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ونـــــــــــا ی کــــــــــــــار و کـــر و نـــیـــــــــر
حمــــایــــت اجــتماعــی

گروه های آسیب پذیر  کار و   دولت های همسایۀ ایران چگونه از نیروی 
کرونا حمایت می کنند؟ در برابر بحران 

کرونا:  زنان در عصر 
از بیکاری تا تجربۀ خشونت

صفحه 4 را بخوانید

تجارب جهانی

 زنان به دلیل موقعیت خود در ساختارهای اجتماعی – اقتصادِی از پیش موجود، بحران 
شیوع کووید-19 را به شیوه های متفاوتی تجربه می کنند و بیش از مردان در معرض پیامدهای 

چندگانۀ این بحران قرار گرفته اند. 
کار جهان را، به ویژه در بخش اقتصاد غیررسمی، تشکیل  زنان نه تنها بخش بزرگی از نیروی 
کار خانگی را نیز بر عهده  می دهند، بلکه مسئولیت های حمایتی از اعضای خانواده و انجام 
دارند. این در حالی است که بحران کرونا از یک سو با ایجاد بیکاری های گسترده، راه را برای 
نابودی اشتغال غالبًا ناامن آن ها باز کرده، و از سوی دیگر با تحمیل شرایط قرنطینه، محیط 
کار خانگی مضاعف و گاه تجربۀ خشونت های فزاینده بدل  خانه را برای آنان به محلی برای 

کرده است.

زنان 70 % نیروی کار 
شاغل در حوزۀ سالمت 
را تشکیل می دهند و 
در اثر شرایط اضطراری 
بیمارستان ها به  دنبال 
شیوع ویروس کرونا، 
بسیاری از ملزومات حفظ 
سالمتی خود در محیط کار 
را از دست داده اند.

کنترلی دولت ها را در راستای فاصله گذاری اجتماعی نشان می دهد. شدت فاصله گذاری اجتماعی در ایران با اعمال تغییرات از جانب دولت در روزهای اخیر  این نقشه شدت اقدامات 
کرده اند، به همین میزان نیز از  کنترل شدیدی بر فاصله گذاری اجتماعی اعمال  که  کشورهایی  که آیا  کشورهای همسایه رسیده است. پرسش این جا است  کمترین میزان در میان  به 
گزارش صفحه ۲ و ۳ روشن خواهد شد. کرده اند؟ پاسخ این پرسش در  گروه های آسیب پذیر حمایت  کار خود و  نیروی 

شدت فاصله گذاری اجتماعی در کشورهای مختلف

از  مجموعه ای  کرونا،  بحران  دربارۀ  خود  گزارش های  ادامۀ  در  کار  بین المللی  سازمان 
که اطالعات جامعی را در مورد اقدامات  کرده است  داده ها را بر روی وب سایت خود منتشر 
کرونا و بسته های حمایتی ارائه شده از جانب آنان  دولت های مختلف در راستای مقابله با 
گزارش می خوانید مجموعه ای از اقدامات حمایتی  در اختیار قرار می دهد.  آن چه در این 
سازمان   داده های  اساس  بر  که  می باشد  کرونا  بحران  برابر  در  ایران  همسایۀ  دولت های 

که  کار نشان می دهد  گردآوری شده اند. بررسی داده های سازمان بین المللی  کار  بین المللی 
گزارش به آن ها پرداخته شده است، ترکیه،  که در این  کشور همسایۀ ایران  از میان هفت 
کستان و عربستان سعودی اقدامات بیشتری در جهت حمایت از نیروی کار و  آذربایجان، پا

کرده اند. کامل تری ارائه  کسب وکارهای بخش خصوصی انجام داده  و بسته های حمایتی 

بر اساس اطالعات 
منتشر شده توسط 
ILO، از میان کشورهای 
همسایه ایران، تا 
کنون عربستان، ترکیه 
و آذربایجان ارزش 
کل بسته های محرک 
اقتصادی و حمایت 
اجتماعی خود را بدین 
ترتیب اعالم کرده اند: 
عربستان: ۱۸.۶۱ میلیارد دالر
ترکیه:۱۵.۴ میلیارد دالر
آذربایجان: ۱.۴7 میلیارد دالر

صفحه 2 و 3 را بخوانید

+ ۱0
+ ۴0
+ ۶0
+ 70
+ ۸0
+ 90
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وی کـار و حمایـت اجـتماعـی ونــــا، نیـر کـر

دربارۀ  خود  گزارش های  ادامۀ  در  کار  بین المللی  سازمان 
کرونا، مجموعه ای از داده ها را بر روی وب سایت  بحران 
مورد  در  را  جامعی  اطالعات  که  است  کرده  منتشر  خود 
کرونا  با  مقابله  راستای  در  مختلف  دولت های  اقدامات 
اختیار  در  آنان  جانب  از  ارائه شده  حمایتی  بسته های  و 
گانه  جدا عنوان  شش  ذیل  اطالعات  این  می دهد.  قرار 
محرک  بسته های  از:  عبارتند  که  شده اند  دسته بندی 
و  مشاغل  اقتصادی،  بنگاه های  از  حمایت  اقتصادی؛ 
برقراری  نیروی کار؛  برای  امن  محیط کار  ایجاد  درآمد؛ 
گفت وگو میان سازمان ها و گروه های مختلف؛ فعالیت های 
سازمان های  فعالیت های  و  کارگری  سازمان های 
کارفرمایان. آن چه در این گزارش می خوانید مجموعه ای از 
اقدامات حمایتی دولت های همسایۀ ایران در برابر بحران 
بین المللی  سازمان   داده های  اساس  بر  که  می باشد  کرونا 
کار گردآوری شده است. شایان ذکر است که در این گزارش 
که مشخصًا  اقدامات این دولت ها  تنها به ذکر مهم ترین 
و  کتفا شده است  ا نیروی کار مربوط  هستند  از  به حمایت 
تمایزات  سبب  به  خلیج فارس  حاشیۀ  کوچک  کشورهای 
بنیادین شان با کشور ما از لحاظ جمعیت و مساحت در این 

گنجانده نشده اند.  بررسی 
که  کار نشان می دهد  بررسی داده های سازمان بین المللی 
به  گزارش  این  که در  ایران  کشور همسایۀ  از میان هفت 
کستان  پا آذربایجان،  ترکیه،  است،  شده  پرداخته  آن ها 
حمایت  جهت  در  بیشتری  اقدامات  سعودی  عربستان  و 
انجام  خصوصی  بخش  کسب وکارهای  و  نیروی کار  از 
با  کرده اند.  ارائه  کامل تری  حمایتی  بسته های  و  داده  
اقدامات  موارد  اغلب  در  که  کرد  اشاره  بایستی  حال  این 
رسمی  اقتصاد  بخش  به  محدود  صورت گرفته  حمایتی 
در  آن جز  در  نیروی کار شاغل  و  اقتصاد غیررسمی  و  بوده 
حمایتی  برنامه های  این  از  چندانی  بهرۀ  معدود  مواردی 
نمی برند. تالش های صورت گرفته در این باره معطوف به 
خانواده های مساعدت اجتماعی برای خانوارهای فقیر و 
را  غیررسمی  بخش  نیروی کار  و  می باشد  آسیب پذیر  افراد 

مستقیمًا حمایت نمی کند. 
همسایه  کشورهای  در  که  می رسد  نظر  به  همچنین 
کارفرمایی  و  کارگری  اتحادیه های  و  سازمان ها  ایران، 
نقش چندانی در اقدام ها دولتی برای حمایت و مساعدت 

کار ندارند.  اجتماعی از نیروی 

 دولت های همسایۀ ایران 
گروه های  کار و  چگونه از نیروی 
کرونا  آسیب پذیر در برابر بحران 

حمایت می کنند؟

از میان هفت کشور همسایۀ ایران که در 
این گزارش به آن ها پرداخته شده است، 
ترکیه، آذربایجان، پاکستان و عربستان 
اقدامات بیشتری در جهت حمایت از 
نیروی کار و کسب وکارها انجام داده  و 
بسته های حمایتی کامل تری ارائه کرده اند. 

گزارش چهارم سی ویکم فروردین یکهزار و سیصد و نود و نه   |   

آذربایجان
جمعیت: ۱۰ میلیون نفر

تولید ناخالص داخلی: ۴۷ میلیارد دالر
شاخص شدت فاصله گذاری اجتماعی: ۸۶

کرونا تا امروز: ۱5 نفر مرگ ومیر بر اثر 
شاخص توسعۀ انسانی: ۰.۷5۴ )رتبه ۸۰(

خ اشتغال غیررسمی: ٪۲۷ نر

تولید  از   %  3( دالری  میلیارد   1.۴۷ بستۀ  اختصاص    
بنگاه های  از  حمایت  جهت  کشور(  داخلی  ناخالص 

اقتصادی، مشاغل و درآمدها
  تخفیف، معافیت  یا تمدید مهلت پرداخت های مالیاتی 
در موارد خاص؛ برای مثال تمدید مهلت پرداخت مالیات بر 

درآمد و یا معافیت مالیاتی بر واردات کاالهای الزم پزشکی
  تعویق پرداخت هزینۀ قبض های خدماتی به مدت دو 
ماه و افزایش محدودیت استفاده از برق با حداقل بهای برق 

کیلو وات در ساعت مصرفی تا 100 
  افزایش منابع مالی برای اعطای وام مسکن با بهرۀ کم

به   )%1۵ )تا  کم  بهرۀ  با  بانکی  وا م های  اختصاص    
خ این بهره با یارانۀ دولتی کسب وکارها و پرداخت نیمی از نر

  افزایش سه برابری درآمد کادر درمانِی حاضر در خط مقدِم 
مقابله با ویروس کرونا 

  افزایش غرامت دورۀ بیکاری تا 1۵0 دالر، تسهیل شرایط 
احراز غرامت به منظور دربرگیری تعداد افراد بیشتر

  اختصاص ۴۷ میلیون دالر به حمایت از 300 هزار کارآفرین خرد
  ایجاد ۵0 هزار شغل عام المنفعه برای تضمین اشتغال 

موقت بیکارشدگان با هزینۀ دولت
  کمِک  دولتی برای کارفرمایان به منظور پرداخت حقوق کارکنانشان

ترکیه 
جمعیت: ۸۲ میلیون نفر

تولید ناخالص داخلی: ۷۷۱ میلیارد دالر
شاخص شدت فاصله گذاری اجتماعی: ۹5

کرون تا امروز: ۱۷۶۹ نفر مرگ ومیر بر اثر 
شاخص توسعۀ انسانی: ۰.۷۶۱ )رتبه ۷۲(

خ اشتغال غیررسمی: ۴۰ ٪ نر

  اختصاص بسته 1۵.۴ میلیارد دالری جهت حفظ ثبات 
اقتصادی

بنگاه های  به  وام  اعطای  برای  مالی  منابع  افزایش    
به ۷.۲  میلیارد دالر  از 3.۶   و متوسط  کوچک  اقتصادی 

میلیارد دالر
کارت اعتباری با حد اعتبار ۶80 دالر به اصناف    اعطای 

مختلف، بدون بازپرداخت تا سه ماه
کمک مالی به مبلغ 1۶3 میلیون دالر به شرکت هایی    
که به تولید ضدعفونی کننده های خانگی، ماسک، عینک 

و لباس محافظتی می پردازند
  استخدام 3۲ هزار متخصص درمانی جدید

ماه،  دو  تا  کشاورزان  اعتباری  پرداخت های  تعویق    
بدون بهره

کشاورز    تعویق پرداخت اجاره بهای زمین برای ۵1 هزار 
به مدت شش ماه

که    پرداخت 1۴3 دالر اضافه تر به ۲ میلیون خانواری 
ماهانه مستمری مساعدت اجتماعی دریافت می کنند

  افزایش حداقل حقوق بازنشستگی به ۲1۵ دالر
  اعطای اعتبار درازمدت از جانب بانک های دولتی به 
کمتر است که درآمد ماهیانۀ آن ها ۷۲0 دالر یا  خانوارهایی 
انجمن های  و  خیریه ها  به  اعطایی  مبلغ  افزایش    

همبستگی به ۲8 میلیون دالر 
  تسهیل شرایط درخواست مستمری برای دورۀ تعطیلی 

کوتاه مدت مشاغل
کارفرمایان، به ازای    اختصاص ماهانه حداقل11 دالر به 
کمک هزینه پرداخت دستمزد تا  کار، به عنوان  هر نیروی 

پایان سال ۲0۲0
کارت های  بدهی  بازپرداخت  مهلت  تمدید  و  تسهیل    

اعتباری
کارکنان دولتی و خصوصی کاری منعطف برای    ساعات 
کنفدراسیون  دالری  میلیون   ۲.9 مالی  کمک     
کمک مالی ۷۵0 هزار دالری  کارفرمایان ترکیه و  اتحادیۀ 
کنفدراسیون  کارگران ترکیه و  کنفدراسیون اتحادیه های 
همبستگی  کمپین  به  دولت  مستخدمین  اتحادیه های 

ملی

عراق
جمعیت: ۳۸  میلیون نفر

تولید ناخالص داخلی: ۲۲۴ میلیارد دالر
شاخص شدت فاصله گذاری اجتماعی: ۹۰

کرونا: ۸۱ نفر مرگ ومیر بر اثر 



در بسته های ارائه شده توسط کشورهای 
همسایه، در اغلب موارد اقدامات حمایتی 
صورت گرفته محدود به بخش اقتصاد 
رسمی بوده و شامل نیروی کار غیررسمی 
نمی شود. البته، این بسته ها شامل 
تالش هایی جهت حمایت از خانوارهای 
فقیر و افراد آسیب پذیر نیز می شود.
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شاخص توسعۀ انسانی: ۰.۶۸5 )رتبه ۱۲۰(
خ اشتغال غیررسمی: ٪5۳ نر

کاالهای ضروری   نظارت بر قیمت 
  تشکیل یک کمیته در دبیرخانۀ عمومی شورای وزیران 
ایجاد  کارگران،   از  بررسی سازوکارهای حمایتی  به منظور 
ح و برنامه برای ارائه گزارش  یک کمیته به ریاست وزیر طر
گزینه هایی  پیشنهاد  و  شهروندان  بر  کووید-19  اثرات  از 
گروه های  گروه های آسیب دیده، به ویژه  برای حمایت از 

کم درآمد

عربستان سعودی
جمعیت: ۳۴ میلیون نفر

تولید ناخالص داخلی: ۷۸۷ میلیارد دالر
شاخص شدت فاصله گذاری اجتماعی: ۹5

کرونا تا امروز: ۸۷  نفر مرگ ومیر بر اثر 
شاخص توسعۀ انسانی: .۰.۸۳5

خ اشتغال غیررسمی: - نر

 18.۶1 ارزش  به  اقتصادی  محرک  بستۀ  اختصاص    
معافیت  یا  تعویق   خصوصی؛  بخش  به  دالر   میلیارد  

مالیاتی برای بخش خصوصی 
از  مالی  حمایت  برای  دالر  میلیارد   1.33 اختصاص    
و سایر  کهنساالن  زندانیان،  فقرا، معلولین، خانواده های 

کرونا گروه های متأثر از همه گیری 
  پرداخت ۶0% از  حقوق نیروی کار متأثر از کرونا ماهیانه 
 1.۲ حدود  )برای  ماه  سه  مدت  به  و  دالر   ۲۴00 سقف  تا 

میلیون نفر(
با  دالر  میلیارد   13.3 ارزش  به  مالی  برنامه ای  تدوین    
کوچک و متوسط،  هدف حمایت از بنگاه های اقتصادی 
جریان  نوسان های  کاهش  طریق  از  مشخص  به طور 
رشد  از  حمایت  گردش،  در  سرمایۀ  از  حمایت  نقدینگی، 

اقتصادی بخش خصوصی، و حفظ روند اشتغال
  اختصاص 1.33 میلیارد دالر برای حمایت از آموزش، 

برای  یارانه  اختصاص  و  کار  جویای  هزار   100 از  حمایت 
پرداخت دستمزد نیروی کار شاغل در بخش خصوصی

 ۲3( مارس   13 از  که  مهاجری  کارکنان  قرنطینه    
کشور شد اند و پرداخت مرخصی استعالجی  اسفند( وارد 

به آن ها

پاکستان
جمعیت: ۲۱۲ میلیون نفر

تولید ناخالص داخلی: ۳۱5 میلیون دالر
شاخص شدت فاصله گذاری اجتماعی: ۱۰۰

کرونا تا امروز: ۱۴۳ نفر مرگ ومیر بر اثر 
شاخص توسعۀ انسانی: ۰.5۶۰ )رتبه ۱5۲(

خ اشتغال غیررسمی: ٪۷۳ نر

کمک  نقدی اضطراری »احساس« برای    تدوین برنامۀ 
 8۶۶ کل  بودجۀ  با  کرونا،  برابر  در  آسیب پذیر  نیروی کار 
میلیون دالر، پوشش دهی 1۲ میلیون خانواده و پرداخت 

۷۲ دالر به ازای هر خانواده 
  افزایش وجوه قابل استقراض و حد استقراض برای افراد 

به مدت یک سال
که    تعیین ضوابطی برای برنامۀ بازپرداخت وام هایی 

بازپرداخت آن ها به تعلیق درآمده است
مبنی بر  خصوصی  بخش  به  بلوچستان  دولت  دستور    
پرداخت حداقل دستمزد )10۴ دالر( به همۀ کارگران ثابت، 

کارمزدی قراردادی، روزمزد و 
مقامات  با  کستان  پا کارفرمایان  فدراسیون  رایزنی    
ارائۀ  جهت  در  فدرال  و  ایالتی  دولت های  بلندرتبۀ 

بسته های امدادی برای صنایع 

     افغانستان      
جمعیت: ۳۷ میلیون نفر

تولید ناخالص داخلی: ۱۹ میلیارد دالر
شاخص شدت فاصله گذاری اجتماعی: ۷۱

کرونا تا امروز: ۳۰ نفر مرگ ومیر بر اثر 
شاخص توسعۀ انسانی: ۰.۴۹۸ )رتبه ۱۶۸(

خ اشتغال غیررسمی: ۸۱ ٪ نر

برای  توسعه  صندوق  مالی  منابع  از  بخشی  اختصاص    
مقابله با کرونا

کسب و تغییر در مدت زمان آن به    تسهیل اعطای پروانۀ 
منظور تسریع سرمایه گذاری

  تشکیل یک کمیته برای نظارت بر قیمت مواد غذایی در 
مناطق شمالی کشور

  تغییر کاربری خطوط تولید برای مقابله با کرونا؛ اختصاص 
118 خط تولید به تجهیزات حفاظتی شخصی، 31 خط تولید 

به تجهیزات پزشکی، و ۴۶ خط تولید به دارو
  تخفیف یا معافیت مالیاتی برای برخی از کسب وکارها

  تأمین سردخانه برای محصوالت کشاورزی در 10 ایالت کشور
در  خصوصی  بخش  و  سرمایه گذاران  از  مالی  حمایت    

صورت تولید کاالهای اساسی مانند روغن آشپزی
  ایجاد اشتغال موقت در بخش درمانی

پزشکان،  به  فوق العاده«  »مشوق های  اختصاص    
پرستاران و سایر کارکنان حوزۀ درمانی که در خط مقدم مقابله 

با کرونا فعال هستند
  تسهیل آزادی زندانیان برای کاهش خطر کووید-19

ترکمنستان
جمعیت: 5  میلیون نفر

تولید ناخالص داخلی: ۴۰  میلیارد دالر
شاخص شدت فاصله گذاری اجتماعی: -

کرونا: - مرگ ومیر بر اثر 
شاخص توسعۀ انسانی: ۰.۷۱۰ )رتبه ۱۰۸(

خ اشتغال غیررسمی: - نر

  برقراری مقررات ویژه برای صادرات و واردات و عبورومرور 
وسایل نقلیۀ حامل محموله های تجارتی

  توسعۀ سیستم خریدوفروش و سیستم تحویل سفارش 
آنالین

جمعیت: 82 میلیون نفر
تولید ناخالص داخلی: 454 میلیارد دالر  )2017(

شاخص شدت فاصله گذاری اجتماعی: 67
کرونا تا امروز: 5031 نفر مرگ ومیر بر اثر 

شاخص توسعۀ انسانی: 
0.789 )رتبه 60(



تا به امروز کم تر کسی در جهان از معضالت همه گیری کرونا 
که  گفته به معنای آن نیست  در امان مانده است. اما این 
گروه ها به یک میزان از این بحران متأثر می شوند،  تمامی 
ساختارهای  در  خود  موقعیت  به  بنا  گروه ها  و  افراد  بلکه 
به  را  بحران  این  موجود،  پیش  از  اقتصادی  اجتماعی- 
شیوه های متفاوتی تجربه می کنند. زنان، یکی از گروه هایی 
که در معرض پیامدهای چندگانۀ این بحران قرار  هستند 
بیکاری های  ایجاد  با  سو  یک  از  کرونا  بحران  گرفته اند؛ 
گسترده، راه را برای نابودی اشتغال غالبًا ناامن آن ها باز 
کرده، و از سوی دیگر با تحمیل شرایط قرنطینه، محیط 
خانه را برای آنان به محلی برای کار خانگی مضاعف و گاه 

کرده است.  تجربۀ خشونت های فزاینده بدل 

  نیروی کار زنانه در مرکز بحران
بحران اقتصادی سال ۲008 بیش  از همه بخش های مالی 
و ساخت وساز، یعنی آن دسته از بخش های اقتصادی را 
تشکیل  را  آن  اصلی  نیروی کار  مردان،  که  ساخت  متأثر 
ع ویروس کرونا آغاز  می دادند. اما این بار، بحرانی که با شیو
شد، بیشتر صنایعی را نشانه گرفته است که نیروی کار زنان 
این جمله اند بخش های خدماتی،  از  بر آن مسلط است؛ 
کرونا و  ع ویروس  گردش گری و خرده فروشی. شیو صنعت 
کاری  ح  فاصله گذاری اجتماعِی ناشی از آن محیط های  طر
چون دندانپزشکی ها، سالن های آرایشی و لباس فروشی ها 
گردانده می شوند، به تعطیلی  که اغلب توسط زنان  را نیز 
حاضر  بحران  که  گفت  می توان  بنابراین  است.  کشانده 
معرض  در  فزاینده ای  به طور  را  زنان  اقتصادی  وضعیت 
کار  که بنا به اعالن وزارت  خطر قرار داده است. به طوری 
کشور،  این  کرونا در  اول  با موج  ایاالت متحده، هم زمان 
که حدود ۶0 % از نیروی کار  ۷00 هزار شغل از بین رفته اند 
نیمۀ  از  هم چنین  می دادند.  تشکیل  زنان  را  مشاغل  این 
ماه مارس تا اواخر آن بیشترین میزان بیکاری در نیویورک، 
نیوجرسی، ویرجینیا و ایالت مینه سوتا مربوط به زنان بوده 
در  بیکاری  میزان  اعالم شده،  آمار  آخرین  به  بنا  است. 
رسیده  نفر  میلیون   ۲۲ به  آوریل  اواسط  تا  متحده  ایاالت 
آمار هنوز مشخص  این  در  و مردان  زنان  اما سهم  است، 

نیست.

  زنان و اشتغال غیررسمی
بر  کرونا  بحران  ویران گر  تأثیرات  به  پیشین  گزارش  در 
پرداختیم.  آن  در  شاغل  نیروی کار  و  غیررسمی  اقتصاد 
نیروی کار  از  اعظمی  بخش  که  کنیم  اشاره  بایستی  حال 
به طور  درواقع  می دهند.  تشکیل  زنان  را  بخش  این 
در  غیرکشاورزی  بخش  در  شاغل  زنان  از   %۶۵ میانگین، 
سطح جهان، مشاغلی غیررسمی دارند. اشتغال غیررسمی 
نیز  را  باالتری  آمارهای  توسعه  درحال  کشورهای  در  زنان 
در  کشور   ۶9 از  جهانی  بانک  داده های  می دهد:  نشان 
از زنان شاغل در  که 9۵ %  کی از آن است  حال توسعه حا
این میزان  آسیای جنوبی در مشاغل غیررسمی فعال اند؛ 
و  التین  آمریکای  برای  و   %  89 آفریقا،  جنوبی  مناطق  در 

کارائیب ۵9 % می باشد. 

  زنان و مشاغل پاره وقت
نیز  پاره وقت  مشاغل  در  غیررسمی،  مشاغل  عالوه بر  زنان 
بنا  را به خود اختصاص می دهند. به طوری که  باالیی  سهم 
به آمارهای دولت بریتانیا، ۴0 % از زنان و 13% از مردان شاغِل 
این کشور به کارهای پاره وقت مشغول اند. اشتغال در مشاغل 
کم درآمدتر و  پاره وقت از طرفی به معنای اشتغال در مشاغل 
آن  احتمال  همین رو  از  و  می باشد،  نیز  کم اهمیت تر  چه بسا 
می رود که پس از پایان بحران، اولویت کم تری به احیای این 
دسته از مشاغل داده شود و زنان قادر به جبران منبع معیشت 
کار در  خود نباشند. هم چنین یکی از پیامدهای نوسان  بازار 
کار در  کرونا و خالی شدن آن از زنان، رقابت مردان برای  عصر 
کاری زنان بوده  که پیش از این محل فعالیت  مشاغلی است 
بازیابی  سر  بر  دشواری هایی  با  را  زنان  مسئله  همین  است. 

مشاغل شان روبه رو خواهد ساخت. 

  سالمت زنان در معرض خطر: بیماری در 
محیط کار، خشونت در خانه

بایستی  زنان،  بر  کرونا  بحران  اقتصادی  تأثیرات  از  غ  فار
که بیش  نیز دارد  اثرات مخرب دیگری  این ویروس  گفت 
ازهمه از جانب زنان تجربه می شوند. برای مثال زنان 70 % 
کار شاغل در حوزۀ سالمت را تشکیل می دهند و در  نیروی 
اثر شرایط اضطراری بیمارستان ها به  دنبال شیوع ویروس 
از ملزومات حفظ سالمتی خود در محیط  کرونا، بسیاری 
فاصله گذاری  ح   طر نیز  طرفی  از  داده اند.  دست  از  را  کار 
جانب  از  که  خانه  در  ماندن  مبنی بر  توصیه ها  و  اجتماعی 
زنان بیش از مردان عملی می شود، عالوه بر افزودن به شدت 
خشونت های  معرض  در  پیش  بیش از  را  زنان  خانگی،  کار 
افزایش  از  ملل  سازمان  که  به طوری  می دهد.  قرار  خانگی 

کرونا خبر داده است. ۲۵ درصدی خشونت خانگی در ایام 

  منابع:
و  نشریات  در  منتشرشده  تحلیلی  گزارش های  از  برگرفته 

گذشته: سایت های خبری در هفتۀ 
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کرونا: از بیکاری تا تجربۀ خشونت زنان در عصر 
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وی کـار و حمایـت اجـتماعـی ونــــا، نیـر کـر

کرونا ح فاصله گذاری اجتماعِی ناشی از شیوع ویروس  نمودار شکاف جنسیتی در طر

میزان اشتغال غیررسمی زنان در کشورهای در حال توسعه )%(

لغو یا تغییر برنامه های 
سفر 

خارج نشدن از خانه برای 
کار یا سایر فعالیت های 

روزمره

اعتقاد افراد به مختل 
شدن زندگی شان  در 

کرونا اثر بحران 

گزارش چهارم سی ویکم فروردین  یکهزار و سیصد و نود و نه   |   
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 جنوب آفریقا

کارائیب آمریکای التین و 

مردانمردانمردانمردان زنانزنانزنانزنان

به طور میانگین، ۶۵% از زنان شاغل 
در بخش غیرکشاورزی در سطح جهان، 
مشاغلی غیررسمی دارند. داده های 
بانک جهانی از ۶9 کشور در حال 
توسعه حاکی از آن است که 9۵ % 
از زنان شاغل در آسیای جنوبی در 
مشاغل غیررسمی فعال اند؛ این میزان 
در مناطق جنوبی آفریقا، ۸9 % و 
برای آمریکای التین و کارائیب ۵9 % 
می باشد. 

بنا به اعالن وزارت کار ایاالت متحده، 
هم زمان با موج اول کرونا، حدود 
۶0% از افرادی که شغل شان را از 
دست داده اند زن بوده اند، این در 
حالیست که ۴7% از نیروی کار در 
آمریکا را زنان تشکیل می دهند

عدم خروج از خانه 
حتی برای فعالیت های 

ضروری 



برابر  در  دولتی  اقدامات  ردیابی  برای  کسفورد  آ »پایش گر 
به طور  که  اطالعاتی ست  بانک   »)OxCGRT( کرونا 
گردآوری اطالعاتی درزمینۀ اقدامات سیاستی  نظام مند به 
کرونا می پردازد. این بانک، شدت  دولت ها در برابر بحران 
از تجمیع  و  امتیازبندی می کند  را  اقدامات  این  و قاطعیت 
راستای  در  دولتی  اقدامات  شدِت  شاخِص  امتیازها  این 
می سازد.  را  قرنطینه  و  اجتماعی  فاصله گذاری  کنترل 
داده های موردنیاِز این پایش توسط گروهی بالغ بر هزار نفر از 
ع  کسفورد، از سرتاسر جهان و با رجو کارکنان آ دانشجویان و 
کسفورد  آ پایش گِر  است.  شده  گردآوری  عمومی  منابع  به 
کرده  گردآوری  اطالعاتی دربارۀ 13 شاخِص اقدامات دولتی 
و در دسترس عموم قرار داده است )S13 – S1(. 9 مورد از 
این شاخص ها )S13 ,S12 ,S7 – S1( معرف سیاست هایی 
که  چون تعطیلی مدارس، ممنوعیت سفر و غیره می باشند 
 – S8( بر پایۀ یک مقیاس ترتیبی ثبت شده اند؛ باقی موارد

S11( به اقدامات پولی و مالی دولت ها مربوط هستند.
در این پایش گر، »شاخص شدت اقدامات دولتی« از طریق 
تجمیع امتیازهای اقدامات سیاستِی دولت ها )نه اقدامات 
تعداد،  صرفًا  شاخص  این  می شود.  ساخته  آن ها(  مالی 
به  و  ثبت می کند  را  قاطعیت سیاست های دولتی  و  شدت 
معنای »امتیازدهی« به تناسب و کارآمدی اقدامات کشورها 
اقدامات  شدت  شاخِص  بودن  باالتر  عبارتی،  به   نیست. 
لزومًا به معنای  کشورها،  کشور نسبت سایر  دولتی در یک 

کشور نخست نیست. »بهتر بودن« اقدامات دولتی در 

بانک اطالعاتی 
پایــش گــــــر 

کسفورد دانشگاه آ

»گرچه، اقدامات دولتی برای کنترل فاصله 
اجتماعی در کشوری مانند هنگ کنک 
شدید بوده در روز 38ام اپیدمی به 81 
رسیده، در کشورهایی مانند آمریکا و چین 
حداکثر این شاخص 76 بوده و در ژاپن و 
یونان هم از 67 فراتر نرفته است )ر.ج. 
نمودار صفحه 2(«

»سرعِت شدت بخشی به اقدامات دولتی 
در کشوری مانند شیلی بسیار زیاد است، 
به طوری که در روز پنجِم به 62 می رسد. 
این در حالی ست که در آمریکا پس از 
گذشت 45 روز این شاخص به باالی 60 
رسیده است )ر.ج. نمودار صفحه 2(.«

کار رفته در بانک اطالعاتی جدول معرفی شاخص های به 

دستورالعمل کدگذارینامشناسه

S1تعطیلی مدارس

)0( بدون هیچ اقدامی
)1( تعطیلی الزامی

)2( توصیه به تعطیلی
)0( حوزۀ جغرافیایی هدف

)1( حوزۀ جغرافیایی کل

S2تعطیلی محیط های کاری

)0( بدون هیچ اقدامی
)1( تعطیلی الزامی

)2( توصیه به تعطیلی
)0( حوزۀ جغرافیایی هدف

)1( حوزۀ جغرافیایی کل

S3لغو گردهم آیی های عمومی

)0( بدون هیچ اقدامی
)1( لغو الزامی

)2( توصیه به لغوکردن
)0( حوزۀ جغرافیایی هدف

)1( حوزۀ جغرافیایی کل

S4تعطیلی حمل ونقل عمومی

)0( بدون هیچ اقدامی
)1( تعطیلی الزامی

)2( توصیه به تعطیلی
)0( حوزۀ جغرافیایی هدف

)1( حوزۀ جغرافیایی کل

S5کمپین های اطالع رسانی عمومی

)0( نبود کمپینی برای اطالع رسانی عمومی دربارۀ کووید-19
)1( وجود کمپینی برای اطالع رسانی عمومی دربارۀ کووید-19

)0( حوزۀ جغرافیایی هدف
)1( حوزۀ جغرافیایی کل

S6محدودیت رفت وآمدهای داخلی کشور
)0( بدون هیچ اقدامی

)1( توصیه به اعمال محدودیت بر رفت وآمدها
)2( رفت وآمدهای محدود

S7کنترل سفرهای بین المللی

)0( بدون هیچ اقدامی
)1( غربال گری

)2( قرنطینه در مناطق پرخطر
)3( ممنوعیت سفر در مناطق پرخطر

S8 اقدامات مالی و سیاست های اتخاذشذه در
ارزش محرک های مالی شامل کاهش مالیات یا مبالغ تخصیص داده شدهزمینۀ محرک های اقتصادی

S9 اقدامات پولی و مداخالت صورت گرفته در
ارزش نرخ بهرهزمینۀ سیاست های پولی

S10
سرمایه گذاری اضطراری در حوزۀ سالمت، 

برای مثال هزینه های صرف شده برای 
بیمارستان ها، تولید ماسک و غیره

ارزش هزینه های صرف شدۀ کوتاه مدت در حوزۀ سالمت

S11کسن ارزش سرمایه گذاریسرمایه گذاری در زمینۀ تولید وا

S12 19-سیاست های مربوط به آزمایش کووید
)از چه کسانی آزمایش گرفته می شود؟(

)0( بدون هیچ سیاستی در زمینۀ آزمایش کرونا
)1( آزمایش صرفا برای افرادی که هم دارای عالئم بیماری هستند و هم شرایط خاصی 
دارند )برای مثال کارگران بخش های کلیدی، افراد بستری شده در بیمارستان، افرادی 

که با فردی مبتال تماس داشته اند، افرادی که از خارج از کشور آمده اند(
)2( آزمایش از همۀ افرادی که عالئم نوزده گانۀ کوید-19 را دارند

)3( آزمایش همگانی و حتی برای افراد فاقد عالئم

S13 ردیابی تماس های افراد ناقِل ویروس با
دیگران

عدم ردیابی تماس های افراد ناقل با دیگران
ردیابی محدود تماس ها – نه برای همۀ موارد

ردیابی تماس ها به صورت کامل – برای همۀ موارد

اول اردیبهشت 
یکهزار و سیصد و نود و نه

ســنجش شدت اقدامات کنترلی دولت ها 
ی اجتمـــاعــــــی در راستـــــــای فاصله گــــذار

تجارب جهانی
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کنش دولتی به اپیدمی تعداد روز سپری شده از اولین وا

کنش دولتی به اپیدمی کشورها، از اولین روز وا تغییرات در شاخص »شدت اقدامات دولتی« در 
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