
I A DECADE OF REFORM

المرأة وأنشطة ا��عمال
والقانون 2019

مجموعة البنك الدو��

عقد من الإصالحات



/البنك الدولي نشاء والتعم�ي © 2019، البنك الدولي للإ
 H Street NW 1818

 Washington DC 20433
هاتف: 202-473-1000 

www.worldbank.org :موقع الويب

ي 
ات واالستنتاجات الواردة �ف اء مجموعة البنك الدولي مع إسهامات خارجية. وال تشكِّل النتائج والتفس�ي هذه المطبوعة هي نتاج عمل خ�ب

ي يمثلونها. 
، أو الحكومات ال�ت ف ، أو مجلس مديريه التنفيذي�ي ورة وجهات نظر البنك الدولي هذا العمل بال�ف

ي 
ي أي خريطة �ف

ي الحدود واالألوان والُمسّميات والمعلومات االأخرى الُمبّينة �ف
وال يضمن البنك الدولي دقة البيانات الواردة فيه. وال تع�ف

ي الأي إقليم أو تأييد هذه الحدود أو قبولها.
هذا العمل أي ُحكٍم من جانب البنك الدولي عىل الوضع القانو�ف

ذن بالطبع والن�ش الحقوق والإ

ع عىل ن�ش معارفه، فإنه يجوز إعادة نسخ هذا التقرير كلياً أو  تخضع محتويات هذا التقرير لحقوق االستنساخ. والأن البنك الدولي يُشجِّ
جزئياً الأهداف غ�ي تجارية ما دام يتضمن نسبته بشكل كامل إل هذا العمل.

العنوان  عىل  الدولي  البنك  مطبوعات  إدارة  إل  التبعية  حقوق  ذلك  ي 
�ف بما  اخيص  وال�ت الحقوق  عن  استفسارات  أي  توجيه  يجب 

: ي
و�ف : The World Bank Group, 1818 H Street NW, Washington, DC 20433, USA، فاكس: 2625-522-202؛ بريد إلك�ت  التالي

pubrights@worldbank.org

Corporate Visions :تصميم الغلف



1 عقد من الإصالحات

تمهيد

ي تحقيق النمو االقتصادي. النساء هن نصف سكان العالم، ولنا دور ينبغي القيام به لخلق 
ي النوع االجتماعي مكون بالغ االأهمية �ف

المساواة �ف
ي طريقنا. 

ة �ف ف حجر ع�ش ي أداء هذا الدور إذا كانت القوان�ي
عالم أك�ش ازدهارا، ولكن لن يكتب لنا النجاح �ف

ي الشغل وريادة االأعمال، يقوم تقرير المرأة وأنشطة االأعمال والقانون 
ي عىل خيارات النساء �ف

ف القانو�ف ولتقديم فهم أفضل لكيفية تأث�ي التمي�ي
ي تتخذها النساء طوال مراحل 

2019: عقد من االإصلحات بتحليل بيانات ع�ش سنوات من خلل مؤ�ش يتمحور حول القرارات االقتصادية ال�ت
ف متطلبات العمل ورعاية أطفالها، إل امرأة عىل مشارف  حياتهن المهنية. بدءا بامرأة عمرها 25 عاما تحصل عىل أول وظيفة لها أو أم توازن ب�ي

ي تتخذها النساء.
ف عىل القرارات االقتصادية ال�ت التقاعد، يستكشف المؤ�ش كيف تؤثر القوان�ي

ي النوع االجتماعي عىل مدار السنوات الع�ش الماضية. فقد أجرى 131 اقتصادا 274 
م كب�ي نحو المساواة القانونية �ف تُظِهر البيانات تحقق تقدُّ

ي 
ف ال�ت ي النوع االجتماعي. ويشمل هذا االقتصادات الخمسة والثلث�ي

يعات أدت إل تعزيز التقدم نحو تحقيق المساواة �ف ف وت�ش إصلحا لقوان�ي
ي تم توف�ي الحماية لهن نحو مليارين عما كان عليه 

ي أماكن العمل، حيث زاد بذلك عدد النساء الل�ت
ف بشأن التحرش الجنسي �ف سّنت قوان�ي

ي أن المرأة تحصل 
ة أعوام. لقد بلغت درجة المتوسط العالمي  لمؤ�ش المرأة وأنشطة االأعمال والقانون 74.71، وهو ما يع�ف الوضع قبل ع�ش

ي تخضع للقياس. 
ي المجاالت ال�ت

ي يحصل عليها الرجل �ف
ي المعدل عىل ثلثة أرباع الحقوق القانونية ال�ت

�ف

ف قد يسبب آثارا دائمة عىل  ي تمنع دخول المرأة سوق العمل أو بدء نشاط تجاري، وهو تمي�ي
يعات ال�ت ف والت�ش مازال هناك الكث�ي من القوان�ي

ذ إصلحات من أجل تحقيق  ي لم تُنفِّ
ي القوى العاملة. فعىل سبيل المثال، شهدت االقتصادات ال�ت

ي االقتصاد ومشاركتهن �ف
إدماج النساء �ف

ي النسبة المئوية 
ي النسبة المئوية للنساء العاملت بوجه عام و�ف

ي النوع االجتماعي خلل السنوات الع�ش الماضية زيادة أقل �ف
المساواة �ف

ي يعملن بالمقارنة بالرجال. 
للنساء الل�ت

ف يجب تنفيذها بشكل هادف، ويتطلب هذا  . فالقوان�ي ف ي النوع االجتماعي يتطلب أك�ش من مجرد تغي�ي القوان�ي
إننا نعلم أن تحقيق المساواة �ف

ي كل المجتمعات، وتغي�ي االأعراف والتقاليد الثقافية الراسخة، ولكن 
إرادة سياسية مستمرة، والتحىلي بروح القيادة من جانب النساء والرجال �ف

م تقرير المرأة وأنشطة  ي طريق االإصلح، يُقدِّ
ق من تقدم بمرور الوقت، وتزويد واضعي السياسات بنقطة انطلق للس�ي �ف بقياس ما تحقَّ

ي السعي لتعزيز تكافؤ الفرص بالنسبة للنساء.
االأعمال والقانون مساهمة مهمة �ف

ف النساء ال أن تكون عائقا أمام تحقيق كامل إمكاناتنا. وإننا  ف يمكنها أن تصبح أدوات لتمك�ي م لنا البيانات دليل عىل أن القوان�ي ي النهاية، تُقدِّ
و�ف

دهر العالم وينعم بحياة  ف ي نهاية المطاف س�ي
ع الحكومات عىل ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية للنساء. و�ف ر االقتصادي نُشجِّ بإبراز الم�ب

ات ومواهب كل أفراده. أفضل حينما يستفيد من خ�ب

 كريستالينا جورجيفا

 القائمة بأعمال رئيس مجموعة البنك الدولي
نشاء  دارية العامة للبنك الدولي للإ المديرة االإ
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ي 
تهن المهنية عند بلوغهن سن 25 عاما وتُؤثِّر القرارات ال�ت تبدأ الكث�ي من النساء مس�ي

العمل  ف متطلبات  ، والتوازن ب�ي ي
المه�ف أمنهن االقتصادي، وتقدمهن  يتخذنها عىل 

ي ال تساند 
ي االقتصادات ال�ت

ة الحافلة بالتحديات صعوبًة �ف والحياة. وتزداد هذه الف�ت
فيها البيئات القانونية قرار المرأة بالعمل.

فعىل سبيل المثال، ال تستطيع المرأة البحث عن عمل بحثا جديا أو الذهاب إل مقابلة شخصية 
لها بدون إذن. وح�ت إذا استطاعت الذهاب إل مقابلة شخصية  ف إذا لم يكن بمقدورها مغادرة م�ف
فهل سيكون رب العمل مستعدا لتوظيفها؟ وإن تم توظيفها وحصلت عىل عمل، فهل سُتضطر 
ف عليها االنتقال إل وظيفة 

َّ ك العمل، فهل سيتع�ي إل تركه إذا تزوجت أو ُرزقت بأطفال؟ وإن لم ت�ت
ف متطلبات العمل ورعاية أ�تها؟  أقل أجرا الأنه يجب عليها أن توازن ب�ي

ي ممتلكاتها بنفسها، هل يُؤثِّر ذلك عىل قدرتها بالبدء 
ف لها أن تت�ف �ف وماذا لو أن القانون ال يج�ي

ي سن مبكرة عن الرجل، وهو ما 
تها المهنية قد تضطر إل التقاعد �ف ي نهاية مس�ي

بعملها الخاص؟ و�ف
ة تقاعد أطول ولكن بمعاش تقاعدي أقل الأنها عملت عددا أقل من السنوات بأجر أقل.  يتيح لها ف�ت

يناقش تقرير المرأة وأنشطة االأعمال والقانون 2019: عقد من االإصلحات هذه االأسئلة من خلل 
ي 187 اقتصادا عىل 

ف والتفرقة عىل أساس النوع االجتماعي �ف بناء سلسلة زمنية تقيس مقدار التمي�ي
مدار السنوات الع�ش الماضية.1  

هذه  فإن  ة،  كث�ي عوامل  ده  تُحدِّ حر  وع  بم�ش والبدء  وظيفة  عىل  المرأة  حصول  أن  إدراك  ومع 
ف وتفرقة  يعات تنطوي عىل تمي�ي ف وت�ش ز عىل كيف أنه عىل النساء التعامل مع قوان�ي الدراسة تُركِّ
تهن المهنية، مما يحد من تكافؤ الفرص المتاحة لهن.     ي كل مرحلة من مراحل مس�ي

ي المعاملة �ف
�ف

ي عىل أساس النوع االجتماعي عىل الخيارات المتاحة 
ف القانو�ف ي كيفية تأث�ي  التمي�ي

و للتمعن أك�ش �ف
ي التوظُّف وريادة االأعمال، تتناول هذه الدراسة بالبحث ع�ش سنوات من بيانات تقرير  

للنساء �ف
ي تتخذها 

“المرأة وأنشطة االأعمال والقانون” من خلل ُمؤ�ش يتمحور حول القرارات االقتصادية ال�ت
ي مختلف مراحل حياتهن المهنية.  

النساء �ف

ة للهتمام. فقد حصلت ستة اقتصادات — وقد تمخضت هذه الدراسة التحليلية عن نتائج مث�ي
بلجيكا والدانمرك وفرنسا والتفيا ولكسمبورغ والسويد — عىل درجة 100 من مؤ�ش المرأة وأنشطة 
ي المجاالت 

ي أنها تمنح النساء والرجال حقوقا قانونية متساوية �ف
االأعمال والقانون، وهو ما يع�ف

ل أٌي من هذه االقتصادات درجة 100،  الخاضعة للقياس. علما بأنه قبل عقد من الزمن لم يُسجِّ
ة. مما يش�ي إل أنها جميعا أجرت إصلحات عىل مدار السنوات الع�ش االأخ�ي
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ف البلدان االأعىل أداء، إذ ارتفعت درجة المؤ�ش من 91.88 قبل ع�ش سنوات إل 100 االآن بفضل سّنها قانون  ن من ب�ي قت فرنسا أك�ب تحسُّ حقَّ
ي أماكن العمل، وتطبيقها نظام عطلة الوالدين مدفوعة االأجر.

العنف االأ�ي، وفرضها عقوبات جنائية عىل التحرش الجنسي �ف

ي 
ي المجاالت ال�ت

ي العادة عىل ثلثة أرباع الحقوق القانونية للرجل �ف
ي أن المرأة تحصل �ف

وبلغت درجة المتوسط العالمي 74.71، وهو ما يع�ف
ي هذه المنطقة ال 

ي أن المرأة �ف
ق االأوسط وشمال أفريقيا بلغ 47.37، وهو ما يع�ف تخضع للقياس. إال أن متوسط درجة التقييم لمنطقة ال�ش

ي المجاالت الخاضعة للقياس.    
ي العادة إال عىل أقل من نصف الحقوق القانونية للرجل �ف

تحصل �ف

ي تسع تقريبا من نقاط 
ي العادة ال تحصل عىل فرص متساوية مع الرجل �ف

ي كون المرأة �ف
ة طريقة أخرى لتفس�ي هذه المعطيات تتمثل �ف وثمَّ

ي العادة عىل فرص 
ق االأوسط وشمال أفريقيا، ال تحصل المرأة �ف ي منطقة ال�ش

. و�ف ي المؤ�ش
ف الخاضعة للقياس �ف البيانات الخمس والثلث�ي

 . ي المؤ�ش
ف الخاضعة للقياس �ف متساوية مع الرجل عىل مستوى 17 نقطة تقريبا من نقاط البيانات الخمس والثلث�ي

ل 131  ، سجَّ ف . فقبل ع�ش سنوات، كانت درجة المتوسط العالمي 70.06. ومنذ ذلك الح�ي ي
ن كب�ي عىل مدى العقد الما�ف ولكن حدث تحسُّ

ت هذه  . وأدَّ ي المؤ�ش
ي المجاالت الخاضعة للقياس �ف

ي النوع االجتماعي �ف
يعات، وهو ما عزز المساواة �ف ف والت�ش اقتصادا 274 إصلحا للقوان�ي

ي المتوسط شهدت 
ن و هي أنه �ف ي درجة المتوسط العالمي. وثمة طريقة أخرى لتفس�ي هذا التحسُّ

االإصلحات إل زيادة قدرها 4.65 نقطة �ف
ي المؤ�ش حدوث إصلحات. وتشمل هذه االإصلحات االقتصادات الخمسة 

ي خضعت للقياس �ف
ف ال�ت اثنتان من نقاط البيانات الخمس والثلث�ي

ي تم توف�ي الحماية لهن نحو 
ي أماكن العمل، وبذلك زاد عدد النساء الل�ت

ف تحمي النساء من التحرش الجنسي �ف ي سنَّت قوان�ي
ف ال�ت والثلث�ي

مليارين عما كان عليه الوضع قبل ع�ش سنوات.

ي أفريقيا جنوب الصحراء 
ي النوع االجتماعي. وتوجد �ف

ي تعزز المساواة �ف
لت منطقة أفريقيا جنوب الصحراء أك�ب عدد من االإصلحات ال�ت وسجَّ

 ، ي ستٌة من االقتصادات االأك�ش تطبيقا للإصلحات وهي : جمهورية الكونغو الديمقراطية، وغينيا، وملوي، وموريشيوس، وساو تومي وبرنسي�ب
ق آسيا والمحيط الهادئ، وأمريكا  ي مناطق �ش

وزامبيا. وتقع االقتصادات الثلثة الباقية من مجموعة االقتصادات االأك�ش تطبيقا للإصلحات �ف
تيب: ساموا، وبوليفيا، وجزر ملديف.   ، وجنوب آسيا، وهي عىل ال�ت ي اللتينية والبحر الكاري�ب

ي هذه المنطقة، كما 
ة عدد االقتصادات �ف ي أفريقيا جنوب الصحراء جزئيا إل ك�ش

ويُعزى ارتفاع عدد االقتصادات االأك�ش تطبيقا للإصلحات �ف
لت منطقة أفريقيا جنوب الصحراء ثالث  ي الواقع، سجَّ

. و�ف ف من وضعها االأصىلي يُظِهر أيضا المجال الكب�ي المتاح لهذه االقتصادات للتحس�ي
قليمي للمؤ�ش من 64.04 إل 69.63 عىل مدى ع�ش سنوات، وهي زيادة قدرها 5.59 نقطة.  ي درجة المتوسط االإ

أك�ب زيادة �ف

قليمي، من 50 نقطة إل 58.36 نقطة، وهي زيادة قدرها 8.36 نقطة. تليها  ي درجة المتوسط االإ
ن �ف وحّققت منطقة جنوب آسيا أك�ب تحسُّ

لًة زيادة قدرها 5.93 نقطة. نا من 64.80 نقطة إل 70.73 نقطة، ُمسجِّ قت تحسُّ ي حقَّ
ق آسيا والمحيط الهادئ ال�ت منطقة �ش

ي الحصول عىل االئتمان. ورفع 
ف �ف ف تُجرِّم التحرش الجنسي أو فرض حظر التمي�ي وقامت  معظم البلدان االأك�ش تطبيقا للإصلحات بسّن قوان�ي

نة من الوظائف. ثلث االقتصادات االأك�ش تطبيقا للإصلحات القيود عىل العمل ليل أو عىل أنواع ُمعيَّ

ي ال تطبق 
ي النوع االجتماعي أفضل من أداء تلك ال�ت

ي مقاييس أخرى تتعلق بالمساواة �ف
وكان أداء االقتصادات السائرة عىل طريق االإصلح �ف

ي النسبة المئوية 
ي مؤ�ش تقرير المرأة وأنشطة االأعمال والقانون أيضا زيادات أك�ب �ف

نا �ف قت تحسُّ ي حقَّ
إصلحات. كما شهدت االقتصادات ال�ت

ي يعملن بالمقارنة بالرجال.
ي نسبة النساء الل�ت

ي يعملن بوجه عام، و�ف
للنساء الل�ت

طريقة جديدة للنظر إىل البيانات

ات تتمحور حول تفاعل النساء مع القانون حينما  يستخدم تقرير المرأة وأنشطة االأعمال والقانون 2019: عقد من االإصلحات ثمانية مؤ�ش
ي النظر إل البيانات عىل توفيق مختلف مجاالت القانون مع 

ي خاتمتها. وتساعد هذه الطريقة �ف
تهن المهنية وخلل مراحلها و�ف يبدأن مس�ي

ي المراحل المختلفة لحياتهن المهنية.  
ي تتخذها النساء �ف

القرارات االقتصادية ال�ت
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ي 
�ف والت�ف  االأعمال،  وإدارة  االأطفال،  وإنجاب  والزواج،  أجر،  عىل  والحصول  بعمل،  والبدء  التنقل،  حرية  هي:  الثمانية  ات  والمؤ�ش

الممتلكات، والحصول عىل معاش تقاعدي )الشكل 1(. 

ي 
وال�ت الوالدية،  جازة  واالإ و  واالأبوة  )االأمومة(  الوضع  بعطلة  المتصلة  ف  القوان�ي المثال، عىل  االأطفال عىل سبيل  إنجاب  يشتمل مؤ�ش 

منع  عىل  ف  الحريص�ي السياسات  واضعي  وبمقدور  أ�ة.  تكوين  ي 
�ف التفك�ي  عند  المرأة  تتخذها  ي 

ال�ت االقتصادية  القرارات  ي 
�ف تؤثر  قد 

صلح.   المؤ�ش كنقطة انطلق للإ ي هذا 
النظر إل درجات تقييم اقتصادهم �ف إنجاب االأطفال  العاملة بعد  القوة  النساء من  ت�ُّب 

ي تقرير المرأة وأنشطة االأعمال والقانون 2019: عقد من االإصلحات، تم تقدير درجات لعدد 35 سؤاال 
من أجل إجراء فحص للبيانات �ف

ي يتألف منها مؤ�ش المرأة وأنشطة االأعمال والقانون )الجدول 1(. وبينما يتسق الكث�ي من االأسئلة مع 
ات الثمانية ال�ت تنضوي تحت المؤ�ش

النسخ السابقة للتقرير، تم تجميع بعضها أو إعادة صياغته، كما أضيفت ثلثة أسئلة جديدة، وأعيد حساب البيانات من أجل الحصول عىل 
سلسلة مكتملة عىل مدى ع�ش سنوات.2 ويُمِكن الحصول عىل مزيد من المعلومات عن سلسلة البيانات ، ومنهجية كل سؤال وتقدير درجة 

 .http://wbl.worldbank.org :ي لتقرير المرأة وأنشطة االأعمال والقانون
و�ف لك�ت ي الموقع االإ

ي مذكرات البيانات المتاحة �ف
تقييمه �ف

ات موضوعية بشأن  ي إعداد مؤ�ش
وع ممارسة أنشطة االأعمال )Doing Business( �ف ات المكتسبة من م�ش وتستند هذه المنهجية إل الخ�ب

ي تشهدها بيئة االأعمال.
ي النوع االجتماعي عىل المعوقات ال�ت

ي تقوض ريادة االأعمال و الشغل، وذلك بتطبيق منظور المساواة �ف
المعوقات ال�ت

ي أربع فئات 
. فلقد حصلت بوليفيا عىل درجة 100 �ف ي المؤ�ش

ح فحص البيانات الخاصة باقتصاد ما كيف يعمل تحديد درجات التقييم �ف ويُوضِّ
ي هذه المجاالت 

ي أنه ال توجد معوقات قانونية �ف
ي الممتلكات، وهو ما يع�ف

، وهي: حرية التنقل، والزواج، وإدارة االأعمال، والت�ف �ف للمؤ�ش
الخاضعة للقياس. 

ي التوظيف عىل أساس النوع االجتماعي وهو ما 
ف �ف لت بوليفيا درجة 75 الأن القانون ال يفرض عدم التمي�ي و بالنسبة  لمؤ�ش البدء بعمل، سجَّ

. وعىل مستوى مؤ�ش الحصول عىل أجر، حصلت عىل درجة 50 الأنه ال  ي يقيسها المؤ�ش
ي أنها فوتت واحدة من نقاط البيانات االأربع ال�ت

يع�ف
ي وظائف تعت�ب خطرة أو شاقة أو غ�ي مناسبة 

يُسمح للنساء  بالعمل نفس ساعات العمل الليلية المسموح بها للرجال، كما ال يُمِكنهن العمل �ف
ي مؤ�ش إنجاب االأطفال الأن عطلة الوضع مدفوعة االأجر تقل عن 14 أسبوعا، وليس 

لت بوليفيا درجة 60 �ف أخلقيا مثلما يمكن للرجال. وسجَّ
ي يجوز فيها للرجال والنساء 

ا، سجل مؤ�ش الحصول عىل معاش تقاعدي درجة 75 الأن االأعمار ال�ت هناك إجازة والدية مدفوعة االأجر. وأخ�ي
التقاعد والحصول عىل مزايا المعاش التقاعدي الكاملة ليست متساوية. 

ي مراحل حياتهن المهنية
ف عىل النساء �ف ات كيفية تأث�ي القوان�ي  الشكل 1   تقيس المؤ�ش

المصدر: فريق تقرير المرأة وأنشطة االأعمال والقانون.

حرية التنقل
يبحث القيود المفروضة

ع� حرية الحركة وا�نتقال

الزواج
المتصلة  القانونية  القيود  يُقي�م 

بالزواج

إدارة ا�عمال
يُحل�ل القيود المفروضة ع� بدء النساء 

أعمالهن الخاصة وإدارتها

� الممتلكات
الت�ف ��

 �
�� � � الجنس�� � الفروق ب��

ينظر ��
اث والم�� الملكية 

البدء بعمل
� قرارات 

� تؤثر ��
� ال�� يحلل القوان��

بالعمل المرأة 

الحصول ع أجر
 �

� تؤثر ��
� واللوائح ال�� يقيس القوان��

أجر النساء

إنجاب ا�طفال
� عمل المرأة 

� تؤثر ��
� ال�� يبحث القوان��

بعد إنجاب ا�¤طفال

الحصول ع معاش تقاعدي
� حجم 

� تؤثر ��
� ال�� يُقي�م القوان��

التقاعدي للمرأة المعاش 
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المصدر: فريق تقرير المرأة وأنشطة االأعمال والقانون.

ات والأسئلة  الجدول 1  المؤ�ش

حرية التنقل

هل يُسمح للمرأة باختيار مكان سكنها مثلما يُسمح للرجل؟1.

لها بحرية مثلما يُسمح للرجل؟2. ف هل يُسمح للمرأة بالسفر والتنقل خارج م�ف

هل يُسمح للمرأة أن تتقدم بطلب للحصول عىل جواز سفر مثلما يُسمح للرجل؟3.

هل يُسمح للمرأة أن تسافر خارج البلد مثلما يُسمح للرجل؟4.

البدء بعمل

هل يسمح القانون للمرأة بالحصول عىل وظيفة أو مزاولة عمل تجاري أو مهنة مثلما يسمح للرجل؟1.

ي التوظيف عىل أساس النوع االجتماعي؟2.
ف �ف هل يفرض القانون عدم التمي�ي

ي أماكن العمل؟3.
يع يُجرِّم التحرش الجنسي �ف هل يوجد ت�ش

ي أماكن العمل؟4.
هل يفرض القانون عقوبات جنائية أو سبل انتصاف مدنية للتحرش الجنسي �ف

الحصول عىل أجر

هل ينص القانون عىل االأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية؟1.

ي يسمح بها للرجل؟2.
هل يُسَمح للمرأة أن تعمل نفس ساعات الليل ال�ت

ي وظائف تعت�ب خطرة أو شاقة أو غ�ي مناسبة أخلقيا مثلما يُسَمح للرجل؟3.
هل يُسَمح للمرأة أن تعمل �ف

ي يُمِكن للرجل العمل فيها؟4.
ي نفس القطاعات ال�ت

هل يُسمح للمرأة بالعمل �ف

الزواج

وجة غ�ي ملزمة قانونا بطاعة زوجها؟1. ف هل المرأة الم�ت

ل" مثلما يسمح للرجل؟2. ف هل يسمح القانون للمرأة بأن تكون "رب االأ�ة" أو "رب الم�ف

يع يحكم مسألة العنف االأ�ي؟3. هل يوجد ت�ش

هل يُسمح للمرأة بالحصول عىل حكم بالطلق مثلما يُسمح للرجل؟4.

هل يُسمح للمرأة بالزواج مرة أخرى مثلما يُسمح للرجل؟5.

إنجاب الأطفال

هل يُتاح للمرأة الحصول عىل عطلة وضع مدفوعة االأجر لمدة 14 أسبوعا عىل االأقل؟1.

هل تدفع الحكومة 100% من تكاليف مزايا عطلة الوضع أو مزايا العطلة الوالدية )حيثما ال تكون عطلة الوضع متاحة(؟2.

هل ينص القانون عىل عطلة االأبوة؟3.

هل ينص القانون عىل العطلة الوالدية؟4.

هل يحظر القانون إقالة العاملت الحوامل؟5.

إدارة الأعمال

ي معاملت الحصول عىل قرض؟1.
ف �ف ف عىل أساس الجنس أو النوع االجتماعي من قبل الدائن�ي هل يمنع القانون التمي�ي

هل يسمح القانون للمرأة بتوقيع عقد مثلما يفعل الرجل؟2.

هل يسمح القانون للمرأة بتسجيل منشأة تجارية كما يفعل الرجل؟ 3.

ي كما يفعل الرجل؟ 4.
هل يسمح القانون للمرأة بفتح حساب م��ف

ي الممتلكات
الترصف �ف

ي االأملك غ�ي المنقولة؟1.
هل يتمتع الرجال والنساء بحقوق متساوية �ف

اث عن آبائهم؟2. ي الم�ي
هل يتمتع االأبناء والبنات بحقوق متساوية �ف

رث من الزوج أو الزوجة المتوفاة؟3. ي االإ
ناث والذكور بحقوق متساوية �ف هل تتمتع االإ

ي الممتلكات أثناء الزواج؟4.
هل يمنح القانون االأزواج سلطة إدارية متساوية للت�ف �ف

هل ينص القانون عىل تقييم المساهمات العينية داخل االأ�ة ؟5.

الحصول عىل معاش تقاعدي

ي يمكن فيها للرجال والنساء التقاعد بمزايا معاشات تقاعد كاملة متساوية؟1.
هل االأعمار ال�ت

ي يمكن فيها للرجال والنساء التقاعد بمزايا معاشات تقاعد جزئية متساوية؟2.
هل االأعمار ال�ت

لزامية متساوية للرجال والنساء؟3. هل أعمار التقاعد االإ

ات رعاية الطفل؟4. هل ينص القانون بشكل رصيح عىل اعتمادات تقاعدية لف�ت
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ات الثمانية باالعتماد عىل مقياس  ح لكل درجاتها عىل مستوى المؤ�ش تم احتساب  درجة التقييم الكلية لبوليفيا عىل أساس المتوسط غ�ي الُمرجَّ
لت بوليفيا درجة تقييم 82.50 نقطة. ويُمِكن االطلع عىل درجات التقييم لكل اقتصاد  من صفر إل 100، حيث درجة 100 هي االأفضل. وسجَّ

ي جدول بيانات االقتصادات.
ي يتضمنها المؤ�ش وعددها 187 �ف

من االقتصادات ال�ت

ما الذي يتم قياسه ولماذا؟

ف االقتصادي للمرأة،  ف مكونات المؤ�ش ونواتج متعلقة بالتمك�ي يستند مؤ�ش المرأة وأنشطة االأعمال والقانون إل علقات ذات داللة إحصائية ب�ي
ي القوى  العاملة، وكذلك بنواتج مهمة أخرى.3

والسيما مشاركة النساء �ف

ات والنواتج، يعتمد تقرير المرأة وأنشطة االأعمال والقانون عىل مراجعة شاملة للأدبيات االقتصادية لدعم  ف المؤ�ش باالإضافة إل العلقة ب�ي
ي مختلف مراحل حياتهن المهنية، وكذا 

ي تكافؤ الفرص المتاحة للنساء �ف
يعات �ف ِّ )الشكل 2(. وتظِهر هذه المراجعة  كيف تُؤثِّر الت�ش كل ُمؤ�ش

آثارها عىل النواتج االقتصادية.   

ي 
ف �ف

َّ ي الدولي لحقوق المرأة كما هو ُمب�ي
طار القانو�ف ا، فإن كل فئة من فئات مؤ�ش تقرير المرأة وأنشطة االأعمال والقانون يدعمها االإ وأخ�ي

ف ضد المرأة )سيداو(.  اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمي�ي

ات تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون وما يوافقها من النواتج القتصادية  الشكل 2   مؤ�ش

ي )روي 2019(. 
ملحظة: يمكن االطلع عىل استعراض كامل للدراسات ذات الصلة �ف

حرية التنقل

البدء بعمل

الحصول ع أجر

الزواج

إنجاب ا��طفال

إدارة ا��عمال

� الممتلكات
� الت�ف �

الحصول ع معاش تقاعدي

 �
��ا واضحا ع� ملكيتهن ل
�صول والموارد ومشاركتهن  � السفر والتنقل مؤ��

��وجات  � تعد القيود ع� حرية النساء الم��
.(2019 � �ا��يدي العاملة (هتون وجنسنيوس ونلسون نون�

� وب
كستون  �� أوج� �� للمرأة (ماكلوغل�
�� المسار المه¤

��ا سلبيا  �� الو�يات المتحدة، قد يُؤث®ر التحر¬ش الجن©� تأث�
��

� المعاملة ارتباطا إيجابيا بتوظيف المرأة ودخلها 
��� والتفرقة  �يعات المناهضة للتمي� �̧ � المقابل، ترتبط الت

��2017). و
� المملكة المتحدة (زابالزا وتزاناتوس 1985). 

��

� 2005)، والقيود ع�  �� 1999؛ وأوغلوبل� �� (أوغلوبل�Àا�تحاد الرو �
��نة  Áأن القيود ع� شغل وظائف ُمعي �

Á �قد تب�
ناث.  Æ(زفيجليتش ورودجرز 2003) ترتبط ارتباطا سلبيا بتوظيف ا� � �� تايوان الص�

�� 
ساعات العمل لي

جر ووالدفوجل 2004). مع أن  �يزداد احتمال عودة المرأة للعمل إذا كان القانون ينص ع� منحها عطلة وضع (ب�
ع النساء ع� العودة  Áبوة وعطلة الوالدين متفاوتة، فإن وجود نظام عطلة الوالدين شج�عطلة ا� �الشواهد ع� تأث�

.(1999 � ÓÔوآ �
� المملكة المتحدة والو�يات المتحدة واليابان (والدفوجل وهيجوت©�

��للعمل 

� الو�يات المتحدة 
��� ع� قدرة المرأة ع� الحصول ع� تمويل عقاري  ÓÔإيجا �ربما كان لقانون تكافؤ فرص ا�ئتمان تأث�

� ا��يدي 
��� ارتباطا قويا بمشاركة النساء 

��Øا�قتصادات النامية، يرتبط إمكان الحصول ع� حساب م �
���)د (1982. 

العاملة (فيلد وآخرون  2016).

مان  اث ارتباطا إيجابيا بدخل المرأة وتوظيفها (بي�� �� حقوق الملكية والم� �انيا، يرتبط تحس� � �� ت�
��بالنسبة للنساء الريفيات 

� الهند ع� زيادة مشاركة 
��اث  �� حقوق الم�

��� الذي فرض مساواة النساء بالرجال 
�Ôح القانو
2011). وبالمثل، ساعد ا�Æص

� سوق العمل (هيث وتان 2018)
��النساء 

� عمر 60 عاما فأك�� يحصلن 
��، يُقل®ل التقاعد المبكر للنساء من رفاهيتهن بالمقارنة بالرجال، إذ إن النساء  � �� الص�

��
� وزهاو وزو 2017، وزهاو وزهاو 2018).á) تقريبا ع� نصف قيمة معاشات التقاعد ا�جتماعية للرجال

� الذي تتعرض له النساء، ومن ذلك القيود ع� قدرتهن 
�Ôالقانو � �خلصت دراسة شملت 143 اقتصادا إá أن التمي�

� القوة العاملة (جونزاليس وآخرون 2015).  وكان إلغاء 
��أن يصبحن رب ا���ة، يرتبط ارتباطا سلبيا بمشاركة النساء 

� ا��يدي العاملة دون خفض أجورهن (غولدن 
��� زيادة مشاركة النساء 

�� 
� الو�يات المتحدة عام
��هذه القيود 

.(2013 ، �
وأوليفي¤�
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ي تندرج تحت 
ي تندرج تحت مؤ�ش البدء بعمل، واالأسئلة الخاصة بالطلق والعنف االأ�ي ال�ت

وتستند االأسئلة الخاصة بالتحرش الجنسي ال�ت

ي تندرج تحت مؤ�ش الحصول عىل معاش تقاعدي، إل قانون المعاهدات 
ات رعاية الطفل ال�ت مؤ�ش الزواج، واالأسئلة الخاصة باعتماد ف�ت

له إعلن االأمم المتحدة حول القضاء عىل العنف ضد المرأة، والتوصيات العامة للجنة اتفاقية سيداو. وتستند االأسئلة  الدولية الذي يُكمِّ

ي تندرج تحت مؤ�ش إنجاب االأطفال إل معيار اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 183 
الخاصة بعطلة الوضع مدفوعة االأجر )االأمومة( ال�ت

ي إطار ما يوافقها من حقوق 
ات الثمانية واالأسئلة المرتبطة بها �ف لعام 2000 حول حماية االأمومة. ويمكن االطلع عىل جدول يعرض كل المؤ�ش

.http://wbl.worldbank.org :ي لتقرير المرأة وأنشطة االأعمال والقانون
و�ف لك�ت ي مذكرات البيانات المتاحة عىل الموقع االإ

نسان �ف االإ

ي النشاط القتصادي؟
كيف تُؤثِّر الفروق القانونية عىل أساس النوع الجتماعي عىل مشاركة المرأة �ف

ي الحصول عىل 
يُتيح تكافؤ الفرص للمرأة اتخاذ القرارات االأنسب لتحقيق مصلحتها ومصلحة أ�تها ومجتمعها، لكن الفرص المتساوية �ف

وظيفة أو بدء نشاط تجاري غ�ي موجودة حيثما تنت�ش الفروق القانونية عىل أساس النوع االجتماعي. وتحد القيود القانونية من قدرة المرأة 

ي اقتصاد يصعب فيه 
عىل اتخاذ قرارات اقتصادية، وقد تكون لها تبعات وعواقب واسعة. فعىل سبيل المثال، قد تقرر المرأة أال تعمل �ف

القانون عليها ذلك، أو حيثما تتقا�ف أجرا أقل من الرجل عن أداء أعمال مماثلة )الشكل 3(.

ي 
�ف أنه  البيانات  وتُظِهر  العمل.  عىل  النساء  من  مزيدا  ع  يُشجِّ قد  االجتماعي  النوع  ي 

�ف القانونية  المساواة  تحقيق  إل  سعيا  االإصلح  ولكن 

ي القوى العاملة كنسبة مئوية من القوى العاملة االإجمالية بمقدار 0.70 
االقتصادات السائرة عىل طريق االإصلح ارتفعت مشاركة النساء �ف

ي ال تُطبِّق إصلحات فإنها ارتفعت بمقدار 0.21 نقطة مئوية فحسب، وهو فارق يبلغ 0.49 نقطة مئوية. 
ي االقتصادات ال�ت

ا �ف نقطة مئوية، أمَّ

ي يعملن مع زيادة تكافؤ الفرص، وحيثما يعملن يحصلن عىل أجور أفضل
 الشكل 3    يزداد عدد النساء الال�ت
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ات التنمية العالمية، والمنتدى االقتصادي العالمي.  المصادر: قواعد بيانات تقرير المرأة وأنشطة االأعمال والقانون، ومؤ�ش
ف  ي القوى العاملة، وب�ي

ناث إل الذكور �ف ف متوسط درجات التقييم لمؤ�ش المرأة وأنشطة االأعمال والقانون عىل مدى ع�ش سنوات، ونسبة مشاركة االإ يجابية ب�ي ملحظة: تعد العلقات االإ
ناث إل الذكور من حيث الدخل التقديري المكتسب ذات داللة إحصائية عند مستوى  متوسط درجات التقييم لمؤ�ش المرأة وأنشطة االأعمال والقانون عىل مدى ع�ش سنوات ونسبة االإ
ي معدل االلتحاق 

ناث إل الذكور �ف 1% بعد ضبط لوغرتم نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي. وتظل هذه العلقات ذات داللة إحصائية عند مستوى 1% ح�ت بعد ضبط نسبة االإ
ات التنمية  ي السكان، وإجمالي سكان الح�ف )%(، ومعدل الخصوبة االإجمالي )عدد المواليد لكل امرأة(. علما بأن قاعدة بيانات مؤ�ش

ناث إل الذكور �ف الكىلي بالتعليم الثانوي، ونسبة االإ
ات الضابطة. وتستند تحليلت االنحدار إل 159 اقتصادا و136 اقتصادا أُتيحت بشأنها بيانات . وال يجب تفس�ي هذه العلقات عىل أنها علقات سببية.  العالمية هي مصدر المتغ�ي
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ي تُطبِّق إصلحات من أجل تحقيق المساواة 
ي االقتصادات ال�ت

وتش�ي هذه النتيجة إل أن مزيدا من النساء يلتحقن بالقوى  العاملة بوجه عام �ف

ي النوع االجتماعي.
�ف

ي االقتصادات السائرة عىل طريق االإصلح، 
ي القوى العاملة مقارنة بالرجال أيضا بمقدار 2.05 نقطة مئوية �ف

وارتفع معدل مشاركة النساء �ف

ي هذا أنه من 
ي ال تُطبِّق إصلحات فإنها ارتفعت بمقدار 1.74 نقطة مئوية، وهو فارق يبلغ 0.31 نقطة مئوية. ويع�ف

ي االقتصادات ال�ت
ا �ف أمَّ

ي 
ي تُطبِّق إصلحات من أجل تحقيق المساواة �ف

ي االقتصادات ال�ت
المرجح أن يلتحق عدد أك�ب من النساء بالقوى العاملة بالمقارنة بالرجال �ف

النوع االجتماعي )الشكل 4(.

يعات الأفضل أو الأسوأ بالنسبة للنساء؟ أين توجد الت�ش

ي تخضع للدراسة إل المساواة 
ي المتوسط يفتقر ربع المجاالت ال�ت

74.71، وهو ما يش�ي إل أنه �ف يبلغ المتوسط العالمي لدرجات تقييم المؤ�ش

لت درجة تقييم 100، وهو  ي النوع االجتماعي، ولكن هناك ستة اقتصادات — هي بلجيكا والدانمرك وفرنسا والتفيا ولكسمبورغ والسويد — سجَّ
�ف

ي هذه االقتصادات )الجدول 2(.  
ات الثمانية �ف ي جميع المؤ�ش

ي مساو لوضع الرجل �ف
ي أن المرأة تتمتع بوضع قانو�ف

ما يع�ف

ي 
، هناك 26 اقتصادا من االقتصادات مرتفعة الدخل االأعضاء �ف لت درجة تقييم 90 أو أك�ش ي سجَّ

ف ال�ت ف االقتصادات التسعة والثلث�ي ومن ب�ي

ي  ي الميدان االقتصادي، وثمانية من منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، واثنان من منطقة أمريكا اللتينية والبحر الكاري�ب
منظمة التعاون والتنمية �ف

ق االأوسط وشمال أفريقيا )مالطا(،  ( ومنطقة ال�ش ف ق آسيا والمحيط الهادئ )تايوان، الص�ي و(، أما الثلثة الباقية فهي من منطقة �ش )باراغواي وب�ي

ومنطقة أفريقيا جنوب الصحراء )موريشيوس(.  

ي الميدان االقتصادي أعىل معدل بمتوسط درجات تقييم عالمي قدره 93.54، 
ي منظمة التعاون والتنمية �ف

لت االقتصادات مرتفعة الدخل �ف سجَّ

لت اقتصادات  ق آسيا والمحيط الهادئ )70.73(. وسجَّ ي )79.09(، و�ش تليها منطقة أوروبا وآسيا الوسطى )84.70( وأمريكا اللتينية والبحر الكاري�ب

ي منطقة جنوب آسيا درجة متوسط إقليمي قدرها 58.36.  
منطقة أفريقيا جنوب الصحراء درجة متوسط إقليمي قدرها 69.63، واالقتصادات �ف

ي 
ي أن هذه المنطقة تشهد �ف

ق االأوسط وشمال أفريقيا أد�ف درجة متوسط إقليمي قدرها 47.37، وهو ما يع�ف لت اقتصادات منطقة ال�ش وسجَّ

ي نصف المجاالت الخاضعة للقياس )الشكل 5(.
ي النوع االجتماعي عىل االأقل �ف

المتوسط عدم مساواة �ف

ا االقتصادات  لت أعىل متوسط درجة تقييم قدره 82.86. وأمَّ عند التصنيف حسب مستوى الدخل، نجد أن االقتصادات مرتفعة الدخل سجَّ
يحة الدنيا  ي ال�ش

لت االقتصادات �ف لت درجة متوسط تقييم قدرها 75.93. وسجَّ يحة العليا من البلدان متوسطة الدخل فقد سجَّ ي ال�ش
�ف

. من البلدان متوسطة الدخل والبلدان منخفضة الدخل درجات تقييم متقاربة جدا بلغت 68.74 و67.56 عىل التوالي

ي
ي القتصادات ال�ت

  الشكل :4   يلتحق عدد أك�ب من النساء بالقوى العاملة بوجه عام وبالمقارنة بالرجال �ف
تُطبِّق إصالحات 

ات التنمية العالمية. المصادر: قواعد بيانات تقرير المرأة وأنشطة االأعمال والقانون، ومؤ�ش

ا��يدي العاملة، إناث (% من إجما�� ا��يدي العاملة) ناث إ� الذكور � ا��يدي العاملة، نسبة ا��
معدل المشاركة ��

بلد غ�� قائم با��ص�ح بلد قائم بإص�حات إيجابية بلد غ�� قائم با��ص�ح بلد قائم بإص�حات إيجابية

40.51 40.72 40.72

41.42

69.91
71.65

69.52
71.57

2017 2008 2017 2008
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القتصاد
درجة 
القتصادالتقييم

درجة 
درجة التقييمالقتصادالتقييم

70.63أوزبكستان83.75ملوي100بلجيكا
70جمهورية الكونغو الديمقراطية.83.75الواليات المتحدة100الدانمرك

69.38أنتيغوا وبربودا83.13أرمينيا100فرنسا
69.38بوتان83.13منغوليا100التفيا

يا82.50بوليفيا100لكسمبورغ 68.75نيج�ي
68.13غينيا82.50سنغافورة100السويد
68.13جامايكا82.50سوي�ا97.50النمسا

ازيل97.50كندا 68.13سانت كيتس ونيفس81.88ال�ب
68.13سانت فنسنت وجزر غرينادين81.88الجبل االأسود97.50إستونيا
66.25تشاد81.88طاجيكستان97.50فنلندا

66.25غينيا االستوائية81.88فييتنام97.50اليونان
ف97.50آيرلندا 66.25فانواتو81.25الفلب�ي

تغال 65.63�ي النكا81.25بورتو ريكو 97.50ال�ب
65.63سورينام80.63إ�ائيل97.50إسبانيا

64.38إندونيسيا80.63رواندا97.50المملكة المتحدة
اليا ي80كوستاريكا96.88أس�ت

63.75إسواتي�ف
ي96.88أيسلندا

63.75السنغال80تيمور -ليش�ت
ف96.88رصبيا اليون79.38بل�ي 63.13س�ي

و 62.50دومينيكا79.38جورجيا95ب�ي
62.50بابوا غينيا الجديدة79.38اليابان94.38كرواتيا

يا االتحادية.79.38بنما94.38الجمهورية التشيكية ف 61.25واليات ميكرون�ي
60.63بوتسوانا79.38تركيا94.38إيطاليا
ي78.75أذربيجان94.38هولندا

59.38جيبو�ت
ويج 58.75جزر القمر78.75بيلروس94.38ال�ف

58.75لبنان78.75أوكرانيا94.38باراغواي
58.75جزر مارشال78.75زامبيا94.38الجمهورية السلوفاكية

58.75باالو78.13كوت ديفوار93.75بلغاريا
58.75تونغا77.50شيىلي93.75هنغاريا
58.75تونس77.50سان مارينو93.75ليتوانيا
58.13غابون77.50ترينيداد وتوباغو93.75بولندا
ي76.88أنغوال91.88ألمانيا

58.13هاي�ت
57.50الجزائر76.88بوركينا فاصو91.88كوسوفو

ف91.88مالطة غ�ي ون76.88جمهورية ق�ي 56.88الكام�ي
56.88جزر سليمان76.88موزامبيق91.88موريشيوس

ي91.25ألبانيا 56.25ليبيا76.88ساو تومي وبرنسي�ب
ف91.25نيوزيلندا 56.25ميانمار76.25االأرجنت�ي

ف ف91.25تايوان، الص�ي 54.38مالي76.25الص�ي
53.13بروناي دار السلم76.25سيشل90.63رومانيا

53.13نيبال75.63كازاخستان90.63سلوفينيا
53.13النيجر75كمبوديا89.38إكوادور

50.63م�75غانا89.38سانت لوسيا
ص يا75هندوراس88.75ق�ب ف 50مال�ي

يا88.75الجمهورية الدومينيكية 49.38بنغلديش75لي�ب
46.88الضفة الغربية وقطاع غزة75تايلند88.75السلفادور
ف88.75أوروغواي 46.25جمهورية الكونغو74.38ب�ف

46.25باكستان74.38فيجي88.13البوسنة والهرسك
45.63جنوب السودان74.38غامبيا88.13جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

44.38ُعمان73.75بربادوس88.13مقدونيا الشمالية
41.88العراق73.75ملديف88.13جنوب أفريقيا

41.88موريتانيا73.75ساموا86.88غيانا
38.13أفغانستان73.13بوروندي86.88زمبابوي

دي 37.50البحرين73.13المغرب86.25كابو ف�ي
دارية الخاصة 36.25غينيا-بيساو73.13االتحاد الروسي86.25منطقة هونغ كونغ الصينية االإ

35االأردن73.13أوغندا86.25المكسيك
ي86.25ناميبيا

يبا�ت 35الكويت72.50ك�ي
34.38سوريا72.50ليسوتو86.25نيكاراغوا
يا85كولومبيا 32.50قطر71.88إري�ت

31.25إيران71.88إثيوبيا85كوريا
29.38السودان71.88غرينادا84.38مولدوفا

انيا ف مارات العربية المتحدة71.88مدغشقر84.38ت�ف 29.38االإ
25.63السعودية71.25جمهورية افريقيا الوسطى84.38توغو

71.25الهند83.75جزر البهاما
70.63غواتيماال83.75كينيا

المصدر: قاعدة بيانات تقرير المرأة وأنشطة االأعمال والقانون. 

 الجدول 2  درجات تقييم مؤ�ش  المرأة وأنشطة الأعمال والقانون
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ف عىل مدار السنوات الع�ش الماضية؟ كيف تطورت القوان�ي

ي 
ف 2008 و2017، رصد تقرير المرأة وأنشطة االأعمال والقانون قيام 131 اقتصادا بسن 274 إصلحا من أجل تعزيز المساواة �ف ف العام�ي ب�ي

ي درجة المتوسط العالمي من 70.06 قبل ع�ش 
ت هذه االإصلحات إل زيادة قدرها 4.65 نقطة �ف ات الثمانية. وأدَّ ي المؤ�ش

النوع االجتماعي �ف
ي عام 2017. 

سنوات إل 74.71 �ف

ق آسيا والمحيط الهادئ بزيادة  ي شهدت زيادة قدرها 8.36، تليها �ش
ي منطقة جنوب آسيا ال�ت

قليمي �ف ي درجة المتوسط االإ
وحدثت أك�ب زيادة �ف

قدرها 5.93 نقطة، وأفريقيا جنوب الصحراء بزيادة قدرها 5.59 نقطة.  

قليمي، إذ لم يرتفع سوى بمقدار 2.86 نقطة عىل  ي المتوسط االإ
ق االأوسط وشمال أفريقيا أد�ف زيادة �ف ي منطقة ال�ش

لت االقتصادات �ف وسجَّ
ف المنطقة وبقية العالم )الشكل 6(.  ي النوع االجتماعي ب�ي

مدى ع�ش سنوات، وهو ما زاد الفجوة القانونية �ف

ي كل منطقة
ي المتوسط، أصبحت المعاملة القانونية للنساء تتسم بمزيد من التكافؤ �ف

 الشكل 6   �ف

المصدر: قاعدة بيانات تقرير المرأة وأنشطة االأعمال والقانون. 

اقتصادات  مرتفعة
� منظمة

الدخل �
�
التعاون والتنمية �

الميدان ا�قتصادي

أوروبا وآسيا الوسطى

درجة التقييم الكلية ع� مؤ	
  تقرير المرأة وأنشطة ا��عمال والقانون

89.96 93.54

80.13
84.70

75.40
79.09
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70.73

64.04
69.63
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وشمال أفريقيا

 تقرير المرأة وأنشطة ا��عمال والقانون 2009 تقرير المرأة وأنشطة ا��عمال والقانون 2018

ي الميدان القتصادي أعىل 
ي منظمة التعاون والتنمية �ف

ل القتصادات مرتفعة الدخل الأعضاء �ف  الشكل 5   تُسجِّ
متوسط درجة تقييم

المصدر: قاعدة بيانات تقرير المرأة وأنشطة االأعمال والقانون. 
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ل درجة تقييم قدرها 42.50 نقطة قبل ع�ش سنوات  ن هو جمهورية الكونغو الديمقراطية الذي سجَّ ق أك�ب تحسُّ كان االقتصاد الذي حقَّ
با بذلك من المتوسط العالمي )الشكل 7(.   ي عام 2017، مق�ت

وزادت درجة تقييمه بمقدار 27.50 نقطة حيث وصلت إل 70 �ف

كات، وفتح حسابات م�فية، وتوقيع العقود، والحصول عىل  وجات تسجيل �ش ف ن جزئيا إل إصلحات تتيح للنساء الم�ت ويُعود هذا التحسُّ
ي تلزم الزوجات بطاعة أزواجهن، وبالمثل القيود عىل 

وظائف، واختيار مكان سكنهن مثلما يفعل الرجال. وأُلغيت أيضا االأحكام القانونية ال�ت
ي 

ف عىل أساس النوع االجتماعي �ف نشاءات. وتم أيضا تطبيق قاعدة عدم التمي�ي ي قطاعات معينة، منها التعدين والتصنيع واالإ
عمل النساء �ف

التوظيف والحصول عىل االئتمان.

ف االقتصادات االأخرى االأك�ش تطبيقا للإصلحات بوليفيا، وغينيا، وملوي، وجزر ملديف، وموريشيوس، وساموا، وساو تومي  وهناك من ب�ي
، وزامبيا.   ي وبرنسي�ب

ي عام 2008، قامت موريشيوس 
ي نواتج ذات صلة. فعىل سبيل المثال، �ف

وشهد أيضا بعض االقتصادات االأك�ش تطبيقا للإصلحات تحسينات �ف
ي أماكن 

ي مجاالت البدء بعمل، وإنجاب االأطفال، وإدارة االأعمال وذلك بسن سبل انتصاف مدنية عىل إثر التحرش الجنسي �ف
بإصلحات �ف

ي الحصول عىل االئتمان عىل أساس النوع 
ف �ف العمل، وحْظر فصل العاملت الحوامل، وسن نظام عطلة االأبوة مدفوعة االأجر، وحظر التمي�ي

ي االأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية. 
ي مجال الحصول عىل أجر بفرض المساواة �ف

ي عام 2013، أجرت موريشيوس إصلحا �ف
االجتماعي. و�ف

ي مجال إنجاب االأطفال برفع مدة عطلة الوضع مدفوعة االأجر من 12 أسبوعا إل 14 أسبوعا.
ي عام 2015، أجرت مرة أخرى إصلحا �ف

ا، �ف وأخ�ي

ة نفسها، زاد أيضا معدل مشاركة  وبفضل هذه التعديلت القانونية، تحسنت درجة تقييم موريشيوس بمقدار 16.88 نقطة. وخلل الف�ت
ي موريشيوس بمقدار 6.82 نقطة مئوية بالمقارنة بمعدل الرجال )الشكل 8(.

ي القوى العاملة �ف
ناث �ف االإ

ي عام 
ي مجال الزواج �ف

ة الع�ش سنوات، حيث أجرت إصلحا �ف بالمثل، زادت درجة تقييم ساو تومي وبرنسيب بمقدار 18.13 نقطة خلل ف�ت
ي أماكن العمل 

ي مجال البدء بعمل بتنفيذ قانون للتحرش الجنسي �ف
ي عام 2012، أجرت إصلحا �ف

2009 بسن قانون يتعلق بالعنف االأ�ي. و�ف
ي االأعمار 

ي مجال الحصول عىل معاش تقاعدي بتطبيق المساواة �ف
ي عام 2014، أجرت إصلحا �ف

وما يصاحبه من فرض عقوبات جنائية. و�ف
ة نفسها، زاد أيضا معدل  لزامي. وخلل الف�ت ي يحق فيها للرجال والنساء الحصول عىل مزايا معاشات التقاعد الكاملة وأعمار تقاعدهم االإ

ال�ت
ي موريشيوس بمقدار 1.75 نقطة مئوية بالمقارنة بمعدل الرجال )الشكل 9(.

ي القوى العاملة �ف
ناث �ف مشاركة االإ

 الشكل 7  أك�ش القتصادات تطبيقا لالإصالحات هي من أفريقيا جنوب الصحراء 

المصدر: قاعدة بيانات تقرير المرأة وأنشطة االأعمال والقانون. 

جمهورية الكونغو
الديمقراطية
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ي خمسة تعديالت قانونية وشهدت زيادة النساء العامالت بالمقارنة بالرجال  الشكل 9   أجرت ساو تومي وبرنسي�ب

ات التنمية العالمية.. المصادر: قواعد بيانات تقرير المرأة وأنشطة االأعمال والقانون، ومؤ�ش
ي ال تتسق بشكل كامل مع 

ي حدثت فيها تعديلت للقانون، وليس دورات بيانات تقرير المرأة وأنشطة االأعمال والقانون ال�ت
ملحظة: تُمثِّل الخطوط الرأسية السنوات الفعلية ال�ت

السنة التقويمية.
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إص�حمعدل المشاركة ��

 الشكل 8   أجرت موريشيوس ستة تعديالت قانونية وشهدت زيادة النساء العامالت بالمقارنة بالرجال

ات التنمية العالمية. المصادر: قواعد بيانات تقرير المرأة وأنشطة االأعمال والقانون، ومؤ�ش
ي ال تتسق بشكل كامل مع السنة 

ي حدثت فيها تعديلت للقانون، وليس دورات بيانات تقرير المرأة وأنشطة االأعمال والقانون ال�ت
ملحظة: تُمثِّل الخطوط الرأسية السنوات ال�ت

التقويمية. 
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13 عقد من الإصالحات

ة الع�ش سنوات.  ي النوع االجتماعي خلل ف�ت
ولم يُطبِّق 56 اقتصادا من جميع المناطق ومستويات الدخل أي إصلحات لتحقيق المساواة �ف

ف هذه االقتصادات، لم يطبق أربعة وخمسون  ن. ومن ب�ي ل أٌي منها درجة 100، وهو ما يش�ي إل أنها جميعا لديها مجال للتحسُّ ولم يُسجِّ
ي النوع االجتماعي، مما أثَّر سلبا 

قا إصلحات بعيدا عن المساواة �ف ف — هما البحرين وأوزبكستان — طبَّ أي إصلح عىل االإطلق، لكن اثن�ي
ي درجات تقييمهما. فقد سنَّت البحرين تعديلت تتعلق بالشؤون االأ�ية توّصف الزوج بأنه رب االأ�ة وتلزم الزوجة بطاعته. كما يتوجب 

�ف
د. أّما أوزبكستان، فقد فرضت أعمارا  ل الزوجية وال يمكنها أن تغادره أو تعمل خارجه إال لغرض ُمحدَّ ف أيضا عىل المرأة أن تتبع زوجها إل م�ف

ف الرجال والنساء. لزامي غ�ي متساوية ب�ي للتقاعد االإ

التقدم المحرز ع�ب المناطق وداخلها

ف كل المناطق بتطبيقها 71 إصلحا عىل مدار السنوات الع�ش الماضية.  قامت منطقة أفريقيا جنوب الصحراء بأك�ب عدد من االإصلحات ب�ي
  . ن من وضعها االأصىلي ي المنطقة، فإنه يُظِهر أيضا أن أمام هذه االقتصادات مجاال لتحسِّ

ة عدد االقتصادات �ف ومع أن هذا يعود جزئيا إل ك�ش

ات، كانت أك�ب  ي مجالي البدء بعمل، والزواج. وداخل كل من هذه المؤ�ش
ي أفريقيا جنوب الصحراء �ف

ل أك�ش من نصف االإصلحات �ف وقد ُسجِّ
القمر ورواندا  اقتصادات — هي بوروندي وجزر  المرأة. فقد سنَّت خمسة  بالعنف ضد  المتعلقة  ف  القوان�ي االإصلح عىل مستوى  مجاالت 
يعات  ي أماكن العمل والعنف االأ�ي. وسنَّت سبعة اقتصادات أخرى ت�ش

ف بشأن التحرش الجنسي �ف ي وزامبيا — قوان�ي وساو تومي وبرنسي�ب
ف بشأن العنف االأ�ي. ي أماكن العمل، وسنت ثمانية اقتصادات قوان�ي

تجرم التحرش الجنسي �ف

ي مجال الحصول عىل 
ف إصلحا عىل مدار الع�ش السنوات. وكان معظم هذه االإصلحات �ف قامت منطقة أوروبا وآسيا الوسطى بسبعة وأربع�ي

ي هذا المجال، هناك تسعة اقتصادات — هي ألبانيا وأذربيجان 
ي أجرت إصلحات �ف

ف االقتصادات االأحد ع�ش ال�ت معاش تقاعدي. ومن ب�ي
ي يمكن فيها 

وبلغاريا وكرواتيا وكازاخستان ومولدوفا والجبل االأسود )مونتينيجرو( ورصبيا وأوكرانيا — تقوم حاليا بتعديل تدريجي للأعمار ال�ت
للرجال والنساء التقاعد بمزايا معاش كاملة. ومع أن تقرير المرأة وأنشطة االأعمال والقانون يُحِصي هذه االإصلحات، فإنه ال يُحتسب لهذه 
ي 

ي أعمار التقاعد إال عندما تصبح هذه االأعمار متساوية. عىل سبيل المثال، يجري تدريجيا تعديل االأعمار ال�ت
االقتصادات تحقيق المساواة �ف

ي عام 2031. 
ي رصبيا، لكنها لن تصبح متساوية إال �ف

يمكن فيها للنساء والرجال التقاعد �ف

ا االقتصادات  أمَّ ف إصلحا،  ف وأربع�ي باثن�ي الميدان االقتصادي  ي 
التعاون والتنمية �ف ي منظمة 

وقامت االقتصادات مرتفعة الدخل االأعضاء �ف
ي مجال إنجاب االأطفال، لكن أنماط 

ف �ف ي المنطقت�ي
ي فقد طبَّقت 39 إصلحا. وحدثت معظم االإصلحات �ف ي أمريكا اللتينية والبحر الكاري�ب

�ف
االإصلحات عىل  زت  تركَّ االقتصادي،  الميدان  ي 

�ف والتنمية  التعاون  ي منظمة 
�ف االأعضاء  الدخل  االقتصادات مرتفعة  اختلفت. ففي  االإصلح 

ي إطالة مدة عطلة الوضع 
ي تمثَّلت االإصلحات غالبا �ف ي أمريكا اللتينية والبحر الكاري�ب

سنِّ عطلة االأبوة والعطلة الوالدية  مدفوعة االأجر، و�ف
)االأمومة(.  

ف تتعلق بالعنف ضد المرأة. وأجرت تسعة اقتصادات إصلحات  زت عىل قوان�ي ق آسيا والمحيط الهادئ تركَّ ي منطقة �ش
وتم تطبيق 38 إصلحا �ف

، وجزر مارشال، وباالو، وبابوا غينيا الجديدة، وساموا، وتيمور  ي
يبا�ت يعات متعلقة بالعنف االأ�ي: فيجي، وك�ي ي مجال الزواج وذلك بسنَّ ت�ش

�ف
، وتونغا، وفانواتو.  ي

ليش�ت

ق االأوسط وشمال أفريقيا تطبيق 19 إصلحا كان مجال التغي�ي المركزي فيها هو الزواج. فقد سنَّت أربعة اقتصادات —  وشهدت منطقة ال�ش
. وأجرى العراق أك�ش التعديلت  ف تتعلق بالعنف االأ�ي رصدها هذا المؤ�ش الجزائر والبحرين ولبنان والمملكة العربية السعودية — قوان�ي

ي اقتصادات ما بعد ال�اع.  
ي المنطقة، مما يعكس نمطا للإصلح �ف

ي النوع االجتماعي �ف
نحو تحقيق المساواة �ف

لت أيضا أعىل نسبة مئوية للقتصادات المطبقة الإصلحات بلغت %88  وشهدت منطقة جنوب آسيا أقل عدد للإصلحات وهو 18، لكنها سجَّ
ي أماكن العمل: 

ف بشأن التحرش الجنسي �ف ي مجال البدء بعمل بسنَّ قوان�ي
ي جنوب آسيا إصلحات �ف

)الشكل 10(. فقد أجرت ستة اقتصادات �ف
أفغانستان وبنغلديش والهند وملديف ونيبال وباكستان.
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ي منطقة أوروبا وآسيا 
ي أعىل نسبة مئوية للقتصادات المطبقة الإصلحات بلغت 84%، وقام 76% من االقتصادات �ف

ق آسيا والمحيط الهادئ ثا�ف لت �ش وسجَّ
ي الميدان االقتصادي، و66% من 

ي منظمة التعاون والتنمية �ف
الوسطى بإجراء إصلحات. كما وقام بذلك 75% من االقتصادات مرتفعة الدخل االأعضاء �ف

ق االأوسط وشمال أفريقيا، و52% من االقتصادات  ي منطقة ال�ش
ا، قام باالإصلح 68% من االقتصادات �ف ي منطقة أفريقيا جنوب الصحراء. وأخ�ي

االقتصادات �ف
. ي ي أمريكا اللتينية والبحر الكاري�ب

�ف

ي 
ة االإصلح، والفجوة المتبقية. فعىل سبيل المثال، �ف ويوضح النظر إل نقاط البيانات لكل منطقة، سواء أُجريت فيها إصلحات أم ال، خط االأساس، ووت�ي

ي عام 2008 
ي النوع االجتماعي �ف

ي الميدان االقتصادي، كان خط االأساس للمساواة القانونية �ف
ي منظمة التعاون والتنمية �ف

االقتصادات مرتفعة الدخل االأعضاء �ف
ي أجريت فيها االإصلحات )الشكل 11(. 

قريبا من 90%، لكنه تم سد ثلث الفجوة المتبقية تقريبا عىل مدار السنوات الع�ش الماضية بفضل نقاط البيانات ال�ت

لت جنوب آسيا أعىل نسبة مئوية لالقتصادات المطبقة لإصالحات   الشكل 10  سجَّ

المصدر: قاعدة بيانات تقرير المرأة وأنشطة االأعمال والقانون.
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ي الميدان القتصادي أقل فجوة 
ي منظمة التعاون والتنمية �ف

 الشكل 11   شهدت القتصادات مرتفعة الدخل �ف
ي كانت موجودة من قبل

ي النوع الجتماعي، وسدت ثلث الفجوة ال�ت
قانونية �ف

المصدر: قاعدة بيانات تقرير المرأة وأنشطة االأعمال والقانون..
ي الميدان االقتصادي 

ي منظمة التعاون والتنمية �ف
ي االقتصادات مرتفعة الدخل �ف

ي أفريقيا جنوب الصحراء هو 1645، و�ف
يجابية �ف ملحظة: الحد االأقص الممكن لعدد نقاط البيانات االإ

ي جنوب آسيا 280.  
ق االأوسط وشمال أفريقيا 665، و�ف ي ال�ش

ق آسيا والمحيط الهادئ هو 875، و�ف ي أوروبا وآسيا الوسطى و�ش
ي 1085، و�ف ي أمريكا اللتينية والبحر الكاري�ب

1120، و�ف

نسبة النقاط المئوية
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الإصالحات حسب المؤ�ش

ات الثمانية. والأغراض الحساب، تم احتساب إصلح واحد حيثما  ي كل من المؤ�ش
م االأقسام التالية عرضا عاما للإصلحات الرئيسية �ف تُقدِّ

ي مؤ�ش الحصول عىل أجر، ألغت كولومبيا 
ي عدة من نقاط البيانات داخل مؤ�ش واحد. عىل سبيل المثال، �ف

أجرت االقتصادات تعديلت �ف

ي وظائف تعت�ب خطرة أو شاقة أو غ�ي ملئمة أخلقيا. وتُحَتسب هذه االإجراءات 
ي قطاع التعدين وعىل عمل النساء �ف

القيود عىل عمل النساء �ف

ي مؤ�ش الحصول عىل أجر.
إصلحا واحدا لكولومبيا �ف

حرية التنقل

ي ذلك ما إذا كان بمقدور المرأة أن تقرر بصورة مستقلة أين تذهب وتسافر وتسكن. 
يقيس مؤ�ش حرية التنقل القيود عىل حرية الحركة، بما �ف

ات الثمانية، إذ إنه سّجل تسعة  ف كل المؤ�ش ي أقل عدد من االإصلحات ب�ي
ة ثا�ف شهد مؤ�ش حرية التنقل عىل مدار السنوات الع�ش االأخ�ي

إصلحات فقط.  

ي صحبة زوجها أو أن تحصل عىل إذن مكتوب منه الستخراج جواز سفر. ولم تعد كوت 
وجة �ف ف ط أن تكون المرأة الم�ت وألغت أفغانستان �ش

ي بلد تك�ش فيه الزيجات 
وجات شهادة الزواج عند طلب الحصول عىل جواز سفر، وهي خطوة مرهقة �ف ف ط أن تقدم النساء الم�ت ديفوار تش�ت

ف من العمر ولي أمرها عند طلبها الحصول  ط أن يصحب المرأة دون االأربع�ي ي العراق �ش
غ�ي الموثقة رسميا. وألغى قانون جواز السفر الجديد �ف

طا لحصول المرأة  لت الكويت قانون جوازات السفر، فلم تعد موافقة الزوج �ش ا، بعد قراٍر من المحكمة الدستورية، عدَّ عىل جواز سفر. وأخ�ي

وجة عىل جواز سفر مستقل.   ف الم�ت

للمرأة  تسمح  االأ�ة  ف  لقوان�ي تعديلت  وتوغو جميعا  ورواندا  ونيكاراغوا  ديفوار وهندوراس  الديمقراطية وكوت  الكونغو  وأجرت جمهورية 

باختيار مكان سكنها مثلما يفعل الرجل. وقبل ذلك كان الزوج هو الذي يختار مسكن االأ�ة وعىل الزوجة أن تعيش فيه. وقد نتج العديد من 

ام  ف ي االقتصاد، التابع لمؤسسة التصدي لتحديات االألفية، ذلك المؤ�ش الذي يقيس مدى ال�ت
هذه االإصلحات عن مؤ�ش النوع االجتماعي �ف

يحة الدنيا من االقتصادات متوسطة الدخل استنادا  ي االقتصادات منخفضة الدخل وال�ش
ي النوع االجتماعي �ف

الحكومات بتعزيز المساواة �ف

إل بيانات تقرير المرأة وأنشطة االأعمال والقانون.

البدء بعمل 

ي تؤثر عىل قرارات النساء بدخول سوق العمل. وشهد هذا المؤ�ش أك�ب عدد من االإصلحات 
ف ال�ت يتناول مؤ�ش البدء بعمل تحليل القوان�ي

عىل مدار السنوات الع�ش الماضية )الشكل 12(. وأجرت أربعة اقتصادات — بوليفيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار وتوغو 

اط الحصول عىل إذن.  ف النساء من الحصول عىل وظيفة أو مزاولة نشاط تجاري أو مهنة دون اش�ت — إصلحات لتمك�ي

ي أماكن العمل )الشكل 13(. من بينها خمسة اقتصادات — 
ف تتعلق بالتحرش الجنسي لحماية النساء �ف سنَّ 35 اقتصادا ع�ب كل المناطق قوان�ي

ف لمواجهة التحرش الجنسي لكنها لم تنص عىل عقوبات جنائية أو وسائل  يا ومولودوفا — سنت قوان�ي ف ف وبنغلديش وجورجيا ومال�ي االأرجنت�ي

 ، ي النوع االجتماعي لعام 2010 التحرش الجنسي
. ففي جورجيا مثل يُعرِّف قانون المساواة �ف ف ي حال انتهاك هذه القوان�ي

انتصاف مدنية �ف

. ي
ي للمطالبة بتعويض مد�ف

، كما ال تستطيع الضحية مقاضاة الجا�ف وينص عىل أنه محظور، ولكنه ال يتضمن عقوبة جنائية للتحرش الجنسي

ي التوظيف عىل أساس النوع االجتماعي. 
ف �ف ف تفرض عدم التمي�ي علوة عىل ذلك، سنَّت تسعة اقتصادات قوان�ي
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الحصول عىل أجر

، سنَّ  ي هذا المؤ�ش
ي االأجور عىل أساس النوع االجتماعي و�ف

ي تتناول التفرقة المهنية والفجوة �ف
ف ال�ت يقيس مؤ�ش الحصول عىل أجر القوان�ي

يا وليبيا وموريشيوس والجبل االأسود )مونتينيجرو( ورصبيا وجنوب  13 اقتصادا — ألبانيا وبلجيكا وبوليفيا وجزر القمر وغينيا االستوائية ولي�ب

ي االأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية.
ف تفرض المساواة �ف أفريقيا وفييتنام وزامبيا — قوان�ي

ي قطاعات معينة من 
النساء عن العمل �ف المرأة، والحد بذلك من احتمال استبعاد  القيود عىل عمل  زالة  وأجرى 22 اقتصادا إصلحات الإ

ي أزالت جميع القيود عىل عمل المرأة.  
ف ال�ت ف وبولندا وتايوان الص�ي ي والفلب�ي

يبا�ت االقتصاد. ومن هذه االقتصادات بلغاريا وكرواتيا وك�ي

ي مجال البدء بعمل
 الشكل 12  حدثت أك�ش الإصالحات �ف

المصدر: قاعدة بيانات تقرير المرأة وأنشطة االأعمال والقانون.
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علوة عىل ذلك، أزالت البحرين وبروناي دار السلم وغينيا وجامايكا وليبيا ومولدوفا وساموا وطاجيكستان القيود عىل عمل المرأة ليل.  

ي قطاع 
نة. وأزالت كولومبيا والجمهورية التشيكية القيود عىل عمل المرأة �ف ي قطاعات ُمعيَّ

وألغت خمسة اقتصادات القيود عىل عمل المرأة �ف
نشاءات والمصانع والتعدين. وألغت منغوليا القيود عىل  ي قطاع االإ

التعدين. ورفعت جمهورية الكونغو الديمقراطية القيود عىل عمل المرأة �ف
ي مجال 

ا، أزالت سلوفينيا القيود عىل عمل المرأة �ف نشاءات، والطاقة، والمصانع، والتعدين، والنقل، والمياه. وأخ�ي ي قطاعات االإ
عمل المرأة �ف

ي هذه القطاعات العديد من هذه االإصلحات. 
ز تطور استخدام التكنولوجيا �ف نشاءات. وقد حفَّ االإ

ي وظائف تعت�ب خطرة أو شاقة أو غ�ي 
وألغت البوسنة والهرسك وكولومبيا وغينيا وهنغاريا وساموا وفييتنام أيضا القيود عىل عمل المرأة �ف

مناسبة أخلقيا.  

ات السلبية عىل  نشاءات والطاقة والنقل والمياه. إال أن هذه التغي�ي ي مجاالت الزراعة واالإ
غ�ي أن فييتنام فرضت قيودا عىل عمل المرأة �ف

ى إل زيادة صافية  ي النوع االجتماعي وهو ما أدَّ
ات إيجابية أخرى سعت إل تحقيق المساواة �ف ي النوع االجتماعي توازنت مع تغي�ي

المساواة �ف
 . ي درجة تقييم فييتنام عىل مستوى المؤ�ش

�ف

الزواج

ف تتعلق بالعنف  ي مؤ�ش الزواج من خلل سن قوان�ي
يقيس مؤ�ش الزواج القيود القانونية المتصلة بالزواج. وتم أك�ب عدد من االإصلحات �ف

ف عىل العنف ضد المرأة بعد برنامج عمل  ك�ي ف )الجدول 3(. وكان تشديد ال�ت ي جميع المناطق مثل هذه القوان�ي
االأ�ي. وأصدر 47 اقتصادا �ف

 . ي ذلك خلل العقد االأخ�ي
ز هذه الزيادة بما �ف ف الذي حفَّ بيج�ي

ي الزواج مرة أخرى. ومنحت مالطا وتيمور 
ي الوقت نفسه، منحت بوليفيا وإكوادور ومالطا ونيكارغوا جميعا النساء حقوق مساوية للرجال �ف

و�ف
ي الطلق.  

ي النساء حقوقا مساوية للرجال �ف
ليش�ت

ي الذي يلزم الزوجات بطاعة أزواجهن. وسمحت كوت ديفوار وهندوراس ونيكاراغوا 
وألغت  جمهورية الكونغو الديمقراطية المقتصف القانو�ف

ورواندا وتوغو للمرأة بأن تكون ربة االأ�ة. 

ف تتعلق بالعنف الأ�ي  الجدول 3  سنَّ سبعة وأربعون اقتصادا قوان�ي

يعات تتعلق بالعنف الأ�يالمنطقة ي سنت ت�ش
القتصادات ال�ت

ق آسيا والمحيط الهادئ ي وتونغا وفانواتو. �ش
ي وجزر مارشال وباالو وبابوا غينيا الجديدة وساموا وتيمور ليش�ت

يبا�ت فيجي وك�ي

أذربيجان وبيلروس وهنغاريا وكازاخستان والتفيا وليتوانيا والجبل االأسود ومقدونيا الشمالية وطاجيكستان وأوكرانيا.أوروبا وآسيا الوسطى

أمريكا الالتينية والبحر 
ي الكاري�ب

سورينام

ق الأوسط وشمال  ال�ش
أفريقيا

الجزائر والبحرين ولبنان والمملكة العربية السعودية

القتصادات مرتفعة 
ي منظمة التعاون 

الدخل �ف
ي الميدان 

والتنمية �ف
القتصادي

بلجيكا والدانمرك وفرنسا وآيسلندا وهولندا

بنغلديش وبوتان وملديف ونيبال وباكستانجنوب آسيا

دي وجزر القمر وغامبيا وغينيا بيساو وكينيا وملديف وموزامبيق ورواندا وساو تومي أفريقيا جنوب الصحراء  ف وبوروندي وكابو ف�ي أنغوال وب�ف
ي وأوغندا وزامبيا. وبرنسي�ب

المصدر: قاعدة بيانات تقرير المرأة وأنشطة االأعمال والقانون.
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إنجاب الأطفال 

ة الع�ش سنوات.  ي عمل المرأة بعد الحمل. وشهد هذا المؤ�ش 57 إصلحا خلل ف�ت
ي تؤثر �ف

ف ال�ت يدرس مؤ�ش إنجاب االأطفال القوان�ي

ي نصت عليها منظمة العمل 
فقد رفع 16 اقتصادا من مدة عطلة الوضع )االأمومة( مدفوعة االأجر لتصل إل عتبة االأربعة ع�ش أسبوعا ال�ت
الدولية. وإضافة إل ذلك، سنَّ 33 اقتصادا ع�ب جميع المناطق نظام عطلة االأبوة مدفوعة االأجر )الجدول 4(

تغال وسنغافورة والمملكة المتحدة  اليا وتشيىلي وفرنسا والجبل االأسود )مونتينيجرو( ونيوزيلندا، وبولندا وال�ب ي الوقت نفسه قامت أس�ت
و�ف

ا، حظرت جورجيا وموريشيوس  جميعا بسنَّ  نظام العطلة الوالدية مدفوعة االأجر، وهي عطلة متاحة الأي من االأبوين لرعاية االأطفال. وأخ�ي
والمكسيك وساموا فصل النساء الحوامل من العمل. 

إدارة الأعمال 

، أجرت جمهورية  ي تقوض قدرة النساء عىل بدء أعمالهن الخاصة وإدارتها. وعىل مستوى هذا المؤ�ش
يُحلِّل مؤ�ش إدارة االأعمال القيود ال�ت

ف النساء من تسجيل منشآت االأعمال، وفتح حسابات م�فية، وتوقيع العقود مثلما يفعل الرجال.  الكونغو الديمقراطية إصلحا لتمك�ي

ي الحصول عىل االئتمان، مثلما فعل 23 
ي المعاملة عىل أساس النوع االجتماعي �ف

ف �ف التمي�ي وحظرت جمهورية الكونغو الديمقراطية أيضا 
ق االأوسط وشمال أفريقيا.  اقتصادا آخر ع�ب جميع المناطق ماعدا ال�ش

يعات  ي الحصول عىل االئتمان من خلل مجموعة متنوعة من الت�ش
ف عىل أساس النوع االجتماعي �ف ي تحظر التمي�ي

ويتم تنفيذ االإصلحات ال�ت
المثال، سنَّت  ف االئتمان وحماية المستهلك. فعىل سبيل  النوع االجتماعي إل قوان�ي ف والمساواة عىل أساس  التمي�ي ف عدم  اوح من قوان�ي ت�ت
ي إمكانية 

ي النوع االجتماعي �ف
ي عام 2016، وهو يلزم المؤسسات المالية بضمان المساواة �ف

ي النوع االجتماعي �ف
ملديف قانون المساواة �ف

الحصول عىل الخدمات والتسهيلت المالية. 

 الجدول 4   سنَّ ثالثة وثالثون اقتصادا ع�ب جميع المناطق نظام عطلة الأبوة 

ي طبَّقت عطلة الأبوة مدفوعة الأجرالمنطقة
القتصادات ال�ت

ق آسيا والمحيط الهادئ ف وجمهورية الو الشعبية الديمقراطية وميانمار وساموا وسنغافورة �ش دارية الخاصة، الص�ي منطقة هونغ كونغ االإ
ي وفييتنام.

وتيمور ليش�ت

ألبانيا وبلغاريا وكوسوفو ومولدوفا ومقدونيا الشمالية وتركياأوروبا وآسيا الوسطى

أمريكا الالتينية والبحر 
ي الكاري�ب

و بوليفيا والسلفادور والمكسيك ونيكاراغوا وبنما وب�ي

ق الأوسط وشمال  ال�ش
أفريقيا

سلمية جمهورية إيران االإ

ي 
اقتصادات مرتفعة الدخل �ف
ي 

منظمة التعاون والتنمية �ف
الميدان القتصادي

اليا وآيرلندا وإيطاليا والجمهورية الكورية ولكسمبورغ وهولندا وبولندا أس�ت

بوتان وملديفجنوب آسيا

غينيا االستوائية وغامبيا وموريشيوس وسيشلأفريقيا جنوب الصحراء

المصدر: قاعدة بيانات تقرير المرأة وأنشطة االأعمال والقانون.
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ي الممتلكات 
الترصف �ف

اث. سّجل المؤ�ش أربعة إصلحات، أقل عدد من  ف الملكية والم�ي ي قوان�ي
ي النوع االجتماعي �ف

ي الممتلكات الفروق �ف
يفحص مؤ�ش الت�ف �ف

اث  الم�ي الرجال. وأجرت مالي إصلحا لقانون  النساء حقوق ملكية مساوية لحقوق  الثمانية. منحت إكوادور  ات  ف كل المؤ�ش االإصلحات ب�ي
ي 

ناث من الزوج أو الزوجة المتوفاة. وأجرت تيمور ليش�ت رث من آبائهم وكذا االأزواج من الذكور واالإ ي االإ
لمنح االأبناء والبنات حقوقا متساوية �ف

ا، منحت  . وأخ�ي ف ي ممتلكات الزوج�ي
إصلحا يمنح النساء حقوق ملكية مساوية لحقوق الرجال، ويضمن أال يكون الزوج المت�ف الوحيد �ف

اث. ي الم�ي
توغو النساء حقوق ملكية مساوية لحقوق الرجال، واالأبناء والبنات حقوقا متساوية �ف

ة االإصلح، والفجوة المتبقية.  ف خط االأساس، ووت�ي
َّ ، سواء أُجريت فيها إصلحات أو لم تجر، يتب�ي ي كل مؤ�ش

وبالنظر إل نقاط البيانات �ف
ي الممتلكات، مازال نحو 17% من نقاط البيانات يحتاج إل إصلح، وقرابة 1% من نقاط البيانات تم 

ي مؤ�ش الت�ف �ف
عىل سبيل المثال، �ف

ي هذا المؤ�ش بطيئة للغاية، ومازال هناك بعض العمل الذي 
ة االإصلح �ف ة الع�ش سنوات. وهذا دليل عىل أن وت�ي إصلحها عىل مدار ف�ت

ف القيام به )الشكل 14(.  يتع�ي

الحصول عىل معاش تقاعدي

ي تؤثر عىل حجم المعاش التقاعدي للمرأة. وعىل مدار السنوات الع�ش الماضية، أجرى 
ف ال�ت يُقيِّم مؤ�ش الحصول عىل معاش تقاعدي القوان�ي

ي يحق فيها للرجال والنساء التقاعد والحصول عىل مزايا معاشات التقاعد كاملًة أو 
ي االأعمار ال�ت

22 اقتصادا إصلحات تكفل تطبيق المساواة �ف
تعمل تدريجيا لتحقيق هذه المساواة. فضل عن ذلك، أجرت ثمانية اقتصادات إصلحات تكفل تطبيق المساواة أو تعمل تدريجيا لتحقيق 
ي يمكن فيها للرجال والنساء التقاعد بمزايا معاشات تقاعد جزئية: ألبانيا، والبوسنة والهرسك، وإستونيا، وإثيوبيا، 

ي االأعمار ال�ت
هذه المساواة �ف

لزامية متساوية للرجال والنساء. وكان الكث�ي  ي أيضا أعمار التقاعد االإ واليونان، ومدغشقر، وسلوفينيا، وأوكرانيا. جعلت ساو تومي وبرنسي�ب
ي النوع االجتماعي نتاج جهد من أجل تعزيز االستدامة المالية. 

ي تحقيق المساواة �ف
ي تفيد �ف

من االإصلحات المتعلقة بمعاشات التقاعد وال�ت

ة لالإصالح  ي الممتلكات أبطأ وت�ي
 الشكل 14  شهد مؤ�ش الترصف �ف

 المصدر: قاعدة بيانات تقرير المرأة وأنشطة االأعمال والقانون.
ات حرية التنقل والبدء بعمل والحصول  ي مؤ�ش

ا �ف ي الممتلكات هو 935، أمَّ
ات الزواج، وإنجاب االأطفال، والت�ف �ف ي مؤ�ش

ملحظة: الحد االأقص الممكن لعدد االإجابات بنعم �ف
عىل أجر وإدارة االأعمال والحصول عىل معاش تقاعدي فهو 748.

Total number of reforms between 2009 and 2018

%86.5 %81.5
%71.9 %70.5 %64.7

%24.3

%11

%58

%36.1

%5.9

%45.1

%47.9

%7

%3.1

%26.5

%6.7

%21.4

%79.3

%4
%16.7

%1

%17.5
%1.6
%11.9

حرية التنقل �
الت�ف ��

الممتلكات
إدارة ا��عمال الزواج الحصول ع�

معاش تقاعدي
البدء بعمل الحصول ع� أجر إنجاب ا��طفال

نسبة النقاط المئوية

�  تقرير المرأة وأنشطة ا��عمال والقانون 2009 (خط ا��ساس)
يجابية �� � تقريري المرأةنسبة نقاط البيانات ا�©

� شهدت إص¬حا ��
نسبة النقاط المئوية ال±²

� عامي 2009 و 2018 �µوأنشطة ا��عمال والقانون ب � لم تشهد إص¬حا
نسبة نقاط البيانات ال±²
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ات االنقطاع عن العمل  ا، طبقت بوليفيا واالأردن وملوي ومقدونيا الشمالية إصلحات تكفل احتساب مزايا معاشات التقاعد عن ف�ت وأخ�ي

بسبب رعاية الطفل.

كيف تحدث الإصالحات

النسائية  المجموعات  قبل  المرافعة من  االجتماعي. وقد شكلت  النوع  ي 
�ف المساواة  تحقيق  تساعد عىل  ي 

ال�ت للإصلحات  نة  ُمعيَّ زات  ُمحفِّ ثمة 

المحفزات  الثنائية والدولية. وهذه  المنظمات  الدعم من  المحفزات إضافة إل  العام أحد هذه  الرأي  تث�ي اهتمام  نة بدعاوى قضائية  المق�ت

ي غالبا ما يكون فيها المحرك لمحفزات االإصلحات هو االأطراف الداخلية 
ي مجاالت أخرى مثل بيئة االأعمال ال�ت

مماثلة جدا لمحفزات االإصلحات �ف

أو المنظمات الدولية.

ي بوتسوانا إل جانب دعوى المصلحة العامة قد ساندت طعنا دستوريا بالغ 
فعىل سبيل المثال، كانت الحملة من قبل المجموعات النسائية �ف

ازيل، ألهمت المرافعة  ي ال�ب
ي النوع االجتماعي.4 و�ف

ف �ف ي تنطوي عىل تمي�ي
ف الجنسية ال�ت ى إل إلغاء قوان�ي ي داو أدَّ

االأهمية فيما يعرف بقضية يوني�ت

ف بسن قانون يتناول العنف االأ�ي تكريما لها.  ع�ي من قبل مجموعات نسائية لمساندة إحدى ضحايا العنف االأ�ي، هي ماريا دا بينا، الم�ش
ي العالم.5

ف مكافحة العنف ضد المرأة شموال �ف وهو يعت�ب االآن من أك�ش قوان�ي

ي أقامت فيها مجموعات نسائية 
ي المحكمة العليا لفيشاكا ضد والية راجستان ال�ت

ي الهند، من خلل قضية �ف
وهكذا تبيَّنت أهمية المرافعة �ف

ي عرَّفت 
ت القضية إل وْضع مبادئ فيشاكا ال�ت ي أماكن العمل بموجب الدستور الهندي. وأدَّ

النساء �ف دعوى مصلحة عامة لتطبيق حقوق 
ي أماكن العمل ونصت عىل إجراءات لمعالجته.6

التحرش الجنسي �ف

ي جهود منظمات ثنائية مثل مؤسسة تحديات االألفية. ففي ليسوتو، عملت مؤسسة تحديات االألفية االأمريكية مع 
ز آخر �ف وقد يتمثَّل ُمحفِّ

ي اتخاذ قراراتهن االقتصادية بأنفسهن. وقبل ذلك، 
وجات الحق �ف ف ف الذي منح النساء الم�ت وج�ي ف الحكومة الإصدار قانون االأهلية القانونية للم�ت

وع  وجات وضعا مماثل لوضع االأطفال، فيمنعهن من اتخاذ قرارات اقتصادية مثل بدء م�ش ف كان مفهوم الوالية الزوجية يمنح النساء الم�ت

ي جمهورية م� العربية ساندت الوكالة االأمريكية للتنمية الدولية جهود التنسيق 
تجاري أو الحصول عىل قرض.7 وعلوًة عىل ذلك، فإنه �ف

ي من أجل توصيف التحرش الجنسي بأنه جريمة.8
ي والحكومة لتعديل القانون الجنا�أ

ف المجتمع المد�ف ب�ي

ي 
ي كازاخستان وذلك �ف

يع يحظر عمل النساء كسائقات للحافلت �ف وع للنقل إصلح ت�ش ي إطار م�ش
نشاء والتعم�ي �ف ي للإ وساند البنك االأورو�ب

وط  . وقبل ذلك، لم يكن باستطاعة النساء الحصول عىل ترخيص قيادة حافلة الأنه من ال�ش ي
ي ألما�ت

اكة مع الحكومة وهيئة النقل العام �ف �ش

ي قيادتها، ولكن لم يكن يسمح القانون للنساء بقيادة مركبات النقل الثقيل، ولذلك 
ة عام �ف حيازُة رخصة قيادة مركبات النقل الثقيل مع خ�ب

النوع االجتماعي عىل مدار  ي 
القانونية �ف ي تضييق الفجوة 

قة مثل هذه �ف ُمنسَّ لم يكن باستطاعتهن قيادة الحافلت أيضا.9 وأسهمت جهود 

السنوات الع�ش الماضية.

ماذا بعد؟

ي أفريقيا جنوب الصحراء حيث تسارعت خطى االإصلح، لكن التزال هناك 
، السيما �ف ن عىل مدار العقد االأخ�ي ق الكث�ي من التحسُّ لقد تحقَّ

ي النوع االجتماعي تزداد 
ق االأوسط وشمال أفريقيا تس�ي ببطء شديد ح�ت أن الفجوة القانونية �ف ي منطقة ال�ش

ة االإصلح �ف فجوات. إال أن وت�ي

ي مناطق أخرى. 
ة االإصلح �ف بينما تتسارع وت�ي
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ي الشغل وريادة 
ي خيارات النساء �ف

ي عىل أساس النوع االجتماعي �ف
ف القانو�ف وتلقي هذه الدراسة نظرة متفحصة جديدة عىل كيفية تأث�ي التمي�ي

ي سوق العمل. وتُسلِّط السلسلة الزمنية عىل مدار ع�ش سنوات الضوء عىل 
ي نواتج اقتصادية مثل مشاركة النساء �ف

االأعمال، وكيف يٌؤثِّر هذا �ف
ة انحسارها، ومكان تواجد أنماط إقليمية للإصلح .   ي النوع االجتماعي، ووت�ي

حجم الفجوة القانونية �ف

وبوضع خارطة طريق للتقدم المحرز بمرور الوقت وتحديد المجاالت المحتملة للإصلح، تحتفل هذه الدراسة بالتقدم الُمحَرز وتشدد 
ف تفاوت  ي التفاعل ب�ي

ف المزيد من البحث �ف عىل أهمية العمل المتبقي. وللبناء عىل هذا العمل، سيجري توسيع هذه السلسلة الزمنية لتمك�ي
الفرص المتاحة للنساء ودينامكيات سوق العمل.

مالحظات

 ، ف َ مرًة كل عام�ي تمتد دورات بيانات تقرير المرأة وأنشطة االأعمال والقانون من يونيو/حزيران 2007 إل يونيو/حزيران 2017. وكانت البيانات تُن�ش  1
ة من  َ كل من التقارير بعد التاريخ الفاصل للبيانات ببضعة أشهر. وكان التقرير االأول )المرأة وأنشطة االأعمال والقانون 2010( يُغطِّي الف�ت ويُن�ش
ة من مايو/أيار  يونيو/حزيران 2007 إل يونيو/حزيران 2009. وكان أحدث تقرير هو )المرأة وأنشطة االأعمال والقانون 2018( وغطَّت البيانات الف�ت

ي البيانات عن 
ة ع�ش سنوات، سد الفريق أوجه النقص �ف ي تُغطِّي ف�ت

2015 إل يونيو/حزيران 2017. والأغراض إعداد هذه الدراسة التحليلية ال�ت
نشاء سلسلة بيانات الع�ش سنوات. ف وترتيبها سنويا الإ ي دورة العام�ي

قت �ف ي تحقَّ
طريق مراجعة كل االإصلحات ال�ت

فيما يىلي االأسئلة الثلثة الجديدة: “هل يُسمح للمرأة بالحصول عىل حكم بالطلق مثلما يُسمح للرجل؟”؛  2 
ات رعاية الطفل؟”  و “ هل يُسمح للمرأة بالزواج مرة أخرى مثلما يُسمح للرجل؟”؛ و “هل ينص القانون بشكل رصيح عىل اعتمادات تقاعدية لف�ت

ات السبعة االأول علقات ذات داللة إحصائية بواحد أو أك�ش من النواتج التالية ح�ت بعد ضبط لوغرتم نصيب الفرد من إجمالي  تُظِهر الُمؤ�ش  3
ات التنمية العالمية  ي القوى العاملة من قاعدة بيانات مؤ�ش

ي معدل المشاركة �ف
ناث إل الذكور �ف الدخل القومي و تثبيت تأث�ي المنطقة: نسبة االإ

ي العالم للمنتدى االقتصادي العالمي، والنسبة المئوية 
ي النوع االجتماعي �ف

ناث إل الذكور من تقرير الفجوة �ف ، ونسبة أجور االإ للبنك الدولي
ي أفدن 

ناث )فوق 15 عاما( الل�ت ، والنسبة المئوية للإ ي تتول فيها امرأة منصبا إداريا قياديا من مسح منشآت االأعمال للبنك الدولي
كات ال�ت لل�ش

، وهو الحصول عىل معاش  ِّ االأخ�ي . وفيما يتعلق بالُمؤ�ش بامتلك حسابات م�فية من قاعدة بيانات مؤ�ش الشمول المالي العالمي للبنك الدولي
ي أفدن عن ادخار أو تخصيص أي أموال 

ناث )من أعمار فوق 15 عاما( الل�ت ف وجود علقة ذات داللة إحصائية بالنسبة المئوية للإ
َّ تقاعدي، تب�ي

. ي االث�ف ع�ش شهرا الماضية من قاعدة بيانات مؤ�ش الشمول المالي العالمي للبنك الدولي
لمرحلة الشيخوخة �ف

حسن وتنذير 2013.  4

دي سيلفا دي ألويس 2014.  5

ي أماكن العمل )المنع والحظر واالنتصاف(.
ي عام 2013، سنت الهند قانون التحرش الجنسي بالنساء �ف

دي سيلفا دي ألويس 2014. �ف  6

النديسا 2013.  7

https://www.usaid.gov/ ،2017 ي
ين الثا�ف /ت�ش ف المرأة”، الوكالة االأمريكية للتنمية الدولية، 7 نوفم�ب ي النوع االجتماعي وتمك�ي

““المساواة �ف  8
.egypt/gender-equality-and-womens-empowerment

نشاء والتعم�ي 2015. ي للإ البنك االأورو�ب  9
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بيانات القتصاد

50750202075402538.13أفغانستان

100100100100801001005091.25ألبانيا

757550606075402557.50الجزائر

1005050100401001007576.88أنغوال

1005075100075807569.38أنتيغوا وبربودا

ف 100755010060751005076.25االأرجنت�ي

100757580607510010083.13أرمينيا

اليا 1001001001001001001007596.88أس�ت

1001001001008010010010097.50النمسا

1001000100801001005078.75أذربيجان

10010075100207510010083.75جزر البهاما

252525204075405037.50البحرين

1005025602075402549.38بنغلديش

752575100407510010073.75بربادوس

100505010080751007578.75بيلروس

100100100100100100100100100بلجيكا

ف 757550100607510010079.38بل�ي

ف 50100508060758010074.38ب�ف

100100100604050802569.38بوتان

1007550100601001007582.50بوليفيا

10010050100801001007588.13البوسنة والهرسك

752575100075607560.63بوتسوانا

ازيل 1001007510080751002581.88ال�ب

502510040075607553.13بروناي دار السلم

1001001001001001001005093.75بلغاريا

751002560807510010076.88بوركينا فاصو

10010075604075607573.13بوروندي

دي 10010075100401001007586.25كابو ف�ي

1001007580201001002575كمبوديا

ون 5050254080506010056.88الكام�ي

  .wbl.worldbank.org :ي 1 يونيو/حزيران 2017. للطلع عىل بيانات السلسل الزمنية الكاملة، يرجى زيارة الموقع
ملحظة: البيانات الواردة هنا تعكس المؤ�ش �ف
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 البدء 
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الحصول 
عىل أجر
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الحصول عىل 
معاش تقاعدي

ي 
الت�ف �ف

الممتلكات
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1001001001008010010010097.50كندا

75752580407510010071.25جمهورية افريقيا الوسطى

7575504080506010066.25تشاد

10075756010075607577.50شيىلي

ف 100100258080751005076.25الص�ي

1001007510080751005085كولومبيا

7575100404075402558.75جزر القمر

جمهورية الكونغو 
100100504060100605070الديمقراطية

502525402075607546.25جمهورية الكونغو

10010025100407510010080كوستاريكا

100100506080756010078.13كوت ديفوار

100100100100801001007594.38كرواتيا

ص 75100751006010010010088.75ق�ب

100100751008010010010094.38الجمهورية التشيكية

100100100100100100100100100الدانمرك

ي
1005075060100405059.38جيبو�ت

7525501000751007562.50دومينيكا

10010075100601001007588.75الجمهورية الدومينيكية

100100100100407510010089.38إكوادور

5010025202075407550.63م�

1001007580801001007588.75السلفادور

7550100606050607566.25غينيا االستوائية

يا 100100758020751002571.88إري�ت

1001001008010010010010097.50إستونيا

ي
1005050802075607563.75إسواتي�ف

100100258020751007571.88إثيوبيا

751005010020751007574.38فيجي

1001001001008010010010097.50فنلندا

100100100100100100100100100فرنسا

5075502060506010058.13غابون
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10050751006075607574.38غامبيا

100757510060751005079.38جورجيا

100100751006010010010091.88ألمانيا

100100501002075807575غانا

1001001001008010010010097.50اليونان

75501001002075807571.88غرينادا

10025508060751007570.63غواتيماال

75757520401006010068.13غينيا

75250602025602536.25غينيا-بيساو

75100100804010010010086.88غيانا

ي
505075402075807558.13هاي�ت

1001005080201001005075هندوراس

منطقة هونغ كونغ 
دارية الخاصة الصينية االإ

10010075100401001007586.25

100757510010010010010093.75هنغاريا

1001001001001001001007596.88أيسلندا

10010001004075807571.25الهند

1005075404075607564.38إندونيسيا

سلمية 005006075402531.25جمهورية إيران االإ

251002502075405041.88العراق

1001001001008010010010097.50آيرلندا

100100756060751007580.63إ�ائيل

100100100801001001007594.38إيطاليا

100255010020751007568.13جامايكا

100505080807510010079.38اليابان

25025202075407535االأردن

100502510080751007575.63كازاخستان

1001001001004075807583.75كينيا

ي
يبا�ت 100501001002075607572.50ك�ي

10010025100807510010085كوريا

100100100100601001007591.88كوسوفو
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500040075407535الكويت

ف غ�ي 10010025100401001005076.88جمهورية ق�ي

جمهورية الو 
10010075100801001005088.13الديمقراطية الشعبية

100100100100100100100100100التفيا

1005050602075407558.75لبنان

1007575802075807572.50ليسوتو

يا 10050100804075807575لي�ب

10050100204075402556.25ليبيا

1001001001001001001005093.75ليتوانيا

100100100100100100100100100لكسمبورغ

751002560407510010071.88مدغشقر

75100100100207510010083.75ملوي

يا ف 50505040075607550مال�ي

100100756040100407573.75ملديف

5025252060758010054.38مالي

100100100100601001007591.88مالطة

1002575100075207558.75جزر مارشال

100252504075205041.88موريتانيا

100100100100601001007591.88موريشيوس

1001007580601001007586.25المكسيك

يا االتحادية ف 100257580075607561.25واليات ميكرون�ي

10075251001001001007584.38مولدوفا

1001007580601001005083.13منغوليا

1001002510080751007581.88الجبل االأسود

100100504080100407573.13المغرب

100100508060751005076.88موزامبيق

752550606075802556.25ميانمار

10010010010040751007586.25ناميبيا

100755060075402553.13نيبال

100100100100801001007594.38هولندا
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10010075100801001007591.25نيوزيلندا

10010075100401001007586.25نيكاراغوا

757550206050207553.13النيجر

يا 7575501002075807568.75نيج�ي

جمهورية مقدونيا 
اليوغوسلفية السابقة

10010050100801001007588.13

ويج 100100100100807510010094.38ال�ف

2510025202075405044.38ُعمان

75750602050405046.25باكستان

1002575100075207558.75باالو

100100508080751005079.38بنما

7550251002075807562.50بابوا غينيا الجديدة

100100100100801001007594.38باراغواي

و 100100100808010010010095ب�ي

ف 751001006060100807581.25الفلب�ي

100100751001001001007593.75بولندا

تغال 1001001008010010010010097.50ال�ب

1001007580201001007581.25بورتو ريكو )الواليات المتحدة(

2505020075405032.50قطر

1001001001001001001002590.63رومانيا

10050258080751007573.13االتحاد الروسي

1001007510020751007580.63رواندا

75507510040751007573.75ساموا

100507560607510010077.50سان مارينو

ي 1001000100407510010076.88ساو تومي وبرنسي�ب

0250202075402525.63السعودية

7575256060754010063.75السنغال

1001001001001001001007596.88رصبيا

7550751008075807576.25سيشل

اليون 1002550100075807563.13س�ي

100757510060751007582.50سنغافورة
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100100751008010010010094.38الجمهورية السلوفاكية

100100751001001001005090.63سلوفينيا

752525800751007556.88جزر سليمان

100100100100801001002588.13جنوب أفريقيا

100250802075402545.63جنوب السودان

1001001001008010010010097.50إسبانيا

10075251002075805065.63�ي النكا

10025501004075807568.13سانت كيتس ونيفس

100100100100407510010089.38سانت لوسيا

سانت فنسنت وجزر 
752550100207510010068.13غرينادين

000020754010029.38السودان

10025751000501007565.63سورينام

100100100100100100100100100السويد

10010010010060751002582.50سوي�ا

25250402075405034.38سوريا

ف 10010010010080751007591.25تايوان، الص�ي

1005050100801001007581.88طاجيكستان

انيا ف 1001001008060756010084.38ت�ف

100100508020751007575تايلند

ي
10075758060751007580تيمور -ليش�ت

1001001006060758010084.38توغو

1002575100075207558.75تونغا

7550751002010010010077.50ترينيداد وتوباغو

10050252060754010058.75تونس

100100508080751005079.38تركيا

75100100804075407573.13أوغندا

1001000100801001005078.75أوكرانيا

مارات العربية المتحدة 25000075607529.38االإ

1001001001008010010010097.50المملكة المتحدة
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10010075100201001007583.75الواليات المتحدة

1001007580807510010088.75أوروغواي

10050508060751005070.63أوزبكستان

10025508020100807566.25فانواتو

10010050100801001002581.88فييتنام

 الضفة الغربية
5025252020756010046.88وقطاع غزة

751001008020100807578.75زامبيا

10010075804010010010086.88زمبابوي
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شكر وتقدير

تولَّ جمع البيانات وتحليلها من أجل تقرير المرأة وأنشطة االأعمال والقانون 2019: عقد من االإصلحات فريق برئاسة سارة 
ات  المؤ�ش وحدة  ي 

�ف االأول  )المديرة  رامالهو  لريتا  العام  اف  �ش االإ تحت  ات(،  المؤ�ش إعداد  وحدة  نامج،  ال�ب )مديرة  إقبال 
التنمية(  اقتصاديات  مجموعة  االأول،  العام  )المدير  ديفاراجان  شانتيانان  م  وقدَّ التنمية(.  اقتصاديات  مجموعة  العالمية، 

. ي
وع بدعم من تازين حسن وتانيا بريميا�ف توجيهات عامة للفريق الذي قام بإعداد الدراسة. وتمت إدارة الم�ش

، ونايدا المودوفار  ي دكس�ت
ف أعضاء فريق البحث االأساسي سعاد عدنان، ومعارج تيولد برهان، وغرام الكستل�ف وكان من ب�ي

ا  ي كورميناليس، ومارينا إيليفانت، وديم�ت
ين باتشون، وجوليا كونستانز برونميلر، وكلوديا لي�ف ريتجويس، ونيشا أريكابودي، وش�ي

، وفيكتوريا خايتينا،  ف كريستينا هيليوتيس، وعاصف إسلم، وكافيل جيانينا جوزيف، وعايدة حمود واطسون، وبول إيميل هوت�ي
، وماري نظام، وألينا سخونتشيك، وإيزابيل سانتاجوستينو ريكافارين، وكاترين  ف ي سيلفا مارت�ف

وغلوريا دانييل روه، وناتاليا مازو�ف
بولينا  المساعدة من  االأساسي  البحث  ي فريق  تافاريس، وجرجانا تسفيتانوفا تسفيتانوفا. وتلقَّ ي سينها، وبوال 

، وأروسش ف شول�ت
ماريبل فلويت.

 . ي مختلف إدارات مجموعة البنك الدولي
ويعرب الفريق عن خالص شكره لما تلقاه من تعقيبات ومراجعات قيِّمة من الزملء �ف

ويود الفريق أن يعرب عن عظيم الشكر والتقدير لما لقيه من تعقيبات ودعم من سيميون دجانكوف. وخضعت الدراسة 
، وآرت كراي الذين قدموا  الستعراض النظراء التالية أسماؤهم: ماركوس غولدشتاين، وكارين غراون، وهاري هولوورد دريمي�ي

أيضا تعقيبات بشأن هيكل وتصميم مؤ�ش تقرير المرأة وأنشطة االأعمال والقانون. 

ف الذي يمكن من  ف الجنس�ي نشاء عىل النحو االأمثل لمؤ�ش المساواة ب�ي شد إعداد المؤ�ش بالمشاورات بشأن التصميم واالإ واس�ت
ف  ف أكاديمي�ي ي التوظف وريادة االأعمال. ووردت تعقيبات بشأن هيكل وتصميم المؤ�ش من باحث�ي

خلله فحص خيارات النساء �ف
انت،  ا، وجايىلي ف�ي ا، وجيسك ديكس�ت ف ات، ومنهم بوريس بران�ي ف االقتصادي للمرأة وإنشاء المؤ�ش التمك�ي ي قضايا 

يعملون �ف
أوجارتيمنديا،  مان�ي  ب�ي وإيناكي  ، وميلوراد كوفاسيفيتش، وجايا كريشناكومار،  ف ، وماال هتون، وستيفن كلس�ي وجيمس فوس�ت
كمادة  استخدمت  الصلة  ذات  والدراسات  للبحوث  مراجعة  وأجرى سانشاري روي  توبالوفا.  بوريسوفا  وبيتيا  رانهيل،  وإيفا 

مرجعية لهذه الدراسة.

ي المستقبل، سُتطَلب التعقيبات واالآراء التقييمية بشأن تصميم وإنشاء المؤ�ش عىل النحو االأمثل من أصحاب مصلحة 
و�ف

ي لتقرير المرأة 
، وحكومات وطنية، ومنظمات دولية وذلك بهدف ن�ش المؤ�ش النها�أ ي

، منهم منظمات المجتمع المد�ف ف إضافي�ي
وأنشطة االأعمال والقانون لعام 2020. 

مت ماريان أمكيه دعم  وقام بتحرير الدراسة كريس كافانو مع تصميم ورسوم جرافيك من مؤسسة كوربوريت فيجانز, وقدَّ
wbl.worldbank. نت  ن�ت االإ االأعمال والقانون عىل شبكة  المرأة وأنشطة  تقرير  بيانات  للدراسة. وتحظى قاعدة  إنفوجرافيك 
ي ناجيسواران، وكماليش سنجونكار، وفينود فاسوديفان 

org بدعم من فارون دويفود، وفنجشينغ هوانغ، وآرون تشاكرافار�ت
ي مود، وأكاش برادام، وجيوفري شوت، وألكسندر ماثيو سمولوود. 

ثوتيكاتو، وأنا كريستينا سانتوس فليكس، وفلورا رضا�أ

اتيجية التواصل الخاصة بتقرير المرأة وأنشطة االأعمال والقانون، وذلك بالتعاون مع مارك  ويتول تشيساكو فوكودا إدارة إس�ت
اتيجية الفعاليات إل دعم من سوشميتا  فيلزنتال، وميكائيل ريفينتار، وكريستوفر وولش، وروها )رايانا( زهانج. وتستند إس�ت

نارسياه بيداتاال.
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ف  ي والموظف�ي
المد�ف المجتمع  ف وممثىلي  ف والقضاة واالأكاديمي�ي المحام�ي سهامات السخية والقّيمة من قرابة 2000 من  ولوال االإ

ف عىل  كاء المحلي�ي ي 187 اقتصادا بأنحاء العالم لما أمكن إنجاز هذا التقرير. وتتاح تفاصيل االتصال الخاصة بال�ش
ف �ف العمومي�ي

وع أسماء  ي للم�ش
و�ف لك�ت ي الموقع االإ

نت wbl.worldbank.org. وترد �ف ن�ت موقع تقرير المرأة وأنشطة االأعمال والقانون عىل االإ
ي التقرير هم 

قليميون المدرجون �ف ي توجيه الشكر لهم كٍل عىل حدة. والمساهمون العالميون واالإ
ف �ف ف الراغب�ي كاء المحلي�ي ال�ش

ي مختلف أنحاء العالم.
ة �ف ي مكاتبها المنت�ش

ي أجرت العديد من االستبيانات �ف
كات ال�ت ال�ش
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االأعمال  وأنشطة  “المرأة  المعنون  الدولي  البنك  مجموعة  تقرير  يتناول 

النساء  فرص  عىل  تؤثر  ي 
ال�ت التنظيمية  واللوائح  ف  القوان�ي بالبحث  والقانون” 

ي 187 اقتصادا.  وهو يهدف إل إثراء مناقشات 
كرائدات أعمال وموظفات �ف

السياسات بشأن كيفية إزالة القيود القانونية المفروضة عىل النساء وتشجيع 

ي االقتصاد.
ف إدماجهن �ف البحوث حول سبل تحس�ي

wbl.worldbank.org

��مجموعة البنك الدو


