
  

 
 بيان صحفي 

 

العراق: في  مشاركة المرأة في الحياة السياسيةعن  يد هو األشمل حتى اآلنتقرير جد
 وسبل التغلب عليها عقباتال

 
تصطدم مشاركة المرأة في الحياة السياسية في العراق بعقبات  --2020الثاني/نوفمبر  تشرين    1  ،بيروتبغداد و

المرتبة  2020في عام العراق حيث احتل ، تصميمها على االنخراط في المجال العامكثيرة، وذلك بالرغم من 

بعثة األمم  التقرير الجديد الصادر اليوم عن    برزههذا ما أ  عالميًا من حيث نسبة مشاركة المرأة في البرلمان.  70
  يحدد ، الذي المعهد العراقي( واإلسكواواللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ) المتحدة لمساعدة العراق 

  اختيارات  على تؤثر التي والعوامل العقبات التي تواجهها النساء الالتي يترشحن للمناصب العامة المنتَخبة 
 هذه العقبات.  لتغلب على يطرح التقرير مجموعة من التوصيات ل. كما للمرشحات  الناخبين 

 
ن المشاركة الهادفة  "أ  إلى وولبولليس أ راقبعثة األمم المتحدة لمساعدة العفي نائبة الممثل الخاص شارت وأ

لسن   ا السعي بل إنها تعني أيض   ،للمرأة ال تعني فقط زيادة عدد النساء في الحياة العامة رغم أنها بداية جيدة
تشريعات لصالح المرأة، وتعني الممارسة السياسية التي تعالج قضايا تهم المرأة كالعنف األسري، وتعني إزالة  

ن المشاركة على قدم المساواة في صنع القرار. إن الدراسة البحثية التي نناقشها اليوم  العوائق التي تحول دو 
تقدم صورة مقلقة للتحديات التي تواجهها المرأة عند دخولها المجال السياسي، وتقترح ما يمكن أن يساعدها  

ا هائال  في  ث فارق  ا، وتحدد المجاالت التي من شأن بعض التغييرات البسيطة فيها أن تحد على المضي قدم  
 ". السياسيإمكانية دخول المرأة للميدان 

 

حلقات  مقابالت وال على عدد كبير من  ، بجانب جمع البيانات الكمية ، واعتمد التقرير في الوصول إلى نتائجه
مع نساء مهنيات، وأعضاء في البرلمان، وأعضاء في مجالس المحافظات، ونواب سابقين، وناشطات   النقاش 

على العقبات التي تقف أمام  التقرير  ركز و. في العراق في المجتمع المدني، ومدافعين عن حقوق اإلنسان 
أو   الصور النمطية التقليدية السائدةالتي تتمثل ب االجتماعية والثقافية مشاركة المرأة في الحياة السياسية، منها

تتحدد نسبة مشاركة المرأة  ومنها السياسية حيث  ؛رؤية تقليدية لدور المرأةن وفق تقسيم األدوار بين الجنسي 
في تمويل   صعوبات تواجه المرشحات ومنها أيضا  االقتصادية والمالية حيث  ؛ من خالل تطبيق "الكوتا"

 . حمالتهن السياسية 
 

القرار في العراق    ناعن يدرك ص"لقد حان الوقت أل   : رئيسة المعهد العراقي رند الرحيمقالت  هذا،    تعليق ا على 
جزء ال يتجزأ من إرساخ   ةالمرأ ة. إن مشاركة ليس ترفا  وال هب ةللمرأ ةالفعال ةالسياسي ةبأن المشارك 
 " .والمساواة للجميع   ةوالعدال ة الحق ة الديمقراطي

 
ق اإلعالم دور المرأة بشكل سيء  الهيكلية والبيروقراطية حيث  التي تواجهها المرأة أيضا   من العقبات و ِّ يسو 

ر    في مجاالت حساسة مثل أمن الدولة  د المرشحات من المشاركة ستبعَ ت  ما  ا وغالب   .كفاءاتها نقص  إذ يصو 
من    ا  الترهيب حيث تواجه المرأة ضغوطاإلحباط أو  ب  تتعلق   إلى ذلك، هناك عقبات   . النزاعات   ومفاوضات حل  

 تهديدات المعارضين والخصوم. عن  عدا   ح للمناصب المنتخبة الترش   لمنعها من األسرة أو المجتمع جانب 
 

https://www.uniraq.org/index.php?lang=ar
https://www.uniraq.org/index.php?lang=ar
https://www.uniraq.org/index.php?lang=ar
https://www.uniraq.org/index.php?lang=ar
http://www.unescwa.org/ar
http://www.iraqfoundation.org/


 

في إدارة شؤون الدولة    أظهرت التجربة العملية أن النساء أثبتن قدرتهن  لعراقيل،  لالهائل    على الرغم من الكم  و
على النزاهة   بالمسؤولية وحرصهن   كفاءة بفضل شعورهن  والبالمصداقية والشفافية بشكل سليم حيث يتمتعن 

 . والدقة
 

:  مهريناز العوضي  رئيسة مجموعة السكان والعدالة بين الجنسين والمساواة باإلسكوا قالت هذا الواقع،  أمام
طر  دماج قضية مشاركة النساء ضمن أولويات األ وإ ها ونشر المساواة بين الجنسين ثقافة تعزيز  "ندعو إلى

على إيجاد آلية وطنية معنية بالنهوض  والحرص    السياسية المتنوعة لترسيخ قيم المساواة والعدالة والديمقراطية
 . " المرأةب
 

ات ب ية تدريب عدد من الدورات الوسيلي إطالق التقرير  ،  المشاركة في الحياة العامة في العراق للنساء المهتم 
 . في تغطية النشاطات السياسي ة للمرأة هم دور  بشأنإضافة إلى تدريب إلعالميين في العراق  

 
 *** 

 بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق 
قرار مجلس األمن التابع لألمم   عثة األمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي( هي بعثة سياسية تأسست بموجب ب

على طلب من حكومة العراق. وتتمثل والية البعثة بتقديم المشورة والمساعدة    بناء    2003لعام   1500المتحدة  
إلى حكومة وشعب العراق ضمن عدة مجاالت. ويشمل ذلك دفع الحوار السياسي الشامل والمصالحة الوطنية  

وجيرانه  والمساعدة في العملية االنتخابية وفي التخطيط للتعداد الوطني وتسهيل الحوار اإلقليمي بين العراق 
كما تقدم بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق  . وتعزيز حماية حقوق اإلنسان واإلصالح القضائي والقانوني

 المشورة والمساعدة للحكومة العراقية في ضمان مشاركة المرأة وتمثيلها على جميع المستويات. 
 

 اإلسكوا
تحدة، تعمل على دعم التنمية االقتصادية  اإلسكوا هي إحدى اللجان اإلقليمية الخمس التابعة لألمم الم 

 واالجتماعية الشاملة والمستدامة في الدول العربية، وعلى تعزيز التكامل اإلقليمي. 
 

 المعهد العراقي 
ل الديمقراطي والمجتمع المدني وحقوق  لدعم التحو    خصصةم  ،منظمة غير حكومية مستقلةالمعهد العراقي هو  

 .ذلك حقوق المرأة العراقية اإلنسان في العراق، بما في  
 
 

 لمزيد من المعلومات: 
 

 information@un.org-unami  –المكتب اإلعالمي : بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق 
 

 dhefafaljarahi@gmail.com – ضفاف الجراحيالمعهد العراقي: 
 

 harb1@un.org 96170008879+مسؤولة إعالمية مساعدة: رانيا حرب، اإلسكوا:  
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