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تقديم

عــى الرغــم مــن لغــة االرقــام والبيانــات الصــادرة عــن منظمــة العمــل الدوليــة حــول املســاواة بن الجنســن 

وعــدم التمييــز، تفيــد بلــوغ معــدل مشــاركة املــرأة العربيــة يف ســوق العمــل 18.4 يف املائــة، وهــو املعــدل 

ــك، تتجــاوز  ــن ذل ــض م ــى النقي ــة. ع ــغ  48 يف املائ ــذي يبل ــي ال ــة باملتوســط العامل ــامل مقارن األدىن يف الع

معــدالت مشــاركة الرجــل يف ســوق العمــل نســبة  77 يف املائــة مقابــل املتوســط العاملــي 75 يف املائــة. كــا 

أن تَواجــد النســاء يف املناصــب اإلداريــة متــدٍن يف الــدول العربيــة،  حيــث أن نســبة 11 يف املائــة فقــط منهــن 

يشــغلن مناصــب إداريــة مقارنــة باملتوســط العاملــي الــذي يبلــغ 27.1 يف املائــة، اال انــه يالحــظ أن العمــل 

غــر املأجــور يف رعايــة األطفــال املــرأة تنفــق عــدداً مــن الســاعات يزيــد بنحــو خمــس مــرات عــا ينفقــه 

الرجــل يف أعــال الرعايــة غــر املأجــورة. مــن جهــة أخــرى تبلــغ نســبة بطالــة املــرأة يف الــدول العربيــة 15.6 

يف املائــة، وهــي ثالثــة أضعــاف املعــدل العاملــي

ــار  ــال ، وكب ــة األطف ــوالدة ، ورعاي ــرأة »ال ــدور االجتاعــي للم ــات ، يشــمل ال ــن املجتمع ــد م ــي العدي فف

الســن ، واملعاقــن ، وإعــداد الطعــام واملالبــس ، وجمــع امليــاه ، واأللعــاب الناريــة ، مــن بــن أمــور أخــرى«. 

]20[ عــالوة عــى ذلــك ، فــإن األدوار الجنســانية للمــرأة مبنيــة اجتاعيــاً داخــل االقتصــاد أيًضــا ، ألنــه ميكــن 

اســتبدال مســاهاتهن االقتصاديــة بســهولة للرجــال مــن خــالل الــزواج مــرة أخــرى أو مــن خــالل الدفــع 

مقابــل خدمــات الرعايــة ؛ ميكــن رشاء وبيــع أعــال الرعايــة ، لكــن الغالبيــة العظمــى مــن أعــال الرعايــة 

غــر مدفوعــة األجــر وال يتــم احتســابها رســميًا. 

وهكــذا ، تعــززت األدوار الجنســانية التــي تــم تحديدهــا اجتاعيــا للرجــل باعتبــاره املعيــل الــذي تعتمــد 

عليــه املــرأة ، والنســاء كأعضــاء يف املجــال املنــزيل ، مــن خــالل الدوافــع االقتصاديــة التــي تطــرح العالقــات 

بــن الجنســن عــى أنهــا تبــادل للدعــم مقابــل الخدمــة. ففــي مجــال »أعــال الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر« 

، يتحمــل الرجــال عــادة مســؤولية أقــل بكثــر مــن النســاء بســبب »تقســيم العمــل بــن الجنســن« الــذي 

تــم إنشــاؤه اجتاعيًــا والــذي يحــدد واجــب »رعايــة العمــل« للمــرأة.

فالعمــل غــر مدفــوع األجــر هــو ســمة يوميــة مــن ســات حيــاة كل فــرد ، يف جميــع األرس واملجتمعــات. 

دورهــا يف دعــم رفــاه األفــراد واألرس واملجتمعــات ال جــدال فيــه. ميكــن أن يأخــذ شــكل الســلع والخدمــات 

املقدمــة داخــل األرس واألرس ، أو املقدمــة لآلخريــن مــن خــالل العمــل التطوعــي أو غرهــا مــن األنشــطة 

غــر مدفوعــة األجــر. 

ــوع األجــر غــر مــريئ ، يف كل مــن السياســات  ــك ، ميكــن أن يظــل العمــل غــر مدف عــى الرغــم مــن ذل

واإلحصــاءات. ومــع ذلــك ، يتزايــد االعــراف بأهميتهــا ورضورة فهــم طبيعتهــا ودورهــا. كان أحــد انعكاســات 

ذلــك هــو تضمــن أهــداف التنميــة املســتدامة هدفـًـا لتقديــر وتقديــر الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر والعمــل 

املنــزيل )الهــدف 5.4( يف إطــار الهــدف 5 بشــأن املســاواة بــن الجنســن. عنــد تحديــد هــذا الهــدف ، تهــدف 

ــر ،  ــدون أج ــر وب ــل بأج ــن يف العم ــن الجنس ــتمرة ب ــاواة املس ــدم املس ــة ع ــام 2030 إىل معالج ــة ع خط

كأســاس رضوري للنمــو الشــامل والتنميــة.
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تعتــر أعــال الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر عامــاًل جوهريـًـا حيــث تُســاهم يف رفاهيــة األفــراد وأرسهــم ومجتمعاتهــم 

باإلضافــة إىل أنهــا تُشــكل جانبًــا مهــًا مــن جوانــب النشــاط االقتصــادي ، حيــث يقــي األفــراد كل يــوم وقتـًـا طويــالً 

يف الطهــي والتنظيــف والعنايــة باألطفــال واملــرىض وكبــار الســن، وعــى الرغــم مــن أهميــة هــذه األعــال لرفاهيــة 

األفــراد، إال أنــه عــادًة مــا يتــم اســتبعاد أعــال الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر مــن جــداول أعــال السياســات، بســبب 

ســوء الفهــم الشــائع بأنــه مــن الصعــب جــًدا قيــاس أعــال الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر وأن هــذه األعــال هــي  

أقــل صلــة بالسياســات، وذلــك عــى عكــس تدابــر العمــل القياســية يف ســوق العمــل.

ــج املحــّي  ــن النات ــّي األجــر بحــوايل  10% إىل 39% م ــزيّل غــر مدفوع ــِل املن ــة، والعم ــِة األرَُسيّ ــُة الرعاي ــدُر قيم وتق

اإلجــايّل يف غالبيــِة الــدول، مــا يَحــرُِم قطاعــاٍت اقتصاديـّـة مثــل: التّصنيــع، أو التجــارة، أو النقــل مــن مســاهمِة جــزٍء 

كبــر مــن العالــِة؛ نتيجــة قيامهــا بأعــاٍل غــر مدفوعــة األجــر.

هنــاك حاجــٌة ماســة إىل سياســاٍت تســاعُد عــى توفــرِ الخدمــات االجتاعيّــة، والبنيــة التحتيــة األساســيّة التــي تعــزُز 

ــة، والرعايــة بــن الرجــال، والنســاء مبــا يحقــُق املســاواة بــن الجنســن، ويعمــُل عــى إيجــاِد  تقاســَم األعــال املنزليّ

املزيــد مــن الوظائــِف مدفوعــة األجــر يف اقتصــاِد الرعايــة؛ لترسيــعِ التقــدم، والتمكــِن االقتصــادّي للمــرأة. فعــادة مــا 

تتحمــل املــرأة األعبــاء املنزليــة بســبب القيــود التــي تفرضهــا األعــراف االجتاعيــة، أو عــدم توافــر الخدمــات العامــة 

والبنيــة التحتيــة، أو غيــاب السياســات الداعمــة لــأرسة.

ويعــد االعــراف بأعــال الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر وتخفيضهــا وإعــادة توزيعهــا قضيــة ُملحــة للمســاواة املبنيــة 

عــى النــوع االجتاعــي يف العــامل العــريب، حيــث إن أعــى نســبة مــن اإلنــاث إىل الذكــور مــن حيــث الوقــت املنقــى 

يف أعــال الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر توجــد بالــدول العربيــة وتشــهد املنطقــة أيً ضــا أدىن معــدل ملشــاركة اإلنــاث 

يف االقتصــاد املدفــوع األجــر يف االقتصــاد مقارنــة بــأي منطقــة يف العــامل.

 كــا تعــد االتجاهــات الدميوغرافيــة املتغــرة، مبــا فيهــا انخفــاض معــدالت الخصوبــة، وشــيخوخة الســكان، وتزايــد 

ــي تعتمــد عــى عمــل املــرأة غــر  ــة الت ــم الرعاي ــات لتقدي ــي تشــكل تحدي ــواة، مــن األنظمــة الت انتشــار األرس الن

املدفــوع األجــر. ويتطلــب تلبيــة االحتياجــات غــر امللبــاة لرعايــة األطفــال الصغــار وكبــار الســن واملــرىض واألشــخاص 

ذوى/ذوات اإلعاقــات اســتثارات يف تطويــر خدمــات الرعايــة املدفوعــة األجــر.

فاالعــراف بالقيمــة االقتصاديــة للعمــل املنــزيل ال يُنصــف النســاء كفئــة اجتاعيــة فقــط، بــل يُنصــف رشيحــة واســعة 

ــة هــي أشــبه بالعبوديــة بســبب عــدم  مــن العامــالت املهاجــرات والالجئــات اللــوايت يعملــن يف ظــروف غــر عادل

االعــراف بالعمــل املنــزيل كعمــل يســتلزم ضانــات وحقــوق للعامــل فيهــا«. 

ــزيل، ُمشــرًة اىل أن  ــة الســائدة للعمــل املن ــة، تنتفــي النظــرة الدوني ــزيل قيمــة اقتصادي ــح للعمــل املن ــا يُصب فعندم

»هنــاك نظــرة دونيــة للعمــل املنــزيل حتــى بــن بعــض النســويات، إذ يريــن أنــه ال يتيــح للمــرأة تحقيــق ذاتهــا«، 

ــًة اىل أن عــدم االعــراف بالعمــل املنــزيل هــو اســتغالل ُمضاعــف للنســاء اللــوايت يجــدن أنفســهن مجبــورات  والفت

عــى العمــل خــارج املنــزل وداخلــه.
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ولطاملــا تقــي النســاء يف العــادة وقتـًـا أطــول يف أعــال الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر مقارنــًة بالرجــال، ونظــرًا لأعــراف 

االجتاعيــة الجنســانية التــي تنظــر إىل عمــل الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر عــى أنــه مقصــور عــى النســاء، فــإن النســاء 

يف مختلــف املناطــق والطبقــات االقتصاديــة و االجتاعيــة والثقافــات تقــي جــزًءا كبــرًا  مــن يومهــن يف تلبيــة تلــك 

التوقعــات املتعلقــة بأدوارهــن اإلنجابيــة و املنزليــة ، وذلــك باإلضافــة إىل أنشــطتها مدفوعــة األجــر، مــا يخلــق عبئــاً 

مضاعفــاً مــن العمــل عــى املــرأة.

وبهــذا الشــأن، يؤكــد االتحــاد العــريب للنقابــات  أن عــدم املســاواة بــن الجنســن يف أعــال الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر 

هــي مــن أهــم األمــور التــي تؤثــر عــى الفجــوات بــن الجنســن يف نتائــج العمــل، كــا ويؤكــد بــأن لهــذه الفجــوة بــن 

ــار كبــرة عــى قــدرة املــرأة عــى املشــاركة بنشــاط وفاعليــة يف  الجنســن يف أعــال الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر آث

ســوق العمــل ونوعيــة فــرص العمــل املتاحــة لهــا.

فالوقــت عبــارة عــن مــورد محــدود ، ينقســم بــن العمــل والرفيــه، واألنشــطة اإلنتاجيــة واإلنجابيــة، والعمــل املدفــوع 

ــل مــن  ــة غــر مدفوعــة األجــر يقل ــه املــرأة يف أعــال الرعاي األجــر والعمــل غــر املدفــوع األجــر، وكل وقــت تقضي

الوقــت املتــاح لهــا الســتغالله يف األنشــطة املتعلقــة بالســوق أو االســتثار يف مهاراتهــا التعليميــة واملهنيــة.

وســيتم يف هــذه الورقــة التعــرف عــى: املقصــود بالعمــل الغــر مدفــوع األجــر، وحجــم الظاهــرة، ومــن ثــم أنــواع 

ــة  ــر املأجــور قضي ــوع األجــر، العمــل غ ــة للعمــل غــر مدف ــة الناظم ــوع األجــر، األطــر الترشيعي ــر املدف العمــل غ

ــر  ــات تقدي ــر، كيفي ــوع األج ــر مدف ــل غ ــة العم ــاس قيم ــة قي ــرق كيفي ــان وط ــوق اإلنس ــا حق ــن قضاي ــية م رئيس

املســاهمة االقتصاديــة واالجتامعيــة للعمــل غــر املأجــور، تقييــم للحالــة ولواقــع عمــل النســاء غــر املأجــور يف املنطقــة 

العربيــة )منــاذج متوفــرة(، وآثــار العمــل غــر مدفــوع األجــر عــى النســاء، وكيفيــات وحلــول مقرتحــة للتخفيــف مــن 

آثــار العمــل غــر مدفــوع األجــر.
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املقصود بالعمل غري املدفوع األجر

العمــل  يُقــّدر  للســكان،  املتحــدة  األمــم  صنــدوق  حســب 

املنــزيل غــر املأجــور الــذي تقــوم بــه املــرأة بنحــو ثلــث اإلنتــاج 

االقتصــادي يف العــامل. ويف البلــدان الناميــة، يُقــّدر أن ســاعات 

ــاعات عمــل الرجــل بنســبة %30. عمــل املــرأة تزيــد عــى س

ويعــود بشــكل مبــارش كنتيجــة إليديولوجيــة الســوق التــي 

ترتكــز عــى اإلنتــاج لخدمــة األربــاح، ال لخدمــة املجتمــع. وبينــا 

يجــب أن تكــون رعايــة األطفــال هي مســؤولية اجتاعيةمشــركة، 

تصبــح هــذه املســؤولية عــى عاتــق املــرأة لوحدهــا باالضافــة إىل 

ــّى يف  ــرز يتج ــاق واألب ــرأة الش ــل امل ــإن عم ــة، ف ــال املنزلي االع

ــة األوالد  ــك أن رعاي ــم. وال ش ــم وتربيته ــة األوالد وإعداده رعاي

ــور  ــد أج ــم بتحدي ــة التحّك ــالية حريّ ــل للرأس ــل تكف دون مقاب

متدنّيــة، وبالتــايل اإلمعــان يف االســتغالل وزيــادة رؤوس األمــوال، 

حيــث كلفــة إنتــاج الطبقــة العاملــة )أي تربيــة عــال عامــالت 

ــاً عــن  ــة متام ــاً وهــي مفصول ــراة مجان ــا امل ــوم به املســتقبل( تق

ــوق. الس

ــة األوالد  ــرأة لرعاي ــا امل ــي ترصفه ــة الت ــاعات الطويل ــط الس ترتب

وإعدادهــم للمجتمــع بشــكل مبــارش بزيــادة اإلنتــاج خــارج 

ــواد  ــاج امل ــإذا كان إنت ــل. ف ــوق العم ــة، أي يف س ــة العائل مؤسس

املُســتهلَكة يف الســوق أمــراً أساســياً لزيــادة الربــح، فــإن عمليــة 

إنتــاج األجيــال التــي تكــّون قــوة العمــل هــو أمــر بالــغ األهميــة 

ــادة أرباحــه. ــة هــذا النظــام و زي ــوم لحاي الي

ويعــرف العمــل غــر املأجــور بأنــه العمــل الــذي ينتــج ســلع أو 

خدمــات دون مقابــل ويشــمل العمــل املنــزيل واإلنتــاج املعيــي، 

ــاج غــر املأجــور ملــواد الســوق ويشــمل العمــل بالزراعــة  واإلنت

ــاع  ــية يف القط ــة الرئيس ــد العامل ــاء الي ــكل النس ــر، وتش دون أج

ــأن األعــاُل غــر  غــر املأجــور. وبصــورة أوضــح ميكــن القــول ب

مدفوعــة األجــر هــي أعــاُل ال يتلقــى العامــُل فيهــا مقابــالً ماديـًـا 

ــراِد  ــِة أف ــزيّل لرعاي ــَل املن ــي تشــمُل العم ــا، والت ــام به نظــرِ القي

األرسة، أو القيــام باألعــاِل املنزليّــة مــن طبــٍخ وتنظيــف، أو إنتــاِج 

ــل  ــا العم ــمل أيًض ــل وتش ــزل، ب ــِة املن ــن حديق ــة م ــلعٍ زراعيّ س

ــة، والعمــل كمتــدرٍب دون أجــٍر؛  التطوعــّي يف الجمعيــات الخريّ

ــا ســبق،  ــة إىل م ــة للعمــل. إضاف للحصــوِل عــى الخــرة املطلوب

يشــمُل التعريــُف إنتــاَج الســلعِ، والخدمــات التــي تُســتخدُم مــن 

ــذايتّ لــأرسة دوَن مــرورِه عــر الســوق. أجــِل االســتهالك ال
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حجم ظاهرة العمل غري املأجور

تتحمــُل املــرأة الجانــَب األكــر مــن العمــل غــر مدفــوع األجــر؛ إذ أنهــا تقــي عــدَد ســاعاٍت يف العمــل غــر مدفــوع 

األجــر يف اليــوِم الواحــد أكــر مــن الرجــل. فبينــا يبلــُغ متوســُط ســاعاِت املــرأة يف عمــٍل غــر مدفــوع األجــر حــول العــامل 

حــوايل 4.4 ســاعة يف املتوســط، ال ميــي الرجــُل ســوى 1.7 ســاعة يف هــذا العمــل.

وبحســب إحصــاءات األمــم املتحــدة 2018، التــزال النســاء يقضــن وقتــاً أطــول مــن الرجــال يف العمــل غــر املدفــوع، 

وهــذه الفجــوة تــزداد يف الــدول الناميــة مقارنــة بالــدول الصناعيــة، وتتفــاوت بحســب املــوروث الثقــايف واالجتاعــي، 

ــي األعــراف  ــث تقت ــة األجــر، حي ــن بأنشــطة غــر مدفوع ــات معظــم أوقاته ــات الريفي ــث تقــي النســاء والفتي حي

الجنســانية واألدوار الســائدة يف املجتمعــات الريفيــة، بــأن تضطلــع النســاء والفتيــات مبجموعــة واســعة من املســؤوليات، 

ــزارع  ــة األجــر يف امل ــر مدفوع ــاًء بأعــال غ ــام، وانته ــي الطع ــال وطه ــة األطف ــل رعاي ــن قبي ــة م ــام املنزلي ــدءاً بامله ب

العائليــة( ولقــد أفــادت منظمــة األغذيــة والزراعــة، أن املــرأة الريفيــة الفقــرة تعمــل مــا ال يقــل عــن 16 – 18 ســاعة 

يوميــاً، وال يعــرف بهــذه األعــال يف صناعــة السياســات والتخطيــط  لتوفــر الخدمــات. 

ــر  ــزل ويُش ــاء املن ــي مشــاركة الجنســن يف ســوق العمــل مشــاركًة متســاويًة يف أعب ــر أعــاله، ال تعن وبالرغــم مــا ذك

مصطلــح العــبء الثــاليث إىل دور النســاء اإلنجــايب، واإلنتاجــي، وإدارة املجتمــع؛ ويشــمل الــدور اإلنجــايب للنســاء الرعايــة 

واإلعالــة )اإلنجــاب والربيــة والعنايــة(، ولكنهــّن يتحملــن أيضــاً العــبء يف العمــل املنــزيل غــر املأجــور. ويتعلــق الــدور 

ــة باألنشــطة  ــف املتعلق ــب بالوظائ ــم دور إدارة املجتمــع يف الغال ــدرُّ دخــالً، يف حــن يهت ــي ت اإلنتاجــي باألنشــطة الت

املجتمعيــة والرعايــة الصحيــة ومــا إىل ذلــك.1 يف معظــم املجتمعــات اليــوم، وبحكــم العــادات والتقاليــد، تقــوم النســاء 

بــاألدوار الثالثــة، ســيا يف ظــل البيئــات الفقــرة. وبعــد أن دخلــت النســاء ســوق العمــل  زادت املســؤوليات امللقــاة عــى 

عاتقهــّن؛ بينــا يقــوم الرجــال، يف املقــام األول، بأنشــطة إنتاجيــة ومجتمعيــة سياســية، والتــي عــادًة مــا تكســبهم املــال 

واملكانــة االجتاعيــة والوصــول إىل مصــادر الســلطة.
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أنواع األعامل غري مدفوعة األجر

الرعاية األرسيّة غري الرسمّية    .1

يقصــد بــه الرعايــة غــر الرســمية وغــر مدفوعــة األجــر األرسيـّـة التــي يقــوم 

بهــا أحــد أفــراد األرسة لرعايــة االطفــال أو رعايــة األقــارب املســنّن واألفــراد 

املــرىض أو األشــخاص ذوي اإلعاقــة، دون الحاجــة لتوظيــف املختصــن 

للقيــام بهــا أو اللجــوء إىل الرعايــة واملســاعدة التــي يقدمهــا األفــراد ألفــراد 

ــذا  ــون ه ــا يك ــا م ــة، وغالبً ــة أو التطوعي ــات املدني ــارج املنظ ــن خ آخري

ــة مدفوعــة  ــم الرعاي ــه ملهــن تقدي العمــل مشــابًها إىل حــد كبــر يف طبيعت

ــة  ــض، والرعاي ــال، والتمري ــة األطف ــر رعاي ــة بتوف ــك املتعلق ــل تل األجــر مث

املنزليــة، ويقــع عــبء تقدميهــا عــى عاتــق النســاء.

األعامل التطوعية   .2

ــذي  ــة مــن أشــكال العمــل غــر مدفــوع األجــر ال ــر األعــال التطوعي تعت

ميتــد إىل خــارج نطــاق األرسة املعيشــية للفــرد ليشــمل أرس اآلخريــن 

واملؤسســات االجتاعيــة بشــكل عــام. وتُصّنــف األعــال عــى أنهــا »أعــال 

ــم إجراؤهــا  ــة األجــر يت ــر مدفوع ــت أنشــطة العمــل غ ــة« إذا كان تطوعي

ــي ال يوجــد  ــن والت ــراد األرسة املبارشي ــن أف ــن ليســوا م للمســتفيدين الذي

لهــا أجــر مبــارش.

ــع األعــال املنجــزة للمنظــات الرســمية  ويشــمل العمــل التطوعــي جمي

باإلضافــة للرعايــة املقدمــة بطريقــة غــر رســمية مــن قبــل األفــراد ألفــراد 

ــات  ــات والقطاع ــايئ يف املؤسس ــي النس ــل التطوع ــود العم ــن. .ويس آخري

املرتبطــة بعمــل الرعايــة لإلنــاث مثــل املــدارس، واملستشــفيات، والخدمــات 

ــة املســنن واألطفــال. ــة املتعلقــة برعاي التطوعي

األعامل غري مدفوعة األجر يف أماكن العمل مدفوعة األجر  .3

ــن  ــة األجــر يف أماك ــر مدفوع ــوم النســاء بأعــال غ يف بعــض الحــاالت تق

عملهــا الرســميّة، وذلــك بقيامهــا بواجبــات إضافيــة خــارج متطلبــات 

ــا  ــا م ــميّة، غالبً ــا الرس ــة مبهامه ــر مرتبط ــا غ ــا أنه ــمية ك ــا الرس وظيفته

يتــم  اعتبارهــا بشــكل خاطــئ عــى أنهــا »عمــل تطوعــّي«، وتشــمل 

هــذه األنشــطة التنظيــف، وتقديــم الرعايــة غــر الرســمية، وخدمــة 

ــن أن  ــث ميك ــخصية، حي ــات الش ــى العالق ــاظ ع ــن، والحف ــراد اآلخري األف

ــن يف  ــر املوظف ــا يضط ــي، عندم ــل التعاطف ــر العم ــاط األخ ــن النش يتضم

بعــض األحيــان إلقامــة عالقــات شــخصية عــن طريــق االســتاع، واالهتــام 

باالحتياجــات العاطفيــة، لعمالئهــم، أو زمالئهــم يف العمــل، أو أربــاب 

ــل. العم
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ويف هــذا املضــار، فقــد يشــمل العمــل غــر مدفــوع األجــر أماكــن العمــل مدفوعــة األجــر مــن خــالل 

عمليــات توطــن املهاجريــن. وتكــون عــى نحــو يُطلــب مــن العديــد مــن املهاجريــن الذيــن يتطلعــون 

إىل الحصــول عــى عمــل يف مجــاالت تخصصهــم اكتســاب »خــرة عمــل » يف شــكل عمــل غــر مدفــوع 

األجــر. فبينــا يســمى هــذا العمــل رســميًا »العمــل التطوعــي« ، فإنــه يختلــف عــن التعريفــات القياســية 

للعمــل مــن حيــث الدافــع والخــرة والقطــاع. 

فقــد يُجــر املهاجــرون عــى القيــام بعمــل غــر مدفــوع األجــر بســبب اســتبعادهم مــن ســوق العمــل. 

فعملهــم غــر مدفــوع األجــر ليــس ثانويـًـا ألماكــن العمــل ، كمســاعدين ؛ بــدال مــن ذلــك ، فإنهــم يــؤدون 

ــن يقومــون بعمــل غــر مدفــوع األجــر  ــن الذي ــل العــال بأجــر. كــا أن املهاجري ــة مث وظائــف ماثل

ــة أو  ــر ربحي ــر يف وكاالت غ ــوع األج ــر مدف ــاًل غ ــط عم ــؤدون فق ــل« ال ي ــرة عم ــى »خ ــول ع للحص

مجتمعيــة ولكــن أيًضــا يف الــركات الربحيــة )مثــل البنــوك( والقطــاع العــام .
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ــدة إىل  ــة والعائ ــات الحرفي ــا الصناع ــن بقاي ــة، م ــة بدائي ــل اجتاعي ــة إىل مراح ــال املنزلي ــع األع ترج

ــد واألعــال  ــم للعمــل، ســابق لظهــور الســوق والســلع، حيــث كان الرجــل يختــص بالصي تقســيم قدي

ــن  ــا م ــح وغره ــلق القم ــز وس ــة الخب ــار، وصناع ــعال الن ــوم بإش ــرأة تق ــت امل ــن كان ــة، يف ح العضلي

ــة. ــال املنزلي األع

يعــد مفهــوم العمــل املنــزيل يف الفكــر االقتصــادي كافــة الخدمــات التــي يتــم إنتاجهــا واســتهالكها مجانــاً 

داخــل األرسة، ويشــمل العنايــة باملنــزل وتجهيزاتــه وإعــداد وتقديــم الطعــام ورشاء املســتلزمات املنزليــة، 

ورعايــة وتربيــة األطفــال ورعايــة أفــراد األرسة واملســنن، وغرهــا مــن األعــال التــي تقــع بشــكل رئيــي 

عــى عاتــق املــرأة.

ــة  ــام باألعــال املنزليّ يقــع عــى عاتــق النســاء، ســواء كانــت لهــن وظائــف مدفوعــة األجــر أو ال، القي

مــن طبــخ، أو تنظيــف، أو العنايــة باملنــزل وصيانتــه وترتيبــه، مــا يقلــل مــن ســاعات الفــراغ لديّهــن 

ويجعلُهــّن أكــر عرضــة لفقــر الوقــت مقارنــة بالرجــال، وقــد تســتخدم بعــض األرس موظفــن مدفوعــن 

ــام النســاء بالجــزء األكــر مــن األعــال  ــة قي ــة. ولكــن الســمة الغالب ــام بهــذه املهــام املنزليّ األجــر للقي

املنزليــة غــر مدفوعــة األجــر. وبالرغــم مــن االتجاهــات كبــرة لزيــادة دور الرجــال يف هــذه األعــال، إال 

أن النصيــب األكــر منهــا يكــون عــى وقــت وجهــد النســاء، مــا يحرمهــن مــن دخــول إضافيّــة أو وقــت 

إضــايّف ميكــن اســتغالله يف وظائــف تــدر عليهــن دخــواًل.

ــاً للعمــل  ــج مفهوم ــأن الفكــر االقتصــادي النســوي أنت ــول ب ــة حجــم هــذه الظاهــرة ميكــن الق وملعرف

املنــزيل غــر املدفــوع عــى أنــه منتــج لفائــض قيمــة، وأن النســاء يتعرضــن لالســتغالل حيــث يســتفيد 

الرجــال مــن فائــض القيمــة، نظــراً ألن النســاء تقــوم بخدمــات النظافــة والطعــام وتربيــة األطفــال مجانــاً، 

وهــذا العمــل يحــد مــن قــدرة النســاء لدخــول ســوق العمــل، والحصــول عــى دخــل مســتقل ويســهم 

يف ظاهــرة تأنيــث الفقــر
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ــة  ــل زراعي ــاج محاصي ــة إلنت ــة املنزلي ــى الزراع ــة ع ــطة القامئ ــكل األنش تش

لالســتخدام الــذايت بهــدف الوصــول إىل حــد الكفــاف نوًعــا آخــر مــن العمــل 

غــر مدفــوع األجــر الــذي تؤديــه النســاء يف الغالــب والــذي يُقــّدر بأقــل مــن 

ــل.  ــة للعم ــريئ يف الحســابات االقتصادي ــر م ــه غ ــة ويجعل ــه االجتاعي قيمت

ــة  ــاه، ورعاي ــاب واملي ــب األخش ــروات، وجل ــة الخ ــطة زراع ــمل أنش وتش

ــن  ــة، وميك ــات األرس الزراعي ــاص القتصادي ــكل خ ــة بش ــي مهم ــية، وه املاش

أن تكــون قيمــة إنتــاج هــذا القطــاع أكــر بكثــر مــن قيمــة إنتــاج قطاعــات 

اقتصاديــة أخــرى كالتصنيــع والتجــارة إذا مــا تــم إضافتــه لحســابات الناتــج 

املحــي اإلجــايل، مــا يحــرم االقتصــاد مــن اعتبــار مســاهمة هــذا القطــاع يف 

ــة. الواقــع العمــي للعديــد مــن الــدول خاصــة الــدول الناميّ

العمل األرسّي غري مدفوع األجر   .6

يجــري هــذا املفهــوم عــى املســاهات املبــارشة التــي يقدمهــا أفــراد األرسة 

غــر مدفوعــة األجــر يف اإلنتــاج املنــزيل بغــرض البيــع يف الســوق، وهــو منــط 

ــن  ــط م ــد فق ــرد واح ــل ف ــن دخ ــميًا ضم ــابها رس ــم احتس ــال يت ــن األع م

ــكل  ــراد األرسة بش ــد أف ــر أح ــد يعت ــال، ق ــبيل املث ــى س ــراد األرسة. فع أف

قانــوين مالــًكا أو رائــد أعــال لركــة مــا، ولكــن هنــاك العديــد مــن األقــارب 

ــمّي  ــور رس ــم ظه ــون له ــة دون أن يك ــات الرك ــاعدون يف عملي ــن يس الذي

ــون مــن النســاء، زوجــات أصحــاب  ــا مــا يكون يف الســجالت الرســميّة، وغالبً

األعــال أو أبنائهــم، مــا يحرمهــم مــن أبســط حقوقهــم يف الحصــول عــى 

ــة. ــاعدات حكوميّ ــة أو مس ــات اجتاعيّ ــول، أو تأمين دخ

7.  العمل اإلنجايب

يف حــن أن أعــال الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر ليســت بيولوجيــة بالكامــل 

ــا( هــو كذلــك. تعتقــد ديــرا ســاتز أن العمــل  ، فــإن العمــل اإلنجــايب )جزئيً

ــر  ــا ملعاي ــه وفًق ــي معاملت ــل ال ينبغ ــن العم ــاص م ــوع خ ــو »ن ــايب ه اإلنج

الســوق« ؛ ويشــمل اإلنجــاب وتربيــة / رعايــة األطفــال وأفــراد األرسة 

ــم  ــن لديه ــك الذي ــه إال أولئ ــن أن يؤدي ــل ال ميك ــو فع ــل ه ــن. الحم اآلخري

ــه. مــن  ــا ال رجعــة في ــه عمــاًل بيولوجيً ــة ، مــا يجعل أعضــاء تناســلية أنثوي

ــن  ــات ، أو غره ــات العازب ــات ، واألمه ــاء املتزوج ــون النس ــع أن تك املتوق

مــن أفــراد األرسة )مثــل األشــقاء األكــر ، والعــات ، ومــا إىل ذلــك( الفاعلــن 

ــخصية ،  ــم الش ــور يف حياته ــر املأج ــايب غ ــل اإلنج ــذا العم ــين يف ه األساس

ــة  ــة مدفوع ــوة عامل ــج ، ق ــول املنت ــة لدخ ــرورة االقتصادي ــة إىل ال باإلضاف

ــة ،  ــن العمــل اإلنجــايب والرعاي ــال تحــت كل م ــة األطف ــدرج تربي األجــر. تن

ــويل  ــراد األرسة ت ــن أف ــرد م ــن ألي ف ــة ، ميك ــة الطبيعي ــد الرضاع ــك ، بع لذل

ــة هــذه الوظيف
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األطر الترشيعية الناظمة للعمل غري مدفوع األجر

يعتــــرف إعـــالن ومنهــــاج عمــــل بيجيــــن املعتمــد مــــن قبــل األمــــم املتحــدة فــــي 1995 باإلســهام   

ــاد. فلقــد أوىل إعــالن منهــاج عمــل  الكبيــــر لعمــل املــرأة غــر املدفــوع األجــر وخاصــة الرعــايئ واملنــزيل يف اإلقتصــ

بیجیــن اهتامــا واســع النطــاق ملوضــوع إبــراز املجــال الشــامل لــكل أشــكال عمــل املــرأة، مبــا يف ذلــك العمــل املنــزيل 

غیــر املــؤدى عنــه، و ذلــك بغیــة تصحیــح االســتنتاجات الخاصــة بالفــوارق بیــن الجنســین يف املســاهمة يف إنتــاج الــروة 

ــة. الوطنی

ــك يف عــدة  ــف أبعــاده وذل ــة هــذا املوضــوع ومبختل ــرة االعــراف بأهمی ــذ هــذا اإلعــالن، توســعت دائ ــه، و من وعلی

محطــات و مــن خــالل العدیــد مــن التوصیــات، لعــل أبرزهــا مــا جــاء يف توصیــات لجنــة ستیغلیتز-ســین-فیتويس، و 

ــة املســتدامة. كان آخرهــا مــا تــم التنصیــص علیــه يف إطــار أهــداف التنمی

تطالــــب اتفاقيــــة القضــــاء علــــى جميــع أشــــكال التمييــز ضــد املــــرأة )ســيداو( الــــدول األطــراف   

بتعديــــل األعـــراف اإلجتاعيـــة التمييزيـــة وتوفيـــر الخدمـــات اإلجتاعيـــة األساســـية لتمكيـن النســـاء والرجـال مـن 

املشـــاركة املتســـاوية فـــي العمـــل والحيـــاة العامـة. وتحـث ســـيداو الحكومـات علـــى توفيـر أنظمـــة الدعـم والبنـى 

التحتيـة، مثـل مرافـق رعايـة األطفـال واسـتحقاقات األمومـة واألبـوة وغرهـا مـن الخدمـات التـي تسـاعد علـى الحـد 

مـــن أعمـــال الرعايـة وإعـــادة توزيعهـا.

يعد االعراف بأعمـــال الرعايـــة غيـــر املدفوعـــة األجـــر خطـــوة حاسـمة نحـــو تحقيـق أهــــداف التنميــة   

املســــتدامة بحلــــول العــــام 2030 ، حيــث يحتــوي الهــــدف الخامــــس عــى تحقيــــق املســــاواة بيــــن الجنســــن 

ومتكيــــن جميــــع النســــاء والفتيــــات بحلــول 2030 من تحقيق االعتــــراف بأعمــال الرعايــة غيــــر مدفوعـة االجـر 

والعمـل املنزلـي وتقديرهـا مـن خـالل توفيـر الخدمـات العامـة والبنـى التحتيـة ووضع سياسـات الحايـة اإلجتاعيـة 

وتعزيـــز تقاســـم املســـؤولية داخـــل األسـرة املعيشـــية والعائلـة، حسـبا يكـون ذلـــك مناسـبًا علـــى الصعيـد الوطنـي

مطالبات لجنة شــؤون املرأة يف األمم املتحدة بســـد الفجـــوة الجندريـــة للتخفيـــف مـــن أعمـــال الرعايـــة   

والعمـــل املنزلـــي غيـــر املدفوعـــة األجـــر وإعـــادة توزيعهـــا، كـــي ال تقـــع علـــى النســـاء بشـــكل غيـــر متناســـب.

وقــد تبنــت الحركــة النســوية العامليــة مطلــب تضمــن العمــل املنــزيل غــر املدفــوع يف الحســابات القوميــة،   

ــم  ــة يف األم ــة اإلحصــاء األممي ــت لجن ــد اعرف ــي، ولق ــرأة العامل ــر امل ــام 1995 ملؤمت ــالن بيجــن ع ــور هــذا يف إع وتبل

ــزيل، وحــددت األعــال غــر املدفوعــة  ــة، تختــص بإحصــاءات العمــل املن املتحــدة بــرورة إعــداد حســابات تكميلي

ــع. ــة املجتم ــال خدم ــة، أع ــال الرعاي ــة، أع ــات املنزلي ــال الخدم بأع

ــا  ــاك اهتاًم ــة، اال أن هن ــّوع األعــال غــر مدفوعــة األجــر وتعــدد آثارهــا االقتصاديّ عــى الرغــم مــن تن  

متزايــًدا فيهــا، للحــد مــن آثارهــا عــى النســاء بهــدف تحقيــق املســاواة بــن الجنســن، وحايــة النســاء مــن االســتغالل، 

ــل مــن آثارهــا الســلبيّة، بتوفــر مــن يقــوم  ــة تقل ــي قامــت بســن تريعــات قانونيّ ــدول الت ــد مــن ال ــاك العدي وهن

مبســاعدة األرس التــي تعــاين منهــا، ومــع ذلــك فــإن حجــم األعــال غــر مدفوعــة األجــر حــول العــامل الزال مجهــواًل.



12 ر 2022 ا�ي �ن ا�ت �ي ا�ب �ت �ي لل�ن تحاد العر�ب الا�

دور األعراف االجتامعية يف تفسري عدم املساواة بني الجنسني يف مسؤوليات الرعاية

ميكــن أن تفــرس األعــراف االجتاعيــة التمييزيــة أيًضــا عــدم املســاواة بــن الجنســن يف أعــال الرعايــة غــر مدفوعــة 

األجــر، حيــث ميكــن تفســر بعــض هــذه التفاوتــات بــن الجنســن يف اســتخدام الوقــت مــن خــالل العوامــل االجتاعية 

والدميوغرافيــة واالقتصاديــة، مثــل مســتويات التعليــم والــروة، ومــع ذلــك، فــإن نصــف إىل ثلثــي هــذا التفــاوت ال 

يــزال غــر مــرر ويعتــر متييــزًا ، وال تــزال أوجــه عــدم املســاواة يف مســؤوليات الرعايــة قامئــة حتــى بــن األرس املعيشــية 

األكــر ثــراًء وتعليــًا، حيــث تســاهم النســاء بأكــر مــن 60% مــن الوقــت املخصــص لأعــال املنزليــة والرعايــة، بغــض 

النظــر عــن حالــة التوظيــف أو الدخــل أو مســتويات التعليــم.

ــك األدوار  ــا يف ذل ــة، مب ــة االجتاعي ــالل األنظم ــن خ ــدر م ــس الق ــال بنف ــاء والرج ــلوكيات النس ــرص وس ــدد ف تتح

ــة  ــا، فاألنظم ــون فيه ــي يعيش ــدول الت ــات وال ــروف املجتمع ــا ظ ــا تحدده ــن، ك ــة للجنس ــدات التقليدي واملعتق

االجتاعيــة )مثــل القوانــن الرســمية وغــر الرســمية واألعــراف واملارســات االجتاعيــة( تُشــكل أو تُقيــد القــرارات 

واالختيــارات وســلوكيات املجموعــات واملجتمعــات واألفــراد ، حيــث تؤثــر األنظمــة االجتاعيــة عــى أدوار الجنســن 

مــن خــالل تحديــد الســلوكيات التــي تعتــر مقبولــة أو غــر مقبولــة يف املجتمــع، فالعمــل مقابــل أجــر يعتــر مهمــة 

الذكــور يف معظــم املجتمعــات، بينــا يُنظــر إىل أعــال الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر عــى أنهــا مجــال عمــل للمــرأة.
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أعامل الرعاية غري مدفوعة األجر ومشاركة اإلناث يف القوى العاملة

ــا عكســياً مــع مشــاركة  يرتبــط مقــدار الوقــت املخصــص لعمــل الرعايــة غــر مدفــوع األجــر ارتباطً  

ــا متوســطه خمــس ســاعات يف أنشــطة  ــا النســاء م ــي تقــي فيه ــدول الت ــي ال ــة ، فف ــوى العامل ــاث يف الق اإلن

الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر، فــإن 50% مــن النســاء يف ســن العمــل نشــيطات )أي يعملــن أو يبحــن عــن عمــل(، 

ويف الــدول التــي تقــي فيهــا النســاء ثــالث ســاعات يف أعــال الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر، فــإن نســبة النســاء 

ــوع األجــر  ــة غــر مدف ــإن االنخفــاض يف عمــل الرعاي ــك ف ــة، ولذل الناشــطات تصــل إىل 60% مــن القــوى العامل

للمــرأة يرتبــط بزيــادة قدرهــا عــر نقــاط مئويــة يف معــدل مشــاركة املــرأة يف القــوى العاملــة بالنســبة ملســتوى 

معــن مــن الناتــج املحــي اإلجــايل للفــرد، ومعــدل الخصوبــة، ومعــدل بطالــة اإلنــاث، وتعليــم اإلنــاث، ومعــدل 

التحــر، وإجــازة األمومــة. 

  ترتبــط أوجــه عــدم املســاواة بــن الجنســن يف أعــال الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر أيًضــا بالفجــوات 

بــن الجنســن يف املشــاركة يف القــوى العاملــة، فكلــا زاد عــدم املســاواة يف توزيــع مســؤوليات الرعايــة بــن النســاء 

والرجــال، زادت الفجــوات بــن الجنســن يف املشــاركة يف القــوى العاملــة. يف الــدول التــي تقــي فيهــا النســاء مــا 

يقــرب مــن مثانيــة أضعــاف الوقــت الــذي يقضيــه الرجــال يف أنشــطة الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر، فإنهــن ميثلــن 

35% فقــط مــن الســكان العاملــن النشــطن.

وعندمــا ينخفــض الفــارق إىل أقــل مــن ضعــف الوقــت، تــزداد مشــاركة املــرأة يف القــوى العاملــة إىل   

ــة،  ــج املحــي اإلجــايل للفــرد، ومعــدل الخصوب 50% مــن الســكان النشــطن بالنســبة ملســتوى معــن مــن النات

ومعــدل التحــر، وإجــازة األمومــة، وعــدم املســاواة بــن الجنســن يف البطالــة و التعليــم. وبالتــايل، عندمــا يــزداد 

ــة توظيــف  ــة غــر مدفوعــة األجــر، فــإن حال ــن الجنســن يف الوقــت املخصــص ألعــال الرعاي عــدم املســاواة ب

ــزداد ســوًء. ــاث بالنســبة للرجــل ت اإلن

ــن  ــص الفجــوات ب ــؤدي تقلي ــاذا مل ي ــا مل ــة يوضــح لن ــئ ملســؤوليات الرعاي ــر املتكاف ــع غ إن التوزي  

الجنســن يف التعليــم إىل تقليــص الفجــوات بــن الجنســن يف التوظيــف يف بعــض الــدول، فالنســاء يف الــدول ذات 

املســؤولية العاليــة عــن أعــال الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر مــن املرجــح أن يكــون لديهــن مســتويات أقــل مــن 

النشــاط االقتصــادي، لذلــك عــى الرغــم مــن تقليــص الفجــوة بــن الجنســن يف التعليــم، مل تتمكــن هــذه الــدول 

مــن تعظيــم العوائــد مــن هــذا االســتثار ولديهــا فجــوات مســتمرة بــن الجنســن يف مخرجــات التوظيــف. ومــع 

ذلــك، فــإن الــدول التــي لديهــا سياســات مالمئــة لــأرسة تعــزز توازنًــا أفضــل بــن العمــل والحيــاة األرسيــة لــكال 

الوالديــن، تشــهد ارتفاًعــا يف معــدل النشــاط االقتصــادي لإلنــاث، والــدول التــي لديهــا سياســات أرسيــة تهــدف 

إىل تعزيــز التــوازن بــن العمــل والحيــاة األرسيــة لــكال الوالديــن بشــكل أفضــل، تشــهد ارتفاًعــا يف معــدل النشــاط 

ــاث. االقتصــادي لإلن
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العمل غري املأجور قضية رئيسية من قضايا حقوق اإلنسان

ــررة  ــه املق ــا اعترت ــب م ــان، بحس ــوق االنس ــا ق ــن قضاي ــة م ــور قضي ــر املأج ــل غ ــد العم يع

الخاصــة لأمــم املتحــدة بشــأن الفقــر املدقــع، ماجدالينــا ســيبولفيدا، يف بيــان لهــا أمــام اللجنــة 

االجتاعيــة واإلنســانية والثقافيــة الرئيســية للجمعيــة العامــة لأمــم املتحــدة )اللجنــة الثالثــة( 

يف نيويــورك، حيــث دعــت الــدول إىل االعــراف بالرعايــة غــر مدفوعــة األجــر باعتبارهــا قضيــة 

ــا حقــوق اإلنســان«. رئيســية مــن قضاي

فقــد اعتــرت املقــررة أن أعــال الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر هــي أســاس كل مجتمعاتنــا، وهــي 

حاســمة لتحقيــق النمــو االقتصــادي والتنميــة االجتاعيــة. ومــع ذلــك، فإنــه غالبــا مــا يتجاهلهــا 

صانعــو السياســات أو ينظــرون إليهــا كأمــر مفــروغ منــه. »وأكــدت أن هــذا لــه أثــرا ســلبيا عــى 

فقــر املــرأة ومتتعهــا بحقوقهــا.ويف التقريــر املقــدم إىل الجمعيــة العامــة.

وبالنســبة للحنــة الثالثــة فأنــه يف البلــدان املتقدمــة والبلــدان الناميــة عــى حــد ســواء، تعمــل 

ــا  ــوع، إال أنه ــر املدف ــل غ ــار العم ــذ يف االعتب ــا يؤخ ــل عندم ــن الرج ــول م ــاعات أط ــرأة لس امل

ــر  ــة أن تنظ ــى أهمي ــة ع ــررة الخاص ــددت املق ــر أقل.وش ــايل وتقدي ــض م ــى تعوي ــل ع تحص

ــة وضــان تأمــن الخدمــات  ــة وجاعي ــة باعتبارهــا مســؤولية اجتاعي ــة للرعاي سياســات الدول

ــر  ــة، وتوف ــة الصحي ــال، والرعاي ــة األطف ــك رعاي ــا يف ذل ــة، مب ــة التحتي ــة والبني ــة الروري العام

ــة. ــق املحروم ــة يف املناط ــة، وخاص ــاه والطاق املي
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تقاسم النساء والرجال األعامل املنزلية 

رضورة للتنمية

رغــم أهميــة االتفاقيــات الدوليــة التــي تنــادي باملســاواة 

بــن الجنســن يف تحســن ظــروف العمــل وردم الفجــوة 

االقتصاديــة بينهــا، إال أنّــه ال وجــود، حتــى اليــوم، 

ــزيل؛  ــرأة املن ــل امل ــى عم ــوء ع ــلط الض ــاٍت تس لتريع

ــك  ــة، وكذل ــة التقليدي ــج االقتصادي ــل الُنُه ــث تتجاه حي

الرامــُج اإلمنائيــُة التقليديــُة اإلســهاماِت االقتصاديــة التــي 

ــة  ــكي للقيم ــل ال ــصُّ التجاه ــا نخ ــرأة، وهن ــا امل تقدمه

االقتصاديــة لعملهــا املنــزيل واملحــي غــر املأجــور؛ إِْذ ال 

تظهــر يف الحســابات القوميــة ويف اإلحصــاءات الســكانية. 

ولــو ُحســبت قيمــة أعــال النســاء بشــكٍل أوىف التّضــح 

ــك،  ــام بذل ــة. وللقي ــة التنمي ــر يف عملي ــرأة الكب دور امل

يلــزم اعتــاد نُُهــج جديــدة وإعــداد بيانــاٍت أفضــل 

التقســيم  عــى  محســوبًة  تكــون  بالتنميــة؛  تتعلــق 

ــال. ــن النســاء والرج الجنســاين ب

ــتوى األرسة:  ــى مس ــادي ع ــل امل ــابان للدخ ــاك حس هن

ــر الدخــل  ــار تقدي ــدي، يأخــذ بعــن االعتب حســاب تقلي

ــاب  ــذا حس ــور، وه ــل املأج ــن العم ــج ع ــور النات املنظ

ــه.  ــايس ألرست ــل األس ــل املعي ــه الرج ــر في ــوري يظه ذك

املبــذول  العمــل  أن  يؤكــد  تقليــدي،  غــر  وحســاب 

)طاملــا أّن لــه قيمــًة اقتصاديــًة واجتاعيــًة نافعــًة لــأرسة 

واملجتمــع( لــه قيمــة ماليــة؛ ســواًء أكان مأجــوراً أم غــر 

مأجــور. وميكــن حســابه وتقديــره بأســاليب وأدواٍت 

ــدة.  ــة جدي ــٍة واقتصادي إحصائي

ويبقــى أن األهــم مــن هــذه املقارنــة هــو العالقــة بــن 

اإلنتاجــي  العمــل  إْن كان  والتســاؤل  الثنائيــة،  هــذه 

ســيكون ممكنــاً، وتطــّور املجتمعــات ســهالً  لــو تــّم 

ــراف  ــالل االع ــن خ ــاء؛ م ــن النس ــم والتمك ــر الدع توف

باألعــال التــي يقمــن بهــا، ســواًء يف املجــال الخــاص أو 

ــام. النتيجــة واضحــة: ال يوجــد نظــام اقتصــادي وال  الع

ــوي. ــزيل الرع ــاء املن ــوال دور النس ــي ل ــل إنتاج عم
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طرق قياس قيمة العمل غري مدفوع األجر

طــرق قيــاس قيمــة العمــل غــري مدفــوع األجــر: طريقــة تكلفــة الفرصــة البديلــة ، وطريقــة تكلفــة االســتبدال 
، وطريقــة تكلفــة اإلدخــال / اإلخــراج.

طريقة تكلفة الفرصة

تقيــس طريقــة تكلفــة الفرصــة البديلــة قيمــة العمــل املنــزيل غــر املدفــوع األجــر عــن طريــق حســاب مبلــغ 

املــال ميكــن للعــال املنزليــن غــر املأجوريــن العمــل إذا كانــوا يعملــون يف ســوق العمــل بــدالً مــن القيــام بعمــل 

غــر مدفــوع األجــر. عــى ســبيل املثــال ، إذا كانــت املحاميــة الســابقة اآلن أم ربــة منــزل تقــوم بأعــال منزليــة 

غــر مدفوعــة األجــر ، فــإن قيمــة ســاعة العمــل املنــزيل غــر مدفوعــة األجــر هــي ســعر الســاعة التــي ميكــن 

أن تكســبها إذا كانــت تعمــل كمحاميــة. يتمثــل العيــب الرئيــي يف هــذه الطريقــة يف أن عاملــن منزليــن غــر 

مدفوعــي األجــر ميكنهــا القيــام بنفــس الوظيفــة بنفــس مســتوى الكفــاءة ، لكــن قيمــة العمــل ســتتقلب بنــاًء 

عــى مســتوى التعليــم واملهــارة الســابق للعــال. إنهــا أيًضــا مشــكلة بالنســبة للنســاء اللــوايت مل يشــغلن وظيفــة 

أبــًدا ، ألنــه مــن غــر الواضــح مقــدار األمــوال التــي ســيجنونها إذا كانــوا يشــاركون يف القــوى العاملــة ، بــدالً مــن 

العمــل بــدون أجــر يف املنــزل.

طريقة تكلفة استبدال السوق

تقيــس طريقــة تكلفــة االســتبدال قيمــة العمــل املنــزيل غــر املدفــوع األجــر عــن طريــق حســاب التكلفــة النقديــة 

لــراء تلــك الخدمــة بــدالً مــن ذلــك. عــى ســبيل املثــال ، لتقديــر قيمــة رعايــة األطفــال غــر مدفوعــة األجــر ، 

أو إلقــاء نظــرة عــى تكلفــة اســتئجار مربيــة ، أو لتقديــر تكلفــة طهــي وجبــة ، انظــر إىل تكلفــة تنــاول وجبــة 

ماثلــة يف مطعــم. العيــب يف هــذه الطريقــة هــو أنــه ال ميكــن حســاب القيمــة العاطفيــة املضافــة لوجــود أم يف 

املنــزل مــع أطفالهــا بــدالً مــن كونهــا غريبــة.

طريقة تكلفة اإلدخال / اإلخراج

اإلدخــال / تقيــس طريقــة تكلفــة اإلنتــاج قيمــة العمــل املنــزيل غــر املدفــوع األجــر عــن طريــق حســاب القيمــة 

ــة التــي ينتجهــا العمــل املنــزيل غــر املدفــوع األجــر ومقــدار بيــع هــذه  ــة للســلع والخدمــات االقتصادي النقدي

الســلع والخدمــات يف الســوق املفتوحــة.
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كيفيات تقدير املساهمة االقتصادية واالجتامعية للعمل غري املأجور

قياس مقدار العمل غري املأجور عى أساس القيمة.   .1

ــم  ــه يت ــه ألن ــض قيمت ــم تخفي ــأن العمــل غــر املأجــور يت ــن واملختصــن يف الشــأن ، ب فبحســب الباحث  

إجــراؤه بــدون أجــر يف اقتصــاد قائــم عــى الســوق والــذي يخصــص قيمــة فقــط للعمــل الــذي ميكــن مبادلتــه مقابــل 

ــا مــا يُنظــر إليــه عــى أنــه ال يولــد أي قيمــة يف ســياق االقتصــاد القائــم عــى النقــود عــى الرغــم مــن  أجــر. فغالبً

ــادل.  ــات التب ــارج عالق ــاج خ ــي واإلنت ــاج االجتاع ــادة اإلنت ــوق أي يف إع ــاج للس ــاهمته يف اإلنت مس

يجــدر املالحظــة بأنــه يصعــب تحديــد مقــدار العمــل غــر املأجــور ، مثــل تقديــم الرعايــة، فبالرغــم مــن   

وضــع بعــض الــدول ألنظمــة حســابات للعمــل إال ان العمــل الــذي يســاهم يف الــروة االجتاعيــة ال يلــزم دفــع أجــره 

وأن العمــل الســوقي والعمــل غــر الســوقي يتقاطعــان.

ــة  ــاس القيم ــن قي ــد م ــور  الب ــر املأج ــل غ ــة للعم ــة واالجتاعي ــاهمة االقتصادي ــاس املس ــرض قي بغ  

الســوقية ملهــام معينــة، عــى أســاس فحــص التكافــؤ املهنــي واملعــادالت املهنيــة ملهــام العمــل الشــائعة غــر مدفوعــة 

األجــر كمهــن إعــداد الوجبــات وتنظيفهــا، والعنايــة باملالبــس، ومهــن التنظيــف، ومهــن العنايــة بالنباتــات والحدائــق، 

ــة. ــم الرعاي ــن تقدي ــة، ومه ــن اإلداري ــزل وامله ــة املن وصيان

قياس مقدار العمل غري املأجور عى أساس الوقت   .2

فيمكــن تحديــد مقــدار العمــل غــر املأجــور بنــاًء عــى الوقــت الــذي يقضيــه. فينظــر لأجــر الــذي ميكــن   

أن يكســبه الشــخص يف وظيفتــه العاديــة. ومقــدار الوقــت الــذي يســتحقه. عــى ســبيل املثــال ، إذا كان أجــر الفــرد 

ــة  ــع ســاعات يف أداء رعاي ــكل ســاعة ، وكان يقــي أرب ــه املدفــوع األجــر هــو 20 دوالًرا ل العــادي بالســاعة يف عمل

ــوم.  ــر تســاوي 80 دوالًرا يف الي ــة الطفــل غــر مدفوعــة األجــر تُعت ــإن رعاي ــا ، ف أطفــال غــر مدفوعــة األجــر يوميً

وباإلمــكان قيــاس العمــل غــر مدفــوع األجــر حســاب الوقــت املســتغرق يف أدائــه ، إمــا عــى مــدار يــوم   

أو أســبوع،  كــا قــد يســتخدم التعــداد الطريقــة املبــارشة مــن حيــث أن يطلــب مــن املشــاركن تحديــد كل الوقــت 

ــا.  ــم إجراؤهــا مًع ــو ت ــى ل ــه يف األنشــطة حت ــذي يقضون ال
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تقييم للحالة 

ولواقع عمل النساء غري املأجور يف املنطقة العربية )مناذج متوفرة(

ــة بأنهــا غــر متكافئــة، حيــث تقــي النســاء  ــة األعــال الغــر مدفوعــة األجــر يف املنطقــة العربي توصــف حال

باملنطقــة يف املتوســط مــا بــن 17 و34 ســاعة أســبوعيا يف أعــال الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر، يف حــن يقــي 

الرجــالً مــا ال يزيــد عــن 1-5 ســاعات، عــى حســب كل بلــد. وتكــون نســبة الوقــت التــي يقضيهــا النســاء مقارنــة 

بالرجــل يف األردن هــي األكــر تفاًوتــا فتســجل 19:1، يليهــا مــرص بنســبة 12:1، ثــم فلســطن بنســبة 7:1 وتونــس 

بنســبة 6:1. وتقــي النســاء مــن ثلثــي إىل ثالثــة أربــاع الوقــت الــذي يقضينــه يف أعــال الرعايــة غــر مدفوعــة 

ــات  ــول إىل الخدم ــة الوص ــد أهمي ــا يؤك ــو م ــة(، وه ــال املنزلي ــارشة )األع ــر املب ــة غ ــال الرعاي ــر يف أع األج

والتكنولوجيــا واألســواق املنزليــة يف تخفيــض عــبء هــذا النــوع مــن العمــل.

الوقــت يف أعــال الرعايــة املبــارشة غــر مدفوعــة األجــر مقارنًــة بالنســاء غــر املتزوجــات، ويقضــن عــى األقــل 

وقــت أكــر بســبع مــرات يف أعــال الرعايــة املبــارشة )الرعايــة الشــخصية لآلخريــن(، واملدفوعــة بدرجــة كبــرة 

ــدان، فظهــر أقــل عــدد ســاعات تقضيهــا  ــن البل ــا ب ــاك اختالفــات في ــك كانــت هن ــة األطفــال. ومــع ذل برعاي

النســاء يف الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر يف تونــس، وهــو مــا قــد يرجــع جزئًيــا إىل انخفــاض معــدالت الخصوبــة 

ــد  ــرص. وق ــاألردن وم ــة ب ــرة، مقارنً ــة املبك ــة الطفول ــم يف مرحل ــة والتعلي ــاق بالرعاي ــدالت االلتح ــاع مع وارتف

يعكــس أيًضــا الجــزء األكــر مــن الوقــت الــذي تقضيــه النســاء الفلســطينيات يف الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر، 

تحــدي ًدا الرعايــة املبــارشة، ارتفــاع معــدالت الخصوبــة يف فلســطن مقارنــة بالبلــدان األخــرى.

ــأن  ــوع للنســاء يف مــرص، أوضحــت ب ــزيل غــر املدف ــر قيمــة العمــل املن ــة حــول تقدي فبحســب دراســة مرصي

الــزواج يــؤدي إىل زيــادة عــبء العمــل املنــزيل غــر مدفــوع األجــر للنســاء، مشــرة إىل أن هــذه الزيــادة متثــل 

ــورة ســلوى  ــا الدكت ــى إنجازه ــت ع ــي أرشف ــة الت ــة بالنســبة إىل النســاء. وكشــفت الدراس ــة ضخم ــة نوعي نقل

العنــري، الخبــرة االقتصاديــة، وصــدرت عــن مؤسســة املــرأة الجديــدة، أن متوســط ســاعات العمــل املنــزيل غــر 

مدفــوع األجــر للنســاء املتزوجــات يقــدر بنحــو 37.27 ســاعة يف األســبوع، مقابــل 13.80 ســاعة لغــر املتزوجــات. 

وشــملت الدراســة 12 ألــف أرسة مــن الريحــة العمريــة التــي تقــع يف تعريــف قــوة العمــل، يف مــا بــن 15 و65 

ســنة، مــن مختلــف املحافظــات، مبــا فيهــا الريــف والحــر.

وبينــت نتائــج عينــة البحــث الفجــوة الكبــرة بــن عــدد ســاعات العمــل املنــزيل لــكل مــن النســاء والرجــال، حيث 

ــل 4.19 ســاعات  ــزيل األســبوعية للنســاء يف مــرص 30.25 ســاعة، مقاب ــغ متوســط عــدد ســاعات العمــل املن يبل

للرجــال يف األســبوع. وتوصلــت الدراســة إىل أن أعــال الخدمــة املنزليــة تســتأثر بالجــزء األكــر مــن وقــت النســاء 

املبــذول يف العمــل املنــزيل غــر املدفــوع، حيــث تســتغرق نحــو 47 باملئــة مــن إجــايل الوقــت بواقــع 14 ســاعة 

أســبوعيا، مقابــل 0.27 ســاعة للرجــال.
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ــار الســن واملــرىض، بواقــع 10.47 ســاعات  وأظهــرت الدراســة أن النســاء يتحملــن أعــال رعايــة األطفــال وكب

أســبوعيا، مقابــل ســاعة واحــدة للرجــال. وحــرصت عــدة وظائــف غــر مدفوعــة للنســاء يف مــرص، هــي إعــداد 

الطعــام والــراب وتنظيــف املنــزل وترتيبــه والعنايــة بــه٬ وغســل األواين وغســل املالبــس والعنايــة بهــا مــن يك 

وخياطــة٬ والعنايــة بالحديقــة والنباتــات وجلــب امليــإه وإعــداد الوقــود وتربيــة الدواجــن ألغــراض االســتهالك 

ــا ورشاء  ــا وإصالحه ــرة وصيانته ــلع املعم ــف الس ــزيل وتنظي ــتهالك املن ــن لالس ــدة والج ــداد الزب ــزيل وإع املن

ــة األطفــال واملذاكــرة لهــم. ــة أفــراد األرسة املســنن واملــرىض ورعاي مســتلزمات األرسة واملنــزل ورعاي

كــا أوضحــت أن الزيــادة يف عــدد أفــراد األرسة تــؤدي إىل تزايــد عــبء العمــل املنــزيل للنســاء، وتحــدث الطفــرة 

يف ذلــك العــبء عندمــا يكــون عــدد أفــراد األرسة ثالثــة أفــراد، فرتفــع متوســط ســاعات العمــل املنــزيل للنســاء 

مــن حــوايل 13 ســاعة يف األســبوع إىل حــوايل 40 ســاعة يف األســبوع، وتصــل إىل 48.23 ســاعة عندمــا يصــل عــدد 

أفــراد األرسة إىل أربعــة.

وكشــفت الدراســة أن تقديــرات قيمــة العمــل املنــزيل للنســاء تــراوح بــن 307.6 مليــار جنيــه، إذا مــا قُيــم عمــل 

املــرأة مبــا ميكــن أن تنفقــه. وبحســب الدراســة شــكلت رعايــة األطفــال ســببا لعــدم االســتمرار يف العمــل بنســبة 

15.5 باملئــة. وأشــارت نتائــج الدارســة إىل أن الــزواج يــؤدي إىل نقــل األعبــاء التــي كان يتحملهــا الرجــال وحدهــم 

ــات  ــطة الخدم ــاهمة يف أنش ــن للمس ــال املرصي ــل الرج ــادة تقب ــائع بزي ــور الش ــد التص ــا يفن ــاء، م إىل النس

املنزليــة.

وأوضحــت الدراســة أن النســاء العامــالت يف مــرص يعانــن مــن ظاهــرة “ورديــة العمــل املزدوجــة” والتــي تتمثــل 

ــل  ــاعات العم ــايل س ــك أن إج ــى ذل ــب ع ــزل، ويرت ــة يف املن ــوق والثاني ــا يف الس ــل إحداه ــي عم يف ورديت

للنســاء العامــالت يبلــغ نحــو 68 ســاعة يف األســبوع مقابــل 53 ســاعة للرجــال٬ ومــا يثــر االســغراب أن 91 باملئــة 

ــة مــن عمــل النســاء  مــن عمــل الرجــال املشــتغلن يف أعالهــم الرســمية مدفــوع األجــر، يف حــن أن 46 باملئ

املشــتغالت غــر مدفــوع األجــر ألنــه يف املنــزل.

ــل  ــدور العم ــع ب ــة املجتم ــزاب بتوعي ــدين واألح ــع امل ــات املجتم ــوية ومنظ ــة النس ــة الحرك ــت الدراس وطالب

ــا  ــة للنســاء يف النشــاط االقتصــادي. ك ــة املجتمــع واملســاهمة الحقيقي ــوع األجــر يف رفاهي ــزيل غــر مدف املن

شــددت عــى رضورة االعــراف بالعمــل املنــزيل غــر املدفــوع واحتســابه يف الناتــج القومــي، وااللتــزام بتضمــن 

إحصائيــات النــوع االجتاعــي يف بيانــات الوقــت املدفــوع عــن ذلــك العمــل، والضغــط الســتصدار التعديــالت 

التريعيــة الالزمــة يف قانــون العمــل. واألهــم مــن ذلــك اســتصدار التريعــات الخاصــة باقتســام الــروة بــن 

الزوجــن.

كــا أوصــت بــرورة الضغــط مــن أجــل تعديــل قانــون العمــل، مبــا يضمــن بيئــة عمــل “صديقــة لــأرسة” يف 

مــا يتعلــق بإجــازات الوضــع ورعايــة الطفــل، وإمكانيــة العمــل نصــف الوقــت، وتطويــر معــاش املــرأة املعيلــة 

ــل  ــة مقاب ــا الدول ــة تتحمله ــة تأميني ــوم الحــق يف حاي ــة إىل مفه ــوم املســاعدات االجتاعي ــن مفه ليخــرج م

مســاهمة النســاء يف تطويــر رأس املــال البــري.
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ويف الحالــة التونســية ، ويف دراســة أجريــت فــس مجــال اقتصــاد الرعايــة برعايــة هيئــة األمــم املتحــدة 
للمــرأة )منتــدى البحــوث االقتصاديــة وهيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة 2014( اتضــح أن الوقــت الــذي 

ــال الوقــت  ــة غــر مدفوعــة األجــر يقــدر بأكــر مــن 5 أمث ــه املــرأة التونســية يف أعــال الرعاي تقضي

ــه املــرأة املتزوجــة يف األعــال نفســها  ــذي تقضي ــه الرجــل يف هــذه األعــال، والوقــت ال ــذي يقضي ال

ضعــف مثيلــه بالنســبة للمــرأة غــر املتزوجــة. تقــي املــرأة الحاصلــة عــى قــدر أكــر مــن التعليــم 

ــا أقــل مــا تقضيــه يف أعــال الرعايــة غــر املبــارشة. ينتمــي معظــم  يف أعــال الرعايــة املبــارشة، وقًت

قطــاع الرعايــة املدفوعــة األجــر للقطــاع العــام، وال ســيا يف التعليــم والصحــة، بينــا يهيمــن القطــاع 

ــالت  ــع النســاء العام ــرة. وتتمت ــة املبك ــة الطفول ــم يف مرحل ــة الشــخصية والتعلي ــى الرعاي الخــاص ع

بشــكل خــاص بالتمثيــل الزائــد يف هــذه القطاعــات عــى الرغــم مــن انخفــاض معــدالت مشــاركتهن يف 

العالــة بشــكل عــام.

ــن رئيســين؛ أولهــا: جــودة الخدمــات  ــة يعــاين مــن قيدي ــأن قطــاع الرعاي كــا اوضحــت الدراســة ب

ــتوى  ــردي مس ــا: ت ــاع(، وثانيه ــالت بالقط ــن والعام ــاءات العامل ــط كف ــاس متوس ــى اس ــة )ع املقدم

العالــة )عــى اســاس مســتويات عــدم الرســمية( وبالتــايل البــد مــن وضــع اســراتيجية وطنيــة منســقة 

ــغ  ــة ولتنســيق االســتثار يف هــذا القطــاع البال ــات يف مجــال اقتصــاد الرعاي ــد األولوي ــة لتحدي للرعاي

ــة. األهمي

ــة  ــرات السياســية واالجتاعي ــن التغي ــم م ــة األجــر، وعــى الرغ ــة غــر مدفوع فبشــأن أعــال الرعاي

والدميوغرافيــة التــي شــهدتها تونــس عــى مــدى نصــف القــرن املــايض، فــإن املهــام املوكلــة تقليديــا 

للمــرأة، والتــي تتمثــل يف رعايــة األطفــال والعمــل املنــزيل، ال تــزال تؤديهــا بشــكل أســايس. وكــا يتضــح 

ــل 3 ســاعات يف  ــارشة مقاب ــة املب مــن الشــكل )1(، يقــي الرجــال 0,3 ســاعة فقــط يف أعــال الرعاي

األســبوع تقضيهــا النســاء يف هــذه األعــال.

وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة أن الوقــت الــذي تقضيــه املــرأة يف أعــال الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر 

ــط يف  ــاعات فق ــل 3 س ــبوع مقاب ــاعة يف األس ــال )17 س ــن الرج ــه ب ــن مثيل ــرات م ــس م ــى بخم أع

األســبوع بــن الرجــال(. والحالــة االجتاعيــة مــن املحــددات األساســية ملقــدار الوقــت الــذي تقضيــه 

املــرأة يف أعــال الرعايــة، إذ تقــي املــرأة املتزوجــة 23 ســاعة يف األســبوع يف األعــال غــر مدفوعــة 

األجــر، مقابــل 10 ســاعات بــن النســاء غــر املتزوجــات، وقــد خصــص الجــزء األكــر مــن هــذا العمــل 

غــر مدفــوع األجــر ألعــال الرعايــة غــر املبــارشة، والتــي اســتحوذت عــى 18 ســاعة يف األســبوع مــن 

وقــت النســاء املتزوجــات، مقابــل 14 ســاعة يف األســبوع مــن وقــت النســاء غــر املتزوجــات.

وأبــدت بيانــات الدراســة أن الوقــت املخصــص لرعايــة األطفــال وأفــراد األرسة املعالــن اآلخريــن يــزداد 

ــم جامعــي أمضــت يف املتوســط 3,3 ســاعة يف  ــم، فالنســاء الحاصــالت عــى تعلي مــع مســتوى التعلي

األســبوع يف أعــال الرعايــة املبــارشة، مقابــل 2,4 ســاعة بــن النســاء غــر املتعلــات، وكانــت االختالفات 

أكــر عنــد التطــرق للحالــة االجتاعيــة، فعــى ســبيل املثــال، تقــي النســاء املتزوجــات الحاصــالت عــى 

تعليــم جامعــي 8,4 ســاعة يف األســبوع يف أعــال الرعايــة املبــارشة، أي أكــر ثــالث مــرات مــن الوقــت 

املنقــى مــن قبــل النســاء املتزوجــات غــر املتعلــات )2,8 ســاعة يف األســبوع(،
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ــات  ــيع خدم ــن وتوس ــدة لتحس ــة املتزاي ــات والحاج ــذه التحدي ــن ه ــم م ــة الرغ ــالت اإلحصائي ــب التحلي وبحس

التعليــم والصحــة لتشــمل جميــع الســكان، فــإن تقديــم خدمــات الرعايــة مل يــدرس دراســة جيــدة يف تونــس، كــا أن 

االفتقــار إىل اســراتيجية رعايــة وطنيــة شــاملة كان لــه تداعيــات بالغــة عــى االقتصــاد، ويعكــس االنخفــاض النســبي 

يف معــدل مشــاركة املــرأة يف القــوى العاملــة )27 يف املائــة( املعايــر االجتاعيــة التــي تفــرض منًطــا قامئــا عــى النــوع 

االجتاعــي الســتخدام الوقــت داخــل األرسة. والعمــل املنــزيل غــر مدفــوع األجــر ورعايــة األرسة مــن املهــام التــي 

تقــع عــى عاتــق املــرأة يف املقــام األول، مــا يقلــل بشــكل كبــر مــن فرصتهــا يف االنخــراط يف نشــاط مــدر للدخــل 

خــارج املنــزل. وعــالوة عــى ذلــك، فــإن تحســن إمكانيــة الحصــول عــى خدمــات جيــدة يف مجــال التعليــم والصحــة 

يف مرحلــة الطفولــة املبكــرة يزيــد مــن فــرص األطفــال يف اغتنــام فــرص اقتصاديــة عندمــا يصبحــون أشــخاص بالغــن. 

وبالتــايل فــإن االســتثار يف هــذه األشــكال مــن الرعايــة ميكــن أن يكــون لــه آثــار طويلــة األجــل عــى تنميــة البلــد.

ــة للفــرة 2010 - 2019، أن العــدد اإلجــايل  ــات مســح القــوى العامل ــج املســتندة إىل بيان ــن النتائ ــس تب ويف تون

للمهــن املتعلقــة بالرعايــة شــكلت مــا يقــرب مــن 9 يف املائــة مــن إجــايل العالــة يف تونــس، وظلــت نســبة العالــة 

يف قطاعــات الرعايــة مســتقرة خــالل الفــرة املشــمولة بالدراســة. وكانــت حصــص املهــن املختلفــة ضمــن أعــال 

الرعايــة مســتقرة أيً ضــا - حيــث ميثــل التعليــم أكرهــا – بنســبة تصــل إىل حــوايل 6 يف املائــة مــن جميــع الوظائــف، 

تليهــا الرعايــة الصحيــة، بحــوايل 2 يف املائــة،

وعــى الرغــم مــن أن النســاء، وخاًصــة املتزوجــات منهــن، يؤديــن الجــزء األكــر مــن أعــال الرعايــة غــر مدفوعــة 

األجــر، فــإن الهيــاكل املنزليــة املختلفــة ميكــن أن تؤثــر عــى توزيــع ومقــدار الوقــت الــذي يقــى يف هــذه األنشــطة، 

كــا أن رعايــة املعالــن واملعــاالت، مبــا يف ذلــك رعايــة األطفــال يف مختلــف الفئــات العمريــة، ورعايــة كبــار الســن 

واملــرىض أو ذوي/ذوات اإلعاقــة، لهــا آثــار مختلفــة عــى وقــت املــرأة، بنــاًء عــى احتياجــات كل فئــة. 

ويف فلســطني، تضطلــع النســاء باألعــال الالئقــة مدفوعــة األجــر بقــدر أقــل مــن أعــال الرعايــة غــر مدفوعــة 
األجــر والعمــل املنــزيل. يف املتوســط، تضطلــع النســاء بأعــال الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر ســبع مــرات أكــر مــن 

الرجــال. تقــي النســاء العامــالت املتزوجــات إجــايل عــدد ســاعات العمــل )مدفوعــة األجــر وغــر مدفوعــة األجــر( 

أكــر مــا يقضيــه الرجــال املتزوجــون العاملــون. عندمــا تعمــل النســاء مقابــل أجــر، يكــون ذلــك يف األغلــب يف مهــن 

الرعايــة، والتــي متثــل مــا يقــرب مــن نصــف وظائــف اإلنــاث جميعهــا. 

وعــى خــالف القطــاع الحكومــي ووكالــة األمــم املتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الالجئــن الفلســطينين يف الــرق األدىن 

)أونــروا(، فــإن أنظمــة حايــة العالــة والضــان االجتاعــي ضعيفــة أو منعدمــة يف القطــاع الخــاص. نصــف عــدد 

ــة بالرجــال. ال  ــة يف القطــاع الخــاص تتقاضــن الحــد األدىن لأجــور مقارن ــن ىف وظائــف الرعاي ــالىت تعمل النســاء ال

تغطــي سياســات الرعايــة وخدماتهــا يف فلســطن احتياجــات رعايــة األطفــال بنســبة كافيــة، مــا يزيــد مــن الحاجــة 

امللحــة لتوســيع نطاقهــا.



22 ر 2022 ا�ي �ن ا�ت �ي ا�ب �ت �ي لل�ن تحاد العر�ب الا�

وبحســب تحليــالت سياســات الرعايــة يف فلســطن تقــي النســاء العامــالت املتزوجــات 

إجــايل عــدد ســاعات يف العمــل أكــر مــا يقضيــه الرجــال املتزوجــون العاملــون، 

ــن  ــة ب ــوى العامل ــاركة يف الق ــوة يف املش ــأن الفج ــتقصائية ب ــات االس ــف الدراس وتكش

النســاء املتزوجــات وغــر املتزوجــات كبــرة - 21 مقابــل 47 يف املئــة عــى التــوايل  والتــي 

ــا بــدور توقعــات الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر للنســاء املتزوجــات. وبينــا  ترتبــط جزئًي

يختلــف الوقــت الــذي تقضيــه النســاء يف الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر بحســب الخصائص 

الدميوغرافيــة واالجتاعيــة واالقتصاديــة، فتعتــر الحالــة االجتاعيــة هــي العامــل األكــر 

تأثــًرا.

ــات  ــاء املتزوج ــي النس ــطيني 2018 أ( تق ــاء الفلس ــزي لإلحص ــاز املرك ــب )الجه وبحس

44 ســاعة يف األســبوع يف أعــال الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر – أي 28 ســاعة أكــر مــا 

تقضيــه النســاء الــاليت مل يســبق لهــن الــزواج، كــا هــو موضــح يف الشــكل 1. عــى الرغــم 

ــة موثقــة أي ًضــا للرجــال، إال أن الفــارق الزمنــي أقــل  ــة االجتاعي مــن إن فجــوة الحال

بكثــر )ســاعتان ونصــف(.

ــوع  ــة بالن ــات املتعلق ــر لالختالف ــع ًدا آخ ــغيل ب ــف التش ــطينية يضي ــة الفلس ويف الحال

االجتاعــي بشــأن الوقــت املنقــى يف األعــال مدفوعــة األجــر وغــر مدفوعــة األجــر، 

مــا يكشــف عــن اختــالالت تــوازن كبــرة. عنــد النظــر يف الوقــت الــذي تقضيــه الفئــة 

ــن  ــر العامل ــل غ ــر مقاب ــة األج ــر مدفوع ــة غ ــال يف الرعاي ــاء والرج ــن النس ــة م العامل

والعامــالت واملتزوجــن واملتزوجــات والذيــن مل يســبق لهــم الــزواج، يكشــف الشــكل 2 

أن النســاء املتزوجــات واملوظفــات تقضــن مــا يقــرب مــن 20 ســاعة يف إجــايل العمــل 

)رعايــة األرسة وكســب لقمــة العيــش( أكــر مــن الرجــال املتزوجــن والعاملــن. تنطبــق 

هــذه الفجــوة أي ًضــا عــى مــن مل يســبق لهــن الــزواج، ولكــن بدرجــة أقــل )فــرق مثــاين 

ســاعات(.

وبحســب تحليــل موجــز السياســات الــذي يســتند إىل دراســة حديثــة عــن اقتصــاد الرعاية 

يف الــدول العربيــة )مــن خــالل منتــدى البحــوث االقتصاديــة وهيئةاألماملتحدةللمــرأة( 

تضطلــع النســاء باألعــال مدفوعــة األجــر أقــل مــن الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر والعمــل 

ــث  ــة فلســطن منخفضــة، حي ــة يف دول ــوى العامل ــرأة يف الق ــزيل. وتعــد مشــاركة امل املن

توقفــت عنــد حــوايل %20 خــالل العقــد املــايض. 

وحيــث تعــد فلســطن دولــة فتيــة، حيــث بلغــت نســبة األفــراد الذيــن تقــل أعارهــم 

عــن 30 عاًمــا 68 يف املئــة مبتوســط عمــر 27 عاًمــا يف عــام 2017. وتبلــغ نســبة اإلعالــة 

اإلجاليــة 74، ويرجــع ذلــك أســاً ســا إىل ارتفــاع نســبة إعالــة األطفــال البالغــة 67 مقابــل 

ــه الشــعب  ــذي يقضي ــار الســن. ويســاعد هــذا يف تفســر الوقــت ال ــة كب 7 لنســبة إعال

الفلســطيني يف الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر، حيــث يتــم تخصيــص القليــل مــن الوقــت 

لرعايــة كبــار الســن بــدً ال مــن األطفــال. وهــو مــا يشــر إىل الحاجــة إىل توســيع خدمــات 

الرعايــة، مثــل ريــاض األطفــال ودور الحضانــة، خاصــة لأطفــال الصغــار.
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دراســة أجريــت عــى الحالــة يف األردن، )هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة، اقتصــاد الرعايــة يف األردن نحــو اإلعــراف 
بأعــال الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر والحــد منهــا وإعــادة توزيعهــا( بــأن الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر باختــالف 

وضعهــا الوظيفــي، فــإن املســؤولية عــن الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر تشــكل عامــال مثبطــا قًويــا للمــرأة للمشــاركة 

يف ســوق العمــل، خاصــة بعــد الــزواج، مــا يســاهم يف انخفــاض معــدل مشــاركة املــرأة يف القــوى العاملــة يف األردن. 

يعتــر قطــاع الرعايــة مدفوعــة األجــر مكًونــا أساًســيا لالقتصــاد األردين، ويشــكل أكــر مــن ربــع العالــة يف القطــاع 

العــام ونســبة صغــرة ولكنهــا متزايــدة مــن العالــة يف القطــاع الخــاص.

إن التوســع يف العالــة يف قطــاع الرعايــة املدفوعــة األجــر لــه أهميــة خاصــة بالنســبة للنســاء، حيــث متثــل بالنســبة 

ــن  ــرة للنمــو وم ــات كب ــة بإمكاني ــع اقتصــاد الرعاي ــة. يتمت ــن إجــايل العال ــة م ــن 60 يف املئ ــرب م ــا يق ــن م له

ــم االســتثار يف هــذا  ــن والوافــدات الجــدد إىل ســوق العمــل، ال ســيا إذا ت املمكــن أن يســتوعب بعــض الوافدي

القطــاع باالقــران مــع الجهــود لتشــجيع الشــباب والشــابات عــى التدريــب يف مهــن الرعايــة ودخلهــا

تعتــر الرعايــة ركيــزة أساســية. ويف هــذا النطــاق، تعــد األرس داعً مــا رئيــسً يــا لتقديــم الرعايــة وتلقيهــا، فــإن اآلثــار 

املرتبــة عــى مــن يقــدم الرعايــة ومــن يتلقاهــا متتــد إىل مــا وراء نطــاق األرسة. الرعايــة هــي منفعــة عامــة، مبعنــى 

أن فوائدهــا تتجــاوز متلقيهــا ومتلقياتهــا مبــارشة. تعتــر رعايــة األطفــال الصغــار اســتثاًرا بالــغ األهميــة يف الصحــة 

والتعليــم وإنتاجيــة األجيــال القادمــة مــع رعايــة كبــار الســن مــا يســاعد يف ضــان الكرامــة والصحــة والرفاهيــة 

طويلــة األمــد لــأرس واملجتمعــات. وباملثــل، فــإن رعايــة املــرىض وذوي وذوات اإلعاقــة بشــكل مؤقــت أو دائــم هــي 

طريقــة تضمــن للمجتمعــات املزيــد مــن األمــن الصحــي واالقتصــادي للجميــع.

ومــع ذلــك، عــى الرغــم مــن أن الرعايــة هــي منفعــة عامــة، فــإن املســؤولية الحاليــة عــن تقدميهــا تقــع بشــكل 

كبــر عــى عاتــق األرس. داخــل العائــالت، تقــع هــذه املســؤولية يف الغالــب عــى النســاء والفتيــات. تعتــر الرعايــة 

بــعً دا مــهً مــا يف الحيــاة األرسيــة، وغالًبــا مــا يكــون توفرهــا تجربــة مجزيــة يرغــب أفــراد األرسة يف القيــام بهــا بــل 

ينبغــي القيــام بهــا.

ومــن ناحيــة أخــرى، ينبغــي أيًضــا دعــم العائــالت مــن خــالل الخدمــات والسياســات العامــة التــي متنــح خيــارات 

مــن حيــث مــن يقــدم الرعايــة ومقــدار مــا يتــم توفــره داخــل األرسة مقابــل خارجهــا يف أوقــات الحاجــة. ال يــزال 

ــع بعــض عــبء  ــد توزي ــي ميكــن أن تخفــف أو تعي ــة الت ــذ السياســات العام ــات وتنفي ــل هــذه الخدم ــر مث توف

الرعايــة عــى النســاء واألرس ينقصهــا التطويــر يف العديــد مــن البلــدان.

يف الواقــع، يعــد تنظيــم أعــال الرعايــة بحــد ذاتــه محــرًكا لالمســاواة عــى نطــاق عاملــي، فتشــر التقديــرات إىل أن 

16.4 مليــار ســاعة يتــم إنفاقهــا عــى أعــال الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر كل يــوم، وهــذا الوقــت الــذي إذا تــم 

تقييمــه مبســتويات الحــد األدىن لأجــور لــكل ســاعة عــى الصعيــد الوطنــي ســيصل إىل 11 تريليــون دوالر أمريــي. 

وتقــي النســاء والفتيــات ثالثــة أربــاع هــذا الوقــت غــر املأجــور. عندمــا يتــم تخصيــص هــذا القــدر مــن الوقــت 

للمهــام األساســية، ولكــن غــر مدفوعــة األجــر إلنتــاج العائــالت، فإنــه يدعــم
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يجــب أن يحظــى االعــراف مبــدى الرعايــة غــر املدفوعــة وقيمتهــا باهتــام أكــر مــن صنــاع السياســات. حتــى اآلن، 

مل يجــر األردن قــط مســحا مخصصــا الســتخدام الوقــت. يجــب أن يكــون تنفيــذ

مثــل هــذا املســح مــن األولويــات الرئيســية كجــزء مــن جهــد وطنــي لتســليط الضــوء عــى أهميــة اقتصــادات الرعايــة 

ــات. إن  ــد مــن البيان ــاه مبزي ــي نوقشــت أدن ــادرات السياســة الت غــر مدفوعــة األجــر واملدفوعــة األجــر، ودعــم مب

وجــود مثــل هــذه البيانــات ســيمكن أي ًضــا مــن املراقبــة والتقييــم الالزمــن لضــان فاعليــة سياســات الرعايــة.

وعــى صعيــد إصالحــات الرصــد والتقييــم لسياســات إجــازة الوالديــن، تشــر الدالئــل املوجــودة إىل أن أعــال الرعايــة 

غــر مدفوعــة األجــر تتحملهــا يف الغالــب النســاء، وال ســيا النســاء املتزوجــات، بغــض النظــر عــن وضعهــن يف ســوق 

العمــل. وعــى حــن تقــى النســاء 18.8 ســاعة يف أعــال الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر يف األســبوع يف املتوســط يف 

عــام 2016، ال يقــي الرجــال إال 1.1 ســاعة فقــط فيهــا يف األســبوع )الشــكل 1(. عــى عكــس الرجــل، يبــدو أن الــزواج 

هــو العامــل املحــدد القــوي للوقــت الــذي تقضيــه النســاء يف أعــال الرعايــة. ففــي عــام 2016، كانــت املــرأة املتزوجــة 

تقــي 26.7 ســاعة يف األســبوع يف أعــال الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر بينــا كانــت املــرأة غــر املتزوجــة تقــي 7.3 

ســاعة فقــط. 

تســاهم األعــراف واملارســات االجتاعيــة يف األردن يف انخفــاض مشــاركة املــرأة يف القــوى العاملــة، ويف اختــالالت قوية 

يف تقســيم أعــال الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر. وتحتــاج الحكومــة إىل بــذل جهــود جــادة للتغيــر التدريجــي لاللتــزام 

بــاألدوار النمطيــة للنــوع االجتاعــي مــن خــالل مراجعــة املناهــج التعليميــة وبرامــج وسياســات التنميــة االجتاعيــة.

ــزل  ــال يف املن ــة أن وجــود األطف ــد األدل ــة املبكــرة، إذ تؤك ــة الطفول ــة يف مرحل ــم والرعاي االســتمرار يف توســيع التعلي

لــه تأثــر كبــر عــى وقــت املــرأة يف أعــال الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر. التأثــر األكــر واألكــر تناًســبا عــى الوقــت 

الــذي تقضيــه املــرأة يف أعــال الرعايــة ناتــج عــن وجــود طفــل دون ســن الثالثــة يف األرسة، مــا يزيــد مــن وقــت 

املــرأة املتزوجــة يف أعــال الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر مبقــدار 5.2 ســاعة يف األســبوع. إن وجــود طفــل/ة بعمــر 3-5 

أو 6-17 ىف األرسة مل يكــن لــه تأثــر ذو داللــة إحصائيــة عــى اســتخدام املــرأة للوقــت، مــع الحفــاظ عــى العوامــل 

األخــرى ثابتــة، ســواء بالنســبة للنســاء املتزوجــات أو غــر املتزوجــات.

إن التوســع يف خدمــات التعليــم والرعايــة يف مرحلــة الطفولــة املبكــرة ذات النوعيــة الجيــدة لــه القــدرة عــى توليــد 

فوائــد متعــددة، مبــا يف ذلــك تحســن نتائــج تنميــة الطفولــة املبكــرة، وإعــادة توزيــع بعــض الوقــت غــر املدفــوع 

األجــر الــذي تقضيــه النســاء. فالرعايــة يف حــده األدىن، بغــض النظــر عــن الحالــة االجتاعيــة. وبالتــايل، فـًـإن املســؤولية 

عــن الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر تشــكل عــامً ال مثبطــا قًويــا للمــرأة للمشــاركة يف ســوق العمــل، خاصــة بعــد الــزواج، 

مــا يســاهم يف انخفــاض معــدل مشــاركة املــرأة يف القــوى العاملــة يف األردن. 

ــد  ــرة، فق ــنوات األخ ــة يف الس ــة بالرعاي ــة املتعلق ــاالت السياس ــة يف مج ــرة املبذول ــود الكب ــن الجه ــم م ــى الرغ فع

انخفضــت مشــاركة املــرأة يف القــوى العاملــة مؤًخــرا إىل 14.2 يف املئــة يف عــام 2019، مــا وضــع األردن يف املرتبــة 182 

مــن أصــل 185 دولــة مــن حيــث مشــاركة املــرأة يف القــوى العاملــة )البنــك الــدويل 2019(. تؤثــر تكاليــف الفرصــة 

املرتفعــة الناتجــة عــن الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر عــى قــدرة املــرأة، وال ســيا املــرأة املتزوجــة، للتــوازن بــن وقتهــا 

بــن ســوق العمــل والعمــل املنــزيل.
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ليــس مــن الواضــح مــا إذا كانــت السياســات الحاليــة، وال ســيا إجــازة األمومــة ورعايــة األطفــال التــي يقدمهــا 

ــار املقصــودة مــن حيــث الحــد مــن مثبطــات أصحــاب العمــل لتوظيــف  أصحــاب العمــل، قــد أحدثــت اآلث

النســاء وزيــادة مشــاركة املــرأة يف القــوى العاملــة. هنــاك حاجــة إىل تقييــم صــارم إلصالحــات السياســة األخــرة 

يف هــذا املجــال مــن أجــل فهــم آثارهــا عــى كل مــن عــرض العمــل )اختيــارات املــرأة حــول ســوق العمــل( 

والطلــب )تفضيــالت ومارســات التوظيــف لــدى أصحــاب العمــل(. هــذا أمــر بالــغ األهميــة لتحديــد مــا إذا 

كانــت هنــاك حاجــة إىل مزيــد مــن التعديــالت، وكذلــك لتقديــم أدلــة للبلــدان األخــرى يف املنطقــة التــي قــد 

تنظــر يف االنتقــال إىل خطــة متويــل إجــازة األمومــة القامئــة عــى التأمــن االجتاعــي. كــا يعــد تبنــي سياســة 

ــا للغايــة ويضــع األردن بــن الــدول الرائــدة يف املنطقــة. إجــازة األبــوة مؤًخــرا تطــًورا إيجابًي

جديــر بالذكــر ان التوســع يف رعايــة كبــار الســن واالســتثار يف امليــدان لــه أهميــة خاصــة يف ضــوء ارتفــاع نســبة 

ــادة أعــال  ــار الســن وزي ــة بــن كب ــادة اإلعاقــة واألمــراض املزمن ــاألردن. وبالنظــر إىل زي شــيخوخة الســكان ب

الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر للمــرأة املرتبطــة بوجــود فــرد ذو احتياجــات خاصــة أو مصــاب مبــرض مزمــن يف 

ــة  ــر املدفوع ــة غ ــادة أخــرى يف مســؤوليات الرعاي ــؤدي شــيخوخة الســكان إىل زي ــع أن ت ــن املتوق األرسة، فم

األجــر. 

يف الوقــت نفســه، وجــدت الدراســة أن وجــود فــرد مســن/ة )يزيــد عمره/هــا عــن 65 عاًمــا( يف األرسة املعيشــية 

ــا مــن الوقــت الــذي تقضيــه املــرأة املتزوجــة يف أعــال الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر ثابــت عنــد  يقلــل فعلًي

معــدل 5.4 ســاعة يف األســبوع، مــع وجــود عوامــل أخــرى مثــل املــرض واإلعاقــة. يشــر هــذا إىل أنــه يســاعد 

األجــداد املقيمــة مــن الجنســن التــي ال تعــاين مــن مــرض أو إعاقــة يف رعايــة األطفــال واألعــال املنزليــة، وهــو 

شــكل مــن أشــكال الدعــم الــذي يتــم فقــده مــع تزايــد األرس النــواة يف األردن. 

وعــى العكــس مــن ذلــك، أدى وجــود أحــد أفــراد األرسة املعيشــية مــن كبــار الســن إىل زيــادة الوقــت الــذي 

ــع  ــدار ســاعتن يف األســبوع. وم ــة األجــر مبق ــة غــر مدفوع ــر املتزوجــات يف أعــال الرعاي ــه النســاء غ تقضي

ذلــك، فــإن وجــود أحــد أفــراد األرسة الذيــن يعانــون مــن مــرض مزمــن أو ذو احتياجــات خاصــة أدى إىل زيــادة 

متوســط الوقــت الــذي يقــى يف أعــال الرعايــة للنســاء املتزوجــات وغــر املتزوجــات عــى حــد ســواء، مبقــدار 

ــراض  ــة بشــكل خــاص ألن عــبء األم ــوايل. هــذه النتيجــة مهم ــى الت 4.1 ســاعة و1.4 ســاعة يف األســبوع، ع

املزمنــة غــر املعديــة يف األردن مرتفــع ومــن املرجــح أن يــزداد.

يف رعايــة األطفــال، وزيــادة فــرص العمــل للنســاء، بالنظــر إىل هيمنتهــن كمقدمــات الخدمــات يف هــذا القطــاع. 

يف املقابــل، يجــب تقييــم قــرار السياســة األخــر بجعــل ريــاض األطفــال )KG( إلزاميــة لأطفــال الذيــن تــراوح 

أعارهــم 5 ســنوات وذلــك لتأثــره ليــس فقــط عــى نتائــج األطفــال، ولكــن أيًضــا عــى وقــت املــرأة يف الرعايــة 

غــر مدفوعــة األجــر ومعــدالت مشــاركتها يف القــوى العاملــة. 
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ــة  ــة يف مرحل ــم والرعاي ــنا يف التعلي ــر ًس ــال األصغ ــادة مشــاركة األطف ــود لزي ــذل جه ــاك حاجــة أي ًضــا إىل ب هن

ــك  ــن تل ــر م ــل بكث ــة أق ــة/ الحضان ــل املدرس ــا قب ــة م ــاق مبرحل ــدالت االلتح ــث إن مع ــرة، حي ــة املبك الطفول

املوجــودة يف ريــاض األطفــال. يف الفــرة 2015-2016، كان هنــاك معــدل تســجيل إجــايل يف الســنة الثانيــة مــن 

ريــاض األطفــال بنســبة 79.5 يف املائــة لأطفــال بــن 6-5 ســنوات، مــع زيــادة احتاليــة التحــاق األوالد عــن البنــات 

ــم 2018(. ــة والتعلي ــوايل )وزارة الربي ــة عــى الت ــل 78.3 يف املائ بنســبة 80.6 مقاب

ــة يف األردن، ال ســيا  ــة االجتاعي ــم والصحــة والرعاي ــات التعلي ــام يف خدم ــتثار الع ــن االس ــد م ــوب املزي املطل

بالنظــر إىل التجربــة األخــرة مــع كوفيــد-19. هنــاك حاجــة إىل اســتثارات أكــر وأكــر إنصاًفــا يف اقتصــاد الرعايــة 

لخدمــة الســكان يف املحافظــات البعيــدة، ولتقليــل أعبــاء الرعايــة غــر املدفوعــة التــي تتحملهــا النســاء إىل حــد 

كبــر. يجــب قيــاس مــدى وقيمــة الرعايــة غــر املدفوعــة، بشــكل مثــايل مــن خــالل مســح مخصــص الســتخدام 

الوقــت. 

وبــذات الوقــت، ينبغــي رصــد وتقييــم إصالحــات سياســات إجــازات الوالديــن، بينــا ميكــن إدخــال برامــج ملعالجة 

األعــراف االجتاعيــة األساســية. وميكــن أن تكــون هــذه التغيــرات، إىل جانــب الجهــود املتزايــدة لتوســيع جــودة 

ــة الشــيخوخة، محفــزات مهمــة  ــة املبكــرة وتطويــر خدمــات رعاي ــة الطفول ــة التعليــم والرعايــة يف مرحل وتغطي

لتقويــة اقتصــاد الرعايــة يف األردن، فــض ًال عــن زيــادة فــرص العمــل للنســاء.

ــرص  ــق ف ــل لخل ــدر محتم ــة كمص ــة املدفوع ــاد الرعاي ــتثار يف اقتص ــا ان االس ــول هن ــكان الق ــة مب ــن األهمي م

ــة يف  ــدة مــن العال ــا متزاي ــة يف القطــاع العــام وحصــة صغــرة ولكنه ــع العال العمــل، إذ يشــكل أكــر مــن رب

القطــاع الخــاص )10% يف 2015- 2018(. منــا التوظيــف يف قطاعــات الرعايــة، وال ســيا النســاء، بشــكل أرسع مــن 

ــن 2017-2005.  ــة األخــرى ب ــات االقتصادي القطاع

ويعكــس هــذا النمــو، ال ســيا يف القطــاع الخــاص، زيــادة الطلــب عــى خدمــات الرعايــة، وعــى وجــه الخصــوص، 

ــز منــو  ــادة تحفي ــة إىل زي ــات الرعاي ــة لتوســيع خدم ــر السياســة العام ــؤدي تداب ــد ت ــم. ق ــات التعلي عــى خدم

ــه أهميــة خاصــة بالنســبة للنســاء، حيــث  ــة. إن التوســع يف العالــة يف قطــاع الرعايــة املدفوعــة األجــر ل العال

متثــل بالنســبة لهــن مــا يقــرب مــن 60 يف املائــة مــن إجــايل العالــة. هــذا املســتوى مــن التمثيــل املفــرط الفــت 

ــام ويف  ــاألردن بشــكل ع ــن النســاء ب ــة ب ــوى العامل ــرأة يف الق ــدل مشــاركة امل ــاض مع ــر إىل انخف ــر، بالنظ للنظ

القطــاع الخــاص بشــكل خــاص.

اعتمــدت املندوبیــة الســامیة للتخطیــط يف البحــث الوطنــي يف املغــرب حــول اســتعامل الوقــت، دراســة 
ظهــرت نتائــج هــذا البحــث عمومــا، فجــوات واضحــة بیــن الجنســین يف توزیــع الوقــت خاصــة يف حجــم و توزیــع 

ــر  ــع الوقــت املخصــص لأنشــطة غی ــر يف الفــوارق يف توزی ــر هــذا األخی ــزيل(. و یؤث عــبء العمــل )املهنــي واملن

املنتجــة املتعلقــة بالعنایــة الذاتیــة و بالرفیــه أساســا و كــذا بغیرهــا مــن األنشــطة. ففــي الوقــت الــذي تخصــص 

فیــه النســاء 10 ســاعات و55 دقیقــة للعنایــة الذاتیــة، مبــا فیهــا النــوم و الوجبــات واالعتنــاء بالــذات، یخصــص 

الرجــال وقتــا أقــل ب39 دقیقــة لهاتــه األنشــطة. 
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وعــى العكــس، یقــي الرجــال يف الرفیــه وقتــا یقــارب 4 ســاعات و 52دقیقــة، يف حیــن تقــي النســاء و قتــا أقــل 

ب 40 دقیقــة يف االســتمتاع بهاتــه األنشــطة الرفیهیــة. و بخصــوص التكویــن، رغــم ضعــف الوقــت املخصــص لهــا 

يف املتوســط، تســجل فجــوة نســبیا أقــل بیــن الجنســین، إذ تبلــغ 9دقائــق لصالــح الرجــال. هــذا و تختلــف هــذه 

الفــوارق طبعــا حســب الســن ووســط اإلقامــة واملســتوى التعلیمــي و باقــي املتغیــرات التــي تحــدد توزیــع میزانیــة 

الوقــت مبــا فیهــا أیــام األســبوع.

فعــى مســتوى الفــوارق بیــن الجنســین يف عــبء العمــل )املهنــي و املنــزيل معــا( یســتخلص مــن خــالل نتائــج 

البحــث، و مــن مســتوى الفــوارق بیــن النســاء و الرجــال يف توزیــع األدوار واملســؤولیات، أن النمــوذج املغــريب الزال 

یتســم بالطابــع التقلیــدي. إذ یهیمــن العمــل املنــزيل لــدى النســاء حیــث تخصــص لــه وقتــا یفــوق بســبع أضعــاف 

مــا یخصصــه الرجــال، يف حیــن یهیمــن العمــل املهنــي لــدى الرجــال حیــث یأخــذ حیــزا  مــن الوقــت أكــر بأربــع 

مــرات مــا تخصصــه النســاء. 

الفــوارق بیــن الجنســین يف توزیــع الوقــت املخصــص للعمــل املهنــي، یخصــص الرجــل باملغــرب لأنشــطة املهنیــة 

وقتــا یبلــغ 4 أضعــاف مــا تخصصــه املــرأة، أي مــا یقــارب يف املعــدل 5 ســاعات و25 دقیقــة یومیــا مقابــل ســاعة 

و21 دقیقــة. هــذا و تتســع هــذه الفجــوة أكــر حســب وســط اإلقامــة.

يعــد تواجــد األطفــال يف األرسة عامــال مهــا يف تحدیــد فــوارق توزیــع الوقــت املخصــص للعمــل املهنــي بیــن النســاء 

و الرجــال. وهكــذا، یقــل وقــت العمــل املهنــي للمــرأة مــع وجــود األطفــال يف األرسة، يف حیــن یزیــد باملقابــل هــذا 

الوقــت لــدى الرجــال مــع زیــادة عــدد األطفــال بــاألرس .

وتأخــذ الفــوارق بیــن الرجــال والنســاء يف توزیــع الوقــت املخصــص لأنشــطة املنزلیــة وضعــا مغایــرا متامــا مــا هــو 

علیــه الحــال يف األنشــطة املهنیــة. إذ تخصــص املــرأة مــا یقــارب 20 %مــن وقتهــا یومیــا إلنجــاز هــذه األنشــطة، و 

هــو مــا یشــكل 7 أضعــاف مــا ینفقــه الرجــل.

دراســة ميدانيــة ســورية حــول متكــني املــرأة أجراهــا املجلــس االقتصــادي واالجتاعــي لأمــم املتحــدة حــول  
عمــل املــرأة غــر املأجــور يف دمشــق وريفهــا، اتضــح منهــا أن النســاء ميضــن بــن 8 إىل 12 ســاعة يوميــاً، يف أعــال 

التنظيــف والغســيل والــي وإعــداد الطعــام ورعايــة األطفــال والتدريــس وبذلــك تفــوق أي عامــل يف املؤسســات 

العامــة والخاصــة، مــع فــارق أن هــذا العمــل دون أجــر. 

ــة ويف توفــر كل  ــام املنزلي ــة، بامله ــن ســاعات عمــل غــر مقــدرة القيمــة النقدي ــت الدراســة أن النســاء يعمل بين

رشوط الرعايــة والعنايــة بــاألرسة وهــذا يشــمل رعايــة املســنن يف العائلــة، لــذا يحتــل هــذا العمــل ومــن يؤديــه 

مرتبــة دونيــة، ويشــكل إحــدى العقبــات التــي تحــول دون إســهام املــرأة يف ســوق العمــل.

وأن كثــرا مــن النســاء يتخلــن عــن طموحاتهــن وذلــك للتفــرغ لرعايــة األرسة ورعايــة املســنن، فضــالً عــن األوضــاع 

والضغــوط التــي تواجههــا املــرأة العاملــة، وتحديــات الجمــع بــن العمــل يف الخــارج وأعبــاء رعايــة األرسة واألطفــال، 

واضطرارهــا إىل االنقطــاع عــن العمــل الــذي مــن شــأنه الحــد مــن إمكانــات تطورهــا املهنــي واملــادي. ويف الريــف، 

ــل  ــع محاصي ــه وجم ــاف الفواك ــم قط ــيا يف مواس ــاً، الس ــاعات يومي ــدود  8 س ــاء ح ــل نس ــط عم ــغ متوس يبل

الخــروات حيــث تصــل تصــل ســاعات عمــل النســاء يف األرس التــي تقــوم بربيــة الــروة الحيوانيــة إىل 10 ســاعات 

يوميــاً، باإلضافــة لعملهــن فهــن يواصلــن تحمــل مســؤولية العمــل املنــزيل.
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آثار العمل غري مدفوع األجر عى النساء

آثار العمل غري مدفوع األجر عى مستوى الفجوات بني الجنسني يف نتائج العمل

عــدم املســاواة بــن الجنســن يف أعــال الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر  هــي الحلقــة املفقــودة التــي تؤثــر عــى الفجــوات 

بــن الجنســن يف نتائــج العمــل. للفجــوة بــن الجنســن يف أعــال الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر آثــار كبــرة عــى قــدرة 

املــرأة عــى املشــاركة بنشــاط يف ســوق العمــل ونــوع / جــودة فــرص العمــل املتاحــة لهــا. الوقــت مــورد محــدود ، وهــو 

مقســم بــن العمــل والرفيــه ، واألنشــطة اإلنتاجيــة واإلنجابيــة ، والعمــل بأجــر والعمــل بــدون أجــر. كل دقيقــة تقضيهــا 

املــرأة يف أعــال الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر متثــل دقيقــة واحــدة أقــل مــا ميكــن أن تنفقــه عــى األنشــطة املتعلقــة 

بالســوق أو االســتثار يف مهاراتهــا التعليميــة واملهنيــة

فــان مــن شــأن وتفاقــم عــدم املســاواة بــن الجنســن. ونظــرًا لالعتقــاد التقليــدي بــأن النســاء يــدرن دخــالً أقــل مــن 

الرجــال ، ال يتــم تشــجيع النســاء عــى االســتثار يف التعليــم واملهــارات. يــؤدي هــذا إىل ترســيخ املــرأة يف العمــل املنــزيل 

غــر املأجــور ، مــا يخلــق حلقــة مــن األعــراف االجتاعيــة التــي يصعــب كرسهــا. 

ومــن منظــور حالــة عــدم املســاواة بــن الجنســن، فــان العمــل الغــر مأجــور قــد اىل تغذيــة ديناميكيــة »مخاطــر النــوع 

ــو دخلــت املــرأة ســوق  ــى ل ــد عــى النســاء أكــر مــن الرجال.فحت ــر الفقــر املتزاي االجتاعــي«، فمــن املرجــح أن يؤث

العمــل، فعــادة مــا تظــل مســؤولة عــن األغلبيــة مــن العمــل املنــزيل غــر مدفــوع األجــر يف املنــزل. 

العمل الغري مدفوع الجر عبء مزدوج 

يؤثــر التقســيم غــر املتناســب للعمــل املنــزيل غــر املأجــور الــذي يقــع عــى عاتــق النســاء ســلبًا عــى قدرتهــن عــى 

التنقــل يف الحيــاة خــارج منازلهــن، فــإن تعهدهــن بالعمــل غــر مدفــوع األجــر يشــكل عائقــاً أمــام الدخــول إىل قطــاع 

ــن مــن »عــبء  ــن يعان ــا زل ــن يف العمــل املأجــور ، فإنهــن م ــاليئ يدخل ــك النســاء ال ــة أولئ العمــل املأجــور أو يف حال

مــزدوج« مــن العمــل. 

فالعــبء املــزدوج يؤثــر ســلبًا عــى النســاء ألنــه مينحهــن وقتـًـا أقــل لإلنفــاق يف القــوى العاملــة، مــا يــؤدي إىل تخصيــص 

الرجــال مزيــًدا مــن الوقــت للقــوى العاملــة. كــا يؤثــر العــبء املــزدوج أيًضــا ســلبًا عــى رفاهيــة املــرأة الشــخصية ألنــه 

يعنــي أن املــرأة لديهــا وقــت أقــل للعنايــة بنفســها والنــوم. ميكــن أن يؤثــر هــذا أيًضــا ســلبًا عــى أدائهــم الوظيفــي يف 

القــوى العاملــة.

أثر العمل املنزيل غري مدفوع األجر عى األطفال

تفيــد اإلحصــاءات أن العديــد مــن األطفــال ، وخاصــة يف البلــدان واألرس الفقــرة ، يضطــرون إىل املســاهمة يف العمــل 

ــد مــن  ــا يف العدي ــرأة تقليديً ــوع األجــر هــو دور امل ــزيل غــر مدف ــأرسة. نظــرًا ألن العمــل املن ــزيل غــر املأجــور ل املن

املجتمعــات ، فــإن عــبء العمــل املنــزيل غــر مدفــوع األجــر يقــع بشــكل خــاص عــى الفتيــات الصغــرات الــاليئ يجــرن 

عــى تــرك املدرســة للمســاعدة يف العمــل غــر مدفــوع األجــر داخــل أرسهــن.
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آثار العمل غري املدفوع األجر عى االقتصاد

لطاملــا أن القيمــة االقتصاديــة لعمــل املــرأة غــر مدفــوع األجــر غــر مدرجــة يف الناتــج املحــي اإلجــايل أو مــؤرشات 

محاســبة الدخــل القومــي، فــإن إخفــاء عمــل املــرأة يجعــل مــن الصعــب تحليــل العالقــة بــن األرسة وأســواق العمــل. 

باإلضافــة إىل ذلــك ، فــإن مقاييــس الناتــج االقتصــادي غــر دقيقــة إىل حــد كبــر. فقــد يســاهم العمــل غــر املأجــور 

يف االقتصــاد مــن خــالل إنتــاج ســلع وخدمــات مهمــة مثــل الوجبــات ونظافــة املنــزل. كــا يؤثــر العمــل غــر مدفــوع 

ــبب  ــة بس ــوى العامل ــاء يف الق ــن النس ــل م ــدد أق ــول ع ــبب دخ ــاد بس ــة يف االقتص ــم العال ــى حج ــا ع ــر أيًض األج

واجباتهــن املنزليــة غــر مدفوعــة األجــر.

وجديــر بالذكــر بهــذا الشــأن أن عــدم إرشاك املــرأة مشــاركة كاملــة يف قــوة العمــل يــؤدي باالقتصــاد إىل ســوء توزيــع 

مــوارده، حيــث يجعــل املــرأة تــؤدي املهــام منخفضــة اإلنتاجيــة يف منزلهــا بــداًل مــن االســتفادة مــن إمكاناتهــا الكاملــة 

يف الســوق. ويخــرس االقتصــاد أيًضــا فرصــة االســتفادة مــن عالقــة التكامــل بــن الرجــل واملــرأة يف موقــع العمــل وبالتايل 

انخفــاض اإلنتاجيــة ومعــدل النمــو االقتصــادي. وهــذه الفجــوة بــن الجنســن يف العمــل غــر مدفــوع األجــر ال تتســم 

بانعــدام العدالــة فحســب، بــل إنهــا تتســم بانعــدام الكفــاءة عــى نحــو واضــح

آثار العمل املنزيل غري املأجور عى الدولة

ــوارد  ــاق امل ــة إىل إنف ــاج الدول ــث ال تحت ــة، حي ــة امليزاني ــر إيجــايب عــى الدول ــه تأث ــر املأجــور ل ــزيل غ فالعمــل املن

لتزويــد مواطنيهــا بخدمــات الرعايــة املنزليــة مثــال. مــا يعنــي أن يــؤدي العمــل املنــزيل غــر املدفــوع األجــر إىل تقليــل 

مقــدار األمــوال التــي يجــب عــى الدولــة إنفاقهــا لتوفــر هــذه الخدمــات. 

ــاظ عــى النظــام يف اقتصــاد الســوق  ــوع األجــر رضوري للحف ــة غــر مدف ــأن عمــل الرعاي ــون ب ــرى االقتصادي ــا ي ك

العاملــي. فعمــل الرعايــة يحافــظ عــى الرفاهيــة ، وبالتــايل يعــزز إنتاجيــة أولئــك الذيــن يــؤدون عمــاًل مدفــوع األجــر. 



30 ر 2022 ا�ي �ن ا�ت �ي ا�ب �ت �ي لل�ن تحاد العر�ب الا�

كيف ميكن التخفيف من آثار العمل غري مدفوع األجر

)حلول مطروحة(

حلول قامئة عى اساس عام قوامه تعزيز مشاركة املرأة يف سوق العمل  .1

مســالة مبدئيــة تتصــل بتعزيــز مشــاركة املــرأة يف ســوق العمــل ، وبتغيــر التصــور العــام لتوزيــع   

ــدري. ــور الجن ــتجيب للمنظ ــات تس ــاد سياس ــع اعت ــاث م ــور واالن ــن الذك ــل ب ــيم العم ــأدوار وتقس ل

تحويــل وتغيــر املواقــف إزاء األدوار االجتاعيــة لــكال الجنســن عــر توعيــة النســاء والرجــال   

ــة  ــد تلبي ــه النســاء عــى صعي ــذي تؤدي ــدور ال عــى حــد ســواء، بالحقــوق املتســاوية للمــرأة والرجــل وال

االحتياجــات األساســية لبقــاء البريــة ورفاههــا. 

إصــالح األنظمــة غــر املتقدمــة وأســاليب التعليــم املتحيــزة لجنــس اجتاعــي دون اآلخــر، إىل   

جانــب حمــالت التوعيــة عــر وســائل التواصــل االجتاعــي واألعــال الدراميــة لتعزيــز أهميــة األدوار التــي 

ــزل.  ــرأة خــارج املن ــا امل ــع به تضطل

دعــم املــرأة يف البحــث عــن وظائــف تناســب مهاراتهــا مــع تحســن خيــارات التوظيــف التــي   

ــة  ــات رعاي ــة بإعان ــك املتعلق ــل وتل ــة الطف ــازة رعاي ــات إج ــالح سياس ــر إص ــة ع ــا األرسي ــذ التزاماته تأخ

ــاح  ــر وإفس ــة األج ــوة مدفوع ــازات أب ــورة وإج ــة ميس ــال بتكلف ــة األطف ــات رعاي ــر خدم ــال، وتوف األطف

ــة. ــروف مرن ــل بظ ــزيئ والعم ــدوام ج ــل ب ــام العم ــال أم املج

   تعزيــز فــرص املــرأة يف تنظيــم املشــاريع وإتاحــة املــوارد عــر تشــجيع وتيســر إمكانيــة حصــول 

ــي تســتهدف  ــدرات الت ــة الق ــب وتنمي ــج التدري ــة املشــاريع، ودعــم برام ــل إقام ــرص متوي النســاء عــى ف

ــة. ــات املالي املؤسس

ــالل  ــرأة، خ ــوق امل ــزز حق ــي تع ــدة الت ــة والجدي ــة القامئ ــكام القانوني ــارم لأح ــاذ الص اإلنف  

الجنــدري. املنظــور  تراعــي  وقانونيــة  وثقافيــة  واجتاعيــة  اقتصاديــة  سياســات 
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حلول مبنية عى السياسات اليناميكية التي تقدمها املنظامت:  .2

قدمــت منظــات وهيئــات أمميــة مثــل شــعبة اإلحصــاءات يف األمــم املتحــدة  بيانــات كميــة عــن عــدد 

الســاعات التــي يقضيهــا الرجــال والنســاء يف ســاعات العمــل املدفوعــة ، وغــر املدفوعــة ، وإجــايل ســاعات 

العمــل. واتضــح مــن هــذه البيانــات جملــة مــن الحلــول:

حلــول تتعلــق باالســتثار يف البنيــة التحتيــة العامــة السياســات التــي تهــدف إىل توجيــه األمــوال   

العامــة نحــو املشــاريع االســتثارية التــي تخلــق إمكانيــة وصــول أكــر كفــاءة إىل املــوارد رضوريــة لتخفيــف 

عــبء العمــل غــر املأجــور ، ال ســيا يف البلــدان الناميــة، حيــث تقــي النســاء يف البلــدان الريفيــة والناميــة 

قــدًرا كبــرًا مــن الوقــت يف جمــع امليــاه. وبحســب شــعبة اإلحصــاءات يف األمــم املتحــدة  اتضــح مــن دراســة 

الحالــة يف بلــدان يف الــرق األوســط وشــال إفريقيــا وأفريقيــا جنــوب الصحــراء وجنــوب رشق آســيا بأنــه 

مــع ازديــاد الوصــول إىل امليــاه نتيجــة لالســتثار يف البنيــة التحتيــة ، مل تدخــل النســاء يف وظائــف مدفوعــة 

األجــر ، ولكــن وقتهــن اإلجــايل لقــد تضــاءل اإلنفــاق عــى العمــل غــر املأجــور.

ــة ال  ــار الســن والرعاي ــة بعــدم التغــايض عــن أن خدمــات دعــم األطفــال وكب ــول ذات صل حل  

ــة. نظــرًا ألن  ــدة وبأســعار معقول ــة جي ــة يف توفــر خدمــات رعاي ينبغــي بشــأنها التغــايض عــن دور الدول

ــان  ــات لض ــم الخدم ــب دع ــال ، يج ــل للع ــد الدخ ــة يف تولي ــون فعال ــن تك ــة ل ــال املجاني ــة األطف رعاي

تعويــض العــال عــن عملهــم ومتكــن العائــالت مــن اســتخدام خدماتهــم. تدعــو األمــم املتحــدة الهــدف 5 

إىل توفــر الخدمــات العامــة والبنيــة التحتيــة وسياســات الحايــة االجتاعيــة اعرافـًـا بالعمــل غــر املأجــور.

ــة  ــازة املرن ــرة واإلج ــل القص ــابيع العم ــأرسة أس ــة ل ــل الصديق ــكان العم ــات م ــالل سياس اح  

املدفوعــة والقــدرة عــى العمــل مــن املنــزل هــي الحلــول املمكنــة التــي مــن شــأنها أن تســهل إعــادة توزيــع 

ــل األرس.  ــر داخ ــة األج ــر مدفوع ــة غ العال
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توصيات ومامرسات جيدة  يرى  االتحاد العريب للنقابات األخذ بها

ــر  ــل غ ــأن العم ــبة بش ــات املناس ــدة والتوصي ــات الجي ــض  املارس ــات ببع ــريب للنقاب ــاد الع ــد االتح يعتق

ــر: ــوع األج املدف

من حيث تخفيض الوقت وتخفيف القيود املفروضة

االستثامر يف البنية التحتية و التكنولوجيا  املوفرة للوقت ، ويشمل ذلك :  

توصيل الكهرباء وتحسن الوصول إىل املياه يخففان القيود املفروضة عى وقت املرأة.

زيادة الخدمات العامة وخدمات الرعاية ، ويشمل ذلك :  

ــن  ــوازن ب ــة املســنن يســمح بتحســن الت ــال ورعاي ــة األطف ــة ورعاي ــات العام تحســن الوصــول إىل الخدم

ــأم  ــل هــذا الدعــم رضوري ل ــال للنســاء العامــالت، فمث ــة األطف ــات رعاي ــاة، وتشــمل خدم العمــل والحي

العاملــة. فتعــد أيــام الدراســة الطويلــة أو متديــد ســاعات مــا قبــل املدرســة بدائــل للرعايــة النهاريــة العامــة، 

حيــث إن توســيع نطــاق التعليــم قبــل املــدريس ليشــمل األطفــال الصغــار يــؤدي إىل زيــادة مشــاركة املــرأة 

يف العمــل.

من حيث التوزيع العادل واملالئم بني الرجال والنساء

سياسات العمل املالمئة للمرأة و لألرسة:   

تعمــل اإلعانــات العامــة إلجــازة األمومــة ملــدة 14 أســبوًعا )معيــار منظمــة العمــل الدوليــة( عــى تحســن 

احتاليــة حصــول املــرأة عــى إجــازة بــدالً مــن تــرك العمــل بالكامــل، حيــث ارتبطــت زيــادة إجــازة األمومــة 

يف املغــرب )مــن 12 إىل 14 أســبوًعا( بزيــادة نســبة األمهــات العامــالت. فــان مــن شــأن تســاوي عــدد كال 

مــن إجــازة األمومــة وإجــازة األبــوة أن يزيــد مــن عالــة املــرأة عــن طريــق زيــادة حوافــز صاحــب العمــل 

لتوظيــف املــرأة، مــا يشــجع عــى املســاواة يف تقاســم مســؤوليات الرعايــة، حيــث مُتّكــن ظــروف العمــل 

ــة، حيــث يســمح جــدول  ــة بــن ســاعات العمــل ومســؤوليات الرعاي املالمئــة لــأرسة الوالديــن مــن املوازن

العمــل املــرن أو العمــل عــن بعــد للنســاء والرجــال باختيــار ســاعات العمــل التــي تتــالءم بشــكل أفضــل 

مــع مســؤوليات الرعايــة.

مواجهة املؤسسات االجتامعية التمييزية:  

ميكــن أن تــؤدي مواجهــة األعــراف االجتاعيــة الراســخة والصــور النمطيــة الجنســانية إىل إبعــاد النســاء عــن 

تقديــم الرعايــة وصياغــة معايــر النــوع االجتاعــي التــي تــؤدي إىل مشــاركة الرجــال يف تحمــل مســؤوليات 

الرعايــة املتســاوي،  وذلــك عــر تغيــر االتجاهــات الســلوكية وتحــدي املعايــر القامئــة بــن الجنســن مــن 

خــالل زيــادة مشــاركة الذكــور يف خدمــات الرعايــة املنزليــة املقدمــة.
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ترسيخ منظور الرعاية يف جميع مجاالت السياسة العامة والسعي العتامده:  

ــن  ــاين ب ــة مناســبة لتفــادي فــرض رضائــب عــى أصحــاب الدخــل الث ــم سياســات مالي تصمي

الزوجــن )عــادة مــا تكــون النســاء هــي أصحــاب الدخــل الثــاين( أكــر مــن غــر املتزوجــن، ألن 

ذلــك يعيــق مشــاركة اإلنــاث يف القــوى العاملــة، حيــث أنــه ســتزيد مشــاركة املــرأة يف القــوى 

إذا كانــت هنــاك حوافــز رضيبيــة عاليــة لتقاســم العمــل يف الســوق بــن الزوجــن.

من حيث السياسات واسرتاتيجيات الدول

ــي يجــب أن  ــة، والت ــة منســقة القتصــاد الرعاي ــة اســراتيجيات وطني ــدول العربي ــى ال أن تتبن

تســعى إىل موامئــة سياســات إجــازة األمومــة مــع توصيــات منظمــة العمــل الدوليــة وتقديــم 

سياســات إجــازة األبــوة أو إجــازة الوالديــن. يجــب أن تهــدف اســراتيجيات الرعايــة الوطنيــة 

ــة املبكــرة والبــدء يف وضــع خطــة ملجموعــة  إىل توســيع الرعايــة والتعليــم يف مراحــل الطفول

ــاء  ــاول هــذه االســراتيجيات إضف ــا يجــب أن تتن ــة األجــل. ك ــة الطويل ــارات الرعاي ــن خي م

ــة الضعيفــة بشــكل خــاص، واالســتثار  ــع االحــرايف وجــودة العمــل يف قطاعــات الرعاي الطاب

ــوع  ــة بالن ــراف الخاص ــر األع ــى تغي ــل ع ــة، والعم ــت الوطني ــتخدام الوق ــوحات اس يف مس

ــي. االجتاع

من حيث أنظمة الرعاية:

ــة  ــازة املرضي ــة واإلج ــة املدفوع ــازة العائلي ــى اإلج ــول ع ــة الحص ــادة إمكاني زي  

املدفوعــة وذلــك كجــزء مــن  الدعــم للوالديــن العاملــن جنبــاً إىل جنــب مــع مســؤولياتهم عــن 

ــال. ــة األطف رعاي

اســتحداث خدمــات مراعيــة للجنســن وتطويرهــا وذلــك  مــن خــالل توفــر   

ــار الســن . الجيــدة ، لأطفــال  خدمــات رعايــة تشــمل االطفــار واألشــخاص ذوي اإلعاقــة وكب

اإلعاقــة. الســن واألشــخاص ذوي  وكبــار 

ــة يف شــكل  ــم مســاعدة إضافي ــل، وتقدي توســيع نطــاق مســاعدات األرسة والطف  

ــادة الدعــم  ــك  لزي ــن وذل ــاء األمــور العامل ــال ألولي ــات وقســائم لتوفــر خدمــات األطف إعان

ــايل . امل

ــكايف  ــة لضــان الوصــول ال ــة املادي ــة التحتي ــتثارات يف البني ــة لالس ــح األولوي من  

ــة  ــة التحتي ــة إىل البني ــة ، باإلضاف ــة والطاق ــات الرقمي ــاه  والخدم ــي واملي ــرصف الصح إىل  ال

االجتاعيــة كمنشــآت رعايــة األطفــال ودور رعايــة كبــار الســن.
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من حيث سياسات سوق العمل:

تعزيــز تدابــر العمــل النشــط التــي تدعــم دمــج )إعــادة دمــج( مقدمــي الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر يف   

القــوى العاملــة، مــن خــالل برامــج التدريــب )برامــج إعــادة التدريــب( وتنميــة املهــارات الجديــدة التــي مــن شــأنها 

ــل. ــوق العم ــدة لس ــات الجدي ــم للطلب إعداده

تحســن ترتيبــات العمــل املرنــة لــكل مــن العاملــن والعامــالت ذوي مســؤوليات الرعايــة، مبــا يف ذلــك خيــار   

ــة. ــل املرن ــاعات العم ــل، وس ــت العم ــر يف وق ــة األج ــات مدفوع ــد، وتخفيض ــن بع ــزل / ع ــن املن ــل م العم

ســن تريعــات لحايــة حقــوق جميــع العــال مبــا يف ذلــك مقدمــو الرعايــة يف كل مــن القطاعــن املنظــم   

ــر. ــة بأج ــال الرعاي ــن يف مج ــة للعامل ــور املعيش ــن أج ــم، وتأم ــر املنظ وغ

تحســن الثقافــة املؤسســية مــع مزيــد مــن االهتــام برفاهيــة العــال ورعايتهــم الذاتيــة، وتعزيــز   

أخــرى. وعوامــل  والعمــر  والعــرق  الجنســية  الهويــة  أســاس  عــى  والتحــرش  بالتمييــز  املتعلقــة  السياســات 
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قضايا حول  ينبغي إدراجها يف جداول أعامل النقابات العاملية

ــات  ــامل النقاب ــداول أع ــة لج ــا التالي ــات والقضاي ــني املوضوع ــات بتضم ــريب للنقاب ــاد الع ــويص االتح ي

ــة: العاملي

الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر كقضيــة عامليــة تؤثــر عــى النســاء بغــض النظــر عــن مســتويات تعليمهن   

ودخلهــن أو مســتوى التنميــة يف جميــع أنحــاء العــامل. عــى الرغــم أن بعــض الــدول قــد قطعــت أشــواطا كبــرة يف 

االعــراف بأعــال الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر وتقليلهــا وإعــادة توزيعهــا، ال يــزال الجــزء األكــر مــن العــبء يقــع 

عــى عاتــق النســاء.

توفــر أدوات لقيــاس عمــل الرعايــة غــر مدفوعة األجــر: تُعتــر األدوات والبحــوث رضورية للمســاعدة   

يف تنفيــذ السياســات العامــة التــي تعمــل عــى تحســن حيــاة املــرأة و لقيــاس الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر ، ومــع 

ذلــك يجــب أن تكــون القياســات محــددة الســياق للتعــرف عــى الظــروف املتعــددة وراء عمــل املــرأة يف الرعايــة 

غــر مدفوعــة األجــر، كــا أن إمكانيــة مقارنــة البيانــات عــر الــدول أمــر رضوري.

االعــراف بعمــل الرعايــة غــر مدفــوع األجــر عــى مســتوى السياســة الوطنيــة: للــدول دور يف تشــجيع   

ــة  و  ــازة الوالدي ــث أن اإلج ــى مســتوى األرسة، حي ــة األجــر ع ــر مدفوع ــة غ ــل الرعاي ــة لعم ــر عدال ــع أك توزي

لجــداول العمــل املرنــة  املشــركة هــا امــران رضوريــان لتشــجيع املزيــد مــن التوزيــع املتســاوي ألعــال الرعايــة 

غــر مدفوعــة األجــر عــى مســتوى األرسة ومســاعدة النســاء عــى إيجــاد تــوازن أفضــل بــن العمــل والحيــاة، مــع 

ــكل التنظيمــي. ــة يف الهي ــة نوعي ــادرة بإحــداث نقل رضورة كــرس التصــورات الراســخة واملب

إســراتيجيات وسياســات تتنــاول أعــال الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر عــى مســتوى املجتمــع املحــي   

ــة غــر مدفوعــة األجــر، وتشــمل اســراتيجيات  ــر الفعــال يف املواقــف تجــاه أعــال الرعاي ــز التغي ــك لتعزي وذل

ــر. ــؤدي إىل التغي ــة ت ــرق ممكن ــج كط ــالم والرام ــائل اإلع ــى دور وس ــد ع ــمعية تُأك ــة وس برصي
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تأثريات جائحة كوفيد - 19 عى أعامل الرعاية غري مدفوعة األجر

ضاعفــت جائحــة كوفيــد- 19 مــن اآلثــار املرتبــة عــى أعــال الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر ، حيــث كان 

الوالديــن الذيــن يعملــون مــن املنــزل يكافحــون مــن أجــل التوفيــق بــن مســؤوليات عملهــم ورعايتهــم، 

وذلــك بســبب انخفــاض املســاعدات يف الرعايــة، ســواء الرســمية مــن خــالل مرافــق الرعايــة أو غــر الرســمية 

عــر األجــداد والعائلــة، وقــد وقــع جــزء كبــر مــن عــبء العمــل اإلضــايف هــذا عــى عاتــق النســاء، حيــث ال 

تــزال النســاء تتــوىل الرعايــة يف الغالــب أثنــاء الوبــاء، ويتعلــق هــذا األمــر بشــكل خــاص بالنســاء العامــالت 

يف الخدمــات األساســية وخاصــة الرعايــة الصحيــة حيــث ميكــن أن يتحملــن مســؤولية رعايــة أفــراد أرسهــن، 

باإلضافــة إىل عملهــن مدفــوع األجــر.

ويف الوقــت نفســه، نظــرًا ألن  فــروس كوفيــد-19 قــد أثــر بشــكل كبــر عــى القطاعــات التــي بهــا نســبة 

ــدون وظائــف ودخــل، مــا دفعهــن إىل  ــد مــن النســاء ب ــرك العدي ــة مــن النســاء العامــالت، فقــد تُ عالي

البقــاء يف املنــزل وأداء املزيــد مــن املســؤوليات املنزليــة، مــع العلــم أن ذلــك ميكــن أن يــؤدي إىل توســيع 

ــة غــر مدفوعــة األجــر و األجــور و القــوى  ــن الرجــال والنســاء يف املشــاركة يف أعــال الرعاي الفجــوات ب

العاملــة.

ــول  ــة ح ــراف االجتاعي ــة لأع ــة، صدم ــة واالقتصادي ــا الصحي ــد-19 وتأثره ــروس كوفي ــة ف ــكلت أزم ش

توزيــع الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر والعمــل املنــزيل، وقــد غــرت هــذه األزمــة الحيــاة اليوميــة بطريقــة 

قــد تُعيــد ترســيخ أدوار الجنســن، مــع إتاحــة فرصــة لتغيرهــا، كــا أدى اإلغــالق الواســع النطــاق ملرافــق 

رعايــة األطفــال  وللمــدارس  إىل تحويــل مســؤولية تقديــم هــذه الرعايــة مــن هــذه املرافــق  إىل والديهــم، 

مل يــؤد هــذا إىل زيــادة مقــدار الوقــت الــذي يقضيــه الوالديــن يف رعايــة األطفــال فحســب بــل اســتلزم أيًضــا 

توفــر التعليــم املنــزيل، مــع العلــم أن تلبيــة هــذه األمــور مُيثــل تحديـًـا للعديــد مــن أوليــاء األمــور، وخاصــة 

أولئــك املســتمرين يف أداء عملهــم. 

يعــد هــذا األمــر معقــدا بســبب القيــود املفروضــة عــى تقديــم الرعايــة مــن قبــل األجــداد، ألنهــم أكــر 

عرضــة لإلصابــة بكوفيــد-19  ويتعــن عليهــم تقليــل االتصــال باآلخريــن خاصــة مــع األطفــال، ألن األطفــال 

ميكــن أن يكونــوا حاملــن للفــروس دون أن يعلــم أحــد ذلــك، ألنــه أعــراض الفــروس ال تظهــر عليهــم.  كــا 

أدت تدابــر التخفيــف إىل االعتــاد عــى  العاملــن يف مجــال الرعايــة االجتاعيــة أو العائلــة أو األصدقــاء 

ــن  ــو م ــم ه ــذا الدع ــن ه ــر  م ــزء األك ــد كان الج ــم، وق ــة له ــة الحيوي ــة واألدوي ــل البقال ــك لتوصي وذل

مســؤولية املــرأة.

ــي  ــك، ميكــن أن يكــون عــبء العمــل غــر مدفــوع األجــر عــى املــرأة أعــى يف األرس الت ــة إىل ذل باإلضاف

تُعــاين مــن الفقــر ومحدوديــة الدخــل والتــي تتكــون مــن عــدد أكــر مــن األشــخاص املُعالــن، حيــث متيــل 

الطلبــات عــى الرعايــة يف هــذه األرس إىل أن تكــون أكــر. 
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ــد مــن  ــذي  يزي ــراد واألمــر ال ــن األف ــة ب ــزام مبســافة أمــان كافي ــكاد يكــون مــن الصعــب االلت ففــي هــذه الظــروف، ي

ــن  ــن ب ــدودة. وم ــاحة مح ــرة ذات مس ــازل صغ ــون يف من ــخاص املصاب ــش األش ــا يعي ــروس عندم ــرض للف ــة التع فرص

ــن مســؤوليات العمــل  ــة تجمــع ب ــات ثالثي ــون تحدي ــن يواجه ــدون الذي ــور الوحي ــاء األم ــرًرا، أولي ــر ت األشــخاص األك

والرعايــة والتعليــم املنــزيل، وذلــك يف ظــل الدعــم املــايل واألرسي املحــدود، مــع العلــم أن هــذا التأثــر هــو األكــر حــدة 

ــر. ــن بشــكل كب ــاء املنفردي ــاليئ يفقــن عــدد اآلب ــدات ال ــات الوحي بالنســبة لأمه

أمــا بالنســبة للجانــب اإليجــايب، فنظــرًا إلغــالق املنشــآت والتحــول إىل تدابــر العمــل املرنــة ، فــإن العديــد مــن الرجــال 

أكــر عرضــة للعــبء املــزدوج أي العمــل املدفــوع األجــر مــع العمــل غــر املدفــوع األجــر، وقــد يــؤدي ذلــك إىل زيــادة 

ــق تقســيم أكــر  ــة وتحقي ــآكل األعــراف االجتاعي ــاء يف العمــل غــر املدفــوع األجــر، مــا قــد يســهم يف ت مشــاركة اآلب

مســاواة بــن الرعايــة واملســؤوليات املنزليــة ، ومــن املحتمــل أن يتحــول العديــد مــن الرجــال إىل مقدمــي رعايــة أوليــة 

غــر رســمية يف املنــازل التــي تعمــل فيهــا النســاء يف الرعايــة الصحيــة والخدمــات األساســية األخــرى، كــا أن اآلبــاء الذيــن 

يأخــذون إجــازة أبــوة إىل أن تعرضهــم بشــكل كبــر للرعايــة واألعــال املنزليــة ميكــن أن يكــون لــه تأثــر طويــل األمــد عــى 

مشــاركة الرجــال يف أعــال الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر.

ومــع ذلــك، يوجــد يف الغالــب اختــالف بــن اآلبــاء واألمهــات يف االســتفادة مــن ظــروف العمــل املرنــة، حيــث ميكــن أن 

ــادة  ــة، وزي ــم أداء أعــال إضافي ــاء بســبب قيامه ــوع األجــر بالنســبة اآلب ــادة العمــل مدف ــة العمــل إىل زي ــؤدي مرون ت

ــة األطفــال. ــه األمهــات يف رعاي ــذي تقضي الوقــت ال

عــى الرغــم مــن عــدم وجــود دليــل شــامل حتــى اآلن حــول اســتخدام الوقــت مــن قبــل الوالديــن منــذ بدايــة األزمــة، 

فــإن آثــار كوفيــد- 19 عــى أعــال الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر تظهــر نتائــج متفاوتــة. هنــاك منــط ســائد نحــو إعــادة 

إضفــاء الطابــع التقليــدي عــى الرعايــة يف األرسة، فمــن بــن الســكان الذيــن يعملــون مــن املنــزل خــالل فــرة اإلغــالق، فــإن 

النســاء تقــي وقتًــا أطــول بكثــر يف رعايــة األطفــال وكذلــك التعليــم املنــزيل مقارنــة بالرجــال.
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استجابات سياسة الرعاية لجائحة كوفيد-19

ــت  ــي الوق ــية ه ــات رئيس ــع مكون ــى أرب ــة ع ــر قامئ ــن التداب ــدد م ــم األرسة ع ــات دع ــر سياس تُظه

والخدمــات واملــوارد والبنيــة التحتيــة، والتــي تســاهم يف معالجــة أعــال الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر، 

ــية:  ــات رئيس ــع مجموع ــك إىل أرب ــا لذل ــة وفًق ــات الرعاي ــف سياس ــم تصني ويت

ــن )وهــي  ــة )الوقــت(: وتشــمل سياســات اإلجــازة للوالدي ــات العمــل املرن اإلجــازات وترتيب  

إجــازة األمومــة أو األبــوة أو رعايــة الطفــل حســب الســياق(؛ وترتيبــات العمــل املرنــة مثــل العمــل عــن 

بعــد والوقــت املــرن الــذي يضمــن وقتًــا لأبــوة ويســاعد الوالديــن عــى التوفيــق بــن التزامــات العمــل 

واألرسة.

خدمــات الرعايــة: وتشــمل رعايــة الطفولــة املبكــرة وسياســات التعليــم التــي تقــدم خدمــات   

لدعــم منــو األطفــال، وخدمــات الرعايــة املتعلقــة بتقديــم الرعايــة لأطفــال وكبــار الســن واألشــخاص ذوي 

ــي. ــم النفــي واالجتاع ــل الدع ــات األخــرى مث ــن الخدم ــا م ــة، وغره اإلعاق

املــوارد واإلعانــات : تشــمل العــالوات العائليــة ومســاعدات األطفــال التــي تســاهم يف تغطيــة   

تكلفــة رعايــة الطفــل، والتعويضــات التــي يحصــل عليهــا الوالديــن مقابــل الرعايــة بســبب إغالق املدرســة 

ــن مينحــون العــال إجــازة مدفوعــة األجــر. ــة ألصحــاب العمــل الذي ــات املالي ــة، أو اإلعان ودور الحضان

ــة والصحــة  ــل منشــآت الرعاي ــة مث ــة االجتاعي ــة التحتي ــك البني ــة: يشــمل ذل ــة التحتي البني  

والتعليــم )مثــل مراكــز رعايــة األطفــال ودور رعايــة املســنن(، والبنيــة التحتيــة املاديــة مثــل إمــدادات 

امليــاه والطاقــة التــي ميكــن أن تســهم يف تقليــل الوقــت وكثافــة العالــة املرتبطــة بالرعايــة غــر مدفوعــة 

ــزيل. ــل املن ــر والعم األج

وتُكّيف تدابري سياسة الرعاية املُصنفة كاستجابة لجائحة كوفيد-19 عى النحو التايل: 

إجازة الوالدين )فيا يتعلق بالوقت(  •

خدمات الرعاية )فيا يتعلق بالخدمات(  •

الدعم املايل )فيا يتعلق باملوارد(،   •

دعم املرافق )فيا يتعلق بالبنية التحتية(.  •

ــال  ــاول أع ــى تن ــدرة ع ــا الق ــث لديه ــة حي ــر صل ــدة وأك ــات واع ــتجابات السياس ــذه االس ــر ه وتعت

ــارش. ــكل مب ــر بش ــة األج ــر مدفوع ــة غ الرعاي
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إجازة الوالدين

قدمــت الــدول إجــازة مدفوعــة األجــر لدعــم مســؤوليات رعايــة الوالديــن العاملــن أثنــاء إغالق املدرســة ومنشــآت رعاية 

األطفــال، حيــث اســتفاد منهــا بشــكل أســايس العامــالت والعاملــن يف القطــاع الرســمي املغطــى بالتأمــن االجتاعــي، 

وقامــت العديــد مــن الــدول أيضــاً بتوســيع خيــارات العمــل املرنــة خصيصــاً ملســاعدة الوالديــن عــى الجمــع بــن العمــل 

والرعايــة، عــر تقديــم مجموعــة مــن فــرص العمــل املرنــة للعاملــن والتــي تشــمل العمــل عــن بعــد وورديــات العمــل 

املرنــة وســاعات العمــل األطــول والعمــل يف عطلــة نهايــة األســبوع، و توفــر ترتيبــات العمــل عــن بعــد ألحــد الوالديــن 

لتمكينهــم مــن رعايــة األطفــال.

خدمات الرعاية

عــى الرغــم مــن إغــالق املنشــآت عــى نطــاق واســع، فقــد ظلــت مؤسســات الرعايــة يف العديــد مــن الــدول مفتوحــة 

لتقديــم دعــم الرعايــة ألطفــال العاملــن يف الخدمــات األساســية. وتشــمل خدمــات الرعايــة هــذه مــا يــي.

تدابر للحفاظ عى منشآت رعاية أطفال العاملن يف مجال الرعاية الصحية.  •

إنشاء مراكز رعاية األطفال للعاملن يف الخدمات األساسية يف عدة مناطق.  •

ــة للعائــالت إعفــاًءا مــن الرســوم، وتقديــم  ــة املبكــرة والرعاي منــح حزمــة اإلغاثــة الخاصــة بتعليــم الطفول  •
ــة  ــال املجاني ــة األطف ــات رعاي ــم خدم ــة، وتقدي ــم مفتوح ــاء أبوابه ــال إلبق ــة األطف ــات رعاي ــات خدم ــم ملؤسس الدع

للعاملــن يف الوظائــف األساســية.

•  افتتاح دور جديدة لرعاية املسنن.

الدعم املايل

قامــت العديــد مــن الــدول بدعــم دخــل الوالديــن خــالل جائحــة كوفيــد-19 مــن خــالل التعويــض النقــدي عــن فقــدان 

الوظائــف أو تقليــل ســاعات العمــل، واملزايــا األرسيــة، وبــدالت األطفــال. وباإلضافــة إىل املســاعدات االجتاعيــة لــأرس 

واألفــراد، قدمــت العديــد مــن الــدول الدعــم املــايل للــركات التــي تقــدم إجــازة مدفوعــة األجــر أو للموظفــن الذيــن 

يتحملــون مســؤوليات الرعايــة.



40 ر 2022 ا�ي �ن ا�ت �ي ا�ب �ت �ي لل�ن تحاد العر�ب الا�

دعم املرافق

ــر  ــع فوات ــت دف ــا أجل ــم، ك ــاء باملجــان أو بدع ــاء والكهرب ــدول امل ــن ال ــدد م ــت ع ــد-19، قدم خــالل جائحــة كوفي

املرافــق املنزليــة أو أعفتهــا بشــكل كامــل، حيــث تهــدف هــذه اإلجــراءات إىل دعــم أفــراد األرسة بتكاليــف املرافــق خالل 

األزمــة، كــا ميكنهــا التخفيــف مــن أعبــاء الرعايــة بشــكل غــر مبــارش، وميكــن أن تشــمل هــذه اإلجــراءات مــا يــي : 

دعم رسوم فواتر الكهرباء والغاز واملياه لأرس.  •

توفر خدمات املياه مجانًا لأرس ذات الدخل املنخفض  •

•  إعفاء عن سداد الفواتر للمرافق، والتي تشمل الكهرباء واملاء والهاتف واإلنرنت. 

إعانات لفواتر املياه والكهرباء وإلغاء الغرامات املفروضة عى هذه الفواتر  •

•  تأجيــل املواعيــد النهائيــة لســداد فواتــر الكهربــاء وامليــاه لجميــع املشــركن، مــع تغطيــة هــذه الفواتــر 
املحرومــة. لــأرس 

استنتاجات هامة:
تــم رسد تأثــرات كوفيــد-19 عــى أعــال الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر ، باإلضافــة إىل اآلثــار غــر املســبوقة   

التاليــة لأزمــة، والتــي مــن املحتمــل أن يكــون لهــا آثــار بعيــدة املــدى عــى املســاواة بــن الجنســن والتنميــة االقتصاديــة 

ــة العمــل. وإنتاجي

أدى اإلغــالق الشــامل للمــدارس ومرافــق رعايــة األطفــال إىل زيــادة أعــال الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر   

ــرأة  ــدو أن امل ــدة يب ــة جدي ــزيل كمهم ــم املن ــرز التعلي ــب، ويف هــذا الســياق، ب ــا النســاء يف الغال ــزال تؤديه ــي ال ت الت

تتوالهــا يف املقــام األول، فمثــل هــذه الزيــادة الحــادة يف مســؤوليات الرعايــة واألعــال املنزليــة والتعليــم املنــزيل هــو 

أمــر جديــد، ومــع ذلــك فــإن قيــام األمهــات بتلــك املهــام يعــزز العالقــات بــن الجنســن واألعــراف االجتاعيــة املوجــودة 

مســبًقا.

وألن كبــار الســن أكــر عرضــة لإلصابــة بكوفيــد-19 فقــد أصبــح دعــم الرعايــة غــر الرســمية الــذي يقدمونــه   

ــا عــى الدعــم مــن  ــراد أرسهــم، ويف الوقــت نفســه يعتمــدون أيًض ــاد عــن أف ــم االبتع ــر، وعليه محــدوداً بشــكل كب

أرسهــم أو األخصائيــن االجتاعيــن، وهــذا يــؤدي إىل زيــادة عــبء العمــل غــر مدفــوع األجــر عــى النســاء، خاصــة 

ــد-19. ــاء جائحــة كوفي ــل أثن ــن العم ــوايت يواصل الل

ــاث، مــا أدى إىل  ــة اإلن ــد -19 بشــكل ســلبي عــى القطاعــات التــي تشــهد ارتفــاع نســبة عال ــر كوفي أثّ  

تناقــص عمــل املــرأة مدفــوع األجــر يف ســوق العمــل وزيــادة عملهــا غــر مدفــوع األجــر يف املنــزل. نظــرًا ألن توقعــات 

ــة ســلبية، فقــد يكــون هنــاك تداعيــات أخــرى عــى التقســيم غــر املتكافــئ للعمــل بــن الجنســن  االقتصــاد والعال

ــد-19 . ــة كوفي ــد جائح ــا بع ــرة م ــن يف ف ــن الجنس ــور ب ــوة األج ــة وفج ــوى العامل ــرأة يف الق ــاركة امل ومش
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كــا وميكــن ألزمــة فــروس كوفيــد -19 أن تغــر مــن توزيــع أعــال الرعايــة غــر مدفوعــة   

األجــر نحــو إجــراءات وتدابــر أكــر مســاواة، عــى األقــل يف املــدى القصــر ويف ظــل ظــروف معينــة. 

ــا:  ــازل عندم ــذا يف املن ــدث ه ــن أن يح ميك

يكــون لــدى الرجــال إجــراءات عمــل أكــر مرونــة )حيــث تــم تنفيذهــا عــى هــذا النطــاق   •
مــرة( الواســع ألول 

تعمــل املــرأة أثنــاء جائحــة كوفيــد-19 يف الرعايــة الصحيــة أو غرهــا مــن الخدمــات   •
ســية  ألسا ا

•  يفقد الرجال أعالهم. 

ــر رســمين يف بعــض  ــة رئيســين غ ــي رعاي ــون إىل مقدم ــد يتحول ــي هــذه األوضــاع ق فف  •
املنزليــة. األعــال  يف  الرجــال  مشــاركة  زيــادة  إىل  يــؤدي  مــا     ، الحــاالت 

توفــر آثــار جائحــة كوفيــد -19  فرصــة مهمــة لبنــاء أنظمــة أكــر مرونــة وشــمولية وفعالية ،   

حيــث يجــب اعتبــار الرعايــة حًقــا عامليًــا ويجــب وضعهــا يف قلــب جــدول األعــال الخــاص بالحكومــات 

ــة، يجــب : ــق هــذه الغاي ــات ، ولتحقي والنقاب

ــن  ــركة ب ــؤولية املش ــز املس ــك لتعزي ــن وذل ــمل كال الجنس ــة تش ــة رعاي ــتحداث أنظم اس  •
وتطويرهــا.  اعتادهــا  عــى  العمــل  ويجــب  كــا  والدولــة،  والنســاء  الرجــال 

ــة  ــوارد وبني ــات وم ــر خدم ــة هــذه سياســات توف ــة الرعاي ــا ويجــب أن تتضمــن أنظم ك  •
تحتيــة لتلبيــة احتياجــات الرعايــة املختلفــة بحيــث تكــون عامــة وشــاملة وذات جــودة عاليــة.

لتحقيــق نتائــج أفضــل يف الحــد مــن أعــال الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر وإعــادة توزيعهــا،   •
ــي تعمــل عــى  ــب سياســات ســوق العمــل الت ــة بجان ــر لسياســة الرعاي ــاك تداب يجــب أن تكــون هن

تحســن التــوازن بــن العمــل والحيــاة مــن أجــل املســاواة بــن الجنســن لتمكــن النســاء والرجــال مــن 

التوفيــق بشــكل أفضــل بــن مســؤولياتهم الوظيفيــة والرعايــة؛ وتقليــص فجــوات األجــور بــن الجنســن؛ 

ــة حقــوق العــال يف كل مــن القطاعــن املنظــم وغــر املنظــم. وحاي
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الخامتة

خلصــت هــذه الدراســة إىل أن أعــال النســاء الغــر مدفوعــة األجــر تعــد عامــاًل جوهريًــا يُســهم يف رفاهيــة األفــراد 

ــا مهــًا مــن جوانــب النشــاط االقتصــادي. وتعرفــت الدراســة  وأرسهــم ومجتمعاتهــم باإلضافــة إىل أنهــا تُشــكل جانبً

عــى أنــواع هــذا العمــل، وتناولــت األطــر القانونيــة التــي رشعنــت حقــوق املــرأة عــى صعيــد العمــل غــر املأجــور، 

وتعاملــت معــه كقضيــة مــن قضايــا حقــوق االنســان، ومل تغفــل مناقشــة أهميــة بــل وكيفيــة تنــاول املجتمــع وصانعي 

السياســات للقضايــا املتعلقــة بالرعايــة لهــا آثــار مهمــة عــى تحقيــق املســاواة بــن الجنســن.

وبهــذا الصــدد، مل يغفــل االتحــاد العــريب للنقابــات أن يؤكــد هنــا عــى  أن عــدم املســاواة بــن الجنســن يف أعــال 

الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر هــي مــن أهــم األمــور التــي تؤثــر عــى الفجــوات بــن الجنســن يف نتائــج العمــل، كــا 

ويؤكــد بــأن لهــذه الفجــوة بــن الجنســن يف أعــال الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر آثــار كبــرة عــى قــدرة املــرأة عــى 

املشــاركة بنشــاط وفاعليــة يف ســوق العمــل ونوعيــة فــرص العمــل املتاحــة لهــا.

ــة  ــم للحال ــة للعمــل غــر املأجــور، وتقيي ــة واالجتاعي ــر املســاهمة االقتصادي ــات تقدي ــق بكيفي ــادا أخــرى تتعل أبع

ــار العمــل غــر مدفــوع األجــر عــى  ــة )منــاذج متوفــرة(، وآث ولواقــع عمــل النســاء غــر املأجــور يف املنطقــة العربي

النســاء، وكيفيــات وحلــول مقرحــة للتخفيــف مــن آثــار العمــل غــر مدفــوع األجــر،  كانــت محــل الدراســة وبعنايــة.

مل تغفــل هــذه الدراســة أن تأخــذ بعــن االعتبــار تاثــر جائحــة فايــروس كورونــا عــى العمــل غــر املأجــور للنســاء 

ــة عــى أعــال  ــار املرتب ــد- 19 مــن اآلث ــر طــال النســاء. فقــد ضاعفــت جائحــة كوفي ــر كب ــا ذات تاث فوجــدت أنه

الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر ، حيــث كان الوالديــن الذيــن يعملــون مــن املنــزل يكافحــون مــن أجــل التوفيــق بــن 

مســؤوليات عملهــم ورعايتهــم، وذلــك بســبب انخفــاض املســاعدات يف الرعايــة، ســواء الرســمية مــن خــالل مرافــق 

الرعايــة أو غــر الرســمية عــر األجــداد والعائلــة، وقــد وقــع جــزء كبــر مــن عــبء العمــل اإلضــايف هــذا عــى عاتــق 

النســاء. 

وبالنتيجــة، فقــد أثـّـر كوفيــد -19 بشــكل ســلبي عــى القطاعــات التــي تشــهد ارتفــاع نســبة عالــة اإلنــاث، مــا أدى 

ــزل. نظــرًا ألن  ــوع األجــر يف املن ــا غــر مدف ــادة عمله ــوع األجــر يف ســوق العمــل وزي ــرأة مدف إىل تناقــص عمــل امل

توقعــات االقتصــاد والعالــة ســلبية، فقــد يكــون هنــاك تداعيــات أخــرى عــى التقســيم غــر املتكافــئ للعمــل بــن 

الجنســن ومشــاركة املــرأة يف القــوى العاملــة وفجــوة األجــور بــن الجنســن يف فــرة مــا بعــد جائحــة كوفيــد-19 .

ولهــذا الغــرض وضعــت خطــط اســتجابة أظهــرت سياســات دعــم األرسة عــدد مــن التدابــر قامئــة عــى أربــع مكونــات 

رئيســية هــي الوقــت والخدمــات واملــوارد  املاليــة والدعــم والبنيــة التحتيــة، والتــي تســاهم يف معالجــة أعــال الرعايــة 

غــر مدفوعــة األجــر.

وفضــال عــن التوصيــات التــي يعتقــد االتحــاد العــريب بنجاعــة األخــذ بهــا عــى صعيــد العمــل الغــر مدفــوع األجــر 

لصالــح النســاء، فقــد خلصــت الدراســة إىل أن مثــة العديــد مــن املوضوعــات والقضايــا التــي يــرى االتحــاد كذلــك مــن 

االهميــة مبــكان تضمينهــا لجــدول أعــال النقابــات العاليــة ومــن بينهــا الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر كقضيــة
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عامليــة تؤثــر عــى النســاء بغــض النظــر عــن مســتويات تعليمهــن ودخلهــن أو مســتوى التنميــة يف جميــع أنحــاء العــامل، 

وتوفــر أدوات لقيــاس عمــل الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر بوصفهــا  األدوات الروريــة للمســاعدة يف تنفيــذ السياســات 

العامــة التــي تعمــل عــى تحســن حيــاة املــرأة و لقيــاس الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر.

يضــاف ملــا تقــدم االعــراف بعمــل الرعايــة غــر مدفــوع األجــر عــى مســتوى السياســة الوطنيــة، وســن تريعــات لحايــة 

حقــوق جميــع العــال مبــا يف ذلــك مقدمــو الرعايــة يف كل مــن القطاعــن املنظــم وغــر املنظــم، وتأمــن أجــور املعيشــة 

للعاملــن يف مجــال الرعايــة بأجــر، وتحســن الثقافــة املؤسســية وتبنــي اســراتيجيات وطنيــة منســقة القتصــاد الرعايــةن 

وغرهــا مــن التوصيــات التــي أوردتهــا هــذه الدراســة.
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هذا المشروع بالتعاون مع منظمة العمل الدولية

العمل النساء الغير مأجور


