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ختتلف النظرة االجتماعية للمرأة العاملة َوفقاً لطبيعة االختالف املناطقّي والثقايّف واملديّن, 
وكذلك َوفقاً لطبيعة التغريات اليت أصابت البنية االجتماعية يف العراق عرب العقود األخرية.

إذ دائماً ما حتمل النظرة االجتماعية لطبيعة عمل املرأة كثرياً من الرفض واإلدانة، ومن َثَّ 
هناك قيم البداوة اليت انسحبت على املدينة بفعل التالقح االجتماعّي الثقايّف, أي: ما زالت عرضًة 
للتمييز االجتماعّي واجلنسّي، وعدم االعرتاف با بوصفها شخصيًة مستقلًة مساويًة مع الرجل يف 
تكوين األسرة واجملتمع على حدٍّ سواء، انهيك عن تعسُّر احلصول على فرِص عمٍل مالئمة يف ظل 

تلكؤ النمو االقتصادي وتفاقم األزمات األمنية.
أمام املرأة العاملة العراقية العديد من املعوِّقات والتحدايت اليت حتتاج إىل املزيد من اخلطوات 
والتدابري الفعَّالة للقضاء على الظلم والعنف والتمييز واحلرمان من الفرص املتكافئة والعدالة املنشودة؛ 
لتحقيق معدَّالت أعلى من املشاركة االجتماعية واالقتصادية, إذ تتطلَّع إىل تغيري جذري يف النظرة 

التقليدية السائدة لدورها يف اجملتمع.
تسعى هذه الدراسة للكشف عن واقع املرأة العاملة يف العراق خالل املرحلة الراهنة, وماهية 
املشاكل اليت تواجه املرأة يف بيئة العمل، ونظرة اجملتمع هلا, فضاًل عن اقرتاح سياسات حلماية املرأة.

تبنت هذه الدراسة منهجية تتبُّع األرقام الرمسية اخلاصة, فضاًل عن إجراء مقابالت مباشرة 
مع رؤساء منظمات جمتمع مدين، وخنب مثقَّفة. 

وضع املرأة يف جمال العمل.
تبع يف هذه الورقة هي كل أنثى )عازبة أم متزوجة( جتاوزت الـ15 سنة 

ُ
املرأة العاملة ابملعىن امل

من العمر قادرة على القيام أبعمال انتاجية أو خدمية حمدَّدة أو وظائف ضمن قطاعات الدولة 
العامة أو اخلاصة. 

واقع المرأة في بيئة العمل: التحديات والفرص

أحمد خضير حسين*

*  ابحث يف علم االجتماع.
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والعنف  املتقطعة  الصراعات  نتيجة  2003؛  عام  بعد  العراق  يف  املرأة   ظروف  ساءت 
املذهيب الذي بلغ أوجه يف العامي 2006 و2007, واحتالل )داعش( عام 2014 دوراً يف 
تفسري معدالت الزايدة مبستوايت العنف االقتصادي ضد املرأة؛ متأثراً ابخنفاض أسعار النفط اخلام 
وتداعياته واتساع نطاق العمليات العسكرية بعد سيطرة التنظيمات اإلرهابية على ثلث مساحة 
العراق مولِّداً موجات ممتدة من النازحي واملشردين، وكان من بي أكثر الفئات تعرُّضاً للهشاشة 
هي فئة النساء والفتيات النازحات, إذ قدَّرِت اإلحصائيات أعداد النازحي يف العراق بداللة النوع 

االجتماعي: نسبة 51.1 % من الذكور ونسبة 48.9 % من اإلانث.
إنَّ النزوح والركود االقتصادي قد أثَّر سلباً على وضع النساء والفتيات, وكما تـُبِّي املؤشرات 

اآليت:
	 بلغ عدد النساء العامالت من النازحات حوايل 4.1 % مقابل 64.5 % للذكور عام
.2016
	 بلغ معدَّل البطالة بي النازحات بعمر 15 سنة فأكثر 35.9 % مقابل 14.2 للذكور

عام 2016.
	 بلغ معدَّل النشاط االقتصادي بي النساء النازحات 6.4 % مقابل 75.2 % للذكور

عام 2016.
	 بلغت نسبة اإلانث النازحات من الشاابت بعمر 29-15 سنة والاليت هنَّ خارج قوة

العمل 94.5 % عام 2016.
	 بلغ معدَّل االلتحاق الصايف لإلانث من النازحات يف املرحلة االبتدائية 68.4 % مقابل

71.7 % للذكور عام 2016.
	 طة 29 % مقابل النازحات يف املرحلة املتوسِّ بلغ معدَّل االلتحاق الصايف لإلانث من 

35,2 % للذكور عام 2016.
	 بلغ معدَّل االلتحاق الصايف لإلانث من النازحات يف املرحلة اإلعدادية 16.7 % مقابل
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11.9 % للذكور عام 2016.
	 تزايد معدَّالت الفقر ونسبة السكان الفقراء من النازحي, إذ كانت نسبة الفقر 19 %عام

2014 ارتفعت لتبلغ 41 % من إمجايل السكان عام 2017, وهذه الزايدة تفسرها لنا ظاهرة 
الفقراء اجلدد من السكان النازحي)1(.

وعلى الرغم من أنَّ الدراسات اليت ُأْجرِيت منذ العام 2005 تدلُّ على أوقات ساد فيها 
إحساس بتحسُّن أحوال املرأة يف العراق, ولكن ما يزال هنالك العديد من العقبات البنيوية والثقافية 
واالقتصادية واألمنية اليت تقف حجر عثرة أمام حتقيق جمتمع قائم على املساواة وشامل للجنسي.

واملتناقض  الكايف  املتطِّور ابحلد  القانويّن غري  اإلطار  املعوِّقات األساسية يف  تتمثَّل إحدى 
أحياانً الذي ال ينصُّ على ضماانت كافية تكفل إعمال حقوق املرأة يف العراق، إذ ينصُّ دستور 
العراق لسنة 2005 على أنَّ العراقيي متساوون أمام القانون من دون متييز بسبب اجلنس, ومع 
هذا تواجه املرأة قيوداً عديدة حلرايهتا املدنية جرَّاء عدم قدرهتا على احلصول على جواز سفر والسفر 
خارج البالد من دون موافقة أحد أقاربا الرجال، وعلى الرغم من احلق املكرَّس يف الدستور جلميع 
املواطني حبرية التنقُّل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه، إالَّ أنَّ حريَة املرأة يف التنقل والوصول 

إىل األماكن العامة يف العراق انتقصت؛ نتيجة الصراعات اليت شهدهتا البالد مؤخرا.
نتيجة  أو  أمنية  لشواغل  املنزل  مغادرة  النسوة  لبعض  املمكن  غري  من  أنَّه  يبدو  ما  وعلى 
الضغوط االجتماعية, إذ قد جتد أخرايت أنفسهنَّ جمربات على كسب لقمة عيش العائلة يف ظل 

غياب املعيل أو عجزه عن حتصيل الرزق)2(.
أمام املرأة يف خمتلف  وعلى الرغم من ذلك توفرت بعض اإلمكانيات, ففتح اجملال واسعاً 
التعليم, والصحة, واإلعالم, والقضاء، بل  العامة فأصبحت موجودة يف قطاعات  جماالت احلياة 
بعد كل ذلك لتخوض املرأة معرتك السياسة وأصبحت تتنافس الرجل على أعلى منصب يف الدولة 

َوْفق اإلحصائيات الواردة.

1- جمموعة ابحثي, االسرتاتيجية الوطنية ملناهضة العنف القائم على النوع االجتماعي 2030-2018, دائرة متكي املرأة العراقية: 
صندوق األمم املتحدة للسكان- العراق, ص15-16.

2-  تقرير عن نقاشات جمموعات الرتكيز يف العراق, وإاتحة فرص جديدة للمرأة يف العراق, املعهد الدميقراطي الوطين, كانون 
األول/ ديسمرب 2018, ص12.
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بناًء على ما سبق تعدُّ املشاركة االقتصادية للمرأة, من بي أدىن املعدالت يف العامل, إذ مل 
تتجاوز نسبة العامالت مقابل أجر )13 %(, ويقابلها معدالت البطالة فهي ضعف بطالة الذكور 
)23 %( بي الشباب, و)64 %( بي اإلانث الشاابت)3(، ممَّا يعيق استثمار طاقاهتم, يف ظل 
تتجاوز معدالت  الذين  اخلرجييي  املتزايدة من  لألعداد  توفري فرص عمل  قادر على  اقتصاد غري 

البطالة بي صفوفهم نسبة )35 %(.
وتبدو الشاابت أكثر عرضة من الشباب للبطالة مع حمدودية مشاركتهنَّ يف قوة العمل بسبب 

عوامل عديدة ترتبط بسوق العمل منها:
- زايدة التحاق البنات ابلتعليم األمر الذي أدَّى إىل مزيد من املشاركة النسائية يف قوة العمل 

وهو ما شكَّل ضغطاً على سوق العمل.
- حمدودية الفرص االقتصادية املتاحة.

- سيادة اآلراء التقليدية حول عمل املرأة، ودورها العائلي وافرتاض اخنفاض انتاجيتها بعد 
الزواج وإجناب األطفال.

- عزوف أرابب العمل عن تقدمي فرص عادلة للنساء وتراجع التوظيف يف القطاع العام 
بصورة حادَّة.

- حمدودية النشاط االقتصادي اخلاص وأحادية االقتصاد أوجدت خلاًل زادت بسببه فرص 
العمل يف القطاعات اليت يسيطر عليها الرجال ابلدرجة األساس.

- ازدايد أعداد االطفال الذين يلتحقون بسوق العمل الذي أثَّر أتثرياً سلبياً على نسب 
العمالة بي الشباب, وتعدُّ عمالة االطفال عمالة مفروضة يف ظل عدم االلتزام ابألطر القانونية.

- تفضيل الشاابت ألنواع معينة من األعمال, وتركيزهنَّ على العمل يف التعليم)4(.  
بعمر  والشباب  للفتيان  ابلنسبة  احلكومي  القطاع  يف  للعمل  بصورة كبرية  الشاابت  تتجة 

املركزي لإلحصاء، 2020, جدول )4-2(  التحليلي 2020(، اجلهاز  )التقرير  العراق  للفتوة والشباب يف  الوطين  3- املسح 
ص50

4- املسح الوطين للفتوة والشباب يف العراق )التقرير التحليلي 2020(، اجلهاز املركزي لإلحصاء، 2020, ص50.
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نسبة  أنَّ  إذ جند  فيه،  يعملون  الذي  القطاع  َوْفق  وذلك  أجر  مقابل  العاملي  )30-10( سنة 
العامالت يف القطاع احلكومي )60 %( مقابل 23 % من الشباب الذكور، يف حي جند أنَّ 
الشباب الذكور أكثر نشاطاً يف القطاع اخلاص مقارنة ابلشاابت)74 %( إىل امجايل العامالت من 
اإلانث مقابل )36 %( على التوايل، وهذا ما يتوافق مع نظرة الشاابت للعمل يف القطاع العام 

بوصفه أكثر أماانً وأكثر مالئمة للشابة من العمل يف القطاع اخلاص.
الشكل)1( يبنيِّ نسبة الفتيان والشباب العاملون مقابل أجر يف عام 2019 َوْفق القطاع 

الذي يعملون فيه واجلنس )5(

 

 مففا غار ففا  إذن ؛ظرةسففا نظرعففاماتنأمففا نظر جففاعلنمففيلن ففعلن سفف  نفار ففير  بففا   
  غمعلففةنظرففنخففا ىنظرمةففتع,ن ن ظرمفف أ ن أخ ل إدظ ي  أما  عمر   ، اتنظجتماعي و ع ت    ت  

كفففتن فففالنمختلفففلنظرقطاعفففاتن افففانتت ن يتفففوع   فففينظرة فففاانعةفففينظرةسفففا ن ل  أ ال  إذرفففون مفففل
 %نف نظرقطاينظر يوم .60.2 وظر نن :مهانأي مع

ظال خ ففاأن ل  أ ن ،ففف  سففوق ظرعمففر مففةخ   مقا  فف   ار جففر ظرمفف أ نالن ففتظعند  ن
ظرقاففودنظرم    فف ن :سفف ابنهفف مففلنأهففمنهففكلنظأل عي ففي  سفف ابأرففةنإففف نظرم ففا ك ن عففودن

رنالن تو ففلنعلففةنففف نظختيففا ن طففاينظرعمففن ظرم أ نظرت نجعلانملن  ي ن  ظرم أ نعلةنعمرنن
 مانتمارنك فف نظرة ففاانظال تصففادينففف نظرعفف ظقنرصففار نظر جففرنمقا  فف نإ غبتهانف نظرعمرن

رففةن ففعلنم ففا ك نظرةسففا نففف ن ففو نإ 2014% نرعففا ن13.62ب  ذنت ففا ن سفف إ ارم أ ن ففن
 فففعلن 2015% نرعفففا ن14.09% ,ن لاهفففان ةسففف  نب74.11ب  ار جفففاع ظرعمفففر اياسفففا  

 علةنظرتوظر ن لرانظرةسفف  ن ،% 73.81 ار جاعنب م ا ك  ظرةسا  ف   و  ظرعمر اياسا  
 ،% 74.26 ار جفففاعنب %  اياسفففا  11.53ب رلةسفففا  ظرة فففيطات ظ تصفففاد ا   2019رعفففا ن

 جعلهففانتلعففبن ظرم أ نبنإعاد ن سمنرخا   نتميالن هكظ  تطل    ،د الأ ن ار يرننيما مو   
 أيب  ف  سوق ظرعمر. ظ  د ظ نأ
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فالشكل يبيِّ مدى ضعف نسبة النساء العامالت أمام الرجال؛ إذ غالباً ما تُوضع حتفُّظات 
اجتماعية، وأخرى إدارية أمام عمل املرأة خارج املنزل, وعلى الرغم من ذلك إالَّ أنَّ النشاط عند 
القطاع  القطاعات حيث ترتكز معظمها أي: حوايل 60.2 % يف  النساء قد توزَّع بي خمتلف 

احلكومي.

5- املسح الوطين للفتوة والشباب يف العراق )التقرير التحليلي 2020(، اجلهاز املركزي لإلحصاء، 2020، جدول )4-15(, 
ص46.
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ال يزال دور املرأة يف سوق العمل منخفض مقارنة ابلرجل، وأنَّ االخنفاض يف املشاركة يعود 
إىل أسباب عديدة من أهم هذه األسباب هي: القيود املفروضة على عمل املرأة اليت جعلت من 
حرية املرأة يف اختيار قطاع العمل ال يتوقف على رغبتها يف العمل إمنا متيل كفة النشاط االقتصادي 
يف العراق لصاحل الرجل مقارنة ابملرأة إذ تشري نسبة )13.62 %( لعام 2014 إىل ضعف مشاركة 
النساء يف قوة العمل قياساً ابلرجال )74.11 %(, يليها بنسبة )14.09 %( لعام 2015 
ضعف مشاركة النساء يف قوة العمل قياساً ابلرجال )73.81 %(، وعلى التوايل بلغت النسبة 
ابلرجال )74.26 %(، كما  قياساً  اقتصادايً )11.53 %(  النشيطات  للنساء  لعام 2019 
موضَّح ابلشكل أدانه، وهذا يتطلُّب إعادة رسم خلارطة متكي املرأة وجعلها تلعب أدواراً أكرب يف 

سوق العمل.
اجلدول )2( يبي معدَّل النشيطي اقتصادايً َوْفق التوزيع اجلنسّي)6(

الذكوراإلانثمعدل النشطي اقتصاداًي
13.6274.11عام 2014
14.0973.81عام 2015

14.5873.40عام 2016
11.2873.90عام 2017

11.4174.31عام 2018

11.5374.26عام 2019

إنَّ تقليص فرص االلتحاق ابملدارس واجلامعات والوظائف, أو القدرة على املشاركة يف احلياة 
العامة, َوْفق ما كشفت عنه املعطيات امليدانية أنَّ للثقافة التقليدية واملعايري االجتماعية ما تزال تربِّر 
 )I WISH( التمييز، وتوفِّر للرجل حقوقاً حتّرِمها على املرأة، إذ أظهرت نتائج مسح املرأة العراقية
أنَّ )46 %( من النساء الاليت يعتقدَن أنَّ هنالك متييزاً بي الذكور واإلانث، وذلك يعود لتفضيل 
الذكور على اإلانث السيما يف األرايف 59 % والسبب الثاين يعود للعادات والتقاليد 30,7 %.

6- اجلدول من تصميم الباحث, ابالعتماد على بياانت مؤشر االقتصاد العاملي على الرابط االلكرتوين:
http://theglobaleconomy.com 
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عموماً, هنالك متييز لصاحل الذكور إذ أظهر 47.8 % مييلون لصاحل الذكور يف اخلروج 
من البيت وأنَّ ُخَْس العينة 20 % مييلون لصاحل الذكور يف املشاركة يف اختاذ القرار داخل األسرة, 
واختيار األصدقاء واختيار شريك احلياة, وفيما يتعلَّق ابملساواة يف احلقوق والواجبات يعتقد حوايل 

نَّ غري متساوايت)7(. نَّ متساوايت كلياً, مقابل 38.6 % يعتقْدَن أبنَّ 30 % من النساء أنَّ
ومناخ  مناسبة  بيئة عمل  إىل  وتقدمي عمل الئق حيتاج  االنتاج  زايدة  أنَّ  ذلك  إىل  أِضف 
عمل مالئم، حيث تتوفَّر فيه احلقوق اليت تضمن محاية العاملي يف عملهم, وَوْفق بياانت املسح 
االجتماعي واالقتصادي لألسرة يف العراق لعام 2012 أنَّ النساء ينشطَن اقتصادايً يف بيئة عمل 
غري خطرة بنسبة )84.2 %( قياساً ببيئة عمل غري خطرة عند الذكور تقدَّر )46.1 %( مع 
وجود الذكور بنسبة أكرب من النساء يف بيئة عمل خطرة نسبًيا )31 %( مقابل 10 % عند 

اإلانث, أي: إنَّ أغلب النساء العامالت متيل إىل العمل يف ظل بيئة غري خطرة)8(
املعوِّقات اليت تواجه املرأة يف العمل.

تواجه النساء العامالت يف حميط العمل مشكالت عديدة تؤثِّر بطبيعة احلال على أدائها 
ا تقوم ابلعديد من األدوار، وأنَّ عليها  الوظيفّي، ومن أكثر الصعوابت اليت تواجهها املرأة العاملة أنَّ
التوفيق بي هذه األدوار اليت تتمثَّل يف دورها املهيّن ودورها املنزيّل بوصفها زوجًة، وعليها التواصل 
مع زوِجها, ودورها أيضاً يف التواصل مع أطفاهِلا, فضاًل عن قياِمها ابألعمال املنزلية, ومن انحية 
أخرى عليها االعتناء بنفسها؛ لتتمكَّن من االستمرار يف العطاء لكي حتقِّق املرأة العاملة التوازن بي 
العمل واملنزل, فضاًل عن عدم وجود حضاانت وروضات لألطفال يف املرافق احلكومية، أو ابلقرب 
منها، أو مناطق السكن، حبيث تستطيع النساء العامالت أن يرتكَن أطفاهلنَّ فيها أبمان, وهنالك 
التدخُّل يف خصوصيات املرأة من حيث الشكل اخلارجّي، واملالبس، واحلديث، واملواعيد، والزايرات 

من قبل صاحب العمل)9(. 

7- جمموعة ابحثي, االسرتاتيجية الوطنية ملناهضة العنف القائم على النوع االجتماعي 2030-2018, مصدر سابق, ص59.
8- وزارة التخطيط, املسح االجتماعي واالقتصادي لالسرة يف العراق 2012«تقرير اجلداول«- اجلهاز املركزي لإلحصاء, العراق, 

2014, ص197.
9- عدانن ايسي, النوع االجتماعي والتنمية: إشكاليات بنيوية ومقارابت منهجية, دار أجمد للنشر والتوزيع, عمان, 2016, 

ص30.
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وعلى الرغم من التطوُّر الذي حصل يف جمال عمل املرأة متثَّل إبصدار )قانون العمل رقم 
37 لسنة 2015( الذي يدعم تكافؤ الفرص للمرأة، وحيظر التمييز يف التعيي والتوظيف, كما 
ال جيوز تعيي النساء أبعمال شاقة أو ضارة حمددة, ويعطي أيضا ضماانت قانونية صرحية بشأن 
الفرص  تكافؤ  مع  العمل,  يف  احلق  ويضمن  املتساوية,  القيمة  ذي  العمل  عن  املتساوي  األجر 
جلميع املواطني القادرين على العمل, من دون أي متييز على أساس اجلنس)10(، إالَّ أنَّ هناك متييزاً 
بي النساء والرجال يف الرتقيات الوظيفية يف بيئة العمل املختلطة, فاملرأة تتعرُّض لعراقيل وصعاب 
تعرتض تقدُّمها الوظيفّي أكثر من الرجل حبكم العادة, فعدم حصول املرأة على عمل يناسب قدراهتا 
الطبيعة  اليت كانت سائدة عن  النمطية  يؤثِّر سلباً يف حياهتا »الفكرة  أن  واختصاصها من شأنه 
ت يف الوقت احلاضر، بعد أِن  ا ال تصلح إالَّ لوظائف معينة, إالَّ أنَّ هذه الفكرة قد تغريَّ األنثوية أبنَّ
استطاعت املرأة أن تثبت نفسها يف جماالت عدِّة كانت مقتصرة على الرجال فقط, ومن التحدايت 
اليت تواجهها املرأة يف عملها أنَّ النظرة إليها ما زالت قاصرة, إذ ال تستطيع املرأة احلصول يف بعض 
ا تتساوى معه يف املسمَّى الوظيفّي، وساعات  األحيان على مميزات مثل الرجل, وعلى الرغم من أنَّ
الدوام, وطبيعة العمل وحىت األداء نفسه, لكن يبقى التقدير يف كثري من األحيان خمتلفاً, سواًء أكان 

ابلراتب أم الرتقيات أم املكافات السنوية.
حيظر قانون العمل رقم 37لسنة 2015 التحرُّش اجلنسّي يف مكان العمل, وحيظر التحرُّش 
وأي سلوك آخر يؤدِّي إىل التخويف أو الَعداء يف بيئة العمل, فقد نصَّت املادة العاشرة يف الِفْقرة 
أم  البحث عن عمل  التحرُّش اجلنسّي يف االستعمال، واملهنة سواًء على صعيد  أوال على حظر 
التدريب املهين أم التشغيل)11(، إالَّ أنَّ استغالل السلطة الوظيفية يف إطار ممارسة وظيفية عمومية, أو 
يف مؤسسة اتبعة للقطاع العام, أو إدارة أو مصلحة, أو قطاع خاص, ومُيارس التحرُّش اجلنسّي يف 
املؤسَّسات أو املرافق التابعة للقطاع اخلاص من ِقَبل أرابب العمل، واملسؤولي داخل هذه املؤسسة 

بشرط أن تتوفَّر سلطوية بي املتحرِّش واملتحرَّش به، وهذ أهم ما تواجهها املرأة يف جمال العمل.
جعلت هذه التحدايت بعضاً من النساء العامالت ال يطمحَن يف الوصول إىل مراكز قيادية, 
ا موظَّفة  ويكتفَي ابلوظيفة اليت ال تتطلُّب املسؤولية, فضاًل عن أنَّ النظرة للمرأة مبنية على أساس أنَّ

حمفوفة ابملخاطر, وخاصًة إذا كان عندها أطفال)12(.
10- العراق, قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 املادة 1.4.

11- املصدر نفسة, املواد 10-11.
12- روان األسعد, املرأة يف بيئة العمل.. حتدايت يفرضها »عقل اجملتمع« ومقرتحات للتغلب عليها, مقال منشور على الرابط 

www.radionisaa.ps :اإللكرتوين
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نظرة اجملتمع عقاب للمرأة
حينما نتحدَّث عن التحدايت االجتماعية تربز أمامنا عوامل ِعدَّة, منها أنَّ عمل املرأة هي 
نتاج فطرة واكتساب وخربة تستند إىل ثقافة وفكر يتعلقان بعقل اجملتمع, وهذا الفكر املغروز يف 
جمتمعنا الذي يتوشَّح ابلثقافة مرة, والعادات مرة أخرى ظلَّ يُعاقب املرأة اجتماعياً على وجودها يف 

أيِّ دور خارج هذا اإلطار احملدَّد واخلانق هلا.
ويرى الدكتور عدانن ايسي أبنَّه هنالك فروقات كبرية بي الرجل واملرأة على صعيد العمل 
يف الريف واحلضر، مشرياً إىل أنَّ مشاركة املرأة يف املدينة ال تتجاوز 14 % قياساً ابلرجال 68 %، 
يف حي تنقلب هذه النسبة انقالابً كاماًل يف الريف، إذ إنَّ املرأة تؤدِّي الدور التنموي األكرب حىت 

من الرجال يف ما يتعلق ابلرتبية والزراعة وتربية احليواانت فضاًل عن األعمال األخرى)13(. 
ل العمل يف الوظائف احلكومية يف  وتشري الناشطة مروة عبدالرضا إىل أنَّ املرأة العراقية تفضِّ
ظل تعرُّض النساء إىل التحرُّش والتمييز، فضاًل عن قلة األجور يف القطاع اخلاص، ما جيعلها متيل 

إىل العمل يف القطاع العام بصورة متزايدة )14(. 
يف حي تذكر الدكتورة ران خالد رئيس »منتدى صنع السياسات« أنَّ أيَّ مسؤوٍل يف مكان 
العمل جيب أن يُراعي االختالفات الطبيعية بي العاملي، ونظرته إىل املوظفي َوْفق العرض واإلجناز 
مبختلف األعمال, على أن ال يلغي قيمة اإلجناز وسالمة السلوك يف العمل، وجيب أن يكون هنالك 
تقاسم للمسؤوليات للرجل واملرأة, وجيب أيضاً مراعاة خصوصية املكان للمرأة, أي: جيب أن تكون 

املهام متساوية بي الرجال والنساء يف الوظائف.
القطاع اخلاص يعاين من مشكلة عدم وجود ضماانت قانونية واجتماعية للعاملي فيه, وعليه 
جيب ان توضع سياسات تضمن حق العامل يف القطاع اخلاص, حىت يف تكافؤ ساعات العمل يف 
الشرق االوسط تكون أقل للنساء مقارنة ابلرجال وهذا غري صحيح هذا انتقاص من قدرهتا على 

االجناز, يف الدول االوربية ساعات العمل للمرأة مكافئة لساعات عمل الرجل)15(.

بتاريخ  التنموية,  الدراسات  يف  ومتخصص  بغداد  جامعة  يف  االجتماع  علم  أستاذ  ايسي,  عدانن  الدكتور  مع  مقابلة   -13
.29/8/2012

14- مقابلة مع مروة عبد الرضا, رئيس منظمة »ألجلها« بتاريخ31/8/2021.
15- مقابلة مع دكتورة ران, رئيس »منتدى صنع السياسات« لندن, بتاريخ, 31/9/2021.
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سياسات مقرتحة حلماية املرأة يف بيئة العمل.
	 االهتمام بصورة كبرية بقضية التحرُّش اجلنسّي ضد املرأة العاملة عن طريق بناء قاعدة لتعزيز

حق املرأة عرب تطبيق أفضل القواني السارية بشأن التحرُّش, وإصدار عقوابت صارمة على مرتكيب 
هذه املمارسات.

	 تفعيل قانون الضمان االجتماعّي، والرتكيز على القطاع اخلاص لتوفري ضماانت قانونية
واجتماعية للعاملي من الشباب والشاابت.  

	.إنشاء حاضنات يف املؤسسة اليت تعمل فيها املرأة؛ لكي تطمئن األم على أطفاهلا
	.توفري مواصالت نقل للعامالت
	 ضرورة االعرتاف مبجهودات العامالت تقدير ذلك ملا له أثر على رفع الروح املعنوية للعاملة

ومنه على زايدة كفاءة وفعالية األداء.
وهنالك أنيطت مسودة السياسة الوطنية لتمكي املرأة, لكن مل ُيَصادق عليها من قبل إعداد 
دائرة متكي املرأة 2020 عن طريق تفعيل تشكيالت متكي املرأة يف الوزارات واجلهات احلكومية 
كافَّة, للتصدي لظاهرة التحرُّش, عرب 48 شهراً من اتريخ إقرار السياسة, فضاًل عن تعزيز دور 
االحتادات والنقاابت للحد من ظاهرة التحرُّش واستغالل النفوذ يف مكان العمل عرب 48 شهراً من 

اتريخ إقرار السياسة ضمن جمموعة إجراءات منها)16(.
	.زايدة يف ورش العمل والندوات واالجتماعات اهلادفة لنشر الوعي
	.إعداد امللصقات اإلعالنية والنشرات يف مكان العمل
	.هتيئة القدرات التقنية والفنية الضرورية لتلك التشكيالت
	.إجياد برامج لرفع وعي موظفي الدولة اجتاه هذه الظاهرة
	.محاية ضحااي التحرُّش والشهود

16- مسودة السياسة الوطنية لتمكي املرأة. 
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	.نشر الكتيبات وامللصقات إلرسال رسائل حملاربة ومنع التحرُّش
	.زايدة حاالت اإلبالغ عن جرائم التحرُّش
	.إنشاء خطٍّ ساخن لإلبالغ عن ظاهرة التحرُّش يف مكان العمل
	.إعداد التقارير وتوصيات للحد من الظاهرة
	.إقرار مدوَّانت السلوك املهين املتعلقة ابلتحرُّش يف املؤسَّسات
	.زايدة يف برامج التوعية يف املدارس واجلامعات
	.مشاركة املرأة يف اللجان التحقيقية اخلاصة جبرائم التحرُّش
	.زايدة يف قدرات الوقاية من ظاهرة التحرُّش يف مكان العمل
	.)% 100 زايدة عدد األحكام الصادرة على اجلناة املتحرشي )بنسبة
	.)% 100 زايدة يف حاالت اإلبالغ والشكاوى ضد اجلناة )بنسبة


