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  تمهيد

بالنسبة  الفقردائرة للخروج من أمل  نجعأأو الحصول على وظيفة جيدة وإدارته عمل تجاري فرصة بدء تعد 

هـذا األمـل   فيهـا  البيئة التي يمكن أن يزدهر  نوعإيجاد لكن . للرجال والنساء في جميع أنحاء العالم النامي

كمـا  . لتعلـيم والصـحة  حتى امن األمن والبنية التحتية ابتداًء  من المجاالتكبير طيف جهد في بذل يتطلب 

لكن يمكـن   ،ابسطًيكون ملغرض ويفي باالذي التنظيم أي  – يدةالجالتجارية األعمال ا تنظيم يتطلب ذلك أيًض

القرابة تجاري أو الحصول على وظيفة جيدة على مشروع إقامة فرصة ال تعتمد بحيث  –ا أيًض االوصول إليه

  .اتوقدر ةمبادرما تتمتع به من على وإنما ، الجاهأو  الغنىأو 

خلق بيئـة عمـل أكثـر    أهمية على  تركز جهودهاالتي ت عدد الحكوماتزايد األخيرة في اآلونة شاهدنا لقد 

فـي   اإلصـالحات يقتفي أثـر  ، الذي )Doing Business( ممارسة أنشطة األعمال ناتقريريسلط و. سالمة

مـدى  الضوء علـى  ، الصغيرة والمتوسطة المحلية ؤسساتللمبالنسبة المهمة التجارية تنظيم األعمال عمليات 

ونرى أدلة متزايدة . نوعة مثل مقدونيا ورواندا وكولومبيا وليبيريا والصين ومصرهذه الجهود في بلدان متقوة 

  .تأثير هذه اإلصالحات على تسجيل الشركات الرسمية والحصول على التمويل وخلق فرص العملعلى 

المشـتغالت  النسـاء  مـن اسـتفادة    – التجاريةتحسين تنظيم األعمال بالحكومات مع قيام  –تأكد نلكن كيف 

هذا السؤال فهم العديد من العوامـل   لىاإلجابة عتتطلب ؟ من ذلك لانب الرجاجبوالعامالت  ألعمال الحرةبا

. المعايير االجتماعيـة والثقافيـة  إلى الرعاية الصحية و البنية األساسية الجيدة والتعليمالوصول إلى من ابتداًء 

والمؤسسات التي تميز بين المـرأة والرجـل   ئح واللواالقوانين يتمثل في المحير  ا السؤالهذأحد جوانب لكن 

  .وإدارتها أعمال تجاريةتأسيس حوافز أو القدرة على العمل أو ال طرق تؤثر علىب

القانونية على أوجه التباين مع بيان من اللغز، الجانب على هذا المرأة واألعمال التجارية والقانون يركز تقرير 

تغطيـة سـتة   باإلضافة إلى ، بطريقة موضوعية العالم يع أنحاءا في جماقتصاًد ١٢٨أساس نوع الجنس في 

مع الضـرائب،   والحصول على وظيفة، والتعامل ،استخدام الممتلكاتومؤسسات، مجاالت هي الوصول إلى ال

بـين  باالرتبـاط  األبحاث المتعلقـة  هذه البيانات تمكن ونأمل في أن . واللجوء إلى المحاكم ،االئتمان وتعزيز

تقوم يمكن أن األمور التي على السياسة حوار في إطالع  ساعدأن ت، ولمرأةالمتعلقة باانوني والنتائج التمييز الق

سلسلة كنعده ما مول األ وهالتقرير  ان هذنظًرا ألو .توسيع نطاق الفرص المتاحة للمرأةبهدف الحكومات  بها

 .في هذا الشأن مرئياتتقديم بترحيًبا خاًصا ، نرحب المهمهذا الموضوع المتعلقة بتقارير للسنوية 

  جاناميترا ديفان

  المالية وتنمية القطاع الخاص ،نائب الرئيس

 مجموعة البنك الدولي
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  مقدمة: والقانون ةالتجاري واألعمالالمرأة 

سـبق فـي   قصب ال ١٨٠٤عام قانون نابليون أحرز 

على سبيل المثـال،  ف. ترسيخ الحقوق المدنية في فرنسا

 .المولدأساس االمتيازات على  ظرحمنح حرية الدين و

زوجـات  الخضـوع  نـص علـى   القانون نفس لكن 

، لـم يمـنح   خالل نفس الفترةإنجلترا في و. زواجهنأل

لنساء اتاركًا  ،لورثة الذكورلإال قانون حقوق الميراث ال

أربعينيات  حتىو. على الممتلكات حصولبفرص أقل لل

 الزوجـات فـي الواليـات   كانت ، القرن الثامن عشر

 ُحـرمن زواجهن وقانونًيا ألخضوًعا تخضعن  المتحدة

  .الخاصة هنممتلكاتالتحكم في من 

في األزواج والزوجات حيث يقف  ،تغيرت األمورلكن 

فـي  و. القـانون أمـام   اآلن على قدم المساواة افرنس

وفـي  . مثـل الرجـال  لنساء ترث ا ،المملكة المتحدة

مثـل   نممتلكـاته في لنساء تتحكم ا، الواليات المتحدة

  .الرجال

 كوسـتاريكا قامـت  ، ١٨٨٨في أمريكا الالتينية عام و

 ، بتوسيع نطاقنيكاراغوا وهندوراسوها السلفادور تتل

ـ   ات حقوق الملكية للمتزوج  نمن خـالل السـماح له

اكتسـبنها  ممتلكات ة أيوالتحكم في الملكية بباالحتفاظ 

يحكم الزواج في  افتراضيكنظام قبل أو أثناء الزواج، 

    ١.ة المعدلةالمدنيانين القو

خضعت النساء المتزوجات اإلمبراطورية، الصين وفي 

ات الطاع"يتلخص في  ندورهوكان  .أزواجهنسلطة ل

تطيـع  ووالديها، الشابة أن تطيع المرأة وهي  "ثالثال

فـي  و. بنائهاأتطيع األرملة و ،زوجهاالمرأة المتزوجة 

الرجـل   الصينيمنح قانون الزواج الحالي في المقابل، 

  .ا متساوية في الحياة األسريةوالمرأة حقوقً

القانوني التكافؤ على صعيد قطع أشواط كبيرة من رغم على  ال
قد تحد مـن  كبيرة  فوارقتوجد زالت ما ، النساء والرجالبين 

من خـالل   نورفاهة أسره نرفاهتهتحسين  علىالنساء قدرة 
ـ و. ةتجاريال اتمشروعالإدارة العمل أو  ر المـرأة  يحدد تقري

 الجـنس نوع على القائم األعمال التجارية والقانون التمييز و
قد تؤثر بشكل مباشـر   التيالرسمية في القوانين والمؤسسات 

العامالت والمشـتغالت باألعمـال   النساء على أو غير مباشر 
  .الحرة

على القائمة  التمييزبعض أشكال  أةعلى الرغم من نشو

يتم فيها إخضـاع  كان ي الت التقاليدنتيجة الجنس نوع 

أشكال أخـرى  تم إدخال إال إنه  لرجال،لا عمًدالنساء 

ومن الممكن أن يسـاعد توثيـق    .المرأةبقصد حماية 

معاملة مختلفـة  على قوانين نص فيها التالتي المواضع 

فهـم  على تحسين  –ا كان السبب أًي – النساءللرجال و

لمرأة ل فرصالالبيئات القانونية والتنظيمية تشكل كيف 

  .المستنيرة مزيد من مناقشات السياسةالوتسهم في 

  ماذا يغطي هذا التقرير ولماذا

ـ كاء ـالنستنظر  ـ رجال ـال ـ ى ـإل  رص العمـل ـف

من  ة لإلفالتـمهموسيلة رة كـومباشرة األعمال الح

ـ وتحـدد   ٢.الفقربراثن   ات البيانـات مثـل  ـمجموع

Enterprise Surveysو ٣ Doing Business٤ 

مباشـرو  و المؤسسـات جميع التي تواجهها التحديات 

التجاريـة   مأعمـاله نطـاق  توسيع الحرة في األعمال 

صـاحبات المشـروعات   لكـن  . عملالوخلق فرص 

األعمـال  بدء ا إضافية في قيوًدقد يواجهن والعامالت 

 ،٢٠٠٩في عام ف .األيدي العاملة إدارةتولي والتجارية 

ـ لفجوة بين الجنسـين  لمؤشر العالمي الأورد  ه تـم  أن

مجـال  ٪ من الفجوة بين الجنسين في ٩٦القضاء على 

لكـن  . التعلـيم مجـال   ٪ من الفجوة في٩٣الصحة و

ما زالت  االقتصاديةلمشاركة في االفجوة بين الجنسين 

  ٥.٪٤١تبلغ 

على  واألعمال التجارية والقانونالمرأة ويركز تقرير 

 وهو، المعاملة القانونيةفي  بين الجنسين أوجه التمييز

 التـي تحـدد  العديدة عوامل لامجموعات واحد من بين 

ويحدد التقرير، الذي يغطي . مسار حياة المرأة العاملة

بين  ألوجه التمييزمؤشرات ، ستة عالمًيا اقتصاًدا ١٢٨

 :كالتالي الرسميةالمؤسسات والجنسين في القوانين 

يدرس هـذا المؤشـر    :الوصول إلى المؤسسات ◄ 

الهيئـات  لتفاعل مع على ارأة لمل قدرة القانونيةال

  .الرجالك ةقينفس الطربالعامة والقطاع الخاص 
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لمؤسسات التفاعل مع في اعدم االستقاللية إن 

قد يحد أو إجراء المعامالت الرسمية ة يالحكوم

على الموارد والخـدمات،  المرأة حصول  من

االشتغال باألعمال الحرة أو على تها قدر قيديو

 .الحصول على وظيفة

قدرة المرأة هذا المؤشر يحلل  :الممتلكاتاستخدام ◄ 

على بناًء ها استخداموالملكية على الحصول على 

  .تها والتحكم فيها وورثهاوإدارها تملكأهليتها ل

الممتلكـات  علـى  صول حالقدرة على التتسم 

همية خاصـة فـي   باألتها والتحكم فيها وإدار

ن النساء أكثـر  ويك النامية، حيث االقتصادات

ضة للعمل فـي المشـروعات األسـرية    عر

وصـول إلـى   حريـة ال ويتوقف دخلهن على 

  .الممتلكات

القيـود  هذا المؤشـر  يقيم  :فةيوظالحصول على  ◄

 حظر العمل ليالًمثل المفروضة على عمل المرأة 

ويغطـي هـذا    .معينـة  في صناعاتالعمل أو 

 األمومـة بإعانات المتعلقة ا القوانين المؤشر أيًض

  .سن التقاعدوتبطة بالعمل المرواألبوة 

فـي قـانون   أوجه التمييـز  بعض تؤدي ربما 

وربما الفرص المتاحة للنساء، إلى زيادة العمل 

أن تحقـق  ومن المتوقع  .البعض اآلخريقيدها 

 اتقسـيمً بوجه عـام  ن الوالدي اتسياسات إجاز

األمر تربية األطفال، لمسؤوليات ا أكثر إنصافً

لالرتقـاء   المرأة نفـس الفـرص  الذي يمنح 

سـاعات  لكن القيود المفروضة على . الوظيفي

المرأة إلى حماية الرامية أو الصناعات  العمل

الحصول على  حد من قدرتها علىالب هيتتن قد

، على غرار ذلـك و .ريدهاتفرص العمل التي 

اختالف سن التقاعد حسب من الممكن أن يؤثر 

نوع الجنس علـى آفـاق التطـور الـوظيفي     

ومدخرات المعاش استحقاقات والعمر وحصيلة 

  .التقاعد

هـذا المؤشـر   يـدرس   :التعامل مع الضـرائب ◄ 

، مع األخـذ  ضريبة الدخلة بلشخصيالتزامات اال

الضـريبية  االعتمادات والتخفيضات في االعتبار 

  .المتاحة للمرأة مقارنة بالرجل

 بين الجنسين في المعاملةأوجه التمييز تؤثر قد 

ربما يوجد و. للعمل ةالمرأقرار الضريبية على 

للمشاركة في سـوق   لمرأة حوافز أقوىلدى ا

توزيع ال تدعم ائبالضر انينقوكانت العمل إذا 

  .لدخلالمتساوي ل

الـدنيا  عتبات الالمؤشر يحدد هذا  :االئتمان تعزيز◄ 

مكاتـب  مكاتب االئتمان الخاصة وفي للقروض 

مكاتـب  ، ويتعقـب  العامـة  يـة االئتمانتسجيل ال

 التي تقوم بجمع المعلومات منلتسجيل ااالئتمان و

  .صغرمؤسسات التمويل األ

ض المزيد مـن  وقرللالحد األدنى عتبات تعني 

التـي  الصـغيرة،  لألعمال التجاريـة   التغطية

ألنهن عادة مـا  وذلك ، كثير منهاتمتلك النساء 

مكن أن ومن الم .على قروض صغيرةيحصلن 

األعمـال التجاريـة   هذه القروض هذه تساعد 

مكاتب  تإذا كاني االئتمانتعزيز التاريخ ى عل

مكاتـب التسـجيل تحـدد عتبـات     االئتمان و

ـ منخفضة  . اإلدراجها في البيانات الخاصة به

صـغر  تمويل األمستخدمي ال ألن معظمنظًرا و

السـتفادة  لأكثر عرضة فإنهن هم من النساء، 

التـي   مكاتب التسـجيل ومن مكاتب االئتمان 

. األصغر وتوزعهـا بيانات عن التمويل  تجمع

أن يتيح امتالك هـذا السـجل للمـرأة     يمكنو

  .لتدرج إلى الحصول على قروض أكبرا

يأخذ هـذا المؤشـر بعـين     :اكمالمحاللجوء إلى ◄ 

الوصول إلى العدالة مـن  ويسر سهولة االعتبار 

  .الصغيرةالمطالبات  خالل دراسة محاكم

محـاكم المطالبـات    تسـهل من الممكـن أن  

المشـروعات التجاريـة    ألصـحاب الصغيرة 

، وهـذا  الوصول إلى النظام القانوني الصغيرة
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المملوكة األعمال التجارية  أن يساعدمن شأنه 

وذلك حجًما،  تكون أصغرعادة ما التي  للنساء

  .أقل تكلفة وأسرعتسوية المنازعات بجعل 

الوصـول إلـى    –تمثل المؤشرات الـثالث األولـى   

 حصول على وظيفةالواستخدام الممتلكات ومؤسسات ال

 مباشرة بين الجنسينأبعاد تشتمل على القوانين التي  –

المرأة منظور مثل هذه القوانين من مطالعة وتقوم على 

التعامـل مـع    –الرابع المؤشر يستعرض و. الواحدة

المباشرة وغير المباشرة الجنس نوع آثار  –الضرائب 

أربـع  منظـور  مـن   السياسة الضريبيةالمترتبة على 

  .موحدة عليهم التزامات ضريبية مختلفةت عائال

واللجوء إلى االئتمان تعزيز  –ن يستعرض آخر مؤشرا

سهولة الوصـول إلـى مكاتـب االئتمـان      – المحاكم

التـي تكـون   اآلثار غير المباشرة  والمحاكم للنظر في

علـى   صغر وتسوية المنازعاتمؤسسات التمويل األل

ـ الالتي من المرجح أن يعتمدن  النساء الخـدمات   ىعل

األسئلة المسـتخدمة  وتم اختيار  ٦.غير التقليديةالمالية 

علـى أسـاس   من هذه المؤشرات  في بناء كل مؤشر

تباين التنظيم عبر واالقتصادية  ةهمياألتوافر البيانات و

  .االقتصادات

لمـرأة واألعمـال التجاريـة    اوتكمل مؤشرات تقرير 
بـين  ات لمؤشرلمجموعات الحالية المن  اعدًد والقانون

  :تشمل ، والتيالجنسين

ينشره ي ذ، اللفجوة بين الجنسينل مؤشر العالميال◄ 

أوجه الذي يتناول و، العالميالمنتدى االقتصادي 

 العالميعلى المستوى عدم المساواة بين الجنسين 

باستخدام معايير تستند إلى االقتصاد والسياسـة  

بشكل رئيسي المؤشر يستخدم و. والصحة والتعليم

األيدي  مشاركةمثل نسبة الكمية النتائج يرات متغ

 .اإلناث إلى الذكورالعاملة 

الجنس، الذي نوع المؤسسات االجتماعية ومؤشر ◄ 

ا لمساواة بين الجنسين استناًدل امركًبمقياًسا  يوفر

نـوع الجـنس والمؤسسـات    قاعدة بيانات إلى 

االقتصـادي  منظمة التعـاون  الخاصة بوالتنمية 

تتعلـق  ا مؤشـرً  ١٢ المؤشرمن يتضو. والتنمية

 إلى خمس فئـات  مصنفةالمؤسسات االجتماعية ب

التمييز بين األسرة، والسالمة البدنية، وقانون  هي

وهذه . وحقوق الملكية، الحريات المدنيةو األبناء،

ما يحدث لتقييمات الخبراء تقوم على المؤشرات 

خـارج اإلطـار القـانوني     في الواقع العملـي 

ومتغيرات  على السياسة العامة وتركز. األساسي

متغيـرات   المدخالت مثل تنظيم الميراث، وعلى

  .القروضمثل الحصول على  النتائج

لعـام  الجنس المتعلقة بنوع األمم المتحدة معلومات ◄ 

ــارة عــن ، ٢٠٠٧ قاعــدة بيانــات وهــي عب

المؤشرات وتركز  ،االجتماعينوع الإلحصاءات 

كان واألسر الس على مجاالت السياسة العامة مثل

والصحة والتعليم والعمالة والمشـاركة  المعيشية 

 يقوم استخدام بعض هذه المؤشرات،وب. السياسية

مؤشـر  بإعـداد  برنامج األمم المتحدة اإلنمـائي  

تمكـين  ومقيـاس  التنمية المرتبط بنوع الجـنس  

 جزء من مؤشـر التنميـة  لذان يمثالن ، والالمرأة

 لـى إ وتستند جميع هـذه المؤشـرات  . البشرية

  .الكميةالنتائج متغيرات 

أول  والقـانون  ةالتجاريواألعمال المرأة تقرير يعتبر و

الفجوة بين الجنسـين فـي متغيـرات     محاولة لقياس

  .موضوعيةالاستخدام البيانات الكمية وبسياسة ال

  التقريرالذي ال يشمله هذا ما 

للمـرأة فـي األعمـال    بالنسبة تكافؤ الفرص يتوقف 

على التفاعـل بـين مختلـف     العمل التجارية وأماكن

على سـبيل  . االقتصادية واالجتماعية والثقافيةالعوامل 

الشيء مهن معينة المتساوية في الحقوق تعني المثال، 

التعليم أو  لحصول علىافرص يتح للمرأة ما لم  القليل

فـي  حقـوق  مساواة الال تؤدي  قدو. امهاراته تطوير

سوق العمـل إذا   إلى دخول مزيد من النساء فيلعمل ا

لألطفال الرئيسيين كن مقدمي الرعاية يأن ينتظر كان 

وربمـا  . احصول على رعاية األطفال محدوًدكان الو

 ،البنيـة التحتيـة  مثل أقل مباشرة عوامل تؤثر أيًضا 

قـدرة  علـى   ،لشـوارع نارة الجيدة لالنقل اآلمن واإلك
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العمـل  في العمل في بعض المواقع أو تها ورغبالمرأة 

  .ليالً

هذا التقرير العديد من القضايا التي تؤثر علـى   ويحدد

واحد ميدان ركز على يلكنه  ،لمرأةلالفرص االقتصادية 

التـي   ةرسميالالبيئة القانونية والتنظيمية  جوانبوهو 

ـ التجارية العمال القيام باأل تمكن المرأة من  اخاصة به

ـ  امجهوًد التقرير يمثلو. وظيفةأو العثور على   اجزئًي

مجـاالت  وإطـار  ة في اختيـار  يدلى مستويات عدع

ال على سـبيل المثـال،   . واسعة النطاقموضوعات ال

مؤشر الحصول على وظيفة قوانين المساواة في يشمل 

أن وجود مثـل  حتى ولو العمل المتساوي لقاء األجر 

مدى العوائد و المرأة قوة إنفاقؤثر على يهذه القوانين 

 .ربـاب العمـل  ألالتوظيـف  قـرارات  وكذلك الحياة 

 وبالمثل، فإن مؤشر الوصول إلى المؤسسات ال يشمل

  .العمل اإليجابي وحقوق التصويتتغطي القوانين التي 

القـوانين  أهميـة  التقرير على من تركيز رغم على الو

العديد من النساء إال إن  التي تحكم االقتصاد الرسمي،

 أعمـاالً  ستهلتعمل أو تزاول الالنامية  االقتصاداتفي 

تركيـز  ويحفـز  . في االقتصاد غير الرسـمي  تجارية

القواعـد  تحديـد  صعوبة  التقرير على القطاع الرسمي

في كثيـر مـن    القتصاد غير الرسميلغير المكتوبة 

 الرسـمي قتصاد اال، وفرضية أن االنتقال إلى األحيان

على األيوفر المزيد من الفرص للمرأة في الصناعات 

ليـات  اآلاالجتماعيـة و الحمايـة  مزيد مـن  الو، اأجًر

ومـن  . الحرمان من حقوقهنفي حال لجوء لرسمية ال

، باسـتثناء  جميـع المؤشـرات  تشمل الناحية العملية، 

 ،الحصول على وظيفة والتعامل مع الضرائب يمؤشر

التي تؤثر على المرأة في كل من القطـاعين   القوانين

  .الرسمي وغير الرسمي

القـائم علـى    –القانون العرفي من الممكن أن يوجد و

–مجموعـة معينـة   لالعادات أو الممارسات المقبولة 

. القانون المـدني القانون العام أو أنظمة بالتوازي مع 

من الممكـن  ا، حيث توجد مثل هذه النظم القانونية مًعو

حقوق المرأة في الـزواج أو   العرفيأن يحدد القانون 

ا حقوقًالمرأة منح باإلضافة إلى الميراث، الملكية وفي 

تحصـل  عن تلك التـي  مختلفة في كثير من األحيان 

وال . المـدني القـانون  أو العام بموجب القانون عليها 

القانون المرأة واألعمال التجارية والقانون يشمل تقرير 

ـ  على الرغم من أن القانون العرفـي و. العرفي ؤثر ي

مباشـرة األعمـال   ا على قدرة المرأة على ا كبيًرتأثيًر

صعوبات إال إن الفي سوق العمل، اركة المش أوالحرة 

  .قواعدهفي تحديد تنشأ 

التقريـر  حـدد  المكتوبـة،   القوانينعلى  هفي تركيزو

في الموجودة بين القوانين الكبيرة في الغالب  الفجوات

ـ لمرأة لتوفر يال ، إذ الكتب والممارسات الفعلية ا دائًم

 يـز يالتمتحديد لكن . االمساواة التي ينبغي أن تكون له

مكـان  لفهـم أفضـل    على صعيدخطوة يعد القانوني 

مـن الناحيـة    للمرأة ةاالقتصاديالحقوق يد يتقوكيفية 

هذا التقرير، الدول التي شملها بين كافة ومن . العملية

جمهوريـة إيـران   هـي   ،ثالث دول لم تنضم سوى

إلى  ٧،األمريكيةالمتحدة الواليات اإلسالمية والسودان و

للقضاء على جميع أشكال التمييز  ةاتفاقية األمم المتحد

وهكـذا يبـدو أن   ). CEDAW سيداو(  ضد المرأة

التي هي طـرف  الدول  الغالبية العظمى من النساء في

علـى   صولأن تتوفر لهن سبل الحينبغي في االتفاقية 

يحصـلن  لكن كما يبين التقرير، لم . الرسميةالمساواة 

التـي   غالبية الدولتمنح  عالوة على ذلك،. ذلكعلى 

بموجب دسـاتيرها   متساوية اشملتها هذه الدراسة حقوقً

المتعلقة حكام األجعل العديد من األمر الذي يالوطنية، 

هـذا  باختالف نوع الجنس المسلط عليها الضوء فـي  

ز التقريـر علـى   يركويتسق ت .ةالتقرير غير دستوري

فكرة أن تحسين البيئة التنظيميـة   القانون الرسمي مع

على االنضمام  اتشجيعهعلى صعيد خطوة يعد للمرأة 

وخلـق  التجارية األعمال مع تحفيز ، ةملاالعالقوى إلى 

االقتصـاد  جعل األعمال التجاريـة و فرص العمل، و

  .أكثر قدرة على المنافسةالكلي 

النتائج المتعلقـة  حلل متغيرات يالتقرير أو وال يختبر 

ا مـا إذ ببسـاطة  عدم المساواة بين الجنسين، بل يحدد ب

األمـر  ، أم الكان القانون يساوي بين المرأة والرجل 

عـدم  لنتـائج   ا محـتمالً الذي يمكن أن يكون مصدًر

تقييم الفوائد المحتملة ويتطلب . ينالجنساإلنصاف بين 
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التمييز القانوني علـى  يساعد ومتى وكيف  –للمساواة 

إجراء  –لمرأة المتعلقة باأساس الجنس أو يضر النتائج 

لكـن مـن   . خارج نطاق هذا التقريـر  تحليل إضافي

هذه البيانات الجديدة هـذا التحليـل،   تفيد المأمول أن 

النهـوض بحقـوق المـرأة    حـول  المناقشات تعزز و

ـ وتزود واضـعي السياسـات    ،االقتصادية األدوات ب

. الالزمة لتحديد السبل الممكنة لتحسين هـذه الحقـوق  

ـ يكـون  ي ذمن خالل التركيز على القانون الو  اواقعًي

، يهدف التقرير إلى تزويد واضعي السياسات اوملموًس

  .نقطة انطالق للحوار والعملب

 البيانات والمنهجية

في هذا التقرير علـى مـدى   الواردة تم جمع البيانات 

متداولة البيانات هذه و ،٢٠٠٩في أكتوبر  ياانتهعامين 

  .٢٠٠٩ا من يونيو اعتباًر

المقننـة  ر مصادالمؤشرات التقرير باستخدام تم وضع 

األسرة، ومثل الدساتير وقوانين الزواج الوطني للقانون 

، وقواعـد  السـفر  اتجوازوإجراءات  ،وقوانين العمل

واألنظمـة الضـريبية،    ،الميـراث ، وقوانين المواطنة

 الضمان االجتماعي، فضالًقوانين و ،وقوانين األراضي

على المستوى من الممارسين الواردة عن االستجابات 

 جمع البيانات مباشرة من نص القـوانين تم و .القطري

نـوع  المكتبة قانون م اتخدتم اسو. اكلما كان ذلك ممكنً

للوصول إلـى  ومصادر اإلنترنت األخرى االجتماعي 

وباإلضافة إلى ذلك، تم استخدام االستجابات . لقوانينا

من استقصاءات ممارسة أنشـطة األعمـال   المستمدة 

وتعزيز الضرائب،  لتعامل معامؤشرات لوضع  ٢٠١٠

  .واللجوء إلى المحاكم ،االئتمان

. ااقتصـادً  ١٢٨بيانات عـن  الرائد جمع هذا التقرير 

جميـع  حول  بيانات أكثر تفصيالًيمكن االطالع على 

، بما في ذلك وصالت إلى المصـادر  اتقتصاداال هذه

واألعمـال  المـرأة  موقـع  على القانونية المستخدمة، 
 ).http://wbl.worldbank.org( قانونالالتجارية و

تقـديم  ، تم االقتصاداتكبيرة من العينة الوبمقارنة هذه 

. الدراسة موضوععدة افتراضات حول أوضاع المرأة 

في مدينة في أكبر يقطن على سبيل المثال، يفترض أن 

يـؤثر تـأثيًرا   وهذا االفتراض قد . للعملاقتصاد كل 

القـوانين التـي   تختلف الفدرالية حيث الدول ا في كبيًر

لى ذلـك،  باإلضافة إ. حسب الواليةتؤثر على المرأة 

قـانون األحـوال   لعديـدة  مجموعـات  تسري حيث و

مختلفـة  الواجبـات  الحقـوق و اليحدد الذي الشخصية 

الفئـة  على وضع النساء، تركز البيانات فئات مختلف ل

شـرح مفصـل   م تقـديم  وت. من النساءتقييًدا األكثر 

لمنهجية التقرير، بما في ذلك جميع األسئلة المستخدمة 

  .البيانات مذكراتفي  ،واالفتراضات

 ما هي الخطوة التالية

الطبعات المقبلة من هـذا التقريـر إلـى    سوف تسعى 

، باإلضـافة  ات إضافيةيتوسيع نطاق التغطية القتصاد

 .هاأو تحسـين  المؤشـرات الحاليـة  نطاق توسيع  إلى

مؤشر الوصـول إلـى المؤسسـات    تم تقسيم يوف وس

مدى التفاوت في هذا ل فهم أكثر تفصيالًل التوصلبهدف 

فـي   ألوجه التمييـز أفضل مقارنات ، وإجراء المجال

المنـاطق وفئـات   كافـة  في متساوية المعاملة غير ال

ـ  تراعيوسوف . الدخل ـ التقارير المقبلة أيًض ع يا توس

األجـر  يشـمل  لمؤشر الحصول على وظيفـة  نطاق 

وعـدم التمييـز فـي     ،لعمل المتساويلقاء االمتساوي 

ومن المقـرر  . جزئيالدوام اللوائح وكذلك التوظيف، 

  .مواصلة العمل بشأن خيارات معالجة القانون العرفي

، السـت مؤشـرات  الرصد التقدم المحرز فـي  ومع 

كثر فعاليـة  األ االقتصاداتسيصبح من الممكن تحديد 

. لمرأةل حقوق االقتصاديةالالمتعلقة ب في تغيير القوانين

المزيـد مـن   الطبعـات المقبلـة   سوف تحوي وهكذا 

التفاصيل عن التغييرات القانونية والعمليات المرتبطـة  

  .راتيبتلك التغي

جوانـب التقريـر،   كافة حول بالمرئيات رحب نهذا و

من خالل موقعنـا علـى شـبكة    تقديمها يمكن التي و

  .اإلنترنت

  ).٢٠٠١(ليون ودير  -١
  ).٢٠٠٠(نارايان وآخرون  -٢
  ./http://www.enterprisesurveys.orgانظر  -٣
  ./http://www.doingbusiness.orgانظر  -٤
  )٢٠٠٩(المنتدى االقتصادي العالمي  -٥
-ھوغارثأورسر و؛ )٢٠٠٠(؛ كولمان )١٩٩٦(وكارسكي ان كولم -٦

  ).٢٠٠٠(وريدينغ سكوت 
دة  -٧ ات المتح ت الوالي ى وقع اعل دق عليھ م تص ا ل ة لكنھ .االتفاقي
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التابعـة  األهداف اإلنمائية لأللفيـة  يدعو الهدف الثالث من 
لى تعزيز المساواة بـين الجنسـين وتمكـين    إألمم المتحدة ل

تحسـين  ف ،يدة لتحقيق هذا الهـدف هناك طرق عدو. المرأة
 ترسـيخ تعليم الفتيات، وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة، و

صحة األمهات، وتحسين البنية التحتيـة  المتعلقة بمبادرات ال
وسائل جميعها تعتبر ومكافحة العنف ضد المرأة  ،األساسية

. األهمية لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المـرأة  ةبالغ
علـى   امن خالل قدرته النساءتمكين لريقة أخرى وهناك ط

إدارة عملهـا التجـاري   العمل في وظيفة مدفوعة األجر أو 
ـ لذا فإن . بها الخاص أو  امالتدخول االقتصاد الرسمي كع

، وأداء نوأسـره  نإعالة أنفسـه يتيح للنساء سيدات أعمال 
  .في تحقيق النمو االقتصادي وخلق فرص العمل ندوره

العثور على عمل أو قد يكون  ،االقتصاداتن كثير ملكن في 

فـرص  تكون صعب بالنسبة للمرأة، وأمر بدء عمل تجاري 

الرجال فـي  عن عدد النساء يقل و. نجاحها مقيدة إلى حد ما

أجًرا مقابل عملها المرأة كما تتقاضى سوق العمل العالمي، 

فجوة الوبلغ متوسط ، االقتصاداتجميع في من الرجال أقل 

منطقة في أمريكا الالتينية وف ١ .٢٠٠٨عام ٪ ١٧ر األجوفي 

حوالي لرجال من االقوى العاملة مشاركة ارتفعت الكاريبي، 

وفي عاًما،  ٢٤سن في مشاركة النساء عن نقطة مئوية  ٣٠

لرجال في سوق العمل مقارنة من ا٪ ٨٢ينشط جنوب آسيا 

أقل من  اا عدًدأيًضوتمتلك النساء  ٢.٪ فقط من النساء٢٧بـ

إال فـي   ٣الملكية مشاركة المرأة فيوجد تال و، لمشروعاتا

مسـح  شـملها  التي ا اقتصاًد ١١٨في الكائنة ثلث الشركات 

وهذه المشروعات المملوكة للنساء عادة مـا   ، الدوليالبنك 

مال  ورأسيوجد بها عدًدا أقل من العاملين وتحقق مبيعات 

  ٤.أقل مستثمر

تعود ع المرأة فوائد تحسين أوضامن الممكن أن يكون للكن 

 عملوت. للمرأة منفردةلمجتمع تتجاوز الفوائد المباشرة على ا

األسـر  مستوى رفاهـة  على رفع  لمرأةلمستقلة الرباح األ

النمـو  وتحفـز   ،حد مـن الفقـر  توالمجتمعات، والمعيشية 

للمـرأة وتحسـين   المرتفـع  الدخل كما يترجم  ٥.االقتصادي

إلـى تحسـين   مواردها والتحكم فيها فرص الحصول على 

الحصول يؤدي  ،بنغالديشفي و ٦.لألطفالالصحة والتغذية 

استهالك األسـر المعيشـية   إلى زيادة على التمويل الصغير 

الحصـول علـى   كمـا أن  . المقترض امـرأة يكون عندما 

  ٧.وتغذيتهمصحة األطفال من مستوى ا أيًضيرفع القروض 

الفرص االقتصادية للمرأة اق نطتوسيع ومن الممكن أن يفيد 

على سبيل المثال، . جميع مستويات التنميةعلى االقتصادات 

تسعينيات القرن في الواليات المتحدة في النصف الثاني من 

الشركات التي لديها عدد أكبر من النساء في حققت ، الماضي

  ٨.أفضل ًيامالأداًء اإلدارة العليا 

 عالم غير متكافئإنه 

األخيرة خطـوات  اآلونة في من االقتصادات  اتخذت العديد

، أعمالهـا التجاريـة  الجوانب التنظيمية لبيئة رفع مستوى ل

وذلك بهدف تحسـين تنظـيم المشـاريع وفـرص العمـل      

أبقـى علـى   االقتصـادات  هذه لكن العديد من . لمواطنيها

على نحو  ةمختلفمعاملة عامل النساء والرجال تالتي  القوانين

كمشتغلين باألعمال الحرة ص المتاحة لهم ؤثر على الفرقد ي

شملها  -اقتصاًدا  ١٢٨بين من  ٢٠سوى  حددولم ي. وعمال

متساوية  احقوقً - واألعمال التجارية والقانونالمرأة تقرير 

 إعانـات باستثناء (رئيسية تسع مجاالت للمرأة والرجل في 

فـي  من هذه االقتصادات العشرين أي وال يوجد  ٩.)الوالدين

الشرق األوسط وشمال أفريقيـا أو أوروبـا   أو آسيا جنوب 

 –واحـد   اقتصـاد وجد سوى يوال . سيا الوسطىأالشرقية و

فـي أفريقيـا جنـوب الصـحراء      –بوتسوانا وهو اقتصاد 

) الصين(هونغ كونغ اقتصادا هما اقتصادان وجد يو. الكبرى

بينمـا  ، شرق آسيا والمحيط الهـادي في ) الصين(وتايوان 

في أمريكا الالتينية ومنطقـة البحـر   تصادات يوجد أربعة اق

جمهوريـة الـدومينيك وبيـرو    اقتصادات وهي الكاريبي، 

مرتفعة الدخل قتصادات االوتمثل . وبورتوريكو وأوروغواي

الثالثة عشر اقتصـاًدا   والتنميةاالقتصادي منظمة التعاون ل

وايرلندا  وأيسلنداوفنلندا وفرنسا  والدنمرككندا وهي  المتبقي

سبانيا والسويد والمملكـة  أوزيلندا والنرويج والبرتغال ووني

  .المتحدة والواليات المتحدة

العديـد مـن   علـى  بين الرجل والمرأة ينطوي التمييز قد و

تحـرم  على سبيل المثال، قد . مختلفة أخذ أشكاالًيالدوافع و

النسـاء  أو قـوانين األحـوال الشخصـية    قوانين األسـرة  

ـ   بشـكل  العمل المتزوجات من  ن أو مسـتقل عـن أزواجه

  .تقيدهن

يجـب علـى المـرأة     ،في جمهورية الكونغو الديمقراطيةو

علـى  توقيع الالمتزوجة الحصول على إذن من زوجها قبل 

ال  ،في الجمهوريـة اليمنيـة  و ١٠.عمل تجاري عقد أو بدء

مغادرة منزلها دون إذن زوجهـا،  لمرأة المتزوجة اتستطيع 

ـ ص على أن ينعلى الرغم من أن القانون ال   هالزوج يمكن

شـؤونها  بفي حال االعتناء منع زوجته من مغادرة المنزل 

  ١١.والديهاأداء وظيفتها أو رعاية  وأ المالية

 استعراض عام
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يمكن سـن  المشاركة في سوق العمل، بعندما يتعلق األمر و

حد من الفرص المتاحة تقد  هاقوانين بهدف حماية المرأة، لكن

اإلمـارات  دولة في و. ءالنساها جميع تختارال طرق قد بلها 

إال فـي   أن تعمل لـيالً المرأة ال تستطيع  ،العربية المتحدة

فـي نيجيريـا   من غير القانوني للنساء و ١٢.محدودةحاالت 

المرأة يحظر على و ١٣.الصناعةفي الزراعة أو  لعمل ليالًا

في االتحاد الروسي العمل تحـت األرض أو فـي المهـن    

إلى إبعاد  القوانينهذه  يتؤدوقد  ١٤.ةصحيالوغير  ةخطرال

فرص كذلك إبعاد و ات في العملالراغب التعمل عن العامال

بعض الحكومـات   حددوت. صاحبات المشروعاتالعمل عن 

يمكن أن يكون وهي حماية لمرأة، لإلزامي مبكر سن تقاعد 

فـي أعمـارهن   نظر بـال لها عواقب سلبية غير مقصـودة  

  .طولاأل ةالمتوقع

 القتصادية للمرأةالمساواة والنتائج ا

المرأة واألعمال التي قاسها تقرير مجاالت الهل المساواة في 
نتـائج أفضـل   تحقيـق  بتتعلق في الواقع  التجارية والقانون

يتمثل فـي  هدف رئيسي في تجميع هذه البيانات ثمة للمرأة؟ 

العالقـة بـين المسـاواة    التي تختبر األبحاث إجراء تمكين 

تجارية أعمال  اتحباصكتائج للنساء يز والنيالقانونية أو التم

وجود البيانات إلى على وتشير إلقاء نظرة أولى . عامالتأو 

إيجابي على نطاق واسع بين المساواة فـي القـانون   ارتباط 

في حـد  ال يعتبر هذا و. بالنسبة للمرأةاألكثر تكافًؤ نتائج الو

مزيـد  القيمة إجراء يوحي با على السببية، ولكن ذاته مؤشًر

  .األبحاثمن 

متوسط النسبة المئوية لمشاركة المـرأة   ١-١الشكل يبين و

فيها النسـاء  التي يتمتع في الملكية واإلدارة في االقتصادات 

القانون في أربعة مجاالت بموجب حقوق متساوية بوالرجال 

وفي تلك المجاالت التـي لـم يشـملها    هذا التقرير، شملها 

  .التقرير
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ييز القـانوني فـي أربعـة مجـاالت،     أوجه التموتم قياس 

تقييم ما إذا كان يمكن للرجال والنساء العمـل  باإلضافة إلى 

تملـك  الفي نفس الصناعات والتمتع بـنفس الحقـوق فـي    

جميـع هـذه   وفي  .أم ال األهلية بموجب القانونوميراث الو

المجاالت، ترتبط المساواة بموجب القانون بنسبة أعلى مـن  

  .ملكية واإلدارةمشاركة المرأة في ال

الذي  – ١٥لفجوة بين الجنسينمقارنة المؤشر العالمي لتشير و

بالبيانات  –أوجه االختالف في النتائج المتعلقة بالمرأة يقيس 

إلـى   واألعمال التجارية والقانونتقرير المرأة المستمدة من 

المبوبة أعاله المتساوية العشرين االقتصادات من  ١٠وجود 

لفجـوة  العشرين األولى للمؤشر العالمي لاالقتصادات  ضمن

التـي  االقتصادات عادة ما تحقق وبوجه عام،  .بين الجنسين

تقريـر المـرأة   حسبما يبينه مؤشر  ،غير متكافئةقوانين بها 
أقـل فـي المؤشـر     اتدرج ،قانونالاألعمال التجارية وو

لمشاركة في المؤشر الفرعي لالعالمي للفجوة بين الجنسين و

على وجه الخصـوص، ممـا   المتاحة والفرص  االقتصادية

نتائج مثـل  البين النساء والرجال في أكبر فجوة وجود يعني 

باإلضافة إلـى  ). ٢-١الشكل (المشاركة في القوى العاملة 

تقريـر  فـي  الـواردة  كبير بين البيانات يوجد ارتباط ذلك، 
االجتماعيـة  والمؤسسات  قانونالاألعمال التجارية والمرأة و

المؤشر العالمي للفجوة والتنمية واالقتصادي التعاون منظمة ل

السياسـة  متغيـرات  غطي كـل مـن   يي ذ، البين الجنسين

  .نتائجوال

  عدم المساواة بين الجنسين ظاهرة عالمية

غيـر  تشتمل على قوانين اقتصادات منطقة على كل تحتوي 

عـدم  تفاوت مـدى  باإلضافة إلى لرجال والنساء، لمساوية 

في أفريقيا جنوب ف). ١-١الجدول (لمنطقة االمساواة حسب 

باسـتثناء   -جميع االقتصـادات  تفرض الكبرى، الصحراء 

على األقـل  لرجال والنساء لغير متكافئة قوانين  -بوتسوانا 

الوصول إلى المؤسسات : المجاالت التاليةمؤشرات أحد في 

الحصول على وظيفة أو التعامل مـع   وأ الملكيةاستخدام  وأ

أقل نسبة فيها توجد التي المنطقة  يها أيًض ههذو. الضرائب

أو مكاتب الصغيرة مطالبات المحاكم تشمل التي لالقتصادات 

معلومات من مؤسسات التمويـل  الاالئتمان التي تقوم بجمع 

  .صغراأل
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الصورة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وتتشابه 

المميزة لنوع  نينجميع االقتصادات بعض القواتتضمن حيث 

الوصـول إلـى   مؤشـرات  أو أكثر مـن   الجنس في واحد

الحصول على وظيفـة أو   وأالملكية استخدام  وأالمؤسسات 

هذه المنطقة تمتلك عالوة على ذلك، . التعامل مع الضرائب

فـي  بينـة  الخدمات المالتي تقدم االقتصادات من حصة  قلأ

  .االئتمان واللجوء إلى المحاكممؤشري تعزيز 

أمـر  والنسـاء  ل ابين الرجالتمييز يعتبر  ،سياأي جنوب فو

الملكيـة،  شائع في الوصول إلى المؤسسـات، واسـتخدام   

بين الجنسين مباشر يز يال يوجد تمو. والحصول على وظيفة

الصغيرة  اتمطالبالمحاكم تشيع وفي التعامل مع الضرائب، 

 جمع معلومات منيال مكتب االئتمان العام لكن . في المنطقة

اقتصاد واحد فقط من بين في إال صغر مؤسسات التمويل األ

. المنطقة التي يغطيها هذا التقريـر الخمسة في قتصادات اال

توجـد قـوانين    ،سيا والمحيط الهـادئ أشرق منطقة في و

مؤشـر  ا في اقتصاًد ١٣من  ١٠مختلفة للرجال والنساء في 

اسـتخدام   وأالوصول إلى المؤسسات مؤشرات أو أكثر من 

  ١٦.الضرائبالحصول على وظيفة أو التعامل مع  وأملكية ال

يوجد التمييز  ،وفي أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

مـن  اقتصـاًدا   ١٦فـي  القانوني بين الرجـال والنسـاء   

مؤشرات أو أكثر من بمؤشر المشمولة العشرين قتصادات اال

الحصـول  الملكيـة أو  استخدام أو الوصول إلى المؤسسات 

االقتصـادات بـين   هـذه  من  أٌيال يميز لكن . على وظيفة

حقوق الميراث أو التعامل مـع  ما يتعلق بالرجل والمرأة في

المنطقـة أعلـى   يوجد في هذه عالوة على ذلك، . الضرائب

مكاتـب االئتمـان   التي تجمع فيهـا  نسبة من االقتصادات 

  .صغرمعلومات من مؤسسات التمويل األ

سـيا  أادات في أوروبا الشـرقية و من االقتصوال يميز أٌي 

ذات الـدخل  ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية الوسطى 

أو المرتفع بين الرجل والمرأة في الوصول إلى المؤسسات 

جمهوريـة  وتعد . أو التعامل مع الضرائبالملكية استخدام 

قوانين ضريبة الـدخل  حيث تفرض في ذلك  كوريا استثناًء

أقل على المرأة من خالل خصومات ا التزاًما ضريبًي يالفرد

وإال فـإن جميـع    ،على المرأة العاملةمحددة ال تسري إال 

هـاتين  القانوني بين الرجـل والمـرأة فـي    التمييز أشكال 

  .العمللوائح تركز على  تينالمنطق
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 في تسعة أسئلةينالجنسالمميزة بيناالقتصادات ذات القوانين ١-١الجدول

ـ    يط شرق أسيا والمح

  الهادئ

منظمــة التعــاون    شرق أوروبا وأسيا الوسطى

االقتصادي والتنميـة  

  مرتفعة الدخل

أمريكا الالتينية ومنطقـة  

  البحر الكاريبي

  أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى  جنوب أسيا  الشرق األوسط وشمال أفريقيا

ال يتمتع الرجال والنساء بالمسـاواة فـي   أين 

  األهلية بموجب القانون؟

الجزائر، جمهورية مصر العربية، جمهورية إيران اإلسـالمية، األردن،    جمايكا ،تشيلي  ال يوجد  ال يوجد  الفلبين ،ماليزيا ،ياإندونيس

المغرب، عمان، السعودية، الجمهورية العربية السـورية،  ، لبنانالكويت، 

  اإلمارات العربية المتحدة، الجمهورية اليمنية

بــنغالديش، نيبــال، 

  كاسريالنكستان، اب

 الكونغوجمهورية    بنين، بوركينا فاسو، الكاميرون،

غانا، غينيـا، كينيـا،      ، كوت ديفوار،الديمقراطية

مدغشـــقر، مـــالوي، مـــالي،    ليســـوتو،

 النيجر، نيجيريـا، روانـدا، السـنغال،     موريتانيا،

  وأوغندا ،توغو ،تنزانيا ،السودان  

المتزوجين والمتزوجات باألهلية أين ال يتمتع 

  ية بموجب القانون؟المتساو

الجزائر، جمهورية مصر العربية، جمهورية إيران اإلسـالمية، األردن،    تشيلي، جمايكا  ال يوجد  ال يوجد  إندونيسيا، ماليزيا، الفلبين

الكويت، لبنان، المغرب، عمان، السعودية، الجمهورية العربية السـورية،  

  اإلمارات العربية المتحدة، الجمهورية اليمنية

ش، نيبــال، بــنغالدي

  باكستان، سريالنكا

 الكونغوجمهورية    بنين، بوركينا فاسو، الكاميرون،

غانا، غينيـا، كينيـا،      ، كوت ديفوار،الديمقراطية

   مدغشقر، مالوي، مـالي، موريتانيـا،     ليسوتو،

 ،السـودان    النيجر، نيجيريا، روانـدا، السـنغال،  

  أوغندا ،توغو ،تنزانيا

اء بحقوق الملكيـة  أين ال يتمتع الرجال والنس

  على الممتلكات الثابتة والمنقولة؟المتساوية 

ــة   نيبال، سريالنكا  ال يوجد  تشيلي، جمايكا  ال يوجد  ال يوجد  إندونيسيا، الفلبين ــة الكونغــوالكــاميرون، جمهوري  ،الديمقراطي

  موريتانيا، توغو

أين ال يتمتع الرجال والنساء بحقوق الميراث 

  الثابتة والمنقولة؟المتساوية على الممتلكات 

ــا،   ــيا، ماليزي إندونيس

  الفلبين، سنغافورا

الجزائر، جمهورية مصر العربية، جمهورية إيران اإلسـالمية، األردن،    ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد

الكويت، لبنان، المغرب، عمان، السعودية، الجمهورية العربية السـورية،  

  اإلمارات العربية المتحدة، الجمهورية اليمنية

غالديش، الهنــد، بــن

ــتان،  ــال، باكس نيب

  سريالنكا

نيجيريـا،   غينيا، كينيا، مالوي، مالي، موريتانيـا، 

  زامبيا ،توغو ،تنزانيا ،السودان   السنغال،

أين ال يمكن للمرأة العمل نفس ساعات العمل 

  الليلية كالرجل؟

، بــابوا غينيــا الجديــدة

  الفلبين

الجزائر، جمهورية مصر العربية، جمهورية إيران اإلسـالمية، األردن،    كوستاريكا، جاميكا   يوجدال  تركيا، أوكرانيا ، سلوفينيا،الجبل األسود

الكويت، لبنان، المغرب، عمان، السعودية، الجمهورية العربية السـورية،  

  اإلمارات العربية المتحدة، الجمهورية اليمنية

، يةالديمقراط الكونغوجمهورية تشاد،    الكاميرون،  الهند، باكستان

 نيجيريـا، السـنغال،     مالي، موريتانيا،مدغشقر، 

  السودان  

أين ال يمكـن للمـرأة العمـل فـي جميـع      

  الصناعات؟

الصين، ماليزيا، منغوليا، 

، بــابوا غينيــا الجديــدة

  تايالند، فيتنام

االتحاد الروسي، صربيا، ، الجبل األسودالبوسنة والهرسك، 

  تركيا، أوكرانيا، أوزبكستان سلوفينيا،

، اإلكوادور، ابوليفيا، كولومبي  جيكابل

  جواتيماال، جامايكا، بنما

جمهورية مصر العربية، جمهورية إيران اإلسـالمية، األردن، الكويـت،   

لبنان، المغرب، عمان، السعودية، الجمهورية العربية السورية، اإلمـارات  

  العربية المتحدة، الجمهورية اليمنية

، الديمقراطية الكونغوجمهورية    بنين، الكاميرون،  الهند، باكستان

مـالي،   غينيا، كينيا، ليسوتو،أثيوبيا،  كوت ديفوار،

  السودان   النيجر، نيجيريا، السنغال،   موريتانيا،

أين ال يمكن للحوامل والمرضـعات العمـل   

وفي نفـس الصـناعات   بنفس ساعات العمل 

  كالرجال وغيرهن من النساء؟

الصــين، إندونيســيا،  

يمقراطية جمهورية الو الد

تايالند، الشعبية، منغوليا، 

  فيتنام

 ،اسـتونيا  ،بلغاريـا   ،أذربيجان، بيالروس ،أرمينيا ،ألبانيا

 الجبل األسـود،  ،مولدوفا، قيرغيزستانجمهورية  ،جورجيا

 ،أوكرانيـا  ،تركيـا    االتحاد الروسي، صربيا، سـلوفينيا،   

  أوزبكستان

جمهورية  النمسا، بلجيكا،

 ألمانيـــا،   التشـــيك،

 يطاليا، اليابان،لمجر، إا  

  هولندا  كوريا،   

، السـلفادور شيلي، كولومبيا، 

ــاال، ــدوراس،    غواتيم هن

 ،بنمـا  ،نيكاراغوا   المكسيك،

  باراغواي، وفنزويال  

 الكونغوجمهورية تشاد،    بنين، الكاميرون،أنجوال،   ال يوجد  إسرائيل، األردن

غينيـا،  غانـا،  أثيوبيا،  ، كوت ديفوار،الديمقراطية

النيجـر،    ناميبيـا،   مـالي، موريتانيـا،  غشقر، مد

  توغو نيجيريا، السنغال،

أين يتوقع أن تتقاعد المرأة بموجب القـانون  

في سن مبكرة عـن الرجـل فـي القطـاع     

  الخاص؟

الصين، ماليزيا، منغوليا، 

  فيتنام

 ،اسـتونيا  ،بلغاريـا   ،أذربيجان، بيالروس ،أرمينيا ،ألبانيا

، جمهوريـة قيرغيزسـتان  ، كاذخسـتان جمهورية  ،جورجيا

رومانيـا،  بولنـدا،   الجبل األسود، ،مولدوفاالتفيا، ليتوانيا، 

  أوزبكستان ،أوكرانيا ،تركيا  االتحاد الروسي، صربيا،   

ــتراليا،  ــا، أسـ النمسـ

 جمهوريــة التشــيك، 

ــان،  ــا، إاليونـ يطاليـ

ــلوفاكيا،   ــة س جمهوري

  سويسرا

ــل، ــين، البرازيـ  األرجنتـ

ــا،    ــيلي، كولومبيـ  وشـ

ــتاري ــلفادور،كا، وكوس  الس

 بنمـا،   جامايكا،   هندوراس،

  فنزويال  

 ،سـلطنة عمـان   ،لبنـان   يران اإلسالمية، األردن،إجمهورية  ،الجزائر

الجمهوريـة   ،الجمهورية العربيـة السـورية     المملكة العربية السعودية،

  يةاليمن

 موريتانيا،مدغشقر، ، الديمقراطية الكونغوجمهورية   باكستان، سريالنكا

  جنوب أفريقياا، نيجيري

التزام ضريبي على الـدخل  تواجه المرأة أين 

  الشخصي أعلى من الرجل؟

  كوت ديفواربوركينافاسو،   لبنان  لبنان  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  إندونيسيا
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المساواة بين الجنسين بمستوى الدخل ارتباط على الرغم من 

ونية قانتوجد أحكام إال إنه ، )٤-١الشكل (في إطار القانون 

  .الناميةوالبلدان المتقدمة اقتصادات في كل من متساوية غير 

 المساواةلتعزيز تتغير القوانين 

 ١٢٨الـ قتصادات االعدد من ، اعتمد في السنوات األخيرة

 – قـانون الالمرأة واألعمال التجارية وتقرير  يشملهاالتي  –

إلى مسـاواة وضـع المـرأة    التي هدفت القوانين الرسمية 

هـذه  بورغم أن هذا التقرير ال يقدم قائمة شـاملة  . والرجل

أنواع التغييـرات  تعكس األمثلة التالية إال إن اإلصالحات، 

  .في مختلف أنحاء العالمإحداثها يجري التي 

العمـل  بتعـديل قـانون   بوتسوانا قامت  ،١٩٩٦في عام و

رفع القيود المفروضة على بهدف المناجم والمحاجر وقانون 

باإلضافة إلى ذلك، . عمل فيهايمكن للمرأة ال الصناعات التي

لكـل مـن الرجـال    عاًمـا   ٦٥عند سن التقاعد تحديد تم 

تعديل قانون تسـجيل  با أيًضبوتسوانا قامت كما  ١٧.والنساء

الملكيـة  سـندات  تنفيذ من تمكين المرأة مع ، الملكية سندات

ي فف. القانونية دون موافقة أزواجهنالمستندات وغيرها من 

إلغاء قانون السلطة الزوجيـة،  ببوتسوانا قامت  ،٢٠٠٤عام 

ومـنح  ألسرة، لرب كالزوج وضع على  ىقضاألمر الذي 

 المشـتركة الملكيـة  ا متسـاوية فـي إدارة   الزوجين حقوقً

  .هاوتدبير

) ٢٠٠٨(وجمهورية قيرغيزسـتان  ) ٢٠٠٢في (فنلندا وتعد 

التـي غيـرت   الدول من بين اقتصادات ) ٢٠٠٣(فا وومولد

إجـازة  بأخـذ  باء لآللسماح بهدف االقوانين القائمة ا مؤخًر

في ا أيًضآخذ هناك عدد متزايد من االقتصادات و ١٨.ةوالدي

أخذ إجازة باألبوة، مما يسمح لآلباء  اتإجازوضع سياسات 

يدل على ذلك االتجاه في أمريكا الالتينية . عند والدة أطفالهم

جديدة عـام  ال بوةاألكوادور، التي وضعت قوانين إجازة اإلو

ا تقسيم أكثر إنصـافً على تشجع هذه القوانين ربما و. ٢٠٠٩

فـرص   تعقبلمسؤوليات تربية األطفال وتمكين المرأة من 

ــد ال  ــي ق ــل الت ــرى العم ــة أخ ــن بطريق ــاح له .تت

  



 ٢٠١٠ لمرأة واألعمال التجارية والقانوناملخص تقرير 

قانونها التجاري بتعديل المغرب قامت  ،١٩٩٥في 

المرأة الحق في تأسيس بهدف منح د وعققانون الو

رية والحصول علـى وظـائف دون   مشاريع تجا

غيـرت   ،٢٠٠٤وفـي عـام   . موافقة أزواجهن

تحقيق المساواة فـي  بهدف قانون األسرة المغرب 

دخول القـانون  قبل و. وضع المرأة داخل األسرة

يمثلـون   فـي المغـرب  الرجال كان حيز التنفيذ، 

تلتـزم  النسـاء  وكانـت  األسر المعيشـية  أرباب 

ا المسؤوليات مًع اآلن يدير الزوجانو. نقراراتهب

المحاكم في الكويت ونيجيريـا  قضت و. األسرية

المـرأة  لزم تُا بعدم دستورية القوانين التي مؤخًر

لحصول على موافقة الزوج للحصول باالمتزوجة 

  .على جواز سفر

ـ  اجهـودً بوليفيا بذلت  ،١٩٩٦وفي عام   ةمنهجي

أقرت بالحقوق المتسـاوية  والتي األراضي تمليك ل

قـوانين  لكن . يضااألرتملك في أة المرللرجل و

سـندات ملكيـة األراضـي    زد من تلم المساواة 

 هـا المنفـذة إجراءات الجهـة  للمرأة، لذلك عدلت 

مـن   تمليك المشـترك بـدالً  الالرامية إلى تشجيع 

وشهدت . رب األسرةتحت رعاية المنفرد التمليك 

سـندات  زيادة مطردة فـي  ذلك الحين بوليفيا منذ 

 الفرديتمليك تناقص الة، في حين المشتركالملكية 

  .للمرأة تدريجًيا

هناك اعتـراف بـأن سـن التقاعـد      ،في فيتنامو

، أقصرعمل حياة أدى إلى للمرأة المبكر القانوني 

مستحقات المعـاش مـن خـالل    وبالتالي خفض 

تحصل لتعويض هذا الفارق، و. اشتراكات التقاعد

 هنسـن تقاعـد  تي يقـل  الال –في فيتنام  النساء

على تحويل  – عن الرجالسنوات خمس بانوني الق

التقاعـد  عند  نموارد الستكمال معاشاتهللإضافي 

باإلضافة إلى . اشتراكاتهنمستويات بالتناسب مع 

الحكومة الفيتنامية على رفع سن تقاعد تعمل ذلك، 

  .عاًما ٦٠إلى  ٥٥من اإلناث 

تعـديل قـانون   بالهنـد  قامت  ،٢٠٠٥في عام و

ـ اإلنـاث  بهدف مـنح   يالهندوسالخالفة   احقوقً

علـى ممتلكـات األسـرة     اإلرثمتساوية فـي  

أن تـؤول  يمكـن  كـان  في السابق، و. المشتركة

نسـل الـذكور   إلـى  بالتساوي الفردية الممتلكات 

األجـداد  أو واإلناث، لكـن ممتلكـات األسـرة    

باإلضافة . لذكورلإال تؤول يمكن أن ال مشتركة ال

عية في القانون ج األراضي الزراادرتم إإلى ذلك، 

لـى  مستثناة إاألراضي الزراعية وكانت . المعدل

مـن  مجموعـة  وكان يحكمها  ،قبل ذلكحد كبير 

على أن قدرة المرأة قيد قوانين الدولة، العديد منها 

وشملت التعديالت األخـرى  . يضااألرهذه ترث 

ـ متزوجات للقانون السماح الالمدخلة على  العيش ب

يمكـن  كـان ال  ق، في السـاب و. آبائهنبيوت في 

آبائهن بيوت قانوني في للمتزوجات العيش بشكل 

. رمـل تال وهجـر أ الطـالق أو  الما لم يحـدث  

، بغض اإلناثجميع تم منح وباإلضافة إلى ذلك، 

، القـدرة علـى   وضعهن االجتمـاعي النظر عن 

، لألسـرة  المشـتركة ملكية في الالمطالبة بنصيب 

. كوروهو حق لم يكن ممنوح في السابق إال للـذ 

القيود المفروضة على قدرة بعض وتم أيًضا رفع 

  .نالميراث إذا تزوجعلى األرامل 

  
١- .http://www.unifem.org/gender_issues/women_poverty_economics  
٢-  .http://siteresources.worldbank.org/INTGENDER/Resources/4pagerEqualityforWomen.pdf  
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دا -١٨ ل: فنلن ود العم انون عق تان ؛ق ة قيرغيزس ي: جمھوري ل ف انون العم تان ق ة قيرغيزس  ؛جمھوري

  .جمھورية مولدوفافي قانون العمل   :مولدوفا
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  تغطية التقرير حسب المنطقة
  

  

عدد  المنطقة

 االقتصادات

 اتاالقتصادءاسما

شرق أسيا والمحيط 

  الهادئ

جمهورية الو الديمقراطية  ،اندونيسيا ،الصين ،هونغ كونغ ،الصين ،كمبوديا  ١٣

سنغافورة، تـايوان،  ، بابوا غينيا الجديدة، الفلبين ،منغوليا ،ماليزيا ،الشعبية

  الصين، تايالند، فيتنام

شرق أوروبا وأسيا 

  الوسطى

ربيجان، بيالروسيا، البوسنة والهرسك، بلغاريا، كرواتيا، ألبانيا، أرمينيا، أذ  ٢٣

كازاخستان، قيرغيزستان، التفيا، ليتوانيا، مولدوفا، الجبل  استونيا، جورجيا،

األسود، بولندا، رومانيا، االتحاد الروسـي، صـربيا، سـلوفينيا، تركيـا،     

  أوكرانيا، أوزبكستان

 أمريكا الالتينية

  الكاريبيمنطقة و

كوسـتاريكا، جمهوريـة    ،كولومبيـا ، شيلي، ين، بوليفيا، البرازيلاألرجنت  ٢٠

هنـدوراس، جامايكـا،   ، كوادور، السـلفادور، غواتيمـاال  اإلالدومينيكان، 

ـ المكسيك، نيكاراغوا، بنما، باراغواي، بيرو، بورتوريكـو، أورو  واي، ج

  فنزويال

الشرق األوسط 

  وشمال أفريقيا

إسـرائيل،  اإلسـالمية،  إيران هورية جم، جمهورية مصر العربيةالجزائر،   ١٣

األردن، الكويت، لبنان، المغرب، عمان، السعودية، الجمهوريـة العربيـة   

  يةاليمنالجمهورية اإلمارات العربية المتحدة ،  ة،سوريال

ــاون   ــة التع منظم

والتنمية االقتصادي 

  ذات الدخل المرتفع

، فنلندا، فرنسـا،  دانمركالاستراليا، النمسا، بلجيكا، كندا، جمهورية التشيك،   ٢٦

يطاليا، اليابان، كوريا،هولنـدا،  إيرلندا، أيسلندا، أألمانيا، اليونان، هنغاريا، 

السويد، سويسرا،  ،سبانياأ ا،نيوزيلندا، النرويج، البرتغال، جمهورية سلوفاكي

  المملكة المتحدة، الواليات المتحدة

  النكا سري ،باكستان ،نيبال ،الهند ،بنجالديش  ٥  سياأجنوب 

أفريقيــا جنــوب  

  الصحراء الكبرى

وال، بنين، بوتسوانا، بوركينا فاسو، الكاميرون، تشاد، الكونغو، كـوت  جأن  ٢٨

غانا، غينيا، كينيا، ليسوتو، مدغشـقر، مـالوي، مـالي،     ،ثيوبياأ ،ديفوار

فريقيـا،  أموريتانيا، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، رواندا، السـنغال، جنـوب   

  ا، توغو، أوغندا، زامبياالسودان، تنزاني
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  شكر وتقدير

، قـانون والالمرأة واألعمال التجاريـة  وضع مجموعة المؤشرات التجريبية لتقرير ريتا رامالهو مشروع أدار 

قبـال  إسارة وفريق البحث األساسي انطونيو غارسيا كويتو وضم . العام لبينيلوب بروك شرافاإلتحت وذلك 

 لـورينز أوليفـر  وباتريك فيتزجيرالـد  وكارين سارة كوتاري كل من  ياناتالبوساهم في جمع . ييب وجنيفر

  .أوتونغلو وتي ترومبيككارولين و

جامعة جـونز هـوبكنز للدراسـات الدوليـة المتقدمـة،      بالقانون أبحاث أستاذ  ،محمد مطرالبروفيسور قدم 

ن، التوجيـه بشـأن   تـاو  كلية الحقـوق بجامعـة جـورج   بروس، أستاذ القانون ديلر والبروفيسور سوزان 

التعامـل مـع   فـي مؤشـر   نيفيل هوليت من برايس ووترهاوس كـوبرز  ساعدت ، ويةالقانونالموضوعات 

  .النوع االجتماعيداليا خليفة تصميم مكتبة قانون بينما أدارت . الضرائب

نـك الـدولي   التي قدمها الزمالء في مجموعة البالقيمة لمساهمة والتعليقات لتقرير عن امتنانه يعرب فريق الو

  .التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي اءالمدرالمقدم من لتوجيه لو

ر اأدو. تصميم التقرير والرسوم البيانيةب Corporate Visionsشركة قامت و. بول هولتز حرر هذا التقرير

علـى شـبكة اإلنترنـت     القـانون وواألعمـال التجاريـة   المـرأة  ليتلر قاعدة بيانـات  غرايم إندلو وبريتي 

)http://wbl.worldbank.org .(  

  .النرويجي الصندوق االستئمانيوفي البنك الدولي النوع االجتماعي عمل فريق إعداد التقرير دعم 
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  اركت هذه الصفحة فارغة عمًدتُ
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