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العراقية ورؤية السالم يف  العراق  وفق مقاييس االمم  املرأة
 املتحدة

 د.نغم اسحق زيا أ.م.
 استاذ القانون الدويل العام املساعد

 القانون واالدارة كليةجامعة دهوك/ 

 

 لخصامل
 

كانت المرأة شريكا أساسيا في عملية بناء السالم ورعاية تفعيل مشاركتها في 
تتغلب على الصراع ، أي في مرحلة ما بعد انتهاء المجتمع صعود لها أن 

الصراع التي تأتي المسألة إلى أن يكون تحقيق اإلمكانات التي تتمتع بها المرأة إذا 
 يمنح الفرص لها على قدم المساواة بعيدا عن التمييز.

 
في الواقع، لقد اكتسبت المرأة مساحة مهمة من الدول تهتم كما بعد وضع اتفاقية 

، ثم وضعت قاعدة دولية على أساسها تم إطالق  3491لمتحدة في عام لألمم ا
جميع اإلعالنات والقرارات والبيانات الدولية ، أي المساواة بين الرجل والمرأة 
على جميع المستويات من دون تمييز المرأة يشكل القلب األساسية للحياة من جميع 

وق اإلنسان وحماية نفسه، ثم جوانبها . وبالتالي، و إذا أردنا أن نتحدث عن حق
سيتحقق أي حماية نشطة ومتكاملة ما لم تتم حماية حقوق المرأة على أساس من 
المساواة. أما بالنسبة ل تأثير النزاعات المسلحة والصراعات ، ثم قد ال تكون 
التأثيرات من نفس المجتمع تحليلها بدقة فيما يتعلق بالجوانب االجتماعية 

افية والسياسية واألمنية ما لم يعتبر آثار نفسه على امرأة واالقتصادية والثق
باإلضافة لالنتهاكات التي لحقت بها وخاصة كونها امرأة وخاصة ، و االنتهاكات 
الجنسية فضال عن تأثير العنف الممارس ضدها في الحد من تقاسم لها حل 

موقف للنزاع، و عمليات دعم السالم كما يؤدي العنف إلى تحديات نتجت عن 
 للمرأة خالل فترة الصراع وبعدها.
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ومع ذلك، و إلى تأكيد العالقة الوثيقة بين المرأة والسالم والتنمية ، ثم شهدت 
بدايات القرن الحادي والعشرين مجموعة من القرارات األساسية الصادرة عن 

 3121مجلس األمن التابع لل أمم المتحدة والتي كان على رأسها القرار رقم 
و  2222في عام  3222و  3222تليها القرارين رقم  2222في عام  الصادر

والتي أشار الكل في الكل في وضع المرأة و  2224في عام  3224القرار رقم 
حقوقها وكذلك ضرورة وضع استراتيجية دولية ووطنية ل يسبب لها لتبادل 

باإلضافة الحماية لها ضد اآلثار الناجمة عن النزاعات و المشاركة في حل نفسها 
إلى عمليات السالم. في الواقع، و ربط بين القرارات المذكورة و أحكامها ، ثم 
الموقف من المرأة العراقية ال تتجاوز المعايير التي وضعتها األمم المتحدة 
المتصلة امرأة والسالم الذي السؤال المطروح هنا هو مدى الفعلي الذي تم 

عايير بعد أن مرت اعتبارا من صدور قرار التوصل إليه العراق في تنفيذ هذه الم
، وبعد الخالفات التي كتبها شهد  2222في عام  3121من مجلس األمن رقم 

العراق فضال عن الجهود الرامية إلى بناء السالم المشتركة فيها من قبل المرأة 
العراقية أكثر من عشر سنوات كذلك تحليل موقف المرأة العراقية من الجوانب 

واالجتماعية والثقافية واالقتصادية وبعد ذلك سنكون قادرين على قياس  السياسية
 .3121مدى التقدم في تنفيذها وجود العراق لمتطلبات قرار مجلس األمن رقم 

 

 ملقدمةا
 

صاغ  5491بعد وضع ميثاق االمم المتحدة عام   المرأةان االهتمام االممي ب
لقرارات والبيانات الدولية وهي قاعدة  دولية انطلقت منها كافة االعالنات وا

 المرأةعلى كافة االصعدة من دون تمييز, ذلك ا ن  المرأةالمساواة بين الرجل و
تشكل محورا اساسيا للحياة بكافة جوانبها فاذاكان الكالم عن حقوق االنسان 

 محمية المرأةوحمايتها فاليمكن تحقيق الحماية  الفعالة والمتكاملة مالم تكن حقوق 
الصراعات فاليمكن   اثر النزاعات المسلحة  عن ساس المساواة وان كانعلى ا

تحليل اثارها وبدقة  على المجتمع من النواحي االجتماعية واالقتصادية والثقافية 
واالنتهاكات التي تتعرض   المرأةوالسياسية واالمنية  مالم يتم االخذ باثارها على 

الجنسية, وتاثير العنف ضدها في الحد لها بالذات كونها مراة خاصة االنتهاكات 
من مشاركتها في حل النزاع وعمليات دعم السالم لما يفرزه العنف من تحديات 

 خالل فترة النزاع وبعد انتهاءه. المرأةناتجة عن وضع 
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والسالم والتنمية شهدت بدايات القرن  المرأةوللتاكيد على الصلة الوثيقة بين 
رارات المهمة الصادرة عن مجلس االمن  التابع الواحد والعشرين جملة من الق

وعقبته قرارات  3222في عام  5231لالمم المتحدة في مقدمها القرار
كلها تشير الى  وضع  3224عام  5224والقرار 3222في عام  5222و5232
وحقوقهاوضرورة وضع استراتيجية  دولية ووطنية لمشاركتها في    المرأة

لمساهمة في حل النزاع وعمليات السالم وبالربط بين حمايتها من اثار النزاع وا
العراقية جاء اختيارنا للبحث في وضع  المرأةهذه القرارات ومضمونها  وواقع 

العراقية وتحليله وفق المقاييس التي وضعتها االمم المتحدة ذات الصلة  المرأة
ع حقوقها العراقية جانبين اساسين االول عن واق المرأةوالسالم ولوضع  المرأةب

االساسية ووضعها باالرقام واالحصائيات الحكومية الرسمية  والجانب الثاني عن   
في العراق  لكي تتم الجابة  على  المرأةالتطور الحاصل في االهتمام بوضع 

سؤال يطرح هنا هو المدى الفعلي الذي وصل اليه العراق في تنفيذ هذه المقاييس  
ومن   5231ى صدور قرار مجلس االمن  بعد مرور اكثر من عشر سنوات عل

وفق جهود االمم المتحدة  المرأةمحورين االول يبين الدور الدولي في االهتمام ب
العراقية من النواحي  المرأةوموقف العراق منها والمحور الثاني تحليل وضع 

السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية  من خالل اعطاء لمحات عن سمات 
ع العراقي بما شهده من حروب ونزاعات كان لها التاثير على حياةالمواطن المجتم

العراقي من النساء والرجال والتي افرزت العديد من التحديات امام تنمية المجتمع 
العراقي وعمليات السالم فيه وهو ما يفرض على الحكومات المنتخبة مسؤوليات 

لسالم الى جوهره الحقيقي كبيرة وصعبة للخروج من هذه االثار والوصول با
 وليس الظاهري.
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 احملور االول
 ومشاركتها يف السالم املرأةالدور الدويل يف االهتمام ب

 
مشاركة  في الوالسالم  وهما  المرأةجانبين اساسين يبرزان عند  الكالم عن 

نزاع  السالم  وصنع القرار بالنظر الى  النزاع الذي شهده بلدها والثاني تاثير ال
المم ا ,وقد صورت جهودضحيةال المرأةعليها واعمال العنف ضدها  بمعنى 

المتحدة  هذين االمرين للتاكيد على اهمية االخذ بالجانبين االول للداللة على مبدا 
من تحديات الحقة على  المرأةالمساواة  الثاني لما تشكله االثار التي تنسحب على 

العراقية التخرج عن هذين االمرين  المرأة, وهنا قدرتها في المشاركة في السالم  
 المرأةلكثرة النزاعات التي شهدها العراق ولثقلها على كاهل المجتمع العراقي و

العراقية فكان من بد ان نوضح موقف الحكومة العراقية بعد كل سنوات الحروب 
 والنزاعات والخروج الى واقع العمل على السالم في العراق وباالخص بعد 

 .  3222حرب عام 
 المرأةالفرع االول مضمون قرارات االمم المتحدة الخاصة ب والجله نبين في 

حكومة العراق  موقفومشاركتها في حل النزاع وفي احالل السالم والفرع الثاني 
 العراقية. المرأةواالهتمام بمن الجهود الدولية 

 
 

 الفرع االول
 قرارات االمم المتحدةمشاركة المرأة في  احالل السالم وفقا ل

 
هو العمل وفقا   المرأةان االساس الذي انطلقت منه قرارات مجلس االمن بصدد 

لمباى واهداف االمم المتحدة ومسؤولية مجلس االمن  بموجب ميثاق االمم المتحدة 
عن حفظ السلم واالمن الدوليين وهومابينه قرار مجلس االمن المرقم 

والسالم واالمن  المرأةاالساس في مسالة  الذي تضمن 3222(بتاريخ 5231)
والمساهمة المتكافاة  للمراة في حفظ السالم واالمن وتعزيزهما وتعميم المنظور 
الجنساني في مجاالت نشوب النزاعات ومفاوضات السالم وعمليات حفظ السالم 

في عام  5222و5232والمساعدة االنسانية والتعمير بعد انتهاء النزاع  والقرار 
الذين ركزا على منع العنف الجنسي المتصل بالنزاع والتصدي له, 3222
والذي تضمن وضع مؤشرات عالمية لتتبع تنفيذ    3224عام  5224والقرار
واالهتمام بشكل اكبر لالبعاد الجنسانية  للتخطيط والتمويل في مرحلة 5231قرار 
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ى مستويات صنع مابعد النزاع لتسهيل المشاركة المتكافاة والكاملة للمراة عل
توضيح العقبات والتحديات التي تعترض اشراك 5224. وتولى قرار 5القرار  

وانخفاظ نسبة عدد النساء المشاركات في ادوار رسمية في اعمال الوساطة   المرأة
3. 

 :يمكن اجمالها فياوال / اسباب اصدار القرارات 
لعظمى التي تتاثر ان المدنيين والسيما النساء واالطفال يشكلون االغلبية ا -5

سلبا من الصراع المسلح بما في ذلك بوصفهم الجئين ومشردين 
داخلياويمثلون بشكل متزايد هدفا للمقاتلين والعناصر المسلحة وهو مايؤثر 

 على السالم والمصالحة الدائميين.

الدور الهام للمراة في منع الصراع وحله وبناء السالم واهمية مساهمتها في  -3
اركتها الكاملة في جميع الجهود الرامية الى حفظ السالم المتكافئة ومش

واالمن وتعزيزهما وزيادة دورها في صناعة القرارالمتعلق بمنع الصراع 
 وحله.

الحاجة الى تطبيق القانون الدولي االنساني والقانون الدولي لحقوق االنسان  -2
 والفتاة اثناء الصراعات المسلحة ومابعدها. المرأةلحماية 

 الملحة الى تعميم المنظور الجنساني في جميع عمليت حفظ السالم . الحاجة -9

التاكيد على اهمية التدريب المتخصص لجميع افرادحفظ السالم على حماية  -1
والطفل في حاالت الصراع واحتياجاتهما الخاصة وما لهما من  المرأة

 حقوق انسان.

بات مؤسسية والفتاة وتوفير ترتي المرأةفهم اثار الصراع المسلح على   -6
وفعالة في عمليات احالل  السالم يؤدي الى االسهام بدرجة كبيرة في حفظ 

2السلم واالمن الدوليين وتعزيزهما.
 

واسهامها  المرأةاستمرار التحديات والعقبات  التي تواجه طريق مشاركة  -7
الكامل في منع النزاعات المسلحة وحلها نتيجة للعنف والخوف والتمييز 

درتها ومشاركتها في الحياة العامةبعد انتهاء النزاع واالثر يضعف ق ,ضدها 

                          

(
5
المقدم الى –في بناء السالم  المرأةمشاركة –لعام لالمم المتحدة ( من تقرير االمين ا2الفقرة) (

في -المرأةمن جدول االعمال المؤقت /النهوض ب533/أ(و 32(البند )61الجمعية العامة دورة )
7/4/3252. 
 ( من التقرير اعاله.9( الفقرة ) 3)

(
2
ة ( المتخذ في الجلسة المرقم5231انظر :مقدمة قرار مجلس االمن المرقم) (

 322204تشرين االول/ 25(المنعقدة في 9352)



 وفق مقاييس االمم المتحدة العراقية ورؤية السالم في  العراق  المرأة

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

322 

السلبي لذلك على السالم الدائم واالمن  والمصالحة  الدائمة وبناء السالم في 
 .فترة مابعد النزاع

خالل فترة النزاعات  المرأةاستمرار ارتكاب اعمال العنف الجنسي ضد  -2
 المسلحة.

ول االطراف في اتفاقية القضاء على التاكيد بشكل مستمر على التزامات الد -4
 5وبروتوكولها االختياري. المرأةكل اشكال التمييز ضد 

 
 :في السالم من منظور االمم المتحدة المرأةشروط اساسية لمشاركة /ثانيا 

 أبشكل متكاف المرأةمن قراءة قرارات مجلس االمن تتوضح شروط مشاركة 
ات السالم وحل النزاع منها مايتعلق وفعال ومتكامل على اساس المساواة في عملي

بالدول واخر بعمل االمين العام لالمم المتحدة وشروط ينبغي العمل بها من جانب 
 االطراف المعنية في النزاعات المسلحة  وكاالتي:

على جميع المستويات صنع   المرأةعلى الدول ضمان زيادة تمثيل   -
مية والدوليةلمنع القرار في المؤسسات واالليات الوطنية واالقلي

 الصراعات وادارتها وحلها.

 .3تقديم الدعم المالي والتقني من جانب الدول االعضاء -

االخذ بالمنظور الجنساني من جانب االطراف الفاعلة عند التفاوض على  -
اتفاقات السالم وتنفيذها وذلك في عدة امور =تتعلق بمراعاة االتياجات 

دة الى الوطن او اعادة التوطين واعادة الخاصة للمراة والفتاة اثناء االعا
التاهيل واالدماج والتعمير بعد انتهاء النزاع ودعم جهود السالم 
المحليةوالعمليات التي يقوم بها السكان االصلين لحل الصراعات وتدابير 

في جميع اليات تنفيذ اتفاقات السالم  اتخاذ تدابير حماية  المرأةتشرك  
مراة والفتاة وخاصة ما يتعلق منها بالدستور واحترام حقوق االنسان لل

 والنظام االنتخابي والشرطة والقضاء.

                          
5
 5231ليؤكد مااشار اليه قرار  3222( في عام 5232(  جاء قرار مجلس االمن المرقم )(

واستمرار العنف الجنسي  المرأةمع اضافة التاكيد على التحديات  والعقبات  امام  3222بتاريخ 
بعد مضي ثمان سنوات على  المرأةضد وانتهاكات القانون الدولي االنساني وحقوق االنسان 

(المتخذ في الجلسة المرقمة 5232,انظر مقدمة قرار مجلس االمن )5231القرار 
المتخذ في جلسة  مجلس االمن  5222, ومقدمة القرار 3222حزيران  54(بتاريخ 1456)

 3224ايلول/ 22(بتاريخ 6541المرقمة )
  
 .5231(من قرار مجلس االمن 7-5(الفقرات ) 3)
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احترام كامل للقانون الدولي المنطبق على حقوق النساء والفتيات  -
وحمايتهن وخاصة باعتبارهن مدنيات والمنصوص عليها في اتفاقيات 

 واتفاقية حماية الالجئين 5477وبرتوكوليها لعام  5494جنيف لعام 
لعام  المرأةواتقاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد 5415لعام

واتفاقية حماية حقوق الطفل لعام  5444وبرتوكولها االختياري 5477
وبروتوكولها االختيارين ووضع نظام محكمة روما ذات الصلة  5424

 محل اعتبار.

 ان تتخذ االطراف في النزاعات المسلحة تدابير خاصة لحماية النساء -
والفتيات من العنف القائم على اساس الجنس السيما االغتصاب وغيره 

 من اشكال االعتداء الجنسي

على جميع اطراف النزاع احترام الطابع المدني لمخيمات ومستوطنات  -
 .5الالجئينومراعاة االحتياجات الخاصة للمراة والفتاة  

المسؤولين  ان تقوم الدول بوضع حد لنهاية االفالت من العقاب ومقاضاة -
عن جرائم االباداة الجماعية والجرائم ضد االنسانية وجرائم الحرب بما 

والفتاة من عنف جنسي وغيرة من  المرأةفي ذلك المتعلقة بما تتعرض له 
اشكال العنف واستثناء تلك الجرائم من احكام العفو والتشريعات ذات 

 الصلة.

 .3وضع خطط لنزع السالح والتسريح واعادة االدماج  -

من جانب االمين العام لالمم المتحدة ينبغي وضع استراتيجية لزيادة  -
في جميع مستويات صنع القرار في عمليات حل النزاع  المرأةمشاركة 

 واحالل السالم.

ان يقوم االمين العام بتعيين المزيد من النساء كممثالت ومبعوثات للقيام  -
ء ترشيح  النساء  بالمساعي الحميدة باسمه ويطلب الى الدول االعضا

 الدراجهن في قائمة مركزية يتم تحديثها باستمرار.

في عمليات االمم المتحدة الميدانية  بين المراقبين  المرأةزيادة دور  -
العسكريين والشرطة المدنية وموظفي حقوق االنسان والمساعدة 

 االنسانية.

واد ان يقوم االمين العام  تزويد الدول االعضاء بمبادئ توجيهية وم -
وحقوقها واحتياجاتها واهمية مشاركتها في  المرأةتدريبية بشان حماية 

                          

(
5
 (من قرارمجلس االمن السابق االشارة اليه.53و52و4و2الفقرات) (

(
3
 .5231(من قرار مجلس االمن 52و55الفقرات)  (
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تدابير حفظ السالم وبناء السالم وان تقوم الدول بادراج هذه العناصر 
والتدريب على التوعية على فيروس نقص المناعة في برامجها الوطنية 

.5
 

 
 المرأة:  بناء السالم في المرأةااللتزامات االساسية السبعة لضمان مشاركة  /ثالثا

شريك بالغ االهمية في دعم الركائز االساسية الثالث للسالم الدائم وهي االنتعاش 
االقتصادي والتماسك االجتماعي والشرعية الساسية فاقتصاديات عدد من الدول 
شهد نموا سريعا خالل القرن الماضي من بعد االثار التي القتها النزاعات عليها 

في االنتاج والتجارة و مباشرة االعمال الحرة  المرأةزيادة دور واسباب ذلك هو 
ومن جانب التماسك االجتماعي كان للنساء الدور االساسي في اعادة اللحمة 
االجتماعية كما تكرس النساء نسبة اكبر من دخلهن لالسرة مقارنة بتلك التي 

اجتماعية  الى خدمات المرأةيكرسها الرجلوالتي تفيد االسرة ولذلك تحتاج 
وامكانية الوصول الى  االصول المنتجة ومؤسسات الدولة , ومن جانب مشاركة 

بعدها من القادة المدنيين والمسؤولين العموميين يشير الى اشكال شاملة في  المرأة
 المرأةمجال السياس والحكم ولذلك فان الشرعية السياسية تتاثر سلبا اذا كان تمثيل 

والفتاة وافالت من العقاب  المرأةة وهناك انتهاك لحقوق ناقصا في المناصب العام
مما يقلل الثقة بالحكومة وتراجع سيادة القانون وصعوبة في حشد دعم الجمهور 

 3للعمل الجماعي مما يقوض السالم المستدام .
قد تضمنت  المرأةلذلك فان خطة العمل على بناء السالم على اساس يكفل مشاركة 

والمجتمع الدولي 2ية يقع على عاتق منظومة االمم المتحدة سبعة التزامات اساس
 تنفيذها :

                          

    (
5
 ( من قرار مجلس االمن اعاله.    6و1و9و2الفقرات )(

 . 9في بناء السالم,مصدر سابق,ص المرأة( الفقرة ثانيا من تقرير االمين العام,مشاركة 4)

(
2

الممثل  الخاص لالمين العام لالمم المتحدة في العراق خالل اليوم المفتوح للمراة  والسالم واالمن  وقد اكد  (
)وهي اآلن جزء من األمم المتحدة للمرأة(   المرأةأن بعثة األمم المتحدة وصندوق دعم  على  3252المنعقد في 

 العراق. هذا اإلطار هو لمعالجة( في 3222) 5231ستعمل بشكل وثيق لصياغةإطار لضمان تنفيذ القرار 
 عدد محدود من األهداف يمكن تحقيقها على أساس تحديد األولويات من قبل النساء العراقيات انفسهن .

 See:Women count for peace ,the 2010 open days on women ,peace and security,  

department of 

 Peace keeping operations/ department of political affairs/UNIFEM/UNDP/2010,P57 
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على نطاق توسيع عمليات  المرأةتسوية النزاعات وتشجيع مشاركة  - أ
 5231السالم الذي يعد من العناصر االساسية لقرار مجلس االمن 

 ومعالجة القضايا الجنسانية في سياق اتفاقات السالم.

م المتحدة في عمليات تقييم احتياجات وضع منهج منقح لمشاركة االم - ب
مابعد انتهاء النزاع والعداد اوراق استراتيجية للحد من الفقر التي تراعي 
ظروف النزاع و وتجعل لجنة بناء السالم اكثر تفاعال مع الدول المدرجة 

 في جدول اعمالها.

 . المرأةتمويل المساواة بين الجنسين وتمكين  - ت

لتي يمكن نشرها في البيئات التي تعقب استعراض القدرات المدنية ا - ث
 النزاع مما يكفل اتباع منهج يراعي المنظور الجنساني .

زيادة نسبة صانعات القرارات في مؤسسات الحكم في مرحلة مابعد  - ج
النزاع الذي يمثل عنصرا اساسيا من عناصر خطة مجلس االمن لزيادة 

 في بناء السالم. المرأةمشاركة 

همية ذلك في  بلدان  مرحلة مابعد انتهاء النزاع دعم سيادة القانون ال - ح
فغياب سيادة القانون يساوي انهيار الدولة وهذا االمر تشمل به مؤسسات  

 التي توفر االمن والعدل  واجهزة الدولة التي تقدم االطار التشريعي.

العمل على االنعاش االقتصادي مع مراعاة المنظور الجنساني الن  - خ
لقوة العاملة يوفر لها الموارد والمكانة والشبكات في ا المرأةمشاركة 

5لالزمة لدخول الحياة السياسية.
 

 
 
 
 

 

 الفرع الثاني
 موقف العراق من الجهود الدولية لالمم المتحدة الخاصة بالمرأة

 
لم يكن العراق يوما من المعارضين للمراة بما انظوت عليه االتفاقيات          

كفالتها على كافة المستويات السياسية واالقتصادية الدولية من  حقوق للمراة و

                          

(
5
 المرأة(من الفقرة رابعا من خطة عمل مشاركة 94و 91و92و27و29و34و37الفقرات )  (

 .32-53في بناء السالم المشار اليها في تقرير االمين العام,مصدر سابق ,ص 
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على العهد الدوليين 5475واالجتماعية والعلمية  حيث صادق العراق  بتاريخ 
واتفاقية   5466للحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام 

واتفاقية 5426بتاريخ  5474لعام   المرأةالقضاء على كل اشكال التمييز ضد 
مع التصريح وبشكل دوري امام  5449بتاريخ 5424حماية حقوق الطفل لعام 

واالهتمام  المرأةاجهزة االمم المتحدة الرئيسية والفرعية عن احترامه لحقوق 
ولكن يبقا ان ظروف العراق حتمت واقعا  باحتياجاتها وايمانه بضرورة تمكينها
راقية  وكفاية المطروح من سياسات الع المرأةمغايرا للتوقعات عن تحسين وضع 

وبرامج للنهوض بها في ضوء التحديات التي التزال قائمة امام اية خطوة تتعلق 
بالنهوض بها نظرا لحقائق سوف نبينها في المحور الثاني وتتعلق بجوانب مهمة 

 من سمات المجتمع العراقي التي يشهدها حاليا وبتوثيق حكومي محلي ودولي.
اوضح العراق في بيان وفد جمهورية العراق الى اجتماعات  3222ففي عام  

( للجمعية العامة لالمم المتحدة  ان التحوالت الجديدة في 62اللجنة الثالثة للدورة )
البالد والتي ترمي الى ارساء السالم واالمن واحترام حقوق االنسان وبناء الحكم 

النساء ظرورة ملحة على كل الديمقراطي واعادة االعمار والتنمية  تشكل مشاركة 
المستويات ولكافة المجاالت   وقد اثبتت النساء شجاعة ومقدرة في التصدي 
لالرهاب والعنف وفي تحمل مسؤوليات االسر والعمل والمشاركة الحيوية في 

في  المرأةالحكومة العراقية على مشاركة حرص االنتخابات وفي وضع الدستور و
الى تعزيز  والسعيشغلها للكثير من المناصب  بناء مؤسسات الدولة من خالل

وان بها يتحقق  المرأةالعراقية في كافة المجاالت اليمانها باهمية دور  المرأةدور 
وفي عام 5التوازن في كافة االصعدة السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية 

 في  ()خلود ال معجون المرأةلشؤون  السابقة صرحت وزيرة الدولة 3252
لقرار  52منتدى نظمته االمم المتحدة في بغداد لتسليط الضوء على الذكرى 

 المرأةمجلس األمن التاريخي بشأن هذا الموضوع تحت عنوان تعزيز مشاركة 
على أهمية وجود -العراقية في جهود السالم محور منتدى لالمم المتحدة  

التشريعات المناسبة ,  , مثل المرأةإجراءات والموارد الالزمة للنهوض وتمكين 
والميزانيات المخصصة والتدريب في مجاالت مثل المفاوضات والمصالحة 

الدولة لشؤون   ومن جانب التعاون مع االمم المتحدة  تسلمت وزارة 3الوطنية.

                          
5
امة لالمم المتحدة ( للجمعية الع62( بيان وفد جمهورية العراق اما اللجنة الثالثة في دورة)(

 .3,ص3222, ,نيويورك المرأة:النهوض ب 16,البند 
( 

3
العراقية جهود بناء السالم   المرأةعن مشاركة  UN News    انظر في ذلك مانقلته وكالة (

على  3252يوليو 36محور منتدى االمم المتحدة بتاريخ 
 www.un.org/news/&usg/الموقع
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العراقية من  المرأةتتضمن استراتيجية النهوض ب  5/3253/ 34مسودة اولية في 
اطار مذكرة التفاهم التي وقعت بين الجانبين هيئة االمم المتحدة للمرأة في 

العراقية في  المرأةوتنطلق االستراتيجية من رؤية تمكين  3255منتصف عام
من النهوض وتفعيل  المرأةالمشاركة بالتنمية المستدامة, وتهدف الى تمكين 

دورها في عملية التنمية الشاملة.وتتضمن االستراتيجية سبع محصالت لتحقيق 
ايجاد بيئة تشريعية واقتصادية مناصرة للمرأة, ومؤسسات توفر بام هدفها الع

, وتوفير المرأةالمساواة في الحقوق والفرص لكال الجنسين, وايقاف العنف ضد 
هذه  تمثل و.واقع صحي وتعليمي افضل للمرأة, ومشاركة فعالة لها في بناء السالم

 المرأةلدولة لشؤون االستراتيجية خطة عمل شاملة ومتكاملة تقدمها وزارة ا
, حيث ان جميع المحصالت ذات طبيعة متعددة المرأةللحكومة للنهوض بواقع 

 5القطاعات, يتم تحقيقها من خالل مجموعة من المخرجات القطاعية.
 

 احملور الثاني
 وضع املرأة العراقية وتاثريه على مشاركتها يف عملية السالم

 

ياة  االجتماعية واالقتصادية  والعلمية العراقية بمشاركتها في الح المرأةعرفت 
والسياسية  ودورها في تنظيم اسرتها من الناحية االقتصادية واالجتماعية وتميزها 
بالصبرعلى ظروف المجتمع القاسية  كنتيجة للحروب والحصار االقتصادي 
وتصاعد االعمال االرهابية و انعدام االمن مما انعكس على نمط الحياة االقصادية 

جتماعية والثقافية  واالمنية والسياسية في العراق التي كان من المفروض ان واال
يكون نمطا طبيعيا اسوة بغيره من الشعوب التي تتسم بالثراء والغنى واالمكانيات 

 البشرية .
وللمراة العراقية حقوق اساسية في المجال السياسي و االقتصادي واالجتماعي 

حقوق مهم للمراة للحفاظ على كرامتها وذاتها والثقافي  و التمتع بكل هذه ال
االنسانية,  في الوقت ذاته تترابط هذه الحقوق مع بعضها واليمكن التحقيق الكامل  
لها مالم يتم ضمانها مترابطة ,مثال الحق في العمل من دون تحقيق الحق في 

ل التعليم  سوف يجعل من من قاعدة"   حق كل انسان بالعمل بما في ذلك ان لك

                          

(
5
بصدد مذكرة التفاهم  مع االمم  المرأةالدولة  لشؤون   لالطالع على   اعمال وزارة  (

 المتحدة راجع الموقع :
http://www.iraqimow.com/inside_page/temp118.html 
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تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية,  انسان الحق في ان 
قاعدة مشلولة  الن جميع حقوق   5وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة  لصون هذا الحق." 

االنسان وحرياته االساسية  غير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة وبالنتيجة ان 
ال ينبغي ان يعفي  او يحل من مسؤولية   تعزيز وحماية  فئة واحدة من الحقوق

 3الدولة في تعزيز وحماية الحقوق االخرى.
المجتمع شهده العراقية القى ظروفا صعبة كان نتيجة لما  المرأةولكن واقع   

يؤثر على دورها في احالل السالم في مرحلة مابعد النزاع وفق  العراقي وهو ما
في بناء السالم وفق شروط  المرأةاشراك  ماقررته االمم المتحدة  للمضي قدما في

محددة والتزامات اساية البد من العمل عليها من جانب االمم المتحدة بمنظومتها 
دورها مهم في دعم  المرأةوالدول االعضاء فيها ومن جانبه العراق ايضا, ف

االنتعاش االقتصادي والتماسك االجتماعي والشرعية من ركائز السالم الثالثة 
 نرى ان 3222والتعمق في اوضاع المجتمع العراقي خاصة بعد حرب  -سيةالسيا
العراقية  يتطلب الكثير من العمل والجهد  المرأةوبمشاركة ز هذه الركائ دعم 

والتمويل حتى نصل الى جوهر السالم الدائم والحقيقي, وعلى المستوى الحكومي 
 .هناك جهود مبذولة 

 
 
 

 الفرع االول
 قية االقتصادي واالجتماعي والثقافيوضع المرأة العرا

العراقية وتشكل  المرأةهناك معادلة صعبة ولالسف تعترض          
طالة + بوهي تحديا حقيقيا امامها ومشاركتها الفعالة في بناء السالم 

فقر+امية+ = انتهاك الحق في العمل  ,الحق في العيش الكريم ,الحق في 
ة ,وفي اسرة    امنة ,حيث اشارت الحصول على العلم  ,الحق في الصح

 مسوحات وطنية رسمية الى  النسب ادناه  فيما يتعلق بحالة :

                          
 .5466من العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  6م/ - 5
قافية الواردة في االعالن / اوال من وثيقةاعمال الحقوق االقتصادية واالجتماعية والث3ف/د/- 3

العالمي لحقوق االنسان والعهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية/القرار 
 .16لجنة حقوق االنسان الدورة / 3222/4
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 إن مؤشرات البطالة في العراق وفق أحدثالعراقية:  المرأةبطالة :اوال

 %مما يعني وجود مليون عاطل عن العمل, أن51إحصائية تشكل نسبة 

عة حيث وصلت إلى مؤشرات العمالة الناقصة في العراق ما زالت مرتف
من العاملين الذين يعملون ساعات أقل من المقرر وإن  في المائة 22نسبة 

والقضاء عليها تماما يأتي من خالل تفعيل االقتصاد  تخفيض نسب البطالة
 كالقطاعين الزراعي والصناعي فضال عن  العراقي لقطاعاته المختلفة

تحسين ظروف و دخول استثمارات حقيقية للقطاع الخاص واألجنبي
 5 العمل في القطاع العام.

 -%52من  3222-3229تراوحت نسبة البطالة في العراق من عام  
%,بلغت نسبة النساء من البطالة 52% والعمل بدوام جزئي بنسبة 53

-51األعلى مقارنة بالذكور,فمعدل الناشطين اقتصاديا في العراق من سن
 56,175222البالغ) % من معدل السكان في سن العمل 19,3بلغ  69

( نصفهم تقريبا من اإلناث, النشطون اقتصاديا من اإلناث هو)  
(  6,456922%مقارنة بالذكور ) 32,41( أي بنسبة 5,626677

  المرأة% من الناشطين اقتصاديا  لتكون مساهمة  22,14ونسبتهم 
% والبطالة في 74%في القوة العاملة وهي اقل مقارنة بالذكور 35

-22,2%نسبة االناث منها 91,7 3222علمين بلغت في عامصفوف المت
% بسبب تفضيل المؤسسات لتشغيل الذكور على االناث على 32,4

اعتبار انه مصدر رزق العائلة وبانه االقدر على اداء العمل وبذل الجهد= 
هدر لهذه الطاقة االنتاجية المتاحةوعدم استقرار اقتصادي واجتماعي 

رة الشهادات العرقية من الجنسين  الى خارج وسياسي وسبب مباشر لهج
  3البلد.

                          

(
5
أرتفاع فقد نشرت وزارة التخطيط العراقية نسة البطالة في العراق والعمالة الناقصة في اخر تصريح لها عن   (

 على موقعها الرسمي: 3255-5-51بتاريخ  البطالة بين العراقيينفي نسبة 

 

http://www.mop.gov.iq/mop/index 
-ورقة قطاع التنمية البشرية, محور التشغيل والبطالة,وزارة التخطيط والتعاون االنمائي-3

.وورقة وزارة التخطيط والتعاون  53,ص3259-3252اللجنة الفنية للخطة الوطنية 
 .56ص 3224,محور الشباب ,اللجنة الفنية العداد الخطة الخمسية,االصدار الثاني,االنمائي
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الفقيرة للعمل  المرأةفي العمل الى جانب استغالل  المرأة= انتهاك حق 
لعدم استقاللها اقتصاديا  المرأةبدون اجر او اجور اقل م,تزايد العنف ضد 

 وهوا مايمس حقوقها االساسية في الحياة والعيش بكرامة   .
 

%والمتوقع ارتفاع  33,4العراق:بلغ معدل الفقر في العراقالفقر في :ثانيا
%في حال رفع مفردات البطاقة التموينية, وتعد 22,7هذه النسبة الى 

هي االكثر فقرا مقارنة بالرجل فالعوامل االجتماعية المسببة لفقر  المرأة
خصوصا في الريف  المرأةالنساء وما فرضته التقاليد االجتماعية على 

 المرأةمن الحياة يولد الفقرويعيد انتاجه ومن اسباب زيادة فقر  انتج نمطا
% من االناث في الريف اليلتحقون بالمدارس 92الريفية ايضا ان 
إن "تقاليد المجتمع الريفي يحتّم  %  من الذكور32االبتدائيةمقارنة ب 

أن تعمل طوال النهار سواء في الحقل أو البيع في األسواق أو  المرأةعلى 
األعالف من الشوارع, فالرجال اليوم ال يعملون وهم يحرمون  جمع

في الريف تجبر على ترك التعليم والزواج  المرأةمن كافة حقوقها ف المرأة
المخطط له وفق  و مبكرًا, وهي عاملة بال أجر وتبقى مهمشة من الجميع

استرتيجية التخفيف من الفقر التي ينبغي ان تستوعبها خطة  التنمية 
العراقية وحمايتها من البطالة المرأةبالنسبة الى  3259-3252ية الخمس

وانتشالها من الفقر يكون من خالل ازالة العقبات التي تحول دون تمكينها 
اقتصاديا وتحد من خياراتها التعليمية  والتدريبية والمهنية  وهذا يستلزم 
وضع سياسات تعليمية تعمل على تعدد الفرص التعليمية وتنويعها 
وانتشارها ذلك ان تطوير النظام التعليمي يشكل ركنا اساسيا من 

تضمين مفاهيم النوع  استرتيجية التخفيف من الفقرلذلك ينبغي العمل على
تطوير المهارات التدريسية باتجاه و االجتماعي في المناهج التعليمية

ربط منافع و التوسع في فتح مراكز محو االميةوادماج النوع االجتماعي.
 .ضمان االجتماعي والقروض الصغيرة وبرامج محو االميةال

ارتفاع.مستوى األمية بين النساء, و زيادة في االمية والتعليم  :  ثالثا/
معدل تسرب البنات من التعليم الثانوي وبخاصة في المناطق الريفية الن 
عمر الفتاة مناسب للزواج أو للعمل في األعمال الزراعية,وكذلك  

في المدارس  المرأةلتعليم العالي , و تدني نسبة تمثيل التسرب من ا
-56% من االناث  تزوجن في سن مبكر بعمر )92,2المهنية ,حيث ان 
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( بلغت النسبة في الريف 32-54% تزوجن بعمر )35,7( و52
(وهو عامل خطر 32 -54% للعمر) 32,4( و52-56% للعمر )24,2

ة وعامل يحجز الفتيات يجعلهن عرضة لمخاطر الصحة االنجابية السيئ
عن المدارس الثانوية والتعليم الجامعي .وارتفاع مؤشر االمية بين الشباب 

% كان لالناث النصيب االعلى فيها وهو 36( الى 39-51للفئة العمرية )
 5. مايؤثر على مستوى المهارة واالنتاجية لدى السكان النشطين اقتصاديا

ت اإلناث الملتحقين بالتعليم مقارنة استمرار التفاوت في معدالوفيما يتعلق 
بالذكور نذكر هنا على سبيل المثال التعليم العالي اإلناث من الطالب 

(اإلناث من الطلبة 3229-3222الموجودين في الدراسات األولية للعام )
 3224-3222(   وفي عام 322317( والذكور)539661الموجودين )

( وكذلك الحال مع  356442( مقارنة بالذكور )561274اإلناث )
 35521(الذكور   ) 52221الكادر التعليمي من التدريسيين اإلناث )

مع اإلشارة إن نسبة تواجد اإلناث في التعليم  3224.3-3222(عام 
 .3222ازدادت عن سابقتها في مرحلة ماقبل

رابعا/ االرامل من النساء: حسب النتائج التي أظهرها المسح االجتماعي 

وباالستناد إلى  3227لألسرة في العراق  على مدى عام واالقتصادي 

ماتظهره التقديرات المتوقعة لعدد سكان العراق , فقد بلغ عدد النساء 

( أرملة حسب نتائج المسح االجتماعي 244727) 3227األرامل سنة 

%( تقريبا ,و أظهرت نتائج المسح 4واالقتصادي لألسرة , أي مانسبته )

, تقاربا في نسب النساء 3224ديرات السكانية لسنة والتق  المذكور آنفا

سنة لم   (59-53األرامل حسب الفئات العمرية , فالفئة العمرية من )

( سنة , فلم تتجاوز 39-51تشهد أي حالة ترمل أما الفئة العمرية من )

نسبة النساء األرامل فيها )الواحد من المائة ( فيما بلغت نسبتهن في الفئة 

                          
5
. 52,ص 3224( من استراتيجية العراق للتخفيف من الفقر لعام 2( من الفقرة)6( الفقرة) (

 المنشورة على 
  http://www.mop.gov.iq/mop/indexموقع وزارة التخطيط العراقية:

,مصدر ورقة قطاع التنمية البشرية/محور الشبابب الفقر والتعليم راجع كذلك فيما يتعلق بنس
 .55وص 52سابق,ص 

احصائية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الطلبة والتدريسين  في الجامعات العراقية -3

 (3224-3222(للعام)51في  للمحافظات )
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%(  ثم ترتفع نسبة 3%( أي اقل من )501( سنة )29-31)العمرية من 

%( بين النساء اللواتي 6%( و)1قليال لتصل إلى )  النساء األرامل

( سنة وتشهد هذه النسب ارتفاعا 99 – 21تتراوح أعمارهن بين )

سنة فما فوق( لتصل  61ملحوظا بين النساء من الفئات العمرية المتقدمة )

عد هذه النسبة طبيعية وفقا لمتوسط األعمار في %( , وت63إلى أكثر من )

 5( سنة .12العراق الذي يقدر بـ)

من محيطها  المرأة: إلى جانب ما واجهته المرأةخامسا// العنف ضد 
الخارجي  بسبب النزاع من عنف وتهديد االرهاب وغياب االمن عموما 

ر مشكلة كان للعنف األسري بإشكاله المختلفة البدنية والنفسية الخ  اكب
تواجهها داخل أسرتها التي يفترض إن تكون ملجأ لها ومكان آمنا ,فقد 
تعرضت النساء للضرب والشتم  واالهانة والتهديد بالطالق الهجر أو 
الطرد أو الزواج بأخرى والحرمان من الحرية في الحياة العامة أو 

 3227ففي دراسة مسحية أجرتها منظمة الصحة العالمية لعام  3الخاصة
%( من النساء العراقيات تعرضن للعنف 35,3ذكرت فيها إن نسيه )

العراقية  المرأةالعائلي. وتفاقمت االنتهاكات والممارسات التعسفية إزاء 
موضوع العنف ويتطلب  غسال للعار  المرأةفأخذت تتواتر ظاهرة قتل 

عمال متخصصا بحد ذاته  وتمويل وكادر مدرب للتعامل مع  ياألسر
مقارنة بنسبة تعرض النساء والفتيات للعنف داخل  نف المنزليقضايا الع

األسر حسب اإلحصائيات الوطنية والدولية منها تقرير التنمية البشرية 
فقد  3224وتقرير التنمية البشرية العربية لعام  3222الوطني لعام 

% في كردستان .مع 52% في وسط وجنوب العراق و33,7وصلت إلى 
بشكل دقيق أمر صعب  المرأةة العنف الجسدي تجاه اعتراف إن قياس نسب

وذلك النه يعد من الموضوعات المحظورة في ثقافات المجتمعات العربية 
بالرغم من انتشار ممارسته تجاه الزوجة وأالم والشقيقات وال تقوم 

                          
5
الجهاز المركزي ات وفق معطيات ومؤشر أعداد ونسب النساء األرامل في العراق(  (

,يمكن االطالع عليها من موقع 3252, وزارة التخطيط لعام  لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات
 على الموقع: 2/52/3252اخبار الوزارة المنشورة في 

http://www.mop.gov.iq/mop/index.jsp?sid=3&classID=6 
في حل النزاعات  المرأةتعزيز دور االسكوا/سبل -اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي اسيا- 3

 .92/حالة العراق ص3224وبناء السالم/ دراسات حالة  فلسطين لبنان العراق /
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الضحايا باإلبالغ عما يلحق بهن من أذى على أيدي أفراد العائلة وقد 
نطاق تقرير التنمية البشرية في العراق اظهر استطالع اجري في 

إن اغلب النساء المتزوجات يتقبلن العنف باعتباره أمرا له ما  3222لعام
يبرره بسبب الموروث االجتماعي حول سيادة الحقوق التي يتمتع بها 

 .الرجل
العراقية سلبية فعدد مهم من النساء وصل الى  المرأةالنريد هنا ان تكون صورة 

نب اعداد من النساء هن حامالت للشهادات والكفاءات العلمية والفنية السلطة  بجا
ولكن عرضنا لهذه االمورهو لتسليط الضوء على جانب مهم من واقع تعيشه 

 اعداد مهمة اخرى من النساء والفتيات العراقيات. 
 
 
 
 
 
 
 

 الفرع الثاني
 المتخذ و المطلوب من الحكومة العراقية على المستوى المؤسسي

 
 القانوني و حصلت تحوالت كثيرة على المستوى 3222بعد عام         

واليزال المطلوب من  المرأةالمعني والمهتم بقضايا العام وكذلك المؤسسي 
الحكومة العراقية كبير وهذا ماوضحه الممثل الخاص لالمين العام لالمم المتحدة 

ودها االزدهار اذا ما اريد للعراق السير  قدما ليصبح دولة يس" 3255عام 
بشكل  المرأةوالديمقراطية ويكون مجتمعها مجتمعا يشمل الجميع فالبد من تمكين 

 المرأةكامل لتصبح جزءا من العمليةكما ان اية عملية مستدامة لترسيخ مشاركة 
على المستويات العليا تتطلب تحيد اولويات االستثمار الوطني على مستوى 

من االطفال العراقيين الذين تداعى نظامهم القاعدة فالكل مدين لذلك الجيل 
التعليمي تداعيا شديدا نتيجة النزاع والعقوبات واالضطرابات االجتماعية كما ان 
حظ الفتاة الريفية في العراق في الحصول على التعليم الثانوي يقل خمسة اضعاف 

قية في ارالع المرأةماهو للفتاة في المدن ان تلك الفروقات تؤثر سلبا على مشاركة 
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يتم تصحيح هذا الوضع  الحياة السياسية واالقتصادية في الوقت الحاضروان لم
 5الهامة في المستقبل . فسوف يؤدي الى تقويض االنجازات الوطنية

                                       
اوال:المتخذ على المستوى القانوني من الناحية الدستورية والتشريعية :  ان 

شكل خطوة جديدة في تشكيل الدولة العراقية وتركيبة  3221ستور اصدار د
واختصاصات مؤسساتها التشريعية والتنفيذية والقضائية واحتوى على ضمانات 
دستورية مهمة لحماية حقوق االنسان العراقي وحرياته االساسية على اساس 

ي القانونية العراقية من جميع النواح المرأةالمساواة وبدون تمييز تستفيد منها 
 59المادة /والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ففي باب المساواة نصت 

دون تمييٍز بسبب الجنس أو العرق أو  العراقيون متساوون أمام القانونعلى ان "
أو المعتقد أو الرأي أو الوضع  القومية أو األصل أو اللون أو الدين أو المذهب

وفي مجال الحرص على التكافؤ في الفرص نصت  "ياالجتماع االقتصادي أو
تكافؤ الفرص حٌق مكفوٌل لجميع العراقيين, وتكفل الدولة  على ان "  56المادة /

وفي التمتع بالجنسية وحماية االنتماء الى  "اإلجراءات الالزمة لتحقيق ذلك اتخاذ
العراقية حٌق  اواًل  الجنسيةعلى "  52/  المادةالدولة العراقية دون تمييز اكدت 

ثانيًا يعُد عراقيًا كل من ولد ألٍب عراقي أو و  مواطنته لكل عراقي, وهي أساس
والمساواة بين االب واالم في حق منح الجنسية  "عراقية,وينظم ذلك بقانون اُلٍم

  33/المادةالوالدها وبناتها. كما كفل الدستور حماية الحقوق االقتصادية في 
لكل العراقيين بما يضمن لهم  العمل حٌقالفقرتين االولى والثانية بالنص على ان" 

العمال واصحاب العمل على اسٍس  العالقة بين ينظم القانون و حياًة كريمًة
 "االجتماعية اقتصادية, مع مراعاة قواعد العدالة

الولى في فقراتها ا 34/ المادةوفي مجال حماية االسرة وحظر العنف نصت 
على كيانها وقيمها  األسرة أساس المجتمع, وتحافظ الدولة والرابعة على  ان "

األمومة والطفولة والشيخوخة,  تكفل الدولة حماية و,الدينية واألخالقية والوطنية
لتنمية ملكاتهم  وترعى النشئ والشباب, وتوفر لهم الظروف المناسبة

" في األسرة والمدرسة والمجتمع أشكال العنف والتعسف كل ,كما تمنعوقدراتهم
  المرأةللفرد ولألسرة وبخاصة الطفل والتي تلزم الدولة بان " تكفل  22والمادة /

 الضمان االجتماعي والصحي والمقومات األساسية للعيش في حياٍة حرٍة كريمة
الضمان االجتماعي  وان تكفل  الدخل المناسب والسكن المالئم تؤمن لهمو

                          

(
5
كلمة الممثل الخاص لالمين العام لالمم المتحدة في العراق ) السيد اد ملكيرت ( بمناسبة المؤتمر الدولي حول   (

 -ساءلة في العراق" , بعثة االمم المتحدة لمساعدة العراقفي بناء السالم وتحقيق المصالحة والم المرأة"دور 
 30,ص3255/كانون الثاني 37,اربيل ,-اليونامي
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ن في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد للعراقيي والصحي
البطالة, وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة, وتوفر لهم  أو اليتم أو

وفي مجال  "ظم ذلك بقانونتنالخاصة لتأهيلهم والعناية بهم ,  السكن والمناهج
أساس  التعليم عامٌل في الفقرتين اولى وثانيةعلى ان "  29التعليم نصت المادة/ 

الدولة  لتقدم المجتمع وحٌق تكفله الدولة, وهو إلزامٌي في المرحلة االبتدائية, وتكفل
 .مراحله التعليم المجاني حٌق لكل العراقيين في مختلفوان   مكافحة األمية

ونساًء, حق  لمواطنين رجااًلا على ان " 32وفي المجال السياسي اكدت المادة/  
التصويت  الشؤون العامة, والتمتع بالحقوق السياسية, بما فيها حقالمشاركة في 

قانون االنتخابات  يستهدفرابعا ان"  94وبينت المادة / " واالنتخاب والترشيح
ذلك "النواب تحقيق نسبة تمثيل للنساء ال تقل عن الربع من عدد اعضاء مجلس

وهي   هذا المعدل.حفاظا على عدد النساء في البرلمان العراق وان الينزل عن 
نصوص مهمة للمراة تكفل حقوقها على جميع االصعدة القانونية والسياسية 
ووضعها داخل اسرتها وحمايتها من العنف باصدار ما يلزم من قوانين لمواجهة 
العنف ضدها وتعديل القوانين المخالفة لهذا النص الدستوري التي تتضمن عنفا 

قانونية مقارنة بوضع الرجل الذي هوا افضل وتحرمها من المساواة ال المرأةضد 
. ويمكن هنا االشارة الى التطور الذي حصل في مجال اصدار القوانين التي 

نوعا ما , مع االشارة ايضا الى القوانين التي كانت   المرأةتصب في صالح 
 وهي: 3221سارية قبل دستور 

  

ه الثانية والرابعةعلى :الذي ينص  في مادت5427( لسنة 75قانون العمل رقم ) -5
)يضمن هذا القانون حق العمل لكل مواطن قادر عليه بشروط وفرص متكافئة بين 
المواطنين جميعا دون تمييز بسبب الجنس او العرق او اللغة او الدين, ويترتب 
على ذلك اتاحة الفرصة لكل مواطن في التدريب على النشاط المهني في الحدود 

  المرأةوبالنسبة الى  م ونوع العمل في كل قطاع مهني(.التي ترسمها الدولة لحج
 .24-22العاملة بدا من المادة  المرأةخاصة لحماية  اشير اليها بنصوص

الى  قد اشارو لعام  بيان بشان تشغيل النساء ذوات المسؤولية العائلية -3
العراقية   المرأةة وعدم التمييز وتلبية احتياجات ااحكام هامة على المساو

على  تشجيع وتيسير تنمية السياسات التي تمكن النساء  5نص في م/بال
ذوات المسؤولية العائلية الالتي يعملن خارج منازلهن ان يقمن بذلك دون 

اتفاقية  فيان يكن محل تفرقة وبما يتفق مع المبادىء المنصوص عنها 
وتشجيع او تسهيل  توفير  5421منع التمييز في العمالة والمهن سنة 
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مات التي تتيح للنساء ان يؤدين مسؤولياتهن المختلفة العائلية والمهنة الخد
 بصورة متناسقة.

فقد اصدر مجلس النواب العراقي قوانين تضمن   السياسيعلى المستوى  -2
 3224المعدل بقانون 3221لعام   56قانون االنتخابات رقم ها  في حقوق

 على إن2الذي ينص في م/

وقد حصلت  ,مان التقل عن الربع من الفائزين في البرل المرأةنسبة تمثيل 

من المقاعد في العام  371% من مجموع 23النساء في البرلمان على 

نائبة وخمس وزيرات على مستوى المناصب االتحادية,  72بواقع 3221

نائبة  23الى  3252ليصل في  ثانيةوقد ارتفع عدد النائبات في الدورة ال

 النجازات الرئيسية التي حققها العراق ويعد ذلك  احد  ا.231من أصل 

في المائة حصص لمجلس  31وإدراج  بزيادة  المشاركة السياسية للمرأة

في  العراق لديها  المرأةاليوم 3222النواب ومجالس المحافظات في 

أعلى حصة من النساء إلى الرجال في البرلمان من جميع الدول 

 .5العربية"

الذي يستهدف الحد من  3222عائل لها لعام التي ال   المرأةقانون رعاية  -9
بدون معيل واالرتقاء  المرأةظاهرة الفقر والعوز التي تعاني منها 

بوضعها االقتصادي واالجتماعي بالشكل الذي يكفالمنها النفسي 
وينفذ ذلك عن طريق اعداد البرامج والوسائل من شانها  5واالجتماعي م/

اركة في المجتمع وانشاء مراكز واعدادها للمش المرأةتاهيل وتدريب 
ويشمل ذلك اربع فئات وهن  3تدريب لالرتقاء بدورها في لمجتمع م/

التي فقدت معيلها ومن بين مايمكن ان  المرأةوالعزباءواالرملة والمطلقة 
( 522222بموجب هذا القانون هو منحها اعانة قيمتها ) المرأةتستفيد منه 

 شروعات صغيرةمدرة للدخل.دينار عراقي والحصول على تمويل لم

 المرأةمع مالحظة ان المبلغ المحدد مائة الف دينار اليوفي باحتياجات  
قياسا باسعار الغذاء ولوازم الحياة الضرورية خاصة اذا كانت مسؤولة 
عن اسرتها في ذات الوقت, وتمويل المشاريع الصغيرة تعترضه عوائق 

                          
24

) see:Women count for peace ,the 2010 open days on women ,peace and security) 
 Opc.cit,P56. 
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ي الى جانب لم يبين عمر كثيرة منها توفير مراكز تدريب وكادر تدريب
 زوجها . منالمهجورة  المرأةالعزباء المستفيدة ولم يشمل  المرأة

الذي يستهدف تامين فرص  3255قانون دعم المشاريع الصغيرة لعام -1
عمل جديدة وتقليص حجم البطال ويمكن للمراة ان تستفيد من احكام هذا 

 لذكور واالناث .القانون  وان كان من الالزم تحديد نص فيه باستفادة ا

مشروق قانون الضمان االجتماعي لغير العاملين وقد نص فيه على فئات  -6
من)ارملة ومطلقة وعزباء التي بلغت االربعين  المرأةمشمولة من بينهم 

من العمر وليس لها معيل والمهجورة (  والمالحظة عليه هي  حدد السن 
سائدة في المجتمع سنة ولكن وفقا للتقاليد والثقافة ال 92للعزباء  ب 

سنة  21والنزول به الى  ي هذا التحديدالعراقي  ينبغي اعادة النظر ف
 التي فقدت زوجها والتي المعيل لها . المرأة على النص ى الى

العراقية حق منح الجنسية  المرأةالذي منح  3226قانون الجنسية لعام  -7
 الوالدها.

خاصة في قانون العقوبات صارخا  المرأةبينما يبقى العنف القانوني تجاه  -2
فقرة  95الذي ينص في م / المعدل  5464( لعام 555العراقي المرقم )

استخدام العنف بشكل خاص تجاه الزوجة انطالقا من فكرة   -أ/ 5/
التاديب  التي تندرج تحت مفهوم االباحة استخداما  للحق ,وهي تعبر عن 

اليد في المجتمع تسود العرف والتق  المرأةنظرة سلطوية للرجل على 
نفسيا وجسديا  المرأةوالتي في حاالت كثيرة تصل إلى الحاق االذى ب

تخفيف الحكم على الشخص الذي يقتل زوجته او احد ,كذلك النص على  
يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات من فاجا  924محارمه في /

فراش واحد  زوجته او احد محارمه في حالة تلبسها بالزنا او وجودها في
مع شريكها فقتلهما في الحال او قتل احدهما او اعتدى عليهما او على 

استعمال  ومنع  احدهما اعتداء افضى الى الموت او الى عاهة مستديمة.
 المرأةحق الدفاع الشرعي ضد من يستفيد من هذا العذر وبالتالي حرمان 

العكس الرجل  من الدفاع عن نفسها وتبرير قتلها قانونا بينما اذا كان
وفاجاته زوجته او احد محارمه فهنا تعاقب بعقوبة القتل العمد الواردة في 

ادرجت ضمن هذا  المرأة.وكثير من الجرائم التي ارتكبت ضد 921م/
الباب حتى تحمي االسر ابنائها بالرغم من براءة الضحية من تهمة 

لمساواة في ا المرأةاعتداء كبير على  وصالنص هالشرف تجاهها.وفي هذ
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التي  وكيانه المعنوي وسالمة جسده امام القانون  وضمان كرامة االنسان
 .الغاء هكذا مواد من القانون العراقيكفلها الدستور ,مما يستوجب 

 
 

ياتي البرلمان العراقي في قمة :المرأةاالجهزة المهتمة بقضايا ثانيا:المؤسسات و
ا من خالل التشريعات التي اصدره العراقية المرأةالهرم المؤسسي المهتم بقضايا 

, الى جانب رئاسة مجلس الوزراء مع عدد من الوزارات  والمشاريع المطروحة
 المعنية ولجانها  وهي:

وهي لجنة برلمانية  3227عام   شكلتتوالطفولة: واألسرة المرأةلجنة  -5

رقابية , تنصب على  العناصر  تقوم بمهام  عدة منها تشريعية وأخرى  ,

 طفال العراقوااألسرة العراقية  والعراقية  المرأةة للمجتمع وهي األساسي

 والعمل وفق  خطة منهجية تتضمن:  

  وتدعم  المرأةإيجاد التشريعات والقوانين التي تخدم
 . لمجتمعفي اوجودها 

  المساهمة في إيجاد الحلول للوضع األمني الذي يعاني
فما بصورة خاصة ,  المرأةعامة و منه العراق بصورة

االختطاف أو االغتصاب أو القتل للنساء  د   عنير
الدواعي واألسباب في ظل غياب القانون الرادع  بشتى

 . , الشك بأنه المهدد األول للمرأة

  العمل على رفع المستوى ألمعاشي للمرأة العراقية وسد
القدرة الشرائية واختالل  النقص الحاصل نتيجة ضعف
افة إلى توقف الكثير من ميزان البيع والشراء , باإلض

 . عن العمل نتيجة الظروف القاسية خارج المنزل النساء

 والخطط التي تساعد على  المساهمة في إيجاد البرامج
 .لتكون قادرة على العمل المرأةتأهيل وتدريب 

 تغيير النظرة الدونية للمرأة في بعض  العمل على
 . أوساط المجتمع لألسف وخصوصا المناطق الريفية

 وبكل الوسائل المتاحة , أي  المرأةلتصدي للعنف ضد ا
 . كان مصدر هذا العنف

  وضع الخطط والبرامج للقضاء على ظاهرة األمية في
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األبجدية فحسب وإنما حتى ما  المجتمع وليس األمية
 . بات يعرف باألمية التكنولوجية أو أمية الحاسوب

 االجتماعية والصحية للنساء الحوامل تركيز الرعاية 
 . أثناء الحمل وبعد الوالدة

  ,المساهمة في توفير الظروف الصحية المناسبة للمرأة
العراقية اليوم من قلة الخدمات  المرأةحيث تعاني 

 الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية, باإلضافة

إلى تلوث البيئة نتيجة مخلفات الحرب ونقص الخدمات 
 .البلدية

 ت والنزيالت في السجون النساء المعتقال متابعة أوضاع
يتناسب  والعمل على توفير الحماية القانونية لهن بما

 .وحقوق اإلنسان , إلعادة تأهيلهن للعودة إلى المجتمع
 
 : المرأةوزارة الدولة لشؤون  -3

إعداد و المرأةأعلنت الوزارة اهتمامها في تعديل القوانين المجحفة تجاه 
ضي بتعديل الفقرة التي تعطي طلب لتقديمه إلى مجلس الوزراء, يق

للمغتصب حق الزواج من الضحية. بعد أن قدمت الوزارة وبالشراكة مع 
وزارة حقوق اإلنسان طلبا لتعديل الفقرة التي تخفف العقوبة عن الزوج 

إطالق حملة وطنية و في حالة قتل زوجته والمعروفة بجرائم الشرف
ة األعراف لمناهضة العنف األسري,والعمل على ضرورة مواجه

والتقاليد البالية التي باتت تمثل عبئا يثقل كاهل المجتمع خاصة تلك التي 
و األطفال, أو التي تقف عائقا أمام  المرأةتشجع ممارسة العنف ضد 

تنفيذ القانون, ودعوة وزارات الدولة والمؤسسات ذات العالقة إلى العمل 
شية في العراق من اجل معالجة ظاهرة العنف األسري التي أصبحت متف

ذلك  أن اآلثار السلبية جراء العنف األسري لم تقتصر على األسرة ذاتها 
بل تعّدتها لتشمل البنية االجتماعية والتي باتت تعاني هي األخرى من 
مشاكل جمة كالتشرد واإلدمان وحاالت الطالق والتأكيد على إن أولى 

ا التي نص بحقوقه المرأةخطوات مواجهة العنف األسري هي تثقيف 
عليها الدستور واالتفاقيات الدولية والتي تعمل وزارة الدولة لشؤون 

انتقاد الدور السلبي و,على إشاعتها والتوعية عليها في المجتمع المرأة
لوسائل اإلعالم التي تكرس األعراف والتقاليد البالية, عبر المسلسالت 
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تلك األعراف  الدرامية وغيرها, ودعت الجميع إلى التركيز على تعديل
 والتي تستغرق عقودا من الزمان للقضاء عليها.

 
دائرة الرعاية االجتماعية للمرأة: تشكلت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم   -  2

وألحقت بمكتب رئيس الوزراء بموجب األمر الديواني المرقم  3222لسنة  372
في  923 ألحقت الدائرة بموجب األمر الديواني المرقم 33/7/3222في  393
بشكل  المرأةبوزارة العمل والشؤون االجتماعية , تعتني الدائرة ب 57/53/3222

بال معيل بشكل خاص من فئات ) األرامل , المطلقات , زوجات  المرأةعام و
المفقودين(حاليًا.. كما وتعني بالقاصرين في حضانة األمهات أعاله,من خالل 

اتب شهرية للنساء من غير برنامجين األول تقديم اإلعانة عن طريق رو
مع األخذ بنظر االعتبار شمول  الموظفات وممن ليس لديهن راتب تقاعدي ,

 سنة باإلعانة أيضا والثاني التأهيل والتدريب . 52القاصرين من األبناء دون سن 
وعدم وجود قوانين تحد  المرأةاستمرار العنف ضد لكن اليزال التحدي كبير فمثال 

البرامج الحكومية الموجهة للقضاء عليه وعدم  ضعفلوطني ومنه على المستوى ا
 -لمكافحة العنف بسبب عقبات فنية  المرأةكفاية االستراتيجية التي اطلقتها وزارة 

ومالية .تردي االوضاع االمنية وتاثير االرهاب له دور  –قلة كوادر الوزارة 
هو تحسين  كبير في ان تكون االولوية ضمن اجندات الحكومة في المعالجة

 االوضاع االمنية والقضاء على االرهاب.

 
  

االقتصادي  المرأةللنهوض بواقع :رابعا/ المطلوب من الحكومة العراقية

 المرأةواالجتماعي والسير وفقا لاللتزامات السبعة  لكفالة مشاركة 

 .  وصنع القراراتالعراقية ومن دون تمييز ورفع قدراتها في بناء السالم 

العراقية  المرأةزيادة ودعم مشاركة  ذلك  عبء االكبر من اجل تحقيقان ال نرى 
يقع على عاتق مجلس النواب العراقي  فله الدور االكبر في معالجة   لبناء السالم

عموما  حاالت الفقر والبطالة واالمية  ورفع المستوى االقتصادي واالجتماعي
الجهات الحكومية واداءها العراقية خاصة ومتابعة تنفيذ  المرأةوبالنسبة الى 

لواجباتها وفقا لما تنص عليه القوانين التي غايتها يجب ان تكون رفاه المواطن 
 العراقي ورفع مستواه المعيشي وصيانة كرامته :فالمطلوب :

التصديق على االتفاقيات التي وقع عليها العراق في باب العمل  -5

ى اتفاقيات ذات وحماية العمال والمساواة في االجور واالنضمام ال
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الصلة بتحسين اوضاع العمل وتفعيل نصوص االتفاقيات التي سبق 

وان صادق عليها العراق بنشر نصوصها في الوقائع العراقية في 

واتفاقية حماية حقوق الطفل  المرأةباب حظر كل اشكال التمييز ضد 

 .5466لعام  والعهدين الدوليين

عمل والضمان االجتماعي  مراجعة القوانين النافذة ذات الصلة بال -3

وقوانين العقوبات وادخال التعديالت عليها او تغييرها بحسب 

مايواجهه العراق من تحوالت غيرت الكثير من نمط الحياة 

االقتصادية واالجتماعية والسياسية وبشكل يتماشى مع المعايير 

 المرأةالدولية. وتالفي الوقوع في فراغ قانوني للحاالت المتعلقة ب

العراقية  المرأةر تشريعات جديدة تبعا لمقتضيات النهوض باصدا -2

ضرورة اقتصاديا واجتماعيا والقضاء على حالة الفقر التي تعانيها و

إصدار تشريع خاص بمكافحة العنف األسري تتوفر فيه المعايير 

الجزاءات الجنائية  يتضمنالدولية  يكفل  حمايتها من العنف االسري  

من  المرأةة, واألحكام التعويضية لحماية وسبل االنتصاف المدني

والغاء النصوص القانونية التي تشجع من العنف جميع أنواع العنف,

 .5464والواردة في قانون العقوبات لعام  المرأةضد 

متابعة استراتيجية التنمية الوطنية التي تنطوي على االهداف  -9

العراقية  أةالمروالوسائل في تنمية المجتمع العراقي والنهوض بواقع 

. 

متابعة اعمال الوزارات ذات الصلة بجوانب التنمية البشرية في  -1

العراق ومراقبة االداء الحكومي  في طريقة تنفيذه للمسؤوليات الملقاة 

 .نافذةقوانين الالعلى عاتقه بموجب الدستور و
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 اخلامتة
 

ا تحقيقه استنادا ان منهج السالم الذي اخذت االمم المتحدة على عاتقه           
, ارتبط بعناصر اساسية البد  5491للمبادىء واالهداف  القائم عليها ميثاقها لعام 

منها لكي يشهد المجتمع الدولي والوطني سالما حقيقيا غير هش مبني على اسس 
متينة تضمن سالما دائما ولكن على اساس مراعاة المنظور الجنساني وهو ما 

جلس االمن ومتطلبات تنفيذها على المستوى اوضحناه من خالل قرارات م
 الوطني للدول التي شهدت نزاعات وترمي الى حلها وبناء السالم فيها واولها

في عملية تسوية النزاعات و االشتراك في مفاوضات حلها  المرأةضمان مشاركة 
وتمكينها من المساعي الحميدة وفي عملية حفظ السالم وبناءه .زيادة تمثيلها على 

مستوى الدولي واالقليمي والوطني و زيادة صانعات القرار من خالل تولي ال
المناصب العامة في الدولة وعلى كافة المستويات الوطنية والمحلية.ضمان حقوقها 
االجتماعية واالقتصادية والثقافية مما يسهم في زيادة النساء في العمل السياسي 

ة القانون واحترامه وحظر وصنع القرار.ان تكون الدولة قائمة على سياد
واالهتمام والجدية في مالحقة مرتكبي العنف ضد  المرأةاالجراءات التمييزية ضد 

وعدم افالتهم من العقاب .تخصيص التمويل الذي يكفل تحقيق المنظور  المرأة
في عمليات حل النزاع واحالل السالم وتولي  المرأةالجنساني لضمان مشاركة 

ضع استراتيجية تتضمن المبادى والعناصر التي ركزت المناصب في الدولة .و
 والسالم واالمن. المرأةعليها قرارات مجلس االمن المعنية ب

بالنسبة للمرأة العراقية التي عرفت بالقوة والجلد في مواجهة اعمال العنف و
واالرهاب واالصرار على المضي في رعاية عائلتها وفي المشاركة السياسية 

كز صنع القرار ,فال زالت تالقيها التحديات التي تفرزها جملة والوصول الى مرا
حالة الفقر التي تعيشها ,وبقاءمن القضايا الرئيسية وهي استمرار العنف القانوني 

العراقية حيث عرف الفقر في العراق بالتانيث بسبب انتشاره بين النساء  المرأة
ث وهو مايؤثر على فرص  اكثر من الذكور.انتشار االمية بنسبة اكبر بين االنا

المهارات التي تمتلكها وعلى فرص العمل امامها وعلى النهوض بها اقتصاديا  
مما يقلل من مشاركتها حتى على المستوى السياسي.انتشار البطالة وبنسب 
مرتفعة لالناث مقارنة بالذكور بالرغم من انهم يدخلون ضمن تصنيف سن العمل 

السياسات المطروحة حاليا للتشغيل غير كافية  ومباشرة النشاط االقتصادي لكن
كما ان نسبة تشغيل الذكور هي اعلى من االناث بسبب التقليد والثقافات 
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وعدم وجود قوانين تحد منه على  المرأةاالجتماعية السائدة.استمرار العنف ضد 
البرامج الحكومية الموجهة للقضاء عليه وعدم كفاية  ضعفالمستوى الوطني و

قلة  -لمكافحة العنف بسبب عقبات فنية  المرأةتيجية التي اطلقتها وزارة االسترا
ومالية .تردي االوضاع االمنية وتاثير االرهاب له دور كبير  –كوادر الوزارة 

في ان تكون االولوية ضمن اجندات الحكومة في المعالجة هو تحسين االوضاع 
في  المرأةومات دقيقة عن االمنية والقضاء على االرهاب.عدم توفر بيانات ومعل

كل الجوانب يولد خلال في اليات المعالجة وحجمها لكي تواجه المشكالت الحقيقية 
.ضعف نظام الحماية االجتماعية للمراة  نظرا لعدم وجود المرأةالتي تواجهها 

تناسب بين نوع الحماية المتاحة ومبلغ الحماية والتضخم وارتفاع االسعار وغالء 
 .العراقية المرأةعراق مع قلة الخدمات االساسية التي تحتاجها المعيشة في ال

لذلك هناك واجب اساسي على عاتق الحكومة العراقية تكون فيه سيادة القانون 
وعلى اساس غير تمييزي وفق استراتيجية واضحة ممكنة التطبيق مع متابعة 

ب الحياة العراقية لضمان مشاركتها في كافة جوان المرأةجدية للنهوض بواقع 
الوطنية وفي احالل السالم ضمن االطار الذي اشار اليه قرار مجلس االمن 

 وذلك من خالل العمل على: 5231
مستقلة بحقيبتها الوزارية بدال من وزارة  المرأةتشكيل وزارة معنية ب -5

التي ترتبط مباشرة برئاسة الوزراء والتخصيص  المرأةالدولة لشؤون 
,مع توسيع دوائر الوزارة في كل محافظة من المالي الذي يمنح من قبله

 المحافظات اسوة بغيرها من الوزارات المستقلة .

التنسيق بين الوزارات في اتاحة فرص عمل على اساس تضمين النوع  -3
االجتماعي والمساواة  في التشغيل على اساس الكفاءة وليس على اساس 

 الثقافة المجتمعية.

العراقية مع تشجيع توسيع نشاط  أةالمروضع برامج حكومية  لتمكين   -2
 .قالمجتمع المدني في هذا السيا

 وتعديلها . المرأةدراسة التشريعات التي التزال تنطوي على التمييز ضد  -9

بكل اشكاله مع انشاء مؤسسات  المرأةوضع تشريع يحظر من العنف ضد  -1
المعنفة واالهتمام بالقضاء للتوعية على مكافحة العنف ضد  المرأةترعى 
 واجهزة الشرطة  . المرأة

رعاية االمومة والصحة االسرية لما لذلك من مردود ايجابي في زيادة  -6
 في سوق العمل وعدم استغاللها اجتماعيا و اقتصاديا. المرأةمشاركة 

تحديد سن الزواج للقضاء على ثقافة الزواج المبكر للفتاة والذي يمنعها  -7
 ي سوق العمل.من التعليم او االستمرار فيه واالنخراط ف
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الريفية من النواحي التعليمية والصحية  المرأةوضع برامج مكثفة للعناية ب -2
ومكانتها  المرأةواالقتصادية  , والتوعية على حقوق االنسان عموما و

 والدور االيجابي لها في نطاق االرياف .
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Abstract 
 

The woman is an essential partner in the process of building 

peace and taking care of activating her participation in the rise 

of her community that is overcoming a conflict, i.e. in a stage 

of post-conflict which matter has come to be a realization of 

the potentials enjoyed by the woman if opportunities shall be 

accorded to her on an equal basis away from discrimination. 

 

In fact, the woman has acquired an important space of the 

nations care as after laying down the convention of the united 

nations in 1945, then an international rule was formulated on 

the basis of which all the international declarations, resolutions 

and statements were launched, i.e. equality between man and 

woman on all the levels without discrimination as woman 

constitutes a basic heart for the life of all of its aspects. Hence, 

and if we are to talk about human rights and protecting the 

same, then no active and integrated protection would be 

achieved unless the woman’s rights shall be protected on the 

basis of equality. As for the impact of the armed conflicts and 

struggles, then the impacts of the same on the community may 

not be thoroughly analyzed regarding the social, economic, 

cultural, political and security aspects unless the impacts of the 

same on woman shall be considered in addition to the 
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violations sustained by her particularly being a woman and 

specially, the sexual violations as well as the impact of 

violence practiced against her in reducing her sharing the 

solving of the dispute and the operations of supporting peace 

as violence leads to challenges resulted from the position of 

the woman during the time of the conflict and thereafter. 

 

However, and to confirm the close relationship between 

woman, peace and development, then the beginnings of the 

twenty first century witnessed a set of the essential resolutions 

issued by the Security Council affiliated with the United 

Nations of which mainly was the resolution No. 1325 issued in 

2000 followed by the resolutions Nos. 1820 and 1888 in 2008 

and the resolution No. 1889 in 2009 which all in all pointed at 

the position of woman and her rights as well as the necessity to 

lay down an international and national strategy to cause her to 

share her protection against the impacts of the conflict and 

participating in solving the same in addition to the peace 

processes. In fact, and by connecting between the said 

resolutions and their provisions, then the position of the Iraqi 

woman does not go beyond the standards laid down by the 

United Nations related to the woman and peace for which the 

question raised here is the actual extent reached by Iraq in 

implementing such standards after giving more than ten years 

passed as from issuing the resolution of the Security Council 

No. 1325 in 2000 and following the disputes witnessed by Iraq 

as well as the efforts aimed at building peace therein shared by 

the Iraqi woman as well as analyzing the position of the Iraqi 

woman from the political, social, cultural and economic 

aspects after which we shall be capable of measuring the 

extent of progress in having Iraq implemented the 
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requirements of the resolution of the Security Council No 

1325. 

 


