
  
  

  مكتبة الروضة الحیدریة اعداد 
  

  الرقمیةالمكتبة            
           
 الجامعیة الرسائل          



التحليل املكاني للنوع 
  االجتماعي يف حمافظة النجف

 

 اآلداب يف جامعة الكوفـة

 وهي جزء من متطلبات نيل درجة املاجستري يف اجلغرافيا

 
 

  الخفاف 
 

 
 

 

التحليل املكاني للنوع 
االجتماعي يف حمافظة النجف

 رسالة تقدم بها

اآلداب يف جامعة الكوفـةإىل جملس كليـة 

   

وهي جزء من متطلبات نيل درجة املاجستري يف اجلغرافيا
   


الخفاف حسن عبد على   

 م ٢٠١٣ھـ١٤٣٥

 

 
  
 
 
 





 
 

االجتماعي يف حمافظة النجف
  
 

 

 

وهي جزء من متطلبات نيل درجة املاجستري يف اجلغرافيا



  أ 

  بسم ا الرمحن الرحيم
 

)اساالنهاأَيي اكُملَقْنإِنَّاخ نأُنْثَىٰ مذَكَرٍو اكُملْنعجو 
 إِن أَتْقَاكُم عنداللَّه أَكْرمكُم لتَعارفُواإِن شعوباوقَبائلَ

اللَّه يملع بِريخ(  
  

  

  صدق ا العلي العظيم
  ﴾١٣﴿سورة احلجرات  آية                                                                                                                                                                                

  
  

  

  

  

  

  

  



  ب 

  

  

  االهداء 

  ..... ىل إ

  بي أروح   

  مي أقلب  

  طفايلأابتسامة   

  حبيتأخوتي وإ

  .اجلميع دومنا استثناء..... ىل إ

  
  

  

  

  

  

  الباحث



  ت 

  

  

  

  إمتنان شكر و

  

  ا سبحانه وتعاىل...وىل بالشكر من اجلميع أىل من هو إ

  إىل اللَّذينِ ربياني و إىل الذين علّموني 

 بالشكر األب واألستاذَ الفاضل األستاذ الدكتور و أخص
عبد علي حسن اخلفاف لسعة صدره ومالحظاته العلمية 

  .الدقيقة

  

  



  ث 

  

  

  



  ج 

  
  

  فھرست المحتویات
  الصفحة  الموضوع

  ١٤- ١  الفصل األول 
  ٣ــ  ٢  المقدمة

  ٣  الھدف والمسوغات– ١ – ١ 
  ٣  المشكلة– ٢ – ١
  ٤  الفرضیة– ٣ – ١
  ٤  المنھجیة واالسلوب– ٤ – ١
  ٥  حدود منطقة الدراسة– ٥ – ١
  ١٠ـــ  ٦  تعریف النوع االجتماعي وتحدید المفاھیم– ٦ – ١
  ١٣  تعریب المصطلحــ  7– 1
  ١٤  الدراسات السابقة٨ –١

  ٤١–١٥  الخصائص الجغرافیة لمنطقة الدراسة: الفصل الثاني 
  ١٦  الخصائص الطبیعیة : اوال 
  ١٧ –١٦  الموقع والمساحة  – ١
  ٢٠–١٨  السطح  – ٢
  ٢٤ –٢١  المناخ  – ٣
  ٢٨ –٢٥  الموارد المائیة  – ٤

  ٣٠  الخصائص البشریة : ثانیا 
  ٣٠  حجم السكان – ١
  ٣٢ - ٣٠  نمو السكان – ٢
  ٣٧- ٣٣  توزیع السكان – ٣
  ٤١ –٣٨  تركیب السكان  – ٤

  ٦٦–٤٢  عناصر الضبط االجتماعي : الفصل الثالث 
  ٤٥– ٤٣  المجتمع : اوال

   ٤٦  لمجتمع الدراسة  عناصر الضبط االجتماعي: ثانیا 
  ٤٩–٤٦  العرف االجتماعي السائد . أ 

  ٥٦–٥٠  التشریعات القانونیة . ب 
  ٦١ـ  ٥٧  الدیانة السائدة في المجتمع . ج 

  ٦٤–٦٢  تباین البیئة والقیم االجتماعیة : ثالثا 
  ٦٦ـ  ٦٥  النوع االجتماعي في منطقة الدراسة : رابعا 

   ١١٩ ــ ٦٧  أشكال التمییز في النوع االجتماعي : الفصل الرابع 
  ٩٠ــ  ٦٨  التمییز التعلیمي .  ١
  ١٠٠ــ  ٩٠  التمییز االقتصادي .  ٢
  ١٠٢ــ  ١٠٠  التمییز االجتماعي .  ٣
  ١١٥ـ  ١٠٣  التمییز السیاسي واالدارات العلیا .  ٤

  ١١٦  االستنتاجات
  ١١٨ــ  ١١٧  التوصیات
  ١٢٦–١١٩  المصادر 
  ١٤٨ - ١٢٧  المالحق 



  ح 

  فھرست الجداول
الصفح  العنوان  ت

  ة
  ٢٢    )٢٠١١- ١٩٨١(درجاتالحرارةفیمحافظة النجفللمدةالشھریة لمعدالتال  ١
  ٢٤  )٢٠١١ - ١٩٨١( متوسطكمیاتاإلمطارالشھریةفیمحافظةالنجف  ٢
  ٣١  ٢٠١٣ عددالسكانفیمحافظةالنجفللعام  ٣
  ٣٤  ) ٢٠١٣( عداد السكان ونسبتھم وكثافتھم في محافظة النجف بحسب الوحدات األداریة للعام   ٤
  ٣٨  ٢٠١٣ تقدیراتعلى وفق الحسبالنوعبعددالسكانفیمحافظةالنجف  ٥
  ٤٠  ٢٠١٣ وتقدیراتسنة ١٩٩٧  نسبةالنوعفیمحافظةالنجفلسنة  ٦
  ٦٤  الفرقفیالخصائصالعامةبینالمجتمعالریفیوالحضري  ٧
) الحكومیة( عددریاضاالطفالوعدداالطفااللمسجلین  ٨

  ) أجمالي( ٢٠١٢-٢٠١١ حسبالمرحلةوالجنسوالمحافظةللعامالدراسيب
٧١  

  ٧٣  ٢٠١٢ــ ٢٠١١ حسبالمحافظةوالجنسفیالعراقللعامالدراسيبعددریاضاألطفالفیالریف  ٩

١
٠  

 ــ ٢٠١١ للعامالدراسي)  الحكومیواألھلي(  عددتالمذةالمرحلةاالبتدائیةحسبالمحافظةوالجنس
٢٠١٢  

٧٥  

١
١  

 – ٢٠١١  حسبالجنسللعامالدراسيببالمرحلةالثانویةللدراسةالمسائیةفیمحافظةالنجفعدد طّال 
٢٠١٢  

٧٧  

١
٢  

)  ( الصباحیوالمسائي) (الحكومیةواالھلیة( حسبالمحافظةوالجنسفیالمدارسالثانویةبعددالطالب
  ٢٠١٢-٢٠١١ فیالعراقللعامالدراسي)  الحضروالریف

٧٩  

١
٣  

حسبالكلیةوالجنسللعامالدراسبعددالطالبالموجودینفیالتعلیمالجامعیاالولیفیجامعةالكوفةموزعین
  ٢٠١١-٢٠١٢ ي

٨١  

١
٤  

 حسبالجامعةوالشھادةللعامالدراسيبعددالطالبالموجودینفیالدراساتالعلیافیالجامعاتكافةموزعین
  ٢٠١٢ ــ ٢٠١١

٨٣  

١
٥  

موزعینحسبالكلیةوالشھادةوالجنسفیجامعةالكوفةللعامالدراسعددالطالبوالطالباتفیالدراساتالعلیا
  ٢٠١٢ ــ ٢٠١١ ي

٨٤  

١
٦  

  ٨٨  ٢٠١١ حسبالتحصیاللعلمىوالفئةالعمریةفیالعراقلسنةبسنةفأكثر ١٢ توزیعاالفرادبعمر

١
٧  

  ٩٢  ٢٠١١ حسبالجنسوالبیئةوالفئاتالعمریةفیمحافظةالنجفللعامبمعداللنشاطاالقتصادی

١
٨  

  ٩٥  ٢٠١١ البیئةوالجنسفیمحافظةالنجفلسنةحسببمعداللبطالة

١
٩  

  ١٠٤  حسبالجنسباعضاءالمجلسالوطنیومجلسالنوابفیالعراق

٢
٠  

  ١٠٧  ٢٠٠٥ نسبةتمثیاللنساءفیمجلسالنوابالعراقیللعام

٢
١  

  ١٠٨  حسبالجنسب ٢٠١٣ مجلسمحافظةالنجفللدورةاالنتخابیةعدد الناخبین ونسبتھم في انتخابات

٢
٢  

  ١١١  مجتمعالعینةللذكورواالناثبحسبالنوعالبایلوجيالتوزیعالنسبیلتفضیل

٢
٣  

  ١١٢  التوزیعالنسبیلموقفمجتمعالعینةمنعماللمرأة

٢
٤  

  ١١٢  التوزیعالنسبیلموقفمجتمعالعینةمنمشاركةالمرأةفیعملیةالتصویت
  
  



  خ 

  

  

  فھرست الخرائط

  الصفحة  العنوان  ت

  ٥    الموقعالجغرافیلمحافظةالنجف  ١

  ١٧    التقسیماتاإلداریةلمحافظةالنجف  ٢

  ١٩  اشكااللسطحفیمحافظةالنجف  ٣

  ٢٠  اقسامالسطحفیالمرئیةالفضائیةلمحافظةالنجف  ٤

  ٢٦  المواردالمائیةالسطحیةفیمحافظةالنجف  ٥

  ٢٨  توزیعاالباروالعیونفیمحافظةالنجف  ٦

  ٣٢  ٢٠١٣ للعامالتوزیعالعددیلسكانمحافظةالنجف  ٧

  ٣٦  ٢٠١٣ حسبالكثافةفیمحافظةالنجفللعامبتوزیعالسكان  ٨

  ٣٩  ٢٠١٣ التباینالنوعیلسكانمحافظةالنجفللعام  ٩

  ٩٣  ٢٠١١ حسبالجنسفیالمناطقالحضریةلمحافظةالنجفللعامبمعداللنشاطاالقتصادی  ١٠

  ٩٧  ٢٠١١ حسبالجنسفیالبیئةالریفیةلمحافظةالنجفللعامبمعداللبطالة  ١١

  ٩٨  ٢٠١١ حسبالجنسفیالبیئةالحضریةلمحافظةالنجفللعامبمعداللبطالة  ١٢

  

  

الصفج  العنوان  ت
  ة

٢
٥  

  ١١٤  والبیئةالتوزیعالنسبیلموقفمنمشاركةالمرأةفیالترشیحلألنتخاباتحسبالوحدةاالداریة

٢
٦  

  ١١٥  التوزیعالنسبیللموقفمنخروجاألبناءللیالحسبالوحدةاالداریةوالبیئة

٢
٧  

  ١١٥  التوزیعالنسبیللموقفمنتسلطالذكوربحسبالوحدةاالداریةوالبیئة

٢
٨  

  ١١٦  الموقفمنتفضیاللتعلیمللذكورواالناثبحسبالوحدةاالداریةوالبیئة



  د 

  فھرست االشكال

  الصفحة  العنوان  ت

  ٢٣  )٢٠١١ ــ ١٩٨١( المعدالتالشھریةلدرجاتالحرارةفیمحافظةالنجف  ١

  ٢٥  )٢٠١١ - ١٩٨١( مطارالشھریةفیمحافظةالنجفاألمتوسطكمیات  ٢

  ٣٣  ٢٠١٣ عددالسكانفیمحافظةالنجفللعام  ٣

  ٣٧  ٢٠١٣  حسبالوحداتاالداریةبمحافظةالنجفلالتوزیع النسبي لسكان  ٤

  ٤٠  ٢٠١٣للعام  التركیب النوعي لسكان محافظة النجف  ٥

  ٧٤  ٢٠١٢ – ٢٠١١ حسبالبیئةفیمحافظةالنجفللسنةالدراسیةبعددالتالمیذفیریاضاالطفال  ٦

  ٧٦  ٢٠١٢ – ٢٠١١         حسبالجنسللعامالدراسيبعددالمدارساالبتدائیةفیمحافظةالنجف  ٧

  ٧٦  ٢٠١٢- ٢٠١١ حسبالجنسفیمحافظةالنجفللعامالدراسيبنسبةتالمذةالمرحلةاالبتدائیة  ٨

 – ٢٠١١ حسبالجنسفیمحافظةالنجفللعامالدراسيببالمرحلةالثانویةللتعلیمالمسائیعددطّال   ٩
٢٠١٢  

٧٨  

  ٧٨  ٢٠١٢ – ٢٠١١      حسبالجنسفیمحافظةالنجفللعامبعددطالبوطالباتالمرحلةالثانویة  ١٠

 حسبالكلیةوالجنسللعامالدراسيبعددالطالبالموجودینفیالتعلیمالجامعیاالولیفیجامعةالكوفةموزعین  ١١
٢٠١١-٢٠١٢  

٨٢  

  ٨٢  ٢٠١٢ – ٢٠١١ حسبالجنسللعامبنسبةطالبجامعةالكوفة  ١٢

  حسبالجنسفیمحافظةالنجفللعامالدراسيبعددطالبالدراساتالعلیا  ١٣
 ٢٠١٢ – ٢٠١١  

٨٥  

  ٨٨  ٢٠١١ حسبالجنسللعامبنسبةاالمیةفیالعراق  ١٤

  ٩٠  ٢٠١١ حسبالفئاتالعمریةوالجنسفیمحافظةالنجفلعامبنسبةاالمیةبینالذكورواالناث  ١٥

  ٩٦  ٢٠١١ حسبالجنسوالبیئةفیمحافظةالنجفللعامبمعداللبطالة  ١٦

  ١٠٢  ٢٠١١ االماكنالرئیسةللعنفضدالنساءلعام  ١٧

  ١٠٩  فیمحافظةالنجف ٢٠١٣ ألنتخاباتمجلسالمحافظةللعامحسبالجنسبعددالناخبین  ١٨

 



 اإلطار النظري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل األول

 

 ١ 

  

  

  الفصل االول

  االطار النظري

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 اإلطار النظري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل األول

 

 ٢ 

  المقدمة

تعد دراسة النوع االجتماعي من الدراسات المھمة التي تركز على عالقة االنسان بالمكان والمجتمع ، وعلى 

الرغم من الوحدة الثقافیة التي یتسم بھا المجتمع في اي مكان كان اال ان التباین البیئي في المجتمع الواحد قد 

ً في توجھات وسلوك وطبیعة  تأثر بالمحیط الذي یعیش بھ ،وذلك تبعا نشاط االنسان كونھ میحدث فارقا

ألكتساب الفرد أغلب مالمح شخصیتھ من موروثات وعادات وتقالید بیئتھ التي یعیش بھا وھو ما یدعى 

نظرة المجتمع للفرد ونظرة الفرد للمجتمع بالھویة المجتمعیة التي یمنحھا المجتمع للفرد ، وھي تشتمل على 

على نظرة المجتمع للفرد على وفق الجنس الذي ینتمي الیھ ، وذلك من ، وتركز دراسة النوع االجتماعي 

ً للنظرة التي ترتكز على النوع البایولوجي  خالل دراسة التحیز االجتماعي لجنس معین في المجتمع تبعا

  .لألفراد من أھمال االدوار المجتمعیة والمھارات الشخصیة للفرد 

یعد مفھوم النوع االجتماعي من المفاھیم الجدیدة التي دخلت حقل المعرفة العلمیة فظھر وتبلور كمحصلة 

، وعلى الرغم من )١(علمیة للندوات والمؤتمرات  التي دعت الیھا المنظمة الدولیة للبحث في حقوق المرأة 

قلة المصادر وحداثة الموضوع تم اختیاره للدراسة نظراَ ألھمیتھ في میدان الجغرافیا وذلك من خالل 

وأثره على النشاط االجتماعي للفرد ، وقد اقتضت طبیعة الدراسة تقسیمھا التركیز على دراسة التباین البیئي 

المقدمة ، و تعریف النوع االجتماعي ، و ( وتناول الى اربعة فصول ، ناقش الفصل االول االطار النظري 

المصطلحات والمفاھیم ، و أسس مفھوم النوع االجتماعي ، ومرتكزات مفھوم النوع االجتماعي ، وعالقة 

النوع االجتماعي ، و أدوار النوع االجتماعي ، و تحدید النوع االجتماعي لألدوار ، وتعریب المصطلح ، و 

المنھجیة واالسلوب ، والدراسات و الھدف والمسوغات ، وحدود منطقة الدراسة ، و ،المشكلة ، والفرضیة 

  ) .السابقة 

الخصائص الجغرافیة العامة من خالل تحدید كل من الخصائص الطبیعیة والبشریة وناقش الفصل الثاني 

الطبیعي وعدد لمنطقة الدراسة من خالل دراسة الموقع الجغرافي والمناخ والموارد المائیة في الجانب 

السكان وتوزیعھم المكاني ، وتكوین وتركیب السكان العمري والنوعي واالجتماعي ودراسة التركیب 

  .االقتصادي للسكان في الجانب البشري لتحدید حجم فاعلیة النشاط البشري و أھمیة المرأة في االسھام بھ 

لتركیز على القانون والدین والعرف اما الفصل الثالث فقد تناول تحدید الوضع االجتماعي من خالل ا

االجتماعي السائد في معرفة تباین النوع االجتماعي ، فیما ناقش الفصل الرابع ظواھر النوع االجتماعي من 

خالل دراسة أشكال التمییز ضد المرأة في كل من جوانب العمل والتعلیم واإلدارات العلیا ،واعتمدت 

  .جتمع وصوال الى االستنتاجات والتوصیات والمصادر والمراجع الدراسة على العینة المدروسة في الم
                                                

،  ٢٩العراق حالة دراسیة ، مجلة الدراسات االجتماعیة ، بیت الحكمة ، بغداد ، العدد / عبد علي الخفاف ، النوع االجتماعي في العالم العربي ) ١(
 .  ٦، ص  ٢٠١٢
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 ٣ 

الدراسة  ةمشكلتعریف النوع االجتماعي والتعریف بأسسھ وأدواره وتحدید في ھذا الفصل لقد تناول

تحدید الھدف واالسلوب والمنھجیة تناولنا  و، االجابات االولیة للمشكلة عد بمنزلةوالفرضیات التي ت

ومراحلھا تحدید خطوات الدراسة من لباحث تمكناو باالعتماد على االطار النظري  ، السابقةوالدراسات 

  .دقیقة علمیة وصول الى نتائج وتقسیمھا بشكل دقیق لل

  والمسوغات  ھدفال١ــ  ١

  ھدف الــ   أ 

ھذا لى وجود إسباب الرئیسة التي دعت این المكاني للنوع االجتماعي واأللكشف عن التبإلى اتھدف الدراسة 

  .وتحدید أھم األسباب والمتغیرات ذات الصلة بالدراسة  التباین

  سوغاتمالــ  ب 

، وھي دراسات مھمة یمكن أنَّ تسھم في التنمیة االقتصادیة  ھذه الدراساتإلى مثل افتقار منطقة الدراسة 

  .واالجتماعیة 

  ـ المشكلة  ٢ـــ ١

ھا األساس ألنَّ ، العلمي األولى من خطوات البحث مثل الخطوةدقة یوتحدیدھا ب دراسةإن اختیار مشكلة لل

مشكلة التتمثل ،)١(و دراسةأ إذا لم توجد مشكلة ال یوجد بحث: ویمكن القول  ،ھ الذي یستند البحث العلمي علی

َ ) الجندر(الدراسة  بمعرفة الكیفیة التییتوزع علیھا النوع االجتماعي في ھذه  وجوده و للكشف عن   مكانیا

  :ثانویة وھي  توتتفرع من ھذه المشكلة عدة مشكال ، في محافظة النجف بأقضیتھا ونواحیھا هنمط  انتشار

) الجندر ( تباین واقع النوع االجتماعيتأثیر مباشر على  لتباین البیئة االجتماعیة بین الحضر والریفھل 

  في منطقة الدراسة ؟

على ) العادات والتقالید و القانون والدین ( محددات السلوك البشريعناصر الضبط االجتماعي كما ھو تأثیر 

من الذكور واإلناث وتباین ذلك طبیعة فھم االنسان للدور االجتماعي لكل  علىو، وجود النوع االجتماعي

  بین جھات منطقة الدراسة ؟

 ضمن بین الذكور واالناث الفرص السیاسیة و االقتصادیة والتعلیمیةللنوع االجتماعي أثٌر في تباین ھل 

  ؟منطقة الدراسة 

                                                
  . ٣٢-٣١ص،١٩٨٨،الموصل ،دار الكتب للطباعة والنشر ، طرائق البحث الجغرافي ،  عبد الرزاق محمد البطیحي(١)
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 ٤ 

  :فرضیة ـال ٣ـــ  ١

فإذا ما كانت دقیقة مؤقتة العلمیة المطروحة ، فھي بمنزلة التفسیرالضیة البحث حال ً أولیا ً للمشكلتعد فر

غیر دقیقة وغیر صحیحة حسب ما إذا جاءت أالمشابھة كافة  مشكالتال وصحیحة یمكن اعتمادھا في تفسیر

تفترض الدراسة وجود تباین مكاني للنوع ،)١(ىآخریةویبحث عن فرض نتائج الدراسة فالفرضیة تترك

اال انھ یزداد حدة بین وحدة الخلفیة الثقافیة للمجتمع من رغم منطقة الدراسةعلى الفي ) الجندر(االجتماعي 

  :وتتفرع من ھذه الفرضیة فرضیات ثانویةسكان الحضر ، 

  .  االجتماعیة وتوزیع السكان بین الحضر والریف أثر في ظھور النوع االجتماعي ان للبیئة. ١

  .كبیر في تباین النوع االجتماعي في منطقة الدراسة للدین والقانون واألعراف السائدةأثرٌ . ٢

السیاسیة واالقتصادیة والتعلیمیة بین الذكور واالناث ضمن منطقة تتباین فرص الحصول على الحقوق . ٣

  .دراسة ال

  :المنھجیة واالسلوب ــ  ٤ــ  ١

، وبالنسبة الى ھذه  )٢(ویتبعھا للوصول إلى نتائج دراستھ المنھج ھو الطریقة التي یسیر علیھا الباحث  نَّ إ

، اعتمدت على المنھج الموضوعي الذي تحدد من خالل  التركیز على معرفة النوع االجتماعي الدراسة فقد 

العینة اإلحصائیة باالعتماد على استمارة االستبیان لكل أسرة للوصول إلى النتائج أسلوب على  تكما اعتمد

  ) .٣(لى العام من الخاص إ

  حدود منطقة الدراسةــ  ٥ـــ  ١

وھ{ي تش{غل  ٢ك{م)٢٨٨٢٤(تتمثل الحدود المكانیة لمنطقة الدراس{ة بمحافظ{ة النج{ف الت{ي تمت{د عل{ى مس{احة

وتعد من محافظات الفرات االوسط كما تب{دو م{ن  ٢كم) ٤٣٥٠٥٢( من مساحة العراق البالغة%  ٦.٦نسبة 

قضاء مركز النجف، وترتبط بھ ناحیتان ( ھي أقضیة وسبع نواحٍ  ةثالث،وتضم ھذه المحافظة )  ١( الخریطة 

المن{اذرة وت{رتبط بھ{ا  ھما الحیدریة والشبكة وقضاء الكوفة وترتبط بھ ناحیتان ھما العباسیة والحریة، قضاء

  .)  ١( كما تبدو على الخریطة  )الحیرة المشخاب والقادسیة ھي ثالثة نواحٍ 
  الموقع الجغرافي لمحافظة النجف)  ١(خریطة ال 

                                                
  .   ٢٨٧،ص٢٠٠٥األردن،–محسن عبد الصاحب المظفر،فلسفة علم المكان،دار صفاء للنشر والتوزیع،عمان)(١
، مكتبة االنجلو مصریة، توراه  األسس العلمیة لكتابة رسائل الماجستیر واطاریح الدك، محمد غني سعودي و محسن احمد الخضیري )(٢

  . ٢٢ص،  ١٩٩٢
 .١١٧ص،  ١٩٩٧، بیروت ، أالسس النظریة واألسالیب التطبیقیة في علم األجتماع، أبراھیم العسل  )(٣
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 ٥ 

  

.٢٠١١،بغداد، ١٠٠٠٠٠٠:١مقیاس رسم، خریطة العراق اإلداریة ، العامة للمساحة الھیئةـــ          

  وتحدید المفاھیم االجتماعيتعریف النوع ــ  ٦ــ  ١

  )enderG(تعریف النوع االجتماعي ــ  ١ ــ٦ــ  ١
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 ٦ 

وصف الخصائص التي في المصطلح الذي یفید استعمالھ  بأنھ" WHO "  تعرفھ منظمة الصحة العالمیة

  .)١(یحملھا الرجل والمرأة كصفات مركبة اجتماعیة ال عالقة لھا باالختالفات العضویة

وأنثى وھو لیس ثابتا بالوالدة بل بوصفھ ذكراَ شعور االنسان بنفسھ  بأنھ:  وقد عرفتھ الموسوعة البریطانیة 

( تتكون ھویة االنسان الجندریة  أنتؤثر بھ العوامل النفسیة واالجتماعیة وتغیره وتوسعھ ومن الممكن 

Gender identity  ( یتم  أذ،ساسیة یة الجندریة األور وتطغى على الھوثانویة لتتط أوبصورة الحقة

  .  )٢(نماط من السلوك الجنسي في وقت الحق من الحیاةاكتساب أ

الى والذي یرجع  ورجاالً  نساءً بوصفنا رة التي ینظر بھا المجتمع الینا الصو بأنھ: وتعرفھ األمم المتحدة   

  .  )٣(ختالفات البایلوجیة بین الرجل والمرأةاسلوب تنظیم المجتمع ولیس لال

ھو االدوار ) : الجندر ( النوع االجتماعي ) UNIFEM(جاء تعریف صندوق االمم المتحدة االنمائي للمرأة 

المحددة اجتماعیا لكل من الذكر واالنثى وھذه االدوار التي تحتسب بالتعلیم تتغیر بمرور الزمن  وتتباین 

تي المصطلح الى االدوار والمسؤولیات ال تباینا واسعا داخل الثقافة الواحدة ومن ثقافة ألخرى ویشیر ھذا

ولد مصطلح الجندر في رحم الدراسات النسویة اذ رأت مجموعة من ،  )٤(یحددھا المجتمع للمرأة والرجل

ان دراسة الجندر التي تعني البحث في واقع الرجال والنساء  الباحثات وال سیما في التاریخ وعلم االجتماع

وقد اقترح ،جمیع القضایا االجتماعیةساسیة لمقاربة اھم أدوات التحلیل األمعا ضرورة یمكن اعتبارھا من 

بالجنوسة  بأعتبار ان  ) gender( ترجمة )gender studies(عدد من  المنشغلین بدراسات الجندر 

في حین ان اخرین اختاروا استعمال النوع االجتماعي ودراسات النوع االجتماعي  ،أھم من النوع الجنس 

  .العنصرمصطلح بعضھم ستعملالثقافي واالجتماعي للجنس بینما وفضل اخرون التشكیل ا

 بصرفیدرس التغیرات حول مكانة كل من المرأة والرجل في المجتمع النوع االجتماعي أن یتضح  وبذا

نظر و ینبغي ال ،كل منھمابھا  ة االدوار التي یقومدراسعلى وفق ، البایلوجیة بینھماالفروقات  عنالنظر 

یشمل الرجل كذلك وفي الغالب ھذا العلم المرأة فحسب وانما ال یخص  الیھما من منطلق كونھما أنساني إذ

ال یركز على تصنیف وھو .دوره االجتماعي  تعزیز ن المرأة ھي النوع االجتماعي الذي یحتاج الىیرى أ

اساس بایلوجي مما یحتم انقیاد وجھات النظر المؤیدة والمناوئة لھ الى فئتین اساسیتین ھما  علىالمجتمع 

الجنس الذي ینتمون الیھ وذلك من خالل  الىالنظر  من دونوانما یتم التعامل مع االفراد  ، الذكر واالنثى

                                                
 www.WHO.int\Gender\Whatisgender.en: تعریف الجندر على موقع المنظمة الرسمي في الموقع االلكتروني االتي (١)
-www.Britannica.com/EBcecked/topic/Gender:على الموقع الفرعي للموسوعة البریطانیة في الموقع االلكتروني تعریف الجندر )(٢

identity.  
نسخة الكترونیة على الموقع الرسمي  ،مسرد مفاھیم ومصطلحات النوع االجتماعي ، العربیةالمكتب االقلیمي للدول ، صندوق األمم المتحدة للمرأة (٣)

 . ٤ص ، ٢٠٠١، الطبعة الرابعة لموقع االمم المتحدة ، االلكتروني
  .١٤، ص ٢٠٠٧، دار المدار االسالمي ، لیبیا ، ) دراسة جندریة ( آمال قرامي ، االختالف في الثقافة العربیة االسالمیة (٤)

http://www.WHO.int
http://www.Britannica.com/EBcecked/topic/Gender
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 ٧ 

د داخل المجتمع واالسرة وھذا یقود االنتباه الى الكفاءات التركیز على الدور المجتمعي ومدى فاعلیة الفر

 ثباتو الحصول على مستوى تعلیمي معین مع ةأبھا الفرد نتیجة تراكم خبرة معینوالمھارات التي یتمتع 

ما لدیھ من وفقعلى ، لممارسة دوره في المجتمع   وضعھ الصحي واستقراره االقتصادي لیكون مؤھالً 

یركز على االختالفات ما بین  من وجھة نظر بایلوجیة فھم النوع االجتماعين أ ومن ھنا نجد  ،  مؤھالت

لتصنیف آخر الحد الفاصل الذي یقف بوجھ ھذا الموضوع ولكنھ بھذا القیاس یعود  ویعتبرھاالذكر واالنثى 

  .ساس النوع البایلوجي أمتمثال بالتصنیف على 

  ماعيالنوع االجت ــ مفھوم ٢ــ   ٦ــ  ١

في منح الھویة الجندریة للفرد ومن  خصوصیتھ مجتمع لكل  للفرد لذا فأنَ  الجندر یتمثل بنظرة المجتمع نّ اِ 

وكذلك اختالف لمجتمعین التكوین الطبیعي ان وجد بین لالخطأ قیاس مجتمع بمجتمع آخر واھمال اختالف 

 فیؤثر فيھم في جذب فئة مجتمعیة دون اخرى ألن الخصائص الطبیعیة تس للسكان ،البشریة الخصائص 

النشاط البشري عموما والعادات والتقالید التي تتحكم بتباین المستویات االقتصادیة والثقافیة واالجتماعیة 

 لذا فأن دراسة النوع االجتماعي تحتاج للتعامل بشكل خاص مع مجتمع دون القیاس مع غیره منخصوصاَ 

  .المجتمعات 

موضعا وھذا ما جاء  ٥١في  ١٩٩٤ندر ألول مرة في وثیقة مؤتمر القاھرة للسكان عام ظھر مصطلح الج

لى تحطیم كل التفرقة الجندریة الرابعة من نص االعالن الذي دعا اِ من الماده  ةفي الفقرة التاسعة عشر

  .)١()انثى / ذكر ( وتمت ترجمتھ للغة العربیة الى 

رفضت الدول الغربیة وقد )٢(مرة  ٢٣٣تكرر  أذ ١٩٩٥وضح في وثیقة بكین عام ظھر مرة أخرى بشكل أ

ھوم أصرت على استعمال ھذا المصطلح ضمن مف وفي وثیقة مؤتمر بكین تعریف الجندر بالذكر واالنثى 

  .نمطیة للسلوك االجتماعي الغیر اجتماعي یشمل الحیاة 

ساس الجندر كل تفرقة أو عقاب على أ نَ أ ١٩٩٨ام حكمة الدولیة الجنائیة عالم اعلنتوفي مؤتمر روما 

وتم التعامل مع ھذا النص الذي جرى توقیعھ ومتابعتھ من قبل الدول العربیة ، یشمل جریمة ضد االنسانیة 

  .بأنھ الذكر واالنثى في نطاق المجتمع 

السلبیة للھویة لتعلیم الطلبة حقوقھم لتحطیم الصورة التقلیدیة ١٩٩٩دعا مؤتمر الھاي للشباب عام و 

  .نجابیة بدون التفرقة على اساس الجندر الجندریة وذلك إلیضاح قضیة الصحة الجنسیة واإل

                                                
من الموقع الخاص بصندوق االمم ،  ١٩٩٤،  ١٩الفقرة ،  ٤مادة ، مؤتمر القاھرة للسكان والتنمیة ، صندوق األمم المتحدة للسكان ، األمم المتحدة )(١

  .٢٠١٠ \یولیو\ ٦نشر بتاریخ ،  /http://egypt.unfpa.org/arabicالمتحدة للسكان مؤتمر القاھرة  
، من موقع األمم المتحدة الخاص بمؤتمر بكین ،  ١٩٩٥سبتمبر ،  بكین ،  المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة ، األمم المتحدة (٢)

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing .  

http://egypt.unfpa.org/arabic
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing
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 ٨ 

ان التمییز بین الجنس والنوع االجتماعي وفقا للمتغیرات االجتماعیة او البایلوجیة یجب ان یتم من خالل 

بذ وانتقاد القوالب النمطیة التي تعزى عدم انكار وجود االختالفات البایلوجیة بین المرأة والرجل وكذلك ن

  )١(لیھا ھذه االختالفات إ

كادیمیة المعنیة بضرورة التمییز بین للحاجة المتزایدة في الدوائر األ مفھوم النوع االجتماعي نشأ نتیجة نَّ إ

فبدأ في علم النفس ومن ثم  )٢(االنتماء الجنسي البایلوجي وبین التضمینات الثقافیة واالجتماعیة لذلك االنتماء

تم التعامل بھ في المیادین العلمیة المختلفة التي فصلت المحددات الثقافیة االجتماعیة لألنتماء الجنسي 

عناصر الضبط اإلجتماعي براز التضمینات االقتصادیة والسیاسیة والثقافیة كمؤشرات وإالبایلوجي عبر 

دوات االنتاج نطاقأتشمل الثقافة ضمن ھذا الع االجتماعي  ولعرفیة كمحددات للنوالقانونیة والدینیة وا

شمولھا الفنون واآلداب  فضالً عن، ا والخدمات والمواصالت والمساكن والمالبس والطعام وغیرھ

ساطیر والقیم والسلوك و حتى طریقة التفكیر والعادات والتقالید وغیرھا من المظاھر المعنویة غیر واأل

في حل العدید من المشكالت االقتصادیة  ألنھ ُیسھمھمیة كبیرة ألدراسة النوع االجتماعي  نَّ إ،  )٣(المحسوسة

  .)١(یتضح من المخطط  على وفق ماوتحقیق التوازن المجتمعي لألفراد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  :مفهوم النوع االجتماعي لتحقیق التماثل من الرجل والمرأة
  

  هداف النوع االجتماعي أ) ١( المخطط
                                                

(١)Mcelhinny ,B ,Theorizing Gender in Sociolinguistics, linguistic Anthropology , oxford , 2003 , pp23  
  . ١٩ص،  ٢٠١٢، بیروت ، دار الساقي، الجندر  الشائع والواقع في احوال النساء ، عزة شرارة بیضون (٢)
  ١٠ص، ٢٠٠٩، لبنان ، دار المنھل ، )المفاھیم والمنطلقات (الجغرافیا االجتماعیة ، حمد الطفیلي (٣)
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 ٩ 

  
  معمشاركة المرأة في المجتزیادة 

  والعمل على المساواة مع الرجل
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  

، ٤، ط ، التنمیة والنوع االجتماعي،الوحدة الثالثةإلقلیمي للدول العربیة صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة، المكتب ا:المصدر 

  .١٠ص، ٢٠٠١

  

  

  

  المرتبطة بالنوع االجتماعي المصطلحات  ٣ـ ٦ــ  ١

  )differenece( االختالف    ـ 

إزالة السیطرة األبویـة وجعـل 
األســــــــرة متكافئــــــــة یســــــــودها 

 العدل واالحترام

ــــــر  ــــــوانین والممارســــــات تغیی الق
اإلداریـــة التـــي تمـــارس التمییـــز 
ضــــــد المــــــرأة وتعیــــــق تطورهــــــا 

 وتهضم حقوقها

تغییــر أســالیب التربیــة أثنــاء 
فترة الطفولة لتعمیم المساواة 

 بین الجنسین

مفهوم النوع 
 االجتماعي

التشجیع على دفع عجلة 
فرص التعلیم وفتح جمیع 

التعلیم للفتیات ما بین سن 
 عاماً  ٢٥-٧

التوسع في فتح فرص للمرأة 
زیـــادة قـــدراتها فـــي الســـیطرة ل

 على الموارد المتاحة

تغییــــر وٕایقـــــاف الممارســـــات 
والعــــــادات الضــــــارة بصــــــحة 

 المرأة

تغییــر المفــاهیم الخاطئــة الخاصــة 
بتقلیــــــل مشــــــاركة المــــــرأة والعمــــــل 
علــى هضــم حقوقهــا وٕاذاللهــا عــن 
ــــق تعــــدیل المنــــاهج التربویــــة  طری

 موصورتها في وسائل اإلعال

ــــــة دور  ــــــع عجل ــــــي دف اإلســــــراع ف
المــــــــرأة فــــــــي التنمیــــــــة والتطــــــــور 

 االجتماعي واالقتصادي

زیـــادة مشـــاركة المـــرأة فـــي العمـــل 
 السیاسي
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 ١٠ 

) مؤن{ثمذكر و ( و نوعي أو عنصري أساس طبقي أعلى  ةصل والھویة المتجانستھم بالبحث في قضایا األ

متف{ردة كافی{ة م{ن اعت{راف ض{مني م{ن  ةً ھمی{أي واالنتماء العرقي والذي یكتس{ب ساس المیل الجنسأو على أ

  .)١(فصل بین الفئات المختلفةمعیاراًلل بوصفھیعمل  أذالموروثات الثقافیة والحضاریة الثابتة في المجتمع 

  ) masculinity( الذكورة ـ 

میة البایلوجیة البسیطة وتؤكد على االختالفات تھي مجموعة من الخصائص الممیزة للرجال وتستند الى الح

عیة الیات العالقة بین الجنسین والمیل الجنسي واالدوار االجتما نعبر عتالبایلوجیة الجوھریة بین الجنسین و

  .)٢(وتحدید المسؤولیات االجتماعیة

  ) femininity( االنوثة ـ 

مرأة بل تصبح أمراة  وھو المرأة ال تولد ا نَّ أمن اشھر مقوالت سیمون دي بوفوار في كتابھا الجنس الثاني 

والتصورات یب بایلوجي اما االنوثة فتنبع من التراك النسوي القائل بأن االنثویة امر ملخصا للرأي دما یع

  .  )٣(من القواعد التي تحكم  سلوك المرأة ومظھرھاة نوثة مجموعألااالجتماعیة وھكذا ف

التفریق بین المصطلحین من الكاتبتین الفرنسیتین ھیلین سیسو وجولیا كریستیفا ألن ھذا التفریق لم یكن 

  )famelfemininie( على المستوى اللفظي في اللغة الفرنسیة  اً موجود

  ) Gender equality( بین الجنسین اواة في الحقوقالمسـ 

یرك{{ز عل{{ى ح{{ق الف{{رد ف{{ي الس{{عي لتحقی{{ق ال{{ذات دون التقی{{د ب{{النوع وھ{{ي النظ{{رة الت{{ي تش{{بھ مب{{دأ المس{{اواة 

و ح{ول تحدی{د الجوان{ب أالعنصریة واختلفت الحركات النسویة فیما بینھ{ا ح{ول ماھی{ة المس{اواة ف{ي الحق{وق 

المرأة مثل الفقر والعنف ورعایة االطفال والحریة االنجابیة والترقي ف{ي العم{ل واالعب{اء ساسیة التي تھم األ

  . )٤(المنزلیھ واالجور

  

  

  ) feminist( النسویة ـ 

                                                
  . ٣١٥ص  ٢٠٠٢، الطبعة االولى ، دار المجلس االعلى للثقافة ،  )ترجمة احمد الشامي (، النسویة وما بعد  النسویة ،تشمبل اسار)(١
 .٤٠٤ص ، المصدر نفسھ  )(٢
  .٣٣٧ص ،  لمصدر نفسھا)٣(

  .١٧ص،  ٢٠١١،بیروت ، مصطلحات النوع االجتماعي قاموس ، ) االسكوا( اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا )(٤
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 ١١ 

دنى من الرجل في المجتمعات التي تضع الرجال ةأكل من یعتقد ان المرأة تأخذ مكانھو مصطلح یشیر الى  

الفكرة االساس في الدراسات ھي التركیز على وضع المرأة وثقافیة مختلفة وصانیف اقتصادیة والنساء في ت

  . )١(ضمن العمل الجماعي لیكون ھدف المسعى النسوي تغییر وضع المرأة في المجتمع

االساس العلمي الذي یمكن تبویب المعلومات من خاللھ لك{ي تأخ{ذ ال{نمط المنھج{ي ھي التصنیف  عملیة  دعت

یمك{ن تمیی{ز بعض{ھا ع{ن  أذن التص{نیف ھ{و عملی{ة ترتی{ب المتش{ابھات  ب{م اللغة الى أوتشیر معاج، العلمي 

ین ام{ا  بالنس{بة ال{ى ساسألى صنفین إساس أن االنسان یمكن ان یصنف بشكل أففق ذلك على وو،  )٢(بعض 

وف{ق  عل{ىاً ممیزاتھ الجسدیة التي یتمتع بھا او بالنسبة الى وضعھ االجتماعي ویك{ون بالحال{ة االول{ى مص{نف

لى االختالف{ات الجس{مانیة الت{ي إیز الفرق الواضح بینھما استنادا یمكن تمی أذنثى اًو إّماأُ ذكرا مّ إبایلوجیساس أ

تشكل بھا كل واحد منھما اما بالنسبة  الى التصنیف الثاني والمتعلق بوضع االنسان االجتماعي یرتك{ز عل{ى 

ً  اً فی{ھ الف{رد وال{ذي ی{ؤثر فیھ{ا ت{أثیرالصورة التي یصنعھا المجتمع او المح{یط ال{ذي یع{یش  ً أواضحا مم{ا  یض{ا

ثقافة یتمیز بھا عن غیره وعادات وتقالید ودیانھ س{ائدة ولغ{ة معین{ھ  بم{ا یمنحھ ھویة تعزز انتماءه بالمكان و

یرتبط بالتركیب االثنوغرافي للمجتم{ع والف{رد عل{ى ح{د س{واء وذل{ك  یس{تھدف بی{ان الحال{ة المجتمعی{ة الت{ي 

نھ المؤثر االس{اس ف{ي الف{رد وھ{و ب{ذلك ی{درس ألساھم في وجودھا المجتمع البشري یعیشھا االنسان والتي ی

وف{{ق منظ{{ور المدین{{ھ الفاض{{لة وانم{{ا بس{{یادة الع{{دل والمس{{اواة عل{{ى اخ{{تالل الت{{وازن ف{{ي البنی{{ة المجتمعی{{ة ال 

داء الواجبات وض{مان الحق{وق أمع قدرتھ الوظیفیة والتخصصیة في واسناد الدور الحقیقي للفرد بما یتناسب 

المجتم{ع ال{ى ش{رائح واض{حة عل{ى ح{د حل{ل تالنوع االجتماعي یھتم بدراسة الفوارق الطبقیة التي فومن ھنا 

الت{ي والدول ذات االمكانیات المحدودة سواء في جمیع مجتمعات العالم اال انھا اكثر وضوحا في المجتمعات 

غالبا ما یقترن الفقر بھا وقد یكون سبب فقرھا االساسي ھ{و ع{دم اس{تغالل طاق{ة المجتم{ع  بش{كل كام{ل م{ن 

ن{اث أي انھ{ا تعم{ل خ{رى وھ{ي األألالفئ{ة امجتمع وھیال{ذكور وتھم{یش خالل اعتمادھا على  فئة معینھ في ال

ل{{ى إوفق{{النوع االجتم{{اعي  ال{{ذي یس{{تند عل{{ى ى التركی{{ب الن{{وعي ول{{یس إل{{وف{{ق مب{{دأ ب{{ایلوجي یس{{تند عل{{ى 

التركیب العددي والوظیفي مما یعمل على تعطی{ل دور الم{رأة وع{دم تمكینھ{ا م{ن أداء وظیفتھ{ا ف{ي المجتم{ع 

ً صر على كونھا أمّ والتي ال تقت واعتماد سیاسة جندریة في التعامل معھا وان دراسة النوع االجتماعي ، فقط  ا

بشكل مختص  في ) الجندر ( ضمن المكان المختص بمنطقة الدراسة وتحلیلھ الواقع الحالي للنوع االجتماعي

وجود تباین واضح یمكن ان یتم اثباتھ بطریقة علمیة استنادا الى النتائج الكمیة تسویغھ بمحافظة النجف یمكن 

في منطقة الدراسة اكثر من غیره فعند دراسة التركیب االثنوغرافي كبنیة اجتماعیة لمنطقة الدراسة  المتباینة

وص{فھ ح{االً بیمكن مالحظة سیادة الدین واللغة والع{رق بش{كل واض{ح ولك{ن عن{د دراس{ة الن{وع االجتم{اعي 

ً ھن{اك تباین{ نّ أف{فی{ة والبدوی{ة في كل م{ن البیئ{ة الحض{ریة والری اجتماعیة موجودة ً مكانی{ ا  وح{دة أداری{ةب{ین  ا

                                                
  .٣٣٨ص ،سابق  المصدر سارا تشمبل ، ال(١)
 . ٣٧١ص ،  ١٩٦٧، بیروت ، دار الكتاب العربي ، الطبعة االولى ، مختار الصحاح ، محمد بن ابي بكر الرازي )(٢
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 ١٢ 

ً أیكون  أذالتركیب االثنوغرافي   واخرى ال كما ھو الحال في ولویة لربط النوع أفیھ مما یعطي  كثر وضوحا

علیھ فعال ال كما ك{ان ش{ائعا عن{ھ لفت{رة طویل{ة وذل{ك  االجتماعي بالجندر اثناء تعریب المصطلح الى ما یدل

ً ومصطلحماَ ة فھو ال یعني الجنس مفھوو الجنسویّ أھ الجنس نّ أعلى  ھالی من خالل االشارة ما یعني نظرة نَ أو ا

س{اس ب{ایلوجي ف{ي العدی{د م{ن أنسان ونوعھ االجتم{اعي ال{ذي ھ{و ف{ي الغال{ب مبن{ي عل{ى المجتمع لجنس اإل

  .المجتمعات

  أسس مفھوم النوع االجتماعيـ  ٤ــ  ٦ــ  ١

عوامل األدوار المنوطة بشكل عام بالرجل والمرأة محددة من  نَّ ألى إأسس مفھوم النوع االجتماعي  تستند

إعادة توزیع األدوار بین الرجل  نَّ أبیولوجیة وتفترض في ل قتصادیة واجتماعیة وثقافیة أكثر منھا عوامإ

الفرصة المتكافئة  تھإتاحبوالمرأة في المجتمع من منطلق مفھوم المشاركة یؤدي إلى فائدة أكبر للمجتمع 

في القیام بأدوار جدیدة تعود  التي تساعد مھاراتالكامنة وتمكینھم من ھمالللرجل والمرأة الكتشاف قدرات

  . بالنفع على المجتمع

  مرتكزات مفھوم النوع االجتماعي ـ ٥ـ  ٦ــ ١

وتحدید  وتحلیلھا مرتكزات مفھوم النوع االجتماعي على معرفة اختالفات العالقات بین النوعینتعتمد 

ومحاولة إیجاد طرق لمعالجة االختالل وتعدیل وتطویر العالقة بین  ھماأسباب عدم التوازن في العالقة بین

ولكن بین أفراد المجتمع فحسب النوعین حتى یتم توفیر العدالة والمساواة لیس فقط بین الرجل والمرأة 

 ً   .جمیعا

  يماععالقة النوع االجتــ  ٦ ــ  ٦ــ  ١

عالقة النوع ( عملیة دراسة العالقة المتداخلة بین المرأة والرجل في المجتمع وتسمى ھذه العالقة يھ

وتحددھا وتحكمھا عوامل مختلفة اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة وسیاسیة وبیئیة عن طریق  )االجتماعي

بھا المرأة والرجل وعادة ما  تأثیرھا على قیمة العمل في األدوار اإلنجابیة واإلنتاجیة والتنظیمیة التي تقوم

 متقدمةیسود تلك العالقة عدم االتزان على حساب المرأة في توزیع القوة ویتبع ذلك أن یحتل الرجل مكانة 

  . بینما تأخذ المرأة وضعاً ثانویاً في المجتمع

  

  

    أدوار النوع االجتماعيـ  ٧ ــ ٦ــ  ١
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 ١٣ 

ھي أدوار تشكلھا الظروف االجتماعیة  مرأة والرجلمن الویعني ھذا المصطلح أن األدوار التي یقوم بھا كل 

، ولیس االختالف البیولوجي ، فعلى سبیل المثال إذا كانت تربیة االطفال وأعباء العمل المنزلي مرتبطة 

ً بالمرأة فإن ذلك لیس لھ عالقة بتكوینھا البیولوجي كمرأة ، إذ أن ھذه األدوار یمكن أن یقوم بھا  تقلیدیا

اً ، علیھ فإن أدوار النوع االجتماعي تختلف عن أدوار الجنس البیولوجي فاألولى من الممكن أن الرجل أیض

  .تكون متبادلة بین الجنسین ، في حین أن الثانیة تتسم بالثبات

  تحدید النوع االجتماعي لألدوار ــ  ٨ ــ ٦ــ  ١

التعرف على تقسیم األدوار بین النساء والرجال أول وسیلة إلظھار وتوضیح األعمال التي یؤدیھا النساء  دیع

، على أساس قیم والرجال في مجتمع ما أو في بیئة معینة والتي تحددھا ثقافة المجتمع وتقالیده وعاداتھ

استعدادھما وما یلیق بكل واحد لطبیعة كل من الرجل والمرأة، وقدراتھما و ما  مجتمعٍ وضوابط وتصورات 

  .منھما حسب توقعات المجتمع

  تعریب المصطلح ــ ٧ــ  ١

اال عملیة نقل النصوص والكلمات من األجنبیة الى العربیة  لمیة ما ھيعملیة تعریب المصطلحات الع نَّ إ

بَ (من خوذ وھو مأ اإلبانةو التعریب في المعنى اللغوي ھو ، مقابالت للمفاھیم الجدیدة  وإیجاد بمعنى ) َعرَّ

َ التعریب نشاطلیس ،)١(فصح أبان أو أ حدیث العھد فقد قام العرب بنقل النصوص العلمیة الى اللغة العربیة  ا

تحول التدوین الى اللغة  أذبان حكم عبد الملك بن مروان أ مويكما في عملیة تعریب الدواوین في العصر األ

و ھو الفارق بین المعاني وذلك أ،) ٢(  عن المعاني باأللفاظ  اإلبانةان التعریب عبارة عن  و ،العربیة 

ان عملیة تعریب  ،) ٣(بتخصیص الداللة المعنویة من خالل نقل االلفاظغیر العربیة الى اللغة العربیة

تدرس الیوم في الجامعات ھي ذات  غلب العلوم التيأ نّ ھو أ المصطلحات ضرورة علمیة والسبب في ذلك

لى ضرورة تعریب المصطلحات وتوجیھ الجھود نحو فھم سرعة التطور العلمي تؤدي إ و، صول غربیة أ

تسمیات معتمده لمواد  ألنھاكثر ثباتا المفاھیم العلمیة االساسیة ھي األنّ ھو أالمادة العلمیة بشكل كبیر والسبب 

لمعنى الحقیقي ل اَ علمیة محددة لذا یجب توخي الدقة اثناء عملیة التعریب لكي ال تعطي معنى مغایر

  .للمصطلح 

ما وربیة التي لغات الھندو أفي عھد استخدام ال ،  لى القرن الخامس عشرإ)  gender ( كلمة صول تعود أ

) المذكر  \المؤنث (شاع استعمالھا في معنى  أذ، وربا في الوقت الحاليتزال تستعمل في نواحي معینة من أ

ذلك الوقت و النوع وذلك من خالل تتبع النصوص منذ تشیر في الالتینیة بالوقت ذاتھ إلى العرق أ بینما كانت
                                                

  . ٥٨٨ص، بیروت، دار صادر ، الجزء االول ، محمد بن مكرم ـ لسان العرب ، أبن منظور . (١)
 . ٣٥ص، القاھرة، الھیئة المصریة للكتاب ، الجزء الثاني ، أبو الفتح عثمان ـ الخصائص ، ابن جني . )(٢

  .٦٦ص،  ١٩٩٩، بیروت ، المكتبة المصریة  ) تحقیق یس األیوبي (فقھ اللغة ، الثعالبي (٣)
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 ١٤ 

، واستمر استعمالھا وصوال الى وقتنا الحالي وضرورة نقلھا الى اللغة العربیة )١(وحتى القرن التاسع عشر

  .أدت الى ان یتم بیانھا كمصطلح علمي یدل على النوع االجتماعي 

  الدراسات السابقة  ــ ٨ــ  ١

نوع كافة فلم یجد دراسة تناولت  ال حافظةلقد قام الباحث بمسح وبمتابعة الدراسات والبحوث التي تناولت الم

 افي بابھ  ةرائدتعد دراسة النجف  محافظةعن  موضوعوعلى ھذا األساس فإن دراسة ھذا الاالجتماعي 

خرى  األ الجغرافیة  موضوع جدید ضمن المواضیعان موضوع النوع االجتماعي ھو ا، في عنوانھ ىواألول

ما ركزت على نَّ ناول الموضوع من ناحیة جغرافیة وإلم تت والدراسات التي سبقت في ما یختص بالموضوع

  :مصطلح النوع االجتماعي ومفھومھ وھي على النحو االتي

وجاءت الدراسھ في ) النساءحوال أالشائع والواقع في ، الجندر( دراسة عزة شرارة بیضون الموسومة .  ١

 ھذا الكتاب لتحلیل واقع النوع االجتماعي في لبنان من خالل التركیز على الجندر في علم النفس االجتماعي

وذلك باالعتماد على الجوانب السلوكیة للفرد وتحلیل تأثیرھا النفسي واالجتماعي وھي بذلك تمثل دراسة 

  .اجتماعیة

وجاءت الدراسة ) االختالف في الثقافة العربیة االسالمیة دراسة جندریة( ة دراسة آمال قرامي الموسوم.  ٢

السائدة ھم فیھ الطبیعة اال بالقدر الیسیر بینما تبنیھ الثقافة تساالختالف بین الجنسین ال نَّ ألتؤكدفي ھذا الكتاب 

َ محكم اَ بناء االجتماعیة لدول المغرب ، أذ تركز الكاتبة على دراسة النوع االجتماعي اعتمادا على البنیة ا

  .وتركز بذلك على تحلیل دور المجتمع على وفق النوع االجتماعي العربي 

وجاءت الدراسة في ) المرأة والجنسانیة في المجتمعات االسالمیة (دراسة بینارایلكاركان الموسومة .  ٣

  .دینیة تحدید واقع النوع االجتماعي في المجتمعات االسالمیة استنادا الى الثقافة ال

العراق حالة  \النوع االجتماعي في العالم العربي ( دراسة عبد علي الخفاف الموسومة .  ٤

وجاءت الدراسة في تحدید وإبراز آلیات التنشئة المجتمعیة وبیان الفروقات بحسب ) دراسیة 

وتمثل  الجنس على وفق النوع االجتماعي في مجتمع الدراسة باالعتماد على اسلوب العینة

 . لك دراسة جغرافیة تعتمد االسلوب االحصائي الكمي والمنھج التحلیليبذ

                                                
(١)Romane, S, Communicating Gender, lawrenceerlbaum associate, publishers,London,1999, p. 67.  



الفصل الثاني

الخصائص الجغرافیة العامة

            ال یستطیع الجغرافي أن یفھم أي جزء معین من سطح األرض بمجرد النظر إلى 
مظھره الخارجي وإنما بدراسة عناصر تكوینھ وتفّھم مكّونات ھذه العناصر ، ویتحقق ذلك 
بالتعّرف على التكوین الجغرافي المعقد لمختلف النظم التى تكّون ذلك الجزء من ناحیة 

من ذلك ،  () ثم بإیجاد الترابط لمختلف ھذه الظاھرات من ناحیة أخرى) كاألنھار ونمط المناخ(
فأن دراسة خصائص منطقة الدراسة الجغرافیة تستلزم معرفة الخصائص الطبیعیة ثم معرفة 
الخصائص البشریة ، وسیتم تناولھا بأعتبارھا ذات أثر كبیر في توزیع السكان مكانیا وفي 
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.توزیعھم بیئیا ما بین الحضر والریف  

الخصائص الطبیعیة: اوال

تعد دراسة الخصائص الطبیعیة ألیة منطقة أمراَ ضروریاَ في الدراسات الجغرافیة وذلك لتكوین 
.صورة واضحة عن الظروف البیئیة التي وجدت فیھا الظاھرة المدروسة 

: الموقع والمساحة  ــ  ١

وقد ، أھمیة بالغة في فھم العالقات المكانیة للظاھرة ) الفلكي والجغرافي ( ان لدراسة الموقع 
أعطى الموقع المنطقة امتداداَ طبیعیاَ القلیمین مختلفین ھما الھضبة الغربیة والسھل الرسوبي و 

شرقا   وبین  ) ٤٤   ٤٤  ــــ ٤٢    ٥٠( تمتد حدود منطقة الدراسة فلكیا بین خطي طول 
شماال وھي تتخذ في امتدادھا شكال أشبھ بالمستطیل  ) ٣٢  ٢١ ــ ٢٩  ٥٠(دائرتي عرض 

یحدھا من الشمال . والذي یكون ضلعھ القصیر حدوداً جنوبیة لھا مع المملكة العربیة السعودیة
محافظتا بابل وكربالء ویحدھا من الشرق محافظتا القادسیة والمثنى ومن الجنوب والجنوب 
الغربي المملكة العربیة السعودیة بینما من الغرب محافظة  االنبار كما یتضح من الخریطة 

.السابقة  ) ٢( 

من مساحة العراق البالغة ) ٪٦،٦( وتشكل نسبة ٢كم) ٢٨٨٢٤(و تبلغ مساحة المحافظة 
من مساحة المحافظة ضمن ) ٪٥(، كما تمت االشارة الى ذلك ، وتقع حوالي ٢كم) ٤٣٥٠٥٢(

.السھل الرسوبي، اما بقیة المساحة فتقع ضمن الھضبة الغربیة 

یعد الموقع من المقومات الطبیعیة الرئیسة التي یھتم بھا الجغرافي، ویبدأ بھا دراستھ عادٍة ألي 
ویعتبر الموقع الجغرافي من اھم العناصر الطبیعیة المؤثرة في حیاة االقلیم التصالھ  ()إقلیم 

وتبرز اھمیة دراسة الموقع من خالل تأثیره في ،  ()المباشر بتنظیم االنسان و نشاطاتھ المختلفة 
ولكل ، تحدید مناخ المنطقة الذي یؤثر بدوره لدرجة كبیرة ، في تحدید خصائص البیئة الطبیعیة 

موقع مكاني خصائصھ المناخیة والحیاتیة والجیولوجیة الخاصة بھ والتي تكونت نتیجة لظروف 
والذي یسھم في تحدید افضلیة مكان دون آخر ،  یختص بھا  دون غیره من المواقع االخرى 

بما یمتاز بھ من خصائص ومدى صالحیتھ لالستیطان واالستثمار و أي ان اھمیة الموقع تتحدد 
بمقدار فاعلیتھ ومدى الفائدة منھ وان لموقع منطقة الدراسة میزاتھ في تنوع السطح والموارد 
المائیة ،السطحیة والجوفیة ، وتنوع الغطاء الحیوي ، النبات والحیوان ، مما تسبب في وجود 
اقلیمین فیزیوغرافیین ھما حوض الفرات والھضبة، وھي بذلك تتشابھ مع بعض المحافظات 

الغربیة 

التقسیمات اإلداریة لمحافظة النجف ) ٢(                       الخریطة    
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                                                  .٢٠١٢ ، عام ٥٠٠٠٠٠:١الھیئة العامة للمساحة ، خریطة النجف اإلداریة بمقیاس رسم - 

السطح ــ   ٢

ویالحظ أنَّ ، یعد السطح من الخصائص الطبیعیة الرئیسة التي تحدد نوع البیئة في المكان 
منطقة الدراسة  جزء من السھل الرسوبي والھضبة الغربیة طبقاً لتكوینھا الجیولوجي و قد تمت 
االشارة الى ذلك  ، وعلى الرغم من قلة التضرس فیھا إال أن أشكال السطح تتباین بشكل 

تنحدر أرض المحافظة من الجنوب الغربي أذ . ملحوظ بین منطقتي السھل والھضبة الغربیھ 
م فوق مستوى سطح البحر باتجاه الشمال الشرقي إذ تنخفض ) ٤٢٠(یكون أعلى ارتفاع لھا 

م فوق مستوى سطح البحر ، ذلك عند منخفض بحر النجف ثم ترتفع ثانیًة بشكل )١٠(إلى 
م فوق لسان ھضبي یطلق علیھ ھضبة كربالء ) ٥٤(واضح ، إذ تقع مدینة النجف على ارتفاع 

ــ النجف ، و یتمیز ھذا االرتفاع بجرف واضح یمتد من مدینة أبي صخیر باتجاه الشمال 
م  )٢٠( الشرقي ثم تبدأ األرض باالنحدار التدریجي نحو الشمال الشرقي حتى تصل إلى ارتفاع

فوق مستوى سطح البحر عند أراضي ھور ابن نجم ، ویمكن تقسیم سطح المحافظة إلى 
.منطقتین ھما السھل الرسوبي والھضبة الغربیة 

السھل الرسوبيأ ــ   

من مساحة منطقة الدراسة ویشكل الجزء الشمالي الشرقي منھا ، الذي )% ٥( ویمثل نسبة  
ویمتد بشكل شریط طولي ، یتمیز بانبساطھ وانحداره التدریجي من الشمال نحو الجنوب 

ویتدرج ارتفاعھ اذ یكون  شمال ، ) فرعي شط الكوفة و شط العباسیة ( بمحاذاة نھر الفرات  
 متراّ فوق ١٣ متر فوق مستوى سطح البحر وینخفض الى ٢٦المحافظة في ناحیة  الحیدریة 

 متر لكل ١مستوى سطح البحر  جنوب المحافظة ، في جنوب ناحیة القادسیة ،  بمعدل انحدار 
() كم ٧٫٥

ال یمكن وضع حدود واضحة للسھل الرسوبي مع الھضبة الغربیة بشكل دقیق بسبب تدرج 
ان ، ارتفاع السھل الرسوبي من الجھة الغربیة اذ یتشابھ في مظھره العام مع الھضبة الغربیة 

منطقة السھل الرسوبي تكاد تخلو من التباین الكبیر في أشكال سطح االرض وإنَّ األشكال وإن 
ا االنسان او كالھما معا ا من عمل االنھار  و إمَّ  . ()وجدت بھا  فھي إمَّ

الهضبه الغربیةب ــ  

تحتل الھضبھ الغربیھ أغلب مساحة منطقة الدراسة وتمتد من الحافة الغربیة للسھل الرسوبي 
 متراّ فوق مستوى ٤٢٠حتى الزاویة الجنوبیة الغربیة  لمنطقة الدراسة ویصل ارتفاعھا الى 

كما یمكن مالحظة سیادة الھضبة وتركز المدینة في ) ٣(سطح البحر كما تبدو في  الخریطة 
.للمرئیة الفضائیة لمنطقة الدراسة ) ٤( منطقة السھل الرسوبي ضمن الخریطة    
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اشاكل السطح يف حمافظة النجف ) ٣(                                       اخلریطة 
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 .٢٠١٠ –لمحافظة النجف     الفضائي DEM:         باالعتماد على 

اقسام السطح في المرئیة الفضائیة لمحافظة النجف  ) ٤(                          الخریطة 
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 .٢٠١٠ –لمحافظة النجف     الفضائي DEM: باالعتماد على 

املناخ  ــ  ٢

تتصف منطقة الدراسة مثل غیرھا من محافظات الوسط والجنوب ، بمناخھا الصحراوي الجاف 
ألنھا تقع تحت تأثیر ) بارد ممطر شتاء، حار جاف صیفا ( الذي یقع ضمن المناخ القاري 

 َ بلغ المعدل السنوي لدرجات الحرارة في محافظة ،الریاح الباردة شتاء والریاح الحارة صیفا
)   مْ ٨،١٠( ویتباین ھذا المعدل شھریا أذ ینخفض في شھر كانون الثاني الى )  مْ ٢٤و٥( النجف 

ا االمطار فقد بلغ مجموعھا السنوي ، ) ْم ٣٨،٠(و یرتفع في شھر تموز لیصل إلى  ) ١٠٤(أمَّ
َ في فصول السنة إذ تتساقط خالل فصل الشتاء  ، () ملم  َ وزمانیا ویتباین أیضا سقوطھا مكانیا

وتوثر درجة الحرارة ومعدالت تساقط المطر في منطقة الدراسة ،وتنعدم في فصل الصیف 
.على تحدید نوع البیئة المكانیة وتوزیع المستوطنات البشریة والنشاط البشري بشكل عام 

وقد اھتم الجغرافیون بالمناخ بفعل تأثیراتھ في تحدید خصائص البیئة الطبیعیة ، كما یھتم في 
الوقت الحاضر الباحثون في العدید من العلوم مثل علم الجیولوجیا وعلم البیئة والعلوم العسكریة 

.*

درجة احلرارة   ٔا ـــ  

فھي ذات تأثیر على عناصر النظام الحیوي ، تعد درجة الحرارة  أحد عناصر المناخ المھمة  
. وبذلك یتلمس االنسان تأثیر علیھ وعلى نشاطاتھ المتنوعة  ()ومعظم عناصر المناخ االخرى

تتمیز الخصائص الحراریة في منطقة الدراسة بوجود فصلین أحدھما حار طویل ویمتد من 
بدایة شھر تشرین األول ، وآخر بارد قصیر یمتد من بدایة تشرین الثاني وحتى نھایة شھر آذار 

أنَّ المعدل السنوي العام لدرجات الحرارة في منطقة الدراسة یبلغ ) ١(ویظھر من الجدول . 
یتباین ھذا المعدل شھریا ً إذ تبدأ درجات الحرارة باالرتفاع من شھر آذار بمعدل ) مْ ٢٥٫٦(
ثم تأخذ معدالتھا باالنخفاض لتصل إلى ) مْ ٣٨(وتصل أقصاھا في شھر تموز بمعدل ) مْ ١٨٫٧(

) .١(كما یبدو ذلك من الشكل  ) مْ ١١٫٣(أدناھا في شھر كانون الثاني 

ویبلغ أدنى معدل لھا في كانون الثاني ) مْ ١٨٫٤( یبلغ معدل درجة الحرارة الصغرى السنوي 
وأحیانا ً یھبط إلى الصفر المئوي في بعض لیالي شھر كانون الثاني وشباط ، إما معدل ) مْ ٥٫٥(

وقد سجل أعلى معدل في شھر تموز وھو ) . مْ ٣٢،٨(درجات الحرارة العظمى السنوي فیبلغ 
. ْم  في ھذا الشھر٥٠ونادرا ً ما ترتفع درجات الحرارة العظمى إلى ) مْ ٤٦٫١(

وبمقارنة المعدالت المرتفعة لدرجات الحرارة في الفصل الحار مع مثیالتھا المنخفضة في 
الفصل البارد ، سواء المعدالت االعتیادیة ام العظمى و الصغرى فھي توضح المدى الحراري 

ً لسیادة خصائص المناخ الصحراوي الجاف في المنطقة  و بعد المنطقة عن تأثیر ، الكبیر طبقا
  .()المسطحات المائیة الكبیرة كان لھ اثر بالغ في ھذه  الخصائص الحراریة 
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)١(الجدول 

)٢٠١١-١٩٨١(المعدالت الشھریة  لدرجات الحرارة في محافظة النجف للمدة 

مْ /احلرارة الصغرى مْ / احلرارة العظمىمْ / معدل درجات احلرارة الشهر

١١٫٣١٧٫٠٥٫٦اكنون الثاين

١٤٫٣٢٠٫٨٧٫٩شـباط

١٨٫٧٢٥٫٤١٢٫١آذار

٢٥٫٧٣٣٫٢١٨٫٣نيسان

٣٠٫٩٣٧٫٧٢٤٫٢اEٓر

٣٥٫٥٤٣٫٥٢٧٫٦حزيران

٣٨٤٦٫١٣٠متوز

٣٧٫٥٤٥٫٧٢٩٫٤ٔاب

٣٣٫٩٤٢٢٥٫٩ٔایلول

٢٨٫٦٣٧٫١٢٠٫١ترشين أالول

١٩٫٦٢٦٫٧١٢٫٥ترشين الثاين

١٣٫٤١٩٫٤٧٫٤اكنون أالول

٢٥٫٦٣٢٫٨١٨٫٤املعدل السـنوي

            ــ وزارة النقل واملواصالت ــ الهیئة العامة لٔالنواء اجلویة والرصد الزلزايل ـــ قسم املناخ ــ بیاiت حمطة أالنواء اجلویة يف مدینة 
النجف ـــ 

 .٢٠١١             بیاiت غري منشورة ـــ بغداد ــ 

 ــ ١٩٨١(المعدالت الشھریة لدرجات الحرارة في محافظة النجف  ) ١(             الشكل 
٢٠١١(
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ملم  الذي تسجل فیھ أدنى معدالت للحرارة وأعلى معدالت الرطوبة النسبیة ثم تبدأ بعد )١٧٫٧(
بعدھا یتوقف سقوط )  ملم٤٫٨(ھذا الشھر بالتناقص لتصل أدناھا في شھر مایس بمعدل 

لذا تعد  ) ٢( كما یتضح من  الشكل ) حزیران ،وتموز، وأب ، وأیلول( األمطار في األشھر
أشھراَ جافة ، إذ یتزامن ذلك مع عدم وصول تأثیرات المنخفضات الجویة فضال ً عن االرتفاع 

.الكبیر في درجات الحرارة وانخفاض معدالت الرطوبة النسبیة في ھذه األشھر 

أن ھناك فروقا في المعدالت الشھریة )١(  أما بالنسبة إلى سنوات الدراسة فیظھر من الجدول 
بالمقارنة مع المعدالت لمدة ثالثین سنة ، إذ بلغ المجموع السنوي لألمطار في سنة الدراسة 

ملم ثم تبدأ بعد ذلك )٢٫٨(تبدأ اإلمطار بالنزول من شھر تشرین األول بمعدل . ملم )٢٠٤٫٦(
ملم ثم تبدأ بعد ھذا )٤٤٫١(بالزیادة حتى تصل إلى أعلى كمیة لھا في شھر كانون األول بمعدل 

ملم بعدھا یتوقف سقوط األمطار ) ٧٫٦(الشھر بالتناقص لتصل أدناھا في شھر مایس بمعدل 
) حزیران ،وتموز، وآب ، وأیلول( في األشھر 

)٢٠١١ -١٩٨١(متوسط مكیات إالمطار الشهریة يف حمافظة النجف  ) ٢(اجلدول 

ممل/إالمطار الشهر

٢٫٥ترشين أالول

١٠٫٩ترشين الثاين

١٧٫٧اكنون أالول

١٦٫٥اكنون الثاين

١٣٫٠شـباط

١٢٫٤آذار

١٣٫٩نيسان

٤٫٥اEٓر

٠حزيران

٠متوز

٠ٔاب

٠ٔایلول
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١٠٤ا4موع السـنوي

 . ٢٠١١           ــ وزارة النقل واملواصالت ــ الهیئة العامة لٔالنواء اجلویة والرصد الزلزايل ــ  قسم املوارد املائیة ــ بیاiت غري منشورة ــ 
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)٢٠١١ -١٩٨١(متوسط مكیات إالمطار الشهریة يف حمافظة النجف )  ٢(                         الشلك 

)٢(                    عن بیاiت اجلدول 

املوارد املائیة ـــ  ٣

تتباین مصادر الموارد المائیة في منطقة الدراسة فمنھا السطحیة المتمثلة بنھر الفرات بفرعیة 
شط الكوفة، و شط العباسیة والجداول المتفرعة منھما ضمن منطقة السھل الرسوبي ، والثانیة 

. ضمن منطقة الھضبة الغربیة ) باآلبار والعیون(جوفیة متمثلة 

املیاه السطحیة ٔا ــ  

تتمثل الموارد  السطحیة في منطقة الدراسة بامتداد نھر الفرات والجداول المتفرعة عنھ وتعد 
من أھم مصادر الماء الرئیسة في منطقة السھل الرسوبي اذ ینحصر امتدادھا على ھذه المنطقة 
وال تدخل منطقة الھضبة الغربیھ أذ یدخل نھر الفرات لمنطقة الدراسة ویتفرع فیھا جنوب مدینھ 

). ٣(الكفل لفرعین أساسین ھما شط الكوفة غربا وشط العباسیة شرقا كما یتضح من الخریطة 

الموارد المائیة السطحیة  في محافظة النجف ) ٥(                        الخریطة 
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 .٢٠٠٩   ، محافظة النجف ، landsatالمرئیة الفضائیة  . ١باالعتماد على   : المصدر   

.وزارة الموارد المائیة ، مدیریة الموارد المائیة في محافظة النجف  . ٢                                

املیاه اجلوفية ب ــ  

ھي احتیاطات ضخمة من المیاه توجد في القسم األعلى من القشرة األرضیة بأعماق مختلفة 
تمر عبر الطبقات الھشة والشقوق في الطبقات الصخریة وتستقر بما یدعى الطبقة الحاملة للمیاه 

وھي المیاه التي توجد في الطبقة الباطنیة من االرض داخل شقوق الصخور ومساماتھا  ()
لتتكون ضمن تجمعات مائیة باطنیة بین الصخور والتي تتغذى على میاه نھر الفرات ومیاه 

. ()االمطار شتاء والمیاه الجوفیة العمیقة المتبقیة في األحواض الملحیة القدیمة 

تتمثل الموارد المائیة الجوفیة في منطقة الھضبة الغربیة لمنطقة الدراسة بالعیون واآلبار 
المحفورة ، وھي تعود إلى أصل بحري وكذلك فإنَّ میاه األمطار تسھم بشكل كبیر في رفد 

تظھر المیاه الجوفیة بھیئة عیون مائیة بشكل یتدفق إلى حٍد ، المیاه الجوفیة وتجدید احتیاطاتھا 
كبیر مع الشقوق والفوالق في منطقة الھضبة الغربیة وتتركز في االقسام الشمالیة والشمالیة 

وھي تكون قلیلة العمق في المناطق المنخفضة كالودیان ، الشرقیة من منطقة الدراسة 
 َ وبشكل عام یزداد عمق ھذه المیاه ، والمنخفضات ویزداد عمقھا في المناطق األكثر ارتفاعا

، و تتوزع  ()م  ) ٢٠٠ ـــ ٥٠(كلما توجھنا إلى الغرب والشمال الغربي وتراوح أعماقھا  
بئراَ  ) ٢٩٠( بئر منھا   ) ٤٠٢(األبآر في الھضبة الغربیة لمحافظة النجف ویبلغ عددھا الكلي 

 )  ٦( بئرا في المناطق المختلفة من االقلیم كما في الخریطة  ) ١١٢( في منطقة بحر النجف و
 % )  ١٨٫٩(  في منطقة السھل الرسوبي ٢٠١٢، وقد بلغت نسبة المیاه الجوفیة للعراق للعام () 

 ) ٠٫٣٩٢(  وبخزین ثابت بلغ ٢ كم٢٢١٢٥من مجمل المیاه الجوفیة بالعراق وبمساحة بلغت 
ملیار  ) ٠٫٨٤٥(    وخزین مستثمر بلغ ٣م\ملیار  ) ٠٫٤٥٣(   وخزین متجدد بلغ ٣م\ملیار 

علما إنَّ  % )  ٨٫٣(    وبلغت نسبة محافظة النجف من مجمل المیاه الجوفیة في العراق ٣م\
ملغم في اللتر ومایزید عن ) ٤٠٠٠( ھذه البیانات تشمل المیاه الجوفیة التي تقل ملوحتھا عن 

()ھذا المعدل غیر صالح لألستعمال 

تسھم الموارد المائیة في تحدید البیئة الطبیعیة بشكل واضح ، وتسھم في تحدید نوع التربة 
ونوع الغطاء النباتي فضال عن انھا  تحدد شكل االنتاج الزراعي وتمثل العنصر األساس في 
مستلزمات حیاة االنسان وأسباب وجوده الرئیسھ و تحدد طبیعة النشاط االقتصادي بشكل كبیر 
من خالل تقسیم البیئات الى زراعیة وحضریة وبادیة والتي تتباین منتجاتھا االقتصادیة تبعا لما 

یتوافر فیھا من موارد طبیعیة وبشریة 
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 )٦(الخریطة 

التوزیع الجغرافي ألھم االبار والعیون في محافظة النجف 
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.٢٠١٠   ــ  وزارة الموارد المائیة ــ الشركة العامة لحفر اآلبار المائیة في محافظة النجف ــ قسم المتابعة ــ

یالحظ أنَّ منطقة الدراسة قد توزعت ما بین منطقتین فیزیواغرافیتین ھما منطقة السھل 
الرسوبي حوض نھر الفرات أذ السطح المنبسط ومیاه نھر الفرات والتربة المشجعة على 
الزراعة وتربیة الحیوان ، ومنطقة الھضبة الغربیة الجافة والقلیلة المیاه أذ االعتماد على حفر 
المیاه الجوفیة ، من ذلك جاء تركیز السكان فوق منطقة السھل الرسوبي بینما بقیت منطقة 
الھضبة قلیلة السكان ، ومن ھذا التوزیع یمكن أن تقسم منطقة الدراسة إلى منطقة مأھولة 

)Ecomene ( ومنطقة أخرى غیر مأھولة)Nonecomene (
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اخلصائص البرشیة: pنیا 

٢٠١٣ ــ خصائص الساكن حبسب التقديرات الساكنیة لسـنة ١

 ــ جحم الساكن ١ ــ ١

نسمة لسنة ) ١١٩٣٦٠٣(قّدر عدد السكان بموجب الحصر والترقیم لمحافظة النجف بحوالي 
من مجموع عدد سكان العراق ، في حین بلغ عدد السكان نحو ) ٪٤( وشكلوا ما نسبتھ ٢٠١٢

من مجموع عدد السكان في العراق للسنة ذاتھا ) ٪٤٫١(نسمة وشكلوا حوالي ) ١٢٩١٣٨٨(
من ) ٪٥٢٫٩(استحوذ مركز قضاء النجف على  ().لكن حسب نتائج عملیة الحصر والترقیم

ونسبة ) ٪٧١٫٢(وقد بلغت نسبة السكان الحضر في المحافظة نحو . مجموع سكان المحافظة
، فیما بلغت الكثافة ٢٠١٢من مجموع السكان في المحافظة لسنة ) ٪٢٨٫٨(السكان الریف نحو 

) ٢٦٫٩( للسنة ذاتھا ، بعدما كانت حوالي ٢كم/نسمة) ٤٤٫٨(السكانیة في محافظة النجف 
و یالحظ ھناك ارتفاع مستمر بالكثافة السكانیة بین مدة وأخرى . ١٩٩٧ في سنة ٢كم/نسمة

.بسبب الزیادة السكانیة المستمرة في المحافظة التي تتمیز بمعدل نمو سكاني عالٍ 

:نمو السكان-- ٢ ــ ١
، ونمو السكان الموجب أو ) Growth of population(یطلق على الزیادة في عدد السكان 

وعامل الھجرة ، ) الوالدات والوفیات ( السالب مصدره الزیادة الطبیعیة التي تعني الفرق بین 

على (ان معرفة الحقائق عن السكان و .()ویتغیر التوازن بین ھذه العوامل من وقت آلخر 

یعد من األساسیات في الدراسات التي ترتكز على الجانب البشري ، لقد بلغ ) المستوى المحلي

ا بالنسبة ١١٩٣٦٠٣)٢٠١٢لعام(عدد سكان منطقة الدراسة    نسمة كما أشرنا إلى ذلك ،  أمَّ

في السنوات العشر الماضیة مع زیاده في الھجره الداخلیة % ٢،٧إلى معدل نمو السكان فیبلغ 

 وان التنبؤ بحجم السكان ال ٢٠٠٧-١٩٩٧ نسمة خالل المدة من ١٨١،٠٠٠والتي وصلت إلى 

یأتي إال من تحلیل معدالت النمو السكاني في منطقة الدراسة في الماضي وتحدید اعدادھم في 

الحاضر ، والتنبؤ بحجم السكان مھم ألنَّھ یقرر حجم وجود النشاطات البشریة ، ویتضح من 

 . ٢٠١٣عدد السكان وتوزیعھم في محافظة النجف  للعام ) ٧(والخریطة  ) ٣(الجدول 
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٢٠١٣عدد السكان في محافظة النجف  للعام  ) ٣(                                الجدول 

المجموععدد السكانالوحدة االداریةالقضاء

قضاء النجف

٧١٤٢٥٣مركز قضاء النجف

٧٦٥١١٣ قضاء النجف
٥٠٤٣٢الحیدریھ

٧٦٥١١٣

٤٢٨الشبكة

قضاء الكوفة

٢٢٢٦٥٢مركز قضاء الكوفة

٣٣٧٩٥٧ قضاء الكوفة
٨٦٣٠٩العباسیة

٣٣٧٩٥٧

٢٨٩٩٦الحریة

قضاء المناذرة

٨٥٥٦٢مركز قضاء المناذرة

٢٥١١١٠ قضاء المناذرة
٣٦٨٦٤الحیرة

٢٥١١١٠

٨٥٧٢١المشخاب

٤٢٩٦٤القادسیة

المحافظة 

                     ــ وزارة التخطیط ــ اجلهاز املركزي لٕالحصاء ــ  مديریة ٕاحصاءات الساكن والقوى العام9 ــ 

 .٢٠١٣ ــ بیاiت غري منشورة ــ ٢٠١٣                      تقديرات ساكن حمافظة النجف لسـنة 
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)٣(عن بیانات الجدول         

                                             

٢٠١٣عدد الساكن يف حمافظة النجف للعام ) ٣(                                                     الشلك  

)٣(              عن بیانات الجدول 

 ــ  توزیع السكان٣ ــ ١

َ لغرض الربط بین عدد  یستخدم الباحثون كثافة السكان على نطاق واسع بوصفھ معیاراَ علمیا
السكان ومساحة االرض التي یعیشون علیھا وعلى الرغم من وجود أنواع عدة من الكثافات فإنَّ 
الكثافة العامة أو الكثافة الحسابیة ھي أوسعھا استعماالَ بین الباحثین وھي تحسب بتقسیم عدد 

ویتمثل توزیع الكثافة للسكان بالربط بین عدد السكان ومساحة ،()  السكان على مساحة المنطقة 
األرض التي یعیشون علیھا وذلك بحساب عدد السكان  في كل كیلو متر مربع من األرض في 

یتوزع السكان داخل الحیز المكاني . بعض البلدان بطریقة الكثافة العامة أو الكثافة الحسابیة 
بشكل غیر منتظم ویعود ذلك إلى تباین النمط الوظیفي المكاني وكذلك طبیعة المكان وأھمیتھ 

إن كل نمط یبرز فیھ استعمال لألرض دون غیره ومن ثمَّ یستقطب عدداَ من السكان ، الموقعیة 
 ()في ضوء خصائصھ الوظیفیة واألرض التي یشغلھا وعلى أثره تتباین الكثافة بین مكان و آخر

وھناك مقاییس كثیرة لمعرفة كثافة السكان على المساحة منھا الكثافة األجمالیة والكثافة ، 
تقل الكثافات ، تتفاوت الكثافة السكانیة تبعا للظروف االجتماعیة والمھنیة للسكان ،  )*الصافیة 

وتوجد أعلى ،وترتفع اذ یعمل السكان في الزراعة ، السكانیة اذ یمتھن السكان مھنة الرعي 
 ()كثافة سكانیة في المناطق التي یمتھن سكانھا الصناعة 

 موزعین ٢٠١٣نسمة لسنة ) ١٣٥٤١٨١( أشرنا إلى تقدیر عدد سكان منطقة الدراسة بحوالي 
، ٢كم/ نسمة  ) ٤٦٫٩٨( وھذا یعني أن الكثافة العامة فیھا ، ٢كم ) ٢٨٨٢٤( على مساحة تبلغ 

إال أنَّھا تباینت بین أقضیة النجف ونواحیھا أذ بلغ أقصاھا في مركز قضاء المناذرة بنسبة 
وجاء بالمرتبة الثانیة مركز قضاء الكوفة أذ بلغت كثافة السكان  ، ٢كم/ نسمة  ) ١٧٤٦٫١٦( 

ومن ثم ناحیة المشخاب بكثافة سكانیة بلغت  ، ٢كم/ نسمة  ) ١٧٢٥٫٩٨( بھ نحو 
 ، ٢كم/ نسمة  ) ٦٣٠٫٤٠( یلیھا مركز قضاء النجف بكثافة تبلغ  ، ٢كم/ نسمة  ) ٦٩٦٫٩١( 

وبلغت الكثافة في  ، ٢كم/ نسمة  ) ٣٨٧٫٠٣( ومن بعده ناحیة العباسیة أذ بلغت كثافة بھا 
وجاء من بعدھا ناحیة القادسیة بكثافة تبلغ  ، ٢كم/ نسمة  ) ٣٤١٫١٢( ناحیة الحریة نحو 

 ، ٢كم/ نسمة  ) ١٣٤٫٠٥( تلیھا ناحیة الحیرة بكثافة سكانیة تبلغ  ، ٢كم/ نسمة  ) ٢٤٠٫٠٢( 
وأخیراَ كانت كثافة السكان  ، ٢كم/ نسمة  ) ٤١٫٠٦( ومن ثم ناحیة الحیدریھ بكثافة تبلغ نحو 

في أدنى مستویاتھا في ناحیة الشبكة التابعة لقضاء النجف أذ بلغت الكثافة السكانیة بھا نحو 
 .  ٢كم/ نسمة  ) ٠٫٠١٦( 
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عدد السكان ونسبتھم وكثافتھم في محافظة النجف حسب الوحدات االداریة للعام ) ٤(الجدول 
٢٠١٣ 

عدد السكان في الوحدة االداریةالقضاء
الوحدة االداریة

النسبة المئویة 
للسكان في 
الوحدة

مساحة الوحدة 
 )٢كم(االداریة  

النسبة المئویة 
لمساحة الوحدة

الكثافة 
كم\شخص

قضاء 
النجف

مركز قضاء 
النجف

٧١٤٢٥٣٥٢٫٧٤١١٣٣٣٫٩٣٦٣٠٫٤٠

٥٠٤٣٢٣٫٧٢١٢٢٨٤٫٢٦٤١٫٠٦الحیدریھالنجف

٤٢٨٠٫٠٣٢٥٤٠٠٨٨٫١٢٠٫٠١٦الشبكة

٢٧٫٥٦%٢٩٦٫٣١ كم٢٧٧٦١%٧٦٥١١٣٥٦٫٤٩مجموع  قضاء النجف

قضاء 
الكوفة

مركز قضاء 
الكوفة

٢٢٢٦٥٢١٦٫٤٤١٢٩٠٫٤٤١٧٢٥٫٩٨

٨٦٣٠٩٦٫٣٧٢٢٣٠٫٢٩٣٨٧٫٠٣العباسیةالكوفة

٢٨٩٩٦٢٫١٤٨٥٠٫٧٧٣٤١٫١٢الحریة

٧٧٫٣٣%٢١٫٥ كم٤٣٧%٣٣٧٩٥٧٢٤٫٩٥مجموع  قضاء الكوفة

قضاء 
المناذرة

مركز قضاء 
المناذرة

٨٥٥٦٢٦٫٣١٤٩٠٫١٧١٧٤٦٫١٦

قضاء 
المناذرة

٣٦٨٦٤٢٫٧٢٢٧٥٠٫٩٥١٣٤٫٠٥الحیرة

المناذرة

٨٥٧٢١٦٫٣٣١٢٣٠٫٤٢٦٩٦٫٩١المشخاب

٤٢٩٦٤٣٫١٧١٧٩٠٫٦٢٢٤٠٫٠٢القادسیة

٤٠١٫١٣%٦٢٦٢٫١٦%٢٥١١١١١٨٫٥٣مجموع  قضاء المناذرة

المجموع الكلي لمحافظة 
النجف

٤٦٫٩٦%٢١٠٠ كم٢٨٨٢٤%١٣٥٤١٨١١٠٠

ــ وزارة التخطیط ـــ الجھاز المركزي لألحصاء ـــ مدیریة االحصاء في محافظة النجف ـــ بیانات غیر منشورة ـــ 
٢٠١٣. 

بالنسبة للتوزیع الكثافي لكل قضاء والنواحي التابعة لھ فقد استحوذ قضاء المناذرة على أكبر 
كثافة سكانیة أذ استحوذ قضاء المناذرة على أكبر نسبة للكثافة السكانیة ضمن األقضیة أذ بلغت 

من اجمالي مساحة  % ) ٢٫١٦( نسمة موزعین على ) ٤٠١٫١٣( الكثافة السكانیة بھ  
موزعین على  ) ٧٧٫٣٣( یلیھا قضاء الكوفة والنواحي التابعھ لھ بكثافة تبلغ ، المحافظة 

وأخیرا قضاء النجف والنواحي التابعة لھ  أذ بلغت ، من اجمالي مساحة المحافظة  % )  ١٫٥( 
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من إجمالي مساحة  % ) ٩٦٫٣١( نسمة موزعین على  ) ٢٧٫٥٦( الكثافة السكانیة بھ نحو 
.لتوزیع السكان حسب الكثافة    )  ٨(  كما في الخریطة  ٢كم) ٢٨٨٢٤(المحافظة التي تبلغ 

٢٠١٣توزیع السكان حسب الكثافة في محافظة النجف للعام  ) ٨( الخریطة 
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)٤(عن بیانات الجدول 

 ٥٣(اما التوزیع النسبي  للسكان في منطقة الدراسة فقد استحوذ مركز قضاء النجف على نسبة 
 % ) ١٧(من اجمالي السكان في منطقة الدراسة ، یلیھ مركز قضاء الكوفة بنسبة بلغت % ) 

 ٦(ومن ثم كل من ناحیة العباسیة والمشخاب ومركز قضاء المناذرة بنسبة متشابھة بلغت نحو 
، وتشابھت نسبة  % ) ٤( لكل منھا ، بینما بلغت نسبة السكان في ناحیة الحیدریة نحو % ) 

،  % ) ٣(كل من ناحیة الحیرة والقادسیة بنسب السكان المئویة أذ بلغت نسبة كل منھما نحو 
كما في % ) ٠٫٠٣(واخیرا كانت نسبة ناحیة الشبكة ھي االقل في منطقة الدراسة أذ بلغت نحو 

) .٥(الشكل 

)٤(الشلك 

٢٠١٣التوزیع النسـيب لساكن حمافظة النجف حبسب الوحدات Fداریة  

)٤(              عن بیانات الجدول 

 ـــ  $ر#یب الساكن٤ ـــ ١

یقصد بالتركیب السكاني الخصائص الكمیة والنوعیة في سنة معینة التي یمكن التعرف علیھا 
من خالل بیانات السكان، وأھم ھذه الخصائص التركیب العمري والنوعي والبیئي واالقتصادي 

 وتقدیرات السكان ١٩٩٧واالجتماعي وغیرھا ، وقد اعتمدت الدراسة التعداد العام للسكان سنة 
.٢٠١٣لسنة 

ـ التركیب النوعي                                                                                       ١ـ ٤ـ ١
، () أنثى ویطلق علیھا نسبة النوع١٠٠یعّبر عن التركیب النوعي للسكان بنسبة عدد الذكور لكل 

ویعد التركیب النوعي من أھم االحصاءات للنوع االجتماعي وذلك من خالل إسھامھ في 
البیانات المصنفة حسب الجنس مما یعمل على تحسین مفاھیم ومنھجیات االحصاءات الخاصة 

بالنوع االجتماعي وتعزیز نظم االحصاءات الحیویة وادخال تحلیل النوع االجتماعي في 
وتبرز أھمیتھ في معرفة حجم اإلنتاج من خالل تفوق نسبة الذكور على   ()االبحاث العلمیة 

اإلناث وما یسھمون في زیادة اإلنتاج ومعدل القوى العاملة للذكور السیما في المناطق التي 
ویمكن إحتساب نسبة النوع من قسمة عدد ،توفـّر فرص عمل محدودة للمرأة ألسباب إجتماعیة  

٩٧٫٥٦(وقد بلغت نسبة النوع نحو  ()%)١٠٠(الذكور على عدد اإلناث وضرب الناتج في 
 ) ٥( كما یبدو من  الجدول %) .١٠٢٫٨١( نحو ٢٠١٣ فیما بلغت في سنة ١٩٩٧لسنة %) 

) .١٠(والخریطة 
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٢٠١٣عدد الساكن يف حمافظة النجف حبسب النوع عىل وفق تقديرات عام  ) ٥(                                     اجلدول 

ا4موعاiثذكورالوحدة Fداریةالقضاء

قضاء النجف

٣٦٠٠٢٠٣٥٤٢٣٣٧١٤٢٥٣مركز قضاء النجف

٢٥٧٨٧٢٤٦٤٥٥٠٤٣٢احلیدریهقضاء النجف

٢١٦٢١٣٤٢٨الشـبكة

٣٨٦٠٢٣٣٧٩٠٩٠٧٦٥١١٣مجموع ساكن قضاء النجف

قضاء الكوفة

١١٢٨٨٥١٠٩٧٦٧٢٢٢٦٥٢مركز قضاء الكوفة

٤٤٣١٥٤١٩٩٤٨٦٣٠٩العباسـیةقضاء الكوفة

١٤٨٠٧١٤١٨٩٢٨٩٩٦احلریة

١٧٢٠٠٧١٦٥٩٥٠٣٣٧٩٥٧مجموع ساكن قضاء الكوفة

قضاء املناذرة

٤٣٧٤٤٤١٨١٨٨٥٥٦٢مركز قضاء املناذرة

١٨٧٩٨١٨٠٦٦٣٦٨٦٤احلرية

٤٣٨٣٧٤١٨٨٤٨٥٧٢١املشخابقضاء املناذرة

٢٢٠٦٧٢٠٨٩٦٤٢٩٦٤القادسـیة

١٢٨٤٤٦١٢٢٦٦٤٥٢١١١٠مجموع ساكن قضاء املناذرة

٦٨٦٤٧٦٦٦٧٧٠٤١٣٥٤١٨٠ا4موع اللكي لساكن النجف

 .٢٠١٣                   ـــ  وزارة التخطیط ـــ  اجلهاز املركزي لٔالحصاء ـــ مديریة احصاء النجف ــ بیاiت غري منشورة ـــ 

٢٠١٣التباین النوعي لسكان محافظة النجف للعام  ) ٩( الخریطة 
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 )٥( بیانات الجدول عن 

٢٠١٣ وتقديرات سـنة ١٩٩٧نسـبة النوع يف حمافظة النجف لسـنة   ) ٦(                                    اجلدول 

الذكورالسنة
النسبة المئویة من 
اإلناثمجموع المحافظة

النسبة المئویة من 
نسبة مجموع المحافظة

النوع
١٩٩٧٣٨١٩٥٣٤٩٫٤٣٩١٤٩٥٥٠٫٦٩٧٫٥٦
٢٠١٣٦٨٦٤٧٦٥٠٫٦٦٦٧٧٠٤٤٩٫٤١٠٢٫٨

١
:باإلعتماد على 
محافظة النجف، جدول  -١٩٩٧ھیأة التخطیط، الجھاز المركزي لإلحصاء، نتائج التعداد العام لسنة •

.٧٦، ص )٢٢(
وزارة التخطیط، الجھاز المركزي لإلحصاء، مدیریة إحصاءات السكان والقوى العاملة، تقدیرات سكان •

.٢٠١٣، ، بیانات غیر مشورة٢٠١٣محافظة النجف لسنة 
 

٢٠١٣الرتكیب النوعي لساكن حمافظة النجف للعام ) ٥( الشلك 

)٥(          عن بیاiت اجلدول 

إنَّ الوصول إلى البیانات الدیموغرافیة لمنطقة الدراسة مھم لدراسة النوع االجتماعي وذلك 
لالعتماد على البیانات االحصائیة في الوصول للحقائق العلمیة ولغرض فھم النوع االجتماعي 

ولذا یعَد االحصاء وسیلة مھمة للوصول الى نتائج ، بشكل علمي مبني على حقائق علمیة 
من ذلك فقد تم استحداث أحصاءات  خاصة بالنوع ، ومؤشرات تدل على النوع االجتماعي 

االجتماعي وھي فرع جدید من فروع االحصاءات االجتماعیة وھو یتقاطع مع كافة القضایا 
االقتصادیة واالجتماعیة ویتمثل بمعلومات رقمیة تجمع وتعرض بحسب الجنس لتؤمن عملیة 
مقارنة بین النساء والرجال لتظھر الحقائق الواقعیة وھي تمثل جمیع المجاالت االجتماعیة 
والدیموغرافیة واالقتصادیة وھي بذلك تعمل على ادماج النوع االجتماعي في جمیع مراحل 
انتاج البیانات من خالل الدخول الى جوھر النظام االحصائي فھي تعتمد على قیم احصائیة 

.تتخذھا كمؤشرات اقتصادیة واجتماعیة ودیموغرافیة 

اھم مجاالت احصاءات النوع االجتماعي

احصاءات النشاط االقتصادي ومعدل البطالة  . ١

احصاءات التعلیم  . ٢

احصاءات العنف األسري  . ٣

احصاءات المشاركة السیاسیة  . ٤
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ا الفصل اآلتي فسیتم فیھ مناقشة تأثیر   و سیتم التطرق لھذه المجاالت في الفصل الرابع ، أمَّ

محددات السلوك البشري في مجتمع منطقة الدراسة ، تلك المحددات التي تتسبب في ظھور 

.النوع االجتماعي المتحیز الى الذكوریة 
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٤٢ 

  

  

  

  

  الفصل الثالث

عناصر الضبط االجتماعي
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٤٣ 

النوع االجتماعي یمثل االختالف في المجتمع الواحد ، وھذا االختالف یجعل ھناك تباینا بین فئات  نَّ إ
سباب وجوده ف اجتماعي ال بایلوجي یجب معرفة ألى تصنیإاالجتماعي یستند المجتمع ، ونظرا ألن النوع 

سباب االختالف بین الذكر واالنثى كأبرز معالم بمنطقة الدراسة ، فضال عن معرفة أفي المجتمع المتمثل 
بھ ھ وتطوره وطبیعة النظام السائد ذا یتطلب فھم المجتمع وكیفیة نشوئاالختالف في النوع االجتماعي ، وھ

تماعیة والتي اجتمع على خرى من خالل فھم المحددات التنظیمیة للحیاة االجن المجتمعات األوالذي یمیزه ع
ولمعرفة حجم  فراد المجتمع مع وجود بعض التباینات بین فرد وآخر وفئة وأخرى وبیئة وأخرىتطبیقھا أ

مجتمع الدراسة أھمیة عناصر الضبط االجتماعي ینبغى اوال معرفة المجتمع بشكل عام والمجتمع العراقي و
  . بشكل خاص 

  المجتمع : اوال 

نظمة والقوانین دة ، وتوحد بینھم األھو تلك الجماعة من الناس الذین یعیشون في ارض واح: المجتمع 
، ویمكن استعمال كلمة مجتمع لتعني الشبكة  )١(والتقالید واآلداب والعادات ویعیشون حیاة اجتماعیة واحدة 

  .)٢(المعقدة من العالقات االجتماعیة التي قام االنسان بتنظیمھا ورسم معالمھا 

یسلك سلوكا معینا ، وعندما ن یتعلم بشكل منظم فاإلنسان عندما یرید أ تسیر الحیاة االجتماعیة في كل مجتمع
و اقتصادي معین یسلك سلوك معین ایضا شأن سیاسي أیكون لھ ن أ وأن یحسن من مكانتھ االجتماعیة یرید أ

ھ اَ من بنائصولھ ویعتمده لیصبح جزءي الذي یقوم بھ الشخص یتصرف على أ، وھذا السلوك االجتماع
سرة ، ومختلف مؤسسات شئة االجتماعیة التي تقوم بھا األالفكري والنفسي عن طریق عملیة التربیة او التن

السابق یخضع لمجموعة من الضوابط أو القواعد ، وعندما یسلك االنسان نماذج السلوك  التربیة في المجتمع
تاریخ المشترك مثل نواع االتفاق تحدث تلقائیا نتیجة للوبعض أ بناء المجتمع ،أو المعاییر المتفق علیھا بین أ

مالم یشبع حاجات  ن یستمر في الوجودیمكن لمجتمع أنھ ال قواعد العزاء أو التھاني ، ومن المعروف أ
ن النظام االجتماعي مجموعة من النماذج أ ج من ذلك، ونستنت )٣(االنسان البیولوجیة والنفسیة واالجتماعیة 

السلوكیة والعالقات المتفق علیھا والتي تخضع لمجموعة من القواعد والمعاییر الجماعیة ، والتي تواجھ 
یة نظم اجتماعیة یتضمن كل منھا قواعد ومعاییر معینھ سرة والملكات االنسان االساسیة فالزواج واألحاج

َ ان یتبعھا االشخاص الذین یدخلون أتحدد نوع السلوك والتصرفات التي یجب  في ذلك النظام وغالبا ما  طرافا
ن كانت ھناك بعض النظم التي ض النظر عن األفراد وإجتمع كلھ بغتنطبق ھذه القواعد والمعاییر على الم

و الحضر او یخضع لھا فئة معینة كالمرأة ، وتحمل ھذه القواعد معینة في المجتمع ، كالریف أناطق تسود م
  .و للفئة الواحدة أ خاصیة العمومیة بالنسبة للمجتمع المحلي

كثر من أي عامل آخر ، بكل ما یترتب علیھ ي یشكل االختالف بین الذكورة واألنوثة أالمجتمع ھو الذ نَّ إ
والفقر والحریة والعبودیة ، وما خرى بسبب االنتماء العقائدي والغنى ھر االختالف األذا التشكیل من مظاھ
ع بین مستوى الرجل والمرأة یعود ن التفاوت الحاصل في الواقإلیھا من الفروق بین البشر قدیما وحدیثا ، إ

لذلك أصبحت أدنى من  والسیاسیة على مدى التأریخن المرأة ابتعدت عن التجربة الثقافیة واالجتماعیة إلى أ
لى عناصر موجودة داخل اسا بالرجل وال یعود النقص فیھا إصبحت توصف بالنقص قیالرجل ثقافیا وأ

                                                
  .  ٥، ص ١٩٨٧محمد عبد الجبار ، المجتمع ، دار االضواء ، بیروت ، (١)

 . ٢٦٢احسان محمد الحسن ، ص: دینكن متشل ، معجم علم االجتماع ، ترجمة )(٢

 . ٥٣، ص ٢٠٠٧، بناء المجتمع االسالمي ونظمھ ، دار الھالل ، بیروت ،  نبیل السمالوطي)(٣
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٤٤ 

تكوین شخصیتھا لذلك عندما اطلقت حریتھا في ممارسة تجربتھا الحیاتیة بشكل فعلي استطاعت ان تبدع 
  )١(وان تتفوق على الرجل في بعض المیادین 

وحده بھذا الدور ویتضح ذلك في تفضیل جنس على آخر من فعل الطبیعة واصل الخلقة وال یقوم المجتمع ل
وتجسیما لإلرادة االلھیة ، وضمانا لتوازن المجتمع وحسن سیره في ظروف معینة وتبنى من الفروق 

من الجنسین الفیزیولوجیة نتائج قد تتعلق بالتربیة والتنشئة ، او باألدوار االجتماعیة او بالنظرة الى قیمة كل 
بشكل مختلف ، ونظرا الى ان المجتمع یقوم على وجود االفراد لذا فأن االختالف بین الجنسین یمثل النواة 
المركزیة او الطراز ، في حین ان بقیة مظاھر االختالف نحو االختالف اللوني والعرقي والدیني واالختالف 

والتي قد تنشأ معزولة عن تالف بشكل عام ، الطبقي ، وغیرھا اعتبرت اصنافا فرعیة منطویة تحت االخ
َ بعضبعضھا    )٢(لتكون ولیدة البیئة الثقافیة واالیدلوجیة والسیاق التاریخي االجتماعي  ا

دون من ن یفھم ھذه الطبیعة لبشریة ، ومن الصعب على االنسان أھناك محاور رئیسة تدور حولھا الطبیعة ا
مجموعة الصفات ( تماعیة والعقل والفرد، والمقصود بالشخصیة فھم المحاور، والتي تتمثل بالشخصیة االج

وین شخصیاتھم ، ومن النادر التي یتمیز بھا كل فرد من البشر عن اآلخر ، ویختلف البشر علمیا في تك
من االختالف وھذا  تاما ، والبد ان یكون بینھما شیئٌ اثنین من البشر یتشابھان في شخصیتھما تشابھا  وجود

یلة التفاعل بین عوامل البیئة االجتماعیة والظروف التي ینشأ فیھا االنسان من الجھة االخرى ینتج من حص
االنسان الفرد لیس لھ  المجتمع یعطي الفرد وجوده الحقیقي ویضفي علیھ مقومات شخصیتھ ، ألنَّ  و،  )٣(

ذلك یعیش الفرد بداخل المجتمع وتحكمھ معاییر معینھ تدعى المعاییر على وفق ، و )٤(وجود في الكون 
االجتماعیة والتي تتمثل بالتوقعات السلوكیة واالنماط التي تتشكل لتحكم الجماعة وھي دلیل غیر رسمي 
لتقرر ما ھو صحیح او خاطئ  كالعرف والدین ، وھي یمكن ان تكون واضحة او ضمنیة ومن یحاول ان 

اكثر ما یخفف ھو االستبعاد من الجماعة ، وتوصف  أذمعاییر یعرض نفسھ للعقوبة االجتماعیة یتمرد على ال
المعاییر بانھا قوانین السلوك والعادات التي تنسق تفاعل الفرد مع االخرین وھي تختلف وتتطور من وقت 

كبار ویستجیب لھا منبوذا لل وما یعَد مقبوال لألطفال قد یعدَ آلخر ومن جماعة ألخرى ومن طبقة ألخرى 
  .العقل البشري بشكل یتناسب مع ھویتھ التي شكلھا المجتمع  

نظمة تحدید السلوك المجتمعي اشتركت جمیعھا في تكوین شخصیة المجتمع ، وھي الشمولیة في أ نَّ إ
تبطة بالمكان ، وقد وضعت بكل جزئیاتھا الخاصة والعامة لضمان المحافظة على الوحدة المجتمعیة المر

 معات االخرى المجاورة ، وال یخلوفراد المجتمع لتأثرھم بالمجتعلى وفق تطور أنظمة زمانیا ور ھذه األتتط
فراده وذلك لتفضیلھم نمط حیاة واسلوب معیشة الجتماعیة نظرا لوجود تباین بین أأي مجتمع من المشكالت ا

تي یعیشون بھا ، فضال عن التباین وایمانھم بمحدد سلوكي دون آخر كمنظم للحیاة االجتماعیة في البیئة ال
برز المشكالت الموجودة في المجتمع وذلك وتعد مشكلة النوع االجتماعي من أ بین االفراد فكریا وثقافیا ،

  .ألنھا مشكلة نصف المجتمع تماما 

  

  

                                                
  ٤٩، ص ١٩٩٧الطبعة الثالثة ،  ، سھام حمیة ، دنیا المرأة ، دار الكویت ، الكویت(١)

  . ١٠، ص ٢٠٠٧آمال قرامي ، االختالف في الثقافة العربیة االسالمیة ـ دراسة جندریة ، المدار االسالمي ، لیبیا ، )(٢

 .  ٣٣، ص ١٩٩٦سعد البزاز ، د علي الوردي في الطبیعة البشریة ، االھلیة للنشر والتوزیع ، االردن ، (٣)
 . ١٢٦، الجزء الثاني ، ص ٢٠٠٦مصطفى الخشاب ، علم االجتماع ومدارسھ ، المكتبة االنجلو مصریة ، القاھرة ، (٤)
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٤٥ 

  :أ ـ المجتمع العراقي 

ت الطبیعیة المناسبة لوجوده تعود بدایة المجتمع العراقي الى عصور قدیمة وذلك ألرتباط االنسان بالمقوما
ھذا وجود كانت المجتمعات تقوم على ضفاف االنھار واالراضي السھلیة وما یؤكد على  أذبالمكان ، 

تطور المجتمع العراقي عبر التأریخ نتیجة لتغیر الظروف التي مرت بھ حضارة وادي الرافدین ، لقد 
ن كل من االحتالل والغزو واالستعمار ابان فإ وكذلك، وتحول الى مجتمع یسوده دین االسالم بشكل عام 

في التأثیر على المجتمع العراقي بشكل كبیر  أثرٌ الوجود المغولي والعثماني والبریطاني في العراق كان لھ 
منھا تراجع المستوى الثقافي والفكري في عھد المغول بسبب احراق المكتبات واھمال الحركة العلمیة 

بان الحكم العثماني بسبب استنزاف الموارد وفرض الضرائب وكذلك اتباع وتردي الوضع االقتصادي ا
سیاسة التتریك ، فضال عن التدھور في كافة االصعدة اثناء االستعمار البریطاني ، ووصوال الى الوقت 

  .الحالي فقد أدت كل ھذه الظروف والمتغیرات دورا كبیرا في تكوین شخصیة المجتمع العراقي 

االجتماعیة التي تحدث في التنظیم االجتماعي تشتمل على تغیرات في القیم االجتماعیة والنظام  ان التغیرات
  :)١(االجتماعي وھي تعمل في ثالث میادین تتمثل بما یلي 

  المیدان السیاسي .  ١

  المیدان االقتصادي واالنتاجي .  ٢

  المیدان االجتماعي.  ٣

لتي مرت على المجتمع العراقي مرت بھذه المیادین الثالث مما ن التغیرات االجتماعیة اووفقا لما سبق فأ
  .یدعم تغیرھا وتشكلھا بالكیفیة التي ھي علیھا في الوقت الحالي 

  

  :ب ـ مجتمع منطقة الدراسة 

وھو جزء من قضیتھا ونواحیھا أحافظة النجف الذین یقطنون في یتمثل مجتمع منطقة الدراسة في سكان م
نطقة الدراسة ظرا للخصوصیة الدینیة التي تتمتع بھا منبنیویة انھ یمتلك خصوصیة ال قي إالمجتمع العرا

ساس في وجود المدینة والتي تعد ي طالب علیھ السالم وھو السبب األبوذلك لوجود مرقد اإلمام علي بن أ
رس الدینیة ن منطقة الدراسة تمثل مركزا للمذھب الشیعي لوجود المداالمدن الدینیة النشأة ، فضال عن أمن 

الفكریة لما تتمیز بھا الفقھیة بھا مما جعلھا مقصدا للزائرین وطلبة العلم ، ونتیجة لذلك نشطت بھا الحركة 
صبحت من ركة االقتصادیة ونشاط سوق العمل أالح لنشاطمن التنوع االجتماعي و الموطن الثقافي ، ونظراَ 

، فضال عن أنھا المناطق الجاذبة للعمالة المحلیة من المناطق المجاورة وخاصة في البیئة الحضریة 
لم تستھدف عسكریا لخصوصیتھا  ألنھالكثیر من السكان ابان الحرب العراقیة االیرانیة  صبحت مالذاَ أ

الدراسة اتسمت بالتنوع في كل ذلك یمكن مالحظة ان البیئة الحضریة في منطقة على وفق الدینیة ، و
  . الخلفیات الثقافیة واالجتماعیة للسكان اما البیئة الریفیة فقد حافظت على وضعھا ضمن منطقة الدراسة 

  

                                                
  .  ١٧٨، ص ١٩٩٥الجامعیة ، االسكندریة ، محمد عاطف غیث ، قاموس علم االجتماع ، دار المعرفة (١)
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٤٦ 

  المحددات التنظیمیة لمجتمع منطقة الدراسة عناصر الضبط االجتماعي و: ثانیا 

اما التزامھم بالعرف فھو یضمن لھم البقاء حقوقھم في الحیاة المدنیة لضمان یلتزم االفراد بالقانون المدني 
في مكانتھم االجتماعیة اما االلتزام الدیني فھو ینظم العالقات المجتمعیة من خالل انتماء الفرد الیھ ، ویعمل 

في المجتمع ویقدم الحلول المناسبة  اعي السائد بشكل متزامن او متتالٍ كل من القانون والدین والعرف االجتم
ظم الحیاة المجتمعیة واالمثلة على ذلك كثیرة منھا الزواج كحالة اجتماعیة یقره القانون للمشكالت وین

بالمحكمة ویوثقھ ، ویشرعھ الدین ویحققھ ، ویظھره العرف ویثبتھ ، لذا فھو یمر بھذه الحاالت الثالث بشكل 
ت الھویة جمیعا تشكلتراتبي في منطقة الدراسة وال یقل أي من ھذه المحددات اھمیة عن االخر وبفضلھا 

حدده المحددات المنظمة لسلوك الفرد والمجتمع ، یتباین ما یحتویھ وتلشخصیة الفرد والمجتمع على وفق 
دة النمط عمل كل من القانون والدین والعرف مكانیا بین بیئة واخرى وبداخل البیئة الواحدة تبعا لسیا

وھذا یتناسب طردیا  ن آخر او ترجیح محدد على غیرهمحدد دوفراد فكریا باالجتماعي في البیئة وایمان األ
  .وإدراكھمع مدى فھم كل محدد سلوكي 

اده في الحقوق والواجبات ان القواسم االجتماعیة والثقافیة واالثنیة التي تجمع أفراد المجتمع تساوي افر
ع من ، وفي أي مجتمالمنافع والمصالح والمشاركة السیاسیة التي ھي حق عام لكل فرد من افراد المجتمع و

اكثر من كونھ ) ریفي وحضري ( انتماء عائلي او قبلي او دیني او بیئي  المجتمعات یرى الفرد نفسھ ذا
َ منتمی ، ویمثل الجانب الدیني  )١(الى وطن معین ، وال یمكن لألنسان ان یرى نفسھ بعیدا عن العقائد الدینیة  ا

مما لدراسة دیني ان اصل نشوء منطقة ا أذفي منطقة الدراسة مؤثرا فاعال في تكوین شخصیة المجتمع 
ماً من مراكز مھ عن كون منطقة الدراسة تمثل في الوقت الحالي مركزاً  اضفى علیھ الطابع الدیني فضالَ 

 و نسان وتكوینھ الدینيشكل واضح ، وارتبط بوجود اإلدین بسالم ، لذا یظھر تأثیر الالمذھب الشیعي في اإل
عن وجود التشریعات القانونیة في منطقة  فراد في المجتمع فضالَ عرف االجتماعي الذي یتعامل بھ األال

  .الدراسة 

  

  أ ـ العرف االجتماعي السائد

االس#تنكار ف#راد ف#ي المجتم#ع اذا انتھك#ت فأنھ#ا ھ#ي ق#وانین اجتماعی#ة تح#دد س#لوك األع#راف والعرف جم#ع أ
اَ للجمی#ع ، والع#رف یقت#رب یكون ھ#ذا الس#لوك ش#ائع أذجزء من تفكیر المجتمع بھي و وحتى العقاب احیانا َ 

، و یمث##########ل  )٢(المحرم##########ات مث##########ل القت##########ل وھ##########ي لیس##########ت ق##########وانین مكتوب##########ة م##########ن مفھ##########وم
لمقاییسالمتفقعلیھاأوالمنصوصعلیھاأوالمقبولةبشكلعامالعرفمجموعةمنالمعاییرأوالمفاھیمأوالمعاییراالجتماعیةأوا

ا الع#ادة فھ#ي َم#حدوث ، والعرف یحمل بین جنبیھ األل#زام واالط#راد أ،والتیكثیًراماتأتیفیصورةعادة متكررة ال
ذا اتفق علیھا صراحة  إّال اما العادة فال تطبق إ،  فرادمن ذلك وان قواعد العرف ملزمة وإن  جھلھا األ خالیھ

ذا تمسك الشخص بھا والدلیل ان أ الَ ق المحكمة العرف من تلقاء نفسھا أما العادة فال تطبق إوتطب، نا و ضمأ
لع#رف خاض#عا یك#ون الخط#أ ف#ي ا أذالفرد ال یلزم ألثبات العرف ولكنھ یل#زم بإقام#ة ال#دلیل عل#ى حك#م الع#ادة 

ص القاض#ي وق#د یلغ#ي الع#رف م#ا الع#ادة فھ#ي واقع#ة یك#ون النظ#ر فیھ#ا م#ن اختص#المراقبة محكم#ة ال#نقض أ

                                                
  .  ١٢، ص ١٩٩٩أمین معلوف ، الھویات القاتلة ، دار الجندي ، دمشق ، )(١
  /http://ar.m.wikipedia.org/wiki:الموسوعة الحرة ، العرف االجتماعي ، مقال منشور في شبكة االنترنت على الموقع االلكتروني )(٢

http://ar.m.wikipedia.org/wiki
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٤٧ 

ف#راد الجماعی#ة تثبتھ#ا ل#ى ع#رف اذا م#ا كان#ت إرادة األالقانون ولیس للعادة مثل ھذه القدرة وقد تنقلب الع#ادة ا
)١( .  

م التخلي فراد المجتمع ال یمكنھكافة أ نَّ أ الَ التعلیمیة واالجتماعیة لألنسان إ وعلى الرغم من تباین المستویات
وحتى إن ك#ان عل#ى  ال یفھم المثل العلیا التي جاء بھا الفالسفة ، قد االنسان نَّ السائد ، إذ إعن وضع العرف 

  )٢(انما ھو یجري في سلوكھ على نمط ما یحترمھ المجتمع علیھ  درایة بھا

  
  شروط العرف في القانونـ  ١

للنظام واآلداب  وینبع من حاجات المجتمع ویتطور بتطور عادات  یكون عاما قدیما ثابتا غیر مخالفٍ ان 
فیلغى ویغیر تبعا لحاجة المجتمع ، وقد یعمل العرف على مساعدة القانون  ه وثقافتھ وسیاستھوتقالیدالمجتمع 

  .من خالل سد النقص الحاصل في القوانین ألنھا ال تعطي مجمل الحاجات البشریة 

  

  عیوب العرفـ  ٢

ه غیر مُ بعضلمجمل اجزاء المجتمع فقد یرفضھ قواعده غیر واضحة قد تكون  ویتمیز  ،لھ  لزمھم ویعدَّ
العرف بصعوبة التخلص منھ ومن قیوده وذلك ال یشابھ ما ھو الحال علیھ في النص القانوني الذي یمكن 

  .الغاؤه بسھولھ 

َ ض#عاخشكل متالحق ، فیجع#ل االنس#ان ستمراریتھ في المجتمع بومن عیوب العرف االجتماعي ا ف#ي حیات#ھ  ا
وھو ما یمكن ان نسمیھ بالتنویم االجتماعي ) التنویم المغناطیسي ( االجتماعیة لتنویم یشبھ في بعض الوجوه 

ف#ي مختل#ف ش#ؤون العقائ#د والق#یم واالعتب#ارات  ت#أثیراَ ، فالمجتمع یس#لط عل#ى االنس#ان من#ذ طفولت#ھ الب#اكرة 
ل االنسان یصعب الخروج منھا ، وھذا ھو ما جع یضع تفكیر االنسان في قوالب معینةذلك االجتماعیة وھو ب

ینطب#ع تفكی#ره غالب#ا بم#ا ف#ي تل#ك البیئ#ة م#ن عقائ#د دینی#ة ومی#ول سیاس#یة واتجاھ#ات  الذي نشأ في بیئة معین#ة
ی#دري ان#ھ ف#ي الحقیق#ة عاطفیة وما شابھ ذلك ، فھو یظن انھ اتخذ تلك العقائد والمیول بأرادت#ھ واختی#اره وال 

  . )٣(صنیعة بیئتھ االجتماعیة ، ولو انھ نشأ في بیئة أخرى لكان تفكیره على نمط آخر 

  

  التشریع العرفيــ  ٣

توازن مجتمعي معین لذا  فراد و إلیجادلى اختالفھا وجدت لتنظیم سلوك األان قضایا التشریع  القانونیة ع
یالحظ ان بین القوانین الوضعیة والشرعیة فیتم  وعند الموازنةساسي الذي یقوم المجتمع فھي ُتعدَّ العامل األ

فقد وجد القانون في شریعة حمورابي وكذلك ترافق مع االدیان بمجملھا  منذ نشوؤھا ویمكن  كلیھما قدیم
ن الوضعي انوالقفي حین یختص تمییز ومالحظة ان اغلب القوانین الشرعیة  تخاطب المجتمع بشكل عام 

كثر تفصیال ویكمن الفارق الكبیر بینھما بأن التشریع الوضعي لیس لھ عالقة بضمیر بالحاالت بشكل أ

                                                
  . ٥٦، ص ٢٠٠٦بین الشریعة والقانون ، المركز العالمي للدراسات االسالمیة ، طھران ،  نذیر الحسني ، نظریة العرف)(١
  .  ١٧، ص ٢٠٠٧علي الوردي ، االخالق والضائع من الموارد الخلقیة ، بغداد ، دار الوراق للنشر ، )(٢
 . ٦، ص ١٩٩٢شر والتوزیع ، طھران ، علي الوردي ، لمحات اجتماعیة من تاریخ العراق الحدیث ، الجزء األول ، أمیر قم للن)(٣
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٤٨ 

االنسان وعباداتھ ومعتقداتھ بل یھتم فقط بأمور المعامالت والشؤون االجتماعیة باإلضافة الى اختالف طبیعة 
وضح یعمل القانون الشرعي بشكل أ أذة ثیرالعقوبة ونوعھا وزمانھا  ویقدم الشرع على العرف في موارد ك

لشرعي أكثر من من القانون العرفي فضال عن  االتفاق بشكل عام ضمن شرائح المجتمع على القانون ا
  .)١(عراف قانون األ

وقدتتحوألنواعمعینةمنالقواعدأوالعاداتإلىقانون،وربمایتمإدخالتشریعتنظیمیلصیاغةأوإنفاذالُعرففیالبیئةاالجتماعیة 
َ منالعاداتكالطریقةالتییرحببھاالناسببعضھمبعض" القانونغیرالمكتوب" ربمایحتفظالُعرفبطابعو ، ، او ا

  .المصافحةباألیدي

ان العرف االجتماعي في منطقة الدراسة ھو جزء من العرف االجتماعي السائد لدى الفرد العربي وال#ذي ال 
ن##ھ یمك##ن تمیی##ز بع##ض الفروق##ات ف##ي ع##رف یختل#ف بش##كل كبی##ر ف##ي الع##راق ع##ن بقی##ة ال##دول المج##اورة اال ا

اختص بھا دون غیره خالل ال#زمن ، ان الع#رف ذي تكون نتیجة لتضافر ظروف معینة المجتمع العراقي وال
العراقي نابع من العرف الشرقي قبل االسالم وبعده وقد كان موجودا وبقي حتى وقتنا الحالي وھو یعود ال#ى 

ھ#ا والت#ي كان#ت ت#نظم نم#ط الحی#اة االجتماعی#ة ، فض#ال ع#ن الممارس#ات سیادة االنظم#ة القبلی#ة المتع#ارف علی
المتوارث##ة والدخیل##ة عل##ى المجتم##ع والت##ي تحول##ت ف##ي م##ا بع##د ال##ى اع##راف نظ##را لكث##رة م##ن یتعام##ل بھ##ا ف##ي 

كع#رف اجتم#اعي س#ائد  ف الت#ي یتعام#ل بھ#ا مجتم#ع البادی#ةع#راكان وأد البنات في السابق م#ن األ المجتمع ،
بین القبائل م#ن خ#الل القض#اء عل#ى س#بب الع#ار المتمث#ل بس#بي النس#اء ف#ي ذل#ك الوق#ت ، وتط#ور  یمنع العار

  .العرف السائد نتیجة لتغیرات منھا الدین االسالمي وتعالیمھ 

العرف في منطقة الدراسة عن العرف السائد في المجتمع العراقي رغم وجود بعض الفروقات بین ال یختلف 
  : ما یأتين ابرز اشكال التمییز بالعرف في النوع االجتماعي مكان وآخر في العراق وم

الزام المرأة عرفیا بالقیام بأدوار محددة یقتصر علیھا وجودھا داخ#ل المن#زل وھ#ي غی#ر ملزم#ة بھ#ا م#ن .  ١
الناحی##ة الدینی##ة مث##ال ذل##ك قض##یة الرض##اعة ألوالدھ##ا فھ##ي تس##توجب األج##ر علیھ##ا عل##ى وف##ق تع##الیم ال##دین 

كذلك خدمة جمیع من في المنزل على الرغم م#ن أن التش#ریعات ال تلزمھ#ا ب#ذلك دون مش#اركة االسالمي ، و
  .االفراد 

عل#ى ذل#ك كم#ا ف#ي الح#دیث  ال#دینُ یح#ث عدم التحاق عدد كبیر من النساء في التعلیم ومؤسساتھ في حین .  ٢
لزامی#ة التعل#یم ض#من ، فضال ع#ن وج#ود ق#انون إ )٢()طلب العلم فریضة على كل مسلم ومسلمة : (  النبوي 

  .التشریعات القانونیة 

وھ#و ت#زویج ك#ل رج#ل ) كصةبكصة ( وجود ما یسمى زواج الشغار او البدل او ما یعرف في المجتمع .  ٣
اختھ بدال من دفع مھر زوجت#ھ ، وبھ#ذا امتھ#ان لحق#وق الم#رأة ومنعھ#ا ح#ق المھ#ر ال#ذي منحھ#ا ای#اه التش#ریع 

  .الدیني 

ممارسة الضغوط التي تمنع المرأة من العمل لیالَ عل#ى ال#رغم م#ن ع#دم وج#ود مس#وغ  ق#انوني او دین#ي .  ٤
  .یمنع ذلك

                                                
  . ٢١٤نذیر الحسني ، نظریة العرف بین الشریعة والقانون ، مصدر سابق  ، ص(١)
.  )١٨٣/ص(لباغندي في األمالي ا، كما اخرجھ  وصححھ األلباني في صحیح سنن ابن ماجة)  ٢٢٠( واه ابن ماجة من حدیث أنس ْبِن َماِلٍك ر)(٢

 .٥٤د الرحمن السیوطي ، الجامع الصغیر في احادیث البشیر النذیر ، الجزء الثاني ، صوورد ھذا الحدیث عند عب
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٤٩ 

ال  ال#رغم م#ن ع#دم ج#واز ذل#ك قانون#ا وھ#و ف#ي التش#ریع سري والضرب المبرح علىممارسة العنف األ.  ٥
  *یتعدى الضرب بالسواك او طرف الثوب 

رات العلیا او ندرة ذلك مقارن#ة بالرج#ل ف#ي المؤسس#ات المختلف#ة عل#ى ال#رغم عدم وجود المرأة في االدا.  ٦
  .من عدم وجود مسوغ قانوني او دیني یمنع من ذلك 

ترك#ز سوء تطبیق الوصایة والتحكم بأرتباط المرأة وزواجھا على الرغم من ان شروط التش#ریع ال#دیني .  ٧
ع#رف اجتم#اعي یقتض#ي ب#زواج اب#ن الع#م م#ن ابن#ة  یخ#الف ھ#ذا التش#ریع ح#ین على سالمة الدین والخلق في 

رب#ط قیم#ة الم#رأة مادی#ا ب#المھر المرتف#ع مم#ا  عمھ ولھ الحق في منع غیره من التقدم لھا ، فضال عن محاولة
  )١(یسبب العزوف عن الزواج منھا 

  .في بعض الممارسات العرفیة ) الفصل ( تزویج المرأة كبدل دفع دیة القتل او ما یدعى .  ٨

  

قد یحدث تداخل ما بین العرف والدین ینتج عنھ الحاق العرف بالدین نظرا لسیادتھ في المجتمع لفترة طویل#ة 
وقربھ من غرض دیني معین ، كما ان ھناك محاوالت عدیدة لربط العرف بالقانون ، وحینما تتم ھذه المقابلة 

منطقة الدراس#ة ، أي الت#ي ل#دیھا قواع#د  فأن ھناك تفرقة بشكل عام بین المجتمعات التي لدیھا قانون كمجتمع
محددا ، والمجتمع#ات الت#ي یخض#ع  بھا تفرض بمقتضاھا عقابا و جزاء صادرة من سلطة واضحة ومعترف

، وان االمتث#ال للع#رف  ی#تم  )٢(فیھا السلوك لمعاییر تقلیدیة طابعھ#ا الع#ام ھ#و القب#ول ول#یس الج#زاء او القھ#ر
  .عرفیة في المكان لظروف العلى وفق ابطریقة مباشرة 

العراقیون بالرغم من اختالف المذھب الذي یدینون بھ ظ#اھرا ال یختلف#ون ف#ي الت#راث االجتم#اعي المس#یطر 
ھ#ل الری#ف ي الحی#اة ، وتتض#ح الق#یم ف#ي س#لوك أعلیھم أي في العادات والقیم والمفاھیم التي توجھ سلوكھم ف#

، ان ھ#ذه الق#یم ل#م  )٣(قدرت#ھ عل#ى الغ#زو والس#طو  وتتف#اخر بش#جاعة زوجھ#ا كانت المرأة  أذالى حد كبیر ، 
ھ#ل الم#دن وان كان#ت اق#ل وض#وحا بل كانت موجودة أیض#ا ب#ین أیقتصر وجودھا على سكان الریف وحدھم 

  . )٤(لدیھم

ة لن#وع االجتم#اعي ف#ي منطق#عل#ى وف#ق اكبی#ر ف#ي التمیی#ز  اثرٌ  ان للعرف االجتماعي السائد یتضح مما سبق
  .الدراسة 

  

  

  

  

                                                
: ما الضرب غیر المبرح ؟ قال  : قلت البن عباس: عن عطاء قال –دقیق وقصیر طولھ غالبا طول القلم  ھو فرع صغیر لنبات یكونوالسواك *

 ویحرم علیھ ضرب الوجھ والمقاتل ٢/٥٢٣الدر المنثور : وانظر  ٥/٦٨رواه ابن جریر . السواك وشبھھ یضربھا بھ 

 . ٢٩، ص ١٩٩٣، دار الضامري ، السیب ـ سلطنة عمان ، ) االسباب ، النتائج ، الحلول ( علي ھالل العبري ، العنوسة (١)

  .  ٨٣ص،  ٢٠١٠آمال عبد الحمید وآخرون ، علم االجتماع القانوني والضبط االجتماعي ، دار المسیرة ، عمان ، (٢)
  . ٥، ص ١٩٧١علي الوردي ، لمحات اجتماعیة من تاریخ الحدیث ، الجزء الثاني ، بغداد ، مطبعة االرشاد ، )(٣
 . ٦علي الوردي ، لمحات اجتماعیة من تاریخ الحدیث ، المصدر السابق ، ص)(٤
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٥٠ 

  ب ـ التشریعات القانونیة 

على الرغم من وجود القوانین في المدن القدیمة اال ان ھذا ال یعني انھا كانت منصفة تماما او انھا لم تكن 
لتمییز الطبقي او العرقي او التمییز حسب الجنس ، وقد كان القانون على وفق اتتعامل مع المجتمع 

االشوري یفرض الحجاب على نساء الطبقات العلیا من المجتمع فقوانین االشوریین تشیر الى ان الحجاب 
ولكنھ ) م .ق ( كان عادة للسیدات ذوات المكانة العالیة ، خاصة المتزوجات منھن وذلك في االلف االول

  . )١(ما على اإلماء والعاھرات وإذا لبسنھ وقعن تحت طائلة العقوبات الشدیدة كان محر

اول قانون تم العمل بھ في العالم   وھوبندا  ٢٨٣والذي یتضمن لى قانون  حمورابي في بابل أما بالنسبة إ
في الزواج مثال ذلك كان النظام العائلي الذي اقامھ ھذا القانون ینحصر ، لى حد ما  إفقد  كان منظما  

االحادي الذي تتخللھ عالقة غیر شرعیة  ، ویجب ان یكون للمرأة اوالد سواء كانت أمة او زوجة  
ومقبول وإذا كانت  رٍض وباإلمكان تطلیقھا اذا كانت ال تنجب شریطة اعادة المھر لھا اضافة الى تعویض مُ 

الزوجة  اوالدا وبموجب القانون تعد المرأة عاقرا وال ترغب بالطالق فیمكنھا ان تھب الزوج أمة تنجب لھ
الشرعیة راشدة وقادرة على ابرام االتفاقات والعقود وفي حال الترمل او ھجرة الزوج تتولى ھي سلطة 
 االب بالنسبة لألطفال ویمكنھا ان تتزوج ثانیا من الرجل الذي یقع علیھ اختیارھا اما الطالق كان مباحا تبعا

او بسبب فضاضة الزوج اآلثم ورعونتھ ، وكان حق الملكیة جماعیا وتشكل  لرضا الطرفین واتفاقھما
، كان الرجل وحده ھو المعني بالقانون قدیما حتى في المجال  )٢(المجموعة العائلیة حقیقة قانونیة كاملة 

الحكم ،كان   )٣(الدیني ، اذ كان للرجل  صالحیة القیام بالواجبات الدینیة بالنیابة عن االسرة  برمتھا 
ما في شؤون االخالقي على الرجل یختلف عن الحكم االخالقي على المرأة وكان ذلك نتیجة الزمة الختالفھ

المرأة فعقابھ االعدام  ت التي یمكن الصفح عنھا ، اما زنىالرجل كان یعد من النزوا الملكیة والوراثة فزنى
رق في الحكم المجتمعي وفقا للنوع البایلوجي ، ومن خالل االختالف في السبب والنتیجة یمكن تمییز الف )٤(

ال النوع االجتماعي على الرغم من أن حریات األفراد ودور االمة في الحوار وصناعة القرار ھي 
لة التمییز بین فئات المجتمع من ولذا یمكن اعتبار مشك )٥(المواضیع االكثر حساسیة واألكثر أثارة للجدل 

  .لمجتمع نفسھ ھم المشاكل التي یعاني منھا اأ

 أول اعالن عالمي لحقوق األنسان قانونیا حقوق جمیع الناس على اختالف الجنسیات واالصوللقد اعلن 
تمثل في وثیقة الثورة و قد جمیع الناس سواسیة في الحقوق الفردیة االصیلة  عدَّ والمجتمعات والبلدان والذي 

 ٣الفرنسیة الكبرى وقد ظھر االعالن الفرنسي لحقوق االنسان بعد ھدم الباستیل بشھر وثالثة عشر یوما في 
\ ٦( ١٧٩١\ ٩(.  

كان بدایة التنظیر لمعالم حقوق االنسان في العصر الحدیث متمثال في اول اعالن عالمي لحقوق االنسان 
اصة من االمم المتحدة استمرت ثالث سنوات لیقوم المجتمع الدولي والذي اجتمع على صیاغتھ لجنة خ

بأقرار الوثیقة والتوقیع على بنودھا وقد اعتمد ھذا االعالن ونشر على المأل بقرار الجمعیة العامة رقم 
یولد جمیع الناس أحرارا ( في المادة األولى منھ  جاء ١٩٤٨كانون االول عام  ١٠بتاریخ ) ٢١٧٠٠٠(

جدان ، وعلیھم ان یعاملوا بعضھم بعضا بروح وفي الكرامة والحقوق وھم قد وھبوا العقل والومتساوین 

                                                
 . ٩٨، دار الكتاب العربي ، صموسكانیستبنو ، الحضارة السامیة القدیمة ، ترجمة  السید یعقوب بابكر ، القاھرة )(١

 . ٥٠، ص ٢٠٠١ناي بنسادون ، حقوق المرأة منذ البدایة حتى ایامنا ، ترجمة وجیھ البعیني ،عویدات للنشر والطباعة ، بیروت ،(٢)
  .  ٨٣، ص ١٩٧٩بیتر مونیك ، ترجمة ھنریت عبودي ، المرأة عبر التأریخ ، بیروت ، دار الطلیعة ، الجزء االول ، (٣)
 .  ٣٢، ص ١٩٦١دیورانت ، قصة الحضارة ، ترجمة محمد بدران ، االدارة الثقافیة ، جامعة الدول العربیة ، الجزء الثالث ، (٤)
  ١٥، ص ٢٠١١مختار االسدي ، الحریات والحقوق ، دار الكتب العراقیة ، بیروت ، الطبعة الثانیة ، (٥)
 .  ١٢، ص ١٩٨٥و عبد هللا لحود ، حقوق االنسان الشخصیة والسیاسیة ، منشورات عویدات ، بیروت ، الطبعة الثانیة ،  جوزف مغیزل)(٦
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٥١ 

لكل انسان حق التمتع بجمیع الحقوق والحرایت (ن ھذا االعالن فقد جاء فیھا اما المادة الثانیة م) األخاء 
اللغة او الدین او جنس او المذكورة في ھذا االعالن دونما تمییز من أي نوع السیما العنصر او اللون او ال

،  )١() و أي وضع آخر المولد أو الرأي سیاسیا أو غیر سیاسي او األصل الوطني أو االجتماعي أو الثروة أ
التي تمثل الوضع القانوني لى جانب ھذا االعالن صدرت عدة مواثیق وأتفاقیات منظمة لحقوق المرأة وإ

  : المتمثل بما یلي 

  االتفاقیات الدولیة المنظمة لحقوق المرأة : اوال 

مم المتحدة كان ھناك بعض االتفاقیات الدولیة التي نصت على الحمایة القانونیة للنساء قبل انشاء منظمة األ
والتي تناولت التناقض في القوانین المحلیة المتعلقة بالزواج والطالق  ١٩٠٢مثال ذلك اتفاقیات الھاي عام 

 ١٩٣٣ــ  ١٩٢١ــ  ١٩١٠ــ  ١٩٠٤اصرین وكذلك االتفاقیات التي اعقبتھا في االعوام  والوصایة على الق
حول مكافحة االتجار بالنساء وصوال الى ما عملتھ االمم المتحدة على تثبیت حقوق المرأة في العدید من 

والذي نص  ١٩٤٧ن الصادر عام البیانات واالعالنات واالتفاقیات بدایة من االعالن العالمي لحقوق االنسا
لكل انسان حق التمتع بجمیع الحقوق والحریات الواردة في االعالن دونما تمییز من أي نوع وال  نَّ على أ

   ١٩٦٧، المادة الثانیة من االعالن العالمي لحقوق االنسان لعم  )٢(سیما التمییز بسبب الجنس

  وق المرأة االعالنات واالتفاقیات والتوصیات لألمم المتحدة والتي تناولت حق

  ١٩٥٠اتفاقیة الحقوق السیاسیة للمرأة .  ١

  ١٩٦٧اعالن القضاء على التمییز ضد المرأة عام . ٢

  )سیداو(  ١٩٧٩اتفاقیة حقوق المرأة . ٣

  ١٩٥٠اتفاقیة الحقوق السیاسیة للمرأة عام  ــ  ١

العامة في الدولة عام قرت حق المرأة بالتصویت والترشیح وتولي المناصب عقدت ھذه االتفاقیة التي أ
  :وتضمنت الحقوق االتیة ١٩٥٠

 دون أي تمییز من للنساء حق التصویت في جمیع االنتخابات  .١
قتراع العام المنشأ بمقتضى التشریع الوطني نتخاب جمیع الھیئات المنتخبة باالھلیة في اللنساء اال .٢

 دون أي تمییز من بشروط تساوي بین الرجل والمرأة 
من بتقلد المناصب العامة وممارسة جمیع الوظائف العامة بمقتضى التشریع الوطني للنساء االھلیة  .٣

 دون أي تمییز 
  

  

  

  

                                                
 . ١، ص ١٩٨٣حقوق االنسان ، مجموعة صكوك دولیة ، االمم المتحدة ، نیویورك ، (١)
  . ٨٠، ص ٢٠٠٩، شبل بدران ، التعلیم والمواطنة وحقوق االنسان ، مكتبة االسرة ، القاھرة (٢)



 عناصر الضبط االجتماعي       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل  الثالث                          

 

 
٥٢ 

  ١٩٦٧اعالن القضاء على التمییز ضد المرأة عام  ــ  ٢

  :تضمن ھذا االعالن ما یأتي 

اھانة للكرامة  یعد اجحافاّ وان التمییز ضد المرأة بأنكاره وتقییده تساویھا في الحقوق مع الرجل  .١
 .االنسانیة

تتخذ جمیع التدابیر المناسبة ضد المرأة ولتقریر الحمایة القانونیة لتساوي الرجل والمرأة في الحقوق  .٢
والتي تتمثل بتحقیق مبدأ تساوي الحقوق بالدستور وتصدیق الصكوك الدولیة الصادرة عن االمم 

 .نفیذھا على وجھ التمامالمتحدة والمتعلقة بالقضاء على التمییز ضد المرأة وت
 توعیة الرأى العام للقضاء على الممارسات العرفیة وغیر العرفیة القائمة على فكرة نقص المرأة  .٣
ضمان مساواة المرأة مع الرجل تشریعیا في االستفتاءات العامة والتصویت وتقلد المناصب في  .٤

 .جمیع الوظائف 
 .حتفاظ بھاضمان حق اكتساب الجنسیة واال .٥
المرأة في القانون المدني في حق التملك وأدارة الممتلكات وحیازة االموال والتصرف بھا مساواة  .٦

 ووراثتھا 
 حكام قوانین العقوبات التي تنطوي على التمییز ضد المرأة الغاء أ .٧
 .تخاذ التدابیر التشریعیة المناسبة لألتجار بالمرأة واستغالل بغائھا ا .٨
نواعھا تحاق بالمؤسسات التعلیمیة بجمیع أین الرجل والمرأة في االلاتخاذ التدابیر المناسبة للمساواة ب .٩

. 
اتخاذ التدابیر المناسبة في الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والتدریب المھني والعمل واختیار . ١٠

 .جرالجتماعیة واالجازات المدفوعة األالمھنھ والترقیة فیھا واالستحقاقات التقاعدیة والضمانات ا

  

  )سیداو (  ١٩٧٩أتفاقیة حقوق المرأة ــ  ٣

إن الدول األطراف في ھذه االتفاقیةعقدت العزم على تنفیذ المبادئ الواردة في إعالن القضاء على التمییز 
ضد المرأة، وعلى أن تتخذ، لھذا الغرض، التدابیر التي یتطلبھا القضاء على ھذا التمییز بجمیع أشكالھ 

 اً قرار)  ٣٠( ق المرأة وعدم امتھان كرامتھا وتضمنت ھذه االتفاقیة ضمان حقوومظاھرھقد اتفقت على 
  )٢( للمحافظة على المساواة في الحقوق والواجبات بین الرجل والمرأة في كل المجتمعات ، ینظر ملحق 

  

  :)منطقة الدراسة ( الوضع القانوني في العراق : ثانیا 

تشمل االحكام العامة جمیع فئات  أذیتمیز القانون العراقي بكل من االحكام الخاصة والعامة في الدستور 
خاصة تستند إلى  اً حكامألنھا احكام ثابتة ال تتغیر اال ان ھناك أبدون استثناء وطبقاتھ المجتمع العراقي 

قرھا الدستور العراقي بما التي أ ةلخصوصیة الذاتیعلى وفق اصناف المجتمع المتغیرات المختلفة بین أ
تشكلت أول لجنة إلعداد القانون المدني العراقي یتماشى مع المجتمع العراقي واالعراف والمواثیق الدولیة ، 

، وقد عھدت فیما بعد مھمة إكمال مشروع القانون المدني العراقي إلى لجنة من رجال  ١٩٣٦و  ١٩٣٣في 
یمتاز ھذا القانون الذي بدء العمل ،  فقط واصلت عملھا لمدة ثالثة أعوام أذ،  ١٩٤٣القانون في العراق عام 
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٥٣ 

بنجاحھ في الدمج بین أحكام الفقھ اإلسالمي والنصوص القانونیة المعمول بھا في الدول  ١٩٥٣بمواده عام 
ھا وجود كون ھذا القانون قانونا متقدما ومتمیزا ، إال أن ھذه الصفة ال تمنع عنمن رغم على الو. األوربیة 

إال أن إخفاق ھذا القانون ، في تحقیق  . ثغرات في ثنایا نصوصھ ، خاصة فیما یتعلق بحقوق المرأة العراقیة
من أھم  دَّ حقوق اإلنسان ، یع ومبادئمیثاق األمم المتحدة  مبادئالمساواة بین المرأة والرجل بما ینسجم مع 
دور األم في الوصایة على  ١٠٢فعلى سبیل المثال تنكر المادة  ،نقاط الضعف في مضمون القانون المذكور 

حقوق اإلنسان  مبادئأبنائھا ، ویحصر ھذا الحق في تمتع األب والجد بالوصایة وبشكل یتنافى كلیا مع 
  . والمواثیق واالتفاقیات الدولیة

كتب فیھ في اللغة ھو دفتر ت الدستور وان النص الذي یعتمد علیھ التشریع القانوني متمثل بالدستور العراقي 
( صل فارسي مركب من معنى اسماء الجند أو تجمع فیھ القواعد المأمور باتباعھا وھي كلمة معربة من أ

على في ي االصطالح الحدیث ھو القانون األبمعنى صاحب ، والدستور ف) ور ( بمعنى قاعدة و ) دست 
ھا وتضمن للمواطنین حقوقھم دولة ونظام الحكم فیالدولة والذي یضم مجموعة القواعد التي تحدد شكل ال

یضا ، ویكون الدستور عادة اً وباألفراد أبعضالعامة وعالقة القوانین ببعضھا ساسیة وتحدد السلطات األ
بشكل نص مكتوب كما في اغلب دول العالم غیر ان بعض الدول مثال بریطانیا ما زالت حتى الیوم تخضع 

  . )١(على في المملكة مثل القانون األھا لقواعد عرفیة تفي دستور

وفي ما یلي بعض القوانین العامة والخاصة المدرجة في الدستور العراقي والتي تمثل الوضع القانوني الذي  
  :یبین وضع المرأة الحقوقي ضمن الدستور 

بالحقوق  للمواطنین رجاال ونساء حق المشاركة والتمتع) : ٢٠(ول المادة الباب الثاني الفصل األ.  ١
  . السیاسیة بما فیھا حق التصویت واالنتخاب والترشیح

ن سرة وبخاصة الطفل والمرأة الضماتكفل الدولة للفرد واأل) : ٣٠(دة ول الماالباب الثاني الفصل األ.  ٢
  .ساسیة للعیش في حیاة كریمة تؤمن لھا الدخل المناسب والسكن المناسباالجتماعي والصحي والمقومات األ

ارة العبید والعبودیة وتج) السخرة ( یحرم العمل القسري : ثالثا  ٣٧لباب الثاني الفصل  الثاني المادة ا.  ٣
  .طفال واالتجار بالجنس واالتجار بالنساء واأل

یل للنساء التقل یھدف قانون االنتخابات تحقیق نسبة تمث: رابعا ) ٤٩(ول المادة الباب الثالث الفصل األ.  ٤
  . سنة  ١٨الیقل عمر المرأة الناخبة عن أذعضاء مجلس النواب الكلیة أ من نسبة% ٢٥عن 

  

  

  

  

  

                                                
  . ١٥، ص ٢٠١٠االردن ، ، عدلي السمري وآخرون ، علم االجتماع القانوني والضبط االجتماعي ، المسیرة للطبع والتوزیع ، الطبعة االولى )(١
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٥٤ 

  الدستور وحقوق االنسانـ  ١

  :ینص الدستور العراقي في ما یختص بحقوق االنسان على ما یلي 

بسبب الجنس او مام القانون دون تمییز العراقیون متساوون أ) : ١٤(لمادة ول االباب الثاني الفصل األ.  ١
و الوضع االقتصادي او أو اللون او الدین أو المذھب أو المعتقد او الرأي أ و االصلالعرق أو القومیة أ

  .االجتماعي 

  ) : ١٨(ول المادة الباب الثاني الفصل األ.  ٢

  .م عراقیة العراقي ھو كل من ولد ألب عراقي أو أ. أ 

  .ساس مواطنتھ الجنسیة العراقیة لكل عراقي وھي أ. ب 

  ستور وحق المرأة في العمل دالـ ٢

العمل ھو حق لكل العراقیین بما یضمن لھم حیاة كریمة كما اقر قانون ) : ٢٢(ول المادة الباب األ.  ١
العاملین المدنیین في الدولة المساواة بین المرأة والرجل في الحقوق والواجبات الوظیفیة واالجور والمرتبات 

كفل الدولة بین واجبات لتزام الدستوري بأن تصة بالمرأة تحقیقا لاللخابل ان القانون اقر بعض القواعد ا
  :سریة وعملھا بالمجتمع ومن ذلك ما یلي المرأة األ

تستحق الموظفة الحامل اجازة حمل ووالدة : المعدل ) ٢٤(من قانون الخدمة المدنیة رقم ) ٤٣(المادة . أ 
  .یوما وبراتب تام ) ٧٢(قبل الوضع وبعده امدھا 

شھر وبراتب تام وتعتبر االجازة أ)  ٦( ز لألم الموظفة التمتع بأجازة األمومة الخاصة والبالغة یجو.  ب
  .خدمة ألغراض قانون الخدمة المدنیة 

  حوال الشخصیة األقانون المرأة في ـ  ٣

كونھ  االنسان بأسرتھ وبالمجتمع ابتداًء منھي مجموعة القواعد التي تنظم عالقات : حوال الشخصیة األ
والنسب والوصیة والوقف  الزواج والطالق والنفقة والحضانة لى حین وفاتھ فھي تشملجنینا في بطن أمھ إ

  . )١(والمیراث 

حكام التي تحقق لھا االستقرار النفسي والعائلي لشخصیة الخاص بالمرأة على بعض األحوال اینص قانون األ
  :ویحفظ لھا كرامتھا من خالل القوانین االتیة 

  .و ادبي ق اذا لحقھا نتیجة ذلك ضرر مادي أللزوجة طلب التفری) :  ٤٠( المادة .  أ

  .حق بحضانة الطفل وتربیتھ األم أ) :  ٥٧(المادة . ب 

  .اذا طلق الزوج زوجتھ فلھا الحق بطلب النفقة ) : ٢٣(ـــ الفصل الثاني ـــ المادة  ١٨٨قانون . ج 

بدوره حقوق المرأة العراقیة ، ولم یرفع الغبن  ١٩٥٩لصادر عام ا) قانون األحوال الشخصیة ( لم یراع 
إال أن من التعدیالت لم تأت إلزالة الحیف عن الحقوق المھدورة . تعدیلھ عدة مرات  من رغمعلى العنھا ، 

                                                
  .  ٧، ص ٢٠٠٩، ، بغداد جمعة سعدون الربیعي ، المرشد الى اقامة الدعاوي الشرعیة وتطبیقاتھا العملیة ، المكتبة القانونیة ، الطبعة الثالثة )(١
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٥٥ 

حقوق اإلنسان واالتفاقیات  مبادئتأكید من رغم على ال. للمرأة العراقیة وقیمتھا اإلنسانیة في المجتمع 
وتشكل المادة الثالثة في القانون المذكور بتعدد الزوجات ، واألحكام الخاصة  . الدولیة العدیدة بھذا الشأن

فھذا الحق مكفول ومضمون . ستمرار الزوجیة من عدمھ ألحق المرأة في اختیار  واضحاً  إلغاءً ببیت الطاعة 
 . للزوج وحده

   
من من قانون األحوال الشخصیة للزوج عدم دفع النفقة للزوجة ،إذا تركت بیت الزوجیة  ٢٥كما تبیح المادة 

دون إذن الزوج ، وكذلك في حالة الحكم علیھا بسبب تھمة معینة ، أو عند امتناعھا من السفر مع زوجھا 
  . دون عذر شرعیمما یلغي تماما مبدأ المساواة بین الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات

  المرأة في القانون الجنائي 

داري على سجن شراف اإلاّإل  نَّ  عنصر نسوي كما أّال الیجوز أن یتولى تفتیش المرأة إ) :  ٨٠(المادة .  ١
  .النساء یعھد بھ الى السیدات دون الرجال احتراما لخصوصیة المرأة 

المرأة الحامل في الشھر السادس  حریةیجیز االدعاء العام تأجیل تنفیذ العقوبة  المقیدة ل) :  ٢٨٧(المادة .  ٢
على وفق قانون اشھر من الوضع وكذلك الحال بالنسبة للمرأة المحكوم علیھا باالعدام ةربعإلى ما بعد أ

  ١٩٧١لسنة ) ٢٣(صول المحاكمات الجزائیة رقم أ

قد حوصرت ل ةالنصوص القانونیة لقانون العقوبات العراقي من انتھاك صارخ لحقوق المرأة العراقی لم تخلُ 
المرأة العراقیة بالعدید من القرارات المجحفة والتي استھدفت إنسانیتھا في المجتمع العراقي ، الذي لم یشھد 

ما ومن اھم الثغرات  طوال الفترات السیاسیة التي مرت بالعراق نظیرا لھا في الظلم بأقسى صوره ونماذجھ
 :  یأتي

 وكانت العقوبات للطرف اآلخر  في حینمعاقبة المرأة الزانیة بأقسى العقوبات تصل إلى درجة القتل .  ١
لم یحم القانون المذكور . حمى القانون الرجل القاتل بدافع غسل العار بالسجن لمدة ال تتناسب مع جریمتھ

ار ، وبذلك یصبح من حق الزوج القاتل فقط لدواعي الشرف، بل منح أقارب المرأة حق قتلھا غسال للع
الزوج الثأر لشرفھ في وضع الزنا بینما لم یراع القانون المذكور مراعاة وضع المرأة عندما تضبط زوجھا 

  .متلبسا بنفس الوضع
ولعل ما ھو جدیر باإلشارة في ھذا . من قانون العقوبات حق الزوج في تأدیب زوجتھ  ٤١تبیح المادة  .  ٢

ن الزوجة واألوالد القاصرین في حاجتھم إلى التأدیب ، مھما كان عمرالزوجة القانون ، ھو مساواتھ بی
  .ومستواھا الثقافیوھو ما ینسف حالة المساواة بین الرجل والمرأة ، التي تؤكد علیھ القوانین المختلفة

  

  :  أتيالمرأة العراقیة بالدستور فھي كما یالمتعلقةباما القوانین االخرى  

  ١٩٨٧لسنة )  ٧١( رقم قانون العمل .  ١

   ١٩٨٠لسنة )  ٧٨( قانون رعایة القاصرین رقم .  ٢

   ١٩٨٠لستة )  ١٢٦( قانون الرعایة االجتماعیة رقم .  ٣

   ٤٣المعدل ، المادة )  ٢٤(قانون الخدمة المدنیة رقم .  ٤
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٥٦ 

  ١٩٧١لسنة )  ٢٣(صول المحاكمات الجزائیة رقم قانون أ.  ٥

، وھو ما تصبو إلیھ  ةتحقیق العدالة االجتماعیالزملمكانتھا في المجتمع ،  علىحقوق المرأة والتأكیدان 
یؤكد میثاق األمم المتحدة في دیباجتھ على ضرورة إیمان جمیع و  .جمیع الشرائع والنصوص القانونیة 

ولى وتنص المادة األ. الدول األعضاء بالحقوق األساسیة لإلنسان وتساوي الرجل والمرأة في كافة المجاالت 
من المیثاق ، أن ال تمییز بین الرجال والنساء بسبب الجنس أو اللغة أو الدین ، وتؤكد المادة ذاتھا ، على 

أكد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  و .ضرورة تعزیز احترام الحریات األساسیة لجمیع أفراد المجتمع 
یولدون أحرارا ومتساویین في حقوقھم  على مبدأ المساواة بین الجنسین ، وعلى أن جمیع أفراد المجتمع

بدورھا أكدت المؤتمرات الدولیة العدیدة التي تناولت موضوع حقوق المرأة ، على ضرورة   .اإلنسانیة
ي فالحقوق وتكافؤ الفرص دون أي تمییز بینھا وبین الرجل في من تمتعھا بحقوقھا كاملة غیر منقوصة 

  . العمل
ة بات من الضروري إلغاء كل القرارات المجحفة واإلنسانیة التي استھدفت كیان المرأ وعلى وفق ما سبق

  :ومنھا ودروھا في المجتمع العراقي 
إصدار قوانین وقرارات إلزالة اإلجحاف التي لحقت بالمرأة العراقیة ، وتعویض من تعرضت للتعذیب .  ١

 .النفسي أو الجسدي
ملة والحقیقیة بین الرجل والمرأة في العراق ، وفتح المجال أمام تسنمھا العمل على تحقیق المساواة الكا.  ٢

 .لمھام ومسؤولیات وظیفیة على كافة األصعدة
من خالل مبدأ تعدد الزوجات ، والعمل بما ینص علیھ قانون األحوال الشخصیة  تفعیل دور القانون في.  ٣

 في ھذا المجالموافقة المرأة االولى كشرط 
القانونی#ة الت#ي تمی#ز ب#ین الرج#ل والم#رأة ف#ي الع#راق ، وتع#دیلھا عل#ى  التش#ریعات نظر ف#ي كاف#ةإعادة ال . ٤

 . أس#################اس ع#################دم التمیی#################ز بینھم#################ا ف#################ي الحق#################وق والواجب#################ات
  .إیقاف كل أسالیب العنف ضد المرأة في المجتمع ، واتخاذ كافة السبل لرفع قیمتھا اإلنسانیة في المجتمع.  ٥
المجحفة بحق المرأة ، وإدانة ممارسات العنف ضدھا وانتھاك حقوقھا بعقوبات إلغاء كافة القوانین .  ٦

  .رادعة ، للتأكید على قیمتھا اإلنسانیة وتوفیر الحمایة الكافیة للمرأة ألداء دورھا في المجتمع داخل األسرة
قضایا تعدیل قانون األحوال الشخصیة بھدف رفع الغبن عنھا فیما یخص حضانة األطفال واإلرث و.  ٧

  .الزواج والطالق
في الحیاة االجتماعیة والوظیفیة والسیاسیة ، لتحقیق مساواتھا مع الرجل في جمیع  مشاركة المراة.  ٨

الحقوق والواجبات ، وضرورة تحریرھا من ضغوط التقالید واألعراف االجتماعیة التي تستھدف التقلیل من 
  .دورھا في عملیة البناء والتغییر والنماء في المجتمع

دون تحقیق من ال یمكن بناء العراق الجدید  اذ المرأة العراقیة  ع الغبن وإزالة الحیف عن حقوقرف.  ٩
 .المساواة الحقیقیة بین الرجل والمرأة من ناحیة الحقوق واالمتیازات
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٥٧ 

  :الدیانة السائدة في المجتمع :ثالثا 

الدین ھو عبارة عن ظاھرة انسانیة عالمیة لھا وجود في كل المجتمعات ، ویعد ضرورة من ضروریات 
المجتمع ، والعنصر الرئیس الذي ینبغي وضعھ في االعتبار لما لھ من دور مھم في الحیاة ، وقد وجد الدین 
منذ القدم وأتخذ اشكاال وانواعا متعددة وممارسات مختلفة تبعا الختالف الزمان والمكان ، وتبعا لتطور 

  .اجات االنسانیة المجتمعات من البسیطة الى المعقدة ، فالدین ظاھرة ثقافیة تلبي الح

ھ ممارسة شعائر وطقوس مقدسة ، واالعتقاد بقوى روحیة علیا ، وقد تكون ھذه نَ ویمكن تعریف الدین على أ
  )١(القوى احادیة او غیر احادیة 

كما عرف في المعجم الفلسفي على انھ مجموعة من المعتقدات والعبادات المقدسة والتي تؤمن بھا جماعة 
  )٢(معینة لسد حاجة الفرد والمجتمع على حد سواء اساسھ الوجدان وللعقل مجال فیھ 

شكالت الملحل بأنھ نظام من المعتقدات ، والممارسات یناضل من خاللھا الناس ( وقد عرفھ جون میلتون 
  )٣()االساسیة في حیاتھم 

مجموعة من الظواھر االعتقادیة والعلمیة التي تتصل (عرف الدین من وجھة نظر علم االجتماع على انھ  و
  . )٤()بالعالم المقدس او تنظم سلوك االنسان حیال ھذا العالم 

صنع عقیدتھم ، ویھذب ویرتبط مفھوم الدین بأنھ ھو من یحدد سلوك االفراد ، ویرسم اسلوب حیاتھم ، وی
نفوسھم ، وینظم شؤونھم العامة والخاصة ، ویكافح الظلم والعبودیة ویسعى الى ایصال الفرد الى السعادة 

  . )٥(والرفاھیة والفضیلة والكمال 

على الرغم من اختالف  االدیان اال انھا تتفق على كونھا عملیة تنظیمیة لسلوك االفراد تقترن بالمثل العلیا 
تالف مصادرھا وتھدف الى تنمیة الفرد روحیا وعملیا واخالقیا وان اختلفت طقوس دین عن آخر ، على اخ

ان العالقة الروحیة بین الفرد ومن یعبد ھي عالقة  روحیة خاصة ذات انعكاسات عامة تتسع لیتسم بھا 
علیھا بین افراده وقد  اً مجتمع معین یشترك افراده بالدین الواحد لتكون تعالیمھ سائدة في المجتمع متعارف

قضیھ  اختیاریھ للفرد  ألنھ تتباین استجابة االفراد والتزامھم بھذه التعالیم تبعا لمقدار تأثرھم بالدین نفسھ 
، یعّدھا مقوماً أخالقیاً أو ثقافیاً الفرد وسیلة لبلوغ غایة في بعض االحیان وقد  ّدھاویمثل حریة شخصیة یع

قدم االنساني في الخصائص االنسانیة وھو في واقع االمر یعني التقدم في والدین في جوھره دعوة الى الت
  .)٦(المجال االجتماعي وفي الوعي االجتماعي ، وفي السلوك االجتماعي 

مجتمع ، فالعاطفة الدینیة ف في حیاة الفرد والالجتماعیة وذلك لما یؤدیھ من وظائھم النظم ایعد الدین من أ
في مشاعر الفرد والمجتمع ، وألھمیة الدین في الحیاة االجتماعیة فقد اھتم  اً قوى العواطف تأثیرھي من أ

علماء االجتماع بدراسة ھذا النظام ویمثل  الدین االشكال االولیة لمختلف مظاھر النشاط االجتماعي التي 
لنظام الدیني ، ومن الوظائف االجتماعیة االساسیة ل )٧(كانت منبثقة ومطبوعة بالحیاة الدینیة ومصطلحاتھا 

                                                
 . ٣٥٣، ص ١٩٧٨احمد زكي بدوي ، مصطلحات العلوم االجتماعیة ، مكتبة لبنان ، لبنان ، )(١

  .  ٨٦، ص ١٩٧٩ابراھیم مدكور ، المعجم الفلسفي ، الھیئة العامة لشؤون المطابع االمیرالیة ، القاھرة ، (٢)
(٣)Th.p.Vanpaaren And H.J.W.Drijvers,Religion, Culture And Methodology , printed In The Metherlat, 

PARIS 1973,PP100.  
 .  ٩٩، ص ١٩٥٩احمد الخشاب ، االجتماع الدیني ، مكتبة القاھرة الحدیثة ، (٤)
 .  ٢٩٧، ص ١٩٩٩احسان محمد عبد الحسن ، موسوعة علم االجتماع ، الدار العربیة للموسوعات ، لبنان ، (٥)
 . ١١٧دین والحضارة االنسانیة ، مكتبة الشركة الجزائریة ، الجزائر ، بال تاریخ ، صمحمد البھي ، ال(٦)
  .  ٢٤٤، ص ١٩٧٧مصطفى الخشاب ، دراسة المجتمع ، المكتبة االنجلو مصریة ، )(٧
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٥٨ 

وبما أن الدین السائد في  .)١(عملیة توضیح الظواھر االنسانیة وتفسیرھا لحل أي تالبس یتعرض لھ الناس 
  . منطقة الدراسة ھو األسالم فسیتم اعتماده في التشریع الدیني للدراسة على وفق ذلك 

ابواب تشریعیة أخرى  وردت فيآیة ) ٧٠٠(آیة ضمن ) ٢٠٠(بلغ عدد آیات التشریع االجتماعي في القرآن 
، ضمن ھذه الداللة الرقمیة  )٢(ھذا العدد قلیال بالقیاس الى آیات القرآن الكریم والتي تعد ستة آالف آیة  ویبدو

یتضح الحیز المحدود الذي خصص للنصوص التنظیمیة في مقابل الكم المتعاظم من المبادئ والتوجیھات 
واالساس للقرآن الكریم ، اذ ان الخطاب اإللھي اعتمد لغة المساواة بین االخالقیة التي تشكل البناء العام 

الرجل والمرأة في باب التكلیف بالعبادات ، كما شمل افعالھا بالقدر نفسھ من الثواب والعقاب بحسب ما كسبا 
جزئیات واكتسبا ، ھذا یعبر عن نظرة شمولیة متوازنة تستھدف ارساء قاعدة كلیة تصلح للتأثیر في عموم ال

ھا التطبیقات الشرعیة استنادا الى الى االحكام التفصیلیة التي وتستبعد أي نوع من التفرقة قد ُتوجد الحیاتیة
  .ترتبط بالوقائع الماضیة والذھنیة المرافقة ألصحاب العالقة فیھا 

منظومة متكاملة القاعدة التي تستند الیھا  ّعدان النصوص الشرعیة الخاصة بالمرأة على اختالف مصادرھا تُ 
من السلوكیات والنظریات االجتماعیة في تحدید مكانة وشخصیة المرأة  واستحقاقاتھا في مختلف جوانب 
الحیاة ، ان ھذه النصوص التي تتفاوت في صیاغاتھا بین النصح واالرشاد والترغیب وبین االمر والنھي 

بالتشدید او العقاب وترمي الى االقناع ال  والوعید وبین الشرح والتقریر ، اضافة الى صیغ أخرى التقترن
آلھ وسلم  والنساء الالتي كن القسر و ان ذلك یتضح في التاریخ االسالمي وحیاة الرسول صلى هللا علیھ و

سالمیة ھا السالم وزوجاتھ قد اتاح فرصة أكبر للمفكرین ألستنباط أصول النظرة اإلبنتھ فاطمة علیحولھ ، كا
  )٣(للمرأة 

كثر من نص من نصوصھ الكریمة مؤكدا فیھا على  تكامل هللا عز وجل یواجھنا في أ كریم كتابالقرآن ال
دوري الذكر واالنثى ألنفاذ سنة هللا في خلقھ ، فال یعتدل المجتمع بدون االناث ودورھن فیھ ، وال بدون 

 ، یتطلب وجود الذكر الذكور ودورھم فیھ ، بل تكاثر البشر واستمراریتھم على ھذه االرض الى ان یشاء هللا
  . )٤()9 اهيا الناس ا3 خلقنامك من ذكر وانىث( : واالنثى كما في قولھ تعالى 

المرأة من الجانب االنساني مخلوق كالرجل تماما ال یختلفان ، والیعطى احدھما حال اتیانھ فعل الخیر اكثر 
  : سواه  كما في قولھ تعالى  من ما سواه ، وال یعاقب احدھما حال اتیانھ فعل الشر اكثر من ما

لَِّذْيَن َهاَجُرْوا َفاْسَتَجاَب َهلُْم َربـُُّهْم َأينِّْ َال ُأِضْيُع َعَمَل َعاِمٍل مِّنُكْم مِّْن ذََكٍر َأْو أُنَثى بـَْعُضُكم مِّن بـَْعٍض فَا(
ُهْم َسيَِّئاِ]ِْم َوألُْدِخَلنـَُّهمْ َوُأْخرُِجْوا ِمن ِديَارِِهْم َوأُْوُذْوا ِيفْ َسِبْيِلْي َوَقاتـَُلْوا َوقُِتُلوْ  َجنَّاٍت َجتْرِْي ِمْن   ا ُألَكفَِّرنَّ َعنـْ

  )٥()َحتِْتَها األَنـَْهاُر ثـََوابًا مِّْن ِعْنِد اِهللا َواهللاُ ِعْنَدُه ُحْسُن الثـََّوابِ 

الكریمة ، نفھم منھا تمام المساواة بین االجر المعطى لكل من الرجل  من خالل النظر في معاني ھذه االیة
بشریتھم سواء اذ ان بعضھم من بعض ، لقد سبق وخلقھم هللا من نفس واحدة  والمرأة ، وان الرجل والمرأة

                                                
 . ٢٩٨، ص ١٩٩٩احسان محمد الحسن ، موسوعة علم االجتماع ، الدار العربیة للموسوعات ، بیروت ، )(١
 . ٧، ص ١٩٩٧األمین ، وضع المرأة الحقوقي بین الثابت والمتغیر ، دار الثقلین ، بیروت ، محمد حسن )(٢

  .  ٣٧٤، ص ٢٠٠٤فروزان الراسخي ،المرأة في العرفان االسالمي والمسیحي حتى القرن الثامن الھجري ،دار الھادي ،بیروت ، (٣)
  . ١٣القرآن الكریم ، سورة الحجرات ، االیة )(٤

 . ١٩٥كریم ، سورة آل عمران ، آیة القرآن ال(٥)
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٥٩ 

، ولعل افضل تكریم للمرأة ما نفھمھ من اسباب نزول االیة السابقة ذلك ان ام سلمة رضي هللا عنھا سألت 
اني ال اسمع ذكر هللا عز وجل للنساء في : ( النبي صلى هللا علیھ وسلم من باب االطمئنان القلبي قائلة 

فكان الجواب االلھي وحیا الى رسولھ بنص االیة السابقة ، وھذا یدل على المساواة والتكریم ) الھجرة 
  .بالنص التشریعي االسالمي 

  : ولقد جاء في سورة الشورى قولھ تعالى 

Gً3َ َوَهيَُب ِلَمْن يََشاُء ا;: (
H
لُُق َما يََشاُء ۚ َهيَُب ِلَمْن يََشاُء ا َماَواِت َواْالPْرِض ۚ َخيْ Tالس ُVُْم ِ TWِ َ١()ُكور(  

ان من یمن : ( ولقد فھم الصحابة ھذه االیة الكریمة وغیرھا فھما دقیقا ، فھذه واثلة بنت االسقع تقول   
فسبحان هللا العظیم ، بعد الخوف من خبر االنثى واالستحیاء منھ اصبحت  ) قبل الذكر المرأة تبكیرھا باالنثى

االنثى عالمة من عالمات الیمن ، وبعد ان انزل هللا القرآن ووضع االمور في نصابھا الصحیح ، ومن بینھا 
  .أمر المرأة 

ضباط ، ال بل سبق الخطاب للرجل یاھما بضرورة االن من الرجل والمرأة مطالبا إلقد خاطب هللا تعالى كالً 
  : كبر في حالة حدوث فعل شائن اذ قال هللا عز وجل أبة المرأة ، ألن المسؤولیة علیھ مخاط

.  َيْصنَـُعونَ ُقل لِّْلُمْؤِمِنَني يـَُغضُّوا ِمْن أَْبَصارِِهْم َوَحيَْفظُوا فـُُروَجُهْم َذِلَك أَزَْكى َهلُْم ِإنَّ اللََّه َخِبٌري ِمبَا ﴿ .١

  )٢(﴾َوُقل لِّْلُمْؤِمَناِت يـَْغُضْضَن ِمْن أَْبَصارِِهنَّ َوَحيَْفْظَن فـُُروَجُهنَّ 

وفي ھذا ارساء لقاعدة التساوي بین الرجل والمرأة ، لذلك ال یحق ألحد ان یتباھى بالذكورة او االنوثة ، 
 وسمیت سورة بأسماء النسبأسمالسور الطوال في القرآن الكریم سمیت احدى وللتأكید على مكانة المرأة 

حقوق المرأة وواجباتھا في الحیاة الزوجیة وھي سورة الطالق فضال ُعنیتبالسیدة مریم علیھا السالم وسورة 
  )٣(نسانھا مع الرجل في الخطاب الموجھ لالعن االیات التي تشترك ب

  : وكذلك قولھ تعالى قال تعالى 

  )٤(.   ﴾تمنىوأنھ خلق الزوجین الذكر واألنثى، من نطفة إذا ﴿

معقدة حضارة مجتمع ما وثقافتھبما تعنیھ من عالقات اجتماعیة ان التوجھ او الجذور الثقافیة التي تقوم علیھا 
جتماع  االنساني والدلیل على ذلك اختالف ھا ثوابت مطلقة بالنسبة لعلم  االلیس ل  )٥(قام االنسان بتنظیمھا 

االسرة ھي مرحلة مھمة من مراحل تكون المجتمع  نّ لرغم من أسري بین المجتمعات على اطبیعة النظام األ
ھذه االختالفات  والتشریعات التي سبقت ذلك لم ُتولِ فالتشریعات التي وضعت حقوق االنسان وتطوره 

ان االسرة ھي نواة  أذاالھتمام الذي تستحقھ ، ان وضع النظام االسري في المجتمع الشرقي ثابت ال یتغیر 
ظام الغربي نجد ان االسرة تنتقل إلى مرحلة ما بعد تشكل من مجامیع االسر بینما في النالمجتمع الذي ی

                                                
 . ٤٨٨، ص  ٤٩القرآن الكریم ، سورة الشورى ، االیة (١)
 . ٣٥٣، ص  ٣٠ـ  ٢٩القرآن الكریم ، سورة النور ، األیة (٢)
 .  ٥٢، ص ٢٠٠٦حسنین المحمدي ، حقوق المرأة بین االعتدال والتطرف ، دار الفكر الجامعي ، االسكندریة ، (٣)
  .٤٦-٤٥: سورة النجم، آیةیم ، القرآن الكر(٤)
  .   ٢٢٦، ص ١٩٩٥احسان محمد الحسن ،  دار األمل ، القاھرة ، : معجم علم االجتماع ، دینكن میتشل ، ترجمة (٥)
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٦٠ 

لى مشكلة وضع المرأة في إ سریة وصوالً اك مشكلة مجتمعیة قبل المشكلة األھن نَّ األسرة وھذا یشیر إلى أ
  .المجتمع 

ل حدودا ، وجعل معاییر كمة وخط لما شرع تشریعات تكفلت بتنظیم األسرة والمجتمع واأل شرع الدین في
سالم بقیم جدیدة ومفاھیم حدیثة وقوانین ال یعتریھا خلل وال یطرأعلیھا نقصان ، جاء اال صوالً ومقاییس وأ

السالم ومبادئ العدالة والحق ، خوة ، ودعم بھا دعائم ى بھا دعائم االنسانیة وقوى بھا أواصر األرسأ
  .فراد والجماعات وأصلح بھا نفسیات األ

نده تحت ھذه المفاھیم التي قضى بھا على نظام التفاوت البشري ھو مفھوم المساواة ، فالناس جمیعا عمن 
نفس المبدأ مھما اختلفت أجناسھم وتغایرت أزمانھم وتباینت ألوانھم ، والذكورة واألنوثة متساویان في 

میز بھا كل منھما والمساواة في ھدار للخصائص الطبیعیة التي یتالمفھوم اإلنساني المشترك بینھما من غیر إ
و المیة ، ال یختص بقوم وال بطبقة أو بأقلیم أو مجتمع أو بشعب أنظر االسالم مبدأ من المبادئ االنسانیة الع

آن بالخطاب للناس عامة في ھذه اآلیة نسانیة بأسرھا ، لذا توجھ القرمن دون أخرى ، بل یشمل اإلساللة 

يا أَيها الناس اتَّقُواْ ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نَّفْسٍ واحدة وخلَق ﴿الى اعتناق ھذا المبدأ الناس  التي دعت وما زالت تدعو
إِن امحاألَرو بِه اءلُوني تَسالَّذ اتَّقُواْ اللّهاء وسنرياً واالً كَثا رِجمهنم ثبا وهجا زَوهنمع كَان يباً اللّهقر كُم١(﴾لَي(  

اذا كانت المرأة شقیقة الرجل ومساویة لھ في الطبیعة االنسانیة ، فأن لھا من الحقوق مثل ما لھ منھا ، كحق 
التملك ، وحق االرث ، وحریة التعاقد والتصرف بالمال في البیع والشراء والھبة وحق اختیار زوجھا ، 

  )٢(ھا مكره أبالى الزواج حتى وان كان الوانھا لن تكره ع

  : نشیر الى بین الرجل والمرأة في التشریع الدیني  ماالفوارق في ما یتعلق ب

  .راث ، الشھادة ، الدیة ، الطالق القوامة ، المی 

اعطي ھذا الدور في مقابل المسؤولیة التي یتحملھا  الرجل والدور الذي یقوم بھ من العنایة : القوامة 
علیھ  اً ملى من یكون قیّ البیت وحدة اجتماعیة تحتاج إ نَّ االنفاق علیھا ، أو بما ألرعایة لألسرة وواالحاطة وا

ھي عملیة ادارة ویرعى شؤونھ و مصالحھ ، وان القوامة بغض النظر عن عائدیتھا للرجل او المرأة 
إلى ادارة  لھما معا والوحدة االسریة تحتاجو ا أن تكون للرجل أو للمرأة أمّ الشؤون الخاصة باألسرة ، وھي إ

دارة غیر محددة لشخص معین فستكون ھناك عشوائیة في عملیة االدارة بین انا محددة فأن كانت ھذه اإل
خر ، بھا دون اآل نھا ال تمكن ألحدھما االنفرادفرغة ، واما اذا كانت لھما معا فإوانت والدوران بحلقة م

  .حدھما على نظیره جح رأي أحل لعدم وجود طرف ثالث یروعند اختالف الرأي لن یكون ھناك 

ال تكون مسؤولة المرأة تشارك الرجل في میراثھ وال یشاركھا في میراثھا اذ انھا تأخذ میراثھا و: المیراث 
حد ، وان نقص استحقاقھا بالفریضة روعي فیھ ما یتحملھ الرجل من االنفاق بینما ھي في باالنفاق على أي أ

ت في االرث في بعضھا یزید نصیب المرأة على الرجل وبعضھا سالمة من مالھا عن ذلك ، وھناك حاال
فیأخذ الزوج النصف وتأخذ ) فیما اذا اجتمع مع االبوین والزوج ( یتساویان فیھ ، فحین یزداد نصیبھا علیھ 

یأخذ كل  أذاالم الثلث ویأخذ االب الباقي وھو السدس ، ویتساویان في حالة ما اذا انفرد كل من االب واالم 
  .ما المال بتمامھ ویتساویان كذلك في ما اذا اجتمع الوالدان مع االوالد فیأخذ كل واحد منھما السدس منھ

                                                
 )  ١( القرآن الكریم ، سورة النساء ، آیة رقم ١
 . ٣٥، ص ٢٠٠٩مجید الصائغ ، المرأة والمناھج التربویة ، دار سلوني ، بیروت ، ٢
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٦١ 

ان وظیفة المرأة االجتماعیة بعیدة عن المحیط الذي یستلزم فیھ حفظ الشھادة واستیعابھا بوقائعھا : الشھادة 
اخرى تذكر احداھما زمیلتھا  بامرأةا ومالبساتھا ونصھا احیانا ، وفیما لو حصلت على شھادة فدعم موقفھ

دعوى باطلة ، فلم  ي قد یترتب علیھا حفظ حق او إماتةتكریما لھا عن السقوط والتعثر في اداء الشھادة والت
یكن ذلك من كونھا أقل منھ مرتبة بل بدافع من تكریمھا كي التسقط في الشھادة بسبب البعد عن محاور 

ئال تضیع بعض الحقوق بسبب ذلك ، وقد تفي شھادة أمرأة واحدة في المشاكل والمنازعات ونحوھا ، ول
بعض المواضع شرعیا في الدین بالنسبة الى اغلب الموارد تقبل فیھا شھادة المرأة اذا كانت فاضلة ، عادلة ، 

  . )١(التكذب ، یمكن االخذ بشھادتھا شرعا ألن االطمئنان حجة  اال في موارد خاصة مثل الحدود والقتل 

ذا ما وقع على رب االسرة ومعیلھا فقدت االسرة بفقده مورد ة في القتل الخطأ وشبھ العمد ، فإن الدیإ: لدیة ا
 اعاشتھا ، وان لم یكن من وقوع الفعل ربا ألسرة او معیلھا فأنھ مؤھل وظیفیا لذلك وھذا ھو سبب جعل دیتھ

  .فضلیة لھ علیھا ضعف دیتھا  ولم تكن عائدیة ذلك إلى أ

بید الرجل وحده أو المرأة المورد یلتقي مع موضوع القوامة ، فھو اما یكون  أذان الطالق من : ق الطال
من الال معقول ، ألن الطالق  بیدھما معا ، فلو كان حلھ منوطا بموافقتھا علیھ فأن ذلك ضربٌ  وحدھا وإّما

فكیف  في المشكلة سبباً معا ن یكونا عالقة بین الزوجین سببھا كالھما أو أحدھما ویندر أینشأ عن سوء 
نھ ال یستطیع االخر ان ن احدھما والحل بموافقتھما معا فإیتفقان على حل وھما مختلفان فیھ اما اذا كان م

لكل منھما طالق صاحبھ  یتخلص لعدم احراز موافقة شریكھ وھذا أمر بدیھي ، واذا كان بیدھما اختیاریا أي
بل اضعاف ماھي علیھ ، ان علة جعل الطالق بید الرجل  اً ایقاعات الطالق ستكون حینئذ ضعف نَّ متى شاء فإ

وامة وما تكفل بھ من انفاق مضاف إلى أنھ لم یكن سبب تفضلھ علیھا في القیمة او المنزلة بل كان السبب بالق
وعدم استغالل الرجل  لحفظ حق المرأة وكرامتھا في سبیل عدم امتھانھا أعطى المھر ألخذ یدھا وضمانةً 

ن تطلق ، كما انھ یجوز للمرأة ا سوغلذلك حضر علیھ استغالل المرأة بسبب ذلك الحق واستعمالھ من غیر م
لیھا أمر تطلیقھا منھ وكالة عن نفسھ ، ان الطالق ابغض الحالل عند هللا الرجل شرعیا فیما لو كان أوكل إ

  . )٢(طلقة واالنفاق علیھافأوجب هللا سبحانھ على الزوج اسكان زوجتھ الم

مواقفھ االجتماعیة وردود  أزاء مجتمعھ وھ وتصرفھسلوكبالمتمثلة  نسانیةإن اإلنسان یعتَّدبنزعات النفس اإل
مام مسؤولیاتھ وبذلك وازن واطر وبنفس االھمیة وضع المجتمع أفعالھ ھي تعبیر عن ما یخالج نفسھ من خأ

سالم أھمیة ، لقد أعطى اإل )٣(حقیقة السلوك االنساني مجتمع وبین م حیاة الفرد ضمن البین البیئة في تنظی
رثھ وھذا فعھا من الوأد لتقاسم الرجل نصف إبالغة للمرأة وناقش كل ما یتعلق بشؤونھا الخاصة والعامة ور

ما كانت محرومة منھ في المجتمع الذي كانت تعیش فیھ وساواھا مع الرجل في الثواب والعقاب ضمن 
خر بینھما في الثواب تربط العبد بربھ وال مكان ألحد آ ، ان الدین یمثل حریة شخصیة وعالقةالعبادات 

و حقوق المرأة في نسان لنفسھ ویرتبط بھا روحیا ال الزامیا ، اب وھو قضیة اختیاریة یرتضیھا اإلوالعق
یتناسب مع الحكمة  سالم ووضعھا االجتماعي الذي لھ تفسیر ھرمي في توزیع االدوار االجتماعیة بشكلاإل

وضع تنظیمي االلھیة والذي یعتمد على قضیة التكلیف ال التشریف بالنسبة للفرد بغض النظر عن جنسھ ھي 
عن قانون العدالة االسالمي ، وان ال یجبر على تطبیقھاالنسان واال تجرد من محتواه الفكري وابتعد 

  .وتقربا الى هللا سبحانھ وتعالى الممارسات والقوانین الدینیة یلتزم بھا االفراد تطوعا 

  
                                                

 .  ٥٢، ص ١٩٩٧محمد حسین فضل هللا ، قراءة جدیدة لفقھ المرأة الحقوقي ، دار الثقلین ، بیروت ، (١)
  .٢٥، ص ١٩٩١حسن العوامي ، المرأة في التشریع االسالمي والحیاة الغربیة ، مؤسسة دار البیان ، الطبعة الثانیة ، (٢)
 . ١٦٧المجتمع العربي ، دار الكتاب العربي ، بغداد ، بال تاریخ ، ص آمال عبد الرزاق ، دور العصبیة القبلیة وآثرھا على (٣)
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٦٢ 

  : وتباین القیم االجتماعیة  تباین البیئة: رابعا 

، ثم اطلقت الكلمة مجازا على ) النزول والحلول في المكان ( تدل كلمة البیئة في معاجم اللغة العربیة على 
المنزل ، والموطن والموضع الذي : ، أي على ) لنزولھ و حلولھ ( المكان الذي یتخذه االنسان مستقرا 

ومسلكھ وتوجھاتھ والقیم التي یؤمن بھا ، ان شخصیة االنسان  )١(یرجع الیھ االنسان فیتخذ فیھ منزلھ وعیشھ 
،تحددھا انماط التفاعل بین مكونات البیئة واالمكانات البشریة التي یشترك بھا الوسط البیئي بكل مكوناتھ 
وھو ذات الوسط الذي یعیش فیھ االنسان والذي یكبر ویتسع مع نموه واتساع خبراتھ ، ففي المراحل االولى 

في  نسان معزوالً الم ، وفي ھذا التدرج ال یكون اإلم الحي فالمدرسة والوطن ثم العیكون البیت ھو البیئة ، ث
  )٢(وال یتأثر بغیرھا  بیئة معینة

ن تدل على االقلیم الطبیعي عند القول فأ یرتبط مفھوم البیئة ومدلولھا بالموضوع الذي تستخدم فیھ فھي قد
البیئة الریفیة ( ، او اقلیم عمراني مثل ) البیئة الصناعیة (  ، او اقلیم اقتصادي مثل) البیئة االستوائیة ( تلك  

 )٣(، وھي تشمل الظروف الطبیعیة والمؤثرات الخارجیة التي تؤثر في حیاة االنسان) البیئة الحضریة ( و ) 
.  

في تؤثر ظروف البیئة على نظام االسرة في المجتمعات ، ولو اخذنا قابلیة االنسان على العمل واالداء الوظی
بنظر االعتبار نجد ان فئة الشباب في المجتمع الریفي ینالون احتراما من قبل المجتمع وتعتبر االسرة مدینة 
لھم ، وبما ان الرجل ھو االكثر قدرة على العطاء والعمل في ھذه المجتمعات التي تتطلب قدرة بدنیة عالیة 

حیاة االسرة ، ان تأثیر البیئة على نمط الحیاة والبنى المساھم االكثر في  ألّنھفأن الرجل ینال االحترام االكبر 
االجتماعیة ال یبرز على مجتمع واحد فحسب وانما یبرز في مناطق ذات الظروف الطبیعیة المشابھة وان 

قد تشترك فیھ الحتمیة الطبیعیة اذا ما اخذنا المجتمع الریفي  اً معیشی اً ھذا التأثیر یقودنا الى ان ھناك نمط
الوسط الجغرافي یؤثر على تطور المجتمع بشكل مزدوج فالظروف الطبیعیة المالئمة تساعد على ف،  مثاالً 

تطور المجتمع ، اما الخصائص الطبیعیة غیر المالئمة فتؤثر سلبا على التطور البشري ، وعلى الرغم من 
لب االنسان على لى تغإأدى الى ان یتغلب االنسان على الوسط الجغرافي وأدى ) التكنولوجي ( التطور 

اال ان اختالف البیئة یخلق فرقا بین سلوك  )٤(بعض عناصر المكان وأضعف من تأثیرھا في تطور المجتمع 
  .االفراد ونظامھم االجتماعي 

حصائي في تتكون منطقة الدراسة من البیئة الحضریة والبیئة الریفیة  اما بیئة البادیة فھي التمثل المجتمع اال
یمكن تمییز االختالف بین البیئتین ھماوحصائیات السكانیة ویتوزع السكان في كل منقا لالمنطقة الدراسة وف

غلب اذ یستحوذ االستعمال السكني على أرض واستغالل المساحة یة والحضریة من نمط استعماالت األالریف
اھو موجود في مساحات البیئة الحضریة وتقل نسبة المساحات الخضراء في البیئة ذاتھا ، على العكس من م

البیئة الریفیة ، اذ تقل نسبة المساحات المخصصة لألستعمال السكني مقارنة بالمساحات المخصصة للزراعة 
یمكن اعتبار مراكز االقضیة الثالث بیئة حضریة اما النواحي التابعة لھا والتي تقع على ھامش مركز  لذا، 

  .القضاء او ما وراءه ھي بیئة ریفیة 

  

                                                
 . ٣٧ـ  ٣٦، ص ١٩٩٠ابن منظور ، لسان العرب ، الجزء االول ، )(١

 .  ١٨، ص ١٩٧٩محمد سعید صباریني ، البیئة ومشكالتھا ، عالم المعرفة ، الكویت ، (٢)
 . ١٤، ص ١٩٩٩الھیئة المصریة العامة للكتاب ، مكتبة االسرة ، القاھرة ، محمد عبد القادر ، البیئة مشاكلھا وقضایاھا ، (٣)
  .١٧٤، ص ٢٠٠٩حمد الطفیلي ، الجغرافیا االجتماعیة ـ المفاھیم والمنطلقات ، دار المنھل ، بیروت ، (٤)
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٦٣ 

  حضر الأ ـ 

صد بالسكان الحضر أولئك الذین یعیشون ضمن الحدود البلدیة للمدن ، وتختلف نسبة السكان الحضر تبع#ا یق
 ، )١(لشدة تأثیر العوامل الجاذبة للسكان في المراكز الحضریة وشدة ت#أثیر العوام#ل الط#اردة لھ#م ف#ي الری#ف 

 التغیر االجتماعي السریع  ل#ذا صر وتمتاز ظاھرة التحضر االجتماعي بدینامیكیتھا التي تحمل مضمونھا عنا
الي تغیر بنائي في المجتمع وھذا التغی#ر یص#حبھ تغی#ر وظیف#ي ف#ي ال#نظم االجتماعی#ة ظاھرة التحضر تؤدي 
تعد ایضا قطب الجاذبیة  للنشاط االقتصادي فانھا نھا المركز الرئیسأ فضال عن لفة وكذلك فأن المدینة المخت

ف#ي  خ#ذةالجتماعیة واالسالیب الس#لوكیة اآللجمیع سكان المجتمع ، ان النظام البیئي الحضري یرتبط  بالقیم ا
النمو مع مراعاة عامل النقل الحضاري و یعبر عن عملیة دینامیكیة تتكون من سلسة من التغیرات الوظیفی#ة 

  .موه في بیتھ والبنائیة الالزمة لبقاء الكائن الحي ون

  ریفالب ـ 

مناطق االنتاج الزراعي خارج الحدود البلدیة  فيفراده ي ھو المجتمع الذي یعیش أیقصد بالمجتمع الریف
للمدن ، ویعتمد افراده على الزراعة في تأمین احتیاجاتھم المعیشیة واالقتصادیة ، وفي ما یلي عرض ألھم 

  :)٢(خصائص المجتمع الریفي 

أدى االقتصاد الزراعي الى وجود مجتمعات ریفیة صغیرة الحجم قلیلة : وكثافة السكان  حجم المجتمع.  ١
  .السكان 

فراد العائلة وتمتاز بنوعیة الزراعة د مھنة عائلیة یشترك فیھا جمیع أالعمل الزراعي یعّ : المھنة .  ٢
ة على تصنیع انتاجھ وطریقة تسویقھا ، او تمتعھا بموقف جغرافي محدد او تمتعھ بمھارة فنیة او قدر

  .الزراعي 

ریاف وھي تحدد نشاطاتھم ونوعیة زراعتھم وممیزات للبیئة الطبیعیة أھمیة كبرى لسكان األ: البیئة .  ٣
  .الضوابط البیئیة واالجتماعیة 

یكاد ینعدم التفاوت في الوان البشرة والمعتقدات واالیدلوجیات واللغات وغیرھا : الفوارق االجتماعیة .  ٤
بارزة لعدم االندماج والتفاعل  فوارق في المدن الكبیرة وتبدوابناء المجتمعات الریفیة وقد تسود ھذه ال بین

  .داخل مجتمعات المدن 

مما  قلُ أریاف الطبقات االجتماعیة لكنھا في األ من الفروقات في أي مجتمع ال یخلو: تباین الطبقي ال.  ٥
المدن أي ال یوجد ثراء  لىإلھرم الطبقي االجتماعي ضیقة بالنسبة المسافة بین ا فضالً عن أنعلیھ في المدن 

  .فاحش ، و ابناء االریاف یعرفون مصادر دخل كل عائلة وھذا عكس ما نجده في المجتمع المدني 

ینشط العرف االجتماعي بصورة اكبر في المجتمع الریفي ویكون واضحا بسبب وحدة المجتمع طبقیا وفكریا 
العشائریة واالنتماء القبلي وھو الذي یرجح التعامل بالعرف االجتماعي أكثر من غیره فضال عن التمسك ب

مما یجعل المجتمع الریفي یستند الى استخدام العرف بصورة اكبر من المجتمع الحضري وعلى الرغم من 
ر المتمدنة في ان الجانب االجتماعي قد ابتعد قلیال عن االفكار التقلیدیة بین اشكال التفكیر المتمدنة وغی

                                                
 . ٢٣٦، ص ١٩٩٩عبد علي الخفاف ، جغرافیة السكان ـ أسس عامة  ، دار الفكر ، عمان ، االردن ، )(١

  .١٣، ص ٢٠٠٩حمد الطفیلي ، الجغرافیا االجتماعیة ـ المفاھیم والمنطلقات ، دار المنھل ، بیروت ، (٢)
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٦٤ 

، اال ان التقارب بین افراد المجتمع الواحد واستمرار ممارسة   )١(التمثیالت الجماعیة في العالم اجمع 
  .جتماعي على صعید العالم من مبلغ العرف قد ال یغیر من العمل بھ مھما بلغ التطور األ

  الفرق في الخصائص العامة بین المجتمع الریفي والحضري ) ٧( جدول ال

 المتغیر المجتمع الریفي المجتمع الحضري 

الصناعة أغلب السكان یعمل في 
والتجارة والحرف الصغیرة والمھن 

 المختلفة واالعمال الحكومیة

یعملون  أواغلبیة السكان یعملون في الزراعة 
 المھنة في حرف تخدم الزراعة

االنسان بھا ارتباطا ثانویا  یرتبط
 جل االستمتاع بھا ویمكنھمن أ

التغییر في بعض خصائصھا لكي 
 تتفق مع مراده

یرتبط االنسان بھا ارتباطا وظیفیا ویخضع 
 في الغالب للعوامل البیئیة والظروف المناخیة 

 البیئة

یرتبط بطاقة المھن والوظائف 
 والحرف واالعمال المتاحة

و یرتبط بطاقة األرض الزراعیة ضیقا أ
 اتساعا

 حجم المجتمع

عالیة واالرتباط بینھا وبین الناحیة 
 الحضریة ایجابیا 

قلیلة واالرتباط بینھا وبین الناحیة القرویة 
 كثافة السكان ارتباطا ایجابیا

تتمیز بتجانس السكان من الناحیة  تتمیز المدینة بعدم تجانس سكانھا 
 التجانس السكاني الفزیواجتماعیة

عالقة ایجابیة بین درجة التحضر و 
 التباین والتدرج االجتماعیین 

ینخفض التباین والتدرج وفي حالة وجوده 
 فأنھ یرتبط بالملكیة الزراعیة 

التباین والتدرج 
 االجتماعیین 

تتمیز المدینة بزیادة الحراك 
 الرأسي على الحراك االفقي 

یوجد الحراك االفقي ویكاد ینعدم الحراك 
 الحراك االجتماعي الرأسي

عالقات غیر مباشرة و قد تكون 
 مباشرة او عرضیة

نموذج التفاعل  ساس المواجھة و العالقة المباشرةیقوم على أ
 االجتماعي 

  

  . ٩ص ، ٢٠١٠مطبعة جامعة القاھرة ، القاھرة ، علم االجتماع الحضري ،اكرم مسعد وآخرون ، ـ

  

  

  

  

                                                
 . ٨٤عادل االمام ، االسطورة والنظریات المیثیولوجیة ، دار المأمون ، بغداد ، بال تاریخ ، ص)(١
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٦٥ 

  النوع االجتماعي في منطقة الدراسة :  خامسا 

یتكون المجتمع من االفراد ، وافكار االفراد عندما تتالقى تؤدي الى تطور اجتماعي او تخلف اجتماعي ، 
واذا ما ولدت ظاھرة اجتماعیة ضغطا خارجیا على ضمائر االفراد فأن ھذا یدل على انھا لیست ذات محط 

ة والذي ال تقبل بھ النساء ال یمثل افكارھن ، وال یمكن للفرد ان یغیر قبول لھم ، وان امتھان حقوق المرأ
انتماءه لشعب معین بسبب مولده فیھ وان الطریقة التي تتبعھا الجماعة في التفكیر والشعور والعمل تختلف 

اذا وجد كل واحد منھم على حدة ، وال یجھل احد وحدة  الجماعة نفسھاعن الطریقة التي یسلكھا افراد 
االنسان النوعي في الظواھر الحضاریة ، وھذا  امكان معرفة أثرالجنس البشري اال ان المشكلة كلھا 

التي تستند الى التأكید على التنوع وال تعترف اال ھر المشتركة بین مجموعة االنظمة یستوجب تسجیل الظوا
الطبیعة البایلوجیة ھو السبب  ، ان القیاس باالختالف والتشابھ في الظواھر البشریة استنادا الى )١(بالتشابھ

  .ساس بوجود فروق واضحة ینتج عنھا التمییز على حساب النوع االجتماعي األ

 كل من القانون والدین والعرفعلى وفق ساس النوع االجتماعي في منطقة الدراسة اختلف التمییز على أ نَّ إ
االجتماعي السائد ، وارتبط التشریع القانوني بكل من الدین والعرف في تكوین تشریعاتھ الدستوریة ، ولكن 

ي المكان ومركزیة تطبیق لبیئة وھذا یرتبط بكثافة السكان فعلى وفق اقد یختلف في مدى تطبیقھ مكانیا 
ریفیة ویتضح ذلك من خالل مالحظة عدد التي غالبا ما ترتبط مع مركز المدینة وتبتعد عن البیئة الالقانون 

المؤسسات القانونیة التنفیذیة والتشریعیة ومدى اختالف وجودھا بین المناطق الحضریة والریفیة ، وكذلك 
ع یرتبط بالقابلیة على اللجوء الى القانون لحل المشكالت االجتماعیة والتي قد تكون بالنسبة للمرأة في المجتم

ن وكذلك یمكن أ یضاً أ لى التشریع الدیني فھو غیر متغیر مكانیاً ا بالنسبة إمَّ عوبة ، أالریفي من أمر بالغ الص
في مدى تطبیقھ مكانیا في كل من البیئة الریفیة والحضریة ، قد یختلف مدى تأثیره في البیئة  اً یكون متغیر

ن قد یرتبط مدى تطبیقة الریفیة نظرا لقلة عدد المؤسسات الدینیة كما ھو الحال في التشریع القانوني ولك
قد یكون في المجتمع الحضري بشكل مركز اال ان  وبمستوى الوعي الثقافي الدیني ومدى االلتزام بھ ، 

كبر من المجتمع الریفي على الرغم من وجود وانتشار الجریمة بھا بشكل أ المجتمعات الحضریة قد یالحظ
العرف االجتماعي فھو متغیر على وفق البیئة التي یعیش  ىلات الثقافیة الدینیة ، أما بالنسبة إكثافة المؤسس

ا االنسان في منطقة الدراسة بین البیئة الریفیة والحضریة ، ولوال سیادة الدین الواحد على كافة انحاء فیھ
منطقة الدراسة لتغیر مكانیا كما العرف والسبب في ذلك ھو تأثیر التجمع في البیئة من قبل االنسان استنادا 

  .العوامل المشتركة بین افراد المجتمع البیئي الى 

ان العراق كوحدة مجتمعیة واحدة تشترك في التركیبة االثنوغرافیة الى حد كبیر بین افرادھا كاللغة الواحدة 
سیادة الدین  فضال عنواللھجة الواحدة فضال عن سیادة القانون العراقي في جمیع محافظات العراق 

ماعیة والتقالید ، ان اختالف المجتمع العراقي عن ما یجاوره من بلدان لم یكن االسالمي واالعراف االجت
نتیجة الحدود المصطنعة التي تفصلھ عنھم فحسب وانما جاء نتیجة لتظافر عوامل طبیعیة وبشریة اختص 

  .بھا العراق كمجتمع واحد لیشكل التركیبة المجتمعیة الواحدة 

ن تمییز محاور مھمة یمكن االرتكاز علیھا في معرفة وضع ما سبق في ھذا الفصل یمك على وفق كل
  فراد وتباینھا وفھمھ وكذلك تمییز أھم المحددات التنظیمیة لسلوك األاالنسان االجتماعي في مجتمع الدراسة 

  

                                                
  . ٩٦، ص ٢٠٠٨دان بیربر ، البنیویة في االنثروبولوجیا ، دار الفارابي ، بیروت ، (١)
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٦٦ 

نتیجة لما بین ھذه المحددات  وجھ الشبھ واالختالفو یمكن تحدید أھم أ،  لبیئة المكانیة على وفق امكانیا 
  : على النحو اآلتيسبق 

وجود النص التشریعي الواضح في كل من القانون والدین وعدم وضوح النص التنظیمي والتشریعي في .  ١
العرف االجتماعي السائد في منطقة الدراسة  مما أدى الى ان یكون مجال العرف في تحدید تنظیم السلوك 

ینطبق على كل المجتمع في منطقة الدراسة ، اذ انھ یتباین  اً موحد اً قانون١*)السانیة (  أن تَعدوال یمكن  اً اسعو
  .من قبیلة الى اخرى 

ثبوت كل من القانون والدین عبر الزمان والمكان ، وتغیر العرف وفقا للوضع الظرفي تبعا الى االفراد .  ٢
  .الذین یمثلون المجتمع ومدى وجودھم في المكان لضمان سیادة العرف 

وصریح في كل من الدین والقانون بالنسبة الى حاالت المساواة التي قد تختلف بین وجود تعلیل واضح .  ٣
بما یتطابق مع الحالة الظرفیة الواقعیة التي یعیش بھا المجتمع ، وال یتوفر ذلك بالنسبة الذكر واالنثى 

  .للعرف االجتماعي 

رف اذ یطبق القانون بأشراف فئة من تختلف آلیة تحدید السلوك وتتباین بین كل من القانون والدین والع.  ٤
المجتمع تختص بذلك وتفرض العقوبة على من یخالفھ ، بینما نجد ان ھناك فئة من المجتمع تشرع الدین وال 
تعاقب المخالف ، اما بالنسبة الى العرف فأن المجتمع یطبقھ ویعاقب بھ فیكون بذلك المشرع والمنفذ ألحكام 

  .العرف االجتماعي السائد 

تباین وجود السكان في منطقة الدراسة بین المنطقة المأھولة والمنطقة غیر المأھولة أدى الى تركز ان 
السكان في منطقة السھل الرسوبي التي تتمثل بكل من البیئة الریفیة والحضریة ، وعلى وفق ما سبق یوجد 

یة االولى ، وان تباین تأثیر تباین واضح لواقع النوع االجتماعي بین البیئتین وھذا یتطابق مع صحة الفرض
عناصر الضبط االجتماعي على وفق البیئة الطبیعیة والبشریة  في منطقة الدراسة یتطابق مع صحة 

  . الفرضیة الثانیة للدراسة 

 ان شاء هللا  لنوع االجتماعي في منطقة الدراسة في الفصل الرابععلى وفق اسیتم استخراج اشكال التمییز 
وتولي  النشاط االقتصادي والبطالة رات اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة ومؤشرات باالعتماد على مؤش

 . المناصب في االدارات العلیا والتشكیل السیاسي 

                                                
اكل وھي عبارة عن مجموعة من النصوص المثبتھ في ورقة او متعارف علیھا بشكل شفھي بین ابناء القبیلة الواحدة وتمثل تشریع قبلي البرز المش*

  .التي یعاني منھا المجتمع كالقتل وما شابھ ذلك 



                       

الفصل الرابع

ٔ?شاكل المتیزي يف النوع 0ج-عي

ان حقوق المرأة االقتصادیة ، واالجتماعیة ، والثقافیة ، والسیاسیة  تمثل ضرورة               
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مجتمعیة یجب أن تتوافر في اي مجتمع من المجتمعات ، ویتضح ذلك في معاییر حقوق 
اإلنسان الدولیة التي دعمت حق المرأة في المساواة التي دعت الیھا كل من اتفاقیات حقوق 
اإلنسان ، ومنظمة العمل الدولیة ، ومنظمة الصحة العالمیة ، فضال عن مجلس حقوق اإلنسان 
والمتمثل بكل من  لجنة األمم المتحدة المعنیة باتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد 
المرأة ، ولجنة األمم المتحدة المعنیة بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة والسیاسیة ، 
وفي ما یلي عرض لوضع المرأة التعلیمي واالقتصادي واالجتماعي والسیاسي ضمن منطقة 

:الدراسة 

ــ  التمییز التعلیمي ١ ــ ٤

، ویعني بالتمییز التعلیمي  ()ان التعلیم ھو نقل المعرفة والمھارات والقیم من المعلم الى المتعلم 
ھو اتساع الفجوه بین الذكور واالناث في مستویات التعلیم المختلفة ، وھو واحد من أھم 
عناصر التنمیة البشریة  النھ یوسع من معرفة فرص األشخاص في المساھمة ألكتساب المعرفة 
والمھارات المھنیة والتغیرات في نوعیة الحیاة وھو سبب لتنشیط النمو االقتصادي ألفراد 

.المجتمع 

یعد التعلیم األداة التي یتم من خاللھا تثقیف األفراد والجماعات وأفساح المجال أمامھم لالطالع 
على الجدید من األسالیب واألفكار والنظریات التي تشكل في مجموعھا حصیلة المعرفة العلمیة 

 .()والتجربة الحضاریة لمختلف شعوب العالم 

ان االھتمام بتعلیم المرأة كان محدودا حتى العقود االولى من القرن العشرین ، و تطور وضع 
المرأة  كان  في بادئ االمر مقتصراً عند حدود المرحلة االبتدائیة ثم امتد بمرور الزمن الى 
المرحلة الثانویة ثم الجامعة  من الناحیة التعلیمیة ، على ان قبول المجتمع لھذا التطور الجدید لم 
یأت بسھولة وبقفزة واحدة وانما مّر بمراحل عدیدة ، فعند قیام الحرب العالمیة االولى عام 

 ودخول االنكلیز العراق خلت البالد او كادت تخلو من مدارس البنات ، الن الناس كانوا ١٩١٤
متعصبین غیر راغبین في ارسال بناتھم الى المدارس ، حتى اضطرت سلطات االحتالل 
البریطاني الى انشاء عدد من مدارس البنات ، فتأسست مدرسة ابتدائیة كاملة في الموصل 

 مجموع عدد مدارس البنات ١٩٢١واخرى في القادسیة وثالثة في بغداد  الى ان اصبح في عام 
 ١٩٥٠ سنة اي في عام ٣٠لكن بعد  - طالبة ٤٦١ فقط وعدد الطالبات فیھا ٣في كافة البالد 

 طالبة ،  و باستقالل العراق ٣٥١٤٥ مدرسة وعدد الطالبات فیھا ١٨١اصبح عدد المدارس 
وقیام حكومة وطنیة فیھ تقدم  المجتمع العراقي وتغیرت نظرتھ لتصبح ایجابیة للتعلیم ، فاآلباء 
اخذوا یمیلون الى تعلیم بناتھم ذلك الن التعلیم اصبح وسیلة لضمان فرص اوسع لعمل الفتاة 
واعطاء العائلة منزلة خاصة فعمدت االسر المیسورة إلى تعلیم بناتھا اوال ثم تبعتھا االسر 
األخرى ، اما التعلیم الثانوي للبنات فقد بدأ متأخرا في العراق ، اذ یرجع انشاء اول مدرسة 

 اي بعد قرابة عشر سنوات على قیام اول مدرسة ثانویة للبنین ومع ١٩٣٠ثانویة لھن الى عام 
مدرسة ثانویة ) لواء(ذلك فقد ازدادت مدارس البنات بصورة تدریجیة واصبح في كل محافظة 

كاملة للبنین واخرى للبنات على االقل، وفتحت في عدد كبیر من االقضیة مدارس متوسطة 
 كان عدد مدارس البنات في عموم البالد ١٩٣١ – ١٩٣٠للبنین واخرى للبنات ، وفي عام 

مدرسة واحدة فقط وعدد طالباتھا لم یتجاوز احدى عشرة طالبة ، لكن العدد استمر في التصاعد 
) ١٤٠٠٣(  مدرسة للبنات وبلغ عدد طالباتھا ٦٥ الى ٥٨ – ١٩٥٧تدریجیا إلى ان وصل عام 

طالبة ، وبسبب االقبال على التعلیم فقد اصبحت ھناك حاجة ماسة للمدرسات لذلك عمدت 
الحكومة الى ارسال بعض الطالبات للدراسة في الجامعة االمریكیة ببیروت او الى الجامعات 

 تم افتتاح معھد الملكة عالیة من اجل تھیئة مدرسات للتعلیم ١٩٤٥المصریة ، وفي عام 
 لتخریج ١٩٢٧ لكن تم اغالقھا سنة ١٩٢٣الثانوي، كما تم انشاء دار المعلمین العالیة سنة 

2



 تم انشاء اول معھد للفنون البیتیة للبنات ١٩٤٢مدرسین ومدرسات في نفس الوقت ، وفي عام 
، الى ان اصبح  )  ١٩٣٢ – ١٩٣١( للعام  ) ٥٨( في بغداد، وقد ازداد عدد الطالبات فیھ من 

، اما في التعلیم العالي للبنات فقد كان في  )  ١٩٥٨ – ١٩٥٧( طالبة للعام الدراسي ) ١٣٦٣(
اكمال دراستھن السفر الى الخارج ، كما ان التعلیم الجامعي بالنسبة للنساء كان موجودا اال ان 
الرأي العام واألعراف حالت دون وجود أي أمرأة في التعلیم الجامعي خالل تلك الفترة وبقیت 

  اذ فتحت كلیة الطب وكلیة الحقوق ابوابھا لقبول ١٩٣٦ھذه النظرة المجتمعیة حتى عام 
 كان ١٩٤٣الفتیات فیھا ، أذ قبلت االولى ثمان طالبات وقبلت الثانیة طالبة واحدة ، وفي عام 

 في كلیة الطب وخلت ٦ في دار المعلمین العالیة و٤٠طالبة في كلیة الحقوق و ) ١١(ھناك 
  فقد بلغ عدد طالبات كلیة الحقوق ١٩٥٣ -١٩٥٢كلیة الھندسة من الطالبات ، اما في عام 

طالبات فقط في كلیة الھندسة ، و) ٤(طالبة في دار المعلمین العالیة و ) ٢٢٢( طالبة و) ٩٥(  
 طالبة ٧١طالبة في كلیة االقتصاد والتجارة و ) ١٤٩(طالبة في كلیة الملكة العالیة و ) ٣٤٩(

 طالبة في كلیة الطب ، فبلغ مجموع الطالبات في الكلیات العراقیة ٧في كلیة االداب والعلوم و 
طالبة ، وبعد ذلك بدأ وضع المرأة التعلیمي یتطور تباعا الى ان  ) ١١٩٣(  ،نحو ١٩٥٨عام 

وصل الى وضعھ الحالي ، ومن خالل ما سبق فأن للنظرة المجتمعیة للمرأة  دور كبیر في 
وصول المرأة الى مراحل التعلیم المختلفة ومستویاتھا وأن التغیر االجتماعي والفكري في 
المجتمع لھ دور كبیر في تعلیم المرأة وتثقیفھا الى ان تقف على قدم المساواة مع الرجل وتتبوء 

. ()مكانتھا الطبیعیة في المجتمع

تدار عملیة التعلیم في العراق عبر وزارة التعلیم العراقیة ، وینص الدستور العراقي المؤقت 

االبتدائي والمتوسط (م أن الدولة تضمن حق التعلیم المجاني في جمیع المستویات ١٩٧٠لعام 

لجمیع المواطنین ، والتعلیم االبتدائي إلزامي ومحو األمیة الشامل ھدف )  والثانوي والجامعي 

أساسي ، وتعتبر الحكومة مسؤولة عن وضع السیاسات التعلیمیة واإلشراف علیھا وكذلك تمویل 

 سنة ١٢التعلیم وتطویر وتنفیذ البرامج التعلیمیة ، تمتد الدورة التعلیمیة الرسمیة في العراق إلى 

 ٣ سنوات إلزامیة لمرحلة التعلیم االبتدائي، الذي یبدأ من عمر ست سنوات، یتبعھا ٦منھا 

 سنوات لمرحلة التعلیم الثانوي، الذي ینقسم إلى ثانوي عام ٣سنوات للمرحلة المتوسطة، ثم 

علمي أو أدبي وثانوي مھني صناعي أو زراعي أو تجاري وھناك أیًضا معھد المعلمین ومدة 

. سنوات بعد التعلیم المتوسط ٥الدراسة فیھ 

ویمكن للطالب الذین ینھون المرحلة الثانویة ویحصلون على مؤھالت الحد األدنى للمتابعة أن 

ینضموا مباشرة إلى الجامعات أو المعاھد الفنیة التي تمتد الدراسة فیھا لمدة أربع سنوات كحد 

ویستطیع طالب معھد المعلمین وكذلك طالب الثانوي المھني بأنواعھ الذین یحصلون . أدنى
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على درجات ممتازة في االمتحانات النھائیة أن یلتحقوا بالكلیات والجامعات لمتابعة تعلیمھم 

سنوات والتعلیم االبتدائي أذ  ) ٥( یشمل التعلیم  كل من ریاض األطفال دون عمر العالي ، و 

سنة ویشار بھ للطالب الموجودین في المرحلة اإلبتدائیة أَما ) ١١-٦(یكون األطفال بعمر 

سنة ومرحلة ما بعد الثانویة أي ) ١٧-١٢(المرحلة الثانویة فیشار لعدد الطالب فیھا بعمر 

سنة والدراسات العلیا بعمر ) ٢٣-١٨(للطالب بعمر ) الجامعات والمعاھد(التعلیم العالي 

.فأكثر  ) ٢٤( 

وفي ما یلي عرض ألھم المؤشرات التعلیمیة لمنطقة الدراسة لكل المراحل والمستویات 
التعلیمیة الموجودة  لمعرفة التمییز في النوع االجتماعي بما یختص في التعلیم وھي بالتسلسل 

:االتي 

ریاض األطفال . ١

التعلیم االبتدائي . ٢

التعلیم الثانوي . ٣

التعلیم الجامعي  . ٤

التعلیم في الدراسات العلیا . ٥

 ـــ ریاض األطفال١ـــ ١ ــ ٤ 

وھي مؤسسات تعلیمیة یلتحق بھا األطفال قبل دخولھم المدرسة ، و یختلف عمر االلتحاق 
بالروضة باختالف البلدان ففي أغلب الدول یطبق ھذا النظام لألطفال ما دون سن السادسة 

یرتكز ھذا النظام على امرین، األول تعریف الطفل بمجتمع . سنوات ) ٥-٣( وتحدیدا بین عمر
أوسع من الذي تعود علیھ واكسابھ مھارات االختالط والثاني ھو تعلیم الطفل من خالل اللعب ، 
وقد استخدم مصطلح ریاض األطفال حول العالم لوصف أنواع عدیدة مختلفة من المؤسسات 
التي طورت لألطفال الذین تتراوح أعمارھم بین عمر سنتین إلى سبع سنوات بحسب اھتمام 
الدولة ، و تعد ریاض األطفال في أغلب دول العالم جزءاً من نظام ما قبل المدرسة لتعلیم 
الطفولة المبكرة ، ویتمثل التعلیم في ھذه المرحلة في العراق كل من المرحلة التمھیدیة ومرحلة 

)٨(ریاض األطفال كما في الجدول                                                                    

                         

بحسب المرحلة والجنس ) الحكومیة(عدد ریاض االطفال وعدد االطفال المسجلین  ) ٨(الجدول 
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)اجمالي  (٢٠١٢-٢٠١١والمحافظة للعام الدراسي 

عدد المحافظة
الریاض

عدد االطفال المسجلین 
الریاض

المجموعتمهیديروضة 

مجموعاناثذكور اناثذكور اناثذكور 

5436213779448144508102822916331نینوى
401896189920721932396838317799صالح الدین
5222922355277629305068528510353كركوك
321443152413731451281629755791دیالى 

١2822332015299527735228478810016/  رصافة بغداد

٢4727102641353033196240596012200/ رصافة 
٣131117103112551202237222334605/ رصافة   

١311331128416771572300828565864/   كرخ  

٢301997188123982218439540998494/   كرخ  

٣171262132016241548288628685754/   كرخ  

3623343279266922485003552710530األنبار

401798195919751941377339007673بابل
221380140417671602314730066153كربالء
402230228623232140455344268979النجف
342209217326192652482848259653القادسیة
18903869819699172215683290المثنى
411886191320211970390738837790واسط
311274147614901346276428225586ذى قار
231509158715901552309931396238میسان
6138583882470445958562847717039البصرة

6903928المجموع
3405574615

844140854418469
7170138

ـــ وزارة التخطیط ــ الجھاز المركزي لألحصاء ــ إحصاءات التعلیم ـــ ریاض األطفال ــ بیانات منشورة على موقع 
 . ٢٠١٢الوزارة االلكتروني ــ 

) ٤٠(ان عدد ریاض األطفال الحكومیة في محافظة النجف قد بلغ ) ٨(یتضح من الجدول 
روضة وھو یشكل نسبة ) ٦٩٠(روضة من اجمالي عدد الریاض في العراق والبالغ عددھا 

من النسبة الكلیة لریاض األطفال في العراق ، وقد بلغ عدد الذكور في مرحلة  % ) ٥٫٧٩( 
تلمیذاً من مجموع تالمذة العراق البالغ عددھم ) ٢٢٣٠( ریاض األطفال لمحافظة النجف 

من النسبة الكلیة لعدد تالمذة ریاض  % ) ٥٫٦٧( تلمیذ وھو ما یشكل نسبة ) ٣٩٢٨٣(
تلمیذة من مجموع ) ٢٢٨٦(األطفال في العراق ، اما عدد االناث في المرحلة ذاتھا فقد بلغ نحو 
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تلمیذة وھو ما یشكل نسبة ) ٤٤١٤٠(مجموع تلمیذات العراق للمرحلة التمھیدیة والتي تبلغ 
من النسبة الكلیة للتلمیذات في المرحلة التمھیدیة للعراق ، وقد بلغ اجمالي عدد  % ) ٤٫٨٤( 

) ٥٨٤٤١(تلمیذاً من مجموع تالمذة العراق الباغ عددھم ) ٤٥٥٣(الذكور في كلتا المرحلتین 
من النسبة الكلیة للذكور في المرحلتین في العراق ،  % ) ٧٫٧٩( تلمیذاً وھو ما یشكل نسبة 

تلمیذة من ) ٤٤٢٦(بینما بلغ مجموع عدد االناث في مرحلتي ریاض األطفال والتمھیدي نحو 
تلمیذة وھو ما یمثل نسبة ) ٨٤٦٩٧(مجموع تلمیذات العراق في المرحلتین والبالغ عددھن 

من اجمالي عدد االناث في المرحلتین للعراق ، وقد بلغ المجموع الكلي للذكور  % ) ٥٫٢٢( 
تلمیذاُ ) ٨٩٧٩(واالناث في المرحلتین ریاض األطفال والتمھیدیة في محافظة النجف نحو 

تلمیذاً وتلمیذة وھو ما ) ١٧٠١٣٨(وتلمیذة من مجموع تالمیذ وتلمیذات العراق البالغ عددھم 
 ، یتضح ٢٠١٢ ــ ٢٠١١من العدد الكلي في العراق للعام الدراسي  % ) ٥٫٢٧( یشكل نسبة 

من االعداد والنسب السابقة ان الفجوة التعلیمیة في مرحلة ریاض األطفال والتمھیدیة لم تتباین 
بشكل ملحوظ بین الذكور واالناث ، مما ینفي التمییز وفقا للتعلیم في ھذه المرحلة العمریة 

ً بین كل من البیئة الریفیة والحضریة في وجود ھذه . الدراسیة  ً واضحا اال ان ھناك تباینا
المرحلة التعلیمیة بین الریف والحضر ،  یتضح من البیانات اعاله الواقع التعلیمي في مرحلة 

)٩(ریاض االطفال لمحافظة النجف قیاسا بالمحافظات األخرى كما في  الجدول 

عدد ریاض األطفال في الریف  بحسب المحافظة و الجنس في العراق للعام ) ٩(الجدول 
٢٠١٢ ــ٢٠١١الدراسي 

عدد المحافظة
المجموععدد االناثعدد الذكورالریاض

0000نینوى

66155721187صالح الدین

25352105كركوك

3154167321دیالى 
١1112128240/  رصافة بغداد

٢0000/ رصافة 

٣0000/ رصافة 

١210093193/   كرخ  

٢0000/   كرخ  

٣1188214402/   كرخ  
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0000النجف

3202196398القادسیة

0000المثنى

19076166واسط

0000ذى قار

0000میسان

0000البصرة

30222522334458المجموع

وزارة التخطیط ــ الجھاز المركزي لألحصاء ــ إحصاءات التعلیم ـــ ریاض األطفال ـــ بیانات منشورة على موقع  -
 . ٢٠١٢الوزارة االلكتروني ــ 

عدد ریاض األطفال في البیئة الریفیة بحسب الجنس في ) ٩(یتضح من الجدول 
العراق عدم وجود أي روضة من ریاض في محافظة النجف ضمن المناطق الریفیة 
لمرحلتي ریاض األطفال و التمھیدیة ،  وھذا یعني تراجع مستوى التعلیم ضمن ھذه 
المرحلة العمریة ویتساوى بذلك كُل من الذكور واالناث  ، وھذا یعني ان الجدول 

  في غیاب وجود ریاض یمثل ھذه المرحلة التعلیمیة في المناطق الحضریة فقط) ٩(
.)٦(االطفال ضمن المناطق الریفیة ویتضح ذلك من الشكل 

٢٠١٢ – ٢٠١١عدد التالمیذ في ریاض االطفال بحسب البیئة في محافظة النجف للسنة الدراسیة ) ٦(الشكل 

)٩(عن بیانات الجدول 

 التعلیم االبتدائي٢ ــ ١ــ ٤
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)١٠(سنوات في العراق وتعد من اكثر المراحل في الكثافة العددیة ،كما في الجدول 

) الحكومي واألھلي ( عدد تالمذة المرحلة االبتدائیة بحسب المحافظة والجنس ) ١٠(الجدول 
٢٠١٢ ــ ٢٠١١للعام الدراسي 

المحافظة
عدد التالمیذعدد المدارس

المجموعأناثذكورالمجموعمختلطةأناثذكورالمحافظة
٣٩٩٣٤٥٩١٥١٦٥٩٢٩١٥٣٢٢٣٩٣٩٠٥٣٠٩٢٢نینوى

٢٨٨٢٧٠٥٠٨١٠٦٦١٣٧٧٣٧١١٣٨٤٥٢٥١٥٨٢صالح الدین
١١١٨١٨٤٩١٠٤١١٠٧٣٩٠٩١٦٧٣١٩٩٠٦٣كركوك

١٢٤١١٧٦١٧٨٥٨١٣٦٣٩٧١١٨٢١٦٢٥٤٦١٣دیالى
١٦٩٧٣٢١٢٣٥٤٩٩٤٨٢٩٠١٦١١٨٩٦٤٣رصافة/ بغداد 
٢١٢٠٧٣٢٨٩٤٨٢١٨٧٨٠٣١٦٢٣٦٥٣٥٠١٦٨رصافة / بغداد 
٣١٤٢١٢٩٥٧٣٢٨٩٥٦٣٩٨٦٠٥٤١٨١٦٩٣رصافة / بغداد 
١٣١٣٠٢٢٥٢٨٦٦١٤٧١٥٣٠٢٥١١٤٤٩٦كرخ / بغداد 
٢١٠٢٩١٢٩٥٤٨٨١١٩٩٦٢١٠٧٧١٠٢٢٧٦٧٢كرخ / بغداد 
٣٤٥٤٣١٨٩٢٧٧٨٩٥٢٦٧٨٩٤٧١٦٨٤٧٣كرخ / بغداد 
٣٩٨٣٦١٣٤٩١١٠٨١٧٢٣٤٠١٤٤٨٢٤٣١٧١٦٤االنبار

٢٧١٢٦٤٣٠٩٨٤٤١٨٦٠٢٨١٥٣٨١٤٣٣٩٨٤٢بابل
٢١٦١٦٠١٠٨٤٨٤١٠٩٧٢٧٩٥٠٦٠٢٠٤٧٨٧كربالء
٢٣١٢٢٢١١٨٥٧١١٢٩٧١٦١١٠٨١٧٢٤٠٥٣٣النجف

١٧١١٣٠٣٥٧٦٥٨١١٤٥٥٥٩٦١٦٤٢١٠٧١٩القادسیة
١٠١٩٢٢٧٧٤٧٠٧١٨٩٣٥٦٧٥٤١٢٨٦٤٧المثنى
١٨٩١٦٠٤٢٧٧٧٦١١٩٣٧٠٩١٦٤٦٢١١٠١٦واسط

٣٢٣٢٨٣٦٠٩١٢١٥١٨٩٨٠٠١٥٣٠١٨٣٤٢٨١٨ذي قار
١٧٠١٤٦٣١٢٦٢٨٩٩٨٤٤٧٥٧١٩١٧٥٥٦٣میسان

٣٧٨٢٤١٤٦٢١٠٨١٢٦١٢١٤٢٢٣٦٢٩٤٨٤٨٤٣البصرة
٣٨٧٩٣٣١١٧٤٨٤١٤٦٧٤٢٧٨١٤٢٦٢٣٤٢٨٣١٥١٢٤٢٥٧المجموع

ـــ وزارة التخطیط ــ الجھاز المركزي لألحصاء ــ إحصاءات التعلیم ـــ المرحلة االبتدائیة ــ بیانات منشورة على موقع 
 . ٢٠١٢الوزارة االلكتروني ــ 

أن عدد المدارس االبتدائیة الحكومیة واألھلیة في العراق للعام ) ١٠(یتضح من الجدول 
مدرسة ابتدائیة ، أذ تشكل نسبة مدارس  ) ١٤٦٧٤(  قد بلغ نحو ٢٠١٢ ــ ٢٠١١الدراسي 

من اجمالي النسبة الكلیة للمدارس االبتدائیة ، بینما  % ) ٢٦٫٤) ( الذكور ( البنین         
من اجمالي عدد المدارس االبتدائیة في  % ) ٢٢٫٦( نحو ) االناث ( بلغت نسبة مدارس البنات 

،وقد بلغ اجمالي  % ) ٥١( العراق ، في حین بلغت نسبة المدارس االبتدائیة المختلطة نحو 
من اجمالي العدد  ) ٢٧٨١٤٢٦(عدد الذكور في مرحلة االبتدائیة لكل محافظات العراق نحو 

تلمیذة من  )  ٢٣٤٢٨٣١(الكلي لتالمیذ العراق ذكورا واناث، في حین بلغ عدد التلمیذات نحو 
.اإلجمالي الكلي لتالمیذ المرحلة االبتدائیة في العراق 

عدد المدارس االبتدائیة في محافظة النجف بحسب الجنس للعام الدراسي         ) ٧(الشكل  
٢٠١٢ – ٢٠١١

 )١٠(        عن بیانات الجدول 
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نسبة تالمذة المرحلة االبتدائیة بحسب الجنس في محافظة النجف للعام ) ٨(      الشكل 
٢٠١٢- ٢٠١١الدراسي 

)١٠(       عن بیانات الجدول 

ان ھناك فجوة واضحة بین كل من عدد المدارس االبتدائیة ) ٨(والشكل ) ٧(یتضح من الشكل 
بالنسبة للذكور واالناث ضمن المرحلة االبتدائیة وكذلك اعداد التالمیذ الذكور واالناث في 

) ٢٣١(المرحلة نفسھا ، اذ بلغ عدد المدارس االبتدائیة الخاصة بالذكور في منطقة الدراسة نحو 
مدرسة ، وھذا ُیظھُر  ) ٢٢٢( مدرسة ، بینما بلغ عدد المدارس االبتدائیة الخاصة باالناث نحو 

الفارق بین اعداد التالمیذ الذكور واالناث اذ بلغ عدد التالمیذ الذكور في المرحلة االبتدائیة في 
من نسبة التالمیذ  % ) ٥٤( تلمیذ وھو ما یشكل نسبة  ) ٢٧٨١٤٢٦(منطقة الدراسة نحو  

من نسبة  % ) ٤٦( الكلیة في منطقة الدراسة ، بینما بلغت نسبة تلمیذات المرحلة نفسھا نحو 
التالمیذ والتلمیذات الكلیة في المحافظة ، وھذا یبین مدى الفرق العددي الواضح بین الذكور 

.واالناث في ھذه المرحلة 

 ــ التعلیم الثانوي ٣ ــ ١ ــ ٤
وھي المرحلة الدراسیة التي تلي المرحلة االبتدائیة في التعلیم ، وتتضمن مراحل الدراسة 
المتوسطة ومراحل الدراسة اإلعدادیة ، ویكون عدد سنوات التعلیم في المرحلة المتوسطة ثالث 
سنوات أما في المرحلة اإلعدادیة فھي ثالث سنوات أیضا ، ویتم التخصص في مرحلة 
ا الفرع العلمي و إّما الفرع االدبي والذي یتیح للطالب  اإلعدادیة ألحد الفرعین الدراسیین إمَّ
اختیار المجال الذي یرغب بھ في اكمال دراستھ الحقا في المرحلة الجامعیة ، و یمكن االلتحاق 
باالعدادیات المھنیة بعد المرحلة المتوسطة كأعدادیات الصناعة والتمریض والتي تتیح للطالب 
االكمال فیما بعد بااللتحاق بالكلیات والمعاھد بشروط ُمعّینة ، ونظرا لتركز اغلب الطلبة 
بااللتحاق في الدراسة اإلعدادیة سیتم التركیز على البحث بھا في الدراسة ، یالحظ في الدراسة 
الثانویة وجود المدارس الثانویة المسائیة بشكل أكبر من مراحل الدراسة االبتدائیة نظرا لفارق 
العمر وكذلك ارتباط ھذه المرحلة العمریة بالعمل والظروف األخرى التي قد ال تكون موجودة 
في مرحلة االبتدائیة ، اال أنَّ ھنالك فروقاً بین عدد مدارس وطلبة التعلیم المسائي بحسب الجنس 

)٩(والشكل ) ١١(في منطقة الدراسة ، كما في الجدول 

طّالب المرحلة الثانویة للدراسة المسائیة في محافظة النجف بحسب الجنس للعام ) ١١(الجدول 
٢٠١٢ – ٢٠١١الدراسي  

ت
المجموعالمرحلة اإلعدادیةالمرحلة المتوسطة

اناثذكوراناثذكوراناثذكورت
١٨٢١١٣٥٣٢٩٤٦٣٥٩١٠٥٦٢٧١٢

ـــ وزارة التخطیط ــ الجھاز المركزي لألحصاء ــ إحصاءات التعلیم ـــ التعلیم الثانوي المسائي ــ بیانات منشورة على 
 . ٢٠١٢موقع الوزارة االلكتروني ــ 

مدى الفرق الكبیر في عدد طالب الدراسة الثانویة في التعلیم المسائي ) ١١(یتضح من الجدول 
بین الذكور واالناث في محافظة النجف ، والسبب یعود بذلك الى مدى قوة تأثیر المحددات 
السلوكیة التي تم استعراضھا في الفصل السابق ، كما سوف نستعرض ذلك في تحلیل العینة 
عن خروج المرأة او بقائھا خارج المنزل بعد انتھاء النھار او في وقت متأخر منھ ، وقد تم 
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اختیار المرحلة الثانویة لتحلیل الوضع العمري الذي عادة ما یكون فیھ الطالب داخل نطاق 
تأثیر االسرة االجتماعي ، ولكون الغالبیة العظمى من طالب الدراسة الثانویة ال یتمتعون 
باستقاللیة معینة في اتخاذ القرار داخل نطاق االسرة وبدون تأثیر األبوین أو بقیة أفراد األسرة 
، وعادة ما یكون التمییز على وفق الجنس في االلتحاق بالدراسة المسائیة كما ھو في الشكل 

)٩. ( 

عدد طالب المرحلة الثانویة للتعلیم المسائي بحسب الجنس في محافظة النجف للعام ) ٩(الشكل 
٢٠١٢ – ٢٠١١الدراسي 

)١١(      عن بیانات الجدول 

 - ٢٠١١عدد طالب المرحلة الثانویة بحسب الجنس في محافظة النجف للعام ) ١٠(الشكل 
٢٠١٢

)١٢(      عن بیانات الجدول 

الحكومیة (عدد الطالب  بحسب المحافظة والجنس في المدارس الثانویة ) ١٢( الجدول 
٢٠١٢-٢٠١١في العراق للعام الدراسي ) الحضر والریف )  ( الصباحي والمسائي) (واالھلیة

مجموعإناثذكورالمحافظة

١٣٣٠٣١٧٠٨٦٨٢٠٣٨٩٩نینوى

٧٧٣١٤٣٨٩٧٣١١٦٢٨٧صالح الدین

٦٢٣٣٠٣٨٥٢٢١٠٠٨٥٢كركوك

٦٦٨٢٦٤٩٩٩٧١١٦٨٢٣دیالى

بغداد

١٥٦١٢٤٤٧٩٤٥١٠٤٠٦٩/ رصافة 

بغداد

٢٨١٩٠٣٦١٤٢٩١٤٣٣٣٢/ رصافة 

٣٤٥٦٣٦٣١٢٣٧٧٦٨٧٣/ رصافة 

١٣٩٥٥٦٢٩٧٦٩٦٩٣٢٥/ كـرخ 

٢٦٥٢٢٤٥١٩١٨١١٧١٤٢/ كـرخ 

٣٤٤٧٩٩٣٤٧٨١٧٩٥٨٠/ كـرخ 

٨٢٥٧٦٤٩٨٦٩١٣٢٤٤٥االنبار

٨٤٩٣٨٥٦٧٠٦١٤١٦٤٤بابل

٤٨٨٤٤٣٥٢١٤٨٤٠٥٨كربالء

٦٤٧٤٤٤٥٦٩١١١٠٤٣٥النجف
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عدد الطالب بحسب االمحافظة والجنس في المدارس الثانویة ) ١٢(یتضح من الجدول 
 ، أذ بلغ اجمالي عدد ٢٠١٢-٢٠١١للعام الدراسي ) الصباحي والمسائي) (الحكومیة واالھلیة(

طالب وطالبة من مجموع عدد ) ١١٠٤٣٥(الطالب  للمرحلة الثانویة في محافظة النجف 
 % ) ٤٫٩٩( طالب وطالبة وھو ما یشكل نسبة ) ٢٢١١٤٢١(الطلبة في العراق البالغ عددھم 

لطالب العراق في ھذه المرحلة التعلیمیة  ، أذ بلغ عدد الذكور في مرحلة  من المجموع الكلي
طالبا من مجموع عدد طلبة العراق في  المرحلة  ) ٦٤٧٤٤( الثانویة في محافظة النجف 

من النسبة  % ) ٤٫٨٧( طالبا وھو ما یشكل نسبة  ) ١٣٢٦٧٨٩( الثانویة والبالغ عددھم 
الكلیة للطلبة في العراق ، اما بالنسبة الى عدد االناث للمرحلة الثانویة في محافظة النجف فقد 

طالبة من مجموع طالبات العراق في المرحلة الثانویة والبالغ عددھن  ) ٤٥٦٩١( بلغ نحو 
من اجمالي النسبة الكلیة للطالبات في  % )  ٥٫١٦( طالبة وھو ما یشكل نسبة  ) ٨٨٤٦٣٢( 

المرحلة الثانویة للعراق ، وھذا یّبین ان الفجوة التعلیمیة االجمالیة بین عدد الذكور واالناث 
ضمن المرحلة التعلیمیة الثانویة تكاد تكون ضئیلة ، اال انھ یمكن تمییز الفارق بین الذكور 
واالناث في المستوى التعلیمي اجماال في كل المراحل التعلیمیة في من لم یلتحق بالتعلیم  بین 

.الذكور واالناث وھذا یمكن مالحظتھ في زیادة الفارق بینھما في معدالت االمیة 

 ــ التعلیم الجامعي ٤ ــ ١ ــ ٤
وھي المرحلة التي تلي مرحلة اإلعدادیة في التعلیم وتتمثل بالتخصص االكادیمي في مجاالت 

11



التعلیم المختلفة وھي بشكل عام تتكون من أربع سنوات دراسیة یمنح بعدھا الطالب شھادة 
البكلوریوس في االختصاص الذي درس بھ ، وتمثل مرحلة التعلیم الجامعي في منطقة الدراسة 
بجامعة الكوفة وكلیاتھا العلمیة واألدبیة ، وتعتبر جامعة الكوفة من الجامعات العریقة في 

) .١٣(العراق وفي ما یلي عرض ألھم كلیاتھا  وعدد الطالب والطالبات فیھا كما في الجدول 

عدد الطالب في التعلیم الجامعي االولي في جامعة الكوفة موزعین بحسب الكلیة )١٣(الجدول 
٢٠١٢-٢٠١١والجنس للعام الدراسي 

مجموعاناثذكورالكلیة

٣٠١٣٨٠٦٨١الطب

١٦٦٢١١٣٧٧طب االسنان

١٨٦٣٣٠٥١٦الصیدلة

١٤٥٢٨٠٤٢٥التمریض

٦٥٨٧١٣١٣٧١الھندسة

٥٤٤٢٩٦التخطیط العمراني

٣٤٨٢٤٨٥٩٦الزراعة

٨٢٨١١٦٣الطب البیطري

٣٨٠٤٣٥٨١٥العلوم

١٦٧٢٠٤٣٧١الریاضیات وعلوم الحاسوب

٧٨١٥٣٨١٣١٩اإلدارة واالقتصاد

٢٨٩٧٣٢١٠٢١التربیة

٢١٢١٢١٢١التربیة للبنات

١٦٠٤١٠٥٧٠ األساسیةالتربیة

٢٦٩٣٧٣٠٦التربیة الریاضیة

٥٢٦٨٤٠١٣٦٦االداب

٧٧٤٠١١٧االثاروالتراث

٥٥٣٣٤٤٨٩٧القانون والعلوم السیاسیة

٢٩٦١٠٣٤١٣٣٠الفقھ

٥٤٣٨٩٠٢٠١٤٤٥٨مجموع الكلیات
ـــ وزارة التخطیط ــ الجھاز المركزي لألحصاء ــ إحصاءات التعلیم ـــ التعلیم الجامعي ــ بیانات منشورة على موقع 

 . ٢٠١٢الوزارة االلكتروني ــ 

الذي یمثل عدد الطالب في التعلیم الجامعي االولي في جامعة الكوفة ) ١٣(یتضح من الجدول 
  للدراسة الصباحیة أنَّ اجمالي ٢٠١٢-٢٠١١موزعین بحسب الكلیة والجنس للعام الدراسي 

طالب وطالب  من اجمالي  ) ١٤٤٥٨( عدد الطالب  في التعلیم الجامعي ذكورا واناثا بلغ نحو 
طالب وطالبة ، أذ بلغ اجمالي ) ٤٨٩٣٩٩(عدد الطالب والطالبات في العراق البالغ عددھم 

من المجموع الكلي  % ) ٣٧٫٦١( طالبا وھو ما یشكل نسبة  ) ٥٤٣٨(عدد الطالب الذكور 
للطالب والطالبات في جامعة الكوفة ، في حین بلغ عدد الطالبات في كلیات جامعة الكوفة نحو

من المجموع الكلي للطالب والطالبات ،  % ) ٦٢٫٣٨( طالبة وھو ما یشكل نسبة  ) ٩٠٢٠( 
وعلى الرغم من وجود عدد من الطالبات ال یقابلھ عدد من الطالب في كلیة التربیة للبنات 
مضاف الى المجموع الكلي  اال انھ كانت نسبة االناث اعلى بكثیر من الذكور في مجمل 
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 ٢٠١٢ – ٢٠١١نسبة طالب جامعة الكوفة بحسب الجنس للعام ) ١٢(         الشكل 

)١٣(        عن بیانات الجدول 

 ــ الدراسات العلیا ٥ ــ ١ ــ ٤
وھي المرحلة النھائیة من مراحل التعلیم والتي تلي مرحلة الجامعة والتي تتكون من عدد من 
السنوات متمثل بسنتین لنیل شھادة الماجستیر وخمس سنوات لنیل شھادة الدكتوراه ، وقد بلغ 

 ـــ ٢٠١١( عدد الطالب الموجودین في الدراسات العلیا في الجامعات العراقیة للعام الدراسي 
طالبا وطالبة وھذا یمثل ارتفاع في نسبة طلبة الدراسات العلیا  ) ٢٦٩٢٠( نحو  ) ٢٠١٢

طالبا  ) ٢١١٢١( أذ كان عددھم  % ) ٢٧٫٥( مقارنة بالعام الدراسي السابق بنسبة بلغت 
)١٤(، كما یتضح من الجدول  ()وطالبة 

عدد الطالب الموجودین في الدراسات العلیا في الجامعات كافة موزعین بحسب )١٤(الجدول 
٢٠١٢ ــ ٢٠١١الجامعة والشھادة للعام الدراسي 

المجموع الكليدكتوراهماجستیردبلوم عاليالجامعة
٥٩٧٤٤٧٤٢٤١٥٧٤٨٦بغداد

٢٥١٣٥٩٥٩٨١٩٨٢المستنصریة
١٣٥٧٤١٤٥٧٣٢التكنلوجیة
١٦٦١٦٢١٩٨٥١النھرین
٠٢١٠٢٠٠٤١٠العراقیة
٣١١٢٠٢٨٩٢١٣٢٦٠الموصل
٣٧١١٥٣٦٢٣١٨١٣البصرة
١٠٤٦٧٦٣٤٥١١٢٥الكوفة
٢٠١٣٦٩٥٤٠١٩٢٩تكریت
٠١٠٣٠١٠٣سامراء
١٩٦٠٦١٧٦٨٠١القادسیة
١٥٥١١١٦٧٦٩٣االنبار
٣٨١٢٥٥٤٢٧١٧٢٠بابل
٠٤٨٣١٠٢٥٨٥دیالى
٠٣١٨١١٢٤٣٠كربالء
٠٢٥٠٠٢٥٠ذي قار
٠٣٥٠٣٥كركوك
٠١٧٢١٥١٨٧واسط
٠٧٠٠٧٠المثنى

٠٠٢٠١٣٢٠١٣لألختصاصات الطبیةالمجلس العراقي
٦٤٨٠١١٤٥الھیئة العراقیة للحاسبات والمعلوماتیة

١٢٥٩١٦٣٤٢٩٠١٩٢٦٩٢٠مجموع الجامعات
ـــ وزارة التخطیط ــ الجھاز المركزي لألحصاء ــ إحصاءات التعلیم ـــ التعلیم الجامعي ــ بیانات منشورة على موقع 

 . ٢٠١٢الوزارة االلكتروني ــ 

طالبا وطالبة  ) ١١٢٥( و یتضح منھ أنَّ مجموع طالب الدراسات العلیا في جامعة الكوفة بلغ 
من اجمالي نسبة طلبة  % ) ٨٫٢٦( ، أذ بلغت نسبة طلبة الدراسات العلیا في الدبلوم العالي 

 ٤٫١٣( العراق في الدبلوم العالي ، بینما بلغت نسبة طلبة الماجستیر في الدراسات العلیا نحو 
من اجمالي طالب الماجستیر في الجامعات العراقیة ، في حین بلغت نسبة طلبة الدراسات % ) 

من اجمالي نسبة طالب  % ) ٣٫٨٢( العلیا لتحصیل شھادة الدكتوراه في جامعة الكوفة نحو 
الدكتوراه في الجامعات العراقیة ، و یشكل عدد الطالب في الدراسات العلیا للحصول على 

شھادة الماجستیر في جامعات العراق  أعلى نسبة مقارنة بباقي الشھادات أذ بلغت نسبتھم    
تلیھا نسبة الطالب في الدراسات العلیا للحصول على شھادة الدكتوراه بنسبة  % ) ٦١٫٥( 
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، في حین بلغت نسبة في الدراسات العلیا للحصول على شھادة الدبلوم  % ) ٣٣٫٦( بلغت 
 % ) .٤٫٩( العالي بنسبة قدرھا

 )١٥(الجدول 

عدد الطالب في الدراسات العلیا موزعین بحسب الكلیة والشھادة والجنس في جامعة الكوفة 
٢٠١٢ ــ ٢٠١١للعام الدراسي 

المجموعدكتوراهماجستیردبلوم عاليالكلیة

المجمواناثذكورأناثذكورأناثذكوراناثذكور
ع

٣١٤٠٢٠٣٠٢٤٢٥٧٥٩٥١٧٠الطب

٠٠١٤١٤٠٠١٤١٤٢٨الھندسة

٠٠٢٤١٥١٧٣٤١١٨٥٩الزراعة

٠٠٤٣٤٠٢٤١٧٦٧٥٧١٢٤العلوم

الریاضیات 
٥٤١٤٩٠٠١٩١٣٣٢والحاسبات

اإلدارة 
١٩٥٦٣٢٠٢٢٥١٠٤٣٠١٣٤واالقتصاد

التربیة 
٠٠٥٨١٢٨٦٦٦٤١٣٤١٩٨بنات

٠٠٥٨٣٩٨١٢٧١٣٩٦٦٢٠٥اآلداب

٠٠١٨١٠٠٠١٨١٠٢٨القانون

٠٠٣١٢٨٦٠٢٨٩١٥٦١٤٧الفقھ

مجموع 
٥٥٤٩٣٤٣٣٣٣٢٣٤١١١٦٣٢٤٩٣١١٢٥الجامعة

ـــ وزارة التخطیط ــ الجھاز المركزي لألحصاء ــ إحصاءات التعلیم ـــ التعلیم الجامعي ــ بیانات منشورة على موقع 
 . ٢٠١٢الوزارة االلكتروني ــ 

ان عدد طالب الدراسات العلیا في كل من الدبلوم والماجستیر ) ١٥(یتضح من الجدول 

طالبا وطالبة ، وقد بلغت نسبة الذكور في كل الدراسات العلیا  ) ١١٢٥( والدكتوراه قد بلغ 

من النسبة الكلیة لعدد الطالب والطالبات في الدراسات العلیا في جامعة الكوفة ،  % ) ٥٦٫١٧(

من النسبة الكلیة لعدد الطالب في الدراسات العلیا  % ) ٤٣٫٨٣( في حین بلغت نسبة االناث 

في جامعة الكوفة ، ولقد اتسعت فجوة التعلیم ضمن مرحلة الدكتوراة بین الذكور واالناث اذ 

من اجمالي نسبة طالب الدكتوراة في جامعة الكوفة بینما  % ) ٣٢٫١٧( بلغت نسبة االناث

من اجمالي النسبة الكلیة لطالب الدكتوراه ، اما بالنسبة  % ) ٦٧٫٨٣(بلغت نسبة الذكور نحو 

من النسبة الكلیة لطالب وطالبات  % ) ٤٩٫٢٦(لمرحلة الماجستیر فقد بلغت نسبة االناث 

من  %) ٥٠٫٧٤( الماجستیر في جامعة الكوفة ، في حین بلغت نسبة الذكور لنفس المرحلة 
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.

عدد طالب الدراسات العلیا بحسب الجنس في محافظة النجف للعام الدراسي) ١٣(       الشكل 

 ٢٠١٢ - ٢٠١١

)١٥(      عن بیانات الجدول 

 ــ  االمیة٦ ــ ١ ــ ٤
األمیة ھي عدم قدرة األفراد على القراءة والكتابة ، لتخلفھم عن األلتحاق بصفوف التعلیم في 

م حملة شاملة للقضاء ١٩٧٨أي مستوى من المستویات الدراسیة ، وقد أطلقت الدولة عام 

 سنة ٤٥ سنة إلى ١٥اإلجباري على األمیة، أذ توجب على كل مواطن في الفئة العمریة ما بین 

أن یلتحق بمراكز محو األمیة إلنھاء الصف الرابع من تعلم القراءة والكتابة والحساب وكان 

% ٤٨ سنة من ٤٥ سنة إلى ١٥نتیجة ھذه الحملة أن انخفضت نسبة األمیة في الفئة العمریة من 

م، وبسبب فعالیة ھذه الحملة منحت الیونیسكو خمس ١٩٨٧في عام % ٩٫١٩م إلى ١٩٧٨عام 

٧١وفي الوقت الحاضر، تصل نسبة الذین یعرفون القراءة والكتابة من الرجال . جوائز للعراق

%.٤٥ومن النساء % 

عملت وزارة التربیة والتعلیم لمحو األمیة وخصوًصا بین الفتیات ، وأنشأت الوزارة في عام 

م بالتعاون مع الیونیسكو واالتحاد العام للمرأة العراقیة برنامًجا للتعلیم غیر ١٩٩٥ ـ ١٩٩٤

الرسمي للبنات من سن العاشرة فما فوق ، ویغطي ھذا البرنامج نشاطات أساسیة لمحو األمیة 

 ١٢١٧  تم تنظیم ١٩٩٥واألشغال الیدویة والرعایة الصحیة وتصنیع األغذیة وفي عام 
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ً أفادت منھ  ً تدریبیا  في الفئة العمریة من العاشرة ٧٠٠٠بینھن ( فتاة وامرأة ١٨٨٨٤برنامجا

). سنة وھي الفئة العمریة المستھدفة من البرنامج١٧إلى 

 حقق العراق انخفاضا ملحوظا في معدالت االمیة بمقدار      ٢٠٠٥ ــ ١٩٩٧خالل الفترة بین 
 انخفاض عدد ٢٠٠٥ وعام ١٩٩٧وخاصة عند النساء فقد أكدت بیانات عام  % ) ٤١( 

 قلت معدالت االمیة لدى ١٩٩٧السكان االمیین مع ضیق الفجوة بین النساء والرجال في عام 
وامیة  % ) ١٩٫٥( لتبلغ أمیة النساء  % ) ٦٥( وعند الرجال  % ) ٦٠( النساء بمقدار 
 .٢٠٠٥في عام  % ) ١٠٫٤( الرجال       

 المستند الى احكام البند ٢٠١١لسنة ) ٢٣(من قانون محو األمیة رقم ) ٢٥(استناداً الى المادة 
في الدستور العراقي اصدرت وزارة التربیة التعلیمات الخاصة بتنفیذ  ) ٧٣( االول من المادة 

قانون محو االمیة وسیعمل بھذه التعلیمات اعتباراً من تاریخ صدورھا في الجریدة الرسمیة 
وحتى اشعار اخر وقالت السیدة مدیر االعالم التربوي في الوزارة ان التعلیمات تتألف من 

مادة من أھم ماجاء في المادة األولى من القانون نّصھا على ان الجھاز التنفیذي لمحو ) ١٢(
االمیة یرأسھ موظف بدرجة خاصة ذو خبرة تربویة یرشحھ رئیس الھیئة العلیا لمحو االمیة من 
موظفي الوزارة ویكون مسؤوالً عن اعداد الخطط لمشروع الحملة وعرضھا على الھیئة 

القرارھا وتنفیذھا ومتابعتھا وتقویمھا وتنسیق االعمال بین
تشكیالت الجھاز والجھات ذات العالقة وتأمین حاجة مشروع الحملة من المعلمین واالداریین 
والفنیین والخدمیین واعداد وتدریب العاملین في مجال محو االمیة والقیام باالمور المالیة 
واعمال التدقیق والرقابة على وفق القوانین واالنظمة والتعلیمات ، وترتبط برئیس الجھاز 
التنفیذي كل من المدیریة العامة للشؤون الفنیة والمدیریة العامة للشؤون االداریة وشعبة التدقیق 
والرقابة والشعبة القانونیة وشعبة االعالم والنشر وشعبة المتابعة والمكتب والقلم السري ، اما 
المادة الثالثة من القانون فتنص على استحداث قسم لمحو االمیة في كل مدیریة عامة للتربیة 
ً للقانون یرتبط بالمدیر العام للتربیة ، والمادة الرابعة من القانون تنص على ان یشكل في  وفقا
مركز كل محافظة مجلس لمحو االمیة وترفع مجالس االقضیة توصیاتھا وقراراتھا الى مجلس 
محو االمیة في المحافظة للمصادقة علیھا وترفع مجالس النواحي توصیاتھا وقراراتھا الى 
مجلس محو االمیة في القضاء لتوحیدھا وعرضھا على مجلس المحافظة للمصادقة علیھا ، اما 
المادة السادسة فتنص على ان تفتح مراكز محو االمیة في المدن واالقضیة والنواحي والقرى 
والمجمعات السكنیة بغض النظر عن عدد الدراسین الملتحقین واذا كان عدد الدراسیین في كل 

مدرس یتولى مدیر المركز القیام بتعلیم الدراسین ، و على الھیئة التعلیمیة ) ١٥(مركز یقل عن 
في مراكز محو االمیة القیام بالمھام التربویة واالجتماعیة بما یضمن امتالك الدراسین مھارات 
ً وااللتزام بسیاسة  ً واقتصادیا ً واجتماعیا القراءة والكتابة والحساب ورفع مستوى حیاتھ ثقافیا
الھیئة العلیا في عملیة التعلیم والتوجیھ وتنفیذ البرامج التي تعھد الیھا واحترام الدراسین 
وتوجیھھم واقامة العالقات الطیبة معھم وترسیخ الوحدة الوطنیة ونبذ الطائفیة وتعمیق روح 
االخوة بین الدراسین وابداء النصح واالرشاد والتوجیھ الفردي للدراس اضافة الى ان لمراكز 
محو االمیة حرمة تعلیمیة ویحظر فیھ النشاطات غیر التعلیمیة وعدم استغاللھ لالغراض غیر 
المخصصة لھ ، ونصت المادة الحادیة عشر یجوز نقل الدراسین من مركز الى مركز اخر على 
ان یزود بوثیقة نقل من مركزه الى المركز المنقول الیھ كما وتمنح شھادة مرحلة التكمیل من 
مدیریة محو االمیة في المحافظة على وفق نموذج موحد یعده الجھاز التنفیذي للحملة لھذا 

الغرض

لسنة ) IKN(   فقد بین مسح شبكة معرفة العراق ٢٠١١وبقیت معدالت االمیة مرتفعة الى العام 
 ان نسبة االمیة في العراق لدى المرأة تتفاوت بین الفئات العمریة فنالحظ ان نسبة ٢٠١١
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.وھي اقل نسبة  % ) ١٥٫٩( سنة تصل الى  ) ١٩ ـ ١٢( االمیة لدى الفئة العمریة 

سنة أذ تتراوح من  ) ٣٩ ـ ٣٠( سنة  والفئة العمریة  ) ٢٩ ـ ٢٠( وتزداد في الفئة العمریة 
، اما بالنسبة للرجال فنالحظ ان نسبة االمیة أقل بكثیر من النساء اذ تبلغ لدى  % ) ٢١ ـ ٢٠( 

 ـ ٣٠( في الفئة العمریة  % ) ١٠٫٢( و  % )  ٨٫٩( نحو )  سنة١٩ ـ ١٢( الفئة العمریة 
اذ )  سنة فأكثر ٥٠( ، اما اعلى نسبة لألمیة لدى الرجال فكانت في الفئات العمریة )  سنة ٣٩

وعلى الرغم من انھا عالیة لدى الرجال ولكن تعتبر اقل  % ) ٣١( تبلغ نسبة االمیة لدیھم 
)١٦( بكثیر بین النساء وبالتالي تكون الفجوة بین الجنسین كبیرة كما ھو موضح في الجدول 

 سنة فأكثر بحسب التحصیل العلمى والفئة العمریة في ١٢توزیع االفراد بعمر ) ١٦(الجدول 
٢٠١١العراق لسنة 

الفئة 
بكلوریوس معھد/ دبلوماعدادیةمتوسطةابتدائیةیقرأ ویكتبأميالعمریة

فأعلى

امرأرجلأمرأةرجلأمرأةرجلامرأةرجلامرأةرجلامرأة
امرأرجلة

رجلة

١٩١٥٫٩٨٫٩٢٤٫٨٢٤٫٥٣٨٫٥٤٤٫٣١٦٫٨١٩٣٫٩٣٫١٠٫١٠٫١٠٠ـ١٢

٢٩٢١٫٢١١٫٧١٨١٨٢٧٫٥٣١٫١١١٫١١٤٫٤١١١٤٥٥٫٦٦٫٨٥٫٧ـ٢٠

٣٩٢٠٫٩١٠٫٢١٨١٥٫٥٣٢٫٨٣٣٫٧١٠٫١١٢٫٩٥٨٫٦٦٫٦٩٫٣٦٫٥٩٫٨ـ٣٠

٤٩٣١٫٧٨٫٨١٤٫٣١١٫١٢٤٫٢٢٨٫٣٩٫٣١٤٫٤٧٫٣١٣٧٫٧١١٫٤٥٫٥١٣ـ٤٠

٥٠ 
٦٦٫٦٣١٫٠٩١٢٫٩١١٫٧٢٣٫٣٣٫٩١٠٢٫٢٦٫٢٣٫٤٦٫٦٣٫٢٩٫٦فأكثر

٢٨٫٢١٣٫٠١٧٫٩١٧٫٧٢٨٫٥٣٣٫٧١١١٤٫٨٦٨٫٦٤٫١٥٫٧٤٫٢٦٫٤االجمالي

 .٢٠١١ــ ) IKN( ــ نتائج مسح شبكة معرفة العراق 

٢٠١١نسبة األمیة في العراق بحسب الجنس للعام )  ١٤(الشكل 

)١٦(       عن بیانات الجدول 

أن االعالن العالمي لحقوق االنسان، والعھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة 
والثقافیة، واتفاقیة حقوق الطفل، توضح ان لكل شخص حقاً في التعلیم غیر قابل للتصرف، كما 

 الصادر عن الدورة الرابعة عشرة بالحاجة إلى ١١٤١قدم المؤتمر العام للیونیسكو في قراره 
 أیلول الیوم العالمي ٨جھد دولي متضافر ونشط، لتشجیع محو األمیة عالمیا ، وقد أعلن یوم 
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، كما لوحظ تقلص الفجوة في  () ٢٠١٢في القرى واالریاف سیما بین فئات الشباب خالل عام 
التعلیم بین الذكور واالناث اال ان ذلك ال یعني تحسن مستوى االناث وانما تراجع في مستوى 

من األطفال رسبوا  % ٢٠الذكور التعلیمي ، وكانت معدالت الرسوب مرتفعة في العراق أذ ان 
 .()في المدرسة لمرة واحدة على األقل 

 یتضح من ما سبق ان التمییز التعلیمي كان متباینا بین مراحل التعلیم المختلفة وعلى 
الرغم من وجود ھذه التباینات على مستوى من التحقوا بالتعلیم اال ان التمییز یكون 
بشكل اوضح في من لم یلتحق بالتعلیم من الجنسین في كل من البیئة الریفیة 
والحضریة ، ویكون سبب العزوف عن االلتحاق بالتعلیم في كل من البیئة الریفیة 
والحضریة بشكل عام للذكور ھو العمل ، اما بالنسبة لألناث فأن غالبیة االسباب 
مرّدھا العادات والتقالید بشكل كبیر في كلتا البیئتین اال انھا تنشط بشكل اكبر للبیئة 
الریفیة بسبب الحاجة للمرأة في ممارسة العدید من االعمال في االراضي الزراعیة 
كعملیات السقي والرعي وجمع الحطب وما شابھ ذلك من االعمال التي اعتادت 
المرأة الریفیة على مزاولتھا في البیئة الریفیة ، وھذا یحول دون اكمالھا الدراسة 
فضال عن بعد المسافة بین المؤسسات التعلیمیة وبین الحقل وخصوصیة العرف 
االجتماعي الذي یشدد على المرأة في االنتقال داخل الحقل وخارجھ ، كل ھذه 
االسباب دعت الى تردي الوضع التعلیمي لألناث في البیئة الریفیة وبشكل اكبر من 

. البیئة الحضریة كما في الجداول السابقة 

نسبة االمیة بین الذكور واالناث بحسب الفئات العمریة و الجنس في ) ١٥(        الشكل 
٢٠١١محافظة النجف  لعام 

ـــ وزارة التخطیط ــ الجھاز المركزي لألحصاء ــ إحصاءات االمیة ــ بیانات منشورة على موقع الوزارة        
 . ٢٠١٢االلكتروني ــ 

 ٢٠١٢وقد بلغ عدد الدارسین الملتحقین بصفوف محو األمیة في محافظة النجف للعام الدراسي 
 من االناث و ١٢٠٠٠السنة الدراسیة منھم ) ١٨٧٠٠(أكمل منھم ) ٢٥٠٠٠( نحو ٢٠١٣ــ 
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  .()  من الذكور ٦٧٠٠

یتضح من خالل ما سبق ان ارتفاع نسبة االمیة بین االناث بشكل كبیر یبین مدى التمییز 
التعلیمي بحسب الجنس ، وعلى الرغم من وجود الفرق بنسبة التعلیم في مستویات التعلیم 
المختلفة بین الذكور واالناث وتباینھ اال انھ ال یوضح ھذا الفرق اال بین من التحق بالتعلیم وعند 
مالحظة الفرق في نسب األمیة بین الذكور واالناث یتضح التمییز على وفق النوع االجتماعي 
بشكل أكبر وھذا یدل على أن منطقة الدراسة تعاني من وجود تمییز بحسب النوع في المجال 

)٣(التعلیمي وھذا یتطابق جزئیا مع صحة فرضیة الدراسة رقم 

 ـ  التمییز االقتصادي٢ ـ ٤
، وتمثل عدم  () بلیون نسمة١٫٢من فقراء العالم البالغ عددھم % ٧٠تمثل المرأة الیوم نحو 

المساواة فیما یتعلق بتمتعھا بالحقوق االقتصادیة ، واالجتماعیة ، والثقافیة حقیقة مركزیة في 
حیاة النساء في كل منطقة من مناطق العالم ؛ وھي حقیقة نتجت عن التمییز ضد المرأة 
ووضعھا األدنى في المجتمعات الذكوریة وتساھم المرأة ، في جمیع أنحاء العالم، مساھمة كبیرة 
في االقتصاد وسوق العمل من خالل عملھا المأجور وغیر المأجور، في المحیطین العام 
والخاص بید أن عدم المساواة المستمر في الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة یساھم في 
إدامة تبعیة المرأة وجعلھا أكثر عرضة للعنف على وجھ الخصوص ، وكذلك االستغالل، 
وغیرھما من أشكال االنتھاكات ، ویمكن أن ُیفضي إنفاذ حقوق المرأة االقتصادیة ، 
واالجتماعیة ، والثقافیة ، في حد ذاتھ إلى تحول، لیس فقط من أذ ضمان الوفاء باحتیاجات 
المرأة المادیة المباشرة، ولكن أیضاً من أذ إعادة التشكیل الجذریة لعالقات القوى غیر المتساویة 
بین الجنسین ، و الوفاء بحقوق المرأة االقتصادیة ، واالجتماعیة ، والثقافیة ، یجب أن یمثل 

.استراتیجیة ذات أولویة في التعامل مع عدم المساواة االجتماعیة التي تعانیھا المرأة

وذلك أن . استحوذت حقوق المرأة على اھتمام المجتمع الدولي خالل العقد الماضي بشكل متزاید
زیادة االعتراف بالمساھمة الرئیسیة التي تقدمھا المرأة في االقتصاد العالمي من خالل جھودھا 
اإلنتاجیة واإلنجابیة، وكذل االعتراف باستمرار تھمیشھا على المستوى االجتماعي، من خالل 
التوجھات الجدیدة في الحیاة االجتماعیة والثقافیة، والتي تسعي إلى تحدید نفاذ المرأة إلى الحیاة 
ً إلى وضع حقوق المرأة االقتصادیة، واالجتماعیة، والثقافیة في بؤرة  العامة، أدت جمیعا
االھتمام فبعد أن كان ُینظر إلى تلك الموضوعات على أنھا مسائل ھامشیة في محیط اھتمامات 

المدنیة، والسیاسیة، واالقتصادیة، (حقوق اإلنسان أصبح حضور كل حقوق المرأة 
أكثر وضوحاً من خالل االعتراف بأن تحقق كل حقوق اإلنسان بالنسبة ) واالجتماعیة، والثقافیة

للمرأة لن یتأتى إال بالوفاء بكل حقوقھا ویمكن معرفة التمییز االقتصادي في منطقة الدراسة من 
.خالل معرفة معدل النشاط االقتصادي ومعدل البطالة في منطقة الدراسة 

 ــ  معدل النشاط االقتصادي١ ــ ٢ ــ ٤
ان النشاط االقتصادي الوطني في أي بلد ھو نشاط تفاعلي تبادلي واجتماعي وسیاسي وإنساني 
وحضاري بالشكل العام أذ تشترك فیھ معظم شعوب عالم الیوم  ، وھو یتمثل بسعي الفرد أو 
المجموعة من األفراد إلشباع حاجاتھم المختلفة ، أو ھو مجموعة األعمال المنجزة من األعوان 
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االقتصادیین بھدف ضمان إشباع حاجاتھم ، ویمكن معرفة النشاط االقتصادي في منطقة 
) ١٧(الدراسة من خالل االحصائیات الكمیة للدوائر الرسمیة كما في الجدول 

معدل النشاط االقتصادي بحسب الجنس والبیئة والفئات العمریة  في محافظة ) ١٧(الجدول 
٢٠١١النجف للعام 

المجموع الكليریفحضر أطرافحضر مركز

مجموعأنثىذكرمجموعأنثىذكرمجموعذكرانثىمجموعذكرانثى

36.678.439.541.662.843.434.99.227.237.121.634.1

25.253.229.626.561.632.224.312.021.625.235.627.1

14.830.917.717.640.621.815.310.914.415.725.717.7

7.823.010.810.632.913.98.38.38.38.719.110.7

5.019.77.95.327.79.06.27.76.55.516.77.7

5.314.57.24.519.77.05.26.25.45.012.66.5

4.37.45.04.912.86.35.13.14.64.76.85.2

3.95.84.35.110.55.85.23.74.94.75.74.9

5.15.35.16.115.57.04.01.63.55.05.05.0
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).١٠(عمري في النشاط االقتصادي بشكل عام كما في الخریطة 

معدل النشاط االقتصادي بحسب الجنس في المناطق الحضریة لمحافظة النجف ) ١٠(الخریطة 
٢٠١١للعام 
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)١٧(عن بیانات الجدول 

ویمكن االستدالل على النشاط االقتصادي بمعرفة معدالت البطالة ، والتي تبین بشكل واضح 
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عجز االفراد عن المشاركة في العملیة االقتصادیة على الرغم من وجود المؤھالت الكافیة 
للعمل ، وتتباین ھذه المعدالت عمریا وبیئیا وبحسب الجنس كذلك ، ان تباین المعدالت عمریا 
قد یرتبط بقابلیة األفراد على العطاء والعمل واالعالة من جانب ، ومن جانب آخر قد یتضمن 
مرحلتھم العمریة التي تمثل مراحل انتقالھم في مستویات التعلیم بالنسبة لمرحلة الشباب دون 
سن العشرین وھذا یترتب علیھ مدى وجود الخبرة المھنیة مما ینعكس بشكل كبیر على معدالت 
البطالة بشكل عام ، اما البطالة حسب البیئة ، فھي تمثل طبیعة األنشطة االقتصادیة الموجودة 
في البیئة ذاتھا ووفرة الید العاملة وتراكم الخبرات في االعمال من النوع ذاتھ ، اذ یمكن 
مالحظة سیادة حرفة الزراعة بوصفھا مھنة أساسیة في منطقة األریاف مما یقلل فرص العمل 
في ھذه البیئة نتیجة لوفرة الید العاملة في المجال ذاتھ ، ونظرا لصعوبة الحصول على نتائج 
دقیقة للبطالة في منطقة الدراسة فقد تم االستدالل علیھا باالعتماد على معدالت البطالة في 

)١٨(العراق ومن ضمنھا منطقة الدراسة ، كما في الجدول 

 ٢٠١١معدل البطالة بحسب البیئة والجنس في محافظة النجف لسنة ) ١٨(الجدول 
المجموع الكليریفحضر أطرافحضر مركزالمحافظة

مجموعأنثىذكرمجموعأنثىذكرمجموعأنثىذكرمجموعأنثىذكر
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18.530.820.118.537.620.225.89.125.021.327.721.9نینوى

13.220.214.410.018.010.711.01.99.712.314.512.6كركوك

10.322.614.017.126.919.212.814.313.013.320.114.6دیالى

19.426.820.812.625.114.513.53.910.814.411.713.8االنبار

10.322.812.513.239.217.14.43.33.910.217.111.8بغداد

12.632.717.618.439.622.89.93.67.712.312.612.3بابل

11.136.515.49.421.111.112.815.013.011.628.914.2كربالء

12.227.114.613.736.817.512.04.79.812.513.512.7واسط

21.024.621.723.431.024.517.53.514.319.810.918.0صالح الدین

12.529.914.716.726.918.112.110.311.813.222.814.5النجف

14.229.817.513.736.317.114.36.212.414.117.214.8القادسیة

21.116.320.417.527.818.531.44.728.426.811.324.9المثنى

22.841.626.530.749.633.730.153.131.828.246.930.8ذي قار

18.717.018.521.115.020.711.93.111.616.814.416.6میسان

14.821.115.914.719.815.115.413.515.314.920.115.5البصرة

ـــ وزارة التخطیط ــ الجھاز المركزي لألحصاء ــ إحصاءات معدل البطالة ــ بیانات منشورة على موقع الوزارة 
 .٢٠١٢االلكتروني ــ 

 

ان المجموع الكلي لمعدل البطالة في المناطق الحضریة والریفیة ) ١٨( یتضح من الجدول 
وتباین ھذا المعدل بین  ) ١٤٫٥( واطراف المناطق الحضریة للذكور واالناث  قد بلغ نحو 

المراكز الحضریة واطرافھا ومناطق األریاف اذ بلغ معدل البطالة في المراكز الحضریة 
لمنطقة الدراسة المتمثلة بكل من مركز قضاء النجف ومركز قضاء الكوفة ومركز قضاء 

وھو رقم قریب من المعدل العام للبطالة في منطقة الدراسة وتباین ھذا  ) ١٤٫٧(المناذرة نحو 
 )  ٢٩٫٩(للذكور و ) ١٢٫٥(المعدل بین الذكور واالناث في المراكز الحضریة اذ بلغ نحو 

لألناث وھذا یوضح وجود فارق كبیر بین الذكور واالناث یدل على ارتفاع معدل البطالة بشكل 
كبیر لدى االناث ، اما معدل البطالة ألطراف المناطق الحضریة او على ھامش المدن فقد 

وھذا یدل على ضعف النشاط االقتصادي وارتفاع ) ١٨٫١(ارتفع المعدل العام بھا أذ بلغ نحو 
معدل البطالة بشكل اكبر مما ھو علیھ في المراكز الحضریة ویتباین ھذا المعدل بین الذكور 

لألناث وھو یمثل بذلك فارق كبیر  ) ٢٦٫٩(للذكور بینما بلغ نحو  ) ١٦٫٧(واالناث اذ بلغ نحو 
بین الذكور واالناث یدل على عدم استغالل إمكانات المرأة بشكل مجدي اقتصادیا ، اما بالنسبة 

وھو یمثل بذلك اقل معدل للبطالة في منطقة الدراسة  ) ١١٫٨(لألریاف فقد بلغ المعدل العام 
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).١٦(والشكل 

٢٠١١معدل البطالة حسب الجنس والبیئة في محافظة النجف للعام ) ١٦(الشكل 

)١٨(      عن بیانات الجدول 

٢٠١١معدل البطالة بحسب الجنس في البیئة الریفیة لمحافظة النجف للعام ) ١١(الخریطة 

25



26



)١٨(عن بیانات الجدول 

٢٠١١معدل البطالة بحسب الجنس في البیئة الحضریة لمحافظة النجف للعام ) ١٢(  الخریطة 
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 )١٨( عن بیانات الجدول 

ان مشاركة المرأة في البنیة االقتصادیة ھي بالحقیقة قضیة نصف المجتمع من ناحیة الحجم 
السكاني ، إذ إن نسبة الذكور إلى اإلناث قریبة من التساوي في كل المجتمعات ، وھي في 
الوقت نفسھ  قضیة المجتمع كلھ من الناحیة الكیفیة ؛ ذلك أن مساھمة المرأة الفّعالة في المجتمع 
ً لمواجھة تحدیات التقدم والتطور والنمو، ومن ثم فإن اإلیمان  ً مھما إنما تضیف مورداً بشریا
بضرورة تمكین المرأة من اإلسھام في حیاة مجتمعھا عطاًء وأخذاً، قد استقّر بوصفھ ضرورة 
ً ووسیلة ، وقد أصبح من شبھ المسلّمات لدرجة أنھ تولدت لدى  من ضرورات التنمیة ھدفا

.الجمیع قناعة بأن للمرأة تأثیرا اجتماعیاً وإنسانیاً وتربویاً واقتصادیاً 

یرى بعضھم أنَّ المرأة األم والزوجة ُخلقت لتربیة األطفال واالعتناء بزوجھا فقط، ولم تخلق 
للعمل خارج المنزل ألن ھذا العمل یمنعھا من أداء وظیفتھا األساسیة ویؤدي إلى حدوث خلل 
في  األسرة والمجتمع، ویجب التخطیط في ھذا االتجاه فقط، أي أن تقوم المرأة فقط بدورھا كأم 
ً في تدھور مكانة المرأة االجتماعیة وإلى ضعف دورھا  وزوجة ، ھذه النظرة كانت سببا
االجتماعي واالقتصادي، وتعود إلى اعتبارات تتعلق بالعادات والتقالید القدیمة، ومن ھذا 
المنطلق فحصول المرأة على التعلیم یعَد من الرفاھیة والترف  ، وامتھانھا عمالً ما خروجاً 
ً غیر مرغوب فیھ،  على تقالید المجتمع، وحصولھا على االكتفاء واالستقالل المادي شیئا
ً أن العمل المنزلي  ً لیس لھ أي معنى أو مدلول  ، علما وتحقیق الذات وتكوین شخصیتھا كالما

إال أنھ غیر قادر في جمیع ) بدون أجر(األسري رغم أنھ في النظریات الحدیثة عمل إنتاجي 
األحوال على امتصاص األیدي العاملة النسائیة بالكامل، فیتوجب على الفائض من ھذه األیدي 

.العاملة الخروج من المنزل لالستفادة من ھذه الطاقات غیر المستغلة 

 ــ  الفارق في أجور العمل٢ ــ ٢ ــ ٤
التمییز بین االجور فیما یتعلق بالنوع االجتماعى ھو وجود فجوة بین متوسط الدخل االجمالى 
للموظفین الرجال عن النساء أذ یحصل الرجال على راتب أكثر من النساء مع انھم یؤدون 

تعد ھذة الفجوة سبباً %. ٢٢ و ١٧تتراوح نسبة الزیادة ما بین . االعمال نفسھا بالكفاءه نفسھا 
من أسباب عدم المساواة بین الجنسین و تعد أیضا  من أبرز النتائج التي  تظھر ھذة الفجوة فى 
االجور التى یتم احتسابھا بالساعة و لو كان العامل یحصل على اجره اسبوعیا او شھریا یقوم 

، و یمكن أن تحدث فجوة فى االجور بین النساء .باحتسابھا بالساعة اذا كان من الممكن ذلك
والرجال لعدة أسباب مثل الفرق في كل من العمر، نوع التعلیم  و مستواه مثل المواد الدراسیة ، 
خبرة العمل و عدد االبناء و الحالة االجتماعیة و العرق و اللون و الھجرة و المنطقة و الدین 

و الشروط ) دوام جزئى أو دوام كامل(وكذلك الصفات الوظیفیة مثل نوع العقد و أوقات العمل 
و الوضع الوظیفى وكذلك بحسب  القطاع االقتصادى أعاماً كان  أو خاصاً  و یتم التمییز على 

.وفق األعراف االجتماعیة ونمط المھنة 
والفصل الوظیفى فى  وتظھر أیضا التفرقة العنصریة تظھر ھذة الفجوة مدى تقییم عمل المرأة

أماكن العمل ، وتظھر أیضا تركیز المرأة على العمل بدوام جزئى و على وظائف معینة و 
.التوزیع غیر العادل للمسؤولیات المنزلیة أذ أن النساء تقوم بأغلبیة االعمال المنزلیة

خاصًة إذا كانت المراة ھي ال تؤثر ھذه الفجوة على المرأة فقط ولكن تؤثر على األسرة كلّھا
على الحد من مستوى المعیشة وقلة تساعد ھذه االفجوة . المعیلة وھي المسؤولة عن األسرة 

الغذاء مما یجعل الھدف األساس للتنمیة ھو القضاء على الفقر والجوع وعلى الرغم من  اعتماد 
، وھى اتفاقیة تدعم ١٩٥١لمنظمة العمل الدولیة في عام  ١٠٠اتفاقیة المساواة في األجور رقم 

التمییز فى األجور . المساواة في األجور بین الرجال والنساء الذین یعملون عمل لھ نفس القیمة
فیما یتعلق بالنوع االجتماعى ھو واحد من أھم األسباب فى وجود التمییز فى األجور فیما یتعلق 
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بالنوع االجتماعى إال أنَّ ھذه الفجوة ما زالت متسعة في مجمل بلدان العالم رغم تباینھا بین بلد 
وآخر ، و یمكن مالحظة الفارق في أجور العمل في منطقة الدراسة على نطاق الدوائر 
الحكومیة الرسمیة ، اذ یتقاضى الرجل ضمن مستحقاتھ المالیة بدل زوجیة وأطفال زیادة على 
سنوات الخدمة و لیس للمرأة مثل ذلك وھذا یبین التمییز باألجور بین الذكور واالناث ، ان 
الفارق في أجور العمل ضمن منطقة الدراسة یكاد یكون غیر ملحوظ ضمن القطاع الحكومي 
قیاسا بالقطاع الخاص أذ ان طبیعة االعمال التي تزاولھا المرأة ضمن مجتمع الدراسة ھي من 
تشكل الفارق في أجور العمل أذ من المالحظ ان المشاریع المنزلیة الصغیرة او الحرف البسیطة 
التي تعمل بھا المرأة ھي ذات أجور متدنیة قیاسا بالحرف التي یمتھنھا الرجال وھذا ینعكس 

.على الفارق في العمل واألجر الذي تتقاضاه المرأة منھ 
 ـــ التمییز االجتماعي٣ــ  ٤

فالمجتمع ، ھو فرض مجموعة من القیم واألفكار تحد من حریة المرأة وكرامتھا واستقاللیتھا 
یمنح للرجل امتیازات للتعامل مع المرأة بدونیة والتفرد في أخذ قرارات تخصھا وتخص البیت 

النظرة إلى المرأة المطلقة ومنعھا من الخروج من ، ومن أنواع العنف االجتماعي ، واألوالد 
مثل الزواج والطالق والسفر ، أو فرض ولي على المرأة في أمور تقرر مصیرھا ، المنزل 
ً ضمن العنف االجتماعي یأتي فرض عادات وتقالید یمارسھا المجتمع على ، والتعلیم  وأیضا

 .المرأة لضمان طاعتھا وخضوعھا للثقافة الذكوریة

 ــ مكانة المرأة االجتماعیة١ ــ ٣ــ  ٤
تسعى المرأة تفعیل تأثیرھا وتطوره وإستثمار طاقاتھا الفكریة واإلقتصادیة الثریة بكل ما من 
ً متفاعالً في بناء المجتمع وتنمیتھ في نطاق المصلحة العامة وفي ظل  شأنھ أن یجعلھا شریكا

.إقتصاد قوي وضمن إستراتیجیة التنمیة المستدامة

تعود أھمیة المرأة العراقیة في استنھاض البالد إلى العقود األولى من القرن العشرین ، أذ 
تبلورت نواة الحركة الوطنیة ، بالمعنى االجتماعي التغییري ، واتضحت معالم مكوناتھا 

وضمت . وأھدافھا وقیمھا التقدمیة ، الھادفة الى االنعتاق السیاسي واالقتصادي واالجتماعي 
تلك النواة رائدات الحركة النسائیة وطالئعھا ، وھن یخترقن العزلة واالنغالق ویتجاوزن 
التوابیت التي كانت تأسر إرادتھن وتحول دون تحقیق انسانیتھن ، بوصفھن كائنات مكتمالت 

.العقل واإلرادة والَخیار 

واستطاعت المرأة العراقیة ان تخترق حواجز العزل االجتماعي في ذلك الوقت ، متحدیة التقالید 
البالیة التي تعد األنثى مجرد ربة بیت ، تتستر بجدرانھ في الداخل ، ان انطالق دور المرأة من 
االجتماعي المجرد ، الى الثقافي بالمعنى العام  والذي تكرس مع التحاق المرأة بالجامعة ، 
بالتمرد على تقالید المجتمع ، والمشاركة في الفعالیات السیاسیة ، سواء المباشرة ، او عبر 
مختلف الصیغ التي تتیح لھا التعبیر عن رأیھا السیاسي واالجتماعي ، عبر تشكیل الحلقات 
االجتماعیة والثقافیة او المنتدیات او االنخراط في التظاھرات والحركات االحتجاجیة ، بشكل 

.متدرج مترابط مع تطور الحركة الدیمقراطیة ووضوح أھدافھا االجتماعیة التحرریة 

بدأت المرأة العراقیة ، تعبر عن نفسھا بوسائل الفن واألدب والصحافة والثقافة بوجھ عام ، 
وتحتل مواقع ریادیة في أكثر من مجال ، وظھرت خالل األربعینات والخمسینات ، قامات 
بارزة لھا في عالم السیاسة التي اتاحت بدورھا حیزاً أوسع الطالق مواھب وطاقات ابداعیة 
للمرأة العراقیة ، أذ تقدمت في كل من الشعرواألدب والفنون باختالف أنواعھا ، وذلك إلظھار 
شأنھا ودورھا في الحیاة الثقافیة واالجتماعیة والسیاسیة ، وعلى الرغم من وجود المرأة ضمن 
المجاالت األدبیة مثل نازك المالئكة وغیرھا في المجاالت المختلفة اال ان ذلك لم یكن بالقدر 
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.الكافي الذي یجعل المرأة تناصف الرجل في األدوار 

وتعاني المرأة العراقیة بشكل كبیر من تدني المكانة االجتماعیة مقارنة بالرجل ، ویتضح ذلك 
في االدوار المجتمعیة الموكلة لكل منھما في المجتمع سواء داخل المنزل او خارجھ ، أذ تعاني 
خارج المنزل من ضغط اجتماعي یلزمھا عرفیا بسلوكیات محددة ال یمكن ان تتجاوزھا من 
دون التعرض الى النبذ من قبل المجتمع ، اما داخل المنزل فھي عادة ال تشارك في عملیة 
االدارة المنزلیة بشكل یناصف الرجل ، وال یقتصر األمر على ذلك فحسب  بل یتعدى ذلك إلى 
تعرضھا الى العنف األسري بكافة أشكالھ في بعض االحیان ، ویعد العنف األسري من أكثر 
أشكال امتھان مكانة المرأة االجتماعیة شیوعا في العالم ، ویتضح ذلك من ارتفاع عدد المعنفات 
في العالم في الحاالت المسجلة ، ویمكن معرفة مكانة المرأة االجتماعیة في منطقة الدراسة 
باألعتماد على مالحظة دورھا االجتماعي مقارنة بالرجل فضال عن اختالف ھذه المكانة على 

.وفق المراحل العمریة التي تمر بھا المرأة في مجتمع الدراسة   

 ــ العنف االسري٢ ــ ٣ــ  ٤

صادر عن طرف قد ، یعّرف العنف بأنھ سلوك أو فعل إنساني یتسم بالقوة واإلكراه والعدوانیة
یكون فرداً أو جماعة أو دولة ، وموّجھ ضد اآلخر بھدف إخضاعھ واستغاللھ في إطار عالقة 
قوة غیر متكافئة مما یتسبب في إحداث أضرار مادیة أو معنویة لفرد أو جماعة أو طبقة 

().اجتماعیة أو دولة أخرى

فأن العنف ضد المرأة یعّرف بأنھ سلوك أو فعل موّجھ إلى المرأة یقوم على القوة والشّدة 
ناجم عن عالقات ، ویتسم بدرجات متفاوتة من التمییز واالضطھاد والقھر والعدوانیة، واإلكراه

والذي یتخذ أشكاال ، القوة غیر المتكافئة بین الرجل والمرأة في المجتمع واألسرة على السواء
، وھو یتمثل بأي فعل عنیف قائم على أساس الجنس  ()نفسیة وجسدیة ومتنوعة في اإلضرار

ینجم عنھ أو یحتمل أن ینجم عنھ أذى أو معاناة جسمیة أو جنسیة أو نفسیة للمرأة، بما في ذلك 
سواء أوقع ذلك في التھدید باقتراف مثل ھذا الفعل أو اإلكراه أو الحرمان التعسفي من الحریـة،

.الحیاة العامة أم الخاصة
یشدد المؤتمر العالمي لحقوق "  جاءت مقررات المؤتمر العالمي لحقوق االنسان كما یلي

اإلنسان بصفة خاصة على أھمیة العمل من أجل القضاء على العنف ضد المرأة في الحیاة 
العامة والخاصة والقضاء على جمیع أشكال المضایقة الجنسیة واالستغالل واالتجار بالمرأة 
والقضاء على التحیز القائم على الجنس في إقامة العدل وإزالة أي تضارب یمكن أن ینشأ بین 
حقوق المرأة واآلثار الضارة لبعض الممارسات التقلیدیة أو المتصلة بالعادات والتعصب الثقافي 

()".والتطرف الدیني

یرتبط العنف ضد المرأة ارتباطا وثیقا بعالقات القوى غیر المتكافئة بین الرجال والنساء 
ویشكل الحق القائم في عدم التعرض . والتمییز القائم على النوع االجتماعي ویتفاعل معھما

للعنف والتمییز القائمین على العرق أو الجنس أو التعبیر أو الھویة أو العمر أو النسب أو الدین 
.أساسا لحقوق اإلنسان، وكذلك الكرامة المتأصلة والمتكافئة لكل امرأة ورجل وطفل

إن العنف ضد النساء ھو نتیجة للتراكمات التاریخیة غیر المتساویة بین الرجال والنساء والتي 
وھذا ، أدت إلى الھیمنة والتمییز ضد النساء من قبل الرجال والى منع التقدم الكامل للمرأة 

العنف ضد النساء ھو احد اآللیات االجتماعیة الحاسمة التي أجبرت بھا المرأة على التنازل عن 
فاالعتراف بمسألة العنف ضد المرأة والتمییز القائم ضدھا . احتالل مواقع متساویة مع الرجل

مّر بتطورات تاریخیة مھمة وما االعتراف الدولي لھذه القضیة إال نتیجة لسنوات من العمل 
.على جمیع الصعد والتي من أھمھا المؤتمرات الدولیة ومواثیق األمم المتحدة

من الدستور العراقي التي ) ١٤(ان التمییزیة في القانون تتعارض بشكل كبیر وأحكام المادة 
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كما أنھا تتعارض وأحكام ، "العراقیون متساوون أمام القانون دون تمییز بسبب الجنس"تقول 
تمنع كل أشكال العنف "من الدستور العراقي التي تقرر في فقرتھا الرابعة ) ٢٩(المادة 

والسیما أن ھناك عملیة إعداد لمشروع قانون منع ، "والتعسف في األسرة والمدرسة والمجتمع
العنف المنزلي فھل سیكون من المنطق قانونا أن یتم استثناء عملیة تأدیب الزوج لزوجتھ من 

أحكام ھذا القانون؟ 
من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة ) ٧(كما أن ھذه المادة تشكل انتھاكا للمــــادة 

ال یجوز إخضاع احد للتعذیب وال للمعاملة أو العقوبة القاسیة أو " والسیاسیة التي تقول 
من اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ) ج – ٢(والمادة " الالانسانیة أو الحاّطة بالكرامة 

 ١٩٧٠لسنة )١٩٣(وكال من العھد واالتفاقیة قد صادق علیھما العراق بالقانونین . ضد المرأة 
 والتي ١٩٨٣كما أنھا تخالف اتفاقیة مناھضة التعذیب لسنة .  على التوالي١٩٨٦لسنة ) ٦٦(و 

قرر العراق المصادقة علیھا ، وتختلف االماكن التي تتعرض بھا المرأة للعنف وتتنوع في 
).١٧(العراق كما في شكل 

٢٠١١االماكن الرئیسة للعنف ضد النساء في العراق لعام ) ١٧(الشكل 

ـــ وزارة التخطیط ــ الجھاز المركزي لألحصاء ــ إحصاءات العنف االسري  ــ بیانات منشورة على موقع  

 .٢٠١٢الوزارة االلكتروني ــ 

في %) ٨٥(أشارت اإلحصائیات العالمیة للعنف الموجھ نحو المرأة إلى أن ھناك نسبة 
وفي البلدان العربیة أن نسبة العنف الموجھ نحو المرأة في . في فرنسا%) ٥١(كرواتیا و
من ) لموقع المجلس األعلى للمرأة في البحرین(حالة إلحصائیات وزاریة ( ١٣٤٤)البحرین 

من طالبات الجامعة %) ٨٦(وفي األردن بلغت نسبة المعنفات (. ٢٠٠٤-٢٠٠١)سنة 
من النساء، وقدأشارت رابطة النساء العراقیات %) ١٧(والمغرب %) ٢٢(ومصر. األردنیة

امرأة اختطفت واغتصبت خالل األشھر األربعة األولى بعد السقوط إلى ) ٤٠٠(أن أكثر من 
 عملیات اختطاف أو اغتصاب في الیوم ، وقد شھد المركز الخاص ٣ بمعدل ٢٠٠٣آب 

حالة مسجلة  ) ٢١١٠( لتسجیل ومعالجة حاالت العنف األسري في محافظة النجف نحو 
 ، فضال عن عزوف الكثیر من المعنفات الى اللجوء للقضاء لتسجیل مثل ٢٠١٢خالل عام 

. ھذه الحاالت وذلك تبعا لطبیعة النظام االجتماعي السائد 

 ــ التمییز السیاسي واإلدارات العلیا٤ ــ ٤
 ــ مشاركة المرأة في االنتخابات و اإلدارة السیاسیة للبلد١ـــ ٤ ــ ٤

بتطبیق نظام الكوتا في قانون انتخاب المجلس التشریعي ومجالس المحافظات استطاعت المرأة 
 في العراق ، ویحتل العراق ٢٠٠٣الوصول إلى مراكز متقدمة في الحیاة السیاسیة بعد عام 

المرتبة األولى من أذ اعلى نسبة للمقاعد البرلمانیة التي تشغلھا النساء مقارنة بالدول العربیة 
من اجمالي عدد المقاعد في التمثیل  % ) ٢٥( األخرى ، فقد شھدت تحقیق نسبة تزید عن 

السیاسي لكل من النظام البرلماني ومجالس المحافظات ، وھذا ما دعمھ نظام الكوتا عبر 
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 أذ بلغت نسبة مقاعد ٢٠٠٧االنتخابات التشریعیة السابقة ، وقد بلغت النسبة أقصاھا في سنة 
اال انھا انخفضت عما كانت علیھ لتبلغ نسبة النساء في مجلس النواب  % ) ٢٧٫٣( النساء نحو 

وھي نسبة قلیلة مقارنة بنسبة الرجال في البرلمان  % ) ٢٥٫٢(  نحو ٢٠١٠العراقي للعام 
 ) ١١٠(، كما ان تمثیل النساء في مجالس المحافظات كان بواقع  % ) ٧٤٫٨( العراقي البالغة 

من اجمالي عدد مقاعد مجالس  % ) ٢٥( عضوا وھو ما یمثل نسبة ) ٤٤٠(عضوة من أصل 
.المحافظات في العراق 

 في ٢٠٠٣امرأة في مجلس الحكم الذي تشكل بعد عام  ) ٢٥( تم ترشیح ثالث نساء من أصل 
نساء مناصب وزاریة بعد ذلك ، وبعد تشكیل  ) ٦( النظام السیاسي الجدید المؤقت ، كما شغلت 

مناصب وزاریة إداریا إال أنھا لم تحًظ اال  ) ٥(  تولت المرأة  ٢٠٠٦الحكومة المنتخبة عام 
. تمثلت بوزارة المرأة فقط ٢٠١٠بوزارة واحدة في الحكومة المنتخبة في عام 

امرأة تقریبا من  ) ٣٤٣( ویبلغ عدد النساء في مراكز أتخاذ القرار في القطاع الحكومي نحو 
بدرجة خبیر أو معاون مدیر عام أو  % ) ٣٣٫٣( الالتي یشغلن منصب مدیر عام ، منھن 

لجان برلمانیة من أصل  ) ٤( مستشار ،  وتترأس المرأة في الوقت الحالي في مجلس النواب 
لجنة برلمانیة في كل من لجنة شؤون المرأة ، واالسرة والطفولة ، والصحة والبیئة ،  ) ٢٦( 

ولجنة المجتمع المدني ، ولجنة شؤون األعضاء وتطویر البرلمان ،  وعلى الرغم من التحسن 
الذي طرأ على نسب تمكین النساء في المناصب القیادیة اال انھ ما یزال ھنالك الكثیر مما ینبغي 
تحقیقھ في رفع نسبة تمكین النساء لتنال حصتھا التي تستحقھا في التمثیل العادل ضمن النظام 
القضائي والسلك الدبلوماسي وإدارة العملیة السیاسیة ، ان مشاركة المرأة في العملیة السیاسیة 
اجماال یجب ان تكون نوعیة ولیست كمیة فحسب اذ یجب ان ال یتم عزل النساء سیاسیا لتھتم 

.بأمور المرأة وما شابھ ذلك اثناء عملھا السیاسي 

ان المساواة في كل من الترشیح واالنتخاب والترقیات ضمن اإلدارات العلیا یجب ان تكون 
.فاعلة وعادلة لتنال المرأة دورھا الفعلي 

   ـــ  تولي اإلدارات في المناصب العلیا ونظام الكوتا٢ ـــ ٤ـــ ٤

یقصد بالكوتا البرلمانیة حصول النساء على حصة محددة من مقاعد السلطة التشریعیة بغرض 
.تمكین المرأة من المشاركة في مقاعد السلطة التشریعیة بعدد أكبر من المقاعد فیھا

وذلك في إطار مشاركة المرأة في كافة نشاط الحیاة كحق من حقوقھا الدستوریة والتي كفلتھا 
لھا المواثیق والعھود الدولیة والدساتیر الوطنیة والقوانین العادیة في الیمن والدول العربیة 

.والعالم 
والھدف من الكوتا البرلمانیة للنساء ھو رفع مساھمة المرأة في العملیة التشریعیة وتعزیز 
مشاركتھا في السلطة التشریعیة عدداً أو مناقشة واقتراحا وفي لجان ھذه السلطة وفي الرقابة 
على أعمال السلطة التنفیذیة ، وتعد الكوتا وسیلة من وسائل تمكین المرأة في الحصول على 
عدد معین من المقاعد في السلطة التشریعیة أكبر من العدد الذي یمكن أن تحصل علیھ بدون 
الكوتا ،وذلك نظراً لتفشي األمیة والفقر وسوء األوضاع المعیشیة عامة والمرأة على وجھ 
الخصوص ، وقوة العادات والتقالید المناوئة لحریة المرأة ومساواتھا بالرجل في مختلف 

 .              المجاالت
والكوتا البرلمانیة إجراء مؤقت تخصص للنساء حتى تزول المعوقات التي تعمل على التمییز 
ضدالمرأة ، وسار العراق على ھذا المنوال بعد إقرار كوتا برلمانیة للمرأة حصلت بموجبھا 

 ، وإن كانت ٢٠٠٥على أكبر عدد في تاریخ السلطة التشریعیة في الدول العربیة في إنتخابات 
المرأة العراقیة قد حصلت على عدد من المقاعد في المجلس الوطني العراقي منذ إنتخابھ عام 
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 حتى سقوط النظام السابق لحزب البعث أذ حصلت المرأة على المقاعد في المجلس ١٩٨٠
الوطني كما حصلت على المقاعد في مجلس النواب في الحكومة العراقیة الجدیدة وبتطبیق نظام 

 ) ١٩(كما في الجدول ) الكوتا ( التمثیل النسبي 

اعضاء المجلس الوطني ومجلس النواب في العراق بحسب الجنس) ١٩( الجدول 

مجموع االعضاءعدد الرجالعدد النساءالعاماسم المجلست

١٩٨٠١٦٢٣٤٢٥٠المجلس الوطني١

١٩٨٤٥٢٤٥٢٥٠المجلس الوطني٢

١٩٨٩٢٧٢٢٣٢٥٠المجلس الوطني٣

١٩٩٦٤٢٤٦٢٥٠المجلس الوطني٤

٢٠٠٠٢٥٢٢٥٢٥٠المجلس الوطني٥

٢٠٠٥٧٦١٩٩٢٧٥مجلس النواب٦

٢٠١٠٧٨٢٤٧٣٢٥مجلس النواب٧
 ، دار الكتب العلمیة ، بغداد ، ٢٠٠٣رغد نصیف السراجي ، المشاركة السیاسیة الحزبیة للمرأة العراقیة بعد العام : عن 

 .١٢٧ ، ص٢٠١٢

يتضح الفرق بين ما كانت تحصل عليه المرأة في المجلس الوطني قبل الكوتا وما حصلت 
عليه بعد تطبيق نظام الكوتا ، اذ يضمن نظام الكوتا وجود المرأة في المشاركة بالعملية 

وقد تزيد على ذلك ،  كما بلغ عدد االعضاء في  % ) ٢٥( السياسية على اقل اعتبار بنسبة 
.منهم من النساء  ) ٣(عضوا كان ) ١١(مجلس النواب العراقي من محافظة النجف 

 ان المشاركة السیاسیة ھي عبارة عن االنشطة التي یقوم بھا المواطنون بھدف التأثیر في 
عملیة اختیار القرارات او السیاسات التي یتخذونھا بشكل مباشر وغیر مباشر والتي تعتمد على 

.()اساس التنافس السیاسي 

لم یكن ھناك تأثیر واضح للمرأة في المشاركة السیاسیة المنظمة  في العراق في مرحلة ما قبل 
الدستور العراقي ، بل انھا كانت مھمشة خالل تلك الفترة وبعیدة كل البعد عن قضایا السیاسة 
وادارة البلد ، ولم یقتصر ذلك على وجودھا ضمن موقع صنع القرار وانما لم یكن یحق لھا 
المشاركة في انتخاب من یمثلھا في مختلف االنظمة الحاكمة انذاك ، واستمر وضع القانون 
العراقي في تفضیل الذكور على االناث أذ كان ذلك واضحا في دستور العھد الملكي في العام 

منھ بشكل واضح ان ) ٣٦( ، والذي انكر حقوق المرأة السیاسیة تماما ، اذ نصت المادة ١٩٢٥
، وبقي وضع  ()مجلس النواب باالنتخابات بنسبة نائب واحد عن كل عشرین الف من الذكور 

المرأة على ھذا الحال قانونیا اثناء فترة االنتداب البریطاني اال انھ بعد ذلك وما اعقب انتخابات 
العراق خالل ثالثینیات القرن العشرین كان ھناك بعض النشاطات النسویة تمثلت بأنتماء بعض 
النساء  إلى األحزاب ولكن بشكل غیر فاعل وكان جل اھتمام المرأة انذاك یتمثل بدعم 

، وعلى الرغم من تحصیل االجازة  ()المنظمات النسویة المجازة مثل االتحاد النسائي العراقي 
لھذه المنظمات اال انھا لم تكن تستند إلى قانون دستوري یثبت شرعیتھا بتدعیم اعمالھا مثال 

منھ على ان الناخب ) ٢( ، اذ نصت المادة ١٩٤٦ذلك قانون االنتخابات لمجلس النواب عام 
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العراقي ھو كل عراقي من الذكور أكمل العشرین من العمر وتم تدوین اسمھ في سجل 
، إن أول منظمة دیموقراطیة جماھیریة في العراق دعمت الحركة النسائیة كانت  ()االنتخابات 

،اال ان عملھا ()  ١٩٥٢والتي تأسست في عام ) رابطة الدفاع عن حقوق المرأة (تعرف بأسم 
اقتصر على المنطقة الشمالیة من العراق فقط ، وبقي وضع حقوق المرأة السیاسیة ودورھا في 

أذ استطاعت ١٩٥٨االدارات العلیا  في العراق یكاد یكون ال یذكر حتى نھایة الحكم الملكي عام 
 ، ١٩٥٩المرأة أن تقیم  المنظمات السیاسیة الفاعلة ، و تم تعدیل قانون االحوال الشخصیة عام 

لیكون للمرأة حصة متساویة باالرث مع الرجل ، وكذلك تم تحدید العمر القانوني للزواج ، وتم 
تعیین أول وزیرة عربیة ضمن دول الوطن العربي في العراق أذ تولت وزارة تختص بالدفاع 

.عن حقوق المرأة  

فقد كانت ھناك تنمیة اجتماعیة واقتصادیة شاملة  ) ١٩٧٠ – ١٩٦٠( اما في المدة ما بین 
شجّعت على االھتمام بحقوق المرأة ، فقد طالبت بحق المرأة في التعلیم ومحو االمیة ومجانیة 
التعلیم والزامیتھ ، وقد تم االعالن عن حق المرأة في التصویت في االنتخابات الوطنیة في العام 

 لیشمل حق الترشیح والتصویت  ، وبعد ١٩٨٠ وتم التعدیل على ھذا القانون خالل عام ١٩٦٧
تسلم حزب البعث سلطة العراق باالنقالب على النظام الحاكم  كان ھناك توجھات لدعم قضیة 
المرأة وعلى الرغم من وجود االتحاد العام لنساء العراق ومحاولة دمج المرأة في العملیة 

اال ان ھذا ) ھدى عماش ( السیاسیة وتسلمھا وزارة في مجلس الوزراء متمثلة بشخصیة 
ً وممارسة فعلیة ، ولم تشارك المرأة العراقیة في  ً اكثر من كونھ تكلیفا المنصب كان تشریفا
منصب وزیر االبشكل ضیق جدا على الرغم من كثرة مؤسسات الدولة العراقیة وانشغال 

.الرجال باالعمال العسكریة المتكررة التي خاضھا العراق مع دول الجوار 

إنَّ محدودیة المشاركة السیاسیة للمرأة ھي محصلة العدید من العوامل المتفاعلة والمتداخلة على 
كل من الصعیدین المحلي والعالمي ، یضمن حقوق االنسان الحق في المشاركة السیاسیة بدءا 
من االعالن العالمي لحقوق االنسان ومروراً بالعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة ،

ویؤكد االعالن العالمي لحقوق االنسان على ان لكل شخص الحق في في المشاركة في ادارة 
الشؤون العامة لبلده ، إَما بطریق  مباشر و إَما من خالل ممثلین یختارھم بحریة تامة ، ولكل 

من  ) ٢٥( شخص بالتساوي مع االخرین الحق في تقلد الوظائف العامة في بلده ، وتشیر المادة 
العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة ان  لكل مواطن دون أي وجھ من وجوه 
التمییز الحق في یشارك في ادارة الشؤون العامة ، وان ینتخب ویشارك في االنتخاب وان تتاح 

.لھ ھذه الحقوق على قدم المساواة عموما مع سواه في فرص تقلد الوظائف العامة في بلده 

) CEDAW(من اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة  ) ٧(    وتشمل المادة 
سیداو حق المرأة في المشاركة السیاسیة على قدم المساواة مع الرجل ، وتسعى لضمان تصویت 
المرأة في كل االنتخابات واالستفتاءات العامة ، واألھلیة ألنتخاب الھیئات التي ینتخب 
اعضاؤھا باالقتراع العام ، وكذلك المشاركة في صیاغة سیاسة الحكومة وتنفیذ ھذه السیاسة ، 
والمشاركة في الوظائف العامة ، والمنظمات والجمعیات التي تھتم بالحیاة العامة والسیاسة 

.للدولة 

 تم تشكیل سلطة حكومیة مؤقتة تدعى الحكومة ٢٠٠٣وبعد سقوط نظام حزب البعث في عام 
االنتقالیة ، وقد جاء قانون ادارة الدولة العراقیة للمرحلة االنتقالیة بنظام جدید لم یكن موجوداً 
في كل دساتیر العراق السابقة وكذلك لم یكن موجوداً ضمن االنتخابات العراقیة والذي یدعى 

والذي یتضمن تخصیص عدد محدد من المقاعد ) الكوتا النسائیة ( نظام الحصص النسائیة او 
في الھیئات التشریعیة للنساء وتطبیق ھذا النظام یتطلب الزام االحزاب السیاسیة بتخصیص 
مقاعد تشغلھا النساء في مستویاتھا التنظیمیة كافة ، وھناك عدد محدد من المقاعد في مجلس 
النواب تشغلھا النساء بأذ ال یجوز ان یقل عدد ھذه المقاعد عن النسبة المقررة قانونا ، وذلك 
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لتقلیل الھوة بین تمثیل النساء والرجال في البرلمان والتي كانت من السعة في االنظمة السابقة 
فتنبھ لھا المشرع الدستوري واورد لھا أحكاماً خاصة في الوثیقة الدستوریة ، واذا كانت بدایات 
التجربة الدستوریة العراقیة ھي ذكوریة على مستوى النص وخارج النص ، فقد شكل قانون 

، أذ تنص  ()ادارة الدولة العراقیة للمرحلة االنتقالیة اول وثیقة دستوریة ابتعدت عن الذكوریة 
من قانون إدارة الدولة العراقیة في المرحلة االنتقالیة بصراحة على المساواة في ) ١٢(المادة 

الجنس ، والطائفة والرأي ، والمعتقد والقومیة والدین واالصل ، ویمنع التمییز ضد المواطن 
لذا تم الزام األحزاب والكتل السیاسیة . العراقي على أساس جنسھ او قومیتھ أو دیانتھ أو أصلھ 

، وانطالقا من ھذا المبدأ شاركت %) ٣٠(بأشراك المرأة في المجلس الوطني بنسبة ال تقل عن 
المرأة العراقیة في مجلس الحكم االنتقالي ، وكان لھا تأثیرا كبیر في لجان مجلس الحكم 
االنتقالي ، واسھمت في اتخاذ القرارات والقوانین التي صدرت عن مجلس الحكم ، كالمصادقة 
على قانون إدارة الدولة للمرحلة االنتقالیة ، والمشاركة في اللجان الخاصة بالتعداد السكاني 
واالعداد لھ ، فأسھم  بشكل كبیر في تطور وضع المرأة السیاسي ودعم فرصة التحول 

.()الدیموقراطي بھ 

مقاعد وزاریة للمرأة من اجمالي  ) ٦( ضمت الحكومة العراقیة االنتقالیة في مجلس الوزراء 
وزیراً ،  و كانت حصة النساء في المجلس الوطني على وفق نظام ) ٣٣(الوزراء البالغ عددھم 

مقعداً من ) ٢٥(أذ حازت المرأة على % ) ٢٥( الكوتا الذي یقتضي ان التقل نسبة النساء عن 
.مقعد ) ١٠٠(أصل 

وبعد الحكومة العراقیة االنتقالیة تقررعلى وفق الدستور العراقي اجراء انتخابات تشریعیة 
 ، وذلك ٢٠٠٥/ كانون األول  / ١٥الختیار مجلس تشریعي دائم ، وجرت عملیة االنتخابات 

ألنتخاب سلطة تستمر مدتھا ألربع سنوات ، وشاركت المرأة في ھذه االنتخابات وعلى الرغم 
من اجمالي  % ) ١٩(من وجود نظام التمثیل النسبي المتمثل بالكوتا فقد حصلت على نسبة 

النسبة الكلیة من المقاعد البرلمانیة اال انھ تم تعویض ھذه النسبة بأضافة مقاعد للنساء في 
مقعداً في ) ٢٧٥(مقعداً من أصل ) ٧٨(البرلمان لتكون وفقا لنظام الكوتا ،وبذلك حصلت على 

من اجمالي نسبة المقاعد البرلمانیة في العراق ،  % ) ٢٨(البرلمان العراقي وھو یمثل نسبة 
وتباینت ھذه النسبة ضمنیا بین قوائم األحزاب أذ ارتفعت في بعضھا وتدنت في بعضھا االخر 

 .()) ٢٠( وفقا لعدد المقاعد البرلمانیة ، كما في الجدول 

٢٠٠٥نسبة تمثیل النساء في مجلس النواب العراقي للعام ) ٢٠(الجدول 

العدد الكلي اسم الكیان السیاسيت
للمقاعد

عدد النساء في 
الممثالت في 
مجلس النواب

النسبة المئویة 
لتمثیل النساء

 %٨٤٢٩٣٤٫٥االئتالف العراقي الموحد١
 %٥٣١٨٣٤التحالف الكردستاني٢
 %٤٤١١٢٥جبھة التوافق العراقیة٣
 %٢٥٣١٢القائمة العراقیة الوطنیة٤
 %٣٠١١٣٦٫٥الكتلة الصدریة٥
 %١٥٤٢٦٫٥حزب الفضیلة اإلسالمي٦
%١١١٩الجبھة العراقیة للحوار الوطني٧
%٥١٢٠االتحاد اإلسالمي الكردستاني٨
 %٢٧٥٧٨٢٨المجموع٩

 ، دار الكتب العلمیة ، بغداد ، ٢٠٠٣رغد نصیف السراجي ، المشاركة السیاسیة الحزبیة للمرأة العراقیة بعد العام : عن 
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 .١٤٤ ، ص٢٠١٢

وجود التباین في تطبیق نظام الكوتا ضمن األحزاب المشاركة ) ٢٠(یتضح لدینا من الجدول 
الفائزة اال ان النظام مطبق اجماال في المجلس وارتفعت نسبة التمثیل في بعض الكیانات 

من اجمالي مقاعد الكیان السیاسي بینما تدنت  % ) ٣٦٫٥(السیاسیة حتى بلغت أقصاھا بنسبة 
، كما بلغ عدد النساء في اللجان البرلمانیة  % ) ٩( في بعض الكیانات السیاسیة األخرى لتبلغ 

، اما بمنصب مقرر  ) ٤( وعددھن بمنصب نائب رئیس لجنة كان  ) ٢( بمنصب رئیس لجنة 
.نساء  ) ٧( لجنة فكان 

و تم تطبیق نظام التمثیل النسبي في مجالس محافظات العراق ومن ضمنھا مجلس محافظة 
النجف في مجمل دوراتھ االنتخابیة ، وصوال الى آخر دورة انتخابیة تم اجراؤھا في عام 

) ٧(مقعدا كان حصة النساء فیھا ) ٢٩( ، أذ بلغ عدد مقاعد مجلس محافظة النجف ٢٠١٣
مقاعد ، كذلك كانت مشاركة المرأة في االنتخاب بنسبة مرتفعة أذ بلغت نسبة عدد النساء 

من اجمالي عدد  %) ٤٣ ( ٢٠١٣المشاركات بعملیة االنتخابات لمجلس محافظة النجف للعام 
)٢١(الناخبین كما في الجدول 

عدد الناخبین ونسبتھم في أنتخابات مجلس محافظة النجف للدورة االنتخابیة ) ٢١(الجدول 
 بحسب الجنس ٢٠١٣

عدد الناخبین ت
الذكور

نسبة الناخبین 
الذكور

عدد الناخبات 
االناث

نسبة الناخبات 
االناث

المجموع الكلي 
للناخبین 

٣٩٢٤٧٩ %١٢٢٣٣٤٩٥٦٫٦١٦٩١٣٠٤٣٫٤
 –بیانات غیر منشورة  –مدیریة مفوضیة النجف  –المفوضیة المستقلة العلیا لألنتخابات 

٢٠١٣

مدى الفرق الواضح في عدد الناخبین ونسبتھم بین الذكور واالناث في ) ٢١(یتضح من الجدول 
منطقة الدراسة ، وھذا یبین على ان مشاركة االناث في عملیة االنتخاب ما تزال في مستوى 
ادنى من مشاركة الذكور في عملیة االنتخاب وعلى الرغم من تطبیق نظام التمثیل النسبي 
الكوتا في العملیة السیاسیة في منطقة الدراسة وضمان وجود حصة ثابتة للنساء في إدارة 
العملیة السیاسیة في منطقة الدراسة ، اال ان ھذه النسبة تَعُد نسبة متواضعة قیاسا بعدد النساء 
الكلي في منطقة الدراسة ممن یحق لھن االنتخاب ، اذ یجب ان ینعكس عدد االناث على عدد 
النساء في موضع صنع القرار السیاسي ، كما ان مشاركة المرأة كانت ضمن السلطة التشریعیة 
فحسب ال التنفیذیة وھذا یبین مدى التمییز على وفق النوع االجتماعي في المجال السیاسي 
ویقتصر عمل المرأة في مجلس محافظة النجف على ادارة اللجان الخاصة بالمرأة وحقوق 

).١٨(االنسان فحسب ،فضال عن تباین اعداد الناخبین كما في الشكل 
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 في ٢٠١٣عدد الناخبین بحسب الجنس ألنتخابات مجلس المحافظة للعام ) ١٨(    الشكل 
محافظة النجف

)٢١(       عن بیانات الجدول 

تبین من استعراض المؤشرات السابقة المتمثلة بالمستوى التعلیمي والمستوى االقتصادي 
والمكانة االجتماعیة للمرأة والمشاركة السیاسیة في منطقة الدراسة ان ھناك تمییزاً واضحاً وفقا 
للنوع االجتماعي في كل من المجاالت السابقة ، ویتباین ھذا التمییز بحسب االختالف البیئي في 

منطقة الدراسة ، كما یتباین بحسب المستوى التعلیمي لألفراد و بحسب النوع البایلوجي ، اذ  
تتباین فرص الحصول على الحقوق السیاسیة واالقتصادیة والتعلیمیة بین الذكور واالناث ضمن 

.وھذا ما یطابق صحة فرضیة الدراسة .منطقة الدراسة 

:  اإلدارات العلیا ٣ ــ ٤ ــ ٤
ان تولي المرأة لألدارات العلیا ومواقع صنع القرار یعد ضرورة لتحقیق العدالة االجتماعیة في 
المجتمع ، وعلى الرغم من اتفاق اأغلب الدراسات المعنیة بقضایا المرأة والنوع االجتماعي 
على أھمیة ان تعتلي المرأة مواقع قیادیة في الموسسات العامة ، غیر انھا التتفق دائما في 

 . ()النظرة الى السبل المؤدیة الى المراكز القیادیة وفي تفسیر تجلیات مشاركة المرأة في القرار 

ونظرا ألھمیة مشاركة المرأة في إدارة المؤسسات العامة خاصة اذا ما كانت لدیھا المؤھالت 
الكافیة لعملیة اإلدارة فقد اھتم معظم أصحاب القرار في الدول الغربیة مثل فرنسا وإیطالیا 
واسبانیا بعملیة اشراك المرأة في مجالس إدارة المؤسسات والشركات ، وقد وافق البرلمان 
الفرنسي على قانون جدید من شأنھ ان یجبر الشركات على رفع نسبة النساء في مجالس ادارتھا 

شركة فرنسیة )  ٤٠( ، وان ھذا القانون  سوف یلزم أكثر من  ٢٠١٦بحلول عام %) ٤٠(الى 
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مقعدا یشغلھا في الوقت الحالي الرجال  ، وقد أدخلت اسبانیا  ) ١٦٩( على تعیین نساء في 
یجب %) ٤٠(بنسبة ) الكوتا ( نظام التمثیل النسبي او الحصة النسائیة الثابتة المتمثلة بنظام 

 ، ان إیطالیا وھولندا تفكران جدیا في اتخاذ تدابیر ٢٠١٥التوصل الیھا وتحقیقھا بحلول عام 
قانونیة مماثلة ، وقد طالبت الحكومة البریطانیة الشركات بتقدیم تقریر رسمي دوري عن 

 .()توظیف النساء مدیرات 

ان تولي المرأة لألدارات العلیا ضمن المؤسسات التعلیمیة الخاصة بالتعلیم في مدارس االناث ال 
یمكن اعتباره خطوة لألمام في تحقیق العدالة االجتماعیة بالنسبة للنساء ، ویمكن تمییز ذلك من 
خالل مالحظة نسبة تمثیل المرأة في مواقع اإلدارة في المؤسسات التعلیمیة المختلطة 
كالجامعات مثال ، ویمكن مالحظة  وجود خمس نساء بمرتبة عمید كلیة في منطقة الدراسة بین 

كلیة وھن عمیدة كلیة التربیة االساسیة ) ٢١(مجمل الكلیات في جامعة الكوفة البالغ عددھا 
وعمیدة كلیة التربیة للبنات وعمیدة كلیة االداب واخیرا عمیدة كلیة التمریض ، ومن خارج 
جامعة الكوفة عمیدة الكلیة التقنیة في الكوفة وھي تابعة الى مؤسسة المعاھد  ، وھذا یظھر مدى 
وجود التمییز بحسب النوع االجتماعي في تولي اإلدارات العلیا بالنسبة للمرأة في منطقة 

.الدراسة 

ان التمییز حسب الجنس باالدارات العلیا لمنطقة الدراسة یبدو جلیا في كافة المؤسسات 
الحكومیة والمدیریات في محافظة النجف ، أذ تخلو كل من مدیریة الكھرباء ومدیریة الماء 
ومدیریة البرید واالتصاالت و ومدیریة المجاري والطرق والجسور ، والمدیریة التابعة للنقل 
والمواصالت ، من أي امرأة تشغل منصب مدیر عام ، وال یقتصر االمر على البنى التحتیة 
واالرتكازیة فحسب وانما تعداه الى المدیریات والمؤسسات الحكومیة االخرى كمدیریة الزراعة 
ومدیریة البلدیة والعمل والشؤون االجتماعیة ومدیریة التربیة ومدیریة الجنسیة ، فضال عن كل 

.المدیریات التابعة لوزارتي الداخلیة والدفاع 

كما یمكن مالحظة التمییز حسب الجنس في تولي االدارات العلیا في كل من المصارف 
الحكومیة المتمثلة بمصرف الرافدین والرشید والمصرف الزراعي وفروعھا المختلفة في منطقة 
الدراسة ، وكذلك الحال في كل من المؤسسات الصحیة والمتمثلة بالمستشفیات الحكومیة منھا 
مستشفى الصدر التعلیمي ومستشفى الحكیم العام ، ومستشفى الزھراء ومستشفى الفرات 

.ومستشفى المناذرة العام ، واغلب المراكز الصحیة الموجودة في منطقة الدراسة على كثرتھا 

كما یمكن مالحظة التمییز حسب الجنس في تولي االدارات العلیا في المعامل والمصانع الرئیسة 
في منطقة الدراسة منھا  اسمنت الكوفة ومعمل خیاطة االلبسة الرجالیة الجاھزة ، ومعمل 
االطارات ومعمل المنتجات الجلدیة ومصنع المشروبات الغازیة ومعمل الطابوق الجیري ، 
ویقتصر وجود المرأة في االدارات العلیا في منطقة الدراسة على رئاسة االقسام الفرعیة في 
اغلب المؤسسات سالفة الذكر ، ویشغل بعض منھا منصب نائب مدیر عام او عضو في مجلس 

.االدارة 

وفقا لماسبق یتضح ان ھناك تمییزاً واضح بحسب الجنس في منطقة الدراسة في تولي المرأة 
.لمناصب إداریة 

كشفت العینة التي درست في محافظة النجف ضمن االقضیة والنواحي التابعة لھا عن نسبة     
ال یفرقون بین الذكر واالنثى و           % ) ٤٧( یفضلون الذكور على االناث وان  % ) ٤٥( 
) :٢٢(فقط یفضلون االناث كما في الجدول  % ) ٨( 
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التوزیع النسبي لتفضیل مجتمع العینة للذكور واالناث بحسب النوع البایلوجي) ٢٢(الجدول 

الیفرقونیفضلون االناثیفضلون الذكورالوحدة االداریة
ریفحضرریفحضرریفحضر 

١٧٦٣٠مركز قضاء النجف
١٢١ناحیة الحیدریة

٩٨مركز قضاء الكوفة
٢٢١١ناحیة العباسیة
١١ناحیة الحریة

٤٢مركز قضاء المناذرة
٢١ناحیة الحیرة

١٢١١١ناحیة المشخاب
١١١ناحیة القادسیة

٣٥١٠٨٤٥٢المجموع
%٤٧%٨%٤٥المجموع الكلي

الملحق ) ٢(عن بیانات  الجدول 

یرفضون  % ) ٣٥(یوافقون على عمل المرأة وان نسبة  % ) ٦٥(كما كشفت العینة عن نسبة 
:عمل المرأة على وفق ما جاء في  الجدول اآلتي 

التوزیع النسبي لموقف مجتمع العینة من عمل المرأة) ٢٣(                      الجدول  

یرفضون عمل المرأة یوافقون على عمل المرأةالوحدة االداریة
ریفحضرریفحضر

٣٦١٧مركز قضاء النجف
٣١ناحیة الحیدریة

١١٦مركز قضاء الكوفة
٢١١٢ناحیة العباسیة
١١ناحیة الحریة

٤٢مركز قضاء المناذرة
٢١ناحیة الحیرة

١١٢٢ناحیة المشخاب
١١١ناحیة القادسیة

٦١٤٢٨٧المجموع
%٣٥%٦٥المجموع الكلي
الملحق  ) ٣(عن بیانات الجدول 

یؤیدون عملیة  % ) ٦٩(كشفت العینة عن الموقف من المشاركة في التصویت للمرأة عن نسبة 
رفضوا تصویت المرأة باالنتخابات بینما بلغت  % ) ١٧(التصویت بالنسبة للمرأة  وان نسبة 
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:                  كما ھو في الجدول اآلتي  % ) ١٤(نسبة الذین یرفضون التدخل في ذلك 
التوزیع النسبي لموقف مجتمع العینة من مشاركة المرأة في عملیة التصویت ) ٢٤( الجدول  

الیتدخل یرفضیؤیدالوحدة االداریة
ریفحضرریفحضرریفحضر

٣٨٩٦مركز قضاء النجف
٢١١ناحیة الحیدریة

١٣٣١مركز قضاء الكوفة
٢١٢١ناحیة العباسیة
١١ناحیة الحریة

٣١٢مركز قضاء المناذرة
١١١ناحیة الحیرة

٣٢١ناحیة المشخاب
١١١ناحیة القادسیة

٦٤٥١٣٤١٢٢المجموع
%١٤%١٧%٦٩المجموع الكلي

الملحق ) ٤( عن بیانات الجدول 

 ٣٢(كشفت العینة عن الموقف من المشاركة في الترشیح لألنتخابات بالنسبة للمرأة عن نسبة 
رفضوا ترشیح المرأة باألنتخابات  % ) ٢٧(یؤیدون عملیة تصویت المرأة وأن نسبة % ) 

:كما ھو مبین في الجدول اآلتي % ) ٤١(بینما بلغت نسبة الذین یفضلون الرجال في ذلك 

التوزیع النسبي لموقف من مشاركة المرأة في الترشیح لألنتخابات حسب الوحدة ) ٢٥(الجدول 
االداریة والبیئة

یفضل الرجالیرفضیؤیدالوحدة االداریة
ریفحضرریفحضرریفحضر

٢٢١٠٢١مركز قضاء النجف
٢١١ناحیة الحیدریة

٣٥٩مركز قضاء الكوفة
٢١٢١ناحیة العباسیة
١١ناحیة الحریة

٢٣١مركز قضاء المناذرة
١١١ناحیة الحیرة

١١٢٢ناحیة المشخاب
١١١ناحیة القادسیة

٣١١٢١٦٣٦٥المجموع
%٤١%٢٧%٣٢المجموع الكلي

الملحق                                                              ) ٥( عن بیانات الجدول 
یوافقون على  % ) ٣٧( وأظھرت نتائج العینة عن موقف خروج االبناء بعد مغیب الشمس ان 

ریف ، واظھر  % ) ٨( حضر و  % ) ٢٩( خروج االبناء من المنزل اذا كان ذكرا منھم 
من مجتمع العینة في الریف والحضر ، بینما  % ) ٣(عدم موافقتھ لخروج الذكر واالنثى نحو 

:من مجمل مجتمع العینة كما في الجدول االتي  % ) ٦٠(رفض خروج االبناء نحو 
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التوزیع النسبي للموقف من خروج األبناء للیال حسب الوحدة االداریة والبیئة) ٢٦(الجدول 

یوافق للذكر یوافق اذا كان ذكرالوحدة االداریة
واالنثى

یرفض للذكر 
واالنثى

ریفحضرریفحضرریفحضر
١٥٢٣٦مركز قضاء النجف

٢١١ناحیة الحیدریة
٦١١٠مركز قضاء الكوفة

٢٢١١ناحیة العباسیة
١١ناحیة الحریة

٢٤مركز قضاء المناذرة
١٢ناحیة الحیرة

٢٣١ناحیة المشخاب
١١١ناحیة القادسیة

٢٩٨٣٥٦٤المجموع
%٦٠ %٣%٣٧المجموع الكلي

الملحق                                                                    ) ٦(عن بیانات الجدول 
من مجتمع  % ) ٢٧(بینت نتائج العینة بالنسبة للموقف من تسلط الذكور على االناث أن نحو 

 % ) ٥٠(العینة یفضلون تسلط الذكور على االناث ، بینما بلغت نسبة الذین یرفضون ذلك نحو 
من مجمل  % ) ٢٣(، أما الذین ال یتدخلون بین ما یجري مع األبناء فقد بلغت نسبتھم نحو 

:                                                    مجتمع العینة كما في الجدول اآلتي 
التوزیع النسبي للموقف من تسلط الذكور بحسب الوحدة االداریة والبیئة) ٢٧(الجدول 

یشجع على تسلط الوحدة االداریة
الذكور

یرفض تسلط 
الذكور على االناث

الیتدخل

ریفحضرریفحضرریفحضر
١٣٣١٩مركز قضاء النجف

١١٢ناحیة الحیدریة
٨٤٥مركز قضاء الكوفة

٢٢١١ناحیة العباسیة
١١ناحیة الحریة

١٤١مركز قضاء المناذرة
١١١ناحیة الحیرة

٢٢١١ناحیة المشخاب
١١١ناحیة القادسیة

٢٢٥٤٧٣١٩٤المجموع
%٢٣%٥٠%٢٧المجموع الكلي

الملحق ) ٧(عن بیانات الجدول 

اما بالنسبة الى الموقف من تفضیل التعلیم بین الذكور واالناث في مجتمع العینة فقد بینت نتائج 
من مجتمع العینة یفضلون تعلیم الذكور على االناث ، بینما تم تفضیل  % ) ٣١(العینة أن 

بین أفراد مجتمع العینة كانو كلھم من الحضر ، اما الذین ال یفرقون بین  %) ٥(االناث بنسبة 
:كما في الجدول اآلتي  % ) ٦٤(الذكر واالنثى في التفضیل تجاه التعلیم فقد بلغت نسبتھم نحو 
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الموقف من تفضیل التعلیم للذكور واالناث بحسب الوحدة االداریة والبیئة ) ٢٨(    الجدول 

كالھمایفضلون االناثیفضلون الذكورالوحدة االداریة
ریفحضرریفحضرریفحضر

١٦٥٣٢مركز قضاء النجف
١٢١ناحیة الحیدریة

٧١٠مركز قضاء الكوفة
١٢٢١ناحیة العباسیة
١١ناحیة الحریة

٦مركز قضاء المناذرة
١٢ناحیة الحیرة

٣٣ناحیة المشخاب
١١١ناحیة القادسیة

٢٤٧٥٥٨٦المجموع
٣١٥٦٤المجموع الكلي

الملحق) ٨(عن بیانات الجدول 

یتضح من نتائج العینة السابقة مدى وجود التمییز بحسب الجنس بین أفراد المجتمع في العینة 
ً بین أفراد مجتمع العینة أو بالنسبة  سواء من تفضیل الذكر على االنثى و الذي كان واضحا
لموقف مجتمع العینة من مشاركة المرأة في عملیة التصویت لألنتخابات وكذلك الحال للموقف 
من عملیة ترشیحھا لتولي المناصب االداریة ، وبینت نتائج العینة وجود فرق واضح في 
الموقف من الخروج من المنزل بشكل متحیز للذكور ، فضال عن الموقف من تسلط الذكور 
ونسبة الذین یشجعون على ذلك ، یضاف لھا من ال یتدخل بین الذكور واالناث لتحقیق العدالة 
االجتماعیة واالسریة داخل المنزل ، كما یمكن مالحظة التمییز بالنسبة للموقف من تفضیل 

.التعلیم بین الذكور واالناث في مجتمع العینة 

ومن ذلك فأن موقف المجتمع تجاه حقوق المرأة قد یبدو غیر واضح بسبب عملیة التمییز التي 
تكون بینھا وبین الرجل في كافة المجاالت سواء على الصعید االقتصادي أو االجتماعي او 

الثقافي أو السیاسي وھذا یبین مدى صحة الفرضیة التي وضعھا الباحث بالنسبة للتمیز 
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االستنتاجات

: تبین من خالل الدراسة مجموعة من االستنتاجات والتي تتلخص في ما یلي 

تتكون منطقة الدراسة من مناطق مأھولة وأخرى غیر مأھولة ، وتنقسم الى بیئتین احداھما  . ١
.ریفیة واألخرى حضریة ، ویتوزع السكان على ھاتین المنطقتین بشكل متباین

یؤثر كل من القانون والدین والعرف االجتماعي السائد في ظھور النوع االجتماعي في  . ٢
منطقة الدراسة ، و تّعد العادات والتقالید السائدة في المجتمع ھي األكثر تأثیرا في كل من 

. المجتمع الریفي والحضري 

یمكن مالحظة سیادة العرف االجتماعي السائد على كل من القانون والدین في البیئة الریفیة  . ٣
بوصفھ عنصر ضبط اجتماعي یلتزم بھ االفراد حّالً أولیاً لمعالجة المشكالت یلیھ الدین فالقانون 
، في حین یكون القانون الحل االولي في البیئة الحضریة للمشكالت یلیھ كل من العرف 

.االجتماعي السائد والدین 

وجود تمییز بحسب النوع االجتماعي في الجانب التعلیمي لمنطقة الدراسة ویتركز بشكل . ٤
اكبر في المناطق الریفیة ، ویتضح ذلك من ارتفاع عدد الذكور مقارنة باالناث في اغلب 
المستویات التعلیمیة بینما یرتفع عدد االناث في مجموع االمیة لكل من الذكور واالناث ، اذ بلغ 
اجمالي عدد الذكور الذین التحقوا بالتعلیم في كل المستویات التعلیمیة في منطقة الدراسة 

ً وھو ما یمثل نسبة ) ٢٠٥٠٨٣( من االجمالي الكلي لطّالب وطالبات محافظة % ٥٥طالبا
طالبة وھو ما ) ١٧٠٤٤٧(النجف ، بینما بلغ عدد الطالبات في كل المستویات التعلیمیة نحو 

.من االجمالي السابق  % ٤٥یمثل نسبة 

وجود تمییز واضح على حساب النوع االجتماعي في الجانب االجتماعي لمنطقة الدراسة  . ٥
ویتضح ذلك من الفرق في المكانة المجتمعیة بین الرجل والمرأة في المنزل والمجتمع ، إذ 
تتدنى مكانة المرأة مقارنة بالرجل ویمكن االستدالل على ذلك من بعض الممارسات التي تمتھن 

فضالً عن نتائج العنف األسري التي ) الفصلیة ( كرامتھا كزواج الشغار أو زواج بدل الدیة 
.تبین التمییز بحسب النوع االجتماعي فیما یتعلق بمكانة المرأة االجتماعیة  

و جود تمییز على حساب النوع االجتماعي في الجانب االقتصادي في منطقة الدراسة  . ٦
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ویتضح ذلك من النشاط االقتصادي ومعدل البطالة ومدى الفرق بھ بین الجنسین ، أذ بلغ معدل 
من مجمل عدد النساء في المحافظة  % ) ٢٢٫٨(البطالة بین االناث في محافظة النجف نحو 

بطالة للرجال في المحافظة وذلك یبین أن نسبة العمل والنشاط  % ) ١٣٫٢(یقابلھ نحو
االقتصادي لدى الذكور أفضل بكثیر من وضع المرأة في العمل والنشاط االقصادي وھو بذلك 

.یمثل التمییز االجمالي بحسب النوع االجتماعي اقتصادیا في منطقة الدراسة 

وجود تمییز على حساب النوع االجتماعي في تولي المناصب العلیا في منطقة الدراسة ، أذ  . ٧
یتركز الذكور في اغلب المناصب العلیا في المؤسسات الحكومیة ، حیم تتولَّ المرأة أي منصب 
مدیر عام في المؤسسات الحكومیة الرئیسة والمصانع والمعامل والمصارف والمراكز الصحیة 

.المتمثلة بالمستشفیات الكبرى في منطقة الدراسة 

وجود  تمییز في تولي المناصب العلیا  بحسب النوع االجتماعي في منطقة الدراسة  على  . ٨
نساء فقط ) ٧(الرغم من تطبیق نظام الكوتا ، أذ بلغ عدد النساء في مجلس محافظة النجف نحو 

وھذا یبین مدى التمییز بحسب النوع االجتماعي بالنسبة ) ٢٩(مقارنة بالرجال البالغ عددھم 
. للمجال السیاسي في منطقة الدراسة 

التوصیات 

التقلیل من حدة الفروقات في جمیع المستویات بین البیئتین الریفیة والحضریة وذلك من  . ١
خالل نشر الوعي الثقافي واالجتماعي باالعتماد على المؤسسات الحكومیة ومؤسسات المجتمع 
المدني وتكثیف الجھود في المناطق التي تعاني بشكل أكبر من تمییز واضح في النوع 

.االجتماعي 

التقلیل من تأثیر العرف االجتماعي السائد في بعض الممارسات الخاطئة التي تتقاطع مع  . ٢
كل من القانون والدین وذلك بفرض عقوبات قانونیة رادعة من شأنھا ان تحد من بعض 
الممارسات المجتمعیة التي تدعو إلى التمییز بحسب النوع االجتماعي  ، ونشر الوعي الدیني 

.الذي یحرم مثل ھذه الممارسات 

تطبیق الزامیة التعلیم بشكل یتفق مع استجابة السكان ودعم ھذا القانون بما یضمن ارتفاع  . ٣
المستوى التعلیمي لدى األفراد سواء بفرض عقوبات أو منح امتیازات لمن یلتحق بالتعلیم او 

.یتخلف عنھ 

تأھیل األفراد و تدریبھم في مجاالت العمل وذلك لرفع مستوى النشاط االقتصادي والقضاء  . ٤
على البطالة والتركیز على الفئة األكثر ضررا والمتمثلة بالمرأة وذلك من خالل انشاء المراكز 
الخاصة بالتدریب والتأھیل في القطاع العام والخاص ودعم المشاریع الخاصة بتطبیق نظام 

.األسھم المشتركة في ما یعرف بالقطاع المشترك الذي من شأنھ النھوض بالواقع االقتصادي 

تعزیز دور المرأة اإلنتاجي الذي یسھم في عملیة النشاط االقتصادي ألن مشاركة المرأة في  . ٥
العملیة االقتصادیة للبلد سبب رئیس في تقلیل الفقر ورفع المستوى المعیشي لألفراد وكذلك لھ 

.دور كبیر في عملیة المشاركة بالدخل القومي والنمو االقتصادي اإلیجابي للبلد 

تعدیل النظرة المجتمعیة الدونیة الى المرأة من خالل نبذ األفكار والممارسات التي تدعو . ٦
لذلك ، وایضاح أھمیة دور المرأة االجتماعي في المجتمع من خالل مناھضة العنف االسري و 
نقد وضع المرأة االجتماعي المتدني باالعتماد على الوسائل العلمیة واإلعالمیة كجزء من 

.المعالجة 

45



تطبیق نظام الكوتا ال على المجال السیاسي فحسب وانما باعتماده في الھیكل التنظیمي لكل . ٧
المؤسسات الحكومیة والدوائر الرسمیة ، كحل اولي یساھم في تولي المرأة للمناصب اإلداریة 

.بشكل متساوي مع الرجل 

التأكید على مشاركة المرأة في عملیة االنتخابات السیاسیة واالستفتاءات العامة من خالل . ٨
التركیز على مدى أھمیة مشاركتھا في تعدیل كثیرا من القرارات التي یتم العمل بھا في الجانب 
التشریعي والذي قد ینعكس بدوره على تحجیم قضایا التمییز في النوع االجتماعي  والحد منھا ، 
فضال عن تمكین المرأة لتكون قادرة على الترشیح لتولي المناصب السیاسیة كجزء من حقوقھا 

.السیاسیة 

تدعیم المناھج التربویة والعلمیة بأفكار المشاركة والمساواة في المنزل وخارجھ وبیان  . ٩
أھمیة مشاركة المرأة في المجتمع في المجاالت االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة والعلمیة ، 
وضرورة تعدیل بعض المناھج التربویة مثل قراءة الصف االول االبتدائي وقراءة الصف الثاني 
االبتدائي لما فیھا من افكار تقسیم العمل وفقا للجنس في المنزل وخارجھ ، وتنشئة الذكور 
واالناث على عدم المساواة منذ الصغر ، لذا یجب اعادة تألیفھا مع مراعاة اظھار الدور 

.االجتماعي المناسب لألفراد لما لذلك من أھمیة في عملیة التطور في المجاالت السابقة   

دعم الدراسات العلمیة التي من شأنھا تعدیل األفكار الخاطئة حول النوع االجتماعي  . ١٠
والتأكید على خصوصیة كل مجتمع والقواعد العامة التي یعتمدھا االفراد كجزء من الثقافة 
المجتمعیة التي تمثل ھویة االفراد التي تشكلت عبر تظافر عدة عوامل طبیعیة وبشریة لیكون 
الفرد ذو انتماء محدد وعدم تطبیق أفكار العولمة التي من شأنھا استالب الھویة المجتمعیة 

.واالكتفاء برفض الممارسات الخاطئة في المجتمع وتعدیلھا 

االھتمام بتقلیل الفوارق االجتماعیة بین الرجل والمرأة على حد  سواء من خالل توفیر  . ١١
  .المؤسسات التعلیمیة المتكاملة والمؤسسات الصحیة وخدمات االنترنیت في منطقة الدراسة 
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  :الكتب المترجمة 
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  .٢٠١٢، بیانات غیر منشورة، ٢٠١٢ـ  ٢٠١١

وزارة التخطیط ــ الجھاز المركزي لإلحصاء ــ  مدیریة إحصاءات السكان والقوى العاملة  .  9
  . ٢٠١٣ــ بیانات غیر منشورة ــ  ٢٠١٣ــ تقدیرات سكان محافظة النجف لسنة 

وزارة التخطیط، الجھاز المركزي لإلحصاء، مدیریة إحصاءات السكان والقوى العاملة، .   10
  .٢٠١٣، شورةن، بیانات غیر م٢٠١٣لنجف لسنة تقدیرات سكان محافظة ا

  
وزارة التخطیط ــ الجھاز المركزي لألحصاء ــ إحصاءات التعلیم ـــ ریاض األطفال ــ .  11

 .  ٢٠١٢بیانات منشورة على موقع الوزارة االلكتروني ــ 
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وزارة التربیة والتعلیم ، المدیریة العامة للتربیة في محافظة النجف ، قسم االعالم ، .  12
  .  ٢٠١١بیانات غیر منشورة ، 

الجویة والرصد الزلزالي ـــ قسم المناخ  ءوزارة النقل والمواصالت ــ الھیئة العامة لألنوا .  13
  . ٢٠١١ت غیر منشورة ـــ بغداد ــ ــ بیانات محطة االنواء الجویة في مدینة النجف ـــ  بیانا

، شعبة الموارد المائیة  وزارة الموارد المائیة ، مدیریة الموارد المائیة في محافظة النجف.  14
  . ٢٠١٢، قسم المتابعة والتخطیط ، بیانات غیر منشورة ، 

ــ قسم  ة النجفوزارة الموارد المائیة ــ الشركة العامة لحفر اآلبار المائیة في محافظ.  ١٥
 .٢٠١٠المتابعة ــ
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الموسوعة الحرة ، العرف االجتماعي ، مقال منشور في شبكة االنترنت على الموقع .  ٩

  /http://ar.m.wikipedia.org/wiki:االلكتروني 
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اسة المیدانیةرملحق الد  

 

 

 

 
فرد ١٠٠حجم العینة  -  

من الحضر ٨٧ -  

من الریف ١٣ -  

موزعون على ثالث اقضیة و ست نواح -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ١٢٩ 

 

كلیة االداب/ جامعة الكوفة   

 قسم الجغرافیا الدراسات العلیا

استبیان لدراسة علمیة       

تفض��لكم بمس��اعدتنا عل��ى اج��راء دراس��ة ح��ول الن��وع  اخ��ي الم��واطن ، اخت��ي المواطن��ة نرج��وا
االجتماعي وذلك عبر اجابتكم على ھ�ذا االس�تبیان ، م�ع جزی�ل الش�كر لمس�اھمتكم ف�ي دع�م ھ�ذا 

.المشروع العلمي   

.امام اإلجابة التي تفضلھا ( ) نرجو عدم ذكر االسم ووضع عالمة / مالحظة   

.................نثى ا...............        ذكر  /   الجنس .  ١  

.................ریف ...............        حضر /   البیئة .  ٢  

.............. ثانویة خریج ............... خریج ابتدائیة .............. أمي / مستوى التعلیم . ٣  

..............) دراسات علیا ( ما بعد الجامعة .............. خریج جامعة   

ال افضل احدھما على اآلخر ............االنثى ............... الذكر /      ایھما أفضل .  ٤
................ 

ال افضل احدھما على ........ االناث ......... الذكور /  لمن تفضل التعلیم من اوالدك . ٥
...........االخر   

/ماھو موقفك من مواصلة ابنائك للتعلیم . ٦  

 الذكور 

ما بعد الجامعة ................. جامعة ..............  ثانویة   ............... ابتدائیة  
...................  

 االناث

ما بعد الجامعة ................... جامعة ..............  ثانویة   ............... ابتدائیة 
...................  

خارج المنزل ھل توافق على عمل المرأة .  ٧  

.......ارفض ............. اوافق    

ھل تؤید حق المرأة بالمشاركة في عملیة التصویت لألنتخابات السیاسیة . ٨  

................. ال اتدخل ................... ارفض ذلك .............. أؤید ذلك   



 ١٣٠ 

ما ھو موقفك من مشاركة المرأة بالترشیح لالنتخابات ضمن مجلس النواب ومجلس .  ٩
 المحافظة 

.............افضل الرجال ......... ارفض ذلك .......... أؤید ذلك     

بعد غروب الشمس لسبب من االسباب ھل توافق على خروج ابنك او ابنتك من المنزل. ١٠  

..........ارفض لكالھما ....... فق لكالھما أوا...... أوافق اذا كان ذكر   

ماھو موقفك من تسلط الذكور من اوالدك على االناث .  ١١  

............. ال اتدخل ........ ارفض ذلك ........ اشجع ذلك   

 

 

 

شكرا لتعاونكم معنا    

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٣١ 

  )١(الجدول 
  التوزیع الجغرافي والبیئي للعینة المدروسة 

  
ویة ئالنسبة الم  اإلداریةالوحدة 

  للسكان

  الریف  الحضر فرادعدد األ

مركز قضاء 

  النجف

  ــــــ  ٥٣  ٥٣  %٥٣

  ٢  ٢  ٤  % ٤  الحیدریة

مركز قضاء 

  الكوفة

١٧  ١٧  %١٧  __  

  ٣  ٣  ٦  %٦  العباسیة

  ١  ١  ٢  %٢  الحریة

مركز قضاء 

  المناذرة

٦  ٦  %٦  ___  

  ٢  ١  ٣  %٣  الحیرة

  ٣  ٣  ٦  %٦  المشخاب

  ٢  ١  ٣  %٣  القادسیة

  ١٣  ٨٧  ١٠٠  %١٠٠  المجموع

  
  

  

  

  

  

  

  



 ١٣٢ 

  )٢(الجدول 
الوحدة اإلداریة مجتمع العینة على الموقف من النوع البایولوجي حسب  توزیع 

  والبیئة 
  ال یفرق  یفضل اإلناث  یفضل الذكور  البیئة  الوحدة االداریة

  ٣٠  ٦  ١٧  حضر  مركز قضاء النجف

  ١    ١  حضر  الحیدریة

      ٢  ریف  

  ٨    ٩  حضر  الكوفةمركز قضاء 

    ١  ٢  حضر   العباسیة

  ١    ٢  ریف  

      ١  حضر  الحریة

      ١  ریف  

  ٢    ٤  حضر  مركز قضاء المناذرة

  ١      حضر  الحیرة

      ٢  ریف  

  ١  ١  ١  حضر  المشخاب

  ١    ٢  ریف  

  ١      حضر  القادسیة

  ١    ١  ریف  

  ٤٧  ٨  ٤٥    المجموع

  

  

  

  

  

  



 ١٣٣ 

  ) ٣(الجدول 

  والبیئةالوحدة اإلداریة حسب  العینة على الموقف من عمل المرأة مجتمع توزیع 

  ارفض  اوافق  البیئة  الوحدة االداریة

  ١٧  ٣٦  حضر  مركز قضاء النجف

    ٣  حضر  الحیدریة

  ١    ریف  

  ٦  ١١  حضر  مركز قضاء الكوفة

  ١  ٢  حضر   العباسیة

  ٢  ١  ریف  

    ١  حضر  الحریة

    ١  ریف  

  ٢  ٤  حضر  مركز قضاء المناذرة

    ٢  حضر  الحیرة

  ١    ریف  

  ٢  ١  حضر  المشخاب

  ٢  ١  ریف  

    ١  حضر  القادسیة

  ١  ١  ریف  

  ٣٥  ٦٥    المجموع

  

  

  

  

  

  



 ١٣٤ 

  

  )٤(الجدول 

العینة على الموقف من المشاركة في التصویت في االنتخابات   مجتمع توزیع 
  والبیئةالوحدة اإلداریة حسب  للمرأة

  تدخلال ی  یرفض  یؤید  البیئة  الوحدة االداریة

  ٦  ٩  ٣٨  حضر  مركز قضاء النجف

  ١    ٢  حضر  الحیدریة

    ١    الریف  

  ١  ٣  ١٣  حضر  مركز قضاء الكوفة

  ١    ٢  الحضر   العباسیة

    ٢  ١  الریف  

      ١  حضر  الحریة

      ١  ریف  

  ٢  ١  ٣  الحضر  مركز قضاء المناذرة

  ١    ١  حضر  الحیرة

    ١    ریف  

      ٣  حضر  المشخاب

  ١    ٢  ریف  

      ١  حضر  القادسیة

  ١    ١  ریف  

  ١٤  ١٧  ٦٩    المجموع

  

  

  

  

  



 ١٣٥ 

  )٥(الجدول 

حسب العینة على الموقف من مشاركة المرأةللترشیح باالنتخابات  مجتمع وزیع ت
  والبیئةالوحدة اإلداریة 

  یفضل الرجال  یرفض  یؤید  البیئة  الوحدة االداریة

  ٢١  ١٠  ٢٢  حضر  مركز قضاء النجف

  ١  ٢    حضر  الحیدریة

    ١    الریف  

  ٩  ٥  ٣  حضر  قضاء الكوفة مركز

  ١    ٢  الحضر   العباسیة

    ٢  ١  الریف  

      ١  حضر  الحریة

  ١      ریف  

  ١  ٣  ٢  الحضر  مركز قضاء المناذرة

  ١      حضر  الحیرة

  ١  ١    ریف  

  ٢    ١  حضر  المشخاب

  ٢  ١    ریف  

    ١    حضر  القادسیة

  ١  ١    ریف  

  ٤١  ٢٧  ٣٢    المجموع

  

  

  

  

  

  



 ١٣٦ 

  

  )٦(الجدول 

الجنس وفقا حسب  العینة على الموقف من خروج االبناء لیال  مجتمع توزیع 
  والبیئةللوحدة اإلداریة 

یوافق للذكر   یوافق اذا كان ذكر  البیئة  الوحدة االداریة

  واالنثى

یرفض للذكر 

  واالنثى

  ٣٦  ٢  ١٥  حضر  مركز قضاء النجف

  ١    ٢  حضر  الحیدریة

      ١  الریف  

  ١٠  ١  ٦  حضر  مركز قضاء الكوفة

  ١    ٢  الحضر   العباسیة

  ١    ٢  الریف  

  ١      حضر  الحریة

      ١  ریف  

  ٤    ٢  الحضر  مركز قضاء المناذرة

  ١      حضر  الحیرة

  ٢      ریف  

  ١    ٢  حضر  المشخاب

      ٣  ریف  

  ١      حضر  القادسیة

  ١    ١  ریف  

  ٦٠  ٣  ٣٧    المجموع

  

  

  



 ١٣٧ 

  ) ٧(الجدول 

حسب  العینة على الموقف من تسلط الذكور من االبناء على االناث  مجتمع توزیع 
  والبیئةالوحدة اإلداریة 

یشجع على تسلط   البیئة  الوحدة االداریة

  الذكور

یرفض تسلط 

  االناث على الذكور

  ال یتدخل

  ٩  ٣١  ١٣  حضر  مركز قضاء النجف

  ٢  ١    حضر  الحیدریة

      ١  الریف  

  ٥  ٤  ٨  حضر  مركز قضاء الكوفة

  ١  ٢    الحضر   العباسیة

  ١    ٢  الریف  

    ١    حضر  الحریة

    ١    ریف  

  ١  ٤  ١  الحضر  مركز قضاء المناذرة

    ١    حضر  الحیرة

  ١  ١    ریف  

  ١  ٢    حضر  المشخاب

  ١    ٢  ریف  

    ١    حضر  القادسیة

  ١  ١    ریف  

  ٢٣  ٥٠  ٢٧  المجموع

  

  

  

  



 ١٣٨ 

  )٨(الجدول 

الوحدة اإلداریة والبیئة حسب التعلیمتفضیل العینة على الموقف من  مجتمع توزیع 
  والجنس 

  كالھما  االناث  الذكور  البیئة  الوحدة االداریة

  ٣٢  ٥  ١٦  حضر  مركز قضاء النجف

  ٢      حضر  الحیدریة

  ١    ١  الریف  

  ١٠    ٧  حضر  مركز قضاء الكوفة

  ٢    ١  الحضر   العباسیة

  ١    ٢  الریف  

  ١      حضر  الحریة

  ١      ریف  

  ٦      الحضر  مركز قضاء المناذرة

  ١      حضر  الحیرة

  ٢      ریف  

  ٣      حضر  المشخاب

      ٣  ریف  

  ١      حضر  القادسیة

  ١    ١  ریف  

  ٦٤  ٥  ٣١    المجموع

  

  

  

  

  

  



 ١٣٩ 

  )٩(الجدول 

  حسب الوحدة اإلداریة والبیئة ) التعلیمي ( العینة لمستواھم الثقافي  مجتمع توزیع 

الوحدة 

  االداریة

ما بعد   جامعي  ثانویة   ابتدائیة   امي   البیئة

  الجامعة 

مركز قضاء 

  النجف

  ٥  ٩  ١٩  ١٣  ٧  حضر

    ١  ٢      حضر  الحیدریة

        ١    الریف  

مركز قضاء 

  الكوفة

    ٦  ٨  ٢  ١  حضر

    ٢  ١      الحضر   العباسیة

        ١  ٢  الریف  

    ١        حضر  الحریة

      ١      ریف  

مركز قضاء 

  المناذرة

    ٢  ٢  ٢    الحضر

    ١        حضر  الحیرة

    ١  ١      ریف  

    ١  ١  ١    حضر  المشخاب

      ١    ٢  ریف  

    ١        حضر  القادسیة

        ١  ١  ریف  

  ٥  ٢٥  ٣٦  ٢١  ١٣  المجموع

  

  



 ١٤٠ 

  ) ٢(الملحق 

  بنوداتفاقیةمعاھدةسیداو

  الجزءاألول

 ألغراضھذھاالتفاقیةیعنىمصطلح) : ١( المادة
توھینأوإحباطاأیتفرقةأواستبعادأوتقییدیتمعلىأساسالجنسویكونمنآثارھأوأغراضھ،“التمییزضدالمرأة”

العترافللمرأةبحقوقاإلنسانوالحریاتاألساسیةفیالمیادینالسیاسیةواالقتصادیةواالجتماعیةوالثقافیةوالم
دنیةأوفیأیمیدانآخر،أوتوھینأوإحباطتمتعھابھذھالحقوقأوممارستھالھا،بصرفالنظرعنحالتھاالزوجیةو

  .علىأساسالمساواةبینھاوبینالرجل

) : ٢( المادة
میعأشكااللتمییزضدالمرأة،وتتفقعلىأنتنتھج،بكاللوسائاللمناسبةودونإبطاء،سیاستشجبالدوالألطرافج

  :ةتستھدفالقضاءعلىالتمییزضدالمرأة،وتحقیقالذلكتتعھدبالقیامبمایلي

) أ(
إدماجمبدأالمساواةبینالرجلوالمرأةفیدساتیرھاالوطنیةأوتشریعاتھاالمناسبةاألخرى،إذالمیكنھذاالمبدأق

  .لتحقیقالعملیلھذاالمبدأمنخالاللتشریعوغیرھمنالوسائاللمناسبةدأدمجفیھاحتىاآلن،وكفالةا

) ب(
  اتخاذالمناسبمنالتدابیر،تشریعیةوغیرتشریعیة،بمافیذلكمایناسبمنجزاءات،لحظركلتمییزضدالمرأة،

) ج(
فرضحمایةقانونیةلحقوقالمرأةعلىقدمالمساواةمعالرجل،وضمانالحمایةالفعالةللمرأة،عنطریقالمحاكم

  والمؤسساتالعامةاألخرىفیالبلد،منأیعملتمییزي،ذاتاالختصاص

) د(
االمتناععنمباشرةأیعملتمییزیأوممارسةتمییزیةضدالمرأة،وكفالةتصرفالسلطاتوالمؤسساتالعامةبمایت

  فقوھذاااللتزام؛

  اتخاذجمیعالتدابیرالمناسبةللقضاءعلىالتمییزضدالمرأةمنجانبأیشخصأومنظمةأومؤسسة،) ھـ(

) و(
مناسبة،بمافیذلكالتشریعیمنھا،لتغییرأوإبطااللقائممنالقوانینواألنظمةواألعرافوالماتخاذجمیعالتدابیرال

  .مارساتالتیتشكلتمییزاضدالمرأة

  .إلغاءجمیعاألحكامالجزائیةالوطنیةالتیتشكلتمییزاضدالمرأة) ي(

) : ٣( المادة
الثقافیة،كاللتدابتتخذالدوالألطراففیجمیعالمیادین،والسیماالمیادینالسیاسیةواالجتماعیةواالقتصادیةو

. یرالمناسبة،بمافیذلكالتشریعیمنھا،لكفالةتطورالمرأةوتقدمھاالكاملین
  .وذلكلتضمنلھاممارسةحقوقاإلنسانوالحریاتاألساسیةوالتمتعبھاعلىأساسالمساواةمعالرجل

  ) :٤( المادة



 ١٤١ 

١ .
مرأةتمییزابالمالیعتبراتخاذالدوالألطرافتدابیرخاصةمؤقتةتستھدفالتعجیلبالمساواةالفعلیةبینالرجلوال

عنىالذیتأخذبھھذھاالتفاقیة،ولكنھیجبأالیستتبع،علىأینحو،اإلبقاءعلىمعاییرغیرمتكافئةأومنفصلة،كمای
  .جبوقفالعملبھذھالتدابیرمتىتحققتأھدافالتكافؤفیالفرصوالمعاملة

٢ .
تفاقیة،الیعتبراتخاذالدوالألطرافتدابیرخاصةتستھدفحمایةاألمومة،بمافیذلكتلكالتدابیرالواردةفیھذھاال

  .إجراءتمییزیا

  :تتخذالدوالألطرافجمیعالتدابیرالمناسبةلتحقیقمایلي) : ٥( المادة

) أ(
تغییراألنماطاالجتماعیةوالثقافیةلسلوكالرجلوالمرأة،بھدفتحقیقالقضاءعلىالتحیزاتوالعاداتالعرفیةوك

نمطیةللرجلوالمرأاللممارساتاألخرىالقائمةعلىاالعتقادبكونأیمنالجنسینأدنىأوأعلىمناآلخر،أوعلىأدوار
  ة،

) ب(
كفالةتضمینالتربیةالعائلیةفھماسلیمالألمومةبوصفھاوظیفةاجتماعیة،االعترافبكونتنشئةاألطفالوتربی

  .تھممسؤولیةمشتركةبیناألبوینعلىأنیكونمفھوماأنمصلحةاألطفالھیاالعتباراألساسیفیجمیعالحاالت

) :  ٦( المادة
ذلكالتشریعیمنھا،لمكافحةجمیعأشكاالالتجاربالمرأةواستتتخذالدوالألطرافجمیعالتدابیرالمناسبة،بمافی

  .غاللبغاءالمرأة

) :  ٧( الجزءالثانیالمادة
تتخذالدوالألطرافجمیعالتدابیرالمناسبةللقضاءعلىالتمییزضدالمرأةفیالحیاةالسیاسیةوالعامةللبلد،وبو

  :جھخاصتكفلللمرأة،علىقدمالمساواةمعالرجل،الحقفي

) أ(
واالستفتاءاتالعامة،واألھلیةلالنتخابلجمیعالھیئاتالتیینتخبأعضاؤھاباالقتراعاالتصویتفیجمیعاالنتخابات

  لعام،

) ب(
المشاركةفیصیاغةسیاسةالحكومةوفىتنفیذھذھالسیاسة،وفىشغاللوظائفالعامة،وتأدیةجمیعالمھامالعام

  ةعلىجمیعالمستویاتالحكومیة،

  .سیاسیةللبلدالمشاركةفیأیةمنظماتوجمعیاتغیرحكومیةتھتمبالحیاةالعامةوال) ج(

) : ٨( المادة
تتخذالدوالألطرافجمیعالتدابیرالمناسبةلتكفلللمرأة،علىقدمالمساواةمعالرجل،ودونأیتمییز،فرصةتمثیل

  .حكومتھاعلىالمستوىالدولیواالشتراكفیأعمااللمنظماتالدولیة

  ) :٩( المادة



 ١٤٢ 

. أواالحتفاظبھاتمنحالدوالألطرافالمرأةحقوقامساویةلحقوقالرجلفیاكتسابجنسیتھاأوتغییرھا. ١
وتضمنبوجھخاصأالیترتبعلىالزواجمنأجنبي،أوعلىتغییرالزوجلجنسیتھأثناءالزواج،أنتتغیرتلقائیاجن

  .سیةالزوجة،أوأنتصبحبالجنسیة،أوأنتفرضعلیھاجنسیةالزوج

  .تمنحالدوالألطرافالمرأةحقامساویالحقالرجلفیمایتعلقبجنسیةأطفالھما. ٢

) : ١٠( الجزءالثالثالمادة
ألطرافجمیعالتدابیرالمناسبةللقضاءعلىالتمییزضدالمرأةلكیتكفللھاحقوقامساویةلحقوقالرجلتتخذالدوال

  :فیمیدانالتربیة،وبوجھخاصلكیتكفل،علىأساسالمساواةبینالرجلوالمرأة

) أ(
شروطمتساویةفیالتوجیھالوظیفیوالمھني،وااللتحاقبالدراساتوالحصولعلىالدرجاتالعلمیةفیالمؤسساتالت

تھا،فیالمناطقالریفیةوالحضریةعلىالسواء،وتكونھذھالمساواةمكفولةفیمرحلةالحعلیمیةعلىاختالففئا
  ضانةوفىالتعلیمالعاموالتقنیوالمھنیوالتعلیمالتقنیالعالي،وكذلكفیجمیعأنواعالتدریبالمھني،

) ب(
التساویفیالمناھجالدراسیة،وفىاالمتحانات،وفىمستویاتمؤھالتالمدرسین،وفىنوعیةالمرافقوالمعداتالدر

  اسیة،

) ج(
القضاءعلىأیمفھومنمطیعندورالرجلودورالمرأةفیجمیعمراحاللتعلیمبجمیعأشكالھ،عنطریقتشجیعالتعل
یمالمختلط،وغیرھمنأنواعالتعلیمالتیتساعدفیتحقیقھذاالھدف،والسیماعنطریقتنقیحكتبالدراسةوالبرام

  جالمدرسیةوتكییفأسالیبالتعلیم،

  .األخرىالتساویفیفرصالحصولعلىالمنحواإلعاناتالدراسیة) د(

) ھـ(
التساویفیفرصاإلفادةمنبرامجمواصلةالتعلیم،بمافیذلكبرامجتعلیمالكبارومحواألمیةالوظیفي،والسیماا

  .لبرامجالتیتھدفإلىالتعجیلبقدراإلمكانبتضییقأیفجوةفیالتعلیمقائمةبینالرجلوالمرأة

  قبالألوان،خفضمعدالتتركالطالباتالدراسة،وتنظیمبرامجللفتیاتوالنساءالالئىتركنالمدرسة) و(

  .التساویفیفرصالمشاركةالنشطةفیاأللعابالریاضیةوالتربیةالبدنیة) ز(

) ح(
إمكانیةالحصولعلىمعلوماتتربویةمحددةتساعدعلىكفالةصحةاألسرورفاھھا،بمافیذلكالمعلوماتواإلرش

  .اداتالتیتتناولتنظیماألسرة

  ) :١١( المـادة

١ .
التمییزضدالمرأةفیمیدانالعمللكیتكفللھا،علىأساسالمتتخذالدوالألطرافجمیعالتدابیرالمناسبةللقضاءعلى

  :ساواةبینالرجلوالمرأة،نفسالحقوقوالسیما

  الحقفیالعملبوصفھحقاثابتالجمیعالبشر،) أ(

  الحقفیالتمتعبنفسفرصالعمالة،بمافیذلكتطبیقمعاییراختیارواحدةفیشؤوناالستخدام،) ب(



 ١٤٣ 

) ج(
األمنعلىالعملوفىجمیعمزایاوشروطالخدمة،والحالحقفیحریةاختیارالمھنةونوعالعمل،والحقفیالترقیةو

  .قفیتلقىالتدریبوإعادةالتدریبالمھني،بمافیذلكالتلمذةالحرفیةوالتدریبالمھنیالمتقدموالتدریبالمتكرر

) د(
الحقفیالمساواةفیاألجر،بمافیذلكاالستحقاقات،والحقفیالمساواةفیالمعاملةفیمایتعلقبالعملذیالقیمةالمساوی

  عاملةفیتقییمنوعیةالعمل،ة،وكذلكالمساواةفیالم

) ھـ(
الحقفیالضماناالجتماعي،والسیمافیحاالتالتقاعدوالبطالةوالمرضوالعجزوالشیخوخةوغیرذلكمنحاالت

  عدماألھلیةللعمل،وكذلكالحقفیإجازةمدفوعةاألجر،

  .الحقفیالوقایةالصحیةوسالمةظروفالعمل،بمافیذلكحمایةوظیفةاإلنجاب) و(

٢ .
بالزواجأواألمومة،ضمانالحقھاالفعلیفیالعمل،تتخذالدوالألطرافالتدابیرتوخیالمنعالتمییزضدالمرأةبسب

  :المناسبة

) أ(
لحظرالفصلمنالخدمةبسببالحمألوإجازةاألمومةوالتمییزفیالفصلمنالعملعلىأساسالحالةالزوجیة،معفر

  .ضجزاءاتعلىالمخالفین

) ب(
دونفقدانللعماللسابقأولألقدإلدخالنظامإجازةاألمومةالمدفوعةاألجرأوالمشفوعةبمزایااجتماعیةمماثلة

  .میةأوللعالواتاالجتماعیة

) ج(
لتشجیعتوفیرالخدماتاالجتماعیةالمساندةالالزمةلتمكینالوالدینمنالجمعبینااللتزاماتالعائلیةوبینمسؤولیا

  .تالعملوالمشاركةفیالحیاةالعامة،والسیماعنطریقتشجیعإنشاءوتنمیةشبكةمنمرافقرعایةاألطفال

  .للمرأةأثناءفترةالحملفیاألعمااللتییثبتأنھامؤذیةلھالتوفیرحمایةخاصة) د(

٣ .
یجبأنتستعرضالتشریعاتالوقائیةالمتصلةبالمسائاللمشمولةبھذھالمادةاستعراضادوریافیضوءالمعرفة

  .العلمیةوالتكنولوجیة،وأنیتمتنقیحھاأوإلغاؤھاأوتوسیعنطاقھاحسباالقتضاء

  ) :١٢( المادة

١ .
ناسبةللقضاءعلىالتمییزضدالمرأةفیمیدانالرعایةالصحیةمنأجألنتضتتخذالدوالألطرافجمیعالتدابیرالم

منلھا،علىأساسالمساواةبینالرجلوالمرأة،الحصولعلىخدماتالرعایةالصحیة،بمافیذلكالخدماتالمتعلقةبتن
  .ظیماألسرة

 ١ بالرغممنأحكامالفقرة. ٢
ةمابعدالوالدة،موفرةلھامنھذھالمادةتكفاللدوالألطرافللمرأةخدماتمناسبةفیمایتعلقبالحملوالوالدةوفتر

  .خدماتمجانیةعنداالقتضاء،وكذلكتغذیةكافیةأثناءالحملوالرضاعة
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  ) :١٣( المادة

تتخذالدوالألطرافجمیعالتدابیرالمناسبةللقضاءعلىالتمییزضدالمرأةفیالمجاالتاألخرىللحیاةاالقتصادیة
  :واالجتماعیةلكیتكفللھا،علىأساسالمساواةبینالرجلوالمرأةنفسالحقوق،والسیما

  الحقفیاالستحقاقاتالعائلیة،) أ(

  الحقفیالحصولعلىالقروضالمصرفیة،والرھونالعقاریةوغیرذلكمنأشكاالالئتمانالمالي،) ب(

  .الحقفیاالشتراكفیاألنشطةالترویحیةواأللعابالریاضیةوفىجمیعجوانبالحیاةالثقافیة) ج(

  ) :١٤( المادة

١ .
االمرأةالریفیة،واألدوارالھامةالتیتؤدیھافیتوفیتضعالدوالألطراففیاعتبارھاالمشاكاللخاصةالتیتواجھھ

رأسبابالبقاءاقتصادیاألسرتھا،بمافیذلكعملھافیقطاعاتاالقتصادغیرالنقدیة،وتتخذجمیعالتدابیرالمناسبة
  .لكفالةتطبیقأحكامھذھاالتفاقیةعلىالمرأةفیالمناطقالریفیة

٢ .
فیالمناطقالریفیةلكیتكفللھا،علىأساتتخذالدوالألطرافجمیعالتدابیرالمناسبةللقضاءعلىالتمییزضدالمرأة

  :سالمساواةبینالرجلوالمرأة،أنتشاركفیالتنمیةالریفیةوتستفیدمنھا،وتكفلللریفیةبوجھخاصالحقفي

  .المشاركةفیوضعوتنفیذالتخطیطاإلنمائیعلىجمیعالمستویات) أ(

) ب(
  .المتعلقةبتنظیماألسرةالوصوإللىتسھیالتالعنایةالصحیةالمالئمة،بمافیذلكالمعلوماتوالنصائحوالخدمات

  .االستفادةبصورةمباشرةمنبرامجالضماناالجتماعي) ج(

) د(
الحصولعلىجمیعأنواعالتدریبوالتعلیم،الرسمیوغیرالرسمي،بمافیذلكمایتصلمنھبمحواألمیةالوظیفي،

  وكذلكالتمتعخصوصابكافةالخدماتالمجتمعیةواإلرشادیة،وذلكلتحقیقزیادةكفاءتھاالتقنیة،

) ھـ(
لمساعدةالذاتیةوالتعاونیاتمنأجاللحصولعلىفرصاقتصادیةمكافئةلفرصالرجلعنطریقالعتنظیمجماعاتا

  مللدىالغیرأوالعمللحسابھنالخاص،

  المشاركةفیجمیعاألنشطةالمجتمعیة،) و(

) ز(
فرصةالحصولعلىاالئتماناتوالقروضالزراعیة،وتسھیالتالتسویق،والتكنولوجیاالمناسبة،والمساواةفیا

  األراضیواإلصالحالزراعیوكذلكفیمشاریعالتوطینالریفي،لمعاملةفیمشاریعإصالح

) ح(
التمتعبظروفمعیشیةمالئمة،والسیمافیمایتعلقباإلسكانوالمرافقالصحیةواإلمدادبالكھرباءوالماء،والنق

  .ل،والمواصالت

  ) :١٥( الجزءالرابعالمادة



 ١٤٥ 

  .تعترفالدوالألطرافللمرأةبالمساواةمعالرجألمامالقانون. ١

٢ .
افالمرأة،فیالشئونالمدنیة،أھلیةقانونیةمماثلةألھلیةالرجل،وتساوىبینھاوبینھفیفرصممتمنحالدوالألطر
. ارسةتلكاألھلیة

وتكفلللمرأة،بوجھخاص،حقوقامساویةلحقوقالرجلفیإبرامالعقودوإدارةالممتلكات،وتعاملھماعلىقدمالم
  .ساواةفیجمیعمراحالإلجراءاتالقضائیة

٣ .
سائرأنواعالصكوكالخاصةالتییكونلھاأثرقانونییستھدفالحدمناتتفقالدوالألطرافعلىاعتبارجمیعالعقودو

  .ألھلیةالقانونیةللمرأةباطلةوالغیة

٤ .
تمنحالدوالألطرافالرجلوالمرأةنفسالحقوقفیمایتعلقبالتشریعالمتصلبحركةاألشخاصوحریةاختیارمحل

  .سكناھموإقامتھم

  ) :١٦( المادة

١ .
لتمییزضدالمرأةفیكافةاألمورالمتعلقةبالزواجوالعتتخذالدوالألطرافجمیعالتدابیرالمناسبةللقضاءعلىا

  :القاتالعائلیة،وبوجھخاصتضمن،علىأساسالمساواةبینالرجلوالمرأة

  نفسالحقفیعقدالزواج،) أ(

  نفسالحقفیحریةاختیارالزوج،وفىعدمعقدالزواجإالبرضاھاالحرالكامل،) ب(

  نفسالحقوقوالمسؤولیاتأثناءالزواجوعندفسخھ،) ج(

) ح(
ؤولیاتبوصفھماأبوین،بغضالنظرعنحالتھماالزوجیة،فیاألمورالمتعلقةبأطفالھماوفىجنفسالحقوقوالمس

  میعاألحوال،یكونلمصلحةاألطفاالالعتباراألول،

) ھـ(
نفسالحقوقفیأنتقرر،بحریةوبإدراكللنتائج،عددأطفالھاوالفاصلبینالطفلوالذییلیھ،وفىالحصولعلىالمعلوما

  ھالحقوق،توالتثقیفوالوسائاللكفیلةبتمكینھامنممارسةھذ

) د(
نفسالحقوقوالمسؤولیاتفیمایتعلقبالوالیةوالقوامةوالوصایةعلىاألطفالوتبنیھم،أوماشابھذلكمناألعراف،

  حینتوجدھذھالمفاھیمفیالتشریعالوطني،وفىجمیعاألحوالیكونلمصلحةاألطفاالالعتباراألول،

  وعالعمل،نفسالحقوقالشخصیةللزوجوالزوجة،بمافیذلكالحقفیاختیاراسماألسرةوالمھنةون) ز(

) ح(
نفسالحقوقلكالالزوجینفیمایتعلقبملكیةوحیازةالممتلكاتواإلشرافعلیھاوإدارتھاوالتمتعبھاوالتصرففیھا،

  .سواءبالمقابألومقابلعوض
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٢ .
الیكونلخطوبةالطفألوزواجھأیاثرقانوني،وتتخذجمیعاإلجراءاتالضروریة،بمافیذلكالتشریعیمنھا،لتح

  .رسمیأمراإلزامیادیدسنأدنىللزواجولجعلتسجیاللزواجفیسجل

  ) :١٧( الجزءالخامسالمادة

 منأجلدراسةالتقدمالمحرزفیتنفیذھھذھاالتفاقیة،تنشألجنةللقضاءعلىالتمییزضدالمرأة. ١
) یشارإلیھافیمایلیباسماللجنة(

تتألف،عندبدءنفاذاالتفاقیة،منثمانیةعشرخبیراوبعدتصدیقالدولةالطرفالخامسةوالثالثینعلیھاأوانضما
وعشرینخبیرامنذوىالمكانةالخلقیةالرفیعةوالكفاءةالعالیةفیالمیدانالذیتنطبقعلیھھذھاالتفمھاإلیھامنثالثة

اقیة،تنتخبھمالدوالألطرافمنبینمواطنیھاویعملونبصفتھمالشخصیة،معإیالءاالعتبارلمبدأالتوزیعالجغ
  .رافیالعادلولتمثیلمختلفاألشكااللحضاریةوكذلكالنظمالقانونیةالرئیسیة

٢ .
باالقتراعالسریمنقائمةأشخاصترشحھمالدوالألطرافولكلدولةطرفأنترشحشخصاوینتخبأعضاءاللجنة
  .احدامنبینمواطنیھا

٣ .
یجرىاالنتخاباألولبعدستةأشھرمنتاریخبدءنفاذھذھاالتفاقیة،وقبلثالثةأشھرعلىاألقلمنتاریخكالنتخاب،

. ضونشھرینیوجھاألمینالعاملألممالمتحدةرسالةإلىالدوالألطرافیدعوھافیھاإلىتقدیمترشیحاتھافیغ
ویعداألمینالعامقائمةألفبائیةبجمیعاألشخاصالمرشحینعلىھذاالنحو،معذكرالدولةالطرفالتیرشحتكالمنھ

  .م،ویبلغھاإلىالدوالألطراف

. تجرىانتخاباتأعضاءاللجنةفیاجتماعللدوالألطرافیدعوإلیھاألمینالعامفیمقراألممالمتحدة. ٤
یھنصاباقانونیالھ،یكوناألشخاصالمنتخبونلعضویةاوفىذلكاالجتماع،الذییشكالشتراكثلثیالدوالألطرافف

للجنةھمالمرشحونالذینیحصلونعلىأكبرعددمناألصواتوعلىأكثریةمطلقةمنأصواتممثلیالدوالألطرافال
  .حاضرینوالمصوتین

. ینتخبأعضاءاللجنةلفترةمدتھاأربعسنوات. ٥
ویقومرئیساللجنة،بعداالنتغیرأنفترةتسعةمناألعضاءالمنتخبینفیاالنتخاباألولتنقضیفینھایةفترةسنتین،

  .خاباألولفورا،باختیارأسماءھؤالءاألعضاءالتسعةبالقرعة

 ٤و ٣و ٢ یجرىانتخابأعضاءاللجنةاإلضافیینالخمسةوفقاألحكامالفقرات. ٦
. منھذھالمادةبعدالتصدیقأواالنضمامالخامسوالثالثین

. نتینوتنتھیوالیةاثنینمناألعضاءاإلضافیینالمنتخبینبھذھالمناسبةفینھایةفترةس
  .ویتماختیاراسمیھمابالقرعةمنقبلرئیساللجنة

٧ .
لملءالشواغرالطارئة،تقومالدولةالطرفالتیكفخبیرھاعنالعملكعضوفیاللجنةبتعیینخبیرآخرمنبینمواطن

  .یھا،،رھنابموافقةاللجنة

٨ .
یتلقىأعضاءاللجنة،بموافقةالجمعیةالعامة،مكافآتتدفعمنموارداألممالمتحدةباألحكاموالشروطالتیتحدد

  .االجمعیة،معإیالءاالعتبارألھمیةالمسؤولیاتالمنوطةباللجنةھ



 ١٤٧ 

٩ .
یوفراألمینالعاملألممالمتحدةمایلزماللجنةمنموظفینومرافقلالضطالعبصورةفعالةبالوظائفالمنوطةبھ

  .ابموجبھذھاالتفاقیة

  ) :١٨( المادة

١ .
یرتشریعیةوقضائیةوإدارتتعھدالدوالألطرافبأنتقدمإلىاألمینالعاملألممالمتحدة،تقریراعمااتخذتھمنتداب

یةوغیرھامنأجإلنفاذأحكامھذھاالتفاقیةوعنالتقدمالمحرزفیھذاالصدد،كیماتنظراللجنةفیھذاالتقریروذل
  :ك

  فیغضونسنةواحدةمنبدءالنفاذبالنسبةللدولةالمعنیة،) أ(

  وبعدذلككألربعسنواتعلىاألقل،وكذلككلماطلبتاللجنةذلك،) ب(

  .لتیتؤثرعلىمدىالوفاءبااللتزاماتالمقررةفیھذھاالتفاقیةیجوزأنتبینالتقاریرالعواملوالصعابا. ٢

  ١٩ المادة

  

  .تعتمداللجنةالنظامالداخلیالخاصبھا. ١

  .تنتخباللجنةأعضاءمكتبھالفترةسنتین. ٢

  ٢٠ المادة

 ١٨ تجتمعاللجنة،عادة،مدىفترةالتزیدعلىأسبوعینسنویاللنظرفیالتقاریرالمقدمةوفقاللمادة. ١
  .منھذھاالتفاقیة

  .اجتماعاتاللجنةعادةفیمقراألممالمتحدةأوفیأیمكانمناسبآخرتحددھاللجنةتعقد. ٢

  ٢١ المادة

١ .
تقدماللجنةتقریراسنویاعنأعمالھاإلىالجمعیةالعامةلألممالمتحدةبواسطةالمجلساالقتصادیواالجتماعي

. ،ولھاأنتقدممقترحاتوتوصیاتعامةمبنیةعلىدراسةالتقاریروالمعلوماتالواردةمنالدوالألطراف
  .تلكالمقترحاتوالتوصیاتالعامةفیتقریراللجنةمشفوعةبتعلیقاتالدوالألطراف،إنوجدتوتدرج

  .یحیالألمینالعامتقاریراللجنةإلىلجنةمركزالمرأة،لغرضإعالمھا. ٢

  ٢٢ المادة

. یحقللوكاالتالمتخصصةأنتوفدمنیمثلھالدىالنظرفیتنفیذمایقعفینطاقأعمالھامـنأحكامھذھاالتفاقیة
  متخصصةوللجنةأنتدعوالوكاالتال

تقدیمتقاریرعنتنفیذاالتفاقیةفیالمجاالتالتیتقعفینطاقأعمالھا   .إلى

  ٢٣ الجزءالسادسالمادة

  :لیسفیھذھاالتفاقیةمایمسأیةأحكامتكونأكثرمواتاةلتحقیقالمساواةبینالرجلوالمرأةتكونواردة



 ١٤٨ 

  فیتشریعاتدولةطرفما،) أ(

  .أوفیأیةاتفاقیةأومعاھدةأواتفاقدولینافذإزاءتلكالدولة) ب(

  ٢٤ مادةال

تتعھدالدوالألطرافباتخاذجمیعمایلزممنتدابیرعلىالصعیدالوطنیتستھدفتحقیقاإلعمااللكاملللحقوقالمعتر
  .فبھافیھذھاالتفاقیة

  ٢٥ المادة

  .یكونالتوقیععلىھذھاالتفاقیةمتاحالجمیعالدول. ١

. تخضعھذھاالتفاقیةللتصدیق. ٣.یسمىاألمینالعاملألممالمتحدةودیعالھذھاالتفاقیة. ٢
  .وتودعصكوكالتصدیقلدىاألمینالعاملألممالمتحدة

. یكوناالنضمامإلىھذھاالتفاقیةمتاحالجمیعالدول. ٤
  .ویقعاالنضمامبإیداعصكانضماملدىاألمینالعاملألممالمتحدة

  ٢٦ المادة

١ .
ألیةدولةطرف،فیأیوقت،أنتطلبإعادةالنظرفیھذھاالتفاقیة،وذلكعنطریقإشعارخطىیوجھإلىاألمینالعامل

  .المتحدةألمم

  .تقررالجمعیةالعامةلألممالمتحدةالخطواتالتیتتخذ،عنداللزوم،إزاءمثلھذاالطلب. ٢

  ٢٧ المادة

١ .
یبدأنفاذھذھاالتفاقیةفیالیومالثالثینالذییلیتاریخإیداعصكالتصدیقأواالنضمامالعشرینلدىاألمینالعاملألم

  .مالمتحدة

٢ .
لتصدیقأواالنضمامالعشرینفیبدأنفاذاالتفاقیةإزأماالدواللتیتصدقھذھاالتفاقیةأوتنضمإلیھابعدإیداعصكا

  .اءھافیالیومالثالثینالذییلیتاریخإیداعھذھالدولةصكتصدیقھاأوانضمامھا

  ٢٨ المادة

١ .
األمینالعاملألممالمتحدةنصالتحفظاتالتیتبدیھاالدولوقتالتصدیقأواالنضمام،ویقومبتعمیمھاعلىجمی یتلقى

  .عالدول

  .ضوعھذھاالتفاقیةوغرضھاالیجوزإبداءأیتحفظیكونمنافیالمو. ٢

٣ .
یجوزسحبالتحفظاتفیأیوقتبتوجیھإشعاربھذاالمعنىإلىاألمینالعاملألممالمتحدة،الذییقومعندئذبإبالغجمیع

  .ویصبحھذااإلشعارنافذالمفعوالعتبارامنتاریختلقیھ. الدولبھ
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  ٢٩ المادة

١ .
فاقیةالیسوىعنطریقالمفایعرضللتحكیمأیخالفبیندولتینأوأكثرمنالدوالألطرافحولتفسیرأوتطبیقھذھاالت

. وضات،وذلكبناءعلىطلبواحدةمنھذھالدول
فإذالمیتمكناألطراف،خاللستةاشھرمنتاریخطلبالتحكیم،منالوصوإللىاتفاقعلىتنظیمأمرالتحكیم،جازألی

  .منأولئكاألطرافإحالةالنزاعإلىمحكمةالعداللدولیةبطلبیقدموفقاللنظاماألساسیللمحكمة

٢ .
 ذھاالتفاقیةأوتصدیقھاأواالنضمامإلیھا،أنھاالتعتبرنفسھاملزمةبالفقرةألیةدولةطرفأنتعلن،لدىتوقیعھ

  .والتكونالدوالألطرافاألخرىملزمةبتلكالفقرةإزاءأیةدولةطرفأبدتتحفظامنھذاالقبیل. منھذھالمادة ١

 ٢ ألیةدولةطرفأبدتتحفظاوفقاللفقرة. ٣
  .لمتحدةمنھذھالمادةأنتسحبھذاالتحفظمتیشاءتبإشعارتوجھھإلىاألمینالعاملألمما

:  ٣٠ المادة
تودعھذھاالتفاقیة،التیتتساوىفیالحجیةنصوصھاباألسبانیةواإلنكلیزیةوالروسیةوالصینیةوالعربیةوال

  .فرنسیةلدىاألمینالعاملألممالمتحدة


