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 امللخص

تتم العديد من التعامالت التجارية في العالم عن طريق املراسالت  

والصوت والصورة عن ُبعد، وذلك عن طريق شبتة  نيةلتروو اإل

، وهذا بسبب التطورات التي شهدها قطاع تتنولوجيا اإلنرونت

إن سد الفجوة بين الجنسين على منصات   .املعلومات واالتصاالت

 يةنلتروو اإليعني القدرة على تنمية أسواق التجارة  اإلنرونت

لى إ لتن التقدم التتنولوجي ال يتحول دائًما ،العاملية بشكل كبيو

تقدم في املساواة بالنسبة للمرأة، التي تتخلف باستمرار عن الرجل 

السوق الرقمية واستخدامها . إن  إلى  عندما يتعلق األمر بالوصول 

هتمام نية يمثل فرصة مثيوة لال لتروو اإل رةاالتجاه املتنامي للتجا

ملؤسسات األعمال الصغيوة، والشركات اململوكة للنساء . يسعى 

اح اقرو في العراق و  نيةلتروو اإلدراسة واقع التجارة إلى  البحث

ة في أنية تساند وتوسع دور املر إلتروو محاور السرواتيجية تجارة 

 .ال سيما في ظل جائحة كورونا ،نيةلتروو قطاع التجارة اإل

؛ نيةوو لتراإلالحوكمة ؛ نيةلتروو اإل]التجارة : الكلمات املفتاحية

 .لمرأة [االقتصادي لتمتين ال

 

 

Abstract 
 

The major economic transformations in the world, 

where many commercial transactions in the world 

are carried out through electronic correspondence, 

voice and image remotely, through the Internet, 

This is due to the developments in the information 

and communication technology sector. Closing the 

gender gap on online platforms means the ability to 

significantly grow global e-commerce markets, but 

technological progress does not always translate 

into progress in equality for women, who 

consistently lag behind men when it comes to 

accessing and using the digital market. This 

growing trend of e-commerce presents an 

interesting opportunity for small businesses and 

women-owned businesses. The research seeks to 

study the reality of e-commerce in Iraq and propose 

axes for an e-commerce strategy that supports and 

expands the role of women in the e-commerce 

sector, especially in light of the (COVID-19) 

pandemic. 

Keywords: [E-commerce; E-governance; Women's 

Economic Empowerment]. 
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 مقدمة

 من موضوعي ما يعرف باالقتصاد  نيةلتروو اإلتمثل التجارة 
ً
واحدا

نية وتق نيةلتروو اإلالرقمي الذي يقوم على حقيقتين: التجارة 

فصناعة املعلومات في عصر الحوسبة واالتصال هي   ،املعلومات

 كونها ةنيلتروو اإلالتي خلقت الوجود الواقعي والحقيقي للتجارة 

تعتمد على الحوسبة واالتصال ومختلف الوسائل التقنية لتنفيذ 

في  نيةلتروو اإلالنشاط التجاري وإدارته، اليوم بات اعتماد التجارة 

لى اجتذاب املزيد من العمالء. وفي أّية شركة سمة تنافسية قادرة ع

فإّن العمل عن بعد انعش االعمال  بشكل غيو  ،ظل جائحة كورونا

ها إنقاذ نفسإلى  مسبوق، بل إّن أهّم الشركات التبوى قد اتجهت

د عام بع ،من خالل تحويل عملها  عبو تطبيقات التوصيل عن بعد

 على كل شركة أن تتحول  2020
ً
التجارة إلى  أصبح الزما

زيد مع توقع أن ي ،، بسبب تغيو السلوكيات الرقميةنيةلتروو اإل

ين ثالثة أضعاف ب نيةلتروو اإلحجم مبيعات التجزئة عبو التجارة 

يتوقع أن تتضاعف قيمة  ،. في سبيل املثال 2021و  2004عامي 

و  2020في إفريقيا أربع مرات بين عامي  نيةلتروو اإلسوق التجارة 

ب شرق آسيا، تضاعفت املبيعات على منصات وفي جنو   ،2030

ومن  2020و  2015ثالث مرات بين عامي  نيةلتروو اإلالتجارة 

 2025املتوقع أن تتضاعف ثالث مرات مرة أخرى بحلول عام 

قدرة يعني ال اإلنرونتإن سد الفجوة بين الجنسين على منصات  

ن تل ،العاملية بشكل كبيو نيةلتروو اإلتنمية أسواق التجارة 

سبة تقدم في املساواة بالنإلى  التقدم التتنولوجي ال يتحول دائًما

للمرأة، التي تتخلف باستمرار عن الرجل عندما يتعلق األمر 

السوق الرقمية واستخدامها . وبالرغم من وجود إلى  بالوصول 

، ونتاإلنرفجوات كبيوة بين الرجال والنساء في استخدام شبتة 

و العمالقة األمريتية على املبيعات عب وهيمنة شركات التتنولوجيا

في الوقت الحالي، فإن هذا االتجاه املتنامي للتجارة  اإلنرونت

يمثل فرصة مثيوة لالهتمام ملؤسسات األعمال  نيةلتروو اإل

الصغيوة، والشركات اململوكة للنساء بصورة أكثو تحديدا في 

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا التي يشكل فيها التمتين 

.
ً
 كبيوا

ً
 االقتصادي للمرأة تحديا

شرعت الحكومة العراقية بعد نقل السيادة في حزيران من عام 

آليات االقتصاد الرقمي في محاولة منها لردم الفجوة بانتهاج  2004

 
ً
 التقنية واملعرفية بين االقتصاد العراقي واالقتصاد العاملي وصوال

تحقيق التطبيقات العلمية والعملية في شتى املجاالت. يسعى إلى 

تقص ي مشكلة واقع ومعوقات وتحديات التجارة إلى  البحث

ل بة للنساء والفتيات بشكفي العراق عموما ويالنس نيةلتروو اإل

 ،ال سيما في ظل جائحة كورونا حيث تنامت هذه الظاهرة ،خاص

مع تأشيو املبورات واالمكانات ومدى جاهزية بنية العراق 

التتنولوجية والتشريعية . يركز البحث على مشاكل نقص فاعلية 

في العراق السباب عديدة منها  نيةلتروو اإلعمل قطاع التجارة 

ومشاكل الشحن الدولي وعدم وجود  ،تيال والغشجرائم االح

دفع فضال عن تخلف وسائل ال ،قوانين لحماية البائعين واملشروين

علمي نقص التدريب ال ،ني بسبب ضعف القطاع املصرفيلتروو اإل

ني واملهنية واالحروافية  التقنية لدى النساء والفتيات . لتروو واإل

 يةنلتروو اإلالحوكمة بناء أطر ألسرواتيجية إلى  يهدف البحث

بأستخدام تتنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتقديم الخدمات 

الحكومية  لهذا القطاع وكذلك الشركات الخاصة واملجتمع 

وقيام وزارة التجارة بوضع قوانين وتشريعات للتجارة  ،املدني

. منهجية  ةنيلتروو اإل, ودعم تمتين املرأة عبو املنصات نيةلتروو اإل

اإلجراءات الوطنية  في القطاع العام والخاص  ابع وتحللالبحث تت

لتوسيع  نيةو لترواإلواملجتمع املدني التي هدفها تعزیز تبني التجارة 

 فرص العمل وتمتين النساء والفتيات اقتصاديا.

 ة  التمتين للمرأ نيةلتتر  اإلطار النظري لحوكمة التجارة اإل 

   نيةلتتر  اإلالتجارة   :اوال 

  نيةلتتر  اإلمفهوم التجارة   :1 -1  

ض في بداية التسعينات لتنَّ بع نيةلتروو اإلظهر مصطلح التجارة 

وجودها في السبعينات من خالل أنظمة تبادل إلى  الباحثين أشار

املعلومات بين الشركات الصناعية. يقوم االقتصاد املعرفي على 

جارة تشيو الت ،وتقنية املعلومات نيةلتروو اإلامرين هما التجارة 

أي شكل من أشكال املعامالت التجارية إلى  الرقميةأو  نيةلتروو اإل

عالم تحوالت اقتصادية كبيوة في الإلى  و أدت اإلنرونتالتي تتم عبو 

مثل  ،والصوت والصورة عن ُبعد نيةلتروو اإلعن طريق املراسالت 

وهذا بسبب  ،املزادات وبّوابات الدفع  والخدمات املصرفية

ت االتصاال ورات التي شهدها قطاع تتنولوجيا املعلومات و التط

هي تنفيذ  نيةلتروو اإل. فإنَّ التجارة (55، ص2008)شنايدر، 

وإدارة األنشطة التجارية املتعلقة بالبضاعة والخدمات بواسطة 

األنظمة التقنية أو  اإلنرونتتحويل املعطيات عبو الشبتة 

 نيةلتروو اإلر للتجارة (. وثمة تعريف آخ4الشبيهة")شنايدر،ص. 

ويقصد بها "االستعمال املتثف لتتنولوجيا املعلومات في ممارسة 

التجارة واألعمال من خالل شبكات الحاسوب التي تتضمن 
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يقات األخرى ني والتطبلتروو ني للبيانات والبويد اإللتروو التبادل اإل

لها نية يتمتن من خالإلتروو لإلنرونت أنها تعبو عن سوق عاملية 

لعاملون في حلقات التسويق واإلنتاج من التعامل الفوري مع ا

(. وهناك 254، ص. 2011مصالح شركاتهم املتبادلة")ثعلب، 

 م نيةلتروو اإلتعريف أكثو شمولية وأوسع مفادُه أنَّ التجارة 
ّ

اهي إال

عملية البيع والشراء للمنتجات والخدمات وتبادل املعلومات 

ال شبكات االتصأو  اإلنرونتة واألموال عبو الشبكات مثل شبت

الالسلتية مثل الهاتف النقال وما يصاحبها من حركات مثل 

، ص. 2012عمليات الطلب واالتصال والدفع والتسليم )صالح، 

ني لتنفيذ العمليات لتروو (. يتم استخدام التبادل اإل604

والهيئات الخاصة  فراداأل فراد أو سواء تمت بين األ  ،التجارية

 املستوى االقليميأو  وسواء تمت على املستوى املحلي ،والعامة

 (.4والدولي )لحسن و عبدالرزاق، ص. 

 نيةلتتر  اإلهمية التجارة أ :2-1

النتائج املهمة للثورة العلمية  ىحدإ نيةلتروو اإلتعد التجارة 

ن أو  ،سهمت في النمو املرزايد للتجارة العامليةأوقد  ،والتتنولوجية

الدول تسعى لدعم املزايا النسبية والتنافسية للصادرات 

الصناعية والخدمية لتعزيز الهياكل االنتاجية ومن ثم خطط 

وبرمج التنمية املستهدفة  . هناك التثيو من الفوائد واملزايا  لقطاع 

نه يمثل فرصة عمل لرواد األعمال أمنها  نيةلتروو اإلالتجارة 

ـن ويزيد م ،ة للمشاركة واالستثمارواملشاريع التجارية املحلي

 ن الشـركات  تـوفر الوقت والتكلفة والجهد.العائـدات املاليـة أل 

نها توفر فرص عمل في املشروعات الصغيوة واملتوسطة أهم واأل 

سواق العمل دوليا عبو مواقع التوظيف على أالجديدة وربط 

املواقع نشاء إ ،املعلومات ،في قطاعات االتصاالت اإلنرونت

ن املعنيين بهذه القطاعات)لحسن والفنيي واإلداريين ،التجارية

( ومع تطور التتنلوجيا الحديثة وعوملة 9-2عبدالرزاق، ص ص. و 

ني لتروو صبحت مواقع التواصل اإلأاالستيواد والتصدير 

الحد الذي يسمح بافتتاح إلى  ومحركات البحث وغيوها متطورة

 كبيوة تكاد تفوق املتاجرني خاص يتتسب أربإلتروو مشروع 
ً
 احا

 الواقعية.

 نيةلتتر  اإل: البنية التحتية للتجارة 1- 3

 وعقد نيةلتروو اإلوتشمل البنى التحتية الداعمة للتجارة  

 بتوافر مكونات قطاع اإلنرونتالتعامالت التجارية عبو شبتة 

تقنية املعلومات واالتصاالت وخدمال الدعم الفنية ورأس املال 

ستخدام التتنولوجيا والتقنيات لتوفيو ان إالبشري املؤهل،  

قتض ي ت نيةلتروو اإلاملنتج ووقت التسليم في ممارسة التجارة 

العديد من التجهيزات واملرافقة البشرية املتخصصة في املعامالت 

لى إ اختيار الطريقة املثلى للدفع بالنسبة يعد. و نيةوو لتراإل

 نإني. لتروو العمالء، الوسيلة األهم من أجل تعزيز املتجر اإل

ني قد روو إلتسوق عاملي إلى  نتقالالتطور التتنولوجي السريع واإل 

 :نيةو لترواإلني، ومن املنافذ لتروو همية وسائل الدفع اإلأزاد من 

رد نفسه املستو أو  البضاعة من قبل البنكني لثمن لتروو الدفع اإل

في  ةنيلتروو اإلالحسابات أو  نيةلتروو اإلباستخدام البطاقات 

دات ني ملستنلتروو جانب التقديم اإلإلى  فرواضية.البنوك اإل 

عراف والقواعد املعتمدة  لالعتماد املستندي، البضاعة وفقا لل 

 (.3-2ص ص. ني  )نور الدين حامد، إلتروو وفتح اعتماد مستندي 

ص.  على )لحسن و عبدالرزاق، نيةلتروو اإلتشتمل البنية التحتية  

10): 

، عمال التي تشمل البطاقات البنتيةالبنية التحتية لخدمات األ  -1

 )النقود نيةلتروو اإلالنقود  ،نيةلتروو اإلواألوراق التجارية 

ك والشي ،نيلتروو ,والذهب اإل(نيةلتروو اإلاملحفظة  ،الرقمية

 ني .لتروو اإل

ني لتروو إلكالبويد ا ،البنية التحتية للمراسالت وتوزيع املعلومات -2

 وبروتوكول نقل النص املتشعب .

تشمل و  ،الشبكي البنية التحتية للوسائط املتعددة والنشر -3

 لغات البومجة وبناء املواقع على الويب.

وتشمل قواعد بيانات ، البنية التحتية لواجهة التعامل -4

 والتطبيقات االخرى للشبتة .، الءالعم

ة لي الشخصيجهزة الحاسب اآلأالبنية التحتية املمثلة في  -5

 والهواتف والحاسبات املضيفة. 

هناك عدة اتجاهات ينبغي الروكيز عليها في البنية التحتية 

، ص. 2019أهمها )اقاري،  ،2021للتجارة الرقمية في  نيةلتروو اإل

2:) 

التجارة الصوتية وارتفاع نسبة اإلقبال على ازدياد أهمية  -1

 البحث الصوتي في محركات البحث.

ني، حيث إنه إلتروو أهمية الذكاء االصطناعي في أي متجر  -2

ن إذ إ ،املسؤول عن تقديم إرشادات وتوصيات مخصصة للعمالء

 في زيادة التحويالت وانخفاض معّدل العائد أيضا.
ً
 له دورا

فإّن معظم شركات التجارة  ،للدفعظهور خيارات جديدة  -3

قبل على تضمين متاجرها املحافظ  نيةلتروو اإل
ُ
أصبحت ت

، هو أن العمالت املشفرة 2021ن الجديد في عام إو  ،الرقمية

ستدخل في معامالت وآليات الدفع لدى شركات التجارة 

 .نيةلتروو اإل
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ام ضرورة استخدإلى  ارتفاع أسهم التجارة املرئية التي تشيو -4

تؤثر  ألن الصور  ني .لتروو الصور في صفحة املنتجات للمتجر اإل

 على قرار املستهلتين في الشراء، خاصة إذا كانت الصورة 
ً
كثيوا

 احروافية . 

 نيةلتتر  اإلأنواع التجارة  :4-1

وتعمل العديد من الشركات في أكثو من فئة في  أنواع،ربعة أهناك   

 (.6-4وقت واحد )لحسن و عبدالرزاق، ص. 

من حجم التجارة  %80يمثل  التعامالت بين الشركات التجارية -1

هذا النوع  ،2005تريليون دوالر عام  9,3عامليا وبلغت  نيةلتروو اإل

 أبرز مثال شركة جنوال ،كثيو من االحروافية واإلقناعإلى  يحتاج

صفحة متضمنة  18000ذ بلغ عدد صفحات موقعها إموتورز 

 وصلة ربط .  98000

خدمات لبيع املنتجات وال واملستهلتينالتعامالت بين  الشركات  -2

 ويتميز بأّن تعامالته أسرع من غيوه. ،هو نموذج شائع اإلنرونتعبو 

لبطاقات يتم الدفع باستخدام التحويل البنكي من خالل ا

عبو و أ نياإلتروو ستالم واالستالم من الويب للسلع القابلة لإل 

 مازون في مجال بيع التتب .أبرز مثال شركة أ ،البويد

تات ثباإتتضمن عمليات  التعامالت بين الشركات والحكومة -3

ومدفوعات الضرائب والرواخيص التجارية ورسوم الجمارك 

مبيعات الحكومة من  ككذل ،وتخليص الواردات من البضائع

 نيا .إلتروو الشركات 

عالنات إبيعا وشراء من خالل وضع التعامالت بين املستهلتين  -4

 بوات.بيع الخأو  مثل املزادات اإلنرونتعلى املواقع الشخصية في 

 نيةلتتر  اإلمفهوم الحوكمة  –ثانيا 

 نيةلتتر  اإلتعريف الحوكمة  :1-2

 نيةلتروو اإلكان هناك خلط بين مفهومي كل من الحوكمة   

عرفت مؤسسة التمويل الدولية الحوكمة  ،نيةلتروو اإلوالحكومة 

عمالها واستخدام أ" نظام يدير املؤسسات ويتحتم في  ،بأنها

ضل فأتقنيات االتصاالت وتسخيوها في ضبط املهام لتقديم 

تعد حوكمة (.  30، ص. 2019الخدملت للمستفيدين ")أقاري، 

 تقنية املعلومات مطلب
ً
 رئي ا

ً
حدى إ وهي ،نيةلتروو اإلللتجارة  سا

ومدخال لحماية أمن املعلومات  ،محاور حوكمة الشركات

ف حوكمة تقنية تعرّ و والخصوصية باملؤسسات االقتصادية. 

له توجيه ورقابة النظام الذي يتم من خال انهأاملعلومات" ب

قييم وت ،االستخدامات الحالية واملستقبلية لتقنية املعلومات

وتوجيه الخطط الستخدام تقنيات املعلومات في تدعيم 

نجاز الخطط املقررة" ومتابعة هذا االستخدام إل ،املؤسسة

ا نيى على انهلتروو (. كما تعرف الحوكمة اإل8)خلوف ومرقاش، ص. 

واالجراءات املحاطة بأطار قانوني التي "سلسلة من العمليات 

تنظيم املعامالت واملعلومات واملخاطبات واملستندات إلى  تهدف

الرسمية وغيو الرسمية بين املؤسسة واملستفيد وتأمين سبل 

حفظها وارشفتها ورقمنتها  وتوفيو الية السروجاعها باالعتماد على 

 (.  هناك4. ، ص2019تطبيقات تتنولوجيا املعلومات " )اقاري، 

ذ إ ،اإللتروونيةوالحوكمة  نيةلتروو اإلاختالفات بين الحكومة 

لحوكمة . ااإلنرونتيرتبط كالهما بتقديم الخدمات الحكومية عبو 

عبارة عن مرحلة متقدمة من مراحل تطبيق الحكومة  نيةلتروو اإل

وال ينمتن تطبيقها ابتداء ملا تحتاجه من من تهيئة ،نيةلتروو اإل

 ى الفني والسياس ي واالقتصادي وحتى االجتماعي على املستو 

تطبيق تتنولوجيا املعلومات  (نيةلتروو اإلبالحكومة )يقصد 

كأداة لجعل الحكومة أفضل.  ،واالتصاالت في العمليات الحكومية

هي  نيةلتروو اإلهي نظام في حين أن الحوكمة  نيةلتروو اإلالحكومة 

جود ال تتضمن و  نيةلتروو اإلن الحكومة أوالفرق بينهما  ،وظيفة

ين تعني في ح ،إدارة لتتنولوجيا املعلومات واالتصاالت تتحتم بها

( استخدام تتنولوجيا املعلومات نيةلتروو اإلالحوكمة )

وفر هي أداة ت ،واالتصاالت في تحويل ودعم وظائف وهياكل النظام

  ،الخدمات الحكومية املختلفة للمواطنين بطريقة مالئمة

هي بروتوكول اتصال أحادي االتجاه في حين  نيةلتروو إلاالحكومة و 

هي بروتوكول اتصال ثنائي االتجاه تسعى  نيةلتروو اإلأن الحوكمة 

 ئفهامن وظا، و رضا الجهات الفاعلة املتلقية للخدمةإلى  للوصول 

تحسين التفاعل مع مجموعات  ،توفيو أفضل للخدمات الحكومية

اإلدارة و  ،املعلوماتإلى  تمتين املواطن من خالل الوصول  ،مختلفة

 (. 3، ص 2019الحكومية الفعالة )اقاري، 

للتجارة تستوجب حوكمة العمليات  نيةلتروو اإلن الحوكمة إ

دارية والتنظيمية المتالك القدرة على امتالك املوارد املالية اإل 

ة جار وتتنولوجيا املعلومات التي تمتنها من دعم وتبني الت

فضال عن توافر الكوادر البشرية املتخصصة في ، نيةلتروو اإل

قطاع تتنولوجيا املعلومات وشبكات االتصال والبوامج التطبيقية 

التعليمية  نظمةناهيك عن توفيو األ . نيةلتروو اإلاملرتبطة بالتجارة 

والتدريبية ونشر الثقافة التتنولوجية باملؤسسات واملعاهد 

دارات الحكومية العاملة بالتجارة واإل  جهزةالتعليمية واأل 

 ( . 11عبدالرزاق، ص و  )لحسن نيةلتروو اإل
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  ةنيلتتر  اإل: د ر الحوكمة في التصدي ملخاطر التجارة 2-2

ن نرونت للتثيو متتعرض العمليات املرافقة للتجارة عبو اإل   

 في مجال التعامالت نيةلتروو اإلاملخاطر مما يستوجب  الحوكمة 

رأ لغرض د نيةلتروو اإلواملدفوعات والبنية التحتية للتجارة 

 :ني(إلتروو املخاطر التالية)خلوف ومرقاش، موقع 

امل يتطلب التع :نيةلتتر  اإلاملخاطر القانونية للتعامالت  -1

ى وكوادر بشرية ماهرة متمرسة عل ،ني توافر بيئة قانونيةلتروو اإل

كة طراف املشار بهدف حماية حقوق األ  نيةلتروو اإلدارة املعامالت إ

ال سيما في ظل تزايد حاالت اخرواق املواقع  ،في هذه التجارة

عمليات النصب من جانب أو  ،اإلنرونتالتجارية من قبل قراصنة 

 الشركات على الشبتة.أو  املستهلتين

من التحديات التبيوة للتجارة  :نيلتتر  مخاطر التوثيق اإل -2

ى عامل التوثيق وما له من أثر سلبي علإلى  فتقادهااهو  نيةلتروو اإل

وكذلك صعوبة أثبات ان أطراف التعامل  ،االعرواف بااليرادات

ني لعقد صفقة معينة هم فعال ذاتهم من قام بذلك عبو لتروو اإل

و عبيكون دور الحوكمة لعالج هذا الخطر  ، وأنرونتنشبتة اإل 

ع رة وكلمة السر والتوقيع الرقمي ملناستخدام نظم التتابة بالشف

 . نيةلتروو اإلسرقة الرسائل 

يظهر هذا الخطر لعدم املقدرة على حماية   :خطر االنتحال  -3

ان وعدم كفاية عناصر األم ،اإلنرونتالعناوين املسجلة على شبتة 

( .ان العالج يتمن في 15وسائل السداد)خلوف، ص. إلى  بالنسبة

تحقق تعاون دولي لوضع اتفاقية تسمح بامتداد نطاق حماية 

اسماء وعناوين شبتة االنروتت ايضا .يتمن إلى  العالمات التجارية 

للمعلومات الخاصة  اآلخرينمكانية اخرواق إالخطر الرئيس في 

 لكل من التاجر واملستهلك .

الهجمات املتعمدة واخرواق خصوصية التعامل  الفيووسات و  -4

 والتسارع التتنولوجي وعدم معرفة التقادم في الوقت املناسب .

 مفهوم التمتين االقتصادي للمرأة :ثالثا

 تعريف التمتين االقتصادي  :1-3

هو الوعي الذاتي للقدرات الكامنة لدى الفرد وامتالك  -1

 منها. الوسائل واألدوات لتحريرها واالستفادة

غيو أو  هو عملية منح الفئات املهمشة بشكل مباشر -2

األمر الذي يشمل عملية محاربة أي  ،مباشر فرص أساسية

  محاوالت لصد هذه  الفرص.

يشمل توفيو الفرص االقتصادية مثل توسيع فرص  -3

وتشجيع العمل  ،االستخدام والتوظيف الذاتي والريادية

وضع وال ،صول للتمويلوتحسين فرص الو  ،الالئق واملنتج

 ،القانوني والحقوق مثل تحسين حقوق املرأة في امللتية

امليواث، ملتية حرية التصرف باألرض، بإضافة على الدمج 

واملشاركة في عملية صنع القرارات االقتصادية لتطوير آليات 

 تعزيز مشاركة املرأة في هيئات صنع القرار.

قة اللها واعية بالطريتلك العملية التي تصبح املرأة من خ -4

التي تؤثر من خاللها على عالقات القوة االقتصادية في حياتها 

فتتسب الثقة بالنفس والقدرة على التصدي )محمد، 

 (.18-15، ص ص. 2012

 الجهود الد لية لتأطير مفهوم التمتين للمرأة :2-3

كان أول اعرواف دولي ملفهوم التمتين االقتصادي للمرأة 

القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة  بموجب اتفاقية

وأكدت في البند األول والثالث عشر على  ،(1979)سيداو 

ضرورة ضمان حق املرأة االقتصادي وحث الجهات املشرعة 

، على تحقيقه من خالل بناء قاعدة قانونية حمائية

 عن 
ً
استحدث برنامج األمم املتحدة اإلنمائي برنامجا

باملرأة والرجل في التنمية هو منهاج عمل السياسات الخاصة 

الذي هو بمثابة االطار العاملي لتحقيق  1995بتين لعام 

املساواة بين الجنسين وتمتين املرأة.شددت وثيقة مؤتمر 

على لزوم تعزيز االستقالل 1995+ املنعقد في 5بتين 

 35ودعت الدول في البند رقم  26االقتصادي للمرأة في  البند 

 ،املوارد االقتصاديةإلى  املساواة في وصول املرأة ضمانإلى 

+ للتضافر من أجل املساواة بين الجنسين 15عالن بتين وإ

الذي  19من خالل البند رقم   2005والسالم والتنمية لعام 

تعزيز االستقالل االقتصادي للمرأة وتمتينها وال إلى  يهدف

ادية القتصوكذلك املنافع ا ،املواردإلى  سيما لضمان وصولها

والسوقية واملالية للمرأة وتعزيز توظيف املرأة والعمل الالئق 

 ( .20، ص. 2007لها )ايوب، 

   استراتيجية  التمتين االقتصادي للمرأة :3-3

أهداف اسرواتيجية والتي  ستةحدد منهج عمل "بيجين"  .1

 :ني(إلتروو تتعلق باملرأة واالقتصاد )نعيمات، موقع 

االقتصادية للمرأة واستقاللها تعزيز الحقوق  .2

االقتصادي، بما في ذلك حصولها على فرص العمل 

وظروف االستخدام املالئمة والسيطرة على املوارد 

 االقتصادية.

د املوار إلى  تسهيل سبل وصول املرأة على قدم املساواة .3

 واألسواق والعمالة والتجارة



 للمرأةستدامة التمتين االقتصادي نية في العراق ال لتروو نحو اسرواتيجية لحوكمة التجارة اإل
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 إلى تأمين الخدمات التجارية والتدريب وسبل الوصول  .4

األسواق والتتنولوجيا واملعلومات وبخاصة للمرأة ذات 

 مستوى دخل منخفض.

 تعزيز الشبكات االقتصادية والقدرة االقتصادية للمرأة .5

القضاء على التمييز الوظيفية وجميع أشكال التحيز في  .6

 العمل.

تعزيز املواءمة بين مسؤوليات األسرة والعمل للرجل  .7

  واملرأة.

اآلثار اإليجابية الستراتيجية التمتين االقتصادي  :4-3

 :(35-34، ص ص. 2011)يوسف، للمرأة 

تنها من إعادة تنظيم عالقتها باملحيط الحيوي الذي يم .1

 .تعيش فيه

 .يطور الشعور باالستقاللية لدى املرأة .2

 .يوسع في مجال حريتها الفترية واالجتماعية .3

التشوهات صالح جزء كبيو من إيساعدها على  .4

 .االجتماعية التى  ُبنيت عليها

يمتنها من تنمية مهاراتها العملية والعلمية والثقافية  .5

 .واملعرفية والعقلية واإلنتاجية

  نيةلتتر  اإلتقييم جاهزية العراق للتجارة 

شرعت الحكومة العراقية بعد نقل السيادة في حزيران من عام 

وة محاولة منها لردم الفجبانتهاج آليات االقتصاد الرقمي في  2004

 
ً
 التقنية واملعرفية بين االقتصاد العراقي واالقتصاد العاملي وصوال

 حيث ،تحقيق التطبيقات العلمية والعملية في شتى املجاالتإلى 

بشأن مشروع  نيةلتروو اإلللحوكمة  وضعت الخطة العامة

 2007في عام  نيةلتروو اإلظهر مصطلح التجارة وقد االئتمتة . 

،تحدي
ً
ركات ش نيةلتروو اإلجانب انتشار املتاجر إلى  وانتشرت دا

و أ التوصيل  البوي والجوي لتوصيل جميع الطلبات داخل املدن

 مقابل مبالغ إخارج املحافظات و إلى 
ً
لى التثيو من دول العالم أيضا

 مع الصفحات التجارية
ً
قليدية. املحال التأو  يتم االتفاق بها مسبقا

واالغالقات التي رافقتها وحظر  2020وكنتيجة للجائحة في 

ي والذي نلتروو والبيع اإل نيةلتروو اإلازدهرت  املشاريع  التجوال 

 شمل متاجر األلبسة واملواد املنزلية والطبية واملطاعم وغيوها.

لغرض تقييم الجاهزية تم استخدام مجاالت السياسة        

يس ، وهي كالتالي )منيةلتروو اإلزيز وتطوير التجارة السبعة لتع

  :(2021هناء، و 

السياسة األ لى: تقييم الجاهزية لالقتصاد العراقي للتجارة  :ا ال

  صياغة االستراتيجيات نيةلتتر  اإل

لتحديد نقاط القوة والضعف مؤشرات التقييم الوطني  :1-1    

بهدف تحقيق النمو االقتصادي  نيةلتروو اإلفي جاهزية التجارة 

   :والتنمية املستدامة  وفق املؤشرات التالية

و أ : ويقصد به وجود اطار وآلية وطنيةمؤشر املنصة -1 

لجنة وطنية مختصة في تنمية السياسات واسرواتيجيات التجارة 

لنقطة  نيةلتروو اإل.  بالنسبة للعراق تم إطالق املنصة  نيةلتروو اإل

الدولية في دائرة تطوير القطاع الخاص على أرض تجارة العراق 

معرض بغداد الدولي، وتعني بتقديم الدعم املعلوماتي واإلسناد 

توفيو و  الفني لرجال األعمال واملستثمرين إليجاد الشريك التجاري 

الفرص التجارية واالستثمارية املتاحة في األسواق الدولية وفتح 

ودعم  ،اإلنتاجية والتصديريةم القطاعات أسواق جديدة أما

ألسواق اإلى  في الدخول  وتشجيع  املشروعات الصغيوة واملتوسطة

ني للمنتجات لتروو اإل عاملية من خالل الروويج والتسويقال

وفتح األسواق الجديدة   ،العراقية املعّدة للتصدير  والخدمات

أمام القطاع الخاص وتسهيل األعمال التجارية باستخدام 

سرعة قل و أزاولة أعمالهم التجارية بتكلفة مل الحديثة التقنيات

 على. أ

الحظ ي :نيةلتتر  اإلمؤشر االستراتيجية الوطنية للتجارة  -2 

رؤية واسرواتيجية وطنية واضحة في كيفية إلى  فتقار العراقا

 . نيةلتروو اإلالدخول والتبني التجارة 

  العراقي:تقييم االستعدادات )الجاهزية(لالقتصاد 2-1

عقدت وزارة التجارة مؤشر الدعم السياس ي رفيع املستوى:  -1

جلسة حوارية رفيعة املستوى بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة 

 نيةوو لتراإلللتجارة والتنمية )األونتتاد( بهدف تطوير التجارة 

   واالقتصاد الرقمي في العراق. 

مؤشر املؤسسات املشاركة في تنمية السياسات الحتومية  -2

يوجد تنسيق بين وزارة االتصاالت ووزارة التجارة : نيةلتتر  اإل

  وهيئة اإلعالم واالتصاالت والبنك املركزي العراقي.

ي ن  العراق فإ:  القدرة على تحملها اإلنترنتمؤشر تكاليف  -3 

تبة ذ حل باملر إ ،نرونتاإل مقدمة البلدان األكثو تكلفة في خدمة 

ميغابايت في  0,75بسرعة تنزيل بلغت  (بلدا 185)من بين  179
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 167الثانية، متخلفا بذلك عن أفغانستان التي حلت في املرتبة 

 . 173والسودان الذي حل باملرتبة 

: عدم وجود التشريعات الخاصة بتنظيم طار القانونيمؤشر اإل  -4

والتحويالت املالية وقانون حماية املستهلك  نيةلتروو اإلالتجارة 

وحماية املعلومات وجرائم املعلوماتية عدا  نيةلتروو اإلواملنازعات 

ني املشرع لتنه غيو مفعل لحد األن وربما لتروو قانون التوقيع اإل

 بعض التعديالت.إلى  يحتاج

 :نيةلتتر  اإلني للتجارة لتتر  مؤشر  سائل الدفع اإل -5

ني بسبب شحة املواقع لتروو استخدام طرق الدفع اإلمحدودية 

قافة وكذلك ث ،نيلتروو واملنصات التي تتيح استخدام الدفع اإل

املجتمع التي تعتمد على الدفع النقدي وانعدام الثقة من قبل 

 ني وشحة توفر أجهزة الصرافلتروو املستهلك في طرق الدفع اإل

  في املنافذ التسويقية. اآللي

ا -6 فر مهارات تتنولوجيا املعلومات في قطاع األعمال مؤشر تو

: ال يوجد نشر كاف للوعي املعلوماتي في موضوع  بين املستهلتين

وتوعية املستهلتين بحقوقهم من خالل إقامة  نيةلتروو اإلالتجارة 

دورات وورش وندوات واستخدام مختلف وسائل اإلعالم املرئية 

  لتنفيذ ذلك. نيةلتروو اإلواملسموعة و 

ال  :نيةلتتر  اإلمن معامالت التجارة أني إلتتر  مؤشر مجال  -7

وتوجد فجوة تنظيمية  اإلنرونتيوجد قانون محدد بشأن جرائم 

 تفيما يتعلق بحقوق النسخ والعالمات التجارية وحقوق براءا

فيجب وضع قوانين لحماية  ،االخرواع  للمعلومات والبيانات

 للمحتوى الرقمي واملعامالت 
ً
  .نيةتروو لاإلاملستهلك ليشمل أحكاما

عالي : إن املعهد المؤشر توفر برامج  مراكز تدريبية  تطويرية -8

   لالتصاالت والبويد من املنافذ التعليمية العراقية.

ية : تغطفي الهاتف املحمول  اإلنترنتمؤشر تغطية شبتة  -9

ول للوصفي الهاتف املحمول هو الشكل البارز  اإلنرونتشبتة 

ن اليزال يعمل مع اعتماد محدود من اللنرونت في العراق وأن ك 

املستهلتين وتوجد منافسة قوية داخل قاعدة شبتة الهاتف 

املحمول وهناك حاجة مهمة لضمان تغطية  تمر بنظام التشغيل 

 .4السريع جي 

السياسة الثانية: خدمات  بنية تحتية لتتنولوجيا  :ثانيا

 املعلومات  االتصاالت

توافر البنية التحتية لتتنولوجيا املعلومات  الهدف منها

 واالتصاالت املالئمة واملوثوق بها . 

 

 

 :املؤشرات

 مؤشر تغطية أنترنت شاملة )نطاق عريض فائق السرعة( .1

 ،السرعةنرونت شاملة نطاق عريض فائق إتوجد تغطية 

 (1ويتضح ذلك من خالل الجدول )

نترنت شاملة )نطاق عريض فائق السرعة( في إتغطية  :(1الجد ل )

 2019-2016العراق للمدة 

 2019 2018 2017 2016 املؤشر

املستخدمين  فرادعدد األ 
 نرونت النطاق العريضلإل 

7,
72

4,
50

5
 9,

51
4,
19

3
 12

،4
61

،3
5

1 

12
،4

93
،3

9

3 

 بيانات صادرة من هيئة اإلعالم واالتصاالت املصدر:

مؤشر معدل تغطية شبتة الهاتف النقال للجيل الثاني  .2

  الثالث

(: معدل تغطية شبتة الهاتف النقال للجيل الثاني 2الجد ل )

 2019-2016 الثالث في العراق للمدة 

 2019 2018 2017 2016 املؤشر
معدل تغطية 
شبتة الهاتف 
النقال للجيل 

 الثاني

99.3% 99.92% 100% 99.87% 

معدل تغطية 
شبتة الهاتف 
النقال للجيل 

 الثالث

72.75% 84.69% 91,25% 94.57% 

 بيانات صادرة من هيئة اإلعالم واالتصاالت.املصدر: 

إنَّ تضمن أهمية تغطية الجيل الثاني على مستوى البالد 

والجيل الثالث تمر بمرحلة أنتشار سريع وكذلك شبكات الجيل 

 الرابع حاليا للوصول العاملي . 

مؤشر معدل اشتراكات الهاتف الخلوي الفعالين  مشتركي  .3

 الكابل الضوئي

 مشتركي الكابل (:معدل اشتراكات الهاتف الخلوي الفعالين 3الجد ل )

 2019-2016الضوئي في العراق للمدة من 

 2019 2018 2017 2016 املؤشر

عدد مشروكي الهاتف 

 الخلوي الفعالين

31
.4
34

.9
58

 34
.2
21

.6
56

 36
.4
21

.5
96

 35
.5
60

.7
00

 

 بيانات صادرة من هيئة اإلعالم واالتصاالت.  املصدر:

يالحظ أنَّ عدد مشروكي الهاتف الخلوي الفعالين سنة 

أّما عدد مشروكي الهاتف الخلوي الفعالين  31.434.958هو  2016



 للمرأةستدامة التمتين االقتصادي نية في العراق ال لتروو نحو اسرواتيجية لحوكمة التجارة اإل

 وفاء جعفر امين املهداوي   هناء عبدالغفار حمود السامرائي
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أّما في عام    34.221.656نالحظ انه ازداد بمقدار  2017سنة 

فقد بلغ  2019أّما في عام  36.421.596ازداد بمقدار  2018

35.560.700 .   

الهاتف الثابت  عدد مشتركي الكابل (:عدد مشتركي 4الجد ل )

 2019الضوئي لعام 

 1.009.684 عدد مشتركي الهاتف الثابت

 34.681 عدد مشتركي الكابل الضوئي

 بيانات من وزارة االتصاالت املصدر:

  السياسة الثالثة: اللوجستيات التجارية  تسيير التجارة :ثالثا

مر أإن وجود بيئة تجارية وطنية ودولية فعالة وتنافسية  الهدف 

ارية اللوجستيات التجوأن ونية فعالة، ورلتإحيوي لتحقيق تجارة 

الفعالة وتسييو التجارة عبو الحدود هي املفتاح لتحقيق التجارة 

   املتعلقة بالسلع. واملؤشرات هي: نيةلتروو اإل

ارة إن وز  :الحد دمؤشر النافذة الواحدة لتمتين التجارة عبر  .1

إلصدار  نيةلتروو اإل، استتملت مشروع النافذة التجارة

إجازات االستيواد والتصدير، واطالق العمل باملوقع 

ني لنقطة تجارة العراق الدولية لتسجيل شركات لتروو اإل

القطاع العام الذي يتيح تحقيق املنافع من خالل وجود قاعدة 

بيانات متكاملة تتيح تسويق املنتجات وعرض املناقصات 

وطرق البيع والشراء، وأن الشركة العامة للمعارض والخدمات 

 ةينلتروو اإلالتجارية في الوزارة استتملت مشروع النافذة 

الواحدة بهدف إصدار إجازات االستيواد والتصدير وربطها 

نية تسهم في إلتروو باملنافذ الحدودية من خالل منظومة 

 تسهيل اإلجراءات على أصحاب الشركات واملستثمرين.

 وجود الخدماتإلى  يفتقر العراق :مؤشر الخدمات التتميلية .2

سلع لالتتميلية التخليص الجمركي ونظام الحد األدنى لقيم ا

للجمارك ونظام الحد األدنى إلجراءات التخليص الجمركي 

وبدون رسوم ضريبية على واردات الشحنات ذات القيمة 

 املنخفضة.

يوجد في العراق شركات  :مؤشر  جود شركات توصيل الطر د .3

 لنقل البويد بكادر متميز حيث منها 
ً
عراقية مرخصة رسميا

في بغداد  2014عام شركة توصيل للبويد السريع التي تأسست 

املحافظات حيث توفر خدمات  بقيةفروع في  ةولها خمس

 هناك وأيض ،متكاملة للنقل وبأسعار قليلة وضمان التوصيل
ً
ا

خدمة اشرويلي وتشمل الشراء والتوصيل بعموالت بسيطة 

 . املنزل إلى  وتوصيل

قر يفت :مؤشر شبتة نقل محلية كفؤة  خدمات بريدية كفؤة-4

ود نظام توصيل بريدي متكامل وحديث ويفتقر وجإلى  العراق

عقب ت،لتسهيالت الخدمات اللوجستية )التوصيل البويدي

 توصيل واستالم الطرود البويدية(. ،البويد

السياسية الرابعة: حلول الدفع لبيئة مؤاتيه للتجارة  :رابعا

  نيةلتتر  اإل

إن تطور أنظمة الدفع بسرعة يفتح إمكانات جديدة -الهدف  

  :للمستهلتين واملشرويين والشركات واملؤشرات املعتمدة  منها

ان الدفع عند التسليم هو السائد في :مؤشر خيار الدفع -1

وذلك بسبب محدودية استخدام  نيةلتروو اإلمعامالت التجارة 

ني وكذلك ثقافة املجتمع التي تعتمد على لتروو طرق الدفع اإل

املستهلك في طرق الدفع الدفع النقدي وانعدام الثقة من قبل 

ني في العراق حيث أن أولى خطوات استخدام أنظمة لتروو اإل

، عندما منح البنك املركزي 2013ني الفعلي عام لتروو الدفع اإل

ها ني، وأصدر على إثر لتروو رخًصا للشركات املتعاملة بالدفع اإل

الضوابط لتنظيم عمل الشركات املصارف.وبالرغم من أنَّ العراق 

ا كبيوة في التوجه نحو الدفع اإلقطع أش
ً
ثمة  ني، إال أنلتروو واط

غياب املعرفة  إذ إنشاكل وتحديات تواجه هذا القطاع، م

الحاجة  إلى أبرز تلك التحديات، باإلضافةمن والثقافة املصرفية 

لتطوير البنى التحتية للشركات واملؤسسات املصرفية، يضاف 

 التسهيالت التي تقدمها املؤسسات الحكومية. إلى  إليها الحاجة

 خدمات  اإلنترنتمؤشر أنظمة تحمي املستهلك عبر  -2 -

: عدم وجود تشريعات خاصة نيلتتر  التصديق  التوقيع اإل

وقانون حماية املستهلك واملنازعات  نيةلتروو اإلبالتجارة 

وحماية املعلومات وجرائم املعلوماتية عدا قانون  نيةلتروو اإل

 ا يحتاجن وربملتنه غيو مفعل لحد اآل  ني املشرعلتروو لتوقيع اإلا

 بعض التعديالت.إلى 

 األطر القانونية  التنظيمية: ،خامسا: السياسة الخامسة

  الهدف: خلف األمان  الثقة للمستهلتين  قطاع األعمال  

  نيةلتتر  اإلمؤشرات البيئة القانونية املؤاتية للتجارة 

 : عدم وجود تشريعاتمتعلقة بحماية املستهلكمؤشر قوانين  -1

خاصة بالتحويالت املالية وحماية املستهلك واملنازعات 

  .نيةلتروو اإل

ال توجد  :اإلنترنت.مؤشر قوانين حماية البيانات  جرائم 2

 .اإلنرونتتشريعات خاصة بحماية البيانات وجرائم 
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مؤشر لوائح  تشريعات حتومية إلدارة املعامالت  -3

: ال توجد أي لوائح وتشريعات حكومية إلدارة نيةلتتر  اإل

  ولحماية البيانات والخصوصية. نيةلتروو اإلاملعامالت 

ال توجد  :نيةلتتر  اإلمؤشر تشريعات متعلقة بالجرائم  -4

 .نيةلتروو اإلتشريعات متعلقة بالجرائم 

قانون  : يوجدنيلتتر  مؤشر آليات قانونية  إدارية للتوقيع اإل -5 

 ني لتنه يحتاج بعض التعديالت.لتروو التوقيع اإل

السياسة السادسة: تنمية مهارات التجارة  :سادسا

  :نيةلتتر  اإل

الهدف معالجة افتقار املؤسسات الصغيوة ومتناهية الصغر 

درات لقلالسياسات  يصانعافتقار واملتوسطة للمهارات وكذلك 

 يعابهامما يعيق است نيةلتروو اإلواملهارات التقنية الالزمة للتجارة 

 وكذلك معالجة الثغرات وترسيخ التعاون الفعال بين مؤسسات

جل اتخاذ اإلجراءات املناسبة أالقطاع العام والقطاع الخاص من 

  :وفقا للمؤشرات ،لتعزيز تنمية املهارات ذات الصلة

ة تنمي :نيةلتتر  اإلمؤشرات أنشاء بيئة مؤاتيه للتجارة  -1

 مهارات حسب األهمية النسبية.

مؤشر رفع املعرفة حول الفرص املتاحة للمشاريع الصغرى  -2

، نيةتروو لاإلللمشاركة في التجارة  املتناهية الصغر  املتوسطة 

ام ني علتروو قوى دورة تدريبية في مجال التسوق اإلأعداد إوتم 

للبدء في تسويق املنتجات  فراديساعد الشركات واأل  2020

 . اإلنرونتوالخدمات عبو 

مؤشر الوعي بمختلف أنواع وأشكال التمويل )تمويل  -3

التمويل الجماعي القروض، املنتج، السحوبات، على ،االستثمار

املتشوف، تمويل الفاتورة، العقود، التأجيو، تمويل القروض( . 

تحدي في وجود إلى  من حيث تنمية املهارات تشيو الشركات

اكتساب مواهب تقنية املعلومات على الرغم من أنه من املتوقع أن 

نه مع  أ إلى قاعدة املهارات الرقمية الداخلية باإلضافةإلى  يمتد هذا

تطور القطاع الشك في أن املتطلبات املرزايدة لتحفيز ريادة األعمال 

الرقمية ستنشأ وكذلك الطلب على املهارات املعقدة التي تركز 

لى إ يس فقط على تطوير مواقع الويب ولتن يمتن أن تستندل

البومجة املخصصة وتطوير قاعدة البيانات في شكل روبوتات 

من بين استخدامات أخرى إدارة سلسلة التوريد  ،خدمة العمالء

وغيوها من الخبوة مطلوب كحلقة تغذية مرتدة لربط السياسة 

ت عدم تطابق ومقدمي املهارات والقطاع الخاص إلدارة مشتال 

 املهارات .

 

يجاد ا -الهدف   :التمويلإلى  الوصول  :السياسة السابعة :سابعا

حلول تمويل موثوقة للشركات الناشئة واملوجهة نحو النمو في 

ية قوية وتسهيل تطوير بنية مال ،نيةلتروو اإلالنظام البيئي للتجارة 

 نيةتروو لاإلتمول االبتكار وريادة األعمال عبو سلسلة قيمة التجارة 

    :لغرض تسهيل نموه. واملؤشر هو

مؤشر مدى  جود اطر عمل مناسبة للشركات بنى القطاع   -1

 العام  الخاص مما قد يسهل مشاركة املخاطر املالية  املنافع

مليون  269قامت مؤسسة التمويل الدولية بتوفيو تمويل بقيمة 

 169ؤسسة ومليون دوالر من الحساب الخاص بامل 100دوالر منها 

 من برنامج 
ً
 من البنك العربي وقرضا

ً
مليون دوالر تشمل قرضا

  ،حافظة االقراض املشروك املدعوم من مؤسسة التمويل الدولية

وهي عبارة عن منصة جديدة تقدم لجهات االستثمار املؤسسية 

القدرة على املشاركة في محفظة القروض الرئيسية ملؤسسة 

مساعدة شركة زين إلى  لتمويلويهدف هذا ا ،التمويل الدولي

العراق على تعزيز قدرات وجود شبتة الجيل الثالث وتوسيع نطاق 

التغطية لتشمل املناطق غيو املشمولة بالخدمة وايضا مساعدة 

 الشركة على تحديث شبتتها وتحسين خدماتها في شمال العراق. 
 

املبحث   لتمتين املرأة  نيةلتتر  اإلاستراتيجية حوكمة التجارة 

  :الثالث

 نيةلتتر  اإلعقبات  ممتنات عمل املرأة في التجارة  :ا ال

حقيقة انخفاض مشاركة املرأة في إلى  ال بد من التنويه ابتدءا

في منطقة الشرق  %19ذ ال يتعدى هذا املعدل  إ ،القوى العاملة

رأة في ملتية كما ال تزيد مشاركة امل ،االوسط وشمال افريقيا

من نسبة كبار  %5املرأة ال تمثل سوى ، و %23الشركات عن 

مديري الشركات في البلدان غيو املرتفعة الدخل باملنطقة.  هناك 

 ،مشكلة مستديمة معروفة وهي صعوبة الحصول على التمويل

من املؤسسات الصغيوة واملتوسطة التي تقودها  %53حيث أن 

( . 2018 املرأة ال تستطيع الحصول على االئتمان )البنك الدولي،

 هناك عقبات عديدة تقف في طريق ريادة األعمال للمرأة والنفاذ

األسواق كاألعراف االجتماعية ورسوم الرعاية األسرية ومشاكل إلى 

سواق األ إلى  النقل.فضال عن عدم قدرة املرأة على الوصول الفعلي

املشاركة في املعارض التجارية الدولية لتسويق أو  لبيع سلعها

حتى عندما تكون النساء بائعات نشطات في التجارة  ،منتجاتها

، فمن املرجح أن يكون لديهن شركات أصغر وعدد أقل نيةلتروو اإل

من املوظفين، ومتوسط مبيعاتهن أقل من مبيعات الرجال وقد 

هذا التفاوت. على سبيل املثال، في أفريقيا،  19-فاقم مرض كوفيد 
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بينما ارتفعت انخفضت مبيعات النساء سبع نقاط مئوية، 

   عجميمبيعات الرجال بنفس املقدار, ونفس االمر ينطبق على 

األعمال التجارية اململوكة للنساء. إال أن أبرز العيوب التي قد 

تعاني منها املرأة هي تلك املنافسة الشرسة التي تجتاح العالم 

الرقمي؛ فاملستهلك يقارن بين األسعار ومميزات وعيوب املنتج، 

 بأقل 
ً
وعليها كي تجد لها موضع قدم أن تنتقي أكثو املنتجات تميزا

أن هذه املنافسة الشرسة واالنفتاح الواسع املرزايد كما  ،األسعار

  اإلنرونتعلى مجال التجارة عبو 
ً
ال يتناسب مع امرأة ال تترس عددا

و أ من الساعات املنتظمة للعمل بجدية واجتهاد في تطوير متجرها

 على النساء ذات نيةلتروو اإلصفحتها 
ً
؛ وهو ما قد يمثل عبئا

ن ثم ال تستطيع بعض النساء املسؤولية األسرية التثيفة، وم

تحقيق العائد االقتصادي املناسب)جريدة املدى، موقع 

 . ني(إلتروو 

هناك مجال كبيو لتحسين مشاركة املرأة على منصات التجارة 

التي تربطها بالعمالء في جميع أنحاء العالم، وعلى  نيةلتروو اإل

على و  الخدمات اللوجستية ذات األداء املتميز والتكلفة امليسورة،

 نيةوو لتراإلأنظمة الدفع املوثوقة. وسيشكل بناء نظام للتجارة 

 أساسيا للسماح لرائدات األعمال بالوصول 
ً
 األسواقإلى  عنصرا

وتنمية أعمالهن، وبالتالي توظيف املزيد من النساء، حيث توضح 

زيد من توظيف املإلى  البيانات أن الشركات التي تديرها نساء تميل

ال يمتن أن نغفل أن  .نيةلتروو اإلة  التجارة النساء في أنشط

 مرزاي اإلنرونتالنشاط التجاري عبو 
ً
 مجتمعيا

ً
، أصبح يالقي قبوال

ً
دا

وال يواجه بمساحة الرفض الذي كانت تالقيه النساء الالتي يعملن 

لعمل في العراق فتحت آفاق ا ،في تجارة التجزئة الصغيوة التقليدية

 لتروو اإل
ً
ما على العراقيين فرص عمل كبيوة تدار ني املستجد نوعا

من املنزل السيما للنساء والالئي اليستطعن العمل خارج املنزل 

نه يحقق توفيو تكاليف مرتفعة إف خرآمن جانب  ،لساعات كثيوة

يزة إن امل قد يضطر صاحب املتجر لدفعها كاإليجار وأجور العمال.

 ال كبيو،رأسمإلى  اجللنساء أنها ال تحت نيةلتروو اإلاألولى للتجارة 

استئجار مكان باهظ التكاليف ونحو ذلك، ومن املعروف أن أو 

، حتى راج مصطلح 
ً
النساء هن الفئة االجتماعية األشد فقرا

كالية تحل إش نيةلتروو اإل، وبالتالي فإن التجارة «تأنيث الفقر»

كما يمثل فرصة عمل للشابات العاطالت  ،رأس املال بالنسبة لهن

العمل  علما  ،خبوات مهنيةأو  وممن ال يملتن شهاداتعن العمل 

في التسويق اإلليترووني  هو عادة ضمن قطاع األعمال غييو 

النظامي، وبالتالي هو يتسم بصغر حجم املشروع وصغر حجم 

 رأس املال وقلة هامش الربح .  

 محا ر االستراتيجية املقترحة :ثانيا

ن لسد الفجوة بين الجنسي  نيةلتروو اإلان اسرواتيجية التجارة  

بهدف زيادة عدد رائدات األعمال على منصات التجارة 

زيادة مبيعاتهن على هذه املنصات، إلى  ، باإلضافةنيةلتروو اإل

يتطلب إجراءات مثل سياسات االتصال الشاملة، وتصميم 

املحاور  نأو  ،الخدمات املالية للنساء، وبناء املهارات الرقمية للمرأة

دناه تساند اسرواتيجية التمتين الرقمي الفاعلة وهي)هالة حسن، أ

 :ني(إلتروو موقع 

: كانت النساء عبو استهداف رائدات األعمال للتدريب  -1

 من الرجال لإلبالغ عن تقديرهن للتدريب 
ً

األسواق أكثو احتماال

 .نيةلتروو اإلعلى األعمال الذي توفره منصات التجارة 

 : تواجه رائداتولوجيا املالية للنساءتصميم عر ض التتن  -2

ذ تطرح العديد من املنصات عروض إ ،األعمال فجوة تمويل

لى إ التتنولوجيا املالية للقروض واملدفوعات، لتنها ال تصل دائًما

النساء. يمتن للمنصات استخدام سجالت مبيعات البائعين 

 نلتقديم الخدمات ألصحاب املشاريع الذين قد ال يكونون مؤهلي

 سجالت ائتمانية رسمية.أو  لذلك بسبب عدم وجود ضمانات

ساء ن النإ:  تحفيز اإلقبال على الخدمات ذات القيمة املضافة -3

أقل احتمالية من الرجال الستخدام خدمات املنصات واإلعالنات 

املدفوعة. إن تدريب رائدات األعمال على كيفية تأثيو هذه 

 واملبيعات، وتشجيع االستيعابالخدمات على تصنيف املنتجات 

 املستهدف، يمتن أن يساعد في تحقيق املساواة في املبيعات.

: مراقبة منتظمة جمع البيانات املصنفة حسب الجنس -4

للمؤشرات الرئيسة املصنفة حسب الجنس بشأن توظيف 

 البائعين وتفضيالتهم وأدائهم .

اق ظهر األسو . تاإلنترنتزيادة عدد النساء الالئي يبعن عبر   -5

مستويات منخفضة من ملتية األعمال النسائية، سواء عبو 

خارجها. يتمثل أحد املسارات الرئيسة في مساعدة أو  اإلنرونت

 النساء الالئي يستخدمن  وسائل التواصل االجتماعي  على االنتقال

لى إ الرسمية حيث يمتنهم الوصول  نيةلتروو اإلمنصات التجارة إلى 

 أسواق أوسع. 

تسهيل نفاذ للمشاريع الصغيرة  املتوسطة التي تقودها  -6

األسواق املحلية وأسواق التصدير من خالل تحسين إلى  النساء

الل و ذلك من خ ،نيةلتروو اإلمنصات التجارة إلى  إمكانية الوصول 
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م الذين سيتولون بدوره نيةلتروو اإلتدريب استشاريي التجارة 

املتوسطة التي تقودها تدريب ومساعدة الشركات الصغيوة و 

يل تسه. و نيةلتروو اإلمنصات التجارة إلى  النساء على الوصول 

حصول هذه على التمويل من خالل ربطها باملؤسسات املالية التي 

 تقدم القروض للنساء . 

يق عن طر  نيةلتتر  اإلالعمل على إنشاء نظام محفز للتجارة  -7

 ودعم نيةلتروو اإلتحديد القيود التنظيمية واللوجستية و 

 الحكومات إلزالتها.

منتجات الحرف اليدوية  تمتين رائدات األعمال من تصدير -9

العديد من إلى  ومستحضرات التجميل العضوية واملالبس

  الوجهات في الخارج.

أو  فترةأو  وإن كان خدمةتفعيل د رالنساء في الخدمات  -10

مجال  ،استشارة، لتأمين فرص عمل لهن في مجال التعليم

االستشارات الروبوية واألسرية والزوجية وقضايا االسرة وتربية 

 االطفال, ومجال التنمية البشرية.  

بما فيه   دعم الحتومة  لقطاع األعمال غير الرسمية -11

عن طريق تسهيل اإلجراءات الرسمية  ،التسويق اإلليترووني،

 الخاصة بها وتقديم اإلعفاء الضريبي. 

 نية  إلتترة املواصالت  االتصاالت بفتح بوابة قيام  زار  -12  

تتضمن  بتطوير أدلة توجيهية تقدم إرشادات في مجال التجارة 

ملساعدة وتوجيه رواد األعمال على فهم وتحقيق  نيةلتروو اإل

 أفضل املمارسات في هذا املجال،

 : ةنيلتتر  اإلتصميم  نشر أدلة شاملة في مجال التجارة  -13

دليل تجربة املستخدم الذي يقدم إرشادات تجربة املستخدم  -أ

 ألعلى و  نيةلتروو اإلللتجار في عملية تطوير وتصميم متاجرهم 
ً
فقا

ى املنصات أمثلة علإلى  املعاييو املالئمة للمستهلك، ويتطرق الدليل

الرائدة والتجربة املثالية للمستخدم، كما يوضح آلية التسويق 

حث، وإعداد التقارير والتحليالت، وطرق وتحسين محركات الب

التوصيل املحلية والدولية، وحماية البيانات وامللتية الفترية، 

وشروط االستخدام والضمان وسياسات اإللغاء وغيوها من 

 اإلرشادات التي ال غنى عنها ملن يريد أن يتميز في هذا املجال.

يجب دليل إرشادي  يخص تصميم واجهة املستخدم، والذي  -ب 

 ملعاييو صارمة مع الروكيز على تجربة املستخدم 
ً
أن يتم بناؤه وفقا

وتوفيو رحلة تسوق سلسلة للعميل، ويشمل الدليل إرشادات 

مهمة في تصميم واجهة املستخدم املوص ى بها، ومن ذلك عمليات 

تطوير املوقع وتصميم واجهة املستخدم، والخدمات اللوجستية 

والضمان واإللغاء، وكذلك أمثلة  والتسليم، والشروط واألحكام

 على املنصات الرائدة وتجربة املستخدم املثالية.

 استنتاجات:

الضوء على إمكانات وقيود  19سلطت جائحة كوفيد  .1

االقتصاد الرقمي، بالنسبة للشركات التبيوة والصغيوة، يعتمد 

النجاح في األعمال بشكل مرزايد على زيادة املبيعات عبو 

 .اإلنرونت

 للمنصة دور  إن-2 .2
ً
  ا

ً
في تنمية التعامالت التجارية  فعاال

 من خالل أمن  نيةلتروو اإل
ً
جل دعم اقتصاد العراق دوليا

 عضويتها في االتحاد الفدرالي لنقاط التجارة العاملية .

 أساسيا للسم  نيةلتروو اإلن بناء نظام للتجارة إ .3
ً
اح يعد عنصرا

أعمالهن، األسواق وتنمية إلى  لرائدات األعمال بالوصول 

 وبالتالي توظيف املزيد من النساء.

ة في القوى العاملة وملتية املشاريع أضعف مشاركة املر  .4

ي، ية في سوق العمل التقليدوقدرتها للحصول على املوارد املال

يفتح ة رقميا سأونية وتمتين املر ولترن قطاع التجارة اإلإلذا ف

ال ومج وسع للتوظيف للمتاجرة بالسلع املاديةأفاقا آلها 

 الخدمات ايضا .

لم تزل استعدادية العراق غيو منجزة في مجال املهارات  .5

ع تكاليف منة مآوالتقنيات املتقدمة وتوفيو بيئة التتنولوجية 

مقبولة لالنرونيت، فضال عن جميع املشرات املتعلقة 

 بالجاهزية القانونية .

 التوصيات:  

ولة من الحاجة لتضافر الجهود بين وزارات ومؤسسات الد .1

 ، كالدفعنيةلتروو اإلاجل تفعيل استخدام أدوات التجارة 

لى إ ني، كما يحتاجلتروو ني والتوقيع اإللتروو والسداد اإل

نشاء ترابط في نظم املعلومات بين املؤسسات والهيئات إ

 املعنية  لتيسيو املعامالت التجارية.

وة لسد الفج  نيةلتروو اإلعداد اسرواتيجية التجارة إضرورة  .2

بين الجنسين بهدف زيادة عدد رائدات األعمال على منصات 

 .نيةلتروو اإلالتجارة 
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في العراق وارتفاع  نيةلتروو اإلإن نجاح تطبيق التجارة  .3

ظم لالتصاالت ونمستوى نموها يتطلب بنية تحتية مالئمة 

  نجاز التشريعات القانونية املساندة.إو ، متطورة إلدامتها

راحل امل ولجميعضرورة تحديث املناهج واألنظمة التعليمية  .4

الدراسية وإشاعة الثقافة التتنولوجية في املؤسسات 

 والدوائر الحكومية ال سيما للفتيات والنساء.

تتيف وتعديل القوانين والتشريعات الضريبية والتمركية  .5

  نيةلتروو اإلالعراقية مما تشجع قطاع التجارة 

 :املراجع

 العربية املراجع

(. " حوكمة مناخ التجارة 2019أقاري، سالم. و عبدالناصر، حمزة. )

)دراسة في العوائق واآلليات(". مجلة مدارات  نيةلتروو اإل

 .(04(، )3سياسية، )

ب في أفريقيا وجنو  نيةلتروو اإل( "املرأة والتجارة 2020البنك الدولي. )

 . "شرق آسيا: االتجاهات الحالية

. دار الفتر نظم املعلومات اإلدارية(. 2011) ثعلب، سيد صابر.

 للنشر. 

ني في التجارة لتروو حامد،نور الدين. و عاشور، فلة. " الدفع اإل

حالة الجزائر". امللتقى إلى  اشارة-نيةلتروو اإلالخارجية 

العلمي الدولي الرابع حول: عصر نظام الدفع في البنوك 

 –زائر في الج نيةلتروو اإلالجزائرية وأشكالية أعتماد التجارة 

عرض تجارب دولية. معهد العلوم االقتصادية. موقع 

 .نيإلتروو 

 .نيةلتروو اإل(. النساء والتجارة 2021الحسن، هالة. )

https://ultrairaq.ultrasawt.com . 

(. في منشأة مفهوم مصطلح تتمين 2012حلمي، محمد كاميليا. )

رأة في العمل الخيوي املرأة. ورقة مقدمة في ورشة عمل دور امل

 .والتطوعي

خلوف، عقيلة. و مرقاش، سميوة. " حوكمة تقنية املعلومات مطلب 

لرابع ". امللتقى العلمي الدولي ا نيةلتروو اإلرئيس ي في التجارة 

حول: عصر نظام الدفع في البنوك الجزائرية وأشكالية 

عرض تجارب  –في الجزائر  نيةلتروو اإلأعتماد التجارة 

 .نيإلتروو عهد العلوم االقتصادية. موقع دولية. م

دائرة تتنلوجيا املعلومات، وزارة العلوم والتتنلوجيا. دراسة واقع 

 .www.imtb.iqفي العراق،  نيةلتروو اإلالتجارة 

(18/11/2019).  

 ./http://itpc.gov.iq .الشركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية

(12/12/2019). 

العوامل املؤثرة في تحقيق الوالء (. 2011شلباية، أحمد فوزي. )

 . جامعة الشرق نيةلتروو اإلني في أسواق األعمال لتروو اإل

 األوسط.

)سرور علي، مروجم(.  نيةلتروو اإلالتجارة (. 2008شنايدر، جاري. )

 دار املريخ للنشر.

للنشر . دار وائل إدارة األعمال الدولية(. 2012صالح، احمد علي. )

 والتوزيع.

(. " تقييم  مدى 2021عبدالحسن، ميس اسعد. وعبدالغفار، هناء. )

". مجلة العلوم نيةلتروو اإلجاهزية العراق لدخول التجارة 

 (.39االقتصادية واالدارية، )

لحسن، عالوي محمد. و عبدالرزاق، موالي لخضر. "آليات التجارة 

كأداة لتفعيل التجارة العربية البينية ". امللتقى  نيةلتروو اإل

العلمي الدولي الرابع حول: عصر نظام الدفع في البنوك 

 –زائر في الج نيةلتروو اإلالجزائرية وأشكالية أعتماد التجارة 

عرض تجارب دولية. معهد العلوم االقتصادية. موقع 

 .نيإلتروو 

 نيةلتروو اإلجارة مخلوف، احمد. و حامد، نور الدين. " دور الت

وعالقتها بالتجارة الخارجية واملعوقات املالزمة لها في الدول 
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