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مقدمه

جنگ و شرایط پس از آن، زنان را با حادترین مسائل مواجه می کند؛ در حالی که معموالً مشکالت آن ها در میان مسائل 
امنیتی و اقتصادی گم می شود. در این میان، کنار گذاشته شدن زنان از مذاکرات صلح و نیز تصمیم گیری برای تأسیس 
دولت جدید، نابرابری و استمرار ظلم را تعمیق می کند. کشور عراق در دو دهۀ اخیر، تجربه ای این چنینی را پشت سر 
گذاشته است. پس از سال 2003 با ورود نیروهای امریکایی و سقوط حکومت، آشوب و ناامنی در عراق، حاکم و بر 
مشکالت زنان افزوده شد. آشوب های ناشی از جنگ، خشونت های جنسیتی علیه زنان را به دنبال داشت و آنان را از 
بسیاری از فعالیت های اجتماعی بازداشت. با حضور امریکا در عراق، وضعیت زنان نه تنها بهبود نیافت، بلکه امنیتشان 
بیش از پیش به مخاطره افتاد و ابعاد جدیدتری یافت. آزار و اذیت های جنسیت محور، ازدواج های اجباری و قتل های 
ناموسی بخشی از مسائلی بودند که با وجود امریکا در کشور و در منطقه، باز هم حل نشدند و فعالیت های اجتماعی 
زنان، تحت تأثیر شرایط جدید، محدود شد. آنچه در این نوشتار بررسی می شود، میزان مشارکت زنان عراقی در قدرت 
سیاسی، پس از حملۀ ایاالت متحده است. فرض این است که زنان با وجود تمام رنج هایی که در عراِق پس از تجاوز 
امریکا متحمل شدند، سهم مهمی در ساختارهای تصمیم گیری در سطوح کالن نداشته اند. زنان از برنامۀ آشتی ملی 
در سال 2006 که توسط دولت عراق برای ترویج مدارا و پرهیز از خشونت طلبی و افزایش احترام به قانون آغاز شد، 
کنار گذاشته شدند و بنابراین از روند حل منازعات، مذاکرات و فرایند صلح سازی محروم ماندند؛ حتی حضور آنان 

در پارلمان نیز کمکی به رفع موانع ساختاری مشارکت آن ها در رأس نظام قدرت نکرد.

تأثیر جنگ بر زنان

زنان عراقی از سال 1980 حق مشارکت در انتخابات را داشتند و در سه دورۀ پارلمانی بعد از آن تاریخ، به ترتیب 
4.6 درصد، 13.2 درصد و 10.8 درصد کرسی های پارلمان را به دست آورند؛ اما در آغاز دهۀ 90 میالدی با شروع 
تحریم های بین المللی علیه عراق، شرایط برای زنان در عراق دشوار شد و اهمیت قدرت و مشارکت آن ها به طرز 
آشکاری به حاشیه رانده شد. یکی از مسائلی که ایاالت متحده برای توجیه حملۀ خود به عراق بر آن تکیه کرد، وضعیت 
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زنان تحت حکومت صدام بود؛ چنان که بوش اظهار کرد: «تردیدی ندارم که توانمندسازی زنان در دمکراسی های نوپا 
سطح کشور هدف را ارتقا می دهد و صلح را در نسل های آینده نهادینه می کند.» اما این اظهارات، با رخدادهایی که 
در سال های بعد از سقوط صدام در عراق اتفاق افتاد، فاصله بسیاری دارد. دولت بوش توانمندسازی زنان را اساس 
دموکراتیزه شدن و صلح سازی در عراق پس از جنگ می خواند؛ اما موضوع زنان برای دولت امریکا نه امری مربوط به 

مسائل بشردوستانه و توسعه، بلکه ضرورتی سیاست خارجی بود.

زنان در عراق، جنگ ها و آسیب های متنوعی را پشت سر گذاشته اند: از آغاز دهۀ 1990 با حملۀ صدام به کویت و 
متعاقب آن، تحریم عراق برای بیش از یک دهه گرفته تا تجاوز نظامی ایاالت متحده به عراق در سال 2003 و پس 
از آن، ظهور تروریسم و قدرت یافتن داعش در مناطق وسیعی از این کشور طی سال های 2014 تا 2017. به دلیل 
طوالنی بودن سال های جنگ و وجود بحران در عراق، شکاف های اطالعاتی زیادی دربارۀ شرایط زنان در این کشور 
وجود دارد؛ ضمن اینکه وجود موانع فرهنگی، مذهبی و اجتماعی فراوان برای مطالعه دربارۀ مسائل زنان، کار در این 
حوزه را پیچیده تر کرده اند. همچنین، به دالیلی از جمله مشکالت امنیتی، امکان دسترسی مستقیم به بسیاری از زنان 
وجود ندارد. دانستن این پیشینه ضروری است تا درک درستی از جایگاه سیاسی زنانی که گاهی حتی از کوچک ترین 

حقوق خود محروم بوده اند، ایجاد شده و سطح انتظارات، متناسب با آن، تنظیم شود.

ناکامی زنان در دستیابی به قدرت

ابتدا الزم است بپذیریم حضور زنان در عرصۀ سیاسی عراق، چه توسط اسالم گرایان و چه احزاب سکوالر، تنها 
به صورت نمادین و برای ایجاد تصویری مقبول تر از خود بوده است و در واقع، قدرت زیادی در اختیار این زنان قرار 
نمی گیرد. زنانی هم که به جایگاهی دست می یابند، وظایف خود را در راستای اهداف حزبی تنطیم می کنند و به ندرت 
به مسائل خاص زنان توجه دارند. به گفتۀ ناجیه العلی و نیکوال پرات، بیشترِ زنان نمایندۀ مجلس، همسران یا خواهران 
یا دختران سیاستمداران مردی هستند که مایل اند صندلی های اختصاص داده شده بر اساس سهمیه را با زنان پر کنند؛ 

بدون اینکه مجبور باشند درگیر موضوعات واقعی و مهم برابرِی جنسیتی و حقوق زنان شوند.

برخالف بزرگ نمایی های رسانه ها و مقامات، نفوذ سیاسی و قدرت زنان عراقی در تصمیم گیری های حیاتی بسیار 
محدود است و حتی پس از ورود امریکا به این کشور محدودتر شده است. بعد از تجاوز ایاالت متحده به عراق، 
اختالفات قومی و مذهبی در میان مردم شدت گرفت و این امر زمینه را برای بروز اختالف در میان گروه های زنان 
عراق افزایش داد. این گرو ه ها تا پیش از این صرفاً به همکاری در موضوعات مرتبط با زنان و دغدغه های آنان متمایل 

بودند و با هم اتحاد و همدلی داشتند؛ اما اکنون هرکدام به دنبال اهداف حزبی، فرقه ای و مذهبی خود هستند.

با وجود ورود زنان به عرصۀ سیاست و حتی تصدی چندین پست وزارت در نظام جدید عراق، این روند آن طور 
که شایسته بود، استمرار نیافت. در سال های 2005 و 2006 ریاست شش وزارتخانه به زنان واگذار شد؛ در حالی که 
این تعداد در کابینۀ دوم مالکی به یک نفر کاهش یافت. ابتهال الزیدی، وزیر خارجه عراق در امور زنان،1 در این دوران 
بیان کرد هیچ قدرتی برای مدیریت مشکالت رفاهی زنان ندارد و این وزاتخانه چیزی بیش از دفتر مشاوره با بودجه ای 

1.  Ministry of State for Women’s Affairs



سهم زنان از قدرت در عراق پساصدام

3

محدود و بدون صالحیت های اجرایی نیست. این روند کاهشی در سال های بعد نیز ادامه یافت. در سال 2016 نیز 
به دنبال کوچک شدن دولت عراق بر اثر اعتراضات، وزیر مشاور در امور زنان حذف شد.

درگیری های مداوم امنیتی و نظامی در عراق، در بیشتر موارد، به کم اهمیت تلقی شدن موضوعات زنان و به حاشیه 
رانده شدن جایگاه زنان در تصمیم گیری ها منجر شده و بهانۀ بیشترِ آن ها ناتوانی زنان برای گرفتن تصمیمات مهم 
و راهبردی و نیز آسیب پذیربودن آن ها در برابر تهدیدها و خشونت های سیاسی بیان شده است. البته این حقیقتی 
انکارناپذیر است که حضور در سطح رهبری و تصمیم گیری های کالن یک کشور، نیاز به زنانی تحصیل کرده، آگاه، 
توانمند و باتجربه دارد؛ با این حال، کم اهمیت تلقی شدن توانمندسازی و آموزش زنان به اندک ماندن تعداد زنان 

مناسب برای تصدی مناصب برجسته در این کشور منتهی شده و این به چرخه ای باطل تبدیل شده است.

دستاوردها اندک، اما ضروری

با این حال نباید برخی تغییرات صورت گرفته به نفع زنان را نادیده انگاشت. در قانون اساسی جدید عراق تصریح شده 
است که تمام افراد، فارغ از جنس، خون، زبان و ریشۀ خانوادگی یا مذهب، در مقابل قانون برابرند. همچنین، طبق 
قانون انتخابات عراق، حداقل 25 درصد از نامزدهای موجود در لیست نامزدهای هر حزب باید زن باشد و 25 درصد 
از کرسی های نمایندگی سطح ملی به زنان اختصاص می یابد. در اقلیم کردستان، اوضاع کمی متفاوت است؛ برای 
مثال، شورای عالی امور زنان تشکیل شده است که هدف خود را توانمندسازی زنان و دختران، مشارکت فعال آن ها 
در ایجاد صلح پایدار، حمایت از ثبات، کمک به توسعۀ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی اقلیم و نیز رفع انواع 
تبعیض های جنسیت محور معرفی کرده است. افزون بر این در کردستان، حدود 30 درصد از سهمیۀ پارلمان متعلق به 
زنان است که در مقایسه با سایر مناطق، پیشرفت به حساب می آید. شاید یکی از دالیل این باشد که زنان در فرایند 
شکل گیری قوانین و سیاست ها تا حدودی مشارکت داشته اند. ریشۀ این تفاوت دیدگاه را می توان در تمایل اقلیم به 
کسب وجهه نزد غرب و نیز سابقۀ زنان کرد در مبارزات ناسیونالیستی دانست. یکی از ابتکاراتی که در اقلیم کردستان 
صورت گرفت، ایجاد شبکه ای به نام «گروه صلح زنان» متشکل از رهبران زِن احزاب سیاسی مختلف است که در سال 

2010 تأسیس شد.

عراق در سال 1986 به مهم ترین توافق بین المللی مربوط به برابری جنسیتی، یعنی کنوانسیون رفع همۀ اَشکال 
تبعیض علیه زنان، پیوست؛ اما همچنان حق خود برای برخی استثنائات را محفوظ می داند. 70 زن در سال 2005 در 
مجلس نمایندگان با نسبت 25.8 درصد انتخاب شدند؛ البته در کمیته ای که برای اصالح قانون اساسی انتخاب شد، تنها 
دو درصد از اعضا زن بودند. بر اساس قانون اساسی عراق، زنان از حق رأی و انتخاب و کاندیداتوری برخوردارند. 
سهمیۀ 25درصدی هم که در قانون اساسی موقت برای زنان در نظر گرفته شده بود، از فصل مربوط به حقوق و 
تکالیف به فصل قوانین انتقالی تغییرمکان داد و این به معنای آن بود که این سهمیه در آینده به راحتی قابل حذف خواهد 

بود. 

جامعۀ مدنی در سال 2014 نخستین گزارش سایه1 دربارۀ وضعیت زنان عراقی در درگیری های مسلحانه و شرایط 

1.  shadow report
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پسادرگیری را به کمیتۀ CEDAW ارسال کرد. گزارش های سایۀ CEDAW گزارش هایی برای آشکارکردن میزان اقدامات 
قانونی و واقعی یک کشور در زمینۀ تعهدات آن کشور به معاهده است. گزارش های سایه اگر به دقت تنظیم شوند، 
می توانند ابزار قدرتمندی در بستر جامعۀ مدنی باشند. عالوه بر این، عراق در سال 2014 نخستین کشور حوزۀ منا بود 
که برنامۀ اقدام ملی برای قطعنامۀ 1325 در زمینۀ زنان، صلح و امنیت تهیه کرد. این برنامه به منظور مشارکت جامعۀ 
مدنی با نهادهای تصمیم گیرنده بود. به دنبال رونمایی از برنامۀ اقدام ملی عراق در سال 2014، ابتکارعمل نپ 13251 
عراق به عنوان شبکه ای از سازمان های زنان و سازمان های غیردولتی به وجود آمد که 31 سازمان را در سراسر کشور با 
هدف کمک به ایجاد و حفظ صلح و امنیت در عراق با اجرای قطعنامۀ 1325 شامل می شد. ادارۀ توانمندسازی زنان 
عراق نیز در دسامبر 2020 دومین برنامۀ ملی برای اجرای قطعنامۀ 1325 شورای امنیت سازمان ملل را برای ارتقای 

وضعیت زنان در این کشور راه اندازی کرد.

با این حال، قانون سال 2015 که برای نظم دادن به احزاب سیاسی در سطح فدرال تصویب شد، هیچ مادۀ خاصی 
در زمینۀ مشارکت زنان نداشت و تنها به برابری فرصت برای تمام شهروندان اشاره کرده بود. پس از نابودی داعش نیز 
در سال 2017 با وجود اینکه مأموریت کمک سازمان ملل متحد به عراق )UNAMI( با همکاری UNWOMEN و کمیتۀ 
آشتی ملی دولت عراق و دفتر امور زنان نخست وزیری، جلسه ای را با زنان شاخص عراقی تشکیل دادند تا دربارۀ 
مشارکت زنان در روند آشتی ملی عراق مذاکره نمایند، زنان هنوز در رده های تصمیم گیری و سطوح صلح سازی، 

نمایندگان کمی دارند.

درصد زنانسال انتخاباترتبه
762000/037.6
282005/1225.5
392010/0325.2
502014/0425.3
672018/0525.2

درصد کرسی های زنان در مجلس ملی عراق )2000-2018(

صرف حضور زنان در پارلمان لزوماً به حل مسائل زنان و در اولویت قرار گرفتن آن ها منتهی نمی شود. بر اساس 
گزارش UNDP در سال 2014 نمایندگان زنان نتوانستند انتظارات رأی دهندگان را برآورده کنند، از جایگاه خود برای 
مقابله با مشکالت اصلی زنان استفاده نکرده اند و هیچ طرح مبتکرانه ای برای تقویت چشم انداز های بالقوۀ جایگاه زنان 
ارائه نکردند. به بیان دیگر، صدای آن ها شنیده نشد. البته نباید عملکرد ضعیف زنان را از عملکرد ضعیف کل پارلمان 
جدا دانست، با توجه به قوانین زیادی که در لیست انتظار بودند از جمله قوانین مربوط به کار و حمایت اجتماعی و 
مسائل نفت و گاز. حتی حضور 25درصدی زنان در پارلمان عراق نیز لزوماً به معنای بلندترشدن صدای زنان در این 
کشور نبوده است. با وجود افزایش نسبی تعداد زنان در کمیته های تخصصی مجلس، آن ها اغلب در کمیته های مربوط 

1.  Iraqi NAP 1325
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به بهداشت، آموزش، خدمات، وضعیت زنان و کودکان و نیز حقوق بشر عضویت داشته اند و در هیچ یک از کمیته های 
امنیتی و دفاعی، آشتی ملی یا کار و امور اجتماعی حضور نداشته اند و در کمیته های تخصصی، تعادل جنسیتی رعایت 

نمی شود.

بر اساس گزارش مجمع اقتصاد جهانی در سال 2020 که شاخص های شکاف جنسیتی در 153 کشور را بررسی 
می کند، عراق در زمینۀ توانمندسازی سیاسی زنان، رتبۀ 118 و از لحاظ حضور زنان در پارلمان، رتبۀ 60 و در حوزۀ 
وزارت زنان، رتبۀ 145 )= نبودِ وزیر زن( و بر اساس تعداد سال هایی که زنان رهبری کشور را بر عهده داشته اند، رتبۀ 
73 را کسب کرده است. عراق در کل در شاخص شکاف جنسیتی رتبۀ 152 از میان 153 کشور را دارد. این در حالی 
است که در سال 2018 عراق رتبۀ 147 را از میان 149 کشور به دست آورد. در سال 2018 رتبۀ عراق در توانمندسازی 

سیاسی زنان، 90؛ حضور در پارلمان، 57 و مشارکت زنان در وزارت، 112 )= 10.5 درصد از کل وزرا( بود.

در بسیاری از موارد نیز طرح ها و ابتکاراتی که برای احقاق حقوق زنان ارائه می شوند، تحت تأثیر مسائل سیاسی قرار 
گرفته و شکست می خورند؛ برای مثال، دولت عراق کمیسیون عالی حقوق بشر را جایگزین وزارت حقوق بشر نمود 
که یک سوم از اعضای چهارده نفرۀ آن را زنان تشکیل می دهند؛ با این حال، این کمیسیون و آثار آن، به دلیل بن بست ها 
و امتیازات سیاسی ای که بلوک های سیاسی پارلمان ایجاد می کنند، به چالش کشیده شده است. همچنین، طرح مبارزه 

با خشونت علیه زنان که دولت الکاظمی به پارلمان ارائه کرد نیز به دلیل اختالفات سیاسی بی نتیجه ماند.

موانع موجود

زنان برای مشارکت اجتماعی و فعالیت سیاسی با مصائب زیادی روبه رو هستند. در عراق حتی زنان معدودی که در 
جایگاه های مدیریتی و اجرایی قرار دارند، از تعرضات و خشونت مصون نیستند. زنانی که کاندیدا یا نمایندۀ پارلمان 
می شوند، آماج توهین  های جنسیتی قرار دارند. همچنین، در بحث های محوری و مهم مشارکت داده نمی شوند. در 
پارلمان نیز به کمیته های تخصصی که نقشی تعیین کننده در سیاست های کالن دارند و از وزنۀ سیاسی سنگین تری 

برخوردارند، راه نمی یابند. 

در این میان نباید فقدان مهارت های ارتباطی و اقناع و نیز ضعف شبکه های ارتباطی در جامعۀ مدنی زنان را از نظر 
دور داشت. به عالوه، زنانی که نماینده می شوند، بیش از حمایت از مسائل زنان مایل اند از مواضع حزب متبوع خود 
دفاع کنند. خود زنان عراقی نیز به توانمندی خود برای مشارکت در امور سیاسی به عنوان رهبر یا تصمیم ساز، چندان 
باور ندارند. زنان عراقی حتی از برخی حقوق اولیۀ خود نیز ناآگاه اند؛ برای مثال، آن ها رفتارهایی همچون مورد خشونت 
جسمی قرار گرفتن از جانب همسر یا ممانعت همسر برای خروج از منزل را جزء حقوق خود نمی دانند. این یعنی 
مفهوم خشونت علیه زنان در عراق با مفهوم بین المللی آن متفاوت است. دالیل این تفاوت می تواند باورهای فرهنگی 
غلط و رایج، تربیت سنّتی، تصورات نادرست از دین و ناآگاهی مردان و زنان باشد. بنابراین در چنین جامعه ای، رسیدن 

به جایگاه مطلوب اجتماعی و سیاسی برای زنان امری بسیار دشوارتر از کشورهای دیگر است.

عالوه بر این، مطبوعات نیز در عراق از وضع مناسبی برخوردار نیستند. خبرنگاران زن معدودند و نوشتن از مطالب 
مربوط به حقوق بشر و بحث های چالش برانگیز زنان چندان رایج نیست. چنین خبرنگارانی به وفور مورد اهانت و 
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سوء قصد قرار می گیرند. در چنین شرایطی، رسانه های اجتماعی و فضای مجازی که امکان مخفی ماندن هویت را فراهم 
می کنند، امن تر به نظر می رسند؛ هرچند خودِ فضای مجازی هم بستر مناسبی را برای برخی آزارها علیه زنان و دختران 

فراهم آورده است. بر این اساس، کار در رسانه ها نیز برای زنان با دشواری هایی همراه است. 

تا زمانی که عراق تحت حکومت حزب بعث بود، جامعۀ مدنی در عراق وجود نداشت و اگر فعالیتی هم بود، 
زیرمجموعۀ حکومت بود. کمی پس از سقوط صدام، نهادهای اجتماعی کم کم ظاهر شدند. از سال 2003 سازمان های 
متعددی نیز برای حمایت از حقوق زنان و برابری جنسیتی شکل گرفتند، مانند انجمن زنان بغداد. با این حال، نهادهای 
مدنی زنان در عراق بسیار ضعیف و آسیب پذیر هستند و نیاز به حمایت های مالی دارند. از سوی دیگر الزم است 

دولت، قوانین مناسبی را برای حمایت از آن ها در برابر خشونت و آزار و اذیت وضع نماید.

جمع بندی

با حضور ایاالت متحده در عراق و قرارگرفتن آن در برابر فرهنگ عراقی و اسالمی، بسترهای رقابت بر سر قدرت و 
منابع پیچیده تر شده است. ایاالت متحده هیچ تالشی برای تعدیل نظم مردساالر جامعۀ سنّتی عراق نکرد. در سال های 
پس از اشغال، دولت هایی که روی کار آمدند، توان یا اراده ای برای تغییر اوضاع به نفع زنان نداشتند. زنان به نام دین، 
فرهنگ و سنّت از دستیابی به قدرت و حتی برخی حقوق آشکار خود دور نگاه داشته  شدند. ادعای اینکه مداخلۀ 
نظامی به بهبود وضع زنان منجر خواهد شد، حداقل در عراق پاسخ مناسبی نبود و حتی مسائلی همچون جنگ، 
آوارگی، خشونت، ناامنی ناشی از ضعف دولت مرکزی و نیز حضور بیگانگان، بحران انسانی و فقر را به مشکالت 

قبلی آن ها افزود.

ناامنی ناشی از حملۀ نظامی امریکا، دامن زدن به اختالفات فرقه ای و قومی و ادامۀ حضور آن ها در عراق، بدون 
توجه به حقوق بشر، در مجموع، نه تنها وضعیت زنان در عراق را بهبود نبخشید، بلکه بر مصائب آن ها اضافه کرد. با 
این حال، نگاهی که می کوشد زنان را فقط قربانی تصویر کرده و بر ضعف و آسیب پذیری آن ها تأکید می کند، دیگر 
کمک چندانی به بهبود جایگاه اجتماعی و سیاسی آن ها نمی کند؛ هرچند وجودش در مراحل اول ضروری است. پس 
از گذر از این مرحله الزم است به موضوع اصلی توانمندسازی زنان و مشارکت و دسترسی آن ها به قدرت بپردازیم تا 
امکان تحقق صلح پایدار ایجاد شود. مردم عراق، اعم از زن و مرد، به صلحی واقعی و پایدار در کشور خود نیاز دارند 
که این مهم بدون مشارکت مؤثر زنان توانمند در این فرایند، امکان پذیر نخواهد شد؛ چراکه صلح پایدار فقط با رفع 

نابرابری ها و جبران خطاهای گذشته محقق می شود. 

تأسیس نهادهای مرتبط با زنان پیشرفت مهمی به حساب می آیند؛ ولی این در صورتی است که امکانات و اختیارات 
مناسبی در اختیار داشته باشند. برای نمونه، توصیه های ادارۀ توانمندسازی زنان که تنها نهاد متمرکز بر زنان در قوۀ 
مجریه است، الزم االجرا نیستند و این اداره، بودجۀ مناسبی هم ندارد. با استمرار و توسعۀ تغییرات مثبت، اما اندکی 
که ایجاد شده است، می توان سطح تعامالت زنان و دسترسی آن ها به سطوح باالی قدرت را تا حد قابل قبولی ارتقا 
بخشید؛ چراکه با وجود ضعف های موجود در این سیستم، سهمیه بندی عادالنه می تواند گامی برای آغاز کاهش 
تبعیض ها باشد. برای مثال، باید سهمیه هایی که در کرسی های پارلمان به زنان اختصاص یافته است، در حوزه های 
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دیگر از جمله احزاب و کابینۀ دولت ها نیز اعمال گردد. ایجاد نهادهای جدیدی مثل وزارت امور زنان که در سال های 
اخیر زمزمه هایی از تأسیس آن شنیده می شود، اما تاکنون به وجود نیامده اند، می توانند مشکالت موجود را آشکار کرده 
و به کمک خودِ زنان به یافتن راه حل ها اقدام کنند و عالوه بر این، تجربۀ مناسبی برای ورود زنان به سطوح رهبری در 

آینده باشند. 

با وجود تالش های جامعۀ مدنی در عراق، ساختارهای فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر ساختارهای تصمیم گیری 
به قوۀ خود باقی  مانده اند. برخی از گام های ضروری برای نزدیک شدن به رفع نابرابری های و تبعیض عبارت اند 
از: توانمندسازی زنان برای حضور و مشارکت در امور مهم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی؛ افزایش اعتمادبه نفس و 
ظرفیت های بالقوۀ آن ها برای مدیریت و تصمیمات مرتبط با ایجاد و حفظ صلح؛ درنظرگرفتن سهمیه برای زنان در 
احزاب و نیز در کابینه؛ حمایت از فرایندهای اجتماعی و فرهنگی برای ازبین بردن سنّت های نادرست و کلیشه های 
منفی علیه زنان؛ امن ساختن فضای اجتماعی برای مشارکت فعال و مؤثر آن ها؛ برقراری شبکۀ ارتباطی مناسب میان 
زنان عراقی و مشارکت در بحث و تبادل نظر دربارۀ مسائل مهم کشور و نیز استفاده از ظرفیت شبکه های اجتماعی 

برای آگاه سازی و آموزش زنان و دختران.

فعاالن زن عراقی با وجود تمام محدودیت ها، پیشتازان جنبش های هوادار دمکراسی و حقوق بشر هستند. آن ها در 
تالش اند در بستر سازمان های مردم نهاد، حقوق تضعیف شدۀ خود را محقق کنند. چنین نهادهایی می کوشند با کمک به 
زنان آسیب دیده و آموزش آن ها، امکان استقالل مالی و نیز ظرفیت های آن ها را ارتقا بخشند. نمی توان چنین اندیشید 
که زنان فعال عراقی، متأثر از اصول غربی، خواستار حقوق خود هستند؛ بلکه هدف آن ها مقابله با فرهنگ مردساالرانۀ 

خاص کشور خودشان است؛ هرچند آموزه های لیبرالی هم بر افکار آن ها بی تأثیر نبوده است.
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