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 النسوي لالمستقب
 العدالة والحقوق رعایة الناس، وصون

 

أسئلة من قبیل "كیف  نالم اإلجابات العدیدة الممكنة عفي ضوء جائحة كورونا، تدرس المجتمعات المحلیة حول الع
وصلنا إلى ھذا الوضع؟" و"ما الذي سیكون بعد جائحة كورونا؟" و"ما ھو نوع المجتمع الذي نرید أن نبنیھ بعد 

طابع استثنائي لدرجة أننا، لكي نتحاور في ھذه المسائل، نحتاج إلى  تذا الجائحة تالعالمیة؟" لقد كان زمةاألھذه 
 ثنا عن حلول.، في إطار بح الخروج عن المألوف

 فكرفي منظمة أوكسفام وترتكز على ال عدالة النوع االجتماعيتتضمن ھذه الورقة أفكاًرا من أعضاء مجتمع 
بكل تواضع لقد تعمدنا ھذا المستقبل وكیفیة تحقیقھ.  شكلالنسوي من أجل وضع تصور لمستقبل یوفر الرعایة، و

.  بل ھي ورقة مناقشة مؤسسیةالھذه الورقة إعالنًا عن مواقف منظمة أوكسفام في مجال السیاسة أال تكون 
وممارسة في التفكیر تتصور مختلف االحتماالت. لقد كانت نیة مؤلفي ھذه الورقة أن تغذي األسئلة التي قد تنشأ 

 المجتمعات المحلیة حول العالم.عن ھذا التفكیر نقاًشا أعمق بكثیر نأمل بإقامتھ مع حلفائنا وشركائنا و

 ةوحالتحقیق العدالة االجتماعیة،  :ھي  عدالة النوع االجتماعيوتركز تأمالتنا على ثالثة تحدیات ملحة تواجھ 
أخالقیات الرعایة  :ھما على حد سواءن وتعالجھا من منظوری -الطوارئ المناخیة، والنموذج االقتصادي الحالي 

من خالل تصور نھج  الدولیةرؤیتنا في تحقیق العدالة االجتماعیة وضمان حقوق اإلنسان  وانعدام المساواة. وتتمثل
توجیھ بفي إطاره الرعایة وتقوم االجتماعي یتمحور حول الرعایة بوصفھا حقًا من الحقوق، لتنظیم لمختلف 
. ومن خالل إعادة النظر في الطریقة التي ننظر بھا إلى الناس وتوفیر الرعایة لھم،  العامة السیاساتو السیاسة

، یمكننا إعادة صیاغة المعاییر والھیاكل التي أدت تاریخیًا إلى استبعاد النساء، والسود، والسكان األصلیین
نون من الفقر، وغیرھا من الفئات. اوعات المختلفة جنسیًا، واألشخاص الذین یعموأصحاب البشرات الملونة، والمج

تنا، یمكننا معالجة جوانب انعدام المساواة التي ال اوسیاسعملنا  أخالقیاتونعتقد أنھ بوضع الرعایة في صمیم 
االھتمام الكافي في كثیر من األحیان في العمل السیاسي والمؤسسي. ونتیجة لذلك، یُفترض أن نرى زیادة ب تحظى

 الجتماعي والثقة.ا  التضامنوفي الرفاه 

نحن نستلھم بعض التطورات التي نشھد بروزھا من حولنا، ونعتقد أن األفكار الواردة في ھذه الورقة تسھم في 
 دفعنا إلى األمام نحن وجمیع المجتمعات المحلیة والقادة والمؤسسات.

 لقد حان وقت العمل اآلن؛ وال مجال للعودة إلى الوراء.
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 ال عودة إلى الوراء 1
 أعلى تبدو قد الوفیات معدالت أن من الرغم وعلى العالم. أنحاء جمیع في فادحة خسائر كورونا جائحة عن نجم لقد
 المساواة انعدام أوجھ ترسیخ من تزید التي الجائحة تفشي بسبب إضافیة تعقیدات والفتیات النساء تواجھ ،1الرجال بین

 واألشخاص ات/النازحین مثل ومتقاطعة أخرى مجموعات تعاني ذلك، على وعالوة االجتماعي. النوع على القائمة
 من عقود بسبب الضعف من جنسیًا المختلفة والمجموعات الملونة البشرات وأصحاب فقر حالة في یعیشون الذین

 متكافئ غیر بشكل الفئات ھذه تأثر في ذلك ساھم وقد واالستغالل. القمع بسببو المجتمعیة، البنى في اإلقصاء
   ).1 اإلطار (أنظروا الحالیة األزمةب
 

 : األثر غیر المتكافئ لجائحة كورونا في المجتمعات المھمشة1طار اال

 في األشھر القلیلة األولى من الجائحة وفرض اإلغالق: 
. وبین جائحة كورونافي المكسیك، تفید البیانات الرسمیة عن زیادة تدریجیة في معدل العنف ضد المرأة في سیاق •  

) أكثر من عدد اللواتي توفین بسبب فیروس كورونا 367نھایة شباط/فبرایر  ومنتصف نیسان/أبریل، قُتل من النساء (
 . 2المستجد

 .3% مقارنة بالبیض62من فیروس كورونا المستجد بنسبة السود حتمال وفاة ا یرتفعوفي ساو باولو، البرازیل، •  
وفي كولومبیا، تشیر منظمات المجتمع المدني إلى كون سیاق فیروس كورونا المستجد یزید من ضعف •  

ناشًطا ومدافعًا عن حقوق اإلنسان في األشھر  28في مجال حقوق اإلنسان، حیث قُتل ما ال یقل عن  ات/الناشطین
 .4األخیرة

 حیث جرىالجنسین، -برلمان المجر االعتراف القانوني بمغایري الھویة الجنسیة و/أو األشخاص بین ألغىقد و•  
 .   5الجائحة تشتت االنتباه بسببالتغییر في خضم 

% من األشخاص المنتمین للمجوعات المختلفة جنسیًا في الوالیات المتحدة خفض ساعات عملھم 30والي وشھد ح•  
 . 6% من بقیة السكان22خالل جائحة كورونا، مقارنة مع 

، أظھرت دراسة استقصائیة عبر الھاتف أجرتھا جمعیة التضامن مع طالبي اللجوء 2020وبعد آذار/مارس •  
یعانون من صعوبات في إمكانیة الحصول على المواد الذین شملھم االستطالع في تركیا والمھاجرین أن الالجئین 

عت نسبة البطالة بین الذین أجریت معھم %) خالل جائحة كورونا. كما ارتف53%) ومواد النظافة (63الغذائیة (
الذین یعملون  % بسبب االحتیاطات المتخذة ضد جائحة كورونا. وقد فقد كذلك العمال88% إلى 18مقابالت من 

 .  7لھم وخسروا مادیًا بصورة غیر متكافئة ألنھم لم یتمكنوا من العمل بصورة آمنة من منازلھمبأجور منخفضة أعما

قد فاقمت من انتھاك حقوق اإلنسان والحقوق االقتصادیة  ةالمذكورة أعاله، یبدو أن الجائحة العالمیكما تبین األمثلة 
 للمجتمعات المھمشة تاریخیًا، كما قوضت جھود المجتمع المدني الرامیة إلى إدانة ھذه االنتھاكات.

لحقوق واالمتیازات بشكل غیر ویشیر تقریر منظمة أوكسفام "وقت الرعایة" إلى نظام اقتصادي یوزع الواجبات وا
. وترى ورقة المناقشة ھذه أن سیاق  8واألدوار االجتماعیة فضاءاتوالعادل وغیر متكافئ، فضًال عن الموارد 

أداء المكلفین بواجب حمایة  جائحة كورونا قد زاد من حدة الفجوة بین الثراء الفاحش والفقر المدقع من خالل 
الحوافز االقتصادیة مرة  ساھمتوتقاعسھم في آن معًا. ففي الوالیات المتحدة األمریكیة، على سبیل المثال،  الحقوق
. وعلى نفس المنوال، تحد سیاسات التقشف القویة في المكسیك من تمویل الخدمات 9إنقاذ الشركات فيأخرى 

. وبالمثل، سمح 10ة للنساء والسكان األصلییناالجتماعیة، األمرالذي یؤثر بشكل غیر متكافئ في الخدمات األساسی
الناس لخطر بانتشار المعلومات المغلوطة األمر الذي عرض " الذي تتبعھ القیادة النیكاراغویة عدم التدخلنھج "

. وفي سلوفاكیا، استخدمت فترة الطوارئ لتقیید 11المعلومات التي قد تنقذ أرواحھمعدم القدرة على الوصول إلى 
 . 12دمات الصحة الجنسیة واإلنجابیةالحصول على خ
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لالقتصادات الرأسمالیة من خالل أثناء جائحة كورونا وفي العدید من البلدان، برر أصحاب السلطة إعطاء األولویة 
 ، في حین یصار 13الخطاب االستبدادي ویبرر األجراءات الصارمةأشبھ ما تكون بالحرب وخطاب یدعم  سردیات

.  وفي البرازیل والصین 14نظم الرعایة الصحیةقرار إلى وصم المرضى وزعزعة است (في الھند على األقل)
فت  -سمى "بسیاسات الرجال األقویاء" ی بین وروسیا والوالیات المتحدة األمریكیة، نتج عمایوالھند والفل التي ُعِرّ

تجاھل أزمة جائحة كورونا في البدایة، والتقلیل  - 15بالحكم االستبدادي أو الشعبوي ذي القیادة الذكوریة الھرمیة
وال شك في وجود أمثلة  ،16،17الرئیسة، ما عرض الرفاه الجماعي للخطر طاتحالممن شأنھا وتسییسھا في 

والنمط تعطي األولویة للنمو االقتصادي أخرى. ویبدو أن ھذه السیاسات والنھج في سیاق جائحة كورونا 
 .وحمایة البیئة ،المجتمعات المحلیة فيالجتماعیة والنھوض بالعدالة ا ،الناس رفاهحساب على  اإلستھالكي

 
االقتصادي، وبات لنمو ل إعطاء األولویةھا بنا مامنا الخسائر المرھقة التي ألحقكشفت أوفي غضون أشھر قلیلة، إن

وعلى  ،ةالشخصی نات فراغاوقأوعلى  ،وعلى صحتنا الجماعیة ،وعلى نظمنا الغذائیة ،على البیئة الجمیع یرى أثره
 وعلى حریاتنا األساسیة.  ،حیاتنا األسریة

 
 ببساطة، ال عودة إلى الوراء.

 قدًما المضي
وقد أدت الجائحة إلى بلوغ منعطف حاسم، إذ أبرزت أوجھ انعدام المساواة في نظمنا الحالیة، وأتاحت الفرصة لنا 

تقبل النسوي والسعي المعیار لفترة طویلة جًدا. وسیكون تخیل المس ھي لالبتعاد عن األنماط التي ظلت تعتبر
في عملیة االبتعاد ھذه، سواء في خضم األزمة أو في خضم االنتعاش. إن الخیارات التي  ینحاسم ینلتحقیقھ أمر

 ستستمر معنا لعقود وأجیال. -من أجل الخروج من الماضي أو لتعزیز الطرق القدیمة  -نعتمدھا اآلن 

 : النشاط أثناء الجائحة2طار اال 

ط من وضغمارس الومع انتشار الجائحة، تنشئ مجتمعات محلیة كثیرة شبكات لتوفیر السلع والخدمات األساسیة، وت
مجتمعیة  بنىً یفشل القادة السیاسیون. لقد أنشأ المالیین من الناس حول العالم  إحداث تغییرات في السیاسات حیث أجل

 ترسم الخطوط العریضة للمستقبل النسوي العادل والشامل والمتحول اجتماعیًا الذي نصبو إلیھ.
 .  18إلطعام ورعایة بعضھا بعًضا، في أعمال تضامن عفویة التعاونفي إیران، شاركت األحیاء السكنیة في •  
من أجل مدن أكثر خضرة، وخفض  إستغل نشطاء المناخ الشباب الفرصة ألقلمة نشاطھم ومشاركة الخطط•  

 .19االستھالك، واستعادة الحیاة البریة، وغیرھا من األمور
مستحقات، ودعوا في ما علیھم من ألنھم ال یدفعون نموھا واصل ثرواتھم دعوات إلى األثریاء الذین ت شطاءالنوجھ •  

 .   20إلى عملیات إنقاذ القطاع العامعینھ الوقت 
میع الوالیات في ج 2020، إندلعت احتجاجات ومظاھرات "حیاة السود مھمة" في مایو/أیار في الوالیات المتحدة•  

 وفوقیة البیض ووحشیة الشرطة، التي فضحتھا ھذه الجائحة. مؤسسات الدولةعنصریة الخمسین للتندید ب

كذلك في خطط ووضع الرعایة في مركز االستجابة لفیروس كورونا المستجد لویدعو السیاق إلى التحول الجذري، 
، یجب أن 21االنتعاش. إن الرعایة ھي أكثر من مجرد العمل البدني والعاطفي لألفراد. ووفق مؤلفین مثل غیلیغان

ما یخص رفاه اآلخرین، عالوة على رفاه جمیع أوسع في  اھتمامفھم الرعایة ھنا على كونھا تمتد إلى عالقة تُ 
 الذات.

أكثر عدًال، من خالل تقدیر الرعایة واالعتراف بھا، أن تخلق مجتمعًا یضع أمجتمع  باتجاهومن شأن إعادة التنظیم 
مثل الحق في الغذاء والسكن والرعایة الصحیة والدخل األساسي، وفي  الدولیةحقوق اإلنسان  تطبیقفي المقدمة 

ق تجذر . ونعتقد أنھ في سیا 22)2000إیصال أصوت األشخاص وعدم تعرضھم للتمییز وتجنیبھم العنف (غلین، 
عضھا بالناس والمجتمعات باھتمام من  تقدمیة، ال یوجد في الواقع شيء أكثر واألبویةالرأسمالیة والعنصریة 

تتلقى الدعم النشط للقیام بذلك. ونحن نعتقد أن ھذا ھو  أنوبصورة دفاعیة على أساس متساو ومنصف،  البعض
من أجل زیادة العدالة االجتماعیة، وتعزیز الدیمقراطیة والسالم  -نقیض االستجابة االستبدادیة والقمعیة والعنیفة 

 ئیس.  ھو خیار سیاسي ر دولیةوالمجتمعاتنا المحلیة اھتمام والرفاه الفردي والجماعي. إن وضع الرعایة في مركز 

والقیم والممارسات، وإعادة تشكیل السیاسات لضمان رفاه  23في إطار "الرعایة" یمكننا إعادة تعریف الثقافاتو
الجمیع في مجتمعاتنا، ومعالجة أوجھ انعدام المساواة الجذریة والنظم التي لطالما أدت إلى القمع الجنسي 

الرعایة أعمال الضارة من خالل االعتراف بأن  االجتماعیةعراف األوالعنصري. كما یجب علینا القضاء على 
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خاصة السود والسكان أي النساء، و -، وأن أولئك الذین قدموا الرعایة تاریخیًا األخرى جمیع أشكال العمل تدعم
فقر أو  حالة بشرات الملونة، والمجموعات المختلفة جنسیًا، وأولئك الذین یعیشون فيلاب احاألصلیین وأص

متساوون في القیمة، ولیسوا أدنى منزلة من أولئك الذین طالبوا تاریخیًا بالمزید من الرعایة وتلقوھا،  -جرین المھا
 وال سیما الرجال والفتیان، واألشخاص المكتفون مادیًا، والمجموعات المھیمنة عرقیًا. كما یجب أن نطور أصوات

عیة جدیدة تتسم بالرأفة والتحول. ویجب كذلك أن قیادة وممارسة جماالالقرارات و صنععلى  تھموقدر الناس
والنھج النسوي  كاملیةوالتاإلنصاف  خالل  نستثمر في االقتصادات التي تشمل الجمیع وتحمي حقوق اإلنسان، من

تعطي األولویة للصحة  موازناتیجب علینا أن نعید تعریف التضامن االجتماعي من خالل كما واالستدامة. 
 وأن نطبق العدالة المالیة من أجل تمتع الناس بحقوقھم وحریاتھم وحمایتھا وتعزیزھا. والتعلیم والسالم،

نحن نصبو إلى مجتمع عالمي یضع الرعایة في صمیم التنظیم االجتماعي والسیاسي واالقتصادي في المستقبل، 
ثالثة تحدیات طارئة  ةالتالی األقسامعكس تجتماعیة وحقوق اإلنسان للجمیع. وویسعى إلى تحقیق الرفاه والعدالة اال

)، والنموذج االقتصادي 3)، وحالة الطوارئ المناخیة (القسم 2في سبیل تحقیق ذلك ھي: العدالة االجتماعیة (القسم 
 ).5)، ودور الرعایة في المضي قدًما (القسم 4الحالي (القسم 
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 نسانصون العدالة االجتماعیة وحقوق اال  2
 

 عن االبتعاد أردنا وإذا للعنف. التریاق ھي "الرعایة إن ھارتمان سعیدیة تقول
 ."يالمركز ھاضعو لرعایةل عیدی عالم تصور نُعید أن علینا العنف أنظمة
 .2020 نسویة، مسیرات – والرعایة المستجد كورونا فیروس غني، میرا

 التوزیع غیر العادل ألعمال الرعایة غیر مدفوعة األجر 
 رعایة تشمل وھي. ولالقتصاد لمجتمعاتنا جًدا مھمة" وھي بشًرا، كوننا من أساسیًا جزًءا الرعایة أعمال عدتُ 

 الطھي مثل المنزلیة األعمال على عالوة والعقلیة، الجسدیة اإلعاقات أو األمراض وذوي السن وكبار األطفال
 للحفاظ األھمیة بالغ أمًرا الرعایة أعمال وتعد. 24والحطب" المیاه وجلب المنزلیة واإلصالحات والغسیل والتنظیف

 النساء تضطلع البلدان، معظم وفي. األخرى العمل أشكال جمیعالمجال لإتاحة و ،مجتمعاتنا تطور استمرار على
 الدولیة العمل منظمة روتقدّ . 25مرئیة غیر تكون ما غالبًا التي األجر مدفوعة غیر الرعایة أعمال من األكبر بالقسم

 وأنھ األجر مدفوعة غیر الرعایة ألعمال الرجال یخصصھ الذي الوقت ضعف 3.2 المتوسط في یكرسن النساء أن
 الرعایة عمل یعد" بو جین آلي ووفقًا. 26الرعایة أعمال من متساویًا قسًطا والنساء الرجال فیھ یؤدي بلد ثمة لیس
 من بأقل رویقدّ  مرئي غیر عمل األحیان من كثیر في فھو ذلك ومع حیاتنا، في عمقًا التحویلیة األعمال أكثر أحد

 .27"قیمتھ
على تستحوذ بھا النخب التى  ذاتھاالدینامیة  نفس للتوزیع غیر العادل ألعمال الرعایةاألساسیة وتشكل القیم 

نوع على ال ینقائملطالما كان تقدیم الرعایة وتلقیھا وتحرمھم منھا. و تنكرھا على اآلخرین  الرعایة، بینما
قدم تقائمة على العولمة  28صناعة نشوءوبانعدام المساواة، ما أدى إلى  ،االجتماعیة قةبالطب ینومرتبط ،االجتماعي

. وحتى حین 29الرعایةدفع أجوًرا بخسة للعاملین والعامالت في مجال تمنین عرقیًا فیما لألثریاء وللمھی اخدماتھ
تكون الرعایة مدفوعة األجر، تُظھر الدراسات على المستوى المحلي والعالمي، أن ظروف العمل في مجال 

الرعایة تظل صعبة إن لم تكن استغاللیة، وتقوم على عالقات غیر متكافئة بین أرباب العمل والموظفین 
المرتبطة بصفة  تتماعي، فضًال عن المشكالوالموظفات، وعلى التمییز العرقي وعلى أساس النوع االج

ھذا ھو الحال  .30العاملین في مجال الخدمة المنزلیة والرعایة الصحیةالعامالت والمھاجرین لمجموعة كبیرة من 
عمال المھاجرین، الذین یقدمون جزًءا كبیًرا في أعمال الرعایة غیر الرسمیة وغالبًا ما ال عامالت والأیًضا بالنسبة لل

م شبكات الضمان االجتماعي الرسمیة. ویحق للمالیین من األشخاص الذین یقدمون أعمال الرعایة، تشملھ
، أال یضطروا إلى ةالعمل غیر المستقرظروف الفقر ومن ومعظمھم من النساء والفتیات واألشخاص الذین یعانون 

نحن جمیعًا  النظام الرأسمالي.التضحیة باحتیاجاتھم الخاصة لجھة الرعایة والرفاه من أجل الصمود في إطار 
 نواجھ نفس العاصفة، لكننا لسنا جمیعًا على متن القارب نفسھ.

وقد أظھرت الدراسات التي أجریت لمعرفة تأثیرات الرعایة غیر مدفوعة األجر في سیاق فیروس كورونا 
اإلغالق العام نتیجة جائحة كورونا قد وضع مسؤولیات أعمال الرعایة غیر مدفوعة األجر داخل  المستجد أنّ 

الالئي من المرجح أن یتحملن مسؤولیات أعمال الرعایة  31األسرة تحت ضغط إضافي، ال سیما بالنسبة للنساء
خدمات الرعایة، مثل رعایة  بسبب عدم القدرة على الوصول إلى النظم االجتماعیة العامة أو الخاصة التي تقدم

. وتؤدي القیود الجدیدة المفروضة في سیاق فیروس 32األطفال والتعلیم والرعایة الصحیة األولیة ورعایة المسنین
حیث تتم  -القائم أصًال  -كورونا المستجد على الوصول إلى خدمات الرعایة إلى تفاقم التوزیع غیر العادل للرعایة 

ات كشأن خاص داخل األسر. فعلى سبیل المثال، یغفل القول "بإغالق االقتصادات" أثناء إدارة الكلفة والمسؤولی
. وتتجاھل ھذه 33الرعایة في المجتمع بشكل عامعمال أالجائحة المساھمة االقتصادیة المباشرة وغیر المباشرة 

ویشكلون صلب االقتصاد  ،رویعملون من غیر أج ،أجوًرا منخفضةالمواقف أیًضا ملیارات العمال الذین یتقاضون 
والحیاة نفسھا، فیما ال یبرز دورھم. فھم یطعمون مجتمعات بكاملھا ویعالجونھا ویدیرونھا ویوصلون الخدمات 

. ویعتبر مؤلفو ھذه الورقة أن ھذا اإلھمال ھو انعكاس لتأصل التمییز على أساس النوع 34إلیھا ویعتنون بھا
الحالیة، ومدى استبعاد الرعایة من السیاسة االجتماعیة واالقتصادیة  ناجتماعي والطبقیة والعرقیة داخل نظماال

 .35ومن الفكر
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لقد سلطت ھذه الجائحة أیًضا الضوء على المواقف اإلشكالیة األعمق المبنیة على أساس النوع االجتماعي تجاه 
في جمیع أنحاء العالم أنھ على سبیل المثال، أظھرت الدراسات التي أجریت ف .من نساء ورجال الرعایة ومقدمیھا

فیما أبلغ الرجال عن زیادة تدریجیة في مسؤولیاتھم المنزلیة وفي أعمال الرعایة أثناء الجائحة، أبلغت النساء عن 
مؤلفو ھذه . ویعتبر 36استمرارھن باالضطالع بالجزء األكبر من المسؤولیات المنزلیة والرعایة داخل األسرة

على الرغم  37على مستوى األسرةفي المتوسط التي یؤدیھا الرجال دنیة وغیر العادلة المتأن أعمال الرعایة  الورقة
مقبولة في مجتمع ھي وال على ھذا المستوى،  ال یمكن استمرارھامن الزیادات التي طرأت خالل ھذا الوقت، 

بات المبنیة والخطا عراف االجتماعیةواألعالمة على المواقف  يشمل الجمیع. وفي أحسن األحوال، ھعادل وی
واإلنجابي، الذي یُنظر من خاللھ إلى  الدور االنتاجيعلى االنقسام بین الحیزین الخاص والعام، والتقسیم بین 

بشكل طبیعي. وفي أسوأ األحوال، تدعم ھذه المواقف االمتیاز الذكوري  38النساء على أنھن أكثر "إیثاًرا" و"محبة"
، والتأكید على الوضع القائم ألدوار النوع 40أفراد األسرة ومواردھا على 39الذي یحاول تبریر ممارسة "السلطة"

المكونة من جنسین مختلفین والمنتمیة إلى الطبقة  النوویةاألسرة  -االجتماعي الصارمة ونماذج العائالت 
غم من ھا كمعیل وفاعل في المجتمع وإلى المرأة كمقدمة للرعایة. وعلى الرإطار یُنظر إلى الرجل في - 41 الوسطى

ج النساء في ادمإأن التقسیم التقلیدي للعمل بین األنواع االجتماعیة أقل انتشاًرا الیوم في بعض أنحاء العالم بفضل 
سوق العمل الرسمي وبعض المشاركة المتزایدة إجماًال في الحیز العام، ال یزال ثمة الكثیر مما یجب القیام بھ لتقییم 

 بین األنواع االجتماعیة.  ھالیاتأعمال الرعایة و إعادة توزیع مسؤو
الجدیدة ألعمال  وقائعالالرجال یدركون أھمیة أعمال الرعایة، وأن المزید من االنتباه إلى أن  أیًضا من المھم

. ویمكن أن بدرجة أكبر ر أولویات الرجالغیّ الرعایة غیر مدفوعة األجر في سیاق فیروس كورونا المستجد قد تُ 
 ،مزید من أعمال الرعایة على أداءالنساء في الغالب  براعیة والقواعد والحوافز التي تجتشكل البنیة االجتم

عندما یرغب الرجال في تولي أدوار الرعایة، كما ھو الحال بشكل متزاید بالنسبة للشباب في العدید من  احواجز
أعمال  أداءل من الذین یختارون البلدان. ویمكن لألعراف االجتماعیة الصارمة والھرمیة واألبویة أن تقصي الرجا

 وتسخر منھم.تحقرھم تضطھدھم والرعایة و
 

 تقدیم الّرعایة في ظّل العنف
خالل عملیّات اإلغالق بسبب فیروس كورونا المستجد، تزداد سوًءا الحاالت الكارثیة للنّساء اللّواتي یعانین أصًال 

ر صندوق األمم المتّحدة  من عنف الرجال. وتتنامى أعداد ضحایا  العنف القائم على النوع االجتماعي، إذ یُقّدِ
 43. ویُعتبر ھذا االرتفاع مقلقًا42"بجائحة الظل"%، ویصفھ 20 للّسكان ارتفاع العنف ضّد النّساء والفتیات بنسبة

تینیّة ومنطقة البحر الكاریبي. وقد ذكرت ھیئة األمم المتحدة للمرأة بأن جائحة كورونا تؤثر في مناطق كأمیركا الال
ادة  في أعمال الصحة العقلیّة والعاطفیّة للنّساء في آسیا ودول المحیط الھادي، وذلك بسبب الزی فيبشكل متفاوت 

. عالوة على ذلك، فقد 44الّرعایة غیر مدفوعة األجر وارتفاع التھدیدات بالعنف وما ینجم عنھا من توتر وضغط
أّدت عملیّات اإلغالق بسبب فیروس كورونا المستجد والّضغط اإلجتماعي واالقتصادي إلى إثارة أنواعٍ أخرى من 

في مجال حقوق اإلنسان أو وحشیة والناشطات ,السلطة األبویة كالقتل والتحرش بالناشطین  فيالعنف المتجذّر 
 .اءالشرطة تجاه المجتمعات المحلیة أو األفراد الضعف

وفي الحیز المنزلي، ساعدت عملیات اإلغالق على خلق بیئة خصبة للعنف والتمییز متجذرة في األعراف 
. ومع تمدید عملیّات اإلغالق، سوف تزداد ھذه الممارسات صالبة. االجتماعيالنوع اإلجتماعیة المرتبطة بأدوار 

فمن جھة أولى، ثمة ضغط اجتماعي یُمارس على النساء لالضطالع بأدوار تقلیدیة مبنیة على النوع االجتماعي 
نساء خطر كالطھي والتنظیف ورعایة األطفال وكبار السّن والمرضى، ما یعرضھن لمزید من الخطر. إذ تواجھ ال

وقعة أدوارھن المت تؤدیناص الذین یعتدون علیھن بأنھن لم التعرض للعنف في حال اعتبرھن شركاؤھن أو األشخ
المنزل. ویؤدي انعدام األمن  ما یخص حاولن اتخاذ قرارات فيتدلین بآرائھن أو تمنھن بشكل مرٍض أو حتى حین 

بفقدان السیطرة إلى استعمال العنف كوسیلة إلعادة فرض اإلقتصادي وفقدان القدرة على التنقل وإدراك الرجال 
السلطة والھیمنة في المنزل، في الوقت الذي یبرر فیھ المجتمع العنف كجزء من الحیاة المنزلیّة في أوقات الضغط. 

لة من نتیجةً لذلك، یتزاید العنف المنزلي بما في ذلك العنف تجاه الشریك الحمیم كما تجاه األطفال وأفراد العائو
 المجموعات المختلفة جنسیًا. وقد بات طلب المساعدة أصعب على الناجین الیوم من أي وقت مضى.

 
على النوع االجتماعي، فإننا بحاجة إلى جمع المزید من مبني الوبالنظر إلى خطورة "جائحة الظل" للعنف 

على النوع االجتماعي، وكیفیة  مبنيالالبیانات، وإلى اكتشاف الروابط بین االتجاھات في أعمال الرعایة والعنف 
 اتود والّسكان األصلیّین وأصحاب البشرا مثل السالّسكان األقّل تمثیًال تاریخیً  مقّدمي الّرعایة من فيتأثیر العنف 

 .  والمجموعات المختلفة جنسیًاالملّونة 
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 بناء المجتمعات على أخالقیات الرعایة
المستجد من خالل منظور الرعایة، نرى أن الطریقة التّي نعالج بھا  كورونافیروس تداعیات إستناًدا إلى تحلیلنا ل

ھي من  ،العرق والنوع االجتماعي والطبقة اإلجتماعیّة والجنسالالمساواة حسب انعدام المساواة، بما في ذلك 
جائحة كورونا قد أبرزت عمل الرعایة  نأ نرىممارساتنا. كما وخالل وضع الرعایة في صمیم قیمنا وسیاساتنا 

مجتمعات على الرعایة بجدید وال المفھوم بناء  ولیسوبیّنت مدى أھمیّتھ للحقوق الفردیة والرفاه االجتماعي. 
من بین آخرین  أفكاًرا  49وراغورام 48وكونرادي 47وھیلد 46ونودینجز 45حصري لھذه الورقة. إذ یحمل غیلیغان

تتیح بحثًا غنیًا ودقیقًا ومستمًرا ومرتبًطا بقوة بالعدالة االجتماعیة  -قیات الرعایة متقدمة في ما یخص نظریة أخال
حقوق اإلنسان. وتتمحور أخالقیات الّرعایة حول مفھوم األخالق واتخاذ القرارات التي تتعلق بالرعایة  عاییروم

یتم جري تشاركھا على قدم المساواة وكجزء ال یتجزأ من الحیاة الخاصة والعامة: إنھا مسؤولیة اجتماعیة مشتركة ی
وتأخذ  متكاملةوتتمحور حول االحتیاجات، كما أنھا  ھتمام باآلخرینباالتقدیرھا في المجتمع. وھي مسؤولیة تتمیز 

 .50بعین االعتبار المحلیة السیاقاتبطبیعتھا 

 أخالقیات الرعایة، جسر یوصل للحقوق والعدالة االجتماعیة :3 االطار

التي یقدمھا معظم األھل ألطفالھم بھدف  فعلیةالتبدأ رعایة اآلخرین باالھتمام برفاھھم، ویرتبط ذلك تقلیدیًا بالرعایة 
 رؤیتھم یزدھرون، في سیاق عالقة طویلة األمد، ولیس فقط بداعي الواجب.

نظریة أخالقیات الرعایة ھذه حدیثة نسبیًا، وھي مبنیة على فكرة أن األشخاص، خارج نطاق عائلتنا وأصدقائنا  عدّ وتُ 
المقربین، ھم كائنات اجتماعیة مترابطة یتصل بعضھا ببعض. ویعني ذلك أن الرعایة المعروفة والمحتفى بھا في ما 

توسیعھا لتشمل المجتمع األوسع وصوًال إلى الكوكب  یمكن حمیمة والقریبة،الوالعالقات بالفضاء الخاص یُعرف 
بكاملھ. ویعني بناء مجتمع یقوم على أخالقیات الرعایة تغییر حیاتنا االجتماعیة والشخصیة، وذلك من خالل الترویج 

بالمنافسة السائدة، والتي ترتبط  معاییر االجتماعیةالوالمشاركة. ومن شأن ھذه القیم أن تتحدى  ھتمام باآلخرینااللقیم 
والتسلسل الھرمي واختالل موازین القوى المبني على النوع االجتماعي أو العرق أو الطبقة االجتماعیة أو الجنس أو 

إنتاجھا، عمًدا أو عن غیر األسواق والسیاسات والمؤسسات والقوانین التي تعید تلك المعاییر وھي  ،عوامل أخرى
 .قصد

وتنفیذھا في مجاالت كاالقتصاد أو الھجرة أو االسكان أو الحمایة البیئیة في حال  كما سیتغیّر تخطیط السیاسات العامة
. وال تتجاھل أخالقیات الرعایة مبادئ العدالة ھذه السیاساتكانت احتیاجات األشخاص المتضررین أساسیة بالنسبة ل

فھم بأن مراعاة احتیاجات األفراد والمساواة واإلنصاف وال القوانین وال الحقوق، بل عوًضا عن ذلك، ھي تقوم على ال
 .والجماعات المعنیة ستعزز العدالة والحقوق ولن تكون عائقًا أمامھم

 ذلك؟ نحقق كیف
بین األنواع االجتماعیة،  عدالةً أكثر یمكن أن یوفر التركیز على الرعایة جسًرا نحو عالم أكثر استناًدا إلى الحقوق و

االجتماعیة وضمانات حقوق اإلنسان، قاومت جماعات كثیرة القمع واالستبعاد . وفي غیاب الحمایة ةنسویأكثر و
مباھي" أن سیاساتھا تقوم على و، أعلنت "جمعیة نھر ك1977والتھمیش من خالل رعایة بعضھا بعًضا. ففي عام 

یعملوا  "محبة صحیة" لمجتمعھا المحلي، ألن "األشخاص الوحیدین الذین یھتمون ألمرنا بما فیھ الكفایة لكي
. وقد حدد التھمیش الجماعي سیاسات المقاومة للعدید من الجماعات، 51"أنفسناباستمرار من أجل تحریرنا ھم نحن 

ومع ذلك فال تزال الحركات السیاسیة  تعتمد على رفاه أعضائھا لتحقیق أھدافھا. لقد كانت الرعایة وستظل سیاسة 
 الة بین األنواع االجتماعیة والمجموعات اإلثنیة.ضروریة یجب العمل من خاللھا إلى أن تتحقق العد

والنماذج الحالیة. وسیتطلب التحول على المستوى  البنىویتطلب بناء مجتمع الرعایة فرضیات صعبة وتحویل 
الجماعي إعادة النظر في المعاییر المتأصلة وفي فھم الرعایة، ولھذا السبب تمثل أخالقیات الرعایة موقفًا أخالقیًا 

 ، والرفاه الفردي والجماعي.الدولیةومبدأ تنظیمیًا وآلیة لتحقیق العدالة االجتماعیة، وحقوق اإلنسان 

ن ترجمة أخالقیات الرعایة إلى رعایة مجتمعیة و"سیاسات رعایة" أن تعید تموضع الرعایة باعتبارھا ومن شأ
مسؤولیة مشتركة ال تقدر بثمن بین الجھات الفاعلة العامة والخاصة، وعبر األنواع الجتماعیة واألعراق وشرائح 

تعید تشكیل األفراد  لعالقةي ممارسة الدخل من خالل شبكة مبنیة على التبادل والترابط. كما أن الرعایة ھ
. فھي تولد الرفاه وتغذي االقتصادات، ولكن في ظل بیئة اجتماعیة واقتصادیة غیر متكافئة فعالةوالمجتمع بصورة 

ى النساء والفتیات اجتماعیًا على االضطالع بأدوار وغیر عادلة ال یستفید الجمیع منھا على قدم المساواة. وتُربّ 
اب الدعم المجتمعي والحكومي، في حین أن األطفال والبالغین الذین یعانون من الفقر والضعف الرعایة في غی

 كثیًرا ما ال یحصلون على الرعایة التي یحتاجون إلیھا.
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ولتحقیق مستقبل نسوي یھتم بالناس والعدالة والحقوق، یصبح القضاء على العنف أولویة ملحة. ویتصور مؤلفو 
جدیدة من الرعایة:  اتبسیاسااللتزام  علىھذه الورقة أن المجتمعات تبني نفسھا ـ بما یتجاوز مجرد إدانة العنف ـ 

مجتمع الرعایة "من شأنھ أن یغیر  وكما یقترح ھیلد، فإنّ تقدیم الرعایة للجمیع. یتم عمل الجمیع كرعاة، ویبحیث 
ھائلة من الناس في جمیع عداد ألالبؤس والعنف المتزاید  تؤدي إلىاالجتماعیة القمعیة التي  البنىبشكل أساسي 
 ، فضًال سرياألالعنف القائم على النوع االجتماعي والعنف  ءنھاإتطلب ی.  وفي المستقبل النسوي، 52أنحاء العالم"

 .واالھتمام عن العنف البنیوي، وجوًدا واسع النطاق للرعایة

 : المضي قدًما نحو الرعایة والعدالة االجتماعیة وحقوق اإلنسان4اإلطار 

ال ینبغي أن یستند تنظیم المجتمع القائم على الرعایة  إلى االمتیازات والمزایا غیر الُمستحقة التي تحافظ على التسلسل 
 ، وإنما على سیاسة الرعایة التي تعترف بالتبادل والترابط وتعطي األولویة لھما.ةالقوالھرمي الحالي واختالل موازین 

 المشتركة بین الجھات الفاعلة الخاصة المجتمعیةیركز على المسؤولیة لرعایة ل اینبغي لمجتمعاتنا أن تعتمد إطار•  
النوع االجتماعي أساس الرعایة على  تقدیمتفكیك التسلسل الھرمي من خالل ضمان عدم یجري بحیث والعامة.  منھا

وأن  ،وال مقدمة بأقل من قیمتھا ،وال بخسة األجر ،وال موزعة بشكل غیر عادل ،منظمة عرقیًاالرعایة تكون ال أو
 تكون معترفًا بھا.

مع  -في أعمال الرعایة في المنزل بصورة طبیعیة كاملة المشاركة الینبغي لمجتمعاتنا المحلیة أن تتوقع من الرجال •  
العدالة عدالة النوع االجتماعي ووكذلك خارجھ، كخطوة نحو تحقیق  -األطفال والمسنین وغیرھم من المعالین 

  . بشكل عاماالجتماعیة 
وتضمن الحریات  ،سیاسات رعایة  تعطي األولویة لكرامة اإلنسان وحقوقھیقدموا نموذجا حول ینبغي لقادتنا أن •  

 وتكون مسؤولة مسؤولیة فعلیة عن إدماج الجمیع ورفاھھم. 
یجب على مؤسساتنا تصمیم وتنفیذ وصیانة النظم والقوانین والمعاییر التي تقوم على التضامن واالعتراف •  

 ، وتمكین جمیع األفراد والمجتمعات المحلیة من االزدھار.والتعاطفواالحترام واإلدماج 

 
 



 العدالة والحقوق وصونرعایة الناس، : المستقبل النسوي      10

 رعایة كوكبنا 3
 

 أمران ھما أخرى، قیم بین من والمشاركة، الرعایة"
 "واستدامة وإنصافًا عدالً  أكثر عالم حقیقت في حاسمان
 .2012 أوكا،-كاري األرض، ألّمنا األصلیة الشعوب

ملیار  1ما بین  2018ت عقود من السیاسة االقتصادیة اللیبرالیة الجدیدة إلى أضرار بیئیة كلفت البلدان في عام أدّ 
. إال أن التكالیف االقتصادیة لألضرار 53ملیار دوالر لكل حدث مناخي، وفقًا لمنظمة العون المسیحي 17دوالر و

. وإذ نقترب من نقاط التحول 54الوطنیة أو الناتج المحلي اإلجمالي وازناتالمالبیئیة ال تُؤخذ في االعتبار أصًال في 
 بالبیئة وإعطاءھا قیمتھا الحقیقیة، داخل البلدان وعلى الصعید العالمي ھتماماالالمناخي، من الملّح إبراز في التغیر

 على حد سواء، باعتبارھا جانبًا أساسیًا من جوانب ضمان العدالة المناخیة.

لقد جعل االنتشار العالمي لفیروس كورونا المستجد ترابطنا أكثر وضوًحا ووحد العدید من األفراد من خالل 
فاعلة أیًضا في التجربة الجماعیة لحالة طوارئ عالمیة. وقد كان لجائحة كورونا عواقب مدمرة، ولكنھا قد تكون 

، لیس على الصعیدین االقتصادي واالجتماعي فحسب، بل 55إقناع المجتمعات المحلیة واألفراد بأننا متشابكون
 أیًضا على الصعید البیئي.

یعتقد مؤلفو ھذه الورقة أن أخالقیات الرعایة ھي محور أي سیاسات وخطط مناخیة تنشأ اآلن وبعد ھذه الجائحة. 
لمبادرات تعترف بأعمال رعایة البیئة بین الجھات الفاعلة العامة والخاصة وعبر المجتمعات ونحن نضع تصوًرا 

ھا، على النحو الذي نتوقعھ للرعایة االجتماعیة. كما ندعم أنواع االجتماعیة، وتُعید توزیعھا وتكافالمحلیة واأل
تستند إضراباتھا إلى رعایة "كوكبنا ، التي "الجمعة من أجل المستقبل"النشاط الشبابي العالمي لمجموعات مثل 

نحن نستلھم مقترحات مثل الصفقة الخضراء الجدیدة (الوالیات المتحدة األمریكیة،  .56وبعضنا بعًضا"
H.Res.109 ،2019(57  "التي تعترف برعایة رفاھیة المجتمعات والبیئة باعتبارھا 58و"حلقة مدینة أمستردام ،

یجري  - 59بما یتماشى مع الصفقة الجدیدة الخضراء النسویة -صور ضروریة لالزدھار. وندعو إلى إعادة ت
الثروات في  صانعيواالعتراف بموجبھ بالمجتمعات األصلیة والمدافعین عن حقوق البیئة كمستثمرین بارزین 

رؤیة لم تعد فیھا عالقتنا  ركنتشاالمالي. نحن  الربحالمخاطر على ورقة تحلیل الرفاه، بدًال من االھتمام ب وازناتم
 على الرعایة.عالقة تقوم بالبیئة استغاللیة وإنما 

 ة یالبیئالنوع االجتماعي الفجوة 
لقد جادل العدید من علماء البیئة النسویین وعلماء األخالقیات من السكان األصلیین بأن الرعایة ھي أحد الجوانب 

والبیئة، وأن "الرعایة" تصبح محوریة في اتخاذ القرار البیئي  المحددة للترابط بین المجتمعات المحلیة والمجتمع
. ومع ذلك، كثیًرا ما 60حین یكون الھدف ھو دعم المجتمعات المحلیة لممارسة سلطتھا ورعایتھا لنفسھا ولكوكبنا

مرأة یُنظر إلى رعایة الكوكب كسلوك "أنثوي" وترفضھا نظم القیم األبویة الذكوریة التي تقلل من قیمة عمل ال
. وبالنظر إلى حالة الطوارئ المناخیة الراھنة، فإننا 61وتمحوه، وتترجم إلى فجوة بیئیة بین األنواع االجتماعیة

مضطرون إلى إجراء أكثر من مجرد حصر نقاط الضعف واآلثار المتباینة بین األنواع االجتماعیة، بل واالنخراط 
وسلوكیات قائمة  وأعراف اجتماعیةالبیئیة: من مواقف ومعاییر بدًال من ذلك في قضایا تكمن وراء انعدام المساواة

 على النوع االجتماعي تجاه رعایة كوكبنا.

وكما ترى الباحثة النسویة ماریا میس، "كثیًرا ما كان مفھوم الطبیعة یستخدم لتفسیر أوجھ انعدام المساواة 
. إن عمل 62لي، خارج نطاق التغییر االجتماعي"، وبالتابالفطرةاالجتماعیة أو العالقات االستغاللیة باعتبارھا 

مصنفا حسب النوع الرعایة، بوصفھ عمًال إنجابیًا، یھدف إلى إدامة الحیاة. إنھ عمل دوري وتجدیدي، ولكنھ لیس 
. ولھذا السبب، فإن التعامل مع العدالة البیئیة من منظور "رعایة العدالة االجتماعیة" یعزز نفس االجتماعي تلقائیا

 ."اومة السیاسیة لمعالجة الموارد البیئیة واستخراجھا واستغاللھاالمق
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 ستغالل الموارد الطبیعیةإ
ارتباًطا وثیقًا باالستغالل االستعماري واالستعمار الجدید للمجتمعات  للموارد الطبیعیة یرتبط النشاط االستخراجي
. وغالبًا ما تنطوي ھذه العملیة على الھیمنة على الموارد البیئیة، وھي متشابكة 63المحلیة االجتماعیة وبیئاتھا

سلطة على ب" یتمتعونالربح أو خلق میزة لمن  زیادةتاریخیًا مع الھیمنة القائمة على العرق والجنس من أجل 
 .  64اآلخرین"

وصناعة اإلنتاج  التصنیع الزراعيأیًضا في  –بالنسبة لبعض األشخاص  –كما یُرى تحدید أولویات الربح  
الحیاة. وفي  نوعیةوالغذائي األوسع نطاقًا، التي أصبحت منفصلة بشكل متزاید عن االحتیاجات الغذائیة والصحة 

السعي إلى تحقیق أعلى كفاءة وربح في اإلنتاج، تقلص الوقت الذي تُترك فیھ األرض بوًرا وتكثفت أسالیب اإلنتاج 
ن ضئیل في دخل معظم . وقد تزامن ذلك في كثیر من األحیان مع تحسّ 65د البیئيلمطلوبة للتجدّ ما یتجاوز الحدود اب

 .ھمورفاھ المزارعین

 ر حاالت الطوارئ المناخیةاثآمتكافئة والدوافع غیر ال
% من سكان العالم ینتجون 10، أصدرت منظمة أوكسفام تقریًرا یسلط الضوء على أن أغنى 2015في عام 
. ومع ذلك، فإن التكالیف البشریة لحالة الطوارئ المناخیة لیست موزعة على 66الكربونیة العالمیة البصمةنصف 

نحو منصف في مجتمعاتنا واقتصاداتنا التي تتسم بانعدام المساواة. فالكوارث المتصلة بالمناخ، مثل إعصار إیداي، 
ل تجھیًزا لمواجھة آثاره. وكانت معدالت الفقر على سبیل المثال، أصابت أشد المناطق فقًرا في موزامبیق، ألنھا أق

في المئة  50في المئة و 62في المقاطعات التي تضررت بشدة مثل زامبیزیا وسوفاال أعلى من المتوسط الوطني (
 . 67على التوالي)

ولم تكن التدابیر المالیة القائمة على السوق، بما في ذلك آلیات التأمین والسندات والقروض، حتى اآلن كافیة في 
طرق معالجة أوجھ انعدام المساواة الكامنة في انبعاثات الكربون. ویلزم اتخاذ تدابیر بدیلة لتقلیص الفجوة، مثل 

. 68لمشاركة الدیمقراطیة من جانب األشخاص األشد تضرًرا"لتمویل و"آلیات الحمایة االجتماعیة مع امبتكرة ل
ونعتقد أن ھذه اآللیات، وال سیما تلك التي تركز على الحمایة االجتماعیة، ینبغي أن تسترشد بسیاسات الرعایة 

   البیئیة أیًضا، بما یعكس العمل المقدم، بأجر أو من دون أجر. 

 البیئة رعایة ضمان
یستدعي المجتمع المبني على الرعایة نشاًطا مناخیًا عالمیًا یتناسب مع دعوات العدالة االجتماعیة وحقوق اإلنسان، 

. ویمكن 69" تعافيوالالذي یربط "النضال من أجل أراضینا بممارسات الرعایة  "فریدا"منظمة كما یتجلى في عمل 
قق بشكل حاد في أماكن مثل كولومبیا، حیث یصبح أن یكون ھذا النضال مسألة حیاة أو موت، وھو أمر یتح

. ومع ذلك، لم یحظ نھج 70الناشطون في مجال حقوق اإلنسان أكثر عرضة للخطر تحت غطاء جائحة كورونا
الشمال العالمي،  في، مقارنة بالنشاط السیاسي التكنوقراطي مایستحقھ نذیلاألھمیة أو االعتراف البالرعایة ھذا بعد 

 یھیمن علیھ الذكور. الذي غالبًا ما
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 : المضي قدًما في مجال الرعایة والبیئة5اإلطار  

، وتكون الدولیةطریق إلى العدالة االجتماعیة وحقوق اإلنسان التكون في إطاره الرعایة ھي  نو إلى مستقبلنحن نر 
 كذلك أیًضا في صمیم مسیرتنا نحو العدالة المناخیة، وكوكب أكثر خضرة وصحة وحیویة.

ینبغي لمجتمعاتنا أن تستكشف قیمھا ومواقفھا إزاء رعایة البیئة، وتفكك خطابات استغالل الھیئات البیئیة التي  •
كرموز للقوة  واستھالكھااستمرت وساھمت في حالة طوارئ مناخیة. فھي تواصل تصنیف تحویل السلع 

 .(الذكوریة) ورعایة األمن المناخي على أنھا نقاط ضعف ("أنثویة")
محور النشاط  فيینبغي لمجتمعاتنا المحلیة أن تضمن وضع الرعایة وانعدام المساواة وأصوات مقدمي الرعایة  •

 المناخي وتعزیز الحلول المناخیة.
 ات/ر نظامنا االقتصادي. وینبغي لقادتنا أن یعملوا مع المفكریننحن بحاجة إلى جھد جماعي إلعادة تصوّ   •

الحركات الشعبیة إلعادة تحدید طبیعة النظام االقتصادي والغرض منھ  ومع ات/والمدافعین ات/والناشطین
 وممارساتھ وقیاساتھ، وإیجاد نھج جدید نسوي أخضر یعزز العدالة االجتماعیة واالقتصادیة والمناخیة.

سوف یدعم النھج النسوي تحویل المواقف والمعاییر والبنى والممارسات نحو الرفاه الفردي والجماعي ویعید  •
 عافیة لكوكب األرض.ال
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% من البشر مع تفكیر 99 إلى رعایةال تقدیم 4
 اقتصادي جدید

 الالمساواة للتخلص منھذه األزمة ھي فرصة "
وإعادة تأطیر االقتصاد السیاسي الذي ساھم  ةالبنیوی

  ."في بلوغ ھذه النقطة الحرجة
البیان النسوي األفریقي لالنتعاش االقتصادي في 

 .2020كورونا، مرحلة ما بعد 

 
في أھمیة معالجة مسألة انعدام المساواة في مجال الرعایة  على النظرتنا ناشطات اقتصادیات ونسویات عدة ـلقد حث

وطني األمریكي "التحالف ال ةؤسسمُ آي جین بو  ت. وقبل انتشار فیروس كورونا المستجد، إعتبرالبقاءمن أجل 
طریقة اھتمامنا  صوییبلتعدة أجیال واحدة على مر  أن سیاقنا السیاسي ھو "فرصة تأتي مرة "للعامالت المنزلیات

. وتسلط دراسة أجراھا معھد أبحاث السیاسات المتعلقة بالمرأة في ما یخص أزمة 71وتغییرھا" ببعضنا بعًضا
ت االقتصادي ولرفاه العامال الرعایة في الوالیات المتحدة الضوء على أھمیة تعزیز وظائف الرعایة بالنسبة لألمن

. لقد برزت أھمیة ھذا التحول 72في مجال الرعایة وأغلبھم من النساء، وخاصة ذوات البشرة الملونة والعاملین 
كانت عامًال والتقلص المستمر للرعایة العامة التي تعاني من نقص التمویل البنیة التحتیةأن  بحكمبشكل كبیر 
 األولى لفیروس كورونا المستجد في العدید من البلدان.الموجة مواجھة حاسًما في 

"وقت الرعایة"، بلغت القیمة النقدیة السنویة ألعمال بعنوان  2020تقریر أصدرتھ منظمة أوكسفام عام بحسب 
. ولكن، غالبًا ما توصف أعمال 73تریلیون دوالر 10,8 -بتقدیرات متحفظة للغایة  -الرعایة غیر مدفوعة األجر 

ستمراریة ألنھا أساسیة للرفاه االجتماعي وال 74غیر مدفوعة األجر بكونھا "الصناعة األھم في العالم" الرعایة
في المناطق الریفیة التي تفتقر أصًال بشدة إلى البنیة التحتیة االجتماعیة العامة، تؤدي النساء و. ھالحیاة ذاتا

غیر مرئیة، للتعویض عن افتقارھم إلى البدائل، واألشخاص الذین یعیشون في حالة الفقر أعمال رعایة إضافیة، 
 أي خیار آخر.  لھم وغالبًا من دون أن یتاح

منذ أن بدأت جائحة فیروس كورونا، ثمة فائض في المقترحات للتحول االقتصادي ولالبتكار االجتماعي. فقد 
ت كتابات عن أعمال إستضافت العدید من منظمات حقوق المرأة ومناصرة النوع االجتماعي، تأمالت أو نشر

النسوي إلى الظھور، مبرزة من بین أمور  االقتصاد، وقد عادت التقاریر السابقة ودراسات الحاالت عن 75الرعایة
أخرى ضرورة تعزیز التنشئة االجتماعیة على أعمال الرعایة. وقد قدمت لجنة والیة ھاواي المعنیة بوضع المرأة 

مقترًحا لما ستبدو علیھ خطة االنتعاش االقتصادي النسویة لفیروس كورونا المستجد تعطي األولویة للرعایة 
، على سبیل 2020نیسان/أبریل  3شر عدد كبیر من المقاالت بخصوص ھذا الموضوع. وفي . كما انت76ولتقدیمھا

. وفي 77المثال، نشرت ھیئة تحریر صحیفة فاینانشال تایمز مقاًال أكد على الحاجة إلى "عقد اجتماعي نافع للجمیع"
اة للبیئة باإلضافة إلى الشھر نفسھ، نشر صندوق النقد الدولي مدونات وتوصیات تحض على اقتصادات أكثر مراع

. ومع ذلك، فإن الجانب األكثر بروًزا في المناقشة العالمیة كان تحوًال 78ضرائب على الثروة كمصدر لإلیرادات
جمیع الناس "نحو الفكرة الرادیكالیة القائلة بأن الناس  -في بعض أنحاء العالم على األقل  -ملحوًظا في الرأي العام 

الرعایة قیمة كبیرة ویستحقون االستثمار العام في البنیة التحتیة  ات/ومنصفة، وأن لمقدميیستحقون رعایة عادلة  "
، على سبیل المثال، 2020والخدمات والحمایة االجتماعیة والدخل المطلوب لضمان توفیر تلك الرعایة. ففي أیار 

% 80حدة صرح فیھا أكثر من نتائج دراسة استقصائیة في المملكة المت YouGov شركة الدراسات الدولیةنشرت 
  .79أنھم یریدون من الدولة إعطاء األولویة للصحة والرفاه على النمو االقتصادي ات/من المشاركین

 نماذج اقتصادیة بدیلة تقوم على الرعایة
(القائمة على إعادة   یساعدنا االھتمام المتزاید بالنظم والنماذج االقتصادیة البدیلة، بما في ذلك النماذج الدائریة

، على تصور نموذج اقتصادي جدید 80أمستردام'' مدینة أو"حلقة نماذج تراجع النموأو  التدویر وإعادة االستخدام)
یركز على الرعایة، مع قیاس التقدم من خالل مؤشرات متنوعة للرفاه، والقضاء على فقر الدخل وفقر الوقت 

المختلفة. واألھم من ذلك، أن الھدف من مثل ھذه النماذج ھو مساعدة وانعدام المساواة وضعف تمثیل المجموعات 
المجتمع على االزدھار من خالل توزیع أعمال الرعایة بین الرجال والنساء، عبر الطبقات االجتماعیة 

مثل ھذه النماذج البدیلة مجّرد ولیست العرقیة والمؤسسات الخاصة والعامة. -واالقتصادیة، والجماعات االثنیة
تنظیر، وال عالقة لھا بفیروس كورونا المستجد. فعلى سبیل المثال، سبق أن اعتمدت أیسلندا ونیوزیلندا وتایوان 

وطنیة تعطي األولویة لمؤشرات السعادة والرفاه و/ أو للنمو الشامل على نمو الناتج المحلي اإلجمالي،  وازناتم
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المبلغ عنھا جراء فیروس كورونا المستجد حتى اآلن، ویمكن وقد سجلت ھذه البلدان عدًدا قلیًال جًدا من الوفیات 
االھتمام بالرفاه على وضعت أولویة ھذه البلدان  أنإن السبب وراء ذلك ھو  -جزئیًا على األقل  -القول 

 .81االقتصاد

 العوائق التي تحول دون التغییر
 عبًا ومؤِلًما، ولم تكن التدابیركان أمًرا ص 2008لقد ثبت أن االنتعاش االقتصادي بعد األزمة المالیة العالمیة لعام 

. وال 82حزبیة والفئویةالواإلجراءات المطروحة جذریة بما یكفي لمعالجة جذور المشكلة وال لمواجھة السیاسات 
االقتصادي الجدید الفكر النسوي و فكرالیزال التخلي عن الخطابات االقتصادیة التقلیدیة التي تحول دون تعمیم 

حدیًا كبیًرا. وال تزال فكرة استخدام الموارد العامة لرعایة المجتمعات المحلیة، من دون توقع "أي شيء" في یمثل ت
ھ بالوصم والتحیز من قبل أولئك الذین یلتزمون بالخطابات المحافظة مالیًا والمرتبطة حصریًا بالناتج المقابل، تواجَ 

الموارد المالیة الصحیة" یعكس فھًما مفاده أن اإلنفاق العام ھو المحلي اإلجمالي وھوامش الربح. وال یزال مفھوم "
فقط، ولیس استثماًرا في تحسین الرفاه  من یمتلكون امتیازاتویجب أن یتمتع بھ ومرتفع الثمن "ُمكلف" للدولة 

تي تعكس بھا وتلبیة حقوق الجمیع. فعلى سبیل المثال، وثقت مؤسسة االقتصاد الجدید في المملكة المتحدة الكیفیة ال
الخطابات المھیمنة في االقتصاد البریطاني، مثل "خطورة الَدین" و"الرفاه أفیون الجماھیر"، المواقف المجتمعیة 

. عالوة على ذلك، وعلى الرغم من األدلة المتزایدة 83األوسع التي ترسم حدود السیاسة االقتصادیة وتعید انتاجھا
 الخطاب، یسود 84ت متعددة الجنسیات واألفراد ذوي الثروات الطائلةعلى التھرب الضریبي الذي تمارسھ الشركا

ضد فرض الضرائب على األغنیاء من أجل الحفاظ على االستثمارات األجنبیة والمنافسة دولیًا في العدید من 
 . األفرادفیما تُھمش النقاشات بشأن رعایة  ،المناقشات العامة

العدید من العوائق األخرى التي تؤثر في قدرة المجتمع الدیمقراطي على وإلى جانب ھذه الخطابات الضارة ، ثمة 
تصور التغییر وتنفیذه. وتشمل ھذه العوائق معالجة سیطرة الشركات الكبیرة على قرارات الدولة، وتعزیز 

 المشاركة العامة في وضع المیزانیات، وضمان الشفافیة التامة وفرض الضرائب التصاعدیة. ومن شأن معالجة
لمعاییر ھذه الحواجز أن تدعم التحوالت الكبیرة في قدرات كل من االقتصادات المرتفعة والمنخفضة الدخل لرفع ا

 والوفاء بالحقوق للجمیع.

 التحول أثناء التعافي من فیروس كورونا
أوضحت یُعتبر فرض ضرائب تصاعدیة كافیة واإلنفاق العام أداتین ضروریتین للحد من انعدام المساواة. وكما 

"الكرامة ولیس العوز''، تتطلب االستجابة للتداعیات االقتصادیة لفیروس  2020منظمة أوكسفام في تقریرھا لعام 
تدعم عقًدا اجتماعیًا جدیًدا بین الناس والحكومات والسوق األمر الذي یقلل بشكل جذري یر "كورونا المستجد تداب

. وتدعم المنظمات النسویة حملة "إنقاذ نسوي" تضع 85انیة "من انعدام المساواة ویرسي أسس اقتصاد أكثر إنس
. وبالمثل، تطالب عریضة أوروبیة باستثمارات في مجال الرعایة 86"صحة ورفاه مجتمعاتنا" في مقدم أولویاتھا

. ویتصور آخرون، مثل الخبیرة االقتصادیة ماریانا مازوكاتو، أن یتحمل القطاع 87و"صفقة رعایة ألوروبا"
سؤولیة المشتركة جنبًا إلى جنب مع الدولة من أجل تحویل الشراكات بین القطاعین العام والخاص، ما الخاص الم

. وبدًال من التعافي والعودة إلى "الوضع الطبیعي" 88ینتج عنھ منافع مشتركة للمجتمعات المحلیة، بدًال من األرباح
كیز على توفیر الدعم االجتماعي الشامل للرعایة، مع القدیم، تتمثل الدعوة في التغییر والتحول الكبیر. ویُعد التر

 كون الجمیع مقدمین الرعایة ومتلقین لھا، ھو أفضل نقطة بدایة.

 االقتصادي والتحول الرعایة قدًما نحو المضي: 6 اإلطار

 تحقیق على قادرة وممارسة جدید اقتصادي تفكیر في والرفاه الرعایة لیشمل التطور إلى االقتصادي الخطاب یحتاج
 .الدولیة اإلنسان وحقوق العدالة

 وأنّھا تشمل للمجتمعات األساس حجر ھي والحقوق، جوھر الحیاة باعتبارھا الرعایة، أن النسوي مستقبلنا یعني•  
 أمًرا والمادي العاطفي الرعایة عمل یكون أن یجب كما. جدید اجتماعي عقد سیاق في وتُقَدم إلیھم ویتشاركونھا الجمیع

النوع  أو األنوثة خصائص عن ومنفصًال  األنواع االجتماعیة بین ومشترًكا والمجتمعات، البشر لجمیع ضروریًا
 .االجتماعي

 وإعادة واالجتماعیة الفردیة والرفاه والعمل والتوزیع اإلنتاج نظم تصور إعادة مجتمعاتنا المحلیة على یجب•  
 .للجمیع االجتماعیة والحمایة بأھمیة أعمال الرعایة، واالعتراف ،األجور في اإلنصاف مثل قضایا ومعالجة تحدیدھا،

 برواتب یعملون الذین أولئك ذلك في بما - الرعایة مقدمي جانب إلى بالدنا في القرار أصحاب یقف أن یجب•  
 الخاص الرعایة أعمال عبء وتقلیل ،إلیھ یحتاجون الذي الدعم على حصولھم لضمان - أجر أو من دون منخفضة

 یحتاجون الذین لألشخاص تقدیمھا وضمان وآمنة المنال وسھلة مجانیة تجعل الرعایة بطریقة توزیعھ وإعادة ،بھم
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 سیاسیة التزامات ئیةوالرعا االجتماعیة التحتیة البنیة في الدولة واستثمارات التصاعدیة الضرائب وتعتبر. إلیھا
 .من/لھ الالزمة الرعایة وتوفیر الرعایة، ات/مقدمي ازدھار ضمان من أجل تقدیمھا المسؤولین على یجب ضروریة

 تتبنى وأن االقتصادیة للصحة معیاري كمؤشر اإلجمالي المحلي الناتج نمو من أبعد إلى النظر مؤسساتنا على یجب•  
سھلة  عامة تحتیة بنیة في االستثمار لھا ینبغي كما. االقتصادیة للفاعلیة كمقاییس واالجتماعي البیئي الرفاه ذلك من بدالً 

 ،األجر مدفوعة أمومة و أبوة إجازة ذلك في بما للجمیع، االجتماعیة والرعایة الحمایة تضمن والئقة ونوعیة المنال
 ومراكز االجتماعیة والرعایة الرعایة دخل ودعم ،الصحیة والرعایة البطالة وتعویضات، والمسنین األطفال ورعایة
 .والثقافیة الفنیة والمراكز والمدارس والشباب المحلي المجتمع

 ات/ولكي نصل سویًا إلى كل ما سلف، یجب على األشخاص االستمرار في حملتھم لحمایة وتأمین حقوق مقدمي
من خالل تمویل منظمات  ن/ورفع أصواتھم ن،/ورفع مستوى أمنھم ن،/ومشاركة عملھم ن/وتأمین دخولھم ،الرعایة

 الرعایة والحركات النسویة. ات/حقوق المرأة ونقابات مقدمي
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كیفیة المضي قدًما: الرعایة والعدالة  5
 االجتماعیة وحقوق اإلنسان للجمیع

 

"تاریخیًا، أجبرت األوبئة البشر على الخروج عن ماضیھم 
ھذه الجائحة:  كذلك ھو الحال معل عالمھم من جدید. وتخیّ 

 إنھا بوابة، للعبور بین عالمنا الحاضر والذي یلیھ".
 .2020أرونداتي روي، فاینانشل تایمز، 

 
مع استمرار أزمة فیروس كورونا، یدفعنا فضولنا أو تفاؤلنا أو الواقعیة البحتة إلى البحث عن إشارات االنسانیة 

"الرعایة" في مسیرتنا نحو تحقیق العدالة االجتماعیّة  طریقالتي نرجو أن تكون الخطوات األولى على  تعاطفوال
شاملة، ال بد من أن تتضمن أعمال الرعایة الواعدة ما  القائمة التالیة تبرال تعحقوق االنسان للجمیع. وفي حین و

 یلي: 

؛ وفي الوضع والرعایة االجتماعیة التّي نقّدمھا لمختلف أنواع إعادة النظر في فھمنا وتقدیرنا للعمل والعمال •
األجر؛ وفي كیفیة مساھمة العمل والعمال في تحقیق  العمل الرسمي وغیر الرسمي والمدفوع وغیر مدفوع

االجتماعي؛ وفي عالقتنا بعملنا، وفي تشاركنا واختیارنا المساھمة في العمل غیر  الصالح العامالمزید من 
على سبیل المثال،  یُشجع  90ونیوزلندا 89لقاھا مقابل العمل. ففي فنلنداتنوفي التعویضات التي  ،مدفوع األجرال

عمل على اتباع سیاسة العمل ألربعة أیام في األسبوع كطریقة رعایة مسؤولة اجتماعیًا وذلك للحفاظ أرباب ال
على مستویات التوظیف في مواجھة الركود االقتصادي، ولتوفیر أوقات فراغ یتسنى فیھا للجمیع المشاركة 

لیھ. وتدعو منّصة التضامن في الحیاة في منازلھم وفي مجتمعاتھم المحلیة، في أعمال ال یتقاضون أجًرا ع
" إلى "استثمارات طویلة األمد... من أجل إعادة بناء اقتصادات تتمحور حول اإلدراك Wiegoالعالمیّة ویغو "

دعمن المجتمعات المحلیة ی ،رعایة ألسرھنقدمن الی ،رسمي، وال سیّما النساءبأن العاملین في االقتصاد غیر ال
ن إلى ضمان معاییر المحلیة، ویحتج ةالقیم سالسلواستدامة االقتصادات، وھن بذلك أساس عملیة إعادة بناء 

 . 91في جمیع القطاعات" عمل الئق

االستثمار في البنى التحتیة االجتماعیة وخدماتھا وضمان وصول الجمیع إلیھا، بما في ذلك خدمات التربیة  •
. یجب أن والصحة والرعایة االجتماعیة على نطاق أوسع والصحة الحقوق الجنسیة واالنجابیةواإلسكان 

وفي توفیر الخیارات  ،تكون خدمات الرعایة نوعیة وأن تساعد في تقلیل أعمال الرعایة غیر المدفوعة األجر
الرجال. وتظھر البحوث أّن االستثمار في خدمات الرعایة كالرعایة  یشارك فیھا وأن  ،وأوقات الفراغ للنّساء

االجتماعیة ورعایة األطفال یعّد في آن معًا طریقة صدیقة للبیئة وداعمة للنساء لتحفیز تعافي االقتصاد. على 
الرعایة  االستثمار في خدمات"النّسائیة (في المملكة المتحدة) إلى أن  وازنةالمسبیل المثال، أشارت مجموعة 
مر األ ،ضعف ما توفره أعمال البناء، وستذھب غالبیة ھذه الفرص للنساء 2.7سوف یخلق فرص عمل تزید 

. كما 92%"30% وفي تقلیص االنبعاثات بنسبة 50سیساھم باسترداد عائدات ضریبیة بنسبة تفوق  الذي
تقسیم األدوار المبني على النوع ي تحدّ لأن تزّود الشباب بالمعرفة واألدوات الالزمة  أنظمة التعلیمیجب على 
مشاركة وفاعلیة. وفي األرجنتین، لیصبحوا أكثر  ات/وحث المواطنین ،اةومواجھة انعدام المساو ،االجتماعي

وتطبق تجمید اإلیجارات وتمنع  ات،/مجموعات المشردینلكاملة خدمات بتوفر بعض البلدیات أقامة فندفیة 
. وفي الختام، یجب توفیر خدمات الرعایة والحقوق الجنسیة 93عن منازلھم ات/عملیات إجالء المستأجرین

 واالنجابیة لكل من یحتاجھا. 

إعادة النظر في البنى التحتیة وتسریع عملیة التحول إلى قطاعات ومجتمعات تستھلك كمیات أقل من  •
ھیل المواقع واستصالح وتأ ،وقطاعات رعایة خضراء خضراء، ویجب أن یتضمن ذلك طاقة  الكربون.

وإعادة األراضي العامة إلى الصالح  ،البیئیة والحیز العام بما في ذلك المتنزھات الوطنیة والحدائق العامة
أو في مناطق النخبة فقط. ویمكن  الغنیةوأال یتوفر ذلك كلھ في مناطق تقطنھا الطبقة المتوسطة أو  ،العام

عن طریق إحداث نھضة في استخدام الّدراجات تحسین جودة الھواء وانبعاثات الكربون بشكل جذري 
وبتقلیص أیام  ،حافالت ذات الكثافة المنخفضةالسفر بالقطارات والوخیارات  ،أعداد المشاةزیادة و ،الھوائیة
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أصًال أن نرى أضخم االقتصادات والمدن في العالم، بما فیھم لندن، تخلي الطرقات  وقد بات بإمكانناالعمل. 
. كما یجب منح األولویة للوصول إلى أماكن الرعایة 94الفساح المجال للمشاة ومستخدمي الدراجات الھوائیة

كذلك للترفیھ والترفیھ مثل المتنزھات والمالعب ومراكز المجتمع المحلي للمشاركة المدنیة واالجتماعیة و
 والتمرین والریاضة. 

إعادة تصور األفكار والممارسات اإلقتصادیة لتحقیق العدالة االجتماعیة والتماسك االجتماعیة والرفاه  •
نقل  وكذلك  موازنات تعد بالمشاركة،یجب تحدید الضرائب واالستثمارات بموجب االجتماعي للجمیع. 

أو تأجیل الضرائب باح واستھالك الكربون. وینبغي إلغاء من العمل إلى الثروة واألر العبء الضریبي
األسر واألفراد ذوي الّدخل المنخفض كما رأینا في األوروغواي، حیث كانت الضرائب  من ھاتحصیل

الشركات  تضعأن . ویجب 95علّقت مؤقتًاتلك الضرائب الي المفروضة على الباعة المتجولین من بین التي 
وعائالتھم  ات/م مصلحة الموظفینوأن تقدّ  المادي، الربح علىوالمرونة  ةالجماعی لقیمةأولویة ل

أن تدفع  للشركات الكبیرةعلى مصلحة مالكي أسھم الشركات. وینبغي  ات المحلیةوالمجتمع ات/والمستھلكین
 حصتھا العادلة من الضرائب في البلد الذي تنتج فیھ من دون الضغط أو التأثیر للحصول على معاملة خاصة.

  . 96لشركات مسجلة في المالذات الضربیةقد سبق أن رفضت عدة دول تنفیذ عملیات إنقاذ مالیة و

یتطلب إنشاء سیاسات أمنیة عالمیة تتمحور حول األشخاص وتركز على السالم والعدالة إشراك النساء  •
الدبلوماسیة ر ھذه السیاسات. كما ینبغي إعطاء األولویة للحلول یوالشباب بشكل ھادف في عملیة تطو

یجب تحویل و وللتضامن والتعاون الدولیین التي تحتضن التحرر من العنف والتمییز واالضطھاد واالستغالل.
مكانھا ھیاكل  یُنشأل وأن انظم السلطة االستعماریة والعنصریة واألبویة والنخبویة التي یھیمن علیھا الرج

على  المتقاتلةافق المجتمع الدولي وجمیع األطراف ھو تو الدولیةنرى أن أھم أعمال الرعایة نحن نسویة. 
باإلضافة إلى اتحاد الدول في دعم عملیات تصنیع  97،وضع الخالفات جانبًا وتنفیذ وقف إطالق نار عالمي

وتُنتَج بكمیات  ،وال تخضع لبراءة اختراع ،مجانیة تكونلقاحات وعالجات وفحوصات لفیروس كورونا 
 .98وتتوفر مجانًا للجمیع في كل الدول ،وتوّزع بإنصاف ،كبیرة

تعززھا أفكار القیادة النسویة والجماعیة  -الخاص والعام  -تحدید معاییر جدیدة "للحكم الرشید"  •
تقدم رفاه المجتمع على ثروة األفراد أو الشركات.  -عند أدنى مستوى ممكن  -، مع اتخاذ قرارت والتحویلیة

في تنوع األصوات والنشاط المدني والسیاسي وینبغي لھا أن تضمن  ویجب أن تكون ھذه المعاییر متجذرة
المساءلة واتخاذ القرارات جماعیًا وبناًء على األدلة. لذا كان من الضروري بناء ھذه المعاییرعلى فھم عام 

وعمیق للتاریخ ودینامیات االضطھاد والنضال من أجل حقوق االنسان وحریّاتھ. وقد شھدنا بالفعل أثناء 
ستجابة العالمیة لفیروس كورونا أمثلة على القیادة واالستجابة الناجحة للقیادات النسویة بما في ذلك في اال

حیث أعطت القیادات النسویة األولویة إلجراءات سریعة وشاملة  ،ألمانیا والبرتغال وتایوان ونیوزیلندا وفنلندا
 . 99ع مواطنیھاللحد من انتشار الوباء وذلك عبر تعاملھا بوضوح وشفافیة م
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 یونیو-جرى الدخول إلى الموقع في حزیران سبتمبر). كیف یمكننا التفكیر في تمویل تغیر المناخ في مناخ من انعدام المساواة؟/أیلول 17، 2019ھـ. كور بول. ( 68

2020:  -climate-a-within-financing-change-climate-about-think-we-can-xfamblogs.org/fp2p/howhttps://o
inequality/-of 

care-feminism-do-https://youngfeministfund.org/2019/02/how- :2020یونیو -جرى الدخول إلى الموقع في حزیران 69
connect/-activism-climate-and-practices 

من القادة  18مزارًعا أو مزارًعا)، و 53من أصل أفریقي، و 8من السكان األصلیین، و 49امرأة، و 14االجتماعیین ( من القادة والمدافعین 150، قُتل 2020في عام  70
 من عمال المناجم). 2من قادة المجتمعات المحلیة، و 12المدنیین، و

 رجع سابق.م ).الرعایة مجال في( ثورتنا ھي ھذه). أبریل/نیسان 2 ،2020( بو .ج أ. 71
  jobs/-work-care-https://iwpr.org/publications/future  :2020 یونیو-الدخول إلى الموقع في حزیرانجرى  72
-انعدام المساواة العالمیة. جرى الدخول إلى الموقع في حزیران). وقت الرعایة: أعمال الرعایة غیر المدفوعة األجر وبأجور منخفضة وأزمة 2020منظمة أوكسفام. ( 73

work-care-underpaid-and-unpaid-care-to-practice.oxfam.org.uk/publications/time-https://policy-  :2020یونیو 
620928-crisis-inequality-global-the-and 

 :2020یونیو -انجرى الدخول إلى الموقع في حزیر تاریخ). ال تنشأ جمیع الثغرات متساویة: القیمة الحقیقیة لعمل الرعایة. من دونمنظمة أوكسفام. ( 74
work-care-value-true-equal-created-are-gaps-all-https://www.oxfam.org/en/not 

  pandemic/-http://www.iaffe.org/covid19نظروا: أ 75
 https://humanservices.hawaii.gov/wp-:2020یونیو -جرى الدخول إلى الموقع في حزیران 76

D1.pdf-Recovery-Economic-Feminist-D2-Cover-Final-ntent/uploads/2020/04/4.13.20co 
 :2020یونیو -جرى الدخول إلى الموقع في حزیران فیروس یفضح ضعف العقد االجتماعي. نیسان/أبریل). 3، 2020مجلة فاینانشال تایمز. ( 77

fcd274e920ca-95fe-11ea-74dd-https://www.ft.com/content/7eff769a 
 a-needs-other-no-like-crisis-global-https://blogs.imf.org/2020/04/20/a-:ینإلى الموقع 2020یونیو -جرى الدخول في حزیران 78

 other/-no-like-response-global و-special-blications/covid19https://www.imf.org/~/media/Files/Pu
notes/special-series-on-covid-19-tax-issues-an-overview.ashx 

جرى  % فقط یریدون من المملكة المتحدة إعطاء األولویة للنمو االقتصادي على الرفاه.12أیار/مایو). استطالعات جدیدة:  11، 2020س. یوویل ( 79
 to-uk-want-12-only-polling-https://positivemoney.org/2020/05/new-:0202یونیو -الدخول إلى الموقع في حزیران

wellbeing/-over-growth-economic-prioritise 
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https://blogs.imf.org/2020/04/20/a-global-crisis-like-no-other-needs-a-global-response-like-no-other/
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 irculareconomyclub.com/gdhttps://www.c- :2020یونیو -جرى الدخول إلى الموقع في حزیران( تحدد نھایة حیاة منتج ما منذ البدایة -االقتصاد الدائري  80

economy/-circular-the-is-home/what .( االبتعاد عن السعي إلى تحقیق نمو الناتج المحلي اإلجمالي نحو تخفیض الحجم المادي لالقتصاد،  -نموذج تراجع النمو
: 2020یونیو -جرى الدخول إلى الموقع في حزیران(ي وإعادة توزیع الفوائد، والتحول في القیم المشتركة نحو الرعایة والتضامن واالستقالل الذات

degrowth/-is-https://www.degrowth.info/en/what( .أمستردام: ضمان تلبیة االقتصادات الحتیاجات الناس األساسیة، مع البقاء ضمن  مدینة نموذج حلقة
 )./https://www.kateraworth.com/doughnut:2020یونیو -جرى الدخول إلى الموقع في حزیران(  الحدود البیئیة

ایو). النساء في السلطة: تشھد البلدان ذوات القیادات النسائیة عدد وفیات بسبب فیروس كورونا أقّل بست مرات من أیار/م 26، 2020ل. كوسییمي ( 81
 :2020یونیو -جرى الدخول إلى الموقع في حزیران غیرھا وستتعافى بصورة أسرع من الركود.

-suffer-eadersl-female-countries-power-it/women-make-europe-https://www.opendemocracy.net/en/can
recession/-sooner-recover-will-and-deaths-covid-fewer-times-six 

جرى الدخول إلى الموقع في  ).1(32). سیاسة اإلنفاق االجتماعي بعد الركود الكبیر: عودة صنع سیاسات المواالة. الحوكمة، 2019ل. سافاج. ( 82
  https://doi.org/10.1111/gove.12354 :2020یونیو -حزیران

 :2020یونیو -جرى الدخول إلى الموقع في حزیران ). تأطیر االقتصاد: قصة التقشف.2013مؤسسة االقتصاد الجدید. ( 83
https://b.3cdn.net/nefoundation/a12416779f2dd4153c_2hm6ixryj.pdf 

جرى الدخول إلى الموقع في  .2019) معالجة مسألة المالذات الضریبیة. صندوق النقد الدولي للتمویل والتنمیة. أیلول/سبتمبر 2019ن. شاكسون ( 84
 https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2019/09/pdf/fd0919.pdf  :2020یونیو -حزیران

جرى  ). الكرامة ال العوز: "خطة إنقاذ اقتصادي للجمیع" لمعالجة أزمة فیروس كورونا وإعادة بناء عالم أكثر مساواة.2020منظمة أوكسفام. ( 85
 destitution-not-https://www.oxfam.org/en/research/dignity  :2020یونیو -في حزیران الدخول إلى الموقع

  https://twitter.com/AWID/status/1267292613813637122 :2020یونیو -حزیران 25 جرى الدخول إلى الموقع في 86
a-for-calls-Lobby-s-Women-https://www.womenlobby.org/European- :2020یونیو -حزیران 25 جرى الدخول إلى الموقع في 87

 Social-of-Pillar-equality-gender-solid 
یونیو -جرى الدخول إلى الموقع في حزیران آذار/مارس). أزمة كورونا ھي فرصة ممارسة الرأسمالیة بشكل مختلف. 18، 2020م. مازوكاتو. ( 88

2020:-do-to-chance-a-is-crisis-19-covid-https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/mar/18/the 
differently-capitalism 

:2020یونیو -جرى الدخول إلى الموقع في حزیران كانون الثاني/ینایر). ھل ستعتمد فنلندا أسبوع العمل من أربعة أیام؟ وھل ھو سر السعادة؟ 6، 2020سبایسر. ( أ. 89
 -week-day-four-a-planning-is-https://www.theguardian.com/money/shortcuts/2020/jan/06/finland

happiness-of-secret-the-this-is 
جرى الدخول إلى  عادة بناء نیوزیلندا بعد كورونا.أیار/مایو). تشیر جاسیندا أردرن إلى أسبوع العمل المكون من أربعة أیام كوسیلة إل 20، 2020إي. أینغي روي ( 90

day-four-flags-ardern-https://www.theguardian.com/world/2020/may/20/jacinda- :2020یونیو -الموقع في حزیران
19-covid-after-zealand-new-rebuild-to-way-as-week-working 

الدخول إلى الموقع  جرى .2020أیار/مایو  WIEGOملیار عامل في االقتصاد غیر الرسمي في العالم منصة التضامن العالمي لشبكة  2فیروس كورونا المستجد و 91
https://www.wiego.org/sites/default/files/resources/file/COVID- :2020یونیو -في حزیران

19_WIEGO_Network_Global_Platform.pdf 
92  coronavirus/-from-recovery-led-care-https://wbg.org.uk/analysis/reports/a 
إستعراض في الوقت الحقیقي للتدابیر المتخذة في ). الحمایة االجتماعیة واستجابات فرص العمل لفیروس كورونا: 2020و. جنتیلیني وآخرون ( 93

 ntent/uploads/2020/04/Countryco-http://www.ugogentilini.net/wp- :2020یونیو -جرى الدخول إلى الموقع في حزیران البلد.
1.pdf-responses_April3-COVID-protection-social 

 :2020یونیو -جرى الدخول إلى الموقع في حزیران. سوف تحسن خطة رئیس البلدیة الجدیدة الجریئة للتباعد في الشوارع  شوارع لندن 94
streets-capitals-overhaul-will-plan-bold-releases/mayoral/mayors-https://www.london.gov.uk/press 

 لیك بعد واقعة باغاس: النیة "خفض الضغط المالي" في سیاق حالة الطوارئ لفیروس كورونا.آذار/مارس). أكتب إ 20، 2020بوابة مونتیفیدیو. ( 95
 disminuyo-Intendencia-https://www.montevideo.com.uy/Noticias/La-:2020یونیو -جرى الدخول إلى الموقع في حزیران

uc747664-coronavirus-por-emergencia-la-de-marco-el-en-fiscal-presion-la 
جرى الدخول إلى الموقع في . الضریبيشركات المالذ ألوروبي حول وقف عملیات إنقاذ نیسان/أبریل). إنقسام االتحاد ا 29، 2020ج. ھاربر ( 96

 firms/a-haven-tax-for-bailouts-halting-over-split-https://www.dw.com/en/eu-53278756  :2020یونیو -حزیران
 un-19-https://www.un.org/africarenewal/news/coronavirus/covid- :2020یونیو -حزیران 25لموقع في جرى الدخول إلى ا 97

 support-international-gains-peace-global-call-general%E2%80%99s-secretary 
 :2020یونیو -جرى الدخول إلى الموقع في حزیران .رسالة مفتوحة: االتحاد خلف لقاح عالمي ضد فیروس كورونا المستجد 98

87eec640976-19-covid-against-vaccine-peoples-a-behind-https://medium.com/@Oxfam/uniting 
جرى  البلدان ذوات أفضل استجابات لفیروس كورونا؟ النساء القائدات.نیسان/أبریل). ما ھي القواسم المشتركة بین  13، 2020أ. فیتنبرغ كوكس. ( 99
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 أوكسفام مناقشة من منظمة أوراق
بھدف المساھمة في إثراء النقاش العاّم والدعوة إلى تقدیم التغذیة الراجعة بشأن  مناقشةالأوكسفام أوراق  منظمة تصدر

السیاسات والممارسات اإلنمائیّة واإلنسانیّة. وھي وثائق "قید اإلنجاز" وال تشكل منشورات نھائیة وال تعكس بالضرورة 
 . تعود اآلراء والتوصیات المطروحة للمؤلف وال تعبّر بالضرورة عن رؤیة منظمة أوكسفاممواقف سیاسة منظمة أوكسفام. و

 
كتب ھذه الورقة كیم بیاجیھ، وكلیر كوفي، وسیباستیان موالنو، وماریا خوسیھ مورینو، ودققھا كل من روزاریو كاسترو، 

وھیلین ویشارت ومیسم زعرورة. نحن نعبر عن وكایتلین ھندرسون، ونامالي جایاسینغ، وأنام بارفیز بات، وھدیل قزاز، 
امتناننا وترحیبنا بالتعلیقات اإلضافیة الواردة من العدید من الزمالء اآلخرین من منظمة أوكسفام، بمن فیھم غوبیكا باشي، 

وسنغول  وماماتا داش، وغاوین كریبكي، ورشمي میستري، وأمیتا بیتر، وكیمبرلي فایفر، وإد بومفریت، وآلیفلي رامیسیتي،
  .لعدالة النوع االجتماعيأكار، ودیباك كزافییھ، وساندرا سوتیلو رییس، وأعضاء إضافیین في منصة منظمة أوكسفام الدولیة 

لمزید من المعلومات عن القضایا التي أثیرت في ھذه الورقة أو للتعلیق علیھا، یرجى التواصل إلكترونی�ا عبر العنوان: 
advocacy@oxfaminternational.org. 

 .2020جمیع الحقوق محفوظة لمنظمة أوكسفام الدولیة، آب/أغسطس 

یخضع ھذا المنشور لحقوق الملكیّة الفكریّة ولكن یمكن استخدام النّص مّجانًا ألھداف المناصرة وتنظیم الحمالت والتعلیم 
لملكیّة الفكریّة أن یُحاط علًما بأّي من ھذه االستخدامات والبحث العلمي شریطة ذكر المصدر بالكامل. ویطلب صاحب ا

بھدف تقییم األثر. أّما في ما یخّص النسخ في أي ظروف أخرى أو إعادة االستخدام في منشورات أخرى أو للترجمة أو 
 ا:األقلمة فال بّد من الحصول على إذن وقد یتوّجب بدل مالي لقاء ذلك. للتواصل إلكترونیً 

policyandpractice@oxfam.org.uk. 

 المعلومات الواردة في ھذه الورقة صحیحة وقت إرسالھا للنشر. 

 10.21201/2020.6348 نشرتھ منّظمة أوكسفام بریطانیا لصالح منّظمة أوكسفام الدولیّة تحت الرقم المتسلسل:

Oxfam GB, Oxfam House, John Smith Drive, Cowley, Oxford, OX4 2JY, UK. 

 أوكسفاممنظمة 
بلًدا، وھي جزء من حركة  90منّظمة مترابطة ضمن شبكة واحدة في أكثر من  20منّظمة أوكسفام ھي اتحاد دولّي یضّم 

عالمیّة من أجل التغییر، تحارب انعدام المساواة للقضاء على الفقر والظلم. لمزید من المعلومات، یُرجى مراسلة أّي من 
 .www.oxfam.orgوقعنا االلكتروني على العنوان مكاتب منّظمة أوكسفام، أو زیارة م

 (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)ھونغ كونغ  أوكسفام

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

 

 

  

  
 

www.oxfam.org  

http://www.oxfam.org/
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