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حق الالجئني يف العمل والوصول إىل أسواق العمل: القيود والتحديات وُسُبل 

التقدم لألمام  
روجري زيرت وإيلويس روديل

حق الالجئني يف العمل والوصول إىل أسواق العمل عامل أسايس يعتمدون عليه ليصبحوا مكتفني ذاتياً، 
ولبناء حياتهم، والحفاظ عىل كرامتهم، ومتكينهم من اإلسهام يف مجتمعاتهم املضيفة. وعىل الدول املضيفة 

أن تقيم إمكانية فتح أسواق عملها أمام الالجئني وتعزيز الوصول إىل العمل الكريم.

متنـح اتفاقيـة عـام 1951 املتعلقـة بوضـع الالجئـني حـق العمـل 
لالجئـني،1 لكـنَّ كثـرياً مـن الـدول املضيفـة ال ترغـب يف منحهـم 
لهـذا الحـق. ويعكـس هـذا االمتعـاض مظاهـر القلـق املتنوعـة 
التـي تبديهـا تلك الدول إزاء التشـوه يف سـوق العمـل، ومحدودية 
بعـض  واكتظـاظ  الجديـدة،  العاملـة  اسـتيعاب  عـىل  القـدرات 
القطاعـات، ومـدى توافـر الوظائـف للمواطنني، وانخفـاض األجور 
وتـدين ظـروف العمـل. وقـد ترضـخ الحكومـات املضيفـة أيضاً إىل 
املعارضـة الشـعبية لحقوق الالجئـني يف العمل وللمخـاوف األمنية 
مـن مغبة اسـتيطان أعداد كبـرية من الالجئني ودخولهم إىل سـوق 
العمـل. ومـن بـني الـدول األعضـاء يف اتفاقيـة عـام 1951 لالجئـني 
التـي يبلـغ عددهـا 145 دولـة، وضعـت نصفهـا تقريبـاً تحفظات 
عـىل بعـض بنـود االتفاقيـة، بـل حتـى الـدول التـي متنـح حـق 
العمـل عـادة مـا تفـرض رشوطها عىل الوصـول إىل أسـواق العمل. 
وتنطبـق القيـود ذاتهـا عىل كثري مـن الدول الثامنيـة وأربعني التي 

ليسـت دوالً أطرافـاً يف اتفاقيـة الالجئـني. 

ـا مـن وجهـة نظـر الالجئـني فحـق العمـل والوصول إىل أسـواق  أمَّ
العمـل إمنـا هـو مـن املقومـات الرئيسـية الالزمـة للسـامح لهـم 
بتأمـني سـبل عيـش مسـتدامة ألن ذلك يخفـض من اسـتضعافهم، 
ويعـزز مـن لدونتهـم، وميكنهم من اكتسـاب حياة كرميـة. واعرتافاً 
بهـذا الواقـع، تعمـل بعـض املنظـامت العابـرة للحكومـات مثـل 
ومنظمـة  الالجئـني  لشـئون  املتحـدة  لألمـم  السـامية  املفوضيـة 
أسـواق  إىل  الوصـول  ترويـج  إىل  االقتصاديـة  والتنميـة  التعـاون 
العمـل والرتويـج لحـق العمـل عـىل أنهـام عنـرصان أساسـيان من 
َهة بالتنميـة واملسـتدامة لالجئني، خاصة  آليـة وضـع الربامـج امُلَوجَّ

ملـن يعيـش يف أوضـاع التهجـري املطـول. 

إىل   22016 عـام  يف  مقـارن  وتحليـل  مكتبيـة  دراسـة  وسـعت 
اسـتقصاء دور األحـكام القانونيـة الدوليـة وأثارهـا وعـىل األخـص 
منهـا املـواد من 17-19 مـن اتفاقية عـام 1951 لالجئني التي تنص 
عـىل حـق الالجئـني يف العمـل، ووصولهم ألسـواق العمـل، وتصون 
ذلـك الحـق. وغطـت الدراسـة عرشيـن بلـداً مبـا فيها الـدول ذات 
الدخـل املنخفـض واملتوسـط التي تسـتضيف معاً غالبيـة الالجئني 

يف العامل، كام ضمت الدراسـة أيضـًا دول الدخل املرتفع. وتضمنت 
الدراسـة الـدول املوقعـة وغـري املوقعـة عـىل االتفاقيـة أيضاً. 

األطر العامة والسياسات وغريها من العوامل 
املؤثرة يف الوصول إىل سوق العمل

يف  حتى  وذلــك  العمل  يف  الحق  تقييد  البلدان  معظم  تنتهج 
االقتصادات ذات الدخل املرتفع كاململكة املتحدة. أما يف كثري من 
البلدان التي تلقت أعداداً كبرية من الالجئني، فرمبا تكون العوائق 
فنزويال،  يف  الكولومبيني  لالجئني  بالنسبة  الحال  كام  وأقىس  أكرب 
يف  الحال  كام  الدول  من  كثري  يف  رسمياً  حظراً  هناك  نجد  بينام 
)بالنسبة  والسودان  الروهينجيا(،  لالجئي  )بالنسبة  بنجالديش 
البالد(.  القانوين يف  لالجئني األريترييني نظراً الفتقارهم إىل الوضع 
وهذه املعوقات تجرب الالجئني عىل استخدام مسارات غري نظامية 
للدخول إىل البالد ثم العمل فيها. وحتى يف البلدان التي متتثل إىل 
ُم الحق  املواد املعنية يف اتفاقية عام 1951 لالجئني فنادراً ما ُتَقدِّ
القانوين للعمل لالجئني دون قيد أو رشط. ففي إيران عىل سبيل 

املثال، ال يسمح لالجئني بالعمل إال يف 16 فئة مهنية. 

وعىل العموم، تسم سياسات الحامية هذه البلدان ذات القدرات 
عىل  ضيقاً  اعتامداً  تعتمد  والتي  العمل  سوق  يف  املحدودة 
اقتصاديات هشة وضعيفة، وتعاين من ضعف أكرب يف اللدونة إزاء 
الصدمات االقتصادية كام الحال يف كل من تشاد وزامبيا وباكستان. 
ومع أن ذلك قد يبدو أمراً واضحاً وبديهياً فله أثر يف كيفية وجوب 
األوسع  االسرتاتيجية  لألهداف  لدعمهم  الدوليني  املانحني  تقديم 
يف  التنمية  تقودها  مستدامة  استجابات  إليجاد  الرامية  نطاقاً 

البلدان التي ميثل حضور الالجئني فيها أثراً كبرياً.

هناك  بل  العمل،  حق  تطبيق  يف  التناغم  من  كثري  هناك  وليس 
اختالفات مذهلة بني مامرسات الدول األعضاء ومثال ذلك إيطاليا 
واململكة املتحدة وأملانيا والواليات املتحدة األمريكية، ورمبا يكون 
ولبنان  باكستان  مثل  املوقعة  غري  الدول  أيضاً  موجوداً  االختالف 
الدول  أن متنح  بالرضورة  وليس  غريباً.  ليس  ولعل ذلك  واألردن، 
من  أفضل’  ‘مامرسة  أو  ‘املثىل’  املامرسة  االتفاقية  عىل  املوقعة 
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عىل  واضحاً  جلياً  ذلك  ونرى  االتفاقية،  عىل  املوقعة  غري  الدول 
سبيل املثال بالدور القيادي الذي أبداه األردن )دولة غري موقعة( 
يف توفري حصة من ترصيحات العمل لالجئني السوريني ضمن عقد 

مدعوم من املانحني.  

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة هو أنه نادراً ما يكفي 
والتقنينات  القانونية  األطر  بناء عىل  بالعمل  الالجئني  تقييم حق 
للبالد وسياساتها نحو الالجئني. فال شك أن مجرد تقديم حق العمل 
لالجئني ال يكفي ما مل يصاحبه وجود آليات تضمن االمتثال لذلك 

الحق وتنفذه. 

معوقات إضافية وعوامل وسيطة 
يحصلون  ما  )عادة  بالعمل  ترصيح  إىل  الالجئون  يحتاج  ما  غالباً 
يحتاجون  وقد  إداريــاً(  ومزعجة  مكلفة  لطريقة  باتباعهم  عليه 
الالجئ،  باإلقامة إضافة إىل حصولهم عىل وضع  إىل ترصيح  أيضاً 
ورمبا يحتاجون إىل عرض وظيفة من صاحب عمل قبل أن يحصلوا 
عىل ترصيح العمل كام الحال يف لبنان وزامبيا عىل سبيل املثال. 
ويف بلدان أخرى، هناك قيود ولو كانت غري مبارشة عىل األعامل 
الريادية لالجئني، وقدراتهم عىل مراكمة رأس املال وجمعه. ففي 
املرشوعات  وال  العقارات  ميتلكوا  أن  لالجئني  يحق  ال  باكستان، 
مينح  ال  وتركيا  األكوادور  معهم. ويف  باكستاين  دون وجود رشيك 
املالية  املؤسسات  إىل  للوصول  محدودة  كوتا  سوى  الالجئون 

للحصول عىل القروض. ويف زامبيا تفرض الحكومة رسوماً مرتفعة 
عىل مرشوعاتهم الناشئة.

أشكاالً  وتأخذ  العمل  يف  الحق  أمام  مبارشة  غري  عوائق  وهناك 
يف  القضايا  تراكم  يتسبب  أفريقيا،  جنوب  مثل  بلد  ففي  أخرى. 
اللجوء بإبطاء الوصول إىل أسواق العمل الرسمية.  تحديث صفة 
أما مكاتب الهجرة يف فنزويال فتقع يف أماكن حدودية نائية يصعب 
بالسامح  اآلن  الرتكية  الحكومة  بدأت  وباملقابل،  إليها.  الوصول 
والذين  املؤقتة  اإلقامة  بطاقات  ميتلكون  ممن  السوريني  لالجئني 
أقاموا يف تركيا أكرث من ستة أشهر بالتقدم للحصول عىل ترصيحات 

للعمل.

القيود املفروضة عىل حق العمل تجرب أغلبية الالجئني عىل  لكنَّ 
بنجالديش  يف  جلياً  ذلك  ويتضح  الرسمي.  غري  القطاع  يف  العمل 
كان  ولو  املخيامت  العمل خارج  الالجئون  يقبل  وباكستان حيث 
األوسط  الرشق  يف  بلدان  يف  نفسه  واألمر  للقانون.  مخالفاً  ذلك 
التي تستضيف أعداداً كبرية من الالجئني السوريني حيث اتسعت 
فكذلك  الدخل،  مرتفعة  الدول  يف  أما  الرسمية   غري  االقتصادات 
أقل.  بأعداد  كانوا  ولو  الرسمي  غري  القطاع  يف  الالجئون  يعمل 
وينطوي عىل العمل بهذه الطريقة سلبيات كثرية ومخاطر جمة 
األجور  وهامشية  الرزق  كسب  سبل  استدامة  محدودية  تتضمن 

املدفوعة، وعدم وجود العمل الكريم وتفيش ظاهرة االستغالل. 
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الجئة كونغويلية تطعم سمك البلطي يف مسمكة يديرها الجئون ومواطنون محليون يف بحرية روامونغا، غرب أوغندا.
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وهنـاك عوامـل أخـرى تؤثـر يف الوصـول إىل العمـل ونوعـه. ففـي 
اإلكـوادور، يعامـل الالجئـون الكولومبيـون مثلهـم مثـل الالجئـني 
االقتصاديـني الذيـن يعانـون مـن محدوديـة فـرص العمـل، وتردي 
ظـروف العمـل. وتنتـرش الصـور النمطيـة السـلبية للجنـدر كـام 
والعنـف ضـد  الجنـدر  القائـم عـىل  االجتامعـي  التمييـز  ينتـرش 
النسـاء يف أسـواق العمـل عـرب عينـة بحثنـا. فعـىل سـبيل املثـال، 
ذكـرت إحـدى الالجئات املانيامريـات يف الهند أنَّهـا كانت مضطرة 
أيضـاً  وهنـاك  األجـور.  تأخـذ حقهـا يف  أن  دون  الشـاق  للعمـل 
الجئـات تعرضـن للتحـرش واملضايقة يف مكان العمـل يف اإلكوادور 
يف  املتزوجـات  غـري  والنسـاء  الالجئـات  األرامـل  أمـا  وكولومبيـا. 
أوغنـدا فرمبـا كن هدفاً إلسـاءة أصحـاب العمل لهـن. وهناك أدلة 
تثبـت أنَّ غيـاب فـرص العمل الرسـمية وحق العمـل لالجئني يزيد 
مـن مسـتويات عمـل الشـباب واألطفـال كـام الحـال يف لبنـان إذ 
إنَّ ذلـك يقـود إىل أثـار سـلبية واضحة عـىل املدى القصـري واملدى 

لبعيد.  ا

ومـن أهـم تبعـات هـذه القيود وغريهـا كثري مام مل يذكـر يف هذه 
املقالـة أن الالجئـني مل يعـودوا قادريـن إال نـادراً عـىل تجميع رأس 
املـال الـكايف أو املهـارات املطلوبـة لتمويـل مسـاراتهم املرشوعـة 
نحـو االكتفـاء الـذايت )ورمبـا االندمـاج( أو حتـى لدعـم عودتهـم 

وإعـادة اندماجهـم يف بلدانهـم األصليـة.

التصدي للمعوقات
الدوليـة  واملنظـامت  الحكومـات  أنَّ  إىل  تشـري  أدلـة  هنـاك 
واملنظـامت غـري الحكوميـة قـد بـدأت بالفعـل يف التصـدي لبعض 
هـذه املعوقـات مـع أنهـا تفعل ذلـك دون اتبـاع منهجيـة معينة، 
وذلـك عـىل سـبيل املثـال مـن خـالل تسـهيل عمليـات الحصـول 
عـىل ترصيحـات العمـل، وتوفـري الحوافـز لالجئـني للحصـول عـىل 
وظيفـة، واالعـرتاف باملؤهـالت وتحسـني التدريـب عـىل املهارات. 

ويف تشـاد وأوغندا، يسـمح لالجئني باالسـتيطان ضمن املجتمعات 
للزراعـة إلنتـاج  قابلـة  أراٍض  أيضـاً  بـل مينـح بعضهـم  املضيفـة، 
املحاصيـل الزراعيـة. وبـدأت منظمـة العمـل الدوليـة واملفوضيـة 
أثيوبيـا  وحكومـة  الالجئـني  لشـؤون  املتحـدة  لألمـم  السـامية 
بالتعـاون معـاً عـىل إنتـاج سياسـة ‘خـارج املخيـم’ تسـمح بإرخاء 
القيـود املفروضـة عـىل الحركـة، ومـكان اإلقامـة، وتيـرس الوصـول 
ويف  املخيـامت  يف  الشـخيص  للحسـاب  العمـل  أو  التوظيـف  إىل 
املنظـامت  وتقـدم  للمخيـامت.  املجـاورة  املضيفـة  املجتمعـات 
املسـاعدة  لالجئـني  كينيـا  يف  املحليـة  املجتمعـات  عـىل  القامئـة 
العمليـة ودروس اللغـة، وتيـرس وصلهـم وربطهـم بفـرص العمل. 
البـالد  تبنتهـا  التـي  الوطنـي  أملانيـا تغطـي خطـة االندمـاج  ويف 
التعليـم،  اللغـات، وتوفـري  لتعلـم  الدراسـية  الرسـوم  عـام 2012 

واالندمـاج االجتامعـي، واالندماج يف سـوق العمـل لالجئني بهدف 
تعظيـم مسـاهمة الالجئـني يف املجتمـع األملـاين. 

وغالبـاً مـا تعكـس السياسـات االسـتباقية التـي عـادة مـا نراهـا 
يف اقتصـادات الـدول مرتفعـة الدخـل تشـدد توقعـات الحكومـة 
وإلحاحهـا يف أن يصبـح الالجئون مكتفني ذاتيـًا واقتصادياً يف أقرب 
وقـت ممكـن كـام الحـال يف كل مـن أملانيـا والواليـات املتحـدة 
األمريكيـة. لكـنَّ ذلـك قـد يعنـي تفويـت الفرصـة عـىل الالجئـني 
يف الحصـول عـىل فـرص التدريـب أو إجبارهـم عـىل تـويل أعـامل 
ال تعكـس مهاراتهـم أو مؤهالتهـم العلميـة. فـال غرابـة إذن مـن 
أن نجـد أن املصادقـة عـىل املهـارات السـابقة واملؤهـالت العلمية 
وفـرص الوصـول إىل التعليـم وتدريـب اللغـات وتنميـة املهـارات 
قـد تكـون عوامـل معـززة قوية لقـدرة الالجئـني عـىل الوصول إىل 
الوظائـف. ويف بلـدان مثـل اإلكـوادور وأملانيـا والواليـات املتحـدة 
لالعـرتاف  مطبقـة  محـددة  إجـراءات  هنـاك  وزامبيـا  األمريكيـة 

بالدرجـات العلميـة املهنيـة األجنبيـة. 

ومـن أحـدث الجهود املبذولة تجـاه متكني الالجئني من املسـاهمة 
يف اقتصـاد الـدول املضيفـة وتحقيـق قدر أكـرب من االكتفـاء الذايت 
مـا حدث اسـتجابة ‘لألزمة’ السـورية.  فام إن تبـني للدول املضيفة 
السـورية  األزمـة  عـن  الناتـج  التهجـري  أن  واملانحـني  املنطقـة  يف 
متامسـكة  اسـتجابة  يتبنـوا  أن  حاولـوا  حتـى  مطولـة،  طبيعتـه 
بأهـداف تنمويـة إىل جانـب االسـتجابة اإلنسـانية كـام توضحـه 
مواجهـة  عـىل  والقـدرة  لالجئـني  لالسـتجابة  اإلقليميـة  الخطـة 
األزمـات. وهكـذا، بعـد أن تلقـت بعـض الـدول مثـل األردن دعاًم 
كبـرياً مـن املجتمـع الـدويل بـدأت بتغيري سياسـاتها تجـاه الالجئني 
ففتحـت لهـم بـاب الوصـول إىل الوظائـف عـن طريق توفـري كوتا 
مـن ترصيحـات العمل لهم.3ويخضع هـذا النموذج أيضـاً لالختبار 
يف سـياقات أخـرى كـام الحـال يف إثيوبيـا بإنشـاء اتفاقـات فـرص 
العمـل يف محاولـة طموحة نظراً لضعف سـجل إنجـازات الحدائق 

الصناعيـة عـرب إفريقيـا يف مجـال إنشـاء الوظائـف.4 

وال شـك يف أن املواقـف اإليجابيـة بـني أصحـاب العمل قد تحسـن 
مـن ظـروف العمـل الكريـم لالجئـني، وقـد يسـاعد يف تخفيـض 
رهـاب األجانـب. لكـنَّ كثـرياً مـن أصحـاب العمـل يبـدون عـدم 
ارتياحهـم لتوظيـف الالجئني بسـبب عـدم وجـود أي وضوح حول 
األحـكام القانونيـة التـي تسـمح لالجئـني بالعمل. ففـي اإلكوادور 
عـىل سـبيل املثـال يبـدو أن هنـاك التباسـاً شـائعاً بـني أصحـاب 
واملواطنـني  لالجئـني  املمنوحـة  املتغـرية  الحقـوق  إزاء  العمـل 
األجانـب بالعمـل. وبينـام وجـدت الدراسـة أن وثائـق الالجئني يف 
جنـوب إفريقيـا تبـني أنه مسـموح لهـم العمـل، نجـد أنَّ أصحاب 

العمـل ال يعرتفـون بهـذا االسـتحقاق. 
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دوراً  اللغوية  أو  العرقية  والروابط  االجتامعي  املال  رأس  وميثل 
أوغندا  ففي  العمل.  ونوع  العمل  أسواق  إىل  الوصول  يف  مهاًم 
الالجئني  منهم  خاصة  الالجئني  الشبكات  هذه  تساعد  وكينيا 
التجارية  املرشوعات  من  الوظيفة  عىل  الحصول  يف  الصوماليني 
الصوماليني  الالجئني  أن  تثبت  أدلة  هناك  بينام  القومية،  ثنائية 
يف جنوب أفريقيا يعرثون عىل العمل لدى مرشوعات املسلمني 
أو  والثقافة  باللغة  االشــرتاك  ُل  ُيَسهِّ وقد  األفريقيني.  جنوب 
القادمون  اإلريرتيون  فالالجئون  العمل،  إىل  الوصول  الزواج من 
من مجموعة تجرينيا العرقية لديهم اآلن يف شامل إثيوبيا ميزة 
قوية يتفوقون بها عىل اإلريرتيني من ناحية توفري فرص العمل.

امليض قدماً 
الفاعلة  والجهات  املانحة  الجهات  من  بدعم  للحكومات  ينبغي 
الدولية أن توائم قانون اللجوء ومامرسته مع سياسات التوظيف 
املعاكسة.  االتجاهات  يف  تنجح  أنها  يبدو  ما  غالباً  إذ  الوطنية 
وينبغي زيادة التامسك ألن ذلك سيعزز من الوصول إىل أسواق 
العمل، وجعل الحق يف العمل حقيقة ألعداد أكرب من الالجئني. 
املعنية  الوزارات  بني  التنسيق  تعزيز  من  ُبدَّ  ال  الغاية  ولهذه 
حقوق  عن  واملسؤولني  جهة،  من  والهجرة  الالجئني  بشؤون 
يف  دوراً  التنسيقية  العالقة  تلك  يف  ألنَّ  أخرى  جهة  من  العامل 
تعزيز حق الالجئني يف العمل واإلدماج يف سوق العمل، وإزالة 

بعض العوائق اإلدارية والبريوقراطية التي ناقشناها سابقاً.

ال ُبدَّ أيضاً من التأكيد عىل الدور املحوري لسياسات سوق العمل 
الظروف  وتحسني  املستدامة  الرزق  كسب  سبل  إىل  تقود  التي 
حق  لفقدان  يكون  ما  فغالباً  )ومضيفيهم(.  لالجئني  االقتصادية 
العمل أو لوجود املعوقات عىل هذا الحق دور كبري يف حرمان 
القطاع الرسمي ما  الكرمية يف  الالجئني من املشاركة يف األعامل 
يجعلهم أكرث تعرضاً ضمن القطاع غري الرسمي إىل تبعات خطرة 
العمل  ظروف  مخاطر  وارتفاع  التعاقدية  للحقوق  وفقدانهم 

االستغاللية. 

والنقابات  العمل  وأصحاب  العمل  أصحاب  ملنظامت  وميكن 
التي  االستباقية  السياسات  يف  مساهاًم  دوراً  متثل  أن  العاملية 
ميكن أن متنح حق الوصول إىل أسواق العمل والوظيفة الكرمية 
فبمقدورها أن تروج للمامرسات الجيدة بني أفرادها وأن تعمل 
مع الحكومات والسلطات املحلية للرتويج للترشيعات واللوائح 
تتشارك  نفسه،  الوقت  ويف  لها.  واالمتثال  الفعالة  التنظيمية 
العاملية،  والنقابات  العامل،  وأصحاب  الوطنية  الحكومات 
الحقوق،  يف  للمساواة  الرتويج  يف  املسؤولية  املدين  واملجتمع 
لالجئني  النمطية  التصويرات  أو  السلبية،  الخطابات  ومواجهة 
املبادرات  لتلك  وينبغي  واندماجهم.  مشاركاتهم  من  تحد  التي 

أن تتضمن أيضاً بناء وعي أفضل بني الالجئني أنفسهم، باإلضافة 
التنظيمية  إىل رفع الوعي بني أفراد الجهات القضائية والهيئات 
بحقوق الالجئني يف أماكن العمل، خاصة أنَّ الالجئني يف معظم 
ما  وغالباً  مامرستها،  يخشون  أو  حقوقهم،  يجهلون  األحيان 

يفتقرون إىل الحامية القوية من السلطات املعنية.

وبناء  والتثقيف  التدريب  تحسني  عىل  الرتكيز  من  أيضاً  ُبدَّ  وال 
تعزيز  أجل  من  حرجة  عنارص  ألنها  اللغوي  والتعليم  املهارات 
العمل  ألصحاب  ُبدَّ  وال  العمل،  أســواق  إىل  الالجئني  وصول 
لهذه  للرتويج  إبداعية  طرقاً  يصمموا  أن  التدريب  ومقدمي 

وتحقيقها. األهداف 

والعابرة  الدولية  واملنظامت  املانحون  ميثل  أن  وينبغي 
للحكومات دوراً أكرب يف التصدي ألزمات التهجري القرسي، وذلك 
من خالل إدخال السياسات التي تقدم لالجئني الحق يف العمل 
التي  فقراً  األكرث  البلدان  يف  خاصة  العمل  أسواق  إىل  والوصول 
يف  كبرية  قيود  من  وتعاين  الالجئني  من  كبرية  أعداداً  تستضيف 
الدويل  التمويل  تعزيز  ينبغي  اإلطار،  هذا  ويف  عملها.  أسواق 
للوظائف،  والرتويج  العمل،  أسواق  تطويرات  يف  واملساهمة 
والسياسات ومعايري  والترشيعات  الدعم  توفري  وذلك من خالل 
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