المرأة والعمل واالقتصاد :مكاسب االقتصاد الكلي من المساواة بين الجنسين
ملخص واف
المقيسة للنشاط االقتصادي والنمو والرفاهية
تشكل المرأة ما يزيد بقليل على نصف سكان العالم ،لكن مساهمتها في المستويات َ
ال تزال أقل بكثير من المستوى الممكن ،وهو ما ينطوي على عواقب اقتصادية كلية وخيمة .ورغم ما تحقق من تقدم ملموس في
الع قود القليلة الماضية ،فال تزال أسواق العمل في مختلف أنحاء العالم مقسمة على أساس نوع الجنس ،ويبدو أن التقدم في
مسيرة المساواة بين الجنسين قد تعطل بالفعل .فال تزال مشاركة اإلناث في سوق العمل أدنى من مشاركة الذكور ،ومعظم
الحظ أن تمثيل المرأة في القطاع الرسمي وشرائح السكان الفقيرة يتجاوز تمثيل
األعمال غير مدفوعة األجر تقوم بها المرأة ،كما ُي َ
الرجل بكثير في الحاالت التي تعمل فيها المرأة مقابل أجر .كذلك تواجه المرأة فروقا كبيرة في األجور بينها وبين نظرائها
الذكور .وفي كثير من البلدان ،تؤدي التشوهات والتمييز في سوق العمل إلى الحد من خيارات العمل مدفوع األجر أمام المرأة،
وال يزال تمثيل اإلناث منخفضا في المناصب العليا وفي مجال ريادة األعمال.
وهناك تشابك وثيق بين تحديات النمو وخلق الوظائف واإلدماج .فبينما يمثل النمو واالستقرار مطلبين ضروريين إلتاحة الفرص
التي تحتاجها المرأة ،نجد أن مشاركتها في سوق العمل تمثل جزءا من معادلة النمو واالستقرار أيضا .وعلى وجه التحديد،
يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة مشاركة اإلناث في القوى العاملة إلى إعطاء دفعة للنمو عن طريق تخفيف أثر انكماش القوى
العاملة .كذلك يمكن أن يساهم تحسين الفرص المتاحة للمرأة في توسيع نطاق التنمية االقتصادية في االقتصادات النامية ،عن
طريق رفع معدالت التحاق الفتيات بالتعليم على سبيل المثال.
وتناقش هذه المذكرة مشاركة المرأة في سوق العمل من حيث خصائصها األساسية التي تشكل أهمية حيوية بالنسبة لالقتصاد
الكلي ،والقيود التي تمنع المرأة من تنمية إمكاناتها االقتصادية الكاملة ،والسياسات التي يمكن انتهاجها للتغلب على هذه
العقبات .وسيؤدي تطبيق سياسات إلزالة تشوهات سوق العمل وتهيئة ظروف متكافئة للجميع إلى إعطاء المرأة فرصة لتنمية
إمكاناتها والمشاركة في الحياة االقتصادية بصورة أوضح .ويرتكز التحليل الوارد في هذه المذكرة على األبحاث التي أجرتها
الدوائر األكاديمية والمؤسسات المالية الدولية األخرى ،باإلضافة إلى أنشطة الرقابة االقتصادية التي يضطلع بها الصندوق
وأعماله البحثية األخرى (الملحق .)1
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