الفوائد االقتصادية املترتبة على إشراك املزيد من النساء
يف القوة العاملة أكبر مما كان يُعتَقد قبال
إيرا دابال-نوريس ،وكالبانا كوتشار

6

التمويل والتنمية |مارس ٢٠١٩

الصورةSHUTTERSTOCK/ASLYSUN; GEARSTD; VICTEAH; ISTOCK/ HAPPYFOTO :

سد
الفجوة
بين
اجلنسين

مارس  | ٢٠١٩التمويل والتنمية

7

نشأنا

ونحــن فتاتــان ،علــى اإليمــان بأننــا
نســتطيع إجنــاز أي شــيء ،وأنــه ال يوجــد
عائـقٌ ال يمكــن التغلــب عليــه .ومــع ذلــك،
بالنســبة لنســاء كثيــرات فــإن الواقــع
ال يلبــي تطلعاتهــن إىل حــد بعيــد.
ففــي الهنــد حيــث نشــأت كلتانــا ،مل
تكــن األمــور ترقــى إىل املســاواة التامــة يف جمتمــع الطبقــة
املتوســطة احملافــظ نســبيا .ولكننــا نظرنــا إىل عــدم املســاواة
بيــن اجلنســين باعتبارهــا مســألة عدالــة اجتماعيــة بشــكل
كبيــر .ومل نــدرك أننــا أمــام قضيــة اقتصاديــة مهمــة بنفــس
القــدر إال بعــد أن بدأنــا اخلــوض يف هــذا املوضــوع.
وتشــكل النســاء مــا يقــارب نصــف عــدد ســكان العــامل يف
ســن العمــل البالــغ حــوايل  5مليــارات نســمة ،لكــن حــوايل
 %50فقــط مــن هــؤالء النســاء يشــاركن يف القــوة العاملــة
مقارنــة بنســبة  %80مــن الرجــال .وال يقتصــر األمــر علــى

قــد يحــد مــن فــرص انضمامهــن إىل عمــل مدفــوع األجــر ويقيــد
خياراتهــن عندمــا يقمــن بذلــك.
ويســلط بحــث صنــدوق النقــد الــدويل الضــوء علــى التكاليــف
الكبيــرة التــي يتكبدهــا االقتصــاد العاملــي نتيجــة عــدم تكافــؤ
الفــرص بيــن النســاء والرجــال .وقــد افترضــت دراســات ســابقة
أجراهــا الصنــدوق حــول التأثيــر االقتصــادي للفجــوات بيــن
اجلنســين أن الرجــال والنســاء يولــدون علــى األرجــح بنفــس
اإلمكانيــات ،لكــن التبايــن يف احلصــول علــى التعليــم والرعايــة
الصحيــة والتمويــل والتكنولوجيــا ،ويف احلقــوق القانونيــة،
ويف العوامــل االجتماعيــة والثقافيــة ،مــن شــأنه حرمــان
النســاء مــن إعمــال تلــك اإلمكانــات .وتــؤدي احلواجــز التــي
تواجــه النســاء بدورهــا إىل تقليــص قاعــدة املواهــب املتاحــة
ألصحــاب العمــل (دراســة Kochhar, Jain-Chandra, and
 .)Newiak 2017والنتيجــة هــي انخفــاض اإلنتاجيــة والنمــو
االقتصــادي .وتشــير التقديــرات إىل أن اخلســائر التــي حلقــت

املكاســب التــي حتققــت بشــق األنفــس مــن سياســات زيــادة
النســاء يف العمالــة مدفوعــة األجــر وســد فجــوات األجــور قــد
تتــآكل ســريعا إذا مــا زاد تمثيــل املــرأة أكثــر مــن الطبيعــي يف
الوظائــف األكثــر تعرضــا خملاطــر األتمتــة.
انخفــاض مشــاركة املــرأة يف القــوة العاملــة ،لكــن النســاء
الالتــي يتقاضيــن أجــورا مقابــل عملهــن يعملــن علــى نحــو
غيــر متناســب يف القطــاع غيــر الرســمي— ال ســيما يف
االقتصــادات النامية—حيــث يخضــع أصحــاب العمــل لعــدد
أقــل مــن اللوائــح ،ممــا يجعــل العمالــة أكثــر عُرضــة خملاطــر
ضعــف األجــور وخســائر الوظائــف .عــاوة علــى ذلــك ،حتــى
يف القطــاع الرســمي ،تتقاضــى املــرأة التــي تضطلــع بنفــس
العمــل ولديهــا نفــس املســتوى مــن التعليــم أقــل مــن نظيرهــا
مــن الذكــور .ونظــرا ألن النســاء يقضيــن عمومــا وقتــا أقــل
يف ســوق العمــل املدفــوع األجــر ،فإنهــن يحصلــن علــى
معاشــات تقاعديــة أقــل ويواجهــن املزيــد مــن خماطــر الفقــر
يف ســن الشــيخوخة .وقلي ـلٌ مــن بيــن الالتــي يعملــن يصلــن
إىل مناصــب عليــا أو يبــدأن أعمالهــن اخلاصــة .كمــا تتحمــل
النســاء حصــة أعلــى مــن العمــل غيــر املدفــوع األجــر داخــل
األســرة ،بمــا يف ذلــك رعايــة األطفــال واملهــام املنزليــة ،ممــا
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باالقتصــاد مــن عــدم تمكيــن املــرأة اقتصاديــا تتــراوح مــن
 %10مــن إجمــايل النــاجت احمللــي يف االقتصــادات املتقدمــة
إىل أكثــر مــن  %30يف جنــوب آســيا ويف الشــرق األوســط
وشــمال إفريقيــا.
وتشــير األبحــاث احلديثــة إىل أن الفوائــد االقتصاديــة مــن
إشــراك املزيــد مــن النســاء يف القــوة العاملــة تتجــاوز التقديــرات
الســابقة ،ذلــك ألن النســاء والرجــال قــد يكــون لديهــم نفــس
اإلمكانــات لكنهــم يقدمــون مهــارات وأفــكارا خمتلفــة ذات قيمــة
اقتصاديــة (دراســة  .)Ostry and others 2018وقــد تعكــس
االختالفــات بيــن اجلنســين املعاييــر االجتماعيــة وتأثيرهــا
علــى التنشــئة والتفاعــات االجتماعيــة وتفضيــات اخملاطــر
واالســتجابة للحوافــز .فعلــى ســبيل املثــال ،وجــدت دراســات أن
النســاء أكثــر عزوفــا عــن اخملاطــرة ،ممــا يعكــس خمــاوف أكبــر
مــن الفشــل ونزوعــا أقــل للمنافســة .وثمــة فوائــد تترتــب علــى
احلــذر األكبــر لــدى املــرأة ،فمجالــس إدارات الشــركات التــي
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تراعــي التــوازن بيــن اجلنســين تســاهم يف حتســين األداء ،ال
ســيما يف جمــال الصناعــة التحويليــة عاليــة التقنيــة واخلدمــات
كثيفــة املعرفــة .كذلــك يرتبــط التنــوع بيــن اجلنســين يف جمالس
إدارات هيئــات الرقابــة املصرفيــة بارتفــاع درجــة االســتقرار
املــايل (دراســة  .)Sahay and Čihák 2018وباملثــل ،فــإن
البنــوك ذات األنصبــة األعلــى مــن عضــوات جملــس اإلدارة
لديهــا رؤوس أمــوال وقائيــة أكبــر ونســبة أقــل مــن القــروض
املتعثــرة ،ومقاومــة أكبــر للضغــوط ،ربمــا ألن وجــود املزيــد
مــن النســاء يف املناصــب التنفيذيــة يســاهم يف تنــوع الفكــر
وتكاملــه ،ممــا يــؤدي إىل صنــع قــرار أفضــل.
واســتنادا إىل بيانــات االقتصــاد الكلــي والقطاعــات
والشــركات ،تشــير دراســة حديثــة للصنــدوق (دراســة Ostry
 )and others 2018إىل أن الرجــال والنســاء يكملــون بعضهــم
البعــض يف مــكان العمــل مــن حيــث املهــارات واآلراء اخملتلفــة،
بمــا يف ذلــك املواقــف اخملتلفــة إزاء اخملاطــر والتعــاون .ونتيجــة
لذلــك ،فــإن زيــادة عمــل املــرأة تعــزز النمــو ومســتويات الدخــل
أكثــر ممــا كان مقــدرا ســابقا ،وبمــا يتجــاوز التحســن الــذي
يترتــب ببســاطة علــى زيــادة العمالــة .ويف البلــدان التــي تتســع
فيهــا فجــوة املشــاركة يف ســوق العمــل أكثــر مــن ســواها ،فــإن
ســد الفجــوة مــن شــأنه زيــادة إجمــايل النــاجت احمللــي بنســبة
 %35يف املتوســط .وتأتــي أربعــة أخمــاس املكاســب مــن إضافــة
عمالــة إىل القــوة العاملــة ،لكــن خمســا كامــا ينشــأ مــن زيــادة
اإلنتاجيــة نتيجــة زيــادة التنــوع بيــن اجلنســين .وتبيــن الدراســة
أيضا أن زيادة مشــاركة املرأة يف القوة العاملة حتقق مكاســب
كبيــرة مــن حيــث الرخــاء االقتصــادي ،وهــو مــا يفســر التغيــرات
يف الســلع االســتهالكية ،وإنتــاج األســر ،والوقــت اخملصــص
للترفيه؛ وهذه املكاســب تتجاوز  %20يف جنوب آســيا والشــرق
األوســط وشــمال إفريقيــا (راجــع الرســم البيــاين .)1
وثمــة نتيجــة مهمــة أخــرى :لــدى زيــادة مشــاركة املــرأة يف
القــوة العاملــة ،جنــد أن الرجــل يســتفيد أيضــا .ملــاذا؟ ألن مــا
تقدمــه املــرأة مــن مهــارات تكميليــة يرفــع اإلنتاجيــة ويعــزز
األجــور للجميــع .وهــذه الزيــادة يف اإلنتاجيــة تــؤدي إىل مــا هــو
أكثــر مــن تعويــض انخفــاض األجــور الــذي يمكــن توقعــه عندمــا
يتنافــس عــدد أكبــر مــن العمالــة علــى الوظائــف.
ولكــن جمــرد إشــراك املزيــد مــن النســاء يف القــوة العاملــة قــد
ال يكــون كافيــا .وهنــاك دراســة صــدرت مؤخــرا عــن الصنــدوق
حتــذر مــن التحديــات التــي تواجــه املــرأة يف ســوق عمــل
ســريعة التغيــر (دراســة .)Brussevich and others 2018
فالرقمنــة والــذكاء االصطناعــي والتعلــم اآليل تــؤدي إىل تراجــع
الوظائــف التــي تنطــوي علــى مهــام روتينيــة ومتكــررة وزيــادة
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إزاﻟﺔ اﳌﻌﻮﻗﺎت أﻣﺎم ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺮأة ﰲ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﲢﻘﻖ ﻣﻜﺎﺳﺐ
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وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
اﻟﺼﺤﺮاء وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

ﺻﻔﺮ

اﳌﺼﺪر :ﺗﻘﺪﻳﺮات ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :راﺟﻊ دراﺳﺔ ) Ostry and others (2018ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﺷﺮوح ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎت .ﺗﻌﻨﻲ
ﻣﺮوﻧﺔ اﻹﺣﻼل اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  ١٫٥أن ﻋﻤﻞ اﳌﺮأة واﻟﺮﺟﻞ ﻳﻜﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ اﻵﺧﺮ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج.

قيمــة الوظائــف التــي تنطــوي علــى مهــارات إداريــة ومعرفيــة.
واملكاســب التــي حتققــت بشــق األنفــس مــن سياســات زيــادة
النســاء يف العمالــة مدفوعــة األجــر وســد فجــوات األجــور قــد
تتــآكل ســريعا إذا مــا زاد تمثيــل املــرأة أكثــر مــن الطبيعــي يف
الوظائــف األكثــر تعرضــا خملاطــر األتمتــة .ويف الواقــع ،وجــدت
الدراســة أن النســاء يؤديــن مهــامَّ روتينيــة أكثــر مــن الرجــال يف
جميــع القطاعــات واملهــن ،وإن كان هنــاك اختــاف كبيــر بيــن
البلــدان يف هــذا الصــدد.
وخطــر اإلحــال مرتفــع بشــكل خــاص للنســاء األقــل تعليمــا،
الالتــي يبلغــن مــن العمــر  40عامــا فمــا فــوق ،وأولئــك الالتــي
يعملــن يف وظائــف منخفضــة املهــارات يف جمــال األعمــال
املكتبيــة واملبيعــات .ويف الوقــت نفســه ،فــإن املــرأة يف خمتلــف
ف يف املناصــب املهنية
القطاعــات واملهــن ممثلــة تمثيــا غيــر كا ٍ
واإلداريــة التــي هــي أقــل عرضــة لإلحــال بســبب التكنولوجيــا.
وعامليــا ،تشــغل املــرأة أقــل مــن  %20مــن مقاعــد جملــس اإلدارة
يف البنــوك وهيئــات اإلشــراف املصــريف (دراســة Sahay and
 )Čihák 2018وتمثــل أقــل مــن  %2مــن املديريــن التنفيذييــن
للبنــوك .أمــا يف قطــاع التكنولوجيــا ســريع النمــو ،فــإن احتماليــة
تقلــد النســاء لوظائــف املديريــن واملهنييــن تقــل بنســبة %15
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ســيكون مــن الضــروري ضمــان توفيــر دعــم متســا ٍو للمُس ـرّحين مــن
الرجال والنساء من خالل سياسات سوق العمل لتحسين املهارات،
وتوصيــل العمالــة بالوظائــف ،وتعزيــز عمليــة توفيــر فــرص العمــل.
مقارنــة بالرجــال ،بينمــا تزيــد احتماليــة شــغلهن لوظائــف الكتبــة
وعمــال اخلدمــات بنســبة ( %19راجــع الرســم البيــاين .)2
وبالنظــر إىل الوضــع احلــايل للتكنولوجيــا ،تشــير تقديــرات
الدراســة إىل أن  26مليــون وظيفــة نســائية يف  30بلــدا ( 28بلــدا
يف منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي باإلضافة
إىل قبــرص وســنغافورة) معرضــة بنســبة تزيــد عــن  %70خملاطــر
إحاللهــا بالتكنولوجيــا يف غضــون عقديــن .وعلــى املســتوى
العاملــي ،يشــير هــذا إىل أن  180مليــون وظيفــة نســائية معرضــة
للخطــر .وبينمــا يتعــرض عــدد أكبــر مــن الرجــال مقارنــة بالنســاء
خلطــر اإلحــال بســبب األتمتــة ،فــإن عــدد الوظائــف النســائية
التــي فقــدت يمثــل نســبة أكبــر مــن القــوة العاملــة النســائية.
فمــا الــذي يمكــن عملــه؟ بمــا أن عــدم املســاواة بيــن اجلنســين
لــه وجــوه عديــدة للغايــة ،فــا يوجــد عــاج وحيــد ،وســوف يختلــف
revisedحســب مســتوى التنميــة
2/6/2019ـن البلــدان
نهــج السياســات األفضــل بيـ
Dabla-Norris,
االقتصاديــة ،والفجــوات القائمــة بيــن اجلنســين ،والســرعة التــي
تؤثــر بهــا التكنولوجيــا اجلديــدة علــى االقتصــاد .ويمكــن تســليط
الضــوء علــى ثالثــة جمــاالت عريضــة:
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٢

أﻧﺎ واﻟﺮوﺑﻮت

اﻟﻔﺮوق ﰲ ا�ﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ أﺗﻤﺘﺔ وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ ﺗﺘﻔﺎوت
ﺗﻔﺎوﺗﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪان.
)ﻧﺴﺒﺔ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻨﺴﺎء ﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺮﺟﺎل اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻌﺮﺿﺎ �ﺎﻃﺮ اﻷﺗﻤﺘﺔ(

٣٫٥

اﻟﻴﺎﺑﺎن

٣٫٠
ﻛﻮرﻳﺎ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ
إﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﻗﺒﺮص
اﻟﻨﻤﺴﺎ
ﻧﻴﻮزﻟﻨﺪا
ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة
اﻟﻨﺮوﻳﺞ
ﻛﻨﺪا
إﺳﺘﻮﻧﻴﺎ
اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة
ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ
ﺳﻠﻮﻓﻴﻨﻴﺎ
إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
ﻓﻨﻠﻨﺪا
ﺗﺮﻛﻴﺎ

ﺷﻴﻠﻲ

اﻟﻴﻮﻧﺎن

٧٫٥ ٨٫٥ ٩٫٥ ١٠٫٥ ١١٫٥ ١٢٫٥ ١٣٫٥ ١٤٫٥ ١٥٫٥
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻌﺮﺿﺎ �ﺎﻃﺮ اﻷﺗﻤﺘﺔ٪ ،
اﳌﺼﺪر :ﺗﻘﺪﻳﺮات ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :راﺟﻊ دراﺳﺔ ) Brussevich and others (2018ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﺷﺮوح ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎت.
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٦٫٥

٢٫٥
٢٫٠
١٫٥
١٫٠
٠٫٥
٠٫٠
٥٫٥

أوال ،سياســات إلشــراك املزيــد مــن النســاء يف القــوة العاملــة :لقــد
ثبــت أن هنــاك جمموعــة مــن أدوات السياســات املؤسســية والقانونيــة
والتنظيميــة واملاليــة العامــة التــي مــن شــأنها تعزيــز مشــاركة املــرأة
يف القــوة العاملــة .ويف حيــن ال يوجــد حــل واحــد يناســب اجلميــع،
ينبغــي للسياســات أن تســعى إىل تعزيــز الفــرص وإزالــة املعوقــات.
وتعــد السياســات والبنيــة التحتيــة التــي جتعــل مــن الســهل علــى النســاء
التوفيــق بيــن العمــل واحليــاة األســرية فعّالــة بصفــة خاصــة.
ينبغــي أن تعمــل اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات
الناميــة علــى:
·االســتثمار يف البنيــة التحتيــة :ففــي املناطــق الريفيــة يف
جنــوب إفريقيــا ،علــى ســبيل املثــال ،أدى اإلمــداد بالكهربــاء
إىل زيــادة مشــاركة اإلنــاث يف القــوة العاملــة بنســبة  .%9ويف
الهنــد ،أدى بنــاء مرافــق صحيــة مناســبة إىل تضييــق الفجــوات
بيــن اجلنســين يف التعليــم ويف مشــاركة املــرأة يف القــوة العاملــة.
وأدخلــت املكســيك حافــات عامــة للنســاء فقــط لضمــان قدرتهــن
علــى االنتقــال بأمــان.
·دعــم رائــدات األعمــال مــن خــال زيــادة إمكانيــة حصولهــن
علــى التمويــل :فغالبــا مــا تواجــه النســاء متطلبــات ضمانــات
أكثــر تقييــدا وفتــرات أقصــر الســتحقاق القــروض وأســعار فائــدة
أعلــى مــن الرجــال (راجــع مقالــة «التعويــل علــى مســتقبل املــرأة”،
يف هــذا العــدد مــن جملــة التمويــل والتنميــة) وقد ســاعدت مبادرات
مثــل برنامــج تمويــل رائــدات األعمــال يف ماليزيــا وحســابات
الودائــع املبســطة يف شــيلي علــى ســد الفجــوة بيــن اجلنســين يف
أســعار فائــدة االقتــراض.
·تعزيــز املســاواة يف احلقــوق للنســاء :وتشــمل التدابيــر
معاجلــة القوانيــن التــي تنظــم حقــوق امليــراث وامللكيــة .وقــد عدّلــت
مــاوي وناميبيــا وبيــرو أطرهــا القانونيــة للحــد مــن التمييــز بيــن
اجلنســين؛ ويف العقــد الــذي تــا ذلــك ،ارتفعــت معــدالت مشــاركة
املــرأة يف القــوة العاملــة بشــكل كبيــر يف جميــع البلــدان الثالثــة.
وينبغي أن تعمل االقتصادات املتقدمة على:
·الضغــط لزيــادة املســاواة يف إجــازة األمومــة وإجــازة
األبــوة :ففــي الســويد ،ســاعد ذلــك األمهــات علــى العــودة إىل العمــل
بســرعة أكبــر وعلــى تغييــر املعاييــر االجتماعيــة الســائدة بشــأن
النــوع عنــد النظــر يف مســألة الرعايــة الوالديــة.
·تعزيــز فــرص احلصــول إىل رعايــة األطفــال عاليــة اجلــودة
وبتكلفــة معقولــة :ومــن األمثلــة علــى ذلــك اليابــان التــي زادت

املساواة بين اجلنسين

مــن اســتحقاقات إجــازة رعايــة الطفــل مــن  %50إىل  %67مــن
الراتــب .وتشــير البحــوث إىل أن خفــض تكلفــة رعايــة الطفــل
بمقــدار النصــف قــد يزيــد مــن عــدد األمهــات الشــابات يف ســوق
العمــل بنســبة  .%10وهنــاك أيضــا أدلــة كثيــرة علــى أن النســاء
أكثــر اســتجابة لسياســات ضريبيــة بعينهــا مــن الرجــال ،ومنهــا
السياســات التــي ال تعاقــب املُعيــل الثانــوي ،الــذي ال يــزال مــن
املرجــح أن يكــون أنثــى ،عــن طريــق إحــال فــرض الضرائــب
علــى الدخــل الفــردي حمــل فــرض الضرائــب علــى دخــل األســرة
كمــا فعلــت كنــدا وإيطاليــا والســويد .كمــا تبيــن أن تدابيــر اإلعفــاء
الضريبــي لألســر ذات الدخــل املنخفــض تزيــد معــدالت توظيــف
النســاء .والســبب هــو أن اإلعفــاء مــن الضرائــب يقلــل العــبء
الضريبــي ويزيــد دخــل املــرأة بعــد الضرائــب ،ممــا يزيــد مــن حافــز
النســاء لالنضمــام إىل القــوة العاملــة أو البقــاء فيهــا .وتشــمل
األمثلــة علــى ذلــك خصــم ضريبــة الدخــل املســتحق يف الواليــات
املتحــدة وتوليفــة اإلعفــاءات الضريبيــة والتحويــات يف بلجيــكا
وأملانيــا واململكــة املتحــدة.
ثانيــا ،سياســات لتزويــد النســاء باملهــارات املناســبة وتمكيــن
املــرأة يف مــكان العمــل :فاملســاواة بيــن اجلنســين يف االســتثمارات
يف التعليــم والصحــة ضروريــة لضمــان حصــول املــرأة علــى وظائــف
جيــدة .ففــي الهنــد ،علــى ســبيل املثــال ،تشــير بحــوث الصنــدوق إىل أن
مشــاركة املــرأة يف القــوة العاملــة ســترتفع بمقــدار نقطتيــن مئويتيــن
إذا مــا قامــت الواليــات يف الهنــد بزيــادة اإلنفــاق علــى التعليــم بنســبة
 %1مــن إجمــايل النــاجت احمللــي .ومــن شــأن تعزيــز املهــارات يف وقــت
مبكــر أن يوفــر أهــم ضمانــة ضــد إحــال التكنولوجيــا ويتيــح للمــرأة
االســتفادة مــن فــرص العمــل اجلديــدة.
وبالنســبة للمشــارِكات بالفعــل يف ســوق العمــل ،يمكــن لــأدوات
املاليــة العامــة ،مثــل اخلصومــات الضريبيــة للتدريــب يف هولنــدا،
وحســابات التعلــم الفــردي القابلــة للتحويــل يف فرنســا ،إزالــة العوائــق
التــي حتــول دون التعلــم مــدى احليــاة .ويمكــن أن تنظــر البلــدان أيضــا
يف دعــم التدريــب عــن طريــق الشــركات اخلاصــة مــن خــال الضرائــب
اخملصصــة علــى الرواتــب واملنــح العامــة .وهنــاك حاجــة إىل تضافــر
اجلهــود لتزويــد النســاء بفــرص أكبــر للترقــي إىل أدوار اإلدارة
والقيــادة بوضــع أهــداف حمــددة للمنظمــات للتوظيــف واالحتفــاظ
بالعمالــة ،وتعييــن حصــص الترقيــات كمــا تــم يف النرويــج ،ووضــع
برامــج إرشــادية وتدريبيــة.
وال تــزال هنــاك فجــوات كبيــرة بيــن اجلنســين يف الوصــول إىل
التكنولوجيــا الرقميــة التــي تخلــق فــرص عمــل جديــدة :فــا يــزال %60
مــن ســكان العــامل ،معظمهــم مــن النســاء يف اقتصــادات األســواق
الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة ،غيــر قادريــن علــى الوصــول إىل
اإلنترنــت؛ وعــدد مســتخدِمات اإلنترنــت أقــل مــن عــدد مســتخدميها مــن
الرجــال بمــا يبلــغ  250مليــون مســتخدم .وســوف يكــون االســتثمار
العــام واخلــاص ضروريــا لدعــم اعتمــاد التكنولوجيــا وســد الفجــوات

الرقميــة بيــن اجلنســين .ويعــد نهــج فنلنــدا لضمــان إتاحــة تقنيــة
االتصــال عريــض النطــاق بشــبكة اإلنترنــت والتعليــم الرقمــي للجميــع
والوصــول الرقمــي إىل اخلدمــات التجاريــة واحلكوميــة مثــاال جيــدا
علــى اتبــاع نهــج شــامل إلغــاق الفجــوة الرقميــة بيــن اجلنســين.
ثالثــا ،تســهيل عمليــات االنتقــال للعمــال املســرحين :بالنظــر
إىل أن العامــات يواجهــن خماطــر تســريح عاليــة بشــكل خــاص
بســبب األتمتــة ،ســيكون مــن الضــروري ضمــان توفيــر دعــم متســا ٍو
للمُس ـرّحين مــن الرجــال والنســاء مــن خــال سياســات ســوق العمــل
لتحســين املهــارات ،وتوصيــل العمالــة بالوظائــف ،وتعزيــز عمليــة
توفيــر فــرص العمــل .وســوف حتتــاج أنظمــة احلمايــة االجتماعيــة
أيضــا إىل التكيــف مــع أشــكال العمــل األكثــر مرونــة ،مثــل العمــل عــن
بُعــد .وملعاجلــة تدهــور أمــن الدخــل املرتبــط بالتغيــر التكنولوجــي
الســريع ،قــد تنظــر بعــض االقتصــادات املتقدمــة يف توســيع معاشــات
التقاعــد غيــر القائمــة علــى االشــتراكات واعتمــاد ضمانــات الدخــل
األساســي.
وقــد شــهدت العقــود األخيــرة تقدمــا كبيــرا يف حتقيــق التكافــؤ
يف الفــرص االقتصاديــة ،لكــن ال يــزال هنــاك الكثيــر مــن العمــل
الــذي يتعيــن القيــام بــه .واخلبــر الســار هــو أن البلــدان يف جميــع
أنحــاء العــامل قــد تبنــت حتميــة املســاواة بيــن اجلنســين ،إذ يــدرك
صنــاع السياســات واحلكومــات والشــركات اآلن الفوائــد التــي تعــود
على النمو االقتصادي والتنمية من منح النســاء فرصا متســاوية،
ويســعون لتحســين سياســاتهم وممارســاتهم يف هــذا الصــدد.
ويلتــزم صنــدوق النقــد الــدويل بالعمــل مــع املنظمــات الدوليــة
األخــرى واحلكومــات ومنظمــات اجملتمــع املــدين والقطــاع اخلــاص
للحــد مــن املعوقــات التــي حتــول دون املســاواة بيــن اجلنســين مــن
خــال تقديــم املشــورة والتحليــل يف جمــال السياســات.
إيــرا دابال-نوريس هــي رئيــس قســم يف إدارة شــؤون املاليــة
العامــة بالصنــدوق ،وكالبانــا كوشــهار هي مديــر إدارة املــوارد
البشــرية يف الصنــدوق.
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