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19-ازدياد أعباء أعمال الرعاية خالل جائحة كوفيد

باتتالتيبتداعياتهاوالقتالمبذولة،التنمويةبالجهودلتطيحبأسرهالعالموضربت19-كوفيدجائحةجاءت

الفئاتوخاصةالسكانيةالفئاتمختلفعلىوالصحيةواالجتماعيةاالقتصاديةالحياةالجوانببكافةتعصف

.نساءهاترأسالتياالسروباألخصوالفتياتالنساءعلىمضاعفًاالوباءأثركانفقد.هشاشةاألكثر

بالرجالةمقارنرواتبهنالنخفاضأووظائفهنلفقدانعرضةأكثرالعامالتالنساءكانتالدول،معظمففي

نساءالمنالمزيدأجبرتاألخرىالمنزليةوالمسؤولياتاألطفالرعايةإنكما.واإلغالقالحجرفترةخالل

مرأةالعملفياالنخفاضلهذايكونأنالمرجحومن.المدارسإغالقبسببالعاملةالقوىمنالخروجعلى

األجورانخفاضإلىعادةيؤديالركودفترةفيالوظائففقدانألنالمدى،طويلتأثيًرااألجرالمدفوع

.المستقبلفيأمنًاأقلوتوظيف



مفاقمةإلىالحجرظروفأدتكما

األشخاصلهايتعرضالتيالضغوط

ووالديهمأبنائهمرعايةعنالمسؤولين

علىالرعايةاعمالاعباءوزيادةالمسنين

ماواالغالقظلفيتضاعفتالتيالمرأة

بعدعنالعملإلىبارزتحولمنرافقه

النساءوواجهت.مختلفةمجاالتفي

لديهنممنالرسميالقطاعفيالعامالت

لتوازنابتحقيقيتعلقكبيرتحديأطفال

(لبالفععملهنيفقدنلمإن)العملبين

ايةورعالمنزليوالتعليماألطفالورعاية

.المنزليوالعملالسنكبار



الديناميات واالتجاهات الديمغرافية في المنطقة 
العربية

نيالنمو السكا: اوالا 



ًّعقودثالثةكلّ يتضاعفالعربيةالدولسكانعددأنإلىالسكانيةاإلحصاءاتتشير 116ًّبنحورنةًّمقاتقريبا عاما

وارتفعنسمةمليون112نحو1970العامفيبلغالعربيةالدولسكانعددأنإلىتشيركماالمتقدمة،الدولفي

851ونحو2025العامفينسمةمليون484نحويبلغأنويقدر،2004العامفيماليين307نحوإلى

(العربيالفكرمؤسسة)2050فينسمةمليون



ًّيكونلنالسكانيالنمو فيمتساويا
انسكيميلحيث؛المنطقةأنحاءجميع

منانيتعالتيأوالهشةدولال
ايكونوأنإلىالفقيرةأواتصراعال

نمواًّأسرع

دولنصفسكانعدديزيدسوف
اإفريقيوشمالاألوسطالشرقمنطقة
العامبينالفترةفي%50بنسبة

المرجحومن،2050والعام2015
العراقسكانعدديتضاعفأن

.الفلسطينيةواألراضيوالسودان
رمصتضيفسوفالمطلقة،وبالقيمة

60ًّ والعراقسكانها،عددإلىمليونا
45ًّ 42ًّوالسودانمليونا خاللمليونا
(اليونيسف).الفترةهذه

ومنّالمتوقعّأنّيتقلصّعددّسكان
.فقطّمنّبينّدولّالمنطقةلبنانّ



هناكّدينامياتّ( 2050-2015)والقادمةّ(2015-1980)بمقارنةّمعدالتّالنموّالسكانيّبينّالسنواتّالماضيةّ

:  سكانيةّمثيرةّلالهتمامّ

2050-2015توقعات معدالت النمو السكاني خالل الفترة من 

سوفّيتوسعّسكانّقطرّ

نّواإلماراتّالعربيةّالمتحدة،ّالذي

زّنمواّبمعدلّسنويّمتوسطّّّتجاو

(  2015-1980)فيّالفترة6%

تقبل،ّبمعدالتّأقلّبكثيرّفيّالمس

سنويًا% 1بمتوسطّّّأقلّمنّ

قّأكبرّوالبلدانّالتيّيُرجحّأنّتحق

بيًا،ّنسبةّنموّبوتيرةّسريعةّنس

،ّهيّ%2بمعدلّيتجاوزّ

.  نالصومالّوالعراقّودولةّفلسطي

البلدانّالتيّقدّتشهدّ

وّمتوسطّّّمعدالتّنموّسنويةّأقلّا

هيّجيبوتي،ّ% 1ماّيقربّمنّ

دولّمجلسّالتعاونّالخليجيّو

نّودولّالمغربّالعربي،ّولبنانّم

انّسيكونّلبن. بينّدولّالمشرق

يدّفيّالواقعّالبلدّالعربيّالوح

لبييعانيّمنّنموّسكانيّسسالذيّ

ويعزى هذا التغيير إلى المزيد من االنخفاضات في معدالت الخصوبة، 

بسبب زيادة عدد الوافدين، وارتفاع متوسطات سن الزواج 

.وزيادة التحصيل العلمي بين النساء



صاديةاالقتواالجتماعيةالضغوطمفاقمةإلىالسكانيالنمومشكلةتؤديسوف
.الحالية

لىإالسكانيبالنموالمرتبطةالمواردعلىالمتزايدالطلبيؤديأنويمكن
.االقتصاديالنموحيثمنتحقيقهيتمتقدمأيتقويض

لخدماتواالسكنمنالفردنصيبانخفاضإلىيؤديأنيمكنالسكانيالنموإن
.العملوفرصوالصحيةالتعليمية

حيثفراداألمناكبرعددبرعايةتتعلقكبيرةضغوطالسكانيالنمويفرضكما
.األطفالمناكبرعددورعايةإلعالةالنساءأعباءترتفع



ا  الشيخوخة : ثانيا



عددأكثرأوعاما65العمرمنالبالغيناألشخاصعدديفوقأنيتوقعالعالمي،الصعيدعلى

65إلىأعمارهمتصلممن)السنكباراليوميشكلحيث.أعوام5عنأعمارهمتقلالذيناألطفال

عددالسنكبارعددسيفوق،2050عاموبحلول.العالمفينموااألسرعالعمريةالفئة(فوقفماسنة

.(عاما24إلى15سنمن)والشبابالمراهقين

أعدادفيالمطرداعاالرتفمنناتجةالمقبلةالسنواتفيتتفاقمانيتوقعمشكلةالعربيةالبلدانتواجه

.السنكبار

إلىاإلضافةبفيها،الرعايةوأنظمةواقتصاداتهاالبلدانهذهعلىكبيرةتحدياتاالرتفاعهذاويفرض

سنينللماالجتماعيةالرعايةوأنظمةالحديثة،العملأنظمةمعالعربيةالمجتمعاتتكيفضرورة

وسائله،واالنتاجانماطلتغيرنتيجةالمؤسسةرعايةالىلألسرةالكاملةشبهالرعايةمنوتحولها

األكثروهاآلنحتىزالماالذياألسريالتكافلمفهوموفيالعربيةاألسرةبنيةفيوللتغيرات

.للدولةنسبياالمحدودالدورظلفيالعربيةالبلدانفيانتشارا

(تقريرّصندوقّاألممّالمتحدةّللسكانّوجامعةّالدولّالعربيةّحولّكبارّالسن)



2020إلى1960ّعامّفماّفوقّفيّالعالمّالعربيّفيّالفترةّمن65ّتزايدّاعدادّالسكانّالبالغينّ
(البنكّالدولي)



 نسبة االعالة لكبار السن حسب الدول







عاليةةإجماليإعالةنسبلديهاأيًضاالمرتفعةالخصوبةذاتالعربيةالمنطقةدولإن

اقوالعرالقمرجزرالنسبوشملتخاصبشكلالعاليةالتبعيةذاتالبلدان .نسبيًا

إلىالمائةفي 97.4منوتتراوح،واليمنوالسودانوالصومالوفلسطينوموريتانيا

 .ألطفالانسبةارتفاعيفسرههيالعاليةاإلعالةنسب،البلدانهذهفي .المائةفي 75.5

فيكررتتالتي،الهجرةمعدالتالعاليةاإليجابيةالصافيةذاتالبلدان،المقابلفي

منأقلاإلعالةنسبصغيرإجماليلديهاكان،العاملةاليدهجرةخاللمناألولالمقام

عمانوسلطنةوالبحرينوالكويتوقطراإلماراتهيالدولوهذه .المائةفي 33



ضاالمرانتشارانسبةوارتفاعالمناعيجهازهمفيضعفّ منالسنكباريعانيعامبوجه

أكثرهميجعلمماوالسرطان،القلبُّوأمراضالدمضغطوارتفاعالسكريداءمثلبينهمالمزمنة

الرعايةألعمالاحتياجا

بمافاخرتمالطالالتيالعربيةالمنطقةفينسبياجديدمفهومهيالسنكباراحتياجاتتلبيةإن

.وحمايتهمالسنكباراحتراموثقافةاألسريةالقيممنلديها

مسألةاأساسهوالعربيةالبلدانفيالغالب،فيالسن،لكبارالرعايةتوفيرأنالواضحومن

منالرسميينغيرالرعايةمقدميمنأماألسرةأفرادمنمقدمةالرعايةكانتسواءأسرية،

الشابةيالاألجواجباتتؤكدمتأصلةوثقافيةدينيةأعرافالىذلكويعود.أهليةوجمعياتهيئات

رعايةدورفيالسنكبارمناألقاربوضعبفكرةاالجتماعيةالوصماتوترتبط.كبارهاتجاه

.المسنين



ا  معدالت الخصوبة: سادسا



عددمتوسطهوالخصوبةمعدل

فيواحدةالمرأةالمولوديناألطفال

.اإلنجابسن

الخصوبةمعدلبلغ،2019عامفي

لكلطفل3.19العربيالوطنفي

(statisia)امرأة

الدولفيالخصوبةمعدالتانورغم

زالتالانهاإالانخفاضاشهدتالعربية

ماوهوالعالمبأنحاءبالمقارنةمرتفعة

الرعايةاعمالأعباءمنيزيدبدوره

النساءتتحملهاالتي



ّقطر،ّاالمارات،وفقاّإلحصاءاتّالبنكّالدوليّفانّالدولّالعربيةّالتيّتشهدّمعدلّخصوبةّمنخفضّهي
البحرين،ّلبنانّوالكويتّ

ّاعلىّمعدالتّخصوبةّالصومال،ّموريتانيا،ّالسودانّوجزرّالقمرّبينماّتسجل



ا  العائد الديموغرافي : ثالثا



العمريةبةالتركيفيتالتحوعنينشأالذياالقتصاديالنموكونهالديمغرافيالعائديعرف
فيكبيرانخفاضمقابلذروتها(سنة64-15)العملسنفيالسكاننسبةفيهتبلغللسكان
الالمرأسفياالستثماريتطلبماوهو.(السنكبار-األطفال)المعالينالسكاننسب

عوتشجيبهمالخاصةاإلنسانحقوقوحمايةالشباب،وفرصمهاراتوتعزيزالبشري،
والمدنيةوالسياسيةاالقتصاديةمشاركتهم

شروط تحقق العائد 

الديموغرافي

االستثمار في رأس 

البشريالمال

تمكين المرأة 

للمشاركة في سوق 

العمل

ماالستثمار في التعلي

تمكين الشباب

انخفاض معدالت 

الخصوبة ونسب 

االعالة

انخفاض معدالت 

البطالة

التنمية االقتصادية 

وازدياد متوسط دخل 

الفرد



اتالسياسوجودشريطةهائلة،تكونأنيمكناقتصاديةمكاسبعلىالحصولإمكانيةان
الشباب،بينخاصةاإلنساني،المالرأسفياالستثماراتبتوجيهالدولةتقوموانالسليمة،

تنمويعائدالهيكونوأنللتنميةمحركتكونلكيوالنشيطةالشابةالسكانيةبنيتهاتوجيهو
.مستدام

تمكينوللجميعممارسـتهاظـروفوتوفيـراإلنسانيةالحقـوقتأمينضرورةإلىباإلضافة
كلرفعووالسياسيةواالقتصاديةاالجتماعيةالحياةفيمشاركتهموتعزيزوالشبابالمرأة
عنهمواإلقصاءالتمييزأشكال

معدالضخفإلىالعملسوقفيالمرأةومشاركةالتعليمخدماتوتطورالتنميةديناميةوتؤدي
.العملسنفيالسكاننسبةوارتفاعالسكانيالنمومعدالتانخفاضوبالتاليالخصوبة
زيادةعالة،االمعدالتانخفاضنتيجةالديموغرافيالعائدتحقيقعلىالتطوراتهذهوتنعكس
ورفاهيةردالفدخلمتوسطوازدياداالقتصاديةالتنميةفيلالستثمارالمواردتوفيراالدخار،
.االسر



تأثيرالهواألعاصيروالعواصفالزالزلمثلالمؤقتة،أوالمحدودةالكوارثأنإلىالدراساتتشير
.اإلنجابفيملحوظةبزيادةمرتبط

هبدورماوهوأخرىإلىدولةمنمتفاوتاكوروناجائحةتأثيريكونأنالمتوقعمنعام،وبوجه
المنتجاتامداداتتأثرمعخاصةالنساء،بهاتقومالتيالرعايةاعمالزيادةفيسيساهم

لذلككونيأنويمكنالحدود،إلغالقنتيجةاألسرةتنظيمبوسائلالمتعلقةالحديثةوالمستلزمات
.واإلنجابيةالجنسيةوالصحةاالسرةتنظيمخدماتعلىتؤثرعواقب

راجعتوالعملسوقعلىسينعكسالجائحةخالللوظائفهمالنساءفقدانإلىباإلضافةذلككل
نسبتفاعوارالعملسنفيلألفراداالقتصاديةاألنشطةتباطؤوالسكانيةالفئاتإنتاجيةمعدالت

.البطالة



ا  معدالت الحضر والريف : سابعا



 2018نسبة السكان الحضر للدول العربية 

من جملة سكان الوطن العربي التي تتزايد باستمرار اذ %(40)وتتجاوز نسبة سكان المدن
خالل عقد السبعينات من القرن العشرين %( 30)كانت هذه النسبة نحو 

 ئة الدول منها ففٔئاتتختلف نسبة الحضرية في الدول العربية بحيث يمكن تقسيمها الى
ظهرت في الفٔئةواعلى نسبة في هذه %( 85)التي تزيد نسبة الحضرية بها عن 

ثم الكويت والبحرين واألردن واالمارات ولبنان،%(99)قطر

وتضم احدى عشر %( 84-50)تشمل الدول التي تتراوح نسبة الحضر فيها بين الفٔئةالثانية
ثم ليبيا ُوعمان وجيبوتي وفلسطين والجزائر %( 83)دولة في مقدمتها السعودية بنسبة 

المغرب،ؤاخيراوالعراق واليمن وتونس وموريتانيا 

 اربعة دول في مقدمتها مصر %( 50)ضمت الفئة الثالثة التي يقل بها  السكان لحضر عن
والصومال والسودان وجزر القمر



2018نسبة السكان الحضر في الدول العربية 



 بطبيعة الحال آخذةوهى %( 30)يشكل سكان القرى الريفية في بلدان الوطن العربي بنحو
ثم %(66)ثم السودان%(72)بنسبةجزرالقمرنحو التناقص وتتزايد نسبة سكان الريف في 

هذه ٔانوهذا يعنى 2018ٕاحصاءات، حسب %(57)مصر بنسبة ؤاخيرا%(60)الصومال بنسبة
هناك ٔانهكما .الزارعيةبطبيعتها لتٔاثرهاالدول األربع تضم تقريبا نصف ريف الوطن العربي وذلك 

– 30)تتمثل نسبة الريفية بها ما بين ٔاخرىستة دول  وهي تونس وسوريا والمغرب  (%50
دول العربية النسبة المتبقية من الريفيين فهي متوزعة على الٔاماوالعراق وموريتانيا واليمن، 

ل األخرى المتبقية والتي ال تعد د زراعية في األساس وال تعتمد على  الزراعة كمورد للدخ
القومي 



التحضرمستوياتتغيير

النواةاألسرإلىالتقليديةالمشتركةاألسريةالهياكلمن-األسريةالهياكلفيتغييراتالتحضريُحدث

 عبءزيادةفيي (المتقدمةالبلدانمنقليلعددفيذلككانوإن)العملسوقفيالمرأةمشاركةزيادةتتسبب

األسرةرعايةفيالعمل

الريفمنالذكوراألعضاءبسبب هجرة األجهمدفوعةغيرالرعايةأعمالمنهائالًّعبئًاوالنساءالفتياتتتحمل

الفرصمنوغيرهاالكلية /المدرسةتركحسابعلىغالبًا،الدوليةوالهجرةالحضرإلى

الحضريةالمناطقفياالقتصاديةالفرصوراءالسعيعلىالنساءقدرةانخفاضإلىالوقتفقريؤدي



عنالناجملدماروايستدعي،حرمانًااألكثرهمالمجتمعفيللخطرالمعرضونالسكانان
والمحتاجينللمتضررينالرعايةأعمالوالكوارثالمناخيةالصدمات

النساءتواجه،مسبوقةغيرمواقففي.المرأةواجبمنالمنازلفيالمياهإدارةتعتبر
تركيزالالصعبمنيصبحوبالتالي.طويلةلمسافاتالسفرخاللمنالماءجلبفيصعوبة
.بأجرالعملعلى

واالستغاللوالعنفالجنسيللتحرشعرضةالمرأةتعتبر

ايةالرعأعمالفيالنساءعلىمعتمدينواألطفالالسنوكبارالمرضىاألسرةأفراديصبح
األجرمدفوعةغير

الصدمات والكوارث المتعلقة بالمناخ



البلدان المتضررة من الحرب ونزوح الناس

ال تتحمل النساء مسؤولية توحيد األسرة ومشاركتها األساسية في إدارة الغذاء والماء وأعم
.الرعاية غير مدفوعة األجر لألسر والمجتمع

 إن دورهم األساسي كمقدمين للرعاية في األسرة يدفعهم إلى المخاطرة بجلب اإلمدادات
لألعمال المنزلية ، ورعاية أفراد األسرة ، ورعاية المحتاجين واألطفال



فيكبيربشكللمرأةاتنخرطفبينماالعربية،البلدانفيوضوًحاأكثربصورةالجنسينبينالفجوةتبدو

ةالمعيشمسؤولياتاألحيانمنكثيرفيوتتحملالرجل،عكسعلىاألجرمدفوعةغيراألعمال

.بمفردهاواألبناء

عائلتهاوشؤونشؤونهارعايةمسؤوليةبمفردهاتتحملحينألسرتهاأولنفسهامعيلةالمرأةتصبح

كنإذاواألراملكالمطلقاتعدةشرائحضمنيدخلوهذازوج،أوأخأوأبمنمساعدةدونماديًّا،

.وأًخاأبًاإعالتهاعنالمسؤولفقدتحالفينفسهاإلعالةتضطرمنأومتزوجات

األممإلحصاءاتفوفقًاوالنامي،المتقدمالعالمدولمنكلفيألسرهنالنساءإعالةظاهرةوتتنشر

.العالمأسرمن%42.9تبلغكلهالعالمفيألسرهنالمعيالتالنساءنسبةفإنالمتحدة،

النساءتتولىالتياألسرعددفإن،2017لعاممصرتعدادلنتائجفوفقًاالعربية،الدولمستوىعلىأما

األسرمن%30يعادلماأيأسرةمليون3.3نحوإعالتها

تبلغوالسوداناليمنمنكلفيبينما،%11إلىالنساءتعولهاالتياألسرنسبةتصل،المغربوفي

.%22.6نحواألسرتلكنسبة

عامفينساءتعيلهاالفلسطينيةاالسرمن%10.6وحوالى.%30نسبةلبنانفياألسرتلكوتمثل

2017



وفي ظل الديناميات الديموغرافية السائدة واالتجاهات السكانية المتوقعة 

، ارتفاع عدد االسر التي ترأسها النساءكالنمو السكاني وشيخوخة المجتمعات

فضال عن تفاقم األزمات االجتماعية واالقتصادية وخاصة في ظل جائحة 

كبيرة في الطلب على أعمال ستشهد المجتمعات العربية زيادة 19-كوفيد

. الرعاية وهو ما يترتب عليه زيادة في األعباء الملقاة على النساء



لتوصياتا

مشاركةزتعزيإلىراميةسياساتتبنيضرورةعلىنؤكدهناومنحتمية،ضرورةللمرأةاالقتصاديالتمكينان

ألوجهالتصديفاالجتماعي،النوعلمنظورمراعيةفع الةعملوسياساتقوانينتنفيذودعمالعاملةالقوىفياإلناث

.ربيةالعالمجتمعاتتواجهالتيإلحاًحاالتنميةتحدياتأكثرمنالعملسوقفيالجنسينبينالمساواةعدم

يعنيهذاوالرعايةباقتصاداالعترافوللمرأةالخاصةللظروففهًمااالجتماعيةالحمايةتدابيرتعكسأنيجب

الالالتيللنساءمرضيةإجازةأو/ومدفوعةوإجازةإليهاالحاجةأمسفيهنلمنالصحيالتأمينمزاياضمان

.المنزلفيالسنكبارأواألطفالبرعايةيقومنألنهنالعملإلىالقدومتستطعن

المرأةعلىاتواالنعكاسالتداعياتالوباءانحساربعدواالنتعاشاالقتصاديةاالستجابةسياساتتعالجأنيجبكما

.التحديدوجهعلى



غيرالرعايةاعمالمنالحدفيالمرنةالعملأسواقتساعدأنيمكن

ذاتالمرنةالعملسياساتانفنرى،توزيعهاوإعادةاألجرمدفوعة

اضبانخفعادةتقترناألجورفجوةوتقليصاالمومةبعطالتالصلة

القوةفيالمرأةمشاركةنسبةزيادةاألجر،مدفوعغيرالمرأةعملنسبة

ةرعايأنشطةفياآلباءومشاركةللعملالمرأةعودةوتسهيلالعاملة،

.مبكرةمرحلةفيالطفل

تصادإلقمنسقةوطنيةاستراتيجياتالعربيةالدولتتبنىأنيجب

معاألمومةإجازةسياساتموائمةإلىتسعىأنيجبوالتي،الرعاية

زةإجاأواألبوةإجازةسياساتوتقديمالدوليةالعملمنظمةتوصيات

.الوالدين



رّلنّالّيسعناّإالّانّنؤكدّعلىّانّالتوزيعّالعادلّللعملّغيرّمدفوعّاألجوفي الختام

املةّوتقويةّيعودّبالنفعّعلىّالمرأةّفحسب،ّلكنهّسيؤديّأيضاّإلىّزيادةّكفاءةّالقوةّالع

.االقتصادات



شكرا لحسن استماعكم


