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نان�صي باروين
التحالف الن�صائي الكندي للتحرك الدويل. 

مرييانا دوكمانوفيك 
�صـربيا  واملجتمع،  التكنولوجيا  جمعية 

واملراأة يف تنمية اأوروبا. 
جونيفيفا تي�صيفا

االجتماعي/اجلندر  النوع  بحوث  موؤ�ص�صة 
البلغارية  ال�صـراكة  وجمعية  البلغارية، 

االأوروبية. 
اإميلي �صيكازوي

ن�صاء من اأجل التغيري. 

انعدام امل�صاواة بني اجلن�صني ظاهرة  لي�س 
احلالية  االقت�صادية  االأزمة  ولكن  جديدة؛ 
اجلن�صني  بني  امل�صاواة  انعدام  من  فاقمت 
التفاو�س  العامل. ففيما يجري  على م�صتوى 
بني احلكومات وقطاعات ال�صناعة اخلا�صة، 
وقرو�س  املالية،  االإنقاذ  كفاالت  على 
ال�صندات؛ تتخذ احلكومات خطوات متزايدة 
من  العامة  اخلدمات  خ�صخ�صة  �صبيل  يف 
الوقت  يف  ويتم  خزاناتها.  "حماية"  اأجل 
على  املفرو�صة  ال�صـرائب  ا�صتقطاع  نف�صه 
ال�صـركات، ملنفعة هذه ال�صـركات واالأثرياء. 
يدع جماال  ال  املراأة مبا  ويف كل هذا، ت�صبح 
العاملي،  الك�صاد  بفعل  حرماًنا  اأكرث  لل�صك 

ومع مثل هذه اال�صتجابات املحلية لالأزمة. 
الذي  الوقت  يف  اأنه  املتحدة  االأمم  وتفيد 
الرجال  فقدان  ن�صب  زيادة  فيه  بداأت 
لوظائفهم، مبعدالت اأ�صـرع من الن�صاء، فاإن 
معدل فقدان عمل الرجال بداأ يف االنخفا�س، 
فيما توا�صل معدل فقدان الن�صاء لوظائفهن 
يف ارتفاع. وعلى امل�صتوى العاملي قد ي�صل 
معدل البطالة بني الن�صاء اىل %7،4 مقارنة 
بن�صبة %0،7 بني الرجال)1(. فبينما �صـربت 

االأزمة املالية الواليات املتحدة واأوروبا اأوالً، 
والت�صنيعية  املالية  القطاعات  معظم  يف 
التي يهيمن عليها الرجال، فاإن اآثارها بداأت 
تهيمن  التي  القطاعات  على  الظهور  يف 
عليها الن�صاء، اأي يف �صناعة اخلدمات وجتارة 

التجزئة. 
حمرومات  النامي  العامل  يف  الن�صاء  وتعد 
ب�صبب  خا�س،  نحو  على  امليزات،  من 
على  ال�صعيفة  فقب�صتهن  املالية.  االأزمة 
املرتفع  ومتثيلهن  واملوارد،  املمتلكات 
ومكت�صباتهن  واله�س،  املوؤقت  العمل  يف 
حمايتهن،  م�صتوى  و�صعف  املنخف�صة، 
وم�صوؤولية اأطفالهن.. اإلخ، كل هذا يجعلهن 
اأقل �صموًدا اأمام االأزمة املالية. والنتيجة اأن 
الن�صاء يعانني اأو�صاًعا اجتماعية واقت�صادية 
اأكرث ه�صا�صة من اأو�صاع الرجال، يف ما يتعلق 
بقدرتهن على التعاي�س مع الركود. فالن�صاء 
اأطول،  ل�صاعات  العمل  اىل  ي�صطررن  قد 
يف  خمتلفة،  اإ�صافية  اأعمال  يف  واال�صتمرار 
االأ�صـرية  الرعاية  م�صوؤولية  يتحملن  حني 

الرئي�صية. 
املعنية  الن�صاء  عمل  "جمموعة  الحظت  وقد 
 The Women’s" التنمية  بتمويل 
 Working Group on Financing
املالية  االأزمة  اأن   for Development
البنية  لتغيري  وحرجة  حيوية  فر�صة  توفر 
باملبادئ  تلتزم  بنية  ت�صبح  بحيث  املالية، 
احلقوق  على  القائمة  واالقت�صادية  املالية 
بديل  تبّني  اىل  املجموعة  وتدعو  وامل�صاواة. 
اخلا�س  الع�صـرين  جمموعة  قرار  عن  اآخر 

باإعادة ملء �صندوق النقد الدويل. فمثل هذا 
القرار من �صاأنه اأن يدعم ا�صتمرار ال�صيا�صات 
املعتادة  واالأ�صكال  الفا�صلة،  النيوليربالية 
بدوره  يزيد  ما  وهو  امل�صاواة؛  انعدام  من 
ال�صيناريو  وهذا  النامية.  البلدان  ا�صتدانة 
يعني ا�صتمرار النهج البايل غري العادل للدول 
الغنية التي تعمل نيابة عن دول كثرية ذات 
الن�صاء  عمل  جمموعة  وتدعو  متباينة.  ظروف 
"املالية من اأجل التنمية" اىل حلول وعالجات 
لالأزمة املالية، من خالل عملية وا�صعة وبّناءة 
النقد  �صندوق  رحاب  عن  بعيًدا  و�صاملة 
تقننَّ  حيث  املتحدة  االأمم  داخل  بل  الدويل، 
االأع�صاء  الدول  من  دولة  ولكل  املراأة  حقوق 

�صوت على املائدة)2(. 

امل�صاواة بني اجلن�صني واالأزمة املالية

كان ينبغي اأن تكون امل�صاواة بني املراأة والرجل العن�رَص الرئي�صي، يف تطوير تدابري و�صيا�صات م�صادة 
لالأزمة. حيث اإن االأزمة املالية تبداأ يف قطاعات تهيمن عليها العامالت، فيما تتزايد معدالت العنف �صد 
الن�صاء. والتحليل اجلندري مطلوب لفهم عمق ومدى االأزمة، واأي�ًصا لو�صع اال�صتجابات املالئمة لها. ولكن، ف�صالً 
ا لتمكني الن�صاء وقيادتهن، كما حدث بالفعل يف  عن التحديات، فاإن االأزمة االقت�صادية تقدم اأي�ًصا فر�صً

بلدان تولت املراأة فيها منا�صب قيادية.

)1( راجع: منظمة العمل الدولية. تيارات العمالة العاملية 
للن�صاء. جنيف: مكتب العمل الدويل، 2009. 
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املالية  حول  الن�صاء  عمل  جمموعة  تن�صيق  يتم   )2(
اأجل التنمية من خالل بدائل التنمية مع ن�صاء  من 
 Development Alternatives جديد  لعهد 
 Women for a New Era )DAWN(

وت�صمل ال�صبكات واملنظمات االآتية: 
 African Women's Development
 and Communication Network
 )FEMNET(, Arab NGO Network
 for Development )ANND(,
 Association for Women’s Rights in
 Development )AWID(, Feminist
 Task Force-Global Call to Action
 against Poverty )FTF-GCAP(, Global
 Policy Forum )GPF(, International
 Council for Adult Education )ICAE(,
 International Gender and Trade
 Network )IGTN(, International
 Trade Union Confederation )ITUC(,
 Network for Women's Rights in
 Ghana )NETRIGHT(, Red de
 Educación Popular entre Mujeres
 para America Latina y el Caribe
)REPEM(, Third World Network-
 Africa )TWN-Africa(, Women’s
 Environment and Development
 Organization )WEDO(, and Women
 in Development Europe )WIDE(.
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االأزمة  لتناول  احلكومات  مقاربات  اإن 
معظمها  يف  تقوم  ال  واملالية،  االقت�صادية 
امل�صاواة.  اأو  االإن�صان  حقوق  مبادئ  على 
فكثري من بلدان الن�صف ال�صمايل تفاو�صت 
م�صتخدمًة  �صخمة،  مالية  اإنقاذ  كفاالت  على 
�صناعات  النت�صال  عامة  اأمواالً  ذلك  يف 
اأي�ًصا  كثريون  وثمة  كبوتها.  من  رئي�صية 
اأ�صا�صية،  بنية  م�صاريع  يف  ي�صتثمرون 
يهيمن  جتارة  على  االأ�صا�س  يف  ويركزون 
من  بدالً  اإلخ(  النقل،  )البناء،  الرجال  عليها 
اال�صتثمار يف بنية اأ�صا�صية لينة. حيث ميكن 
يكن  اأن  تقليدًيا،  معتاد  هو  كما  للن�صاء، 
ال�صحية،  )الرعاية  االأ�صا�صيات  املنتفعات 
اأن  اإلخ(. كما  رعاية االأطفال، تدعيم الدخل، 
عموًما  يغطي  مكان،  اأي  يف  البطالة  تاأمني 
كل  يعملون  الذين  املتفرغني  العمال 
القوة  ح�صبانه  يف  ي�صع  ما  ونادًرا  الوقت، 
ح�صور  عادة  ت�صهد  التي  املوؤقتة،  العاملة 
تقارير  وتزداد  �صائدة.  ب�صورة  فيها  املراأة 
االأمن  الفتقادها  نظًرا  املراأة،  �صد  العنف 
االجتماعي واالقت�صادي، فاإنها تواجه مزيًدا 
اأو�صاع  عدة  من  االإفالت  يف  ال�صعوبة  من 

عنيفة. 
وزارة  عن  حديًثا  ال�صادر  التقرير  يذكر 
االإجتار بالب�صـر)3(،  اخلارجية االمريكية، حول 
يف  ت�صاهم  العاملية  االقت�صادية  االأزمة  اأن 
اإن  حيث  واجلن�س.  العمالة  جتارة  زيادة 
يجعل  والفقر،  البطالة  معدالت  ارتفاع 
اأمام  وه�صا�صة  ا�صت�صعاًفا  اأكرث  النا�س 
ال�صلع  على  الطلب  تزايد  مع  املتاجرين، 
باأن  التقرير  ويتنباأ  الرخي�صة.  واخلدمات 
من  مبزيد  تدفع  �صوف  االقت�صادية  االأزمة 
االأر�س،  حتت  العمل  اىل  االأعمال  اأ�صحاب 
وتفادي  ال�صـرائب،  دفع  جتنب  بغر�س 
قوانني حماية العمال. حيث �صيوؤجرون عمالة 
من  �صيزيد  ما  وهو  احتادات،  اىل  تنتمي  ال 
ا�صتخدام عمالة االأطفال الرخي�صة واملجرَبة، 
للعمل يف �صـركات متعددة القوميات تعاين 

نق�ًصا يف االأموال. 
االأزمة  فاإن  الدولية،  العفو  ملنظمة  ووفًقا 
املوجودة،  امل�صكالت  تثري  االقت�صادية 
الق�صايا  وبع�س  االإن�صان  بحقوق  اخلا�صة 

االهتمام  تتلَق  مل  التي  االأهمية  �صديدة 
الفقر  ومنها  حتتاجها.  التي  واملوارد 
املراأة.  �صد  والعنف  االإجنابية،  واحلقوق 
ال�صوق  يعيد  ما  يف  ت�صتثمر  فاحلكومات 
تهتم  ال  ال�صوق  ولكن  ثانية،  م�صارها  اىل 
م�صى  فيما  االإن�صان!  حقوق  مب�صكالت 
كو�صيلة  االأمن  احلكومات  ا�صتخدمت 
االأزمة  االإن�صان، واالآن تنتج  لتقوي�س حقوق 
وها  للحكومات،  اأخرى  ذريعة  االقت�صادية 

هي مرة اأخرى تتجاهل حقوق االإن�صان. 
االقت�صادية،  االأزمة  جتاه  االأفعال  ردود  اإن 
اآليات  متويل  يف  ا�صتقطاعات  تت�صمن 
وتطبيق  اجلن�صني،  بني  امل�صاواة 
�صيعّر�س  ما  وهو  بها.  اخلا�صة  الت�صـريعات 
املكت�صبات التي حتققت يف هذا ال�صياق اىل 
النمطية  حمالة،  ال  �صيدعم،  ثم  ومن  اخلطر. 
االجتماعي/اجلندر.  النوع  جتاه  املوجودة 
وجند الدليل ذا ال�صلة على ذلك، يف انخفا�س 
الدعم املايل للمنظمات الداعمة للمراأة. وهي 
اأ�صا�صًيا يف احلركة  املنظماتالتي متثل جزًءا 

العاملية للمراأة. 
االإقليمية  التيارات  بع�س  حتديد  مت  لقد 
لالأزمة  اجلندري  االأثر  على  العاملة 
االأوروبي  لالحتاد  موؤمتر  يف  االقت�صادية، 
زمن  يف  واملراأة  الرجل  بني  "امل�صاواة  حول 
 .)2009 )15-16حزيران/يونيه  التغري" 
حتديدها  مت  التي  امل�صكالت  وت�صبه 
املراأة  جند  اأوروبا،  يف  العاملية:  التيارات 
متثل ح�صوًرا زائًدا ب�صكل ملحوظ يف وظائف 
وهو  املدة.  وق�صرية  وموؤقتة  اآمنة،  غري 
غري  التوزيع  اىل  منه  كبري  جزء  يف  يرجع  ما 
والرعاية،  االأ�صـرة  مل�صوؤوليات  املتنا�صب 
االأكرب،  الن�صيب  فيها  الن�صاء  تتحمل  والتي 
الرغم  وعلى  كاملة.  م�صوؤوليتها  يكن  مل  اإن 
يتعلق  ما  يف  االأوروبي،  االحتاد  معايري  من 
فاإن  العمل.  يف  اجلن�صني  بني  بامل�صاواة 
الن�صاء  بني  االأجور  يف  امل�صاواة  عدم  م�صكلة 
بني  التوازن  حتقيق  اىل  واحلاجة  والرجال، 
العوامل  هي  تظل  االأ�صـرية،  واحلياة  العمل 
االأزمة  اأن  من  وبالرغم  امل�صاألة.  يف  احَلاِكمة 
حد  على  والرجل  املراأة  من  كل  يف  اأثرت  قد 
خمتلًفا  التاأثري  كان  فقد  اأوروبا،  يف  �صواء 

على الطرفني. 
املوؤمتر،  اإليها  خل�س  التي  االأمور  بني  ومن 
احلاجة اىل مزيد من التدابري لت�صجيع املراأة 
اأن  يجب  اإذ  العمل.  �صوق  يف  امل�صاركة  على 

عن�صـًرا  والرجل  املراأة  بني  امل�صاواة  تكون 
م�صادة  و�صيا�صات  تدابري  و�صع  يف  رئي�صًيا 
املراأة  م�صاركة  ت�صجيع  اأي�ًصا  ويجب  لالأزمة. 
يف تويّل منا�صب قيادية يف القطاع اخلا�س. 
تتبنى  اأن  االأعمال  قطاعات  على  ويجب 
ال�صـروري  ومن  باالأ�صـرة.  رفيقة  �صيا�صات 
والالزم اأن يتم اال�صتثمار يف تعليم وتدريب 
ال�صوء  األقي  فقد  ذلك،  عن  ف�صالً  املراأة. 
بني  امل�صاواة  واآليات  قوانني  اأهمية  على 

اجلن�صني، يف وقت التغري. 

تقوية حقوق املراأة اأثناء االأزمة
ثمة مبادرة مهمة اأعلنها موؤخًرا املدير العام 
�صومافيا"  "خوان  الدولية  العمل  ملنظمة 
اتفاقية  و�صع  وهي   ،Juan Somavia
الرتويج  اأجل  من  طارئة،  عاملية  لوظائف 
الأزمة  ال�صيا�صات  م�صتوى  على  ال�صتجابة 
الوظائف العاملية وزيادة البطالة، والفقراء 
اأو  امل�صت�صعفة  والعمالة  العاملني، 
اله�صة)4(. وهذه اال�صتجابة ت�صتهدف تفادي 
اآثاره  وتخفيف  العاملي،  االجتماعي  الركود 
االتفاقية  هذه  ت�صاعد  و�صوف  النا�س.  على 
اال�صتثنائية،  التن�صيطية  التدابري  من  كالًّ 
اىل جانب ال�صيا�صات احلكومية االأخرى التي 
اىل  النا�س  حاجات  اأف�صل  نحو  على  تواجه 
يف  االإ�صـراع  بغر�س  وذلك  والعمل.  احلماية 

االإنعا�س االقت�صادي، والعمايل مًعا. 
موؤخًرا،  الدولية  العفو  منظمة  اأطلقت  وقد 
 Demand بالكرامة  املطالبة  حملة 
التي  احلقوق  اأجل  من  للكفاح   Dignity
من  اأجل  ومن  االقت�صادية.  االأزمة  تهددها 
اال�صتجابات  يف  التجاهل  �صحية  �صقطوا 
الرئي�صية  الق�صية  وتتمثل  االأزمة.  لهذه 
الذين  النا�س  متكني  يف  احلملة  لهذه 
تقوية  على  احلملة  وتركز  فقر.  يف  يعي�صون 
احلكومة  ال�صفافية  جانب  اىل  اأ�صواتهم 
احلكومات  اإلزام  بحيث ميكنهم  وم�صاءلتها. 
بالن�صبة  التزاماتها  تنفيذ  عن  بامل�صوؤولية 
للم�صاواة بني اجلن�صني وحقوق املراأة. ومن 
ثم امل�صاركة يف القرارات التي توؤثر يف م�صار 

)3( US State Department. Trafficking in 
Persons Report. Washington, DC, 
2009. Available at:

<www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2009>

للفقراء  الدولية  العمل  منظمة  تقديرات  ت�صري   )4(
من  مليون   200 اأن  اإىل  العامل  اأرجاء  يف  العاملني 
�صفوف  اإىل  االن�صمام  خماطر  يعانون  العمال 
عامي  بني  يومًيا  دوالرين  من  باأقل  يعي�صون  من 

2007 و2009. راجع:
 ILO. Global Employment Trends
 Update, May 2009.
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على  خا�س  تاأكيد  هناك  كان  وقد  حياتهم. 
حقوق املراأة، وم�صاركتها يف �صنع القرارات 

املتعلقة بتلك احلقوق. 
ت  خ�صَّ فقد  املبادرات،  هذه  جانب  واىل 
بالن�صبة  العاملية،  االأزمة  وفر�س  حتديات 
اىل متكني املراأة وقيادتها، باهتمام خا�س. 
الن�صاء،  لظهور  اإيجابية  اأمثلة  ن�صهد  فنحن 
لالأزمة  نتيجة  امل�صتوى،  رفيعات  كقائدات 
واملثال  العاملية.  واملالية  االقت�صادية 
رئي�صة  حالة  ال�صياق،  هذا  يف  بروًزا  االأكرث 
اجلديدة.  لتوانيا  ورئي�صة  اأي�صلندا،  وزراء 
ب�صبب  الغالب  يف  االثنتني  انتخاب  مت  وقد 
ف�صل  مع  الناخبني  اأ�صاب  الذي  االإحباط 
يف  اأ�صهمت  التي  االقت�صادية  ال�صيا�صات 

اإبراز اأثر االأزمة يف كال البلدين. 
ووفًقا ملجموعة عمل "املراأة لتمويل التنمية 
لهذه  احلقوق  على  القائمة  اال�صتجابة  "فاإن 
االأزمة، تتطلب من بني اأ�صياء اأخرى، اإ�صالًحا 
لالإدارة  العاملية،  املالية  للبنية  ا  فوريًّ
وا�صطرابات  ال�صيولة،  لعيوب  الفعالة 
حتميل  عدم  و�صمان  املدفوعات،  ميزان 
اال�صتجابات ال�صيا�صية ِحمل الرفاه االأ�صـري، 
الرعاية.  اقت�صاد  اىل  اخلدمات  وتوفري 
تدابري  اإيجاد  املراأة  عمل  جمموعة  وتنا�صـر 
حترتم  ودولية،  واإقليمية  وطنية  وعمليات 
مع  وتت�صق  الوطنية،  ال�صيا�صات  م�صاحة 
دولًيا،  عليها  املتفق  وااللتزامات  املعايري 
بني  وامل�صاواة  املراأة  بحقوق  يتعلق  ما  يف 
ال�صيا�صات  على  ينبغي  حيث  اجلن�صني. 
من  البلدان  متّكن  اأن  التجارية  واالتفاقات 
التوازنات  ا�صطراب  عن  بعيًدا  ُقدًما  ال�صري 
 ،WTO العاملية  التجارة  منظمة  نظام  يف 
وجولة الدوحة الفا�صلة. ف�صالُ عن ذلك، فاإنه 
م�صحوبة  تكون  اأن  التدابري  لهذه  ينبغي 
على  امللقاة  ال�صـرعية  غري  الديون  باإلغاء 
ملحو  اآلية  وخلق  النامية،  البلدان  عاتق 
الدائنة،  احلكومات  مب�صاركة  الديون 
وجماعات حقوق املراأة، وغريها من منظمات 

املجتمع املدين. 
امل�صتوى،  رفيع  املتحدة  االأمم  موؤمتر  ويف 
العاملية،  واالقت�صادية  املالية  "االأزمة  حول 
حزيران/  26-24(" التنمية  على  واأثرها 
"املراأة  عمل  جمموعة  ذّكرت   )2009 يونيه 
االأمم  يف  االأع�صاَء  الدوَل  التنمية"  لتمويل 
املتحدة، باأن املراأة ال ميكنها االنتظار، واأن 
الوقت قد حان للتحرك اىل االإ�صالح االأ�صا�صي 

واجلذري للبنية املالية العاملية)5(. وبالرغم 
اأطلقتها  التي  التحرك  اىل  الدعوة  من 
االتفاق  ومت  املدين،  املجتمع  منظمات 
اخلتامية  الوثيقة  فاإن  باالإجماع،  عليها 
التي �صدرت عن هذا املوؤمتر، مل تكن على 
االإجماع  تاأمني  فبغر�س  التوقعات.  م�صتوى 
التزاٍم  �صوى  االأع�صاء  الدول  ُتبِد  مل  اله�س، 
هزيٍل باإ�صالح البنية املالية، يف الوقت الذي 
لالأمم  املركزي  الدور  تقريًبا  فيه  تال�صى 
ي�صمى  )ما  االقت�صادي  احلكم  يف  املتحدة 

مبجموعة الـG“ 192ـ192”(. 
لقد رحب منا�صـرو حقوق املراأة بلغة الوثيقة 
التي اأقرت باأن املراأة تواجه "خماطر عظيمة 
اخلا�صة  االأعباء  من  ومزيد  بالدخل  تتعلق 
الثالثة(،  )الفقرة  االأ�صـرية"  بالرعاية 
تعر�صوا  واالأطفال  املراأة  باأن  واعرتفت 
ب�صكل خا�س اىل اإفقار بفعل االأزمة )الفقرة 
من  اأبعد  اىل  الوثيقة  ذهبت  كما  ال�صابعة(. 
االأزمة  ا�صتجابات  باأن  اعرتافها  يف  ذلك، 
حتتاج اىل منظور متعلق بالنوع االجتماعي/

اجلندر )الفقرة العا�صـرة(، وينبغي للتدابري 
االعتبار  يف  ت�صع  اأن  بالهجرة  اخلا�صة 
اأخرى  اأمور  امل�صاواة بني اجلن�صني، من بني 
يجب  كما  والع�صـرون(،  احلادية  )الفقرة 
ما  النوعي/اجلندري، يف  التوازن  االعتبار يف 
املوؤ�ص�صات  منا�صب  يف  بالتعيينات  يتعلق 
التا�صعة  )الفقرة   )IFIs( الدولية  املالية 

واالأربعون(. 
االفتقاد  يف  الكبرية  االأمل  خيبة  كانت  وقد 
اىل اأي التزام قوي باملتابعة. ومتثل االإ�صارة 
االأمم  "نظام  لـ  الن�س  مدار  على  املتوا�صلة 
االأمم  لدور  تقلي�ًصا  للتنمية"،  املتحدة 
من  حمدودة  م�صاحة  جمرد  اىل  املتحدة 
جمال  يف  والتعاون  االإن�صانية،  امل�صاعدات 
خل�صت  التي  النتيجة  كانت  وقد  التنمية. 
اأن  املدين،  املجتمع  جمموعات  اإليها 
وا�صحة  حماولة  مثلت  قد  اخلتامية  الوثيقة 
احلكم  نظام  من  الـ192  جمموعة  ال�صتبعاد 

االقت�صادي. 
ركزت  فقد  االأمام،  اىل  بالتطلع  ولكن 
جمموعة عمل املراأة باأنها �صتوا�صل املطالبة 

بعدالة اقت�صادية، وعدالة بني اجلن�صني يف 
�صاحة االأمم املتحدة. بالرغم من مقاومة هذا 
امل�صتمرة من قبل املوؤ�ص�صات املالية الدويل 
النا�س، بدالً من  وجمموعة الع�صـرين، لو�صع 
االأرباح، يف مركز التنمية. وبالرغم من الف�صل 
املثبت لتوجهات ال�صيا�صات النيوليربالية، 
من  لكل  امل�صوؤول  غري  املايل  احلكم  ونظام 
اإال  الدويل،  والبنك  الدويل  النقد  �صندوق 
اخلاطئة  ل�صيا�صتهما  يرّوجان  مازاال  اأنهما 
النامية.  البلدان  على  ال�صـروط  ويفر�صان 
كهيئات  ال  يعمالن  اأنهما  على  يدل  فيما 
كما  بل  املتحدة،  لالأمم  تابعة  متخ�ص�صة 
اخلا�صة.  هيئتهم  املتحدة  االأمم  كانت  لو 
اأن  يفرت�س  الذي  املتحدة  االأمم  نظام  ويف 
اأن  االأع�صاء فيه متكافئة، جند  الدول  تكون 
دولة  ع�صـرين  اىل  موؤخًرا  و�صولوا  بع�صهم 

يعدون اأكرث تكافوؤًا من الـ172 الباقني. 
معار�صته  املراأة  عمل  جمموعة  بيان  ويعلن 
ال�صديدة لهذه املمار�صة. وتطالب املجموعة 
اأ�صوات  االأع�صاء  الدول  جلميع  يكون  باأن 
والتزامات  متكافئة  وحقوق  متكافئة، 

متكافئة على مائدة �صنع القرار. 
فيها  مبا  املدين،  املجتمع  منظمات  وتدعو 
حقوقّي  نهج  اىل  املراأة  و�صبكات  منظمات 
النهج  هذا  لتطبيق  املراجعة  وتبني  للتنمية. 
يكون  اأن  ميكن  اأنه  املتحدة،  االأمم  قبل  من 
الدميقراطية  الفقر، وتنمية  فعاالً يف مكافحة 
اأو  اله�صة  الفئات  وتدعيم  االإن�صان،  وحقوق 
امل�صاركة  يف  الن�صاء،  ا  خ�صو�صً امل�صت�صعفة، 
املفهوم،  هذا  وتطبيق  القرار)6(.  �صنع  يف 
ي�صاهم يف حتقيق الدول االأع�صاء اللتزاماتها 
جميع  على  الق�صاء  اتفاقية  عن  املنبثقة 
 )CEDAW( املراأة  �صد  التمييز  اأ�صكال 

)5( Women’s Working Group on 
Financing for Development )WWG-
FfD(. ”Time to Act: Women Cannot 
Wait. A call for rights based responses 
to the global financial and economic 
crisis“, June 2009. 

(6) Inter-Agency Standing Committee, 
Growing the Sheltering Tree, 
Protecting Rights through 
Humanitarian Action, Programmes 
& Practices Gathered from the 
Field, UNICEF; Moser, C., Norton, 
A. (2001) To Claim Our Rights: 
Livelihood Security, Human Rights 
and Sustainable Development, 
Overseas Development Institute, 
London OECD (2006). Integrating 
Human Rights into Development: 
Donors approaches, experiences 
and challenges. OECD OHCHR, 
Draft Guidelines: A Human Rights 
Approach to Poverty Reduction 
Strategies, UN, 10 September 2002. 
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وبرنامج عمل بكني. 
النهج  هذا  حت�صني  اىل  حاجة  ثمة  ولكن، 
حاجات  مع  الفعال  التعاطي  بغر�س 
املتكافئة  العالقات  وحت�صني  املراأة، 
التي  العيوب  من  عدد  وثم  اجلن�صني.  بني 
التطبيق  واآليات  الزائد،  التعميم  عن  تنبثق 
ملفهوم  الكايف  غري  والتطبيق  ال�صعيفة، 
للتنمية  احلقوقي  فالنهج  االإن�صان.  حقوق 
وامل�صوؤولية،  امل�صاركة  مبادئ  على  يقوم 
واالهتمام اخلا�س  والتكافوؤ،  التمييز،  وعدم 
بالفئات امل�صت�صعفة، والتمكني، واالرتباط 
مبعايري حقوق االإن�صان، واالإعمال التدريجي، 
هذا  ولكن  القانون.  وحكم  الرتاجع،  وعدم 
ال  مبادئ،  من  ما�صبق  كل  برغم  النهج، 
االجتماعية  العالقات  تفكيك  ي�صتهدف 
على  تقوم  التي  وال�صيا�صية  واالقت�صادية 
للرثوة  املتكافئ  غري  والتوزيع  التمييز 
احلقوقي  االإطار  اأن  كما  واملوارد.  والقوة 
لي�س كافًيا يف حد ذاته لتغيري االأيديولوجية 
التي تقّو�س، وعلى نحو دال،  النيوليربالية 
املراأة.  وحقوق  االإن�صان  حقوق  اإعمال  فر�َس 
حيث اإن اأغلبية معايري حقوق االإن�صان لي�صت 
ملِزمة، وال يوجد حتى يومنا هذا اآلية وا�صحة 

الإلزام الدول بتنفيذ هذه املعايري. 
كهذا،  نهًجا  اأن  اجلندري  التحليل  ويبني 
لفهم  جيدة  حتليلية  اأدوات  تطوير  يتطلب 
يف  املتاأ�صلة  امل�صاواة،  انعدام  اأ�صكال 
اقت�صاد ال�صلوك النيوليربايل، ويف العالقات 
اقت�صاد  عاملات  قامت  وقد  اجلن�صني.  بني 
ن�صويات بتحليل اأ�صكال انعدام امل�صاواة بني 
اجلن�صني، يف �صنع ال�صيا�صات يف االقت�صادات 
الكربى. وقمن بتطوير اأدوات مثل موؤ�صـرات 
املوازنة  وحتديد  االجتماعي،  بالنوع  خا�صة 
واالإح�صاءات  االجتماعي،  للنوع  باال�صتجابة 
اىل  ال�صتخدامها  اجلندرية  احل�صا�صية  ذات 
جانب النهج احلقوقي من اأجل تقوية عوامل 
واملطالبة  التنمية،  عملية  يف  املراأة  متكني 
املوؤ�ص�صات  قبل  من  م�صرتكة  مب�صوؤولية 

املالية الدولية.

اآثار النوع االجتماعي/اجلندر على االأزمة يف اأفريقيا 
جنوب ال�صحراء

يف الوقت الذي تلقت فيه ال�رصكات يف البلدان ال�صناعية كفاالت االإنقاذ املالية، اأدت 
امل�صتثمرين  من  العامة  العائدات  وتراخي  اخل�صخ�صة،  تكثيف  اإىل  اجلنوب  يف  االأزمة 
االأجانب. ففي كثري من بلدان اإفريقيا جنوب ال�صحراء، ا�صتفادت ال�رصكات من امليزات 
التي وفرها الو�صع، مبزيد من جتميد زيادات االأجر وت�رصيح العمالة، بل وغلق م�صانع/

زامبيا، على �صبيل املثال،  الزائدة. ففي  النفقات  اأحياًنا، حتت م�صمى تقليل  عمليات 
وبهدف مواجهة اآثار االأزمة املالية العاملية، اأزالت احلكومة يف البداية ال�رصائب االإ�صافية 
على التنجيم. وذلك يف عر�س منها ملنع امل�صتثمرين يف قطاع التنجيم من وقف اأعمالهم. 
يف  احلكومات  وا�صلت  وبالتايل،  العوائد.  جتميع  من  االإجراءات  هذه  كل  �صيقت  وقد 

اجلنوب ا�صتقطاع املخ�ص�صات للخدمات االجتماعية، مثل التعليم وال�صحة. 
امللَقى  الرعاية  عبء  من  ال�صحة،  قطاع  على  االإنفاق  خف�س  فيه  زاد  الذي  الوقت  ويف 
املكت�صبة/ املناعة  نق�س  مبر�س  االإ�صابة  يعانون  ملن  ا  خ�صو�صً املراأة،  كاهل  على 

وعلى  منخرطات  اأنف�صهن  ليجدن  واأعماله؛  وظائفه  يخ�رص  من  اأول  املراأة  ظلت  االأيدز، 
نحو متزايد يف جتارة �صغرية غري ر�صمية، يف اخل�رصوات والطماطم، كاآلية للتغلب على 
وطاأة االأزمة. اأي�ًصا بتزايد اأعداد الفاقدين وظائفهم واأعمالهم، تزايدت معدالت العنف 

املوّجه للمراأة. 
بحلول  املتعلقة  املقرتحات  يف  املراأة  اأ�صوات  غياب  هو  للقلق،  مدعاة  االأكرث  واالأمر 
االأزمة. حيث مازالت القرارات املنحازة للرجال هي التي ُتّتخذ حلل االأزمة، بغر�س خدمة 
م�صالح الرجال اأوالً. ولذلك فهناكحاجة اإىل زيادة م�صاركة املراأة يف عملية �صنع القرار، 
بغر�س ت�صمني ق�صاياهن يف التدابري التي تتخذ على امل�صتوى الوطني ملواجهة االأزمة 

االقت�صادية واملالية العاملية.
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 Sperl، L. ”The Crisis and its consequences for women“, in Development & Transition, No.13, 2009 )1(

اأي�ًصا  املراأة  على  العاملية  االأزمة  الأثر  العاملية  التيارات  متيز 
وطنية،  تقارير  يف  ورد  ما  وفق  وذلك  ال�رصفية،  اأوروبا  يف  بلدان 
ففي  االجتماعية.  املراقبة  تقرير  من  االإ�صدار  هذا  ت�صّمنها 
املالية  اإ�صالحات  جاءت  املثال،  �صبيل  على  الت�صيك،  جمهورية 
ال�رصيبة  ورفع  االأغنياء،  على  ال�رصائب  تخفي�س  قبيل  من  العامة، 
على القيمة امل�صافة للمواد االأ�صا�صية، لت�صع الن�صيب االأكرب من 
وقد  الن�صاء.  بينها  ومن  حرمانا،  الفئات  اأكرث  كاهل  على  العبء 
حدث ال�صيء نف�صه مع اإدخال ر�صوم اخلدمات وحماوالت تخفي�س 
االأغنياء.  ال�رصائب  لدافعي  ال�صيما  االجتماعي،  التاأمني  �رصائب 
وحتى قبل االأزمة، ظلت ق�صايا الت�صديد غري املتكافئ، والتمييز 
اأهم الق�صايا املطروحة.  النوع االجتماعي وال�صن من  القائم على 
بامل�صاواة بني اجلن�صني يف  االإ�صافية اخلا�صة  وتعود امل�صكالت 
جمهورية الت�صيك اإىل �صيا�صات احلكومة املحافظة، ونق�س الدعم 
ملوؤ�ص�صات رعاية الطفل. وقد تفاقم نتيجة لالأزمة اأي�ًصا التمييز 

ا االآ�صيويات.  �صد املهاجرات، خ�صو�صً
باالأزمة،  تاأثًرا  االأكرث  ال�رصقية  اأوروبا  بلدان  اإحدى  املجر،  ويف 
ت�صمل  االإجراءات،  من  عدد  على  اجلديدة  احلكومة  وافقت 
االأمومة،  ودعم  العام،  القطاع  وعالوات  املعا�س،  ا�صتقطاعات 
ك�رصط  العام  والنقل  والطاقة،  العقاري،  بالرهن  اخلا�س  والدعم 
اآثار  ملواجهة  الدويل  النقد  �صندوق  من  املقدمة  االإنقاذ  حلزمة 
الن�صاء،  االإجراءات على  االأزمة االقت�صادية. و�صوف توؤثر كل هذه 
اأي�ًصا  �صيتم  حيث  الرعاية.  بتوفريهن  اخلا�س  العبء  من  وتزيد 
رعاية  دعم  يف  تخفي�صات  ت�صمل  اإ�صافية،  الإجراءات  التخطيط 

الطفل ومنافعها، واأي�ًصا م�صاعدة االأزواج ال�صبان ذوي االأطفال. 
االأزمة  عن  الناجت  االأ�رصة  دخل  انخفا�س  يت�صبب  بولندا،  يف 
ا  خ�صو�صً االجتماعية.  الفئات  جميع  اإفقار  خطر  يف  االقت�صادية، 
و�صط الطبقات الدنيا واملتو�صطة. ومن املحتمل جًدا اأن يكون هذا 
بدوره اأكرث تاأثرًيا على املراأة، نظًرا الأنهن امل�صوؤوالت التقليديات 
عن ح�صن عي�س االأ�رصة. ووفًقا لبع�س التحليالت، فاإنه من املحتمل 
اأي�ًصا اأن تعظم االأزمة من املنطقة الرمادية/االقت�صاد الالر�صمي، 
�صغار  ا  خ�صو�صً كثريون،  ي�صعى  حيث  البولندي.  االقت�صاد  يف 
املقاولني اإىل تقليل تكاليف العمالة اإىل حدها االأدنى، والتهرب 
غري  بالعمالة  املرتبطة  التكاليف  من  وغريها  ال�رصائب،  من 
الر�صمية. وبالتايل، يبدو من املحتمل جًدا اأن يوؤثر منو االقت�صاد 
اأكرث انخراًطا يف  اأكرث من الرجل، نظًرا الأنهن  الرمادي على املراأة 
ا يف قطاع اخلدمات اخلا�صة )مثل  االأعمال منخف�صة االأجر، خ�صو�صً
البيع بالتجزئة(. وتتمثل الق�صايا االأخرى املرتبطة بامل�صاواة بني 
اجلن�صني، يف: تقلي�س القطاع الذي ت�صيطر عليه العمالة الن�صائية 
والتحرك املحدود ل�صوق العمل ب�صبب التكاليف املرتفعة لل�صكن، 

يف البلدات ال�صغرية ويف املناطق التي تعاين ك�صاًدا اقت�صادًيا.
يف بلغاريا، لن تتفق املنظمات غري احلكومية واالحتادات العمالية، 
مع ما ينظر اإليه هناك كتحول يف ال�صيا�صات احلكومية، نحو قبول 
احلاجة اإىل تقليل النفقات االجتماعية يف اأوقات االأزمة. فقد كانت 
هذه النفقات بالفعل �صحيحة يف بداية الرتتيبات الوا�صعة اخلا�صة 

بالعملة، واأي تخفي�س اإ�صايف ميكن اأن ميزق ال�صالم االجتماعي يف 
البالد. كما تتزايد معدالت البطالة )ينبغي مالحظة اأن البطالة غري 
تاأثريها  و�صيكون  امل�صجلة(  وتتجاوز  بل  م�صاوية  تعد  امل�صجلة 
الرئي�صي على ال�صباب ممن يفتقدون اإىل �صجل عمل، وعلى العمال 

منخف�صي املهارة، والعمال امل�صنني وذوي االإعاقات والن�صاء. 
بتاأجيل  احلكومة،  مقرتح  العمالية  االحتادات  قبلت  �رصبيا،  ويف 
تطبيق العقد العام للتفاو�س اجلماعي، وتاأجيل بع�س االلتزامات 
ت�صديد  ذلك  يف  مبا  م�صتخدميهم.  نحو  االأعمال  الأ�صحاب  املالية 
من  اخلروج  يف  اخلا�س  القطاع  "مل�صاعدة  وذلك  العمال،  منافع 
انتهاًكا  العمال  حقوق  انتهاك  مت  وقد  االقت�صادية".  االأزمة 
�رصيًحا، بحجة احلفاظ على اال�صتقرار االقت�صادي. يف الوقت الذي 
اأ�صحاب االأعمال، بحرية االإقالع  تتمتع يف ال�رصكات الكربى، وكبار 
اأُعلن  وقد  منتفعات.  من  وغريها  والرواتب  ال�رصائب،  دفع  عن 
موؤخًرا اأن املحافظة على الرتتيبات اجلديدة اجلاهزة مع �صندوق 
�صتوؤدي  دوالر،  باليني   3.96 مببلغ  تقدر  والتي  الدويل،  النقد 
اإىل ا�صتقطاعات يف املعا�صات، والتعليم والرعاية ال�صحية. وهو 
�صلوفاكيا،  ويف  للمراأة.  االجتماعي  الو�صع  تدهور  من  �صيزيد  ما 
تتاأثر، فقد  لن  البالد  اأن  التي ترى  االأولية  التنبوؤات  وبالرغم من 
بلغت التقديرات الر�صمية لفقدان الوظائف اإىل 30.000 وظيفة 
بالطبع  يتزايد  الظروف،  هذه  ظل  ويف   .2009 ني�صان/اإبريل  يف 

التمييز �صد املراأة يف �صوق العمل. 
وت�صكل املراأة يف بلدان منطقة �رصق وو�صط اأوروبا، اأغلبية العمالة 
املوؤقتة واملو�صمية والتعاقدية، واأي�ًصا العمالة منخف�صة املهارة، 
الالئي من غري املحتمل اأن يتمتعن بتغطية البطالة غري الر�صمية، 
اأو منظومات احلماية االجتماعية. وكما يحذر تقرير التنمية والتحول 
ال�صادر يف متوز/يوليو 2009، من اأن االأزمة يبدو اأنها �صتوؤثر على 
الن�صاء يف جماالت العمل و�صبكات االأمان االجتماعي، والرعاية غري 
مدفوعة االأجر، والتعليم، والهجرة، وزيادة العنف �صد املراأة. على 
�صبيل املثال، يف كازاخ�صتان، جند اأن االإمكانية املحدودة للو�صول 
اإىل املوارد املالية الالزمة الأن�صطة العمل الر�صمية، تدفع بالن�صاء 
اإىل ممار�صة اأن�صطة الت�صغيل الذاتي، واالأن�صطة التجارية �صغرية 
احلجم يف القطاع غري الر�صمي. وقد تتعمق ه�صا�صة وا�صت�صعاف 
ما  غالًبا  الن�صائية،  العمالة  هجرة  فحجم  االأزمة.  بت�صاعف  املراأة 
على  املعتمدة  االأ�رص  على  ذلك  اأثر  عن  ف�صالً  تقديرها.  من  يقلل 
اأجورهن. ومن ناحية اأخرى، فقد جتد الن�صاء اأنف�صهن يف و�صع اأكرث 
اأوطانهن، حيث ترف�صهن جمتمعاتهن  اإىل  ه�صا�صة، عندما يعدن 

واأ�رصهن، ويتعاملون معهن كعاهرات)1(.

االآثار اجلندرية لالأزمة يف اأوروبا ال�رصقية
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