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  2020حزیران/یونیو  -من منّظمة أوكسفام  بیان مختصر
 

ھ في حین أّن فیروس كورونا المستجّد وما كشف بحوث جدیدة أجرتھا منّظمة أوكسفام وشركاؤھا أنّ 
یرتبط بھ من جھود االحتواء قد تسبّب في زیادة أعباء الرعایة غیر مدفوعة األجر على النساء 

تھمیش  ودحدأقصى الإلى ا زالت النساء تؤّدین الجزء األكبر من ھذا العمل. ویتفاقم موالرجال، 
، والعامالت األساسیّات، وكذلك أولئك المعیالت ھاتالنساء اللواتي یعشن في حالة فقر، واألمّ 

ة. كما تبیّن ھذه البحوث العواقب الحقیقیّة لذلك على صّحة ة واإلثنیّ المنتمیات إلى األقلیّات العرقیّ 
شعورھن بمزید من القلق ھؤالء النساء وأسرھن وأمنھن االقتصادي ورفاھھن، إذ تبلّغ النساء عن 

واالكتئاب واإلرھاق أو المرض بسبب زیادة أعمالھن في مجال الرعایة غیر مدفوعة األجر. إّن 
بشكل أفضل من خالل  امجتمعاتنا واقتصاداتنا، ویجب دعمھ لتقدم ورفاه ةالرعایة ضروری أعمال

المبني على ة في قلب االنتعاش تغییر السیاسات والمعاییر االجتماعیّة. كما یجب أن یكون عمل الرعای
 فیروس كورونا المستجّد. من مرحلةة المبادئ النسویّ 

 

 2020حزیران/یونیو  - الدولیّة مة أوكسفاممنظّ ل ة محفوظةالفكریّ  الملكیّة حقوق

مارا بولیس، وأنعام بارفیز، وإیما ھولتن، ولیا موغیرا، ونبیل عبده  كتب ھذه الورقة كّل من
عّدة شركاء لمنّظمة  بفضل مساعدة تھا. وتقّر منظمة أوكسفام في كتابمورینووماریا خوسیھ 

ل ھذه الورقة تشكّ و .اإلقرار الوارد أدناه أوكسفام من الفلیبین وكینیا وأوغندا وتونس في قسم
ا من سلسلة من األوراق التي تھدف إلى تنویر الرأي العام بشأن المسائل المتعلقة بالتنمیة جزءً 

 ة.اإلنسانیّ  والسیاسات

عبر  الكترونی� إلمزید من المعلومات عن القضایا التي أثیرت في ھذه الورقة، یرجى التواصل 
 .advocacy@oxfaminternational.org عنوان:ال

ا ألھداف المناصرة انً ة ولكن یمكن استخدام النّص مجّ ة الفكریّ لحقوق الملكیّ  المنشوریخضع ھذا 
ة الحمالت والتعلیم والبحث العلمي شریطة ذكر المصدر بالكامل. ویطلب صاحب الملكیّ  تنظیمو

بھدف تقییم األثر. أّما في ما یخّص النسخ في االستخدامات  ھذهمن  ا بأيّ حاط علمً ة بأن یُ الفكریّ 
أي ظروف أخرى أو إعادة االستخدام في منشورات أخرى أو للترجمة أو لألقلمة فال بّد من 

للتواصل إلكترونیاً: لقاء ذلك.  ل على اإلذن بذلك وقد یكون ثّمة بدل ماليالحصو
policyandpractice@oxfam.org.uk. 

  .نشرلل إرسالھا صحیحة وقتالورقة  هالمعلومات الواردة في ھذ
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 ألسرتھاھي مصدر الدخل الرئیس وصورة الغالف: [سارة بائعة فاكھة في كمباال، بأوغندا، 
المؤلّفة من ستة أفراد. وقد زاد عملھا في مجال الرعایة بشكل كبیر في ظّل اإلغالق، ما یترك 

حقوق الملكیّة الفكریّة لسیلفیا نانكایا تریسي/منّظمة  وقتًا أقل لعملھا مدفوع األجر ولھا شخصی�ا.
 ]أوكسفام

عد أن دّمر إعصار صورة الغالف الخلفي: أرلین، التي تعیش في مخیّم نزوح في الفلیبین ب
حقوق بزوجھا منذ إصابتھ بسكتة دماغیّة، فضًال عن ثالثة أطفال. [ ، تھتمّ 2013منزلھا في عام 
  .]لجید ریغاال الملكیّة الفكریّة



 ملّخص
 
الیوم لحظة لم یسبق لھا مثیل على الصعید العالمي. فقد تباطأ اقتصاد السوق، الذي  شھدن

تصاد الرعایة غیر السلع أو الخدمات وشرائھا وبیعھا، في حین یعمل اق ةعاز على صنیركّ 
أقصى طاقتھ. وقد أّدى التباعد االجتماعي وتدابیر الوقایة من فیروس باألجر  ةمدفوع

ضت رِ الخدمات العاّمة فیما فُ كورونا واالستجابات الحكومیّة ذات الّصلة إلى توقف بعض 
. وقد أّدى ذلك إلى إنفاق مزید من الوقت القطاعاتغیرھا من إضافیّة على  قیود وضغوط

في الرعایة غیر مدفوعة األجر والعمل المنزلي مثل إعداد الوجبات والتنظیف، فضًال عن 
جمیع  تواجدرعایة األطفال وأفراد األسرة اآلخرین. وتعني القیود المفروضة على الحركة 

العمل المنزلي الذي كان  –كوا في وربما یشار –أفراد األسرة اآلن في المنزل لیشھدوا 
 غیر مرئي في السابق.

 
النوع  ة من انعدام مساواةھذه اللحظة على أسس مھتزّ  –كمجتمع عالمي  – لقد دخلنا

عن التوزیع غیر المتكافئ ألعمال الرعایة، والذي تفاقم في العدید من  الناجم االجتماعي 
الدخل واإلثنیّة ومستوى قائمة على العرق والسیاقات بسبب الھویّات االجتماعیّة األخرى ال

قبل الجائحة، كانت قدرة المرأة على ھجرة. اإلعاقة وأصل المنشأ والتعلیم ووضع الدرجة و
دة أصًال بسبب الطابع الثقیل وغیر المتكافئ یّ ق أو عیش حیاة خالیة من الفقر مقكسب الرز

الصعید العالمي، وحتى قبل الجائحة، . وعلى 1للرعایة غیر مدفوعة األجر والعمل المنزلي
عمل  مزاولةغیر قادرات على ھن نّ بأ صّرحنالعمل قد  % من النساء في سنّ 42كانت 

مدفوع األجر بسبب مسؤولیّاتھن في الرعایة غیر مدفوعة األجر والعمل المنزلي، مقارنة 
  . 2% فقط من الرجال6بنسبة 

 
ھي الوالیات المتحدة في خمسة بلدان تعرض ھذه الورقة نتائج البحوث التي أجریت 

الفلیبین وكینیا، فضًال عن معلومات تكمیلیّة عن برنامج ذي و األمریكیّة وبریطانیا وكندا
صلة في تونس. وتمثل النتائج تجارب من البلدان المرتفعة الدخل، وكذلك تجارب أشخاص 

في نیروبي،  ةالعشوائیّ  المناطقوأخرى ُمھّمشة في الفلیبین، وفي من مناطق حضریّة فقیرة 
األجر  الناس لواقع الرعایة غیر مدفوعة . كان الھدف من ھذه البحوث ھو قیاس فھمكینیاب

 الشریكة  حالی�ا بسبب جائحة كورونا. وتقّر منّظمة أوكسفام بمساھمات العدید من المنّظمات
  قسم اإلقرار أدناه.كما یرد في في إعداد ھذا البحث، 

 
ستطالعات سریعة في الوالیات المتحدة إق) ب البحث (أنظروا المرفوقد شملت أسالی

األمریكیّة، واستقصاءات عن طریق اإلنترنت في بریطانیا وكندا، ومقابالت ھاتفیّة معّمقة، 
بین، واستقصاءات أجریت عن طریق الھواتف یواستقصاءات عن طریق اإلنترنت في الفل

لرأي والدراسات االستقصائیّة واالستبیانات المحمولة في كینیا. وتشاركت استطالعات ا
ر یأثت یّةاستكشف البحث كیفكما  بعض األسئلة التي مكّنت من إجراء مقارنات بین البلدان.

فیروس كورونا المستجّد وما یتصل بھ من تدابیر إغالق، في أعباء أعمال الرعایة غیر 
یاقات، والعرق باختالف السّ ف ذلك ختالا یّةل، وكیفاوالرج النساءمدفوعة األجر على 

ده أو كالھما)، وتأثیر ذلك مر ونوع األسرة (أحد الوالدین وحواألصل اإلثني والدخل والع
 في الصحة واألمن االقتصادي والرفاه.

 



جھود االحتواء قد تسبّبت ما یرتبط بھ من وتشیر النتائج إلى أّن فیروس كورونا المستجّد و
الرجال  دفوعة األجر على النساء والرجال. وفي حین أنّ في زیادة أعباء الرعایة غیر م

مزید من الوقت في أعمال الرعایة بیساھمون في البلدان الخمسة التي شملتھا الدراسة 
أفادت حوالي قد ل. واعماأل هھذغیر مدفوعة األجر، ما زالت النساء تؤّدین معظم ة المنزلیّ 

ا أطول وقتً بأنّھن یقضین اآلن  اتاالستطالعھن ت٪) النساء اللواتي شمل55-٪44نصف (
الرعایة غیر مدفوعة األجر والعمل المنزلي نتیجة لتدابیر احتواء فیروس كورونا أعمال في 

االقتصادي  وأمنھنّ  المستجّد. ولھذا عواقب حقیقیّة على صّحة ھؤالء النساء وأسرھنّ 
في المئة) ممن  43ریبًا (ورفاھھن: ففي البلدان الخمسة جمیعھا، قالت نصف النساء تق

شملھن االستطالع إنّھن یشعرن بمزید من القلق واالكتئاب واإلرھاق والعزلة أو المرض 
 الجسدي بسبب زیادة الرعایة غیر مدفوعة األجر وعبء العمل المنزلي أثناء الجائحة.

 : دلیل على التوزیع غیر المتكافئ ألعمال الرعایة قبل فیروس كورونا1اإلطار 

ة المرأة التونسیّة للبحوث التنمویّة، تحلیًال سریعًا منظمة أوكسفام وشریكتھا جمعیّ  أجرت
ساعات ثماني التحلیل إلى أّن المرأة تقضي  ھذا . وخلص2019للرعایة في تونس في عام 

 45یومی�ا في المتوسط في أنشطة الرعایة غیر مدفوعة األجر فیما یقضي الرجال أقل من 
 .3األنشطةدقیقة في ھذه 

في خمس  أجریتالتي  2018كشفت دراسة منّظمة أوكسفام حول الرعایة المنزلیّة لعام و
 35ط (ساعات في الیوم في المتوسّ خمس النساء یقّدمن  مخیّمات غیر رسمیّة في نیروبي أنّ 

ساعات في سبع مقارنة بساعة واحدة للرجال ( 1ساعة في األسبوع) من الرعایة األولیّة
 األسبوع).

التي نُفذت في  2017كشفت دراسة منّظمة أوكسفام حول الرعایة المنزلیّة لعام كما 
 42ساعات في الیوم في المتوسط (ست النساء یقّدمن  ن أنّ محافظات مختارة من الفلیبی

ساعة في  14الرعایة األولیّة مقارنة بساعتین فقط للرجال ( أعمال ساعة في األسبوع) من
 األسبوع).
النساء یقّدمن في  أنّ  2016ة المتحدة، أظھرت بیانات مسح استخدام الوقت لعام وفي المملك
الرعایة غیر مدفوعة األجر والعمل المنزلي  أعمال ساعة في األسبوع من 26المتوسط 
 .4ساعة في األسبوع للرجال 16مقارنة بـ

الوقت، أّن ، المستندة إلى مسوح استخدام 2016كما أظھرت بحوث منّظمة أوكسفام لعام 
النساء في كندا یقضین ما یقرب من ضعف عدد الساعات في الرعایة غیر مدفوعة األجر 

 .5ساعة 2.4ساعة مقابل  3.9والعمل المنزلي كل یوم مقارنة بالرجال: 
أنّھ من بین البالغین الذین تبلغ أعمارھم  2018ظھر دراسة استخدام الوقت األمریكیّة لعام وتُ 

ساعة  5.7یبلغ متوسط عمل النساء غیر مدفوع األجر في رعایة األسرة  عاًما فما فوق، 15
 ساعة للرجال. 3.6في الیوم، مقارنة بـ



وتختلف التغیّرات في الرعایة غیر مدفوعة األجر والعمل المنزلي باختالف الفئات في 
للواتي مختلفة. ففي البلدان المنخفضة الدخل، على سبیل المثال، تبلّغ النساء االسیاقات ال

من التي تبلّغ عنھا النساء في البلدان في أعمال الرعایة أكبر  ةزیادیعشن في حالة فقر عن 
ات الدخل األعلى وفي األسر األكثر ثراًء، وذلك على األرجح بسبب قلّة فرصھن في وذ

التي تساعد في توفیر الوقت والید العاملة وافتقارھّن للخدمات  جھزةاألالحصول على 
 والكھرباء. وفي البلدان ذات الدخل األعلى، یُظھر البحث أنّ  ءالنوعیّة مثل الما األساسیّة

مستویات أعلى من الرعایة غیر مدفوعة األجر والعمل  تدیراألقلیّات والمجتمعات العرقیّة 
البیض في االستطالعات. وتشیر البحوث التي أجرتھا  المشاركین/اتالمنزلي مقارنة ب
أة في المملكة المتحدة إلى أّن ھذه الفوارق قد ترجع إلى أّن األسر ة المرمجموعة میزانیّ 

اإلثنیّة من السود واآلسیویّین واألقلیّات أكثر عرضة للعیش في حالة فقر، وفي أسر أكبر 
عّدة أجیال، ومع تدنّي إمكانیّة الحصول على خدمات رعایة األطفال فیھا تعایش یعدًدا 

ي ذلك كلّھ نتیجة "ألوجھ انعدام المساواة االجتماعیّة . وإنّما یأت6والخدمات الصحیّة
 .  7المرتبطة بالعنصریّة البنیویّة"ودة األوجھ والمتعدّ  ة بعمقرجذّ متواالقتصادیّة ال

 
وخاّصة العازبین والشباب وكذلك  –وتشیر النتائج إلى أّن اآلباء واألمھات في الفلیبین 

ھم  –  8ةالفجوات لألسر الفلبینیّ  دّ ساألسر التي تعیش في حالة فقر والمستفیدین من برنامج 
ضون مزیًدا من الوقت یومی�ا في الرعایة غیر مدفوعة األجر والعمل ممن بین أولئك الذین ی

النساء الالئي ال أطفال مع ناءھا. وفي بریطانیا، بالمقارنة وأثكورونا زلي قبل جائحة المن
بمعدل عن زیادة أعمال الرعایة التي یقدمنھا النساء مع أطفال  احتمال إبالغ یرتفع ، نّ لھ

في نیروبي  ةالمناطق العشوائیّ لنساء في ات اوقأستغرق جمع الماء معظم یستة أضعاف. و
مع زیادة االحتیاجات من الماء بسبب فیروس كورونا. وفي الوالیات المتحدة األمریكیّة، 

عّدة أجیال تعتني باألطفال وكبار السن في فیھا  تتعایشتواجھ األسر التي تعیش في منازل 
یّة كمرینفس الوقت تحّدیات فریدة. وتعاني األسر األمیركیّة األفریقیّة أو السوداء أو األ

بشكل غیر متكافئ في مجال الرعایة،  مرتفعةالالتینیة على وجھ الخصوص من أعباء عمل 
أو  عیش مع شخص مسنّ العن احتمال البیض  المشاركین/اتأكثر من فیما بلّغت ھذه األسر 

في مجال  العاملون/اتنتظمة. وفي كندا، كان مریض في حاجة إلى رعایة أو مساعدة مُ 
في  العاملین/اتثل الممرضات ومقّدمي الرعایة النھاریّة والمعلمین والرعایة األساسیّة م

في الرعایة غیر مدفوعة األجر  الزیادةمجال الرعایة الصحیّة أكثر عرضة لإلبالغ عن 
 اآلخرین. المشاركین/اتوالعمل المنزلي من 

 
االنتعاش االقتصادي  اتاحة المجال لنموذج منولدینا حالی�ا فرصة تاریخیّة لتصحیح األمور 

نستفید من ھذه اللحظة الفریدة التي كي ، ولھاوتلقی الرعایة لتقدیمالذي یعطي األولویّة 
یشارك فیھا الرجال في أعمال الرعایة أكثر من أّي وقت مضى. وینبغي تشجیع الرجال 

للحكومات ودعمھم لالضطالع بأدوار الرعایة المدفوعة األجر اآلن وفي المستقبل، وینبغي 
ھم على القیام بذلك. وینبغي للحكومات أن تلتزم بمسار مستقبلي وأن یحفز والقطاع الخاصّ 

تھمیًشا في المجتمع، كثر األعطي األولویّة ألصوات الناس ت التي ةالنسوی فكاراألیقوم على 
 وبناء اقتصادات شاملة تقوم على أخالقیّات الرعایة.

  



 كورونام المساواة قبل فیروس اعدإن
أوجھ انعدام المساواة القائمة  تفاقمأن تكشف وأن جائحة فیروس كورونا المستجّد  من شأن

االقتصادیّة الناجمة عن النظام انعدام المساواة  كذلكعلى أساس النوع االجتماعي و
االقتصادي القائم على السلطة األبویّة والرأسمالیة، والتي قللت على مدى قرون من شأن 

من عمل الرجل، وقّوضت  أھمیةً غیر أجر) أقّل من وجعلت عمل المرأة (بأجر والرعایة، 
ة أولئك اللواتي یعشن في حالة فقر، أو اللواتي جرى وخاصّ  –حقوق المرأة. فالنساء 

 العلمي أو وضعھنّ  التحصیلأو  العرقأو األصل ّأو  الدخلّ أو  األثنیةعلى أساس  تھمیشھنّ 
 مع حصولھن على أدنى قدر من الدعم.   الرعایة لاعمأیؤّدین معظم  –كمھاجرات 

 
كما أّن ھذه االنقسامات بین المرأة والرجل من حیث الرعایة غیر مدفوعة األجر والعمل 

كیف كانت  9. وقد كشف تقریر منّظمة أوكسفام بعنوان "وقت الرعایة"جد�ا المنزلي عمیقة
كورونا تحاصر النساء أصًال لجھة  ات الرعایة الثقیلة وغیر المتكافئة قبل أزمةمسؤولیّ 

وقتھّن ودخلھّن وتستبعدھن من الحیاة العاّمة والسیاسیّة. فعلى سبیل المثال، في المجتمعات 
ا في ساعة یومی�  14الریفیّة والمحلیّة ذات الدخل المنخفض، تقضي النساء ما یصل إلى 
لحصول على األجھزة إنجاز أعمال الرعایة غیر مدفوعة األجر بسبب قلّة فرصھّن في ا

على تحّمل  والخدمات التي تساعد على توفیر الوقت والجھد، فضًال عن انخفاض قدرتھنّ 
تكالیف المساعدة المنزلیّة المدفوعة األجر. وفي ھذه المجتمعات، كانت الفتیات أیًضا، ولیس 

مدفوعة  أنشطة الرعایة غیرفي أداء أّمھاتھن  ن محلّ صبیان، ھن اللواتي یدعمن أو یحللال
 األجر.

 أعمال الرعایة ال یمكن إیقاف : 2 اإلطار

. ففي حین أ فادحإّن وصف الوضع القائم بأنّھ مجّرد "إغالق اقتصادي" ھو في الواقع خط
أغلقت قطاعات كبیرة من االقتصادات الوطنیّة، ما سبّب في توقعات بانكماش الناتج المحلي 

یمكن أن تُسبّب األزمة االقتصادیّة الناجمة عن " - 2020% لعام 3اإلجمالي العالمي بنسبة 
%"، بحسب 7.6فیروس كورونا  في انخفاض الناتج المحلي اإلجمالي العالمي بنسبة 

تحذیرات منّظمة التعاون االقتصادي والتنمیة في توقعاتھا االقتصادیّة التي نشرت یوم 
ّن اقتصاد الرعایة العالمیّة یعمل بأقصى طاقتھ. ولو احتُسبت القیمة النقدیّة كما أ، 10األربعاء
في فترة ما قبل فیروس كورونا المستجّد، فسیظّل الناتج المحلي اإلجمالي یزداد فقط للرعایة 

وتُبرز توقعات الناتج المحلي  .)%7.6بنسبة  نخفاضاالاحتساب  % (بعد1.4بنسبة 
منذ  -عاًما  80ما كان معروفًا لالقتصادیّات النسویات على مدى اإلجمالي ھذه مّرة أخرى 

ان البریطانیان جیمس مید وریتشارد ستون استبعاد القیمة االقتصادیّة أن قّرر االقتصادیّ 
على الرغم من الحجج التي ساقتھا  -ألعمال الرعایة من حسابات الناتج المحلي اإلجمالي 

في ذلك الوقت أّن مثل ھذه األنواع من العمل قد عضو الفریق فیلیس دین التي الحظت 
وفي الفترة السابقة ألزمة . 11استُبعدت تاریخی�ا ألنّھا كانت تعتبر عادة من عمل المرأة

الرعایة غیر مدفوعة األجر  أعمال فیروس كورونا المستجّد، قّدرت منّظمة أوكسفام أنّ 
تریلیون دوالر أمریكي  10.8مبلغ والعمل المنزلي یساھمان (بتقدیرات متحفّظة جد�ا) ب

 جم صناعة التكنولوجیا في العالم.سنوی�ا في االقتصاد العالمي ـ أي ثالثة أضعاف ح

 



ولطالما كانت المسؤولیّة الثقیلة وغیر المتكافئة ألعمال الرعایة التي تقع على عاتق النساء 
انعدام المساواة بین األنواع رر بحیاتھن: فھي تؤّدي إلى إدامة أوجھ والفتیات شدیدة الضّ 

االجتماعیّة وانعدام المساواة االقتصادیّة وتقویض صحتھن ورفاھھن، مع تمكین الرجال من 
الھیمنة على األعمال التجاریّة وعلى السیاسة. ومع دخول المرأة ذروتھا اإلنتاجیّة 

رجع ذلك %، وی22% إلى 4ضھا للفقر المدقع یزداد من واإلنجابیّة، فإن احتمال تعرّ 
بیّن أّن مسؤولیات الرعایة . كما تَ 12أساًسا إلى انعدام المساواة في مسؤولیّات رعایة األطفال

 .13ألنشطة االجتماعیّة والسیاسیّةالثقیلة وغیر المتكافئة تحّد من مشاركة المرأة في ا
 

وبسبب أزمة فیروس كورونا المستجّد یغرق العالم في أزمة اقتصادیّة أعمق من األزمة 
نصف ملیار  یقرب منما  ، إذ تشیر التقدیرات إلى أنّ 2008المالیّة التي عانى منھا في عام 

.  إّن الطریقة التي نختار بھا إعادة البناء ھي أمر بالغ 14شخص قد یقعون في براثن الفقر
كیف  15األھمیّة. وقد أظھرت مجموعة كبیرة ومتنامیة من البحوث االقتصادیّة النسویّة

لنوع االجتماعي. وبعد عام جھة اكانت السیاسات الحكومیّة السابقة متحیّزة بطبیعتھا ل
، دخل العالم عقًدا من التقشف مع خفض البلدان المرتفعة والمنخفضة والمتوسطة 2008

اض مستویات سواء للخدمات العاّمة مثل الصّحة والتعلیم، ما أّدى إلى انخف الدخل على حدّ 
خدمات لالدعم خفض وقد اعتُبر. 16السودمن ات العرقیة ومن األقلیّ  نساءسر والالمعیشة لأل

ل الرعایة غیر اعمأ ت، في حین اعتُبرتوفیر لممّولة من القطاع العام بمثابة الرعایة ا
. أمام 17بصفر االنساء شدید المرونة، وبالتالي تقّدر كلفتھ اي تؤّدیھتمدفوعة األجر ال

التي من  عید تدویر تدابیر التقشف الفاشلةخیار أساسي: فإّما أن نالمجتمع العالمي اآلن 
دعم ح أن تزید من تعمیق أوجھ انعدام المساواة، أو أن نصّحح األمور من خالل المرجّ 
الرعایة، ویشجع الرجال على أداء أدوار كاملة  أعمال التعافي الذي یعید تقییم فرص

ر، وبناء مستقبل نسوي شامل. ویجب أن الرعایة غیر مدفوعة األج أعمال ومنصفة في
م المساواة بین األنواع االجتماعیّة والرعایة بشكل انستخدم ھذه اللحظة كمنطلق لمعالجة انعد

 نھائّي.

 قصة سارة عن زیادة أعمال الرعایة خالل اإلغالق في كمباال، بأوغندا: 3 اإلطار

عاًما، وھي من سكان كیبولي، بكمباال (عاصمة أوغندا) حیث تعیش مع  26تبلغ سارة 
في موینغا، أحد أحیاء كمباال  محل بقالةزوجھا وأطفالھما األربعة. تبیع سارة الفاكھة أمام 

المعیلة الوحیدة ألسرتھا منذ أربعة أعوام. وبالنسبة لسارة، فإن أعمال الرعایة  وھي ،ةالغنیّ 
غیر مدفوعة األجر واألعمال المنزلیّة التي تؤّدیھا قد زادت بشكل كبیر بموجب القیود 

 كورونا المستجّد. المفروضة بسبب فیروس
ن الغداء في المدرسة كان أطفالي یذھبون إلى المدرسة في الصباح الباكر، وكانوا یتناولو"

وال یعودون إال في وقت الحق من المساء. كنت أمضي وقتًا أقّل في اعمال الطبخ والغسیل 
 والتنظیف. وعلى الرغم من أّن  زوجي ال یعمل، إال أنّھ ال یقضي یومھ في المنزل".  

لدیھا الرعایة ولم یكن  أعمال اضطرت إلى بذل المزید مننّھا أومنذ اإلغالق، تقول سارة 
 الكثیر من الوقت لعملھا أو لھا شخصی�ا.

طعام الفطور لزوجي  منذ بدایة اإلغالق، أستیقظ في الخامسة صباًحا ألستعّد، وأعدّ "
ف المنزل، وأغسل المالبس وأطفالي. ثّم أحرص على أن أغسل األطفال األصغر سن�ا، وأنظّ 

تكون الساعة قد شارفت على  وأحّضر ما یلزم لطعام الغداء. وحین أنتھي من ذلك كلّھ،
العاشرة أو الحادیة عشرة صباًحا حین أغادر من أجل عملي في بیع الفاكھة. ویعني وصولي 

الصباحیّین  الزبائنصباًحا خسارة  7:30بدًال من الساعة  11:00إلى عملي في الساعة 
التجّول  حظر قبل فترةالمحتملین. كما یجب أن أنھي عملي بحلول الساعة السادسة مساًء 

ل األطفال الصغار یغستالمسائیّة، بما في ذلك إعداد العشاء، و يأعمالب ألبدأالمسائي 
الثانیة عشرة منتصف اللیل  عند ومساعدتھم في دراسة واجبتھم المنزلیّة... معظم األیّام، أنام

 بعد أن ینام الجمیع".



في أعمال الرعایة المنزلیّة، قالت إنّھ لم ینشأ  ھاوعندما ُسئلت عّما إذا كان زوجھا یساعد
 على القیام باألعمال المنزلیّة.

"ما یُزعجني حق�ا ھو العودة إلى المنزل في المساء بعد االنتھاء من عملي ألجد أّن األعمال 
یس ألّن ل نَجزالمدرسیّة، لم تُ  واجباتھم، بما في ذلك لتي تركتھا ألطفالي األكبر سن�االمنزلیّة ا

 ثّمة أشخاص بالغون یذّكرونھم، حتى حین یكون زوجي موجوًدا". 
ل اعمنساء أوغندا، ال تستطیع سارة مواجھة زوجھا بسبب الرعایة واألعلى غرار العدید من 

 أكثر في أعمال المنزل. ھایساعدوعلى رغم أنّھا تتمنّى أن یحصل على وظیفة  ةالمنزلیّ 
نّني أدرك أنّھ عندما ال یعمل الرجال، یصبحون "أتمنّى أن یكون لدى زوجي وظیفة أل

أشیاء تافھة مثل األعمال المنزلیّة  بسببمحبطین ویُمكن أن یؤّدي ذلك إلى العنف المنزلي 
من شأن  في األعمال المنزلیّة ألنّ  لتعیننيرت أیًضا في توظیف سیدة . لقد فكّ غیر المنجزة

الحصول على  دخلي یظلّ  قلّةولكن مع  .ذلك أن یساعدني على التركیز على عملي التجاري
ھذا  یزولفقط أن  رجو. في الوقت الراھن، أبالنسبة لي احلمً منزل في أعمال مساعدة 

 ".ةالطبیعیّ  حیاتنان من العودة إلى الفیروس حتى نتمكّ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سارة الوقت الذي یمكن أن تقضیھ في العمل المدفوع األجر كبائعة فاكھة. الذي تؤّدیھ یقیّد عمل الرعایة 
 حقوق الملكیّة الفكریّة محفوظة لسیلفیا نانكایا ترایسي/منظّمة أوكسفام

 
 
 
 
 

  



 اآلن؟ یؤّدي أعمال الرعایةن م
إغالق المدارس  إلىأزمة الرعایة الصحیّة الناتجة عن ة تدابیر الحجر الصحي العالمیّ أدت 

مزید من العمل. م باالقیبات على عاتق كّل من یعتني بأعّزائھ ووتعطّل أنظمة الرعایة 
ملیار  3.9حوالي  وعلى الرغم من أّن أوامر اإلغالق قد انخفضت في بعض البلدان، إال أنّ 

ما یقرب من نصف سكان العالم ــ كانوا خاضعین لإلغالق حتى وقت أي شخص ــ 
% من تالمذة العالم یتأثرون 70ر بیانات الیونسكو إلى أّن ما یقرب من . وتشی18قریب

ا (كان إغالق المدارس على نطاق البلد قائًما في بإغالق المدارس على نطاق البلد أو محلی� 
ة لجھود وكانت العواقب االقتصادیّ .  19كل أفریقیا وأمریكا الالتینیّة  وفي معظم أنحاء آسیا)

ملیار عامل في االقتصاد غیر  1.6حذّرت منّظمة العمل الدولیّة من أّن التخفیف شدیدة، إذ 
، ما سیؤّدي إلى زیادة حاّدة في 20الرسمي وحده من المرجح أن یشھدوا فقدان سبل عیشھم

ملیون  8.8یحدث ذلك كلّھ وسط أزمة صحیّة أّدت إلى اعتالل صّحة وحاالت الفقر. 
 لغایةص وفقًا لمنّظمة الصّحة العالمیّة شخ 465,000ودت بحیاة ما یقرب من أشخص و

 .2020یونیو/حزیران 
 

دة التي أجریت بین وتظھر النتائج التي توصلنا إلیھا من خالل أبحاثنا في البلدان المتعدّ 
أّن أزمة فیروس كورونا المستجّد وما یرتبط بھا من قیود  2020مایو/أیار ویونیو/حزیران 

 -للنساء والرجال  -غیر مدفوعة األجر والعمل المنزلي  الرعایة أعمال قد أّدت إلى زیادة
ي والتي تشمل رعایة األطفال، وأداء المزید من األعمال المنزلیّة في ظّل الحجر الصحّ 

أفراد األسرة. وفي حین ال یزال انعدام من یمرض من  (مثل الطھي والتنظیف)، ورعایة 
أة توّدي قدًرا غیر متكافئ إذ ال تزال المر ئًما،المساواة بین األنواع االجتماعیّة في الرعایة قا

قبل. ویتیح ذلك ن ذي أكثر م وقتًا في أعمال الرعایة ونضمیُ الرجال بات ل، اعماأل همن ھذ
والسیاسات من أجل االنتقال إلى االجتماعیة فرصة ھاّمة لتشجیع التحّول الدائم في المعاییر 

 األجر والعمل المنزلي، أثناء الجائحة وبعدھا.توزیع أكثر إنصافًا للرعایة غیر مدفوعة 
 

%) من 55 -% 44، أفادت نحو نصف النساء (الخمسةھذا البحث وفي جمیع بلدان 
اللواتي شملھّن االستطالع أنّھن یقضین المزید من الوقت في الرعایة غیر مدفوعة األجر 

"النسبة  1(أنظروا الرسم ، ئھاحتواوالعمل المنزلي نتیجة لتدابیر فیروس كورونا المستجّد و
مقابالت وأبلغن عن زیادة الرعایة غیر مدفوعة األجر  المئویة للنساء اللواتي أجریت معھنّ 

الذین یعیشون في نفس والعمل المنزلي). وفي المناطق العشوائیّة في نیروبي، بین األزواج 
لرعایة غیر ا أعمال % من النساء بأنّھن یقضین ساعات إضافیّة في70، أفادت المنزل

% من النساء الفقیرات 50مدفوعة األجر والعمل المنزلي. وتفید نسبة تزید على 
ة فیروس والمھّمشات في المناطق الحضریّة في الفلیبین بأّن أعمال الرعایة زادت خالل أزم

أكثر من ثالث ساعات یومی�ا في  قضائھنّ % من النساء عن 15ت فادكورونا المستجّد، إذ أ
 % من النساء عن زیادات في55ھذا العمل. وفي الوالیات المتحدة األمریكیّة، أفادت 

% إّن ھذا النوع من 26الرعایة غیر مدفوعة األجر والعمل المنزلي، وقالت  اعمال
من  ما یقرب فادالیوم. وفي كندا وبریطانیا، أ األعمال زاد بأكثر من ثالث ساعات في

الرعایة غیر مدفوعة األجر والعمل المنزلي. وفي  أعمال نصف النساء عن زیادة في
إّن أعمل الرعایة التي یقّدمنھا أو عملھن المنزلي قد زادا من النساء % 39بریطانیا، قال 

 بأكثر من ثالث ساعات.

إطار كیف تأثرت الفتیات بارتفاع مستویات أعمال الرعایة التي تُقّدم في : 4 اإلطار
 أزمة فیروس كورونا المستجّد؟

ون ملی 160تبیّن البحوث التي أجریت قبل انتشار الجائحة أّن الفتیات یقضین في المجموع 
األعمال المنزلیّة كّل یوم. وقد سبق للخبراء أن  وادّ ؤی اللذینأولئك األوالد ساعة أكثر من 



جائحة من ھذا النوع یمكن أن یكون لھا آثار سلبیّة غیر متكافئة على  أطلقوا إنذاًرا بأنّ 
الفتیات. وثّمة تقاریر سابقة تفید بأّن حاالت تشویھ األعضاء التناسلیّة لإلناث وزواج األطفال 

ال  -. كما سیكون إلغالق المدارس آثار طویلة األجل على مستقبل الفتیات 21،22تزدادقد 
قادرات على العودة إلى  إذا لم یكنّ  -فقیرة والمقیمة في المناطق النائیة سیّما بالنسبة لألسر ال

بسبب الضائقة  ھن لن یتمكن من دفع تكلفة التعلیم المرتفعة الدراسة بعد غیاب طویل، ألنّ 
 االقتصادیّة أو بسبب زواج الفتیات أو حملھن.

إیبوال في غرب أفریقیا  ات إغالق المدارس خالل تفشي جائحةوفقاً للیونیسیف، ساھمت عملیّ 
 ةالجنسی اتالت عمل األطفال وإھمالھم واالعتداءفي ارتفاع معدّ  2016-2014في الفترة 

وحمل المراھقات. كما حدثت "زیادة حاّدة" في حمل المراھقات والزواج المبكر في بعض 
  .23المناطق، بسبب زیادة معدالت تسّرب الفتیات من المدارس

 
، واللواتي أبلغن عن    مقابالتمعھن ویّة للنساء اللواتي أجریت : النسبة المئ1الرسم 

 زیادة أعمال الرعایة غیر مدفوعة األجر والعمل المنزلي.

 
في أعمال  تھمبزیادة مشارك ویفید الرجالكما یؤّدي الرجال المزید من أعمال الرعایة. 

الرعایة غیر مدفوعة األجر والعمل المنزلي في البلدان الخمسة جمیعھا التي شملتھا الدراسة 
% من الرجال بأّن ما یؤّدونھ 79االستقصائیّة. وفي المناطق العشوائیّة في نیروبي، شعر 

% من 65من أعمال رعایة غیر مدفوعة األجر وعمل منزلي قد زاد. وفي الفلیبین، عبّر 
% من الرجال إّن ھذا 64رجال عن نفس الشعور. وفي الوالیات المتحدة األمریكیّة، قال ال

وتفوق ھذه النسبة المئویّة نسبة النساء اللواتي شعرن أّن أعمالھن في مجال  –العمل قد زاد 
% من الرجال بأّن الوقت الذي 36%). وفي كندا وبریطانیا، أفاد 55الرعایة قد زادت (

ال الرعایة غیر مدفوعة األجر والعمل المنزلي قد زاد. ومن المرّجح أن یمضونھ في أعم
في جوانب من  ونشاركیي إلى رؤیة الرجال یكون سبب ھذا التغییر ھو اإلغالق، ما یؤدّ 

 أعمال المنزل والرعایة التي ال یؤّدنھا عادة. 

 قّصة مارینو عن دعمھ ألسرتھ خالل اإلغالق: 5 اإلطار

في قریة بارانغاي الصغیرة التي تعیش على الصید في ستو نینیو في كوینابوندان، بالفیلبین، 
غیّر تأثیر أزمة فیروس كورونا المستجّد من طریقة رعایة مارینو ألسرتھ المكّونة من ثالثة 

أطفال. قبل أزمة فیروس كورونا المستجّد، كان مارینو یُمضي ثماني ساعات في الیوم في 
یصطاد السمك لیبیعھ ویجني المال ألسرتھ. وقد تغیّر ھذا الواقع مع فرض اإلغالق.  البحر،



فلم یعد یُسمح بالصید سوى مّرتین فقط في األسبوع وقال إّن بیع صیده أصبح أكثر صعوبة 
بسبب مكوث الناس في منازلھم من دون دخل ثابت وكذلك بسبب  –ألّن السوق محدودة 
 القیود على الحركة. 

الطھي والغسیل، فضًال عن أعمال امھ في المنزل وھو یقوم بضي مارینو اآلن معظم أیّ ویُم
 جلب الماء، حتى یتمّكن أفراد األسرة من غسل أیدیھم بالصابون بوتیرة أعلى. 

ً ویقول مارینو، كبطل للرعایة، إنّھ أصبح أكثر   ل إلى إدراك ضرورة ، وأنّھ توصّ وعیا
ة. وعالوة على مساعدة زوجتھ في أداء األعمال المنزلیّ المزید من مشاركة الرجال في 

 األعمال المنزلیّة، فإنّھ یساعد أیًضا أطفالھ على فھم أھّمیة تشارك أعمال الرعایة في المنزل.

 

 جید ریغاال /یُمضي مارینو اآلن معظم أیّامھ في أداء أعمال الرعایة
 
 

ظّل اإلغالق وكیف یتشارك الرجال ما ھي مھام الرعایة التي تستغرق وقتًا طویًال في 
 والنساء األعمال؟

 
في السیاقات المنخفضة الدخل والمناطق التي ال توجد فیھا إمدادات ماء للمنازل، ال یزال 
الناس یمضون الكثیر من وقتھم في جمع الماء. ففي المناطق العشوائیّة في نیروبي، على 

% من 57متاحة لـقبل انتشار الفیروس إمكانیّة الحصول على الماء مثال، كانت سبیل ال
). وتزید األزمة المباشرة من 2% خالل الجائحة (أنظروا الرسم 26األسر مقارنة بنسبة 

التحّدیات الكامنة في نقص الماء بسبب تغیّر المناخ واالنھیارات األرضیّة المتكّررة. ویعني 
لجائحة مقارنة شّح الماء أّن على النساء والفتیات أن یُمضین وقتًا أطول في جمع الماء أثناء ا

جمع الماء بین الفقراء في المناطق  ةالوقت نفسھ، یتصّدر الرجال عملیّ بما قبلھا. وفي 
% من الرجال أّن ھذا األمر یستغرق 30الحضریّة والفئات المھّمشة في الفلیبین، حیث أفاد 

  % من النساء.14معظم وقتھم، مقارنة بنسبة 
  



أفادت عن إمكانیّة وصول كافیة إلى الماء في : النسبة المئویة لألسر التي 2الرسم 
 عشوائیّات نیروبي قبل أزمة فیروس كورونا المستجّد وأثناءھا

 

 
 
 یستغرق إعداد الوجبات والطھي في ظّل الحجر الصّحي وقتًا طویًال بشكل خاص ألنّ  •

األسر تحتاج اآلن إلى تناول جمیع وجباتھا في المنزل، مقارنة بما كان علیھ الحال قبل 
في المدرسة. ویستغرق  یأكلون في الخارج أو  كان بعض أفراد األسرة  حینالجائحة، 

% من النساء في الوالیات المتحدة 70إعداد الوجبات معظم الوقت بالنسبة لـ
% من النساء في الفلیبین. وفي كندا 50كندا، و % من النساء في66األمریكیّة، و

بین، یشة في الفلوالوالیات المتحدة األمریكیّة، وبین المجتمعات الحضریّة الفقیرة والمھمّ 
یشارك الرجال بشكل كبیر في إعداد الوجبات والطھي، األمر الذي یستغرق معظم 

% من 34ین و% من الرجال األمریكیّ 50% من الرجال الكندیّین، و59الوقت لـ
 النسبین. وفي بریطانیا وفي المناطق العشوائیّة في نیروبي، بلغت ھذه الرجال الفلبینیّ 

% على التوالي. وقد تأثرت األسر التي تعیش في حالة فقر بشكل خاّص 10% و19
 بإغالق المدارس، ما یعني تعلیق برامج التغذیة المدرسیّة.

مر ضروري للحفاظ على سالمة األسر، ھا، وھو أعقیمویستغرق تنظیف المنازل وت •
% من النساء إّن 63المزید من الوقت. وفي المناطق العشوائیّة في نیروبي، قالت 

% فقط 27ستغرق معظم وقتھن، في حین أّن یالغسیل والتنظیف وتنظیف األرضیّات 
 من الرجال قالوا الشيء نفسھ. كما أفادت نسبة عالیة من النساء في الوالیات المتحدة

%) أّن التنظیف كان یأخذ معظم 59%) والفلیبین (50%) وكندا (61األمریكیّة (
%) والفلیبین 42وقتھّن، في حین أفاد الرجال في الوالیات المتحدة األمریكیّة (

 %) بأداء ھذه المھام.42(



تتطلّب رعایة األطفال وتدریسھم في المنازل بسبب إغالق المدارس وقتًا أقّل لألسر  •
ن ذات الدخل األعلى مّما ھو علیھ الحال في البلدان ذات الدخل المنخفض. في البلدا

أثناء اإلغالق، أفادت النساء  24أجرتھ مؤّخًرا منّظمة أوكسفام في تونس لألثروفي تقییم 
ن كبیرة في أعمال رعایة األطفال بسبب إغالق المدارس، ما یتطلّب م زیادةعن 

في المنازل. وتفید نسبة تقرب من ثلث النساء اللواتي  نّ النساء االھتمام بتدریس أوالدھ
أجریت معھّن مقابالت في المناطق العشوائیّة في نیروبي، وربع النساء اللواتي أجریت 

معھّن مقابالت في المجتمعات الحضریّة الفقیرة والمھّمشة في الفلیبین أّن انشغالھّن 
ى الرغم من اھتمام الصحافة الرئیس ھو في رعایة األطفال واإلشراف علیھم. وعل

من اآلباء واألمھات وسط إغالق المدارس  ةعالیة المطلوباالشراف الالكبیر بمستویات 
% من النساء األمریكیّات، 21ذكر سوى تفي الوالیات المتحدة وبریطانیا وكندا، لم 

% من النساء الكندیّات رعایة األطفال من بین 10% من النساء البریطانیّات و17و
في البلدان  أولیاء األمور امھّن الیومیّة األكثر استھالًكا للوقت. وقد یعود ذلك إلى أنّ مھ

المرتفعة الدخل یمكنھم االعتماد على التكنولوجیا في تعلیم أطفالھم والترفیھ عنھم، وھو 
 أمر غیر متاح على نطاق واسع في سیاقات أخرى.

قیرة والمھّمشة في المجتمعات الف إستغرق غسل المالبس معظم وقت غالبیّة النساء في •
كندا ففي % فقط. 15لنساء الكندیّات سوى ا عن ذلك من) ولم تبلغ %61الفلیبین (

فات التي تساعد كالغساالت والمجفّ  األجھزةملكیّة الغساالت، ما یدّل على فوائد تشیع 
 .25على توفیر وقت العمل

 
  



 ؟أعمال الرعایة وندّ من یؤ أكثرھم من 
 

فیروس كورونا المستجّد واإلغالق من مستویات الرعایة غیر مدفوعة األجر لقد زاد 
والعمل المنزلي في وقت تتناقص فیھ الموارد المتاحة لألسر وتقّل فرص الحصول على 

ض أصًال للتمییز تواجھ المزید من تعمیق انعدام الفئات التي تتعرّ  الخدمات. والنتیجة ھي أنّ 
 المساواة.

 
وتقیم في بیوت تتعایش فیھا عّدة أجیال أعباء  أطفاالً  عیلتُ األسر التي تتحّمل  •

% من النساء اللواتي تربّین طفًال 56وفي بریطانیا، أبلغت  الرعایة األعلى.
أي ستة  -واحًدا على األقّل عن زیادة في أعمال الرعایة غیر مدفوعة األجر 

%). وفي 9اللواتي أبلغن عن زیادة (و دد النساء اللواتي ال أطفال لھنّ أضعاف ع
في األعمال المنزلیّة وأعمال الرعایة  الزیادةالوالیات المتحدة األمریكیّة، كانت 

 أكبر بین األسر التي تعیل أطفاًال ومسنین في المنزل.
تُمضي أسر األقلیّات العرقیّة في الوالیات المتحدة وكندا مزیًدا من الوقت في  •

% فقط من 57وفي حین أّن  فوعة األجر والعمل المنزلي.أعمال الرعایة غیر مد
ل البیض قد أفادوا بزیادة أعمال الرعایة، كان ھذا المعدّ من طلعة آراؤھم ستَ المُ 

 ةالتینیّ الأو  ةسبانیّ اإلل وصاأل ذوي منأو %)، 71أعلى بكثیر بین السود (
األمر  ینطبق. وفي كندا، في الدراسة المشاركین/ات %)79( ةسیویّ اآل%) و74(

من األقلیّات العرقیّة  المشاركین/اتو%) 51خارج كندا ( ذاتھ على المولودین
%) إذ كان من المرجح أن یفیدوا عن زیادات في أعمال الرعایة غیر 54(

%) 40مدفوعة األجر والعمل المنزلي أكثر من األشخاص المولودین في كندا (
من اآلسیویّین أو السود أو  ةالمشاركون في الدراس%). وكان 39البیض (من و

األمریكیّین من أصل أفریقي أو الالتینیین في الوالیات المتحدة األمریكیّة أكثر 
أو مریض في حاجة إلى رعایة أو  عرضة لإلبالغ عن العیش مع شخص مسنّ 

 البیض.  المشاركین/اتبمساعدة منتظمة مقارنة 
أبناءھم منفردین واألسر التي تعیش في الذین یعیلون اآلباء أو األّمھات ویتمتّع  •

حالة فقر بأقّل مستوى دعم وبأعلى مستویات أعمال الرعایة غیر مدفوعة 
في الفلیبین، أفاد النازحون داخلی�ا، واألمھات المعیالت، ف األجر والعمل المنزلي.

الت في برنامج الحمایة االجتماعیّة الحكومي، واألمھات الشابات، والمسجّ 
، عن زیادة في المتوسط تزید على خمس ساعات في أعمال الرعایة والمسنون

المشاركون في غیر مدفوعة األجر والعمل المنزلي یومی�ا خالل الجائحة. وكان 
من ذوي الدخل المنخفض في الوالیات المتحدة األقّل رضى إزاء دعم  الدراسة

احتماًال لإلفادة أرباب عملھم لھم. كما كانت النساء ذوات الدخل المنخفض أكثر 
 بأّن الرجال ال یؤّدون حّصتھم العادلة من األعمال المنزلیّة وأعمال الرعایة.

عانت النساء اللواتي یؤّدین أدوار الرعایة األساسیّة من أكبر زیادة في عبء  •
في مجال الرعایة  ت/كان العاملونففي كندا،  یة غیر مدفوعة األجر.اأعمال الرع

 ات/ینالرعایة النھاریّة والمعلمّ  ات/ضات ومقّدمياألساسیّة مثل الممرّ 
 في زیادةفي مجال الرعایة الصحیّة أكثر عرضة لإلبالغ عن  ات/والعاملین

 المشاركین/اتالرعایة غیر مدفوعة األجر والعمل المنزلي من  أعمال
 .في الدراسة ات/اآلخرین

  



أقّل  نأكثر فیما تكسب نعمل النساء وتقلقت
 وتحظین بنوم أقلّ 

ر، ولكن من تدابی اصل بھوما یتّ  جائحةل بدنی�ا وعاطفی�ا نتیجة للكافح النساء والرجاتعموًما، 
%) 43نصف ( تقال، ھاجمیعر من الضغوط. وفي البلدان الخمسة ثأك تعانيیبدو أّن النساء 

شعرن بمزید من القلق واالكتئاب واإلرھاق تنّھن أت مقابالمعھّن ت یجرأاتي والنساء الل
والعزلة أو المرض البدني بسبب زیادة أعمال الرعایة غیر مدفوعة األجر والعمل المنزلي 

اتي شملھّن و% من النساء الل26. وفي المناطق العشوائیّة في نیروبي، قالت الجائحةبسبب 
 قادرات على الحصول على قسط كنّ تكّن على ما یرام بدنی�ا، أو لم تاالستطالع إنّھن لم 

في أّما كاف من الراحة، أو كن یشعرن بالتوتر والقلق بسبب زیادة مسؤولیّات الرعایة. 
الوالیات المتحدة وبریطانیا، كانت النساء أكثر عرضة من الرجال لإلبالغ عن الشعور 

شعورھم  بالقلق أو االكتئاب، في حین كان الرجال األمیركیّون أكثر عرضة لإلبالغ عن
باالسترخاء والسعادة. بالنسبة للنّساء في الوالیات المتحدة وكندا، جاء ھذا العبء المتزاید 

 ة.على حساب نومھن ورعایتھن الذاتیّ 
 

: النسبّة المئویة للرجال والنساء في الوالیات المتحدة الذین یعانون من مشاعر 3الرسم 
 بسبب جائحة فیروس كورونا المستجدّ  معیّنة مقارنة بأسبوع في المتوّسط قبل اإلغالق

 
 

عرضة للشعور بالقلق  في مجال الرعایة األساسیّة (نساًء ورجاًال) العاملون/اتكان 
في مجال الرعایة غیر األساسیة، وأشاروا إلى الشعور  العاملین/اتأكثر من  والتوتر
والعامالت ك البدني أو المرض باعتباره أثًرا كبیًرا. وعلى نحو مماثل، كان العمال بالتوعّ 

األساسیّون (بمن فیھم أولئك الذین یقومون بأعمال الرعایة) في بریطانیا أكثر عرضة 
 غیر األساسیّین.والعامالت للشعور بالقلق والتوتّر من العمال 

 



رابات االقتصادیّة، وإن كانت السبیل إلى یشعر الرجال والنساء على حّد سواء باالضطو
وفي الوالیات المتحدة األمریكیّة وكندا، إعادة التوظیف تشكّل تحّدیًا أكبر بالنسبة للنساء. 

عدم القدرة على في المئة) عن  24و 16الت مماثلة بین الرجال والنساء (بین أفادت معدّ 
الرعایة، بینما أفاد حوالي نصف  عملھم المعتاد المدفوع األجر بسبب زیادة أعمال أداء

 أداءھم غیر قادرین على أنّ  - في المناطق العشوائیّة في نیروبي -%) 45الرجال والنساء (
عملھم المدفوع األجر بسبب زیادة أعباء الرعایة غیر مدفوعة األجر. وعلى النقیض من 

أّن عملھن المدفوع  ذلك، في تونس، أفادت النساء الِحرفیّات اللواتي أجریت مقابالت معھنّ 
األجر قد توقّف تماًما مع انقطاع طلبات الزبائن، فیما زادت أعمال الرعایة التي یؤّدینھا مع 

بقاء األطفال في المنزل بسبب عدم ارتیادھم المدارس. ورّجحت ھؤالء النساء عدم 
مكان یُرسلن إلیھ ّرة للدخل بمجرد رفع تدابیر اإلغالق ألّن لیس ثّمة دِ استئنافھّن أنشطتھن المُ 

 . 26أطفالھنّ 
  

إّن النظر في اآلثار االقتصادیّة للرعایة غیر المتكافئة والعمل المنزلي غیر مدفوع األجر 
من منظور العرق في الوالیات المتحدة األمریكیّة وكندا یكشف عن بعض أوجھ انعدام 

ففي كال البلدین، كان المشاركون في الدراسة من األقلیّات العرقیّة واإلثنیّة أكثر  المساواة.
البیض. عالوة على ذلك،  المشاركین/اتعرضة للتخلي عن العمل المأجور أو تخفیضھ من 

%) 24%) واآلسیویّین (29فقد أفادت نسب كبیرة جد�ا من األمریكیّین الالتینیّین (
  ة بوجود ھواجس تتعلق بالطعام والمأوى.في الدراس المشاركین/ات

 
الرجال مزیًدا من أعمال الرعایة،  يدّ ؤی

 ولكن ھل سیؤدي ذلك إلى تغییر دائم؟
 

من الواضح أنّھ في البلدان الخمسة التي أجري فیھا ھذا البحث، یُفید العدید من الرجال 
مدفوعة األجر  من الرعایة غیر -وأحیاناً أكثر بكثیر  -عن أداء المزید من العمل 

والعمل المنزلي في ھذا الوقت. ولكن ثّمة حاجة إلى المزید من البحوث لمعرفة ما إذا 
كانت ھذه التغییرات ستترجم إلى تغییرات في المعتقدات والسلوكیّات المتعلقة بأدوار 

األنواع االجتماعیّة وأعمال الرعایة على نطاق أوسع. ومع ذلك، ثّمة بعض المؤشرات 
الفلیبین أّن البقاء  منفي البحث  مشاركین/اتیّة. فقد كشفت النظرة النوعیّة للاإلیجاب

لمزید من الوقت في المنزل ھو أحد العوامل الرئیسة التي تسھم في قضاء الرجال 
المزید من الوقت في أعمال الرعایة غیر مدفوعة األجر. وفي بریطانیا، وأشار 

دة الوقت الذي یُمضونھ في المنزل أثناء المشاركون الذكور في البحث إلى أّن زیا
اإلغالق جعلھم یرغبون في قضاء المزید من الوقت مع أطفالھم. وفي حین أّن عدد 

 یعتقد"كّل شخص یؤّدي حّصتھ العادلة" یفوق عدد النساء،  الرجال الذین یعتقدون أنّ 
 % من النساء أّن ھذا صحیح.57

 
 
 
 
 
 
 



 توزیع أنشطة الرعایة في إطار فیروس كورونا في الوالیات المتحدة األمریكیّة نجابات الذكور واإلناث ع: إ4الرسم 

 
التباعد أثناء ل محّددة اعمأفي أسرھم لعبء  ات/ن طریقة توزیع البالغینإفاداتھم عالنوع االجتماعي، واستناًدا إلى  وفق، المئویّة المشاركین/اتنسبة 

 االجتماعي
 
 27إفادات من الوالیات المتحدة األمریكیّةالنتائج التي خلصنا إلیھا في أیًضا تكّرر  قدو

اختالف نظرة النساء والرجال إلى مساھمات الرجال في أعمال الرعایة غیر عن 
) 2(و) الطھي االعتیادي والتنظیف، 1بالنسبة للمھام التي تشمل (فمدفوعة األجر. 

 اجباتھموإنجاز في ألطفال ا) مساعدة 3(والتسّوق لشراء البقالة واألدوات المنزلیّة، 
) رعایة أو مساعدة أفراد األسرة المرضى أو المسنّین، كان الرجال في 4، و(ةالمدرسیّ 

ھذا العمل على قدم  شاركر عرضة من النساء لإلفادة "بتالوالیات المتحدة األمریكیّة أكث
إنجاز ألطفال في ا مساعدة% من الرجال بأّن 50المساواة". وعلى سبیل المثال، شعر 

% فقط من النساء شعرن 30بالتساوي، في حین أّن  ھتشاركیجري  ةالمدرسیّ واجباتھم 
 ھشاركیجري تعھا، التي یرى الرجال أّن عملھا بالشيء نفسھ. وفي المھام األربع جمی

 لمرأة.اعلى قدم المساواة، ترى النساء أّن معظم األعمال تؤّدیھا 
 
المتعلقة بالحجم، یبدو في ھذه المرحلة من الزمن أّن الرجال على الرغم من األسئلة و

في  ات/أكثر استعداًدا لتولّي أدوار الرعایة. ففي بریطانیا، عندما ُسئل المشاركون
الدراسة عّما إذا كانوا یعتقدون أّن على الرجال أن یضطلعوا بمزید من أعمال الرعایة 

% من النساء بنعم ووافق 76، أجابت غیر مدفوعة األجر والعمل المنزلي في األسرة
% من الرجال على ذلك. ویمكن أن تُترجم زیادة الخبرة في أعمال 60ما یقرب من 

الرعایة غیر مدفوعة األجر والعمل المنزلي والتعّرض لھما إلى زیادة الطلب من النساء 
وفاء ز قدرة الرجال والنساء على الوالرجال على التغییرات في السیاسات التي تعزّ 

في مجال الرعایة. وفي بریطانیا، أظھرت أبحاثنا رغبة النساء والرجال  ن/بمسؤولیاتھم
قة بالرعایة المتعلّ  ن/من معالجة مسؤولیّاتھم ن/نھمفي رؤیة تغییرات في السیاسات تمكّ 
ما للدعم الذي  الدیھم أیًضا تفضیالت مختلفة نوعً على نحو أفضل، على الرغم من أّن 

ى سبیل المثال، في حین أّن النساء أكثر عرضة من الرجال الختیار یحتاجونھ. فعل
رعایة األطفال المجانیّة النوعیّة، فإن الرجال أكثر عرضة الختیار العمل أیّاًما أقّل 

ولكن لمّدة أطول كّل أسبوع. وفي الوالیات المتحدة األمریكیّة، أظھر الرجال أكبر قدر 
وخاّصة النساء  -مرونة، في حین أّن النساء من الدعم لساعات وأماكن عمل أكثر 

كّن أكثر عرضة من الرجال إلظھار دعم ال لبس فیھ للسیاسات المتعلقة  -السود 
 بالرعایة التقدمیّة مثل "رعایة مّجانیّة ونوعیّة لألطفال تقّدمھا الحكومة أو الشركات".
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ائل وتضخیمھا، بما وتؤكد ھذه النتائج على ضرورة مواصلة زیادة التوعیة بھذه المس

في ذلك بطرق فاعلة في الوصول إلى الرجال. إنّھا فترة حاسمة یكون فیھا الرجال 
والنساء أكثر انسجاًما مع التحّدیات التي تمثلھا أعمال الرعایة غیر مدفوعة األجر. 

فرصة رئیسة لتحقیق تغییرات  سیاسات أن یعترفوا بذلك باعتبارهویجب على راسمي ال
والمواقف لدعم توزیع أكثر إنصافًا ألعمال  االجتماعیة السیاسات والمعاییر مستدامة في

 الرعایة بین الرجال والنساء.

 

  



ًما: المستقبل النسوي أم انعدام دُ الُمضّي ق
 المساواة الشدید؟

أن  دوليالومع شروع البلدان في خطط االنتعاش االقتصادي، ال یستطیع المجتمع 
التقشف التي تقّوض القطاعات المتصلة بالرعایة مثل التعلیم  یتحّمل المزید من تدابیر

ات إلى النساء واألقلیاّت ة ورعایة األطفال وتقلّل من قیمتھا، وتّحول المسؤولیّ والصحّ 
العرقیّة واإلثنیة. وقد أظھرت بحوثنا التكالیف االقتصادیّة الحقیقیّة الكبیرة للوضع 

تھم، وال سیّما لة األجل على رفاه الناس وصحّ الراھن، فضًال عن اآلثار السلبیّة طوی
 النساء والمھّمشات منھّن بالذات. 

مستقبلنا  تُرشدیجب أن تكون أعمال الرعایة في صمیم جمیع السیاسات والقرارات التي 
النسوي خالل جائحة كورونا وبعدھا. كما یجب تشجیع الرجال ودعمھم لالضطالع 

زوھم ، وینبغي للحكومات والقطاع الخاص أن یحفّ بأدوار الرعایة اآلن وفي المستقبل
 على القیام بذلك. وكما رأینا في األشھر الماضیة، فالمسألة مسألة حیاة أو موت.

 

  



 توصیاتال

إستناًدا إلى نتائج بحوثنا في خمسة بلدان في شمال العالم وجنوبھ، نقترح التوصیات 
 الرعایة.بشأن أعمال  6التالیة استناًدا إلى اإلطار رقم 

 

 عمال الرعایةاالطار الرباعي أل: 6 اإلطار

بأعمال الرعایة غیر مدفوعة األجر أو المنخفضة األجر الذي تؤّدیھا في  االعتراف •
 .المقام األّول النساء والفتیات كنوع من أنواع العمل أو اإلنتاج ذي قیمة حقیقیّة

العدد اإلجمالي للساعات التي تُمضى في أعمال الرعایة غیر مدفوعة  تقلیص •
األجر من خالل تحسین الوصول إلى األجھزة ذات األسعار المقبولة والتي تساعد 

 .على توفیر الوقت والجھد وكذلك البنى التحتیّة الداعمة للرعایة
ضمن األسرة أعمال الرعایة غیر مدفوعة األجر بصورة أكثر عدًال  إعادة توزیع •

وفي الوقت ذاتھ تحویل مسؤولیّة أعمال الرعایة غیر مدفوعة األجر إلى الدولة 
 .والقطاع الخاصّ 

مقّدمي الرعایة األكثر تھمیًشا وضمان إدراج أصواتھم في تصمیم وتنفیذ  تمثیل •
 السیاسات والخدمات والنظم التي تؤثر في حیاتھم.

  

ي قطاع أعمال الرعایة غیر مدفوعة األجر أو : لضمان االستثمارات الكافیة فاالعتراف
بین الرجال  -ل الرعایة اعمأأوجھ انعدام المساواة في أعباء المتدنّیة األجر ومعالجة 

یجب علینا أّوًال أن نعترف  -والنساء وكذلك بین األسر والحكومة والقطاع الخاص 
 بقیمة أعمال الرعایة غیر مدفوعة األجر أو ذات األجر المتدنّي.

على الحكومات أن تلتزم بجمع وتحلیل البیانات الوطنیّة المتعلقة باستخدام الوقت  •
من أھداف  5.4بانتظام كجزء من التزاماتھا برصد التقّدم المحرز في تحقیق الھدف 

درج المكاتب اإلحصائیّة الوطنیة أعمال الرعایة غیر التنمیة المستدامة. كما یجب أن تُ 
مدفوعة األجر والعمل المنزلي في نظمھا السنویة للحسابات القومیّة. وسیمكّن ذلك 

الحكومات من رسم وتنفیذ سیاسات ومیزانیّات عاّمة تراعي منظور النوع االجتماعي 
ي ومساھمتھا في تعترف بمدى أعمال الرعایة غیر مدفوعة األجر والعمل المنزلو

 الرفاه االجتماعي والنفسي واالقتصادي للناس.
یة أعمال یمكن أن تساعد جھات فاعلة في المجتمع المدني من خالل تحدید قیمة وأھمّ  •

الرعایة غیر مدفوعة األجر. ویشمل ذلك المناصرة من خالل السیاسات القائمة على 
أة لتمكین المزید من النساء من األدلة التي تسلط الضوء على كیفیّة تحریر وقت المر

المشاركة في الحیاة االجتماعیّة والسیاسیّة واالقتصادیّة، وتثبت أن الجھود الرامیة إلى 
ا غیر متكافئ في ي دورً الحّد من الفقر سیكون لھا تأثیر محدود ما دامت المرأة تؤدّ 

ثر ھذه الرعایة غیر مدفوعة األجر. ویلزم إجراء مزید من البحوث لالعتراف بأ
المشاركة غیر المتكافئة في الرعایة غیر مدفوعة األجر على النساء من األقلیّات 

 والمجموعات العرقیّة.
العدید  سیجدبما أن المدارس قد تظّل مغلقة في ظّل موجات كورونا في المستقبل،  •

 مدفوع األجر لتوفیر أعمالالالتخلي عن العمل أن علیھم من مقّدمي الرعایة 
. وینبغي أال الدخل ؤّدي بھم إلى خسارة بعض یسیر مدفوعة األجر، ما الرعایة غ



تقتصر برامج الحمایة االجتماعیّة الحكومیّة على دعم العمالة المدفوعة األجر، بل 
ل اعمینبغي أن تعترف أیًضا بقیمة األشخاص الذین یؤّدون أعمال الرعایة واأل

غیر مدفوعة األجر. وینبغي أن تفید برامج الحمایة االجتماعیّة (التي قد  ةالمنزلیّ 
مي الرعایة تشمل التحویالت النقدیّة أو دعم الدخل لفترات البطالة) الوالدین ومقدّ 

 للمجتمع. حساسةاعترافًا بأعمال الرعایة التي یؤّدونھا، وھي مھّمة 

لیّة على الوصول إلى أجھزة توفیر : إن تركیز حزمات التعافي المستقبتقلیص الساعات
الوقت النوعیّة بأسعار معقولة من خالل تخطیط السیاسات التي تعترف بالقیمة الحقیقیّة 

ألعمال الرعایة سیقلّص العدد اإلجمالي لساعات العمل التي تُمضى في مھاّم الرعایة 
 غیر مدفوعة األجر. 

یّة حصول الجمیع على درج في خططھا لإلنعاش إمكانینبغي للحكومات أن تُ  •
 البنى التحتیّة األساسیّة مثل الماء والصرف الصحي والكھرباء.

 یجب تنفیذ نظم ضریبیّة تصاعدیّة أو تعزیزھا لتمكین ھذه االستثمارات. •

الرعایة غیر مدفوعة األجر والعمل المنزلي على نحو  تشارك: یجب إعادة التوزیع
 أكثر إنصافًا داخل األسرة، مع زیادة الدعم من الحكومات والقطاع الخاص. 

یجب على الرجال مواصلة االضطالع بدور نشط في دعم أسرھم من خالل  •
الرعایة غیر مدفوعة األجر والعمل المنزلي أثناء جائحة فیروس كورونا المستجّد 

ر التواصل مع الجمھور والدعایة وإعالنات دھا. وینبغي للحكومات أن تطوّ وبع
 ز بشكل إیجابي دور الرجل في رعایة األطفال واألسر.الخدمات العاّمة التي تعزّ 

ینبغي ألرباب العمل أن یدعموا الرجال والنساء في االضطالع بأدوار الرعایة و •
ا في ذلك القدرة على العمل غیر مدفوعة األجر من خالل جداول عمل مرنة، بم

بدوام غیر تقلیدّي، والعمل عن بعد حیثما كان ذلك متاًحا (كالعمل من المنازل). 
وبالنسبة للقطاعات التي ال توفر ھذه المرونة، یجب إتاحة خیارات اإلجازات 

لإلغالق. وعلى أرباب العمل  ات/الخاضعین والعامالت  المدفوعة األجر للعمال
أجر مجزئ وغیر قابلة زة أمومة/أبّوة مدفوعة األجر، وھي إجازة بأن یقّدموا إجا

. ویجب االستفادة منھاینبغي تشجیع جمیع اآلباء واألّمھات على كما للتحویل، 
أن یتحّدوا التمییز بین األنواع االجتماعیّة في مكان  اعلى أرباب العمل أیضً 

 العمل، بما في ذلك التحرش واالعتداء الجنسیّین.
وعلى الحكومات أن تلتزم باتخاذ إجراءات فوریّة لضمان استمرار عمل البنیة  •

التحتیّة القائمة لرعایة األطفال على الرغم من جائحة فیروس كورونا المستجّد، 
وإعطاء األولویّة لالستثمارات في رعایة األطفال والمسنّین في الحاضر 

المجانیّة أو التي تحظى بدعم  والمستقبل. وقد ثبت أّن رعایة األطفال الحكومیّة
كبیر لألسر الضعیفة مفیدة في البلدان التي تعطي األولویّة لإلدماج االقتصادي 

 للمرأة. 
) أن رجاال ونساءیجب على زعماء المجتمعات المحلیّة والزعماء الدینیّین (كما  •

طال یتحّدوا المعاییر القائمة بشأن أعمال الرعایة. ویمكن للقادة أن یعملوا كأب
للرعایة یمكنھم تصویر أمثلة إیجابیّة لتشارك المھام المنزلیّة وتحفیز المزید من 
الرجال والفتیان على االضطالع بمزید من أعمال الرعایة غیر مدفوعة األجر 

والعمل المنزلي، وتشجیع النساء على المشاركة في مواطن اتخاذ القرار الذكوریّة 
 التقلیدیّة.

 



في مجاالت  ت وممثلینثالمَ مُ مو الرعایة مقدّ مقدمات وون كت: یجب أن التمثیل
لوا على النساء المشاركة في السیاسات، ویجب على واضعي السیاسات والقادة أن یسھّ 

 الحیاة المدنیّة من خالل دعم مسؤولیات الرعایة غیر مدفوعة األجر.

مي یجب أن تتشّكل السیاسات الحكومیّة وسیاسات القطاع الخاص بإشراك مقدّ  •
الرعایة إشراًكا فاعًال، بما في ذلك منّظمات حقوق المرأة وغیرھا من أصوات 

المجتمع المدني الذین یریدون رؤیة تغییر عاجل. وینبغي أن تدعو الجھات 
الفاعلة في المجتمع المدني إلى إشراك مجموعات متنّوعة من النساء (والرجال) 

 المیزانیّات والتخطیط المجتمعي.في الحوار العام واتخاذ القرارات المتعلقة ب
وینبغي أن تكفل ھذه المبادرات تمتع المرأة بالمھارات والمعارف والثقة المناسبة 

 للمشاركة بصورة نشطة في الحوارات والمشاورات.
وقد أظھرت البحوث أّن مسؤولیات الرعایة الثقیلة وغیر المتكافئة قد حّدت أیًضا  •

جتماعیّة والسیاسیّة. ومن دون أصوات النساء من مشاركة المرأة في األنشطة اال
مثل ارتفاع  -على الطاولة، فإن التحّدیات الفریدة التي تواجھھا ھذه اللحظة 

معدالت العنف القائم على النوع االجتماعي خالل اإلغالق، والقیود المشّددة على 
 -للعمالة  ة على اآلثار غیر المتكافئةحصول المرأة على الرعایة الصحیّة، واألدلّ 

أن تتخذ االجراءات على أساسھا. وقد خلصت ال تُفھم و وأیُرّجح أّال تُسمع 
بلًدا إلى أّن  30 في حومس خالل منالبحوث التي أجرتھا منّظمة كیر الدولیة 

. كما 28ة% فقط من لجان االستجابة الوطنیّ 24النساء یشكلن في المتوسط 
ذات المستویات الدنیا من القیادات  أظھرت الدراسة االستقصائیّة أّن الحكومات

الذي تحدثھ الجائحة في النساء  المتكافئالنسائیّة قد تفشل في النظر في األثر غیر 
  والفتیات.

ویجب على المنّظمات السیاسیّة أن تعتمد ساعات عمل مرنة لزیادة احتمال تمثیل  •
 األمھات العامالت على أعلى المستویات.

  



 ة: المنھجیّ 1المرفق 
ة مة أوكسفام والجمعیّ یوجز ھذا القسم المنھجیّة المستخدمة في البحث الذي أجرتھ منظّ 

الوالیات المتحدة األمریكیّة وبریطانیا وكندا  كّل من ة فية للمرأة للبحوث التنمویّ التونسیّ 
نیروبي) والفلیبین (بین المجتمعات الحضریّة الفقیرة والمھّمشة) بوكینیا (في عشوائیّات 

 البلد.حسب 

 

 األمریكیّة الوالیات المتحدة
الوالیات المتحدة في استطالع قصیر، -تعاونت منّظمة أوكسفام أمریكا وبروموندو

، لفھم أفضل للتصّورات العاّمة حول التغییرات في عبء 2020أجري في أیّار/مایو 
 العمل الكلّي لألسر، وترتیبات أعمال الرعایة المنزلیّة ومسؤولیاتھا، والضغوط

المرتبطة بھا وغیرھا من اآلثار العاطفیّة. كما سعت الدراسة إلى قیاس الرأي العام 
األمریكي في ما یتعلّق بالسیاسات المتعلقة بأعمال الرعایة التقدمیّة في سیاق التغییرات 

في أعمال الرعایة بسبب فیروس كورونا المستجّد وتدابیر االستجابة التي اتخذتھا 
 الحكومة.

-"بیانات من أجل التقّدم" بتفویض من منّظمة أوكسفام أمریكا وبروموندو أجرت شركة
مشارًكا ومشاركة.  1,743األمریكیة، دراسة استقصائیّة عبر اإلنترنت والھاتف شملت 

عاًما. وقد  80و 18رجًال تتراوح أعمارھم بین  816امرأة و 927وشمل االستطالع 
 لیزیة. أجریت الدراسة االستقصائیّة باللغة اإلنك

وتماشیًا مع خبرة شركة "البیانات من أجل التقّدم"، جرى ترجیح ھذه العیّنة لتكون 
، على أساس العمر والنوع االجتماعي ومستوى ات/المحتملین مشاركین/اتللممثلة 

التعلیم ومكان السكن والعرق والدخل وتاریخ التصویت، لجمیع التحلیالت الُمقّدمة في 
لذلك، من المھّم تفسیر جمیع النتائج التي توّصل إلیھا االستطالع ھذا التقریر. ونتیجة 

الذي أجري في الوالیات المتحدة على أنھا تعكس التركیبة السكانیّة للوالیات المتحدة 
الذین یُرّجح أن یصّوتوا. وال یمثل وزن الناخب المحتمل جمیع سكان الوالیات المتحدة، 

األمریكیّة، والسكان المستبعدة  األقالیمین، وسكان ھ یستبعد المھاجرین غیر الشرعیّ ألنّ 
 تاریخی�ا من التمثیل في االنتخابات.

 

 بریطانیا
بحثت الدراسة االستقصائیّة التي أجریت في بریطانیا عن آثار الجائحة في الوقت الذي 

یقضیھ الناس في أعمال الرعایة غیر مدفوعة األجر والعمل المنزلي، واستكشفت ما إذا 
 عائلیّةؤثر في الرفاه والعالقات العبء العمل المتزاید في مجال الرعایة ی كان

والمواقف المتعلقة بمشاركة الرجال في أعمال الرعایة. وتضمنّت الدراسة أیًضا أسئلة 
في الدراسة (مثل النوع االجتماعي، والسن، وحالة العمل،  المشاركین/اتعن خلفیّات 

لحكومي والتدابیر التي من شأنھا أن تسّھل على وما إلى ذلك) وبحثت في الدعم ا
 تحقیق التوازن بین الرعایة والعمل المدفوع األجر. المشاركین/ات



ألعضاء لجنة  وقد أجري ھذا االستطالع باستخدام مقابالت عبر اإلنترنت أجریت
فرد وافقوا على المشاركة في الدراسات  185,000وف بریطانیا" لما یزید على غ"یو

صائیّة. وقد أرسلت رسالة إلكترونیّة إلى أعضاء الفریق الذین جرى اختیارھم االستق
عشوائی�ا من العیّنة األساسیّة وفقاً لتعریف العیّنة، تدعوھم إلى المشاركة في الدراسة 

االستقصائیّة من خالل رابط نحوھا. وجرى ترجیح العیّنة المشاركة بناًء على تعریف 
مشارًكا  1,662یر تمثیلي. كما شمل االستقصاء إجماًال العیّنة لتوفیر نموذج تقر

 فما فوق. عاًما 18امرأة) من سن  854رجل و 808ومشاركة (

وتشمل القیود الرئیسة التي حّدت  الدراسة االستقصائیّة كونھا قصیرة نسبی�ا، ما یعني 
على سبیل المثال المثیرة لالھتمام (وأنّھ لم یتم النظر في بعض األبعاد المتعّددة الجوانب 

لت الزیادة في أعمال ن معلومات عن الخلفیّة اإلثنیّة). وباإلضافة إلى ذلك، ُسجّ لم تتضمّ 
الرعایة والعمل المنزلي من خالل نطاقات تقدیریّة (على سبیل المثال، "ما یصل إلى 

 ساعتین"، و"ساعتین إلى ثالث ساعات"، إلخ).

 كندا

"لیجیھ الستطالعات الرأي" إلجراء مسح عبر عملت منّظمة أوكسفام كندا مع شركة 
. وقد أضیفت خمسة 2020كندی�ا وكندیّة في حزیران/یونیو  1,523اإلنترنت شمل 

أسئلة إلى الدراسة االستقصائیّة الوطنیّة الجامعة األسبوعیّة لتقییم آراء الناس حول كیفیّة 
تھم وعبء العمل تأثیر جائحة فیروس كورونا المستجّد في مسؤولیّاتھم وترتیبا

ومستویات اإلجھاد في ما یتعلّق بأعمال الرعایة غیر مدفوعة األجر. وتمثل الھدف في 
استكشاف أوجھ التقاطع وفھم مستویات الدعم للسیاسات العاّمة المرتبطة بأعمال 
 الرعایة غیر مدفوعة األجر والمدفوعة األجر والقوى العاملة في مجال الرعایة.

ین حسب المنطقة، والعمر، الصعید الوطني السكان البالغین الكندیّ  وتمثل العینّة على
والنوع االجتماعي، والدخل، ومستوى التعلیم، والحالة االجتماعیّة، وعدد األشخاص 

 من الدراسة. الكندیّة واألطفال  في األسرة. وقد استبعدت األقالیم

 كینیا

بي، تقییًما سریعًا على أساس أجرت منّظمة أوكسفام كینیا، بدعم من االتحاد األورو
من  2020النوع االجتماعي في المناطق العشوائیّة الحضریّة في نیروبي في أیار/مایو 

أجل فھم أفضل لآلثار القائمة على النوع االجتماعي والتقاطعیّة والمخاطر المتعلّقة 
ي بالحمایة من مخاطر فیروس كورونا المستجّد، ولتحدید ثغرات البرمجة اآلمنة ف

قبلّة لفیروس االستجابة. وسیُرشد التقییم تأھب منّظمة أوكسفام واستجاباتھا الحالیّة والمُ 
 د االستجابة اإلنسانیّة األوسع نطاقًا.اشإر، لیكون بمثابة أداة للمناصرة وكورونا المستجدّ 

خدمت في تصمیم العیّنات التي اختیرت وجرى الحصول على البیانات السكانیّة كما استُ 
مجموعة من المصادر، بما في ذلك المشاورات مع الجھات التي تحشد في المنطقة، من 

ن، وقاعدة بیانات "ویزیشا جامي" التي وضعتھا منّظمة یومقابالت مخبرین رئیسیّ 
أوكسفام عن العاملین والعامالت في المنازل وصغار التجار في المناطق العشوائیّة غیر 

 الرسمیّة الخمس.

 30,516ء العیّنات للتقییم السریع على أساس النوع االجتماعي وشمل إطار انتقا
شخًصا من المناطق العشوائیّة غیر الرسمیّة الخمس. وألغراض التقاطع الثالثي، جرى 



)، ومنّظمات 2)، وقادة المجتمعات المحلیّة (1جمع بیانات نوعیّة من اإلدارة المحلیّة (
 ).3حقوق المرأة (

یّة بسیطة لتحدید العیّنة التمثیلیّة من مجموعة سكانیّة یبلغ واستُخدمت عیّنات عشوائ
مشارًكا لتقدیر النسب  570نسمة. كما تطلّبت الدراسة عیّنة بحجم  30,516عددھا 

. ولتحدید حجم %95ائج بلغت تبالن ثقةنسبة % و5المتوقعة مع نسبة دقة مطلقة بلغت 
مناسباً على أساس االحتمال المتناسب  ناتالعیّنة لكل منطقة عشوائیّة، اعتُبر أخذ العیّ 

 رجًال. 190امرأة و  380وشملت العیّنة  ).PPS( مع الحجم

ة من خبراء في شؤون النوع كما أعّدت منّظمة أوكسفام استبیانًا ورقی�ا مع مدخالت تقنیّ 
ضمان لاالجتماعي والحمایة داخل المنظمة. وقد جرى اختبار االستبیان وتعدیلھ مسبقًا 

 المعنى وأنماط التخّطي.وضوح 

 القیود

بالنظر إلى الجائحة العالمیّة الحالیّة والتدابیر التي اتخذتھا الحكومة الكینیّة للسیطرة على 
انتشار المرض، لم یكن من الممكن جمع البیانات من خالل الزیارات المنزلیّة من قبل 

كان لھذه الطریقة مسؤولي التعداد، لذلك أجریت المقابالت عبر الھاتف المحمول. و
 ة، بما في ذلك:قیودھا الخاصّ 

كي ال ول ھاالحّد من عدد األسئلة التي یمكن إدراجھا في األداة النھائیّة لتحدید طول •
 في الدراسة؛ المشاركین/اتتؤثر في مدى تركیز 

عدم االستجابة من جانب بعض األسر المختارة التي لم تكن على استعداد إلجراء  •
 % من قبل2ل معّدل عدم استجابة بنسبة جّ سُ قابالت معھا. وخالل الدراسة، م

 رین أو لم یوافقوا على إجراء مقابالت معھم.الذین لم یكونوا متوفّ  المشاركین/ات

 

 الفلیبین

مات تتألف من منّظمات دولیّة غیر حكومیّة ومنظّ  –وكالة  21تعاون ما مجموعھ 
أوكسفام الفلیبین، وصندوق األمم المتحدة للسكان، المجتمع المدني، بقیادة منّظمة 

الدولیّة، ووكالة األمم المتحدة لالجئین، والیونیسیف،  PLANومنظمة كیر، ومنظمة 
وھیئة األمم المتحدة للمرأة، بدعم من لجنة حقوق اإلنسان ووزارة العمل االجتماعي 

على أساس النوع  في إجراء تقییم) BARMM( والتنمیة في منظمة العمل االجتماعي
 االجتماعي سریع مشترك بین الوكاالت. 

 وكانت األھداف ھي: 

للنساء  يتماعجتسلیط الضوء على البیانات الظاھرة على تجارب النوع اال •
 والرجال والبنات والفتیان على امتداد الجائحة؛

تعزیز التدخالت التي تقوم بھا اللجنة المعنیّة بالمساواة بین األنواع االجتماعیّة في  •
إطار أزمة فیروس كورونا المستجّد بحیث تراعي منظور النوع االجتماعي 

 وتراعي قضایا الحمایة؛  
 صیاغة توصیات عملیّة موّجھة. •



وإتاحة إمكانیّة الوصول وجرى تحدید المناطق وفقًا ألماكن برامج الشركاء التشغیلیّة 
كرة "تقنیّات انتقاء العیّنات الھادفة وتقنیّة  ات/. كما استخدم الباحثونالمشاركین/اتإلى 
في المقابالت. وجرى تكلیف كّل فریق بمناطق جغرافیّة  المشاركین/اتلتحدید  "الثلج

اء مستھدفة وتحدید الفئات الضعیفة/المستھدفة من فقراء المناطق الحضریّة إلجر
 مقابالت معھم.

نتقاء العیّنات: النساء والرجال افي نھج  المشاركین/اتت التالیة من وقد اختیرت الفئا
عاًما فما فوق؛ والمراھقات والمراھقین الذین تتراوح أعمارھم  22الذین تبلغ أعمارھم 

أن یستوفوا معیاًرا واحًدا على األقل من  المشاركین/اتعاًما. وكان على  21-15بین 
 المعاییر التالیة:

 عامل صحي مجتمعي؛ •
أّم معیلة/شابة/مستفیدة من برنامج الحكومة الفلبینیّة الرئیس للحمایة  •

االجتماعیّة (تقریبًا جمیع مجاالت التقییم السریع على أساس النوع 
سنة فما فوق مؤھل لبرنامج  15والد یبلغ من العمر /والدة -االجتماعي) 

 للحمایة االجتماعیّة و/أو أم عازبة؛ الحكومة الفلبینیّة الرئیس
 ون؛ السكان األصلیّ  •
 مشّرد/نازح داخلی�ا؛  •
 فقراء المناطق الحضریّة الذین یعیشون تحت خّط الفقر؛  •
 العیش مع اإلعاقة؛  •
عاًما)، السّكان األصلیّون،  21و 12الشباب (الذین تتراوح أعمارھم بین  •

 ؛والمؤھلون للفئات األخرى في مؤشر الضعف ھذا
عن  تساءلین/اتوالم عابري/ات الھویة الجنسیةوالجنس  يات/مثلیّ مثلیّ  •

الذین  المشاركین/اتوالمتحّولین جنسی�ا وثنائیّي الجنس أو  ھویتھم/ن الجنسیة
 یعّرفون أنفسھم كذلك.

وقد ُجمعت البیانات من خالل مقابالت معّمقة عن بُعد عن طریق الھاتف المحمول 
منّظمة. واستخدمت الدراسات االستقصائیّة على شبكة  باستخدام استبیانات شبھ

الذین یعّرفون  المشاركین/اتعدد قلیل من لاإلنترنت للعمال الفلبینیین في الخارج، و
عن  تساءلین/اتوالم عابري/ات الھویة الجنسیةوالجنس  يأنفسھم كمثلیات/مثلیّ 
المجموع، شملت الدراسة . وفي والمتحّولین جنسی�ا وثنائیّي الجنس ھویتھم/ن الجنسیة

شخًصا  63رجًال، و 273من اإلناث، و 614مشارًكا ومشاركة ( 951االستقصائیّة 
 على ھذا السؤال). لم یقّدم أي ردّ  واحد غیر متقیّدین بالنوع االجتماعي، ومشارك

 القیود

المنطقة التي جرى جمع البیانات منھا، بل ھي فقط كامل ال تمثل البیانات  •
 . ات/منھا المشاركون اختیرة أو المجموعة المحّددة التي رعیّ المجموعة الف

 مجموعة مراقبة من المجتمعات غیر المھّمشة.في العیّنة ال توجد  •

، أجرت منّظمة أوكسفام في تونس تقییًما شامًال 2020في نیسان/أبریل وأیار/مایو 
كیّف قد و. المشروع من ات/المستفیدین مع العملولتأثیر مشروع مشاركة الشباب 

التي تمثل تقییًما نوعی�ا تشاركی�ا سریعًا  29منھجیّة تحلیل الرعایة السریع واعتمدالتقییم 
للعمل المنزلي غیر مدفوع األجر ورعایة الناس في المجتمعات المحلیّة. وشمل ذلك 
أسئلة حول استخدام الوقت (توزیع أعمال الرعایة غیر مدفوعة األجر داخل األسر 



رونا المستجّد في ى مھام الرعایة غیر مدفوعة األجر)، وأثر فیروس كووتوزیعھا عل
الرعایة غیر مدفوعة األجر والعمل المنزلي، فضًال عن  فيضى مالساعات التي تُ 

التصّورات والمواقف إزاء توزیع أعمال الرعایة غیر مدفوعة األجر داخل المنازل 
 ، إلخ.أثناء فترة الحجر الصّحي: مصدر الصراع، واإلدارة

 

  



 شكر وتقدیر
 ة أوكسفام كینیا كال� من:متشكر منظّ 

میخائیل نغاسینداال، وجین أكوام إیبینیو، وبالندینا بوبسون، وروث أولو، وماثیو كزنز، 
وماري أوموندي، غابرییال دیلیا، ویولیا أندریا توما، ومیلیسا ھاریس، ومیالني 

 ویسینغ، ومورین ماجیوا، وآمبر باركس-كیسمیكر
 ومبادرة موكورو للشباب
 ومشروع تطویر بولیكوم

 كینیا -وحیاة الشباب 
 والمستفیدون من مشروع ویزیشا جامي (صغار التجار وعّمال المنازل)

 ومؤسسة وانغو كانجا
 وبادیلي أفریقیا

 

 تشكر منّظمة أوكسفام أوغندا كال� من:

 تریسي نانكیا ودورة نتونغا
 وشبكة المرأة األوغندیّة 

 ) YSAT( المناصرة االجتماعیّة للشبابوفریق 
 ) AFCE( ووكالة تمكین المجتمع

 
 وتشكر منّظمة أوكسفام تونس كال� من:

 ملكة دریدي، وأحمد بن نجما، وصفیّة غاالن
 والجمعیّة التونسیة للمرأة للبحوث التنمویّة

 

 :كال� من الفلیبین أوكسفام منّظمة تشكر

 إستراس وإیریل ماكالن، ومایكل تیو، وجینیفر دوالوان،-كیندیبان وجانیت بایود، لیا
 لفیروس االجتماعي النوع أساس على السریع التقییم في المشاركة الوكاالت وجمیع
 ومنّظمات دولّیة منظمة 21 تضمّ  الوكاالت بین مشتركة مبادرة – المستجدّ  كورونا
 للسكان، المتحدة األمم وصندوق الفلیبین، أوكسفام منّظمة بقیادة المدني، المجتمع
 لشؤون المتحدة األمم ومفّوضیة ،)Plan International( مةومنظّ  كیر، ومنّظمة

 لحقوق الحكومیّة اللجنة من بدعم للمرأة، المتحدة األمم وھیئة والیونیسیف، الالجئین،
 بالحكم المتمتعة بانغسامورو منطقة في والتنمیة االجتماعي العمل ووزارة اإلنسان
 الذاتي
 النوع أساس على السریع التقییم في معھا والمتعاونین الفلبینیین أوكسفام شركاء وجمیع

 .المستجدّ  كورونا لفیروس االجتماعي
 (CPWDP) فیلس - اإلعاقة ذوي األشخاص وتجّمع
 للكوارث التأھب ومركز
 المھاجرین مناصرة ومركز

 األعراق متعدد المجتمع ومنّظمات
 الفلیبین إیدوكو - والتعاون التعلیم ومؤسسة



 )IDEALS( البدیلة القانونیّة الخدمات خالل من والتمكین الحوار ومبادرات
  )MIDAS( "مایون" ھاوخدمات المتكاملة التنمیة وبدائل

 (PKKK) الریفیّة للمرأة الوطني والتحالف
 )PDRRN( الكوارث مخاطر من للحدّ  الشعبیّة شبكةالو

 ).QCFPWD, Inc( اإلعاقة ذوي لألشخاص كویزون مدینة واتحاد
 )SIKAT( األصلیّین للسكان والتكنولوجیا العلوم تطویر ومراكز

 

 وتشكر منّظمة أوكسفام أمریكا كال� من:

روزاریو كاسترو، وكیمبرلي فایفر، وریبیكا ریفالد، وجاوین كریبكي، وكارولینا 
 فونتي، وإمیلي بھاتي

 .ھیلمانوبروموندو مع شكر خاص لبراین 
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 منّظمة أوكسفام
دولة، وھي جزء من حركة عالمیّة  90منّظمة مترابطة ضمن شبكة واحدة في أكثر من  20منّظمة أوكسفام ھي اتحاد دولي یضّم 

 من أجل التغییر ولبناء مستقبل خاٍل من ظلم الفقر. لمزید من المعلومات، یُرجى مراسلة أّي من مكاتب منّظمة أوكسفام، أو زیارة
 .www.oxfam.orgموقعنا االلكتروني على العنوان 

 (www.oxfamindia.org)أوكسفام الھند 
 (www.oxfamintermon.org)أوكسفام إنترمون، إسبانیا 

 (www.oxfamireland.org)أوكسفام إیرلندا 
 (www.oxfamitalia.org)أوكسفام إیطالیا 

 (www.oxfammexico.org)أوكسفام المكسیك 
 (www.oxfam.org.nz)أوكسفام نیوزیلندا 

 (www.oxfamnovib.nl)أوكسفام نوفیب، ھولندا 
 (www.oxfam.qc.ca)أوكسفام كیبیك 

 (www.oxfam.org.za)أوكسفام جنوب أفریقیا 
)KEDV) تركیا (https://www.kedv.org.tr/( 

 (www.oxfamamerica.org)أوكسفام أمریكا 
 (www.oxfam.org.au)أوكسفام أسترالیا 

 (www.oxfamsol.be)أوكسفام في بلجیكا 
 (www.oxfam.org.br)أوكسفام برازیل 

 (www.oxfam.ca)أوكسفام كندا 
 (www.oxfamfrance.org)أوكسفام فرنسا 
 (www.oxfam.de)أوكسفام ألمانیا 

 (www.oxfam.org.uk)أوكسفام بریطانیا 
 (www.oxfam.org.hk)أوكسفام ھونغ كونغ 

 (/http://oxfamibis.dk) أوكسفام الدنمارك

www.oxfam.org 

http://www.oxfam.org/

