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شكر وتقدير

تقّر منظمة أوكسفام مبساعدة كّل من أمينة حرسي، وريبيكا شادويك، وفيكتوريا ستيتسكو، وأندرياس 
الرسن، وفيانا أرباب، ونادية دار، ونبيل عبدو، إنعام برفيز، وأنتوين كاماندي، وكلري كويف، وإيسمي بريكوت، 

وأمرب باركس، ونيالجنانا موكيا، وأميتا بيرت، وأسماء أبو مزيد.

كما تعرب منظمة أوكسفام عن امتنانها جملموعة من اخلرباء الذين قّدموا مساعدتهم السخية وال 
سيما مارينا بريفني وكازي زاويد خالد باشا جوي، مبادرة الرؤية الصحيحة )IRV(؛ يف كولنا، ببنغالديش؛ 

وشريين طلعت، ائتالف املرصد العربي؛ ومونيكا إروير، مؤسسة كفينا تيل كفينا؛ وكانديالريا بوتو، 
.EcoFeminita

تصميم نايجل ويلموت ومارك رشدان.

صورة الغالف
إرين هي إحدى الناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي.
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بطش التقشف
خيارات السياسات االقتصادية السائدة هي شكل 

من أشكال العنف القائم على النوع االجتماعي

تقدمي
بينما يتنّقل العامل عرب ما أطلق عليها األزمة الثالثية لفريوس كورونا والنزاع وأزمة املناخ – يربز بوضوح 

أّن هيمنة النظام العاملي النيوليربايل تقع يف صلب هذا التعقيد. وهذا النظام النيوليربايل نفسه هو نظام 
أبوي متجّذر بعمق، ونحن نعلم أّن النساء ما زلن يتحملن العبء األكرب لهذه األزمات.

يقّدم التقرير صورة واضحة لكيفية تشكيل التقشف عمًلا من أعمال العنف على حياة النساء والفتيات 
واألشخاص من األنواع االجتماعية اآلخرى. وتدفع تدابري التقشف باجتاه ضبط أوضاع املالية العاّمة و/أو 
خفض العجز املايل. وتتعّدد الفجوات التي يخلقها ضبط أوضاع املالية العاّمة وتتقاطع بطرق مباشرة 

وغري مباشرة. ويضرب التقرير أمثلة على اجتاه تقشفي ملحوظ يف جميع أنحاء البلدان - يرتاوح من 
خفض فواتري األجور العاّمة إىل خفض ميزانيات احلماية االجتماعية. وتخلق هذه التدابري فجوات ُيلقى يف 

الغالب على كاهل األسر – وحتديًدا النساء – مسؤولية سّدها، مع غياب متزايد للدولة.

ُج للتقشف كخيار اقتصادي »منطقي وحتمي« من منظور نيوليربايل، ولكّنه ليس كذلك. وتتعلق  ويُروَّ
هذه القرارات االقتصادية مبن ميسكون بزمام السلطة وباألمور التي تشكل أولويات بالنسبة لهم. 
ومتثل مساهمة املؤلفني دعوة إىل ضمان زيادة فهم التأثري املباشر للسياسات االقتصادية على 

املستوى الكلي يف حياة النساء والفتيات واألشخاص املنتمني إىل األنواع االجتماعية األخرى، ومتثل هذه 
السياسات يف الواقع شكًلا من أشكال العنف القائم على النوع االجتماعي. وهذا جزء من حركة متنامية 

لالنتقال بالسرديات بعيًدا عن التدخالت »املعيشية« املستهدفة بشكل فردي نحو التدخالت على 
املستوى الهيكلي واملنهجي التحويلي.

وال يكمن جزء من النضال يف تقدمي نقد وحتديد املشكلة فقط وإمنا أيًضا يف تقدمي مقرتحات حلول. 
وتواصل احلركة النسوية التمّسك باملمارسة الراديكالية املتمثلة يف التخّيل والرؤية. واستناًدا إىل هذه 

املمارسة، يطرح التقرير بإيجاز خمسة مقرتحات واضحة كمداخل ممكنة من جمموعة من املعارف 
عن البدائل االقتصادية النسوية.

إّن المنطق التقشف وآثاره العنيفة على النساء والفتيات واألشخاص من االنواع االجتماعية األخرى ال 
يزال يثري الشكوك بشأن املفهوم النيوليربايل واألبوي املتمثل يف تركيز النمو االقتصادي ليس فقط على 

حساب حياة الناس – وال سيما اجملموعات الواقعة على هامش السلطة – وإّنما أيًضا على توّقع سّدهم 
للفجوات. واحلقيقة هي أّننا نعرف ما يجب القيام به إذ نحتاج إىل إنهاء التقشف. وميثل هذا التقرير دعوة 

جريئة إىل تصّور نظام اقتصادي عاملي جديد وقابل للتنفيذ يكون متجّذًرا يف املبادئ احملورية إلعادة 
توزيع العدالة للجميع. 

كريستال سيميوين
Nawi – مديرة اجملموعة النسوية األفريقية
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خيارات السياسات االقتصادية السائدة هي شكل 

من أشكال العنف القائم على النوع االجتماعي

ملّخص تنفيذي
تتطّلع احلكومات إىل تنفيذ تدابري تقشفية يف حني يواجه العامل أزمة كبرية يف تكاليف املعيشة 

ويحاول التعايف من جائحة كورونا. وبحلول عام 2023، سيعيش 85% من سكان العامل يف ظّل تدابري 
التقشف1. وسيكون لذلك آثار ال مفّر منها بالنسبة ملعظم الناس - وال سيما النساء والفتيات 

واألشخاص غري الثنائيني.

ف تدابري التقشف إىل حّد كبري بالتخفيضات السريعة والعميقة يف اإلنفاق العام )التعليم والصّحة  وُتعرَّ
واحلماية االجتماعية يف كثري من األحيان(، وغالًبا ما يأتي ذلك إىل جانب زيادات يف الضرائب، وال سيما 

التنازلية منها أو غري املباشرة، بدًلا من فرض الضرائب على الرثوة. ويف ظّل التقشف، ُتستخَدم 
تريليونات الدوالرات لدعم الشركات2، وغالًبا ما يتزامن ذلك مع زيادة يف رفع القيود التنظيمية عن القطاع 

اخلاص، فيما ُيحَرم أصحاب الدخل املتدين من الدعم الذي يحتاجون إليه، مع انخفاض فرص العمل التي 
تصبح أصًلا أقّل أمًنا. وتتمحور قرارات السياسة االقتصادية هذه حول تقدير األشخاص املمسكني 

بزمام السلطة.

ومتزج سياسات التقشف بني النظام األبوي واأليديولوجية النيوليربالية لزيادة استغالل األشخاص األشّد 
عرضة لالضطهاد يف اجملتمع وجتاهل احتياجاتهم بصورة متعّمدة. ومن األمثلة على ذلك كقضية ذات 
صلة بالطبقة وبالنوع االجتماعي هو حتويل عمل املرأة إىل سلعة واستغالله - وغالًبا ما يكون هذا العمل 

بأجور زهيدة ويصبح غري آمن نهائًيا بسبب تآكل أنظمة العمل يف إطار العوملة التي يحّركها السوق3. 
وليس التقشف جمّرد سياسة نوع اجتماعي فحسب، بل هو أيًضا عملية ذات صلة بالنوع االجتماعي 

يف »احلياة اليومية« بسبب تسّرب التقشف إىل احلياة اليومية للنساء على وجه التحديد: يف دخلهن، 
ومسؤولياتهن يف الرعاية، وقدرتهن على الوصول إىل اخلدمات الضرورية مثل الصّحة واملاء والنقل، 

ويف سالمتهن العاّمة وحتّررهن من العنف اجلسدي يف املنزل والعمل والشارع.

وتضّر تدابري التقشف بشكل غري متكافئ بالنساء والفتيات واألشخاص غري الثنائيني، ال سيما من يعاين 
منهم من الالمساواة املتقاطعة على أساس العرق واالثنية والطبقة االجتماعية والعمر. ومع ذلك، 

يواصل صانعو السياسات اعتماد هذا اخليار العنصري والعنيف والقائم على النوع االجتماعي والذي ُيعترب 
من تركات االستعمار وذا صالت مباشرة باالستيالء غري املتكافئ على السلطة واملوارد بني الشمال 
العاملي واجلنوب العاملي. ويتجاوز العنف القائم على النوع االجتماعي اإلساءة الشخصية والعنف يف 

الشوارع ويشمل قرارات سياسة االقتصاد الكلي التي ُتضّر جسدًيا وعاطفًيا ونفسًيا بالنساء والفتيات 
واألشخاص غري الثنائيني. وتشكل تدابري التقشف وأضرارها الواضحة القائمة على النوع االجتماعي 

شكًلا من أشكال العنف القائم على النوع االجتماعي.  

وقد تبّين أن تدابري التقشف األكرث شيوًعا تفاقم أشكال العنف املباشر وغري املباشر ضّد النساء 
والفتيات - من خفض فاتورة األجور العاّمة عندما تكون غالبية موظفي القطاع العام من النساء، إىل 

خفض اإلنفاق الصحي واحلماية االجتماعية التي تعتمد عليها النساء وأسرهن للبقاء على قيد احلياة. 
فعلى سبيل املثال، إّن أكرث من 54% من البلدان التي تخّطط ملزيد من خفض ميزانية احلماية 

االجتماعية يف عام 2023 كجزء من تدابري التقشف اجلديدة تقّدم أصًلا احلّد األدنى من دعم األمومة 
والطفولة - أو ال تقّدم أي دعم من هذا القبيل4. وثّمة سمات مشرتكة أخرى للتقشف، مثل زيادة 

الضريبة على القيمة املضافة على السلع واخلدمات األساسية التي تؤثر يف النساء أكرث من غريهن يف 
الوقت الذي يكافحن فيه لتحقيق التوازن بني ميزانيات األسر وإطعام أسرهن.

أكرث من 54% من البلدان التي 
تخّطط ملزيد من خفض ميزانية 

احلماية االجتماعية يف عام 
2023 كجزء من تدابري التقشف 
اجلديدة تقّدم أصًلا احلّد األدنى 

من دعم األمومة والطفولة
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إّن تدابري التقشف التي حتّد من قدرة املرأة على كسب أجور آمنة مع زيادة مسؤولياتها املتزايدة أصًلا 
يف جمال الرعاية غري املدفوعة األجر تعمل على زيادة إفقارها، األمر الذي يجربها عملًيا على حتمل 

تكلفة غري متكافئة للفشل االقتصادي. كما أّن إلغاء املساعدات الغذائية التي ثبت أّنها نهج ناجح 
لالقتصاد الكلي لزيادة فرص احلصول على الغذاء5، يرّسخ العنف املتأصل يف هذه السياسات بتعريض 

املرأة للجوع وآثاره املميتة. وغالًبا ما تكون النساء يف أكرث املواقف هشاشة من الناحية املالية، وبالتايل 
ال ميلكن القدرة على االستجابة الرتفاع األسعار.

ويف البلدان حيث تتوفر البيانات والبحوث للتحقيق يف آثار سياسات التقشف، تشري الدراسات إىل أّن 
التخفيضات يف خدمات الصّحة العاّمة والرعاية قد أّدت إىل زيادة الوفيات واالعتالل، وال سيما بني فئات 

اجملتمع األشّد تهميًشا6. وقد حتّملت النساء، بوصفهن املستعمالت الرئيسيات لهذه اخلدمات، 
عواقب تلك التخفيضات على املستوى البدين والعاطفي والنفسي. ويف املاضي، أجريت أيًضا تخفيضات 

مباشرة يف متويل املنظمات وخدمات الدعم التي حتارب العنف القائم على النوع االجتماعي، ما أّدى إىل 
تدمري خطوط احلماية األوىل )وغالًبا الوحيدة( التي تعتمد عليها النساء للبقاء على قيد احلياة7، ما يرتكهن 

عرضة للعنف املباشر يف وقت تتزايد فيه معدالت العنف ضد النساء والفتيات8.

إّن تدابري التقشف التي حتّد من 
قدرة املرأة على كسب أجور 

آمنة مع زيادة مسؤولياتها 
املتزايدة أصًلا يف جمال 

الرعاية غري املدفوعة األجر 
تعمل على زيادة إفقارها.

أسرة من خاركيف، أوكرانيا، لدى فرارها من احلرب، يف صورة يف مركز هالو كيجوفسكا الستقبال االجئني/ات من أوكرانيا يف كورتشوفا، ببولندا. 
تصوير: ج. ب. راسل/بانوس/منظمة أوكسفام
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وعلى الرغم من أّن بعض احلكومات تختار عمدًا تنفيذ التقشف، إال أّنه غالًبا ما ُيتبّنى بناًء على مشورة 
املؤسسات املالية الدولية. وقد خلص حتليل منظمة أوكسفام إىل أّن 85% من القروض الـ107 التي 

جرى التفاوض عليها بني صندوق النقد الدويل و85 حكومة كاستجابة ألزمة كورونا تشري إىل خطط »ضبط 
أوضاع املالية العاّمة«، أي التقشف، خالل فرتة التعايف9. وُتوضع اآلن اللمسات األخرية على هذه 

اخلطط يف جميع بلدان اجلنوب العاملي، حيث كانت اخلدمات العاّمة واحلماية االجتماعية بحاجة أصًلا إىل 
استثمارات حقيقية حتى قبل اجلائحة.

وبحسب هذه الورقة املوجزة فإّن تدابري التقشف هي شكل من أشكال العنف القائم على النوع 
االجتماعي ضّد النساء والفتيات واألشخاص غري الثنائيني، وتقّدم أمثلة واضحة على كيفية تأثري ضبط 
أوضاع املالية العاّمة فيهم. ويأتي ذلك بناًء على الفرضية األساسية أّن إنهاء التقشف ال بّد من أن 

يكون أولوية. ومل يعد من املمكن التسويق للسياسات التي تؤدي إىل عواقب التقشف املميتة على أنها 
اخليارات االقتصادية »املنطقية« و»احلتمية« التي كانت عليها منذ عقود، وبالتأكيد ليس من قبل أي 

حكومة تّدعي االلتزام باملساواة بني األنواع االجتماعية أو إنهاء العنف القائم على النوع االجتماعي. فواقع 
احلال أّن التقشف يحرم األشخاص األشّد عوًزا، يف حني يتجاهل الطرق املنطقية لتحسني اإليرادات 

واالزدهار. وتوّفر البدائل االقتصادية النسوية مسارات ميكن أن حتمي عامل األغلبية10 من املعاناة التي 
ميكن جتنبها متاًما. وتشمل هذه البدائل:

1. فرض ضرائب على األغنياء واعتماد املوازنة النسوية.

لكي يزدهر العامل، يجب عكس اجتاه االنفجار يف الالمساواة، وليس تأجيجه. إّن فرض ضرائب على األرباح 
الفاحشة التي حققتها الشركات الكربى خالل اجلائحة، مع تنفيذ خطة ضريبية تصاعدية مستدامة، هو 

الطريقة )املفروغ منها للجميع( لتحقيق ذلك. ومن الواضح أّن فرض ضريبة تصاعدية على الرثوة 
ترتاوح بني 2% و10% على أصحاب املاليني واملليارات يف العامل من املمكن أن يجمع 1.1 تريليون 

دوالر أكرث من املتوسط السنوي لإليرادات التي تخطط لها احلكومات من خالل التقشف11. ومن ثم فإّن 
وضع احتياجات النساء والفتيات واألشخاص غري الثنائيني يف صميم التخطيط للميزانيات سيصبح عندئذ 

السبيل األمثل للتعايف من عقود من سياسات االقتصاد الكلي التي أضّرت بهم، مع إرساء األساس 
لالقتصادات لتحقيق اإلنصاف والعدالة االقتصادية على نحو مستدام للجميع.

2. االستثمار يف السلع واخلدمات والبنية التحتية العاّمة وحتّدي اخلصخصة. 

إّن ضمان احلّيز املايل للخدمات القائمة على احلقوق التي يجب تقدميها للعموم )وهي الدعامة 
األساسية للميزنة النسوية( هو التزام سياسي يتطلب االستثمار، ولكّنه أيًضا رفض خلصخصة السلع 

العاّمة وإضفاء الطابع التجاري عليها ويقلل فرص وصول من متّس بهم احلاجة إىل هذه السلع العاّمة. 
وتواصل احلكومات عدم إعطاء األولوية الحتياجات النساء والفتيات: إذ ميكن لنسبة 2% فقط مّما تنفقه 

احلكومات على الدفاع أن تنهي العنف بني األشخاص القائم على النوع االجتماعي يف 132 بلًدا12. 
ويجب أن نبني أطًرا قانونية قوية تدافع عن احلقوق واإلنصاف والعدالة، وتوّفر الرعاية الصحّية والتعليم 
للجميع، واحلماية من العنف، والوصول العادل واملنصف إىل اخلدمات، واالستثمارات يف البنية التحتية 

فرض ضريبة تصاعدية 
على الرثوة ترتاوح بني %2 

و10% على أصحاب املاليني 
واملليارات يف العامل من 

املمكن أن يجمع 1.1 تريليون 
دوالر أكرث من املتوسط السنوي 

لإليرادات التي تخطط لها 
احلكومات من خالل التقشف.

نسبة 2% فقط مّما تنفقه 
احلكومات على الدفاع أن تنهي 

العنف اجلسدي  القائم على 
النوع االجتماعي يف 132 بلًدا.
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للرعاية. 

3. دعم التمثيل النسوي للوصول إىل السلطة

إن السياسات التي تضّر بالنساء والفتيات واألشخاص غري الثنائيني ال تكاد تكون أبًدا من صنعهم. وهذا 
هو احلال بصفة خاّصة إذا لوحظ ذلك من خالل عدسة االستعمار اجلديد التي تبّين أن نقل املشورة 

ومشروطية التمويل يسريان يف اجتاه واحد من الشمال العاملي إىل اجلنوب العاملي. وندعو إىل مزيد من 
التمويل للحركات الشعبية وحشد اجملتمع احمللي على وجه اخلصوص، والتمويل املباشر ملنظمات 

حقوق املرأة يف اجلنوب العاملي كأداوات أساسية لتمكني الناشطني/ات احملليني/ات. وينبغي أن 
يقرتن التمويل باملناصرة إىل دعم تغيري القوانني والسياسات الوطنية التي تعوق قدرة الناس على 

التنظيم واالحتجاج. كما يجب علينا أن نتحّدى احلكومات الوطنية واملؤسسات الدولية املمسكة بزمام 
السلطة والتي تختار التقشف والعنف الذي ميارسه ويدميه.

إستخدمت بيتي كاتوداي، وهي عضو يف جمموعة نسائية يف سان إيسيدرو، قرًضا من اجملموعة لبدء عمل جتاري لتجفيف جوز الهند بهدف استخراج الزيت منه. 
تصوير: إليزابيث ستيفنز/منظمة أوكسفام
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الفصل 1: مقّدمة - )ال(منطق التقف
إّن جائحة كورونا والتضخم املستمّر وغري املسبوق يف أسعار الغذاء والطاقة الذي تسارعت وتريته 

بسبب احلرب يف أوكرانيا قد فضحت بشكل جلي العامل غري املتكافئ نهائًيا الذي نعيش فيه. ويف 
وقت سابق من هذا العام، واستناًدا إىل توقعات البنك الدويل والبحوث السابقة التي أجراها البنك الدويل 

ومركز التنمية العاملية بشأن ارتفاع أسعار املواد الغذائية، أظهرت تقديرات منظمة أوكسفام أّنه قد 
ُيدفع بأكرث من ربع مليار شخص إضايف إىل براثن الفقر املدقع يف عام 13 2022. وميكن أن يؤّدي التأثري 

املشرتك جلائحة كورونا والالمساواة وارتفاع أسعار املواد الغذائية إىل زيادة عدد األشخاص الذين 
يعيشون يف حالة فقر مدقع هذا العام، ليصبح بذلك جمموع من يعيشون حتت خط الفقر املدقع 
- البالغ 1.90 دوالر يف اليوم - 860 مليون شخص14. إّن الالمساواة بني الناس وبني البلدان آخذ يف 

االتساع، كما تراجع التقّدم احملرز يف حتقيق املساواة للفئات املهّمشة15، إذ يفوق عدد النساء اللواتي 
يعشن يف فقر عدد الرجال الفقراء يف جميع أنحاء العامل16.   

اإلطار 1: العنف االقتصادي هو بحكم تعريفه عنف قائم على النوع االجتماعي

تعّرف األمم املتحدة العنف ضد املرأة بأّنه »أي عمل من أعمال العنف القائم على النوع 
االجتماعي الذي يؤّدي أو ُيحتمل أن يؤّدي إىل أذى أو معاناة جسدية أو جنسية أو عقلية للمرأة، مبا 
يف ذلك التهديد مبثل هذه األعمال أو اإلكراه أو احلرمان التعسفي من احلرية، سواء حدث ذلك 

يف احلياة العامة أو اخلاصة«.

ويشمل العنف القائم على النوع االجتماعي جمموعة واسعة جًدا من املمارسات الضاّرة جتاه 
النساء والفتيات وأعضاء جمتمع امليم من العنف بني األشخاص والشركاء والعنف اجلسدي، إىل 
سلب احلقوق املدنية والقدرة على اتخاذ القرار، إىل حصر النساء يف األدوار النمطية للجنسني، 

من بني أمور أخرى. وثّمة شكل من أشكال العنف القائم على النوع االجتماعي على املستوى 
الكلي ال ُيصار كثرًيا إىل مناقشته - وهو شكل يؤثر يف حياة النساء والفتيات واألشخاص غري 

الثنائيني يومًيا وبشكل منهجي - أال وهو العنف االقتصادي.

والعنف االقتصادي هو شكل من أشكال العنف القائم على النوع االجتماعي، إذ ُيمارس من 
خالل اخليارات السياسة العامة التي تتخذها نخبة أصحاب القرار الذين يتجاهلون احتياجات 

النساء، ويحّد من اخلدمات غري الكافية أصًلا التي يعتمدن عليها، ويقلل من أولوية سالمتهن 
ورفاههن. كما ميكن للعنف االقتصادي أيًضا أن يستغل القمع الذي تواجهه املرأة يف اجملتمع 

وأن يفاقمه. وهو يؤّدي يف نهاية املطاف إىل معاناة النساء والفتيات واألفراد غري الثنائيني، 
ويعرضهم ملزيد من خطر األذى البدين والنفسي واالقتصادي.

  املصدر: اجلمعية العامة لألمم املتحدة. )1993(. إعالن القضاء على العنف ضد املرأة
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-elimination-violence-
against-women 

ميكن أن يؤّدي التأثري املشرتك 
جلائحة كورونا والالمساواة 

وارتفاع أسعار املواد الغذائية 
إىل زيادة عدد األشخاص الذين 
يعيشون يف حالة فقر مدقع 

هذا العام، ليصبح بذلك جمموع 
من يعيشون حتت خط الفقر 

املدقع - البالغ 1.90 دوالر يف 
اليوم - 860 مليون شخص.
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التقشف هو خيار سياسي يحّمل التكلفة للنساء والفتات

ويشري التقشف )أو ضبط أوضاع املالية العاّمة( إىل السياسات التي تنفذها احلكومات بقصد خفض 
عجز امليزانية والديون السيادية17. ويف حني ميكن تصّور حتقيق هذه األهداف من خالل زيادة اإليرادات 

تدريجًيا، فإّن تدابري التقشف تشمل عادة إعتماد أو زيادة الضرائب غري املباشرة التنازلية مثل 
الضريبة على القيمة املضافة، وخفض فواتري األجور أو احلّد األقصى، واحلّد من توفري اخلدمات العامة 

واخلصخصة، من بني سياسات أخرى. ويؤثر ذلك كله يف احلياة اليومية لبعض الناس أكرث من غريهم18. 
إّن التقشف هو خيار سياسي بامتياز يجعل الفقراء يف نهاية املطاف – وال سّيما النساء والفئات 

امُلهّمشة األخرى – يدفعون ثمن التكّيف االقتصادي، يف حني أّن العبء الذي يتحّمله األغنياء ال يكاد ُتذكر.

ويف الوقت نفسه، ترفض احلكومات تبّني خيارات مثل فرض ضرائب استثنائية غري متوقعة على 
املكاسب التي حققتها الشركات ومساهموها للتعايف من األزمات، وبدًلا من ذلك تختار وضع مزيد 
من الضغط على أولئك الذين يكافحون أصًلا. ويف حني أّن تعايف أفقر الناس يف العامل بعد اجلائحة 

سيستغرق أكرث من عقد من الزمان، إال أّن تعايف ثروات أكرب 1000 ملياردير يف جميع أنحاء العامل 
استغرق تسعة أشهر فقط19. وتسّوق النخب التقشف على أّنه »حّس سليم« حتى مع بدء البلدان يف 

التعايف من جائحة قاتلة والتعامل مع أزمات الديون20. 

باألرقام - وضع رهيب يوشك أن يتفاقم مع التقشف

الفقر: يف عام 2022، تعيش 1.7 مليار امرأة 
وفتاة على أقل من 5.50 دوالر يف اليوم.

العمالة: ال ميثل توظيف املرأة املدفوع األجر 
سوى 21% من مكاسب التوظيف املتوقعة 

خالل الفرتة 2019-2022، على الرغم من 
أّنه شّكل 39.4% من إجمايل العمالة يف عام 

.2019

أعمال الرعاية غري املدفوعة األجر: أّدى إغالق 
املدارس والرعاية النهارية يف عام 2020 إىل 

ما يقّدر بنحو 512 مليار ساعة إضافية من 
أعمال رعاية األطفال غري املدفوعة األجر 

تؤديها النساء على مستوى العامل.

نقص املاء النظيف: يودي بحياة أكرث من 
800,000 امرأة وفتاة كل عام.

انعدام األمن الغذائي: على الصعيد العاملي، 
عانت ما يقرب من ثلث النساء من انعدام األمن 

الغذائي املعتدل أو الشديد يف عام 2021.

قوانني حمائية: باملعدل احلايل للتقّدم، قد 
يستغرق األمر 286 عاًما إضافًيا إلزالة القوانني 

التمييزية وسّد الثغرات السائدة يف احلماية 
القانونية للنساء والفتيات.

العنف البدين: على الصعيد العاملي، تعّرضت 
أكرث من واحدة من كل 10 نساء وفتيات ترتاوح 

أعمارهن بني 15 و49 عاًما للعنف اجلنسي و/أو 
اجلسدي من قبل شريك حميم يف العام السابق.

جميع هذه اإلحصاءات صادرة عن هيئة األمم املتحدة للمرأة. 
)2022(. التقّدم احملرز يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة: حملة 

https://www.unwomen.org/  .2022 عن النوع االجتماعي
progress-/09/2022/en/digital-library/publications

on-the-sustainable-development-goals-the-gender-
2022-snapshot

يف حني أّن تعايف أفقر الناس يف 
العامل بعد اجلائحة سيستغرق 
أكرث من عقد من الزمان، إال أّن 

تعايف ثروات أكرب 1000 ملياردير 
يف جميع أنحاء العامل استغرق 

تسعة أشهر فقط.
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ويؤّدي التقشف إىل معاناة رهيبة للناس العاديني، وال سّيما النساء اللواتي يعتمدن على اخلدمات 
االجتماعية واألجور التي متّولها احلكومات يف قطاعي التعليم والصّحة، والفتيات اللواتي يحتجن إىل 

التعليم العام للبقاء يف املدرسة، واألشخاص غري الثنائيني الذين يعتمدون على الرعاية الصحية 
الشاملة، واجملموعات االثنية والعرقية التي تواجه أصًلا أشكاًلا متعّددة من التمييز، وجميع األشخاص 
املهّمشني واحملرومني تاريخًيا الذين يجب أن يتحّملوا العبء األكرب من قرارات حكوماتهم السياسية.

واآلن، يف ظّل أزمات عاملية متعّددة ومع وجود النساء والفتيات أصًلا يف أوضاع مالية صعبة، تأتي 
موجة أخرى من التقشف: إذ ميكن أن يتوقع 85% من سكان العامل التعّرض لشكل من أشكال التدابري 

التقشفية يف عام 2023، وفًقا لتحليل توقعات صندوق النقد الدويل21. ولكن على الرغم من األدلة 
على اآلثار املدمرة »ملنطق« التقشف، فقد قبلته احلكومات يف جميع أنحاء العامل ونفذته على 

نطاق واسع، إذ تستمر األفكار النيوليربالية التي جرى تبّنيها يف أعقاب أزمات الديون يف عام 1980 يف 
االنتشار22. وبالتايل ميكن النظر إىل التقشف باعتباره امتداًدا لرغبة ليربالية تاريخية يف تقليص دولة الرعاية 
االجتماعية، وحترير العمالة، والتأكيد على األسواق اخلاصة والرثوة الفردية كمحركات للنمو23، مع إيحاءات 

أبوية وعنصرية.  

دور صندوق النقد الدويل يف الدفع بعجلة التقشف

يف حني تختار بعض احلكومات بنشاط تنفيذ التقشف، فإّنه غالًبا ما ُيتبّنى بناًء على مشورة املؤسسات 
املالية الدولية24. وخالل ثمانينيات وتسعينيات القرن املاضي، جرى تنفيذ جمموعة من التدابري املتعلقة 

بفرض املؤسسات املالية الدولية لسياسات التكّيف الهيكلي التي جرى تطبيقها يف بلدان اجلنوب 
العاملي - أي عامل األغلبية25، حيث يقطن معظم سكان العامل. ومبا أّن هذه البلدان تعاين من مستويات 

عالية من الديون، كان الهدف من سياسات التكّيف الهيكلي هو ضمان إعادة هيكلة اقتصاداتها لتيسري 
سداد هذه الديون26. وعلى الرغم من وقف سياسات التكّيف الهيكلي، إال أّن اجتاه اللجوء إىل التقشف 

استمّر حتى يومنا هذا، حتى بعد جائحة كورونا ويف خضّم أزمة تكاليف املعيشة. وقد خلص حتليل 
منظمة أوكسفام إىل أّن 85% من القروض الـ107 التي جرى التفاوض عليها بني صندوق النقد الدويل و85 
حكومة استجابًة ألزمة كورونا تشري إىل خطط »لضبط أوضاع املالية«، أي التقشف، خالل فرتة االنتعاش. 

ويتطلب 13 برناجًما من أصل 15 برناجًما للقروض التي تفاوض عليها صندوق النقد الدويل خالل العام 
الثاين من اجلائحة تدابري تقشفية جديدة، مثل فرض ضرائب على الغذاء والوقود أو خفض اإلنفاق، والتي 

ميكن أن تهّدد اخلدمات العامة احليوية27.

كما جلأت البلدان الغنية إىل التقشف، مع ما يرتتب على ذلك من آثار مدمرة ومرتابطة بعمق على 
األشخاص األشّد ضعًفا. فقد تبّنت العديد من احلكومات يف أوروبا، إما مبحض إرادتها أو بناًء على طلب 

من املؤسسات املالية الدولية، سياسات تقشف صارمة استجابة لألزمة املالية يف عام 2008، 
الستعادة ميزان مدفوعاتها وسداد ديونها28. وبعد عقد من الزمان، أظهرت دراسة أن اإلنفاق على 

األسر واألطفال يف أوروبا انخفض عندما كانت احلاجة متّس إليه. ومل ترفع أي دولة أوروبية حّصتها من 
اإلنفاق على االستحقاقات العائلية، فيما خفض ثلثاها نصيب الفرد من اإلنفاق29. كما يقع تأثري التقشف 

بشكل غري متكافئ على اجملموعات العرضة للعنصرية. ويف عام 2019، قّدرت جلنة املساواة وحقوق 
اإلنسان أّنه بحلول عام 2022، ستشهد األسر من العرق األسود يف اململكة املتحدة خسارة بنسبة 

5% يف دخلها بسبب تدابري التقشف - أي ضعفا خسارة األسر من العرق األبيض30 .  

يقع تأثري التقشف بشكل غري 
متكافئ على اجملموعات 

العرضة للعنصرية. ويف عام 
2019، قّدرت جلنة املساواة 

وحقوق اإلنسان أّنه بحلول 
عام 2022، ستشهد األسر 

من العرق األسود يف اململكة 
املتحدة خسارة بنسبة 5% يف 

دخلها بسبب تدابري التقشف 
- أي ضعفا خسارة األسر من 

العرق األبيض.
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اإلطار 2: األثر املدّمر ملشورة صندوق النقد الدويل للبلدان يف أفريقيا

يف عام 2021، اتفقت كينيا وصندوق النقد الدويل على برنامج قرض بقيمة 2.3 مليار دوالر، 
يتضّمن جتميد أجور القطاع العام ملّدة ثالث سنوات وزيادة الضرائب على غاز الطهي واملواد 
الغذائية، على الرغم من أّن أكرث من ثالثة ماليني كيني يواجهون اجلوع احلاّد إذ تسّبب الظروف 

املناخية األشّد تطّرًفا منذ عقود جفاًفا مدّمًرا يف جميع أنحاء البالد.

ويف السودان، حيث يعيش ما يقرب من نصف السكان يف حالة فقر، تتطلب شروط صندوق 
النقد الدويل من احلكومة إلغاء دعم الوقود، األمر الذي سيضّر كثرًيا بأشّد الناس فقًرا. وكانت 

البالد - التي تستورد %87 من قمحها من روسيا وأوكرانيا - تعاين أصًلا من تخفيضات املساعدات 
الدولية واالضطرابات االقتصادية وارتفاع أسعار السلع األساسية اليومية مثل الغذاء والدواء قبل 

اندالع احلرب يف أوكرانيا. ويحتاج أكرث من 14 مليون شخص اآلن إىل املساعدة اإلنسانية )أي ثلث 
السكان تقريًبا(، ويعاين 9.8 مليون شخص من انعدام األمن الغذائي.

ومن املقّرر أن جتّمد عشرة بلدان، من بينها كينيا وناميبيا، أو أن تخفض األجور والوظائف يف 
القطاع العام نتيجة لشروط صندوق النقد الدويل، ما قد يعني انخفاض جودة التعليم وانخفاض 

عدد املمّرضني/ات واألطباء/الطبيبات يف البلدان التي تعاين أصًلا من نقص يف موظفي/
ات الرعاية الصحّية. وكان يف ناميبيا أقّل من ستة أطباء/طبيبات لكل 10,000 شخص عندما 

ضربت جائحة كورونا )مقارنة بهدف منظمة الصحة العاملية املتمثل يف 41 عامًلا/عاملة يف 
اجملال الصحي لكّل 10,000 شخص(.

 املصدر: ن. عبدو. )18 أبريل 2022(. كيف يدفع صندوق النقد الدويل بالتعايف القائم على التقشف. منظمة أوكسفام الدولية، مدّونة 
https://medium.com/@OxfamIFIs/how-the-imf-is-pushing-an-austerity-based-recovery-  .مكتب واشنطن

https://www.oxfam.org/en/international-financial- :تستند املدّونة إىل جمموعة البيانات هذه  .f19c6040e918
institutions/imf-covid-19-financing-and-fiscal-tracker. يحّدد هدف التنمية املستدامة 3ج هدًفا لزيادة التمويل الصحي 

 https://sdgs.un.org/goals/goal3 :بشكل كبري وتوظيف القوى العاملة الصحية وتطويرها وتدريبها واالحتفاظ بها

وبالنسبة للبلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل، يعني التقشف أّن غالبية الناس سيعانون أكرث، وال 
سيما من هم أشّد ضعًفا. ويكشف فحص العالقة بني برامج صندوق النقد الدويل والالمساواة والفقر 

يف 79 بلًدا منخفض الدخل ارتباط التقشف األكرث صرامة بزيادة الالمساواة يف الدخل وارتفاع معدالت 
الفقر31. وعندما ُينّفذ التقشف بناًء على مشورة املؤسسات املالية الدولية أو كشروط التفاقيات 

القروض، تقع البلدان يف فّخ ديناميكية السلطة غري املتكافئة، إذ قد يتسّبب »االنتعاش« االقتصادي 
يف إحلاق املزيد من الّضرر على املدى الطويل بشعوبها وازدهارها. ويندرج ذلك يف سياق أوسع من 

عالقات السلطة االستعمارية ونقل الرثوة واملوارد من اجلنوب العاملي إىل الشمال العاملي، ما يحرم 
 اجلنوب من القدرة على رسم سياساته اخلاصة، التي ال يستطيع من دونها الوصول إىل حقوقه.

عندما ُينّفذ التقشف بناًء على 
مشورة املؤسسات املالية 
الدولية أو كشروط التفاقيات 

القروض، تقع البلدان يف 
فّخ ديناميكية السلطة غري 

املتكافئة، إذ قد يتسّبب 
»االنتعاش« االقتصادي يف 

إحلاق املزيد من الّضرر على 
املدى الطويل بشعوبها 

وازدهارها.
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اإلطار 3: أزمة الرعاية يف فلسطني: بني االحتالل والسيطرة املالية   

يف األراضي الفلسطينية احملتّلة، تتحّمل املرأة الفلسطينية معظم مسؤوليات الرعاية والعمل املنزيل غري املدفوعة األجر، إذ تقضي 
خمسة أضعاف عدد الساعات التي يقضيها الرجل يف هذا النوع من العمل. وقد شكلت العديد من العوامل هذا الواقع على مدى 

العقد املاضي، مبا يف ذلك على سبيل املثال ال احلصر املعايري االجتماعية، وزيادة احتياجات الرعاية بسبب الظروف السياسية مثل 
الهجمات العسكرية املتكّررة، وانقطاع التيار الكهربائي، والنزوح على نطاق واسع، وانخفاض تغطية اخلدمات العاّمة، وارتفاع معدالت 

الفقر، وآثار تغّير املناخ. 

فعلى سبيل املثال، اشتكت النساء الفلسطينيات يف قطاع غزة من إّن انقطاع التيار الكهربائي يتسّبب لهن بالضغط يف العديد من 
األعمال املنزلية يف الساعات الست القصرية التي تصل فيها إمدادات الطاقة. وال يستطعن احلصول على قسط كامل من الراحة 

ليًلا، إذ ُيضطررن إىل االستيقاظ يف منتصف الليل لتحضري اخلبز يف أفران كهربائية.

ويزيد االحتالل اإلسرائيلي الذي طال أمده من احتياجات الرعاية للمجتمعات الفلسطينية يف اجملاالت املنزلية والعاّمة. فعلى سبيل 
املثال، خالل مسرية العودة الكربى يف قطاع غزة )2018-2019(، أصيب 28,939 فلسطينًيا، ما أّدى إىل إجهاد القطاع الصّحي 

املنهك أصًلا. ويعاين غالبية من أصيب من املتظاهرين الفلسطينيني بإعاقات دائمة تتطلب رعاية مدى احلياة. وحالًيا، ثّمة مليون 
ونصف فلسطيني)ة( بحاجة إىل شكل من أشكال اخلدمات املتعلقة بالصّحة. ويف األراضي الفلسطينية احملتلة، ال تزال مدفوعات 

األسر من جيبها اخلاص تساهم بنسبة تصل إىل 38.4% من الفاتورة الصحّية، ما يعني أّن العديد منها غري قادر على حتّمل تكاليف 
الرعاية الطبية. كما أّن النساء من أمهات وبنات وقريبات أكرث عرضة لتقدمي اخلدمات لألشخاص ذوي اإلعاقة بأنفسهن يف املنزل، ما 

يزيد من أعمال الرعاية غري املدفوعة األجر.

وعلى املستوى املايل، استخدمت إسرائيل حتويالت اإليرادات الضريبية إىل السلطة الفلسطينية بطريقة عقابية. ففي أوقات خمتلفة 
منذ عام 2019، احتجزت ما ميثل 75% من إجمايل إيرادات الضريبة على التجارة. ونتيجة لذلك، خفضت السلطة الفلسطينية مرتبات 
موظفيها العموميني، ومعظمهم من النساء، ويشكلن 59% و57% من إجمايل العاملني يف قطاعي الصّحة العاّمة والتعليم، على 

التوايل. وخالل اجلائحة، كان هؤالء العمال يف الصفوف األمامية لالستجابة لألزمة، بينما كانوا يكافحون العبء املايل املتزايد الناجم عن 
خفض الرواتب. وبالنظر إىل أّن 64% من األسر الفلسطينية تعتمد اعتماًدا كبرًيا على الرواتب واألجور، تضع هذه التخفيضات عبًئا أكرب 

على كاهل النساء إلدارة نفقات األسر واحتياجات األمن الغذائي. 

ويوّفر غالبية مرافق رعاية الطفولة املبكرة دور احلضانة من القطاع اخلاص واملنظمات اجملتمعية واملنظمات غري احلكومية، 
ومؤخًرا، على نطاق حمدود، احلكومة من خالل املدارس العاّمة. وعلى الرغم من أّن رياض األطفال املتوفرة يف األماكن العاّمة 

عادة ما تكون أفضل جودة من دور احلضانة اخلاّصة، إال أنها حمدودة للغاية. وتعوق الطبيعة امُلخصخصة لهذه اخلدمات، إىل جانب 
الهشاشة االقتصادية لألسر الفلسطينية والفقر املنتشر على نطاق واسع، العديد من األسر عن تسجيل أطفالها يف برامج التعليم 

يف مرحلة الطفولة املبكرة، ما يحّد تلقائًيا من فرص املرأة يف االنضمام إىل القوى العاملة.  

 املصدر: أ. أبو مزيد و م. صوافطة. )2022(. حتليل سياسات وممارسات الرعاية يف أوقات التقشف والنزاع: حالة األراضي الفلسطينية احملتلة. النوع االجتماعي والتنمية، 30: 2-1، 359-341 . 
https://doi.org/10.1080/13552074.2022.2072020
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كيف تعّزز سياسات االقتصاد النيوليربايل النظام األبوي

ليست سياسات االقتصاد الكلي النيوليربالية بأي حال من األحوال حمايدة جلهة النوع االجتماعي، بل 
تعطي بدًلا من ذلك األولوية ملصالح أقلية صغرية فيما تستغل الغالبية العظمى من العمال/العامالت 

على أساس الطبقة والطائفة والعرق واجلنس. وتعّرض الرأسمالية التي تغذيها السلطة األبوية النساء 
ألسوأ أوضاع االستغالل، وُيرتك للنساء أقّل األعمال استقراًرا وأمًنا وأدناها دخًلا، فيما ال ُيقدر عملهن يف 
جمال الرعاية غري املدفوعة األجر حق قدره. ويغذي النظام األبوي األيديولوجية النيوليربالية ويعّزز بعضهما 

بعًضا فيما يستغالن النساء والفتيات واألشخاص غري الثنائيني ويتجاهالن احتياجاتهم. ويسلط التحليل 
النسوي الضوء على هذا التعزيز من خالل تقاطعات القمع املتعّددة مع الرأسمالية، مبا يف ذلك القائمة 

منها على الطبقة والعرق والنوع االجتماعي32، ومع النيوليربالية التي ترسخ أشكال الالمساواة تلك 
ألنهما تؤثران يف بعضها بعًضا بشكل متبادل33. ومن األمثلة على ذلك استغالل عمل املرأة وإضفاء 

الصبغة التجارية عليه يف إطار عوملة السوق بوصفها قضية طبقة ونوع اجتماعي على حّد سواء34.

وفيما يوجد توافق عاملي تقريًبا على أّن العدالة بني األنواع االجتماعية لن تتحقق من دون العدالة 
االقتصادية35، فإن األنظمة النيوليربالية واألبوية يف جميع أنحاء العامل تتجاهل احلاجة إىل تكييف 

السياسات االقتصادية ملنعها من إحلاق الضرر بالنساء والفتيات واألفراد غري الثنائيني. وبدًلا من السعي 
إىل التحّول والتعويض، يركز أي اهتمام بالنوع االجتماعي عادة على مساعدة املرأة على أن تصبح أكرث 

تعّرض الرأسمالية التي تغذيها 
السلطة األبوية النساء ألسوأ 

أوضاع االستغالل، وُيرتك 
للنساء أقّل األعمال استقراًرا 

وأمًنا وأدناها دخًلا، فيما ال ُيقدر 
عملهن يف جمال الرعاية غري 

املدفوعة األجر حق قدره.

وازانا سوب تشرتي البقالة لوالدتها. وتقول وازانا: »لقد ساعدتنا هذه البطاقة كثرًيا يف منزلنا، ال سّيما لشراء الطعام«. تستقّل وازانا احلافلة اجملانية إىل املدينة. يوفر هذه 
احلافلة جماًنا جملس فانواتو ملرونة األعمال للمستفيدين من النقد غري احملظور يف حمافظة الشفاء يف اليومني 15 و16 من الشهر، بعد يومني من شحن البطاقات. جملس 

فانواتو ملرونة األعمال هو منظمة تقّدم مساهمة فريدة وكبرية ملستقبل البالد من خالل توفري خدمات تطوير األعمال الفاعلة يف جميع أنحاء البالد. وتضمن احلافلة اجملانية 
إمكانية وصول املستفيدين/ات إىل البائعني املدرجني يف القائمة بغض النظر عن مكان إقامتهم يف اجلزيرة، ويساعد بذلك البائعني واملستفيدين/ات على حّد سواء. 

تصوير: أرلني باكس
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قدرة على البقاء يف نظام اقتصادي عدائي صّممه وأنشأه الرجال األثرياء من أصحاب احلظوة يف 
البلدان الغنية. ومن ثم، يقع على عاتق النساء واألفراد غري الثنائيني أنفسهم حتقيق رؤيتهم للعدالة، 

على الرغم من حقيقة تالعب النظم بهم بوضوح وحرمانهم من تكافؤ الفرص.

وهذا مثال على العنف االقتصادي القائم على النوع االجتماعي، إذ تنحاز السياسات واخليارات السياسية 
الهيكلية والنظامية لصالح أغنى وأقوى الناس - عادة الرجال - ما يؤّدي إىل إحلاق ضرر مباشر بالغالبية 
العظمى من الناس يف جميع أنحاء العامل36. وهذه السياسات على املستوى الكلي تغذي الالمساواة 

بني األنواع االجتماعية، وترتك النساء والفتيات من دون أدوات كافية للتمكني االقتصادي، وتزيد من معاناة 
األشخاص غري املتوافقني مع النوع االجتماعي وغري الثنائيني. فهي تسبب أوجه الالمساواة والتمييز 

التي نراها كل يوم: كالفجوة يف األجور بني اجلنسني، وأعمال الرعاية املقّومة بأقل من قيمتها، ونقص 
االستثمار يف البنية التحتية للرعاية، والسقف الزجاجي، وفقر وقت املرأة، وعدم إمكانية احلصول على 

اخلدمات االجتماعية، والعنف القائم على النوع االجتماعي بني األشخاص، من بني أمثلة أخرى ال حصر لها37.

ومن دون تهيئة بيئة مواتية لالقتصاد الكلي، وال سيما يف ظل تدابري التقشف، لن تنجح احملاوالت 
الرامية إىل حتقيق العدالة بني األنواع االجتماعية. ويكتسي هذا األمر أهمّية خاصة اليوم، فيما يواجه العامل 

العواقب االجتماعية-االقتصادية للجائحة، وتزايد الفقر والالمساواة، والتضخم، وتغري املناخ، والنزاع 
املستعر. وال يجب على احلكومات االختيار بني توفري اخلدمات االجتماعية والصحية لسكانها، وسداد 

الديون. بل يجب اعتماد خيارات بديلة للسياسات االقتصادية النسوية ملعاجلة أوجه الالمساواة ودعم 
رفاه أقليات النوع االجتماعي واألقليات العرقية واإلثنية يف جميع البلدان. 

اإلطار 4: األنظمة النيوليربالية ترتك النساء والفتيات واألفراد غري الثنائيني يف مؤخرة 
الركب

خالل األزمات، يفشل أصحاب القرار باستمرار يف معاجلة القضايا التي تواجهها النساء 
والفتيات واألفراد غري الثنائيني، كما رأينا بوضوح خالل اجلائحة: ففي حني ُيفرج عن تريليونات 

الدوالرات لدعم األسواق خالل جائحة كورونا، ُترك الناجون/الناجيات من العنف القائم على النوع 
االجتماعي يف مؤخرة الركب. فمن بني البلدان التي درسها متعقب االستجابة ملنظور النوع 

االجتماعي لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي خالل اجلائحة مل يسمح سوى 51% من هذه البلدان 
فقط بعمل خدمات الطوارئ للناجني/ات من العنف القائم على النوع االجتماعي أثناء عمليات 

اإلغالق. وتأثرت البنية التحتية للصّحة اجلنسية بّشدة بتحويل املوارد إىل االستجابة جلائحة 
كورونا وعمليات اإلغالق. ومن املرّجح أن يؤّدي ذلك إىل زيادة العبء املايل على الناجني/ات، الذين 

يتحّملون أصًلا جزًءا كبرًيا من اخلسائر االقتصادية البالغة 5.1 تريليون دوالر واملرتبطة بالعنف 
القائم على النوع االجتماعي.

 املصدر: ف. ستيتسكو. )31 يناير 2202(. اجلبال اجلليدية وخيوط العنكبوت - العنف القائم على النوع االجتماعي كشكل من أشكال 
https://equalshope.org/index.php/2022/01/13/ .العنف االقتصادي. مدونة املساواة. منظمة أوكسفام الدولية

 icebergs-and-cobwebs-gender-based-violence-as-a-form-of-economic-violence/

من دون تهيئة بيئة مواتية 
لالقتصاد الكلي، وال سيما يف 
ظل تدابري التقشف، لن تنجح 

احملاوالت الرامية إىل حتقيق 
العدالة بني األنواع االجتماعية. 

ويكتسي هذا األمر أهمّية 
خاصة اليوم، فيما يواجه 

العامل العواقب االجتماعية-
االقتصادية للجائحة، وتزايد 

الفقر والالمساواة، والتضخم، 
وتغري املناخ، والنزاع املستعر.
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الفصل 2: التقشف وطبقاته العديدة من العنف 
االقتصادي القائم على النوع االجتماعي

كما هو مبّين أعاله، تتحّمل النساء عبًئا غري متكافئ من تخفيضات التقشف38. ويف البلدان التي جتمع 
البيانات بشكل متسق، أّدى التقشف املمتّد إىل زيادة فقر األطفال والوفيات التي ميكن الوقاية منه، 

ومنو الالمساواة االجتماعية واالقتصادية39. وليس التقشف جمّرد سياسة نوع اجتماعي فحسب، بل هو 
أيًضا عملية ذات صلة بالنوع االجتماعي يف »احلياة اليومية«40، بسبب تسّرب التقشف إىل احلياة اليومية 
للمرأة. فعلى سبيل املثال، أكرث من 54% من البلدان التي تخطط خلفض ميزانية احلماية االجتماعية 
يف عام 2023 كجزء من تدابري التقشف اجلديدة تقّدم أصًلا احلّد األدنى من دعم األمومة والطفولة أو 

ال تقّدم أي دعم لهما41. كما أّن التقشف هو عنف قائم على النوع االجتماعي، متشابك اخليوط.

ننظر يف هذا القسم، كيف متثل التخفيضات يف اخلدمات العامة واحلماية االجتماعية وغريها من 
أشكال اإلنفاق االجتماعي والعمل بأجر منخفض والتخفيضات يف فواتري األجور العامة جميعها أشكاًلا 

من العنف االقتصادي القائم على النوع االجتماعي. ويلي ذلك حتليل للصالت املتبادلة بني الرعاية غري 
املدفوعة األجر وفقر الوقت، وفقدان احلقوق االقتصادية والسياسية.

كرث من 54% من البلدان التي 
تخطط خلفض ميزانية احلماية 
االجتماعية يف عام 2023 كجزء 

من تدابري التقشف اجلديدة 
تقّدم أصًلا احلّد األدنى من دعم 
األمومة والطفولة أو ال تقّدم أي 

دعم لهما.

حليمة عند نقطة التوزيع التي يتزّود منها سكان مودوغاشي باملاء. وتتلقى حليمة التي تعيش يف مودوغاشي املساعدة من برنامج التحويالت النقدية وتوزيع املواد غري 
الغذائية. تصوير: لوليو فريي/منظمة أوكسفام
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 القسم األول: اخلدمات العامة واحلماية االجتماعية واإلنفاق االجتماعي 

اخلدمات العاّمة
تضطلع اخلدمات العاّمة بدور حاسم يف حتقيق نتائج العدالة االقتصادية النسوية )اإلطار 5( ومعاجلة 

أوجه الالمساواة الهيكلية داخل اجملتمع. ونتيجة ألدوار الرعاية احمّلددة اجتماعًيا والالمساواة يف 
الوصول إىل املوارد والدخل، أصبحت املرأة أكرث اعتماًدا على اخلدمات القائمة على احلقوق واملتاحة 

للجمهور والتي ميكن الوصول إليها مثل الصّحة والتعليم والكهرباء واملاء والصرف الصحي والنقل 
العام. فعلى سبيل املثال، من شأن توفري املاء والصرف الصحي للجميع بتمويل من القطاع العام 

أن يحّرر الساعات العديدة التي تقضيها النساء والفتيات يف جمع املاء - إذ تقضي النساء والفتيات 
حالًيا على صعيد العامل 200 مليون ساعة يومًيا يف جمع 71% من املاء الذي تستخدمه أسرهن42. 

ونظًرا ملسؤولياتهن غري املتكافئة يف جمال أعمال الرعاية، فإن النساء هن األكرث تأثًرا بالتخفيضات 
يف اخلدمات، مبا يف ذلك التخفيضات يف خدمات رعاية األطفال واملسنني، بشكل مباشر وغري 

مباشر على حّد سواء. ويف حالة زمبابوي، ميكن أن يؤّدي احلصول على مصدر ُمحّسن للماء يف بعض 
املقاطعات إىل تقليل الوقت الذي تقضيه املرأة يف أعمال الرعاية مبقدار 4 ساعات يف اليم43.

اإلطار 5: العدالة االقتصادية النسوية 

 يتحّدى النهج النسوي للعدالة االقتصادية القمع األبوي املنتشر يف االقتصاد على املستوى 
النظامي - ويفهم اآلثار غري املتكافئة لالمساواة االقتصادية على النساء واجملتمعات 

اخملتلفة بني االنواع االجتماعية يف جميع أنحاء العامل. وتتحّدى العدالة االقتصادية النسوية 
الرأسمالية وحتّمل احلكومات واملؤسسات املالية الدولية والقطاع اخلاص املسؤولية. كما 

يفضح هذا النهج دوافع استغالل الناس والكوكب ويفككها من خالل الالمساواة الهيكلية 
العميقة اجلذور التي تؤثر يف جميع املضطهدين داخل النظام، مبا يف ذلك النساء واألشخاص 

غري الثنائيني وغريهم من اجملتمعات امُلهّمشة. ويتحّدى النهج النسوي للعدالة االقتصادية 
األفكار املعيارية “للنمو االقتصادي” ويبحث عن بدائل ملقاييس مثل الناجت احمللي اإلجمايل من 

أجل إنشاء مقياس أكرث شمولية للرفاهية.    

ومن املؤســف أّنه حتى بعد تفشــي جائحة كورونا، فشــلت العديد من احلكومات يف زيادة اإلنفاق على 
اخلدمــات االجتماعيــة مبــا يف ذلك الصّحة واحلمايــة االجتماعية والتعليم44. ومن بني 161 بلًدا تعقبها 

مؤشــر االلتزام باحلّد من انعدام املســاواة لعام 2022، يعيش 81% من الســكان يف بلدان خفضت 
اإلنفــاق الصّحــي كحّصــة من ميزانية احلكومة خالل اجلائحة45. ويزداد الوضع ســوًءا يف أفقر بلدان العامل: 

فقــد خفضــت نصف البلدان املنخفضة الدخل والبلدان ذات الدخل املتوســط إىل منخفض اإلنفاق 
الصحي أثناء اجلائحة. 

وحتى احلماية االجتماعية تعّرضت للنهب يف وقت ألقي فيه باملاليني يف براثن الفقر والضعف: فأكرث 
من نصف البلدان )87( التي جرى تعقبها قد خفضت ميزانية احلماية االجتماعية يف الفرتة 22-2020، 

وهو اتهام كبري للخيارات السياسية حلكوماتنا. ويعني هذا اإلنفاق املنخفض أّن أفقر الناس وأشّدهم 
ضعًفا، وال سيما النساء والفتيات والفئات املهّمشة األخرى، ال يستطيعون احلصول حتى على أبسط 

اخلدمات. وُتظهر احلسابات املستندة إىل بيانات مؤشر االلتزام باحلّد من انعدام املساواة أّن حوايل 3.2 
مليار شخص يف جميع أنحاء العامل ال يستطيعون الوصول إىل خدمات الرعاية الصحّية األساسية، وفًقا 

أّن التقشف هو عنف قائم 
على النوع االجتماعي، 

متشابك اخليوط.

$

مــن بني 161 بلًدا تعقبها 
مؤشر االلتزام باحلّد من 

انعدام املساواة لعام 2022، 
يعيش 81% من الســكان يف 

بلــدان خفضت اإلنفاق الصّحي 
كحّصــة من ميزانية احلكومة 

خالل اجلائحة.
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لقياس تغطية خدمات الرعاية الصحية الشاملة، يف حني ينفق 1.3 مليار شخص آخر من جيوبهم مبالغ 
كارثية على تكاليف الرعاية الصحية، ما يدفع باملاليني إىل براثن الفقر46.

إن اآلثار املشرتكة جلائحة كورونا، والظواهر اجلوية املتطّرفة بسبب تغّير املناخ، واآلن احلرب يف 
أوكرانيا والتضخم جتعل جميعها الديون مكلفة للبلدان املنخفضة الدخل كما تؤثر يف اإلنفاق احلكومي 

على اخلدمات االجتماعية. ويف عام 2021، بلغ متوسط خدمة الدين )على الديون اخلارجية واحمللية( 
38% من اإليرادات احلكومية و27.5% من اإلنفاق احلكومي يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل. 

وجند أّن خدمة الديون يف البلدان األفريقية أعلى بثالث مرات تقريًبا من اإلنفاق على التعليم، وتبلغ ستة 
أضعاف اإلنفاق على الصّحة، و22 ضعف اإلنفاق االجتماعي، وتفوق بحوايل 236 ضعًفا اإلنفاق على 
التكّيف مع املناخ47. وقد ارتفعت أسعار الفائدة على االقرتاض اجلديد من قبل البلدان املنخفضة 

الدخل مبقدار 5.7 نقطة مئوية هذا العام - ما يقرب من ثالثة أضعاف معدل الزيادة يف تكاليف االقرتاض 
احلكومية األمريكية باملقارنة48.

كما أّدت التخفيضات يف اخلدمات العاّمة إىل العنف القائم على النوع االجتماعي املباشر وغري املباشر 
يف خمتلف القطاعات. ويكشف القطاع الصّحي بوضوح أكرب عن أوجه العنف يف غياب اإلمدادات، أو يف 
احلاالت التي ينخفض فيها توفري اجلودة و/أو يقّل فيها الوصول إليها. وقد ثبت أّن األشخاص األكرث ثراًء 

ينعمون بحياة أطول وأكرث صّحة. ففي الهند، على سبيل املثال، ميكن ملا ُيعرف بنساء الطبقة العليا أن 
يتوقعن العيش 15 عاًما أكرث من نساء طبقة الداليت49 الدنيا، بينما يف ساو باولو، الربازيل، ميكن لسكان 

أغنى املناطق أن يتوقعوا العيش 14 عاًما أكرث من القاطنني يف أفقرها50.

وتؤّدي تدابري التقشف التي تقلل من الرعاية الصحية ومن فرص احلصول عليها إىل تفاقم هذه 
الالمساواة املتقاطعة يف جميع البلدان. ففي اململكة املتحدة، أظهر تقرير صدر عام 2017 أّن 16.7 

مليار جنيه إسرتليني من التخفيضات يف ميزانية اخلدمات الصحية الوطنية والرعاية االجتماعية، إىل جانب 
انخفاض بنسبة 17% يف اإلنفاق على كبار السن منذ عام 2009، قد أّدى يف عام 2015 إىل أكرب زيادة 

يف النسبة املئوية للوفيات منذ ما يقرب من 50 عاًما51. وقد جتلى ذلك أيًضا يف مراجعة أظهرت أن 
االنخفاض يف متوسط العمر املتوقع بني النساء اللواتي يعشن يف اجملتمعات األشّد حرماًنا يف إجنلرتا 

منذ عام 2011 قد تزامن مع 10 سنوات من التقشف يف بريطانيا52. وتظهر هذه اآلثار املرتبطة بالنوع 
االجتماعي بحسب الطبقة والعرق واإلثنية: إذ ميلك السود واآلسيويون واألقليات العرقية يف اململكة 

املتحدة دخًلا أقل يف املتوسط53.

ويف البلدان ذات الدخل املتوسط إىل املنخفض، تظهر اآلثار املرتتبة على انخفاض خمّصصات امليزانية 
على املرأة بوضوح أكرب. ففي عام 2020، أعلنت نيجرييا عن تخفيضات بنسبة 42% و 54% يف الصّحة 

والتعليم على التوايل، استجابة جلائحة كورونا واألزمة االقتصادية املتوقعة - وزيادة الديون - التي 
أعقبت ذلك54. ومتلك نيجرييا بعض أعلى معدالت الوفيات واألمراض املرتبطة بالّنفاس يف العامل55. 

ووفًقا ملنظمة الصّحة العاملية، فإن خطر وفاة النساء النيجرييات أثناء احلمل أو الوالدة أو بعد الوالدة 
أو اإلجهاض يهّدد امرأة من كل 22، على عكس اخلطر على حياة النساء يف البلدان الغنية الذي ُيقّدر 

بامرأة واحدة فقط من كّل 4900 امرأة56. ومن املرّجح أن تزداد هذه األرقام سوًءا يف ضوء املزيد من 
التخفيضات املتوقعة يف اإلنفاق العام على الصّحة. 

كما أّدت التخفيضات يف اخلدمات العاّمة إىل إزالة احلماية عن النساء واألشخاص غري الثنائيني الذين 
يعانون من أشكال مباشرة من العنف. ويف أعقاب سياسات التقشف عام 2010 ايل أعقبت أزمة لعام 

2008 االقتصادية، شهدت اململكة املتحدة إغالق مراكز أزمات االغتصاب ومنظمات العنف املنزيل، 
التي كانت تعاين أصًلا من نقص التمويل واملوارد، فيما يتجاوز الطلب على هذه اخلدمات العرض بنسبة 

تقدر بحوايل 300%57. وقد عّرض ذلك النساء واألشخاص غري الثنائيني خلطر أكرب وجعلهم أقّل قدرة على 

اإلنفاق املنخفض يعني أّن 
أفقر الناس وأشّدهم ضعًفا، 

وال سيما النساء والفتيات 
والفئات املهّمشة األخرى، ال 

يستطيعون احلصول حتى على 
أبسط اخلدمات.

أّدت التخفيضات يف اخلدمات 
العاّمة إىل العنف القائم على 

النوع االجتماعي املباشر وغري 
املباشر يف خمتلف القطاعات.
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الهروب من العنف املباشر. وقد واجه أفراد جمتمع امليم خماطر متزايدة على صّحتهم وسالمتهم 
الشخصية نتيجة النخفاض خدمات الصّحة اجلنسية والصّحة العقلية التي تلبي احتياجاتهم اخلاّصة، 

إىل جانب انخفاض مستويات الدعم يف العثور على سكن آمن. وعادة ما تكون اخلدمات املقّدمة لهؤالء 
األفراد أكرث اعتماًدا على التمويل القانوين/احلكومي، وبالتايل تكون أكرث تأثًرا عندما ُتخّفض58.

وقد تزامن هذا االجتاه مع إلغاء متويل أوسع نطاًقا للمنظمات النسوية ومنظمات حقوق املرأة، التي 
كان الكثري منها ملجأ للنساء واألشخاص غري الثنائيني الفارين من العنف، يف سياسات التقشف التي 

اجتاحت أوروبا يف أعقاب األزمة املالية لعام 2008. ويف أيرلندا، خفضت شبكة أزمات االغتصاب يف 
أيرلندا وشبكة SAFE Ireland )وهي شبكة من مالجئ النساء وخدمات الدعم( متويلهما األساسي 
تخفيًضا كبرًيا59. ويف الربتغال، خفضت مشاريع مساواة املرأة إىل ثلث ميزانياتها األصلية مع تناقص 

األموال العاّمة على وجه اخلصوص60.  

أّدت التخفيضات يف اخلدمات 
العاّمة إىل إزالة احلماية عن 

النساء واألشخاص غري الثنائيني 
الذين يعانون من أشكال 

مباشرة من العنف.

ألتقطت هذه الصورة كجزء من مشروع يف بازار كوكس، حيث جرى تقدمي الدعم لالجئات الروهينغا إلنشاء تصميمات جديدة للتغلب على قضايا املاء والصرف الصحي والنظافة 
احملّددة مسبًقا. ويهدف املشروع إىل إظهار كيف ميكن لتعاون أقوى مع الالجئني/ات أن ينشئ مرافق أكرث مالءمة من حيث النوع االجتماعي والثقافة والسالمة والكرامة. 

تصوير: صالح الدين أحمد
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وبشكل متزايد، أصبحت التخفيضات يف اخلدمات والسلع العاّمة مقّدمة للخصخصة، وغالًبا ما تكون يف 
البداية يف شكل شراكات بني القطاعني العام واخلاص. وبالنسبة للبلدان املنخفضة الدخل التي تكافح 

من أجل الوفاء مبختلف الواليات العاملية، يبدو أن الشراكات بني القطاعني العام واخلاص تتيح فرصة 
لتحّمل املسؤولية عن قطاع معني بدًلا من القطاع العام )الذي ميكن القول إنه مرهق(. وغالًبا ما تكون 

»فوائد« اخلصخصة املعلن عنها - مثل زيادة الكفاءة وتعزيز االقتصاد - ال أساس لها من الصّحة، ال 
سّيما على املدى الطويل61، إذ تؤّدي مشاريع الشراكات بني القطاعني العام واخلاص عموًما إىل انخفاض 

فرص الوصول العادلة وتراجعها.

وتكون النساء جمّدًدا هن األشّد تضرًرا من ذلك. ففي السنغال، على سبيل املثال، أّدت اخلصخصة 
التي أعقبت الوقف التدريجي لتمويل شركة املاء اململوكة للقطاع العام إىل ارتفاع األسعار، ما أّدى إىل 

تعميق الالمساواة إذ ينفق األشخاص الذين يعيشون يف حالة فقر حّصة أكرب من دخلهم على املاء 
مقارنة باألثرياء62. وقد جلأت األسر الفقرية إىل جلب املاء من مصادر غري آمنة وإىل خفض ميزانياتها 

للغذاء وغريه من السلع واخلدمات األساسية. وقد أّدى ذلك إىل تفشي األمراض املنقولة عن طريق 
املاء وسوء التغذية، ما أفضى بدوره إىل زيادة مسؤوليات رعاية النساء لألشخاص املرضى63.

وباملثل، فإّن غياب وسائل النقل العام اآلمنة يف مواجهة التخفيضات له عواقب مرتبطة بالنوع 
االجتماعي. إذ تستخدم النساء وسائل النقل العام أكرث من الرجال بصورة إجمالية. ففي فرنسا تشكل 

النساء أكرث من ثلثي ركاب شبكات النقل العام64. ويف كينيا، كشفت دراسة أّن النساء أكرث عرضة من 
الرجال الستخدام وسائل النقل العام يف الرحالت املنزلية وذات الصلة بالرعاية65. وتشكل وسائل النقل 

العام اجليدة واآلمنة عنصًرا مهًما من عناصر الهياكل األساسية الكافية للرعاية وضمان عدم زيادة 
عبء الوقت الذي تتحمله النساء. وثّمة حاجة إىل االستثمار لضمان عدم كون وسائل النقل العام متاحة 

فحسب، بل آمنة أيًضا، للمساعدة يف منع حوادث العنف املباشر القائم على النوع االجتماعي ضد 
النساء والفتيات واألشخاص غري الثنائيني.  

احلماية االجتماعية واإلنفاق االجتماعي
تقع احلماية االجتماعية واإلنفاق االجتماعي يف صميم العدالة االقتصادية النسوية. وتعتمد النساء أكرث 

من الرجال على احلماية االجتماعية مثل استحقاقات تربية األطفال. ويؤثر عدم القدرة على حتمل تكاليف 
السلع األساسية تأثرًيا سلبًيا يف املرأة أكرث من غريها، ألنها غالًبا ما تكون املشرتي الرئيسي لألدوات 

املنزلية والغذاء لألسر على وجه اخلصوص. إّن التخفيضات يف اإلنفاق االجتماعي التي تؤثر يف توفري 
الرعاية االجتماعية - مثل إعانات األطفال - لها جميعها عواقب مباشرة على النوع االجتماعي إذ تدمي 

العنف الهيكلي من خالل إفقار النساء وأسرهن، وال سّيما يف أوقات األزمات. وتؤّدي تدابري التقشف، 
مثل خفض املساعدات، واالستعاضة عن نظم احلماية االجتماعية الشاملة بشبكات األمان االجتماعي، 

وخفض اإلنفاق العام، وزيادة الضرائب غري املباشرة، إىل تفاقم الالمساواة الهيكلية، ولها يف نهاية 
املطاف آثار غري متكافئة على املرأة66. لذا فإّنه من األهمية مبكان إنشاء أو تعزيز نظم شاملة للحماية 

االجتماعية قبل اإللغاء التدريجي للمساعدات67. 

وعلى الرغم من ذلك، فإن تدابري التخفيف التي تفضلها املؤسسات املالية الدولية تشمل توسيع 
»شبكات األمان« االجتماعية مثل برامج التحويالت النقدية، التي تستهدف »الفقراء« بدًلا من أن تكون 
شاملة فحسب. وعلى هذا النحو، فإنها تخاطر باستبعاد قطاعات واسعة من األشخاص الذين متّس 

بهم احلاجة إىل الضمان االجتماعي ولكنهم ال يندرجون، لسبب أو آلخر، ضمن املعايري التي جرى اختبارها 
من حيث الوسائل. ومن األهمية مبكان أّن الوصول إىل برامج التحويالت النقدية قد يكون صعًبا على 

النساء. ففي األردن، على سبيل املثال، تتلقى 1.27% فقط من األسر التي ترأسها نساء مساعدات من 
صندوق املعونة الوطنية مقارنة مع 5.93% من األسر التي يرأسها رجال68. 

غالًبا ما تكون »فوائد« 
اخلصخصة املعلن عنها - مثل 

زيادة الكفاءة وتعزيز االقتصاد 
- ال أساس لها من الصّحة، ال 
سّيما على املدى الطويل، إذ 
تؤّدي مشاريع الشراكات بني 

القطاعني العام واخلاص عموًما 
إىل انخفاض فرص الوصول 

العادلة وتراجعها.

تعتمد النساء أكرث من الرجال 
على احلماية االجتماعية مثل 

استحقاقات تربية األطفال.
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ويف الوقت نفسه، ميكن للتحويالت النقدية أن تضع عبئا هائًلا على كاهل املرأة. فالتحويالت النقدية 
املشروطة املرتبطة بااللتحاق باملدارس، على سبيل املثال، تضع على عاتق املرأة مسؤولية أكرب من 

تلك التي تقع على عاتق الرجال، وميكن أن تكون التوترات الناشئة عن املعايري االجتماعية املرتبطة بالنوع 
االجتماعي الضاّرة التي يقوم عليها ذلك أيًضا سبًبا للعنف القائم على النوع االجتماعي69. وبالتايل، فإّن 

إلغاء اإلنفاق االجتماعي الذي ُيبقي احلماية االجتماعية الشاملة قائمة على أساس النوع االجتماعي هو 
نتيجة عنيفة، ال سيما يف مواجهة ارتفاع أسعار املواد األساسية اليومية.  

اإلطار 6: كيف يحرم التقشف الناس من حقهم يف الغذاء

إّن احلق يف الغذاء هو حّق من حقوق اإلنسان، ولكن اجلوع ال يزال يقتل أكرث من 2.1 مليون 
شخص كل عام70. وبعد سنوات من التقشف يف اململكة املتحدة، ثّمة أّدلة على أّن أعداًدا 

متزايدة من الناس ميوتون بسبب سوء التغذية، وثّمة املزيد من املشّردين الذين يعيشون يف 
الشوارع71. ويف فرتة 2014-2015، يف ذروة تدابري التقشف احلكومية، حدثت زيادة بنسبة 

19% على أساس سنوي يف استخدام نقاط توزيع الطعام72.

وبالنسبة للبلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل، فإن آثار انخفاض اإلنفاق االجتماعي أكرث 
أهمية. فعلى سبيل املثال، كانت املساعدات الغذائية نهًجا رئيسًيا للسياسة العامة يف 

الهند ملعاجلة مستويات الفقر املدقع73. ومع ذلك، ألغي الدعم الغذائي، حتى يف مواجهة 
االرتفاع القياسي يف أسعار املواد الغذائية على مستوى العامل، مدفوًعا بالتضخم74. ويقرتن 

ذلك بسياسات ضريبية تنازلية ال تستثني دائًما املواد الغذائية األساسية. فعلى سبيل املثال، 
وسعت كينيا نطاق تغطية الضريبة على القيمة املضافة لتشمل غاز الطهي والوقود وبعض 

املواد الغذائية، يف وقت ارتفع فيه التضخم الغذائي يف البالد إىل 12.4%75. ويف كثري من األسر، 
حتتاج النساء إىل شراء هذه املواد وتخصيص ميزانية لها.

وثّمة أيًضا أدلة واضحة على أثر ارتفاع أسعار الغذاء على تغذية النساء واألطفال. وتظهر 
دراسة من بنغالديش كيف يزيد ارتفاع أسعار املواد الغذائية من سوء التغذية، إذ تقلل األسر 

األشّد فقًرا من جودة سلتها الغذائية عن طريق استبعاد بعض املواد واالستعاضة عنها 
بخيارات أرخص76. وعلى الرغم من ذلك، طلب صندوق النقد الدويل من تسعة بلدان، مبا يف ذلك 

الكامريون والسنغال وسورينام، إدخال أو زيادة حتصيل الضريبة على القيمة املضافة، والتي 
غالًبا ما تنطبق على املنتجات االستهالكية اليومية مثل األغذية واملالبس77.  

كما أّدى إلغاء دعم الوقود والطاقة إىل انخفاض القدرة اإلجمالية على حتّمل تكاليف املواد األساسية، 
مثل وقود الطهي، التي تعتمد عليها النساء بشكل غري متكافئ نظًرا ملسؤولياتهن غري املتكافئة يف 

جمال الرعاية. ففي مصر، على سبيل املثال، ارتفع سعر الغاز املسال، الذي ُيستخدم يف الطهي، 
بنسبة 712% بني عامي 2014 و78.2018  ويف السودان، حيث يعيش ما يقرب من نصف السكان يف 

حالة فقر، من املتوقع أن ُيلحق إلغاء دعم الوقود كجزء من اتفاق القرض األخري الذي أبرمته البالد مع 
صندوق النقد الدويل أشد الّضرر بأفقر الناس79. 

وتتأثر النساء بصورة مضاعفة بالتخفيضات يف اخلدمات واحلماية االجتماعية والبنية التحتية. وهذه 
التخفيضات ال تؤثر فيهن بشكل مباشر فحسب )سواء كان ذلك من خالل تأثريها يف املواصالت أو 

أسعار املواد الغذائية أو رعاية األمومة(، بل تؤثر أيًضا مباشرة، ألنه حني تؤثر التخفيضات يف من هم حتت 

إّن إلغاء اإلنفاق االجتماعي 
الذي ُيبقي احلماية االجتماعية 

الشاملة قائمة على أساس 
النوع االجتماعي هو نتيجة 

عنيفة.
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رعايتهن )وغالًبا ما يكونون أفراًدا متعددين(، فإن النساء يتصّرفن أيًضا »كممتصات للصدمات«. وُيتوقع 
منهن أن يصمدن وأن يعتنني باجلميع عندما ينخفض توفري الدولة للخدمات واحلماية االجتماعية، كما 

شهدنا خالل جائحة كورونا، وأن يفعلن ذلك بصمت تام. وغالًبا ما ال ُينظر إىل وقت املرأة وعملها وال 
يحتسبان، إذ يتجّسد »العمل احلقيقي« يف كثري من األحيان بصور الرجال. وكان هذا واضًحا بشكل 

خاص خالل اجلائحة، عندما كانت الرواية السائدة هي أن االقتصاد قد تباطأ أو أغلق، يف حني توسعت 
أعمال رعاية املرأة80. 

وغالًبا ما يظل عمل املرأة غري املدفوع األجر غري مرئي )بحيث ال يأخذه يف احلسبان وال يوليه قيمة وال 
يكافئه على النحو الواجب النظام الذي يعتمد عليه(، يف حني ميكن تصوير عمل املرأة غري النظامي 

بشكل سلبي على أنه غري قانوين وتهّرب من الضرائب وال يشكل جزًءا من االقتصاد األوسع نطاًقا وال 
يستحق االستثمار81. ويجعل ذلك النساء أكرث عرضة للتحّرش والظروف السيئة يف مكان العمل ويف 
الشارع، حيث يعملن من دون حماية ويضطلعن باألعمال التجارية من دون البنية التحتية احمللية التي 
يحتجن إليها. وقد اعتمدت تدابري احتواء جائحة كورونا بشكل كبري على افرتاضات ضمنية لزيادة أعمال 

الرعاية غري املدفوعة األجر التي تؤّديها النساء82.  

تتأثر النساء بصورة 
مضاعفة بالتخفيضات 
يف اخلدمات واحلماية 

االجتماعية والبنية التحتية. 

أرتور 31 عاًما )جرى تغيري اسمه حلماية هويته(، مع والدته تانيا )13 عاًما(، التي تعمل أمينة مكتبة وشقيقته من تشريكاسي، أوكرانيا يف حمّطة قطار برزميشل جلوين بعد فرارهم 
إىل بولندا. برزميشل، بولندا. تصوير: ج. ب. راسل/بانوس/منظمة أوكسفام
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القسم الثاين: العمل بأجر متدن وتخفيضات يف فاتورة األجور العامة

العمل بأجر متدّن، وحقوق العمل، وزيادة إضفاء الطابع غري النظامي على العمل
إّن سياسات التقشف التي تتطلب »مرونة العمل« تستلزم تخفيض اللوائح التي حتمي العمال وحترير 
التجارة واالستثمار. وميكن أن يشمل ذلك تخفيف أو حتى إزالة لوائح الفصل من العمل، ومراجعة احلّد 

األدنى لألجور، واحلّد من تعديل الرواتب عند حدود معايري تكلفة املعيشة83. ويعّزز هذا النهج صراحة 
احتياجات األعمال التجارية وفكرة »توليد »املرونة لفرص عمل«، التي ال توجد أدلة كافية عليها. وبدًلا 

من ذلك، من املرّجح أن تؤدي مرونة العمل إىل توليد قدر أكرب من عدم االستقرار االقتصادي84 وزيادة 
احتمال تعّرض النساء واألشخاص غري الثنائيني للعنف االقتصادي القائم على النوع االجتماعي. وكثرًيا ما 

طالب منوذج النمو القائم على التصدير املفروض على عامل األغلبية بإعفاءات من قوانني العمل الوطنية 
)وغريها(. وبدًلا من متكني النساء اللواتي يعملن يف صناعات التصدير، فقد ُفرض عليهن العمل بأجور 

منخفضة وغريه من أشكال العنف االقتصادي85. ويف نهاية املطاف، يؤّدي رفع القيود عن العمل إىل 
فرض قيود على حرية تكوين اجلمعيات واملفاوضات اجلماعية والتنظيم النقابي، ما يعني أّن أولئك الذين 

يواجهون العنف يف مكان العمل ال يلجأون إىل اإلجراءات اجلماعية. 

وعلى الصعيد العاملي، تتسم غالبية عمالة املرأة بالطابع غري النظامي، وال سيما يف اجلنوب العاملي. 
فعلى سبيل املثال، تعمل 89.7% من النساء يف أفريقيا يف وظائف غري نظامية86. ويف البلدان الغنية، 

ال تزال هناك أعداد كبرية من النساء بعقود عرضية وغري متفرغة ومؤقتة وقصرية األجل )أو وفق 
تعبري منظمة العمل الدولية، العقود غري املعيارية(، على الرغم من ارتفاع مشاركة املرأة يف القطاع 

النظامي؛ وتقّدر منظمة العمل الدولية أّن أكرث من 40% من النساء العامالت يعملن بعقود بدوام جزئي 
يف بلدان من بينها أملانيا وأيرلندا87. ويف بلجيكا، وصلت هذه النسبة إىل 42% يف عام 88،2021 ويف 

أسرتاليا، 45% يف عام 89.2022 

ويف عام 2021 يف كندا، كان أكرث من 24% من النساء العامالت يعملن بدوام جزئي، مقابل 13% فقط 
من الرجال90. وينتمي العديد من هؤالء النساء إىل جمموعات األقليات التي تواجه متييًزا هيكلًيا متعدًدا 

على أساس العرق والطبقة واجلنس ووضع الهجرة وغري ذلك من اخلصائص. وغالبية النساء املنتميات 
إىل الفئات املهّمشة معرضات بشكل خاص لآلثار االستغاللية املرتتبة على زيادة رفع القيود عن العمل 

ما يؤّدي إىل تآكل معايري العمل الالئق.

ويف اململكة املتحدة، وفًقا ملؤمتر النقابات العمالية91 أّدى التقشف إىل زيادة بطالة النساء، وتخفيضات 
القطاع العام التي أضّرت بتوظيف املرأة بشكل خاص، وزيادة يف عقود العمل غري املستقرة للنساء. 
ويف واحدة من أكرث املناطق حرماًنا يف البالد، سجلت زيادة بنسبة 23% يف عدد النساء العاطالت عن 

العمل عقب تدابري التقشف التي بدأت يف عام 2010، يف حني أّن 29% من النساء مقارنة بـ16% من 
الرجال كن يعملن بأجر منخفض بشكل عام.

يف نهاية املطاف، يؤّدي رفع 
القيود عن العمل إىل فرض قيود 

على حرية تكوين اجلمعيات 
واملفاوضات اجلماعية 

والتنظيم النقابي، ما يعني أّن 
أولئك الذين يواجهون العنف 

يف مكان العمل ال يلجأون إىل 
اإلجراءات اجلماعية.
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اإلطار 7: كيف يؤدي رفع القيود عن العمل إىل العنف االقتصادي القائم على النوع 
االجتماعي

ميثل رفع القيود عن العمل من خالل التقشف زيادة التعّرض للعنف األبوي من خالل االستغالل 
الهيكلي لعمل املرأة باعتباره عمًلا منخفض األجر وعرضًيا وميكن االستغناء عنه. وقد شوهد 

رفع القيود عن العمل باستمرار على مدى السنوات العشر املاضية، سواء نتيجة لقبول البلدان 
مبشورة التقشف من املؤسسات املالية الدولية سعًيا وراء القروض أو كشرط لها، أو أيًضا 

كتدابري مفروضة ذاتًيا يف الوقت الذي تسعى فيه البلدان إىل جذب االستثمار الدويل.

فعلى سبيل املثال، يف عام 2020، اقرتحت إندونيسيا مشروع قانون من شأنه إلغاء خمتلف 
القوانني الداعمة للعمل، والتي قابلتها احلركات النسوية والعمالية واالجتماعية مبقاومة 

شديدة92. ومن شأن تزايد استغالل األجور، وانعدام أمن األجور، وغياب احلماية يف مكان العمل 
الناجم عن مشروع القانون، أن يعّرض النساء والفتيات واألشخاص غري الثنائيني إىل مستويات 

متزايدة من عدم االستقرار االقتصادي والعنف الذي ميكن أن ينتج عن ذلك.

وميكن أن يتبع العنف البدين املباشر أيًضا إلغاء القيود املفروضة على العمل، أوًلا يف مكان 
العمل. فعلى سبيل املثال، يف عام 2013، انهار مصنع رانا بالزا يف دكا، بنغالديش، ما أسفر 

عن مقتل 1,100 عامل وعاملة وإصابة كثريين غريهم. وكانت األغلبية من النساء العامالت 
يف جمال املالبس يعملن بعقود عرضية من دون أي حماية، ويف ظروف غري آمنة يف حماولة 

خلفض تكاليف التصنيع، وينتجن مواد معّدة للتصدير للشركات الدولية التي تتخذ من البلدان 
الغنية مقًرا لها93.   

كما يعني رفع القيود عن العمل أّن املرأة قد جتد نفسها يف حالة من انخفاض السلطة 
والتعّرض خلطر متزايد من العنف االقتصادي القائم على النوع االجتماعي يف املنزل. وميكن 

لبطالة النساء أو تفاقم الطبيعة العرضية لعملهن أن يرسخ دورهن كمقدمي رعاية ويزيد من 
تعّرضهن للعنف القائم على النوع االجتماعي )وعدم قدرتهن على الهروب منه(. وقد جتلى ذلك 
بوضوح خالل جائحة كورونا. ومثلما كشفت اجلائحة عن الالمساواة يف العمل بني اجلنسني من 

خالل حرمان املزيد من النساء من الدخل أو العمل املنتظم وزيادة مسؤولياتهن يف الرعاية 
غري املدفوعة األجر، توقعت التقديرات العاملية أنه خالل كل ثالثة أشهر من اإلغالق، سيكون 

ثّمة 15 مليون حالة إضافية من عنف الشريك احلميم94. وتبع ذلك زيادات يف عدد جرائم قتل 
النساء واملتحّولني جنسًيا واألشخاص غري املتوافقني مع النوع االجتماعي95.  

وعلى الصعيد العاملي، من املتوقع أن يقّل عدد النساء العامالت يف عام 2021 مبقدار 13 مليون 
امرأة عّما كان عليه يف عام 2019، وقد واجهت العامالت غري النظاميات زيادات كبرية يف أعمال الرعاية 

غري املدفوعة األجر وزيادة يف العمل املدفوع األجر غري اآلمن96. وميكن القول إّن هذه الالمساواة 
املتفاقمة بني اجلنسني على خلفية سياسات التقشف املستمّرة منذ األزمة املالية لعام 2008 

يؤّدي إىل تطبيع عدم االستقرار والعنف االقتصادي اللذين ميثالنها، إىل جانب خصائصها ذات الصلة 
بالنوع االجتماعي. وقد أصبحت الالمساواة الهيكلية التي تنتهك احلقوق االقتصادية للمرأة واألفراد غري 

الثنائيني جزًءا ال يتجزأ من املنظومة وأمًرا طبيعًيا.

 يعني رفع القيود عن العمل 
أّن املرأة قد جتد نفسها يف 

حالة من انخفاض السلطة 
والتعّرض خلطر متزايد من 

العنف االقتصادي القائم على 
النوع االجتماعي يف املنزل.

ميكن القول إّن هذه الالمساواة 
املتفاقمة بني اجلنسني على 

خلفية سياسات التقشف 
املستمّرة منذ األزمة املالية 

لعام 2008 يؤّدي إىل تطبيع عدم 
االستقرار والعنف االقتصادي 

اللذين ميثالنها، إىل جانب 
خصائصها ذات الصلة بالنوع 

االجتماعي.



25

بطش التقشف
خيارات السياسات االقتصادية السائدة هي شكل 

من أشكال العنف القائم على النوع االجتماعي

والواقع أن »السباق نحو القاع« الذي يسعى عربه القطاع اخلاص إىل فرض أدنى أجور ممكنة جلعل 
البلدان »جذابة للمستثمرين« أصبح معياًرا مقبوًلا لظروف العمل. وخالل اجلائحة، فشل ثلثا البلدان 

يف زيادة احلّد األدنى لألجور مبا يتماشى مع نصيب الفرد من الناجت احمللي اإلجمايل97. وميكن مالحظة 
هذا االجتاه أيًضا يف ارتفاع عقد ساعات الصفر98: ففي اململكة املتحدة، من املرّجح أن تكسب النساء 

دخلهن من عقود ساعات الصفر أكرث من الرجال، مع احتمال أن تعمل بهذا النوع من العقود النساء 
السوداوات واألقليات العرقية مرتني أكرث من الرجال البيض99. وحتى يف حالة عدم فقدان الوظائف أو 

الساعات، يظل الفقر سائًدا بني املوظفني/ات النظاميني/ات يف مواجهة التضخم وارتفاع األسعار.

ومع إلغاء القوانني واستبدالها بخدمة »املرونة يف اخلدمات«، فإّن مشروعية األطر التي أنشئت 
تؤدي إىل إضفاء الطابع النظامي على العمل غري النظامي وتقنني االستغالل. ويعني ذلك أّن اخملاطر 

االقتصادية تنتقل إىل العمال، وخاصة النساء واألشخاص غري الثنائيني، إذ ُينظر إىل األشخاص األشّد 
تهميًشا يف اجملتمع على أنهم موارد ميكن التخلص منها أو تقليصها أو متديدها عند احلاجة، مع احلد 
األدنى من اخلسائر للمساهمني. وبالتايل، فإّن األشخاص الذين ال ميلكون أي سلطة ميتصون معظم تأثري 

الصدمات االقتصادية، حيث يصبح العنف االقتصادي املتكّرر والدوري واملتصل بالنوع االجتماعي متأصًلا 
يف »منطق« الرأسمالية النيوليربالية وقبول تقلبات السوق وإخفاقاتها. وفيما يدفع التقشف املزيد 

من الناس إىل العمل غري النظامي وعدم االستقرار، يتفاقم عنف السردية عن العمال والعامالت غري 
النظاميني ومعاملتهم - إذ يوسمون بالكساىل واملستهلكني وغري القانونيني واملتهّربني من الضرائب - 

ويتعّرضون بشكل متزايد للتحّرش والعنف اجلسدي واالستغالل على يد أصحاب السلطة.

تعمل روينا معلمة يف مؤسسة رعاية نهارية يف الفليبني وهي حتّب وظيفتها، إذ ميكنها الرتكيز على طالبها ومساعدتهم على النمو. لكنها مل تكن دائًما سعيدة بالذهاب 
إىل العمل. فقبل أن يبدأ زوجها يف أداء نصيبه من أعمال الرعاية واألعمال املنزلية، كانت جميع األعمال مرتوكة على عاتق روينا للقيام بعملها كمدّرسة، وأداء أعمال الطبخ 

والتنظيف، وجلب املاء ورعاية أطفالها. كانت مرهقة وكانت الساعات الطويلة تؤثر سلًبا يف صّحتها. الصورة: جاد ريجاال/منظمة أوكسفام
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خفض فاتورة أجور القطاع العام
لقد قّوضت القيود املفروضة على فاتورة أجور القطاع العام قدرة البلدان املنخفضة الدخل على توفري 

اخلدمات األساسية لشعوبها. ويعيق ذلك توظيف معلمني/ات وممّرضني/ات جدد وغريهم من العمال 
والعامالت األساسيني، وغالًبا ما يكون ذلك يف سياق النقص احلاّد القائم أصًلا.

وقد أّدت تخفيضات فواتري األجور يف القطاع العام والقيود املفروضة عليها إىل عّدة طبقات من اآلثار 
االقتصادية على املرأة. علًما أّن القطاع العام هو رّب العمل الرئيسي للنساء على الصعيد العاملي 

يف العديد من البلدان، وغالًبا ما يوّفر للنساء أكرث الوظائف استقراًرا مع استحقاقات عمل أفضل مثل 
إجازة األمومة واإلجازات املرضية واملعاشات التقاعدية. وعلى الصعيد العاملي، متثل النساء %46 

من القوى العاملة يف القطاع العام مقارنة بنسبة 33% يف القطاع اخلاص، ويشكلن أكرث من 64% من 
القوى العاملة يف جمال التعليم يف القطاع العام )وغالبية معلمي املدارس االبتدائية(، و90% من القوى 

العاملة يف قطاع الصّحة العاّمة100.

لذا يشكل خفض اإلنفاق يف هذه القطاعات خطوة إىل الوراء نحو املساواة والعدالة بني اجلنسني. وهو 
أيًضا شكل من أشكال العنف االقتصادي القائم على النوع االجتماعي، من خالل االستهداف االسرتاتيجي 
للمؤسسات »املؤنثة« التي حتمي االستقرار االقتصادي للعديد من النساء، ما يلقي بالنساء يف حضن 
القطاع اخلاص حيث ميكن خفض األجور إىل أدنى من املستويات املقبولة. وعلى الرغم من ذلك، ال يوجد 

حتى اآلن ما يشري إىل قيام املؤسسات املالية الدولية بإجراء حتليل لألثر املتصل بالنوع االجتماعي للقيود 
املفروضة على فاتورة أجور القطاع العام أو البحث عن بدائل أو اقرتاح تدابري تخفيفّية101.

وبالتايل، فإّن جتميد فاتورة األجور يف القطاع العام، وبالتايل فقدان الوظائف الناجت عنه له تأثري مباشر وغري 
متكافئ يف دخل املرأة، ما يجعل املزيد من النساء غري قادرات على تغطية تكاليف املعيشة. فعلى 
سبيل املثال، يف مصر، حيث كانت 42.4% من النساء العامالت يعملن يف القطاعني العام واحلكومي 
يف عام 2018 )هذه الوظائف مطلوبة للنساء ومناسبة لهن لكونها أكرث أمًنا(، اتبعت التخفيضات يف 

فاتورة أجور القطاع العام سياسات صندوق النقد الدويل، بالتزامن مع تخفيضات احلماية االجتماعية، 
حتى مع ارتفاع أسعار الغذاء والوقود والطاقة102. ونظًرا ألّن هذه القيود كانت من ضمن شروط الديون 

لعّدة عقود من الزمن، فإّن العديد من النساء قد دخلن هذه القطاعات خالل فرتات »املرونة يف 
العمل« بعقود عمل عرضية و/أو قصرية األجل، ما يزيد من احتمال فصلهن من عملهن أو خسارتهن 

لساعات عمل عند فرض التخفيضات103.  

اإلطار 8: التخفيض من دون مراعاة السياق

حتدث العديد من التخفيضات يف فواتري األجور يف البلدان ذات املستويات املنخفضة أصًلا من 
إنفاق الناجت احمللي اإلجمايل. فعلى سبيل املثال، نصحت نيبال، حيث تبلغ نسبة االنفاق على 

فاتورة األجور 3.7%، وزميبابوي حيث تبلغ هذه النسبة 17%، ونيجرييا حيث تبلغ هذه النسبة 
1.9%، بخفض فواتري األجور كجزء من سياسات احتواء فاتورة األجور التي ينتهجها صندوق النقد 

الدويل، من دون إجراء حتليل أّويل لألثر االجتماعي لهذه التخفيضات104. ويؤّدي ذلك إىل انخفاض 
اإلنفاق على فاتورة األجور يف البلدان إىل ما دون املتوسط العاملي. وقد حدث ذلك كله خالل 
اجلائحة العاملية، عندما كانت اخلدمات ذاتها التي قّوضتها هذه التخفيضات - مثل الصحة 

والتعليم - هي اخلدمات الالزمة أصًلا للحفاظ على الصّحة واحلياة ذات نفسها.

يشكل خفض اإلنفاق يف هذه 
القطاعات خطوة إىل الوراء 

نحو املساواة والعدالة بني 
اجلنسني. وهو أيًضا شكل 

من أشكال العنف االقتصادي 
القائم على النوع االجتماعي، من 

خالل االستهداف االسرتاتيجي 
للمؤسسات »املؤنثة« التي 

حتمي االستقرار االقتصادي 
للعديد من النساء، ما يلقي 

بالنساء يف حضن القطاع 
اخلاص حيث ميكن خفض األجور 

إىل أدنى من املستويات املقبولة.
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وبصرف النظر عن فقدان الدخل، تعاين ظروف عمل املرأة يف القطاع العام نتيجة الحتواء فاتورة األجور 
مع زيادة نسب املرضى إىل العاملني/ات يف القطاع الصّحي والتالميذ إىل املعلمني/ات مبا يتجاوز 

املعايري امُلوصى بها. ويؤثر ذلك أيًضا يف توافر الرعاية للمستخدمني/ات وجودتها. وتكشف شهادات 
من املراكز الصحية يف اخلطوط األمامية يف نيجرييا عن سيناريوهات مثل توّفر ممرضتني مناوبتني 

فقط لالستجابة ألكرث من 150 امرأة يف جناح التحضري للوالدة105. أّما يف ليبرييا، حيث نصح صندوق النقد 
الدويل بخفض فاتورة األجور بنسبة 1.1%، فكانت نسبة العاملني/ات يف اجملل الصّحي يف البالد خمسة 

فقط لكّل 10,000 شخص )مقارنة بهدف منظمة الصّحة العاملية البالغ 41%(106. وبصرف النظر عن 
اآلثار املباشرة على معدالت املرض والوفيات بني املرضى، يؤّدي ذلك أيًضا إىل اإلرهاق ومتالزمة اإلرهاق 

بني العاملني/ات يف اجملال الصحي، مع ما ينتج عنه من آثار جسدية ونفسية107.  

ويف نهاية املطاف، فإن »املنطق« وراء خفض اإلنفاق وتقليص القطاع العام يعطي األولوية 
لأليديولوجية النيوليربالية على الطرق األكرث إنصاًفا لتحقيق التوازن بني امليزانيات، ويعّزز بذلك القمع 

األبوي. وهذا له آثار كبرية على سيادة السياسة الوطنية حلكومات اجلنوب العاملي يف هيكل مايل 
جيوسياسي استعماري جديد تظل فيه اليد العليا للبلدان الغنية واملقرضني األغنياء. ويظل خفض بلد 
ما مليزانيته وكيفية إنفاقه لها يف وقت األزمة االقتصادية خياًرا يكشف ما ينظر إليه اجملتمع يف ذلك 

البلد كأمر قّيم. 

إّن تقدير القيمة الذي يقّرر خفض العاملني/ات يف اجملال الصّحي يف اخلطوط األمامية خالل جائحة 
مميتة أو إلغاء املساعدات الغذائية خالل أزمة تكلفة املعيشة - فيما يحافظ على اإلنفاق على األسلحة 

أو يرفض زيادة الضرائب على أصحاب املليارات - ال ميكن أن ينبع إال من الرأي القائل بوجود جمموعات 
داخل اجملتمع قابلة لالستهالك مبا يكفي الستيعاب العنف العقلي واجلسدي والروحي املباشر وغري 

املباشر الناجت عن تلك القرارات.

اإلطار 9: االستعمار واالستعمار اجلديد واحلاجة إىل العدالة التعويضية

تشري القابلية لالستعمار إىل أمناط طويلة األمد من السلطة التي ظهرت نتيجة لالستعمار، 
والتي استمّرت يف فرتة حركات االستقالل وما بعدها. ويتجّسد ذلك يف طرق متعّددة، مبا فيها 
عملية اتخاذ القرار املايل والسياسي االستعماري اجلديد يف يومنا هذا، إذ تواصل بلدان الشمال 

العاملي ممارسة السلطة واتخاذ القرارات عن دول اجلنوب العاملي، حتى من دون حكمها 
مباشرة. وتشكل سلطة الشركات والدول الغنية ملنع التنازل املؤقت عن امللكية الفكرية 

للقاحات كورونا يف منظمة التجارة العاملية )للسماح لدول اجلنوب العاملي بتصنيع اللقاحات( 
جتسيًدا واضًحا لذلك. 

ويشكل صندوق النقد الدويل مثاًلا آخر تنحاز عملية اتخاذ القرار يف إطاره بشّدة إىل الواليات 
املتحدة األمريكية والقوى االستعمارية السابقة مثل اململكة املتحدة، ما يخلق اختالًلا 

واضًحا يف موازين القوى يستمّر يف تقويض السيادة الوطنية واتخاذ القرار للعديد من البلدان 
امُلستعَمرة سابًقا. ونظًرا الستمرار بروز تركات االستعمار وتأثريها، تتزايد الدعوة إىل العدالة 

التعويضية بصفتها الوسيلة الوحيدة للتصّدي لالنتهاكات اجلسيمة للحقبة االستعمارية 
وانتشار إرثها يف الهيكل املايل والسياسي العاملي اليوم.

يف نهاية املطاف، فإن 
»املنطق« وراء خفض اإلنفاق 

وتقليص القطاع العام يعطي 
األولوية لأليديولوجية النيوليربالية 

على الطرق األكرث إنصاًفا 
لتحقيق التوازن بني امليزانيات، 

ويعّزز بذلك القمع األبوي.
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القسم الثالث: الرعاية غري املدفوعة األجر التي تقّدمها املرأة، وفقر الوقت، وفقدان 
احلقوق االقتصادية والسياسية

كما هو مبّين أعاله، فإن فقدان اخلدمات العامة من خالل خفضها وحتويلها إىل سلع جتارية يجرب النساء 
على سّد الفجوات من خالل توفري الرعاية خالل وقتهن اخلاص، يف حني أن البطالة وعقود العمل األكرث 
خطورة تعيدهن إىل املنزل لتلبية احتياجات الرعاية املتزايدة، وبالتايل احلّد من قدرتهن على الكسب أو 
إلغائها. وبالتايل فإن التقشف الذي ُينفذ نتيجة لوصفات االقتصاد الكلي له آثار مباشرة على املستوى 

اجلزئي يف األسرة واجملتمع من خالل إعادة ترسيخ املعايري االجتماعية القمعية والعنيفة القائمة على 
النوع االجتماعي.

وتظهر الرعاية غري املدفوعة األجر وفقر الوقت كشكل من أشكال العنف الهيكلي ذي اخلصائص 
املتصلة بالنوع االجتماعي الواضحة عن طريق املنع القسري أو احلّد من فرص املرأة وحقها يف 
املشاركة يف األنشطة التي تختارها )سواء كان ذلك احلق يف العمل املدفوع األجر أو املشاركة 

املدنية أو احلق يف الراحة(. كما حتّد من استقاللية املرأة على املستوى البدين والنفسي والرمزي، إذ 
من املرجح أن تكون النساء أكرث عرضة من الرجال لإلرهاق واالستنزاف الذهني، ال سّيما أنهن يتحملن 

»عبًئا ذهنًيا« أكرب108.

ففقدان الدخل واحلماية االجتماعية واإلنفاق االجتماعي ال يزيد من تعّرض املرأة لالستغالل االقتصادي 
يف السوق فحسب، بل يؤّدي أيًضا إىل أشكال مباشرة وغري مباشرة من العنف يف املنزل والشارع 

وداخل املؤسسات. ويؤدي الفقر املتزايد يف الوقت إىل إعاقة املرأة سياسًيا عن طريق احلؤول دون 
متكينها جسدًيا وذهنًيا من املشاركة يف التمثيل السياسي، ما يعيد ترسيخ الوضع الراهن حيث 

ُيتجاهل صوت املرأة يف قرارات االقتصاد الكلي. ويف دراسة أجريت يف كينيا والفليبني وكندا واململكة 
املتحدة والواليات املتحدة، قالت أكرث من 43% من النساء إنهن شعرن مبزيد من القلق أو اإلرهاق أو 

العزلة أو املرض اجلسدي بسبب مسؤوليات الرعاية املتزايدة خالل جائحة كورونا109. ويتأكد القمع األبوي 
املتأصل يف هذا النظام من خالل واقع هيمنة الرجال يف املقام األول على مساحات السلطة )وغالًبا 

ما يكونون من أصحاب احلظوة(.

وعلى نطاق أوسع، تستنزف الهجمات على احلقوق االقتصادية احلقوق السياسية وتؤّدي إىل فقدانها 
تدريجًيا مع تآكل االستقالل والقدرة على التنظيم، وبذلك يتجلى العنف يف الغياب املتزايد للصوت 

النسوي وحضوره وعمله بشأن القضايا ويف األماكن التي جتري فيها عملية اتخاذ القرار، وبشأن القضايا 
التي تؤثر بشكل غري متكافئ حتديًدا يف أولئك الذين ُتغّيب أصواتهم.

فعلى سبيل املثال، يف بعض احلاالت، أّدى توّغل اخلصخصة يف القطاع العام إىل تقليص املساحات 
التي ميكن للعمال أن ينظموا فيها أنفسهم بشكل اسرتاتيجي لرفع أصواتهم ضّد استغالل 

الشركات110 )كانت املشورة خلصخصة الشركات اململوكة للدولة جزًءا منتظًما من حزم الضبط املايل 
التي يطبقها صندوق النقد الدويل بهدف خفض فاتورة األجور يف العديد من البلدان(. وُيضعف ذلك 

النقابات واحلركات العمالية، ويزيد من تضييق املساحات التي ميكن للنساء واألشخاص غري الثنائيني 
فيها استخدام السلطة اجلماعية إلحداث التغيري. وميكن لإلجازة الوالدية املدفوعة األجر التي تتقاسم 

الرعاية غري املدفوعة األجر بني األشخاص من جميع األنواع االجتماعي والدولة أن تضمن زيادة مشاركة 
املرأة يف القوى العاملة بأجر وسّد الفجوة يف األجور بني األنواع االجتماعية. ومن احملزن أن إجازة 

الوالدين املدفوعة األجر ال ترقى أصًلا إىل مستوى األسابيع الـ18 التي أوصت بها منظمة العمل الدولية 
يف 58% من البلدان. ويف 36% من البلدان، تقّل إجازة األمومة املدفوعة األجر عن مّدة الـ14 أسبوًعا 

التي توصي بها منظمة العمل الدولية111.

تظهر الرعاية غري املدفوعة 
األجر وفقر الوقت كشكل من 

أشكال العنف الهيكلي ذي 
اخلصائص املتصلة بالنوع 

االجتماعي الواضحة عن 
طريق املنع القسري أو احلّد 
من فرص املرأة وحقها يف 

املشاركة يف األنشطة التي 
تختارها.
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الفصل 3: البدائل النسوية كمقرتحات قابلة للتطبيق 
إلنهاء التقشف

 لقد تسبب المنطق التقشف يف ما يكفي من أمل، وخاصة للنساء والفتيات واألفراد غري الثنائيني. 
وبينما يتعلم العامل من الدروس املستفادة من اجلائحة وجوالت التقشف الفاشلة السابقة، فقد 

حان الوقت إلنهاء تدابري التقشف نهائًيا وإىل األبد.

بدًلا من الدفع بتدابري تقشف مؤملة وفاشلة، ينبغي للمؤسسات املالية الدولية أن تساعد البلدان 
على اجتياز هذه األوقات املضطربة من خالل سلسلة من اإلجراءات العملية. ويشمل ذلك تعليق 

شرط التقشف يف جميع برامج القروض اجلارية، وال سيما بالنسبة للبلدان األشّد تضرًرا من األزمات 
املتفاقمة، وتوسيع أسلوب الطوارئ والتمويل اخلايل من الديون. ويجب على املؤسسات املالية 

الدولية أن تعّزز أهمية فرض الضرائب على الرثوة والشركات، وينبغي لها أن تدعم إلغاء الديون وإصدار 
حقوق السحب اخلاّصة من جديد، وهو شكل من أشكال العملة العاملية التي أنشأها صندوق النقد 

الدويل ووزعها على أعضائه يف أوقات الصدمة العاملية. وثّمة حاجة ملّحة إىل إعادة التفكري يف اإلدارة 
االقتصادية العاملية وإصالحها لزيادة إيصال صوت البلدان والشعوب يف عامل األغلبية وتعزيز قدرتها 

على اتخاذ القرار.

جتاوز التقشف مع البدائل االقتصادية النسوية

يتصّور االقتصاديون والناشطون النسويون »تنفيذ النماذج واألطر واالسرتاتيجيات والُنُهج االقتصادية 
ويطّورونها ويناصرون يف سبيلها كطرق لتنظيم االقتصادات واالنخراط يف النشاط االقتصادي كبدائل 

للُنُهج التقليدية التي سادت منذ عقود«112. وتسعى البدائل االقتصادية النسوية إىل معاجلة عالقات القوة 
األبوية والقمع الهيكلي من خالل ُنهج متعددة األوجه لتغيري أنظمة االقتصاد الكلي التي تضع العدالة 

االقتصادية املتصلة بالنوع االجتماعي يف صميم عملها. ويؤّطر البدائل االقتصادية النسوية جماورتها 
للنظام الرأسمايل النيوليربايل ومقاومتها له وهي تستند بقوة إىل مبادئ العدالة يف إعادة التوزيع.

وليست البدائل االقتصادية النسوية مناهج متكني اقتصادي ُتدخل النساء ببساطة إىل النظام االقتصادي 
القائم، وتستغل إنتاجيتها يف السعي لتحقيق منو الناجت احمللي اإلجمايل، وتضع املسؤولية على عاتق 

النساء »اللواتي يسعني على طريقهن للخروج من الفقر« وتفتيت النضاالت االقتصادية للمرأة113. 
ومثل هذه الُنهج »جتّمل صورة« الربامج القائمة لتبدو عادلة بني اجلنسني، وال ترقى إىل مستوى األطر 

التقدمية التحويلية التي تتطلبها البدائل االقتصادية النسوية، وتنحرف عن احلاجة إىل تغيري النظم من 
خالل الرتكيز على مؤشرات املستوى اجلزئي للتمكني االقتصادي.

ويف نهاية املطاف، فإّن البدائل االقتصادية النسوية ذات رؤية وهي قابلة للتطبيق على حّد سواء، 
وتقّدم بدائل ملموسة لسياسات االقتصاد الكلي التي تفضح »منطق« النيوليربالية والتقشف الذي 

تنتجه. كما أّنها متجذرة يف االقتصادات التي تويل قيمة عالية للرعاية وتركز على رفاه البشر والكوكب. 
وتشمل املواضيع حماية السلع واخلدمات العامة، واحلماية االجتماعية، والعمل الالئق، والعدالة املالية. 

وتكمن خلف جميع البدائل االقتصادية النسوية أهمية استعادة حكومات عامل األغلبية للسيادة الوطنية 
على صنع سياساتها وممارستها لها - وهو طموح ال يزال بعيد املنال حالًيا بسبب تدابري التقشف 

املفروضة من اخلارج والديون على وجه اخلصوص.

ثّمة حاجة ملّحة إىل إعادة 
التفكري يف اإلدارة االقتصادية 

العاملية وإصالحها لزيادة 
إيصال صوت البلدان والشعوب 
يف عامل األغلبية وتعزيز قدرتها 

على اتخاذ القرار.



30

بطش التقشف
خيارات السياسات االقتصادية السائدة هي شكل 

من أشكال العنف القائم على النوع االجتماعي

ويف ما يلي خمسة مقرتحات بديلة يقّدمها الباحثون/ات والناشطون/ات النسويون/ات كاستجابة 
مباشرة للعنف االقتصادي القائم على النوع االجتماعي الناجم عن التقشف، إىل جانب األسس والبيئة 

التمكينية الالزمة لنجاح هذه البدائل.

1. اعتماد موازنة وضرائب من النوع النسوي

من الضروري وعلى وجه السرعة تنفيذ تدابري ضريبية تصاعدية للغاية يجب أن ُتستخدم بدورها 
لالستثمار يف تدابري قوية ومثبتة حتّد من الالمساواة، مثل احلماية االجتماعية واخلدمات العاّمة للجميع. 

ويجب على احلكومات أن تختار تطبيق الضرائب على الرثوة بدًلا من خفض ميزانياتها يف حماوالت جلمع 
األموال. واخليار واضح: فمن شأن فرض ضريبة سنوية تصاعدية على الرثوة على أصحاب املاليني 
بنسبة 2% لصايف الرثوات التي تفوق 5 ماليني دوالر، و5% اعتباًرا من 50 مليون دوالر، و10% لصايف 

الرثوات البالغة مليار دوالر وما فوق، أن يجمع 1.1 تريليون دوالر أكرث من التخفيضات السنوية يف امليزانية 
التي تخطط لها احلكومات للسنوات اخلمس املقبلة حتى عام 2027.

كما يجب على احلكومات أن تتصّدى لآلثار املرتبطة بالنوع االجتماعي للضريبة على القيمة املضافة 
التي ُتفرض على السلع االستهالكية )التي تشرتيها يف كثري من األحيان النساء ذوات القدرة املالية 

األدنى والوضع األكرث هشاشة(. ومن األمثلة األخرى ُنُهج ضريبة الدخل املستهدفة التي ميكن أن 
تدعم األشخاص األشّد ضعًفا يف اجملتمع، مثل تقدمي التصريحات الضريبية الفردية التي تسمح 

للنساء باملطالبة بالبدالت114، وتوفري اإلعفاء الضريبي على دخل املرأة، أو إدخال قوانني تسمح بإعفاء 
مدفوعات رعاية األطفال من الضرائب115.

من شأن فرض ضريبة سنوية 
تصاعدية على الرثوة على 

أصحاب املاليني بنسبة %2 
لصايف الرثوات التي تفوق 5 
ماليني دوالر، و5% اعتباًرا من 

50 مليون دوالر، و10% لصايف 
الرثوات البالغة مليار دوالر وما 

فوق، أن يجمع 1.1 تريليون دوالر 
أكرث من التخفيضات السنوية.

القيادات اجملتمعية النسوية يف حيدر أباد، باكستان. تصوير: خولة جميل/ منظمة أوكسفام أسرتاليا
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وعلى الرغم من بعض االنتقادات التي صدرت على امليزانيات املراعية ملنظور النوع االجتماعي إذ 
أصبحت اجلهود السابقة أكرث من جمرد ممارسة يف خانة االختيار116، إال أنه من امُلسّلم به أّن هذه 

اجلهود قد وضعت منوذًجا لفهم الكيفية التي أّدت بها التخفيضات يف اإلنفاق االجتماعي إىل التمييز بني 
اآلثار املرتبطة بالنوع االجتماعي، وما الذي يجب أن يحدث لكي يكون اإلنفاق املايل مستجيًبا ملنظور النوع 

االجتماعي. وقد بدأت حركة امليزانيات النسوية األكرث وضوًحا تكتسب زخًما، كما رأينا يف جنوب أفريقيا 
مع حتالف املوازنة النسوية يف جنوب أفريقيا، ويف زامبيا يف عام 2018، عندما حتّدى اجملتمع املدين، 

بقيادة حركات حقوق املرأة، خمّصصات ميزانية البالد التي قلصت اإلنفاق على التعليم )اإلطار 11(.

كما تسمح امليزانية النسوية بدمج التحليل الذي يتضمن احتياجات األشخاص غري الثنائيني بطريقة أكرث 
حزًما، على سبيل املثال من خالل النظر يف االحتياجات احملّددة ألعضاء جمتمع امليم يف اخلدمات 

االجتماعية. ويف الوقت نفسه، أظهرت اجلهود املتضافرة يف بعض املناطق مثل أمريكا الالتينية كيف 
ميكن للرتكيز على حقوق املرأة/الرتكيز النسوي يف امليزانيات أن يؤثر يف عملية اتخاذ القرار يف جمال 
السياسة املالية يف املنطقة؛ ويسهم ذلك إسهاًما كبرًيا يف النقاش الدائر بشأن تخصيص املوارد، 

مع كون حتليل اإلنفاق العام دعامة أساسية له117.  

اإلطار 10: النضال من أجل ميزانية نسوية يف زامبيا

يف زامبيا يف عام 2019، تنّظمت النساء لتحّدي االنخفاضات يف اإلنفاق على التعليم، يف وقت 
زاد اإلنفاق على الدفاع. ويعّد متكني املواطنني/ات بشأن عملية امليزانية أحد األمثلة على 

كيفية حتقيق اقتصاد يركز على اخملاوف النسوية ورفاهية الناس باستخدام اجلهاز املؤسسي 
القائم. وكان حتالف حماربة الالمساواة )FIA( يف زامبيا العًبا رئيسًيا يف التنظيم الذي أّدى إىل 

إنشاء ميزانية بديلة: »ميزانية الشعب«. ومل تكن احلركة مدعومة مببادرة تقليدية لرسم 
امليزانية تراعي الفوارق بني االنواع االجتماعية من تقدمي املنظمات النسائية الوطنية، بل جرت 

بتحالف عريض القاعدة بقيادة الشعب. وأجرى حتالف حماربة الالمساواة دورات تدريبية على 
دورة امليزانية، وال سيما يف املناطق الريفية يف زامبيا، حيث عمل مع الناشطني على مستوى 

القاعدة الشعبية بشأن كيفية وتوقيت املشاركة يف عملية رسم امليزانية وكيفية تقدميها. 
وميكن القول إّن هذا النهج يسمح بقدر أكرب من التآزر مع املطالب النسوية األكرث راديكالية 

بطريقة مل تعد بعض مبادرات امليزنة املراعية ملنظور النوع االجتماعي قادرة على القيام بها.
راشيل نوبل وراشيل ووكر وليلى كابالريو وآشا هريتن. )2020(. عامل بديل ممكن، اجمللد 4: بناء الظروف الزدهار البدائل االقتصادية 

 https://www.actionaid.org.uk/publications/another-world-possible-volume-4-building-  .النسوية. آكشن آيد
conditions-feminist-economic-alternatives

أظهرت اجلهود املتضافرة 
يف بعض املناطق مثل أمريكا 

الالتينية كيف ميكن للرتكيز على 
حقوق املرأة/الرتكيز النسوي 

يف امليزانيات أن يؤثر يف عملية 
اتخاذ القرار يف جمال السياسة 

املالية يف املنطقة.

https://www.actionaid.org.uk/publications/another-world-possible-volume-4-building-conditions-feminist-economic-alternatives
https://www.actionaid.org.uk/publications/another-world-possible-volume-4-building-conditions-feminist-economic-alternatives
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2. االستثمار يف السلع واخلدمات والبنية التحتية العامة وحتدي اخلصخصة

إن ضمان احليز املايل للخدمات القائمة على احلقوق التي يجب تقدميها علًنا هو التزام سياسي يتطلب 
االستثمار، ولكنه أيًضا رفض خلصخصة السلع العامة التي تؤدي إىل إضفاء الصفة التجارية عليها وتقليل 

فرص الوصول ملن متّس بهم احلاجة إليها. وتواصل احلكومات عدم إعطاء األولوية الحتياجات النساء 
والفتيات: إذ ميكن لـ2% فقط مّما تنفقه احلكومات على الدفاع أن ينهي العنف بني األشخاص القائم 

على النوع االجتماعي يف 132 بلًدا118. كما يجب علينا بناء أنظمة حماية اجتماعية قوية تشمل الرعاية 
الصحية الشاملة، واحلماية من العنف، والوصول العادل واملنصف إىل اخلدمات، واالستثمارات يف البنية 

التحتية للرعاية. وتتعّدد األمثلة على االلتزامات بأطر بديلة.

ويشمل ذلك االستثمار السياسي واملايل الكبري الذي ميكن العثور عليه يف نظام بوغوتا للرعاية يف 
كولومبيا )اإلطار 12(، وقانون أوروغواي للرعاية، والشبكة الوطنية لرعاية الطفل ومنائه يف كوستاريكا. 
وكانت جميع هذه املبادرات تتويًجا لبناء احلركة من جانب حتالفات اجملتمع املدين، ومنظمات الرعاية 

املهنية/القطاع الصحي، واألوساط األكادميية، واحلكومة، وبعض اجلهات الفاعلة يف القطاع اخلاص. 
واألهم من ذلك، أّن الهدف يف كل حالة هو تضمني هذه البدائل بحيث تعترب جزًءا أساسًيا من السياقات 

السياسية والثقافية، ما يسمح لها بالصمود أمام األجندات النيوليربالية املتنافسة.

اإلطار 11: نظام بوغوتا للرعاية الصحية

إستجابة لنشاط عن أعمال الرعاية املرتبطة بالنوع االجتماعي يف بوغوتا )حيث تؤّدي 3.6 مليون 
امرأة من أصل أربعة ماليني امرأة أعمال رعاية غري مدفوعة األجر(، طّورت احلكومة نظام بوغوتا 

للرعاية الذي يهدف إىل تيسري الوصول إىل املدينة وخدماتها للنساء غري القادرات على االنتقال 
بعيًدا عن منازلهن. وباعتباره منوذجا راديكالًيا »لسهولة الوصول«، فإنه يتطلب إعادة تنظيم 

كيفية تخطيط املدينة وعملها، مع الرتكيز على النساء اللواتي مل تكن حياتهن وعملهن مرئيني 
يف السابق. وهو يعطي األولوية لرفاه مقدمي/ات الرعاية ومتلقيها، ما يسمح للنساء باالعتناء 

بأنفسهن مع استمرار تلقي ذويهن ألفضل رعاية ممكنة.

ويشكل تغيري املواقف جزًءا رئيسًيا من عمل املنظومة نحو االستدامة. ويشمل ذلك تغيري 
معايري النوع االجتماعي على مستوى األسرة ولكن أيًضا على املستوى اجملتمعي، من خالل 

احلمالت التي ُتربز قيمة الرعاية، وإنشاء حتالف للرعاية )CARE( - وهو شبكة متنامية من 
املنظمات غري احلكومية واجلهات الفاعلة يف القطاع اخلاص واألوساط األكادميية واجملتمع 

 )CARE( املدين. واألهم من ذلك، يهدف الربنامج إىل االستدامة من خالل دمج نظام الرعاية
يف اخلطة احلضرية الرئيسية لبوغوتا - املصّممة بطريقة تشاورية مع مدخالت من أكرث من 

23000 شخص - كوسيلة للصمود يف مواجهة األجندات السياسية املتنافسة. والهدف 
من ذلك هو ترسيخ نظام الرعاية بعمق بحيث يكون جزًءا دائًما وأساسًيا من خدمات بوغوتا 

والطريقة التي ُتحكم بها املدينة، بغّض النظر عن التحّوالت السياسية.
أريناس ، أ. ي.)2021 ، 17 يونيو(. نظام الرعاية احمللية يف بوغوتا، اسرتاتيجية مبتكرة للسياسة العامة اإلقليمية لكولومبيا. املدن اجلديدة 

/https://newcities.org/wellbeing-bogota-ana-isabel-arenas )NewCities(

2% فقط مّما تنفقه احلكومات 
على الدفاع أن ينهي العنف 

اجلسدي القائم على النوع 
االجتماعي يف 132 بلًدا.

يجب علينا بناء أنظمة حماية 
اجتماعية قوية تشمل الرعاية 

الصحية الشاملة، واحلماية 
من العنف، والوصول العادل 

واملنصف إىل اخلدمات، 
واالستثمارات يف البنية التحتية 

للرعاية.

https://newcities.org/wellbeing-bogota-ana-isabel-arenas/
https://newcities.org/wellbeing-bogota-ana-isabel-arenas/
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3. ضمان العمل الالئق واحلماية االجتماعية

ميثل العمل الالئق )النظامي وغري النظامي والعمل مقابل أجر أو من دون أجر( مطلًبا نسوًيا حاسًما 
وضرورًيا ملواجهة العنف االقتصادي القائم على النوع االجتماعي املتمثل يف التقشف. وتدعو منظمة 

اخلدمات العامة الدولية - يف إطار رؤيتها لالنتقال العادل - إىل »حتّول نسوي لتقسيم العمل القائم على 
النوع االجتماعي، وإعادة تقييم عمل املرأة والقطاعات املؤنثة، والقضاء على النظام األبوي لألجور« )أي 

إخفاء عمل املرأة واستغالله(119. أواًل، يجب أن تكون حكومات اجلنوب العاملي قادرة على تبني سياسات 
مضادة للتقلبات الدورية من شأنها أن تساعدها على إعادة تشغيل اقتصاداتها، مبا يف ذلك اإلنفاق 

من أجل احلفاظ على العمالة بدًلا من خفض الوظائف120. وال يرتكز العمل الالئق على خلق فرص العمل 
فحسب، بل أيًضا على حماية وتعزيز حقوق العمال، واحلصول على احلماية االجتماعية، وحرية تكوين 

اجلمعيات واحلوار االجتماعي. إّن الطلب على العمل الالئق هو اقرتاح مضاّد مباشر للوضع الراهن 
املتمثل يف العمل الذي انخفضت قيمته - وخاصة ذلك الذي تؤديه النساء واألشخاص غري الثنائيني 

والفئات األشّد تهميًشا - ومساهمته يف تراكم رأس املال عرب سالسل القيمة العاملية.

ويشكل التنفيذ الكامل ملعايري العمل التي وضعتها منظمة العمل الدولية إطاًرا أساسًيا لتحقيق ذلك، 
مبا يف ذلك بالنسبة للنساء العامالت يف االقتصاد غري النظامي والعامالت يف اقتصاد الرعاية، إىل جانب 
االسرتاتيجيات الصناعية الطموحة التي حتّول الفوارق بني االنواع االجتماعية على جميع املستويات، مبا 

يف ذلك معاهدات التجارة واالستثمار.    

4. االستثمار يف البحث وإنتاج املعرفة التخاذ قرارات أكرث استنارة

ال تزال البيانات تشّكل أحد أكرب التحديات التي تواجه فهم أثر سياسات االقتصاد الكلي يف النساء 
والفتيات واألشخاص غري الثنائيني. وال يتوفر سوى أقّل من نصف البيانات الالزمة لرصد الهدف 5 من 

أهداف التنمية املستدامة، وهو »حتقيق املساواة بني االنواع االجتماعية ومتكني جميع النساء 
والفتيات«121. ووفًقا لقسم اإلحصاء باألمم املتحدة، يشمل ذلك البيانات التي تؤثر يف النساء والفتيات 

حصًرا أو يف املقام األول، وتغّطي جمموعة واسعة من القضايا االجتماعية واالقتصادية، والتي ميكن أن 
توفر نظرة ثاقبة ذات مغزى لالختالفات يف الرفاه بني االنواع االجتماعية اخملتلفة122. وستدعم البحوث 

املناسبة وجمع البيانات واضعي السياسات التخاذ قرارات عن علم واطالع عند إدماج احتياجات خمتلف 
االنواع االجتماعية يف خياراتهم املتعلقة بالسياسات، مبا يف ذلك البيانات التي تصنف حسب العرق 

واألصل اإلثني والعمر وغريها من الفئات التي تسمح بإجراء حتليل مناسب متعدد اجلوانب.

ويف اجملال الصحي وحده، كثرًيا ما تكون املرأة ممثلة متثيًلا ناقًصا يف العديد من الدراسات العلمية 
والسريرية123. ووفًقا لتقرير الصحة العاملية 50/50 2020، يتم تصنيف حوايل 35% فقط من البيانات 

املبّلغ عنها حسب النوع االجتماعي124، وحتى يف هذه احلالة، ال تستخدم املنظمات دائًما البيانات 
لتحليل النوع االجتماعي. ويكون األمر أسوأ بالنسبة لألشخاص غري الثنائيني وجمتمع امليم، إذ يظلون غري 

مرئيني إىل حّد كبري عندما يتعلق األمر بجمع البيانات واالستبيانات. وإذا أردنا اجتثاث العنف االقتصادي القائم 
على النوع االجتماعي وضمان كون النوع االجتماعي يف صميم عملية رسم السياسات، يجب أن يبدأ ذلك 

بإعطاء األولوية جلمع البيانات املصّنفة وتشاركها بشفافية وعدم تسييسها. 

ميثل العمل الالئق )النظامي 
وغري النظامي والعمل مقابل 

أجر أو من دون أجر( مطلًبا 
نسوًيا حاسًما وضرورًيا 

ملواجهة العنف االقتصادي 
القائم على النوع االجتماعي 

املتمثل يف التقشف. 
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5. دعم التمثيل النسوي والتنظيم

ال يتخذ سوى عدد قليل جًدا من النساء وحتى عدد أقل من األفراد غري الثنائيني القرارات االقتصادية 
والسياسية التي تؤثر يف حياتهم. ففي عام 2022، مل يكن سوى 26% فقط من جميع الربملانيني 

الوطنيني من النساء، وقد ارتفعت هذه النسبة من 11% يف عام 125.1995  ومبعدل التقّدم احلايل، لن 
يتحقق التكافؤ بني األنواع االجتماعية يف الهيئات التشريعية الوطنية قبل عام 126.2063  

ويف بعض البلدان، يزداد الوضع سوًءا: ففي الربازيل، على سبيل املثال، ُتظهر بيانات جديدة على 
مستوى البلديات، أّن األمر قد يستغرق 144 عاًما للوصول إىل متثيل متساو بني االنواع االجتماعية يف 

اجمللس التشريعي127. ومن ثّم يوكل رسم السياسات إىل الرجال، أو إىل النساء الالتي ينتمني إىل أحزاب 
يرأسها رجال. فعلى سبيل املثال، يف لبنان، تنتمي ست من أصل ثماين نائبات إىل حزب سياسي يرأسه 

رجل، أو يرتبطن بسياسيني ذكور، أو ورثن مقاعدهن من آبائهن أو أزواجهن128. وبينما ال تزال املرأة ممثلة 
متثيال ناقًصا، فإّن أعضاء جمتمع امليم غري ممثلني تقريًبا على اإلطالق، ما يخلق تفاوًتا أكرب يف اتخاذ 

القرار. ويف الواليات املتحدة االمريكية، يعّرف ما يزيد قليًلا عن 1000 مسؤول منتخب فقط على مستوى 
البالد أنفسهم بأّنهم من جمتمع امليم، وال ميثل هذا العدد سوى 0.2% فقط من األشخاص املنتخبني129.

وحتى يف البلدان األكرث تقدمية، تواجه النساء وصمة عار اجتماعية تعوق استعدادهن للمشاركة يف 
احلياة السياسية التقليدية. ففي السويد، تبّين املقارنة بني مسارات العالقة بني املرشحني/ات 

الفائزين/ات واخلاسرين/ات ملنصب رئاسة البلدية والربملان أن توّلي إىل إحدى هذه الوظائف ُيضاعف 
احتمال الطالق بالنسبة للنساء، ولكن ليس بالنسبة للرجال130. ويتفاقم التمثيل الناقص للمرأة يف 

السلطة بسبب االنخفاض املستمر يف احليز املدين بعد اجلائحة. ويف دراسة استقصائية للمنظمات 
النسوية أجريت يف األردن، فقد وصف أكرث من 90% من املشاركني/ات احلّيز املدين احمليط بنشاطهم 

من أجل العدالة بني األنواع االجتماعية بأنه آخذ بالتقلص131.  

ويعكس متثيل املرأة كوسيلة لتلبية حّصة معينة فقط وجًها آخر من »جتميل الصورة« وسياسات 
الهوية، التي حتظى بشعبية متزايدة يف ظل األنظمة النيوليربالية. ويجب أن ينعكس االستيعاب السليم 

لألجندة النسوية يف كل من التمثيل السياسي وعملية حشد اجملتمع للنقل الفعلي للسلطة. وقد 
اضطلعت احلركات االجتماعية بأهمية خاّصة يف النهوض بالعدالة بني االنواع االجتماعية، ويجب أال 

يتوقف ذلك عند هذا احلّد. نحن ندعو إىل مزيد من التمويل للحركات الشعبية وحشد اجملتمعات على 
وجه اخلصوص، والتمويل املباشر ملنظمات حقوق املرأة يف اجلنوب العاملي كأداة أساسية لتمكني 
الناشطني/ات احملليني/ات. وينبغي أن يقرتن التمويل باملناصرة لدعم القوانني والسياسات الوطنية 

املتغّيرة التي تعوق قدرة املواطنني/ات على التنظيم واالحتجاج.

نحن ندعو إىل مزيد من 
التمويل للحركات الشعبية 

وحشد اجملتمعات على وجه 
اخلصوص، والتمويل املباشر 

ملنظمات حقوق املرأة يف 
اجلنوب العاملي كأداة أساسية 

لتمكني الناشطني/ات 
احملليني/ات. 
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النص جمانًا ألغراض املناصرة واحلمالت والتثقيف والبحث، شريطة 

أن يتم اقتباس املصدر بالكامل. يطلب صاحب حقوق الطبع والنشر 
تسجيل كل أنواع االستخدام هذه لديه ألغراض تقييم األثر. بالنسبة 

للنسخ يف أي ظروف أخرى، أو إلعادة االستخدام يف منشورات أخرى، 
أو للرتجمة أو التكييف، يجب احلصول على إذن وقد يتم فرض رسوم. 

policyandpractice@oxfam.org.uk الربيد اإللكرتوين

تعترب املعلومات الواردة يف هذا املنشور صحيحة اعتبارًا من وقت 
الطباعة.

مت النشر بواسطة منظمة أوكسفام الربيطانية لصالح منظمة 
أوكسفام الدولية مبوجب الرقم الدويل املعياري للكتاب

8-986-78748-1-978 يف نوفمرب 2022. 

معّرف الوثيقة الرقمي: 10.21201/2022.9844

منظمة أوكسفام الربيطانية، أوكسفام هاوس، جون سميث درايف، 
كاويل، أكسفورد، OX4 2JY، اململكة املتحدة.


