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يشــهد عالــم العمــل تغييــرات ُكبــرى مرّشــحة لالســتمرار والتوّســع فــي المســتقبل. وبغيــة فهــم 
هــذه التحديــات الجديــدة واالســتجابة لهــا علــى نحــٍو فّعــال، أطلقــت منّظمــة العمــل الدوليــة 
»مبــادرة مســتقبل العمــل« واقترحــت »محادثــات الذكــرى المئوّيــة« لفتــح بــاب النقاش خالل الســنوات 
ــع؛ )2(  ــل والمجتم ــام 2019: )1( العم ــها ع ــنوّية لتأسيس ــرى الس ــال بالذك ــبق االحتف ــي تس ــة اّلت القليل
ــة  ــذه الورق ــعى ه ــل. وتس ــة العم ــاج؛ و)4( حوكم ــل واإلنت ــم العم ــع؛ )3(  تنظي ــق للجمي ــل الالئ العم
التحليلّيــة إلــى تقديــم لمحــة عــن االّتجاهــات والقضايــا األساســّية فــي مجــاالت مواضيعّيــة محــّددة 
ذات أهمّيــة خاّصــة للـ«محادثــات«، بهــدف إعــالم وتســهيل الحــوار والنقاشــات علــى المســتويات 

ــة.  ــة، والعالمي ــة، واإلقليمّي الوطنّي

تشــرح هــذه الورقــة بالتفصيــل الديناميكيــات الســّكانّية الّتــي ســبق لتأثيرهــا علــى مســتقبل العمــل أن بــدأ، إضافــًة 
إلــى اّتجاهيــن أساســّيين فــي ســوق العمــل، يتمّثــان بالعمــل غيــر المدفــوع األجــر وهجــرة اليــد العاملــة – مــا 

يتيــح فرصــاً سياســاتّية عالمّيــة علــى ضــوء هــذه التغّيــرات الســّكانّية. 

ــكار  ــن أّن االبت ــي حي ــا. وف ــر التكنولوجي ــول أث ــل ح ــتقبل العم ــأن مس ــاري بش ــوار الج ــور الح ــا يتمح ــاً م غالب
التكنولوجــي ســوف يضطلــع بــدور أساســي فــي تحديــد شــكل الوظائــف، ال يمكننــا تجاهــل االّتجاهــات الســّكانّية 
ــة  ــة واإلقليمّي ــة إضافــَة إلــى التغّيــرات فــي طبيعــة العمــل الّتــي تواجهنــا أصــاً علــى المســتويات العالمّي العالمّي
والوطنّيــة. ولهــذه الديناميكّيــات ترّتبــات بالغــة األثــر علــى ســوق العمــل وهــي مرّشــحة لاســتمرار، ألّنــه مــن 
غيــر المرّجــح لــآالت أن تســتبدل اليــد العاملــة البشــرية بشــكل تــام فــي المســتقبل القريــب )أنظــر مســتقبل العمــل: 

الورقــة التحليلّيــة األولــى(. 

ــدة مــن سياســات ســوق العمــل،  ــة العمــل ومكانــه ضمــن بيئــة معّق يّتخــذ العّمــال القــرارات بشــأن العمــل وكيفّي
واســتراتيجّيات العمالــة، ونظــم الحمايــة االجتماعّيــة، والقواعــد المجتمعّيــة، والتغّيــرات الثقافّيــة، باإلضافــة إلــى 
مســتويات التطــّور التكنولوجــي وغيــره ضمــن مجتمعاتهــم وبادهــم. فالقــرارات السياســاتّية الّتــي نّتخذهــا اليــوم 
تمّهــد الطريــق أمــام النمــّو المســتقبلي فــي الوظائــف، والامســاواة بيــن الجنســين والتفــاوت فــي الدخــل، والطــرق 

الّتــي ســيتعّين علينــا اســتخدامها لتســخير التكنولوجيــا. 

تتصــل هــذه الورقــة التحليلّيــة باألشــخاص الّذيــن ســيحّددون شــكل مســتقبل العمــل. وتســعى تكنولوجيــا المعلومات 
أن تغّطــي بعــض تعقيــدات مجــال السياســات الّتــي ُتّتخــذ ضمنــه القــرارات المّتصلــة بالعمــل، مــن خــال التركيــز 
ــل  ــم العم ــي عال ــة ف ــر أهمّي ــن التطــّورات األكث ــن م ــى اثني ــة إل ــات الســّكانّية األساســّية، باإلضاف ــى االّتجاه عل
اليــوم، أال وهــي العمــل غيــر مدفــوع األجــر والهجــرة. وينظــر القســم الثانــي المّتصــل بمعــروض اليــد العاملــة 
والخصائــص الســّكانّية أّّوالً فــي بعــض ســمات اليــد العاملــة الحالّيــة والمســتقبلّية، ملقًيــا الضــوء علــى االبتــكارات 
السياســاتّية الّتــي مــن شــأنها أن تحــّدد شــكل المشــاركة المســتقبلّية فــي ســوق العمــل. أّمــا القســم الثالــث فيعالــج 
مســألة المعــروض المّجانــي مــن اليــد العاملــة، أي العمــل غيــر المدفــوع األجــر، ويــدرس العاقــة بينــه وبيــن 
معــروض اليــد العاملــة وأوجــه التفــاوت، ســّيما منهــا الامســاواة بيــن الجنســين. أّمــا القســم الرابــع فينظــر فــي 
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المعــروض المتحــّرك مــن اليــد العاملــة، أّي الهجــرة، بمــا يشــمل االّتجاهــات العدديــة والجغرافّيــة والسياســاتّية 
الخاّصــة بالهجــرة، إلــى المحــّركات القديمــة والجديــدة لتنّقــل اليــد العاملــة. ويختــم القســم الخامــس الورقــة باقتــراح 

مســائل أساســّية للحــوار.

2.  معروض اليد العاملة: الديناميكّيات السّكانّية

َدة لســوق العمــل. وغالبــاً مــا تكــون معّقــدة مــع تباينــات  ال تــزال التغّيــرات الســّكانّية تمّثــل أحــد الســمات الُمحــدِّ
كبيــرة بيــن البلــدان، إالّ أّنهــا ُتقّســم ضمــن ثــاث فئــات: الشــباب والشــيخوخة والمــرأة.

فعــدد الوافديــن الجــدد إلــى ســوق العمــل فــي ازديــاد فــي العديــد مــن البلــدان. وحالّيــاً، يدخــل مــا يقــارب األربعيــن 
مليــون شــخص ســوق العمــل كّل ســنة. وبحلــول العــام 2030، ســيحتاج االقتصــاد العالمــي إلــى إيجــاد مــا يقــارب 
الـــ520 مليــون وظيفــة جديــدة ليجــاري الزيــادة المســقطة فــي حجــم اليــد العاملــة. وُيشــّكل هــذا الرقــم بــا شــّك 
ــال األكبــر ســّنًا  ــة مــن النســاء والعّم ــد العامل ــع فــي مشــاركة الي تقديــراً منقوصــاً، إذ ال يعكــس االرتفــاع المتوّق
وتدّفقــات الهجــرة. ويســود تبايــن كبيــر بيــن المناطــق: ففــي إفريقيــا دون الصحــراء علــى ســبيل المثــال، يتوّقــع 
أن تســتمّر حّصــة الســّكان فــي عمــر العمــل مــن إجمالــي الســّكان باالرتفــاع بيــن 2015 و2040، فــي حيــن أّنهــا 
ســتبقى راكــدة فــي أميــركا الاتينّيــة وســتتراجع فــي شــرق آســيا كمــا فــي االقتصــادات المتقّدمــة )منظمــة العمــل 

الدوليــة، 2016أ(.  

الشباب

تبلــغ بطالــة الشــباب أصــاً مســتويات أعلــى بكثيــر مــن معــّدل البطالــة للســّكان البالغيــن )منظمــة العمــل الدوليــة، 
ــّدر »فجــوة الوظائــف«  ــن ُتق ــاً، فــي حي ــغ عــدد الشــباب العاطليــن عــن العمــل 71 مليون ــاً، يبل 2015أ(. وحالّي
بنحــو 62 مليــون وظيفــة. وعــام 2015، كان نحــو 43 فــي المائــة مــن اليــد العاملــة الشــاّبة فــي العالــم إّمــا عاطلــة 
عــن العمــل أو تعيــش فــي الفقــر علــى الرغــم مــن امتاكهــا لوظيفــة. أّمــا الســبب فــي ذلــك فيكمــن فــي النوعّيــة 
المترّديــة مــن الوظائــف المتوّفــرة للشــباب. ويزيــد هــذا الوضــع مــن تحدّيــات إيجــاد الوظائــف للشــباب الوافديــن 

الجــدد إلــى ســوق العمــل. 

ــي تحســين  ــان ف ــي بعــض األحي ــة والمتدهــورة ف ــة الشــباب المزمن ــت إحــدى االســتجابات األساســّية لحال وتمّثل
نوعّيــة معــروض اليــد العاملــة مــن خــال التعليــم والتدريــب. وبالفعــل، فقــد شــهدت العقــود الماضيــة تحســينات 
ــدة ومبتكــرة،  ــب جدي ــك مــن خــال وســائل تدري ــي ذل ــا ف ــم للشــباب، بم ــب والتعلي ــرة لجهــة فــرص التدري كبي
علــى غــرار الــدورات التدريبّيــة الشــبكّية )مثــل الــدورات اإللكترونّيــة المفتوحــة الحاشــدة(. ولكــن علــى الرغــم 
ــى الوصــول  ــرون إل ــة، يفتق ــدان النامي ــي البل ــر مــن الشــباب، وال ســّيما ف ــزال الكثي مــن هــذه التحســينات، ال ي
إلــى التعليــم. وعــام 2015، كان 31 فــي المائــة مــن الشــباب فــي البلــدان المتدنيــة الدخــل يفتقــرون تمامــاً إلــى 
المؤّهــات العلمّيــة، مقارنــًة بـــ6 فــي المائــة فــي بلــدان الشــريحة الدنيــا مــن فئــة الدخــل المتوّســط، و2 فــي المائــة 
فــي الشــريحة العليــا فــي بلــدان الشــريحة العليــا مــن فئــة الدخــل المتوّســط )منظمــة العمــل الدوليــة، 2015أ(.  

فــي الوقــت نفســه، ال يــزال الشــّبان والشــابات وعلــى الرغــم مــن التحســينات التدريجّيــة فــي مهاراتهــم يعانــون 
بشــكل غيــر متناســق مــن عــدم كفايــة فــرص العمــل. ويشــي ذلــك بالحاجــة إلــى اســتراتيجّيات متكاملــة أوســع 
ــتراتيجّيات  ــذه االس ــرة أّن ه ــات والخب ــن الدراس ــة. وتبّي ــد العامل ــى الي ــب عل ــز الطل ــى تعزي ــادرة عل ــا وق نطاًق
ــة،  ــة، سياســات العمــل والعمال ــة الكلّي ــة: )أ( صياغــة السياســات االقتصادّي ــادئ التالي ُيمكــن أن تنطلــق مــن المب
والتدّخــات المحــّددة األهــداف علــى نحــٍو مّتســق؛ )ب( زيــادة الحوافــز المالّيــة، ودعــم تطويــر البنيــة التحتّيــة، 
ووضــع األنظمــة التمكينّيــة للشــركات العاملــة فــي القطاعــات الّتــي تختــزن إمكانــات عمالــة عاليــة بالنســبة إلــى 
الشــباب؛ )ج( ضمــان تمّتــع الشــباب بالمهــارات الصحيحــة وحصولهــم علــى الدعــم عنــد البحــث عــن عمــل؛ )د( 
اســتهداف المحروميــن مــن الشــباب مــن خــال ُرَزم شــاملة مــن سياســات ســوق العمــل الفاعلــة لمســاعدتهم فــي 

انتقالهــم مــن المدرســة إلــى العمــل.

الشيخوخة 

ــاة أطــول وأكثــر صّحــة وينجبــون عــدًدا أقــّل مــن األوالد. وفــي حيــن أّن هــذه  بــات النــاس اليــوم يعيشــون حي
التغّيــرات الســّكانّية تشــير بــا شــّك إلــى تقــّدم كبيــر لناحيــة التنميــة البشــرّية، إالّ أّنهــا قــد أّدت أيضــاً إلــى االّتجــاه 
نحــو الشــيخوخة فــي الكثيــر مــن البلــدان. وال يشــيع هــذا الوضــع فــي االقتصــادات المتقّدمــة دون غيرهــا، ففــي 
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غضــون جيــل واحــد ســتبدأ جميــع المجتمعــات بالتعميــر. وتشــير اإلســقاطات إلــى أّن نســبة ســّكان العالــم البالغيــن 
مــن العمــر أكثــر مــن 65 عامــاً ســتزداد مــن 8 فــي المائــة فــي يومنــا الحالــي إلــى نحــو 14 فــي المائــة بحلــول 

العــام Harasty and Schmidt( 2040، ســيصدر، 2016(. 

ــة عليهــا. ويتمحــور  ــي ال تســهل اإلجاب ــات السياســاتّية الّت ــر الســّكاني مجموعــة مــن التحدي ويطــرح هــذا التغّي
الســؤال األّول حــول دور نظــام الضمــان االجتماعــي فــي مجتمــع معّمــر، وهــو ســؤال يــزداد صعوبــة بالنســبة 
ــة،  ــل الدولي ــة العم ــة )منظم ــر كافي ــع غي ــة والمناف ــا مســتويات التغطي ــزال فيه ــي ال ت ــة، الّت ــدان النامي ــى البل إل
2013أ(؛ أنظــر أيضــاً الورقــة التحليلّيــة الرابعــة مــن هــذه السلســلة بشــأن العقــد االجتماعــي(. ثانيــاً، وفــي مســعًى 
يهــدف فــي شــقٍّ منــه إلــى معالجــة اســتدامة الضمــان االجتماعــي فــي بعــض البلــدان، نشــأ مفهــوم الشــيخوخة 
ــة.  ــر ســّنًا ألســواق العمــل( كأداة سياســاتّية مهّم ــل« الســّكان األكب ــة »إعــادة تفعي ــذي يتضمــن كيفّي ــة )الّ الفاعل
وفــي حيــن القــت هــذه االســتراتيجّية إقــراراً واســع النطــاق، ال يــزال مــن الصعــب تطويــر السياســات المقبولــة 
ــة. وال يــزال تصــّور أّن »العّمــال األكبــر ســّنًا يســرقون مــن الشــباب« قائمــاً، علــى  مــن جميــع الفئــات العمرّي
ــرأي )Harasty and Schmidt، ســيصدر، 2016(.  ــي تدعــم هــذا ال ــة الّت ــاّم لألدلّ ــاب الت الّرغــم مــن الغي

المرأة 

علــى الرغــم مــن شــيوع تصــّور أّن مشــاركة المــرأة فــي ســوق العمــل قــد ازدادت فــي الكثيــر مــن البلــدان، فــإّن 
ــا علــى الصعيــد العالمــي. ذلــك أّن معــّدالت مشــاركة اإلنــاث قــد تراجعــت مــن 52.4 إلــى  ذلــك ال ينطبــق فعلّيً
ــرة وتصــل  ــن معــداّلت مشــاركة الجنســين كبي ــزال الفجــوات بي ــن 1995 و2015، وال ت ــة بي ــي المائ 49.6 ف
إلــى نحــو 27 فــي المائــة )منظمــة العمــل الدوليــة، 2016ج(. وُيضــاف إلــى ذلــك خطــر عــاٍل نســبّيًا مــن البطالــة 
بالنســبة إلــى النســاء، مقارنــًة بالرجــال )6.2 فــي المائــة و5.5 فــي المائــة، تباعــاً(، ســّيما بالنســبة إلــى الشــابات. 
وفــي بعــض المناطــق مثــل شــمال إفريقيــا والبلــدان العربّيــة، تواجــه الشــاّبات صعوبــة أكبــر بكثيــر فــي االنتقــال 
ــدى الشــّبان )منظمــة  ــه ل ــارب ضعف ــابات يق ــدى الّش ــة ل ــن أّن معــّدل البطال ــي حي ــى العمــل، ف مــن المدرســة إل

العمــل الدوليــة، 2016ب(.  

ويعكــس االّتجــاه التراجعــي لمشــاركة اليــد العاملــة النســائّية فــي جــزء منــه انســحاب النســاء الطوعــي مــن ســوق 
ــدل  ــع مّع ــز بتراج ــذي يتمّي ــى M، والّ ــروف بمنح ــط المع ــة )أي النم ــتوى المعيش ــاع مس ــة الرتف ــل كنتيج العم
مشــاركة اإلنــاث عنــد ارتفــاع الدخــل، ثــّم تســجيل قفــزة عنــد بلــوغ الدخــل عتبــة معّينــة( باإلضافــة إلــى قضائهــّن 
ــا المزيــد مــن الوقــت فــي الدراســة. غيــر أّن التراجــع مخّيــب لآمــال، ســّيما عندمــا نأخــذ باالعتبــار التحّســن  فعلّيً
الكبيــر فــي نوعّيــة معــروض اليــد العاملــة النســائّية. وعلــى الصعيــد العالمــي، ترتفــع معــّدالت التحصيــل العلمــي 
والمســاواة بيــن الجنســين. وينمــو معــّدال االلتحــاق بالمدرســة واإلكمــال فــي مرحلتــي التعليــم االبتدائــي والثانــوي 
علــى نحــٍو مّطــرد، مــا يــؤّدي إلــى مشــاركة متزايــدة فــي التعليــم والتدريــب مــا بعــد المراحــل اإللزامّيــة، فينجــم 
عــن ذلــك ارتفــاع فــي مســتوى التعليــم لــدى اليــد العاملــة. وعــام 2009، كان 73 فــي المائــة مــن أصــل 184 
بلــداً قــد حّقــق المســاواة بيــن الجنســين فــي واحــدة مــن مرحلتــي التعليــم االبتدائــي والثانــوي أو فــي كا المرحلتيــن 
)اليونســكو، 2012(. ويفــوق عــدد الشــابات أيًضــا عــدد الشــّبان فــي الجامعــات فــي 60 مــن البلــدان، فــي حيــن 

تشــّكل النســاء أكثرّيــة المتخّرجيــن مــن الجامعــات فــي العالــم )البنــك الدولــي، 2011(.  

وتدفــع أســباب قوّيــة لاعتقــاد أّن تباطــؤ مشــاركة المــرأة ُيعــزى إلــى حــّد كبيــر إلــى نوعّيــة الوظائــف المعروضة. 
وقــد وّثقــت المعلومــات الّتــي تفيــد بــأّن العامــات غالًبــا مــا يحصلــن فــي النتيجــة علــى وظائــف أقــّل نوعّيــة مــن 
الزمــاء الرجــال. إلــى ذلــك، غالبــاً مــا تتمّثــل النســاء علــى نحــو مفــرط فــي مجموعــة ضّيقــة مــن القطاعــات 
والِحــَرف، التــي تغلــب عليهــا الوظائــف المتدنيــة النوعّيــة، والطابــع غيــر النظامــي، والتفــاوت وعــدم االســتقرار 
)منظمــة العمــل الدوليــة، 2016ج(. وفــي معظــم البلــدان الناميــة، تفــوق نســبة النســاء اللواتــي تضطلعــن بعمــل 
حــّر وبالمســاهمة فــي العمــل العائلــي نســبة الرجــال. فحّتــى عنــد تحّســن الدخــل اإلجمالــي، تقــّرر العامــات فــي 
بعــض األحيــان االنســحاب مــن ســوق العمــل عوضــاً عــن االنتقــال إلــى وظائــف أُخــرى، إالّ إذا كانــت الوظائــف 
المعروضــة جّذابــة بمــا يكفــي. إلــى ذلــك، يولــى تحســين نوعّيــة الوظائــف بالنســبة إلــى النســاء أهمّيــة أكبــر فــي 

البلــدان المتقّدمــة الّتــي تتدّنــى فهــا معــّدالت مشــاركة اإلنــاث )مثــل اليابــان، وجمهورّيــة كورّيــا(. 

ويتمّثــل أحــد العوامــل الحاســمة األخــرى الكامنــة وراء تدّنــي مشــاركة المــرأة فــي واقــع أّن العمــل غيــر المدفــوع 
األجــر هــو فــي معظمــه مــن حّصــة النســاء نتيجــًة للقيــود االقتصادّيــة واالجتماعّيــة والثقافّيــة. وســننظر بالتفاصيل 

فــي هــذه المســألة فيمــا يلــي تحــت عنــوان العمــل غيــر المدفــوع األجــر. 
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3.  المعروض »المّجاني« من اليد العاملة: العمل غير المدفوع األجر

ــاس.  ــى االلتب ــؤّدي إل ــا ي ــق، م ــر دقي ــوع األجــر« بشــكل غي ــر المدف ــل غي ــح »العم ــا ُيســتخدم ُمصطل ــاً م غالب
وعــام 2013، تــّم اعتمــاد معيــار إحصائــي دولــي ُيحــّدد مجموعــة مــن األشــكال غيــر المدفوعــة األجــر للعمــل 
الـّـذي يــؤّدي إلــى تنفيــذ وظائــف عــّدة تتعلـّـق إّمــا بالعّمــال أنفســهم أو بالمجتمــع ككّل )1(. ويتضّمــن ذلــك: )أ( عمــل 
المتدّربيــن غيــر المدفــوع األجــر؛ )ب( العمــل التطّوعــي؛ )ج( توفيــر الســلع لاســتخدام الخــاص )العمــل الهــادف 
إلــى إنتــاج الســلع المخّصصــة الســتهاك األســرة أو العائلــة(؛ )د( تقديــم الخدمــات لاســتخدام الخــاص )العمــل 
ــر المدفوعــي  ــة غي ــل األســري والرعاي ــك العم ــي ذل ــا ف ــة، بم ــات لألســرة أو العائل ــم الخدم ــى تقدي ــادف إل اله

األجر)2(. 
القيمة االقتصادّية للعمل غير المدفوع األجر

رغــم أّن »العمــل غيــر مدفــوع األجــر« لطالمــا اعُتِبــَر »ذات قيمــة غيــر نقدّيــة«، تتوّفــر تدابيــر مختلفــة لتقديــر 
قيمــة هــذا العمــل. وتشــّدد التقديــرات القطرّيــة علــى ســبيل المثــال علــى األهمّيــة االقتصادّيــة للخدمــات األســرّية 
غيــر المدفوعــة األجــر، إلــى جانــب قيمتهــا الفردّيــة واالجتماعّيــة. وإذا مــا تــّم تقييــم هــذه الخدمــات علــى أســاس 
الكلفــة البديلــة )أي كلفــة الســوق(، فهــي تبلــغ 20 إلــى 60 فــي المائــة مــن إجمالــي الناتــج المحلـّـي للعــام 2015 
ــم  ــي العال ــون شــخص ف ــّدر بـــ971 ملي ــا يق ــع م ــك، يضطل ــي، 2015(. وكذل ــدة اإلنمائ ــم المتح ــج األم )برنام
بأعمــال تطّوعّيــة غيــر إلزامّيــة وغيــر مدفوعــة )3(. ويســاوي ذلــك علــى أســاس المكافــئ مــن العمــل بــدوام كامــل 
أكثــر مــن 125 مليــون عامــل، ربعهــم تقريبــاً يعمــل مــن خــال المنّظمــات فــي حيــن تنخــرط األربــاع الثاثــة 
 .)The Johns Hopkins Center for Civil Society Studies, 2011( األخرى بالتطّوع المباشــر
ــون دوالر  ــغ 1.348 تريلي ــي يبل ــل التطّوع ــة العم ــام 2005 أّن قيم ــن الع ــاراً م ــة اعتب ــرات أّولّي ــير تقدي وتش
 The Johns Hopkins Center for Civil( أميركــي أو 2.4 فــي المائــة مــن مجمــل االقتصــاد العالمــي

ــيصدر(.  Society Studies, 2016,  س

ينطــوي العمــل غيــر المدفــوع األجــر كمــا هــو محــّدد فــي )ج( و)د( أعــاه علــى بعــد جنســانّي واضــح، يعكــس 
ــة  ــل الرعاي ــل األســري وعم ــن العم ــة م ــر المتكافئ ــاء غي ــة النس ــا يّتصــل بحّص ــد فيم ــة والتقالي ــد الثقافّي القواع
غيــر المدفوعــي األجــر. وُتســهم التصــّورات المتعلّقــة بمســؤولّيات الرعايــة فــي هــذا التبايــن الواســع االنتشــار 
فــي المجــاالت السياســّية واالجتماعّيــة واالقتصادّيــة، حّتــى فــي البلــدان الّتــي تشــهد تمكيًنــا أعلــى نســبّيًا للمــرأة 
ــة الدخــل علــى حــّد ســواء، تمــارس النســاء  )منظمــة العمــل الدوليــة، 2016(. وفــي البلــدان المرتفعــة والمتدنّي
فــي المعــّدل العمــل األســري والرعايــة غيــر المدفوعــي األجــر بمــا يفــوق الرجــال بمّرتيــن ونصــف علــى األقــّل، 
رغــم أّن الفجــوة بيــن الجنســين لجهــة الوقــت المخّصــص للعمــل غيــر المدفــوع األجــر قــد انحســرت مــع مــرور 
ــل  ــّدرة للعم ــة المق ــة االقتصادّي ــد احتســاب القيم ــم المّتحــدة، 2015(. وعن ــة )األم ــدان الصناعّي ــي البل ــت ف الوق
ــة  ــاوي ثاث ــرة تس ــي األس ــرأة ف ــة للم ــاهمات االقتصادّي ــك أّن المس ــي ذل ــر، يعن ــوع األج ــر المدف ــري غي األس

أضعاف مساهمات الرجل تقريباً.  

التكاليف الخفّية بالنسبة إلى المرأة

يوّثــر توزيــع العمــل غيــر المدفــوع األجــر بيــن الجنســين علــى قــدرة المــرأة علــى الســعي إلــى العمالــة وغيرهــا 
مــن األنشــطة كالتعليــم، واســتخدام الوقــت الحــّر االختيــاري أو الحصــول عليــه، بمــا فــي ذلــك وقــت الراحــة. 
وينطــوي القيــام بالعمــل غيــر المدفــوع األجــر أيضــاً علــى تكلفــة للفرصــة الضائعــة، ويمكــن بالتالــي أن يتســّبب 
ــاء  ــى النس ــواء عل ــّد س ــى ح ــل عل ــة الدخ ــة والمتدّني ــدان المرتفع ــي البل ــت« ف ــر بالوق ــر »الفق ــار. ويؤّث باإلفق
 UNRISD, 2016( بشــكل خــاص، ويرتبــط بالرفــاه ونوعّيــة الحيــاة علــى الصعيديــن الفــردي واالجتماعــي
ــة أيضــاً  ــن العمــل والعائل ــوازن بي ــال الت ــد اخت ــّم تحدي ــد ت ــي الســياقات المرتفعــة الدخــل، فق ــا ف ســيصدر(. أّم
كـ«خطــر اجتماعــي جديــد« )Esping-Andersen, 2009; Taylor-Gooby, 2004(. وقــد خلُــَص 
اســتطاع أجــري عــام 2015 وشــمل أكثــر مــن 9,500 امــرأة فــي بلــدان مجموعــة العشــرين إلــى أّن التــوزان 
بيــن العمــل والعائلــة شــّكل أهــّم قضّيــة ذات صلــة بالعمــل بالنســبة إلــى المــرأة، بحســب مــا حــّددت 44 فــي المائــة 
 Ipsos( ًمــن المســتطلعات. وتــّم تصنيــف المســاواة فــي األجــر والتحــّرش فــي المرتبتيــن الثانيــة والثالثــة تباعــا
MORI, 2015(. وبّينــت دراســة اســتقصائّية لمنّظمــة العمــل الدولّيــة عــام 2013 شــملت 1,300 مــن شــركات 
ــى  ــر بالنســبة إل ــّد أكب ــذي ُيع ــة الّ ــة، أّن عــبء المســؤولّيات العائلّي ــدان النامي ــي 39 مــن البل القطــاع الخــاص ف
ــة،  ــادة )منظمــة العمــل الدولي ــع المــرأة مــن تســلّم زمــام القي ــف كأهــّم حاجــز يمن ــًة بالرجــل ُيصّن المــرأة مقارن

2015أ(. 

ويتطلـّـب تعزيــز مشــاركة المــرأة فــي ســوق العمــل إقــراراً اقتصادّيــاً بالعمــل غيــر المدفــوع األجــر، مــن خــال 
توليــد الطلــب فــي الســوق علــى هــذه األنشــطة أو توفيــر الحكومــة لهــا، والســّيما منهــا تقديــم الرعايــة. فالحاجــة 
إلــى هــذا النشــاط قــد تزايــدت فــي ظــّل تعميــر المجتمــع. وعلــى الصعيــد العالمــي، تتنّظــم تلبيــة الطلــب علــى 

إحصــاءات  حــول  القــرار   ،1 القــرار 
واالســتغالل  والعمالــة،  العمــل، 
ــة  ــف، منّظم ــل )جني ــص للعم الناق

 .)2013 الدولّيــة،  العمــل 

حــول  القــرار  تحديــد  بحســب 
والعمالــة،  العمــل،  إحصــاءات 
واالســتغالل الناقــص للعمــل، ُيشــار 
بـ«عمــل اإلنتــاج لالســتهالك الخــاص« 
أو  الســلع  إلنتــاج  نشــاط  »أي  إلــى 
لالســتهالك  الخدمــات  تقديــم 
ذلــك  ويشــمل  الخــاص«.  النهائــي 
األســرّية،  والمحاســبة  اإلدارة 
وتقديمهــا،  الوجبــات  وإعــداد 
والحفــاظ  والتزييــن،  والتنظيــف، 
علــى المســكن، إضافــًة إلــى رعايــة 
بمــن  الُمعاليــن،  ونقــل  األطفــال، 
فيهــم أفــراد األســرة المســّنين أو 

 . هــم غير

المصدر نفسه، ص. 8. 

)1(

)2(

)3(



5

ــة  ــل الرعاي ــن بـ«ساس ــض المراقبي ــّماها بع ــرة س ــي ظاه ــرة، وه ــات الهج ــال تدّفق ــن خ ــا م ــة جزئّيً الرعاي
العالمّيــة«. أّمــا إعــادة اإلنتــاج االجتماعــي فتتــّم مــن خــال االعتمــاد علــى المهاجــرات اللواتــي يشــغلن وظائــف 
الرعايــة، وال ســّيما عامــات المنــازل وجليســات األطفــال والممّرضــات وغيرهــا مــن الحــرف المّتصلــة بخدمــات 
الرعايــة الشــخصّية، اســتجابًة للنقــص فــي الرعايــة فــي البلــدان المعّمــرة المرتفعــة الدخــل. وتتــرك النســاء فــي 
البلــدان المتدنيــة الدخــل أطفالهــّن مــع األقــارب أو توّظفــن أيضــاً مســاعدًة منزلّيــة – تكــون فــي غالــب األحيــان 
ــا. وُيعتبــر نطــاق سلســلة الرعايــة العالمّيــة كبيــراً. فعــام 2015، قــّدرت منّظمــة العمــل  ــا أو دولّيً مهاجــرة داخلّيً
ــال  ــة هــم مــن عّم ــي المائ ــون – أو 17.2 ف ــون عامــل مهاجــر، 11.5 ملي ــة أّن مــن أصــل 150.3 ملي الدولّي

المنــازل )أنظــر أيضــاً القســم 4(. 

ا  كيف يمكن تنظيم العمل غير المدفوع األجر اجتماعّيً

ــاء  ــى إي ــة، إل ــل الرعاي ــّيما عم ــوع، والس ــر المدف ــل غي ــة للعم ــة واالقتصادّي ــة االجتماعّي ــرار بالقيم أّدى اإلق
ــوازن  ــى تحســين الت ــد عل ــز السياســي بشــكل متزاي ــل والتركي ــد انصــّب التموي ــره. فق ــة توفي ــر بكيفّي اهتمــام أكب
ــة أو مؤسســات  ــى المؤسســات العاّم ــي إل ــة مــن المجــال العائل ــاة، مــن خــال إخــراج الرعاي ــن العمــل والحي بي
الســوق )Sorj, 2013( مــن جهــة ومــن خــال دعــم التوزيــع األكثــر تكافــًؤا بيــن النســاء والرجــال مــن جهــة 
ــى وضــع  ــة إل ــع النســاء باإلضاف ــة األمومــة لجمي ــى هــذه السياســات تحســين حماي ــة عل أخــرى. وتشــمل األمثل
الخطــط إلجــازات والدّيــة مدفوعــة أفضــل وأطــول، لتشــجيع الرجــل علــى طلــب اإلجــازة علــى أســاس مقاربــة 
»خذهــا أو اخســرها« عوًضــا عــن إتاحــة تشــاطر اإلجــازة بشــكل كامــل بيــن الشــريكين. ولكــن ال تــزال فجــوات 
كبيــرة قائمــة فيمــا خــّص توفيــر خدمــات الرعايــة الكافيــة والميســورة الكلفــة لألطفــال والرعايــة الطويلــة األمــد 
ورعايــة المعاقيــن )ILO, 2016c; Scheil-Adlung, 2015(. وبغيــة ردم هــذه الثغــرة علــى الصعيــد 
العالمــي، يتضّمــن الهــدف الخامــس مــن أهــداف التنميــة المســتدامة )»تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن كّل 
النســاء والفتيــات«( مقصــداً محــّدداً: »5.4 االعتــراف بأعمــال الرعايــة غيــر المدفوعــة األجــر والعمــل المنزلــي 
ــة وتعزيــز  وتقديرهــا مــن خــال توفيــر الخدمــات العاّمــة والبنــى التحتّيــة ووضــع سياســات الحمايــة االجتماعّي

تقاســم المســؤولّية داخــل األســرة المعيشــّية والعائلــة، حســبما يكــون ذلــك مناســًبا علــى الصعيــد الوطنــي«. 

ــي  ــة ف ــة االجتماعّي ــن خــال نظــم الحماي ــّية م ــات األساس ــر الدخــول والخدم ــك، ُيســهم توفي ــى ذل ــة إل باإلضاف
ــة تقديــم الرعايــة  ــة المدفوعــة األجــر وأهمّي ــي تدفــع باّتجــاه االلتــزام بالعمال إرســاء التــوازن بيــن الضغــوط الّت
وغيرهــا مــن األعمــال غيــر المدفوعــة األجــر. وقــد أظهــرت التجــارب فــي مجــال تقديــم المداخيــل األساســّية 
ــة علــى حــّد ســواء )Forget, 2011( رغــم أّن العمــل غيــر المدفــوع األجــر فــي  ــة واقتصادّي منافــع اجتماعّي
البلــدان المتدّنيــة الدخــل لــم يــرَق حّتــى اآلن إلــى مســتوى المتغّيــر المنهجــي فــي تصميــم السياســات وتنفيذهــا. 
وعلــى الصعيــد العالمــي، تفتقــر أكثــر مــن 800 مليــون امــرأة إلــى النفــاذ إلــى الدخــل المضمــون تحــت شــكل 
التحويــات النقدّيــة خــال فتــرة الــوالدة )منظمــة العمــل الدوليــة، 2014(. وتمّثــل النســاء أيًضــا نحــو 65 فــي 
المائــة مــن األشــخاص الّذيــن تخّطــوا ســّن التقاعــد )الـّـذي يتــراوح فــي معظــم البلــدان بيــن 60 و65 عامــاً( مــن 
ــك أّن نحــو 200 مليــون امــرأة تعشــن مــن  دون أّي حقــوق بمنافــع الضمــان االجتماعــي المنتظمــة. ويعنــي ذل
دون أّي دخــل منتظــم مــن صنــدوق تقاعــدي للشــيخوخة أو معــاش الخلــف، مقارنــة بـــ115 مليــون رجــل )منظمــة 

ــة، 2016ج(.   العمــل الدولي

ــات لمســتقبل ســوق العمــل.  ــي أشــرنا إليهــا أعــاه فرصــاً وتحّدي ــة لألســباب الت ــع اقتصــاد الرعاي ــل توّس ويمّث
والواقــع أّن السياســات قــد فشــلت حّتــى اليــوم فــي ضمــان رفــاه متلّقــي الرعايــة ومقّدمهــا فــي الوقــت عينــه، بمــا 
فــي ذلــك شــروط العمــل الائــق لمقّدمــي الرعايــة المدفوعــي األجــر )ILO, 2016; UNRISD ســيصدر(. 
ــا  ــة كم ــدان النامي ــي البل ــع ف ــى نطــاق واس ــف عل ــد الوظائ ــى تولي ــدرة عل ــك الق ــة يمل ــر أّن اقتصــاد الرعاي غي
الصناعّيــة، إذا افتراضنــا أّن نظــم الحمايــة االجتماعّيــة تضمــن تمكيــن جميــع األشــخاص المحتاجيــن مــن تأميــن 
كلفــة خدمــات الرعايــة )منظمــة العمــل الدوليــة، 2015ب(. وعلــى ســبيل المثــال، تظهــر التقديــرات األخيــرة أّن 
االســتثمار فــي اقتصــاد الرعايــة بنســبة 2 فــي المائــة مــن إجمالــي الناتــج المحلـّـي فــي ســبعة مــن الــدول المرتفعــة 
الدخــل مــن شــأنه أن ُينشــئ 21 مليــون وظيفــة. وثّمــة مــن يقــول أيًضــا إّن االســتثمار العــام فــي اقتصــاد الرعايــة 
 ITUC,( )مــن شــأنه أن يــؤّدي إلــى إيجــاد وظائــف ذات نوعّيــة أفضــل نســبّيًا )مــع منافــع الضمــان االجتماعــي

 .)2016

4.  المعروض »المتنّقل« من اليد العاملة: الهجرة

ــد  ــى الصعي ــة« عل ــة »المتنّقل ــّوة العامل ــة فــي نمــّو الق ــد العامل ــل بعــد حاســم آخــر مــن أبعــاد معــروض الي يتمّث
العالمــي. فقــرارات الهجــرة معّقــدة، وتتضّمــن عوامــل الطلــب والجــذب )أي فــرص العمــل الجّذابــة(، وعوامــل 
ــي  ــن. وتســهم ف ــج مــن االثني ــة أو السياســّية(، ومزي ــوارث الطبيعّي ــف، الك ــع )أي نقــص الوظائ العــرض والدف
قــرارات الهجــرة الشــبكات الكبيــرة والمتنّوعــة الّتــي تتضّمــن كّل شــيء مــن مقرضــي األمــوال الّذيــن يوّفــرون 
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المــوارد الازمــة لتســديد تكاليــف الوكيــل الجتيــاز الحــدود، إلــى أصحــاب العمــل أو األصدقــاء فــي بلــد المقصــد 
الذيــن يســاعدون المهاجريــن علــى إيجــاد الوظائــف وأماكــن الســكن. فالعوامــل الّتــي تدفــع بالمهاجريــن الجتيــاز 
الحــدود نــادًرا مــا تتمّتــع بالــوزن نفســه فــي قــرارات الهجــرة الفردّيــة، كمــا يمكــن لــوزن هــذه العوامــل أن يتغّيــر 
مــع الوقــت. ويكمــن التفــاوت العالمــي بيــن البلــدان أيًضــا لناحيــة األداء االقتصــادي واالجتماعــي وراء االّتجــاه 

الحالــي نحــو نمــّو الهجــرة. 

ارتفاع األعداد وزيادة التعّقد

عــام 2015، ُصّنــف 244 مليــون شــخص كمهاجــر دولــي. وُيعــّرف المهاجــر الدولــي بالشــخص الّــذي يعيــش 
خــارج البلــد الـّـذي ولــد فيــه ألكثــر مــن 12 شــهراً. وقــد ارتفــع عــدد هــؤالء بـــ71 مليوًنــا أو 41 فــي المائــة منــذ 
العــام 2000 )األمــم المّتحــدة، 2015(. وقــد اقتــرن هــذا االّتجــاه بزيــادة فــي تأنيــث هجــرة اليــد العاملــة، إذ تتزايد 
ــة  ــرات العالمّي ــل كعامــات. وبحســب التقدي ــة ب ــق مــن العائل ــي تهاجــرن، ال كعضــو مراف أعــداد النســاء اللوات
لمنّظمــة العمــل الدولّيــة، شــّكلت النســاء 44.3 فــي المائــة مــن أصــل 150 مليــون عامــل مهاجــر عــام 2015 

)منظمــة العمــل الدوليــة، 2015(. 

ــة والعولمــة،  ــم النزعــة االقليمّي ــد، بســبب مســاري تعمي بلغــت الهجــرة أيضــاً مســتوًى غيــر مســبوق مــن التعّق
ــه وقبــل 20 ســنة،  وتداخــل الفئــات )ILO, 2014; Abel and Sander, 2014(. وال بــّد مــن التذكيــر أّن
كان مــن الســهل نســبّيًا التمييــز بيــن البلــدان التــي تنشــأ منهــا الهجــرة وتلــك الّتــي تســتقبلها، باإلضافــة إلــى بلــدان 

المــرور. أّمــا اليــوم، فــكّل بلــد تقريًبــا بــات بلــد أصــل، واســتقبال، ومــرور فــي الوقــت نفســه.

ــن  ــارات المهاجري ــرار بمه ــي المســتقبل، تكتســي مســألة اإلق ــذه االّتجاهــات ف ــح أن تســتمّر ه ــن ُيرّج ــي حي وف
وربطهــا بالعمالــة المجديــة أهمّيــة أكبــر بعــد. ويــزداد التركيــز علــى التحّقــق مــن المهــارات واإلقــرار بهــا )بمــا 
ــة المتبادلــة بنــاًء  فــي ذلــك مهــارات العّمــال المهاجريــن( كمــا علــى توســيع ترتيبــات اإلقــرار الثنائّيــة واالقليمّي
علــى نمــاذج نتائــج التعليــم. وُيســهم نمــّو المؤّهــات الدولّيــة ووثائــق التفويــض اإللكترونّيــة فــي النقاشــات الجديــدة 
ــة المشــتركة أن تزيــد مــن  ــة )اليونســكو، 2015(، ويمكــن للمعاييــر العالمّي ــة المحتمل بشــأن المســتويات العالمّي
جاذبّيــة الهجــرة عبــر الحــدود للمهاجريــن المحتمليــن، إذ يقــّل بذلــك تعّرضهــم لمــا ُيعــرف بـ«هــدر األدمغــة«، أي 

اضطرارهــم للعمــل فــي وظائــف هــي دون مســتوى مؤّهاتهــم. 

التحّول في السياسات

ــة  ــات المهّم ــة ذات الترّتب ــّورات الملحوظ ــن التط ــن بي ــر م ــّور. ونذك ــا بالتط ــرة أيًض ــات الهج ــتمّرت سياس اس
االعتمــاد علــى برامــج هجــرة العمــل المؤّقتــة مقارنــًة بالهجــرة الدائمــة )منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان 
االقتصــادي، 2008(. وقــد كشــفت منّظمــة العمــل الدولّيــة عــن »تمــّدد« عالمــي لمخّططــات العّمــال األجانــب 
ــم  ــارًة وإقامته ــّل مه ــال األق ــول العّم ــة لقب ــّل مائم ــًة وأق ــر صرام ــا تحــّدد شــروًطا أكث ــي عــادًة م ــن الّت المؤّقتي
مقارنــًة بالعّمــال األكثــر مهــارًة، إضافــًة إلــى آلّيــات صارمــة لضبــط العــودة، بغــّض النظــر عــن الحاجــات الفعلّيــة 

لســوق العمــل فــي معظــم األحيــان )منظمــة العمــل الدوليــة، 2012(. 

وتتمّتــع برامــج عمــل العّمــال األجانــب المؤقتيــن بمزايــا محتملــة مقارنــة ببرامــج الهجــرة الدائمــة، بمــا فــي ذلــك 
تلبيــة الطلــب الشــديد علــى اليــد العاملــة مــن دون الحاجــة إلــى تحّمــل تكاليــف إدمــاج المهاجريــن علــى المــدى 
ــة(  ــة بصــورة دائم ــارات العالي ــن ذات المه ــدان المواطني ــة« )أي فق ــادي »هجــرة األدمغ ــح تف ــا يتي ــل؛ م الطوي
ــات العّمــال المهاجريــن وعائاتهــم بالعــودة إلــى بلدهــم األّم. ويمكــن لهــذه  فــي بلــدان األصــل، واحتــرام أفضلّي
البرامــج أيًضــا أن توجــد طبقــة مــن العّمــال الُمعّرضيــن الّذيــن يعتمــدون بالكامــل علــى صاحــب عملهــم لجهــة 

وضعهــم كمهاجريــن. 

وتختلــف اآلراء بشــأن سياســات »الترحيــب بالمهــرة«، أي الســعي إلــى جــذب المهــارات. وترّكــز وجهــة النظــر 
المتفائلــة علــى قــدرة هــذه السياســات علــى إقامــة روابــط أوثــق بيــن البلــدان الناميــة والمتقّدمــة، مــا ســيؤّدي فــي 
النتيجــة إلــى تقــارب األداء االقتصــادي والحــّد مــن الهجــرة مــع الوقــت. غيــر أّن الــرأي المتشــائم يشــّدد علــى أّن 
البلــدان المزدهــرة أصــاً ســتفوز بهــذا البحــث العالمــي عــن المهــارات مــا ســيزيد مــن التفــاوت علــى الصعيــد 

 .)Kuptsch and Pang, 2006( العالمــي

ــارات  ــة المه ــف القليل ــغل الوظائ ــة لش ــج المصّمم ــارات، تطــرح البرام ــف المه ــن طي ــر م ــي الطــرف اآلخ وف
شــواغل تّتصــل بالشــروط الّتــي يتعّيــن علــى العامــل المهاجــر العمــل بموجبهــا. وغالبــاً مــا تنتقــص هــذه البرامــج 
ــي  ــل ف ــب وظــروف العم ــى الروات ــة عل ــوط الهبوطّي ــي الضغ ــهم ف ــأنه أن ُيس ــن ش ــا م ــل، م ــوق العم ــن حق م
 )Kuptsch, 2015( ــال المؤّقتيــن ــة علــى العّم ــة العمال ــق جميــع تشــريعات حماي قطاعــات بأكملهــا. وال ُتطّب
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ــا  ــا اتفاقّيت ــة، وال ســّيما منه ــر العمــل الدولّي ــة. وبحســب معايي ــر التمييزّي ــذ السياســات غي ــد يصعــب تنفي ــا ق فيم
ــب  ــم 147(، يمكــن للعامــل المهاجــر أن يطال ــم 97 ورق ــن )رق ــان بالمهاجري ــة المختّصت ــل الدولّي ــة العم منّظم
بالحــّق فــي المســاواة فــي المعاملــة فــي العمــل مــع العامــل الـّـذي يحمــل جنســّية البلــد المضيــف. غيــر أّنــه يصعــب 
تفعيــل ذلــك عندمــا تتحــّول بعــض القطاعــات أو الحــرف إلــى »وظائــف تخــّص األجانــب«، يتجّنبهــا الســّكان 
المحلّيــون )منظمــة العمــل الدوليــة، 2014(، حيــث تنطــوي المطالبــة بالحقــوق علــى مخاطــر مرتفعــة باالنتقــام، 
وحيــث ترتفــع كلفــة االنتصــاف. إلــى ذلــك، يمكــن لبرامــج العّمــال األجانــب المؤّقتيــن أن توجــد محّفــزات للعّمــال 
ــوح بموجــب  ــد األساســي واإلذن الممن ــّدة العق ــة العمــل بعــد م ــة عاق ــن كمــا ألصحــاب العمــل إلطال المهاجري
أنظمــة الهجــرة: ويتــّم ذلــك عندمــا يكــون العّمــال المهاجــرون لــم يبلغــوا بعــد أهــداف االّدخــار الّتــي حّددوهــا، فــي 
حيــن أّن أصحــاب العمــل يــوّدون االســتفادة أكثــر مــن التدريــب الّــذي قّدمــوه لموّظفيهــم األجانــب. وعندمــا يتــّم 

االنتقــال إلــى الوضــع غيــر النظامــي، يصبــح المهاجــرون أكثــر عرضــًة لاســتغال. 

5.  قضايا للنقاش

حــّددت هــذه الورقــة االّتجاهــات األساســّية فــي مجــال معــروض اليــد العاملــة، مــع التركيــز علــى الخصائــص 
الســّكانية، والعمــل غيــر المدفــوع األجــر، والهجــرة. التحديــات جســيمة، وصعبــة ومعّقــدة، وتتطلّــب اســتجابات 
شــاملة ومتكاملــة. وقــد شــّددت هــذه الورقــة أيًضــا علــى مســتقبل معــروض اليــد العاملــة، الـّـذي لــن يعتمــد علــى 
ــة،  ــة دون غيرهــا بــل أيًضــا علــى السياســات الّتــي ال بــّد أن ترتكــز علــى األدلّ ــة( الفردّي القــرارات )االقتصادّي

والرؤيــة المشــتركة، والحــوار االجتماعــي. 

وعلى ضوء هذه المسائل، ال بّد من إطاق نقاشات بّناءة حول المسائل التالية: 

ــع  ــا لجمي ــرة ونوعّيته ــف المتوّف ــة الوظائ ــين كمّي ــان تحس ــة لضم ــات الازم ــي السياس ــا ه ــل: م التفعي  •
ــا؟ مــا هــي الحوافــز الّتــي ُيمكــن اســتخدامها لزيــادة مشــاركة اليــد العاملــة؟ العاطليــن عــن العمــل حالّيً

 
الشــيخوخة: للمجتمعــات المعّمــرة حاجــات خاّصــة لجهــة االســتثمار واالســتهاك الـّـذي يمكــن أن ُيشــّكل   •
محــّرًكا إليجــاد الوظائــف. مــا هــي إمكانــات إيجــاد الوظائــف فــي المجتمعــات المعّمــرة؟ وهــل يمكــن 
للوظائــف الّتــي تنشــأ فــي المجتمعــات المعّمــرة أن تــردم ثغــرات الوظائــف الحالّيــة والمســتقبلّية؟ مــا هــي 
الُنُهــج االجتماعّيــة واالقتصادّيــة الّتــي تائــم حاجــات المجتمــع المعّمــر أكثــر مــن النمــاذج االقتصادّيــة 

الحالّيــة؟ 

العمــل غيــر المدفــوع األجــر واقتصــاد الرعايــة: ُتعــّد اّتســاع رقعــة العمــل غيــر المدفــوع األجــر وتوزيعه   •
مــن المحــّددات األساســّية لمعــروض اليــد العاملــة وأوجــه عــدم المســاواة فــي ســوق العمــل، والســّيما 
ــوع  ــل المدف ــز العم ــة لتعزي ــي تشــكيات السياســات الضرورّي ــا ه ــن الجنســين. فم ــاواة بي ــدام المس انع
وغيــر المدفــوع األجــر بشــكل مســتدام ومتــوازن؟ وكيــف يمكننــا أن نضمــن اإلقــرار بقيمــة العمــل غيــر 
المدفــوع األجــر وأخــذه فــي االعتبــار فــي صياغــة السياســات، والســّيما منهــا تلــك المّتصلــة بالعمالــة؟ 
كيــف يمكــن تعديــل هــذه السياســات لتعكــس الحقائــق الثقافّيــة واالقتصادّيــة فــي البلــدان المختلفــة؟ وكيــف 
يمكــن اســتخدام آلّيــات التنفيــذ المختلفــة )مثــل تعاونّيــات الرعايــة، والمجتمــع المدنــي، والعمــل التطّوعي( 
لتوفيــر خدمــات الرعايــة الّتــي تتــّم بشــكل أساســي مــن خــال العمــل غيــر المدفــوع األجــر الـّـذي يقــوم بــه 
أفــراد األســرة، بمــا ُيمّكنهــم مــن المشــاركة أكثــر فــي العمــل المدفــوع األجــر؟ مــا هــو المزيــج المائــم 
والمســتدام مــن السياســات لإلقــرار بالعمــل غيــر المدفــوع األجــر، والحــّد منــه، وإعــادة توزيعــه لضمــان 

تمثيــل العمــل غيــر المدفــوع األجــر وتوفيــر الرفــاه لــكّل مــن مقّدمــي الرعايــة ومتلقّيهــا؟ 

ــال  ــادي تحــّول العّم ــد العالمــي لتف ــى الصعي ــقة عل ــّح لسياســات منّس الهجــرة: تدعــو الحاجــة بشــكل مل  •
ــى  ــل عل ــيم لســوق العم ــن التقس ــد م ــى مزي ــنتوّجه إل ــل س ــة«. فه ــا عالمّي ــة دني ــى »طبق ــن إل المهاجري
الصعيــد العالمــي إلــى جانــب الممارســات التمييزّيــة المســتمّرة ضــّد العّمــال المهاجريــن؟ كيــف يمكننــا 
أن نضمــن نهًجــا قائًمــا علــى الحقــوق بالنســبة إلــى العّمــال المهاجريــن بمــا ُيتيــح إدماجهــم الكامــل فــي 

ــة؟  ــات المضيف المجتمع

ــد  ــع موضــوع مســتقبل معــروض الي ــا م ــرار به ــارات واإلق ــة المه ــارات: يتداخــل موضــوع تنمي المه  •
ــم والتدريــب بتحســين قدرتهــا علــى  ــي ســتضمن اســتمرار ُنُظــم التعلي ــة. فمــا هــي السياســات الّت العامل
ــج  ــادة البرام ــة وزي ــين النوعّي ــال تحس ــن خ ــا م ــتجابة له ــارات واالس ــى المه ــات إل ــراف الحاج استش
ــارات  ــٍد بمه ــكل مج ــرار بش ــا لإلق ــن اّتخاذه ــي يتعّي ــر الّت ــي التدابي ــا ه ــة؟ وم ــات ذات الصل والمؤّسس

ــا؟ ــة إليه ــو الحاج ــث تدع ــرها حي ــن ونش ــال المهاجري العّم
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