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  چكيده
» شكننده هاي دولت« اصطالح ،2001سپتامبر  يازدهمهاي تروريستي   از جنگ سرد و حملهپس

 به چگونگي رويارويي با الملل بين ةجامعاي در مباحث امنيتي پيدا كرد و توجه  اهميت فزاينده
 و صلح ساختن بر تأكيد: شد مي ناشي عامل چندين از نگراني اين.  معطوف شدييها دولتچنين 
 كه توسعه و امنيت ارتباط متقابل دارند و اين اصل كه ثبات دولت سترش اين برداشتگ امنيت،
دارد كه در مقابل اشاره هاي ضعيفي  مفهوم دولت شكننده به دولت. در توسعه دارد زيادي تأثير

هاي آنها از مديريت امور داخلي و سياست  پذيرند و حكومت تهديدهاي داخلي و خارجي آسيب
هاي شكننده قرار گرفته و   در گروه دولت2003 از سال  عراق پس،بر اين اساس. اند توانخارجي نا

با استفاده از اين نوشتار . ها همواره در سطح نامطلوبي از ثبات ارزيابي شده است در طول اين سال
 بروز در عراق ةشكنند دولت تأثير هاي شكنندگي دولت و امنيت انساني در پي بررسي شاخص

 بر 2003نقض امنيت انساني در عراق پس از سال . اين كشور است زنان به نسبت منيتيا تهديدهاي
ر حفظ نظم و يكپارچگي سازي و ضعف حكومت عراق د دولت- اثر شكست در روند ملت

 اثر در زنان امنيت اين است كه چگونه اصلي پرسش اساس، اين بر.  آمده استوجود بهاجتماعي 
  .است  شدهروروبه تهديد با عراق دولت شكنندگي و بحران
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 مقدمه

 عراق به دادن شكل براي زني چانه يندافر عراق، در حكومت تغيير و حسين صدام سقوط با
 هده يك از بيش گذشت با فرايند اين. است بوده 2003 از سال پس موضوع ترين مهم جديد،
 هاي دولت فهرست در اينك كه برده است سويي به را عراق ،خارجي و داخلي هاي يدرگير

 گوناگون، هاي جناح و ها جريان مطالبات نشدن برآورده سياسي، ثباتي بي. دارد قرار شكننده
 عمومي خدمات ةارائ در ناتواني ساالر، مردم نهادهاي به دادن شكل در جديد حكومت ناتواني

 هاي ويژگي جمله خارجي، از و داخلي تهديدهاي برابر در از مردم محافظت در ناتواني و
 در دولت شكنندگي كه است اين پژوهش اين استدالل. آيند مي شمار به عراق ةشكنند دولت
 تشديد مذهبي، تندرو هاي جريان گيري شكل المللي، بين و اي منطقه هاي دخالت سبب عراق
 كه است شده محيطي زيست هاي بحران و تروريستي هاي ماقدا مذهبي، - قومي هاي منازعه
 چارچوب اين در. است كرده تهديد كشور را در اين انساني امنيت مختلف هاي شكل به همگي
 پيامد و يندابر يا گونه به شهروندان زيست ةحوز در امنيت عدب آشكارترين عنوان به زنان امنيت
 جنسيتي، هاي خشونت. است زندگي جاري ورام در حاكميت كالن سطوح هاي ريزي برنامه

 مدياناكار و عراق در زنان امنيت نقض آشكار نشانگان جمله از فقر و بردگي تجاوز، آوارگي،
 است، شده زنان ناامني تشديد سبب  آنچه.رود مي شمار بهآنان  امنيت تأمين براي دولت
 اي منطقه و داخلي هاي ريدرگي و داعش به موسوم اسالمي دولت گيري شكل چون هايي بحران
 وفصل حل و مختلف هاي بخش بر قدرت اعمال توانايي در مركزي دولت ضعف. است

 اين تأثير بررسي ،نوشتار اين هدف. است شده ناامني تشديد موجب ها، اختالف آميز مسالمت
 - وصيفي روش اين بررسي ت.است عراق در زنان زندگي بر آن منفي پيامدهاي و شكنندگي

  .تحليلي است
  

  چارچوب نظري
 ةنظري از توان مي زنان امنيت بر آن تأثير و عراق دولت شكنندگي تأثير و علل نظري تبيين براي
 و علل ها نظريه اين. برد بهره فمينيستي امنيت ةنظري و انساني امنيت ةنظري شكننده، هاي دولت

 در حدودي تا توان مي كه اي ونهگ به ،دهند مي توضيح را امنيت و شكنندگي هاي شاخص
. كرد تبيين را عراق در زنان امنيت بر دولت شكنندگي تأثير و علت  آنها، نظري چارچوب

آن دسته از  به وشد  مطرح سرد جنگ از بعد دقيق شكل به شكننده هاي دولت مبحث
 و قتصاديا هاي فروپاشي ها، منازعه ةنتيج  دربيشتر كه داشت اشاره امنيتي جديد تهديدهاي
 آمريكاي و فريقاآ كشورهاي آسيا، اجتماعي هاي اليه در ها دولت ةخورد شكست هاي سياست
 شكننده دولت از مشخصي المللي بين تعريف .(Nuruzzaman, 2008:2) آمده بودند وجود به التين
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 در وريضر هاي اقدام براي دولت يك بنيادي ضعف را آن الملليبين هاي سازمان. ندارد وجود
 معمولطور  به شكننده هاي دولت. دانند مي انتظارهاي آنان و شهروندان اساسي نيازهاي زمينة
 و اساسي خدمات كردن فراهم يا عدالت و قانون كاركرد از حفاظت امنيت، تأمين به قادر

 ةتوسع و همكاري سازمان اساس، اين بر. نيستند شهروندانشان براي شغلي هاي فرصت
 انتظارهاي برآوردن در ناتواني«: كند مي تعريف گونه اين را شكننده دولت هوممف 1اقتصادي
 »سياسي فرايندهاي رساندن انجام به توانايي و مطالبات آنها در تغييرها مديريت و شهروندان

(OECD, 2008). كند مي تعريف گونه اين را شكننده هاي دولتنيز  2المللي بين ةتوسع سازمان :
 بيشتر براي را اساسي هاياقدام خواهند نمي يا توانند نمي كه هايي لتدو از دسته آن«

  .(DFID, 2005)  »كنند فراهم فقرا جمله از شهروندانشان
 ترين مهم كه در همان حال دولت دهد، مي نشان شكننده هاي دولت ةتجرب كه گونه همان
 و آيد مي شمار به نيز انساني امنيت تهديد منبع ترين مهم مواردي در است، امنيت تأمين سازوكار

 يزدان( است ناامني نهايت در و قدرت و رقابت موضوع و منازعه محل نيز جوامع از برخي در
به آن  و نيستند حساس انساني امنيت مورد در تنها نه شكننده هاي دولت. )56- 57: 1390 فام،

 سرزميني قلمرو در امنيت ريبرقرا براي الزم ترتيبات و نهادها ايجاد از بلكه كنند، نمي توجهي
 و سياسي ثباتي بي از توانند نمي و ندا ناتوان خود ةفيوظ انجام از آنها. اند ناتوان خود

 مناسب ةتوسع براي الزم بسترهاي ايجاد جهت و در جلوگيري آميز خشونت هاي درگيري
 كميتحا اعمال بحران با دولت كه مناطقي در انغيرنظامي به حمله. كنند اقدام كشور
بررسي وضعيت امنيت انساني در  .(Kreutz, 2005: 178) است ديگر مناطق از بيشتر روست، هروب

. است انساني امنيت بر گوناگون هاي شيوه ها به دولت  شكننده گوياي تأثير اين انواع دولت
چهار معيار كالن كه براي امنيت انساني . هاي متعددي وجود دارد براي امنيت انساني شاخص

رهايي از نياز، رهايي از ترس، رهايي از مخاطرات و برخورداري از : رح شده عبارت است ازط
  :هاي زير ارزيابي كرد توان با توجه به شاخص يك از معيارها را ميهر . آزادي

ومير يا   فقر در جامعه، ميزان تحصيالت، ميزان مرگاقتصادي، ميزان كاهشتوسعة ميزان 
هاي مطبوعاتي و  هاي سياسي، ميزان آزادي شونت سياسي، شمار زندانياميد به زندگي، ميزان خ

براي بررسي امنيت زنان در اين، وجود   با .(Brauch, 2005: 80) ميزان مخاطرات و بالياي طبيعي
هاي انتقادي در  يكي از نظريه. هاي امنيت انساني اتكا كرد توان تنها به شاخص ها نمي اين دولت

 ،انساني امنيت مباحث معتقد است در كه است امنيت فمينيستي ةنظري ،امنيت ةحوز
 خشونت به امنيت انساني يها شاخص .است لحاظ نشده چندان محور جنسيت يها خشونت

                                                            
1. The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) 
2. Department for International Development (DFID) 
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 منابع و ها گيري تصميم در جنسيتي نابرابري منابع، تخصيص در جنسيتي نابرابري زنان، عليه
 قرار تأثير تحت مردان از بيشتر را زنان هك اي بالقوه خطرهاي و زنان انساني حقوق قدرت،

 زنان امنيت كلي طور به فمينيستي امنيت معتقدند كه ةنظريطرفداران . دارد اندكي توجه دهد، مي
 دولت يك شكنندگي منفي تأثير بيشترين كه درحالي؛ ندارد امنيت هاي نظريه در مهمي جايگاه

 از را تأثير بيشترين ها گروه اين. است انكودك و زنان همچون جامعه پذير آسيب هاي گروه بر
 امنيت تهديد ،درآمد دادن دست از تحقير، سوءاستفاده، استثمار، خشونت، خطر افزايش نظر

  .كنند مي تجربه سوءتغذيه و فقر شخصي،
 هاي نابرابري و جنسيتي مراتب هلسلس دليل بهنسبت به مردان   زنان، شكنندهيها دولتدر 
توانايي  ،كمتر قانوني حقوق دليل بهآنها  .كنند مي تجربه را انساني ناامني تيمتفاو ةشيوبه  شديد
 ةبرنام هاي با توجه به گزارش. دارند خود امنيتي نيازهاي اساسبر تأمين و عمل براي كمتري
 فردي، از ناامني. نيست مردان همانند زنان با رفتار و امنيت اي جامعه هيچ در متحد ملل ةتوسع

 .شود مي سوءاستفاده از آنانهمواره  جنسيتشان دليل به و كند مي تعقيب را زنان رگم تا كودكي
 امنيت سالمت، امنيت غذايي، امنيت اقتصادي، همچون امنيتزنان در ابعاد مختلف امنيت 

 مهم هاي نابرابري نيز و جسمي احساسي، فيزيكي، هاي تفاوت دليل به فرديامنيت  و سياسي
 .گيرند مي قرار تأثير تحت يا ژهيو شكل به تماعياج و اقتصادي سياسي،

  
  هاي شكننده امنيت زنان در دولت تهديدهاي پيش روي .1جدول 

خشونت ساختاري   خشونت مستقيم  
  )غيرمستقيم(

  
 ةيافت غيرسازمانهاي  خشونت

  خرد فردي در سطح

اعمال خشونت از طرف 
اعضاي خانواده يا شريك زندگي 

هاي  بهمچون تجاوز به عنف، آسي
جسمي، آزار احساسي و فحاشي، 

 با ههاي ناموسي، مواجه قتل
هاي مسري جنسي مانند  بيماري

هاي نظامي يا  ايدز در طول منازعه
آن، شكنجه و آزار مداوم و  از بعد
  ... رواني و فيزيكييها بيآس

افتادن سالمت زنان  به مخاطره
دليل نبود منابع روزمره، تأثير  به

كيفيت هاي محيطي بر  آسيب
 زندگي و طول عمر، ازدواج

مشكالت ازدواج بعد از اجباري، 
دليل بدنامي و شرم، شوك  به جنگ

عاطفي و رواني ناشي از فشارها و 
هاي بارداري و زايمان، نبود  تنش

هاي اقتصادي، رواج  فرصت
گري براي بقا و فراهم كردن  روسپي

  .غذاي كودكان
يافته  هاي سازمان خشونت

  وح كالناجتماعي در سط
هاي  خشونت از سوي گروه
هاي  نظامي يا ديگر گروه

يافته مانند قتل، صدمات  سازمان

سازي و در حاشيه قرار  محروم
 صلح و يگوها گفتدادن زنان در 

هاي بعد از جنگ، نداشتن  توافق
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ربايي، تجاوز  جسمي، آدم
درپي با خطر  يافته و پي سازمان

هاي مسري جنسي،  باالي بيماري
هاي  جنين اجباري، شكنجه  سقط

نيروهاي  توسطربايي  جنسي، آدم
در حال جنگ، بردگي جنسي، 

اني و فيزيكي، هاي رو ضربه
  ...خريدوفروش جنسي و

گيري در سيستم  قدرت تصميم
اقتصادي و سياسي، ناتواني و نبود 

مشاركت در انتخابات و  قدرت
عمومي، نبود عدالت  ةعرص

جنسيتي، نبود دسترسي به 
ي مهارتي، تحصيلي، ها آموزش
 بهداشتي و ةاوليهاي  مراقبت

  ... خدمات سالمت
Source: (Mckay, 2004: 160-161), at: http://www.gmu.edu/programs/icar/hsp/McKay.htm. 
(Accessed on: Aug. 27, 2015) 

  
  جديد عراق گيري شكل و 2003 از پس عراق سياسي تحوالت

 كرد و اعالم را تروريسم عليه بوش جنگ دولت آمريكا، به سپتامبر يازدهم يها حمله از پس
 هفته سه مدت در. كرد آغاز را عراق آزادي عمليات انگليس همراه به ،2003 مارس نوزدهمدر 

نيروهاي آمريكايي در  فتصر به شد و بغداد تسليم عراق فروپاشيد، ارتش حسين صدام رژيم
اين كشور تشكيل  ةادار براي 1موقت عراق ائتالف  سپس حكومت.(Hunt, 2005: 105-106)آمد 

 ائتالف حكومت موقت تأسيس. كرد انتخاب اين ائتالف رهبر عنوان به را برمرشد و آمريكا پل 

 شوراي ضوع 25 كه توسط گرفت انجام مجريه و قضاييه مقننه، ةقو سه كردن اجرايي براي
 در اي فرقه و نژادي هاي جمعيت از بازتاب تركيبي شورا اين. شد مي داده پوشش حكومتي
 اكثريت از كشور اين حكومتي ةبدن در شيعيان عراق تاريخ در بار نخستين براي. عراق بود
 درصد 20 برابر صورت به كدام هر توانستند يم سني هاي عرب و شدند، كردها برخوردار

 Fattah) داشتند نماينده مسيحيت ةجامع و ها تركمن مانند هايي اقليت و باشند داشته را ها كرسي

and Caso, 2009: 250( .  

. دانست كشور اين در سازي دولت آغازين نقطة توان را مي عراق در برمر اساسي هاي اقدام
 هاي مقام ركناريب و بعث امنيتي، حزب هاي دادگاه ارتش، دفاع، وزارت امنيتي، نهادهاي انحالل

برابر با اصل اول قانون اساسي عراق،  .)70: 1389 آيتي،( بود جمله آن از حزبي مختلف هاي رده
نظام حكومتي اين كشور جمهوري، فدرالي، دموكراتيك و تكثرگراست و قدرت ميان حكومت 

: 1388نيا،  جعفري(  تقسيم شده است) جنوبي– شمالي –مركزي (اي  هاي منطقه فدرال و دولت
 براي تشكيل اولين مجلس دائمي عراق انتخابات برگزار شد و بدين 2005در دسامبر . )130

 .ترتيب اولين مجلس منتخب مردم عراق شكل گرفت

  
                                                            

1. The Coalition Provisional Authority (CPA) 
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  آن كنندة تسريع هاي شكنندگي دولت در عراق جديد و بحران
 جيهيتو ظاهر به اين كشور ساخت. است »خورده شكست دولت «يك اي از نمونه عراق تاريخ

 عراق اشغال .)202: 1386 اليس،( است گرفته ناديده را ملي و قومي مالحظات اما داشته جغرافيايي
كه جايگاه اين  طوري  بهشد؛منجر  اي سابقه بي سياسي و اجتماعي فروپاشي  به2003 سال در

هم  تهاجم آمريكا ديكتاتوري صدام را در. كشورهاي شكننده قرار داد ةجملكشور را در 
ها درگيري داخلي  و مقتدر شكست خورد و سالمد اكارست، اما در استقرار ثبات و دولت شك

 سقوط از ناشي سياسي قدرت خأل. (Cordesman, 2014:4) و تلفات انساني را در پي داشت
كه  خسارتي و مردم، زيان سياسي مطالبات از برساخته هاي خشونت و ومرج هرج صدام، رژيم
 وارد كشور اين اقتصاد و اساسي خدمات زيرساختارهاي بر ميتحر دهه يك از بيش پي در

 حساس نيز و عراق ةادار در ائتالف نيروهاي كم حكومت موقت، آمادگي يها اشتباهبود،  آمده
 داويشا،( هاي امنيتي شد ساز شروع بحران زمينه اجتماعي و فرهنگي لئمسا از برخي به آنها نبودن
ها، دولت عراق در تأمين نيازهاي اساسي مردم و حفظ  ن بحراناي ةنتيجدر . )279- 280: 1386

 ئةهاي فيزيكي و ارا امنيت انساني در برابر تهديدهاي داخلي و خارجي و تثبيت زيرساخت
  .رو شدروبهمشكل خدمات عمومي ضروري با 

 بنياد مركز هاي شاخص از عراق در شكنندگي وضعيت بررسي منظور بهدر اين نوشتار  
 دوازده و سياسي و اجتماعي اقتصادي، اصلي شاخص سه براساس كه شود مي تفادهاس 1صلح

 و مهاجرت جو، انتقام هاي گروه خشونت آوارگان، جمعيتي، فشارهاي ةزيرمجموع شاخص
 بشر، حقوق عمومي، خدمات دولت، مشروعيت اقتصادي، افول نامتوازن، ةتوسع مغزها، فرار

 براساس .شود مي بررسي خارجي ةمداخل و نخبگان يبند جناح خودگردان، نظامي نيروهاي
بانك جهاني از وضعيت كشورها، دولت عراق  ةساالنهاي  بندي و رتبه هاي بنياد صلح گزارش

، در 2 رتبة 2007ترتيب در سال  به اين دولت 10با توجه به جدول . در وضعيت مناسبي نيست
هاي  دولترا در ميان  11 ةرتب 2015 و در سال 9 ةرتب 2012، در سال 7 ةرتب 2010سال 
در ادامه . هاي پايدار و جدي است ثباتي و ضعف  و دچار بي(FFP, 2015)جهان داشته  ةشكنند

 :پردازيم به بررسي وضعيت سه شاخص اصلي شكنندگي در عراق مي

  
 اقتصادي هاي شاخص. 1

هاي  صادي دولتاقتصادي نامتوازن و فقر و افول اقتصادي دو معيار سنجش شاخص اقت ةتوسع
درآمد طبقات باال و نسبت : توان به موارد زير اشاره كرد كه از جمله مصاديق آنها مي اند شكننده

نشين،  حاشيه جمعيت شمارخدمات شهري،  برابر در روستايي خدمات پايين جامعه، پراكندگي

                                                            
1. The Fund for Peace 
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 توليد ةسرانتورم،  خريد، قدرت برآمدگي جوانان، بيكاري، حكومت، بدهي اقتصاد، كسري
 ةحوزچالش اصلي دولت عراق در  .(FFP,2015) داخلي ناخالص توليد رشد داخلي و ناخالص

جنگ، ناامني ناشي از منازعات  ةنتيجهاي اقتصادي اين كشور در  اقتصادي، تخريب زيرساخت
ضعف قوانين و مقررات بازرگاني و ناامني . استمرار خشونت پس از جنگ استداخلي و 

گذاري در عراق كاهش  تجارت و سرمايه ةتوسعايگان اين كشور را براي داخلي، تمايل همس
 اقتصادي عراق ت مشكالي از وابستگي زياد به منابع نفتي يك.(Blanchard, 2008: 3)داده است 

براساس . دارد ي جهانكشورهاميان در   بسيار بدي يگاهجااين كشور  نيزفساد  ةدر زمين. است
 از نظر شاخص فساد اداري و مالي، 2013در سال المللي، عراق  گزارش سازمان شفافيت بين

  قرار داشت171 ةرتبدر خواري  ، قاچاق نفت و رشوهييشو برداري، پول ميزان اختالس، كاله
(Transparency International, 2013).  درآمدهاي نفتي عراق در افزايشبا وجود در واقع 

 مشكالت فراواني  و فساد گسترده،مديريتي هاي دليل ضعف به هنوز 2013 تا 2003هاي  سال
وكار يكي از  ميزان سهولت شروع كسب . وجود داردها يرساختدر خصوص بازسازي ز

بانك جهاني، . شود كشور محسوب مي هربررسي سطح ثبات و امنيت هاي مهم در  شاخص
 در سال  و146 ةرتب در 2014وكار و وضعيت اشتغال در سال  عراق را از نظر شاخص كسب

  .(World Bank, 2015) جهان قرار داده است  كشور185 در ميان 156 ةرتب در 2015

  
توليد سرانة ساليانه از درآمد نفت و سرانة فارس از نظر   يجخلحوزة كشورهاي مقايسة  .2جدول 

  ناخالص داخلي
  توليد ناخالص داخلي ةسران  از درآمد نفت ه ساليانةسران  فارس كشورهاي خليج

   دالر71،000   دالر25،362  يتكو
   دالر143،400   دالر36،012  قطر

   دالر64،500  دالر 9،435  عربي ةمتحدامارات 
   دالر14،400   دالر2،682  عراق

  52،500  7،900  عربستان سعودي
Source: http://www.ciaonet.org/attachments/27936/uploads?1440373721. (accessed on: 

21.5.15) 
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 جهان كشور 142 بندي رتبه  در2014در سال ١لگاتوم رفاه جهاني شاخص  گزارشبراساس
قرار ) 142 تا 113 يها رتبه(پايين  ةرد كشور 30 در گروه 128 رتبةعراق با  رفاه، شاخص در

 قرار رفاه جهاني شاخص 130 رتبة در 2013 سال در و 131 رتبة در 2012 سال در عراق .دارد
 كارآفريني شاخص در ،109 رتبة اقتصاد شاخص در 2014 زارش سالگ  اين كشور در.داشت

 ،110 رتبة آموزش شاخص در ،133 رتبة جامعه ةادار ةشيو شاخص در ،125 رتبة فرصت و
 شخصي هاي آزادي شاخص در ،134 رتبة امنيت شاخص در ،116 رتبة بهداشت شاخص در

 .(Legatum Institute, 2014) آورد دست به را 91 رتبة اجتماعي ةسرماي شاخص در و 140 رتبة

  
 هاي اجتماعي شاخص. 2

جو، مهاجرت انساني  هاي انتقام ، خشونت گروه شديدخانماني  و بيفشارهاي جمعيتي، آوارگان
 شكننده محسوب هاي بررسي در دولت هاي اجتماعي مورد و فرار مغزها از جمله شاخص

هاي  هاي شكننده از نظر شاخص ه دولتعراق با قرار داشتن در گرو. (FFP,2015) شوند مي
دليل درگير بودن در منازعات  به 2003 قرار دارد و بعد از سال يا دهيچيپاجتماعي در وضعيت 

بهبود شرايط زندگي شهروندانش پيشرفت چنداني نداشته  ةزميناي در  هاي قومي و فرقه و تنش
  بوده است131ي ملل متحد انسان ةتوسع از نظر شاخص 2013 اين كشور در سال رتبة. است

(Human Development Report, 2013). دولت در فراهم كردن خدمات متناسب با مدي اناكار
 به سرخوردگي تعداد زيادي از زنان و مردان جوان در يافتن شغل، مسكن و ،رشد جمعيت

 در عراق دولت توانايي و ين عملكردهمچن.  (Cordesman, 2015: 8) شود ميمنجر ازدواج 
 و فشارها كاهش شهروندان، به عمومي خدماتعرضة  اقتدار، عمالا در گذشته يها سال

 جمعيت، شدن خانمان بي. است بوده ضعيف اجتماعي حوادث و طبيعي بالياي خطر از كاستن
 و خانماني بي ناشي از هاي پناهندگان و بيماري ةسران آوارگان،، عمومي خدمات بر فشار

 امنيتي تهديدهاي به كه اند عراق شكننده دولت در اجتماعي هاي جمله شاخص آوارگي از
  . اند شدهمنجر  كشور اين در جدي

  
  امنيتي و سياسي هاي شاخص. 3

هاي عميق جناحي و  هاي امنيتي بزرگ، شكاف رهبران سياسي و نظامي عراق با چالش

                                                            
 رفاه كشورها بر اساس عوامل زاني مةسي و مقايابي ارزي تاكنون برا2009از سال ) Legatum( لگاتوم  ي پژوهشةؤسسم. 1

 مؤسسه، كشورها را در نيا. پردازد ي كشور جهان م142 يبند  به رتبهي زندگتيفي و كي مانند ثروت، رشد اقتصاديگوناگون
 و ي شخصيها ي آزادش،ي و آساتي آموزش، بهداشت، امنمت، و فرصت، حكويني اقتصاد، كارآفريخص اصلهشت شا

 .كند ي مي بررسي اجتماعةيسرما
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براي ساختن يك دولت عراق در تالش . رو هستند اي از مشكالت مرتبط به هم روبه زنجيره
 ؛ خورده استشكستدولت ملي سياسي و متحد كردن شيعه و سني و عرب و كرد 

كردها به جداسازي راه  كنند و ها احساس بيگانگي بيشتري مي ها سني كه در اين سال طوري به
 عراق در اجتماعي متفاوت گروه سه  وجود.(Cordesman, 2014:1) اند خود بيشتر ترغيب شده

 نوعي پديداري موجب اقتصادي، امكانات تنوع و متفاوت هاي قوميت گوناگون، هاي زبان با
 و خانوادگي محلي، قومي، سطوح به آن هاي وفاداري كه است شده پيشامدرن سياسي فرهنگ
 در. دارد قرار خود سطوح ترين نازل در گروهي بين و قومي بين اعتماد و است محدود اي قبيله
 كسب براي يكديگر با كه است اقوام و عشاير از اي مجموعه ةمنزل به كشور چارچوب، اين

 عنوان به را مركزي دولت ،حال عين در و كنند مي ستيزه و رقابت ،ثروت و امنيت قدرت،
 شود مي سبب ويژگي اين .)72: 1386 القلم، سريع( شناسند نمي رسميت به قانوني و عادل مرجعي
 ةعرص در قوميتي تعادل گونه هر و باشد نداشته معنا عراق، به دولت – ملت مفهوم اطالق
 هاي شاخص جمله از اساس اين  بر.)214: 1390 پورسعيد،( باشد شكننده و موقتي عراق، سياسي
 مشروعيت ميزان: كرد اشاره زير موارد به توان مي عراق ةشكنند دولت در امنيتي و سياسي
 نيروهاي و چريكي هاي ارتش وجود قانون، حاكميت و بشر حقوق عمومي، خدمات دولت،
  .خارجي ةمداخل و خودگردان مسلح

 برآوردن در كه هايي دولت. دانند مي دولت ضعيف مشروعيت را شكنندگي اصلي ويژگي
 و خورند مي شكست دولت ظرفيت و اجتماعي انتظارهاي ميان تعادل ايجاد و اساسي نيازهاي

 منسجم اجتماعي قرارداد ساختن و جامعه و دولت ميان دوسويه روابط ايجاد درطور معمول  به
، در ثبات سياسي و 178 رتبةپذيري  اين كشور در شاخص مسئوليت. كنند مي عمل ضعيف

، در كيفيت 205 رتبة، در كيفيت حاكميت قانون 182 رتبةيي دولت ا، در كار201 رتبةخشونت 
 ,World Bank) است  را داشته193 رتبةكنترل فساد  ةزمينو در  189 رتبةمقررات حكومتي 

دولت در تأمين  هروضعيت حقوق بشر از جمله مصاديق مهم موفقيت يا شكست  .(2013
در  نابرابر شكلي به يا شود نقض بشر حقوق كه زمانيتا . شود امنيت شهروندان محسوب مي

فام،  يزدان(خورده است   شكست- نهايي عنوان يك هدف  به-پذيري  مسئوليت در ، دولتآيد نظر
 3/107 شكنندگية نمر با را عراق 2010 سال در صلح بنياد و جهاني بانك هاي داده. )257: 1390
 شكنندگي در عراق رتبة آن براساس كه داده است قرار شكننده بسيار كشور 14 ميان در 120 از
حقوق بشر از جمله گستردة  شاهد نقض ها سالاين در  .بوده است 12 بشر حقوق در و 7

عادالنه، و دادرسي محاكمه نبود ، جويانه انتقام هاي خودسرانه، كشتار، بازداشتناپديد شدن
در جدول زير . (HRC, 2015) ايم  بودهخدمات عمومي ةارائ ضعف در و  دولت نبودنپاسخگو

  . آمده است2013 تا 2003ي ها ساليرنظامي در عراق از غتلفات  شمار
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 در انساني ها و تلفات ها و زخمي ع تعداد كشتهسي، مجمو .بي .براساس برآورد سازمان آي

حدود  2013 سال پايان تا 2003 سال از گذاري بمب و مسلحانه حمالت اثر در عراق،
 نفر 4،804، )غيرنظامي و نظامي( عراقي نفر 179،240 ميزان اين از كه است بوده نفر 184،512

 اند بوده المللي ينب پيمانكاران نفر از 468 و المللي بين نظامي نيروهاي از
(www.iraqbodycount.org, 2014). عراق از نظر شاخص جهاني حقوق 2014 همچنين در سال 

اي و نبود حمايت از كارگران در ميان  بشر همچون نبود آزادي بيان، منازعات قومي و فرقه
   .(reliefweb.int, 2014)  را داشت7 رتبةكشورهاي با ريسك باالي نقض حقوق بشر 

 ،هاي سياسي و امنيتي عراق به آن اشاره كرد جمله موارد مهمي كه بايد در شاخصاز 
 شدن ارتش و نيروهاي يا فرقه.  مسلح خودگردان استهاي چريكي و نيروهاي وجود ارتش

 سياسي و يها  تشديد اختالفسايه وامنيتي عراق به افزايش تهديدهاي نظامي كشورهاي هم
 مخاطره بنيادهاي ساختاري دولت عراق را به ده است ومنجر شاحزاب سياسي ميان فساد 
 1اسالمي عراق و شام دولت در اين ميان القاعده و ظهور. (Ahram, 2015: 21) ه استانداخت

سال  از بعد عراق امنيتي هاي بحران در تأثيرگذار هاي گروه ترين مهم از يكي عنوان به) داعش(
واقع   در.است داشته مهمي تأثير دولت شكنندگي تشديد و عراق ثباتي بي و ناامني در 2003

ثبات و خشن عراق، نبود فرايندهاي مشاركتي فراگير و نبود حفاظت از حقوق  شرايط بي
اي، راه را براي داعش و ديگر  هاي منطقه  آشوبةسياسي، مدني، اقتصادي و اجتماعي در ميان

هاي  لي سني و سركوببرداري از سرخوردگي قبايل مح هاي تندرو براي بهره گروه
اين جنبش تركيبي از اعراب سني ناراضي، بقاياي . (HRC, 2015)  كردآميز هموار  خشونت

 هاي تندرو و القاعده عراق بود ويژه افسران بعثي، برخي قبايل عراق، گروه حكومت پيشين به
   .)215: 1390پورسعيد، (

 مناطقي از عراق و سوريه 2013نيروهاي تحت رهبري دولت اسالمي عراق و شام در سال 
فرات در عراق  ةرودخان به سمت تكريت و 2014در سال آنان . ندرا به تسخير خود درآورد

 Blanchard and) ند و موصل را كه از شهرهاي بزرگ عراق است تصرف كرددهپيشروي كر

others, 2015: 2( . كه به آوارگي  دافتادست داعش  به، شهر فلوجه در استان انبار 2014 ةژانويدر
 و پايگاه 2 در زندان بادوش2014داعش در سال . شدمنجر  غيرنظامي 500،000داخلي 
اوت همين سال  در عام پرداخت و شهر آمرلي در استان دياله را محاصره كرد و  به قتل3اسپايكر
هاي نينوا را تصرف كرد و به نقض جدي حقوق بشر   از سنجار، تلعفر و دشتهايي بخش

هاي قومي و مذهبي از دشت  جمعي ايزديان، مسيحيان و ساير گروه  كه به خروج دستهپرداخت
                                                            

1. ISIL 
2. Badoush 
3. Speicher 
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جايي بيش از يك ميليون و پانصد هزار نفر  هجاب سببعمليات موصل و سنجار . شدمنجر نينوا 
 و داخلي تعهدات ةعرص عراق در دولت شده در كنار شكستهاي ياد بحران(HRC, 2015).  شد
 به ا آشكارفراهم كرد و عراقرا داخلي  در امور خارجي خالت بازيگراند ةزمين ،المللي بين
 . شد تبديل اي منطقه هاي قدرت رقابـت و نفـوذ ةحوز

  
  زنان امنيت و عراقشكنندة  دولت

 توان نمي را مداوم در عراق هاي درگيري و داخلي جنگ از تحت تأثير قرار گرفتن زندگي زنان
در عراق موقعيت و  2003 سال آغاز جنگ با .كرد بررسي كشور اين در داده ة رخفاجع از جدا

 اشغال پي در. )Ahmed, 2010:157- 159( دگرگون شد چشمگيري شكل به جامعه در زنان امنيت
 شد نابود عراق قضايي سو سيستم از يك. گرفتند قرار هجوم مورد سو دو از عراق ،زنان عراق

 ديگر سوي از ساخت و محروم قانوني ايه حمايت از را كشور اين زنان امر همين و
 و جنسي تجاوز انسان، قاچاق شد كه مسائلي همچون تر گسترده عمومي فضاي در ها خشونت
عراق بعد از سرنگوني  ةجامع واقع، در. )Zangana, 2014: 1( را در پي داشت قتل زنان و كشتار

روز  روهاي خارجي روزبهدليل درگير شدن در منازعات داخلي و حضور و دخالت ني صدام به
هاي ناشي از  زندگي و ناامني ةاوليثباتي و محروميت از امكانات  شاهد خشونت، بي

براساس  دولت شكنندگي در ادامه به پيامدهاي. هاي تروريستي بود گذاري و حمله بمب
 :پردازيم  تاكنون مي2003زنان از سال  هاي امنيت شاخص

 
  بهداشت و سالمت) الف

مشكالت بهداشتي به كيفيت . رود شمار مي به اساسي در موقعيت كلي زنان ي عاملبهداشت
توان  مي. زند ميطور جدي آسيب  شان به زندگي و توانايي زنان براي مراقبت از خود و خانواده

ومير  اند از مرگ هاي گوناگون اندازه گرفت كه عبارت ميزان بهداشت و رفاه زنان را با شاخص
ومير ناشي از سرطان ريه و سرطان سينه يا حوادث ديگر، ابتال  ي، نرخ مرگناشي از بيماري قلب

ها در كشوري  اين شاخص. )68: 1385كواليي و حافظيان، ( به ديابت، ايدز و مرگ ناشي از خودكشي
 هاي پس عراق در سالجامعة . بي قرار ندارندشكننده همچون عراق در وضعيت مناسبا دولت 

 و رعب فضاي سالم، آشاميدني آب كمبود پزشكي، و بهداشتي سيستم از اشغال شاهد فروپاشي
 :Zangana, 2014( بسيار زياد است همچنان عراقي مادران ومير مرگشمار . بود نااميدي و ترس

 كودكان از بسياري ابتالي در شده غني اورانيوم حاوي هاي سالح از استفاده پيامدهاي و آثار .)1
 افزايش به توجه با«. است ملموس ناقص نوزادان تولد و سرطان انواع به عراقي نوزادان و

 خواهد نمي مادري هيچ االنبار، استان در معلول و مانده عقب الخلقه، ناقص نوزادان انگيز حيرت
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 از هاآمريكايي ةگسترد ةاستفاد آن اصلي علت. شود خطري چنين پذيراي شدن دار بچه با
  .(Zangana, 2014: 26) »است فلوجه به حمله طي در 2004 نوامبر در فسفري هاي بمب

  
  زنان اقتصادي  وضعيت)ب

كه در  اند كساني  زنان اولين.روست روبها چالش جدي ايجاد شغل ب زيادعراق با رشد جمعيتي 
 2003جنگ داخلي از بعد از سال . دهند  شغلشان را از دست مي، اقتصادييثبات اين شرايط بي

ل براي افراد در ضروري ايجاد شغ ةبودجرو   و ازاينفاعي شدهاي د ب افزايش بودجهموج
 در منازعات . استشدهزنان براي حفظ شغلشان كمتر فرصت  و در نتيجه جامعه كاهش يافت

 بزرگسال زنان يروم  مرگبه نسبت جوان مردان يروم  مرگاز اي يندهفزا و گسترده سطح به عراق
 را خود فرزندان ييتنها  بهبسياري از زنان عنيي (World Bank, 2011: 119) است شده منجر
 ,Human Rights Watch)قرار دارند  خشن و مالي سخت شرايط در اغلب و كنند ي مبزرگ

 درصد مردان در 27كه حدود   درحالي2014 براساس آمار بانك جهاني در سال .(549 :2013
 بخش شاغالن كل  و از درصد اعالم شده است76آمار بيكاري زنان حدود  ،عراق بيكارند

  .)World Bank, 2014( دهند مي تشكيل زنان را درصد 2 تنها خصوصي
 عراق در تحصيلي هاي شكاف وجود ةدهند نشان تحصيل آماربارة در يونيسف يها گزارش

 زنان براي و درصد 7/92 مردان براي مقدماتي تحصيل نرخ 2012 تا 2008 هاي سال در. است
 از سال 24 تا 15 سني گروه در مردان نوشتن و خواندن سواد رخن همچنين. بود درصد 87
 ,UNICEF( )درصد 5/80 با مقايسه در درصد 1/84( بود بيشتر سني گروه همين در زنان

Statistics, 2013(.  ميان شغلي هاي فرصت در نابرابري  و جنسيتيشكاف ةدهند نشان 3جدول 
  .است عراق در مردان و زنان

 
  2009 نابرابري جنسيتي در عراق در سال شاخص. 3 جدول

 مرد زن ها شاخص

 71 15 ) سال64 تا 15از جمعيت زنان بين درصد (نرخ مشاركت نيروي كار زنان 

 86 70  سال به باال15نرخ سواد زنان 

 73 54 )از گرو سني مرتبطدرصد  (ابتدايي زنان اتمام تحصيالتنرخ 

  84 اننام ابتدايي دختران به پسر ثبتنسبت 

  75  تكميلي زنان نسبت به مرداننام تحصيالت ثبتنسبت 

 از كل درصد (غيراقتصاديسهيم كردن زنان در استخدام بخش 
 ) غير كشاورزيهاي استخدامي

12  

Source: data.worldbank.org/sites/default/files/wdi-2012-ebook.pdf. (Accessed on: October 12, 
2015) 
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  وارگيمهاجرت و آ) پ
 آن از  در جنگ و پسپذيرترين اقشار   آسيباززنان عراق،  ةشكنندتوان گفت در دولت  مي
 آوارگي براي .هايشان بوده است  براي آنان بسيار فراتر از دست دادن خانهرنج آوارگي .اند بوده

ي از دست دادن مكان زندگي و محيط مجاور و همسايگان، نبود خدمات تحصيلي اآنان به معن
نبود هر كدام از اين . و ساختن هويت جديد است خانوادگيروابط امن  نبود بهداشتي، و

منجر هاي پس از استرس  آنها در سطح بااليي به افسردگي، هراس و اختالل ةهمشرايط يا 
 زندگي اسفباري شرايط در عراق در زن آواره ها ميليون اكنون. (UNHCR, 2008) شود مي
 ورودالدين و نينوا شاهد  اطق عراق همچون بغداد، اربيل، كربال، صالحو بسياري از منكنند  مي

 ديگر و خشونت برابر در حمايت همچون نبود مشـكالتي بـا آواره زنان .اند هزاران آواره بوده
 دسترسـي كـار، يافتن در ناتواني تبعيض، خصـومت و سـرخوردگي، سوءاستفاده، اشكال

 هاي مراقبت بـه نداشتن دسترسي روزمره، زندگي روريو ض هاولي كاالهاي بـه نداشـتن
 .)181: 1383مرتوس، ( رو هستند خـدمات در كشور خود يا مناطق ميزبان روبه ديگـر و بهداشـتي

  
  فيزيكي و رواني هاي خشونت) ت

شود كه  خشونت و آزار و اذيت جسمي و روحي موجب مشكالت فراوان فيزيكي و رواني مي
هاي التهابي،  ها، بيماري ديدگي هاي مقاربتي، آسيب اي جسمي آن به بيماريتوان از پيامده مي

هاي زنان، ناتواني جزئي يا دائم،  جنين، مسائل مربوط به بيماري هاي ناخواسته، سقط بارداري
 و از پيامدهاي رواني آن به استرس ناشي از شوك روحي پس از حادثه، ،خودكشي و قتل

امني، ننگ اجتماعي، محروميت از ازدواج، طالق، طرد افسردگي، اضطراب، احساس نا
 زندگي بر عراق داخلي ناامن فضاي. (World Bank, 2013: 18)  كردخانوادگي و اجتماعي اشاره 

 هم و) فيزيكي (مستقيم شكل به هم ،گيرند ي مقرار خشونت مورد كه شهروندانيعنوان   بهزنان
 و زندگي حق گذاشته و يرتأث) ندا خانهآور   نانكه مردان يا فرزندان شدن كشته (يرمستقيمغ

 و آن زنـان از هاي اشغال و بعد در سال . استمواجه كرده تهديدبا  را آنان فيزيكي امنيت
 خانواده، پذيرشنبود  همچون مشكالتي با شوند، مي اذيت و ها آزار خيابان در كه دخترانـي

 زنان از بعضي. شوند كشته مي ناموسي هاي قتل ـراث بـر يـا شـده رو روبه شـدن منزوي يا طرد

 بدنامي و ناموسي هاي قتل موجب مبادا  تاكنند گزارش را جنسي خشونت ترسند مي دختران و

  . شود آنها اجتماعي
 فعاليت شدن محدود به جامعه در امنيت برقراري در دولت ناتواني كنار در ها اقدام اين

مانع  ناچار به خود دختران از حمايـت بـراي ها انوادهشده است و خ منجر اجتماع در زنان
 در فقط و كنند مي ناامني احساس زنان عراق نقاط بيشتر در. شوند مي جامعه در آنها وآمد رفت
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از  آنان از  بسياري.كند همراهي را آنها مرد خويشاوند يك كه شوند مي خارج خانه از صورتي
 شغل امر بر اين كه شوند ظاهر عمومي فضاهاي در دكنن نمي تأجر يا توانند ترس تعدي نمي

 حقوق المللي بين گزارش گروه  براساس.)UNDP, 2012: 20( است گذاشته تأثير آنان تحصيل و
 بپوشند يعمومانظار  در را خود نمادين مذهبي هاي اينكه لباس از اغلب اقليت زنان ها، اقليت
 ةحوز در حضور عدم مسئله و اين كنند يم پنهان را خود مذهب تعدي ترس از و ترسند مي

  .(MRG, 2012: 200-201) است كرده تشديد را زنان براي عمومي
 جزايي قوانين. است ناموسي هاي قتل، افزايش  دورهكننده در اين  نگرانهايموضوعاز  يكي   

 نظر در ناموسي ليمسا دليل به زنان آزار يا ناموسي هاي قتل براي را سبكي مجازات عراق
 جديدي نظام در. كنند مي پرداخت نقدي ةجريم فقط مردها از برخي كه طوري به ،است گرفته

 نه اي فزاينده طور به خانوادگي يها مشاجره كرده، اجرا كشور اين ةتوسع براي عراق دولت كه
  قانون وجود تصويببا. شود مي حل اي طايفه يا مذهبي مراجع توسط بلكه ها دادگاه در

سراسر عراق و اقليم كردستان عراق رخ  در ناموسي هاي قتل، ناموسي هاي قتل ممنوعيت
زنان در عراق يكي ديگر از مسائل  خودسوزي .(Human Rights Watch, 2010: 4)دهد  مي

 درصد 100 تا 70 بين زنان اين سوختگي« ملل سازمان هاي براساس گزارش. كننده است نگران
 ها سوختگي اين گويند مي بشر حقوق فعاالن. »است گرفته صورت قرباني خود توسط كه است
در واقع،  .(Lattimer, 2007) اند شده كار اين به وادار زنان اما ،است بوده خودسوزي از ناشي

 ةتشديدكنند داخلي ناامن خانواده و فضاي بر رواني و اقتصادي فشـار جنگـي، شـرايط
 برخي در. دهد نمي رخ مستقيم شكل به وسينام هاي قتل ةهم. هاي ناموسي بـوده است قتل

 .كنند مي خودكشي ناچار به كه گيرند مي قـرار فشار تحت قدر آن زنان موارد

  
  بيوه زنان) ج
 در يونيسف گزارش به. است عراقي زنان مشترك هاي تجربه از يكي عزيزان دادن دست از

 .(UNICEF, 2004)شدند مي اداره زنان خانوارها در بصره توسط درصد 60 حدود 2003 سال
آنها . اند شان شده اجبار سرپرست خانواده به زنانبار عراق، خيلي از  وضعيت فاجعهدليل  به

بيشتر مردان در تيررس نظاميان  زيرااندازند؛   را در خارج از خانه به خطر مي خودزندگي
 شكل به قاز سوي ديگر طال. اند هاي مرگ قرار گرفته نظاميان و جوخه آمريكايي، شبه

 و كشمكشعلل اصلي  از يكي خانواده تنظيم ميان اين در. است كرده رشد چشمگيري
 دوره اين در دولت مدياناكار و  جنگ.)22-23: 1391العلي، ( است شده همسران ميان درگيري

 از مراقبت دار عهـده يـا خـانوار سرپرسـت كـه زناني. داد قرار بحران و فقر معرض در را زنان
 بيش .شدند بيوه عراق زنان از بسياري 2003 سال از«. شدند زيادي رنج متحمل بودند، نديگرا
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 مـالي هاي كمك از نفر هزار بيست تنها ميان اين از كه اند بيوه عراقي زن ميليون نيم و يك از
 از. اند آورده روي فروشي دست به آنان از بسياري سبب همين به. شوند مي منـد بهـره دولـت
 انسـاني بمـب عنوان به زنـان ايـن از نظاميان شبه اند كرده اعالم آمريكا نظامي منابع يگر،د سوي
  .)McNutt, 2007( »كنند مي استفاده انتحاري حمالت در

ها بر اثر كشته شدن مردان مشكالت زنان را دوچندان  سرپرست شدن بسياري از خانواده بي
ناچار، همسر دوم يا  ت كه به اقتضاي شرايط و بهكرده و از طرفي موجب افزايش زناني شده اس

 شدت به عراقي فقير زنان بين در موقت ازدواج بر همين اساس، آمار. شوند سوم مردان مي
 سوي از. يابند نمي ازدواج موقت جز اي چاره خود زندگي ةادام براي آنان. است يافته گسترش

 رواج سبب اجتماعي، و مالي حمايت براي زنان شديد احتياج و بيكاري فقر، ديگر
 براي عملي حل راه فعلي شرايط در كه است اين نهادها اين اعتقاد. است شده چندهمسري

اين در حالي است كه . )Zangana, 2014: 1( است موقت يا مجدد ازدواج زنان بيوه وضع بهبود
 زنان براي يتأمين خدمات افزايش و شغل دنبال به ،چندهمسري شرايط تسهيل جاي به توان مي

 .بود عراق

  
  مشاركت سياسي و برابري حقوقي) د

 سهم ميزان و متوسطه تحصيالت از زنان برخورداري ميزان مجلس، هاي كرسي از زنان سهم
 هر در مرد و زن نابرابري ميزان تعيين براي كه است هايي شاخص جمله از كار بازار از آنها

 انساني ةتوسع دادن نشان براي 2014ر سال انساني د ةتوسعگزارش  .شوند مي بررسي كشور
 شاخص اين در. است پرداخته جنسيت جداسازي با اين شاخص تعريف به جنسيت براساس
 2010 هاي سال در . بود802/0 مردان به زنان انساني ةتوسع نسبت و داشت را 137 رتبة عراق

 عراق از اساس اين بر. (UNDP, 2014) است بوده 07/1 دختر به پسر تولد نسبت 2015 تا
 وضعيت بهبود مباحث و در گسترده است شكاف جنسيتي با ضعيف كشورهاي جمله

 با .دارد وجود ميان زنان و مردان نابرابري بهداشتي و آموزشي اقتصادي، سياسي، اجتماعي،
در شوراي قانونگذاري  نسبي دارند و تأثيرآنكه زنان عراقي در روند قانونگذاري عراق جديد 

در دولت انتقالي چهار زن، در دولت ابراهيم جعفري پنج زن و در دولت نوري  سه زن، عراق،
هاي مجلس قانونگذاري عراق به   درصد از كرسي25المالكي چهار وزير زن حضور داشتند و 

زنان در عراق صحبت  گستردةتوان از مشاركت سياسي  نمي ،)144: 1386دادانديش، ( آنان تعلق دارد
وجود  اي  اقتصادي ارتباط دوسويه- يان مشاركت سياسي و وضعيت اجتماعيكرد؛ چراكه م

عمومي  ةحوزهاي طوالني از  دليل اوضاع نابسامان اجتماعي و سياسي مدت به دارد؛ زنان عراقي
  .اند كنار گذاشته شده
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  نتيجه
 انتهاي در همواره 2003 از بعد هاي سال در رو اين از  ودارد اي شكننده دولت عراق
 همچون زيادي عوامل توسط بيشتر زنان كشور اين در. است گرفته قرار توسعه يها يبند هرتب
 هاي خشونت و پدرساالر اجتماعي ساختار اساسي، خدمات نبود ضعيف، دولتي نهادهاي ، فقر

 تأثير آنچه. اند آمده پديد دولت شكنندگي ةنتيج در خود كه شوند يم تهديد رواني و جسمي
 اين در زنان ناامني بر آن ثيرگذاريأت ميزان ،سازد يم عوامل ساير از تر مهم را شكننده دولت
 ،گذشته سال سيزده در عراق در شكنندگي هاي شاخص عملي مصاديق به توجه با. است كشور
هاي بانك جهاني  يافته. روست روبه پايدار امنيتي بحران با همچنان كشور اين كه گفت توان مي

ناشي از  مرگ زيادآمار  و زنان سالمت به يتوجه بي از حاكي يو سازمان بهداشت جهان
 و غذايي امنيت گرفته دربارة انجام تمطالعا زمينه، همين در. است بارداري در عراق

 دسترسي. است با مردان مقايسه در زنان نامساعد بسيار وضعيت بيانگر وپرورش، آموزش

وجود  ةنشان ها دارايي و زمين مالكيت و سيسيا نهادهاي اقتصادي، هاي فرصت به زنان نابرابر
 خود از حفاظت و امور اصالح در اثرگذاري براي كافي قدرت زنان به كه  شكننده استيدولت

 كار سالمت شغلي، برابري ازدواج، سن حداقل به مربوط قوانين. دهد نمي را خشونت برابر در

در  اجرا به و شده گرفته ناديده ارادر عراق آشك زنان المللي بين و قاچاق ايمني معيارهاي و
 هاي آيين به خود حقوق نقض موارد حل و شناسايي براي زنان حال همين در. نيامده است

  .دارند دسترسي اندكي دادرسي
 زندگي از سطوح تمام در راقيع زنان ةگسترد درگيري و جنگ داخلي در عراق محروميت

 پايان معناي به زنان عراق براي جنگ از سپ دوران. است كرده تشديد را اجتماعي و عمومي

 نيز تأمين نشده و جنگ از شرايط پس آنان در امنيتي  نيازهاي.ستنبوده ا مسلحانه درگيري
رواج  جنگ از پس موقعيت در عراق و بازسازي دوران در آنها نسبت به خشونتهمچنان 

 جز به ؛ آناناز داشته استب هايشان خانه ترك از را در عراق زنان امنيتي شرايط .داشته است

قرار  نيز جنسيتي هاي خشونت و تهديدها معرض در ، و انفجار بمبانتحاري يها حمله خطر
 وربايي،  آدم و جنسي خشونت از پرشمار موارد حاوي بشر حقوق ديدبان هاي گزارش. دارند

 اين جرايم دسترسي به آمار .خانمان در عراق است آواره و بيخشونت نسبت به زنان زنداني، 
آبرويي  جويي دشمن يا بي دليل ترس از انتقام بهدليل سكوت قربانيان در افشاي آنها  بهدر عراق 

حقايق و  بسياري از. آساني ممكن نيست و نظاير آن به يهيقضا ةقوخانواده و نداشتن اعتماد به 
  . ماند دليل ترس از بازگويي آن پنهان مي بهها  مدارك اين خشونت

 به زنان. است توسعه اهداف كمترين از شكننده هاي دولت و زنان امنيت چالش رو ازاين
 همين بر. دننيازمند المللي بين بيشتر توجه ، بهشكننده هاي دولت در پذير آسيب افراد عنوان
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 توجه شكنندگي و جنسيت ةرابط بررسي با. دارد ضرورت زنان امنيت و برابري يارتقا ،اساس
  :ستا ضروري زير نكات به

 يها توافق در نيز و توسعه و جنسيت به مربوط مباحث در بايد شكنندگي و جنسيت. 1
  ؛شود گنجانده يالملل نيب

 و جنسيت در زمينة ييها چارچوب و بودجه تخصيص و جنسيت يها شاخص. 2 
  ؛لحاظ شودبيشتر بايد ة منازع و جنسيت ،يساز صلح و جنسيت حكمراني،

 ثيرأت دليل به شكننده هاي دولت يا كشورها در مردان به نسبت زنان ةتجرب كه آنجا از. 3 
 فرايند و يساز دولت منازعه، از پس بازسازي در بايد نيست يكسان آنها بر منازعه متفاوت
   ؛شود فراهم هاروند اين در جنسيت كردن وارد براي ييها فرصت صلح
 كشيدن چالش به در شكننده يها دولت ةاراد به ،ملي عميق اصالحات موفقيت. 4
 و منسجم رهيافت مستلزم امر اين .دارد بستگي زيآم ضيتبع فرهنگي آداب يا مخرب يها سنت
 مهم بازيگران ديگر و چندجانبه نهادهاي ملي، يها حكومت ةهم توسط جهاني مداوم

 .است يالملل نيب
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