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رسالة من احملرر

املساواة
للجميع

لــو أنــك جئــت إىل الدنيــا أنثــى ،ســيكون لزامــا عليــك أن تكافــح مــن أجــل احلصــول علــى حقوقــك .وبــدون هــذه
احلقــوق لــن يقتصــر األمــر علــى تعرضــك للتمييــز ولكنــك قــد تواجــه أيضــا مصاعــب يف احلصــول علــى مــا
حتتاجــه مــن رعايــة صحيــة وخدمــات تعليميــة لكــي تصبــح عامــا منتجــا ،وبالتــايل فإنــك ســتواجه مصاعــب
يف احلصــول علــى وظيفــة بأجــر جمــز .وبــدون املــرأة املنتجــة يف الوظائــف اجليــدة فــإن خســارة النــاجت املمكــن
ســتكون فادحــة.
فــا تــزال املــرأة يف شــتى أنحــاء العــامل حتقــق دخــا أقــل مــن الرجــل بنســبة قدرهــا  .%63وال تــزال أشــكال
عــدم املســاواة ،كبيــرة كانــت أم صغيــرة ،تعــوق املــرأة عــن االنضمــام إىل قــوى العمــل علــى قــدم املســاواة مــع
الرجــل .ويترتــب علــى ذلــك خســارة هائلــة يف النــاجت االقتصــادي تتــراوح وفــق تقديــرات صنــدوق النقــد الــدويل
بيــن  %10مــن إجمــايل النــاجت احمللــي يف االقتصــادات املتقدمــة وأكثــر مــن  %30يف منطقتــي جنــوب آســيا
والشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا.
وحتــى وقــت قريــب ،كان تصحيــح مظــامل عــدم املســاواة بيــن اجلنســين يعتبــر أمــرا ذا مرتبــة منخفضــة
علــى قائمــة أولويــات معظــم البلــدان .ولكــن اليــوم ،ينــال هــذا األمــر زخمــا متجــددا ،حيــث يتنبــه صنــاع
السياســات حاليــا إىل أن تمكيــن املــرأة ليــس جمــرد إجــراء صحيــح مــن الناحيــة األخالقيــة ،بــل هــو منطقــي
أيضــا مــن الناحيــة االقتصاديــة .ومــع ذلــك ،فــإن التقــدم احملــرز يف هــذا االجتــاه يتســم بالبــطء .والتصريحــات
السياســية ال تــكاد تعنــي شــيئا مــا مل تعززهــا تدابيــر تيســر فــرص احلصــول علــى التعليــم ،وخدمــات رعايــة
األطفــال بتكلفــة معقولــة ،والنفــاذ إىل ســوق العمــل .فــا تــزال األنمــاط التقليديــة املترســخة حتصــر املــرأة يف
دورهــا الــذي تمارســه منــذ عــدة قــرون كمقــدم للرعايــة .وحتــى يف آيســلندا التــي تنــادي باملســاواة بيــن البشــر،
كان مــن الضــروري اتخــاذ إجــراءات حاســمة لتنفيــذ مــا أطلقــت عليــه دولــة رئيــس الــوزراء الســيدة كاتريــن
ياكوبســدوتر اســم «البنيــة التحتيــة االجتماعيــة» للمســاواة بيــن اجلنســين.
مــن الســهل أن نركــن لليــأس ،غيــر أن التغييــرات الطفيفــة يمكــن أن حتمــل مــن القــوة مــا يثيــر الدهشــة.
فمــن خــال تزويــد النســاء يف الهنــد بــرأس املــال األويل والتدريــب األساســي لبــدء املشــروعات؛ تمكنــت نســاء
كثيــرات مــن كســر دورة الفقــر ،ويف الوقــت نفســه تبشــر اخلدمــات املاليــة الرقميــة بتحقيــق منافــع كبيــرة.
ويف حــي املــال يف الواليــات املتحــدة املعــروف باســم «وول ســتريت» ،قامــت مؤسســة «ســتيت ســتريت»
خلدمــات االســتثمار بجهــود منســقة لتســليط الضــوء علــى ســلبيات الشــركات التــي ال تضــم أي عنصــر نســائي
يف جمالــس إدارتهــا ،األمــر الــذي حفــز علــى اتخــاذ اإلجــراءات املناســبة يف رُبــع جمالــس اإلدارات احملرومــة
مــن العناصــر النســائية.
إن النســاء الشــابات الالئــي يتســمن بالشــجاعة ،مثــل «مــاالال يوســف ضــاي» ،التــي تدافــع عــن حقــوق
الفتيــات يف احلصــول علــى التعليــم ،و»غريتــا ثانبيــرغ» ،التــي حتــدت نخبــة صنــاع السياســات املاليــة حــول
العــامل التخــاذ اإلجــراءات بشــأن تغيــر املنــاخ ،يعطيننــا األمــل بــأن اجليــل القــادم مــن النســاء ســيكون فعــاال يف
إيصــال صوتــه للعــامل .وينبغــي لنــا أن نقــوم بــكل مــا يف وســعنا لتمكينهــن ،فالعــامل بحاجــة لنســائه.
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على الغالف
املــرأة تدعــم النمــو االقتصــادي ،والنمــو بــدوره يدعــم املــرأة ،وهــذا مــا يكتشــفه العــامل
يف الوقــت احلاضــر .ويبحــث هــذا العــدد يف العالقــة التكافليــة بيــن املــرأة والنمــو ،وهــو
مــا يرصــده ببراعــة الرســام مايــكل واراكســا علــى غــاف عــدد مــارس  2019مــن جملــة
التمويــل والتنميــة.
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اﳌﻨﺎﺳــﺐ ﻳﻌــﺮض ﲢﻘﻴﻘــﺎ ﻛﺎﺷــﻔﺎ ﻟﻠﺤﻘﺎﺋــﻖ اﳋﻔﻴــﺔ ﻋــﻦ اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﻟﺒﺮازﻳﻠــﻲ ﻣﻨــﺬ ذﻟــﻚ اﻟﻮﻗــﺖ ،ﻓﻴﺠﻤــﻊ ﲢﻠﻴــﻼت
ﻣﺜﻴــﺮة ﺗﻀﻤﻨﺘﻬــﺎ دراﺳــﺎت ﻋﺪﻳــﺪة ﰲ ﻧﺴــﻴﺞ واﺣــﺪ ،ﻓﻬــﻮ ﺣﺠــﺔ ﻗﻮﻳــﺔ ﻋﻠــﻰ أﻫﻤﻴــﺔ اﻹﺻــﻼح اﻻﻗﺘﺼــﺎدي اﻷﻛﺜــﺮ
ﻋﻤﻘﺎ واﺳﺘﺸﺮاﻓﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ«.

-إﻟﻴﺎﻧﺎ ﻛﺎردوزو ،أﺳﺘﺎذ ﺳﺎﺑﻖ ﰲ ﻛﻠﻴﺔ ﻓﻠﻴﺘﺸﺮ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن واﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺎﻓﺘﺲ
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حتمية
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تمكين املرأة ضروري لالقتصاد والشعوب على مستوى العامل

يحل

كريستين الغارد

يــوم املــرأة العاملــي يف الثامــن مــن
مــارس ،وهــو مــا يتيــح فرصــة للتفكــر
يف الكفــاح مــن أجــل تعزيــز املســاواة
بيــن اجلنســين .وترجــع جــذور هــذه
املناســبة الســنوية إىل أكثــر مــن مائــة عــام ،لكــن تركيزهــا علــى
احتــرام النســاء وتوفيــر الفــرص لهــن ال يــزال يشــكل مفارقــة
صارخــة مــع مــا يحــدث اليــوم — بــدءا مــن التحــرش اجلنســي
والعنــف إىل القوانيــن املفتقــرة إىل املســاواة وعــدم اإلنصــاف
يف مــكان العمــل ،حيــث تعــاين املــرأة يف الغالــب مــن قصــور
التوظيــف ونقــص األجــر وحمدوديــة فــرص الترقــي.
ويمكــن أن يــؤدي عــدم املســاواة أو عــدم اإلنصــاف يف
معاملــة النســاء إىل تهميشــهن واحليلولــة دون مشــاركتهن
كأفــراد منتجيــن يســاهمون يف اجملتمــع ويف االقتصــاد مــن
ح فائقــة القيمــة .ولكــن ،حيــن أنظــر إىل مشــهد املنظمــات
نــوا ٍ
واألفــراد الذيــن يشــكلون فسيفســاء زاهيــة األلــوان مــن األطــراف
القــادرة علــى إحــداث تغييــر يضمــن للنســاء فرصـ ًـا متســاوية،
دورا مهمـ ًـا يمكنهــم القيــام بــه.
أرى أن لصنــاع السياســات
ً
فبإمكانهــم اســتخدام مناصبهــم لصياغــة سياســات تســاعد
النســاء والفتيــات علــى تلبيــة احتياجاتهــن مــن أجــل حيــاة
مُشْـبِعة — بمــا يف ذلــك التعليــم واخلدمــات الصحيــة ووســائل
النقــل اآلمنــة واحلمايــة القانونيــة مــن التحــرش وســبل التمويــل
وترتيبــات العمــل املرنــة.
ويوصــي الصنــدوق بلدانــه األعضــاء بمثــل هــذه اإلجــراءات
علــى صعيــد السياســات — ويعمــل مــع كثيــر مــن احلكومــات
لبحــث كيفيــة تأثيــر السياســات علــى النســاء .ويف الســنوات
األخيــرة ،قمنــا بزيــادة التركيــز علــى تمكيــن النســاء ،وذلــك
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بالتحديد ألنه — إىل جانب االعتبارات األخالقية املهمة —
يمثــل فرصــة ضائعــة يف الوصــول إىل االســتقرار االقتصــادي
الكلــي والنمــو االحتوائــي — وهــو جمــال خبــرة الصنــدوق.
فقــد أوضحــت أبحاثنــا ،علــى ســبيل املثــال ،أن املــرأة
إذا تســاوت بالرجــل مــن حيــث التوظيــف ،فســوف تصبــح
االقتصــادات أكثــر صالبــة ويحقــق النمــو االقتصــادي
معــدالت أعلــى .وتشــير تقديراتنــا احلديثــة إىل أن ســد فجــوة
عــدم املســاواة يف التوظيــف بيــن اجلنســين يف النصــف
األدنــى مــن البلــدان التــي تغطيهــا عينــة أبحاثنــا يمكــن أن
يرفــع إجمــايل النــاجت احمللــي بمتوســط  - %35منهــا 8-7
نقــاط مئويــة تمثــل زيــادة يف اإلنتاجيــة بفضــل التنــوع بيــن
اجلنســين .ذلــك أن إضافــة امــرأة واحــدة إىل فريــق اإلدارة
العليــا أو جملــس اإلدارة يف إحــدى الشــركات — مــع احلفــاظ
علــى حجــم اجمللــس دون تغييــر — ترتبــط بارتفــاع يف عائــد
األصــول يتــراوح بيــن  8و  13نقطــة أســاس .وإذا قامــت
البنــوك وأجهــزة الرقابــة املاليــة بزيــادة نســبة النســاء يف
املناصــب العليــا ،يمكــن أن يصبــح القطــاع املصــريف أكثــر
ـتقرارا أيضـ ًـا.
اسـ
ً
إن البلــدان املائــة والثمانيــة والتســعين األعضــاء يف
ـرا مــن التحديــات اخملتلفــة ،لكــن تمكيــن
الصنــدوق تواجــه كثيـ ً
ـتركا وحتميــة عامليــة لــكل احلريصيــن
ـما مشـ ً
املــرأة يظــل قاسـ ً
علــى اإلنصــاف والتنــوع ،وكذلــك علــى اإلنتاجيــة والنمــو يف
ـواء للجميــع .فــإذا أمكننــا
جمتمعــات واقتصــادات أكثــر احتـ ً
حتقيــق ذلــك ،ســنربح جميعــا.
كريستين الغارد مدير عام صندوق النقد الدويل.
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الفوائد االقتصادية املترتبة على إشراك املزيد من النساء
يف القوة العاملة أكبر مما كان يُعتَقد قبال
إيرا دابال-نوريس ،وكالبانا كوتشار
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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

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ١

ﻣﻀﻤﺎر اﳊﻮاﺟﺰ

إزاﻟﺔ اﳌﻌﻮﻗﺎت أﻣﺎم ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺮأة ﰲ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﲢﻘﻖ ﻣﻜﺎﺳﺐ
ﻛﺒﻴﺮة ﰲ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ.
٦٠
٥٠
٤٠

ﻣﻜﺎﺳﺐ اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﻣﻦ إزاﻟﺔ اﳌﻌﻮﻗﺎت )(٪
ﻣﻜﺎﺳﺐ اﻟﻨﺎﰋ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ اﳌﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﺪ اﻟﻔﺠﻮة ﺑﻴﻦ اﳉﻨﺴﻴﻦ ﰲ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ
اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ،ﻣﺮوﻧﺔ اﻹﺣﻼل= ١٫٥
ﻣﻌﻮﻗﺎت ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺮأة ﰲ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ،ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳌﻌﺎدل اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ )اﳌﻘﻴﺎس
اﻷﻳﻤﻦ(٪ ،
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٦٠
٥٠
٤٠

٣٠

٣٠

٢٠

٢٠

١٠

١٠

ﺻﻔﺮ

أوروﺑﺎ وآﺳﻴﺎ ﺷﺮق آﺳﻴﺎ
اﻟﻮﺳﻄﻰ واﶈﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ

إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
ﺟﻨﻮب
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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وجهة نظر

بناء اقتصاد احتوائي

رئيســة وزراء آيســلندا تناقــش أثــر القضايــا املرتبطــة بنــوع اجلنــس علــى تغييــر
املفاهيــم االقتصاديــة
كاترين ياكوبسدوتر

الصورة :مكتب دولة رئيسة وزراء آيسلندا

بينمــا تعمــل احلكومــات علــى حتويــل اهتمامهــا تدريجيــا
مــن املقاييــس األوليــة القائمــة علــى إجمــايل النــاجت احمللــي
إىل معاييــر الرفاهيــة عنــد احلكــم علــى النجــاح االقتصــادي،
يــزداد الطلــب علــى سياســات تقدميــة للعدالــة االجتماعيــة .لذلــك
يــدرس العديــد مــن صنــاع السياســات كيــف تمكنــت آيســلندا،
التــي تتمتــع باقتصــاد قــوي نســبيا ،مــن جعــل املســاواة بيــن
اجلنســين عنصــرا أساســيا يف سياســاتها الداخليــة واخلارجيــة.
وطالبــت حملــة حتقيــق املســاواة للمــرأة يف آيســلندا باتخــاذ
إجــراءات حكوميــة لتحريــر املــرأة مــن القوالــب االجتماعيــة
التــي قمعتهــا علــى مــدى قــرون .ويشــمل ذلــك إجــراء تعديــات
تشــريعية لتحقيــق احلريــات اجلنســية واإلجنابيــة للمــرأة
باإلضافــة إىل إصــدار قوانيــن قويــة معنيــة باملســاواة
وتخصيــص حصــص للجنســين يف جمالــس إدارات الشــركات.
ولكــن األمــر اســتلزم أيضــا سياســات تعتبــر ،مــن املنظــور
االقتصــادي التقليــدي ،باهظــة التكلفــة .وال يــزال عامــل التكلفــة
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يقــف حائــا دون قيــام العديــد مــن احلكومــات بتطبيــق هــذه
السياســات .واملوضوعــان الرئيســيان يف هــذا اجملــال همــا
الرعايــة الشــاملة لألطفــال واإلجــازة الوالديــة املشــتركة .وإذا
تــم تطبيــق هــذه السياســات بشــكل صحيــح ،يمكنهــا أن تُــدث
تغييــرا يف التركيبــة — وقواعــد اللعبــة — يف اجملاليــن العــام
واخلــاص .ملــاذا؟ ألنهــا تمكِّــن املــرأة مــن املشــاركة يف ســوق
العمــل وصنــع القــرارات العامــة ،مــع إتاحــة اجملــال أمــام الرجــل
للمشــاركة يف املســؤوليات املنزليــة .غيــر أن هــذه السياســات
الداعمــة لألســرة مل حتــظ بالتأييــد العاملــي الــذي تســتحقه
وينظــر إليهــا الكثيــرون باعتبــار أنهــا ســتفتح بابــا واســعا أمــام
اإلســراف يف اإلنفــاق العــام.
لقــد مضــى خمســون عامــا منــذ أن قــال روبــرت كينيــدي
عــن حــق إن إجمــايل النــاجت احمللــي يقيــس كل شــيء مــا عــدا
مــا يجعــل احليــاة جديــرة باالهتمــام .غيــر أن الدراســات
االقتصاديــة ال تــزال منحصــرة يف مــا يمكــن قياســه ،حيــث
تقســم اإلنفــاق احلكومــي إىل فئتيــن :نفقــات واســتثمار .ويعنــي
هــذا التقســيم الثنائــي أن اإلنفــاق علــى البنيــة التحتيــة املاديــة
يُصنــف كاســتثمار ،ويســتحق بالتــايل األمــوال العامــة .ومــن
الناحيــة األخــرى ،تُصنَّــف البنيــة التحتيــة االجتماعيــة كنفقــات
أو تكاليــف تشــغيل ،ويُفضَّــل أن تكــون أول البنــود التــي ينبغــي
تخفيضهــا .ومــع ذلــك فــإن هــذه البنيــة التحتيــة االجتماعيــة
هــي التــي حتافــظ علــى حياتنــا منــذ (قبــل) امليــاد وحتــى املــوت
وتخلــق الظــروف التــي جتعــل احليــاة جديــرة باالهتمــام.
ومــن املثيــر لالهتمــام أن البنيــة التحتيــة املاديــة —
الطــرق ،واألنفــاق ،واملبــاين  -تشــكل غالبــا اجملــال الرئيســي
لتوظيــف الرجــال ،بينمــا يتــم توظيــف النســاء علــى األرجــح يف
اخلدمــات املرتبطــة بالبنيــة التحتيــة االجتماعيــة — التعليــم،
ورعايــة األطفــال ،والرعايــة الصحيــة .وبالتركيــز علــى البنيــة
التحتيــة املاديــة دون البنيــة التحتيــة االجتماعيــة ،يتجاهــل
االقتصاديــون وصنــاع السياســات حقيقــة واضحــة ،وهــي أننــا
بحاجــة إىل االثنتيــن مــن أجــل ازدهــار جمتمعاتنــا وتطورهــا.
فمــا قيمــة مبنــى املدرســة بــدون تعليــم عــايل اجلــودة للجميــع؟
ومــا قيمــة مبنــى املستشــفى بــدون مــن يقدمــون الرعايــة
الصحيــة؟ ومــا قيمــة الطريــق أو النفــق يف جمتمــع حتــول فيــه
األميــة دون حــدوث حــراك اجتماعــي؟

املساواة بين اجلنسين

وبهــذه النظــرة الضيقــة للعــامل ،ليــس مــن املســتغرب اعتبــار
سياســات الرعايــة الشــاملة للطفــل واإلجــازة الوالديــة مــن
الكماليــات وليســت ســمات أساســية لالقتصــاد الناجــح .ولكنهــا
يف الواقــع جــزء ال يتجــزأ مــن بنــاء جمتمــع يمكــن للجميــع أن
ينجــح فيــه .وإن كان هنــاك شــيء ينبغــي ملــن يعيشــون يف
القــرن احلــادي والعشــرين — قــرن حتريــر املثلييــن وحتريــر
املــرأة ،علــى ســبيل املثــال — أن يعرفــوه بصــورة أفضــل
مقارنــة بمــن كانــوا يعيشــون يف القــرن املاضــي ،فهــو مزايــا
حتريــر النــاس مــن املعاييــر والقوالــب االجتماعيــة املوضوعــة
ســلفا.
فهنــاك اختــاف صــارخ بيــن مشــاركة املــرأة يف القــوى
العاملــة يف البلــدان التــي تتوافــر فيهــا رعايــة األطفــال بتكلفــة
ميســرة والبلــدان التــي تُبَــر فيهــا املــرأة علــى املفاضلــة بيــن
األســرة والعمــل .ومتــى كانــت تكاليــف رعايــة األطفــال مرتفعــة،
ال تســتطيع األمهــات يف الفئــات األقــل دخــا حتمــل تكاليــف
العمــل .ومــن املؤكــد أن حــدوث حتــول ثقــايف قــد يمكِّــن األســر
مــن رفــض قبــول النمــوذج التقليــدي للذكــر املعيــل .لكــن الفجــوة
يف األجــور بيــن اجلنســين ســتواصل دفــع الرجــال إىل العمــل مــع
إبقــاء النســاء يف املنــزل .ومــا دامــت جمتمعاتنــا تُبنــى بطريقــة
يتعيــن فيهــا علــى النســاء احلصــول علــى فتــرات راحــة طويلــة
مــن العمــل لرعايــة أســرهن ،ســتظل هــذه الفجــوة يف األجــور
مســتمرة كمــا كانــت دائمــا.
ويف العقود األخيرة ،وضعت بلدان الشمال برامج اإلجازة
الوالديــة املشــتركة التــي تقــدم جــزءا حمــددا مــن اإلجــازة لــكال
الوالديــن بنظــام «اســتخدم أيــام اإلجــازة أو اخســرها» (بمــا يف
ذلــك لــأزواج مــن نفــس اجلنــس والوالديــن بالتبنــي) .ويتيــح
النمــوذج اآليســلندي— الــذي تمولــه احلكومــة والشــركات
— لــكل مــن الوالديــن اســتخدام إجــازة مدتهــا ثالثــة شــهور إىل
جانــب ثالثــة شــهور إضافيــة يمكــن تقســيمها بيــن الوالديــن
حســب اختيارهمــا .وســتقوم حكومــة بلــدي بتمديــد هــذا
االســتحقاق لفتــرة أطــول .ويأتــي ذلــك يف إطــار جهــد أوســع
نطاقــا يهــدف إىل ســد الفجــوة بيــن اإلجــازة الوالديــة والرعايــة
النهاريــة عاليــة اجلــودة املمولــة مــن احلكومــة التــي تقـدَّم اآلن
بــدءا مــن ســن الثانيــة ،وهــي الفجــوة التــي يُغطَّــى معظمهــا اآلن
مــن خــال رعــاة األطفــال املدعميــن.
وقــد تــم تطبيــق النمــوذج احلــايل علــى مراحــل منــذ
عــام  2000وأدى— بجانــب سياســات الرعايــة الشــاملة
للطفــل— إىل حتــول اجملتمــع اآليســلندي ،ويف الوقــت نفســه
تدعيــم االقتصــاد .فقــد حــدث حتــول يف العقليــة ،حيــث تــرى
األســر اآلن أن واجبــات الوالديــن ورعايتهمــا لألبنــاء ينبغــي
تقاســم مســؤوليتها بالتســاوي بينهمــا .وأقــام اآلبــاء عالقــات

أفضــل مــع أبنائهــم ،ومل يعــد هنــاك أســاس للحجــة القديمــة
بــأن النســاء ال يمكــن توظيفهــن أو ترقيتهــن ألنهــن (جميعــا!)
سينســحبن مــن ســوق العمــل .وعلــى املســتوى الشــخصي ،لــوال
سياســات بلــدي الداعمــة لألســرة ملــا صــرت رئيــس وزراء وأُمـ ًـا
لثالثــة أوالد رائعيــن.
فهــل هــذا يعنــي أن آيســلندا قــد حلــت الشــفرة وأن اجلميــع
يتمتعــون بحقــوق وفــرص متســاوية؟ لألســف ال .فــا تــزال
الفجــوة يف األجــور بيــن اجلنســين قائمــة ،وال تــزال الوظائــف
التي تشــغلها النســاء عادة مقدرة بأقل من قيمتها ويتقاضين
عنهــا أجــرا أقــل مــن املســتحق يف ســوق عمــل ال تــزال مفرطــة
يف الفصــل بيــن اجلنســين .ومل ننجــح يف القضــاء علــى العنــف
والتحــرش ،كمــا يتعــرض أطفالنــا للقوالــب النمطيــة اجلنســانية
كمــا هــو حــال األطفــال يف كل أنحــاء العــامل .لكننــا أحرزنــا
تقدمــا .فنســبة مشــاركة املــرأة يف القــوى العاملــة تبلــغ %80
تقريبــا ،أي أقــل بقليــل مــن نســبة مشــاركة الرجــل التــي تبلــغ
 ،%87غيــر أنهــا تتطابــق تقريبــا مــع متوســط نســبة مشــاركة
الرجــال يف بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان
االقتصــادي .ويعــد النشــاط االقتصــادي املكثــف القائــم
علــى مســاهمة اجلميــع بمختلــف أجناســهم عنصــرا أساســيا
يف اقتصــاد آيســلندا ،حيــث معــدل البطالــة منخفــض بشــكل
ملحــوظ وال يتجــاوز .%2.9
إن احتــواء وحتريــر الكثيريــن ،وليــس القليليــن ،هــو اإلجــراء
الصحيــح الــذي يجــب القيــام بــه ليــس مــن منظــور العدالــة
االجتماعيــة فحســب وإنمــا أيضــا مــن املنظــور االقتصــادي.
وهو أحد األســباب العديدة ملشــاركة آيســلندا اآلن يف جمموعة
حكومــات اقتصــاد الرفاهيــة ،التــي تعمــل علــى حتقيــق
االســتدامة والرفاهيــة للجميــع ،يف ســياق أهــداف التنميــة
املســتدامة التــي حددتهــا األمم املتحــدة.
وتعــد املســاواة بيــن اجلنســين هدفــا مهمــا مــن هــذه األهــداف،
وهــو هــدف ال يتحقــق تلقائيــا .فهــو يتطلــب رؤيــة أيديولوجيــة،
وكفاحــا سياســيا ،وعمــا مــن جانــب احلكومــات والشــركات
واجملموعــات االجتماعيــة .وال يــزال حتريــر املــرأة واألقليــات
يشــكل إحــدى املهــام العاجلــة علــى الصعيــد السياســي يف الوقــت
احلــايل .وعلينــا أن نمضــي قدمــا يف تنفيــذ سياســات اقتصاديــة
تقدميــة تتحــدى القوالــب النمطيــة الشــائعة عــن التكاليــف واملنافــع
وتواصــل تعزيــز املســاواة بيــن اجلنســين يف إطــار جــدول أعمــال
مســتقبلي للعدالــة االجتماعيــة .وســيتم احلكــم علــى جيلنــا مــن
خــال مــدى جناحنــا يف هــذا اجملــال.
كاترين ياكوبسدوتر هي رئيسة وزراء آيسلندا.
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ويف عــام  ،2014الحــت أمــام شــينداي فرصــة ســاعدتها يف
كســر دائــرة الفقــر .فقــد جــاء إىل قريتهــا موظفــو مؤسســة مــان ديشــي
التــي تعمــل يف جمــال تعليــم النســاء الريفيــات مهــارات التجــارة
وإقراضهــن األمــوال ،وقدمــوا برامــج للتدريــب علــى مهــن خمتلفــة
مقابــل رســوم رمزيــة .واجتــازت شــينداي دورة تدريبيــة مدتهــا
 120ســاعة يف التفصيــل واكتســبت املهــارات الالزمــة لبــدء مشــروع
صغيــر لتقديــم خدمــات التفصيــل جليرانهــا إىل جانــب عملهــا يف
املزرعــة .وســاعدها ذلــك علــى كســب مــا يعــادل خمســة دوالرات
شــهريا إلنفاقهــا علــى أطفالهــا — وهــو مبلــغ كبيــر بالنســبة ملنطقــة
يقــل فيهــا وســيط دخــل األســرة عــن  70دوالرا أمريكيــا.
ولكــن عائلــة زوجهــا مل تكــن ســعيدة بذلــك ،حيــث أرادت أال
يشــغلها مشــروعها اجلديــد عــن عملهــا يف املزرعــة.
وتتذكــر شــينداي قائلــة «كانــت هنــاك شــجارات كثيــرة ،ولكنهــم
وافقــوا يف نهايــة األمــر».

املشاركة يف القوى العاملة

مل

الصورةMANN DESHI FOUNDATION :

تكــن راديــكا بابــوراو شــينداي قــد جتــاوزت عامهــا
الثــاين عشــر عندمــا تــم تزويجهــا مــن رجــل يكبرهــا
بعشــر ســنوات .وقــد تــم إرســالها للعيــش بعيــدا مــع
زوجهــا اجلديــد ،الــذي يعمــل ســائق شــاحنة ،وعائلتــه يف
مقاطعــة ســاتارا النائيــة ،وهــي إحــدى املقاطعــات املعرضــة
للجفــاف والتــي تقــع علــى مســافة  330كيلــو متــرا جنــوب
شــرق مومبــاي .وتخلــت عــن دراســتها للعمــل يف املزرعــة التــي
تمتلكهــا عائلــة زوجهــا.
وعندمــا أجنبــت شــينداي أطفالهــا — بنــت وولــدان —
أرادت لهــم حيــاة أفضــل .ويف خمتلــف قــرى الهنــد التــي يعيــش
فيهــا حــوايل  833مليــون شــخص علــى أقــل مــن  3.20دوالر
يوميــا ،عــادة مــا يقــع علــى عاتــق النســاء مثــل شــينداي عــبء
رعايــة األطفــال وضمــان توفيــر مــا يكفيهــم مــن الغــذاء.

تعــد مؤسســة مــان ديشــي التــي تديرهــا جمموعــة مــن النســاء وتأسســت
يف تســعينات القــرن املاضــي واحــدة مــن عــدة منظمــات تســعى إىل
كســر احلواجــز االجتماعيــة والقانونيــة واالقتصاديــة التــي تواجــه
أصحــاب املشــروعات مــن النســاء يف الهنــد .وبالرغــم مــن النمــو
الســريع احملقــق ،ال تــزال الفــروق الكبيــرة بيــن اجلنســين يف جمــال
األنشــطة االقتصاديــة مســتمرة وراســخة .ونتجــت عــن ذلــك خســائر
فادحــة يف اإلمكانــات البشــرية أدت إىل إعاقــة اجلهــود الهادفــة إىل
احلــد مــن الفقــر يف ثــاين أكبــر بلــد يف العــامل مــن حيــث عــدد الســكان.
وربمــا مــن أوضــح عالمــات األوضــاع املزريــة التي تعيشــها املرأة
الهنديــة نســبة مشــاركتها يف القــوة العاملــة ،حيــث بلغــت  %27فقــط
يف عــام  ،2017أي حــوايل ثلــث نســبة مشــاركة الرجــال .وتأتــي الهنــد
يف املرتبــة رقــم  120مــن بيــن  131بلــدا وفقــا لهــذا املؤشــر ،وذلــك
حســب بيانــات البنــك الــدويل .وحــال أصحــاب املشــروعات مــن النســاء
ليســت أفضــل كثيــرا .فحــوايل  %14فقــط مــن النســاء يف الهنــد يمتلكــن
أو يــدرن مشــروعات ،وذلــك حســب التعــداد االقتصــادي الســادس
الصــادر يف عــام  .2014كذلــك فــإن أكثــر مــن  %90مــن الشــركات
التــي تديرهــا النســاء عبــارة عــن مشــروعات متناهيــة الصغــر ،كمــا أن
حــوايل  %79منهــا تعتمــد علــى التمويــل الذاتــي.
وتبلــغ مســاهمة النســاء يف إجمــايل النــاجت احمللــي بالهنــد %17
فقــط ،أي أقــل مــن نصــف املتوســط العاملــي ،وذلــك حســبما ذكرتــه
أنيــت ديكســون ،نائــب رئيــس البنــك الــدويل جلنــوب آســيا يف كلمــة لهــا
يف شــهر مــارس مــن العــام املاضــي .وأضافــت أنــه حســب التقديــرات،
فــإن مشــاركة نصــف النســاء الهنديــات يف القــوة العاملــة ســتؤدي إىل
ارتفــاع املعــدل الســنوي للنمــو االقتصــادي بمقــدار  1.5نقطــة مئويــة
فقــط ليصــل إىل حــوايل .%9
ويرتــب التقريــر العاملــي للفجــوة بيــن اجلنســين لعــام 2018
الصــادر عــن املنتــدى االقتصــادي العاملــي  149بلــدا حســب أربعــة
مقاييــس :املشــاركة والفــرص يف اجملــال االقتصــادي ،ومســتوى
التحصيــل الدراســي ،والصحــة والبقــاء ،والتمكيــن السياســي (راجــع
بــاب «تأمــل معــي» ،يف هــذا العــدد مــن جملــة التمويــل والتنميــة).
وتأتــي الهنــد يف املرتبــة رقــم  108حســب جميــع هــذه املقاييــس،
مــع تراجــع ترتيبهــا للغايــة حســب مقياســين ،همــا الصحــة والبقــاء،
واملشــاركة االقتصاديــة.
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لذلــك مــن غيــر املســتغرب أن تأتــي الهنــد يف مرتبــة متأخــرة
كذلــك حســب مؤشــرات ريــادة األعمــال ،حيــث بلــغ ترتيبهــا  52مــن
بيــن  57بلــدا حســب مؤشــر ماســتركارد ألصحــاب املشــروعات مــن
النســاء لعــام  ،2018لتأتــي بذلــك قبــل إيــران وبعــد تونــس .ويقيــس
هــذا املؤشــر توافــر اخلدمــات املاليــة ،ونتائــج النهــوض باألوضــاع،
وســهولة ممارســة أنشــطة األعمــال ،وغيــر ذلــك.
وتقــول أبارنــا ســاروغي ،املؤســس املشــارك ملؤسســة ريــادة
األعمــال النســائية وتمكيــن املــرأة (Women Entrepreneurship
)« ،and Empowermentغالبــا مــا توجــد ضغــوط ومعارضــة
مــن داخــل األســرة بســبب القوالــب اجملتمعيــة التــي جتبــر النســاء علــى
رعايــة املنــزل بوصفهــا مســؤوليتها األساســية .كذلــك ال توجــد نظــم
كافيــة لدعــم خدمــات رعايــة األطفــال ،ممــا يمنــع املــرأة مــن حتقيــق
أهدافهــا».

غياب الضمانات

وتوجــد معوقــات أخــرى .فاملــرأة يف الهنــد نــادرا مــا تكــون لديهــا أي
ممتلــكات يمكــن اســتخدامها كضمــان للحصــول علــى قــروض لبــدء
املشــروعات ،كمــا أن مســتوى حتصيلهــا الدراســي أقــل مــن الرجــال يف
املتوســط ،وحتصــل يف حالــة عملهــا علــى أجــور أقــل مــن أقرانهــا مــن
الرجــال ،وتتركــز عــادة يف الوظائــف منخفضــة املهــارات يف قطاعــي
الزراعــة واخلدمــات ،وغالبــا مــا تكــون يف القطــاع غيــر الرســمي.
ويعــد عــدم تكافــؤ الفــرص يف احلصــول علــى التمويــل مــن
املعوقــات الرئيســية التــي تواجــه رواد األعمــال الطموحيــن الذيــن
يحتاجــون إىل رأس املــال لبــدء املشــروعات ،حتــى الصغيــرة منهــا.
ومــن شــأن تكافــؤ الفــرص يف احلصــول علــى التمويــل وتشــجيع
ريــادة األعمــال النســائية زيــادة إجمــايل النــاجت احمللــي واحلــد مــن
البطالــة ،وذلــك حســب دراســة صــادرة عــن صنــدوق النقــد الــدويل
يف عــام  2018بعنــوان “Closing Gender Gaps in India:
Does Increasing Women’s Access to Finance Help?”.
ووفقــا للدراســة ،فــإن املنافــع املمكنــة تبلــغ أقصــى مبلــغ لهــا —
زيــادة بنســبة  %6.8يف إجمــايل النــاجت احمللــي — إذا مــا قامــت
الهنــد أيضــا بتبســيط القواعــد املعقــدة للغايــة التــي تنظــم ســوق العمــل
وحتســين مهــارات املــرأة.
وتقــول ســيري شــاهال ،مؤسســة منظمــة  ،SHEROESوهــي
عبــارة عــن منتــدى جمتمعــي يتيــح للنســاء التواصــل مــع مرشــدين مــن
خــال الهاتــف أو عبــر تطبيــق إلكتــروين« ،يف حالــة نمــو االقتصــاد
بنســبة  %9إىل  %10باســتمرار خالل العقود الثالثة التالية ،ســيتعين
علينــا إنشــاء نظــم اقتصاديــة صاحلــة لدعــم ريــادة األعمــال النســائية
بجميــع أنواعهــا».
وقــد ســاعدت املنظمــة ضحايــا العنــف األســري ،مثــل ســاثيا
ســونداري التــي تعيــش يف واليــة تاميــل نــادو اجلنوبيــة .فعندمــا
خرجــت مــن عالقــة مســيئة ،وجــدت نفســها بــدون أي وســائل دعــم.
وجلــأت إىل املنظمــة التــي ســاعدتها يف بــدء مشــروع صالــون جتميــل
للســيدات.
وتتذكــر ســونداري قائلــة «مل تكــن لــدي املعرفــة الالزمــة إلدارة أي
مشــروع .وقــد بعثــت املنظمــة بمدربيــن لتزويــدي بالتدريــب وجمموعــة
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مــن اإلرشــادات ،كمــا أطلقــت حملــة تمويــل جماعــي ملســاعدتي يف بــدء
املشــروع اخلــاص بــي» .وتمكنــت احلملــة مــن جمــع املبلــغ املطلــوب
يف ســتة أيــام فقــط يف عــام  .2017ويــدر عليهــا صالــون التجميــل يف
الوقــت احلــايل حــوايل  8000روبيــة ( 113دوالرا أمريكيــا) شــهريا،
ويــزداد هــذا املبلــغ إىل  15ألــف روبيــة خــال موســم حفــات الزفــاف
يف الفتــرة مــا بيــن ديســمبر ومــارس .ويتجــاوز هــذا الدخــل وســيط
الدخــل الشــهري لألســرة الــذي يبلــغ  7269روبيــة يف املناطــق الريفيــة
بمقاطعــة تاميــل نــادو.
ويعــد عــدم املســاواة يف احلصــول علــى التعليــم مــن املعوقــات
األساســية األخــرى .إذ يبلــغ معــدل اإلملــام بالقــراءة والكتابــة بيــن
النســاء يف الهنــد  %64مقابــل  %82بيــن الرجــال .وليــس مــن قبيــل
الصدفــة أن الواليــات التــي يــزداد فيهــا معــدل اإلملــام بالقــراءة
والكتابــة يــزداد فيهــا أيضــا عــدد أصحــاب املشــروعات مــن النســاء.
فحســب التعــداد االقتصــادي الســادس ،يقــع مــا يزيــد علــى نصــف
جميــع الوحــدات الصناعيــة الصغيــرة التــي تديرهــا النســاء بالهنــد
يف املنطقــة التــي تضــم الواليــات الهنديــة األربــع يف أقصــى اجلنــوب
باإلضافــة إىل واليــة ماهاراشــترا حيــث يتجــاوز معــدل اإلملــام
بالقــراءة والكتابــة املتوســط الوطنــي.
ولكــن أصحــاب املشــروعات مــن النســاء يف املناطــق احلضريــة
بالهنــد حيــث تعيــش النخبــة املتعلمــة يواجهــن التمييــز هــن أيضــا.
وميغنــا ســاروغي التــي تعيــش يف نيودلهــي إحــدى هــؤالء .فهــي تديــر
تطبيــق  ،StyleDotMeوهــو أحــد تطبيقــات املوضــة الــذي يســتخدم
يف حتميــل صــور املســتخدمين وهــم يرتــدون مالبــس خمتلفــة ملعرفــة
آراء املســتخدمين اآلخريــن يف هــذه املالبــس علــى نحــو فــوري.
وتتذكــر جتربتهــا عندمــا كانــت حتــاول احلصــول علــى رأســمال لبــدء
مشــروعها يف عــامل التكنولوجيــا الــذي يســيطر عليــه الذكــور.
وتقــول «لقــد ســئلت مــرات عديــدة عــن مصيــر املشــروع عندمــا
أتــزوج وأرزق بطفــل .وهنــاك آخــرون مل يكونــوا علــى يقيــن بــأن
مشــروعا ترأســه امــرأة ســيتمكن مــن جــذب أي مســتثمرين علــى
اإل طــاق».
ويف نهايــة املطــاف ،حصلــت علــى تمويــل ملرتيــن متتاليتيــن
بقيمــة إجماليــة بلغــت  322ألــف دوالر أمريكــي يف عامــي 2016
و 2017من خالل شــبكة  .Indian Angel Networkوأطلق تطبيق
 StyleDotMeالعــام املاضــي منصــة واقعيــة تفاعليــة لعــرض
اجملوهــرات باســم .mirrAr
وينبغــي أن تكــون قصــة جنــاح ميغنــا ســاروغي هــي القاعــدة،
ولكــن األمــر ليــس كذلــك .فوفقــا لبادماجــا روباريــل ،املؤســس
املشــارك لشــبكة  Indian Angel Networkورئيســتها ،ال تديــر
النســاء إال حــوايل ربــع حمفظــة الصنــدوق التــي تضــم مــا يزيــد علــى
 130مشــروعا جديــدا .وتقــول روباريــل إنــه مــن بيــن  10آالف صفقــة
تعــرض علــى الشــبكة ســنويا ،تســهم النســاء فيهــا بأقــل مــن الثلــث.
وتقــول ديبجــاين غــوش ،رئيــس اجلمعيــة الوطنيــة لشــركات
البرامــج واخلدمــات« ،ال تســعى املــرأة إىل تعديــل السياســات أو
القواعــد التنظيميــة ،بــل إىل التواجــد بصــورة أكبــر وتغييــر الفكــر
الســائد .ويجــب علــى الهنــد أن تنضــج وأن تــدرك أنــه ال داعــي للخــوف
مــن تقاســم الفــرص بالتســاوي مــع النســاء».
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ولكــن توجــد أيضــا بعــض بــوادر التقــدم يف اجملــال
التكنولوجـ�ي .فقـ�د شـ�هدت شـ�بك ة �Indian Angel Net
 workعلــى ســبيل املثــال زيــادة يف عــدد طلبــات التمويــل
املقدمــة مــن النســاء مــن  %10منــذ أربــع ســنوات إىل
 %30يف الوقــت احلــايل .وتقــول غــوش «بــدأ املســتثمرون
يدركــون شــيئا فشــيئا أنــه يتعيــن النظــر إىل مزايــا األفــكار
املطروحــة وليــس إىل نــوع جنــس صاحــب الفكــرة».
وقــد يفســر تــدين نســبة مشــاركة اإلنــاث يف احليــاة
العامــة اســتمرار احلواجــز الرســمية وغيــر الرســمية .إذ تمثــل
النســاء  %19فقــط مــن املناصــب الوزاريــة يف الهنــد و%12
مــن عــدد أعضــاء البرملــان يف ينايــر  ،2017ممــا يضــع
الهنــد يف املرتبــة رقــم  148مــن بيــن  193بلــدا حســب
الترتيــب الصــادر عــن االحتــاد البرملــاين الــدويل.
وتقــول أبارنــا ســاروغي مــن مؤسســة ريــادة األعمــال
النســائية وتمكيــن املــرأة «يتعيــن وجــود آليــة لوضــع هيــكل
قانــوين فعــال يدعــم تمكيــن املــرأة .وينبغــي أن يعالــج هــذا
الهيــكل بفعاليــة الفجــوات بيــن أحــكام القانــون والواقــع».
وتقــول شــتنا ســينها ،مؤســس مؤسســة مــان ديشــي ،إن
النســاء غالبــا مــا يفتقــرن إىل املعرفــة واملهــارات الالزمــة
الســتغالل الفــرص .وللمســاعدة يف ســد هــذه الفجــوة،
تقــدم املؤسســة الدعــم ألصحــاب املشــروعات مــن النســاء
وتنظــم برامــج إرشــادية ،كمــا تقــدم أيضــا خدمــة املــدارس
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دوالرا شــهريا — وهــو مبلــغ كاف لتســجيل ابنتهــا يف دورة
تدريبيــة يف جمــال الهندســة.
وتقــول أبارنــا ســاروغي إن مؤسســة ريــادة األعمــال النســائية
وتمكيــن املــرأة تقــدم دورة إرشــادية يف جمــال ريــادة األعمــال
مدتهــا ســتة أشــهر للشــركات املبتدئــة العاملــة يف جمــال
التكنولوجيــا وغيــره بــدون رســوم وتســتقبل الطلبــات مــن جميــع
أنحــاء الهنــد ،وهــو برنامــج ممــول مــن دائــرة العلــوم والتكنولوجيــا
الهند يــة.
وتضيــف قائلــة «قدمنــا التدريــب واإلرشــاد إىل مــا يزيــد علــى
 500شــركة مبتدئــة تديرهــا النســاء منــذ عــام  ،2016إىل جانــب
تزويــد مــا يزيــد علــى  5000امــرأة باملهــارات الالزمــة لضمــان
قدرتهــن علــى العمــل وكســب العيــش».
وال تــزال بعــض برامــج التدريــب املهنــي يف الهنــد تعطــي
األولويــة للرجــال .فبرنامــج  Skill Indiaعلــى ســبيل املثــال،
وهــو برنامــج ترعــاه احلكومــة ،يعلــم الشــباب مهنــا مثــل الســباكة
والبنــاء واللحــام ،بينمــا تركــز الــدورات التدريبيــة املقدمــة للنســاء
علــى التجميــل والصحــة والطهــي ،وال يهــدف أي منهــا إىل تطويــر
قــدرات ريــادة األعمــال.
ومل تكــن راديــكا بابــوراو شــينداي وغيرهــا يتوقعــن النجــاح
الــذي حققنــه يف حياتهــن العمليــة .فبمســاعدة مؤسســة مــان ديشــي،
اســتطاعت راديــكا التوســع يف مشــروع التفصيــل الصغيــر اخلــاص
بهــا وإنشــاء حمــل مالبــس ،كمــا التحقــت بــدورة تدريبيــة جمانيــة
ملــدة ســتة أيــام يف تربيــة احليوانــات بمعهــد حملــي للبحــوث

ولكن أصحاب املشــروعات من النســاء يف املناطق احلضرية بالهند
حيــث تعيــش النخبــة املتعلمــة يواجهــن التمييــز هــن أيضا.
التجاريــة املتنقلــة وتديــر بنــكا للنســاء وحمطــة راديــو
حمليــة.
وتضيــف ســينها «يؤكــد برناجمنــا علــى أهميــة احلصــول علــى
املــوارد املاليــة وإدارتهــا ،ويحــدد احتياجــات النســاء ويقــدم لهــن
التدريــب املناســب علــى هــذا األســاس».
وروبــايل شــينداي هــي إحــدى املتدربــات يف املؤسســة .وعندمــا
كانــت يف الرابعــة عشــرة مــن عمرهــا ،تزوجــت يف أســرة تمتلــك
مشــروعا صغيــرا للمصنوعــات اجللديــة كان يــدر عليهــم دخــا شــهريا
بقيمــة  56دوالرا أمريكيــا ،وكان هــذا املبلــغ يكفــي بالــكاد إلرســال
طفليهمــا إىل املدرســة .وســعت روبــايل إىل توســيع نطــاق املشــروع،
وحصلــت علــى قــرض بقيمــة  1405دوالرات أمريكيــة مــن بنــك مــان
ديشــي ،ولكــن مل تكــن لديهــا املعرفــة الكافيــة إلجنــاح املشــروع.
وشــجعها املرشــدون بالبنــك علــى دراســة دورة تدريبيــة يف العمــل
التجــاري ملــدة عــام.
وتقــول روبــايل «أصبحــت لــدي معرفــة ماليــة ورقميــة،
وســاعدوين بحلــول عمليــة للغايــة» .وتعمــل لديهــا خمــس
ســيدات يف الوقــت احلــايل ،وارتفــع دخــل أســرتها إىل 281

الزراعيــة بعدمــا أخبرهــا املرشــدون يف مؤسســة مــان ديشــي بــأن
ذلــك سيســاعدها علــى حتســين دخلهــا.
وتقــول راديــكا «بمجــرد انتهائــي مــن الــدورة التدريبيــة ،بــدأت يف
زيــارة املنــازل القريبــة لفحــص أغنامهــم وحتدثــت معهــم عــن التلقيــح
الصناعــي والفحــص بالســونوجرام .وقمــت بتلقيــح  100عنــزة
جمانــا ،وعندمــا أجنبــت العنــزات صغــارا أصحــاء ،بــدأت أكتســب ثقــة
النــاس وأتلقــى مكاملــات مــن القــرى القريبــة أيضــا» .ويصــل دخلهــا
الشــهري حاليــا إىل  8000روبيــة تقريبــا — وتأمــل يف ادخــار مبلــغ
كاف إلحلــاق ابنتهــا ذات الســتة عشــر عامــا باجلامعــة.
ورائــدات األعمــال مثــل شــينداي ينــرن الطريــق أمــام األجيــال
القادمــة مــن النســاء .فدورهــن ال يقتصــر علــى ضمــان حصــول بناتهــن
علــى التعليــم الــازم لبــدء املشــروعات اخلاصــة بهــن فحســب ،بــل ينظــر
إليهــن اجملتمــع األوســع نطاقــا باعتبارهــن نموذجــا يحتــذى ،كمــا
يزرعــن األمــل يف مســتقبل أكثــر إشــراقا للنســاء الهنديــات.
أشــلين ماثيــو كاتبــة صحفيــة يف صحيفــة ناشــيونال
هيرالــد يف نيودلهــي.
مارس  | ٢٠١٩التمويل والتنمية

17

وجهة نظر

االستثمار يف التنوع بين اجلنسين

يدفــع أصحــاب األصــول ومديــري األصــول إىل تعزيــز التنــوع بيــن اجلنســين علــى
كافــة املســتويات القياديــة يف قطــاع االســتثمار
راخي كومار

الصورة :إهداء من شركة «ستيت ستريت»

علــى مــدار العقــد املاضــي ،كانــت هنــاك أدلــة متزايــدة
علــى أن املســتويات األكبــر مــن التنــوع بيــن اجلنســين يمكــن
أن تكــون ذات تأثيــر إيجابــي علــى أداء الشــركات والنمــو
االقتصــادي .وفيمــا يشــكل أهميــة أكبــر للمســتثمرين ،توصلــت
مؤسســة «مورغــان ســتانلي كابيتــال إنترناشــيونال» إىل أن
الشــركات ذات التمثيــل القــوي للنســاء يف القيــادة علــى مســتوى
جملــس اإلدارة حققــت عائــدا علــى األســهم أعلــى بنســبة %36.4
مقارنــة بالشــركات التــي ال يوجــد لديهــا العــدد الــكايف مــن
النســاء يف جمالــس إداراتهــا.
وألســباب اقتصاديــة واجتماعيــة ،زاد اهتمــام املســتثمرين
بكيفيــة تشــجيع التنــوع بيــن اجلنســين يف جمالــس إدارات
الشــركات ،وعلــى مســتوى كبــار املســؤولين التنفيذييــن ،وعلــى
مســتويات اإلدارة األخــرى .ولدعــم هــذه اجلهــود ،تقــوم شــركة
ســتيت ســتريت وشــركات إدارة األصــول بكافــة أحجامهــا
بوضــع أدوات جديــدة تمكِّــن املســتثمرين مــن تشــجيع التنــوع
بيــن اجلنســين يف الشــركات التــي يســتثمرون فيهــا.
ففــي مــارس  ،2017وضعنــا تمثــال «الفتــاة الشــجاعة» يف وســط
احلــي املــايل بنيويــورك ليكــون بمثابــة الصــورة املعلَنــة للجهــود التــي
نبذلهــا لزيــادة الوعــي بأهميــة التنــوع بيــن اجلنســين يف املناصــب
القياديــة بالشــركات .غيــر أن هــذه احلملــة تهــدف إىل مــا هــو أكبــر
بكثيــر مــن جمــرد رفــع مســتوى الوعــي.
وباعتبارنــا مســاهمين ،فإننــا نقــوم بالتصويــت علــى املرشــحين
جملالــس إدارات الشــركات ،وعلــى غيــر ذلــك مــن القضايــا املهمــة التــي
تواجــه الشــركات .وعــن طريــق هــذه العمليــة التصويتيــة بالوكالــة،
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صوتنــا ضــد املرشــحين جملالــس اإلدارات املقصــورة علــى الرجــال
التــي ال تتخــذ خطــوات كافيــة إلضافــة مــن يمثــل املــرأة .وإىل جانــب
ذلــك ،نعكــف علــى العمــل بشــكل مباشــر مــع الشــركات يف قضايــا
التنــوع وغيرهــا مــن القضايــا املواضيعيــة البيئيــة واالجتماعيــة
واملعنيــة باحلوكمــة ،كمــا نقــوم بنشــر نمــاذج أفــكار لتثقيــف جمالــس
اإلدارات بشــأن املســارات الفعالة لزيادة التنوع يف كافة مســتويات
الشــركة.
ومنــذ شــهر مــارس  ،2017دعونــا أكثــر مــن  1200شــركة تخلــو
جمالــس إدارتهــا مــن النســاء إىل اتخــاذ إجــراء حيــال ذلــك .ويســعدنا
قيــام أكثــر مــن  300شــركة مــن هــذه الشــركات حتــى اآلن بإضافــة
امــرأة إىل جمالــس إداراتهــا ،والتــزام  28شــركة أخــرى بذلــك.
لكننــا نعلــم أن املزيــد مــن العمــل ال يــزال مطلوبــا .ففــي ســبتمبر
 ،2018أعلنَّــا عــن حتســين املبــادئ التوجيهيــة الصــادرة عــن شــركتنا
للتصويــت علــى التنــوع يف جمالــس اإلدارات .وســنقوم ،بدايــة مــن
عــام  2020يف أســواق أســتراليا واململكــة املتحــدة والواليــات
املتحــدة وبدايــة مــن عــام  2021يف كنــدا واليابــان وأوروبــا القاريــة،
بالتصويــت ضــد قائمــة املرشــحين بالكامــل التــي تختارهــا جلنــة
الترشــيحات إذا مل تقــم الشــركة بإضافــة امــرأة واحــدة علــى األقــل يف
جملــس إدارتهــا ،ومل تكــن قــد شــاركت يف حــوار ناجــح معنــا بشــأن
هــذه املســألة ملــدة ثــاث ســنوات متتاليــة.
ملــاذا نمنــح الشــركات ثــاث ســنوات لتنفيــذ التغييــرات التــي
نعتقــد أنــه ســيكون لهــا أثــر إيجابــي فــوري علــى املســتثمرين قبــل
أن نتخــذ إجــراءات تصعيديــة بشــأن التصويــت؟ هدفنــا هــو ضمــان
وجــود قيــادات مســتقلة وفعالــة جملالــس اإلدارات تضــم جمموعــات
املهــارات املناســبة إىل جانــب التنــوع يف اآلراء .ونــدرك أن حتقيــق
ذلــك ال يمكــن أن يحــدث بيــن عشــية وضحاهــا ،وأن عمليــة إضافــة
املرشــحين املؤهليــن ينبغــي أن تكــون مدروســة وهــو مــا يمكــن أن
يســتغرق أكثــر مــن ســنة.
ورغــم أن وجــود امــرأة واحــدة فقــط ضمــن أعضــاء جملــس
اإلدارة ال ينبغــي أن يكــون بمثابــة نهايــة املطــاف للشــركة يف
مســألة التنــوع ،فنحــن نعتقــد أن إضافــة املنظــور النســائي إىل غرفــة
اجتماعــات جملــس اإلدارة هــي خطــوة أوىل مهمــة .وتهــدف حملــة
«فتــاة شــجاعة» إىل تغييــر نظــرة جمالــس اإلدارات جتــاه التنــوع
— مــن خــال حتويــل النقــاش مــن «ملــاذا نحتــاج إىل التنــوع بيــن
اجلنســين» إىل «ملــاذا ال يكــون لدينــا تنــوع يف جملــس اإلدارة؟» —
ونعتقــد أن إضافــة جمــرد امــرأة واحــدة يف جملــس اإلدارة يســاعد
علــى تغييــر هــذه النظــرة.
والتنــوع قضيــة مهمــة جلميــع الشــركات بغــض النظــر عــن
القطــاع أو الســوق أو احلجــم .وقــد وجدنــا أن العديــد مــن الشــركات
الكبــرى تبــذل جهــودا ملموســة يف الوقــت احلاضــر إلدخــال

املساواة بين اجلنسين

الصورةGETTY/ANADOLU :

النســاء يف جمالــس إداراتهــا ،لكــن ال يــزال هنــاك نقــص كبيــر يف
تمثيــل املــرأة يف جمالــس إدارات الشــركات األصغــر حجمــا.
وتشــير معظــم جمالــس اإلدارات التــي تفتقــر إىل التنــوع بيــن
اجلنســين إىل أن هنــاك عقبــة رئيســية تتمثــل يف أن جمموعــة
املرشــحات املؤهــات جمللــس اإلدارة حمــدودة .غيــر أننــا نعتقــد
أن العقبــات الرئيســية تشــمل املمارســات احلاليــة لترشــيح أعضــاء
جملس اإلدارة إىل جانب التحيزات السلوكية التي ال تزال تبخس
قيمــة مســاهمات النســاء يف مــكان العمــل .فعلــى ســبيل املثــال،
تشــترط بعــض جمالــس اإلدارات أن يكــون لــدى جميــع املرشــحين
لعضويتهــا خبــرة يف منصــب كبيــر املســؤولين التنفيذييــن.
وحلســن احلــظ أنــه يمكــن التغلــب علــى هــذه العقبــات
والتحيــزات .فضمــان التنــوع يف كافــة اجملموعــات املرشــحة
جمللــس اإلدارة يعــد مــن أفضــل املمارســات شــائعة االســتخدام
مــن جانــب الشــركات ذات املســتويات األعلــى مــن التنــوع يف
جمالــس إداراتهــا .وإىل جانــب ذلــك ،فإننــا ندعــو الشــركات إىل
مراقبــة مســتوى التنــوع بيــن اجلنســين واإلفصــاح عنــه ليــس
فقــط يف جمالــس إدارتهــا بــل أيضــا يف كافــة مســتويات اإلدارة.
ونعتقــد أن هــذا املســتوى األعلــى مــن الشــفافية سيســاعد علــى
توفيــر مصــدر أقــوى للمرشــحات املؤهــات جملالــس اإلدارت.
ومــن وحــي حمادثــة أجريناهــا منــذ عــدة ســنوات مــع عميــل
عــن كيفيــة دفــع النقــاش املعنــي باملســاواة بيــن اجلنســين
ورصــد إمكانيــة زيــادة عوائــد الشــركات ذات املناصــب القياديــة
املتنوعــة ،أنشــأت شــركة «ســتيت ســتريت» مؤشــرا يتيــح
للمســتثمرين حتقيــق الغــرض املــزدوج املتمثــل يف األثــر والعائــد.
ويهــدف مؤشــر التنــوع بيــن اجلنســين (SSGA Gender
) Diversity Indexالــذي تــم إنشــاؤه يف مــارس  2016إىل
تشــجيع التنــوع بيــن اجلنســين واالســتفادة مــن إمكانيــة زيــادة
عوائــد الشــركات ذات املناصــب القياديــة األكثــر تنوعــا .ويمكــن
اجلمــع بيــن املؤشــر واملســاهمات اخليريــة التــي يمكــن تقديمهــا
مــن إيــرادات شــركة ا SSGAالستشــارية لدعــم املؤسســات
اخليريــة التــي تركــز علــى برامــج العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة
والرياضيــات للنســاء الشــابات.
وعلــى مــدار عقــود ،ســعى أصحــاب األصــول إىل إحــداث تغييــر
باســتخدام الفحــص الســلبي ،الــذي يعنــي جتنــب االســتثمار يف
الشــركات التــي ال تتماشــى ممارســاتها مــع القيــم الشــخصية

للمســتثمر أو الشــركات ذات التصنيــف الضعيــف وفقــا للمعاييــر
البيئيــة واالجتماعيــة واملعنيــة باحلوكمــة ) .(ESGويتجــه
العديــد مــن املســتثمرين بشــكل متزايــد إىل مــا هــو أبعــد مــن هــذا
املنهــج اإلقصائــي ويتبنــون منهــج االســتثمار الــذي يركــز علــى
القضايــا البيئيــة واالجتماعيــة واملعنيــة باحلوكمــة كأداة
إلمكانيــة حتســين عوائــد احملفظــة املعدلــة حســب اخملاطــر.
ويعــد عــدم وجــود بيانــات موثوقــة وموحــدة عــن ممارســات
الشــركات وأثرهــا علــى األداء املــايل مــن أكبــر العقبــات التــي
حتــول دون دمــج القضايــا البيئيــة واالجتماعيــة واملعنيــة
باحلوكمــة .ونعتقــد أن مبــادرات اإلدارة التــي أطلقناهــا والتــي
تدعــو الشــركات إىل زيــادة اإلفصــاح عــن مســتوى التنــوع بيــن
اجلنســين يف كافــة مســتويات اإلدارة ينبغــي أن تســهم بــدور مهــم
يف تزويــد املســتثمرين باملعلومــات التــي يحتاجونهــا لدمــج
اعتبــارات نــوع اجلنــس يف حتليالتهــم للشــركات.
ويســعدنا مــا نالحظــه مــن وعــي متزايــد باملنافــع الناجتــة
عــن تنــوع القيــادة بيــن اجلنســين عبــر قطــاع االســتثمار— مــن
أصحــاب األصــول ومديــري األصــول إىل الشــركات نفســها .وقــد
ذكــرت صحيفــة وول ســتريت جورنــال أنــه اعتبــارا مــن مــارس
 — 2018الذكــرى الســنوية األوىل إلطــاق حملــة «فتــاة
شــجاعة» —أعلنــت جمموعــة مــن مديــري وأصحــاب األصــول
الذيــن يديــرون أكثــر مــن  13تريليــون دوالر عــن انضمامهــم
لدعوتنــا إىل جعــل التنــوع بيــن اجلنســين مــن أولويــات اإلدارة.
لكــن ذلــك جمــرد بدايــة .ففــي شــركة «ســتيت ســتريت» ،نعتقــد
أن الشــركات العاملــة يف قطــاع إدارة األصــول ينبغــي أن تبحــث
باســتمرار عــن ســبل جديــدة لالســتفادة ممــا لديهــا مــن خبــرات
لزيــادة تمكيــن املســتثمرين مــن تشــجيع التنــوع بيــن اجلنســين
يف جميــع مســتويات اإلدارة حــول العــامل.

تمثال «الفتاة الشجاعة»
الذي وضعته شركة «ستيت
ستريت» يف وسط احلي
املايل بنيويورك.

راخــي كومــار هــو مديــر عــام أول ومديــر االســتثمارات
البيئيــة واالجتماعيــة واحلوكمــة وإدارة األصــول يف شــركة
ســتيت ســتريت غلوبــال أدفايــزورز.
تعبــر اآلراء الــواردة يف هــذه املــادة التحريريــة وجهــة نظــر
راخــي كومــار وال تمثــل مشــورة يف االســتثمار وال ينبغــي
االعتمــاد عليهــا باعتبارهــا مــن هــذا القبيــل.
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التكلفة
املستترة
للرعاية غير
مدفوعة األجر

يتعين على القطاعين العام واخلاص العمل معا على تشجيع املساواة بين اجلنسين

يقع

سارة غاميدج ونزيهة سلطانة ومانون مورون

الرسم التوضيحيISTOCK/ENISAKSOY:

اجلانــب األكبــر مــن أعبــاء الرعايــة غيــر مدفوعــة
األجــر علــى كاهــل النســاء والفتيــات يف جميــع
أنحــاء العــامل ،ممــا يقلــل مــن الوقــت املتــاح
حلصولهــن علــى التعليــم والترفيــه ومشــاركتهن
يف احليــاة السياســية واألعمــال مدفوعــة األجــر
وغيــر ذلــك مــن األنشــطة االقتصاديــة .ومعظــم
هــذه األعبــاء تتمثــل يف رعايــة أفــراد األســرة وأداء
األعمــال املنزليــة .وتســتغرق أعمــال الرعايــة تلــك
وقتــا طويــا يف معظــم البلــدان ،ال ســيما البلــدان التــي تعــاين مــن فقــر
البنيــة التحتيــة وحمدوديــة اخلدمــات العامــة أو غيابهــا (راجــع دراســة
 .)Samman, Presler-Marshall, and Jones 2016وتــزداد
أعبــاء الرعايــة باألخــص يف املناطــق الريفيــة ويف اجملتمعــات التــي
تتزايــد فيهــا أعــداد املســنين .ويمكــن أن تــؤدي هــذه األعبــاء إىل احلــد
مــن مشــاركة النســاء يف األنشــطة الســوقية وتركزهــن يف األعمــال
منخفضــة األجــر أو غيــر الرســمية أو التــي يتــم أداؤهــا مــن املنــزل
بغــرض املوازنــة بيــن أعمــال الرعايــة غيــر مدفوعــة األجــر والعمــل
مدفــوع األجــر.
ويســهم التمثيــل غيــر املتناســب للنســاء يف األعمــال منخفضــة
األجــر وغيــر الرســمية يف وجــود فجــوات يف األجــور بيــن اجلنســين
تــؤدي إىل االنتقــاص مــن قيمــة عمــل املــرأة وزيــادة أعــداد العامليــن
الفقــراء .لذلــك فــإن التمكيــن االقتصــادي للنســاء يعتمــد اعتمــادا
أساســيا علــى ضمــان عمــل كريــم لهــن وإيجــاد حــل للمشــكالت املتعقلــة
بالرعايــة غيــر مدفوعــة األجــر.

وملواجهــة هــذه املشــكالت ،تعــاون املركــز الــدويل لبحــوث
املــرأة مــع البنــك األوروبــي لإلنشــاء والتعميــر يف بحــث األثــر
احملتمــل لالســتثمار يف خدمــات الرعايــة واحلــد مــن أعبــاء
الرعايــة علــى زيــادة مشــاركة املــرأة يف القــوة العاملــة .ويتمثــل
الهــدف مــن هــذا املشــروع يف معرفــة مــا إذا كان القطــاع
اخلــاص يقــوم بتحديــد وتلبيــة احتياجــات ومســؤوليات
الرعايــة بوصفهــا عوامــل مهمــة حتــد مــن القــدرة علــى تعييــن
النســاء واالحتفــاظ بهــن وترقيتهــن ،وكيفيــة قيامــه بذلــك.
ويتضمــن املشــروع يف جــزء منــه التنبــؤ بالتأثيــر علــى نســب
مشــاركة املــرأة يف القــوة العاملــة يف حالــة تلبيــة القطاعيــن
العــام واخلــاص الحتياجــات الرعايــة بشــكل أكثــر فعاليــة.
ومــن املعــروف لنــا أن نســبة مشــاركة الرجــال يف القــوة
العاملــة أعلــى مــن نســبة مشــاركة النســاء يف جميــع البلــدان
التــي يمــارس فيهــا البنــك األوروبــي لإلنشــاء والتعمير أنشــطته،
حيــث يبلــغ متوســط الفجــوة  .%21ويرتفــع متوســط الفجــوة يف
بلــدان جنــوب وشــرق املتوســط ،حيــث يبلــغ .%49
وباســتخدام الدراســات القطريــة األخيــرة التــي تقيــس
التغيــر يف نســب مشــاركة املــرأة يف القــوة العاملــة نتيجــة تغيــر
أســعار خدمــات رعايــة األطفــال ،يمكــن تقديــر أثــر االســتثمار
يف هــذه اخلدمــة (راجــع دراســة Gong, Breunig, and
 ،King 2010ودراســة  ،Kalb 2009ودراســة Lokshin
 .)2000فاســتنادا إىل هــذه الدراســات ،يمكننــا أن نفتــرض
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أنــه يف حالــة تخفيــض أســعار خدمــات رعايــة األطفــال بنســبة
 ،%50فــإن نســبة األمهــات يف عــرض العمالــة ســترتفع بنســبة
 %6إىل .%10
وقــد تــم إعــداد نمــوذج انحــدارات قطريــة مقارنــة لتقديــر
العالقــة بيــن فجــوة املشــاركة يف القــوة العاملــة وتكلفــة
الرعايــة يف بلــدان البنــك األوروبــي لإلنشــاء والتعميــر ،وتشــير
التقديــرات إىل أن زيــادة نســبة اإلنفــاق احلكومــي علــى التعليــم
قبــل االبتدائــي (كنســبة مئويــة مــن إجمــايل النــاجت احمللــي)
بمقــدار نقطــة مئويــة واحــدة مــن شــأنها احلــد مــن فجــوة
املشــاركة يف القــوة العاملــة بحــوايل  10نقــاط.
وباســتخدام هــذه العالقــة ،أعددنــا تنبــؤات عــن حجــم فجــوة
املشــاركة يف القــوة العاملــة يف كل مــن بلــدان البنــك األوروبــي
لإلنشــاء والتعميــر بعــد زيــادة املصروفــات علــى التعليــم قبــل
االبتدائــي بنســبة  %1.5مــن جممــوع إجمــايل النــاجت احمللــي،
وهــي أعلــى نســبة اســتثمار يف بلــدان البنــك األوروبــي لإلنشــاء
 revisedإىل تخفيــض
1/18/2019ســيؤدي ذلــك
والتعميــر (انظــر الرســم البيــاين) .و
Unpaid,
متوســط فجــوة املشــاركة يف القــوة العاملــة مــن  21إىل 6.5
نقطــة مئويــة .وتتحقــق املكاســب األكبــر علــى اإلطــاق علــى
صعيــد مشــاركة املــرأة يف القــوة العاملــة يف بلــدان مثــل
مصــر واألردن وجمهوريــة قيرغيزســتان وطاجيكســتان حيــث

ﺗﺨﻔﻴﻒ أﻋﺒﺎء اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻗﺒﻞ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻳﺤﺪ ﻣﻦ ﻓﺠﻮة اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﺑﻴﻦ اﳉﻨﺴﻴﻦ.

ﻓﺠﻮة اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺬﻛﻮر
واﻹﻧﺎث اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ زﻳﺎدة
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻨﻄﻘﺔ
ﻓﺠﻮة اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺬﻛﻮر
واﻹﻧﺎث ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﱄ

أرﻣﻴﻨﻴﺎ
ﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ
ﻛﺮواﺗﻴﺎ
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﺸﻴﻜﻴﺔ
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
إﺳﺘﻮﻧﻴﺎ
ﻫﻨﻐﺎرﻳﺎ
اﻷردن
ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻗﻴﺮﻏﻴﺰﺳﺘﺎن
ﻻﺗﻔﻴﺎ
ﻟﻴﺘﻮاﻧﻴﺎ
ﻣﻮﻟﺪوﻓﺎ
ﻣﻨﻐﻮﻟﻴﺎ
ﺑﻮﻟﻨﺪا
روﻣﺎﻧﻴﺎ
ﺻﺮﺑﻴﺎ
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺴﻠﻮﻓﺎﻛﻴﺔ
ﺳﻠﻮﻓﻴﻨﻴﺎ
ﻃﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن
أوﻛﺮاﻧﻴﺎ

٢٠
ﺻﻔﺮ
١٠
٣٠
٤٠
٥٠
٦٠
ﻓﺠﻮة اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺬﻛﻮر واﻹﻧﺎث اﳊﺎﻟﻴﺔ
واﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ،ﺑﺎﻟﻨﻘﺎط اﳌﺌﻮﻳﺔ
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ينخفــض متوســط الفجــوة إىل  13.5نقطــة مئويــة مقابــل 49
نقطــة مئويــة.

دور القطاع اخلاص

تختلــف كيفيــة ســد الفجــوة يف مشــاركة النســاء يف القــوة العاملــة
من خالل االستثمار يف خدمات رعاية األطفال واجلهة املتكفلة
بدفــع تكاليــف الرعايــة حســب جمموعــة البلــدان املتأثــرة .ويركــز
مشــروعنا مــع البنــك األوروبــي لإلنشــاء والتعميــر علــى مصــر
وكازاخســتان ورومانيــا وتركيــا ،وينظــر فيمــا إذا كان القطــاع
اخلــاص معترفــا بــأن عــدم إيجــاد حــل الحتياجــات الرعايــة يؤثــر
علــى قدرتــه علــى تعييــن النســاء واالحتفــاظ بهــن وترقيتهــن .وقــد
بحثنــا يف حجــم الفجــوة بيــن اجلنســين يف البلــدان التــي يغطيهــا
املشــروع فيمــا يتصــل بمقــدار الوقــت اخملصــص للعمــل املدفــوع
والعمــل غيــر املدفــوع ،وتعمقنــا يف دراســة األعــراف والتقاليــد
االجتماعيــة املرتبطــة بقضيــة الرعايــة — مــن يــؤدي خدمــات
الرعايــة ،ومــن الــذي ينبغــي أن يؤديهــا ،ودور الرجــل.
ودرســنا كذلــك التشــريعات والسياســات والقواعــد التــي تنظــم
خيــارات الرعايــة املتاحــة يف البلــدان األربعة .وتختلف سياســات
الرعايــة التــي تمــت دراســتها مــا بيــن تقديــم خدمــات الرعايــة
وتوفيــر البنيــة التحتيــة ذات الصلــة مباشــرة ،وتقديــم الدعــم
املــايل ،واخلصومــات الضريبيــة ،واخلصومــات علــى خدمــات
الرعايــة ،وجميعهــا سياســات قــد تســهم يف توســيع نطــاق تقديــم
خدمــات رعايــة األطفــال واملعاليــن وتقليــل تكلفتهــا .ودرســنا
أيضــا سياســات وقواعــد العمــل ،كسياســات اإلجــازات وغيرهــا
مــن ترتيبــات العمــل الداعمــة لألســر ،وسياســات قطاعــي التعليــم
والصحــة ،والسياســات االقتصاديــة الكليــة التــي يتحــدد علــى
أساســها احليــز املــايل املتــاح لتقديــم خدمــات الرعايــة .ونظــرا
لتركيــز البحــث علــى القطــاع اخلــاص ،اهتــم التحليــل علــى وجــه
اخلصــوص بمــا إذا كانــت التشــريعات احلاليــة تنظــم ممارســات
الرعايــة يف القطــاع اخلــاص وتشــجع أم حتــد مــن مشــاركة
القطــاع اخلــاص يف تقديــم خدمــات الرعايــة ،واآلليــات التــي
تســتخدمها هــذه التشــريعات يف هــذا الشــأن.
وبعــد إجــراء مقابــات مــع املديريــن والعامليــن وموظفــي
املــوارد البشــرية ،توصلنــا إىل أن حتــى الشــركات الصغيــرة
تتحمــل تكلفــة نتيجــة معــدل دوران املوظفيــن بســبب عــدم توفيــر
خيــارات الرعايــة التــي تمكــن النســاء مــن البقــاء يف ســوق العمــل
بعــد أن يصبــح لديهــن أطفــال.

تركيا

توصلنــا إىل أنــه يف شــركة زراعيــة متوســطة احلجــم يف تركيــا
يبلغ عدد موظفيها حوايل  800موظف وتمثل النســاء أكثر من
 %70منهــم يتحمــل صاحــب العمــل تكلفــة كبيــرة نتيجــة معــدل
دوران املوظفيــن .ومعظــم النســاء العامــات يف هــذه الشــركة
عبــارة عــن عمالــة موســمية ويتركــزن يف الوظائــف اليدويــة
ومنخفضــة املهــارات .وتقــدم الشــركة للنســاء مزايــا رعايــة
الطفــل حســب القانــون ،والتــي تتضمــن إجــازة رعايــة طفــل لــأم

املساواة بين اجلنسين

مدتهــا  16أســبوعا ،مــع إمكانيــة احلصــول علــى إجــازة بــدون
أجــر ملــدة  6أشــهر أخــرى .ويمكــن لألمهــات املرضعــات التغيــب
ملــدة ســاعة ونصــف الســاعة يوميــا إلرضــاع الطفــل ملــدة عــام
واحــد .ويحصــل اآلبــاء علــى إجــازة رعايــة طفــل مدفوعــة األجــر
مدتهــا خمســة أيــام .وال تقــدم الشــركة أي خدمــات أو دعــم مــايل
لرعايــة األطفــال.
وعــادة مــا يعتمــد املوظفــون يف تركيــا علــى أفــراد األســرة،
بمــا يف ذلــك األطفــال األكبــر ســنا يف املنــزل ،لرعايــة الصغــار.
وتوفــر الدولــة خدمــات الرعايــة والتعليــم لألطفــال يف ســن 5
ســنوات أو أكبــر .ولكــن ســاعات الدراســة باملــدارس أقــل عــادة
من عدد ســاعات العمل ،مما يتطلب من أفراد األســرة املســاعدة
يف توصيــل األطفــال واســتالمهم .وإذا مل تتوافــر آليــات الدعــم
تلــك ،فــإن النســاء قــد يتخليــن عــن وظائفهــن لرعايــة أطفالهــن.
ويف عــام  ،2017جتــاوز معــدل دوران النســاء العامــات
يف الشــركة  .%26وتشــير البيانــات التــي حصلنــا عليهــا مــن
إدارة املــوارد البشــرية ومقابالتنــا مــع العمــال واملديريــن إىل
أن  91امــرأة تســتقيل كل عــام ألســباب متعلقــة بالرعايــة.
وتبلــغ التكلفــة املباشــرة للتعييــن والتدريــب إىل جانــب خســائر
اإلنتاجيــة نظــرا ألن العامليــن يتعلمــون املهــارات املطلوبــة
تدريجيــا حــوايل مليــون دوالر أمريكــي ســنويا — أي مــا يمثــل
 %14مــن اإليــرادات الســنوية للشــركة .ويبلــغ متوســط التكلفــة
الســنوية لرعايــة الطفــل الواحــد الــذي يتــراوح عمــره مــن  6أشــهر
إىل  3سنوات  1100دوالر أمريكي ،مما يعني أن تكلفة رعاية
األطفــال أقــل مــن جممــوع التكلفــة التــي تتحملهــا الشــركات
بســبب معــدل دوران املوظفيــن وخســائر اإلنتاجيــة .ويف مثــال
آخــر ،توصلنــا إىل أن شــركة منســوجات صغيــرة تنفــق 258
ألــف دوالر أمريكــي ســنويا علــى رعايــة أبنــاء العامليــن ولكنهــا
توفــر أكثــر مــن  800ألــف دوالر ســنويا نتيجــة تراجــع معــدل
دوران املوظفــات.

املضي قدما

يعمــل البنــك األوروبــي لإلنشــاء والتعميــر يف العديــد مــن
البلــدان التــي ال توجــد لديهــا يف الوقــت احلــايل اســتثمارات
عامــة كافيــة يف جمــال توفيــر خدمــات الرعايــة .ويمكــن
للقطــاع اخلــاص املســاعدة يف ســد بعــض هــذه الفجــوات ،إمــا
مــن خــال توفيــر خدمــات الرعايــة للموظفيــن أو تقديــم الدعــم
املــايل لهــم ملســاعدتهم علــى احلصــول علــى هــذه اخلدمــات.
ومــن شــأن ذلــك تكميــل وتعزيــز برامــج القطــاع العــام احلاليــة.
ويمكــن أن يكــون توفيــر خدمــات رعايــة األطفــال مــن خــال
مزيــج مــن احللــول بــدءا مــن توفيــر خدمــات الرعايــة يف مــكان
العمــل وحتــى تقديــم الدعــم املــايل .وتتحــدد كيفيــة تقاســم هــذه
التكلفــة بيــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص بشــكل اختيــاري
يف كل بلــد .ولكــن مــا دامــت مســؤولية توفيــر احتياجــات
الرعايــة تقــع علــى عاتــق األســر ،فــإن التكلفــة التــي ســتتحملها
الشــركات لــن تكــون ضئيلــة ،وينبغــي أن يكــون لهــا دور كبيــر
يف معاجلــة أوجــه القصــور يف جمــال الرعايــة.

وبوجــه أعــم ،يبــرز هــذا البحــث اجلــاري التأثيــر علــى
الشــركات واجملتمــع واالقتصــاد نتيجــة نقــص سياســات الرعايــة
وسياســات العمــل الداعمــة لألســرة.
وعلــى مســتوى الشــركات ،مــن الواضــح أن العديــد منهــا
يحتــاج إىل إرشــادات بشــأن كيفيــة قيــاس التكلفــة اإلجماليــة
الناجتــة عــن عــدم تلبيــة احتياجــات الرعايــة وأفضــل طريقــة
لتطبيــق مزيــد مــن السياســات التــي تدعــم التــوازن بيــن احليــاة
العمليــة واحليــاة الشــخصية .وقــد وجــد العديــد مــن الشــركات
التــي عملنــا معهــا صعوبــة يف حســاب تكلفــة دوران العمالــة
أو منافــع االحتفــاظ بالعامليــن واســتمرارهم يف اخلدمــة
لفتــرات طويلــة ،بــل واجهــت حتديــات أكبــر عندمــا طلــب منهــا
رصــد مقاييــس اإلنتاجيــة الفرديــة واجلماعيــة .وعلــى مســتوى
اجملتمــع ،ينبغــي إجــراء مزيــد مــن البحــوث التــي تــدرس التكاليف
واملنافــع الناجتــة عــن زيــادة فــرص احلصــول علــى خدمــات
الرعايــة ومــا ســيترتب علــى ذلــك مــن حتســن أداء أســواق العمــل.
وعلــى املســتوى الكلــي ،ينبغــي قيــاس منافــع االســتثمارات يف
جمــال الرعايــة علــى أســاس مــا ينشــأ عنهــا مــن وظائــف جديــدة
وحيــز مــايل.
ويتعيــن تســليط الضــوء علــى التكاليــف واملنافــع االقتصادية
الناجتــة عــن توفيــر خدمــات الرعايــة حتــى يتســنى لنــا إحــداث
تغييــر يف احلــوار الدائــر بشــأن االســتثمار يف هــذا اجملــال،
وإعادة توزيع األدوار واملســؤوليات بين الســوق والدولة واألســر
بهــدف مســاندة الوصــول الشــامل إىل رعايــة تتســم باجلــودة.
وقــد يكــون مــن املهــم أيضــا التأكيــد علــى التأثيــر الواقــع علــى
القطــاع اخلــاص نتيجــة عــدم عــاج أوجــه القصــور يف جمــال
توفيــر خدمــات الرعايــة لضمــان تصميــم حلــول أشــمل تتضمــن
الضرائــب والدعــم املــايل كأدوات مكملــة خلدمــات الرعايــة التــي
يوفرهــا القطــاع العــام.
ســارة غاميــدج هــي مديــر امللــف اخلــاص بقضايــا نــوع
اجلنــس والتمكيــن االقتصــادي وســبل العيــش يف املركــز
الــدويل لبحــوث املــرأة .نزيهــة ســلطانة هــي خبيــر
اقتصــادي خمتصــة بشــؤون املــرأة يف امللــف اخلــاص بقضايــا
نــوع اجلنــس والتمكيــن االقتصــادي وســبل العيــش يف املركــز.
مانــون مــورون هــي مستشــار مســاعد خمتصــة بالقضايــا
املرتبطــة بنــوع اجلنــس يف البنــك األوروبــي لإلنشــاء والتعميــر.
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وجهة نظر

التعويل على مستقبل املرأة

اخلدمات املالية الرقمية تلغي دور الوسطاء لتحقيق تكافؤ الفرص
سارة هندريكس

الصورة :مؤسسة بيل وميلندا غيتس

الفقــر ليــس حقيقــة أو حالــة واحــدة ،بــل باألحــرى جمموعــة
مــن احلقائــق واحلــاالت تتمثــل يف نقــص األصــول املاليــة،
وعــدم إمكانيــة احلصــول علــى املمتلــكات ،وانعــدام صــوت
الفــرد يف اجملتمــع.
واليــوم ،كمــا كان احلــال دائمــا ،يقــع التأثيــر األكبــر للفقــر
علــى املــرأة .ففــي جميــع أنحــاء العــامل ،يقــل دخــل املــرأة عــن
الرجــل بنســبة  ،%63ومــع ذلــك فإنهــا تقضــي ثالثــة أضعــاف
عــدد الســاعات التــي يقضيهــا الرجــل يف العمــل غيــر مدفــوع
األجــر ،مثــل العمــل املنــزيل .وتثبــت عقــود مــن البحــث أيضــا أن
الفقــر يؤثــر علــى املــرأة بصــورة خمتلفــة عــن تأثيــره علــى الرجل
وأنــه يحــرم املــرأة مــن الفــرص األساســية طــوال حياتهــا.
وعلــى العكــس مــن ذلــك ،نعلــم أنــه عندمــا يكــون لــدى املــرأة
القــدرة علــى كســب مالهــا اخلــاص وإنفاقــه وادخــاره والتحكــم
فيــه ،فإنهــا حتقــق مكاســب ليــس لنفســها فحســب بــل جملتمعاتهــا
أيضــا .وتشــير تقديــرات معهــد ماكينــزي العاملــي إىل أن الدمــج
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الكامــل للمــرأة يف االقتصــاد ســيضيف  12تريليــون دوالر إىل
إجمــايل النــاجت احمللــي العاملــي بحلــول عــام  .2025وبعبــارة
أخــرى ،فــإن حتقيــق املســاواة بيــن اجلنســين ينهــض بجميــع
األمم.
ويعد االســتثمار يف الشــمول املايل إحدى الســبل التي يمكننا
مســاعدة املــرأة بهــا علــى إطــاق العنــان لقدرتهــا علــى التحكــم يف
مســتقبلها االقتصــادي .ففــي مؤسســة بيــل وميلنــدا غيتــس ،نركــز
علــى دمــج املــرأة يف العــامل النامــي ،حيــث ال تملــك  4مــن كل 10
نســاء حســابا ماليــا مــن أي نــوع .ونظــرا ألن هنــاك مــا يقــرب مــن
مليــار امــرأة ال يمكنهــا احلصــول علــى اخلدمــات املاليــة الرســمية،
فإننــا نحتــاج إىل حلــول يمكــن تطبيقهــا علــى نطــاق واســع.
ويمكــن للخدمــات املاليــة الرقميــة — بمــا يف ذلــك خدمــات
الدفــع عبــر الهاتــف احملمــول ،وبطاقــات اخلصــم واالئتمــان،
ومنصــات التجــارة اإللكترونيــة — أن تســاعد الشــركات علــى
النمــو بكفــاءة أكبــر بكثيــر مقارنــة بالفــروع املاديــة ،كمــا يمكــن
أن تكــون رســومها أقــل بنســبة  %90تقريبــا مقارنــة بالرســوم
املرتبطــة باخلدمــات واملعامــات النقديــة.
ففــي ليبيريــا ،يســافر املعلمــون ملــدة تصــل إىل  10ســاعات
ذهابــا ومثلهــا إيابــا لتحصيــل أجورهــم نقــدا — وهــي رحلــة
تتطلــب غالبــا التغيــب عــن العمــل وإنفــاق مــا يصــل إىل %15
مــن أجورهــم علــى الطريــق .وعندمــا تمــت رقمنــة الرواتــب ،وفــر
املعلمــون  13.5ســاعة يف املتوســط كل أســبوعين وانخفضــت
تكلفــة حتصيــل أجورهــم بنســبة  .%90أي أنهــم يســتطيعون
اآلن قضــاء أكثــر مــن نصــف يــوم يف الفصــول املدرســية أو مــع
عائالتهــم.
وعندمــا تمتلــك املــرأة حســابا شــخصيا لالحتفــاظ بدخلهــا
الشــخصي ،يمكنهــا أن تكتســب أيضــا مزيــدا مــن االســتقاللية يف
حياتهــا .ففــي بنغالديــش ،تشــكل النســاء معظــم القــوى العاملــة
يف مصانــع املالبــس ،ولكــن حســب األعــراف االجتماعيــة
احملليــة ،غالبــا مــا يقمــن بتســليم أجورهــن النقديــة إىل الــزوج
أو الوالــد .ولذلــك ،ال يكــون لديهــن رأي يُذكــر يف كيفيــة ادخــار أو
إنفــاق مــا يتقاضينــه مــن أمــوال .ومــع ذلــك ،أثبــت بحــث أجرتــه
«رابطــة أفضــل مــن النقــد» أنــه يف مصانــع املالبــس ،حيــث تكــون
األجــور رقميــة ،فــإن احتمــال إبــاغ العامــات عــن عــدم قدرتهــن
علــى ادخــار األمــوال ألن أحــد أفــراد العائلــة يتحكــم يف رواتبهــن
يكــون أقــل بنســبة .%69

املساواة بين اجلنسين

ويعد اإلدماج املايل للمرأة إحدى الوســائل القوية العديدة
التــي يمكنهــا تعزيــز املســاواة بيــن اجلنســين ،لكــن ال يمكننــا
إحــراز تقــدم كبيــر إذا مل نفطــن بحــق إىل واقــع حيــاة املــرأة .وقــد
لفتــت أهــداف األمم املتحــدة للتنميــة املســتدامة انتبــاه العــامل
إىل الفجــوة يف البيانــات اجلنســانية حيــث أظهــرت أنــه مــن بيــن
مؤشــرات املســاواة بيــن اجلنســين األربعــة عشــر ،ال يوجــد ســوى
 3مؤشــرات تتوافــر لهــا بيانــات كافيــة ملتابعــة التقــدم احملــرز.
ومــن الواضــح أننــا نحتــاج إىل بيانــات أكثــر وأفضــل .ويف عــام
 ،2016أعلنت مؤسســتنا عن اســتثمار قيمته  80مليون دوالر
للمســاعدة يف ســد بعــض هــذه الفجــوات اخلطيــرة يف البيانــات
اجلنســانية .ومــن خــال حتســين البيانــات ،يمكــن لصنــاع
السياســات أن يفهمــوا بشــكل أكمــل مــا يصلــح ومــا ال يصلــح،
وأن يتخــذوا اإلجــراءات التــي أثبتــت فعاليتهــا.
وقــد اتخــذ صنــدوق النقــد الــدويل أيضــا خطــوات مهمــة
ملعاجلــة فجــوة البيانــات اجلنســانية .فاملســح الســنوي
إلمكانيــة احلصــول علــى اخلدمــات املاليــة الــذي يجريــه
الصنــدوق يتنــاول الشــمول املــايل مــن جانــب العــرض لدعــم
التحليــل ووضــع السياســة .وكان املســح الــذي أُجــري العــام
املاضــي هــو أول مســح يقســم البيانــات حســب اجلنــس ،ممــا
أتــاح لنــا معرفــة البلــدان التــي تعمــل علــى ســد الفجــوات بيــن
اجلنســين يف معامــات مثــل االقتــراض واإليــداع — وهــي
معلومــات غايــة يف األهميــة لفهم االســتراتيجيات والسياســات
التــي تدعــم هــذه املكاســب.
كذلــك فإننــا نستكشــف الســبل التــي يمكــن للتكنولوجيــا مــن
خاللهــا مســاعدة النســاء علــى التغلــب أو االلتفــاف علــى بعــض
العوائــق االجتماعيــة والثقافيــة التــي حتــول دون اإلدمــاج
املــايل للمــرأة .فتمكيــن املــرأة مــن التقــدم بطلــب للحصــول علــى
احلســابات مــن خــال عمليــة آليــة ،علــى ســبيل املثــال ،يعنــي
أنــه لــن يتــم رفــض ذلــك الطلــب مــن الــوكالء الذيــن يعتقــدون أنــه
ال ينبغــي الســماح للنســاء باحلصــول علــى أموالهــن اخلاصــة.
وتقــارن كريســتالينا جورجيفــا ،الرئيــس املؤقــت للبنــك
الــدويل ،بيــن التطبيقــات املاليــة الرقميــة واختبــارات األداء
العميــاء التــي يتــم اســتخدامها يف العديــد مــن الســيمفونيات
الكبــرى اليــوم .وقالــت« :ســتحقق اخلدمــات املاليــة الرقميــة
للمــرأة يف جمــال األعمــال التجاريــة مــا حققــه الســتار لهــا يف
جمــال املوســيقى».
ونظــرا ألن هنــاك حــوايل  80مليــون امــرأة ال يتعاملــن
مــع البنــوك يف االقتصــادات الناميــة ويتلقيــن التحويــات
احلكوميــة نقــدا ،نــرى أن هنــاك فرصــة هائلــة إلدمــاج النســاء
وتمكينهــن ماليــا علــى نطــاق واســع .لكــن لــن يحــدث هــذا إال
إذا أخذنــا يف االعتبــار الفــروق الدقيقــة يف كيفيــة حصــول
األشــخاص علــى التحويــات النقديــة واســتخدامهم لهــا .لــذا،
عندمــا نتعــاون مــع احلكومــات يف جمــال برامــج املدفوعــات
االجتماعيــة ،فإننــا نقــوم بذلــك علــى ثالثــة أصعــدة :رقمنــة

املدفوعــات علــى جانــب العــرض ،وتوجيههــا خصيصــا إىل
النســاء ،وتصميــم البرنامــج بحيــث يلبــي احلاجــات الفريــدة
للنســاء .ولــن تتمكــن املــرأة مــن حتقيــق اإلدمــاج واالســتفادة
منــه بصــورة حقيقيــة إال عندمــا تتــم معاجلــة اجلوانــب الثالثــة
جميعهــا.
ونحــن أيضــا شــريك مــع احلكومــات يف جمــال أنظمــة
حتديــد الهويــة ومتطلباتهــا .ففــي كل البلــدان تقريبــا ،يجــب
علــى األشــخاص تقديــم إثبــات قانــوين لهويتهــم مــن أجــل فتــح
حســاب مــايل .لكــن يف البلــدان منخفضــة الدخــل ،ال يوجــد

عندما تمتلك املرأة حسابا شخصيا لالحتفاظ
بدخلها الشخصي ،يمكنها أن تكتسب أيضا
مزيدا من االستقاللية يف حياتها.
لــدى  %45مــن النســاء هويــة رســمية ،يف حيــن تبلــغ النســبة
بيــن الرجــال  .%30وقــد جنحــت بلــدان مثــل الهنــد وباكســتان
يف إطــاق برامــج الهويــة الوطنيــة الرقميــة — باســتخدام
البيانــات البيومتريــة للتغلــب علــى عقبــة معرفــة القــراءة
والكتابــة .واآلن تســتطيع النســاء اســتخدام أرقــام الهويــة
الوطنيــة لفتــح احلســابات املاليــة الرقميــة واالرتبــاط مباشــرة
باخلدمــات احلكوميــة.
ويبــدو أن اقتــران الهويــات الرقميــة باحلســابات الرقميــة
يحقــق النفــع املتبــادل لــكل مــن احلكومــات واملواطنيــن.
ففــي الهنــد ،ســاعد إصــدار الهويــات الرقميــة املالييــن مــن
األشــخاص علــى فتــح حســابات ألول مــرة .ويف باكســتان،
بعــد قيــام احلكومــة بربــط نظــام الهويــة ببرنامــج املدفوعــات
االجتماعيــة ،تضاعــف تقريبــا عــدد النســاء الالتــي اشــتركن يف
نظــام الهويــة.
ويف مؤسســة غيتــس ،نــرى أن كل البشــر متســاوون يف
القيمــة ،لكننــا نعلــم أنــه ال تُتــاح لــكل البشــر فــرص متســاوية
يف الوقــت احلاضــر .وقــد يبــدو احلصــول علــى خدمــات ماليــة
رقميــة وكأنــه خطــوة صغيــرة يف الســياق األوســع مــن عــدم
املســاواة ،ولكنــه يمكــن أن يُحــدث فارقــا كبيــرا بالنســبة للمــرأة
التــي تمشــي طــوال اليــوم لتحصيــل راتبهــا ،أو تشــاهد اآلخريــن
وهــم يتخــذون القــرارات املاليــة لهــا .وعندمــا حتصــل النســاء،
وخاصــة األكثــر فقــرا ،علــى نفــس الوضــع والقــدرة والفــرص
التــي يتمتــع بهــا الرجــال يف كل مــكان ،فــإن ذلــك يعنــي تغييــرا
اجتماعيــا جذريــا يدفعنــا جميعــا إىل األمــام.
سارة هندريكس هي مدير شؤون املساواة بين اجلنسين
يف مؤسسة بيل وميلندا غيتس.
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حتــرز اليابــان تقدمــا يف جمــال املســاواة بيــن
اجلنســين ،علــى األقــل مقارنــة ببقيــة العــامل .فعلــى
الرغــم مــن حمــاوالت احلكومــة اليابانيــة يف الســنوات
األخيــرة لســن تشــريع مــن شــأنه تشــجيع النشــاط
االقتصــادي للنســاء ،جــاءت اليابــان يف مرتبــة متدنية
هــي  110مــن أصــل  149بلــدا يف مؤشــر الفجــوة
بيــن اجلنســين لعــام  2018الصــادر عــن املنتــدى
االقتصــادي العاملــي ،والــذي يقــارن البلــدان علــى أســاس مــدى مــا
حتــرزه مــن تقــدم جتــاه حتقيــق املســاواة بيــن اجلنســين يف أربعــة
جمــاالت رئيســية .ويف حيــن أن هــذا الترتيــب يمثــل حتســنا طفيفــا
مقابــل الترتيــب املســجل يف عــام  114( 2017مــن أصــل ،)146
فــا يــزال مماثــا أو أدنــى ممــا كان عليــه يف الســنوات الســابقة
( 111يف عــام  2016و 101يف عــام .)2015
ومــن بيــن األســباب الرئيســية لتــدين ترتيــب اليابــان هــو
الفجــوة الكبيــرة يف األجــور بيــن اجلنســين ،والتــي بلغــت ٪24.5
يف عــام  ،2018لتكــون بذلــك ثــاين أكبــر فجــوة علــى مســتوى
بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي ،وال
تفوقهــا يف ذلــك ســوى كوريــا اجلنوبيــة.
فمــا هــي األســباب التــي جتعــل هــذه الفجــوة كبيــرة جــدا يف
اليابــان؟ أحــد األســباب الرئيســية هــو العــدد الكبيــر مــن النســاء
ضمــن العمالــة «غيــر النظاميــة» .فالعمالــة «النظاميــة» يف
اليابــان تعمــل بموجــب عقــود غيــر حمــددة املــدة ودون التزامــات
وظيفيــة حمــددة ويتــم حمايتهــا بشــدة مــن الفصــل والتســريح،
يف حيــن أن العمالــة غيــر النظاميــة —بمــا يف ذلــك العديــد مــن
املوظفيــن املتفرغيــن— تعمــل بموجــب عقــود حمــددة املــدة
وبالتزامــات وظيفيــة حمــددة .ويقــع أكثــر قليــا مــن  %53مــن
العامــات الالتــي تتــراوح أعمارهــن مــن  20إىل  65ســنة ضمــن
الفئــة غيــر النظاميــة مقابــل  %14.1فقــط مــن العامليــن يف عــام
.2014
وكمــا هــو احلــال يف بلــدان أخــرى ،حتصــل العمالــة غيــر
النظاميــة يف اليابــان علــى أجــور منخفضــة تــكاد تكــون موحــدة
بغــض النظــر عــن العمــر ونــوع اجلنــس .ومــن ناحيــة أخــرى،
تــزداد األجــور يف حالــة العمالــة النظاميــة مــع التقــدم يف الســن
حتــى يبلــغ عمــر العامــل حــوايل  50ســنة .ويرجــع ذلــك إىل أنــه
يف غالبيــة الشــركات اليابانيــة ،حتصــل العمالــة النظاميــة علــى
العــاوات علــى أســاس ســنوات اخلدمــة .ويترســخ التفــاوت بيــن
اجلنســين مــن حيــث نســبة العمالــة غيــر النظاميــة بفعــل تصــور
أصحــاب العمــل بــأن اخلريجيــن اجلــدد هــم املرشــحون األنســب
للعمــل النظامــي .ونظــرا مليــل أصحــاب العمــل إلعطــاء األولويــة
لتوظيــف هــؤالء الباحثيــن عــن عمــل األصغــر ســنا يف العمــل
النظامــي ،فــإن النســاء الالتــي يتركــن وظائفهــن مــن أجــل تربيــة
األطفــال ويحاولــن العــودة إىل ســوق العمــل يف تاريــخ الحــق ال
تُتــاح لهــن ســوى فــرص حمــدودة للعمــل النظامــي.
ومــع ذلــك ،يكشــف حتليلــي للفجــوة يف األجــور بيــن
اجلنســين مــن خــال جمموعــة مــن أنمــاط التوظيــف (أربــع فئــات

تميــز بيــن العمــل النظامــي مقابــل العمــل غيــر النظامــي والعمــل
بــدوام كامــل مقابــل العمــل بــدوام جزئــي) والفئــات العمريــة أن
الفــروق بيــن اجلنســين يف نــوع التوظيف—وحتديــدا النســبة
األكبــر مــن العامــات يف املناصــب غيــر النظاميــة مقارنــة
بالرجال—تفســر  %36فقــط مــن فجــوة األجــور بيــن اجلنســين
(دراســة  .)Yamaguchi 2011والعامل األساســي ،يف الواقع،
هــو فجــوة األجــور بيــن اجلنســين يف العمــل النظامــي بــدوام
كامــل ،واملســؤولة عــن أكثــر مــن نصــف الفجــوة الكليــة يف
األجــور بيــن اجلنســين .وبالتــايل ،فــإن القضــاء علــى فجــوة
األجــور بيــن اجلنســين علــى مســتوى العمالــة النظاميــة مســألة
أكثــر إحلاحــا مــن معاجلــة تمثيــل النســاء بشــكل زائــد يف
التوظيــف غيــر النظامــي.

تفتقر املرأة إىل فرصة
االنضمام إىل مهن أخرى
غير املهن التي يُنظَر إليها
على أنها مناسبة للمرأة.
هيمنة الذكور على وظائف اإلدارة العليا

تعــد نُــدرة املديــرات أحــد األســباب الرئيســية للتفــاوت يف األجــور
بيــن اجلنســين ضمــن فئــة العمالــة النظاميــة يف اليابــان .فوفقــا
للمســح األساســي لعــام  2016بشــأن تكافــؤ فــرص العمــل الــذي
أجرتــه وزارة الصحــة والعمــل والرفاهيــة يف اليابــان ،تشــغل
النســاء  %6.4مــن مناصــب مديــري اإلدارات أو مــا يعادلهــا؛
و %8.9مــن مناصــب رؤســاء األقســام أو مــا يعادلهــا؛ و %14.7مــن
مناصــب مشــريف الوحدات-املهــام أو مــا يعادلهــا.
كذلــك وجــه املســح ذاتــه أســئلة ألربــاب العمــل الذيــن لديهــم عــدد
قليل جدا من املديرات بشــأن األســباب احملتملة وراء نُدرة النســاء
يف املناصــب ذات املرتبــة األعلــى .وكان الســببان الرئيســيان
اللــذان تــم حتديدهمــا مــن بيــن العديــد مــن األســباب احملتملــة
احملــددة مســبقا ،همــا أنــه «يف الوقــت احلــايل ،ال توجــد نســاء
لديهــن مــا يلــزم مــن املعرفــة أو اخلبــرة أو القــدرة علــى احلكــم» ،وأن
“املــرأة تتقاعــد قبــل بلــوغ مناصــب اإلدارة العليــا بســبب قِصَــر
ســنوات خدمتهــا» .ومثــل هــذه التصــورات الســائدة بيــن أصحــاب
العمــل جتــايف الواقــع ،حيــث يكشــف البحــث الــذي أجريتــه (دراســة
 )Yamaguchi 2016عــن صــورة خمتلفــة تمامــا.
وبإجــراء حتليــل للشــركات التــي بهــا  100موظــف أو
أكثــر ،وجــدت أن  ٪21فقــط مــن التفــاوت بيــن اجلنســين علــى
مســتوى العامليــن النظامييــن يف وظائــف اإلدارة الوســطى
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ســاعات العمــل املمتــدة ال تتوافــق مــع أدوار أفــراد األســرة بعــد
الــزواج نتيجــة اإلصــرار علــى ذلــك التقســيم التقليــدي ملهــام
العمــل يف اليابــان.
(رؤســاء األقســام) ومــا فوقهــا يمكــن تفســيره بالفــروق بيــن
اجلنســين يف التعليــم واخلبــرة العمليــة .أمــا باقــي التبايــن
فقــد نشــأ مــن الفــروق بيــن اجلنســين يف معــدل الترقــي إىل
مناصــب اإلدارة العليــا بيــن املوظفيــن ذوي مســتويات التعليــم
واخلبــرة املتماثلــة .ومل تكــن حمدوديــة مــدة التوظيــف للنســاء
عامــا رئيســيا .كمــا أظهــر حتليلــي أن كــون املــرء ذكــرا زاد
مــن احتماليــة أن يصبــح مديــرا بأكثــر مــن عشــرة أضعــاف،
يف حيــن أن كونــه خريجــا جامعيــا زاد مــن هــذه االحتماليــة
بمقــدار  1.65ضعــف( .حيّــدت الدراســة تأثيــر احملــددات
األخــرى لشــغل منصــب مديــر).
وننظــر للمجتمعــات التــي تتحــدد فيهــا الفــرص واملكافــآت
االجتماعيــة أساســا عــن طريــق املنجــزات الفرديــة باعتبارهــا
«حديثــة» ،وللمجتمعــات التــي تتحــدد فيهــا تلــك الفــرص
واملكافــآت عــن طريــق مكانــة ينتســب إليهــا الشــخص بأنهــا
تنتمــي إىل عصــر «مــا قبــل احلداثــة» .وعلــى الرغــم مــن أن
عصــر «مــا بعــد احلداثــة» يخضــع للمناقشــة يف اليابــان ،فــإن
اجملتمــع اليابــاين املعاصــر يحافــظ علــى خصائــص ال يمكــن
اعتبارهــا حتــى «حديثــة» .فالنــوع االجتماعــي عنــد الــوالدة
هــو الــذي يحــدد مــا إذا كان الشــخص ســيصبح مديــرا يف
اليابــان ،وليــس املنجــزات الفرديــة كاحلصــول علــى شــهادة
جامعيــة.
واملســارات الوظيفيــة القائمــة علــى الفصــل بيــن اجلنســين
هــي املســؤولة إىل حــد كبيــر عــن عــدم املســاواة بيــن اجلنســين
يف البلــد فيمــا يتعلــق بمعــدل الترقــي إىل مناصــب اإلدارة
العليــا .ففــي اليابــان ،هنــاك مســار مهنــي إداري )(sogo shoku
ومســار مكتبــي يقــود إىل طريــق مســدود ).(ippan shoku
ويرتبــط نظــام املســار هــذا ارتباطــا وثيقــا بنــوع اجلنــس.
فكثيــر مــن النســاء ال يســعين إىل تقلــد وظائــف sogo shoku
علــى الرغــم مــن أنهــا تتيــح فرصــا أكبــر للتطويــر الوظيفــي
ألنهــا تتطلــب ســاعات عمــل إضافيــة منتظمــة.
ويف الواقــع ،بالنســبة للمــرأة ثمــة ارتبــاط رئيســي ألن
تصبــح مديــرة بوجــود ســاعات عمــل طويلــة ،ممــا يشــير
إىل أن النســاء الالتــي ال يعملــن لســاعات طويلــة مــن العمــل
اإلضــايف حمرومــات مــن فــرص أن يصبحــن مديــرات .ومــع
ذلــك ،فــإن ســاعات العمــل املمتــدة للمــرأة ال تتوافــق مــع أدوار
أفــراد األســرة اليابانيــة بعــد الــزواج نتيجــة اإلصــرار علــى ذلــك
التقســيم التقليــدي للعمــل حيــث تتحمــل املــرأة عــبء رعايــة
الطفــل واملهــام األســرية .ونتيجــة لذلــك ،فــإن إصــرار الشــركات
اليابانيــة علــى ســاعات عمــل طويلــة يعــد مصــدرا أصيــا لعــدم
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املســاواة بيــن اجلنســين ،خاصــة فيمــا يتعلــق ببلــوغ مناصــب
اإلدارة العليــا.

استمرار األدوار التقليدية

ومــن األســباب الرئيســية األخــرى للفجــوة يف األجــور بيــن
اجلنســين ارتفــاع درجــة الفصــل بيــن اجلنســين يف املهــن .ففــي
بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي،
ُتمَّثــل املــرأة يف الغالــب تمثيــا زائــدا يف مهــن اخلدمــات
اإلنســانية كالتعليــم والرعايــة الصحيــة والعمــل االجتماعــي.
ويف اليابــان ،توجــد خاصيتــان إضافيتــان .أوال ،حتــى يف
أوســاط مهــن اخلدمــات اإلنســانية ،فــإن املــرأة ممثلــة تمثيــا
ناقصــا يف املهــن ذات املكانــة الرفيعة—علــى ســبيل املثــال،
نســبة النســاء بيــن األطبــاء ومعلمــي اجلامعــات يف اليابــان
هــي األدنــى بيــن بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان
االقتصــادي .ثانيــا ،تعــاين املــرأة مــن نقــص شــديد يف التمثيــل
يف املهــن غيــر املرتبطــة باخلدمــات اإلنســانية كالبحــوث
والهندســة والقانــون واحملاســبة.
ويلقــي بحثــي األخيــر نظــرة فاحصــة علــى الفجــوة بيــن
اجلنســين يف األجــور بيــن املهنييــن ،مــع التركيــز علــى ســوقي
العمــل يف اليابــان والواليــات املتحــدة .واســتنادا إىل مســح
قومــي أُجــري يف اليابــان عــام  2005وإىل التعــداد الســكاين
يف الواليــات املتحــدة لعــام  ،2010نظــرت إىل نســب النــوع
االجتماعــي يف فئتــي املهــن حمــل الوصــف أعــاه :مهــن
اخلدمــات اإلنســانية باســتثناء املهــن ذات املكانــة الرفيعــة،
مثــل األطبــاء وأســاتذة اجلامعــات ،والتــي اختــرت تســميتها
«باملهــن مــن النــوع الثــاين» ،وغيرهــا مــن املهــن بمــا يف
ذلــك مهــن اخلدمــات اإلنســانية رفيعــة املكانــة وجميــع املهــن
غيــر املتعلقــة باخلدمــات اإلنســانية ،والتــي اختــرت تســميتها
«باملهــن مــن النــوع األول» .وأظهــر البحــث أنــه يف اليابــان
تكــون نســبة النســاء يف الفئــة األخيــرة منخفضــة بشــكل
ملحــوظ :ففــي الواليــات املتحــدة ،يعمــل  %12.7مــن املوظفــات
يف مهــن مــن النــوع األول مقارنــة بأقــل مــن  %2مــن املوظفــات
اليابانيــات (راجــع الرســم البيــاين) .ومــن الواضــح أن وظائــف
املــرأة يف اليابــان تتركــز يف املهــن مــن النــوع الثــاين.
وهــذا التقســيم للمهــن يــؤدي إىل فجــوة كبيــرة يف األجــور
بيــن اجلنســين لســببين .أوال ،يف حيــن أن التبايــن يف األجــور
بيــن اجلنســين يف املهــن مــن النــوع األول صغيــر جــدا ،فــإن
املــرأة ممثلــة تمثيــا ناقصــا بشــدة يف هــذه املهــن .ثانيــا،
هنــاك تباينــات كبيــرة يف األجــور بيــن اجلنســين ضمــن املهــن
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مــن النــوع الثــاين .ففــي حيــن أن متوســط أجــور الذكــور يف
املهــن مــن النــوع الثــاين أعلــى مــن أجــور الذكــور العامليــن يف
املهــن املكتبيــة أو املبيعــات أو املهــن اليدويــة ،فــإن متوســط
أجــور اإلنــاث يف املهــن مــن النــوع الثــاين ليــس أقــل مــن متوســط
أجــور الذكــور يف نفــس نــوع املهــن فحســب ،بــل أقــل أيضــا مــن
متوســط أجــور الذكــور العامليــن يف املهــن املكتبيــة واملبيعــات
واملهــن اليدويــة.
كذلــك يشــير بحثــي إىل أن النســبة األقــل للعامــات يف
مهــن اإلدارة العليــا واملهــن مــن النــوع األول ال يمكــن تفســيرها
بالفــروق بيــن اجلنســين يف املؤهــات التعليميــة ،بمــا يف ذلــك
التخصصــات اجلامعيــة (دراســة  ،Yamaguchiقيــد الطبــع).
فاليابــان وتركيــا همــا الدولتــان الوحيدتــان يف منظمــة
التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي اللتــان ال تــزال
فيهمــا معــدالت تخــرج النســاء يف اجلامعــات أقــل مــن الرجــال،
وبالتــايل قــد نتوقــع أن يــؤدي حتقيــق التكافــؤ بيــن اجلنســين
إىل احلــد مــن عــدم املســاواة بيــن اجلنســين يف بلــوغ املهــن ذات
املكانــة الرفيعــة .ومــع ذلــك ،يكشــف حتليلــي أنــه إذا اســتمرت
املواءمــة احلاليــة حســب نــوع اجلنــس بيــن التعليــم والوظيفــة
مــع ارتفــاع معــدل تخــرج اإلنــاث يف اجلامعــات ،فســوف
ينعكــس ذلــك غالبــا يف زيــادة عــدد النســاء يف املهــن مــن
النــوع الثــاين املمثلــة فيهــا املــرأة بالفعــل تمثيــا زائــدا ،بينمــا
ســتكون الزيادة يف عدد النســاء يف مهن اإلدارة العليا واملهن
مــن النــوع األول املمثلــة فيهــا املــرأة تمثيــا ناقصــا ضئيلــة
جــدا .وبالتــايل لــن يــؤدي حتقيــق املســاواة بيــن اجلنســين يف
التحصيــل التعليمــي ،يف املتوســط ،إىل احلــد بشــكل كبيــر مــن
فجــوة األجــور بيــن اجلنســين.
واالســتثناء الوحيــد لهــذه القاعــدة ســوف يكمــن يف حتقيــق
التكافــؤ يف نســبة خريجــي اجلامعــات الذيــن يتخصصــون يف
العلــوم والهندســة .فهــذا مــن شــأنه أن يزيــد مــن نســبة العاملــات
واملهندســات ،ممــا يقلــل مــن التفــاوت بيــن اجلنســين يف نســبة
املهــن مــن النــوع األول ،وبالتــايل يحــد مــن فجــوة األجــور بيــن
اجلنســين نوعــا مــا.
وحقيقــة أن املؤهــات التعليميــة ال تفســر الفصــل بيــن
اجلنســين يف املهــن باليابــان تشــير إىل أن ذلــك الفصــل
إنمــا هــو انعــكاس ملمارســات التوظيــف اليابانيــة .فنتيجــة
للممارســات الراســخة يف القوالــب النمطيــة املتعلقــة بالنــوع،
تفتقــر املــرأة إىل فرصــة االنضمــام إىل مهــن أخــرى غيــر املهــن
التــي يُنظَــر إليهــا علــى أنهــا مناســبة للمــرأة .وتمثــل الوظائــف
الرئيســية املفتوحــة أمــام اليابانيــات امتــدادا ألدوار األســرة
التقليديــة للمــرأة ،مثــل تعليــم األطفــال والتمريــض وغيــر ذلــك
مــن األدوار املســانِدة يف جمــال الرعايــة الصحيــة .ويجــب علــى
أصحــاب العمــل يف اليابــان االعتــراف بــأن مــكان العمــل ليــس
امتــدادا للتقســيمات املتعــارف عليهــا يف املنــزل بيــن الرجــل
واملــرأة ،بــل مكانــا لألفــراد لتحقيــق إمكاناتهــم واملســاهمة يف
اجملتمــع .لكــن يتبقــى لنــا يف الغالــب أن نــرى هــذا االعتــراف.
ورغــم أن احلكومــة تهــدف إىل دفــع أجــور متســاوية مقابــل
الوظائــف املتســاوية—خاصة للعمالــة النظاميــة وغيــر النظاميــة
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اﳌﺼﺪر :دراﺳﺔ  ،Yamaguchiﻗﻴﺪ اﻟﻄﺒﻊ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :اﻟﻨﻮع اﻷول ﻳﺸﻴﺮ إﱃ ﻣﻬﻦ اﳋﺪﻣﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ رﻓﻴﻌﺔ اﳌﻜﺎﻧﺔ ،ﻛﺎﻷﻃﺒﺎء وأﺳﺎﺗﺬة
اﳉﺎﻣﻌﺎت ،واﳌﻬﻦ ﺧﻼف اﳋﺪﻣﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن ،واﶈﺎﺳﺒﺔ .أﻣﺎ اﻟﻨﻮع
اﻟﺜﺎﱐ ﻓﻴﺸﻴﺮ إﱃ ﻣﻬﻦ اﳋﺪﻣﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﻛﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ،واﻟﻌﻤﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﳌﻬﻦ رﻓﻴﻌﺔ اﳌﻜﺎﻧﺔ اﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﰲ اﻟﻨﻮع اﻷول.

التــي تشــغل نفــس الوظيفة—أعتقــد أن توفيــر فرصــة وظيفيــة
متســاوية ،خاصــة يف املناصــب املهنيــة اإلداريــة وذات املكانــة
الرفيعــة ،أكثــر أهميــة لتقليــص الفجــوة بيــن اجلنســين يف اليابــان.
عــاوة علــى ذلــك ،نظــرا ألن اســتمرار قلــة الفــرص املتاحــة للنســاء
ال يرجــع فحســب إىل ممارســات التوظيــف بــل يُع ـزَى أيضــا إىل
ســاعات العمــل الطويلــة املطلوبــة ،يتعيــن علــى احلكومــة أن تهــدف
إىل تهيئــة الظــروف لتحقيــق تــوازن أفضــل بيــن متطلبــات العمــل
واحليــاة .ويمكنهــا القيــام بذلــك عــن طريــق تغييــر ثقافــة العمــل
التــي تعتمــد علــى ســاعات العمــل الطويلــة وعــن طريــق تشــجيع
أماكــن العمــل التــي تتســم باملرونــة .ويمكنهــا أيضــا تشــجيع
تغييــر املواقــف التــي تفتــرض أن مســؤوليات رعايــة الطفــل
ورعايــة البيــت مقصــورة علــى النســاء وحدهــن.
كازو ياماغوتشــي هــو أســتاذ كرســي «رالــف لويــس» لعلــم
االجتمــاع بجامعــة شــيكاغو.
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مـحـلـل

كريــس ويليــش يقــدم حملــة عــن شــخصية برانكــو ميالنوفيتــش ،أحــد رواد الباحثيــن يف جمــال
عــدم املســاواة
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عاش

برانكــو ميالنوفيتــش طفولتــه يف
يوغوســافيا الشــيوعية حيــث شــهد
احتجاجــات عــام  1968عندمــا احتــل
الطــاب حــرم جامعــة بلغــراد رافعيــن الفتــات كتــب عليهــا
«تســقط البرجوازيــة احلمــراء!»
ويتذكــر ميالنوفيتــش ،الــذي يعمــل حاليــا يف تدريــس علــوم
االقتصــاد يف جامعــة مدينــة نيويــورك ،أنــه كان يتســاءل عمــا
إذا كانــت عائلتــه تنتمــي إىل هــذه اجلماعــة املمقوتــة .فقــد كان
والــده يعمــل مســؤوال باحلكومــة ،وكان الصبــي عكــس العديــد
مــن األطفــال يف يوغوســافيا يف ذلــك الوقــت يتمتــع بغرفــة
نــوم خاصــة — وهــي عالمــة علــى التميــز يف جمتمــع كان
مــن املفتــرض أنــه غيــر طبقــي .وأكثــر مــا يتذكــره هــو شــعوره
باإلثــارة عندمــا كان يمشــي متلكئــا مــع أصدقائــه يف ذلــك
الصيــف بالقــرب مــن أســوار احلــرم اجلامعــي ملشــاهدة الطــاب
وهــم يرتــدون شــارات كارل ماركــس احلمــراء.
ويقــول ميالنوفيتــش يف مقابلــة شــخصية معــه «أعتقــد
أن اجلوانــب االجتماعيــة والسياســية لالحتجاجــات مل تتضــح
يل ســوى الحقــا» .وبالرغــم مــن ذلــك« ،فــإن عــام  1968كان،
مــن عــدة جوانــب ،عامــا فاصــا» يف رحلــة فكريــة صعــد جنمــه
خاللهــا كأحــد أهــم الباحثيــن يف جمــال عــدم املســاواة .وكان
عــدم املســاواة هــو موضــوع رســالة ميالنوفيتــش التــي حصــل
بموجبهــا علــى درجــة الدكتــوراه مــن جامعــة بلغــراد ،وذلــك قبــل
أن يصبــح عــدم املســاواة صيحــة يف عــامل االقتصــاد بعــدة
عقــود.
ويشــتهر ميالنوفيتــش اليــوم بدراســته الرائــدة بشــأن عــدم
املســاواة يف الدخــل علــى مســتوى العــامل خــال الفتــرة مــن
 1988إىل  ،2008وهــي الفتــرة التــي بــدأت بســقوط حائــط
برليــن — الــذي يعتبــر بدايــة نهايــة الشــيوعية يف أوروبــا —
وانتهــت باألزمــة املاليــة العامليــة.
وتنــاول املقــال ،الــذي صــدر يف عــام  2013واشــترك يف
تأليفــه كريســتوف ليكنــر ،مــا يعــرف باســم «منحنــى الفيــل»
بسبب شكله (انظر الرسم البياين) .ويوضح املقال أن العشرين
عامــا التــي يصفهــا ميالنوفيتــش بأنهــا فتــرة «تعاظــم العوملــة»
شــهدت زيــادة كبيــرة يف الثــروات ولكنهــا مل تكــن موزعــة
بالتســاوي عبــر بلــدان العــامل .وشــهدت الطبقــات املتوســطة
يف االقتصــادات الناميــة — ال ســيما يف آســيا — زيــادة
هائلــة يف الدخــول .وانطبــق ذلــك أيضــا علــى الواحــد باملائــة
مــن أصحــاب الدخــل األعلــى حــول العــامل ،أو «بلوتوقراطيــي
العــامل» .ويف الوقــت نفســه ،ظلــت دخــول مواطنــي االقتصــادات
املتقدمــة يف الشــريحة األدنــى مــن الطبقــة املتوســطة ثابتــة.
وتكمــن قــوة منحنــى الفيــل يف بســاطته .فهــو يلخــص
بسالســة مصــدر الســخط الكبيــر بيــن أفــراد الطبقــة املتوســطة
يف االقتصــادات املتقدمــة ،وهــو ســخط كان بمثابــة احملــرك
الرئيســي للشــعبويين مــن أقصــى طــريف الطيــف السياســي،
والدعــوات إىل فــرض احلواجــز التجاريــة والقيــود علــى الهجــرة.
ويقــول تومــاس بيكيتــي ،مؤلــف الكتــاب األكثــر مبيعــا
بعنــوان « ،Capital in the Twenty-First Centuryكان لبرانكــو
تأثيــر كبيــر علــى بحــوث عــدم املســاواة علــى مســتوى العــامل ،ال
ســيما النتائــج التــي خلــص إليهــا بشــأن منحنــى الفيــل» .وأكــد

بيكيتــي وزمــاؤه النتائــج الــواردة يف دراســة صــادرة عــام
 2018توصلــت إىل أن الواحــد باملائــة مــن أصحــاب الدخــل
األعلــى حــول العــامل بلــغ نصيبهــم مــن جممــوع النمــو ضعفــي
نصيــب نســبة اخلمســين باملائــة مــن أصحــاب الدخــل األدنــى
خــال الفتــرة مــن  1980إىل .2016
ويقــول بيكيتــي إن نتائــج ميالنوفيتــش «تبــدو أروع كثيــرا
مــن األفــكار التــي تــم اقتراحهــا يف البدايــة .فالفيــل أصبــح أشــبه
باملاموث».
وقــد اســتهان خبــراء االقتصــاد طويــا بدراســة عــدم
املســاواة .وعــاش الكثيــر منهــم يف عــامل نظــري يســكنه فــرد
أســطوري يعــرف باســم اإلنســان االقتصــادي أو الرجــل العاقــل
الــذي لديــه دافــع وحيــد يتمثــل يف تعظيــم رفاهيتــه .ومل تكــن
للفــروق بيــن األشــخاص أو اجملموعــات أي أهميــة .فالتنــوع مل
يكــن مهمــا ،وكان التنميــط هــو املقيــاس الســائد.
ويف عــامل اليــوم الــذي يضــم أفــراد عقالنييــن متماثليــن،
حققــت قــوى العــرض والطلــب األثــر املرجــو منهــا ،حيــث
حتــددت علــى أساســها أســعار الســلع وكميتهــا وحجــم رأس
املــال والعمالــة علــى نحــو أدى إىل تعظيــم رفاهيــة اجملتمــع
ككل .أمــا توزيــع الثــروة أو الدخــل فلــم يكــن لــه أي أهميــة ،بــل
كان جمــرد منتــج ثانــوي لقــوى الســوق.
ويقــول ميالنوفيتــش «إن قــوى الســوق توفــر احلــل لــكل
األمــور .فاملســألة مل تكــن أبــدا مســألة النظريــات الســائدة —
وال تــزال كذلــك».
ثــم وقعــت األزمــة املاليــة العامليــة يف عــام « ،2008وتزايــد
معهــا الوعــي بــأن أصحــاب أعلــى  %1أو أعلــى  %5مــن الدخــل
حققــوا نمــوا يف الدخــل فــاق مــا حققتــه الطبقــة املتوســطة
بمراحــل».
كذلــك تطــورت دراســة عــدم املســاواة بفضــل البيانــات
الكثيــرة التــي أصبــح مــن املمكــن حتليلهــا باســتخدام أجهــزة
كمبيوتــر قويــة للغايــة ،ممــا زاد مــن ســهولة تقســيم جمموعــات
املســتهلكين والعامليــن جمهــويل الهويــة إىل جمموعــات ذات
خصائــص مشــتركة .ويقــول ميالنوفيتــش إن البيانــات الكبيرة
«تتيــح دراســة التباينــات ،وعــدم املســاواة يقــوم بطبيعتــه علــى
التبايــن».
ودائمــا مــا كانــت البيانــات مــن اجملــاالت التــي حــازت
علــى اهتمــام ميالنوفيتــش ،إىل جانــب اهتمامــه بالطبقــات
االجتماعيــة والــذي زاد كثيــرا خــال ســنوات دراســته باملرحلــة
الثانويــة يف بروكســل حيــث كان والــده ،اخلبيــر االقتصــادي،
مبعــوث يوغوســافيا إىل اجلماعــة االقتصاديــة األوروبيــة
حينــذاك.
ويقــول ميالنوفيتــش «املدرســة الثانويــة يف بلجيــكا غلــب
عليهــا الطابــع املاركســي — وأعتقــد أن الوضــع كان مماثــا
يف فرنســا».
وكان زمــاؤه يف الفصــل منقســمين مــا بيــن أبنــاء
يســاريين متأثريــن باحلــركات الطالبيــة التــي ظهــرت يف أواخــر
الســتينات وأوائــل الســبعينات مــن القــرن املاضــي ،وبيــن أبنــاء
«برجوازييــن» .ونظــرا لتميــزه بوصفــه ابنــا لدبلوماســي يمثــل
حكومــة يفتــرض أنهــا عماليــة ،مل يتوافــق برانكــو يف صغــره
مــع أي مــن اجملموعتيــن .ويقــول عــن ذلــك «كان الوضــع غريبــا
للغايــة».
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ويف اجلامعــة ببلغــراد ،اهتــم ميالنوفيتــش يف البدايــة
بالفلســفة ،ولكنــه قــرر أن االقتصــاد ســيكون جمــاال عمليــا علــى
نحــو أكبــر ،فضــا عــن أنــه ســيتيح لــه اجلمــع بيــن اهتماماتــه
باإلحصــاء والطبقــات االجتماعيــة.
وبعــد الدراســات العليــا ،التحــق ميالنوفيتــش كزميــل
بجامعــة واليــة فلوريــدا يف تاالهاســي حيــث انبهــر بالوفــرة
األمريكيــة — وجبــات الطعــام الكبيــرة غيــر املكلفــة ،وأكــواب
القهــوة التــي يعــاد ملؤهــا جمانــا ،والســيارات الفارهــة — إىل
جانــب فــرط عــدم املســاواة بيــن الدخــول والتمييــز العنصــري
الصــارخ.
وعــاد ميالنوفيتــش بعــد عاميــن إىل بلغــراد للعمــل علــى
رســالة الدكتــوراه حــول عــدم املســاواة يف يوغوســافيا ،حيــث
حلــل بيانــات نــادرة مســتمدة مــن مســح لقطــاع األســر املعيشــية
حصــل عليــه مــن صديــق كان يعمــل باملكتــب اإلحصائــي
الفيــدرايل.
ويف حيــن أثــارت رســالة الدكتــوراة االســتغراب واالســتياء
يف يوغوســافيا املاركســية — إىل جانــب قــراره بتجنــب
االنضمــام إىل احلــزب الشــيوعي — فقــد بــدأ علــى إثرهــا مســيرة
مهنيــة اســتمرت لعقديــن بــإدارة البحــوث بالبنــك الــدويل.
لالنضمــام
ويقــول آالن غيلــب الــذي عيــن ميالنوفيتــش
PIE, 1/25/2019
إىل فريــق صغيــر يعمــل علــى دراســة التحــول إىل اقتصاديــات
الســوق يف أوروبــا الشــرقية بعــد انتهــاء حقبــة الشــيوعية «لقــد

ﺗﻮزﻳﻊ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻜﺎﻓﺊ

ﺧــﻼل اﻟﻔﺘــﺮة ﻣــﻦ  ١٩٨٨إﱃ  ،٢٠٠٨ﻛﺎﻧــﺖ ﻣﻜﺎﺳــﺐ اﻟﺪﺧــﻞ أﻛﺒــﺮ ﻣــﺎ ﺗﻜــﻮن ﺑﻴــﻦ
اﻷﻓــﺮاد ﻗــﺮب اﳌﺌﻴــﻦ اﳋﻤﺴــﻴﻦ ﰲ اﻟﺘﻮزﻳــﻊ اﻟﻌﺎﳌــﻲ )اﻟﻨﻘﻄــﺔ أﻟــﻒ( واﻷﻓــﺮاد
اﻟﺬﻳــﻦ ﻳﺸــﻜﻠﻮن ﻧﺴــﺒﺔ اﻟﻮاﺣــﺪ ﺑﺎﳌﺎﺋــﺔ اﻷﻛﺜــﺮ ﺛــﺮاء )اﻟﻨﻘﻄــﺔ ﺟﻴــﻢ( .ﺑﻴﻨﻤــﺎ ﻛﺎﻧــﺖ
اﳌﻜﺎﺳــﺐ أﻗــﻞ ﻣــﺎ ﻳﻜــﻮن ﺑﻴــﻦ اﻷﻓــﺮاد ﻗــﺮب اﳌﺌﻴــﻦ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴــﻦ ﻋﻠــﻰ ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﻌــﺎﱂ
)اﻟﻨﻘﻄــﺔ ﺑــﺎء( ،واﻟــﺬي ﻳﻨﺘﻤــﻲ أﻏﻠﺒﻬــﻢ إﱃ اﻟﺸــﺮﻳﺤﺔ اﻷدﻧــﻰ ﻣــﻦ اﻟﻄﺒﻘــﺔ اﳌﺘﻮﺳــﻄﺔ
ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ.

)اﻟﺘﻐﻴﺮ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﰲ اﻟﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻌﺎدل اﻟﻘﻮى اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ(٪ ،
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كان برانكــو حقـ ًـا مــن أهــم اخلبــراء يف جمــال توزيــع الدخــل يف
ذلــك الوقــت» .فقــد تركــز اهتمــام ميالنوفيتــش علــى قضايــا
الفقــر وتوزيــع الدخــل.
وكانــت البيانــات الكثيــرة التــي يجمعهــا البنــك الــدويل
مــوردا ال يقــدر بثمــن ،وأوحــت مليالنوفيتــش بإجــراء مقارنــات
قطريــة لظاهــرة عــدم املســاواة ،وكانــت هــذه املقارنــات جمــاال
جديــدا مل يســبقه إليــه أحــد .ويف أحــد أيــام عــام  ،1995كان
ميالنوفيتــش يتحــدث مــع رئيــس الوحــدة الــذي جــاء خلفــا
لغيلــب.
«لقــد طــرأت هــذه الفكــرة علــى رأســي فجــأة :انظــر إىل جميــع
هــذه البيانــات التــي جمعناهــا مــن خمتلــف أنحــاء العــامل .نحــن
نــدرس كل بلــد علــى حــدة ،ولكــن مل يســبق لنــا جمعهــا معــا يف
دراســة واحــدة» .وبعدهــا بأربــع ســنوات ،نشــر أول دراســة عــن
التوزيــع العاملــي للدخــل اســتنادا إىل مســوح األســر املعيشــية.
ويف الســنوات الالحقــة ،نشــر ميالنوفيتــش العديــد مــن
الدراســات .وإىل جانــب عملــه يف جمــال اقتصاديــات مــا بعــد
احلقبــة الشــيوعية ،اســتمر يف دراســة عــدم املســاواة وارتباطهــا
بالعوملــة .وغطــت مقاالتــه وكتبــه جمموعــة اهتماماتــه
الواســعة التــي تضمنــت التاريــخ واألدب والرياضــة.
ففــي إحــدى مقاالتــه ،يقــدر ميالنوفيتــش متوســط مســتوى
الدخــل وعــدم املســاواة يف بيزنطــة يف عــام  .1000وتتنــاول
دراســة أخــرى الروابــط بيــن حريــة انتقــال العمالــة وعــدم
املســاواة يف رياضــة كــرة القــدم الــذي يصفهــا بأنهــا الرياضــة
األكثــر عوملــة علــى اإلطــاق.
فقــد توصــل إىل تزايــد عــدم املســاواة بيــن أنديــة كــرة القــدم
نظــرا ألن الفــرق األوروبيــة االثنــي عشــر الكبــرى يمكنهــا شــراء
أفضــل الالعبيــن حــول العــامل .وعلــى الناحيــة األخــرى ،أدت
حريــة انتقــال العبــي كــرة القــدم إىل احلــد مــن عــدم املســاواة
بيــن الفــرق الوطنيــة .والســبب يف ذلــك أن الالعبيــن مــن البلــدان
الصغيــرة يمكنهــم شــحذ مهاراتهــم يف أنديــة الفــرق الكبــرى
والعــودة إىل بلدانهــم للمنافســة يف فرقهــم الوطنيــة.
وقــد أوحــت لــه حواراتــه األدبيــة مــع زوجتــه ميشــيل دي
نيفيــرز ،وهــي متخصصــة يف تمويــل األنشــطة املناخيــة يف
مركــز التنميــة العامليــة ،بكتابــة حتليــل غيــر مســبوق عــن روايــة
« »Pride and Prejudiceجليــن أوســتن .فقــد أشــار ميالنوفيتــش
إىل أن الروايــة تركــز علــى املــال بقــدر تركيزهــا علــى احلــب،
ووضــع تقديــرات لدخــول خمتلــف أبطــال الروايــة ،وحلــل تأثيــر
الثــروة علــى اختيــار بطلــة الروايــة ،إليزابيــث بينيــت ،ألقرانهــا.
وفعــل األمــر نفســه مــع روايــة « »Anna Kareninaلليــو
تولســتوي .وصــدر املقــاالن يف كتــاب مليالنوفيتــش بعنــوان

The Haves and the Have-Nots: A Brief and Idiosyncratic
.History of Global Inequality, 2011
ويعــد كتابــه اآلخــر بعنــوان Global Inequality: A New
 Approach for the Age of Globalizationإجنــازا مهمــا جمــع فيــه

خالصــة ســنوات دراســته لظاهــرة عــدم املســاواة داخــل البلــدان
وفيمــا بينهــا منــذ الثــورة الصناعيــة.
وعلــى عكــس بيكيتــي الــذي يقــول بــأن دائــرة عــدم املســاواة
تتســع اتســاعا كاســحا يف ظــل الرأســمالية ،يــرى ميالنوفيتــش
أن ظاهــرة عــدم املســاواة حتــدث يف صــورة موجــات أو دورات
رهــن تأثيــر مــا يســميه بالقــوى احلميــدة والقــوى اخلبيثــة.
ففــي االقتصــادات املتقدمــة ،اتســعت التفاوتــات بيــن الدخــول
خــال القــرن التاســع عشــر وأوائــل القــرن العشــرين حتــى ظهــور
القــوى اخلبيثــة املمثلــة يف احلــرب والتضخــم املفــرط والتــي
أدت إىل احلــد مــن هــذه التفاوتــات مــن خــال تدميــر الثــروة.

شخصيات اقتصادية

وبعــد احلــرب العامليــة الثانيــة ،ســاهمت القــوى احلميــدة ،مثــل
تصاعديــة الضريبــة وتزايــد قــوة النقابــات العماليــة وزيــادة
فــرص احلصــول علــى التعليــم ،يف احلــد مــن عــدم املســاواة.
وكان ســقوط حائــط برليــن حدثــا فاصــا ،حيــث أعــاد دول
االحتــاد الســوفييتي الســابق إىل االقتصــاد العاملــي يف الوقــت
الــذي بــدأت فيــه الصيــن يف االنفتــاح هــي األخــرى .وأدى النمــو
الســريع يف العــامل النامــي إىل احلــد مــن عــدم املســاواة بيــن
البلــدان ،بينمــا أدى إىل اتســاع دائــرة عــدم املســاواة يف العــامل
املتقــدم حيــث ظلــت دخــول الطبقــة املتوســطة ثابتــة وازدادت
ثــروات األثريــاء.
مــاذا يحمــل املســتقبل؟ يبــدو املســتقبل جيــدا بالنســبة جلــزء
كبيــر مــن بلــدان العــامل النامــي ،ال ســيما آســيا ،التــي ســتواصل
الســعي للحــاق بركــب البلــدان الغنيــة .أمــا يف االقتصــادات
املتقدمــة علــى اجلانــب اآلخــر ،فتبــدو اآلفــاق أكثــر ضبابيــة.
ففــي االقتصــادات املتقدمــة ،ســتواصل القــوة املزدوجــة
املمثلــة يف العوملــة واالبتــكار التكنولوجــي اعتصــار الطبقــة
املتوســطة .وســيتراجع احلــراك االجتماعــي نظــرا ألن النخبــة
الراســخة يف اجملتمــع تتــاح لهــا فــرص أكبــر للحصــول علــى
التعليــم العــايل مرتفــع التكلفــة وتســتغل نفوذهــا السياســي يف
وضــع سياســات «مناصــرة لألغنيــاء» ،مثــل النظــم الضريبيــة
التفضيليــة.
ومــع تنامــي التفــاوت يف الدخــل ،ســتتفاقم االضطرابــات
االجتماعيــة واخلالفــات السياســية — وهــو تكهــن أكدتــه
أحــداث وقعــت منــذ صــدور الكتــاب يف عــام  2016مثــل
خــروج بريطانيــا مــن االحتــاد األوروبــي واالحتجاجــات التــي
اجتاحــت فرنســا .ويشــعر ميالنوفيتــش بالقلــق إزاء هــذه
االنقســامات التــي قــد تــؤدي إىل «انفصــال» الديمقراطيــة عــن
الرأســمالية ،ومــا ســيترتب علــى ذلــك مــن بلوتوقراطيــة يف
الواليــات املتحــدة األمريكيــة وشــعبوية ومعــاداة للمهاجريــن
يف أوروبــا.
وبالرغــم مــن اجلــدال الكبيــر الــذي ظــل دائــرا حــول عــدم
املســاواة علــى مــدى العقــد املاضــي« ،مل حتــدث أي تغيــرات
ملموســة» يف السياســات وفقــا مليالنوفيتــش« .فنحــن يف
طائــرة بــدون طيــار تســير تلقائيــا نحــو مزيــد مــن عــدم املســاواة.
ولكننــي مل أفقــد إيمــاين كليــا يف إمكانيــة التغييــر».
كذلــك فــإن احلــل التقليــدي — املتمثــل يف إعــادة توزيــع
الدخــل — لــن يكــون جمديــا كمــا كان يف املاضــي بســبب
حريــة انتقــال رأس املــال التــي تتيــح لألثريــاء حمايــة دخولهــم
يف بلــدان املــاذ الضريبــي .وبــدال مــن هــذا احلــل ،ينبغــي أن
تهــدف السياســات إىل إعــادة توزيــع «املــوارد» مثــل الثــروات
والتعليــم .وتتضمــن هــذه التدابيــر زيــادة ضرائــب التــركات،
والسياســات التــي تشــجع الشــركات علــى توزيــع أســهمها علــى
العامليــن ،وزيــادة التمويــل احلكومــي لقطــاع التعليــم.
ويقــول ميالنوفيتــش «لــن يتحقــق ذلــك بيــن ليلــة وضحاهــا.
ولكننــي أعتقــد أنــه ينبغــي التفكيــر يف التحــول إىل عــامل
رأســمايل تــوزع فيــه املــوارد علــى نحــو أكثــر تكافــؤا عنهــا يف
الوقــت احلــايل».
كذلــك تنــاول ميالنوفيتــش قضيــة معقــدة ،وهــي عــدم
املســاواة بيــن البلــدان .ووفقــا حلســاباته ،فــإن املواطــن
األمريكــي يزيــد دخلــه بمقــدار  93ضعفــا عــن دخــل أي شــخص
مولــود يف البلــد األكثــر فقــرا يف العــامل ال لشــيء ســوى أنــه
مولــود يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة .وهــو مــا أطلــق عليــه

ميالنوفيتــش اســم «ميــزة اجلنســية» التــي تنشــأ عنهــا ضغــوط
الهجــرة نظــرا ألن املولوديــن يف البلــدان الفقيــرة يســعون إىل
حتقيــق الثــراء يف البلــدان األغنــى.
ويشــير ميالنوفيتــش إىل أن وقــف الهجــرة ليــس خيــارا
أســهل مــن وقــف حركــة الســلع أو رأس املــال .ولكــن مــن غيــر
الواقعــي أيضــا أن نتوقــع مــن مواطنــي االقتصــادات املتقدمــة
فتــح حدودهــم .واحلــل :الســماح بدخــول مزيــد مــن املهاجريــن
مــع حرمانهــم مــن حقــوق اجلنســية الكاملــة ،وربمــا فــرض
ضرائــب عليهــم لتعويــض املواطنيــن الذيــن تتــم إزاحتهــم مــن
صفــوف القــوة العاملــة.
مــع تنامــي التفــاوت يف الدخــل ،ســتتفاقم االضطرابــات
االجتماعيــة واخلالفــات السياســية — وهــو تكهــن أكدتــه
أحــداث مثــل خــروج بريطانيــا مــن االحتــاد األوروبــي
واالحتجاجــات التــي اجتاحــت فرنســا.
واألعمــال احلاليــة مليالنوفيتــش تعــود بــه إىل جــذوره يف
يوغوســافيا بصــورة مــا .إذ تتضمــن دراســة هيــكل الطبقــات
يف جمهوريــة الصيــن الشــعبية ،مــع التركيــز خصوصــا علــى

ومع تنامي التفاوت يف
الدخل ،ستتفاقم االضطرابات
االجتماعية واخلالفات
السياسية — وهو تكهن
أكدته أحداث مثل خروج
بريطانيا من االحتاد
األوروبي واالحتجاجات التي
اجتاحت فرنسا.
الفئــة التــي تمثــل أعلــى  %5يف توزيــع الدخــل .وســتكون هــذه
األعمــال جــزءا مــن كتابــه التــايل بعنــوان
الــذي يشــير إىل أن الصيــن اســتحدثت شــكال مميــزا مــن أشــكال
الرأســمالية ســيتواجد جنبــا إىل جنــب مــع التوجــه الليبــرايل
الســابق.
إىل أيــن تتجــه دراســة عــدم املســاواة؟ وفقــا مليالنوفيتــش،
أصبــح لهــذه الدراســة جانبــان نتيجــة البيانــات اجلديــدة
املتاحــة .األول هــو عــدم املســاواة يف توزيــع الثــروات مــن
منظــور بيكيتــي ،واآلخــر هــو عــدم املســاواة بيــن األجيــال،
وهــو موضــوع أثــاره اقتصاديــون مثــل راج شــيتي مــن جامعــة
هارفــارد.
ويقــول ميالنوفيتــش إن هذيــن اجملاليــن «مثــار الهتمــام
الشــباب الذيــن أصبــح لديهــم وعــي اجتماعــي كبيــر يف الوقــت
احلــايل .وعلــى اجلانــب اآلخــر ،يتمتــع هــؤالء الشــباب بدرجــة
كبيــرة مــن الــذكاء ويرغبــون يف العمــل علــى موضوعــات
معقــدة» .ويضيــف قائــا «أنــا متفائــل للغايــة يف هــذا
الشــأن».
Capitalism, Alone

كريس ويليش من فريق العمل يف جملة التمويل والتنمية.
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حمافــظ بنــك مركــزي يف أوروبــا لعــام  »2016مــن جملــة The
 .Bankerوظهــرت أيضــا علــى قائمــة فوربــس للســيدات األكثــر

تأثيــرا يف العــامل.
ويف هــذه املقابلــة مــع أولغــا ســتانكوفا مــن إدارة
االتصــاالت بصنــدوق النقــد الــدويل ،تناقــش نابيولينــا،
التــي شــغلت يف الســابق منصــب وزيــر التنميــة االقتصاديــة،
جتربتهــا يف إدارة البنــك املركــزي الروســي خــال هــذه الفتــرة
احلافلــة بالتحديــات.

الصورة :البنك املركزي الروسي

السعي وراء االستقرار

إلفيــرا نابيولينــا توضــح دور السياســات اجلريئــة يف
مســاعدة روســيا علــى جتنــب تفاقــم حالــة الركــود وإصــاح
القطــاع املصــريف

خــال شــهور قليلــة مــن تقلدهــا منصــب حمافــظ البنــك
املركــزي الروســي يف عــام  ،2013واجهــت إلفيــرا نابيولينــا
أزمــة اقتصاديــة متفاقمــة نتجــت عــن تراجــع أســعار النفــط
واالضطرابــات اجلغرافية-السياســية مــع أوكرانيــا .وبحلــول
ديســمبر  ،2014واجــه ســعر الصــرف واجلهــاز املصــريف
ضغوطــا شــديدة ،وبــدأ االقتصــاد يف التوجــه نحــو حالــة مــن
الركــود .وكان مــن الضــروري مواجهــة هــذه الضغــوط بصــورة
حاســمة ،وقــرر البنــك املركــزي تعويــم العملــة واإلعــان فــورا
عــن سياســة الســتهداف التضخــم وتســريع وتيــرة اإلصــاح
املصــريف .وأدت هــذه السياســات اجلريئــة إىل نتائــج إيجابيــة
للغايــة.
وقــد فــازت نابيولينــا ،وهــي أول ســيدة تشــغل منصــب
حمافــظ البنــك املركــزي الروســي ،بلقــب «حمافــظ البنــك
املركــزي لعــام  »2015مــن جملــة  Euromoneyولقــب «أفضــل
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التمويــل والتنميــة :اســتهداف التضخــم — الــذي
يقصــد بــه قيــام البنــك املركــزي باإلعــان عــن هــدف
للتضخــم وإدارة توقعــات التضخــم مــن خــال السياســات
— يعــد خيــارا معقــدا إىل حــد مــا ويتطلــب الكثيــر مــن
اجلهــد يف اقتصــادات األســواق الصاعــدة .مــاذا كانــت
املســوغات وراء تنفيــذ هــذه السياســة يف روســيا؟
إلفيــرا نابيولينــا :بالنظــر إىل جتــارب البلــدان األخــرى،
وجدنــا أن سياســة اســتهداف التضخــم تتيــح احلــد مــن التضخــم
واإلبقــاء علــى معدالتــه عنــد مســتويات منخفضــة إىل حــد
مــا .وقــد يكــون مــن الصعــب بالطبــع تنفيــذ هــذه السياســة يف
األســواق الصاعــدة نظــرا ألن أســواقها املاليــة ضحلــة نســبيا،
كمــا أن اســتهداف التضخــم — وهــو ربمــا األمــر األهــم —
يتطلــب إدارة توقعــات التضخــم .وهــذا أمــر صعــب يف ســوق
صاعــدة مــرت علــى مواطنيهــا فتــرات مــن معــدالت التضخــم
املرتفعــة وأصبحــوا معتاديــن علــى ارتفــاع التضخــم وال
يؤمنــون بــأن انخفــاض التضخــم أمــر يمكــن حتقيقــه علــى
املــدى األطــول.
ومل يكن حتولنا إىل سياســات اســتهداف التضخم مفاجئا،
بــل بدأنــا بالفعــل يف التحضيــر لهــا بعــد أزمــة .2009-2008
ويف البدايــة ،وضعنــا األدوات الالزمــة إلعــادة تمويــل البنــوك،
وأتاحــت هــذه األدوات اســتخدام سياســة ســعر الفائــدة — مــن
خــال آليــة انتقــال اآلثــار — إلدارة التضخــم .وثانيــا ،حتولنــا
تدريجيــا إىل ســعر صــرف أكثــر مرونــة ،أي مــن ســعر مــدار وفــق
قواعــد صارمــة إىل حــد مــا إىل ســعر معــوم .وثالثــا ،وهــو األهــم،
يعتمــد اســتهداف التضخــم اعتمــادا كبيــرا علــى جــودة النمــاذج
والتوقعــات والتحليــات املســتخدمة ،لذلــك طورنــا قدراتنــا يف
هــذا اجملــال أيضــا .وأعتقــد أن هــذه العناصــر الثالثــة كانــت
ضروريــة لضمــان قدرتنــا علــى إحــداث اآلثــار التــي تعهدنــا
للشــعب بتحقيقهــا.
التمويــل والتنميــة :تــم تعويــم ســعر الصــرف يف ذروة
األزمــة يف أواخــر عــام  .2014هــل كانــت هنــاك أي خيــارات
مالئمــة أخــرى يف هــذا املوقــف؟ وهــل كان مــن املمكــن
االســتمرار لفتــرة أطــول يف إدارة ســعر الصــرف؟
إلفيــرا نابيولينــا :كان علينــا بالطبــع التحــول إىل ســعر
صــرف معــوم خــال فتــرة تفاقمــت فيهــا اخملاطــر التــي تواجــه
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سؤال وجواب

االســتقرار املــايل .غيــر أننــي مقتنعــة بــأن ذلــك مل يكــن ســببا
إلرجــاء تنفيــذ القــرار .فقــد كان مــن املمكــن إنفــاق جــزء مــن
احتياطياتنــا مــن الذهــب والعملــة األجنبيــة ،ولكننــا كنــا
ســنضطر الحقــا إىل التعويــم يف جميــع األحــوال.
ويف رأيــي أن ســعر الصــرف املعــوم جنــح يف امتصــاص
الصدمــات اخلارجيــة وس ـهَّل التصحيــح الســريع ألوضــاع
ميــزان املدفوعــات .وقــد شــهدنا ذلــك جمــددا خــال الــدورة
التاليــة يف عــام  .2016فأنــت تتذكريــن بالطبــع مــا شــهده
عــام  2016مــن تراجــع يف أســعار النفــط ،غيــر أن آثــاره علــى
األســواق املاليــة ككل مل تكــن ملحوظــة بفضــل تعويــم ســعر
الصــرف.

أوائــل تســعينات القــرن املاضــي دون رأســمال .وحتــى يف
الســنوات الالحقــة ،مل يشــهد اجلهــاز املصــريف أي تدفقــات
رأســمالية ضخمــة .وثانيــا ،ونتيجــة ألزمــة  2008ثــم أزمــة
 ،2015-2014تدهــورت جــودة األصــول املصرفيــة .وظلــت
هــذه األصــول عالقــة يف امليزانيــات العموميــة للبنــوك ،وكان
مــن الضــروري التعامــل معهــا .ومــن األســباب األخــرى أن
البنــوك كانــت تســتخدم غالبــا للتســتر علــى ممارســات فاســدة.
فهــذه البنــوك اســتخدمها مالكوهــا يف تمويــل أنشــطتهم
اخلاصــة ،وكان أداؤهــا يف جمــال إدارة اخملاطــر ضعيفــا ،إىل
جانــب عمليــات غســل األمــوال املنفــذة مــن خاللهــا.

التمويــل والتنميــة :مــا اإلجــراءات التــي اتخذهــا البنــك
املركــزي لكســب مزيــد مــن التأييــد الشــعبي لسياســاته؟
ومــاذا كان دور أنشــطة االتصــاالت يف هــذا الصــدد؟
إلفيــرا نابيولينــا :كان ألنشــطة االتصــاالت دور كبيــر
خــال فتــرة االنتقــال مــن سياســة ألخــرى ،وذلــك لشــرح
تطــورات األحــداث وتوضيــح منافــع السياســة اجلديــدة.
ويتطلــب تنفيــذ سياســة اســتهداف التضخــم درجــة أكبــر
كثيــرا مــن التواصــل مــع الســوق مقارنــة بالسياســات األخــرى،
نظــرا ألنهــا تقــوم علــى إدارة التوقعــات وعلــى التنبــؤات.
وقــد قمنــا بتوســيع نطــاق أدوات التواصــل ،بــدءا باإلعــان
عــن مواعيــد اجتماعــات جملــس اإلدارة قبــل انعقادهــا بعــام
كامــل .وبدأنــا أيضــا يف تنظيــم مؤتمــرات صحفيــة ونشــر مزيــد
مــن املــواد والتقاريــر واملقابــات واملســوح التحليليــة ،إىل
جانــب عقــد اجتماعــات مــع املســتثمرين واحمللليــن.
وانصــب اهتمامنــا يف البدايــة علــى التأكــد مــن أن احمللليــن
وخبــراء الســوق يفهمــون تمامــا مــا نتخــذه مــن إجــراءات .ونــرى
بالفعــل أن التوقعــات التضخميــة للمشــاركين يف الســوق
أصبحــت أكثــر ثباتــا يف الوقــت احلــايل .ومــن املهــم اآلن أن
نتواصــل مــع جمموعــة أكبــر مــن دوائــر األعمــال واجلمهــور
الكتســاب ثقتهــم يف سياســاتنا وتمكيــن املواطنيــن مــن
التخطيــط حلياتهــم وأعمالهــم بثقــة أكبــر.

«من املهم أن يعي العاملون
بالبنك املركزي أنهم يعملون
يف خدمة الصالح العام».

التمويــل والتنميــة :بالنســبة لإلصالحــات املنفــذة
أيضــا علــى مســتوى القطــاع املصــريف ،مــا االعتبــارات
االقتصاديــة والسياســية التــي دعــت لهــذه اإلصالحــات؟
إلفيــرا نابيولينــا :يتطلــب اســتقرار النمــو االقتصــادي
وجــود نظــام مــايل مســتقر وقــوي .فالنظــم املاليــة الضعيفــة
ال يمكنهــا دعــم النمــو االقتصــادي .وقــد تراكمــت يف جهازنــا
املصــريف جمموعــة مــن املشــكالت التــي عملنــا علــى حلهــا يف
الســنوات األخيــرة وحتــى اآلن.
أوال ،افتقــر اجلهــاز املصــريف إىل رأس مــال حقيقــي كاف.
تتذكريــن بالطبــع أن اجلهــاز املصــريف تــم إنشــاؤه ســريعا يف

وأصبــح مــن الواضــح أن اجلهــاز املصــريف تتعيــن إعــادة
هيكلتــه ،نظــرا ألنــه مل يكــن قــادرا علــى دعــم النمــو وكان
ســيحتاج باســتمرار إىل ضــخ تدفقــات ماليــة ضخمــة ملواجهــة
األزمــات .لذلــك كان علينــا أيضــا حتســين أوضــاع اجلهــاز
املصــريف لتجنــب ضــخ تدفقــات جديــدة يف املســتقبل.
ونحــن نعتــرف بــأن الســوق قــد ترغــب يف تخفيــض حصــة
الدولــة يف ملكيــة البنــوك ،ونعتــزم بالفعــل إعــادة البنــوك
التــي تمتلــك الدولــة حصــة فيهــا بصــورة مؤقتــة إىل الســوق
قريبــا عندمــا تســنح الفرصــة — ونعمــل بالفعــل علــى ذلــك
حاليــا.

التمويــل والتنميــة :مــا هــي الصفــات الالزمــة للنجــاح
يف قيــادة البنــك املركــزي؟
إلفيــرا نابيولينــا :أوال ،يجــب البحــث عــن موظفيــن
متخصصيــن يمكــن االعتمــاد عليهــم ،وعــدم التخــوف مــن العمل
مــع شــخصيات قويــة .ويجــب أيضــا تشــجيع املناقشــات كيــا
يتخــوف العاملــون مــن التعبيــر عــن آرائهــم .ثــم يتعيــن الحقــا
اتخــاذ القــرارات علــى هــذا األســاس وعــدم احليــد عنهــا.
ومــن املهــم أن يعــي العاملــون بالبنــك املركــزي أنهــم
يعملــون يف خدمــة الصالــح العــام ومــن أجــل حتقيــق أهــداف
طويلــة األمــد .ويجــب علينــا الوفــاء بتعهداتنــا جتــاه اجملتمــع.
وهــذا مبــدأ أساســي بالنســبة يل وللعامليــن يف البنــك املركــزي.
وبالنســبة للسياســات ،بمــا يف ذلــك السياســة النقديــة ،ليــس
مــن املمكــن جتنــب التنــازالت واحللــول الوســط .ولكــن مــن املهــم
أن نعــي حــدود هــذه التنــازالت.
تم تنقيح هذه املقابلة ملراعاة الطول والوضوح.
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املاضي

توطئة ملا بعد
روما القديمة تقدم دروسا عن أهمية التنمية
املستدامة
أنطوين أنيت وجوشوا ليبسكي

تلخِّص
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الرسم التوضيحيGETTYIMAGES/NASTASIC :

التنميــة املســتدامة فكــرة أن التقــدم املــادي
يجــب أن يترافــق مــع اإلدمــاج االجتماعــي
واحتــرام البيئــة .ذلــك أن فصــل النمــو
ا مــن أعمــال التدميــر
االقتصــادي عــن الركيزتيــن األخرييــن يعــد عم ـ ً
الذاتــي .وتمثــل رومــا القديمــة حالــة للدراســة توضــح كيــف تتشــكل
األزمــات — وكيــف يمكــن جتنبهــا.
فقــد اســتمرت اجلمهوريــة الرومانيــة  500عــام بفضــل مؤسســاتها
التــي كانــت مرنــة بالقــدر الــكايف ملواجهــة حتدييــن كبيريــن — وهمــا
النــزاع الداخلــي بيــن األرســتقراطيين وعامــة الشــعب والنــزاع اخلارجــي
املتمثــل يف خصومهــا مــن الــدول املنافســة ،ويف حمــاوالت دجمهــا
للشــعوب التــي احتلتهــا .وبالرغــم مــن االضطرابــات املســتمرة ،التــزم
الرومــان بقيــم مشــتركة — الفخــر بالعمــل يف جمــال اخلدمــة العامــة
والتمســك بمفهومهــم للصالــح العــام.
وظلــت األوضــاع مســتقرة لعــدة أجيــال ،ولكنهــا مل تســتمر علــى هــذا
املنــوال .فقــد حدثــت تغيــرات واســعة يف البدايــة ،حيــث أدى توســع الدولــة
الرومانيــة — يف مطلــع القــرن الثــاين قبــل امليــاد ،امتــدت اجلمهوريــة
مــن بــاد الغــال إىل اليونــان — إىل تدفــق الكثيــر مــن الثــروات يف صــورة
إتــاوات ،وضرائــب مــن املقاطعــات اجلديــدة ،وإيــرادات ناجتــة عــن تطويــر
مناجــم املعــادن .وظهــرت فئــة جديــدة مــن الرومــان فاحشــي الثــراء الذيــن
اســتحدثوا أدوات ماليــة لدمــج الديــون وإعــادة بيعهــا واســتثمار األربــاح
يف مشــروعات البنيــة التحتيــة .هــل يبــدو األمــر مألوفــا؟ إنــه ،مــن عــدة
أوجــه ،يشــكل صــورة مــن صــور العوملــة التجاريــة واملاليــة يف العصــور
القديمــة .وأدت ســنوات الرخــاء تلــك إىل بلــوغ عــدد ســكان رومــا حــوايل
مليــون شــخص بحلــول القــرن األول قبــل امليــاد ،لتصبــح أول مدينــة
علــى األرض تصــل إىل هــذا التعــداد الهائــل.

مارس  | 201٩التمويل والتنمية 37

على مدار القرن األخير من عصر اجلمهورية الرومانية،
قامت أجيال متعاقبة من القادة بتحطيم املعايير التي كان
ينظر إليها يف السابق على أنها ال تُمَس.
ولكــن األمــور مل تكــن جميعهــا علــى مــا يــرام .فالثــروة
اجلديــدة مل تكــن موزعــة علــى نطــاق واســع .واجتاحــت أعــداد
كبيــرة مــن العبيــد ســوق العمــل تاركيــن اجلنــود واملواطنيــن
دون عمــل ممــا ولَّــد لديهــم شــعورا متزايــدا بالغضــب .وكمــا أشــار
إدوارد واتــس يف كتابــه اجلديــد بعنــوان ،Mortal Republic
فــإن مراكمــة الثــروات أصبحــت يف ذلــك الوقــت هــي املقيــاس
األساســي للنجــاح بــدال مــن النزاهــة الشــخصية وخدمــة
مصالــح الدولــة .ومل ينفــق صفــوة الشــعب ثرواتهــم اجلديــدة
علــى املنــازل الفاخــرة والســلع الترفيهيــة فقــط ،بــل تورطــوا يف
أعمــال رشــوة وفســاد واســعة النطــاق للحصــول علــى األوســمة
واملناصــب السياســية واإلفــات مــن قبضــة القضــاء.
وربمــا ال يوجــد شــخص يعكــس ديناميكيــات هــذا العصــر
أفضــل مــن ماركــوس ليســينيوس كراســوس .فثروتــه — التــي
تولَّد معظمها من املضاربات الفاســدة يف ســوق العقارات —
كانــت مــن الضخامــة بحيــث أصبحــت تعــادل مــوارد اخلزانــة
الرومانيــة كلهــا .وبوصفــه ممــوال ملئــات السياســيين ،فقــد
أكســبته ثروتــه نفــوذا واســعا غيــر مســبوق.
ومل يمــض وقــت طويــل حتــى تفجــرت األمــور .وكانــت
النخــب يف القــرون الســابقة تتعامــل مــع الســخط الشــعبي مــن
خــال اقتســام الســلطة وتعديــل التوازنــات السياســية .ولكــن
الســعي وراء املصلحــة الشــخصية واستشــراء الفســاد أديــا إىل
شــق الصــف.
وتكــرر هــذا النمــط مــرارا خــال القــرن األخيــر يف عصــر
اجلمهوريــة الرومانيــة — غضــب الشــعب يف مواجهــة تعنــت
األرســتقراطيين ،ممــا أدى إىل جتــاوزات مــن اجلانبيــن انتهــت
غالبــا بالعنــف.
وبــدأت دائــرة النــزاع باألخويــن غراكــوس ،تيبيريــوس
وغايــوس .فقــد حــث تيبيريــوس علــى إعــادة توزيــع األراضــي
علــى الفقــراء .ولكــن خطــة اإلصــاح التــي اقترحهــا واجهــت
معارضــة مــن احملافظيــن انتهــت بقتلــه ضربــا بالهــراوات .وقــد
حمــل أخــوه األصغــر غايــوس درع اإلصــاح مــن بعــده ،مركــزا
علــى توفيــر احلمايــة االجتماعيــة — يف صــورة دعــم علــى
احلبــوب الغذائيــة — ومكافحــة الفســاد مــن خــال اإلصــاح
القضائــي .ولكنــه قتــل هــو اآلخــر.
وبعــد انتهــاء هــذه الفوضــى ،صعــد جنــم غايــوس ماريــوس
كنصيــر للفقــراء وقــاد موجــة مــن الغضــب اجلماهيــري ضــد
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فســاد جملــس الشــيوخ .ولكنــه حتالــف يف نهايــة املطــاف مــع
األطــراف الراغبــة يف اســتخدام العنــف لألغــراض السياســية،
ممــا أثــار ثائــرة النبــاء واســتنفر النزعــة الديكتاتوريــة لــدى
ســول الــذي أقــدم علــى مــا مل يخطــر علــى بــال ،حيــث قــاد جيشــا
عبــر حــدود رومــا ،وشــاع خــال فتــرة ملكــه نفــي أعــداد كبيــرة
من املواطنين ومصادرة املمتلكات والنيل من ســلطة الشــعب.
ويف األعــوام الالحقــة ،ســعى بعــض األرســتقراطيين
اجملرديــن مــن املبــادئ مثــل كاتاليــن وكلوديــوس إىل احلصول
علــى مناصــب أعلــى مــن خــال اســتغالل الغضــب الشــعبي —
بمــا يف ذلــك اللجــوء أحيانــا إىل العنــف والتهديــد.
وقــد مهــدت جميــع هــذه األحــداث لظهــور يوليــوس قيصــر
الــذي اســتخدم أســاليب القــوة يف تنفيــذ اإلصالحــات الشــعبية.
ولكــن بعــد انتصــاره يف حــرب أهليــة ،نــال هــو اآلخــر لقــب
ديكتاتــور وأصبــح أكثــر اســتبدادا .وأدى مقتلــه إىل حلقــة أخــرى
مــن النزاعــات األهليــة التــي شــهدت الكثيــر مــن الضحايــا ،ممــا
أدى إىل ســقوط اجلمهوريــة.
وعلــى مــدار القــرن األخيــر مــن عصــر اجلمهوريــة الرومانيــة،
قامــت أجيــال متعاقبــة مــن القــادة بتحطيــم املعاييــر التــي كان
ينظــر إليهــا يف الســابق علــى أنهــا ال ُتمَــس .وأصبــح العنــف
السياســي أمــرا معتــادا .وتــم تســليح مؤسســات الدولــة لقمــع
املعارضيــن .وزاد غضــب عامــة الشــعب .واقتــرح القــادة اللجــوء
إىل القــوة الســتعادة النظــام .وكان الدافــع وراء جميــع هــذه
األحــداث هــو تفاقــم عــدم املســاواة والفســاد.
وعقــب انهيــار اجلمهوريــة ،شــهدت رومــا انتعاشــا ملحوظــا
— بالرغــم مــن أن حتقيــق الســام كان يف جــزء منــه علــى
حســاب قمــع املؤسســات الديمقراطيــة .ووفقــا إلدوارد غيبــون،
املــؤرخ الكبيــر لفتــرة ســقوط رومــا ،فــإن أزهــي عصــور
اإلمبراطوريــة يف القــرن الثــاين امليــادي كان الفتــرة «األكثــر
ســعادة ورخــاء يف تاريــخ اجلنــس البشــري».
غيــر أن مــا مل يعلمــه غيبــون هــو أن ذلــك احلــظ اجليــد كان
يف معظمــه نتاجــا لألحــوال املناخيــة املالئمــة .وكمــا أشــار
كايــل هاربــر يف كتابــه اجلديــد الشــهير بعنــوان The Fate of
 ،Rome: Climate, Disease, and the End of an Empireفــإن
الفتــرة الفاصلــة بيــن العــام  200قبــل امليــاد والعــام 150
بعــد امليــاد تُعــرف حاليــا بفتــرة املنــاخ األمثــل يف رومــا —
منــاخ دافــئ رطــب غيــر متقلــب ومناســب تمامــا للمحاصيــل
الزراعيــة األساســية التــي تنتجهــا اإلمبراطوريــة.

ولكــن بحلــول القــرن الثالــث ،أصبــح املنــاخ أكثــر بــرودة
وجفافــا وتقلبــا مــع تكــرار موجــات اجلفــاف وتلــف احملاصيــل.
وشــهد منتصــف القــرن اخلامــس «العصــر اجلليــدي الصغيــر
القديــم املتأخــر».
وأثــر تغيــر املنــاخ بالســلب علــى قــدرة اإلمبراطوريــة علــى
مواجهــة العديــد مــن الصدمــات ،بمــا يف ذلــك األوبئــة .فقــد
ظهــر مــرض اجلــدري يف القــرن الثــاين ،وشــهد القــرن الثالــث
تفشــي مــرض شــرس ربمــا كان اإليبــوال .ويف منتصــف
القــرن الســادس ،قتــل طاعــون جســتنيان حــوايل نصــف شــعب
اإلمبراطوريــة — وهــي املــرة األوىل املوثقــة لظهــور الطاعــون
الدبلــي.
وتشــير الشــواهد األخيــرة إىل دور تغيــر املنــاخ .فالعقــد
الــذي ســبق انتشــار الطاعــون شــهد أقــل درجــات احلــرارة يف
أوروبــا خــال ألفــي عــام ،والتــي نتجــت عــن سلســلة مــن الثــورات
البركانيــة املدمــرة .وقــد أدى ذلــك علــى األرجــح إىل خــروج
اليرابيــع والفئــران اجلبليــة مــن موطنهــا الطبيعــي يف وســط
آســيا ،وانتقلــت العــدوى مــن البراغيــث احلاملــة للبكتيريــا علــى
أجســاد هــذه احليوانــات إىل الفئــران الســوداء التــي انتشــرت
انتشــارا كبيــرا يف جميــع أرجــاء شــبكة التجــارة الرومانيــة
الواســعة.
ومــن املؤكــد أن ســقوط رومــا نتــج عــن العديــد مــن األســباب،
بــل إنــه يظــل احلــدث الــذي اجتمــع فيــه أكبــر عــدد مــن األســباب
يف التاريــخ البشــري .ولكــن يبــدو أن التأثيــر الســلبي للعــامل
الطبيعــي علــى العــامل البشــري كان أحــد أهــم هــذه األســباب،
وهــو مــا يؤكــده حاليــا عــدد متزايــد مــن الشــواهد.
وأدت قــوى الطبيعــة العدوانيــة تلــك إىل إضعــاف
اإلمبراطورية التي بدأت يف التفكك يف القرن الثالث .وشهدت
هــذه الفتــرة حالــة مســتمرة مــن عــدم االســتقرار السياســي،
وضغوطــا علــى احلــدود ،وأزمــة ماليــة اشــتدت وطأتهــا بســبب
تراجــع قيمــة العملــة .وعقــب انتعاشــة اقتصاديــة قويــة يف
القــرن الرابــع ،تدخلــت البيئــة الطبيعيــة جمــددا — حيــث أدت
موجــة جفــاف حــادة يف أوراســيا إىل هجــرة أفــراد قبائــل الهــون
الذيــن أطلــق عليهــم هاربــر وصــف «الجئــي املنــاخ املهاجريــن
علــى ظهــور أحصنتهــم» .ونتــج عــن ذلــك مــا يشــبه تأثيــر
الدومينــو ،حيــث هاجــرت أعــداد كبيــرة عبــر احلــدود الرومانيــة،
ممــا أدى يف نهايــة املطــاف إىل انهيــار اإلمبراطوريــة الغربيــة
يف القــرن اخلامــس .وأعقــب ذلــك يف القــرن الســادس ثالثــي
مريــر جمــع بيــن تلــف احملاصيــل نتيجــة تغيــر املنــاخ ،وكارثــة
الطاعــون ،واحلــرب املدمــرة .وتراجــع عــدد ســكان رومــا يف هــذه
الفتــرة ليصــل إىل حــوايل  20ألــف شــخص — وحتــول املنتــدى
الرومــاين إىل حقــل أبقــار (.)campo vaccino
وقــد ســقط كل مــن اجلمهوريــة الرومانيــة واإلمبراطوريــة
الرومانيــة بســبب فشــل كلتيهمــا يف اختبــار التنميــة املســتدامة.

وثمــة عظــات وعبــر مســتمدة مــن أســباب هــذا الفشــل يمكــن
االســتفادة منهــا يف الوقــت احلــايل — حتطيــم املعاييــر
االجتماعيــة الراســخة ،واالســتقطاب السياســي القــوي النــاجت
عــن عــدم املســاواة االقتصاديــة ،وعــدم حــرص النخــب علــى
املصلحــة العامــة ،والدمــار البيئــي الــذي أدى إىل جمموعــة مــن
األمــراض والكــوارث.
وينبغــي أن نعــي تمامــا هــذا الــدرس ،ال ســيما ونحــن نــرى
أوجــه تشــابه خميفــة ومقلقــة بيــن احلاضــر والتاريــخ .ويشــير
ذلــك إىل ضــرورة حتقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة ،تلــك
الدعــوة العامليــة إىل إنهــاء الفقــر وحمايــة الكوكــب وضمــان
الســام وتقاســم الرخــاء .فالتجربــة الرومانيــة تشــك نافــذة
نظــل منهــا علــى مســتقبلنا املمكــن حــال فشــلنا يف التصــرف.

سقط كل من اجلمهورية الرومانية
واإلمبراطورية الرومانية بسبب
فشل كلتيهما يف اختبار التنمية
املستدامة.
وال شــك أن هنــاك بعــض االختالفــات املهمــة بيــن
ـراء
اقتصادنــا واقتصــاد رومــا القديمــة .فاقتصادنــا أوســع ثـ ً
وأفضــل صحــة وأشــد صالبــة وأكثــر شــموالً للجميــع .فالرومــان
مل يكــن بمقدورهــم القضــاء علــى جميــع أشــكال العــوز املــادي،
ولكنهــم كانــوا يســتطيعون ،بــل كان يجــدر بهــم ،بــذل جهــد أكبــر
يف مواجهــة أشــكال عــدم املســاواة الناجمــة عــن جتربتهــم مــع
العوملــة .أمــا نحــن فبمقدورنــا القيــام باألمريــن.
ونســتطيع كذلــك حــل مشــكلة تغيــر املنــاخ التــي تمثــل أكبــر
التحديــات التــي تواجــه جيلنــا .وكان الرومــان حتــت رحمــة
الطبيعــة ،فأنشــطتهم مل تكــن هــي الســبب الرئيســي وراء حتــول
املنــاخ ،لذلــك مل يكــن بمقدورهــم إبطــاء هــذا التحــول أو إيقافــه.
ولكــن بمــا أن النشــاط البشــري هــو احملــرك وراء تغيــر املنــاخ
الــذي نشــهده اليــوم ،فبالتــايل يمكــن مواجهتــه مــن خــال تغييــر
ســلوكياتنا — أي وضــع نظــام للطاقــة خــال مــن الكربــون
خــال العقــود الثالثــة القادمــة.
ونخلــص ممــا ســبق إىل نتيجــة أساســية ،وهــي أن التنميــة
املســتدامة تكتســب أهميــة دائمــة وأبديــة — ســواء يف العــام
 130قبــل امليــاد ،أو يف عــام  ،530أو عــام .2030
أنطوين أنيت مساعد مدير وجوشوا ليبسكي مسؤول
أول لشؤون التواصل يف إدارة التواصل بصندوق النقد الدويل.
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عودة إىل األسس

هــل يســتفيد العامــل مــن تطبيــق
احلــد األدنــى لألجــور؟

السخاء املفرط يف األجر قد يدفع أصحاب العمل إىل تقليص الوظائف
بيابورن سادسريويبوون وغابرييل سرور

الرسم التوضيحي:
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هــل يعــود رفــع احلــد األدنــى لألجــور فعليــا باملنفعــة علــى
العمالــة منخفضــة الدخــل؟ يتوقــف األمــر علــى عــدة عوامــل.
أوال ،قــد ال يمتثــل أصحــاب العمــل لقانــون احلــد األدنــى
لألجــور .فــإذا مل يحصــل العامــل بالفعــل علــى ذلــك احلد األدنى،
أو إذا مل يتجــاوز القانــون كونــه حبــرا علــى ورق ،لــن تكــون
لألمــر أهميــة .علــى ســبيل املثــال ،يف البلــدان ذات اقتصــادات
الظــل الكبيــرة ،غالبــا مــا يعطــي أصحــاب العمل للعاملين مبالغ
إضافيــة علــى األجــور مــن حتــت الطاولــة وتُعــرف أحيانــا باســم
«مدفوعــات األظـرُف» لتجنــب الضرائــب أو تكلفــة منــح املزايــا.
ويف هــذه احلالــة ،قــد يكــون رد فعــل صاحــب العمــل إزاء رفــع
احلــد األدنــى لألجــور هــو تخفيــض مدفوعــات األظــرف ،دون أن
يطــرأ أي تغيــر يف التعويضــات ككل .وقــد يلجــأ أصحــاب العمــل
كذلــك إىل إبــاغ عــدد ســاعات عمــل أقــل ممــا اشــتغله العاملــون
بالفعــل ،وهــو مــا يــؤدي كذلــك إىل عــدم تغيــر األجــور ككل .أو
قــد ال يبلــغ صاحــب العمــل عــن الوظيفــة علــى اإلطــاق ،متجنبــا
بالتــايل قانــون احلــد األدنــى لألجــور بأكملــه.
وثانيــا ،حتــى عندمــا تُتــرم لوائــح احلــد األدنــى لألجــور
تمامــا ،قــد يقــع الدخــل اإلضــايف حتــت طائلــة ضرائــب التأميــن

ISTOCK / RASTUDIO

تطبــق كل البلــدان تقريبــا حــدا أدنــى لألجــور .غيــر أن
التفاصيــل تختلــف فيمــا بينهــا ،فبعــض البلــدان ،مثــل فرنســا،
تطبــق احلــد األدنــى الثابــت املعمــم علــى مســتوى االقتصــاد
ككل ،بينمــا تميــز بلــدان أخــرى ،مثــل نيوزيلنــدا وجنــوب
إفريقيــا ،بيــن القطاعــات وأنــواع العمالــة .وعــادة مــا حتــدد
احلكومــة احلــد األدنــى لألجــور وتُعيــد النظــر فيــه بانتظــام
بالتشــاور مــع مؤسســات األعمــال والهيئــات العماليــة (راجــع
الرســم البيــاين).
ويســتند احلــد األدنــى لألجــور إىل مبــررات أخالقيــة
واجتماعيــة واقتصاديــة ،لكــن الهــدف الشــامل منــه هــو زيــادة
مســتويات الدخــل وحتســين مســتوى رفاهيــة العمالــة ذات
األجــور املنخفضــة ،مــع احلــد كذلــك مــن عــدم املســاواة وتعزيــز
الشــمول االجتماعــي .ويــرى النقــاد عكــس ذلــك حيــث يقولون إن
احلــد األدنــى لألجــور ال يحســن مســتوى الرفاهيــة االجتماعيــة
وإنمــا يأتــي بنتائــج عكســية ألنــه يفضــي إىل اضطــراب الســوق
أمام العمالة .ويرون أن هناك وسائل أخرى لتقديم املساعدة
االجتماعيــة تتســم بأنهــا أدق يف اســتهداف املســتحقين وأقــل
إحداثــا للتشــوهات.

التأثير على الرفاهية

عودة إىل األسس

االجتماعــي والعمــل ،ممــا يحــد مــن تأثيــر الزيــادة علــى األجــر
الصــايف بعــد الضرائــب .وأخيــرا ،قــد يــوازن أصحــاب العمــل
ارتفــاع احلــد األدنــى لألجــور باحلــد مــن املزايــا التــي يمنحونهــا
أو تقليــل ســاعات العمــل أو تســريح املوظفيــن لتقليــل التكاليــف.

b2b, 2/5/2019

ﺣﺪ اﻟﻜﻔﺎف

اﳊﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻸﺟﻮر ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ أﺟﻮر اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺪوام ﻛﺎﻣﻞ ﻳﺨﺘﻠﻒ
ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ ﺑﻠﺪ إﱃ آﺧﺮ
)(٪

٦٠

التأثير على توظيف العمالة

التأثير على عدم املساواة

هنــاك حافــز جوهــري آخــر العتمــاد سياســات احلــد األدنــى
لألجــور وهــو تخفيــض عــدم املســاواة يف الدخــل بتحســين
أوضــاع الفئــات يف أدنــى منحنــى توزيــع األجــور .ويتبيــن
مــن الدراســات التجريبيــة أن رفــع احلــد األدنــى لألجــور يــؤدي
يف الغالــب إىل تضييــق التفــاوت يف مســتويات األجــور ،وإن
كان ال يشــكل ســوى جــزء مــن اجلهــود األوســع علــى مســتوى
السياســات نحــو تخفيــف حــدة الفقــر بشــكل كبيــر.

٤٠
٣٠
٢٠
١٠
ﺻﻔﺮ

اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة
اﳌﻜﺴﻴﻚ
اﻟﻴﻮﻧﺎن
إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ
إﺳﺘﻮﻧﻴﺎ
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﺸﻴﻜﻴﺔ
اﻟﻴﺎﺑﺎن
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺴﻠﻮﻓﺎﻛﻴﺔ
آﻳﺮﻟﻨﺪا
ﻻﺗﻔﻴﺎ
ﻫﻮﻟﻨﺪا
ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ
ﻫﻨﻐﺎرﻳﺎ
ﻛﻨﺪا
ﻛﻮرﻳﺎ
ﺗﺮﻛﻴﺎ
أﳌﺎﻧﻴﺎ
ﻟﻜﺴﻤﺒﺮغ
ﻟﻴﺘﻮاﻧﻴﺎ
اﻟﺒﺮﺗﻐﺎل
روﻣﺎﻧﻴﺎ
ﺑﻮﻟﻨﺪا
إﺳﺮاﺋﻴﻞ
اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة
أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ
ﺳﻠﻮﻓﻴﻨﻴﺎ
ﺷﻴﻠﻲ
ﻛﻮﺳﺘﺎرﻳﻜﺎ
ﻓﺮﻧﺴﺎ
ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا
ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ

يدخــل التأثيــر احملتمــل علــى توظيــف العمالــة يف صميــم اجلــدل
الدائــر حــول سياســة احلــد األدنــى لألجــور ويظــل موضوعــا
خالفيــا .فــإذا نُفِّــذ احلــد األدنــى ورُفِعَــت األجــور يف األســواق
التنافســية إىل مســتويات أعلــى مــن تلــك الســائدة ،ســوف تمتنــع
بعــض الشــركات عــن دفــع أجــور أعلــى وتتجــه إىل تســريح
العمالــة ،هــذا مــن ناحيــة .ومــن ناحيــة أخــرى ،ربمــا تكــون
األســواق غيــر تنافســية .فعلــى ســبيل املثــال ،ربمــا تكــون
الشــركة التــي تنفــرد بوضعيــة صاحــب العمــل الوحيــد يف ســوق
معينــة قــادرة علــى فــرض أجــور أقــل مــن تلــك األجــور املتاحــة
يف ظــل املنافســة .ويف هــذه احلالــة ،فــإن تطبيــق احلــد األدنــى
لألجــور يمكــن أن يزيــد دخــل العمالــة دون تخفيــض فــرص
العمــل .وبالفعــل ،قــد يجــذب ارتفــاع األجــور مزيــدا مــن العمالــة
ويزيــد بالتــايل مــن فــرص العمــل.
ومل تســتطع البحــوث التــي امتــدت لعــدة عقــود أن تتوصــل
إىل حــل لهــذا اجلــدل .وتقــول بعــض الدراســات إن احلــد األدنــى
لألجــور يعــود بمنافــع كبيــرة علــى العمالــة ،بينمــا جتــد
دراســات أخــرى أن هنــاك ضــررا ينشــأ عنــه .ومل يتوصــل كثيــر
مــن الدراســات إىل نتائــج قاطعــة حــول هــذه املســألة.
ومــع هــذا ،يبــدو أن هنــاك قــدرا متزايــدا مــن اإلجمــاع
علــى أنــه عندمــا يكــون احلــد األدنــى لألجــور يف مســتوى
معتــدل ،يكــون ذا تأثيــر ســلبي طفيــف علــى توظيــف العمالــة.
وتوصلــت البحــوث األخيــرة بوجــه عــام إىل أن حجــم التغيــر يف
توظيــف العمالــة نتيجــة رفــع احلــد األدنــى لألجــور يصــل إىل
الصفــر تقريبــا ،رغــم أن الضــرر قــد يلحــق بمزيــد مــن الفئــات
الضعيفــة ،كالعمالــة متدنيــة املهــارات والعمالــة الشــابة .وأحــد
التفســيرات املعقولــة لآلثــار احملــدودة علــى الوظائــف هــو أن
احلــد األدنــى لألجــور ،يف املســتويات املعتدلــة ،ال يشــكل ســوى
نســبة صغيــرة مــن التكاليــف اإلجماليــة التــي يتحملهــا صاحــب
العمــل؛ لــذا فــإن الشــركات يمكنهــا أن تســتوعب الرفــع بوســائل
متنوعــة خــاف خفــض املرتبــات .ومــن اخليــارات املطروحــة
تخفيــض التكاليــف التــي ليســت لهــا عالقــة باألجــور ،ورفــع
األســعار ،وزيــادة اإلنتاجيــة ،وقبــول فكــرة حتقيــق أربــاح أقــل.
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اﳌﺼﺪر :ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ اﳌﻴﺪان اﻻﻗﺘﺼﺎدي.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ .٢٠١٦

ومــع هــذا ،هنــاك حــدود ملــا يمكــن أن يحققــه احلــد األدنــى
لألجــور .فرفــع هــذا احلــد األدنــى إىل مســتويات عاليــة للغايــة
يمكــن أن يفضــي إىل فقــدان كثيــر مــن الوظائــف ،وبالتــايل
تكــون آثــاره التوزيعيــة غيــر مقبولــة .ومــع فقــدان أصحــاب
الدخــل املنخفــض وظائفهــم ،تتســع هــوة عــدم املســاواة.
وإضافــة إىل ذلــك ،يمكــن أن يــؤدي رفــع احلــد األدنــى لألجــور
إىل رفــع هيــكل األجــور ككل ،دون إحــداث أي تغييــر يُذكــر يف
درجــة تفــاوت الدخــل ألن الشــركات ترغــب يف منــح تعويضــات
أفضــل ألكثــر عامليهــا إنتاجيــة.

ما هو املستوى املناسب؟

لنفتــرض إذن أن احلــد األدنــى لألجــور املنخفــض مفيــد بينمــا
احلــد األدنــى املرتفــع ضــار .فمــا هــو املســتوى األمثــل؟ هنــاك
القليــل مــن الدراســات يعالــج هــذه املســألة بشــكل مباشــر ،لكــن
الدراســات التــي تتنــاول هــذه املســألة تخلــص إىل النســبة
األمثــل تتــراوح بيــن  %25و %50مــن متوســط األجــور .ويف
الواقــع العملــي ،ينبغــي ضبــط سياســات احلــد األدنــى لألجــور
للحفــاظ علــى نمــو األجــور بشــكل عــام بمــا يتماشــى مــع
مكاســب اإلنتاجيــة .ويدعــم هــذا الــرأي ابتعــاد عمليــة حتديــد
احلــد األدنــى لألجــور عــن أيــدي السياســيين ووضعهــا يف يــد
خبــراء مســتقلين.
بيابورن سادسري ويبوون اقتصادي أول يف إدارة آسيا
واحمليط الهادئ بصندوق النقد الدويل ،وغابرييل سرور

اقتصادي أول يف اإلدارة اإلفريقية بصندوق النقد الدويل.
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املواطنة والنمو

قوانين املواطنة الشمولية غالبا ما
تدعم التنمية االقتصادية
باتريك أمير إمام وكانغني بودار
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مفهــوم املواطنــة يتطــور مــع مــرور الزمــن .فعلــى
مــدار التاريــخ ،كان االنتمــاء يف املعتــاد جلماعــة
عرقيــة أو ســيد إقطاعــي .ومــع ميــاد الدولــة
القوميــة يف القــرن التاســع عشــر ظهــرت احلاجــة للتمييــز
بيــن الذيــن ينتمــون للدولــة والذيــن ال ينتمــون إليهــا ،ومــن
ثــم كان مــن الضــروري إيجــاد أحــد أشــكال التمييــز القانــوين
بيــن املواطنيــن واألجانــب .وقــد وضعــت معظــم البلــدان وقتئــذ،
أو لــدى اســتقاللها« ،قانونــا للجنســية» ال تــزال مبادئــه
األساســية معمــوال بهــا حتــى اآلن .ويحــدد هــذا القانــون ،يف
معظــم احلــاالت ،مــن هــو املواطــن وكيفيــة احلصــول علــى حــق
املواطنــة .ويتمتــع املواطنــون بحقــوق مثــل التصويــت والقــدرة
علــى التنقــل بحريــة داخــل البلــد وأهليــة العمــل بأجــر .وعليهــم
كذلــك حتمــل مســؤوليات مثــل أداء اخلدمــة العســكرية ودفــع
الضرائــب والتصويــت.

أمــا مفهــوم املواطنــة احلديــث فينطــوي علــى رؤيتيــن
متناقضتيــن .الرؤيــة األوىل ،التــي تقــوم علــى إعــان حقــوق
اإلنســان ،هــي رؤيــة شــمولية تســمح بمنــح اجلنســية ألي
شــخص يســتويف شــروطا معينــة .والرؤيــة الثانيــة ،وهــي
إقصائيــة بدرجــة أكبــر ،تُع ـرِّف الوطــن علــى أنــه جمتمــع يميــل
أكثــر نحــو العرقيــة .ويالحــظ علــى وجــه التحديــد أن:
·الرؤيــة الشــمولية تنعكــس يف «قانــون رابطــة األرض» (jus
 ،)soliوهــو املبــدأ الــذي ينــص علــى حصــول الطفــل املولــود
داخــل إقليــم بلــد مــا علــى جنســية هــذا البلــد بصــورة تلقائية.
ووفقــا لهــذا املنظــور ،املتعــارف عليــه غالبــا يف «العــامل
اجلديــد» ،فــإن أواصــر املواطنــة تمتــد ألبعــد مــن رابطــة الــدم
وتشــمل أناســا ذوي خلفيــات وراثيــة وجغرافيــة متنوعــة.
ويرســخ هــذا األمــر لنظــام شــمويل ،يضمــن للقادميــن اجلــدد
وأطفالهــم االندمــاج يف اجملتمــع وســهولة احلصــول علــى
املواطنــة.
·أمــا الرؤيــة اإلقصائيــة ،التــي تنعكــس يف «قانــون
رابطــة الــدم» ( ،)jus sanguinisفتقــوم علــى مبــدأ حصــول
األطفــال علــى جنســية آبائهــم ،بغــض النظــر عــن مــكان
امليــاد ،وهــو الوضــع الســائد عــادة يف معظــم أنحــاء آســيا
وأوروبــا وبعــض أجــزاء مــن إفريقيــا .ويتســم هــذا النــوع
مــن املواطنــة بزيــادة التركيــز علــى العرقيــة وهــو بطبيعــة
احلــال أقــل شــمولية :فاملواطنــة هنــا تســتمد معناهــا ،إىل
حــد مــا ،مــن اســتبعاد غيــر املواطنيــن مــن احلصــول علــى
احلقــوق واملزايــا األساســية .ويف مثــل تلــك احلــاالت قــد
ينتمــي الفــرد ألســرة عاشــت يف بلــد مــا ألجيــال طويلــة دون
أن يصبــح مواطنــا يف موطنــه األصلــي.
ويف الوقــت احلــايل ،هنــاك عــدد متزايــد مــن البلــدان التــي
تعتمــد قوانيــن املواطنــة التــي تشــكل مزيجــا مــن الرؤيتيــن.
فعلــى الرغــم مــن اعتمــاد البلــدان غالبــا إحــدى قاعدتــي «قانــون
رابطــة األرض» أو «قانــون رابطــة الــدم» يف بــادئ األمــر،
اجتــه كثيــر منهــا مؤخــرا إىل تعديــل سياســاتها للتحــول إىل
املنظــور اآلخــر .ففــي عــام  ،1999أجــرت أملانيــا إصالحــات
كبيــرة علــى قانــون اجلنســية القائــم علــى «قانــون رابطــة
الــدم» بحيــث تتيــح لألجانــب املقيميــن يف أملانيــا لســنوات
طويلــة -ال ســيما األطفــال األجانــب املولوديــن هنــاك —
احلصــول علــى اجلنســية األملانيــة .ومــن جهــة أخــرى ،هنــاك
بلــدان أخــرى كاململكــة املتحــدة شــددت قواعــد «قانــون
رابطــة األرض» بحيــث ال تمنــح اجلنســية تلقائيــا لألشــخاص
املولوديــن علــى أرضهــا .ويوضــح الرســم البيــاين (يف الصفحــة
التاليــة) توزيــع قوانيــن اجلنســية حــول العــامل.

اجلنسية حسب املنطقة

ظــل قانــون رابطــة األرض هــو االختيــار الســائد تاريخيــا
يف أوروبــا القاريــة ،وهــو انعــكاس للتقاليــد اإلقطاعيــة التــي
كانــت تربــط النــاس بالســيد اإلقطاعــي الــذي وُلِــدوا علــى أرضــه
(دراســة  .)Bertocchi and Strozzi 2010وقــد وضعــت معظــم
الــدول األوروبيــة قوانيــن اجلنســية وفقــا لهــذا النمــوذج خــال
القــرن التاســع عشــر ،وهــو مــا فعلتــه اليابــان أيضــا ،حيــث
صاغــت قانونهــا الدســتوري وفقــا لنمــوذج قانــون أوروبــا
القاريــة.
ولكــن فرنســا كانــت اســتثناء مــن هــذه القاعــدة ،فقــد حطمــت
«الثــورة الفرنســية» هــذه احللقــة اإلقطاعيــة ،وأصبــح «قانــون
رابطــة الــدم» هــو الســائد .وبنهايــة القــرن التاســع عشــر ،حتولــت
فرنســا إىل «قانــون رابطــة األرض» مــن أجــل زيــادة تعدادهــا
الســكاين ،يف أعقــاب هزيمتهــا يف احلــرب ضــد بروســيا ،ولدمــج
اجلاليــات األجنبيــة فيهــا ،يف خطــوة نحــو تعزيــز قوتهــا
العســكرية .غيــر أن البريطانييــن اســتمروا يف تطبيــق «قانــون

قوانين اجلنسية يف االقتصادات النامية،
وخاصة يف ظل ضعف املؤسسات ،حتدث فرقا
رابطــة األرض» يف الداخــل ويف أرجــاء «اإلمبراطوريــة
البريطانيــة».
واختــارت بلــدان مثــل الواليــات املتحــدة اتبــاع قانــون
رابطــة األرض ،وهــو األمــر املتوقــع يف بلــد قوامــه األساســي
مــن املهاجريــن .فقــد نــص التعديــل الرابــع عشــر للدســتور
األمريكــي يف عــام  1868علــى اعتمــاد مبــدأ «قانــون رابطــة
األرض» ،ســعيا علــى وجــه التحديــد حلمايــة حقــوق املواطنــة
باملولــد للعبيــد الســود .ولكــن املنافــع احملــدودة نســبيا حلقــوق
املواطنــة مقابــل حقــوق اإلقامــة يف الواليــات املتحــدة — وهو
موضــوع ذو أهميــة تتجــاوز الواليــات املتحــدة يف حــد ذاتهــا،
ويســتحق الدراســة بصفــة مســتقلة — تعنــي أيضــا التكاليــف
احملــدودة مــن املاليــة العامــة ملنــح حقــوق املواطنــة للقادميــن
اجلــدد واملزايــا احملتملــة لتوفيــر أيــدي عاملــة إضافيــة.
(فتكلفــة تعليــم املهاجريــن حتملتهــا بلــدان موطنهــم األصلــي؛
راجــع دراســة  .)Bertocchi and Strozzi 2010وباملثــل ،رحبــت
كنــدا ،البلــد الشاســع وقليــل الســكان ،باملهاجريــن مــن خــال
اعتمادهــا قانــون املواطنــة القائــم علــى أســاس «رابطــة
األرض».
ويف البلــدان قيــد االســتعمار ،كانــت قوانيــن املواطنة تنتقل
إليهــا عمومــا مــن القــوة االســتعمارية (دراســة Bertocchi and
 .)Strozzi 2010وبينمــا يصعــب عــادة احلصــول علــى اجلنســية
أو جــواز ســفر ثــان يف البلــدان ذات الهويــة القوميــة القويــة،
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ﻗﺎﻧﻮن اﳉﻨﺴﻴﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﱂ

ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺒﻠﺪان ﰲ ﻧﺼﻒ اﻟﻜﺮة اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻋﺎدة »ﻗﺎﻧﻮن راﺑﻄﺔ اﻷرض« ﺑﻴﻨﻤﺎ »ﻗﺎﻧﻮن راﺑﻄﺔ اﻟﺪم« ﻫﻮ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﰲ ﺑﻠﺪان أوروﺑﺎ وآﺳﻴﺎ وأﺟﺰاء ﻣﻦ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.
وﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﱄ ،ﻫﻨﺎك ﻋﺪد ﻣﺘﺰاﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻣﺰﻳﺠﺎ ﻣﻦ اﻻﺛﻨﻴﻦ.
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الزمنيــة أقصــر ،ويتحســبون لفــرط االنكشــاف للمخاطــر يف
هــذا البلــد ،ويــزداد شــعورهم بالقلــق يف فتــرات االنتخابــات
— فهــم أكثــر عرضــة للمخاطــر يف البلــدان ذات املؤسســات
الضعيفــة .وباإلضافــة إىل ذلــك ،فــإن قراراتهــم االســتثمارية
تصبــح مشــوهة .فــإذا مل تتمتــع حقــوق ملكيــة األفــراد باحلمايــة
الكافيــة ألنهــم ال يتمتعــون بجنســية البلــد املعنــي ،ســوف
ينصــب تركيزهــم علــى االســتثمار الــذي يحقــق عائــدا ســريعا أو
يتطلــب رؤوس أمــوال حمــدودة .ففــي كمبوديــا ومدغشــقر ،علــى
ســبيل املثــال ،ال يحــق لألجانــب شــراء األراضــي ،ممــا يشــكل
قيــدا علــى االســتثمار.
عدم االســتقرار السياســي والفســاد :األقليات التي ال تتمتع
باجلنســية هــي يف الغالــب علــى طــريف النقيــض — فإمــا أنهــا
مســتبعدة مــن احليــاة االقتصاديــة أو تقــوم بــدور كبيــر غيــر
متناســب يف االقتصــاد احمللــي .وبــدون اجلنســية ،ال يحــق
لألقليــات املهمشــة التصويــت أو التأثيــر يف احليــاة العامــة
مــن خــال الوســائل الديمقراطيــة .ومــن ثــم فــإن التظاهــرات أو
أعمــال العنــف تصبــح إحــدى الطــرق التــي تلجــأ إليهــا اجلماعات
احملرومــة مــن حقوقهــا جلــذب االنتبــاه إليهــا .وقــد يحفــز
ذلــك احلكومــات علــى قمــع هــذه األقليــات ،األمــر الــذي يمكــن
أن تترتــب عليــه زيــادة اإلنفــاق علــى األغــراض العســكرية
وإضعــاف النمــو .ويف املقابــل ،عندمــا تقــوم جمموعــة مــن غيــر
املواطنيــن بــدور كبيــر غيــر متناســب يف احليــاة االقتصاديــة،
فــإن افتقارهــا للحمايــة التــي توفرهــا الدولــة يشــكل مصــدرا
للقلــق .فنتيجــة لزيــادة تعــرض هــذه األقليــات املؤثــرة للخطــر
فإنهــا تصبــح متحمســة للتأثيــر يف العمليــة السياســية يف
البــاد وقــد تلجــأ إىل دفــع الرشــاوى ،ممــا يشــجع علــى انتشــار
الفســاد وإضعــاف املؤسســات.
احلــد مــن كفــاءة القطــاع العــام :توثــق الدراســات كيفيــة
مســاهمة االنقســامات — ســواء العرقيــة أو الدينيــة أو علــى
أســاس اللغــة —غالبــا يف إضعــاف أداء القطــاع العــام،
وزيــادة احملســوبية ،وتخفيــض مســتويات الثقــة بيــن الســكان،
ويف النهايــة اإلضــرار بالتنميــة االقتصاديــة (راجــع دراســة
.)Easterly and Levine 1997
تشــويه ســوق العمل :يف ظل قانون رابطة الدم ،قد تســتبعد
األقليــات احملليــة مــن غيــر املواطنيــن مــن بعــض أجــزاء ســوق
العمــل .ويف بلــدان كثيــرة جنــد أن املهاجريــن ممنوعــون مــن
ممارســة مهــن معينــة بالكامــل .فاألجانــب يف تايلنــد ،علــى
ســبيل املثــال ،ال يحــق لهــم ممارســة مهنــة مصففــي الشــعر
أو احملاســبين .ويف فرنســا ،ال يحــق لغيــر مواطنــي االحتــاد
األوروبــي شــغل وظيفــة مديــر شــركة خدمــات اجلنــازات .ويف
مثــل هــذه احلــاالت ،جنــد أن قانــون رابطــة األرض يوســع نطــاق
ســوق العمــل علــى نحــو ال يتحقــق مــن خــال قانــون رابطــة
الــدم — ممــا يوســع علــى األرجــح قاعــدة العمالــة ويرفــع كفــاءة
االقتصــاد.
وتؤكــد نتائجنــا التجريبيــة أن اختــاف قوانيــن اجلنســية
يؤثــر علــى النمــو االقتصــادي ،حتــى بعــد حتييــد أثــر العوامــل
الداخليــة احملتملــة .فقــد قمنــا يف البدايــة بإعــداد جمموعــة
جديــدة مــن بيانــات قوانيــن اجلنســية ثــم أعددنــا تقديــرات عمــا
إذا كانــت قوانيــن اجلنســية بإمكانهــا إىل حــد مــا تفســير الفــروق

الكبيــرة يف نصيــب الفــرد مــن الدخــل يف خمتلــف البلــدان.
ووجدنــا أن قوانيــن اجلنســية يف االقتصــادات الناميــة،
وخاصــة يف ظــل ضعــف املؤسســات ،حتــدث فرقــا :حيــث اتضــح
لنــا أن قانــون رابطــة األرض ،الــذي يتســم بطابــع أكثــر شــمولية
ويشــجع االســتيعاب واالندمــاج ،لــه أثــر إيجابــي وذو داللــة
إحصائيــة علــى مســتويات الدخــل.
وتشــير نتائــج دراســتنا إىل أن نصيــب الفــرد مــن الدخــل يف
البلــدان التــي حتولــت إىل قانــون رابطــة الــدم كان أقــل يف عــام
( 2014بنحــو  )%46ممــا كان ليصــل إليــه لــو حافظــت هــذه
البلــدان علــى تطبيــق قانــون رابطــة األرض بعــد اســتقاللها.
وباإلضافــة إىل ذلــك ،خلصــت دراســتنا البحثيــة إىل أن فجــوة
الدخــل يف البلــدان التــي تطبــق قانــون رابطــة الــدم مقارنــة
ببلــدان قانــون رابطــة األرض كان مــن املمكــن تقليصهــا
بتيســير احلصــول علــى اجلنســية مــن خــال الــزواج وإجــراءات
اكتســاب اجلنســية .وهــذا يعنــي أن هنــاك قــدرا مــن إمكانيــة
االســتعاضة ببعــض مســارات احلصــول علــى اجلنســية بغيرهــا.

تعزيز االندماج يعزز النمو

ظــل اجلــدل دائــرا حــول قوانيــن اجلنســية خــال الســنوات
القليلــة املاضيــة — ليــس فقــط يف االقتصــادات املتقدمــة
بــل يف االقتصــادات الناميــة أيضــا .وتوضــح دراســتنا أن تلــك
القوانيــن تأثيرهــا أكبــر علــى التنميــة يف البلــدان منخفضــة
الدخــل ،ممــا يرجــع جزئيــا لضعــف مؤسســاتها أكثــر مــن ســواها
ولعــدم موازنتهــا بالضــرورة للتأثيــر الســلبي لقوانيــن اجلنســية
اإلقصائيــة.
واالنعكاســات علــى مســتوى السياســات واضحــة ،وإن كان
يشــوبها بعــض االختــاف .ففــي الوقــت الــذي يتزايد فيه خروج
املهاجريــن مــن االقتصــادات الناميــة ووفــود املهاجريــن
إليهــا ،يتبيــن أن فعاليــة إدمــاج هــذه اجلماعــات الســكانية
يف اجملتمــع بإمكانهــا إعطــاء دفعــة للتنميــة االقتصاديــة.
ففــي البلــدان املســتعمرة ســابقا علــى وجــه التحديــد ،جنــد أن
قانــون رابطــة الــدم أضــر بالتنميــة .ومــع تســاوي كل العوامــل
األخــرى ،فــإن التحــول مــن قانــون رابطــة الــدم إىل قانــون
رابطــة األرض ربمــا يمكنــه تعزيــز االندمــاج وإعطــاء دفعــة
للنمــو االقتصــادي.
باتريك أمير إمام هو ممثل صندوق النقد الدويل املقيم
يف زمبابوي .وكانغني بودار هو نائب رئيس قسم يف
إدارة االستراتيجيات والسياسات واملراجعة يف صندوق
النقد الدويل ،وزميل أول يف «مؤسسة الدراسات والبحوث
حول التنمية الدولية» يف كليرمون-فيران ،فرنسا.
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التهافت على املواهب التكنولوجية

احتدام املنافسة العاملية على جمموعة حمدودة
من العاملين يف جمال التكنولوجيا
بيدرو نيكوالسي دا كوستا
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كان

«داريــن كيــد» يتقاضــى مبلغــا ســنويا مــن
ســتة أرقــام نظيــر عملــه يف إدارة الدعــم الفنــي
بشــركة شــيفرون يف أســتراليا ،ومل يعمــل يف
اخلــارج مــن قبــل ومل يكــن لديــه أي خطــط لنقــل أســرته الصغيــرة
مــن مســقط رأســهم مدينــة بيــرث الواقعــة علــى الســاحل الغربــي
ألســتراليا.
وعلــى اجلانــب اآلخــر مــن قــارة أســتراليا عبــر بحــر تســمان،
كانــت مدينــة ويلينغتــون يف نيوزيلنــدا تبــذل جهــدا مضنيــا
ف مــن العامليــن يف جمــال التكنولوجيــا
الســتقطاب عــدد كا ٍ
ذوي املهــارات املناســبة باعتبارهــا مركــزا ناشــئا للشــركات
املبتدئــة .وعليــه ،توصــل املســؤولون إىل خطــة طموحــة جلــذب
األســر ،مثــل أســرة كيــد ،إىل هــذه الدولــة اجلزريــة ،أال وهــي
إحضــار  100مــن العامليــن ذوي املهــارات العاليــة وأســرهم
بالطائــرة إىل عاصمــة البــاد إلجــراء مقابــات شــخصية
للحصــول علــى وظائــف لــدى شــركات التكنولوجيــا الرائــدة يف
البــاد .وكان قــد تقــدم أكثــر مــن  48ألــف شــخص مــن  28بلــدا
بطلبــات لشــغل الوظائــف.
ومل يكــن كيــد يف البدايــة متأكــدا مــن العيــش بعيــدا عــن
مســقط رأســه بتســع ســاعات بالطائــرة ،لكنــه اكتشــف مدينــة
نابضــة باحليــاة بهــا عــدد مــن الوظائــف املشـوّقة يف الشــركات
املبتدئــة واحلوســبة الســحابية ،وهــي “فرصــة أكثــر إثــارة
بكثيــر مــن العديــد مــن الشــركات التــي كنــت أتطلــع للعمــل
فيهــا يف بيــرث” .انتقــل كيــد البالــغ مــن العمــر 32عامــا إىل
ويلينغتون يف أغســطس للعمل مطورا لدى شــركة زيرو ()Xero
احملــدودة ،وهــي شــركة برجميــات حماســبية ســريعة النمــو
مقرهــا ويلينغتــون .وكان األجــر مشــابها ملــا كان يتقاضــاه
يف أســتراليا إذا مــا أُخــذت فــروق تكاليــف املعيشــة يف
االعتبــار ،لكــن االلتــزام القــوي الــذي أبدتــه عاصمــة نيوزيلنــدا
الحتضــان العامليــن يف جمــال التكنولوجيــا ومســاعدة أســرهم
علــى االنتقــال فضــا عــن نوعيــة احليــاة كان لهمــا أثــر جــاذب
كبيــر.
وتــرى الشــركات أن حظوظهــا وآفاقهــا املســتقبلية مرتبطــة
بشــكل متزايــد بقدرتهــا علــى اجتــذاب جمموعــة حمــدودة مــن
العامليــن املؤهليــن يف جمــال التكنولوجيــا .ومــن املتوقــع
أن يصبــح هــذا النقــص أكثــر حــدة يف الســنوات القادمــة مــع
اســتمرار توســع دور التكنولوجيــا عبــر الصناعــات .وعلــى
الصعيــد العاملــي ،كان مــن املتوقــع أن ينمــو اإلنفــاق علــى
التكنولوجيــا إىل  3.7تريليــون دوالر يف العــام املاضــي،
بزيــادة  %6عــن عــام  ،2017وفقــا لتقديــرات شــركة غارتنــر
( ،)Gartner Incوهــي شــركة أبحــاث عامليــة مقرهــا ســتامفورد
بواليــة كونيتيكــت.
وقــد جتــاوز عــدد الوظائــف يف جمــال التكنولوجيــا والعلــوم
بالواليــات املتحــدة عــدد العمالــة املؤهلــة بمــا يقــارب 3

مالييــن يف عــام  ،2016وفقــا للبيانــات الصــادرة عــن مؤسســة
رانســتاد إن ڤــي ( )Randstad NVالستشــارات املــوارد البشــرية
يف هولنــدا .وبحلــول عــام  ،2030ســيكون هنــاك نقــص عاملــي
قوامــه يزيــد علــى  85مليــون عامــل يف جمــال التكنولوجيــا،
ممــا يمثــل عائــدات ســنوية ضائعــة قيمتهــا  8.5تريليــون دوالر
وفقــا ملؤسســة كــورن فيــري ( )Korn Ferryلالستشــارات
اإلداريــة ومقرهــا لــوس أجنلــوس.
ومــن بيــن االقتصــادات التــي مــن املتوقــع أن تتعــرض
ألشــد األضــرار البرازيــل وإندونيســيا واليابــان ،التــي قــد تواجــه
كل منهــا نقصــا يصــل إىل  18مليــون عامــل ،وفقــا لتوقعــات
مؤسســة كــورن فيــري .ويُتوقَــع أن تشــهد الواليــات املتحــدة
وروســيا نقصــا قوامــه ســتة مالييــن عامــل لــكل منهمــا ،يف
حيــن قــد تواجــه الصيــن عجــزا قــدره  12مليونــا.
ويقــول آالن غوارينــو ،نائــب رئيــس جملــس إدارة بمؤسســة
كــورن فيــري“ ،إنهــا مســألة عــرض وطلــب بشــكل حمــض”،
مضيفــا “أن الشــركات تدفــع أكثــر وتوظــف أعــدادا أكبــر ،ولكــن
ال يــزال هنــاك نقــص يف العامليــن يف جمــال التكنولوجيــا ذوي
املهــارات العاليــة .فالتكنولوجيــا هــي اخليــط الــذي يتخلــل كل
جانــب مــن جوانــب العمــل».

وترى الشركات أن حظوظها
مرتبطة بشكل متزايد بقدرتها
على اجتذاب جمموعة حمدودة
من العاملين املؤهلين يف
جمال التكنولوجيا.
وتتزايــد اخملاطــر االقتصاديــة مــع تغلغــل التكنولوجيــا يف
عــدد متزايــد مــن القطاعــات .فقــد ارتفعــت حصــة التكنولوجيــا
مــن إجمــايل النــاجت احمللــي للواليــات املتحــدة بأكثــر مــن ســتة
أضعــاف منــذ عــام  ،1980وفقــا ألرقــام مؤسســة اخلدمــات
املهنيــة برايــس ووترهــاوس كوبــرز ( ،)PwCوإن كان
التوظيــف يف القطــاع مل يشــهد تزايــدا كبيــرا ،ممــا يــدل علــى
ضخامــة مكاســب اإلنتاجيــة .ومــع تباطــؤ نمــو اإلنتاجيــة
يف جميــع أنحــاء العــامل منــذ الركــود الكبيــر ،ظــل الطلــب علــى
العمالــة املاهــرة يف جمــال التكنولوجيــا قويــا ،خاصــة خــارج
الواليــات املتحــدة.
ويقــول غوارينــو إن هنــاك طلبــا مرتفعــا علــى علمــاء
البيانــات ومهندســي البرجميــات واملبرجميــن وخبــراء
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احلوســبة الســحابية ،ليــس فقــط يف شــركات البرجميــات
وشــركات التكنولوجيــا القويــة التقليديــة مثــل آي بــي إم ()IBM
وسيسكو ( ،)Ciscoوإنما أيضا يف شركات التجزئة والشركات
املاليــة ممــا دفــع بالشــركات والبلديــات إىل أن تصيــر عدوانيــة
بشــكل متزايــد يف أســاليب توظيفهــا للعمالــة اجلديــدة.
كمــا بــدأت احلكومــة أيضــا املشــاركة يف هــذا األمــر ،إذ جنــد
أن مناطــق تعليميــة ومدنــا وحتــى بلدانــا بأكملهــا تتنافــس
فيمــا بينهــا علــى اقتنــاص املوظفيــن مــن بعضهــا البعــض مــن
خــال تقديــم حوافــز ماليــة موجهــة ،بمــا يف ذلــك زيــادات يف
الرواتــب وإعفــاءات ضريبيــة .ويــدرك املســؤولون احلكوميــون
إدراكا متزايــدا أن ســرعة التغيــر التكنولوجــي ترفــع مــن فــرص
تخلفهــم عــن الركــب .فالســباق علــى املواهــب ،كمــا تبيــن ،أصبــح
وظيفــة عموميــة نوعــا مــا.
ومــن األمثلــة البــارزة األخيــرة تلــك املنافســة التــي نشــأت
بيــن املــدن األمريكيــة والكنديــة لتصبــح موطــن املقــر الرئيســي
الثــاين لشــركة أمــازون .وبعــد ســباق مض ـ ٍن تنافســت فيــه
احلكومــات احملليــة وهيئــات التنميــة علــى تقديــم حوافــز
جديــدة ،وقــع اختيــار الشــركة علــى موقعيــن أمكــن التنبــؤ
بهمــا إىل حــد كبيــر بســبب مــا يتســمان بــه مــن وفــرة يف
املواهــب التكنولوجيــة .ويف مقيــاس لشــدة التهافــت علــى
اجتــذاب أصحــاب املواهــب ،كان مــن املقــرر أن تتلقــى شــركة
أمــازون حوافــز قيمتهــا حــوايل  2.5مليــار دوالر مــن املوقعيــن
اخملتاريــن وهمــا مدينــة نيويــورك ،ومقاطعــة أرلينغتــون
بواليــة فيرجينيــا .وقــد تخلــت شــركة أمــازون يف وقــت الحــق
عــن خططهــا بشــأن إقامــة مقرهــا يف مدينــة نيويــورك بعــد
اعتراضــات أبداهــا بعــض املســؤولين احمللييــن.
وعلــى املســتوى الوطنــي ،أصبحــت بلــدان مثــل إســرائيل
وبولنــدا قصــص جنــاح عندمــا يتعلــق األمــر بشــغل وظائــف
التكنولوجيــا ،ويرجــع ذلــك يف جــزء منــه إىل أن كليهمــا كان
لديــه قاعــدة واســعة مــن املهــارات التكنولوجيــة احملليــة
يف األصــل .وتســمى إســرائيل يف بعــض األحيــان «األمــة
الصاعــدة” ( ،)Start-up Nationإذ يزيــد فيهــا نصيــب الفــرد
مــن الشــركات املبتدئــة عــن أي بلــد أخــرى .وتفخــر بولنــدا أيضــا
بوجــود جمتمــع قــوي مــن الشــركات املبتدئــة جنبــا إىل جنــب
مــع قــوة عاملــة متمتعــة بمســتوى تعليمــي عــا ٍل مــع الكثيــر مــن
املتحدثيــن باإلجنليزيــة ،وهــو مــا جعــل مــن وارســو موقعــا
جاذبــا لشــركة غوغــل ( )Googleإلطــاق مقــر جديــد يف عــام
.2016
وحتــاول اليونــان املنكوبــة باألزمــات إنعــاش اقتصادهــا
مــن خــال الدخــول يف شــراكات مــع أصحــاب رأس املــال
املُخاطِــر لالســتثمار يف شــركات التكنولوجيــا احملليــة .ويف
تقريــر عــام  2018تشــير شــركة ماراثــون فنتشــر كابيتــال
( ،)Marathon Venture Capitalالتــي تتخــذ مــن أثينــا مقــرا
لهــا ،والتــي تســتثمر يف الشــركات املبتدئــة اليونانيــة منــذ 12
عامــا ،إىل أن جتمــع املواهــب احملليــة يجــذب انتبــاه شــركات
التكنولوجيــا متعــددة اجلنســيات مثــل أوراكل وسامســونغ
وســيتريكس ،وكلهــا اســتحوذت علــى شــركات يونانيــة تعمــل
يف جمــال التكنولوجيــا.
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وتقــدم البرتغــال اإلقامــة وفــرص احلصــول علــى اجلنســية
يف نهايــة املطــاف للعامليــن يف جمــال التكنولوجيــا وأصحاب
األعمــال .وتتطلــع الهنــد ،التــي تعــد بالفعــل مركــزا تكنولوجيــا
للعديــد مــن الشــركات الدوليــة ،مثــل مايكروســوفت ()Microsoft
وســاب ســوفتوير سوليوشــنز (،)SAP Software Solutions
وشــركات حمليــة مثــل تاتــا كونسلتانســي سيرفيســز (Tata
 ،)Consultancy Servicesإىل احلفــاظ علــى قلعتهــا مــن خــال
تقديــم برامــج تدريــب واســعة للجيــل التــايل مــن العامليــن
يف جمــال تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت واجملــاالت
األخــرى ذات الصلــة .وقــد أطلــق رئيــس الــوزراء نارينــدرا مــودي
برناجمــا واســع النطــاق يســمى «مهــارة الهنــد» ()Skill India
يف عــام  2015بهــدف رعايــة مهــارات التكنولوجيــا بيــن
األجيــال الشــابة.
وشــهدت الصيــن نتائــج خمتلطــة .ففــي حيــن أنهــا ترســل
املالييــن مــن الطــاب الشــباب إىل اخلــارج للتعليــم الثانــوي،
العديــد منهــم للتدريــب يف جمــاالت العلــوم والتكنولوجيــا،
حققــت الصيــن حتــى وقــت قريــب جناحــا حمــدودا يف جــذب
هــؤالء الطــاب للعمــل يف الوطــن .كمــا أن املعوقــات اللغويــة
والثقافيــة جعلــت مــن الصعــب علــى الصيــن اجتــذاب املواهــب
مــن اخلــارج.
ويف أوروبــا ،يرتبــط مصيــر قطــاع التكنولوجيــا ارتباطــا
وثيقــا بوضــع القــارة االقتصــادي ،الــذي تراجــع خــال أزمــة
عــام  2012ولكنــه اســتعاد عافيتــه منــذ ذلــك احليــن .وعندمــا
بــدأ بيــدرو بريســا ،وهــو رائــد أعمــال برتغــايل ،البحــث عــن
املدينــة املثاليــة ليبــدأ فيهــا مشــروع أحالمــه ،وهــو خدمــة
يطلــق عليهــا “ ”Mycujooللبــث الشــبكي املباشــر ملباريــات
كــرة القــدم ،حصــر نطــاق بحثــه بيــن ثــاث مــدن هــي لنــدن
وبرليــن وأمســتردام (كان بريســا يقيــم يف زيوريــخ يف ذلــك
الوقــت ولكنــه كان علــى يقيــن بأنــه ال يريــد البقــاء هنــاك).
وســرعان مــا اســتبعد اخلياريــن األوليــن الرتفــاع التكلفــة
بحســب قولــه وتوجــه مباشــرة إىل هولنــدا التــي تعفــي  %30مــن
دخــل العمالــة األجنبيــة مــن الضرائــب ،ممــا يجعــل مــن الســهل
عليــه توظيــف عمالــة ذات مهــارات عاليــة.
ويقــول بريســا «إنــه أمــر جــاذب جــدا هنــا لتوظيــف العمالــة
الوافــدة بســبب قاعــدة الثالثيــن باملائــة» ،مضيفــا أنــه مــن
الســهل أيضــا توظيــف العمالــة مقارنــة ببلــدان مثــل سويســرا
التــي تفــرض حصصــا علــى العمالــة املهاجــرة.
وأســس بريســا مقــره يف عــام  ،2014ولكنــه كان يأمــل
دائمــا يف إيجــاد طريقــة للقيــام بأعمــال جتاريــة يف وطنــه
البرتغــال .وقــد ســنحت هــذه الفرصــة يف عــام  2016عندمــا
بــدأت البرتغــال التــي كانــت تتعافــى مــن أزمــة ماليــة عميقــة
يف توفيــر حوافــز جديــدة جلــذب شــركات التكنولوجيــا مثــل
شــركة بريســا .يف الوقــت نفســه ،كان االقتصــاد الهولنــدي
األقــوى معنــاه منافســة داخليــة أكبــر علــى العمالــة .فباإلضافــة
إىل تدابيــر أخــرى ،بــدأت البرتغــال هــذا العــام يف إتاحــة
إمكانيــة احلصــول علــى جــواز ســفر االحتــاد األوروبــي ألي
شــخص يرغــب يف توظيــف  10عامليــن بحــد أدنــى أو القيــام
باســتثمارات كبيــرة أخــرى يف االقتصــاد احمللــي.

وفتــح بريســا مكتبــا لشــركة « »Mycujooيف لشــبونة قبــل
عاميــن ،وبــه اآلن  18موظفــا ،ويتوقــع بريســا توظيــف ثالثيــن
آخريــن يف الســنة القادمــة.
ويقــول بريســا« :حتدثــت احلكومــة معنــا حــول إمكانيــة
توفيــر حافــز مــايل لنــا مــا دمنــا نعيــد االســتثمار يف توظيــف
األشــخاص» ،مضيفــا أنــه يأمــل يف العــودة يف النهايــة إىل
لشــبونة« .تتمتــع البرتغــال بنوعيــة حيــاة جيــدة جــدا وليســت
مكلفــة جــدا ،لــذا أصبحــت مكانــا جاذبــا يــود األشــخاص
االنتقــال إليــه».
وبعــض أجــزاء العــامل ال يمكنهــا تقديــم مرتبــات تنافســية أو
أســلوب حيــاة جــذاب الســتقطاب املوظفيــن املهــرة ،ممــا يــؤدي

وكان احلــل الــذي توصــل إليــه هــو الدخــول يف شــراكات
مــع اجلامعــات احملليــة لتنظيــم حلقــات تطبيقيــة وعقــد دورات
تدريبيــة لتهيئــة العمالــة اجلديــدة القــادرة تــويل دفــة العمــل يف
أحــدث تقنيــات الشــركة ،ومنهــا أجهــزة االستشــعار التــي تســاعد
املزارعيــن علــى زيــادة اإلنتاجيــة.
ويقــول إيككــوي“ :وفــور تخرجهــم ينضمــون إلينــا؛ فنحــن
نزودهــم بخرائــط الطريــق للتقنيــات الناشــئة».
لكــن هــذا احلــل ،حســب قولــه ،قــد يشــكل حتديــا جديــدا ،وهــو
التصــدي حملــاوالت الشــركات متعــددة اجلنســيات التــي تتعقــب
العمالــة املاهــرة مــن اقتنــاص العمالــة التــي اســتثمر فيهــا
كثيــرا.

وبعض أجزاء العامل ال يمكنها تقديم مرتبات تنافسية أو
أسلوب حياة جذاب الستقطاب املوظفين املهرة.
إىل جلــوء الشــركات إىل عمالــة تعيــش يف أماكــن بعيــدة والتــي
قــد ال تضطــر إىل االنتقــال فعليــا مــن أجــل تغييــر الوظيفــة .غيــر
أن هــذا ســاح ذو حديــن .يقــول إيغــور روبنشــتاين ،مديــر عــام
شــركة يوكريــن تــك « ،»Ukraine Techوهــي شــركة توظيــف يف
جمــال تكنولوجيــا املعلومــات يف كييــف ،إن االعتمــاد علــى
العمالــة البعيــدة يجعــل مــن األســهل بكثيــر علــى الشــركات
الدوليــة اقتنــاص املوظفيــن مــن بعضهــا البعــض .فبرغــم
كل شــيء ،حســب قولــه“ ،ثمــة نقــص يف العامليــن يف جمــال
تكنولوجيــا املعلومــات يف جميــع أنحــاء العــامل».
وعندمــا ال يكــون توظيــف العامليــن يف جمــال التكنولوجيــا
من اخلارج خيارا متاحا ،تســعى بعض الشــركات واحلكومات
إىل تدريــب العامليــن لديهــا .فتتطلــع كينيــا ونيجيريــا وجنــوب
إفريقيــا إىل شــركة غوغــل لتدريــب  10مالييــن مــن العامليــن
ذوي املهــارات العاليــة .وأطلقــت عمــاق التكنولوجيــا برناجمــا
تدريبيــا جمانيــا يهــدف إىل ســد مــا يســمى بالفجــوة الرقميــة
بيــن األمم الغنيــة والفقيــرة ،بــدءا مــن مــارس  .2017ويقــول
الســكان احملليون إن اخلدمات املقدَّمة ذات طابع أساســي إىل
حــد مــا ،ولكنهــا جمانيــة ومطلوبــة بشــدة ،خاصــة يف املناطــق
الريفيــة.
وسيســاعد البرنامــج يف ســد العجــز يف العمالــة املاهــرة
الــذي يواجــه إندوبوســي إيككــوي الــذي بــدأ شــركة تصميــم
إلكتــروين يف نيجيريــا يف عــام .2010
يقــول إيككــوي ،مؤســس شــركة فيرســت أتالنتيــك (First
 )Atlanticألشــباه املوصــات واإللكترونيــات الدقيقــة ،إن قلــة
مــن الســكان احمللييــن يتمتعــون باملهــارات املتخصصــة التــي
يبحــث عنهــا كثيــرا ،وغالبــا مــا يعملــون يف الشــركات املبتدئــة
ذات األجــور املرتفعــة التــي حتصــل علــى تمويــل أجنبــي أو
يديــرون شــركاتهم اخلاصــة .وأضــاف أن توظيــف العمالــة ذات
املهــارة العاليــة مــن القــارات األخــرى غالبــا مــا يكــون غيــر
عملــي نظــرا لصعوبــة مضاهــاة األجــور الدوليــة.

وقــد اضطــر يف بعــض األحيــان إىل اتخــاذ إجــراءات
متطرفــة .فبعــد أن تــم إغــراء عــدد مــن موظفيــه لتــرك العمــل،
نقــل مقــر شــركته مــن الغــوس إىل أويــري ،وهــي مدينــة يبلــغ
عــدد ســكانها  1.2مليــون نســمة ،علــى بعــد ســاعة بالطائــرة
عــن العاصمــة ،حيــث يوجــد عــدد أقــل مــن املنافســين وتقــل
كثيــرا حركــة املــرور والتلــوث .ويقــول إن امليــزة األخــرى
التــي حتققــت لــه بالعمــل خــارج العاصمــة هــي تراجــع
احتمــاالت اقتنــاص موظفيــه يف فــرق التصميــم واخلدمــات
التقنيــة.
ويف ويلينغتــون ،اتخــذ مديــرو املــدن نهجــا معاكســا ،أال
وهــو إحضــار كيــد وغيــره مــن العمالــة بالطائــرة لاللتقــاء
بالباحثيــن عــن موظفيــن مــن عــدد مــن الشــركات اخملتلفــة.
ويقــول ديفيــد بيركــس ،املديــر العــام لوكالــة التنميــة
االقتصاديــة اإلقليميــة يف ويلينغتــون ،إنــه علــى الرغــم مــن
أن الشــركات كانــت تتنافــس فيمــا بينهــا فعليــا علــى نفــس
اجملموعــة مــن املرشــحين ،فقــد جنــح البرنامــج يف اجتــذاب
اآلالف مــن املتقدميــن املؤهليــن.
ويقــول بيركــس إن الشــراكة مــع الشــركات احملليــة مثــل
شــركة زيــرو ( )Xeroكانــت حاســمة يف جنــاح البرنامــج يف
اجتــذاب مرشــحين مؤهليــن مــن حــول العــامل.
وقد كانت البيئة اخلالبة احمليطة ،بما فيها شواطئ احمليط
ذات امليــاه الزرقــاء وقمــم اجلبــال املكســوة باألشــجار ،مــن
العوامــل اجلاذبــة أيضــا .ويقــول كيــد يف هــذا الصــدد“ :ليســت
هنــاك مدينــة أجمــل مــن ويلينغتــون يف يــوم صحــو» ،مضيفــا
أنــه يشــعر يف نيوزيلنــدا اآلن وكأنــه يف وطنــه.
بيدرو نيكوالسي دا كوستا هو مدير االتصاالت
بمعهد السياسات االقتصادية يف واشنطن العاصمة.
وعمل سابقا صحفيا يف الشؤون املايل يف وكالة رويترز،
وجريدة وول ستريت جورنال ،واملوقع اإلخباري بيزنس
إنسايدر.
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نظرة سريعة على الفجوة
ال تــزال املــرأة متأخــرة عــن اللحــاق بالركــب يف كثيــر مــن اجملــاالت ،بينمــا تنشــأ فــروق شاســعة يف جمــال
التكنولوجيــا
املســاواة بيــن اجلنســين ال تقتصــر علــى كونهــا
الوضــع الصحيــح – بــل إنهــا تتفــق أيضــا مــع املنطــق
االقتصــادي الســليم .ومــع هــذا ،ال تــزال املــرأة يف أنحــاء العــامل
بعيــدة كل البعــد عــن الوقــوف علــى قــدم املســاواة مــع الرجــل،
وفــق مــا جــاء يف تقريــر جديــد صــادر عــن املنتــدى االقتصــادي
العاملــي.
ويخلُــص املؤشــر العاملــي للفجــوة بيــن اجلنســين لعــام
 2018إىل أن املــرأة حققــت تكافــؤا مــع الرجــل نســبته %68
بوجــه عــام ،ممــا تــرك فجــوة بنســبة  .%32ويقيــس هــذا
التقريــر الفجــوة بيــن اجلنســين يف أربعــة جمــاالت رئيســية،
هــي املشــاركة والفــرص املتاحــة يف القطــاع االقتصــادي،
ومســتوى التحصيــل الدراســي ،والصحــة والبقــاء ،والتمكيــن
السيا ســي.
وعندمــا يتعلــق األمــر بالقيــادة ،ال يــزال أمــام املــرأة شــوطا
طويــا تقطعــه ،فهــي ال تمثــل ســوى  %18مــن الــوزراء و%24
مــن أعضــاء جمالــس النــواب يف أنحــاء العــامل ،وتشــغل مــا ال
يزيــد علــى  %34مــن املناصــب اإلداريــة العُليــا .وفيمــا يتعلــق
بالصالحيــات االقتصاديــة األوســع نطاقــا ،ال تــزال الفجــوة
شاســعة بيــن املــرأة والرجــل يف الســيطرة علــى األصــول املاليــة
ويف الوقــت الــذي تمضيــه يف أداء األعمــال املنزليــة وغيــر ذلــك
مــن املهــام غيــر مدفوعــة األجــر.
كذلــك يلفــت هــذا التقريــر االنتبــاه إىل االضطــراب النابــع من
ظهور فجوات بين اجلنسين يف املهارات املتعلقة بتكنولوجيا

حملة عاملية

درجة الفجوة بين اجلنسين حسب املنطقة

٠٫٨

٠٫٤
٠٫٢
اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ

اﳌﺸﺎرﻛﺔ
واﻟﻔﺮص
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
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 ٠٫٠ﺗﻔﺎوت

البلد

آيسلندا
النرويج
السويد
فنلندا
نيكاراغوا
رواندا
نيوزيلندا
الفلبين
آيرلندا
ناميبيا

املرتبة

املؤشر العاملي
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

الدرجة (صفر )1-

0.858
0.835
0.822
0.821
0.809
0.804
0.801
0.799
0.796
0.789

الرسم التوضيحيISTOCK/CIENPIES :

٠٫٦

اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ
اﻟﺪراﺳﻲ

.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-report-2018

أعلى عشرة بلدان يف األداء

)ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻦ ﺻﻔﺮ إﱃ (١
 ١٫٠ﺗﻜﺎﻓﺆ

اﻟﺼﺤﺔ
واﻟﺒﻘﺎء

إعداد ليجون يل ،مسؤول تواصل يف صندوق النقد الدويل.
ويستند النص والرسوم البيانية إىل “املؤشر العاملي للفجوة
بين اجلنسين ،الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي،2018 ،
ويمكن االطالع عليه يف املوقع اإللكتروين التايلhttps://www. :

آيسلندا تقود املسيرة ،يتبعها جيرانها من بلدان الشمال األوروبي.

الفجــوة بيــن اجلنســين يف الرعايــة الصحيــة والتعليــم تتقلــص،
لكنها ال تزال واسعة يف جمال التمكين السياسي واالقتصادي.

اﻟﺪرﺟﺔ
اﻟﻜﻠﻴﺔ

الــذكاء االصطناعــي .فنســبة النســاء املتخصصــات يف جمــال
الــذكاء االصطناعــي يف أنحــاء العــامل ال تزيــد علــى  ،%22بينمــا
يشــكل الرجــال نســبة قدرهــا  .%78وانعكاســات هــذه النتيجــة
جديــرة باالهتمــام لعــدة أســباب .أوال ،قــد تــؤدي هــذه الفجــوة
يف املهــارات إىل اتســاع الفجــوة بيــن اجلنســين مســتقبال ،نظــرا
ألن الطلــب علــى املهــارات يف جمــال الــذكاء االصطناعــي
ســوف يتزايــد .وثانيــا ،يجــري تطويــر التكنولوجيــا يف كثيــر مــن
اجملــاالت يف غيــاب التنــوع يف املواهــب ،ممــا يحــد مــن قدرتهــا
علــى االبتــكار واالحتــواء .وثالثــا ،انخفــاض مســتوى اندمــاج
املــرأة يف جمــال تكنولوجيــا الــذكاء االصطناعــي يمثــل فرصــة
ضائعــة كبيــرة ،فالعــامل ال يملــك أن يخســر موهبــة املــرأة يف
جمــال يفتقــر بالفعــل إىل املواهــب.
إذن ،للحفــاظ علــى القــدرة التنافســية ،يجــب أن تضــع
البلــدان املســاواة بيــن اجلنســين علــى قائمــة أولوياتهــا .ويف
هــذا الشــأن ،يشــير التقريــر إىل أمثلــة يمكــن االحتــذاء بهــا مــن
خــال الكشــف عــن تلــك البلــدان – ضمــن نفــس املنطقــة أو
جمموعــة الدخــل – الرائــدة يف توزيــع مواردهــا بعدالــة أكبــر بيــن
املــرأة والرجــل ،بصــرف النظــر عــن مســتوى املــوارد ككل.

تأمل معي

 ...غير أن التحديات ال تزال قائمة

تم إحراز تقدم ...
التكافــؤ بيــن اجلنســين يف التعليــم يــكاد
يكــون كامــا

على مستوى  149بلدا شملها التقييم ،هناك تفاوتات
كبيرة بين اجلنسين يف التمكين السياسي...
النساء يمثلن:
 17رئيس دولة

 %18من الوزراء

معدل االلتحاق بالتعليم الثانوي مرتفع على مستوى العامل...

%65
 %66من البنين

 %24من أعضاء جمالس النواب

من البنات

 %34من املديرين

 ....وكذلك التمكين االقتصادي.

 ...لكن نسبة احلضور يف الكليات/اجلامعات منخفضة.

%39
 %34من الرجال
من النساء

و %20من النساء أميات يف  44بلدا.

يف  %60فقــط مــن البلــدان التــي خضعــت للدراســة،
تتمتــع بحــق االســتفادة مــن اخلدمــات املاليــة علــى قــدم
املســاواة مــع الرجــل.

يف  %42مــن البلــدان ،تتمتــع املــرأة بحــق امتــاك
األراضــي علــى قــدم املســاواة مــع الرجــل.

املــرأة تمضــي ضعــف الوقــت الــذي يمضيــه الرجــل
يف األعمــال املنزليــة وغيرهــا مــن األنشــطة غيــر
مدفوعــة األجــر يف  29بلــدا تتوافــر بياناتهــا.

وفجوات جديدة بين اجلنسين بدأت
تظهر يف فرص العمل مستقبال
االصطناعــي حتــى يف البلــدان التــي بهــا أكبــر نســبة مواهــب جممعــة يف جمــال الــذكاء
هنــاك قصــور شــديد يف تمثيــل املــرأة يف جمــال تكنولوجيــا الــذكاء
PT, 2/8/2019
وجمــاالت العمــل األخــرى التــي تتطلــب مهــارات يف العلــوم والتكنولوجيــا االصطناعــي ،هنــاك فجــوة كبيــرة بيــن اجلنســين علــى مســتوى املتخصصيــن يف
جمــال الــذكاء االصطناعــي.
والهندســة والرياضيــات.

ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ

ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻨﺴﺎء  ٪٢٢ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ،ﻟﻜﻦ
اﻟﻔﺠﻮة ﺑﻴﻦ اﳉﻨﺴﻴﻦ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼف ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎط.

ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :اﻟﻔﺠﻮات ﺑﻴﻦ اﳉﻨﺴﻴﻦ
ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺮ )ﻻ وﺟﻮد ﻟﻠﻨﺴﺎء(
إﱃ ) ١ﺗﻜﺎﻓﺆ ﺑﻴﻦ اﳉﻨﺴﻴﻦ(.

ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎط )اﻟﻔﺠﻮة ﺑﻴﻦ اﳉﻨﺴﻴﻦ(
اﻟﺒﺮﳎﻴﺎت وﺧﺪﻣﺎت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت )(٠,٢٣

٪٧٫٤ ٪٣٢٫٥

٪٤٫٦ ٪١٣٫٩

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ )(٠,٣٣
٪١٫٤ ٪٥٫٧
٪١٫٠ ٪٥٫٤

ذﻛﻮر إﻧﺎث

اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ )(٠,٢٤
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ )(٠,١٨

٪١٫٠ ٪٣٫٥

ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت )(٠,٣٠

٪٠٫٨ ٪٣٫٦

اﻷﺟﻬﺰة واﻟﺸﺒﻜﺎت )(٠,٢٣

٪٠٫٩ ٪٢٫٦
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ )(٠,٣٤
ﺻﻔﺮ
١٠
٢٠
٣٠
٤٠
٥٠
ﻧﺴﺒﺔ اﳌﻮاﻫﺐ ا�ﻤﻌﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ )(٪

ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﻴﻦ
ذوي اﳌﻬﺎرة ﰲ
ﳎﺎل اﻟﺬﻛﺎء
اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﺣﺴﺐ
ﻧﻮع اﳉﻨﺲ

اﻟﻔﺠﻮة اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ
ﺑﻴﻦ اﳉﻨﺴﻴﻦ
)إﻧﺎث /ذﻛﻮر(

٪٢٣

٪٧٠

٪٧٧
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة
٪٢٢

٪٧٢

٪٧٨
اﻟﻬﻨﺪ
٪١٦

٪٨٤

٪٨٤
أﳌﺎﻧﻴﺎ
إﻧﺎث

ذﻛﻮر
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لغز

تنبؤات النمو

مع فورة التغير التكنولوجي اجلاري ،ملاذا يزداد التشاؤم يف تنبؤات النمو طويل
األجل؟
أيهان كوسي ،وفرانسيسكا أونسورغه ،وناوتاكا سوغاوارا

على

الصورة:
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ISTOCK/MONSITJ

مــدار العقــد املاضــي ،أصبحــت انعكاســات
االبتــكارات التكنولوجيــة احلديثــة علــى النمــو
املســتقبلي موضــع نقــاش كبيــر .فالبعــض
يــرى أن االقتصــاد العاملــي ســيتمتع بطفــرة نمــو يف العقــود
القادمــة مدفوعــا بتحســن اإلنتاجيــة بفضــل التكنولوجيــات
اجلديــدة (دراســة Brynjolfsson and McAfee 2014؛ ودراســة
 .)2018 Mokyrويحــذر آخــرون مــن أن النمــو املســتقبلي يمكــن
أن يتوقــف أو حتــى يتراجــع ألن التكنولوجيــات اجلديــدة مــن
املرجــح أن يكــون لهــا تأثيــر حــدي متناقــص علــى اإلنتاجيــة،
كمــا أن التحديــات الهيكليــة املرتبطــة بالشــيخوخة وتباطــؤ
نمــو االســتثمار ســوف تلقــي بظاللهــا علــى اآلفــاق املســتقبلية
(دراســة .)Gordon 2016

ومــن الصعــب ،إن مل يكــن مــن املســتحيل ،إجــراء حتليــل
كمــي موثــوق ملُجمَــل تأثيــر التكنولوجيــات اجلديــدة علــى آفــاق
النمــو .غيــر أن تنبــؤات النمــو علــى املــدى الطويــل يمكــن أن تلقي
بعــض الضــوء علــى هــذا النقــاش .ويُتوقَــع أن تتحســن هــذه
التنبــؤات بمضــي الوقــت مــع انتشــار التقنيــات اجلديــدة ،مثــل
تعلُّــم اآللــة واحلوســبة الســحابية وعلــم الروبوتــات والهواتــف
الذكيــة .ولكــن هــل هنــاك بيانــات مؤيــدة لذلــك؟ نتنــاول يف
دراســتنا هــذه كيــف تطــورت التنبــؤات بعيــدة املــدى خــال
فتــرة التغيــر التكنولوجــي الســريع بغيــة قيــاس مــا قــد يعنيــه
ذلــك بالنســبة للنمــو املســتقبلي (دراســة Kose, Ohnsorge and
 ،Sugawaraقيــد اإلصــدار).

ويســتند حتليلنــا إىل التنبــؤات التــي نشــرتها “Consensus

ـنويا
 ،”Economicsوهــي مؤسســة تُــري مســوحا عــدة مــرات سـ ً
للتعــرف علــى واضعــي التنبــؤات احملترفيــن بهــدف إعــداد
توقعاتهــا للنمــو الســنوي طويــل األجــل  -متوســط التوقعــات
يغطــي فتــرة تمتــد مــن  6إىل  10ســنوات .وتعكــس تنبــؤات
مؤسســة “ ”Consensus Economicsآراء العديد من املؤسســات
التــي تســتخدم طائفــة واســعة مــن املنهجيــات ،وبالتــايل فهــي
غالبـ ًـا مــا تصمــد أمــام عــدم اليقيــن احملتمــل أكثــر ممــا تصمــد
التوقعــات التــي يعدهــا كيــان واحــد .وتشــمل عينتنــا تنبــؤات
طويلــة األجــل للفتــرة  2018-1998لعشــرين اقتصــادا
متقدمــا و 18اقتصــادا صاعــدا وناميــا تســاهم بنحــو  %90مــن
إجمــايل النــاجت احمللــي العاملــي.

تشاؤم متزايد

يف أعقــاب األزمــة املاليــة العامليــة ،اســتمر التخفيــض املطــرد
للتنبــؤات طويلــة األجــل .فقــد أشــارت التوقعــات يف  2010إىل
أن االقتصــاد العاملــي ســينمو بمقــدار  %3.3يف عــام .2020
وبحلــول عــام  2018خُفِّضــت توقعــات النمــو طويــل األجــل إىل
( %2.5راجــع الرســم البيــاين  .)1وباإلضافــة إىل ذلــك ،خُفِّضــت
التنبــؤات طويلــة األجــل لــكل البلــدان بمقــدار  1.4نقطــة مئويــة
يف املتوســط بيــن عامــي  2007و .2018ومــن التفســيرات
الســريعة لهــذه التوقعــات التــي تــزداد تشــاؤما هــو أن واضعــي
التنبــؤات لديهــم نظــرة قاتمــة جتــاه الفــرص التــي توفرهــا
التكنولوجيــات اجلديــدة يف العقــد املقبــل.
وكانــت األزمــة املاليــة العامليــة نقطــة حتــول يف توقعــات
النمــو العاملــي طويــل األجــل .فبيــن عامــي  1998و،2007
ارتفــع متوســط التنبــؤات طويلــة األجــل مــن  %3إىل %3.4
وزاد يف حــوايل نصــف االقتصــادات حمــل الدراســة .وتمتعــت
اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة،
علــى وجــه اخلصــوص ،بتحســن يف آفــاق النمــو قبــل األزمــة،
ولكــن التنبــؤات كان يجــري تخفيضهــا بالفعــل لالقتصــادات
املتقدمــة يف أوائــل التســعينات .وبعــد فتــرة وجيــزة مــن حتســن
التنبــؤات يف أواخــر التســعينات ،عــاد التراجــع التدريجــي
للتنبــؤات طويلــة األجــل يف االقتصــادات املتقدمــة يف مطلــع
األلفينــات .ومنــذ أزمــة  ،2009-2008تدهــورت هــذه
التنبــؤات بشــكل ملمــوس لكلتــا اجملموعتيــن مــن البلــدان.

ومرارا وتكرارا ،أثبتت تنبؤات
النمو تفاؤال مفرطا مقارنة بالنتائج.
كذلــك يتبيــن ضعــف توقعــات النمــو طويــل األجــل بعــد األزمــة
مــن خــال مقاييــس النشــاط اخملتلفــة ،بمــا يف ذلــك معــدالت
نمــو نصيــب الفــرد مــن الدخــل واالســتثمار واالســتهالك ،وإن
تفاوتــت الســرعات ودرجــات احلــدة.
ويشــترك العديــد مــن االقتصــادات الكبــرى بشــكل عــام يف
نمــط زيــادة التنبــؤات طويلــة األجــل قبــل األزمــة وخفضهــا بعــد
Kose, revised 2/6/2019
وقوعهــا .فعلــى ســبيل املثــال ،كان مــن املتوقــع يف عــام 1998
أن يبلــغ النمــو يف الواليــات املتحــدة حــوايل  %2.4عــام .2008
ولكــن بحلــول عــام  ،2008رُفعــت توقعــات النمــو طويــل األجــل
بمقــدار  0.3نقطــة مئويــة .وباملثــل ،كان مــن املتوقــع يف
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ :١

أﺟﻮاء ﻏﺎﺋﻤﺔ ﺗﺼﺎﺣﺒﻬﺎ رﻳﺎح ﻣﻌﺎﻛﺴﺔ

ﺗﻨﺒﺆات اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ ﺗﺴﺠﻞ ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﻣﻄﺮدا ﻣﻨﺬ ﻋﺎم .٢٠١٠
)(٪
٧

اﻗﺘﺼﺎدات اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة واﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
)اﳌﻘﻴﺎس اﻷﻳﻤﻦ(

اﻻﻗﺘﺼﺎدات
اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ

اﻟﻌﺎﱂ

٤

٦

٣

٥

٢

٤

٢٠١٨

٢٠١٤

٢٠٠٢
٢٠٠٦
٢٠١٠
ﺳﻨﺔ ﻣﺴﻮح اﻟﺘﻨﺒﺆات اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ ا�ﻤﻌﺔ

١
١٩٩٨

اﳌﺼﺎدر :ﻣﺆﺳﺴﺔ Consensus Economics؛ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻼﺣﻈــﺔ :ﺗﺸــﻤﻞ اﻟﻌﻴﻨــﺔ  ٣٨ﺑﻠــﺪا ) ٢٠ﻣــﻦ اﻻﻗﺘﺼــﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣــﺔ و ١٨ﻣــﻦ اﻗﺘﺼــﺎدات اﻷﺳــﻮاق
اﻟﺼﺎﻋــﺪة واﻻﻗﺘﺼــﺎدات اﻟﻨﺎﻣﻴــﺔ( ﺗﺘﻮاﻓــﺮ ﺑﺸــﺄﻧﻬﺎ ﺗﻨﺒــﺆات وﺳــﻴﻄﺔ ﳎﻤﻌــﺔ ﺑﺸــﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈــﻢ ﺧــﻼل
اﻟﻔﺘﺮة  .٢٠١٨-١٩٩٨وﺗُﻌﺮَض اﳌﺘﻮﺳﻄﺎت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﳌﺴﻮح اﳌﺘﻌﺪدة اﻟﺘﻲ
أﺟﺮﻳــﺖ ﰲ ﻛﻞ ﻋــﺎم .وﻳُﺤﺴــﺐ اﻟﻨﻤــﻮ اﻟﻜﻠــﻲ ﺑﺎﺳــﺘﺨﺪام أوزان إﺟﻤــﺎﱄ اﻟﻨــﺎﰋ اﶈﻠــﻲ اﻟﺘﺮﺟﻴﺤﻴــﺔ
اﳌﻘﻴﺴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻟﻠﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﰲ ﻋﺎم .٢٠١٠

مارس  | 201٩التمويل والتنمية 53

وبدال من زيادة اإلنتاجية بدفعة من التكنولوجيا ،من
املتوقع أن يزداد انخفاض النمو.
عــام  1998أن يبلــغ النمــو يف الصيــن  %7.5علــى مــدار العقــد
التــايل ،وبحلــول عــام  2008رُفِعــت توقعــات املــدى الطويــل
بمقــدار  0.2نقطــة مئويــة بعــد األداء القــوي لالقتصــاد يف
العقــد الســابق .وعلــى الرغــم مــن رفــع التنبــؤات طويلــة األجــل
للبرازيــل والهنــد يف عــام  2008مقارنـ ًـة بتوقعــات عِقــد ســابق،
فــإن هــذه التعديــات الرافعــة مل تســتمر .وبحلــول عــام ،2018
كانــت كافــة تنبــؤات النمــو طويــل األجــل لهذيــن االقتصاديــن
قــد انخفضــت بمقــدار  0.3إىل  2.4نقطــة مئويــة عــن مســتويات
عــام .1998

تقلبات عاتية

يعكــس تطــور التنبــؤات طويلــة األجــل مــا شــهده االقتصــاد
العاملــي مــن تقلبــات عاتيــة خــال العقديــن املاضييــن .فقــد
تزامنــت قــوة آفــاق النمــو قبــل األزمــة مــع توســع غيــر مســبوق
revisedنــب نمــو
املاليــة إىل جا
يف التجــارة العامليــة والتدفقــات
Kose,
2/6/2019
ســريع يف بعــض اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات
الناميــة الرئيســية .وخــال الفتــرة  ،2007-2003ســجل
االقتصــاد العاملــي واحــدا مــن أفضــل مســتويات النمــو منــذ

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٢

ﻧﻈﺮة وردﻳﺔ

ﰲ ﻛﻞ ﻋﺎم ﻣﺎ ﻋﺪا  ،٢٠١٠اﺗﻀﺢ أن ﺗﻨﺒﺆات اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ ﻛﺎﻧﺖ
ﻣﻔﺮﻃﺔ ﰲ اﻟﺘﻔﺎؤل.
)ﺑﺎﻟﻨﻘﺎط اﳌﺌﻮﻳﺔ(

اﻗﺘﺼﺎدات اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة واﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

٨
اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﱂ
٦
٤
٢
ﺻﻔﺮ

٢٠١٨

٢٠١٦

٢٠١٢
٢٠١٤
اﻟﺴﻨﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﺴﺢ ﺗﻨﺒﺆات اﻟﻨﻤﻮ

٢٠١٠

٢٠٠٨

٢-

اﳌﺼﺎدر :ﻣﺆﺳﺴﺔ Consensus Economics؛ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻼﺣﻈــﺔ :ﻳﻬــﺬا اﻟﺮﺳــﻢ اﻟﺒﻴــﺎﱐ ﻳﻮﺿــﺢ ﺧﻄــﺄ اﻟﺘﻨﺒــﺆ ﰲ ﳎﻤﻮﻋــﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴــﺔ ،اﻟــﺬي ﻳُﻌ ـﺮّف ﺑﺄﻧــﻪ اﻟﻔــﺮق
ﺑﻴﻦ ﺗﻨﺒﺆات ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﰋ اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ ا�ﻤﻌﺔ ﻗﺒﻞ ﻋﺸﺮة أﻋﻮام )ﻣﺜﻞ ﺗﻨﺒﺆات ﻋﺎم  ٢٠٠٨اﻟﺘﻲ وُﺿﻌﺖ ﰲ
 (١٩٩٨واﻟﻨﻤــﻮ اﻟﻔﻌﻠــﻲ )ﺑﺎﻟﺴــﻨﻮات ﻋﻠــﻰ اﶈــﻮر اﻷﻓﻘــﻲ( ،ﻣﺮﺟﺤــﺎ ﺑﺈﺟﻤــﺎﱄ اﻟﻨــﺎﰋ اﶈﻠــﻲ اﶈﺴــﻮب
ﺑﻘﻴﻤــﺔ اﻟــﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜــﻲ اﻟﺜﺎﺑﺘــﺔ ﻟﻌــﺎم  .٢٠١٠راﺟــﻊ اﳌﻼﺣﻈــﺔ اﻟــﻮاردة ﰲ اﻟﺮﺳــﻢ اﻟﺒﻴــﺎﱐ  ١ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ
ﳊﺠﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ.
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أوائــل الســبعينات .ومــع ذلــك ،حتولــت الريــاح املواتيــة إىل
ريــاح معاكســة أثنــاء الركــود العاملــي عــام  ،2009والــذي
ف هزيــل ،ال ســيما يف االقتصــادات املتقدمــة.
تــاه تعــا ٍ
وخــال الفتــرة  ،2015-2010تعرضــت اآلفــاق طويلــة
األجــل ملعوقــات أكبــر بفعــل أزمــة الديــون يف منطقــة اليــورو
خــال الفتــرة  2012-2011والتباطــؤ احلــاد يف اقتصــادات
األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة والــذي يُعــزى يف
جانــب منــه إىل تراجــع أســعار الســلع األوليــة.
ويأتــي تراجــع تنبــؤات النمــو طويــل األجــل انعكاســا أيضــا
للقــوى الهيكليــة املرتبطــة بالتغييــرات الديمغرافيــة وآفــاق
االســتثمار واالجتاهــات العامــة لإلنتاجيــة .وقــد بــدأت هــذه
القــوى تعمــل بالفعــل علــى تــآكل النمــو العاملــي املمكــن  -أي
معــدل نمــو االقتصــاد العاملــي بكامــل طاقتــه عنــد مســتوى
التوظيــف الكامــل .وخــال الفتــرة  ،2017-2013كان النمــو
العاملــي املمكــن أقــل بنحــو نقطــة مئويــة بالفعــل ممــا كان عليــه
يف العقــد الســابق نتيجــة لضعــف نمــو اإلنتاجيــة ،والتوســع
البطــيء يف االســتثمار ،واتســاع نطــاق التباطــؤ يف نمــو
الســكان يف ســن العمــل.
وكانــت تنبــؤات النمــو العاملــي طويــل األجــل التــي وضعــت
قبــل عشــرة أعــوام أعلــى مــن النتائــج الفعليــة يف كل عــام
مــن الفتــرة  2018-2008مــا عــدا يف ( 2010راجــع الرســم
البيــاين  .)2وقــد انطبــق األمــر نفســه علــى غالبيــة التنبــؤات
يف فــرادى البلــدان .وحتــى يف عــام  ،2010كانــت التنبــؤات
مفرطــة التفــاؤل يف نحــو نصــف االقتصــادات املتقدمــة وربــع
االقتصــادات األخــرى.
ويتنــاول التحليــل الــوارد يف هــذه الدراســة بشــكل أساســي
فتــرات األزمــة وفتــرات مــا بعــد األزمــة التــي شــهدت سلســلة غيــر
عاديــة مــن صدمــات النمــو الســالب ،لكــن حتيّــز التنبــؤات جتــاه
التفــاؤل تــم توثيقــه علــى نطــاق واســع .ومــرارا وتكــرارا ،أثبتــت
تنبــؤات النمــو تفــاؤال مفرطــا مقارنــة بالنتائــج (دراســة Ho
 .)and Mauro 2015وعــاوة علــى ذلــك ،تميــل درجــة التفــاؤل
إىل الزيــادة كلمــا طــال األفــق الزمنــي .ففــي املتوســط ،جتــاوزت
التنبــؤات طويلــة األجــل مســتوى النمــو الفعلــي بمقــدار 1.2
نقطــة مئويــة ،وبالغــت التنبــؤات التــي تغطــي ثــاث ســنوات يف
تقديــر النمــو بمقــدار  0.7نقطــة مئويــة علــى مــدى الفتــرة حتــى
عــام .2018
وملــا كان مــن املفتــرض يف توقعــات النمــو طويــل األجــل
أن تســتبعد اآلثــار الدوريــة ،فينبغــي أن تعكــس تقديــر واضعــي
التنبــؤات بشــأن النمــو املمكــن .ولكــن ،هــل يحــدث هــذا بالفعــل؟
الواقــع أن التنبــؤات طويلــة األجــل للنمــو العاملــي غالبــا مــا

تتجــاوز تقديــرات النمــو العاملــي املمكــن علــى مــدار العقــد
التــايل .وتشــير هــذه املشــاهدات إىل أن تنبــؤات النمــو طويــل
األجــل ظلــت متفائلــة مقارنــة بنتائــج النمــو النهائيــة وتقديــرات
النمــو املمكــن ،بالرغــم مــن أنهــا أصبحــت أكثــر تشــاؤما خــال
فتــرة مــا بعــد األزمــة.
وغالبــا مــا تتحســن التنبــؤات طويلــة األجــل خــال فتــرات
النمــو القــوي واملتواصــل يف النــاجت .وبعبــارة أخــرى ،ترتفــع
توقعــات النمــو بشــكل عــام يف حالــة زيــادة اإلنتاجيــة
والتوظيــف ونمــو االســتثمار لفتــرة ممتــدة.

بين اليأس والرجاء

يف الوقــت احلاضــر ،يبــدو أن واضعــي التنبــؤات لديهــم رؤيــة
حــذرة إزاء زيــادة النمــو الناجتــة عــن التقنيــات اجلديــدة علــى
مــدار العقــد القــادم ،وهــو مــا يتســق مــع رؤيــة املتشــائمين
مــن التكنولوجيــا أكثــر مــن املتفائليــن بهــا .وبــدال مــن زيــادة
اإلنتاجيــة بدفعــة مــن التكنولوجيــا ،مــن املتوقــع أن يــزداد
انخفــاض النمــو .وهــذا التشــاؤم يمكــن أن يكــون انعكاســا
للوعــي بــأن ضعــف نمــو اإلنتاجيــة ،واالجتاهــات الديمغرافيــة
ذات األثــر الســلبي املتزايــد ،وآفــاق االســتثمار املتدنيــة ،مــن
املرجــح أن تؤثــر علــى النمــو العاملــي املمكــن يف الســنوات
القادمــة.
وبالطبــع ،قــد تكــون هنــاك تفســيرات أخــرى للتنبــؤات التــي
تــزداد تشــاؤما يف عصــر يســوده التغيــر التكنولوجــي الســريع.
فــأوال ،قــد يقيــس واضعــو التنبــؤات توقعاتهــم للنمــو بمعيــار
نمــو اإلنتاجيــة املنخفــض مؤخــرا  -لكــن هــذا املؤشــر قــد
يكــون مقــدرا بأقــل مــن قيمتــه بســبب خطــأ القيــاس .وقــد خلــص
االقتصــادي روبــرت ســولو ،احلائــز علــى جائــزة نوبــل ،قضيــة
القيــاس تلخيصــا جيــدا حيــن قــال« :يمكنــك أن تــرى عصــر
الكمبيوتــر يف كل مــكان إال يف إحصــاءات اإلنتاجيــة».
ثانيــا ،قــد ال يســتطيع واضعــو التنبــؤات توقــع تأثيــر
التغيــرات التكنولوجيــة الكبيــرة علــى اإلنتاجيــة ونمــو النــاجت
ألن هــذه األنــواع مــن التغيــرات ،كاالســتخدام الواســع للكهربــاء
والســيارات ،نــادرة وعندمــا حتــدث فــإن تأثيرهــا على املســتوى
الكلــي للنمــو واإلنتاجيــة ال يُستشــعر ســوى تدريجيــا .عــاوة
علــى ذلــك ،فــإن الدراســة الكميــة آلثارهــا علــى آفــاق النمــو
تتطلــب إدخــال حتســينات علــى أدوات وبيانــات االقتصــاد
القياســي التــي ال تتوفــر يف الوقــت احلــايل.
ويعــزو كال التفســيرين اجلانــب األكبــر مــن االنخفــاض إىل
نقــص املعلومــات اجليــدة.
أمــا التفســير الثالــث فهــو حميــد بدرجــة أقــل ،وهــو أن الريــاح
املعاكســة الهيكليــة الناجمــة عــن االجتاهــات الديمغرافيــة
الســلبية ،وتباطــؤ نمــو االســتثمار ،وركــود اإلنتاجيــة نتيجــة
للتكنولوجيــات احلاليــة املســتخدمة علــى نطــاق واســع قــد
تضعــف آفــاق النمــو لدرجــة أن يعجــز حتــى التحســن الكبيــر

يف اإلنتاجيــة بفضــل التكنولوجيــات اجلديــدة عــن حتقيــق نمــو
قــوي علــى املــدى الطويــل .وقــد يعنــي ذلــك أن التكنولوجيــات
اجلديــدة ال تــزال غيــر ناضجــة بمــا يكفــي الســتخدامها علــى
نطــاق واســع ألغــراض جتاريــة عامــة ،وأن انتشــارها يتطلــب
فتــرات زمنيــة طويلــة وغيــر مؤكــدة .وقــد يعكــس ذلــك أيضــا
وجــود معوقــات حتــول دون اعتمــاد الشــركات للتكنولوجيــات
اجلديــدة مثــل قيــود التمويــل وضعــف مهــارات العمالــة.
وبغــض النظــر عــن هــذه التفســيرات ،فــإذا كان يف األداء
الســابق مــا يمكــن االسترشــاد بــه ،يمكــن القــول بأنــه حتــى هــذه
التنبــؤات طويلــة األجــل بمــا تبديــه مــن تشــاؤم متزايــد قد يتضح
أنها متفائلة يف نهاية املطاف ألن النمو يأتي خميبا لآلمال
مــن جديــد — مثلمــا حــدث يف العقديــن األخيريــن .وثمــة رســالة
واحــدة واضحــة يف هــذا الســياق :النظــرة التــي يغمرهــا األمــل
بشــأن النمــو العاملــي يف املســتقبل تعتمــد علــى حــدوث حتســن
كبيــر يف اإلنتاجيــة املقيســة لتعويــض املعوقــات الهيكليــة
التــي تواجــه االقتصــاد العاملــي.
إن التغيــر التكنولوجــي الســريع قــد يجلــب يف نهايــة
املطــاف عصــرا جديــدا مــن الرخــاء العاملــي .ولكــن بــدال مــن
انتظــار قــدوم هــذه احلقبــة اجلديــدة ،يجــب علــى صانعــي
السياســة التحــرك اآلن باتخــاذ إجــراءات لتعزيــز النمــو املمكــن
القتصاداتهــم .وبنفــس الــروح التــي قامــت عليهــا مقولــة
الرئيــس األمريكــي دوايــت أيزنهــاور «إن اخلطــط عديمة القيمة،
لكــن التخطيــط هــو كل شــيء» ،نقــول إن احلكومــات ينبغــي أن
تســتعد لألســوأ ،حتــى لــو كان التأثيــر الفعلــي للتكنولوجيــات
اجلديــدة ال يــزال غيــر معلــوم .وهــذا يعنــي ضمنــا أن احلاجــة
ملحــة للمضــي قدمــا يف تنفيــذ مبــادرات للتعجيــل بتحقيــق
منافــع نمــو التكنولوجيــات اجلديــدة .وتشــمل هــذه املبــادرات
زيــادة االســتثمار يف رأس املــال البشــري والتوســع يف
اســتثمارات البنيــة التحتيــة لتيســير اســتخدام التكنولوجيــات
اجلديــدة ،باإلضافــة إىل حتســين املؤسســات واللوائــح لتلبيــة
احتياجــات التغيــر التكنولوجــي.
أيهان كوسي مدير جمموعة آفاق التنمية يف البنك الدويل،
حيث تعمل فرانسيسكا أونسبورغه يف منصب مدير،
وناوتاكا سوغاوارا اقتصادي أول.
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كثيــرا مــا أعجبنــي ديفيــد لوبيــن وتابعــت مســيرته لســنوات
طويلــة وهــو يقــوم بــدوره كأحــد زعمــاء واضعــي اســتراتيجيات
األســواق الصاعــدة .ويف عــامل تكثُــر فيــه حركــة األســواق
صعــودا وهبوطــا — وخيــر دليــل علــى ذلــك املوجــات العارمــة
مــن حــركات البيــع البخــس يف األســواق الصاعــدة عــام 2018
— أدت منــاداة ديفيــد وحتليلــه إىل التوصــل إىل رؤيــة متعمقــة
وتكويــن انطباعــات عــن األوقــات العصيبــة التــي نمــر بهــا
كثيــرا.
وكتــاب «رقصــة التريليونــات» يتتبــع حــركات املــد واجلــذر
يف رأس املــال العاملــي نحــو اقتصــادات األســواق الصاعــدة
واالقتصــادات الناميــة مــن ســبعينات القــرن العشــرين وحتــى
وقتنــا احلاضــر ،ويفعــل ذلــك بطريقــة شــاملة وبأســلوب منمــق.
ويف هــذا الســياق ،يتنــاول الكتــاب لعنــة رؤوس األمــوال
اجلوالــة يف كثيــر مــن األســواق الصاعــدة ،ووهــم االســتقرار
الــذي ســتحققه إدارة أســعار الصــرف بطريقــة أو بأخــرى (بينمــا
العكــس هــو الصحيــح يف أغلــب األحــوال) ،والــدور احملــوري
للسياســة النقديــة يف الواليــات املتحــدة كأحــد احملــركات
الرئيســية لــدورات تدفــق رأس املــال نحــو األســواق الصاعــدة.
وتكتســب هــذه النقطــة األخيــرة أهميــة خاصــة اليــوم ،نظــرا
لوصولنــا إىل نهايــة املطــاف بعــد مُضــي عقــد مــن التحفيــز
النقــدي االســتثنائي الــذي بــدأ يف التراجــع علــى نحــو شــديد
التــدرج.
وإىل جانــب تأثيــر الصيــن املتزايــد ،تواجــه األســواق
الصاعــدة تيــارا مــن التحديــات التــي ستشــكل العقــود القادمــة.
أوال ،هنــاك التحــول نحــو احلمائيــة يف بعــض االقتصــادات
املتقدمــة ،الــذي ترجــع جــذوره إىل نظــرة جتــاه العوملــة
بأنهــا ربمــا عــادت بمنافــع كثيــرة للغايــة علــى األســواق
الصاعــدة علــى حســاب العمالــة منخفضــة املهــارات يف العــامل
املتقــدم .وثانيــا ،هنــاك مســيرة ال يمكــن إيقافهــا مــن التقــدم
التكنولوجــي ،قــد تفضــي إىل زيــادة االســتغناء عــن الوظائــف
التــي تتطلــب مهــارات منخفضــة .وتشــكل الطباعــة ثالثيــة
األبعــاد ألحذيــة الركــض أحــد األمثلــة علــى عــودة اإلنتــاج مــن
األســواق الصاعــدة إىل االقتصــادات املتقدمــة نتيجــة تراجــع
أهميــة عنصــر الفــروق يف األجــور .وذكــر البعــض أن هــذا
التحــدي ربمــا كان هــو األكبــر أمــام األســواق الصاعــدة .وثالثــا،
أدى فــرط التحفيــز النقــدي االســتثنائي علــى مــدى عشــر ســنوات
يف االقتصــادات الرائــدة الثالثــة يف العــامل إىل بلــوغ التدفقــات
الرأســمالية نحــو األســواق الصاعــدة مســتويات تاريخيــة ،األمــر
الــذي ربمــا عرضهــا خملاطــر غيــر مســبوقة.

ديفيد لوبين

رقصة التريليونات:
البلدان النامية والتمويل
العاملي

David Lubin

Dance of the Trillions:
Developing Countries and
Global Finance
Brookings Institution Press/Chatham
House, Washington, DC, and London,
2018, 154 pp., $34.99

ويــدور الســؤال احملــوري الــذي يثيــره هــذا الكتاب — والذي
نطرحــه جميعــا بانتظــام يف اجلــدل الدائــر بشــأن املســائل
املاليــة الدوليــة — حــول دور الصيــن يف االقتصــاد العاملــي
خــال الســنوات القادمــة .وتمثــل التوتــرات التجاريــة األخيــرة
بيــن الواليــات املتحــدة والصيــن أحــد أعــراض االختــاالت
املســتمرة واإلحجــام عــن معاجلتهــا مــن كل األطــراف.

إىل جانب تأثير الصين
املتزايد ،تواجه األسواق
الصاعدة تيارا من التحديات
التي ستشكل العقود القادمة.
وهنــاك جمموعــة منفصلــة مــن القضايــا ،ربمــا كانــت
خارجــة عــن نطــاق كتــاب لوبيــن ،تــدور حــول القضايــا
اجلغرافيــة السياســية للتحــول مــن عــامل أحــادي القطــب يــدور
يف حمــور الواليــات املتحــدة (ومــا نتــج عنــه ممــا يُطلــق عليــه
توافــق آراء واشــنطن) إىل عــامل ثنائــي أو متعــدد األقطــاب —
ومــدى تأثيــره علــى الصيــن وبقيــة العــامل النامــي .وكانــت
ردود األفعــال اخملتلطــة إزاء «مبــادرة احلــزام والطريــق» التــي
أطلقتهــا الصيــن ،خاصــة مــا يتعلــق بالديــن واالفتقــار إىل نقــل
املعرفــة يف البلــدان املتلقيــة ،إنمــا يعكــس قضيــة أكبــر ،وهــي
مــا إذا كان نمــوذج عمــل الصيــن قــد يواجــه القــدر نفســه ،أو
ربمــا قــدرا أكبــر ،مــن الفحــص الدقيــق الــذي خضــع لــه توافــق
آراء واشــنطن.
روبين بروكس ،مدير عام ورئيس االقتصاديين يف معهد
التمويل الدويل
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حتصيل الضرائب

حتصيــل الضرائــب مســألة تشــغل أذهــان كثيــر مــن صنــاع
السياســات يف إفريقيــا ،وهــم حمقــون يف ذلــك .واخلبــر الســار
هــو أن بلــدان إفريقيــا جنــوب الصحــراء يف املتوســط تمكنــت
مــن حتســين مســتوى حتصيــل الضرائــب مــن نحــو  %14مــن
إجمــايل النــاجت احمللــي يف منتصــف تســعينات القــرن املاضــي
إىل مــا يزيــد علــى  %18يف  .2016ولكــن اإليــرادات ال تــزال
دون املســتوى الــازم لســد حاجاتهــا إىل اإلنفــاق ،بينمــا
ارتفــع الديــن العــام علــى مســتوى القــارة ككل .وإذا نظرنــا إىل
املســتقبل ،تشــير تقديــرات صنــدوق النقــد الــدويل إىل أنــه يجــب
علــى كثيــر مــن البلــدان منخفضــة الدخــل زيــادة إنفاقهــا بنســبة
 %14مــن إجمــايل النــاجت احمللــي لكــي حتقــق أهــداف التنميــة
املســتدامة التــي وضعتهــا األمم املتحــدة بحلــول عــام .2030
ويف الوقــت نفســه ،تتطلــع احلكومــات إىل التحــرك إىل «مــا وراء
املعونــة» لتمويــل عملياتهــا التنمويــة .فهــل مــن طريقــة لتحقيــق
هــذه األهــداف؟
ويف الكتــاب الــذي يحمــل عنــوان «الضرائــب يف إفريقيــا»،
يلقــي كل مــن ميــك مــوور وويلســون بريتشــارد وأود-هيلــج
فيلدســتاد الضــوء علــى تاريــخ فــرض الضرائــب يف إفريقيــا
ويصفــون الوضــع الراهــن .ويقــدم املؤلفــون أفــكارا لتحصيــل
مزيــد مــن الضرائــب يف إفريقيــا ،بنــاء علــى خبراتهــم الواســعة
يف إســداء املشــورة للحكومــات بشــأن السياســة الضريبيــة
وإدارة اإليــرادات ،ولكــن دون وضــع صيغــة حمــددة لذلــك.
ويبــدأ الكتــاب بســرد تاريــخ النظــام الضريبــي يف إفريقيــا
بصــورة موجــزة ،والــذي ترجــع جــذوره إىل عصــر االســتعمار.

ميك موور ،وويلسون بريتشارد،
وأود-هيلج فيلدستاد

الضرائب يف إفريقيا:
اإلجبار واإلصالح والتنمية
Mick Moore, Wilson Prichard,
and Odd-Helge Fjeldstad

Taxing Africa: Coercion,
Reform and Development
Zed Books, London, 2018,
288 pp., $24.95
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فقــد فُرِضَــت الضرائــب يف األســاس علــى األفارقــة وكانــت
مصممــة إلجبــار العامليــن علــى التعامــل يف االقتصــاد النقدي،
حينمــا كانــوا يعملــون يف املــزارع واملناجــم الواقعــة رهــن
الســيطرة األوروبيــة .وال تــزال بعــض الضرائــب مقترنــة بهــذه
احلقبــة وتواجــه معارضــة كبيــرة .وبعــد االســتقالل ،حتولــت
احلكومــات إىل فــرض ضرائــب علــى صــادرات قطاعــي الزراعــة
والتعديــن بغــرض تطويــر الصناعــة احملليــة وإعــادة توزيــع
الدخــل .ويف الثمانينــات والتســعينات مــن القــرن املاضــي،
حتولــت البلــدان اإلفريقيــة إىل منهــج أكثــر اعتمــادا علــى الســوق
وابتعــدت بصفــة أساســية عــن فــرض ضرائــب علــى الصــادرات.
واليــوم ،أصبحــت النظــم الضريبيــة يف أنحــاء القــارة تتكــون
مــن مزيــج مــن الضرائــب املباشــرة علــى الدخــل الشــخصي
ودخــل الشــركات وضرائــب غيــر مباشــرة علــى االســتهالك،
مثــل ضريبــة القيمــة املُضافــة .ومــع هــذا ،يشــير املؤلفــون
إىل حمدوديــة فــرص فــرض ضرائــب حمليــة بســبب الرشــاوى
التــي يجــب أن يدفعهــا املواطنــون للحصــول علــى اخلدمــات
األساســية .ويشــيرون كذلــك إىل مشــكالت حتصيــل الضرائــب
مــن األغنيــاء واملواطنيــن أصحــاب النفــوذ .وأخيــرا ،تســعى
كثيــر مــن البلــدان جاهــدة — ليــس يف إفريقيــا وحدهــا —
لتحصيــل الضرائــب مــن الشــركات متعــددة اجلنســيات التــي
تســتخدم اســتراتيجيات متطــورة لنقــل الدخــل إىل املــاذات
الضريبيــة.
أيــن إذن إمكانــات حتصيــل مزيــد مــن الضرائــب؟ يقــول
املؤلفــون إن التطويــر املتزايــد لســلطات إدارة اإليــرادات يف
إفريقيــا يمكــن أن يســاعد علــى تصميــم وتطبيــق نظــم ضريبيــة
أفضــل ،يف روانــدا أو أوغنــدا علــى ســبيل املثــال .ولســوء احلــظ،
تواجــه الســلطات الضريبيــة معارضــة قويــة مــن أصحــاب
املصالــح املكتســبة تعــوق اإلصالحــات .ولكــن هنــاك قــوة
سياســية موازنــة آخــذة يف الظهــور ،فقــد بــدأ اجملتمــع املــدين
يدعــم تعبئــة اإليــرادات ،مــن أجــل تعزيــز العدالــة واإلنصــاف
واملعاملــة باملثــل واملســاءلة .ويف هــذا الســياق ،يذكــر
املؤلفــون أن كثيــرا مــن احلكومــات أقــدر علــى تفســير احلاجــة
إىل الضرائــب باإلشــارة إىل مصــارف إنفاقهــا.
والكتــاب الــذي يحمــل عنــوان «الضرائــب يف إفريقيــا»
عمــل رائــع يغطــي مســألة فــرض الضرائــب والتحــدي املاثــل
أمــام حتصيــل مزيــد مــن الضرائــب مــن عــدة زوايــا .واللغــة
التــي يســتخدمها الكتــاب بعيــدة عــن اســتخدام املصطلحــات
الفنيــة املتخصصــة ويشــجع كل مــن يهتــم بالسياســة
الضريبيــة وإدارة اإليــرادات علــى قراءتــه .ويقــول املؤلفــون إن
قــادة إفريقيــا يتطلعــون بمزيــد مــن األمــل إىل حلــول إفريقيــة
وهــو أمــر مشــجع .غيــر أن القــراء املهتميــن بالسياســة ربمــا
يرغبــون يف التعــرف علــى بعــض األفــكار امللموســة بقــدر أكبــر
حــول اإلجــراءات التــي يمكــن أن تتخذهــا احلكومــات يف هــذا
الصــدد.
أكسل شيملبفنيش ،رئيس قسم يف اإلدارة اإلفريقية
بصندوق النقد الدويل

ﻣﻮاﺟﻬﺔ
ﻋﺪم اﳌﺴﺎواة
ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﺧﺘﻴﺎر
اﻟﻨﻤﻮ اﻻﺣﺘﻮاﺋﻲ

ﺟﻮﻧﺎﺛﺎن أوﺳﺘﺮي
ﺑﺮاﻛﺎش ﻟﻮﻧﻐﺎﱐ
آﻧﺪرو ﺑﻴﺮغ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺟﻮزﻳﻒ ﺳﺘﻴﻐﻠﻴﺘﺰ

»أﺟــﺮى أوﺳــﺘﺮي وﻟﻮﻧﻐــﺎﱐ وﺑﻴــﺮغ ﺑﺤﻮﺛــﺎ ﻫــﻲ ﻣــﻦ أﻓﻀــﻞ اﻟﺒﺤــﻮث اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴــﺔ ﻋــﻦ اﻟﻌﻮﳌــﺔ وﻋــﺪم اﳌﺴــﺎواة واﻟﻨﻤــﻮ
اﻻﻗﺘﺼــﺎدي .وﻫــﺬا اﻟﻜﺘــﺎب ﻻ ﻳﺠﻤــﻊ ﻫــﺬه اﻷﻋﻤــﺎل ﻣﻌــﺎ وﺣﺴــﺐ ،ﺑــﻞ ﻳﻀــﻊ أﻳﻀــﺎ ﺟــﺪول أﻋﻤــﺎل ﺛﺮﻳــﺎ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳــﺎت
اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ اﻻﺣﺘﻮاﺋﻲ .وﻻ ﻳﺴﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺮﻏﺐ ﰲ ﻓﻬﻢ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻗﺘﺼﺎداﺗﻨﺎ إﻻ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ«.
 داﱐ رودرﻳﻚ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻫﺎرﻓﺎرد»ﻳﻘــﺺ ﻋﻠﻴﻨــﺎ أوﺳــﺘﺮي وﻟﻮﻧﻐــﺎﱐ وﺑﻴــﺮغ ،ﺑﻨــﺎء ﻋﻠــﻰ ﺳــﻨﻮات ﻣــﻦ اﻟﺒﺤــﻮث اﻟﺘــﻲ أﺟﺮاﻫــﺎ ﻫــﺆﻻء اﳌﺆﻟﻔــﻮن ﰲ
ﺻﻨــﺪوق اﻟﻨﻘــﺪ اﻟــﺪوﱄ ،ﻗﺼــﺔ ﻣﻘﻨﻌــﺔ – ﺑﻄﺮﻳﻘــﺔ ﺳــﻬﻠﺔ – ﻋــﻦ ﻋــﺪم اﳌﺴــﺎواة وﺗﺄﺛﻴــﺮه اﻟﺴــﻠﺒﻲ ﻋﻠــﻰ اﻟﻨﻤــﻮ اﻻﻗﺘﺼــﺎدي
واﻻﺳﺘﻘﺮار وﻛﻴﻔﻴﺔ رﺳﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﻮ أﻛﺜﺮ اﺣﺘﻮاء ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ«.
 ﻫﻴﺬر ﺑﻮﺷﻲ ،ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي ورﺋﻴﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻴﻦ ،ﻣﺮﻛﺰ واﺷﻨﻄﻦ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻟﻌﺎدل»ﻳﺠــﺐ أن ﻧﺘﺤــﻮل ﻣــﻦ ﺗﻘﻴﻴــﻢ آﺛــﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳــﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻨﻤــﻮ وﺣــﺪه إﱃ ﺗﻘﻴﻴــﻢ أﺛﺮﻫــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻨﻤــﻮ وﻋــﺪم
اﳌﺴﺎواة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء ...ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻳﻤﺜﻞ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻬﻤﺔ«.
 أوﻟﻴﻔﻴﻴﻪ ﺑﻼﻧﺸﺎر ،زﻣﻴﻞ أول ،ﻣﻌﻬﺪ ﺑﻴﺘﺮﺳﻮن ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﱄ ،وﻛﺒﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﰲ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ»ﻣﻠﺨﺺ ﻣﻘﻨﻊ ووﺟﻴﺰ ﳌﺎ ﻧﻌﺮﻓﻪ ﻋﻦ ﻋﺪم اﳌﺴﺎواة وﻛﻴﻔﻴﺔ اﳊﺪ ﻣﻨﻪ«.
 -ﺟﻴﻔﺮي ﻓﺮﻳﺪن ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻫﺎرﻓﺎرد

ﻣﻄﺒﻌﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ
CUPBLOG . ORG

·

CUP . COLUMBIA . EDU

أوراق العملة

امرأة لكل العصور

ورقة البنكنوت الكندية اجلديدة من فئة العشرة دوالرات تعطي درسا يف التاريخ
غلين غوتسيليغ

الصورBANK OF CANADA :

تعرضــت ســيدة أعمــال ناجحــة مــن صاحبــات البشــرة
الســوداء للســجن واإلدانــة والغرامــة ألنهــا رفضــت مغــادرة
مــكان خمصــص للبيــض يف إحــدى دور العــرض الســينمائي
عــام  .1946ويتدخــل ملســاعدتها قــادة الكنيســة املعمدانيــة
احملليــة .وتبــدأ إجــراءات الطعــن يف احلكــم أمــام القضــاء ،لكنهــا
تبــوء بالفشــل يف نهايــة املطــاف .وبعدهــا بســتين عامــا ،تتقــدم
احلكومــة باعتــذار للســيدة وتصــدر عفــوا عنهــا ،يف حماولــة
لتصحيــح اخلطــأ.
أهــي صفحــة مــن كتــاب تاريــخ يســجل أحداثــا شــهدها
اجلنــوب األمريكــي؟ ليــس تمامــا.
فهــذه احلكايــة تذكرنــا بأحــداث دارت أوائــل القــرن
العشــرين يف مــكان أبعــد نحــو اجلنــوب ،وهــو نوفــا سكوشــا،
إحــدى املقاطعــات البحريــة علــى
ســاحل كنــدا الشــرقي.
لقــد أصبحــت الســيدة فيــوال
ديســموند وقضيتهــا التــي تداولتهــا
احملاكــم مصــدر إلهــام ملــن يســعون
إىل حتقيــق املســاواة العرقيــة يف
أنحــاء كنــدا .ويف شــهادة علــى
حلظــة كثيــرا مــا تُغْفَــل وإن كانــت
فارقــة يف التاريــخ الكنــدي ،تظهــر
اآلن صورتهــا علــى ورقــة البنكنــوت
الكنديــة مــن فئــة العشــرة دوالرات.
وبوصفهــا أول ورقــة بنكنــوت رأســية
تطبعهــا كنــدا ،تتميــز هــذه العملــة
اجلديــدة مــن فئــة العشــرة دوالرات
بخصائــص أمنيــة معــززة يس ـهُل
التحقــق منهــا ويصعُــب تزييفهــا،
مثــل:
• 		ريــش طائــر النســر ذي األلــوان
املتغيــرة التــي تتحــول مــن
الذهبــي إىل األخضــر،
• 		الكتابــة باحلبــر البــارز علــى
أجــزاء خمتلفــة مــن الورقــة،
• 		الصــور التفصيليــة ذات البريــق
املعــدين – ســقف مكتبــة البرملــان
ذو القبــة املقوســة ،وأوراق
شــجرة القيقــب ،وعلــم كنــدا
وشــعار النبالــة الكنــدي  -داخــل
اجلــزء الشــفاف وحولــه.
ورقــة البنكنــوت اجلديــدة مــن فئــة العشــرة دوالرات هــي أول عملــة
ورقيــة رأســية يف كنــدا .ويســمح ذلــك بإظهــار صــورة أوضــح لفيــوال
ديزمونــد والتمييــز بيــن ورقــة البنكنــوت اجلديــدة مــن فئــة العشــرة
دوالرات والورقــة القديمــة املصنوعــة مــن البوليمــر.
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عملية استثنائية

يف عــام  ،2014اســتعرض بنــك
كنــدا اإلجــراءات املتبعــة يف اختيــار

احملتــوى املرئــي يف عمــات البنكنــوت املصنوعــة مــن مــادة
البوليمــر .وكانــت النتيجــة هــي تعهــد البنــك بالتشــاور داخــل
كنــدا علــى نحــو أكثــر انفتاحــا وأوســع نطاقــا لبلــورة الفكــرة
األساســية يف سلســلة البنكنــوت اجلديــدة وحتديــد املوضــوع
الــذي تتناولــه والصــورة التــي تُطبــع عليهــا.
ويف نوفمبــر  2018عنــد إطــاق ورقــة البنكنــوت اجلديــدة
مــن فئــة العشــرة دوالرات التــي حتمــل صــورة فيــوال ديزمونــد،
وصــف حمافــظ بنــك كنــدا ســيتفن بولــوز املراحــل املبكــرة مــن
العمليــة اجلديــدة بقولــه« :وافقنــي وزيــر املاليــة بيــل مورنــو يف
أننــا تأخرنــا كثيــرا يف وضــع صــورة امــرأة تمثــل أيقونــة كنديــة
علــى وجــه ورقــة بنكنــوت يجــري تداولهــا بانتظــام» وأضــاف:
«وعليــه فقــد طلــب البنــك إىل الكندييــن اختيــار هــذه املــرأة.
وأطلقــت هــذه الدعــوة العنــان لســيل مــن الترشــيحات — مــا
يزيــد علــى  25ألــف ترشــيح».
ونتجــت عــن الترشــيحات قائمــة ضمــت  461مرشــحة
مؤهلــة .وقــام جملــس استشــاري مســتقل بتخفيــض القائمــة
إىل  12ترشــيحا ،ثــم أجــري اســتطالع للــرأي العــام طُلــب فيــه
إىل الكندييــن اإلدالء برأيهــم .وأعــرب أقــل بقليــل مــن  %90مــن
اجمليبيــن عــن عــدم اعتراضهــم علــى اختيــار أي مــن االثنتــي
عشــرة امــرأة .وســاعد خبــراء التاريــخ اجمللــس علــى اخلــروج
بقائمــة قصيــرة ضمــت خمســة أســماء ،واجتمعــت بعــد ذلــك
جمموعــات تركيــز لتقديــم آراء الكندييــن العادييــن يف النســاء
اخلمــس .وحظيــت القائمــة باملوافقــة وقُدِّمــت إىل البنــك،
فتشــاور بشــأنها احملافــظ مــع وزيــر املاليــة .وبموجــب قانــون
بنــك كنــدا ،اتخــذ الوزيــر القــرار النهائــي.
وقــال بولــوز إن «أوراق البنكنــوت ليســت جمــرد وســيلة
مأمونــة يمكــن أن يســتخدمها الكنديــون ألداء املدفوعــات
بثقــة .إذ أنهــا حتكــي لنــا القصــص التــي شــكلت بالدنــا
أيضــا” ،ويضيــف« :اآلن ،كل مــرة تتــداول فيهــا األيــدي هــذه
العملــة الورقيــة الرأســية مــن فئــة العشــرة دوالرات ،ســنتذكر
ســعينا املتواصــل إلرســاء حقــوق اإلنســان وإحــال العدالــة
االجتماعيــة يف كنــدا».

حان وقت التغيير

عندمــا اشــترت فيــوال ديزمــود تذكرتهــا يف دار العــرض
الســينمائي ذلــك اليــوم مــن عــام  ،1946أُعطيــت مقعــدا يف
الشــرفة — ذلــك املــكان الــذي يخصــص عــادة للمشــاهدين
غيــر البيــض .لكــن نظرهــا كان قصيــرا ،وألنهــا ليســت علــى
درايــة بسياســة الــدار ،انتقلــت إىل مقعــد يف الصالــة الرئيســية
لتكــون أقــرب إىل شاشــة العــرض .ونبههــا جامــع التذاكــر
إىل أن تذكرتهــا هــي ملقعــد يف الشــرفة العلويــة ،فعــادت إىل
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police were called, and she was forcibly removed
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”ment for equality and social justice in Canada,
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Financeاتخـ
ـام &1946
البنكنــوت مــن فئــة العشــرة دوالرات« :يف عـ
GLENN
غلينGOTTSELIG is
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Development.
said Jennifer O’Connell, parliamentary
secretary
التمويل والتنمية.
فريق جملة
غوتسيليغ من
ظَهْــر ورقــة البنكنــوت مــن فئــة
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ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ

ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺳﻮق اﻟﺴﻨﺪات ﰲ اﻟﺼﻴﻦ

»ﺳــﻮق اﻟﺴــﻨﺪات اﻟﺼﻴﻨﻴــﺔ أﻛﺒــﺮ وأﻫــﻢ ﻣــﻦ أن ﻳﻐﻔﻠﻬــﺎ أو ﻳﺴــﻲء ﻓﻬﻤﻬــﺎ اﳌﺴــﺘﺜﻤﺮون وﺻﻨــﺎع
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت .واﻵن ،ﻣﻊ ﻇﻬﻮر ﻫﺬه اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ ،ﻻ ﻋُﺬر ﻷﺣﺪ إذا أﻏﻔﻠﻬﺎ أو أﺳﺎء ﻓﻬﻤﻬﺎ«.
—ﺑﺎري آﻳﻜﻴﻨﻐﺮﻳﻦ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ ،ﺑﻴﺮﻛﻠﻲ

bookstore.imf.org

اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﻣﺎرس ٢٠١٩

