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 ١- المقدمة

نحن العراقیة، المرأة بواقع المهتمات العراق وجنوب ووسط كردستان اقلیم من مجموعة نحن               
االصول مختلف ومن واالعراق المكونات مختلف من كوننا من الرغم على واحد بعراق               المؤمنات
نرید اننا على اتفقنا واالعالمیات والحقوقیات والسیاسیات الناشطات من مجموعة نحن             الدینیة،
واالجتماعیة السیاسیة المیادین جمیع في المرأة مشاركة بضرورة مؤمن دیمقراطیًا            نظامًا

 واالقتصادیة.

ووسائل والبرلمان، المدني، المجتمع في المذكرة لهذه واسعة مناقشة في رغبة لدینا ایضًا نحن                
 اإلعالم، ومع المراجع الدینیة كافة، كما نرغب في تطویرها إلى برنامج نسائي سیاسي.

*** 

فقد خاصة، والمرأة العامة الحیاة مجمل على انعكست معقدة سیاسیة بإوضاع العراق یمر               
االجتماعي الواقع تردي ضمنها ومن المتراكمة للمشاكل حلول ایجاد في السیاسیة القوى              اخفقت

 واالقتصادي وسوء االوضاع االمنیة وتدهور الجانب الخدمي .

في جاء ما حسب الدیمقراطیة مبادئ تطبیق في فشلت التغییر بعد العراقیة الحكومة ان اذ                 
تدمیر الى ادى مما المواطنة هویة عن بدًال والطائفیة الفرعیة الهویات اعتماد تم حیث                الدستور
بین والتمییز السیاسیة المحاصصة مبدأ الحاكمة السیاسیة االحزاب انتهجت اذ الوطني،             النسیج
من الكثیر لدى المواطنة روح قتل الى ادى ما غایاتها، لتحقیق وطائفي عرقي اساس على                 المواطنین
واعتصامات احتجاجیة حركات قیام في تجسدت العراقي الشارع في افعال ردود وولد الشعب               افراد
جدیدة تیارات وظهور واحزابها السیاسیة الكتل داخل وانشقاقات التحالفات بعض تشضي الى              اضافة
الظالمیة القوى احتالل تعقیدًا الوضع زاد وقد السلطة، احزاب لسیاسة المعارضة اصوات              وارتفاع
من جماعیة نزوح حمالت نتیجتها كان 2014 العام في العراقیة االراضي ثلث ( االرهابي                (داعش
واقلیمیة خارجیة تدخالت الى ادى العراقیة الدولة ضعف وان سیطرتها، تحت الواقعة              المناطق
الفجوة اتساع نتیجته وكان للصراع مسرحًا وجعلها الداخلیة الساحة في الدول هذه اجندات               وتنفیذ
المرأة وضع على كبیر بشكل اثرت االحداث هذه مجمل ان الحاكمة، والسلطة المواطن               بین

 العراقیة.
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 ٢- وضع المرأة في العراق
 

وتمییز ظلم من تعاني اذ كبیرة, تحدیات المكونات مختلف من العراقیة المرأة تواجه حیث                
تجري تزال فال العراقي، المجتمع على المهیمن الذكوري الفكر سیطرة تحت تعیش هي و                واضطهاد
الخاطئ والفهم والتقالید العادات منظومة الى معظمها تعود عنیفة وممارسات تعسفیة اجراءات              بحقها
تفرض اخذت التي االسالمیة االحزاب سیطرة بعد القوانین، من اعلى اصبحت بدورها التي               للدین
ادیولوجیا من جزء واصبحت فقهیة بنصوص وتدعمها المرأة على نفسها من والقوانیین              الشرائع
السیاسیة الحیاة في الكافیة المشاركة عن لتمنعها بالرجل، مساواتها وعدم المرأة تمییز              سیاسة
دینیًا طابع یتخذ االحداث ساحة عن العراقیة المرأة تغییب فأن االقتصادیة، الحیاة وحتى               واالجتماعیة
في دورها تحصر التي الضیقة النظرة هذه المرأة على حكمت فقد احیانًا، عشائري عرفي                وطابع
دور من حدت التي العراقي المجتمع في واالجتماعیة الثقافیة الخلفیة نتیجة فقط االسرة شؤون                ادارة
الدولیة سیداو اتفاقیة في عضو العراق ان الرغم فعلى والحرام، الحالل مسمى تحت المرأة                واحالم
هنالك یزال فال الدولیة, التزاماته مع الوطنیة التشریعات یوائم لم انه اال المرأة ضد التمییز                 لمناهضة
العراقیة المرأة عانت فقد العراقي، المجتمع في والمرأة الرجل بین المساواة ثقافة في كبیر                نقص

 الویالت بسبب التغیرات التي طالت الحیاة االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة.

2014 العام في العراقیة المحافظات بعض على االرهابي داعش تنظیم سیطرة سنوات ففي               
تعرضن فقد االنساني، الضمیر تخدش التي الجرائم افظع العراقیة المرأة عانت سنوات, ثالث               ولمدة
مشددة قیود الى عامة بصورة النساء تعرضت فقد اطفالهن وقتل الجنسي واالغتصاب والشراء               للبیع
محرم وبصحبة النقاب ارتداء بعد اال بالخروج لهن یسمح فال الشخصیة وحریتهن لباسهن               على
الجرائم ابشع الى خاصة بصورة االیزیدیة المرأة وعانت العامة، الحیاة عن عزلهن الى ادى ما                 وهذا
وسبي بجثثهن، والتمثیل السن كبار وقتل منهن االالف اختطاف تم حیث جمعاء االنسانیة تطال                التي

 الشابات والقاصرات واغتصابهن وبیعهن جواري في سوق النخاسة.

اعینهن امام وابائهن وازواجهن اوالدهن قتل مناظر ابشع ومشاهدة النزوح ویالت             وعانت
كدروع بالسن الكبیرات النساء واستخدام مظلم مصیر الى بناتهن واختطاف داعش، تنظیم قبل               من

 بشریة، وفرض الذل واالهانة علیهن.

الذي واالرهاب عنها الناتج والحصار الحروب نتیجة واجهن فقد المناطق باقي في اماالنساء               
الى الفاقدات االرامل النساء من كبیرة اعداد افرزت مضاعف ثمن بدفع العراق له               تعرض
الثقافة هیمنة نتیجة العمل فرص توافر قلة مع واطفالهن، عوائلهن اعالة من تمكنهن التي                المؤهالت
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وظهور الدولة سلطة غیاب وكذلك بالذات الجنوبیة المناطق وفي العراقي المجتمع في              الذكوریة
 االعراف العشائریة .

بالمستوى یكن لم البرلمان في دورها فأن وجور ظلم من المرأة عانته ما كل                ورغم
  المطلوب, فوجود المرأة في الغالب هو شغل مقاعد وفق ارادات سیاسیة وحزبیة.

ما وفق الحقیقي استحقاقها تأخذ ولم الطائفیة المحاصصة عبر رشحت البرلمانیة             فالمرأة
التي والتحوالت االحداث وجود فرغم شكلیًا، تمثیًال كان اذ قیادیة, وقدرات مؤهالت من               تملكه
تكون ما اشبه نراها فیها ممیز دور القیادیة المرأة تلعب ان یجب التي العراقیة الساحة على                  طرأت
لتغییر السیاسیة االحزاب قبل من النسویة للمبادرات دعم یوجد فال القرار, صنع مواقع عن                مغیبة
یعملن البرلمانیات بعض نرى حین في الحقیقي، دورها اخذ في القیادیة المرأة ومساعدة               الوضع
وهنالك حقوقها، المرأة تسلب متعسفة قوانین بتشریع ویطالبن وتطلعاتها المرأة حقوق من              بالضد
ومن والتقالید، للعادات معارضتها بحجة االماكن بعض في المرأة عمل ترفض من اخرى               اصوات
الى ووالئها طاعتها وجوب هو البرلمانیة المرأة على المحاصصة سیاسة واقع فرضها التي               المشاكل
تنته ولم السیاسیة، والكتل االحزاب رؤساء سلطة تحت جعلها الذي االمر لها المنتمیة               االحزاب
ظل في له تتعرض الذي والقتل االعتقاالت لتشمل امتدت وانما الحد هذا الى العراقیة المرأة                 معاناة
لتحصنها االمني االستقرار هو اطیافها بمختلف المراة هاجس جعل ، السائدة االمنیة              الظروف

  وتؤمن لها والسرتها الحیاة المطمئنة.

1959 لسنة 188 رقم الشخصیة االحوال قانون تعدیل مشروع هو الصریحة االنتهاكات ابشع               ومن
ماقبل الى التشریع بوضع یرجع كونه لطفولتها, وغصب المرأة لحقوق لوضع انتكاسة اصبح               الذي
االفتاء حق یعطي التاریخ هذا قبل الوضع كان اذ ,1959 عام الشخصیة االحوال قانون                تشریع
فكان السنیة, االحوال ومحكمة الشیعیة, االحوال محكمة الى الشخصیة االحوال دعاوى في              والفصل

  الوضع مربك لكثرة الفتوى وتشعب االجتهادات الفقهیة.

الزواج اهلیة سن سیكون اذ موحد وغیر ثابت غیر هو التعدیل لمشروع وفقًا الزواج اهلیة فأن                  
الدین رجال هم للزواج االهلیة سن یقرر من وانما النافذة، الحالیة القوانین وفق ثابت هو كما                  لیس
ان سنة، عشر ثالثة الى ذهب االخر والقسم سنوات التسع الى ذهب منهم فقسم مذهبه حسب                  كًال
من الن القانون ضعف الى ستؤدي الدینیة للمرجعیات الفتاوى وتشعب القضائیة االحكام              تشعب
التعدیل, مشروع في موجود غیر وهذا وملزمة مجردة, عامة, تكون ان هو القانونیة القاعدة                صفات
المواد اهم من هي التي الدستور من 41 المادة هو التعدیل لمشروع الدستوري االستناد ان ننسى                  وال
وعدم المحكمة خارج الزواج تجرم التي المادة یلغي فأنه ذلك كل الى اضافة الدستوریة,                الخالفیة
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لكافة اضاعة وهو الفوضى سیحدث الدین رجل عند المحكمة خارج الزواج فأباحة المخالف,               معاقبة
 حقوق المرأة.

 

 ٣- اهداف مذكرة برنامج تمكین حقوق المرأة
 

صیاغة یعدن "النساء برنامج تنفیذ على العمل بتنسیق elbarlament البارالمنت منظمة             قامت
واكادیمیات وسیاسیات برلمانیات فیه تشارك المرأة. حقوق تحقیق إلى یهدف الذي             العراق"
هذه وكتبن مختلفة، أثنیة ومنتمیات مختلفة مناطق من عراقیة وناشطات وإعالمیات             وحقوقیات

  المذكرة بصورة مشتركة.

 االهداف ال  عامة

 ان األهداف المرجوة من هذه المذكرة هي:

المجتمع● وناشطي السیاسیة وصانعي المشرعین قبل من استخدامه یتم مرجعًا تشكل             ان
 المدني.

تساعد● أسس من تحمله ما وفق للتعامل الدعوة خالل من السیاسیات تطویر في               المساعدة
 المرأة على النهوض بواقعها وتعزز من دورها في المجتمع.

برامج● اعداد طریق عن السیاسیة للمشاركة النساء یخدم بما المدني المجتمع دور              دعم
توحید مع النساء، لتأهیل تدریبیة دورات واعداد المرأة تمكین خالل من المستدامة              التنمیة
السیاسیة المشاركة في النساء قدرات لتعزیز العراق مستوى على النسوي الحراك             جهود

 والتفاوض وبناء السالم.

  االهداف الفرعیة

 ان ابرز االهداف الفرعیة من هذه المذكرة هي:

وعملیَا● نظریًا المرأة تثقیف الجل والناشطات السیاسیات قبل من مشتركة وطنیة خطة              اقامة
. 

 ایصال رسائل السالم والتعایش السلمي بین مختلف مكونات المجتمع العراقي.●

مع● واالقتصادیة االجتماعیة التنمیة تحقیق الى الساعیة المؤسسات قدرات بناء في             المساهمة
 التركیز على مكافحة العنف القائم على النوع االجتماعي وتعزیز حقوق االنسان .

 تفعیل دور االعالم االیجابي في دعم النساء القیادیات من خارج الكوتا.●
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المكونات● مختلف ومن العراق وداخل خارج في العراقیات القیادیات النساء من لوبي              تكوین
 واالختصاصات.

 االنخراط الفعلي في الحیاة السیاسیة للمرأة ولیس الشكلي او الصوري فقط .●

 

 ٤- المستهدفون من المذكرة
 المستهدفون من مذكرة برنامج التمكین الحقوقي للمرأة هم:-

 البرلمان والحكومة االتحادیة.●

 منظمات مجتمع المدني.●

 االتحادات والجمعیات الثقافیة.●

 نساء ناشطات.●

 االعالم.●
 المذاهب الدینیة كافة.●
 منظمات  دولیة.●

 

 ٥- لمحة عن برنامج تمكین حقوق المرأة
 

مجموعة مع elbarlament االلمانیة البارالمنت منظمة بأدارة المرأة حقوق تمكین برنامج             عمل
وقومیات مناطق مختلف من والناشطات واالعالمیات والحقوقیات واالكادیمیات السیاسیات           من

 وأثنیات العراق.

 وقد تضمن البرنامج عدة محاور هي:

 محور السالم والحوار:1.

الحقائق في یتجلى الذي األمر الراهنة، السالم صنع عملیات من مغیبة وتكون كانت المرأة إن                 
  التالیة:

 افتقار مشاركة المرأة في اللجان االستشاریة.●

 افتقار مشاركة المرأة في لجان السالم.●
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  افتقار نسبة نجاح المرأة في اللجان النسویة الموجودة.●
  

 وقمنا بتحدید اسباب تغییب المرأة عن المشاركة في صنع السالم كاآلتي:

  نقص التعلیم، نظرًا الرتفاع معدالت األمیة●
  العائلة●
 ترسیخ النظام القبلي(العشائري)●

 ثقافة المجتمع●

 نقص في وعي المرأة حول اهمیة  دورها.●

 تسلط الرجل بسبب ضعف المرأة االقتصادي.●

 نقص في التواصل والتنسیق بین النساء.●

          الحلول التي تم طرحها الجل تفعیل دور المرأة في عملیة صنع السالم:

 رفع نسبة مشاركة المرأة الى 25% في رئاسة اللجان.●

 رفع نسبة تمثیل المرأة الى 25% في الحكومة التنفیذیة.●

 رفع نسبة تمثیل المرأة الى 25%في هیئة مجلس النواب ورئاسة الجمهوریة.●

 رفع نسبة المرأة في قیادة االحزاب السیاسیة الحاكمة الى %30.●

 رفع المرأة الى مناصب القیادة في المجال االكادیمي والمؤسساتي.●

 قیام المرأة بدور التمثیل في مؤسسات المجتمع المدني، والمجال االكادیمي والبرلمان.●

 تدریب مكثف للمرأة للقیام بالدور القیادي بعید عن تسلط رجال االحزاب.●

 

 محور هیكلة الدولة والفیدرالیة:2.

في مذكور ما بحسب الدیمقراطیة مبأدئ تطبیق في تتوفق لم التغییر بعد من العراقیة الحكومة                 ان
مما والوطن المواطنة هویة عن بدًال والطائفیة الفرعیة الهویات اعتماد تم حیث العراقي               الدستور
طریق الحاكمة السیاسیة االحزاب سلكت فقد العراق. في الوطني النسیج تدمیر الى بدوره               ادى
على عمل ما وهذا واقلیمة، وطائفیة دینیة أسس على المواطنین بین والتمییز السیاسیة               المحاصصة

  قتل روح المواطنة لدى الكثیر من افراد الشعب. یعاني العراق من أزمة بنیویة أدت إلى:

  توتر داخلي●
  تفاقم الطائفیة●

 الصراع بین الحكومة االتحادیة واالقلیم.●
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 فشل في التعایش السلمي بین فئات المجتمع.●

  

   نحدد اسباب االزمة التالیة:

 استشراء الفساد .●

 بناء الدولة وفق المحاصصة السیاسیة .●

 تعدد الوالء الخارجي داخل العراق.●

 عدم جدیة السلطات الحاكمة في وضع حلول مناسبة لالزمة.●

 ضعف االجهزة الرقابیة في اداء دورها .●

 عدم تطبیق مبدأ الفصل بین السلطات .●

 فقدان الثقة في السلطة القضائیة.●

 ناقشنا الحلول التالیة:

 بناء دولة المؤسسات المعتمدة على القانون.●

 إنشاء حوارات بین مكونات الشعب الجل اعادة التقارب والتفاهم.●

 احترام الهویة الوطنیة ووجوب احترام االخر.●

 االعتماد على الكفاءات الوطنیة لحل االزمات.●

 اجراء انتخابات بشكل نزیه وبعید عن التحزبیة والمحاصصة.●

 رفع الوعي الثقافي لدى عامة الشعب بحقوقه السیاسیة واالقتصادیة وعلى كافة المستویات.●

 فصل المؤسسات الدینیة عن المؤسسات الحكومیة.●

 تفعیل دور المؤسسات الرقابیة بالدولة.●

 تفعیل دور المنظمات المجتمعیة في ادارة الدولة.●

 

 محور المساواة بین الجنسین: العنف ضد المرأة وقانون االحوال الشخصیة :3.

 حیث تواجه المرأة العراقیة من مختلف المكونات تحدیات كبیرة, اذ تعاني من ظلم وتمییز
 واضطهاد، وهي تعیش تحت سیطرة الفكر الذكوري المهیمن على المجتمع العراقي، فال تزال

 تجري بحقها اجراءات تعسفیة وممارسات عنیفة تعود معظمها الى منظومة العادات والتقالید والفهم
 الخاطئ للدین التي بدورها اصبحت اعلى من القوانین، بعد سیطرة االحزاب االسالمیة التي اخذت

 تفرض الشرائع والقوانیین من نفسها على المرأة وتدعمها بنصوص فقهیة واصبحت جزء من
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 ادیولوجیا سیاسة تمییز المرأة وعدم مساواتها بالرجل، لتمنعها عن المشاركة الكافیة في الحیاة
 السیاسیة واالجتماعیة وحتى الحیاة االقتصادیة.

قانون وجود عدم من تنتج ال المشاكل فبعض بمفردها، مسألة كل الى النظر ض  رورة نؤكد                 
تهدف دینیة قوة هنالك انه باالضافة اجتماعیة/ثقافیة، وممارسات القوانین تطبیق عدم الى تعود               وانما
السن بخفض 1959م لسنة 188 العراقي الشخصیة االحوال قانون تغییر الى عدیدة سنوات               منذ

 االدنى للزواج الى عمر التسع سنوات.

في وانما ومضمونها القوانین وجود في النقص في المشكلة تكمن ال كثیرة أحوال في انه فنرى                  
 عدم تطبیق القوانین الموجودة.

     فالمشاكل التي یعاني منها المجتمع العراقي في الوقت الحاضر وبالذات بعد سیطرة داعش هي:

 نسب الطفل مجهول االب●

 تعدد الزوجات●

 السن االدنى للزواج●

 بعض الفقرات من قانون االحوال الشخصیة العراقي 188لسنة 1959م●

 االتجار بالبشر●

  اصدار قوانین جدیدة●

 إننا نعتبر الخطوات التشریعیة التالیة أمرًا ال غنى عنه:

 رفع/الحفاظ على سن الزواج الى/بـ 18 سنة في العراق عمومًا.●

 معاقبة رجال الدین الذین یعملون عقد زواج للقاصرات خارج المحكمة .●

اقلیم● شروط في اسوٌة الثاني بالزواج یرغب الذي الرجل على صارمة شروط              فرض
 كردستان.

 یتم بموجب القانون نسب الطفل الى االم في حالة االطفال مجهولي النسب.●

 تعدیل القانون فیما یخص جریمة االتجار بالبشر .●

 البقاء على قانون االحوال الشخصیة وتعدیل ما یأتي:●

 
الزوجة▪ تأدیب حق الرجل تمنح التي العقوبات لقانون 41 المادة من 1 الفقرة               تعدیل

 واالطفال.

تزوج▪ اذا العقوبة من المغتصب اعفاء على تنص التي العقوبات لقانون 398 المادة               حذف
 المغتصبة.

 تعدیل المادة التي تنص على خفض العقوبة بحق مرتكبي جرائم الشرف.▪
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 منع تعدد الزوجات.▪

 تفعیل قانون رعایة الطفل، االعتراف بحقوق االطفال مجهولي النسب.▪

 تعدیل فقرات قانون المیراث فیما یتعلق بالمرأة.▪

 تعدیل المادة التي تخص االجهاض .▪

  

      وعالوة على ذلك نقترح انه یجب ان یتم اصدار قوانین جدیدة فیما یتعلق:

 تشریع قانون مناهضة العنف االسري .●

  إیجاد مآو نساء وضمان أمانة النساء الفاقدات الحمایة من عائلتهن .●
 تفعیل القرار 13, 25 فیما یخص اعادة تأهیل المرأة المعنفة .●

 تعدیل المادة 418 من قانون العقوبات .●

 تعدیل المادة 409 فیما یخص جرائم الشرف .●

 االتجار بالبشر●
 
 

 المشاركة السیاسیة للمرأة4.

 
 یختلف مقدار تأثیر األوضاع السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة السائدة في العراق والعالقات بین
 مكونات المجتمع على المناطق المختلفة للعراق. فإن لالنتخابات القادمة دور مهم جدًا في تحسین
 وضع المرأة العراقیة. إننا بصفتنا نساء ناشطات سیاسیًا في البرلمان والمجتمع المدني نرغب في

 تحسین حقوق المرأة. ولهذا الغرض نرید صیاغة برنامج سیاسي لالنتخابات البرلمانیة والعمل على
 تعزیز امكانیات التعاون بین المجتمع المدني والبرلمان، وذلك تحدیدًا حول موضوع حقوق المرأة،

 ومن أجل إصدار قانون یمنع العنف االسري. ویعد التشابك بین البرلمانیات ومطلب الناشطات
 بتقویة هذه الشبكة جزئًا هامًا لهذه المبادرة. كما یعتبر تناول وضع المرأة االیزیدیة والجرائم العنیفة
 التي ارتكبها تنظیم داعش اإلرهابي في حقها، باإلضافة إلى دور الشباب وحاالتهم في المحافظات

  المختلفة مهامًا أساسیة یجب أن یتولى البرلمان إنجازها خالل الدورة البرلمانیة القادمة.
 

 یتطلب ذلك العمل الحازم على تنفیذ المهام التالي:

 حاجة العراق للخالص من المحاصصة التي هي رأس الفساد في العراق .▪

 حاجة العراق الى دور المرأة كونها لم تأخذ دورها رغم المحاوالت القائمة.▪

 تغییر المفوضیة العلیا لالنتخابات كونها بینت على نفس نهج المفوضیة السابقة.▪
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العراقي▪ القانون بتغییر للمطالبة الدولیة المنظمات مساعدة خالل من جدیدة قوانین             تشریع
 كونه اول مطب للخراب في العراق.

 

 ٦- التوصیات :
عن▪ تقل ال فیه الكوتا نسبة تكون ان بشرط االجازة منح یتم بحیث االحزاب قانون                 تعدیل

 25% النه یعد خطوة ایجابیة في طریق تحقیق المساواة بین الجنسین.

والسلك▪ والوزارات الثالث الرئاسیة المناصب في المرأة مشاركة في الكتل            الزام
 الدبلوماسي.

 ادخال المرأة البرلمانیة في لجنة الدفاع االمني.▪

  الزام البرلمان بنسبة ال تقل عن 25% في▪
الوطني▪ الصعید على السالم وحل النزاعات بحل الخاصة المفاوضات لجان في المرأة              تمثیل

 واالقلیمي والدولي .

حاجة▪ دون االنتخابي االستحقاق على الحصول حالة في النساء تمثیل بنسبة المساس              عدم
 الكوتا.

 تدریب السیاسیات والناشطات على المفاوضات والعمل السیاسي.▪

 تدریب منظمات المجتمع المدني على مراقبة االتخابات.▪

 إدراج نساء ورجال بإنصاف في قوائم المرشحین.▪

الثقافي▪ والتبادل السیاسي للتشابك مهمة الدولي الصعید على واللقاءات الرحالت            تكون
  واالجتماعي.

 

 * * * 
www.womenthinkiraqanew.org 
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