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Abstract:
There will not be any development in any country or society
without women involvement. Half of the present are women
which constitute the whole future. Marginalize and exclude
women from political , economic and social life, this will make
them paralysed power and inactivate however this might also
push toward enabling them to try to contribute to ensure their
participation in political decision making ,economical and
social order and to be an active player in the process of change
and society prosperous .
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الملخص :

ال يمكن تحقيق التنمية في أي بلد  ,من دون إشر اا المراأف فري

رنه ارتن التنميرة ,

فالماأف تشكل ن ف الحاضا واي تشركل المترتقبل كلر ,ولرتل فر ن تيميشريا اوائ را يا
مر ررن الحير رراف التياتر ررية واالئت ر ررادية واالمتماةير ررة يم لير ررا ائر ررة م لر ررة ومر رروادا غير ررا
متتثما ,مما يدفه باتمان تمكينيا لضمان مشااكتيا الفاةلة في

نه الق اااات التياترية

واالئت ررادية واالمتماةي ررة لك رري تكررون ةن ر ر اا ف رراة ف رري ةمليررة الت يي ررا ال ررتي يض ررمن
اتتدامة التنمية وتحقيق الافااية للممتمه.
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المقدمة :

ت اني الماأف ال اائية ولتنين ويلة من التيميش واإلئ اء التياتي واالئت ادي

واالمتماةي  ,ويامه اتا التيميش الى المتوا التاايخية الناب ة من التل ة
التكواية,التي اتتخدمت االتاليب القياية ضد الماأف ,لت زيز تل تيا ولضمان
تي اتيا  ,لم ل الماأف تحت أماف وت اف الامل  ,حتى تولدت القناةة لدى الماأف
بأنيا ال يمكن ان تمااي الامل او تتفوق ةلي في أي ميدان  ,لتل فأن مشكلة تمكين
الماأف في المماالت التنموية ال تحققيا القوانين والتشاي ات فحتب  ,خا ة وان
الدتتوا ال اائي ل ام  2005ضمن للماأف الكثيا من الحقوق دون تميز ةلى أتاس
النوع االمتماةي  .فقد كفل ليا حق التمل

وحقيا في الت ليم والاةاية ال حية

والمشااكة االئت ادية وحقيا في الحياف واألمن والحاية ,وضمن ليا المشااكة التياتية
وفي تبو يا المنا ب القيادية ,وضمن ليا ن ام ( الكوتا ) حقيا في البالمان وفي
ممالس المحافظات  ,ولكن ثماا اتن الن وص الدتتواية ال يمكن تحقيقيا اال بف ل
ممتم ي يؤدي الى احداث الت ييا في القانون االمتماةي التي غالبا ما ي ل ف ل
القوانين والتشاي ات النافتف  .كما ان تمكين الماأف ال يمكن ان يتحقق إال ةندما تت يا
نظاف الماأف لنفتيا وان تتخلص من ةقدف التب ية ويتمدد إيمانيا وثقتيا بقدااتيا لكي

ٍ
متاو للامل في الفاص االئت ادية والتياتية  .وان تحتن اتت ل
تؤمن بأنيا
الفاص المتاحة ليا وتثبت مدااتيا  .وبالنظا ألامية تمكين الماأف في المماالت
التنموية  ,فقد حاولنا دااتة البحث من خ ل الت اف ةلى وائه تمكين الماأف واتمااات
ت وان وتحديد البي ة االمتماةية التي ئللت من فاةلية الماأف في مختلف موانب الحياف
وتأثيا اتن البي ة ةلى التمكين التياتي واالئت ادي  ,ومن خ ل تيا البحث تم
التو ل الى ب ض االتتنتامات والتو يات التي ناااا ضاواية ل اتفاع بمتتوى
التمكين االئت ادي والتياتي للماأف ال اائية .
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Research Method

منهجية البحث :

Research important

اوالً  :أهمية البحث

تكمن أامية البحث في أن تمكين الماأف في المماالت التياتية واالئت ادية

واالمتماةية  ,تيحقق الكثيا من الوفواات االئت ادية ويتيم في تحقيق افضل
اتت ل للموااد االئت ادية  ,ويحقق للماأف اتتق ليا االئت ادي واتتقااااا
االمتماةي  ,مما يم ل الماأف الشاي

المديد التتدامة التنمية في ال ااق وةن ا

متتثما يخلق الدخول بدال من أن تكون متلقية للمتاةدات.
ثانياً  :مشكلة البحث

Research Problem

تشكل الماأف في ال ااق ن ف الممتمه ولكنيا ائة م لة وموادا غيا متتثما بشكل
كامل لضآلة مشااكتيا في الممال التياتي واالئت ادي واالمتماةي  ,بتبب
المواوث االمتماةي القا م ةلى تياتة االئ اء والتيميش  .لتل

فأن تمكينيا ي ني

ضمان مشااكتيا الفاةلة في مختلف مناحي الحياف  .لكي تكون النتاء فاة ت
أتاتيات في الت ييا وليس متلقيات تلبيات لمتاةدات التنمية .
ثالثاً  :فرضيات البحث
 – 1انا

Research Hypothesis

تأثيا لثقافة الممتمه وئيم ةلى تمكين الماأف في المماالت االئت ادية

والتياتية واالمتماةية .
 – 2إن غياب المتاواف االئت ادية بين الامل والماأف يشكل ةا قا ميما أمام اتت ل
موااد الممتمه ويم ل من ن ف الممتمه ميمش وتابه بدال من أن يكون مشااكا
وفاة .
 – 3إن ةملية التمكين التياتي للماأف ال يمكن أن يتحقق إال ةندما تكون الماأف
متتقلة ائت اديا وئاداف ةلى الو ول الى الموااد وةنداا تكون ئاداف ةلى منافتة
الامل للو ول الى مااكز التل ة و نه القااا .
رابعاً :أهداف البحث

Research Objective

 – 1دااتة البي ة االمتماةية للماأف ال اائية  ,ألحداث ت ياات نوةية في الثقافة
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القا مة ةلى التمييز ةلى أتاس النوع وللوئوف ةلى التحديات االمتماةية التي تحول
دون مشااكة الماأف في

نه الق اااات التياتية واالمتماةية واالئت ادية .

 – 2دااتة وائه تمكين الماأف تياتيا وتحليل الم وئات التي توام الماأف وتقلل من
فاةليتيا وتحول دون فوزاا بالمقاةد النيابية وممالس المحافظات ب يدا ةن نظام
(الكوتا ) .
 – 3تمكين الماأف واندماميا في ةملية التنمية وت زيز ئدااتيا واةتماداا ةلى التات
ةبا إتياميا في الحياف االئت ادية .
Research Manner

خامساً  :إسلوب البحث

اةتمد البحث ةلى المنيج الو في واحيانا التاايخي المقتان بتحليل البيانات

والم لومات المت لقة بوائه التمكين التياتي واالئت ادي واالمتماةي للماأف ال اائية
باالةتماد ةلى تقاايا التنمية البشاية ال اائية وال ابية والدولية وخ ة التنمية الو نية
للتنوات  2014-2010فض

ةن الم ادا والماامه ال لمية والبحوث والدااتات

تات ال ئة بتمكين الماأف .
أوالً  :تمكين المرأة واتجاهات تطوره
 – 1مفهوم التمكين .

تشيد التاحة األكاديمية مدال حول تحديد مفيوم التمكين  ,والمؤشاات التي يمكن
اةتماداا لقيات  ,إت ياى (  ) Daft:2001:502التمكين بأن منح االفااد ال املين

القوف والحاكة والم لومات ل نه الق اااات والمشااكة في اتخاتاا  ,في حين َّ
اةد

( ) Hetler:geleta:2001:20التمكين بأن ال ملية التي تم بمومبيا  ,إة اء او
منح ال املين التل ة والميااات والحاية للقيام بوظا فيم .
كما أشاا ( ) Invance vichet:1997:219وزم

 ,الى التمكين او ال ملية

التي يتاةد بيا المدااء االخاين  ,ألكتتاب واتتخدام القوف التي يحتامونيا  ,ألتخات

وة ِب َّا ( بلول  ) 650:2009:ةن التمكين
القااا التي ل تأثيا ةلييم وةلى ال مل ُ ,
الفاد للقوف لي بح ةن اا مشااكا بف الية في شتى مماالت الحياف
بأن امت
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االئت ادية واالمتماةية أي امت ك القداف ةلى إحداث ت ييا في اآلخا  ,التي ئد
يكون فادا او ممتم ا بأكمل .
ن حظ من الت ايفات أة ن ااتبا التمكين ااتبا ا وثيقا بمفيوم تحقيق التات أو
حضوااا من خ ل :
أ – إة اء الثقة والحاية والموااد لل املين  ,ليت افوا
ب – إد اا

بقا إلمكاناتيم الشخ ية .

ال رف رراد ال ررى ان المرريام ال رتري يررؤديي ررا  ,تات م ر ررنى وئر ر ري رمرة برال رنرت ربرة

لررألخ راي ررن .
ج – إةتقاد الفاد بأن الق اااات التي يتم اتخاتاا  ,توف تتيم في حل مشك ت ال مل
واالزمات وتحقيق أفضل اتت ل لل ائات المتاحة .
في ضوء ما تكا فأن تمكين الماأف  ,ي ني متاةدتيا ةلى الت وا وزاع الثقة
بالنفس والتخلص من م وئات االنماز ومشااكتيا الفاةلة في المتؤوليات وان تحقيق
تل يتتلزم تحقيق ما يلي :
أ – المتاواف التامة في فاص اكتتاب القداات البشاية وتوظيفيا بين الامال والنتاء .
ب – ضمان حقوق الموا نة لمميه النتاء وةلى ئدم المتاواف مه الامال .
ج – اإلئااا بومود االخت ف بين المنتين  ,واحتاام اتا االخت ف  ,وال يمكن
اتتخدام اتا االخت ف في تبايا الدةوات للتمييز بين المنتين .
 – 2إتجاهات تطور تمكين المرأة .
ياتب

تأايخ المفيوم بتأايخ حاكات التحاا الو ني  ,وحاكة الحقوق المدنية

االمايكية  ,وكتل ب اث التابوي الب اازيلي ( , )Paulofreireوالتي دةى الى تمكين
الفقااء والميمشين  ,ةن ايق إتاحة الفا ة ليم في الت لم وكتب الم افة لكي يكونوا
ئاداين ةلى إحداث الت ييا المنشود ألوضاةيم بأنفتيم ( .)Edwards:1995:30إن
إحداث مثل اتا الت ييا ال يمكن ان يتحقق بمميودات األفااد والمماةات فق  ,بل
ينب ي ةلى الدولة ان تاةى ةملية الت ييا ةبا القوانين والتشاي ات  ,ولم تكن الماأف
بمنأى من التيميش التياتي واالئت ادي واالمتماةي .إت اتتب دت من الحياف المدنية
والتياتية  ,وحامت من حقيا في الح ول ةلى الت ليم والم افة  ,وحقيا في
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الح ول ةلى الوظيفة الم مة التي تحقق ليا االتتق ل االئت ادي  .أن مممل اتن
الظاوف دف ت النتاء الى الم البة ب اح ئضية الماأف بين المنتين في المحافل
الدولية  ,مما دفه االمم المتحدف والمنظمات التاب ة ليا  ,الى تبني موضوع تمكين
الماأف من خ ل دمميا بشكل افضل في ميود التنمية  ,والتي يتتلزم احداث الت ياات
في البنى وال ئات التا دف التي تدةو الى االئ اء والتيميش  .وكانت نق ة البداية
( )Moghdam:1997:31مؤتما االمم المتحدف في المكتي

ةام  1791م والتي

اشتا ت في الوكاالت الدولية المانحة  ,بت بيق باامج مخ

ة للنتاء تاكز ةلى

دوا النتاء االنتامي  .وت زز االاتمام بالدوا االئت ادي للماأف في مؤتما نياوبي
ةام  1791م  ,ثم مؤتما مواانتباج للتنمية المتتدامة ةام  1772م ومؤتما القاااف
للتكان والتنمية ةام  1771م ومؤتما (فينا) ةن حقوق الماأف خ ل نفس ال ام
ومؤتما كوبنياغن ومؤتما الماأف في بكين ةام  1771وتوالت المؤتماات والدةوات
الداةية الى تمكين النتاء وم لين فاة ت أتاتيات في الت ييا ولتن متلقيات
تلبيات لمتاةدات التنمية  .وئد تاافق اتا االاتمام مه تحول ال ديد من االئت ادات
نحو ائت اد التوق وت بيق تياتات اال

ح االئت ادي او اةتماد الوتا ل

الديمق اا ية في اتخات الق اااات .
ةلى الاغم من كون الماأف في الممتم ات المتقدمة اتت اةت أن تخ و خ وات
وات ة في الح ول ةلى المكتتبات االئت ادية والتياتية واالمتماةية  ,إال أن الماأف
في البلدان النامية  ,الزال يخيم ةلييا شبح التمييز واالض اف والفقا  ,كما تت اض
م يين النتاء لل نف البدني والمنتي  ,واتا يت لب بتل المزيد من الميود  ,إلزالة
ال قبات كافة التي تحول دون تحقيق ال دالة والمتاواف بين المنتين في مختلف
المماالت  ,لضمان تحقيق التنمية الشاملة وتحقيق االتت ل االفضل للموااد .
ثانياً  :البيئة االجتمايية للمرأة العرايية .

إن دااتة ئضية الماأف بشكليا ال حيح  ,يمب النظا ألييا بو فيا مشكلة

امتماةية  ,وليدف ظاوف تأايخي ومكونات امتماةية خا ة بكل ممتمه  .فقضية
الماأف في البلدان المت واف تختلف ةن ئضية الماأف في البلدان ال ابية  ,ف لى الاغم
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من أن م ظم البلدان ال ابية ائات ب ض اال

حات ةلى القوانين والتشاي ات التي

تتاوي بين الماأف والامل  ,لكن اتن المتاواف لم تتحقق ةلى أاض الوائه  ,ألن اتن
القوانين أبقت اؤية الماأف كتابه وم تمد ةلى الامل  ,ول ل فيما واد في التقايا التنوي
حول التنمية اإلنتانية ال ابية ل ام  , 2009ت بيا واضح لوضه الماأف في التشاي ات
( أن ما تضمنت الدتاتيا ال ابية للموا نين من حقوق وحايات تتولى تشتيب في كثيا
من الحاالت القوانين ال ادية  ,وما تنتم القوانين تحول الممااتة مخالفة في أغلب
األحيان )(المؤتما الدولي التاته. )9:2010:إن ئضية الماأف وتمكينيا االئت ادي
والتياتي واالمتماةي  ,ال يمكن أن تحقق القوانين والتشاي ات فحتب  ,بل ينب ي أن
يقتان بقناةة تتولد لدى الماأف ينمم ةنيا ةمل ماد لت ييا وض يا  ,واتا يت لب ت ييا
نظاف الماأف لنفتيا وأن تتخلص من ةقدف التب ية ويت زز إيمانيا بنفتيا كمتا ٍو للامل

في الفاص التياتية واالئت ادية  ,ويمكن توضيح البي ة االمتماةية للماأف ال اائية
وأثااا ةلى تمكينيا من خ ل المؤشاات التالية .
 – 1المرأة ديموغرافياً .

يتميز ال ااق بأاتفاع م دل النمو التنوي للتكان  ,إت بلغ م دل النمو  3%مما

أدى الى مضاةفة تكان ال ااق الى ماتين ون ف تقايبا للتنوات (,)2008 -1977
إت ااتفه ةدد التكان من ( )12مليون نتمة ةام  1977الى ( )30.6مليون نتمة
ةام  2008مدول ( , )1ويامه اتا االاتفاع الى تزايد م دالت الخ وبة والتي
و ل الى ( )4.3والدف ةام  2006ويزيد اتا الم دل بحوالي ( )65%ةن الم دل
ال المي البالغ ( )2.6والدف والى انخفاض نتبة وفيات اال فال دون الخامتة الى
( )41وفاف لكل ألف والدف حية واي أدنى من الم دل ال المي ( )76وفاف لكل الف
والدف حية (تقايا التنمية البشاية الدولي)2008-2007:
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مدول ()1
الســـكــــان حــســـــب الــجــــنـــــس

لــلــســنــــــوات ( 2007-1977مـــلـــيـــــون نــــســـمـــة )
الر رم ر رنر ررس

1977

1987

ام ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر راأف
ام ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررل

5.817
6.183

14.739 11.059 7.939

ال رمر رمر ر ر رمر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رروع

29.682 22.064 16.335 12.000

نتبة االناث الى

49.7 % 50.1 % 48.6 % 48.5 %

اممالي

1997

2007

14.943 10.987 8.396

الم دا :د.وفاء م فا الميداوي /خ ة التنمية 2014-2010,المزء االول  ,ص.21

إن التاكيب النوةي للتكان يتقااب بين اإلناث والتكوا والتي يتااوح ما بين
 50.1-48.5خ ل ال قود الث ثة الماضية واتا يفاض ةلى
ومتختي الق اااات الى ضاواف ت زيز مشااكة النتاء في النشا

ان ي التياتات
االئت ادي كما إن

اليام التكاني للممتمه ال اائي يتميز(الميداوي  )13:2010 :بكون  45%من
التكان ممن تقل نتبة اةمااام ةن ( )15تنة منيم  42.3 %للنتاء و43.8%
للامال ,وان ( )2.7من التكان ممن تزيد اةمااام ةن ( )65تنة فأكثا  .واتن
االائام تؤكد الحامة الى االنفاق االمتماةي الماتفه ةلى ال حة والت ليم وت تية
اال فال باإلضافة الى كون اتن الشايحة ال تتاام في انتامية الممتمه او تكوين
الدخل .
– 2المرأة والعنف المجتمعي .
ظاااف ال نف الممتم ي ظاااف تأايخي  ,فالتاايخ االوابي الحابي خيا شااد
ةلى تل

اتا إن ت ميم المنازل االغايقية واليونانية  ,كانت تحتفظ بالمزء الخلفي
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للنتاء  ,بأةتباا أن وظيفة الماأف اي اإلنماب اوا فاء الاغبات التي تولداا ال ايزف
المنتية  ,وان الممتمه ال ابي ما ئبل االت م شيد ظاااف الؤد للبنات (وأتا ُبشا

أحدام باألُنثى ظل ومي ُ متودا واو كظيم ( )58يتوااى من القوم من توِء ما ُبشا
تاء مايحكمون ( ))59تواف النحل ولكن
ب أيمتك ةلى اون أم يدت ُ في التااب أالَ َ
االت م ةزز من مكانة الماأف في الممتمه االت مي وم ليا ةلى ئدم المتاواف مه

أخييا الامل واومب احتااميا وانا آيات ئاأني كايمة ةديدف تؤكد اتن الحقيقة نتكا
ب ضيا ةلى تبيل المثال ال الح ا (( او التي خلقكم من نفس واحدف وم ل منيا
زوميا ليتكن ألييا)) االةااف  . 189وئال تبحان وت الى (( يا أييا الناس إنا
خلقناكم من تكا وأنثى وم لناكم ش وبا وئبا ل لت اافوا أن اكامكم ةند اهلل اتقاكم ))
الحماات .13و(( ومن آيات أن خلق لكم من انفتكم ازواما لتتكنوا ألييا وم ل بينكم
مودف واحم )) الاوم 21ولكن وبيدف التتل فقد حاول الب ض  ,اتتخدام األتاليب
القياية كافة لم ل الماأف تحت أماف وت اف واتت مال الامل  ,اوائ اا دوااا ةلى
اإلنماب وأشباع ال اا ز وتحول موضوع اإلنماب الى مشكلة امتماةية تتحمل وزااا
الممتم ي  ,حاولت الماأف التكييف مه اتا الوائه ,

الماأف  ,اوازاء اتا الوضه والض
وأ بحت ال واف التكواية مختزل في تاكاتيا وان كس تل ةلى شخ يتيا وا بحت
متاددف خا فة غيا واثقة  ,مقتن ة بأنيا ال يمكن أن تتفوق ةلى الامل في أي ميدان ,
ولضمان اتن الييمنة واإلبقاء ةلى ال واف الدونية للماأف  ,فقد مات محاوالت
التتثماا الدين من ئبل الممتمه التكواي  ,لي ل الى تقويل الدين مالم يقل اتا
ال نف الموم ضد النتاء بات يتوااث ميل ب د ميل وا بح مزء من المواثات
الثقافية والبنى التانية التقليدية يمااتيا الممتمه ضد االنثى  .وئد ان كس تل ةلى
ااادف الماأف وئناةتيا بيتا المواوث ويمكن االتتدالل ةلى تل من مدول ()2
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جدول ريم ()2

نـــســـــبـــة النساء البالغات من العمر (  ) 49-15ياما في العراق ويعتقدن ان الزوج لديه المبرر لضرب زوجته
يند خروجها من البيت

التفاصيل
البيئة

يند اهمالها لألطفال

يندما تتجادل معه

40.8

37.3

31.2

29.3

40.2

37.6

31.4

29.4

15.9

41.6

36.9

31.0

29.3

13.7

54.9

60.1

53.6

46.1

43.5

28.5

69.7

9,158

51.2

46.0

39.3

40.1

20.8

63.1

15,875

48.6

46.0

39.8

42.4

23.2

65.5

958

41.1

37.6

31.2

24.2

17.4

52.3

10,353

61.8

55.8

49.7

47.0

30.9

70.6

4,971

ابــــــتـــــدائــــــــــــــــــي

54.4

49.0

42.5

39.0

23.8

66.0

11,390

ثــــــــانـــــــــــــــــــــــــــوي

32.4

29.6

22.8

22.4

9.30

45.9

10,632

69.2

64.9

58.9

58.0

43.1

76.5

192

42.8

42.8

36.2

34.1

19.6

59.1

27,186

دون يلمه
حـــــــضــــــر
مــــــــــراكـــــــز
الـمــحــــافــــظات
مــنــاطـــق حـــــضـــر
اخـــــرى

ريــــــــــــــــــــــــــــــــف
الحالة الزوجية

مــــتــــزوجــــــة
حــــــالـــــــــــــــيـــاً
ســــبــــــــــــق لــهـــا
الــــــــزواج
لـم يـســبــــق لــهــا
الـــــزواج

التعليم

يند امتنايها من

يدد النساء البالغات

غــــــيــــر

مـــــــــــــتــــعــــلـــــــمـــــة

برنامج دراسي غير
نظامي

الفراش

يند احرايها للطعام

ألي سبب كان

15.0

53.7

18,028

52.8

10,677
7,351

ياما

الم دا:المياز الماكزي ل ح اء وتكنولوميا الم لومات  ,نتا ج متح مت دد المؤشاات ال نقودي ( )Mics 3لتنة  2002مدول (.)22/17
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ن حظ من مدول ( )2أن البي ة ليا تأثيا ةلى اةتقاد الماأف بومود مباا لضاب
الزوج لزومت  ,وتزداد اتن النتبة لدى النتاء في الايف مقاانة ببقية المنا ق  ,إتا
ت ل النتبة الى  ,65.5%في حين تنخفض النتبة لدى غيا المتزومات الى 52%
كما إن النتبة تنخفض كلما ازداد المتتوى الت ليمي للم أاف  ,إت ت ل النتبة الى
 70.6%ل يا المت لمات والى  76.5%للمشااكات في بانامج ت ليمي غيا نظامي ,
في حين تنخفض النتبة الى  45.9%,66%للحا

ت ةلى الت ليم االبتدا ي

والثانوي ةلى التوالي  ,أما بالنتبة للنتاء في إممالي ال ينة في ل الى  59.1%واي
نتبة كبياف توضح حالة القيا والخنوع التاتي التي ت يش الماأف .
كما إن ةدم االتتقااا النامم ةن الحاوب واالةمال االااابية  ,يزيد من االةباء
التي تقه ةلى كاال الماأف  ,بتبب انش ال الامال في الحاوب او وفاتيم  ,ومن ثم
تمد النتاء أنفتين متؤوالت وحدان ةن اةاية أتاان وايماد دخل يكفي لتوفيا
ال ام والمأوى  .وتشيا تقاايا األمم المتحدف الى ان ما يبين (  )10-9نتاء يتاملن
كل يوم  .مما م ل تم ت و ازاف الماأف تشيا الى ومود ( )8مليون ااملة في ال ااق ,
وبتل أختت نتبة االاامل تشكل  35%من ةدد نفوس ال ااق  ,و 65%من إممالي
النتاء  ,أما ةدد اليتامى فقد ي ل الى ( )4مليون فل يشكلون ةب ا اضافيا ةلى
امياتيم  (:الميداوي . )10:2010:
 – 3التعليم ونويه .
ي د الت ليم أحد الماتكزات األتاتية التي تتيم في تمكين الماأف  ,لتل

فأن ةدم

المتاوف في ممال الت ليم  ,يحول دون مشااكة الماأف في أدااف شؤون ب داا بفاةلية,
ويم ل مشااكتيا التياتية واالئت ادية من األموا بال ة ال

وبة  ,لقد حا ت

الدولة ال اائية من نشأتيا ةلى اةتماد االمااءات التي تييء للماأف فا ة الت لم  ,وئد
ان كس اتا التوم في تقليص الفموف بين نتبة الملتحقين بالت ليم االبتدا ي بين التكوا
واالناث  ,وكتل الحال في المتتويات الت ليمية ال حقة ويمكن م حظة تل
في مدول ()3
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مدول ()3
نـــســـــبـــة الــتـحــــاق الــــــــبــنــات الــى الـبـنــيـن بـالــتـعــلـيـم االبـتـــدائــي
والثانــوي والــجــامـعي في العراق للــســنــوات 2008-2004

ال ام الدااتي

التعليم االبتدائي

التعليم الثانوي

التعليم الجامعي

2005/2004

83.4

81.6

64.3

2006/2005

85.7

74.1

69.3

2007/2006

88.0

75.0

73.4

2008/2007

94.2

76.9

75.0

2009/2008

87.4

75.2

79.4

الم دا :مدياية االح اء االمررتم رراة رري والتابوي ن رتررا ررج مترح الرم ررؤش ر راات
ال رن رق ر ررودي ر ررة ( )Mics-3لر رت رنر ر ررة . 2006

لقد أحازت الماأف ال اائية تقدما ااما في ممال الت ليم  ,إت أن النتبة الواادف في
المدول تؤشا الى تقااب النتب بين الملتحقين في الدااتة االبتدا ية ولكن الفموف تزداد
ةلى متتوى الت ليم الثانوي واي باتمان التقليص ةلى المتتوى المام ي ولكن في كل
االحوال فأن اتن االةداد ال تتناتب مه التاكيب النوةي للممتمه ال اائي التي يكاد
يشكل  %50لك المنتين مما يشيا الى ان انا نتب للتتاب في كافة المااحل
الدااتية (التقايا الو ني للتنمية البشاية  , )52:2008:حيث بلغ م دل االلتحاق
ال افي بالمدااس االبتدا ية  % 86ةام  2006وبوائه  % 88لإلناث مقابل %75
للتكوا في حين بلغ م دل االلتحاق ال افي بالمدااس الثانوية (متوت ة  +اةدادية)
بحدود  %40خ ل نفس ال ام  .كما ان النماح التي حققت الماأف ةلى متتوى الت ليم
ال الي والتي تمثل في زيادف مخامات المام ات والم ااد التقنية  ,ال يمثل أفضلية
للنتاء بتبب محدودية اتتي اب االنش ة االئت ادية لقوف ال مل  ,مه اتتمااا
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التفضيل االمتماةي في منح فاص ال مل للامال  ,مما يم ل النتاء موادا غيا
متتثما  ,كما ان

بي ة االخت ا ات للمخامات يحدد او اآلخا إتمااات ةمل

الماأف في ال ااق (الميداوي ,)25:2010حيث ان  % 15.9من النتاء ال ام ت
يدخل تخ
تخ

ين ضمن ال لوم ال افة  ,في حين تاتفه نتبة النتاء ال ام ت اللواتي

ين يدخل في ن اق ال لوم االنتانية واالدبية وبوائه  %13.4الخت اص

االدااف واالئت اد مقابل  %10.2للامال ةام  2006و %13.4الخت اص االدب
بكل فاوةيا مقابل  %8.5للامال ولنفس التنة.
 – 4التحديات الصحية .
يؤشا الوائه ال حي في أي بلد ةلى متتوى تمكين الماأف  ,وةلى ئداتيا لألندماج
في ةملية التنمية الشاملة  ,وةلى القيام بدوااا االنتامي واإلمتماةي  ,ويمكن الوئوف
ةلى الوائه ال حي ألي بلد من خ ل المؤشاات التالية :
أ -يشيا تقايا التنمية االنتانية ال ابية ل ام  2005الى أن م دل حاالت الوالدف
التي تمت بحضوا مخت ين مدايين يتماوز  %80في م ظم البلدان ال ابية
وئد و لت النتبة في ال ااق  , %84.4في حين كانت النتبة في كينيا
 %42وفي التلفادوا  %69و %66في إندونيتيا ةام .2002
ب -توام األميات في ال ااق تحديات كبياف في أبت

ما تقتضي مت لبات

ال حة  ,فالمتتشفيات غيا ئاداف ةلى اتتي اب االةداد الكثياف من الماضى ,
بتبب نقص األتاف  ,وةدم كفاية الخدمات المقدمة وشحة المتتلزمات ال بية وئد
بلغ ةدد الماضى الماام ين في المتتشفيات والمؤتتات ال حية(خ ة التنمية
الو نية )2014 38-2010:ل ام  2007حوالي ( )46,876,507ماام ا منيم
( )24,288,872نتاء مقابل ( )22,587,635للامال(و ازاف ال حة :الممموةة
االح ا ية)  .في حين كان ةدد المتتشفيات ( )221منيا ( )159متتشفى
حكومي و( )62متتشفى خاص خ ل ةام  2008أن تادي متتوى الخدمات
ال حية يؤثا ةلى فاةلية اوانتامية ئوف ال مل ل موم البلد .
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ت -ان نتبة  %40من اال باء االتتشاايين ئد غاداو اكبا المتتشفيات الت ليمية
في ب داد خ ل ةامي  2006و , 2007بتبب ت اضيم الى اةتداءات متكااف
واخت اف اال باء وتيديدام  ,وئد تا 16

بيبا متتشفى الوالدف وال فل في

محافظة القادتية بتبب االوضاع االمنية او بتبب التيديد او بتبب نقليم الى
أماكن ال تتناتب واخت ا يم .
ث -االتا المحاومة من اشباع الحامات ال حية االتاتية تبلغ  %15.3من
االتا في المنا ق الحضاية مقابل  %39.2من المنا ق الايفية  ,وتكون األتا
التي ياأتيا امل أئل حامانا من األتا التي تاأتيا اماأف.
ج -بلغ م دل التقزم  22.9للتكوا و  22.8لإلناث  ,وئلت الوزن  9.6للتكوا
و 8.6لإلناث  ,اما اليزال فقد بلغ  5.1للتكوا و  4.4لإلناث واتن النتب
أةلى من نتب التقزم في إياان وتوايا واألادن .
ح -اتن المؤشاات ال حية للماأف ال اائية تشكل ةب ا ثقي ةلى الماأف  ,ويض ف
من ئداتيا االنتامية  ,ويزداد االما توءا اتا ما اخت بنظا االةتباا تدني
متتوى الخدمات ال حية المقدمة لألميات لدةم دوا االمومة  ,وغالبا ما يتا
الدولة والممتمه اةاية األ فال ئبل تن المداتة ةلى النتاء واو ما ي يق
دواان في االنتاج .
ثالثاً :وايع التمكين السياسي للمرأة العرايية .

ياتب تمكين الماأف تياتيا بال وامل الثقافية واالمتماةية  ,لتل ف ن إشكالية

إئ اء الماأف من موائه التل ة واتخات القااا ,ليس وليد اللحظة او ال دفة وانما
انا متوا ثقافية ال تتمح بأن ت تي في الفتاف اوح التفوق ةلى اخييا الامل ,
بل ت تي لدييا اوح الخضوع حتى باتت الماأف تقنه نفتيا بأن اتت باداا ودونيتيا
أمام الامل او مزء من بي تيا االنثوية وانيا خلقت لألنماب وال مل في المنزل
(غباش  )140,137:1996 :إن الدتاتيا والقوانين الم مول بيا في م ظم البلدان
ال ابية ت ي الماأف حقوئا متاوية لحقوق الامل  ,ولكن الوائه يبقى مختلفا  ,حيث

مجلة االقتصادي الخليجي العدد ( )23لسنة 2022

111

د.مالك عبدالحسين احمد

ال تزال مشااكة الماأف متواض ة في الحياف التياتية  ,والدتتوا ال اائي ل ام
 2005يكفل حق التمل لكافة الموا نين دون أي تميز ةلى أتاس المنس  ,ومه
تل ال يتمته الامال والنتاء بو ول متكافئ الى الموااد والخدمات االتاتية .
كما ان التشاي ات والقوانين ال اائية تقضي ب دم التمييز ضد الماأف  ,بما يحول
بينيا وبين ش ل المنا ب القيادية او المااكز ال ليا في تلم التل ة  ,ولكن
ال وامل االمتماةية والثقافية ئد تحول دون تل  .إن المتألة ليتت متاواف ئانونية
ومشااكة امزية  ,بل اي وةي الماأف ب نتانيتيا وتفانييا من أمل إحداث ت ييا
لثقافة التمييز وبناء ثقافة التكافؤ والمتاواف بكل أب اداا ال حية والنفتية والقانونية.
إن ةملية التمكين التياتي اي ةملية مت لقة بالماأف اوال واتا يت لب ئناةتيا
اوايمانيا ونضاليا من أمل ت ييا وض يا  .ال أن يكون وموداا في الموائه التي
تمنح الييا ومودا شكليا  ,تافه يداا ةند الت ويت وتمداا ةند الم البة بالثمن ,
ومتاب ة بدالت التفا وال ج واالةفاء الكماكي .ةلى الماأف المشااكة بمدية في
نه ممتمه حا ديمق اا ي ةادل  ,ياتكز ةلى المتاواف والتيادف القانونية والف ل
بين التل ات والتداول التلمي للتل ة واحتاام حقوق االنتان  .ان تيادف
االتمااات التلبية نحو مشااكة الماأف في الحياف ال امة  ,ونقص الثقة والمؤازاف
للماشحات حال دون و ولين الى مقاةد ممالس المحافظات والمقاةد البالمانية
والمنا ب الو ازاية بال يغ االنتخابية  .مما اض ا الحكومة الى م المة االما
دتتوايا ةن ايق(( نظام الكوتا ))  ,التي نأمل ان تمثل ألية مؤئتة لو ول اةداد
من النتاء الى البالمان وممالس المحافظات  ,لحين إثبات مدااتين  ,لكي ت بح
ال ملية ديمق اا ية بحتة  ,ويتم االحتكام ةنداا الى

ناديق االئتااع .

إن ومود البالمانيات في ال ااق ت د االةلى في الو ن ال ابي وئااف افايقيا ات
تبلغ  %25مقاانة مه الدول ال ابية  ,إت ال تزيد ةن  %5و  %20في إفايقيا,
وتتتاوى مه ةدد البالمانيات في دول اتيا والتي ت ل الى  %25وئد بلغ ةدد
مقاةد النتاء في ممالس المحافظات ةام  194, 2007مق دا من ا ل 744
مق دا (مملس النواب ال اائي)2007:
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اي أن التمثيل اكثا من  %26كما إن ومود النتاء في مااكز

نه القااا ئد

تزايد ب د ةام  , 2003إت بلغ ةددان ل اية  )342( , 2005اماأف في مختلف
الو ازاات واحتلت  86اماأف من ب مديا ةام وةدد الخبياات منين بدامة مديا
ةام ( )215و ( )33اماأف بدامة متتشاا ومفتش ةام و  8وكي ت و ازاف وشكلت
النتاء  %2من القضاف وتم اتتيزاا اماأف واحدف لمن ب وزيا الدولة لشؤون الماأف
من بين  41و ازاف ةام (. 2011د .الماتومي)6:2011:
إن مشااكة الماأف في البالمان ال اائي وفي ممالس المحافظات ومشااكتيا
بالمياز التنفيتي للدولة ال اائية  ,ي د اختبا اا حقيقيا لقداتيا اوامكانية

حيتيا

لل مل في الحقل التياتي  ,والتي تيكون مفتاحا لمشااكتيا الوات ة بكافة األنش ة
األئت ادية واالمتماةية  .وةنداا فأن الفوز في مقاةد البالمان وممالس
المحافظات توف يكون اتتحقائا انتخابيا دون الحامة الى ال مل بنظام الكوتا .

رابعاً  :وايع التمكين االيتصادي للمرأة العرايية.

يتميز االئت اد ال اائي بأن ائت اد اي ي  ,ي تمد ةلى اإلياادات النف ية

( الح )9:2008:والتي تشكل ما بين  %70 - %60من الناتج المحلي
االممالي وما يزيد ةن  %90من تمويل الموازنة  ,وي تمد الق اع النف ي اتلوب
االنتاج كثيف اأس المال والتي ال يوظف توى أئل من  %2من ال مالة المتوفاف .
واتا ي ني ان  %98من ئوف ال مل ينب ي ان تتتوةبيا ئ اةات ال تت دى
متاامتيا في الناتج المحلي االممالي  , %30وباتتب اد ئ اع النف من تاكيب
م ادلة االئت اد الو ني  ,تاتفه نتبة متاامة ئ اع الخدمات الى اكثا من
 %60من الناتج المحلي اإلممالي وبتل ياتب االئت اد ال اائي بم دا مالي
تتحكم في ال وامل الخاامية أكثا من ال وامل الداخلية  ,وباتت التنمية المتتدامة
ااينة بالت ياات التي تح ل في التوق النف ية .
اوازاء تل وبتبب التدميا التي أ اب البنية التحتية ل ئت اد ال اائي نتيمة
الحاوب التي خاضيا ال ااق يلة ال قود الماضية  ,ولتزايد األنفاق ال تكاي ,
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وتزايد الديون الخاامية والتي بل ت  125ملياا دوالا والت ويضات بأكثا من
( )300ملياا دوالا(ةبد الاضا)15:2007:
اتن ال وامل أدت الى تبا ؤ الميود االنما ية في مختلف األنش ة االئت ادية,
وم ليا غيا ئاداف ةلى اتتي اب ئوف ال مل  ,ولتداا اتا الوضه فقد ةمدت الدولة
ب د ةام  2008بزيادف حمم االنفاق ال ام بيدف ت حيح وضه االئت اد ال اائي
ق التنمية وتحقيق النمو

من خ ل الشاوع ب ملية إةادف البناء والت ميا ,اواةادف إ
المتتدام لكافة االنش ة االئت ادية  .وةلى أثا تل ااتفه اممالي النفقات ال امة
من  33661.6ملياا ديناا ةام  2004الى  59861.973ملياا ديناا ةام
 2008وبم دل نمو تنوي بلغ ,%15.4شكلت النفقات التش يلية من نتبة %74
في حين لم تتتحوت النفقات االتتثمااية توى نتبة  %26ةام 2008
(الميداوي.)9:2010:
ولما كانت الماأف ال اائية تشكل نحو  %49.7مقابل  %50.3للامال من
تكان ال ااق ل ام  , 2008أي أن النتاء يشكلن ن ف الممتمه ةدديا فيتا ي ني
ان الماأف تتأثا بالمت ياات األئت ادية واإلمتماةية والتياتية كافة  ,اوان حامانيا
من المشااكة الفاةلة وةدم تمكينيا ي ني ادا وتبتيا ل ائات الممتمه  ,ويمكن
م حظة التكان في تن ال مل النش ين إئت اديا وم دالت المشااكة لك
المنتين من مدول ()4
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جدول( )4
الســـكــــان والسكان في سن العمل والسكان النشطين ايتصادياً ومعدالت المشاركة في العراق للسنوات 2008 , 2004 , 2002

السنة

الجنس

السكان

السكان في سن العمل

السكان النشطين
ايتصادياً

النشطين ايتصادياً
في سن العمل

نسبة

معدالت النشاط

النشطون في سن العمل  /سكان

السكان في

االيتصادي

في سن العمل

سن العمل

الى السكان
2002

ذكور

12,814,121

6,789,847

5,724,359

5,520,812

52.99

44.67

81.31

اناث

12,750,715

6,670,880

1,201,175

1,173,210

52.32

09.42

17.59

ذكور+

25,584,835

13,660,784

6,925,534

6,694,022

53.44

27.09

49.00

اناث

53.33
2004

ذكور

13,629,337

7,269,084

6,154,288

5,948,151

53.33

45.15

اناث

13,510,248

7,113,984

1,351,909

1,322,984

52.66

10.01

18.60

ذكور+

27,139,585

14,569,762

7,506,197

7,271,141

53.78

27.66

49.81

اناث

81.83

7
2008

ذكور

15,394,248

8,274,241

7,129,446

6,916,433

53.75

48.31

83.59

اناث

15,183,550

8,052,637

1,717,756

1,685,677

53.04

11.31

20.95

ذكور+

30,577,798

16,571,888

8,847,205

8,603,110

54.20

28.93

51.91

اناث

المصدر  :خطة التنمية الوطنية  2014-2010الجزء االول وثيقة الخطة ص . 21
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يمثل التكان في تن ال مل ال ائة الكامنة في الممتمه والقوى ال املة المتاحة في
اإلئت اد  ,والتين تتااوح أةمااام بين ( )65-15تنة  ,وتشكل النتاء نتبة %48.8
من إممالي الف ة المنتمة في ال ااق ةام  ,2008في حين مشااكة النتاء في النشا
االئت ادي ال تتماوز  %20.95مقابل  %83.59للامال واو مؤشا ةلى ااتفاع
م دالت الب الة بين النتاء في تن ال مل وةلى أن فاص ال مل تميل ل الح الامال
ةلى حتاب النتاء واو أة ن ضمني ةلى تدني متاامتيا في النشا االئت ادي .
ان انخفاض م دل المشااكة في النشا

االئت ادي لف ة التكان في تن ال مل

ادى الى ااتفاع م دالت االةالة في االئت اد ال اائي  ,نتيمةٌ لكون ائل من ن ف

تكان ال ااق ام متتيلكون  ,والبقية منتمون تقه ةلييم متؤولية إةالة أنفتيم اواةالة
الف ة المتتيلكة في االئت اد ( ف ة التكان في تن ال مل  +ف ة التكان خااج تن

ال مل ) .
وتشيا نتا ج المتح التي نفتن المياز الماكزي لإلح اء ةام  2004الى ان
 %11من األتا ال اائية ت يليا النتاء اوان  %73.37من تل األتا ت يليا األاامل
وان  %40من األتا التي ت يليا النتاء لم تتمكن من تمميه  100,000ديناا مقاانة
بر  %26من األتا التي ي يليا الامال ( متح االحوال الم يشية في ال ااق )2004:
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مدول ()1
م دالت الب الة حتب البي ة والمنس للتنوات 2009-2003

السنة

حضر

حضرو
ريف

ريف

ذكور

اناث

مجموع

ذكور

اناث

مجموع

ذكور

اناث

مجموع

2003

31.1

22.3

30.0

28.9

06.7

25.4

30.2

16.0

28.1

2004

28.3

22.4

27.7

31.2

03.1

25.7

29.4

15.0

26.8

2005

18.6

22.7

19.3

20.2

02.6

16.4

19.2

14.2

18.0

2006

19.7

37.4

22.9

15.0

08.0

13.2

16.2

22.7

17.5

2008

13.7

25.0

15.2

15.2

08.4

13.4

14.3

19.7

15.3

الم دا  :كايم محمد حمزف  /وائة خلفية ئدمت الى تقايا التنمية البشاية الو ني ل ام
 2008ص.23
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ن حظ من المدول ( , )5إن م دالت الب الة في المنا ق الحضاية بين النتاء
أئل من م دالت الب الة لدى الامال للتنوات  , 2004-2003ألن تياتة
التش يل في ال ااق كانت تميل ل الح النتاء بتبب انش ال الامال بال مليات
ال تكاية التي خاضيا ال ااق في التنوات التابقة.
في حين شيدت التنوات  2008,2006,2005انخفاض م دالت الب الرة من
الامال مقاانة بم دالت الب الة للنتاء  ,نتيمة إةادف إةماا الكثيا من المنشآت
اإل ئت ادية والى انخ اا

الكثيا من الامال في تن ال مل باألميزف األمنية و

ال تكاية والخدمية فض

ةن تياتة التش يل التي أختت تميل ل الح الامال ,

اما انخفاض م دالت الب الة بين النتاء في الايف وكما يظيان المدول ,فأن اتا
يشيا الى

بي ة النشا

االئت ادي في الايف التي ي تمد ةلى ال مل االتاي

والتي يتيم في إنمازن المميه .
ان الت ياات التياتية ب د ةام  2003واالمااءات التي اافقتيا بشأن تحول
ال ااق الى ائت اد التوق ومحاوالت دمج االئت اد ال ااق باالئت اد ال المي من
خ ل تبني باامج ألةادن اةماا ما دمات الحاوب  ,وئيام الدولة بتلتلة من
االمااءات اليادفة الى احداث ت ييا في حياف الناس ئد أدى الى انخفاض نتبة
الب الة من  %28.1ةام  2003الى  %15.3ةام  2008اال ان نتبة الب الة
بين النتاء ااتف ت من  %16الى  %19.7خ ل نفس الفتاف بتبب تاامه دوا
الق اع ال ام المش ل االكبا الى النتاء  ,كما ان الماأف ال املة في الق اع الخاص
اي أول من يختا وظيفت اتا ما اغب ا حاب المشاايه تقليص حمم القوى
ال املة .
االستنتاجات :
 .1ت رراني الم راأف مررن ومررود مررواوث امتمرراةي ئررا م ةلررى أترراس النرروع ويرردفه باتمرران
التحيز ل الح الامل مما ي يق ةملية مشااكة الماأف االئت ادية والتياتية.
 .2إن تمكر ررين الم ر راأف فر رري الممر رراالت التنموير ررة ال يمكر ررن إن يتحقر ررق بف ر ررل الق ر روانين
والتشراي ات ال رراداف فحتررب بررل ينب رري أن يررزداد وةرري المراأف بحقوئيررا وأن تتولررد
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القناةررة لرردييا بأنيررا ئرراداف ةلررى االنرردماج فرري ترروق ال مررل والو ررول إلررى الم ااكررز
الميمة والمف لية في الممتمه.
 .3لقررد أثمررات ميررود الحكومررة فرري تقلرريص الفمرروف بررين المنترريين فرري الت لرريم ويبرردو
تل ر واضررحا مررن ت ازيررد م رردل التتررميل فرري المرردااس االبتدا يررة وت ازيررد مخامررات
الت لرريم ال ررالي إال ان التحررديات الترري توام ر الم راأف اررو ضرريق ترروق ال مررل اوالررى

تياتة التفضيل المبنية ةلى أتاس النوع فض ةن ااتفاع نتبة االنراث اللرواتي
تخ

ررين يرردخل فرري ن رراق ال لرروم االنتررانية واالدبيررة ممررا أدى إلررى ت ازيررد نترربة

الب الررة بررين النترراء مقاانررة بالامررال وض ر ف م رردل مشررااكة النترراء فرري النشررا
االئت ادي .
 .1أدى انتررحاب الدولررة ةررن تقررديم ب ررض الخرردمات األتاتررية وتررا آليررات الترروق
تف ررل ف ليررا دون حمايررة حقيقيررة إلررى ت ازيررد أةبرراء النترراء ال ررام ت حيررث أثبتررت
الوئررا ه إن دوا الدولررة فرري اررتا الممررال ال يمكررن ت ويض ر مررن ئبررل المنظمررات
غيا الحكومية ميما ت اظم دوااا.
 .1أدت الح رراوب المت ررتماف والن ازة ررات األالي ررة وال قوب ررات االئت ررادية فضر ر ة ررن
ال ن ررف المنزل رري إل ررى م ررل الخ رروف م ررزءا م ررن نت رريج الحي رراف االمتماةي ررة للمر راأف
ال اائية  .وولد ان كاتات خ ياف ةلى الماأف ال اائية تمثل في تزايد ةردد األ اامرل
واليتررامى وت ازيررد نترربة األتررا الترري ت يليررا النترراء وتفشرري اإلم رااض النفتررية بررين
النتاء مما يؤثا في نوةية حياف اإلفااد واألتا.
 .2تشرركل االي راادات النفظيررة ح روالي  %90مررن م ررادا تمويررل الموازنررة واررتا ممررا
يم ل االئت اد ال اائري يراتب بم ردا مرالي ترتحكم فير ال وامرل الخااميرة اكثرا
مررن ال وامررل الداخليررة  ,كمررا أن النفقررات التش ر يلية تشرركل مررا نترربت  %74مررن
إممالي النفقات ال امة مما يم ل االئت اد ال اائي غيرا ئرادا ةلرى خلرق فراص
ال مل القاداف ةلى امت اص م دالت الب الة الماتف ة.

مجلة االقتصادي الخليجي العدد ( )23لسنة 2022

232

تمكين المرأة العراقية في مجاالت التنمية
التوصيات :

 .1إةررادف

ررياغة البراامج الت ليميررة والتدايبيررة وبالشرركل الررتي يضررمن تررأمين الم افررة

الحديثررة وافرره متررتوى الميررااف التكنولوميررة وبالشرركل الررتي يتناتررب مرره احتيامررات
ت رروق ال م ررل وبم ررا يحق ررق إمكاني ررات التوظي ررف ال ررتاتي لي ررن م ررن خر ر ل اةتم رراد
المشاايه ال

ياف المداف للدخل.

 .2إحداث ت ياات نوةية فري الثقافرة الترا دف ضرمن أ را مديردف ت مرل ةلرى

رياغة

موائررف مديرردف مررن الم راأف .وال مررل ةلررى تنقيررة المنررااج الت ليميررة واإلة ميررة مررن
األت رراليب الت رري ت ررتي ل رردييا اوح الخض رروع وت رراس ف رري داخلي ررا م ررا ي ي ررق اوح
اإلبررداع وال مررل ةلررى تبنرري األترراليب التابويررة الترري تمررنح الفا ررة للنترراء لت يررا
نظاف الممتمه لين والش وا بالمت ولية تمااين.
 .3ئيام الدولة ب ةادف النظا بشأن تقديم ب ض الخدمات األتاترية كخردمات الاةايرة
ال ر ررحية لألمي ر ررات الحوام ر ررل ولأل ف ر ررال والخ ر رردمات الت ليمي ر ررة (دوا الحض ر ررانة
وايراض األ فررال)لتمكرين المراأف مررن الممره بررين متر ولية األتراف ومتر ولية ال مررل
وللحد من المشاكل التي توام النتاء في موائه ال مل.
 .1ت زيز مبدأ المشااكة بين المنتين من خ ل إةرداد خ رة التشر يل الو نيرة ةلرى
ئاة رردف االحتيام ررات الف لي ررة اواتاح ررة الفا ررة للمر راأف ل رردخول ممي رره أنر رواع ال م ررل

والوظا ف ضمن النشرا االئت رادي مرن خر ل المنافترة الموضروةية ب يردا ةرن
تياتة التمييز النوةي.
 .1إةررداد ئاةرردف بيانررات متكاملررة تضررمن أتررماء وم لومررات كافيررة ةررن مميرره النترراء
ال ا

ت ةن ال مل بيدف خلق فاص ال مل المناتبة لين ةلى إن يرتم شرمول

ال ر ررا

ت بش ر رربكة الاةاير ررة االمتماةي ر ررة واألم ر رران االمتمر رراةي وت ر رروفيا الاوات ر ررب

المناتبة التي ت يلين ةلى تخ ي شبح الفقا والموع.
 .2تحتررين المنرراس االتررتثمااي لتشررميه االتررتثمااات المحليررة واألمنبيررة وال مررل ةلررى
زيررادف اإلنفرراق االتررتثمااي ال ررام فرري براامج ومشرراايه التنميررة األتاتررية والخرردمات
االمتماةية ال امة لزيادف ئداف توق ال مل ةلى اتتي اب ال ا لين ةن ال مل.

مجلة االقتصادي الخليجي العدد ( )23لسنة 2022

233

د.مالك عبدالحسين احمد
المصـــادر:

 .1بلول  ,د.

ابا  /التمكين التياتي للماأف ال ابية بين الق اااات والتومييات

الدولية والوائه  /مملة مام ة دمشق لل لوم االئت ادية والقانونية المملد25
ال دد الثاني .2009
 .2بانامج األمم المتحدف االنما ي /تقايا التنمية البشاية الدولي -2007 /
.2008
 .3بانامج األمم المتحدف االنما ي  /تقايا التنمية االنتانية ال ابية ل ام
.2005
 .1الدواي  ,أ.د.زكايا م ل و الح د.احمد ةلي  /إدااف التمكين اوائت اديات
الثقة في منظمات اةمال االلفية الثالثة/داا اليازوادي ال لمية للنشا

والتوزيه  ,االادن  ,ةمان  ,ال ب ة ال ابية . 2009
 .1ااا  ,أ.د.ةبد البااي محمد و المازوق  ,أ ةبد ال زيز ةلي  /تمكين
ال املين مدخل لتحتين ادااف ازمات الحج  ,الملتقى ال المي الخامس
ألبحاث الحج دااتة من قة الحماات . 2009 ,
 .2غباش  ,د.موزف  /التنمية البشاية في دولة االمااات  1994-1971ابو
ظبي  /ا دااات الممتمه الثقافي /ال ب ة االولى .1996
 .9الماتومي  ,أ.د.نبيل م فا  /أليات التمكين االئت ادي للماأف في ال ااق
/من شبكة االنتانت,

nabili2006@yahoo.com

. E-mail :

 .9ا لمؤتما الدولي التاته حول الماأف والشباب في التنمية ال ابية 24-22/
مايس  / 2010القاااف – مميواية م ا ال ابية .
 .7المنتدى الديمق اا ي االول للماأف ال ابية  /التمكين التياتي للنتاء خ وف
ضاواية نحو اال

ح التياتي في الو ن ال ابي  13-11 /ديتمبا

 ,2004شياتون ,

ن اء  ,اليمن .

 .10و ازاف التخ ي

والت اون االنما ي وبيت الحكمة  /ال ااق  /التقايا

الو ني لحال التنمية البشاية ل ام . 2008

مجلة االقتصادي الخليجي العدد ( )23لسنة 2022

231

تمكين المرأة العراقية في مجاالت التنمية
11. Daft ,R. ,'' Organization Theoryand '' Design ''7th cd., south
western college Publishing U.S.New youk,2001 .
12. Edwards, Michael and D.Hulme eds.1995
NonGovernmental
Organisation
:
performance
and
Accountability:Beyond the Magic Bullet.London :Save the
children , Earthscan Publication .
13. Hellricgel ,Slocum & Woodan ,2001 , Organizational
Behavior ,g.e ,South – western college Publishing.
14. Invancevich.J.,Lorenzi . P & steven.J.1997 Mangement 2/e
New york.
15. Kabeer , Naila(2003) Gender Mainstreaming in Poverty
Eraelieation
and
the
millennium
Development
Goals,International Development Research center ( IDRC ) ,
Ottawa.
16. Moghadam ,Valentine (1997) "Womwn's NGOs in the
Middle East and North Africa : Constraints,Opportunities,and
Priorities ' in Chatty , Dawn and Annika Rabo , eds ,
Organizing Woman-Formal and informal women's groups in
middle east , Berg.Oxford.

231

2022 ) لسنة23( مجلة االقتصادي الخليجي العدد

