا سنركز على 

حول متابعة انشطة استراتيجية  تقريرھا  ا�وللة ا&خيرة المعنين بھا  حيث أعدت وزارة التخطيط في المحص
نشاطاً لتخفيف ) ١٠٠(تبنت الوزارات المعنية با&ستراتيجية والمحافظات تنفيذ  ٢٠١١التخفيف من الفقر لعام 

الثانية النصيب ا&كبر في تحقيق  الفقر في كل محافظات العراق موزعة على المحص�ت الستة حصة المحصلة
بخصوص المحصلة انشطة الفقر ثم المحصلة الرابعة ثم الثالثة ثم المحصلة ا&ولى ثم المحصلة الخامسة اما 

فلتقليل التفاوت بين النساء والرجال فقد تم تنفيذ ث�ث انشطة ساھمت وزارة العمل والشؤون ا&جتماعية  ا�خيرة
تعاون مع القطاع الخاص لحثه على دعم برامج تأھيل مھنية في الريف العراقي بنشاطين منھا صياغة اطر 

وتبنى نظام متابعة مستمر لتقويم برامج تدريب النساء وتاھيلھن ، ونفذت محافظة ا&نبار نشاطاً واحداً ضمن ھذه 
 ٢٠١١كامل في عاممدرسة للبنات في القرى الريفية في المحافظة والذي انجز بال) ٢٤(المحصلة من خ�ل بناء 

مليار دينار عراقي من الخطة ) ٤٤٤٫٩( فكانت النتيجة بعد تخصيص   ٢٠١٢ اما التقرير الثاني عام، 
مبوبة  ٢٠١٢تبنت استراتيجية التخفيف من الفقر تنفيذ اربعة وعشرين نشاطاً في عام  ٢٠١٢ا&ستثمارية لعام 

اء ، نفذت محافظة ص�ح الدين نشاط استيراد على المحص�ت وفي باب محصلة دخل اعلى من العمل للفقر
مليار دينار وفق استمارة مفاضلة ) ٤٫٩(توزع على ا&رامل وبتخصيص ) ٨٠٠(ابقار حليب ھولندية عدد 

فرداً وزعت حسب الكثافة السكانية ونسبة ا&رامل ) ٦٤٨٠( ضمت معلومات تعريفية  ويقدر عدد المستفيدات بـ 
وفي محصلة تحسين المستوى الصحي ، %.١٠٠ني المحدد لھا وبنسبة انجاز فيھا وانجز ضمن السقف الزم

دورة ) ٦٩٣(دورة من أصل ) ٦١٣(كانت ھناك مشاريع فائدتھا مشتركة ومشاريع محصورة للمرأة منھا تنفيذ
  .متطوعة كمرشدة صحية) ١٩٨٠(تدريبة تدربن من خ�لھا 

  ققةتحأبرز النتائج الم �

  . ٢٠١٢عام %  ١٨٫٩، الى  ٢٠٠٧عام % ٢٢٫٩لعراق من  انخفاض في نسبة الفقر في ا

عما كانت عليه عام %)  ٣٦(وبنسبة بلغت  ٢٠١٣مليار دينار من الموازنة ا&تحاية لعام  ٦٠٥تخصيص مبلغ  
لتنفيذ عدد من ا&نشطة المشار اليھا في ا&ستراتيجة وبحسب حاجة المحافظات  ٢٠١٤مليار لعام  ٧٣٥و  ٢٠١٢

كثر حرماناً والتركيز على تنفيذ المحصلة السادسة من ستراتيجية التخفيف من الفقر في العراق وأولوياتھا ا&
 .والخاصة بتقليل الفقر بين النساء 

ارتفعت نسبة تخفيض الفقر بين النساء في اعطاء ا&ولوية في انشاء مدارس البنات ا&بتدائية والثانوية في 
تبني نظام متابعة مستمرة لتقويم برامج تدريب النساء وتأھيلھن حيث بلغ و% ٨٧٫٥ا&حياء الفقيرة  نسبة انجاز 

وصياغة اطر تعاون مع القطاع الخاص لحثه على دعم برامج  ٢٠١٢خ�ل العام ) ٨٠٤٥(عدد المتدربات 
مع برامج توعية ل�لتزام بالضمان ا&جتماعي % ٥٠تأھيل مھنية في الريف العراقي نسبة ا&نجاز المتحقق 

  .امرأة فقيرة بالضمان ا&جتماعي) ١٢٩٩٦(ل وشمو

  )تعليم المرأة وتدريبھا -باء (

  حققة تا�نجازات الم

  التدابير القانونية  �

&يوجد تمييز بين الجنسين في ا&لتحاق بالتعليم بكل مراحله والحكومي منه مجاني في كل العراق ولكل   
الية والحصار والتھجير والنزوح والعمليات ا&رھابية وبسبب الحروب المتت. الطوائف وا&ديان والجنسيات 

  .والتھديدات ا&منية الداخلية فقد تناقصت نسبة ا&لتحاق بالتعليم و&سيما عند ا&ناث 



  - ٢٠- الوطني العراق تقرير

  

  

  

  

  : منه الى  ٣٤نص الدستور العراقي  في المادة 

o المرحلة في الزامي وھو الدولة تكفله وحق المجتمع لتقدم اساس عامل التعليم �مكافحة الدولة وتكفل بتدائيةا 
   .ا�مية

o مراحله مختلف في العراقيين لكل حق المجاني التعليم.   

o نسانية يخدم بما السلمية ل+غراض العلمي البحث الدولة تشجع�بداع التفوق وترعى ا�بتكار وا�ومختلف وا 
   .النبوغ مظاھر

o ھلي الخاص التعليم�مكفول وا.   

  

    ٢٠١١لسنة  ٢٣ا&مية رقم وصدر قانون محو  

  

  ا�ستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج  �

شرعت الحكومة بوضع استراتيجية للتربية والتعليم مشتركة بين المركز وا&قليم تشمل فتح مدارس التعليم  
ھلي وتاسيس جھاز والتعليم ا&, وا&متحان الخارجي , والتعليم المسائي , ومدارس اليافعين  واليافعات , المسرع 

محو ا&مية الذي إفتتح اقساما في كل مديريات التربية في المحافظات واقرت الستراتيجية الوطنية لمحو ا&مية 
وتم تشكيل في كل قضاء مجلساً لمحو اTمية للكبار الذين تشكل المراة فيھم ) ٢٠١٥-٢٠١١(في العراق ل�عوام 

شخصا ) ١،٨٠٤،٦٧٦(سنة ، والبالغ عددھم ) ٤٥-١٥(العمرية  وتحقيق محو ا&مية للفئات ،% ٥٠اكثر من 
) ١٦٨،٦٠٢(، وعدد الدارسين لمرحلة ا&ساس من الذكور ) ٥٩٢٦(وبلغ عدد مراكز محو ا&مية لتعليم الكبار 

) ٢٠(مع تحقيق معدل  ٢٠١٣لعام ) ٣٣٠٩٠(والمعلمين ) ١٩،٥٣٩(والمحاضرين ) ٣٣٥،٠٠٢(وا&ناث 
اللغة (وبموجب ھذه الستراتيجية وضعت مناھج دراسية لبرامج محو ا&مية .  ٢٠١٤لغاية  دراساً للمعلم الواحد

وتمت مراجعتھا وتنقيحھا بدعم تقني من قبل مكتب اليونسكو العراق ، ) العربية ، والرياضيات ، والثقافة العامة 
ليم كردستان بلغت نسبة ا&مية كما طبعت مناھج خاصة لمحو ا&مية بين ا&قليات باللغات الخاصة بھم ، وفي اق

، واعتمدت حكومة ا&قليم  ٢٠١٣-  ٢٠١٤مركزاً  عام ) ٤٥٦(وعدد مراكز محو ا&مية  ٢٠١٤لعام %) ١٦(
ومؤخرا اقر مجلس النواب . عدداً من الممارسات التي تھدف الى تحسين جودة التعليم منھا أولمبياد الرياضيات 

بتدائية والمتوسطة والدراسات ا&ولية والعليا في الجامعات وللدارسين العراقي منحة للدارسين في المراحل ا&
  .في مراكز محو ا&مية

  المتحققةالنتائج  �



  -٢١- الوطني العراق تقرير

 المراتب حصدت حيث النھائية المراحل في ا�ناث تفوق ظاھرة ا�خيرة ا�ربعة السنوات في العراق شھد -
 . المحافظات مختلف من بنات ا�ولى ا�ربعة

  

% ٥١٫٢ ا�قليم وفي ،%  ٤٤٫٥  لتبلغ العالي التعليم  في ا�ولية الدراسات مرحلة في ا�ناث بةنس  ازدادت -
 على الحاص+ت  ،ونسبة% ٤٦٫٢٥  ا�قليم وفي ،%  ٤٣ ا�ناث نسبة بلغت العليا الدراسات مرحلة وفي ،

 .% ٢٤ بحثيةال للبعثات والمرشحات% . ١٦٫٧ زما�ت على والحاص+ت%  ٢٦٫١  الدراسية البعثات

  

 با�نخفاض  تتدرج% . ٣٤٫٧  لتبلغ العالي التعليم مؤسسات في  التدريسية الھيئة في ا�ناث نسبة ازدادت -
 . العلمي اللقب لتقدم وفقا

  

 علمية مؤسسات في شھر لفترة وتدريبھن التدريسية الم+كات تطوير ببرنامج الملتحقات ا�ناث نسبة ازدادت -
 .٢٠١٢ عام خ+ل%    ٢٠  العراق خارج

  

 وتم ، ٢٠٠٧ حتى ٢٠٠٤  من للفترة وزير وكيل منصب العالي التعليم في متميزا قياديا منصبا امراة شغلت -
 واثنتين  كلية عميدة ٢٨ تعيين تم) ٢٠١٣ ــ٢٠١٢( العامين وفي.  مختلفة لكليات عميدات عشر تعيين

 عام وفي ، السرطان ابحاث مركز رئيسة بمنصب مراةوا ،  العلمية للشؤون جامعة رئيس مساعد بمنصب
 او قسم رئيس منصب في ا�ناث عدد وزاد. العراق تاريخ في مرة �ول جامعة رئيسة امراة نصبت ٢٠١٤

 . معاون بمنصب  واثنتان ، مستشار بمنصب واحدة امرأة وتوجد% . ١٩ الى% ١٥ من علمي فرع

  
  
  
  
  
  
  

  )المرأة والصحة -جيم (

 حققة تالم ا�نجازات
  التدابير القانونية  �

على كفالة الدولة للضمان الصحي للعراقيين و&سيما المراة والطفلة  ٣١-٣٠نص الدستور العراقي في المواد 
  .وكما تمت ا&شارة اليه في الباب ا&ول من ھذا التقرير

  -:للمرأة وھي   أقر العراق قوانين تخدم المواطن في العملية الصحية برمتھا ومنھا خدمات طبية



  - ٢٢- الوطني العراق تقرير

 . ٢٠١٣ عام ٢٦ المرقم ا�طباء حماية قانون .١

 . ٢٠١١ لسنة ٣٦ رقم المناعي العوز لمرضى الشھرية المنحة قانون .٢

  
 ا�ستراتيجيات والسياسات والخطط وبرامج العمل  �

  :يلي ما ابينھ من ا�ھداف من جملة إلى تھدف ٢٠١٣ إلى ٢٠٠٩ عام من خمسية خطة بوضع الصحة وزارة قامت

  .والوفيات اdمراض معد�ت خفض

  .الخامسة سن دون لgطفال التغذية سوء أمراض نسب خفض

  .وسليم صحي غذاء تأمين

  .الوطنية الدوائية السياسة اعتماد

  .لھا التحتية البنى وتطوير والمحافظات بغداد في وفندقية متطورة مواصفات ذات صحية مؤسسات إنشاء

 الوزارات وعضوية للوزارة اjداري الوكيل برئاسة اjنمائية اdھداف في الصحة مؤشرات تابعةلم عليا لجنة تشكيل تم
 بين الفجوة ردم Aجل الرجل مع بالمساواة حقھا نيل في المرأة وتمكين والطفل، اdم صحة تحسين أھدافھا ومن المعنية

 .الصحة مجال في الجنسين

 

 ابرز النتائج المتحققة  �

-I(ة ا&نجابية ، تشير البيانات للمسح المتكامل ل�وضاع ا&جتماعية والصحية للمرأة العراقية وفي مجال الصح
WISH ( من الو&دات الحية التي تمت قبل خمس سنوات قد تلقت فيھا ا&مھات رعاية % ٩٠ان  ٢٠١١لسنة

نسبة من ھذه الو&دات  صحية قبل الو&دة من قبل طبيب او ممرضة مؤھلة ، احتلت المستشفيات الحكومية أعلى
من خ�ل اجراء عملية  ٢٢٫٦و&دة طبيعية و % ٧٥٫١وكانت نسبة % ٨٫٤تلتھا المستشفيات ا&ھلية % ٦٨٫١

لعام  ٦٢وفاة لكل الف و&دة حية وا&ناث ٣٧كما انخفض معدل وفيات ا&طفال الرضع الذكور من . قيصرية 
كذلك الحال لوفيات ا&طفال دون  ٢٠١١ل�ناث لعام  ٢٩وفاة لكل الف و&دة حية للذكور و ٣٥الى  ٢٠٠٦

وفاة و&دة حية للذكور  ٤١الى  ٢٠٠٦وفاة عام  ٣٧وفاة لكل الف و&دة حية وا&ناث  ٤٤الخامسة للذكور من 
 ٤ل�ناث و ٧للذكور و ٢٠١١وبلغت اعداد المصابين بنقص المناعة البشرية لعام  ٢٠١١وفاة ل�ناث عام  ٣٤و

ونتيجة &رتفاع نسب الزواج المبكر للفتيات  ٢ول�ناث  ١٠للذكور  ٢٠١٠ت عليه عام مقارنة عما كان
 ١٩-١٥بعمر  ١٠٠٠و&دة لكل  ٦٨المراھقات فقد أشارت النتائج بأن معدل الو&دات لدى اليافعات ارتفع من 

  . ٢٠١١عام  ٨٢٫٤الى  ٢٠٠٦سنة لعام 

 

  )العنف ضد المرأة  -دال (

 ا�نجازات المتحققة 
  التدابير القانونية  �



  -٢٣- الوطني العراق تقرير

 والمجتمع والمدرسة ا�سرة في والتعسف العنف اشكال كل تمنع(( العراقي الدستور من ٤- ٢٩ المادة نصت

((  

  . ا�على القضاء مجلس الى تابعة ا�سري بالعنف مختصة محاكم اربع أستحداث

 لسنة ٨٠ رقم الديواني اZمر جببمو ا�سرة لحماية العليا اللجنة المعنية الوزارات من قطاعية لجنة  تشكيل

 من كل ومشاركة المرأة، لشؤون الدولة وزارة برئاسة الوزراء لمجلس العامة اZمانة عن الصادر ٢٠٠٩

 المدني المجتمع لشؤون الدولة ووزارة ا�جتماعية، والشؤون والعمل ا`نسان، وحقوق الداخلية، وزارة

 قانون وتطبيق المرأة ضد التمييز عدم يضمن نحو على التشريعية المنظومة في النظر إعادة مھمتھا

 وإنشاء اZسري، للصلح مكاتب وإقامة المرأة، حقوق بضمان تتعلق التي الفقرات بشأن الشخصية اZحوال

 توصيات اللجنة ھذه وقدمت ا�ختصاص، لھذا شرطيات وتدريب الشرطة مراكز في للمرأة خاص قسم

 كانت التوصيات تلك أھم ومن ا`نسانية، حقوقھا وضمان اZسري فالعن من المرأة حماية حول تتمحور

 درجات أقصى وتقديم العنف من اZسرة لحماية )اZسرة حماية مديرية استحداث(ب الخاصة التوصية

 على تعميمھا التجربة نجاح بعد ليتم ، كنواة بغداد محافظة في أعمالھا باشرت والتي المعنف، للفرد الحماية

 اللجنة ھذه تتولى كما . العراق محافظات كل في اقسام )٦( ا�ن يوجد حيث كافة، اZخرى المحافظات

 المتحدة اZمم برنامج مع بالتعاون المرأة بواقع النھوض مجا�ت في ا�ستراتيجيات وضع القطاعية

  ).UNDP( ا`نمائي

 قانون في المرأة ضد لعنفوا التمييز تكرس والتي النصوص بعض تعديل إلى بادر قد كردستان إقليم إن

  . ١٩٥٨ لسنة ١٨٨ رقم الشخصية اZحوال وقانون ١٩٦٩ لسنة ١١١ رقم العقوبات

  .ا�ناث ختان يجرم الذي ٢٠١٢ عام كردستان اقليم في المرأة ضد العنف من الحماية قانون اقرار

  .اZسري العنف لمناھضة قانون مشروع المرأة لشؤون الدولة وزارة تقدمت

 ١٩٦٩ لسنة ١١١ المرقم العقوبات قانون في المرأة ضد التمييز مظاھر حول دراسة بإعداد زارةالو قامت

 قانون بمراجعة لتوصية تقديمھا عن فض8ً  ٤٢٧ ، ٣٩٨ ، ٣٨٠، ٣٧٧/١/١ ، ١٢٨/١ ، ٤١/١ ( للمواد

 .١٩٥٩ لسنة ١٨٨ رقم الشخصية اZحوال

  
  ا�ستراتيجيات والسياسات والخطط وبرامج العمل  �

  المرأة ضد العنف ظاھرة من للحد ا&نسان حقوق وزارة جراءاتا

 العراق، في المرأة لھا تتعرض التي ا&نتھاكات رصد على يعمل المرأة حقوق لرصد قسماً  الوزارة ھذه استحدثت
 بعد والطفولة العراقية المرأة واقع عن تقارير فصدرت المرأة حقوق واقع حول سنوي تقرير إعداد مھامه ومن

 عضو الوزارة فإن ذلك إلى إضافة) .  ٢٠١٣و ٢٠١٢و ٢٠١١و ٢٠١٠و ٢٠٠٨( التالية ول�عوام ٢٠٠٣ معا
 القوانين بعض لتعديل منھا محاوله في المعنية الجھات مفاتحة على وعملت الصلة ذات اللجان من العديد في

 والذي ا|نسان لحقوق الوطني المعھد الوزارة ھذه  أنشأت كما. جديدة سياسات اقتراح في وكذلك والتشريعات
 : يلي ما على عمل

 القضاء باتفاقية التوعية في متخصصة ورش المعھد نفذ فقد عام، بشكل ا|نسان حقوق على والتدريب التوعية
 ٢٠٦٠ استھداف فيھا تم كافة والمحافظات بغداد في ورشة ٤٥ عددھا بلغ المرأة ضد التمييز أشكال جميع على



  - ٢٤- الوطني العراق تقرير

 والعنف اTسري العنف مجال في التوعية على المعھد عمل كما امرأة، ١١٦٦ منھم ئاتالف مختلف من مشارك
 معظم في مختلفة فئات استھدفت التي الورش من بعدد بالبشر ا&تجار مجال في التوعية وكذلك المرأة ضد

 . المحافظات

 نفذھا التي اTساسية الدورات جميع ضمن المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية بمضامين التوعية 
 .ومشارك مشاركة ٣٦٠٠ حوالي من أكثر فيھا شارك تدريبية دورة ١٩٣ عددھا بلغ وقد المعھد

 باتفاقية والتعريف المرأة حقوق تضمنت عديدة تدريبية دورات كافة المحافظات في الوزارة مكاتب نفذت كما   
 وا&قضية المحافظة مركز في متنوعة مؤسسات فيھا فتواستھد المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء

  .لھا التابعة والنواحي

  : يلي ما الوزارة عملت ذلك عن وفض�ً 

 جميع في النساء من الفاعلة المشاركة على وحرصت بأھميتھا والتوعية الوطنية المصالحة موضوع تناول
 . ومشارك مشاركة ٢٠٠٠ من ثرأك فيھا شارك ورشة ٩٠ حوالي عددھا والبالغ نفذتھا التي الورش

  .العنف من العراقية المرأة لحماية وطني مركز إنشاء لمشروع دراسة إعداد 
  

  

 

  

  اجراءات وزارة الدولة لشؤون المرأة للحد من ظاھرة العنف ضد المرأة •

  :قامت ھذه الوزارة  بإجراءات عدة منھا 

وعضوية وزارات الداخلية والتربية والعمل والشؤون  اللجنة العليا لحماية ا&سرة برئاستھاـ   تشكيل       
  ا&جتماعية والصحة            

والتي تھدف الى تعزيز   ٢٠١٧- ٢٠١٣قرار الستراتيجية الوطنية لمناھضة العنف ضد المرأة عام إ -
 حقوق المرأة العراقية في مراحلھا العمرية وحمايتھا من كل اشكال التميز السلبي والعنف والحد من

ا&طار القانوني ( ا&ثار المترتبة عليه ، وتتضمن الستراتيجبة اعتماد ا&ولويات في مجا&ت خمسة ھي 
والتشريعي والمؤسساتي والتعريف بالعنف الموجه ضد النساء وبناء القدرات والتمكين للعاملين في 

وازنة الحساسة للنوع مجال العنف ضد ا&ناث وتوفير الخدمات للنساء الناجيات من العنف وتكوير الم
الوقاية ( ولمحاور ) ا&جتماعي وتعزيز اجراءات الدراسات وا&بحاث  ثم بناء التفكير الثقافي للطفل 

  ) .والرعاية والحماية والسياسات والتنفيذ



  -٢٥- الوطني العراق تقرير

 وزارات شملت أولى كمرحلة قانونية ندوات عقد فيھا تناولت المرأة ضد العنف لمناھضة وطنية حملة -
 غير ومنظمات المعنية الوزارات من عدد مع با&شتراك وتبنت المحافظات، لتشمل اتسعت ثم الدولة،

 اTسري العنف لمناھضة حملة وأطلقت اTسري، العنف لمكافحة قانون لمشروع مقترح إعداد حكومية
 . الدولة وزارات أغلب شملت

 من ارتباط عضوات خ�ل من ومتابعته وتنفيذه ا&جتماعي النوع بمفھوم التوعية برنامج تصميم -
 حيز المفھوم ھذا |دماج المالية السياسات ورسم حكومية، غير ومنظمات ومؤسساتھا الدولة وزارات
 المتحدة اTمم منظمات مع التعاون خ�ل من المستديمة بالتنمية المفھوم ھذا وع�قة الفعلي، التطبيق
 على للوقوف بالمرأة الع�قة ذات المسوحات إجراء على ا|شراف إلى باGضافة الجانب، بھذا المھتمة

 .القرار صنع ومراكز العمل مواقع في المرأة واقع

 محو إلى تھدف واسعة حم�ت وتبني المرأة، ضد التمييز أشكال جميع على القضاء باتفاقية التثقيف -
 المعايير وفق على اً دستوري عليھا المنصوص حقوقھا بكل وتعريفھا العراقية، المرأة لدى القانونية اTمية
 في وتثقيفية تدريبية ورش في والموظفين الموظفات استھداف خ�ل من ا|نسان لحقوق الدولية

 .كافة المحافظات

 المرأة ضد العنف ظاھرة من للحد الداخلية وزارة اجراءات

 وھي ،٢٠٠٩ عام أعمالھا وباشرت ٢٠٠٨ عام في المجتمعية الشرطة دائرة باستحداث الوزارة ھذه قامت 
 ونخب مؤسسات وبين) الشرطة مراكز( اTمنية المؤسسة بين وسيطاً  تعتبر خدمية مدنية شرطة عن عبارة

 في والمجتمع الشرطة بين الحقيقية المشاركة من قدر أكبر تحقيق لھدف والتفاعل التواصل مھمتھا المجتمع،
 : عاتقھا على ولتأخذ ملالشا ا|نساني اTمن مفھوم وفق على اTمنية المسؤوليات تحمل

  
التواصل والتفاعل بين أجھزة الشرطة والمجتمع على وفق مفھوم اTمن ا|نساني الشامل وتعزيز ـ ١

حقوق ا|نسان Tجل التقليل من حدوث الجرائم والخروقات القانونية من خ�ل توفير آليات للتدخل 
 .اTسري  المبكر، والتصدي للمشاكل ا&جتماعية خاصة في قضايا العنف

  

 تقديم الدعم النفسي وا&جتماعي لضحايا الجريمة والحوادث البليغة وا|رھاب، وا|سھام في معالجة ـ ٢           
 .اJثار المترتبة على ذلك خاصة من النساء واTطفال

  
ك ومن ھذه الجرائم تل) جرائم الظل(التعامل مع بعض القضايا التي قد &تصل إلى مراكز الشرطة ـ ٣ 

 .التي تقع في محيط اTسرة كالتحرش الجنسي وخصوصاً لZطفال، والزنا بالمحارم 
  

 .رصد ظواھر ا&تجار بالبشر والدعارة والمخدراتـ ٤            

  
عقد اللقاءات التشاورية بصورة مستمرة مع أفراد المجتمع من المواطنين ومنظمات المجتمع ــ ٥  

ويضم . أھم المشاكل المجتمعية، وحصرھا بغية إيجاد الحلول لھاالمدني Tجل التعرف عن قرب على 
ويتم بشكل دقيق تحليل رغبات . مركزاً في محافظة بغداد ١٧منتسباً موزعين على  ٥٣٧ھذا الجھاز 



  - ٢٦- الوطني العراق تقرير

من خ�ل   الجمھور وقياس آرائھم تجاه وزارة الداخلية سواء عبر وسائل ا|ع�م وا&تصال أو
 . المسوحات الميدانية

  

 بمكافحة المھتمة القطاعات ضمن وتوزيعھن ٢٠٠٩ عام في الشرطة أجھزة في ضابطة ٥٠ تخريج تم -
. حرج دون مشكلتھا وطرح با&طمئنان وإشعارھا إليھا المعنفة المرأة إلتجاء لضمان المرأة ضد العنف

 ٦٣٠و ,ءكرب محافظة في ٨٢٢ منتسباتھا عدد وبلغ النسائية الشرطة تجربة استحدثت نفسھا السنة وفي
 .  المقدسة للمراقد الزائرات للنساء الحماية لتوفير النجف محافظة في

  

 والطفل المرأة رعاية مديرية باستحداث المرأة لشؤون الدولة وزارة مع بالتعاون الداخلية وزارة قامت -
 .ا&نمائي المتحدة ا&مم برنامج من وبدعم ا&سري العنف من وا&سرة

 

 كان ابتداءاً  فوج وھو) العراق بنات( تجرية ھو ، المنطقة في رائدة وتجربة قيعرا منجز أھم ولعل -
 في للمساھمة  امنياً  اضطراباً  المحافظات اكثر احدى ديالى محافظة في تأسس ، ٢٠٠٤ عام طوعياً 
 العراقية الشرطة سلك الى العراقية المرأة دخول خ�ل من رسمي عمل الى تدريجياً  تطور ا&من تحقيق

 العراقية الشرطة عموم على ٢٠٠٤ عام ا&ولى الدورة في تخرجت ، الرجال على حكراً  كانت ان عدب ،
 الى ا&ن العدد وصل حتى ٢٠٠٥ عام امرأة) ٥٠٠(من اكثر ثم الثانية الدورة في نساء)  ٥( ثم فقط)  ٢(

  .  بطةضا ٢٥٠ بضمنھا ٢٠١٣ نھاية مدنية وموظفة منتسبة بين ما امرأة)  ١٠٠٠٠(  من اكثر
 

اما اoجراءات الحكومية في اقليم كردستان للحد من ظاھرة العنف  ، فقد اھتمت حكومة اoقليم بھذه الناحية 
  :واتخذت عدة إنجازات منھا



  -٢٧- الوطني العراق تقرير

وتعمل ھذه المديرية على ملفات القتل، والحرق،  ٢٠٠٧إنشاء مديرية مكافحة العنف ضد المرأة في نھاية 
 .والتعذيب وا&عتداء الجنسي 

حول إنجاز برنامج عمل لمحاربة العنف ضد المرأة وإعداد الكوادر التدريبية في  IRCقد اتفاقية تعاون مع منظمة ع
 .مجا&ت العنف الجنسي وكيفية التعامل مع ھذه الملفات 

 EU-JESTإعداد الكوادر التدريبية في مجا&ت العنف اTسري ووحدة الحفاظ على اTسرة بالتعاون مع منظمة 
 .|تحاد اTوربي من ا

أنشأت وزارة الداخلية في ا|قليم مديرية عامة لمكافحة العنف ضد المرأة ولھا أربعة مكاتب في محافظات ا|قليم 
 : وسبعة مكاتب في اTقضية وتعمل ھذه المديرية على

  

 لحكومةا في المرأة لشؤون الدولة وزارة مع وبالمساھمة للسكان المتحدة اTمم صندوق مع التعاون  . أ
 مكافحة الى تھدف وطنية أستراتيجية على للعمل المدني المجتمع منظمات من ومجموعة ا&تحادية

 .المرأة ضد العنف

 

 في ا&جتماعية والشؤون العمل وزارة رعاية تحت) للمعنفات ا|يواء مراكز( في العمل أسس وضع  . ب
 .ا|نمائي المتحدة اTمم برنامج مع وبالتعاون ا|قليم

 

 الخاصة ا|حصاءات بنشر وتھتم المدني، المجتمع منظمات مع والشراكة الع�قات أواصر تقوية  . ت
 والدولية المحلية، والمنظمات الوزارات تضم استشارية ھيئة شكلت كما. المرأة ضد العنف بمؤشرات

 .الظاھرة ھذه تقليل بھدف والقانوني والثقافي، والديني، ا&جتماعي، الوعي نشر مجال في الع�قة ذات

  

 ظاھرة أن فيھا تبين دراسات بإعداد ا|قليم في الدينية والشؤون واTوقاف الصحة، وزارة مع التنسيق  . ث
 في الحالة لھذه تعرضن البنات غالبية وإن والنائية الريفية المناطق بعض في موجودة كانت ا|ناث ختان
 حكومة أعلنت أن بعد خاصة الحا&ت ھذه قلة ىإل تشير حالياً  الموجودة ا|حصائيات لكن المناطق ھذه

 .العراقي العقوبات قانون من ٤١٢  المادة وفق تعامل الجريمة ھذه أن ا|قليم

  

 تعميمه لغرض المرأة ضد العنف على بالقضاء الخاص الباكستاني البريطاني المشروع على ا|شراف  . ج
 المرأة، لشؤون ا|قليم وزارة( من وتتكون غرضال لھذا متابعة لجنة تشكيل تم كما. ا|قليم مناطق على

 تم وبالنتيجة). ا&جتماعية للشؤون ا|قليم حكومة رئيس ومستشار الدينية، والشؤون واTوقاف والتربية،
 .الداخلية لوزارة تابعة الجانب بھذا مختصة مديريات ٣ استحداث

  

 .لوزارات المعنية وعالجت الكثير من القضاياأُنشأت مديرية متابعة شؤون المرأة والطفل بالتعاون مع ا  . ح
  



  - ٢٨- الوطني العراق تقرير

 ا|قليم حكومة رئيس بإشراف المعنية الوزارات من المرأة ضد العنف مكافحة لغرض لجنة تشكيل تم  . خ
 .ا|جراءات لمتابعة دورية جلسات وھناك ونائبه،

  

 إقليم في الوزراء لمجلس ابعالت للمرأة اTعلى المجلس إلى تحولھا بعد المرأة لشؤون ا|قليم وزارة قامت  . د
 : اJتية بالخطوات كردستان

 القانونية النواحي من أكبر أھمية إي�ئھا أجل من) الم�جئ( اJمنة الم�ذات حول كامل عمل برنامج
 تابعة منھا ٣ البيوت ھذه من ٥ يضم ا|قليم بأن ا|شارة مع بھا خاص قانون ووضع وا&قتصادية وا&جتماعية

 منظمة وھي) آسودة( لمنظمة والخامس كردستان نساء إتحاد إلى يعود وواحد ا&جتماعية والشؤون لالعم لوزارة
 .حكومية غير

  
  

 

  )المرأة والنزاعات المسلحة   -ھاء (

 حققة تا�نجازات الم

 :جازات الحكومة العراقية في مجال دعم المرأة اثناء النزاعات المسلحة ھي نمن اھم اجراءات وا  

  ير القانونية التداب �

جراء العمليات الحربية ) رجا& ونساء(تعويض المتضررين ٢٠٠٩لسنة ٢٠تشريع قانون رقم  •
ا&متيازات  ثم مساواته من حيث  ٢٠١١وا&خطاء العسكرسة والعمليات ا&رھابية ودخل حيز التنفيذ عام 

 .مع قانون تعويض متضرري ضحايا النظام السابق بقرار من مجلس الوزراء

  .انضمام العراق الى ا&تفاقية الدولية لقمع الھجمات ا&رھابية بالقنابل •

 .انضمام العراق الى ا&تفاقية الدولية لمناھضة اخذ الرھائن •
 

 الستراتيجيات والسياسات وبرامج العمل �
  

 .٢٠١٧-٢٠١٤وضع خطط &دماج منظور المراة في استراتيجية ا&من الوطني التي اعدت للفترة  •
 

على غرار الخطة ا&قليمية التي اطلقتھا الجامعة  ١٣٢٥أقرار خطة العمل الوطنية لقرار مجلس ا&من   •
وبذلك اصبح العراق اول  ٢٠١٣من اتفاقية سيداو الصادرة عام  ٣٠،  وتنفيذا للتوصية ٢٠١٣العربية عام 

رات مشتركة وبدعم من دولة في المنطقة العربية  تسير نحو ھذه الخطوة وعقدت ندوات ولقاءات وزيا
اقيم     ٢٠١٤/فبراير/٦وفي , المنظمات الدولية واعتمادا على ا&ستراتيجية ا&قليمية للجامعة العربية 

, والوقاية , المشاركة : مؤتمر اعلنت  فيه الخطة الوطنية لتنفيذ ھذا القرار ضمت اربع محاور اساسية ھي 
ى زيادة مشاركة المراة في مواقع صنع القرار في ا&حزاب مؤكدة عل. وا&نعاش والمساعدات , والحماية 

وفي السلطات الث�ث ، وفي ا&جھزة ا&منية وفي برامج  ا&من الوطني ، وجمعيات المساعدات والھ�ل 
ا&حمر ، وفي التنمية ا&قتصادية ، وضمان بيئة تشريعية منصفة ، وتوفير آليات حكومية لحماية المراة في 

 .وسد احتياجاتھا بعد النزاع واعادة اندماجھا بالمجتمع  مناطق النزاع



  -٢٩- الوطني العراق تقرير

  

تشكلت مبادرة نساء من اجل الس�م بين ممث�ت من عدة وزارات ومجلس نواب وناشطات رفعن خطابا  •
لنائب رئيس الجمھورية للمطالبة باشراك المراة بالتوقيع على وثيقتي  الشرف والسلم ا&جتماعي التي 

مؤتمر  ٢٠١٣وعقد في عام. جمھورية  لتحقيق الس�م في العراق والمشاركة في التنفيذاطلقھا نائب رئيس ال
 .وعقد العراق مؤتمراً دولياً لمكافحة ا&رھاب كان للمراة فيه محور خاص. المراة والس�م 

 النتائج المتحققة  �

تبلغ في وزارة  ، حيث ٢٠٠٣زيادة نسبة مشاركة المراة في ا&جھزة ا&منية بكل تشكي�تھا بعد  •
 ٢٠٠٠، وفي الدفاع اكثر من  ٢٠١٣بين ضابطة ومراتب مختلفة حتى نھاية  ١٠٠٠٠الداخلية اكثر من 

  . امراة في ا&من الوطني  ١٠٠امراة بين ضابطة ومراتب،  ومايقارب 

تشكيل اقسام المرأة في مكاتب المصالحة الوطنية في بغداد والمحافظات اقتصر دورھا على الجانب  •
  .التثقيفي  في الترويج لثقافة المصالحة الوطنية

  
  

  )المرأة وا�قتصاد –واو (

  حققةتا�نجازات الم

  التدابير القانونية  �

قامت  ٢٠٠٥مارس من عام /آذار ٢٢بناًء على تعليمات ا&مانة العامة لمجلس الوزراء بجلسته السادسة في  •
الھيئة (ة المھتمة با|رشاد والتعاون الزراعي وھي وزارة الزراعة  بتكليف إحدى ھيئات وزارة الزراع

باستحداث قسم للمرأة الريفية ضمن تشكي�ت أقسام ا|رشاد الزراعي ) العامة ل�رشاد والتعاون الزراعي
ويتكون ھذا ) قسم تطوير المرأة والفتاة الريفية(في مديريات الزراعة في المحافظات وسمي ھذا التشكيل ب

شعبة المشاريع القروية الزراعية وشعبة مشاريع ا&قتصاد المنزلي  وتطوير : لتاليةالقسم من الشعب ا
  .الناشئات الريفيات وشعبة إرشاد البيئة ا&جتماعية وشعبة ا|شراف والمتابعة 

والذي تم بموجبه زيادة اجرة العامل غير الماھر في  ٢٠١٣لسنة ) ١٧٨(قرار مجلس الوزراء المرقم  •
، حيث استفادت منه النساء العام�ت غير الماھرات في القطاعات )ص والمختلط والتعاونيالخا(القطاعات 

  .كافة 

،وتعد النساء من اكثر الشرائح المستفيدة  ٢٠١٢لعام ) ١٠(اقرار قانون دعم المشاريع المدرة للدخل رقم  •
  .من ھذه المشاريع

  
  الستراتيجيات والسياسات والبرامج العملية  �

 مجلس في اقرت والتي ٢٠١٨-٢٠١٤ ل�عوام العراقية المرأة بواقع للنھوض الوطنية تراتيجيةالس أقرار
  . ٢٠١٤ نيسان في الوزراء

 النساء بين الفجوة وتخفيض عموماً  البطالة نسبة تقليل على) ٢٠١٤-٢٠١٠( الوطنية التشغيل سياسة اقرار
  .٢٠١١ عام% ١٢٫٦ الى ٢٠٠٨ عام% ١٩٫٦٤ من خصوصاً  والرجال

  

  :قام قسم تطوير المراة والفتاة الريفية في وزارة الزراعة بأداء جملة مھام أھمھا



  - ٣٠- الوطني العراق تقرير

وعلى مستوى ) النباتية والحيوانية(إقامة مشاريع زراعية للنساء الريفيات في المجا&ت الزراعية  -
  .مزرعة العائلة

لفائض عن الحاجة في تطوير معارف المرأة الريفية ومھاراتھا في استثمار المحاصيل الزراعية، وا -
  .الصناعات الغذائية ومستلزمات الزراعة الحديثة

التركيز على الصناعات الفردية من خ�ل استثمار المواد اTولية المتوفرة في المزرعة وتنفيذ مشاريع  -
  .إنتاجية ل�رتقاء بمستوى دخل اTسرة الريفية

  .دور في التنمية ا&جتماعية وا|نسانيةتنمية المرأة الريفية وتثقيفھا في الجوانب التي لھا  -
تنمية الوعي البيئي والصحي لZسرة الريفية وتطويره وا&ھتمام بتربية اTطفال وتدريب النساء  -

  .الريفيات على معالجة التلوث البيئي بالميدان، وطرق التخلص منه
ئية، مع اعتماد الوسائل عقد الندوات ا|رشادية المتخصصة في المجا&ت الزراعية والصحية والبي -

  .ا|رشادية المتاحة كالمرئية والمسموعة والمقروءة 
قسم (إعداد مناھج تدريبية متخصصة وتنفيذھا Tجل رفع كفاءة أداء النساء في الريف وبالتنسيق مع  -

ومن أھم ھذه الدورات ا|رشادية ھي ما اھتمت به في موضوع ) تطوير القوى العاملة في الھيئة نفسھا
 ).إنفلونزا الخنازير، ا|جھاض الساري، إنفلونزا الطيور، إلخ(Tمراض المشتركة بين ا|نسان والحيوان كا

  

  :فض�ً ھن ھناك جملة امور ساھمت في تطوير الجانب ا&قتصادي للمرأة وھي 

o  قروض تشكيل لجنة عليا للنھوض بواقع المرأة الريفية برئاسة وزيرة الدولة لشؤون المرأة ، وتقديم
توفير القروض . ٢٠١٣للمشاريع الزراعية ، وبدء العمل بترويج معام�ت الحصول على القروض في تموز 

للمرأة الريفية من خ�ل صندوق المبادرة الزراعية والعمل بمشروع النھوض بواقع المرأة الريفية عام 
٢٠١١.  

o  داد ، لتعزيز حضورھن في بالتعاون مع غرفة تجارة بغ ٢٠١٣تأسيس مركز سيدات ا&عمال عام
  . مجال العمل وزيادة حصولھن على اعمال ومقاو&ت تسھم في تشغيل النساء وتغيير صورتھن النمطية

o  في عام % ٢٥استحصال وزيرة الدولة لشؤون المرأة نسبة من التعيينات الحكومية للنساء &تقل عن
  .نساءساھم في خفض نسبة البطالة عند ال ٢٠١٣في عام % ٥٠، و٢٠١٢

o  تأسيس شبكة الموازنات الحساسة للنوع ا&جتماعي لخمسة قطاعات وزارية بدعم من ھيئة ا&مم
  .المتحدة للمرأة

o  قامت وزارة المالية بمنح سلف لموظفي الدولة لشراء العقارات وتم صرف ھذه السلف بناًء على معايير
معيار ضمن المعايير المطلوبة وبناًء عليه  مسبقة يستوجب توافرھا في طالب السلفة دون إي�ء الجنس أي

  . كانت المرأة الموظفة مستفيدة من ھذه السلف كما استفاد منھا الرجل الموظف
o  ولى لم ٢٠٠٧أطلقت مشاريع للقروض الصغيرة عامTإ& أن ھذه المشاريع ولكونھا في مراحلھا ا ،

  . تتمكن من توفير حٍظ أكبَر للنساء
o وتوزيع القروض لتطوير واقع الزراعة بشكل عام  ٢٠٠٧راعية العليا منذ عام اط�ق المبادرة الز.  
o  بالتعاوزن بين وزارة الزراعة ووزارة المرأة ساھم في ٢٠١٣اط�ق مشروع تنمية المرأة الريفية عام

  .  تسليف الف�حات ، تطوير واقع المرة الريفية  واقامة برامج بھدف التدريب والتأھيل 

  يفية وا&قتصادالمرأة الر

 ١٩٧٠لسنة  ١١٧بمقدور المرأة الريفية ا&ستفادة من القوانين كافة دون تمييز ومنھا قانون ا|ص�ح الزراعي 
الذي يمنحھا حق استغ�ل اTرض واستص�حھا والحصول على القروض ال�زمة حيث أجاز لھا ذلك نظام 



  -٣١- الوطني العراق تقرير

قد  ١٩٧٩لسنة  ٤٣نون الجمعيات الف�حية رقم المصرف الزراعي وكذلك نظام المصرف العقاري، كما أن قا
  .  أعطاھا حقاً مساوياً للرجل في ا&شتراك بالجمعيات الف�حية

على حساب الرجل  ٢٠٠٨عام % ٥٠٫٦احتل قطاع الزراعة المرتبة ا&ولى في سلم تشغيل النساء وبنسبة 
  .  ٢٠٠٨للرجال عام % ٥٫٥ناث و ل,% ٢٤٫٣واحتل قطاع التعليم المرتبة الثانية وبنسبة % ١٦٫٨وبنسبة 

ان تمركز النساء في الزراعة والتعليم له مبرراته ا&قتصادية وا&جتماعية التي تعد نقاط جذب لقوة العمل 
  .النسوية في العراق  فأصبح ھناك إنجازات الدولة للنھوض بواقع المرأة الريفية

  :اليةكما قام بإعداد دورات تدريبية وتنفيذھا في المجا&ت الت

) PRT(تعليم فن الخياطة، والتفصيل، وكذلك دور المرأة الريفية في الحياة العامة بالتعاون مع منظمة  •
  .الدولية

التعريف بخطورة اTمراض الوبائية وطرق الوقاية منھا كالكوليرا، ومرض اTكياس المائية، وا|سعافات  •
  .اTولية والتداوي

 .وأھميتھاا|رشاد بشأن القروض الزراعية  •

  .تعليم مھارات استخدام الحاسوب •

  .إعداد الرسائل، والمنشورات الزراعية في المجا&ت المذكورة أع�ه وتوزيعھا •

  اما واقع المرأة الريفية في إقليم كردستان  

بعقد عدة مؤتمرات بخصوص قضايا المرأة في جميع  ٢٠٠٦فقد قامت وزارة حقوق ا|نسان في ا|قليم منذ عام 
اطق ا|قليم وتشكيل عدة لجان ميدانية لبحث قضايا المرأة الريفية للتعرف عن قرب على متطلباتھا، وبذلك من

خلصت الوزارة إلى إعداد البحوث في مجا&ت عديدة منھا ما يخص قضايا العنف ضد المرأة، وحقوق المرأة 
  . رأة في المجا&ت المختلفةالسياسية والشرعية، وعقدت الكثير من ورش العمل من أجل ضمان حقوق الم

  النتائج المتحققة �

في حين لم تتجاوز  ٢٠١١للرجال عام % ٣٦مقابل % ٦٠نسبة النساء العام�ت في القطاع الحكومي  •
للرجال مما يعكس تمسك المرأة العراقية % ٦٢مقابل % ٣٩نسبة النساء العام�ت في القطاع الخاص 

  .  بسوق العمل الرسمي &نه محمي وآمن

في حين لم تتجاوز ھذه النسبة في % ٩٨ارتفاع نسبة ا&ناث المشتغ�ت بالقطاع العام بدوام كامل الى  •
 . ٢٠١١عام % ٥٨٫٧القطاع الخاص 

 .بعمل غير محمي % ٤١مقابل % ٥٩نسبة العام�ت بعمل محمي  في العراق  •
 

للرجال وكانت % ٣٢مقابل  ٢٠١١ عام% ٣٨ارتفاع معدل العمالة بين صفوف النساء ليصل الى  •
ا& انھا ترتفع بشكل ملحوظ  ٢٠١١للرجال عام % ٢٩للنساء مقابل % ٣٤النسبة عالية في الحضر لتبلغ 

بين الرجال ولعل عدم ا&ستقرار ا&مني والعنف اسباب % ٣٨بين النساء و % ٤٧في الريف لتصل الى 
  . الجزئي ناھيك عن تراجع حال ا&قتصاد مفسرة &رتفاع النسب بين النساء حيث يفضلن الدوام

في الريف في حين نسبتھن في % ١٥مقابل % ٨١نسبة النساء العام�ت بعمل محمي في الحضر  •
في الريف مما يتطلب اعادة بناء منظومة التأمينات % ٨٥في الحضر مقابل % ١٩العمل غير المحمي 

  .ا&جتماعية لصالح النساء في الريف



  - ٣٢- الوطني العراق تقرير

في مدى مشاركة كل من المراة والرجل في سوق العمل في الحضر مقارنة بالريف،  إذ  تتسع  الفجوة  •
في الريف  من السكان النشطين %  ٥٧٫٧في الحضر مقابل %  ٦٠٫٦بلغت الفجوة بين المرأة والرجل 

  .٢٠١١في الريف عام % ٥١في الحضر مقابل %  ٥٧،  وقد انخفض المعدل الى ٢٠٠٣اقتصادياً عام 

في الحضر %) ١٢٫٨(سنة يعملن بأجر، ترتفع الى ) ٥٤-١٥(من النساء بعمر%) ١١(لي ان حوا •
  .با&رياف%) ٦(وتنخفض الى 

ا& ان معدل بطالة  ٢٠١١عام % ١١٫١الى  ٢٠٠٥عام % ١٧٫٩انخفاض المعدل العام للبطالة من  •
ة الذكور من لنفس السنوات في حين انخفضت معد&ت بطال% ٢٠٫٧الى % ١٤٫٢ا&ناث ازدادت من 

ويعود ذلك الى توجه العاملين للعمل في القطاع غير المنظم  ٢٠١١عام % ٩٫٢الى  ٢٠٠٥عام % ١٩٫٢
  . ولو لساعات محدودة والعمل في الجھاز ا&مني 

في صفوف ا&ناث و % ٣٣٫٣سنة لتصل الى ) ٢٩-١٥(ارتفاع معدل البطالة في صفوف الشباب  •
ھما اعلى من المعدل العام للبطالة وھذه حقائق تفسرھا حالة ا&نفصام وك� ٢٠١١في الذكور لعام % ١٥٫٥

بين مخرجات التعليم وسوق العمل والدور المحدود للقطاع الخاص وطبيعة سياسة التشغيل المتبناة والتي 
 . ضمنت مجا&ت التوظيف في وزارتي الدفاع والداخلية 

  

  

  )المرأة في مواقع السلطة  وصنع القرار -زاء(

  حققةتنجازات الما�

  التدابير القانونية  �

يستھدف قانون ا&نتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء &تقل عن الربع من  ٤-٤٩نص الدستور العراقي في المادة 
   .عدد اعضاء مجلس النواب

م صدور قانون المنظمات غير الحكومية  بھدف تأمين تسجيل شرعي لھذه للمنظمات غير الحكومية وا&نضما  
حتى بلغ عدد  ٢٠٠٤لسنة  ٤٥إليھا، آخذة  با&زدياد،  التي كانت سابقاً تسجل وفق قرار سلطة ا&ئت�ف رقم  

منظمة ثم تبنت اTمانة العامة لمجلس الوزراء  ٦٠٠٠المنظمات غير الحكومية المسجلة وفق ھذا القرار اكثر من 
ظمات غير الحكومية العراقية وفروع المنظمات ومن خ�ل وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني تسجيل المن

  ٢٠١٠لسنة  ١٢غير الحكومية اTجنبية بإصدار التعليمات ال�زمة لتنفيذ قانون المنظمات غير الحكومية المرقم 
والذي كان نتاجاً للعمل المشترك بين الوزارة المذكورة ولجنة المجتمع المدني في مجلس النواب ومجموعة من 

وھي المنظمات التي تم تسجيلھا  ٢٠١٤منظمة مجتمع مدني    ٢٠٠٠كومية حتى بلغت اكثر من منظمات غير ح
  .وفق التعليمات السابقة

  الستراتيجيات والسياسات وبرامج العمل  �

وزارة، تولت امرأتان فقط فيھا منصب وزيرثم اثناء الترشيق  ٤٦من  ٢٠١٠تألفت الحكومة المشكلة عام 
وفي حكومة إقليم كردستان تولت امرأة . واحدة ھي وزيرة الدولة لشؤون المرأة فقط  الوزري قلصت الى وزيرة

وتشكل النساء . با|ضافة إلى المجلس ا&على لشؤون المرأة   ٢٠١٢وزارة العمل والشؤون ا&جتماعية عام 
ومة الحالية ، في وكي� في الحك ٥٤نسبة قليلة في مراكز صنع القرار في الوزارات إذ يوجد امراة واحدة بين 

حين يوجد تسع مستشارات مقابل اربعة وثمانين مستشارا ، ويوجد ثمانمائة واحد عشر رج� بدرجة مديرعام 



  -٣٣- الوطني العراق تقرير

مقابل ث�ث وخمسين امراة ، ث�ثون منھن عميدات في التعليم العالي ، وتسع في وزارة التخطيط ، والباقي 
جة خبير في وزارة  الكھرباء ،اما في السلك امراة بدر ٣٣موزعات على الوزارات ا&خرى ، ويوجد 

بدرجة سكرتير أول   ٣٣بدرجة مستشار و  ١٤بدرجة وزير مفوض ، و ٦بدرجة سفير، و ٢الدبلوماسي توجد 
  . بدرجة ملحق ٤٨بدرجة سكرتير أول و ٦٤بدرجة سكرتير ثان و ٥٨و

ا&نتخابات التي جرت في مقعداً في مجلس النواب عبر  ٣٢٥مقعداً من مجموع  ٨٠حصلت النساء على 
  . ٢٠١٠مارس /آذار

إلى إشراك المرأة في المحافل الدولية وحرصت على تحقيق التوازن  ٢٠٠٣سعت الحكومة العراقية ما بعد 
الجنساني في إيفادات الوزارات كافة والمؤسسات غير المرتبطة بوزارات للمشاركة ضمن اTنشطة والمحافل 

 .ل التدريبية والتطويريةالدولية كالمؤتمرات وورش العم

  النتائج المتحققة  �

الصحة، والبيئة، (وقد تولت النساء في الدورة الثانية رئاسة أربعة لجان من لجان البرلمان وھي كل من 
ويوضح الجدول التالي ). والخدمات وا|عمار، والمرأة واTسرة والطفولة، وشؤون اTعضاء والتطوير البرلماني

  )٢ملحق جدول رقم انظر (.٢٠١٠ة ضمن لجان البرلمان للدورة ا&نتخابية لعام نسبة مشاركة المرأ

عما كانت عليه سابقا وھي تشارك في محاكم  ٢٠١٠ازدادت نسبة مشاركة النساء في السلطة القضائية بعد عام 
ئيس محكمة ا&حداث وا&حوال الشخصية وا&سرة والجنائية ، وا&دعاء العام ، ويوجد قاضيتان بمنصب نائب ر

ا&ستئناف، وتسعة قاضيات صنف اول  ورشحت ا&ن سيدة لمنصب عضو محكمة التمييز في الحكومة 
امراة اعضاء في  ١٣قاضيات اضافة الى رئيسة ھيئة ا&دعاء العام و  ٧وفي اقليم كردستان ھناك . ا&تحادية

  .ھيئٮة ا&دعاء العام

أقرب دليل  ٢٠٠٩لعراق الدوري الشامل لحقوق ا|نسان في عام وكان لمشاركة وفد العراق لدى مناقشته تقرير ا
على ذلك إذ ترأس الوفد الحكومي السيدة وزيرة حقوق ا|نسان مع ث�ث عضوات مشاركات ضمن الوفد إحداھن 

كما تضم بعثات . نساء ترأسه امرأة) ٤(من إقليم كردستان واTخرى من بغداد والثالثة قاضية وبذلك ضم الوفد 
  . ق الدائمية إلى الدول أعداداً من النساء فض�ً عن أعداد من الرجال ويراعى التوازن الجندري بھذا الجانبالعرا

  )اqليات المؤسسية للنھوض بالمرأة  –حاء (

  حققةتا�نجازات الم

  التدابير القانونية  �

في التنمية والتي تتمثل في  من قضايا حاسمة |دماج المرأة ١٩٩٥بالرجوع إلى ما تضمنه منھاج عمل بيجين    
التزام الحكومات بتشجيع المساواة من خ�ل التشريعات، ووضع اJليات الحكومية التي تضمن تنفيذ مبدأ تكافؤ 

  .الفرص

من الدستور العراقي على ان تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين وتكفل الدولة  ١٦نصت المادة  •
نجد أن الحكومة العراقية قد اتخذت مجموعة من ا|جراءات المؤسسية  ا&جراءات ال�زمة لتحقيق ذلك ،

التي من شأنھا أن تمنح الفرصة |صدار تشريعات عديدة لتشكيل البنية التحتية لممارسة الحقوق والتمتع بھا 
، إ& والتي تعد معياراً لقياس مدى تمكين المرأة، فالتشريعات الوطنية & تنطوي على أي تمييز بين الجنسين



  - ٣٤- الوطني العراق تقرير

تزال متواضعة وتتباين في نواِح عديدة و& تزال القوانين  أن الخيارات المتاحة لتمتع المرأة بھذه الحقوق &
  . التي تضمن حقوقاً منصفة للمرأة نافذة ومعمول بھا

ة الصادر ٦تشكلت وزارة الدولة لشؤون المرأة  بموجب ال�ئحة التنظيمية لسلطة ا&ئت�ف المؤقتة ذي الرقم  •
  والملقى على عاتقھا دراسة أوضاع المرأة ووضع إستراتيجية للنھوض بھا ٢٠٠٤يونيه /حزيران ٩في 

  . ٢٠١٤تشكيل محكمة التحقيق الخاصة بالنظر بإنتھاكات حقوق ا|نسان في بغداد في عام  •

شعبة للنوع ا&جتماعي في كل الوزارات  ٣٢تاسست ٢٠١٣بموجب امر رئاسة الوزراء  في عام - •
   .العراقية

وزارة العمل والشؤون ا&جتماعية حسب قرار مجاس بدائرة رعاية المرأة بعد تاسيسھا بفترة  اقرار ربط •
لسنة  ٨المعدل لقانون وزارة العمل والشؤزون ا&جتماعية رقم  ٢٠١٢لسنة  ٧٧النواب العراقي المرقم 

٢٠٠٦ . 

  

  الستراتيجيات والسياسات والخطط وبرامج العمل �

ت وزارة الدولة لشوؤن المراة جھوداً حثيثة لمثيلتھا وزارة حقوق ا|نسان واستخدمت مشاريعھا التي بذل •
رفعتھا بشأن تعديل وإلغاء القوانين المكرسة للتمييز ضد المرأة برفض الجھات ذات الع�قة بسبب اTعراف 

رة المطالبات بتحويل وزارة الدولة والتقاليد، كما لم تتم المصادقة على تشريع قانون لوزارة المرأة رغم كث
لشؤون المرأة إلى حقيبة وزارية، حيث تم رفع مشروع |نشاء وزارة للمرأة واTسرة من قبل لجنة المرأة 

   .واTسرة في البرلمان

تشكيل لجنة المرأة واTسرة والطفولة في مجلس النواب والمجالس المحلية تقوم ھذه اللجنة بمراقبة تطبيق  •
   .ت والقوانين الخاصة بالمرأةالسياسا

 ٢٠٠٨يوليه /تموز ٢٢تشكلت دائرة رعاية المرأة التابعة إلى وزارة العمل والشؤون ا&جتماعية بتاريخ  •
وتعنى ھذه الدائرة بأمور النساء من اTرامل . ٢٠٠٩يناير /كانون الثاني ١٥وبدأت بأعمالھا التنفيذية بتاريخ 

ات المفقودين مع وجود شبكة الحماية ا&جتماعية التي تقدم الرواتب والمطلقات وغير المتزوجات وزوج
كما تھتم بالجوانب التثقيفية والتدريبية التي تھدف . للنساء اللواتي ب� معيل والنساء المعاقات وغير العام�ت

ء إلى بناء قدرات المرأة وتمكينھا ومن جانب آخر تسعى إلى إيجاد فرص عمل تتناسب مع قدرات النسا
اTكاديمية والمھنية والحصول على نسبة من التعيينات في دوائر الدولة ونسبة من الوحدات السكنية ونسبة 

  . من القروض الصغيرة 

  : كذلك تم تشكيل المؤسسات التالية والخاصة بشؤون المرأة في العراق  وھي 

  .دائرة المرأة في المفوضية العليا  لحقوق ا|نسان   •

  .٢٠١٣ركز لتأھيل المرأة في بغداد عام افتتاح اول م •

  .إفتتاح قسم للمرأة في جميع الوزارت والمؤسسات الحكومية  •

مباشرة شعب النوع ا&جتماعي في مؤسسات الدولة العراقية كافة وبدعم من برنامج ا&مم المتحدة  •
ت ، وتقليص الفجوة ا&نمائي عملھا ، لضمان ادماج منظور النوع ا&جتماعي في برامج وخطط الوزارا

بين الرجال والنساء في الفرص وتقديم الخدمات وبذلك تصبح قضايا المرأة واحتياجھاتھا مدمجة في 
 .جميع سياسات المؤسسات الرسمية في العراق

وتطويرھا بدعم من   ٢٠٠٩افتتاح مديرية حماية المرأة من العنف ا&سري في وزارة الداخلية عام  •
 .ة ا&نمائي في كل محافظات العراق وفي بغداد كل من الكرخ والرصافةبرنامج ا&مم المتحد



  -٣٥- الوطني العراق تقرير

افتتاح مكاتب المساعدة القانونية المجانية للنساء في ث�ث محاكم في بغداد والبصرة وبدعم من برنامج  •
 ا&مم المتحدة ا&نمائي 

) تمثيل او استشارة(جانية عيادة قانونية في عموم العراق تقوم بتزويد الخدمات القانونية الم ٢٨فتح  •
 ).النساء وا&رامل  والمطلقات وذوات ا&عاقة والمھجرات والنازحات داھليا وخارجياً ( للفئات الھشة 

استمرار اللجنة العليا للنھوض بالمرأة برئاسة وزيرة المرأة وعضوية عدد من الوزارات في عقد  •
بعة كل التشريعات والقوانين الخاصة بالمرأة ورفع اجتماعات شھرية لمتابعة واقع المرأة العراقية ومتا

التوصيات بشأن تنفيذھا وتفعيلھا وككل ما يتطلب ملف تمكين المرأة وحمايتھا ، علماً ان قرارات ھذه 
 .دائرة شؤون اللجان/ اللجنة ملزمة باعتبارھا احدى اللجان التابعة ل�مانة العامة لمجلس الوزراء 

 .ي المحافظات مع تخصيص درجات وظيفية لكل مكتبأفتتاح مكاتب المرأة ف •

تأسيس المركز الوطني لدراسات وبحوث المرأة في جامعة بغداد وبالتعاون مع وزارة الدولة لشوؤن  •
 المرأة وبدعم من برنامج ا&مم المتحدة ا&نمائي 

 -:اما في اقليم كردستان فقد تم تشكيل ما يلي

 .حكومة اقليم كردستان المجلس ا&على لشؤون المراة في  •

 .اللجنة العليا لمكافحة العنف ضد المرأة في اقليم كردستان •

 .الھيئة المستقلة لحقوق ا|نسان في إقليم كورستان  •

 .مديرية مناھضة العنف ضد المرأة في وزارة الداخلية في إقليم كوردستان  •

 .الم�ذات اJمنة  في اقليم كوردستان وعددھن اربعة   •
 

  النتائج المتحققة �
وبادرت اTمانة العامة لمجلس الوزراء بإقرار مشروع قانون تحويل وزارة الدولة لشؤون المرأة إلى  -

، وتم رفعه إلى مجلس النواب للمصادقة عليه وتم تأجيل النظر في ٢٠١٠حقيبة وزارية في بداية عام 
( اءة واحدة وتم تأجيله الى الدورة البرلمانية ، وقرأ قر٢٠١٠ھذا المشروع إلى الدورة البرلمانية الجديدة 

٢٠١٨-٢٠١٤  .(  
  : منھا  ٢٠١٣قدمت لجنة المرأة وا&سرة والطفولة في مجلس النواب عددا من مشاريع القوانين خ�ل عام 

  .مشروع قانون المرأة التي & معيل لھا .١

  .مشروع قانون استحداث لجنة رعاية الطفولة .٢

 .ق لرعاية اTيتاممشروع إنشاء صندو .٣

  

 ٢٠١٣بلغ عدد المستفيدات من دائرة رعاية المراة بموضوع راتب الرعاية ا&جتماعية حتى نھاية عام  -
) ٤٧٧٣٢٣(تجاوزن النصف مليون اما اطفالھن المستفيدين وكذلك البالغين المستمرين في الدراسة عدد 

 . ٢٠١٤حتى بداية عام 

  

  



  - ٣٦- الوطني العراق تقرير

  

  

  

  

  )نالمرأة وحقوق ا�نسا –حاء (

  حققةتا�نجازات الم

  التدابير القانونية  �

على ان العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او  ١٤نص الدستور العراقي في المادة 
العرق او القومية او ا�صل او اللون او الدين او المذھب او المعتقد او الراي او الوضع ا�قتصادي او الوضع 

   .ا�جتماعي

 ٤٣٤حق المرأة في منح جنسيتھا Tو&دھا، وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم  ١٨/١منت المادة تض •
المتضمن الموافقة على مشروع قانون إلغاء تحفظ جمھورية  ٢٠٠٩ديسمبر /كانون اTول ٢٩بتاريخ 

قتراحه وزارة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والذي تقدمت با ٩العراق على المادة 
حقوق ا|نسان ورفعه إلى البرلمان للمصادقة على رفع التحفظ وذلك &نتفاء اTثر القانوني للتحفظ المذكور، 

المتضمنين منح  ٢٠٠٦لسنة  ٢٦ثانياً من الدستور النافذ وقانون الجنسية العراقي رقم /١٨ووفق المادة 
من اتفاقية  ٩وھذا ينسجم مع ما ذھبت إليه المادة . ھاالمرأة حقوقاً مساويةً للرجل في منح الجنسية Tطفال

 .القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

للمواطنين رجا&ً ونساًء حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق (من الدستور  ٢٠المادة  •
 .)السياسية

 .على أن العمل حق لكل العراقيين ٢٢/١أكدت المادة  •

حقوق العراقي في الحقوق الصحية، وتوفير سبل الوقاية والع�ج في  ٣٣، و٣٢، و٣١لمواد تناولت ا •
 .ظروف بيئية سليمة

 .من الدستور تؤكد على كفالة الدولة لحق التعليم لكل العراقيين ٣٤المادة  •

لشخصية قانون تعديل تطبيق قانون اTحوال ا ٢٠٠٨عام  ١٥وبناًء عليه أصدر إقليم كردستان القانون  •
 .المعدل ١٩٥٩لسنة  ١٨٨رقم 

على إنھا واجبة ) الكوتا(من الدستور إلى نسبة تمثيل النساء  ٤٩من المادة ) رابعاً (أشارت الفقرة  •
في المائة من عدد أعضاء  ٢٥التضمين في قانون انتخابات مجلس النواب لتحقيق نسبة ما &يقل عن 

 .المجلس من النساء

  ل والمرأة على مستوى التشريعات الوطنية  تعزيز المساواة بين الرج



  -٣٧- الوطني العراق تقرير

 القوائم في المائة في ٢٥  بنسبة النساء بإدخال ا�نتخابية القوائم ٢٠٠٥ لسنة ١٦ رقم ا�نتخابات قانون ألزم
 مقاعد من المائة في ٢٧٫٣ نسبة ا�نتخابات نتائج حققت حيث المغلقة، القائمة نظام فيه أتبع والذي ا�نتخابية،

 .٢٠٠٥ عام في مقعداً  ٢٧٥ لبالغةا البرلمان

 ديسمبر/اdول كانون ٥ بتاريخ النواب مجلس قبل من وأقر) ٢٠٠٥ لسنة ١٦ رقم قانون( القانون ھذا تعديل تم كما
 ترتيب بإعادة المقاعد توزع" يلي ما على نصت حيث ثالثاً /٣ المادة بموجب) الكوتا( نظام إقرار تضمن والذي ،٢٠٠٩
 أعلى على يحصل من اdول الفائز ويكون منھم كل عليھا حصل التي اdصوات عدد إلى ناداً است المرشحين تسلسل

 أصوات تعادل حالة وفي الفائزين ربع عن النساء نسبة تقل J أن على المرشحين لبقية بالنسبة وھكذا اdصوات
 من المائة في ٢٦ نسبة رلمانيةالب المرأة شكلت وبموجبه ،"القرعة إلى اللجوء يتم الواحدة القائمة في المرشحين

 .البرلماني النصاب

 المرقم والنواحي واdقضية المحافظات مجالس انتخابات قانون إقرار تم الدائم الدستور من ٤٩ المادة بأحكام وعم+ً 
 ٣١ بتاريخ جرت التي ا�نتخابية العملية خ+ل فعلياً  تطبيقه تم نفسھا، للسنة سبتمبر/أيلول شھر في ٢٠٠٨ لسنة ٣٦

 يلي ما على نصت حيث ،)ثانياً /١٣( المادة في للمرأة ا�نتخابي ا�ستحقاق حدد والذي ،٢٠٠٩ يناير/الثاني كانون
 عليھا حصل التي اdصوات عدد إلى استناداً  المرشحين تسلسل ويعاد المفتوحة القائمة مرشحي على المقاعد توزع"

 لبقية بالنسبة وھكذا المفتوحة القائمة ضمن اdصوات من عدد أعلى على يحصل من ھو اdول الفائز ويكون المرشح
 نظام إقرار أسفر ولقد". الرجال الفائزين عن النظر بغض فائزين ثKثة كل نھاية في امرأة تكون أن على المرشحين

 تيارJخ المجال إفساح في ساھمت ولكنھا نسبية نتائج عن وتطبيقه المحافظات مجالس انتخاب قانون في) الكوتا(
 مجالس انتخاب قانون أقره الذي المفتوحة القائمة نظام بإتباع خاصة المنصب لشغل والمناسبة المتمكنة المرأة

 من امرأة ٣٩١٢ ا�قتراع يوم في المرشحات عدد بلغ حيث ،٢٠٠٨ لسنة ٣٦ رقم والنواحي واdقضية المحافظات
 كانت إذ محافظة، ١٤ أصل من محافظات ٩ في لكوتاا نسبة تحقيق وتم. ١٤٤٠٠ البالغ للمرشحين الكلي المجموع

 لسير شرطاً  الكوتا وتحقيق القانون تنفيذ ھي واحدة لغاية موجھة الفرص تلك على المرأة حصول خدمت التي الجھود
 في ٣٠ بمعدل للمرأة تمثيل نسبة تضمن كردستان jقليم ا�نتخابات قانون أن إلى اjشارة من بد و�. ا�نتخابية العملية
 .المجال ھذا في المركز حكومة عن متقدماً  ويعتبر المائة

 ١٩٨٠ لسنة ١٢٦ رقم ا�جتماعية الرعاية لقانون بديل قانون إصدار على ا�جتماعية والشؤون العمل وزارة عملت
 .  ٢٠١٤ لعام ١١ المرقم قانونھا فأصدرت ٢٠٠٦ عام تعليماتھا صدرت التي ا�جتماعية الحماية شبكة أنشطة لتنظيم

 بد J:. المنحل الثورة قيادة مجلس قرارات وفق الصادرة وتعدي+ته ١٩٥٩ لسنه ١٨٨ رقم الشخصيّة اdحوال قانون
 يشكل ٢٠٠٨ نوفمبر/الثاني تشرين ١٣ في ١٥ رقم القانون تشريعه عند كردستان إقليم حققه ما أن إلى اjشارة من

 التوجھات من قريبة لتصبح ١٩٥٩ لسنة ١٨٨ المرقم الشخصية حوالاd لقانون القانونية المواد تطوير في تقدماً 
 .أخرى وتعديل المواد من عدد إلغاء تم حيث الدولية اjنسانية

 أعدت وقد وحمايتھا العاملة المرأة حقوق عن كامKً  فصKً  المعدل ١٩٨٧ لسنه ٧١ المرقم العمل قانون خصص وقد
 من العديد أضاف الخاص القطاع في العاملة للمرأة جديد قانون شروعم مسودة ا�جتماعية والشؤون العمل وزارة

 القاصرين أموال رعاية كيفية المعدل ١٩٨٠ لسنه ٧٨ رقم القاصرين رعاية قانون ويتناول. العاملة للمرأة ا�متيازات
 .المفقود زوجھا أموال أو القاصرين أطفالھا dموال الوصية اdم إدارة ويجيز وإدارتھا،

 ورئيس العام ا�دعاء جھاز رئيس يمثله ا�على القضاء مجلس برئاسة والتنفيذية القضائة السلطتين بين لجنة تشكيل
 التعدي+ت واقتراح القوانين لمراجعة المراجعة لشؤون الدولة ووزارة ا�نسان حقوق ووزارة القضائي ا�شراف ھيئة

 .المرأة ضد تميز فيھا والتي)  والعمل رعايةوال الشخصية وا�حوال العقوبات قوانين(  ومنھا ا�زمة

 وزارتي من كل وتولت المرأة ضد التمييز اشكال كافة على القضاء اتفاقية مع يتقاطع ما بشأن قانونية دراسات قدمت
 المحامين ونقابة القضاء مجلس مع بالتعاون المھمة ھذه  المراة لشؤون ا�على والمجلس  والمرأة ا�نسان حقوق



  - ٣٨- الوطني العراق تقرير

 اللجان ھذه ومازالت ، تعديلھا او ا�تفاقية مفاھيم مع تتقاطع التي المواد لرفع  مقترحات ورفعت المدني عوالمجتم
  . بالعمل مستمرة

 قانون و العمل قانون و ا�جتماعية الرعاية قانون و العراقي العقوبات قانون لتعديل مقترحات العراقية الحكومة قدمت
 الشخصية ا�حوال قانون من مادة ٢٥ تعديل في ا�قليم حكومة ونجحت.  قاصرينال رعاية وقانون الشخصية ا�حوال
 . المراة لصالح العقوبات وقانون

  : تمكنت لجنة شؤون المرأة في البرلمان الكردستاني من القيام بما يليو •
نون في وصدر ھذا القا ١٩٥٩  لسنة ١٨٨إجراء تعدي�ت في تطبيق قانون اTحوال الشخصية ذي الرقم   -  أ

 .وتضمن مواد قانونية تشدد على حا&ت تعدد الزوجات للحد منھا وإجراءات أخرى حول الط�ق ٢٠٠٧
تقدمت لجنة شؤون المرأة في البرلمان الكردستاني بمشروع قانون مناھضة العنف اTسري إلى الحكومة   -  ب

  .والبرلمان &تخاذ ا|جراءات المقتضية |صداره
ات الجزائية أصدرت حكومة إقليم كردستان تشريعات تعتبر حا&ت القتل بحجة الدفاع وفي جانب التشريع  -  ت

عن الشرف جرائم عادية تستوجب الحكم على إنھا جرائم قتل غير مشمولة بأعذار مخففة وليس كما ھو 
 . الحال عليه في باقي المحافظات

ن السياسية وا&جتماعية وا&قتصادية والثقافية كانت ا|جراءات المتخذة |عمال حقوق ا|نسان للمرأة في الميادي
تتم عبر القوانين النافذة وكذلك مؤسسات العدالة التي تطبق القوانين النافذة كالمحاكم وعلى  ٢٠٠٣كافة قبل عام 

مختلف اختصاصاتھا ودرجاتھا والتي كانت مرتبطة بوزارة العدل، والدوائر التنفيذية المھتمة بتنفيذ قرارات 
  .ووزارات الدولة كافة المحاكم

فقد اختلف اTمر بالنسبة للمؤسسات المھتمة بإنفاذ القانون وإعمال حقوق  ٢٠٠٣وبعد التغيير الحاصل عام     
ا|نسان وإصدار القرارات الملزمة بشأن تطبيقھا وذلك من خ�ل مجلس القضاء اTعلى والذي أصبح يشكل أعلى 

لمحاكم العراقية باخت�ف اختصاصاتھا ودرجاتھا فض�ً عن رئاسة سلطة قضائية مستقلة مسؤولة عن جميع ا
تعمل وزارة العدل وكل دوائرھا على تنفيذ القرارات الصادرة من المحاكم ويراقب أداؤھا من   كما. ا&دعاء العام

لته وتعمل ھذه اTجھزة ومؤسسات الدولة كلھا وفق أحكام الدستور العراقي وكفا. قبل المحاكم ذات ا&ختصاص
في المائة بعد فسح المجال أمام المرأة للدخول في  ٥وقد بلغت نسبة تولي المرأة للقضاء . لمبدأ المساواة أمام القانون

، وتخرج العديد من القاضيات اللواتي يعملن في محاكم البداءة والجنح ومحاكم اTحداث ٢٠٠٤المعھد القضائي عام 
ضمن أعضاء محكمة التمييز العراقية أو ضمن أعضاء المحكمة توجد إمارة قاضية   والقضاء ا|داري، و&

  .ا&تحادية العليا
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. ٢٠٠٤في  ٦٠تشكلت ھذه الوزارة بموجب أمر سلطة ا&ئت�ف المرقم :انشاء وزارة حقوق اoنسان •
ماية حقوق ا|نسان بشكل عام وتعمل على رسم الخطط والسياسات واJليات وا|جراءات الكفيلة لح

ورصد ا&نتھاكات الواقعة على حقوق ا|نسان، وإشاعة ثقافة حقوق ا|نسان عبر التنسيق مع المؤسسات 
كما أن لھذه الوزارة قسماً لشؤون المرأة يقوم ھذا القسم بجھد ملحوظ في تشخيص حا&ت انتھاك . اTخرى

أَعدت عدة دراسات ومقترحات لتعديل القوانين المكرسة  حقوق ا|نسان للمرأة وعلى جميع اTصعدة، وقد
للتمييز ضد المرأة وإلغائھا، إ& أن بعض ھذه الجھود اصطدمت باTعراف والتقاليد السائدة التي عرقلت 

  .تعديل بعض القوانين والتشريعات حسب رأي أصحاب القرار في الجھات ذات الع�قة



  -٣٩- الوطني العراق تقرير

متھا التنسيق مع وزارة حقوق ا|نسان من أجل تعزيز واحترام تلك وھناك تشكي�ت في الوزارات المعنية مھ
الحقوق وحمايتھا في كل وزارة كما في مديرية حقوق ا|نسان في وزارة الداخلية، وقسم حقوق ا|نسان في 

  .وزارة التعليم العالي، ولجنة حقوق ا|نسان في وزارة الصحة

تتولى ھذه اللجنة شؤون مراقبة إنفاذ :مجالس المحلية تأليف لجنة حقوق اoنسان في مجلس النواب وال •
حقوق ا|نسان ومتابعة ا&نتھاكات ال�حقة بھا وكذلك رفع التوصيات ومتابعة كل ما من شأنه أن يتقاطع 

  .مع حقوق ا|نسان

  : فض�ً عن ما يلي

ى شكاوى المواطنين دائرة شؤون المواطنين في ا&مانة العامة لمجلس الوزراء تترتبط بھا مكاتب تتلق •
 .في جميع المؤسسات الحكومية 

مؤسسة الشھداء ومؤسسة السجناء السياسيين ، وھيئة المساءلة والعدالة ( مؤسسات العدالة ا&نتقالية  •
 ).وھيئة نزاعات الملكية 

 .المفوضية العليا لحقوق ا&نسان ومن ضمن دوائرھا دائرة رعاية المرأة •

الھيئة المستقلة لحقوق ا&نسان ، والمجلس ا&على للمرأة ، اللجنة العليا ( اسيس في اقليم كردستان تم ت •
 ).لمكافحة العنف ضد المرأة

 .تشكيل وحدات حقوق ا&نسان في جميع مؤسسات الحكومية •

تشكلت لجنة في ا&مانة العامة لمجلس الوزراء من اجل مواءمة  •
ي لجنة حكومية تتولى مراجعة شاملة ومستمرة التشريعات الوطنية مع ا&تفاقيات الدولية وھ

ل�لتزامات الدولية في مجال حقوق ا&نسان من اجل تعزيزھا وترجمتھا الى سياسات حكومية تنعكس 
في التشريعات وا&ستراتيجيات الوطنية و تخضع للمراقبة الدورية والمستمرة &داء ا&جھزة الحكومية 

 . 

  )المرأة ووسائل ا�ع�م  –طاء (

  حققةتا�نجازات الم

  التدابير القانونية  �

وحقوقھم &سيما من وقعوا ضحية ا&رھاب حيث   ٢٠١١لسنة  ٢١اقرار قانون حقوق الصحفيين رقم  •
يعد العراق من اخطر البيئات على الصحفيين وعليه جاء في ا&سباب الموجبة لتشريع ھذا القانون ما 

وضماناً لحقوق الصحفيين العراقيين وورثتھم وتوكيداً لدورھم احتراماً لحرية الصحافة والتعبير  "يلي
 .الھام في ترسيخ الديمقراطية في العراق الجديد، شرع ھذا القانون
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في ا&ع�م المرئي ، بث البرامج ا&سبوعية المعنية بشؤون المرأة من القنوات العراقية الفضائية وعددھن  •
نساء في (وبرنامج ) مبدعات(اربعة قنوات رسمية وكذلك القنوات ا&خرى غير الرسمية مثل برنامج 

الخ ورغم قلة ھذه البرامج ا& انھا ساھمت في  تحسين ونقل صورة المرأة العراقية بعيداً ) ... دائرة الضوء
، وھناك  فقرة شبه يومية تقدم عن الصورة النمطية والتي صورت المرأة العراقية دائما المسكينة البائسة 



  - ٤٠- الوطني العراق تقرير

دقيقة لعرض ابداعات المرأة العراقية  ١٥من على البرامج الصباحية وتحت عنوان عالم حواء ولمدة 
 .فض�ً عن البرامج التي تبث من القنوات غير الرسمية ا&خرى

 

عن المرأة وھي ) بروفايل (في ا&ع�م المقروء ، تخصيص صفحة اسبوعية كاملة مجلة الشبكة العراقية  •
عبارة سيرة ذاتية &مرأة العراقية يسلط الضو على ابداعھا في مجال محدد ، كذلك المواضيع المختلفة 
والمعنية بشؤون المرأة في صحيفة الصباح الرسمية علماً ان المجلة والصحيفة المذكورة ھي الوحيدتين 

ة بشكل نصف شھري تحمل اسم ريوان الرسمييتن المركزيتين ، وفي حكومة اقليم كردستان تصدر صحيف
متخصصة بشؤون المرأة  كذلك عشرات الصفحات في الصحف غيرالرسمية المركزية  تتناول قضايا 

 .المرأة فض�ً عن صدور مج�ت غير رسمية معنية بقضايا المرأة ھي مجلة نون ومجلة نرجس

وھي ) اذاعة المحبة (تحت اسم  ٢٠٠٥في ا&ع�م المسموع ، تأسيس اذاعة خاصة بالمرأة العراقية عام  •
تجربة تحدث &ول مرة في العراق والمنطقة العربية والمدعومة من صندوق ا&مم المتحدة لتنمية المرأة 
والمختصة بقضايا المرأة ا&جتماعية والسياسية والقانونية وا&قتصادية يشكل معظم العاملين فيھا من 

 ).لمسلمة صوت المرأة ا( النساء واذاعة الكفيل 

 وجود للمرأة  منتحاد الصحفيين الصحفيين العراقيين وخلو ا الھيئة ا&دارية لنقابة وجود امرأة واحدة في  •

  .خلو المؤسسات الحكومية كشبكة ا&ع�م العراقي وھيئة ا&تصال وا&ع�م من اية وجود قيادي للمرأة •
  

 النتائج المتحققة  �

 . أة صحفية كمديرة اع�م وزارة الثقافة تم تعيين امر ٢٠١٣في نھاية  •

الى  أمرأة ، وكذلك قناة ) العراقية الفضائية الثانية (وايكال ادارة المؤسسة الحكومية ا&ع�مية الرسمية •

  .الحرية الفضائية

  :فض�ً عن حضور ا&ع�مية العراقية في المحافل الدولية وكما يلي 
  

في مدينتي نيويورك ا&مريكية  ٢٠١٣د بمنحة ا&مم المتحدة لعام فوز الصحافية العراقية ميادة داو •
وجنيف السويسرية تثميناً لفوزھا لجائزة ا&ولى لمنظمة اليونسيف بافضل تحقيق استقصائي في الشرق 
ا&وسط وشمال افريقيا ، وحصولھا على الجائزة الكبرى &فضل تحقيق استقصائي في العالم العربي لعام 

٢٠١٢. 

 .م ا&مم المتحدة  لث�ث صحفيات كتبن عن رياضة النساء وا&ختطاف وغسل العارتكري •
  
  
 

  .اما في مجال المجتمع المدني فقد تأسست الكثير من مؤسسات المعنية بالشوؤن ا&ع�مية ابرزھا

 .رابطة المرأة الصحفية •

 .منظمة صحفيات ب� حدود •

 .منتدى ا&ع�ميات العراقيات •

 .صحفيات في اقليم كردستانلجنة دعم ال •



  -٤١- الوطني العراق تقرير

 .منظمة تشجيع ا&ناث على العمل الصحفي •

  
 

  )المرأة والبيئة –ياء (

  ا�نجازات المحققة

  التدابير القانونية  �

  .٢٠٠٨لسنة ) ٣٨(اقرار قانون وزارة البيئة رقم 

  الستراتيجيات والخطط والبرامج  �

حسب صحة % ٤٨٫٨بضغط الدم وبنسبة . ابة النساء لضغوط ا&قتصادية وا&جتماعية ادت الى ارتفاع اصان ا
تلوث بيئة العراق باليورانيوم المنضب ادى الى تزايد كما ان % .٢٢٫١ومرض السكري نسبة  ٢٠٠٦ا&سرة 

بسبب  ١٩٩٨مقارنة بعام  ٢٠٠٩عام % ٣٦٫١السرطانات حيث ان ا&صابة بسرطان الثدي سجل زيادة بلغت 
قول ا&لغام التي سببت بوجود اعداد من النساء والفتيات فاقدات ا&شعاعات وضعف الوعي الصحي وح

  :يل�طراف ومن ا&نجازات التي تعد بسيطة في ھذا المجال ھ

/ انشأ العراق وزارة البيئة ومؤسسات رسمية اخرى مثل مركز بحوث الطاقة والوقود ٢٠٠٣بعد عام  •
التكنولوجية ومركز بحوث الطاقة الشمسية الجامعة التكنولوجية ومركز البحوث البيئية في الجامعة 

ومركز علوم البحاروحدة أبحاث النخيل في كلية الزراعة وشجرة النخلة المباركة والھيئة العامة للنخيل 
ھو امر يؤكد التزام العراق  بحماية البيئة والحفاظ ) وحدة البحث والبيئة في كلية العلوم جامعة كركوك 

لوث بيئة ساھمت بھا احوال متعددة لھل ابرزھا الحروب التي خاضھا العراقي عليھا &سيما بعد عقود من ت
وان استوزار امرأة &ول وزارة عراقية . باخت�فاته المتعددة ومن تمخض عنھا من تلوث للبيئة العراقية

يس معنية في البيئة يؤكد اقرار العراق بدور المرأة كرائدة بيئة وعنصر اساسي في التغييرفض�ً عن تأس
 .مؤسسات مجتمع مدني معنية بالبيئة 

اقامة حم�ت وطنية للتوعية بالبيئة ومدى تأثير البيئة على &سيما موضوع ا&لغام واستخدام ا&سلحة  •
  .الكيماوية على انتشار امراض السرطان

 .انشاء مديرية مكافحة ا&لغام  •

 . ال تحسين البيئة وتوفير وسائل التوعية دعم وزارة البيئة للمنظمات غير الحكومية الناشطة في مج •

بدأت كل من وزارة البيئة ووزارة الدولة لشؤون المرأة بمشروع مشترك لتفعيل دور المرأة في المحافظة  •
 .على البيئة

  )الطفلة  -كاف (

  حققةتا�نجازات الم

  التدابير القانونية  �

ان ونشير ھنا الى ما يخص الطفولة فبا&ضافة الى يواصل العراق انضمامه الى الصكوك الدولية لحقوق ا&نس
للبرتوكول ا&ختياري &تفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك ا&طفال في النزاعات  ٢٠٠٨انضمام العراق عام 



  - ٤٢- الوطني العراق تقرير

المسلحة والبرتوكول ا&ختياري &تفاقية حقوق الطفل الخاص ببيع ا&طفال ، واستغ�ل ا&طفال في البغاء 
فقد انضم العراق الى ا&تفاقية الدولية لحماية جميع ا&شخاص من ا&ختفاء القسري واتفاقية  والمواد ا&باحية ،

واقرار قانون ا&نضمام الى اتفاقية &ھاي الخاصة بالجوانب المدنية . ٢٠١٣حقوق ا&شھاص ذوي ا&عاقة عام 
عليه رئيس الجمھورية  حيث بناًء على ما اقرة مجلس النواب وصادق. ٢٠١٣&ختطاف الدولي للطفل عام 

من الدستور أقر قانون انضمام ) ٧٣(والبند ثالثاً من المادة ) ٦١(من المادة ) أو&ً (واستناداً الى احكام البند 
حيث  ٢٠١٣لسنة ) ٤٨(جمھورية العراق الى اتفاقية &ھاي الخاصة بالجوانب المدنية ل�ختطاف الدولى رقم 

ون ، ھو حماية ا&طفال دولياً من التأثيرات الضارة نتيجة نقلھم او احتجازھم جاء في ا&سباب الموجبة لھذا القان
بطريقة غير مشروعة واتخاذ ا&جراءات التي تضمن عودتھم الى دولة ا&قامة المعتاد فض�ً عن ضمان حماية 

  .حقوق الزيارة وا&تصال شرع ھذا القانون

 . ٢٠١٣لعام  ٢رقم اقرار قانون حظر ا&لعاب المحرضة على العنف الم •

حيث يسري احكام ھذا القانون على فئات ذو  ٢٠١٤لسنة ) ١١(اقرار قانون الحماية ا&جتماعية رقم  •
ا&عاقة وا&حتياج الخاص  والمرأة ا&رملة والمطلقة وزوجة المفقود والمھجورة والفتاة البالغة غير 

او&ً لكل فرد او اسرة ممن ھم دون ) ٦(ي مادته المتزوجة والعاجزة وكذلك ا&يتام  وقد نص ھذا القانون ف
خط الفقر الحق في الحصول على ا&عانات النقدية والخدمات ا&جتماعية وفقاُ &حكام ھذا القانون بينما 

تتولى الھيئة التنسيقية مع الوزارات والجھات ذات الع�قة تقديم الخدمات ا&جتماعية )  ٩(ذكرت المادة 
ا&سرة المشمولة بأحكام ھذا القانون في مجال رعاية الطفولة والصغار وا&حداث  ادناه الى الفرد او

 .وتھيئة ا&جواء البيئية السليمة لھم 

 .٢٠١٣لسنة  ) ٣٨(قانون رعاية ذوي ا&عاقة وا&حتياجات الخاصة رقم  •

لموقوفات والذي تضمن شمول المشردات وا ١٩٨٠لسنة  ١٢٦تعديل قانون الرعاية ا&جتماعية رقم  •
   .والمحكومات باعانة شبكة الحماية ا&جتماعية

 .و اصبح للطفل حق الحصول على جنسية امهامن اتفاقية سيد) ٩(بعد رفع العراق تحفظه على المادة   •

 . ٢٠١٤لسنة )  ٣(اقرار قانون منحة ت�ميذ وطلبة المدارس الحكومية رقم  •

  

  

  

  

  

  

  

  



  -٤٣- الوطني العراق تقرير

  

  

  

  

  الباب الثالث
  

  ٢٠١٣اءات البيانات وا%حص

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المؤشرات المعنية بشؤون المرأة  �



  - ٤٤- الوطني العراق تقرير

أصدر العراق ث�ثة تقارير وطنية، لرصد ا&ھداف ا&نمائية لZلفية، أسھمت بتوفير إحصاءات رقمية عن       
، وكيفت ا&ھداف ٢٠١٥المؤشرات ا&نمائية لZلفية، وإظھار مدى القدرة على تحقيق ا&ھداف الثمانية عام 

مائية على وفق مبادئ ذات طابع وطني ، تقوم على اساس توسيع المشاركة في المسؤولية، ودمج الغايات ا&ن
الوطنية بين مختلف الخطط والبرامج التنموية، والتخطيط للتفاعل والتكامل بينھا، وتكون ا&ھداف قائمة على 

على المستوى البعيد، وتعمل على منظور الحقوق ا&نسانية، ودعم ا&مكانات الموجبة لضمان ھذه الحقوق 
تقليص التفاوت بين الجنسين ، والحق في التمتع بموارد التنمية بشكل متساو بين المناطق والمحافظات، 

  .وأستھداف الفقراء، والتغيير ا&يجابي لصالح الفئات المھمشة والضعيفة

في التحسن النسبي في معد&ت ا&نجاز في  ويمكن إجمال الجوانب ا&يجابية في التقدم المحرز في ھذا ا&طار     
، وأرتفعت ٢٠١٢عام ) ١٨،٩(الى  ٢٠٠٧عام ) ٢٢،٩(مجال القضاء على الفقر، إذ أنخفضت نسبة الفقر من 

، وتقليص الفجوة بين ٢٠١١عام %) ٩٠،٤(، في حين بلغ ٢٠٠٩لعام %) ٨٩(نسبة ا&لتحاق بالتعليم ا&بتدائي 
) ٠،٩٤(، وبلغ ٢٠٠٩لعام ) ٠،٨٩(التحاق ا&ناث الى الذكور بالمرحلة ا&بتدائية الذكور وا&ناث، إذ بلغ معدل 

، ٢٠٠٨عام %) ١٢،١(، وبلغت حصة النساء في الوظائف ذات ا&جر في القطاع غير الزراعي ٢٠١١عام 
) ١٧،٤(و&دة حية، إذ بلغت  ١٠٠٠، وانخفض معدل وفيات ا&طفال الرضع لكل ٢٠١١عام %) ١٤،٧(وبلغ 

 ١٠٠٠، كما بلغ معدل وفيات ا&طفال دون سن الخامسة لكل ٢٠١٢وفاة لعام ) ٢٢(بعد ان كانت  ٢٠١٣م لعا
  .٢٠١٢وفاة لعام ) ٢٨(، بعدما كانت ٢٠١٣وفاة لعام ) ٢٢(و&دة حية 

اشار الھدف الثالث والمتضمن تعزيز ). ٢٠١١اذار (المؤشرات الوطنية لرصد ا&ھداف ا&نمائية لZلفية  •
 :اة بين الجنسين وتمكين المرأة الىالمساو

حسب نتائج المسح %) ٩٤٫٢(سجلت نسبة ا&لتحاق البنات الى البنين في مراحل التعليم ا&بتدائي   . أ
وفقاً  ١٩٩٠في سنة %) ٧٩٫٥( ، في حين كانت ٢٠٠٧ا&جتماعي وا&قتصادي ل�سرة في العراق لسنة 

%) ٧٦٫٩(كما سجلت ھذه النسبة لمراحل التعليم الثانوي .  لبيانات مديرية ا&حصاء ا&جتماعي والتربوي
في سنة ) ٦٤٫١(، بينما كانت  ٢٠٠٧حسب نتائج المسح ا&جتماعي وا&قتصادي ل�سرة في العراق لسنة 

زفقاً لبيانات مديرية ا&حصاء ا&جتماعي والتربوي وسجلت نسبة التحاق البنات الى البنين في  ١٩٩٠
حسب نتائج المسح ا&جتماعي وا&قتصادي ل�سرة في العراق لسنة %) ٨٦٫٦(عيمراحل التعليم الجام

. وفقاً لبيانات مديرية ا&حصاء ا&جتماعي والتربوي  ١٩٩٠في سنة %) ٥٠٫٩(، في حين كانت  ٢٠٠٧
 .مما يدل على امكانية ازالة التفاوت بين الجنسين

سنة ) ٢٤-١٥(والكتابة ممن تتراوح اعمارھم ما بين بلغت نسبة ا&ناث الى الذكور ممن يلمون بالقراءة   . ب
في حين  ٢٠٠٧حسب نتائج المسح ا&جتماعي وا&قتصادي ل�سرة في العراق لسنة ) ٩١٫٦(

 .١٩٩٠في سنة %) ٧٥٫٦(كانت
فقد بلغت نسبة النساء العام�ت بأجر في  ٢٠٠٨حسب نتائج مسح التشغيل والبطالة في العراق لسنة   . ت

في .  ٢٠٠٦حسب نتائج مسح التشغيل والبطالة لسنة %) ١٥٫٣(فيما بلغت %) ١٢٫١(ي القطاع الزراع
وحتى يمكن تحقيق تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة  ١٩٩٠في سنة %) ١٠٫٦(حين كانت 

 %) .٥٠(ينبغي ان تصل تلك النسبة الى 
، بعد ان  ٢٠٠٦في سنة %) ٢٧٫٣(ية بلغت نسبة المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطن  . ث

 ١٩٩٥(لسنتي % ٧في حين كانت النسبة )  ٢٠٠٥، ٢٠٠٤، ٢٠٠٣(للسنوات % ٢٥كانت ھذه النسبة 
 .١٩٩٠في سنة %) ١٣٫٢(و ) ١٩٩٧و
  

 .٢٠١٢تقرير مؤشرات رصد ا&ھداف ا&نمائية اTلفية على مستوى المحافظات ، آب  •



  -٤٥- الوطني العراق تقرير

حيث شمل ھذا ) ٢٠١١-٢٠٠٦-٢٠٠(يم الذي حصل بين ا&عوام اشار الى التقدم المحرز في التعل  . أ
لم تكن المعد&ت فيھا مثل باقي المحافظات ) واسط وميسان(التقديم كافة وبنسب جيدة ا& ان محافظتي 

التي تحققن تحسناً ملحوظاً، كما ان التقدم الحاصل في نسب التحاق البنات والبنين في التعليم ا&بتدائي من 
كافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين في التعليم ويزيد سرعة بلوغ الھدف بين المحافظات قبل احتما&ت ت

وي�حظ با&مكان تحقيق الھدف العالمي . بالرغم من تباطؤ التقدم في المحافظات الجنوبية ٢٠١٥عام 
ردستان التي وازالة التفاوت بين الجنسين بتعميم التعليم ا&بتدائي مثلما واضح في محافظات اقليم ك

استفادات من تجربة التعليم ا&ساسي وتوسيع نطاق التعليم ا&لزامي كذلك تشير نسب ا&لتحاق ا&ناث الى 
بأن تحسناً كبيراً قد طرأ في ھذا المؤشر مما ) ٢٠١١-٢٠٠٦-٢٠٠٠(الذكور في التعليم الثانوي ل�عوام 

لكن التفاوت في نسبة ا&لتحاق ل�ناث عند بعض يعني تحقيق المساواة بين الجنسين في التعليم الثانوي ، 
المحافظات سيؤدي بالنتيجة الى صعوبة تحقيق ھذف المساواة بين الجنسين في ا&لتحاق بالتعليم الثانوي ، 
أو يجعل منه بعيد المنال ما لم تراجع اسباب انخفاض معد&ت ا&لتحاق بالتعليم الثانوي ومعالجة العقبات 

جه اكمال ا&ناث لمراحل التعليم وبالخصوص في المناطق الريفية والفقيرة ، فقد ُحرمت الرئيسية التي توا
كما انخفضت . من ان تتم ا&ناث تعليمھن الثانوي) ميسان ، المثنى(المحافظات التي ُعدت فقيرة ، وھي 

ي أكثر المحافظات سنة ف)٢٥-١٥(قلي�ً نسبة ا&ناث الى الذكور الملمين بالقراءة والكتابة للفئة العمرية 
وفيما . وبعض منھا حافظت على معد&تھا السابقة ولم تحقق ا& محافظة ا&نبار ارتفاعاً بسيطاً  ٢٠١١لسنة 

فأن التقديرات لمؤشر ا&لمام  ١٩٩٧يخص محافظات اقليم كردستان ولسبب عدم شمولھا في تعداد 
،  ٢٠١١وسنة  ٢٠٠٧رنة لفترة قريبة بين سنة لذا &يمكن اعتماد المقا ٢٠٠٧بالقراءة والكتابة تعود لسنة 

والوصول الى الھدف &بد من توفير ظروف اكثر . ولكن ي�حظ تحسن المؤشر في تلك المحافظات 
م�ئمة تساعد في القضاء على ا&مية لك� الجنسين حتى يتم تقليص تذبذب المستوى التعليمي والمعرفي 

 .٢٠١٥للجميع وتحقيق الھدف عام 
، ارتفعت نسبة النساء العام�ت بأجر في القطاع غير  ٢٠١١نتائج مسح شبكة معرفة العراق لسنة حسب   . ب

حسب نتائج مسح التشغيل %) ١٢٫١(مقارنة بـ %) ١٤٫٧(الزراعي على مستوى العراق حيث بلغت 
بسبب %)١٩٫٨(وتأتي محافظة اربيل في المرتبة ا&ولى حيث سجلت  ٢٠٠٨والبطالة في العراق لسنة 

وھذه النسب . استقرار الظروف ا&منية وتوفر فرص العمل بينما تأتي محافظة نينوى في المستوى ا&خير
. متدنية جداً بسبب عدد من العوامل منھا ارتفاع نسبة البطالة بشكل عام ولك� الجنسين والظروف ا&منية 

سوق العمل وتقويته أو أكثر ينبغي تنويع عرض % ٥٠ولكي يتم توزيع ھذه النسب حتى تصل الى 
حيث ھناك نسب عالية من النساء مؤھ�ت علمياً ولم . ليستوعب أكبر قدر ممكن من النساء العام�ت 

 . يدخلن سوق العمل
/ تقف المعتقدات ا&جتماعية والدينية والتقاليد عائقاً امام تداول قضية فيروس نقص المناعة البشرية    . ت

اذ يصعب الوصول . با&صابة بالمرض وكذلك في ا&فصاح عنه  ا&يدز ، ويسھم جھل الوعي الصحي
ف, . ا&يدز / الى ما يكفي من المعلومات او الوسائل للحماية من ا&صابة بفيروس نقص المناعة البشرية 

بد من أن نسلط الضوء على ا&مراض التي تنتقل عن طريق ا&تصال الجنسي وقضايا الصحة الجنسية 
ق زيادة الوعي الصحي بفيروس نقص المناعة البشرية ا&يدز وغيرھا من ا&مراض وا&نجابية عن طري

وحسب بيانات . لتقليص معدل الوفيات بسبب المرض والحد من انتشار فيروس نقص المناعة البشرية
) ١٢(بلغت عدد حا&ت ا&صابة با&يدز  ٢٠١٠قسم ا&حصاء الحياتي والصحي لسنة / وزارة الصحة 

) ١١(انخفضت الى  ٢٠١١اناث ، أكثر ا&صابات في محافظة بغداد وفي سنة ) ٢(كور و ذ) ١٠(منھم 
كما بلغت الوفيات بسبب ).٧(مقابل انخفاض العدد بين الذكور الى ) ٤(ولكن ارتفعت في ا&ناث الى 

ح�ت وفاة بينھا ) ٦(ثم ازدادت الى .  ٢٠١٠وفيات معظمھم من الذكور سنة ) ٤(فيروس نقص المناعة 
ا&يدز واستخدم / ان زيادة الوعي المعرفي حول فيروس نقص المناعة البشرية . أناث ) ٣(ذكور و ) ٣(
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الوسائل الصحية في تحديد النسل والوقاية من الم�ريا وغيرھا من ا&مراض يساھم في تقليص معدل 
ت نتائج المسح الوفيات بسبب ھذه ا&مراض والحد من انتشار فيروس نقص المناعة البشرية حيث أشار

من %) ١٩٫٥(أن ) I-WISH( ٢٠١١المتكامل ل�وضاع ا&جتماعية والصحية للمرأة العراقية لسنة 
سنة سمعن او يعرفن مرض ا&يدز وكانت نسبة المعرفة في محافظة النجف ) ٤٩-١٥(النساء بعمر 

عن طريق ا&تصال %) ٩٥٫٩(كما أشارت النتائج أن نسبة النساء ال�تييعرفن طرق ا&نتقال .ا&شرف
عن طريق نقل الدم ، وبلغت نسبة النساء ال�تي يعرفن طرق الوقاية ) ٤٩٫٤(الجنسي غير اTمن و 

 .استخدام العزل ظم الواقي الذكري%) ٧٫٠(الممارسة الجنسية ا&منة و %) ٩٠٫٣(

حرز والتحديات على التقدم الم/ ٢٠١٥ھل يحقق العراق ومحافظاته ا&ھداف ا&نمائية لZلفية بحلول عام  •
 . ٢٠١٢طريق تحقيق الغايات المنشودة ل�ھداف ا&نمائية ا&لفية ، تشرين ا&ول 

من ) السليمانية(نسبة التحاق البنات الى البنين في مراحل التعليم ا&بتدائي حيث أقتربت محافظة واحدة   . أ
أربيل، بغداد، دھوك، (فظات محا ١٠وتزيد قيمة المؤشر في . ؟ ٢٠١٥الرقم المستھدف وطنياً لعام 

على المؤشر الحالي للعراق، وعموماً فأن ) كركوك، ديالى، النجف، بابل، البصرة، كرب�ء، ا&نبار
اما . النسب تعد مقبولة حتى في أفقر المحافظات لكن ا&سراع في الوصول الى الھدف ضروري

بنية التحتية للحث على الحاق البنات في توسيع نطاق التعليم ا&بتدائي وتوفير ال: ا&جراءات المقترحة
اما إزالة التفاوت بين الجنسين في التعليم ). ميسان(التعليم ا&بتدائي فتكون ا&ولوية القصوى لمحافظة 

وبالنظر الى جميع مراحل التعليم في موعد  ٢٠٠٥ا&بتدائي والثانوي ، ويفضل ان يكون بحلول 
نات الى البنين في مرحلة التعليم الثانوي فقد إجتازت محافظة وحول نسبة التحاق الب. ٢٠١٥&يتجاوز 

من ) أربيل، البصرو(بينما أقتربت محافظتا . ٢٠١٥الرقم المستھدف وطنياً قبل عام ) السليمانية(واحدة 
ديالى، بغداد، كرب�ء، دھوك، (محافظات  ٥وتزيد قيمة المؤشر في . ٢٠١٥الرقم المستھدف وطنياً لعام 

العمل على تطبيق نظام التعليم ا&ساسي : اما ا&جراءات المقترحة. المؤشر الحالي للعراق على) النجف
فتكون ا&ولوية . ا&لزامي كما في كردستان وتشجيع التحاق ا&ناث بالتعليم الثاوي) سنوات ٩(

ة وا&ولوي).نينوى، القادسية، ص�ح الدين(للمحافظات التي تقل عن المؤشر الوطني الحالي، مثل
وحول نسبة ا&ناث الى الذكور ممن يلمون بالقراءة ). ميسان، المثنى، ا&نبار(القصوى للمحافظات

) واسط(فقد حققت محافظة واحدة .سنة) ٢٥-١٥(والكتابة لدى ا&شخاص الذين تتراوح اعمارھم بين 
ھدف وطنياً لعام من الرقم المست) بغداد(وإقتربت محافظة واحدة .٢٠١٥الرقم المستھدف وطنياً قبل عام 

السليمانية، النجف، البصرة، ديالى ، كرب�ء، بابل، (محافظات  ٧وتزيد قيمة المؤشر في .٢٠١٥
تعليم الكبار من الذكور وا&ناث على : اما ا&جراءات المقترحة. على المؤشر الحالي للعراق) كركوك

فتكون . الجنسين في كافة مراحل التعليم حد سواء وتبني إستراتيجية التربية والتعليم لمفھوم المساواة بين 
وا&ولوية ).ذيقار، القادسية، نينوى(ا&ولوية للمحافظات التي تقل عن المؤشر الوطني الحالي ، مثل

 ).ميسان، المثنى(القصوى لمحافظتي 
حصة النساء من الوظائف المدفوعة ا&جر في القطاع غير الزراعي، لم تسجل اية محافظة دنوھا من    . ب

اربيل، بغداد، السليمانية، (محافظات  ٦بينما تزيد قيمة المؤشر في . ٢٠١٥الرقم المستھدف وطنياً لعام 
توفير فرص عمل : فان ا&جراءات المقترحة. على المؤشر الحالي للعراق)القادسية، دھوك، واسط

فتكون . راعيمحمي ذي أجر مناسب للمراة وتشريع قوانين عمل تنظيم عمل المراة خارج القطاع الز
المثنى، ذي قار، كرب�ء، ص�ح الدين، (ا&ولوية للمحافظات التي تقل عن المؤشر الوطني الحالي، مثل 

  ).نينوى(وا&ولوية القصوى لمحافظة ). ا&نبار، ديالى
  .ا&ھداف ا&نمائية ل�لفية
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  الباب الرابع
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  ٢٠١٤ا�ولويات الناشئة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  ٢٠١٤ ا�ولويات الناشئة

يمكننا القول وبكل ثقة بان العراق سيحقق تطورا ملحوظا في مجال النھوض بواقع المرأة العراقية من خ�ل     
   -:ا&ولويات للمرحلة القادمة  اھمھا 

  الستراتيجيات والخطط الوطنية  . أ
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وجملة  ٢٠١٤جلس الوزراء في نيسان العمل على تفعيل استراتيجية النھوض بالمراة المقرة من قبل  م •
اھدافھا ومنھا تكريس ثقافة التكافؤ ومساواة النوع ا&جتماعي بما يسھم في التأثير ا&يجابي على 

 .معد&ت مشاركة المرأة السياسية وا&قتصادية وا&جتماعية ويرسم بصمتھا على ملفات التغيير 

، حيث تغطي ھذه الخطة ا&نشطة  ٢٠١٧ -٢٠١٤م استكمال العمل على خطة التنمية الوطنية ل�عوا •
ا&قتصادية والتنموية في العراق ، لبناء دولة آمنة مستقرة، يتمتع فيھا المواطن بالحقوق المدنية، 
وا&قتصادية وا&جتماعية والبيئية وتھدف الى تحقيق تناغم وتناسق في توجھات الخطط التنموية 

معياراً مھماً لتقويم أنجازاتھا في ضوء تقاربھا، او انحرافھا عن الوطنية، ومساراتھا، ورؤاھا، وتوفر 
المسارات التنموية التي تتفق ورؤاھا المستقبلية، وليس ثمة شك في ان ا&رتكاز الى رؤية تنموية بعيدة 
المدى من شأنه أستنفار جھود شركاء التنمية، وتنسيقھا، وتوجيھھا لتحقيق طموحاتھا لمستقبل أفضل، 

 .ر أشراقاً، يراعي إرساء مبادئ ا&نصاف، وسيادة القانونوغد أكث

، والتي وضعت  ٢٠٢٠- ٢٠١١استكمال تنفيذ مشاريع الستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم العالي  •
وتنص ) اليونسكو، اليونسيف ، البنك الدولي ( بالتعاون والتنسيق مع المنظمات غير الدولية 

توفير تعليم للجميع يؤمن فرصا متكافئة " ة والتعليم العالي في العراق على اTستراتيجية الوطنية للتربي
على مستوى الجنس ، الحضر و الريف ، الخصوصيات القومية ، ا&حتياجات ( في ا&لتحاق والمعاملة 

كما تؤكد ان تحقيق مبدأ المساواة في ) " . النفسية وا&جتماعية وا&قتصادية للمواطنين وطموحاتھم 
من مجموع المسجلين سواء أكانوا % ٥٠عليم يتطلب زيادة نسبة اTناث في التعليم العام والعالي الى الت

ومن المخطط له  لغاية ).  ٢٠٢٠- ٢٠١٢خ�ل مدة  تطبيق اTستراتيجية ( في الريف أم الحضر 
للمدارس  بناية جديدة ٤٣٠٠بناية جديدة لرياض ا&طفال والمدارس ا&بتدائية ، و ١٤٤٤٠بناء  ٢٠٢٠

جامعة حكومية ، مع زيادة عدد المدارس  ٢١بناية جديد للمدارس المھنية ، واستحداث  ٢٠٧الثانوية و
% ٩٩درسة وزيادة نسبة ا&لتحاق في المرحلة ا&بتدائية الى   ٧٥٠٠المشمولة بالتربية الخاصة الى 

 .مدرسة ٢٨وزيادة عدد مدارس الموھوبين الى 

- ٢٠١٣(يل بنود الستراتيجية الوطنية للصحة ا&نجابية وصحة ا&م والطفل العمل على استمراية تفع •
نظام صحي يعتمد الرعاية الصحية اTولية كمرتكز اساسي يضمن خدمات (اذ تضع الرؤيا ). ٢٠١٧

صحية ، تلبي احتياج الفرد والمجتمع وفق المعايير العالمية قدر ا&مكان من خ�ل قيادة كفؤة لبناء 
ات الصحبة للمستويات كافة ، وبمواصفات نوعية عالية ، والعمل على اقامة الخدمات ما وادامة الخدم

وتھدف الى خفض مرضى ا&مھات ووفياتھن ، وتطبيق المساءلة ) بين القطاعيين العام والخاص 
ا&منية ، والترشيح اللفضي وا&كتشاف السريع ضمن المتابعة المؤسساتية ، للتحري عن اسباب وفيات 

 ٢٠١٥مھات ، لتقليل معد&تھا للوصول الى الھف الخامس من ا&ھداف ا&نمائية اTلفية بحلول عام ا&
و&دة حية عام ) ١٠٠٠٠٠(لكل ) ٨٤(قياساً بالمعدل ، اذ كان معدل وفيات ا&مھات في عموم العراق 

 .٢٠١٣عام ) ٢٨٫٢(و  ٢٠١٢في عام ) ٣٥(، وأصبح  ٢٠٠٧

  

  التشريعات والقوانين  . ب

ج مشروع قانون الطفل العراقي في الدورة ا&نتخابية البرلمانية الثالثة ، حيث يكفل احكام ھذا ادرإ •
  :القانون المبادى والحقوق التالية

حق الطفل في الحماية من جميع انواع التميز ، لغض النظر عن عنصره أو والديه او الوصي القانوني  .١
ميته أو الوضع ا&جتماعي او ثروته أو اعاقته أو مولده أو أي أو لونه أو جنسه أو دينه أو لغته أو قو

  .وضع آخر
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لكل طفل الحق في ابداء الرأي والتعبير عنه في حدود النظام العام وا&داب العامة وتؤخذ اراءه بما  .٢
يستحق من ا&عتبار وفقاً لسنه ودرجة نضجه وتتاح له الفرصة ل�فصاح عن اراه في التدابير 

 .ة أو التعليمية الخاصة بظروفها&جتماعي
&يجوز ان ينسب الطفل الى غير والديه الشرعيين ، وله حق التمتع برعاية والديه وله الحق في . أ .٣

. ب.اثبات نسبه الشرعي اليھما بوسائل ا&ثبات كافة بما في ذلك الوسائل  ا&ثبات العلمية المشروعة
 .ةيكون ضم الطفل بشروط وفق الشريعة ا&س�مي

حق الطفل في التمتع بمختلف التدابير الوقائية ذات الصبغة ا&جتماعية والتعليمية والصحية وغيرھا من  .٤
ا&حكام وا&جراءات التي تھدف الى حمايته من اشكال العنف كافة او الضرر او ا&ساءة البدنية او 

 .ستغ�ل او اساءة المعاملةالمعنوية او الجنسية او ا&ھمال او التقصير او غير ذلك من اشكال ا&

 .متابعة مشروع قانون مناھضة العنف ا&سري والذي ھو قيد الدراسة في مجلس شورى الدولة •

برلمان الطفل ، وھيئة رعاية الطفولة ، وبرلمان ( يعمل العراق حالياً على مشاريع قوانين تتعلق بـ  •
 ).الشباب

مشروع قانون ا&حزاب السياسية المطروح في اروقة تثبيت حصة النساء من المناصب القيادية في  •
  .مجلس النواب العراقي

  اqليات المؤسساتية - :ت

رفع تمثيل وزارة الدولة لشؤون المرأة الى  مؤسسة حكومية مستقلة، وبموارد وص�حيات كافية  •
 .لتحقيق اھدافھا  

وفقاً لصدور قانون رعاية ذوي تأسيس الھيئة الوطنية المستقلة لرعاية ذوي ا&حتياجات الخاصة  •
 .٢٠١٣عام   ٣٨ا&عاقة وا&حتياجات الخاصة رقم 

 .٢٠١٤لسنة  ١١تأسيس ھيئة الحماية ا&جتماعية وفق لقانون رقم  •
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  حقالم�
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )١( رقم الجدول

 العراقي النواب مجلس في المرأة وضع

  الرجال عدد  ا�ناث عدد  ا�عضاء عدد  اللجنة  ت

  ١٦  &يوجد  ١٦  والدفاع ا&من لجنة  ١
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  ٨  ٣  ١١  المالية اللجنة  ٢

  ١٠  ١  ١١  القانونية اللجنة  ٣

  ٩  &يوجد  ٩  الطبيعية والثروة والغاز النفط لجنة  ٤

  ١٣  ٢  ١٥  الخارجية الع�قات لجنة  ٥

  ١٠  ٢  ١٢  وا&عمار وا&ستثمار ا&قتصادية اللجنة  ٦

  ٥  ٤  ٩  والبيئة الصحة لجنة  ٧

  ٧  ٨  ١٥  والتعليم التربية لجنة  ٨

  &يوجد  ٧  ٧  والطفولة وا&سرة المرأة لجنة  ٩

  ٩  ٦  ١٥  النزاھة لجنة  ١٠

  ٦  ٦  ١٢   والخدمات العمل لجنة  ١١

  ٧  ٣  ١٠  والمحافظات ا&قاليم لجنة  ١٢

  ٧  ٧  ١٤  ا&نسان حقوق لجنة  ١٣

  ٦  ١  ٧  واJثار وا&ع�م الثقافة لجنة  ١٤

  ٨  ٢  ١٠  الدينية شؤونوال ا&وقاف لجنة  ١٥

  ٣  ٥  ٨  والمغربين والمھجرين المرحلين لجنة  ١٦

  ١١  &يوجد  ١١  وا&ھوار والمياه الزراعة لجنة  ١٧

  ٨  &يوجد  ٨  والعدالة المسائلة لجنة  ١٨

١٩  
 والسجناء والضحايا الشھداء لجنة

   السياسيين
٥  ٣  ٨  

  ٦  ١  ٧  والرياضة الشباب لجنة  ٢٠

  ٥  ٢  ٧  المدني المجتمع مؤسسات لجنة  ٢١

٢٢  
 والتطوير ا&عضاء شؤون لجنة

  البرلماني
٦  ٢  ٨  

  ٥  &يوجد  ٥  العشائر لجنة  ٢٣

  ٥  ٣  ٨  الشكاوى لجنة  ٢٤

  ٢٨  ٢  ٣٠  )مؤقتة( الدستور مراجعة لجنة  ٢٥

  ١٠  ٢  ١٢  )مؤقتة( الوطنية المصالحة لجنة  ٢٦
  

  

  ) ٢( جدول رقم 

  . ٢٠١٠ل للدورة ا�نتخابية العام عدد النساء في اللجان البرلمانية مقارنة بالرجا

  عدد الرجال  عدد اoناث  عدد اHعضاء  اللجنة  ت
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  ١١  ٧  ١٨  لجنة الع�قات الخارجية  ١

  ١٧  يوجد j  ١٧  لجنة اTمن والدفاع  ٢

  ١٦  ١  ١٧  اللجنة القانونية  ٣

  ١٢  ٤  ١٦  لجنة النفط والطاقة  ٤

  ١٦  ١  ١٧  لجنة النزاھة  ٥

  ١٢  ٢  ١٤  اللجنة المالية  ٦

  ١١  ٣  ١٤  اللجنة ا&قتصادية وا&ستثمار  ٧

  ٩  ٨  ١٧  لجنة التربية  ٨

  ١١  ٤  ١٥  لجنة الصحة والبيئة  ٩

  ٨  ٨  ١٦  لجنة الخدمات وا|عمار  ١٠

  ٨  ٣  ١١  لجنة اTقاليم والمحافظات  ١١

  ٨  ٤  ١٢  لجنة حقوق ا|نسان  ١٢

  ٥  ٢  ٧  لجنة الثقافة وا|ع�م  ١٣

  ٧  ١  ٨  لجنة اTوقاف والشؤون الدينية  ١٤

  ٦  ٢  ٨  لجنة المرحلين والمھجرين  ١٥

  ١٣  ٢  ١٥  لجنة الزراعة والمياه  ١٦

  ١٠  ١  ١١  لجنة المصالحة الوطنية والمسائلة  ١٧

لجنة الشھداء والضحايا والسجناء   ١٨
  السياسيين

٥  ٣  ٨  

  يوجد j  ٦  ٦  لجنة المرأة واTسرة والطفولة   ١٩

  ٩  ١  ١٠  لجنة الشباب والرياضة  ٢٠

  ٤  ٣  ٧  سات المجتمع المدني لجنة مؤس  ٢١

لجنة شؤون اTعضاء والتطوير   ٢٢
  البرلماني

٥  ١  ٦  

  ٧  يوجد j  ٧  لجنة العشائر  ٢٣

  ٩  ٤  ١٣  لجنة التعليم العالي  ٢٤

  ٧  ١  ٨  لجنة السياحة واJثار  ٢٥

  ٧  ٢  ٩  لجنة العمل والشؤون ا&جتماعية  ٢٦

  

  

  


