
 

              

 

 :املرأة وألاعمال والقانون 
 الاحتواء الاقتصادى للمرأة

 

 ٢٠١٦والقانون املرٔأة وأ�عامل 

 تاز�ن حسن
 ٢٠١٦مارس  ٢١

 مصر, القاهرة



 

تحقيق املساواة: املرأة وألاعمال والقانون   



 

ماذا يقيس؟: مشروع املرأة وألاعمال والقانون   

 القانونية للمرأة ل�حصول ع�� وظيفة القدرة
 )’دولة‘(اقتصاد  ١٧٣�� , و�دء مشروع تجارى 

 .حول العالم

 القيود القانونية ال�ى تواجهها املرأة مقارنة
 .بالرجل

 ال�ى قد ) ب�ن الذكور وإلاناث(القوان�ن املحايدة
 .إلاناثيكون لها أثر سل�ى كب�� ع�� 
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 الثمار الاقتصادية لإلصالحات القانونية

باستخدام البيانات ا�خاصة , أظهرت ألابحاث ال�ى قام ��ا البنك الدو�� وصندوق النقد الدو�� وغ��هما
أن الاختالفات القانونية القائمة ع�� النوع الاجتما�� �عمل ع�� تقليل مشاركة النساء �� , ��ذا املشروع

 .  كما أ��ا تؤدى إ�� تقو�ض نمو الناتج املح�� إلاجما��, القوى العاملة �ش�ل م�حوظ

من , ترتبط املساواة القانونية ب�ن الذكور وإلاناث بتحجيم الفجوات ا�خاصة باملشاركة �� القوى العاملة
 .  دون إحداث أى تأث�� م�حوظ ع�� معدالت مشاركة الذكور 

 ّدر خسائر الدخل الناجمة عن فجوات النوع الاجتما�� ا�خاصة بر�ادة ألاعمال واملشاَركة �� القوى
َ
ق

ُ
ت

�� % ١٤و, �� جنوب أسيا% ١٩و, �� منطقة الشرق ألاوسط وشمال أفر�قيا% ٢٧العاملة بالنسبة للنساء بـ 
 .�� أورو�ا% ١٠و, أمر��ا الالتينية

 ��أظهر تقر�ر التنمية البشر�ة املتعلق باملساواة ب�ن ا�جنس�ن والتنمية أن إزالة ا�حواجز ال�ى من شأ��ا التمي
ضد النساء العامالت �� مجاالت أو وظائف معينة من املمكن أن ينتج عنھ ز�ادة �� إنتاجية العمل بما يقدر 

 .  فقط من خالل ال��وض بمشاركة النساء �� القوى العاملة, �� �عض الدول % ٢٥بـ
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ما أهميتھ؟: مشروع املرأة وألاعمال والقانون   

 

يقوم هذا املشروع بتحليل القوان�ن واللوائح ال�ى تم�� ب�ن الرجال والنساء ع�� نحو من 
و�ركز املشروع ع�� مجموعة . شأنھ التأث�� ع�� فرص النساء وحوافزهن ع�� العمل

والعنف القائم ع�� النوع , والعمل, بما ف��ا قانون ألاسرة, عر�ضة من القوان�ن
 .  الاجتما��

 



 

 مؤشرات املشروع 
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ا�جغرافيةتوسيع التغطية   
دولة ١٧٣  

 املضافة للقاعدة الاقتصادات سابقا بقاعدة البيانات  الاقتصادات املدرجة املنطقة

 شرق آسيا
, الفلب�ن, غينيا ا�جديدة, منغوليا, مال��يا ,الو, إندونيسيا, هونج كونج, في��, الص�ن, كمبوديا

 فيتنام, تايالند, الص�ن, تايوان, سنغافورة

 تونجا, تيمور الشرقية, ميانمار ,بروناى

أورو�ا ووسط 
 آسيا

, كوسوفو, �ازاخستان, جورجيا, كرواتيا, بلغار�ا, البوسنة, بيالروسيا, أزر�يجان, أرمينيا, ألبانيا
,  طاجيكستان, صر�يا, روسيا, رومانيا, ا�جبل ألاسود, ملدوفا, مقدونيا, ليتوانيا, التفيا ,ق��غستان

 أوز�اكستان, أكرانيا, تركيا

دول منظمة 
 التعاون 

, اليونان, أملانيا, فر�سا, فنلندا, إستونيا, الدنمارك, التشيك, شي��, كندا ,ب�جي�ا, النمسا, أس��اليا
,  ال���غال, بولندا, الن�و�ج, نيوز�الندا, هولندا, كور�ا, اليابان, إيطاليا, إسرائيل, أيرلندا, آ�سلندا, املجر

 الواليات املتحدة, اململكة املتحدة, السو�د, إسبانيا, سلوفينيا, سلوفاكيا

 لوكسمبورج

 أمر��ا الالتينية
,  جواتيماال, السلفادور , إلاكوادور , الدوميني�ان, كوستار��ا, كولومبيا, ال��از�ل, بوليفيا, ألارجنت�ن

 فن�و�ال, أوروجواى, برتو ر�كو, ب��و, باراجواى, بنما, ني�اراجوا, املكسيك, جامي�ا, هندوراس, هايي�ى

, بيل��, بار�ادوس ,الباهاماز, أنتو�جوا

, لوسيا, كيتس, جيانا, جر�نادا, دوميني�ا

 تر�نيداد , سور�نام, فينسينت

 ألاوسط الشرق 
الضفة , إلامارات, تو�س, سور�ا, السعودية, عمان, املغرب, لبنان, الكو�ت, ألاردن, إيران ,مصر, ا�جزائر

 اليمن, الغر�ية وقطاع غزة

 قطر, مالطة, العراق, جيبو�ى ,البحر�ن

 املالديف, بوتان, أفغا�ستان سر�الن�ا, باكستان ,نيبال, الهند, بنجالد�ش جنوب آسيا

جنوب  أفر�قيا
 ال�حراء

, إثيو�يا, ساحل العاج, الكنغو, �شاد, ال�ام��ون, بورندى, بوركينا فاسو, بتسوانا, بين�ن, أنجوال
, موزمبيق, موريشيوس, مور�تانيا, ما��, ملوى  ,مدغشقر, لي��يا, ليسوتو, كينيا, غينيا, غانا, ا�جابون 
, أوغندة, توجو, تن�انيا, السودان, جنوب أفر�قيا, السنغال, س��اليون , رواندا, نيجر�ا, النيجر, ناميبيا
 ز�مبابوى , زامبيا

جنوب , سانتومى, الاستوائية غينيا

 سواز�الند, السودان



 

من الدول ال تزال تحتفظ بقانون تمي��ى واحد ع�� ألاقل % ٩٠  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 دولة ١٧٣اختالفا ع�� الـ ٩٤٣يبلغ العدد إلاجما�� لالختالفات القانونية القائمة ع�� النوع الاجتما�� 
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58 

34 
33 

30 

 ال توجد قيود

  5 > قيود ≥ 3

  10 > قيود 5 ≥

 قيود 10 ≤

  3 > قيود > 0
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ترتبط املساواة القانونية املتدنية ب�ن ا�جنس�ن بالعدد القليل من البنات الال�ى يدرسن 
,  والعدد القليل من النساء العامالت أو الال�ى لد��ن أعمال تجار�ة, باملرحلة الثانو�ة

 والفجوة الكب��ة ب�ن ا�جنس�ن فيما يخص ألاجور 
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 الاختالفات القانونية القائمة ع�� النوع الاجتما�� الاختالفات القانونية القائمة ع�� النوع الاجتما��

 الاختالفات القانونية القائمة ع�� النوع الاجتما��
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 التمي�� �� الوصول إ�� املمتل�ات �ع�ى تحجيم إتاحة ألاصول والضمانات لرائدات
 :ألاعمال

 كرعاية ألاطفال (تقوم �عض الدول بأخذ املساهمات غ�� املالية للزوجة
مثل بروناى , �� الاعتبار أثناء تقسيم املمتل�ات ب�ن الزوج�ن) وألاسرة

 .وإندونيسيا ومال��يا
 

تخفيف الضغط عن النساء للتخ�� عن حقوق امل��اث: 

ستلزم ��جيل امل��اث والانتظار  ٢٠١٠تم إصدار قانون �� عام , �� ألاردن�
 .ال يمكن خاللها للمرأة التنازل عن حقوقها �� امل��اث, لثالثة أشهر

 الانتفاع باملمتل�ات



 

 القيود الوظيفية املفروضة ع�� النساء

 تحجيم نطاق وألاشغال ع�� �عمل القيود املتعلقة �ساعات العمل واملجاالت
دها

ُّ
 .الوظائف ال�ى يمكن للمرأة تقل

 من املمكن أن يؤدى ذلك إ�� التفرقة الوظيفية وقصر النساء ع�� املجاالت
 .وألا�شطة متدنية ألاجور 

مثل , الكث�� من الوظائف املمنوعة عن املرأة تكمن �� الصناعات مرتفعة الدخل
 .  التعدين والتصنيع

 تؤدى ا�حواجز ال�ى تتم إقام��ا �� طر�ق النساء أثناء سع��ن وراء أنواع مختلفة من
سة الوظائف إ�� إ�حاق الضرر بالشر�ات 

َ
حيث يتم , الاقتصادية بوجھ عامواملناف

خفض عدد املر�ح�ن املؤهل�ن للمناصب املفتوحة بمقدار النصف بصورة 
 .مما يقلل من احتمال توظيف املر�ح�ن ألاك�� موهبة, مصطنعة
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دولة قيودا ع�� املرأة للعمل �� وظائف معينة �الرجل ١٠٠تفرض   

 ألارجنت�ن 

العمل ع�� آلة . أو العمل �� هذه املناطق أو ما شا��ها, إنتاج أو التعامل مع املواد املتفجرة أو املشتعلة أو تلك ال�ى تؤدى إ�� التآ�ل

اد
ّ
تقط�� أو إنتاج أو خلط . بيع املشرو�ات الكحولية املقطرة أو املخمرة �� أى م�ان يقوم بتقديم هذه املشرو�ات. مي�انيكية أو �وق

��حيم أو . أو العمل �� أى م�ان يحتوى �ش�ل منتظم ع�� الغبار أو أى أبخرة مهيجة أو سامة, طالء أو تلميع الزجاج. الكحوليات

 . نقل املواد املتو�جة. تحميل أو تفريغ السفن أو الرافعات أو أبراج الرفع. تنظيف آلاالت املي�انيكية أثناء عملها
 . كجم باستخدام عر�ة يدو�ة ٤٥كجم أو نقل أحمال أك�� من  ٢٥ال يمكن للنساء رفع أحمال تز�د عن  فر�سا 

 مدغشقر
إعداد و�يع املطبوعات ألادبية وامللصقات والرسومات والنقوش واللوحات والشعارات والصور وغ��ها من ألاشياء ال�ي ينطوى بيعها أو 

 .أو تلك ال�ى تتعارض مع ألاخالق دون أن ت�ون مخالفة للقانون , قانونية تقديمها أو عرضها أو توزيعها ع�� عقو�ة جنائية

 باكستان 
أو العمل ع�� تنظيف أو تلي�ن أو ضبط أى من ألاجزاء , العمل ع�� ماكينة ضغط القطن �� نفس ا�حجرة ال�ى توجد ��ا املاكينة

 . أو العمل ب�ن ألاجزاء املتحركة أو ألاجزاء املتحركة والثابتة لآلالت, املي�انيكية أثناء عمل املاكينة

 روسيا

أو مسئول صيانة ع�� السفن بجميع أنواعها وكذلك ألارصفة العائمة والرافعات ا�خاصة بتحميل , سائق مركبة زراعية أو قطار بضائع

العمل بالنجارة أو تثبيت . العمل مع الفرق ا�خاصة بال�حن والتفريغ �� املوا�ئ واملطارات. ا�حبوب أو ألاسمنت أو أى حمولة ��ا غبار

أو ع�� , أو آبار معا�جة املواد الكيميائية, العمل كمشغل آلالت الرفع ا�خاصة بالتعدين. أجهزة استقبال إشارات البث �� أماكن مرتفعة

أو , أو كعامل صهر للمعادن والسبائك, أو كسّباك لشب�ات الصرف الص��, أو ع�� ا�جرافات, ماكينة الرفع �� مجال الغاز والب��ول

 .  أو كمتحكم �� سرعة عر�ات القطارات, أو كعامل تنظيف لألنابيب أو ألافران أو املداخن, كسائق آللة �حن

 إلامارات 

باتھ
ّ
العمل �� مجال . أو العمل �� صناعة ألاسفلت أو املدا�غ أو ا�حانات, تصنيع أول أكسيد الرصاص أو مشتقات الرصاص أو ُمرك

 ألاسمدة املستخرجة من روث أو دماء ا�حيوانات؛ أو ال�حام باألك�ج�ن أو إلايثيل�ن أو الكهر�اء؛ أو صنع املرايا الزئبقية؛ أو استخراج

الفضة من غبار الرصاص؛ أو تنظيف ورش العمل ا�خاصة بالوظائف الثالث السابقة؛ أو إدارة أو متا�عة آلاالت املي�انيكية أو إصالحها 

أو تنظيفها؛ أو س�خ وتقطيع وإزالة شعر ا�حيوانات و�سييح دهو��ا؛ أو تصنيع الفحم من عظام ا�حيوانات عدا عملية فصل العظم قبل 

 .  حرقھ
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 ال تضع الدول التالية قيودا ع�� , دولة �� الشرق ألاوسط وشمال أفر�قيا ١٩من ب�ن
 .قطر -جيبو�ى  -املغرب  -مالطة  -لبنان  -إيران  -مصر : العمل اللي�� للنساء

 �� من دول الشرق  ٨ال توجد قيود ع�� عمل النساء بالوظائف ال�ى �عت�� خط��ة
 .  مثل ا�جزائر وألاردن وتو�س, ألاوسط وشمال أفر�قيا

 �� من دول الشرق ألاوسط وشمال أفر�قيا ٨يمكن للنساء العمل �� مجال التعدين  ,
 .  مثل ا�جزائر وقطر

 ا�حصول ع�� وظيفة 
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سمح �ل دول الشرق ألاوسط وشمال أفر�قيا بأجازة ألامومة�. 

 يوما من ألاجازة املدفوعة ألاجر �� القطاع  ٩٠يضمن قانون العمل املصرى
 .  و�تم تقسيم النفقات من خالل أ�حاب العمل وا�ح�ومة. ا�خاص

 مثل ا�جزائر والبحر�ن واملغرب, دول �� املنطقة تتب�ى أجازة ألابوة ٨هناك. 

 تمك�ن املرأة من العودة إ�� العمل



 

 تؤثر أجازة ألامومة ع�� ت�لفة توظيف املرأة مقارنة بالرجل•
 يتم تخفيف ذلك, ح�ن تقوم ا�حكومة بالدفع مقابل ألاجازة•
تقوم ا�حكومة بالدفع مقابل املزايا , تقر�با من الدول ال�ى �سمح بأجازة ألامومة% ٥٠�� •

 ا�خاصة باألمومة

Source: Women, Business and the Law database 

 من املهم أن �عرف  من الذى يقوم بتمو�ل أجازة ألامومة

منظمة دول التعاون  أورو�ا ووسط آسيا شرق آسيا أمر��ا الالتينية
 –الاقتصادى والتنمية 

 دخل مرتفع

الشرق ألاوسط 
 وشمال أفر�قيا

أفر�قيا جنوب 
 ال�حراء

 جنوب آسيا

% 

 ا�حكومة صاحب العمل وا�حكومة صاحب العمل 
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عزز املحاكم ا�خاصة بالدعاوى الصغ��ة من إتاحة العدالة للنساء�: 

 بمحاكم , دولة �� الشرق ألاوسط وشمال أفر�قيا ١٣من ضم��ا , دولة ١٢٠�ع��ف
كما أن إلاجراءات امليسرة والت�اليف املنخفضة تجعلها مثالية . الدعاوى الصغ��ة
 . ال�ى تمتلك النساء الكث�� م��ا, للشر�ات الصغ��ة

توفر مصر إجراءا خاصا للدعاوى الصغ��ة وا�جنح البسيطة. 

 الذهاب للمحكمة



 

 
 

 العنف ألاسرى 

هل هناك �شريع مخصص ملعا�جة العنف 
 ألاسرى؟

إجراء مخصص �حاالت \هل هناك محكمة
 العنف ألاسرى؟

هل يحمى التشريع ا�خاص بالعنف ألاسرى 
 النساء غ�� امل��وجات؟

هل �شتمل التشريع ا�خاص بالعنف ألاسرى 
ع�� الاستغالل النف�ىى واملا�� وا�جسدى 

  وا�جن�ىى؟

 التحرش ا�جن�ىى

هل هناك عقو�ات جنائية ع�� التحرش 
 ا�جن�ىى؟

هل هناك مكتب حكومى مسئول عن معا�جة 
 التحرش ا�جن�ىى؟

هل هناك �شريع يخص التحرش ا�جن�ىى �� 
أماكن التعليم والعمل وتقديم ا�خدمة وألاماكن 

 العامة؟

هل هناك عقو�ات جنائية ع�� التحرش 
 ا�جن�ىى �� م�ان العمل؟

 حماية النساء 



 

 

Source: Women, Business and the Law database  

 العنف ألاسرى 

 �� الشرق ألاوسط وشمال أفر�قيا ٤م��ا , دولة ١٢٧هناك �شريعات تتعلق بالعنف ألاسرى ��. 

عت�� لبنان والسعودية العنف النف�ىى شكال من أش�ال العنف ألاسرى إذا ما حدث ب�ن أفراد ألاسرة
َ
�  . 

 عت�� العنف الاقتصادى شكال من أش�ال العنف ألاسرى
َ
 . لبنان فقط �� الدولة ال�ى �

 

 التحرش ا�جن�ىى 

 من , أفر�قيا�� الشرق ألاوسط وشمال  ١٤م��ا , دولة ١٣٢بالتحرش ا�جن�ىى �� �شريعات تتعلق هناك
 .  بي��ا مصر والبحر�ن والعراق وألاردن وال�و�ت

تجرم ا�جزائر ومصر واملغرب التحرش ا�جن�ىى �� أماكن العمل  . 

 

زواج ألاطفال 

 مثل مصر واملغرب وعمان وتو�س , دول باملنطقة ١٠�� , سنة فيما فوق  ١٨يبلغ السن القانو�ى لزواج البنات
 .  وإلامارات

 

 حماية النساء من العنف



 

18 Source: Women, Business and the Law database. 
 

دولة ال توجد ��ا قوان�ن خاصة بالعنف ألاسرى  ٤٦  

 كنسبة مئو�ة من الدول �� �ل منطقة, ونطاق قوان�ن العنف ألاسرى  �غطية

 أورو�ا ووسط آسيا شرق آسيا أمر��ا الالتينية
منظمة دول التعاون 
 –الاقتصادى والتنمية 

 دخل مرتفع

الشرق ألاوسط 
 وشمال أفر�قيا

أفر�قيا جنوب 
 ال�حراء

 جنوب آسيا

 العقو�ات ا�جنائية العنف النف�ىى العنف ا�جن�ىى العنف ا�جسدى العنف الاقتصادى
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Source: Women, Business and the Law and World Bank World Development Indicators databases;  
World Economic Forum Global Gender Gap Report 2014  

من املرجح أن يرتفع العمر املتوقع للسيدات �� حال ما �انت هناك 
 قوان�ن تحم��ن من العنف ألاسرى 

 ؟هل هناك �شريع محدد ملعا�جة العنف ألاسرى 

 )من املجموعة البحثية(%  ٦٥التعا�ش لسن 

 ال �عم



 

 القوان�ن وألامن ال�خ�ىى �� ألاماكن العامة
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جّرم 
ُ
دول فقط �� منطقة الشرق ألاوسط وشمال  ٤ت

 ,أفر�قيا التحرش ا�جن�ىى �� ألاماكن العامة
 .من بي��ا مصر

دولة  ١٧٣دولة فقط من ب�ن  ١٨أن 
تحمى النساء من التحرش ا�جن�ىى �� 

 ألاماكن العامة؟

 هل �علم
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Source: Women, Business and the Law database  

ومن املمكن التمي�� , تواجھ املرأة قيودا مختلفة للوصول إ�� الائتمانات املالية بخالف الرجل
 :ضدها أثناء محاولة وصولها للتمو�ل الالزم

 من املحتمل أن تقوم م�اتب ��جيل الائتمانات بت�جيل القروض ال�ى تتعدى حدا أد�ى
 .بمن ف��م الكث�� من رائدات ألاعمال, ومن ثم �ستبعد صغار املق��ض�ن, معينا

ال , حينما ال يتم ��جيل القروض ال�ى يتم ا�حصول عل��ا من مؤسسات التمو�ل ألاصغر
 . يمكن الاستفادة من ال�جل التار��� ا�جيد ا�خاص بإعادة سداد هذه القروض

مثل تجار , حينما ال تتم الاستفادة من املعلومات ا�خاصة بمؤسسات التمو�ل غ�� البنكية
يتم استبعاد هؤالء الذين ليس , من أجل تقييم ا�جدارة الائتمانية للمق��ض, التجزئة

 . بمن ف��م الكث�� من النساء, لد��م صلة بنكية

 ��تقدم مؤسسات التمو�ل ألاصغر معلومات لصا�ح �جالت , دول �� املنطقة ٧
 . مثل مصر ولبنان واملغرب وسور�ا, الائتمانات العامة وم�اتب الائتمان ا�خاصة

 ا�حصول ع�� التمو�ل
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Source: Women, Business and the Law database.  
 

دولة تتطلب عدم التمي�� �� الوصول إ�� الائتمان ع��  ٤٦عامليا هناك 
  أساس النوع الاجتما��

 الدول  املنطقة 

 )٤( فيتنام, الفلب�ن, منغوليا, الص�ن, هونج �ونج شرق آسيا 

 أورو�ا ووسط آسيا
 ,مولدوفا, لتوانيا, التفيا, ق��غ��ستان, �وسوفو, كرواتيا, بلغار�ا, البوسنة, أزر�يجان

 )١٠(رومانيا 

 )٥(تر�نيداد , برتو ر��و, ب��و, املكسيك, بوليفيا الالتينية أمر��ا

 )٢(املغرب  ,مالطة الشرق ألاوسط

دول منظمة 
 التعاون 

,  اليونان, أملانيا, فر�سا, فنلندا, الدانمارك, التشيك, كندا, ب�جي�ا, النمسا, أس��اليا

, سلوفاكيا, ال���غال, بولندا, نيوز�الند, هولندا ,لوكسمبورج, إيطاليا, أيرلندا, املجر

 )٢٤(الواليات املتحدة , اململكة املتحدة, السو�د, أسبانيا, سلوفينيا

جنوب  أفر�قيا
 ال�حراء

 )١(جنوب أفر�قيا 



 

 النساء �� مناصب اتخاذ القرار
 )حسب املنطقة, الكوتة �� ال��ملان واملجالس املحلية(

 املنطقة
 كوتة املجالس املحلية  كوتة ال��ملان

 املر�ح�ن قوائم املقاعد املحجوزة  املر�ح�ن قوائم املقاعد املحجوزة 

 شرق أسيا
,  الص�ن, تايوان, منغوليا, إندونيسيا, الص�ن

 تيمور الشرقية

تيمور , الص�ن, تايوان, الفلب�ن

 الشرقية
 منغوليا, إندونيسيا

أورو�ا ووسط 
 أسيا

 �وسوفو

,  كرواتيا, البوسنة, أرمينيا, ألبانيا

,  صر�يا, ا�جبل ألاسود, مقدونيا, ق��غيستان

 أوز�كستان 

 �وسوفو
ا�جبل , مقدونيا, كرواتيا, البوسنة, ألبانيا

 أوز�كستان , صر�يا, ألاسود

 هايي�ى أمر��ا الالتينية

,  �ولومبيا, ال��از�ل, بوليفيا ,ألارجنت�ن

, إلا�وادور , الدوميني�ان, �وستار��ا

,  املكسيك, هندوراس, جيانا, السلفادور 

 أوروجواى, ب��و, باراجواى, بنما, ني�اراجوا

 هايي�ى

 

,  �ولومبيا, ال��از�ل, بوليفيا ,ألارجنت�ن

, إلا�وادور , الدوميني�ان, �وستار��ا

,  املكسيك, هندوراس, السلفادور 

 أوروجواى, ب��و, باراجواى, ني�اراجوا

 الشرق ألاوسط
,  ألاردن, العراق ,مصر, جيبو�ى

 السعودية , املغرب

,  املغرب, ألاردن, العراق ,مصر

 الضفة الغر�ية وغزة
   ا�جزائر

دول منظمة 
 التعاون 

 ,�ور�ا, إيرلندا, اليونان, فر�سا, شي��, ب�جي�ا

 إسبانيا, سلوفينا, ال���غال, بولندا

,  �ور�ا, إيطاليا, اليونان, فر�سا, ب�جي�ا

 إسبانيا, سلوفينا, ال���غال, بولندا ,الن�و�ج

 نيبال باكستان, الهند, بنجالد�ش نيبال باكستان, بنجالد�ش, أفغا�ستان جنوب أسيا

جنوب  أفر�قيا
 ال�حراء

,  النيجر, مور�تانيا, كينيا, بورندى

,  السودان, جنوب السودان, رواندا

 ز�مبابوى , أوغندا ,تن�انيا

,  ليسوتو, غينيا, الكنغو, بوركينا فاسو

 توجو, السنغال ,مور�تانيا

,  ليسوتو, كينيا, غينيا, بورندى

,  س��اليون , رواندا, النيجر, مور�تانيا

 أوغندا ,جنوب السودان

,  موريشيوس, الكنغو, بوركينا فاسو

 جنوب أفر�قيا, السنغال ,ناميبيا



 

 نظرة عامة ع�� جمهور�ة مصر العر�ية  

 و�منع التمي�� ع�� أساس النوع الاجتما��, املساواة ب�ن ا�جنس�ن ٢٠١٤يضمن دستور. 

و�دء املشروعات التجار�ة مثلهن مثل الرجال, وتوقيع العقود, للنساء ا�حق �� امتالك وإدارة ألامالك  . 

 و�تم تقسيم الت�لفة ب�ن أ�حاب العمل وا�ح�ومة, يوما مدفوعة ألاجر ٩٠ينص قانون العمل ع�� أن ت�ون أجازة ألامومة. 

 سنة ٦٠(�عت�� سن التقاعد متساو�ا بالنسبة للرجال والنساء.( 

 مثلهن �� , دول �� املنطقة ال�ى يمكن ف��ا للسيدات امل��وجات أن يقمن بمنح ا�جنسية ألبنا��ن ٧�عد مصر واحدة من ب�ن
 . ذلك مثل الرجال

 حيث تقوم مؤسسات ) إضافة إ�� البحر�ن والسعودية والضفة الغر�ية(اقتصادات �� املنطقة  ٤�عت�� مصر واحدة من ب�ن
دول �� املنطقة  ٤كما أن مصر �عد ضمن . التمو�ل ألاصغر وتجارالتجزئة بتوف�� املعلومات مل�اتب الائتمان العامة وا�خاصة

 . دولة �� العالم تجرم التحرش ا�جن�ىى �� ألاماكن العامة ١٨و

 كما أن هناك عقو�ات ع�� زواج ألاطفال, من دون أى استثناءات, سنة١٨يبلغ السن القانو�ى للزواج  . 
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 ٨٣٫٣٨٦٫٧٣٩ الس�ان الشرق ألاوسط وشمال أفر�قيا املنطقة 

 ٤١٫٣٨٦٫٧٣٩ عدد إلاناث متوسط أد�ى الدخل مجموعة

 %)٢٦(: النساء من إجمال القوى العاملة %



 

Source: Women, Business and the Law database 
 

املرأة وألاعمال «اقتصاد ال�ى تم تحليلها �� تقر�ر  ١٤١�عتمد هذا التحليل ع�� قائمة ألاسئلة والـ : م�حوظة
ومن ثم فإن ألاسئلة ال�ى تمت إضاف��ا إ�� قاعدة البيانات . ٢٠١٠وال�ى تم حسا��ا منذ عام , ٢٠١٢لعام » والقانون 
والقوان�ن ال�ى تحمى النساء من العنف مثال لم يتم , املتعلقة بالنساء) الكوتة(بخصوص ا�حصص , ٢٠١٢�عد عام 

فإن جنوب أسيا �عد املنطقة الوحيدة ال�ى لم �شهد أى إصالحات موثقة , واستنادا إ�� ذلك. أخذها �� الاعتبار هنا
 .  خالل السنوات الثالث املاضية

,  �سبة الدول ال�ى أحدثت إصالحات �� مؤشر واحد ع�� ألاقل
 بحسب املنطقة

منظمة دول التعاون  أورو�ا ووسط آسيا شرق آسيا أمر��ا الالتينية
 –الاقتصادى والتنمية 

 دخل مرتفع

الشرق ألاوسط 
 وشمال أفر�قيا

أفر�قيا جنوب 
 ال�حراء

% 



 

 
 
 

Source: Women, Business and the Law database.  

 ما �� أنواع إلاصالحات ال�ى حدثت

 الدولة   إلاصالحات

 مصر . وَسن دستور جديد يمنع التمي�� ع�� أساس النوع الاجتما��, قانون يجرم التحرش ا�جن�ىى �� ألاماكن العامة اعتماد•

تفيد بأن الزوج�ن يتمتعان بحقوق متساو�ة تجاه إدارة , إصالحات جزئية ع�� نظام املمتل�ات ب�ن امل��وج�ن إجراء•
 .  ألامالك املش��كة

 . وكذلك وضع عقو�ات للزواج املبكر, )سنة ١٨(وضع سن أد�ى قانو�ى للزواج ب�ن الذ�ور وإلاناث •
 كينيا

 . التعليم الابتدائى املجا�ى إلالزامى إدخال•
 ).سنة ١٨(رفع سن الزواج القانو�ى ل�ل من الذ�ور وإلاناث •

 ملوى 

املعتدى بالزواج من ال�حية؛ وكذلك  سن قانون عقو�ات جديد ال �سمح بإسقاط عقو�ة الاغتصاب �� حال ما قام•
 . إضافة ا�حماية القانونية ضد التحرش ا�جن�ىى �� أماكن التعليم

 موزمبيق

 .  كحصة للنساء �� ا�ح�ومات املحلية% ٢٢ تخصيص•
؛ ووضع عقو�ات جنائية ع�� الرجال الذين يقومون )سنة ١٨(وضع سن للزواج القانو�ى ل�ل من الذ�ور وإلاناث •

 .  بإبرام أو تيس�� أو القيام أو السماح بزواج ألاطفال
   باكستان

 جنوب أفر�قيا . يتعلق باملساواة �� ألاجور ا�خاصة بنفس العمل وضع شرط•

 السودان %.٣٠رفع �سبة حصة النساء �� ال��ملان الوط�ى إ�� •

 طاجيكستان   .إدخال خدمات عامة لرعاية ألاطفال•

 ز�مبابوى  .  سنة ل�ل من الذ�ور وإلاناث ١٨جديد يضع ا�حد ألاد�ى للزواج عند  سن دستور •



 

 البيانات من املوقع إلالك��و�ىيمكن تن�يل 
wbl.worldbank.org 

  



 

أو الدولة\قم باختيار املوضوع و  



 

 قارن قوان�ن الدول املختلفة

قم باختيار املؤشر •
املطلوب ح�ى تصل إ�� 

البيانات والروابط 
ا�خاصة باملصادر 

 القانونية ألاساسية
 
عرض البيانات ا�خاصة •

بدول معينة �� إلاصدارات 
 السابقة
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