تمكين

المـر�أة

هو من قبيل االقت�صاد الذكي

�آنا رفينغا و�سودهري �شيتي

�سد الفجوات بني
اجلن�سني يعود
بالنفع على
البلدان ككل،
ولي�س على الن�ساء
والفتيات فقط
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مزارعات يف حقول النباتات الليفية بالقرب من قرية “باغابار” يف مقاطعة “مهاراي غاين” الهندية.

مي�ض زمن طويل منذ كانت املر�أة تواجه حواجز
هائلة حتول دون ح�صولها على الفر�ص التي
حتقق لها امل�ساواة مع الرجل .و�إذا عدنا بالذاكرة
�إىل ربع قرن ما�ض فقط� ،سنجد �أن عدم امل�ساواة بني
املر�أة والرجل كان وا�ضحا جدا — يف قاعات الدر�س
باجلامعات ،ويف �أماكن العمل ،وحتى يف البيوت .ومنذ
ذلك الوقت ،طر�أ حت�سن ملمو�س على العديد من جوانب
حياة الن�ساء والفتيات يف جميع �أنحاء العامل .ففي معظم
البلدان ـ الغنية منها والنامية — تتزايد معدالت التحاق
الن�ساء والفتيات باملدار�س ،ويطول متو�سط �أعمارهن،
وتتح�سن فر�ص ح�صولهن على وظائف �أف�ضل ،كما
تتوافر لهن احلقوق واحلماية القانونية.
لكن فجوات عدم امل�ساواة بني اجلن�سني ال تزال
قائمة .فمن الأرجح حدوث الوفيات بني الن�ساء والفتيات،
مقارنة بالرجال والفتيان ،يف العديد من البلدان ذات
الدخل املنخف�ض واملتو�سط ،مقارنة بنظرائهن يف
البلدان الغنية .ويف معظم �أنحاء العامل ،جند �أن املر�أة
حتقق دخال �أقل من الرجل كما �أنها �أقل �إنتاجية من
املنظور االقت�صادي .وتقل فر�ص املر�أة مقارنة بالرجل
يف ت�شكيل م�سار حياتها و�صنع قراراتها ال�شخ�صية.
ووفقا ملا ورد يف التقرير ال�صادر عن البنك الدويل
بعنوان “تقرير عن التنمية يف العامل  :2012امل�ساواة
بني اجلن�سني والتنمية” ،ف�إن �سد فجوات عدم امل�ساواة
بني اجلن�سني �رضوري للتنمية ور�سم ال�سيا�سات .ومن
�ش�أن زيادة امل�ساواة بني اجلن�سني �أن تعزز الإنتاجية
وت ِّ�سن نتائج التنمية للأجيال القادمة،
االقت�صادية حُ
ف�ضال على ما حتققه من زيادة متثيل امل�ؤ�س�سات
وال�سيا�سات ملختلف �رشائح املجتمع.
غري �أن العديد من �أوجه التفاوت ال يزال قائما بني
اجلن�سني حتى مع ا�ستمرار التقدم يف البلدان املختلفة،
مما يدعو �إىل موا�صلة العمل املركز على امل�ستوى
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احلكومي .فال�سيا�سات الت�صحيحية ميكن �أن حتقق نتائج
�إمنائية هائلة �إذا ما ان�صب تركيزها على �أوجه عدم
امل�ساواة بني اجلن�سني و�أكرثها �أهمية بالن�سبة للرخاء.
ول�ضمان فعالية هذه التدابري ال بد �أن ت�ستهدف الأ�سباب
اجلذرية لعدم امل�ساواة دون جتاهل اعتبارات االقت�صاد
ال�سيا�سي املحلي.

تقدم متباين

�شهد ربع القرن املا�ضي �أمناطا متباينة من التغري يف كل
جانب من جوانب امل�ساواة بني اجلن�سني — �أي �إمكانية
احل�صول على اخلدمات التعليمية وال�صحية ،وتوافر
الفر�ص االقت�صادية ،والقدرة على التعبري عن الر�أي داخل
الأ�رسة واملجتمع .وقد �أمكن �سد فجوة عدم امل�ساواة بني
اجلن�سني بالن�سبة ملعظم الن�ساء يف بع�ض املجاالت،
كالتعليم؛ لكن وترية التقدم ظلت �أبط�أ بالن�سبة للن�ساء
الفقريات الالتي يتعر�ضن مل�صاعب �أخرى ،كالتمييز
العرقي .وال تزال وترية �سد هذه الفجوة بطيئة يف بع�ض
املجاالت الأخرى ـ حتى فيما بني ال�سيدات مي�سورات
احلال ويف البلدان التي متكنت من التطور ب�رسعة.
وقد �أمكن �سد فجوة عدم امل�ساواة بني اجلن�سني على
م�ستوى التعليم االبتدائي يف جميع البلدان تقريبا ،كما
�أنها توا�صل التقل�ص ب�رسعة على م�ستوى التعليم الثانوي.
بل �إن عدد البنات امللتحقات باملدار�س الثانوية �أ�صبح
الآن �أكرب من عدد البنني يف ثُلث البلدان النامية تقريبا.
�أما يف اجلامعات ف�إن عدد ال�شابات يتجاوز عدد ال�شباب
يف ثلثي البلدان التي تتوافر بيانات عنها� ،إذ متثل املر�أة
حاليا  %51من �إجمايل طلبة اجلامعات حول العامل
(راجع الر�سم البياين  .)1غري �أن عدد البنات غري املقيدات
يف املدار�س يربو على  35مليون بنتا يف البلدان النامية،
مقارنة بعدد  31مليون من البنني ،وينتمي ثلثا ه�ؤالء
البنات �إىل �أقليات عرقية.
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ومنذ عام � ،1980أخذ متو�سط �أعمار الن�ساء يتزايد مقارنة بالرجال يف
جميع �أنحاء العامل .غري �أن معدل وفيات الن�ساء والفتيات يف خمتلف البلدان
النامية ال يزال مرتفعا بني الفئات العمرية الأ�صغر مقارنة بالرجال والفتيان،
وذلك باملقارنة مع البلدان الغنية .ونتيجة لهذه “الزيادة يف وفيات الإناث”،
جند �أن هناك “فاقدا” �سنويا يقدر بنحو  3.9مليون فتاة وامر�أة حتت �سن
ال�ستني يف البلدان النامية (راجع اجلدول) .وما يقرب من ُخم�سي هذا العدد ،ال
تتم والدتهم �أ�صال ،ويتوفى ال�سُ د�س يف �سنوات الطفولة املبكرة ،كما يتوفى �أكرث
من الثُلث خالل �سنوات الإخ�صاب .وتتزايد معدالت وفيات الإناث يف منطقة
�إفريقيا جنوب ال�صحراء ،خا�صة بني الن�ساء يف �سن الإجناب ويف البلدان
الأ�شد ت�رضرا بجائحة فريو�س نق�ص املناعة الب�رشية/متالزمة نق�ص املناعة
املكت�سب (الإيدز) (درا�سة البنك الدويل .)World Bank, 2011, Chapter 3
وهناك �أكرث من ن�صف مليار امر�أة ان�ضمت �إىل القوى العاملة يف العامل
على مدار الثالثني �سنة املا�ضية ،حيث متثل املر�أة يف الوقت الراهن �أكرث من
 %40من العمالة يف خمتلف �أنحاء العامل .ومن �أ�سباب زيادة م�شاركة املر�أة يف
قوى العمل حدوث انخفا�ض غري م�سبوق يف درجة اخل�صوبة يف البلدان النامية
املختلفة مثل بنغالدي�ش وكولومبيا وجمهورية �إيران الإ�سالمية ،ف�ضال على
التح�سينات التي �أدخلت على تعليم الإناث .غري �أن املر�أة يف كل مكان حتقق
غالبا دخال �أقل من الرجل (درا�سة البنك الدويل World Bank, 2011—es� :
 .)pecially Chapter 5وهناك �أ�سباب متباينة لذلك .فاحتماالت عمل املر�أة
ب�صفة العمالة العائلية غري مدفوعة الأجر �أو يف القطاع غري الر�سمي �أكرب منها
بالن�سبة للرجل .فا ُملزارعات من الن�ساء يزرعن م�ساحات �أ�صغر وحما�صيل
�أقل ربحية مقارنة باملزارعني من الرجال .وتدير رائدات الأعمال من الن�ساء
م�رشوعات �أ�صغر حجما يف قطاعات �أقل ربحية.
وبالن�سبة للحقوق والقدرة على التعبري عن الر�أي ،قامت جميع بلدان
العامل تقريبا بامل�صادقة على “اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد
املر�أة” .غري �أن املر�أة (خا�صة الفقرية) يف كثري من البلدان ال حت�صل على نف�س
القدر من حرية التعبري عن الر�أي كالرجل فيما يتعلق بالقرارات واملوارد يف
نطاق �أ�رستها .واملر�أة كذلك �أكرث عر�ضة للعنف املنزيل — يف البلدان النامية
والبلدان الغنية على حد �سواء .ويف خمتلف بلدان العامل ،الغنية والفقرية على
ال�سواء ،ت�شارك املر�أة م�شاركة حمدودة يف العمل ال�سيا�سي الر�سمي ،وخا�صة
يف م�ستوياته العليا.

امل�ساواة بني اجلن�سني والتنمية

امل�ساواة بني اجلن�سني �رضورية يف حد ذاتها .فالتنمية هي عملية لن�رش
احلريات بالت�ساوي بني النا�س جميعا — ذكورا و�إناثا (درا�سة
 .)2009وت�ضييق الفجوة بني رفاهية الذكور ورفاهية الإناث هو عامل
�أ�سا�سي يف التنمية على غرار احلد من فقر الدخل .ومن �ش�أن زيادة امل�ساواة
بني اجلن�سني �أن تعزز من الكفاءة االقت�صادية وحت�سن من نتائج التنمية.
وذلك بثالث طرق �أ�سا�سية:
• �أوال ،نظرا لأن املر�أة متثل يف الوقت الراهن  %40من القوى العاملة
على امل�ستوى العاملي و�أكرث من ن�صف طلبة اجلامعات حول العامل،
�سوف تزداد الإنتاجية الكلية �إذا ما مت ا�ستغالل مهارات املر�أة ومواهبها
على وجه �أكمل .فعلى �سبيل املثال� ،إذا �أتيح للمزارعات من الن�ساء نف�س
الفر�صة املتاحة للرجال للح�صول على املوارد الإنتاجية كالأرا�ضي
والأ�سمدة ،ميكن �أن يزيد الناجت الزراعي يف البلدان النامية بن�سبة ترتاوح
بني  %2.5و( %4درا�سة منظمة الزراعة العاملية  .)FAO, 2011ومن �ش�أن
�إزالة احلواجز التي حتول دون عمل الن�ساء يف قطاعات �أو وظائف معينة
�أن ت�ؤدي �إىل زيادة الناجت االقت�صادي ،عن طريق رفع ن�سبة امل�شاركة يف
القوة العاملة وزيادة �إنتاجية العمالة بن�سبة قد ت�صل يف بع�ض البلدان �إىل
 ،%25وذلك بتح�سني توجيه مهارات املر�أة ومواهبها (درا�سة Cuberes
.)and Teignier- Baqué, 2011
• ثانيا ،من �ش�أن تعزيز �سيطرة املر�أة على موارد الأ�رسة� ،سواء من خالل
مك�سبها اخلا�ص �أم من التحويالت النقدية� ،أن يعزز من احتماالت النمو يف
البلدان املختلفة من خالل تغيري �أمناط الإنفاق على النحو الذي ي�صب يف
م�صلحة الأطفال .وت�شري الأدلة امل�ستقاة من البلدان املختلفة كالربازيل
وال�صني والهند وجنوب �إفريقيا واململكة املتحدة �إىل �أن زيادة احل�صة التي
ت�سيطر عليها املر�أة من دخل الأ�رسة ـ �سواء كانت من مك�سبها اخلا�ص �أم من
التحويالت النقدية – ت�صب يف م�صلحة الأطفال نتيجة زيادة الإنفاق على
الغذاء والتعليم (درا�سة البنك الدويل .)World Bank, 2011
• و�أخريا ،من �ش�أن متكني املر�أة كطرف فعال يف املجاالت االقت�صادية
وال�سيا�سية واالجتماعية �أن ي�ؤدي �إىل تغيري اخليارات املتعلقة بال�سيا�سات
وزيادة متثيل امل�ؤ�س�سات ل�رشيحة �أكرب من الأ�صوات .ففي الهند ،كان
لإعطاء املر�أة �سلطة على امل�ستوى املحلي �أن �أدى �إىل زيادة توفري ال�سلع
Sen,
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العامة  ،كاملياه وال�رصف ال�صحي ،التي ت�شكل �أهمية �أكرب بالن�سبة للن�ساء
(درا�سة .)Beaman and others, 2011

تعزيز التنمية

�إن �أف�ضل و�سيلة لفهم كيفية تطور امل�ساواة بني اجلن�سني مع اال�ستمرار يف
التنمية هي التعرف على ا�ستجابات الأ�رس لأداء وهياكل الأ�سواق وامل�ؤ�س�سات
— �سواء الر�سمية (كالقوانني ،والقواعد التنظيمية ،و�آليات تقدمي اخلدمات
احلكومية) �أو غري الر�سمية (كالأدوار والأعراف وال�شبكات االجتماعية
بالن�سبة لكل من اجلن�سني).
وت�ساهم الأ�سواق وامل�ؤ�س�سات يف حتديد احلوافز والأف�ضليات والقيود
التي تواجه خمتلف �أفراد الأ�رسة الواحدة ،مع حتديد قدرتهم على التعبري عن
الر�أي وما يتمتعون به من قوة تفاو�ضية .وبهذه الطريقة ،تتفاعل عملية �صنع
القرار داخل الأ�رسة مع الأ�سواق وامل�ؤ�س�سات الر�سمية وغري الر�سمية لتحديد
النتائج املتعلقة باملر�أة والرجل .وي�ساهم هذا الإطار �أي�ضا يف تو�ضيح كيفية
ت�أثري النمو االقت�صادي (زيادة الدخل) على النتائج ذات ال�صلة باملر�أة
والرجل من خالل الت�أثري على كيفية �أداء الأ�سواق وامل�ؤ�س�سات وكيفية �صنع
القرار داخل الأ�رسة .ويعر�ض الر�سم البياين � 2أثر النمو االقت�صادي من خالل
�سهم “النمو” الذي يحرك جمموعة الرتو�س يف اجتاه زيادة امل�ساواة بني
اجلن�سني� .أما �سهم “امل�ساواة بني اجلن�سني” فيو�ضح بدوره �أثر �سد فجوة عدم
امل�ساواة بني اجلن�سني على زيادة النمو.
وي�ساهم هذا الإطار يف تف�سري �رسعة �سد فجوة عدم امل�ساواة بني اجلن�سني
يف جمال االلتحاق بالتعليم .ويف هذه احلالة ،جند �أن عوامل منو الدخل
(بتخفيف قيود املوازنة على الأ�رس واخلزانة العامة) والأ�سواق (ب�إتاحة فر�ص
عمل جديدة للمر�أة) وامل�ؤ�س�سات الر�سمية (بتو�سيع نطاق املدار�س وتخفي�ض
تكلفتها) اجتمعت لت�ؤثر يف قرارات الأ�رس لكي ت�صب يف �صالح تعليم البنات
والفتيات ال�شابات يف جمموعة من البلدان املختلفة.
كذلك ي�ساهم هذا الإطار يف تف�سري الفجوات الكبرية من عدم امل�ساواة
بني اجلن�سني بالن�سبة للن�ساء الفقريات ،ال �سيما الالتي ال تقت�رص معاناتهن
على الفقر فقط بل يتعر�ضن �أي�ضا لأ�شكال �أخرى من الإق�صاء ،كاملعي�شة يف
املناطق النائية� ،أو االنتماء �إىل �أقليات عرقية� ،أو املعاناة من الإعاقة .ففي

الهند وباك�ستان ،على �سبيل املثال ،حيث تت�ساوي �أعداد البنني والبنات من
حيث ن�سبة االلتحاق بالتعليم بني ُخم�س ال�سكان الأكرث ثراء ،جند �أن هناك
فجوة بني اجلن�سني يبلغ ات�ساعها خم�س �سنوات تقريبا بني ُخم�س ال�سكان
الأكرث فقرا .ويبلغ معدل الأمية بني الن�ساء من ال�سكان الأ�صليني يف غواتيماال
�ضعف املعدل بني الن�ساء من غري ال�سكان الأ�صليني وبزيادة  20نقطة مئوية
عن الرجال من ال�سكان الأ�صليني .غري �أن م�ؤ�رشات الأ�سواق وحت�سن �آليات
تقدمي اخلدمات احلكومية وزيادة الدخول ،والتي �صبت عموما يف �صالح
تعليم البنات والفتيات ال�شابات ،ال ي�سعها الو�صول �إىل هذه املجتمعات
ال�سكانية �شديدة احلرمان.

االنعكا�سات املتعلقة بال�سيا�سات

حتى يت�سنى حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني ،يتعني على �صناع ال�سيا�سات
تركيز جهودهم على خم�سة �أولويات وا�ضحة ،وهي :تخفي�ض معدالت الوفيات
الزائدة بني الفتيات والن�ساء؛ والق�ضاء على ما تبقى من مظاهر احلرمان بني
اجلن�سني يف التعليم؛ وتعزيز �إمكانية ح�صول املر�أة على الفر�ص االقت�صادية
ومن ثم زيادة مكا�سبها و�إنتاجيتها؛ و�إعطاء املر�أة فر�صة م�ساوية للتعبري
عن الر�أي داخل الأ�رسة واملجتمع؛ واحلد من توارث انعدام امل�ساواة بني
اجلن�سني من جيل �إىل جيل.
ولتخفي�ض معدالت الوفيات الزائدة بني الفتيات والن�ساء ،يتعني
الرتكيز على الأ�سباب الأ�سا�سية يف كل مرحلة عمرية .ونظرا لأن الفتيات
�أكرث عر�ضة (من الفتيان) يف مرحلتي الر�ضاعة والطفولة املبكرة للإ�صابة
بالأمرا�ض املعدية املنقولة باملياه ،ف�إن حت�سني خدمات مياه ال�رشب
وال�رصف ال�صحي ،كما فعلت فييت نام ،هو عامل رئي�سي لتخفي�ض معدالت
الوفيات الزائدة بني الإناث يف هذه املجموعة ال ُعمرية (درا�سة البنك الدويل
 .)World Bank, 2011ومن ال�رضوري �أي�ضا حت�سني �إمكانية �إي�صال الرعاية
ال�صحية للحامل ،مثلما فعلت �رسي النكا يف م�ستهل عملية التنمية وتركيا
م�ؤخرا .ويف املناطق الأ�شد ت�رضرا بجائحة فريو�س نق�ص املناعة الب�رشية/
متالزمة نق�ص املناعة املكت�سب (الإيدز) يف �إفريقيا جنوب ال�صحراء ،ال بد �أن
ين�صب الرتكيز على حت�سني فر�ص احل�صول على الأدوية امل�ضادة للفريو�سات
الرجعية واحلد من حدوث �إ�صابات جديدة .وللحد من عمليات الإجها�ض
االنتقائية على �أ�سا�س نوع اجلنني والتي
�أين هن؟
ت�ؤدي �إىل والدة عدد �أقل من الإناث ،ال
ن�سمة.
ماليني
4
حوايل
2008
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يف
“املفقودات”
إناث
ل
بلغ عدد ا
�سيما يف ال�صني و�شمال الهند ،ينبغي
آالف)
ل
با
إناث،
ل
ا
وفيات
يف
(الزيادة
تعزيز القيمة املجتمعية للفتيات ،على
غرار ما قامت به كوريا.
ولتقلي�ص فجوات التعليم يف البلدان
يف الفئة العمرية يف الفئة العمرية يف الفئة العمرية املجموع
التي ال تزال هذه الفجوات م�ستمرة فيها،
(دون ال�ستني)
59-50
49-15
14-5
عند الوالدة دون اخلام�سة
ينبغي �إزالة احلواجز التي حتول دون
2008 1990 2008 1990 2008 1990 2008 1990 2008 1990 2008 1990
 1,254 1,470 30 92 56 208 5 21 71 259 1,092 890احل�صول على التعليم ب�سبب الفقر �أو
ال�صني
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228 388
45
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الهند
التمييز العرقي �أو البعد اجلغرايف .وعلى
1,182 639 99
50
751 302
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53
42
ال�صحراء
جنوب
�إفريقيا
�سبيل املثال ،حيثما كانت امل�سافة
بلدان يزيد فيها انت�شار فريو�س
هي امل�شكلة الرئي�سية (كما هو احلال
416
53 31
4
328
38
18
5
39
�صفر �صفر 6
نق�ص املناعة الب�رشية
يف املناطق الريفية يف جمهورية
بلدان يقل فيها انت�شار فريو�س
766 586 68
46
423 264
59
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53
42
نق�ص املناعة الب�رشية
�أفغان�ستان الإ�سالمية) ،ف�إن �إن�شاء مزيد
جنوب �آ�سيا
من املدار�س يف املناطق النائية ميكن
305 346 51
37
161 176
20
32
72
99
�صفر 1
(عدا الهند)
�رشق �آ�سيا واملحيط الهادئ
�أن يقل�ص هذه الفجوة بني اجلن�سني.
179 216 46
48
113 137
9
14
7
14
4
3
(عدا ال�صني)
ويف حالة تعذر تنفيذ احللول املخ�ص�صة
52
80 15
15
24
43
1
4
7
13
6
ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا 5
�أو �إذا تبني �أنها مكلفة للغاية ،ميكن
23
27
3
4
4
12
0
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1
3
14
7
�أوروبا و�آ�سيا الو�سطى
للتدخالت على جانب الطلب ،على غرار
33
51 17
17
10
20
1
3
5
�صفر �صفر 11
�أمريكا الالتينية والكاريبي
املجموع
 3,882 4,082 334 343 1,347 1,286 158 230 617 1,010 1,427 1,212التحويالت النقدية امل�رشوطة باحل�ضور
امل�صدر :تقديرات فريق عمل “تقرير عن التنمية يف العامل  ”2012ا�ستنادا �إىل البيانات امل�ستقاة من “منظمة ال�صحة العاملية” ،وق�سم املدر�سي� ،أن ت�ساعد يف حمل الأ�رس
ال�سكان يف �إدارة ال�ش�ؤون االقت�صادية واالجتماعية ،منظمة الأمم املتحدة.
الفقرية على �إحلاق بناتها باملدار�س.
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الر�سم البياين 2

زيادة ال�رسعة

تنبع نتائج الفروق بني اجلن�سني من التفاعل بني الأ�رس والأ�سواق
وامل�ؤ�س�سات.
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الم�صدر :تقرير البنك الدولي“ :تقرير عن التنمية في العالم ”2012

وقد جنحت هذه التحويالت النقدية امل�رشوطة يف زيادة معدالت التحاق
الفتيات باملدار�س يف بلدان خمتلفة مثل املك�سيك وتركيا وباك�ستان (درا�سة
البنك الدويل .)World Bank, 2011
ولتعزيز �إمكانية ح�صول املر�أة على الفر�ص االقت�صادية ،ومن ثم
ت�ضييق هوة التباين بني املر�أة والرجل يف الك�سب والإنتاجية االقت�صادية،
ينبغي ا�ستخدام مزيج من ال�سيا�سات يف هذا اخل�صو�ص .ومن بني احللول
املمكنة �إتاحة الوقت للمر�أة للعمل خارج البيت — على �سبيل املثال
من خالل توفري خدمات رعاية الطفل املدعمة ،كما حدث يف كولومبيا؛
وحت�سني فر�ص ح�صول املر�أة على االئتمان ،كما حدث يف بنغالدي�ش؛
و�ضمان ح�صولها على املوارد الإنتاجية ـ ال �سيما الأر�ض ـ كما يحدث يف
�إثيوبيا ،حيث متنح �صكوك ملكية م�شرتكة للأرا�ضي للزوجات والأزواج.
ومن املمكن �أي�ضا �إتاحة الفر�ص االقت�صادية للمر�أة عن طريق معاجلة
م�س�ألة نق�ص املعلومات عن �إنتاجية املر�أة يف �أماكن العمل والق�ضاء على
التحيز امل�ؤ�س�سي �ضد املر�أة ،با�ستحداث نظام احل�ص�ص �أو برامج التوظيف
لزيادة متثيل املر�أة كما يحدث يف الأردن ،على �سبيل املثال.
وللحد من االختالفات بني اجلن�سني يف القدرة على التعبري عن الر�أي
داخل الأ�رسة واملجتمع ،ينبغي �أن ين�صب تركيز ال�سيا�سات على معاجلة
الت�أثري امل�شرتك للأعراف واملعتقدات االجتماعية ،و�إمكانية ح�صول املر�أة
على الفر�ص االقت�صادية ،والإطار القانوين ،وتعليم املر�أة .ومن الأهمية
مبكان اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعزيز �سيطرة املر�أة على موارد الأ�رسة
و�سن القوانني التي تعزز من قدرتها على متلك الأ�صول ،خا�صة بتعزيز
حقوق ملكيتها .وقد �أدت الإ�صالحات الأخرية التي �أدخلتها املغرب على
قانون الأ�رسة �إىل تعزيز حقوق ملكية املر�أة من خالل امل�ساواة بني الأزواج
والزوجات يف حقوق امللكية على ما متت حيازته �أثناء الزواج .ومن و�سائل
تعزيز قدرة املر�أة على التعبري عن ر�أيها داخل املجتمع حتديد ح�ص�ص
للتمثيل ال�سيا�سي ،وتدريب القيادات الن�سائية امل�ستقبلية ،وتو�سيع نطاق
م�شاركة املر�أة يف االحتادات العمالية والنقابات املهنية.
وللحد من انعدام امل�ساواة مع مرور الوقت ،يتعني التوا�صل مع
املراهقني وال�شباب .فالقرارات التي تتخذ يف هذه املرحلة من العمر حتدد
مهاراتهم و�أو�ضاعهم ال�صحية وفر�صهم االقت�صادية وتطلعاتهم يف مرحلة
الر�شد .ول�ضمان عدم اال�ستمرار يف انعدام امل�ساواة مع مرور الوقت ،ال بد

من تركيز ال�سيا�سات على بناء ر�أ�س املال الب�رشي واالجتماعي (على غرار
ما حدث يف مالوي من تقدمي التحويالت النقدية مبا�رشة للبنات لال�ستمرار
يف الدرا�سة �أو العودة �إليها)؛ وتي�سري االنتقال من الدرا�سة �إىل العمل (كما هو
احلال يف برامج التدريب على مهارات العمل واحلياة لل�شابات يف �أوغندا)؛
و�إحداث نقلة يف التطلعات (عن طريق �إطالع الفتيات على النماذج املثالية
التي يقتدى بها مثل القيادات ال�سيا�سية الن�سائية يف الهند).
ورغم الأهمية البالغة لعمل ال�سيا�سات املحلية ،ف�إن املجتمع الدويل
ميكنه �أن يقوم بدور مكمل للجهود املبذولة يف كل من هذه املجاالت ذات
الأولوية .و�سوف يقت�ضي هذا الأمر اتخاذ �إجراءات جديدة �أو �إ�ضافية على
جبهات متعددة — ك�إيجاد مزيج من زيادة التمويل ،وتن�سيق اجلهود لت�شجيع
االبتكار والتعلم ،وزيادة فعالية عالقات ال�رشاكة .وينبغي �أن يكون التمويل
موجها ب�شكل خا�ص مل�ساعدة البلدان الأ�شد فقرا على تخفي�ض معدالت
الوفيات الزائدة بني الفتيات والن�ساء (من خالل اال�ستثمار يف خدمات املياه
النظيفة وال�رصف ال�صحي ورعاية الأمومة) وت�ضييق الفجوات القائمة بني
اجلن�سني يف التعليم .وينبغي �أن متتد عالقات ال�رشاكة �إىل ما هو �أبعد من
احلكومات والوكاالت الإمنائية بحيث ت�شمل القطاع اخلا�ص ومنظمات
املجتمع املدين وامل�ؤ�س�سات الأكادميية يف البلدان النامية والبلدان الغنية.
ورغم �أنه ال يزال هناك الكثري مما ينبغي عمله ،ف�إن العامل قد تغري
بالفعل من عدة �أوجه و�أدرك �أخريا �أن امل�ساواة بني اجلن�سني هي ل�صالح
املر�أة والرجل على حد �سواء .ويتزايد �إدراكنا حاليا ب�أن هناك منافع كثرية
— اقت�صادية وغريها — �سوف تتحقق من �سد فجوات عدم امل�ساواة بني
اجلن�سني .ويف تعليق لرجل من مدينة هانوي يف فييت نام ،من بني �آالف
الأ�شخا�ص الذين �شملهم م�سح “تقرير التنمية يف العامل” ،قال�“ :أعتقد �أن
املر�أة يف ع�رصنا احلايل تتمتع بقدر �أكرب من امل�ساواة بالرجل .وميكنها
العمل يف �أي وظيفة تر�ضاها .و�أعتقد �أنها تتمتع بقوة كبرية .ففي بع�ض
الأ�رس جند �أن الزوجة هي ال�شخ�ص الأقوى .وعلى وجه العموم ،ال يزال
الرجل مهيمنا لكن و�ضع املر�أة قد حت�سن كثريا .فالتعاون القائم على
امل�ساواة بني الزوج والزوجة هو ال�سبيل �إىل ال�سعادة .و�أعتقد �أن ال�سعادة
تن�ش�أ عندما تتحقق امل�ساواة بني الزوجني”.

■

�آنا رفينغا هي مدير قطاع يف برنامج التنمية الب�رشية ،مكتب �أوروبا و�آ�سيا
الو�سطى؛ و�سودهري �شيتي هو مدير قطاع يف برنامج �ش�ؤون تخفي�ض الفقر
والإدارة االقت�صادية ،مكتب منطقة �رشق �آ�سيا واملحيط الهادئ ،وكالهما
يف البنك الدويل.
ي�ستند هذا املقال �إىل “تقرير عن التنمية يف العامل  :2012امل�ساواة بني اجلن�سني والتنمية”،
ال�صادر عن البنك الدويل يف عام  .2011وترد الإ�شارة جلميع الأدلة والتحليالت يف �أق�سام
التقرير ذات ال�صلة.
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