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وضع الحقوق القانونية للمرأة

ي مجال التنمية. لقد أدى تباطؤ 
حراز تقدم دائم �ف ف المرأة تُقوي اإلقتصاد وهي أمر حاسم إلإ إن سياسات تمك�ي

لهذا  ة  كب�ي أنتكاسة  إيل  كورونا  لجائحة  الُمستمرة  واإلآثار  وال�اع  المناخ  لتغ�ي  ايدة  ز الم�ت والمخاطر  العالمي  النمو 

، ماهاما، نيفو 2021؛  ي
ات غ�ي متناسبة عىل حياة النساء وُسبل عيشهن. )أكرو�ز ة مع تأث�ي ي السنوات اإلأخ�ي

التقدم �ز

دي باز، جاديس ومولر 2021، منظمة العمل الدولية 2022، توريس وآخرون 2021(. 

ف عىل الحقوق اإلقتصادية  إن التحليل الذي يقدمه تقرير المرأة وأنشطة اإلأعمال والقانون حول تأث�ي القوان�ي

نهاء الفقر الُمدقع وتعزيز الرخاء  ورية إلإ ف �ف ف الجنس�ي للمرأة عىل مدار 53 عاماً يُظهر كيف أن زيادة المساواة ب�ي

ي يلتحقن بقوة العمل ويظللن 
ك. ترتبط الُمعاملة المتساوية للمرأة بموجب القانون بارتفاع أعداد النساء الال�ت المش�ت

فيها ويصعدن إيل مناصب إدارية، فهي تولد أجوراً أعىل للنساء وتُسّهل امتالك النساء المزيد من اإلأعمال التجارية.1 

أ  ي تُحفز النساء عىل دخول سوق العمل - كموظفات ورائدات أعمال – سُيحقق تكا�ز
إن اإلإصالح من خالل الطرق ال�ت

ي مواجهة الصدمات )حليم، أوسوليفان وساهي 2022، أوبفال 2022(. قام 
الفرص ويجعل اإلقتصاد أك�ش قوة �ز

اليوم، حيث قدم  القانونية منذ عام 1970 وح�ت  ات  التغي�ي بتتبع هذه  والقانون  اإلأعمال  المرأة وأنشطة  تقرير 

ي 190 اقتصاداً. 
ز �ز ز الجنس�ي معاي�ي موضوعية لقياس التقدم العالمي نحو المساواة ب�ي

للمرأة.  القانونية  للحقوق  الحايلي  الوضع  تفاصيل  يقدم  اإلأعمال والقانون 2023،  المرأة وأنشطة  تقرير  إن 

اً منظماً حول الحياة العملية للمرأة  ي سلسلتها، مجموعة من البيانات ومؤ�ش
ي تعد التاسعة �ز

تُقدم هذه الدراسة، ال�ت

ي 
ي تسلط الضوء عىل فرص اإلإصالح وال�ت

)الشكل ES.1 (، باإلإضافة إيل النتائج الُمستخلصة من البيانات التاريخية ال�ت

ي استخدام 
يمكن أن تُلهم الجهود المبذولة لتحقيق المساواة. يُمكن للحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المد�ز

وريادة  العاملة  القوى  ي 
�ز مشاركتها  وتعزيز  للمرأة  اإلقتصادي  ز  التمك�ي أمام  العوائق  وإزالة  لتحديد  طار  اإلإ هذا 

ي تقرير 
قراض والمساعدة الفنية البيانات الواردة �ز ي تقدم اإلإ

اإلأعمال. تستخدم عمليات مجموعة البنك الدويلي ال�ت
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اإلأخرى  المؤسسات  وعات، وتستخدمها  الم�ش لتصميم  التحليلية  اإلأُسس  لتوف�ي  والقانون  اإلأعمال  المرأة وأنشطة 

– كالمجلس اإلأطليسي )Atlantic Council( وEqual Measures 2030 ومعهد جورج تاون للسالم واإلأمن ومؤسسة 

اث )Heritage Foundation( ومؤسسة تحدي اإلألفية )Millennium Challenge Corporation( وهيئة اإلأمم  ال�ت

المتحدة للمرأة – لتحفز تغي�ي السياسات.

ي سن 
إل تزال المرأة تتمتع بثالثة أرباع الحقوق القانونية المقررة للرجل، فهناك ما يقرب من 2.4 مليار امرأة �ف

ي يتمتع بها الرجل. بلغ المتوسط العالمي لمؤ�ش المرأة وأنشطة 
العمل إل يتمتعن بنفس الحقوق القانونية ال�ت

ي عام 2021. حصل 
ي عام 2022، أعىل بنصف نقطة فقط مما كان عليه �ز

 اإلأعمال والقانون 77.1 من أصل 100 نقطة �ز

ولوكسمبورغ  وإلتفيا  وأيرلندا  وأيسلندا  واليونان  وألمانيا  وفرنسا  والدنمارك  وكندا  )بلجيكا  اليوم  اقتصادا ح�ت   14

ي بأن المرأة تتمتع بمكانة قانونية 
، اإلأمر الذي يع�ز تغال وإسبانيا والسويد( عىل 100 درجة عىل المؤ�ش وهولندا وال�ب

ي سن 
ي تم قياسها )الجدولES.1(. حصل ما يقرب من 90 مليون إمرأة �ز

ي جميع المجاإلت ال�ت
متساوية مع الرجل �ز

ي سن العمل عىل 
. وعىل الرغم مما سبق، هناك 2.4 مليار امرأة �ز ي

العمل عىل المساواة القانونية خالل العقد الما�ز

ق آسيا  ي �ش
أك�ش من نصفهن �ز الرجال. يعيش  بها  يتمتع  ي 

ال�ت القانونية  الحقوق  يتمتعن بنفس  العالم إل  مستوى 

والمحيط الهادئ )710 مليون( وجنوب آسيا )610 مليون(، تليها أفريقيا جنوب الصحراء )330 مليون(، اإلقتصادات 

ي )210 مليون(  ي منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية )260 مليون( وأمريكا الالتينية والبحر الكاري�ب
مرتفعة الدخل �ز

يزيد  ي 
ال�ت اإلقتصادات  تميل  مليون(.   140( الوسطى  وآسيا  وأوروبا  مليون(   150( أفريقيا  اإلأوسط وشمال  ق  وال�ش

ي 
ها عن المتوسط العالمي البالغ 77.1 نقطة إيل أن تكون من اإلقتصادات مرتفعة الدخل �ز متوسط درجات مؤ�ش

 )ES.2(. الشكل ، ي منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية وأوروبا وآسيا الوسطى وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاري�ب

ق اإلأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا أقل متوسط من الدرجات.  سجلت منطقة ال�ش

ين سنة الماضية. منذ عام 2021،  ة اإلأك�ش بطئاً خالل الع�ش شهد التقدم نحو مساواة حقوق المرأة الوت�ي

ي جميع المجاإلت 
ف �ف ف الجنس�ي أدخلت ثمانية ع�ش اقتصاداً ما مجموعه أربعة وثالثون إصالحاً نحو المساواة ب�ي

ي تم قياسها عىل مؤ�ش المرأة وأنشطة اإلأعمال والقانون )الشكل: ES.3(. تمثل إفريقيا جنوب الصحراء أك�ش من 
ال�ت

ز وجمهورية الكونغو وساحل  اً قانونياً إيجابياً وهي بن�ي يع 18 تغي�ي نصف اإلإصالحات، مع قيام سبع اقتصادات بت�ش

عت ساحل  العاج والغابون ومالوي والسنغال وأوغندا وبرز اقتصادان من بينهم وهما ساحل العاج والغابون. �ش

ي الحصول عىل اإلئتمان عىل أساس الجنس وتحمي المرأة من العنف اإلأ�ي وتزيل 
ز �ز العاج إصالحات تحظر التمي�ي

ز  ي وذلك عندما ساوت ب�ي
ي بدأت بها العام الما�ز

ة اإلإصالح ال�ت القيود المفروضة عىل عملها. وواصلت الغابون مس�ي

ي تقيس الفروق القانونية 
ي تقرير المرأة وأنشطة اإلأعمال القانون، ال�ت

ات الثمانية الواردة �ف الشكل رقم )ES.1(  |   المؤ�ش
ي مراحل مختلفة من حياتهم العملية

ف الرجال والنساء �ف ب�ي

المصدر: تقرير المرأة وأنشطة اإلأعمال والقانون.
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ي إفريقيا جنوب الصحراء
ق اإلأوسط وشمال إفريقيا و�ف ي ال�ش

 الشكل رقم )ES.2( |    أك�ب الفجوات هي �ف

توزيع متوسط درجات تقرير المرأة وأنشطة اإلأعمال والقانون 2023 حسب المنطقة 

المصدر: قاعدة بيانات تقرير المرأة وأنشطة اإلأعمال والقانون. 
ي حصل عليها اإلقتصاد داخل المنطقة الواقع فيها. تش�ي كل دائرة زرقاء إيل متوسط الدرجات 

ملحوظة: يمثل كل خط عمودي الدرجة ال�ت
للمنطقة. موضح أيضاً الحد اإلأد�ز والحد اإلأقىص من الدرجات داخل كل منطقة.
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 ) ES.1 ( ي عام 2023الجدول
ف أدائها �ف قامت ثمانية ع�ش اقتصاداً بتحس�ي

قتصاد قتصادالدرجةاإلإ قتصادالدرجةاإلإ قتصادالدرجةاإلإ قتصادالدرجةاإلإ الدرجةاإلإ

63.8بوتسوانا76.3بوروندي83.8شارع لوسيا91.3مالطا ✓100.0بلجيكا

ز100.0كندا ي91.3تايوان ، الص�ي ي83.1ساو تومي وبرينسي�ب
يبا�ت 63.8مايلي *76.3ك�ي

62.5دومينيكا76.3سيشيل82.5بوركينا فاسو91.3الوإليات المتحدة100.0الدنمارك

ي75.6بيالروسيا82.5فيجي90.6بلغاريا100.0فرنسا
61.3هاي�ت

يا ، اإلحتياطي 75.6كازاخستان ✓82.5موزمبيق90.6منغوليا ✓100.0ألمانيا  * ز ميكرون�ي

. سانتس. الفيدرايلي

61.3

ون75.6المغرب82.5سنغافورة90.6رومانيا100.0اليونان 60.0الكام�ي

60.0بابوا غينيا الجديدة75.0بوتان *82.5تركيا89.4اإلكوادور100.0أيسلندا

مارات العربية المتحدة89.4موريشيوس100.0أيرلندا 58.8لبنان75.0غانا82.5اإلإ

58.8ميانمار75.0هندوراس81.9توجو88.8بوليفيا100.0إلتفيا

58.8باكستان ✓75.0ساموا81.3جزر البهاما88.8السلفادور100.0لوكسمبورغ

58.8تونغا75.0ترينداد وتوباغو81.3كمبوديا88.8المكسيك100.0هولندا ✓

تغال يا88.8أوروغواي100.0ال�ب 58.1جمهورية الكونغو ✓74.4الهند81.3ليب�ي

انيا88.1جورجيا100.0إسبانيا ز 57.5الجزائر74.4جامايكا ✓81.3ت�ز

 جمهورية إلو 100.0السويد

الديمقراطية الشعبية

56.9النيجر73.8غواتيماإل *81.3أوغندا ✓88.1

56.9جزر سليمان73.8غينيا81.3زامبيا88.1جنوب أفريقيا97.5إستونيا

56.3باإلو73.8جزر المالديف80.6غرينادا88.1سوي�ا97.5فنلندا

55.6فانواتو73.8سورينام80.6إ�ائيل88.1فيتنام *97.5إيطاليا

53.1بروناي دار السالم73.1اإلتحاد الرويسي80.6كينيا87.5أرمينيا97.5نيوزيلندا

ستوائية72.5السنغال ✓80.6نيبال87.5مولدوفا97.5المملكة المتحدة 51.9غينيا اإلإ

اليا ا ليون80.0بربادوس86.9غيانا96.9أس�ت 50.6جمهورية م� العربية.72.5س�ي

ي *80.0تشيىلي86.9زيمبابوي96.9النمسا
50.0ليبيا71.3جيبو�ت

دي96.9هنغاريا يا71.3المملكة العربية السعودية ✘80.0مالوي  ✓86.3كابو ف�ي ز 50.0مال�ي

ويج 49.4بنغالديش71.3سانت كيتس ونيفيس80.0سان مارينو86.3جمهورية الدومينيكان96.9ال�ز

48.1العراق ✓70.6إندونيسيا ✓79.4أنغوإل86.3ناميبيا96.9سلوفينيا

ز86.3نيكاراغوا95.0كوت ديفوار ✓ 48.1موريتانيا70.6أوزبكستان79.4اإلأرجنت�ي

ي95.0الجابون ✓
ز86.3تيمور ليش�ت يا79.4بل�ي 46.9اإلأردن69.4إري�ت

و 46.9الصومال69.4غامبيا79.4بنما85.0البوسنة والهرسك95.0ب�ي

ص ازيل94.4ق�ب ي 69.4مدغشقر *78.8أذربيجان85.0ال�ب
46.3إيسواتي�ز

جمهورية الكونغو 85.0جمهورية كوريا.94.4باراغواي

الديمقراطية

42.5غينيا بيساو68.1البحرين ✓78.8

40.0الجمهورية العربية السورية68.1سانت فنسنت وجزر غرينادين78.8اليابان85.0الجبل اإلأسود93.8كرواتيا

ي85.0مقدونيا الشمالية93.8التشيك
38.8سلطنة عمان67.5جنوب السودان78.8فيلبي�ز

35.0الكويت66.3أنتيغوا وبربودا78.8طاجيكستان85.0جمهورية سلوفاكيا93.8ليتوانيا

ز ✓85.0أوكرانيا93.8بولندا 31.9أفغانستان ✘66.3تشاد78.1الص�ي

ويال، 93.8RBرصبيا ز يا *78.1ليسوتو85.0ف�ز سالمية.66.3نيج�ي 31.3جمهورية إيران اإلإ

29.4دولة قطر65.6جزر مارشال78.1تايالند84.4كولومبيا91.9كوستاريكا ✓

دارية  منطقة هونغ كونغ اإلإ
ز الخاصة، الص�ي

ز ✓91.9 يالنكا76.9جمهورية افريقيا الوسطى83.8بن�ي 29.4السودان65.6س�ي

26.9جمهورية اليمن.65.0جزر القمر76.9أثيوبيا83.8بورتوريكو91.9كوسوفو

ستان83.8رواندا91.3ألبانيا ز غ�ي 26.3الضفة الغربية وقطاع غزة64.4تونس76.9جمهورية ق�ي

المصدر: قاعدة بيانات المرأة وأنشطة اإلأعمال والقانون.
اً قانونياً واحداً عىل  . اإلقتصادات ذات العالمة الحمرا )✘( أدخلت تغي�ي ي مجال واحد أو أك�ش

ي النتيجة بسبب اإلإصالحات �ز
اء  )✓( شهدت تحسًنا �ز ملحوظة: اإلقتصادات ذات العالمة الخ�ز

ي وألمانيا وغواتيماإل وفيتنام( 
ي تم إجراؤها نتيجة لمعلومات جديدة )جيبو�ت

ي درجاتها بسبب المراجعات ال�ت
اً �ز ي تحمل عالمة النجمة )*( تغي�ي

اإلأقل أدى إيل خفض النتيجة. شهدت اإلقتصادات ال�ت
يا(. أواتساق البيانات المسجلة )بوتان ومدغشقر ومايلي ونيج�ي
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ي اإلأجر عن 
قانونياً ينص عىل المساواة �ز ي إجراءات طلب الحصول عىل جواز السفر وسنت نصاً 

الرجال والنساء �ز

العمل المتساوي القيمة وإزالة جميع القيود المفروضة عىل عمل النساء. نتيجة لذلك وإلأول مرة منذ 53 عاًما، حصل 

اقتصادان من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء عىل 90 درجة عىل مؤ�ش المرأة وأنشطة اإلأعمال والقانون، وقد تجاوز 

ي 
ال�ت اإلأخرى  الدول  الهادئ.  ق آسيا والمحيط  نتيجة منطقة �ش أفريقيا جنوب الصحراء  الدرجات لمنطقة  متوسط 

ومالطا  وجامايكا  والعراق  وإندونيسيا  وكازاخستان  وكوستاريكا  ز  والص�ي البحرين  هي  العام  هذا  إصالحات  أجرت 

ومنغوليا وهولندا وباكستان. 

المفروضة  القيود  وإزالة  واإلآباء  للوالدية  اإلأجر  مدفوعة  جازة  اإلإ زيادة  عىل  اإلإصالحات  معظم  ركزت 

ات للوالدية واإلأجور لديها أك�ب مساحة  ي اإلأجور. عىل الرغم من أن المؤ�ش
عىل عمل المرأة، وفرض المساواة �ف

ي عام 2022 حيث 
أنها سجلت أيضاً معظم اإلإصالحات �ز ، إإل  التوايلي ، بمتوسط درجات 56.4 و70 عىل  ز للتحس�ي

ز تم قياسها بواسطة مؤ�ش الوالدية، وعىل وجه التحديد، أصدرت  ي خمس مناطق قوان�ي
أصلحت سبعة اقتصادات �ز

ز ومالطا وهولندا إجازة أبوة مدفوعة اإلأجر، وأدخلت كوستاريكا ومالوي ومنغوليا إجازة والدية مدفوعة،  كل من الص�ي

ي أربع مناطق بسن 
وعدلت السنغال قانونها لحظر فصل النساء الحوامل. باإلإضافة إيل ذلك، قامت ست اقتصادات �ز

إصالحات تم تضمينها تحت مؤ�ش اإلأجور، حيث أزالت كوستاريكا وساحل العاج والغابون وكازاخستان  والسنغال 

العمل  اإلأجر عن  ي 
المساواة �ز تنص عىل  الغابون ومنغوليا أحكاماً  المرأة. كما أدخلت  المفروضة عىل عمل  القيود 

المتساوي القيمة.

اتجاهات البيانات خالل خمسة عقود من اإلإصالح

صالح. تمتد هذه القاعدة  تسلط البيانات التاريخية لتقرير المرأة وأنشطة اإلأعمال والقانون الضوء عىل فوائد اإلإ

ي للعوائق 
من البيانات التاريخية من عام 1970 إيل اليوم، وهي أداة مهمة لفهم اإلأبعاد الجغرافية والتسلسل الزم�ز

بمقاييس مختلفة  المرأة مرتبطة  المفروضة عىل  القانونية  القيود  إزالة  أن  ثبت  المرأة. وقد  ي واجهتها 
ال�ت القانونية 

للفرص اإلقتصادية للمرأة والتنمية اإلجتماعية واإلقتصادية. إن القدرة عىل الت�ف بشكل مستقل والعمل دون قيود 

ي القوى العاملة بشكل عام 
قانونية تسمح للنساء بالوصول إيل وظائف أفضل ويمكن أن تؤدي إيل مشاركة أك�ب �ز

ز يساعد  ز 2019(. باإلإضافة إيل ذلك فإن التحرر من التمي�ي ز وإسالم 2015( و)جنيسن، هاتن ونيلسون – نون�ي )أم�ي

ز 2019(. كما تتعاظم اإلأدلة  النساء عىل أن يُصبحن رائدات أعمال وأن يحصلن عىل تمويل )إسالم، موزي وأم�ي

ز وإسالم )2022( إرتباطاً إيجابياً  ز المرأة. عىل سبيل المثال، وجد أم�ي عىل أن سياسات اإلإجازة اإلأ�ية مرتبطة بتمك�ي

ز  كة. تُظهر اإلأدلة عىل أن المساواة ب�ي ناث عىل مستوى ال�ش ز العدد المقرر إلأيام إجازة اإلأمومة وتوظيف اإلإ بارزاً ب�ي

الحديثة  الدراسات  وتُظهر   . الكىلي اإلقتصاد  لتنمية  أيضاً  وإنما  اقتصادياً  المرأة  ز  لتمك�ي فقط  ليس  مهمة  ز  الجنس�ي

ثراًء  اللحاق باإلقتصادات اإلأك�ش  ة عىل  الفق�ي المرأة يمكن أن تساعد اإلقتصادات  القانونية أمام  العوائق  إزالة   أن 

ايدة من اإلأدلة الضوء عىل الحاجة إيل مواصلة العمل عىل تكافؤ الفرص  ز فر 2022(. تُسلط هذه المجموعة الم�ت )س�ي

ز النساء والرجال. القانونية ب�ي

ي تظهر سبب تقرير البلدان إزالة العوائق القانونية أمام المرأة. عىل سبيل 
ايد أيًضا اإلأدلة المقارنة ال�ت ف ت�ت

ي حقوق المرأة هو تطور النظام السيايسي للبلد. إن المدى الذي يمكن أن تشارك فيه 
المثال، الدافع الشائع للتوسع �ز

ي 
ي اإلقتصاد الديمقراطي مهم، كما هو الحال مع المجتمع المد�ز

ي مؤسسات صنع القرار �ز
المجموعات المختلفة �ز

ية هي أيضا عوامل  النشط الذي يتحدى النظام المجتمعي أو يقوم بحشد الجهود. التعليم وزيادة الموارد الب�ش

تيلت وآخرون )2022( يُظهرون بأن التنمية اإلقتصادية مؤ�ش مهم لحقوق المرأة.  ز مهمة لتعزيز حقوق المرأة. ت�ي تمك�ي

ي جمهورية الكونغو 
ز �ز ز الجنس�ي ي تهدف إيل المساواة ب�ي

تكشف دراسات الحالة لالإصالحات القانونية التاريخية ال�ت

بأن  المتحدة  العربية  مارات  إفريقيا وتوغو واإلإ ي وجنوب  تومي وبرينسي�ب والهند وكينيا وساو  وإثيوبيا  الديمقراطية 
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ز ونشاط الجماعات النسائية والتحالفات  ز الدولي�ي نمائي�ي كاء اإلإ امات القانونية الدولية والمساعدة التقنية من ال�ش ز اإلل�ت

اتيجية إلأصحاب المصلحة المتعددين واستخدام البحوث والبيانات كلها عوامل حاسمة تُشجع وتدعم سن  اإلس�ت

ي تقود اإلإصالحات وتوجيه 
اإلإصالحات الناجحة. بإمكان الجهود المبذولة تسليط المزيد من الضوء عىل العوامل ال�ت

. تلك الجهود هي خطوة أويل حاسمة نحو  ز ز الجنس�ي السياسة المستقبلية وت�يع التحرك نحو المساواة القانونية ب�ي

ي جميع أنحاء العالم.
ز اإلقتصادي للمرأة �ز تحديد التحديات والفرص الرئيسية لت�يع التمك�ي

ف بشكل �يع منذ 1970. لتوف�ي المزيد من  توضح خمس مالحظات رئيسية كيف وأين وكيفية تغي�ي القوان�ي

يعات جديدة. من خالل تتبع  ز الحالية أو تقديم ت�ش الحقوق القانونية للمرأة، قامت اإلقتصادات بإصالح القوان�ي

ي بعض اإلقتصادات. 
ات، يسلط تقرير المرأة وأنشطة اإلأعمال والقانون الضوء عىل تأث�ي تلك المواكبة �ز هذه التغي�ي

ي جميع أنحاء العالم، بغض النظر عن مستوى الدخل أو الثقافة أو 
تؤكد النتائج عىل أن جهود اإلإصالح تحدث �ز

المنطقة. 

والقانون   اإلأعمال  وأنشطة  المرأة  لمؤ�ش  العالمي  المعدل  الماضية، تحسن متوسط  الخمسة  العقود  ي 
�ف  .1

، وذلك نتيجة إلأك�ش من 2000 إصالح لتوسيع الحقوق القانونية للمرأة. أدخلت اإلقتصادات  ف بحوايلي الثلث�ي

إيل  أدى  مما   ،35 عددها  البالغ  القياس  مجاإلت  جميع  ي 
�ز عاًما   53 مدار  عىل  عجاب  باإلإ اً  مث�ي إصالحاً   2151

 زيادة متوسط درجات المرأة وأنشطة اإلأعمال والقانون العالمي من 45.8 إيل 77.1 نقطة. تم إدخال أك�ش من 

ي 2002 و2008. ومع ذلك ومنذ ذلك 
ز عامي 2000 و2009 وبلغت ذروتها 73 إصالحاً سنوياً �ز 600 إصالح ب�ي

ي 
�ز بالجمود  المعروفة  المجاإلت  إلإصالح  إجهاداً  ي 

تعا�ز اإلقتصادات  أن  ويبدو  اإلإصالح،  ة  وت�ي تباطأت  ز  الح�ي

اث  ز الم�ي ي التنقل واإلأصول. عىل سبيل المثال، فإن إصالح قوان�ي ي يتم قياسها تحت مؤ�ش
القانون مثل تلك ال�ت

تسجيل  تم  وتدريجية.  بطيئة  الصدد  هذا  ي 
�ز يعية  الت�ش اإلإجراءات  تكون  وقد  الراسخة  اإلأعراف  يتحدى   قد 

ي عام 2022 وهو أد�ز مستوى تاريخي منذ عام 2001. سيتطلب اإلأمر 1549 إصالحاً آخر 
34 إصالحاً فقط �ز

ي كل مكان.
ز �ز ز الجنس�ي للوصول إيل المساواة القانونية ب�ي

ي عام 2022، وذلك بحسب ما تم قياسه 
ف �ف ف الجنس�ي ي ب�ي

حققت أربعة ع�ش اقتصاد فقط التكافؤ القانو�ف  .2

من قبل تقرير المرأة وأنشطة اإلأعمال والقانون، وكان هذا التقدم متفاوتاً ع�ب المناطق وعىل مدار الزمن. 

اب  باإلق�ت للمرأة  سمح  مما  العالم،  مستوى  عىل   1970 عام  منذ  اإلأقل  عىل  واحداً  إصالحاً  اقتصاد  كل  نفذ 

ز  ز الجنس�ي . عىل الرغم من هذا التقدم، إل تزال الفوارق ب�ي ز ز الجنس�ي خطوة واحدة من المساواة القانونية ب�ي

 ، ز للتحس�ي أمامها مجال  اقتصاداً  الدخل: حيث إليزال هناك 176  المناطق وجميع مستويات  ي جميع 
قائمة �ز

ي أن لو امرأة 
ة لالإصالح ستحتاج إيل 50 عاًما أخرى عىل اإلأقل لتصل إيل 100 2. هذا يع�ز ة اإلأخ�ي وحسب الوت�ي

تتقاعد قبل أن تتمكن من اإلستمتاع بحقوق جندرية متساوية  اليوم، فإنها سوف  شابة دخلت مجال العمل 

ز المتعلقة بحقوق  ي بعض المجاإلت، كإصالح القوان�ي
خالل حياتها العملية. ومع ذلك ونظراً للتقدم البطيء �ز

ي جميع المجاإلت. تكافؤ 
ز �ز ز الجنس�ي اث، قد يستغرق اإلأمر سنوات أك�ش بكث�ي لسد الفجوات القائمة ب�ي الم�ي

ي منظمة التعاون والتنمية 
ي اإلقتصادات ذات الدخل المرتفع �ز

الفرص اإلقتصادية للنساء اليوم هو اإلأعىل �ز

اإلقتصادية، حيث يبلغ متوسط الدرجة عىل مؤ�ش المرأة وأنشطة اإلأعمال والقانون 95.3 نقطة، وأد�ز مستوى 

ق اإلأوسط وشمال أفريقيا، حيث يبلغ متوسط الدرجات 53.2 نقطة. هناك أيًضا اختالفات إقليمية  ي منطقة ال�ش
�ز

ي أك�ش اإلإصالحات الجوهرية  ي توقيت جهود اإلإصالح. شهدت اقتصادات أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاري�ب
�ز

ي العقد اإلأول من 
ي اإلإصالحات �ز

ة �ز ز شهدت منطقة أفريقيا جنوب الصحراء طفرة كب�ي ي ح�ي
ي التسعينيات، �ز

�ز

ي 
نسان والشعوب بشأن حقوق المرأة �ز ين بإعتماد بروتوكول الميثاق اإلأفريقي لحقوق اإلإ القرن الحادي والع�ش

ق اإلأوسط وشمال أفريقيا ح�ت عام 2010  ي منطقة ال�ش
 أفريقيا )بروتوكول مابوتو(. لم تنطلق جهود اإلإصالح �ز
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ز نفذت المنطقة إصالحاٍت أك�ش )100 إصالحاً( مقارنة بالعقود اإلأربعة السابقة  )الشكل ES.4( ومنذ ذلك الح�ي

ز فئات الدخل.  ي جهود اإلإصالح أقل وضوحاً ب�ي
مجتمعة )81 إصالحاً من 1970 إيل 2009(. كانت اإلختالفات �ز

أيضاً، وكانت معظم اإلإصالحات متعلقة بمكان العمل  ي تم قياسها متفاوتاً 
ي المجاإلت ال�ت

كان التقدم �ف  .3

ز  ز ب�ي التمي�ي العنف اإلأ�ي وحظر  اإلإصالحات لمواجهة  المجاإلت، صدرت معظم  ز جميع  من ب�ي والوالدية. 

ز عىل  ك�ي ال�ت مع  مراحل،  اإلإصالح عىل  . ظهرت جهود  الجنيسي التحرش  بشأن  يع  والت�ش التوظيف  ي 
�ز ز  الجنس�ي

بالقدرة عىل  المتعلقة  ز  الجنس�ي ز  العوائق ب�ي السبعينات إيل حد كب�ي  ي 
أزالت اإلقتصادات �ز مجاإلت محددة. 

فصل  مع  تتعامل  يعات  ت�ش تقديم  وتم  العيش،  مكان  اختيار  وجة  ز الم�ت للمرأة  سمح  الذي  اإلأمر  التنقل، 

ز  ي بعض الحاإلت، كان إلغاء القيود المفروضة عىل تنقل المرأة ناتجاً عن إصالح القوان�ي
العامالت الحوامل. �ز

يعات  اً تحديث الت�ش ي حاإلت أخرى، تم أخ�ي
ي كانت سارية خالل الحقبة اإلستعمارية. �ز

المدنية القديمة ال�ت

إإل  المتفرقة،  نجازات  اإلإ من  عقداً  الثمانينيات  كانت   . ي
الما�ز القرن  إيل  تأريخها  يعود  ي 

ال�ت القديمة  الوطنية 

متساوياً  أجراً  دولة   19 فرضت  حيث  للمرأة  ي 
القانو�ز ز  التمك�ي ي 

�ز بارزة  لزيادة  الطريق  مهدت  التسعينيات  أن 

اإلأجر  مدفوعة  أمومة  كإجازة  اإلأقل  عىل  أسبوعاً   14 للنساء  دول   10 وضمنت  القيمة،  المتساوي  العمل   عىل 

ين عقداً ذهبياً  يعات خاصة بالعنف اإلأ�ي. كان العقد اإلأول من القرن الحادي والع�ش وأدخل 38 اقتصاداً ت�ش

ي اإلإصالحات الخاصة 
للحقوق القانونية للمرأة حيث أصلحت اإلقتصادات جميع المجاإلت، مع ارتفاع ملحوظ �ز

بمؤ�ش مكان العمل. 

ف كانت متفاوتة ع�ب اإلأزمنة والمناطق. ف الجنس�ي ف المساواة ب�ي  الشكل رقم )ES.4( |    التقدم نحو قوان�ي
ي تم تنفيذها، حسب العقد والمنطقة. 

عدد إصالحات حقوق المرأة ال�ت

المصدر: قاعدة بيانات المرأة وأنشطة اإلأعمال والقانون.
ت  تغ�ي إذا  اإلإصالح  احتساب  يتم   . ز الجنس�ي ز  ب�ي القانونية  العوائق  ازالت  ي 

ال�ت المنطقة  اإلإصالحات حسب  عدد  الشكل  يوضح  ملحوظة: 
ز من “إل” إيل “نعم” بسبب اعتماد قانون جديد أو تعديل قانون قائم. تعكس المجموعة  ي أي من مجاإلت القياس الخمسة والثالث�ي

جابة �ز اإلإ
ي ثالث سنوات فقط: 2020 و2021 و2022. تم تصنيف جميع المناطق اعتباراً من 2022. 

ي تم سنها �ز
ة من اإلأعمدة اإلإصالحات ال�ت اإلأخ�ي
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لتحاق بالركب خاصة منذ  ف باإلإ ف الجنس�ي ك�ب تاريخياً ب�ي ي لديها الفجوات القانونية اإلأ
بدءت اإلقتصادات ال�ت  .4

عام 2000. من خالل تحليل معدل النمو السنوي لمؤ�ش المرأة وانشطة اإلأعمال والقانون، يبدو أنه تم إحراز 

ز فيها أد�ز تاريخياً. اإلقتصادان اللذان شهدا  ز الجنس�ي ي كان مستوى المساواة ب�ي
ي اإلقتصادات ال�ت

تقدم أ�ع �ز

ي 
مارات العربية المتحدة. بينما كان اإلإصالح �ز ي واإلإ أ�ع معدل نمو سنوي عىل المؤ�ش هما ساو تومي وبرينسي�ب

ة اإلإصالح  ي وت�ي
ات الوسيطة من التباطؤ �ز ي عملية تدريجية منذ عام 1970، مع بعض الف�ت ساو تومي وبرينسي�ب

مارات العربية المتحدة، فإن اإلإصالحات لم  تها مرة أخرى. أما فيما يتعلق باإلإ ة  تسارعت وت�ي إإل أنه وبعد ف�ت

ي تعد اإلأك�ش إصالحاً، بمعدإلت نمو سنوية عىل المؤ�ش 
ة. ومن اإلقتصادات اإلأخرى ال�ت ي السنوات اإلأخ�ي

تبدأ إإل �ز

تجعلها من ضمن أفضل خمسة بالمائة، هي البحرين وبوتسوانا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإندونيسيا 

والمملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا وتوغو. 

ي يغطيها تقرير المرأة وأنشطة اإلأعمال والقانون، إإل 
ي جميع المجاإلت ال�ت

إن تأث�ي اللحاق بالركب حدث �ف  .5

ي 
ز ال�ت ي القوان�ي

ز أقوى �ز ز الجنس�ي ة التقدم كانت متفاوتة. كان تأث�ي اللحاق فيما يتعلق بسد الفجوات ب�ي أن وت�ي

ي تؤثر عىل عمل المرأة  بعد وإلدة 
تؤثر عىل قرارات المرأة بالدخول إيل القوى العاملة والبقاء فيها، تليها تلك ال�ت

ي تتعلق 
ز ال�ت ي القوان�ي

ي الحصول عىل أجر متساو. مع ذلك، كان تأث�ي اللحاق أضعف ما يكون �ز
الطفل والحق �ز

اث. بالوكالة وحرية التنقل وحقوق الملكية والم�ي

 الشكل رقم )ES.5( |    تم إصالح المزيد من المجاإلت غ�ي المتكافئة تاريخياً بشكل أ�ع بمرور الوقت
)2022-1970( والقانون  اإلأعمال  وأنشطة  المرأة  تطور مؤ�ش 

المصدر: قاعدة بيانات المرأة وأنشطة اإلأعمال والقانون.
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الشكل رقم )ES.6( |   توسيع نطاق مؤ�ش المرأة وأنشطة اإلأعمال والقانون

المصدر: فريق تقرير المرأة وأنشطة اإلأعمال والقانون.

بحث حول رعاية الطفل، 
التنفيذ، العنف ضد المرأة، 

ومجا�ت أخرى

تقرير المرأة 
وأنشطة ا��عمال 

والقانون

تقرير المرأة 
وأنشطة ا��عمال 

والقانون
تقرير المرأة 

وأنشطة ا��عمال 
والقانون

ن�� بيانات جديدة حول رعاية 
عاقة، والتنفيذ،  الطفل، وا��

والس�مة

 � ات جديدة �� دمج مؤ��
مؤ�� وتقرير المرأة 

وأنشطة ا��عمال والقانون

202320242025

ف يفيد المجتمع بأ�ه - وليس النساء فقط. عىل الرغم من  ف الجنس�ي إن التغلب عىل العوائق القانونية ب�ي

ي حقوق المرأة موجودة اليوم 
ي جميع أنحاء العالم، إإل أنه إل تزال هناك فجوات مروعة �ز

جهود اإلإصالح الجارية �ز

ي اإلأجور. وإل يزال ثالثة وتسعون اقتصاداً إل 
ي جميع المناطق، إل سيما فيما يتعلق بسياسات اإلإجازات والمساواة �ز

�ز

ي كافحت النساء 
يفرضون أجراً متساوياً عىل العمل المتساوي القيمة، بل أن بعض اإلقتصادات تسلب الحقوق ال�ت

ي 
ي المطالبة بالمساواة �ز

ي جميع أنحاء العالم عامل تغي�ي مهم �ز
من أجلها طويالً وبقوة. ومع ذلك، تبقى النساء �ز

ي ظل الظروف الصعبة، يجب عىل صانعي السياسات تعزيز هذه الجهود، إلأن التغلب 
الحقوق والفرص. ح�ت �ز

ز يفيد اإلقتصاد ككل، وليس النساء فقط. تُقدم بيانات المرأة وأنشطة اإلأعمال  ز الجنس�ي عىل العوائق القانونية ب�ي

زالة  ز وإلهام صانعي السياسات إلإ ز الجنس�ي ي سد الفجوات القانونية ب�ي
والقانون فرصة فريدة لتقييم أداء البلدان �ز

ي تم تحقيقها عىل مدى العقود الخمسة الماضية، 
نجازات العظيمة ال�ت ية الحالية. عىل الرغم من اإلإ ز ز التمي�ي القوان�ي

ي ينبغي بذلها عىل مستوى العالم 
إإل أن هناك حاجة إيل بيانات أك�ش وأفضل وهناك حاجة إيل المزيد من الجهود ال�ت

ي ع� تحتاج 
لضمان مصاحبة تلك النوايا الحسنة بنتائج ملموسة - أي تكافؤ الفرص أمام المرأة بموجب القانون. �ز

نتاجية لتوليد نمو كاٍف، فإن تهميش نصف السكان  ي كل مكان إيل تعبئة كل أوقية من القدرة اإلإ
فيه اإلقتصادات �ز

لالقتصاد  يمكن  المساواة وإل  إيل  للوصول  أك�ش  أو  أخرى  اإلنتظار 50 سنة  النساء  تستطيع  يشكل هدراً شنيعاً. إل 

العالمي ذلك أيضاً.

ماذا بعد

ي 
ي توسيع أجندته البحثية الجوهرية. إدراكاً للتحديات الهائلة ال�ت

يستمر تقرير المرأة وأنشطة اإلأعمال والقانون �ف

ي تهدف إيل توسيع 
تواجه المرأة، يستكشف تقرير المرأة وأنشطة اإلأعمال والقانون العديد من مجاإلت البحث ال�ت

ي تم جمعها وتحليلها عىل مدى السنوات العديدة 
ات )الشكل ES.6(. بناًء عىل اإلأدلة والبيانات اإلأولية ال�ت نطاق المؤ�ش

يعات  الت�ش تقيس  ات جديدة  بيانات حول مؤ�ش  2024 والقانون  اإلأعمال  وأنشطة  المرأة  تقرير  الماضية، سين�ش 

ي يتم بها تنفيذ القانون. يقوم الفريق أيضاً بتوسيع البيانات والتحليالت حول 
الخاصة برعاية الطفل والكيفية ال�ت

ي تم فيها الوصول إيل المساواة القانونية تقريباً، 
ي مراجعة المجاإلت ال�ت

وع �ز التداب�ي المتعلقة بسالمة المرأة وال�ش

ي المائة من اإلقتصادات. سيتم 
ي تمنحها اإلآن 99 �ز

ي توقيع عقد بنفس الطريقة مثل الرجل، وال�ت
مثل حق المرأة �ز

ي 
ي تقرير المرأة وأنشطة اإلأعمال والقانون 2024 وسيتم دمجها بالكامل �ز

البيانات التجريبية هذه �ز ن�ش مجموعة 

ي نسخة 2025.
المؤ�ش وإصدارها �ز
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مالحظة

ز )2019( والذين استخدموا  ز )2019(. إسالم، ميوزي وأم�ي ز وإسالم )2015(، وهاتن، جينيسي ونيلسون – نون�ي يشمل هذا البحث أم�ي  .1
وع المرأة وأنشطة اإلأعمال والقانون، باإلإضافة إيل دراسات خاصة لكل بلد مثل زابالزا  بيانات متنوعة من اإلقتصادات المختلفة من م�ش

ز والنتائج اإلقتصادية للمرأة. ز الجنس�ي ي تربط المساواة القانونية ب�ي
وتزانونتس)1985(. يقدم روي )2019( لمحة عامة عن اإلأدلة ال�ت

، فسوف يستغرق  ي
ي العام الما�ز

ي شوهدت �ز
ة ال�ت ات، وبالوت�ي 2.  إذا تم إصالح جميع اإلقتصادات بشكل متساوي ع�ب جميع المؤ�ش

اإلأمر 50 عاماً أخرى عىل اإلأقل للوصول إيل 100.
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ي تقيس التقدم المحرز 
ي سلسلة من الدراسات السنوية ال�ت

تقرير المرأة وأنشطة األأعمال والقانون 2023 هو العدد التاسع �ف

ي تؤثر عىل الفرص األقتصادية 
ف واللوائح التنظيمية ال�ت ي 190 اقتصاداً من خالل فحص القوان�ي

ف �ف ف الجنس�ي نحو المساواة ب�ي

 : تها المهنية، وهي كالتايلي ف وهي تتقدم خالل حياتها ومس�ي ات عن تفاعل المرأة مع القوان�ي للمرأة. يعرض التقرير ثمانية مؤ�ش

التنقل، ومكان العمل، و األأجر، والزواج، والوالدية، وريادة األأعمال، واألأصول، والمعاش التقاعدي. 

ي 
تشمل الدراسة هذا العام بحث ومراجعة أدبية وتحليل لـ 53 عاماً من األإصالحات. من خالل بحث القرارات األقتصادية ال�ت

ي هذه الدراسة 
ف منذ عام 1971، تع�ف ف الجنس�ي تتخذها النساء خالل حياتهم المهنية وكذلك التقدم المحرز نحو المساواة ب�ي

بإثراء البحث ومناقشات السياسات بشأن الوضع الخاص بمستوى شمول المرأة. من خالل تقديم أمثلة قوية للتغي�ي وتسليط 

ي ما زالت موجودة ح�ت األَن، يعد تقرير المرأة وأنشطة األأعمال والقانون 2023 أداة هامة لضمان 
الضوء عىل الفروقات ال�ت

ين األأول 2022.  ف األقتصادي للجميع. البيانات الواردة سارية اعتباراً من 1 أكتوبر/ت�ش العمل عىل التمك�ي

wbl.worldbank.org
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