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 مقدمة 

أو أكثر  15في العراق، تشارك واحدة من كل ست نساء في سن  
بشكل فعال في القوى العاملة في العراق. وهذا يعني أن ما يقرب 

في سن  85من   النساء  من  أكثر    ٪15  أو  نصف   -عاًما  من  أكثر 

ال يشاركن في القوى العاملة،   -النساء في العراق إجمالي تعداد 
. معالجة هذه  1مما يعرضهن لمخاطر الفقر والتهميش االجتماعي

الفجوة والقوى العاملة غير المستغلة يمكن أن تحدث تغييرا كبيرا 
. ُيمنع العديد من النساء من  2في اقتصاد البلد والتنمية االجتماعية

القوى   في  القوالب المشاركة  بسبب  مباشر  بشكل  العاملة 
النمطية الجنسانية واألعراف االجتماعية السائدة، ويواجه العديد  
الكاملة  مشاركتهن  تقوض  العمل  بيئة  في  عوائق  النساء  من 

 والمتساوية في العمل الالئق.

في  التمييز  وعدم  الفرص  تكافؤ  العراقي  القانوني  اإلطار  يضمن 

اإلجباري،  أو  الجبري  العمل  أشكال  جميع  ويلغي  العمل،  مكان 
وينهي عمالة األطفال. ومع ذلك، ال يزال هناك العديد من تحديات  

التوقيع على قانون عمل جديد يحتوي  في   التنفيذ. في حين تم 

ا  بين  أحكام قوية للمساواة  لجنسين ليصبح قانونًا في عام  على 
التي  2015 بالحماية  دراية  ليسوا على  المحامين عموًما  أن  إال   ،

التدريب   إلى  القانونيون  الممارسون  يحتاج  األحكام.  هذه  توفرها 
األطر  في  وكذلك  األحكام،  بهذه  المتعلقة  الموارد  إلى  والوصول 

ذه  المفاهيمية حول عدم المساواة بين الجنسين، لضمان وضع ه
في   الجنسين  بين  التمييز  لمعالجة  التنفيذ  موضع    بيئة الحماية 

 العمل. 

في ضوء هذه التحديات، يسعى هذا الدليل إلى تزويد الممارسين 
القانونيين والمسؤولين الحكوميين والعراقيين اآلخرين العاملين في  

العراقية في  المرأة  تواجهها  التي  للتحديات  بمقدمة  المجال  هذا 
رقم    العمل  بيئة العراقي  العمل  قانون  أحكام  (  2015)  37وكيفية 

القوى  أنحاء  جميع  في  الجنسين  بين  المساواة  يعزز  أن  يمكن 
العاملة. يقدم مفاهيم عدم المساواة بين الجنسين والتمييز بين  
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معالجتها   وكيفية  الجنسي  والتحرش  األمومة  وحماية  الجنسين 
ة للعراق، ال سيما تلك  في قانون العمل العراقي وااللتزامات الدولي 

 التي تتناول معايير العمل في سياق المساواة بين الجنسين.

الخبراء  اكتسبها  التي  الخبرة  سنوات  على  الدليل  هذا  يعتمد 

العراقيون والدوليون إلجراء فحص نقدي لحقوق المرأة في العراق  
الممارسات  أفضل  على  بناًء  الحاسمة،  المسارات  إلى  باإلضافة 

أساًسا  والقانون   يوفر  وهو  مساواة.  أكثر  مستقبل  نحو  الدولي، 
القوى   الموضوعي لفريق مشروع تمكين  للعمل  وإطاًرا مفاهيميًا 

للمرأة   مع   -   PartnersGlobal،  New-Rule،  Partners Iraq  -العاملة    بالتعاون 

ووزارة  العراقيين  المحامين  نقابة  الشريكة،  العراقية  المؤسسات 

، يسعى  Global Affairs Canadaمن    االجتماعية. وبدعمالعمل والشؤون  
أن    WEWمشروع   العمل والتأكد من  قانون  تعزيز تنفيذ  النساء  إلى 

 . المنصوصة قانونياُ من حقوقها تستفيد استفادة كاملة 

ممتنون للغاية للعديد من الزمالء    Partners Iraqو  New-Ruleو  PartnersGlobalإن  
لورد،   جانيت  سيما  وال  الدليل،  هذا  تطوير  في  ساهموا  الذين 

من   بيل  فريزر  تساي،  خاص New-Ruleوجنيفر  بشكر  نتقدم  كما   .
اسود   مسرور  د.  و  رشيد  صبا  د.  والموهوبين  المطلعين  لزمالئنا 

 وفريق عمل شركة أيمن مهدي الجبوري وشركائه للخدمات المالية
تكوين   في  الفعالة  ومساهمتهم  الجوهرية  مدخالتهم  والقانونية 

نشكر   أخيًرا،  الدليل.  مشروع    الحكومةهذا  تمويل  على  الكندية 
قانون   دعم  خالل  من  العراق  في  للنساء  العاملة  القوى  تمكين 

حماية   بتعزيز  التزامها  وعلى  العراقي  العاملةالعمل  في    المرأة 

 .جميع أنحاء العالم

الم إرشادات واضحة وسهلة  توفير  الدليل هو   نالالغرض من هذا 

  2015لسنة    37التركيز على قانون العمل العراقي رقم    من خالل 
.  وعلى تعزيز ودعم حقوق المرأة العاملة في بيئة العمل العراقي

وهو يوفر معلومات أساسية حول عدم المساواة بين الجنسين في  
من منظور دولي وإقليمي وعراقي. كما يتناول الدليل   العمل،مكان  

للتحرش  الضارة  وبيئ  اآلثار  والتحديات   ةالجنسي  العدائية  العمل 

عن هذه   اإلبالغ  في  الضحايا  تواجه  إلى  الحاالتالتي  باإلضافة   .
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بشأن    ذلك، األساسية  والمبادئ  المفاهيم  يستعرض  فإنه 
المساواة بين الجنسين وعدم التمييز في مكان العمل ويقدم سردا  

ومراجعة العراقي  العمل  قانون  في  الرئيسية  المعايير    لاللتزامات 
المنصوص عليها في معاهدات منظمة العمل الدولية التي صادق  

مكان   في  والتمييز  التحرش  تداعيات  تتناول  كما  العراق.  عليها 
العمل وتحدد إرشادات حول كيفية معالجة مثل هذا السلوك. وهو 

يوفر إرشادات إضافية حول الممارسات الجيدة والمعايير المستمدة 
 . ة وحول العالممن المنطقة العربي 

الدليل مخصص  ان  سيكون   ذات  هذا  والجهات  المصلحة  الصحاب 

  العالقة، وخاصة للجهات ادناه:

بين   - المساواة  عن  المسؤولون  الحكوميون  المسؤولون 

 الجنسين
 صناع السياسات -
 لجان تفتيش العمل  -

 محامو العمل -
 المدافعون عن حقوق المرأة -

العمالية لحقوق المرأة ومنظمات المنظمات غير الحكومية   -
 المجتمع المدني

 النقابات -

يقدم   التالي.  النحو  على  الدليل  يكون هيكل  المقدمة،  بعد هذه 
بين   المساواة  عدم  حول  األساسية  الحقائق  بعض  الثاني  الجزء 

وإقليمية   دولية  نظر  وجهات  ويقدم  العمل،  مكان  في  الجنسين 
الثالث  الجزء  يستعرض  بالعراق.  خاصة  بيانات  إلى  باإلضافة 

الصلة المساواة    المفاهيم والمبادئ األساسية ذات  بالتفكير في 
بين الجنسين والحقوق المتساوية في العمل. كما يستعرض الجزء 

والجزء  العمل،  مكان  في  الجنسين  بين  التمييز  مفهوم  الرابع 
الخامس يناقش التحرش الجنسي وبيئة العمل المعادية. اما الجزء 

المساواة بين اجر المرأة والرجل على عمل من ذي ، فانة يبحث  6

. يغطي الجزء السابع قضايا حماية األمومة والعمل متساويةقيمة  
سبل االنتصاف المتاحة لضحايا العنف   8واألسرة، ويستعرض الجزء  
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القائم على النوع االجتماعي والتحرش في مكان العمل. واخيرا،  
الجزء   في    10يقدم  الجنسين  بين  بالمساواة  للنهوض  اقتراحات 

 مكان العمل.

 عدم المساواة بين الجنسين مشكلة  .1

 فهمالمن الشروط الهامة لمعالجة عدم المساواة في مكان العمل  
ضد   المسبق والعنف  والتحرش  الجنسي  التحيز  أن  كيف  وإدراك 

هناك   المرأة يشكلون حواجز حقيقية أمام المساواة بين الجنسين.
الجنسين   بين  المساواة  عدم  مكافحة  في  أساسيتان  خطوتان 

 تشمل:

 هذه الحواجز؛ و تطورت  كيففهم  -
 هذه الحواجز حتى يفهم المجتمع آثارها السلبية إيضاح -

تبدأ المقدمة هنا ببعض الحقائق واألرقام حول عدم المساواة بين 

البحوث  ،الجنسين نتائج  على   وتشمل  الدولي    المنجزة  النطاق 

. إن فهم المساواة بين الجنسين في التشغيل  واالقليمي والوطني

والمنطقة العربية، بما في ذلك نقاط البيانات الرئيسية  في العراق

حول تأثير عدم المساواة في التشغيل، يوفر خلفية مفيدة لفهم 

اإلطار القانوني والنهج لمعالجة عدم المساواة بين الجنسين في  

 مكان العمل.

حقائق أساسية حول عدم المساواة بين   1 .1

 الجنسين في مكان العمل

الصعيد العالمي، تقدر منظمة العمل الدولية أن فرص النساء  على  

الُسلم  أسفل  في  تكون  أن  ويحتمل  الرجال  من  أقل  العمل  في 
في    80. كمعدل، تكسب النساء في جميع أنحاء العالم  3المهني

. وفًقا لتقرير األجور العالمي لمنظمة 4الرجال  كسبهالمئة فقط مما ي

الدولية لعام   ٪ 20.8  يتقاضين ما يعادله  النساء، فإن  2018العمل 
أقل من الرجال في منطقة أوروبا الشرقية ووسط وغرب آسيا، وهو  

ما زال مستمراً   التمييز ضد المرأةإن    . 5قريب من المتوسط العالمي
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بما في ذلك العنف والمضايقة في مكان العمل، مستمر. في حين  
المعتمد الدولية  وااللتزامات  والسياسات  القوانين  لدعم أن  ة 

المساواة بين الجنسين تسعى إلى تعزيز المساواة بين الجنسين  
الحمايات والقوانين غير صحيح  تنفيذ هذه  العمل، فإن  في مكان 

كبير   بشكل  2030ومتأخر كثيرا. تركز خطة التنمية المستدامة لعام  
على الحاجة إلى تحسين عمل المرأة واألصول االقتصادية من أجل  

 (.1) مية. انظر الى اإلطارتحقيق مكاسب التن

للتنمية المستدامة وعمالة   2030: جدول أعمال  1اإلطار  

  1المرأة واألصول االقتصادية: أهداف التنمية المستدامة  
 8.1و 5و

، تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة  2030بحلول عام  :  8.5الهدف  
الشباب   ذلك  في  بما  والرجال،  النساء  لجميع  الالئق  والعمل 

واألشخاص ذوي اإلعاقة، واألجر المتساوي عن العمل المتساوي  
 القيمة 

عام  :  1.4الهدف   الرجال  2030بحلول  جميع  تمتع  ضمان   ،

والنساء، وال سيما الفقراء والضعفاء، بحقوق متساوية في الموارد  
االقتصادية، فضالً عن الحصول على الخدمات األساسية والملكية 

وغير األراضي  على  والميراث  والسيطرة  الملكية  أشكال  من  ها 
والخدمات   المناسبة  الجديدة  والتكنولوجيا  الموارد  والطبيعية 

 المالية، بما في ذلك التمويل األصغر.

في  :  a.5الهدف   متساوية  حقوًقا  المرأة  لمنح  إصالحات  إجراء 
الملكية  على  الحصول  إمكانية  عن  فضالً  االقتصادية،  الموارد 

األراضي وغيرها من أشكال الملكية والخدمات  والسيطرة على  
 المالية والميراث والموارد الطبيعية، وفًقا للقوانين الوطنية. 

االقتصادية  اللجنة  ذكرت  كما  العربية،  المنطقة  أنحاء  جميع  في 

واالجتماعية لغرب آسيا )اإلسكوا(، فإن المنطقة لديها أدنى معدل 
العالم، حيث تنخفض إلى  لمشاركة اإلناث في القوى العاملة في  

إستناداً الى .  6في المئة  50حد كبير عن المتوسط العالمي البالغ  
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PARTNERS 
GLOBAL 

في   العامالت  مشاركة  نسبة  بلغ متوسط  الدولي،  البنك  بيانات 

. بالنسبة  2017% في عام  32القوى العاملة في المنطقة العربية  
عن   قليال  يزيد  ما  الى  الرقم  انخفض  يجعل  15للعراق،  مما   ،%

على .  7الدنى في المنطقةة اإلناث في القوى العاملة بين ا مشارك
الرغم من التقدم المحرز في التحصيل العلمي للمرأة في المنطقة  

العربية، ال تزال نسبة النساء المشاركات في القوى العاملة في  
ملحوظ بشكل  منخفضة  المنطقة  أنحاء  فإن  8جميع  وبالتالي،   .

إ  بالضرورة  يؤدي  ال  اإلناث  بسبب تعليم  وأفضل  أكثر  توظيف  لى 

العوائق المستمرة األخرى. تظهر األبحاث أنه، في المتوسط في  
المنطقة، تبلغ نسبة النساء في سن العمل النشطات في سوق  

في    23العمل، إما عن طريق العمل أو من خالل البحث عن عمل،  
المتوسط في  فقط  حوالي  9المئة  يترك  من   80. هذا  المئة  في 

. انظر 10وما فوق غير نشيطات في قوة العمل  15  النساء في سن
 (.1)الرسم البياني 

 

أنحاء   جميع  في  كبير  قلق  مصدر  الشباب  بطالة  المنطقة  تعد 
تتراوح    29العربية. يبحث ما معدله   الذين  السكان  المئة من  في 

الشباب، حيث هناك    24و  15أعمارهم بين   سنة عن عمل. بين 

معدالت المشاركة في القوى العاملة في المنطقة العربية : 1البياني  المخطط
 (2013)%( حسب الدولة والجنس )
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المساواة بين الجنسين في قانون العمل  

 العراقي وسياسة العمالة العراقية

 

PARTNERS 
GLOBAL 

تفاوت كبير في معدالت البطالة بين الشابات والشبان في المنطقة  
في المئة من الشابات   27العربية. في العراق على وجه التحديد،  

ا يجعل معدل البطالة بين الشابات أكثر من  عاطالت عن العمل، مم
 .11في المئة  17ضعف معدل الشباب العاطلين عن العمل والبالغ 

إشراك   دون  تحول  التي  العوائق  من  العديد  على  األبحاث  تؤكد 
بين  المساواة  قضايا  على  التدريب  نقص  ذلك  في  بما  المرأة، 

قبل   من  األدوار    أصحابالجنسين  مع  للتوافق  والضغط  العمل، 
اإلعالم،   لوسائل  السلبية  النمطية  والصور  للجنسين،  المحافظة 

المدنية   الحقوق  مجال  في  التثقيف  اإلنسانونقص    .21وحقوق 

العوائق  العديد من  عن  العراق  أجريت في  التي  األبحاث  تكشف 
 أمام المشاركة االقتصادية للمرأة. وتشمل هذه: 

سواء  - حد  على  والنساء  الرجال  لدى  تقليدية  نظر  وجهات 
 .حول دور المرأة في المجتمع

مكاسب   - بها  ستؤثر  التي  الكيفية  بشأن  قلقون  الرجال 

االقتصادية فرص    النساء  من  يعانين  ألنهن  وضعهن  على 
 عمل محدودة بالفعل 

 مخاوف أفراد األسرة من التشهير إذا غادرت المرأة المنزل  -
  المفاهيم المسبقة حول قدرات المرأة -

والتحرش   - اإلساءة  مع  الفعلية  المعيشية  النساء  تجارب 
 31الجنسي داخل المنزل وخارجه
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 العراقي وسياسة العمالة العراقية

 

PARTNERS 
GLOBAL 

عام   كان200941في  تمثل،  الذكور  مشاركة  القوى   72  ت  من   ٪
الدول   العراق من  ٪ فقط.  16بينما تمثل مشاركة النساء  العاملة،  

في   االعلى  الشبابية  االعمار  العراقيون  ذات  يمثل  حيث  العالم، 
  24إلى    14السكان. بين الشباب )٪ من  59سنة    24تحت سن  

و33سنة(،   الذكور  الشباب  من  عن  ٪60  عاطلين  اإلناث  من   ٪
االستقرار  وعدم  النزاع  تأثير  إلى  أيًضا  البيانات  تشير  العمل. 

من   دعم  بدون  أو  أرامل  النساء  من  العديد  ترك  الذي  المستمر 
 الذكور. 

 في 80أسرهن، و معيالتواحدة من كل عشر نساء عراقيات هن 

المئة منهن أرامل، أو مطلقات، أو منفصالت، أو يقمن برعاية زوج  
التي    51مريض المعيشية  األسر  هذه  بين  من  ذلك،  على  عالوة 

 . 61في المئة فقط يعملن براتب ثابت 2تعولها نساء، 

عالياً  ركوًدا    الى المدرسة  للفتيات والفتيان  االتحاقشهدت معدالت  
عام   معدل  2010منذ  وانخفض  والكتابة،  بالقراءة  وكاناإللمام   ، 

  ٪ للفتيات؛82٪ لألوالد و 94صافي االلتحاق بالمدارس االبتدائية هو  
٪ على التوالي. معدل  26٪ و39  فقد كانت  الثانوية    واما في المرحلة

البطالة في المنطقة العربية حسب العمر والجنس : معدالت 2البياني  المخطط
(2013) 
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 العراقي وسياسة العمالة العراقية

 

PARTNERS 
GLOBAL 

 ( للشباب  والكتابة  بالقراءة  و 82( هو  24-15اإللمام  لألوالد   ٪75  ٪
المدرسة للفتيات والفتيان وقد ركد معدل االنتقال إلى  71للفتيات.(

عام   لدى  2010منذ  والكتابة  بالقراءة  اإللمام  معدل  وانخفض   ،
 .81الفتيان

عام   في  استقصائية  دراسة  من    2015وجدت  أكثر  من  50أن   ٪
عاًما يجدون أنه من غير المقبول    15الرجال الذين تزيد أعمارهم عن  

نه يجب  ٪ من النساء يعتقدن أ 41.5  في حين انأن تعمل النساء.  
الواقعة  المناطق  السياسية. في  الشؤون  المشاركة في  عليهن 

فترة من   تراجعت حقوق تحت سيطرة داعش  2017-2014في   ،

كان لدى النساء خيارات محدودة للعمل، ولديهن قواعد    حيث  المرأة
محرم  لبس صارمة ولم يعد مسموًحا بهما في األماكن العامة دون  

الصغيرات(،  ، وكان هناك زواج قسري )بمرجل الفتيات  ا في ذلك 
لعبت  ذلك،  ومع  المدرسة.  إلى  الذهاب  الفتيات  معظم  وتوقفت 
سبيل   على  األسرة،  رفاهية  لضمان  حاسمة  أدواًرا  أيًضا  النساء 

في   تحوالت  إلى  يؤدي  مما  والتعليم،  السالمة  تعزيز  المثال. 
ات السلطة داخل األسرة واتخاذ قرارات اإلنفاق المشترك، كيدينامي

القرار و أكبر في صنع  بالمشاركة بشكل  النازحات  النساء  اهتمام 
 . 91المجتمعي

لمحة عامة على قانون العمل العراقي بما   2 .1

  في ذلك النوع االجتماعي في العمل

الجديد رقم   العراقي  العمل  قانون  العراقي  النواب    37أقر مجلس 
محل قانون  ، ليحل  2016فبراير    7ودخل حيز التنفيذ في    2015لعام  

. يقدم هذا القسم لمحة موجزة  1987لعام    71العمل السابق رقم  
عن القانون ويسلط الضوء على تلك المجاالت من القانون الذي يوفر  

 .الحماية من التمييز وأنواع الحماية األخرى في مكان العمل

يسري القانون على جميع العاملين في    تطبيق قانون العمل:
العام  القطاع  موظفي  باستثناء  واألجانب(  العراقيين  )أي  العراق 

قوات  وجميع  المدنية  الخدمة  قانون  بموجب  تعيينهم  تم  الذين 
 .األمن
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 العراقي وسياسة العمالة العراقية

 

PARTNERS 
GLOBAL 

الهدف من القانون هو معالجة أوجه القصور    أهداف قانون العمل:
عات الوطنية المتعلقة  مة القوانين والتشريئفي القانون القديم وموا 

بالعمل العراقي مع نصوص االتفاقيات الدولية الصادرة من منظمة  
الدولي   قبلالعمل  عليها من  ملحوظ،    المصادق  العراق. وبشكل 

المعايير   جميع  على  العراق  صادق  الجديد،  القانون  اعتماد  عند 
والمواثيق الدولية المتعلقة بالعمل والتي لم يقرها القانون السابق  

 .والتي تركت معلقة

األساسية: جوانب    السمات  جميع  تنظيم  إلى  القانون  يهدف 
وضمان  الخاص  القطاع  في  والعاملين  العمل  صاحب  بين  العالقة 

حماية الحقوق على أساس العدالة االجتماعية والمساواة والعمل  
الالئق للجميع دون تمييز. وتشمل األهداف الرئيسية األخرى حظر 

ل اإللزامي وعمالة األطفال، وتحديد الحد األدنى  جميع أشكال العم
لسن العمل ومنع التمييز أو التحرش، سواء بشكل مباشر أو غير  
مباشر. وتحمي بشكل خاص من التحرش الجنسي والتمييز بين 

الجنسين وتوفر الحماية المتعلقة باألمومة واألبوة. وأخيًرا، يتناول  
ل الى صاحب عمل اخر  اصحاب العمل الرئيسيين اذا عهدوا العم 

عمل   ظروف  في  كانت  اذا  الباطن  من  منها  جزء  او  عمل  بتأدية 
 .واحدة

التالية: العمل    أشكال العمل: ينظم قانون العمل أشكال العمل 
المؤقت، والعمل العرضي، والعمل اإللزامي، والعمل بدوام جزئي، 
والعمل ألجل غير مسمى. باإلضافة إلى ذلك، يحظر القانون جميع 

 .كال العمل اإللزاميأش

األجانب: الدولة    عمل  في  األجانب  عمل  العمل  قانون  ينظم 

العمل  واجازة  األجانب  العمال  لحقوق  خاصاً  قسماً  ويخصص 
الشكاوى   تقديم  األجانب  للعاملين  يحق  بها.  الخاصة  والشروط 

مباشرة إلى لجان التفتيش التابعة لوزارة العمل، في حالة حدوث  
 .أي انتهاك

المركز   السالمة المهنية:الصحة و أن  قانون العمل على  ينص 

الوطني للصحة والسالمة المهنية مسؤول عن التخطيط واإلشراف  
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PARTNERS 
GLOBAL 

المهنية   واإلصابات  األمراض  من  العمل  مواقع  العمال في  لحماية 
 ويحدد متطلبات السالمة والصحة في بيئة العمل. 

والعامل: العمل  صاحب  بين  التعاقدية  قانو  العالقة  ن  يحدد 
تسوية  وآليات  الطرفين  وحقوق  العمل  عقود  متطلبات  العمل 

 المنازعات.

نص قانون العمل على تشكيل محكمة عمل أو   محكمة العمل:

أكثر في كل محافظة لإلشراف على المنازعات التي قد تنشأ عن  
يسميه   قاضي  من  عمالية  محكمة  كل  تتألف  العمل.  اتفاقيات 

االت  عن  وممثل  األعلى  القضاء  العمال  مجلس  لنقابات  العام  حاد 

بالوالية   العمل  محاكم  تتمتع  العمل.  أصحاب  اتحاد  عن  وممثل 
والنزاعات  والمسائل  والجزائية  المدنية  الدعاوى  على  القضائية 

المشار إليها في قانون العمل واجور والتأمينات االجتماعية للعمال 
م  والقرارات المؤقتة التي تنطوي على دعاوى داخل اختصاص محاك

 العمل. 

العقد إنهاء  اإلجراءات  أحكام  بالتفصيل  العمل  قانون  يتناول   :
بموجب   الخدمة  إنهاء  لجنة  ُينشئ  العمل.  عقد  بإنهاء  المتعلقة 

تعليمات صادرة عن وزير العمل والشؤون االجتماعية، وهي مكلفة 
بالنظر في الطعون المقدمة ضد قرارات إنهاء الخدمة. يجوز استئناف  

محكمة   أمام  اللجنة  ثال  العملقرارات  تاريخ  خالل  من  يوًما  ثين 
التبليغ. كما ينظم قانون العمل إنهاء عقد العمل ويضع قيوًدا على 

 كيفية إنهاء عالقة العمل.

المفاهيم والمبادئ األساسية حول  . 2
  الحقوق المتساوية في العمل

"ال يمكن تحقيق مستقبل أفضل لعمل المرأة إال من خالل معالجة  
الصور النمطية الراسخة المتعلقة  التمييز والحرمان والتغلب على  

 20بالمرأة في المجتمع، وقيمة عملها ومكانتها في سوق العمل"
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PARTNERS 
GLOBAL 

يحمي قانون العمل العراقي الحق في العمل المعرف على نطاق  
أجر،   مقابل  العامل  يبذله  أو جسدي  عقلي  كل جهد  بأنه  واسع 

سواء كان هذا العمل دائًما، أو عرضيًا، أو مؤقًتا، أو موسميًا. يتبنى  
مبادئه  ويحترم  والمنتج،  الكامل  العمل  تشجيع  "سياسة  القانون 

ف سواء  األساسية،  ويحدد  وحقوقه  التنفيذ".  في  أو  القانون  ي 
( حرية تكوين  1المبادئ األساسية التي تسترشد بها السياسة: )

بالحق في   الفعال  واالعتراف  )  المفاوضةالجمعيات  ( 2الجماعية؛ 
( اإللغاء الفعلي 3حظر جميع أشكال العمل القسري أو اإلجباري؛ )

 والمهنة.  ( القضاء على التمييز في االستخدام4لعمل األطفال؛ )

تتماشى هذه المبادئ مع تلك المنصوص عليها في معايير حقوق  
 من  3العراق طرف في  وان  اإلنسان الدولية ومعايير العمل الدولية.  

اتفاقيات العمل الدولية من أصل اربعة   هذه المبادئ المذكورة في
وتشمل   الجنسين.  بين  للمساواة  أساسية  كمعايير  والمصنفة 

 هذه: 

 ( 100اواة في األجور )رقم اتفاقية المس •
 ( 111اتفاقية التمييز )في االستخدام والمهنة( )رقم  •

)رقم   • األمومة  حماية  على  183اتفاقية  الموافقة  )تمت   )
وهي  العراقي  النواب  مجلس  قبل  من  المعاهدة  هذه 

 .بانتظار المصادقة على المستوى الدولي(

على جميع   باإلضافة إلى ذلك، فإن العراق طرف في اتفاقية القضاء
اإلنسان   حقوق  معاهدات  بين  من  المرأة،  ضد  التمييز  أشكال 

 .األخرى التي تنص على عدم التمييز بين الرجل والمرأة

القانون   في  الجنسين  بين  المساواة  على  تحث  التي  المبادئ 

العراقي والتي تتعلق بشكل خاص بالمساواة بين الجنسين في 
 العمل، سوف نناقشها بإيجاز الحقاً. 
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 العمل المالئم للرجل والمرأة 1 .2

"نتخذ خطوة أخرى نحو عولمة التقدم االجتماعي عندما ندافع عن  
المساواة بين الجنسين باعتبارها مسألة حقوق وعدالة اجتماعية  

 12 باإلضافة إلى الكفاءة والحس الجيد لألعمال"

الرجال   من  لكل  الالئق  العمل  بأهمية  العراقي  العمل  قانون  يقر 

  اكثر من اي وقت مضى   العمل  بيئةوالنساء ومشاركة النساء في  
ومع ذلك، فإن الزيادات في المشاركة في    .في جميع أنحاء العالم

القوى العاملة لم تؤد إلى تضييق كبير للفجوات بين الجنسين في 
الم العمل. على سبيل  أقل عرضة من  مكان  النساء  تزال  ال  ثال، 

الرجال لتقلد مناصب ودرجات عمل دائميه وأجر منتظم. كما يستمر  
المنخفضة  األجور  ذات  الوظائف  في  مفرط  بشكل  تمثيلهم 
واإلنتاجية المنخفضة مع القليل من الحماية. الوضع أسوأ بالنسبة 

األجنبيات   العامالت  ذلك  في  بما  النساء  من  معينة  لمجموعات 
والنساء ذوات اإلعاقة واألقليات العرقية أو األرامل. إن التقدم المحرز 

حتى اآلن ليس كافياً لضمان العمل الالئق والمنتج للجميع طالما  
على   الحصول  في  المساواة  عدم  مواجهة  في  المرأة  استمرت 

العمل، وعدم المساواة في األجر، والوصول المحدود إلى الحماية 
 . 22ب القياديةاالجتماعية والمناص 

 تكافؤ الفرص  2 .2

العراقي   العمل  قانون  الفرص إن  تكافؤ  لمبدأ  انتهاك  أي  "يحظر 
المتعلقة  األمور  جميع  "في  و  سبب"  ألي  المتساوية  والمعاملة 
شروط  أو  والحقوق  االمتيازات  أو  والتشغيل  المهني  بالتدريب 

العمل". في    وظروف  الزاوية  حجر  هو  الفرص  تكافؤ  فإن  وبالتالي 
 .قانون العمل العراقي

الئق   على عمل  للحصول  والرجال  للنساء  الفرص  تكافؤ  تعزيز  إن 
واإلنصاف   الحرية  ظروف  في  عادل  بأجر  منتج  عمل  توفير  يعني 
من   مجموعة  المبدأ  هذا  يتطلب  اإلنسانية.  والكرامة  واألمن 

عزيز الحقوق األساسية، وخلق فرص  األهداف االستراتيجية، مثل ت
العمل، والحماية االجتماعية، والحوار االجتماعي. ما يعنيه هذا في  
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الممارسة هو تعزيز تكافؤ فرص العمل من خالل تدابير تهدف أيًضا  
المهارات  على  والتدريب  التعليم  إلى  المرأة  وصول  تحسين  إلى 

د الرعاية بشكل والرعاية الصحية، مع مراعاة دور المرأة في اقتصا
كاٍف. ويمكن تحقيق ذلك، على سبيل المثال، من خالل مقاييس  

التوازن بين العمل واألسرة وتوفير حوافز على مستوى مكان العمل 
 .لتوفير رعاية األطفال وإجازة الوالدين

القوانين التي تنص على أن للنساء والرجال حقوق متساوية في  
الممارسة  الفعلية في  بالمساواة  األساس للمطالبة  العمل هي 
وتحقيقها. يمكن تحقيق المساواة بين الجنسين في مكان العمل 

المرأة والفتاة،   التي تميز ضد  القوانين  إلغاء  تدابير مثل  من خالل 
لمرأة من العمل لياًل أو تحت األرض، أو  وتعديل األحكام التي تمنع ا 

الدخول والتقدم في قطاع معين أو مهنة معينة تماًما. تظهر األدلة  
من جميع أنحاء العالم أن رفع هذه الحواجز له تأثير إيجابي على  
مشاركة المرأة في سوق العمل. إن القوانين التي تعزز المساواة  

 . ع التقدمبنشاط لها تأثير كبير وهي ضرورية لتسري

 التشغيلعدم التمييز في  3 .2

الدولة   وتسعى  أدائه،  على  قادر  مواطن  كل  على  حق  العمل 
أنواع التمييز.  لتوفيره على أساس تكافؤ الفرص دون أي نوع من 

 . قانون العمل العراقي.4المادة 

من قانون العمل العراقي عدم التمييز والتسمية   4تضمن المادة  
مبادئها   التشغيل  كأحد  في  التمييز  القضاء على  وهي  الرئيسية 

المادة   العمال، بما في    8والمهن. تحظر  التمييز بين  القانون  من 
ذلك التمييز المباشر أو غير المباشر، في جميع جوانب العمل بما  
أو  والحقوق،  االمتيازات  أو  والتشغيل،  المهني  التدريب  ذلك  في 

 شروط وأحكام التشغيل. 

ال عدم  في  في  الحق  والمعاملة  الفرص  تكافؤ  جانب  إلى  تمييز 

التشغيل والمهنة محمي بشكل صريح في اتفاقية منظمة العمل 
الدولية الخاصة بالتمييز )في االستخدام والمهنة(. وينعكس ذلك 

أيًضا في المعاهدات األخرى التي يكون العراق طرًفا فيها، بما في  
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نظمة العمل الدولية ذلك دستور منظمة العمل الدولية، واتفاقية م
لألجور المتساوية، واتفاقية حظر جميع أشكال التمييز ضد المرأة،  

 واتفاقية حقوق الطفل، وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

يعاملن   أال  إلى حق جميع النساء في  التمييز  الحماية من  تشير 

بشكل أقل تفضيالً في وضع العمل بسبب جنسهن. بعض األمثلة  
 مل: على هذا المبدأ تش

مقابل   • الرجل  أجر  من  أقل  أجًرا  المرأة  تتقاضى  أن  ينبغي  ال 
 العمل المتساوي في القيمة. 

يجب أال تكون األمومة مصدراً للتمييز في العمل أو التشغيل   •

شروط   أو  والحقوق،  االمتيازات  أو  التدريب،  إلى  الوصول  أو 
 التشغيل، أو الترقية. 

رأة مصدًرا للتمييز، يجب أال تكون األفكار المتعلقة بحماية الم •
 مثل منع المرأة من القيام بمهام معينة ألنها "ليست للنساء". 

للتمييز،  • الرعاية مصدًرا  تقديم  تكون مسؤوليات  أن  ينبغي  ال 

تستطيع   بأنها ال  االفتراضات  امرأة بسبب  تشغيل  عدم  مثل 
إجازة بسبب   إلى  أنها ستحتاج  أو  منتظمة،  العمل لساعات 

 المنزل.مسؤوليات 

تستمر الممارسات التمييزية في مكان العمل في التوسع لتشمل  

والتقدم   األجر،  ذلك  في  بما  والمهن،  االعمال  جوانب  جميع 
( اإلطار  انظر  وتغطيته.  االجتماعي  الضمان  وأحكام  (  2الوظيفي، 

للحصول على أمثلة على التمييز الراسخ المتعلق بالمرأة والعمل  

 .وتأثيره

والتحرش  تعتبر   اإلساءة  تشمل  التي  العادلة،  غير  المعاملة 

النساء   تواجه  التي  األولى  الثالثة  التحديات  بين  من  والتمييز، 
بين   أعمارهن  تتراوح  الالئي  الشابات  وخاصة    29و  15العامالت، 

ضروري  32عاًما  والتحرش  العنف  من  الخالي  العمل  مكان  إن   .
مل مستقبال. يمكن  لتحقيق المساواة بين الجنسين في مكان الع

مهمة   أدوات  العمل  مكان  وتدابير  الجماعية  االتفاقات  تكون  أن 

للتصدي للتمييز والعنف والتحرش في مكان العمل، وذلك لتحسين 
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حالة   في  الفجوة  ولسد  وجودها،  عند  التشريعات  وتغطية  نطاق 
عدم وجود التشريع. تعتبر سبل االنتصاف والعقوبات عناصر مهمة 

 تمييز في مكان العمل.لتنفيذ عدم ال

بالفقر :  2اإلطار   المعني  الخاص  المتحدة  األمم  مقرر 
 المدقع وحقوق اإلنسان 

ووفًقا لمقرر األمم المتحدة الخاص المعني بالفقر المدقع   -
وحقوق اإلنسان، لتصحيح التفاوتات الهيكلية، بما في ذلك 
األثر   تقييم  الدول  على  ينبغي  الجنسين،  بين  التفاوتات 

على التفاضل والمقترحة  الحالية  المالية  للسياسات  ي 
من   عانوا  الذين  أولئك  سيما  وال  المختلفة،  المجموعات 

  :التمييز الهيكلي. وتالحظ ما يلي
انخفاض مستويات تحصيل اإليرادات له تأثير غير متناسب   -

 على أفقر شرائح السكان. 
من األرجح أن تعتمد النساء بشكل مباشر على الحماية  -

ة والنظم الصحية في فترة ما من حياتهن بسبب  االجتماعي

 صحتهن الجنسية واإلنجابية واحتياجات األمومة.
األجر   - مدفوعة  غير  بديلة  رعاية  كمقدمات  النساء  تعمل 

عندما ال يتم تمويل الخدمات العامة بشكل كاف، مما يحد  
أو  التعليم،  أو  األجر،  المدفوع  العمل  في  فرصهن  من 

مع التأثير سلبًا على تمتعهن بحقوق التدريب، أو الترفيه، 
 مثل الصحة والتعليم والمشاركة والضمان االجتماعي. 

يمكن أن تعمل ترتيبات ضريبية معينة بشكل مباشر أو غير   -

مباشر ضد مشاركة المرأة في القوى العاملة. من المهم 
 التمييز مراجعة الهياكل والقوانين واألدوات الضريبية إلزالة  

تعزز عدم   ال  أنها  والتأكد من  والضمني  الصريح  الجنسي 
الجنسين، بما في ذلك من   القائمة بين  خالل  المساواة 

 .تأثيرها على أعمال الرعاية غير مدفوعة األجر

المدقع  بالفقر  المعني  الخاص  المتحدة  األمم  مقرر  المصدر: 
 وحقوق اإلنسان 
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جميع أشكال العمل القسري أو  حظر  4 .2

  اإلجباري

أو خدمة تفرض على أي شخص تحت   الجبري هو "عمل  العمل 
 .42 الشخص نفسه طوًعا"التهديد بعقوبة والذي لم يعرض عليه 

هو  العراقي  العمل  قانون  في  عليه  المنصوص  األساسي  المبدأ 

حظر جميع أشكال العمل القسري أو اإلجباري. ينعكس التحرر من  
العمل القسري أو اإلجباري في العديد من المعاهدات الدولية التي 

للحكومات  ( بالنسبة  3يكون العراق طرفاً فيها. )انظر الى اإلطار رقم  

كبيًرا في   تحديًا  القسرية  العمالة  القضاء على  يظل  العالم،  حول 
القرن الحادي والعشرين. إن العمالة القسرية هي بالطبع انتهاك  

للفقر   أنها سبب رئيسي  اإلنسان األساسية. كما  خطير لحقوق 
 وإعاقة رئيسية للتنمية االقتصادية.

رقم   الدولية  3اإلطار  المعاهدة  التزامات  من  :  للحماية 

 العمل الجبري أو اإلجباري 

تحظر   - التي  التالية  الدولية  المعاهدات  في  طرف  العراق 
 52شكالاألالعمل القسري أو اإلجباري بجميع 

تحظر هذه    (:29)رقم    1930اتفاقية العمل الجبري،   -
االتفاقية جميع أشكال العمل الجبري أو اإللزامي المعرَّف 

يتعرض   أي شخص  على  تفرض  خدمة  أو  عمل  كل  بأنه 
نفسه  الشخص  عليه  يعرض  لم  والذي  عقوبة  أي  لخطر 

يتم توفير االستثناءات للعمل الذي   .طوعا، بمحض ارادته

المدنية  وااللتزامات  اإللزامية،  العسكرية  الخدمة   تتطلبه 
العادية، نتيجة لإلدانة في المحكمة، في حاالت الطوارئ، 

والخدمات المجتمعية الصغيرة التي يؤديها أفراد المجتمع  
لصالح المصلحة المباشرة للمجتمع. تتطلب االتفاقية أيًضا  

للعمل   القانوني  الغير  بالقوة  االخراج  على  يعاقب  أن 
وأن   جنائية،  جريمة  باعتباره  اإلجباري  أو  الدول القسري 
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يفرضها   التي  الصلة  ذات  العقوبات  أن  تضمن  المصدقة 
 .القانون كافية ويتم تطبيقها بصرامة

الجبري،   - العمل  إلغاء    (:105)رقم    1957اتفاقية 

تحظر هذه االتفاقية العمل القسري أو اإلجباري كوسيلة 
لإلكراه السياسي أو التعليم أو كعقاب على إبداء أو التعبير  

عن وجهات نظر أو آراء سياسية تعارض أيديولوجياً المعتقد  
كوسيلة  اقتصادي؛  نظام  أو  االجتماعي  أو  السياسي 

االقتصادي التنمية  ألغراض  العمالة  واستخدام  ة؛ لتعبئة 

العمل؛ كعقاب على المشاركة في    في   كوسيلة لالنضباط
أو االجتماعي، أو   العنصري،  اإلضرابات؛ وكوسيلة للتمييز 

 .القومي، أو الديني

 األطفال  ةل اعم  القضاء على 5 .2

يلتزم قانون العمل العراقي بالقضاء على عمل األطفال. إن إدراجه 
األطفال يمثل مشكلة  في قانون العمل العراقي يعترف بأن عمل  

التنمية   أهداف  وتحقيق  التنمية  يعوق  وأنه  العراق  في  رئيسية 
 .المستدامة

مليون    64  -مليون طفل    152وفًقا ألحدث البيانات العالمية، يوجد  
  62في عمالة األطفال على مستوى العالم. - مليون ولد  88فتاة و

لون في جميع  أطفال يعم  10وهذا يعني أن واحًدا تقريبًا من بين كل  

مليون    73)اي  األطفال    من ما يقرب نصف العاملين    وإن  أنحاء العالم.
وسالمتهم    (طفل صحتهم  تعرض  خطرة  أعمال  في  يعملون 

مباشر.   بشكل  للخطر  األخالقي  من    4,3وإن  وتطورهم  مليون 
االطفال يعملون في العمل القسري، وهو اسوأ شكل من اشكال  

 72.عمل االطفال

طفل يعملون بدالً   575,000العراق، أفادت التقارير أن أكثر من في 
في المحافظات التي تعرضت للعنف،  82من الذهاب إلى المدرسة.

٪ من األطفال خارج المدرسة. ُيجبر األطفال على 90ما يصل إلى  
العمل في مجموعة متنوعة من األماكن التي غالبًا ما تكون خطرة.  
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و الزراعة  في  البعض  مثل يعمل  صناعات  في  يعمل  اآلخر  البعض 
البناء وأعمال المصانع وصناعة الطوب. يعمل األطفال أيًضا في قطاع  

الخدمات ويشاركون في العمل المنزلي والعمل في الشوارع. ُيثقل 
األطفال أحيانًا بساعات طويلة من األعمال المنزلية أو العمل في 

 الشركات العائلية.

تؤثر عمالة األطفال الفتيان والفتيات، فإن بعض أسوأ    بينما  على 

أشكال عمل األطفال تؤثر على الفتيات بشكل غير متناسب أكثر  
من األوالد. تشير التقارير عن عمالة األطفال إلى أن أسوأ أشكال 
مسلح،   نزاع  في  التجنيد  تشمل  العراق  في  األطفال  عمل 

بالمخدرات، االتجار  مثل  قانونية  غير  أنشطة  في   واستخدامهم 
بالبشر   لالتجار  نتيجة  المنزلي  والعمل  القسري،  والتسول 

في   الجنسي  االستغالل  عن  اإلبالغ  تم  الجنسي.  واالستغالل 
او مكافئات او   بعض المناطق حيث يتم استخدام الفتيات "كهدايا 
 92".ادوات تفاوض او تبادلهن كتعويض لتسوية النزاعات

 األطفال: العوامل المساهمة في عمل 4اإلطار رقم 

 حماية قانونية محدودة  .1
  الفقر والضعف االجتماعي .2

  التعرض للصدمات الفردية والجماعية .3
  ضعف جودة التعليم، ومحدودية الوصول إلى المدرسة .4

 محدودية فرص العمل الالئق والتحوالت الصعبة للعمل  .5
الفعال  .6 واالعتراف  النقابية  الحرية  إدراك  ضعف  أو  غياب 

في   الحوار  بالحق  وأشكال  الجماعية  المفاوضة 

 االجتماعي األخرى

بحلول   األطفال  عمل  إنهاء  الدولية،  العمل  منظمة  المصدر: 
العمل  2025عام   مكتب  والبرامج،  السياسات  مراجعة   :

 .2018 الدولي )منظمة العمل الدولية(، جنيف، الطبعة الثانية



 

24 

www.partnersglobal.org 

المساواة بين الجنسين في قانون العمل  

 العراقي وسياسة العمالة العراقية

 

PARTNERS 
GLOBAL 

 التمييز بين الجنسين في مكان العمل . 3

 السياق اإلقليمي للتمييز بين الجنسين 1 .3

آسيا لغرب  واالجتماعية  االقتصادية  المتحدة  األمم  لجنة   وفقا 
(ESCAW  تعاني النساء في المنطقة العربية من مجموعة واسعة ،)

من التمييز في مكان العمل، ال سيما فيما يتعلق بالتشغيل وظروف  
ييز في مكان  العمل. بينما اعتمدت دول المنطقة قوانين ضد التم

باإلضافة   الفعلي.  تطبيقها  لضمان  جًدا  قليلة  آليات  هناك  العمل، 

فئات   جميع  حماية  في  التشريعات  تفشل  ما  غالبًا  ذلك،  إلى 
النساء، وخاصة العامالت األجنبيات المعرضات بشكل خاص لخطر  

التعرض   30اإلساءة. لخطر  خاص  بشكل  األجانب  العمال  يتعرض 
يتم إحضار العديد من العمال إلى البالد    13  .العملللتمييز في مكان  

بشكل غير قانوني ويتم مصادرة جوازات سفرهم من قبل صاحب  
األجانب من ظروف   العمال  العديد من  يعاني  الدخول.  العمل عند 
يخشى   زهيد.  أجر  مقابل  طويلة  عمل  وساعات  سيئة  معيشية 

سوء المعاملة  هؤالء العمال من انتقام صاحب العمل إذا اشتكوا من  
 23ولم يتقدموا بدعاوى سوء المعاملة والتمييز في مكان العمل.

تظهر البيانات أن التمييز بين الجنسين في العمل يتخذ األشكال  
 :التالية في جميع أنحاء المنطقة العربية، بما في ذلك

التي تؤدي إلى اختالف    الفجوة بين الجنسين في االجور -

بين الموارد  إلى  الوصول  األبحاث    في  تشير  والنساء.  الرجال 
التي أجراها البنك الدولي إلى أن أحكام المساواة في األجور  

في  ومقوضه  مطبقة  غير  تزال  ال  المنطقة  في  الموجودة 
 33الممارسة العملية.

، مثل أنظمة عدم المساواة في الفوائد خارج إطار األجور -
التقاعدية وبدالت اإلسكان وإعانات األطفال . يمكن المعاشات 

أن تمثل هذه المزايا مبالغ كبيرة من المال وعادة ما تدفع فقط  

بنفس   النساء  تتمتع  ما  ونادرا  األسرة.  رب  بصفتهم  للرجال 
استحقاقات  ورث  او  نقل  الرجال في  بها  يتمتع  التي  الحقوق 

 معاشاتهم التقاعدية إلى أسرهم
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حول معايير النوع االجتماعي تحد من  المواقف االجتماعية   -
 .رة بعض النساء على العمل خارج المنزلقد

وقدرتها    تشريعات تحد من وصول المرأة إلى بعض المهن -
 .على العمل ليالً في العديد من الدول العربية

التشريعات   - أمر شائع في  العمل  األعباء على أصحاب  تحميل 
في بعض الدول العربية، مثل إلزام أصحاب العمل بضمان حماية 

 وتوفير وسائل النقل لهن.العامالت 

 ضد المرأة في بيئة العمل عدم التمييز 2 .3

يعاملن   أال  إلى حق جميع النساء في  التمييز  الحماية من  تشير 

العمل   وضع  في  تفضيالً  أقل  إلى    -بشكل  الوصول  ذلك  في  بما 
بسبب جنسهن وهذا يشمل حق المرأة في عدم التعرض    -العمل  

الناشئة عن وظيفتها اإلنجابية، كما لوحظ  للتمييز بسبب الظروف  

، تنعكس الحماية من التمييز في قانون العمل العراقي 3في الجزء  
 وفي التزامات العراق الدولية، بما في ذلك:

، المساواة في 100اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم    -
وتضمن  األجر األجور  في  التمييز  من  الحماية  توفر  التي   ،

األ في  القيمة.  المساواة  المتساوي  العمل  عن  اتفاقية جر 
رقم   الدولية  العمل  )االستخدام  111منظمة  التمييز   ،

والمهن  والمهنة( التشغيل  في  التمييز  من  الحماية  توفر   ،

 والتدابير للمساواة بين الجنسين. 
رقم    - الدولية  العمل  منظمة  حماية 183اتفاقية   ،

النساء  األمومة تتعرض  قد  بينما  أنه  بحقيقة  تقر  التي   ،
يؤثر   أن  يمكن  أنه  إال  العمل،  في  للتمييز  واألمهات  الحوامل 

النساء   على  يجب    الالتيسلباً  وبالتالي  عمل،  عن  يبحثن 

در  أن تشكل مص   في  األمومة   استخدام  اتخاذ تدابير وقائية لمنع
 تمييز. 

اتفاقية حظر جميع أشكال التمييز ضد المرأة اتفاقية تحمي  
( المرأة  ضد  التمييز  أشكال  جميع  على  من    (CEDAWالقضاء 

 التمييز في التشغيل )وفي مجاالت أخرى( على أساس الجنس.
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التمييز ضد   أشكال  اتفاقية حظر جميع  العراق على  بينما صادق 
لم   أنه  إلى  اإلشارة  تجدر  البروتوكول  المرأة،  على  بعد  يصدق 

يحتفظ  ذلك،  إلى  باإلضافة  المرأة.  ضد  بالعنف  الخاص  االختياري 
ضد   التمييز  أشكال  جميع  حظر  اتفاقية  على  بتحفظات  العراق 

الخاصة   األهمية  ذات  التحفظات  من  العديد  ذلك  في  بما  المرأة، 
 للمساواة بين الجنسين.

مباشر في قانون  الالتمييز المباشر وغير  3 .3

 العمل العراقي 

ُيحظر التمييز المباشر وغير المباشر بموجب قانون العمل العراقي 
أو  والتشغيل،  المهني  بالتدريب  المتعلقة  األمور  جميع  "في 

((. 1)  8االمتيازات والحقوق، أو شروط وأحكام التشغيل" )المادة  
التالية: العرق، أو اللون، أو الجنس،  يحظر التمييز المباشر لألسباب  

أو الدين، أو المجتمع الديني، أو الرأي، أو المعتقد السياسي، أو  
األسس   على  المباشر  غير  التمييز  يحظر  الجنسية.  أو  األصل، 
أو  االقتصادية  والحالة  الصحية،  والحالة  والعمر،  الجنس،  التالية: 

لنقابي الذي يؤدي إلى  االجتماعية، واالنتماء إلى نقابة، والنشاط ا 
في   المعاملة  في  المساواة  أو  الفرص  تكافؤ  إضعاف  أو  إبطال 

 التشغيل والعمل. 

 وسائل التنفيذ والممارسات الجيدة 4 .3

بإطار   مصحوبة  تكون  عندما  فعال  بشكل  التشريعات  تنفيذ  يتم 

سياسي شامل يتضمن خطة عمل أو استراتيجية وطنية. اعتمد  
االستراتيجيات  العراق خالل   العديد من  الماضية  العشر  السنوات 

الجنسين   المساواة بين  تأثير مباشر على  التي لها  والسياسات 
ووضع المرأة. وهي تتناول جوانب مختلفة من حماية المرأة وتعزز 

 مشاركتها في إعادة إعمار البالد. وتشمل هذه: 

المرأة   ضد  العنف  لمكافحة  الوطنية  -2013اإلستراتيجية 
عتمد مجلس الوزراء اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف  ا   :2017

، وهدفها األساسي هو توعية مؤسسات  2013ضد المرأة في عام  
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من   وإعمالها.  المرأة  حماية  مجال  في  المدني  والمجتمع  الدولة 
خالل التدابير التالية: التشريع، والوقاية، والحماية، والرعاية. يهدف 

لتمييز القانوني ضد المرأة وتوفير الحماية إلى حظر جميع أشكال ا 
العنف ضد  المجتمعات حول أسباب  لتوعية وتثقيف  لها،  القانونية 

اإلجراءات  التخاذ  والمجتمع،  واألسرة  المرأة  على  وآثاره  المرأة 
النساء والفتيات من جميع أشكال   الدعم وحماية  لتقديم  الالزمة 

 مة لضحايا العنف.العنف، وتحسين جودة ومستوى الخدمات المقد

بالمرأة   للنهوض  الوطنية  تمت   :2018-2014اإلستراتيجية 
الموافقة على اإلستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة العراقية من قبل  

بهدف تمكين المرأة وتعزيز قدراتها    1/4/2014مجلس الوزراء بتاريخ  
السياسات  صنع  في  المشاركة  تمكينها.  أجل  من  مكانتها  ورفع 

ت في جميع المجاالت. تهدف اإلستراتيجية إلى خلق بيئة والقرارا
المواد   مع  متوافقة  العراق    14-8تشريعية  والتزامات  الدستور  من 

الثانوي من   بالتعليم  الفتيات  التحاق  لزيادة معدالت  ٪  77الدولية، 

٪ من اجل تطوير سياسة الصحة اإلنجابية، وأخيراً زيادة 100إلى  
 . ل وفي مواقع صنع القرارمشاركة اإلناث في سوق العم

إقليم  في  المرأة  بأوضاع  للنهوض  الوطنية  اإلستراتيجية 
( إلى   (:2027-2017كردستان  الوطنية  اإلستراتيجية  تهدف 

حقوق   وإدماج  الجنسين  بين  المساواة  وتحسين  المرأة  تمكين 
المرأة في الهياكل والسياسات المؤسسية والحكومية. وقد بنيت  
مثل  استراتيجية،  أهداف  تحقيق  فرص  تقييم  االستراتيجية على 

اإلرادة السياسية، ووجود آلية دعم نسائية، ووجود ووجود الدعم  
المجتمع  ق منظمات  ووجود  المرأة  قضايا  تدعم  وسياسات  وانين 

 المدني تعنى بقضايا دعم النساء. 

تمت الموافقة على خطة    :2022-2018خطة التنمية الوطنية  

الوطنية   الوزراء في    2022-2018التنمية  أبريل    1من قبل مجلس 
البشرية   2018 التنمية  في  المرأة  تمكين  شملت  والتي 

الت وتمكينها  واالجتماعية  وصحتها،  المرأة،  تعليم  تتناول  ي 

األهداف   تشمل  التعليم،  مجال  في  واالجتماعي.  االقتصادي، 
المقترحة تمكين المرأة من خالل تقليل معدالت تسرب الفتيات من  
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االبتدائي، ال سيما في   بالتعليم  الفتيات  التحاق  المدارس وزيادة 
الريفية. كما تشمل التمكين االقتصادي من خالل تعزيز    المناطق 

مشاركة المرأة في سوق العمل وتسهيل وصول النساء الفقيرات 
والمشردات وكذلك أصحاب األسر إلى الموارد المالية. كما هدفت  

بأهمية   وتوعيتها  للمرأة  الصحية  الخدمات  تحسين  إلى  الخطة 
الكشف المبكر عن سرطان الثدي. كما تم وضع تمكين المرأة في  

داعش كأولوية بما في ذلك توفير الخدمات   المناطق المحررة من
 النفسية واالجتماعية والقانونية.

هناك عدة أمثلة لبلدان أخرى اعتمدت خطط عمل للتصدي للعنف 

 ضد المرأة، ادناه بعض االمثلة:

المنزلي  ،أوروغوايفي   - العنف  لمنع  أوروغواي  قانون  ينص 

صميم خطة  واكتشافه المبكر واالنتباه إليه والقضاء عليه على ت
 ( 2002في عام ) وطنية لمكافحة العنف المنزلي

المادة   ،كينيافي   - الجنسية    46تتطلب  الجرائم  قانون  من 

( إطار سياسة 2006الكينية  بإعداد  المعني  الوزير  يقوم  أن   )
وطنية لتوجيه تنفيذ القانون وإدارته، ومراجعة إطار السياسة 

 .مرة واحدة على األقل كل خمس سنوات
وصول   ،المكسيكفي   - بشأن  المكسيكي  القانون  يعطي 

( العنف  من  خالية  حياة  إلى  إلدراج  2007المرأة  األولوية   )
خطة  في  المرأة  ضد  للعنف  للتصدي  والسياسات  التدابير 
التنمية الوطنية ويلزم الحكومة بصياغة وتنفيذ سياسة وطنية  

 .لمنع معالجة واستئصال العنف ضد المرأة
ا األردنفي   - أصدرت  العنف  ،  من  الحماية  قانون  لحكومة 

وصادقت على اتفاقية حظر    2008( في عام  6األسري )رقم  
عام   في  المرأة  ضد  التمييز  أشكال  وتواصل 2007جميع   .

 43(.CEDAWالحكومة تقديم تقارير دورية إلى لجنة سيداو )
العربية السعوديةفي   - "الحماية من  المملكة  قانون  يعد   ،

( تشريًعا2013اإلساءة"  أو   (  النفسي  اإليذاء  يعاقب  تاريخيًا 

الجسدي بغرامات مالية وعقوبات بالسجن تصل إلى عام واحد  
 53ويوفر إخفاء الهوية لضحايا اإلساءة أو الشهود على اإلساءة.
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من  لبنانفي   - األسرة  وأفراد  النساء  حماية  "قانون  يسمح   ،
( األسري"  ضد  2014العنف  تقييدية  أوامر  بتقديم  للمرأة   )

 63المعتدي عليها.
األسري" البحرينفي   - العنف  من  الحماية  "قانون  أنشأ   ،

التنمية االجتماعية 2015) التوجيه األسري في وزارة  ( دائرة 
 73لتقديم التوعية واإلرشاد األسري بشأن العنف األسري.

يجب أن تكون قوانين العمل مصحوبة بإصدار القوانين والبروتوكوالت  
المعايير لدعم التنفيذ الفعال. وقد يتخذ ذلك  والمبادئ التوجيهية و 

بالتعاون   المعنيون،  )الوزراء(  الوزير  أن يقوم  شكل تشريع يتطلب 

وقطاع  الصحة  وقطاع  والقضاة  العامين  والمدعين  الشرطة  مع 
التوجيهية  والمبادئ  والبروتوكوالت  القوانين  بوضع  التعليم، 

النماذج الموحدة، والتعليمات والتوجيهات والمعايير، بما في ذلك  
بعض   هناك  للتشريع.  المناسب  الوقت  وفي  الشامل  للتنفيذ 

 :األمثلة الجيدة على هذه الممارسات، على سبيل المثال

المادة  جورجيافي   - توجه  قانون جورجيا بشأن  3)   21،  ( من 
المنزلي وحماية ودعم ضحاياها ) العنف  (  2006القضاء على 

إلى وضع   الداخلية  الشؤون  واعتماد معيار موحد خالل  وزارة 
شهر واحد من نشر القانون نموذج ألمر الحماية الطارئة الصادر 

 . عن الشرطة
من قانون تعديل    67و  66، ينص الفقرتان  جنوب أفريقيافي   -

القانون الجنائي )الجرائم الجنسية والمسائل ذات الصلة( في  

ت  ( على إجراءات تفصيلية لتطوير التوجيها2007جنوب إفريقيا )
 . والتعليمات والقوانين الوطنية

  التحرش الجنسي وبيئة العمل العدائية. 4

التحرش الجنسي وبيئة العمل  مفهوم 1 .4

  العدائية

إنه  العمل.  مكان  في  وخيمة  عواقب  والمضايقة  العنف  عن  ينتج 
ويمثل   الالئق،  العمل  مفهوم  ويقوض  كرامتهم،  من  الناس  يحرم 
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الفرص   لتكافؤ  والمنتجة. تهديًدا  والصحية  اآلمنة  العمل  وبيئات 
التحرش   ذلك  في  بما  والتحرش،  العنف  أنواع  جميع  تشكل 

الجنسي والعنف الجنسي، مشكلة واسعة النطاق. هذه الظاهرة  
والمهن  العمل  قطاعات  جميع  وفي  البلدان  جميع  في  مستمرة 

وترتيبات العمل. يجب أن تحدث الحماية من التحرش الجنسي فيما  
بجميع جوانب العمل، بما في ذلك البحث عن عمل والتدريب    يتعلق

فإن   الحظ،  لسوء  وشروطه.  العمل،  وظروف  والتشغيل،  المهني، 
لمعرفة   جيًدا.  مفهوم  غير  العمل  مكان  في  الجنسي  التحرش 
المفاهيم المغلوطة الشائعة حول هذا السلوك في مكان العمل، 

 . 5انظر الى اإلطار رقم 

العنف   الخاطئة  المفاهيم:  5اإلطار   حول  الشائعة 
 الجنسي والتحرش في مكان العمل

 فكرة خاطئة: "هذا ال يحدث في مكان عملنا."

هما اكثر ما تعانيهما  العنف الجنسي والتحرش    إن  الحقيقة:
، ويتم اإلبالغ  النساء في بيئة العمل في جميع انحاء العالم

صنة عن التحرش بشكل متكرر. ال يوجد مكان عمل أو بيئة مح
ضد مثل هذا السلوك غير المقبول، والذي يؤدي إلى اإلضرار 

وخلق   والجسدية  النفسية  وصحته  وأمنه  الشخص  بكرامة 
 . ةوخطير ةضار بيئة عمل

فكرة خاطئة: "ال حاجة للعمل. لم تكن لدينا مثل هذه الحاالت  
 "ولن نفعل ذلك أبًدا!

هذا   بمثل  دراية  على  ليس  المرء  أن  حقيقة  الحقيقة: 

السلوك، أو أنه لم يسمع حديًثا عنه، ال يعني أنه لن يحدث  
ولن يحدث أبًدا. إنها ليست مسألة انتظار ظهور قضية ما قبل 

اإلنسان لجميع   باحترام حقوق  بااللتزام  تتعلق  التصرف، بل 
العاملين. يحتاج اصحاب العمل في القطاعين العام والخاص  

وقائية المتاحة لخلق  جميع التدابير ال  إلى إثبات أنهم يتخذون

و المضايقات؛  من  خالية  عمل  وبيئة  آمنة  جميع    مساحة 
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الخطوات المناسبة للتحقيق الجاد والحيادي ووقف أي اعتداء  
على سالمة وصحة العاملين، واتخاذ اإلجراءات التأديبية ضد 

 الجناة.

عام   معهد 2015في  مع  العراقيات  الصحفيات  منتدى  اشترك   ،

  200المجتمع المدني العراقي في إدارة استطالع بين  التضامن مع  
امرأة عراقية تم اختيارهن عشوائياً من بغداد والمقاطعات المحيطة  

واالعتداء  الجسدية  التهديدات  مواضيع  حول  عامة  أسئلة  بشأن 
٪ من المجيبين قالوا إنهم تعرضوا 77 ،83الجنسي والعنف والتحرش

ذكرن56للتحرش،   النساء  هؤالء  من  للتحرش   ٪  تعرضن  أنهن 

و باللمس"20اللفظي  "للمضايقة  تعرضن  ذلك،    ٪93  على  عالوة 
خدمات  48تزعم   ألداء  لضغوط  تعرضن  أنهن  النساء  هؤالء  من   %

أن  االستطالع  وكشف  العمل.  في  التقدم  مقابل  جنسية 
عاًما لديهم أعلى    40و  31المستجيبين الذين تتراوح أعمارهم بين  

تعرض  عن  اإلبالغ  من  هذا نسبة  في  الجنسي  للتحرش  هم 

 40االستطالع، مع كون معظم هؤالء النساء إما عامالت أو طالبات.

إلى حاالت العنف والتحرش  تظهر البيانات أن هناك عوامل تؤدي

تشمل عوامل الخطر هذه على سبيل المثال  14في مكان العمل.
 ال الحصر:

العالقات الشخصية في مكان العمل   العالقات في مكان العمل:
هي عوامل مهمة لبيئات العمل الصحية. النقد غير المبرر أو غير 
والتفاعالت   األشخاص  بين  والنزاع  العمل،  في  واإلقصاء  المالئم، 

او  المشرفين  من  الدعم  نقص  ذلك  في  بما  األخرى،  السلبية 
وتوا  منتظمة  تقييم  الية  وجود  وعدم  الفريق  وأعضاء  صل،  المدراء 

والتحرش  والعنف  التنمر  مثل  سلبية  ألفعال  خطر  عوامل  كلها 
 الجنسي.

تؤدي مطالب العمل المفرطة إلى خلق ضغوط  متطلبات العمل:  
أو   العقلي،  أو  البدني،  الجهد  من  المستمرة  المستويات  مثل 
العاطفي المرتفع، أو المنخفض، مثل إعطاء المهام التي ال تتوافق  
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. قد تؤدي الوظائف التي تساهم في زيادة  مع معرفة الفرد وقدراته
 التوتر إلى زيادة مخاطر اإلرهاق والعنف والمضايقة أيًضا. 

بالعمل    عوامل التحكم في العمل: المرتبط  اإلجهاد  قد يحدث 
عندما يكون لدى العمال القليل من السيطرة على كيفية أو متى  

ل في  يتم إنجاز عملهم، بما في ذلك عندما يكون لديهم رأي ضئي
تغيير   أو  راحة  فترات  أخذ  يمكنهم  وعندما  بعملهم،  القيام  كيفية 

المهام، عندما ال يفعلون ذلك. او المشاركة في القرارات التي تؤثر  
 عليهم أو تؤثر على زبائنهم.

أو   تصميم العمل: العمل  تصميم  بها  يتم  التي  الطريقة  تؤثر  قد 

يكون قد  العمل.  مكان  في  اإلجهاد  على  معينة  سلوك    مهمة 
المضايقة أو التنمر طريقة للتعامل مع اإلحباط أو الملل في الوظائف 

في  العمل  تمنح طبيعة  قد  بنشاط.  العمال  فيها  ال يشارك  التي 
اإلنتاج(، على سبيل  المصنع )الضغط للحفاظ على استمرار خط 
استراحة  منع  مثل  اإلذالل،  إلحاق  الرؤساء سلطة  اعطاء  المثال، 

 الحمام. 

الوضوح، مثل ذلك، عندما تكون مسؤوليات    العمل:وضوح   عدم 

االدوار، عندما   وتعارض  واضحة،  غير  السلطة  ودرجة  األفراد  عمل 
أو  ادوار  كتوقعات  العمل  وصاحب  العامل  بين  خالف  هناك  يكون 

 مسؤوليات معينة غير واضحة أو صعبة للغاية أو غير مقبولة.

القيادة: ب  أسلوب  يتسم  الذي  القيادة  من  أسلوب  االستبدادية 
 ناحية أو عدم التدخل بشكل مفرط من ناحية أخرى. 

قد تشكل بيئة العمل المادية مخاطر، مثل    بيئة العمل المادية:
بقية  ناهيك عن  الضوضاء،  أو  التهوية،  الكافية، ضعف  غير  اإلضاءة 

بالنسبة  العنف.  مخاطر  في  تساهم  قد  التلوث،  ومصادر  انواع 
تكرر مع أطراف ثالثة، يجب تصميم  للمهن التي تتفاعل بشكل م

بيئة العمل المادية لحماية العمال من العمالء، أو الزبائن، أو الزمالء، 
 أو المرضى، أو المتطفلين الذين يحتمل أن يكونوا عدوانيين.

بالعمل   المتصل  العنف  من  متزايد  لخطر  النساء  تتعرض  قد 

المت غير  العالقات  بسبب  بالرجال،  مقارنة  بين  والمضايقات  كافئة 
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الجنسين. تميل مجموعات معينة من النساء إلى أن يكونوا أكثر  
والشابات،  الفتيات  سيما  وال  الجنسي،  والتحرش  للعنف  عرضة 

وخدم المنازل، والنساء ذوات األمن الوظيفي القليل، والمهاجرات  
والنساء في المهن التي يهيمن عليها الذكور، وبشكل أعم، في  

يها أعداد كبيرة من النساء تحت إشراف عدد الحاالت التي تكون ف
الناحية التوضيحية، ينتشر العنف والتحرش   قليل من الرجال. من 

المالبس  )مثل  العمالة  كثيفة  التحويلية  الصناعات  بعض  في 
 والمنسوجات واإللكترونيات(.

من قبل    206والتوصية رقم    190االتفاقية رقم  وفقا العتماد  

عمل   بيئةكل شخص  لحق  ي  2019ام  مؤتمر العمل الدولي في ع
القائم على نوع   يةخال العنف  العنف والتحرش، بما في ذلك  من 

. يهدف معيار منظمة العمل الدولية  6الجنس والتحرش. انظر اإلطار  
وضعهم  عن  النظر  بغض  والموظفين،  العمال  حماية  إلى  الجديد 
التعاقدي، ويشمل األشخاص في التدريب والمبتدئين في العمل  

المتدربين والعمال الذين تم إنهاء عملهم والمتطوعين والباحثين  و
الذين  "األفراد  بأن  وتعترف  للوظائف.  والمتقدمين  عمل  عن 

يمارسون سلطة أو واجبات أو مسؤوليات صاحب العمل" يمكن أن 
جديدة والعراق لم   190االتفاقية رقم  يتعرضوا للعنف والمضايقة.  

 يصادق عليها بعد. 

: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن القضاء  6اإلطار  
 206 والتوصية رقم 190على العنف والتحرش رقم 

يغطي المعيار العنف والمضايقة التي تحدث في مكان العمل؛ 

األماكن التي يتقاضى فيها العامل أجًرا، أو يأخذ استراحة أو 
تغيير؛  أو  أو غسيل  مرافق صحية  أو يستخدم  وجبة طعام، 

أو  أ  التدريب،  أو  السفر،  أو  بالعمل،  المتعلقة  الرحالت  ثناء 
المتعلقة  واالتصاالت  االجتماعية؛  األنشطة  أو  األحداث، 
المعلومات  تكنولوجيا  خالل  من  ذلك  في  )بما  بالعمل 

واالتصاالت(، في أماكن اإلقامة التي يوفرها صاحب العمل؛ 
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العنف  بأن  يعترف  كما  العمل.  وإلى  من  االنتقال   وعند 
 .والمضايقة قد يشمل أطراًفا ثالثة

منظمة   خبراء  لجنة  أدرجت  الدولية:  العمل  منظمة  لجنة 

العمل الدولية، عددا من األمثلة على التحرش الجنسي في  
التشغيل ينطبق على كل من الرجال والنساء. وتشمل هذه: 

والتلميحات   والنكات،  الالئقة،  غير  والمالحظات  اإلهانات، 
ثوب الشخص، بنية الجسم، والعمر أو الوضع والتعليقات على  

العائلي موقف متعالي أو أبوي له آثار جنسية تقوض الكرامة؛  

دعوات أو طلبات غير مرحب بها ضمنية أو صريحة، سواء كانت  
ال؛ مظاهر   أم  بتهديدات  للحياءمصحوبة  إيماءات   خادشة  أو 

الضروري،  غير  الجسدي  واالتصال  بالجنس؛  مرتبطة  أخرى 
 .للمس، أو المداعبات، أو الوخز، أو االعتداءمثل ا 

رقم   الدولية  العمل  منظمة  اتفاقية  والتوصية   190المصادر: 
التوجيهية 206رقم   المبادئ  الدولية،  العمل  منظمة  ؛ 

 لتشريعات العمل، الفصل السابع.

حقوق العامل في عدم التعرض للمضايقة   2 .4

  بموجب قانون العمل العراقي

الحقوق المحددة الممنوحة للعامل بموجب قانون العمل من بين  
العراقي، للعامل الحق في بيئة عمل خالية من أي مضايقة )المادة  

وهو  42 الجنسي.  التحرش  يشمل  القانون  بموجب  التحرش   .)
واسع النطاق، مما يعني أن التحرش الجنسي محظور على جميع  

دريب المهني  مستويات العمل، بما في ذلك البحث عن عمل والت

(. باإلضافة إلى ذلك، تحظر  10والتشغيل أو العمل وشروطه )المادة  
( أي سلوك آخر "يخلق بيئة عمل معادية أو مخيفة أو 2)  10المادة  

التحرش  لتعريف  ضدهم".  السلوك  هذا  توجيه  يتم  لمن  مسيئة 
 .7الجنسي في قانون العمل، انظر اإلطار 
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قانون العمل   : التحرش الجنسي المحدد في7اإلطار 
 العراقي

ثالثا: أي سلوك جسدي او شفهي ذو طبيعة جنسية او أي  

سلوك اخر يستند الى الجنس ويمس كرامة النساء والرجال 
ويؤدي  يتلقاه.  لمن  ومهينا  معقول  وغير  مرغوب  غير  ويكون 

الى رفض أي شخص او عدم خضوعه لهذا السلوك، صراحة  
 . او ضمنا، التخاذ قرار يؤثر على وظيفته

 2015 (، قانون العمل العراقي3) 10المصدر: المادة 

واجبات صاحب العمل بموجب قانون العمل   3 .4

 ي العراق

العمل  قانون  بموجب  الواجبات  من  مجموعة  العمل  صاحب  لدى 
تتعلق على وجه التحديد بحماية العمال من التحرش والتمييز بين 

تمييز،   دون  العمل  صاحب  واجبات  جميع  تقديم  يجب  الجنسين. 
ضمان  العمل  صاحب  على  يجب  أنه  على  كذلك  القانون  وينص 

المهن والمعاملة    المساواة في المعاملة لجميع العاملين في نفس

( )ن(. باإلضافة إلى ذلك،  2)  41المتساوية لظروف العمل )المادة  
فإن صاحب العمل مسؤول عن ضمان الظروف الصحية في مكان  

أداء  أثناء  العامل  السالمة لحماية  تدابير  اتخاذ  العمل ويجب عليه 
( )د(. وأخيرا، على صاحب العمل واجب توفير  2)  41عمله )المادة  

 .كاوى العمال وتظلماتهمنظام لش

 وسائل التنفيذ والممارسات الجيدة 4 .4

الدولية من  العمل  ناشئة جمعتها منظمة  هناك ممارسات جيدة 

التشريعات   لتنفيذ  فعالة  استراتيجيات  وتقترح  العالم  أنحاء  جميع 
 رقماإلطار  المتعلقة بالتحرش والعنف في مكان العمل. اطلع على  

(9). 
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في إقليم كردستان العراق، باإلضافة إلى إجراء إصالحات قانونية  
بش تشريعات  إقليم  واعتماد  حكومة  أنشأت  األسري،  العنف  أن 

الكردية   المحافظات  األسري في  بالعنف  كردستان محاكم خاصة 
كردستان إقليم  النوع في  قضايا  لمتابعة  خاصة  ومديرية   ،

 االجتماعي. العنف في المنطقة. 

في   يفشلون  الذين  المسؤولين  على  عقوبات  دول  عدة  فرضت 

نف ضدهم. قد تنص مثل تنفيذ التشريعات المتعلقة بالتحرش والع
الحكوميين   المسؤولين  أن  على  السياسات  أو  التشريعات  هذه 
بسرعة  يتصرفوا  أن  يجب  المرأة  ضد  العنف  مع  يتعاملون  الذين 

أو يخاطروا بارتكاب  من النساء  و أن يلتزموا بحقوق الضحايا  وفعالية،  
الت الواجب    قصيرجريمة  اداء  أيًضا على    24.في  التشريع  قد ينص 

األخرى،  واألنشطة  والتعليم  العمل  مراكز  للسلطات في  عقوبات 
الذين   القضائية  المؤسسات  ومسؤولي  الصحيين،  والمهنيين 

 34يفشلون في تنفيذ مسؤولياتهم بموجب التشريع.

وهناك استراتيجية أخرى اعتمدتها بعض البلدان وهي إنشاء آلية  
القطاعات متعددة  وتقديم   محددة  التشريع  تنفيذ  على  لإلشراف 

تشمل   أن  يجب  منتظم.  أساس  على  النواب  مجلس  إلى  تقرير 
 وظائف هذه اآللية ما يلي: 

 جمع المعلومات وتحليلها. -
المقابالت مع المشتكين / الناجيات، والمحامين، والمحامين،  -

المراقبة   وضباط  والقضاة،  العامين،  والمدعين  والشرطة، 

الناجيات  ومقدمي   الخدمات فيما يتعلق بوصول المشتكين / 
ذلك   في  بما  االنتصاف،  سبل  وفعالية  القانوني  النظام  إلى 

 العقبات التي تواجهها مجموعات معينة من النساء؛
 اقتراح تعديل التشريعات إذا لزم األمر. -

 التمويل الكافي لآللية.  توفير -

عال للتشريعات  جمع البيانات هو عنصر آخر من عناصر التنفيذ الف
جمع   ذلك  ويشمل  العمل.  مكان  في  والعنف  بالتحرش  المتعلقة 

ضد   العنف  أشكال  جميع  وتواتر  وعواقب  أسباب  عن  اإلحصاءات 
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والعرق  الجنس  حسب  اإلحصائية  البيانات  تصنيف  يجب  المرأة. 
رقم اإلطار  الى والعمر والعرق والخصائص األخرى ذات الصلة. انظر 

(9). 

سات التنفيذ الجيدة لمنظمة العمل : ممار8إطار رقم  
 الدولية لخلق بيئة عمل آمنة

العنف  - بشأن  العمل  مكان  سياسة  وتنفيذ  اعتماد 
 والمضايقة بالتشاور مع العمال وممثليهم

واالجتماعية  - النفسية  والمخاطر  والتحرش  العنف  مراعاة 

  المرتبطة به في إدارة السالمة والصحة المهنيتين
وتقييم مخاطر العنف والمضايقة، بمشاركة تحديد المخاطر   -

 العمال وممثليهم، واتخاذ تدابير لمنعها ومكافحتها 
تزويد العمال وغيرهم من األشخاص المعنيين بالمعلومات   -

 والتدريب، بأشكال يسهل الوصول إليها حسب االقتضاء،
والمضايقة   للعنف  المحددة  والمخاطر  المخاطر  بشأن 

لمرتبطة بها، بما في ذلك حقوق  وتدابير المنع والحماية ا 

 العمال ومسؤولياتهم

وتوصية رقم    190المصدر: اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
 حول العنف والتحرش  126

 

: المعايير الرئيسية لتقييم العنف المبني على  9اإلطار  
 النوع االجتماعي والصحة والسالمة في العمل

للصحة والسالمة في العمل؟ ما هو اإلطار القانوني الوطني 
كمكان   النواب  مجلس  على  التزامات  تفرض  مدى  أي  إلى 
عمل لمواجهة األفعال والعنف الجنسي و / أو الجنسي؟ إلى 

 ؟ أي مدى تخاطب أصحاب العمل في القطاعين العام والخاص
 كيف يعكس هذا اإلطار القواعد والمعايير الدولية؟ 

تحظر   قواعد  العمل  صاحب  لدى  التحرش  هل  مباشرة 
 الجنسي والتحرش والعنف ضد المرأة؟ 
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هل لدى صاحب العمل قواعد قد تعالج هذا العنف بشكل غير  
 مباشر؟

هل تحمي هذه القواعد بشكل فعال جميع فئات األشخاص  

 الذين يعملون لدى صاحب العمل؟
 هل هذه القواعد مرئية ومعروفة؟

 دلة للجميع؟ هل تطبق هذه القواعد بصرامة وتعتبر فعالة وعا
 هل هناك سبل سهلة لطلب المساعدة القانونية واإلنصاف؟

المبني  العنف  منشورات  الدولية،  العمل  منظمة  المصدر: 
 .على النوع االجتماعي 

 األجر المتساوي للعمل المتساوي. 5

القدرة  " من  وتزيد  األسر،  رفاهية  تعزز  األجور  في  المساواة  إن 

وتدفع   للمؤسسات،  االلتزام  التنافسية  الوطنية.  التنمية  عجلة 

بالمساواة في األجور هو التزام بالعمل الالئق والعدالة االجتماعية 

 44والنجاح االقتصادي"

 ألجر المتساويل العام سياقال 1 .5

توجد اختالفات في األجور بين النساء والرجال في جميع البلدان. 

ر الفرق بين مكاسبهم، الُمعبَّر عنها   كنسبة مئوية من مكاسب  ُيقدَّ
بنحو   تكسب  23الرجال،  أخرى،  وبعبارة  العالم.  مستوى  على   ٪

المتوسط   ُيعرف هذا باسم  77النساء في  الرجال.  ٪ مما يكسبه 

فجوة األجور بين الجنسين. على الرغم من أن هذه الفجوة تغلق  
ببطء، إال أنه وفًقا لمعدل التقدم الحالي، تقدر منظمة العمل الدولية  

لتحقيق المساواة في   2086ا ستستغرق على األقل حتى عام  أنه
 54األجور حول العالم.

في جميع أنحاء المنطقة العربية، فجوة األجور عميقة. وفي بعض  
في المئة.   50الحاالت، تزيد الفجوة في األجور بين الجنسين عن  

عالوة   والشباب.  النساء  بين  العربية  المنطقة  في  البطالة  تتركز 
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، تكشف األبحاث أن مشاركة المرأة منخفضة للغاية في  على ذلك
 . قطاع العمل الرسمي عبر المنطقة

الكاملة  العمالة  أهمية  على  المستدامة  التنمية  أهداف  تؤكد 
الشباب   ذلك  في  بما  النساء،  لجميع  الالئق  والعمل  والمنتجة 

واألشخاص ذوي اإلعاقة، واألجر المتساوي عن العمل المتساوي  
الهدف   يتضمن  ذلك،  إلى  باإلضافة  التنمية    5القيمة.  أهداف  من 

ة غير مدفوعة األجر والعمل المستدامة هدًفا للتعرف على الرعاي
المنزلي وتقييمها من خالل توفير الخدمات العامة وسياسات البنية 
داخل  المشتركة  المسؤولية  وتعزيز  االجتماعية  والحماية  التحتية 

يعكس  وهذا  الوطني.  المستوى  على  االقتضاء  حسب  األسرة 
الرعاي توفر عمل  تعتمد على  االقتصادية  الديناميكيات  أن  ة.  إدراًكا 

ومع ذلك، فإن التنظيم االجتماعي غير العادل للرعاية )الحفاظ عليه 
كمجال لألسر والنساء( هو أساس عدم المساواة بين الجنسين  
الرعاية  التعرف على  العالم.  العربية وعبر  المنطقة  المستمر في 

تشريعية  تغييرات  يتطلب  قيمتهما  وتقدير  المنزلي  والعمل 
 .وسياسية

العمل العراقي بشأن األجر   أحكام قانون 2 .5

 المتساوي للعمل المتساوي

صاحب العمل ملزم بموجب قانون العمل بحماية العمال من التمييز  

للعمل  المتساوي  األجر  مجال  في  ذلك  في  بما  الجنسين،  بين 
أن  يجب  العمل  صاحب  أن  على  العمل  قانون  ينص  المتساوي. 

لجميع   المعاملة  في  المساواة  المهن يضمن  نفس  في  العمال 

العمل لظروف  المتساوية  ينص  2)  41)المادة    والمعاملة  )ن((.   )
القانون على أن األجر المتساوي للعمل المتساوي يشمل األجور  

التقدم   وفرص  المهني  والتدريب  والبدالت  والمكافآت  والمزايا 
الوظيفي. أخيًرا، يقع على عاتق صاحب العمل واجب توفير نظام  

عمال وتظلماتهم، مما يعني أن للعامل الحق في الطعن لشكاوى ال

في صاحب العمل لعدم توفير أجر متساو للعمل المتساوي )المادة  
 ( )ي((. 2) 41
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 وسائل التنفيذ والممارسات الجيدة 3 .5

المعاهدات الدولية الرئيسية التي تنص على المساواة في األجر 

منظمة العمل الدولية رقم ( اتفاقية  1عن العمل المتساوي هي )
، االتفاقية المتعلقة بالمساواة في األجر بين العمال والعامالت  100

( اتفاقية حظر جميع أشكال 2؛ )1951أو العمل المتساوي القيمة،  

العمل   منظمة  توصية  فإن  ذلك،  إلى  باإلضافة  المرأة  ضد  التمييز 
والع العمال  األجر بين  بالمساواة في  المتعلقة  امالت عن  الدولية 

العمل المتساوي القيمة تقدم إرشادات أكثر تحديداً بشأن التدابير  
المتساوي.  العمل  عن  األجر  في  المساواة  لتنفيذ  بها  الموصي 

 وتشمل هذه: 

العمال  - بين  األجر  المساواة في  يضمن  اعتماد تشريع صريح 
 والعامالت لقاء العمل المتساوي القيمة. 

العمل   - أصحاب  أن  بشرط ضمان  تام  علم  على  والعمال 
 المساواة في األجر للعمل المتساوي.

وضع طرق إلجراء تقييم موضوعي للعمل الذي يتعين القيام  -
اإلجراءات،   من  غيرها  أو  الوظيفة  تحليل  خالل  من  مثل  به، 

 لتطوير نظام تصنيف الوظائف بغض النظر عن الجنس.
س - تتضمن  واألجور  للعمالة  تنمية  إستراتيجية  ياسات تطوير 

األدنى   الحد  تشريعات  ذلك  في  بما  نشطة،  ودخل  توزيع 

 64لألجور، وتعزيز أنظمة الضمان االجتماعي وعمليات النقابات.

وقد جعلت منظمات أخرى تقليص فجوة األجور بين الجنسين أولوية  

سبيل   على  والتنمية،  االقتصادي  التعاون  منظمة  تؤكد  رئيسية. 
 المثال: 

نصاف في األجور، وأدوات، وتقييمات سن قوانين للمساواة واإل -

بما  والخاص،  العام  القطاعين  مؤسسات  في  لألجور  منتظمة 
سكانها   على  يغلب  التي  الوظيفية  الفئات  تحديد  ذلك  في 

وضرورة  بينهم  فيما  األجور  في  الفروق  وتقييم  واإلناث  الذكور 
 إجراء تعديالت؛
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منتظمة   - مكتبية  تدقيق  عمليات  تستهدف  إجراء  وموضوعية، 
النساء   عليها  تهيمن  التي  أو   / و  األجر  منخفضة  القطاعات 

لضمان المساواة في األجور واإلنصاف وتنفيذ توصيات السياسة 
 ؛ على أساس نتائجها

ضمان قنوات فعالة للطعن لمواجهة فجوة األجور بين الجنسين،   -
المستقلة  الشكاوى  النظر في  المثال من خالل  على سبيل 

 ؛ االنتصاف القانونية لعدم االمتثال وآليات
ممارساتهم   - دراسة  على  وتشجيعهم  العمل  أصحاب  إشراك 

بين   األجور  في  المحتمل  التمييز  وتحديد  باألجور،  الخاصة 

 الجنسين؛
المعنيين في تصميم  - ضمان مشاركة جميع أصحاب المصلحة 

 74وتنفيذ تدابير لسد فجوة األجور بين الجنسين.

التدابير. للحصول على بعض   البلدان تقدماً في تطبيق هذه  تحرز 
 (10)األمثلة، انظر اإلطار 

في  10المربع   المساواة  لتعزيز  الجيدة  الممارسات   :

 األجور

، اعتمدت أيسلندا تشريعات تلزم الشركات 2018في عام  •

بإثبات أن أجورها عادلة. يتطلب التشريع من أي كيان عام  
شخًصا أن يتم اعتماده بشكل    25أكثر من  أو خاص يوظف  

ذي   عمل  مقابل  متساوية  أجور  دفع  خالل  من  مستقل 
 أو مواجهة غرامة مالية.  2022قيمة متساوية بحلول عام 

، تبنت ألمانيا تشريعات تسمح للعاملين في  2018في عام   •

من   أكثر  بها  يعمل  التي  بمعرفة   200الشركات  عامل 
الدور أو دور  ي نفسف  اآلخر الجنس من زميل أجرمتوسط 

متوسط   يعتمد    من  زمالء  ستة  على  التعويض مماثل. 
 . األقل على اآلخر الجنس

العمل   • أصحاب  منظمات  بين  التعاون  أدى  البرتغال،  في 

جنسانياً   محايدة  طريقة  تنفيذ  إلى  الحكومة  مع  والعمال 
لتقييم الوظائف من أجل تحقيق المساواة في األجور بين  
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والسياحة.  النسا والمطاعم  الفنادق  قطاع  في  والرجال  ء 
تستخدم طريقة التقييم ملفات تعريف مهارات العمال جنبًا 
الجهد  حيث  من  الوظيفة  متطلبات  مع  جنب  إلى 

الملفات  هذه  تُستخدم  العمل.  وظروف  والمسؤوليات 
يتساوى   بحيث  األجور  حول  المفاوضات  أثناء  الشخصية 

 الرجال والنساء في األجور. 

المصادر: دراسة منظمة العمل الدولية، مالحظات المعلومات، 
معالجة التمييز على أساس الجنس من خالل المساواة في  

 األجور 

 حماية األمومة والعمل واألسرة . 6

التمييز في   والمرضعات وحمايتهن من  الحوامل  "إن حماية صحة 
الفرص   الحقيقية في  المساواة  العمل هو شرط مسبق لتحقيق 
تربية   من  العمال  وتمكين  العمل  في  والنساء  للرجال  والمعاملة 
األسر في ظروف أمنية. منظمة العمل الدولية، الموضوع، المساواة  

 84 والتمييز، حماية األمومة"

حماية األمومة والعمل ل  العام السياق 1 .6

 واألسرة

األمهات  ورفاه  صحة  في  للعامالت  األمومة  حماية  تساهم 
وأطفالهن، وبالتالي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي 

تسعى إلى الحد من وفيات األطفال وتحسين صحة األمهات. إن 
حماية عمل المرأة وأمن الدخل أثناء وبعد الوالدة أمر بالغ األهمية 

  .لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

هدفان   األمومة  على  لحماية  الحفاظ  هو  األول  الهدف  رئيسيان. 
صحة األم ومولودها. والثاني هو تزويد األم العاملة بمقياس للضمان  

في  والحق  والتمييز،  الفصل  من  )الحماية  والدخل  الوظيفي 
أثناء   والدخل  األجور  على  والحفاظ  اإلجازة،  بعد  العمل  استئناف 
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الوقائية للحوامل وكذلك  .  األمومة( التدابير  اللواتي  تشمل  النساء 
 ولدن حديًثا ما يلي: 

الحمل   - أثناء  والسالمة  الصحة  لمخاطر  التعرض  من  الوقاية 
  وبعده؛

 ؛الحق في إجازة أمومة مدفوعة األجر -
 الحق في استراحات الرضاعة الطبيعية؛  -

 الحماية من التمييز والفصل؛ و -
حق مضمون في العودة إلى العمل بعد إجازة الحمل والوضع  -

 . واألمومة

المرأة  أن أي حظر على وصول  الدولية على  العمل  تؤكد منظمة 
إلى بعض المهن والوظائف يجب أن يرتبط ارتباطًا وثيًقا بالحاجة إلى  

تكون   أن  ينبغي  نفسه،  الوقت  وفي  اإلنجابية.  صحتها  حماية 
بغض  العمال  لجميع  متاحة  محددة  مخاطر  ضد  الصحية  الحماية 

تدابي اتخاذ  يجب  جنسهم.  عن  فقط النظر  المرأة  لصالح  خاصة  ر 

للعمل الذي ثبت أنه يمكن أن يضر باإلنجاب، ويجب أن يبقى هذا 
العلمية  المعرفة  في  التغيرات  لمراعاة  المستمرة  المراجعة  قيد 

تتعلق   حماية  أي  أن  من  التأكد  المهم  من  المخاطر.  هذه  حول 
باألمومة ال تخلق حواجز أمام تحقيق المساواة للمرأة في القوى 

واستبقاء الع تشغيل  في  يترددون  قد  العمل  أصحاب  ألن  املة، 
العمال الذين يتمتعون بمزايا إضافية )مثل نقل العامالت بعيًدا عن 

 94العمل الذي ينطوي على مواد كيميائية الخطرة على الخصوبة(.

هو   االجتماعي  الضمان  نظم  تطبيق  يعد  األوسط،  الشرق  في 
في المئة(   82أربعة أخماس )  األدنى بين جميع المناطق، وأكثر من

أصحاب   مسؤولية  أنظمة  على  تعتمد  المنطقة  هذه  في  البلدان 
العمل. ال يزال تحسين التمويل وطول إجازة الحمل والوضع واألمومة 

حيث   تحديًا،  يمثل  وأطفالهن  العامالت  النساء  حماية  أجل  من 
ى  اعتبرت ثمانية من الدول العشر التي تفتقر إلى الطول وتعتمد عل

 50أنظمة مسؤولية أصحاب العمل.
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بسبب الحصة غير المتناسبة من الوقت الذي تقضيه في أعمال 
الرعاية غير مدفوعة األجر، غالبًا ما يقال إن النساء العامالت مقابل 

ثانية"   عمل  "فترة  يعملن  في    -أجر  واألخرى  العمل  في  واحدة 
ورفاه المرأة، ويترتب على ذلك عواقب سلبية على صحة   15المنزل.

في شكل الحرمان من النوم والقلق. تتفق النساء والرجال على  
أن مسؤوليات الرعاية غير مدفوعة األجر، بما في ذلك الموازنة بين  

العمل واألسرة وعدم الحصول على خدمات الرعاية والبنية التحتية،  
تشكل تحديًا كبيًرا للنساء. ومع ذلك، بينما تدرك النساء والرجال  

لتحديات، ال يزال الرجال ال يأخذون نصيبهم العادل من العمل غير  ا 

العديد من   الحماية االجتماعية في  أنظمة  تزال  األجر، وال  مدفوع 
البلدان مصممة على أساس افتراض أن المرأة ستقوم بهذا الدور 

 .المزدوج

التي   التدابير  فإن  واألمومة،  والوضع  الحمل  إجازة  إلى  باإلضافة 
تشغي أساس تضمن  على  التمييز  ومكافحة  الحوامل  العامالت  ل 

األمومة ضرورية لحماية األمومة. يمكن أن تؤثر المخاطر في مكان  
أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية.   العمل على صحة المرأة وطفلها 

تشمل تدابير حماية المرأة الحامل أو المرضعة من هذه المخاطر 
 : ما يلي

بيل المثال فيما يتعلق  التكيف مع ظروف العمل، على س -
 بترتيب وقت العمل. 

الصحية   - أو غير  الخطرة  باألعمال  المتعلقة  المخاطر  تجنب 

أو   أخرى  مهام  إلى  المرأة  نقل  على  تنطوي  قد  التي 
 السماح لها بالحصول على إجازة مبكرة.

ضمان حق األم في مواصلة الرضاعة الطبيعية عند عودتها   -
إلى مرافق التمريض في   إلى العمل وتوفير إمكانية الوصول

 ظروف صحية مناسبة. 

 : حماية المرأة المرضعة وطفلها في العمل11اإلطار 

، حماية األمومة، تعترف  183اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
بالحق في الحماية الصحية للحوامل والمرضعات. تقر االتفاقية 
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  3ادة بأن للرضاعة الطبيعية فوائد كبيرة لكل من األم. تنص الم
 على ما يلي: 

الممثلة   المنظمات  مع  التشاور  بعد  عضو،  كل  على  يتعين 

لضمان  المناسبة  التدابير  يتخذ  أن  والعمال،  العمل  ألصحاب 
تقرر   عمل  بأداء  المرضعات  أو  الحوامل  النساء  إلزام  عدم 

السلطة المختصة أنه يضر بصحة األم أو الطفل، أو حيث أثبت  
 على صحة األم أو صحة طفلها. التقييم وجود خطر كبير 

رقم   الدولية  العمل  منظمة  اتفاقية  حماية  183المصدر:   ،
 .3األمومة، المادة 

تتعلق أهم فجوة تشريعية باألحكام المتعلقة بإجازة الحمل والوضع 
واألمومة. وفقاً لبحث أجرته لجنة اإلسكوا، فإن عدداً قليالً جداً من  

يفي   العربية  ال  الدول  إجازة حمل ووضع  لضمان  الدولية  بالمعايير 
عن   حددها    14تقل  التي  والوضع  الحمل  إجازة  ومدة  أسبوعاً، 

تترك النساء    25القانون أقل من هذه المدة في معظم الدول العربية.

اللواتي لديهن إجازة حمل ووضع واالمومة قصيرة ومحدودية وتكلفة  
وتك لألطفال  المبكرتين  والتعليم  النساء  الرعاية  من  الكثير  اليفها 

سن  إلى  أطفالهن  يصل  حتى  األطفال  لرعاية  كبير  خيار  بدون 
المدرسة. هناك عقبة رئيسية أخرى تتمثل في دفع تكاليف إجازة  

األمومة التي يتحملها صاحب العمل في غالبية الدول العربية، بما 
في ذلك العراق. هذه الحواجز تعزز بشكل غير مباشر التمييز بين  

بشدة ال تثبط  إضافية  تكاليف  تخلق  ألنها  التشغيل،  في  جنسين 

 .أصحاب العمل من تشغيل النساء في سن اإلنجاب

تتطلب معايير منظمة العمل الدولية بشأن األمومة تشريعات ضد  

التمييز في التشغيل، بما في ذلك الحصول على العمل والفصل  
دنى، يجب أن  والحفاظ على استحقاقات العمل أثناء اإلجازة. كحد أ 

تحظر هذه المعايير الفصل من العمل نتيجة الحمل أو خالل فترات 
اإلجازة هي فترة خدمة  أن فترة  البلدان  تعتبر بعض  اإلجازة. كما 
لتحديد حقوق العمل. وهذا يعني أن إجازة الحمل والوضع واألمومة 

أثناء   المثال.  سبيل  على  االستحقاقات،  تراكم  للخطر  تعرض  ال 
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رضاعة، قد تكون هناك مخاطر في مكان العمل يمكن أن  الحمل وال
البلدان   من  العديد  فإن  وبالتالي  وطفلها،  المرأة  صحة  على  تؤثر 

تدرج أحكاًما في تشريعاتها لحماية النساء الحوامل أو المرضعات. 
المخاطر  من  الوطنية  للتشريعات  الدولية  العمل  منظمة  مراجعة 

ييمات المخاطر أو تحديد المواد المتعلقة بالعمل، تتضمن اشتراط تق
مكان   كبير في  خطر  وجود  حالة  تجنبها. في  يجب  التي  الخطرة 

تدابير  العمل  أن يتخذ أصحاب  التشريعات  العمل، غالبًا ما تتطلب 
للتوسط في هذه المخاطر عن طريق نقل امرأة إلى مهام أخرى  
أو السماح لها بالحصول على إجازة في وقت مبكر. إن الحق في 

العمل والحصول على  مو إلى  العودة  الطبيعية عند  الرضاعة  اصلة 
المرافق الصحية المناسبة للتمريض مهم أيًضا لصحة األم وطفلها. 

تتطلب معايير منظمة العمل الدولية فترات راحة للرضاعة الطبيعية 
 .باإلضافة إلى فترات راحة منتظمة

  حماية األمومة في قانون العمل العراقي 2 .6

يحتوي قانون العمل العراقي على فصل مخصص لحماية العامالت  
(. ُيطلب من أصحاب العمل اتخاذ تدابير محددة لضمان  10)الفصل  

حماية العامالت، بما في ذلك العامالت الحوامل واألمهات العامالت  
من  بنسخة  االحتفاظ  العمل  أصحاب  على  يجب  والمرضعات. 

 .غيل أي عاملةالحماية في مكان العمل حيث يتم تش

 : تشمل وسائل الحماية الرئيسية ما يلي

يوفر قانون العمل الحماية من الحاجة إلى    الحماية من العمل الضار:

القيام بعمل ضار أو شاق. تم تحديد فئتين من الحماية في المادة  
من قانون العمل. أوالً، قد ال تؤدي األمهات الحوامل أو المرضعات    85

أنشطة عمل تعتبر ضارة لألم أو الطفل أو عندما يكشف الفحص  

على    85ياً، تنص المادة  الطبي عن ضرر بصحة األم أو الطفل. ثان
أنه ال يجوز تشغيل النساء للقيام بأعمال شاقة أو ضارة على النحو  

 . الذي حدده المركز الوطني للصحة والسالمة المهنية
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من قانون العمل   86تنص المادة    استحقاق فترات الراحة للعامالت:
ساعة متتالية،   11على أنه يحق للعامالت فترة راحة ال تقل عن  

 ً.صباحا  6مساًء و 9ي ذلك سبع ساعات تتراوح بين الساعة بما ف

يحظر قانون العمل إلزام النساء بالعمل ليالً، مع    العمل في الليل:

العمل  من  معينة  ألنواع  أو  الطوارئ  لحاالت  االستثناءات  بعض 
أو   الترفيهية، وخدمات  التجارياإلداري  أو  الصحية  الخدمات  ، في 

 . النقل أو االتصاالت

ينص قانون العمل على   :الحمل والوضع والحماية الوظيفية  إجازة
أسبوًعا، بأجر    14ضرورة منح إجازة الحمل والوضع لمدة ال تقل عن  

معينة.  في ظروف  والوضع  الحمل  إجازة  تمديد  يمكن  كما  كامل. 
باإلضافة إلى ذلك، ينص القانون على وجوب إتاحة الفرصة لألمهات 

مل أو عمل مساوي له وبنفس االجر  العامالت للعودة إلى نفس الع
في نهاية إجازة األمومة. تعترف إجازة الحمل والوضع بحق األم في 
فترة راحة فيما يتعلق بالوالدة وهي وسيلة مهمة لحماية صحتها 

المتطلبات   ضوء  في  الوالدة،  بعد  أو  قبل  مباشرة  طفلها  وصحة 
 .الفسيولوجية الخاصة المرتبطة بالحمل والوالدة

العمل:ترتيب  مكان  في  الطبيعية  الرضاعة  لألمهات    ات  يحق 
المرضعات الحصول على استراحة للرضاعة تصل إلى ساعة واحدة  

العمل )المادة   قانون  الحق في  91بموجب  بأن  الحكم  (. يقر هذا 
حماية  من  مهم  جزء  هو  العمل  إلى  العودة  بعد  الطفل  إرضاع 
توصي  والطفل.  األم  صحة  على  كبيرة  فوائد  لها  والتي  األمومة، 

بالرضاعة الطبيعية الحصرية لألطفال الرضع  منظمة الصحة العالمية  
أشهر، مما يعني أنه ال يتم إعطاء الرضيع أي طعام أو   6حتى سن  

سائل غير حليب األم، وال حتى الماء. كما توصي بضرورة استمرار 
الرضاعة الطبيعية لمدة تصل إلى عامين أو أكثر، مع إدخال األطعمة  

ازة الحمل والوضع في العراق بما أن فترة إج  35التكميلية المناسبة.
غضون   في  من    14تنتهي  المرأة  تمكين  توفير  فإن  أسبوًعا، 

العمل هو في   إلى  العودة  عند  الطبيعية  الرضاعة  االستمرار في 

أمثلة للممارسات   الصحية لألم والطفل. للحصول على  المصلحة 
 .(12)االطار  الجيدة في هذا السياق، اطلع على 
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الممارسات12اإلطار   الدولية   :  العمل  الجيدة لمنظمة 
 لجعل أماكن العمل صديقة لألمهات المرضعات 

أكثر  العمل  الملموسة لجعل مكان  الخيارات  العديد من  توجد 
 :تشمل ما يلي مالءمة للرضاعة الطبيعية. وهي

: إجازة األمومة، إجازة الوالدين، وساعات مرنة، ومزيد  الوقت
واالنتباه إلى احتياجات الوالدين فيما يتعلق  من فترات الراحة،  

 .بجداول األطفال

: اماكن مريحة وخاصة إفراز حليب الثدي، والوصول المساحة
إلى الثالجة لتخزين الحليب، وبيئة عمل نظيفة وآمنة، واماكن 

 .الرعاية النهارية إن أمكن
: السياسة والمعلومات والمناقشات والمشاورات لدعم  الدعم

 .الطبيعية واالستحقاقات المتعلقة باألسرةالرضاعة 

األمومة،   موارد حماية  الدولية، حزمة  العمل  المصدر: منظمة 
، حماية األمومة في  2من اإللهام إلى الواقع للجميع، الوحدة  
 العمل في العمق، العناصر األساسية.

الوالدين: أكثر دون    إجازة  أو  لديهما طفل  اللذين  واألم  لألب  يحق 
سن السادسة الحصول على إجازة غير مدفوعة األجر تصل إلى  

 ثالثة أيام لتلبية احتياجات طفل مريض. 

 وسائل التنفيذ والممارسات الجيدة 3 .6

عملياً اعتمدت كل دولة في جميع أنحاء العالم نوعا من تشريعات  

منظ عالجت  األمومة.  حماية حماية  موضوع  الدولية  العمل  مة 
األمومة منذ تأسيسها وتتناول ثالث اتفاقيات تابعة لمنظمة العمل  

 : الدولية حماية األمومة

 1919لسنة  3 اتفاقية حماية األمومة، رقم -
 1952لسنة   103 اتفاقية حماية األمومة )مراجعة(، رقم -

 2000لسنة  183 اتفاقية حماية األمومة، رقم -
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رقم  تحدد   رقم    183االتفاقية  ( معاً خمسة  2000)  191والتوصية 
 :عناصر أساسية لحماية األمومة

اجازة الحمل والوضع واألمومة: وتشمل حق المرأة في الراحة  -
  من العمل فيما يتعلق بالحمل والوالدة وفترة ما بعد الوالدة

اإلعانات النقدية والطبية: يشمل ذلك حق األم في اإلعانات   -
الصحية   النقدية والرعاية  األمومة  رعاية  عن  غيابها  أثناء 

  المتعلقة بالحمل والوالدة والرعاية الالحقة للوالدة
الحمل،   - أثناء  العمل لألم والجنين  الصحية في مكان  الحماية 

 وكذلك أثناء الرضاعة الطبيعية

األمن   - ضمان  يعني  وهذا  التمييز:  وعدم  العمالة  حماية 
ا  للمرأة والحق في  الحمل والوضع الوظيفي  إجازة  بعد  لعودة 

بعد   األجر  بنفس  يعادلها  ما  أو  العمل  نفس  إلى  واألمومة 
أثناء  المرأة  التمييز ضد  يمكن  ال  ذلك،  إلى  باإلضافة  اإلجازة. 

 العمل أو أثناء البحث عن عمل بسبب دورها اإلنجابي 

الرضاعة  - العامالت على  الطبيعية لمساعدة  الرضاعة  ترتيبات 
 راز الحليب في مكان العملالطبيعية أو إف

في  13اإلطار   الجيدة  والممارسات  األمومة  حماية   :

 القانون والسياسة

إجازة   - أثناء  النساء  تحظر فصل  أنشأت عدة دول ضمانات 

 األمومة، وهي ممارسة جيدة. 
في  - المثبط  العامل  معالجة  في  األساسية  الخطوات  من 

تمويل   اإلنجاب  سن  في  النساء  استحقاقات  تشغيل 

من   أو  األجور  في  إلزامية  مساهمات  خالل  من  األمومة 
 خالل وسائل التمويل العام األخرى.

التأمين االجتماعي، الذي   - شرع األردن مؤخراً في إصالح 
األجور   اشتراكات  خالل  من  األمومة  استحقاقات  يمول 
للضمان   جديد  قانون  اعتماد  العامالت.  لجميع  اإللزامية 

استكمل حزمة التأمين االجتماعي    2010االجتماعي عام  
لإلصالح   الرئيسي  الهدف  كان  واألمومة.  البطالة  بإعانات 
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القانوني هو زيادة المشاركة في سوق العمل والتسجيل 
في التأمينات االجتماعية بين النساء. وتجدر اإلشارة إلى  
زيادة  خالل  من  بالكامل  تُموَّل  األمومة  استحقاقات  أن 

جنس محايدة  حافز  مساهمة  يوجد  ال  أخرى  وبعبارة  انياً، 
اقتصادي أمام أصحاب العمل لتشغيل النساء، على عكس  

الخطط التي تتطلب من أصحاب العمل تحمل تكاليف إجازة  
مع  الدولية  العمل  منظمة  عملت  تنزانيا،  في  األمومة. 
يشرح   صغير  فكاهي  كتاب  نشر  على  المصلحة  أصحاب 

التي  الحقوق  االستخدام  سهلة  للعمال    بطريقة  يحق 
الحصول عليها عندما يتعلق األمر باألمومة. وهي تغطي 

الدولية   العمل  منظمة  اتفاقية  في  الواردة  النقاط  معظم 
)رقم   األمومة  مدة  2000لسنة    183بشأن حماية  مثل   )

الرضاعة  وحقوق  العمل،  في  الصحية  والحماية  اإلجازة، 
يف  الطبيعية، والحق في العودة إلى العمل. كما يشرح ك

 يمكن لحماية األمومة أن تفيد أصحاب العمل. 

األفضل   - للمصانع  كمبوديا  برنامج  أطلق  كمبوديا،  في 
المصلحة  أصحاب  مع  بالتعاون  الدولية،  العمل  لمنظمة 

المحليين، مسلساًل قصيًرا في ثماني حلقات حول حقوق  
حول   كانت  الخامسة  الحلقة  العمل.  مكان  في  العمال 

والرضاعة   األمومة  إجازة  حقوق  ذلك  في  بما  الطبيعية، 
الطفل،   لصحة  الطبيعية  الرضاعة  وأهمية  األمومة، 

 واستحقاقات اإلعانات النقدية للحوامل والمرضعات. 

اإلسكوا،   في  2019المصدر:  االجتماعية  الحماية  إصالح   .
 البلدان العربية 

 سبل االصالح واالنتصاف الوصول إلى . 7

 االصالحات المتاحة  أهمية 1 .7

يجب أن تتاح للفرد الذي تعرض للتمييز أو سوء المعاملة في مكان  
العمل فرصة لتقديم مطالبه أمام محكمة قضائية أو إدارية أو آلية 
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تظلم أخرى. يوفر الوصول إلى آليات التظلم وتسوية النزاعات فرصة 
للدفاع ع المرأة  التمييز ويساعد على تمكين  أو عالج  ن لتصحيح 

الوطنية   العمل  قوانين  مراقبة  يجب  أنه  يعني  وهذا  حقوقها. 
وإنفاذها، بما في ذلك األحكام المتعلقة بالعنف والتحرش في مكان  

العمل. ينبغي أن تكون سبل االنتصاف متاحة ومناسبة. ومن المهم 
أيًضا أن تكون عملية إعداد التقارير وآليات وإجراءات تسوية النزاعات  

وف وعادلة  تكون  آمنة  أن  يجب  العمل،  مكان  مستوى  على  عالة. 
آليات لرفع الشكاوى والتحقيق للتعامل مع شكاوى العنف   هناك 

 . والمضايقة

الوصول إلى العدالة لضحايا التمييز القائم   2 .7

على النوع االجتماعي والعنف وتظلمات العمل 

 بموجب قانون العمل العراقي

/ ثانيا )ي( من قانون العمل العراقي صاحب العمل 41تلزم المادة  

أن  كما  العمال.  وتظلمات  لمعالجة شكاوى  مناسب  نظام  بتوفير 
صاحب العمل مطالب بتسهيل الوصول إلى آليات تسوية المنازعات  

بسرعة ودون أي انتقام للشاكي. يفترض ان يكون هذا دوًرا محتمالً  
ب العمل في تصميم أنظمة التظلم.  للمحامين في مساعدة أصحا

للمحامين لمساعدة أصحاب العمل في تطوير  كما يوفر فرصة مهمة

بما  العمل،  مكان  في  الجنسين  بين  المساواة  لتعزيز  سياسات 
 يتماشى مع أهداف قانون العمل العراقي.

 :قضاء العمل . أ 
تختص محاكم العمل العراقية بالنزاعات الناشئة عن اتفاقيات 

ولهذه المحاكم والية قضائية على الدعاوى المدنية  التشغيل.  
والجزائية، والمسائل والنزاعات المشار إليها في قانون العمل  
للعمال   االجتماعي  والضمان  العمال  تقاعد  وقانون  الجديد، 

ضمن  تقع  إجراءات  على  تنطوي  التي  المؤقتة  والقرارات 
 اختصاص محاكم العمل.

 : دةوسائل التنفيذ والممارسات الجي . ب
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على   قادرين  التمييز  من  عانوا  الذين  العمال  يكون  أن  يجب 
االصالحات   سبل  تعمل  الفعالة.  االصالحات  من  االستفادة 

االنصاف   على  العثور  في  الضحايا  مساعدة  على  الفعالة 
ومع  التمييزية.  الممارسات  مرتكبي  ثني  في  دوًرا  ويلعبون 

التم دون  تحول  التي  العوائق  من  العديد  هناك  اس  ذلك، 
والمظالم  والمضايقة  الجنس  أساس  على  والتمييز  االنصاف 

 ذات الصلة والحصول عليها. 

تفيد منظمة العمل الدولية أن العائق الرئيسي الذي يمنع أي 
عامل من ممارسة حقوقه هو نقص الوعي بحقوقهم. وينطبق  

بين   بالمساواة  المتعلقة  الحقوق  على  خاص  بشكل  هذا 
للنساء    .45الجنسين القانونية  المساعدة  البحث عن  يكشف 

النساء   تكون  ما  غالبًا  العوائق.  من  العديد  عن  العراق  في 
غير   االجتماعي  النوع  على  القائم  للعنف  تعرضن  اللواتي 
االستقالل  إلى  افتقارهن  بسبب  محاٍم  تعيين  على  قادرات 

تظهر األبحاث أن العاملين ال يميلون إلى استخدام  55المالي.
نقص آل بسبب  التظلم  عن  تعويض  لطلب  العمل  قانون  يات 

المعلومات أو عدم إمكانية الوصول إلى عمليات الشكاوى، أو 
قانون   حماية  من  مستبعدون  ألنهم  أو  االنتقام،  من  الخوف 

غير   العاملين  من  للعديد  حالة  في  الحال  هو  كما  العمل، 
أنح المهاجرين في جميع  المنزليين  العاملين  أو  اء  الرسميين 

 65العالم.

حواجز   هي  القانوني  النظام  في  الثقة  عدم  تكلفة  أن  كما 
االمتثال   لضمان  االنصاف.  إلى  الفعال  الوصول  أمام  متكررة 

ذلك   في  بما  القضايا،  من  مجموعة  معالجة  يجب  والتنفيذ، 
تكلفة وسرعة آليات اإلنفاذ، وتعهد اإلثبات، وتوافر المساعدة  

ام وكفاية العدالة واالنصاف. وتؤكد  القانونية، والحماية من االنتق
منظمة العمل الدولية أن هذا يتطلب مشاركة كل من الهيئات  
والنقابات  العمل  مفتشي  مثل  الحكومية،  وغير  الحكومية 

ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات المجتمع المدني. واألهم 
من ذلك، أنه عندما يكون مفتشو العمل مجهزين ومدربين جيداً  
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قضايا المساواة بين الجنسين، يمكنهم أن يلعبوا  للتعامل مع  
دوراً رئيسياً في ضمان التطبيق العملي لمبدأ المساواة في 

 المعاملة وعدم التمييز. 

في   مخاطر  غالبًا  يواجهون  العمال  أن  األبحاث  تظهر  وأخيًرا، 

من   أنه  على  النطاق  واسع  اتفاق  هناك  الشكاوى.  تقديم 
اسعة من العقوبات والعقوبات األكثر فاعلية إتاحة مجموعة و

  .75المحتملة لتطبيقها في قضايا التمييز

للمحاكم   جيدة  ممارسات  الدولية  العمل  منظمة  جمعت 
وتشمل  الجنسين.  بين  المساواة  لضمان  القضائية  والهيئات 

 هذه: 

الشكاوى   - أصحاب  من  االنتقام  أو  اإليذاء  من  الحماية 

  والضحايا والشهود والمبلغين عن المخالفات
توفير تدابير الدعم القانوني واالجتماعي والطبي واإلداري  -

  ألصحاب الشكاوى والضحايا

اإلمكان   - قدر  والسرية،  المعنيين  األفراد  خصوصية  حماية 
وحسب االقتضاء، وضمان عدم إساءة استخدام متطلبات 

  الخصوصية والسرية.
العنف   - حاالت  في  االقتضاء،  عند  العقوبات،  على  النص 

 في مكان العمل. والمضايقة
ضمان أن للعمال الحق في االبتعاد عن وضع العمل حيث   -

يكون لديهم مبرر معقول للخوف من خطر وشيك وخطير  

العنف  بسبب  السالمة  أو  الصحة  أو  الحياة  على 
ال   أخرى  عواقب  أو  االنتقام  من  معاناة  دون  والمضايقة، 

 داعي لها، والواجب إلبالغ اإلدارة. 
ا  - والسلطات  العمل  مفتشي  تمكين  ذات  ضمان  ألخرى 

الصلة، حسب االقتضاء، للتعامل مع العنف والتحرش في  
مكان العمل، بما في ذلك عن طريق إصدار أوامر تتطلب  
تدابير بقوة تنفيذية فورية، وأوامر بوقف العمل في حاالت  

مع   السالمة،  أو  الصحة  أو  الحياة  على  الوشيك  الخطر 
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أو   قضائية  سلطة  أمام  االستئناف  في  حق  أي  مراعاة 
 إدارية قد ينص عليها القانون. 

القضاء  14اإلطار   بشأن  الدولية  العمل  منظمة  اتفاقية   :

 190على العنف والتحرش في مكان العمل )اتفاقية رقم  
 ( والتوصية 2019لسنة 

حيز   تدخل  لم  الدولية  العمل  لمنظمة  الجديدة  االتفاقية  هذه 
توفر هذه   بعد.  العراق  االتفاقية  التنفيذ بعد، ولم يصدق عليها 

ينبغي  التي  االنتصاف  سبل  ذلك  في  بما  عملية،  إرشادات 

مع ذلك، فإن قانون العمل النافذ    .إتاحتها لضحايا العنف والتحرش
 سوف يتضمن إضافة نصوص قانونية تعنى بمعالجة الموضوع. 

 العالجات المقترحة للعنف والتحرش:
صب؛  )أ( الحق في االستقالة مقابل تعويض؛ )ب( استعادة المن

تتطلب  التي  األوامر  )د(  األضرار؛  عن  المناسب  التعويض  )ج( 
اتخاذ تدابير ذات سلطة تنفيذية فورية لضمان وقف سلوك معين  
والتكاليف  الرسوم  )د(  الممارسات؛  أو  السياسات  تغيير  أو 

 القانونية وفقاً للقوانين والممارسات الوطنية. 

مل على يجب أن يحصل ضحايا العنف والتحرش في مكان الع

تعويض في حاالت اإلصابة، أو المرض النفسي، أو الجسدي، أو  
 أي إصابة، أو مرض آخر يؤدي إلى عدم القدرة على العمل.

آليات الشكاوى وفض المنازعات الخاصة بالعنف القائم 
 على النوع االجتماعي والتحرش:

)أ( المحاكم ذات الخبرة في قضايا العنف والتحرش القائم على  

الجتماعي؛ )ب( المعالجة في الوقت المناسب وبكفاءة؛ النوع ا 
)د(   والضحايا؛  للمشتكين  والمساعدة  القانونية  المشورة  )ج( 

باللغات  إليها  الوصول  ويمكن  متاحة  ومعلومات  ارشادية  مواد 
عبء  نقل  )هـ(  البلد؛  في  واسع  نطاق  على  المستخدمة 

 جنائية.اإلثبات، قدر االمكان، في االجراءات القضائية غير ال
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العنف   لضحايا  االنتصاف  وسبل  والخدمات  الدعم 
 والتحرش القائم على النوع االجتماعي: 

سوق   إلى  العودة  على  الضحايا  لمساعدة  الدعم  تقديم  )أ( 

يسهل  بطريقة  والمعلومات،  المشورة  خدمات  )ب(  العمل؛ 
الوصول إليها حسب االقتضاء؛ )ج( الخطوط الساخنة على مدار  

والعالج    24 الطبية  الرعاية  )هـ(  الطوارئ؛  )د( خدمات  ساعة؛ 
المالجئ؛ )ز(  والدعم النفسي؛ )و( مراكز األزمات، بما في ذلك  

خاصاً   تدريباً  المدربين  الضباط  أو  المتخصصة  الشرطة  وحدات 

 لدعم الضحايا. 

 تدريب مفتشي العمل:

السلطات   في  والمسؤولون  العمل  مفتشو  يخضع  أن  يجب 
األخرى،   االمكانالمختصة  النوع  قدر  يراعي  تدريب  إلى   ،

االجتماعي ويهدف إلى مساعدتهم على تحديد ومعالجة العنف 
والتحرش في أماكن العمل. يجب أن يشمل هذا التدريب تغطية  
النوع   على  القائم  والعنف  النفسية  والمخاطر  المخاطر 

 االجتماعي والتحرش والتمييز ضد مجموعات معينة من العمال. 

بالتصدي   التحديد  وجه  على  المكلفة  الوطنية  الهيئات 

 للعنف والتحرش:
واجباتها مهمة التصدي   يجب على الهيئات الوطنية أن تُدرج في

الهيئات ل ذلك  في  بما  العمل،  مكان  في  والتحرش  لعنف 
المهنية،   والصحة  السالمة  العمل،  تفتيش  عن  المسؤولة 

 والمساواة وعدم التمييز. 

مكان   في  والتحرش  العنف  حول  وإحصائيات  بيانات 
 العمل: 

يجب على الهيئات الوطنية بذل الجهود لجمع ونشر إحصاءات  
والتحرش في عالم العمل مصنفة حسب الجنس، حول العنف  

 وشكل العنف والتحرش، وقطاع النشاط االقتصادي.

 المصدر: توصية منظمة العمل الدولية 
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 محاسبة الجناة: 

يجب محاسبة مرتكبي العنف والتحرش في مكان العمل على  
 سلوكهم.

على الرغم من أن الدستور العراقي يحظر صراحة جميع أشكال 
اإلساءة والعنف داخل األسرة، إال أن القانون الوحيد الذي يعالج  

إقليم  داخل  تطبيقه  يتم  األسري  العنف  حوادث  خاص  بشكل 
كردستان العراق. وبدالً من ذلك، فإن القانون الجنائي العراقي،  

الج االعتداء الجسدي، لكنه  المطبق في جميع أنحاء العراق، يع

القانون   العنف األسري تحت هذه الفئة. يحدد  ال يدرج صراحة 
القتل،   ذلك  في  بما  العنف،  ألعمال  مخففة  عقوبات  الجنائي 

ذات   والجرائم  الزنا،  أفعال  في  زوجة  أو  قريب  على  والقبض 
"الدوافع الشريفة". عالوة على ذلك، ُيمنح األزواج حًقا قانونيًا  

ب زوجاتهم وُيسمح لآلباء بمعاقبة أطفالهم في حدود  في تأدي
 القوانين أو العادات المعمول بها. 

أقر مجلس النواب كوردستان قانون مكافحة العنف األسري في  

. ويتكون القانون من عشر  2011إقليم كردستان العراق في عام  
هذه  عن  اإلبالغ  للضحايا  يمكن  وكيف  يشكله  ما  ويحدد  مواد 

ر القانون صراحًة على أي شخص ارتكاب فعل من  األفعال. يحظ
أفعال العنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي داخل األسرة.  

المادة   في  المنزلي  العنف  على  أمثلة  على   2ترد  وتشمل، 
سبيل المثال ال الحصر، أفعال الزواج القسري، وتشويه األعضاء  

وظائفهم ترك  على  األسرة  أفراد  وإجبار  لإلناث،  أو   التناسلية 

االنسحاب من المدرسة، وضرب األطفال وأفراد األسرة اآلخرين 
واالعتداء عليهم ويحدد سبل االنتصاف القانونية المتاحة لضحايا  

 العنف المنزلي. 

المصدر: العراق: قانون مكافحة العنف األسري في إقليم  
حزيران /   21(، 2011لسنة  8كردستان العراق )قانون رقم 

 . 2011يونيو  
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للعنف  15اإلطار   العدالة  إلى  الوصول  ضمان  كيفية   :
 المبني على النوع االجتماعي في العمل

تكشف األبحاث من جميع أنحاء العالم عن الُنهج الممكن لتعزيز 

الوصول إلى العدالة فيما يتعلق بالعنف القائم على نوع الجنس  
 :والمظالم المتعلقة بالعمل. بعض هذه تشمل

وجم - األساسي  البيانات:البحث  لتحديد    ع  البحوث  إجراء 
النوع  على  المبني  للعنف  المعرضات  النساء  احتياجات 

 .االجتماعي في العمل

العمل: - أصحاب  ودعم  القدرات  أصحاب   بناء  قدرة  زيادة 
تتصدى بشكل   التي  السلوك  مدونات  تبني  العمل على 

مكان   في  االجتماعي  النوع  على  المبني  للعنف  واضح 
 . العمل

تحسين خدمات المساعدة   المساعدة القانونية للضحايا: -
للمرأة،   الخاصة  االحتياجات  تلبية  على  وقدرتها  القانونية 

و المتخصص  القانوني  التدريب  ذلك  في  المبادئ بما 

شبكات   توسيع  اإلناث.  العمالء  مع  للعمل  التوجيهية 
المحامين الذين يتعاملون مع حاالت العنف المبني على  

 . النوع االجتماعي
القانوني: - حول    التعليم  المستمر  القانوني  التعليم  توفير 

التحيز الجنسي والتحرش في مكان العمل والعنف القائم  
الموضوعات في مناهج  على النوع االجتماعي. إدراج هذه  

السريري   القانوني  التعليم  برامج  العادية.  القانون  كلية 

النوع   على  المبني  للعنف  القانونية  العيادات  تقدم  حيث 
النوع  على  المبني  العنف  لحاالت  الدعم  االجتماعي 

 .االجتماعي ومظالم العمال
تقديم المساعدة القانونية من خالل   الوصول إلى العدالة: -

القانوني  العيادات   التعليم  توفر  التي  المتنقلة  القانونية 

األساسي حول العنف القائم على نوع الجنس والعالجات  
 . المتاحة
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لتوفير سياسات وعمليات واضحة تحدد   صالح السياساتإ  -
الخطوات الخاصة التي يتعين على أصحاب العمل اتخاذها 
قضايا   في  القانون  وإنفاذ  بالعمل،  المتعلقة  المظالم  في 

الفاعلة  والجهات  االجتماعي  النوع  على  المبني  العنف 
 .في نظام العدالة

الطريق الى االمام )الخطوات القادمة  . 8
 المقترحة( 

العمل  قانون  في  الجنسين  بين  المساواة  أحكام  تنفيذ  يفترض 

المصلحة   أصحاب  من  متنوعة  لمجموعة  مهمة  أدواًرا    - العراقي 
العمل   ومفتشي  الحكومية  والمؤسسات  والقضاة  المحامين 

والشركات ومنظمات المجتمع المدني. يعد دور المحامين ضروريًا 
الحقوق في مكان   انتهاك  أنه في حالة  العمل مما يؤدي لضمان 

إلى التمييز بين الجنسين، يمكن للضحايا السعي لتحقيق العدالة  

القانون   في  الخبرة  اكتساب  جانب  إلى  العمل.  قانون  بموجب 
العراقيين  للمحامين  يمكن  الجنسين،  بين  المساواة  وعملية 

لعام   العمل  قانون  يوفرها  التي  والفرص  التحديات    2015مواجهة 
 بالطرق التالية:

في توع - الجنسين  بين  المساواة  بأحكام  العمل  أصحاب  ية 

 قانون العمل العراقي.
 صياغة سياسات شاملة للنوع االجتماعي للشركات العراقية. -

العراقي، على  - العمل  قانون  العمال بحقوقهم بموجب  توعية 
سبيل المثال من خالل منظمات المجتمع المدني أو النقابات  

 النسائية )التجمعات(. 
قانون  ضمان   - بموجب  الجنسين  بين  المساواة  أحكام  تغطية 

التربية  بوزارة  الخاصة  التعليمية  المناهج  العراقي في  العمل 

يتعلق  بما  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  ووزارة  والتعليم 
 بكليات القانون. 
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 الملحقات:

: اتفاقيات العمل الدولية التي صادق  1الملحق 

 الوارد ذكرها في الكتيب عليها العراق

صادق العراق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية التالية أو انضم  
 إليها:

• C001)اتفاقية ساعات العمل )الصناعة : 
• C014 األسبوعية )الصناعة( : اتفاقية الراحة 
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• C017)اتفاقية تعويض العمال )الحوادث : 
• C018 )اتفاقية تعويض العمال )األمراض المهنية : 

• C019 اتفاقية المساواة في المعاملة )التعويض عن :
 الحوادث( 

• C026 اتفاقية آالت تحديد الحد األدنى لألجور : 
• C029 اتفاقية العمل الجبري : 

• C030 العمل )التجارة والمكاتب(: اتفاقية ساعات 
• C042 )اتفاقية تعويض العمال )األمراض المهنية : 
• C052 اتفاقية اإلجازات مدفوعة األجر : 

• C081اتفاقية تفتيش العمل : 
• C087 اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم : 

• C089)اتفاقية العمل الليلي )النساء( )مراجعة : 
• C094د العامة(: اتفاقية شروط العمل )العقو 
• C095 اتفاقية حماية األجور : 

• C098اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية : 
• C100 اتفاقية المساواة في األجور : 

• C105اتفاقية إلغاء العمل الجبري : 
• C106)اتفاقية الراحة األسبوعية )التجارة والمكاتب : 

• C107اتفاقية السكان األصليين والقبليين : 
• C111 :)اتفاقية التمييز )في االستخدام والمهنة 
• C118 )اتفاقية المساواة في المعاملة )الضمان االجتماعي : 

• C120)اتفاقية النظافة )التجارة والمكاتب : 
• C122اتفاقية سياسة العمالة : 

• C131 اتفاقية تحديد الحد األدنى لألجور : 
• C132 اتفاقية اإلجازات مدفوعة األجر : 

• C135 : اتفاقية ممثلي العمال 
• C138 اتفاقية الحد األدنى للسن : 
• C140اتفاقية اإلجازة الدراسية مدفوعة األجر : 

• C142 اتفاقية تنمية الموارد البشرية : 
• C149اتفاقية العاملين في التمريض : 

• C167 اتفاقية السالمة والصحة في البناء : 
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• C172)اتفاقية ظروف العمل )الفنادق والمطاعم : 
• C182 تفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال : ا 

 * C183اتفاقية حماية األمومة  •

* صادق العراق على هذه االتفاقية محليا وهي بانتظار التسجيل  

وإيداع وثيقة تصديق العراق عليها مما يجعلها سارية المفعول على  
 المستوى الدولي.

 المصطلحات: قائمة 2الملحق 

اتفاقية مكتوبة وملزمة قانونًا بين الدول. وهو مصطلح    -  االتفاقية
آخر لكلمة "معاهدة" أو "اتفاق دولي". تمت اإلشارة إلى االتفاقيات 

 الدولية المختلفة في هذا الكتيب. 

االجتماعي والصفات   -  النوع  واألنشطة  والسلوكيات  األدوار 
والفتيان للفتيات،  مناسبة  مجتمع  أي  يعتبرها  التي  ،  والفرص 

 والنساء، والرجال. 

الجنسين بين  الحقوق    -  المساواة  في  المساواة  إلى  تشير 

والمسؤوليات والفرص بين النساء، والرجال، والفتيات، والفتيان. ال  
النساء والرجال سيصبحون متشابهين، ولكن   أن  المساواة  تعني 

إذا  النساء والرجال لن تعتمد على ما  حقوق ومسؤوليات وفرص 
ولد قد  أن كانوا  الجنسين  بين  المساواة  تعني  أنثى.  أو  ذكراً  وا 

في   تؤخذ  والرجال  النساء  من  كل  وأولويات  واحتياجات  مصالح 

النساء  من  المختلفة  المجموعات  بتنوع  االعتراف  مع  االعتبار، 
والرجال. المساواة بين الجنسين ليست قضية تخص المرأة، ولكن  

كا  بشكل  والنساء  الرجال  وتشارك  تهتم  أن  إلى  يجب  ُينظر  مل. 
حقوق   قضايا  من  قضية  أنها  على  والرجل  المرأة  بين  المساواة 
اإلنسان وشرط مسبق ومؤشر للتنمية المستدامة التي محورها  

 اإلنسان. 

أهداف التنمية المتفق عليها دوليًا    -  أهداف التنمية المستدامة

والتي اعتمدها المجتمع الدولي تحت رعاية األمم المتحدة والتي  
 . 2030-2015بين تعمل 
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 نبذه عن القائمين على كتابة هذا الدليل:

• PartnersGlobal كمحفز، حيث تساعد   العالم شركاء تعمل منظمة
والمجتمعات   األفراد  بها  يتعاون  التي  الطريقة  تغيير  على 
والشركات والمؤسسات الحكومية من أجل عالم أكثر سالًما،  

وازدهاًرا. نقوم بذلك من خالل العمل  وشمولية، وديمقراطية،  
المتكامل مع صانعي التغيير العالميين والمحليين ونعزز ظروف  

التعاون  وتعزيز  المناسبة،  الموارد  توجيه  خالل  من  السالم 
وكذلك نعمل على زرع عالقات محترمة وثقة تربط بين مختلف  

األهداف   عن  الكشف  من  يتمكنوا  حتى  الفاعلة  الجهات 
 توليد حلول إبداعية لتحقيق تأثير أكبر.المشتركة و

• New-Rule LLC (New-Rule)    دولية قدمت المساعدة التقنية    شركةهي

عام   االقتصادية   2013منذ  والفرص  القانون  سيادة  لتعزيز 
والحوكمة الشاملة ، مع التركيز على عدم التمييز ضد الفئات  

في    New-Ruleالسكانية المهمشة والضعيفة. يشمل عمل  
مجال إدماج النوع االجتماعي وحقوق اإلنسان التقاضي في  

حقوق اإلنسان، وتقديم المشورة للبرلمان المحكمة األوروبية ل

والدولي،   الدستوري  القانون  بشأن  العدل  ووزارة  العراقي 
والتدريب   التعليم  سياق  في  االجتماعي  النوع  إدراج  وتعزيز 

مفاوضات   والمشاركة في  الدولي،  البنك  لـ مشروع  المهني 
اإلعاقة  ذوي  األشخاص  لحقوق  المتحدة  األمم  اتفاقية 

العمل المبادئ   ومجموعة  بشأن  المتحدة  لألمم  التابعة 
القانونية،   والمبادئ التوجيهية بشأن الوصول إلى المساعدة 

 ودعم إنشاء مؤسسات وطنية أخرى لحقوق اإلنسان. 


