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عبارة عغ حرة مقخرة لمسخأة تحجدىا الجساتيخ الػششية  نطام الكػتا الشدائية،      
لمسذاركة في االنتخابات استشادا الى الحقػق الدياسية لمسخأة السشرػص عمييا في 

والقػانيغ االنتخابية  2005 لدشة اخح بو الجستػر العخاقي قجالسػاثيق الجولية. و 
% لتسكيغ السخأة مغ الػصػل الى البخلسان. 25الستتالية التي حجدتيا بسا ال يقل عغ 

واالثخ القانػني في مذاركة السخأة  ،ييجف البحث الى التعخيف بشطام الكػتا الشدائية
لشدائية اىسية في تحقيق السداواة الفعمية الفعمية في البخلسان العخاقي .ولشطام الكػتا ا

مع الخجل الحي سيصخ شػيال عمى العسمية الدياسية في الجولة. استشتاجا لسا تقجم  
لحلظ نػصي بتػسيع  ،فان فاعميتيغ في صشع القخار الدياسي الزالت محجودة،

ة ل ندبة السذاركمذاركة السخأة مغ قبل الدمصة الدياسية واالحداب مغ خالل تعجي
. عمى ىحا االساس تع تقديع البحث الى مبحثيغ يتزسغ %25الى اكثخ مغ 

السبحث االول مفيػم الكػتا الشدائية في السػاثيق الجولية واساسيا القانػني. وتشاول 
اثخ الكػتا الشدائية في تسكيغ السخأة مغ السذاركة الفعمية في  ،السبحث الثاني

 البخلسان العخاقي. 
 الكمسات السفتاحية: الكهتا ندائية؛ االنتخابات العراقية؛ الحقهق الدياسية لمسرأة.
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The women's quota system is a proportion set for women 

determined by national constitutions to participate in elections 

based on women's political rights stipulated in international 

covenants. For the first time, it was adopted by the 2005 Iraqi 
constitution and the successive electoral laws that set it at no less 

than 25% to enable women to reach parliament. The research aims 

to define the women's quota system and the legal impact on 

women's actual participation in the Iraqi parliament. The women's 

quota system is vital to achieve actual equality with men who have 

long dominated the political process in the state. In a conclusion to 
the just mentioned, their effectiveness in political decision-making 

is still limited, so we recommend expanding the participation of 

women by the political authority and parties by adjusting the 

participation rate to more than 25%. On this basis, the research was 

divided into two sections. The first topic included the concept of 

women's quota in international conventions and its legal basis. The 
second topic involved the effect of the women's quota on enabling 

women to participate effectively in the Iraqi parliament. 

Keywords: Women's Quota; Iraqi elections; Women's political 

rights. 
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 السقجمة
" إلى محاولة خمق صػرة األساسية لشطام الحرز او "الكػتاتدتشج الفكخة      

مرغخة ودقيقة لمسجتسع بخمتو في البخلسان السشتخب ال تتخك فيو أية فئة ميسذة وغيخ 
والكػتا الشدائية ىي الصخيقة السـثمى واألكثخ فعالية لتحقيق تػازن أفزل بيغ  ،مسثمة

أو ما تدسى بـ"الحرة الشدائيَّة" تعشي وكػتا السخأة .الخجل والسخأة في السجال الدياسي
لتسكيغ السخأة  ،تخريز ندبة معيشة أو عجٍد مغ السقاعج في السجالذ الشيابية لمسخأة 

ومدانجتيا ألخح دورىا في الحياة الدياسية  ،مغ تػلي مخاكد صشع القخار في الحكػمة
 مع الخجل، حجدومعالجة اشكالية تفعيل مسارسة حقيا القانػني في التسثيل البخلساني 

 %.25الكػتا الشدائية بان ال تقل عغ  2005دستػر 
لقيت الكػتا الشدائية اىتساما كبيخا لجى االوساط القانػنية عمى  اهسية البحث:

السدتػييغ  الجولي والػششي خاصة ان الكػتا التعج حقا سياسيا لمسخأة بقجر ماىي 
 الشيابية.  تسكيغ مغ مسارسة حق السخأة في التسثيل في السجالذ

ييجف البحث الى تدميط الزػء عمى ما تزسشتو التذخيعات العخاقية هجف البحث: 
فزال عغ بيان السعػقات التي كان  ،والسػاثيق الجولية مغ الشز عمى الكػتا الشدائية

ليا االثخ الكبيخ بعجم  ابخاز دور السخأة الفعال في صشع القخار الدياسي ومباشخة العسل 
 البخلساني.

مجى مداىسة نطام الكػتا تتسحػر االشكالية الخئيدة في البحث حػل  شكالية البحث:ا
بتحقيق زيادة تسثيل السخأة في االنتخابات عمى مدتػى تسكيشيا سياسيا في لعب دورا 

ومغ ىحه االشكالية تشبع عجة تداؤالت: تأتي في  ،؟فاعال في القخار الدياسي العخاقي
؟ وماىي الشدبة القانػنية السحجدة ػني لشطام الكػتا الشدائيةالقان مقجمتيا ما ىػ االساس

لمشداء في نطام الكػتا في الجستػر والقػانيغ العخاقية؟ وىل ىي ندبة ثابتة ام متغيخة؟ 
وىل كان لمسخأة الجور الفاعل شيمة الجورات االنتخابية في تذخيع القػانيغ التي تقجم 

العخاقي او عمى االقل ىل  قجمت حمػال معالجات قانػنية لػاقع مذاكل السجتسع 
 ،لقزايا السخأة السجتسعية؟ ام ان نطام الكػتا احجث مذاركة لمسخأة في العسمية الدياسية
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لكشو لع يحقق مداىسة فعالة في تذخيع ىكحا قػانيغ ميسة؟ وىل ان الشز عمى الكػتا 
اسيع في تبػء نداء  االنتخابية في الجستػر والقػانيغ االنتخابية العخاقية الستالحقة

لشػاب ام ان العكذ كفؤات لمسشاصب في البخلسان وانعكذ ايجابا عمى عسل مجمذ ا
وماىي السعػقات التي كان ليا االثخ بعجم فاعمية دور السخأة بالعسل  ؟ىػ الرحيح

وىل كان لشطام الكػتا اثخ بالقزاء عمى تمظ  ،داخل البخلسان او برشع القخار الدياسي
؟ جسيع ىحه التداؤالت ميياواذا لع يكغ ليا االثخ فسا الدبيل لمقزاء عالسعػقات 

 ستكػن محػر بحثشا ىحا.
ان اقخار نطام الكػتا الشدائية في قػانيغ االنتخابات العخاقية وسع مغ  فرضية البحث:

وىحا الشطام مغ التجابيخ  ،زيادة وفاعمية السخأة عمى السذاركة في العسمية االنتخابية
ية الحي يسكغ السخأة مغ الػصػل الى البخلسان بأصػاتيا الحكيكية وقج ال االيجاب

كػن ىحا الشطام مغ التجابيخ السؤقتة الحي يسكغ  ،تحتاجو مدتكبال في ىحا السيجان
االستغشاء عشو مدتكبال اذا ما اثبتت السخأة قجرتيا عمى السداىسة في صشع القخار 

 الدياسي وتذخيع القػانيغ.
السشيج التحميمي لمشرػص القانػنية الػاردة في  ،اعتسجنا في بحثشا ىحا ث:مشهجية البح

السػاثيق الجولية التي تعتخف بالحقػق الدياسية لمسخأة لمػقػف عمى األساس القانػني 
الحي استشج اليو الجستػر العخاقي والقػانيغ العخاقية في اقخار نطام الكػتا الشدائية بيغ 

 ا في الػصػل الى السجالذ الشيابية. نرػصو لتستع السخأة بحقي
يتزسغ نصاق البحث التعخف عمى نطام الكػتا الشدائية في القػانيغ نطاق البحث: 

االنتخابية العخاقية مغ حيث السفيػم والشدبة, ومغ حيث اثخ الكػتا في ارتفاع ندبة 
القخار  وصػل السخأة العخاقية الى البخلسان فزال عغ مجى اثخىا في السداىسة في صشع

 الدياسي  والتذخيع القانػني.
 يزع البحث فزال عغ ىحه السقجمة خاتسة ومبحثيغ ىسا: هيكمية البحث:

 السبحث االول: التشطيع القانػني لمكػتا الشدائية في التذخيع العخاقي
 السبحث الثاني: اثخ الكػتا الشدائية في تسكيغ السخأة مغ صشع القخار الدياسي
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 السبحث االول
 التشعيم القانهني لمكهتا الشدائية في التذريع العراقي

نرت معطع اتفاقيات حقػق االندان وغالبية الجساتيخ الػششية عمى حق السخأة       
غيخ ان ىحه السداواة لع تكغ مغ  ،مع الخجل في السذاركة الدياسية بذكل متداوٍ 

بدبب  ،الشاحية الػاقعية كافية لزسان تسثيل عادل لمشداء في البخلسان العخاقي
السعػقات السجتسعية والثقافية التي تقف عكبة في وصػل السخأة الى مػاقع صشع القخار 

مى نطام الكػتا الشدائية. ولمػقػف ع 2005فيو. ولتجاوز ىحه السعػقات تبشى دستػر 
نخى مغ الزخوري التصخق الى التعخيف بالكػتا الشدائية واساسيا  ،ىحه السسارسة

وذلظ في السصمبيغ  ،ومغ ثع عخض تشطيع الكػتا الشدائية في التذخيع العخاقي ،القانػني
 اآلتييغ:

 السطمب االول
 التعريف بالكهتا الشدائية واساسها القانهني

رالح السخأة  فحدب بل انيا تذسل األقميات ال تعتسج الحرز في نطام الكػتا ل     
الجغخافية، أو العخقية، أو المغػية أو الجيشية. وبذكل عام يتع استخجام نطام الحرز 
الشدائية "الكػتا" في الحاالت التي قج يؤدي فييا عجم استخجام الحرة إلى خمل أو 

دائية؟ وما فسا السقرػد بالكػتا الش .عجم تػازن غيخ مقرػد في مدألة التسثيل
 انػاعيا؟ وما اساسيا القانػني؟ ىحا ما سيتع االجابة عشو في الفخوع االتية:

 الفرع االول: مفههم الكهتا الشدائية
: "الكػتا" ىي تعبيخ التيشي يعشي "نطام انتخابي ييجف الى تعريف الكهتا الشدائيةاوال: 

وتذكل  ".الدمصة الدياسيةضسان حقػق األقميات في االنتخابات العامة لمػصػل إلى 
الكػتا تجبيخا إيجابيًا يتع بسػجبو تخريز عجد مغ السقاعج في السؤسدات الحكػمية 

لمجساعات  ،التذخيعية والتشفيحية او في السؤسدات غيخ الحكػمية كاألحداب الدياسية
تعاني االثشية او االقميات العخقية او الجيشية او الصائفية في السجتسعات الستشػعة والتي 
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وذلظ لزسان مذاركتيا في الحياة الدياسية وصػال الى  ،مغ االقراء او التيسير
مغ اجل تحقيق السداواة والعجالة والتقميل مغ التسييد بيغ ىحه  ،صشع القخار مػاقع

   .(50، 2009)عبجالحي،  الفئات لتخسيخ الدمع السجتسعي
نيا تقزي بتخريز عجد محجد مغ السقاعج في إ"الكػتا الشدائية" ف اما       

لمشداء، بحيث ال يجػز أن تقل عجد السقاعج  يابية(الييئات التذخيعية )السجالذ الش
التي تذغميا الشداء عغ الشدبة السقخرة قانػنًا، أي أن ىشاك حرة ندائية محجدة البج 

 اً بسعشى ان الشطام يفخض حرر. (525، 2022)رشيج،  مغ شغميا مغ قبل الشداء
معيشة لمسخأة في السجالذ الشيابية وذلظ مغ خالل تخريز عجد محجد مغ السقاعج 

حيغ عمى قػائع االحداب او او ندبة محجدة مغ السخش ،لمسخأة في السجالذ الشيابية
)مبخوكة،  الكيانات الدياسية لزسان تخشيح او انتخاب الحج االدنى مغ الشداء

"شكل مغ اشكال التجخل االيجابي" لديادة  . وقج عخفيا البعس بانيا(220، 2022
حرز السخأة ومداعجتيا عمى تجاوز العكبات التي تعيق مذاركتيا الدياسية بالسقارنة 

وىػ ما يعشي ان الكػتا الشدائية تدتشج عمى مبجا  .(8، 2022)نعيسة، مع الخجال 
تخريز السقاعج لمعشرخ الشدػي في مخاكد الحكع وىػ "نػع مغ التجبيخ االيجابي 

   .(8، 2022)الديجي،  "لتسكيغ السخأة مغ تػلي مخاكد صشع القخار في الجولة
واذا ما نطخنا الى نطام الكػتا الشدائية بتجخد نجج ان السقرػد بو تحجيج 

وال يتشافذ  ،مقاعج لمشداء في البخلسان والسجالذ الشيابية تتشافذ عميو الشداء فقط
ولكغ فيسا لػ حرمت مخشحة او اكثخ عمى اعجاد  ،معيغ الخجال في ىحا الشطام
يسكشيا التشافذ مع االصػات التي حرل عمييا  ،تتجاوز الحرة السحجدة ليا

عبارة عغ "اجخاءات قانػنية  ،السخشحيغ مغ الخجال. والكػتا الشدائية في االنتخابات
الحياة تشطيسية تعتسجىا الجول إلزالة العػائق البشيػية امام مذاركة الشداء في 

الدياسية". وتعج الكػتا الشدائية احجى التجابيخ الخاصة والسؤقتة تيجف الى التداوي 
 .لخفع ندبة السذاركة الدياسية لمسخأة وتسثيميا في الييئات السشتخبة ،بيغ الجشديغ

وفي كل االحػال وشالسا ان نطام الكػتا اجخاًء مؤقتًا تمجا اليو  ،(8، 2022)الديجي، 
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فانو اذا ما تحققت  ،الجول لتفعيل دور السخأة في  السذاركة الدياسية في صشع القخار
تشتفي الحاجة  ،السداواة الفعمية بيغ الخجال والشداء في تقمج السشاصب والػضائف العامة

 ػى التشطيسي.  الى نطام الكػتا الشدائية عمى السدت
 : الهجف من تطبيق نعام الكهتا الشدائية في السجالس الشيابية ثانيا:
ىػ تحكيقا  ،لعل اليجف االساس مغ تصبيق ىحا الشطام في غالبية دول العالع      

اذ ليذ مغ االنراف اغفال او اىسال دور الشداء الالتي يذكمغ نرف  ،لسبجأ العجالة
جالذ الشيابية. فزال عغ تعديد مكانة السخأة الدياسية  السجتسع مغ التسثيل في الس

وضخورة مذاركتيا في العسمية الدياسية. كسا ان وجػد السخأة في البخلسان يقمل الفجػة 
وبذكل عام يتع استخجام بيغ عجد الشداء وبيغ مداىساتيغ في تشسية مجتسعاتيغ. 
فييا عجم استخجام الحرة  نطام الحرز الشدائية "الكػتا" في الحاالت التي قج يؤدي

وتيجف الكػتا الشدائية الى  .إلى خمل أو عجم تػازن غيخ مقرػد في مدألة التسثيل
كسا ان مبجأ  مشح السخأة سمصة سياسية أكثخ تػازنًا مغ خالل تصبيق إجخاءات إيجابية.

مغ السػاششة الستداوية الحي تشز عميو معطع الجساتيخ الػششية يحتع االنتقال بالسخأة 
مجخد السداواة كسبجأ قانػني مشرػص عميو بالجستػر او فخصة قج تتاح ليا او ال 

)الشػري، "الى السداواة كإجخاءات واليات" قانػنية تحفظ حقػق السخأة الدياسية  ،تتاح
وبالشطخ لالىتسامات الستبايشة بيغ السخأة والخجل الى حج ما فانو ال  .(572، 2020

لحلظ فان الكػتا الشدائية اكثخ مالئسة لتسثيل الشداء  يسكغ لمخجل تسثيل السخأة كسا يجب
  والجفاع عغ حقػقيغ.

اال انشا سشعخض انساشا  ،: تتعجد انساط الكػتا الشدائيةانساط الكهتا الشدائية ثالثا:
 وىي:  شفطتتساشى مع ىحا ال

: وىي ندبة الدامية محجدة لمشداء يشز عمييا الجستػر بذكل الكهتا الجستهرية -2
 .(50، 2009)عبجالحي،  مباشخ

وتعشي تخريز حرة لمشداء تشطع وجػد السخأة  :الكهتا القانهنية او) التذريعية( -2
وتدتشج الى نرػص تذخيعية تخد في قػانيغ  ،متكافئ في السجالذ الشيابيةبذكل 
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تمدم االحداب بتصبيقيا واال اعتبخت غيخ دستػرية تػجب  ،االنتخابات صخاحة
 .(9، 2022)الديجي،  عقػبات محجد سمفا

القػية شػعا تخشيح عجد محجد مغ الشداء او : تتبشى االحداب الكهتا الطهعية -3
ندبة محجدة في قػائسيا االنتخابية ايسانا مشيا بحقػق السخأة في التسثيل وليذ 

وقج  .(22–22، 2022)نبيمة وراضية،  التداما مشيا بأنطسة او تذخيعات محجدة
ية االلدامية .ونذيخ الى ان ىحه الحمػل ىي دائسًا اخح العخاق بشطام الكػتا الجستػر 

ترشف بـ" السؤقتة" وليدت دائسيو لحيغ وصػل السخأة إلى مخحمة تتسكغ فييا امغ 
إقشاع جسيػٍر الشاخبيغ في االنتخابات، والتػجو نحػ اتخاذ دورىا الفاعل في 

 السشاصب الكياديَّة وال يدتػجب وضع كػتا ليا.

 القانهني لمكهتا الشدائية  الفرع الثالث: االساس
يجج نطام الكػتا الشدائية اساسو القانػني في االتفاقيات الجولية الخاصة بحقػق       

االندان وفي الجساتيخ الػششية التي تشز عميو صخاحة في بعس مػاده. وعميو 
 سششاقر ذلظ في الفقختيغ االتيتيغ:

 اوال: االتفاقيات الجولية 
ا الشدائية يدتشج الى مبجأ السداواة في الحقػق والحخيات ان نطام الكػت       

مغ ميثاق االمع  (55فقج نرت )م/ ،السشرػص عميو في اتفاقيات حقػق االندان
الستحجة عمى احتخام حقػق االندان بال تسييد "ال تفخيق بيغ الخجال والشداء". واشار 

والخجل وعجم التسييد  السخأة بيغ حقػق االندان الى مبجا السداواة االعالن العالسي ل
( مغ العيج الجولي لمحقػق السجنية 2كسا تزسشت )م/ ،(22بيشيسا في نز )م/ 

ومشحت  ،والدياسية عمى "السداواة بيغ الخجال والشداء في جسيع الحقػق الدياسية"
الحق لكل السػاششيغ في ادارة الذؤون العامة في الجولة مغ خالل مسثميغ يختارون 

. يدتشتج ((25، 2، السادتيغ )2922ػق السجنية والدياسية، )العيج الجولي لمحق بحخية
مغ ذلظ ان العيج الدم الجول االشخاف التداما عاما بإقخار مبجأ السداواة في الحقػق 
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وان مغ حق السخأة الػصػل الى الدمصة الدياسية  ،الدياسية بيغ الخجال والشداء
 خاب.ومػاقع صشع القخار مغ خالل حقيا في التخشح واالنت

لمشداء الحق واالىمية  ،2952وقج كخست اتفاقية الحقػق الدياسية لمسخأة لدشة      
الكاممة في انتخابيغ في الييئات السشتخبة باالقتخاع العام وفي تػلي الػضائف العامة 

 صة بالحقػق الدياسية لمسخأة،)االتفاقية الخا بذخط التداوي مع الخجال دون تسييد
وتعج ىحه االتفاقية اول معاىجة ذات شابع عالسي تتعيج  .((2، 2، السادتيغ )2952

فيو الجول االشخاف بالتدام قانػني خاص بسسارسة السخأة حق التخشيح لعزػية 
السجالذ الشيابية بذخط السداواة مع الخجل. كسا الدمت اتفاقية القزاء عمى جسيع 

( الجول االشخاف باتخاذ "باتخاذ جسيع 7التسييد ضج السخأة في نز )م/  اشكال
التجابيخ السشاسبة مغ اجل القزاء عمى التسييد ضج السخأة في الحياة الدياسية" عمى 
 ان تكفل الجولة لمسخأة بػجو خاص حقيا في الترػيت واىميتيا لالنتخاب باالقتخاع العام

كسا  .((7، السادة )2979)اتفاقية القزاء عمى جسيع أشكال التسييد ضج السخأة، 
الدمت ىحه االتفاقية الجول االشخاف في اتخاذ التجابيخ التذخيعية الالزمة لحساية حق 

لسزسار. وقج احجثت ىحه االتفاقية  السخأة في التخشيح والسداواة مع الخجل في ىحا ا
)نبيمة وراضية،  تصػر قانػني واضح لمعيان في مجال السداواة بيغ السخأة والخجل

2022 ،20) . 
ان السذاركة الدياسية لمسخأة تجج اساسيا القانػني  ،يتزح مغ الشرػص اعاله

كسا يعتج بالجساتيخ الػششية  ،في اتفاقية "سيجاو" وفي اتفاقية الحقػق الدياسية لمسخأة 
 ،التي تفعميا الجول االشخاف التداما مشيا باالتفاقيات التي تشز عمى "مبجأ السداواة"

اسية في التخشيح واالنتخاب عمى اساسا قانػنيا لتستع السخأة بحق السذاركة الدي
السدتػى الػششي. اال ان مذاركة السخأة عسػما في مػاقع صشع القخار الدياسي ضل 

لحلظ  ،وذلظ ادى الى اخفاقيا في تحقيق الشجاح في االنتخابات الشيابية ،محجودا
استجعت الزخورة المجػء الى نطام الكػتا ليتيح لمشداء فخصة الػصػل الى السجالذ 

كتجبيخ مؤقت ومخحمي يحدغ مغ مذاركة السخأة في مػاقع صشع القخار.  ،شتخبةالس
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لكشو نػع مغ  ،وايجاد نطام الكػتا ليذ بجيال عغ تخاجع السخأة عغ السذاركة الدياسية
"التسييد االيجابي" يػضف لرالح تخريز حج ادنى مغ السقاعج لمسخأة. ويعج ىحا 

 يد مدتػى السذاركة الدياسية لمسخأة.الشطام مغ اكثخ االساليب نجاعة في تحف
وفي ىحا الخرػص يخى البعس ان نطام الكػتا الشدائية يتشاقس مع مبجا 

ويعجه  ،السداواة بيغ الجشديغ الحي تشز عميو القػانيغ الجولية وكحلظ الجساتيخ الػششية
ان نطام الكػتا ارتبط  ،"تسييدا" ضج مذاركة الخجل. اال ان ىشاك راي اخخ يخى 

وىػ يؤسذ إلقبال السخأة عمى االقجام  ،صمح "التسييد االيجابي" لمسذاركة الدياسيةبسر
وجاء الخد  .. (27–22، 2022)نبيمة وراضية،  عمى السذاركة في التسثيل الشيابي

اتخاذ الجول  ج( مغ اتفاقية سيجاو التي تقػل" ال يع2القانػني عمى ذلظ مغ نز )م/
االشخاف تجابيخ خاصة مؤقتة تدتيجف التعجيل بالسداواة الفعمية بيغ السخأة والخجل 
تسييدا". ويتختب عمى ذلظ ان االتفاقية اقخت "نطام الكػتا" ولكغ بتدسية اخخى مغ 

 خالل عبارة الشز عمى "التجابيخ الخاصة السؤقتة". 
لع تشز صخاحة عمى نطام "الكػتا والسالحظ ايزا عمى ىحه االتفاقيات انيا     

الشدائية" انسا اشمقت تعبيخ "تجابيخ خاصة مؤقتة" وىي تجابيخ ايجابية غايتيا تحقيق 
اثبتت التجارب الجولية ان السداواة ولقج  .(5)الجابخ، د.ت،  السداواة بيغ الخجل والسخأة 

القانػنية بيغ السخأة والخجل حقق تقجما محخزا تجاه مذاركة السخأة في السجالذ 
ولكغ عمى الجول اتخاذ اجخاءات "خاصة ومؤقتة" كشطام الحرز لتحقيق  ،االنتخابية

لتجابيخ االيجابية لحث في اشار ا (28–27، 2022)نبيمة وراضية،  السداواة الفعمية
وىحا ما يجعشا نعتقج بان التجابيخ الخاصة السؤقتة  ،السخأة عمى السذاركة الدياسية

تذكل االساس القانػني الحي قام عميو نطام الكػتا الشدائية  ،الػاردة في اتفاقية سيجاو
حياة في دمج الشداء بالبجليل ان اتفاقيات ومؤتسخات دولية دعت اليو مغ اجل االسخاع 

 الدياسية.
( ضخورة مذاركة 25فقج دعا السجمذ االقترادي واالجتساعي في القخار )

%( وتبشي اليات تسكشيا مغ تغييخ 20السخأة في لياكل الدمصة وصشع القخار بشدبة )
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، 2022ة وراضية، )نبيم السػاقف الدمبية السجتسعية ضج السخأة في مقجمتيا نطام الكػتا
اقُتخح "نطام الكػتا " بذكل رسسي في السؤتسخ العالسي الخابع  2995. وفي عام (29

آلية يسكغ استخجاميا كحل مخحمي لسذكمة ضعف السذاركة الشدائية  ،لمسخأة في بكيغ
وىحا السؤتسخ احجث  "تغييخا ايجابيا" عشجما شػر مفيػم "التجابيخ  ،في الحياة الدياسية

% 20 أو% 20قتة" ودعا الى تخريز " الحرز" كحج ادنى لسذاركة الشداء السؤ 
لدشة  (5ثع جاءت التػصية الجولية رقع ) .(29، 2009)عبجالحي، % 20او

واوضحت معشى "التجابيخ السؤقتة" ودعت  ،مغ لجشة متابعة تشفيح اتفاقية سيجاو2988
الجول السػقعة عمى االتفاقية الى اتخاذ "تجابيخ خاصة" او اعتساد مبجا "الحرز" 

، الكػتا الشدائية: حل مؤقت إلشكالية مدمشة) سيةإلشخاك الشداء في الحياة الديا
 .د.ت(

 ثانيا: التذريعات الهطشية  
شدائية في دساتيخىا مغ السعخوف ان الجول اتجيت نحػ اقخار نطام الكػتا ال     

كػنيا  ،الػششية وشبقتو في القػائع االنتخابية مشح ستيشات وسبعيشات القخن الساضي
في  ،ممدمة عمى السدتػى الجولي بتزسيغ بشػد االتفاقيات الجولية التي تكػن شخفا بيا

 السيسا وانو تكاد ال تتػجج دولة في العالع اال وان تكػن  ،دستػرىا وتذخيعاتيا الػششية
 شخفا في واحج او اكثخ في اقل تقجيخ مغ اتفاقيات حقػق االندان. 

وقج اشيع مفيػم الكػتا الشدائية عمى السدتػى العالسي بذكل ممفت لمشطخ في      
لحك فقج حققت ندبة مذاركة الشداء شفخة نػعية في االنتخابات  ،العقػد الستأخخة

وقج سجمت ارقاما  ،ى السدتػى الػششيالشيابية بعج تشطيع نطام الكػتا بذكل قانػني عم
 ،مختفعة تجعػ لمتفاؤل في شخيق تسكيغ السخأة. اال انو عمى السدتػى العخبي ليذ كحلظ

%(  29 ،2) 2022"اذ ان السعجل العالسي لسذاركة السخأة في البخلسانات بمغ عام 
)الديجي، %(" 20 ،2مقارنة مع البخلسانات العخبية بسجسػعيا الحي وصل الى )

2022 ،20). 
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الجستػر  ،خصيخا مغ مػضػع تسكيغ السخأة. تصبيقا عمى ذلظ اً وىػ ما يعج مؤشخ      
نز عمى تخريز ربع السقاعج في البخلسان لمسخأة واقخ  2022السرخي لدشة 

، السادة 2022، )الجستػر السرخي  %( مغ مقاعج السجالذ السحمية لمسخأة 25)
 "اال انو لع يتع اقخار كػتا ندائية في البخلسان السرخي حدب التعجيل" .((280)

، وىحا مؤشخ عمى ان مرخ سسحت بالسذاركة الدياسية لمسخأة (22، 2022)الديجي، 
السعجل الدم  2999في حيغ ان الجستػر الفخندي لدشة . ارج نطام الكػتاولكغ خ

وبعج  ،%( مغ التسثيل الشدػي50بتزسيغ قػائسيا االنتخابية )االحداب الدياسية 
ت فخندا اول دولة تفخض نطام السشاصفة مغ السخشحيغ لكال عج 2000صجور قانػن 

وتأثخا بفخندا اخح الجستػر التػندي بعج ثػرة  .(29، 2022)نبيمة وراضية،  الجشديغ
( مغ السخشحات %50الدم االحداب باعتساد ندبة ) بقانػن السشاصفة اذ 2022
ونذيخ الى ان  ،%( 22 ،2غيخ ان ندبة الفائدات مغ الشداء لع تتجاوز ) ،االناث

 لتشاصف بيغ السخأة والخجل في السجالذ السشتخبة"الجستػر نز عمى" تحقيق ا

اقي فقج  اخح بشطام الكػتا . اما الجستػر العخ ((22، السادة )2022، )الجستػر التػندي
ونز صخاحة عميو، وسيكػن لشا وقفة مفرمة مع نطام الكػتا الشدائية في العخاق 

 الحقا.
تا الشدائية في التذخيعات ندتشتج مسا تقجم ان ىشاك تفاوت في تحجيج ندبة الكػ        

والجساتيخ الػششية مغ دولة الى اخخى تبعا لتبايغ االنطسة الدياسية واالجتساعية 
 والثقافية .

 السطمب الثاني
 اعسال نعام الكهتا الشدائية في التذريعات العراقية

اذ انو اتجو نحػ اعسال ىحا  ،العخاق مغ الجول الحي اخح بشطام الكػتا الشدائية     
فقج نز عميو  ،التداما مشو بالقانػن الجولي لحقػق االندان ،الشطام في التذخيع العخاقي

صخاحة في الجستػر العخاقي والقػانيغ السشطسة لو. وىحا ما سيتع عخضو في الفخوع 
 االتية:
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 الفرع االول: الكهتا الشدائية في الجستهر العراقي 
)دستػر  عمى حق السذاركة الدياسية لمسخأة 2005 ستػر العخاقي لدشةلقج نز الج     

نز عل الكػتا الشدائية. ويكسغ اعتبار كسا  ،((20، السادة )2005 جسيػرية العخاق،
العخاق اول دولة عخبية اعتسج عمى الجستػر مرجرا لشطام الكػتا الشدائية. واول تذخيع 

 ،في قانػن ادرة الجولة لمسخحمة االنتقالية 2002اسذ لشطام الكػتا في العخاق كان بعج 
ا "تشتخب ( التي جاء فيي20اذ ورد نطام الكػتا بذكل واضح وصخيح في نز)م/

الجسعية العامة ندبة تسثيل لمشداء ال تقل عغ الخبع مغ اعزاء الجسعية العامة". وىحا 
( "يدتيجف قانػن 29في )م/2005الشز اخح نفذ الحكع الػارد في الجستػر العخاقي 

)دستػر  "االنتخابات تحقيق ندبة تسثيل لمشداء ال تقل عغ ربع أعزاء مجمذ الشػاب
الحي اسذ قاعجة دستػرية لقػاعج  .((2/ف29، السادة )2005 جسيػرية العخاق،

وعسمت  العخاقية في السجالذ السشتخبةقانػنية ادت الى تحقيق مذاركة واسعة لمسخأة 
 عمى تصػيخ الشطخة السجتسعية لجورىا في ىحا السيجان.

 ،وعشج الشز عمى" ما ال يقل عغ الخبع" ،ان الشز الجستػري ال يسكغ مخالفتو
( سيكػن الشاتج فييا تقخيبي لحلظ كان يشبغي 2(عمى )275نجج ان قدسة عجد الشػاب )

كسا يفيع مغ الرياغة المفطية لمشز ان احتسالية زيادة ان يكػن عجد الشػاب زوجي. 
 .(5)الجابخ، د.ت،  الشدبة واردة ألنيا تذكل الحج االنى مغ التسثيل
 تخابي العراقيالفرع الثاني: الكهتا الشدائية في القانهن االن

استجابة لمشرػص الجستػرية تتػلى الدمصة التذخيعية اصجار التذخيعات          
مغ ىحا السشصمق نز قانػن االنتخابات  ،دون مخالفتيا واال عجت غيخ دستػرية

اذ الدمت  ،عمى الكػتا الشدائية في مجمذ الشػاب 2005لدشة  ( 22العخاقي رقع )
(" يجب ان تكػن امخأة واحجة عمى االقل ضسغ ثالثة مخشحيغ في القائسة كسا 22)م/

يقيج الشز الحج االدنى . ي القائسة امخأتان"يجب ان تكػن ضسغ اول ستة مخشحيغ ف
%( دون تحجيج لمحج األعمى، ىحا  25مغ تسثيل السخأة وىػ ان ال يقل عغ الخبع )

 ،ان تختفع إلى الثمثيغ أو أكثخ ولكغ ال تقل عغ الخبع يعشي إن ندبة التسثيل مسكغ
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مسا يعشي إن ندبة تسثيل السخأة العخاقية في مجمذ الشػاب أضعاف ندبة تسثيل السخأة 
( مغ قانػن 22)م/ كسا نرت . (5لجابخ، د.ت، )ا األمخيكية في الكػنكخس األمخيكي

م"تكػن ندبة تسثيل الشداء بسا ال 2020لدشة  (9انتخابات مجمذ الشػاب العخاقي رقع)
أعزاء مجمذ الشػاب في  مغ عجد أعزاء مجمذ الشػاب ومغ عجد %( 25يقل عغ )

  ."كل محافطة
انيا تخاعي ضسان حرػل السالحظ عمى نرػص قػانيغ االنتخابات الستالحقة و      

وىحا يػضح ان نطام الكػتا عسل عمى  ،%( مغ السقاعج االنتخابية25الشداء عمى )
دعع السذاركة الدياسية والػصػل بالسخأة الى مػاقع صشع القخار وتحقيق استقالليا 

 ،ابتجاًء مغ الفتخة االنتقالية التي شيجت نطاما ججيجا عمى السجتسع العخاقي ،الحاتي
وزيادة الػعي االنتخابي  ،( سشة عمى ىحه التغيخات29وبعج مزي فتخة ) واليػم

بحيث حرجت الشداء في الجورتيغ االخيختيغ  ،استصاعت السخأة اقشاع الشاخبيغ بجورىا
لحا كان  ،ما يذيخ الى تحديغ في اوضاعيا الدياسية ،اصػاتا دون الحاجة الى الكػتا

( مغ 2حدب ما نرت عميو )م/ ،مة انتقاليةاالولى بالسذخع ان يحجد مجة زمشية لسخح
اذ جاء فييا "يجب وقف العسل بيحه التجابيخ )السؤقتة والخاصة( عشجما  ،اتفاقية سيجاو

ما يعشي تػقيت نطام الكػتا  ،تكػن اىجاف التكافؤ في الفخص والسعاممة قج تحققت"
 . (582، 2020)الشػري،  بسجخد تحقق الغخض الحي مغ اجمو شخع
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 السبحث الثاني
اثر الكهتا الشدائية في تسكين السرأة من السداهسة في صشع القرار الدياسي 

ان نطام الكػتا ساىع في وصػل العجيج مغ الشداء لكبة البخلسان العخاقي           
لكغ ىل كان لمسخأة  ،وفي مسارسة الػضيفة التشفيحية باعتالء بعز السشاصب الػزارية

خاصة مع وجػد العجيج مغ السعػقات  ،دور في السداىسة باتخاذ القخارات الدياسية
وىل كان لحلظ اثخ في تحقيق فعالية  ،التي حالت دون تحقيق التسكيغ الدياسي لمسخأة 
 السخأة ؟ ىحا ما سشبيشو ضسغ السصمبيغ التالييغ: 

 السطمب االول
 خبة في صشع القرار الدياسيمعهقات مداهسة السرأة السشت

ان السعػقات يقرج بيا السثبصات او الحػاجد او السػانع التي تسشع السخأة مغ        
السداىسة في صشع القخار الدياسي، ولقج جػبيت السخأة العخاقية بالعجيج مغ السعػقات 
التي تسشعيا وتحجسيا عغ مباشخة العسل الدياسي. عمى الخغع مغ ان السذاركة 

دياسية لمسخأة تعج احج اىع مؤشخات التحػل الجيسقخاشي في اي بمج بالعالع شأنيا بحلظ ال
اذ انيا تباشخ ىحا الحق وفقًا لسا قخرتو نرػص السػاثيق الجولية  ،شأن الخجل

والجساتيخ. واستشادًا لسبجأ السػاششة الحي يقرج بو االنتساء لمػشغ بكافة الجػانب 
 .(22، 2027)الديج، ية واالنريار في بػتقتو الدياسية والثقافية والعاشف

ليحا السبجأ " العخاقيػن متداوون امام  2005وقج اشار الجستػر العخاقي لدشة      
 القانػن دون تسييد بدبب الجشذ او العخق او القػمية او االصل او المػن ..."

كسا اشار لمحقػق الدياسية لمسخأة  ،((2220، السادة )2005)دستػر جسيػرية العخاق، 
والتستع بالحقػق  ،اذ نز " لمسػاششيغ  رجااًل ونداًء حق السذاركة في الذؤون العامة

)دستػر جسيػرية العخاق،  بسا فييا حق الترػيت واالنتخاب والتخشيح " ،الدياسية
ار الحقػق الدياسية لمسخأة واقخار حق وعمى الخغع مغ اقخ  .((20، السادة )2005
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السػاششة ليا شأنيا شأن الخجل اال ان مباشختيا لجورىا في صشع القخار الدياسي تجابو 
 بعجة معػقات تتجدج بسا يأتي :

 السعهقات السجتسعية والثقافية  :الفرع االول
تتسثل تمظ السعػقات بشطخة السجتسع الحكػرية الدمبية تجاه الشداء بدبب التشذئة       

فالسجتسع  ؛االجتساعية فيشطخ لمسخأة عمى ان وضيفتيا االساسية تكػن كدوجة وكأم فقط
العخاقي كغيخه مغ السجتسعات الذخقية يعج مجتسع متسدظ بأعخاف وتقاليج وافكار قجيسة 

الحدغ، )حج مغ مذاركتيا في مختمف جػانب الحياة ومشيا الدياسية بالية حػل السخأة ت
2008 ،25). 

وعميو فالسجتسع العخاقي مازال مجتسع ذكػري تدػده الشطخة الدابقة حػل السخأة      
وخاصة في السشاشق الخيفية والعذائخية، وعمى الخغع مغ اقخار نطام الكػتا بالجستػر 

اال ان  ،2002التي شبقت بالعخاق بعج عام   وبالقػانيغ االنتخابية 2005العخاقي لدشة 
غالبية الشداء لع يدتصعغ الػصػل والفػز بالسقاعج الشيابية عغ شخيق التشافذ مع 

واحج اسباب ذلظ ىػ وجػد ذلظ العائق االجتساعي والثقافي الحي يحرخ دور  ،الخجال
ان الحزػر وربة السشدل فقط فيشاك مغ يحكخ "السخأة بالجور التقميجي الستسثل باألم 

ة عمى الداحة الدياسية لع يدتصيع بعج ان يشدع عغ السجالذ الزعيف لمسخأة العخبي
اذ تجج السخأة  ،الشيابية حكيقة كػنيا مجالذ ذكػرية في الرسيع كسا ىػ حال السجتسع

نفديا في ىحه الحالة مدتفخدة امام جسع ذكػري مغ الشػاب وكأنيا دخيمة عمى 
ػن دومًا في حكع وتك ،اي دخيمة في مجال ذكػري ال مكان ليا فيو ،الدياسية

السػضػعة تحت السخاقبة واالمتحان في كل ما تقػم بو مغ تحخكات وما تتفػه بو مغ 
لكغ البج مغ اشخاك السخأة في السجالذ الشيابية  .(22، 2009 )عبجالحي،كمسات" 

عية الشطام ولمعسمية بذكل واقعي وفعال الن اختداليا بالخجال فيو تيجيج لذخ 
 ،اذ ان التسثيل الشيابي يتجدج بزخورة اشخاك كافة فئات وشخائح السجتسع ؛الجيسقخاشية

وغياب السخأة فيو يعشي غياب لشرف السجتسع واعتجاء عمى العسمية الجيسقخاشية بخمتيا 
فالسذاركة الدياسية الػاسعة تعج جػىخ العسمية  ؛(22–20، 2027)ىادي الذيب، 
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فكمسا تدايج حجع السذاركة بأشخاك كافة فئات السجتسع مغ  ،الجيسقخاشية في اي مجتسع
العالقة بيغ السجتسع والجولة وىحا ما  ُعج ذلظ مؤشخًا ايجابيًا لرحة ،الخجال والشداء

 .(222، 2027)الديج، تتسيد بو الجولة الحجيثة الجيسقخاشية عغ الجولة التقميجية 
و وسيمة مؤقتة ػصفب (1)ولحلظ كمو شخعت السػاثيق الجولية والقػانيغ الػششية نطام الكػتا

إلدخال السخأة بسعتخك العسل الدياسي في الجول التي مازالت مجتسعاتيا غيخ متقبمة 
 لفكخة العسل الدياسي لمسخأة .

ومع حخكة التعميع والتصػر الجيسقخاشي  ،ومع التقجم والتصػر الحي يذيجه العالع      
فقج اعتمت العجيج مغ الشداء الستعمسات والسبجعات مختمف  ،الحي يعيذو البمج

فاعتالئيغ لسقاعجىغ بسجمذ الشػاب  ،السشاصب اإلدارية وعمى كافة السدتػيات
وان السخأة  السيسا ،ة دورىغ في صشع القػانيغ الدياسية ال يقل اىسية عغ ذلظومسارس

تعج السجافع االساسي عغ الشداء واالمػمة والصفػلة في البخلسانات فيسا يتع اصجاره مغ 
 القػانيغ. 

 السعهقات الدياسية   :الفرع الثاني
الدمت االحداب  ،2002ان القػانيغ االنتخابية التي شبقت بالعخاق بعج عام        

اذ نز اول قانػن انتخابي عمى ذلظ  ،الدياسية باألخح بشطام الكػتا بالقػائع االنتخابية
اذ جاء فيو "يجب ان يكػن اسع امخأة  2002لدشة  92وىػ امخ سمصة االئتالف رقع 

كسا يجب ان يكػن ضسغ  ،واحجة عمى االقل ضسغ اول ثالث مخشحيغ في القائسة
)أمخ سمصة االئتالف رقع  اسساء اول ست مخشحيغ عمى القائسة امختيغ عمى االقل"

وجاء بشز مذابيو كل  ،((2( السادة )2)  ، القدع2002السمغي،  2002لدشة  92
، 2022لدشة  25نػن االنتخابات رقع )قا 2005لدشة  22مغ قانػني االنتخابات رقع 

لدشة  25نػن االنتخابات رقع )قا 2022لدشة 25وقانػن رقع  ،((22، السادة )2022
ونز قانػن انتخابات مجمذ  ،السمغييغ  (البشج أوالً  (22، السادة )2022، 2022

عشج تقجيع القائسة السفتػحة الشافح عمى انو "يذتخط  2020لدشة  9الشػاب العخاقي رقع 
بات مجمذ الشػاب )قانػن انتخا "لان يخاعى تدمدل الشداء بشدبة امخأة بعج ثالث رجا
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. لكغ عمى الخغع مغ ذلظ اال ان دور ((22، السادة )2020، 2020لدشة  9رقع 
كػن مجخد دور تبعي لمحدب السخأة داخل الحدب الدياسي يكاد يكػن ال يحكخ وي

ان الشداء تعدف عغ  كسا ،فسذاركة السخأة في االحداب الدياسية متجنية ججاً  ؛وقيادتو
ان ليسشو  إذاالنتداب الى االحداب ىحا فزاًل عغ ان االحداب ال تتػجو لمشداء 

( التي حرخت دور السخأة بالػضيفة االجتساعية واالسخية الثقافة البصخيخكية )االبػية
 . (27، 2022)كاضع،  ادت لجور بالغ الدػء في قزية تسكيغ السخأة سياسياً 

ومع وجػد السخأة داخل الحدب الدياسي فان دورىا يشحرخ بعجم مخالفة الكتمة 
صحيح ان االلتدام الحدبي وااليجيػلػجي سسة بارزة في الحياة  ،الحدب في الترػيتو 

الحدبية اال انيا اخحت بعجًا واسعًا تجدج في سيصخة االحداب عمى الشائبات بذكل 
بمغ االمخ  إذ ،ادى بالشياية انعجام حخية الشائبة واصبحت خاضعة لحدبيا ،مجحف ججاً 

ان رئيذ كتمتيا يسشعيغ مغ رفع ايجييغ وابجاء " :مةان شكت مشو احجى الشائبات قائ
السجاخالت او مشاقذة القػانيغ وكانت تتشفذ الرعجاء عشج مغادرتو لمقاعة لتحاول 

. ولحلظ يمحظ ان السخأة ىسذت داخل البخلسان (222–222، 2022)جػاد، السذاركة" 
العخاقي وتع ابعادىا وعجم اشخاكيا في اتخاذ القخارات التي تحجث التغييخات 

 بالتذخيعات. 
مذاركة السخأة في القػائع االنتخابية كان وىحا ما اكجه احج الدياسييغ ذاكخا "ان 

ولألسف ما يحرل في العخاق ىػ تخشيح نداء بعيجات كل  البعج  ،لسجخد ممئ فخاغات
وان وجػد السخأة في السحفل الدياسي يسثل اليو  ،عسا يحجث داخل اروقة البخلسان

لالتي شغمغ و الشداء ا ،لسداومتيا في صشع القخار في الدمصتيغ التذخيعية والتشفيحية
، 2020)بغجادي،  ..."قزية السخأة العخاقية وتصمعاتيامقاعج في البخلسان بعيجات عغ 

27–29)  . 
اذ جاء  2022وىػ ما اشار اليو ايزًا تقخيخ التشسية االندانية العخبية لعام 

فيو "ان ادخال الكػتا في بعس السؤسدات لع يؤد اال الى السحدػبية بحيث ساعجت 
عمى تعييغ قخيبات لدياسييغ مغ شاغمي السقاعج انفديع... كسا ان الشداء الدياسيات 
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ففي العخاق عمى  ، سمصة اتخاذ القخار لشطخائيغ مغ الخجالمازلغ ال يستمكغ اصالً 
سبيل السثال لع تذتخك اي امخأة في مفاوضات لمتػصل الى حكػمة تػافكية بعج 

ة دولة مغ دون ووزارة شؤون السخأة ىي تقخيبًا وزار  ،2020االنتخابات الشيابية عام 
ء في احداب ديشية محافطة كسا ان نطام الكػتا قج مكغ الشدا ...ميدانية مخررة ليا

 وغالبًا ما يجعسغ قػانيغ ولػائح تقػض حقػق السخأة نفديا" ،مغ دخػل مجمذ الشػاب
 .(79–78، 2022، )تحجيات الذباب العخاقي وفخصو

ان ىحا التقخيخ الدمبي لبخنامج االمع الستحجة االنسائي جاء مػكجًا الػاقع 
ان نداء البخلسان ىغ تابعات ألحدابيغ ولع يقجمغ عمى مجى الجورات  إذ ،العخاقي

ربع لسجمذ الشػاب العخاقي اي دور ممسػس لحساية حقػق السخأة او الصفػلة اال
بتذخيعات تيجف لحساية السخأة مغ العشف او رعاية الصفػلة واالمػمة. اما عمى مدتػى 

فيمحظ عمى مجى الجورات االربع التي شيجىا مجمذ  ،التسثيل في الػضيفة التشفيحية
سشاصب الػزارية قميمة ججًا ال تتشاسب مصمقًا مع الشػاب كانت ندبة تسثيل الشداء في ال

 ندبة تسثيميا في مجمذ الشػاب.
 ( لع تعتل2022-2002السستجة مغ ) ففي حكػمتي الديج نػري السالكي

الديجة بذخى حديغ عمي الدوباني وزيخ الػزارية سػى امخأتيغ فقط وىسا )السشاصب 
اما في حكػمة الديج  ،(الجولة لذؤون السخأة لديجي وزيخة والديجة ابتيال كاصج ا ،الجولة
( تع اعتالء ثالث نداء لمسشاصب الػزارية 2028 -2022العبادي السستجة مغ ) حيجر

والديجة عجيمة حسػد وزيخة  ،وىغ كل مغ )الديجة بيان نػري لػزارة الجولة لذؤون السخأة 
الوسي وزيخة والديجة آن نافع ا ،الرحة وفيسا بعج اصبحت وزيخة الرحة والبيئة

اما بحكػمة الديج عادل عبج السيجي بعام  ،(مةاالعسار واالسكان واالشغال العا
وفي  ،(ديجة سيى العمي بظ وزيخة التخبيةففي عسخ الحكػمة القريخ اعتمت )ال 2028

 ،حكػمة الديج مرصفى الكاضسي  التي جاءت بعج استقالة حكػمة عادل عبج السيجي
ث حقائب وزارية وىغ كل مغ )الديجة نازيغ دمحم وسػ وزيخ فقج اعتمت ثالث نداء لثال
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 ،والديجة ايفيغ فائق وزيخة اليجخة والسيجخيغ ،االعسار واالسكان واالشغال العامة
 .(2020)صادق، والديجة ليام نعست وزيخ الجولة لذؤون مجمذ الشػاب( 

الشداء في الحقائب الػزارية لع يكغ عادل ومغ ذلظ يتزح ان تسثيل 
واصبحت امخأة  ،نداء مشرب وكيمة وزيخ 8اعتمت  2005ومشرف. كسا انو في عام 

نداء تقمجن مشرب سفيخة في الدمظ الجبمػماسي بالعام  2و ،2022واحجة في عام 
فزال  ،(50، 2022)الشداء العخاقيات في ضل الشداعات السدمحة وما بعجىا، نفدو 

عغ ذلظ لع يتع تسثيل الشداء في رئاسة مجمذ الشػاب  او عزػيتو عمى مجى الجورات 
االربع الفائتة ولحلظ ابجت الديجة حشان الفتالوي "استغخابيا عغ عجم تسثيل السخأة في 

الثانية لسجمذ الشػاب عشجما تع اختيار الديج اسامة الشجيفي  ىيئة رئاسة البخلسان لمجورة
وتع اختيار الديج قري الدييل كشائب اول والديج  ،العتالء مشرب رئاسة السجمذ

وشالبت ان يتع انرافيغ في المجان الجائسة ألثبات حدغ  ،عاشف شيفػر نائب ثاني
 . (أ2020)الفزائية العخاقية،  الشية"

 2020وبالجمدة التي فييا تذكيل الحكػمة حكػمة الديج نػري السالكي لدشة 
زارية متشاسبة مع عجدىغ اشمقت الشائبة آالء نتيجة لعجم تسثيل الشداء بحقائب و 

)الفزائية العخاقية، الصالباني مقػلتيا الذييخة " اليػم وئجت الجيسقخاشية في العخاق " 
 . (ب2020

ن مجمذ الشػاب لع يزع قزايا السخأة ضسغ اولياتو ففي الجورة االولى كسا ا      
وىحا  ،( قانػن لع يكغ مغ بيشيا قانػن واحج يخز السخأة 200شخع أكثخ مغ ) 2005

( قانػن لع يكغ مغ 200فأصبحت القػانيغ ) 2020شسل ايزا الجورة الثانية لعام 
)الشداء العخاقيات في ضل الشداعات السدمحة وما بعجىا، بيشيا قانػن يخز السخأة 

 واستسخ الحال في الجورات الثالثة والخابعة ايزًا.  ،(27، 2022
وعميو ففي ضػء ىحه السعػقات وعجم تسكيغ السخأة مغ السذاركة في صشع 

ور ممسػس وواضح لمسخأة ففي االحداب الدياسية لع نذيج القخار الدياسي لع نذيج د
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كسا أن االحداب الدياسية لع تعمغ عغ ندبة تسثيل الشداء  ،وجػد امخأة رئيدة او نائبة
 .في عزػيتيا
 السعهقات القانهنية واالمشية الفرع الثالث:

تتسثل السعػقات القانػنية بثغخات مػجػدة في القػانيغ االنتخابية العخاقية فسغ       
خالل اشالعشا عمى ىحه القػانيغ جسيعيا يمحظ انيا خمت في السػاد الستعمقة بالجعاية 

نػن (؛ قا5، الفرل )2005، 2005لدشة  22قع نػن االنتخابات ر )قااالنتخابية 
(؛ قانػن انتخابات مجمذ 2، الفرل )2022، 2022لدشة  25االنتخابات رقع 

مغ تحجيج الدقف االعمى  ،((7، الفرل )2020، 2020لدشة  9ب رقع الشػا
ان عجم التحجيج كان لو اثخه البالغ في عجم تحقيق  إذلسراريف الجعاية االنتخابية. 

ىحا  ،لة االنتخابية بيغ السخشحيغ وفتح الباب واسعا لتحقيق الفداد االنتخابيالعجا
فزاًل عغ تشاقزو وتعارضو مع مبجأي السداواة وتكافؤ الفخص السشرػص عمييسا 

 الشافح. 2005في دستػر العخاق لدشة 
كسا انو مشح االحداب واالثخياء مسغ يستمكػن السال والثخوة القجرة عمى انفاق 

كبيخة في حيغ قمل فخص االحداب الرغيخة والسدتقميغ ومشيع الشداء بالفػز مبالغ 
، 2022)العبجهللا، فالسال يعج كسا يقال " بسثابة لبغ االم لمدياسة "  ،باالنتخابات

وبحلظ يمحظ انو قج تحجع العجيج مغ الشداء السدتقالت مغ التخشح لالنتخابات  ،(272
لتكاليف العسمية االنتخابية الباىطة او قج تجبخ عمى االنزسام لألحداب الدياسية 
والتي وكسا اشخنا ال تعصييا اي حخية في اتخاذ القخار وتكػن بسخكد السؤيج لسشطػر 

 ورأي الحدب الحي تتبعو.
خة االخخى في القػانيغ االنتخابية فتسثل بعجم اشتخاط شخط الكفاءة اما الثغ

نػن االنتخابات )قاالعمسية في الشداء الجاخالت لمبخلسان ففي جسيع القػانيغ االنتخابية 
لدشة  25خابات رقع نػن االنت؛ قا(5البشج ) (2) السادة، 2005، 2005لدشة  22رقع 

اشتخشت  2002التي شبقت بالعخاق بعج عام  ((2البشج ) (8) السادة، 2022، 2022
باستثشاء تعجيل قانػن ،مغ حسمة شياد االعجادية او ما يعادليا في الشاخب ان يكػن 
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اشتخط في السخشح ان يكػن حاماًل  2028بعام  2022لدشة  25االنتخابات رقع 
او ما يعادليا عمى ان يكػن مغ حسمة شيادة االعجادية بشدبة  لذيادة البكالػريػس

الحي خفس شيادة  2020لدشة  9%ولكغ الغى ىحا القانػن بقانػن رقع 20
لدشة  9بات مجمذ الشػاب رقع )قانػن انتخاالبكالػريػس بذيادة الثانػية او ما يعادليا 

ان ذلظ كمو ادى لجخػل نداء غيخ  إذ .((2البشج ) (8، السادة )2020، 2020
فغالبيتيغ ال يستمكغ اي ؛ عجد قميل مشيغ مؤىالت عمسيًا داخل قبة البخلسان باستثشاء

كسا انيغ لع ييتسغ بتصػيخ وعييغ الدياسي وذلظ كمو انعكذ ،ثقافة قانػنية او سياسية
 . (29، 2022)دواد، عمى انخفاض كفاءة السخأة داخل البخلسان 

ولحلظ لمقزاء عمى ىحه السعػقات وفدح السجال لتسكيغ السخأة سياسيًا البج مغ 
ة بالقػانيغ االنتخابية لزسان تحقيق العجالة تحجيج الدقف االعمى لمجعاية االنتخابي

وكحلظ البج ان يتع معالجة  ،االنتخابية وتحقيق قجرة السخأة عمى السشافدة االنتخابية
شخط الكفاءة العمسية بالسخشحيغ بخفع الذيادة لذيادة البكالػريػس او ما يعادليا مع 

حقػق والدياسية الن اشتخاط ان تكػن ىشاك ندبة مغ حسمة شيادة البكالػريػس بال
 . الشػابالثقافة القانػنية والدياسية تجخل برسيع عسل مجمذ 

 ،اما بالشدبة لمسعػقات األمشية فتتسثل بعجم االستقخار الدياسي الحي يذيجه البمج
حيث تعخضت العجيج مغ الشداء السخشحات لالنتخابات لمتيجيج بالترفية مغ قبل 

احتمت مجيشة السػصل واالنبار وصالح الجيغ تشطيع القاعجة وعرابات داعر التي 
فبعج ما دخمت داعر لتمظ السجن قامت بترفية العجيج مغ الشداء الالتي  ،2022عام 

رشحغ انفديغ او الشائبات وكل ذلظ كان لو مخدود سمبي عمى احجام الشداء مغ 
 الجخػل لكبة البخلسان او مغ اعتالء السشاصب الػزارية .

 السطمب الثاني
 فاعمية دورالسرأة العراقية في صشع القرار الدياسيمجى 
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عمى الخغع مغ ان الكػتا ال  ،نطام الكػتا في وصػل السخأة لكبة البخلسانساعج         
وانسا ىي مجخد تسكيغ او تجبيخ مؤقت تدتخجمو الجول لكي  ،تعتبخ حق اساسي لمسخأة 

 .لفعمية عمى ارض الػاقعالسداواة اتكفل تكافؤ الفخص بيغ الجشديغ وتعجيل تحقيق 
لكغ الدؤال الحي يتبادر لمحىغ يتسثل بانو ىل كان لمسخأة الجور الفعال في صشع القخار 

وىل ان الشطام الدياسي العخاقي مكشيا او اعصاىا القجرة ألثبات ذلظ  الدياسي ؟؟؟
 الجور ؟؟؟؟. 

 ان االجابة عمى الدؤاليغ الدابقيغ ستكػن ضسغ السحػريغ االتييغ :
 : السحهراالول

ان السخأة العخاقية  إذاجابة الدؤال االول تتسثل بسا تع شخحو بالسصمب الدابق 
جػبيت بعجة معػقات كان ليا االثخ الكبيخ في عجم ابخاز الجور الفعال والكبيخ ليا 

فعمى الخغع مغ ان الفخصة الحىبية ؛ البخلسان وفي صشع القخار الدياسيداخل اروقو 
اال ان الػاقع اثبت وعمى مجى  ،حػاجد السجتسع بإقخار نطام الكػتاتييأت ليا لكدخ 

كسا ان مغ  ،الجورات االربع لسجمذ الشػاب عجم كفاءة اال فئة قميمة مغ الشداء فقط
اال  ،تقمجن مشاصب وزارية فعمى الخغع مغ قمة عجدىغ بالكياس لشدبة الشداء بالبخلسان

غ ضعيف وتبعي ألحدابيغ وكتميغ انو لع يكغ ليغ الجور السصمػب فكان دورى
كسا انخفاض السدتػى التعميسي ألكثخىغ وانعجام الخبخة والكفاءة الدياسية  ،الدياسية

 انعكذ بالدمب عمى ادائيغ بجاخل مجمذ الشػاب وفي العسمية الدياسية بخمتيا.
ولحلظ كمو لع يكغ ليغ الجور الفعال وىحا ما اكجه تقخيخ التشسية البذخية في 

"ان : الرادر عغ بخنامج االمع الستحجة االنسائي اذ جاء فيو 2022ق لدشة العخا
ولع يجافعغ عغ حقػق السخأة ولع يدتخجمغ  ،الشداء اخفقغ في تحقيق تػقعات الشاخبيغ

ولع يدتخجمغ  ،ولع يجافعغ عغ حقػق السخأة  ،مشاصبيغ في تحقيق تػقعات الشاخبيغ
غ في تقجيع السبادرات لتعديد دورىغ وفذم ،مشاصبيغ لسعالجة القزايا الخئيدية

 . (25، 2029)يمػ و رودي،  السدتقبمي السثالي"
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قفدة نػعية  لكغ ومع ذلظ يجب ان ال نغفل عغ ان السخأة العخاقية قج شيجت
حيث ان نطام الكػتا كان لو االثخ الكبيخ في تغييخ وجية نطخ  ،2002بعج عام 

 .فكخة السجتسع حػل السخأة  الشاخبيغ حػل السخأة ودورىا في السجتسع وبالتالي تغيخت
ومغ السيع االشارة الى انو بدبب حجاثة العسل بيحا الشطام فزاًل عغ معػقات 

 .(2022)الداعجي، ذاركة السخأة بذكل فعال السخأة االخخى لع تتخسخ م
وعميو فالكػتا كان ليا اثخىا في الػقػف بػجو السعػق االول والستسثل بالسعػق 

عمى وجػد السخأة في العسمية السجتسعي والثقافي ويمحظ ان السجتسع بجسيع فئاتو اعتاد 
فالجليل عمى ذلظ انو عمى مجى الجورات  ،الدياسية وقام باختيار الشداء في االنتخابات

ىشاك العجيج مغ الشداء مسغ وصميغ لسقاعج  ،االنتخابية التي شيجىا مجمذ الشػاب
ففي  ،مجمذ الشػاب بجون الكػتا اي بقػة اصػاتيغ االنتخابية حاليغ حال الخجال

( 275( مقعج مغ اصل )78تخابات الجورة االولى لسجمذ الشػاب فازت الشداء بـ)ان
وبانتخابات الجورة الثانية حرمغ  ،( مشيغ عمى السقاعج بجون كػتا22حرمغ ) ،اً مقعج

 ،( مشيغ ايزًا بجون كػتا22فدن) ،اً ( مقعج 225مغ اصل ) اً مقعج (82الشداء عمى )
( مشيغ 20فدن ) ،اً مقعج 229مغ اصل  اً مقعج (82وبانتخابات الجورة الثالثة حرمغ )

ورة الخابعة حرمغ الشداء عمى وبانتخابات الج  ،(222)عبجهللا، د.ت، بجون كػتا 
 .(2022)الصيار، ( مشيغ بجون كػتا 22( فدن )229مغ اصل ) اً ( مقعج82)

مغ عام  / اكتػبخاما باالنتخابات السبكخة االخيخة التي اجخيت في تذخيغ االول
ان ىحه االنتخابات جاء بعج مصالبات جساىيخية واسعة بيا بالسطاىخات  إذ ،2022

مغ  اً ( مقعج95. حرمغ الشداء عمى ) 2020االبخز التي شيجىا الذارع العخاقي بعام 
( امخأة وىي ندبة كبيخة ججًا 59بمغ عجد الفائدات بجون كػتا ) ،ا( مقعج229اصل )

 ،( امخأة فقط22في حيغ مغ فدن بشطام الكػتا بمغ ) ،ومختفعة عغ االنتخابات الدابقة
مشيغ فدن بالكػتا  (8( امخأة )27كسا ان مغ استصعغ الفػز ألكثخ مغ مخة بمغ )

السفػضية العميا السدتقمة ) كسا في السخصط التالي ،( فدن بجون كػتا29و)
 :، د.ت(لالنتخابات
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ولحلظ فارتفاع ندبة الترػيت لرالح الشداء ما ىػ اال دليل عمى تشامي وعي 
الن اشخاك السخأة في العسمية الدياسية ما ىػ اال جدء  ،الشاخب نحػ الترػيت لمسخأة 

تكاممي لعسمية بشاء الجيسقخاشية في البمج. كسا ان مغ فدن ألكثخ مغ مخة ما ىػ اال 
 ،دليل عمى كدبيغ ثقة الشاخب العخاقي ألداء دورىغ في البخلسان وفي الػضيفة التشفيحية

أ يتقبل فكخة مداىسة السخأة في العسمية كسا انو دليل ايزًا عمى ان السجتسع العخاقي بج
وعميو فالفزل بحلظ كمو يعػد لشطام الكػتا . كسا ان الكػتا كان ليا الجور  ،الدياسية

ايزًا في تعديد دور السخأة في الحياة البخلسانية مغ خالل اعجاد الكػادر الشدائية الكفؤة 
اذ انو عمى مجى الجورات الدابقة  ،(229، 2002)الباز، في مجال العسل البخلساني 

 .    ل البخلساني داخل اروقة البخلساناستصاعت قدع مغ الشداء تعمع العس
 السحهر الثاني :

اما بالشدبة إلجابة الدؤال الثاني الحي تع شخحو في بجاية كالمشا والستسثل بانو        
ىل  ان الشطام الدياسي العخاقي مكغ السخأة او اعصاىا القجرة ألثبات دورىا الفعال في 

 صشع القخار الدياسي؟
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السيسا اذا ما  ،االجابة تتسثل بسجى ججية الشطام الدياسي في تسكيغ السخأة 
فالسخأة  ،سشا ان اشخاك السخأة في العسل الدياسي يعكذ مجى ديسقخاشية ذلظ الشطامعم

نرف السجتسع وال يسكغ لمحياة ان تدتكيع بجون وجػد السخأة فمقج قال رسػلشا الكخيع 
 .((2220الحجيث ) ( رقع7، د.ت، ج )صحيح البخاري ) الشداء شقائق الخجال"( " ملسو هيلع هللا ىلص)

وعميو عشجما تشعجم االرادة الدياسية الحكيكية لمشطام الدياسي باشخاك السخأة في 
حيشيا نذيج وجػد فجػة كبيخة في الشرػص التذخيعية  ،صشع القخار الدياسي

وذلظ سيؤدي ألبعاد  ،والجستػرية التي تشز عمى السداواة الدياسية بعجم تفعيميا واقعاً 
ولحلظ فاألنطسة الجيسقخاشية تعسل عمى  االت صشع القخار الدياسي.السخأة عغ مج

والن السخأة وصمت لجرجات  ،تفعيل مذاركة السخأة الدياسية ألنيا نرف السجتسع
لحلظ البج مغ مذاركتيا برشع  ،متقجمة مغ التعميع فزاًل عغ كػنيا مخبية اجيال

كسا انو البج  . يج مغ حقػقياالقخارات الدياسية لكي تعبخ عغ قزاياىا وتصالب بالسد 
مغ ضسان مذاركة السخأة في االحداب الدياسية واتاحة الفخصة ليا العتالء السشاصب 

 . (28 ،2022)دواد، الكيادية بيا 
بالػاقع نحغ نذيج وجػد الشية ألشخاك الشداء في العسمية الدياسية وتجدج ذلظ 

لكغ تمظ السذاركة لع ترل لمسدتػى السقبػل  ،بتقمجىغ العجيج مغ السشاصب الػزارية
يسثمغ نرف السجتسع .اما بالشدبة لشية االحداب  والستشاسب مع عجدىغ ومع كػنيغ

ل الدياسي فإنشا نذيج غياب تمظ الشية عمى الخغع مغ ان الدياسية ألشخاك السخأة بالعس
لحلظ نجعػ مذخعشا ان يمدم  ،السذخع العخاقي ألدم االحداب بتخشيح الشداء في قػائسيغ

االحداب بزخورة تفعيل مذاركة السخأة بجاخل الحدب ويتع ذلظ عغ شخيق تقجيع وعػد 
يا االحداب لألحداب التي تتيح حكػمية مثال بالسداىسة بشدبة مغ االمػال التي تسػل ب

الفخصة لمسخأة وتجعميا تعتمي السشاصب الكيادية داخل الحدب او ان تتحسل الجولة 
ندبة مغ االمػال التي ترخف عمى الحسالت االنتخابية لتمظ االحداب، واال بغيخ ذلظ 
ستبقى السخأة مدتغمة مغ االحداب وتكػن كػسيمة فقط لتحقيق اىجاف االحداب 

ية. وىحا ما اكجه البعس حيث اشارت الديجة سارة الحديشي عزػ مشطسة الدياس
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حقػق السخأة العخاقية بمقاء مع مػقع سكاي نيػز عخبية معمقة عمى ارتفاع ندبة فػز 
 ،"....ان ما حجث ىػ سابقة مبذخة وميسة مغ حيث السبجأ 2022الشداء بانتخابات 

لكغ  ،...كػتا الشدػية في العخاقة نطام الحيث تخصى عجد السخشحات الفائدات ندب
ووجػدىغ وتسثيميغ بالشدبة ليا  ،االحداب الدياسية السديصخة غيخ جادة بتسكيغ الشداء

لعخاقية تتجاوز في سابقة ... السخأة ا) "وال يشعكذ كجور فعمي ممسػس ،فقطىػ باألرقام 
  .(2022، ""الكػتا الشدائية

اشار "الى ان تراعج ندبة التشافذ  إذكسا اكج ذلظ الشائب احسج الكشاني 
يخجع الى تخاجع فخص القػى التقميجية  2022االنتخابي الستعمق بالشداء بانتخابات 

ليذ  ،مسا دفعيا الى االعتساد عمى مقاعج الكػتا السخررة لمسخأة  ،بحرج السقاعج
قبميا وانسا  قخاءة مغ تمظ القػى لتخاجع جسيػرىا وعجم ت ،حخصًا عمى التسثيل الشدػي

  .(2022)الجاف، مسا دفعيا لتفعيل كػتا الشدا..."  ،بتمظ السشاشق
لحا عمى االحداب الدياسية ان تثبت الشية الججية ألشخاك الشداء في العسل 

مغ واال فان العسل بخالف ذلظ  ،الدياسي وفي السداىسة في صشع القخارات الدياسية
قبميا سيثبت رؤية مغ يذكظ في نيتيا وسيؤدي الى ان دور الشداء بيحه الجورة لع 

كسا ان ىشاك دور يصمب مغ  .دورىغ في الجورات الدابقة مصمقاً يختمف كثيخًا عغ 
الشداء انفديغ يتسثل بزخورة تقػية مػقفيغ وتخاصيغ كتمة واحجة داخل البخلسان لكي 

الػزارية وفي مباشخة العسل البخلساني بتقجيع يفخضغ انفديغ بقػة في الحقائب 
 . انيغ تذخيعية وفي قخارات تشفيحيةالسعالجات السصمػبة لسذاكل الشداء والتي تتجدج بقػ 
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 واالستشتاجات: الخاتسة
بعج التصخق الى الكػتا الشدائية في بحثشا تع التػصل  الى االستشتاجات          

 والتػصيات االتية:
 االستشتاجات  اوال:
وىػ  ،يعج نطام الكػتا الشدائية الية قانػنية لمػصػل بالسخأة الى مػاقع صشع القخار     

تجبيخ ايجابي مؤقت وليذ دائسي يتع المجػء اليو لسداعجة الشداء القتحام العسل 
 الدياسي في الفتخة االنتقالية.

و واتفاقية الحقػق يجج نطام الكػتا الشدائية اساسو القانػني في اتفاقية سيجا -2
. فزال عغ الجساتيخ الػششية والقػانيغ االنتخابية التي 2952الدياسية لمسخأة لدشة 

 يدتشج الييا كأساس قانػني لتفعيل نطام الكػتا في  االنتخابات الشيابية. 
تسثيل الكػتا الشدائية بشدبة ال تقل عغ ربع  2005حجد الجستػر العخاقي -2

اال ان جسيع  ،وتخك امخ تقخيخ الشدبة مفتػحا امام القػانيغ االنتخابية ،االعزاء
القػانيغ االنتخابية الستالحقة في كل دورة انتخابية نرت عمى ىحه الشدبة ولع 
تخفعيا او تشز عمى تغيخىا وكأنيا ندبة ثابتة في الجستػر فمع تختفع ندبة 

 مذاركة السخأة عغ ىحه الشدبة.
خابية العخاقية نرت عمى الحج االدنى لمتسثيل لمشداء وىي ان القػانيغ االنت -2

 20% او 25ما يعشي امكانية رفعيا  الى  ،%( ولع تذخ الى الحج االعمى25)
 % .25%  او 

جػبيت السخأة بالعجيج مغ السعػقات التي كان ليا األثخ الكبيخ في عجم ابخاز دورىا  -2
لشطام الكػتا الجور الكبيخ في لكغ كان  ،بذكل فعال بالعسل التذخيعي والدياسي

معالجة السعػق السجتسعي حيث أن السجتسع العخاقي بجأ يتقبل ويعتاد عمى وجػد 
السخأة بالعسمية الدياسية ودليل ذلظ ارتفاع ندبة الفائدات بجون كػتا بانتخابات 

،اما معالجة السعػق الدياسي يتصمب تػسيع مذاركة السخأة بالعسل الدياسي 2022
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بيشسا معالجة السعػق القانػني يتصمب تقجيع  ،الدمصة الدياسية واالحدابمغ قبل 
 الحمػل والسعالجات القانػنية .

ان نطام الكػتا فتح الباب واسعا لجخػل السخأة لمبخلسان لكغ ضعف السدتػى   -5
التعميسي لمسخأة وانعجام الخبخة الدياسية ليا كان لو االثخ الكبيخ في ضعف اداءىا 

 ب وعجم تحقيق مذاركتيا الفعمية برشع القخار الدياسي .بسجمذ الشػا
ان عجم تحجيج الدقف االعمى لسراريف الجعاية االنتخابية بقػانيغ االنتخابات  -2

كان لو االثخ بأحجام الشداء مغ التخشح لالنتخابات لعجم قجرتيغ عمى تغصية  تمظ 
شحيغ اي حخية السراريف او االضصخار لالنزسام لألحداب الدياسية التي لع تس

 باتخاذ القخارات وابقتيغ بسخكد السؤيج لسشطػر ورأي الحدب الحي انزسسغ لو .
 ثانيا: التهصيات

عمى السذخع العخاقي تحجيج مجة زمشية العتساد نطام الكػتا الشدائية الن ىحا  -2
الشطام ذو شابع مؤقت وليذ دائسي فزال عغ ان الشطام تع اعجاده الجتياز 

 فتخة االنتقالية.االنتخابات في ال
نصالب السذخع بخفع ندبة الكػتا الشدائية الى السشاصفة اسػة بالجستػر الفخندي  -2

اندجاما مع ارتفاع ندبة الشداء  ،%( كحج اعمى 25والجستػر التػندي اوالى )
 %(في السجتسع العخاقي.  29البالغة ندبة)

لعزػية مجمذ  نجعػ مذخعشا العخاقي لخفع مدتػى الكفاءة العمسية بالسخشحيغ -2
/البشج/ رابعا مغ قانػن  8الشػاب ومشيغ الشداء، وذلظ بتعجيل نز السادة 

الشافح الستعمقة بذخوط السخشح بجعميا "ان يكػن 2020لدشة  9االنتخابات رقع 
حاصال عمى شيادة البكالػريػس عمى االقل او ما يعادليا وعمى ان تكػن ندبة 

سغ يحسمػن شيادة البكالػريػس في % مغ اعزاء السجمذ ومشيغ الشداء م25
الحقػق والدياسية" حيث ان الثقافة القانػنية والدياسية مصمب اساسي لسباشخة 

 العسل التذخيعي والدياسي .
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نجعػ مذخعشا العخاقي إليخاد نز في قانػن االنتخابات يحجد الدقف االعمى  -2
لسخشحيغ واالحداب لمسبالغ السرخوفة عمى الجعاية االنتخابية وعمى ان يتع الدام ا

الدياسية بيحا الحج بان تفخض عقػبة عغ مغ يخالفيا تتسثل بإلغاء تخشيحو 
لالنتخابات لسا لمسال الدياسي مغ أثخ كبيخ في عجم تحقق عجالة ونداىة 

 االنتخابات.
نجعػ مذخعشا العخاقي لتزسيغ نز في قانػن االنتخابات يتزسغ تدييالت  -5

 ،التي تسكغ السخأة مغ مباشخة العسل بجاخل الحدبووعػد مالية لألحداب الدياسية 
لسا لحلظ مغ اثخ كبيخ في تفعيل دور السخأة واعجاد الشداء الكياديات والكفاءات 

 بالعسل الدياسي.
بزخورة عسميغ معا ككتمة  (بالجورة الحالية )الجورة الخامدةنػصي الشداء الفائدات  -2

واحجة تفخض نفديا في مباشخة العسل الدياسي بالحقائب الػزارية وتجافع عغ 
 حقػق الشداء واالشفال فيسا يتع تذخيعو مغ قػانيغ تعالج مذاكل السخأة.
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