روبايل شينداي تمكنت من
التوسع يف مشروع أسرتها
التجاري بفضل قرض حصلت
عليه من مؤسسة مان ديشي
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يف الهند
14

التمويل والتنمية |مارس ٢٠١٩

كفاح املرأة
لكسر احلواجز
أمام بدء
املشروعات
اجلديدة
آشلين ماثيو

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».

GENDER EQUITY

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

املساواة بين اجلنسين

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.
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