
 

حقائقصحيفة   

 منطقة الشرق االوسط وشمال أفريقيا
        

 
 

 القانونوالمرأة، أنشطة األعمال 
 

المرأة، أنشطة في معظم مؤشرات نقاط تميل االقتصادات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا إلى الحصول على أقل معدل ال
مث العنف. سللوعون نسللا  حماية ال في مؤشللر 0نقطة  ويحصللل أر ر مث ثلا اقتصللادات المنطقة العشللريث على . األعمال والقانون

الشللرق األوسللط وشللمال أفريقيا ليا لدييا تشللريعات تحمي النسللا  مث التحري ال نسللي في منطقة في المائة مث االقتصللادات في 

 نوع أعمار تقاعد متواينة حسلل  ( ذات58%) تانسللوة مث االقتصللاد أعلىمنطقة الشللرق األوسللط وشللمال أفريقيا تشللمل  العمل.

  .ال نا

 

 تمت االصالحات التالية:  يثالخيرتيث اعور السنت

 

   .العنف ال سدي والنفسي واالقتصاديليشمل  األسريقامت بت ريم العنف  الجزائر

 

العنف ال سلللدي وال نسلللي والنفسلللي  ويشلللملأول قانون للعنف األسلللري اليي يحمي االجواأ وأفراد األسلللرة  أصلللدرت البحرين

 واالقتصادي.

 

قامت بتحسلليث الوصللول إلى المعلومات االئتمانية مث خالل ا بال  عث بيانات مدفوعات االئتمان مث جمهورية إيران اإلسالاليمية 

 لسيارات.ات زئة ر ات 

 

تقديم الطلوات  إجرا اتجواجات السللفر ا لرترونية. ينظم  اليي  2015ر قانون جواجات سللفر جديد في عا  صللداإقامت ب العراق

إجاجة األمومة المدفوعة مث  بتمديد هي نفسيا اآلن بالنسوة للرجال والنسا  وال تتطل  مث النسا  إحضار ولي. رما قامت العراق 

في مختلف جوان   (ال ندر) ن العمل ال ديد التمييز على أسلللللللال نوع ال نايوماً. وعالوة على ذلك ، يحظر قانو 98إلى  72

مساوي عمل أو  لعمل نفا االعودة إلى  في نياية إجاجة األمومة تمالااآلن للعيضمث  والفصل. رما  التشغيل، بما في ذلك العمل

 سلللم ي  ولرثبنفا األجر. با ضلللافة إلى ذلك ، يعالا قانون العمل ال ديد بشلللرل خار التحري ال نسلللي في العمل وي رمه.  له

 إلى سث التقاعد، واليي هو غير متساو بيث الرجال والنسا .الوصول  عند العمالألرباب العمل بإنيا  عقود  القانون

 

 توجيع معلومات الدفع مث شررات االتصاالت.قامت بتعزيز تقارير االئتمان عث طريق  تونس

 

إلى  70إجاجة األمومة المدفوعة مث  مددرما  ،األمومةفوائد  م نظا  ضلللمان اجتماعي اليي يوفرقامت بتقدي لضالالالفة الير ية و زةا

مث التعليم العا   ، أصللللدرت الضللللفة الغربية وغزة قانونًا جديدًا للتعليم يلز  الحرومة بتزويد سللللنة واحدة2017يوماً. في عا   84

 .رياض األطفالفي مرحلة  الم اني وا لزامي

 

القوانيث، االنظمة والمؤسسات التي تميز بيث النسا  والرجال بطرق التي قد  بقيال أنشطة األعمال والقانون المرأة،يقو  مشروع  

سال أانونية على الق ختالفاتبتحليل االالمشروع يقو  . االعمالدارة إنشا  وإو على   وقدرتيا على العمل أالنسا حوافزتؤثر على 

المؤسسات، استخدا  الممتلرات، الحصول على عمل،  الوصول إلى  :مؤشرات 7ضمث  اقتصاداً  189في  (ال ندرنوع ال نا )

 المحارم وحماية النسا  مث العنف. يقو  المشروع بنشر تقرير رل سنتيث.  إلى لوصولا، االئتمانبنا  توفير حوافز للعمل، 

 wbl.worldbank.orgالموقع: يرجى جيارة  قاعدة الوياناتوالتقرير الرامل لالطالع على 
 

 :  مسؤول االعيملمزيد من المعلومات الرجاء االتصال 
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