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 مذكرات  - شبكة تخفيف الفقر وإدارة االقتصاد  -البنك الدولي 
  )86العدد 2004مايو (

  
  
 

  :النوع اإلجتماعي
  

  الجنسين   المساواة بين  أثر التجارة الدولية على
  . ه القضيةهل تستفيد النساء من التوسعات التي تشهدها التجارة الدولية؟  هذه المذكرة تستعرض األدلة المتنامية حول هذ

  
هل تسهم التجارة في تحسين احتماالت عمالة المرأة وترويج المزيد من المساواة في األجور بين الجنسين؟  المعروف أن التجارة تخلق 

فإذا عمل فرد ما في قطاع متنامٍ، أو كان قادراً على التحول إلى قطاع .  أو توسع بعض النشاطات وتقوض أو تقلص نشاطات أخرى
فاألدلة تبين أن التجارة تميل إلى زيادة فرص العمل المأجور .  فمن المحتمل أن هذا الشخص، ذكراً كان أم أنثى، سوف يستفيدمتنامٍ، 

بيد أن عوامل معينة ـ مثل التمييز ضد النساء، وتدني مهاراتهن بالمقارنة مع الرجال، .  المتاحة للنساء، وخاصة في قطاعات التصدير
وقد تكون .  لجنسين في سهولة الوصول إلى الموارد ـ قد تعيق قدرة النساء على االستفادة من التوسع في التجارةوعدم المساواة بين ا

  . بعض هذه العوامل سائدة على وجه الخصوص بين المزارعات في البلدان األفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى
  

  هل تخلق التجارة فرص عمل للنساء؟ 
فاإلنتاج في العديد من هذه .  عن زيادة  في الصادرات المكثفة لأليدي العاملة من البلدان النامية ما جاري إلى حد، يسفر التوسع الت

وعليه، فإن أصحاب العمل في هذه الصناعات غالباً . الصادرات يتطلب حذاقة وقوة احتمال، ولكنه ال يتطلب الكثير من القوة الجسدية
أن نمو الصادرات، مثل المالبس، األحذية، المجوهرات والحلي، واإللكترونيات، قد رافقته على الدوام كما .  ما يفضلون توظيف النساء

  . تقريباً زيادة ملحوظة في عمالة النساء المأجورة في القطاع الرسمي
  

عدد اإلناث في (ت التصنيع في قطاعااإلناث بلداً نامياً إلى أن عالقة إيجابية متبادلة تربط بين كثافة  35توصلت دراسة أجريت على 
ففي معظم هذه البلدان، ارتفعت كثافة اإلناث ).  1991وود (من جهة ونمو الصادرات من جهة أخرى ) عامل 100القوة العاملة لكل 

جلت بل أن هذه النسبة س.  في قطاعات التصنيع بين أوائل عقد الستينيات من القرن العشرين ومنتصف عقد الثمانينات من القرن نفسه
ومن األمثلة األكثر .  ارتفاعاً حاداً في بعض البلدان ـ مثالً، بحوالي خمسة أضعاف تقريباً في مصر وثمانية أضعاف في موريتانيا

ففي . حداثة على ذلك، بنغالدش ومدغشقر، وهما بلدان نجحا مؤخراً في تطوير صناعات تصديرية في قطاعي المنسوجات والمالبس
بول (خلق حوالي مليوني فرصة عمل في صناعة الملبوسات، تسلمت النساء حوالي الثلثين منها  1998عام بنغالدش، تم بحلول ال

أما في مدغشقر، فقد شكلت النساء، حوالي ثالثة أرباع القوة العاملة في المنسوجات والملبوسات في العام ).  2000مازومدار وبيغوم 
  ). 2003نيكيتا ورزاز ( 1999

  

لم  اءأكثر مما قد تكسبنه في القطاعات التقليدية، فالكثيرات من هؤالء النس، بشكل عام، امالت في الصناعات التحويليةتكسب النساء الع
بالمائة من النساء اللواتي وجدن وظائف جديدة  85وفي دراسة مدغشقر المذكورة أعاله، تبين أن .  يكتسبن من قبل أبداً أي دخل نقدي

بالمائة من الذكور الداخلين الجدد إلى سوق  15في السابق قد تلقين مباشرة أي دخل نقدي بالمقارنة مع  في قطاع المنسوجات، لم يكن
  . العمل

  

أسرة ريفية في  50فعلى سبيل المثال، تبين من دراسة تابعت أحوال .  كما تحظى النساء بمزايا أخرى عندما يكتسبن دخوالً نقدية
التي يعشنها، وذلك " نوعية الحياة"ذات داللة إحصائية من النساء ذكرن أن تحسناً قد حصل في عاماً، أن نسبة  20المكسيك على مدى 

غالدوين ) (ذات التوجهات التصديرية(على األغلب بسبب دخولهن من العمل خارج المنزل، بما في ذلك الوظائف في المصانع 
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.  ن يسهم في تحسين مكانتهن وموقفهن التفاوضي في األسرةإضافة إلى ذلك، فإن بإمكان دخل النساء النقدي أ).  1995وتومسون 
 ومن األمثلة على ذلك ما يمكن رؤيته في اإلكوادور، حيث أسهم تطور صناعة األزهار التصديرية في توفير عمل مأجور ألعداد كبيرة 

 

نطقة تنتج األزهار وأخرى ال تنتجها، تبين وفي دراسة أجريت لمقارنة توزيع الوقت داخل األسرة المعيشية بين م.  من النساء الريفيات
أن الرجال المتزوجين من نساء عامالت في المنطقة األولى يصرفون ضعف الوقت في العمل المنزلي الذي يصرفه نظراؤهم في 

موقفاً تفاوضياً وقد أجرت هذه الدراسة اختبارات استنتجت منها أن النساء قد اكتسبن ).  2002نيومان (المنطقة التي ال تنتج الزهور 
قوياً نتيجة حصولهن على وظائف مأجورة منتظمة وأنهن أصبحن بذلك قادرات على التأثير على مدى مساهمة أزواجهن في العمل 

  .  المنزلي
  

  تميل التجارة إلى زيادة فرص العمل المأجور المتاحة للنساء، خاصة في قطاعات التصدير
  

  ر بين الجنسين؟ كيف تؤثر التجارة على الفجوة في األجو
فباإلمكان تقليص فجوة األجور بين .  يعتمد أثر التجارة على الفجوة في األجور بين الجنسين على الحجم النسبي لعدة تأثيرات متعاكسة
وبإمكان . يادة المنافسة بين الشركاتزالجنسين ألن التجارة، شأنها في ذلك شأن تخفيف القيود التنظيمية على الصعيد المحلي، بإمكانها 

الضغوط الناجمة عن ذلك في اتجاه تخفيض التكاليف، أن تسفر عن تخفيض مستويات التمييز ضد النساء اللواتي يتمتعن بمهارات 
وقد تكون هذا التأثير قوياً على .  تضاهي مهارات الرجال، وبالتالي يكون باإلمكان التوصل إلى درجات أعلى من المساواة في األجور

الصناعات التي يكون فيها تركيز السوق غالباً في البداية ـ أي، في الصناعات التي تسيطر عليها عدد قليل من وجه الخصوص في 
  . الشركات

  

  أثر التجارة على فجوة األجور بين الجنسين يعتمد على الحجم النسبي لعدة تأثيرات متعاكسة
  

أن الزيادة في فجوة األجور بين العاملين المهرة وغير المهرة قد غالباً ما تؤدي التجارة إلى تخصيص مكافآت لذوي المهارات، حيث 
تؤدي بدورها إلى توسيع فجوة األجور بين الجنسين، آخذين باالعتبار أن الرجل العادي في معظم البلدان يتمتع بمستوى أعلى من 

التكنولوجي المتحيز للمهارات، وليس  يرجى مالحظة أن معظم األبحاث توحي بأن التغير(مهارات سوق العمل من المرأة العادية 
لكن هذا التغير .  التجارة بحد ذاتها، هو العامل األكثر تأثيراً من غيره الذي يحدد التغيرات في المكافآت المخصصة لذوي المهارات

  ). 2000التكنولوجي يحدث غالباً من خالل التجارة وتكامل سوق رأس المال؛ غرينادي ونيلسون 
  

وعليه، فإن افتقار النساء إلى المهارات، بالمقارنة مع الرجال، . هل المؤقتاعمغالب األحيان، في األفي ،مال غير المهرةيتم توظيف الع
ومن شأن . ن قدرة محدودة على التفاوض حول األجور أو ظروف العملهيعمل على رفع احتماالت تشغيلهن في وظائف مؤقتة ويمنح

ت إلى القوة العاملة، بسبب التوسع في الصناعات التصديرية، أن يسفر عن ضغوط إلى تقليص أي تدفق كبير للعامالت غير الماهرا
  . أجورهن

  

  ما هو الدليل على وجود فجوات في األجور بين الجنسين؟
ت استقصاء أثر التجارة على فجوة األجور بين الجنسين، بأن تزايد التجارة في معظم الحاالإلتوحي دراسة أجريت في عدة بلدان 

تبين أن أحد اإلستثناءات كان في ).  (2004اوستندورب (يرتبط، ضمن كل مهنة من المهن، بتقلص فجوات األجور بين الجنسين 
المهن التي تتطلب مستويات رفيعة من المهارات في البلدان األفقر، حيث لم تتوفر أية أدلة على أن التجارة لها أثر في تضييق الفجوة 

المهارات متجانسة ضمن المهن المحددة، فإن تضييق فجوة األجور بين الجنسين يمكن النظر إليه على أنه وجود وحيث ).  بين الجنسين
  . دليل على أنه كلما ازدادت التجارة، كلما قل التمييز في سوق العمل

  

ففي دراسة أجراها . ف التمييزبلدان تدعم الفرضية القائلة بأن التجارة تخففي بعض الالجدير ذكره أن بعض التحليالت التي أجريت 
قد أقنع  1994- 1977نفتاح خالل الفترة إلختبار ما إذا كان تزايد اإل، استخدمت بيانات من الواليات المتحدة )2002(بالك وبرينرد 

المستوردات على وللتأكد من ذلك قامت الدراسة بتقدير التأثير التفاضلي الذي تحدثه زيادة .  أصحاب العمل بتخفيف التمييز ضد النساء
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، توصل 1993- 1987وبتطبيق المنهجية نفسها على المكسيك خالل الفترة .  الصناعات المركزة في مقابل الصناعات التنافسية
، التأثير المعاكس )2003(من ناحية ثانية، أوجد بيريك وآخرون . إلى نتائج مشابهة ولكنها أقل أهمية) 2002(أرتيكونا وكننغهام 

 في الصناعات المركزة  1999-1980الزيادة في التنافسية الدولية خالل الفترة  أن ، أي)الصين(رية كوريا وتايوان بالنسبة لجمهو

 

وتبين أن التمييز قد ازداد فعالً في الصناعات المركزة التي تعرضت للمنافسة في .  ارتبطت بتوسع في فجوة األجور بين الجنسين
  ). الصين(كوريا وتايوان 

  

ستكشاف ما إذا كانت التجارة تؤثر إيجابيا على فجوة األجور بين إت هذه الدراسات، التي أجريت على الصعيد القطري، إلى كذلك، سع
ومع أن دراستين من هذه الدراسات وجدتا تأثيرا سلبياً .  الجنسين، وذلك من خالل توسيع فجوة األجور بين العمال المهرة وغير المهرة

  . ور بين الجنسين، إال أن النتائج لم تكن مقنعة بسبب أمور لها عالقة بمنهجية الدراستينعلى فجوة األج) توسعاً(
  

نيكيتا (أجور الرجال مقارنة بتوضح البيانات الواردة من مدغشقر التأثيرات التي تحدثها المهارات وطبيعة الوظيفة على أجور النساء 
ة من العاملين الذكور يشغلون مناصب دائمة في فئة العمال المهرة، في حين بالمائ 70، كان حوالي 1999ففي العام ).  2003ورزاز 

الزيادات التقديرية في األجور التي حصلت عليها الفئات  1ويبين الجدول .  مثل هذه المناصبشغرن بالمائة فقط من النساء  50أن 
فقد حصل العمال المهرة .  لتي ارتفعت فيها الصادرات، وهي الفترة ا1999- 1997المهارات خالل الفترة /المختلفة للنوع االجتماعي

كما أن .  على زيادات مجزية في األجور) بالمائة 37(والعامالت الماهرات ) بالمائة من مجموع الموظفين 18الذين شكلوا (من الذكور 
بالمائة من مجموع  7(الذكور غير المهرة  أما أجور العمال.  هؤالء العمال والعامالت المهرة كانوا أكثر احتماالً إلشغال وظائف دائمة

ومن المحتمل .  لم تزدد أبداً) بالمائة 38(، فقد ازدادت بنسب تقل عن ذلك كثيراً، في حين أن أجور النساء غير الماهرات )الموظفين
كانوا غير قادرين على أن تكون هذه المجموعة األخيرة مكونة في معظمها من عمال وعامالت يعملون في وظائف مؤقتة، وأنهم لذلك 

  . التفاوض للحصول على زيادات في األجور
  

 )1999- 1997(المنسوجات والملبوسات في مدغشقر  في صناعة) بالمائة(الزيادات المقدرة في األجور :  1الجدول 

 الزيادة في األجور  الحصة في القوة العاملة  فئة الموظفين 

 34 18 ذكور مهرة 

 23 37 إناث ماهرات 

 11 7 ذكور غير مهرة 

 0 38 إناث غير ماهرات 

 . 2003نيكيتا ورزاز :  المصدر

  
فقد بينت .  ، أي أنه يتم توظيفهن وفصلهن ونقلهن من وظيفة إلى أخرى بوتيرة أعلى"التمخيض"كذلك تتعرض النساء إلى المزيد من 

لتجارة، أن الشركات تميل إلى تسريح نسبة أعلى بقليل من دراسة أجريت في تشيلي لفترة شهدت تصحيحات سريعة، بما فيها تحرير ا
كما أن معدالت ).  1999ليفنسون (العامالت عند تراجع أو فتور العمل وإلى توظيف المزيد من النساء عندما تستعيد األعمال عافيتها 
وتقيم هذه ).  2001أوزلر (في تركيا نقل النساء من وظيفة إلى أخرى كانت أعلى بكثير، وهي نتيجة ظهرت أيضاً في دراسة أجريت 

الدراسات الدليل على الطبيعة المتقلبة لوظائف النساء في قطاع التصنيع، والتي تتميز بتكرر فترات البطالة وتقلص القدرة على 
  . التفاوض حول األجور وظروف العمل

  
  ييد الفرص المتاحة للنساء؟ هل تعمل التباينات للنوع اإلجتماعي في إمكانيات الوصول إلى الموارد على تق

يعتبر مدى سيطرة النساء على أرض وعمل ودخل إضافي يأتى لهن نتيجة التحول إلى المحاصيل التصديرية، أحد العوامل المؤسسية 
همية في فقد بينت الدراسات أن مثل هذه التأثيرات قد تنطوي على أ.  الهامة المحددة لمكتسبات النساء من التجارة، وخاصة في الزراعة

  .البلدان األفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى
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لزراعة الشاي كانت لة أن احتماالت تبني األسر المعي 1982-1975فعلى سبيل المثال، تبين من دراسة أجريت في كينيا عن الفترة 
رجل لمثل هذا القرار ـ مع أن حوالي ثلث التي يرأسها لة التي ترأسها امرأة نصف احتماالت تبني األسر المعيلة بالنسبة لألسر المعي

بيفان وآخرون (في المناطق الريفية كانت ترأسها نساء، وأن معظم العمل في قطف الشاي كانت تقوم به النساء والفتيات لة األسر المعي
لى تبني زراعة الشاي متوسطة قد رفع نسبة الميل إلة في نفس الوقت، فإن إضافة أنثى بالغة واحدة إلى أفراد أسرة معي).  1989

 بيد أن المؤلفين لم يستكشفوا األسباب الجوهرية لهذه النتائج المتناقضة ظاهرياً، ولكنه يبدو من المرجح أن قلة اليد .  بحوالي الربع

 

متاحة لهذه األسر ، واإلمكانيات المتدنية ال)وهي عموماً أصغر حجماً من األسر المتوسطة(التي ترأسها امرأة لة العاملة في األسر المعي
  . للحصول على األرض وتسهيالت اإلرشاد الزراعي واالئتمان قد تكون أسهمت في كبح رغبة هذه األسر في التوجه إلى زراعة الشاي

  

فعلى سبيل المثال، تبين .  كذلك تمت مالحظة تأثيرات مشابهة، حتى في الحاالت التي تم فيها إدخال المحاصيل النقدية غير التصديرية
، فالدخل الذي تولده هذه الزراعة كان "ذكورياً"من دراسة لمشروع لزراعة األرز المروية في الكاميرون أن األرز كان يعتبر محصوالً 

وبالتالي، لم تدخل في زراعة األرز سوى القلة من النساء المتزوجات، حيث فضلت الغالبية العظمى .  الرجال يسيطرون عليه
  ). 1983جونز (ة، على الرغم من عائداتها المتدنية االستمرار في زراعة الذر

  

ينبغي أن تركز السياسات على اكتساب مهارات النساء ووجود سوق عمل ال تمييز فيه بين الجنسين، كما تشمل مزايا 
  تمنح للعاطلين عن العمل

  
  انعكاسات السياسات 

تصاد ككل ـ أن يجنوا الفوائد الكاملة للتوسع في التجارة، فعليهم إذا أراد واضعو السياسات للرجال والنساء على حد سواء ـ بل ولالق
تشمل هذه القضايا اكتساب المهارات ووجود سوق عمل ال تمييز . ر المتصلة بالتجارةيأن يأخذوا باعتبارهم سلسلة واسعة من القضايا غ

  . فيه بين الجنسين، كما تشمل مزايا تمنح للعاطلين عن العمل
  

وما .  التي تحدد أثر التجارة على عمالة النساء وفجوة األجور بين الجنسين، فتكمن في تعليم النساء وتراكم مهاراتهن أما أهم العوامل
دامت النساء مؤهالت بدرجات أقل من الرجال، فمن المرجح أنهن سوف يبقين في وظائف أجورها أدنى وضمانها أقل، حتى إذا 

كما أن التعليم والمهارات توفر كذلك درجات أعلى من المرونة .  التوسع في التجارة توفرت لهن فرص عمل برواتب أحسن من خالل
  . والقوة عند التفاوض حول األجور وظروف العمل األخرى

  

كما أن سن القوانين المناهضة للتمييز وفرض تنفيذها، له أهمية قصوى، إذ أن التمييز في األجور غالباً ما يستمر في ظل التوسع في 
  . رةالتجا

  

من القضايا األخرى التي ينبغي التصدي لها، توفير الحماية االجتماعية للفقراء، بمن فيهم أولئك الذين قد يتعرضون للبطالة أو ألجور 
  .أقل بسبب تكرار التمخيض في وظائفهم

  

ارعات على الموارد بحيث يصبح في البلدان األفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، تبرز قضية هامة هي كيفية تعزيز سيطرة المز
  .بمقدورهن مشاطرة الفوائد التي ينطوي عليها التوسع في التجارة
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