
 

زمن الرعاية في 

 األزمات 
لرعاية في قلب ا أعمالكون تلماذا يجب أن 

ما بعد فيروس كورونا  ةنسويبنظرة مستقبل 

 المستجد  



 0202حزيران/يونيو  -من منظّمة أوكسفام  بيان مختصر

ه في حين أّن فيروس كشف بحوث جديدة أجرتها منّظمة أوكسفام وشركاؤها أنّ 

كورونا المستجّد وما يرتبط به من جهود االحتواء قد تسبّبت في زيادة أعباء الرعاية 

ا زالت النساء تؤّدين الجزء األكبر من هذا مغير مدفوعة األجر على النساء والرجال، 

 هاتتهميش النساء اللواتي يعشن في حالة فقر، واألمّ  ودحدأقصى الإلى العمل. ويتفاقم 

ة. كما ة واإلثنيّ ، والعامالت األساسيّات، وكذلك أولئك المنتميات إلى األقليّات العرقيّ 

تبيّن هذه البحوث العواقب الحقيقّية لذلك على صّحة هؤالء النساء وأسرهن وأمنهن 

االقتصادي ورفاههن، إذ تبلّغ النساء عن شعورهن بمزيد من القلق واالكتئاب 

ادة أعمالهن في مجال الرعاية غير مدفوعة األجر. إّن واإلرهاق أو المرض بسبب زي

بشكل  الحسن سير مجتمعاتنا واقتصاداتنا، ويجب دعمه ةالرعاية ضروري أعمال

أفضل من خالل تغيير السياسات والمعايير االجتماعيّة. كما يجب أن يكون عمل 

فيروس كورونا ب من مرحلةالمبني على المبادئ النسوية الرعاية في قلب االنتعاش 

 المستجّد. 

0202حزيران/يونيو  - الدوليّة مة أوكسفاممنظّ ل ة محفوظةالفكريّ  الملكيّة حقوق   

مارا بوليس، وأنعام بارفيز، وإيما هولتن، وليا موغيرا،  كتب هذه الورقة كّل من
 بفضل مساعدة تها. وتقّر منظمة أوكسفام في كتابونبيل عبده وماريا خوسيه مورينو

اإلقرار  عّدة شركاء لمنّظمة أوكسفام من الفليبين وكينيا وأوغندا وتونس في قسم
ا من سلسلة من األوراق التي تهدف إلى تنوير ل هذه الورقة جزء  تشكّ و .الوارد أدناه

 ة.الرأي العام بشأن المسائل المتعلقة بالتنمية والسياسات اإلنسانيّ 

لمزيد من المعلومات عن القضايا التي أثيرت في هذه الورقة، يرجى التواصل 
 .advocacy@oxfaminternational.org عنوان:العبر  الكتروني  إ

ا ألهداف ان  ة ولكن يمكن استخدام النّص مجّ ة الفكريّ لحقوق الملكيّ  المنشوريخضع هذا 
يطة ذكر المصدر بالكامل. الحمالت والتعليم والبحث العلمي شر تنظيمالمناصرة و

بهدف تقييم االستخدامات  هذهمن  ا بأيّ حاط علم  ة بأن ي  ة الفكريّ ويطلب صاحب الملكيّ 
األثر. أّما في ما يخّص النسخ في أي ظروف أخرى أو إعادة االستخدام في منشورات 
 أخرى أو للترجمة أو لألقلمة فال بّد من الحصول على اإلذن بذلك وقد يكون ثّمة بدل

 .policyandpractice@oxfam.org.ukللتواصل إلكترونيا : لقاء ذلك.  مالي
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 ألسرتهاهي مصدر الدخل الرئيس وسارة بائعة فاكهة في كمباال، بأوغندا، صورة الغالف: ]

ا يترك المؤلّفة من ستة أفراد. وقد زاد عملها في مجال الرعاية بشكل كبير في ظّل اإلغالق، م



حقوق الملكيّة الفكريّة لسيلفيا نانكايا  مدفوع األجر ولها شخصي ا.الوقت ا أقل لعملها 

 [تريسي/منّظمة أوكسفام

صورة الغالف الخلفي: أرلين، التي تعيش في مخيّم نزوح في الفليبين بعد أن دّمر إعصار 

حقوق  عن ثالثة أطفال. ]بزوجها منذ إصابته بسكتة دماغيّة، فضال   ، تهتمّ 2013منزلها في عام 

 .[لجيد ريغاال الملكيّة الفكريّة



ملّخص
اليوم لحظة لم يسبق لها مثيل على الصعيد العالمي. فقد تباطأ اقتصاد السوق، الذي  شهدن

تصاد الرعاية غير السلع أو الخدمات وشرائها وبيعها، في حين يعمل اق ةعاز على صنيركّ 
أقصى طاقته. وقد أّدى التباعد االجتماعي وتدابير الوقاية من فيروس باألجر  ةمدفوع

ضت ر  الخدمات العاّمة فيما ف  كورونا واالستجابات الحكوميّة ذات الّصلة إلى توقف بعض 
. وقد أّدى ذلك إلى إنفاق مزيد من الوقت من القطاعات غيرهاإضافيّة على  قيود وضغوط

مل المنزلي مثل إعداد الوجبات والتنظيف، فضال  عن في الرعاية غير مدفوعة األجر والع
جميع  تواجدرعاية األطفال وأفراد األسرة اآلخرين. وتعني القيود المفروضة على الحركة 

العمل المنزلي الذي كان  –وربما يشاركوا في  –أفراد األسرة اآلن في المنزل ليشهدوا 
 غير مرئي في السابق.

النوع  ة من انعدام مساواةهذه اللحظة على أسس مهتزّ  –كمجتمع عالمي  – لقد دخلنا
عن التوزيع غير المتكافئ ألعمال الرعاية، والذي تفاقم في العديد من  الناجم االجتماعي 

السياقات بسبب الهويّات االجتماعيّة األخرى القائمة على العرق والدخل واإلثنيّة واإلعاقة 
ق أو الجائحة، كانت قدرة المرأة على كسب الرز قبلهجرة. وأصل المنشأ والتعليم ووضع ال
دة أصال  بسبب الطابع الثقيل وغير المتكافئ للرعاية غير يّ عيش حياة خالية من الفقر مق

% 42وعلى الصعيد العالمي، وحتى قبل الجائحة، كانت  .1مدفوعة األجر والعمل المنزلي
عمل مدفوع األجر  مزاولةى هن غير قادرات علإنّ ب صّرحنالعمل قد  من النساء في سنّ 

% فقط 6بسبب مسؤوليّاتهن في الرعاية غير مدفوعة األجر والعمل المنزلي، مقارنة بنسبة 
   . 2من الرجال

هي الواليات المتحدة تعرض هذه الورقة نتائج البحوث التي أجريت في خمسة بلدان 
الفليبين وكينيا، فضال  عن معلومات تكميليّة عن برنامج ذي و األمريكيّة وبريطانيا وكندا

صلة في تونس. وتمثل النتائج تجارب من البلدان المرتفعة الدخل، وكذلك تجارب أشخاص 
هّمشة في الفليبين، وفي من مناطق حضريّة فقيرة  في نيروبي،  المناطق العشوائيةوأخرى م 

األجر  الناس لواقع الرعاية غير مدفوعة فهم. كان الهدف من هذه البحوث هو قياس كينياب
 الشريكة  حالي ا بسبب جائحة كورونا. وتقّر منّظمة أوكسفام بمساهمات العديد من المنّظمات

 قسم اإلقرار أدناه.كما يرد في في إعداد هذا البحث، 

ستطالعات سريعة في الواليات المتحدة إق( وقد شملت أساليب البحث )أنظروا المرف
األمريكيّة، واستقصاءات عن طريق اإلنترنت في بريطانيا وكندا، ومقابالت هاتفيّة معّمقة، 

بين، واستقصاءات أجريت عن طريق الهواتف يواستقصاءات عن طريق اإلنترنت في الفل
المحمولة في كينيا. وتشاركت استطالعات الرأي والدراسات االستقصائيّة واالستبيانات 

ر يأثت يّةاستكشف البحث كيفكما  نت من إجراء مقارنات بين البلدان.بعض األسئلة التي مكّ 
من تدابير إغالق، في أعباء أعمال الرعاية غير  افيروس كورونا المستجّد وما يتصل به

ياقات، والعرق ف ذلك باختالف السّ ختالا يّةل، وكيفاوالرج النساءمدفوعة األجر على 
ده أو كالهما(، وتأثير ذلك سرة )أحد الوالدين وحمر ونوع األواألصل اإلثني والدخل والع

 في الصحة واألمن االقتصادي والرفاه.



جهود االحتواء قد تسبّبت ما يرتبط به من وتشير النتائج إلى أّن فيروس كورونا المستجّد و
الرجال  في زيادة أعباء الرعاية غير مدفوعة األجر على النساء والرجال. وفي حين أنّ 

مزيد من الوقت في أعمال الرعاية بيساهمون في جميع البلدان الخمسة التي شملتها الدراسة 
أفادت حوالي قد ل. واعماأل ههذغير مدفوعة األجر، ما زالت النساء تؤّدين معظم ة المنزليّ 

ا أطول وقت  بأنّهن يقضين اآلن  اتهن االستطالعت٪( النساء اللواتي شمل55-٪44نصف )
الرعاية غير مدفوعة األجر والعمل المنزلي نتيجة لتدابير احتواء فيروس كورونا عمال أفي 

االقتصادي  وأمنهنّ  المستجّد. ولهذا عواقب حقيقيّة على صّحة هؤالء النساء وأسرهنّ 
في المئة( ممن  43ورفاههن: ففي البلدان الخمسة جميعها، قالت نصف النساء تقريب ا )

يشعرن بمزيد من القلق واالكتئاب واإلرهاق والعزلة أو المرض  شملهن االستطالع إنّهن
 الجسدي بسبب زيادة الرعاية غير مدفوعة األجر وعبء العمل المنزلي أثناء الجائحة.

: دليل على التوزيع غير المتكافئ ألعمال الرعاية قبل فيروس كورونا1اإلطار 

التونسيّة للبحوث التنمويّة، تحليال  ة المرأة أجرت منظمة أوكسفام وشريكتها جمعيّ 
التحليل إلى أّن المرأة تقضي  هذا . وخلص2019سريع ا للرعاية في تونس في عام 

ساعات يومي ا في المتوسط في أنشطة الرعاية غير مدفوعة األجر فيما يقضي ثماني 
 .3دقيقة في هذه األنشطة 45الرجال أقل من 

في  أجريتالتي  2018كشفت دراسة منّظمة أوكسفام حول الرعاية المنزليّة لعام و
ساعات في اليوم في خمس النساء يقّدمن  خمس مخّيمات غير رسميّة في نيروبي أنّ 

مقارنة بساعة واحدة للرجال  1ساعة في األسبوع( من الرعاية األوليّة 35ط )المتوسّ 
ساعات في األسبوع(.سبع )

التي ن فذت في  2017دراسة منّظمة أوكسفام حول الرعاية المنزليّة لعام كشفت كما 
ساعات في اليوم في المتوسط ست النساء يقّدمن  ن أنّ محافظات مختارة من الفليبي

الرعاية األوليّة مقارنة بساعتين فقط للرجال  أعمال ساعة في األسبوع( من 42)
 ساعة في األسبوع(. 14)

النساء  أنّ  2016أظهرت بيانات مسح استخدام الوقت لعام  وفي المملكة المتحدة،
الرعاية غير مدفوعة األجر  أعمال ساعة في األسبوع من 26يقّدمن في المتوسط 

 .4ساعة في األسبوع للرجال 16والعمل المنزلي مقارنة بـ

، المستندة إلى مسوح استخدام 2016كما أظهرت بحوث منّظمة أوكسفام لعام 
نساء في كندا يقضين ما يقرب من ضعف عدد الساعات في الرعاية الوقت، أّن ال

 2.4ساعة مقابل  3.9غير مدفوعة األجر والعمل المنزلي كل يوم مقارنة بالرجال: 
 .5ساعة

أنّه من بين البالغين الذين تبلغ  2018ظهر دراسة استخدام الوقت األمريكيّة لعام وت  
ا فما فوق، يبلغ متوسط ع 15أعمارهم  مل النساء غير مدفوع األجر في رعاية عام 
 ساعة للرجال. 3.6ساعة في اليوم، مقارنة بـ 5.7األسرة 



وتختلف التغيّرات في الرعاية غير مدفوعة األجر والعمل المنزلي باختالف الفئات في 
سياقات مختلفة. ففي البلدان المنخفضة الدخل، على سبيل المثال، تبلّغ النساء اللواتي يعشن 

ات ومن التي تبلّغ عنها النساء في البلدان ذفي أعمال الرعاية أكبر  ةزيادفي حالة فقر عن 
ألعلى وفي األسر األكثر ثراء ، وذلك على األرجح بسبب قلّة فرصهن في الحصول الدخل ا

على التجهيزات التي تساعد في توفير الوقت واليد العاملة وافتقارهّن للخدمات األساسيّة 
األقليّات  والكهرباء. وفي البلدان ذات الدخل األعلى، ي ظهر البحث أنّ  ءالنوعيّة مثل الما
مستويات أعلى من الرعاية غير مدفوعة األجر والعمل المنزلي  تديرقيّة والمجتمعات العر

ة مقارنة بالمشاركين البيض في االستطالعات. وتشير البحوث التي أجرتها مجموعة ميزانيّ 
المرأة في المملكة المتحدة إلى أّن هذه الفوارق قد ترجع إلى أّن األسر اإلثنيّة من السود 

أكثر عرضة للعيش في حالة فقر، وفي أسر أكبر عدد ا مع تعايش عّدة واآلسيويّين واألقليّات 
. وإنّما 6أجيال، ومع تدنّي إمكانيّة الحصول على خدمات رعاية األطفال والخدمات الصحيّة

 ة بعمقرجذّ متيأتي ذلك كلّه نتيجة "ألوجه انعدام المساواة االجتماعيّة واالقتصاديّة ال
 .  7بالعنصريّة البنيويّة"المرتبطة ودة األوجه والمتعدّ 

وخاّصة العازبين والشباب وكذلك  –وتشير النتائج إلى أّن اآلباء واألمهات في الفليبين 
 –  8الفجوات لألسر الفلبينية ردّ سجاألسر التي تعيش في حالة فقر والمستفيدين من برنامج 

غير مدفوعة األجر ضون مزيد ا من الوقت يومي ا في الرعاية مهم من بين أولئك الذين ي
النساء الالئي ال أطفال مع ناءها. وفي بريطانيا، بالمقارنة والعمل المنزلي قبل الجائحة وأث

بمعدل عن زيادة أعمال الرعاية التي يقدمنها النساء مع أطفال  احتمال إبالغ يرتفع ، نّ له
في نيروبي  ةالمناطق العشوائيّ لنساء في ات اوقأستغرق جمع الماء معظم يستة أضعاف. و

مع زيادة االحتياجات من الماء بسبب فيروس كورونا. وفي الواليات المتحدة األمريكيّة، 
عّدة أجيال تعتني باألطفال وكبار السن في فيها  تتعايشتواجه األسر التي تعيش في منازل 

يّة كمرينفس الوقت تحّديات فريدة. وتعاني األسر األميركيّة األفريقيّة أو السوداء أو األ
بشكل غير متكافئ في مجال الرعاية،  مرتفعةالالتينية على وجه الخصوص من أعباء عمل 

أو  عيش مع شخص مسنّ العن احتمال المشاركين البيض أكثر من فيما بلّغت هذه األسر 
نتظمة. وفي كندا، كان العاملون في مجال الرعاية مريض في حاجة إلى رعاية أو مساعدة م  

مرضات ومقّدمي الرعاية النهاريّة والمعلمين والعاملين في مجال الرعاية األساسيّة مثل الم
الصحيّة أكثر عرضة لإلبالغ عن زيادات في الرعاية غير مدفوعة األجر والعمل المنزلي 

 اآلخرين. المشاركينمن 

االنتعاش االقتصادي  اتاحة المجال لنموذج منولدينا حالي ا فرصة تاريخيّة لتصحيح األمور 
نستفيد من هذه اللحظة الفريدة التي كي ، ولهاوتلقي الذي يعطي األولويّة إلعطاء الرعاية

يشارك فيها الرجال في أعمال الرعاية أكثر من أّي وقت مضى. وينبغي تشجيع الرجال 
ودعمهم لالضطالع بأدوار الرعاية المدفوعة األجر اآلن وفي المستقبل، وينبغي للحكومات 

هم على القيام بذلك. وينبغي للحكومات أن تلتزم بمسار مستقبلي ون يحفزأ والقطاع الخاصّ 
عطي األولويّة ألصوات أكثر الناس تهميش ا في المجتمع، ت التي ةالنسوي فكاراأليقوم على 

 وبناء اقتصادات شاملة تقوم على أخالقيّات الرعاية.
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https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/--- 

publ/documents/publication/wcms_633135.pdf 

(2019ماينا، إل دبليو، كيماني إي )  3

(2016ة في المملكة المتحدة. )مكتب اإلحصاءات الوطنيّ   4

.ومسح اجتماعي عام: استخدام الوقت. أوتاوا: هيئة اإلحصاء الكنديّة 2016 إستعادة مكانة المرأة/الكنيسة األرثوذكسية في أمريكا؛   5

(. األزمات تتصادم: النساء وفيروس كورونا المستجّد. دراسة قضايا المساواة بين األنواع االجتماعيّة والمساواة األخرى أثناء تفشي 2020ة النسائيّة )فريق الميزانيّ  6
https://wbg.org.uk/wp-content/uploads/2020/04/FINAL.pdf ة النسائيّة. فيروس كورونا. مجموعة الميزانيّ 

(. النساء السوداوات واآلسيويّات ومن 2020جمعيّة فوسيت، ومجموعة الميزانيّة النسائيّة وجامعة كوين ماري في لندن، وكليّة لندن لالقتصاد والعلوم السياسيّة. )  7
يّة. البحثة دلّ األ -األقليات العرقيّة وفيروس كورونا المستجّد 

https://www.fawcettsociety.org.uk/Handlers/Download.ashx?IDMF=cae4917f-1df3-4ab8-94e7-550c23bdc9cf

ا نقديّة مشروطة ألفقر الناس من أجل تحسين صّحة األطفال وتغذيتهم و     8 ا 18تعليمهم حتى سن هو برنامج الحكومة الرئيس للحماية االجتماعيّة، الذي يقّدم منح  . عام 
https://www.officialgazette.gov.ph/programs/conditional-cash-transfer

https://www.officialgazette.gov.ph/programs/conditional-cash-transfer


منّظمة أوكسفام

منّظمة أوكسفام ھي اتحاد دولي یضّم 20 منّظمة مترابطة ضمن شبكة واحدة في أكثر من 90 دولة، وھي جزء من حركة 
مة  عالمیّة من أجل التغییر ولبناء مستقبل خاٍل من ظلم الفقر. لمزید من المعلومات، یُرجى مراسلة أّي من مكاتب منّظ

 .www.oxfam.org أوكسفام، أو زیارة موقعنا االلكتروني على العنوان

 (www.oxfamindia.org)أوكسفام الهند 

(www.oxfamintermon.org)أوكسفام إنترمون، إسبانيا 

 (www.oxfamireland.org)أوكسفام إيرلندا 

 (www.oxfamitalia.org)أوكسفام إيطاليا 

 (www.oxfammexico.org)أوكسفام المكسيك 

 (www.oxfam.org.nz)أوكسفام نيوزيلندا 

 (www.oxfamnovib.nl)أوكسفام نوفيب، هولندا 

 (www.oxfam.qc.ca)أوكسفام كيبيك 

 (www.oxfam.org.za)أوكسفام جنوب أفريقيا 

(KEDV( تركيا )https://www.kedv.org.tr/) 

(www.oxfamamerica.org)أوكسفام أمريكا 

 (www.oxfam.org.au)أوكسفام أستراليا 

 (www.oxfamsol.be)أوكسفام في بلجيكا 

 (www.oxfam.org.br)أوكسفام برازيل 

 (www.oxfam.ca)أوكسفام كندا 

 (www.oxfamfrance.org)أوكسفام فرنسا 

 (www.oxfam.de)أوكسفام ألمانيا 

 (www.oxfam.org.uk)أوكسفام بريطانيا 

 (www.oxfam.org.hk)أوكسفام هونغ كونغ 

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

ww.oxfam.org    

http://www.oxfam.org/



