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  دور املرأة يف التنمية - حدث رفيع املستوى
املرأة يف التنمية إىل حتقيق ثالثة أغـراض       دور  يهدف احلدث الرفيع املستوى املتعلق ب       -١
يف العالقة بني سياسات    جديدة  متبصِّرة  بعث رؤى   االرتقاء بالقضية اجلنسانية سياسياً؛ و    : هي

االقتصاد الكلي والتنمية ونوع اجلنس؛ وإطالق عدد من املبادرات املؤسسية الرامية إىل تعزيز             
  .اهلدفني املذكورين أعاله

ودار احلدث حول اجتماع مائدة مستديرة تفاعلي رفيع املستوى ُعقـد يف أربـع                -٢
يت تؤثر   إلقاء الضوء على تعدد قنوات االنتقال ال        على ١ساعدت اجللسة   . جلسات موضوعية 

عربها العالقات اجلنسانية على نتائج سياسات االقتصاد الكلي وتتـأثر هبـذه الـسياسات؛              
 يف العالقة بني نوع اجلنس والتجارة والفقر، مبا يف ذلك يف ضوء نتـائج               ٢ونظرت اجللسة   

 رؤى متبصِّرة يف جماالت اإلنتاج الزراعي ومحاية البيئـة          ٣اجللسة  بعثت  حبوث األونكتاد؛ و  
 اخليارات السياساتية املتاحة لترمجـة  ٤من الغذائي ومتكني املرأة الريفية؛ وناقشت اجللسة  واأل

مكاسب املرأة يف جمال التعليم إىل تكافؤ فرصها مع الرجل يف العمالة الكاملة والعمل الالئق،               
  .وال سيما يف القطاعات املوجَّهة حنو التصدير

محد بن عبد العزيز بن علـي الكـواري،         وأدىل مبالحظات افتتاحية كل من السيد         -٣
والـسيدة امليـساء    وزير الثقافة والفنون والتراث القطري ورئيس األونكتاد الثالث عـشر،           

 .والسيد سوباتشاي بانيتشباكدي، األمني العـام لألونكتـاد       محد بن خليفة آل ثاين،       بنت
داخلةً باسم األفرقـة     مداخلةً باسم األونكناد، وقدم السيد عالمي م       وقدمت السيدة زاريايل  

من أفرقـة  اثنان وعشرون خبرياً  وُعقدت حلقات نقاش شارك فيها .احلدثفة باملكلَالقَطرية  
وأعقبت حلقـات   . النقاش، ميثلون احلكومات الوطنية واألوساط األكادميية والقطاع اخلاص       

  . النقاش جلسات لألسئلة واألجوبة
  :يسية اليت نوقشت والتوصيات اليت قُدمتالقضايا السياساتية الرئوير أدناه بيان   -٤

  اجلوانب اجلنسانية: سياسات االقتصاد الكلي والتجارة  -أوالً  
فـدون  . أكد احلدث بقوة على أن التنمية اهلادفة هي اليت يكون للمرأة دور فيهـا               -٥

واعترف احلدث مبا شهده العـامل مـن        . ‘طائراً جبناح واحد  ‘مشاركة املرأة، تصبح التنمية     
فقد شهد العقد املاضـي     . صامٍ، بدرجة ما، بني النمو االقتصادي واالندماج االجتماعي       انف

زيادة يف تفاوت الدخول ويف حاالت الظلم واالستبعاد االجتماعيني، حىت يف البلدان الـيت              
 أمنـاط   اسـتمرار وعمَّ شعور بأن    . سجلت مستويات منو اقتصادي مرتفعة وأداًء جتارياً قوياً       

. عاد ميثل مصدراً لعدم االستقرار االجتماعي وعامالً معوِّقاً للنمو االقتـصادي          الظلم واالستب 
  .د احلدث على أن تراجع االقتصاد ال يربر عدم إحراز تقدم يف هذه القضيةدَّوش
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بأن حتقيق النمو   مت التسليم   أوالً،  : بعض التطورات اهلامة  ، يف هذا السياق،     ُسجلتو  -٦
فقد ُوجِّه انتباه خاص    .  بصورة تلقائية  واة وتنمية شاملة للجميع   االقتصادي لن ُيترجم إىل مسا    

إىل الدور الذي تضطلع به اُألطُر التمكينية واألدوات السياساتية يف هتيئة فـرص املـشاركة               
إذ . مـن ليـسوتو وروانـدا    جتارب ناجحة    واستمع احلضور إىل قصص   . االقتصادية للمرأة 

فمن الالفت للنظر أن هذا     . جوة القائمة بني اجلنسني   أحرزت ليسوتو تقدماً هائالً يف سد الف      
املؤشـر العـاملي للفجـوة بـني اجلنـسني         بلداً يف    ١٣٥البلد قد احتل املرتبة التاسعة بني       

.  للمنتدى االقتصادي العاملي، متقدماً بشْوط كبري على الكثري من البلدان املتقدمة   ٢٠١١ لعام
وكان هنـاك وعـي     ى املساواة بني اجلنسني؛      عل ١٩٩٤ارتكز تعمري رواندا منذ عام      قد  و

وُيعزى الفضل يف هذه    . رورة مشاركة الرجل واملرأة يف اجملتمع على قدم املساواة        جوهري بض 
التطورات إىل حد كبري إىل سياسات البلد واستراتيجياته الداخلية املناصرة للمرأة، وتـستند             

فالعامل احلاسم يف حتقيق    .  بني اجلنسني  هذه التطورات إىل عزمية سياسية قوية لتعزيز املساواة       
  .هذا االلتزام السياسي إىل أفعالالقدرة على ترمجة قد كان النجاح 

وسأل أحد املشاركني يف النقاش، مشككاً يف صوت احلكمة التقليدية، عما إذا كان               -٧
نسني على حفز النمو االقتصادي واملساواة بني اجل(باإلمكان دائماً حتقيق نتيجة ال خاسر فيها      

تكون  ففي سياق حترير األسواق، قد       :وجود بعض التنازالت  على  ومت التشديد   ). حد سواء 
فعلى سبيل املثال، أدى تدين أجور النساء التميزية إىل         . متناقضة املساواة بني اجلنسني أهدف   

املباشرة يف كـثري مـن      األجنبية  ب االستثمارات   لاإلبقاء على اخنفاض أسعار الصادرات وج     
 ذلك يف تايلند وغواتيماال وماليزيا وهندوراس،       تأكّدوقد  . القتصادات املوجَّهة حنو التصدير   ا

والتحدي املقبل يتمثل يف رفع أجور النساء ومعايري العمل دون التـأثري            . ومؤخراً، يف الصني  
  .سلباً على القدرة التنافسية التصديرية

 دون  ف بأن السعّي إىل حترير األسواق     ومهما كانت املنافع القصرية األمد، فقد اعُتر        -٨
تقوم علـى العمالـة     والصادرات  تقوده  استرتيجية منو   توخي نظرة نقدية، وال سيما اعتماد       

النسائية الرخيصة، ليس وسيلةً مستدامة لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية على املـدى            
اسـتراتيجية إمنائيـة     مع   ة واألجور املساواة بني اجلنسني يف العمال    تتوافق  إذ يلزم أن    . الطويل

ويستلزم ذلك إطاراً مبتكراً لالقتصاد الكلي يتيح       . فيها املساواة مع النمو االقتصادي    تتماشى  
وينبغي، . إدراج التكاليف واالستحقاقات االجتماعية إدراجاً كامالً يف التحليالت االقتصادية        

فع مـستويات   ير، ذلك أنه    ه استثماراً  بوصف نفاق االجتماعي من نواحٍ كثرية، التعامل مع اإل     
ودعا احلدث إىل تغيري العقليات؛ فبدالً من أن تكون املساواة بـني            . فّز االقتصاد حياملعيشة و 

 بوصفها آليـةً    اجلنسني وحماربة الفقر هدفني متعارضني، ينبغي أن ُتفهم املساواة بني اجلنسني          
  .للحد من الفقر
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 لـدى تقيـيم      معدل جة إىل إجراء حتليل قُطري    وألقى املشاركون الضوء على احلا      -٩
وينبغي االعتراف اعترافاً كامالً بالعوامل االجتماعية . التداعيات اجلنسانية للسياسات التجارية  

  .الثقافية احملدَّدة السياق وإدراجها يف التحليالت االقتصادية
ارة ضرورية لتحقيـق    إذ ُتعّد التج  . مهم بني التجارة والسياسة التجارية    متييز  وأُقيم    -١٠
أما السياسة التجارية، وحتديداً السياسات اليت هتدف إىل تعزيـز تكامـل األسـواق              . النمو

ثروات يف االقتصاد، وهو ما قـد       وحتريرها، فغالباً ما تكون هلا آثار مهمة يف إعادة توزيع ال          
يـل نـوع   الفوارق القائمة بني فئات السكان أو حيد منها، على أساس عوامل من قب        يضّخم  

وأُلقي الضوء على بعض جوانب     . اجلنس واألصل العرقي والطبقة االجتماعية واملوقع اجلغرايف      
فقد تـؤدي الـسياسة التجاريـة، وال سـيما          . العالقة بني نوع اجلنس والسياسة التجارية     

يف السياسات التجارية املوجَّهة حنو التصدير الرامية إىل حتقيق التكامل العاملي، دوراً فـاعالً              
وتشمل بعض اجملاالت الرئيسية املـثرية    .  عوامل ُمحدِّدة  بيد أن هلذا  . هتيئة فرص العمل للمرأة   

للقلق تدين األجور يف قطاعات الصناعات التجميعية املوجَّهة حنو التصدير، وحمدودية آثـار             
اد املهارات، وحمدودية اآلثار غري املباشرة لألنشطة داخل قطاع االقتـص         طوير  األنشطة على ت  

يف توليد إيرادات حكومية ودعم توفري اخلدمات يف القطاع العام، واألمناط اجلديدة لـسرعة              
  .التأثر بالصدمات اخلارجية

وأتاح احلدث الفرصة لتقدمي أدوات وموارد جديدة لتعميم املنظـور اجلنـساين يف               -١١
 واالقتـصادية   للدراسات االجتماعيـة  امتياز  واقُترح إنشاء مركز    . سياسات االقتصاد الكلي  

وسيفسح املركز اجملال لوضع إطار للمناقشات اجلاريـة        . للمرأة يف قطر خلدمة اجملتمع الدويل     
للبعض من أحلّ   حول القضايا اجلنسانية، وترمجة النظريات إىل أفعال، والسعي إىل االستجابة           

على فائدة تبادل   احلدث   كما شدد . بدور املرأة يف اجملتمع ويف االقتصاد     القضايا ذات الصلة    
واقُترح، يف هذا الصدد، إنشاء مستودع ألفـضل        . اخلربات، وإنشاء شبكات لتقاسم املعرفة    

الدروس املستفادة بوصفه أداة لتقاسم اخلربات املتعلقة باملشاريع الناجحـة الـيت            /املمارسات
  .نساءتديرها 

فؤ فرص العمالة   األدوات التمكينية الالزمة لتحقيق تكا    /التعليم واُألطُر   -ثانياً  
  الكاملة والعمل الالئق

لقد لوحظ أنه نظراً لعدم كفاية اخلدمات االجتماعية، ترتع املرأة إىل االنسحاب من               -١٢
وغالباً ما حتمل . سوق العمل واالختيار ما بني العمل أو احلياة األسرية، بدالً من اجلمع بينهما

مل املرن يف السوق غري الرمسية، والعمل الذي        هذه احلواجز املرأة على أن ُتؤِثر األخذ حبل الع        
وعلى الرغم من أنه كثرياً ما ال تتقاضى املرأة أجراً كافياً أو ال تتقاضى              . ال يستلزم مؤهالت  

أجراً على اإلطالق على ما تؤديه من وظائف، إال أن إسهامها الرئيسي يف عـامل االقتـصاد               
. األدوار الراسخة يف اجملتمع   " تقمُّص" مسألة   وأشار بعض املتحدثني أيضاً إىل    . ه أحد ُينكر ال
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إىل مواجهة صعوبات، لدى إجراء أي حتليالت، يف فصل القيود املفروضة ذاتيـاً             هذا يشري   و
  . عن القيود املفروضة جمتمعياً

واقُترح التغلب على العقبات اليت حتول دون إفادة املرأة من مكاسب التعليم بتحقيق               -١٣
ف يف توفري فرص العمل وهتيئة حياة مهنية كاملة هلا مبساعدة احلكومات            قدر أكرب من اإلنصا   

واقُترح اإلنفاق االجتمـاعي كأحـد احللـول        . داعمةالسياسات  الواعتماد ما يكفي من     
. املطروحة لتحرير املرأة من العمل بدون أجر وإحداث أثر ُمضاِعف لصاحل اجملتمـع بأسـره             

ألمهية يف هذا السياق إنشاء ما يكفي من شـبكات          وتشمل بعض العوامل األخرى احلامسة ا     
خدمات رعاية الطفل، وحتسني املرافق للمرأة يف مكان العمل، واعتماد سياسـات ضـريبية              

عالوةً على ذلك، فقد أُلقي الضوء على العوامل التالية باعتبارها تشكّل إطاراً        . مراعية لألسرة 
اعتراف القانون باملساواة بـني اجلنـسني       ) أ (:متكينياً لزيادة مشاركة املرأة يف مكان العمل      

االهتمام بالـصحة اإلجنابيـة وتنظـيم       ) ج(تطوير التعليم وتنمية املهارات؛     ) ب(وإنفاذها؛  
ألمـة  وستترتب على تدابري متكني املرأة آثار غري مباشرة مهمة من شأهنا أن متكّن ا             . األسرة

  .ترعى النصف اآلخر/مهي تعلّككل يف هناية املطاف، إذ إن املرأة نصف اجملتمع و
وأُشري إىل أنه ينبغي أال تكون السياسات احلكومية الداعمـة موّجهـة إىل املـرأة                 -١٤

وعّبر العديد من املتحدثني عن آرائهم يف دور الرجـل، ويف           . فحسب، بل إىل األسرة أيضا    
 األسـرة   ضرورة تشجيعه على االضطالع بدور أكثر فعاليةً وتشاركاً يف األسرة ويف حيـاة            

  .املعيشية
ثلة لقوانني رئيسية ُسنَّت    وسيقت أم . وأُلقي الضوء على دور القانون يف هذا الصدد         -١٥

 إذ أُقرت تشريعات رئيسية خبصوص األهلية القانونية للمرأة         .رواندا وليسوتو الديش و يف بنغ 
 بـشأن   كما اعُتمدت سياسات وتدابري رئيسية    . وحقها يف احلصول على املوارد االقتصادية     

نظام (، وهبدف حتقيق املساواة يف املشاركة السياسية        )إجازة األمومة (املسائل املتصلة بالعمل    
وتطـوير  جمانية التعليم   ) أ (:وتشمل جماالت العمل احلامسة األمهية يف هذا السياق       ). احلصص

والصحة، مع التركيز على مسأليت الوفيـات النفاسـية وتنظـيم األسـرة؛        ) ب(املهارات؛  
ودار جزء من النقاش حول تدابري العمل اإلجيايب، وال سيما ختصيص           . والعنف اجلنساين  )ج(

إقامـة  وألقى بعض املشاركني يف النقاش الضوء على دور نظام احلصص يف            . حصص للمرأة 
مؤقتاً حنو سد الفجوة    /رغم تسليمهم بأنه ينبغي أن ميثل هذا النظام حالً انتقالياً         نواة أساسية،   

  .، ال آليةً دائمة لتحقيق ذلكني اجلنسنيالقائمة ب
ولوحظ أن ما ُيتخذ من تدابري قانونية وإدارية من أجل تعزيز املساواة بني اجلنـسني                 -١٦

بيد أنه  . يطال املمارسات العرفية املترسِّخة اليت غالباً ما حتول دون إحراز تقدم يف حتقيق ذلك             
وتطورها مرهـون   . ا هي ُبىن اجتماعية تتطور    لوحظ أيضاً أن القواعد واألعراف التقليدية إمن      

إىل حد كبري مبدى مساس اإلجراءات التشريعية والسياسات التقدمية باملعـايري االجتماعيـة             
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واقُترح التركيز حتديـداً    . يف الظهور وعّم شعور بأن بعض ديناميات التحّول آخذة        . الثقافية
  .عيد البلدان العربية واخلليجية على صعلى املرأة العربية، بغية وضع سياسة جنسانية مشتركة

كما أُثريت مسألة أمهية املرأة داخل األسرة املعيشية، ودورها احملدد املرتبط باإلجناب              -١٧
وأُعرب، يف هذا الصدد، عن خماوف بشأن خماطر نفور املرأة          . والعمل املرتيل ورعاية األطفال   

ي القلق هذه، فقد اتفق اجلميع على أنـه         ورغم دواع . من احلياة األسرية ومن الدور اإلجنايب     
سبيل إلنكار أمهية إسهام املرأة يف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية، وأنه ينبغي             ال

  .تشجيع زيادة مشاركتها على مجيع األصعدة

  الزراعة والبيئة واألمن الغذائي وامللكية الفكرية ونوع اجلنس اعتبارات   -الثاًث  
 مسألة املرأة الريفية مسألة حمددة تدخل يف إطار مسألة أوسع نطاقاً هـي              لوحظ أن   -١٨

إال أنه قد عّم شعور بأن املرأة تواجه قيوداً حمددة، وأن االسـتثمار يف              . الفقر ونقص التغذية  
  .عوائد هائلةسيدّر املرأة الريفية 

ة يف جمـال    مساواة بني اجلنسني املتأصـل    ألقى املشاركون الضوء على مظاهر الال     و  -١٩
 يف املائة من نشاط الزراعة، وال متتلك        ٨٠إذ تضطلع النساء يف أفريقيا مبا يربو على         . الزراعة
كما تواجه املرأة قيوداً جنسانية يف إمكانية احلـصول         .  يف املائة من األراضي    ٢ نسبة   سوى

الت من قبيل   كُّناً يف جما  واملرأة أقل مت  . على املدخالت اإلنتاجية واخلدمات من جانب العرض      
وقد ازدادت ظاهرة تأنيث الفقر،     . والقيادة اجملتمعية، والتحكم يف املوارد    حتّمل عبء الوقت،    

العاملـة  ة   يف املائة من القـو     ٤٣كما ازدادت ظاهرة تأنيث الزراعة، حيث متثل املرأة نسبة          
  .غذاء يف املائة من ال٥٠نسبة توفر و

تواجهها املرأة الريفية؛ إذ تتعلق بإمكانيـة       وشدد احلدث على تعقيد التحديات اليت         -٢٠
احلصول على اخلدمات األساسية، مبا فيها املياه والكهرباء؛ والتعليم والتـدريب؛ واألمـن؛             

  .والتكنولوجيا؛ واحلق يف امتالك األراضي؛ وبإمكانية إنشاء شبكات األمان االجتماعي
ذ إجراءات على الـصعيدين     وستشمل االستجابات السياساتية، يف هذا الصدد، اختا        -٢١

  . الوطين والدويل
ضـمان إدراج  : فعلى الصعيد الوطين، ستشمل اإلجراءات اليت ينبغي اختاذها ما يلي     -٢٢

، ومراعـاة   املنظور اجلنساين إدراجاً كامالً يف االستراتيجيات الوطنية والسياسات القطاعيـة         
إمكانية حصول املرأة الريفية علـى      تعزيز  وجهات نظر املرأة الريفية يف تصميمها وتنفيذها؛        و
املهارات؛ وتعزيز إمكانية احلصول على املدخالت دمات الصحية؛ وتوفري التدريب وتطوير اخل

مبتكرة بـضمانات خمففـة؛ ودعـم       اإلنتاجية واخلدمات اإلرشادية؛ ووضع خطط ائتمانية       
  . كما ذُكرت قضية إصالح األراضي.التعاونيات النسائيةاجملموعات و
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ألقل البلدان منواً   د احلدث على أنه ينبغي السماح       ا على الصعيد الدويل، فقد شدَّ     أم  -٢٣
وتوجد تفاوتات ضخمة بني الوسائل املتاحة للمـزارعني يف         . ماية مزارعيها ودعمهم مالياً   حب

ملـزارعني  للمزارعـات وا  البلدان النامية ذات الدخول املرتفعة واملتوسطة وبني تلك املتاحة          
ويستتبع هذه التفاوتـات تفـاوت مـستويات        . البلدان منواً   البلدان النامية وأقل   الفقراء يف 

ومن املسائل احلامسة األمهية أيضاً يف      . اإلنتاجية إىل حد كبري واستحالة املنافسة الدولية العادلة       
أو حظرها مىت أثّـر     ) االستيالء على األراضي  (هذا السياق تقييد احليازة اجلماعية لألراضي       

، فقد أُلقـي    )املفاوضات املتعلقة بتغري املناخ   (وعلى مستوى آخر    . لباً على املزارعني  ذلك س 
  .الضوء أيضاً على قضية متثيل املرأة يف عملية صنع القرار على الصعيد الدويل

        


