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 19-: منظور نسوي إقليمي حول آثار كوفيدهنامستقبل العمل  

 2020نيسان،  24 –بيروت 

 قليمي لمؤسسة فريدرش إيبيرتمديرة برامج مشروع النسوية السياسية اإل ،بقلم فرح دعيبس 

 ترجمة رنا سعادة، ورسومات رواند عيسى 

 

كيف ستغير   كنولوجيا، في السنوات األخيرة، يناقشونما برح قادة العالم واالقتصاديون وأصحاب األعمال وعمالقة الت

،  أعظم بمستقبل اقتصادي  ا  الرغم مما يعتبره البعض وعدوب طريقة حياتنا وعملنا. 1ى بالثورة الصناعية الرابعةسم  تما 

وذلك التفاوت   تلك الفجوة .أعمق قتصاديتفاوت احدوث و ،2بين الجنسين فجوة التتوقع النسويات اتساع 

إن تُركا    من الناحية االقتصادية في عالم العمل المستقبلي هشاشة  قة للمرأة والفئات األكثر ديات معو  تح يضيفانس

كمحرك رئيسي في   كما أثارت النسويات مخاوف بشأن التركيز الضيق على الثورة الصناعية الرابعة .دون معالجة

 ير المناختغي  الوحثثن أصحاب المصلحة وواضعي السياسات على النظر إلى . "مستقبل العمل" تشكيل ما يسمى

والتغي ر الديموغرافي، كقوى دافعة إضافية وراء التغييرات القادمة، فكالهما سيضع بال شك ضغوطا  اقتصادية غير 

 جميع أنحاء العالم.   على النساء والفتيات في مسبوقة

بسرعة إلى  حاليا  و، تتحول بعدله بشكل كاٍف  د  لم نُع   الذي لمستقبلاحول  هذه المناقشات والمخاوف والتنبؤات إن  

 .19-بسبب جائحة كوفيدوذلك  ،واقع

ع التركيز على منطقة من منظور المساواة بين الجنسين، وم— هذه المقالة ستناقش، إطار تحليل نسويضمن 

الروابط بين التغيرات التي تحدث حولنا اليوم بسبب الجائحة، والتغيرات التي من  —فريقياأرق األوسط وشمال الش

 ."مستقبل العمل"المتوقع أن تشك ل 

 3تفّشي الرقمنة

حيث تلقى  ، 19-كوفيدبسبب جائحة  من أشكال اإلغالق حول العالم شكال   ة مليارات شخصثالثأكثر من حاليا   يواجه

، وحتى  المحالت التجاريةقامت الشركات والمدارس والجامعات وو .للعمل من المنزل تعليماتٍ مئات الماليين 

 

الثورة الصناعية الرابعة هي مزيج من التقدم التكنولوجي في الذكاء االصطناعي، والروبوتات، والطباعة ثالثية األبعاد، والهندسة  إن  1 

 الوراثية، والحوسبة الكمومية، وغيرها من التقنيات. 

 عالميا . ين الجنسين أكبر فجوة ب حاليا    منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيالدى   2

 . »تحويل النص أو الصور أو الصوت إلى شكل رقمي يمكن معالجته بواسطة الكمبيوتر  «ة أو التحويل الرقمي هو لرقمن ا  3

https://www.fes-mena.org/topics/political-feminism/feminist-visions-of-the-future-of-work/
https://www.weforum.org/agenda/2020/03/todays-coronavirus-updates/
https://www.weforum.org/agenda/2020/03/todays-coronavirus-updates/
https://www.weforum.org/agenda/2020/03/todays-coronavirus-updates/
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بالنسبة للبعض  لحجر الصحي. ك لمواصلة العمل أثناء االصاالت الرياضية، بتسريع انتقالها نحو رقمنة عملياتها، وذل

 االنتقال سلسا  نسبيا ، ولكن بالنسبة لألغلبية، لم يكن األمر كذلك. هذا منا، كان

تماشيا  مع المخاوف العامة المتعلقة بالثورة الصناعية  و

النسويات في منطقة الشرق   أبرزت الرابعة والرقمنة، 

التي العقبات  ن بشأنمخاوفهفريقيا األوسط وشمال أ

من المشاركة في سوق العمل  ا  بعد النساء تلقائيتست

ن هذه المخاوفالرقمي بنية تحتية  عدم وجود  :. وتتضم 

خدمات اإلنترنت ذات النطاق العريض مناسبة لوصول 

، خاصة في المناطق  عبر مختلف البلدان في المنطقة

بحثا   الريفية، حيث يقل  احتمال هجرة النساء إلى المدن 

الفجوة الرقمية بين الجنسين  و ،لرجال مقارنة  با عن عمل 

من النساء يستطعن   ط% فق51)في العراق مثال ، 

  ،( % من الرجال98الوصول إلى اإلنترنت، مقارنة  ب

)كما األمي ة ذاتها(، خاصة بين   وانتشار األمية الرقمية 

نظرا   يجب إزالة هذه العقبات، ، وبالتالي. األكبر سنا  النساء 

أصبحا  ألن اإلنترنت والتكنولوجيات الرقمية سرعان ما 

  بل ،فحسب ل الئقلحصول على عماليس طلبات تممن 

 . أيضا   لمشاركة الثقافية والسياسيةا

% من 62فإن  ،( WIEGO" )المرأة في العمل غير الرسمي: العولمة والتنظيم"وبحسب شبكة إلى ذلك،  باإلضافة

ومن المتوقع أن يرتفع هذا  ،عامالت غير رسمياتهن  عامالت في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لا النساء

لحماية  ا  عبر العالم. تتخذ بعض الحكومات في المنطقة حاليا  تدابير للعمل الرقمي الحر المتوقع العدد، مع االنتشار 

  م بالضمان االجتماعي خالل الجائحة./نعبر تزويده والخاص، وذلك اعين العامين في القط/اتين الرسمي/تالعامال

  ن/ن إعالة أنفسهمم ن/من عدم تمك نهم ات/ر الرسميينغي ات /المنطقة، يخشى العمالأنحاء لكن في معظم 

 وصحة اآلخرين لكسب بعض الدخل على ن /ممخاطرة بصحتهبال ن/منهممما يدفع العديد  ، اقتصاديا   ن/وأسرهم

بنفس   ن/مع عدم وجود تأمين صحي أو شبكات أمان اجتماعي لدعمهمو .الذاتي  رج بالحن /مصحهالرغم من ن  

  ات/هؤالء العمالفإن  )مهما كانت محدودية هذا الدعم(،  نين رسميا  المعي   ن/مالطريقة التي يتم دعم نظرائه

. البطالة حتى  رة أويقالفالة الناقصة أو العم أكثر في العمالة ن/أن يغرقوا ، أيلخطر أعلى من المعتاد ات/معرضون

أكثر  ات /واليوميين ات/الموسميين ات/وبالتالي، تُعتَبر خطط الضمان االجتماعي التي تحمي العمال ، ضرورية اآلن 

غير  ات/من أي وقت مضى للمساعدة في رفع عبء األزمة الصحية واالقتصادية الحالية، وكذلك لحماية العمال

 المستقبل.ي ف  ات/الرسميين

 

https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20arab%20states/attachments/publications/2020/04/impact%20of%20covid%20on%20gender%20equality%20%20policy%20briefar.pdf?la=ar&vs=4723
https://www.wiego.org/publications/women-and-men-informal-economy-statistical-brief
https://www.wiego.org/publications/women-and-men-informal-economy-statistical-brief
https://www.wiego.org/publications/women-and-men-informal-economy-statistical-brief
https://www.wiego.org/publications/women-and-men-informal-economy-statistical-brief
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 ةالمثقل لهالكواإثقال 

أكثر مرونة، أدانت النسويات بساعات عمل عمل عن بعد ولل بفرص  ين /الموظفات في الوقت الذي تزو د فيه الرقمنة

المشاركة من خالل  الحياة الشخصية والحياة العمليةعلى تحقيق التوازن بين  في المنطقة الخطاب الذي يشجع المرأة

منطقة مقصيات من الحياة  ال فيمن أن الماليين من النساء  مخاوفهن عبإذ تن. العمل من المنزل رعبفي سوق العمل 

 4أن يكن  وحدهن المسؤوالت عن أعمال الرعايةاجتماعيا  منهن ، ويتوقع فضائهن الخاصنطاق محصورات في العامة و

خالل هذه  ليةزنيتزايد عبء الرعاية الم .مدفوع األجر أم ال آخر  داخل األسرة، بغض النظر عما إذا كان لديهن عمل

 وغسيل المالبس مثل التنظيف ،نتشار الفيروس للحد من امع مطالبة السلطات الصحية بممارسات  وذلك ،الجائحة

، وبرعاية تدريس األطفال في المنزلبطهي كل وجبة، وب لإلغالق الى إلزام النساء ةكما أدت األشكال المختلف .ينالمكثف

أكتاف النساء المثقالت أصال     ااستثنائي   يضع عبء  ائيةيرها من األعمال الرع المرضى، وغ وتعزيز اج نتويعيد إ ،على 

 األدوار الجندرية التقليدية.

على الحكومات مسؤولية مواجهة هذه التصورات يقع 

  ، التمييز ضد النساءالتي تعزز  لألدوار الجندريةالتقليدية 

  ل المساواة بين الجنسين. بتبن يها سياسات تحويلية ألج

-لجائحة كوفيدسياسات االستجابة ع ذلك، أظهرت مو

عبر المنطقة، أنه ما زال على الحكومات أن تتبنى   19

عندما  و، مثال   في األردنفهذه المسؤولية بالكامل. 

المدارس في منتصف الدراسة في أعلنت الحكومة تعليق 

ثل  ، سمحت بعض مؤسسات القطاع العام، م2020 آذار

بأخذ   —وليس اآلباء— العامالت توزارة المالية، لألمها

إن مثل هذه   .باألطفالإجازة طارئة مدفوعة األجر للعناية 

عقوبة "القرارات ال تفشل في مواجهة ما يسمى 

تمي ز في سياق العمل ضد  ، والتي فحسب "األمومة

ملين  اعالباآلباء  منهجي مقارنة  األمهات العامالت بشكل 

تعيد تأكيد واللواتي ليس لديهن أطفال العامالت أو 

أيضا    تلتزم في سوق العمل، إنما  ةالمرأة الثانويمكانة 

)أي  للعمل جنسيا  تقسيم األبوي المعياري المغاير بال

،  نموذج المعيل الذكر واألنثى القائمة بأعمال الرعاية(

 .قرونعدة ل المستويات كل  على  النساءب أضر   الذيو

 
خدم في نهاية المطاف المجتمع  والتي تيتكون عمل الرعاية من األنشطة التي تتطلب استثمار الوقت والطاقة لضمان رفاهية اآلخرين،   4

 أجر أو بدون أجر. قابل قد تكون هذه األنشطة مو. األوسع

https://bit.ly/3bweqkk
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أكبر عدد من  عالوة على ذلك، تلعب الدول العربية دورا  رئيسيا  في سلسلة الرعاية العالمية، حيث تستضيف 

والذين في —بحسب منظمة العمل الدولية، 2015مليون في  3.16—في العالم ات/المنازل المهاجرين ات/عمال

اتفاقية منظمة العمل الدولية لم تصادق أي دولة في المنطقة على  ،وبالرغم من ذلك من النساء.العظمى غالبيتهم 

الالئق   لمضع معايير لضمان العإلى و تهدف  التيو ،"(189اتفاقية العمل الالئق للعمال المنزليين )رقم "بعنوان 

ي فيروس كورونا ات/المنزليين ات/للعمال منظمة العمل الدولية حاليا ، فقد حددت المستجد . ونظرا  لتفش 

متأثرات سلبا  بالجائحة  في المنطقة  اتالمنزلي تالامالع إن .هشاشة  األكثر ات ئفال كإحدى ات/المهاجرين تا/العمال

افة الى النظام ض باإل ،القمعي "الكفالة"نظام  تحتعملهن ، وذلك بسبب شروط عموما   من العمال المهاجرين أكثر

يعملن  اعات عمل غير محدودة، وس بمقي دات  نن المعتاد، فهأكثر تقييدا  م حاليا   نتنقلهحرية  ن أ إذ 5.األبوي السائد

في   أيضا  غير آمنة، نظرا  لعدم خضوعها لقوانين العمل الوطنيةعقودهن وبما أن   تتسم باالستغالل.عمل في ظل ظروف 

 لي.األم معر ضين لخطر فقدان أمنهم الما هنفي وطن امالتهؤالء الع نعيلهتشخاص الذين يصبح األ، دول المنطقة

 نبدون مستنداته ة/العمل المتعسف ة /من صاحب اللواتي فررن ات المنزلي امالتبة للعسنعالوة على ذلك، وبال

 19-ففي لبنان مثال ، رفضت السلطات إجراء اختبارات كوفيد .متعذرة 91-إلصابة بكوفيدتصبح اختبارات االورقية، 

دوالر أمريكي لالختبار، وهو سعر باهظ ال يستطيع الكثير   500، وطلبت منهم حوالي لألشخاص الذين ال يحملون وثائق

هؤالء  ب ةالخاصجب مراعاة الظروف ، ي19-جائحة كوفيدل سياسات االستجابةعند صياغة ووبالتالي،  من الناس دفعه.

 .ووصولهن للخدمات األساسية لضمان حقوقهن ومعالجتها بشكل مناسب عامالتال

بين شيخوخة ارتفاع نسبة ال، وذلك بسبب 19-حتى قبل تفشي جائحة كوفيد زمة رعايةأ متجها  نحو  مالعال كان

ر الحماية االجتماعية،  يبعلى خدمات الرعاية وتدا ، والتغي ر في ديناميات األسرة، وتخفيض اإلنفاق الحكوميالسكان

،  للنساء والفتيات إلى عمل رعاية إضافي ير المناخ تغي  ال)فمثال ، ستؤدي ندرة المياه الناجمة عن  يتغي ر المناخ الوكذلك 

أشد بكثير وبشكل  الوباء الحالي، وصلت هذه األزمة بشكل مختلف انتشار معلكن   (.مثل جمع المياه واالعتناء باألرض

في مجال الرعاية  ين/العامالت ت/حيث أصبحوصلت خدمات الرعاية الصحية لمرحلة اإلنهاك،  فقد .مما كان متوقعا  

وساعات  ،ين/الموظفاتبسبب نقص عدد وذلك  ،ين/اتين ومرهق/اتمنهك  —٪ منهم من النساء70— الصحية

٪ من 14ففي إسبانيا، مثال ، والتي تُعتبر من الدول األكثر تضررا  بالوباء،  العمل الطويلة، والمخاطر الصحية العالية.

في منطقة الشرق األوسط وشمال   تأثرت دول أخرى وفي حال  .الرعاية الصحيةيي يات/ أخصائ من  م/نين ه/اتالمصاب

ألن أنظمة الرعاية الصحية في العديد من بلدان  نظرا  وذلك  هذه النسبة أعلى،  قد تصبح، بشكل كبير بالفيروس فريقياأ

سالسل  نتيجة تعطل  محدودة اللحماية الشخصية معدات اوكما أن  المنطقة أضعف من تلك الموجودة في إسبانيا،

ين في  /تباإلضافة إلى ذلك، إن المخاطر الصحية للعامال على نطاق واسع.التصنيع  ةوانخفاض قدر  اإلمداد العالمية

ين /تالسابقة، أن العامال الوبائي  ، إذ تشير الدراسات حول حاالت التفشيمجال الرعاية الصحية ليست جسدية فقط

ضطراب ما بعد ا مثل  ،نفسية ون أيضا  لإلصابة بأمراض /اتاألمامية معرض لرعاية الصحية في الخطوط في مجال ا

 
من حق اإلنسان األساسي في حرية الحركة. ويتحكم   ة /المهاجر ة /يحرم العامل" تعر ف منظمة العمل الدولية نظام الكفالة أنه نظام   5

على   ا/القانونية على قدرته ا/وسيطرته ،ا/جوازات سفره  زمن خالل حجوذلك  بموجب نظام الكفالة،   ة/العمل في تنقل العامل ة/صاحب

 . " تغيير العمل والخروج من البالد

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_619661.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_738753.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_738753.pdf
https://www.aljazeera.com/news/2020/03/undocumented-struggle-access-coronavirus-tests-lebanon-200328114859620.html
https://www.who.int/hrh/resources/gender_equity-health_workforce_analysis/en/
https://www.who.int/hrh/resources/gender_equity-health_workforce_analysis/en/
https://www.who.int/hrh/resources/gender_equity-health_workforce_analysis/en/
https://www.nytimes.com/2020/03/24/world/europe/coronavirus-europe-covid-19.html
https://www.nytimes.com/2020/03/24/world/europe/coronavirus-europe-covid-19.html
https://www.nytimes.com/2020/03/24/world/europe/coronavirus-europe-covid-19.html
https://www.nytimes.com/2020/03/24/world/europe/coronavirus-europe-covid-19.html
../../../../../AppData/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Downloads/jstor.org/stable/4142245#metadata_info_tab_contents
../../../../../AppData/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Downloads/jstor.org/stable/4142245#metadata_info_tab_contents
../../../../../AppData/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Downloads/jstor.org/stable/4142245#metadata_info_tab_contents
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ر عدم توف   حال وفي  ،1ى إل  10عدد الرجال بنسبة لتمريض اقم ا، يفوق عدد النساء في طوفي مصر مثال  و .الصدمة

 وقاية كافية، قد يواجه عدد كبير من النساء في قطاع الرعاية الصحية ظروف عمل خطيرة. معدات

أكبر في أنظمة الرعاية.يدعين النسويات منذ سنوات و أكثر إلحاحا   إلى استثمارات  من أي وقت مضى،  واآلن إن األمور 

الضروري من  الرعاية أيضا .  ات /عمالحقوق تعزيز وفحسب، ولكن لضمان ليس لالستثمار في أنظمة الرعاية الوطنية 

 ،االقتصادفي دعم المدفوعة وغير مدفوعة األجر  أعمال الرعايةأهمية في المنطقة  والحكومات  المجتمعاتك ردتُ أن 

زمام  الدول بشكل عادل بين المجتمع والدولة والقطاع الخاص )حيث تأخذ  هذه األعمال  توزيعكما يجب أن يُعاد 

أن تقي م بطريقة تتناسب مع  يجب  تكون هذه األعمال مدفوعة األجر، عندما وأخيرا ،  .(عادة التوزيعهود إالمبادرة في ج

 . مستوى الجهد المبذول ومستوى الخبرة الالزمة ألداء هذه األعمال

 ؟المشرق "األخضر"الجانب 

أن التدابير الصارمة التي اتُخذت نجد  ور حصريا  من منظور بيئي،إذا تجاهلنا جميع االعتبارات األخرى، ونظرنا إلى األم

قد  —خالل مدة اإلغالقعلى األقل — ن مستويات التلوثأإذ  غير مقصودة. ةإيجابي ا آثار بيئيةإلبطاء الوباء كان له

ل لنعدام ااوالرحالت الجوية،  لى محدودية إنظرا  وذلك ، ملحوظ انخفضت في جميع أنحاء العالم وبشكل  إلى  اليومي تنق 

إلى ذلك، مع تعطل إضافة  كبير في الطلب على النفط.النخفاض واالالمصانع مؤقتا ، إغالق وعمل، اكن الأموس المدار 

طرق لزيادة   عنالبحث بسبب الجائحة، بدأت بعض دول المنطقة )مثل مصر واألردن( في  عالميا   سالسل اإلمداد

وتصدير األغذية إلى انخفاض انبعاثات غازات  يراد في عملية استالتعطل هذا  سيؤديوهكذا  اإلنتاج الغذائي المحلي.

  تقدم في قضية ث حد  سيُ ، مما بلدان المنطقةفي مختلف  يمهد لمزيد من السيادة الغذائية الوطنيةكما سالدفيئة، 

  العدالة البيئية.

سوف يعيد   الميالرغم من أن اقتصادنا الععلى و 6. بعكس األزمة البيئية ،مؤقتة 19-من المرجح أن تكون أزمة كوفيد

بديلة نرى اآلن تلميحات لممارسات خضراء ننا لك  ،بمجرد أن تتاح له الفرصة تشغيل نظامه الرأسمالي والنيوليبرالي

االعتبار   وبالرغم من ذلك، يجب أن نضع في  7.االقتصاد األخضرزيادة اإلنتاج المحلي(، والتي قد تسرع االنتقال إلى مثل )

أكأ أكثر عدالة بين الجنسين.ثر خضن االنتقال إلى اقتصاد  إذ تنشأ مخاوف متعددة   رة لن يترجَم تلقائيا  إلى مجتمعات 

 في سياق العمل في القطاعات الخضراء.بين المرأة والرجل عندما يتعلق األمر بتكافؤ الفرص 

ظروف عمل  حملن غلب األحيان، عليهن أن يت، لكنهن، وفي أمنطقةالنساء في ال ف يوظلت عقطاأكبر َبر الزراعة تتُع

الفجوة الواسعة في األجور بين الجنسين، والتحرش الجنسي، والتعرض   وغير آمنة. تشمل هذه الظروفاستغاللية 

 
   ي/والتغي ر المناخي، انظر  19-للمزيد من المعلومات عن كوفيد  6

-corona-journal.eu/topics/environment/article/show/the-w.ips://wwhttps «The corona recovery must be green,» 

4208/-green-be-must-recovery 

يعر ف االقتصاد األخضر أنه منخفض الكربون، ذو كفاءة في استخدام الموارد ولديه الشمولية  " بحسب برنامج األمم المتحدة للبيئة،   7

ة باالستثمار العام والخاص في األنشطة االقتصادية، والُبنية التحتية واألصول التي تقل ل من  لعمال االقتصاد األخضر، تنمو ا في  .االجتماعية

 . " ةكميات الكربون الُمنبعثة والتلو ث، وتَعز ز من كفاءة استخدام موارد الطاقة، وتمنع فقدان التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجي

../../../../../AppData/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Downloads/jstor.org/stable/4142245#metadata_info_tab_contents
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20arab%20states/attachments/publications/2020/04/impact%20of%20covid%20on%20gender%20equality%20%20policy%20briefar.pdf?la=ar&vs=4723
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20arab%20states/attachments/publications/2020/04/impact%20of%20covid%20on%20gender%20equality%20%20policy%20briefar.pdf?la=ar&vs=4723
https://www.ips-journal.eu/topics/environment/article/show/the-corona-recovery-must-be-green-4208/
https://www.ips-journal.eu/topics/environment/article/show/the-corona-recovery-must-be-green-4208/
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مل، إذ في  أبصيص هناك لكن  .حقوقهن كعامالتمن  غير الرسمي الذي يحرمهن العملو، الصحةعلى مواد خطرة ل

نحت المساومة الجماعية والتفاوض بشأن عقد  مَ ، زراعةال الالنساء ما يقرب من نصف عمالمغرب مثال ، حيث تمثل 

، تساويأجر متساوي للعمل الموة، ، بما في ذلك إجازة األمومالعمالية للمزارعات  حقوقعدد من ال نقابي للعامالت 

، وبسرعة عاجلة، هذا النهج في تحسين ظروف عمل العامالت في الزراعةتكرار ينبغي وبالتالي،  رعاية الصحية.توفر الو

   عبر دول المنطقة.

بالرغم من العدد الكبير من النساء العامالت في الزراعة،  و

فقط من   ةفي المئ 5ال يملكن إال  النساء في المنطقة فإن

لى القوانين التمييزية )مثل عدم  ذلك إويرجع األراضي. 

التي توفر   والمعايير الثقافية ،المساواة في الميراث(

في اقتصاد   ، خاصة  ةللرجال المزيد من الموارد المالي

وبما أن دول المنطقة  يستثمر في القطاعات الخضراء. 

متوقع  في هذه المجاالت، فإنه من ال تزيد من استثماراتها

اضي المخصصة للزراعة والطاقة  األر  أن يزداد الطلب على

المنطقة  بلدانعدد  ازديادعالوة على ذلك، مع  المتجددة.

التي تستثمر في خفض انبعاثات غازات االحتباس  

زداد  ت، سي تغي ر المناخالالحراري والتخفيف من مخاطر 

لكنه من المتوقع أن يهيمن على  وفرة الوظائف الخضراء، 

التي تتطل ب   لوظائفاتلك وخاصة ، الذكور ه الوظائفهذ

أن  مما يوضح كيف  ،عالية  مهارات عالية وتتمتع بأجور 

سيكون أيضا  تحت هيمنة  النظام االقتصادي األخضر 

وهكذا، تبقى معالجة العوائق التي تمنع   بوي.األنظام ال

  ،المرأة بشكل عام من دخول سوق العمل أو البقاء فيه 

 .القتصادهذا اأثناء التوجه الى  عالية أولوية نسوية

 مستقبل العمل هنا

د  من شدة هذه الجائحة  هيتوقع البعض أن التنقل بين البلدان، ومحدودية منطقة، الفي  الكبيرة  نسبة الشبابسُيح 

، والتي كانت في المنطقة حدة التفاوتات االقتصادية الصارخة اآلن ، بينما يتوقع آخرون أن تزداد كثر دفئا  األالمناخ و

مبادئ عدم   أن توج هلذلك، يجب  الماضية.السنوات العشر في  مظاهرات عبر المنطقةالو الحتجاجات ارة االسبب في إث

يجب   لالنتقال المتسارع إلى عالم العمل المستقبلي.و ألزمة الحاليةالمنطقة ل ةَ التمييز والمساواة والتضامن استجاب

دورا   والميول الجنسية والموقع الجغرافي،  جتماعيةاال ةجنس والعرق والعمر والطبقلكاالمختلفة، التقاطعات أن تلعب 

اقصاء  م د، وذلك لضمان عوصولنا لمستقبل العمللتحديات المتعلقة بللجائحة ول صياغة االستجاباترئيسيا  في 

 . تهميشااألكثر الفئات 

https://www.solidaritycenter.org/women-farm-workers-in-morocco-gain-equal-voice-at-work/
https://www.solidaritycenter.org/women-farm-workers-in-morocco-gain-equal-voice-at-work/
https://www.solidaritycenter.org/women-farm-workers-in-morocco-gain-equal-voice-at-work/
https://www.solidaritycenter.org/women-farm-workers-in-morocco-gain-equal-voice-at-work/
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ت الضوء عليها لعقود. سوي النم العمل، والتي سل طت امن إدامة حالة عدم المساواة داخل عاليسر ع الوضع الحالي إن  

( يجب معالجة المخاطر المرتبطة 1يجب معالجة أوجه عدم المساواة هذه عبر إبراز ثالث رسائل رئيسية: )لذلك 

إذ لم يعد لدينا الوقت الذي اعتقدنا أنه  ،له من قبل بالثورة الصناعية الرابعة بشكل أسرع بكثير مما كان مخططا  

( 2) .المهمشة فرصة النجاح في مستقبل العملوالفئات تضمن للنساء سالتي  تجابةسياسات االسوجود لمناقشة م

ومن هذا المنطلق   ،والصحية الفعالة في مجال الرعاية، سواء بأجر أو بدون أجر، أساس المجتمعات  ت العامالتشكِّل 

طي العالم األولوية لحياة ما يع، عندوأخيرا  ( 3) .عادلل وإعادة توزيعه وتقييمه بشكن هبعمليجب على الفور االعتراف 

أكثر من أي   اآلن  من المهم،أصبح وبالتالي،  . كان يُنظر إليها سابقا  على أنها مستحيلة أبعاداإلنسان، فإنه يذهب إلى 

لتشكيك في  مع األخذ في االعتبار أنه يجب الكن وللبيئة،  مناصرة من أجل أجندة  االستمرار في الضغطوقت مضى، 

 . ظل النظام األبويبقي في  إن ر االقتصاد األخض

تستخدم أدوات رقمية  8وصلت موجة نسوية جديدة ففي هذا العصر الرقمي، . مع كل هذه التحديات تأتي الفرص

من   حشد المجتمعات بشكل غير مسبوق.للحدود، ولبر اعالسريع التضامن الولبناء  ،للمناصرة وكسب التأييد  مبتكرة 

لضمان وصول النساء والفتيات على قدم المساواة إلى   ؛هذا الوقت الحرج ية في وري دعم هذه الجهود النسوالضر

.  بالتحديات مليءاليوم العلى عمل الئق في اقتصاد حصول ال  ،، أو على األقلاإلزدهارالتي تمكنهن من الموارد والفرص 

 . الالزمة بشكل ملموست جراءا اإلتخاذ هنا، وقد حان الوقت إل، مستقبل العملأصبح 

 

 
، باستخدام منصات اإلنترنت لنشر خطاب نسوي سياسي تقاطعي،  2010عقد نشأت في بداية  التي لموجة النسوية الرابعة، وتتميز ا  8

 . الحشدويزيد من إمكانات  على نطاق واسع  والذي يشجع النشاط النسوي 

 


