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 :الممخص
يستعرض ىذا البحث التطور التاريخي لمحركة النسوية في المجتمع        

وكيف ان صوت المرأة بدأ يخرج الى العمن من خالل نزول النساء الى 
الشوارع في مظاىرات تطالب بحقين في التصويت واالنتخابات ، تمك 

التي كانت بداية ما يعرف بالحركة   النسوية في الواليات التظاىرات 
وانتقال ىذه الحركة الى اوربا استمرت  8626المتحدة االمريكية عام 

مطالبة المرأة بالحصول عمى حريات اكبر في مجاالت الحياة المختمفة ، 
وبالفعل نجحت المرأة في الحصول عمى حق االنتخابات والتصويت فضاًل 

 ليوم بدور ميم في تشكيل واداء الحكومات.عن قياميا ا
كما يبين ىذا البحث ايضًا دور المرأة العربية في الحركة النسوية 
والخطوات الواسعة التي نجحت في اتخاذىا ألثبات وجودىا في السمطات 
الثالثة الرئيسية : السمطة التشريعية ، السمطة القضائية ، السمطة التنفيذية 

الذي يتحتم عمييا اتخاذه التركيز عمى دورىا في حكومات والمجيود االكبر 
 االجيال القادمة .
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Abstract: 

This research demonstrates the historical progression of 

the women’s rights in society, and how women started 

having their voice heard by going out to the streets, 

parading and starting the Suffragette movement in the 

USA in 1848. The movement moved later to Europe and 

kept calling for greater freedoms until the right of vote 

was granted, in addition to many key roles in the 

governments that women play today . 

The paper shows also the role of the Arabic women in 

the suffragette movement, the wide steps they took to 

prove their presence in the three main branches of 

authority; legislative, executive, and judicial, and how 

much more work they need to do to enhance and 

strengthen their performance in the future governments.   
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 المقدمــة

عمى الرغم من االحتفاء الذي تحظى بو المرأة في كل عام تقديرًا لمسيرة الحركة 
النسوية وجيودىا وترسيخ دورىا في المجتمع اال ان الفرق  اليزال شاسعًا بين التنظير والطموح 

المرأة فعميًا عمى ارض الواقع  السيما في السمطات الرئيسية الثالثة ، التشريعية وما حققتو 
 والقضائية والتنفيذية .

مرت الحركة النسوية العالمية بمراحل عدة وتقمبات منذ تأسيسيا في الغرب  في 
اواسط القرن التاسع عشر التاسع عشر وظيور مصطمح النسوية اي المطالبة  بحق التصويت 

عندما خرجت  8626البداية في مدينة نيويورك ، الواليات المتحدة االمريكية عام  وكانت
مظاىرات نسوية تطالب بمنح المرأة حق التصويت في الحكومة ، اي ان المطالبة بالحقوق 

اجتماعيًا  السياسية كانت ىي الخطوة االولى لمحصول عمى بقية حقوق المرأة المسموبة
رىا ، اذ طالما حرمت المرأة من التمثيل السياسي في الحكومات او واقتصاديًا وتعميميًا وغي

التصويت في االنتخابات او اكماليا تعميميا العالي والعمل في مين مثل الطب واليندسة وبقية 
المجاالت العممية واالنسانية واقتصر دورىا عمى التعميم المحدود والعمل في بعض المين 

 ل في الحقول والخدمة االجتماعية . المتدن اجتماعيًا آنذاك كالعم
 مشكمة البحث :

في ضل التطورات التي نعيشيا والتحوالت الكونية التي تحيط بنا جعمت من 
 الضروري ان نيتم ونتساءل عن دور المرأة في مواقع السمطة وصنع القرار .

 فرضية البحث :
استراتيجية كاممة  ان التمكين السياسي لممرأة وتفعيل دورىا االجتماعي يتطمب بناء

وشاممة متعددة المحاور تعتمد عمى توظيف كافة الجيود واالفكار في المجاالت المختمفة وفي 
تحديث ثقافة المجتمع وتحفيز دور المرأة وزيادة وعييا وذلك في ضل التكامل المنشود بين 

 الدولة والمجتمع .
 هدف البحث :

السمطة وصنع القرار باعتبارىا جزءًا ال ييدف البحث الى دراسة دور المرأة في مواقع 
 يتجزأ من مشروع  بناء الدولة والمجتمع .

 منهجية البحث : 
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اعتمد البحث عمى المنيج التاريخي الذي استعرض دور المرأة عمى كافة المجاالت 
 المختمفة فضاًل عن المنيج التحميمي لدراسة واقع المرأة ودورىا في بناء المجتمع ككل والدولة .

 المبحث االول : التطور التاريخي لدور المرأة في المجتمع :    
تاريخيًا اكد االسالم عمى وحدة العنصر االسالمي ووحدة النفس البشرية وعدم التمييز 
العنصري بين الرجل والمرأة كما جاء في آيات القران الكريم قولو تعالى )اني ال اضيع عمل 

وعمى نفس القاعدة وحد  873بعض( ال عمران اية عامًل منكم من ذكر وانثى بعضكم من 
القران النفس البشرية وعدم التمييز العنصري بين الجنسين نزل القران الكريم ليقر حق المرأة 
في مبايعة الرسول صمى اهلل عميو والو وسمم بمثل حق الرجل في ىذه المبايعة سواء بسواء 

لنبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك عمى ان ال حيث قال اهلل في محكم كتابو الكريم )يا اييا ا
يشركن باهلل شيئًا وال يسرقن وال يزنين وال يقتمن اوالدىن وال يأتين ببيتان يفترينو بين ايديين 
وارجمين وال يعصينك في معروف فبايعين واستغفر لين اهلل ان اهلل غفور رحيم( الممتحنة اية 

وسمم يبايع الرجال بنفس صيغة النساء بوصفيا  ، فكان رسول اهلل صمى اهلل عميو والو 80
 . (8)عقدًا اجتماعيًا ممزمًا 

واقعيًا نجد ان الكثير من الدول في العالم وحتى االسالمية منيا اليوجد فييا مثل ىذا 
نجد امثمة لنساء اضطرت لمعمل تحت اسماء ذكورية مستعارة وذلك التطبيق ففي برطانيًا مثاًل 

لعدم تقبل المجتمع في ذلك الوقت لتواجد النساء في تمك المين او حتى النظر الى اكمالين 
 8787 – 8662نظرة جدية  مساوية وموازية لما كان يحققو الرجال مثل )ماري ان ايفانس( 

          ة االنكميزية التي كانت تكتب تحت اسم رجالي مستعار الروائية والشاعرة والصحفية والمترجم
. كي تضمن ان النقاد والجميور سينظرون الى   George Elliot ىو )جورج ايميوت(

اعماليا بصورة جدية في حقبة شاعت فييا فكرة ان المرأة تكتب لممرأة فقط وضمن مواضيع ال 
 .  (0) تخرج عن اطار الروايات الرومانسية

التي درست الطب  Margrate Bylkleyكذلك مثال اخر ىي مارغريت بمكمي        
 Jamesواصبحت اشير الجراحيين البريطانيين تحت اسم رجل مستعار ىو جيمس باري 

Barry  حيث اجرت اول عممية قيصرية ناجحة خالل القرن التاسع عشر واخفت ىويتيا من
لعمل في الطب وفي الجيش ولم تكتشف ىويتيا خالل تنكرىا بييئة الرجال كي يتسنى ليا ا

قبل  الحقيقة حتى يوم وفاتيا استطاعت مارغريت بمكمي ان تدرس الطب في جامعة ادنبرة
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من السماح لمنساء ان يصبحن طبيبات كما عممت في الجيش البريطاني   ةسن 32حوالي 
عمق بمعالجة الجرحى في وتدرجت فيو لتحصل عمى رتبة رفيعة جدًا وتترك اثرًا ميمًا في ما يت

المعسكرات والسجون والمصحات واىمية المساواة في معالجة المرضى بغض انظر عن 
 .  (1)خمفياتيم االجتماعية والثقافية والعرقية 

انتقمت الحركة النسوية في الغرب من نيويورك الى بريطانية في ثمانيات القرن التاسع 
لم تسفر عن اي تطور حقيقي حتى عام  لكنيا لم تتعدى محاوالت خجولة 8662عشر 
حيث تشكل الحزب الساسي االجتماعي لممرأة والذي رفع شعار االفعال وليس االقوال  8721

ذلك الحزب الذي اخذ يضغط بشدة عمى الحكومة البريطانية لمحصول عمى حقوق المرأة الى 
 . 8726ن عام حد الصدام المباشر مع قوات الشرطة وذلك بعد محاولة اقتحام البرلما

وحتى انيياره  8721انتصر اعضاء الحزب السياسي االجتماعي منذ تأسيسو سنة ت
عمى النساء فقط  فقد كانت العضوات مصممات عمى تحقيق ىدفين االول وىو  8786عام 

الحصول عمى حق التصويت واتبعت كافة الوسائل السممية من احتجاجات وغيرىا حتى 
تنفذت وان الوقت قد حان التباع وسائل اكثر فعالية حتى لو شعرن ان تمك الوسائل قد اس

تطمب االمر استخدام العنف والصدام مع القوات الحكومية وقد حصمت النساء عمى حق 
والذي سمح  8786التصويت في االنتخابات وفق قانونين االول قانون تمثيل الشعب لعام 

ي الوقت الذي كان مسموحًا فيو بالتصويت مع توفر شروط الممكية ف 12لمنساء فوق سن 
حتى مع عدم شروط الممكية وقد تم تعديل ىذا القانون  08لمرجال بالتصويت بعد سن 
بالتصويت في  08والذي سمح لجميع النساء فوق سن  8706بإصدار قانون المساواة عام 

 .  (2)االنتخابات حتى مع عدم توفر شروط الممكية 
 الحراك السياسي لممجتمع : المبحث الثاني : دور المرأة في

مع تصاعد الحراك االجتماعي الذي اجتاح بريطانيا واجزاء كبيرة من اوربا خالل 
ستينيات القرن الماضي شيدت الحركة النسوية نشاطًا متزايدًا ساعد المرأة عمى تولي مناصب 

تاتشر  حساسة وميمة في الدولة وصل الى تولييا رئاسة احزاب وحكومات مثل تولي مارغريت
-8757رئاسة حزب المحافظين ثم رئاسة الوزراء في الحكومة البريطانية بين عامين )

بعدىا بسنوات تيريزا ماي لتتولى رئاسة الوزراء ايضًا بعد تولييا رئاسة  جاءت( ثم 8772
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% من مجمل الحكومة 12واليوم تمثل المرأة  0287 – 0284حزب الحافظين ايضًا لممدة 
 البريطانية . 

ظير الحصر الذي اجراه االتحاد البرلماني بشأن مشاركة المرأة في الحياة السياسية وي
% في برلمان العالم واقل من 80ان النساء يمثمن اقل من  8775في مؤتمر نيودليي عام 

% من قادة االحزاب مما يجعل فجوة كبيرة بين الجنسين في ما يتصل بالقوة السياسية وبما 88
شريعية واالحزاب السياسية من ان تكون ممثمة تمثياًل حقيقيًا لمجتمعاتيا يبعد المؤسسات الت

وبما يحدث فرقًا شاسعًا في الحياة السياسية بين القانون والواقع حيث ان اغمب الدساتير في 
العالم تقر المساواة بين الرجل والمرأة في كافة ميادين الحياة المجتمعية في حين ال ينعكس 

واقع العممي حيث اليزال تمثيل المرأة محدودًا في الحياة السياسية عمى ىذا بوضوح في ال
 .    (3)مستوى العالم اجمع بدولو المتقدمة والمتخمفة 

اما في منطقتنا العربية عمومًا والعراق تحديدًا لعبت المرأة دورًا ميًم وبارزًا في الحياة 
انثى اكدية عاشت في القرن الثالث االجتماعية والسياسية تمثمت في شخصية انخيدوانا وىي 

واخت االمبراطور ريموش  األكدىوالعشرين قبل الميالد وىي ابنة االمبراطور العظيم سرجون 
 وعمة االمبراطور نرام سن .

شغمت منصبًا سياسيًا مرموقًا  امرأهكانت انخيدوانا اول شاعرة في تاريخ البشرية واول 
واول شخص وضع توقيعو اسفل كتاباتو لذلك يعتقد انيا مخترعة التوقيع عمى االغمب ، كما 
انيا كانت الكاىنة العميا لمعبد االلية السومرية انانا الية الحب والخصب والحرب والنخيدوانا 

، تعد انخيدوانا مؤسسة الحركة العديد من القصائد والتراتيل الموجية لآللية انانا العظيمة 
النسوية حيث عممت عمى مكافحة القوالب النمطية الجنسانية وسعت الى انشاء فرص تعميمية 

 ومينية لمنساء متساوية مع الفرص المتاحة لمرجال .
لم تكن الحركة النسوية عمى نفس الوتيرة من النشاط والتقدم وذلك بسبب معوقات 

رأة وتولييا مناصب مؤثرة في السمطات القضائية والتشريعية كثيرة حدت من تطور دور الم
والتنفيذية ويرجع ذلك الى عقود طويمة من عدم االستقرار السياسي واالقتصادي واالجتماعي 
والذي انعكس بدوره عمى مفاصل الحياة ككل  ومن ضمنيا نضال المرأة لمحصول عمى 

عما  0202 عام المرأة وما حققتو  في حقوقيا كاممة ومع ذلك فعند مقارنة ما وصمت اليو
نرى انو بالرغم من جميع االضطرابات والتقمبات التي حدثت في   8702كانت عميو في عام 
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المنطقة فان المرأة حققت الكثير ألثبات وجودىا وخروجيا عن االطر والدوائر التي دئبت 
 ىا واغالق تمك الدوائر عمييا . التيارات المتزمتة فكريًا دينيًا  كانت او غيرىا عمى تحجيم دور 

لذا فان اي عممية تنمية حقيقية في اي دولة وفي اي مكان في العالم ال يمكن دون 
مساىمة فعمية وحقيقة لممرأة فييا ، وان تفعيل طاقات المرأة وضمان مساىمتيا الفعمية لن يتم 

 .  (4)دون تمتع المرأة بحقوقيا وادراك المجمع ككل لتمك الحقوق 
ذ بداية الخمسينيات من القرن الماضي بدأت المجتمعات العربية تتأثر شيًء فشيًء من

في الحراك النسائي في اوربا وامريكا وبدأت الدول تعترف بحث المرأة في التصويت في 
االنتخابات ثم تولي مناصب وزارية وقيادية في الحكومات بعد ان كان االمر محصورًا عمى 

كانت لبنان ثم  8730دورة عربية منحت حق االقتراع لمنساء عام الرجال في الغالب واول 
واخر الدول  0223واالمارات والكويت عام  8762والعراق عام  8731تمتيا سوريا في عام 

 . (5) 0283التي منحت المرأة حق التصويت ىي المممكة العربية السعودية عام 
ق وىي الطبيبة نزيية الدليمي التي اما اول وزيرة في العالم العربي فقد كانت في العرا

. وكانت ايضًا من اولى الناشطات  8737عينيا عبدالكريم قاسم كأول وزيرة لمبمديات عام 
حيث تولت رئاستيا وشاركت في العديد من  8730لتأسيس رابطة المرأة العراقية عام 

الدفع بتشريع قانون المؤتمرات النسائية حول العالم وكان لمدكتورة نزيية الدليمي دورىا في 
والذي ضمن حقوق المرأة العراقية في ما  8737لسنة  866االحوال الشخصية ذي العدد 

يتعمق تحديد السن القانوني لمزواج والطالق وحضانة االطفال والميراث وغيرىا ، وكان قانونًا 
وانين متقدمًا فيو ومازال حتى ان بعض الباحثين يؤكدون ان ذلك القانون يعد من ارقى ق

 . (6)االحوال الشخصية في الشرق االوسط واكثرىا تقدمًا 
تسعى منظمات وىيئات المجتمع المدني الى تحقيق العدالة االجتماعية وتعتبر المساواة بين 
الجنسين في كافة مجاالت الحياة السيما السياسية منيا امرأ حيويًا وحسب اخر االحصائيات 

اتضح ان المرأة تشكل  0284ة منيا االمم المتحدة لعام الرسمية التي اجرتيا منظمات دولي
% من اجمالي سكان العالم بينما ال تتعدى نسبة مشاركتيا بالعممية السياسية 27،4
 ( . 8. ينظر الى جدول رقم ) (7)0134%

 0282لعام  (نسبة مشاركة المرأة في البرلمان8جدول رقم )
 نسبة مشاركة المرأة في البرلمان الدولة
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 %06،0 االمريكيتين
 %05،3 اوربا
 %01،7 افريقا
 %87،5 اسيا

 %86،4 الدول العربية
 %82،4 دول المحيط اليادي

معدل المشاركة العالمية 
 لممرأة

01،4% 

 Increasing Womens Political Participation World Federation Ofالمصدر / 
United Nations Associatons (WFUNA) Wfyna . Org 2016 .            

% وىي نسبة متدنية 86،4من الجدول السابق نالحظ ان التمثيل البرلماني لممرأة العربية ىو 
ما قبل االخيرة في التصنيف الدولي ويرجع مقارنًا مع بقية دول العالم حيث تأتي بالمرتبة 

 تدني مستوى مشاركة المرأة في الحكومات الى اسباب عديدة تمثمت باالتي : 
انخفاض المستوى الثقافي والتعميمي لممرأة مقارنة مع الرجل ويظير ذلك بوضوح في  .8

، وكذلك الطبقات االجتماعية المتدنية التي ترى التعميم اولوية لمرجل اكثر من المرأة 
عدم االستقرار السياسي الذي يخمق  جًو من الخوف ال يشجع عمى ارسال الفتيات  

 الى المدارس . 
 ارتفاع نسبة الفقر والبطالة بين النساء اكثر من الرجال .  .0
النظرة االجتماعية السائدة جول دور المرأة )الذي ترى المرأة اقل كفاءة من الرجل(  .1

ليد والمعتقدات الراسخة في العقل الجمعي التي ترى ان وتعود ىذه النظرة الى التقا
في كثير من االحيان صعود الحركات  عززىاالمرأة فكريًا اقل من الرجل ىذه النظرة 

والتيارات الدينية المتطرفة التي تحصر دور المرأة في مجال واحد ىو مجال االسرة او 
يكون التعامل مع  في افضل االحيان مجاالت معينة من التعميم والصحة حيث

الجانب النسائي فقط لعدم استطاعت الرجال القيام بتمك المين وبيذا ال تكون المرأة 
 .  (82) في موقع القيادة وصنع اي قرار يؤثر عمى المجتمع ككل
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افتقار المرأة لمثقة بالنفس والتي تجعميا قادرة عمى تولي ميام قيادية وفعالة وىذه  .2
 النقاط ارتباطًا وثيقًا . النقطة ترتبط بما سبق من 

غياب الدور الفعال لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات الغير حكومية القادرة عمى  .3
سن القوانين التي تضمن حقوق المرأة والدفاع عنيا في حالة وقوع ظمم عمييا ، 
فبالرغم من وجود ىذه المنظمات منذ عشرات السنين اال ان تأثيرىا اليزال محدودًا وال 

 تطيع تغطية جميع النساء في شرائح المجتمع المختمفة .يس
افتقار المرأة لموارد التمويل التي تحتاجيا لالنخراط في العممية السياسية اذ بالمقارنة  .4

مع الرجل تجد المرأة صعوبة بالغة في الحصول عمى مصادر لتمويل حمالتيا 
بأي مناصب فعالة تعود  االنتخابية وذلك النعدام الثقة العامة بقدرتيا عمى الفوز

 بالنفع الحقًا لتمك المصادر التي قامت بالتمويل . 
توالي االزمات والحروب في المنطقة العربية ، العراق عمى سبيل المثال خالل  .5

الخمسين سنة الماضية ادت الظروف التي عاشيا العراق الى تراجع حقوق االنسان 
لرجال في الصفوف االمامية لمواجية بصورة عامة والمرأة بصورة خاصة ومع انشغال ا

وانعدام االمن واالستقرار اصبح من الصعوبة جدًا عمى المرأة ان تواصل جيودىا في 
 المطالبة بمن يمثميا في الحكومة . 

والذي اعتبر نقمة  8737بالرغم من صدور قانون االحوال الشخصية في العراق لعام 
بالدول المجاورة حيث ضمن حق المرأة في  نوعية في مجال حماية حقوق المرأة مقارنةً 

الميراث والطالق وحضانة االطفال وقد تم تعديمو في ما بعد بما يناسب الشريعة االسالمية ، 
اال ان المرأة ضمت بعيدة عن مراكز صنع القرار والتي بقيت حكرًا عمى الرجال في االغمب 

اح لممرأة حق التصويت في والذي ات 8762وصدور قانون رقن  0221 – 8762لمفترة من 
االنتخابات بقي دور المرأة محصورًا في مجاالت معينة وبعض المراكز العميا التي ال تتعدى 
اصابع اليد الواحدة تمثمت في مجمميا في االتحاد العام لنساء العراق وبالرغم من التحسن 

القرن الماضي وحصول النسبي الذي طرأ عمى تعميم المرأة خالل السبعينيات والثمانينيات من 
العديد من النساء عمى شيادات عميا من جامعات عالمية اال انيا بقية بعيدة عن مجمل 

وبداية حقبة جديدة من  0221المناصب العميا في السمطتين التشريعية والقضائية ، بعد عام 
الحكومة % لمنساء في تشكيمة 03تاريخ العراق وكتابة دستور جديد طالب بيكوتا )نسبة مؤية( 
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الجديدة برزت وجوه نسائية جديدة عمى الساحة السياسية غير انيا في الواقع لم تحقق اليدف 
المنشود من اعالء صوت المرأة في الدولة اذ انيا جاءت في الحقيقة لممئ فراغ معين بل 

 .  (88) لممرأة العراقية يساىمت في تيميش الدور الحقيق
واالحزاب السياسية االخرى في السمطة تالعبت بروح القانون ان احزاب االسالم السياسي 

حيث بدأت بعض القوائم الجديدة تختار نساء اقل ثقافة لضمان ان يكون والئين لمقائمة 
والحزب الذي تنتمي اليو وليس لموطن وىكذا وعمى نحو تدريجي اصبح من الصعوبة ان تكون 

لممصالح الخاصة ومن الجدير بالذكر ان  ىناك نساء مستقالت عن ىذه المجاميع المتحيزة
ذلك لم يقتصر فقط عمى االحزاب الدينية بل وحتى عمى االحزاب العممانية التي اتخذت في 

  . احيان كثيرة صورة المرأة وشكميا الخارجي المعيار االساسي النتخابيا
ع الكتل ذات ومع اشكالية الكوتا والية صعود نساء ذات انتماءات طائفية وعرقية تتالءم م

االغمبية النسوية ، ان اىمال ىذا الجانب يعني تغييب الكفاءات النسوية المستقمة االمر الذي 
يتطمب ايجاد قوانين تضمن مشاركة ىذه الفئة التي تعكس شريحة كبيرة من الناخبين والتي 

مشاركة المرأة باستطاعتيا التأثير عمى موازين القوى داخل قبة البرلمان كما ان ىناك فرقًا بين 
في االنتخابات التشريعية او المحمية وبين تعينييا في المناصب العميا التنفيذية والقضائية اذ 

 .قل ما تم تعيين نساء مستقالت او حتى حزبيات في ىكذا مناصب
% من حكومة اقميم 12% من الحكومة المركزية في العراق و03تمثل المرأة االن 

مستشار رئيس الوزراء لشؤون المرأة في الداخل والخارج عام كردستان وتم استحداث منصب 
 . (80) 0282بعد الغاء وزارة الدولة لشؤون المرأة عام  0287

 دور المرأة في السمطة القضائية المبحث الثالث : 
يعد انخراط المرأة في السمك القضائية خطوة ميمة في تحقيق العدالة والقضاء عمى 
الفروقات االجتماعية بين الجنسين في مختمف المجاالت وبالرغم من ان الدول المتقدمة قد 
قطعت شوطًا طوياًل في ىذا المجال نرى ان المرأة العربية قد نجحت ايضًا في اثبات وجودىا 

في بعض الدول اكثر وضوحًا من دول اخرى فعمى سبيل المثال تمثل  وان كان تواجدىا
الجزائر( بينما تنخفض بل وتنعدم  –تونس  -النساء بمنصب القاضي نسبة مرتفعة في )لبنان 

الصومال( حيث تسممت المرأة منصب المدعي العام  –عمان  –احيانًا في كل من )الكويت 
لتتوالى بعدىا  8748عربية في المغرب عام  وليس القاضي ، لقد تم تعيين اول قاضية
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والخارطة كما ىو موضح في الجدول ادناه  (81)التعينات وبنسب مختمفة لجميع الدول العربية 
 ( : 8رقم )

 (0281 – 0222لمسنوات )(نسبة تمثيل النساء في السمك القضائي لمدول العربية 0جدول رقم )
نسبة النساء  الدولة  ت

في السمك 
 القضائي 

 المالحظات  السنة 

  0285 %20 الجزائر  8
  0284 %7 البحرين  0
  0223 %6 جزر القمر 1
  0227 %16،4 جيبوتي 2
  0286 %8 مصر 3
  0286 %5 العراق 4
  0286 %00 االردن  5
تم تعيين النساء في منصب  0285 - الكويت  6

 المدعي العام وليس القاضي 
  0286 %27،1 لبنان  7

  - %82 ليبيا  82
  0286 %8 موريتانيا  88
  0286 %01،3 المغرب  80
ال توجد نساء بمنصب قاضي  0285 - عمان  81

% من 02الكن تشكل المرأة 
 االدعاء العام 

  0286 %85،6 فمسطين 82
  0288 %8 قطر 83
توجد قاضية واحدة في المحكمة  0286 %8 السعودية  84

 التجارية 
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 4ال توجد قاضيات لكن توجد  0286 - الصومال 85
 مدعيات عامات

  0286 %85،3 سوريا  86
  0286 %80،4 السودان 87
  0286 %21،8 تونس 02
االمارات  08

 العربية 
8% 0283  

  0222 %8،5 اليمن  00
 Women In The Judiciary ESCWA UN 2018المصدر / 

.www.unescwq.org 
من مالحظة الجدول اعاله يتضح ان نسبة تمثيل النساء في السمك القضائي ان 
اغمب الدول العربية التزال اقل من نظيراتيا في الدول المتقدمة حيث يصل تمثيل النساء في 

قاضي محكمة عميا ىن من النساء حسب اخر  80من كل 1% )07القضاء البريطاني الى 
( وكذلك معدل النساء في القضاء االمريكي 0286ة لعام احصائيات وزارة العدل البريطاني

% وبالمجمل فأن معدل تمثيل المرأة العربية يقل عن المعدل العالمي 11حيث تصل الى 
 . ( 82)% 05والذي يصل الى 

 
ارتفع مستوى تمثيل النساء العراقيات في السمك القضائي خالل العشرين سنة الماضية 

حيث كان العدد محدود جدًا قبل ذلك )في احصائية اوردتيا  0221خصوصًا بعد عام 
فقد بمغ عدد  0285ولغاية  0221السمطة القضائية بأعداد القاضيات خالل الفترة ما بعد 

قاضيات قبل ذلك( ويرجع ىذا االزدياد الى ان  4د ال يتعدى بعد ان كان العد71القاضيات 
الدستور اعطى لممرأة حقوقيا وانطالقًا من ايمان السمطة القضائية بمنح المرأة كافة حقوقيا 
ولدورىا الفعال في المجتمع وامكانية فسح المجال ليا كي تشارك بكل ثقميا في ادارة كافة 

ائية اضافًة الى تغير النظرة االجتماعية السائدة لممرأة مؤسسات الدولة ومنيا المؤسسة القض
 .  (83)مما جعميا تتبؤ مناصب عميا 

 

http://www.unescwq.org/
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نسبة تمثيل النساء في السمك القضائي لبعض الدول العربية لمسنوات (8خارطة رقم )
(0222- 0281) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اذا ما اخذنا بنظر االعتبار اخر االحصائيات المتعمقة بعدد سكان العراق والبالغة 
مميون )حسب االحصائيات التي نشرىا الجياز المركزي لإلحصاء التابع الى وزارة  16حوالي 

حيث بمغ عدد  0286( شخص عام 16802860التخطيط( ان اعداد سكان العراق بمغ )
 86من  % في حين بمغ عدد االناث اكثر 38ن اي بنسبة مميو  87الذكور منيم اكثر من 

 .  (84)% 27مميون اي بنسبة 
وعميو يبقى المجال مفتوحًا والطريق طوياًل امام المرأة العربية عمومًا والعراق 
خصوصًا ألثبات وجودىا وفعاليتيا وقدرتيا عمى القيام بعمميا عمى اتم وجو وبمستوى ال يقل 

التحديات خصوصًا في المعترك السياسي والجانب القضائي وغيرىا  عن اداء الرجل لتواجو
من المناصب الميمة وبذلك تقمل من الفجوة الحاصمة بين اعداد النساء والرجال في ىكذا 
مناصب في الوقت الذي تشكل فيو المرأة نصف المجتمع ويحتاج ذلك الى تغير جذري واسع 
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خل االسرة لتنسحب بعدىا عمى المجتمع ككل يبدأ بإرساء وانشاء نظرة جديدة لممرأة دا
فالمشكمة في مجتمعاتنا العربية ىي انظمة سياسية التزال تتعثر في ديمقراطيتيا وليس مسألة 
مشاركة المرأة في العممية السياسية وترك وزارات معينة لتشغميا وفق كوتا تبقييا بعيدة عن 

 ية وغيرىا . مراكز ومواقع حساسة مثل المجاالت االمنية والعسكر 
 االستنتاجات والتوصيات : 

ما جاء بو القران الكريم واالحاديث النبوية الشريفة شيئا والواقع شيء اخر فقد  .8
نص القران الكريم والسنة النبوية الشريفة عمى وحدة النفس البشرية اال ان التطبيق 

واالجتماعي والحياة العممية في المجتمع بينت ان ىناك فرقًا في التمثيل السياسي 
 واالقتصادي لممرأة دون الرجل .

ليس ىناك فرق بين الدول كافة سواء كانت ىذه الدول متقدمة او نامية او متخمفة  .0
 فجميع ىذه الدول اعطت لممرأة حق التمثيل السياسي اقل مما تستحقو .

مع مرور الوقت ومع ما وصمت اليو المجتمعات كافة من تطور وتنمية منحت  .1
في ممارسة دورىا ونشاطيا السياسي واالجتماعي واالقتصادي اال فرص لممرأة 

انيا ما زالت تتمتع بدور اقل مما منحيا اهلل سبحانو تعالى بكتابو الكريم وسنتو 
 النبوية الشريفة .

عمى المرأة ان تسعى وتضل جاىدة في السعي من اجل الحصول عمى كافة  .2
ا ودورىا القيادي في المجتمع وعمى حقوقيا وامتيازاتيا بما يتناسب مع امكانياتي

 مختمف االصعدة والمجاالت .
كانت المرأة وستبقى تمثل نصف المجتمع ومعينة لمنصف االخر فال يمكن الي  .3

مجتمع ان يتطور اذا كان نصفو معطل كما ال يمكن الي دولة ان تتطور اذا كان 
 نصفيا مسموب االرادة .

 االحاالت
 . 82، ص  0224،  1المشاركة السياسية لممرأة في االسالم ، طالدكتور عبد المعطي بيومي ،  .8

2. George Elliot, (1919-1880), Historic Figures, BBC  ,2014 . 
3. Wendy Moore, James Baarry Awoman Ahead Of  Her Time, The Guardian 

Newspaper, UK, 2016 . 
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4. Start Of The Suffragette Movement, Women And The Vote, Living Hiratage 
,Parliament , UK . 

 . دور النساء العراقيات في الحياة السياسية ، صندوق االمم المتحدة االنمائي لممرأة ،   3
 .  4، ص 0224االردن ،  -اليونيفم ، عمان  –المكتب االقميمي لمدول العربية     

 . خانم زىدي ، محطات في تأريخ الحركة النسائية العراقية ودور رابطة المرأة العراقية ،    4
 . 81اصدار رابطة المرأة العراقية ، بدون تأريخ ، ص     

 . UK 0285 , ، مجمة العرب الجديد ,. متى اكتسبت النساء العربيات حق االنتخاب 5
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 . االء عبداهلل معرف الطائي ومجموعة باحثات ، مفيوم المشاركة السياسية لممرأة     7

 ،       8بين صناعة القرار والتبعية ، مؤسسة مدارك لدراسة اليات الرقي الفكري ، ط    
 . 86-85، ص  0226    
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 . 08-02، ص  0224،  8لمدراسات ، ط     
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