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تتحجد فكخة البحث في التعخف عمى واقع السجتسع السجني في العخاق وتحجيج 
لمسخأة العخاؾية، أولػية مؤسدات السجتسع السجني الشدػية في تفعيل الجور الدياسي 

مؤسدات السجتسع السجني في تفعيل السذاركة الدياسية يجف الى بيان أىسية يو 
وتكسغ  مذاركة السخأة العخاؾية سياسيًا. العخاؾية والسعػقات التي تػاجييا فيلمسخأة 

الدياسية مؤسدات السجتسع السجني في عسمية التػعية بحث في بيان دور أىسية ال
قدست الجراسة الى  .القجرة عمى عسمية صشع القخار الدياسي بحخيةتسّكغ ليا  لمسخأة 

السجتسع السجني والثاني مؤسدات السجتسع السجني في العخاق،  ،األول ؛ثالثة مباحث
اما السبحث الثالث سعػقات، : الػاقع والومعػقات الجور الدياسي لمسخأة العخاؾية

وتػصمت الجراسة ان السجتسع  .جاً فخرز لجراسة تقييع "مشطسة تسكيغ السخأة " انسػذ
تسكيغ الدياسي لمسخأة في صشع الالسجني ذات األشخ الشدػية يبحل جيػدا مغ اجل 

القخار الدياسي وإن كانت في بجايتيا، مسا يتصمب مغ مؤسداتو بحل السديج مغ 
 الجيج الحي يداعج عمى تسكيغ السخأة.

لممخأة العخاقية؛ منظمة  المذاركة الدياسية ي؛المجتمع المجن :االفتتاحيةالكممات 
 تمكينن المخأة.
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The idea of the research is to identify the reality of civil 

society in Iraq and determine the priority of women’s civil society 

institutions in activating the political role of Iraqi women. It aims 

to demonstrate the importance of civil society institutions in 

activating the political participation of Iraqi women and the 

obstacles they face in political participation. The importance of 

research is to explain the role of civil society institutions in the 

process of political awareness for women which enables them to 

freely make the political decision-making process. The study is 

divided into three sections; the first one included the civil society 

institutions in Iraq, the second, covered civil society and the 

obstacles to the political role of Iraqi women: reality and obstacles. 

The third topic was devoted to the study of evaluating the “Women 

Empowerment Organization” as a case study. The study concluded 

that civil society with feminist frameworks is making efforts for 

the political empowerment of women in making the political 

decision even if it is in its beginning which requires making more 

effort that helps empower women by its institutions. 

Keywords: Civil society; Iraqi women's political participation; 

Women Empowerment Organization 
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 المقجمة:
عمى لع تكغ والدة مؤسدات السجتسع السجني العخاقي والدة شبيعية وسيمة 

فتخة فقج شيجت ال العذخيغ؛ تاريخ نذأة ىحه السشطسات يعػد لبجايات القخن  مغ أن خغعال
تأسيذ السئات مغ مؤسدات السجتسع السجني في  م2003التي أعقبت احجاث عام 

، وال يخفى عمى احج الجور الكبيخ الحي لعبتو عسػم العخاق مع عجم فعالية بعزيا
ييخ مغ تقجيع يج العػن والسداعجة السشطسات الجولية التي عسمت في العخاق بعج التغ

إلعجاد كبيخة مغ السؤسدات تسثمت بالتجريب وإعجاد كػادر لمسشطسات في دورات داخل 
وخارج البمج وتسػيل البخامج واألنذصة التي ساىست بذكل ممحػظ في بشاء ىحه 

 السشطسات. 
مفي" لحا لعب السجتسع السجني دور ميع وبارز لمسخأة، اذ أنو يعج " الباب الخ

ػل الى العسمية لعسمية االصالح الدياسي عشجما تدج الصخق في وجو السخأة لمػص
الخغع مغ التحجيات والرعػبات والسخاشخ التي تػاجيا السخأة عمى الدياسية الخسسية، 

العخاؾية لسسارسة نذاشيا الدياسي واالجتساعي بذكل شبيعي لتقاشعيا احيانًا مع 
اعساليا وخجماتيا في ج الستػارثة في السجتسع امام تقجيع بعس الؿيع والعادات والتقالي

ممف السخأة وقزاياىا اىتسام تشطيسات السجتسع السجني  جحبومغ ىشا . مجال السخأة 
برفة عامة، والجسعيات الشدائية برفة خاصة، تشفيحًا اللتدامات العخاق الجولية 

، وىحا ما انعكذ عمى اسيةمجسل حقػقيا اإلندانية والديالستعمقة بتسكيغ السخأة مغ 
مزسػن الخصاب الخسسي لسعطع ىحه التشطيسات، وتػجياتيا التي أضحت تذجع 
انخخاط السخأة في صفػفيا، كسا حاولت تبشي اإلجخاءات الخامية الى تعديد حزػرىا 
ضسغ ـياكميا الجاخمية الى جانب تشطيع حسالت وششية إلدخال تعجيالت جػىخية عمى 

يا بػصفة العخاؾية بيجف تجديج التسكيغ الدياسي لمسخأة واقعيًا، السشطػمة التذخيعي
ىسدة وصل بيغ الدمصة الدياسية والسػاششيغ في ضل الثقافة التذاركية الججيجة مغ 
اجل إقخار مجتسع ديسقخاشي قائع عمى احتخام الحقػق اإلندانية لمسخأة، ومبادئ السداواة 

 بيغ الجشديغ.
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لسجني وخالل فتخة زمشية قريخة مغ لعب أدورا واستصاعت مؤسدات السجتسع ا
ميسة وأساسية شسمت تقجيع السداعجات اإلندانية لزحايا الحخب واعسال العشف 
وتػفيخ الجعع القانػني لمفئات السيسذة والسدتزعفة ونذخ وتخسيخ مبادئ الدالم 

السخأة  والتعاير الدمسي وثقافة حقػق اإلندان والسداواة في الشػع االجتساعي وتسكيغ
 ومكافحة الفداد ومخاؾبة االنتخابات البخلسانية ومجالذ السحافطات.

واجيت العجيج مغ مؤسدات السجتسع  فقج ىحه األدوار السيسة مغ خغععمى الو 
لػضع ا عجك استقخار نتيجة السجني العخاقي الكثيخ مغ السذاكل والتحجيات والسراعب

وانحدار مرادر التسػيل الشديو الحي يذكل عرب  ،البالد فيالدياسي واألمشي 
الحياة ليحه السشطسات، والفداد السالي الحي نخخ مرجاؾية بعزيا، إذ لع تديع 
جيػدىا في تجديج التسكيغ الدياسي لمسخأة واقعيًا، ألنيا اصصجمت بصبيعة الشطام 

حت معطسيا الدياسي العخاقي الحي سارع الى احتػائيا وسمب مشيا استقالليتيا، فأض
الدياسي لكدب الجبية  تشطيسات مشاسباتية تابعة تدتخجميا األحداب والشطام

، وبالتالي فالسكتدبات القانػنية التي تتستع بيا السخأة في العخاق خالل االجتساعية
العقػد الساضية لع يفخزىا ال نزج السجتسع السجني، وال نزج الشطام الدياسي، بل 

 ية .فخضتيا االلتدامات الجول
تكتدب الجراسة أىسيتيا في تدميط الزػء عمى أىسية مؤسدات  أهمية الجراسة:

السجتسع السجني التي تعشى بالذأن الشدػي، والجور التي تأخحه عمى عاتقيا كذخيظ في 
عسمية التػعية لمسخأة والسجتسع، مغ خالل خمق التفاعل بيغ جسيع األشخاف أي بيغ 

والجولة، ضسغ الشذاشات والفعاليات التي تعسل عمى رفع السخأة والسجتسع السجني 
مدتػى وعييا الثقافي والدياسي واالجتساعي حػل الكثيخ مغ القزايا، وخمق مداحة 

 سياسية مدتقمة ذاتيًا تسّكغ ليا القجرة عمى عسمية صشع القخار الدياسي بحخية .
شسػحات  ق لع تمب  لسجني ومؤسداتو في العخاإن تجخبة العسل اإشكالية الجراسة: 

تخسع ليا اتجاىًا سياسيًا واضحًا، إذ ما تدال ضعيفة وصعبة لع السخأة واحتياجاتيا و 
التحجيج بدبب حجاثة التجخبة الجيسقخاشية وشبيعة الحالة العخاؾية الدياسية واألمشية 

 واالقترادية غيخ السدتقخة، ما يقػدنا الى شخح التداؤالت االتية :
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 السجتسع السجني في تفعيل السذاركة الدياسية لمسخأة العخاؾية؟ما دور مؤسدات  -1
 أىع التحجيات التي تعيق السذاركة الدياسية لمسخأة العخاؾية؟ىي ا م -2
ما أثخ مؤسدات السجتسع السجني عمى السذاركة الدياسية لمسخأة العخاؾية، مشطسة  -3

 تسكيغ السخأة انسػذجًا؟
فخضية البحث، وتػضيحًا لحلظ فإن الجراسة ومغ اجل مشاقذة  فخضية الجراسة:
 تفتخض ما يأتي: 

كمسا أتدست تشطيسات ومؤسدات السجتسع السجني باالستقاللية والػعي  -1
االجتساعي والحقػقي كمسا تػصمشا الى مجتسع مجني فّعال ونذط يؤدي دوره في تعديد 

 السذاركة الدياسية لمسخأة.
في  ندبياً ساىست مؤسدات السجتسع السجني ذات األشخ الشدائية في العخاق  -2

 زيادة الػعي الشدػي الدياسي.
التحميمي مغ خالل وصف  -اعتسجت الجراسة عمى السشيج الػصفي :منهجية البحث

سذاركة الدياسية لمسخأة الأىسية واقع مؤسدات السجتسع السجني في العخاق، وكحلظ 
مؤسدات السجتسع السجني ودورىا  واقعحميل العالقة بيشيسا، والتعخف ، وربط وتالعخاؾية

في اتاحة الفخصة لمسخأة العخاؾية اماميا لمسذاركة الدياسية واكتداب األدوار والسكانة 
ألنو عمى الخغع مغ اتاحة القػانيغ  ،الؿيادية ليذ فقط التصػعية، وانسا الخسسية

سخأة العخاؾية التدال لع تدتفج مشيا عمى قجر والتذخيعات مغ فخص السذاركة إال ان ال
تػفخىا، مسا يؤكج عمى فكخة التسكيغ ضسغ "مشطسة تسكيغ السخأة أنسػذجا" في السداعجة 

 لمحرػل عمى تمظ الفخص.
قدست الجراسة الى ثالثة مباحث: تشاول األول مؤسدات السجتسع  هيكمية البحث:

 مفيػم مؤسدات السجتسع السجني، السجني في العخاق، مغ خالل تدميط الزػء عمى
ومعػقات السجتسع السجني أىسية السذاركة الدياسية لمسخأة، في حيغ ترجى الثاني الى 

اما السبحث الثالث فخرز لجراسة سعػقات، : الػاقع والالجور الدياسي لمسخأة العخاؾية
 تقييع "مشطسة تسكيغ السخأة " انسػذجًا.
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 المبحث األول
اإلطار النظخي والمفاهيمي لمجراسة 

 المجتمع المجنيمفههم المطمب األول: 
مفيػم السجتسع السجني مغ أكثخ السفاـيع إثارة لمججل والشقاش بيغ يعج 

ة ؼيسا بيشيع بالذكل الفكخيالباحثيغ والسفكخيغ، ويخجع ذلظ الى االختالفات العمسية و 
قج حزي باىتسام السؤسدات و  .وز إشكالية في اإلدراك السفاـيسيالحي أدى الى بخ 

وما صاحبيا مغ مفاـيع ججيجة كالجيسقخاشية الجولية والعالسية مع ضيػر الجولة الحجيثة 
مجسػعة التشطيسات "بأنو  ويسكغ تعخيف. و وحقػق االندان والحكع الخشيج وغيخىا

التي تسأل السجال العام بيغ االسخة والجولة لتحقيق مرالح السدتقمة ذاتيًا  التصػعية
خىا مغ السثل االفخاد ممتدمة في ذلظ بؿيع ومعاييخ االحتخام والتخاضي التدامح وغي

قػق االندان "فإن ، وشبقًا لإلعالن العالسي لح(5، 2014 ،)مفتي اإلندانية الخاؾية"
مغ حق كل شخز أن يؤسذ مع اآلخخيغ مشطسة أو جسعية أو حدبًا لمتعبيخ عغ 
أفكارىع بذخط أن تدتخجم ىحه السشطسات والجسعيات أو األحداب الػسائل الدمسية 

 . (2012 ،)العداوي " لتحقيق أىجافيا

حمبة العسل الجساعي الحي ال يتدع باإلكخاه، الى  السجتسع السجني يذيخكسا 
والحي يجور حػل مرالح، الصبيعة السجنية التي تسيد الجولة عغ السجتسع، ذات 

وىػ يعشي مجسل السؤسدات وأىجاف، وؾيع مذتخكة ومتبادلة مغ الشاحية الشطخية، 
االقترادية واالجتساعية والدياسية والثقاؼية غيخ الحكػمية وغيخ االرثية، التي تذكل 

ومغ مدؤولياتو تشطيع الفاعميغ االجتساعييغ مغ  .الخوابط االجتساعية بيغ الفخد والجولة
خالل قشػات مؤسدية أىمية تعسل عمى تسكيغ االفخاد مغ السذاركة في الحقل العام 
وتخمق بيشيع آليات تزامشية، وتتسيد مؤسداتو بالسخونة والجيشامية والتعجدية والعسل 

 ،)شعبان االستقالليةالتصػعي والسبادرات الخاصة لألفخاد والجساعات إضافة الى 
2012 ،4). 
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 فزال عغؾيام مجتسع مجني ونسػ رأي عام مدتشيخ يتصمب التػجو الى  نإ
 ،)حديغ ، أىسيايتصمب تػافخ شخوط ماديةبالشيات الرادقة  العػامل السعشػية الستسثمة

2012 ،10) : 

 . وجػد نطام سياسي مؤمغ بالسذاركة الجساىيخية وبسبادئ الجيسقخاشية-1

  وجػد دستػر ضامغ لمسذاركة وحام ليا-2

وجػد مؤسدات مؤىمة لتشطيع السذاركة الجساىيخية وتجديجىا بحيث تغجو ىحه  -3
السؤسدات أقخب ما تكػن إلى مجارس لتجريب الذعب عمى مسارسة الجيسقخاشية 

 . والحػار اليادئ وتقبل الخأي األخخ ميسا كان مختمفاً 

لحا فإن مؤسدات السجتسع السجني تتسيد باالستقاللية التامة عغ الدمصة 
دياسية وإنياء الػصاية عمييا مغ قبل الحكػمة، وعجم الدعي الى الػصػل الى ال

الدمصة مغ خالل إيرال صػت السػاششيغ الى الدمصة الدياسية، وصشاع القخار 
الدياسي والزغط عمييع في اتجاه رسع الدياسات العامة السالئسة، والعيغ الداىخة 

ػة الى معالجتيا وإصالح السجتسع عمى الحكػمة في الكذف عيػبيا ومداوئيا والجع
عغ شخيق نقجىا لمحكػمة بأسمػب عمسي ديسقخاشي بّشاء، ويختبط ذلظ بسجى تستعو 

 .(7، 2005 ،)حدغ باالستقالل الحاتي في ضل نطام حكع ديسقخاشي

وكمسا قػيت مؤسدات السجتسع السجني وتشامت، قمت قجرة الجولة عمى مسارسة 
التدمط ضج السػاششيغ، فيحه السؤسدات تقػم بجور الخقيب عمى سياسات الجولة 
وعالقاتيا بسػاششييا بجور الػسيط بيغ الجولة والسػاششيغ، بحيث ال يتعاممػن مع الجولة 

شتسػن إلى جساعات أو مؤسدات أكبخ تػفخ ليع قجرًا مغ كإفخاد عدل، بل كسػاششيغ ي
، كسا أنو مغ غيخ السسكغ إن يداىع السجتسع السجني (24، 2004 ،)شقيخالحساية 

ل عغ الجولة بجور فعال في العسمية الدياسية لسجخد وجػد ـياكل وبشى تشطيسية تدتق
والشطام الدياسي، إذ ال ؾيسة ليحه اليياكل ما لع تكغ معدزة بثقافة سياسية مػاكبة تذجد 
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عمى ضخورة تقييج الدمصات العامة بحجود معيشة في تعامميا مع السػاششيغ إفخادًا كانػا 
أم جساعات واحتخاميا حق ىؤالء السػاششيغ في التشطيع واالجتساع والتفكيخ والتعبيخ، 

كي تقػم مؤسدات السجتسع السجني بجورىا البج مغ االنفتاح وفدح السجال أمام الشقج ل
والسصالبة بحقػق السػاشغ، ألن دور ىحه السؤسدات يكسغ في خمق التػازن بيغ 
الدمصة الدياسية والسجتسع وزيادة العالقة بيغ السؤسدات الحكػمية والتجسعات السجنية 

 .(21، 2012 ،)حديغ

عسل مؤسدات السجتسع السجني ىػ حق شبيعي ومجني وسياسي  شةن شخعإ
وىػ ضخورة بشيػية مؤسدية في البشاء الجيسقخاشي وضخورة عسمية لػجػد جية فاعمة 

فيي ضخورة ممحة  ومؤثخة يحسييا القانػن لمجفاع عغ الحخيات والحقػق والرالح العام،
حخية، التي يقػم عمى أساس بػصفيا تشطيسًا آلليات معاصخة في التعاشي مع الحكع وال

استقالل الدمصة في الحكع وحخية مكػناتيا في التذخيع والقانػن والتشفيح، مثمسا يقػم 
عمى استقالل السؤسدات االجتساعية والثقاؼية والحقػق السادية والسعشػية لمفئات 
واألفخاد في إشار عالقات إندانية يكفميا قانػن ودستػر وجياز رقابي وإعالمي 

قي بعيجًا عغ أية ـيسشة أو تأويالت وذلظ بدبب شبيعة مخجعيات الحكع التقميجية واخال
 .(25، 2002 ،)صجيقوشابعيا الدمصػي 

مغ ىحا السشصمق فإن السجتسع السجني ، يذسل الجساعات السيشية والجساعات 
االجتساعية، والجساعات الثقاؼية، والجساعات االقترادية، ىحا ويذتخك كال مغ 
القصاعيغ العام والخاص في ممكية القصاع السجني ويجيخ مغ خالل مجسػعة مغ 

لسختمفة تعخف بسؤسدات السجتسع السجني، ومغ امثمة السؤسدات غيخ الخبحية ا
مؤسدات السجتسع السجني: الجسعيات الخيخية، الجسعيات العمسية، والجسعيات السيشية 

 .(5، 2017 ،)ريةوغيخىا 

غ ىشا يسكغ القػل بان مؤسدات السجتسع السجني تختبط بالجولة بعالقة وم
يتيا، اي كمسا قػيت مؤسدات السجتسع عكدية قػاميا السحافطة عمى ذاتيتيا واستقالل
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السجني وازدادت فاعميتيا وتػاتخت نذاشاتيا ضعفت قجرة الجولة عمى التعدف ازاء 
حقػق السػاششيغ وحخياتيع، وكمسا ضعفت مؤسدات السجتسع السجني وخفت فاعميتيا 
وتػقف نذاشيا ازداد تعدف سمصة الجولة ازاء السػاششيغ، وتزخع دور القػة في 

ومغ ىحا السشصمق تعسج  ،قة بيغ السػاششيغ والجولة وعمى حداب حقػقيع وحخياتيعالعال
االنطسة الدمصػية الى قسع عسمية تكػيغ مؤسدات السجتسع السجني والحيمػلة دون 

واالستيالء عمى دورىا ووضيفتيا والحمػل  ؾياميا او وضعيا تحت ـيسشتيا وسيصختيا
 .محميا 

 ثاني: أهمية دور المخأة في المذاركة الدياسية المطمب ال

الدمػك الحزاري في السجتسعات  تختبط عسمية السذاركة الدياسية بتشامي
التي تتجو نحػ االنفتاح عمى العالع والجيسقخاشية، بحيث أصبحت ضاىخة عسيقة 
متأصمة بالحياة الدياسية، قػاميا الشزج الثقافي والدياسي والدمػك اإلنداني، 
كأسمػب لمتعامل اليػمي إلضفاء ثقافة ججيجة عمى السجتسعات مثل الدمع والتدامح، 

شأنو أن يفدح السجال لالختالف في وجيات الشطخ، والتشػع الحدبي، واحتخام وىحا مغ 
الخأي اآلخخ السعارضة، وحخية االعتقاد والتفكيخ وحخية الخأي ألفخاح ولمقػى 

يدسح  إذايجابيًا" وىحا يعصي عغ السجتسع انصباعًا "االجتساعية والدياسية السختمفة، 
عغ أرائيع وعغ إرادتيع الدياسية، وتدػد ؼيو  ألفخاده بالسذاركة الدياسية والتعبيخ

مداحة مغ الحخية الدياسية التي تقػم عمى مقػمات رئيدة متجاخمة، مشيا االعتخاف 
باإلندان بػصفو عزػًا فعااًل ؼيو عمى قجم السداواة مع غيخه مغ أبشاء السجتسع، 

ع، فال يجػز وإتاحة الفخصة أمامو لتكػن إرادتو مدسػعة في كل ما يجخي في السجتس
تيسيذو وال تجاىل وجػده، ألن ذلظ يذكل مرادرة فعمية لحقو في الحخية الدياسية، 

 .(11، 2016 ،)سشاقخةحقػق عزػيتو الثابتة  غوانتقاصًا م

ن تعديد السذاركة الدياسية لمسخأة ليدت بالسدألة التقشية التي تتعمق فإلحا 
بالتجابيخ ال بل ىي مدألة ثقاؼية متجحرة في السجتسع، لحلظ معالجتيا والترجي ليا 
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تتصمب تزافخ الجيػد وحذج الصاقات واالمكانيات وتشطيع الحسالت التي تدتخجم 
أدوات متشػعة، مغ بيشيا التعسق في الحػار الثقافي والترجي لمشطخة الشسصية ولمبخاىيغ 

 ،)شقيخ انتاج ـيسشتيا عمى السجتسع إلعادةالغيبية التي تدتخجميا القػى التقميجية 
واشالق  كافة إن ىحا التحجي يتصمب التعاون مع االشخاف السعشيةكسا  ،(17، 2004

الحػار مع مختمف السكػنات بسا في ذلظ االحداب الدياسية والحخكات العسالية 
تمظ التي تذارك في الدمصة بفخوعيا الثالثة التذخيعية  السيساوالشقابية والسيغ الحخة 

 .(2018 ،)زياد عبج الرسج والتشفيحية والقزائية

 ،الكػتا عمى مدتػى األحداب تخفع مغ مذاركة السخأة في البخلسانوال شظ أن 
الكػتا فيجب أن تدعى الشداء مغ أجل فخض كػتا ندائية داخل األحداب،  فأنو وعميو

مخحمية ومؤقتة لتعػيس السجتسع ال لتعػيس عجم قجرة السخأة عمى الػصػل  ىي فتخه
إلغاء جسيع أشكال " تفاؾية سيجاوامغ  (7)تزسشت السادة فقج  ،إلى السجالذ الشيابية

باتخاذ جسيع التجابيخ  تصالب فييا الجول أخخى  تفريمية اً بشػدو ، "التسييد ضج السخأة 
الحياة الدياسية والعامة لمجولة، وبػجو  يالتسييد ضج السخأة فالسشاسبة لمقزاء عمى 

 :(28، 2017 ،)عجليي خاص تكفل لمسخأة، عمى قجم السداواة مع الخجل، الحق ف

لجسيع  نتخاب   الستفتاءات العامة، وأىمية ااالنتخابات و االجسيع  يلترػيت فا  -1
 م.قتخاع العااليشتخب أعزاؤىا با يالييئات الت

الػضائف  صياغة سياسة الحكػمة وتشفيح ىحه الدياسة وفى شغل يالسذاركة ف  -2
 ة.الحكػميالعامة وتأدية جسيع السيام العامة عمى جسيع السدتػيات 

تعشى بالحياة  يجسيع السشطسات والجسعيات غيخ الحكػمية الت يالسذاركة ف -3
 .العامة والدياسية لمجولة

تفعيل السذاركة الدياسية لمسخأة تمدمو مذاركة مجتسعية ن فإ ،جانب آخخ غم
ولكي نفيع عمى  ،نقصة البجاية في السقاربة ليحا السػضػعشاممة ال جدئية، وتمظ ىي 
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الحجيث عغ السذاركة  أن إلى ركة الدياسية البج أيزًا أن نذيخنحػ جيج مفيػم السذا
مقاربة الشػع االجتساعي وإشكاليتو األساسية : مقاربات عجةالدياسية لمسخأة مغ خالل 

واألمية وضعف السذاركة الدياسية ىي أن الشداء ىغ الزحية األولى لمفقخ والبصالة 
، عمى وجو العسػم، وبالتالي البج مغ تجاوز وتقميل الفجػة الشػعية بيغ الخجل والسخأة 

أغمب قػانيغ األحػال الذخرية كسا أن تعديد دورىا عمى مدتػى األسخة، ومغ خالل 
خار داخل في البمجان العخبية ال تعدز مغ وضعية السخأة أو تجعل ليا دورًا في صشع الق

ومغ ثع، يشدحب األمخ عمى مداىستيا في الحياة العامة، حيث يكػن ، األسخة
حزػرىًا أقل وتابعًا لمخجل؛ فثسة عالقة ارتباط قائسة بيغ قػانيغ األحػال الذخرية 

السخأة  مذاركةوىشاك مقاربة التشسية التي تخكد عمى ضخورة ، ومذاركة السخأة الدياسية
التشسػية. ىحه السقاربة تخى أن اليجف األساسي لمتشسية ىػ مع الخجل في السشطػمة 

والخجل عمى حج سػاء  االقتراد، ومغ ثع فإنيا تشطخ إلى السذاركة الدياسية لمسخأة 
   .(2017 ،)ىجى خصيب شمق

جخاءات والتجابيخ اإليتبيغ لشا مسا سبق أن الفجػة ال تدال كبيخة بيغ 
وبيغ ما شبق مغ تذخيعات وسياسات عامة مغ  تفاؾيات،االىحه  يعمييا فالسشرػص   

  فعمية في ىحا السجال. مغ خصػات ا اتخحتو الجولناحية أخخى. فس

 و  السجتسع لحاتمسخأة دليل عمى وعي ن السذاركة الدياسية لإخالصة القػل، 
سياسية وحيشسا  ىي ضاىخةحزارية كسا  ىي ضاىخة الدياسية فالسذاركة و  وحزارت

يرل السجتسع إلى مخحمة معيشة مغ الخقي والتقجم فان مدالة السذاركة الدياسية لمسخأة 
 .األساسيةمغ قزاياه  بحتر
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 المبحث الثاني
 : الهاقع والمعهقاتالجور الدياسي لممخأة في العخاق المجتمع المجني ومعهقات

تمعب مؤسدات السجتسع السجني برفة عامة، والجسعيات الشدائية برفة 
تسكيغ السخأة في كل السجاالت وخاصة السجال خاصة دورًا محػريًا في عسمية 

الدياسي، مغ خالل تبشييا لقزايا التسكيغ تأكيجًا لسبجأ الجفاع عغ الحقػق اإلندانية 
لمسخأة، والجفاع عمى كافة السدتػيات عغ تسكيغ السخأة مغ التأثيخ عمى القخارات، والشطع 

االجتساعية  ىر البشالدياسية واالقترادية واالجتساعية، يتحجد ذلظ بسجى تصػ 
بيشيسا   واالقترادية والدياسية والثقاؼية، وتحقيق التصػر الجيسقخاشي وإن العالقة
شخيكًا   عالقة ججلية وتفاعمية، فسغ السدتحيل أن تتصػر السخأة وتتحخر وتربح

في السجتسع، إال إذا سسح ليا لتأخح دورىا في عسمية التصػر في ىحا السجتسع    كامالً 
 وتفاعميا مع حخكة السجتسع  رىا تتأثخ في تصػرىا بجرجة تحخر السخأة وىي بجو 
 .د.ت( ،)الكػاري 

  ومغ اجل ؾيام مجتسع يدعى الى التصػر الحؿيقي لمسخأة عمى الرعج
سميع ومعافى مغ  مجني بج لو قبل كل شيء ان يػجج مجتسع  ال كافة والسدتػيات

في  اً وحزػر  اً عػامل القرػر والتخمف االجتساعي والفكخي والثقافي ويسكغ ليا وجػد
 .(18، 2016 ،)عباسالػاقع السجتسعي العام 
 2003م مؤسدات المجتمع المجني في العخاق بعج عاالمطمب األول: واقع 

 ضسغ العخاق السجني في تسعلمجا ساتطمشو  عسل مؤسدات تفعيل مدالة حطيت

بأىسية بالغة كأحج االستحقاقات  م2003بعج عام  في العخاق الدياسية العسمية أشار
 كان سػاءفي البالد  الجيسقخاشي البشاء لتصػر ةخ الحؿيؿيييالسعاومثمت أحج  ،الجستػرية

 .(171، 2012 ،)عسخان تسعلمجامدتػى الجولة أو  عمى ذلظ
م، كانت البالد قج مخت بسخحمو ۳۰۰۲سشح االحتالل األمخيكي لمعخاق عام ف

 السيساواتدست السخحمة بإشكاليات غاية في التشػع والتعقيج  ،حخجو مغ تاريخو الحجيث
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ما يتعمق مشيا بإشكاليات التحػل صػب بشاء السجتسع السجني، فقج حرل العخاق عمى 
حخيتو بقػى ليذ قػاه الحاتية إن صح التعبيخ وىي نتيجة مأساويو بالشدبة لمػعي 

التي  ات السجتسع السجنييخ بأىسية مؤسدالحاتي الػششي، وعميو كان البج بالتفك
وتحقيق  ةسختمفال العخاؾية في السجاالت إعادة بشاء الذخرية تدتصيع السداىسة في

 .(1، 2004 ،)العصيةالػحجة الػششية 
مغ ، 25/11/2003 فيقج أصجر أمخًا ( بػل بخيسخ)الحاكع السجني  كانو 

)مكتب مداعج السشطسات بتأسيذ م،  2003( لدشة 45رقع ) السؤقتةسمصة االئتالف 
ؼيسا بعج م في وزارة التخصيط واصبح ىحا السكتب 2004غيخ الحكػمية( في عام 

، الجية الحكػمية السخػلة عمى تدجيل السشطسات غيخ الحكػمية العاممة في العخاق
اشار الخقابة السباشخة تطيخ خارج التي العجيج مغ مشطسات السجتسع السجني  أنذاءو 

 والسشطسات السحمية والجولية تػافج الكثيخ مغ السؤسدات الحقاً  لمجولة ليذيج العخاق
، والسشطسات كالة البخيصانية لمتشسية الجولية، والػ  USAIDةكية لمتشسييخ مألكالػكالة ا
مع أل، ناـيظ عغ مشطسة اسيػيةأل، والسشطسات العخبية واوربيألا تحادالافي دول 

في العخاق  التي بجأت تتعامل مباشخة مع السشطسات غيخ الحكػميةتيا الالستحجة وتذكي
وتع تذكيل ىحه  ،تتعامل مع مؤسدات الجولة فقط االحتاللبعج ان كانت قبل 

السؤسدات كخصػة لدج الفخاغ الدياسي واالجتساعي واالقترادي، ودعػة الذعب 
ضسغ أشكال متعجدة مغ مؤسدات السجتسع العخاقي لمتحخر والسصالبة بحقػقو السشتيكة 

مع و  .كبيخة اً بمغت أعجادحتى السجني وامتازت بدخعة التكػيغ والتذكيل ونسػىا السصخد 
تذتتيا وضعف  بدببشعارات  مجخديػازي عجدىا وما قجمتو  ع يكغدورىا لذلظ فإن 

 جتسع السختمفة،حيػيتيا التي تؤىميا لمحخكة والفاعمية والقجرة عمى التأثيخ في شخائح الس
فزاًل عغ عجم تػصميا الى اتفاق وششي يؤىميا الى التشديق في تحقيق أىجافيا 

 .(17، 2008 ،)قجوري  السجتسعية
م )مكتب مداعج السشطسات غيخ الحكػمية( مغ وزارة 2005ون قل في عام 

 ي، وبالشطخ الى أن ىحه الػزارة لعالتخصيط الى وزارة الجولة لذؤون السجتسع السجن
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ارتبصت ماليًا  وزارية فقج كػنيا وزارة مغ دون حقيبةتستمظ مػازنة مالية خاصة بيا 
زيخ الجولة لذؤون السجتسع تحت اشخاف و و واداريًا باألمانة العامة لسجمذ الػزراء 

 ،م2005كفل الجستػر العخاقي لعام وقج  م.2008السجني، واستسخ الحال حتى عام 
عمى "تحخص  اوالً  (45نرت السادة ) ، فقجحق تذكيل مؤسدات السجتسع السجني

الجولة عمى تعديد دور مؤسدات السجتسع السجني ودعسيا وتصػيخىا واستقالليتيا بسا 
، وبحلظ "يشدجع مع الػسائل الدمسية لتحقيق األىجاف السذخوعة ليا ويشطع ذلظ بقانػن 

 .(7، 2007 ،آخخون و )إيخير اكتدبت مؤسدات السجتسع السجني وضعًا دستػرياً 
الحي يعج مغ القػانيغ الستقجمة  م،2010لدشة  (12)القانػن رقع  إصجار وتع

، لكشو جاء خاليا مغ مػاد غيخ الحكػمية في السشصقة العخبيةلتشطيع عسل السشطسات 
حية لمسجتسع السجني نفدو في تشطيع آليات عسمو عمى اساس مجمذ اعمى الالر تسشح

تكػن ميستو أسشاد اعزاءه وتصػيخىع في و  ،لتشطيع عسل السشطسات عمى سبيل السثال
قة مع المخ الحي جعل العألدارة والتشطيع والكفاءة والقجرة السالية ااإلت التجريب و المجا

قة شخاكة كسا جخت العادة في الشطع العقة خزػع وليذ المؤسدة الجولة ع
 . الجيسػقخاشية السمتدمة بسبادئ الحكع الخشيج

، )أ.ع.م.و(األمانة العامة لسجمذ الػزراء ) إلى ما يأتيىجف ىحا القانػن وقج 
 :د.ت(
تعديد دور مشطسات السجتسع السجني وتصػيخىا والحفاظ عمى استقالليتيا وفق  -أواًل:

 القانػن.
 تعديد حخية السػاششيغ في تأسيذ السشطسات غيخ الحكػمية واالنزسام الييا. -ثانيًا:
أيجاد آلية مخكدية لتشطيع عسمية تدجيل السشطسات غيخ الحكػمية العخاؾية  -ثالثًا:

 واألجشبية. 
م، ان 2010لدشة  12قانػن السشطسات غيخ الحكػمية رقع  إيجابياتومغ 

الحل اإلداري غيخ مدسػح ؼيو وعمى الجائخة السعشية ان تتػجو لمقزاء لحل أي مشطسة 
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أخخى، تدتخجم الجائخة أوامخ ترجر مغ اعمى الجيات  مخالفة لمقانػن، ولكغ مغ جية
 .(6–5، 2019 ،)الذخيفي الحكػمية لتقييج التعامل مع السشطسات

في حؿيقة االمخ، ليذ ىشاك مغ تقجم يحكخ مغ ناحية حق أنذاء مؤسدات و 
السجتسع السجني ومسارسة عسميا في القانػن والسسارسة الحؿيؿية عجا الديادة السزصخدة 

وصل عجد السشطسات السدجمة الى  إذفي تدجيل السشطسات في اشارىا الصبيعي 
مغ إقخار قانػن  مخور احج عذخ عاما وعمى الخغع مغ ىحا العجد وبعج .(4700)

زة ا زال العخاق يعتسج مبجأ االجاحكػمية ومغ انصالق العسل السجني مالسشطسات غيخ ال
أغمب السعاييخ الجولية، إال ان عسمية ب اً بذكل عام ممس السدبقة، ومع ان القانػن يعج

 45ان الجستػر العخاقي قج أشار في مادتو  معو  ل تبقى تكتشفيا صعػبات جسة.التدجي
فزاًل عغ  ياعسمحخية و السشطسات ن حق تذكيل وتأسيذ ا، ضسالحكخأواًل كسا سبق 

ىحا االشار مغ العسل، اال ان الجولة تخمفت عغ جسيع بخعاية الجولة العخاؾية  ؾيام
 .د.ت( ،)أ.ع.م.و()التداماتيا ماعجا تدجيل تمظ السشطسات 

شيجت الجولة العخاؾية مخحمة ججيجة تتدع بالتأسيذ لسدارات سياسية وىشا 
كانت تمظ  ءاججيجة اضحى فييا صػت الحخية والجيسػقخاشية شاغيا عمى غيخه سػ 

ػد مغ استسخار التػجيات السدارات في مياديغ الجولة ام السجتسع وذلظ في مػاجية عق
غ شخيق بشاء فالبشاء الجيسػقخاشي في العخاق يحتاج الى تخسيخ مقػماتو ع ،الذسػلية

السجتسع لكػنيا قػة دافعة تبخز تأصيميا في الدمػك والفكخ الػعي داخل الجولة و 
ج الى بسعشى ان البشاء الجيسػقخاشي يحتا ،والحزارية برػرة عامة والسخجعية الثقاؼية

والى تأسيذ أساليب وشخق التشذئة داخل  ،الفخديتأسيذ داخل الػعي الجسعي و 
م والتعميع والتثؿيف حتى يسكشيا ان تتحػل العألالسشطػمة الثقاؼية الدائجة ومؤسدات ا

 .(9، 2019 ،)الذخيفيمدتسخالى قشاعة راسخة وبعج ذلظ تتخجع الى سمػك سياسي 
مسجتسع السجني بعج أن لكسا أن تحػل اىتسام السشطسات الجولية إلى ىيئات 

لمتجخل في أبجت تحفطات مغ التعامل مع الحكػمات واألحداب الدياسية تفاديًا 
سؤسدات السجتسع السجني بالجفع قجمًا بقزية السخأة سػاء ل سسح ،الذؤون الجاخمية
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بالخجمات السباشخة التي تقجميا لمشداء او بالسداىسة في الزغط عمى الحكػمات مغ 
 .د.ت( ،)حدػن خالل االتفاؾيات الجولية السرادق عمييا ذات الرمة 

أضف الى ذلظ، أن مؤسدات السجتسع السجني في العخاق، عمى الخغع مغ 
، إال ان البعس مشيا ندبيًا استصاعت ان الحي تتدع بو غالباً  عامالسؤسدي الزعف ال

لعجد مغ  بعج فتخة احتالل داعر السيساأوسع،  اً تمعب دورًا أفزل مغ الدابق ونذاش
السحافطات، بجءًا بسداعجة الشازحيغ داخميًا، وبشاء حخكة تزامشية خارج نصاق الجولة، 

مجسػعات شبابية قدع مشيا شّكل مشطسات وقدع مشيا  عشيا في مخحمة الحقة، انبثقت
حسالت اإلغاثة ودعع الشازحيغ  عبخأستسخ بالعسل التصػعي عبخ فخق تصػعية خجمية 

مغ جانب اخخ عسجت األحداب  .د.ت( ،)م.ح.ح.إ(مشطسة حسػرابي لحقػق اإلندان)
ىحه  تلعبيخًا ما ل مشطسات تابعة ليا، وكثالعخاؾية الستشفحة في الجولة، الى تذكي

السجتسع السجني، ؼبقى عمى عاتق السػاشغ مشطسات السشطسات دورًا بارزًا في تذػيو 
 كسا عسج بعس دتقمة والسشطسات التابعة لألحداب.ان يفخز بيغ السشطسات الس

مغ جية تأسيذ مشطسات تابعة ليع، فيي تػفخ إلى غ ييغ واألشخاص الشافحيالدياس
يع وحزػرًا اجتساعيًا ودوليًا، ومغ جية أخخى تػفخ دعسًا فخصة لجعع مالي لسذاريع

 .(11، 2019 ،)الذخيفيجساىيخًا ليع 
التي تيتع بأنذصة  السيسا تمظان مشطسات السجتسع السجني  وىكحا يسكغ القػل

تذػيو سسعة عغ شخيق تدخيب مرادرىع واعساليع  عانت مغحقػؾية أو بقزايا السخأة 
في حاالت معيشة، وفي مشاسبات متعجدة تعخضت الشاشصات الى تذػيو الدسعة 

 السسشيج بيجف االبتداز او التدؿيط او التذييخ. 
المخأة  مذاركةلمجني في التي تهاجه مؤسدات المجتمع امعهقات ال :المطمب الثاني
  العخاقية سياسياً 

مجتسع مدكػن بالساضي وان بشيتو الحىشية  -عسػمًا -إن السجتسع العخاقي 
تعجد عغ  وىشاتترف بتخكيدىا عمى الساضي والحاضخ مع اندجاد آفاق السدتقبل ، 
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إذ يغيب بيغ الدمان والسكان ، بيغ التاريخي والبشائي الستحػل ،  إدراك العالقة الججلية
تتجاخل ؼيو محجدات الػعي والثقافة وىحه تذكل جسيعيا  الحي أسمػب الحػار والتدامح

 .(5 ،د.ت ،)فؤاد الرالحي قيػدا عمى تصػر الجيسقخاشية وبشاء السجتسع السجني
ىػ مؤشخ عمى غياب مشطسات السجتسع السجني، وىي أن غياب الجيسقخاشية 

عػامل ليا عالقة باختيار شخيقة الحياة في السدتقبل، وبشاء الشدق الجيسقخاشي القائع 
عمى مبجأ تكافؤ الفخص واالعتخاف بالخأي اآلخخ ورفس سياسة التيسير ألي فئة، 

يا بالذكل الحي وىحا بالتأكيج يشعكذ عمى عسل مشطسات السجتسع السجني وبمػرة نطس
والعسل  ال يحقق أىجافيا في ازالة رواسب الثقافة الذسػلية خالل العقػد التي مزت،

تدال مجيػلة، وقبػل الشقج الحي يسثل حالة صعبة لجى ما عمى ثقافة الحػار التي 
اآلخخيغ، وتخسيخ مفاـيع دولة القانػن والسؤسدات، وكل ذلظ مختبط بسدتقبل السجتسع 

 .د.ت( ،)بصخس السجني لمسخأة 
يػية مؤسدة في البشاء ة بشوجػد مؤسدات السجتسع السجني ضخور يعج لحا 

، فميذ ىشاك عغ أولػية احجىا عغ األخخ حجيثال، تجعل مغ الرعب الجيسقخاشي
مسارسة لمجيسقخاشية بجون ادنى حج مغ القجرة عمى االنتطام حػل أفكار ومرالح 

 السجني بػصفياوال يسكغ لسؤسدات السجتسع  .(85 ،2009 ،)التسيسي وغايات محجدة
 ن تكػن فاعمة في سياق العسميةأابخز أدوات قشػات العسل الدياسي 

إشار ثقافي يداعج في تخسيخ ؾيع ومبادئ السسارسة الجيسقخاشية )أي  دون  الجيسقخاشية
ة سياسية ولسا كان مغ غيخ السسكغ إقامة بشي ،تعسيع نسط ججيج مغ الثقافة الدياسية(

ارج اإلشار الثقافي الدائج مجتسعيا فيشا البج مغ خمق ( خحجيثة )مؤسدية وقانػنية
 ،)فؤاد الرالحي ثقافة سياسية حجيثة تتػافق وتتالزم مع تمظ البشية الدياسية الحجيثة

فكثيخ مغ مؤسدات السجتسع السجني تصالب بحقػق السخأة العخاؾية في  ؛(2 ،د.ت
، لكغ وجػد تعارض في ة االجتساعية والدياسيةالسداواة والسذاركة الفعالة في الحيا

الخصاب الفكخي الشدػي، بل الدياسي األمخ الحي أثخ عمى فاعمية وتأثيخ الحخكة 
ارعية بيغ التشطيسات الشدائية ذات الشدائية في العخاق بدبب شبيعة العالقات التر
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، األمخ الحي ال يسكغ ان نقػل ان اني واألخخى ذات التػجو اإلسالميالتػجو العمس
ىشاك تكاتفًا حؿيؿيًا بيغ مؤسدات السجتسع السجني حػل القزايا والترجعات الخئيدة 

 .(178، 2008 ،)مثشى التي يعانييا واقع السخأة العخاؾية
أن كثخة مؤسدات السجتسع السجني وتعارض مشصمقاتيا وتعجدىا السحمي 
والقصاعي يعكذ اختالف مشصمقاتيا واختياراتيا مسا يؤدي الى تبعثخ الجيػد مغ 

لمجفاع عغ حقػق السخأة فاحتكار السدؤولية في الحخكات وتشطيسات السجتسع  االنبخاء
كسا أن تبعية الشداء في الغالب الى أزواجيغ او  ،السجني مغ قبل نداء معيشات

اقخبائيغ في اختيار مؤسدات السجتسع أدى الى فقخ ابتكار صيغ السصالب الكفيمة 
 .(12،17، د.ت ،)حدػن بالتأثيخ في السجتسع وفي الحكػمات 

وعمى الخغع مغ حجاثة تجخبة العسل السجني ومؤسداتو بالشدبة إلى العخاقييغ 
ال أن عجدًا كبيخًا مشيع انخخط في ىحه السؤسدات، وبخز الكع الكبيخ والعجيج مغ إ

السؤسدات الفاعمة التي تحاول أن تخسع ليا اتجاىًا واضحًا، ومشيا جسعيات حقػق 
)السخأة والصفػلة وحقػق و)اإلغاثة والسداعجات اإلندانية(  السيسااإلندان بأجسعيا 

العجيج مغ السؤسدات الحؿيؿية الفاعمة ىشاك كسا ان  .(6، 2000 ،)ميشا اإلندان(
، وأنذأت الحكػمة عام تراصات محجودة وليا واجبات صغيخةوأخخى معشية باخ

االجتساعية لمسخأة وىي التي ي شقل إلييا مدؤولية صخف الخواتب دائخة الخعاية  2008
مغ وزارة العسل والذؤون االجتساعية، ولكشيا تذكػ مغ نقز التسػيل الالزم لمؿيام 
بخجماتيا خارج العاصسة وتفتقج الدمصة الالزمة لإلصالح والقزاء عمى الفداد في 

وكالة األنباء العخاؾية ) مق باألراملقصاعات الػزارة السدؤولة عغ التعامل مع كل ما يتع
 .(2006 ،)و.ا.ع(

وفي اشار السداىسة الفاعمة لسشطسات السجتسع السجني في دعع السخأة العخاؾية 
جال واعجاد قاعجة بتمظ الشذاشات ولزسان تػثيق نذاشات السجتسع السجني بيحا الس

في األمانة العامة  تمكين المخأة العخاقيةدائخة زسغ تشفيح بعس األنذصة تع انذاء ت
لسجمذ الػزراء، والتي تيجف بالجرجة األساس دعع السخأة وركدت عمى تصبيق أىجاف 
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شػع تخصة التسكيغ الدياسي لمسخأة، الى جانب ضخورة زيادة الفيع السجتسعي والسجني لم
، فزاًل عغ أىسية دور مشطسات دور السخأة في السذاركة الدياسيةاالجتساعي و 

السجتسع السجني في التػعية والتثؿيف االنتخابي السػجو الى الشداء )ناخبات 
 .ومخشحات( عمى السذاركة

تبقى بعيجة التػجو العام والسعاييخ  ىحه الجائخة بالخغع ما تقجموأنو و إال 
قة بيغ الحاكع الدمػكية في عالقاتيا مع الدمصة الدياسية التي تتصػر مع تصػر العال

والسحكػم، ونعشي ان الثقافة الدياسية تتسحػر حػل ؾيع واتجاىات وقشاعات بخرػص 
ولسا كانت الثقافة الدياسية  .الخسسية وغيخ الخسسية االطػاىخ الدياسية بذتى مؤسداتي
 برفة عامة تأثيخات شبيعة الثقافة الدياسية تمتجالسجتسع جدًء مغ ثقافتو العامة، 

كة الدياسية لمسخأة عغ شخيق استبعاد الشداء عغ أي نذاط يسكغ ان عمى السذار 
يحسل مجلػاًل فاعاًل، أو حتى أي تأثيخ في صشع القخارات التي مغ السسكغ أن تخكد 

ا يدال مجتسعشا خاضعًا مو  .عمى تذكيل الػعي جحريًا حيال السدائل الستعمقة بالسخأة 
، كسا يشدحب ذلظ عمى كافة ي مؤسداتولشطام تتدع عالقاتو بالتدمصية والسحدػبية ف

مغ  أية مؤسدة أو مشطسة أو جسعية ت عشى بقزايا السخأة كػنيا ليدت سػى شكالً 
وفي اعتقادنا أن  .اشكال الشطام القائع، والتي غالبًا ما تتدع بالصابع الخيخي الصػعي

ة والسشطػمة السخأة العخاؾية مشح عرػر قخيبة، لعبت دورًا كبيخًا في تكخيذ ىحه الشسصي
الفكخية الدائجة وتػريثيا، فكانت حاضشة لألفكار والسفاـيع التدمصية نفديا، فيي اما 
حاممة ليا وناقمة ليا بذكل اميغ، دون محاولة لسخاجعتيا او الػقػف عشجىا، او حاممة 

 .الية تفكيخىا ونسط سمػكياليا في 
ات في رفع مذاركة عقج الشجوات واالجتساع بخفقج شالبت السشطسات الشدػية ع

السخأة في كل مػاضع صشع القخار في أجيدة الجولة ومؤسداتيا، إذ باتت السخأة اليػم 
تذكل اكثخ مغ نرف السجتسع، في ضل الخدائخ الكبيخة التي تكبجىا العخاق في 
الساضي جخاء الحخوب أو عسميات اإلبادة الجساعية واالعتقاالت التعفدية والتعحيب، 

ز الخجال مقابل الشداء، وىحا يعشي أنيّغ أصبحّغ أكثخية في السجتسع مسا أدى الى نق
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وتػجب إعصائيّغ الجور األساس ليقسّغ بجورىّغ في بشاء العخاق، التي أصبحت مغ 
 .(91، 2008 ،)مثشى السيسات الزخورية والسفتاح لمتصػر والتقجم

تقجم تشطيسات السجتسع السجني بخامج تسكيشية لمسخأة في السجاالت السختمفة 
ومغ خالل االشالع عمى تقخيخ الذبكة  )االقترادية، الدياسية، االجتساعية...(،

الحي ضع خسدة عذخ تقخيخا حػل دور تشطيسات السجتسع مسؤسدات األىمية العخاؾية ل
غ السخأة، يتزح لشا بأن غالبية األنذصة والبخامج السػجية لمسخأة السجني في تسكي

العخاؾية تشرب في مجال التسكيغ االقترادي مغ خالل تجريبيا عمى بعس السيغ 
وإكدابيا بعس السيارات التي تسكشيا مغ تػفيخ مرجر دخل خاص بيا، ومغ بيغ 

لسجني لمسخأة العخاؾية تقميجية البخامج والجورات التجريبية التي تقجميا مؤسدات السجتسع ا
ومتكخرة مثل الخياشة والتصخيد والدكختارية وىشاك اىتسام لسجال التسكيغ االجتساعي 
مغ خالل نذخ الػعي الرحي لمسخأة، ورفع مدتػاىا التعميسي، واالىتسام بسػضػع 

مجال التسكيغ الدياسي مغ أقل  جأة في السجتسعات العخاؾية، ويعالعشف ضج السخ 
ت تسكيغ السخأة اىتسامًا مغ قبل تشطيسات السجتسع السجني بالخغع مغ أنيا تختمف مجاال

 .(36، 2005 ،)ىػيجا عمي مغ قصخ عخبي إلى آخخ
 وباألخز السجني تشطيسات السجتسع في السخأة  يةعزػ  بقزية االىتسام ويشبع

 شخح مغ التشطيسات ىحه في السخأة  عزػية يعػل عمى لسا القخار صشع مخاكد في
 في الحرػل اإلجحاف مغ تعاني العخاؾية السخأة  ألن ، وذلظأجشجتيا عمى قزايا السخأة 

 العخاؾية لمسجتسعات الثقاؼية نتيجة لمخمؽية السجتسع في الخجل مع متداوية حقػق  عمى
وىحا يشعكذ عمى انخخاط السخأة العخاؾية في السجال  أبػية ذكػرية، مجتسعات تعج التي

العام والعسمية الدياسية عمى وجو الخرػص عبخ مجسػعة مغ السؤشخات أو السطاىخ 
التي تستج عبخ خصػط العسمية الدياسية، فيبجو أن اليياكل القانػنية لحقػق السػاششة قج 

لسخأة السجتسعي بذكل تسذ واقع ا اً وضعت حػل نػع مجتسعي واحج ولع تتزسغ حقػق
خاص، فيي ـياكل ال تزسغ مداواة في اإلمكانيات الستػفخة بيغ الخجال والشداء، 
ولكشيا تعبخ عغ مشطػمة عالقات اجتساعية وسياسية تخى السخأة عمى ىامر الحياة 
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 لتشطيسات نزال ىشاكالعامة، ونفتقج ألدلة تذيخ الى الخغبة في تغييخ تمظ الخؤية، و 
ت مغ تشطيسا نػعية ضيخت ،حقػقيا عمى السخأة  حرػل في سبيل نيالسج السجتسع
 الدياسية السخأة بحقػقيا السخأة وتػعية حقػق  عغ بالجفاع تيتع السجني السجتسع

لتفعيل مذاركتيا في مخاكد صشع القخار، وىي مشػشة ، (36، 2004 ،)عبجالكخيع
بذكل أساسي في بمػرة السيارات الؿيادية لمسخأة وإضيار كفاءتيا وذلظ ال يتحقق إال 

تجريبيا وتثؿيفيا  بإفداح السجال أماميا لخػض التجارب الؿيادية والتخكيد عمى ميام
وأعجاد الكػادر الشدائية السؤىمة، ما عجا ذلظ فال معشى ألي حجيث عغ السذاركة 

 .(4، 2004 ،)الياشسيوالجيسقخاشية وتكافؤ الفخص 
أن مدتقبل السخأة في مؤسدات السجتسع السجني قج يتغيخ وبذكل تجريجي 
معتسجًا عمى تصػيخ السجتسع وتػشيج ثقافة الجيسقخاشية ومسارساتيا في احتخام العسل 
الجساعي لػ تسكشت مؤسدات السجتسع السجني مغ تػشيجىا في ذوات السشتسيغ الييا 

ية وانعكذ ذلظ انعكاسًا واضحًا عمى ألصبح السجتسع كتمة بشاءة نابزة بالجيسقخاش
 .د.ت( )م.م. م.(، مؤسدات السجتسع السجني)الدمصة القائسة 
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 (1ججول رقم )

البخلمان لجعم تمكين و في المطمهب من الحكهمة  المجتمع المجنيمؤسدات رأي 
 المخأة في المجاالت المختمفة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  دائخة التمكين الدياسي لممخأة العخاقيةالمرجر// التقخيخ االعالمي عن مهام وانذطة 
 
السخأة العخاؾية اليػم أماميا فخصة ميسة لكي تثبت وجػدىا آو تبمػر فكخًا ف

، لحا فان مذاركتيا في ت وشسػحات السخأة العخاؾية فعالً ندػيًا يعبخ عغ ترػرا
مؤسدات السجتسع السجني ىػ صسام األمان لمجخػل في بخنامج واضح السعالع يعسل 
عمى تصػيخ إمكانياتيا ويحارب التسييد ضج السخأة ويعسل عمى تػضيح مصالبيا 
بذفاؼية وديسقخاشية لتكػن قادرة عمى التأثيخ في سياسة التشسية، وىشاك مؤشخات 

لشسػ الكسي في أعجاد السؤسدات غيخ الحكػمية والشقمة الكيؽية في إيجابية تسثمت في ا
 .(11، 2005 ،)ىػيجا عمي مشاىج واقتخابات ىحه السؤسدات في التعامل مع الػاقع
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ػات عخيزة ويسكغ القػل أن ما نخيجه مغ السجتسع السجني ىي ثالث خص
 ستذكل دعامة الحؿيؿية النصالق نيزة مدتقبل السخأة وىحه الجعائع تتسثل في :

تحديغ الحياة االجتساعية لمسخأة مغ خالل التبريخ والتػجيو بحقػق السخأة  -1
 لمدياسات الحكػمية.

والتخكيد عمى تمبية  دعع الفئات الشدائية السيسذة في السجتسع واالرتقاء بأوضاعيا -2
، وىحه مخىػنة بخىان السجتسع السجني بتحقيق ما فذمت عشو غيخه مغ احتياجاتيا

 .(2، د.ت )م.م. م.(،) الدمصات ومؤسدات الجولة
شؤون السخأة لمسجتسع السجني يعج عاماًل مداعجًا في تجريب السخأة ايجاد وزارة  -1

العخاؾية عمى مسارسة الشذاط الصػعي واالستقاللية وال بأس أن تعتسج الػزارة امػرًا 
 .(208، 2013 ،)أحسج تدييمية أكثخ مسا ىي تعػيؿية أداريو

زيادة الػعي الدياسي والقانػني لمسخأة عمى نحػ يديع في قجرتيا عمى السداىسة   -2
الػعي الفاعمة بأىسية تسثيميا ودعع السخشحات عمى مدتػى عال مغ الثقافة و 

 وميارات الؿيادة والعسل الدياسي.
وتخى الباحثة ان الخبخة التي اكتدبتيا الكثيخ مغ الشداء في مؤسدات العسل 
السجتسعي، مغ خالل السؤسدات الشدػية أصبح ليا برسة واضحة في السجتسع، إذ 
ان ىشالظ مشافدة عمى صعيج ىحه السؤسدات مع الجشذ االخخ مغ اجل اثبات 

يق اكبخ قجر مغ التشسية السجتسعية، مسا حجا بالكثيخ مغ الشداء لمعسل القجرات وتحق
في ىحه السؤسدات متجية لمعسل الدياسي الخسسي لتحقيق الكثيخ مغ اإلنجازات 
جعميغَّ يتصمعغَّ الى مذاركة سياسية اكبخ مغ اجل إيجاد تذخيعات قانػنية قادرة عمى 

يغَّ والسحافطة عمى اإلنجازات التي التساشي ما تربػ اليو الشداء مغ تحقيق ذوات
أستصعغ تحؿيقيا ضسغ رؤية مجتسعية وثقافة واعية لسا تعانيو السخأة مغ قيػد تحػل 
بيشيا وبيغ تحقيق قجراتيا وأدوارىا الؿيادية ورسع مدتقبل لمسخأة مغ خالل السذاركة 

 الدياسية الػاسعة .



 

                 
  

 

 

124 

 
 

 

:  

 

، أن تفعيل العالقة بيغ السخأة ومؤسدات السجتسع السجني خالصة القػلو 
تتػقف عمى قجرة مؤسدات السجتسع السجني والجيات السداعجة في تقجيع خجماتيا 

صشاع القخار إليرال صػت ومسارسة الزغط عمى ، الدياسيلمسخأة، وتفعيل دورىا 
لسجتسع بأىسية ية اتػعم في وبحل الجيػد عغ شخيق وسائل اإلعالالشداء السيسذات، 

، وبشاء عالقات ايجابية مع الدمصة مغ أجل التأكيج عمى حقػق السخأة ، دورىا الدياسي
فان السخأة العخاؾية أماميا فخصة ميسة لكي تثبت وجػدىا او تبمػر فكخًا ندػيًا يعبخ  لحا

عغ ترػرات وشسػحاتيا ، لحا فان مذاركتيا في مؤسدات السجتسع السجني ىػ صسام 
لمجخػل في بخنامج واضح السعالع يعسل عمى تصػيخ إمكانياتيا ويحارب التسييد األمان 

ضج السخأة ويعسل عمى تػضيح مصالبيا وتػضيف اليات وتكافؤ الفخص بذفاؼية 
  وديسقخاشية لتكػن قادرة عمى التأثخ عمى سياسة التشسية .
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 المبحث  الثالث
WEOمنظمة تمكين المخأة تقييم 

() 
( ىي مشطسة مدتقمة غيخ ربحية تيجف إلى WEOان مشطسة تسكيغ السخأة )

تعديد السداواة بيغ الجشديغ والفخص العادلة لمسخأة لمسذاركة بذكل ىادف في جسيع 
 .مجاالت الحياة

تزصمع السشطسة بالعسل عمى رفع قجرات السخأة عمسيًا وثقاؼيًا واجتساعيًا 
ية السدتجامة مع اسع السشطسة بحيث ان السشصمق ىػ تسكيغ السخأة ودمجيا في التشس

عمسيًا وفكخيًا وتعميسيًا، فإذا ما ججدنا وعييا وبقي مختبصًا بيػيتيا فإنيا تربح قادرة 
عمى شخق كل أبػاب التسكيغ األخخى سػاء اقترادية ام سياسية ام اجتساعية بكل ثقة 

 ومدؤولية .
ندان والحخيات والػصػل إلى صشع القخار تؤمغ السشطسة بأن حقػق اإل

والسػارد ىي ممظ لكل مغ الشداء والخجال دون أي تسييد في مجتسع سمسي وآمغ 
 تشعكذ ؼيو السداواة بيغ الجشديغ بػضػح في القػانيغ والدياسات ومبادرات الدالم.

 النظخة االيجابيةالمطمب األول :  
ديغ والسذاركة العادلة لمسخأة إلى تحقيق السداواة بيغ الجش السشطسة عسلت

تخصط مشطسة تسكيغ السخأة الى الؿيام  .وإدماجيا في جسيع جػانب الحياة في العخاق
لعشف القائع عمى بحلظ مغ خالل تسكيغ السخأة اقترادًيا وسياسًيا، وإنياء جسيع أشكال ا

اة بيغ ، والجعػة لتصػيخ الدياسات واإلصالحات التي تتشاول السداو الشػع االجتساعي
مشطسة تسكيغ )الجشديغ والتبشي الػششي وتشفيح القخارات واالتفاؾيات الجولية، مغ خالل 

 :د.ت(، السخأة )م.ت.م(
 .السداواة بيغ الجشديغ-

                                                 

() تقهم عمى و  م، في محافظة أربيل شمال العخاف،2004في  "منظمة تمكين المخأة" تأسدت
االندان والمجتمع المجني، وقج امانتها العامة األستاذة سهسن الناشطة في مجال حقهق 

 .أعطيت االسم منح نذأتها
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 .التسكيغ االقترادي لمسخأة  -
 .الؿيادة الشدائية والسذاركة الدياسية-
 .الجوليةااللتدام باالتفاؾيات -
 .تحقيق الدالم واألمغ -
 .االلتدام بقػاعج القانػن -

 :د.ت(، )م.ت.م()سشطسة وتيجف ال
تعديد دور السخأة لمسذاركة بفعالية في جسيع العسميات الدياسية  تمكين المخأة: -اواًل:

والسجاالت  واالجتساعية واالقترادية والثقاؼية والدالم واألمغ عمى جسيع السدتػيات
الجفاع عغ السبادئ الجيسقخاشية مثل الذفاؼية  ، مغ خاللداخل السجتسع العخاقي

سداءلة. كسا تعسل أيًزا وبذكل كبيخ ومذاركة السػاششيغ في صشع القخار والتسثيل وال
الحي  ()(1325)عمى مشاصخة الخصة الػششية العخاؾية لتشفيح قخار مجمذ األمغ رقع 

ييجف إلى زيادة الجيسقخاشية وحقػق اإلندان والسذاركة الدياسية لمسخأة في 
 .د.ت(، )م.ت.م()العخاق
القزاء عمى جسيع أشكال العشف : إنهاء العنف القائم عمى النهع االجتماعي -ثانيًا:

 القائع عمى الشػع االجتساعي والتخؽيف مغ آثاره عمى الشاجيات وعائالتيغ.
: اعتساد وتشفيح سياسات وقػانيغ وخصط مخاعية تطهيخ الدياسات واإلصالح -ثالثًا:

 لمشػع االجتساعي لزسان تكافؤ الفخص والسذاركة والتقاسع العادل لمسػارد.
، مع التخكيد بذكل خاص عمى الشداء ، لمػصػل  شخا  المحتاجيندعم األ -رابعًا:

إلى فخص العسل الحخ وكدب العير السدتجامة مغ خالل تدويجىع بالسيارات 
 والسعخفة السحدشة والػصػل إلى بخامج تػليج الجخل.

                                                 

()  في  مجمس االمن باإلجماع من قبل واألمن حهل المخأة والدالم 1325القخار رقم  عتمادتم ا
حماية النداء والفتيات من العنف الجندي والعنف  ا2000 من عام أكتهبخ/ ولألتذخين ا 31

يب العاممين في عمميات حفظ الدالم في مجال حقهق ويذمل تجر ، جتماعىالالقائم عمى النهع ا
 ، منذهر عمى مهقع منظمة األمم المتحجة :المخأة واتخاذ اجخاءات فعالة لحمايتهن

 https://www.un.org/womenwatch/ods/  

https://www.un.org/womenwatch/ods/
https://www.un.org/womenwatch/ods/
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بأن جسيع السحتاجيغ يجب أن  WEOاما السجال االنداني تؤمغ مشطسة 
الجشذ أو ية دون أي تسييد عمى أساس الجشدية أو العخق أو يتمقػا السداعجة اإلندان

، ولكغ يجب أن تدتشج إلى الحاجة وحجىا، واستشاًدا إلى أجشجة الجيغ أو الخأي الدياسي
ة دتعج حساية حقػق اإلندان أحج األىجاف الخئيو ، (WPSالسخأة لمدالم واألمغ )

ة خالية مغ العشف، إذ حقػق الشداء والفتيات في عير حيا السيسا، WEOلسشطسة 
نقػم عمى زيادة الحساية وإعادة اإلدماج والػعي لمشداء والفتيات الشاجيات مغ العشف 

 القائع عمى الشػع االجتساعي مغ مجتسعات مختمفة.
وتبعًا لحلظ، استصاعت "مشطسة تسكيغ السخأة" في كيؽية دمج السخأة العخاؾية في 

خالل أنذصتيا برػرة أفزل، صػب تذاشيا الحياة االجتساعية واالقترادية مغ 
ونزاليا وفق جسمة مغ السحاور االستخاتيجية التي مدجت بيغ السدتججات الحاصمة 
عمى الداحة الدياسية والستعمقة تسكيغ الدياسي لمسخأة، بالزغط في أتجاه تفعيل 

ختمف السداواة الحؿيؿية بيغ الجشديغ في التستع بسجسل الحقػق الدياسية، والػلػج لس
 السؤسدات الدياسية والعامة.
 ( يبيغ عجد السذاريع التي نفحتيا السشطسة2ججول)

 
 عجد المدتفيجين عجد المذاريع المجاالت

 119،181 19 سبل العير
 118،835 24 ةاالنداني
 258،265 26 الحساية

 2،280 27 السشاصخة
 498،561 96 السجسػع

 المرجر: نقاًل عن منظمة تمكين المخأة عمى المهقع االلكتخوني :
https://iwecbo.org/  

 

https://iwecbo.org/
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"مشطسة تسكيغ ان  يسكغ القػلوبشاءا عمى ىحا التكييف لسرصمح "التسكيغ" 
؛ فيػ أعّع واشسل الن االخيخمغ التسكيغ،  السخأة جدء "تأىيلأن مرصمح "السخأة" تخى 

يػ فالتأىيل أما  .متعمق اصاًل بتسمظ اآلليات وىي التعميع والرحة والسذاركة الدياسية
  :عمى سبيل السثال ال الحرخو متعمق بسجال محجد فقط 

تأىيل السخأة تعميسيًا يقرج بو اعجاد بخامج لسحاربة األمية او إعادة ادماجيا في  -1
و تػفيخ بشية تعميسية مدتقبمة مػازية، إذ التعميع الشطامي لتدتكسل مدارىا ا

ان تجافع عغ قزايا السخأة بحسػلة ؾيسية إلى تدعى مشطسة تسكيغ السخأة 
وىػياتية مشصمقة في األساس عمى عالسية اإلسالم وؾيسو الحزارية ، مع انفتاح 

  .وتقبل ما ؼيو خيخ لإلندانية ولألسخة والسخأة 
، اما عغ مجاالت عسميا ي والفكخي الثقافيلجانبيغ الحقػقتشذط السشطسة في ا  -2

ففي الجانب الحقػقي/الفكخي الثقافي تحجيجًا تقػل األستاذة سػسغ :" نداىع في 
صياغة القػانيغ عغ شخيق آلية التخافع وتقجيع السحكخات القانػنية لمجيات 
السدؤولة في الحكػمة العخاؾية، كسا انشا نذتغل عمى قزايا ثقافة وتججيج الفكخ 

، )م.ت.م() الشدائي مغ خالل شخوحاتشا السشجمجة بيغ االصالة والسعاصخة"
 .د.ت(

 المطمب الثاني : النظخة الدمبية
التسكيغ الدياسي داعع لمتسكيغ االقترادي واالجتساعي،  ال بج ان نػضح ان

فيػ يرب مباشخة في تغييخ القػانيغ بجفع السخأة إلى السذاركة الدياسية عمى نصاق 
أم( لكػنو عائقًا اساسيًا في مسارستيا  ميريا مغ فكخة دورىا التقميجي )زوجة،واسع وتخ

ليغَّ القائسات عمى العسل الشدائي السدتقل يجب ان تكػن األولػية  الدياسية، لحا فإن
 عمى "مشطسة تسكيغ السخأة" بالتخكيديجب  ، لحاابتحجيج خط نزالي محجد العسل بي

 في العخاق. عمى التغييخ السجتسعي والشيػض بالسجتسع الستذطي
لتػعية وتجريب يؤمغ ليا تسكيشًا  تأىيل السخأة العخاؾية عمى اصعجة عجةأن  

حؿيؿيًا فاعاًل يتجاوز الرػرة إلى التأثيخ في السزسػن والقخار، مغ خالل السذاركة 
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اظ عمى كيان السجتسع سػيًا في السؤسدات العخاؾية السختمفة مذاركة تديع في الحف
وبشيان األسخة قائسًا وأن تكػن ذات شخرية مشفتحة وواعية تترجر السذيج الدياسي، 
وتكػن ليا الخيادة في الفعل ال الرػرة وحدب، وتديع إسيامًا فاعاًل في التأثيخ في 

كات بشاء الذخاو االنفتاح عمى اآلخخ  مغ خالل، واقع العخاق وتخسع لو مدتؿبالً 
 .(2006 ،)دلػميوالتعامل مع الػاقع تعاون وال

أضحت السخأة العخاؾية  ،مع ان ضخوف الحخب التي نذخت البصالة والفقخ 
بحاجة لمتأىيل ومغ السعمػم ان ىشالظ كثيخا مغ الشداء العخاؾيات لع يكغ عشجىغ تجخبة 
عسل سابقة وال ميارة وال يحسمّغ شيادة عمسية ىؤالء كّغ بحاجة لعسل وتجريب وتأىيل، 

بحث عغ وىشالظ قدع كغَّ يعسمغَّ لكشيع اليػم بدبب الشدوح او اليجخة بتغَّ اما تحجي ال
عسل او الخزػع لتجريب ومسارسة اعسال ججيجة أخخى لع يقسغَّ بو مغ قبل ، ىشا 
بخزت الحاجة لسؤسدات السجتسع السجني وبخامج تجريبية تداعج السخأة العخاؾية عمى 

ومشيا ، وبالفعل ضيخت مؤسدات كثيخة بعيجًا عغ االستغالل وذل الدؤال الكفاية
ت مثل ىح التجريب لكغ بشصاق محجد وشخيقة بجائية قجم"مشطسة تسكيغ السخأة" التي 

كسا أن بعيج عغ االحتخاؼية وجيل بقػاعج السيشية السصمػبة في ىكحا مذخوعات، 
لع تعج قادرة عمى تقجيع التجريب السصمػب لذخيحة واسعة مغ الشداء ذوات  السشطسة

ية وضخوف اإلغاثة اعتسجت عمى العسل االغاثي ال التشسػي مغ ج يااالحتياج كػن
 السخيسات وحخكات الشدوح التي تكخرت في اكثخ مغ مشاشق العخاق مغ جية أخخى .

مسا سبق يسكغ القػل ان القزايا الدياسية والعدكخية وما فييا مغ تجاخالت 
داخمية وإقميسية قج افخزت تعقيجًا اجتساعيًا كانت السخأة العخاؾية إحجى ابخز ضحاياه 

وتشسية اجتساعية واخالؾية وثقاؼية وفكخية ، فقج عسمت  ووضعتيا امام أسئمة سياسية
"مؤسدة تسكيغ السخأة" الجاعسة لمسخأة عمى فخض حالة تسكيغ السخأة العخاؾية سياسيًا 
واجتساعيًا مغ خالل نطام الكػتا التي تقػم عمى تحجيج ندبة معيشة لمسذاركة الشدائية 

سخأة العخاؾية القجرة عمى السذاركة التي كانت ىحه السذاركة مشح بجايتيا لع تعصي لم
الحؿيؿية في رسع االحجاث وتبخز الصاقات الخالقة الشدائية، اذ لع تتح إضيار ما تتستع 
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بو مغ نزج سياسي او ثقافي او اجتساعي ، لحا مغ الزخوري التعػيل تػعية وتجريب 
الى التأثيخ في ، االمخ الحي يؤمشان ليا تسكيشًا حؿيؿيًا فاعاًل يتجاوز الرػرة السخأة 

السزسػن والقخار، مغ مذاركة تديع في الحفاظ عمى كيان السجتسع العخاقي وبشيان 
األسخة قائسًا في شخرية السخأة السشفتحة والػاعية التي تترجر السذيج وتكػن ليا 
الخيادة في الفعل ال الرػرة وتديع إسيامًا فاعاًل في التأثيخ في الػاقع الدياسي ورسع 

معبخة عغ مشصمقاتيا ورؤيتيا مغ خالل التسثيل الحؿيقي لمسخأة العخاؾية في مدتقبميا 
 .العسل الدياسي 

تخى الباحثة  عمى " مشطسة تسكيغ السخأة" ان تزصمع في تسكيغ  ومغ ىشا
الشداء مغ خالل بشاء القجرات والجعع االستخاتيجي مغ اجل تعديد السذاركة والؿيادة 

في الدالم السدتجام في العخاق مغ خالل دعسيا الحي  الدياسية وتعديد حقػق السخأة 
سيصل في حجع العسل الحي تزصمع بو السشطسة، وتكثيف جيػدىا لمؿيام بالعسل عمى 
زيادة وعي السخأة وتعخيفيا بحقػقيا، وبإمكاناتيا وقجرتيا، وتشسية حدغ السػاششة لجييا، 

دياسي، وبالتالي ان جيػد وتجريبيا عمى ميارات الؿيادة واإلدارة وصشع القخار ال
تبقى محجودة ودون السدتػى السصمػب خاصة ما يتعمق بجيػدىا  "مشطسة تسكيغ السخأة"

فكان مغ السػجو لمزغط باتجاه تفعيل اإلجخاءات الخامية الى تسكيغ السخأة سياسيًا، 
فيد الزخوري لمسشطسة ان تؤدي دورًا مخكديًا في أثارة االىتسام وتعبئة الخأي العام وتح

الييئات الػششية والقػمية والجولية إليالء مػضػع السخأة العخاؾية ما يدتحقو مغ أىسية 
الشيػض بأوضاع السخأة باألوضاع التي تعيذيا، والعسل عمى إشاعة مبجئ السداواة 
والعجالة والسذاركة الدياسية واستثسار االعالم ووسائل التػاصل االجتساعي إليرال 

خائح مغ خالل الشجوات والتجسعات الخصابية والرحف والسجالت خصابيا الى كافة الذ
والجراسات واإلذاعة والتمفديػن والسػاقع االلكتخونية الجولية لمسعمػمات بتصػيخ إمكانياتيا 

تصػر مؤشخات الكسية لتػاجج السخأة في الحياة مغ خغع بالأنو في السجال الدياسي، إال 
ق، إال ان اقانػنية التي تتستع بيا السخأة في العخ الدياسية التي فخضتيا السكتدبات ال

السذيج الدياسي ال يدل يذيخ إلى ضعف وتجن لػاقع السسارسة الدياسية لمسخأة ما 
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جعميا نتيجة حتسية لػياب تسكيغ سياسي حؿيقي ليا نطخًا لسا تذيجه مغ اقراء مغ 
 دوائخ صشع القخار الدياسي، ومختمف الدياسات العامة في البالد.

 الخاتمة
بشاء أسذ السجتسع السجني والتحػل  ىسا حاليًا بعسميتيغ متخابصتيغيسخ العخاق 

نحػ الجيسقخاشية عمى الخغع مغ السخاشخ والتحجيات التي تػاجو ىاتيغ العسميتيغ، 
فالرمة بيغ العسميتيغ قػية، بل أنيسا أقخب إلى أن تكػنا عسمية واحجة مغ حيث 

بمػر، الجػىخ ففي الػقت الحي تشسػ ؼيو التكػيشات االجتساعية واالقترادية الحجيثة وتت
فإنيا تخمق معيا تشطيسات مجتسعيا السجني التي تدعى بجورىا إلى تػسيع دعائع 

 السذاركة في الحكع. 
 م،2003وبالخغع مغ وجػد اعجاد مغ الشداء بالحكػمات الستعاؾبة بعج عام 

يسكغ الشطخ الى ىحه الديادة بأنيا انعكاس لتػجو سياسي ييجف إلى  إال ان ذلظ ال
خأة في العسل الدياسي، فال تدال الشداء في الػزرات تشحرخ تعديد مذاركة الس

باألدوار التقميجية لمشداء، التي يفخضيا السجتسع، عجا استثشاءات محجودة، بيشسا يحتكخ 
 الخجال تاريخيًا السشاصب الػزارية الديادية.

يسكغ تفديخ ذلظ بػياب االستقاللية لجى الغالبية العطسى مغ ىحه السشطسات 
ات، ما جعل السخأة في واد ومصالبيا في واد اخخ، االمخ الحي يفخض إلدامية والجسعي

إيجاد جسعيات ندائية عخاؾية، مبادرة ومتصػرة وفعالة تقػم بالزغط والتأثيخ عمى 
الدمصة الحاكسة مغ أجل وضع سياسات تخجم مرالح الشداء لمشيػض بحقػقيّغ عمى 

ّغ في كل السجاالت الحياة، خاصة السجال أساس السداواة بيشيّغ وبيغ الخجال وتسكيشي
الدياسي، وال يسكغ تحقيق ذلظ إال مغ خالل تكثيف جيػدىا إليجاد وبمػرة مقاربة 
ججيجة ندػية تقػم عمى اعتبار حقػق الشداء جدءًا ال يتجدأ مغ حقػق االندان مػحجًا 

داء كصخف فعال غيخ قابل لمتجدئة ايسانًا مشيا باستحالة تحقيق الجيسقخاشية بػياب الش
فييا، والبج ان تتسحػر حػل كيؽية جعل حخكة السخأة الدياسية جدءًا ال يتجدأ مغ حخكة 

 السجتسع.
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 بث السجني لمسخأة العخاؾية يعشي مؤسدات السجتسع دور تفعيل لحا فان عسمية
 التدميع وعجم مريخىا تقخيخ عمى والعسل التفكيخ عشجىا تجاه السدؤولية روح مغ السديج
 عمييا الػحيج االعتساد او وتػحيجه القخار( السجتسعي )تكثيف بػصفيا مخكد لمجولة

ضخورة تسكيغ السخأة في  إعصاء يعشي كسا السصمػبة، والحاجات لتحقيق األىجاف
الدياسات الػششية، والعسل عمى جعل تسكيغ السخأة جدء اصيل مغ خصط اإلصالح 

تصبيق ىحه الخصط وبشاء اليياكل الدياسي واالقترادي، واشخاكيا في ترسيع و 
 السؤسدية الالزمة .

ومسا سبق يطيخ ما ممخرو  أّن عسل مؤسدات السجتسع السجني يغمب عمييا 
وتحجد أعساليا ونذاشاتيا،  بأدوارىااتراليا السباشخ بالستغيخات الدياسية التي تؤثخ 

أسيذ وفق جسمة مغ السحاور االستخاتيجية التي مدجت بيغ مصالب مخحمة الت
والسدتججات الحاصمة عمى الداحة الدياسية والستعمقة بزخورة تسكيغ الدياسي لمسخأة، 
بالزغط في اتجاه تفعيل السداواة الحؿيقة بيغ الجشديغ في التستع بسجسل الحقػق 

. وقج اوصت الجراسة بسا الدياسية، وفي الػلػج لسختمف السؤسدات الدياسية والعامة
 ياتي:

ع الخاصة بحقػق السخأة وحسايتيا في مؤسدات السجتسع السجني مغ تعديد دعع السفاـي -1
خالل زيادة البخامج االجتساعية والدياسية اليادفة الى تسكيغ السخأة وتعديد قجرتيا 

 الحاتية.
زيادة الػعي السجتسعي بأىسية نذاشات وفعاليات السجتسع السجني لمسخأة مغ خالل  -2

لسفاـيسو في مجال االجتساعي والثقافي والتخبػي الجور االعالمي في التػعية والتثؿيف 
 واالنداني وغيخىا.

تفعيل دور أجيدة االعالم داخل مؤسدات السجتسع السجني مغ خالل إقامة دورات  -1
تجريبية إلعجاد السالكات اإلعالمية فييا، وإقامة الشجوات وعقج السؤتسخات إثارة مذاكل 

 ات إعالمية الذأن الشدػي.السخأة السختمفة واصجار صحف او مجالت ونذخ 
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التأكيج عمى ضخورة تعميع السخأة وارتفاعيا اعمى درجات الدمع التعميسي لو أىسية كبيخة  -2
 لتجديج التسكيغ الدياسي الحؿيقي لمسخأة.

غخس ؾيع ومبادئ التشذئة الدياسية الرحيحة، وتتسثل نقصة البجاية في البجء مغ  -3
ية السخأة بزخورة ان يكػن ليا صػت في السدتػى الزيق، وىػ االسخة مغ خالل تػع

 بيتيا الحي يشتج بجوره مغ خالل تسكيشيا اقتراديًا واجتساعيًا.
زيادة فاعمية مؤسدات السجتسع السجني وذلظ مغ خالل زيادة دعع السخأة ماديًا ومعشػيًا  -4

لتؤدي رسالتيا مغ خالل أنذصتيا وبخامجيا اليادفة الى زيادة الػعي الشدػي وبزخورة 
لعسل عمى ترحيح الخؤى التي مغ شأنيا العسل عمى زيادة فخص السذاركة الدياسية ا

 لمسخأة.
جتساعية بسا يحقق متصمبات فتح السجال امام شخاكة حؿيؿية مغ اجل تحقيق العجالة اال  5-

التشسية الذاممة والعسل عمى تػسيع نصاق السذاركة الدياسية لمسخأة في السؤسدات 
الشدػية وذلظ مغ خالل ابخاز دورىا في السجتسع العخاقي ، وفتح مجال امام مذاركة 
السخأة في السؤسدات االىمية والحكػمية وتقمج السشاصب العميا وتعديد دورىا في كافة 

 مؤسدات السجتسع السجني.
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