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ال�ت التنظيمية  واللوائح  ن  القوان�ي

التقرير  ويعرض  اقتصادا.   190 ي 
�ن للمرأة  القتصادية 

وهي  ن  القوان�ي مع  المرأة  تفاعل  عن  ات  مؤ�ش ثمانية 
التنّقل،   : كالتاىلي وهي  المهنية،  تها  مس�ي خالل  تتقدم 
وريادة  والوالدية،  والزواج،  والأجر،  العمل،  ومكان 

الأعمال، والأصول، والمعاش التقاعدي. 

نحو  التقدم  وتهدد  العالم  تجتاح  جائحة  خضم  ي 
و�ن

وأنشطة  المرأة  تقرير  يحدد   ، ن الجنس�ي ن  ب�ي المساواة 
دون  تحول  ي 

ال�ت الحواجز   2021 والقانون  الأعمال 
عىل  ويشجع  القتصادي  النشاط  ي 

�ن المرأة  مشاركة 
ي عدد هذا العام، يتضمن 

ية. و�ن ن ن التمي�ي إصالح القوان�ي
الحكومية  الستجابات  بشأن  مهمة  نتائج  أيضا  التقرير 
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والوصول إىل العدالة. 

تتخذها  ي 
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البحوث  ي 

�ن مهمة  مساهمة  والقانون  الأعمال  وأنشطة 
القتصادي  ن  التمك�ي حالة  بشأن  السياسات  ومناقشات 
العالقة  عىل  شواهد  ات  المؤ�ش هذه  ي 
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ال�ت الحيوية 
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وأنشطة  المرأة  تقرير  ي 
�ن الواردة  البيانات  وتاريخ 

أكتوبر/  1 من  اعتبارا  هو   2021 الأعمال والقانـون 
ين الأول 2020. ت�ش
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توطئة 

وس كورونا النقاب عن تفاوتات عالمية وزادتها عمقا.  ي خلقتها جائحة ف�ي
كشفت التحديات غ�ي المسبوقة ال�ت

ي هذا انعدام الأمن القتصادي فحسب، بل أيضا 
وفيما يتعلق بالعديد من النساء حول العالم، قد ل يع�ض

الشمول  عىل  تشجع  ي 
ال�ت القانونية،  البيئة  وجود  فإن  الأوقات،  هذه  مثل  ي 

و�ض وسلمتهن.  صحتهن  تهديد 
ي مواجهة أي أزمة. 

القتصادي للمرأة، تستطيع أن تجعلها أقل ُعرضة للتأثر �ض

ي الأوقات العصيبة، تبدأ المرأة من نقطة غ�ي مواتية. ويحدد تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 
بيد أنه �ض

ي 190 اقتصادا. وتقدم البيانات 
ي تقيد الفرص القتصادية أمام المرأة �ض

ض واللوائح التنظيمية ال�ت 2021 القوان�ي
اوح من أساسيات  ي موضوعات ت�ت

ض �ض ض الجنس�ي معاي�ي موضوعية قابلة للقياس للتقدم العالمي نحو المساواة ب�ي
ز ما يمكن اتخاذه من تداب�ي  التحرك داخل المجتمع المحىلي إل تحديات تواجه العمل والأبوة والتقاعد. كما أنها ت�ب

ض الفرص القتصادية المتاحة للنساء.  السياسات لتحس�ي

ي هذه السلسلة، ومرة أخرى تظهر نتائج واعدة. فعىل الرغم من السلبيات 
وعدد العام الحالي هو السابع �ض

وارتفع  الأولويات.  ض ضمن  الجنس�ي ض  ب�ي المساواة  القتصادات  من  العديد  وضع  الماضية،  السنة  أفرزتها  ي 
ال�ت

زيادة. وعىل  أك�ب  أفريقيا  الأوسط وشمال  ق  السش منطقة  اقتصادات  تشهد  منطقة، حيث  كل  متوسط درجات 
ض  ي الأجور ب�ي

ات القيود عىل التشغيل أو استهدف تقليص الفجوة �ض الصعيد العالمي، ألغى العديد من التغي�ي
ي 

يعات الممارسات الجيدة المتعلقة بالزواج والأبوة أو إزالة القيود ال�ت . ومن التحسينات الأخرى تسش ض الجنس�ي
تواجه ريادة النساء للأعمال.

ض يعوق قدرة النساء عىل دخول سوق العمل أو بدء النشاط التجاري.  ومع ذلك، ل يزال العديد من القوان�ي
ي المتوسط، إل بثلثة أرباع الحقوق الممنوحة للرجل. وقد تكون هناك أيضا إجراءات جديدة 

ول تتمتع المرأة، �ض
الأعمال  وأنشطة  المرأة  تقرير  ويعرض  الحالية.  الأزمة  أثناء  لها  المتاحة  القتصادية  الفرص  لحماية  ورية  رصض
ة الجائحة.  ي استجابت بها الحكومات للحتياجات الفريدة للمرأة طوال ف�ت

والقانون 2021 شواهد عىل الوسائل ال�ت
ي الحصول عىل خدمات رعاية الأطفال، 

وقد نفذ العديد من هذه البلدان حلول مبتكرة تضمن استمرار النساء �ض
التقرير  النطاق. كما يقدم  الواسعة  غلق  أثناء عمليات الإ ، ح�ت  لي

ض الم�ض العدالة، والحماية من العنف  ونظم 
ي قوة العمل.  

ض بشأن رعاية الأطفال والوصول إل العدالة، وكلهما أساس لنجاح المرأة �ض ض تجريبي�ي وع�ي مسش

النمو  تعزز  أن  يمكن  أنها  ذلك،  من  والأهم  نسان.  الإ من حقوق  أساسي  ض حق  الجنس�ي ض  ب�ي المساواة  إن 
ض القتصادي للمرأة.  نمائية. ولم يكن هناك قط وقت أك�ش أهمية لضمان التمك�ي القتصادي وتحسن النواتج الإ
ض الأوضاع لأضعف  ومع تكيف القتصادات مع الظروف الصعبة، ستواصل مجموعة البنك الدولي السعي لتحس�ي
قرار بالحواجز الماثلة أمام النجاح وتسليط الضوء عىل الحلول، فإن تقرير المرأة  فئات السكان. ومن خلل الإ

ي هذا الجهد. 
وأنشطة الأعمال والقانون 2021 يعد أداة مهمة �ض

ماري إيلكا بانجيستو
اكات المدير المنتدب لشؤون سياسات التنمية والسش

البنك الدولي

توطئة
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1 النتائج

بتضييق  	 يرتبط  والقانون  الأعمال  وأنشطة  المرأة  تقرير  يقيسها  ي 
ال�ت المجالت  ي 

�ف الأداء  ف  تحس�ي

ي القوى العاملة، وخفض العمالة 
ي نواتج التنمية، وزيادة مشاركة المرأة �ف

ف �ف ف الجنس�ي الفجوة ب�ي

لمانات الوطنية. ي ال�ب
غ�ي المستقرة، وزيادة تمثيل المرأة �ف

ي المتوسط، إل بثالثة أرباع الحقوق القانونية الممنوحة للرجل. 	
المرأة ل تتمتع، �ف

تغال  	 وال�ب ولكسمبورج  ولتفيا  وأيرلندا  وآيسلندا  وفرنسا  والدانمرك  وكندا  بلجيكا   - بلدان  ة  ع�ش

والسويد - سجلت درجة 100 عىل مؤ�ش المرأة وأنشطة الأعمال والقانون.

	 . ف ف الجنس�ي منذ عام 2019، سن 27 اقتصادا من جميع المناطق إصالحات لزيادة المساواة ب�ي

إصالحات  	 هناك  تكن  ولم  والأبوة.  بالأجور  يتعلق  كان  تعديالتها  أو  ف  القوان�ي إصالحات  معظم 

اث كما يقيسها مؤ�ش الأصول. ي الملكية والم�ي
ف �ف ف الجنس�ي تعالج الفروق ب�ي

والتنمية  	 التعاون  ومنظمة  أفريقيا  وشمال  الأوسط  ق  ال�ش منطقة  ي 
�ف الدخل  المرتفعة  البلدان 

ي 2020/2019.
ها �ف القتصادية أصلحت قوانينها أك�ش من غ�ي

ي منظمة التعاون  	
ف الماضية، شهدت ثالث مناطق - مرتفعة الدخل �ف عىل مدى السنوات الخمس�ي

ي 
، وأفريقيا جنوب الصحراء - زيادة قياسية �ف ي والتنمية القتصادية، وأمريكا الالتينية والبحر الكاري�ب

ي تجاوز متوسطها 30 نقطة.
متوسط درجاتها ال�ت

ي العالم لم 
ف �ف ف الجنس�ي ف عاما الماضية، فإن المساواة ب�ي عىل الرغم من تحقيق تقدم كب�ي عىل مدى الخمس�ي

وس كورونا قدرات المرأة االجتماعية  ف انفجرت االأزمة عام 2020. فقد عرضت جائحة ف�ي تكن قد تحققت بعد ح�ي

الصحية  الخدمات  ي 
�ف العاملة  االأغلبية  يشكلن  النساء  متناسب. فنظرا الأن  مبا�ش وغ�ي  للخطر بشكل  واالقتصادية 

ضافة إىل ذلك، ال يزال دخل  واالجتماعية والرعاية غ�ي المدفوعة االأجر، فهن معرضات بشكل فريد الآثار الجائحة. باالإ

ل. ف النساء أقل من دخل الرجال مقابل العمل نفسه، كما يواجهن مخاطر أك�ب من العنف داخل الم�ف

وربما يكون من المستحيل االستعداد الكامل لمثل هذا الوضع، لكن الحكومات تتخذ خطوة مهمة نحو حماية 

التأهب  عىل  القانونية  المساواة  أهمية  تقترص  وال  وتحفزه.  المرأة  عمل  القانونية  البيئة  تشجع  عندما  اقتصاداتها 

ف تتهيأ للمرأة ذات الفرص المتاحة للرجل، فإنها تدخل قوة العمل  للكوارث أو التخفيف من آثار جائحة ما، فح�ي

النواتج  بتحسن  أيضا  القانون  ي 
�ف ف  الجنس�ي ف  ب�ي المساواة  ن  وتق�ت التنمية.  االقتصاد ويدعم  يعزز  مما  فيها،  وتبقى 

ف العامالت.1  نمائية، مثل انخفاض معدالت العمالة غ�ي المستقرة والفقر المدقع ب�ي االإ

النتائج
الفصل الأول
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ي تهديد حقوق 
ي جميع أنحاء العالم ليس �ف

ية �ف ف ف التمي�ي ومع ذلك، وعىل الرغم مما تحقق من تقدم، تستمر القوان�ي

ي تحول دون التشغيل وريادة االأعمال 
نسان االأساسية للمرأة فحسب، بل أيضا تهديد أمنها االقتصادي. وتحد الحواجز ال�ت االإ

ي للمرأة العاملة. وتواجه المرأة هذه 
ي كل مرحلة من مراحل الحياة من تكافؤ الفرص، مما يحول دون تقديم الدعم الكا�ف

�ف

ي المتوسط، إال بثالثة أرباع الحقوق 
ي أك�ش االقتصادات تقدما. وعىل مستوى العالم، ال تتمتع المرأة، �ف

التحديات ح�ت �ف

الممنوحة للرجل. ويجب عىل الحكومات اتخاذ إجراءات عاجلة لسد هذه الفجوة وإال  جازفت بتفاقم آثار الجائحة. 

زان فرص االإصالح، يمثل تقرير المرأة وأنشطة االأعمال والقانون 2021  ومن خالل عرض مجموعة بيانات وفهرس ي�ب

ف االقتصادي للمرأة. ويبحث  التقرير السابع من هذه السلسلة ما تحقق من تقدم نحو  ي السعي إىل التمك�ي
أداة مهمة �ف

ي 190 اقتصادا.  
ي تُقّيد الشمول االقتصادي للمرأة �ف

ف واللوائح التنظيمية ال�ت ف بقياس القوان�ي ف الجنس�ي تحقيق المساواة ب�ي

ي مواجهة جائحة كورونا، وكذلك 
ف �ف ف الجنس�ي ي تراعي الفوارق ب�ي

كما يعرض نتائج مقنعة بشأن استجابات الحكومات ال�ت

أبحاثا تجريبية بشأن كل من رعاية الطفل وتعزيز قدرة المرأة عىل الوصول إىل العدالة )االإطار 1-1(. 

ويزود تقرير المرأة وأنشطة االأعمال والقانون  صانعي السياسات بمعاي�ي قابلة للتطبيق بشأن الفرص االقتصادية 

ف والنواتج االقتصادية. ويجد هذا  ف الجنس�ي ف المساواة القانونية ب�ي المتاحة للمرأة، وشواهد أخرى عىل العالقة ب�ي

، تحقق  ف ي القوان�ي
ف �ف ي تواجه فيها النساء قدرا أقل من التمي�ي

االإصدار - عىل وجه الخصوص - أن االقتصادات، ال�ت

ي العديد من البلدان علما بهذه 
ي تلك النواتج. وقد أحيطت السلطات �ف

ف �ف ف الجنس�ي ي سد الفجوة ب�ي
تقدما أك�ب �ف

ي جميع مناطق العالم ومجموعات الدخل سنَّت 
ي جائحة عالمية، فإن 27 اقتصادا �ف

النتيجة: عىل الرغم من تف�ش

ي 45 حالة.2 
يعات الممارسات الجيدة �ف ات المختلفة وزادت ت�ش إصالحات تغطيها المؤ�ش

ف القتصادي للمرأة ي تؤثر عىل التمك�ي
ف واللوائح التنظيمية ال�ت قياس القوان�ي

ف  منذ بدء صدور سلسلة تقارير المرأة وأنشطة االأعمال والقانون عام 2009، فإنها جمعت بيانات عن القوان�ي

ي فحص هذه البيانات من 
وع �ف ي عام 2020، بدأ الم�ش

ي تقيد الفرص االقتصادية للمرأة.  و�ف
واللوائح التنظيمية ال�ت

ي هذا العدد؟
طار 1-1 ما الجديد �ف الإ

ين  يتضمن هذا العدد من تقرير المرأة وأنشطة االأعمال والقانون تحديثا للبيانات عن 190 اقتصادا ح�ت 1 أكتوبر/ت�ش
يقدم  كما   ، ي

الما�ف العام  ي صدرت خالل 
ال�ت التنظيمية  واللوائح  ف  القوان�ي بالبحث إصالحات  ويتناول  االأول 2020. 

تحليال التجاهات جديدة ومتكررة.

رات لمسألة تكافؤ الفرص، ويقدم  يستعرض الفصل االأول االأدبيات ذات الصلة، ويعرض الصالت بالنواتج لتأكيد الم�ب
ات. وصفا لرؤى ثاقبة للبيانات حسب المناطق والمؤ�ش

ي تواجهها 
ي تم جمعها عن كيفية تصدي الحكومات والمجتمعات للتحديات ال�ت

ي فيلخص البيانات ال�ت
أما الفصل الثا�ف

النساء أثناء جائحة كورونا. وال تؤثر هذه  المعلومات عىل مؤ�ش المرأة وأنشطة االأعمال والقانون، لكنها تقدم تفاصيل 
ي مواجهة الجائحة.

ي جميع أنحاء العالم �ف
ي يتم تنفيذها �ف

عن التداب�ي والخدمات ال�ت

ف يوّد تقرير المرأة وأنشطة االأعمال والقانون أن يواصل دراستهما  ف اثن�ي ويسلط الفصل الثالث الضوء عىل موضوع�ي
ي إمكانية الحصول عىل رعاية لالأطفال جيدة وميسورة 

ي االإصدارات القادمة. إذ يبحث أوال �ف
مكانية االإضافة للمؤ�ش �ف الإ

التكلفة، وهو أمر أساسي لضمان قدرة المرأة عىل دخول سوق العمل وبقائها فيها. كما يعرض هذا الفصل أيضا أبحاثا 
ي الجهود الرامية إىل 

ف من خالل مؤسسات قطاع العدالة. وقد ثبتت أهمية كل مجال �ف مرجعية عن أهمية تنفيذ القوان�ي
ي الشمول االقتصادي للمرأة. إن تقرير المرأة وأنشطة االأعمال والقانون يهدف إىل 

ف �ف ف الجنس�ي سد الفجوات القائمة ب�ي
. ف ي هذين المجال�ي

ي ستسلط الضوء عىل الممارسات الجيدة �ف
إعداد البحوث وجمع البيانات ال�ت
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ي 
ال�ت والقرارات  القانون  مختلف مجاالت  ف  ب�ي المنظور  ويوائم هذا  للمرأة.  العملية  الحياة  قائم عىل  خالل مؤ�ش 

تها المهنية وتتقدم فيها وتنهيها.  تتخذها المرأة عندما تبدأ مس�ي

ي قد تمر بها المرأة العادية 
ات المرأة وأنشطة االأعمال والقانون الثمانية مع مختلف المعالم ال�ت وتتوافق مؤ�ش

ات عىل أساس ارتباطات ذات داللة إحصائية وتتعلق  ت هذه المؤ�ش ي حياتها )الشكل 1-1(. وقد اخت�ي
أو تحققها �ف

ف  ي القوى العاملة. وهي تقيس الفروق الرصيحة ب�ي
ف االقتصادي للمرأة، مثل معدالت مشاركة المرأة �ف نواتجها بالتمك�ي

ي 
يعية الجيدة ال�ت ها من الممارسات الت�ش ف وغ�ي يعات عدم التمي�ي ي القانون، فضال عن وجود بعض ت�ش

ف �ف الجنس�ي

تحفز عىل عمل المرأة وخوضها ريادة االأعمال. 

يعات الخاصة بالمستحقات المالية والقيود عىل شغل الوظائف،  فعىل سبيل المثال، يقيس مؤ�ش االأجور الت�ش

ي مجموعة 
وهي عوامل تؤثر عىل االأرجح عىل قرار المرأة دخول قوة العمل وعىل اختيارها مهنة ما. ويبحث كل مؤ�ش �ف

ي النشاط االقتصادي كرائدات أعمال وموظفات. 
ها عىل مشاركة المرأة �ف التنظيمية وطرق تأث�ي اللوائح  محددة من 

ي حصل عليها 
ف تكافؤ الفرص االقتصادية إىل حصيلة النقاط ال�ت ويمكن أن ينظر واضعو السياسات المهتمون بتحس�ي

 . ي
االقتصاد الخاص بهم فيما يتعلق بكل  مؤ�ش بوصفها نقطة انطالق لالإصالح القانو�ف

ف  اضات لضمان إمكانية المقارنة ب�ي ويعتمد تقرير مؤ�ش المرأة وأنشطة االأعمال والقانون عىل سلسلة من االف�ت

ي المدينة التجارية الرئيسية القتصادها 
ض أن تكون المرأة المعنية مقيمة �ف مختلف البلدان. فعىل سبيل المثال، يف�ت

باستخدام  إال  إعدادها  يتم  ال  للتطبيق،  قابلة  البيانات  مجموعة  تكون  وكي  الرسمي.  القطاع  ي 
�ف عملها  يكون  وأن 

ف الدينية والعرفية ال يُعتد بها.  ف مدونة، فإن القوان�ي ف واللوائح التنظيمية المعمول بها. وما لم تكن القوان�ي القوان�ي

ف ال يقاس حاليا. لكن تقرير المرأة  ا، وعىل الرغم من أهمية ضمان الشمول االقتصادي للمرأة، فإن تنفيذ القوان�ي وأخ�ي

ي 
ف فهم المجاالت ال�ت ف الرجل والمرأة كخطوة نحو تحس�ي وأنشطة االأعمال والقانون يراعي االختالفات القانونية ب�ي

. وستنظر االأعداد القادمة من تقرير المرأة وأنشطة  ي الواقع العمىلي
قد تكون فيها الحقوق االقتصادية للمرأة ُمقيدة �ف

ي 
ي تم إعدادها وعرضها �ف

ات القانونية ال�ت ات واقعية لتكملة مجموعة المؤ�ش ي كيفية إدراج مؤ�ش
االأعمال والقانون �ف

ات تقرير  المرأة وأنشطة االأعمال والقانون، انظر مالحظات عىل  هذا العدد. )لالطالع عىل المنهجية الكاملة لمؤ�ش

ي المرفق ألف(.
البيانات �ف

العاملة المرأة طوال حياتها  تؤثر عىل  ف  |   قوان�ي  1-1 الشكل 

المصدر: فريق تقرير المرأة وأنشطة االأعمال والقانون.

التنقل 
يبحث القيود المفروضة

 ع� حرية الحركة وا�نتقال 

الزواج
يُقي�م القيود القانونية المتصلة بالزواج 

ريادة ا��عمال
يُحل�ل القيود المفروضة ع� بدء المرأة 

نشاطها التجاري الخاص وإدارته 

ا��صول
 � � الجنس�� � الفروق ب��

ينظر ��
اث  � الملكية والم��

��

مكان العمل 
� قرارات

� تؤثر ��
� ال�� يحلل القوان��

 المرأة بممارسة العمل 

ا��جور 
 �

� واللوائح ال�� يقيس القوان��
� أجور النساء

تؤثر ��

الوالدية
� عمل المرأة

� تؤثر ��
� ال�� يبحث  القوان��

 بعد إنجاب ا�§طفال 

المعاش التقاعدي
� مستوى

� تؤثر ��
� ال�� يحلل القوان��

 المعاش التقاعدي للمرأة
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مثال عىل  كيفية إنشاء مؤ�ش المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، إكوادورالجدول 1-1

درجة الإجابةالسؤالالمؤ�ش
المؤ�ش

درجة كل اقتصاد عىل مؤ�ش 
المرأة وأنشطة الأعمال والقانون

التنقل

نعم = 11- هل يُسمح للمرأة باختيار مكان سكنها مثلما يُسمح للرجل؟ 

100

89.4

لها بحرية مثلما يُسمح للرجل؟  ف نعم = 21- هل يُسمح للمرأة بالسفر خارج م�ف

نعم = 31- هل يُسمح للمرأة بأن تتقدم بطلب للحصول عىل جواز سفر مثلما يُسمح للرجل؟ 

نعم = 41- هل يُسمح للمرأة بالسفر خارج بلدها بحرية مثلما يُسمح للرجل؟ 

مكان العمل

نعم = 11- هل يُسمح للمرأة بالحصول عىل وظيفة مثلما يُسمح للرجل؟ 

100
ي التشغيل عىل أساس نوع الجنس؟ 

ف �ف نعم = 21- هل يحظر القانون التمي�ي

ي مكان العمل؟ 
يع يُجرِّم التحرش الجن�ي �ف نعم = 31- هل يوجد ت�ش

ي مكان العمل؟ 
نعم = 41- هل توجد عقوبات جنائية أو سبل انتصاف مدنية للتحرش الجن�ي �ف

الأجور

نعم = 11- هل ينص القانون عىل االأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية؟ 

100
نعم = 21- هل يُسمح للمرأة بالعمل ليال مثلما يُسمح للرجل؟

ة مثلما يُسمح للرجل؟  ي وظيفة تُعت�ب خط�ي
نعم = 31- هل يُسمح للمرأة بالعمل �ف

ي وظيفة صناعية مثلما يُسمح للرجل؟ 
نعم = 41- هل يُسمح للمرأة بالعمل �ف

الزواج

وجة بطاعة زوجها؟  ف ي يلزم المرأة الم�ت
نعم = 11- أال يوجد حكم قانو�ف

100

نعم = 21- هل يُسمح للمرأة بأن تكون ربة االأ�ة مثلما يُسمح للرجل؟ 

يع يحكم مسألة العنف االأ�ي؟  نعم = 31- هل يوجد ت�ش

نعم = 41- هل يُسمح للمرأة بالحصول عىل حكم بالطالق مثلما يُسمح للرجل؟ 

ي الزواج مرة أخرى؟ 
ي للرجل �ف

نعم = 51- هل للمرأة نفس الحقوق ال�ت

الوالدية

ال = 10- هل يُتاح لالأم الحصول عىل إجازة وضع مدفوعة االأجر لمدة 14 أسبوعا عىل االأقل؟ 

40

ال = 20- هل تدير الحكومة 100٪ من مزايا إجازة الوضع؟ 

نعم = 31- هل االإجازة المدفوعة االأجر متاحة لالآباء؟ 

ال = 40- هل يجري تطبيق نظام إجازة االأبوة؟ 

نعم = 51- هل يحظر القانون فصل العامالت الحوامل؟ 

ريادة الأعمال

ي إمكانية الحصول عىل قروض عىل أساس نوع الجنس؟ 
ف �ف ال = 10- هل يحظر القانون التمي�ي

75
نعم = 21- هل يُسمح للمرأة بتوقيع عقد مثلما يُسمح للرجل؟ 

كة مثلما يُسمح للرجل؟  نعم = 31- هل يُسمح للمرأة بتسجيل �ش

ي كما يفعل الرجل؟ 
نعم = 41- هل يُسمح  للمرأة بفتح حساب مرص�ف

الأصول

ي االأمالك غ�ي المنقولة؟ 
نعم = 11- هل يتمتع الرجال والنساء بحقوق متساوية �ف

100

اث عن آبائهم؟  ي الم�ي
نعم = 21- هل يتمتع االأبناء والبنات بحقوق متساوية �ف

؟  يك الحياة المتو�ف رث من �ش ي االإ
نعم = 31- هل يتمتع الزوج والزوجة بحقوق متساوية �ف

ي الممتلكات أثناء الزواج؟ 
ي الترصف �ف

ف والية متساوية �ف نعم = 41- هل يمنح القانون الزوج�ي

نعم = 51- هل ينص القانون عىل تقييم المساهمات غ�ي النقدية؟ 

المعاش التقاعدي

ي يمكن فيها للرجل والمرأة التقاعد بمزايا معاشات تقاعد كاملة متساوية؟
نعم = 11- هل االأعمار ال�ت

100
ي يمكن فيها للرجل والمرأة التقاعد بمزايا معاشات تقاعد جزئية متساوية؟ 

نعم = 21- هل االأعمار ال�ت

لزامي متساٍو للرجال والنساء؟  نعم = 31- هل عمر التقاعد االإ

ي مزايا المعاشات التقاعدية؟ 
ات الغياب لرعاية الطفل �ف نعم = 41- هل يتم حساب ف�ت

المصدر: فريق تقرير المرأة وأنشطة االأعمال والقانون.
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ات الثمانية. ثم يتم حساب الدرجة االإجمالية  ي هذا التقرير، تم إعطاء درجات لعدد 35 سؤاال عىل المؤ�ش
و�ف

، حيث يمثل 100 أعىل درجة )انظر الجدول 1-1، لالطالع عىل مثال يستخدم إكوادور(.  باحتساب متوسط كل مؤ�ش

 ، ات. وبالتاىلي ي كل بلد ُمرجحة بالمؤ�ش
ف الجيدة �ف تعرض الدرجة النهائية لمؤ�ش المرأة وأنشطة االأعمال  نسبة القوان�ي

يعمل المؤ�ش كطريقة سهلة التكرار لقياس البيئة التنظيمية للمرأة كرائدة أعمال وموظفة. 

ف مع مرور الوقت، يقدم تقرير المرأة وأنشطة  ف الجنس�ي ومن خالل قياس ما تحقق من تقدم  نحو المساواة ب�ي

االأعمال والقانون لصانعي السياسات أداة مرجعية تكشف التحديات المحتملة وتحدد الممارسات الجيدة وتعرض 

ويمكن  قياسها،  تم  ي 
ال�ت المجاالت  ي 

�ف الفرص  لتكافؤ  أساسا  ات  للمؤ�ش الضيق  ف  ك�ي ال�ت ويوفر  المستفادة.  الدروس 

ضافية لتالئم احتياجات كل اقتصاد عىل حدة. ومن خالل إثراء البحوث والمناقشات حول  استكمالها بالبيانات االإ

السياسات بشأن حالة  الفرص االقتصادية للمرأة، يشدد تقرير المرأة وأنشطة االأعمال والقانون عىل ما ينبغي القيام 

به لضمان تكافؤ الفرص االقتصادية للجميع. 

؟ ف ف الجنس�ي هل للمساواة بموجب القانون أهمية لسد الفجوات ب�ي

ف بالنواتج االقتصادية  ف الجنس�ي ة من االأبحاث االإصالحات القانونية الرامية إىل تحقيق المساواة ب�ي تربط مجموعة كب�ي

ي الدخل وزيادة 
ف االقتصادي للمرأة من خالل الحد من التفاوت �ف للمرأة. ويستفيد االقتصاد عىل اتساعه من التمك�ي

ف  ي وجه االأزمات االقتصادية.3 عالوة عىل ذلك، ترتبط الفجوات ب�ي
تنوع االأنشطة االقتصادية والقدرة عىل الصمود �ف

نتاجية.4 فاالقتصادات ذات المستويات االأعىل  ي ريادة االأعمال والتشغيل بانخفاض مستويات الدخل واالإ
ف �ف الجنس�ي

ي الواقع، ففي العالقة 
. و�ف ف ف الجنس�ي من التنمية االقتصادية تشهد - بوجه عام - مستويات أعىل من المساواة ب�ي

 5. ف ي كال االتجاه�ي
، من المرجح أن تكون العالقة سببية �ف ف ف الجنس�ي ف التنمية االقتصادية والمساواة القانونية ب�ي ب�ي

ي مجاالت التحليل الناشئة، لم تجد جميع الدراسات آثارا إيجابية. فعىل سبيل المثال، ارتبطت 
وكما هو شائع �ف

 6. ناث ودخولهن عىل المدى القص�ي ي تشغيل االإ
ات االإجازة العائلية الممتدة للموظفات بعد الوالدة بانخفاض �ف ف�ت

النواتج  اث بمجموعة من  الم�ي ي 
�ف وجات حقوقا متساوية  ف الم�ت البنات غ�ي  يعي منح  ارتبط إصالح ت�ش الهند،  ففي 

ي 
، وزيادة االستثمار �ف ي تعليم الفتيات، وتأخ�ي سن الزواج، وزيادة الشمول الماىلي

يجابية، منها زيادة االستثمار �ف االإ

أعمال الرصف الصحي.7 ومع ذلك، كشفت دراسات أخرى عن بعض التبعات غ�ي المقصودة لهذا االإصالح. وهي 

ناث،  اث، وارتفاع معدل إسقاط االأجنة ووفيات الرضع االإ تشمل تحايل االآباء عىل القانون كي ال تحصل البنات عىل م�ي

ي سياقات توجد فيها 
اعات الزوجية.8 ويمكن أن تنشأ عواقب غ�ي مقصودة �ف ف وارتفاع معدل االنتحار بسبب زيادة ال�ف

ورة اتباع نهج أك�ش شموال لمعالجة هذه المسألة  ، مما يش�ي إىل �ف ف ف الجنس�ي قيود متعددة وتديم عدم المساواة ب�ي
العميقة الجذور.9

ي كث�ي من االأحيان وهو أنه عندما تكون االأعراف االجتماعية فيما يخص المرأة متجذرة 
وثمة شاغل آخر ينشأ �ف

ات عىل القانون لن يحسن أوضاع المرأة.  ، فإن إدخال تغي�ي ي
ي القانون العر�ف

بعمق أو عندما يناهض االإصالح القانو�ف

ي من العواقب.10 وعالوة عىل 
ك المرأة تعا�ف ية لم يُنفذ دائما بشكل جيد، مما ي�ت ف ف التمي�ي والواقع أن إصالح القوان�ي

ذلك، وح�ت عند تنفيذ االإصالحات القانونية، فإن العوامل الثقافية واالقتصادية قد تشكل تحديات أمام ممارسة 

المرأة حقوقها.11 

ف واالأعراف االجتماعية يجب أن تتغ�ي  ف قيم المجتمع، لكن القوان�ي ي الوضع المثاىلي بأن تعكس القوان�ي
ويق�ف

ف والثقافة هي عالقة معقدة. ففي  ف القوان�ي بمرور الوقت للتكيف مع ظروفها وسياقاتها. ومع ذلك، فإن العالقة ب�ي

ي حاالت أخرى تتغ�ي السلوكيات االجتماعية أوال، بينما تكون 
ف االأعراف االجتماعية، و�ف بعض الحاالت، تسبق القوان�ي
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ف تعارضا قويا مع االأعراف االجتماعية،  ي التكيف. وقد أظهرت الدراسات أنه عندما تتعارض القوان�ي
ف أبطأ �ف القوان�ي

ا ما يُستهان  فإنها ال تحقق االأثر المقصود منها، ويصعب إنفاذها.12 ويرى البعض أن أهمية القواعد غ�ي الرسمية كث�ي
ف الرسمية.13 ء نفسه عىل تكلفة الرصد والمعامالت المرتبطة بتدوين القوان�ي ي

بها. وينطبق ال�ش

ف الرسمية والعرفية  ورة أن أحدها هو المهم. ويجوز أن يصبح تغي�ي القوان�ي ومن ثم، ليس من الصحيح بالرصف

ي يمكن أن يكون له أثر جذاب، حيث يوجه 
عملية يعزز بعضها بعضا،14 إذ تش�ي االأبحاث إىل أن االإصالح القانو�ف

يعية محددة منحت المرأة مزيدا من الحقوق  ات ت�ش ي نفسه.15 وخلصت تحليالت لتغي�ي يجا�ب ي االتجاه االإ
االأعراف �ف

ي رواندا عام 1999، 
االقتصادية، مثل تعديل الهند قانون المواريث لدى الهندوس عام 2005 وقانون المواريث �ف

  . ي
إىل وجود شواهد عىل أهمية االإصالح القانو�ف

ي يغطيها مؤ�ش تقرير المرأة وأنشطة 
ي المجاالت ال�ت

ي الواقع، يظهر عدد متنام من االأبحاث أن االإصالحات �ف
و�ف

إمكانية  ف  االأعمال، وتحس�ي ريادة  زيادة  ي ذلك 
�ف بما  للمرأة،  االأفضل  النواتج  ترتبط بمجموعة من  والقانون  االأعمال 

.16 كما  ف ف الجنس�ي ي االأجور ب�ي
ي المعروض من فرص العمل النسائية، وتراجع الفجوة �ف

الحصول عىل التمويل، ووفرة �ف

ل ترتبط أيضا بزيادة  ف ي تقيد قدرة النساء عىل التنقل بحرية، وتوقيع العقود، والعمل خارج الم�ف
أن إزالة الحواجز ال�ت

المعروض من فرص العمل النسائية.17 وترتبط قلة الحواجز القانونية بقدرة المرأة عىل الحصول عىل وظائف أفضل، 

الموثق  دارة آخرين.18 ومن  تتيح فرصة الإ أو  المهارات أو تقدم أجورا أعىل  ي تتطلب مستويات أعىل من 
ال�ت كتلك 

التفاوضية  ، قد يؤدي إىل زيادة قوتها  ي
ي السيطرة عىل االأصول، والسيما االأرا�ف

جيدا أيضا أن منح المرأة الحق �ف

ف  ي تحس�ي
ي مسائل االأ�ة والزواج19 واالستثمار �ف

دارة �ف تبة عىل ذلك زيادة مستوى االإ داخل االأ�ة. وتشمل االآثار الم�ت

ي وإدارتها ترتبط ارتباطا إيجابيا بقدرتهن 
الممارسات الزراعية.20 ووجدت البحوث أن قدرة النساء عىل امتالك االأرا�ف

ي إقامة عالقات أك�ش مساواة 
ي دورا مهما �ف

عىل الحصول عىل التمويل.21 وعىل نطاق أوسع، قد تلعب حقوق االأرا�ف

ي المجتمع.22 
ف داخل االأ�ة وتعزيز وضع المرأة �ف ف الجنس�ي ب�ي

وتقدم أبحاث جديدة تستند إىل بيانات المرأة وأنشطة االأعمال والقانون مزيدا من الشواهد عىل وجود عالقة 

ي عالقة 
ف الحقوق االقتصادية للمرأة وما تتمتع به من شمول اقتصادي وفرص.23 ويبحث هذا التحليل �ف إيجابية ب�ي

. ويكشف النمط  ف ف بمجموعة من المقاييس لما تتمتع به المرأة من شمول اقتصادي وتمك�ي ف الجنس�ي ي ب�ي
ف القانو�ف التمي�ي

العام للنتائج أنه حيثما تواجه المرأة حواجز قانونية أقل، تكون أك�ش تمكينا. 

ف يتتبع مؤ�ش تقرير المرأة وأنشطة االأعمال والقانون ما تحقق من تقدم نحو سد الفجوات القائمة عىل  ي ح�ي
و�ف

االقتصادي  المنتدى  يعتمده  الذي  ف  الجنس�ي ف  ب�ي العالمية  الفجوة  فإن مؤ�ش  يعات،  الت�ش ي 
�ف الجنس  نوع  أساس 

ي الفرص والنواتج.24 ويقيس 
ف النساء والرجال �ف ي سد الفجوات ب�ي

العالمي يتتبع التقدم الذي حققته االقتصادات �ف

ي المشاركة والفرص االقتصادية، والنواتج الصحية، والتحصيل 
هذا المؤ�ش الفجوات القائمة عىل أساس نوع الجنس �ف

الفرص  ي 
�ف ف  الجنس�ي ف  ب�ي للفجوات  المئوية  النسبة  االإجمالية  المؤ�ش  درجة  وتسجل   . السياسي ف  والتمك�ي العلمي، 

ي تم سدها ح�ت االآن. ووفقا الأحدث النتائج، فإن هذه النسبة المئوية هي 68.6% عىل مستوى العالم.25 
والنواتج ال�ت

ف  ف الجنس�ي ي سد الفجوات ب�ي
 وتكشف بيانات تقرير المرأة وأنشطة االأعمال والقانون عن تحقيق تقدم أك�ب �ف

ي فرص المرأة ونواتجها. 
ي المتوسط التحسينات �ف

يعات، مما يش�ي إىل أن االإصالحات القانونية قد تسبق �ف ي الت�ش
�ف

: حيث إن  ف ف الجنس�ي ي ب�ي
ا فيما يتعلق بتحقيق التكافؤ القانو�ف ومع ذلك، يظهر نطاق درجات كل اقتصاد تباينا كب�ي

ف  اوح المؤ�ش العالمي للفجوة ب�ي أد�ف درجة عىل مؤ�ش المرأة وأنشطة االأعمال والقانون هي 26.3 وأعالها 100. وي�ت

ف بموجب  ين أنه حيثما تواجه النساء قدرا أقل من التمي�ي ف التدب�ي ف االرتباط ب�ي ف 49.4 و 87.7. ويب�ي ف 2020 ب�ي الجنس�ي

ي الفرص والنواتج )الشكل 2-1(. 
ف �ف ف الجنس�ي ي سد الفجوات ب�ي

القانون، يتحقق تقدم أك�ب �ف
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ي قوة العمل )الشكل 3-1(. 
ويظهر التحليل أيضا أن زيادة المساواة بموجب القانون ترتبط بزيادة مشاركة النساء �ف

ف والشمول االقتصادي للمرأة،  ف  مؤ�ش المرأة وأنشطة االأعمال والقانون والمقاييس المحددة للتمك�ي ي العالقة ب�ي
و�ف

ي قوة العمل.  
فإن أحد أهم النواتج االأساسية هو معدل مشاركة المرأة �ف

ف مؤ�ش المرأة وأنشطة االأعمال والقانون والشمول االقتصادي للمرأة أن  وتظهر الدراسة المتعمقة للعالقة  ب�ي

ي 
ي المجموع وحسب، بل أيضا بانخفاض عدد العامالت �ف

القانونية ال ترتبط بتشغيل مزيد من النساء �ف المساواة 

ف معهم أو أفراد  ف الذين إما يعملون لحسابهم الخاص دون موظف�ي وظائف هشة.26 وتش�ي العمالة الهشة إىل العامل�ي

االأ�ة الذين يعملون أعماال غ�ي مدفوعة االأجر لالأ�ة. وهذه عالقة جديرة بالمالحظة: العمالة الهشة هم االأقل 

كهم عرضة  احتماال أن يحصلوا عىل الحماية االجتماعية أو شبكات االأمان االجتماعي أو القدرة عىل االدخار، مما ي�ت

ي المتوسط، من المرجح أن تشارك النساء أك�ش من الرجال 
للصدمات االقتصادية ويتعرضون الأشد مخاطر الفقر. و�ف

ي االقتصادات المنخفضة 
ي العمالة الهشة أعىل �ف

ي تتعرض لها النساء �ف
ي العمالة الهشة، كما أن المخاطر النسبية ال�ت

�ف

ي العمالة 
ف المساواة القانونية والمرأة �ف يحة الدنيا من البلدان المتوسطة الدخل. وتتباين العالقة ب�ي الدخل وال�ش

ا حسب المناطق، وهي تستحق المزيد من الدراسة. الهشة تباينا كب�ي
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ق آسيا والمحيط الهادئ  �� منظمة التعاون والتنمية ا�قتصاديةأوروبا وآسيا الوسطى  اقتصادات مرتفعة الدخل ��
 � ق ا��وسط وشمال أفريقيا أمريكا ال�تينية والبحر الكاري�� أفريقيا جنوب الصحراء جنوب آسيا ال��

 = 0.25  + 50.28; t-stat( ) = 11.40y x x

وأنشطة  المرأة  )مؤ�ش  ف  الجنس�ي ف  ب�ي القانونية  المساواة  المناطق:  حسب  ين  مؤ�ش ف  ب�ي |    مقارنة   2-1 الشكل 
العالمي( القتصادي  المنتدى  )مؤ�ش  والنتائج  الفرص  ي 

�ف المساواة  مقابل  الأعمال والقانون( 

ف )المنتدى االقتصادي العالمي 2019(. ف الجنس�ي المصادر: قاعدة بيانات المرأة وأنشطة االأعمال والقانون؛ المؤ�ش العالمي للفجوة ب�ي
ف التابع للمنتدى  ف الجنس�ي ف درجة مؤ�ش المرأة وأنشطة االأعمال والقانون والمؤ�ش العالمي للفجوة ب�ي مالحظة: يعرض الشكل االرتباط ب�ي
ي سد الفجوات 

ف ما يتحقق من تقدم �ف ف الجنس�ي االقتصادي العالمي استنادا إىل بيانات عام 2019. تمثل درجة المؤ�ش العالمي للفجوة ب�ي
ي الفرص والنواتج. وتمثل كل نقطة اقتصادا واحدا. ويدرج أيضا خط انحدار مجهز. وعىل الرغم من أن 

القائمة عىل أساس نوع الجنس �ف
الشكل يقدم ارتباطا بسيطا، فإن العالقة ال تزال إيجابية وذات داللة إحصائية بعد ضبطها لتعكس الدخل، مقيسة كنصيب الفرد من 
https://databank.worldbank.org/source/ ات التنمية العالمية ي قاعدة بيانات البنك الدوىلي عن مؤ�ش

إجماىلي الناتج المحىلي الوارد �ف
أنها  الثابتة زمنيا وعىل مستوى كل اقتصاد. ويجب أال تُف� هذه العالقة االإحصائية عىل  )world-development-indicators(، واالآثار 
ة  ي الف�ت

ف عىل مؤ�ش المرأة وأنشطة االأعمال والقانون 151 اقتصادا �ف ف الجنس�ي عالقة سببية. ويشمل انحدار  المؤ�ش العالمي للفجوة ب�ي
2019-2006، عىل النحو الذي يحدده توّفر البيانات.  
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ي يزيد 
وقد يكون للتمثيل السياسي للمرأة أيضا نواتج مهمة لحقوق المرأة. فقد كشفت أبحاث أن االقتصادات ال�ت

ف بشأن التحرش الجن�ي واالغتصاب والطالق  يعية الوطنية تسن عىل االأرجح قوان�ي ي الهيئة الت�ش
فيها تمثيل المرأة �ف

ي 
ي المتوسط 25% من المقاعد �ف

، فإن النساء يشغلن �ف ي الدوىلي
لما�ف والعنف االأ�ي.27 ووفقا لبيانات من االتحاد ال�ب

ي المجالس 
ي أربعة اقتصادات فقط، ال تقل نسبة النساء عن النصف �ف

. و�ف ف الهيئات الوطنية المعنية بسن القوان�ي
مارات العربية المتحدة )%50(.28 يعية: رواندا )61%(، وكوبا )53%(، وبوليفيا )53%(، واالإ الت�ش

ف )الشكل 4-1(.  ي الهيئات الوطنية المعنية بسن القوان�ي
ومع زيادة الحقوق االقتصادية للمرأة، يزداد أيضا تمثيلها �ف

ي مؤ�ش المرأة وأنشطة االأعمال والقانون، فإن متوسط 
ي تحصل  عىل أعىل الدرجات �ف

ي البلدان ال�ت
ومع ذلك، وح�ت �ف

ف المساواة  ي تشغلها النساء ال يزيد عن حواىلي الثلث. ويمكن أن تذهب العالقة ب�ي
يعية ال�ت نسبة مقاعد المجالس الت�ش

ّعات  ف - كما ذكرنا آنفا، أظهرت أبحاث سابقة أن زيادة عدد الُم�ش ي أي من االتجاه�ي
يعي للمرأة �ف القانونية والتمثيل الت�ش

يرتبط بتحسن البيئة القانونية للنساء. 

وري بطبيعة الحال  ، فمن الرصف ف ف الجنس�ي ي تؤدي فيها قيود متعددة إىل استمرار عدم المساواة ب�ي
ي السياقات ال�ت

و�ف

ي 
اتباع نهج أك�ش شموال لمعالجة القضايا العميقة الجذور. وثمة حاجة إىل مزيد من االأدلة عىل دور القانون وقيوده �ف

ي ترتبط من خاللها زيادة المساواة 
ز بعض الطرق ال�ت التأث�ي عىل النواتج االقتصادية للمرأة. غ�ي أن النتائج الواردة هنا ت�ب

ي يمكن من خاللها لالإصالحات القانونية أن 
ف المرأة. ويجري مزيد من االأبحاث للكشف عن السبل ال�ت القانونية بزيادة تمك�ي

ي إزالة الحواجز القانونية.
ف فهم كيفية تحقيق مزيد من التقدم �ف تساعد المرأة عىل بلوغ كامل إمكاناتها، وكذلك لتحس�ي
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  = 0.57  + 15.15; t-stat( ) = 9.51

درجة مؤ�� المرأة وأنشطة ا��عمال والقانون 
ق آسيا والمحيط الهادئ  � منظمة التعاون والتنمية ا�قتصاديةأوروبا وآسيا الوسطى �� اقتصادات مرتفعة الدخل ��

 � ق ا��وسط وشمال أفريقيا أمريكا ال�تينية والبحر الكاري�� أفريقيا جنوب الصحراء جنوب آسيا ال��

y x x

العاملة القوى  ي 
�ف المرأة  ف ومشاركة  الجنس�ي ف  ب�ي القانونية  المساواة     |  3-1 الشكل 

https://databank. ، ات التنمية العالمية، البنك الدوىلي المصادر: قاعدة بيانات المرأة وأنشطة االأعمال والقانون؛ قاعدة بيانات مؤ�ش
.https://ilostat.ilo.org/ ،؛ منظمة العمل الدوليةworldbank.org/source/world-development-indicators

ي الفئة العمرية 64-15 
ي القوى العاملة �ف

ف درجة مؤ�ش المرأة وأنشطة القانون ومعدل مشاركة النساء �ف مالحظة: يعرض هذا الشكل االرتباط ب�ي
عاما عام 2019، وذلك وفقا لتقديرات نموذجية من منظمة العمل الدولية. وتمثل كل نقطة اقتصادا واحدا. ويدرج أيضا خط انحدار مجهز. 
وعىل الرغم من أن الشكل يقدم ارتباطا بسيطا، فإن العالقة ال تزال إيجابية وذات داللة إحصائية بعد ضبطها لتعكس الدخل، مقيسة 
https://databank.worldbank. ات التنمية العالمية ي قاعدة بيانات البنك الدوىلي عن مؤ�ش

كنصيب الفرد من إجماىلي الناتج المحىلي الوارد �ف
)org/source/world-development-indicators(، واالآثار الثابتة زمنيا وعىل مستوى كل اقتصاد. ويجب أال تُف� هذه العالقة االإحصائية 
ي 

ف عىل مؤ�ش المرأة وأنشطة االأعمال والقانون 176 اقتصادا �ف ف الجنس�ي عىل أنها عالقة سببية. ويشمل انحدار  المؤ�ش العالمي للفجوة ب�ي
ة 2019-1991، عىل النحو الذي يحدده توّفر البيانات.  الف�ت
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رؤى ثاقبة من البيانات

ي العدد السابق من خالل تسجيل االإصالحات 
ث تقرير المرأة وأنشطة االأعمال والقانون 2021 المؤ�ش الوارد �ف يُحدِّ

ين االأول 2020. ففي عام 2020، بلغ متوسط الدرجة  /أيلول 2019 و1 أكتوبر/ت�ش ف يومي 2 سبتم�ب ي حدثت ب�ي
ال�ت

العالمية 76.1 من 100 درجة )أعىل من متوسط عام 2019 الذي بلغ 75.5(، مما يش�ي إىل أن العالم قد حقق حواىلي 

ة اقتصادات — بلجيكا وكندا والدانمرك  ات. لكن ع�ش يعية الجيدة كما تظهره المؤ�ش ثالثة أرباع الممارسات الت�ش

ي أن المرأة 
لت درجة تقييم 100، وهو ما يع�ف تغال والسويد —  سجَّ غ وال�ب وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا والتفيا ولكسم�ب

ات الثمانية )الجدول 1-2(. )فيما يتعلق بمجموعة البيانات  ي مساٍو لوضع الرجل عىل جميع المؤ�ش
تتمتع بوضع قانو�ف

ي المرفق باء(.
الكاملة عن  المرأة وأنشطة االأعمال والقانون، يرجى االطالع عىل بيانات كل اقتصاد �ف

ي تجاوزت درجاتها 90، هناك 28 اقتصادا من البلدان المرتفعة الدخل 
ف ال�ت ف البلدان التسعة والثالث�ي ومن ب�ي

ي منطقة أوروبا وآسيا الوسطى. أما االقتصادات 
التعاون والتنمية االقتصادية، وسبعة بلدان �ف ي منظمة 

االأعضاء �ف

ق آسيا والمحيط الهادئ، وأفريقيا جنوب الصحراء. ولم  ، و�ش ي ي أمريكا الالتينية والبحر الكاري�ب
االأربعة االأخرى فهى �ف

ق االأوسط وشمال أفريقيا 90 درجة أو أعىل. يسجل أي اقتصاد من منطقة ال�ش

لمان ال�ب ي 
�ف المرأة  تشغلها  ي 

ال�ت المقاعد  ونسبة  ف  الجنس�ي ف  ب�ي القانونية  المساواة     |  4-1 الشكل 

. ي الدوىلي
لما�ف المصادر: قاعدة بيانات المرأة وأنشطة االأعمال والقانون؛ االتحاد ال�ب

استنادا  النساء  ي تشغلها 
ال�ت لمانية  ال�ب المقاعد  االأعمال والقانون ونسبة  المرأة وأنشطة  ف درجة مؤ�ش  ب�ي االرتباط  الشكل  يعرض  مالحظة: 

ف مؤ�ش المرأة وأنشطة االأعمال  إىل بيانات عام 2019. وتمثل كل نقطة اقتصادا واحدا. ويدرج أيضا خط انحدار مجهز. وال تزال العالقة ب�ي
ي تشغلها النساء إيجابية وذات داللة إحصائية بعد ضبطها لتعكس الدخل، مقيسة كنصيب الفرد من 

لمانية ال�ت والقانون ونسبة المقاعد ال�ب
https://databank.worldbank.org/source/ ات التنمية العالمية ي قاعدة بيانات البنك الدوىلي عن مؤ�ش

إجماىلي الناتج المحىلي الوارد �ف
)world-development-indicators(، واالآثار الثابتة زمنيا وعىل مستوى كل اقتصاد. ويجب أال تُف� هذه العالقة االإحصائية عىل أنها 
ي 

ي تشغلها النساء عىل مؤ�ش المرأة وأنشطة االأعمال والقانون 183 اقتصادا �ف
لمانية ال�ت عالقة سببية. ويشمل انحدار نسبة المقاعد ال�ب

ة 1997-2019، عىل النحو الذي يحدده توّفر البيانات.  الف�ت
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درجة مؤ�� المرأة وأنشطة ا��عمال والقانون 
ق آسيا والمحيط الهادئ  � منظمة التعاون والتنمية ا�قتصاديةأوروبا وآسيا الوسطى �� اقتصادات مرتفعة الدخل ��

 � ق ا��وسط وشمال أفريقيا أمريكا ال�تينية والبحر الكاري�� أفريقيا جنوب الصحراء جنوب آسيا ال��
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مؤ�ش المرأة وأنشطة الأعمال والقانونالجدول 2-1

درجة القتصاد
التقييم

درجة القتصاد
التقييم

درجة القتصاد
التقييم

درجة القتصاد
التقييم

درجة القتصاد
التقييم

يا75.6بيالروس82.5سنغافورة90.6رومانيا100.0بلجيكا 63.1نيج�ي

ف82.5تركيا89.4إكوادور100.0كندا 62.5دومينيكا75.6الص�ي

منطقة هونج كونج الصينية 100.0الدانمرك

دارية الخاصة االإ

مارات ✔89.4 60.6ماىلي75.6المغرب82.5االإ

ون75.0كمبوديا81.9كولومبيا88.8بوليفيا100.0فرنسا 60.0الكام�ي

60.0بابوا غينيا الجديدة75.0غانا81.9اليابان88.8السلفادور100.0أيسلندا 

59.4النيجر75.0هندوراس81.9فييتنام ✔88.8مالطة100.0أيرلندا ✔

58.8ميانمار75.0ترينيداد وتوباغو81.3جزر البهاما88.8المكسيك100.0التفيا

غ انيا88.8أوروغواي100.0لكسم�ب ف 58.8باالو74.4غامبيا81.3ت�ف

تغال ✔ جمهورية الو الديمقراطية 100.0ال�ب

الشعبية

58.8تونغا74.4الهند81.3زامبيا88.1

58.1فانواتو74.4مدغشقر ✔80.6غرينادا88.1الجبل االأسود ✔100.0السويد

57.5الجزائر73.8ملديف80.6إ�ائيل88.1جنوب أفريقيا97.5إستونيا

57.5غابون73.8سورينام ✔80.6كينيا86.9غيانا97.5فنلندا

56.9جزر سليمان73.1أنغوال80.6نيبال86.9زمبابوي97.5ألمانيا

دي97.5اليونان 55.6البحرين ✔73.1بوروندي80.6رواندا ✔86.3كابو ف�ي

الدومينيكية97.5إيطاليا 55.6باكستان ✔73.1االتحاد الروسي80.0شيىلي ✔86.3الجمهورية 

53.1بروناي دار السالم73.1أوغندا80.0ساموا86.3ناميبيا97.5هولندا

52.5لبنان71.9بوتان80.0سان مارينو86.3نيكاراغوا97.5نيوزيلندا ✔

ي97.5إسبانيا 51.9غينيا االستوائية71.3سانت كيتس ونيفيس80.0السعودية ✔86.3ساو تومي وبرنسي�ب

ف85.6جورجيا97.5المملكة المتحدة 50.0ليبيا70.6غواتيماال79.4بل�ي

اليا يا70.6أوزبكستان ✔79.4بوركينا فاصو85.6سوي�ا96.9أس�ت ف 50.0مال�ي

49.4بنغالديش70.0جنوب السودان79.4بنما85.0البوسنة  والهرسك96.9النمسا ✔

ازيل ✔96.9هنغاريا يا79.4أوكرانيا85.0ال�ب 49.4جمهورية الكونغو69.4إري�ت

ويج 48.1موريتانيا69.4كازاخستان78.8أذربيجان85.0كوريا96.9ال�ف

اليون ✔78.8جمهورية الكونغو الديمقراطية 85.0مقدونيا الشمالية96.9سلوفينيا ✔ 46.9االأردن ✔69.4س�ي

و ي85.0الجمهورية السلوفاكية ✖95.0ب�ي
يبا�ت ي78.8ك�ي

46.9الصومال68.1جيبو�ت

ويال البوليفارية94.4باراغواي ف ف85.0جمهورية ف�ف ي68.1جامايكا78.8الفلب�ي
46.3إسواتي�ف

45.0مرص68.1جزر مارشال ✔78.8طاجيكستان84.4مولدوفا93.8كرواتيا

الجمهورية 

التشيكية
78.1ليسوتو84.4توغو93.8

سانت فنسنت 

وجزر غرينادين
45.0العراق68.1

يا93.8ليتوانيا 42.5غينيا-بيساو67.5تونس78.1تايلند83.8لي�ب

بورتو ريكو )الواليات 93.8بولندا

المتحدة( ✔

ف ✔83.8 38.1أفغانستان66.9السنغال ✔77.5ب�ف

36.9سوريا66.3أنتيغوا وبربودا77.5مالوي83.8سانت لوسيا93.8�بيا

35.6ُعمان66.3تشاد76.9بربادوس83.1كوستاريكا ✔91.9كوسوفو

31.3إيران65.6�ي النكا76.9جمهورية أفريقيا الوسطى83.1كوت ديفوار91.9موريشيوس

ي91.3ألبانيا
29.4قطر65.0جزر القمر76.9إثيوبيا83.1تيمور -ليش�ت

ص ستان82.5أرمينيا91.3ق�ب ف غ�ي 29.4السودان64.4إندونيسيا76.9جمهورية ق�ي
ف ف82.5فيجي ✔91.3تايوان، الص�ي 28.8الكويت ✔63.8بوتسوانا76.3االأرجنت�ي

ي76.3غينيا82.5منغوليا91.3الواليات المتحدة
26.9اليمن63.8هاي�ت

يا 76.3سيشل82.5موزامبيق90.6بلغاريا ف واليات ميكرون�ي

االتحادية 

الضفة الغربية 63.8

وقطاع غزة

26.3

المصدر: قاعدة بيانات تقرير المرأة وأنشطة االأعمال والقانون. 
ا واحدا عىل االأقل قلل  . ونفذ االقتصاد الذي سجل عالمة حمراء )✖( تغي�ي ي مجال واحد أو أك�ش

ي درجاتها نتيجة لالإصالحات �ف
اء )✔( تحسنا �ف ي أمامها عالمة خرصف

مالحظة: شهدت البلدان ال�ت
من درجاته.
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لت أعىل الدرجات،  وعند تصنيف االقتصادات حسب مستوى الدخل، نجد أن االقتصادات المرتفعة الدخل سجَّ

لت  سجَّ فقد  الدخل  المتوسطة  البلدان  من  العليا  يحة  ال�ش ي 
�ف االقتصادات  ا  أمَّ  .100 من   85.9 درجات  بمتوسط 

المنخفضة  والبلدان  الدخل  المتوسطة  البلدان  من  الدنيا  يحة  ال�ش ي 
�ف االقتصادات  لت  75.3 درجة. وسجَّ متوسط 

تيب. وتدل هذه الدرجات عىل أن االقتصاد المتوسط المنخفض الدخل  الدخل متوسط درجات 70.8 و66.1 عىل ال�ت

ف البلدان  ي متوسط الدرجات ب�ي
ات. والفجوة �ف ي حددتها المؤ�ش

يعية الجيدة ال�ت ي الممارسات الت�ش
لديه حواىلي ثل�ش

المرتفعة الدخل وبقية العالم هي 14.3 نقطة.

ي منظمة التعاون والتنمية االقتصادية أعىل الدرجات، تلتها 
لت االقتصادات المرتفعة الدخل �ف وحسب المناطق: سجَّ

ق آسيا والمحيط الهادئ )الشكل 5-1(.  ي ومنطقة �ش منطقة أوروبا وآسيا الوسطى ومنطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاري�ب

ي منطقة جنوب آسيا 
لت اقتصادات منطقة أفريقيا جنوب الصحراء متوسط درجات 71 للمنطقة، واالقتصادات �ف وسجَّ

ق االأوسط وشمال أفريقيا أد�ف متوسط درجات وهو 51.5.  متوسط درجات 63.7 للمنطقة. وسجلت اقتصادات منطقة ال�ش

ق االأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة أفريقيا  ويتفاوت أداء االقتصادات داخل كل منطقة. وسجلت اقتصادات منطقة ال�ش

ف أفضل االقتصادات وأسوأها.  ي درجاتها - حيث يزيد الفارق عىل 60 نقطة ب�ي
جنوب الصحراء أك�ب تباين �ف

قليمي الذي بلغ 71 درجة )الشكل 6-1(.  ويسجل أك�ش من نصف بلدان منطقة أفريقيا جنوب الصحراء أعىل من المتوسط االإ

ي عام 2020، أحرزت موريشيوس 
ي منطقة أفريقيا جنوب الصحراء. و�ف

وسجلت موريشيوس 91.9 درجة، وهي أعىل درجة �ف

ات الثمانية لتقرير المرأة وأنشطة االأعمال والقانون: التنّقل، ومكان العمل، واالأجر، والزواج،  ي ستة من المؤ�ش
100 نقطة �ف

ي الوالدية والمعاشات التقاعدية. وعىل مؤ�ش  ي مؤ�ش
ي يجب سدها فهى �ف

وريادة االأعمال، واالأصول. أما الفجوات المتبقية ال�ت

الوالدية، ال تزال موريشيوس تفتقر إىل إجازة والدية مدفوعة االأجر، كما أن مزايا إجازة الوضع ال تديرها الحكومة بنسبة %100. 

ي استحقاقات المعاشات التقاعدية. ولكل 
ات الغياب لرعاية الطفل �ف ي إطار صندوق المعاشات التقاعدية، لم تنعكس ف�ت

و�ف

ي ال يزال هناك مجال لتحسينها. 
يعية الجيدة وتلك ال�ت ي تطبق حكوماتها الممارسات الت�ش

منطقة أمثلة عىل االقتصادات ال�ت

ي تتطلع إىل االإصالح.
ي المنطقة ال�ت

ويمكن أن تلهم هذه االأمثلة الحكومات االأخرى �ف
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وأنشطة  المرأة  تقرير  مؤ�ش  عىل  الأعىل  هي  القتصادية  ي 
�ف والتنمية  التعاون  منظمة  ي 

�ف الدخل  المرتفعة  البلدان  المناطق،  مستوى  |    عىل   5-1 الشكل 
والقانون الأعمال 

المصدر: قاعدة بيانات تقرير المرأة وأنشطة االأعمال والقانون.
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وأنشطة  المرأة  ات  مؤ�ش عىل  الدرجات  ي 
�ف ا  كث�ي تتفاوت  الصحراء  جنوب  أفريقيا  منطقة  |    اقتصادات   6-1 الشكل 

والقانون الأعمال 

المصدر: قاعدة بيانات تقرير المرأة وأنشطة االأعمال والقانون.
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؟ أين تقف القتصادات عىل كل مؤ�ش

ات التنقل وأماكن العمل والزواج وريادة االأعمال واالأصول متوسط درجات عالمية أعىل من 75، مما  تسجل مؤ�ش

ان )الشكل 1-7(. عىل النقيض  ي يقيسها هذان المؤ�ش
ي أن االقتصادات نفذت الكث�ي من الممارسات الجيدة ال�ت

يع�ف

االأداء  ويتفاوت  التقاعدية.  والمعاشات  والوالدية  االأجور  ات  لمؤ�ش بالنسبة  أقل  الدرجات  متوسط  فإن  ذلك،  من 

ي منظمة التعاون والتنمية 
ات أيضا، حيث كان أداء البلدان المرتفعة الدخل االأعضاء �ف قليمي لكل من هذه المؤ�ش االإ

ات. وجميع المناطق االأخرى لديها أداء أك�ش تنوعا و مساحة لتحسينه،  ي جميع المؤ�ش
االقتصادية أعىل من المتوسط �ف

ق االأوسط وشمال أفريقيا. ي بلدان جنوب آسيا وال�ش
السيما �ف

. ويقيس هذا المؤ�ش ما إذا  ف وال يزال مؤ�ش الوالدية، الذي يبلغ متوسط درجاته 54.8، لديه أك�ب مجال للتحس�ي

كانت إجازة الوضع المدفوعة االأجر لمدة 14 أسبوعا عىل االأقل متاحة لالأمهات، وما إذا كانت استحقاقات االأمومة 

تديرها الحكومة بنسبة 100%، وما إذا كانت أي إجازة مدفوعة االأجر متاحة لالآباء، وما إذا كانت هناك إجازة والدية 

مدفوعة االأجر، وما إذا كان يُحظر فصل النساء الحوامل. 

وعىل الرغم من أن أك�ش من نصف االقتصادات عىل المؤ�ش تكلف تقديم إجازة مدفوعة االأجر لالآباء عىل وجه التحديد، 

ي لديها هذه االإجازة. ويحصل 
ي االقتصادات ال�ت

فإن متوسط المدة العالمية لهذه االإجازة ال يزيد عىل سبعة أيام تقويمية �ف

ي منظمة التعاون والتنمية 
ق آسيا والمحيط الهادئ، وأوروبا وآسيا الوسطى، والبلدان المرتفعة الدخل االأعضاء �ف ي �ش

االآباء �ف

ي عام 2019، مرر 
ي 44 اقتصادا. و�ف

االقتصادية، عىل أطول إجازة مدفوعة االأجر. وال توجد إجازة والدية مدفوعة االأجر إال �ف

ي توجيها جديدا يهدف إىل زيادة مدة االإجازة المتاحة لكل من الوالدين وإعادة توزيع مسؤوليات رعاية االأطفال  االتحاد االأورو�ب

يع يمتثل لهذا التوجيه. وبسبب هذا التقدم،  ي ثالث سنوات العتماد ت�ش ف الرجال والنساء. واالآن، أمام دول االتحاد االأورو�ب ب�ي

ي سجلت أعىل ترتيب.   
ي البلدان ال�ت

ي هذا المجال �ف
يتوقع تقرير المرأة وأنشطة االأعمال والقانون مزيدا من االإصالحات �ف

ي دخول قوة العمل 
ي أد�ف أداء فهو عىل مؤ�ش االأجر، حيث بلغ متوسط درجاته 67.5. وإذا نجحت المرأة �ف

أما ثا�ف

وري أال تواجه قيودا عىل العمل أو تحصل عىل أجر أقل من الرجل الذي يشغل المنصب  والبقاء فيها، فمن الرصف
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ق آسيا والمحيط الهادئ  � منظمة التعاون والتنمية ا�قتصاديةأوروبا وآسيا الوسطى �� اقتصادات مرتفعة الدخل ��
 � ق ا��وسط وشمال أفريقيا أمريكا ال�تينية والبحر الكاري�� أفريقيا جنوب الصحراء جنوب آسيا ال��

|   بلدان سجلت أد�ف الدرجات عىل مؤ�ش الوالدية    7-1 الشكل 

المصدر: قاعدة بيانات تقرير المرأة وأنشطة االأعمال والقانون.
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يرتبط  المتحققة  الجيدة  يعية  الت�ش الممارسات  من نصف  أك�ش  أن  البيانات  تكشف  االأجر،  إطار مؤ�ش  ي 
و�ف نفسه. 

ي يمكن أن تشغلها النساء.
ي تؤثر عىل أجر المرأة. ومع ذلك، ال يزال 88 اقتصادا يقيد الوظائف ال�ت

ف ال�ت بالقوان�ي

يعي الوحيد لمعالجة الفجوة  ي وظائف معينة ليس هو النهج الت�ش
ي تحظر عىل النساء العمل �ف

ف ال�ت إن إلغاء القوان�ي

: فمن االأهمية بمكان أيضا تكليف أرباب العمل بتقديم مستحقات متساوية للرجال والنساء الذين  ف ف الجنس�ي ي االأجور ب�ي
�ف

ي االأجور عن االأعمال المتماثلة 
ي فرضت المساواة �ف

يؤدون أعماال متساوية القيمة. واليوم، يقل عدد االقتصادات ال�ت

ي منظمة التعاون 
القيمة عن نصف اقتصادات العالم )90(. ومعظمها من االقتصادات المرتفعة الدخل االأعضاء �ف

والتنمية االقتصادية، أما أقل االقتصادات تكليفا بدفع مستحقات متساوية عن العمل المتساوي القيمة ففي منطقة 

ق االأوسط وشمال أفريقيا )الخريطة 1-1(. ق آسيا والمحيط الهادئ، وجنوب آسيا، وال�ش �ش

ي تسفر عن حصول المرأة عىل معاشات تقاعدية 
ويعد الخروج من قوة العمل لرعاية أفراد االأ�ة من االأسباب ال�ت

ي تفرض أعمارا مختلفة للتقاعد للرجال والنساء. فال تزال 
ف ال�ت ي نهاية حياتها العاملة. وثمة سبب آخر هو القوان�ي

أقل �ف

ف  ، مع فارق خمس سنوات أو أك�ش ب�ي ي يغطيها المؤ�ش
أعمار التقاعد غ�ي متكافئة فيما يقرب من ثلث االقتصادات ال�ت

ي وإيران 
ي ذلك الجزائر وجيبو�ت

ق االأوسط وشمال أفريقيا، بما �ف ي أك�ش من نصف االقتصادات بمنطقة ال�ش
النساء والرجال �ف

ي سن التقاعد 
وليبيا وُعمان واليمن )الشكل 1-8(. وعىل الرغم مما بذلته الحكومات من جهود ملموسة لتحقيق المساواة �ف

ي 26% من 
ي مختلف أنحاء أوروبا وآسيا الوسطى، ال يزال هناك فارق مدته خمس سنوات �ف

ف الرجال والنساء �ف تدريجيا ب�ي

فستان واالتحاد الروسي وطاجيكستان وأوزبكستان. عىل  غ�ي ي ذلك بيالروس وجورجيا وجمهورية ق�ي
بلدان المنطقة، بما �ف

ي أفريقيا جنوب الصحراء، فإن سن 
ف 44 اقتصادا لديها أنظمة معاشات تقاعدية إلزامية �ف النقيض من ذلك، فمن ب�ي

دي وموزامبيق. ي كابو ف�ي
لزامية للرجال فقط �ف ي للمرأة أك�ب خمس سنوات من سن التقاعد االإ

التقاعد القانو�ف

IBRD 45488  |  JANUARY 2021

Yes

No

المتساوية القيمة  ذي  العمل  عن  متساوية  تفرض مستحقات  اقتصادا  تسعون     |  1-1 الخريطة 

المصدر: قاعدة بيانات تقرير المرأة وأنشطة االأعمال والقانون.
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إن الحاجة الملحة إىل االإصالح باتت أك�ش وضوحا اليوم الأن جائحة كورونا قد وسعت الفجوة القائمة منذ وقت 

ي حالة 
. فالمرأة تحصل عىل إجازة من العمل أو تستقيل أك�ش من الرجل لرعاية االأطفال �ف ف ف الجنس�ي ي االأجور ب�ي

طويل �ف

المرض أو إغالق المدارس أو مراكز الرعاية النهارية. وح�ت إذا تمكنت المرأة من التمسك بوظيفتها، فمازالت أك�ش عرضة 

ف لتحقيق قدر أك�ب من  لخطر التعرض لعقوبات أك�ب عىل الدخل بسبب الجائحة.29 ويجب أن يبقى إصالح القوان�ي

ي فرضتها هذه االأزمة. 
ي من الصدمات ال�ت

ف من االأولويات مع اتخاذ الحكومات المعنية تداب�ي للتعا�ف ف الجنس�ي المساواة ب�ي

ي 2020/2019؟
ات قامت القتصادات بالإصالح �ف عىل أي المؤ�ش

ي الجائحة طوال معظم مدة القياس. فمنذ عام 2019، 
تم تسجيل عدد مدهش من االإصالحات ح�ت أثناء تف�ش

ي تم قياسها، مما 
ات الثمانية ال�ت قام 27 اقتصاداً بتنفيذ إصالحات تهدف إىل تكافؤ الفرص عىل سبعة من المؤ�ش

ي أدخلتها 
ات ال�ت اً قانونياً عن التغي�ي ات، نتج 17 تغي�ي ف هذه التغي�ي ي البيانات. ومن ب�ي

اً إيجابياً �ف أسفر عن 45 تغي�ي

فإنها  الدرجات،  أد�ف  المنطقة قد سجلت  أن  الرغم من  أفريقيا. وعىل  االأوسط وشمال  ق  ال�ش اقتصادات منطقة 

حققت أك�ب قدر من التقدم نتيجة لجهودها االإصالحية، حيث نفذت 25٪ من اقتصادات المنطقة إصالحاً واحداً 

التعاون والتنمية االقتصادية  المرتفعة الدخل بمنظمة  الرغم من أن االقتصادات  االأقل )الشكل 1-9(. وعىل  عىل 

ّ ما يقرب من 20% من االقتصادات قانوناً واحداً عىل االأقل  سجلت أعىل الدرجات، فقد واصلت االإصالح، حيث غ�ي

ي بقية العالم خالل عام 2020، حيث سجلت المناطق االأخرى 
. وكان التقدم أك�ش بطئا �ف ف ف الجنس�ي نحو المساواة ب�ي

عددا أقل من االإصالحات مقارنة بالسنوات السابقة. 

المناطق   ي جميع 
الرجال والنساء ما زالت قائمة �ف ف  التقاعد ب�ي ي سن 

|   الختالفات �ف  8-1 الشكل 

المصدر: قاعدة بيانات تقرير المرأة وأنشطة االأعمال والقانون. 
ي العينة 178 اقتصادا: آسيا والمحيط الهادئ، 23؛ أوروبا 

ي سن التقاعد بطرح سن تقاعد المرأة من سن تقاعد الرجل. ويبلغ إجماىلي عدد االقتصادات �ف
مالحظة: تُحسب الفجوة �ف

ي منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، 34؛ جنوب 
ق االأوسط وشمال أفريقيا، 17؛ اقتصادات مرتفعة الدخل �ف ، 32؛ ال�ش ي وآسيا الوسطى، 23؛ أمريكا الالتينية والبحر الكاري�ب

آسيا، 5؛ أفريقيا جنوب الصحراء، 44. وال يوجد لدى 12 اقتصادا أنظمة معاشات تقاعدية. 

93.2

2.34.5

82.6

17.4

76.5

11.8

11.8

75.0

3.1

21.9

60.0

40.0

35.3

64.7

21.7

52.2

26.1

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

أفريقيا 
جنوب الصحراء

ق آسيا  ��
والمحيط الهادئ

اقتصادات مرتفعة الدخل 
� منظمة التعاون  ��
والتنمية ا�قتصادية

أمريكا ال�تينية 
 � والبحر الكاري��

جنوب آسيا  ق ا��وسط  ال��
وشمال أفريقيا

أوروبا 
وآسيا الوسطى 

ت 
ادا

تص
�ق

ن ا
% م

˯�έΣλϟ� 

الفارق 5 سنوات أو أك��الفارق أقل من 5 سنوات � يوجد فارق 
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ف تؤثر عىل أجور النساء ي قوان�ي
معظم الإصالحات نُفذت �ف

ي 11 نقطة بيانات إىل حدوث 
ات �ف ي الدرجات، حيث أشارت التغي�ي

سجل مؤ�ش االأجور أك�ب قدر من التحسن �ف

ي أجرتها ثمانية اقتصادات )الجدول 1-3(. فقد ألغت البحرين 
ي االأجور نتيجة لالإصالحات ال�ت

ي التفاوت �ف
انخفاض �ف

ي السابق خطرة 
ي كانت تعت�ب �ف

ي الوظائف ال�ت
والجبل االأسود والسعودية وفيتنام القيود المفروضة عىل عمل المرأة �ف

الصناعية  الوظائف  ي 
المرأة �ف المفروضة عىل عمل  القيود  ألغت السعودية والجبل االأسود جميع  النساء. كما  عىل 

ي اختيار فرص العمل. 
مثل التعدين والبناء والتصنيع وقطاع المياه، ووضعت الرجال والنساء عىل قدم المساواة �ف

. ورفعت كوستاريكا والسعودية الحظر عىل عمل المرأة الليىلي

ف  ي االأجر ب�ي
يع ينص عىل المساواة �ف مارات بإصالح قوانينها من أجل سن ت�ش وقامت جزر مارشال ونيوزيلندا واالإ

ي نيوزيلندا 
ل لقانون االأجور المتساوية �ف الرجال والنساء الذين يؤدون عمالً متساوي القيمة. ويعالج القانون الُمعدِّ

ي ذلك 
ي االأجر عن الوظائف المتساوية القيمة، بما �ف

ي أجر المرأة ويتيح آلية للمساواة �ف
أوجه عدم المساواة التاريخية �ف

ة  ي االأجور مبا�ش
الوظائف المختلفة ذات القيمة نفسها. ويمّكن القانون العمال أو النقابات من رفع دعوى المساواة �ف

. مع صاحب العمل ويجعل من الدعوى القضائية المالذ االأخ�ي

صالحات المتعلقة بإجازة الوالدية وبالزواج ل تزال عىل رأس أجندة القتصادات الإ

نجاب، كما يقيسها مؤ�ش الوالدية عىل رأس أجندة االإصالح. وقد  ي تؤثر عىل عمل المرأة بعد االإ
ف ال�ت ظلت القوان�ي

ي نقاط من البيانات. فقد زادت 
ي ثما�ف

ي هذا المجال، مما أدى إىل تحسينات �ف
أجرت خمسة اقتصادات إصالحات �ف

ي عطلة والدية مدفوعة االأجر 
إثيوبيا مدة عطلة االأمومة المدفوعة االأجر من 90 يوما إىل 120 يوما، وضمنت الحق �ف

ي السابق واحدة من ستة اقتصادات فقط حول العالم 
ي كانت �ف

لمدة ثالثة أيام للمرة االأوىل. كما أن سورينام، ال�ت
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ا�قتصادية
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والتنمية  التعاون  منظمة  ي 
�ف الدخل  مرتفعة  والقتصادات  أفريقيا  وشمال  الأوسط  ق  ال�ش |    منطقة   9-1 الشكل 

 2020/2019 ي 
ك�ش إصالحا �ف الأ القتصادية 

المصدر: قاعدة بيانات تقرير المرأة وأنشطة االأعمال والقانون.
ي كل منطقة خالل السنة 2020/2019. 

ي نفذت إصالحا واحدا عىل االأقل �ف
ف الشكل النسبة المئوية لالقتصادات ال�ت مالحظة: يب�ي
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ي 2020/2019الجدول 3-1
ف �ف ف الجنس�ي ي جميع مناطق العالم أجرت إصالحات لتحقيق المساواة ب�ي

القتصادات �ف
ي المؤ�ش

عدد نقاط البيانات ال�ت
تم إصالحها

أمثلة عىل الإصالحاتالقتصادات

مارات، وفيجي6التنقل ، واالإ ف سمحت فيجي للمرأة بأن تتقدم بطلب للحصول عىل جواز سفر االأردن، وب�ف

مثلما يُسمح للرجل.

اليون5مكان العمل مارات، وجزر مارشال، والسنغال، وس�ي ي مكان العمل. االإ
يعا يُجرِّم التحرش الجن�ي �ف اليون ت�ش اعتمدت س�ي

البحرين، وكوستاريكا، وجزر مارشال، والجبل االأسود، ونيوزيلندا، 11االأجور

مارات، وفيتنام والسعودية، واالإ

. رفعت كوستاريكا الحظر عىل عمل المرأة الليىلي

تغال، وبورتوريكو )الواليات المتحدة(، 7الزواج ، والكويت، ومدغشقر، وال�ب شيىلي

مارات  ورواندا، واالإ

وجة زوجها. ف ط أن تطيع المرأة الم�ت مارات تش�ت لم تعد االإ

مارات، وأيرلندا، وسورينام، والنمسا8الوالدية ف إثيوبيا، واالإ استحدثت أيرلندا إجازة الوالدية مدفوعة االأجر لمدة أسبوع�ي

كاستحقاق فردي لكل من الوالدين.

سمحت باكستان للمرأة  بتسجيل منشأة تجارية كما يفعل الرجل.البحرين، واالأردن، وجزر مارشال، وباكستان، وأوزبكستان5ريادة االأعمال

ازيل، وسلوفينيا3المعاش التقاعدي ف سن التقاعد للرجال والنساء للتمتع بمزايا البحرين، وال�ب ساوت سلوفينيا ب�ي

معاشات تقاعد كاملة متساوية.

المصدر: قاعدة بيانات تقرير المرأة وأنشطة االأعمال والقانون. 
ي تم قياسها. 

ة ال�ت ي الف�ت
ي هذا الجدول الأنه لم يتم تسجيل أي إصالحات �ف

ف مؤ�ش االأصول �ف مالحظة: لم يتم تضم�ي

أمومة مدفوعة  استحدثت عطلة  فقد  الطفل،  بوالدة  المتصلة  االأجر  المدفوعة  العطلة  أشكال  أي شكل من  دون 

االأجر مدتها 16 أسبوعا وعطلة والدية مدفوعة االأجر لمدة ثمانية أيام. كما استحدثت النمسا عطلة والدية مدفوعة 

مارات عطلة الوالديه مدفوعة االأجر بوصفها استحقاقا فرديا، مما يمنح  ف استحدثت كل من أيرلندا واالإ ي ح�ي
االأجر، �ف

ق االأوسط  ي ال�ش
مارات االآن أول اقتصاد �ف ي عطلة مدفوعة االأجر عن والدة طفل. وتعت�ب االإ

كل موظف حقا متساويا �ف

وشمال أفريقيا الذي يدفع مقابل عطلة والدية.

ف  ورة المساواة ب�ي اف برصف ي إطار مؤ�ش الوالديه بسبب تزايد االع�ت
وتعد إجازة االأبوة من أك�ش االإصالحات انتشارا �ف

ي مكان العمل.30 غ�ي أن البحوث تخلص إىل أن االآباء ال يميلون 
ف �ف ف الجنس�ي ل لتحقيق المساواة ب�ي ف ي الم�ف

ف �ف الجنس�ي

إىل الحصول عىل إجازة والدية إال عندما يكون التعويض عنها عاليا وعندما تُخصص لهم عىل وجه التحديد.31 لهذا 

السبب، قامت بعض االقتصادات مؤخرا بتغي�ي سياساتها المتعلقة باالإجازات لتشجيع االآباء عىل طلب هذه االإجازة. 

ي بدأت إعادة تشكيل سياساتها المتعلقة باالإجازات تدريجياً عام 2017، سياسة مستحقات إجازة 
وألغت إستونيا، ال�ت

االأبوة ومدتها أسبوعان، وبدالً من ذلك استحدثت إجازة والدية مدفوعة االأجر لالآباء مدتها شهر واحد )“شهر االأب”(. 

ي من االإجازة المدفوعة االأجر لكل 
ي أيسلندا، أصبح من حق االأمهات واالآباء االآن حصول كل منهم عىل شهر إضا�ف

و�ف

ي الوقت نفسه، بدأت إسبانيا زيادة 
كة لهما انخفضت بمقدار شهر. و�ف ف أن مدة إجازة الوالدية المش�ت ي ح�ي

منهم، �ف

مدة إجازة االأبوة تدريجياً عام 2019 لمساواتها بإجازة االأمومة بحلول عام 2021 وهي 16 أسبوعاً لكل منهما.

ي يقاس بها مؤ�ش 
ف ال�ت ات إيجابية، فإن ثالث أك�ش مجاالت االإصالح شيوعاً يتصل بالقوان�ي مع تنفيذ سبعة تغي�ي

يعات المتعلقة بالعنف االأ�ي. وقد أكدت الدراسات الحديثة عىل التكلفة االقتصادية  ي مجال الت�ش
الزواج، ال سيما �ف

للمرة  االأ�ي  العنف  بشأن  يعا محددا وشامال  الكويت ومدغشقر ت�ش االأ�ي.32 وطبقت  العنف  الباهظة الأعمال 

يذاء االأ�ي جسديا أو نفسيا أو جنسيا أو ماليا  ي الكويت أي شكل من أشكال االإ
االأوىل. وال يحظر قانون جديد �ف

فحسب، بل ينص أيضاً عىل إصدار أوامر الحماية وتقديم الخدمات للناجيات من العنف. وينص القانون تحديداً 
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ويحدد  االأ�ي.  العنف  من  للناجيات  القانونية  والمساعدة  المشورة،  المأوى، وخط ساخن، وخدمات  توف�ي  عىل 

ي أو 
يذاء البد�ف ي مدغشقر عقوبات جنائية عىل مختلف أشكال العنف القائم عىل نوع الجنس، مثل االإ

قانون جديد �ف

ف الخاص والعام، فضال عن عملية استصدار أوامر الحماية. عالوة عىل  ي المجال�ي
النف�ي أو العاطفي أو االقتصادي �ف

ذلك، ينص القانون الجديد عىل وجوب دعم الدولة للناجيات من خالل تقديم خدمات الرعاية الصحية والمساعدة 

النفسية والقانونية، وتخصيص الموارد الالزمة. 

تغال وبورتوريكو ورواندا الوقت المحدد الذي كان عىل المرأة أن  ي إطار مؤ�ش الزواج أيضا، ألغت شيىلي وال�ب
و�ف

ي شيىلي وبورتوريكو 
ف المدنية الجديدة �ف تنتظره قبل الزواج مرة أخرى بعد االنتهاء من الطالق. وقد أدخلت القوان�ي

ي 
ف بالزواج مرة أخرى حالما يتم الطالق. وكان القانون المد�ف لغة محايدة بشأن نوع الجنس بما يسمح لكال الزوج�ي

ف الزواج السابق والزواج الجديد سواء للرجال أو النساء. ومع ذلك، كان  ي ب�ي
تغال ينص عىل فاصل زم�ف ي ال�ب

السابق �ف

ي حكم بقانون االأ�ة 
ف أن الرجل كان ينتظر 180 يوما فقط. وساوت رواندا �ف ي ح�ي

وقت انتظار المرأة 300 يوم، �ف

يك الحياة.  ي بأن تنتظر الزوجة االأرمل - وليس الزوج االأرمل - 300 يوم قبل الزواج من جديد بعد وفاة �ش
يق�ف

ف لكل من الرجال والنساء. وكان الهدف من التقييد السابق عىل  ف الزواج�ي ي ب�ي
ويلغي القانون الجديد الفاصل الزم�ف

ف زوجها السابق وزوجها الجديد. ي االأبوة ب�ي
قدرة المرأة عىل الزواج مرة أخرى هو تجنب أي تضارب محتمل �ف

ات التنقل ومكان العمل وريادة الأعمال  ي إطار مؤ�ش
تم إصالح القتصادات �ف

ي تحكم 
ف القواعد ال�ت ي إطار مؤ�ش التنقل، الذي يتتبع االختالفات ب�ي

ي ست نقاط بيانات �ف
تحسنت أربعة اقتصادات �ف

ل م�ت  ف قامة، ومغادرة الم�ف ي الحصول عىل جواز سفر والسفر إىل الخارج، واختيار مكان االإ
حقوق الرجل والمرأة �ف

ي إقامة 
ي هذا المجال من فرص المرأة �ف

ي دورة حياة المرأة العاملة. وتحد القيود �ف
شاءوا. ويؤثر التنقل عىل كل خطوة �ف

ي نهاية 
ي السوق، مما يحول �ف

ها من رواد االأعمال وتبادل المعلومات الحيوية عن الفرص المتاحة �ف شبكات مع غ�ي

ي ذلك إتاحة 
المطاف دون تنمية إمكاناتها الكاملة كرائدة أعمال ناجحة.33 ويمكن أن تتيح زيادة تنقل النساء، بما �ف

ل إىل مكان العمل والعودة، للمرأة إمكانية الحصول عىل فرص عمل أفضل.  ف الفرصة للتنقل بحرية من الم�ف

ي جعلت عبء استصدار جواز سفر أك�ب عىل المرأة منها 
وط االإجرائية ال�ت ف وفيجي واالأردن ال�ش وألغى كل من ب�ف

دارات المعنية  ، صدر تعميم عام 2019 عن وزارة الداخلية واالأمن العام يوعز إىل جميع االإ ف ي ب�ف
عىل الرجل. و�ف

وجة تقديم نسخة  ف ف الرجل والمرأة، لم يعد مطلوبا من المرأة الم�ت ي المعاملة ب�ي
بأنه من أجل تحقيق المساواة �ف

ي تفرض عواقب قانونية عندما 
مارات االأحكام ال�ت من شهادة زواجها عند طلب استصدار جواز سفر عادي. وألغت االإ

. كما ألغت النص عىل أن المرأة يجب أن  ي
تمتنع المرأة عن السفر مع زوجها أو تغادر بيت الزوجية دون عذر قانو�ف

ل الذي يختاره.  ف ي الم�ف
تعيش مع زوجها �ف

ف وعدم التعرض للتحرش  ي عدم التمي�ي
ي مكان العمل مثل الحق �ف

ويدرس مؤ�ش مكان العمل الحماية القانونية �ف

مارشال  جزر  من  كل  وسّن  وظيفة.  الحصول عىل  ي 
�ف المرأة  المفروضة عىل حق  القيود  مارات  االإ وألغت   . الجن�ي

اليون  العمل. واعتمدت س�ي ي مجال 
�ف الجنس  نوع  القائم عىل  ف  التمي�ي ة  يعات جديدة تحظر مبا�ش والسنغال ت�ش

ي مكان العمل ويستحدث القانون الجديد تعريفات وعقوبات شاملة عىل جرائم 
يعا يُجرِّم التحرش الجن�ي �ف ت�ش

ف أن القانون السابق لم يتضمن أي إشارات محددة إىل  ي ح�ي
ها من البيئات، �ف ي مجال العمل وغ�ي

التحرش الجن�ي �ف

ي 
ي مكان العمل هو مفتاح لتحقيق االأهداف االأساسية لسوق العمل، بما �ف

العمل. إن التصدي للتحرش الجن�ي �ف
34. ف ف الجنس�ي ي االأجور ب�ي

ذلك سد الفجوة �ف



19 النتائج

وبموجب مؤ�ش  ريادة االأعمال، قامت خمسة اقتصادات بسن إصالحات منذ عام 2019. فقد سمحت باكستان 

، طّبق كل من  ف للمرأة بتسجيل منشأة تجارية عىل غرار الرجل. ومن خالل السلطات التنظيمية لمرصفيهما المركزي�ي

ي الحصول عىل التمويل. وللتوافق مع توجيهات 
ف عىل أساس نوع الجنس �ف ي عدم التمي�ي

البحرين واالأردن الحق �ف

، يجب عىل البنوك والمؤسسات المالية ضمان تقديم جميع الخدمات المالية الخاضعة  ي
البنك المركزي البحري�ف

ورة عىل الدوام أو تُعمم عىل  ف عىل أساس الجنس. والأن توجيهات البنك المركزي ال تُن�ش بالرصف للتنظيم دون تمي�ي

ف بعد اعتماد  مارات، حيث تم تطبيق توجيه مماثل عام 2019، حملة لتوعية المواطن�ي نطاق واسع، فقد دشنت االإ

ية والعربية عىل جميع شاشات  ف نجل�ي ف االإ التوجيه. كما أصدرت السلطات رسالة تعلن فيها اعتماد هذا الحكم باللغت�ي

ي البالد.
ىلي �ف

الرصاف االآ

يعات أوسع  ي الحصول عىل التمويل من خالل ت�ش
ف �ف واستحدثت أوزبكستان وجزر مارشال حقوق عدم التمي�ي

ف بجزر مارشال لعام 2019 عىل أنه  ف الجنس�ي . وينص قانون المساواة ب�ي ف ف الجنس�ي نطاقاً تضمن أيضاً المساواة ب�ي

يحق للمرأة الحصول عىل القروض أو المنح أو الرهون العقارية أو االئتمان أو أي خدمة مالية أخرى عىل قدم 

الرجال  ف  ب�ي والفرص  الحقوق  ي 
�ف المساواة  بشأن ضمانات  أوزبكستان  قانون  ينص  وبالمثل،  الرجل.  مع  المساواة 

المالية،  ، واالأصول  ي
المنقولة، واالأرا�ف المنقولة وغ�ي  الممتلكات  توف�ي  ي 

�ف ف  التمي�ي والنساء لعام 2019 عىل عدم 

ف  والقروض. وعىل الرغم من هذه االإصالحات، ال يزال 108 اقتصادات تفتقر إىل أحكام قانونية تحظر �احة التمي�ي

ي يصبحن رائدات أعمال، فإن الحصول 
ي الحصول عىل التمويل. وفيما يتعلق بالنساء اللوا�ت

القائم عىل نوع الجنس �ف

وري عىل االأرجح. ومن ناحية أخرى، ال يزال مستوى المرأة حول العالم من حيث كسب الدخل  عىل التمويل �ف
وتمّلك االأصول والتعلم أقل من مستوى زوجها وإخوتها.35

عدد أقل من القتصادات اضطلع بإصالحات تتعلق بالمعاشات التقاعدية والأصول

المعاشات  مؤ�ش  يقيسها  كما  ف  الجنس�ي ف  ب�ي المساواة  من  تزيد  ات  تغي�ي عن  اقتصادات  ثالثة  يعلن سوى  لم 

بحياة  مقارنة  العاملة  المرأة  حياة  ي 
�ف االختالفات  تؤدي  أن  ويمكن  ازيل وسلوفينيا.  وال�ب البحرين  التقاعدية، وهي: 

ف السن )65 عاما(  ي حالة التقاعد. ولمعالجة هذه المسألة، ساوت سلوفينيا ب�ي
الرجل إىل نتائج اقتصادية غ�ي متكافئة �ف

الزيادة  جدول  أعقاب  ي 
�ف وذلك  االستحقاقات،  كامل  عىل  ويحصلوا  يتقاعدوا  أن  والنساء  للرجال  فيها  يمكن  ي 

ال�ت

ي إطار 
التدريجي الذي أدخله قانون المعاشات التقاعدية والعجز عام 2013. كما خطت البحرين خطوات واسعة �ف

ازيل  ي استحقاقات المعاشات التقاعدية الأول مرة. وألغت ال�ب
ات رعاية الطفل �ف هذا المؤ�ش من خالل حساب ف�ت

ي الوقت نفسه، قامت الجمهورية السلوفاكية 
التقاعد بإعانات معاشات تقاعدية جزئية لكل من الرجال والنساء. و�ف

. إذ ينص قانون جديد عىل اختالف سن الرجال والنساء عند  ف ف الجنس�ي بتغي�ي أدى إىل توسيع الفجوة القانونية ب�ي

لزامية للرجال والنساء غ�ي متساوية.  التقاعد مع استحقاقات تقاعدية كاملة وجزئية، وجعل سن التقاعد االإ

ي إطار مؤ�ش االأصول منذ عام 2019. ويمكن أن تتيح حقوق الملكية 
اً، لم يتم تسجيل أي إصالحات �ف  وأخ�ي

القوية للمرأة االستفادة من االأصول لتحقيق مكاسب اقتصادية، مما يزيد من أمنها الماىلي ويوفر لها الضمانات الالزمة 

ي حقوق 
ي ال يزال فيها الرجال والنساء غ�ي متساوين �ف

ي االقتصادات الـ 75 ال�ت
لبدء نشاط تجاري. وينبغي للحكومات �ف

ي هذا المجال. 
يعات بشأن الممارسات الجيدة �ف ي اعتماد ت�ش

إدارة الممتلكات ووراثتها أن تنظر �ف



المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 202021

ات القانونية خمسون عاما من التغي�ي

المرتفعة  االقتصادات  كانت  حيث  الماضية،  ف  الخمس�ي السنوات  مدى  عىل  متشابهة  قليمية  االإ االأنماط  ظلت 

ي 
، هي ال�ت ي الكاري�ب الدخل بمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية، وأوروبا وآسيا الوسطى، وأمريكا الالتينية والبحر 

الدخل  المرتفعة  البلدان  من  كل  ذلك، سجل  إىل  وباالإضافة   . ف الجنس�ي ف  ب�ي القانونية  المساواة  نحو  الطريق  تقود 

، ومنطقة أفريقيا جنوب الصحراء،  ي بمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية، ومنطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاري�ب

ف جميع المناطق )الشكل 10-1(.  ي تجاوزت 30 نقطة منذ عام 1970 - وهي أك�ب نسبة ب�ي
ي متوسط درجاتها ال�ت

زيادة �ف

ق االأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، حيث  ي ال�ش
ة االإصالح �ف وعىل مدى السنوات الع�ش الماضية، تسارعت وت�ي

ق آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا  ي �ش
ي كل منطقة. وحصل كل من منطق�ت

حقق متوسط الدرجات أك�ش من 10 نقاط �ف

جنوب الصحراء عىل أك�ش من سبع نقاط. 

ا مع مرور الوقت  ا كب�ي وقد تغ�ي توزيع االقتصادات ودرجاتها عىل مؤ�ش المرأة وأنشطة االأعمال والقانون تغ�ي

ي هذه 
، لم يكن �ف ف أن عام 1970 شهد تسجيل 12 اقتصادا 25 درجة أو أقل عىل المؤ�ش )الشكل 1-11(. ففي ح�ي

ي الوقت نفسه، 
الفئة بحلول عام 1995 سوى خمسة اقتصادات. وبحلول عام 2008، لم يكن هناك أي اقتصاد. و�ف

لم تسجل أي اقتصادات عام 1970 أك�ش من 75 درجة، ولم يحقق أعىل الدرجات، 71.3، سوى الدانمرك والسويد.  

ي عام 1979 اعتمدت الجمعية العامة لالأمم 
ي عام 1975، أعلنت االأمم المتحدة االحتفال بِعقد المرأة، و�ف

و�ف

عة الدولية لحقوق المرأة.  ف ضد المرأة )سيداو(، المعروفة باسم ال�ش المتحدة اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمي�ي

ي 
ي هي �ف

، حيث كانت االقتصادات ال�ت ف ف الجنس�ي وقد أدى ِعقد العمل هذا إىل إصالحات عديدة زادت من المساواة ب�ي

ي الُربْيع 
ي صدقت عىل االتفاقية. وبحلول عام 1986، كانت تسعة اقتصادات �ف

ف أوائل البلدان ال�ت وضع أفضل من ب�ي

ي أد�ف مستوى. وبحلول عام 1995، ارتفع عدد االقتصادات االأعىل درجًة إىل 21. وكانت بلجيكا 
االأعىل، وسبعة فقط �ف

غ أول اقتصادين يسجالن 100 درجة عام 2011. و�عان ما تبعتهما الدنمارك عام 2012، والسويد عام 2013،  ولكسم�ب

تغال عام 2020.  والتفيا عام 2014، وفرنسا عام 2015، وأيسلندا عام 2016، وكندا عام 2019، وأيرلندا وال�ب
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جنوب آسيا 

ق ا��وسط وشمال أفريقيا  ال��

أفريقيا جنوب الصحراء 
ق آسيا والمحيط الهادئ  ��
 � أمريكا ال�تينية والبحر الكاري��
أوروبا وآسيا الوسطى 

اقتصادات مرتفعة الدخل 
� منظمة التعاون والتنمية  ��

ا�قتصادية 

متباينة بمعدلت  لكن  الماضية،  عاما  ف  الخمس�ي ف خالل  الجنس�ي ف  ب�ي المساواة  نحو  تقدما  تحقق  العالم  مناطق  ي جميع 
�ف القتصادات     |  10-1 الشكل 

المصدر: قاعدة بيانات تقرير المرأة وأنشطة االأعمال والقانون.
ف عامي 1970 و 2020.  ي سبع مناطق ب�ي

ي متوسط درجات مؤ�ش المرأة وأنشطة االأعمال والقانون �ف
ف الشكل التغ�ي �ف مالحظة: يب�ي
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بحلول عام 2010، عندما أنشأت االأمم المتحدة هيئة االأمم المتحدة للمرأة لتحديد وتعزيز المعاي�ي العالمية 

ي الفئات 
ي سجلت أعىل من 75 العدد �ف

ف المرأة، تجاوز عدد االقتصادات ال�ت ف وتمك�ي ف الجنس�ي لتحقيق المساواة ب�ي

ي 
ف �ف ي يقيسها تقرير المرأة وأنشطة االأعمال والقانون، فإن القوان�ي

االأخرى. ومع ذلك، واستنادا إىل االأسئلة الـ 35  ال�ت

10 اقتصادات فقط تعامل الرجال والنساء عىل قدم المساواة اليوم.  

ة االإصالح كانت بطيئة.  ف عاما الماضية، فإن وت�ي وعىل الرغم من تحسن جميع االقتصادات عىل مدى الخمس�ي

. ويقع معظم هذه  االأك�ش للرجل عىل  القانونية  الحقوق  بنصف  تتمتع  المرأة  اقتصادا عام 2020، ظلت  ي 20 
و�ف

ايد زخم  ف ي�ت الصحراء، حيث  وأفريقيا جنوب  آسيا  أفريقيا وجنوب  االأوسط وشمال  ق  ال�ش مناطق  ي 
�ف االقتصادات 

لتحقيق  االأقل  االأمر 30 سنة أخرى عىل  التغي�ي عىل حالها، فسيلزم  ة  بقيت وت�ي إذا  لكن  للبيانات.  االإصالح وفقا 

ي متوسط مؤ�ش المرأة وأنشطة 
ف عىل الصعيد العالمي. واستنادا إىل الزيادات السنوية �ف ف الجنس�ي ي ب�ي

التكافؤ القانو�ف

ي منظمة التعاون والتنمية 
االأعمال والقانون حسب المنطقة، تش�ي التوقعات إىل أن االقتصادات المرتفعة الدخل �ف

والبحر  الالتينية  أمريكا  تليها   ،2025 عام  بحلول   100 درجات  متوسط  إىل  تصل  منطقة  أول  ستكون  االقتصادية 

ي عام 2043، وأوروبا وآسيا الوسطى عام 2044.  الكاري�ب

ي مكان العمل والوالدية  ات أيضا )الشكل 1-12(. وعىل الرغم من أن مؤ�ش ف المؤ�ش ة االإصالح ب�ي وتباينت وت�ي

ي أد�ف مستوياتهما عام 1970 حيث سجال 17.8% )135 من 760( و16.4% )156 من 950( من نقاط البيانات 
كانا �ف

ي يغطيها التقرير  عىل مدى 
ات ال�ت ف جميع المؤ�ش ان أقوى أداء ب�ي ، فقد أظهر هذان المؤ�ش يجابية، عىل التواىلي االإ
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1975: مؤتمر ا��مم 
المتحدة العالمي 

� بالمرأة  ا��ول المع��
 ( � (مكسيكو  سي��

1979: اتفاقية القضاء 
ع� جميع أشكال 
� ضد المرأة:  التمي��

عة الدولية  ال��
لحقوق المرأة 

–1975
 :1985

عقد ا��مم 
المتحدة 
للمرأة 

1995: مؤتمر ا��مم 
المتحدة العالمي 

� بالمرأة  الرابع المع��
 ( � (بك��

 :2003
بروتوكول مابوتو 

2010: إنشاء هيئة 
ا��مم المتحدة للمرأة 

ي التجاه الصحيح
ف �ف القوان�ي ي 

|   القتصادات تجري إصالحات �ف  11-1 الشكل 

المصدر: قاعدة بيانات تقرير المرأة وأنشطة االأعمال والقانون.
ي أربع فئات للدرجات عىل مؤ�ش المرأة وأنشطة االأعمال والقانون. وبروتوكول مابوتو هو بروتوكول الميثاق االأفريقي لحقوق 

ف الشكل النسب المئوية لالقتصادات �ف مالحظة: يب�ي
نسان والشعوب بشأن حقوق المرأة، الذي اعتمده االتحاد االأفريقي عام 1975.   االإ
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ي إطار 
ف عامي 1970 و2020، تم إصالح 61.8% )470 من 760( من نقاط البيانات �ف ف الماضية. فب�ي السنوات الخمس�ي

ي إطار مؤ�ش الوالدية. لكن عىل الرغم من هذا التقدم، ال يزال مؤ�ش 
مؤ�ش مكان العمل و38.4% )365 من 950( �ف

ي إطار مؤ�ش الوالدية )429 من 950( إىل 
الوالدية يسجل أد�ف الدرجات. ويحتاج ما يقرب من نصف نقاط البيانات �ف

ات.  ف جميع المؤ�ش إصالح، وهي أك�ب فجوة ب�ي

ا  كب�ي ا  تغ�ي االأصول  إطار مؤ�ش  ي 
�ف للدرجات  قليمي  االإ التوزيع  يتغ�ي  لم  التقدم،  ي 

�ف التاريخي  البطء  وبسبب 

ي 
�ف الدخل  المرتفعة  الوسطى، واالقتصادات  أوروبا وآسيا  )الشكل 1-13(. وسجل كل من منطقة  الوقت  مع مرور 

، أعىل الدرجات، حيث تطبق جميع  ي منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، ومنطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاري�ب

االقتصادات تقريبا ممارسات جيدة فيما يتعلق بملكية وورث المرأة للعقارات. وقد شهدت أفريقيا جنوب الصحراء 

إصالحات مطردة عىل مدى العقود الخمسة الماضية، واليوم سجل أك�ش من 50٪ من االقتصادات 80 عىل االأقل، 

ي يغطيها التقرير. 
يعات الجيدة ال�ت ي أن لديها معظم الت�ش

مما يع�ف

ي 
ق االأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، سوى القليل من االإصالحات �ف ولم تشهد مناطق أخرى، مثل ال�ش

ة  ي إطار مؤ�ش االأصول يخضع لالإصالح، فإن بطء وت�ي
ف �ف هذا المجال. وإىل جانب أن عدداً أقل نسبياً من القوان�ي

االأعراف  تمىلي  عندما  سيما  ال  العقارات،  ووراثة  ملكية  تحكم  ي 
ال�ت ف  القوان�ي إصالح  صعوبة  من  ينبع  قد  التغي�ي 

من  عراقيل  يواجه  ما  ا  كث�ي تنفيذه  فإن  يع جديد،  ت�ش يتم سن  عندما  اث. وح�ت  الم�ي قواعد  الراسخة  االجتماعية 

ي التأث�ي عىل 
االأعراف االجتماعية السائدة وعدم وعي المرأة بحقوقها. وتؤدي هذه المفاهيم االجتماعية دورا هاما �ف

ي االأرض واالأمالك. وتؤكد بحوث حديثة أنه عىل الرغم من وجود تباين 
ما إذا كان بوسع المرأة المطالبة بحقوقها �ف

ي جميع االقتصادات تقريبا. وتخلص هذه البحوث أيضا 
، فإن الرجل تزيد احتماالت تملكه للعقارات عن المرأة �ف كب�ي

اث والممتلكات غ�ي المنقولة ونظم الزواج، كما يقيسها تقرير  ي الم�ي
إىل أن االأطر القانونية المتصلة بحقوق المرأة �ف

المرأة وأنشطة االأعمال والقانون، هي مؤ�ش موثوق به عىل حصص المرأة الفعلية من ملكية العقارات. ولدى البلدان 
االأعىل درجة عىل مؤ�ش االأصول مستويات أعىل عموما لملكية المرأة العقارات.36
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يجابية 1970 (خط ا��ساس)  � عامي 1970 و 2020 نسبة نقاط البيانات ا�� � شهدت إص�حا ب�� � لم تشهد إص�حا نسبة نقاط البيانات ال�� نسبة نقاط البيانات ال��

ي مكان العمل والوالدية أك�ب تحسن الدرجات عىل مؤ�ش 1970، تظهر  |   منذ عام   12-1 الشكل 

المصدر: قاعدة بيانات تقرير المرأة وأنشطة االأعمال والقانون. 
ات الثمانية كمتوسط بسيط لنقاط البيانات الفردية. ويعكس التنقل، وريادة االأعمال، والمعاشات التقاعدية، واالأجور، ومكان العمل المتوسط  ي المؤ�ش

مالحظة: تُحسب الدرجات �ف
يجابية  ف تعكس االأصول والزواج والوالدية متوسطاً بسيطاً قدره خمس نقاط بيانات فردية. ويبلغ الحد االأق� الممكن لعدد نقاط البيانات االإ ي ح�ي

البسيط الأربع نقاط بيانات فردية، �ف
ي 190 اقتصاداً فيما يتعلق بالتنقل ومكان العمل واالأجور وريادة االأعمال والمعاشات التقاعدية 760 نقطة؛ وللزواج واالأبوة واالأصول 950.

�ف
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ما هي الخطوة التالية؟ 

ف  فم تقرير المرأة وأنشطة االأعمال والقانون بتوجيه المناقشات المتعلقة بالسياسات العامة بشأن كيفية تحس�ي يل�ت

ي جميع البيئات. ويمكن لصانعي السياسات والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع 
الفرص والنواتج االقتصادية للمرأة �ف

ف استخدام ما توصل إليه من نتائج بطرق عديدة.  ف والمستثمرين والباحث�ي ف الجنس�ي ف عن المساواة ب�ي ي والمدافع�ي
المد�ف

ي تحديد الممارسات الجيدة ومقارنة مدى مالءمة البيئات التنظيمية 
فعىل سبيل المثال، يمكن أن تساعد البيانات �ف

ف  ي تقييم االآثار االقتصادية للقوان�ي
باالقتصادات المختلفة لرائدات االأعمال والعامالت. ويمكن للبيانات أيضاً أن تساعد �ف

نسان  ف حقوق االإ واللوائح التنظيمية عىل آفاق المرأة كموظفة ورائدة أعمال، مما يعزز الجدال التقليدي القائم ب�ي

يعي، واتخاذ قرارات قائمة عىل االأدلة بشأن  ي توجيه التغي�ي الت�ش
والبحوث االقتصادية. ويمكن استخدام النتائج �ف

إصالح السياسات واالستثمار الخاص، ودعم البحوث المتعلقة بالمؤسسات والتنظيم )االإطار 2-1(. 

وستسعى االأعداد المقبلة من المرأة وأنشطة االأعمال والقانون إىل الحفاظ عىل هذه الوظائف، سواء من خالل 

ف المنهجية الحالية لتعكس البيئة القانونية للمرأة حول العالم عىل نحو أفضل، أو مواصلة البحوث الجديدة  تحس�ي

ي تكمل المؤ�ش أو توفر فرصا لتوسيع نطاقه. 
ال�ت

ف  ات المنهجية لتحس�ي اً من التغي�ي ح تقرير المرأة وأنشطة االأعمال والقانون عدداً صغ�ي وبالنظر إىل ذلك، يق�ت

تاريخ  إىل  استنادا  ف  القوان�ي قياس  ي 
�ف ات  التغي�ي أحد  ويتمثل  الالحقة.  الدراسات  ي 

�ف المقدمة  البيانات  ودقة  نوعية 

ات الزواج  ي المنهجية عىل مؤ�ش
إنفاذها، بدال من تاريخ سنها، بالنسبة لجميع االأسئلة. وستؤثر التحسينات االأخرى �ف

ي الملحق ألف. 
ي مالحظات عىل البيانات الواردة �ف

حة تفصيال �ف ات المق�ت والوالدية وريادة االأعمال. وترد هذه التغي�ي

ف الجديدة، بما  ك�ي كما يتابع التقرير  أيضا أجندة بحثية ضخمة. وعىل الرغم من أن هذه الدراسة تفّصل مجاالت ال�ت

 ، ف ي مواضيع أخرى مثل تعليم الفتيات، ورعاية المسن�ي
ي ذلك رعاية الطفل ووصول المرأة إىل العدالة، يجري النظر �ف

�ف

، ولكنها قد تؤدي أيضاً إىل  عاقة، والهوية القانونية. وقد تؤدي هذه البحوث إىل إضافات إىل المؤ�ش والنساء ذوات االإ

ي اقتصادات مختارة.
يعات �ف إعداد دراسات حالة أو مواجز للسياسات تقيس النواتج أو تقدم صورة عن تنفيذ الت�ش
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جنوب آسيا 

ق ا��وسط وشمال أفريقيا  ال��

أفريقيا جنوب الصحراء 
ق آسيا والمحيط الهادئ  ��
 � أمريكا ال�تينية والبحر الكاري��

أوروبا وآسيا الوسطى 
اقتصادات مرتفعة الدخل 

� منظمة التعاون  ��
والتنمية  ا�قتصادية

ي تؤثر عىل مؤ�ش الأصول منذ عام 1970
صالحات ال�ت |   القتصادات لم تسن سوى عدد قليل من الإ  13-1 الشكل 

المصدر: قاعدة بيانات تقرير المرأة وأنشطة االأعمال والقانون.
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ي تقرير المرأة وأنشطة الأعمال 
طار 1-2  كيف اُستخدمت البيانات والنتائج �ف الإ

والقانون لتعزيز إصالح السياسات؟

ي تقرير المرأة وأنشطة االأعمال والقانون شواهد هامة لدعم تصميم تدخالت السياسات 
يمكن أن تتيح البيانات الواردة �ف

ايد، البيانات والشواهد الواردة  ف ، بشكل م�ت ف المرأة اقتصاديا. وتستخدم عمليات مجموعة البنك الدوىلي ي تعزز تمك�ي
ال�ت

ية. وقد دعم البنك  ف ثراء تصميم المشاريع واستهداف االأطر القانونية التمي�ي ي تقرير المرأة وأنشطة االأعمال والقانون الإ
�ف

الثالث  الرئيسية  الركائز  إحدى  ي. وتهدف  الب�ش المال  ف رأس  لتحس�ي بأجندة طموحة  حكومة مدغشقر  الدوىلي مؤخراً 

ي تقرير المرأة 
لعملية سياسة التنمية إىل تعزيز االأطر القانونية لحماية النساء والفتيات. كما ساعدت البيانات الواردة �ف

يعية الهامة، مثل االفتقار إىل الحماية القانونية من العنف االأ�ي.  وأنشطة االأعمال والقانون عىل تحديد الثغرات الت�ش

زالة القيود المفروضة عىل عمل المرأة عىل النحو  يعات العمل الإ ي أذربيجان وفييتنام، دعم البنك الدوىلي إصالح ت�ش
و�ف

ات تقرير المرأة وأنشطة  ي بيانات التقرير.  ويزداد الطلب الحكومي عىل الخدمات االستشارية المتعلقة بمؤ�ش
المحدد �ف

االأعمال والقانون، حيث تدعم العمليات الجديدة للبنك الدوىلي ومؤسسة التمويل الدولية االإصالحات القانونية الرامية 

اليون.  ي تشاد وس�ي
ف فرص حصول المرأة عىل العمل �ف إىل تحس�ي

ي 
كما أن ن�ش النتائج خالل فعاليات ُقطرية وحلقات عمل عن المنهجيات هو أيضاً أداة للتوعية بأهمية االإصالح القانو�ف

. وقد نظم فريق المرأة وأنشطة االأعمال والقانون منذ عام 2016 حلقات عمل مع  ف ف الجنس�ي لمعالجة أوجه التفاوت ب�ي

ف منظمات المجتمع  ي 17 اقتصاداً بمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء. وجمعت حلقات العمل ب�ي
ي �ف

منظمات المجتمع المد�ف

ض الفرص االقتصادية  ي تع�ت
ي مجال التنمية، وذلك لمناقشة العقبات ال�ت

ي وواضعي السياسات والجهات الفاعلة �ف
المد�ف

براز الرسائل االأساسية حول النتائج االقتصادية لالإصالحات المتعلقة بالمساواة  للمرأة وكيفية استخدام البيانات واالأدلة الإ

فيل، الجابون، لمناقشة تأث�ي  ي لي�ب
ف االأقران �ف ي أوائل عام 2020، نظم البنك الدوىلي فعالية للتعلم ب�ي

. و�ف ف ف الجنس�ي ب�ي

ي تعزز الفرص االقتصادية للمرأة. 
يعية الجيدة ال�ت ف المرأة والممارسات الت�ش ية عىل تمك�ي ف ف والممارسات التمي�ي القوان�ي

ي 
ي غرب ووسط أفريقيا، بما �ف

وحرصف هذه الفعالية وزراء شؤون المرأة وكبار القادة وواضعي السياسات من 14 اقتصاداً �ف

ي كل من بوركينا فاصو وجمهورية الكونغو الديمقراطية والجابون.
ذلك السيدة االأوىل �ف

السياسات. فعىل سبيل  للتأث�ي عىل تغي�ي  المرأة وأنشطة االأعمال والقانون  بيانات  وتستخدم مؤسسات أخرى أيضا 

االأعمال  وأنشطة  المرأة  وع  وم�ش االقتصادية  والتنمية  التعاون  منظمة  للمرأة  المتحدة  االأمم  هيئة  تسهم  المثال، 

،)https://unstats.un.org/sdgs/metadata/(  1-1-5 المستدامة  التنمية  هدف  ثراء  الإ ات  والخ�ب بالبيانات   والقانون 

ف عىل أساس نوع الجنس”.   “سواء ُوجدت أم ال االأطر القانونية لتعزيز وتنفيذ ومتابعة أوجه المساواة وعدم التمي�ي

https://www.mcc.gov/who-we-select/indicator/gender-in-the-( وتستخدم مؤسسة التصدي لتحديات االألفية

ي االقتصاد، 
ها المتعلق بنوع الجنس �ف ي مؤ�ش

economy-indicator( بيانات تقرير المرأة وأنشطة االأعمال والقانون �ف

. ويستخدم العديد من المؤسسات االأخرى  ف ف الجنس�ي امات االقتصادات بتعزيز المساواة ب�ي ف والذي يُستخدم لتقييم ال�ت

ات خاصة بها، مثل مؤ�ش معهد جورج تاون للمرأة والسالم واالأمن  بيانات المرأة وأنشطة االأعمال والقانون لوضع مؤ�ش

https://www.shet-( وتوقعات تجارة المرأة بمركز التجارة الدولية ،)https://giwps.georgetown.edu/the-index/(

ات  لمؤ�ش التابع  التنمية  أهداف  ي 
�ف ف  الجنس�ي ف  ب�ي المساواة  rades.com/en/projects/shetrades-outlook(، ومؤ�ش 

ومؤ�ش   ،)https://data.em2030.org/2019-sdg-gender-index/indicators-and-data-sources/(  2030 المساواة 

)https://globalgovernanceforum.org/global- ف والحوكمة التابع لمنتدى الحوكمة العالمي ف الجنس�ي المساواة ب�ي

ات. كما تزود أداة االإخطار العالمي بشأن الهدف الخامس من أهداف  ها من المؤ�ش )/issues/gender-equality، وغ�ي

ف  المستخدم�ي  )https://globalfutures.asu.edu/sdg5-training/( أريزونا  والية  لجامعة  التابعة  المستدامة  التنمية 

ي الصفحة التالية(
)يتبع �ف
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ي عىل تشغيل المرأة 
ف القانو�ف إن تنقيح هذا العمل والبناء عليه يخلق رؤى جديدة للوقوف عىل كيفية تأث�ي التمي�ي

ي سوق العمل. ويمكن للبيانات، 
ي النواتج االقتصادية، كمشاركة المرأة �ف

ف �ف وريادة االأعمال النسائية، وكيف يؤثر التمي�ي

، أن تشكل أداة هامة للحصول  ف ف الجنس�ي ي مجال المساواة ب�ي
من خالل بقائها ذات صلة بأرض الواقع وذات قيمة �ف

عىل اقتصادات أك�ش مرونة وأك�ش إنصافا..

مالحظات

هايالند وديانكوف وجولدبرج 2021.  .1 

ات  ت ثالث نقاط بيانات من “نعم” إىل “ال” بسبب التغي�ي ت 45 نقطة بيانات من “ال” إىل “نعم” نتيجة لجهود االإصالح. وتغ�ي تغ�ي  .2 
ي القانون.

السلبية �ف

صندوق النقد الدوىلي 2018.  .3 

كيوبريس وتيجنييه 2016.  .4 

تيلت وفوينا 2012. دويبىك وت�ي  .5 

ج ولودستيك 2014. الليف وتسفاي مولر 2009؛ شون�ب  .6 

ف وناجاراجان 2009؛ داينينجر وآخرون 2019. داينينجر وجويال وناجاراجان 2010 و2013؛ داينينجر وج�ي  .7 

أندرسون وجينيكوت 2015؛ فالوترا وبروىلي وروي 2020؛ روزنبلوم 2015؛ روي 2015.  .8 

روي 2015.  .9 

ات إيجابية قليلة فيما  اث أدت إىل تغي�ي ف الم�ي ي أُدخلت عىل قوان�ي
 10. عىل سبيل المثال، هناك أدلة من غانا عىل أن االإصالحات ال�ت

يجابية لم  ات القانونية االإ ي باكستان أن التغي�ي
ي �ف

اث المرأة )جيدزي 2012(. وجدت دراستان عن االإصالح القانو�ف يتعلق بم�ي
اثهن المستحق بسبب عوامل مثل نقص التعليم، والسلوك االأبوي، والزواج الق�ي )أحمد، وباتول،  تسمح للنساء بالمطالبة بم�ي

ودزيجيلوسىكي 2016؛ هولدن وتشودري 2013(.

ي كينيا 
ف �ف ف الجنس�ي ي للمساواة ب�ي

ف ملكية االأرا�ف  11. يقدم ديورفيلدت )2020( لمحة شاملة عن المؤلفات المتعلقة بآثار إصالح قوان�ي
ورواندا وأوغندا.

 12. أسيموغلو وجاكسون 2016.

ف عىل وجه التحديد بأهمية المؤسسات الرسمية وغ�ي الرسمية من حيث صلتها  يكس 2011. يتعلق تحليل المؤلف�ي  13. ويليامسون وك�ي
بحقوق الملكية.

يكس 2011.  14. ويليامسون وك�ي

 15. ألداشيف وآخرون 2012.

إعالم  إىل  تهدف  وهي   ، ف الجنس�ي ف  ب�ي القانونية  المساواة  بشأن  القطري  المستوى  عىل  المحرز  التقدم  حول  برؤية 

ي بلدانهم.
نسان التابع لالأمم المتحدة �ف ف بوضع قوانينهم قبل االستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق االإ لماني�ي ال�ب

هذه مجرد أمثلة قليلة عىل كيفية استخدام بيانات المرأة وأنشطة االأعمال والقانون من قبل مختلف أصحاب المصلحة 

ي تعوق الشمول االقتصادي للمرأة، 
ية ال�ت ف التمي�ي ف  الذين يعملون من أجل تحقيق الهدف نفسه، وهو إلغاء القوان�ي

ي تحفز مشاركة المرأة االقتصادية. 
يعية الجيدة ال�ت ف وغ�ي ذلك من الممارسات الت�ش وتعزيز عدم التمي�ي

ي تقرير المرأة وأنشطة الأعمال 
طار 1-2  كيف اُستخدمت البيانات والنتائج �ف الإ

والقانون لتعزيز إصالح السياسات؟ )تابع(
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ف 2019.  16. هايالند وديانكوف وجولدبرج 2020؛ إسالم وموزي وأم�ي

ف 2019؛ زابالزا وتزاناتوس 1985. عىل الرغم من أن العديد من الدراسات  ف وإسالم 2015؛ هتون وجنسنوس ونيلسون نون�ي  17. أم�ي
ي الخاص بالنساء 

ي الحساب المرص�ف
تستند إىل االرتباطات، فيلد وآخرون. )2016( يقدم أدلة تجريبية عىل أن إيداع االأجور �ف

)على عكس أجر رب االأسرة( يزيد من أعدادهن في سوق العمل، مما يوضح أن االستقالل المالي يمكن أن يكون له تأثير سببي 
ي القوى العاملة.

ناث �ف عىل معدالت مشاركة االإ

ف 2019؛ زابالزا وتزاناتوس 1985.  18. إسالم وموزي وأم�ي

 19. أجواروال 2003؛ داىلي ودوري ويكس وأوموهوزا 2010. 

 20. عىلي ودينينجر وجولدشتاين 2014. 

شا وجريف وهنتنجتون 2017؛ سانتوس وآخرون 2014.  21. ب�ي

 22. أجاروال 1994. 

 23. هايالند وديانكوف وجولدبرج 2021.

ف  ف والفرص االقتصادية للمرأة ب�ي ف الجنس�ي  24. عىل الرغم من أن العديد من مجموعات البيانات توفر نظرة ثاقبة عىل المساواة ب�ي
ف الذي يصدره المنتدى االقتصادي العالمي الرتباطه بمؤ�ش المرأة  ف الجنس�ي االقتصادات، فقد تم اختيار المؤ�ش العالمي للفجوة ب�ي

ي يغطيها، فضال عن تغطيته الواسعة لالقتصادات وعىل مر الزمن.
وأنشطة االأعمال والقانون بسبب مجموعة المواضيع ال�ت

 25. المنتدى االقتصادي العالمي 2019.

ي العمالة الهشة باستخدام انحدارات بيانات 
ف مؤ�ش المرأة وأنشطة االأعمال والقانون ونسبة الموظفات �ف  26. تم تأكيد العالقة ب�ي

ة 1991-2019. وهذه العالقة ذات داللة إحصائية بعد ضبط الدخل  الفريق عىل البيانات الخاصة بـ 179 اقتصاداً تغطي الف�ت
( واالآثار الثابتة زمنيا وعىل مستوى كل اقتصاد. )مقيساً بنصيب الفرد من إجماىلي الناتج المحىلي

 27. أسييدو وآخرون 2018.

 IPU Parline—Global Data on National Parliaments, 2021, Geneva, .28  
.https://data.ipu.org/women-ranking?month=10&year=2020

 29. ميلر 2020. 

هوفر وفروليش 2017.  30. هاس وهوانج 2019أ، و2019ب؛ وأون�ت

ف وآخرون 2019؛ باتنايك 2014.   31. براندث وكفاندى 2019؛ مارينيس�ي

 32. آيزر 2018؛ وراجهافندرا وآخرون 2019؛ سينيور وفاضل وتسياكريستاس 2020.

ف وآخرون 2020.  33. جابي�ي

ف وأوجن وبالكستون 2017. ف رودجرز 2020؛ ماكلوفل�ي  34. ديلويت 2019؛ النكس�ت وفان دير مول�ي
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ين الأول 2020، سجل تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون  /أيلول 2019 إىل 1 أكتوبر/ت�ش ة من 2 سبتم�ب ي الف�ت
�ف

ي التوظيف ونشاط ريادة 
ف �ف ف الجنس�ي ي حّسنت المساواة ب�ي

ات ال�ت ي درجات المؤ�ش
ا �ف إصالحات أسفرت عن 36 تغي�ي

. ف ف الجنس�ي ي 27 اقتصادا. وخالل المدة نفسها، قام اقتصاد واحد بتغي�ي أدى إىل توسيع الفجوة القانونية ب�ي
الأعمال �ف

ن 	 ن الجنس�ي ن 	إصالح يزيد التكافؤ ب�ي ن الجنس�ي تغي�ي يخفض التكافؤ ب�ي

النمسا  
الوالدية   	

النمسا استحدثت إجازة أبوة مدفوعة الأجر لمدة 30 يوما.

البحرين
الأجور 	

ي 
�ف المرأة  ية عىل عمل  ف التمي�ي القيود  إلغاء  الرجل والمرأة من خالل  ف  ب�ي أك�ش مساواة  العمل  البحرين جعلت فرص 

الوظائف الشاقة. 

ريادة الأعمال 	

ي الخدمات المالية.
ف عىل أساس نوع الجنس �ف البحرين سّهلت حصول النساء عىل الئتمان عن طريق حظر التمي�ي

المعاش التقاعدي 	

ي استحقاقات المعاشات التقاعدية.
ات الغياب بسبب رعاية الأطفال �ف البحرين سجلت رصاحة ف�ت

ن ب�ن
التنقل 	

ف سمحت للمرأة بأن تتقدم بطلب للحصول عىل جواز سفر مثلما يُسمح للرجل. ب�ف

ازيل ال�ب
المعاش التقاعدي 	

والمرأة  للرجل  فيها  يمكن  ي 
ال�ت الأعمار  التقاعدية.  للمعاشات  جزئية  باستحقاقات  التقاعد  إمكانية  ألغت  ازيل  ال�ب

التقاعد بمزايا معاشات تقاعد جزئية لم تكن متساوية. 

شيلي  
الزواج 	

ي الزواج مرة أخرى.
ي للرجل �ف

شيىلي منحت المرأة نفس الحقوق ال�ت

موجز الإصالحات
المرفق
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كوستاريكا
الأجور 	

. كوستاريكا رفعت الحظر عىل عمل المرأة الليىلي

إثيوبيا  
الوالدية 	

إثيوبيا زادت مدة عطلة الأمومة المدفوعة الأجر من 90 يوما إىل 120 يوما، واستحدثت عطلة أبوة مدفوعة الأجر لمدة 
ثالثة أيام.

فيجي  
التنقل 	

فيجي سمحت للمرأة بأن تتقدم بطلب للحصول عىل جواز سفر مثلما يُسمح للرجل.

أيرلندا  
الوالدية 	

ف كاستحقاق فردي لكل من الوالدين. استحدثت أيرلندا إجازة والدية مدفوعة الأجر لمدة أسبوع�ي

الأردن  
التنقل 	

الأردن سمح للمرأة بأن تتقدم بطلب للحصول عىل جواز سفر مثلما يُسمح للرجل. 

ريادة الأعمال 	

ي الخدمات المالية.
ف عىل أساس نوع الجنس �ف الأردن سّهل حصول النساء عىل الئتمان عن طريق حظر التمي�ي

الكويت  
الزواج 	

. ىلي
ف يعا يحمي المرأة من العنف الم�ف الكويت سنت ت�ش

مدغشقر  
الزواج 	

. ىلي
ف يعا يحمي المرأة من العنف الم�ف مدغشقر سنت ت�ش

جزر مارشال
مكان العمل 	

ي التشغيل. 
ف القائم عىل نوع الجنس �ف جزر مارشال حظرت التمي�ي
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الأجور 	

جزر مارشال فرضت الأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية. 

ريادة الأعمال 	

ي الخدمات المالية. 
ف عىل أساس نوع الجنس �ف جزر مارشال سّهلت حصول النساء عىل الئتمان عن طريق حظر التمي�ي

الجبل الأسود  
الأجور 	

ية المفروضة عىل  ف ف الرجال والنساء من خالل إزالة القيود التمي�ي الجبل الأسود جعلت فرص العمل أك�ش مساواة ب�ي
نشاءات والصناعات التحويلية والمياه. كما  ي قطاعات التعدين والإ

ي �ف
ي الوظائف الصناعية مثل تلك ال�ت

تشغيل النساء �ف
ة. ي تعت�ب خط�ي

ي الوظائف ال�ت
أزالت القيود المفروضة عىل تشغيل النساء �ف

نيوزيلندا  
الأجور 	

نيوزيلندا فرضت الأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية.

باكستان  
ريادة الأعمال 	

باكستان سمحت للمرأة بتسجيل منشأة تجارية كما يحق للرجل. 

تغال   ال�ب
الزواج 	

ي الزواج مرة أخرى. 
ي للرجل �ف

تغال منحت المرأة نفس الحقوق ال�ت ال�ب

بورتو ريكو )الوليات المتحدة(
الزواج 	

ي الزواج مرة أخرى. 
ي للرجل �ف

بورتو ريكو منحت المرأة نفس الحقوق ال�ت

رواندا
الزواج 	

ي الزواج مرة أخرى. 
ي للرجل �ف

رواندا منحت المرأة نفس الحقوق ال�ت

السعودية  
الأجور 	

السعودية ألغت جميع القيود المفروضة عىل تشغيل المرأة.



المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2021 32

السنغال  
مكان العمل 	

ي التشغيل.
ف القائم عىل نوع الجنس �ف السنغال حظرت التمي�ي

اليون   س�ي
مكان العمل 	

ي مكان العمل.
يعا يُجرِّم التحرش الجنسي �ف اليون اعتمدت ت�ش س�ي

الجمهورية السلوفاكية
المعاش التقاعدي 	

الجمهورية السلوفاكية حددت أعمارا مختلفة للرجال والنساء للتقاعد بمزايا معاشات تقاعدية كاملة وجزئية. وأعمار 
لزامية متساوية الآن للرجال والنساء.  التقاعد الإ

سلوفينيا  
المعاش التقاعدي 	

ف سن التقاعد للرجال والنساء )65 عاما( للتمتع بمزايا معاشات تقاعد كاملة متساوية.  سلوفينيا ساوت ب�ي

سورينام  
الوالدية 	

سورينام أجازت إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة 16 أسبوعا وإجازة أبوة مدفوعة الأجر لمدة ثمانية أيام.

مارات الإ
التنقل 	

ي يختارها الرجال. كما سمحت للمرأة 
مارات سمحت للنساء باختيار مكان العيش والسفر إىل الخارج بنفس الطريقة ال�ت الإ

ل دون إذن زوجها. ف وجة بمغادرة الم�ف ف الم�ت

مكان العمل 	

مارات سمحت للمرأة بشغل وظيفة دون إذن من زوجها. الإ

الأجور 	

مارات فرضت الأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية. الإ

الزواج 	

وجة زوجها.  ف ط أن تطيع المرأة الم�ت مارات لم تعد تش�ت الإ

الوالدية 	

مارات استحدثت إجازة والدية مدفوعة الأجر لمدة خمسة أيام كاستحقاق فردي لكل من الوالدين. ولالآباء الآن إجازة  الإ
ي الولدة.

مدفوعة الأجر لرعاية أطفالهم حدي�ش
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أوزبكستان  
ريادة الأعمال 	

ي الخدمات المالية.
ف عىل أساس نوع الجنس �ف أوزبكستان سّهلت حصول النساء عىل الئتمان عن طريق حظر التمي�ي

فييتنام  
الأجور 	

ي الوظائف 
ية عىل عمل المرأة �ف ف ف الرجل والمرأة من خالل إلغاء القيود التمي�ي فييتنام جعلت فرص العمل أك�ش مساواة ب�ي

ة. ي تعد خط�ي
ال�ت
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عالية  	 نسبة  النساء  فيها  تشكل  التي  القطاعات  على  ضخما  تأثيرا  كورونا  فيروس  جائحة  أثرت 

من العمالة.

منذ بداية تفشي الجائحة، بدأ ما يقرب من 40 اقتصاداً بتطبيق سياسات للإجازات أو االستحقاقات  	

لمساعدة االآباء العاملين على التوفيق بين وظائفهم والتزاماتهم الجديدة في مجال رعاية االأطفال.

العدالة  	 االأسرة، فقد طبقت نظم  قانون  المحاكم في قضايا  يرتدن  اللواتي  بالنساء  يتعلق  فيما 

أساليب جديدة لخدمتهن مع الحفاظ على السلمة كأولوية، بما في ذلك جلسات االستماع من بعد 

علن أن قضايا  حيثما تسمح البنية التحتية الرقمية. وقام 72 اقتصاداً على االأقل باتخاذ تدابير الإ

غلق، وسمح 97 اقتصاداً بالوصول إلى المحاكم من بعد. االأسرة عاجلة أو أساسية أثناء االإ

كثيرة على  	 المرأة وسلمتها. وقد عملت حكومات  متناسبة على صحة  غير  آثار  الجائحة  لهذه  كان 

التخفيف من هذه االآثار، بما في ذلك عن طريق تقديم خدمات مخصصة لحماية المرأة من العنف.

بل  العامة؛  الصحة  مجال  في  طوارئ  حالة  مجرد  تكن  لم  الجائحة  أن  واضحا  أصبح   ،2020 عام  أوائل  في 

بشكل  والنساء  الرجال  على  ستؤثر  أنها  إلى  تقارير  وأشارت  دائمة.  واقتصادية  اجتماعية  آثارا  ستخلف  إنها 

الجنسانية  للأبعاد  قّيمة  متعمقة  أفكار  إتاحة  يمكن  وتحليلها  البيانات  جمع  طريق  عن  أنه  موضحة  مختلف، 

أمر  قضائية  ونظم  قوية  قانونية  أطر  وجود  فإن  الخصوص،  وجه  وعلى  لها.  والتصدي  الأمراض  لتفشي 

أن  ويمكن  الأزمات.  وقت  الطارئة  غاثة  الإ وتقديم  المواطنين،  حقوق  وحماية  الستقرار،  على  للحفاظ  حاسم 

يُتخذ من إجراءات بعد تفشيها،  المتعلقة باستعداد القتصاد في حالة تفشي جائحة، وما  المعلومات  تساعد 

المستقبل.  في  ومنصفة  فعالة  وتدخلت  سياسات  في وضع 

ويبدو أن المرأة ستتحمل بالفعل وطأة آثار الجائحة على القتصاد العالمي. إذ بدأت تظهر أدلة على آثار الجائحة 

على الفرص القتصادية للمرأة. وعلى الرغم من أن حالت الركود كثيرا ما ترتبط بتأثير غير متناسب على تشغيل الذكور، 

فقد أثرت هذه الجائحة إلى حد كبير على القطاعات التي تشكل فيها النساء نسبة عالية من العمالة.1 وتكشف البيانات 

الواردة من وحدة تحليل مؤسسات الأعمال التابعة للبنك الدولي عن انخفاض أكبر في نسبة الموظفات المتفرغات 

مقارنة بالموظفين المتفرغين )الشكل 2-1(.2 ول تزال جهود جمع البيانات جارية، لكن البيانات تكشف أن عدد النساء 

اللتي أُجبرن على القيام بإجازة من عملهن أو ترك عملهن أكبر من عدد الرجال بسبب المرض أو انقطاع رعاية الأطفال 

وس كورونا النساء وجائحة ف�ي
ي
الفصل الثا�ن
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أو القيود المفروضة على التنقل. كما تشير إلى أن نسبة الموظفين تعادل نسبة الموظفات الذين تم تسريحهم أو 

ُفرضت عليهم إجازة بدون أجر.

البيانات وتقييمها من أجل  للجائحة؛ ويلزم مواصلة جمع  الجنسانية  الآثار  الشكل 2-1 هو مجرد لمحة عن 

عرض تقييم أكثر اكتمال. ولمساعدة هذه الجهود، أضاف تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون إلى استبياناتها 

وأنشطة  المرأة  مؤشرات  إلى  بالضرورة  الأسئلة  تستند  ول   .)2-2 )الشكل  كورونا  بجائحة  تتعلق  بحثية  أسئلة 

الأعمال والقانون؛ بدلً من ذلك، فقد تم اختيارها بالقتران مع موضوع كل استبيان، واستندت إلى قدرة الخبراء 

البيانات، التي تم جمعها بين شهري  المحليين في كل مجال على تقديم المعلومات الحالية. وتم التحقق من 

المعلومات عن  الجديدة لجمع  الأسئلة  ثانوية. وُصممت  الأول 2020، من مصادر  أبريل/نيسان وأكتوبر/تشرين 

التدابير، القانونية والبرنامجية، المؤقتة والدائمة على حد سواء، التي تنفذها الحكومات للتصدي للتحديات غير 

المسبوقة التي واجهتها الموظفات ورائدات الأعمال خلل الجائحة.

وبرزت ثلثة مواضيع مختلفة أثناء جمع هذه البيانات وتحليلها. أولً، كان الآباء العاملون، ول سيما الأمهات، 

يواجهون مستويات غير مسبوقة من أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر التي ل تتفق مع متطلبات معظم الوظائف 

في سوق العمل. ثانياً، ربما كانت أوامر البقاء في المنزل وغيرها من القيود قد منعت النساء من الوصول إلى العدالة 

بشكل آمن وفعال. ثالثا، كانت الأزمة تهدد بشكل غير متناسب صحة المرأة وسلمتها، مما يجعل تخصيص الموارد 

والخدمات للتخفيف من أي تأثير أمرا حيويا. وبالنظر إلى التدابير المنفذة في مختلف المواضيع، تظهر البيانات أن 

القتصادات التي تعاظمت فيها المساواة بين الجنسين هي الأكثر احتمال للتصدي لهذه التحديات. ويبلغ متوسط 

درجات مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون للقتصادات التي اعتمدت تدبيرا واحدا على الأقل من التدابير التي 

تم تتبعها 82.0 مقابل 64.5 في القتصادات التي لم يتأكد اتخاذ إجراءات فيها.

اقتصادات مختارة النساء،  ي تشغيل 
�ن أك�ب  انخفاض  إىل  |  جائحة كورونا تؤدي   1-2 الشكل 
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  � النسبة المئوية للموظفات النسبة المئوية للموظف��

، واشنطن العاصمة،  كات"، البنك الدولي  المصدر: مسوح مؤسسات الأعمال )قاعدة البيانات(، "جائحة كورونا: التأث�ي عىل ال�ش
.https://www.enterprisesurveys.org/en/covid-19

/كانون الأول 2019 ونهاية الشهر الذي يسبق  ن ديسم�ب ن ب�ي ن والموظفات الدائم�ي ي الموظف�ي
ملحظة: يوضح الشكل متوسط التغ�ي �ن

إجراء المسح. وقد طبقت أوزان مرجحة للمسوح، وأعيد تحديدها لضمان إعطاء كل اقتصاد وزنا مرجحا متساويا، بغرض حساب 
ي الجائحة. وفيما يىلي 

ة الزمنية منذ تف�ش المتوسطات. ويعرض الشكل متوسطات بسيطة مرجحة ول يراعي عوامل مثل طول الف�ت
ي تم تمثيلها: التحاد الروسي والأردن وألبانيا وبلغاريا وبولندا وبيلروس وتوغو وتشاد وإيطاليا والجمهورية التشيكية 

القتصادات ال�ت
ص وكرواتيا ومالطة  ومولدوفا وجورجيا ورومانيا وزامبيا وزمبابوي وسلوفينيا والسلفادور ومقدونيا الشمالية وغواتيمال وغينيا وق�ب

ومنغوليا والمغرب والنيجر ونيكاراغوا وهندوراس وهنغاريا واليونان.
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وتستكشف الأقسام التالية النتائج الأولية التي توصل إليها تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون في كل مجال. 

والغرض من البيانات هو تقديم أمثلة عن التدابير التي قد تنظر الحكومات في تنفيذها إذا اقتضت ظروفها ذلك. 

وتشجع الأدلة المعروضة هنا على إجراء مزيد من البحوث بشأن آثار هذا النظام على المساواة بين الجنسين، وينبغي 

النظر فيها مع بيانات أخرى عن هذا الموضوع كلما أصبحت متاحة.

التصدي الأزمة رعاية الطفل

مع تفشي جائحة كورونا، بدأ إجبار مجموعات كبيرة من النساء على الخروج من قوة العمل.3 ويرجع ذلك جزئيا إلى أن النساء 

غالبا ما يتركزن في مهن تكون أكثر عرضة للنكماش القتصادي، مثل الضيافة والخدمات، وبالتالي يتعرضن لفقد أكبر في 

الوظائف مقارنة بالرجال.4 وقد تجد المرأة أيضا أن مسؤولياتها في مجال رعاية الطفل زادت على حساب العمل المدفوع 

الأجر إذا كانت هي العاملة الثانوية بأجر في الأسرة.  

غير أن انتشار عدم المساواة بين الجنسين في المنزل والفتقار إلى رعاية الأطفال ما زال يؤثران على عمل 

المرأة.5 ومع قيام كل اقتصاد تقريباً بإغلق المدارس ومراكز رعاية الأطفال مؤقتاً أو إلى أجل غير مسمى، تحملت 

وأسرهن.6  وظائفهن  بين  الختيار  إلى  يضطررن  ما  وكثيراً  طفال، 
أ

ال رعاية  مسؤوليات  في  الزيادة  وطأة  مهات 
أ
ال

وفيما يتعلق بالعاملين في الخطوط الأمامية الذين ل يستطيعون العمل من المنزل - وغالبيتهم من النساء في 

جميع أنحاء العالم7—كان إغلق المدارس وإغلق دور رعاية الأطفال قد خلق تحديات ضخمة. وحتى إذا كان كل 

الوالدين محظوظين بما فيه الكفاية ليتمكنا من العمل من المنزل، فإن الرجال ل يزالون ل يؤدون القدر نفسه 

جر الذي تقوم به النساء.8 وعلوة على ذلك، فإن العديد من أرباب 
أ
طفال والعمل غير المدفوع ال

أ
من رعاية ال

طفال أو ل يستطيعون ذلك.9 
أ
مهات ول يلبون احتياجاتهن في مجال رعاية ال

أ
العمل يميزون ضد ال

وعلى الرغم من تفاقم هذا التوزيع غير المتكافئ لأعمال الرعاية داخل المنزل والفتقار إلى دعم رعاية الأطفال من 

أجل الوالدين العاملين، فإنهما ليسا بالأمر الجديد. ففي عالم ما قبل الجائحة، كانت المرأة تقضي 4.5 ساعات يوميا في 

جر، في حين أن الرجال كانوا يقضون أقل من نصف ذلك الوقت.10 وعلى الرغم من أن الرجال 
أ
العمل غير المدفوع ال

غلق، فإن الجائحة كشفت ببساطة، أكثر من ذي  يقومون بأعمال رعاية أكثر مما كانوا يقومون به قبل بدء عمليات الإ

قبل، أزمة رعاية الأطفال في جميع أنحاء العالم والتي تعمل على تفاقم عدم المساواة بين الجنسين.  

كورونا أثناء جائحة  تطبيقها  تم  ي 
ال�ت التداب�ي  تحديد    |  2-2 الشكل 

رعاية ا��طفال

جازة والتعويض لرعاية الطفل • ا��
 	 • رعاية ا��طفال للعمال ا��ساسي��

� مجال رعاية ا��طفال  • المساعدة �	

نظم المحاكم

• الوصول إ� محاكم ا��ة 
ونية  • جلسات استماع إلك��

أو من بُعد، وإقامة الدعاوى، 
وأوامر الحماية 

� ��وامر الحماية  • التمديد التلقا��

الصحة والس�مة 

� أقساط  	� 	 • عدم التمي��
	 الصحي  التأم��

• خدمات التصدي للعنف ضد المرأة 

المصدر: قاعدة بيانات تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون.
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وقد استكشف تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون كيفية معالجة صانعي السياسات لهذه الأزمة خلل الجائحة 

من خلل تدابير الحماية الجتماعية والتغييرات في قانون العمل والتشغيل. وقد بحث، على وجه التحديد، في ثلث 

فئات من التدابير الجديدة لرعاية الطفل، وهي: )1( سياسات إجازة رعاية الطفل، )2( تدابير رعاية الأطفال للعاملين 

الأساسيين، )3( أشكال أخرى من المساعدة في مجال رعاية الطفل المتاحة للوالدين أثناء الجائحة. 

وقبل تفشي الجائحة، كان أقل من ربع القتصادات يضمن قانوناً للوالدين العاملين القيام بأي إجازة لرعاية 

القتصادات  بين  الوسطى، ومن  أوروبا وآسيا  تقريبا في منطقة  قائمة بصورة حصرية  السياسات  الأطفال. وهذه 

المرتفعة الدخل في منظمة التعاون والتنمية القتصادية. وعلى الرغم من أن التفاصيل الدقيقة بل عناوين هذه 

الصغار  الأطفال  لآباء  تتيح  جميعا  فإنها  لآخر،  اقتصاد  من  كبيرا  اختلفا  تختلف  بالإجازات  المتعلقة  السياسات 

غراض رعاية الطفل.11 
أ
طفال في سن الدراسة إجازة ل

أ
وال

غلق الواسع النطاق للمدارس ومراكز الرعاية، فإن ما يقرب من 40 اقتصادا من جميع مناطق  ومع ذلك، ومع الإ

الستحقاقات  أو  للإجازات  سياسات  بدأت  آسيا،  وجنوب  الهادئ  والمحيط  آسيا  شرق  منطقتي  باستثناء  العالم، 

لمساعدة الآباء العاملين على التوفيق بين وظائفهم والتزامات رعاية الأطفال التي زادت مؤخرا. ويُصنف أكثر من 

ثلثة أرباع هذه القتصادات على أنها مرتفعة الدخل. وقد استحدث نحو ثلثة أخماس هذه البلدان سياسات مؤقتة 

أثناء إغلق المدارس، في حين غيرت القتصادات المتبقية السياسات القائمة. 

وتختلف سياسات إجازة رعاية الطفل واستحقاقاتها التي تخضع للبحث هنا اختلفا كبيرا. وفيما يتعلق بالتأهل، 

المثال،  سبيل  على  سويسرا،  ففي  الرسمي.  بالعمل  تقريباً  دائماً  يرتبط  تعويض  أي  وفي  الإجازة  في  فإن الحق 

التأمين  ببرنامج  مشمولين  الأطفال  رعاية  استحقاقات  على  للحصول  بطلبات  يتقدمون  الذين  الآباء  يجب أن يكون 

الجتماعي السويسري ويجب أن يكونوا موظفين أو يقومون بعمل حر. أما الوالدان العاملن في القطاع غير الرسمي 

فليسا مؤهلين للحصول على هذه الستحقاقات. وفي القتصادات المنخفضة الدخل حيث تعمل النساء غالبا في 

القطاع غير الرسمي، ينبغي للحكومات التي تنظر في سياسات إجازة أو استحقاقات رعاية الطفل أن تضمن تأهلهن لأي 
برنامج قائم استجابة للجائحة.12

وفي بعض القتصادات مثل قبرص ورومانيا، يجب أل يكون الموظف قادراً على العمل من المنزل للحصول على إجازة 

رعاية الطفل. وفي بلدان أخرى، مثل فرنسا، يتأهل أي شخص متضرر من نقص الرعاية العادية للأطفال. كما تحدد بعض 

الحكومات التأهل على أساس عمر الطفل. ففي شيلي وبولندا، ل يتأهل لذلك سوى الأبوين لأطفال دون سن الثامنة، في 

حين أنه في بلغاريا والبرتغال ل يستحق القيام بإجازة لرعاية الأطفال سوى الوالدين للأطفال حتى سن الثانية عشرة. وفي 

عدد قليل من القتصادات، بما فيها الجزائر، ل يحق سوى للأمهات الحصول على إجازة رعاية الأطفال.

كما أن مدة سياسات إجازة واستحقاقات رعاية الطفل تتغير أيضاً خلل الجائحة. ففي بلدان مثل الأرجنتين ومقدونيا 

الشمالية، تستند مدة إجازة رعاية الطفل أو مدة دفع الستحقاقات إلى المدة الزمنية لحالة الطوارئ أو إغلق المدارس. 

وفي الوقت نفسه، حددت اقتصادات أخرى مدة قصوى تتراوح بين ثلثة أيام تقريبا )اليونان( وثلثة أشهر )الوليات 

المتحدة(. وفي اقتصاد واحد على الأقل، هو فيجي، تم خفض مدة الإجازة للحفاظ على استقرار الوظائف والشركات. 

وخفض قانون علقات العمل )المعدل( لعام 2020 إجازة الوالدية وإجازة رعاية الأسرة من خمسة أيام عمل إلى يومين.

وعندما يتعلق الأمر بالتعويض عن الدخل المفقود بسبب التزامات رعاية الطفل، فإن الستحقاقات تستند عادة 

إلى نسبة مئوية من دخل الوالدين. ففي إيطاليا، كان من حق الوالدين معاً الحصول على إجازة لمدة 30 يوماً مدفوعة 

الأجر بنسبة 50% من راتب الوالدين بين مارس/آذار ويوليو/تموز 2020. وفي فرنسا، كان يحق للعمال الذين لديهم 
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أطفال متأثرون بإغلق المدارس الحصول على ما يصل إلى 70% من تعويض الأجر إلى أن تعيد المدارس فتح أبوابها. 

ويمكن أيضا أن تكون الإجازة غير مدفوعة الأجر، كما هو الحال في كندا، أو في حالت نادرة، تُدفع بالكامل، كما هو 

الحال في سيشيل. 

وفي معظم القتصادات التي تقدم مثل هذا التعويض، تمول الحكومة الستحقاقات النقدية. ففي مالطا، كان 

الآباء غير القادرين على العمل من المنزل والذين اضطروا إلى رعاية أطفالهم دون سن السادسة عشرة مؤهلين للحصول 

على إعانة نقدية أثناء إغلق المدارس. وعرضت البرتغال بدل للآباء الذين لديهم أطفال دون سن الثانية عشرة والذين 

اضطروا إلى التغيب عن العمل بسبب إغلق المدارس ومراكز الرعاية النهارية. وفي اليابان، عرضت الحكومة تعويض 

أرباب العمل جزئياً عن الإجازة الخاصة المدفوعة الأجر التي يمنحونها للموظفين الذين ل يستطيعون العمل بسبب 

إغلق مراكز رعاية الأطفال أو تعليمهم. وفي القتصادات الأخرى مثل الضفة الغربية وقطاع غزة، يجب على أصحاب 

العمل سداد مقابل إجازة رعاية الأطفال كلها أو جزء منها.

كما اتخذت حكومات كثيرة تدابير محددة لتوفير رعاية الأطفال للعاملين الأساسيين في خط المواجهة مع جائحة 

كورونا. وقد بدأ نحو 20 اقتصاداً تطبيق هذه التدابير حالما تفشت الجائحة. ومّولت نيوزيلندا رعاية الأطفال في المنزل 

غلق. وبالمثل، تشترط سنغافورة أن  لأبناء العمال الأساسيين الذين ل يستطيعون إيجاد ترتيبات للرعاية البديلة أثناء الإ

تظل رياض الأطفال مفتوحة للآباء الذين يقدمون الخدمات الأساسية، مع إعطاء الأولوية للعاملين في مجال الرعاية 

الصحية غير القادرين على العمل من المنزل والعمال الأساسيين ذوي الدخل المنخفض.

كما ثبتت أهمية أشكال أخرى من المساعدة في مجال رعاية الأطفال. وعلى الرغم من أن الإجازة والستحقاقات 

غلق بسبب الجائحة لم يكونوا مؤهلين أو  ضرورية، فإن العديد من الآباء الذين تُركوا دون رعاية الأطفال أثناء الإ

ببساطة غير قادرين على تحمل تكاليف الحصول على إجازة بدون أجر كامل أو التوقف عن العمل. ولمعالجة هذه 

التحديات، استحدثت بعض القتصادات تدابير مبتكرة للمساعدة في رعاية الطفل، مثل رعاية الأطفال المجانية أو 

التعويض المحدد خصيصا لرعاية الطفل )الجدول 2-1(. وتتركز هذه التدابير بشكل كبير بين القتصادات المرتفعة 

الدخل في منظمة التعاون والتنمية القتصادية.

ي تم تطبيقها أثناء جائحة كوروناالجدول  1-2
أمثلة لتداب�ي رعاية الطفل ال�ت

الوصفنوع القياساالقتصاد

ن يحق للوالدين الحصول عىل إجازة مدفوعة الأجر لأغراض رعاية الأطفال أثناء إغلق المدارس.إجازة مدفوعة لرعاية الطفلاالأرجنت�ي

اليا ن 6 أبريل/نيسان و12 يوليو/تموز 2020.رعاية الأطفال مجاناأس�ت ن ب�ي كانت رعاية الأطفال مجانية لجميع العامل�ي

ن نالص�ي ، إذا لم يتمكن الوالدان أو أولياء الأمور دعم رعاية الأطفال للعمال الأساسي�ي لي
ن تقدم الحكومة الدعم لرعاية الأطفال، مثل التعليم الم�ن

ي مجال الرعاية عىل الوجه الأكمل بسبب الحتياجات الناشئة عن الوقاية 
الآخرون من أداء واجباتهم �ن

صابة. من الجائحة والعمل ضد الإ

عفاء من دفع رسوم رياض الأطفالإستونيا  ، ظلت رياض الأطفال مفتوحة، وعلقت حكومة المدينة دفع الرسوم ح�ت نهاية الإ ن ي تال�ي
 �ن

أبريل/نيسان 2020.

تلقى الموظفون والعاملون لحسابهم الخاص دعما لدفع تكاليف جليسة الأطفال عن طريق قسيمة قسائم مجالسة الأطفالإيطاليا

ي لديها أطفال دون 12 عاما.
لرعاية الأطفال تصل إل 1200 يورو للأرسة ال�ت

يبيةالمملكة المتحدة ن لتعويض عن تكاليف رعاية الأطفال إعفاءات �ن ل يزال الآباء الذين اضطروا إل تخفيض ساعات عملهم مؤهل�ي

يبية. عفاءات ال�ن من خلل الإ

المصدر: قاعدة بيانات تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون.
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كما أن دعم صناعة رعاية الأطفال ذاتها هو أيضاً أمر أساسي لضمان دور المرأة وصوتها أثناء الجائحة وبعدها. 

عفاءات الضريبية.  وقدمت بعض الحكومات الدعم لمقدمي خدمات رعاية الأطفال، بما في ذلك تخصيص التمويل والإ

ففي المملكة المتحدة، لن تضطر مراكز رعاية الأطفال المؤهلة إلى دفع أي ضريبة تجارية، وهي نوع من الضرائب 

دارية الخاصة، الصين، يحق لمراكز رعاية الأطفال  العقارية، من 2020 إلى 2021. وبالمثل، ففي منطقة هونغ كونغ الإ

المؤهلة الحصول على منحة خاصة من مركز رعاية الطفل تديرها إدارة الرعاية الجتماعية للمساعدة في إدارة الصعوبات 

المالية الناشئة عن تعليق خدماتها بسبب الجائحة.  

وعموماً، وجد تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون أن تدابير رعاية الأطفال المتصلة بالجائحة قليلة ومتباعدة. 

ومن المرجح أيضا أنها غير كافية لمعالجة عقوبة الأمومة وحل أزمة رعاية الطفل. وحتى قبل تفشي الجائحة، كان حصول 

م في غالبية القتصادات الـ 44 التي تضمن الحصول عليها.13 
أ
جر أقل كثيرا مقارنة بال

أ
ب على إجازة أبوة مدفوعة ال

أ
ال

ففي اليابان، حصل 7.5% فقط من الآباء المؤهلين على إجازة أبوة مدفوعة الأجر عام 2019، على الرغم من تمتعهم 

بواحدة من أكثر السياسات سخاًء في العالم.14 وفي المملكة المتحدة، تشير التقديرات إلى أن 2%-8% فقط من الأزواج 

بوة المشتركة عام 15.2016 
أ
المؤهلين استفادوا من استحقاقات إجازة ال

ستراتيجيات الطويلة الأجل لبناء بنية تحتية متينة لرعاية الأطفال،  ومن الأمور الحاسمة لتحقيق المساواة بين الجنسين الإ

وتشجيع الآباء على المشاركة على قدم المساواة في أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر، والتوفيق بين متطلبات رعاية الطفل 

ومكان العمل. ولتعزيز إقبال الآباء على الإجازة والمساعدة في إعادة توزيع أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر في المنزل، 

تقوم بعض الحكومات بتصميم سياسات لإجازة الأبوة يتم تعويضها إلى حد كبير، أو تتضمن مخصصات محددة غير 

باء، أو تقدم مكافآت مشاركة.16 وثمة حاجة أيضا إلى تدخلت أخرى، مثل تعزيز قوانين عدم التمييز، 
آ

قابلة للتحويل لل

ن المرأة من الشمول القتصادي. ويمكن للقطاع الخاص أيضا أن يؤدي دورا من  وذلك لضمان وجود إطار قانوني أساسي يمكِّ

خلل السماح بترتيبات عمل مرنة لدعم الوالدين.17 وأخيرا، فإن الستثمارات في صناعة رعاية الأطفال، التي تفيد أيضا النمو 

طفال،18 هي استثمارات حيوية لتعزيز المساواة بين الجنسين وتحسين مشاركة المرأة في القوى العاملة. 
أ

المعرفي لل

الوصول إلى نظام المحاكم

الزواج  علقة  إشهار  ذلك  في  بما  الأسرة،  قانون  قضايا  معظم  برفع  النساء  تبادر  العالمي،  الصعيد  على 

المحاكم عنصر  إلى  الوصول  فإن  العنف. ولذلك،  الحماية من  الأطفال، وطلب  والتماس حضانة  أو الطلق، 

في جميع  الأسرة  محاكم  اتخذت  وقد  رأيها.  عن  التعبير  في  ودورها وحماية حريتها  المرأة  أمن  لضمان  مهم 

أنحاء العالم عدة نهج لتمكين المرأة من الوصول إلى نظام العدالة أثناء الجائحة. وحتى أثناء حالة الطوارئ 

أيضا  ويجب  فيها.  البت  يجب  "أساسية"  أو  "عاجلة"  معينة  قضايا  اعتبار  المهم  من  الخصوص،  وجه  على 

المباشرة.  الستماع  لجلسات  آمنا  بديل  للمرأة  تتيح  إجراءات  توسيع  أو  استحداث 

وعلى الرغم من أن الجائحة غيرت عمل العديد من الأنظمة القضائية في العديد من البلدان، فقد استجابت 

الحكومات لهذه التحديات بتمكين النساء من الوصول إلى العدالة بعدة طرق مبتكرة. واتخذ ما ل يقل عن 72 اقتصادا 

غلق. فقد سن الجهاز القضائي في سلوفينيا مرسوما في مارس/ تدابير لعتبار قضايا الأسرة ملحة أو ضرورية أثناء الإ

آذار 2020 يدعو المحاكم إلى عقد جلسات استماع فقط لعدد محدود من القضايا العاجلة، بما في ذلك القضايا 

عالة. وفي جنوب أفريقيا، التي تشهد واحدا من أعلى معدلت العنف  المتصلة برعاية الأطفال وتنشئتهم والتزامات الإ
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العليا  المحاكم  المحاكم والقضاة في  القضاة لجميع رؤساء  أذن رئيس  الصحراء،19  أفريقيا جنوب  المرأة في  ضد 

عالة، والعنف الأسري،  فراج بكفالة، والإ والمستويات الأدنى بالتمكن من الطلع على المسائل العاجلة مثل طلبات الإ

طفال.20 وتعاملت جنوب أفريقيا، إلى جانب إثيوبيا، مع قضايا العنف الأسري باعتبار أنها عاجلة، 
أ
مور المتعلقة بال

أ
وال

مع استمرار المحاكم في الستماع إلى القضايا.

ومن الناحية الإجرائية، سمح 88 اقتصادا في جميع المناطق بعقد الدعاوى القضائية من بُعد للنظر في مسائل قانون 

الأسرة. وكانت هذه التدابير أكثر شيوعا في البلدان المرتفعة الدخل الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية القتصادية، 

تلتها منطقة أوروبا وآسيا الوسطى ومنطقة أمريكا اللتينية والبحر الكاريبي )الشكل 2-3(. ويتفاوت شكل هذه التدابير 

ونطاقها، بما في ذلك قواعد بيانات المحاكم الرقمية بالكامل ورفع الدعاوى القضائية إلكترونيا، وكذلك عقد جلسات 

استماع افتراضية عبر الفيديو أو الهاتف أو منصة وسائل التواصل الجتماعي. وفي بعض الأحيان، يمكن أن يؤدي إدخال 

تعديلت صغيرة على الإجراءات القائمة إلى قطع شوط طويل نحو تسهيل وصول المرأة إلى العدالة. وخصصت النرويج 

خطا هاتفيا لطلبات الوساطة العاجلة في إجراءات الطلق أثناء إغلق مكاتب رعاية الأسرة. بالإضافة إلى ذلك، مدد 12 

اقتصادا - الأرجنتين والبرازيل وفرنسا واليونان والهند وأيرلندا وكينيا والبرتغال وبورتوريكو )الوليات المتحدة( وترينيداد 

وتوباغو والوليات المتحدة وأوروغواي - تلقائيا أوامر الحماية في استجابة مباشرة للأزمة الصحية. 

نترنت لتلبية الطلبات. وفي إطار خطة الطوارئ  وفي بعض الأحيان، بات من الضروري إنشاء بوابات جديدة على الإ

استجابة لجائحة كورونا، أطلق الفرع القضائي في بورتوريكو منصة إلكترونية لتقديم طلبات أمر الحماية حتى ل يتعين 

على مقدم الطلب الذهاب شخصيا إلى المحكمة أو مقر الشرطة. وأدخل الجهاز القضائي في بربادوس محاكم افتراضية 

وبدأ في عقد جلسات استماع عن طريق الفيديو في القضايا العاجلة، بما في ذلك العنف ضد النساء والفتيات.21 كما 

أطلقت الصين منصات إلكترونية لتسهيل تقديم طلبات الحصول على أوامر الحماية. وفي منطقة الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا، كان لبنان البلد الوحيد الذي استحدث جلسات استماع عن طريق الفيديو للحصول على أوامر الحماية. 

سري.22 
أ

كما أصدر النائب العام لمحكمة النقض تعميما تضمن إجراء محدثا للنيابة العامة بشأن قضايا العنف ال

محاكم  إىل  بُعد  من  بالوصول  تسمح  العالم  مناطق  ي جميع 
�ن |   اقتصادات   3-2 الشكل 

كورونا جائحة  أثناء  االأرسة 
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وعلى الرغم من أن بعض القتصادات كانت مجهزة بالفعل لعقد جلسات الدعاوى من بُعد، فإن بلدانا أخرى سنت 

قوانين جديدة للستجابة للأزمة. وأدخل ما ل يقل عن 79 اقتصادا قوانين أو سياسات بشأن الوصول من بُعد إلى المحاكم 

غلق في جميع أنحاء العالم )الجدول 2-2(. وفي موريتانيا، أنشأ مكتب النيابة  بسبب جائحة كورونا وبعد تطبيق عمليات الإ

العامة منصة رقمية عبر تطبيق واتساب حيث يمكن للمواطنين تقديم شكاواهم وتقديم صور ووثائق ذات صلة بالقضايا. 

وفي الهند، سمحت المحكمة العليا في دلهي لمحاكم الأسرة بتسجيل الأدلة عبر الفيديو أثناء الجائحة. وأخيرا، عجلت غانا 

من وتيرة برنامجها الخاص برفع الدعاوى إلكترونيا والوصول من بُعد إلى القضاة. ومع ذلك، فإن البرنامج ل يعمل بكامل 

نترنت والمشاكل الفنية بالشبكة.  طاقته بعد في جميع أنحاء البلد بسبب نقص إمكانية الوصول إلى الإ

وقد واجهت الفئات المهمشة، بما في ذلك النساء والفقراء، حواجز أكبر أمام الوصول إلى التكنولوجيا والبنية 

التحتية التي تحتاج إليها للحصول على الخدمات أثناء الجائحة. ففي البلدان المتقدمة، فإن حوالي 87% من الناس 

نترنت، في حين أن 47% فقط من السكان في البلدان النامية يستفيدون من هذه الخدمات.23  لديهم إمكانية التصال بالإ

نترنت- وهي فجوة بين  وعلى مستوى العالم، فإن 58.3% من الرجال و48.4% من النساء لديهم إمكانية التصال بالإ

الجنسين تنتشر بشكل خاص في القتصادات منخفضة الدخل.24 

ويمكن أن تكون النهج المرنة مفيدة عند معالجة فجوات متعددة مثل هذه الفجوات. وقد أثبتت التقنيات الجديدة 

وخدمات الهاتف المحمول أنها ضرورية لضمان وصول المرأة إلى العدالة خلل أزمة كورونا. فعلى سبيل المثال، نظرا 

نترنت في غينيا بيساو ليست قوية بما يكفي لدعم الجتماع عبر الفيديو، يمكن عقد جلسات  لأن البنية التحتية للإ

الدعاوى المتعلقة بحضانة الأطفال وإعالتهم عن طريق الهاتف. 

غير أن نقص الموارد المتاحة وعدم كفاية البنية التحتية قد يجعلن التنفيذ صعبا. وفي 68 اقتصادا، لم يستجب 

نظام العدالة للأزمة، مما يعني أن الوصول من بُعد إلى محكمة الأسرة غير متاح بشكل كامل، ولم تُعتبر قضايا الأسرة 

عاجلة. وفي 18 اقتصادا كان الوصول إلى المحاكم فيها مقيدا بشكل كامل، ولم تطبق سبعة اقتصادات جلسات 

أمثلة عىل استجابات نظام محاكم االأرسة لجائحة كوروناالجدول  2-2

الوصفنوع القياساالقتصاد

زيادة استخدام إجراءات رفع القضايا كندا
ي 

ونيا وجلسات الستماع من بُعد �ن إلك�ت
قضايا الأرسة

ي أونتاريو والمحكمة العليا قد سمحتا برفع الدعاوى وعقد 
عىل الرغم من أن كل من محكمة العدل �ن

ي ذلك عند 
ي جائحة كورونا، بما �ن

ونيا عن طريق الهاتف والفيديو قبل بدء تف�ش جلسات الستماع إلك�ت
ي استخدام هذه الوسائل أثناء الأزمة.

تقديم رفع دعاوى الطلق، لحظ محامو الأرسة زيادة �ن

إصدار حكم بشأن استخدام التكنولوجيا الهند
ي ترتيبات حضانة الأطفال

�ن
ي 

ي الهند مبادئ توجيهية لعمل المحاكم ع�ب الفيديو �ن
ي أبريل/نيسان 2020، قررت المحكمة العليا �ن

�ن
ي جميع أنحاء 

ن أمور أخرى(، وحذت حذوها المحاكم العليا �ن المسائل المتصلة بقانون الأرسة )من ب�ي
ن طفليها وأبيهما  تيب عقد مؤتمرات بالفيديو ب�ي ي مومباي امرأة ب�ت

البلد. كما أمرت المحكمة العليا �ن
غلق يجب أل يمنع الأب من رؤية أطفاله والتحدث معهم. غلق، بعد أن قررت أن الإ أثناء الإ

ورة الملحة لمسائل الأرسةاليابان وس كورونا، أعلنت إعلن ال�ن ي منع انتشار ف�ي
عىل الرغم من أن المحاكم قيدت من أنشطتها للمساعدة �ن

ي ذلك القضايا العاجلة 
ي أبريل/نيسان 2020 أن قضايا الأرسة العاجلة، بما �ن

ي طوكيو �ن
محكمة الأرسة �ن

لحضانة الأطفال، سيتم البت فيها كالمعتاد.

يا بدء جلسات الستماع من بُعد وتقديم نيج�ي
ونيا لرفع دعاوى الطلق  المستندات إلك�ت

وحضانة الأطفال

يا عىل عقد جلسات استماع من خلل  ي نيج�ي
ي لجوس �ن

ي �ن
ي مايو/آيار 2020، وافق الجهاز القضا�أ

�ن
ي الدعاوى العاجلة المتعلقة بإجراءات الطلق وقضايا 

ونية مثل سكايب أو زوم �ن منصات إلك�ت
ي وتطبيق واتساب.

و�ن لك�ت يد الإ حضانة الأطفال. ويمكن تقديم المستندات عن طريق ال�ب

إصدار بروتوكولت بشأن جلسات الستماع المملكة المتحدة
ي مسائل قانون الأرسة

من بُعد �ن
ي المحاكم بروتوكولت مفصلة بشأن كيفية عقد 

ت شعبة قانون الأرسة �ن ي مارس/آذار 2020، ن�ش
�ن

ي وغ�ي ذلك من وسائل 
و�ن لك�ت يد الإ جلسات الستماع من بُعد عن طريق الفيديو وسكايب وال�ب

. ي
و�ن لك�ت التصال الإ

المصدر: قاعدة بيانات تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون.
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المحاكم من بُعد. وسيساعد الوصول من بُعد إلى محاكم الأسرة في التخفيف من العبء غير المبرر على النساء 

لسنوات  الأخرى  الأسرية  والمسؤوليات  الأطفال  ورعاية  التنقل  على  المفروضة  والقيود  العمل  بين  تجمعن  اللتي 

لمام بالتكنولوجيا الرقمية والحصول على تكنولوجيا  قادمة. كما يحتاج واضعو السياسات إلى معالجة الفجوات في الإ

المعلومات للفئات المهمشة. ومن شأن الوصول لمحاكم الأسرة من بعد أن يساعد في تخفيف العبء الثقيل الملقى 

على عاتق النساء اللئي سيعانين من مسؤوليات العمل وقيود الحركة ورعاية الأطفال وغيرها من المسؤوليات الأسرية 

لسنوات قادمة.

حماية صحة النساء وسلمتهن

والفتيات  النساء  صحة  على  الثانوية  آثاره  تتضح  كورونا،  جائحة  آثار  بشأن  جديدة  نتائج  ظهور  استمرار  مع 

يدفعها  التي  الصحي  التأمين  أقساط  وتكافؤ  الصحية  الرعاية  على  الحصول  تسهيل  أصبح  وقد  وسلمتهن. 

الرجال والنساء أمرا مهما بشكل خاص مع محاولة النساء، بصعوبة متنامية، الحصول على الخدمات الحيوية 

تفشي جائحة.  حالة  في 

الجنسين  بين  الفوارق  تراعي  استجابات  اعتماد  التأمين  وشركات  للحكومات  يمكن  التفاوتات،  هذه  ولمكافحة 

لتلبية احتياجات النساء خلل جائحة كورونا، بما في ذلك من خلل مراعاة الحواجز التي تحول دون الشمول الرقمي 

التحديات  على مواجهة  لمساعدتها  الموارد  وتوفير  الرعاية،  بزيادة مسؤولياتها في مجال  قرار  والإ للمرأة،  والمالي 

زمة.25 فعلى سبيل المثال، غالبا ما تدمج شركة التأمين معلومات عن عدة عوامل عند تحديد 
أ
وجه لل

أ
المتعددة ال

الأسرة،  وحجم  والمهنة  الجغرافي  والموقع  الجنس  ونوع  والعمر  الصحي  كالوضع  التأمينية  الأقساط  معدلت 

وغيرها.26 ويمكن استخدام هذه العوامل لتبرير ارتفاع أسعار الأقساط، لسيما للنساء.  

وعلى الرغم من أن هذه الأسعار ل ينبغي أن تكون مدفوعة بتفشي جائحة، فإن حظر التمييز في هذا المجال يمكن 

أن يحمي المرأة عندما تنشأ مثل هذه الحالت. ففي الوليات المتحدة، تكشف البيانات أن النساء دفعن أكثر من الرجال 

للتغطية التأمينية حتى عام 2014 عندما صدر قانون الرعاية ميسورة التكلفة وفرض حظرا على التصنيف حسب نوع 

الجنس في حساب أقساط التأمين الصحي على المستوى التحادي.27 وبعد إصدار القانون، انخفضت النسبة المئوية 

للنساء في الفئة العمرية 19-64 عاما اللتي أفصحن عن تأخير الرعاية الضرورية أو تخطيها بسبب تكاليف التأمين 

طلق )38%(. مقابل ما يقرب من نصف النساء )48%( عام 28.2010 ويمكن أن يكون  الصحي إلى أدنى مستوى لها على الإ

هذا القانون أداة مفيدة في منع التمييز القائم على نوع الجنس عند الحصول على التأمين الصحي. 

وتحظر قوانين 44 اقتصادا من بين 190 اقتصادا على مؤشر تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون التمييز على 

أساس نوع الجنس عند حساب أقساط التأمين الصحي.   ويفيد القانون المدني للجمهورية التشيكية بأن شركة التأمين 

ل يجوز لها استخدام الحمل أو الأمومة "كعنصر في تحديد مبلغ علوة التأمين أو في حساب الستحقاقات التأمينية". 

وينص المرسوم بقانون كابو فيردي رقم 35 لعام 2010 على أنه "عند التوقيع على عقد التأمين وتنفيذه وإنهائه، تُحظر 

الممارسات التمييزية القائمة على النسب أو الجنس أو العرق أو اللغة أو إقليم المنشأ أو الدين أو المعتقدات السياسية 

أو الأيديولوجية أو التعليم أو الحالة القتصادية أو الحالة الجتماعية أو التوجه الجنسي، وكذلك للأشخاص ذوي 

عاقة أو المخاطر الصحية المتفاقمة". وتستخدم أيسلندا قانونها الخاص بالمساواة بين الجنسين للقضاء على التمييز  الإ

"عند تحديد مبلغ المزايا المستحقة بسبب عقد التأمين أو بموجب الخدمات المالية الأخرى ذات الصلة". ويمكن أن 

تضمن هذه الحماية من التمييز أن تظل المرأة في صحة جيدة وقادرة على الصمود ماليا خلل هذه الفترة. 
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وتحركت بعض البلدان أيضا للحد من تأثير الجائحة على إمكانية حصول المرأة على خدمات تنظيم الأسرة والصحة 

نجابية. وفي يونيو/حزيران 2020، أوصت منظمة الصحة العالمية بإعطاء أولوية للوصول إلى خدمات الصحة الجنسية  الإ

نجابية، التي يمكن أن تتعطل بشدة أثناء تفشي الفيروسات، مما يؤدي إلى عدم تمكين النساء والفتيات وتعريضهن  والإ

للمخاطر الصحية.29 وتتحرك القتصادات على الفور بناء على هذه التوصيات. وتوصي المبادئ التوجيهية الصادرة عن 

نجابية الروتينية، بما في ذلك الحضور الشخصي لخدمات تنظيم  وزارة الصحة الهندية بمواصلة خدمات الصحة الإ

سرة.30 وفي الوليات المتحدة، أوصت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بأن يوفر مقدمو الرعاية الصحية خدمات 
أ
ال

جيدة لتنظيم الأسرة مع الحد من التصال المباشر بين المرضى ومقدمي الخدمات، بما في ذلك من خلل الخدمات 

الصحية الرقمية.31 

وبالنسبة للنساء اللتي يواجهن تهديدات لسلمتهن، خصصت الحكومات أيضا موارد وخدمات للتخفيف من آثار 

العنف. ويمكن أن يؤدي التعايش القسري وفقدان الوظائف وتصاعد الضغوط والقلق بشأن المستقبل إلى زيادة التوتر 

داخل الأسرة، مما يحول العديد من الشركاء إلى معتدين أو يفاقم من سوء المعاملة القائم. والواقع أن الجائحة 

قد أسهمت في زيادة حدة وتواتر العنف القائم على نوع الجنس.32 إن ضمان توفير أو استمرارية الخدمات، بما في 

ذلك الحصول على الرعاية الصحية، والمساعدة النفسية، والمساعدة القانونية، والملجئ، وموارد الشرطة المخصصة، 

ودعم سبل كسب العيش، والخطوط الساخنة، على النحو الذي وضعته المعايير القانونية الدولية،33 أصبح من ثّم ذا 

أهمية قصوى للناجيات من العنف القائم على نوع الجنس طوال فترة الجائحة. وبدون هذا الدعم، يمكن أن يسهم 

فلت من العقاب  عمل خدمات الستجابة بالطاقة القصوى في زيادة الخسائر التي تتكبدها النساء وزيادة الشعور بالإ

بين الجناة.34 

وخلصت بحوث أولية إلى أنه منذ أوائل عام 2020، استحدثت القتصادات حول العالم حوالي 125 تدبيرا جديدا 

لتسهيل حصول النساء على الخدمات التي تحميهن من العنف القائم على نوع الجنس )الجدول 2-3(. وقد تشمل هذه 

التدابير، التي تتخذ أشكال مختلفة، خدمات الطوارئ التي تقدمها وزارات العدل أو وزارات شؤون المرأة، أو المراسيم أو 

البروتوكولت الطارئة التي تصدرها الحكومات، أو الموافقة على موازنة إضافية لتقديم خدمات جديدة أو تعزيز الخدمات 

القائمة، على سبيل المثال ل الحصر. وهذه الخدمات إما تكمل وتساند البرامج القائمة أو تستحدث برامج جديدة. 

ومن بين الخدمات التي تم قياسها، كانت الخطوط الساخنة هي الأكثر تواترا، حيث كانت تشكل حوالي 27% من 

جميع الخدمات المقدمة. وتشير البيانات التي تكشفت إلى زيادة كبيرة في المكالمات الهاتفية على الخطوط الساخنة 

قرار بزيادة معدل  المخصصة للعنف المنزلي في العديد من البلدان بعد تفشي الجائحة.35 فعلى سبيل المثال، وبعد الإ

العنف ضد المرأة خمسة أضعاف خلل الفترة نفسها من العام الماضي، بدأت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار 

بلغ عن تعرضهن للعنف المنزلي خلل فترة العزلة. وقدمت  السن في تونس خطا هاتفيا مجانيا لتمكين النساء من الإ

هذه الخدمة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع خدمات المشورة النفسية والجتماعية والقانونية. وبالمثل، ولحماية 

النساء المعرضات لخطر العنف القائم على نوع الجنس، أنشأت وزارة الصحة والعافية في جامايكا خطا ساخنا يعمل 

عليه متطوعون لمساعدة من يسعون للحصول على المعلومات والتوجيه. وفي إطار توجههم، تلقى مشغلو الخط 

الساخن تدريبا في مجال التوعية بالعنف القائم على الجنس ومنعه.36 

وفيما يتعلق ببعض الأسر، أدى اشتداد المخاوف الصحية والضغوط القتصادية إلى تدهور العلقات الداخلية 

القابلة للنهيار بالفعل، مما زاد من الإجهاد العقلي للضحايا. ولمكافحة هذا الوضع، بدأت مصر مبادرة "صحتنا النفسية 

أولوية" في مايو/أيار 2020. وساندت هذه المبادرة، بمساعدة من علماء النفس والمؤسسات المهنية، الصحة العقلية 
للمصريات، ورفعت وعي المواطنين بالصحة النفسية خلل هذا الوقت العصيب.37
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وفي ضوء اعتماد تدابير التباعد الجتماعي وانخفاض ميزانيات المجتمع المدني والمنظمات النسائية )المشغلون 

الرئيسيون للملجئ(، فليس من المستغرب أن 17 اقتصادا فقط هي التي استحدثت ملجئ مخصصة أثناء الجائحة. 

فقد وافقت الحكومة التحادية الكندية على حزمة من المساعدات المالية لمساندة الأشخاص الذين يعانون من التشرد 

والنساء اللتي يواجهن العنف على أساس نوع الجنس. وتم تخصيص مبالغ مالية على وجه التحديد لملجئ النساء 

الحكومة  العنف.38 وبالمثل، فتحت  الهاربين من  صلية 
أ
العاجلة ودعم نساء وأطفال الشعوب ال لتلبية احتياجاتهن 

ن من العنف القائم عىل نوع الجنس أثناء جائحة كوروناالجدول  3-2 أمثلة عىل الخدمات المقدمة إىل الناج�ي
الوصفنوع القياساالقتصاد

ن وبوليفيا  االأرجنت�ي

تغال ن وال�ب والص�ي

تغال، سمحت خطوط التصال الساخن الوطنية، وتطبيق واتساب، خط التصال الساخن ن وبوليفيا وال�ب ي الأرجنت�ي
	  �ن

بلغ عن حالت العنف وطلب المساعدة.   ة للنساء بالإ والرسائل النصية القص�ي

ي ساعات يعمل الآن 
لي الذي كان مفتوحا ثما�ن

ن ، أصبح الخط الساخن للعنف الم�ن ن ي الص�ي
	  �ن

عىل مدار 24 ساعة.

إندونيسيا ونيوزيلندا 

وباراغواي وأوكرانيا

ن المرأة وحماية الطفل من خللها المساعدة النفسية ي قدمت وزارة تمك�ي
	  بدأت إندونيسيا خدمات الصحة النفسية ال�ت

رين من جائحة كورونا. ن من العنف الأرسي والمت�ن المساعدة للنساء والأطفال الناج�ي

ي تحصل عىل تقدير 
	  قدمت نيوزيلندا خدمات استشارية من خلل المنظمات غ�ي الحكومية ال�ت

وتمويل من الحكومة.

ي باراغواي، اعتمدت الحكومة بروتوكول يتضمن توف�ي أرقام الطوارئ لضحايا العنف للحصول 
	  �ن

. عىل دعم نف�ي

ي أوكرانيا، قدمت ستة فرق متنقلة مساعدة نفسية اجتماعية من خلل سكايب وفاي�ب والهاتف 
	  �ن

نت. ن�ت ومجموعات الدعم ع�ب الإ

يواءفرنسا والجبل االأسود ي الفنادق لضحايا العنف الأرسي.الملجئ وأماكن الإ
يواء سعتها، وجدت أماكن إقامة بديلة �ن ي فرنسا، ومع تجاوز أماكن الإ

	  �ن

ي الجبل الأسود، استأجر "بيت المرأة الآمن" شققا خاصة لستيعاب ضحايا العنف وتمكينهن من 
	  �ن

المتثال لمتطلبات التباعد الجتماعي.

	  قدمت جزر مارشال مساعدة قانونية مجانية للناجيات من العنف ع�ب منظمات غ�ي حكومية المساعدة القضائيةجزر مارشال وإسبانيا

تحصل عىل تقدير وتمويل من الحكومة.

ي إسبانيا، يمكن لضحايا العنف القائم عىل نوع الجنس التصال عىل رقم 016، وهي خدمة 
	  �ن

مجانية تقدم المشورة القانونية عىل مدار الساعة.

طة المخصصةالهند وليتوانيا ي سبق أن أبلغن عن العنف الأرسي موارد ال�ش
ي ولية أوديشا بالنساء الل�ت

طة �ن ي الهند، اتصل رجال ال�ش
	  �ن

غلق. وذلك للستفسار عن حالتهن أثناء الإ

ي ليتوانيا لتقديم تفاصيل التصال عن 
طة الليتوانية صفوفها مع رابطة حقوق المرأة �ن 	  ضمت ال�ش

ي أماكن إقامة الضحايا. وتقيم 
طة بشأن مراكز المساعدة المتخصصة �ن طريق خط معلومات ال�ش

ي مناطق ريفية نائية، وتقدم لهن 
لي يعشن �ن

ن الرابطة أيضا صلت مع ضحايا سابقات للعنف الم�ن

معلومات عن تداب�ي الحماية.

يجار الخاص. دعم موارد الرزقمالطا ي مالطا، يمكن لضحايا العنف الأرسي أن يتقدمن بطلبات إل برنامج إعانة سكن الإ
	  �ن

وتلقى مقدمو الطلبات المنافع كاملة إذا كانوا أيضا ضمن سيناريو الفقدان الكامل للدخل.

و يعي رقم 1470الذي ينص عىل أن المؤسسات الصحية ينبغي أن الرعاية الصحيةب�ي و المرسوم الت�ش 	  سنت ب�ي

تضمن الرعاية الصحية العاجلة والطارئة والسلمة الشخصية لجميع النساء وأفراد الأرسة الآخرين 

من ضحايا العنف، ول سيما الغتصاب.

المصدر: قاعدة بيانات تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون.
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ساءة المعاملة،  الدانمركية 55 ملجأ جديدا للطوارئ في خمس مدن لتضمن سلمة النساء والأطفال الذين تعرضوا لإ
ساسية.39

أ
وتوفير مخصصات لحتياجاتهم ال

وعلى الرغم من أن الجهات الفاعلة في مجال الشرطة والمساعدة القانونية ركزت في معظم القتصادات على إنفاذ 

تدابير الحجر الصحي والتباعد الجتماعي، فإن الجهات الفاعلة في بعض القتصادات واصلت تقديم الدعم للمرأة 

يذاء. وبعد أن شهدت قوة شرطة سنغافورة ارتفاعا حادا في حالت العنف الأسري، أحالت الضحايا إلى  التي تتعرض للإ

الخدمات الجتماعية مثل المساعدة القانونية أو الملجئ، حتى في حالة عدم تقديم طلب صريح.40 وفي الهند، بدأت 

نترنت من خلل لجنة من المحاميات في  الهيئة الوطنية للخدمات القانونية تقديم خدمات المساعدة القانونية عبر الإ

طفال.41 
أ
سري والعتداء على ال

أ
كل مقاطعة ممن يقدمن المساعدة لضحايا العنف ال

وبالنسبة للعديد من النساء اللتي يعانين من العتداء البدني، كان الخوف من الإصابة بمرض كورونا رادعا عن طلب 

الرعاية الطبية، وهو وضع تفاقم بسبب عبء انعدام الأمن المالي ومخاطر فقدان الوظائف. ولذلك، أصبح الحصول 

على خدمات الرعاية الصحية وسبل كسب الرزق أساسيا. وفي أوزبكستان، حصلت النساء اللواتي دخلن مركز إعادة 

دوية ومنتجات النظافة الصحية.42 ومع ذلك، ومع ثقل الجهد على أنظمة 
أ
تأهيل وتكييف ضحايا العنف على الغذاء وال

الرعاية الصحية وترتيب أولويات الإصابات بكورونا، أصبح الدعم الطبي المخصص لضحايا العنف هو الأقل حجما. 

ولم يكن هناك سوى أربعة اقتصادات فقط تقدم الخدمات ذات الصلة بالرعاية الصحية أثناء الأزمة.

وأخيرا، تم أيضا تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات الستثنائية. وفي تايلند، بدأت تويتر حملة بحث جديدة 

عادة توجيه المستخدمين الذين يعانون من العنف القائم  باستخدام هاشتاج توجد مساعدة ThereIsHelp#، وذلك لإ

على نوع الجنس إلى خطوط التصال الساخنة المحلية.43 وفي المملكة المتحدة، أعلن وزير الداخلية عن حملة اتصالت 

وطنية جديدة مع هاشتاج لست وحدك YouAreNotAlone# للوصول إلى المعرضين لخطر إساءة المعاملة.44 وطبقت 

إسبانيا أيضا تدبيرا فعال، هو تطبيق AlertCops، الذي يقدم المساعدة في الوقت المناسب لضحايا العنف، ويرسل 

تنبيها إلى الشرطة بموقع الضحية على النظام العالمي لتحديد المواقع.45 وفي إيطاليا، تم تحديث تطبيق شرطة الولية 

YouPol لتلقي شكاوى العنف الأسري، ليس فقط من الناجين أنفسهم ولكن أيضا من الجيران أو أفراد الأسرة الآخرين، بما 

في ذلك المتصلون دون الكشف عن هويتهم. كما أنشأت الجبل الأسود وباكستان والفلبين منصات إلكترونية أو تطبيقات 

لمساعدة النساء الساعيات للحصول على المساعدة. وفي الأرجنتين وبلجيكا وكابو فيردي وشيلي وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا 

والمملكة المتحدة، قدمت الصيدليات تدابير لمكافحة العنف والمشورة إلى الناجين. وقامت أيضا بتفعيل بروتوكولت 

شرطة الطوارئ من خلل استخدام كلمات رمزية مثل "masque-19" و "mascherina 1522" )الإطار 1-2(.

إن الستجابات المتنوعة للعنف الأسري، كهذه الستجابات، ضرورية، لكن تدابير الوقاية، التي ل تقل أهمية، غائبة 

إلى حد كبير. ومع ذلك، ل يزال لدى الحكومات مجال لوضع تدابير وسياسات تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية لهذا 

الوباء من أعمال العنف. كما أن هناك بعض التدابير طويلة الأجل التي يمكن أن تخفف من ظهور العنف الأسري في 

أي ظرف من الظروف، مثل الخطط الوطنية التي تستهدف التعليم، ودعم مهارات العلقات الصحية، والتساؤل حول 

أدوار الجنسين والأعراف الجتماعية والثقافية، وتهيئة بيئات حماية.

وضع االأجندة

في  البحوث  أجندة  في  سيسهم  الجنسين  بين  المساواة  على  كورونا  جائحة  تأثيرات  استمرار  أن  المؤكد  من 

هذا المجال مستقبل. ومن بين المجالت الأخرى التي ينبغي أن تخضع لمزيد من الدراسة استخدام البلدان 
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التفاعلت  مخاطر  من  للحد  الأفراد  إلى  الحكومة  من  المدفوعات  تنفيذ  في  الرقمية  للتكنولوجيا  الموسع 

النساء  إلى  المباشرة  الحكومية  النقدية  التحويلت  أن  إلى  الشواهد  وتشير  موال.46 
أ
ال صرف  وسرعة  المباشرة 

النتعاش  وتوقعات  تمكينهن  من  وتعزز  المالية،  القرارات  على  سيطرتهن  من  تزيد  الدخل  منخفضات 

تحويل  منصات  استخدام  فإن  ثّم،  ومن  الطويل.47  المدى  على  الصمود  على  قدرتهن  من  وتزيد  القتصادي، 
ماليا.48 المرأة  يمّكن  أن  يمكن  غاثة من جائحة كورونا  الإ لتقديم خدمات  المحمول  الهاتف  موال عبر 

أ
ال

إن الأمر سيتطلب جمع البيانات على نحو مستدام وواسع النطاق عن هذه الموضوعات وغيرها من الموضوعات 

لقياس آثار الجائحة على التمكين القتصادي للمرأة قياسا فعال. ويمكن أن تشمل مجالت التحليل الإضافي تأثير 

الوقاية من  المرأة في مجال  القرار من جانب  الممتلكات، وصنع  النساء وحصولهن على  تنقل  جائحة كورونا على 

الأمراض ومجابهتها، وتعليم الفتيات أثناء الجائحة وبعدها. وتبذل بالفعل جهود بمساعدة منظمات مثل برنامج 

طار 2-2(. وفي البنك الدولي، نشر مختبر البتكار للمساواة  نمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة )الإ الأمم المتحدة الإ

على   - رزقهن  وموارد  والفتيات  النساء  حياة  حماية  في  تساعد  أن  يمكن  التي  الآليات  على  شواهد  الجنسين  بين 

المشروعات  كورونا. وستنظر  - في سياق جائحة  المراهقة  والمزارع، وخلل مرحلة  الشركات  الأسرة، وفي  مستوى 

التي تستجيب للجائحة أيضا في الآثار المختلفة للجائحة على الرجال والنساء. ومن أجل المساعدة في هذا الجهد، 

أصدرت مجموعة المساواة بين الجنسين بالبنك الدولي إرشادات بشأن مشروعات الستجابة الصحية أثناء الجائحة.

طار  2-1 استخدام كلمات رمزية للتهرب من العنف االأرسي االإ
غلق  سبانية للستجابة إل ارتفاع حالت العنف ضد النساء المتوقعة أثناء الإ ي جزر كاناري الإ

نشأت مبادرة )الكمامة-19( �ن

ي 
الذي أعلن عنه يوم 14 مارس/آذار 2020. وأشارت مديرة معهد كناري للمساواة كيكا فومورو إل حدوث زيادة ضخمة �ن

كائهن  ات العزل، حيث اضطرت النساء إل قضاء مزيد من الوقت مع رسش ي سبقت ف�ت
ات ال�ت ي الف�ت

حالت إساءة المعاملة �ن

أثناء الفيضانات أو العطلت، وتوصلن إل طريقة فريدة لطلب المساعدة. 

ففي أي جائحة، ل توجد خصوصية لمعظم ضحايا العنف الأرسي، ومن ثم فمن المستحيل تقريبا إجراء مكالمات هاتفية 

غلق،  ي ظلت مفتوحة أثناء الإ
رسية عىل خط المساعدة. ونظرا لأن العديد من الصيدليات كانت من الأماكن القليلة ال�ت

ي حالت العنف.
أدركت فومورو أنها ستكون أداة فعالة يسهل الوصول إليها لضمان التدخل ال�يع �ن

ي 16 مارس/آذار 2020، بدأت حكومة جزر الكاناري حملة )الكمامة-Mascarilla )19-19 ، بالتعاون مع رابطة صيدليات 
و�ن

ل أن تذهب إل أقرب صيدلية وأن تطلب  ن ي الم�ن
ي تتعرض للعنف �ن

يف. ويمكن للمرأة ال�ت لس بالماس وسانتا كروز دي تي�ن

ي تكتم. ولم يكن 
طة �ن "الكمامة-19". وعرف موظفو الصيدليات، وهم يسمعون هذا الطلب، أنه يجب أن يتصلوا بال�ش

ي المأوى أو عمال الدعم، لكنهم تمكنوا من تفعيل بروتوكول رعاية رسيع 
ن �ن المقصود من الصيادلة أن يحلوا محل العامل�ي

ل.  ن ي الم�ن
ي يتعرضن للعنف �ن

للنساء الل�ت

ت عبارة  ي شبكة مبادرة المعلومات الدولية وحدها، وانت�ش
ي غضون أسبوع واحد، وصلت المبادرة إل 200 ألف اتصال �ن

و�ن

ي جميع أنحاء إسبانيا. وعىل الفور، تلقى المعهد طلبات من إدارات أخرى 
"الكمامة-19" عىل وسائل التواصل الجتماعي �ن

. واتباعا للمثال  ي
و�ن لك�ت ي أُتيحت بعد ذلك عىل موقعها الإ

ي مدريد وفالنسيا وأندلوسيا لستخدام مواد الحملة نفسها ال�ت
�ن

ي 
ي جميع أنحاء إسبانيا فحسب، بل أيضا �ن

الذي اتبعته جزر كاناري، رسعان ما تم اعتماد مبادرة "الكمامة-19" ليس �ن

ويج. ن وبلجيكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وال�ن الأرجنت�ي

نو دي كنارياس؛ الأمم المتحدة. ؛ جوب�ي ي ؛ أفكار الشباب الأورو�ب ي سي ي �ب المصادر: �ب
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ي وهيئة االأمم المتحدة للمرأة
نما�أ طار  2-2 برنامج االأمم المتحدة االإ االإ

كيفية  . ولفهم  ن الجنس�ي ن  ب�ي التفاوتات  للجائحة من  القتصادية والجتماعية  العواقب  تعزز  العالم،  أنحاء  ي مختلف 
�ن

ي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة المؤرسش العالمي 
نما�أ معالجة الحكومات هذه التحديات، أنشأ برنامج الأمم المتحدة الإ

ي مواجهة جائحة كورونا، والذي كان قد جمع وحلل أك�ش من 2500 تدب�ي حكومي 
ن �ن ن الجنس�ي للستجابة للمساواة ب�ي

بيانات عن استجابات  بيانات المؤرسش قواعد  . وتشمل مصادر  /أيلول 2020  ي 206 بلدان وأقاليم بحلول شهر سبتم�ب
�ن

ي 
ي بالبنك الدولي للتداب�ي القطرية المتعلقة باستجابات الحماية الجتماعية والوظائف �ن

للجائحة، مثل الستعراض الآ�ن
قليمية والقطرية  ي الإ

نما�أ مواجهة الجائحة؛ ومسح عالمي لمكاتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإ
ن العام للأمم المتحدة عن العنف  ي تقاريرها للأم�ي

ي من جانب الدول الأعضاء �ن
بلغ الذا�ت بشأن العنف ضد المرأة؛ والإ

ضد المرأة؛ والبحوث المكتبية.

التحليل عىل أساس نوع الجنس 

المالية  والسياسات  العمل،  وأسواق  الجتماعية،  الحماية  للسياسات:  فئات  أربع  إل  العينة  ي 
�ن التداب�ي  تصنيف  تم 

ي 
�ن ا  تدب�ي  992 من  فرعية  مجموعة  تحديد  تم   ، تدب�ي  2500 ن  ب�ي ومن  والفتيات.  النساء  ضد  والعنف  والقتصادية، 

المخاطر  معالجة  إل  تسعى  التداب�ي  هذه  أن  حيث  من  ن  الجنس�ي ن  ب�ي الفوارق  تراعي  أنها  عىل  وإقليما  164 اقتصادا 
العنف ضد  تداب�ي تعالج  . وهي تشمل  الجائحة بشكل مبارسش النساء والفتيات من  تواجهها  ي 

ال�ت المحددة  والتحديات 
ن من حيث التخلف عن السداد؛ وتداب�ي الحماية الجتماعية وسوق  ن الجنس�ي المرأة، وتصنف عىل أنها تراعي المساواة ب�ي
الرعاية غ�ي المدفوعة الأجر؛ وتداب�ي مالية واقتصادية تدعم  ي تستهدف الأمن القتصادي للمرأة أو تعالج 

العمل ال�ت
ي تهيمن عليها النساء.

قطاعات القتصاد ال�ت

ن ن الجنس�ي ي تراعي الفوارق ب�ي
نتائج متعلقة بالتداب�ي ال�ت

ي مجالت 
/أيلول 2020. وسيجري تحديثها كل ثلثة أشهر، وستتوسع �ن ي شهر سبتم�ب

تم ن�ش بيانات المؤرسش لأول مرة �ن
: ي عام 2021. وتشمل نتائج البيانات ما يىلي

السياسات الجديدة �ن

ي 135 اقتصادا( العنف ضد 
ن )704 تداب�ي �ن ن الجنس�ي ي تراعي المساواة ب�ي

يعالج أك�ش من 70٪ من جميع التداب�ي ال�ت  	
واستجابات  والملجئ،  الأخرى،  بلغ  الإ وآليات  المساعدة  تدعيم خطوط  من خلل  ذلك  ي 

�ن بما  والفتيات،  النساء 
طة والستجابات القضائية.  ال�ش

ة إل حد كب�ي ضد المرأة، حيث  ن عىل النقيض من ذلك، كانت تداب�ي الحماية الجتماعية وسوق العمل العالمية متح�ي  	
ي 85 اقتصادا( و8٪ تقدم مساندة 

ا �ن ل تستهدف سوى 10٪ من هذه التداب�ي الأمن القتصادي للمرأة )177 تدب�ي
ي 60 اقتصادا(. 

ا �ن للرعاية بدون أجر )111 تدب�ي

ي تعطي الأولوية للنساء 
ن أهم تداب�ي الأمن القتصادي التحويلت النقدية أو المساعدات الغذائية أو المزايا ال�ت من ب�ي  	

ي القطاع غ�ي الرسمي.
كمتلقيات رئيسيات، فضل عن مساندة رائدات الأعمال والعاملت �ن

ن بدأت اقتصادات أخرى  ي ح�ي
ي مخصصات إجازات الأرسة، �ن

لمساندة الرعاية غ�ي المدفوعة الأجر، توسع 36 اقتصادا �ن  	
ي تعوض الوالدين عن إغلق المدارس ورعاية الأطفال. ولم يُبِق سوى 12 اقتصادا 

برامج "النقد مقابل الرعاية" ال�ت
ن الذين لديهم أطفال. ن الأساسي�ي غلق لمساندة العامل�ي خدمات رعاية الأطفال مفتوحة أثناء الإ

ي تضم نسبة 
كات والقطاعات ال�ت بالمثل، لم يُتخذ سوى عدد قليل من الإجراءات لتخفيف صدمات الجائحة عىل ال�ش  	

ن كل  ي القتصاد سوى تدب�ي واحد من ب�ي
ي تهيمن عليها النساء �ن

عالية من النساء؛ ول يوجه الموارد إل القطاعات ال�ت
10 تداب�ي مالية واقتصادية.

أيدي  ي 
�ن تكون  عندما  والمساءلة  للدعوة  مهمة  أداة  التتبع هي  أداة  فإن  والتحديات،  الفجوات  إل  شارة  الإ ومن خلل 

ي يمكن أن يستلهمها واضعو السياسات. 
يجابية ال�ت . ويقدم أيضا طائفة من الأمثلة الإ ن ن الجنس�ي ن عن المساواة ب�ي المدافع�ي

ي الستجابة 
ي قدما �ن

ي تهدف إل الم�ن
قليمية والوطنية ال�ت ي حوارات السياسات العالمية والإ

ويجري استخدام هذه الأداة �ن
. ن ن الجنس�ي ي عىل نحو منصف ب�ي

للأزمات والتعا�ن

طار من إعداد سيلك ستاب، وإيسونا دوجاروفا، وكونستانزا تابوش.   المصدر: هذا الإ
انظر /https://data.undp.org/gendertracker لملحظات عن الأداة والمنهجية.
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وسيتطلب التصدي للمؤثرات الجنسانية المترتبة على الجائحة جهودا منسقة من طائفة متنوعة من الأطراف الفاعلة، 

بما في ذلك الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني. ويدرك تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الفروق 

الدقيقة لمدى تفشي الجائحة، والتقديم الأمثل للخدمات من مصادر مختلفة في سياقات القتصادات المختلفة. ومع 

استمرار العالم في الشعور بتأثيرات الجائحة، سيتوفر المزيد من البيانات عن آثاره على المساواة بين الجنسين وأفضل 

الممارسات لمواجهة أي عواقب سلبية. 

بالنسبة للنساء في كل مكان، تتطلب الآثار الثانوية للجائحة على سبل كسب أرزاقهن وأمنهن القتصادي وسلمتهن 

اهتماما فوريا ومستمرا. ويمكن أن تعمل التدابير المستهدفة التي تأخذ في العتبار الصعوبات الفريدة التي تواجهها 

النساء خلل هذا الوقت، وتعزز أيضا البيئة القانونية التي تدعم تكافؤ الفرص القتصادية أمامهن، على سد الفجوة 

في التفاوتات القائمة والمتفاقمة. وسيضمن ذلك أن تكون المرأة، ونتيجة لذلك مجتمعها المحلي واقتصادها، مستعدة 

لمواجهة التحديات غير المتوقعة وقادرة على الصمود في مواجهة هذه التحديات.
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� سلســلة مــن 
 تقريــر المــرأة وأنشــطة ا��عمــال والقانــون 2021 هــو التقريــر الســابع ��

� تؤثــر عــ� الفــرص 
�� واللوائــح الــ� � تقيــس القوانــ��

�الدراســات الســنوية الــ�
ات تتمحــور  وع ثمانيــة مــؤ�� � 190 اقتصــادا. ويقــدم المــ��

ــة للمــرأة �� ا�قتصادي
وعملهــن،  حياتهــن   �

��  � يمضــ�� وهــن  القانــون  مــع  النســاء  تفاعــ¥ت  حــول 
ــادة ا��عمــال،  ــة، وري ــزواج، والوالدي ــكان العمــل، وا��جــور، وال وهــي التنقــل، وم

وا��صول، والمعاش التقاعدي.

يــن ا��ول 2020،  ات ح�� 1 أكتوبر/ت�� ويقــدم تقريــر هذا العام تحديثا لكافة المؤ��
� والشــمول  � الجنســ�� � المســاواة القانونيــة بــ�� ويقيــم الشــواهد عــ� الروابــط بــ��
� تتخذهــا المــرأة 

�ا�قتصــادي للمــرأة. ومــن خــ¥ل فحــص القــرارات ا�قتصاديــة الــ�
� عامــا  صــ¥ح عــ� مــدار الخمســ�� ة ا�½ طــوال حياتهــا العمليــة، وكذلــك وتــ¾�
ــا  ــهاما مهم ــون 2021 إس ــال والقان ــطة ا��عم ــرأة وأنش ــر الم ــدم تقري ــة، يق الماضي
ــرأة.  ــادي للم � ا�قتص ــ�� ــاع التمك ــأن أوض ــية بش ــات السياس ــوث والمناقش � البح

��
 � وإذ تــم إعــداده خــ¥ل جائحــة عالميــة تهــدد التقــدم نحــو تحقيــق المســاواة بــ��
، فــإن هــذا العــدد يتضمــن أيضــا نتائــج مهمــة عــن ا�ســتجابات الحكوميــة  � الجنســ��
وس كورونــا ويقــود الجهــود البحثيــة المتعلقــة برعايــة  ا��طفــال  لجائحــة فــ¾�

ووصول المرأة إÎ العدالة.

��مجموعة البنك الدو
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