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التمهيد 

ال يمكــن ألي اقتصــاد أن يحقــق كامــل ازدهــاره بــدون المشــاركة الكاملــة للنســاء والرجــال. بمــا أن المــرأة 
تشــكل نصــف ســكان العالــم، فهــي تلعــب دوراً مســاوياً فــي تحفيــز النمــو االقتصــادي. 

ــر  ــن التقاري ــلة م ــي سلس ــة ف ــخة الخامس ــون 2018 النس ــال والقان ــطة األعم ــرأة، أنش ــر الم ــكل تقري يش
تصــدر كل ســنتين وتقيــس المعوقــات القانونيــة أمــام مشــاركة المــرأة فــي النشــاط االقتصــادي حــول العالــم. 
منــذ أن أطلــق البنــك الدولــي هــذه الدراســة قبــل عقــد مــن الزمــن، تعــزز فهمنــا لكيفيــة تأثيــر القوانيــن علــى 

قــرارات المــرأة فــي إنشــاء وإدارة األعمــال أو الحصــول علــى فــرص عمــل.

يعتمــد التحليــل علــى بيانــات مجمعــة حديثــا ضمــن ســبعة مؤشــرات: الوصــول إلــى المؤسســات، التصــرف 
ــان،  ــاء االئتم ــم، بن ــى المحاك ــل، الوصــول إل ــز للعم ــم الحواف ــل، تقدي ــى العم ــكات، الحصــول عل بالممتل

وحمايــة المــرأة مــن العنــف. كمــا توســعت الدراســة لتشــمل 189 اقتصــادا حــول العالــم.

تظهــر البيانــات التحديــات التــي تواجــه الكثيــر مــن النســاء أثنــاء بحثهــن عــن فــرص اقتصاديــة، حيــث ال 
زالــت 104 مــن االقتصــادات تمنــع المــرأة مــن العمــل فــي وظائــف معينــة، ببســاطة ألنهــا امــرأة. وفــي 
59 اقتصــادا، ال توجــد قوانيــن تحظــر التحــرش الجنســي فــي مــكان العمــل. وفــي 18 اقتصــاد، يخــول 

القانــون لــألزواج منــع زوجاتهــم مــن العمــل. 

ــي  ــن، و #YoTambien ف ــي الصي ــة #౯犖ฎ ف ــل حرك ســلطت حــركات التواصــل االجتماعــي، مث
أمريــكا الالتينيــة، و#_أنــا كمــان فــي الشــرق األوســط، و# MeToo فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة، 
الضــوء علــى انتشــار التحــرش الجنســي والعنــف فــي مــكان العمــل. إال أنــه فــي الكثيــر مــن األماكــن، ال 
يوجــد لــدى النســاء أي مــالذ قانونــي. كمــا ونســمع كل يــوم عــن قطاعــات تدفــع للنســاء أجــورا أقــل مــن 

الرجــال مقابــل نفــس العمــل. 

مــا هــي اإلجــراءات التــي يمكــن اتخاذهــا للزيــادة مــن الفــرص االقتصاديــة للمــرأة؟ كيــف يمكــن للحكومات 
تحســين مشــاركة النســاء فــي ســوق العمــل؟ تســاعد البيانــات الرقميــة علــى اإلجابــة علــى هذه األســئلة. 

يســاهم تقريــر المــرأة، أنشــطة األعمــال والقانــون فــي تعزيــز المســاواة فــي النــوع االجتماعــي مــن خــالل 
ــى  ــي الحصــول عل ــرأة ف ــي تواجــه الم ــة الت ــات القانوني ــق بالعقب ــا يتعل ــيين فيم ــات للسياس ــر معلوم توفي
فــرص اقتصاديــة. وتحتفــل الدراســة بالتقــدم المحــرز مــع التركيــز علــى الجهــود التــي ال زال ضروريــا 

بذلهــا لضمــان مســاواة الفــرص.

كرستالينا جيورجيفا 
الرئيسة التنفيذية

البنك الدولي 
واشنطن العاصمة
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النتائج الرئيسية 

ــن  ــلة م ــي سلس ــة ف ــخة الخامس ــون 2018 النس ــال والقان ــطة األعم ــرأة، أنش ــر الم ــكل تقري يش
التقاريــر تصــدر كل ســنتين وتقيــس الفــوارق بالنــوع االجتماعــي فــي المعاملــة القانونيــة. ومنــذ 
أن أنطلــق هــذا البحــث، ازداد الوعــي بأهميــة ريــادة وعمــل المــرأة بشــكل كبيــر، كمــا وازداد 

ــا للعالقــة بيــن مســاواة النــوع االجتماعــي القانونيــة والنتائــج االقتصاديــة للمــرأة.  فهمن
ــون(  ــار )بلي ــر من2.7ملي ــه أكث (تواج
ــة  ــودا قانوني ــم قي ــول العال ــاء ح ــن النس م
تمنعهــا مــن التمتــع بنفــس خيــارات العمــل 

ــع بهــا الرجــال. ــي يتمت الت

ومــع أن فهــم وصــول المــرأة إلــى ســوق العمــل وريــادة 
ــات  ــل، إال أن بيان ــن العوام ــد م ــط بالعدي ــال يرتب األعم
هــذا التقريــر توضــح كيــف يمكــن للقوانيــن واألنظمــة أن 

تحــد مــن المشــاركة االقتصاديــة للمــرأة. 

لنأخــذ علــى ســبيل المثــال الفتــاة التــي تطمــح بــأن تكــون 
ربــان ســفينة، وتتفــوق فــي المدرســة علــى أمــل تحقيــق 
حلمهــا. قــد تتمكــن مــن تأميــن فرصــة عمــل، إال أنهــا قــد 
تطــرد ببســاطة مــن عملهــا بســبب نوعهــا االجتماعــي. 
كيــف يؤثــر هــذا علــى طموحهــا، وطمــوح كل فتــاة تأتــي 

بعدهــا؟ 

ســفيتالنا  حالــة  المثــال  ســبيل  علــى  لنأخــذ  واآلن، 
الجامعــة  فــي  المالحــة  درســت  التــي  ميدفيديفــا، 
الروســي.  االتحــاد  فــي  مالحــة  كضابــط  وتخرجــت 
ــم  ــر الدفــة فــي ســفينة، وت تقدمــت ســفيتالنا للعمــل كمدي
اختيارهــا. فــي وقــت الحــق، قيــل لهــا أنهــا ال تســتطيع أن 
تحصــل علــى الوظيفــة بســبب النظــام رقــم 162 والــذي 
يــدرج وظيفــة مديــر الدفــة علــى قائمــة الوظائــف التــي 
يصــل عددهــا إلــى 456 والتــي تعتبــر شــاقة، ضــارة، أو 

ــاء.1 ــبة للنس ــرة بالنس خط

قاضــت ميدفيديفــا الشــركة أمــام المحكمــة بنــاء علــى 
ردت  وقــد  الروســي.  الدســتور  فــي  المســاواة  بنــود 
المحكمــة قضيتهــا ألنهــا وجــدت بــأن الغــرض مــن 
البنــد فــي النظــام هــو حمايــة الصحــة االنجابيــة للمــرأة. 
ــتئنافها  ــة اس ــرار، وردت المحكم ــفيتالنا الق ــتأنفت س اس
أيضــا. كمــا اســتأنفت أمــام محكمــة التمييــز، وردت 
المحكمــة اســتئنافها مــرة أخــرى. بعــد ذلــك، قدمــت 
ــاء  ــدة للقض ــم المتح ــة األم ــام لجن ــا أم ــفتيالنا قضيته س
علــى التمييــز ضــد المــرأة. وقــد تبيـَـن لــدى اللجنــة بأنهــا 

تعرضــت للتمييــز علــى أســاس  جنســها.2

بعــد هــذا القــرار، وبعــد خمــس ســنوات مــن تاريــخ 
الدعــوى األولــى، لجــأت ميدفيديفــا مــرة أخــرى إلــى 
المحكمــة المركزيــة فــي روســيا. فــي أيلول/ســبتمبر مــن 
عــام 2017، وجــدت تلــك المحكمــة بأنهــا تعرضــت 
للتمييــز. إال أن المحكمــة لــم تأمــر الشــركة بتعيينهــا ومــا 
ــة  ــة المالح ــي وظيف ــرأة ف ــل الم ــى عم ــر عل زال الحظ

ــارياً.3 س

ــه، تحــرز اقتصــادات أخــرى تقدمــاً فــي  فــي الوقــت ذات
ــي  ــوع االجتماعــي. ف ــي الن ــة ف ــة المســاواة القانوني قضي
عــام 2016، قضــت المحكمــة الدســتورية فــي كولومبيــا 
بإلغــاء قيــود قانــون العمــل التميزيــة بالنســبة لعمــل 
المــرأة فــي التعديــن وفــي الوظائــف التــي تعتبــر خطــرة 
وشــاقة.4  كمــا ألغــت كل مــن بلغاريــا، وكيريباتــي، 

ــرأة. ــل الم ــى عم ــود عل ــع القي ــدا جمي وبولن

ــذ  ــون من ــال والقان ــرأة، أنشــطة األعم ــر الم ــدف تقري يه
ــراء البحــث والنقاشــات  ــي إث ــى المســاهمة ف ــه إل انطالق
القوانيــن  تأثيــر  حــول  معلومــات  بتوفيــر  السياســية 
والتشــريعات علــى مشــاركة المــرأة فــي االقتصــاد. وقــد 
ــر المــرأة،  ــد ســاهم تقري ــر، فق ــى حــد كبي ــق هــذا إل تحق
أنشــطة األعمــال والقانــون فــي تحقيــق فهــم أفضــل 
ألهميــة قضايــا المســاواة القانونيــة في النــوع االجتماعي، 
بــدءاً مــن فهــم أهميــة قانــون األســرة فــي اتخاذ القــرارات 
االقتصاديــة مــن قبــل المــرأة إلــى االعتــراف بأثــر العنــف 
ــر  ــاهم تقري ــل. س ــي العم ــا ف ــى فرصه ــرأة عل ضــد الم
المــرأة، أنشــطة األعمــال والقانــون بفهــم اهميــة المســاواة 

ــوع االجتماعــي.   ــي الن ــة ف القانوني

لكــن لــم يتــم عمــل مــا يكفــي لتحقيــق المســاواة القانونيــة 
فــي النــوع االجتماعــي، حيــث تمنــع الكثيــر مــن القوانيــن 
المــرأة مــن العمــل أو إدارة األعمــال. علــى ســبيل المثال، 
مــا زال هنــاك 104 اقتصــاداً حــول العالــم لديــه قوانيــن 
تمنــع المــرأة مــن العمــل فــي مهــن معينــة، و59 اقتصــاداً 
حــول العالــم يفتقــر إلــى قوانيــن حــول التحــرش الجنســي 
ــون  ــا القان ــل، و18 اقتصــاداً يخــول فيه ــكان العم ــي م ف
الــزوج أن يمنــع زوجتــه مــن العمــل. تــرى كيــف تؤثــر 
مثــل هــذه القوانيــن علــى الخيــارات االقتصاديــة للمــرأة؟

ــم  ــات لفه ــاث والمعطي ــن األبح ــد م ــة للمزي ــاك حاج هن
تأثيــر القوانيــن والتشــريعات علــى ريــادة وعمــل المــرأة، 
أفضــل  فهــم  مــن  السياســات  راســموا  يتمكــن  حتــى 
ــر المــرأة،  ــي تقري ــا. ويبن ــي ينبغــي دعمه للسياســات الت
أنشــطة األعمــال والقانــون علــى كميــة متزايــدة مــن 
األبحــاث التــي تشــدد علــى أهميــة القوانيــن فــي تشــكيل 
الفــرص االقتصاديــة للمــرأة وتحســين المســاواة فــي 
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النــوع االجتماعــي.  لقــد نظــرت مجموعــة مــن األبحــاث 
حــول فكــرة مــا إذا كان النمــو االقتصــادي وحــده كفيــل 
بتحقيــق المســاواة فــي النــوع االجتماعــي، ونبهــت إلــى 
أن االلتزامــات السياســية المســتمرة تجــاه المســاواة فــي 

ــك.5  ــق ذل ــة لتحقي ــي ضروري ــوع االجتماع الن

ما هو الجديد في هذه النسخة ؟

ــة  ــهلة او مانع ــواء كمس ــن، س ــر القواني ــم تأثي بقصــد فه
المــرأة  ومشــاركة  االجتماعــي  النــوع  فــي  للمســاواة 
ــال  ــطة األعم ــرأة ،أنش ــر الم ــدم تقري ــي االقتصــاد، يق ف
لــكل  تقييــم  درجــات  مــرة،  ألول   ،2018 والقانــون 
ــات،  ــى المؤسس ــول إل ــبعة: الوص ــرات الس ــن المؤش م
ــم   ــل، تقدي ــى العم ــكات، الحصــول عل التصــرف بالممتل
الحوافــز للعمــل، الوصــول إلــى المحاكــم، بنــاء االئتمــان 
ــم  ــراوح درجــات تقيي ــف. وتت ــن العن ــرأة م ــة الم وحماي
المؤشــرات مــن صفــر إلــى 100، حيــث تعتبــر عالمــة 
100 هــي األفضــل. ويتــم حســاب الدرجــات مــن خــالل 
حســاب المعــدل غيــر المرجــح لألســئلة المســجلة داخــل 

ــى 100. ــج إل ــج النتائ ــم تدري ــم يت ــذا المؤشــر ، ث ه

األبحــاث  بتســهيل  المؤشــر  تقييــم  درجــات  تقــوم 
البيئــات  تأثيــر  كيفيــة  حــول  السياســية  والنقاشــات 
ــرأة  ــة للم ــرص االقتصادي ــى الف ــة عل ــة المختلف القانوني
ونتائجهــا. وتعتمــد األســئلة المشــمولة فــي نظــام درجــات 
ــا  ــرأة كم ــوق الم ــا بحق ــن: عالقته ــى معياري ــم عل التقيي
تظهــر فــي إطــار حقــوق المــرأة العالمــي، ويشــمل هــذا 
ــز  ــكال التميي ــع أش ــى جمي ــاء عل ــة القض ــار اتفاقي اإلط
ــر  ــي تظه ــاث الت ــك األبح ــيداو) وكذل ــرأة (س ــد الم ض
أهميــة التمكيــن االقتصــادي للمــرأة (الجــدول 1ٜ1(. 

تشــكل الحقــوق اإلنســانية العالميــة للمــرأة، كمــا تظهــر 
ــن  ــكل م ــر ل ــام المفس ــار الع ــيداو، اإلط ــة س ــي اتفاقي ف
األســئلة التــي تــم تقييمهــا. أمــا بالنســبة للمجــاالت التــي 
ــى  ــع إل ــم المرج ــد ت ــرأة،  فق ــد الم ــف ض ــرق للعن تتط
قانــون المعاهــدات الدوليــة بإعــالن األمــم المتحــدة حــول 
القضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة والتوصيــات العامــة 
للجنــة اتفاقيــة ســيداو. أمــا األســئلة الخاصــة بإجــازة 
ــة  ــة منظمــة العمــل الدولي ــار اتفاقي األمومــة فتعتمــد معي

ــكل 1ٜ1(. ــم 2000 (الش ــة رق ــة األموم ــول حماي ح

تــم اشــمال خمســين ســؤاال فــي درجــات التقييــم ضمــن 
الصنــدوق 1ٜ1). وتصنــف  ســبعة مؤشــرات (أنظــر 

األســئلة إلــى ثــالث فئــات: أســئلة تتعلــق بالفروقــات 
ــود  ــل القي ــرأة (مث ــل الم ــادة أو عم ــى ري ــر عل ــي تؤث الت
علــى العمــل المبنيــة علــى النــوع االجتماعــي)، وأســئلة 
ــاب  ــال غي ــرأة (مث ــة للم ــن الحامي ــاب القواني ــس غي تعك
التشــريعات حــول التحــرش الجنســي)، وأخــرى تبحــث 
المــرأة  تســاعد  قــد  التــي  المؤسســات واآلليــات  فــي 
ــن الفصــل حــول  ــز). ويبي ــة التميي ــات مكافح ــل هيئ (مث
بالمنهجيــة  المتعلقــة  التفاصيــل  البيانــات  مالحظــات 

ــؤال. ــكل س ــم ل ــات التقيي ودرج

ــا 16  ــادا منه ــات 189 اقتص ــر بيان ــذا التقري ــي ه يغط
كابــو  الســابق:  التقريــر  إليهــا  يتطــرق  لــم  اقتصــادا 
فيــردي؛ جمهوريــة أفريقيــا الوســطى؛ جــزر القمــر؛ 
قبــرص؛ اريتريــا؛ غامبيــا؛ غيني-بيســاو؛ كيريباتــي؛ 
ليبيــا؛ جــزر المارشــال؛ واليــات ميكرونيســيا االتحاديــة؛ 
ســولومون؛  جــزر  مارينــو؛  ســان  ســاموا؛  بــاالو؛ 

وفانواتــو.

كمــا يقــدم تقريــر المرأة، أنشــطة األعمــال والقانــون 2018 
دراســة حالــة حــول اإلدمــاج المالي للمــرأة والقانــون، حيث 
ــال  ــى إقب ــة والتشــريعية عل ــات القانوني ــر البيئ ــدرس تأثي ي

المــرأة علــى الخدمــات الماليــة.

تكمــل مؤشــرات المــرأة، أنشــطة األعمــال والقانــون 
مؤشــرات أخــرى للنــوع االجتماعــي المطــورة باســتخدام 
متغيــرات النتائــج، وفــي بعــض األحيــان، التقييــم النوعــي 
(الشــكل 1ٜ2). ومــع أن تقريــر المــرأة ،أنشــطة األعمــال 
ــة والتشــريعية  ــى المجــاالت القانوني ــون يركــز عل والقان
ــو  ــر صانع ــكل مباش ــا بش ــيطر عليه ــي يس ــية الت الرئيس
ــي  ــل األخــرى الت ــن العوام ــر م ــاك الكثي السياســات، هن
وتشــمل   – االقتصاديــة  المــرأة  فــرص  علــى  تؤثــر 
مســتويات التعليــم والتقاليــد االجتماعيــة والثقافيــة – التــي 
لــم يتــم التطــرق إليهــا.  تتبــع مؤشــرات أخــرى مقاربــات 
االجتماعــي  النــوع  مؤشــرات  صياغــة  فــي  مختلفــة 
وتعــرض آراًء مختلفــة حــول وضعية المــرأة االجتماعية. 
يعتبــر تقريــر المــرأة ،أنشــطة األعمــال والقانــون واحــدة 
مــن مجموعــات البيانــات العالميــة التــي تعتمــد البيانــات 
الكميــة والموضوعيــة لقيــاس فجــوات النــوع االجتماعــي 
ــرأة  ــدم الفصــل »عــن الم ــي السياســات. ويق ــة ف القانوني
مــا  حــول  معلومــات  والقانــون«  األعمــال  ،أنشــطة 
ــرأة،  ــم الم ــات تقيي ــط درج ــاس.  ترتب ــا ال يق ــاس وم يق
أنشــطة األعمــال والقانــون بالمؤشــرات العالميــة لفجــوة 
النــوع االجتماعــي، والمؤسســات االجتماعيــة والنــوع 

ــوع االجتماعــي  ــي الن االجتماعــي، وعــدم المســاواة ف
والتنميــة المرتبطــة بالنــوع االجتماعــي (الشــكل 1ٜ3(. 
ويعنــي إظهــار العالقــة بيــن متغيــرات السياســات 
العموميــة التــي يقيســها تقريــر المــرأة، أنشــطة األعمال 
ــرى، أن  ــة أخ ــن جه ــج م ــة والنتائ ــن جه ــون م والقان
ــع  ــى أرض الواق ــا يحصــل عل ــى م ــر عل ــون يؤث القان
ــوق  ــي س ــاركة ف ــن، والمش ــل التمكي ــاالت مث ــي مج ف
ــة  ــة. ونتيج ــوارد االقتصادي ــي الم ــم ف ــل، والتحك العم
لهــذا، فــإن مــن وســائل التأثيــر علــى النتائــج المتعلقــة 
بالمــرأة قــد تكــون إصــالح القوانيــن والتشــريعات التــي 
تصعــب مــن مشــاركتها فــي ســوق العمــل وريــادة 

ــال. األعم
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الوصول إلى المؤسسات
1. هل يلزم القانون المرأة المتزوجة بطاعة زوجها؟ 

2. هل يسمح القانون للمرأة التقدم بطلب للحصول على جواز سفر كما
     يفعل الرجل؟ 

3. هل يسمح القانون للمرأة التقدم بطلب للحصول على بطاقة هوية وطنية
     كما يفعل الرجل؟ 

4. هل يسمح القانون للمرأة بالسفر خارج البلد كما يفعل الرجل؟
5. هل يسمح القانون للمرأة بالتنقل خارج منزلها كما يفعل الرجل؟  

6. هل يسمح القانون للمرأة بالعمل أو مزاولة مهنة كما يفعل الرجل؟ 
7. هل يسمح القانون للمرأة بتوقيع عقد كما يفعل الرجل؟ 

8. هل يسمح القانون للمرأة بتسجيل منشأة تجارية كما يفعل الرجل؟ 
9. هل يسمح القانون للمرأة بفتح حساب مصرفي كما يفعل الرجل؟ 
10. هل يسمح القانون للمرأة باختيار مكان سكنها كما يفعل الرجل؟ 

11. هل يسمح القانون للمرأة بأن تكون »رب األسرة« أو »رب المنزل«
      كما يفعل الرجل؟ 

التصرف بالممتلكات
12. من يدير الممتلكات الزوجية تبعا للقانون؟ 

13. هل ينص القانون على تقييم المساهمات غير المادية؟
14. هل يتمتع الرجال والنساء بحقوق ملكية متساوية في الممتلكات غير

      المنقولة؟
15. هل يتمتع األبناء والبنات بحقوق متساوية في اإلرث من اآلباء؟

16. هل يتمتع اإلناث والذكور بحقوق متساوية في اإلرث من الزوج أو
      الزوجة المتوفاة؟

 تقديم الحوافز للعمل 
33. هل يضمن القانون لألمهات منصبا مماثال بعد إجازة األمومة؟

34. هل تدعم الحكومة أو تقدم خدمات رعاية األطفال؟
35. هل المبالغ المدفوعة لرعاية األطفال قابلة للخصم الضريبي؟

36. هل التعليم االبتدائي مجاني وإلزامي؟
37. هل هناك خصومات ضريبية محددة أو اعتمادات ضريبية معتمدة

       للرجال  فقط؟
الوصول إلى المحاكم  

38. هل لشهادة المرأة نفس وزن شهادة الرجل في المحكمة؟
39. هل ينص القانون على إنشاء هيئة مكافحة التمييز؟ 

40. هل ينص القانون على المساعدة القانونية في القضايا المدنية واألسرية؟ 
41. هل هناك محكمة مطالبات صغيرة أو إجراءات مسرعة للمطالبات الصغيرة؟ 

بناء االئتمان 
42. هل يقدم تجار التجزئة المعلومات إلى وكاالت االئتمان الخاصة أو

      سجالت االئتمان العامة؟
43. هل تقدم شركات الخدمات العامة المعلومات إلى مكاتب االئتمان

      الخاصة أو سجالت االئتمان العامة؟
44. هل يمنع القانون التمييز من قبل مقدمي االئتمان على أساس الجنس أو

      النوع االجتماعي في الوصول إلى االئتمان؟
45. هل يمنع القانون التمييز من قبل مقدمي االئتمان على أساس الحالة

       االجتماعية في الوصول إلى االئتمان؟

حماية المرأة من العنف
46. هل هناك تشريع يعالج العنف األسري تحديداً؟ وإذا لم يكن هناك

      قانون، هل هناك عقوبات مشددة للجرائم المرتكبة ضد الزوج/الزوجة
      أو فرد من أفراد األسرة؟

47. هل هناك تشريع خاص بالتحرش الجنسي في العمل؟
48. هل هناك تشريع خاص بالتحرش الجنسي في التعليم؟

49. هل هناك عقوبات جنائية على التحرش الجنسي في العمل؟
50. هل هناك تعويضات مدنية على التحرش الجنسي في العمل؟

 الحصول على العمل
17. هل توجد إجازة مدفوعة األجر للنساء تصل إلى 14 أسبوعا على

      األقل؟
 18. هل تتلقى النساء على األقل ثلثي أجورهن لمدة 14 أسبوعا األولى

       من إجازتهن أو لكامل مدة اإلجازة إن كانت أقل من ذلك؟
19.ما هي نسبة مزايا إجازة األمومة المدفوعة من قبل الحكومة؟ 

20. مما الفرق بين اإلجازة المخصصة للنساء والرجال مقارنة باإلجازة 
      المخصصة للمرأة، من وجهة نظر الجهة الدافعة؟ 

21. هل هناك إجازة والدين مدفوعة؟  
22. هل ينص القانون على األجر المتساوي للعمل ذو قيمة متساوية؟
23. هل ينص القانون على عدم التمييز المبني على النوع االجتماعي

      في العمل؟
24. هل يمنع فصل العامالت الحوامل؟ 

25. هل يمكن لألبوين العمل بطريقة مرنة؟
26. هل يمكن للمرأة العمل خالل نفس ساعات العمل بالليل التي يعمل

      بها الرجل؟

27. هل يمكن للمرأة العمل في وظائف تعتبر خطرة، شاقة، أو غير مناسبة
      أخالقيا كما يفعل الرجل؟

28. هل يمكن للمرأة العمل بنفس القطاعات مثل الرجل؟ 
29. هل يمكن للمرأة أداء نفس المهام أثناء العمل كما يفعل الرجل؟

30. هل األعمار التي يمكن للرجال والنساء التقاعد فيها بمزايا تقاعد كاملة
       متساوية؟

31. هل األعمار التي يمكن للرجال والنساء التقاعد فيها بمزايا تقاعد جزئية   
       متساوية؟

32. هل أعمار التقاعد اإللزامية متساوية للرجال والنساء؟
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  1ٜ 1 مؤشرات المرأة، أنشطة األعمال والقانون واألبحاث ذات الصلة  الجدول 

المؤشر
الوصول إلى المؤسسات 

التصرف بالممتلكات 

الحصول على عمل 

تقديم الحوافز للعمل 

الوصول إلى المحاكم 

بناء االئتمان

حماية المرأة من العنف 

ألغى إصالح عام 2000 لقانون األسرة في اثيوبيا إمكانية منع الزوج زوجته من العمل، من بين أمور أخرى. ومع أن اإلصالح 
قد طبق اآلن في جميع أنحاء اثيوبيا، إال أنه طبق أوال في ثالث مناطق ومدينتين. في هذه المناطق، ارتفعت مشاركة المرأة في 

سوق العمل والعمل خارج المنزل. كما ازدادت احتماالت عمل المرأة بدوام كامل في المهن التي تتطلب المهارات العالية. أ كما 
تعتبر حرية التنقل مؤشرا مهما للتمكين، حيث تم ربطها باستقالل المرأة االقتصادي باإلضافة إلى سماع صوتها وتمثيلها. 

قد تقوض الفجوة في الممتلكات بين الرجل والمرأة من قدرة المرأة على المساومة والمشاركة في النشاطات االقتصادية.ج ويمكن 
لتيسير وصول المرأة إلى الممتلكات من خالل الميراث أن يغير من النتائج بالنسبة لألطفال، وخصوصاً الفتيات. عام 1994، 

قامت واليتان في الهند بإصالح قانون الميراث الهندي بحيث تمنح للنساء والرجال نفس القدرة على أن يرثوا ملكية األسرة 
المشتركة. غير هذا من السيطرة على الممتلكات ضمن األسر وزاد من استثمار األهل في الفتيات. أنفقت األمهات المستفيدات من 

اإلصالح ضعف ما كانت تنفق على تعليم الفتيات، وازدادت احتمالية امتالك المرأة لحساب بنكي وحمامات نظيفة في المناطق 
التي تم فيها اإلصالح. وقد توسع اإلصالح اآلن ليشمل جميع أنحاء الهند.د  

ترتبط السياسات مثل سياسة إجازة الوالدين المدفوعة بزيادة عمل المرأة؛ إال أن فترات إجازة الوالدين الطويلة تؤدي إلى انخفاض 
في أجور المرأة.و أما القيود على عمل المرأة فتحد من قدرتها على تأمين فرص العمل التي ترغب بها و كذا قدرتها على الكسب 

أكثر. سجلت روسيا أعلى فرق في األجور بين الرجال والنساء خالل انتقالها القتصاد السوق، بسبب القيود القانونية على األعمال 
التي يمكن للمرأة العمل بها. ز ويمكن أن تفسر الفروقات في األجور ومدة العمل بشكل كبير الفجوة في التقاعد بين الرجال 

والنساء.ز

يمكن أن يزيد دعم األمهات –عن طريق الخصومات الضريبية وتوفير الرعاية لألطفال الصغار مثالً- من مشاركة المرأة في 
سوق العمل.ح تشير المعطيات إلى أن اإلنفاق على التعليم المبكر ورعاية األطفال قد يزيد من مشاركة المرأة في سوق العمل ويقلل 

من الفجوات في بين الجنسين.ط 

يمكن أن تؤثر عدم المساواة في النوع االجتماعي بشكل سلبي على قدرة المرأة على اللجوء إلى النظام القانوني، أما الوصول إلى 
المساعدة القانونية والخدمات األخرى فقد يحسن من وصول المرأة إلى العدالة.ي وتشير المعطيات إلى أن الوصول إلى المساعدة 
القانونية المدنية قد يقلل من الحاجة إلى برامج الرعاية االجتماعية، والوقت الذي قد يمضيه األطفال في الرعاية البديلة، وحاالت 

العنف األسري.ك 

قبل إقرار قانون فرص االئتمان المتساوية لعام 1974 في الواليات المتحدة، غالباً ما كانت تطبق البنوك سياسات صريحة تعامل 
المرأة بشكل مختلف عن الرجل. عندما منع القانون التصنيفات المبنية على النوع االجتماعي وخصم الدخل، كان للتغيير أثر كبير 

على سياسات البنوك تجاه النساء. على سبيل المثال، كان للتشريع أثر إيجابي على قدرة المرأة في الوصول إلى أموال الرهن.ل

في االقتصاد الذي يمكن للزوج فيه أن يمنع زوجته من العمل أو حيث هناك انتشار للعنف ضد المرأة، تنخفض احتماالت امتالك 
المرأة للحسابات الرسمية، سواء أكانت جارية أو حسابات توفير.م أما التحرش الجنسي في العمل فيقوض من السلطة، ويعزز من 
الصور النمطية الخاصة بالنوع االجتماعي، و يختزل المرأة في أداة جنسية. ووجدت دراسة حول النساء الالتي تعرضن للتحرش 

الجنسي في العمل في مجتمع الواليات المتحدة األمريكية بأن التحرش الجنسي يزيد من الضغط المالي وقد يغير بشكل كبير من 
تطور المرأة في مسارها الوظيفي.ن

 أ هالوارد-دريمير وجاجيجو 2013

ب ناغارايا 2013 

ج دير وليون 2003 

د دينينجير وآخرون 2014

هـ روم 1998 

و أوغلوبلين 1999

ز جونسون 1999 

ح ايفيريت، بيترز ووالدمان 2006

ط اوليفيتي وبترونغولو 2017

ي هيئة إصالح القانون في استراليا 1994

ك ايبيل وفيغنوال 2010 

ل الد 1982

م ديميرغوك-كونت، كالمير وسنغير 2013

ن ماكلوفلين، اوغن وبالكستون 2017. 

البحث
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  1ٜ 1 مؤشرات المرأة، أنشطة األعمال، والقانون وما يوافقها من الحقوق اإلنسانية األساسية للمرأةالشكل 

الوصول إلى 
المؤسسات 

التصرف بالممتلكات

تقديم الحوافز للعمل 

الوصول إلى 
المحكمة 

بناء االئتمان

حماية المرأة من 
العنف 

الحصول على عمل 

•  المساواة أمام القانون واألهلية القانونية مماثلة للرجل (سيداو، المادة 15(1)-(2((
•  المساواة أمام القانون فيما يتعلق بحركة األشخاص وحرية اختيار مكان المسكن واإلقامة (سيداو، المادة 15(4((

•  المساواة في جميع األمور ذات الصلة بالزواج والعالقات األسرية (سيداو، المادة 16)، وتشمل الحق في اختيار المهنة والحرفة 
    (سيداو، المادة 16(1)(ز))

•  إجراءات مناسبة تتبناها الدول لتعديل أنماط السلوك االجتماعية والثقافية للرجال والنساء، بهدف تحقيق القضاء على (...)ممارسات
   مبنية على فكرة دونية أو فوقية أي من النوع االجتماعي أو األدوار النمطية للرجال والنساء (سيداو، المادة 5(أ))

•  حقوق متساوية في التعاقد وإدارة الممتلكات (سيداو، المادة 15(2((
•  حقوق متساوية في جميع األمور ذات الصلة بالزواج والعالقات األسرية (سيداو، المادة 16(1))، وتشمل نفس الحقوق للزوجين) فيما 

    يتعلق بالملكية، واالستحواذ، واإلدارة، والتدبير، والتمتع، والتصرف بالممتلكات (سيداو، المادة 16(1)(ح))

•  إجازة أمومة مدفوعة أو مزايا اجتماعية مماثلة بدون خسارة العمل السابق، األقدمية، أو المخصصات  االجتماعية (سيداو، المادة 11(2(
   (ب))

•   تقديم خدمات اجتماعية داعمة لتمكين األهل من دمج االلتزامات األسرية مع مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، مثل مرافق 
    رعاية األطفال (سيداو، المادة 11(2)(ج))

•   الحرية من التمييز وعدم المساواة في الحياة االقتصادية (سيداو، المادة 13(.
•   الحق في التعليم (سيداو، المادة 10(.

•  الحرية من التمييز على أساس النوع االجتماعي (سيداو، المادة 2(.
•  الحماية القانونية لحقوق المرأة والحماية الفعالة للمرأة ضد أي فعل تمييز من خالل الهيئات الوطنية المختصة (سيداو، المادة 2(ج))

•  ممارسة جميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية والتمتع بها على قدم المساواة مع الرجال (سيداو، المادة 3(
•  المساواة أمام القانون وفي جميع مراحل اإلجراءات في المحاكم والهيئات (سيداو، المادة 15(1)-(2((

•  توصي لجنة سيداو بأن تكفل الدول للمرأة إمكانية اللجوء إلى حلول مناسبة وفي وقت مناسب، وكذلك المعونة القانونية حسب الحاجة، 
    والتي يتم تحديدها في جلسة عادلة تديرها محكمة أو هيئة مستقلة مختصة (التوصية العامة لسيداو رقم 28، الفقرة 34(

•   الحرية من التمييز في الحياة االقتصادية والوصول إلى القروض المصرفية، الرهن، والوسائل األخرى لالئتمان المالي على قدم المساواة 
     مع الرجال (سيداو، المادة 13(ب))

•  الوصول إلى االئتمان والقروض الزراعية للمرأة الريفية (سيداو، المادة 14(2)(ز))

•   يشمل العنف ضد المرأة التحرش الجنسي. ينبغي على الدول معاقبة العنف ضد المرأة تبعا للتشريعات الوطنية (إعالن القضاء على
    العنف ضد المرأة، المواد 2(ب) و4(ج-د)) 

•   توصي لجنة سيداو بأن تشمل الدول معلومات حول اإلجراءات التشريعية واإلجراءات األخرى ضد التحرش الجنسي في تقاريرها 
    الدورية (التوصية العامة لسيداو رقم 12 و19، الفقرات 21 (ي) و(ر))

•   يشمل العنف ضد المرأة العنف الجسدي، والجنسي، والنفسي المرتكب في األسرة. ينبغي على الدول التحقيق في العنف ضد المرأة 
    ومعاقبته تبعا للتشريع الوطني (إعالن القضاء على العنف ضد المرأة، المواد 2(أ) و4(ج))

•  الحرية من التمييز على أساس الزواج أو األمومة، ومنع إنهاء الخدمات بسبب الحمل، وإجازة األمومة مدفوعة األجر (سيداو، المادة 
  11(2) واتفاقية منظمة العمل الدولية لحماية األمومة رقم 183، المواد 8 و9(

•  الحق في إجازة أمومة ال تقل عن 14 أسبوعا (اتفاقية منظمة العمل الدولية لحماية األمومة رقم 183، المادة 4(1((
•  الحق في المزايا النقدية، تبعا للقانون الساري به العمل في البلد، والتي ال تقل عن ثلثي أجر المرأة السابق (اتفاقية منظمة العمل الدولية 

   لحماية األمومة رقم 183، المادة 6(3((
• الحق في المزايا النقدية المقدمة من خالل الضمان االجتماعي اإللزامي أو األموال العامة، مع وجود استثناءات (اتفاقية منظمة العمل 

  الدولية لحماية األمومة رقم 183، المادة 6(8((
• الحرية من التمييز في مجال التوظيف (سيداو، المادة 11)؛ الحق في العمل (سيداو، المادة 11(1)(ا))؛ نفس فرص التوظيف، وتشمل
  تطبيق نفس المعايير لالختيار في مجاالت التوظيف (سيداو، المادة 11(1)(ب))؛ حرية اختيار المهنة والعمل (سيداو، المادة 11(1(

  (ج))؛ المساواة في األجر والمعاملة مقابل العمل بنفس القيمة (سيداو، المادة 11(1)(د))؛ المساواة في الضمان االجتماعي، والتقاعد، 
  واإلجازات، والمزايا المدفوعة األخرى (سيداو، المادة 11(1)(هـ))

5



 1ٜ 2 الشكل 

 1ٜ 3 الشكل 

مؤشرات النوع االجتماعي العالمية األخرى 

ترتبط مؤشرات المرأة، أنشطة األعمال والقانون المقاسة بمؤشرات النوع االجتماعي األخرى 

مؤشر التنمية المرتبطة بالنوع 
االجتماعي 

مؤشر عدم المساواة في النوع 
االجتماعي

مؤشر المؤسسات االجتماعية 
والنوع االجتماعي

مؤشر فجوة النوع االجتماعي 
العالمي

•    يبحــث مؤشــر التنميــة المرتبطــة 
عــن  الصــادر  االجتماعــي  بالنــوع 
األمــم المتحــدة فــي الفروقــات فــي 
النــوع االجتماعــي فــي نتائــج التنميــة 
والتعليــم،  الصحــة،  مجــاالت  فــي 
المــوارد  فــي  العــادل  والتحكــم 
المؤشــر  يغطــي  االقتصاديــة. 
160 اقتصــادا، و هــو مبنــي علــى 
النتيجــة و يقيــس فجــوة  متغيــرات 
النــوع االجتماعــي مــن خــالل تقديــم 
للنســاء  البشــرية  التنميــة  مؤشــر 
كنســبة مئويــة مــن مؤشــر التنميــة 

للرجــال.  البشــرية  

 المصدر: قواعد بيانات المنتدى االقتصادي العالمي، المركز التنموي في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، وبرنامج األمم المتحدة االنمائي. 

•    يقــدم مؤشــر عــدم المســاواة فــي النوع 
االجتماعــي الصــادر عــن األمــم المتحــدة 
مقاييســا مركبــة تعكــس عــدم المســاواة 
فــي االنجــازات بيــن الرجــال والنســاء فــي 
159 اقتصــادا. ويغطــي المؤشــر خمســة 
الصحــة  أبعــاد:  ثالثــة  فــي  مؤشــرات 
ــل  ــاس بالتحصي ــن (ويق ــة، التمكي االنجابي
وســوق  البرلمانــي)  والتمثيــل  العلمــي 
العمــل. وهــذه المؤشــرات مبنيــة علــى 

ــة.  ــج كمي ــرات نتائ متغي

المؤسســات  مؤشــر  يمنــح   •
االجتماعــي  والنــوع  االجتماعيــة 
التعــاون  منظمــة  عــن  الصــادر 
درجــات  والتنميــة  االقتصــادي 
حــول  اقتصــادا   160 لمجموعــه 
التمييــز فــي المؤسســات االجتماعيــة. 
معــدال  المركــب  المقيــاس  ويعتبــر 
مؤشــرات  لخمســة  مــوزون  غيــر 
قانــون  فــي  التمييــز  فرعيــة: 
ــدة،  األســرة، الســالمة الجســدية المقي
ــوارد  ــور، الم ــاء الذك ــاز لألبن االنحي
والحريــات   ، المقيــدة  والممتلــكات 
المدنيــة المقيــدة. وتشــمل البيانــات 

ونوعيــة.  كميــة  بيانــات 

النــوع   فجــوة  مؤشــر  يحــدد    •
االجتماعــي العالمــي الصــادر عــن 
ــم  ــي حج ــدى االقتصــادي العالم المنت
االجتماعــي  النــوع  فــي  الفروقــات 
ــن  ــع الزم ــرز م ــدم المح ــع التق ويتتب
فــي 144 اقتصــادا وأربعــة محــاور: 
المشــاركة والفــرص  االقتصاديــة، 
الصحــة  التعليمــي،  التحصيــل 
السياســي.  والتمكيــن  والبقــاء، 
ويعتمــد المؤشــر بشــكل أساســي علــى 
متغيــرات النتائــج الكميــة، مثــل نســبة 
النســاء إلــى الذكــور في ســوق العمل. 

المصادر: قواعد بيانات المرأة وأنشطة األعمال والقانون، المنتدى االقتصادي العالمي، ومركز التنمية في منظمة التعاون واالقتصادي والتنمية، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي. 
مالحظة: يحسب مقياس المساواة في النوع االجتماعي من قبل المرأة، أنشطة األعمال والقانون كمعدل سبعة مؤشرات للمرأة  وأنشطة األعمال والقانون. وتعني القيم األعلى أن هناك مساواة نوع اجتماعي أعلى 

في مؤشر فجوة النوع االجتماعي العالمي (2016) ومؤشر تنمية النوع االجتماعي (2015)؛ وتعني القيم األعلى مساواة نوع اجتماعي أسوأ في مؤشر عدم مساواة النوع االجتماعي (2015) ومؤشر المؤسسات 
االجتماعية والنوع االجتماعي (2014(. 
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كيفيــة تأثيــر الفروقــات القانونيــة فــي 
النــوع االجتماعــي علــى مشــاركة 

ــة؟  ــرأة االقتصادي الم

ــط فجــوات النــوع االجتماعــي فــي مجــال ريــادة  ترتب
األعمــال بانخفــاض الدخــل ومجمــل االنتاجيــة. تقــدر 
تــؤدي  االجتماعــي  النــوع  فجــوات  بــأن  األبحــاث 
ــي  ــى 15% ف ــل يصــل إل ــي الدخ ــارة ف ــدل خس ــى مع إل
اقتصــادات منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة، حيــث 
ــي  ــوع االجتماعــي ف ــى فجــوات الن ــا إل ــود 40% منه تع
الريــادة. وتقــدر الخســارة بأرقــام أعلــى فــي الــدول 
الناميــة.6 كمــا يقــدر بــأن الفروقــات القانونيــة فــي النــوع 
ــي  ــاض مشــاركة المــرأة ف ــى انخف ــؤدي إل االجتماعــي ت
ســوق العمــل وتقــوض نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي.7 
تشــير األبحــاث بالنســبة لبعــض االقتصــادات إلــى أن 
ــق  ــن الفروقــات بيــن الــدول فيمــا يتعل نســبة كبيــرة م
باإلنتــاج للفــرد الواحــد يمكــن أن تنســب إلــى  عــدم 
ــن  ــر م ــن للكثي ــي، ويمك ــوع االجتماع ــي الن ــاواة ف المس
ــة   ــن خــالل إزال ــد م ــرد الواح ــاج للف ــادة اإلنت ــدول زي ال
الحواجــز المتعلقــة بالنــوع االجتماعــي فــي ســوق العمــل. 8

قــد تؤثــر علــى  القوانيــن  إلــى أن  المعطيــات  تشــير 
مشــاركة المــرأة االقتصاديــة. فــي الواليــات المتحــدة 
ــن  ــر م ــال، ســجل عــدد أكب ــى ســبيل المث ــة عل األمريكي
النســاء بــراءات االختــراع فــي القــرن التاســع عشــر  
بعــد أنــأن أقــرت بعــض الواليــات قوانيــن تمنــح المــرأة 
حقــوق  الملكيــة باســمها باإلضافــة إلــى منــح المــرأة

القــدرة علــى التصــرف كتاجــرة مســتقلة والمحافظــة علــى 
أرباحهــا.9  وأدت نفــس هــذه التغييــرات إلــى اســتثمار 

ــم الثانــوي لبناتــه. 10 أكبــر مــن قبــل األســر فــي التعلي

ســاعد الفــرص المتســاوية المــرأة علــى اتخــاذ القــرارات 
ــرص  ــا. إال أن الف ــرتها، ولمجتمعه ــا، وألس ــبة له المناس
المتســاوية فــي الحصــول علــى عمــل أو إنشــاء عمــل 
الفروقــات  تنتشــر  بهــا غيــر موجــودة حيــث  خــاص 
القانونيــة المرتبطــة بالنــوع االجتماعــي. تحــد القيــود 
قــرارات  اتخــاذ  علــى  المــرأة  قــدرة  مــن  القانونيــة 
ــى  ــد. عل ــدة األم ــات بعي ــا تبع ــون له ــد تك ــة، وق اقتصادي
ســبيل المثــال، قــد تقــرر المــرأة أال تعمــل أو تطلــق 
ــه  ــذي يصعــب في مشــروعا خاصــا بهــا فــي االقتصــاد ال

القانــون قيــام المــرأة بهــذا (الشــكل 1ٜ4(. 

األفضــل  القوانيــن  تتواجــد  أيــن 
للنســاء؟ بالنســبة  واألســوأ 

تســهل درجــات تقييــم المؤشــرات الســبعة مــن تحديــد 
للمــرأة  يمكــن  التــي  المناطــق،  حســب  االقتصــادات، 
ــة  ــن باإلضاف ــاط اقتصــادي معي ــي نش ــا ف ــاركة فيه المش
إلــى تحديــد االقتصــادات التــي هنــاك مجــال للتحســن 
فيهــا. ومــع أنــه لــم يحصــل أي اقتصــاد علــى درجــة 
كاملــة فــي المؤشــرات الســبعة، إال أن االقتصــادات التــي 
ــكل  ــة ل ــى 20 درج ــن أعل ــن بي ــة م ــى درج ــت عل حصل
ــبانيا.  ــدا، واس ــدة، ونيوزلن ــة المتح ــم المملك ــر فتض مؤش

غالبــا مــا تكــون االقتصــادات ذات الدخــل العالــي فــي 
دول منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة صاحبــة أعلــى 
معــدالت فــي معظــم المؤشــرات. أمــا اقتصــادات الشــرق 
ــل  ــاً مــا تكــون درجاتهــا أق ــا فغالب األوســط وشــمال إفريقي

ــع المؤشــرات (الشــكل 1ٜ5(. ــبة لجمي بالنس
يتواجــد فــي أكثــر مــن ثلــث االقتصــادات المدروســة قيــد 
ــي  ــة والت ــدرة المــرأة القانوني ــق بق ــل يتعل ــى األق واحــد عل
يقيســها مؤشــر الوصــول إلــى المؤسســات. كمــا أن حوالــي 
40% مــن االقتصــادات تعانــي مــن قيــد واحــد علــى األقــل 
يتعلــق بحقــوق الملكيــة للمــرأة المقاســة وفــق مؤشــر 

ــة. الملكي

ــر  ــى درجــة صف ــن 5 مناطــق عل حصــل 21 اقتصــادا م
فــي مؤشــر حمايــة المــرأة مــن العنــف. فــي الشــرق 
األوســط وشــمال إفريقيــا، حصلــت 35% مــن االقتصــادات 
علــى درجــة صفــر فــي هــذا المؤشــر، كمــا حصلــت علــى 
هــذه الدرجــة 19% مــن االقتصــادات فــي منطقــة أفريقيــا 
جنــوب الصحــراء الكبــرى. وشــملت االقتصــادات مــن 
المناطــق األخــرى التــي حصلــت علــى درجــة صفــر كالً 
مــن هايتــي، وواليــات ميكرونيســيا االتحاديــة، وميانمــار، 

ــتان. ــيا، واوزبكس وروس

مــع أن المعــدل العالمــي فــي الحصــول علــى وظيفــة هــو 
67، إال أن معــدل درجــات تقييــم اقتصــادات جنــوب آســيا 

هــو 39، وهــو األقــل علــى مســتوى جميــع المناطــق.

بالنســبة لمؤشــر بنــاء االئتمــان، هنــاك مجــال كبير لتحســنه 
عبــر العالــم؛ حصلــت 42% مــن االقتصــادات علــى درجــة 
صفــر فــي هــذا المؤشــر. كمــا كان معــدل درجــات أربــع 
ــادئ، والشــرق  ــط اله مناطــق – شــرق آســيا ودول المحي
األوســط وشــمال إفريقيــا، وجنــوب آســيا وأفريقيــا جنــوب 
الصحــراء الكبــرى – 20 أو أقــل. معــدل درجــات التقييــم 
فــي االقتصــادات ذات الدخــل المتدنــي هــو 8 (الشــكل 

 .)1ٜ6

 1ٜ 4 عندما ينخفض مستوى المساواة القانونية في النوع االجتماعي في اقتصاد ما، يقل عدد النساء العامالت أو الشكل 
صاحبات مشاريع

المصادر: قواعد بيانات المرأة، أنشطة األعمال والقانون، ومسوحات المنشآت، ومؤشرات التنمية العالمية. 
مالحظة: يحسب مقياس المرأة، أنشطة األعمال والقانون مساواة النوع االجتماعي القانونية كمعدل المؤشرات السبعة المقاسة من قبل المرأة، أنشطة األعمال والقانون. إن العالقات الموجبة 

بين مقياس المرأة، أنشطة األعمال والقانون للمساواة القانونية في  النوع االجتماعي ونسبة مشاركة الرجل إلى المرأة في سوق العمل (2016) من جهة، وبين المقياس ونسبة الشركات التي 
تملك غالبيتها نساء من جهة أخرى لذات داللة إحصائية على األقل على مستوى 5% بعد التحكم في سجل الدخل القومي اإلجمالي للفرد (2015)، ونسبة سنوات التعليم للنساء مقابل الرجال 

(المعدل) (الفئة العمرية 25 فما فوق) (2015)، ونسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية (2016)، وسيادة القانون (2016). وتشمل مصادر متغيرات التحكم قواعد بيانات 
مؤشرات التنمية العالمية وبيانات بارو لي للتحصيل العلمي. أما تحاليل االنحدار فهي مبنية على 164 و93 اقتصادا تتوفر حولهم بيانات. وينبغي أال تفسر هذه العالقات اإلحصائية على أنها 

سببية. 
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1ٜ 5 بشكل عام، أداء االقتصادات عالية الدخل في دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية هو األفضل على مستوى الشكل 
معظم المؤشرات

المصدر: قاعدة بيانات المرأة، أنشطة األعمال والقانون.المصدر: قاعدة بيانات المرأة، أنشطة واالعمال والقانون.

المصدر: قاعدة بيانات المرأة، أنشطة األأعمال والقانون

حقــق  قــد  االقتصــادات  مــن  أي 
اكثــر تحســنا علــى مــدى الســنتين 

لماضيتيــن؟  ا

ــون 87  ــال والقان ــطة األعم ــرأة، أنش ــر الم ــجل تقري س

تغييــراً نحــو المســاواة القانونيــة فــي النــوع االجتماعــي 

فــي 65 اقتصــاداً علــى مــدى الســنتين الماضيتيــن، وذلــك 
وفقــا لألســئلة التــي تــم تقييمهــا.

ومــن بيــن االقتصــادات الخمــس التــي قامــت بأكبــر عــدد 
مــن االصالحــات، أربعــة اقتصــادات فــي أفريقيــا جنــوب 
ــة،  ــو الديمقراطي ــة الكونغ ــرى: جمهوري ــراء الكب الصح
هــذه  وتشــمل  كمــا  وزامبيــا.  وتنزانيــا،  وكينيــا، 
ــي الشــرق األوســط  ــة واحــدة ف االقتصــادات أيضــا دول
ــذه  ــن ه ــراق. ســجلت كل م ــي الع ــا، وه ــمال إفريقي وش
ــن  ــر م ــة أو أكث ــي ثالث ــنا ف ــس تحس ــادات الخم االقتص

ــون. ــال والقان ــطة األعم ــرأة، أنش ــرات الم مؤش
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درجــة  علــى  مناطــق   5 مــن  اقتصــادا   21 حصــل 
صفــر فــي مؤشــر حمايــة المــرأة مــن العنــف. فــي 
ــن  ــت 35% م ــا، حصل ــمال إفريقي ــط وش ــرق األوس الش
االقتصــادات علــى درجــة صفــر فــي هــذا المؤشــر، كمــا 
حصلــت علــى هــذه الدرجــة 19% مــن االقتصــادات فــي 
منطقــة أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى. وشــملت 
االقتصــادات مــن المناطــق األخــرى التــي حصلــت علــى 
ــيا  ــات ميكرونيس ــي، ووالي ــن هايت ــر كالً م ــة صف درج

االتحاديــة، وميانمــار، وروســيا، واوزبكســتان.

مــع أن المعــدل العالمــي فــي الحصــول علــى وظيفــة هــو 
67، إال أن معــدل درجــات تقييــم اقتصــادات جنوب آســيا 

هــو 39، وهــو األقــل علــى مســتوى جميــع المناطــق.

بالنســبة لمؤشــر بنــاء االئتمــان، هنــاك مجــال كبيــر 
ــن االقتصــادات  ــت 42% م ــم؛ حصل ــر العال ــنه عب لتحس
علــى درجــة 0 فــي هــذا المؤشــر. كمــا كان معــدل 
درجــات أربــع مناطــق – شــرق آســيا ودول المحيــط 
ــوب  ــا، وجن ــمال إفريقي ــط وش ــرق األوس ــادئ، والش اله
آســيا وأفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى – 20 أو أقــل. 
معــدل درجــات التقييــم فــي االقتصــادات ذات الدخــل 

المتدنــي هــو 8 (الشــكل 1ٜ6(. 



بإدخــال  الديمقراطيــة  الكونغــو  جمهوريــة  قامــت 
ــع  ــا ليســمح بتوقي ــون األســرة لديه ــى قان إصالحــات عل
المــرأة المتزوجــة علــى العقــود، والحصــول علــى عمــل، 
ــاري  ــاط التج ــجيل النش ــة، وتس ــابات مصرفي ــح حس وفت
ــى االقتصــاد  ــا ألغ ــل الرجــال المتزوجــون. كم ــا يفع كم
وســمح  زوجهــا،  بطاعــة  المتزوجــة  المــرأة  إلــزام 
مشــترك.  بشــكل  الزوجيــة  بيــت  باختيــار  لــألزواج 
كمــا رفعــت جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة القيــود 
ــن قــدرة المــرأة علــى العمــل الليلــي فــي المنشــآت  ع
الصناعيــة العامــة أو الخاصــة. كمــا ينــص القانــون 
اآلن فــي هــذا البلــد علــى عــدم التمييــز بنــاء علــى 
النــوع االجتماعــي فــي نواحــي مختلفــة مــن العمــل، 
وتشــمل التوظيــف والترقيــات. وأخيــرا، تمنــع جمهوريــة 
ــوع  ــى أســاس الن ــز عل ــة اآلن التميي الكونغــو الديمقراطي
فــي  االئتمــان  علــى  القائميــن  قبــل  مــن  االجتماعــي 

الماليــة.   المعامــالت 

أقــرت كينيــا لــول مــرة قانــون للعنــف األســري، والــذي 
ــابقين،  ــرة، واألزواج، واألزواج الس ــراد األس ــي أف يحم
والشــركاء مــن اإلســاءة الجســدية، والجنســية، والنفســية، 
ــا اآلن المســاعدة القانونيــة  واالقتصاديــة. كمــا تقــدم كيني
فــي الشــؤون المدنيــة وحســنت الوصــول إلــى معلومــات 
ــركتي  ــا ش ــات توفره ــع بيان ــالل توزي ــن خ ــان م االئتم
المتعلقــة  المعلومــات  بتســجيل  تقــوم  عامــة  خدمــات 
بالدفــع ســواء منهــا اإليجابيــة أو الســلبية. أصبــح التعليــم 
ــمح  ــاً، ويس ــاً وإلزامي ــا اآلن مجاني ــي تنزاني ــي ف االبتدائ

ــاعدة  ــد اآلن بالمس ــة الجدي ــاعدة القانوني ــون المس قان

القانونيــة فــي اإلجــراءات المدنيــة. باإلضافــة إلــى هــذا، 
ــان  ــات االئتم ــى معلوم ــن الوصــول إل ــا م حســنت تنزاني

ــة. ــات مــن تجــار التجزئ ــع البيان مــن خــالل توزي

يمنــع قانــون المســاواة فــي النــوع االجتماعــي فــي زامبيــا 
اآلن التمييــز علــى أســاس النــوع االجتماعــي فــي نواحــي 
مختلفــة مــن التوظيــف ويفــرض األجــر المتســاوي للعمــل 
ذو القيمــة المتســاوية. كمــا أنشــأت زامبيــا هيئــة المســاواة 
فــي النــوع االجتماعــي وتمنــع التمييــز علــى أســاس 
ــول  ــي الوص ــة ف ــة االجتماعي ــي والحال ــوع االجتماع الن
إلــى االئتمــان. وأخيــرا،  قامــت زامبيــا االن بانشــاء 
ــل.  ــي العم ــى التحــرش الجنســي ف ــة عل تعويضــات مدني

أقــر العــراق قانونــا جديــدا لبــدء العمــل بجــوازات الســفر 
ــى  ــول عل ــدم للحص ــة التق ــت عملي ــة. وأصبح االلكتروني
للرجــال والنســاء،  بالنســبة  ذاتهــا  الســفر اآلن  جــواز 
ولــم تعــد المــرأة ملزمــة بإحضــار ولــي معهــا. كمــا 
ــن  ــل. ويضم ــي العم ــي ف ــراق التحــرش الجنس ــرم الع ج
بعــد  العمــل  الــى  العائــدات  للموظفــات  اآلن  العــراق 
إجــازة األمومــة نفــس المنصــب أو منصبــا مماثــال بنفــس 
األجــر. باإلضافــة إلــى هــذا، زاد العــراق مــن مــدة إجــازة 
ــا  ــا. كم ــى 98 يوم ــن 72 إل ــة األجــر م ــة مدفوع األموم
ــى  ــز عل ــراق التميي ــي الع ــد ف ــل الجدي ــون العم ــع قان يمن
اســاس النــوع االجتماعــي فــي نواحــي عديــدة مــن العمــل، 
وتشــمل التوظيــف والفصــل. إال أن قانــون العمــل يســمح 
أيضــا ألصحــاب العمــل بإنهــاء عقــود الموظفيــن عندمــا 
ــل  ــبة للرج ــف بالنس ــو مختل ــد، وه ــر التقاع ــون عم يبلغ

ــرأة.  والم

ومــع أن معظــم اإلصالحــات ُســجلت فــي أفريقيــا جنــوب 
الصحــراء الكبــرى، إال أن منطقــة جنــوب آســيا تتمتــع 
بأعلــى نســبة مــن االقتصــادات التــي قامــت بإصالحــات، 
حيــث ســنّت نصــف اقتصــادات جنــوب آســيا علــى األقــل 
الكبــرى  الصحــراء  جنــوب  تتلوهــا  واحــدا،  إصالحــا 
الوســطى  وآســيا  وأوروبــا   ،(%45) بنســبة  األفريقيــة 
(44%)، وشــرق آســيا والمحيــط الهــادئ (40%) (الشــكل 

.)1ٜ7

أمــا أدنــى نســبة مــن االقتصــادات التــي قامــت بإصالحــات 
ــة ذات  ــادي والتنمي ــاون االقتص ــة التع ــي منظم ــت ف فكان
الدخــل العالــي (16%). إال أن هــذه االقتصــادات تتمتــع 

ــكل المؤشــرات.  ــم ل ــى درجــات تقيي بأعل

ــات  ــن االصالح ــدد م ــر ع ــجل أكب ــذي س ــر ال كان المؤش
هــو » الحصــول علــى عمــل » (28 اقتصــادا) يليــه بنــاء 
ــت  ــر فكان ــبة تغيي ــل نس ــا أق ــادا). أم ــان (24 اقتص االئتم
علــى مســتوى مؤشــر التصــرف بالممتلــكات حيــث قامــت 
ــكل 1ٜ8). إال أن  ــي (الش ــالح إيجاب ــط بإص ــوادور فق االك

ــا. ــر األبطــأ حدوث ــة تعتب اإلصالحــات الخاصــة بالملكي

1ٜ 7 تتمتع جنوب آسيا بأعلى نسبة من االقتصادات التي قامت بإدخال إصالحاتالشكل 
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لجميــع  وصفــا  اإلصالحــات  ملخــص  الفصــل  يقــدم 
اإلصالحــات.  

تقــدم االجــزاء التاليــة نبــذة عامــة حــول النتائــج الرئيســية 
حســب كل مؤشــر. 

الوصول إلى المؤسسات 

القــدرة علــى اتخــاذ خيــارات ناجعــة وتحويلهــا إلــى 
نتائــج اقتصاديــة تعتمــد علــى إطــار تشــريعي داعــم. 
يقــوم مؤشــر المــرأة، أنشــطة األعمــال والقانــون الخــاص 
بالوصــول إلــى المؤسســات بفحــص القوانيــن التــي تحكــم 
تفاعــل المــرأة مــع الســلطات العامــة والقطــاع الخــاص 
ــة  ــد أهلي ــا أن تقي ــي بإمكانه ــب الت ــد الجوان ــك لتحدي وذل
هنــاك  اقتصاديــة.  بأنشــطة  قيامهــا  وإمكانيــة  المــرأة 
بالفعــل العديــد مــن القيــود التــي قــد تواجههــا المــرأة فــي 
عــدة مجــاالت وتحــد مــن أهليتهــا القانونيــة فــي التصــرف 

ــالت.   ــى إجــراء المعام ــا عل أو قدرته

علــى ســبيل المثــال، تقــوض القيــود علــى أهليــة المــرأة 
المتزوجــة، بمــا فــي ذلــك القــدرة علــى العمــل بــدون إذن 
الــزوج، مــن قدرتهــا علــى اتخــاذ القــرارات. باإلضافــة، 
عندمــا ال تســتطيع المــرأة أن تقــرر بشــكل مســتقل أيــن 
تريــد أن تذهــب، أو تســافر، أو تعيــش، فقــد تواجــه 
صعوبــة فــي الحصــول علــى عمــل أو إجــراء معامــالت 

تجاريــة. وقــد تنبــع هــذه القيــود مــن دور المــرأة فــي 
المجتمعــات التقليديــة، والتــي غالبــا مــا تكــون مقيــدة  

األزواج.  أو  اآلبــاء  بواليــة 

تغيــرت اليــوم هــذه األمــور بشــكل كبيــر فــي الــدول 
التــي كانــت تمثــل قــوى اســتعمارية ســابقاً. فــي األعــوام 
1938 و1975 علــى التوالــي، اعترفــت فرنســا واســبانيا 
بقــدرة المــرأة المتزوجــة علــى توقيــع العقــود باســمها، إال 
ــظ  ــت تحتف ــا زال ــابقة م ــتعمراتها الس ــن مس ــر م أن الكثي

ــى إصالحــات مشــابهة.  ــم تتبن ــة ول ــن القديم بالقواني

ــبيل  ــى س ــتوائية، عل ــا االس ــل غيني ــادات مث ــي االقتص ف
ــون المدنــي االســباني لعــام 1960  ــال، مــا زال القان المث
ــدروس  ــد الم ــاد الوحي ــة االقتص ــي دول ــذه ه ــذاً،  وه ناف
الــذي تحتــاج فيــه المــرأة إلــى إذن زوجهــا لتوقيــع عقــد. 
ــت تعتمــد  كمــا أن التشــاد، وغينيا-بيســاو ونيجــر مــا زال
ــرأة  ــمح للم ــى ال تس ــن الت ــتعمارية لقواني ــخ اس ــى نس عل

ــزوج.  ــي دون اذن ال ــاب مصرف ــح حس ــة بفت المتزوج

كمــا أن القيــود علــى أهليــة المــرأة وحريتهــا فــي التنقــل 
ــال، ال  ــبيل المث ــى س ــدول 1ٜ2). عل ــة (الج ــزال قائم ال ت
ــل  ــى عم ــول عل ــادا الحص ــي 18 اقتص ــرأة ف ــن للم يمك
ــتثناء  ــا االس ــدون اذن، أم ــة ب ــة أو حرف ــة مهن أو ممارس
هنــا فهــو جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة التــي أصلحــت 
ــم  ــكا وت ــه بلجي ــذي أدخلت مؤخــراً قانــون األســرة لديهــا ال

تبنيــه مــن قانــون نابوليــون، حيــث يســمح اإلصــالح للمــرأة 
ــة،  ــح الحســابات المصرفي ــود، وفت ــع العق المتزوجــة بتوقي
وتســجيل المشــاريع التجاريــة، والحصــول علــى عمــل 

ــزوج. ــدون اذن خطــي مــن ال ب

قــد تســاهم اإلصالحــات التــي تعــزز مــن وصــول المــرأة 
عليــا  لمناصــب  المــرأة  إشــغال  فــي  المؤسســات  إلــى 
ــال  ــطة األعم ــرأة، أنش ــل الم ــر تحلي ــلطة. ويظه ــي الس ف
ــة  ــب القيادي ــرأة للمناص ــي الم ــرص تول ــأن ف ــون ب والقان
ــاة العامــة تكــون أفضــل عندمــا تتحســن قدرتهــا  ــي الحي ف

القانونيــة علــى اتخــاذ القــرارات (الشــكل 1ٜ9(.

1ٜ 8 سجل أكبر عدد من االصالحات في مؤشر الحصول على عملالشكل 
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1ٜ 2 ما زالت ثلث اقتصادات العالم تقيد أهلية المرأة وحريتها في التنقلالجدول 

األمور التي ال يمكن للمرأة 
القيام بها قانونا كما يفعل الرجل 

التقدم بطلب جواز سفر 

اختيار مكان اإلقامة 

كونها رب األسرة

الحصول على عمل بدون اذن 

التنقل خارج المنزل 

التقدم بطلب بطاقة هوية وطنية 

السفر خارج البلد
تسجيل المشاريع التجارية 

فتح حساب بنكي 
توقيع عقد 

افغانستان، الجزائر، البحرين، باربادوس، بليز، بنين، بوتسوانا، الكاميرون، جمهورية الكونغو، قبرص، دومينيكا، مصر، 
فيجي، غابون، غرانادا، غويانا، هايتي، إيران، األردن، ماالوي، مالي، ميانمار، نيجيريا، عمان، الباكستان، الفلبين، ساموا، 
السعودية، سيشيل، جزر سلومون، سانت فنسنت وغرنادين، السودان، ترينيداد وتوباغو، أوغندة، اإلمارات العربية المتحدة، 

اليمن، زامبيا

ــا الوســطى، تشــاد، جــزر  ــا فاســو، الكاميــرون، جمهوريــة إفريقي افغانســتان، البحريــن، بنيــن، برونــاي دار الســالم، بوركين
ــت،  ــراق، األردن، الكوي ــران، الع ــي، إي ــا، غينيا-بيســاو، هايت ــون، غيني ــا االســتوائية، غاب ــو، غيني ــة الكونغ ــر، جمهوري القم
ــة  ــدة، الضف ــة المتح ــارات العربي ــوريا، اإلم ــودان، س ــنغال، الس ــعودية، الس ــر، الس ــان، قط ــر ، عم ــي، النيجي ــا، مال ماليزي

ــة وغــزة، اليمــن الغربي
البحريــن، بورونــدي، الكاميــرون، جمهوريــة إفريقيــا الوســطى، التشــاد، تشــيلي، جــزر القمــر، جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، 
جمهوريــة الكونغــو، جيبوتــي، غابــون، غينيا، غينيا-بيســاو، اندونيســيا، إيران، العــراق، األردن، ليبيا، مدغشــقر، مالــي، موريتانيا، 

المغــرب، النيجيــر، عمــان، ســان مارينــو، الســعودية، الســنغال، الســودان، تونــس، اإلمــارات العربيــة المتحــدة، اليمــن

ــر  ــا، النيجي ــت، موريتاني ــران، األردن، الكوي ــا، غينيا-بيســاو، إي ــون، غيني ــرون، التشــاد، جــزر القمــر، غاب ــن، الكامي البحري
ــة وغــزة، اليمــن ــة الغربي ــة المتحــدة، الضف ،قطر،الســودان، ســوريا، اإلمــارات العربي

افغانستان، البحرين، بروناي دار السالم، مصر، إيران، العراق، األردن، الكويت، ماليزيا، عمان، قطر، السعودية، السودان، 
سوريا، اإلمارات العربية المتحدة، الضفة الغربية وغزة، اليمن

افغانستان، الجزائر، بنين، الكاميرون، جمهورية الكونغو، مصر، موريشيوس، ناميبيا، عمان، الباكستان، السعودية

إيران، العراق، قطر، السعودية، السودان، سوريا

بوتان، غينيا-بيساو، الباكستان، سورينام 

تشاد ، غينيا-بيساو، النيجير

غينيا االستوائية 

37

31

31

18

17

11

6
4
3
1

عدد االقتصاد
االقتصادات 

المصدر: قاعدة بيانات المرأة، أنشطة األعمال والقانون.  

المصادر: قواعد بيانات المرأة وأنشطة األعمال والقانون ومؤشرات التنمية الدولية 
مالحظــة: يعتبــر الفــرق فــي النســب الظاهــرة ذو داللــة إحصائيــة علــى مســتوى 1% بعــد الضبــط لســجل الدخــل الوطنــي 
ــة 25  ــة العمري ــدل) (الفئ ــل الرجــال (المع ــم للنســاء مقاب ــي للشــخص الواحــد (2015)، ونســبة ســنوات التعلي اإلجمال
فمــا فــوق) (2015)، وســيادة القانــون (2016). وتشــمل مصــادر متغيــرات الضبــط قواعــد بيانــات مؤشــرات التنميــة 
العالميــة وبــارو لــي للتحصيــل العلمــي. أمــا تحليــل االنحــدار فهــو مبنــي علــى 172 اقتصــاداً تتوفــر حولهــا البيانــات،. 

وينبغــي أال تفســر هــذه العالقــات اإلحصائيــة علــى أنهــا ســببية.

1ٜ 9 ترتفع فرص تولي المرأة لمناصب قيادية في الحياة العامة عندما الشكل 
تتمتع بقدرات أكبر في اتخاذ القرارات

التصرف بالممتلكات

تســاعد األنظمــة القويــة لحقــوق الملكيــة المــرأة علــى 
اقتصاديــة.  مكاســب  أجــل  مــن  الممتلــكات  اســتغالل 
ــدرة المــرأة  ــي ق ــكات ف ويبحــث مؤشــر التصــرف بالممتل
إليهــا،  والوصــول  الممتلــكات،  علــى  الحصــول  علــى 
فــي  الملكيــة  أنظمــة  بهــا، ضمــن  والتحكــم  وإدارتهــا 
ــن خــالل  ــة م ــى الملكي ــزواج، فالوصــول إل ــراث وال المي
هــذه الوســائل يمكنــه أن يعــزز مــن األمــن المالــي للمــرأة 
ويوفــر لهــا الضمانــات الضروريــة إلطــالق مشــاريع 

تجاريــة.

وجــد تقريــر المــرأة، أنشــطة األعمــال والقانــون بــأن 
حقــوق الملكيــة للمــرأة ترتبــط إيجابــا بتولــي مناصــب 
قياديــة فــي القطــاع الخــاص، حيــث تنخفــض فــرص المرأة 
فــي الوصــول إلــى المواقــع القياديــة فــي قطــاع األعمــال 
فــي االقتصــادات التــي تكــون فيهــا حقــوق الملكيــة مقيــدة 

(الشــكل 1ٜ10(. 
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المصادر: قواعد بيانات المرأة، أنشطة األعمال والقانون وقواعد بيانات استطالعات المقاوالت
مالحظــة: يعتبــر الفــرق فــي النســب الظاهــرة ذو داللــة إحصائيــة علــى مســتوى 10% بعــد الضبــط لســجل الدخــل الوطنــي 
ــة 25 فمــا  ــة العمري ــل الرجــال (المعــدل) (الفئ ــم للنســاء مقاب ــي للشــخص الواحــد (2015)، ونســبة ســنوات التعلي اإلجمال
فــوق) (2015)، ونســبة المقاعــد التــي تشــغلها النســاء فــي البرلمانــات الوطنيــة (2016) وســيادة القانــون (2016). وتشــمل 
مصــادر متغيــرات الضبــط قواعــد بيانــات مؤشــرات التنميــة العالميــة وبــارو لــي للتحصيــل العلمــي. أمــا تحليــل االنحــدار 
فهــو مبنــي علــى 121 اقتصــادا تتوفــر حولهــم البيانــات. وينبغــي أال تفســر هــذه العالقــات اإلحصائيــة علــى أنهــا ســببية. 

1ٜ 10 تقل فرص المرأة في إشغال المناصب القيادية في قطاع األعمال الشكل 
عندما ال تتمتع بحقوق الملكية

تنــص أنظمــة الملكيــة بالنســبة لــألزواج علــى كيفيــة إدارة 
ــم  ــي معظ ــزواج. ف ــد ال ــالل وبع ــة خ ــكات الزوجي الممتل
ــرار هــذا النظــام بشــكل افتراضــي،  ــم إق االقتصــادات، يت
ويســمى نظــام الملكيــة الزوجيــة، حيــث يحــدد تقســيم 
الممتلــكات بيــن األزواج ويطبــق تلقائيــا علــى األزواج 

ــه.  ــروج من ــارون الخ ــن ال يخت الذي

ــر  ــا تقري ــي يغطيه ــة الت ــة الزوجي ــة الملكي ــن أنظم ــن بي م
المــرأة، أنشــطة األعمــال والقانــون، وهــي األكثــر شــيوعا، 
هــي الملكيــة المنفصلــة والملكيــة المشــتركة. بينمــا تســمح 

باالحتفــاظ  والزوجــة  للــزوج  المنفصلــة  األنظمــة 
ــوق  ــل الحق ــع كام ــم م ــي ممتلكاته ــم ف ــة والتحك بالملكي
الملكيــة المشــتركة ملكيــة  اإلداريــة، تعامــل أنظمــة 
الــزوج والزوجــة علــى أنهــا ممتلــكات مشــتركة بغــض 

ــا.  ــل ملكيته ــع مقاب ــا دف النظرعم

ــكات  ــوة الممتل ــروع فج ــة لمش ــات التابع ــز الدراس ترك
فــي النــوع االجتماعــي علــى أهميــة بعــض أنظمــة 
ــبيل  ــى س ــرأة. عل ــة للم ــوق الملكي ــبة لحق ــة بالنس الملكي
ــا،  ــوادور، وغان ــة لإلك ــة مقارن ــدت دراس ــال، وج المث

أنظمــة  فــي  بأنــه  الهنديــة  كارناتــاكا  وواليــة 
فجــوات  تكــون  مــا  غالبــاً  المنفصلــة،  الملكيــة 
ــر.  ــروة أكب ــكات والث ــوع االجتماعــي فــي الممتل الن
بالمقابــل، فــإن فجــوات الممتلــكات والثــروة أقــل فــي 
أنظمــة الملكيــة المشــتركة. تظهــر النتائــج بأنــه فــي 
ــرأة  ــف الم ــد تؤل ــي الهن ــاكا ف ــة كرنات ــا  ووالي غان
حوالــي 38% و20% مــن مالكــي األراضــي، علــى 
ــى  ــا عل ــذان االقتصــادان مبدئي ــد ه ــي. ويعتم التوال
ــوادور،  ــي االك ــه ف ــة. إال أن ــة المنفصل نظــام الملكي
ــة  ــو نظــام الملكي ــي ه ــة المبدئ ــث نظــام الزوجي حي
مالكــي  مــن   %51 المــرأة  تؤلــف  المشــتركة، 

األراضــي الزراعيــة. 

طريــق  عــن  القويــة،  الملكيــة  حقــوق  تعتبــر 
مجموعــة مــن اآلليــات بمــا فــي ذلــك أنظمــة الملكيــة 
ــي،  ــة األراض ــي ملكي ــما ف ــا حاس ــة، مكون الزوجي
ــى األراضــي أو الســكن  ــث يمكــن للســيطرة عل حي
توفيــر مزايــا اقتصاديــة مباشــرة للنســاء الرياديــات 

.)1ٜ2 (الصنــدوق 

المصادر: دي سوتو 2001؛ جيوفاريلي وجيرما 2013؛ علي، ديانينجر وغولدستين 2014. 

1ٜ 2  تساعد الملكية المشتركة وتسجيل األراضي على تمكين المرأة الصندوق 
تشــجع أنظمــة الملكيــة وأنظمــة تســجيل األرضــي القويــة فــي اإلقــراض المبنــي علــى  الممتلــكات ، أو القــروض المؤمنــة مــن خــالل الضمانــات. وتعتبــر الملكيــة 
المســجلة ذات أهميــة خاصــة للنســاء فــي االقتصــادات ذات الدخــل المتدنــي، حيــث توفــر ريــادة األعمــال فرصــة للتغلــب علــى الفقــر. توفــر الملكيــة المســجلة إثباتــا 
ــة التــي تشــجع التســجيل المشــترك للملكيــة، حيــث يتمتــع أكثــر مــن شــخص بحقــوق  علــى الملكيــة، ممــا يســهل اعتمادهــا كضمــان. ويمكــن للسياســات الحكومي
الملكيــة، التوســع فــي الملكيــة التــي يمكــن للمــرأة اســتخدامها كضمــان للتمويــل مــن البنــوك. وقــد يعنــي هــذا بالنســبة لبعــض النســاء، فرصــة للوصــول إلــى االئتمــان 

وإطــالق مشــاريع تجاريــة.  

وجــد تقريــر المــرأة، أنشــطة األعمــال والقانــون بــأن بعــض االقتصــادات تســمح قانونــا بالملكيــة المشــتركة لــألزواج مــن خــالل أنظمــة الملكيــة الزوجيــة أو قوانيــن 
األراضــي. علــى ســبيل المثــال، ينــص قانــون األراضــي فــي ليســوثو علــى أن ســندات الملكيــة تكــون مشــتركة بالنســبة لــألزواج الذيــن يختــارون نظــام الملكيــة 
ــن باســم الزوجيــن معــاً، تبعــا للمرســوم الرئاســي رقــم 1529. كمــا ينــص قانــون  ــة الخــاص بالزوجي ــزواج. فــي الفلبيــن، يصــدر ســند الملكي ــد ال المشــتركة عن
األراضــي فــي فيتنــام علــى تســجيل الملكيــة المشــتركة عندمــا تكــون حقــوق اســتعمال األراضــي والمســاكن بملكيــة مشــتركة. وتشــمل االقتصــادات األخــرى التــي 
تعتمــد الملكيــة المشــتركة ألبانيــا، البرازيــل، بلغاريــا، بوركينــا فاســو، كوســوفو، لتوانيــا، جمهوريــة يوغوســالفيا الســابقة مقدونيــا، ناميبيــا، الباراغــواي، روانــدا، 

ســلوفينيا، جنــوب إفريقيــا واســبانيا. 

كمــا أن بعــض االقتصــادات قــد أدخلــت قوانيــن مبتكــرة زيــادة فــي تشــجيع المــرأة لتســجيل لألراضــي. علــى ســبيل المثــال، نــص قانــون التمويــل لعــام 2017 فــي 
نيبــال علــى رســوم مخفضــة لتســجيل الملكيــة بشــكل مشــترك لــألزواج أو تســجيلها باســم المــرأة. وتطبــق صربيــا خصومــات شــبيهة. وأخيــرا، تتمتــع النســاء فــي 

الريــف والنســاء المعيــالت لألســر فــي كولومبيــا بأفضليــة فــي االســتفادة مــن برامــج ترســيم  لألراضــي الريفيــة مــن خــالل المرســوم رقــم 902. 
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بمــا أن مســاهمات المــرأة الماليــة أقــل مــن الرجــال 
ــي  ــر الت ــة األج ــر المدفوع ــاطات غي ــا بنش ــبب قيامه بس
تفيــد األســرة، مثــل رعايــة األطفــال وكبــار الســن، فهــي 
تحصــل علــى عــدد أقــل مــن الممتلــكات خــالل الــزواج. 
الماليــة  غيــر  المســاهمات  بهــذه  ويعتبراالعتــراف 
ــه يمكــن المــرأة مــن  ــزواج ألن ــد حــل ال ــا عن أمــراً مهم
الوصــول إلــى  قســم مــن الملكيــة الزوجيــة. ومــع أن هــذه 
ــة  ــة الملكي ــي أنظم ــاً ف ــا ضمني ــرف به ــاهمات معت المس
ــد تعاقــب  ــة ق ــة المنفصل المشــتركة، إال أن أنظمــة الملكي
الــزوج أو الزوجــة الذيــن ال يحصلــون علــى دخــل أثنــاء 
ــة الدخــل« هــذه  ــزواج، ويمكــن تخفيــف »عقوب ــرة ال فت
عنــد الطــالق مــن خــالل االعتــراف بشــكل صريــح 

ــرة.  ــاه األس ــة تج ــر المالي ــاهمات غي بالمس

ــرأة،  ــر الم ــها تقري ــي درس ــادا الت ــن 189 اقتص ــن بي م
اقتصــادا  يعتــرف 134  والقانــون،  األعمــال  أنشــطة 
ــادات  ــذه االقتص ــمل ه ــة، وتش ــر المالي ــاهمات غي بالمس
جميــع البلــدان التــي تطبــق مبدئيــا أنظمــة ملكيــة مشــتركة 
و28 مــن أصــل 75 اقتصــادا تطبــق فيهــا أنظمــة ملكيــة 

ــة.  منفصل

أمــا الســبب اآلخــر للفجــوة فــي الملكيــة علــى الممتلــكات 
بيــن الرجــال والنســاء فقــد يكــون حقــوق الميــراث. غالبــاً 
مــا يمنــح الميــراث للرجــل والمــرأة فرصــة امتــالك 
أرض أو مســكن. بالنســبة لألرامــل، قــد يكــون الميــراث 
الطريقــة الوحيــدة للحصــول علــى ملكيــة الممتلــكات وقــد 
ــاة  ــا أساســيا فــي األمــن االقتصــادي بعــد وف يكــون مكون
الــزوج أو الزوجــة. إال أنــه فــي 36 اقتصــادا مــن أصــل 
ــس  ــل النســاء نف ــح األرام 189 شــملتها الدراســة، ال تمن
ــا األرامــل الرجــال  ــي يحصــل عليه ــراث الت ــوق المي حق
الذكــور، كمــا أنــه فــي 39 اقتصــادا، تمنــع بنــات المتوفــى 
مــن الحصــول عــل نفــس حصــة أبنائــه الذكــور. وقــد تحــد 
هــذه الفــروق مــن فــرص المــرأة االقتصاديــة خــالل فتــرة 

حساســة مــن حياتهــا.  

الحصول على عمل 

األنظمــة  فــي  عمــل  علــى  الحصــول  مؤشــر  يبحــث 
والقوانيــن التــي تؤثرعلــى مالييــن النســاء العامــالت 
فــي ســوق العمــل  الرســمي حــول العالــم. بــدءاً مــن 
تقــدم المــرأة للعمــل ووصــوال إلــى تقاعدهــا، يبحــث هــذا 
المؤشــر فــي السياســات التــي تؤثــر علــى  قــدرة المــرأة 
علــى العمــل، ويشــمل هــذا فــرص العمــل، القــدرة علــى 
ــى  ــدرة عل ــي، والق ــار الوظيف ــي المس ــو ف الكســب، والنم

ــرة. ــل واألس ــن العم ــة بي الموازن

بالنســبة لالقتصــادات التــي كان أداؤهــا جيــدا فــي مؤشــر 
ــاء  ــن النس ــر م ــدد أكب ــاك ع ــل، فهن ــى عم ــول عل الحص
االقتصــادات  هــذه  وفــي  بالرجــال،  مقارنــة  العامــالت 
تجنــي النســاء أيضــا أمــواال أكثــر مقارنــة بالرجــال، ممــا 
يبيــن بــأن قوانيــن ســوق العمــل يمكنهــا أن تشــجع المــرأة 
ــا  ــد مــن قدرته ــل الرســمي وتزي ــى دخــول ســوق العم عل

ــكل 1ٜ11(.  ــب (الش ــى الكس عل

 1ٜ 11  ترتبط المساواة في النوع االجتماعي في قانون العمل مع عدد أكبر من النساء العامالت ودخل أعلى مقارنة بالرجالالشكل 

المصادر: قواعد بيانات المرأة، أنشطة األعمال والقانون ومؤشرات التنمية العالمية؛ تقرير فجوة النوع االجتماعي 2016 الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي (الجدول ج3، صفحة 47(. 
مالحظة: تعتبر العالقات اإليجابية بين عالمة الحصول على عمل ونسبة مشاركة النساء والرجال في سوق العمل (2016) وعالمة الحصول على عمل ونسبة الدخل المقدر للنساء والرجال (2016) ذات داللة إحصائية 

على مستوى 1% بعد الضبط لسجل الدخل الوطني اإلجمالي للشخص الواحد (2015)، ونسبة سنوات التعليم للنساء مقابل الرجال (المعدل) (الفئة العمرية 25 فما فوق) (2015)، ونسبة المقاعد التي تشغلها النساء في 
البرلمانات الوطنية (2016) وسيادة القانون (2016). وتشمل مصادر متغيرات الضبط قواعد بيانات مؤشرات التنمية العالمية وبارو لي للتحصيل العلمي. أما تحليل االنحدار فهو مبني على 164 و138 اقتصادا، على 

التوالي، تتوفر حولها البيانات. وينبغي أال تفسر هذه العالقات اإلحصائية على أنها سببية. 
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القيود على العمل

تنمــو االقتصــادات بشــكل أســرع عندمــا تعمــل المــرأة.11 
ومــع أن الممارســات الجيــدة الحاليــة تدعــو إلــى مســاواة 
فــي النــوع االجتماعــي فــي فــرص العمــل، لــم يكــن هــذا 
ــال،  ــى ســبيل المث ــخ. عل ــر التاري هــو الحــال دائمــاً وعب
فقــد دعــت اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة حــول  العمــل 
تحــت األرض (بالنســبة للمــرأة) لعــام 1935 واتفاقيــات 
ــي،  1919، و1934، و1948 حــول عمــل المــرأة الليل
الــدول إلــى منــع عمــل المــرأة فــي المناجــم تحــت األرض 
ــي  ــه ف ــة. كمــا أن ــي المنشــآت الصناعي ــي ف والعمــل الليل
ــد  ــة، منعــت العدي ــورة الصناعي ــت الث ــي تل الســنوات الت
مــن االقتصــادات المــرأة مــن العمــل فــي وظائــف معينــة 
ــدوق  ــة (الصن ــر اآلمن لحمايتهــا مــن ظــروف العمــل غي

 .)1ٜ3

ورغــم تحســن الظــروف بالنســبة للرجــال والنســاء مــع 
ــى  ــة عل ــود المبني ــر مــن القي مــرور الزمــن، إال أن الكثي
ــة،  ــود الصناعي ــة، فالقي ــزال قائم ــي الت ــوع االجتماع الن
مثــل تلــك الخاصــة بالعمــل فــي التعديــن، شــائعة بشــكل 
ــي  ــرأة ف ــل الم ــادات عم ــن االقتص ــد 65 م ــاص. تقي خ
ــي  ــا ف ــى عمله ــودا عل ــرأة قي ــه الم ــا تواج ــم. كم المناج
ــاءات  ــادا)، واإلنش ــع (47 اقتص ــل التصني ــات مث قطاع
(37 اقتصــادا)، والطاقــة (29 اقتصــادا)، والزراعــة 
والنقــل (21  اقتصــادا)   26) والميــاه  اقتصــادا)   27)

اقتصــادا). 

كمــا أنــه مــن بيــن 189 اقتصــادا مشــمولة بهذه الدراســة، 
ال يســمح 29 منهــا بعمــل المــرأة بنفــس ســاعات عمــل 
الرجــال فــي الليــل، وهنــاك قيــود علــى العمــل الليلــي فــي 
كل منطقــة باســتثناء اقتصــادات دول منظمــة التعــاون 
االقتصــادي والتنميــة ذات الدخــل العالــي. وتنتشــر هــذه 
القيــود بشــكل خــاص فــي جنــوب آســيا والشــرق األوســط

ــس  ــل بنف ــرأة العم ــن للم ــث ال يمك ــا، حي ــمال إفريقي وش
ســاعات عمــل الرجــال بالليــل فــي 63% و55% مــن 
االقتصــادات، علــى التوالــي. وبالمجمــوع، ال تــزال هنــاك 
ــي 104 اقتصــادا  ــرأة ف ــل الم ــى عم ــود مفروضــة عل قي
(الشــكل 1ٜ12). وتقــدر األبحــاث بــأن القضــاء علــى 
ــع النســاء مــن العمــل فــي قطاعــات  ــي تمن ــات الت المعوق
ــل بنســبة  ــة العم ــن انتاجي ــد م ــد يزي ــة ق ــف معين أو وظائ
25% فــي بعــض االقتصــادات، ببســاطة مــن خــالل زيــادة

مشاركة المرأة في سوق العمل.12

 1ٜ 3 اآلثار طويلة األمد للتشريعات القديمةالصندوق 
تعــود بعــض القيــود علــى العمــل أساســاً إلــى التشــريعات القديمــة التــي تعكــس معاييــر الســالمة القديمــة. 
تعــود أصــول القيــود علــى عمــل المــرأة فــي التعديــن فــي العديــد مــن اقتصــادات دول الكومنوولــث، علــى 
ــاً نصــف اقتصــادات  ــام 1842. تضــع حالي ــدة لع ــة المتح ــي المملك ــم ف ــون المناج ــى قان ــال، إل ــبيل المث س
الكومنولــث تقريبــاً، قيــوداً علــى الوظائــف التــي يمكــن أن تشــغلها المــرأة. يوجــد فــي معظــم دول الكومنولــث 
المســتقلة قوائــم طويلــة للقيــود المفروضــة علــى عمــل المــرأة، وهــي بقايــا قانــون االتحــاد الســوفيتي لعــام 
1932. ومــن بيــن تســع اقتصــادات الكومنولــث هــذه، وحدهــا أرمينيــا ال تفــرض مثــل هــذه القيــود. كمــا أن 
هنــاك أنماطــا مشــابهة فــي إفريقيــا الناطقــة باللغــة الفرنســية، وإفريقيــا الناطقــة باللغــة البرتغاليــة، والعالــم 

الناطــق باللغــة االســبانية.  

ــة  ــة باللغ ــا الناطق ــادات إفريقي ــن اقتص ــة م ــين بالمائ ــبعة وخمس ــي س ــرأة ف ــل الم ــد عم ــة تقي ــد أنظم توج
ــرب  ــابقة لغ ــة الس ــي الفدرالي ــائدا ف ــام 1954 كان س ــود لع ــا يع ــا قانون ــس الكثيرمنه ــث تعك ــية، حي الفرنس
إفريقيــا الفرنســية، ومــن بيــن هــذه االقتصــادات فــإن هنالــك بنيــن، بوركينــا فاســو، الكاميــرون، جمهوريــة 
إفريقيــا الوســطى، التشــاد، جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، جمهوريــة الكونغــو، ســاحل العــاج، الغابــون، 

ــا، النيجــر والســنغال. ــي، موريتاني ــا، مدغشــقر، مال غيني

كمــا تركــت التشــريعات القديمــة للبرتغــال واســبانيا أثــراً علــى عــدد مــن المســتعمرات الســابقة. أوالً، أقــرت 
البرتغــال سلســلة مــن المراســيم التــي تقيــد عمــل المــرأة فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر، ولــم يتــم إلغــاء 
ــي كل دول  ــاً ف ــد تقريب ــاً، يوج ــرن الواحــد والعشــرين. وحالي ــة الق ــى بداي ــل حت ــيم بشــكل كام ــذه المراس ه
إفريقيــا الناطقــة باللغــة البرتغاليــة والبرازيــل قيــد واحــد علــى األقــل عــل عمــل المــرأة. وأصــدرت اســبانيا 
ــي المناجــم، وبعــض  ــا العمــل ف ــف، ومنه ــة عــدد مــن الوظائ ــع المــرأة مــن مزاول ــراراً عــام 1957 يمن ق
الوظائــف المعينــة فــي اإلنشــاءات، وقطــاع الكهربــاء. ولــم يلغــى هــذا القــرار حتــى العــام 1995. حاليــاً، 
ــن،  ــرأة: األرجنتي ــل الم ــى عم ــة عل ــودا قانوني ــبانية قي ــة االس ــم الناطــق باللغ ــي العال يضــع 12 اقتصــادا ف
بوليفيــا، تشــيلي، كولومبيــا، كوســتا ريــكا، اكــوادور، غينيــا االســتوائية، غواتيمــاال، هنــدوراس، نيكاراغــوا، 

بانامــا، وأوروجــواي. 

1ٜ 12 القيود على عمل المرأة موجودة في جميع المناطق الشكل 

المصدر: قاعدة بيانات المرأة، أنشطة األعمال والقانون. 
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الحماية في مكان العمل 

يمكــن للحمايــة فــي أماكــن العمــل أن تيســر قــدرة المــرأة 
علــى تأميــن عمــل واالســتمرار فيــه. علــى ســبيل المثــال، 
يمكــن للحمايــة القانونيــة مثــل عــدم التمييــز المبنــي علــى 
النــوع االجتماعــي فــي العمــل تشــجيع دخــول المــرأة إلــى 
ســوق العمــل. كمــا أن ضمــان األجــر المماثــل للعمــل ذو 
القيمــة المماثلــة يضمــن عــدم التمييــز ضــد المــرأة عنــد 

تلقــي األجــور والمزايــا. 

مــع أن أكثــر مــن 80% مــن االقتصــادات المدروســة 
تمنــع التمييزعلــى أســاس النــوع االجتماعــي فــي العمــل، 
ال تلــزم إال 40% منهــا فقــط المســاواة فــي األجــور مقابــل 
العمــل ذو قيمــة متســاوية. وأصــل هــذا المعيــار هــو 
اتفاقيــة األجــور المتســاوية الصــادرة عــن منظمــة العمــل 
ــر  ــار األج ــن إط ــع م ــار أوس ــى إط ــص عل ــة وين الدولي
ــة  ــه يســمح بالمقارن ــا أن المتســاوي للعمــل المتســاوي بم
بيــن نفــس العمــل أو األعمــال المشــابهة، باإلضافــة إلــى 
المقارنــة بيــن الوظائــف المختلفــة ذات القيمــة المتســاوية. 

التعــاون  منظمــة  دول  اقتصــادات  معظــم  تفــرض 
وآســيا  أوروبــا  واقتصــادات  والتنميــة  االقتصــادي 
القيمــة  ذو  للعمــل  األجــر  فــي  المســاواة  الوســطى 
المتســاوية. كمــا تفــرض ذلــك أربعيــن بالمائــة مــن 
اقتصــادات افريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى، فــي 
ــل مــن  ــن تفــرض المســاواة فــي األجــور 25% أو أق حي
اقتصــادات أمريــكا الالتينيــة ودول البحــر الكاريبــي، 
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا، وشــرق آســيا والمحيــط 

الهــادئ وجنــوب آســيا. 

مزايا اإلجازات 

ــى  ــر عل ــي التأثي ــاً ف ــة دوراً مهم ــة التنظيمي ــب البيئ تلع
ــي  ــاء ف ــل والبق ــى عم ــول عل ــي الحص ــرأة ف ــدرة الم ق
ــن أســرة، حيــث يمكــن ألنظمــة  ســوق العمــل بعــد تكوي
ــن المســاعدة  ــوة، وإجــازة الوالدي إجــازة األمومــة، واألب
فــي االعتــراف بعمــل الرعايــة غيــر مدفــوع األجــر 
وإعــادة  توزيعــه. إن ضمــان الحصــول علــى إجــازة 
دون المخاطــرة بفقــدان الوظيفــة لفتــرة كافيــة وأجــر 
مناســب لــكل مــن الوالديــن ضــروري لتحقيــق عــدد مــن 

نتائــج التنميــة الصحيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة. 

تحــدد منظمــة العمــل الدوليــة فــي اتفاقياتهــا الخاصــة 
بحمايــة األمومــة للعــام 2000، 98 يومــا (14 أســبوعا) 
كحــد أدنــى إلجــازة األمومــة مدفوعــة األجــر. وحــدد 
الحــد األدنــى الســتبدال األجــور بمســتوى 67% (الثلثيــن) 
ــن  ــن خــالل التأمي ــدم م ــي يفضــل أن تق ــن الدخــل والت م

ــة.   ــوال العام ــي أو األم ــي االلزام االجتماع

ــار  ــم معي ــق معــدل مــدة إجــازة األمومــة حــول العال يواف
منظمــة العمــل الدوليــة البالــغ 14 أســبوعا، مــع اســتبدال 
ــن األجــر.  ــى 100% م ــن 25% إل ــا بي ــراوح م أجــور يت
ــة  ــازة مدفوع ــر إج ــط ال توف ــن االقتصــادات فق ــا 7 م أم
جــزر  االقتصــادات  هــذه  وتشــمل  لألمهــات،  األجــر 
المارشــال، واليــات ميكرونيســيا االتحاديــة، بــاالو، بابــوا 
غينيــا الجديــدة، ســورينام، تونغــا والواليــات المتحــدة 

االمريكيــة.  

يشــكل تشــغيل ســيدات بعمراإلنجــاب كلفــة أعلــى بالنســبة 
ألصحــاب العمــل فــي االقتصــادات التــي تنــص القوانيــن 
فيهــا علــى دفــع أصحــاب العمــل لمزايــا اإلجــازة والتــي 
تكــون فيهــا مــدة اإلجــازة الممنوحــة لألمهــات أعلــى 
مــدة  معــدل  أمــا  لآلبــاء.  المقدمــة  المــدة  مــن  بكثيــر 
ــي  ــط ف ــام فق ــو 5 أي ــر فه ــة األج ــوة المدفوع ــازة األب إج
91 اقتصــادا أي أن إجــازة األمومــة تفوقهــا ب 93 يومــاً 

ــدل. ــي المع ــة ف كامل

فــي الهنــد، علــى ســبيل المثــال، قــد يعتبــر أصحــاب العمل 
أن مــن شــأن الزيــادة األخيــرة فــي مــدة إجــازة األمومــة 
ــلبي  ــز س ــكل حاف ــاً أن تش ــى 182 يوم ــاً إل ــن 84 يوم م
ــة  ــون الكلف ــل يتحمل ــاب العم ــرأة ألن أصح ــف الم لتوظي
ــى أصحــاب  ــي عل ــزام قانون بأكملهــا. وال يفــرض أي الت
ــؤدي  ــد ي ــر. ق ــة األج ــوة مدفوع ــازة أب ــر إج ــل توفي العم
الفــرق فــي كلفــة  تشــغيل المــرأة مقارنــة بالرجــل أيضــاً 
إلــى  تخفيــض أصحــاب العمــل ألجــور المــرأة لتعويــض 

ــى للنســاء. ــا األعل ــه مقابــل المزاي مــا يدفعون

إال أنــه فــي حــال تحملــت الحكومــة كلفــة إجــازة األمومــة، 
ــل  ــن أج ــى م ــا أعل ــرورة كلف ــركات بالض ــه الش ال تواج
تشــغيل النســاء. تدفــع الحكومــات 100% مــن مزايــا 
 53 وفــي  اقتصــادا.   96 فــي  لألمهــات  اإلجــازات 
مزايــا  مــن  العمــل %100  يدفــع أصحــاب  اقتصــادا، 
اإلجــازة. وفــي 27 اقتصــادا، تدفــع الحكومــات 50% أو 

ــا. ــذه المزاي ــن ه ــر م أكث

تقــوم بعــض االقتصــادات بتحويــل نظــام إجــازة األمومــة 
وإجــازة األبــوة لصالــح إجــازة الوالديــن. علــى ســبيل 
المثــال، أصلحــت المملكــة المتحــدة عــام 2015 سياســات 
اإلجــازة لديهــا بحيــث يمكــن لألبويــن أن يســتفيدا معــا 
ويتقاســما 37 أســبوعا مــن إجــازة األمومــة المدفوعــة 
ــق  ــن 42 اقتصــادا يطب ــن بي ــن. م ــازة والدي ــر، كإج األج
نظــام إجــازة الوالديــن مدفوعــة األجــر، توفــر 90% إجــازة 
األمومــة أيضــا. وغالبــاً مــا تمنــح إجــازة الوالديــن مدفوعــة 

ــة ومتوســطة الدخــل. ــي االقتصــادات عالي األجــر ف

ــألم واألب، إال  ــن متاحــةً ل عــادة مــا تكــون إجــازة الوالدي
أنهــا غالبــا مــا تســتغل مــن قبــل النســاء أكثــر مــن الرجــال. 
ومــع أن إلجــازة األمومــة األطــول واألعلــى أجــراً مزايــا 
مهمــة لألمهــات، فــإن الوقــت الطويــل خــارج ســوق العمــل 
ــي  ــي المســار الوظيف ــدم المــرأة ف ــى تق ــر ســلباً عل ــد يؤث ق
فــي تصميــم  الحاســم  العنصــر  يكــون  قــد  واألجــر.13 
ــد مــن عــدم المســاواة فــي  سياســات اإلجــازة التــي ال تزي
ــى اســتغالل  ــن عل ــو تشــجيع الوالدي ــوع االجتماعــي ه الن

ــدول 1ٜ3(. ــازة (الج اإلج

ــة  ــن 100 دراس ــر م ــث يفحــص أكث ــر حدي ــتنتج تقري اس
رائــدة تتعلــق بصحــة حديثــي الــوالدة واألطفــال ورفاههــم، 
وصحــة األمهــات، والمســاواة فــي النــوع االجتماعــي 
ــأن المــدة المثلــى لإلجــازة مدفوعــة  واألثــر االقتصــادي ب
األجــر لضمــان الصحــة والرفــاه الُمثلَيَْيــن لحديثــي الــوالدة 
واألطفــال هــي ســنة واحــدة، مقســمة بشــكل متســاوي بيــن 

ــن.14 الوالدي

ــن،  ــوة أوإجــازة الوالدي ــة، األب ــاء إجــازة األموم ــد انته عن
يســتمراآلباء العامليــن بتحمــل المســؤوليات األســرية التــي 
ــجع  ــي تش ــن الت ــن للقواني ــم. يمك ــى وظائفه ــر عل ــد تؤث ق
مــن تضــارب  تقلــل  أن  مــرن  بجــدول زمنــي  العمــل 
ــل  ــى العم ــدرة عل ــا أن الق ــرة. كم ــل واألس ــح العم مصال
لســاعات أقــل، والعمــل بســاعات مرنــة، والعمــل عــن 
بعــد أو العمــل مــع االســتقاللية فــي اختيــار أوقــات العمــل 
ــف  ــل كل ــالل تقلي ــن خ ــن م ــركات والموظفي ــد الش ــد تفي ق
التشــغيل ونفقــات مغــادرة الموظفيــن، وكذلــك مــن خــالل 
تحســين االنتاجيــة واحــداث التــوازن بيــن العمــل والحيــاة 
التــي يغطيهــا  بيــن االقتصــادات  والشــخصية 15. مــن 
ــون 33 اقتصــاداً  ــال والقان ــطة األعم ــرأة، أنش ــر الم تقري
فقــط يمنــح ، األبويــن، بشــكل صريــح، الحــق القانونــي فــي 

ــرن. ــل م ــات عم ــى ترتيب ــب أو الحصــول عل طل
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 1ٜ 3 سياسات تعزيز استغالل اآلباء إلجازة الوالدينالجدول 

النمسا

فرنسا
ايطاليا

اليابان 

النرويج 
البرتغال 

السويد  

رومانيا  

جمهورية 
كوريا 

ألمانيا 

يتلقى كل  من الوالدين دفعة نقدية إضافية إذا تشاركوا باإلجازة بشكل متساوي أو على األقل بنسبة 
.60:40

يتلقى الوالدين دفعات أعلى إذا أخذ كالهما إجازة

يتلقى الوالدين  شهر إجازة إضافي إذا أخذ األب على األقل 3 من األشهر العشرة األولى.

يتلقى الوالدين  أجر شهرين إضافيين من اإلجازة إذا تشاركوا في األشهر االثني عشر األولى

تكون سبعون يوما من مجموع إجازة الوالدين ما بعد الوالدة محجوزة لكل من الوالدين 

يتلقى الوالدين الذين يتشاركون في المائة والعشرين يوما األولى من اإلجازة 30 يوما إضافية من اإلجازة

تكون تسعون من 480 يوما من إجازة الوالدين مدفوعة األجر محجوزة لكل من الوالدين 

يلزم األب أو األم الذي لم يطلب إجازة الوالدين أوال (غالبا ما يكون األب) بأخذ شهر من اإلجازة التي 
تبلغ 24 شهرا

يتلقى من أخذ إجازة األبوين الثانية (عادة األب) 100% من أجره لمدة 3 أشهرعلى األكثر. ويتلقى 
من يأخذ اإلجازة أوال %40

يتلقى الوالدين أجر شهرين إضافيين من اإلجازة إذا أخذ كل منهما على األقل 2 من األشهر االثني 
عشر األولى

أمثلة االقتصاد 

المصدر: قاعدة بيانات المرأة وأنشطة األعمال والقانون.

التقاعد 

عندمــا يتعلــق األمــر بمغــادرة ســوق العمــل، يحــدد ســن 
التقاعــد القانونــي توقعــات المســار الوظيفــي ومــدة عمــل 
كل مــن الرجــال والنســاء. كمــا أن القوانيــن التــي تحــدد 
أعمــار التقاعــد المبكــر للنســاء قــد تؤثــر ســلباً علــى مــا 
يجنونــه خــالل حياتهــم، ومزايــا التقاعــد، ومدخــرات 
التقاعــد، باإلضافــة إلــى فــرص النمــو فــي المســار 
ــي ســن  ــى التقاعــد ف ــرأة عل ــزم الم ــا تل ــي. عندم الوظيف
أقــل مــن ســن الرجــل، فهــي تنهــي حياتهــا العمليــة 
بســنوات عمــل أقــل، فيمــا لــو تمتعــت المــرأة بنفــس 
ســن التقاعــد الــذي يتمتــع بــه الرجــل، ســتكون ســنوات 
العمــل متســاوية ممــا يمكنــه تشــجيع المشــاركة فــي ســوق 

ــل. العم

هنــاك فروقــات فــي أعمــار التقاعــد بيــن الرجــال والنســاء 
تقريبــاً فــي كل منطقــة مــن العالــم، كمــا أن أعلــى نســب 
هــذه الفروقــات تتواجــد فــي اقتصــادات الشــرق األوســط 
وشــمال إفريقيــا (%58 ) وأوروبــا وآســيا الوســطى 40% 
)). هــذا باإلضافــة إلــى أن التقاعــد إلزامــي فــي حوالــي 
ربــع االقتصــادات ذات الفروقــات العمريــة فــي التقاعــد.

فــي 41 مــن 189 اقتصــادا خاضــع للدراســة، يمكــن 
للنســاء التقاعــد مــع مزايــا كاملــة مــن ســنة إلــى 10 
ســنوات قبــل الرجــال. وفــي معظــم االقتصــادات هنــاك 
فجــوة 5 ســنوات بيــن ســن تقاعــد الرجــال والنســاء، 
وتتواجــد أكبــر فجــوة فــي الصيــن، حيــث يمكــن للمــرأة 
ان تتقاعــد فــي ســن الخمســين، 10 ســنوات قبــل الرجــل. 

بالتقاعــد  للمــرأة  القانــون  يســمح  اقتصــادا،   13 فــي 
بمزايــا جزئيــة قبــل الرجــل، وتشــمل هــذه الــدول ألبانيــا، 
الجزائــر، البحريــن، البرازيــل، بلغاريــا، كوســتاريكا، 
الجمهوريــة اإلســالمية اإليرانيــة، جمهوريــة كيرغســتان، 
الباكســتان، بانامــا، سويســرا، اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
وجمهوريــة اليمــن. وفــي االقتصــادات التــي توجــد فيهــا 
ــات  ــات، مــن الممكــن أن تفــوت المــرأة ترقي هــذه الفروق
وزيــادات فــي األجــر بســبب التقاعــد المبكــر. كمــا تســاهم 
المــرأة فــي هــذه الحــاالت بقــدر أقــل فــي راتــب تقاعدهــا 
ــد  ــة عن ــات مالي ــى صعوب ــؤدي إل ــد ي ومدخراتهــا، ممــا ق

التقاعــد 16.

تقديم الحوافز للعمل

ــرة  ــل واألس ــن العم ــيرالموازنة بي ــات تيس ــن للحكوم يمك
مــن خــالل دعــم وتحفيــز قــدرة األمهــات علــى العــودة إلى 
ســوق العمــل بعــد الــوالدة. يمكــن ألنظمــة ضريبــة الدخــل 
وتوفيــر دعــم التعليــم ورعايــة األطفــال حســب العمــر أن 
تؤثــر علــى قــرار المــرأة فــي الدخــول إلــى ســوق العمــل 
والبقــاء فيــه. ويحلــل مؤشــر تقديــم الحوافــز للعمــل هــذه 
المزايــا والطــرق التــي تؤثــر مــن خاللهــا علــى قــرارات 

المــرأة فــي العمــل.

يمكــن لســهولة، وكلفــة، وتواجــد خدمــات رعايــة األطفــال 
ــزل،  ــارج المن ــرأة خ ــل الم ــى عم ــر عل ــار أن تؤث الصغ
ــي  ــة األساس ــدم الرعاي ــون مق ــا تك ــا م ــرأة غالب وألن الم
لألطفــال، فــإن توفيــر المســاعدة العامــة مــن أجــل رعايــة 
األطفــال قــد تــؤدي إلــى إيجــاد فــرص لدخــول المــرأة فــي

ســوق العمــل. علــى ســبيل المثــال، وجــدت دراســة شــملت 
ــود  ــأن وج ــة ب ــادي والتنمي ــاون االقتص ــة التع دول منظم
اطــر عموميــة لرعايــة األطفــال دون ســن الخامســة يرتبــط 
بشــكل وثيــق بنســب عمــل األمهــات اللواتــي يقمــن برعايــة 

األطفــال الصغــار.17

ــر  ــا تقري ــي يغطيه ــي االقتصــادات الت ــن ثلث ــر م ــدم أكث تق
المــرأة، أنشــطة األعمــال والقانــون بشــكل مباشــر خدمــات 
األطفــال  رعايــة  خدمــات  تدعــم  أو  األطفــال  رعايــة 
فــإن دور  المثــال،  فنلنــدا علــى ســبيل  فــي  الخاصــة. 
رعايــة الطفولــة المبكــرة فــي البلديــات متاحــة منــذ نهايــة 
فتــرات إجــازات األمومــة واألبــوة إلــى حيــن التحــاق 
الطفــل بالمدرســة االبتدائيــة، أو يمكــن لألهــل اختيــار 
ــال خاصــة يغطــي أجورهــا مؤسســة  ــة أطف مراكــز رعاي
الضمــان االجتماعــي مــن خــالل عــالوات رعايــة األطفــال 
الخاصــة. فــي اقتصــادات أخــرى مثــل غانــا، والبرازيــل، 
وكوســتاريكا، التعليــم مــا قبــل المدرســة مجانــي وإلزامــي 
ابتــداًء مــن عمــر 4 ســنوات. يمكــن لمثــل هــذه السياســات 
ــن  ــع وتمك ــاول الجمي ــي متن ــال ف ــة األطف ــل رعاي أن تجع

ــل.  ــن العم األهــل م

رعايــة  لرســوم  الضريبيــة  للخصومــات  يمكــن   كمــا 
األطفــال أن تقلــل مــن عــبء تكاليــف رعايــة األطفــال 
ــل شــيوعا مــن خدمــات  ــا أق ــن، ومــع أنه بالنســبة  للوالدي
ــذه  ــل ه ــة، إال أن مث ــة أو المدعوم ــال العام ــة األطف رعاي
الخصومــات الضريبيــة قــد تؤثــر علــى قــرار األهــل 

بالعــودة أو الدخــول إلــى ســوق العمــل. 

المبالــغ التــي تدفــع مقابــل رعايــة األطفــال قابلــة للخصــم 
ــدول ذات   ــن ال ــا م ــي 33 اقتصــادا، وجميعه ــي ف الضريب
المتوســط – العالــي والدخــل العالــي ، باســتثناء بوتــان 
الوحيــد  االقتصــاد  هــو  بوتــان  أن  والســلفادور، حيــث 
فــي جنــوب آســيا الــذي يقــدم هــذا الحافــز، أمــا االقتصــاد 
الوحيــد فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا الــذي 

ــزة فهــو مالطــا.  ــدم هــذه المي يق

وجــد تقريــر المــرأة، أنشــطة األعمــال والقانــون بــأن 
تســجيل األطفــال فــي التعليــم مــا قبــل االبتدائــي أعلــى فــي 
االقتصــادات التــي توفــر خصومــات ضريبيــة علــى رســوم 
رعايــة األطفــال مقارنــة باالقتصــادات التــي ال تمنــح هــذه 

ــكل 1ٜ13(.  ــات (الش الخصوم
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قــد يتأثــر قــرار المــرأة فــي المشــاركة فــي ســوق العمــل 
الرســمي فــي االقتصــادات التــي توجــد فيهــا فروقــات فــي 
النــوع االجتماعــي فيمــا يتعلــق بأنظمــة ضريبــة الدخــل. 
تمنــح بعــض االقتصــادات الخصومــات الضريبيــة أو 
ــث  ــا حي ــن الرجــال تلقائي ــب م ــي الضرائ ــد لدافع الرصي
تنقــص مــن قيمــة الدخــل الخاضــع  للضريبــة، وتزيــد من 
الدخــل العائــد إليهــم. قــد يعنــي هــذا فــي بعــض الحــاالت، 
أن المــرأة تدفــع نســبا أعلــى مــن الضرائــب مقارنــة 
ــس الخصومــات أو  ــى نف ــدون الحصــول عل بالرجــال. ب
الرصيــد، ينتهــي األمــر بالمــرأة بدفــع مبالــغ أكبــر علــى 
ــد إليهــا،  شــكل ضرائــب، ممــا ينقــص مــن الدخــل العائ

ويعيــق حوافــز دخــول ســوق العمــل الرســمي. 

تمنــح الخصومــات الضريبيــة أو الرصيــد الضريبــي 
تلقائيــا لدافعــي الضرائــب مــن الرجــال فــي 15 مــن 
أصــل 189 اقتصــاداً شــملهم التقريــر – بنيــن، برونــاي 
الكونغــو  جمهوريــة  فاســو،  بوركينــا  الســالم،  دار 
الديمقراطيــة، جمهوريــة الكونغــو، غينيــا، اندونيســيا، 
العــراق، جمهوريــة الو الشــعبية الديمقراطيــة، ليبيــا، 

ماليزيــا، المغــرب، الفلبيــن، توغــو وتونــس. 

فــي غينيــا علــى ســبيل المثــال، يحــق لدافعــي الضرائــب 
ــال  ــل مع ــكل طف ــى خصــم ل ــور الحصــول عل ــن الذك م
وكل زوجــة، حيــث يعتبــر األطفــال القاصــرون لدافعــي 
الضرائــب المتزوجيــن معاليــن مــن قبــل الــزوج. تتلقــى 
ــزوج  ــاب ال ــال غي ــي ح ــط ف ــة فق ــا ضريبي ــرأة مزاي الم
أو عــدم قدرتــه علــى العمــل. فــي العــراق، تحصــل 
المــرأة علــى الخصومــات الضريبيــة فقــط إذا كانــت 
ــا،  ــي ماليزي ــا ف ــة. أم ــة، أو أرمل ــة، مطلق ــر متزوج غي
يتلقــى دافــع الضرائــب الرجــل خصومــات ضريبيــة عــن 

ــة.  ــه المعال زوجت

ــد تتمكــن المــرأة مــن الحصــول  فــي حــاالت محــدودة، ق
علــى نفــس الخصومــات أو الرصيــد الــذي يحصــل عليــه 
الرجــل، ولكــن ليــس كأمــرا افتراضيــا . علــى ســبيل 
المثــال، فــي حــاالت تقديــم اإلقــرار الضريبــي بشــكل 
ــن  ــي للمعالي ــد الضريب ــدم الرصي ــي توغــو، يق مشــترك ف
لــرب األســرة الرجــل. كمــا يمكــن أن تتلقــى الزوجــة هــذا 
الرصيــد الضريبــي ولكــن فقــط فــي حالــة تحقيــق معاييــر 

محــددة. 

وفــي تونــس، يتلقــى رب األســرة الرجــل خصومــات 
ضريبيــة عــن األهــل واألطفــال المعاليــن. ويمكــن للمــرأة 
تتلقــى نفــس هــذا الخصــم إذا كانــت تعتبــر ربــة  أن 
األســرة، إال أن هــذا ال يحصــل إال إذا كان الــزوج بــدون 
ــا  ــت له ــرى وكان ــرة أخ ــرأة م ــت الم ــل أو إذا تزوج دخ

ــال.   ــة األطف حضان

الوصول إلى المحاكم

تعزيــز ســيادة القانــون والحــد مــن عــدم المســاواة، يمكــن 
ــام  ــتعمال النظ ــم واس ــى المحاك ــول إل ــن الوص ــاس م الن
إنفــاذ  ويضمــن  كمــا  مصالحهــم  لمناصــرة  القانونــي 
ــم وصــول  ــى المحاك ــر الوصــول إل ــم مؤش ــون. يقي القان
المــرأة إلــى العدالــة مــن خــالل دراســة مؤسســات العدالــة 
واإلجــراءات التــي تعــزز مــن الوصــول إلــى النظــام 

ــي.  القانون

يمكــن لعــدم المســاواة فــي المعاملــة أمــام المحاكــم تقويض 
ــإدالء الشــهادة يلعــب دوراً  ــة، ف قــدرات المــرأة القانوني
محوريــاً فــي نتيجــة أي قضيــة، ويشــكل فرصــة للشــاهد 

أن يقــدم ســردا دقيقــا للحقائــق. كمــا أن الشــهادة تؤثــر 

ــن النســاء والرجــال، خصوصــاً  ــع المــوارد بي ــى توزي عل
ــة.  ــوق االقتصادي ــة بالحق ــق القضي ــا تتعل عندم

يبحــث تقريــر المــرأة، أنشــطة األعمــال والقانــون فــي 
الحــاالت التــي ال يكــون لشــهادة المــرأة نفــس الــوزن 
الــذي تحملــه شــهادة الرجــل فــي المحكمــة. فــي 16 
اقتصــادا، يفــرق القانــون بيــن القيمــة الثبوتيــة لشــهادة 
ــي  ــادات ف ــذه االقتص ــن ه ــع 12 م ــل. وتق ــرأة والرج الم
(البحريــن،  إفريقيــا  وشــمال  األوســط  الشــرق  منطقــة 
ــا، عمــان، قطــر،  إيــران، العــراق، األردن، الكويــت، ليبي
غــزة  وقطــاع  الغربيــة  الضفــة  ســوريا،  الســعودية، 
واليمــن)، واثنتــان فــي افريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى 
ــيا ودول  ــرق آس ــي ش ــدة ف ــودان) وواح ــا والس (موريتاني
فــي  الســالم) وواحــدة  الهــادئ (برونــاي دار  المحيــط 

جنــوب آســيا (الباكســتان). 

كمــا يمكــن للمؤسســات مــن غيــر المحاكــم أن تلعــب 
إلــى  المــرأة  فــي ضمــان وصــول  مهمــا  دورا  أيضــا 
العدالــة، فهيئــات مكافحــة التمييــز مســتقلة عــن نظــام 
العدالــة ومســؤولة عــن حمايــة، ورصــد وتعزيــز الحقــوق 
األعمــال  أنشــطة  المــرأة،  تقريــر  يبحــث  األساســية. 
والقانــون فــي هيئــات مكافحــة التمييــز الموكلــة إليهــا مهــام 
ــوع  ــى الن ــي عل ــز المبن ــة بالتميي ــكاوى الخاص ــي الش تلق
ــن  ــل أصحــاب المصلحــة فــي القطاعي االجتماعــي مــن قب

العــام والخــاص.

يمكــن لهــذه الهيئــات أن تقــدم االستشــارة للحكومــات حــول 
ــي األجــور  ــي، الفجــوة ف ــل الفصــل الوظيف السياســات مث
بيــن الرجــال والنســاء، ومشــاركة المــرأة فــي ســوق 
العمــل. علــى ســبيل المثــال، نظــرت هيئــة حقــوق اإلنســان 
ــي قطــاع  ــاوية ف ــل المتس ــرص العم ــي ف ــدا ف ــي نيوزيلن ف
ــى  ــاء عل ــرأة. بن ــه الم ــن علي ــذي تهيم ــزة ال ــة العج رعاي
توصيــات الهيئــة فيمــا يخــص األجــور، وظــروف العمــل 
ــور  ــأن األج ــل ب ــة العم ــدت محكم ــة، وج ــب العمال وتدري
ــا  ــكل خرق ــة تش ــو الرعاي ــا موظف ــي يتقاضاه ــة الت المتدني

ــي األجــور18. ــون المســاواة ف لقان

ــرأة، أنشــطة  ــر الم ــن 189 اقتصــادا يشــملها تقري ــن بي م
األعمــال والقانــون، أســس 93 اقتصــادا هيئــات تتلقــى 
النــوع  علــى  المبنــي  التمييــز  ضحايــا  مــن  شــكاوى 
االجتماعــي (الخارطــة 1ٜ1). ولقــد ســجل أكبــر عــدد مــن 
هــذه المؤسســات فــي أوروبــا ووســط آســيا حيــث وصلــت 
قامــت  بالمقابــل،  االقتصــادات.  إلــى 72%مــن  النســبة 
حوالــي 20% فقــط مــن االقتصــادات فــي الشــرق األوســط 

ــات. ــذه الهيئ ــل ه ــيس مث ــا بتأس ــمال إفريقي وش

1ٜ 13 التسجيل في المدارس ما قبل االبتدائية أعلى عندما تكون رسوم الشكل 
رعاية األطفال قابلة للخصم الضريبي 

المصدر: قاعدة بيانات المرأة، أنشطة األعمال والقانون ومؤشرات التنمية العالمية.
مالحظــة: تعتبــر الفــروق فــي النســب المبنيــة ذات داللــة إحصائيــة علــى مســتوى 10% بعــد الضبــط لســجل الدخــل الوطنــي اإلجمالــي للشــخص 
الواحــد (2015)، ونســبة المقاعــد التــي تشــغلها النســاء فــي البرلمانــات الوطنيــة (2016) وســيادة القانــون (2016). وتشــمل مصــادر متغيــرات 
الضبــط قواعــد بيانــات مؤشــرات التنميــة العالميــة. أمــا تحليــل االنحــدار فهــو مبنــي علــى 127 اقتصــادا تتوفــر حولهــا البيانــات. وينبغــي أال تفســر 

هــذه العالقــات اإلحصائيــة علــى أنهــا ســببية. 
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القــادرة علــى تحمــل تكاليــف  للمــرأة غيــر  بالنســبة 
ــة مــن  ــر المســاعدة القانوني ــإن توفي ــي، ف ــل القانون التمثي
شــأنه أن يحســن مــن وصــول المــرأة إلــى المحاكــم. 
وجــدت دراســة حديثــة فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة 
يعــود بضعــف  قــد  القانونيــة  الخدمــات  تمويــل  بــأن 
القيمــة المســتثمرة بـــ 11 مــرة. علــى ســبيل المثــال، إذا 
كانــت المــرأة تعانــي مــن العنــف األســري وتعتمــد علــى 
ــا  ــة، فإنه ــر حماي ــى أم ــة لتحصــل عل ــاعدة القانوني المس
ــادرة  ــام عمــل أقــل، كمــا أن المــرأة الق ستخســر عــدد أي
علــى تأميــن الدعــم لهــا وألبنائهــا مــن خــالل المســاعدة 
ــة  ــى اســتحقاقات الرعاي ــاج إل ــن تحت ــة ل ــة المدني القانوني
ــوادور،  ــي االك ــال ف ــو الح ــذا ه ــة.19 وكان ه االجتماعي
حيــث أنشــأت ثــالث عيــادات مســاعدة قانونيــة لمســاعدة 
ــن  ــدم م ــم المق ــبب الدع ــراء. وبس ــال الفق ــاء واألطف النس
خــالل هــذه العيــادات، كان هنــاك انخفــاض بنســبة %17 
ــف األســري بعــد  ــاة المــرأة مــن العن ــة معان ــي احتمالي ف
ــن  ــي الزبائ ــة تلق ــي، أن احتمالي ــكل عكس ــالق. وبش الط
ــبة %10.20   ــت بنس ــن ارتفع ــم ألطفاله ــاء الدع ــن النس م

ــأن  ــون ب ــال والقان ــرأة، أنشــطة األعم ــات الم ــر بيان تظه
القانونيــة فــي  المســاعدة  يلــزم توفيــر  اقتصــادا   120
الشــؤون المدنيــة أو األســرية. علــى ســبيل المثــال، أقــرت 
اثيوبيــا عــام 2016 تشــريعات تنــص علــى خدمــات 
المســاعدة القانونيــة االلزاميــة للنســاء فــي اإلجــراءات 
المدنيــة. كمــا نــص قانــون المســاعدة القانونيــة لعــام 
فــي  القانونيــة  اإلعانــة  علــى  تنزانيــا  فــي   2017

والجنائيــة. المدنيــة  اإلجــراءات 

يمكــن لإلجــراءات القانونيــة وكلفــة التقاضــي، المباشــرة 
وغيــر المباشــرة، أن تعيــق المــرأة والفقــراء بشــكل عــام 
مــن الوصــول إلــى العدالــة، حيــث يمكــن لتبســيط وتســهيل 
القواعــد واإلجــراءات تعزيــز اســتجابة المحاكــم لمطالــب 
ومــن  واالقتصاديــة.21   االجتماعيــة  الحقــوق  تعزيــز 
ــم  ــيس محاك ــر تأس ــذا األم ــق ه ــة لتحقي ــائل المتاح الوس
المطالبــات الصغيــرة والتــي تنظــر فــي القضايــا المدنيــة 
المبنيــة علــى مبالــغ صغيــرة مــن المــال، فاإلجــراءات فــي 

هــذه المحاكــم مبســطة وذات كلــف أقــل باإلضافــة إلــى

 ســرعة الفصــل فيهــا، وهــي صيغــة مثلــى بالنســبة 
ــرأة.  ــا الم ــا تملكه ــا م ــي غالب ــرة، والت ــركات الصغي للش

وجــد تقريــر المــرأة، أنشــطة األعمــال والقانــون بــأن 131 
اقتصــادا حــول العالــم يطبــق نظــام محاكــم المطالبــات 
ــاج)  ــوار (ســاحل الع ــوت دي ف ــا ك ــن بينه ــرة، وم الصغي
ــرة  ــات الصغي ــم المطالب ــي شــكلت محاك واندونيســيا، والت
عــام 2015، إال أن هنــاك اقتصــادات أخــرى اختــارت 
أن تلغــي هــذه المحاكــم، حيــث ألغــت قوانيــن جديــدة 
لإلجــراءات المدنيــة فــي االكــوادور وهنغاريــا مؤخــراً 
آليــة المطالــب الصغيــرة لصالــح التســوية مــن خــالل 

التحكيــم أو الوســاطة. 

1ٜ 1 هل يؤسس القانون هيئة لمكافحة التمييز؟ الخارطة 

انتجــت هــذه الخارطــة بواســطة وحــدة الخرائــط لــدى مجموعــة البنــك الدولــي. وال تشــير الحــدود، األلــوان،  الفئــات، وأي معلومــات أخــرى تظهــر علــى هــذه الخارطــة، مــن جانــب مجموعــة البنــك 
الدولــي، أي حكــم حــول الوضــع القانونــي ألي أقليــم، أو أي مصادقــة أو قبــول لهــذه الحــدود.

المصدر: قاعدة بيانات المرأة، أنشطة األعمال والقانون. 
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بناء االئتمان

ــي توســيع  ــة ف ــة محوري ــة المؤسســاتية القوي ــر البيئ تعتب
للشــركات  بالنســبة  التمويــل  الحصــول علــى  فــرص 
المملوكــة للمــرأة. إذا كانــت هــذه البيئــة مؤثــرة، فينبغــي 
عليهــا أن تعتــرف بالقيــود التــي تواجــه المــرأة فــي 
ــز  ــات التميي ــذا تبع ــمل ه ــان، ويش ــى االئتم الوصــول إل
ــة بالرجــل.  ــرأة مقارن ــدود للم ــي المح ــخ االئتمان والتاري
يقيــم مؤشــر بنــاء االئتمــان وصــول المــرأة إلــى التمويــل 
يســاعد  االئتمــان، حيــث  التبليــغ عــن  أنظمــة  وقــوة 
التاريــخ االئتمانــي الجيــد المــرأة التــي ال تملــك عقــارات 
ــى قــروض.  ــات  للحصــول عل ــاء ســمعة الضمان فــي بن

إال أن القــدرة علــى بنــاء هــذا التاريــخ االئتمانــي قــد 
تتأثــر بالمقرضيــن الذيــن يقومــون بالتمييــز ضــد المــرأة، 
ويمكــن للسياســات العموميــة تشــجيع ريــادة المــرأة مــن 
خــالل منــع التمييــز المبنــي علــى النــوع االجتماعــي 

ــن.  ــل الدائني ــن قب ــة م ــة الزوجي والحال

هنــاك تشــريعات تمنــع التمييــز المبنــي علــى النــوع 
ــن أصــل  ــي 72 م ــة ف ــات المالي ــي الخدم ــي ف االجتماع
189 اقتصــادا خاضــع للدراســة، كمــا تمنــع 36 مــن 
ــة  ــي الخدمــات المالي ــز ف هــذه االقتصــادات أيضــا التميي
بنــاء علــى الحالــة الزوجيــة. ويمكــن العثــور علــى مثــل 
ــن  ــراوح بي ــريعات تت ــن التش ــدد م ــي ع ــكام ف ــذه األح ه
قوانيــن عــدم التمييــز والمســاواة فــي النــوع االجتماعــي 

ــتهلك.  ــة المس ــر حماي ــان وأوام ــن االئتم ــى قواني إل

ــل  ــر مث ــي، تنتش ــر الكاريب ــة والبح ــكا الالتيني ــي أمري ف
هــذه األحــكام فــي قوانيــن حمايــة المســتهلك. علــى ســبيل 
المثــال، يوجــب قانــون حمايــة المســتهلك فــي نيكاراغــوا 
النــوع  فــي   تمييــز  بــدون  الماليــة  الخدمــات  تقديــم 
االجتماعــي أو الحالــة االجتماعيــة. وفــي أوروبــا وآســيا 
ــا مــا تمنــع قوانيــن المســاواة فــي النــوع  الوســطى، غالب
ــون  ــع قان ــال، يمن ــى ســبيل المث ــز. عل االجتماعــي التميي
المســاواة فــي النــوع االجتماعــي فــي ألبانيــا التمييــز فــي 
الخدمــات المصرفيــة، وتشــمل القــروض، واإليــداع، 

ــل.  والتموي

ــأن  ــون ب ــال والقان ــرأة، أنشــطة األعم ــات الم ــر بيان تظه
ــاك عــددا أكبــر مــن النســاء اللواتــي يملكــن حســابات  هن
ــي  ــات صــراف آل ــة وبطاق ــي مؤسســات مالي ــة ف مصرفي
بأســمائهن فــي االقتصــادات التــي يمنــع فيهــا القانــون 
ــي الوصــول  ــي ف ــوع االجتماع ــاس الن ــى اس ــز عل التميي

إلــى االئتمــان (الشــكل 1ٜ14(. 

حماية المرأة من العنف

تعتبــر الحمايــة مــن العنــف مهمــة أيضــاً فــي ضمــان 
التمكيــن االقتصــادي للمــرأة، فالعنــف ضــد المــرأة يقوض 
ــع  ــع العمــل ومن مــن التمكيــن االقتصــادي مــن خــالل من
الوصــول إلــى المــوارد الماليــة. يمكــن للمــرأة أن تعمــل 
بحريــة أكبــر فــي المجتمعــات وفــي عالــم األعمــال عندمــا 
ــة المــرأة  ــد العنــف. يفحــص مؤشــر حماي ال تواجــه تهدي
مــن العنــف وجــود ونطــاق التشــريعات حــول العنــف 
ــف األســري والتحــرش  ــذا العن ــمل ه ــرأة، ويش ضــد الم

الجنســي.

العنــف األســري هــو العنــف الخــاص بالنــوع االجتماعــي 
والــذي يرتكبــه أفــراد األســرة أو الشــركاء الحميميــون 
ــرأة  ــه ام ــاءة. تواج ــن اإلس ــة م ــواع مختلف ــمل أن ــد يش وق
واحــدة مــن بيــن كل 3 نســاء حــول العالــم العنــف الجســدي 
أو الجنســي مــن الشــريك الحميــم. ويرتكــب الشــركاء 
الحميميــون 38% مــن مجمــوع جرائــم قتــل النســاء. 22 
ولــذا فــإن الخطــوة األولــى فــي ضمــان حمايــة المــرأة هــي 

ــري. ــف األس ــريعات الخاصــة بالعن التش

مــن بيــن 189 اقتصــادا خاضــع للدراســة، ال يحتــوي 
45 منهــم علــى قوانيــن خاصــة بالعنــف األســري، إال 
أن 9 مــن هــذه االقتصــادات – بلجيــكا، كنــدا، تشــاد، 
جيبوتــي، اســتونيا، ليبيــا، مدغشــقر، المغــرب وتونــس – 
تطبــق عقوبــات مشــددة علــى أنــواع محــددة مــن اإلســاءة 
عــن  وأفــراد األســرة عوضــاً  بيــن األزواج  المرتكبــة 
قوانيــن العنــف األســري، حيــث تعالــج اإلشــكالية مــن 
ــزل.  ــل المن ــف داخ ــى العن ــات عل ــديد العقوب ــالل تش خ

1ٜ 14 يملكن عدد أكبر من النساء حسابات مصرفية في مؤسسات مالية الشكل 
وبطاقات صراف آلي حيث يمنع القانون التمييز بناء على النوع 

االجتماعي في الوصول إلى االئتمان

المصادر: قواعد بيانات المرأة، أنشطة األعمال والقانون والمؤشر المالي العالمي فندكس (2014(. 
مالحظــة: تعتبــر الفروقــات فــي النســب ذات داللــة إحصائيــة علــى مســتوى 10% بعــد الضبــط لســجل الدخــل الوطنــي اإلجمالــي للشــخص 
الواحــد (2015)، ونســبة ســنوات التعليــم للنســاء مقابــل الرجــال (المعــدل) (الفئــة العمريــة 25 فمــا فــوق) (2015)، ونســبة المقاعــد التــي 
تشــغلها النســاء فــي البرلمانــات الوطنيــة (2016) وســيادة القانــون (2016). وتشــمل مصــادر متغيــرات الضبــط قواعــد بيانــات مؤشــرات 
التنميــة العالميــة وبــارو لــي للتحصيــل العلمــي. أمــا تحليــل االنحــدار فهــو مبنــي علــى 133 اقتصــادا تتوفــر حولهــا البيانــات. وينبغــي أال 

تفســر هــذه العالقــات اإلحصائيــة علــى أنهــا ســببية. 
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ال  التــي  المتبقيــة   36 ال  االقتصــادات  بيــن  ومــن 
ــددة  ــات مش ــري أو عقوب ــف أس ــن عن ــا قواني ــد فيه توج
افريقيــا  فــي   19 تتواجــد  المنزلــي،  العنــف  علــى 
ــط  ــرق األوس ــي الش ــرى و10 ف ــراء الكب ــوب الصح جن
وشــمال إفريقيــا. كمــا أن هنــاك اقتصــادات فــي مناطــق 
أخــرى ال تحتــوي فيهــا مثــل هــذه القوانيــن، وتشــمل 
وهايتــي،  وأرمينيــا،  أفغانســتان،  االقتصــادات  هــذه 
ــة، وميانمــار، وروســيا،  ــات ميكرونيســيا االتحادي ووالي

وأوزبكســتان.

للتعــرض  احصائيــاً  أكثــر عرضــة  المــرأة  أن  ومــع 
أشــكاال  هنــاك  أن  إال  الحميــم،  الشــريك  مــن  للعنــف 
أخــرى مــن العنــف قــد تواجــه النســاء فــي مــكان العمــل 
التحــرش  المثــال،  ســبيل  علــى  أخــرى،  ومجــاالت 
ــارق  ــذي يشــمل اســتغالل المنصــب أو الف الجنســي، وال

فــي القــوة والســلطة. 

يرتبــط التحــرش الجنســي عــادة بالعمــل، إال أن التحــرش 
الجنســي قــد يرتكــب فــي مجــاالت أخــرى بمــا فــي ذلــك 
التحــرش  بالتعامــل مــع  بــدأت االقتصــادات  التعليــم. 
الجنســي مــن خــالل أنــواع مختلفــة مــن التشــريعات 

ــي.23  ــون الجنائ ــز والقان ــع التميي ــن من ــمل قواني تش

ــأن  ــون ب ــال والقان ــطة األعم ــرأة، أنش ــر الم ــد تقري وج
احتماليــة ملكيــة المــرأة ألغلبيــة الحصــص فــي الشــركات 
ترتفــع فــي االقتصــادات التــي توجــد فيهــا قوانيــن تمنــع 

التحــرش الجنســي (الشــكل 1ٜ15(.  

مــن بيــن 189 اقتصــادا يشــملها تقريــر المــرأة، أنشــطة 
األعمــال والقانــون، توجــد قوانيــن تحظــر التحــرش 
ــك  الجنســي فــي العمــل فــي 130 اقتصــاداً، بمــا فــي ذل
ــاك 59  ــك فهن ــوب آســيا، ومــع ذل ــع اقتصــادات جن جمي

ــن.  ــذه القواني ــل ه ــى مث ــوي عل اقتصــادا ال يحت

فــي الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا علــى ســبيل المثال، 
ــن االقتصــادات المدروســة تشــريعات  ــر 70 % م ــم تق ل
تحمــي المــرأة مــن التحــرش الجنســي فــي العمــل. وفــي 
شــرق آســيا والمحيــط الهــادئ، ال توجــد مثــل هــذه 
القوانيــن فــي نصــف االقتصــادات الخاضعــة للدراســة. ال 
توجــد هــذه القوانيــن فــي حوالــي ثلــث االقتصــادات فــي 
أمريــكا الالتينيــة والبحــر الكاريبــي، ويفتقــر مــا يقــارب 
ربــع اقتصــادات أوروبــا ووســط آســيا لقوانيــن التحــرش 
ــدة ذات  ــة الوحي ــان هــي الدول ــي العمــل. الياب الجنســي ف
الدخــل العالــي ضمــن دول منظمــة التعــاون االقتصــادي 
ــن  ــاء م ــة للنس ــة القانوني ــر الحماي ــي ال توف ــة الت والتنمي

التحــرش الجنســي فــي مــكان العمــل.  

إصالحــات  أجــرت  قــد  االقتصــادات  بعــض  أن  إال 
مؤخــراً فــي هــذا المجــال، ومنهــا الكاميــرون، التــي 
تبنــت قانونــا جنائيــا جديــدا يمنــع التحــرش الجنســي فــي 

العمــل والتعليــم. 

بــدون آليــات حمايــة مثــل هــذه، يمكــن للتحــرش الجنســي 
ــى  ــدرة عل ــي، والق ــار الوظيف ــض المس ــل تقوي ــي العم ف

ــاخ العمــل. العمــل، ومن

من اإلعالم إلى اإلصالح 

مــن خــالل وضــع درجــات تقييــم لهــذه المجــاالت الســبعة 
أنشــطة  المــرأة،  تقريــر  يســعى   ، المــرأة  حيــاة  فــي 
األعمــال والقانــون إلــى تســليط الضــوء علــى التشــريعات 
التــي تؤثــر علــى فــرص المــرأة بصفتهــا عاملــة ورياديــة، 
أدلــة  وهنــاك  الممكنــة.  اإلصــالح  مجــاالت  وتحديــد 
ــا  ــة وفرصه ــرأة القانوني ــوق الم ــن حق ــط بي ــة ترب متنامي
األعمــال  أنشــطة  المــرأة،  تقريــر  يقــدم  االقتصاديــة. 
والقانــون 2018 مجموعــة غنيــة مــن البيانــات عبــر 
ــي وضــع  ــا ف ــن اعتماده ــات يمك ــبعة، بيان مؤشــراته الس
ــن األبحــاث.  ــد م ــق لمزي سياســات ورســم خارطــة طري
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النســاء وتعزيــز األبحــاث حــول كيفيــة تحســين الشــمول االقتصــادي للمــرأة.
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