امل�ساواة بني اجلن�سني والأزمة املالية
العن�رص الرئي�سي ،يف تطوير تدابري و�سيا�سات م�ضادة
كان ينبغي �أن تكون امل�ساواة بني املر�أة والرجل
َ
للأزمة .حيث �إن الأزمة املالية تبد�أ يف قطاعات تهيمن عليها العامالت ،فيما تتزايد معدالت العنف �ضد
أي�ضا لو�ضع اال�ستجابات املالئمة لها .ولكن ،ف�ضالً
الن�ساء .والتحليل اجلندري مطلوب لفهم عمق ومدى الأزمة ،و� ً
فر�صا لتمكني الن�ساء وقيادتهن ،كما حدث بالفعل يف
أي�ضا
عن التحديات ،ف�إن الأزمة االقت�صادية تقدم � ً
ً
بلدان تولت املر�أة فيها منا�صب قيادية.
نان�سي باروين

التحالف الن�سائي الكندي للتحرك الدويل.

مرييانا دوكمانوفيك

جمعية التكنولوجيا واملجتمع� ،صـربيا
واملر�أة يف تنمية �أوروبا.

جونيفيفا تي�شيفا

م�ؤ�س�سة بحوث النوع االجتماعي/اجلندر
البلغارية ،وجمعية ال�شـراكة البلغارية
الأوروبية.

�إميلي �سيكازوي

ن�ساء من �أجل التغيري.

لي�س انعدام امل�ساواة بني اجلن�سني ظاهرة
جديدة؛ ولكن الأزمة االقت�صادية احلالية
فاقمت من انعدام امل�ساواة بني اجلن�سني
على م�ستوى العامل .ففيما يجري التفاو�ض
بني احلكومات وقطاعات ال�صناعة اخلا�صة،
على كفاالت الإنقاذ املالية ،وقرو�ض
ال�سندات؛ تتخذ احلكومات خطوات متزايدة
يف �سبيل خ�صخ�صة اخلدمات العامة من
�أجل "حماية" خزاناتها .ويتم يف الوقت
نف�سه ا�ستقطاع ال�ضـرائب املفرو�ضة على
ال�شـركات ،ملنفعة هذه ال�شـركات والأثرياء.
ويف كل هذا ،ت�صبح املر�أة مبا ال يدع جماال
لل�شك �أكرث حرما ًنا بفعل الك�ساد العاملي،
ومع مثل هذه اال�ستجابات املحلية للأزمة.
وتفيد الأمم املتحدة �أنه يف الوقت الذي
بد�أت فيه زيادة ن�سب فقدان الرجال
لوظائفهم ،مبعدالت �أ�سـرع من الن�ساء ،ف�إن
معدل فقدان عمل الرجال بد�أ يف االنخفا�ض،
فيما توا�صل معدل فقدان الن�ساء لوظائفهن
يف ارتفاع .وعلى امل�ستوى العاملي قد ي�صل
معدل البطالة بني الن�ساء اىل  7,4%مقارنة
بن�سبة  0,7%بني الرجال( .)1فبينما �ضـربت

الأزمة املالية الواليات املتحدة و�أوروبا �أوالً،
يف معظم القطاعات املالية والت�صنيعية
التي يهيمن عليها الرجال ،ف�إن �آثارها بد�أت
يف الظهور على القطاعات التي تهيمن
عليها الن�ساء� ،أي يف �صناعة اخلدمات وجتارة
التجزئة.
وتعد الن�ساء يف العامل النامي حمرومات
من امليزات ،على نحو خا�ص ،ب�سبب
الأزمة املالية .فقب�ضتهن ال�ضعيفة على
املمتلكات واملوارد ،ومتثيلهن املرتفع
يف العمل امل�ؤقت واله�ش ،ومكت�سباتهن
املنخف�ضة ،و�ضعف م�ستوى حمايتهن،
وم�س�ؤولية �أطفالهن� ..إلخ ،كل هذا يجعلهن
�أقل �صمو ًدا �أمام الأزمة املالية .والنتيجة �أن
أو�ضاعا اجتماعية واقت�صادية
الن�ساء يعانني �
ً
�أكرث ه�شا�شة من �أو�ضاع الرجال ،يف ما يتعلق
بقدرتهن على التعاي�ش مع الركود .فالن�ساء
قد ي�ضطررن اىل العمل ل�ساعات �أطول،
واال�ستمرار يف �أعمال �إ�ضافية خمتلفة ،يف
حني يتحملن م�س�ؤولية الرعاية الأ�سـرية
الرئي�سية.
وقد الحظت "جمموعة عمل الن�ساء املعنية
بتمويل التنمية "The Women’s
Working Group on Financing
� for Developmentأن الأزمة املالية
توفر فر�صة حيوية وحرجة لتغيري البنية
املالية ،بحيث ت�صبح بنية تلتزم باملبادئ
املالية واالقت�صادية القائمة على احلقوق
وامل�ساواة .وتدعو املجموعة اىل تب ّني بديل
�آخر عن قرار جمموعة الع�شـرين اخلا�ص
( )1راجع :منظمة العمل الدولية .تيارات العمالة العاملية
للن�ساء .جنيف :مكتب العمل الدويل.2009 ،
ILO. Global Employment Trends for
Women. Geneva: International
Labour Office, 2009.

ب�إعادة ملء �صندوق النقد الدويل .فمثل هذا
القرار من �ش�أنه �أن يدعم ا�ستمرار ال�سيا�سات
النيوليربالية الفا�شلة ،والأ�شكال املعتادة
من انعدام امل�ساواة؛ وهو ما يزيد بدوره
ا�ستدانة البلدان النامية .وهذا ال�سيناريو
يعني ا�ستمرار النهج البايل غري العادل للدول
الغنية التي تعمل نيابة عن دول كثرية ذات
ظروف متباينة .وتدعو جمموعة عمل الن�ساء
"املالية من �أجل التنمية" اىل حلول وعالجات
للأزمة املالية ،من خالل عملية وا�سعة وب ّناءة
و�شاملة بعي ًدا عن رحاب �صندوق النقد
الدويل ،بل داخل الأمم املتحدة حيث تقننَّ
حقوق املر�أة ولكل دولة من الدول الأع�ضاء
�صوت على املائدة(.)2
( )2يتم تن�سيق جمموعة عمل الن�ساء حول املالية
من �أجل التنمية من خالل بدائل التنمية مع ن�ساء
لعهد جديد Development Alternatives
)Women for a New Era (DAWN
وت�شمل ال�شبكات واملنظمات الآتية:
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 NetworkAfrica (TWN-Africa), Women’s
Environment and Development
Organization (WEDO), and Women
in Development Europe (WIDE).
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�إن مقاربات احلكومات لتناول الأزمة
االقت�صادية واملالية ،ال تقوم يف معظمها
على مبادئ حقوق الإن�سان �أو امل�ساواة.
فكثري من بلدان الن�صف ال�شمايل تفاو�ضت
على كفاالت �إنقاذ مالية �ضخمة ،م�ستخدم ًة
يف ذلك �أمواالً عامة النت�شال �صناعات
أي�ضا
رئي�سية من كبوتها .وثمة كثريون � ً
ي�ستثمرون يف م�شاريع بنية �أ�سا�سية،
ويركزون يف الأ�سا�س على جتارة يهيمن
عليها الرجال (البناء ،النقل� ،إلخ) بدالً من
اال�ستثمار يف بنية �أ�سا�سية لينة .حيث ميكن
تقليديا� ،أن يكن
للن�ساء ،كما هو معتاد
ً
املنتفعات الأ�سا�سيات (الرعاية ال�صحية،
رعاية الأطفال ،تدعيم الدخل� ،إلخ) .كما �أن
عموما
ت�أمني البطالة يف �أي مكان ،يغطي
ً
العمال املتفرغني الذين يعملون كل
ونادرا ما ي�ضع يف ح�سبانه القوة
الوقت،
ً
العاملة امل�ؤقتة ،التي ت�شهد عادة ح�ضور
املر�أة فيها ب�صورة �سائدة .وتزداد تقارير
نظرا الفتقادها الأمن
العنف �ضد املر�أة،
ً
االجتماعي واالقت�صادي ،ف�إنها تواجه مزي ًدا
من ال�صعوبة يف الإفالت من عدة �أو�ضاع
عنيفة.
يذكر التقرير ال�صادر حديثًا عن وزارة
اخلارجية االمريكية ،حول الإجتار بالب�شـر(،)3
�أن الأزمة االقت�صادية العاملية ت�ساهم يف
زيادة جتارة العمالة واجلن�س .حيث �إن
ارتفاع معدالت البطالة والفقر ،يجعل
النا�س �أكرث ا�ست�ضعافً ا وه�شا�شة �أمام
املتاجرين ،مع تزايد الطلب على ال�سلع
واخلدمات الرخي�صة .ويتنب�أ التقرير ب�أن
الأزمة االقت�صادية �سوف تدفع مبزيد من
�أ�صحاب الأعمال اىل العمل حتت الأر�ض،
بغر�ض جتنب دفع ال�ضـرائب ،وتفادي
قوانني حماية العمال .حيث �سي�ؤجرون عمالة
ال تنتمي اىل احتادات ،وهو ما �سيزيد من
ا�ستخدام عمالة الأطفال الرخي�صة واملجبرَ ة،
للعمل يف �شـركات متعددة القوميات تعاين
نق�صا يف الأموال.
ً
ووفقًا ملنظمة العفو الدولية ،ف�إن الأزمة
االقت�صادية تثري امل�شكالت املوجودة،
اخلا�صة بحقوق الإن�سان وبع�ض الق�ضايا
(3) US State Department. Trafficking in
Persons Report. Washington, DC,
2009. Available at:
><www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2009

�شديدة الأهمية التي مل تتلقَ االهتمام
واملوارد التي حتتاجها .ومنها الفقر
واحلقوق الإجنابية ،والعنف �ضد املر�أة.
فاحلكومات ت�ستثمر يف ما يعيد ال�سوق
اىل م�سارها ثانية ،ولكن ال�سوق ال تهتم
مب�شكالت حقوق الإن�سان! فيما م�ضى
ا�ستخدمت احلكومات الأمن كو�سيلة
لتقوي�ض حقوق الإن�سان ،والآن تنتج الأزمة
االقت�صادية ذريعة �أخرى للحكومات ،وها
هي مرة �أخرى تتجاهل حقوق الإن�سان.
�إن ردود الأفعال جتاه الأزمة االقت�صادية،
تت�ضمن ا�ستقطاعات يف متويل �آليات
امل�ساواة بني اجلن�سني ،وتطبيق
�سيعر�ض
الت�شـريعات اخلا�صة بها .وهو ما
ّ
املكت�سبات التي حتققت يف هذا ال�سياق اىل
اخلطر .ومن ثم �سيدعم ،ال حمالة ،النمطية
املوجودة جتاه النوع االجتماعي/اجلندر.
وجند الدليل ذا ال�صلة على ذلك ،يف انخفا�ض
الدعم املايل للمنظمات الداعمة للمر�أة .وهي
أ�سا�سيا يف احلركة
املنظماتالتي متثل جز ًءا �
ً
العاملية للمر�أة.
لقد مت حتديد بع�ض التيارات الإقليمية
العاملة على الأثر اجلندري للأزمة
االقت�صادية ،يف م�ؤمتر لالحتاد الأوروبي
حول "امل�ساواة بني الرجل واملر�أة يف زمن
التغري" (16-15حزيران/يونيه .)2009
وت�شبه امل�شكالت التي مت حتديدها
التيارات العاملية :يف �أوروبا ،جند املر�أة
ح�ضورا زائ ًدا ب�شكل ملحوظ يف وظائف
متثل
ً
غري �آمنة ،وم�ؤقتة وق�صرية املدة .وهو
ما يرجع يف جزء كبري منه اىل التوزيع غري
املتنا�سب مل�س�ؤوليات الأ�سـرة والرعاية،
والتي تتحمل الن�ساء فيها الن�صيب الأكرب،
�إن مل يكن م�س�ؤوليتها كاملة .وعلى الرغم
من معايري االحتاد الأوروبي ،يف ما يتعلق
بامل�ساواة بني اجلن�سني يف العمل .ف�إن
م�شكلة عدم امل�ساواة يف الأجور بني الن�ساء
والرجال ،واحلاجة اىل حتقيق التوازن بني
العمل واحلياة الأ�سـرية ،تظل هي العوامل
احل ِ
َاكمة يف امل�س�ألة .وبالرغم من �أن الأزمة
قد �أثرت يف كل من املر�أة والرجل على حد
�سواء يف �أوروبا ،فقد كان الت�أثري خمتلفًا
على الطرفني.
ومن بني الأمور التي خل�ص �إليها امل�ؤمتر،
احلاجة اىل مزيد من التدابري لت�شجيع املر�أة
على امل�شاركة يف �سوق العمل� .إذ يجب �أن

عن�صـرا
تكون امل�ساواة بني املر�أة والرجل
ً
رئي�سيا يف و�ضع تدابري و�سيا�سات م�ضادة
ً
أي�ضا ت�شجيع م�شاركة املر�أة
للأزمة .ويجب � ً
يف توليّ منا�صب قيادية يف القطاع اخلا�ص.
ويجب على قطاعات الأعمال �أن تتبنى
�سيا�سات رفيقة بالأ�سـرة .ومن ال�ضـروري
والالزم �أن يتم اال�ستثمار يف تعليم وتدريب
املر�أة .ف�ضالً عن ذلك ،فقد �ألقي ال�ضوء
على �أهمية قوانني و�آليات امل�ساواة بني
اجلن�سني ،يف وقت التغري.

تقوية حقوق املر�أة �أثناء الأزمة

ؤخرا املدير العام
ثمة مبادرة مهمة �أعلنها م� ً
ملنظمة العمل الدولية "خوان �سومافيا"
 ،Juan Somaviaوهي و�ضع اتفاقية
لوظائف عاملية طارئة ،من �أجل الرتويج
ال�ستجابة على م�ستوى ال�سيا�سات لأزمة
الوظائف العاملية وزيادة البطالة ،والفقراء
العاملني ،والعمالة امل�ست�ضعفة �أو
اله�شة( .)4وهذه اال�ستجابة ت�ستهدف تفادي
الركود االجتماعي العاملي ،وتخفيف �آثاره
على النا�س .و�سوف ت�ساعد هذه االتفاقية
كال ًّ من التدابري التن�شيطية اال�ستثنائية،
اىل جانب ال�سيا�سات احلكومية الأخرى التي
تواجه على نحو �أف�ضل حاجات النا�س اىل
احلماية والعمل .وذلك بغر�ض الإ�سـراع يف
الإنعا�ش االقت�صادي ،والعمايل م ًعا.
ؤخرا،
وقد �أطلقت منظمة العفو الدولية م� ً
حملة املطالبة بالكرامة Demand
 Dignityللكفاح من �أجل احلقوق التي
تهددها الأزمة االقت�صادية .ومن �أجل من
�سقطوا �ضحية التجاهل يف اال�ستجابات
لهذه الأزمة .وتتمثل الق�ضية الرئي�سية
لهذه احلملة يف متكني النا�س الذين
يعي�شون يف فقر .وتركز احلملة على تقوية
�أ�صواتهم اىل جانب ال�شفافية احلكومة
وم�ساءلتها .بحيث ميكنهم �إلزام احلكومات
بامل�س�ؤولية عن تنفيذ التزاماتها بالن�سبة
للم�ساواة بني اجلن�سني وحقوق املر�أة .ومن
ثم امل�شاركة يف القرارات التي ت�ؤثر يف م�سار
( )4ت�شري تقديرات منظمة العمل الدولية للفقراء
العاملني يف �أرجاء العامل �إىل �أن  200مليون من
العمال يعانون خماطر االن�ضمام �إىل �صفوف
يوميا بني عامي
من يعي�شون ب�أقل من دوالرين
ً
 2007و .2009راجع:
ILO. Global Employment Trends
Update, May 2009.
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حياتهم .وقد كان هناك ت�أكيد خا�ص على
حقوق املر�أة ،وم�شاركتها يف �صنع القرارات
املتعلقة بتلك احلقوق.
خ�صت
واىل جانب هذه املبادرات ،فقد
َّ
حتديات وفر�ض الأزمة العاملية ،بالن�سبة
اىل متكني املر�أة وقيادتها ،باهتمام خا�ص.
فنحن ن�شهد �أمثلة �إيجابية لظهور الن�ساء،
كقائدات رفيعات امل�ستوى ،نتيجة للأزمة
االقت�صادية واملالية العاملية .واملثال
الأكرث برو ًزا يف هذا ال�سياق ،حالة رئي�سة
وزراء �أي�سلندا ،ورئي�سة لتوانيا اجلديدة.
وقد مت انتخاب االثنتني يف الغالب ب�سبب
الإحباط الذي �أ�صاب الناخبني مع ف�شل
ال�سيا�سات االقت�صادية التي �أ�سهمت يف
�إبراز �أثر الأزمة يف كال البلدين.
ووفقًا ملجموعة عمل "املر�أة لتمويل التنمية
"ف�إن اال�ستجابة القائمة على احلقوق لهذه
إ�صالحا
الأزمة ،تتطلب من بني �أ�شياء �أخرى� ،
ً
فوريا للبنية املالية العاملية ،للإدارة
ًّ
الفعالة لعيوب ال�سيولة ،وا�ضطرابات
ميزان املدفوعات ،و�ضمان عدم حتميل
اال�ستجابات ال�سيا�سية ِحمل الرفاه الأ�سـري،
وتوفري اخلدمات اىل اقت�صاد الرعاية.
وتنا�صـر جمموعة عمل املر�أة �إيجاد تدابري
وعمليات وطنية و�إقليمية ودولية ،حترتم
م�ساحة ال�سيا�سات الوطنية ،وتت�سق مع
دوليا،
املعايري وااللتزامات املتفق عليها
ً
يف ما يتعلق بحقوق املر�أة وامل�ساواة بني
اجلن�سني .حيث ينبغي على ال�سيا�سات
واالتفاقات التجارية �أن متكّ ن البلدان من
ُدما بعي ًدا عن ا�ضطراب التوازنات
ال�سري ق ً
يف نظام منظمة التجارة العاملية ،WTO
وجولة الدوحة الفا�شلة .ف�ضال ُ عن ذلك ،ف�إنه
ينبغي لهذه التدابري �أن تكون م�صحوبة
ب�إلغاء الديون غري ال�شـرعية امللقاة على
عاتق البلدان النامية ،وخلق �آلية ملحو
الديون مب�شاركة احلكومات الدائنة،
وجماعات حقوق املر�أة ،وغريها من منظمات
املجتمع املدين.
ويف م�ؤمتر الأمم املتحدة رفيع امل�ستوى،
حول "الأزمة املالية واالقت�صادية العاملية،
و�أثرها على التنمية "( 26-24حزيران/
يونيه  )2009ذكّ رت جمموعة عمل "املر�أة
لتمويل التنمية" الدولَ الأع�ضا َء يف الأمم
املتحدة ،ب�أن املر�أة ال ميكنها االنتظار ،و�أن
الوقت قد حان للتحرك اىل الإ�صالح الأ�سا�سي

واجلذري للبنية املالية العاملية( .)5وبالرغم
من الدعوة اىل التحرك التي �أطلقتها
منظمات املجتمع املدين ،ومت االتفاق
عليها بالإجماع ،ف�إن الوثيقة اخلتامية
التي �صدرت عن هذا امل�ؤمتر ،مل تكن على
م�ستوى التوقعات .فبغر�ض ت�أمني الإجماع
اله�ش ،مل ُت ِ
ٍ
التزام
بد الدول الأع�ضاء �سوى
ٍ
هزيل ب�إ�صالح البنية املالية ،يف الوقت الذي
تقريبا الدور املركزي للأمم
تال�شى فيه
ً
املتحدة يف احلكم االقت�صادي (ما ي�سمى
مبجموعة الـG“ 192ـ.)”192
لقد رحب منا�صـرو حقوق املر�أة بلغة الوثيقة
التي �أقرت ب�أن املر�أة تواجه "خماطر عظيمة
تتعلق بالدخل ومزيد من الأعباء اخلا�صة
بالرعاية الأ�سـرية" (الفقرة الثالثة)،
واعرتفت ب�أن املر�أة والأطفال تعر�ضوا
ب�شكل خا�ص اىل �إفقار بفعل الأزمة (الفقرة
ال�سابعة) .كما ذهبت الوثيقة اىل �أبعد من
ذلك ،يف اعرتافها ب�أن ا�ستجابات الأزمة
حتتاج اىل منظور متعلق بالنوع االجتماعي/
اجلندر (الفقرة العا�شـرة) ،وينبغي للتدابري
اخلا�صة بالهجرة �أن ت�ضع يف االعتبار
امل�ساواة بني اجلن�سني ،من بني �أمور �أخرى
(الفقرة احلادية والع�شـرون) ،كما يجب
االعتبار يف التوازن النوعي/اجلندري ،يف ما
يتعلق بالتعيينات يف منا�صب امل�ؤ�س�سات
املالية الدولية (( )IFIsالفقرة التا�سعة
والأربعون).
وقد كانت خيبة الأمل الكبرية يف االفتقاد
اىل �أي التزام قوي باملتابعة .ومتثل الإ�شارة
املتوا�صلة على مدار الن�ص لـ "نظام الأمم
تقلي�صا لدور الأمم
املتحدة للتنمية"،
ً
املتحدة اىل جمرد م�ساحة حمدودة من
امل�ساعدات الإن�سانية ،والتعاون يف جمال
التنمية .وقد كانت النتيجة التي خل�صت
�إليها جمموعات املجتمع املدين� ،أن
الوثيقة اخلتامية قد مثلت حماولة وا�ضحة
ال�ستبعاد جمموعة الـ 192من نظام احلكم
االقت�صادي.
ولكن بالتطلع اىل الأمام ،فقد ركزت
جمموعة عمل املر�أة ب�أنها �ستوا�صل املطالبة
(5) Women’s Working Group on
Financing for Development (WWGFfD). “Time to Act: Women Cannot
Wait. A call for rights based responses
to the global financial and economic
crisis”, June 2009.

بعدالة اقت�صادية ،وعدالة بني اجلن�سني يف
�ساحة الأمم املتحدة .بالرغم من مقاومة هذا
امل�ستمرة من قبل امل�ؤ�س�سات املالية الدويل
وجمموعة الع�شـرين ،لو�ضع النا�س ،بدالً من
الأرباح ،يف مركز التنمية .وبالرغم من الف�شل
املثبت لتوجهات ال�سيا�سات النيوليربالية،
ونظام احلكم املايل غري امل�س�ؤول لكل من
�صندوق النقد الدويل والبنك الدويل� ،إال
�أنهما مازاال ير ّوجان ل�سيا�ستهما اخلاطئة
ويفر�ضان ال�شـروط على البلدان النامية.
فيما يدل على �أنهما يعمالن ال كهيئات
متخ�ص�صة تابعة للأمم املتحدة ،بل كما
لو كانت الأمم املتحدة هيئتهم اخلا�صة.
ويف نظام الأمم املتحدة الذي يفرت�ض �أن
تكون الدول الأع�ضاء فيه متكافئة ،جند �أن
ؤخرا اىل ع�شـرين دولة
بع�ضهم و�صولوا م� ً
يعدون �أكرث تكاف�ؤًا من الـ 172الباقني.
ويعلن بيان جمموعة عمل املر�أة معار�ضته
ال�شديدة لهذه املمار�سة .وتطالب املجموعة
ب�أن يكون جلميع الدول الأع�ضاء �أ�صوات
متكافئة ،وحقوق متكافئة والتزامات
متكافئة على مائدة �صنع القرار.
وتدعو منظمات املجتمع املدين ،مبا فيها
حقوقي
منظمات و�شبكات املر�أة اىل نهج
ّ
للتنمية .وتبني املراجعة لتطبيق هذا النهج
من قبل الأمم املتحدة� ،أنه ميكن �أن يكون
فعاالً يف مكافحة الفقر ،وتنمية الدميقراطية
وحقوق الإن�سان ،وتدعيم الفئات اله�شة �أو
خ�صو�صا الن�ساء ،يف امل�شاركة
امل�ست�ضعفة،
ً
()6
يف �صنع القرار  .وتطبيق هذا املفهوم،
ي�ساهم يف حتقيق الدول الأع�ضاء اللتزاماتها
املنبثقة عن اتفاقية الق�ضاء على جميع
�أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ()CEDAW
(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.
ولكن ،ثمة حاجة اىل حت�سني هذا النهج
بغر�ض التعاطي الفعال مع حاجات
املر�أة ،وحت�سني العالقات املتكافئة
بني اجلن�سني .وثم عدد من العيوب التي
تنبثق عن التعميم الزائد ،و�آليات التطبيق
ال�ضعيفة ،والتطبيق غري الكايف ملفهوم
حقوق الإن�سان .فالنهج احلقوقي للتنمية
يقوم على مبادئ امل�شاركة وامل�س�ؤولية،
وعدم التمييز ،والتكاف�ؤ ،واالهتمام اخلا�ص
بالفئات امل�ست�ضعفة ،والتمكني ،واالرتباط
مبعايري حقوق الإن�سان ،والإعمال التدريجي،
وعدم الرتاجع ،وحكم القانون .ولكن هذا
النهج ،برغم كل ما�سبق من مبادئ ،ال
ي�ستهدف تفكيك العالقات االجتماعية
واالقت�صادية وال�سيا�سية التي تقوم على
التمييز والتوزيع غري املتكافئ للرثوة
والقوة واملوارد .كما �أن الإطار احلقوقي
كافيا يف حد ذاته لتغيري الأيديولوجية
لي�س
ً
النيوليربالية التي تق ّو�ض ،وعلى نحو دال،
فر�ض �إعمال حقوق الإن�سان وحقوق املر�أة.
َ
حيث �إن �أغلبية معايري حقوق الإن�سان لي�ست
مل ِزمة ،وال يوجد حتى يومنا هذا �آلية وا�ضحة
لإلزام الدول بتنفيذ هذه املعايري.
ويبني التحليل اجلندري �أن نه ًجا كهذا،
يتطلب تطوير �أدوات حتليلية جيدة لفهم
�أ�شكال انعدام امل�ساواة ،املت�أ�صلة يف
اقت�صاد ال�سلوك النيوليربايل ،ويف العالقات
بني اجلن�سني .وقد قامت عاملات اقت�صاد
ن�سويات بتحليل �أ�شكال انعدام امل�ساواة بني
اجلن�سني ،يف �صنع ال�سيا�سات يف االقت�صادات
الكربى .وقمن بتطوير �أدوات مثل م�ؤ�شـرات
خا�صة بالنوع االجتماعي ،وحتديد املوازنة
باال�ستجابة للنوع االجتماعي ،والإح�صاءات
ذات احل�سا�سية اجلندرية ال�ستخدامها اىل
جانب النهج احلقوقي من �أجل تقوية عوامل
متكني املر�أة يف عملية التنمية ،واملطالبة
مب�س�ؤولية م�شرتكة من قبل امل�ؤ�س�سات
املالية الدولية.

�آثار النوع االجتماعي/اجلندر على الأزمة يف �أفريقيا
جنوب ال�صحراء
يف الوقت الذي تلقت فيه ال�رشكات يف البلدان ال�صناعية كفاالت الإنقاذ املالية� ،أدت
الأزمة يف اجلنوب �إىل تكثيف اخل�صخ�صة ،وتراخي العائدات العامة من امل�ستثمرين
الأجانب .ففي كثري من بلدان �إفريقيا جنوب ال�صحراء ،ا�ستفادت ال�رشكات من امليزات
التي وفرها الو�ضع ،مبزيد من جتميد زيادات الأجر وت�رسيح العمالة ،بل وغلق م�صانع/
عمليات �أحيا ًنا ،حتت م�سمى تقليل النفقات الزائدة .ففي زامبيا ،على �سبيل املثال،
وبهدف مواجهة �آثار الأزمة املالية العاملية� ،أزالت احلكومة يف البداية ال�رضائب الإ�ضافية
على التنجيم .وذلك يف عر�ض منها ملنع امل�ستثمرين يف قطاع التنجيم من وقف �أعمالهم.
وقد �ضيقت كل هذه الإجراءات من جتميع العوائد .وبالتايل ،وا�صلت احلكومات يف
اجلنوب ا�ستقطاع املخ�ص�صات للخدمات االجتماعية ،مثل التعليم وال�صحة.
ويف الوقت الذي زاد فيه خف�ض الإنفاق على قطاع ال�صحة ،من عبء الرعاية امللقَى
خ�صو�صا ملن يعانون الإ�صابة مبر�ض نق�ص املناعة املكت�سبة/
على كاهل املر�أة،
ً
الأيدز ،ظلت املر�أة �أول من يخ�رس وظائفه و�أعماله؛ ليجدن �أنف�سهن منخرطات وعلى
نحو متزايد يف جتارة �صغرية غري ر�سمية ،يف اخل�رضوات والطماطم ،ك�آلية للتغلب على
أي�ضا بتزايد �أعداد الفاقدين وظائفهم و�أعمالهم ،تزايدت معدالت العنف
وط�أة الأزمةً � .
املوجه للمر�أة.
ّ
والأمر الأكرث مدعاة للقلق ،هو غياب �أ�صوات املر�أة يف املقرتحات املتعلقة بحلول
الأزمة .حيث مازالت القرارات املنحازة للرجال هي التي ُت ّتخذ حلل الأزمة ،بغر�ض خدمة
م�صالح الرجال �أوالً .ولذلك فهناكحاجة �إىل زيادة م�شاركة املر�أة يف عملية �صنع القرار،
بغر�ض ت�ضمني ق�ضاياهن يف التدابري التي تتخذ على امل�ستوى الوطني ملواجهة الأزمة
االقت�صادية واملالية العاملية.
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الآثار اجلندرية للأزمة يف �أوروبا ال�رشقية
أي�ضا
متيز التيارات العاملية لأثر الأزمة العاملية على املر�أة � ً
بلدان يف �أوروبا ال�رشفية ،وذلك وفق ما ورد يف تقارير وطنية،
ت�ضمنها هذا الإ�صدار من تقرير املراقبة االجتماعية .ففي
ّ
جمهورية الت�شيك ،على �سبيل املثال ،جاءت �إ�صالحات املالية
العامة ،من قبيل تخفي�ض ال�رضائب على الأغنياء ،ورفع ال�رضيبة
على القيمة امل�ضافة للمواد الأ�سا�سية ،لت�ضع الن�صيب الأكرب من
العبء على كاهل �أكرث الفئات حرمانا ،ومن بينها الن�ساء .وقد
حدث ال�شيء نف�سه مع �إدخال ر�سوم اخلدمات وحماوالت تخفي�ض
�رضائب الت�أمني االجتماعي ،ال�سيما لدافعي ال�رضائب الأغنياء.
وحتى قبل الأزمة ،ظلت ق�ضايا الت�سديد غري املتكافئ ،والتمييز
القائم على النوع االجتماعي وال�سن من �أهم الق�ضايا املطروحة.
وتعود امل�شكالت الإ�ضافية اخلا�صة بامل�ساواة بني اجلن�سني يف
جمهورية الت�شيك �إىل �سيا�سات احلكومة املحافظة ،ونق�ص الدعم
أي�ضا التمييز
مل�ؤ�س�سات رعاية الطفل .وقد تفاقم نتيجة للأزمة � ً
خ�صو�صا الآ�سيويات.
�ضد املهاجرات،
ً
أثرا بالأزمة،
�
ت
أكرث
ل
ا
ال�رشقية
أوروبا
�
بلدان
إحدى
ويف املجر� ،
ً
وافقت احلكومة اجلديدة على عدد من الإجراءات ،ت�شمل
ا�ستقطاعات املعا�ش ،وعالوات القطاع العام ،ودعم الأمومة،
والدعم اخلا�ص بالرهن العقاري ،والطاقة ،والنقل العام ك�رشط
حلزمة الإنقاذ املقدمة من �صندوق النقد الدويل ملواجهة �آثار
الأزمة االقت�صادية .و�سوف ت�ؤثر كل هذه الإجراءات على الن�ساء،
أي�ضا
وتزيد من العبء اخلا�ص بتوفريهن الرعاية .حيث �سيتم � ً
التخطيط لإجراءات �إ�ضافية ،ت�شمل تخفي�ضات يف دعم رعاية
أي�ضا م�ساعدة الأزواج ال�شبان ذوي الأطفال.
الطفل ومنافعها ،و� ً
يف بولندا ،يت�سبب انخفا�ض دخل الأ�رسة الناجت عن الأزمة
خ�صو�صا
االقت�صادية ،يف خطر �إفقار جميع الفئات االجتماعية.
ً
و�سط الطبقات الدنيا واملتو�سطة .ومن املحتمل ج ًدا �أن يكون هذا
نظرا لأنهن امل�س�ؤوالت التقليديات
بدوره �أكرث ت� ً
أثريا على املر�أةً ،
عن ح�سن عي�ش الأ�رسة .ووفقًا لبع�ض التحليالت ،ف�إنه من املحتمل
أي�ضا �أن تعظم الأزمة من املنطقة الرمادية/االقت�صاد الالر�سمي،
� ً
خ�صو�صا �صغار
يف االقت�صاد البولندي .حيث ي�سعى كثريون،
ً
املقاولني �إىل تقليل تكاليف العمالة �إىل حدها الأدنى ،والتهرب
من ال�رضائب ،وغريها من التكاليف املرتبطة بالعمالة غري
الر�سمية .وبالتايل ،يبدو من املحتمل ج ًدا �أن ي�ؤثر منو االقت�صاد
نظرا لأنهن �أكرث انخراطً ا يف
الرمادي على املر�أة �أكرث من الرجلً ،
خ�صو�صا يف قطاع اخلدمات اخلا�صة (مثل
الأعمال منخف�ضة الأجر،
ً
البيع بالتجزئة) .وتتمثل الق�ضايا الأخرى املرتبطة بامل�ساواة بني
اجلن�سني ،يف :تقلي�ص القطاع الذي ت�سيطر عليه العمالة الن�سائية
والتحرك املحدود ل�سوق العمل ب�سبب التكاليف املرتفعة لل�سكن،
اقت�صاديا.
يف البلدات ال�صغرية ويف املناطق التي تعاين ك�سا ًدا
ً
يف بلغاريا ،لن تتفق املنظمات غري احلكومية واالحتادات العمالية،
مع ما ينظر �إليه هناك كتحول يف ال�سيا�سات احلكومية ،نحو قبول
احلاجة �إىل تقليل النفقات االجتماعية يف �أوقات الأزمة .فقد كانت
هذه النفقات بالفعل �شحيحة يف بداية الرتتيبات الوا�سعة اخلا�صة

بالعملة ،و�أي تخفي�ض �إ�ضايف ميكن �أن ميزق ال�سالم االجتماعي يف
البالد .كما تتزايد معدالت البطالة (ينبغي مالحظة �أن البطالة غري
امل�سجلة تعد م�ساوية بل وتتجاوز امل�سجلة) و�سيكون ت�أثريها
الرئي�سي على ال�شباب ممن يفتقدون �إىل �سجل عمل ،وعلى العمال
منخف�ضي املهارة ،والعمال امل�سنني وذوي الإعاقات والن�ساء.
ويف �رصبيا ،قبلت االحتادات العمالية مقرتح احلكومة ،بت�أجيل
تطبيق العقد العام للتفاو�ض اجلماعي ،وت�أجيل بع�ض االلتزامات
املالية لأ�صحاب الأعمال نحو م�ستخدميهم .مبا يف ذلك ت�سديد
منافع العمال ،وذلك "مل�ساعدة القطاع اخلا�ص يف اخلروج من
الأزمة االقت�صادية" .وقد مت انتهاك حقوق العمال انتهاكً ا
�رصي ًحا ،بحجة احلفاظ على اال�ستقرار االقت�صادي .يف الوقت الذي
تتمتع يف ال�رشكات الكربى ،وكبار �أ�صحاب الأعمال ،بحرية الإقالع
عن دفع ال�رضائب ،والرواتب وغريها من منتفعات .وقد �أُعلن
ؤخرا �أن املحافظة على الرتتيبات اجلديدة اجلاهزة مع �صندوق
م� ً
النقد الدويل ،والتي تقدر مببلغ  3.96باليني دوالر� ،ست�ؤدي
�إىل ا�ستقطاعات يف املعا�شات ،والتعليم والرعاية ال�صحية .وهو
ما �سيزيد من تدهور الو�ضع االجتماعي للمر�أة .ويف �سلوفاكيا،
وبالرغم من التنب�ؤات الأولية التي ترى �أن البالد لن تت�أثر ،فقد
بلغت التقديرات الر�سمية لفقدان الوظائف �إىل  30.000وظيفة
يف ني�سان�/إبريل  .2009ويف ظل هذه الظروف ،يتزايد بالطبع
التمييز �ضد املر�أة يف �سوق العمل.
وت�شكل املر�أة يف بلدان منطقة �رشق وو�سط �أوروبا� ،أغلبية العمالة
أي�ضا العمالة منخف�ضة املهارة،
امل�ؤقتة واملو�سمية والتعاقدية ،و� ً
الالئي من غري املحتمل �أن يتمتعن بتغطية البطالة غري الر�سمية،
�أو منظومات احلماية االجتماعية .وكما يحذر تقرير التنمية والتحول
ال�صادر يف متوز/يوليو  ،2009من �أن الأزمة يبدو �أنها �ست�ؤثر على
الن�ساء يف جماالت العمل و�شبكات الأمان االجتماعي ،والرعاية غري
مدفوعة الأجر ،والتعليم ،والهجرة ،وزيادة العنف �ضد املر�أة .على
�سبيل املثال ،يف كازاخ�ستان ،جند �أن الإمكانية املحدودة للو�صول
�إىل املوارد املالية الالزمة لأن�شطة العمل الر�سمية ،تدفع بالن�ساء
�إىل ممار�سة �أن�شطة الت�شغيل الذاتي ،والأن�شطة التجارية �صغرية
احلجم يف القطاع غري الر�سمي .وقد تتعمق ه�شا�شة وا�ست�ضعاف
غالبا ما
املر�أة بت�ضاعف الأزمة .فحجم هجرة العمالة الن�سائية،
ً
يقلل من تقديرها .ف�ضالً عن �أثر ذلك على الأ�رس املعتمدة على
�أجورهن .ومن ناحية �أخرى ،فقد جتد الن�ساء �أنف�سهن يف و�ضع �أكرث
ه�شا�شة ،عندما يعدن �إىل �أوطانهن ،حيث ترف�ضهن جمتمعاتهن
و�أ�رسهن ،ويتعاملون معهن كعاهرات(.)1
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