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ّ
ً

عام  ،2019إمتلك أصحاب املليارات يف العامل ،أي  2153شخص فقط ،ثروة تفوق ما ميلكه أكرث من
خمتل ومتح ّيز جنس ًيا يويل لرثوة ثلّة
 4.6مليار شخص .ويستند هذا الفارق الكبري إىل نظام اقتصادي
ّ
أهمية تفوق تلك التي يوليها ملليارات ساعات العمل
من احملظ ّيني  -وهم رجال يف معظمهم ّ -

تؤديها يف املقام األول
بالغ
األهمية وهي أعمال الرعاية غري مدفوعة األجر وذات األجور املتدنّية التي ّ
ّ
النساء والفتيات يف جميع أنحاء العامل .إن االهتمام باآلخرين والطهي والتنظيف وجلب املياه واحلطب
هي مهام يوم ّية أساس ّية لرفاه اجملتمعات احمللية وحسن سري االقتصادُ .يدمي انعدام املساواة
يف املسؤولية عن أعمال الرعاية الثقيلة انعدام املساواة االقتصادية وبني األنواع االجتماع ّية.
يجب أن يتغ ّير ذلك وعلى احلكومات يف جميع أنحاء العامل أن تعمل اآلن من أجل بناء اقتصاد إنساين
حدًا إىل
تهم اجملتمع حق تقديرها ،بد ًلا من أن يغذي السعي الدؤوب الذي ال يعرف ّ
نسوي يقدر األمور التي ّ

حتقيق األرباح وجني الرثوات .يجب على احلكومات أن تستثمر يف نظم الرعاية ملعاجلة املسؤولية غري

تؤديه النساء والفتيات من خالل تطبيق الضرائب التصاعد ّية وفرض ضرائب
املتكافئة لعمل الرعاية الذي ّ

على الرثوة والتشريع لصالح العاملني يف جمال الرعاية وهي جميعها اخلطوات حاسمة أوىل ممكنة.
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ّ
مـقـدمـة
اسمي روينا وأنا عاملة رعاية نهار ّية من بلدة سالسيدو يف الفليبني.
فيؤدين أعمال الطبــخ والتنظيف
يف املاضــي ،كانــت النســاء يف جمتمعــي يعملن يف املنــزل فقط –
ّ

ـن يجلنب املاء .كان الرجــال يتمتعون بفرص أكرث من النســاء .مع كل العمل
ورعايــة األطفــال كمــا كـ ّ

ثمة فجوة بني النســاء
الــذي تكلــف بــه النســاء ،ال ميكــن أن نلحق بالرجال يف جمتمعنا .ســيكون ً
دائما ّ
والرجــال – بســبب املــال الــذي يجنونه أو مســتوى تعليمهم أو الوقت الذي ميكــن أن ينفقونه على
أشياء خارج املنزل.
أعمل يف الرعاية النهار ّية يف مدرسة منذ عشر سنوات وأنا ر ّبة منزل .كوين ر ّبة منزل يتطلب الكثري
املهام التي ال أستطيع إنهاءها على الفور .أثقل األعمال
علي إجناز الكثري من
يتوجب ّ
من الوقت إذ ّ
ّ

ألن مصدر
املنزل ّية هي جلب املاء الذي يستغرق منا ثالث إىل أربع ساعات للذهاب واحلصول على املاء ّ
مائنا بعيد .يجب أن نذهب إىل النهر وأن نحمل عبوات املاء.
مهامي املنزل ّية كثرية
يف املاضي ،مل يكن زوجي يساعدين يف أعمال املنزل على اإلطالق .كانت
ّ
علي القيام به يف املدرسة ،ولكنني كما زوجي مل نكن نطرح أي تساؤالت
عالوة على العمل الذي كان ّ
ولكن نظرتنا تغ ّيرت عندما بدأنا بحضور الدورات التدريبية واحللقات الدراسية وتعلمنا
حول هذا الوضع.
ّ

روينا آبيو،
عاملة رعاية نهار ّية ،من
بلدة سالسيدو بسامار
الشرق ّية يف الفليبني

دائما يف أعمال املنزل مثل الطبخ والغسيل
عن أعمال الرعاية غري مدفوعة األجر .هو اآلن يساعدين ً
خصوصا حني أكون يف عملي يف املدرسة.
والتنظيف
ً
ريا
كما أصبح لدينا خزانات مياه اآلن مبساعدة منظمتي أوكسفام وسيكات* .أصبح لدينا أخ ً
أقل
علي أن أحمل عبوات املاء والدالء بعد اآلن إذ أصبحنا نقضي وق ًتا ّ
صنابريوخراطيم ،لذلك مل يعد ّ
يف جلب املاء .فيما ننتظر الرباميل والعبوات لتمتلئ باملاء ميكننا الرتكيز على أعمال أخرى.
مضطرة للسري لساعات طويلة جللب املاء الذي
مل أعد مسؤولة عن كل العمل لوحدي ومل أعد
ّ

نحتاجه وقد غ ّير ذلك حياتي .فقد أصبح لدي املزيد من الوقت للمساعدة يف جمتمعي احمللي.
لدينا جمموعة مساعدة ذات ّية ،جمموعة للنساء الالتي يعشن بجوار بعضهن ً
بعضا .نحن نساعد يف
احمللي .ومن
حمالت تنظيف بارانغاي (قرية) ،ويف أنشطة أخرى تشارك فيها النساء يف اجملتمع
ّ
هذه األعمال نحصل ً
أيضا على التمويل ملعيشتنا وللرسوم املدرس ّية ألطفالنا وحلاالت الطوارئ.
ريا .يسعدين اآلن وجود مساواة بني النساء
ثمة العديد من اجملتمعات حيث ال تزال املرأة تكافح كث ً
ّ
يوما ما ليس هنا يف سالسيدو فقط،
والرجال كما أصبحت النساء أكرث متكي ًنا .آمل أن يحدث ذلك ً
وإنّما يف الفليبني بأكملها.
* سيكات هي منظمة غري حكومية فليبينية ال تتوخّ ى الربح .وهي ترمي إىل متكني اجملتمعات الساحل ّية
واستدامتها ومرونتها اأمر الذي يتطلب برامج وعمليات حكومية تتسم بالشفافية واملساءلة واملشاركة
واالستجابة .ويف إطار برنامج “ ”WE-Careللرعاية تعمل منظمة سيكات مع جماعات تقودها نساء تعمل مببدأ
املساعدة الذاتية ومع الرجال لتعبئة أفراد اجملتمع من أجل التأهب للكوارث والتمكني االقتصادي.

ّ
ملخص
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العمال غري النظام ّيني ،فإن أفقر
من احلقائق املعلومة أنّه رغم كون املرأة العمود الفقري ألسر ّ
هن النساء العامالت .تُعترب جمع ّية (( )SEWAجمع ّية النساء اللواتي يعملن
الفقراء يف العامل ّ

حلسابهن اخلاص) التي أعمل فيها أكرب نقابة للنساء الفقريات العامالت يف القطاع غري النظامي
ّ
ً
راسخا
يف الهند ،والتي ينتمي إليها أكرث من  1.9مليون امرأة عاملة .وتؤمن جمع ّية ( )SEWAإميا ًنا
احلد من هذا العنف إال من خالل
بأن الفقر هو أسوأ أشكال العنف املرتكب برضى اجملتمع .وال ميكن
ّ

العمل وتوفري مصدر ثابت للعمل وملك ّية األصول.

تعلمنا
ومن جتربة جمع ّية ( )SEWAيف العمل مع هؤالء العامالت الفقريات من القطاع غري النظامي،
ّ

أن حصول هؤالء العامالت على خدمات الرعاية هو حق أساسي .إذا كانت املرأة ال تستطيع الوصول إىل
حتمل مسؤوليات رعاية أسرتها وخفض عدد ساعات
خدمات الرعاية بأسعار معقولة ّ
يتوجب عليها ّ
عملها  -ومعه دخلها  -أو يجب أن توكل هذه املسؤولية إىل أكرب أطفالها س ًنا األمر الذي يؤثر يف
أسست جمعيتنا“ :ينبغي أن ُيدفع للنساء أجور دوام كامل،
تعليمهم .تقول إيال بهات السيدة التي ّ
كن يعملن بدوام جزئي” .حينئذ فقط ميكننا احلؤول دون سقوط املرأة يف الفقر املدقع.
حتى لو ّ
أن العامالت الفقريات ال يسهمن يف أسرهن واقتصادهن الوطني فحسب،
من واقع جتربتنا ،نعمل ّ
بل أيضا يف البيئة الطبيعية .لذا ،تعتقد جمع ّية ( )SEWAأنه ينبغي اعتبار عمل الرعاية من الوظائف

رميا نانافارتي،
املديرة التنفيذ ّية جلمع ّية
النساء اللواتي يعملن
حلسابهن اخلاص ()SEWA
ّ

إن تنظيم العاملني
التي تتطلب مهارة وأن ُيدفع أجره على قدم املساواة مع أعمال املهارة األخرىّ .
يف جمال الرعاية وبناء قدراتهم والتصميم السليم للمناهج والتدريب من أجل حتسني جودة
جميعا جلب الكرامة واحرتام الذات لهؤالء
خدماتهم ومنحهم شهادات وسياسات متكين ّية من شأنها
ً
خاصة القتصاد الرعاية .وال ينبغي أن يبدأ ذلك من أعلى إىل أسفل وإنّما يجب أن
العمال وإرساء معايري ّ
ّ
ينبع عن العاملني يف جمال الرعاية أنفسهم.

إال أننا نعتقد ً
حمل رعاية األسرة ،وخاصة يف القطاع غري
حتل
ّ
أيضا أن خدمات الرعاية ال ينبغي أن ّ
متاما بني
يتصرف العاملون فيه يف كثري من األحيان كأسرة واحدة .وال ميكن الفصل
النظامي حيث
ً
ّ
ثمة حاجة إىل إقامة هذا التوازن الدقيق.
األسرة والرعاية لذا ّ

مل يحدث أن حظينا مبثل هذه الفرصة لالحتفاء بعمل املاليني من العاملني يف جمال الرعاية ضمن
االقتصاد العام ،سواء كان نظام ًيا أو غري نظامي .ويب ّين لنا تقرير منظمة أوكسفام الصادر بعنوان

مما تسميه جمع ّية
«وقت الرعاية» طبيعة هذه الفرصة ونطاقها .وإذا اغتنمناها ،سنقرتب
ً
جميعا ّ

النمو االقتصادي فيه ال-عنف ّيًا.
(“ )SEWAبناء اقتصاد الرعاية” – أي جمتمع يكون
ّ
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بجد يف
يناديني الناس أحيا ًنا باملليونري «العصامي” وهذا بعيد ّ
كل البعد عن احلقيقة .نعم ،لقد عملت ّ

حياتي وأنا فخور مبا حققته ولكن احلقيقة هي أنني ما كنت ألجنح يف ذلك من دون مساعدة نظام
الرعاية االجتماع ّية الدامنركي والضرائب التي يدفعها الناس خللق جمتمعنا السعيد واملتكافئ.

ِدت يف طهران بإيران يف عام  .1961إنتقلت عائلتي إىل الدمنارك حني كنت طف ًلا ،بعد سلسلة من
ُول ُ

رفض طلبات الهجرة واإلبعاد القسري واالضطرابات يف مسقط رأسي التي دفعت جميعها عائلتي

وكونت
إىل أقصى حدود
وتزوجت من امرأة دمناركية وأجنبنا طفلني رائعنيّ ،
التحمل .أنهيت تعليمي هنا ّ
ّ
ثروتي كرجل أعمال مستقل.

ويقدر املساواة.
أعزو حسن حظي للدامنارك ولنظامها االجتماعي القوي الذي يتيح الفُ َرص للجميع
ّ
متقد ًما للضرائب االجتماعية التي تُستخدم إيراداتها لالستثمار يف شعب
نظاما
يعتمد بلدي
ً
ّ

قوي  -مبا يف ذلك
الدامنارك .وتوفر إيراداتنا الضريب ّية للجميع
الصحة والتعليم ونظام دعم اجتماعي ّ
ّ

رعاية األطفال الشاملة.
ً
ورفاه ،على األغنياء أن يدفعوا حصتهم العادلة
ومساواة
جدا :إذا أردنا جمتمعات أكرث عد ًلا
ً
األمر بسيط ً

جعفر شالشي،
مؤسس ورئيس جملس
إدارة “مؤسسة العمل
اإلنساين” (Human Act
ومؤسس
)Foundation
ّ
ورئيس مؤسسة آركا
القابضة

أن
من الضرائب .حني يدفع ملياردير معدل ضريبة ّ
سره ،يعني ذلك ّ
أقل من معدل ضريبة أمينة ّ
جدا يف اجملتمع .أعتقد أنه ليس من املستغرب أن يدعو بعض الناس إىل “إلغاء”
ثمة شيء خاطئ ً
ّ

أصحاب املليارات .فهم يرون أن هؤالء األغنياء يعتقدون أن هناك قاعدة تنطبق عليهم وأخرى خمتلفة
على الناس العاد ّيني.
حصتهم العادلة من الضرائب.
يجب علينا فرض الضرائب على الرثوة بشكل صحيح لكي يدفع األغنياء ّ
ميكن لفرض ضريبة بنسبة  1%فقط على ثروات أصحاب املليارات على سبيل املثال أن يكفي جلمع
واحلد من انعدام املساواة.
املليارات الالزمة حملاربة الفقر يف العامل
ّ
هل نحن على استعداد لبناء جمتمع عادل توزع فيه الرثوة والسلطة – مبا يف ذلك السلطة
السياسية – بالتساوي؟ هل نحن على استعداد ملقاومة األسطورة القائلة بأن الفقر ظاهرة طبيع ّية
عما نفعله؟
دائما
وهو شيء
ّ
سيستمر ً
ّ
بغض النظر ّ
هذه هي أهم أسئلة عصرنا .ويتناول تقرير أوكسفام املعنون «وقت الرعاية» هذه املسائل ويب ّين
معا يجب علينا حماربة
أنه ميكن معاجلة انعدام املساواة والفقر باتخاذ القرارات السياس ّية الصحيحةً .
انعدام املساواة االقتصاد ّية والعنف الهيكلي والتمييز واإلقصاء وتدمري البيئة واالستبداد األيديولوجي
ً
ثمة وقت لنضيعه فالوقت ينفذ منّا!
إشراقا لنا
لكي يصبح مستقبل العامل أكرث
ً
جميعا .ليس ّ

ّ
ملخص

5

وقـت الـرعـايـة
تساوي ثروة أغنى  22رج ًلا
يف العامل جمتمعني ما متلكه
جميع نساء أفريقيا.

يف عام  ،2019إمتلك أصحاب مليارات
العامل جمتمعني ،وهم  2153شخص،
ثروة تفوق ما ميلكه
 4.6مليار إنسان.

22
ميلك أغنى  1%من سكان العامل
أكرث من ضعف ثروة
 6.9مليار نسمة.

$

$

يساوي فرض ضرائب إضافية على مدى السنوات
العشر املقبلة بنسبة  0.5%على ثروة أغنى 1%
من سكان العامل االستثمارات الالزمة إلنشاء:

 117مليون وظيفة

والصحة ورعاية املسنّني
يف جمال التعليم
ّ
ولسد العجز يف جمال الرعاية.
واألطفال
ّ

6

وقت الرعاية

لو إستطعت أن تدخر عشرة ألف دوالر يوم ًيا
منذ أن ُ
ش ّيدت األهرامات المتلكت اليوم
بالكاد ما قيمته خُ ُمس ثروة أغنى  5أصحاب
مليارات يف العامل.

تبلغ القيمة النقد ّية ألعمال الرعاية غري
تؤديها النساء
مدفوعة األجر يف العامل التي ّ
عاما فما فوق أكرث من 10.8
اللواتي يبلغن ً 15
تريليون دوالر سنو ًيا – أي ثالثة أضعاف حجم
صناعة التكنولوجيا العامل ّية.

ّ
مـلـخـص
حكاية طريف نقيض
خارجا عن السيطرة .ففي عام  ،2019إمتلك أصحاب املليارات يف العامل،
بات التفاوت االقتصادي
ً
أي  2153شخص فقط ،ثروة تفوق ما ميلكه أكرث من  4.6مليار شخص .1وميتلك أغنى  22رج ًلا يف
العامل ثروة تفوق ممتلكات جميع نساء أفريقيا .2جند هذا الرثاء الفاحش جن ًبا إىل جانب مع الفقر
أن ما يقرب من نصف سكان العامل يعيشون على
املدقع .وتشري تقديرات جديدة للبنك الدويل إىل ّ

معدل خفض الفقر قد تراجع إىل النصف منذ عام .2013
وأن
أقل من  5.50دوالر يوم ًيا ّ
ّ

3

خمتل ومتح ّيز جنس ًيا .وقد راكم هذا النموذج االقتصادي
ويستند هذا الفارق الكبري إىل نظام اقتصادي
ّ
وقوة هائلة يف أيدي قلة من األغنياء ،وذلك جزئ ًيا من خالل استغالل عمل النساء
الفاشل ثروات طائلة ّ

في عام ، 2019إكلتم
أصحاا بملليارتا في
العالم ،أ2153ي
شخص فقط ،ةورث
تفوم قا يمكله أكثر
 4.6لممنيار شخص.

والفتيات وانتهاك حقوقهن بصورة ممنهجة.

ثمة نخبة صغرية ال ميكن تصـ ّـور مدى فحش ثرائها .وتزداد ثروات
قمــة هــرم االقتصــاد العاملــي ّ
ويف ّ
ً
أي قيمة
هــؤالء
يقدمون ّ
عمــا إذا كانوا ّ
أضعافــا مضاعفــة مع مــرور الوقت ،بجهد ضئيل وبغض النظر ّ

إىل اجملتمع.

تقدم النساء والفتيات  -وال س ّيما فقريات الفئات
ويف الوقت عينه ،يف املستوى األدنى من االقتصاد ّ
ً 4
وعددا ال يحصى من ساعات العمل
املهمشة  12.5 -مليار ساعة يوم ًيا من أعمال الرعاية جمانا
ً
ّ

وقوة
بأجور بخسة .إن عمل هؤالء الس ّيدات أساسي جملتمعاتنا وهو يشكل أساس األسر املزدهرة ّ
صحية ومنتجة .وفق حسابات منظمة أوكسفام يضيف هذا العمل إىل االقتصاد قيمة تبلغ
عاملة ّ

ألن
 10.8تريليون دوالر على األقل .5وعلى الرغم من ضخامة هذا التقدير،
ّ
يظل دون مستوى الواقع ّ
ويستغل
الرقم احلقيقي أعلى بكثري .وتعود معظم الفوائد املال ّية إىل األغنياء ،وغالب ّيتهم من الرجال.
ّ
وقوتها.
هذا النظام اجلائر أفقر النساء والفتيات
ّ
ويهمشهن ،فيما يزيد من ثروة النخبة الغنية ّ
العام وتغ ّير املناخ
سوءا .فشيخوخة السكان وخفض اإلنفاق
من دون إجراءات حاسمة ستزداد األمور
ً
ّ

وتؤجج تصاعد أزمة الرعاية
تهدد جميعها بتفاقم انعدام املساواة االقتصادية وبني األنواع االجتماع ّية،
ّ
ّ
والعاملني يف جمالها .ويف حني قد تكون النخبة الغن ّية والقو ّية قادرة على “شراء” خمرج لها لتفادي
سيظل الفقراء والضعفاء عاجزين عن القيام بذلك.
مواجهة أسوأ هذه األزمات،
ّ

عمل الرعاية أساسي
جملتمعاتنا وهو
يشكل أساس األسر
وقوة عاملة
املزدهرة ّ
صحية ومنتجة.
ّ

يجب على احلكومات أن تتخذ إجراءات جريئة وحاسمة لبناء اقتصاد إنساين جديد يحقق مصلحة
ويقدمهما على الربح والرثوة.
يقدر الرعاية والرفاه
ّ
اجلميع ،وليس فقط ثلّة من األغنياء ،وأن ّ

ّ
ملخص
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الهوة بني األغنياء والفقراء اليوم
حجم
ّ
إمرأة على منت
حي
دراجة نار ّية يف ّ
منخفض الدخل
حتيط به أبنية راقية
يف ضواحي مدينة
هوشي مني يف
فييتنام .تصوير :سام
تارلينغ/منظمة
أوكسفام (.)2017

التصور.
حد يفوق
ال تزال
الهوة بني أصحاب الرثاء الفاحش وبقية اجملتمع شاسعة إىل ّ
ّ
ّ

••
••
••
••
••
••

••

شخصا فقط ،ثروة تفوق ما ميلكه
يف عام  ،2019إمتلك أصحاب املليارات يف العامل ،أي 2153
ً

أكرث من  4.6مليار إنسان.

ميتلك أغنى  22رج ًلا يف العامل ثروة تفوق ما متلكه جميع نساء أفريقيا.
ميلك أغنى  1%من سكان العامل أكرث من ضعف ثروة  6.9مليار إنسان.
لو وفّ رمت عشرة ألف دوالر يوم ًيا منذ أن ُ
س ثروة أغنى 5
ش ّيدت أهرامات مصر المتلكتم اليوم خُ ُم َ
أصحاب مليارات يف العامل.

املكدسة على شكل أوراق نقد ّية من فئة  100دوالر ،جللست
لو جلس كل شخص على ثروته
ّ
معظم البشر ّية على األرض .وقد يجلس شخص من الطبقة املتوسطة يف بلد غني على ارتفاع
كرسي فيما قد يجلس أغنى رجلني يف العامل يف الفضاء اخلارجي!
تؤديها النساء
تبلغ القيمة النقد ّية ألعمال الرعاية غري مدفوعة األجر على الصعيد العاملي التي ّ
عاما فما فوق أكرث من  10.8تريليون دوالر سنو ًيا – أي ثالثة أضعاف حجم صناعة
اللواتي يبلغن ً 15
التكنولوجيا العامل ّية.
يساوي فرض ضرائب إضافية على مدى السنوات العشر املقبلة بنسبة 0.5%على ثروة أغنى
 1%من سكان العامل االستثمارات الالزمة لتأمني  117مليون وظيفة يف جماالت عدة كالتعليم
ولسد العجز يف جمال الرعاية.
والصحة ورعاية املسنني واألطفال
ّ
ّ

8
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اإلطار 1

قياس انعدام
املساواة يف ما
يخص الرثوات يف
ّ
العامل

لدى تسليط الضوء على مدى انعدام املساواة االقتصادية على مستوى العامل ،تركز منظمة
أوكسفام يف املقام األول على انعدام املساواة يف الرثوة ،ألنه وقود االستيالء على السلطة
والسياسة والسبب يف إدامة انعدام املساواة عرب األجيال.
ولدى جتميع احلقائق حول انعدام املساواة االقتصاديةلتقاريرنا السنوية إعتمد حتليل منظمة
7

أوكسفام للرثوة على تقرير مؤسسة كريدي سويس عن الرثوات العامل ّية ،لكونه أشمل البيانات
8
جدا جمع األرقام املتعلقة بالرثوة بسبب رداءة نوع ّية
الصعب ً
العاملية حول توزيع الرثوة  .من ّ

أن البيانات التي تستخدمها كريدي سويس وغريها لتقدير الرثوة
حد كبري ّ
معظم البيانات .و ُيعتقد إىل ّ

تقلل بشكل ممنهج من تقدير احلجم احلقيقي للرثوة.9

ملحة إىل زيادة االســتثمار يف جمع البيانات املتعلقة بالرثوة وانعدام املســاواة يف
ثمة حاجة ّ
ّ

التقدم
الــروة ،حتــى يتمكن كل بلد من فهم النطاق احلقيقي ألزمة انعدام املســاواة وقياس
ّ
احملرز يف معاجلتها.

ُيخفق القادة يف اتخاذ إجراءات فيما يخرج الناس إىل الشوارع
املدمرة ،ما
الهوة بني األغنياء والفقراء والدليل على آثارها
على الرغم من اجلدل احملتدم بشأن
ّ
ّ

الهوة بني األغنياء والفقراء.
زال معظم قادة العامل يعتمدون برامج سياسية تزيد من عمق هذه
ّ
و ُيعترب قادة أقوياء 10مثل الرئيس ترامب يف الواليات املتحدة ،والرئيس بولسونارو يف الربازيل،
يقدمان سياسات مثل التخفيضات الضريب ّية على ثروات
منوذجني مثاليني لهذا
ّ
التوجه .فهما ّ

11
حدة
أصحاب املليارات  ،ويعرقالن التدابري الرامية إىل التصدي حلاالت الطوارئ املناخ ّية ،أو يزيدان من ّ

العنصر ّية 12والتح ّيز اجلنسي 13وكره األقل ّيات.14

ُيواجه قادة مثل هؤالء يف كل مكان أشخاص يجتمعون ليقولوا لهم كفى .من شيلي إىل أملانيا،
ضد انعدام املساواة والفوضى املناخ ّية .وينزل املاليني إىل الشوارع ويخاطرون
تتصاعد االحتجاجات ّ
احلاد واملطالبة بعامل أكرث عد ًلا وأكرث خضرة.
املساواة
النعدام
حد
بوضع
بحياتهم للمطالبة
ّ

نعيمة حمامي ،أول امرأة تنتخب لعضوية
اجمللس التنفيذي للمركز الوطني لنقابات العمال
يف تونس (االحتاد العام التونسي للعمل)،
حتتفل مع زمالئها .وتعمل جلنة املرأة التابعة
لالحتاد على مشاركة املرأة يف اجملال العام
والسياسي وحقوق املرأة يف منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا .الصورة :أنس عابد/
منظمة أوكسفام نوفيب ،هولندا (.)2017

ّ
ملخص

9

املشهد من األعلى :جني الرثوات من غري عمل
ثمة تريليونات الدوالرات من الرثوة التي جتتمع يف أيدي جمموعة صغرية
قمة الهرم االقتصادي ّ
يف ّ
ً
فاحشا ،فيما يركز اقتصادنا املهرتئ
جدا من األشخاص ،معظمهم من الرجال .لقد بات ثراؤهم
ً
املزيد من الرثوة يف هذه األيدي القليلة.
15

عما إذا كان من األفضل للعامل «أن يلغي أصحاب املليارات”
وقد تساءل بعض املعلقني
ً
مؤخرا ّ
قدر أن ثلث ثروات
ي
و
االقتصادية.
ة
الصح
على
وليس
االقتصاد
اعتالل
على
مشريين إىل أنهم عالمة
ّ
ُ ّ

أصحاب املليارات هي نتاج الوراثة .16وقد خلقت مثل هذه املستويات من اإلرث طبقة أرستقراطية

تقوض الدميقراطية ،فيما تشكل االحتكارات واحملسوب ّية عالمات على اختالل االقتصاد الذي
جديدة ّ
ميأل جيوب  1%من البشر بينما يجعل احلياة أكرث كلفة على الناس العاديني.

ُجمع ثروات أصحاب الرثاء الفاحش تبدأ باكتساب الزخم ذات ًيا إذ يستطيع أغنى الناس اجللوس
وما إن ت َ
ومراقبة ثرواتهم تنمو مبساعدة حماسبني مرتفعي األجور مكنّوا أصحاب الرثوات من جني عائد سنوي
مبعدل  7.4%على ثرواتهم على مدى السنوات العشر املاضية .17على الرغم من التعهد الرائع الذي
ربع من أمواله ال يزال ميلك ما يقرب من  100مليار دوالر ،وهو ضعف ما كان عليه
قطعه بيل غيتس بالت ّ

ال ُيجبى سوى  4%فقط
من الضريبة العامل ّية
من الضرائب على الرثوة

عندما كان تنازل عن منصبه كرئيس لشركة مايكروسوفت.
حاد يف الضرائب على أصحاب الرثاء الفاحش وكربيات
أحد أسباب هذه العوائد الضخمة هو تراجع ّ
املتعمد .ويف الوقت ذاته ال ُيجبى
والتهرب الضريبي
الشركات بسبب انخفاض معدالت الضرائب
ّ
ّ

سوى  4%فقط من الضريبة العامل ّية من الضرائب على الرثوة ،18وتُظهر الدراسات أن أصحاب الرثاء
املتوجبة عليهم .19وتساعد الضرائب املنخفضة
يتهربون من حوايل  30%من الضرائب
الفاحش
ّ
ّ

للغاية املفروضة على الشركات على جني األرباح من الشركات التي يشكل األغنياء املساهمني
الرئيسيني فيها .وبني عامي  2011و 2017إرتفع متوسط األجور يف دول جمموعة السبعة بنسبة
 ،3%يف حني تنامت أرباح املساهمني األثرياء بنسبة.20 31%

الرسم  :2زادت عائدات أصحاب األسهم األغنياء زيادة كبرية يف حني مل ترتفع األجور احلقيقية على اإلطالق
بني عامي  2011و2017
متوسط األجور يف بلدان جمموعة السبعة
عائدات األسهم حلملة األسهم األثرياء

31%

تأسس ثراء اليوم الفاحش ً
أيضا على التح ّيز اجلنسي .من بنى نظامنا اإلقتصادي هم رجال أغنياء
ّ
بحصة األسد من األرباح .وميلك الرجال يف جميع أنحاء
وأقوياء يواصلون ّ
سن القواعد واالستئثار ّ
العامل ثروة تزيد بنسبة  50%عن ثروة النساء .21كما يسود الرجال يف مناصب السلطة السياسية
واالقتصادية  -فعلى الصعيد العاملي  18%فقط من الوزراء و 24%من الربملانيني هم من النساء
يقدر بنحو  34%فقط من املناصب اإلدارية يف البلدان حيث تتوفر بيانات.22
الالتي حتتل ما ّ
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3%

الرسم ُ :3تكافئ اقتصادات العامل الرجال أكرث من مكافأتها للنساء
يف جميع أنحاء العامل ،ميلك الرجال ثروات
تزيد بنسبة  50%عن ثروات النساء

$

املتوسط ،على املستوى العاملي ،تشكل النساء ما نسبته  18%من
يف
ّ

النواب يف الربملانات .نتيجة لذلك ،غال ًبا ما
الوزراء يف احلكومات و 24%من ّ

$

َبعد النساء من عمل ّية صنع القرار
تُست َ

وزراء يف احلكومات
برملان ّيون

تدعم املرأة اقتصاد السوق باليد العاملة الرخيصة واجملانية أحيا ًنا كما تدعم الدولة بتوفري الرعاية
التي ينبغي أن يوفرها القطاع العام .23وفق حسابات منظمة أوكسفام ،يضيف عمل املرأة يف أعمال
الرعاية غري مدفوعة األجر وحده إىل االقتصاد قيمة تناهز  10.8تريليون دوالر دوالر على األقل سنو ًيا،
وهو رقم يفوق بثالثة أضعاف صناعة التكنولوجيا .وعلى ضخامة هذا الرقم ،فإنه ال يرقى إىل حقيقة
احلد األدنى لألجور وليس أجر املعيشة الكرمية ،وألنه
الواقع بسبب عدم توافر البيانات ولكونه يعتمد
ّ

ال يأخذ يف االعتبار قيمة أعمال الرعاية األوسع للمجتمع وإمكان ّية شلل اقتصادنا من دون هذا الدعم.

رقم لهذا الدعم ،فإن القيمة اإلجمالية ألعمال الرعاية غري مدفوعة األجر ستكون
وإذا أمكن حتديد ٍ
نظاما اقتصاد ًيا متح ّي ًزا
أن هذا العمل غري مدفوع األجر ُيغذّ ي
أعلى من ذلك بكثري .وتبقى احلقيقة ّ
ً
جنس ًيا ،يأخذ املال من معظم الناس ليضعه يف جيوب قلّة قليلة منهم.

يضيف عمل املرأة
يف أعمال الرعاية غري
مدفوعة األجر وحده إىل
االقتصاد قيمة تناهز
 10.8تريليون دوالر دوالر
على األقل سنو ًيا.

تعمل (الن) يف مصنع ويف وظيفتني أخريني يف
مقاطعة دونغ ناي بفيتنام .وبسبب أجورها املنخفضة
حتمل تكاليف
وتكلفة معيشتها املرتفعة ال تستطيع ّ
حياة أطفالها معها طول الوقت وتعتمد على والديها
لرعاية أطفالها أثناء وجودها يف العمل .تصوير :سام
تارلينغ/منظمة أوكسفام (.)2017

ّ
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املشهد من األسفل :عمل من غري عائد
ً
وفقا ألرقام جديدة صادرة عن البنك الدويل يحاول ما يقرب من نصف ســكان العامل العيش على
أقل .24فالكثري من الناس هم على وشــك الوقوع يف حالة عوز بســبب فاتورة
 5.50دوالر يف اليوم أو ّ
أهم ســبب وراء ذلك هو انعدام املســاواة .فغال ًبا ما
مستشــفى واحدة أو فشــل حصاد مرتقبّ .
إن ّ

حصة ضخمة من منو الدخل العاملي إىل الشــريحة العليا من البشــر األمر الذي يرتك الفقراء
تذهب ّ
يف مؤخــرة الركــب .وقــد أظهر تومــاس بيكيتي وفريقه أنّه بني عامي  1980و ،2016حصل أغنى 1%
منو الدخل العاملي .25وتعادل هذه النســبة أكرث من
من البشــر على  27ســن ًتا من كل دوالر من عوائد ّ

حصة نصف البشــرية األفقر الذين مل تتجاوز حصتهم  13ســن ًتا فقط  62من كل دوالر .27وإذا تُرك
ضعف ّ

الكثري من الناس هم
على وشك الوقوع يف
حالة عوز بسبب فاتورة
مستشفى واحدة أو
فشل حصاد مرتقب.

أبدا من القضاء على الفقر.28
النظــام االقتصــادي لتوزيــع ثمار النمو على نحو غري متكافــئ ،فلن نتمكن ً

النمو غري املتكافئ وغري املق ّيد هو غري قابل لالســتمرار ويجعل من املســتحيل العيش داخل
كما أن
ّ

احلدود البيئية لكوكبنا.29

ويرتكــز انعدام املســاواة االقتصادية ً
أيضا على انعدام املســاواة بني األنــواع االجتماع ّية ،إذ غال ًبا ما
ً
يؤديــن أعمالا متدنّية األجر
تقــع النســاء يف أدنــى الهرم االقتصادي .فاألرجح هو ّ
أن النســاء والفتيات ّ

يؤدين معظم أعمال الرعاية غــر مدفوعة األجر أو ذات األجور املتدنّية.30
ـتقرة ،كمــا أنهــن ّ
وغــر مسـ ّ

ضد املرأة
ويركز النموذج الســائد للرأســمالية على اســتغالل وحتريك املعتقدات التقليد ّية املتح ّيزة ّ

تقديرا
التــي حتــرم النســاء والفتيــات 31وتعتمد عليهن يف أداء هذه األعمال ،ولكنهــا ترفض تقديرهن
ً
عاد ًلا على ذلك.

ويرتكز انعدام املساواة
االقتصادية ً
أيضا على
انعدام املساواة بني
األنواع االجتماع ّية.

جتمع شيينا كا ُبس وابنتها املاء
من مصدر حملي يف شرق
سمار بالفلبني .وتستعمالن عربة
لنقل احلمل الثقيل إىل البيت.
شيينا عضو يف جمعية (بانغون
بانغدان) للمساعدة الذاتية.
تصوير :أوريلي مارييه دونيانفيل/
منظمة أوكسفام (.)2017
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فهم عمل الرعاية
األهمية جملتمعاتنا ولالقتصاد .وهو يشمل رعاية األطفال
أمرا يف غاية
ُيعترب العمل يف جمال الرعاية ً
ّ
واملسنني واألشخاص الذين يعانون من أمراض وإعاقات بدن ّية وعقل ّية ،فض ًلا عن األعمال املنزل ّية
اليوم ّية كالطبخ والتنظيف والغسيل وإصالح املنزل وجلب املاء واحلطب .32يف غياب أشخاص

املهام اليومية األساسية كانت جمتمعات وأماكن
يستثمرون وقتهم وجهودهم ومواردهم يف هذه
ّ
التام.
عمل واقتصادات بأكملها
لتتعرض للشلل ّ
ّ

يؤدي أعمال الرعاية غري مدفوعة األجر وذات األجور املتدنية على نحو غري
يف جميع أنحاء العامل ّ
تتعرض للتمييز على أساس
التي
الضعيفة
الفئات
من
وخاصة
والفتيات
النساء
متكافئ الفقراء من
ّ

العرق أو األصل اإلثني أو اجلنسية أو اجلنس أو الرتبة االجتماع ّية .33وتضطلع املرأة بأكرث من ثالثة أرباع

أعمال الرعاية غري مدفوعة األجر وتشكل ثلثي قوة العمل مدفوعة األجر يف جمال الرعاية.34

يف غياب أشخاص
يستثمرون وقتهم
وجهودهم ومواردهم
املهام
يف هذه
ّ
اليومية األساسية كانت
جمتمعات وأماكن عمل
واقتصادات بأكملها
التام.
لتتعرض للشلل
ّ
ّ

الرسم  :4تقع املسؤولية الثقيلة وغري املتكافئة عن أعمال الرعاية غري
مدفوعة األجر على عاتق النساء والفتيات
تُمضي النساء يف اجملتمعات الريف ّية يف البلدان منخفضة الدخل

تزداد الفجوة يف الدخل بني النساء والرجال خالل ذروة عمر

ما يصل إىل  14ساعة يوم ًيا يف أعمال الرعاية غري مدفوعة األجر ما

املرأة اإلنتاجي واإلجنابي .ويزيد الفقر الوقتي من الفجوة

يشكل خُ ُمس أضعاف ما ميضيه الرجال يف هذه اجملتمعات
ّ

بني األنواع االجتماع ّية.

4%

ساعات يف اليوم

معدالت
ّ
الفقر
املدقع

22%

ريا من أعمال الرعاية غري
يؤدين قد ًرا كب ً
تعاين الفتيات الالتي ّ
مدفوعة األجر من معدالت حضور مدرسي أدنى منها لدى

هن يف سن
ممن ّ
على الصعيد العاملي ،تستثنى  42%من النساء ّ

غريهن من الفتيات يف املدارس.

بسبب مسؤوليات الرعاية غري مدفوعة األجر

القوة العاملة مدفوعة األجر ،مقارنة ب  6%من الرجال
العمل من ّ

ّ
ملخص
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تقدم العديد من النساء الفقريات ً
أيضا أعمال الرعاية
فض ًلا عن أداء أعمال الرعاية جما ًنا يف املنزل ّ
العمال عرضة لالستغالل .وال تشمل
لآلخرين ،كعامالت اخلدمة املنزل ّية 35الالتي ّ
هن من بني أكرث ّ

عمال اخلدمة املنزل ّية الذين يتمتع نصفهم فقط باملساواة
قوانني العمل
ّ
العامة سوى  10%من ّ
37
أي قيود على
مع سائر العاملني 36وبحماية
احلد األدنى لألجور  .وال ينطوي القانون الوطني على ّ
ّ

ساعات العمل حلماية أكرث من نصف العاملني يف اخلدمة املنزل ّية .38ويف احلاالت القصوى  -من
العمال احملل ّيون أنفسهم حماصرين يف بيوت أرباب عملهم
العمل القسري واالجتار بالبشر  -يجد ّ
الذين يهيمنون على كل جانب من جوانب حياتهم ما يجعل هؤالء العاملني غري مرئيني وفاقدين

39
أن  3.4مليون عامل خدمة منزلية يعملون بالسخرة و ُيسلَبون سنو ًيا  8مليار دوالر
قدر ّ
للحماية  .و ُي ّ

على الصعيد العاملي ،أي ما يعادل  60%من أجورهم املستحقة.40

عمال اخلدمة املنزل ّية هم من بني أكرث العمال عرضة لالستغالل يف العامل
الرسم ّ :5
 1من كل  10عمال اخلدمة املنزلية يحظى بقوانني احلماية

تشكل النساء  80%من حوايل  67مليون عامل خدمة منزل ّية

مقارنة بالعاملني اآلخرين.

حول العامل.

عمال اخلدمة املنزل ّية ال يحصلون
ّ
ويقدر أن  90%من ّ

عمال اخلدمة املنزل ّية إىل حماية
يفتقر حوايل  50%من ّ

ومستحقاتها).

ساعات العمل.

على أي ضمان اجتماعي (مثل حماية األمومة

ال ضمان
اجتماعي

اإلطار 2

عمال
إستغالل ّ
اخلدمة املنزل ّية
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احلد األدنى لألجور وال يتمتع أكرثمن  50%منهم بتحديد
ّ

90%

ال تحديد قانوني
للساعات

ً
ال حدا أدنى
لألجور

رب عمل غني لتعمل
«ريجينا» (ليس اسمها احلقيقي) مت االجتار بها إىل اململكة املتحدة من قبل ّ
مساء
صباحا حتى الساعة 11
لديه .تقول ريجينا إنّها حني وصلت إىل لندن كانت تعمل من الساعة 6
ً
ً
كل يوم يف شقة صاحب العمل املركزية الذكية يف لندن .ومل يدفع لها على اإلطالق خالل فرتة
ّ

وجودها هناك ومل يسمح لها باالتصال بأسرتها أو التحدث إىل أشخاص خارج املنزل .كانت تنام يف
تتعرض بانتظام
غرفة الغسيل وتأكل بقايا الطعام .أخذ ّ
رب العمل جواز سفرها وقالت إنها كانت ّ

يسمونها «غبية» و»عدمية الفائدة”.
لسوء املعاملة اللفظية من قبل أرباب عملها الذين كانوا
ّ

41

تضع كاتالينا سانتيز احلطب يف الفرن قبل
استخدامه للطبخ .يوكفيتز يف تشياباس
باملكسيك .تصوير :مارتيزا الفني.

ُيدمي انعدام املســاواة يف املســؤولية عن أعمال الرعاية الثقيلة انعدام املســاواة االقتصادية
ويحد من ازدهارهن
صحة ورفاه العامالت يف جمال الرعاية،
وبــن األنــواع االجتماع ّية .فهو يقـ ّـوض ّ
ّ
الهوة بني األنــواع االجتماع ّية جلهة العمل وأجره .كما يحول دون قدرة
االقتصــادي مــن خــال تعميق
ّ

النســاء والفتيات على تلبية احتياجاتهن األساســية أو على املشــاركة يف األنشطة االجتماعية

أن عمل الرعاية هو أكرب عقبة
والسياســية .فعلى ســبيل املثال ،يف بوليفيا ،ترى  42%من النســاء ّ
أمام مشاركتهن السياسية.42

اإلطار 3

فقر الوقت يف
الهند“ :ليس
لدي وقت وال حتى
للموت”

ثمة بئر
صباحا لتطبخ وتنظف
تستيقظ (بوكو ديفي) يف الثالثة
ّ
ً
وحتضر الفطور والغداء لعائلتهاّ .

على مقربة ولكن مبا أنها تنتمي إىل طبقة “داليت” التي تعترب أدنى الطبقات االجتماعية ال يحق

يضطرها ذلك إىل السري  3كم جللب املاء .هي تفعل ذلك ثالث مرات يف
لها استخدام هذه البئر.
ّ
مساء.
صباحا حتى الساعة 5
اليوم وتقول إنها تعمل يف موقع لشق الطرقات من الساعة 8
ً
ً

مساء عليها أداء واجبها من األعمال املنزلية وجلب املاء واحلطب للوقود والغسيل
لدى عودتها
ً
والطبخ وتنظيف املنزل ومساعدة أوالدها يف دراستهم .ينتهي يومها عند منتصف الليل وإذا مل
ريا ما تتعرض للضرب بسبب ذلك من قبل زوجها.
تستطع جلب اخلشب ،ال ميكن للعائلة أن تأكل وكث ً
لعنون  ...من سيعتني بهم ويجلب
تقول بوكو“ :ليس لدي وقت ،وال حتى للموت ألنهم جميعا س ُي َ

املال للعائلة بعد موتي؟”

ثمة عمل سهل! مالحظات من جمال عمل الرعاية غري مدفوع
املصدر :د .دوتا (“ .)2019ليس ّ

للهوة :وضع العمل يف الهند ”2019 ،منظمة أوكسفام.
تؤديه النساء” من تقرير “إنتبهوا
األجر الذي ّ
ّ

متاح عرب الرابطwww.oxfamindia.org/Mind-Gap-State-of-Employment-in-India :

أن أعمال الرعاية غري مدفوعة األجر وذات األجور املتدنّية ترسي األساس جملتمع
وعلى الرغم من ّ
مزدهر ،فإنّها غري مرئية بطبيعتها .وهي تدمي استمرار انعدام املساواة االقتصادية وبني األنواع
حق قدرها وتعتربها احلكومات واملصالح
االجتماعية والعكس بالعكس .وال تقدر أعمال الرعاية ّ
التجارية من املسلّمات  -بل غال ًبا ما ُينظر إليها على «عدم كونها عم ًلا”  ،لذا ُيعامل اإلنفاق عليها على
التقدم
يؤدي إىل جعل الرعاية غري حمسوبة ضمن مقاييس
ّ
كونه تكلفة وليس استثما ًرا ،األمر الذي ّ
االقتصادي وبرامج السياسات.

ّ
ملخص
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أزمة الرعاية الوشيكة
العامة ونظم احلماية
يواجه العامل أزمة رعاية بسبب آثار شيخوخة السكان ،وتخفيض اخلدمات
ّ

يهدد بتفاقم هذه األزمة ويزيد العبء على العاملني يف جمال الرعاية.
االجتماع ّية ،وآثار تغ ّير املناخ  -ما ّ

سن إضايف و 100مليون طفل إضايف
ثمة  100مليون ُم ّ
لقد ّ
قدرت منظمة العمل الدولية أنه سيكون ّ
ترتاوح أعمارهم بني  6و 14سنة يحتاجون إىل الرعاية بحلول عام  43 .2030وسيحتاج املُ سنّون من نظم
45
44
السن.
تقدمهم يف
الرعاية الصحية غري
ّ
حدة وأطول أج ًلا مع ّ
املستعدة لدعمهمإىل رعاية أكرث ّ
ّ

الرسم  :6أزمة الرعاية تلوح يف األفق
تقدر زيادة عدد احملتاجني إىل
بحلول عام ّ 2030
الرعاية حول العامل بحوايل:

100
مليون
ّ
مسن

100
مليون

طفل بعمر  14-6سنة

بحلول عام 2025

 2.4مليار
نسمة حول
العالم

قد يعيشون يف مناطق ال توفّ ر ما يكفي من ماء نتيجة لتغ ّير
وسيتوجب على العديد من النساء والفتيات السري
املناخ.
ّ
ملسافات أبعد بحثًا عن املاء.

ً
عوضا عن تكثيف الربامج االجتماعية واإلنفاق على االستثمار يف الرعاية ومعاجلة انعدام املساواة
وحتد من اإلنفاق العام وتخصخص التعليم والصحة يف كثري من
ترفع البلدان الضرائب على الفقراء
ّ
األحيان بناء على توصية املؤسسات املالية مثل صندوق النقد الدويل .وقد كشفت منظمة أوكسفام
مؤخرا كيف أثرت برامج صندوق النقد الدويل باستخدام هذا النهج سل ًبا يف النساء يف تونس ومصر
ً

يهدد بتفاقم انعدام املساواة .46وتواصل احلكومات االعتماد على الضريبة على القيمة
واألردن ،ما ّ

تضر بهم هم الفقراء 47وعلى
ألن أكرث من
املضافة ،على الرغم من حقيقة كون هذه الضريبة رجع ّية ّ
ّ

الرغم من توفر األدلة على أنها تضع عبئا غري متكافئ على العامالت يف جمال الرعاية.48

ً
ضغوطا على املنظمات النسو ّية .ففي عام  2017يف الربازيل،
كما تفرض التخفيضات احلكومية

احلد بنسبة  66%من التمويل االحتادي يف امليزانية التي كانت
العام يف
أسهمت تدابري خفض اإلنفاق
ّ
ّ
49
خمصصة أص ًلا يف عام  2017لربامج حقوق املرأة التي تعزز املساواة بني األنواع االجتماع ّية .
ّ
قدر أنّه بحلول عام  ،2025سيصل
و ُيلقي انهيار حالة املناخ بالفعل بعبئ أكرب على كاهل املرأة .إذ ُي ّ

عدد الذين يعيشون يف مناطق تفتقر إىل كفاية من املاء إىل  2.4مليار شخص وهذا يعني اضطرار

كميات الطعام
النساء والفتيات إىل السري مسافات أطول جللبه .50كما
ّ
سيؤدي تغ ّير املناخ إىل تراجع ّ
املنتجة وإىل زيادة األمراض ما سيرتتب عليه املزيد من الضغوط والوقت املطلوب من النساء

والفتيات الالتي ُيتوقع أن توفّ رن زيادة العمل الالزمة للتعامل مع الوضع والتضحية  -أكرث من أي وقت
مضى  -مبزيد من ساعات أيامهن.
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سيؤدي تغ ّير املناخ
ّ
كميات
إىل تراجع ّ
الطعام املنتجة وإىل
زيادة األمراض ما
سيرتتب عليه املزيد
من الضغوط والوقت
املطلوب من النساء
والفتيات

لوكاس ألدانا مزارع يعيش مع زوجته
وخمسة أطفال يف كاباروسا بغواتيماال.
متنوعة من
تزرع األسرة جمموعة
ّ
أن هذه احملاصيل
احملاصيل ،غري ّ
تأثرت بنقص هطول األمطار .الصورة:
بابلو توسكو/منظمة أوكسفام إنرتمون،
إسبانيا (.)2019

ميكننا بناء عامل أكرث عد ًلا
بإمكان احلكومات يف جميع أنحاء العامل ،بل ويجب عليها ،بناء اقتصاد إنساين ونسوي يعود بالنفع على
ظل هكذا عاملُ ،يفرتض أن يتمتع اجلميع بوظائف آمنة
 ،99%وليس على  1%فقط من البشر .يف ّ
بأجور الئقة وأال يعيش أحد يف خوف من تكلفة املرض وتتاح لكل طفل فرصة حتقيق إمكاناته .ويف
ً
لكل جيل جديد.
ظل هكذا عامل ،سوف يزدهر اقتصادنا يف حدود كوكبنا ليوفّ ر
عاملا أفضل ّ
ّ
ميكن معاجلة املســتوى الكارثي النعدام املســاواة االقتصادية وأزمة الرعاية التي تلوح يف األفق،
ولكــن يتطلــب ذلــك تضافر اجلهود واتخاذ قرارات باعتماد سياســات جريئة الصالح الضرر وبناء نظم
تهتم ألمر جميع املواطنني .ويشــكل بناء نظم الرعاية مبشــاركة كامل اجملتمع املدين،
اقتصادية
ّ
وبخاصة جماعات حقوق املرأة ،خطوة أساسـ ّية يف هذا االجتاه .يجب أن يكون اتخاذ مزيد من
ّ

الهوة
جزءا من نهج شــامل لسياســات إعادة التوزيع بغية ردم
اإلجراءات إلعادة توزيع أعمال الرعاية ً
ّ

العامة اجملان ّية ونظم احلماية االجتماع ّية
بــن الفقــراء واألغنياء ،مثل الضرائب التصاعد ّية واخلدمــات
ّ

احلد من نفوذ الشــركات والرثاء الفاحش.
والسياســات الرامية إىل
ّ

أن
ُيعترب االقتصاد النسوي واملساواة بني النواع االجتماعية أساس ّيني القتصاد أكرث إنسان ّية كما ّ
جزءا أساس ًيا
تام لدور أعمال الرعاية غري مدفوعة األجر أو ذات األجور املتدنية ُيعترب ً
التصدي بشكل ّ
ً
إنصافا لإلنسان .ولن نتمكن من بناء عامل أكرث عد ًلا إال بتغيري جذري
من هذا االقتصاد اجلديد واألكرث

ميكن معاجلة املستوى
الكارثي النعدام
املساواة االقتصادية
وأزمة الرعاية التي
تلوح يف األفق ،ولكن
يتطلب ذلك تضافر
اجلهود واتخاذ قرارات
باعتماد سياسات جريئة
الصالح الضرر وبناء نظم
تهتم ألمر
اقتصادية
ّ
جميع املواطنني.

للطريقة التي يتم بها هذا العمل وكيف ّية تقديره.

ّ
ملخص
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عمال الرعاية جمموعة من
على مدى عقود ،إقرتح االقتصاد ّيون النسو ّيون واجملتمع املدين ومناصرو ّ
بد من
احللول من أجل إعادة ترتيب جذر ّية ألولو ّيات الرعاية :وهو اإلطار التحويلي ذات النقاط األربع .وال ّ
أن تؤخذ املبادئ التالية يف االعتبار.

تؤديه النساء والفتيات
االعرتاف بعمل الرعاية غري مدفوع األجر أو ذي األجر املتدنّي الذي ّ

أساسا كشكل من أشكال العمل واإلنتاج ذي القيمة احلقيقية.
ً

مهام الرعاية غري مدفوعة األجر من
تقليص العدد اإلجمايل للساعات التي تُنفق على
ّ
خالل حتسني الوصول إىل أجهزة بأسعار معقولة وجودة مقبولة لتوفري وقت الرعاية
ودعم بنيته التحتية.
إعادة توزيع أعمال الرعاية غري مدفوعة األجر بصورة أكرث عد ًلا داخل األسرة ويف نفس
الوقت حتويل املسؤولية عن هذه األعمال إىل الدولة والقطاع اخلاص.
ً
تهميشا وضمان إسماع أصواتهم يف تصميم وتنفيذ
مقدمي الرعاية األكرث
متثيل
ّ
السياسات واخلدمات والنظم التي تؤثر يف حياتهم.

التغيري ممكن .من “إنغنا ليغنا بيسديت” الذي جمع خدم املنازل اإلثيوبيني يف لبنان ،إىل انتفاضة عمال
كرس
املنازل يف جنوب أفريقيا ،تطالب النساء بالتغيري وبنيل حقوقهن .وقد بدأت احلكومات تصغي :إذ ّ
قانون أوروغواي للرعاية الوطنية املتكاملة احلق يف تقدمي الرعاية واحلصول عليها ،وكذلك حقوق

ثمة حاجة إىل مزيد من العمل.
عمال الرعاية ،كما ّ
أقرت نيوزيلندا ميزانية للرفاه يف عام  .2019ولكن ّ

الرسم  :7حركات من أجل التغيري ،قصص األمل

عمال اخلدمة
وقد ّ
وحد «إنغنا ليغنا» (لبنان) ّ

حد
املنزل ّية والناشطني ،ودعوا ً
معا إىل وضع ّ
لنظام الكفالة الذي ميكّ ن أرباب العمل من إساءة
معاملة عمال املنازل .الصورة :إنغنا ليغنا

بقيادة االئتالف الوطني للمرأة

ويف بوليفيا ،دعا بعض

الريف ّية (الفليبني) ،دعت نساء

أعضاء «منهاج املسؤولية

يحملن أدوات تنظيف منزل ّية
إىل معاجلة فقر الوقت ما ألهم
قانون الرعاية يف سالسيدو.
الصورة :أليسا باليت

االجتماعية املشرتكة
يف جنوب أفريقيا ،جنحت انتفاضة
شن حملة من
خدم املنازل يف ّ

العامة» إىل قانون
والرعاية
ّ

جديد للرعاية يف كوتشابامبا.

أجل احلق يف التعويض عن اإلصابات

تصوير :ياميل أنطونيو

واألمراض املهن ّية .تصوير :روكيا
كورنيليوس/منظمة أوكسفام
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التوصيات
مقدمي الرعاية
تقرتح منظمة أوكسفام اإلجراءات الستة التالية للمساعدة يف ضمان حقوق
ّ
الهوة بني العاملني يف جمال الرعاية غري مدفوعة األجر والنخبة الغنية التي هي ّأول
والبدء يف ردم
ّ
العمال.
املستفيدين من عمل هؤالء ّ

1

تؤديه
االســتثمار يف نظم الرعاية ملعاجلة املســؤولية غري املتكافئة لعمل الرعاية الذي ّ
النســاء والفتيات :يجب على احلكومات أن تســتثمر يف نظم رعاية وطنية عابرة للحكومة،
العامة والبنيــة التحت ّية القائمة وحتويلها .ويجب أن
عــاوة على االســتثمار يف اخلدمات
ّ

تشــمل نظــم الرعاية الوطنية توفــر حصول اجلميع على املاء اآلمن والصرف الصحي املنزيل
ونظم الطاقة واالســتثمارات لتقدمي رعاية جلميع األطفال واملســنني واألشخاص ذوي
اإلعاقــة .وينبغي أن تشــمل ً
أيضا احلصول علــى رعاية صح ّية وتعليم نوع ّيني ،وكذلك توفري
احلماية االجتماع ّية الشــاملة ،مثل املعاشــات التقاعد ّية ومســاعدات تربية األطفال .يجب
احلد األدنى من إجازة أمومة
علــى احلكومــات  -كجــزء من نظــم الرعاية الوطن ّية  -ضمان ّ

أبوة مدفوعة األجر
ملدة  14أسـ ً
مدفوعة األجر ّ
ـبوعا والتحقيق التدريجي لســنة من إجازة ّ

2

تشمل مرحلة إلزام ّية.

ـد للــراء الفاحش من أجل القضاء على الفقــر املدقع :فالرثاء الفاحش عالمة
وضــع حـ ّ
للحد من
علــى فشــل النظــام االقتصادي .51يجب على احلكومات أن تتخــذ خطوات جذر ّية
ّ
النمو غري
الهـ ّـوة بــن األغنيــاء وبق ّية اجملتمع وتقدمي أولو ّية رفاه جميــع املواطنني على
ّ

يهتم إال لقلــة حمظ ّية و ُيلقي باملاليني
املســتدام والربــح مــن أجــل تفادي العيش يف عامل ال
ّ
مــن النــاس يف براثــن الفقر .يجب على احلكومات اتخاذ خطوات جريئة وحاســمة من خالل

فــرض ضرائــب علــى الرثوة وعلى الدخل املرتفع ،ومعاجلــة الثغرات ومكافحة القواعد
بالتهرب
الضريبيــة العاملية غري املالئمة التي تســمح للشــركات الغنيــة واألثرياء من األفراد
ّ

3

من مســؤولياتهم الضريب ّية.

يجب على احلكومات
ضمان تطبيق سياسات
قانونية واقتصادية
ووظيفية حلماية حقوق
جميع مقدمي الرعاية
وللعاملني يف جمال
الرعاية مدفوعة األجر.

سـ ّ
مقدمي الرعاية وتأمني أجور كرميــة للعاملني يف
ـن قوانــن حلمايــة حقوق جميــع
ّ
جمــال الرعايــة مدفوعــة األجر :يجب علــى احلكومات  -كجزء من نظــم الرعاية الوطن ّية
 ضمــان تطبيــق سياســات قانونية واقتصاديــة ووظيفية حلماية حقــوق جميع مقدميالرعايــة وللعاملــن يف جمــال الرعاية مدفوعة األجر يف القطاعني الرســمي وغري الرســمي
ومراقبــة تنفيذهــا .ويجب أن يشــمل ذلك املصادقــة على اتفاق ّية منظمــة العمل الدولية

العمال املنزليني والسياســة الرامية إىل ضمــان حصول جميع
رقــم  189بشــأن حمايــة
ّ

الهوة يف
العاملــن يف جمــال الرعايــة علــى أجور كرمية والعمل من أجــل القضاء على
ّ

4

األجور بني األنــواع االجتماع ّية.

تسهل
مقدمي الرعاية يف عمل ّيات اتخاذ القرار :يجب على احلكومات أن
ضمان تأثري
ّ
ّ
مشاركة العاملني يف الرعاية من دون أجر والعاملني يف جمال الرعاية إجما ًلا يف منتديات
رسم السياسات وعمل ّياتها على جميع املستويات واستثمار املوارد يف جمع بيانات
شاملة ميكن أن ترشد السياسات بصورة أفضل وتق ّيم أثر السياسات على مقدمي الرعاية.
يجب أن يأتي ذلك إىل جانب استشارة الفاعالت يف حقوق املرأة واالقتصاديني النسويني
وخرباء اجملتمع املدين يف قضايا الرعاية وكذلك إىل جانب زيادة متويل املنظمات النسو ّية
واحلركات التي تعمل لتمكينها من املشاركة يف عمل ّيات اتخاذ القرار .وتشكل هذه التدابري
حجر األساس لنظم الرعاية الوطنية.

ّ
ملخص
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5

الضارة
إن املعايري
حتدي املعايري الضا ّرة واملعتقدات القائمة على التح ّيز اجلنسيّ :
ّ
ّ
أن أعمال الرعاية هي مسؤولية النساء
واملعتقدات القائمة على التح ّيز اجلنسي التي ترى ّ
تؤدي إىل انعدام املساواة يف توزيع أعمال الرعاية بحسب النوع االجتماعي ،وتدمي
والفتيات ّ

انعدام املساواة االقتصادية وبني األنواع االجتماع ّية .يجب على احلكومات  -كجزء من نظم
الضارة واملعتقدات
لتحدي هذه املعايري
الرعاية الوطن ّية  -ضمان االستثمار يف املوارد
ّ
ّ

القائمة على التح ّيز اجلنسي ،مبا يف ذلك من خالل اإلعالنات والتواصل مع اجلمهور
والتشريع .كذلك على الرجال اتخاذ اخلطوات الالزمة للوفاء مبسؤولياتهم يف أعمال الرعاية

6

تؤديه املرأة يف األسر واجملتمعات احملل ّية.
ملعاجلة عدم تكافؤ عمل الرعاية الذي ّ
منح الرعاية قيمتها احلقيقية يف سياسات األعمال وممارساتها :على الشركات أن تُدرك
قيمة أعمال الرعاية واحلفاظ على رفاهية العمال .كما ينبغي أن تدعم توزيع الرعاية من
خالل تقدمي املزايا واخلدمات مثل دور حضانة وقسائم رعاية األطفال وضمان أجور كرمية
ملقدمي الرعاية .52ويجب أن تتحمل الشركات التجارية مسؤوليتها من أجل املساهمة
ّ

يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة من خالل دفع نصيبها العادل من الضرائب واعتماد
ممارسات توظيف ّية صديقة لألسرة مثل املرونة يف ساعات العمل واإلجازات مدفوعة األجر،
لتحدي توزيع أعمال الرعاية القائمة
وذلك باستخدام اإلعالن التدريجي والتواصل مع اجلمهور
ّ

على النوع االجتماعي.

(آيان) يف طريقها جللب املاء من بئر وهي تعيش يف
خميم للنازحني داخل ًيا يف غاراداغ ،بالصومال .وبسبب
اجلفاف الذي طال أمده يف املنطقة ،فقدت األسرة سبل
عيشها وهي تكافح من أجل احلصول على الغذاء واملاء.
الصورة :بيترييك ويغرز/منظمة أوكسفام (.)2017

20

وقت الرعاية

على الشركات أن ُتدرك
قيمة أعمال الرعاية
واحلفاظ على رفاهية
العمال.

الهوامش
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