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اإلقتصاد الكّلي
والعدالة بين الجنسين

إشراك صندوق النقد الدولي
 والبنك الدولي 

 كل أشكال المساواة بين الجنسين تتأثر بسياسة اإلقتصاد الكلّي. ومع هذا،
 تبقى صياغة سياسة اإلقتصاد الكلّي إلى حد كبير ضمن نطاق اإلقتصاديين،

 بعيدة عن التدقيق والمشاركة من ِقبل المجتمع المدني. إن صندوق النقد
 الدولي، والبنك الدولي، هما صائغين أساسيين لسياسة اإلقتصاد الكلّي على

 كل من المستوى العالمي، واإلقليمي والوطني.  لذلك فإن المدافعين عن
 العدالة بين الجنسين، يمكنهم اإلستفادة في مجالهم من خالل فهم أعمق عن
 كيفية قيام هاتين المؤّسستين القويتين بصياغة االقتصاد الكلّي: كيف تساهم
 هذه السياسة في إعادة إنتاج عدم المساواة، كيف يمكن الطعن بها، وكيف

 يمكن توجيهها لتعزيز العدالة بين الجنسين في إنشاء إقتصاد يعمل لمصلحة
  الجميع. لذا إنضموا للنقاشات الجارية بهذا الخصوص وتعّرفوا على كيفية

المشاركة فيها بدءاً من اليوم.



  العّمال في المفاوضة الجماعية للحصول على
 ظروف عمل عادلة.

 هكذا، تؤّثر سياسة اإلقتصاد الكّلي
  على كل جوانب الحياة اإلقتصادية

للنساء والرجال.

 ولذلك، تؤثر سياسة اإلقتصاد الكّلي 
  أيضاً على كل أشكال المساواة بين

الجنسين.
 أوالً وقبل كل شيء، إن المركز الذي يحتلّه

 الرجال في الحياة اإلقتصادية يعزز مجموعة
 كبيرة من اإلختالالت في هيكلية المساواة بين

 الجنسين. فالعنف ضد النساء والفتيات،على
 سبيل المثال، يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالعالقة

 الغير متكافئة بين الرجل والمرأة في المنزل
 وفي العمل. إن إقصاء النساء من صياغة

 القرارات العامة والتأثير فيها، مرتبط
 بأوضاعهن اإلقتصادية، حيث قد ال يكون
 لديهن وقت فراغ  وموارد للمساهمة، أو

 حتى ألنهن قد يفتقرن إلى المكانة اإلجتماعية
 إلسماع صوتهن وفرض إحترامهن في

 المحافل العامة. وعلى نحو مماثل عندما
 يتقاضين اجور متدّنية، يبقى إعتمادهن مالياً

 على أزواجهن وعائالتهن. هذا النقص في
 الوصول إلى اإلستقالل اإلقتصادي يعزز

 الصور النمطية واألعراف اإلجتماعية
 القمعية. وكذلك مستوى الخدمات العامة التي
 يتم تقديمها تؤثر على الرجال والنساء بشكل

 مختلف، ليس فقط ألن النساء والفتيات بحاجة
لخدمات معّينة بشكل خاص مثل تلك التي

 توّفر الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية،
 لكن أيضاً ألن النساء والفتيات يقمن وبشكل
 غير متكافىء بوظيفة الرعاية الغير مدفوعة

 األجر، وإذا تم إلغاء الخدمات العامة فإن أعباء
  الرعاية تنتقل بشكل غير متكافىء إلى عهدة

النساء والفتيات.

 يجدر اإلشارة إلى أن كل نشاط
 يتعّلق بالمساواة يمكنه أن يستفيد
 من الفهم العميق لسياسة وعمل
 اإلقتصاد الكّلي: بمعنى كيف تعيد

 هذه السياسة إنتاج عدم المساواة،
 كيف يمكن الطعن بها، وكيف يمكن

  توجيهها لتعزيز العدالة بين
الجنسين.

 صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، اللذان
 يعرفان أيضاً بمؤّسسات بريتون وودز ، هما

 من المؤّسسات الرئيسية التي تقوم بصياغة
 سياسة اإلقتصاد الكلّي حول العالم. بالتالي

 للحصول  على إقتصاد كلّي ذات سياسة عادلة
  للجنسين، يجب معرفة الطريقة التي تعمل بها

هاتين المؤّسستين وما تقومان به.
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  اإلقتصاد الكّلي يؤّثر على كل أشكال
المساواة بين الجنسين

ما هي سياسة اإلقتصاد الكّلي؟
 سياسة اإلقتصاد الكلّي هي القوانين والقرارات اإلقتصادية  التي تهيمن

 على إقتصاد برّمته على المستوى الوطني والعالمي. ويشمل ذلك
 كيفية قيام الحكومات بصرف وجني األموال، وتسّمى السياسة المالية،
 باإلضافة إلى كيفية تحّكم الحكومات بالمعروض النقدي في اإلقتصاد،
 بما في ذلك إدارتها للتضّخم، وتسّمى السياسة النقدّية. سياسة اإلقتصاد

 الكلّي  في أغلب األحيان ترّكز على المؤشرات اإلقتصادية الكلّية،
مثل مستويات نسبة البطالة، والناتج القومي، والدين العام، دون النظر
في كيفية تأثير وتأثرهذه المؤشرات على مسألة المساواة بين الجنسين.

 يجيب عليها واضعي سياسة االقتصاد الكلّي
 هي، مثالً، هل يجب أن تكون قيمة الضريبة

 على األموال التي يكسبها المواطن جراء
 امتالك أرض أو إستثمار في أسهم، متساوية
 مع قيمة ضريبة الدخل للوظيفة العادية؟ هل

 يجب فرض ضريبة القيمة المضافة على
 السجائر والكحول، أو الخبز والمنتجات

 الصحية؟ وكذلك واضعي سياسة االقتصاد
 الكلّي يهتمون أيضاً بقدرة الشركات على النمو
 وتحقيق األرباح، وغالباً ما يسعون للتأثير على

 مدى درجة حماية حقوق العّمال، وعلى قدرة

 تؤّثر سياسة االقتصاد الكلّي على الوضع
 االقتصادي لكل أفراد المجتمع رجاالً ونساًء،

 دون حاجة منها بالضرورة ألخذ هذا األمر
 بعين اإلعتبار. على سبيل المثال، فإنه

 من خالل سياسة اإلقتصاد الكلّي يتم اتخاذ
 القرارات بشأن كمية المبلغ المرصود من

 ِقبل الحكومة لإلنفاق على الرعاية الصحية
 والتعليم، أوغيرها من الخدمات العامة مثل

 رعاية األطفال أو مد األنابيب لنقل المياه
 النظيفة. وكذلك من خاللها يتم تحديد قيمة

 الضرائب ومن يجب عليه دفعها. األسئلة التي



برامج اإلقراض لصندوق النقد الدولي لعام 2016

 المراقبة: يراقب صندوق النقد الدولي
 وينشر تقريراً كل عام عن وضع

 اإلقتصاد الكلّي لكل دولة من دولها األعضاء
 البالغ عددها 189 دولة، باإلضافة إلى التقارير
 اإلقليمية والعالمية، هذه التقارير تدعى تقارير
 المادة الرابعة، وتحتوي على توصيات سياسة

 اإلقتصاد الكلّي، وتوقعات النمو واالستقرار
  اإلقتصادي. التقارير لها تأثير كبير

  على تشكيل قرارات السياسة.

المساعدة التقنية: يقدم الصندوق أيضاً
 المساعدة التقنية لمساعدة وتدريب الدول 
 على تطوير سياساتها اإلقتصادية الكلّية، وبناء

 قدرات قطاعها العام، لجمع البيانات الالزمة
  لصياغة وتنفيذ السياسات. ينفق الصندوق ثلث

ميزانيته على المساعدة التقنية.

أعمال أخرى: تقوم إدارة البحوث في
 صندوق النقد الدولي بإنتاج أبحاث
 متعلّقة بسياسة اإلقتصاد الكلّي، وتغطي
 مجموعة واسعة من المواضيع. ويقوم

 صندوق النقد الدولي، باإلشتراك مع البنك
 الدولي، بإعداد إطار إستمرارية القدرة
 على تحمل الدين، والذي يستخدم لتقييم

 قدرة الدول على تلقي المزيد من القروض
 بشكل مسؤول، ويستخدم من قبل العديد من

 المقرضين والمستثمرين اآلخرين المحتملين،
 وذلك لتحديد القوة المالية واإلقتصادية لدولة

 ما. وفي اآلونة األخيرة بدأ صندوق النقد
  الدولي أيضاً بمعالجة بعض جوانب التهرب

  من دفع الضرائب .وقضايا التهّرب
الضريبي.
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 كيف تقوم مؤسسات بريتون وودز بتشكيل
السياسة العالمية لإلقتصاد الكّلي؟

ما هو صندوق النقد الدولي؟
 صندوق النقد الدولي هو منظمة يتألف

 أعضائها من بلدان العالم. ويتشاركون في
 موارد الصندوق، لذا لديهم كمية من األموال

 المتاحة إلقراض بلد عضو عندما يحتاج
 للمساعدة المالية. و للصندوق هدف أساسي
 هو “تعزيز التعاون في مجال النقد الدولي”.

  ويقتصر عمل الصندوق على المسائل التي إما
أن تكون:

● “بالغة األهمية”: وهي
 القضايا  التي تؤثرعلى المؤشرات 

 اإلقتصادية الرئيسية، مثل العمل أو الناتج
 المحلي اإلجمالي، على كل من المستوى

الوطني أو اإلقليمي أو الدولي؛ أو

● القضايا التي قد يتم التأثير عليها باستخدام
  أدوات اإلقتصاد الكلّي، مثل تعديل التجارة

أو السياسة المالية.

 ما العمل الذي يقوم به
الصندوق؟

  يمكن تقسيم عمل صندوق النقد الدولي إلى
 ثالثة أنشطة رئيسية:

  اإلقراض: يقدم البنك الدولي قروض
 للحكومات عندما تكون مثقلة بالديون ولم
 تعد قادرة على تسديد ديونها المستحقة. ويعتبر
 الصندوق المالذ األخير لإلقتراض، وهذا يعني

 أن الحكومة قد تكون استنفدت جميع خيارات
 اإلقتراض األخرى قبل اللجوء إلى الصندوق.

 وقبل أن يوافق الصندوق على تقديم أي قرض،
 يقرر فرض عدد من سياسات االقتصاد الكلّي

 على الحكومة التي يجب بدورها أن  تقبل بهذه
 الشروط لكي تحصل على القرض. وتدعى

 هذه السياسات بالشروط، وتساوم على كفاءة
 البلدان في إتخاذ قراراتها اإلقتصادية الخاصة.

 اإلقراض يعطي صندوق النقد الدولي أعلى
 نسبة من التأثيرعلى السياسات اإلقتصادية

 الكلّية الوطنية، حيث ال يتم الموافقة على إعطاء
  القرض إال عندما يتم

إستيفاء الشروط.

 في العام 2015 قّدم صندوق النقد
 الدولي قروض بقيمة تبلغ حوالي 115

 مليار دوالر إلى 26 دولة، في حين
  أنه ال تزال هناك 58 دولة

مديونة للصندوق.
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جيم يونغ كيم، رئيس البنك الدولي.كريستين الغارد، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي.

الحاكمية 
 أعلى هيئات صنع القرار في صندوق النقد

 الدولي والبنك الدولي هما هيئتي مجلس
 المحافظين، وكل مجلس منهما مؤلف من

 وزراء المالية أو وزراء التنمية ورؤساء البنوك
 المركزية. ويشرفان على المدراء التنفيذيين

 الذين يتخذون القرارات اليومية في المؤّسسات،
 كالموافقة مثالً على برامج القروض. يجدر

 اإلشارة إلى أن الدول الغنية تهيمن على
 سلطة التصويت داخل مجالس صندوق النقد
 الدولي والبنك الدولي، بحيث ان التصويت

 من صالحيات الدول األوسع واألكبر واألكثر

 إنفتاحاً من الناحية اإلقتصادية، أو التي تسهم
 أكثر من غيرها في صناديق المؤّسسات.

 ونتيجة لذلك، فإن البلدان التي تتلقى قروضاً
 من هذه المؤّسسات، لديها تمثيل أقل بنيوياً
 في هياكل الحكم لمؤّسسات بريتون وودز.

 هذا التمثيل الناقص يصبح أكثر سوءاً جراء
 اإلتفاق التاريخي بين الواليات المتحدة والدول

 األوروبية الذي ينص على إختيار مواطن
 أوروبي لرئاسة صندوق النقد الدولي، ومواطن

 أمريكي لرئاسة البنك الدولي. وهذا “اإلتفاق
 الشرف” ال يزال قائماً حتى اليوم، ويعكس

  الطريقة غير الديمقراطية التي تخضع لها هذه
المؤسسات القوية.
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البنك الدولي
 ما هو؟

 البنك الدولي يتكّون من خمس منظمات دولية
 عامة تقّدم قروض مالية وِمنح للبلدان النامية،

 إلنشاء مشاريع تنموية محددة. هناك هدفين
 للبنك الدولي هما: القضاء على الفقر المدقع،
 وتعزيز الرخاء المشترك. في العام 2016،

  تعهد البنك الدولي بتوفير أكثر من 61 مليار
دوالر على شكل قروض.

 وفي حين أنه ليس من وظيفة البنك الدولي 
 تقديم نصائح بشأن السياسات اإلقتصادية الكلّية
 كما يفعل صندوق النقد الدولي، لكن لديه تأثير

  في صنع قرارات اإلقتصاد الكلّي، وال سيما
في تشكيل مناخ إستثماري في الدول النامية.

تقرير ممارسة أنشطة األعمال
 تقرير ممارسة أنشطة األعمال، هو من

 المنشورات الرئيسية للبنك، ويقوم بتصنيف
 الدول وفقا لمدى مالءمة بيئتها التجارية.

 وهو ذات تأثير كبير يستعمله المستثمرون في

 أحياٍن كثيرة للحكم على البيئة التجارية لدولة
 ما. ويحصل أيضاً على تغطية كبيرة من ِقبل
 وسائل اإلعالم. وقد تعّرض تقرير ممارسة

 أنشطة األعمال إلنتقادات من ِقبل مجموعات
 المجتمع المدني، ونقابات العمال وكذلك من

 ِقبل لجنة مستقلّة شّكلها رئيس البنك، إلستعماله
 منهجية خاطئة في تحديد ما يجعل البيئة مؤاتية

  لألعمال التجارية، وكذلك إلحتوائه على
 تحّيزات كامنة.

بنك العلوم
 البنك كذلك مصدر للعلوم ذات التأثيرات
 الكبيرة للغاية، حيث يقّدم المشورة بشأن
 السياسات، والبحث والتحليل، والمساعدة

 التقنية للبلدان النامية، في مجاالت عدة، بدءاً
 من مجاالت محددة مثل كيفية إصالح أنظمة
 التقاعد، أو خصخصة شبكات المياه، وصوالً
 إلى إحصاءات حيوية للتنمية العالمية. جاعالً
 من نفسه الجهة المسؤولة عن سياسات التنمية
 والممارسة، وفي ذات الوقت الجهة الرئيسية
 المقرضة. وقد تعّرض البنك الدولي في كثير
  من األحيان إلنتقادات بإنتهاجه نمط معين من

التنمية لصالح بعض الدول األعضاء فيه.



 التطّور في موقف صندوق النقد
 الدولي

 يعتقد صندوق النقد الدولي أنه لم يشارك
 تأريخيا، في قضية المساواة بين الجنسين،إن

 كانت هذه المشاركة كمسألة يسعى جاهداً
 لتحقيقها؛ مسألة تؤثر على عمله؛ أو كمسألة

 يالحظ أنه يؤثر عليها. وبعبارة أخرى،
  مسألة المساواة بين الجنسين لم تكن تندرج
 كقضية “بالغة األهمية”  بالنسبة لصندوق

 النقد الدولي. وعلى كل حال فيما يخص دعم
 تحقيق األهداف اإلنمائية المستدامة، وعلى

 وجه الخصوص الهدف الخامس وهو تحقيق
 المساواة بين الجنسين، فإن صندوق النقد

 الدولي فقد بدأ بدراسات أّولّية لمسألة المساواة
 بين الجنسين كقضية مستجدة. على سبيل

 المثال، فقد إعترف صندوق النقد الدولي في
 بعض البلدان بأن غلق فجوة المشاركة بين
 الجنسين في القوى العاملة قد يكون له آثار
 إيجابية على اإلقتصاد الكلّي. يجدر اإلشارة

 إلى أن هذا العمل ال يزال في مراحله األولى.
 وفي حين أن صندوق النقد الدولي قد قام

  بخطوة كبيرة في التعرف على األهمية البالغة
 لبعض عناصر المساواة بين الجنسين، ال زال

 لديه طريق طويل ليسلكه ليضمن أن عمله
 يسهم حقا في تحقيق الهدف الخامس للتنمية
 المستدامة، وال يستمر في تقويض المساواة

 بين الجنسين. وفيما يلي ثالثة إنتقادات رئيسية
  آلخر أعمال صندوق النقد .الدولي في مجال

الجنسين.

 كذلك فإن الطريقة التي تتبعها مؤّسسات
 بريتون وودز في تشكيل سياسات اإلقتصاد
 الكلّي، تجعل من النساء كأدوات للعمل من

  أجل النمو االقتصادي، مع إهتمام بسيط
 لمسائل تخص ظروف العمل والمساواة في
 االجور، عوضاً عن جعل اإلقتصاد يعمل

 لصالح النساء. وعلى وجه الخصوص دون
 اإلعتراف بشكل واضح ، بتخفيض وإعادة
 توزيع أعمال الرعاية الغير مدفوعة األجر

 للنساء كما يقوم عليه النظام اإلقتصادي
 الحالي، سوف يجعل السياسات اإلقتصادية

 لمؤّسسات بريتون وودز منحازة بطبيعتهاعلى
 الدوام، وتعزز اإلختالالت الهيكلية لعدم
  المساواة التي تعاقب بشكل خاص النساء

والفتيات األكثر فقراً.
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ماذا يقولون؟
 حتى في العام 2016، فإن سياسات اإلقتصاد

 الكلّي لِكال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي،
 أوصت الدول أو فرضت عليهم وبشكل كبير،
 بعد تخفيض اإلعانات، خصخصة المؤّسسات
 المملوكة للقطاع العام، وترشيد شبكات األمان
 االجتماعي، وتخفيض أعداد واجور موظفي

 القطاع العام، وتقييد حقوق العّمال، والحد
 من معاشات التقاعد، وإلغاء الخدمات العامة،

  وبالخصوص الرعاية الصحية، وزيادة ضريبة
القيمة المضافة.

إنتقادات تأريخية
 لقد واجهت هذه السياسات إنتقادات على مدى

 عقود، من ِقبل مجموعة متنوعة وواسعة
 من فئات المجتمع المدني، والنقابات،

 واألكاديميين، والمدافعين عن حقوق اإلنسان.
 ومعظم هذه اإلنتقادات ركزت تاريخياً وبشكل

 خاص على حقيقة أن البلد يضطر أو يتم
 الضغط عليه لتنفيذ سياسات تؤثر بعمق على
 المجتمع والحياة اإلقتصادية لشعبه، مع العلم

 أن هذه السياسات صاغتها مؤّسسة دولية
 غير ديمقراطية. وعلى سبيل المثال، وجهت

 النقابات العمالية إنتقادات في كثير من األحيان
 لصندوق النقد الدولي، لتقويضه الحق في

 المفاوضة الجماعية وتخفيضه الحد األدنى
 لالجور كجزء من إصالح سوق العمل،

 في إطار برامج القروض. وقد وجهت ذات
 الجهات إنتقادات للبنك الدولي لتشجيعه على

 هضم حقوق العمال في تقاريره حول ممارسة
 أنشطة األعمال. وكذلك وجهت الجماعات التي

 تناضل من أجل العدالة الضريبية، إنتقادات
 لفترة طويلة لمؤّسسات بريتون وودز، ألنها
 ترّوج لزيادة ضريبة القيمة المضافة، التي
 يمكن أن تشّكل خطوة إرتدادية وإستهداف
 للفقراء. وعالوة على ذلك، فإن المدافعين
 عن حقوق اإلنسان وقفوا بشكل متواصل
 ضد العديد من تدابير التقشف التي يرّوج

 لها صندوق النقد الدولي، مثل قطع الخدمات
 العامة الحيوية، وخصخصة المؤّسسات العامة،

 وزيادة رسوم اإلستخدام في أحيان كثيرة.
 إن مثل هذه التدابير قد تؤثر وعلى نطاق

 واسع في التمتع بحقوق اإلنسان اإلجتماعية
  واإلقتصادية، وبالخصوص على الفئات األكثر

ضعفاً في المجتمع.

  مؤّسسات بريتون وودز
والمساواة بين الجنسين

 السياسات التي تحّددها  مؤّسسات بريتون
 وودز في غالب األحيان، وبالخصوص

 تدابير التقشف، تؤثر بشكل غير متكافىء
 على النساء والفتيات. حيث عندما يتم إلغاء

 المساعدات العامة للرعاية الصحية أو تخفيض
 عدد المستفيدين منها بسبب وضع رسوم على

 المستخدمين للقطاع، تكون النساء والفتيات
 مثالً أقل قدرة على اإلستفادة من خدمات

 الرعاية الصحية الجنسية واإلنجابية الحيوية.
 ويتحملن أعباء إضافية في الرعاية التي تم

 إلقائها على أكتافهن جراء هذا الوضع.وغالباً
 ما يتم أيضا في إطار تدابير التقشف، إلغاء

 الخدمات العامة المتخّصصة بالعنف األسري،
  فضالً عن الوظائف التي تفضل النساء العمل

فيها في القطاع العام.
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 الموقف المعتمداإلقراض
 للمجلس

 حال بقي بمعزل عن التحوالت في الشروط
 الالزمة لتمكين المرأة من االنخراط في سوق
 العمل الرسمي على قدم المساواة مع الرجل،
 مثل السالمة والصحة، والتعليم، والتحرر من
 أعباء الرعاية غير مدفوعة األجر، وإستطاعة
 الحصول على عمل الئق. هذا النهج يتجاهل
 أيضا العناصر األخرى ذات ’األهمية البالغة‘

 للمساواة بين الجنسين، مثل العنف ضد
 النساء والفتيات، والحقوق الصحية الجنسية

 واإلنجابية. دون اإلهتمام بنظرة هيكلية
 مترابطة ومتعددة الجوانب، لعدم المساواة

 اإلجتماعي اإلقتصادي، عند إقرار اإلقتصاد
 الكلّي التام  لسلسلة المساواة  بين الجنسين،

   .سيبقى نهج صندوق النقد الدولي غير مكتمل

األهم من ذلك، ان العمل الجديد لصندوق
 النقد الدولي فيما يخص مسألة الجنسين 

 ال يتناول كيف أن توصياته السياسية التقليدية،
 مثل إلغاء الخدمات اإلجتماعية وتقييد حقوق

 العمال، تقّوض بشكل كبير المساواة بين
 الجنسين. واألمر ال يقتصر فقط على عمل هذه

 السياسات في ظروف إجتماعية غير متكافئة
  وإنما أيضا في طبيعتها مبنية على أساس عدم

 المساواة.

 ولذلك فإن غالبية التوصيات في مجال
 السياسات اإلقتصادية الكلّية الحالية لصندوق
 النقد الدولي، تنطلق من عدم رؤية واضحة

 لمسألة الجنسين أكثر من الحياد. ودون تعديل
 جميع سياساته لدعم المساواة بين الجنسين،

 لن يتمكن صندوق النقد الدولي من المساهمة
     .بشكل فّعال في تحقيق هدف التمنية المستدامة

3
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تدّرج الخطوات في سياسة صندوق النقد الدولي

  توجيهبحث
المراقبةالسياسة

آخر أعمال صندوق النقد الدولي
في مجال الجنسين 

 منذ العام 2013، تطّور عمل صندوق
النقد الدولي فيما يخص الجنسين، من

 مجال األبحاث التي تستعرض ’األهمية 
 البالغة‘ لبعض الفجوات في قضية المساواة
 بين الجنسين، إلى توجيه السياسات رسمياً،

 مروراً بإدراجها على تقارير المراقبة،
 وصوالً إلى اإلقتراب من إدراجها على برامج

 القروض. وبهذه الطريقة، يتم إضفاء الطابع
 المؤّسساتي على مسألة الجنسين كجزء من

 عمل الصندوق. ومع ذلك، حتى اآلن، لم
 يتم إستخدام سوى بعض التوصيات الواردة
 في أبحاث صندوق النقد الدولي في تقارير

 المراقبة، والتي ال تتجاوز عدد أصابع اليد،

 وفي برنامجين من القروض. وهذا يدل على
 أن مسألة الجنسين ال تزال بعيدة من أن تكون

  بشكل كامل تحت مجهر أعمال األنشطة
الرئيسية الثالث للصندوق.

 يعتمد العمل الذي يتعلّق بمسألة الجنسين
 في صندوق النقد الدولي بشكل كبير على

 معرفة الفجوات المتعلّقة  بمشاركتهما في
 القوى العاملة، والتي ال تضم سوى عنصر
 واحد في المساواة بين الجنسين ولن يؤدي

 بالضرورة إلى إزدياد المساواة بين الجنسين
 إذا لم يكن لديه رؤية. هذا النهج قد يبقي أو

 يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة بين الجنسين في

1
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شاركالخالصة

 صندوق النقد الدولي والبنك الدولي هما
 مؤّسستان قويتان تؤثران على الحياة

 اإلقتصادية للنساء والرجال في جميع أنحاء
 العالم، وتحافظان وتفاقمان من هيكلية عدم
 المساواة بين الجنسين. وبدالً من تقويض

 تحقيق الهدف الخامس للتنمية المستدامة ينبغي
 على كل من صندوق النقد الدولي والبنك

 الدولي اإلعتراف بواجبهما في وضع سياسات
 اإلقتصاد الكلّي التي تعزز المساواة بين

 الجنسين، والعمل لصالح جميع النساء والرجال
 في جميع أنحاء العالم. واألمر متروك للمجتمع

 المدني إللزام هاتين المؤّسستين بمبادئ
 المشاركة والشفافية والمساءلة. وذلك من خالل

 إظهار التضامن ولفت االنتباه إلى آثار مسألة
 الجنسين في سياسات اإلقتصاد الكلّي التي

 توصي بها وتفرضها مؤّسسات بريتون وودز،
 ولدى المجتمع المدني القدرة على اإلنتقال

 بكل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي،
 نحو سياسة إقتصادية كلّية عادلة بين الجنسين.

 الصفحات التالية توضح ما يمكنكم القيام به
  للمطالبة بسياسات اإلقتصاد الكلّي التي تنشد

العدالة بين الجنسين ويكون صوتكم مسموعاً.

 صياغة سياسة اإلقتصاد الكلّي ليست عملية
 فنية سياسية بحتة لكي تبقى في مجال

 اإلقتصاديين وحدهم. بل هي عملية سياسية
 رفيعة المستوى وينبغي أن تعكس قيم

 وأولويات ومبادئ المجتمع الذي تملى عليه.
 إن ِكال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي،

 كمؤسسات عامة، ملزمتين بالشفافية والمساءلة
 والمشاركة. واألمر متروك للمجتمع المدني

 للضغط على هاتين المؤّسستين القويتين بالوفاء
  بهذه اإللتزامات والمطالبة بالعدالة بين

الجنسين في سياسة اإلقتصاد الكلّي.

13



12

آخر أعمال البنك الدولي في مجال الجنسين

 في شهر كانون األول “ديسمبر” من العام
 2015، أصدر البنك الدولي استراتيجيته
 الجديدة المتعلّقة بمسألة الجنسين لألعوام

 2016 إلى 2023. وقد حّددت هذه
 اإلستراتيجية أهداف البنك فيما يتعلق بالمساواة

 بين الجنسين، واقترحت كيف سيتم تفعيلها
 داخل المؤّسسة، ولم يكن هناك ما يشير إلى أن
 الهدف الخامس للتنمية المستدامة يشّكل محور

 اإلستراتيجية. تماما مثل نهج صندوق النقد
 الدولي، ومع ذلك، فإن اإلستراتيجية جعلت
 من النساء أدوات بشكل كبير، حيث رّكزت
 على الكيفية التي يمكن لهن أن يسهمن في

 النمو اإلقتصادي والحد من الفقر، مع إيالء
 القليل من اإلهتمام لنوعية وظروف عمل

 المرأة. إن اإلستراتيجية المتعلّقة بالجنسين لم
 تهتم أيضاً بأبعاد اإلقتصاد الكلّي لعمل البنك

 الدولي، تاركة جزء مهم من المساواة بين
 الجنسين مبهماً. وفي شهر آب )أغسطس(

 من العام 2016، اعتمد البنك الدولي اإلطار
 البيئي واالجتماعي  الجديد الخاص به، والذي
 يعتبر من ِقبل العديد أنه يقوم بإضعاف الحماية

 اإلجتماعية والبيئية الحالية للفئات األكثر
 ضعفا في مشاريع البنك وعملياته.  وبالرغم
 من الضغط الشديد التي تمارسه المجموعات

 النسائية، فإن اإلطار البيئي واإلجتماعي بالكاد
 أتى على ذكر النساء، وأنه قد فشل بضم حماية
 الجنسين بشكل مستقل. هناك تقارير على نحو

 متزايد تفيد بإن المشاريع الممّولة من ِقبل البنك
 الدولي تقوم بإنتهاك حقوق اإلنسان المتعلّقة

 بالمرأة. األمثلة تشمل األعمال المفروضة على
 النساء الحوامل في المشاريع الزراعية، مثال

 على ذلك في أوزبكستان في العام 2016،
 وكذلك االعتداء الجنسي على طالبات المدارس
  من ِقبل العاملين في بناء الطرق السريعة، كما

 ورد في أوغندا في العام 2015.

 في آخر المطاف يجب على ِكال
 صندوق النقد الدولي والبنك الدولي
 أن يعترفا، عبر المواقف السياسية

 الرسمية التي وافق عليها المجلس،
 اإللتزام بعدم تقويض، بل بتعزيز

 تحقيق المساواة بين الجنسين من
 خالل دورهما في صياغة أو تحديد
  السياسات اإلقتصادية الكّلية للبلدان

النامية.
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كيفية المشاركة
● الوصول إلى وسائل اإلعالم

 صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، يتابعان
  ما يكتب عنهما وهما يحرصان

على تقديم .إنجازات إيجابية عامة.

● المشاركة في المشاورات
 صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يعقدان

 مشاورات علنية عامة، ويقومان بتوجيه
 الدعوة لفئات المجتمع المدني للمساهمة في
 هذه المشاورات،حول مجموعة متنوعة من

 القضايا، من تطوير استراتيجية البنك في
 مجال الجنسين، إلى إطار القدرة على تحّمل

  الديون. وهناك قوائم عن عمليات التشاور
 الجارية والقادمة على شبكة اإلنترنت.

Δtinyurl.com/WBcons 
Δtinyurl.com/IMFcons

●  وأما على الصعيد الوطني، إطلعوا على ما
 يقوله  صندوق النقد الدولي والبنك الدولي

 عن دولتكم، في تقرير المادة الرابعة أو في
 إطار الشراكة القطرية. إن ممثلي صندوق

 النقد الدولي المقيمين في بلدان العالم
 وكذلك المكاتب القطرية للبنك الدولي،
 هم المسؤولين عن التعامل مع المجتمع

 المدني، ويشّكلون نقطة االتصال األول ألي
  إستفسار أو إهتمام للتوصيات السياسية على

المستوى الوطني.
Δtinyurl.com/IMFresreps
Δtinyurl.com/WBcoffices

● إبقوا على إتصال مع منظمات المجتمع
 المدني التي تعمل وتهتم بهذه القضايا،

 بادروا إلى اإلتصال ومعرفة كيف يمكن
 أن تتعاونوا وتدعموا عملهم. يمكنكم العثور

 على قائمة من بعض مجموعات المجتمع
  المدني في الصفحة األخيرة من

هذا الكتيب.

● وزارات المالية أو التطوير تقوم بتعيين
 المدراء التنفيذيين لِكال صندوق النقد الدولي

 والبنك الدولي، وتتحّكم بمواقفهم.ولكي
 تستطيعوا الثأتير على القرارات الكبيرة،

 مثل الموافقة على برامج اإلقراض، بادروا
 إلى التحدث مع مدير المكتب التنفيذي في
  بلدكم أو في اإلقليم، أو وزارة التمويل أو

التطوير.

Δtinyurl.com/IMFedirectors
Δtinyurl.com/WBedirectors

● توجهوا لحضور إجتماعات الربيع
 واإلجتماعات السنوية لصندوق النقد

 الدولي والبنك الدولي. حيث  يلتقي هناك
 الوزراء معاً لمناقشة أحدث القضايا، وتأتي

 مجموعات المجتمع المدني من مختلف
  أنحاء العالم لحضور منتدى سياسات

المجتمع المدني للمؤّسستين.

Δtinyurl.com/sandameetings
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ترجمة ساره خليل

هذا الكتيب هو جزء من مشروع اإلقتصاد الكلّي والعدالة بين الجنسين،
وهو نتاج جهد مشترك بين مشروع بريتون وودز، وشبكة التنمية

والجنسين، ويهدف إلى الكشف والطعن بالطريقة التي يتم من خاللها
صياغة سياسات اإلقتصاد الكلّي الحالية، وال سيما التي يتم الترويج لها من
ِقبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي تؤدي إلى تقويض المساواة
بين الجنسين.  إن العمل مع الحلفاء على الصعيد العالمي، من ِقبل مشروع

اإلقتصاد الكلّي والعدالة بين الجنسين، غايته تقوية جهود المجتمع المدني
 لتشجيع صناع القرار على الترويج لسياسات اإلقتصاد الكلّي التي تنشد

  العدالة بين الجنسين . يجدر اإلشارة إلى أن مشروع اإلقتصاد الكلّي
والعدالة بين الجنسين، ممّول من ِقبل مؤّسسة وليام وفلورا هيوليت.


