
 

 

 

تكشف عن التحديات التي تعيق إدماج المرأة في مكان العمل   دراسة إقليمية

 في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا  

خطوة أقرب ألماكن عمل أكثر شمولية مع مؤشر "المعرفة    -أصحاب العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا  

 قوة" 

  تونس،   في 5% -1%  بين  فقط   والمتوسطة   الصغيرة  المؤسسات   في   اإلدارية  المناصب  في  النساء  نسبة  تتراوح

  لبنان،   في  الصغيرة  المؤسسات  في  %15  وتبلغ  العراق،   في   %13 - %32  بين   تتراوح  بينما  ولبنان،  الجزائر  األردن،  ليبيا،

في كلية سليمان     (CIBL for Women)مركـز األعمـال والقيـادة الشـاملة للمـرأة    أجراها  التي  اإلقليمية  الدراسة  بحسب

   11العليان إلدارة األعمال في الجامعة األميركية في بيروت، حيث عقد المركز شراكات مع أفراد ومؤسسات محلية في  

-%42في هذه البالد، مقارنة ب    %9في مكان العمل ال    نسبة ترقية النساءالعالم العربي.  بينما، ال تتخطى  بلًدا في  

 في العراق.   43%

 

الذي ينفذه مركـز األعمـال والقيـادة الشـاملة  مؤشـر »المعرفـة قـوة«    مشروع  إطار   ضمن  اإلقليمي  البحث   هذا  يأتي 

في كل من: تونس والجزائر والمغرب وليبيا واألردن ولبنان والبحرين والكويت والعراق والمملكة العربية السعودية   للمـرأة

واليمن، بهدف تنفيذ دراسة حول مشـاركة النسـاء فـي أماكـن العمـل والتحديـات التـي يواجهنهـا، بهدف الحصول على  

ؤشرات حول توظيـف النسـاء واسـتبقائهن في العمـل وترقيتهن فـي  مؤشر، هو األول من نوعه في المنطقة، لقياس الم 

 وظائـف القطـاع الرسـمي فـي دول الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيـا العربيـة.  

 

على تنفيذ الدراسة من خالل مقابالت  2018 – 2017 وفي هذا اإلطار، عملت الجهات المحلية خالل الفترة الممتدة بين  

، ومجموعات تركيز ومسح لموظفي الموارد البشرية وأرباب العمل الستخالص النتائج ومقارنتها على  مع موظفات محليات

العمل وموظفي   أرباب  المذكورة أعاله مع عدد من  البالد  بعدها عقدت ورش عمل في كل من  اإلقليمي. ومن  الصعيد 

يمكن اتباعها بهدف تحسين مشاركة النساء  الموارد البشرية لعرض النتائج ومناقشة التوصيات وأفضل الممارسات التي  

 في أماكن العمل.  

 

مجموعة تركيز مع أصحاب المصلحة االقتصاديين    55مقابلة و    550صاحب عمل، و    1650تم جمع البيانات من أكثر من  

العامالت في االقتصادات الرسمية في منطقة   النساء  التي تواجهها  الشرق األوسط  لتتبع أفضل للتحديات والميسرات 

ستساعد هذه البيانات النوعية المستندة إلى التجارب التي تعيشها النساء باإلضافة إلى بيانات المسح   وشمال إفريقيا.

 من مكاتب الموارد البشرية ألصحاب العمل في إنشاء خط أساس ألول مؤشر بيانات في المنطقة.  

 

الك عمل  ورشة  المرأة  تمكين  منظمة  عقدت  العراق،  حوالي وفي  حضرها  المصالح /ممثالً     30ترونية  صحاب  أ عن   ة 

بكرامة. خالل   العمل  من خالل  ة  للمرأ االقتصادي  اإلدماج  بتحسين  الملتزمين  العراق،  في  العمل  صحاب  وأ االقتصادیين 

فضل   استناًدا الورشة جرى التركيز على النتائج والتوصيات التي تهدف الى توظيف النساء واستبقائهن وترقيتهن بشكل أ

إلى نتائج الدراسة. وقد تطرق بعض الحضور خالل النقاش للتحديات التي يواجهونها في تطبيق سياسات شاملة في  

أماكن العمل، وكذلك عرض بعضهم أفكاًرا عن ممارسات ريادية يطبقونها في أماكن العمل الخاصة بهم لتأمين بيئة شاملة  

 وكريمة للنساء. 

  



 

 

ى نتيجة الدراسة، تمت مناقشة العديد من القضايا والتحديات المهمة التي تواجه النساء من  في الندوة التي نظمت عل

قبل المشاركات، بما في ذلك األسئلة المتعلقة بسالمة النقل وكذلك تكاليف النقل التي كانت مصدر قلق كبير للنساء 

شركات الخاصة التي ليس لديها سياسة صارمة  خاصة بالنسبة للنساء الالئي أنهين العمل بعد ساعات العمل العادية. ال

بشأن التحرش وخاصة سياسة التحرش الجنسي كانت أيًضا إحدى نقاط المناقشة الرئيسية وكذلك الشركات التي ليس  

 لديها توصيف وظيفي واضح ودقيق. 

 

النساء في أماكن العمل،    أما فيما خص التوصيات الخاصة بالعراق، فقد ركزت على أفكار لتطوير توظيف، واستبقاء وترقية

 نذكر منها: 

 

 على صعيد التوظيف: 

 

 وضع مبادئ توجيهية وسياسات توظيف واضحة لتحويل العمليات غير الرسمية إلى أكثر رسمية  •
 الشراكة مع وكاالت التنمية والجهات المانحة الدولية لوضع إرشادات توظيف واضحة  •
 مليات توظيف تراعي الفوارق بين الجنسينتزويد مديري الموارد البشرية والموظفين بوعي وع  •
 اإلعالن عن فرص العمل بمحتوى دقيق وغني بالمعلومات وشامل للجنسين •
 ضمان تمثيل أكبر للمرأة في المقابلة والتوظيف •

 

 على صعيد االستبقاء:  

 

 إدخال سياسة التعلم والتطوير التي تستهدف الموظفات •
 تحرش الجنسي تنفيذ عمليات محددة وفرض كيفية مكافحة ال •
 توفير وسائل نقل آمنة من وإلى العمل للنساء  •
 دعم فرص وهياكل التوازن بين العمل والحياة للمرأة   •

 

 على صعيد الترقية:  

 

 إنشاء نظام عادل إلدارة األداء •
 إنشاء وتنفيذ آليات داخلية للتعلم من نظير إلى نظير وتدريب المشرفين  •
 الموارد البشرية لتشجيع النساء على التقدم للوظائف تطوير وتنفيذ استراتيجيات  •
 تدريب موظفي الموارد البشرية على تبني سياسات وفوائد شاملة للجنسين  •

 

هـو أول مقيـاس للمؤشـرات حـول توظيـف النسـاء واسـتبقائهن في العمـل وترقيتهن فـي    مؤشـر »المعرفـة قـوة«إن  

شـأنها تتبـع  هـذه المبـادرة الرائدة من    ق األوسـط وشـمال إفريقيـا العربيـة.وظائـف القطـاع الرسـمي فـي دول الشـر

بلـًدا مـن أجـل توفيـر بيانـات دقيقـة وملموسـة حـول مشـاركة النسـاء   11ممارسـات أربـاب العمـل وتجـارب النسـاء فـي 

 .فـي أماكـن العمـل والتحديـات التـي يواجهنهـا 

 

البيانـات وال المـورد  ستشـكل  القـرارات، وموظفـي  المرجـع األساسـي لصانعـي  تحليـالت فـي مؤشـر »المعرفـة قـوة« 

البشـرية، وواضعـي السياسـات فـي كل مـن القطاعيـن الخـاص والعـام للمشـاركة فـي مناقشـات مبنيـة علـى أدلـة  



 

 

زيـز ممارسـات أماكـن العمـل الشـاملة لالعتبـارات  بهـدف دفـع عجلـة التغييـر فـي مـا يخـص سياسـات أربـاب العمـل وتع

، سُيسـلط الضـوء  أول مؤشـر قائـم علـى البيانـات فـي المنطقـةالجندريـة فـي المنطقـة. كـون هـذا المؤشـر هـو  

ـيتم تحويلهـا  علـى الفـوارق الدقيقـة والتبايـن فـي واقـع النسـاء فـي دول الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيـا العربيـة وس 

القابلـة للقيـاس بهـدف إحـداث تغييـر مسـتدام. وقد تحقق هذا المشروع بدعم   إلـى مجموعـة مـن األبعـاد والمعاييـر 

   في وزارة الخارجية األميركية.   (MEPI)مالي من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية 

 

 . ترقبونا!  2021بداية عام  سـيتم نشـر الصيغـة األولـى مـن مؤشـر »المعرفـة قـوة« فـي 

 

 أو استفسار يمكن التواصل معنا عبر  ألي سؤال

  info@weoiraq.org    أو عبر cibl@aub.edu.lb 
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