
فــي األصــل كلمــة gig باإلنكليزيــة كانــت تعنــي األعمــال الموســيقية التــي كان موســيقّيو نــادي الجــاز يؤدونهــا فــي بدايــة 

القــرن العشــرين. وهــي عبــارة عــن العــروض الحّيــة التــي تســمح للموســيقيين بالحصــول عــىل مقابــل مــادي بعــد كّل 

عرض وليس عىل أساس تعاقدي. 

مــع بدايــة العصــر الرقمــي، اتخــذ المصطلح صفــة مختلفة ليصبح "إقتصــاد األعمال الحرّة" أي كســب المال عبــر العمل في 

وظائف متنوعة بدوام جزئي. ويشار إليه أحيانًا أيًضا باإلقتصاد التشاركي واقتصاد الطلب واقتصاد النظراء واقتصاد المنّصات. 

ــي تســعى إىل العمــل  ــت الت ــر اإلنترن ــات عب ــد مــن الشــركات والمنّص ــوع مــن اإلقتصــاد الفــرص للعدي ــذا الن ــر ه يوف

المســتقّل والتنافســي والمبتكــر مــع األشــخاص الذيــن يعملــون بشــكل مســتقل ضمــن وظائــف قصيــرة المــدى وبأجــور 

ــرًا مــن  ــا جــزًءا كبي ــف حالًي ــب الشــهري. تضــم هــذه الوظائ ــدالً مــن الرات ــا عــىل أســاس المشــروع الواحــد ب يتقاضونه

القــوى العاملــة بســبب تطــور التكنولوجيــا. يتــم تكثيــف هــذا التطــور مــن خــالل العمــل عــن بعــد الــذي يســمح للشــركات 

مثــل  النقــل  فــي  وظائــف  الحــرّة  األعمــال  إقتصــاد  يتضمــن  العالــم.  فــي  مــكان  أّي  فــي  العمــال  بتعييــن 

أوبــر و كريــم إىل خدمــات اإلقامــة مثــل إيــر بــي إن بــي و موقــع عــرض الضيافــة كاوتــش ســيرفينغ إىل خدمات أخــرى مثل 

توصيل الطعام والرعاية الصحية.

هناك ما يجمع بين النساء من األعراق المختلفة ومن ذوي الدخل المتدني والقاطنات في المناطق الفقيرة واللواتي يعانين 

اإلعاقات وهو العمل في قطاع وظائف األعمال الحرّة. وتشمل القطاعات هذه الضيافة، وتموين الحفالت، وسيارات األجرة 

والنقل، والرعاية، والتعليم، والدروس الخصوصية، والتدريب، وتطوير البرمجيات، والترجمة عموًما كما الترجمة الفورية، 

واألمن، والزراعة والفنون ... إلخ. ويضم قطاع وظائف األعمال الحرّة أيًضا الصناعات التقليديّة وتجارة التجزئة.

وفًقا لتقرير صادر عن المنتدى االقتصادي العالمي في العام 2017، تبلغ نسبة متوسط فجوة األجور في منطقة الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا 40 في المئة، ويمكن أن تزيد هذه الفجوة في قطاع الوظائف المؤقتة أم المهمشة حيث تحصل 

النساء في الكثير من األحيان عىل وظائف أدنى درجة.

تقدم تطبيقات الهاتف المحمول ومنصات التواصل اإلجتماعي للناس اليوم القدرة عىل تسويق أنفسهم/ن وبيع 

منتجاتهم/ن وخدماتهم/ن بتكلفة أقل بكثير من اإلعالنات التقليدية. المرونة التي توفرها منصات إقتصاد األعمال الحرّة 

تسمح للعامالت في القطاع بالتحكم بعملهن الرعائي غير المدفوع من جهة والعمل الذي يتقاضين عبره أجرًا من جهة ثانية. 

لكن وبالرغم من كل تلك التسهيالت، من غير الدقيق االفتراض أّن النساء أصبحن من القوى العاملة في هذا القطاع: فعىل 

الرغم من أن نتائج البحث لم تكتمل لحينه في العالم العربي، تشير النتائج المقارنة دولًيا إىل أن إقتصاد األعمال الحرّة لن 

يردم الفجوة بين الجنسين. بل عىل العكس، يبدو أّن هذا القطاع يعزز العالقات التقليدية والقوالب النمطية بين الرجال 

والنساء، كما يعزز التصور القائل بأن النساء هن في المقام األول مقدمات خدمات رعائية فقط (عامالت الرعاية غير مدفوعة 

األجر) وبالتالي عليهن العمل في االقتصاد المدفوع األجر من داخل المنزل حيث يمكنهن أيًضا الجمع بين العمل وأولوية 

تقديم الرعاية األسريّة.

تعميم منظور النوع اإلجتماعي

 في اقتصاد األعمال الحّرة

ما هو اقتصاد األعمال الحّرة؟

هل يمكن تعميم منظور النوع اإلجتماعي 

وردم فجــوة األجور من خالل اقتصاد األعمال الحّرة؟



حقائق وأرقام

بــدأ التحــول بعيــًدا عــن العمــل النقابــي  المحمــي فــي المقــام األول والتوجــه نحــو ظــروف عمــل غيــر منظمــة عــىل 

نطاق واســع في ثمانينيات القرن الماضي.

ســاهم إدخال اإلنترنت عىل مجال العمل خالل تســعينات القرن الماضي في عملية تقويض حقوق العمال.

ــض الحقــوق  ــر بتقوي ــف وفــرص، ســاهم هــذا االقتصــاد بشــكل كبي ــه اإلقتصــاد الرقمــّي مــن وظائ ــا قدم رغــم م

األساســية والحمايــة االجتماعيــة لجميــع الموظفــات والموظفيــن، وخاصــة النســاء باإلضافــة إىل المجتمعــات 

المهمشة.

ــالمة  ــا الس ــي كم ــي والصح ــن اإلجتماع ــة والتأمي ــة الجماعي ــات المفاوض ــوق واتفاقي ــات وحق ــض النقاب ــم تقوي ت

الوظيفّيــة مــن مــكان العمــل تدريجًيــا خــالل نصــف القــرن الماضــي، ليتــم اســتبدالها عبــر قطــاع إقتصــاد األعمــال 

الحــرّة وضمــن مجــاالت وظيفيــة مختلفــة. ولهــذا الســبب قضــت نمــاذج العمــل هــذه عــىل كافــة األشــكال التقليديــة 

لحماية العمال.

وفًقا لمؤشر االقتصاد الحرّ، تعتمد 80 بالمئة من الشركات اآلن عىل الموظفين/ات بدوام كامل وآخرون/ات بدوام حرّ.

أظهــر اســتبيان أجــري فــي العــام 2018 من قبــل مؤسســة أوبزرفر لألبحــاث والمنتدى االقتصــادي العالمــي أن 35 في 

المئــة مــن النســاء اللواتــي شــملهن االســتبيان لــم يكــّن مهتمــات باالنضمــام إىل اقتصــاد األعمــال الحــرّة بســبب 

افتقــاره إىل األمــن الوظيفي والحصول عىل الوظيفة غالًبا ما يكون غير مؤكد.

يبلــغ نســبة عــدد األمهــات اللواتــي لديهــن وظيفــة نحو 47.6 فــي جميع أنحــاء العالم موظفــات وغالًبا مــا عليهن تحمل 

ــح  ــن المرج ــمي و/أو م ــر الرس ــاد غي ــي االقتص ــل ف ــرن العم ــي يخت ــر، وبالتال ــة األج ــر مدفوع ــة غي ــؤولية الرعاي مس

ــي لديهــن أطفــال مشــموالت ضمــن  ــك يقــل احتمــال أن تكــون النســاء اللوات ــن لحســابهن الخــاص. وبذل أن يعمل

مخططــات الضمان االجتماعي (المصدر منظمة العمل الدولية).

وفًقــا لدراســة أجرتهــا األمــم المتحــدة فــي العــام 2019، مــن بيــن 35 مليون عامــل مهاجر في منطقة الشــرق األوســط 

وشــمال إفريقيــا، 31 بالمئــة منهــم من النســاء ومعظمهن عامالت منازل، ال تشــملهن قوانين العمــل الوطنية التي من 

شــأنها حماية حقوقهن في معظم بلدان المنطقة. 
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