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اليوم العالمي للمرأة: ظروف عصيبة على النساء وتذكير بالظلم الممنهج
ضدهن

لندن – “القدس العر�”: يحل اليوم العالمي للمرأة لعام 2022 � ظروف عصيبة يمر بها العالم

الذي يشهد تصاعداً � الصراعات العسكرية والسياسية، إ� جانب تفاقم األزمات االقتصادية حول

العالم وال� كان أحد مسبباتها جائحة كوفيد-19 المستمرة منذ أكثر من عامين� و� حين أن

هذه العوامل تصعب الحياة ع� الجميع، خاصة الفقراء � العالم، إال أن لها أثرا أشد ع� النساء،

ال سيما � العالم العر�، لكونها تمتزج بمصاعب ناجمة أساساً عن عوامل بنيوية ع� مستوى

السلطة والقضاء والمجتمع� ويعد اليوم العالمي للمرأة محطة سنوية للتذكير بالظلم الممنهج

الذي تواجهه النساء، إ� جانب مناسبة لتقييم المكتسبات ال� تحققت لهن بفضل نضالهن�

و� فلسطين، اختار االتحاد العام للمرأة الفلسطينية بلدة برقة شمال مدينة نابلس، ال� تواجه

هجمة استيطانية شرسة غير مسبوقة لتكون مسرحا لمسيرته المركزية بمناسبة يوم المرأة

العالمي الذي يصادف اليوم الثالثاء� وشارك � المسيرة مئات النساء، � المسيرة وأعضاء من

اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة “فتح” والشخصيات االعتبارية ووفود من

المحافظات المختلفة�

بهذه المناسبة استعرضت رئيسة اإلحصاء الفلسطي�، عال عوض، أوضاع المرأة الفلسطينية
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مؤكدة استمرار االنتهاكات اإلسرائيلية بحقهن، مشددة ع� أن حصول المرأة ع� عمل الئق

وضمان مشاركتها بشكل فاعل وع� أساس التكافؤ يؤدي إ� تمكينها االقتصادي المستدام�

وأشارت � تقرير صادر عن “اإلحصاء” تحت عنوان “المساواة بين الجنسين اليوم من أجل غد

مستدام” إ� تراجع نسب الزواج المبكر � المجتمع الفلسطي�، وإ� أن العنف النف� أكثر

أنواع العنف الزوجي شيوعاً ضد النساء�

وبلغ عدد اإلناث � فلسطين 2.63 مليون من مجموع السكان المقدر � منتصف عام 2022،

وبنسبة بلغت 49%، أي أن هناك 103 ذكور لكل 100 أن�� وترأس النساء حوا� 12% من األسر،

بواقع 12% � الضفة الغربية و11% � قطاع غزة للعام 2021.

وتعرّض 58.2% من النساء المتزوجات حالياً أو اللوا� سبق لهن الزواج (15-64 سنة) � فلسطين

للعنف “ع� األقل لمرة واحدة” من قبل أزواجهن كيفما كان شكله، وكان العنف النف� أكثر نوع

ً أو اللوا� سبق لهن الزواج (15-64 سنة) من قبل عنف يمارس ضد النساء المتزوجات حاليا

أزواجهن � فلسطين، حيث تعرضت 57.2% من النساء للعنف النف� “ع� األقل لمرة واحدة”،

وتعرضت 18.5% من النساء للعنف الجسدي “ع� األقل لمرة واحدة”، وتعرضت 9.4% من النساء

ً الماضية ال� سبقت المقابلة للعام للعنف الجن� “ع� األقل لمرة واحدة”، خالل 12 شهرا

.2019

كما أشارت إ� ارتفاع معدل مشاركة النساء � التعليم الرسمي وغير الرسمي والتدريب حيث بلغ

17.2% مقابل 18.0% للرجال � العام 2020. وإ� ارتفاع معدل االلتحاق الصا� � المرحلة

األساسية لإلناث مقابل الذكور حيث بلغ 98.4% مقابل 95.4% للذكور، وكذلك � المرحلة الثانوية

حيث بلغ 84.8% مقابل 65.9% للذكور، وذلك حسب بيانات العام 2019- 2020.

كما بلغت نسبة الطالبات الملتحقات � مؤسسات التعليم العا� الفلسطينية 61% من مجموع

الطلبة الملتحقين � مؤسسات التعليم العا� للعام الدرا� 2020/2021.

أما � العراق، فكشف تحليل لمنظور “النوع االجتما�” � االنتخابات الوطنية � العراق لعام

2021، أعّدته بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق “يونامي”، أنه “يمثّل أداء المرأة العراقية �

انتخابات تشرين األول/ أكتوبر تحسناً كبيراً مقارنة بانتخابات عام 2018، حيث بلغت نسبة تمثيلها

29 % بعد أن كانت %25”.

وتُظهر حقيقة فوز 57 امرأة � 16 محافظة، من أصل 95 مرشحة فائزة، من خارج الكوتا، قدرة

النساء العراقيات ع� الفوز باالعتماد كليّاً ع� مؤهالتهن، حسب التقرير الذي أشار � الوقت ذاته

إ� أنه “ع� الرغم من هذا اإلنجاز، تظل الكوتا أداة رئيسية لضمان تمثيل المرأة � مجلس

النواب”�
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وسلّط التحليل األممي الضوء ع� العوائق ال� تحول دون تقدم المرأة � االنتخابات، مثل

التحديات األمنية، واألدوار الثقافية والتقليدية للجنسين � المناطق الريفية، والعنف ضد

المرشحات، ومحدودية التدريب، وعدم كفاية دعم األحزاب السياسية والموارد المالية، كاشفاً عن

أن “غالبية النساء الفائزات منتميات سياسياً، ما يُظهر أن األحزاب السياسية تب� وسيلة رئيسية

لدخول مجلس النواب”�

أما اليمن فيعد، حسب نائبة رئيس بعثة االتحاد األورو� للبلد، ماريون الليس، “أحد أصعب

البلدان � العالم بالنسبة للنساء� وعشية اليوم العالمي للمرأة، الموافق 8 مارس /آذار، قالت

الليس، � بيان، إن “مشاركة النساء والرجال أمر ضروري لتحقيق السالم والتنمية المستدامة �

البالد”�

و� المغرب، قالت سميرة موحيا، رئيسة “فدرالية رابطة حقوق النساء � المغرب”، إن المملكة

عرفت مبادرات إيجابية � عدة مجاالت، كاالنخراط الفع� للنيابة العامة � محاربة العنف ضد

النساء من خالل الدوريات ال� تصدرها وتفعيل البروتكول الترا� المنبثق من إعالن مراكش، إ�

جانب كسر طابو الصمت المحيط بظاهرة التحرش الجن� والعنف المب� ع� النوع عبر تبليغ

الضحايا عن االعتداءات وتفاعل بعض المؤسسات العمومية تجاه الظاهرة، فضالً عن ارتفاع نسبة

التمثيلية النسائية � الحكومة الجديدة، حيث تضم 6 وزيرات من أصل 24 وزيراً، وغيرها�

ورغم هذه اإليجابيات، فإن المكتسبات الحقوقية للمرأة المغربية مازالت تراوح مكانها، وفق

موحيا متحدثة لـ “القدس العر�”، مع استمرار العمل بترسانة قانونية تطبعها ازدواجية

المرجعية وتط� عليها هيمنة الفكر الذكوري، ومنها ع� وجه الخصوص قانون األسرة والقانون

الجنا� وغياب تفعيل مبدأ المناصفة الذي ينص عليه الدستور، وفق تعبيرها� وانتقدت الحقوقية

المغربية استمرار مظاهر العنف والتمييز وتطبيع المجتمع معها، منها جرائم التحرش

واالستغالل واالبتزاز الجن� أو ما بات يعرف بجرائم الجنس مقابل النقاط، الذي تعرضت له

العديد من الطالبات المغربيات�

ً اترك تعليقا
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