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 بسم هللا الرحمن الرحيم 
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 اإلهداء

 بسٌ اهللا اىزحَِ اىزحٌُ  

 صذق اهللا اىعظٌُ (   قـو اعَيىا فسُزي اهللا عَينٌ ورسىىه واىَؤٍْىُ)

 تطُب اىيحظاث إال بذمزك ..  إىهٍ ال َطُب اىيُو إال بشنزك وال َطُب اىْهار إىً بطاعتل .. وال 

  "اهللا جو جالىه"وال تطُب اِخزة إال بعفىك .. وال تطُب اىجْت إال بزؤَتل 

سُذّا ٍحَذ صيً اهللا عيُه "إىً ٍِ بيغ اىزساىت وأدي األٍاّت .. وّصح األٍت .. إىً ّبٍ اىزحَت وّىر اىعاىَُِ 

 وسيٌ

إىً ٍِ مييه اهللا باىهُبت واىىقـار .. إىً ٍِ عيٍَْ اىعطاء بذوُ اّتظار .. إىً ٍِ أحَو أسَه بنو افتخار ..  "

اً قذ حاُ قطافها بعذ طىه اّتظار وستبقً ميَاتل ّجىً أهتذٌ بها أرجى ٍِ اهللا أُ ََذ فٍ عَزك ىتزي ثَار

 اىُىً وفٍ اىغذ وإىً األبذ

 والدي العزٌز

إلى مالكً فً الحٌاة .. إلى معنى الحب وإلى معنى الحنان و التفـانً .. إلى بسمة الحٌاة وسر الوجود إلى من  

 كان دعائها سر نجاحً وحنانها بلسم جراحً إلى أغلى الحباٌب 

 أمً الحبٌبة

الصافً إلى من  إلى اإلخوة و األخوات ، إلى من تحلو باإلخاء وتمٌزوا بالوفـاء والعطاء إلى ٌنابٌع الصدق

معهم سعدت ، وبرفقتهم فً دروب الحٌاة الحلوة والحزٌنة سرت إلى من كانوا معً على طرٌق النجاح والخٌر 

 إلى من عرفت كٌف أجدهم وعلمونً أن ال أضٌعهم 

 ..أصدقـائً

 

 
 

 

 

 الباحث                                         
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 شكر وتقدير

بعد رحمة بحث ك جيد ك اجتياد تكممت بإنجاز ىذا البحث , نحمد ااهلل عز كجؿ      
عمى نعمو التي مفى بيا عمينا فيك العمي القدير , كما ال يسعنا إال أف نخص بأسمى 

"لما قدماه لنا مف عبدالباسط عبدالرحيـ عباس عبارات الشكر ك التقدير األستاذ المشرؼ"
 . انجاز ىذا البحث جيد ك نصح ك معرفة طيمة
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 المقدمة 

, عبر تخصيص مقاعد لكجكد النساء في المجالس التشريعية لممرأةىي نظاـ يفرض حصصا نسبية الككتا        
مف الككتا االنتخابية : المقاعد المحجكزة لمنساء بمكجب  أساسية أنكاعكالتنظيمية كالتنفيذية كافة كىناؾ ثالث 

قانكني الككتا عمى لكائح التشريح بمكجب نص دستكرم اك قانكني كاليدؼ مف الككتا ليس  نص دستكرم اك
شراكيا المرأةىك مناقشة قضايا كىمكـ  الى البرلماف بقدر ما المرأة إيصاؿمجرد  كتعتبر في عممية التنمية .  كا 

الشعب  إفرادحقيـ في ادارة شؤكف بالدىـ اذ يتعذر اف يشترؾ كؿ  اإلفراداالنتخابات الكسيمة الفضمى لممارسة 
شؤكف  إدارةالى اختيار مف ينكب عنيـ في ممارسة صنع القرار في  فيصارفي ىذه الكظيفة االجتماعية مباشرة 

 كىذه الممارسة ىك نظاـ انتخابي يرعى مصالح الشعب كافة .  اإلنابةالدكلة , الذم ينظـ ىذه 

رادة       تجرم دكريا  نزييةمف خالؿ انتخابات  اإلرادةالشعب ىي مناط سمطة الحكـ , كيجب اف تتجمى ىذه  كا 
مكافئ مف حيث ضماف حرية  كبإجراءباالقتراع العاـ عمى قدـ المساكاة بيف الناخبيف كالتصكيت السرم 

 التصكيت . 

 / ىدؼ البحث :  أكال

الى  المرأةفي التمثيؿ االنتخابي كاليدؼ ليس ايصاؿ  األقمياتك  المرأةييدؼ البحث الى حماية حقكؽ      
شراكيا المرأةىك مناقشة قضايا كىمـك  البرلماف بقدر ما  .  التنميةفي عممية  كا 

 ثانيا / مشكمة البحث : 

غير ديمقراطي  بأسمكبفي اغمب الحاالت ام  إلزاميةتدكر مشكمة البحث حكؿ مبدأ نظاـ الككتا بطريقة      
مف الناخب في اختيار ممثميو . تدكر مشكمة البحث حكؿ مبدأ تقدير مصير لنظاـ الككتا كفقا لقرارات عمى  يحد

 األسئمةنظاـ الككتا . كمف اجؿ الكصكؿ الى حؿ ليذه المشاكؿ المذككرة نحاكؿ . في ىذا البحث االجابة عمى 
 األنظمةىي  , كتقيـ نظاـ الككتا في العراؽ . كمانظاـ الككتا  أىمية: ما المقصكد بنظاـ الككتا , كما ىي  اآلتية

  التنفيذ.الالزمة لكضع قانكف االنتخابات مكضع 
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 منيج البحث : ثالثا / 

اعتمد البحث عمى العديد مف المراجع التي اغنت البحث في كؿ جكانبو كارجك اف اككف قد كفيت جزءا مف   
ت فاهلل الحكمة كالكماؿ كصؿ اهلل عمى محمد كعمى الو أحؽ البحث فاف اصبت فالكماؿ هلل كحده كاف اخط

 كصحبو كسمـ . 

 رابعا / ىيكمية البحث : 

 : ماىية نظاـ الككتا . األكؿالمبحث    

 المقصكد بنظاـ الككتا .:  األكؿالمطمب   

 لنظاـ الككتا  . يالتاريخ التأصيؿالمطمب الثاني :   

 . 7112المبحث الثاني : نظاـ الككتا في دستكر   

 .  7112المطمب االكؿ : نظاـ الككتا في ضؿ دستكر   

 يـ نظاـ الككتا في العراؽ.  المطمب الثاني : تقي  
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 األولالمبحث 

 ماهية نظام الكوتا 

( معناىا المغكم في العربية ) النصيب ( اك )الحصة ( فقد انتقمت  Quotaالككتا : كممة التينية تنطؽ )     
الى المغة العربية بمفظيا الالتيني في العصر الحديث خصكصا مع ظيكر المذاىب كالنظـ االشتراكية اليادفة 

اك  عمى استعماليا في الخطط كالبرامج التي تسمح بتصدير األكربيكفالى حماية االقتصاديات الكطنية كقد درج 
 . ( 0)استيراد حصص معينة مف السمع 

ة لمفئات االقؿ حظا في المجتمع )األقميات( , السياسي لتكفير فرص ـالمفيك كيستخدـ مصطمح )ككتا( في     
التنفيذية اك التمثيمية ) البرلماف ( ,  المؤسساتالتعريؼ حسب الجنس اك الديف , لمكصكؿ الى مناطؽ جغرافية ,

. كيفرض ىذا النظاـ ( 7)العادية المعتمدة  اآللياتالمجالس المحمية , كالتي ال يمكنيا الكصكؿ الييا مف خالؿ 
غير ديمقراطي يحد مف حرية الناخب في اختيار اك ممثمية , اذ  بأسمكبفي اغمب الحاالت , ام  إلزاميةبطريقة 

كجبو الى تخصيص عدد معيف مف مقاعد المجالس النيابية لفئات معينة حتى ال يتـ حرفيا مف تعمد السمطة بم
 . مف التمثيؿ النيابي كقد تككف ىذه الفئات  اما طكائؼ اك اعماؿ اك فالحيف األغمبيةطرؽ 

لنيابي البرلماني تعتبر االنتخبات الكسيمة الديمقراطية ألسناد  السمطة في ظؿ النظاـ الديمقراطي, بؿ اف النظاـ ا
يقكـ اصال عمى كجكد برلماف منتخب اك اغمبية, كتمر العممية االنتخابية بالعديد مف المراحؿ تنتيي بتككيف 
المجمس النيابي بصكرتو النيائية بعد صدكر القرارات النيائية مف قبؿ الجية المختصة بالفصؿ بصحة عظكية 

 ؿ النيابية بصكرة تتضمف التمثيؿ السميـ ألفراد الشعب كافة.المجمس النيابي كبيدؼ بياف كيفية تشكيؿ المجا

 

_________________________ 

, تكنس  ىناء صكفي عبد الحجية , الككتا النيابية النسائية بيف التايد الدكلي كالمكاقؼ العربية المتناقضة , المجمة العربية العمـك السياسية (0)
 .  84, ص 7112,  72, العدد 

 .  82اعاله , ص لمصدر( ا7)
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يػػػػػػرتبط االنتخػػػػػػاب ارتباطػػػػػػان كثيقػػػػػػان بالديمقراطيػػػػػػة فػػػػػػي العصػػػػػػر الحػػػػػػالي لكنػػػػػػو اليكػػػػػػكف معبػػػػػػران عػػػػػػف 
الػػػػػركح الديمقراطيػػػػػة اال بقػػػػػدر مػػػػػا يكػػػػػكف كسػػػػػيمة مشػػػػػاركة اكبػػػػػر قػػػػػدر ممكػػػػػف مػػػػػف المكضػػػػػفيف فػػػػػي 

دكلػػػػة مػػػػا عمميػػػػة اسػػػػناد السػػػػمطة,االمر الػػػػذم ال يػػػػأتي اال مػػػػف خػػػػالؿ قيػػػػاـ النظػػػػاـ االنتخػػػػابي فػػػػي 
عمػػػػػى مجمكعػػػػػة مػػػػػف االسػػػػػس كالمبػػػػػادئ التػػػػػي تضػػػػػمف المشػػػػػاركة الفعالػػػػػة مػػػػػف قبػػػػػؿ افػػػػػراد الشػػػػػعب 
السياسػػػػي فػػػػي ىػػػػذه الدكلػػػػة, كلعػػػػؿ اىػػػػـ ىػػػػذه المبػػػػادئ ىػػػػك تمتػػػػع جميػػػػع المػػػػكاطنيف بحػػػػؽ االقتػػػػراع 
كالمشػػػػػاركة فػػػػػي الشػػػػػؤكف العامػػػػػة )عمكميػػػػػة االنتخابػػػػػات اك الترشػػػػػيح(. كمبػػػػػدأ االنتخػػػػػاب المباشػػػػػر 

 (0)كرية االنتخابات, كالمساكاة في ممارسة حؽ االنتخابات.اضافة الى د

كالديمقراطيػػػػػػػػة كمثػػػػػػػػاؿ اك شػػػػػػػػكؿ مػػػػػػػػف اشػػػػػػػػكاؿ الحكػػػػػػػػـ قػػػػػػػػد اكتسػػػػػػػػبت بفعػػػػػػػػؿ تتطكرىػػػػػػػػا التػػػػػػػػاريخي 
كالفكػػػػرم الطكيػػػػؿ, كبحكػػػػـ تعمػػػػؽ البشػػػػر فييػػػػا بكػػػػػؿ مكػػػػاف مػػػػف العػػػػالـ سػػػػمات ذات طػػػػابع عػػػػػالمي 

انيػػػػػػا نظػػػػػػاـ انسػػػػػػاني غايتػػػػػػو كاخػػػػػػرل ذات طػػػػػػابع خصكصػػػػػػي فالديمقراطيػػػػػػة ترتكػػػػػػز عمػػػػػػى حقيقػػػػػػة 
سػػػػػعادة االنسػػػػػاف كسػػػػػاىمت كػػػػػؿ البشػػػػػرية فػػػػػي صػػػػػياغتو بأتجػػػػػاه التػػػػػكازف بػػػػػيف كجػػػػػكد السػػػػػمطة فػػػػػي 

 .(7)المجتمع كضركرة مطمب اساسي لمناس

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .14,15، ص2111، المكتبة الوطنٌة، 1د. علً محمد الدباس، السلطة التشرٌعٌة وضمان استقاللها،ط - 1
 .211، ص2111، 1مطبعة جامعة تكرٌت، طد. رعد ناجً الجدة، حقوق االنسان والطفل والدٌمقراطٌة،  - 2
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 المطمب االول

 المقصكد بنظاـ الككتا

اما مفيكـ الككتا النسائية فتعتبر الككتا النسائية احدل صكر الككتا النيابية االكثر شيكعا المقصكد بنظاـ الككتا:  
ف السياسية , كىي في ك عمى التعاطي مع الشؤ  المرأةفي العالـ , حيث لجاءت الييا عدة دكؿ مف اجؿ تشجيع 

دكؿ عمى الطريقة االقتراع العاـ في تككيف المجالس , نظرا االعتماد ىذه ال ةاستثنائيالدكؿ الديمقراطية طريقة 
. ( 0)كالسرم في انتخاب ممثمييا , لذلؾ قد يتـ تطبيؽ نظاـ الككتا لفترات زمنية معيف ة بحسب ظركؼ كؿ بمد 

كىذه الفترات ىي ميمة تعطى لممجتمع مف جية ليالؼ كجكد المراة في مناصب القيادة كيدرؾ مساكاتيا لمرجؿ 
ذاتيا كي تتزكد بالخبرة كتتاكد مف مؤىالتيا كتثبتيا  لممرأةتعطى  أخرلف جية في كؿ المؤىالت المطمكبة , كم

.كقد نصت  (7) إليو, كبعد اف تتعكد عمى العمؿ السياسي يتـ التخمي عف ىذا النظاـ بعد انتقاء الحاجة لممجتمع 
ؾ كمنيا االتفاقية الدكلية بعض المكاثيؽ الدكلية عمى ضركرة اعتماد الككتا في المجالس النيابية دكف التصريح يذل

 اإلطراؼاليعتبر اتخاذ الدكؿ  ))( عمى انو 8التميز ضد المراة كالتي نصت في المادة ) إشكاؿكافة  إللغاء
في المساكاة الفعمية بيف الرجؿ كالمراة تميزا بالمعنى الذم اخذ بو االتفاقية تدابير خاصة مؤقتة تستيدؼ لتعجيؿ 

كما يحب كقؼ العمؿ بيذا  منفصمةعمى معايير غير متكافئة اك  اإلبقاءم نحك  كلكنو يجب اال يستتبع عمى ا
 أربعةكىناؾ  ألخرالككتا مف بمد  أنظمة. كتختمؼ ( 2)التدابير حتى تحققت اىداؼ التكافؤ في الفرص كالمعاممة 

رئسية كىي الحمة الدستكرية كىي نظاـ تخصص فيو مقاعد لممراة في البرلماف اف ينص في الدستكر  أنظمة
كالحصة القانكنية لمبرلماف كىي نظاـ تخصص فيو مقاعد لممراة بنص في قانكف االنتخابات , كالحصة القانكنية 

كتعتبر الككتا  .( 8)ي الكقت نفسو مف نظاـ ف بأكثرالعديد مف الدكؿ  كيأخذلممجالس المحمية كالحصة الحزينة 
( مف 8احدل الكسائؿ الكفيمة بتاميف كصكؿ المراة لمبرلماف , كىي تميز ايجابي لصالح المراة كما نصت المادة )

 ___________________________  اتفاقية

 ( مركز الدراسات الحقكقية كالدستكرية , مصدر سبؽ ذكره .0)

 .  02, ص  7112( نيفيف مسعد , االداء البرلماني لممراة العربية , دراسة حاالت مصدر سكريا كتكنس , دراسات الكحدة العربية , بيركت , 7)

 .  04-02, ص  ( المصدر اعاله 2)

 عبدالسالـ يحيى المحطكرم , الككتا كتطبيقاتيا في النظـ االنتخابية , مقاؿ عمى االنترنيت.( 8)

https://www.facebook.com/permalink.php?id=415786615154422&story_fbid=455695674496849  
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القضاء عمى جميع أشكاؿ التميز ضد المرأة , كمف منطمؽ مبدأ التميز االيجابي لصبح مف الكاضح انو دكف 
النساء مف إدماج رأييا في رسـ السياسات كتعديؿ  لف تتمكفمشاركة عادلة لممراة في مكاقع صنع القرار . 

كضع نص  كالمتقدمة,ك لقد بينت تجارب المشاركة السياسية لمنساء في الدكؿ المختمفة النامية  .المفاىيـ كالقيـ
عدة مطبقة مف نظاـ الككتا منيا  أشكاؿ. ىناؾ ( 0)في الدستكر لحفظ حصة النساء في المكاقع القيادية المختمفة 

كتا المغمقة ك ىي التي ال يحؽ لمنساء الترشيح خارجيا . اما الككتا المخصصة لمنساء اك خارجيا , كما : الك
يكجد ككتا الحد االدنى كىي التي يمكف اف يزيد عدد النساء الفائزات في االنتخابات عف الحد المقرر , اما الككتا 

بيف المرشحات كبالتالي تبقى  األصكاتاعمى فيي تعني فكز العدد المحدد لمككتا مف صاحبات  األعمىالحد 
تطبيؽ نظاـ الككتا , ىك ككتا  افضؿالحصة ثابتة , كعمى ضكء التجارب النسائية في العديد مف الدكؿ يككف 

. اف  ( 7)تبعا لظركؼ كؿ دكلة  ٪ 21 – 01المفتكح كالتي يمكف اف تتراكح النسبة ما بيف  األدنىالحد  
ال تشكؿ الكتمة الحاسمة كالمؤثرة في صنع  ٪21ا نام نسبة مشاركة نسائية دكف  أثبتتالدراسات المقارنة 

الى استثناء نصؼ  أدنىكالذم  اإلقصاء الذم طالما عانت منو المرأةالقرارات ىناؾ ضركرة لمتعكيض عف 
مف خكض . كلتحقيؽ المشاركة السياسية لممراة البد ليا ( 2)المجتمع مف حقو في المشاركة في تقرير مصيره 

ك الجمعيات ك العمؿ لمكصكؿ الى المنصب القيادية , كمراكز  األحزابغمار السياسة مف خالؿ االنخراط في 
المسؤكلية , كالترشيح كخكض الحمالت االنتخابية , كاف عدـ تطبيؽ الككتا ىك سبب لتكريس دكنية المراة 

صرار , قد  المرأةحصؿ فييا تقدـ بارز لتمثيؿ اف الدكؿ التي  كيالحظعمى استبعادىا مف مكاقع القرار  كا 
. اما في العراؽ فقد جاء قانكف ادارة الدكلة العراقية لممرحمة ( 8)نظاـ الككتا  إشكاؿاعتمدت شكال ما مف 

االنتقالية بنظاـ جديد لـ تعرفو الدساتير السابقة كال قكانيف االنتخاب بخصكص كيفية شغؿ مقاعد الجمعية 
عرؼ بمصطمح ) نظاـ الحصص النسائية ( اك ) الككتا النسائية ( , كذلؾ لتقميؿ اليكة بيف الكطنية ىذا النظاـ ي

قانكف  كأكدىاالسابقة فتنبو ليا المشركع  األنظمةتمثيؿ الرجاؿ كالنساء في البرلماف كالتي كانت مف السعو في 
 .( 2)االنتخابات 

 عبد السالـ يحيى المحطكرم , مصدر سبؽ ذكره .( 0)

عثماف الحياني , القانكف اجالء خارجي كنظاـ الككتا خرؽ الدستكر , مقاؿ عمى االنترنيت ,  (7)
http://www.academia.edu/6684222/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%AA%D8%A7 

 المصدر اعاله .  (2)

 . www.ahewar.org/debat/show.art.asp? Aid =165519>.2017( ادريس الكريبي , الككتا ككاقع المشاركة النسائية في البرلماف بالمغرب 8)

 . 80ـ , ص 0224رعد الجدة , التشريعات االنتخابية في العراؽ, مطبعة الخيرات, بغداد,( 2(

_________________________ 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp
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 المطمب الثاني

 التأصيؿ التاريخي لنظاـ الككتا

مرة في الكاليات  ألكؿ أطمؽااليجابي حيث  اإلجراءالتاريخي لنظاـ الككتا الى مصطمح  األصؿيرجح      
 أصحابعمى سياسة تعكيض الجماعات المحركمة اما مف قبؿ السمطات الحككمية اك مف قبؿ  األمريكيةالمتحدة 

السكداء كقد  باألقميةناجما عف حركة الحقكؽ المدنية كيتصؿ  األصؿالعمؿ في القطاع الخاص , كقد كاف في 
ـ كتابعة جكنسكف في برنامجو الذم كاف يمثؿ جزء مف  0290مرة الرئيس ) كيندم ( في عاـ  ألكؿ أطمقو

) ككتا ( يمـز الجيات  . فتـ تطبيؽ نضاـ حصص نسبية( 0)ـ  0292الحرب عمى الفقر في بداية عاـ 
مثؿ  أخرلانيو فطالبت بو جماعات  أقمياتبتخصيص نسبة معينة مف الطالب المقبكليف فييا الذيف ينتمكف الى 

.كقد يفرض ( 7)محركمة مف الحقكؽ  بأنيا األقمياتكانت تشعر فييا  أخرلالحركة النسائية كما انتشر في بمداف 
غير ديمقراطي يحد الناخب في اختيار ممثميو كتعمد  بأسمكبلحاالت في اغمب ا إلزاميةىذا النظاـ بطريقة 

لمنيابية لفئات معينة حتى اليتـ حرمانيا مف طرؼ السمطة بمكجبو الى تخصيص عدد معيف مف مقاعد المجالس 
. كاف نظاـ الككتا كمطمب ( 2)مف التمثيؿ النيابي كقد تككف ىذه الفئات اما طكائؼ اك عماؿ اك فالحيف  األغمبية

ـ كالذم اقر  0222في بيجنغ عاـ العالمي الرابع  المرأةحقكقي بدا يستمد قكتو كمشركعيتو منذ انعقاد مؤتمر 
الككتا كتميز ايجابي يساىـ في تفعيؿ مشاركة المراة في الحياة العامة , كصكال الى تحقيؽ  مبدأكجكب اعتماد 

, كمنذ ذلؾ الحيف فقد استخدـ ىذا المصطمح بدرجة كبيرة ( .8) 7112نة في حدكد الس ٪ 21نسبة ال تقؿ عف 
المنتخبة ) البرلمانات كالمجالس البمدية ( لمنساء كذلؾ  الييئاتالى تخصيص نسبة اك عدد محدد مقاعد  لإلشارة
 إليياالتي تمجا  الى مكاقع تشريع كصناعة القرار , باعتبار الككتا يمثؿ احد الحمكؿ المؤقتة المرأة إيصاؿلضماف 

 .( 2)في الحياة العامة  المرأةالدكؿ كالمجتمعات لتعزيز مشاركة 

__________________________ 

 .  72, ص  0224رعد الجدة , التشريعات الدستكرية في العراؽ , بيت الحكمة , بغداد,  (0)

 .  21- 72المصدر اعاله , ص( 7)

 .  82( ىناء صكفي , مصدر سابؽ , ص 2)

 .  21- 82( المصدر اعاله , ص8)

 .  السابؽ( عبد السالـ المحطكرم , مصدر 2)
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منذ مطمع التسعينات مف القرف الماضي اطمؽ اغمب الدكؿ العربية مجمكعة مف االصالحات مف اجراءات       
اقتحمت قانكنية اليات مؤسساتية بالنيكض بالمراة في كؿ المجاالت خاصة في المجاؿ السياسي كنتيجة لذلؾ 

 .  (0)المراة العربية في ىذه الدكؿ كؿ المجاالت كبقكة كقطاع الصحة كالتعميـ...

لكف بقي تمثيؿ النساء في المجالس المنتخبة ضعيؼ كىذا راجع لعدة عكامؿ اجتماعية كثقافية كقانكنية فقد      
انبتت القكانيف االنتخابية في ىذه الدكؿ عمقيا عمى مستكل تطكير ىذه التمثيمية كما اف ىناؾ عالقة كطيدة بيف 

حات الحزبية لمنساء لذلؾ ثبتت العديد مف الدكؿ ىزالة حضكر النساء داخؿ المجالس المنتخبة كضعؼ الترشي
النظـ الديمقراطية التي اعتمدتيا منذ سنكات حيث اسيـ ىذا النظاـ في رفع  .(7)العربية بنظاـ الككتا اسكة ببعض 

العربية في المجالس المنتخبة كىك اجراء ايجابي الى حيف زكاؿ الفكارؽ المبنية عمى اساس  المرأةمف تمثيمية 
يمكف اف يتـ اال في سياؽ  ال لممرأةالسياسي الحقيقي  التأىيؿلكنو سيبقى اجراء مؤقت كغير كافي الف  النكع

العربية كبعد اتخاذ تدابير حقيقية كفعالة عمى طريؽ  لممرأةاصالح مجتمعي شامؿ يكفؿ اعادة االعتبار كالثقة 
ية كاجتماعية كاقتصادية كستعتبر المشاركة سياسيا مداخال ميما لمعالجة اشكاالت كمعضالت سياس المرأةتمكيف 

العاـ كالسياسي عمى كجو خاص  الشأفاىـ ىذه المداخؿ نظرا لككنيا تتيح المساىمة في تدبير  السياسية احدل
كانت ىذه المشاركة تجد اساسيا ضمف مقتضيات الدساتير المحمية كالمكاثيؽ كاالتفاقيات  بشكؿ ديمقراطي ,اف
ى مبدا المساكاة بيف المكاطنيف في الحقكؽ كالكاجبات فاف كاقع الممارسة الدكلية يبرز اف الدكلية التي تقكـ عم

في مختمؼ مراكز القرار الحيكية سيضؿ محدكدا كال يعكس كفاءتيا كامكانياتيا كاماـ ضعؼ تمثيؿ  المرأةحضكر 
الككتا كتدبير مرحمي لتحسيف  في المجالس المنتخبة ابتدعت العديد مف الدكؿ منذ عقكد تقنية الحصص اك المرأة

مف المقاعد البرلمانية لمنساء  ةمؤديمشاركة النساء في مكاقع صنع القرار كىي تعني ببساطة تخصيص نسبة 
يجب  المرأةكقكبمت ىذه الفكرة مف البعض بالرفض كذلؾ مف منطمؽ اننا نتحدث عف الديمقراطية كالعدالة فاف 

اقناع الناخبيف بشخصيا كبرنامجيا في معركة مفتكحة كليس عف طريؽ اف تنتزع مقعدىا البرلماني عف طريؽ 
 .( 2) قرارات فكقية يعطييا ميزة الرجؿ

____________________________ 

 .072,ص  7101مركز ليا اكناليف , المغرب , عصاـ عبد الباسط زيداف ابك زيد,الككتا النسائية ,التيار النسكم حينيا سيتناقص, (0)

 .7107شريفي , الية فرض نظاـ الككتا مؤقتة كمرحمية ,جريدة االياـ الجزائرية , ( فاطمة7)

 .0227(,9,2,8اتفاقية القضاء عمى جميع اشكاؿ التميز ضد المراة المادة ) (2)
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 الخالصة :

                      السياسػػػػػػػػػػػػػػػػية بتخصػػػػػػػػػػػػػػػػػيص  األحػػػػػػػػػػػػػػػػزاب إلػػػػػػػػػػػػػػػػزاـاف تطبيػػػػػػػػػػػػػػػػؽ نظػػػػػػػػػػػػػػػػاـ الككتػػػػػػػػػػػػػػػػا يتطمػػػػػػػػػػػػػػػػب       
                     فػػػػػي مجمػػػػػس دفينػػػػػاؾ عػػػػػدد محػػػػػدد مػػػػػف المقاعػػػػػ ةالتنظيميػػػػػ كمسػػػػػتكياتيامقاعػػػػػد لكجػػػػػكد النسػػػػػاء فػػػػػي 

النػػػػػكاب يػػػػػتـ شػػػػػغميف مػػػػػف قبػػػػػؿ النسػػػػػاء بحيػػػػػث ال يجػػػػػكز اف يقػػػػػؿ عػػػػػدد ىػػػػػذه المقاعػػػػػد عػػػػػف النسػػػػػبة 
 قانكنا , ام ىناؾ حصة نسائية محددة البد مف شغميا مف قبؿ النساء .  المقررة 
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 المبحث الثاني 

  3002نظام الكوتا في دستور 
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 المطمب االول

 7112ؿ دستكر ظنظاـ الككتا في 

 -:مف النصكص  أنكاعالقانكني لنظاـ الككتا في ثالثة  التنظيـيتمثؿ   

      -النصكص الدستكرية التي تضمنتيا قانكف ادارة الدكلة العراقية لممرحمة االنتقالية ك الدستكر العراقي الدائـ : -0
( 21فقد نظـ قانكف ادارة الدكلة لممرحمة االنتقالية بنظاـ الككتا النسائية في الجمعية الكطنية كذلؾ في المادة )

عف الربع مف  ؿال تقتنتخب الجمعية الكطنية نسبة تمثيؿ النساء  -: يما يأتالفقرة )ج( التي نصت عمى 
, كعمى الحكـ نفسو نص الدستكر الذم تمت المكافقة عميو مف اغمبية الشعب ( 0)أعضاء الجمعية الكطنية 

( كالتي جاء فييا قانكف 82/8, كذلؾ في المادة )  7112/ 01/ 02العراقي في االستفتاء الذم جرل في 
. كلكف ( 7) ((نسبة تمثؿ النساء ال تقؿ عف الربع مف عدد اعضاء مجمس النكاب  تحقيؽ ))االنتخابات يستيدؼ 

ىي الربع ك ال يمكف ( , عكض النسبة كفقا ليذا النص 722الممخص ىنا اف عدد اعضاء مجمس النكاب )
( فكاف 92كف العدد )( فيك8عمى ) األعضاءبتقريب الناتج الحاصؿ اك قسمة عدد  إالالحصكؿ ع الربع ىنا 

( عظكا فيذه النصكص الدستكرية كاجبة  729( اك)  728حريا بالمشرع الدستكرم اف يجعؿ عدد النكاب زكجيا )
التطبيؽ ك ال يجكز مخالفتيا مف قبؿ المشرع العادم ك اال عد النص القانكني غير الدستكرم قد تضمف عبارة ال 

 . ( 2)ما يفيـ مف الصياغة المفظية الدستكرم مف الربع ميذا  أكثرتقؿ فقد تككف النسبة 

 
 
 
 

_____________________________  

 .  22رعد الجدة , مصدر سابؽ , ص (0)

 .  21 – 72( المصدر اعاله , ص7)

 . 747, ص  7118, , بيركت , دار صادر  0( فرانؾ بيمي , معجـ بال ككيؿ لمعمـك السياسية , ط 2)

 



11 
 

( كالصادر عف الجمعية الكطنية في  7112لسنة  09القانكف العادم : اكد قانكف االنتخاب العراقي رقـ ) -7
لمنص الدستكرم حيث نضع  إعماالعبى نظاـ الحصص النسائية في مجمس النكاب كذلؾ  7112/ ايمكؿ / 07

ية مكضع التنفيذ كال يجكز ليا النصكص القانكنية الصادرة عف السمطة التشريعية ) البرلماف ( النصكص الدستكر 
منو متضمنة ليذا النظاـ بقكتيا " يجب اف تككف لممراة  00. فجاءت المادة ( 0)مخالفتيا كال عدت غير دستكرية 

ضمف ثالثة مرشحيف في القائمة كما يجب اف تككف ضمف اكؿ ستة مرشحيف في القائمة  األقؿكاحدة عمى 
 . ( 7)لقائمة " كىكذا حتى نياية ا األقؿعمى  امرأتاف

كفقا لمنص المتقدـ ال يعد تشكيؿ مجمس النكاب الجديد مف قبؿ الجمعية الكطنية ) السمطة التشريعية ( دستكريا 
, ىذا يعني اف  األعمى%( دكف تحديد الحد 72ال يقؿ عف الربع ) أدنىبحد فيو  المرأةكقانكنيا ما لـ يتـ تمثيؿ 

ك ال يمكف اف تقؿ عف الربع عمى اعتبار اف  أكثرفي مجمس النكاب قد يصؿ الى الثمثيف اك  المرأةنسبة تمثيؿ 
 . ( 2) األمريكي الككنغرسفي  األمريكية المرأةنسبة تمثيؿ  إضعاؼالعراقية في مجمس النكاب  المرأةنسبة تمثيؿ 

الصادرة عف المفكضية العميا المستقمة لالنتخابات كذلؾ بمكجب المادة  األنظمةكالمكائح : يقصد بيا  األنظمة-2
لكضع قانكف االنتخاب مكضع  األنظمة إصدارمف قانكف االنتخابات كالتي اعطت المفكضية صالحية  72

التي عالجت مسالة  األنظمةبمغت حكالي عشريف نظاما كمف  األنظمةبناء عمى ذلؾ العديد مف  فأصدرتالتنفيذ 
            ( الخاص بتصديؽ المرشحيف حيث نص في القسـ الرابع  7112لسنة  2كتا النسائية النضاـ رقـ ) الك

  -: يأتي( ما 7110/ ؼ  8مف ) ـ 

) يشترط في قكائـ المرشحيف ما يمي في اية قائمة ) عدا الفرد المصدؽ عميو ككياف سياسي ( يجب اف يككف 
ضمف اسماء  األقؿعمى  امرأتيفثالثة مرشحيف في القائمة كاسـ  أكؿ أسماءضمف  األقؿكاحدة عمى  امرأةاسـ 

 . ( 8)اكؿ ستة مرشحيف عمى القائمة كىكذا الى نياية القائمة ( 

 

_____________________________ 
 . 742فرانؾ بيمي , مصدر سابؽ , ص  (0)
 . 00, المادة  7112,  09( القانكف العراقي , رقـ 7)
 .  02الجدة , مصدر سابؽ , ص( رعد 2)
 .  0,7, المادة الرابعة , فقرة  7112,  2( القانكف العراقي , رقـ 8)
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( الخاص بتكزيع المقاعد : نص في القسـ الخاص بتخصيص المقاعد  7112لسنة  02كالنظاـ رقـ )      
قبؿ عممية تكزيع المقاعد ككاف المرشح " في حالة كفاة المرشح اك اعتبر غير مؤىؿ في القائمة  2لممرشحيف ـ 

               سكؼ يمنح مقعدا في الجمعية / المجمس يمنح مقعده لمشخص التالي عمى القائمة سكاء كاف رجؿ اك امراة 
ال يمكف  امرأة( ك ىكذا فعند كفاة  امرأة) اذا كاف المرشح رجال اك امراة التالية عمى القائمة ) اذا كاف المرشح 

                          قض مع بعض النصكص ؿ محميا امراة كاف كاف المرشح الذم يمييا بالمرتبة رجال كىك ما يتنااف تح
 .(0)في النظاـ نفسو(

كنحف نؤيد مشاركة المرأة كدخكليا قبة البرلماف فالمرأة كصمت إلى مياديف كثيرة مف مناصب إدارية      
مف الدكؿ نجاحيا في عضكية البرلماف كمناقشتيا في كثير مف التشريعات  كسياسية رفيعة كما ثبتت في العديد

نما يتـ التعامؿ مع الجميع  االجتماعية ففي أمريكا كاستراليا ك دكؿ أكربا ككندا كاليند ال تكجد ككتا نسائية كا 
كضمف قانكف كاحد ,كاف كصكؿ المرأة لمبرلماف يجب اف يككف مف خالؿ خكضيا االنتخابات  مبشكؿ متساك 

التنافسية في إطار المساكاة مع الرجؿ في أحقية الترشيح كاف الشعب السياسي رأل فييا القدرة عمى تمثيمو في 
ة الرجؿ ديمقراطيا فمماذا تطالب المجمس كالتعبير عف آراءه كتطمعاتو إذا كانت المرأة كاثقة مف قدرتيا عمى مناقش

بالككتا أصال فنحف لسنا ضد المرأة في المجالس التشريعية كالبمدية كالقرارات كال نطالب بإلغاء دكرىا 
نما نطالب اف تتساكل مع الرجؿ مع مراعاة إحكاـ الشريعة اإلسالمية في ىذا المجاؿ كاف  (7)كمشاركتيا ,كا 

القتراع الحقيقية كانأ إف قدر لي اف انتخب مرة أخرل فسكؼ انتخب تحصؿ عمى منصبيا عف طريؽ صناديؽ ا
مثؿ  ءالشياألفضؿ سكاء كاف رجال أك امرأة كاف الككتا النسائية قد تدفع قطاعات أخرل لممطالبة بنفس 

قطاعات الشباب كالمعمميف أك التجار مما يفقد العممية الديمقراطية جكىرىا كيحكليا إلى تقسيمات إدارية مما 
تعني إف ىذا النظاـ يثير إشكاليات عديدة عند تطبيقيا كاف العمؿ بنظاـ الككتا يؤدم الى دخكؿ النساء الكفؤات 
في العمؿ السياسي فإننا يجب إف ال نكرر عبارة إيصاؿ المرأة لمكاقع القرار كليس كصكؿ المرأة مما يعطي 

 . (2)انطباعا إف المرأة غير قادرة عمى الكصكؿ بذاتيا

 

____________________________ 
 , المادة الثالثة . 7112, 02( القانكف العراقي , رقـ 0)

 .099,ص 7112مطبعة الغدير , , منشكرات ذكم الغربي , 22ط  لكيس معمكؼ ,المنجد في المغة , (7)

 .022ص  ضياء عبداهلل ,نظاـ الككتا , (2)
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 ألسباب : الككتا كقد تبنت الكثير مف المجتمعات نظاـ

فعالة لمتعامؿ  ككسيمة لمتغمب عمى فجكة التصكيت عمى صعيد نكع الجنس فيذا النظاـ يشكؿ أداة سريعة ك -0
 مع مشكمة التمثيؿ الناقص لمنساء.

اف نظاـ الككتا النسائية يساىـ في تعزيز كتفعيؿ دكر المرأة في المجتمع بشكؿ عاـ كالحياة النيابية  -7
 )البرلمانيات( بشكؿ خاص .

يعمؿ عمى إزالة الحكاجز بيف الرجاؿ كالنساء كاف تطبيقو ال يؤدم إلى تمييز بينيما بؿ يمنح المرأة جزء مف  -2
 .حقكقيا فالمرأة تمارس الترشيح كالتصكيت دكف التمييز مع اخييا الرجؿ 

مرحمة بما انو اليمكف اف تككف الديمقراطية في فراغ بؿ  انيا تمارس ضمف كاقع اجتماعي محدكد في اطار 
تاريخية معينة لذل اليمكف اغفاؿ خريطة القكل االجتماعية في المجتمع اك حصيمة التطكر التاريخي الذم مر 

 (0)بو كما نتج عف ذلؾ مف تراث كقيـ

كالف الديمقراطية اليمكف اف تفيـ عمى انيا  مجرد نظرة مثالية تدعك لمحرية كتتغنى بيا فأنيا في الكقت نفسيا ال 
العممي اال ضمف ضركؼ المجتمع كحاجاتو فالديمقراطية اليجكز اف تفيـ كمطمؽ كاف الشكؿ الذم تأخذ معناىا 

تتخذه يتحدد اخيران ببنية المجتمع الذم يطبؽ فيو لذل فأف الخصكصيات في تطبيؽ الديمقراطية تصبح ضركرة 
خذت اشكاؿ كصكر مختمفة مؤكدة فيذه الخصكصيات تنبع مف نسبة الديمقراطية في الزماف الف الديمقراطية ات

 (7)منذ القدـ كحتى يكمنا ىذا

 

 

كما اف اسطكرة العالمية قد ركجت ليا الدكائر السياسية كالثقافية الغربية كقامت ىذه االسطكرة عمى فكرة عنصرية 
خالصة مفادىا اف الحضارة الغربية ىي الحضارة االنسانية المثمى التي ينبغي اف تككف ىي المعيار في الحكـ 
عمة تقدـ اك تأخر المجتمعات في مياديف السياسة كاالقتصاد كالثقافة كقد ساعد عمى تركيج ىذه االسطكرة 

                                                           
 .42، ص 1112، 11شرٌف ابراهٌم، الوحدة العربٌة واشكالها الدٌمقراطٌة، مجلة الوحدة، العدد  - 1
 .212رعد ناجً الجدة المصدر السابق، ص  - 2
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تجاىؿ دعاتيا لدكر الحضارات الغير الغربية في بناء الحضارة االنسانية كاسطكرة العالمية يمكف اف تكجو 
 .(0)حركتيا ابتدأن مف حركة مزاعـ المركزية االكربية

الدستكر عمى الحككمة تقديـ العكف كالمساعدة الى المكةاطنيف المحتاجيف كغير القادريف عمى العمؿ كما اكجب 
بطبيعة الحاؿ اف الحقكؽ كالحريات العامة ىي حقكؽ كحريات االفراد ازاء الدكلة كحيف يككف رئيس الدكلة مطمؽ 

المسمـ بو في الفكر السياسي انو المكاف التصرؼ في الحياة كالحرية كالماؿ اليككف لمحقكؽ كالحريات مكاف فمف 
 .(7)لمحقكؽ كالحريات العامة اال بخضكع الجميع حكامان كمحككميف لمقانكف

كالتي ترل اف  0224بأتجاه معاكس لما نصت عميو الدساتير التي شرعت بعد عاـ  7112كسارة دستكر 
عالج المشرع ما يتعمؽ بحرية التممؾ في لمممكية كضيفة اجتماعية تستعمؿ بما ينسجـ مع اىداؼ المجتمع الذم 

المارة الثالة كالعشريف منو كالتي نصت عمى اف المكمية الخاصة مصكنة كيجؽ لممالؾ االنتفاع بيا كاستغالليا 
كالتصرؼ بيا في حدكد القانكف كال يجكز نزع الممكية اال ألغراض المنفعة العامة مقابؿ تعكيض عادؿ كينظـ 

الحؽ في التممؾ في ام مكاف في العراؽ كال يجكز لغيره التممؾ غير المنقكؿ اال ما استثني ذلؾ بقانكف كلمعراقي 
بقانكف كيحضر التممؾ ألغراض التغيير السكاني كفي ما يتعمؽ بحرية الزراعة كالصناعة فمـ يكضح المشرع 

س المذىب االشتراكي الدستكرم فمسفة النظاـ السياسي بيذا الخصكص, ىؿ تقكـ عمى مبدأ التممؾ اـ عمى اسا
اك الرأس مالي اال انو نص في المادة الخامسة كالعشريف منو عمى انو تكفؿ الدكلة اصالح االقتصاد العراقي 
كفؽ اسس اقتصادية حديثة كما يضمف استثمار كامؿ مكارده كتنكيع مصادرة كتشجيع القطاع الخاص 

 .(2)كتنميتو

ما يتعمؽ بالحقكؽ االجتماعية كال بد اف نشير الة الكاقع اذ يالحظ  كبعد االشارة الى ما نصت عميو الدساتير في
 (8).0221كدستكر  7112اف ىناؾ تبايف كاسع بينما كرد في دستكر 

 

 

 

                                                           
 .17، ص 1113، اٌار 12العدد السٌد ٌاسٌن، الثقافة العربٌة بٌن وهم الخصوصٌة واسطورة العالمٌة،نشرة المنتدى، عمان،  - 1
2
 .51،ص1163طمٌعة الجرف، مبدأ المشروعٌة وضوابط خضوع الدولة للقانون،  - 
3
 .232، ص2113، 1د. حمٌد حنون خالد، حقوق االنسان، ط - 
4
 .233د. حمٌد حنون خالد، المصدر السابق، ص - 
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 المطمب الثاني

 تقيـ نظاـ الككتا في العراؽ

يعارض النظاـ كالثاني يؤيده كلكؿ فريؽ حججو  األكؿير اتجاىيف بصدد نظاـ الككتا النسائية في العراؽ ظ    
 .التي تدعـ كجية النظر التي يتبناىا  كأسانيده

 عديدة منيا :  ألسبابىذا االتجاه اف نظاـ الككتا النسائية غير مقبكؿ  أصحاباالتجاه المعارض : يرل -0

الدكلة في مكاد عديدة ,  إدارةالمساكاة كالذم اقره الدستكر العراقي كقبمو قانكف  بمبدأجسيما  إخالالاف يمثؿ  –أ
 فالعراقيي( تنص عمى اف ) 08( , فالمادة ) 71,  09,  08في المكاد )  المبدأفالدستكر العراقي اكد ىذا 

ة في التكافؤ الفرص ( عمى المساكا09المادة ) أكدتكما ( 0)متساككف اماـ القانكف دكف تميز بيف الجنس ...( 
الالزمة  اإلجراءات, كتتكفؿ الدكلة اتخاذ  فالعراقييبيف جميع المكاطنيف بقكليا " تكافؤ الفرص حؽ مكفكؿ لجميع 

المساكاة بيف النساء ك الرجاؿ في مجاؿ  مبدأعمى  تأكيدا األكثر( كىي المادة 71. اما المادة )( 7)لتحقيؽ ذلؾ " 
كالتمتع بالحقكؽ ف العامة ك لممكاطنيف رجال كنساء حؽ المشاركة في الشؤ  ))عممية الترشيح فتتضمف عمى انت 

المساكاة في  بمبدأفتخصص ىذه النسبة يخؿ . ( 2) ((السياسية بما فييا حؽ التصكيت ك االنتخاب ك الترشيح 
يحكؿ دكف كصكؿ الكثير مف الرجاؿ الى عضكية البرلماف الف الككتا  ألنولعامة الترشيح كشغؿ المناصب ا

الشعب يختاركف مف  ألفراد%( تحكؿ دكف تحقيؽ ىذا المبدأ فالمنطؽ القانكني يقتضي ترؾ االمر 72النسائية )
 . ( 8)با المرشحيف مف يركنو جديرا باالنتخاب دكف اف نفرض عمييـ الكصاية في اختيارىـ لمف يركنو مناس

كاثقة مف قدرتيا عمى مناقشة الرجؿ ديمقراطية فمماذا تطالب بالككتا أصال كما يقكؿ االتجاه  المرأةاذا كانت  –ب
كانما  دكرىا كمشاركتيا بألقاءالمعارض لسنا ضد المرأة في المجالس التشريعية كالبمدية كالقرارات كال نطالب 

نطالب اف تتساكل مع الرجؿ مع مراعاة إحكاـ الشريعة اإلسالمية في ىذا المجاؿ كاف تحصؿ عمى منصبيا 
  .( 2)عبر صناديؽ االقتراع الحقيقة 

_______________________________  

 .  08 ة, الماد7112 العراقي,القانكف ( 0)
  .09المادة  ,المصدر نفسو( 7)
  .71المادة  ,المصدر نفسو( 2)
 .2( ادريس الكريتي , مصدر سابؽ , ص8)
 http://fcdrs.com/mag/issue-4-7.html (  ضياء عبد اهلل عبكد , النظاـ الككتا النسائية في مجمس النكاب , العراؽ , مقاؿ عمى االنترنيت .2)



23 
 

نفسو مثؿ قطاع الشباب اك المعمميف  اك  ءبالشيلممطالبة  أخرلاف الككتا النسائية قد تدفع قطاعات  -جػ 
/ مما تعني اف ىذا النظاـ يثير  إداريةالتجار مما يفقد العممية الديمقراطية جكىرىا كيحكليا الى تقسيمات 

  . ( 0)عديدة عند تطبيقو  إشكاليات

ال نكرر عبارة يجب اف  فإننااف العمؿ بنظاـ الككتا يؤدم الى دخكؿ النساء الكفؤات في العمؿ السياسي  -د
غير قادرة عمى الكصكؿ  المرأة, مما يعطي انطباعا اف  المرأةايصاؿ المراة لمكاقع القرار كليس كصكؿ 

 . (7)بذاتيا

مف جانب تطالب بتطبيؽ المعاىدات التي تدعك الى المساكاة مع الرجؿ كمنيا اتفاقية ) سيداك ( التي  المرأة –ق 
 . ( 2)تنادم بمحاربة كؿ اشكاؿ التميز فمماذا نحف نرحب بيذا التميز كنطمؽ عميو تميز ايجابي 

االتجاه المؤيد / ىناؾ مف يدعكا الى تقميص الفجكة عمى صعيد الترشيح كالتصكيب بيف الجنسيف )ذكر اك -0
انثى ( كذلؾ عندما يككف احد نكعي الجنس اكثر مشاركة مف االخر فالنظريات التقميدية فيما يتعمؽ بفجكة 

ير الى اف الرجاؿ دائما يشارككف المشاركة بيف الرجؿ كالمراة عمى صعيد الجنس في العممية االنتخابية تش
كيييمنكف اكثر مف المراة بالسياسة كانيـ مف ثـ يشارككف في يكـ االنتخابات بالتصكيت بمعدالت اكثر مف المراة 

  -, نتيجة لذلؾ تبنت العديد مف المجتمعات الحديثة نظاـ الحصص ألسباب عديدة منيا :( 8)

صعيد نكع الجنس فيذا النظاـ كما يرل انصاره يشكؿ اداة سريعة ككسيمة لمتغمب عمى فجكة التصكيت عمى  –أ 
 . ( 2)كفعالة لمتعامؿ مع مشكمة التمثيؿ الناقص لمنساء في اليبرلماف كالحككمة 

اف نظاـ الككتا النسائية يساىـ في تعزيز كتفعيؿ دكر المراة في المجتمع بشكؿ عاـ كالحياة النيابية  –ب 
 خالؿ خمؽ اعداد ككادر نسائية ليا ميزة في مجاؿ عمؿ البرلماف , الف )البرلمانية ( بشكؿ خاص مف

__________________________ 

 .مصدر سابؽ ضياء عبد اهلل عبكد , النظاـ الككتا النسائية في مجمس النكاب , العراؽ , (0)

 ( المصدر اعاله .7)

 .  02ـ , ص7111في البرلمانات العربية , جامعة باتنة , الجزائر ,( يكسؼ بف يزة , دكر الككتا النسائية في تعزيز تكاحد المراة 2)

 .02يكسؼ بف يزة , مصدر سابؽ , ص( 8)

 22, ص مصدر سبؽ ذكرهرعد الجدة , ( 2)
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المجتمع العراقي كاف كال يزاؿ يعاني مف قصكر في جانب الككادر النسائية كال سيما في المجالس النيابية , 
 خاصة اف المجالس السابقة لـ تكف النساء ممثمة قييا بالشكؿ المطمكب . 

ح المراة جزء الحكاجز بيف الرجاؿ كالنساء كاف تطبيقو ال يؤدم الى التميز بينيما بؿ يمن إزالةيعمؿ عمى  -جػ 
تمارس الترشيح كالتصكيت دكف التميز مع اخييا الرجؿ كقد اكد تقرير البعثة الدكلية  فالمرأةمف حقكقيا , 

ليذا النظاـ قائال " اف ىذا التشريع بعد مف بيف  تأيده 7112/ 0/ 02لالنتخابات العراقية لمجمس النكاب العراقي 
 . (0)% مف مقاعد مجمس النكاب  72الى حصكؿ النساء عمى  أدلالتشريعات االكثر تقدما في العالـ حيث 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________ 
 . 24 -22ص( رعد الجدة ,مصدر سبؽ ذكره , 0)
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 الخاتمة

بعد التطرؽ ليذا المكضكع في بحثنا المتكاضع , تكصمنا الى جممة مف النتائج       
  -كالتكصيات التي نرل مف الضركرم اف نذكرىا :

اف نظاـ الككتا النسائية يعني تحميؿ نسبة اك عدد محدد مف مقاعد البرلماف لمنساء , ام اف  -0
 . برلماف غير دستكرم ىذه المقاعد البد مف شغميا مف قيؿ النساء كاال عد تشكيؿ ال

اف نظاـ الككتا النسائية يتعارض مع مبدا دستكرم رئيسي كىك مبدا المساكاة , كتكافؤ الفرص  -7
في شغؿ الكظائؼ العامة , كالمساكاة في الترشيح كالتصكيت في االنتخابات بيف الجميع بغض 

 النظر عف الجنس اك النكع االجتماعي . 
لسنة  09ئية في الدستكر جاء قانكف االنتخابات الحالي رقـ بعد النص عمى نظاـ الككتا النسا -2

منسجما معو فال يمكف مخالفتو كاال عد نصا غير دستكرم كذلؾ طبقا لمبدا سمك  7112
الدستكر اك عمكيتو لذا يعد تعديؿ النص الدستكرم كالغاء نظاـ الككتا النسائية ضركرة اعادة 

( كيتبع ذلؾ تعديؿ اك 00االنتخابات )المادة  النظر بالنص الخاص بنظاـ الككتا في قانكف
 تغير االنظمة الصادرة عف المفكضية العميا المستقمة لالنتخابات في العراؽ .

اف القكؿ اف نظاـ الككتا النسائية اليتعارض مع مبدا المساكاة ىك قكؿ يخالؼ الكاقع كالقانكف ,  -8
كما انو يثر الكثير مف المشاكؿ فاستمرار العمؿ بو يؤدم الى مطالبة فئات كطكائؼ اخرل 

 بتطبيقو عمييا . 
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 المصادر والمراجع

 القران الكريم . -

 اوال: الكتب

 .7102, 0خالد, حقكؽ االنساف, طحميد حنكف  -0
 ,0292د. طميعة جرؼ, مبدأ المشركعية كضكابط خظكع الدكلة لمقانكف,   -7
 ـ.0224رعد الجدة , التشريعات االنتخابية في العراؽ, مطبعة الخيرات, بغداد,   -2
 .7112رعد ناجي الجدة, حقكؽ االنساف كالطفؿ كالديمقراطية, مطبعة جامعة تكريت,  -8
الثقافة العربية بيف كىـ الخصكصية كاسطكرة العالميف, نشرة المنتدل, عماف, السيد ياسيف,  -2

 .0222, ايار 27العدد
 .7119, 0ضياء عبد اهلل , نظاـ الككتا, ط -9
 .7118, بيركت , دار صادر ,  0فرانؾ بيمي , معجـ بال ككيؿ لمعمـك السياسية , ط   -2
 .7112الغربي, مطبعة الغدير, , منشكرات ذكم 22لكيس معمكؼ,المنجد في المغة, ط -4
يكسؼ بف يزة , دكر الككتا النسائية في تعزيز تكاحد المراة في البرلمانات العربية , جامعة   -2

 ـ.7111باتنة , الجزائر ,
عصاـ عبد الباسط زيداف ابك زيد,الككتا النسائية ,التيار النسكم حينيا سيتناقص, مركز  -01

 7101ليا اكناليف , المغرب ,
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 المجالت ثانيا:

نيفيف مسعد , االداء البرلماني لممراة العربية , دراسة حاالت مصدر سكريا كتكنس , دراسات  -0
 .7112الكحدة العربية , بيركت , 

ىناء صكفي عبد الحجية , الككتا النيابية النسائية بيف التايد الدكلي كالمكاقؼ العربية  -7
 .7112,  72سياسية , تكنس , العدد المتناقضة , المجمة العربية العمـك ال

، 23فاطمة شرٌفً، الٌة فرض نظام الكوتا مؤقتة ومرحلٌة، جرٌدة االٌام الجزائرٌة، العدد -3

2111. 

 

 ثالثا: القوانين 

 7112,  09القانكف العراقي , رقـ -0

 7112,  2القانكف العراقي , رقـ  -7

 7112, 02القانكف العراقي , رقـ  -2

 7112العراقي , القانكف  -5

 

 

 االتفاقيات : رابعا  

 .0227( , سنة 9,2,8اتفاقية القضاء عمى جميع اشكاؿ التمييز العنصرم ضد المرأة  المادة )
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 :مواقع االنترنيت خامسا  

ادريس الكريبي , الككتا ككاقع المشاركة النسائية في البرلماف بالمغرب  -1
www.ahewar.org/debat/show.art.asp? Aid =165519>.2017 . 

  ,عثماف الحياني , القانكف اجالء خارجي كنظاـ الككتا خرؽ الدستكر , مقاؿ عمى االنترنيت  -7

 , نتخابية , مقاؿ عمى االنترنيت.عبدالسالـ يحيى المحطكرم , الككتا كتطبيقاتيا في النظـ اال -2
https://www.facebook.com/permalink.php?id=415786615154422&story_f

bid=455695674496849  

ضياء عبد اهلل عبكد , النظاـ الككتا النسائية في مجمس النكاب , العراؽ , مقاؿ عمى  -8
 http://fcdrs.com/mag/issue-4-7html االنترنيت
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