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Abstract: 

In any country, development cannot be achieved without the 

involvement of women, who represent the present and the future. 

Ensure their participation in decision-making at all levels, and 

maintain their value and capabilities and harmony through the 

strategy of sustainable development in building a society that 

guarantees gender rights and achieve the highest degree of social 

inclusion. In Iraq, since 3002 the situation of Iraqi Women’s is 

retreated significantly although the Iraqi government has made an 

expansion to equilibriums between the two ganders. In 2005, the 

Iraqi constitution for Women a lot of rights without discrimination 

on the basic of gender.  Give her own right, education, health care, 

economic participation, her right to security and freedom. and 

achieve political participation, then, Empowering Women not be 

achieved by laws and legislation, so the national responsibility  on 

administrators and academies  to ensure its participation in decision 

– making and enabled at all the base and ensures the unisex equal 

rights, and achieve social integration. Therefore, the research was 

prepared by identifying the reality of Iraqi women and identifying the 

environment that caused the suppression of its effectiveness and its 

impact on the various aspects of life and its impact on their 

empowerment. 

Keyword: Development, Empowerment, Sustainable Development, 

Social Inclusion. 
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ات ي  مؤشر
ن
ن المرأة العراقية ف  2017الوطنية لعام  التنميةخطة تمكي 

 
 2 سحر طارق محمود

 

 ملخص

مغيبة عن تحقيق طاقة جعلها ي إجتماعيا وإقتصاديا وسياسيا وتهميشهاقصائها ؤ كله لذإ فان إلبلدإلمرأة تأري    خ تمثل 

ي إلعرإق ترإجع وضع إلمرأة إلعرإقية بشكل كبير منذ عام  .إلتنمية
ما بوسعها بذلت إلحكومة إلعرإقية  نأ، رغم 2003وف 

ي لعام  .لمعالجة عدم إلمساوإة بير  إلجنسير  
ضمن للمرأة إلكثير من إلحقوق دون تميير  عىل  2005وأن إلدستور إلعرإف 

ي 
ي إلتعليم وإلرعاية إلصحية وإلمشاركة إإلقتصادية وحقها ف 

. فقد كفل لها حق إلتملك وحقها ف  أساس إلنوع إإلجتماعي

لك فأن مشكلة تمكير  إلمرأة إل لذ لمناصب إلقياديةها إوضمن لها إلمشاركة إلسياسية وتبؤ إلحياة وإألمن وإلحرية، 

يعات فقطي ي مجتمعاتها، .حققها إلقوإنير  وإلتشر
إفا بدورها عىل إلصعيد إلعالمي ومساهماتها ف   إلمسؤولية تحتم  وأعي 

ي كافة إألصعدة، عىل إلمسؤولير  وإألكاديميير    ةإلوطني
ي صنع إلقرإرف 

 قيمتها عىل وإلحفاظ تمكينها وضمان مشاركتها ف 

إتيجية إلتنمية عي   وإلتناغم وقدرإتها ي  إلمستدإمة إسي 
 وتحقيق أعىل للجنسير  حقوق متساوية يضمن مجتمع بناء ف 

ي ثالث مباحث إلبحث تم إعدإد فقد لذإ  .إإلجتماعي  إإلدماج درجات
خالل إلتعرف عىل وإقع إلمرأة إلعرإقية من و  ف 

ي  إلبيئةوتحديد 
ي   تسببتإلت 

ي  كبت فاعليتها ف 
ها عىل  ةجوإنب إلحيامختلف وما آلت إليه ف  خالل ومن  ،ها تمكينوتأثير

ي  إألستنتاجات وإلتوصياتإىل  توصلنا  إلبحث
 .إلمرأة  لرفع مستوى تمكير   رتئينا تسليط إلضوء عليهاؤإلت 

، إلتنم :الكلمات المفتاحية  .ية إلمستدإمة، إإلدماج إإلجتماعإلتنمية، إلتمكير 

 

 ـة : مقدم

إتتغإل من إلعديد ؤحدإث عىل قادرة أنهاعىل مدى وإسع  إلعرإقية إلمرأة أثبتت   أكي   إذ إنها يجابيةؤل إ جتماعيةؤل إ ير
ً
وعيا

ي إلعمل
إما ف   إلن بحاجة أن إلمرأة  ومثلما أرستها، أفرإد لصالح عملها عائدإت وتوجيه وإإلقتصادي إإلجتماعي  وإلي  

ي  إلفرص من إلعادل نصيبها عىل تحصل
تعظيم  إلحاجة  لعملها، وإن بأمس فان إإلقتصاد ،إإلقتصادي إلميدإن ف 

  يتطلب عملها  مكاسب
ً
ي  همسي وإلعدإلة إلكفاءة من عالية درجة عىل إقتصادإ

  .عملها عائدإت تعظيم ف 

ي إلمجتمعات
 بعدم عدإلة إلنظم وإلقوإنير  ف 

ً
إفا ي  إلتاريخية ومساهماتها إلعالمي  إلصعيد عىل إلمرأة بدور وإعي 

إل  وإلت 

ي  تؤثر تزإل
ي مقدمة بير  إلجنسير   وإلعدإلة إلمرأة قضايا وضعت   2030للعام  إلمستدإمة إلتنمية أجندة فإن ،ا حياته ف 

 ف 

 بير   وإلمساوإة بشكل مبارسر لتمكينها إلتنمية مستوى مع ورفاهيتها إلمرأة وضع بير   وربطت إلمستدإمة إلتنمية مفاهيم

 .إلجنسير  

 

 

 

                                                             
Sahar_alraheem@yahoo.com .العراق ،جامعة بغداد  ، د،  2  
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  :  Research Methodمنهجية البحث 

   : Research impotentأهمية البحث  أوآل : 

ي 
ي تحقيق  تكمن أهمية إلبحث ف 

ي تسهم ف 
ي إلمجاإلت إإلجتماعية وإإلقتصادية وإلسياسية وإلت 

ورة تمكير  إلمرأة ف  ض 

 .إإلقتصادي وإستقرإرها إإلجتماعي  إإلستغالل إألمثل للموإرد وتحقيق إستقاللها 

 
 
 :  مشكلة البحث: ثانيا

ي إلمجتمع و إلمرأة ن أحيث 
، لذإ فان تهميشها وإبعادها عن إلنشاط إإلقتصادي نصف إلمجتمعتشكل عنرصإ مهما ف 

ي صنع  معطال عن إلعطاءوإإلجتماعي وإلسياخي يخلق منها عنرصإ 
مما يدعو إىل تمكينها وضمان مشاركتها بفاعلية ف 

 .هية إلمجتمعة بما يخدم ويحقق رفاإلقرإرإت إإلقتصادية وإإلجتماعية وإلسياسي

 
 
 : فرضيات البحث : ثالثا

ي تقلدها مرإكز  ا قتصادييتحقق إإل من خالل إستقاللها إ لنن تمكير  إلمرأة إقتصاديا وإجتماعيا وسياسيا أ
صناعة وف 

 .بشكل سليم  طاقاتها إستغالل من الرجل يعيق بعدم مساوإتها إن  إذ  .سوإءمع إلرجل عىل حد إلقرإر جنبا إىل جنب 

 
 
 هدف البحث :  : رابعا

إت إلنوع إإلجتماعي و و إلعرإقية إلنهوض بوإقع إلمرأة  .1 تحسير  حياتها إألقتصادية تمكينها من خالل مؤرسر

ي صنع إلقرإر وإإلجتماعية 
ي عملية إلتنمية وإلقيادة وف 

 .وإلحياة إلسياسية وإإلقتصاديةوتفعيل دورها ف 

ي إلموإرد إإلقتصادية  إلمرأة ضد إلتميير   أشكال عىل إلقضاء .2
ي إلعمل ومنحها حقوقا متساوية ف 

وتكافؤ إلفرص ف 

ي إلعرإق
ي  وإلتعليم وإلرعاية إلصحية من إألسس إلالزمة لتحقيق إلتنمية ف 

ي حق إلملكية وإلترصف ف 
وف 

 للقوإنير  إلوطنية. 
ً
إث وفقا ي وإلممتلكات وإلمير

 إألرإذ 

ي إلنهوض بوإقع إلمرأة وتحسير  حياتها إألقتصادية  .3
 ضد إلعنف أوجه عىل إلقضاءوإإلجتماعية وتوعيتها ف 

عىل خدمات  ها ضمان حصولو  ،زوإج إلمبكر وإلزوإج إلقشيوإل جنسيا بهن وإستغاللهن اؤلتجارك إلمرأة

ي عملية إلتنمية إلصحة إلجنسية وإؤلنجابية 
ي عليه  تم إإلتفاقعىل نحو وتفعيل دورها ف 

برنامج عمل إلمؤتمر  ف 

ي ثقافة إلتميير  ضد إلمرأة ،وإخفاء إلفجوة بينها وبير  إلرجلوإلتنمية إلدوىلي للسكان 
إت نوعية ف   .وإحدإث تغير

 

 
 
     Research Manner :     سلوب البحثأ: خامسا

ية إلمحلية وإلعربية وإلعالمية ي تناولت قضايا ؤ ،إعتمد إلباحث تقارير إلتنمية إلبشر
ضافة إىل إلبحوث وإلدرإسات إلت 

ي تعرضت لهإلمرأة 
ي  ا وإلتحديات إإلجتماعية إلت 

ي حالت دون تمكينها ومساهمتها ف 
 . إلتنمية إلوطنيةألزمان طويلة وإلت 

                                                       The first topicالمبحث األول  : 
ي تناولها إلبحث: 

 بعض إلمفاهيم إلت 

 لتنمية : ا (1-1)

ي توفير 
ي إلحصول عىل فرص متكافئة لتحقيق مجتمع أفضل وتوزي    ع إلموإرد إأل وسائل و إلتعت 

ساليب لكال إلجنسير  ف 

وإت بير  
 .بشكل عادلإلمجتمع فئات مختلف  وإلي 
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ن   ) (: 1-2)  : ( Empowermentالتمكي 

ي إلمجتمعات إلمعاضة Empowerment Women's  ؤىل تقوية إلمرأة تمكير  إلمرأة يشير مصطلح
ي مجاإلت إلتنمية   ف 

ف 

ي صنع جل إأل  إلقوة ،هو  إلتمكير   بمعت  إن .وإإلقتصاد
عطاء إلجهود وإ ، ومنهم من عرفه بتعزيزقرإر تخاذ ؤ و ألمشاركة ف 

ي بمعت  إخر إن  .إذ إن إمتالك إلفرد إلسلطة يجعله عنرصإ فعاآلإلعاملير  إلسلطة للقيام بوظائفهم 
 توفير  تمكير  إلمرأة ف 

ي  وإلمشاركة وإلمادية إلوسائل إلتعليمية وإلثقافية
ي  وإلتحكمومنحها إلحرية وإلثقة  إلقرإر إتخاذ ف 

عد  وقد  .إلموإرد ف 

ي إلعدإلة إإلجتماعية و إلبنك إلدوىلي تمكير  إلمرأة من إهم عناض تحقيق إلتنمية 
ي إلمجتمعاتف 

 .محاربة إلفقر ف 

 المستدامةالتنمية (: 1-3)
بقضايا إلبيئة وإلقضايا إإلجتماعية للسكان مثل " إلمأوى وسبل إلعيش وإلعادإت وإلتقاليد إلتنمية إلمستدإمة تتمثل 

ي نهج متكامل  .، وقضايا إإلستثمار وإإلقتصاد"وإلثقافات
يجاد خطط  ؤل بعبارة أخرى هي عبارة عن خطة متكاملة ف 

 .ز حقوق إإلنسان متساويةإقتصادية بيئية إجتماعية، تهدف إىل محاربة إلفقر وتعزي

 خطة التنمية الوطنية: (:1-4)

ي  مختلفة زمنية مرحلة إلتنمية إلوطنية خطة تمثل 
ة ف   سياسية باستحكامات وضوإبط متأثرة إلتنموي إلتخطيط مسير

ي  وفلسفتها إلتنموية إلخطة أهدإف صياغة تطلب مما وإجتماعية وإقتصادية ومالية
 وإلمسار إإلقتصادية إؤلدإرة ف 

ي  مرحلة إىل آلوصو  بضوإبطها ويعمل لتلك إإلستحكامات يستجيب ؤطار ضمن إلتنموي
 .وإإلنطالق إلتعاف 

 

ي  : 
  The Second topicالمبحث الثانن

ن المرأة :  ي لتمكي 
 أوآل: المرجع التأريخن

ي مجاإلت إلتنمية تزإيد إإلهتمام إلدوىلي بقضية تمكير  إلمرأة 
ي ف 

ورة ؤدماجها ف  عمليات إلتنمية، منذ بشكل وإضح وض 

ي إلمكسيك
ي عام   إلمؤتمر إلدوىلي إألول للمرأة ف 

  1975 ف 

طت فيه  . وقد إشي  ي ي عام  إلوكاإلت إلدولية إلمانحة تطبيق برإمج ترتكز عىل دور إلمرأة إإلنتاج 
ي كوبنهاكن ف 

 ،1980ثم ف 

ي عام  وب  ي نير
ج للتنمية ، 1985فالمؤتمر إلثالث ف  ي عام ثم مؤتمر جوهانسبير

ومؤتمر إلقاهرة  ،1992إلمستدإمة ف 

ي عام 
 ومؤتمر في، 1994للسكان وإلتنمية ف 

 
ي نفس إلعام ن

ي عام ا عن حقوق إلمرأة ف 
إ   1995ثم مؤتمر كوبنهاكن ف  وإخير

ي بكير  
ي نتائج إلمؤتمر إلدوىلي إلرإبع للمرأة ف 

 ف 
ً
هدف بإذ أكدت توصيات إلمؤتمر عىل تمكير  إلمرأة  1995بدى وإضحا

ي تعزيز ثقتها بقدرإتها إلذإتية، وقيمتها 
ي تضمن و  إلمجتمع. ف 

إعطت حق  25و  22إلمادتان  2005عام إلدستور إلعرإف 

 إذ ذلك،  2014 و 2011 لعامي  خطة إلتنمية إلوطنية وتجاوزتإلجنس أو إلعرق أو إللغة أو إلدين  وفقإلعمل دون تميير  

ي مع هذه إإلتفاقيات  تذلك تضارب ورغم ،دعت ؤىل توسيع تمكير  إلمرأة
ي إلوطت 

رغم إلمؤتمرإت ، و إؤلطار إلقانوب 

ي نادت بحقوق إلمرأة نجد 
ي  ا ملموس ترإجعا إلدولية إلت 

ي للمرأة ف 
إلمجال مختلف إلمجاإلت وعىل وجه إلخصوص ف 

ي إلسائد، 
إث إلفكري وإلثقاف  ، وذلك بسبب إلمير رأة بدورها وحقوقها، إرتفاع نسبة إألمية، وإنخفاض وعي إلمو إلسياخي

ي تقع عىل
ل وخارجه.  هاعاتق فضال عن إألعباء إلثقيلة إلت   دإخل إلمي  

 
 
 
ن المرأة :ثانيا ي  مشكالت تمكي 

ن
  :  يةالتنم مجاإلتف

ي 
ي تؤدي ؤىل عدم تمكينها ف 

ي وإلت 
ي إلمجتمع إلعرإف 

ي توإجه إلمرأة إلعرإقية ف 
ي بمشكالت تمكير  إلمرأة، إلصعوبات إلت 

ونعت 

يعات فقط  إن قضية تمكير  إلمرأة إلمجتمع. و  إقتصاديا وإجتماعيا وسياسيا إل يمكن تحقيقه بأعتماد إلقوإنير  وإلتشر

وتحررها من عقدة تبعيتها للرجل، يمكن توضيح  بحتمية تغيير وضعها وإنما يجب إن تتولد لدى إلمرأة إلقناعة

 :  إلمرأة إلعرإقية من خالل مايىلي
    -مشكالت تمكير 

                
  العنف المجتمعي للمرأة :   (:2-1)
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ض حيث ،عىل مر إلسنير  إستخدمت  ضد إلمرأة إساليب قهرية ي  إلقانون يفي 
  عىل إألرسة، إلرجل قوإمة إلعرإف 

 منظمة أجرته وقد أظهر مسح  .إلمرأة ضد إلعنف عن أيضا يتغاذ   و إلعمل، من إلرجل إلمرأة منع عن ويتغاذ  

ي عام  أوكسفام
ي  إلنساء ثلث إن 2009ف 

ي  بما مري    ع عنف من أرسة عانت أفرإد هي أحد إلمسح شملهن إلالب 
 ذلك ف 

، وإلعنف إإلعتدإء  ؛ 2003 عنف منذ عام ألعمال ضحايا % هن 55 وإن نسبة  .وإإلعتدإء وإلخطف إألرسي، إلجندي

 ثقافاتإل يعود ذلك إىل إلعنف بسبب حتفها لقيت % 30 أرسي، ونسبة عنف ضحايا إلنساء من % 22 نسبة وكانت

ي  وإلنظام إلتقليدية
ي أي  إلقانوب 

أدى ذلك ؤىل أن إلمرأة إصبحت مقتنعة بأنها إل يمكن أن تجاري إلرجل أو تتفوق عليه ف 

يعات فحسب ،ميدإن ن بتخلصها من عقدة بل ي ،لذلك فأن مشكلة تمكير  إلمرأة مشكلة إل تحققها إلقوإنير  وإلتشر قي 

 .بنفسها وتعزيز إيمانها  ودعم قناعتها  للرجلتبعيتها 

ي لديهن إلقناعة بحق إلرجل ب (49-15بعمر ) ( نسبة إلنساء إلعرإقيات1جدول رقم )
 -وفقموزعات  اهانتهنإللوإب 

 إلحالة إلتعليمية  -إلبيئة  -إلحالة إإلجتماعية 

عند خروجها  إلحالة
 دون علمه

عند إهمالها 
 إإلطفال

عند إلنقاش 
 معه

 إسباب إخرى

وجة إلحالة إلزوجية  47.7 68.8 54.0 51.2 مي  

وجة  52.3 31.2 46.0 48.8 غير مي  

إلحالة 
 إلتعليمية

 29.4 33.7 44.2 38.2 متعلمة

 70.6 66.3 55.8 61.8 غير متعلمة

 30.3 31.2 46.4 40.9 حرص   إلبيئة

 69.7 68.8 53.6 59.1 ريف

 2006إلمسح إلعنقودي لعام وتكنولوجيا إلمعلومات/ إلمصدر: إلجهاز إلمركزي لألحصاء 

 

وجة   ب  هن وإهانتهن يزدإد لدى إلمرأة إلريفية وإلمرأة إلمي   نالحظ من إلجدول إعاله إن قناعة إلمرأة بحق إلرجل برص 

وع إلذي مما يشير إىل مقدإر إلقهر وإلخن  %70.6إلمرأة غير إلمتعلمة  إذ تبلغ قم وتبلغ إلنسبة إىل إقصاها لدى وتتفا

 .تعيشه إلمرأة إلعرإقية غير إلمتعلمة

 

  -شكال العنف المجتمعي للمرأة : أومن 

 : النظرة اإلجتماعية للمرأة: وآلأ

ي إلثقافية وإإلجتماعية وإلتقليدية ونظرته إلضيقة إلقائمة عىل إلعيب وإلحرإم إعتي  
 إن وفقا لخلفية إلمجتمع إلعرإف 

ي إإلنجاب وإوظيفة إلمرأة 
ل طفاء إلغريزة إلجنسيةوحرصها ف  رية لجعلها ، وإستخدإم إألساليب إلقهوإدإرة شؤون إلمي  

  ،تحت أمرة وترصف إلرجل
ً
 وإجتماعيا

ً
ي بناء إلمجتمع و  ما يجعلها بعيدة عن تمكينها ؤدإريا

يمنعها من ممارسة دورها ف 

ي إل تتم ؤإل ب
ي عملية إلتنمية إلت 

  ،إلجنسير  تكامل إألدوإر بير  وإلمشاركة ف 
ً
ك أثرإ ؤىل عمل  بحاجةوما زإل هذإ إلموروث يي 

 أكي   إجتماعية لمشاركة إلفرص تهيئةو   إلخاطئة ثاتو إلمعتقدإت وإلمور  ؤب لتصحيح إلمفاهيم إلمغلوطة لتلكد

ي  إلممارسات ومنع إإلختيار، عىل قدرإتها للمرأة وتوسيع
ي  أو إلمرأة ضد إلتميير   تكرس إلت 

ي  سوإء ترص  بها، إلت 
 إلمجال ف 

  .إألرسة دإخل أو إلعام

ي إلعرإق إلحالة إإلجتماعية تسمت ؤ
ي   248740  إىل إلزوإج عقود حاإلت بارتفاعف 

ي  عليه كانت عما  2017 سنة ف 
 سنة ف 

ي إيضا  229131إذ بلغت  2016
ي  إرتفاع حالة زوإج إإل إنها تعاب 

 .حالة  65898  بلغت إلطالق حاإلت ف 

ي إلعرإق للسنوإت  (2جدول )
 2017-2009يبير  حاإلت إلزوإج وإلطالق ف 
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 حاإلت إلطالق حاإلت إلزوإج إلعام

2009 245430 52649 

2010 245022 53840 

2011 230470 59515 

2012 234495 59200 

2013 233694 55551 

2014 190026 52028 

2015 219669 56594 

2016 218548 57432 
2017 232211 58222 

 

ة 1إلشكل ) ي إلعرإق للفي 
 2017-2009( يبير  نسب إلزوإج وإلطالق ف 

 
 

 
 
 :  األتجار بالبشر واألستغالل الجنسي للمرأة : ثانيا

ي موإقع إلعمل شجعتجرم إلعنف وإلتحرش إلجندي ضد إلمرأة خاصة بحماية إلمرأة عدم وجود قوإنير  
إلجناة عىل  ف 

ي هذإ إلنوع من إلعنف 
اء عن ولد لديها شعور بالعجز للتصدي ضد إلعنف وإبعد إلكثير من إلنس ،ضد إلمرأةإلتمادي ف 

ي إلقوى إلعاملة
 ،إلنفسية وإلصحيةو  إألجتماعية من خالل إلتوعية إلمجتمعية وتقديم خدمات إلرعاية .إلمشاركة ف 

ي تعالج ظوإهرإلعنف، وسن 
يعات إلت  ي عام  إطلقت وزإرة  إلدولة لشؤون إلمرأةإلتشر

ي إلعرإق ف 
إتيجية  2012ف  إسي 

ي عام 
ع إيضا قانون مكافحة إألتجار بالبشر وباألخص إلنساء وإألطفال ف    2012وطنية لمناهضة إلعنف ضد إلمرأة، ورسر

إؤلناث وذلك من أجل تمكير   وختان وإلزوإج إلقشي إلمبكر وإلزوإج إألطفال زوإج بعض إلممارسات مثل عىل وإلقضاء

 مسؤوإلت عن دخل أرسهن إلمعيشية. و نفسهن أتعزيز ثقتهن بو  فات وإكتسابهن حقوقهنإلنساء إلضعي

 
 
 الزواج القشي وزواج القارصات: : ثالثا

ي سلبيا  لقشي وإلزوإج إلمبكر للمرأة تؤثر للزوإج إ
ي لقانون إإلحوإل  ،مشاركتها إإلقتصادية ف 

ورغم إلحرص  إلقانوب 
ي 
ي سن دون إلثافتيات لزوإج إل 188رقم إلشخصية إلعرإف 

ي  إلذيمن عشر إلقشي ممن ف 
ي ف 
هو سن إلزوإج إلقانوب 

، وإن  15قد تزوجن قبل سن ( 19-15بعمر )% من إلفتيات 19إلعرإق لكن بينت إإلحصاءإت إن  ي كلتا إلريف وإلحرص 
ف 

بسبب ذلك غالبا و  دون موإفقة إلقضاء هنتوإفق عىل تزويج هنأرس وإلزإلت  ،18عمر قبل منهن قد تزوجن  23%
وجات إلحوإمل إعمارهن 11.8 وإن إحصاءإت إلزوإج إلمبكر تبير  إن  .إلفقر وللتخفيف عن كاهل رب إألرسة % من إلمي  

إوح بير  ) 
 (24-20% بعمر )20(، و 19-15% بعمر )22(، و14-12% منهن بالعمر )21( 49-12تي 

 : المراحلتعليم المرأة بمختلف (: 2-4)
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ي  لعلوم إإلجتماعية وإؤلنسانية دور مهملو  ،تمكير  إلمرأةيعد إلتعليم من إهم مرتكزإت 
من وذلك مجاإلت إلتنمية،  ف 

، وطرح إلقضايا إلمعاضة إلثقافة و خالل نشر  ي إلمعرفة إلمتعلقة بسلوك إلبشر
  .وإلبحث لدرإسةل إلمجتمعف 

ي إدإرة شؤون  أةإلمر  حرمانإذ إن  
ي إلمشاركة إلسياسيبلدها وبالتاىلي من إلتعليم يحول دون مشاركتها ف 

ة عدم إمكانها ف 
ي كافة إلمستويات  فرصمن خالل منح كال إلجنسير    وإإلقتصادية لذإ فقد تم معالجة إلموضوع

إإللتحاق بالتعليم ف 
 .إلتعليمية

 2009-2004 سنوإتإىل إلذكور للنسبة بالدرإسة  أللتحاق إألناث إلنسب إلمئوية(:  3جدول) 

-2004 مرإحل إلتعليم
2005 

2005-
2006 

2006-
2007 

2007-
2008 

2008-
2009 

ي 
 87.4 94.2 88.00 85.7 83.4 إلتعليم إإلبتدإب 

 75.2 76.9 75.00 74.1 81.6 إلتعليم إلثانوي

 79.4 75.00 73.4 69.3 64.3 إلتعليم إلجامعي 

بوي لعام  إلمصدر:   2006مديرية إإلحصاء إإلجتماعي إلي 

ي  بالتعليم إلطلبة لتحاقإ معدإلت إزدإدتوقد 
ي إلعام إلدرإخي  إإلبتدإب 

 % 96 منها% 94  بلغت إذ  2017/2018ف 

  تترإجع وإلجامعي  إلثانوي بالتعليم إإللتحاق معدإلت إإل إن إناث، % 93 ، ذكور 
ً
إ  % 60  منها ،56  % بلغتإذ  كثير

 .ناثإ % 52 ذكور و
 
 الواقع اإلقتصادي للمرأة : (: 2-5)

ي  مشاركتها وزيادة إلعمل أمامها، خيارإت توسيعو  إلمرأة قدرإت تنمية خالل من
ي  إلفرص تكافؤ وتحقيق إلعمل، قوة ف 

 ف 

ي كافة إلنساء توظيف
ي  بما إلقطاعات ف 

ي إلهيئات إلرئيسية إلمناصب وتقلد إألعمال، وريادة إلخاص، إلقطاع ذلك ف 
 ف 

كات إلعامة  إلنشاط معدل بلغ .إإلختيار عىل قدرإتهاوتوسيع  للمرأة أكي   إجتماعية لمشاركة إلفرص تهيئة خالل وإلشر

ي سنة  % 72.1 إذ بلغت إلرجال مشاركةب مقارنة ضئيلة مشاركة تعد % 43.2  فأكي   سنة 15 بعمر إإلقتصادي
  2016ف 

 % 13كشف مسح )شبكة معرفة إلعرإق( أن قد  و  .% 14.5قد بلغت  فأكي   سنة 15 بعمر إألفرإد بطالة معدل وإن

ي قوة إلعمل  15فقط من إؤلناث من إلفئة إلعمرية 
إل يتناول  من إلذكور. لذإ، % 72  مقارنة ب -سنة فما فوق يشاركن ف 

ي هذه تم عدهمعدل عمالة إلمرأة سوى جزء صغير من إلنساء إلعرإقيات؛ فالماليير  من إلنساء إلعرإقيات لم ي
ن ف 

وتشير مصادر عدة ؤىل أن هذإ غالبا ليس إختيارهن. وكانت لدى ألنهن إل يسعير  للعمل عىل إؤلطالق،  إؤلحصائية

ي 
ة إلستينيات وإلسبعينيات، وسع إلنظام إلسابق لالعتماد عىل هذإ ف  ي في 

ة من إؤلناث ف  إلعرإق قوة عاملة كبير

عمل إلموحد، سن إلنظام إلسابق إلعديد من إلقوإنير  مثل قانون إل 1980خالل إلحرب بير  إلعرإق وإيرإن )  إلثمانينيات

 . ي
ي إإلقتصاد إلعرإف 

ي إلحصول عىل فرص عمل وتضييق إلفجوة بير  إلجنسير  ف 
 إلذي يهدف ؤىل مساوإة إلمرأة وإلرجل ف 

 الواقع الصخي للمرأة : (: 2-6) 

ي معظم مقتضيات إلصحة إلعامة
ي إلمرأة إلعرإقية تحديات صعبة ف 

ي عدد إلمستشفيات وذلك بسبب  ،تعاب 
إلنقص ف 

ي إلمستلزمات إلطبية وإألرسةعدم مقدرة و 
إذ بلغ  ،إلمستشفيات إستيعاب  إعدإد من إلمرذ  بسبب إلنقص إلكبير ف 

ي عام  221عددها 
ي إلعامير  40إضافة إىل  .مريضة 24288872مقابل  2008مستشفا ف 

% من إألطباء قد غادروإ إلبلد ف 

 اك وإلتهديد.  بسبب سوء إلحالة إألمنية وتعرضهم لحاإلت إلخطف وإإلنته 2006-2007

ي عملية إلتنمية وإلقيام وإلذي إإلهتمام بالوإقع إلصحي للمرأة هذإ ما يحتم عىل إلدولة 
ي مشاركتها بفاعلية ف 

يسهم ف 

ي وإإلقتصادي بفاعلية  .بدورها إإلنتاج 
 
 السياسي للمرأة :  واقعلا(: 2-7)
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ي إلحياة إلسياسية هي إنخرإطتعد 
ي إلعمل  ها مشاركة إلمرأة ف 

يعية وإلقضائية يفاعلبف  ي إلمؤسسات إلتنفيذية وإلتشر
ة ف 

إن عملية تمكينها سياسيا من خالل قناعتها بوجوب تغيير وإقعها ، إإل إلسياسات وتنفيذها وإتخاذ إلقرإرإت ورسم 

ي إلعرإق  .وإيمانها بوجودها وإقعا
 ٪ من مجموع إلسكان، ورغم كل ماعانت منه إلمرأة من إلتهميش57وإذ تشكل إلمرأة ف 

٪ من إلمشاركات كن 55إإلقتصادي وإإلجتماعي وإلسياخي بسبب سنير  من إلحروب، كشفت منظمة أوكسفام أن 

ة قد إنخفض من 22ضحايا إلعنف، وأن  ي تشكيلة إلحكومة إألخير
٪ منهن تعرضن للعنف إألرسي، وإن عدد إلوزيرإت ف 

ي عام  6
ي عام  2003وزيرة ف 

إن نسبة إلنساء  2013فظات عام ات مجالس إلمحاإظهرت إنتخابو  2010ؤىل وزيرة وإحدة ف 

ي عام  ،مرشح 5869مقابل  %37.28مرشحة بنسبة  2188إلمرشحات 
مرشحة  2606كان عدد إلمرشحات   2014وف 

ي مجلس إلنوإب وبنسبة  83حظيت ب  قد مرشح و  6432مقابل  %40.52بنسبة 
مقعد  325مقابل  %25.35مقعد ف 

ي  وحظيتللرجال 
ي  إلنوإب مجلس ف 

يشير هذإ .مقعد  329 مجموع من % 25.2 بنسبة مقعد 83 عىل 2018 عام إلعرإف 

إكهم في ورة رفع مستوى إنتاجية منتصف إلمجتمع وإرسر  .هإىل ض 

 األستنتاجات والتوصيات المبحث الثالث : 

 (: اإلستنتاجات: 3-1)

ي إلمجاإلت إلتنموية إل يمكن إن يتحقق من خالل تطبيق  إن تمكير  إلمرأة .1
يعات فقط وإنما ف  إلقوإنير  وإلتشر

ي إلمجتمع. 
ي إلوصول إىل مرإكز إلسلطة ف 

ي توعية وإدرإك إلمرأة حقوقها ف 
 ينبع 

ي إلمرأة من موروث مجتمعي متحير  تجاه إلرجل مما يعيق عملية تمكير  إلمرأة ومشاركتها إلرجل سياسيا  .2
تعاب 

 .وإقتصاديا

ي إلتعليم ما إدى إىل تزإيد  .3
ي رفع إلمستوى  سياسة تفضيل إلذكور ف 

نسبة بطالة إألناث وضعف مشاركتها ف 

 إإلقتصادي. 

 .تعرض إلنساء إىل إلعنف إألرسي ما جعل إلخوف يتسلل إىل حياتها إإلجتماعية وترك فيها طابع تبعية إلرجل .4

ي إألمرإض  .5
ي تفدر

ة من إألرإمل وإليتام مما تسببت ف  تعرض إلعرإق إىل حروب مستمرة ولدت نسبة كبير

 .ير  إلنساءإلنفسية ب

 

 (: التوصيات3-2)

ن المرأة -1  نت كأداة لتمكي   استخدام اؤلنتر

ي إستخدإم إلشبكة إلعنكبوتية
ين دورإت م كان ف  ي إوإخر إلقرن إلعشر

ي منح إلمرأة فرصة تمكينها من خالل ف 
هما ف 

نت " لغرض إلتعبير عن مطالبهن  ،بوكإذ باستخدإم إلمرأة موإقع إلتوإصل إإلجتماعي " فيس ،إستخدإم إألني  تويي 

ي إلتمكير  
ي وإحتياجاتهن إصبح بإمكانهن إلحصول عىل مبتغاهن ف 

ي مساوإتهن بالرجل ف 
من خالل إلتعبير عن إرإئهن ف 

ي  100وقد أطلقت إلحقوق وإلوإجبات 
نت ف  ت موقع فيسبوك ؤغالق  2013مارس  29إمرأة حملة عىل إؤلني  جي 

ُ
أ

لها مما إكسبها مهارإت   وإضطهاد ضد إلمرأةصفحات تنشر إساليب إلحقد  وإصبح بإمكان إلمرأة إلدرإسة من موقع مي  

إت جديدة  .وخي 

ي  تمكير  إلمرأة وتحقيق إلمساوإت بير  إلجنسير   -2
ي لعام إذ  محاربة إشكال إلعنف ضد إلمرأةتتمثل ف 

أن إلدستور إلعرإف 

ي ضمن للمرأة إلكثير من إلحقوق دون تميير  عىل أساس  2005
إلنوع إإلجتماعي وقد كفل لها حق إلتملك وحقها ف 

ي إلحياة وإألمن وإلحرية، وضمن لها إلمشاركة إلسياسية 
إلتعليم وإلرعاية إلصحية وإلمشاركة إإلقتصادية وحقها ف 

 أدوإر وتعديلها عىل إنها قادرة عىل توىل،وتبوئها للمناصب إلقيادية، لذإ فان من إلوإجب تغيير إلنظرة إلتقليدية للمرأة

ي إلمجتمع ومن أوجه إلمساوإت بير  إلجنسير  وتمكير  إلنساء وإلفتيات
 :إجتماعية مهمة ف 

 إلقضاء عىل جميع أشكال إلتميير  ضد إلنساء وإلفتيات.  .1

ها .2 ي ذلك إؤلتجار بالبشر وإستغاللهم جنسيا وغير
 .إلقضاء عىل جميع أوجه إلعنف ضد إلنساء وإلفتيات، بما ف 
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وضمان مشاركة إلمرأة ي إلضارة بهم مثل زوإج إألطفال وإلزوإج إلمبكر وإلزوإج إلقش إلقضاء عىل إلممارسات  .3

ي إلحياة 
ي صنع إلقرإر ف 

بشكل فاعل وتكافؤ إلفرص إلمتاحة لها للقيادة عىل قدم إلمساوإة مع إلرجل ف 

 إلسياسية وإإلقتصادية وإلحياة إلعامة. 

نامج عمل ضمان حصول إلجميع عىل خدمات إلصحة إلجنسية وإؤلنجا .4 بية عىل إلنحو إلمتفق عليه وفقا لي 

 .إلمؤتمرإت إلدولية للسكان وإلتنمية

ي إلموإرد إإلقتصادية .5
ي  ،تخويل إلمرأة ومنحها حقوقا متساوية ف 

و حصولها عىل حق إلملكية وإلترصف ف 

 للقوإن
ً
إث وإلموإرد إلطبيعية وفقا ي وإلممتلكات إإلخرى وعىل إلخدمات إلمالية وإلمير

 .ير  إلوطنيةإألرإذ 

 

 ادر: ــــالمص
 :المصادر العربية 

ي مجاإلت إلتنمنية 
ي إلعدد  -جامعة إلبرصة  ،تمكير  إلمرأة إلعرإقية ف   ،أحمد، مالك عبد  ) 23مجلة إإلقتصادي إلخليح 

 (.116ص، 2012

ي محافظة إلقاهرة 
إلمؤتمر إلسادس للمجلس إلقومي للمرأة،    )رؤية مستقبلية للتمكير  إإلقتصادي للمرأة إلمرصية ف 

 .)161ص 

 (.2003 كييف   إلمؤتمر إلوزإري إلخامس، ،إلتعليم من إجل إلتنمية إلمستدإمةبيان  )إلبيئة من إجل إوربا 

ي إلمجالس إلبلدية  بوإسطة إلحسير  
ي توإجه مشاركة إلمرأة إألردنية ف 

، مجلة كلية إلمعوقات إلنفسية و إإلجتماعية إلت 

بية  ، ؤيمان بشير )  3، ج 34مرص ، ع -عير  شمس  -إلي   ،وإلعمري،جمال فوإز  ،وسالمة، عماد دمحم ،إلحسير 

 (.520ص  ،2010

ي إلتنمية إلعربية 
 .( 2010إلقاهرة،  -)مرص 24-22إلمؤتمر إلدوىلي إلتاسع حول إلمرأة وإلشباب ف 

ية إلدوىلي ) 
ي برنامج إألمم تقرير إلتنمية إلبشر

 .(2008-2007 ،إلمتحدة  إؤلنماب 

إلتمكير  إلسياخي للمرأة إلعربية بير  إلقرإرإت وإلتوجيهات إلدولية وإلوإقع / مجلة جامعة دمشق للعلوم إإلقتصادية 

 .( 2009 ،بلول ) د. إبا  /2/ إلعدد 25وإلقانونية / إلمجلد 

ك )   .(1987 ،وإلتنميةتقرير إللجنة إلعالمية إلمعنية بالبيئة مستقبلنا إلمشي 

" مجلة إلقادسية للعلوم إإلدإرية وإإلقتصادية  ي
ي إلنهوض باإلقتصاد إلعرإف 

ي إلعرإق ودورها ف 
جامعة  -تمكير  إلمرأة ف 

، ) 2إلعدد -17مجلد -إلقادسية / كلية إؤلدإرة وإإلقتصاد / قسم إإلقتصاد  شنجار، عبد إلكريم جابر،  دىلي

 .( 2015 ،شذى سالم

، كلية  ية عىل تمكير  إلمرأة إألردنية، رسالة ماجستير ي إلهاشمي للتنمية إلبشر
ي مرإكز إلصندوق إألردب 

أثر برإمج إلتدريب ف 

 (.2، ص2006ميسون ضيف هللا موخ إلدرإسات إلعليا، إلجامعة إألردنية ) 

ي )   
ي إإلقتصاد إلعرإف 

ة إألمم إلمتحدة )دمج إلمرأة ف   .)  قتصادي للمرأةإلتمكير  إإل حول( UNDPنشر

 2022-2018وزإرة إلتخطيط، خطة إلتنمية إلوطنية 
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