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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.

