العراق
متكني املر�أة بني التحديات الأمنية واملعوقات الثقافية
هناك اعتقاد �سائد ب�أن الدميقراطيات النا�شئة تقدم الفر�صة لتبني �أف�ضل املمار�سات
من التجارب ال�سابقة ،لأنها تكت�سب خال�صة النجاحات وتتجنب مواقع الف�شل .وتطرح
التجارب الناجحة منوذجاً �أركانه :حكومة دميقراطية ،حرية الأ�سواق ،واالهتمام بحقوق
االن�سان .وميثل هذا الربط بني اال�صالحات ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية معاً،
حتدياً كبرياً� ،إال �أنه ي�ؤ�س�س القاعدة والهيكلية للتنمية الب�رشية امل�ستدامة املبنية على
احلقوق االن�سانية .ويحتل حتقيق التكاف�ؤ �أولوية بني اجلهود الرامية اىل الق�ضاء على
التمييز بني اجلن�سني ،الذي تكر�سه الثقافة و�أمناط ال�سلوك واملمار�سات املنبثقة عنها.
د� .آمال �شال�ش

()1

لقد �أعاق فقدان الأمن� ،ضمن �أحداث العنف
اجلارية ،ب�أ�شكالها املبا�شـرة وغري املبا�شـرة،
التنمي َة الب�شـرية يف العراق .ومع �أن الأ�سباب
الثقافية واالجتماعية التمييزية �ضد
املر�أة هي حائل بنيوي مزمن �أمام التمكني
وامل�ساواة� ،إال �إن الدرو�س امل�ستفادة
تبني ب�أن املراحل االنتقالية توفر فر�صة
ت�أريـخية لتغيري العوائق امل�ؤ�س�سية
والثقافية للتمكني وتوقد الرغبة يف تكوين
حركة تنا�صـر امل�ساواة وحقوق الإن�سان،
ولكن ال ميكن �إغفال الأثر املعاك�س الذي
يرتكه فقدان الأمن يف �إبطال مفعول تلك
الدينامية.
�إذ تتداخل ت�أثريات املرحلة الإنتقالية مع
فقدان الأمن ،ي�سود االعتقاد ب�ضـرورة
حتقيق نظام دميوقراطي م�ستقر قبل طرح
م�س�ألة امل�ساواة ،يف حني �إن بناء مقومات
الدميوقراطية يتطلب تكامل م�س�ألة امل�ساواة
مع البناء الدميوقراطي .ويف العراق تك�شف
التجربة الوليدة للدميقراطية يف مرحلتها
الإنتقالية بانها قد عمقت الالم�ساواة بدال
من حتديدها.

( )1امل�ؤلف الرئي�سي للتقرير الوطني للتنمية الب�رشية
 2008بيت احلكمة ووزارة التخطيط والتعاون
الإمنائي/بغداد.
تعتمد املقالة على مادة الف�صل ال�سابع منه.

اطفال يبلغون
ال�صف اخلام�س

جتاوز �سن
اخلم�س �سنوات

والدات ب�إ�شـراف
موظفني كفوئني

م�ؤ�شـر القدرات الأ�سا�سية BCI
م�ؤ�شـر القدرات اال�سا�سية يف العراق = 88.4

التمكني� :إ�ساءة فهم العملية

لقد حر�صت ال ّدولة العراقية ،منذ ت�أ�سي�سها،
وبدرجات متباينة من و�ضوح ال�سيا�سات
والإجراءات ،على �أن تهيئ للمر�أة العراقية
فر�ص التمكني امل�ؤ�س�ساتية الر�سمية
(التعليم ،وال�صحة ،ومراكز التدريب ،وغري
ذلك) ،و�أ�صدر كثرياً من القوانني املتقدمة،
�إال �أن الأبعاد الثقافية لهذه الإجنازات مل
ٍ
مر�ض .لقد
تكن موازية ملدخالتها على نحو
كان هناك تركيز على اخلدمات ال�صحية
والتعليمية واالجتماعية امل�ؤ�س�سية ،من دون
عناية تذكر باجلوانب الثقافية.
�إن البعد الثقايف للتمكني ينبغي �أن يكون
حا�ضـراً يف كلّ ر�ؤية تنموية بو�صفه حتديا ً
لثقافة التمييز والالم�ساواة وه�ضم احلقوق،
�أيا ً كانت الأطر التربيرية لتلك الثقافة .وهذا
يعني ما هو �أبعد من ال�سيطرة على املوارد
وامل�ؤ�س�سات و�صناعة القرار وبناء القدرات
وحت�سني الإنتاجية والكفاءة ،و�صوالً اىل

الرتكيز على تنمية قدرة فهم الذات
وا�ستيعاب حقوقها وامتالك �إمكانية احلوار
الدفاعي عنها على نحو يلهم املجتمع كله
مبد�أ احرتام حقوق الب�شـر ن�ساءاً ورجاالً ،ويف
�أي م�ساحة حياتية من م�ساحاته.
لقد تراكمت اثار �سنوات �أثقلتها احلروب
وثالثة ع�شـر عاما من العقوبات الإقت�صادية
على او�ضاع املراة وازداد االمر تعقيداً بعد
تدهور االو�ضاع االمنيه الحقًا.
تعك�س م�ؤ�شـرات التنمية الب�شـرية �أو�ضاع
للمر�أة غري واعدة ،بل هي ا�سو�أ مما حتقق
للرجال ,ففيما عدا معدل العمر املتوقع عند
الوالدة ،الذي هو �أعلى بني الن�ساء ()62
من الرجال ( ،)55ف�إن م�ستويات التمكني
�أقل بني الن�ساء من الرجال ح�سب بيانات
( ،)2006فمعدل الإملام بالقراءة والكتابة
بني البالغني يبلغ  70%للن�ساء مقابل 86%
للرجال ،ون�سبة االلتحاق الإجمالية باملدار�س
(مبراحلها الثالث) تبلغ  55%للإناث و68%
للذكور ،دليل التنمية الب�شـرية املرتبط
بنوع اجلن�س (� .)0.584أما دليل التنمية
الب�شـرية العام فيبلغ (� )0.627أما ن�سبة
البطالة بني الن�ساء فهي  23%مقابل 16%
للرجال عام  2006وال تزيد ن�سبة الدخل
املكت�سب للن�ساء عن  11%من الدخل
املكت�سب للرجال كما ال تزال ن�سبة العمل
الزراعي متثل  60%من �إجمايل وقت العمل
اال�سبوعي للن�ساء مقابل  22%للرجال وهذه
احلقيقة تف�سـر انخفا�ض دخل املر�أة حيث
يت�صف العمل الزراعي بكونه �أما غري مدفوع
الأجر �أو ذا �إنتاجية متدنية.
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التحوالت ال�سيا�سية :مكا�سب
و�آثار ايجابية على الن�ساء

حقق نظام الكوتا �إ�سهاما ً مهما ً للمر�أة يف
احلياة ال�سيا�سية ،من خالل التمييز االيجابي،
�إذ �أظهرت نتائج االنتخابات لعام ،2005
فوز ( )87امر�أة ،من �أ�صل ( )275يف ع�ضوية
اجلمعية الوطنية؛ �أي ما ن�سبته (.)31%
وح�صلت على ما ن�سبته  28%من �إجمايل
�أع�ضاء املجال�س املحلية يف االنتخابات التي
ومما ال
متت على ا�سا�س القوائم املغلقةّ .
�شك فيه �أن �إلزام الأحزاب بقاعدة الكوتا،
انعك�س كذلك مب�ساهمة كبرية للن�ساء يف
جمال�س املحافظات يف االنتخابات� .إرتفع
عدد الن�ساء يف مراكز �صنع القرار من 12.7%
اىل  22.4%منهن  4وزيرات و 342درجات
عليا ت�ضم  8وكيالت وزارة و 33م�ست�شارة
ومفت�ش عام 86 ,مدير عام و 215معاون
مدير عام اال ان ن�سبتهن يف الق�ضاء التزيد
عن  .2%ان امل�شاركة ال�سيا�سية التكفي
لتحقيق امل�ساواة بني املواطنني وب�شكل
خا�ص امل�ساواة بني الرجال والن�ساء ،ما
ؤ�س�سية وتدخالت
مل يتبعها و�ضع �آليات م� َّ
و�إجراءات حكومية بو�صفها �ضـرورة و�شـرط
م�سبق لبناء جمتمع دميقراطي �سليم.

هل ت�ضمن الت�شـريعات التمكني
واحلماية للمر�أة

يع ّد �إ�صالح الت�شـريعات �أمراً �أ�سا�سيا ً للتعبري
عن التزام احلكومات بت�شجيع امل�ساواة،
وو�ضع الآليات احلكومية التي تر�سي قواعد
تكاف�ؤ الفر�ص وت�ضمن تنفيذها ،وميكن
القول �إن الإجراءات امل�ؤ�س�سية التي اتخذت
بعد ني�سان  ،2003قد متنح الفر�صة لإ�صدار
ت�شـريعات عدة ت�شكل البنية التحتية لكل
الو�سائل الأخرى ،ومما يعزز ذلك �أن العراق
كان قد �صادق �سابقا ً على العديد من
االتفاقيات الدولية ذات ال�صلة املبا�شـرة �أو
غري املبا�شـرة بعملية متكني املر�أة.
ان ممار�سة احلقوق املكت�سبة والتمتع بها،
هو املعيار الذي يقي�س مدى جناح اجلهود
التي ي�ضطلع بها املجتمع لتمكني املر�أة.
واذا كان التباين يف احلقوق يقّيد اخليارات
املتاحة �أمام املر�أة من نواح عديدة ،ويحد
ب�شدة من فر�صها يف الن�شاط االقت�صادي
�أواالجتماعي ،ف�إن الت�شـريعات بذاتها قد ال

تنطوي على �أي متييز بني اجلن�سني.
لقد �شكّ لت القوانني قاعدة لو�سائل التمكني
الأخرى؛ مثل التعليم ،ال�صحة ،واخلدمات
االجتماعية ،غري انها مل تكن دائما ً �أقوى من
ملزمات الثقافة التقليدية .ومن امل�ستحيل
�إهمال العوائق الناجمة عن الأو�ضاع االمنية
القائمة يف العراق التي عزز بع�ضها -
وخ�صو�صا ً العنف امل�ستمر – قوة الثقافة
التقليدية ذات امل�ضامني التمييزية.
�إن �أهم وثيقة ميكن الإ�شارة �إليها بو�صفها
قاعدة لتمكني املر�أة ،وبغ�ض النظر عن
اثريت ،هي
املالحظات النقدية التي
ً
الد�ستور العراقي لعام  ،2005الذي ت�ضمن
بع�ض اال�شارات االيجابية يف ما يتعلق باحرتام
قواعد القانون وحتقيق العدل وامل�ساواة...،
واالهتمام باملر�أة وحقوقها ،كما �أعطى يف
املادة (“ )20للمواطنني رجاالً ون�سا ًء حق
امل�شاركة يف ال�ش�ؤون العامة والتمتع باحلقوق
ال�سيا�سية” ،و�أكد على قيمة التعليم وعلى
كفالة الدولة بو�صفه حقا ً لكل العراقيني
(املادة  .)34و�ضمنت املواد ( )31و()32
و( )33من الد�ستور حقوق املواطن العراقي
يف الرعاية ال�صحية وتوفري �سبل الوقاية
والعالج يف ظروف بيئية �سليمة .ومبوجب
املادة ( )1/18من الد�ستور ميكن للمر�أة
�أن متنح جن�سيتها البنائها .واعتمد مبد�أ
التمييز الإيجابي عندما منح يف املادة ()49
ح�صة للن�ساء (كوتا) بحيث ال يكون جمل�س
النواب د�ستوريا ً ما مل يت�ضمن ن�سبة ()25%
من عدد �أع�ضائه من الن�ساء على االقل ،وقد
�ألزم قانون االنتخابات رقم ( )6ل�سنة 2005
القوائم االنتخابية بهذه الن�سبة للن�ساء.
ولكن الد�ستور ت�ضمن �أي�ضا بع�ض املواد،
�أو الفقرات� ،أو الإ�شارات التي ميكن �أن تعد
متييزية� ،أو على الأقل ذات ت�أثري يف املوقف
من املر�أة
ان املادة ( )41ت�صطدم باملادة ( )14التي
تعترب قاعدة د�ستورية �آمرة“ :العراقيون
مت�ساوون �أمام القانون دون متييز ب�سبب
اجلن�س �أو العرق .ولي�ست هنالك �أي �إ�شارة
يف الد�ستور اىل �أن مفردة (العراقي)� ،أو
مرادفاتها ت�شمل املر�أة �أي�ضا ،مما يتيح
للجهات التنفيذية ت�أويل هذه الن�صو�ص
تبعا ً ملرجعياتها الثقافية ،فعلى �سبيل
املثال ن�صت املادة (� )44أوالً “ :للعراقي

حرية التنقل ،وال�سفر ،وال�سكن ،داخل العراق
وخارجه” ولكن حرية التنقل وال�سفر عمليا ً
غري مكفولة للعراقية دون �سن ( )40عاما ً،
فالقانون ال يجيز لها ا�ستح�صال جواز ال�سفر
دون موافقة ويل الأمر.
وعند تناول الد�ستور يف ف�صل احلقوق
ق�ضية (العنف) حتا�شى ب�شكل الفت الإ�شارة
اىل (املر�أة) �إذ ن�صت املادة (رابعا ً) “متنع
كل �أ�شكال العنف والتع�سف يف الأ�سـرة
واملدر�سة واملجتمع”
على �ضوء ما تقدم فان الد�ستور واملواد
القانونية� ،ستكون قا�صـرة عن توفري احلماية
للمر�أة� .أما الواقع القانوين والت�شـريعي يف
كرد�ستان فيبدو �أح�سن حاالً ،اذ يطبق يف
اقليم كرد�ستان قانون االحوال ال�شخ�صية
رقم  188ل�سنة  1959كما ان جلنة �ش�ؤون
املر�أة يف الربملان الكرد�ستاين جنحت يف
�إجراء تعديالت على قانون االحوال ال�شخ�صية
الذي �صدر يف عام  2007فر�ض �شـروطا ً
ا�ضافية على حاالت تعدد الزوجات ومنع
ختان البنات و�إجراءات اخرى حول الطالق.
كما ان تلك اللجنة جنحت يف تغيري بع�ض
القوانني حيث مل يعد "القتل عن جرائم
ال�شـرف" من الأ�سباب املخففة للحكم.

االلتزامات الدولية

لقد وقع العراق على اتفاقية منع كافة
�أ�شكال التمييز �ضد املر�أة (�سيداو) يف عام
 ،1986مع حتفظات يف حينها على الفقرة (و)
و(ز) من املادة ( ،)2واملادة ،9واملادة ،29
وهذا يتعار�ض و�أحكام االتفاقية الهادفة اىل
خلق امل�ساواة بني الرجل واملر�أة .لقد بذلت
املنظمات الن�سوية جهودا كبرية يف بداية
املرحلة االنتقالية حلث احلكومة على �إلغاء
تلك التحفظات� ،إال �إنها باءت بالف�شل .كما �إن
الدولة اجلديدة مل تعلن تقيدها بالإلتزامات
الدولية امل�صادق عليها �سابقا ب�شكل خا�ص
(�سيداو) على �أ�سا�س تعار�ضها مع مبادئ
ال�شـريعة الإ�سالمية كذلك قرار جمل�س الأمن
املرقم .1325

تراجع م�س�ؤوليات الدولة

مع االعرتاف ب�ضـرورة �إ�صالح دور الدولة
يف البلدان االنتقالية ..يبقى هناك دور
�أ�سا�سي وحيوي يف تعزيز امل�ساواة بني
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املواطنني وبني الرجال والن�ساء ،من خالل
الآليات امل�ؤ�س�سية والتدخالت احلكومية� .إال
�أن التجارب ت�شري اىل �أن ذلك لي�س كافيا ً
برغم �ضـرورته .ففي العراق ،ت�أ�س�ست �آليات
ت�شـريعية هامة ،لكن هناك خ�شية يثريها
تفكك ال�سلطة املركزية للدولة وتخليها
عن مهامها يف تقدمي اخلدمات �أثناء املرحلة
االنتقالية التي مير بها االقت�صاد ،فالدولة
كانت قبل عام  2003امل�ستخدم الرئي�سي
للن�ساء يف العراق� ،إذ بلغت ن�سبة الن�ساء
( )46%من العاملني يف القطاع احلكومي،
كما �إنها تبقى املقدم الرئي�سي للخدمات
واملنافع االجتماعية ال�سيما للن�ساء ،كال�صحة
والتعليم ومرافق رعاية االطفال.
اىل جانب ذلك توفر الدولة احلماية القانونية
للمر�أة �أمام �أ�شكال التع�سف �ضدها .ويف حالة
تنامي قوة و�سلطة م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص
و�سلطتها (ر�أ�س املال)� ،أو �سلطة امل�ؤ�س�سات
االجتماعية التقليدية – ما قبل الدولة – ويف
حال �ضعف وحداثة املجتمع املدين الذي ال
يقوى بعد على احتالل امل�ساحة التي يرتكها
انح�سار الدولة� .أو �سلطة الرجال اللذين
يكت�سبون حقوقا ً �إ�ضافية توفرها احلرية
ال�سيا�سية ،من �ش�أن هذا الأمر �أن ي�شكل
واحداً من �أهم التحديات اال�سا�سية لتمكني
املر�أة.

عدم التكاف�ؤ يف الو�صول اىل
املوارد وفر�ص العمل

ال يتمتع الرجال والن�ساء يف العراق بالفر�ص
املتكافئة للو�صول اىل املوارد واخلدمات
الأ�سا�سية .ومتتلك الن�ساء ب�شكل عام �أ�صوالً
مالية �أقل من الرجال .والأ�سـر التي تقودها
الن�ساء متلك �أ�صوالً �أقل ،مقارنة بتلك التي
على ر�أ�سها رجال� ،إال �أنه لي�س ثمة بيانات
تعزز تلك احلقائق ،ومنها:احلقوق امل�ستقلة
يف ملكية الأر�ض �أو ال�سكن� ،أو �إدارة
املمتلكات والأعمال.
و�إن كان الد�ستور العراقي لعام  2005يكفل
يف املادة (�/3/23أ) “للعراقي احلق يف
التملك" دون �أي متييز على �أ�سا�س اجلن�س.
�إال �أن �أعرافا ً خمالفة ال تزال قائمة وتخالف
مما ي ّحد من متتع الن�ساء
�أحكام هذه املادة ّ
بهذا احلق ال�سيما يف امللكية الزراعية .وما
تزال ن�سبة امل�شاركة االقت�صادية للمر�أة

�ضعيفة �إذ بلغت 21%عام  2004مقابل
 79%للرجال.
و�إذ متثل رعاية امل�شاريع التي تقودها ن�ساء
�إ�سرتاتيجية فعالة يف بناء االقت�صاد احلر ،وهي
و�سيلة داعمة للم�ساواة� .إال �أن هذه امل�شاريع
ال جتد فر�صا ً م�ؤاتية ب�سبب الأو�ضاع ال�سائدة
وال�ضغوط الأ�سـرية على املر�أة ،ف�ضالً عن �أن
م�شاريع القرو�ض ال�صغرية تظل اىل حد كبري
حكراً على الرجال ،لي�س ب�سبب وجود تقاليد
معوقة للم�شاركة ،و�إمنا ب�سبب عدم القدرة
على الو�صول اىل القرو�ض التي ت�ستلزم
وجو َد ال�ضمانات العقارية من امل�صارف وهو
ما تعجز الن�ساء عن تقدميه.
�إن التو�سع يف امل�شاريع ال�صغرية والعمل من
املنزل ،ميكن �أن ي�ساهم يف تو�سيع قاعدة
القوة االقت�صادية .وميكن لربنامج القرو�ض
ال�صغرية �أن يكون حالً للن�ساء غري القادرات
على الو�صول اىل املوارد ،مثل الن�ساء الالتي
ينق�صهن التعليم والتدريب ،والريفيات،
وكبريات ال�سن ،والأرامل املعيالت للأ�سـر.

متكني املر�أة بني الثقافة
التقليدية والعنف �ضد املر�أة

�إن تغيري دور الن�ساء التقليدي يف املجتمع،
وتغيري العالقات بني الن�ساء والرجال� ،سواء
�ضمن املجال املنزيل �أو �ضمن املجاالت
الأخرى ،يع ُّد مهمة معقدة تتطلب �صياغة
�سيا�سات خا�صة يف جمال امل�ساواة ومتابعتها،
وكان من املتوقع ان يتم يف �أطار اعادة بناء
االطر الت�شـريعية واالدارية يف العراق بعد
عام  ،2003معاجلة التهمي�ش االجتماعيلها،
و�إر�ساء �أ�س�س التمكني امل�ؤ�س�سي ،ومقاومة
حماوالت تغييب دورها االيجابي.
�إن ق�ضايا املر�أة يجدر �أن ت�ؤخذ مبزيد من
اجلدية يف العراق ،لوجود �أدلة وا�ضحة عن
معاناة املر�أة من التمييز على �أ�سا�س النوع،
ولكون الن�ساء عموما ً من �أكرث الفئات تعر�ضا
للتهمي�ش واالعتداء العنفي واجلن�سي يف
�أوقات احلروب والأزمات.
�إن حالة التوتر التي ي�شهدها املجتمع
العراقي ،تنعك�س على الأفراد يف عالقاتهم
الأ�سـرية وتعاملهم مع بع�ضهم .وقد �أظهرت
عدة درا�سات �أن العنف الذي ميار�سه الزوج
�ض ّد زوجته ُيعاد �إنتاجه ب�شكل عنف �ضد
الذات� ،أو �ضد الأطفال؛ بحيث ميكن القول

�إن الأ�سـرة التي ينبغي �أن ت�ستظل املر�أة بها،
لكي ت�شعر بالأمن ،ت�صبح هي الأخرى م�صدراً
النتهاك �أمن املر�أة.
ثمة جانب مهم يتعلق بتلك ال�صورة النمطية،
وهو �أن الدولة ،على امتداد ت�أريخها ،كانت
تدعم مالمح تلك ال�صورة ،الن ذلك يجنبها
الدخول يف �صـراع مع املجتمع ،ومرجعياته
الدينية والثقافية .كذلك ف�إن نتائج بع�ض
ال�صورة التي حتملها
الدرا�سات �أظهرت �أن ّ
الن�ساء عن جن�سهن ،ال تختلف كثرياً عن تلك
التي يحملها الرجل ،فهي تتبنى ال�صورة التي
يتبناها الرجل.
�إن عجز املر�أة ،ور�ضوخها ،وقبولها ملالمح
ال�صورة النمطية التي تر�سمها الثقافة
التقليدية عنها ،يوفر تربيراً للدولة ،فتتقاع�س
عن �إ�صدار الت�شـريعات والقرارات التي تغري
و�ضع املر�أة ،كما �أنه يوفر للمجتمع تربير
عزلها با�سم حمايتها واحلفاظ عليها .ف�ضالً
عن �أن مواقف املر�أة ال�سلبية تر�سخ ال�صورة
النمطية ال�سائدة يف الثقافة التقليدية عنها
وتدعمها ،ولذلك تبقى الأ�سـرة وما زالت �أهم
(جيوب) التع�صب الثقايف �ضد املر�أة حيث
ُيع ُّد العنف الذكوري �ضد املر�أة �إجرا ًء ت�أديبيا ً
�أو وقائيا ً.
�أ�شار تقرير �أ�صدرته وزارة حقوق الإن�سان
يف كرد�ستان اىل �أن ( )239امر�أة �أحرقن
�أنف�سهن خالل الأ�شهر الثماين الأوىل من عام
( .)2006كما �سجلت ال�سلطات يف ال�سليمانية
�أعلى معدل حلاالت احلرق الناجمة عن �صدمة
نف�سية خالل �شهر ت�شـرين الثاين من العام
نف�سه ،ف�ضال عن ( )13حالة حرق بالنريان،
و( )24ب�سبب املياه املغلية .وت�س َّجل هذه
الق�ضايا على �أنها حاالت انتحار �أو حوادث
وقعت ب�صورة عر�ضية( .)2ويفيد تقرير
الوزارة ب�أن �أغلب الن�ساء اللواتي تعر�ضن
للعنف ،يقمن يف املناطق الريفية ،وترتاوح
�أعمارهن بني � 18 - 13سنة� ،أما يف املراكز
احل�ضـرية فتزيد �أعمارهن على (� )15سنة.
�إن �أ�شكال العنف التي تتعر�ض لها املر�أة يف
كرد�ستان متعددة ،ويف مقدمتها ال�ضـرب،
واالعتداء اجلن�سي ،والتهديد بالقتل واخلطف،
والإكراه على الزواج وغريها.
ال يـختلف الأمر يف مناطق العراق الأخرى� ،إذ
( )2تقرير بعثة االمم املتحدة ب�ش�أن حقوق االن�سان
ال�شهري ت�رشين الثاين/كانون الأول .2006
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ت�شري تقارير ودرا�سات عديدة للأمم املتحدة
اىل جرائم ال�شـرف يف و�سط وجنوب العراق،
م�ؤكدة �أن املر�أة تبقى م�ست�ضعفة ،ومن
الوا�ضح �أن ف�ضح هذه املمار�سات كان �أقل
ب�سبب �ضعف ن�شاط املنظمات الن�سوية.

الإ�ستنتاجات

�إن متكني جميع الن�ساء هو الغاية الق�صوى
كما هو و�سيلتها .ومن املعروف �إن �إنهيار
ال�سلطات وعدم اال�ستقرار ال�سيا�سي وتراجع
الن�شاط الإقت�صادي وت�صدع الهياكل
الإجتماعية كنتيجة للحروب والنزاعات
امل�سلحة ترتك �آثاراً �أ�شد على الن�ساء،
لتتفاقم بذلك �أو�ضاعهن املتدنية �أ�صال يف
املجتمع ويف عملية التنمية.
كما �أن تنامي العنف �ضد الن�ساء ميثل �أ�شد
�آثار املرحلة الإنتقالية خطراً على املر�أة
واملجتمع و�أكرث الق�ضايا التي ت�ستوجب
التدخل املبا�شـر من كل الأطراف� ،سواء كان
العنف مبا�شـرا �أو غري مبا�شـر.
لذا تتحمل الدولة �أعباء التمكني وعدم
التمييز وحماية الن�ساء ،فب�سبب العجز عن
توفري الأمن ال�شخ�صي واحلماية القانونية،
تلوذ املر�أة باجلماعة والطائفة والع�شرية،
بعيداً عن الدولة املدنية ،مع ما يعينه ذلك
من تخل عن مكت�سبات احلداثة التي �سعت
اليها الدولة العراقية منذ ما يقارب قرنا
من الزمن .وطوال عقود احلروب والنزاعات
امل�ستمرة ،تهمل الدولة ،عن ق�صد �أو
غري ق�صد� ،أو تتغا�ضى عن التمييز �ضد
الن�ساء ،فتقع املر�أة ؛ عاملة �أو ريفية �أو ربة

بيت� ،أرملة �أو �شابة �أو طفلة ،من الطوائف
والأقليات كافة ،فري�سة ممار�سات �إدارية �أو
جمتمعية تقليدية دون حماية �أو رعاية� .إن ما
مت �إكت�سابه من مزايا م�ؤ�س�سية خالل املرحلة
االنتقالية ،وهو التمثيل الربملاين ،يجب �أال
تركن �إليه الن�ساء باعتباره �إجنازا نهائيا،
لأنه مكت�سب ت�شـريعي �سيفقد م�ضمونه ما
مل حتمه وترعه حركة ن�سوية فاعلة تنا�صـر
متكني املر�أة ...وال جدال �أمامها طريق وعر
وطويل.
�إن الفر�صة ما تزال قائمة لت�صحيح �أو�ضاع
التمييز �ضد املر�أة .فاملرحلة االنتقالية التي
يعاد فيها هيكلة الأنظمة والقوانني متنح
فر�صة تاريخية لت�صحيح العوائق امل�ؤ�س�سية
على طريق حتقيق امل�ساواة ويعول على
الدولة الكثري من اجل اجنازها:
�إن مواجهة ثقافة الهيمنة والتهمي�ش،
و�إ�شاعة ثقافة ال�سلم والت�سامح تعطي
الفر�صة للحد من العنف �ضد املر�أة بكل
�أ�شكاله و�إ�شاعته كثقافة عامة.
�إن تعديل القوانني (والد�ستور) مينح
الفر�صة لتغيري القوانني التي تكر�س
التمييز.
�إن �إطالق احلرية للر�أي العام مينح فر�صه
لت�شجيع النقا�ش واحلوار ون�شـر احلمالت
االعالمية للتوعية وتغيري �صورة املر�أة يف
االعالم.
�إن ظهور بيئة عمل جديدة متنح فر�صة
�إعادة النظر يف تق�سيم العمل القائم على
التقليل من دور املر�أة وح�صـر ن�شاطها يف

قطاعات �ضعيفة االنتاجية.
�إن االلتزام بالتعليم االلزامي ومتديده
اىل � 9سنوات �سيوفر فر�صة وقف
التدهور يف االلتحاق بالتعليم ،اذ لي�س
من املعقول ان تزداد ن�سبة البنات يف
التعليم اجلامعي يف الوقت الذي حتجم
فيه اال�سـر عن �إر�سال بناتها اىل املدار�س
االبتدائية.
�إن �إ�صالح �أنظمة ومناهج التعليم متنح
الفر�صة لتغيري نظرة املجتمع اىل
التمييز �ضد املر�أة وال�شعور بامل�س�ؤولية
جتاهه ،كما ميكن ملفاهيم حقوق االن�سان
وامل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص والرتويج لها
كثقافة م�ضادة للتمييز والعنف ال�سائد.
ان تغيري الكثري من املمار�سات املوروثة
واملربرة ثقافيا ً �شـرط م�سبق للتمكني
ويخ�شى �إن ت�صادر �إجنازات ترى فيها
الن�ساء تقدما ً ال تراجع عنه ...وال تفريط
فيه!
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