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ويعتبر  التعلم،هو حق املرأة في  2005من أهم الحقوق الدستورية التي نص عليها املشرع في الدستور العراقي لسنة 

لم  السياسية أنأو  االجتماعيةأو  االقتصاديةتستقيم الحقوق  لها، فلاهذا الحق جوهر الحقوق األخرى وأساسا 

وان حصر حق التعلم بالذكو فقط هو أمر محرم  ،التمتع بهذه الحقوقا ألبعادتكن املرأة مثقفة ومتعلمة ومدركة 

 .اإلسلمية والتشريعات القانونية وفقا للشريعة

ته عامل التي نصت على إلزامية التعليم واعتبرا (34) وقد كفل املشرع العراقي حق التعلم للمرأة من خلل نص املادة

ولدعم ) 1976لسنة  (118) كذلك جاء في االسباب املوجبة لقانون مجانية التعليم رقم، اساسيا في تقدم املجتمع

ولقطع رافد االمية االساس وحصر دفعات االميين وسهولة التغلب  -وبخاصة في الريف– للمرأةالتطور االجتماعي 

عليها، وملا كان كثير من اطفالنا ظلوا محرومين من ذلك الحد االدنى من التعليم على مدى اجيال طويلة، بالرغم مما 

خاصة، مما حصل من تقدم ملحوظ في هذا املجال في السنوات االخيرة، ويبدو ذلك جليا في االرياف بين االناث 

يقتض ي العمل على تحقيق االلزام في التعليم االبتدائي، حيث تلتزم الدولة بتوفير امكاناته، ويلتزم املواطن بان ينتفع 

 (.من فرصه فيقترن الحق بالواجب في هذا امليدان –ذكورا واناثا–اوالدهم 

تشريعات املتعلقة بتعليم املرأة فقد وضعت وايمانا من جامعة البصرة بضرورة حصول املرأة على التعليم وتنفيذا لل

ااألتية:السياسة 

 

 األولى:املادة 

 إلى:تهدف هذه السياسة 

 . توفير البيئة الدراسية امللئمة للمرأة من خلل توفير املستلزمات الضرورية لذلك -1

 اليه. مساعدة املرأة على تحقيق أهدافها في الحصول تعليم عالي ومن ثم العمل فيما تطمح -2

 املجتمع.رفع نسبة النساء اللواتي يحملن مؤهل عاليا مما ينعكس ايجابيا على رقي وثقافة  -3

 .د نحو صف البلدان املتقدمة علمياالدفع بعجلة البل -4

 املرأة.تحقيق مبدأ مهم من مبادئ التنمية املستدامة وهو تمكين  -5

ا

ا
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 :املادة الثانية

الجامعة تتولى تنفيذ هذه السياسة ومتابعة تنفيذها من قبل التشكيلت التابعة تشكيل لجنة مركزية في رئاسة 

هذه اللجنة مراجعة السياسة بصورة دورية  أعضائها، وتتولىأن يكون الكادر النسوي من بين  كافة، علىللجامعة 

االجامعيات.وتطويرها بما ينسجم مع الواقع الدراس ي للطالبات 

 

 :املادة الثالثة

عملها تابعا للجنة املركزية ويكون الكادر  للجامعة، يكوناكيل لجان فرعية في الكليات واملراكز البحثية التابعة يتم تش

وتعمل على تطوير السياسة بما  ،البحثيتنفيذ السياسة داخل الكلية أو املركز  أعضائها، تتولىالنسوي من ضمن 

ااملركزية.ترفعها للجنة ينسجم مع الواقع الدراس ي للطالبات من خلل مقترحات 

 

 :املادة الرابعة

تطلبه تنفيذ يهام ورفع التقارير وغير ذلك مما تعمل اللجان املذكورة على وضع منهج عمل الجتماعاتها وتوزيع امل

ا.السياسة

 

 :املادة الخامسة

تعمل اللجنة وبالتنسيق مع تشكيلت الجامعة كافة على تبسيط إجراءات تقديم الطالبات على الدراسة الجامعية 

اللواتي لهن  أو اولئكاملحافظة، واالبتعاد عن الروتين وخاصة اولئك اللواتي يسكن في املناطق البعيدة أو خارج 

ا.القطاع العام أو الخاصأخرى أسرية كاإلعالة أو مهنية كالعاملت في  التزامات

 

 :املادة السادسة

تسهيل التقديم على الدراسة من خلل الدعم املادي للمرأة الراغبة بالدراسة على النفقة الخاصة في الدراسة 

املسائية أو التعليم املوازي سواء أكان ذلك من خلل تخفيض نسبة من األقساط الدراسية أو تقديم منح 

 املالية.مالي للمساعدة في دفع املستحقات  للمتفوقات أو تقديم مبلغ
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 :املادة السابعة

توفير السكن الجامعي امللئم للطالبات من خارج مركز محافظة البصرة والذي يجب أن يكون مناسب للظروف 

االعليا.الدراسية للطالبات سواء لطالبات املراحل االولية أو طالبات الدراسات 

 

 :املادة الثامنة

مساعدة االمهات اللواتي يدرسن من خلل قبول أطفالهن بالحضانة الجامعية التي يجب أن تكون مدعومة من 

االجامعة.

 

 :املادة التاسعة

إصدار توجيهات من رئاسة الجامعة لكافة تشكيلتها بضرورة تسهيل وتقديم الدعم للمرأة التي ترغب بإكمال دراستها 

اء مكتب دعم خاص للمرأة التي تدرس يتولى بالتنسيق مع اللجنة املركزية إنجاح الجامعية ولها في سبيل ذلك إنش

تنفيذ هذه السياسة من خلل تشخيص املشاكل واملعوقات ووضع املقترحات التي من شأنها تطوير تنفيذ هذه 

ااملركزية. ورفعها للجنةالسياسة 

 

 :املادة العاشرة

نظمات التعليمية الدولية أو املحلية بشأن قبول ومساعدة الطالبات عقد بروتوكوالت تعاون مع املؤسسات أو امل

االعليا.املتفوقات اللواتي تمنعهن ظروفهن املعاشية من إكمال دراستهن الجامعية االولية أو 

 

 :املادة الحادية عشرة

 .لقةيعاقب كل منتسب يحاول عرقلة تنفيذ هذه السياسة أو يعمل بما يخالفها وفقا للقوانين ذات الع
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One of the most important constitutional rights stipulated by the legislator in the 
Iraqi constitution of 2005 is the right of women to education, and this right is 
considered the essence and basis of other rights. Economic, social, or political rights 
are not valid if the woman is not educated, and aware of the dimensions of the 
enjoyment of these rights, and that restricting. The right to education for males only 
is forbidden according to Islamic law and legal legislation. The Iraqi legislature has 
guaranteed the right to education for women through the text of Article (34) which 
stipulates compulsory education and considers it a fundamental factor in the 
advancement of society, as well as the reasons for the free education law No. (118) 
of 1976 (and to support the social development of women -especially in the 
countryside-) And to cut off the main stream of illiteracy and limit the payments of 
illiterate people and the ease with which they are overcome, and since many of our 
children have been deprived of that minimum education for long generations, 
Despite the remarkable progress that has occurred in this field in recent years, and 
this is evident in the countryside, especially among females, which requires work to 
achieve the obligation in primary education, where the state is committed to 
providing its capabilities, and the citizen is committed to making their children -males 
and females- benefit from his opportunities and be associated The right to duty in 
this field). 

Believing in Basrah University in the necessity for women to obtain education and 
implementing legislation related to women's education, the following policy was 
drawn up: 

 

Article one: 
 

This policy aims to: 

1- Providing an appropriate educational environment for women by providing the 
necessary supplies for that. 

2- Helping women achieve their goals in obtaining higher education and then work 
in what they aspire to.     

3- Raising the percentage of women with a high level of qualification, which will 
positively affect the sophistication and culture of society. 

4- Push forward the country towards developed countries row scientifically. 
5- Achieving an important principle of sustainable development, which is the 

empowerment of women. 
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Article two:  

 Forming a central committee in the university presidency to implement this policy 
and follow up its implementation by all university formations, provided that the 
female cadre is among its members, and this committee undertakes periodic review 
and development of the policy in line with the academic reality of university female 
students. 

 

Article three: 

 Sub-committees are formed in the faculties and research centers of the university, 
their work is subordinate to the central committee, and the women's cadre is among 
its members, and they undertake the implementation of the policy within the college 
or research center, and work to develop policy in line with the academic reality of 
the students through proposals submitted to the central committee. 

 

Article four: 

 The aforementioned committees shall work on developing a work method for their 
meetings, assigning tasks, submitting reports and other things that are required to 
implement the policy. 

 

Article five: 

The committee works, in coordination with all university formations, to simplify 
procedures for introducing female students to university studies and move away 
from routine, especially those who live in remote areas or outside the governorate, 
or those who have other family obligations such as support or professional work such 
as workers in the public or private sector. 

 

Article six: 

 Facilitating the application for studies through financial support for women wishing 
to study at private expense in evening studies or parallel education, whether by 
reducing a percentage of the tuition fees, providing scholarships for outstanding 
students, or providing a sum of money to help pay financial dues. 
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Article seven: 
 

Providing adequate university housing for female students from outside the Basra 
Governorate Center, which must be appropriate to the study conditions for female 
students, whether for undergraduate or postgraduate students. 

 

Article eight: 

Helping mothers who are studying by accepting their children in university nursery, 
which must be supported by the university. 

 

Article nine:  

Issuing directives from the university presidency for all its formations of the necessity 
to facilitate and provide support for women who wish to complete their university 
studies, and for that purpose, they may establish a special support office for women 
who study, and in coordination with the Central Committee, the success of the 
implementation of this policy is through diagnosing problems and obstacles and 
developing proposals that would develop the implementation of this Policy and 
submit it to the Central Committee. 

 

Article ten: 
 

Concluding cooperation protocols with international or local educational institutions 

or organizations regarding the admission and assistance of outstanding students 

whose living conditions prevent them from completing their primary or higher 

university studies. 

 

Article eleven: 

Any affiliate who tries to obstruct the implementation of this policy or acts in 
violation of it, shall be punished according to the relevant laws. 
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