هل ميكن
�أن تنقذ

املر�أة
اليابان
(و �آ�سيا �أي�ضا)؟

«من

ال�صعب جدا على املر�أة يف اليابان
�أن حتقق التوازن بني تربية الأطفال
والعمل يف وظيفة متفرغة ».هذا ما
تقوله ناومي ناكامورا� ،أخ�صائية عالج طبيعي تبلغ
من العمر  35عاما من يوكوهاما والآن يف �إجازة
�أمومة لرعاية مولودتها البالغة من العمر �أربعة �أ�شهر.
وتقول ناكامورا ،التي لديها �أي�ضا ابن عمره � 3سنوات،
�إن «عددا كبريا من ال�رشكات ال ي�سمح بتق�صري �ساعات
العمل ،وحتى �إن فعلت ،ف�إن املوظفات متتنع يف الغالب
عن العمل على �أ�سا�س عدم التفرغ ب�سبب اجلو يف العمل».
وبالن�سبة لناكامورا ،ميثل اجلمع بني العمل وتربية
الأطفال واملنزل حرفيا عملية حتقيق توازن .وبعد
والدة ابنها ،حالفها احلظ يف العثور على مركز لرعاية
الأطفال بالقرب من حمل عملها ،و�إن كان عليها الذهاب
�إىل عملها بدراجتها ،وابنها وراءها ،مل�سافة ت�ستغرق
 20دقيقة .وكانت حتاول العثور على ح�ضانة تعليمية
البنها ،ولكن مع عدم توافرها و�ضعته يف مركز لرعاية
الأطفال .وكانت تت�سوق ل�رشاء حاجياتها من الطعام يف
طريق عودتها �إىل املنزل ،فت�ضعها يف �سلة يف مقدمة
دراجتها ،وت�ضع ابنها يف مقعد يف اخللف.
ومثلما هي حال معظم الآباء اليابانيني ،يعمل
زوج ناكامورا يوميا حتى �ساعة مت�أخرة من الليل،
ومن ثم ف�إنها تطعم الطفلني ،وت�رشف على ا�ستحمامها،
وت�ضعهما يف الفرا�ش بنف�سها .ثم تقوم بطهي طعام

الع�شاء لنف�سها ولزوجها .في�أكالن يف �ساعة مت�أخرة
من الليل ويذهبان �إىل الفرا�ش منهكني.
وقد وجدت �صعوبة كبرية يف العثور على مركز
لرعاية الأطفال البنها ومل تكن ت�شعر باالرتياح عند
مغادرة عملها يف وقت مبكر �إذا ات�صل بها املركز
لإخبارها ب�أن ابنها مري�ض .وقبل �أن حت�صل ناكامورا
على �إجازة الأمومة ،كان زوجها يقوم عادة ب�أخذ ابنها
�إىل املركز �صباحا وتعود به هي م�سا ًء .ولكن عندما
كان زوجها يف رحلة عمل ،وهو ما كان يحدث كثريا �إىل
حد ما ،وقعت كلتا املهمتني على عاتقها .وتقول�« :أ�شعر
ب�أ�سف �شديد جتاه زميالتي الالتي ي�ضطررن �إىل القيام
بعمل �إ�ضايف حني �أ�ضطر �إىل االن�رصاف من العمل».
وبالرغم من ذلك ،ت�شعر ناكامورا ب�أنها �أ�سعد حظا
من �صديقاتها لأن مهاراتها الوظيفية مطلوبة .فكثري
من �صديقاتها �إما ُيخربن ب�أنه ال ميكنهن العودة �إىل
وظائفهن القدمية �أو يجدن �صعوبة يف العثور على عمل
لبع�ض الوقت لأن �أرباب العمل ينظرون بارتياب �إىل �أي
�شخ�ص قد ي�ضطر �إىل احل�صول على �إجازة لرعاية طفل
مري�ض.
وق�صة ناكامورا هي ق�صة كثري من الن�ساء يف
اليابان وبع�ض بلدان �آ�سيا .ويبلغ ن�ضالهن اليومي
لتحقيق التوازن بني العمل واملنزل حدا من ال�رضاوة
يجعل كثريا منهن ي�شعرن ب�أن عليهن �أن يخرتن �إما
تربية الأطفال �أو بناء م�شوار مهني.

ت�شاد �ستاينربغ

من �ش�أن ال�سيا�سات
احلكومية التي تدعم
املر�أة يف حتقيق
التوازن بني العمل
والأ�رسة �أن ت�ساعد
اليابان على �أن تظل
عن�رصا فاعال يف
االقت�صاد العاملي
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ونتيجة لذلك ،يقل عدد الن�ساء الالتي يعملن خارج املنزل يف كثري
من االقت�صادات الآ�سيوية عنه يف اقت�صادات مقارنة .ويقل معدل
م�شاركة الإناث يف قوة العمل يف اليابان مبقدار  24نقطة مئوية عن
م�شاركة الذكور ،ويقل يف كوريا مبقدار  22نقطة مئوية تقريبا (راجع
الر�سم البياين  .)1ويف بع�ض اقت�صادات الأ�سواق ال�صاعدة الآ�سيوية،
مثل ماليزيا و�إندوني�سيا ،تزيد الفجوة بدرجة �أكرب حتى .وعلى النقي�ض،
تقل الفروق يف ال�صني وفييت نام ،وهو ما ُيعزى جزئيا �إىل تف�ضيالت
جمتمعية.
ويف البحث الذي �أجريناه ب�ش�أن الفروق يف م�شاركة الإناث يف قوة
العمل على نطاق البلدان وفيما بينها وعرب الفرتات املختلفة ،نخل�ص
�إىل �أن التحوالت الدميغرافية وال�سيا�سة احلكومية عاملني مهمني لتف�سري
الفرق يف معدالت امل�شاركة .ونخل�ص �أي�ضا �إىل �أن اليابان (وغريها
من البلدان الآ�سيوية) ميكن �أن تفعل الكثري لإزالة احلواجز �أمام زيادة
م�شاركة املر�أة يف قوة العمل وامل�ساعدة بالتايل على تخفيف حدة ت�أثري
�شيخوخة ال�سكان على الدخل الوطني.

اجتاهات عامة ن�سائية

زادت معدالت امل�شاركة يف البلدان الأع�ضاء يف منظمة التعاون
والتنمية يف امليدان االقت�صادي يف املتو�سط من � %61إىل  %77يف
الفرتة بني عامي  1985و ( 2005راجع الر�سم البياين  .)2وبد�أت
معدالت امل�شاركة �أي�ضا يف التقارب :فالبلدان التي بد�أت مبعدالت
م�شاركة �أدنى تلحق حاليا بركب البلدان التي ات�سمت القوى العاملة
فيها بقدر �أكرب من التوازن .وتواكبت هذه التغريات بدرجة كبرية مع
تزايد القبول االجتماعي مل�شاركة املر�أة يف مكان العمل .غري �أن عاملني
�آخرين يربزان �أي�ضا.
�أوال� ،أ�صبح الآن عدد الن�ساء الالتي يح�صلن على م�ستوى تعليمي
�أكرب منه يف املا�ضي ،وهو ما يزيد من دخولهن املحتملة على مدى
احلياة ويعزز ارتباطهن ب�سوق العمل .ويف الواقع� ،أ�صبحت الن�ساء يف
كثري من البلدان �أكرث تعليما يف املتو�سط من نظرائهن الذكور .ففي
جامعة �سول الوطنية ،على �سبيل املثال ،زادت ن�سبة 7/3/12
Steinber,من
اخلريجات
نحو ربع جمموع الطالب �إىل نحو ن�صف عددهم يف العقد املا�ضي

فقط .و�أدت هذه الزيادة يف تعليم الإناث �إىل �إحلاق عدد �أكرب من الن�ساء
بوظائف وتقليل رغبتهن يف الرتكيز على رعاية الأطفال وترك الوظيفة.
وثانيا� ،أ�صبحت الن�ساء يف خمتلف �أنحاء العامل تتزوج يف �سن
مت�أخرة وتختار �إجناب عدد �أقل من الأطفال .ونتيجة لذلك� ،أن�ش�أ عدد
كبري من الن�ساء م�سارات مهنية قبل �أن ي�ضطررن �إىل اختيار البقاء
يف املنزل �أو يخرجن �إىل العمل .ويعني �إجناب عدد �أقل من الأطفال
�صعوبة �أقل يف تلبية متطلبات احلفاظ على الأ�رسة املعي�شية وتربية
الأطفال ،وهو ما يتيح للمر�أة اختيارا �أكرب ب�ش�أن حتقيق التوازن بني
العمل واملنزل – وهو اختيار مل يكن متاحا لها يف املا�ضي.
ومع ذلك ،ال تف�رس العوامل الدميغرافية كل التغري امل�شاهد عرب
البلدان .فال�سيا�سات �أي�ضا حتدث فرقا.
وتت�ضح �أهمية ال�سيا�سة عند النظر �إىل العالقة بني معدالت اخل�صوبة
وم�شاركة الإناث يف قوة العمل يف خمتلف البلدان يف ال�سنوات الأخرية.
فرغم �أنه ميكن توقع �أن يقرتن انخفا�ض معدالت اخل�صوبة بارتفاع
م�شاركة الإناث يف قوة العمل ،ف�إن العالقة تت�سم فعليا بقدر �أكرب بكثري
من التعقيد (راجع الر�سم البياين  .)3وي�شري ذلك �إىل �أهمية ال�سيا�سة
احلكومية �أي�ضا ،وهو ما يع�ضده حتليلنا التجريبي .وفعليا ،يوجد لدى
البلدان التي تطبق ال�سيا�سات الأكرث �سخاء يف جمال تربية الأطفال
بع�ض من �أعلى معدالت اخل�صوبة (با�ستبعاد البلدان التي ترتفع فيها
م�ستويات الهجرة) و�أعلى معدالت مل�شاركة الإناث يف �سوق العمل.
وتت�ضمن ال�سيا�سات احلكومية التي حتدث ت�أثريا �إيجابيا الإنفاق على
رعاية الأطفال ،ومنح �إجازات �أمومة�/أبوة ،و�إلغاء الرموز ال�رضيبية
القدمية التي تفر�ض جزاءات على �أجر �صاحب الدخل الثانوي.

بيئة مرنة

جتد ناكامورا �صعوبة يف حتقيق التوازن بني م�س�ؤوليات العمل وتربية
الأطفال .وتقول �إنه كان �سي�ستحيل عليها �أن جتمع بني تربية طفليها
والعمل لو مل تكن ت�ستطيع التعويل على والدتها ،التي تعي�ش على بعد
�ساعة ون�صف �ساعة من منزلها ،لرعاية طفليها يف الأوقات التي كانت
Steinber,إىل
7/3/12تذهب �
تواجه فيها م�شكالت تتعلق مبركز الرعاية ولكن يتعني �أن
العمل .ومن ال�صعب يف اليابان ا�ستئجار جلي�سة �أطفال �أو مربية.
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ويف م�سح �أجرته وزارة ال�ش�ؤون الداخلية واالت�صاالت لليابانيات
يف عام � ،2010أفادت  %34من املجيبات �أن ال�سبب الرئي�سي لعدم
م�شاركتهن يف قوة العمل هو العمل املنزيل ،بينما �أفادت � %14أن
ال�سبب الرئي�سي لذلك هو �ساعات العمل .وانتهى م�سح مماثل �أجرته يف
كوريا وزارة العمل يف عام � 2007إىل �أن  %60من الن�ساء الالتي �شملهن
امل�سح �أفدن ب�أن تربية الأطفال هي �أكرب عقبة حتول دون م�شاركتهن يف
قوة العمل .ويدل على ال�صعوبات التي ينطوي عليها حتقيق هذا التوازن
االنخفا�ض احلاد يف معدالت م�شاركة الن�ساء يف قوة العمل يف �أواخر
الع�رشينات و�أوائل الثالثينات من �أعمارهن .وين�سحب ذلك بوجه خا�ص
على اليابان ،رغم �أن معدل م�شاركة الن�ساء يف قوة العمل يف بداية
م�شاويرهن املهنية ال يقل عن معدلها يف البلدان املقارنة.
وقد �أحدثت ال�سيا�سة احلكومية فرقا يف كثري من بلدان �أوروبا
ال�شمالية .ففي ال�سويد على �سبيل املثال ،و�ضعت احلكومة �سيا�سة �شاملة
لإجازات الأمومة/الأبوة ،وهي نظام مدعم بدرجة كبرية لرعاية الطفل،
و�سيا�سة �صارمة لتق�صري �ساعات العمل للن�ساء .و�أ�سفرت هذه النظم عن
معدالت مرتفعة — تزيد على  — %90لعودة الن�ساء �إىل قوة العمل
بعد الوالدة� .أما يف هولندا فكان الرتكيز على جعل العمل غري املتفرغ
بنف�س جاذبية العمل املتفرغ ،مع متاثل الأجور عن ال�ساعة واملنافع
واحلماية الوظيفية .وميثل ذلك در�سا مهما لليابان وكوريا ،حيث ميكن
�أن يكون تزايد انت�شار �أ�سواق العمل الثنائية — التي تف�ضل من هم
بالداخل على امل�شاركني اجلدد — من العوامل التي تثني العمالة غري
املتفرغة املحتملة ،التي تت�شكل غالبا من ن�ساء لهن م�س�ؤوليات �أ�رسية،
عن الدخول يف قوة العمل.
ويزيد من ت�أكيد �أهمية ال�سيا�سة احلكومية حتليلنا التجريبي؛ ولعله
من غري امل�ستغرب �أن نخل�ص �إىل �أن �سيا�سات منح �إجازات الأمومة/
الأبوة والنفقات احلكومية على رعاية الطفل ،وغريها من ال�سيا�سات
الداعمة الأخرى ،ترتبط ب�صورة قوية بارتفاع م�شاركة الإناث يف قوة
العمل� .إال �أن املزايا التي توفرها احلكومات يف �آ�سيا غالبا ما تكون �أقل
بكثري (راجع الر�سم البياين  .)4ويدل ذلك جزئيا على م�ستوى التنمية
Steinber,
7/3/12
أكرث
االقت�صادات ال
االقت�صادية يف البلدان الآ�سيوية ،ولكن حتى يف
تقدما يف �آ�سيا ،توجد فجوة يف املزايا .فنفقات ال�سويد على رعاية

�سلوك منوذجي

اجلانب الآخر امللفت للنظر بالن�سبة لن�ساء �آ�سيا هو قلة عدد املديرات
يف اليابان وكوريا ( %9فقط) ،مقارنة بن�سبة  %43يف الواليات
املتحدة الأمريكية (راجع الر�سم البياين  .)5واحلال لي�ست �أف�ضل بكثري
يف �إندوني�سيا وال�صني ،مع بلوغ الن�سبة  %14و  %17على الرتتيب.
�أما تايلند ،من ناحية �أخرى ،ف�إن �أداءها جيد ن�سبيا ،مع بلوغ ن�سبة
املديرات فيها � ،%29أي �أقل بدرجة طفيفة فقط من املتو�سط امل�سجل
لدى منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي.
وال ُيعزى النق�ص يف عدد املديرات �إىل انخفا�ض معدالت م�شاركة
الإناث يف قوة العمل فح�سب ،و�إمنا ُيعزى �أي�ضا �إىل اتباع بع�ض البلدان
لنظام يثني املر�أة عن �شغل وظائف �ضمن م�سار وظيفي .ففي اليابان،
على �سبيل املثال ،تقت�رص ن�سبة الإناث الالتي يعملن يف م�سار وظيفي
مت�صل على  .%6وكانت ناكامورا تعلم يف �سن مبكرة �أنها تريد العمل
و�إجناب �أطفال �أي�ضا ،ولذلك بد�أت يف التخطيط بعناية مل�شوارها املهني
وهي ال تزال يف املدر�سة الثانوية .وقررت �أن حت�صل على تخ�ص�ص مهني
(برتخي�ص �أو �شهادة) يتيح لها التناف�س على قدم امل�ساواة مع الرجال.
�إال �أنها تقول �إن بع�ض الن�ساء رمبا يرغنب يف االختيار بني وظيفة مهنية
متفرغة ووظيفة ال ترتبط مب�سار مهني وتنطوي على قدر �أقل من ال�ضغوط.
ورمبا يكون االختيار الذاتي لوظائف ال ترتبط مب�سار مهني �سببا �آخر
لقلة عدد املديرات .ويبدو �أن هذه العملية تبد�أ يف مرحلة مبكرة ،حيث
يظهر التباعد بالفعل يف ن�سب الذكور �إىل الإناث يف كربى اجلامعات .ففي
جامعة طوكيو ،على �سبيل املثال ،التي يتحدد دخولها على �أ�سا�س نتائج
اختبارات ،تبلغ ن�سبة الإناث يف جمموع الطالب �أقل من .%20
ومن �ش�أن زيادة عدد الن�ساء يف الوظائف املهمة ت�شجيع الن�ساء
الأخريات على حماكاة هذا ال�سلوك باختيار وظائف مرتبطة مب�سار وظيفي.
وثمة دالئل على حدوث تغري يف الوقت احلايل :فقد قام بنك اليابان بتعيني
�أول مديرة فرع له يف عام 2010؛ وقامت �رشكة ديوا للأوراق املالية يف
ع�ضوا؛
نحو504,
عام  2009بتعيني �أربع ن�ساء يف جمل�س �إدارتها الذي ي�ضم
Steinberg
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ويف عام  ،2010حددت �رشكة �شي�سيدو غاية تتمثل يف الو�صول بن�سبة
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املديرات �إىل  %30بحلول عام  .2013ويف كوريا ،نظر ال�سيا�سيون يف
و�ضع قوانني تلزم ال�رشكات بحد �أدنى لن�سبة املديرات يف جمال�س �إداراتها،
وهو ما يجري �أي�ضا النظر فيه حاليا يف االحتاد الأوروبي.

املنقذات

ال يقت�رص رفع معدالت م�شاركة الإناث يف قوة العمل على حت�سني امل�ساواة
بني اجلن�سني و�إمنا ي�ساعد �أي�ضا على �إعطاء دفعة ملعدالت النمو واحلفاظ
عليها يف خمتلف بلدان �آ�سيا .وتواجه املجتمعات يف خمتلف بلدان العامل
(راجع «الوعي
ال�سكان
�صعوبات متزايدة يف التعامل مع عواقب �شيخوخة
Steinberg
5, Revised
7/3/12
بتكاليف ال�شيخوخة» يف عدد يونيو  2011من جملة التمويل والتنمية).
ونتيجة لذلك� ،سيتعني �أن ت�ستفيد البلدان على الوجه الأمثل من مواردها
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املحدودة ،مبا يف ذلك مواطنيها هي ذاتها .ويف اليابانُ ،يتوقع �أن ينخف�ض
حجم ال�سكان يف عمر العمل ،من �سن � 15إىل  ،64من ذروة  87مليون �شخ�ص
امل�سجلة يف عام � 1995إىل نحو  55مليون �شخ�ص يف عام  – 2050ما
يقارب نف�س حجم قوة العمل اليابانية يف نهاية احلرب العاملية الثانية
(راجع الر�سم البياين  .)6ويكون هذا الرتاجع يف قوة العمل �أ�شد ما يكون
بني االقت�صادات املتقدمة ،و�إن كانت االقت�صادات الآ�سيوية الأخرى ال تبعد
كثريا؛ و ُيتوقع �أن حتدث انخفا�ضات حادة قريبا يف كوريا وال�صني �أي�ضا.

�سيا�سات منح �إجازات الأمومة/الأبوة
والنفقات احلكومية على رعاية الطفل،
وغريها من ال�سيا�سات الداعمة الأخرى،
ترتبط ب�صورة قوية بارتفاع م�شاركة
الإناث يف قوة العمل.
وميكن �أن ت�شهد املجتمعات التي يزيد فيها عدد امل�سنني تقل�ص حجم
اقت�صاداتها �إذا مل ت�ستمر الوترية ال�رسيعة احلالية لنمو الإنتاجية يف التغلب
على تراجع عدد العاملني .ففي اليابان ،حيث كان ت�أثري ال�شيخوخة ال�سلبي
على النمو �أكرب منه يف �أي اقت�صاد متقدم �آخرُ ،يتوقع �أن ينتق�ص تراجع
العمالة نحو  0.25نقطة مئوية من النمو املحتمل كل عام .ومن الطرق
ال�سهلة للم�ساعدة على �إبطاء هذا االجتاه العام زيادة م�شاركة اجلماعات
التي يق�رص ت�شغيلها يف قوة العمل — والتي تكون يف عدة بلدان �آ�سيوية،
مبا يف ذلك اليابان وكوريا ،ن�ساء يف �أغلب الأحوال.
و�إذا قامت اليابان على مدى الع�شرين عاما القادمة برفع ن�سبة
م�شاركة الإناث في قوة العمل لديها �إلى م�ستوى الن�سبة الم�سجلة في
البلدان ال�صناعية لمجموعة ال�سبعة ،با�ستثناء �إيطاليا واليابان اللتين
تمثالن قيما �شاذة ،ومن هنا �سوف يزيد ن�صيب الفرد من �إجمالي
الناتج المحلي بنحو  — %5مرتفعا من � % 62إلى  .%70وميكن �أن
ي�ؤدي رفع معدل م�شاركة الإناث يف قوة العمل بدرجة �أكرب حتى ،لت�صل مثال
�إىل الن�سبة امل�سجلة يف �أوروبا ال�شمالية� ،إىل زيادة ن�صيب الفرد من �إجمايل
الناجت املحلي الناجت املحلي بن�سبة � %5إ�ضافية .وميكن يف ال�سيناريو الأول
�أن يزداد منو �إجمايل الناجت املحلي يف ال�سنوات االنتقالية بنحو  0.25نقطة
مئوية ويف الثاين بنحو  0.50نقطة مئوية .ومع بلوغ منو �إجمايل الناجت
ترتجم هذه الزيادات �إىل زيادة
املحلي املحتمل يف الأجل املتو�سط نحو َ ،%1
من � 25إىل  %50يف الناجت املحتمل لليابان يف ال�سنوات االنتقالية.
ولو كانت ناكامورا تعي�ش يف ال�سويد لكانت قد ح�صلت على الدعم الذي
حتتاج �إليه لتحقق «كل ما ت�صبو �إليه »،ومل تكن لتفكر مرتني يف العودة �إىل
وظيفتها ال�سابقة بعد انتهاء �إجازة الأمومة .و ُيتوقع �أن ي�ؤدي تي�سري بقاء
ن�ساء مثل ناكامورا يف قوة العمل �إىل تي�سري بقاء اليابان عن�رصا فاعال يف
االقت�صاد العاملي .فاال�ستفادة على الوجه الأمثل من ن�ساء �آ�سيا ا�سرتاتيجية
من�صفة وداعمة للنمو ومنطقية.

■

ت�شاد �ستاينربغ اقت�صادي �أول يف �إدارة اال�سرتاتيجيات وال�سيا�سات
واملراجعة يف �صندوق النقد الدويل وكان حتى الآونة الأخرية يعمل يف
طوكيو يف املكتب الإقليمي ملنطقة �آ�سيا واملحيط الهادئ التابع ل�صندوق
النقد الدويل.
ي�ستند هذا املقال �إىل ورقة عمل �صادرة عن �صندوق النقد الدويل يف
عام � 2012أعدها امل�ؤلف باال�شرتاك مع ما�ساتو ناكاين بعنوان “هل
ميكن �أن تنقذ املر�أة اليابان؟”

