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 مقّدمة
راصد الحقوق االقتصادية واالجتماعّية في "بتخصيص تقرير  "شبكة المنّظمات العربّية غير الحكومّية للتنمية"شّكل قرار 

كان ال بّد من مواجهته بعد أحداث "الربيع العربّي".  حول التشغيل غير المهيكل تحديا  كبيرا . ولكّنه تحدّ   "البلدان العربّية
غير مهيكل  لٌ مشتغسنة  27عمره  شاب  هو البوعزيزي الذي أطلق شعلته لم يكن عاطال  عن العمل، وإّنما طارق محمد ف

لم يكن البوعزيزي اإلنسانّية. كما  كرامتهمال  يحّقق عله تنمية  تؤّمن  يعرفلم  ،في منطقة طرفّية من الدولة التونسّية
ي تحفل ذلحسابه الخاّص، أي رّب عمل  مّما ُيسّمى القطاع الخاّص ال ، وإّنما مشتغلٌ كوالده في الزراعة رأيضا  عامال  بأج

لالنتحار بالحرق نتيجة عملّية قمع   ؤهو ولجنمّو االقتصادّي. وجاء يأسه في ال ودور الشباب ورهاألدبيات بأهمّية د
واضحا  أّن  يبدوهكذا  بمصادرة وسيلة عيشه. ما انتهى يجب إخضاعه لألنظمة المرعّية،أّنه و  ألّنه "غير منّظم"،بالتحديد 

 معالجة قضايا التنمية في البلدان العربّية. يصّب في جوهرمواجهة هذا التحّدي 

كان واضحا  منذ البداية أّن مواجهة التحّدي ستالقي صعوبات على أصعدة مختلفة. إذ هناك أّوال  مشكلة معرفّية كذلك 
؟ وكيف يتّم التعبير عنه؟ وماذا يشمل بدّقة ضمن قّوة أو غير المنتظم مقصود بالعمل غير المهيكلومفهومّية. فما هو ال

ونضالّية أساسّية في الدول وسياسّية في ظّل غياب  الفت للتشغيل غير المهيكل كماّدة مفهومّية وإحصائّية العمل؟ 
 مستمّر.  وفي ازدياد   التشغيل إجماليجزءا  واسعا  من أّن هذا النوع من العمل أضحى  على الرغم من ،العربّية

وال في مسوحات دخل  ،تلتزم بمعايير منّظمة العمل الدولّية لرصده، ال في مسوحات قّوة العملال اإلحصاءات الرسمّية 
للغوص في  لدراسة خصائصه وتنّوع أصنافه، كما إاّل نادرا   ال تتوّجه جهود الباحثين االجتماعيين واالقتصاديينو األسر. 

تأمين "الكرامة" والحقوق األساسّية النضاالت النقابّية على  غالبية. كما ال تنبني يخلقهاعالقات التبعّية والسلطة التي 
ألّنهم أسهل تنظيما  ضمن  ،في القطاع الحكومي صوصا  خبالعّمال المهيكلين ما تهتّم ، بل تهتّم أكثر للمنخرطين فيه

الحكومات العربّية موضوعا  رئيسا  لسياساتها، ألّنه بالتحديد موضوع ُمحِرج، يوضح الفجوة بين كذلك ال تضعه . النقابات
ويشير  .وبين الواقع القائم ،دور الدولة المبّين في الدساتير حول العمل والحماية االجتماعّية للمواطنين وإعادة التوزيع

في غالبا  بالتالي ال يوجد . تدامة تؤّمن المعيشة واالزدهارإلى عجز الحكومات العربّية منذ عقود على إطالق تنمية مس
منّظمة  أدبّياتمن  س  مقتب له، ا  مضمون محّددال عام  ن  سوى عنوا الحكومّيةوفي بعض السياسات االجتماعّية النضاالت 

يتّم الخلط بين هذا التشغيل غير  ،الدولّية حول "العمل الالئق". وفي مواجهة كّل محاولة للغوص في مضماره العمل
في الدول  صوصا  خبعد الحداثة والعولمة،  في عصر ماالمهيكل الذي يشّكل جزءا  أساسّيا  من تقسيم "سوق العمل" 

 رام "غير النظامّية". ما يزيد في النظرة الدونّية إلى هذا التشغيل. انون واإلجالنامية، وبين أنشطة التهريب والتهّرب من الق

قتصادّية. حقوق في التأمين الصحّي والطبابة المدنّية واالحقوق القضّية  جوهر قضّية العمل غير المهيكل هو نّ إ
والدواء. حقوق في معاش الشيخوخة عندما يصل المشتغل إلى عمر  ال يسمح له بالعمل. وحقوق بإيراد  يؤّمن حياة 

وحقوق في المسكن ومياه الشرب النظيفة والصرف الصحّي كريمة، إن كان أجرا  نقدّيا  أو ربحا  على تجارة بسيطة. 
كّل االجتماعّية والبنى التحتّية. وكذلك حقوق في التعليم والتأهيل بما يناسب التطّورات االقتصادّية والتقنّية.  والخدمات



الدولّية لحقوق شرعة لهذه الحقوق مضمونة في الشرعة الدولّية للحقوق االقتصادّية واالجتماعّية المالزمة والمكّملة ل
 يتضاءل من العاملين.  جزء   ى سو يحوز عليها ن العربّية. ولكن لم يعد البلدا غالبيةها دساتير نُ اإلنسان. تضم  

تأمين هذه الحقوق لجميع المواطنين من خالل المشتغلين هو الدور الرئيس للدولة في إعادة التوزيع والعدالة 
عالقات العمل، بين أصحاب العمل  صوصا  وخالعالقات االجتماعّية،  تنظيماالجتماعّية. والدور اآلخر الرئيس هو 

طّورات التكنولوجّية. وضمن هذا التنظيم يأتي ضمان الحرّيات التمع  راتهايّ وتغوالعاملين، مهما كانت طبيعة هذه العالقات 
الذي ال دور للدولة فيها سوى الوساطة، كما دور  التفاوض الجماعيّ  وكذلك حرّيةالنقابّية، بما فيها الحّق في اإلضراب، 

عات الدولّية والدستور السلطة التشريعّية إلصدار التشريعات الحامية للحقوق، والسلطة القضائّية لفرض تطبيق الشر 
دفع التنمية االقتصادية واالجتماعّية بالدولة  قيامدون من ال حّقا  عّ والقانون. وبالطبع ال يمكن لهذين الدورين أن يتف

بشكل  أكثر حّدة منذ انطالق "الربيع  يكما األزمات العالمّية. ويظهر هذا التحدّ وتجنيب البلدان آثار التأّزمات الداخلّية 
العربي" وتحويله في بعض البلدان العربّية إلى حروب أهلّية، تأتي بتداعيات كارثّية على أوضاع البلد ذاته كما دول 

 جواره، بما في ذلك التداعيات فيما يخّص العمل غير المهيكل.

آخر في رصد أوضاع  ّديا  هة نظر الحقوق، ما يخلق تحأساسا  من وجالعمل غير المهيكل موضوع  يعالج تقرير الراصد
 ودور الدولة األساس في تأمينها.  ،وآفاق النضاالت من أجل نيلها ،جماال  المغّيبة إالحقوق هذه 

 



 الملّخص التنفيذي
الزراعّي. ويضع ُيبرز هذا التقرير العناصر التي أّدت إلى توّسع العمل غير المهيكل في البلدان العربّية خارج العمل 

القرن الماضي، تزامنا   سبعينياتبرالّية الريعّية" التي انطلقت منذ يولاألسباب في سياق سياسات "االنفتاح" والعولمة الن
تترافق مع تسارع هجرة  ،ن وصول أجيال "طفرة الوالدات" إلى سّن العملممع عّدة ظواهر، أهّمها "موجة شبابّية" تنتج 

األرياف إلى المدن، وكذلك موجات هجرة وافدة كبيرة إلى كثير من البلدان العربية، هجرة عمل أو هجرة لجوء. ما يجعل 
انخفاض معّدالت النمّو السّكانّي العاّم بشكل  كبير، بحيث  على الرغم من ،معّدالت نمّو قّوة العمل الحضرّية مرتفعة جّدا  

واعية إليجاد فرص العمل "الالئقة" به، ترتبط  إرادية"تسونامي شبابي" يتطّلب سياسات كثير  من البلدان في يتشّكل 
وبالمناطق  ،بالتنظيم العمراني للضواحي والمدن "العشوائّية" خصوصا  أساسا  بحقوق العمل، ولكن أيضا  بالتنمية، و 

 انتشر العمل غير المهيكل.  الطرفّية من البالد حيث

ّن سّكان البلدان العربية وصلوا إلى أكثر إبداية  يرصد التقرير بعض المعطيات اإلجمالّية حسب منّظمات األمم المتحدة. 
ّن وتائر النمّو الديموغرافي انخفضت بشكل  ملحوظ في السنوات األخيرة. إاّل أّن سّكان إ، و 2015مليونا  في  380من 

سّكان % من مجمل 14يشكلون  بحيث بات سّكان الخليجالة المهاجرة الوافدة، دول الخليج تضاعفوا أضعافا  بفضل العم
في الفترة ذاتها. فقد . كذلك لم تعرف جميع الدول العربّية "موجتها الشبابّية" 1950% في 6  منبدال   ّيةالعربالبلدان 

ّبان حربه األهلّية، في حين تشهده حاليا  بلداٌن مثل اليمن وسوريا إ 1975ذروة الموجة الشبابّية في  شهد لبنان
كذلك أكمل سّكان كثير من البلدان تموضعهم الحضرّي في المدن )دول الخليج، لبنان( في حين تتسارع هجرة واألردن. 

سارع في مصر لتفي االريف إلى المدينة في دول  أخرى )تونس، الجزائر، سوريا، اليمن، موريتانيا( وهي آخذة 
يتزايد عدد السّكان الحضر بوتائر أعلى بكثير من وتائر النمّو  ،جميعهاالحاالت األخيرة  هوالسودان. وفي هذ

 الديموغرافّي. 

، يينمال 3الضعف العام للمشاركة النسائّية في االقتصاد، تزداد قّوة العمل العربّية سنوّيا  بمقدار  على الرغم منكذلك 
من جّراء تداعيات األزمات الحالية. معظم هذه الزيادة ال يأتي من ارتفاع  2010في  يينمال 4منخفضة عن ذروة الـ

% من قّوة العمل العربّية 19المشاركة االقتصادّية. فالزيادة األكبر تشهدها دول الخليج التي أضحت قّوة عملها تشّكل 
هناك في المقابل من عمالة مهاجرة وافدة. ظم هذه الزيادة الخليجّية معتتشّكل . وبالطبع 1990% فقط في 12مقابل 

لفت االنتباه  يجب. وهنا للنساء، نتيجة هجرة الريف إلى المدينة خصوصا  ة، دوٌل تشهد انخفاضا  في المشاركة االقتصاديّ 
كما  ،ى أثر العمالة المهاجرةوإل ،النسائّية منها خصوصا   ،نسبة المشاركةمقياس إلى أثر الالجئين المهاجرين في خفض 

. ولم يعّول التقرير كثيرا  على معطيات البطالة، بل على مقارنة أعداد القادمين زيادة هذا المقياسفي في دول الخليج، 
 عربّيا ( مع أعداد فرص العمل المخلوقة ونوعّيتها.  اليينم 3الجدد السنوّية إلى قّوة العمل )

الدولّية أّن نسبة العمل للحساب الخاص من إجمالي التشغيل منخفضة )أقّل من  لحظت معطيات منّظمة العملوقد 
%. ويبدو 40الـ حوالى%( في دول الخليج وكذلك في األردن ومصر، في حين ترتفع في السودان وموريتانيا إلى 15

مع تراجع العمل الزراعي في كثير  من البلدان. إاّل أّن التوّجه قد  خصوصا  التوّجه العام هو نحو انخفاض هذه النسبة، 
، تشهد المغرب ومصر والعراق نسبا  من ناحية أخرى أهلّية.  حرب  في ن ين المنغمسيالبلدالرتفاع في سوريا واليمن، عاد ل



العربّية نسب عالية من %( للعمل األسرّي المساهم. وفي جميع األحوال، تشهد كثير من البلدان 50إلى  35كبيرة )
% في مصر(. بالتالي يعتمد التقرير غياب التغطية االجتماعّية، وعلى 44% في اليمن و75الفقر بين المشتغلين )مثال  

غير مهيكل. في حين تبقى المعطيات الدولّية عن هذه التغطية عمل الخصوص التأمين الصحّي، معيارا  لتصنيف العمل ك
االنتباه إلى عمالة األطفال، حيث ترصد  يتّم لفت. كما تطّلب جهدا  خاّصا  في هذا التقرير ، مامجزّأة وغير دورّية

% 23% في موريتانيا و15ا، مع غالبيته% في 7و 2اليونيسيف معّدالت ملحوظة في كثير  من البلدان العربّية )بين 
 سنة(.  14و 5% في السودان للسّكان بين 25في اليمن و

، يبّين خصائص ا  عربيّ  ا  بلد 13تقارير وطنّية وإقليمّية، يتمّحص التقرير في أوضاع العمل غير المهيكل في انطالقا  من 
كّل منها وكذلك أوجه االختالف، التي بدت كبيرة حّتى بين بلدان المنطقة الواحدة )دول الخليج، المغرب العربي، وادي 

 النيل، المشرق(. 

 حوالىيج. حيث تستقبل هذه البلدان ضوءا  على خصائص العمل والتشغيل في بلدان الخلهكذا ُتلقي دراسة حالة البحرين 
م عّمال مهاجرون وافدون. بالتالي فإّن حجم العمالة )وقّوة العمل( هو غالبيتهمليون وافد جديد إلى قّوة العمل سنوّيا ، 

اإلجمالية في البحرين مثال  هي عمالة  % من العمالة87الذي يتأقلم أساسا  مع سوق العمل وليس العكس، بما أّن 
م غالبيتهغير مهيكلين، هم أيضا  % من المشتغلين البحرينيين 37مهاجرة، ُتنهى إقامتها عند زوال فرصة العمل. لكّن 

يعملون لحسابهم الخاّص أو أرباب عمل، مع وجود عاملين بأجر بحرينيين غير مهيكلين حّتى في القطاع الحكومي 
% من المشتغلين 73 يبقى تي يوثق تقرير البحرين أوضاعهّن. كذلكلواالعامالت في رياض األطفال الوالعام، مثل 

تصل النسبة اإلجمالّية للعمل غير  كيالمهاجرين غير مهيكلين وهم عاملون بأجر في القطاع المهيكل أو في المنازل. 
عمل بأجر. وبما أّن النساء البحرينّيات يعملن قة المطله يتلبا%، غ65المهيكل من إجمالي المشتغلين في البحرين إلى 

فقط( وأسوأ  %29بشكل  أساسّي في القطاع الحكومي، تأتي حظوظ انعدام الهيكلة أفضل للبحرينّيات من اإلجمالي )
أّن البحرين تتمّيز بجهود  لاللتزام بمعايير العمل الدولّية، ولشمول  على الرغم من (. هذا%84للمهاجرات من اإلجمالي )

% من المهاجرين لهم أقّل من سنة وال يحصلون على التأمين 60أّن أكثر من  إالالعاملين المهاجرين بالتأمينات، 
ل غير المهيكل معنى  النسائّية، والبطالة والعم خصوصا  تأخذ مفاهيم المشاركة في قّوة العمل، عام  الصحّي. وبشكل  

 خاّصا  في دول الخليج. في حين أّن الحقوق هي حقوق إنسان وحقوق عمل واحدة للجميع.

من ناحيتها، شهدت جميع دول المغرب العربي "الطفرة الشبابّية"، وما زالت موريتانيا تعيشها. كما اكتمل التموضع 
تا تعيشان تسارعا  في هجرة الريف إلى المدينة. في حين لعبت ن ما زاليالحضرّي فيها، إاّل في المغرب وموريتانيا اللت

في الماضي من % من السّكان سنوّيا  دورا  أساسّيا  0،5موجات هجرة العمل إلى أوروبا )عدا ليبيا( والتي وصلت إلى 
بلدان  باتتاستيعاب الوافدين الجدد إلى قّوة العمل، لكّن موجات الهجرة هذه قد توّقفت تقريبا ، إاّل من المغرب. هكذا أجل 

ألف وافد جديد سنوّيا  إلى قّوة العمل. ويقع معظم ثقل هؤالء الوافدين الجدد على  500 حوالىتستقبل المغرب العربي 
(. كما سُتلقي الحرب الليبّية بثقلها على ظروف العمل في تونس، أكثر من من إجمالي المغرب العربي %48الجزائر )

 بحّد ذاتها. 2010تداعيات ثورة 

تختلف خصائص التشغيل كثيرا  بين دول المغرب العربي المدروسة، حيث تتمّيز الجزائر بنسبة توظيف حكومّي تصل و 
تونس بنسب توظيف مهيكل في القطاع المهيكل تصل إلى % من اإلجمالي )بما فيه للنساء( كما تتمّيز 40إلى أكثر من 



للنساء. في حين تتمّيز المغرب بنسب عالية لعّمال األسرة المساهمين وموريتانيا بأرباب العمل  خصوصا  %، 50 حوالى
ن االختالفات الكبيرة في نوعّية التشغيل، تصل نسب المشتغلين غير المهيكلي معالنساء(.  خصوصا  غير المهيكلين )

% في 86% في المغرب و80% في الجزائر وإلى 39% في تونس و35وغير المغّطين بالتأمينات االجتماعّية إلى 
% 85)وإلى  % إذا ما استثنيت الوظيفة الحكومّية66موريتانيا. إاّل أّن نسبة غير المهيكلين في الجزائر ترتفع إلى 

. ويتوّزع غير وغير مهيكلين ة والقطاع العام غير دائمينمن العاملين بأجر في الحكوما  علما  أّن جزء. لإلناث(
المهيكلين في الجزائر تقريبا  مناصفة  بين العمل بأجر والعمل للحساب الخاّص، وكذلك هو األمر في تونس. في حين 

ح المغرب العمل بأجر غير المهيكل والعمل األسرّي المساهم الذي يطال  يشّكل العمل النساء. وعلى العكس،  خصوصا  ُيرجِّ
 لبّية العمل غير المهيكل )والعمل بشكل  عام( في موريتانيا.     اللحساب الخاّص وريادة األعمال غ

% في 83% في الجزائر و49وفي اإلجمال تبقى أوضاع النساء أكثر هشاشة. إذ ترتفع نسبة غير المهيكالت إلى 
(، وذلك %20للرجال )التي % في موريتانيا. وحدها تونس تنفرد بأّن نسبة غير المهيكالت أقّل من تلك 87المغرب و

بالزراعة، بحيث ال تتغّير نسبة انعدام الهيكلة اإلجمالّية إذا  بفضل نظام تأميناتها االجتماعّية، الذي يشمل حّتى العاملين
 للنساء(. %28% )42ما استثنينا الوظيفة الحكومّية سوى إلى 

ريفّية، وأّن "موجتها الشبابّية"  غالبيةوتنفرد بلدان وادي النيل )كما المغرب ولكن بنسب أعلى منه( بأّنها ما زالت ذات 
ألف وافد جديد إلى قّوة العمل سنوّيا . وقد تّم تقدير نسبة العمل  900 حوالىقبل هذه البلدان امتّدت عقودا  طويلة. وتست

العمل الهّش وغير الدائم بأجر.  خصوصا  % من إجمالي التشغيل، يغلب عليه العمل بأجر و 59غير المهيكل في مصر بـ
علما  أّن جزءا  منه غير مهيكل. في حين % من التوظيف في القطاع الحكومّي والعام، 30الرغم من وجود على هذا 

%، مع غلبة للعمل للحساب الخاّص وللعمل األسرّي المساهم. والالفت 77تصل نسبة غير المهيكلين في السودان إلى 
وجود نسبة على الرغم من  %،38في حالة مصر أّن نسبة غير المهيكالت بين النساء المشتغالت تنخفض إلى 

األسرّي غير المهيكل. إذ تخرج النساء من قّوة العمل مع ازدياد انعدام الهيكلة. في حين  ( من العمل%18ملحوظة )
للرجال. وفي جميع األحوال، تتجه األمور إلى تفاقم التي ( قليال  في السودان عن تلك %79ترتفع نسبة غير المهيكالت )

ا بعد الثورة، وفي السودان نتيجة تداعيات الحرب انعدام الهيكلة في البلدين، في مصر نتيجة التطّورات االقتصادّية م
 األهلّية وتواجد هجرة كثيفة من جنوب السودان. تفاقٌم سيتسارع مع تسارع وتيرة هجرة الريف إلى المدينة. 

من ناحيتها، تعيش بلدان المشرق العربي أوضاعا  في منتهى القسوة من جّراء غزو العراق والحروب القائمة في سوريا 
ا تعرف ذروة "الطفرة الشبابّية" غالبيتهن، وموجات الهجرة الكثيفة الداخلّية والبينّية التي تعيشها. هذا في زمن  كانت واليم

 ألف سنوّيا  تقريبا .  800وتسارع هجرة الريف إلى المدينة، وبالتالي أعداد قادمين جدد إلى قّوة العمل تصل إلى 

م عاملون بأجر في غالبيته، للنساء( %48) % من اإلجمالي52يكلين إلى في العراق، تصل نسبة العاملين غير المه
، للنساء( %50) %41والعام بعد الحرب إلى أكثر من  ومع توّسع التوظيف في القطاع الحكومي القطاع غير المهيكل.

. وفي األردن تصل نسبة غير المهيكلين للنساء( %96) %88إلى  الحكوميترتفع نسبة غير المهيكلين خارج التشغيل 
لعاملين المهاجرين، غير المهيكلة ل غالبيةلعاملون بأجر في القطاع المهيكل. ومع ا غالبيتهم%، 50بين األردنيين إلى 

. خارج للنساء( %27) %57إلى  م عاملون بأجر، ترتفع حّصة العمل غير المهيكلغالبيته، و الفلسطينيين والسوريين
 . للنساء( %55) %81ترتفع حّصة العمل غير المهيكل إلى  % للنساء(52إجمالّيا  و %30) لحكوميالتشغيل ا



( كثيرا  عن األردن. لكّن الفارق كبير بين الضفة إجمالّيا   %60وال تختلف نسب انعدام الهيكلة اإلجمالية في فلسطين )
% فقط 16% في القطاع مقابل 37وأّن التشغيل الحكومي يبلغ  خصوصا  (، %43% غير مهيكلين( وقطاع غّزة )66)

أّن حّصة النساء من العمل على الرغم من  للرجال،التي تلك   في الضّفة. وتوازي معّدالت انعدام الهيكلة النسوّية
 خصوصا  عانين  أكثر من العمل األسرّي بدون أجر، ي(، إاّل أّن النساء %21( بكثير من الرجال )%30)أكبر ي الحكوم

 في الضّفة. 

% من إجمالي التشغيل، والمهاجرين 6األوضاع أكثر تعقيدا  في لبنان، حيث تبلغ حّصة المهاجرين الفلسطينيين 
. تبلغ نسبة انعدام الهيكلة اإلجمالية %13( خصوصا  % والمهاجرين اآلخرين )عامال منزلّيات 18الالجئين السوريين 

( أقّل من %44النساء اللبنانّيات من انعدام الهيكلة )% للبنانيين. حّصة 59لمهاجرين ول% 90%، مع أكثر من 73
( لتمركز عملهّن في القطاع المهيكل، الحكومي والخاّص. وُتبرز حالة لبنان ظاهرة الفتة لبلد  متوّسط %63الرجال )

ر نسب فق وأنّ . اللبنانيين المشتغلين% من الذكور 36 تصيب الدخل، في أّن نسبة العمل للحساب الخاّص مرتفعة،
 ملحوظة.تبقى طفال األوعمالة 

وقد تّم رصد العمل غير المهيكل في سوريا واليمن قبيل حربهما األهلّية. في سوريا، كانت نسبة العاملين غير المهيكلين 
، يتوّزعون تقريبا  بالتساوي بين العمل للحساب الخاّص والعمل بأجر للنساء( %39) % من اإلجمالي66قد وصلت إلى 

، ترتفع نسبة للنساء( %56العام ) لمشتغلين في الوظيفة الحكومّية والقطاعل% 27في القطاع غير المهيكل. ومع 
د إلى قّوة العمل أعداد الوافدين الجد ت. هذا في حين كانللنساء( %94) %89إلى  خارج العمل الحكوميانعدام الهيكلة 

. أّما في 2015و 2011ألف تقريبا . وقد أّدى الصراع القائم إلى فقدان نصف فرص العمل القائمة بين  300تصل إلى 
، يتوّزعون أيضا  بين العمل للحساب 2014-2013% في 81اليمن فكانت نسبة غير المهيكلين قد وصلت إلى 

(، مع حّصة %83األسرة المساهمين. انعدام الهيكلة عند النساء أكبر )الخاّص والعمل بأجر، مع حّصة ملحوظة لعّمال 
 250أعداد قادمين جدد إلى قّوة العمل بين أيضا  يشهد  واليمنالمساهم وللعمل للحساب الخاّص.  ي األسر كبيرة للعمل 

 ألفا  سنوّيا .  280و

عمل للحساب الخاّص، تبرز حالة الباعة كما يوّثق التقرير حاالت مختلفة من العمل غير المهيكل. ففي مجال ال
المتجّولين في عّدة بلدان )وهي ترمز إلى قضّية البوعزيزي( عالقات العمل المعّقدة، التي يرتبط جزء منها باإلدارات 
المحلّية )مكان العمل(. كما تبرز حاالت ورشات األعمال الصغيرة، التي يلجأ إليها الكثيرون لكسب رزقهم، كما بعض 

دون ترخيص إقامة. وتضيء بعض الصناعات التقليدّية على أوضاع العمل األسرّي للحساب الخاّص، من جرين المها
بينها صناعات تمّثل تراثا  المادّيا  ونشاطات تحتوي على الكثير من االبتكار. كما تّم إبراز حاالت للعمل غير المهيكل بأجر 

الت أخرى في موريتانيا في القطاع الخاّص المهيكل. كذلك تّم إبراز في القطاع الحكومي في لبنان ومصر والبحرين، وحا
حاالت العمل األسرّي غير المهيكل بأجر، وقضايا عمل و ( في المنازلالعّمال الذكور أيضا  قضايا العامالت المنزلّيات )و 

 ووّثق التقرير النضاالت النقابّية ولمنّظمات المجتمع المدني دفاعا  عن حقوق هذه الحاالت. األطفال.

ما  للعمل غير المهيكل في البلدان العربّية المدروسة أعلى من تلك المتداولة في األدبّيات. ا  يستنتج التقرير حصص
ن صرامة القوانين والبيروقراطّية. حيث تأتي أعلى منُقض إحدى الصور النمطّية عن العمل غير المهيكل، أّنه يتأّتى ي

، والعكس بالعكس. كما أّن انعدام الهيكلة قد روقراطّيتهاها وبيقوانينصرامة  في معّدالت انعدام الهيكلة في الدول األقّل 



في حين شهدت هذه البلدان في العقدين األخيرين "انفتاحا  اقتصادّيا " وتخفيفا   ،توّسع في جميع البلدان العربّية المدروسة
 للبيروقراطّية وانخراطا  في العولمة وفي سياسات "اإلصالح الهيكلي" لصندوق النقد الدولّي.  

 فكرة أّن العمل غير العمل بأجر يطغى على العمل غير المهيكل في البلدان العربّية، إاّل في حاالت نادرة. ما ينقض أيضا  
المهيكل هو أساسا  خيار. إذ ال خيار أمام الكثيرين من الوافدين الشباب سوى االنخراط في أّي نوع  من العمل يؤّمن 
المعيشة، حّتى لو كان هّشا  أو مؤّقتا . كما يستفيد أرباب العمل من هذا التزاحم على سوق العمل الحضرّي للتهّرب من 

د جميع الدراسات المرجعّية النسب األعلى للعمل غير المهيكل بأجر لدى الشباب. كما أّن أطروحة الهيكلة. هكذا ترص
الخيار ال معنى لها في البلدان التي يشّكل فيها المهاجرون، كعمالة مستوردة كما في بلدان الخليج أو كالجئين كما في 

ما ُيلقي ضوءا   إلناث.لعمل بأجر يطغى أيضا  في حالة ااو  لبنان واألردن، الجزء األساسّي من العمالة غير المهيكلة.
خاّصا  على المنظور الثقافّي لضعف مشاركة النساء في قّوة العمل. فهل تمتنع النساء عن هذه المشاركة ألسباب  ثقافّية 

 والمؤّقت؟  أم ألّن عملها بأجر غير محمّي الحقوق؟ وألّن سوق العمل بأجر مكتّظ بالذكور ويسود فيه العمل الهّش 

قضّية "الهيكلة" في شمولّية خدمات التأمينات االجتماعّية على العمل بأجر، كما في تحصيل  غالبيةكُمن تبالتالي، 
إيراداتها. وحول السياسات الحكومّية، يتساءل التقرير ما الذي يمنع إقامة نظام إعادة توزيع اجتماعي متوازن عبر 

الفئات األكبر  خصوصا  ير المهيكل الذي يصيب الشباب بشكل  خاّص ويحمي بنفقاته التأمينات يشمل بإيراداته العمل غ
سّنا  التي تعرف نسبا  أعلى من المرض أو التوّقف عن العمل؟ ولماذا ال يتّم االستفادة من فرصة "الموجة الشبابّية" اليوم 
قبل أن "يشيخ" المجتمع، كما في بعض الدول المتقّدمة، وتصبح إمكانّية تحقيق التوازن المالي لهكذا نظام أصعب؟ 

ئدة في هذا المجال، كان لوجود اتحاد نقابات قوّي يناضل لتوسعة شمولّية التأمينات االجتماعّية وهناك تجربة تونسّية را
 ُأفقّيا  دورا  كبيرا  فيها.

ما يتعّلق بالعمل للحساب الخاّص، يمّيز التقرير بين سياسات مكافحة الفقر وتلك لتحفيز النشاطات االقتصادّية  وفي
 تركيز هذه وتلك حول القروض المنتهية الصغر. إذ ال ُتمكن مكافحة الفقر عبر هذه لماذا يتمّ ل أويسوريادة األعمال. 

القروض وحدها في الوقت الذي يتّم فيه رفع الدعم عن المواد األساسّية وفرض الضرائب غير المباشرة. أّما سياسات 
ساعدة القانونّية والخبرات التقنّية بما التحفيز فتذهب أبعد بكثير، ليس فقط عبر توفير خدمات غير مادّية مثل تأمين الم

فيها دراسة األسواق والدعم للوصول إليها، وتأمين أمكنة )حاضنات( النطالق هذه األعمال، وكذلك تدريبا  وتأهيال ، مقابل 
ضّية جوهرّية "هيكلة" ولو جزئّية لهذه األعمال. بل أيضا  إلى قضايا ترتبط بالتنظيم العمراني واإلقليمّي. فمكان العمل هو ق

ظيم الفضاء العمرانّي كحقّ  عام. ما في عالقات العمل للحساب الخاّص. حيث ترتبط إشكالّيات الباعة المتجّولين بتن
ن ميرتبط تشجيع االستثمار الخاّص بسياسات التنظيم اإلقليمّي والسياسات االقتصادّية التي تعالج األزمات الناتجة 

ن الفجوات االقتصادّية واالجتماعّية الكبيرة بين المراكز الحضرّية واألطراف بما مالتقنّية و  "االنفتاح االقتصادي" والقفزات
 فيها العشوائّيات.

ما يتعّلق بالمعطيات والمسوحات  فيتوصيات لمنّظمات المجتمع المدني العربي للتنمية مجموعة ويخلص التقرير إلى 
االجتماعّية والصحّية، والسياسات الحكومّية لمكافحة الفقر وتحفيز ريادة األعمال، حول العمل غير المهيكل، والتأمينات 

 والنضاالت من أجل الحقوق االجتماعّية واالقتصادّية.

  



 قدٌر محتوم؟هو  : هلالعمل غير المهيكل .1
عالقات  كانت قد أّطرتلم تشهد المجتمعات العربّية الثورة الصناعّية التي شهدتها أوروبا في القرن التاسع عشر، والتي 

" لهذا العمل يملكون وسائل اإلنتاج وبين العّمال الذين ال يملكون سوى بيع "قّوة عملهم" " أو "أرباب   العمل بين "أصحاب 
لتكتسب لهؤالء العّمال حقوقا  في التنظيم واإلضراب والصّحة ومعاشات . ثّم جاءت النضاالت العّمالّية نقديّ  مقابل أجر  

  التقاعد، وغير ذلك.

في المجال التجاري المترّسخ تاريخّيا   خصوصا   العمل، عالقاتالعربّية كانت منذ القدم تعرف هذا النوع من  المجتمعات
لعاملين. ثّم جاءت فترة االستقالل في ل حقوق  واضحةدون من ، أعمال السخرةعبر  األرياففي كذلك و  في المدن

منتصف القرن العشرين، حيث جرى اندفاٌع كبير لخلق مؤّسسات للدولة ولالنخراط في االقتصاد الصناعي، غالبا  عبر 
لخدمات العاّمة ورافق ذلك نشٌر واسٌع للتعليم وا الحكومي، وكذلك لتنظيم العالقات الزراعّية )اإلصالح الزراعي(. االستثمار

تطّورت األطر القانونّية لتنظيم عالقات العمل ومنح  ،مع كّل هذاترافقا  في كاّفة أنحاء البالد، حّتى الطرفّية منها. 
وأّن منّظمة العمل الدولّية، التي  خصوصا  . ا  وحقوقفي القطاع الحكومي الخدمي أو اإلنتاجي، مزايا  خصوصا  العاملين، 

كانت قد نشأت بعد الحرب العالمّية األولى، قد وضعت قواعد واتفاقيات وتوصيات كي تلتزم بها الدول وتعّممها ضمن 
   قوانينها.   

حّتى جاء عصر العولمة وتكنولوجيا االتصاالت  ،صناعّيةتنموّية أّن أّيا  من الدول العربّية لم يستطع إحداث ثورة إاّل 
قّلصت الدول العربّية دور الحكومة في سياسات االنفتاح التجاري، و القرن الماضي  سبعينياتفانطلقت في والمعلومات. 

، وألزمت تلك التي تقّدم خدمة  عاّمةاالستثمار في القطاع اإلنتاجي، وخصخصت كثيرا  من الشركات الحكومّية، حّتى 
الدول االستثمارّية كما  أي تقليص ميزانيات سها بما يسّمى "اإلصالح الهيكلي" التي يوصي بها صندوق النقد الدولي،نف

وعلى عكس الشعارات وراء االنفتاح، لم يقم القطاع الخاّص المحلّي كما الخارجي باستثمارات تعّوض تقّلص . الجارية
 حول الموارد الطبيعّية والعقارات.  خصوصا  ربّية إلى اقتصادات ريعّية االستثمار الحكومي. وتحّولت االقتصادات الع

مع  3"الريعّية" 2برالية"أو "الحقبة النيول" 1التي ُيطلق الباحثون عليها سياسات "الحقبة النفطّيةترافقت هذه السياسات 
العربّية في الفترة السابقة مع التحّسن الكبير ّن النمّو السّكاني الذي شهدته الدول إاألولى ديموغرافية، حيث  ظاهرتين

في الصّحة اإلنجابّية قد أفضى إلى "موجة شبابّية"، أي أّن نسبة الشباب في سّن التعليم الجامعي واالنخراط في قّوة 
العمل أضحت نسبة ملحوظة من مجمل السّكان. تماما  كما جرى في أوروبا حين وصلت موجة شبابّية لجيل "طفرة 

" في 1968 مايو/القرن الماضي وأحدثت "آيار ستينيات( بعيد الحرب العالمّية الثانية في baby-boomدات" )الوال
 فرنسا و"ربيع براغ" في تشيكوسلوفاكيا. 

                                                           
 ، وزيادة موارد الدول العربّية النفطّية بشكل  كبير. 1973نسبة إلى قفزة أسعار النفط بعد حرب   1
 دون دور ناظم للدولة.من دون قواعد ومحفزات و من نسبة إلى نظرّيات تعتمد أّن األسواق )البضائع، المال، العمل( تقّوم وتضبط نفسها بنفسها   2
جورج قرم:  ن العمل واالستثمار واإلبداع؛ راجع مثال  معلى استغالل الموارد الطبيعّية بدل القيمة المضافة الحقيقّية التي تنتج  أي االقتصاد القائم بشكل رئيسي  3

، 2010النشرة العربّية، نيسان/إبريل  ،إخراج الدول العربّية من االقتصاد الريعّي؟، لوموند ديبلوماتيك
http://www.georgescorm.com/personal/download.php?file=al_kabass.pdf  



م ال غالبيتهحسب الطلب، لعمالة مهاجرة  استقداما  دول الخليج لم تشهد حّقا  هذه "الموجة الشبابّية" بقدر ما شهدت 
 السّكان، بل معظمهم.  غالبيةيمكثون سوى فترة قصيرة في البالد، إاّل أّنهم باتوا يشّكلون تدريجّيا  

ّن إ. إذ في معظم الدول العربّية اقتصادّية اجتماعّية، مع تسارع هجرة الريف إلى المدينة أّما الظاهرة الثانية فكانت
 الذين حصلوا عليها.وأحفاد من أبناء أو الثالث ة على تأمين معيشة الجيل الثاني الحيازات الزراعّية الصغيرة لم تعد قادر 

راعّية والتقانات الحديثة، ضمن إهمال  كبير لتنمية عات الز كما دخل القطاع الزراعي برّمته في عالم السوق والصنا
مع معّدالت نمّو  ،األرياف والمناطق الطرفّية على عكس فترة االستقالل. هكذا أضحت الموجة الشبابّية "تسونامي شبابّي"

 للسّكان الحضر أعلى بكثير من معّدالت النمّو الديموغرافّي العام. 

وال في  ال في القطاع العامالئقة"، العمل "الفرص ما يناسب حجمه من الحضرّي لم يلق  هذا "التسونامي الشبابّي"  
أكبر ّمن هم الشباب، هم وكثيٌر م غالبية تاألطر القانونّية الموضوعة منذ االستقالل. فانخرط حسبالقطاع الخاّص، 

 خارج أطر عالقات العمل المنّظمة. وهذا بالضبط هو "التشغيل غير المهيكل"سّنا ، في أعمال  بأجر أو للحساب الخاّص 
، في البلدان العربّية قّوة العمل لتشغيلمطلقة ، الذي يسّمى أيضا  "غير نظامّي"، والذي أضحى اليوم هو غالبّية الحضريّ 
في  سنراهغير مهيكل( كما تقليدّي هذا األخير هو أيضا  إذا ما استثنينا العمل الحكومّي والعمل في الزراعة )و  خصوصا  

  الفصول التالية.

يكمن و انقسم ما يسّمى "سوق العمل" إلى شّقين تفصلهما أحيانا  هّوة سحيقة: التشغيل المهيكل والتشغيل غير المهيكل. و 
"الالئقة"  السنوّية داد فرص العمل"للتسونامي الشبابّي" وأعالسنوّية السبب األساس في الهّوة بين احتياجات التشغيل 

ّن إليس السبب الوحيد، إذ  إاّل أّنه. ، ولو بالحّد األدنىالتي تتضّمن الحصول على حقوق اجتماعية واقتصادّيةالمتاحة و 
غير الماهرة منها، ولها آثار تدميرّية على الوظائف  خصوصا  ليد العاملة، إلى االتكنولوجّيات الحديثة تخّفف من الحاجة 

 "الالئقة" غالبا  ما تغيب عن أدبّيات التحديث والتطوير واالبتكار.

بسرعة وبشكل  غير مهيكل، أي في هو أيضا  في محيط  حضرّي نما  ينغير المهيكل المشتغلون يتمركز من ناحية أخرى، 
بحيث ال ُيمكن معالجة "التشغيل عشوائّيات تخّطت إمكانّيات الدول كما السلطات المحلّية للتنظيم العمراني واإلقليمّي. 

، أي العشوائّي والفجوات التي عادت 4دون تنظيم إقليمّي وعمراني يعالج أيضا  "العمران غير المهيكل"من غير المهيكل" 
 عت بشكل  كبير بين األطراف والمراكز الحضرّية. وتوسّ 

حيث كان عالم االقتصاد جزء  كبير  منها إلى تفّجر أوضاع انعدام الهيكلة. في الالفت أّن انتفاضات "الربيع العربّي" تعود 
المنّظمين. أولئك الذين أضحوا أّن "ما يحدث في الشرق األوسط هو ثورة غير إلى قد أشار البيروفي هيرناندو دي سوتو 

خارج المنظومة المقوننة ويرغبون في العمل في منظومة مقوننة تدعمهم ويمكن أن يندمجوا فيها. إاّل أّن هذه المنظومة 
حول العمل غير المهيكل قبل العربّية سياسات بعض ال. هذا علما  أّنه كان لديسوتو دور في صنع 5لم يتّم تصميمها بعد"

وعلما  أّن مراكز األبحاث االقتصادّية الُكبرى في البلدان العربّية، كما صندوق النقد والبنك الدوليين لم  يعها.انفجار رب
 يتوّقعوا جميعهم هذا التفّجر. وأّن األحوال بعده باتت أكثر سوءا .

                                                           
4 Roy & Alsayyad 2004. 
5 Stan Alcorn: Hernando de Soto on the Middle East’s “informal” revolution; Marketplace, June 20, 2011, 
http://www.marketplace.org/topics/business/economy-40/hernando-de-soto-middle-easts-informal-revolution 



 فهل العمل غير المهيكل في البلدان العربّية قدٌر محتوم؟ 
  



 األمم المتحدة العربّي كما ترصدهالعمل غير المهيكل  .2
من خالل منّظمة العمل الدولّية، كما تّم إدراجها ضمن أهداف  خصوصا  طرحت األمم المتحدة قضّية العمل غير المهيكل 

والعمالة إذ ينّص الهدف الثامن على "تعزيز النمّو االقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، . 6التنمية المستدامة
ما  والهدف العاشر على "الحّد من انعدام المساواة داخل البلدان وفي. الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الالئق للجميع"

الدول، لقياس التوّجه لتحقيق أهداف  غالبيةبينها". وتعتمد مؤسسات األمم المتحدة على معطيات إحصائّية، توّفرها 
 .دان العربّيةالعمل غير المهيكل في البلبينها  ذا الفصل ما يخّص التنمية المستدامة. نستعرض في ه

 

 السّكان والنمّو السّكاني  2.1

 70 7، كان مجموع سّكان البلدان العربّية1950عام ال
ووصل في . % من سّكان العالم(2،8)أي  مليون نسمة

(، %5،2مليونا  ) 380إلى أكثر من  2015عام ال
مليونا  في  630يتخّطى وتتوّقع األمم المتحدة أن 

أي عدد سّكان  8% من سّكان العالم(6،5) 2050
  . 9مجمل القاّرة األوروبّية تقريبا  

نما سّكان بعض الدول العربّية  2015و 1950بين 
دول  فيأضعافا  كبير، لكّن هذا النمّو كان متسارعا   بشكل  

. إذ تضاعف عدد سّكان اإلمارات (1.1)الشكل  الخليج
بحيث تغّير أضعاف.  10مان ضعفا ، والسعودية وعُ  12ضعفا ، والبحرين  25ضعفا ، والكويت  89ضعفا ، وقطر  130

 (. 2.2توزيع السّكان بين البلدان العربّية )الشكل 

معظم هذه الزيادة السّكانية جاءت من الهجرات الوافدة، 
 سبعينياتبعد من الدول العربّية األخرى، لكن بشكل  أكبر 

 . خصوصا  سيوّية آ، غير عربّيةمن دول القرن الماضي 

أّن مفهوم "السّكان" ال يشمل إلى ومن المفيد اإلشارة هنا 
دخل في المقيمين. إذ تقيمين فقط بل جميع المواطنين الم

ه هجرة المواطنين إلى الخارج، كما موجات اتحساب

                                                           
6 http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-development-goals/ 

اق، األردن، الكويت، الدول العربّية التي تّم تجميع اإلحصائّيات عنها في هذا التقرير هي: الجزائر، مصر، ليبيا، المغرب، موريتانيا، السودان، تونس، العر   7
 لبنان، عمان، قطر، العربّية السعودّية، فلسطين، سوريا، اإلمارات العربية المتحدة واليمن.

8d/wpp/DataQuery/https://esa.un.org/unp  
9 Aita 2015. 



 الهجرة الوافدة إلى البلد المعنّي، إن كانت هجرة لجوء أم عمل.

ووادي النيل بين دول المشرق هكذا ال ُيمكن إجراء المقارنات الديموغرافّية واالجتماعّية بالطريقة ذاتها بين دول الخليج و 
، حيث لم تعرف سوى األردن تسارعا  ديموغرافيا  يشابه بلدان الخليج العربّي مع وفود األعداد الكبيرة من العربيةوالمغرب 

 لتشّكل جزءا  رئيسا  من السّكان. (2015و 1950ضعفا  بين  17الالجئين الفلسطينيين )

 والمغرب وبين دول الخليج. ووادي النيل ولهذا سيعتمد تقرير الراصد تمييزا  في التحليل بين دول المشرق 

 

 الموجة الشبابّية  2.2

الدول . لكن 10تحّولت فيما بعد إلى "موجات شبابّية"( boom-babyأتى النمّو الديمغرافي بقفزات "فورات والدات" )
 الظروف والفترات ذاتها.في "الموجة الشبابّية" لم تعرف هذه العربّية 

فدول الخليج العربي عرفتها مبكرة في خمسينّيات القرن 
الماضي. بحيث زالت آثارها في العقود األخيرة، عدا ُعمان 
التي شهدت موجة ثانية في بداية األلفّية الثالثة. أّما 

 ذروة هذه الموجة فيفقد شهدت  وتونس الجزائرالمغرب و 
وصلت نسبة  القرن الماضي، حين سبعينياتأواخر 
-15عاما  من السّكان في سّن العمل ) 24-15الشباب 

أّما السودان وليبيا، فلم %. 40عاما ( إلى أكثر من  64
 مستوياتمع  تسعينياتتشهدا الذروة سوى في أوائل ال

%. بينهما أتت ذروة مصر في أوائل 39وصلت 
 . (2.3)الشكل  % فقط35بنسبة  ثمانينياتال

(، 1985% )42فلسطين : ومتأخرة أكثر حّدة 11من ناحيتها، أتت ذروات موجة الشباب في بلدان المشرق العربي
وحده لبنان  األكثر امتدادا  زمنّيا (. 1995-1975% )41(، سوريا 1990% )43(، األردن 1990% )42العراق 

أّما اليمن فقد أتت ذروة %. 38 قليال   أضعف وبذروة  ( إّبان انطالق حربه األهلّية 1975عرف ذروته في فترة أسبق )
 .2010-2005% في فترة 42رة، موجته الشبابّية متأخّ 

 140) سنوّيا   المليون تتخّطى  سنة( 24-15) في أعداد الشبابزيادة   1990هذا يعني أّن البلدان العربّية تشهد منذ 
أن يشّكلوا مّنة عليها إذا ما تّم تأهيلهم وإدماجهم في قّوة العمل، قبل  مكنيُ  للمشرق والمغرب( 890لدول الخليج و ا  ألف

 . 2030أن تنخفض هذه الزيادة السنوّية بشكل  كبير بعد 

 
                                                           
10 Aita 2015. 
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  هجرة الريف إلى المدينة ونمّو السّكان الحضر  2.3

القطاع  (. وحدها ُعمان، البلد ذو2.4في المدن )الشكل  األسرع في تمركز معظم سّكانهادول الخليج العربّي  كانت
شهدت ليبيا فقد ، 12في المغرب العربيّ أّما ل في الفترة الحالّية هجرة الريف إلى المدينة. الزراعي األوسع بينها، ُيكمِ 

هجرة الريف إلى  ا  فيأّما الدول األخرى فهي تعرف اليوم تسارعوالصحراء الغربّية تطّورات مشابهة لتلك الخليجّية، 
 المدينة من جّراء التحّوالت االجتماعّية واالقتصادّية. 

كذلك تفّرد لبنان واألردن بين دول المشرق في ترّكز 
األّول أنهى تحّوالته أثناء حربه را  في المدن. السّكان ُمبكّ 

األهلّية، والثاني شهد ترّكز الالجئين الفلسطينيين في 
مخّيمات تحّولت إلى مدن  حضرّية. والعراق توّقفت تطّوراته 

. في حين بقيت ثمانينياتمع الحروب التي عرفها منذ ال
وتائر هجرة الريف إلى المدينة متسارعة في سوريا 

ذين يتّوقع أن لوالسودان، العلى عكس مصر واليمن. 
في العقود فيهما يعود نشاط هذه الهجرة إلى التسارع 

  .ةمقبلال

نسب النمّو  الحاالتتخّطى في كثير من ي ،مرتفعا   نمّوا  سكانّيا   2015و 2005بين المدن العربّية معظم  هكذا شهدت
 اإلجمالّية. السّكاني 

 

 تطّور قّوة العمل  2.4

 13منّظمة العمل الدولّية وتقديراتهاحسب معطيات 
البلدان العربّية  في 14وصل حجم قّوة العملالمستقبلّية، 

، ومن المتّوقع (2.5)الشكل  مليونا   127إلى  2015 في
وصلت الزيادة  . 2020في  ا  مليون 141أن يصل إلى 

، إاّل أّنها 2010العام  يينمال 3،9السنوّية اإلجمالّية إلى 
ومن المتوّقع أن  2015في  ينمليون 2،9انخفضت إلى 

 تبقى هذه الوتيرة هي ذاتها في العقد الالحق.

                                                           
 في هذا التقرير يشمل تعبير المغرب العربي الجزائر والمغرب والصحراء الغربّية وتونس وموريتانيا وليبيا.    12
 . /http://www.ilo.org/ilostat، راجع 2016و 2015العام  التقديرات األخيرة  13
جرة العمل الموسمّية والدائرّية، كتلك مثال  للعّمال السوريين في لبنان قبل األزمة، في حسابات قّوة العمل للبلد الُمرِسل ال ُتدِخل منّظمة العمل الدولّية ه  14

 والمضيف.
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% من قّوة العمل العربّية 12الزيادة األكبر تشهدها دول الخليج، كما بالنسبة للسّكان. فبعد أن كانت قّوة عملها تشّكل 
في حين انخفضت حّصة المغرب  .2015% في 19وإلى  2010% في 17، وصلت نسبتها إلى 1990اإلجمالّية في 

 (.2.6)الشكل  2015و 1990% بين 24% إلى 29من  العربي من قّوة العمل اإلجمالية

هكذا شهدت الدول العربّية زيادة وسطّية سنوّية في قّوة 
)الشكل  2010و 2006بين  يينمال 3،4العمل قدرها 

. لكّن هذه الزيادة الوسطّية % للنساء22، ضمنها (6
ن في الفترة بي ينمليون 2،9السنوّية انخفضت إلى 

وأّن  خصوصا   % للنساء.24، بينها 2015و 2011
من قّوتي عملهما،  ا  ملحوظسوريا وليبيا قد فقدتا جزءا  

وأّن وتائر الزيادة تضاءلت في بلدان  مثل البحرين ومصر 
واألردن وتونس، ما يمكن بوضوح ربطه بتداعيات "الربيع 
العربّي". حّتى دول الخليج التي تأتي بثلث النمّو اإلجمالي 
لقّوة العمل العربّية، من جّراء استقدام العمالة من الخارج، 

 2015-2011في فترة  %3،6إلى  2010-2006% في فترة 16،5عرفت تباطؤا  نسبّيا  في نمّو قّوة عملها. من 
% بالنسبة 1،5% إلى 12،8بالنسبة لقطر، ومن 

 % للبحرين... 0،8% إلى 9،8رات، ومن لإلما

والالفت أّنه مع تحّسن حّصة النساء في قّوة العمل في 
كثير  من البلدان العربّية، هناك دوٌل تشهد انخفاضا  لها 
)مثل مصر والسودان وسوريا وعمان(، بحيث بقيت حّصة 

شبه ثابتة منذ أكثر  العربّية المرأة اإلجمالّية في قّوة العمل
 (.2.7ن من الزمن )الشكل من عقدي

وال بّد هنا من اإلشارة إلى أّن تطّورات قّوة العمل تتبع 
متغّيرات كثيرة. فهجرة الريف إلى المدينة في حال ل

تسارعها قد تخفض قّوة العمل اإلجمالّية ببلد  ما، حيث ينتقل جزٌء من قّوة العمل الزراعّية إلى المدن ويبقى بعيدا  عن 
روب ُيمكن أن النساء بشكل  كبير. كما أّن النزاعات الداخلّية والحصار والح تصيبالمشاركة االقتصادّية. وهذه ظاهرة 

ج أجزاء  كبيرة من قّوة العمل، سواء لتقّلص فرص المشاركة االقتصادّية أو من جّراء النزوح والهجرة إلى الخارج. مع خرِ تُ 
مالحظة أّنه في هذه الحالة األخيرة، يخرج المهاجرون من حسابات سّكان البلد األصلّي ويظهرون ضمن سّكان البلد 

أّن ارتفاع نسبة مشاركة النساء في قّوة العمل في بعض البلدان إلى بّد من اإلشارة  من ناحية أخرى، الالمضيف. 
  في سّن العمل ويعملن  فعلّيا .   نّ المهاجرات غير الالجئات ه غالبيةفالعربّية ينتج عن العمالة النسائّية المهاجرة، 



تحتاج الدول العربّية اليوم تباطؤ نمّو قّوة العمل في السنوات األخيرة نتيجة تداعيات "الربيع العربّي"، على الرغم من  هكذا
ماليين فرصة عمل سنوّيا  إلبقاء البطالة على مستوياتها القائمة، بينها مليون فرصة عمل تقريبا  في  3 حوالىخلق إلى 

 ألف في بلدان المغرب العربي.  500الخليج، و

 

 في البلدان العربّيةوالبطالة ن والمشتغل  2.5

 2010عام الوصل عدد المشتغلين في البلدان العربّية 
 مليونا   112إلى  2015عام المليون، ثّم  101إلى 

قد . أي أّن معّدل البطالة اإلجمالّي % نساء(19)بينهم 
)الشكل  % بين هذين العامين11،7إلى  10،1زاد من 

إلى  20،5بالنسبة للنساء من (، في حين تراجع 2.8
حظين أصال  بنسب بطالة ي أّنهنّ على الرغم من  18،8%

 . (2.9مرتفعة )الشكل 

لكّن الوضع يختلف كثيرا  حسب البلدان. إذ ارتفع معّدل 
إلى  5،5البطالة اإلجمالي في دول الخليج فقط من 

% 17،3و 18،3، ومتراجعة . وحدها تميّزت ُعمان بمعّدالت بطالة مرتفعة(15)في حين بقي تقريبا  ثابتا  للنساء 5،9%
 . % بالنسبة للنساء(32،3و 35،4) على التوالي

 10،7أّما في المغرب العربّي، فقد ازدادت البطالة من 
وبالطبع، شهدت ليبيا وتونس الزيادة % 11،6إلى 

البطالة تراجعت بالنسبة لنساء المغرب إاّل أّن األكبر. 
وعرفت البلدان العربّية %. 14،6إلى  15،6العربي من 

األخرى مستويات البطالة األعلى والزيادات األكبر، 
عام ال% 13،9إلى  2010عام ال% 11،3إجماليا  من 

لكّنها تراجعت بالنسبة فلسطين.  خصوصا  ، 2015
 %.22،0إلى  24،3للنساء من 

قراءة هذه المعطيات وتطوّراتها ال تعني أّن مفهوم البطالة له معنى حقيقي في البلدان العربّية. فنادرا  ما يحصل هؤالء 
)كما في الجزائر مثال ( كما نادرا  ما  16الباحثون عن عمل على معونات بطالة بالطريقة المتواجدة في البلدان المتقّدمة

لذا يتّم في  أّن معظم العاطلين هم كذلك بصورة مستدامة.إلى ظم اإلحصائّيات يحصلون على عمل جديد، حيث تشير مع

                                                           
 يالحظ في الكويت وقطر أّن تقدير حجم التشغيل النسائي يفوق تقدير قّوة العمل النسائّية.  15
 .2017، في سمير العيطة: المشاغبة واجب، 2010النشرة العربية، شباط/فبراير  ،عاتنا؛ لوموند ديبلوماتيكسمير العيطة: هل البطالة لها معنى في مجتم  16



الخوض في   منهذا التقرير تفضيل مقارنة أعداد القادمين الجدد إلى قّوة العمل مع أعداد فرص العمل المتاحة، بدال  
 . 17بتعريفها القائم حالّيا   خصوصا  البطالة، 

 2005بين  يينمال 3،4قد ازدادت  فرص العمل المتاحة في البلدان العربّيةأعداد هكذا أحصت منّظمة العمل الدولّية أّن 
في إاّل أّن معظم هذه الزيادة أتت لصالح الرجال، العمل. قّوة إلى  الجدد من الوافدينتقريبا  مقابل العدد ذاته  2010و

 2،2إاّل بـلم تأِت  2015و 2010 سنواتإاّل أّن  .% عن نمّو قّوة عملهنّ 17ت فرص العمل المتاحة للنساء ص  نقُ  حين
ألف من أعداد الوافدين الجدد. في الخليج، توافق عرض فرص العمل تقريبا  مع أعداد  700فرصة، أي أقّل بـ يمليون

أّما البلدان من الخارج.  ستقدمون يالوافدين في الخليج هّم عّمال  غالبيةالوافدين، عدا السعودّية وُعمان. مع التذكير أّن 
 فدين الجدد وفرص العمل المخلوقة.بين أعداد الوا فجوة  العربّية األخرى فهي التي تشهد 

 

 العمل غير المهيكل والعمل للحساب الخاّص   2.6

دقيقة  وتوّقعاتال ُتعطي منّظمة العمل الدولّية إحصائّيات 
وأّن  خصوصا  عن العمل غير المهيكل في البلدان العربّية، 

معظم هذه البلدان ال تقوم بالمسوحات الالزمة وال تنشر 
. لكّن المنّظمة توّثق توزيع 18المعطيات حول األمر

بين المشتغلين بأجر،  19المشتغلين حسب عالقات العمل
، والعاملين لحسابهم الخاّص، والعاملين في وأرباب العمل

. (2.10)الشكل  التعاونّيات، وعّمال األسرة المساهمين
أن قياس حجم العاملين للحساب الخاّص لهكذا ُيمكن 

أولّية عن العمل غير المهيكل )فهي تبلغ  فكرة  ُيعطي 
العمل غير  نصف حوالىفي الدول النامية إجماال  
 مهيكل(. العمل بأجر غير لل، والنصف لألخر المهيكل

سوى نسبة ضئيلة منّظمة العمل الدولّية معطيات ال ترصد 
ل الخليج، أعالها في من العمل للحساب الخاّص في دو

عام ال% 9، تناقصت إلى 1990% في 11 حوالىُعمان ب
% في 3. تليها السعودية مع (2.11)الشكل  2015
ربع  حوالىيتّم رصد أّن ففي المغرب العربي، أّما . 2015

                                                           
 يعّرف العاطل عن العمل إحصائّيا  حسب منّظمة العمل الدولية أّنه من لم يعمل ولو ساعة واحدة في األسبوع الذي سبق المسح.   17
للمعطيات الجزئّية المفتوحة تتضّمن ملّفات مسوحات قّوة العمل الكاملة، وكذلك ( مبادرة /http://erf.org.eg/oamdiأطلق منتدى البحوث االقتصادّية )  18

 وحسب المعايير مسوحات دخل ونفقات األسر ومسوحات أخرى. إاّل إّن إتاحة هذه المعطيات للعموم غير واضحة، كما أّن المسوحات ال تدار جميعها بشكل دوريّ 
 الدولّية.  

19 ICSE-93 
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% 38انخفضت حّتى  ،1990% في 43 ،وحدها موريتانيا تتمّيز بنسبة مرتفعةالمشتغلين يعملون لحسابهم الخاّص. 
. لكّن ووادي النيل ربع المشتغلين في معظم بلدان المشرق  حوالىون لحسابهم الخاّص هم أيضا  العاملو . 2015في 

تقارب تلك لدول  في حين تتمّيز مصر واألردن بنسب منخفضة ،تدريجّيا  السودان واليمن يتمّيزان بنسب عالية تنخفض 
مثل  عدا دول  مع تراجع حّصة العمل الزراعي(  خصوصا  لعمل للحساب الخاّص )ا  لتراجععام  ويالحظ بشكل   .الخليج

 ش حربا ، وكذلك نسبّيا  المغرب ومصر.يعتسوريا واليمن وليبيا، التي 

في المغرب يوازي أولئك العاملين لحسابهم الخاص. وكذلك  ا  حجم عّمال أسرة مساهمين كبير ترِصد المعطيات  أِضف أنّ 
 في مصر والعراق لكن بنسبة أقّل.

وتزيد نسبة انخراط النساء في العمل للحساب الخاّص 
)الشكل  البلدان العربّية غالبيةللرجال في التي عن تلك 

مصر مثال . كذلك تتمّيز النساء بنسب  خصوصا  ، (2.12
كبيرة لعامالت األسرة المساهمات )غير مدفوعات األجر 
إجماال (، وملحوظة في مصر والعراق والمغرب وليبيا، 

 تتفّوق على نسب العامالت لحسابهّن الخاّص.  

انطالقا  من هذه المعطيات الجزئّية، وعلما  بأّنها تشمل 
القطاع الحكومي، ُيمكن في  العمل الزراعي والعمل في

ين من أصناف العمل غير ءجز قراءة أولّية تبيان أّن 
مهيكل )أي العمل للحساب الخاص والعمل المساهم في 

إلى ما في البلدان العربّية غير الخليجّية  نيصال  األسر(
، وفي كثير  من بين ربع ونصف مجمل المشتغلين

يبقى السؤال األحيان إلى نصف المشتغالت. في حين 
بأجر بشكل  عام، مطروحا  عن تصنيف العاملين 

كمهيكلين أم غير  ،في دول الخليج المهاجرينوالعاملين 
 يكلين من حيث حصولهم على الحقوق؟مه

 

 العمل والفقر  2.7

دوالر  1،9ترصد منّظمة العمل الدولّية معطيات الفقر في العمل لمعظم الدول العربّية، لفئتين: الفقر الشديد )أقّل من 
دوالر أمريكي في اليوم بمعادل القّوة  3،1و 1،9أمريكي في اليوم بمعادل القّوة الشرائّية( والفقر المتوّسط )بين 

 راد الفرد المشتغل وليس األسرة التي يعيلها والتي يمكن أن تكون كبيرة العدد.إيب المعطى مرتبطالشرائّية(، علما  أّن 



، ال (2.14و 2.13)الشكالن  حسب هذه المعطيات
بالمئة في الدول  20تتخّطى نسبة مجموع الفئتين الـ

حيث وصلت البحرين  وهي األكثر ارتفاعا  فيالخليجّية، 
، بتوّجه  نحو 2015% في 18نسبة العاملين الفقراء إلى 

ه النسبة ذاك العام في الكويت كما تبقى هذ االنخفاض.
كذلك انخفضت نسبة المشتغلين الفقراء %. 14مان وعُ 

حسب هذه  1990في بلدان المغرب العربي كثيرا  منذ 
% في 10% أو حّتى 20، إلى أدنى من المعطيات

% في المغرب 32، بعد أن كانت في مستوى 2015
% في 22% في الجزائر و24تانيا و% في موري30و

 تونس. 

 1990العام  %66حّظ المشتغلين في المشرق أكثر سوءا . مع مصر مثال  التي كانت نسبة المشتغلين الفقراء فيها 
نسبة  ُيشار إلى أنّ  حيثوكذلك السودان الذي عاش حربا  أهلّية طويلة، . 2015العام  %44لتنخفض فقط إلى 
)ما ينافي الواقع المحسوس  2015! في %16إلى  1990% من في 77من قد انخفضت فيه المشتغلين الفقراء 

وعانى العراق تقريبا  المعاناة ذاتها، مع الحصار والحروب. أّما اليمن  المشتغلين(. غالبيةللعاملين غير المهيكلين وهم 
لتصل  ،معها خصوصا  لتعود لتسوء أحواله بشكل  كبير قبيل الحرب الدائرة فيه ثّم  1997فقد شهد تّحسنا  نسبي ا حّتى 
% 24عام سوى نسبة %. في حين ال ترصد المعطيات في ذاك ال76إلى  2015العام  نسبة المشتغلين الفقراء فيه

 النساء المشتغالت أقّل فقرا  من الرجال، عدا حالتي مصر وموريتانيا. وعموما ، مشتغلين فقراء في سوريا.

أّن حجم العمل غير إلى  في العمل طبعا  ترتبط عدم هيكلة العمل وعدم حصوله على حقوق بالفقر، وتشير معطيات الفقر
 ير من العمل للحساب الخاّص وحده.العربّية أوسع بكثالمهيكل في جميع البلدان 

 

 العمل غير المهيكل والتغطية الصحّية  2.8

كذلك ترصد منّظمة العمل الدولية معطيات فجوة تغطية 
ال  نالحماية االجتماعّية الصحّية، أي نسبة السّكان الذي

يحصلون على تأمين صحّي أو على رعاية صحّية مجانّية 
. هذه دون تفصيل  جندرّي(من ) في المستشفيات

من المعطيات الرسمّية للبلدان المعطيات جزئّية ولم توّثق 
 (.2.15)الشكل  2010أحدثها في  20إاّل لسنة واحدة

                                                           
 سنة التوثيق لّكل بلد مبّينة في الشكل.  20



ن المهاجروبلدان الخليج العربّي وّثقت أّن التغطية الصحّية تشمل جميع السّكان، مع عدم وضوح كيف يستفيد العّمال 
% من السّكان 71،5% من السّكان )بينهم 74األجانب وأسرهم من هذه التغطية. وحدها العربّية السعودّية وّثقت أّن 

في البلد، وتدّل على  المهاجرينذه النسبة بكثير نسبة المقيمين تتخّطى هو الحضر( غير مشمولين بالضمان الصحّي. 
 حجم كبير للعمالة غير المهيكلة، ألّن العاملين في القطاع الحكومي والخاّص المهيكل مشمولون بتأمين صحّي.

% من 50في المغرب العربّي، تنفرد موريتانيا والمغرب بمعّدالت عالية لعدم التغطية الصحّية، تصل إلى أكثر من 
السّكان الحضريين. أّما في الجزائر وتونس فنسب انعدام التغطية الصحّية منخفض، ويخّص أكثر ما يخّص الريف 

 في حين كان سّكان ليبيا ينعمون قبل الثورة والحرب بتغطية صحّية كاملة. )وبالتالي العّمال الزراعيين(.

بانعدام التغطّية الصحّية ألكثر من نصف  21لبنانو  السودان واليمن فيتمّيز، ووادي النيل أّما في بلدان المشرق 
سكانهما. أّما مصر وسوريا فيخّص انعدام التغطّية الصحّية الريفيين أكثر بكثير من غيرهم، علما  أّن البلدين كانا 

 .ستينياتيتمّتعان بنظام صحّي مجاني واسع االنتشار منذ فترة ال

في حجم العمالة غير المهيكلة  كمعيار أساسّي لقياس انعدام التغطّية الصحّية التقرير اعتماد مؤّشروسيتّم في بقّية 
  .البلدان العربّية

 

 عمالة األطفال  2.9

ترصد منّظمة اليونيسيف لألمم المتحدة عمالة األطفال 
)متوّسط عاما . هكذا تأتي أعلى النسب  15و 5بين 

بين البلدان العربّية في السودان ( 2009-2015
(. تتراوح %15( وموريتانيا )%23%( تليها اليمن )25)

% 7و 2نسب عمالة األطفال في الدول األخرى بين 
)األعلى في مصر(، عدا معظم دول الخليج وليبيا التي 
تفترض هذه اإلحصائّيات أّن نسبة عمل األطفال فيها 

لة األطفال مع كما تربط منّظمة اليونيسيف عماصفر. 
% في 34و 32سنة(، حيث ترتفع نسبة هذا الزواج إلى ما بين  18زواج القاصرات )نسبة المتزوجات في عمر 

 % في العراق ومصر والمغرب وفلسطين وسوريا )قبل الصراع(.10موريتانيا والسودان واليمن، وتبقى أعلى من 

   

  

  

                                                           
 ال تعطي منّظمة العمل الدولّية معطيات عن فلسطين.  21



 

 والمزيد( تقارير الراصدحسب البلدان العربّية )العمل غير المهيكل في  واقع .3
ي عدد  وضعها خبراء وناشطو مجتمع مدنّي حول أوضاع العمل غير المهيكل ف وتقارير يعتمد تقرير الراصد على دراسات

المغرب العربي، ومصر : البحرين من الخليج العربّي، والجزائر وموريتانيا والمغرب وتونس من من الدول العربّية
 22وقد استخدمت منهجّيةوالعراق وسوريا ولبنان وفلسطين واألردن واليمن من المشرق.  في وادي النيل، والسودان

الراصد تقارير إقليمّية عن بعض المواضيع الرئيسة التي اإلعداد لتقرير مشتركة لهذه التقارير الوطنّية. كذلك شمل جهد 
استكمل هذا التقرير اإلقليمّي العام بمعطيات أخرى استمّدت من أحدث نتائج منشورة عن وقد تشمل جميع البلدان. 

 مسوحات قّوة العمل.

 

 العمل غير المهيكل في الخليج العربّي، مثال البحرين  3.1

نمّو سّكانّي بوتيرة عالية . بين البلدان العربّية األخرى  دول الخليج تّص بهاتخمتعّددة ز تقرير البحرين خصوصّيات برِ يُ 
% 90 .2008ية السّكان منذ غالب 23أضحى غير البحرينيين حّتىمن جّراء الهجرة الوافدة )وبعضها يتّم تجنيسها(، جدا  

عّمال ذكور، بحيث هم الوافدين هؤالء  غالبيةانعدام توازن جندرّي ألّن مع  ن اقتصاديا ،شطونا المهاجرينمن السّكان 
الذي ال تشهد البحرين ظاهرة التسونامي الشبابي هكذا . 2015العام  %62في المجتمع اإلجمالّية نسبة الذكور  أضحت

تصل أعداد غير البحرينيين و عاما  من العمر.  25ألّن معظم العّمال القادمين يتخّطون الـتعرفه كثير من البلدان العربّية 
 سنة خمسة أضعاف أعداد البحرينيين الذكور في نفس األعمار.  39-25الذكور في أعمار 

المشاركة في قّوة العمل مرتفعة مقارنة مع وسطي الدول العربّية،  ةأّن نسب البحرين، وتبرز خصوصّية خليجّية أخرى في
في  خصوصا  ن، ولكن أيضا  للنساء. فظاهرة تشجيع تشغيل المواطنين، وليس فقط للرجال ألّن معظم الوافدين مشتغل

، (تقريبا   الرجال، مقابل ثلث 24عملن في الوظيفة العاّمةيالبحرينّيات المشتغالت نصف أكثر من ) الوظائف الحكومّية
تنعكس بنسب مشاركة عالية، إضافة إلى أّن معظم العامالت الوافدات )وإّن قّل عددهّن مقارنة مع الرجال( أتين للعمل. 

 الُمقيمات% من 50، في حين أّن 201525العام  %53هكذا بلغت نسبة المشاركة االقتصادية للنساء المواطنات 
ما  مّمن هّن وهم في سّن العمل(. %100) % من الساكنين الرجال!89و األجنبّيات في البحرين منخرطات في العمل

 . 26في جميع دول الخليج العربي ُيعطي مفهوم مشاركة "السّكان" في قّوة العمل معنى  خاّصا  

                                                           
 : العمل غير المهيكل في البلدان العربّية، منهجّية تقرير الراصد.2015سمير العيطة راجع   22
 مجمل العاملين األجانب.% من 2إلى  1أّن ذوي األصول العربّية يشّكلون فقط إلى تجدر اإلشارة هنا   23
: العمل 2017حسن العالي في السنوات العشر األخيرة، حصلت البحرينّيات على ضعف فرص العمل التي حصل عليها البحرينّيون، راجع تقرير البحرين:  24

 .غير المهيكل في البحرين
 بتنفيذ اتفاقّية السيداو.  2002وأّن البحرين التزمت عبر مرسوم ملكي منذ  صوصا  خ  25
% 98% للمهاجرين )88% لإلناث(، وتصل إلى 32للذكور و 63%% للبحرينيين )48إلى نسبة مشاركة اقتصادية تبلغ  2010تشير معطيات إحصاء   26

 . /http://www.data.gov.bh% لإلناث(، راجع 44للذكور و 87%% )72% لإلناث(، ما ُيعطي إجمالّيا  نسبة مشاركة 58للذكور و

http://www.data.gov.bh/


، تقريبا  بنفس آالف مؤخّرا   8 حوالى) آالف ال تتجاوز أعداد الوافدين البحرينيين السنوّية إلى قّوة العمل سوى بضعةو 
ألفا  سنوّيا  بين  59، في حين تّم رصد زيادة سنوّية في قّوة العمل بحجم 27(معّدل زيادة أعداد المواطنين في سّن العمل

 400)للنساء ألف و 2015و 2011آالف بين  6ثّم فقط (، 201028و 2001ألفا  بين  130ل د)ب 2010و 2006
 نفس األعداد من فرص العملتقريبا  في المقابل، تّم رصد ما يعني تراجعا  للعمالة المهاجرة الوافدة.  .على التوالي(

 كما في دول الخليج األخرى، ،في البحرين في كال الفترتين. هكذا يتأقلم حجم العمالة مع سوق العمل المخلوقة سنوّيا  
 ى إقامتها في البالد بمجّرد زوال فرصة العمل.% من العمالة اإلجمالّية هي غير بحرينّية، ُتنه  87وليس العكس، بما أّن 

( والصناعة مهاجرين% من العاملين 94يد )حيث نشاطات االقتصادية، الزراعة والصوتشمل هذه الظاهرة كاّفة ال
 المهاجرينيتفّرد بأّن المشتغلين وحده القطاع الحكومي  ( وكذلك التجارة والخدمات.%79( واإلنشاءات )%81والتعدين )

، وهو أصال  قطاع ال ينمو التشغيل فيه. هنا أيضا  يأخذ مفهوم للنساء( %3) % من اإلجمالي15ال يشّكلون سوى 
 الرغم من وجود نظام تعويضات عن البطالة يطّبق على المواطنين البحرينيين وحدهم. على ، ا  البطالة معنى  خاّص 

كذلك تتمّيز بلدان الخليج بغياب المسوحات والدراسات الدقيقة والدورّية حول قّوة العمل وإيرادات األسر، وفي حال 
مشيرا  إلى  هذا األمرح تقرير البحرين يوضو لعمل غير المهيكل بشكل  يتناسب مع المعايير الدولّية. ال ترصد اوجودها 
التغّيرات الكبيرة التي على الرغم من  ،2014و 2004في غضون عشر سنوات، في  ُأقيما في البحرين فقط مسحين

ما  فيال ترصد هذه المسوحات و (. 2012و 2011االقتصادّية وتداعيات االنتفاضات الشعبّية في  2008حدثت )أزمة 
ُيمكن تصنيفه عمال  غير مهيكل  سوى فئات العمل للحساب الخاّص والعمل األسرّي قليلة العدد كما في المعطيات المرسلة 

 ّية.  إلى منّظمة العمل الدول

ألفا  غير مصّنفين  20آالف مشتغل بحرينّي يعملون لحسابهم الخاّص، باإلضافة إلى  3 هكذا رصد تقرير البحرين
ن وتزايد أعدادهم إلى ظاهرة و. وعزا هؤالء األخير 2010، حسب إحصاء السّكان لعام كعاملين بأجر أو أرباب عمل

انتشار العمل التجاري عبر وسائل االتصاالت والمعلومات الحديثة، ما دفع السلطات إلى خلق سجالت تجارية افتراضّية 
مون بالتسجيل في ال ُيلز   كي يتّم تسجيلهم. لكّن العاملين لحسابهم الخاّص وأولئك االفتراضيين)أي عبر االنترنيت( 

إلى  ازدادوا 2010في  ألفا   13 كانواأرباب العمل وأصحاب المهن الحّرة )االجتماعّي. كذلك ال ُيلزم الصحّي و الضمان 
يشّجع  29صدور قرار حديث من مجلس الوزراءعلى الرغم من  ( على التسجيل في الضمان،2015ألفا  في  37

 اختيارّيا  على ذلك. البحرينيين منهم

في القطاع الحكومي، اعتبرهم غير مهيكلين ألّن عقودهم مؤقتة تجّدد كّل سّتة كذلك رصد التقرير عّماال  بحرينيين بأجر 
يعملن  في الحضانات  أشهر للتهّرب من تسجيلهم في التأمينات االجتماعّية. معظم المعنيين في هذه الحالة نساءٌ 

رصد أسر منتجة  بلّماال  بحرينيين بأجر غير مهيكلين في القطاع الخاّص. لم يسّجل ع إاّل أّن التقريرورياض األطفال. 
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من  31%37و 30%29بين  باإلجمال بحرينّية تعمل بشكل غير مهيكل. هكذا تشّكل جميع هذه الفئات غير المهيكلة
 . 2015المشتغلين البحرينيين في 

الذين انتهت إقامتهم النظامّية  المهاجرينلة من ، المشك  32"السائبة"وّثق تقرير البحرين ظاهرة العمالة ، من ناحية أخرى 
هذه الظاهرة، إاّل ال ترصد . اإلحصاءات الرسمّية في أوضاع  غير قانونّية لحسابهم الخاّص  بأجر أو ، ويعملون وعقودهم

(. المهاجرين% من مجمل العاملين 10ألفا  )أي  50بـ 2014في عددها علنا  قّدر قد كان أّن رئيس هيئة تنظيم العمل 
متسارع في السنوات  قة رسمّيا ، والتي ازدادت أعدادها بشكل  ، الموثّ )بأجر( العمالة المنزلّية البحرين تقريركذلك رصد 

 ،نساء منها% 60، 33(األجنبّيةالمهاجرة )% من مجمل العمالة 20)أي  2015العام  ألفا   111األخيرة حّتى بلغت 
تّم توثيق أّن هذه العمالة المنزلية غير مسّجلة في التأمينات كما النسائّية(.  المهاجرة% من مجمل العمالة 64يشّكلن  

لى حقوقها اإلنسانّية الرئيسّية، وأّن البحرين كما دول الخليج األخرى لم تصادق يات عاالجتماعّية وتتعّرض أحيانا  لتعدّ 
  .34على اتفاقية العمل الالئق للعّمال المنزليينحّتى اآلن 

% منهم منذ 77، وأّن 35يعملون منذ أقّل من سنة هم% من64أّن  البحرين تقرير بّينالعاملين بأجر اآلخرين، لناحية 
ولكّنه ال يشمل سوى التأمين  المهاجرينأقّل من ثالث سنوات. وأّن التسجيل في التأمينات االجتماعّية إلزامّي للعّمال 

مفاعيل قانون التأمينات  1977العام  ا  كان قد عّلقملكيّ  ا  مرسوم إاّل أنّ  .36والرعاية الصحّية على حوادث العمل
الجديد . وقد عّوض قانون العمل البحرينيين ومزاياواجبات  بنفس المهاجرينالذي شمل العّمال  1976االجتماعّية لعام 

اإلضراب والمفاوضات الجماعّية و حقوقا  متعّددة في التنظيم النقابّي  المهاجرينبمنح العّمال عن ذلك  2012في 
ُيعطي البحرينيين حقوقا  تمييزّية في حال الفصل  2015إاّل أّن تعديال  صدر في  ها للبحرينيين.هي ذات ،واإلجازات إلخ

، إذا لالنتقال من كفيل  إلى آخر المهاجرللعامل وكذلك تّم االستمرار بالعمل بنظام "الكفيل" مع إعطاء الحرّية  .من العمل
. المّدة التي يتطّلبها التسجيل الكامل في الضمان االجتماعيّ  ي، وهعاما  كامال  في البحرينقد مكث  المهاجرالعامل كان 

الذين ال تنطبق عليهم  المهاجرينوبما أّن قانون التأمينات االجتماعّية ما زال ساريا ، نّص قانون العمل على أّن العاملين 
تقرير وجود فجوة في األجور بين الكما لحظ . دمةالخأحكام التأمينات االجتماعّية يحّق لهم تعويض صرف من 

إلى نصف متوّسط أجور البحرينيين، والوضع أسوأ المهاجرين البحرينيين وغير البحرينيين، حيث ال يصل متوّسط أجور 
 بأجر.المهاجرين % من العاملين 40التي تستخدم بكثير في المنشـآت الصغيرة 

وأّن وضع البحرين  خصوصا  بأجر كعمالة غير مهيكلة،  المهاجرةالعمالة من  أّي جزء  لم يصّنف تقرير البحرين إاّل أّن 
مع أّن هذا االلتزام ليس كامال   الحترام قوانين العمل العالمّية. بالتزام  أكبر في القوانينيتمّيز عن دول الخليج األخرى 

                                                           
 .2017حسن العالي تقدير الراصد عن البحرين،  30
آالف عّمال  4أرباب عمل، حوالى ألف عّمال أسرى مساهمون، حوالى  ا  ألف 30ألفا  عاملون لحسابهم الخاص،  23) 2017حسن العالي تقدير مبني على  31

 (.2015ألف مشتغل بحريني في  157أصل  بأجر في القطاع المهيكل الحكومي، من
 ". Free Visaواشتهرت بمصطلح "فري فيزا  32
 العمالة األجنبّية، ألّن هذا التعبير يتضّمن حقوق المهاجرين.  منيتّم استخدام تعبير العمالة المهاجرة في النّص بدال    33
/ed_norm/---http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public-، 1/6/2011حول العمل الالئق للعّمال المنزليين،  189راجع االتفاقية رقم   34

ocuments/normativeinstrument/wcms_c189_ar.pdfnormes/d-- . 
 تحتسب المّدة منذ بداية التسجيل في الضمان االجتماعّي.   35
 ، مقابل رسم يدفعه المشّغل.2016ابتداء  من العام   36
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اعتبار جميع  ن حقيقة  ال ُيمكِ  إاّل أّنه .37لحماية حقوق جميع العّمال المهاجرين وأفراد أسرهممقارنة مع االتفاقية الدولّية 
ذلك  خصوصا  مع البحرينيين،  مهيكلين، ألّنهم ال يحصلون على حقوقهم كاملة وألّن هناك تمييزا   المهاجرينالمشتغلين 

على الحّد األدنى من الحقوق إاّل  يحصلون منذ أقّل من سنة في حين ال  ون يعمل نالذي المهاجرينمن المشتغلين جزء ال
وسيتبّنى هذا التقرير موقف أّن العاملين المهاجرين بأجر الذين يعملون منذ أقّل من بعد سنة من التواجد في البحرين. 

  سنة هم غير مهيكلين.

المهيكلة للبحرينيين وغير البحرينيين كما في الجدولين انطالقا  من جميع هذه المعطيات، ُيمكن رسم توزيع العمالة غير 
% من المشتغلين في غير 71% من إجمالي المشتغلين أو 65نسبة التشغيل غير المهيكل إلى أدناه. هكذا تصل 

جر ألقّل من سنة عاملون بأ( %52)م غالبيته، مهيكلينهم غير  المهاجرين( العاملين %65الوظيفة الحكومّية. ثلثا )
% منهم عاملون 20و ال يحصلون على حقوقهم االقتصادّية واالجتماعّية كاملة وأوضاعهم هّشة.يستبدلون بغيرهم، 

% من مجمل 64ن عامالت نساء، يشّكلن األخيري غالبيةمع مالحظة أّن من مجمل المشتغلين(.  %16أسرّيون )
م في العمل للحساب الخاّص أو في غالبيتهمهيكلين، ( فقط غير %37حرينّيون فثلثهم )أّما الب. المهاجراتالمشتغالت 

 ريادة األعمال والمهن الحّرة. 

2015 ن )أالف( أعداد العّمال غير المهيكلير ن النسبة من مجمل العاملير ن ن البحرينيير النسبة من العاملير ن المهاجرين النسبة من العاملير

العاملون البحرينيون لحسابهم الخاص )3( 23 3,2% 15%

العاملون المهاجرون لحسابهم الخاص )3( 1 0,1% 0%

أرباب العمل البحرينّيون )4( 30 4,2% 19%

أرباب العمل المهاجرون )4( 1 0,1% 0%

عّمال األرسة البحرينيون المساهمون )9( 1 0,1% 1%

عّمال األرسة  المهاجرون المساهمون )9 (

ي المهيكل )2(
ن
العاملون البحرينيّون بأجر ف 4 0,6% 3%

ي المهيكل )2(
ن
العاملون المهاجرون بأجر ف 293 40,9% 52%

ي غير المهيكل )6(
ن
العاملون البحرينيّون بأجر ف

ي غير المهيكل )6(
ن
العاملون المهاجرون بأجر ف

ي القطاع األرسّي )10(
ن
العاملون المهاجرون بأجر ف 111 15,5% 20%

المجموع 464 64,8% 37% 73%

716 157 559

ي البحرين
ن
الجدول 3.1 تحليل أصناف العمل غير المهيكل ف

 

غير مهيكلين غير مهيكلين
مهاجرون بحرينّيون مهاجرون بحرينّيون مهاجرون بحرينّيون مهاجرون بحرينّيون مهاجرون بحرينّيون

0,6% منشـآت القطاع المهيكل
0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 4,2% 0,1% 3,2% منشـآت القطاع غير المهيكل 

15,5% القطاع األسرّي 

نوع الوحدة اإلنتاجّية
أعضاء تعاونيات المنتجين العاملون بأجر أرباب العمل يعملون لحسابهم الخاص

غير مهيكلينغير مهيكلين

الجدول 3.2 نسب أصناف التشغيل غير المهيكل في البحرين )من مجمل التشغيل(

مهيكلونمهيكلونمهيكلونمهيكلون

40,9%

غير مهيكلينغير مهيكلين
عّمال األسرة المساهمون

التشغيل حسب وضعّية العمل

 
 38% من السّجالت التجارية41في رّبات العمل الالتي يمتلكن ما يخّص النساء، فيترّكز العمل غير المهيكل  أّما في

% من البحرينّيات المشتغالت، أي 29وبدرجة أقّل في العمل للحساب الخاّص. بحيث تقّدر نسبة العمل غير المهيكل بـ
 % من84في حين تعمل  % إذا ما استثنينا العمل الحكومي.56لكن تضحى هذه النسبة  أقّل من اإلجمالي للبحرينيين.

                                                           
، 18/12/1990تاريخ  158/45راجع االتفاقية الدولّية لحماية حقوق جميع العّمال المهاجرين وأفراد أسرهم رقم  37

http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CMW.aspx 
 ، وقد اتخذت هذه النسبة ذاتها من إجمالي أرباب العمل غير المهيكلين. 2017حسن العالي   38



% من مجمل 42في العمل المنزلّي، حيث تشّكل تلك العامالت انعدام الهيكلة يترّكز و  بصفة غير مهيكلة. لمهاجراتا
% من العامالت 61حيث  ،ل، وعلى عكس الرجال بدرجة أقّل في العمل بأجر في القطاع المهيكالمهاجراتالعامالت 

% 80%، أو إلى 65النسبة اإلجمالّية للعمل غير المهيكل للنساء إلى هكذا تصل  أيضا  لهّن أقّل من سنة في البحرين.
 (.3.3إذا ما استثنينا العمل الحكومي )الجدول 

2015 أعداد العامالت غير المهيكالت )أالف( النسبة من مجمل العامالت النسبة من العامالت البحرينيات النسبة من العامالت المهاجرات

 الخاص )3(
ّ
العامالت البحرينيات لحسابهن 4,5 2,8% 8%

 الخاص )3(
ّ
العامالت المهاجرات لحسابهن 0 0,0% 0%

ات العمل البحرينّيات )4(
ّ
رب 12 7,5% 21%

ات العمل المهاجرات )4(
ّ
رب 0 0,0% 0%

عامالت األرسة البحرينيات المساهمات )9( 0%

عامالت األرسة  المهاجرات المساهمات )9 (

ي المهيكل )2(
ن
العامالت البحرينيات بأجر ف 0%

ي المهيكل )2(
ن
العامالت المهاجرات بأجر ف 20 12,5% 19%

ي غير المهيكل )6(
ن
العامالت البحرينّيات بأجر ف

ي غير المهيكل )6(
ن
العامالت المهاجرات بأجر ف

ي القطاع األرسّي )10(
ن
العامالت المهاجرات بأجر ف 66,9 41,9% 65%

المجموع 103,4 64,7% 29% 84%

159,8 56,8 103

ي البحرين للنساء
ن
الجدول 3.3   تحليل أصناف العمل غير المهيكل ف

 
ال تنشر  لكّنها األطفال.الخاّصة بأسوأ أشكال عمل  182على االتفاقّية رقم  1999العام  وقد صادقت البحرين

سنة(  5-14% من األطفال )4،6. إاّل أّن اليونيسيف توّثق أّن 39إحصائّيات حول عمالة األطفال وكيفّية مكافحتها
 % لإلناث(.3% للذكور و6،3) 40يعملون 

أوسع بكثير وفي جميع األحوال، تشير تحليالت الراصد عبر مثال البحرين أّن العمل غير المهيكل في دول الخليج العربّي 
السّكان له خصوصّيات يتمّيز بها عن بقّية البلدان العربّية، تطال مّما يتّم رصده في بيانات منّظمة العمل الدولّية، و 

والذين يضخّمون نسبة المشاركة ، للمواطنين التي الذين تفوق أعدادهم تلك هاجرينالمالعّمال  خصوصا  ، ولكن المواطنين
 الذين تبقى قضّية حقوقهم قائمة.و االقتصادّية، 

  

 العمل غير المهيكل في بلدان المغرب العربيّ   3.2

                                                           
39 https://www.dol.gov/sites/default/files/images/ilab/child-labor/Bahrain.pdf 
40 https://www.unicef.org/infobycountry/bahrain_statistics.html 



وموريتانيا، دون ليبيا. وبّينت أّن  41شملت تقارير الراصد الوطنّية المغرب )بما فيه الصحراء الغربّية( والجزائر وتونس
% في المغرب وبين 1،4و ،11بين  )مؤّخرا   42دول الخليجل التي أضعف بكثير من تلكمعّدالت النمّو السّكانّي كانت 

 ، وأّن أعالها شهدته موريتانيا(% في ليبيا0،04و 1،5% في تونس وبين 1،1و 1،0وبين  زائري الج% ف1،9و 1،6
  .43%(2،6إلى  2،5)

سنوّيا ، قبل أن تتوّقف في % 0،5أكثر من  كانت تصل إلى التيكثيرا  بالهجرة، هذه السّكانّي النمّو  وتائروقد تأّثرت 
)الشكل  أو تتغّير بشكل  متفاوت 44المغاربّية بعض البلدان

. بحيث كان الضغط الديموغرافّي ليكون أكبر على (3.1
وسيكون لوالها. ، المغرببعض البلدان المغاربّية، مثل 

أيضا   اضطرابات الربيع العربيّ  دلما بعللهجرات الكثيفة 
 هكذاعلى ليبيا وتونس.  خصوصا  آثارها البعيدة األمد، 

 العقودفي في تونس  كثر ضآلةاأل النمّو السّكاني جاء 
التي ارتفعت حّصتها من لصالح الجزائر  خصوصا  السابقة 

إلى  1950% في 35مجمل سّكان المغرب العربي من 
 ر في حّصة المغربدون تغييمن ، 2015% في 40

 .(3.2)الشكل 

القرن الماضي، إاّل أّنها كانت  سبعينياتوقد شهدت جميع دول المغرب العربي ظاهرة "الطفرة الشبابّية" وكانت ذروتها في 
وما زالت هجرات الريف إلى المدينة متسارعة في  أكثر امتدادا  زمنّيا  في الجزائر وما زالت نوعا  ما قائمة في موريتانيا.

% من 75ا متخّطى التموضع الحضرّي فيه حيث على عكس ليبيا والجزائر في تونس، ، وبشكل  أقلّ وموريتانيا المغرب
 القرن الماضي. ثمانينياتالسّكان منذ أوائل مجمل 

مستوى مشاركة النساء  ن وسطي المغرب العربي. وقد تحّسنوتبقى مشاركة الرجال في قّوة العمل في موريتانيا أقّل م
هكذا وصل  كثيرا  في العقدين األخيرين، إاّل أّنها تبقى ضعيفة في الجزائر وتراجعت في اآلونة األخيرة في المغرب وليبيا.

، ارتفع إلى 2010-2005ألفا  في  472مجموع أعداد القادمين الجدد السنوّية إلى قّوة العمل في المغرب العربي إلى 
في ليبيا نتيجة الحرب، وتضاؤل نمّوها في تونس تراجع حجم قّوة العمل على الرغم من  2015-2010آالف في  504

 .(3.5و 3.4)الشكالن  بعد الثورة

                                                           
: أّي مؤّشرات لقياس فعالّية الحوار 2016سامي عّوادي لم يتّم إنتاج تقرير كامل عن تونس، واستبدل بمجموعة تقارير حديثة أنتجت ألغراض أخرى؛ راجع   41

 ّية في االقتصاد غير المنّظم: الواقع والحلول الممكنة من منظور نقابّي.: المرأة العاملة التونس2016االجتماعّي؟ وكريم طرابلسي 
 منذ ضّمها غير المعترف به دولّيا  إلى المغرب. صوصا  في الحقيقة، شهدت الصحراء الغربّية معّدالت نمّو سّكانّي كبيرة خ  42
حين ٌيعطي التقرير الوطنّي للراصد مستويات نمّو سكاني أعلى  على التوالي حسب معطيات األمم المتحدة، في 2015-2010و 2010-2005لفترتي   43

  : العمل غير المهيكل، طموح السياسات وصعوبة الواقع. حالة الجزائر.2016منذر لعساسي وخالد مّنه %؛ راجع 2،15للجزائر 
 عّدل البطالة.، في سياق تحليل التغّيرات في م2016منذر لعساسي وخالد مّنه راجع مثال  تقرير الجزائر،   44



من ناحية أخرى، رصدت اليونيسف مستوى عمالة أطفال 
 14و 5 % مّمن هم بين15ما زال عاليا  في موريتانيا )

 خصوصا  (. ويصيب اإلناث %8سنة( وكذلك في المغرب )
في موريتانيا على عكس البلدان األخرى. والالفت أّن 
عمالة األطفال المرصودة في البحرين تتخّطى تلك 

 في تونس، وحّتى بالنسبة للذكور في الجزائرالموجودة 
 . (3.6)الشكل 

 حالة الجزائر

إلى  2015في  ، حيث يصل عدد المشتغلين45من الجزائرفي المغرب العربي حالّيا  معظم الطلب على العمل إذا  يأتي 
% فقط 8) % أرباب عمل4% لحسابهم الخاّص و25و للنساء( 92%) % منهم يعملون أجراء69 ،46يين  مال 10،6

 هذا في حين تصل نسبة إجماليويعود هذا إلى تقّلص العمل الفالحي. % عّمال أسرة مساهمين. 2و للنساء لالثنين(
% 33)أو  من مجمل العاملين 47(2005في  49%)% 39 إلى للتأمينات االجتماعّيةهم عنالمشتغلين غير المصّرح 

وال تبّين  .من إجمالي المشتغلين %39في الجزائر يشّكل  48العمل غير المهيكل، أي أّن الزراعة(في من غير العاملين 
االجتماعّية بين الرجال والنساء، إاّل أّن تقريرا  بني على معطيات  المعطيات الرسمّية توزيع االشتراكات في التأمينات

% من النساء المشتغالت غير مسّجالت في هذه التأمينات، ما يشّكل ارتفاعا  45،8الرسمّية قد أظهر أّن  2010
 (.%38،1) 2005نة ملحوظا  عن س

إاّل أّن هذا يرّد أساسا  إلى تراجع . 2015و 2005بين  في الجزائر ةنسبة العمل غير المهيكل اإلجمالي لوحظ تقّلص وقد
 دعمبشكل  كبير، وبشكل  أقّل إلى سياسات  كّلهموإلى تزايد التشغيل في القطاع الحكومي،  والعمل األسري  العمل الزراعي

                                                           
 نتيجة توّقف الهجرة إلى الخارج وزيادة المشاركة النسائّية التي كانت أصال  ضعيفة نسبّيا . صوصا  خ  45
 مليونا .  11والمعطيات الرسمّية، في حين ُتعطي منّظمة العمل الدولية تقديرا  بـ 2016منذر لعساسي وخالد مّنه  حسب تقرير الجزائر،  46
والالفت هو الفارق الكبير بين هذه المعطيات الرسمّية  .ONS Algerie 2015نعتمد في تقريرنا هذا على المعطيات الرسمّية، راجع . 2014% في 42و  47

 .2.8جع أعاله الفقرة وتلك الموّثقة لدى منّظمة العمل الدولّية، را
 يكل.من وجهة نظر حقوقّية، سيتّم في هذا التقرير اعتماد مؤّشر عدم التسجيل في التأمينات االجتماعّية كمؤّشر أساسي لقياس العمل غير المه  48



% 66 الوظيفة الحكومّيةعيدت على المشتغلين في غير إذا ما أُ  العمل غير المهيكل هذه نسب هكذا تضحىالتشغيل. 
 .200549% في 78مقابل  ،2015في 

 أو مساعدون عائليّون  جزٌء ملحوظ من المشتغلين خارج الزراعة والحكومة يعملون لحسابهم الخاص أو هم أرباب عمل
وإحدى  والبقّية يعملون بأجر.. (2015في تقريبا  منهم  50%39أي ما ُيدعى "العاملون المستقّلون" الذين يشّكلون )

% من مجمل العمل بأجر 39إلى  رسمّيا   خصوصّيات الجزائر هو حجم العاملين بأجر غير الدائمين، إذ تصل نسبة هؤالء
وعلى األغلب يعني هذا األمر أّن جزءا  من العمل . 51من مجمل العمل بأجر غير الحكومي()!( % 97)أي  2015في 

عمل غير دائم )!( ال أيضا  ( هو % من العمل بأجر66ويشّكل في حالة الجزائر  ،)المهيكل إذا   الحكوميفي القطاع بأجر 
 القطاع غير المهيكل بشكل  جّيد.مؤّسسات وأّنها ال توّثق  خصوصا  تسمح المعطيات المتاحة بقياسه، 

الضوء على نوعّية التشغيل )غير الدائم( الذي جرى في العقد الماضي في الجزائر، بعض المعطيات المتاحة ُتلقي  لكنّ 
)زيادة لم تكن سوى  2010-2006% عن أعداد القادمين الجدد في فترة 40حيث زادت أعداد فرص العمل المخلوقة 

حسب منّظمة العمل  2015-2011دد في فترة % عن أعداد القادمين الج20، ثّم نقصت % بالنسبة للنساء(14
لنساء. كما ل خصوصا  اب ولذوي التأهيل العالي و . البطالة العاّمة تراجعت، إاّل أّنها ازدادت كثيرا  بالنسبة للشب52الدولّية

النساء( وأّن من  %72% من السّكان النشطين لم يدخلوا أبدا  الحياة العملّية )59أظهر المسح الوطني للتشغيل أّن 
 % من الذين حصلوا على فرصة عمل لم يستطيعوا الحفاظ عليها.41

يصل  بحيث، التشغيلمجمل )كنسبة من  53تضحى الصورة العاّمة التقريبّية للتشغيل غير المهيكل في الجزائر هكذا
. 3.1كما في الجدول % من المشتغلين في غير الوظيفة الحكومّية( 66% من إجمالي المشتغلين أو 39مجموعه إلى 

 للعمل للحساب الخاّص ضمن العمل غير المهيكل.األكبر مع البحرين، هو الحجم النسبّي  والالفت، مقارنة  

عّمال األسرة 
المساهمون

مهيكلون غير مهيكلين مهيكلون غير مهيكلين غير مهيكلين مهيكلون غير مهيكلين مهيكلون غير مهيكلين
منشـآت القطاع المهيكل

? 1,4% 2,8% 17,5% منشـآت القطاع غير المهيكل 
القطاع األسرّي 

16,8%

الجدول 3.4 نسب أصناف التشغيل غير المهيكل في الجزائر )من مجمل التشغيل(
التشغيل حسب وضعّية العمل

أعضاء تعاونيات المنتجيننوع الوحدة اإلنتاجّية العاملون بأجر أرباب العمل العاملون لحسابهم الخاص

 
                                                           

هذه النسبة في  2013ة في وقد قّدرت دراس .2005% في 70مقابل  2015% من المشتغلين خارج الزراعة والحكومة غير مّؤمنين في 61أو أّن   49
  .Bellache 2013%، راجع 63،5بـ 2007

 .Fortuny & Al Hussieni 2010وتتوافق هذه النسبة مع  % من إجمالي المشتغلين، ثلثاهم يعمل في الوسط الحضرّي غير الريفّي.25  50
 %.  95 2005كانت هذه النسبة في   51
ألفا   180إلى زيادة فرص العمل المحققة من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل من  ،2016منذر لعساسي وخالد مّنه  في حين يشير تقرير الراصد عن الجزائر،  52

عملهم تقاعدا  أو . وقد يكمن الفارق في أّن إحصاءات منّظمة العمل هي لصافي فرص العمل، أي تتضّمن الذين يتركون 2014آالف في  308إلى  2010في 
ة التي تحّفز فيها الحكومة ملنهاية عملهم، كما أّن فرص عمل وكالة التشغيل الوطنّية هي فقط للعمل المأجور. وفي هذا السياق، ال تشّكل عقود العمل المدعّ 

 % من مجمل الفرص المخلوقة.    10على التشغيل 
% 70% وألرباب العمل 70لهذا الجدول تّم استخدام تقديرات نسبة غير المهيكلين )غير المشمولين بالتأمينات االجتماعّية( في العمل للحساب الخاص   53

% من غير 61% و24، ما يعطي نسبة غير مهيكلين للعاملين بأجر Bellache 2013و  Bellach 2010%، بحسب معطيات 95وللعمل األسري 
 لين لدى الحكومة. العام



تونس موريتانيا الجزائر المغرب توزيع المشتغلين
77,8% 27,8% 69,8% 45,0% العاملون بأجر
18,0% 10,8% 42,1% 8,7% موّظفو الحكومة
20,8% 54,6% 25,0% 27,7% العاملون لحسابهم الخاص

? ? 4,0% 2,5% أرباب العمل
1,3% 17,6% 2,0% 22,0% المساعدون العائليّون

? ? ؟ 0,5% المتدربون
0,0% 2,3% حاالت أخرى

15,4% 18,8% 8,3% 38,9% المشتغلون بالزراعة

) ي )نسبة من التشغيل الكلي ي بلدان المغرب العرب 
ن
الجدول 3.5 التوزي    ع اإلجمالي ألوضاع العمل ف

بالنسبة للنساء أّن اإلحصاءات الرسمّية ترصد أعدادا  من العامالت بأجر الدائمات أقّل من مجمل العامالت في  المالحظ
وحّتى مع القطاع الحكومي، ما يدفع أيضا  لالستنتاج أّن جزءا  من العمالة الحكومّية النسائّية هو أيضا  غير مهيكل. 

% إذا ما استثنينا 85) % من اإلجمالي49إلى  2015ل النسائي في نسبة العمل غير المهيكتقدير أتي إهمال ذلك، ي
( عمل للحساب الخاّص، مع %39( عمل بأجر غير دائم، وأكثر من ثلثه )%54، أكثر من نصفه )العمل الحكومي(

 .54المراجع بين( وتناقضها 2015في  4%مالحظة ضآلة التقديرات الرسمّية للعمل األسرّي )

% من مجمل قّوة العمل، وأّن الهيئة 0،5راصد للجزائر أّن األطفال المشتغلين يشّكلون أقّل من أخيرا  يشير تقرير ال
ألف طفل. في حين تعطي  300و 250الوطنّية لترقية الصّحة والبحث العلمّي قد قّدرت عدد األطفال العاملين بين 

% من قّوة العمل! هكذا 7، أي ألف طفلة 166من قّوة العمل(، بينهم  %3ألف طفل ) 340اليونيسيف حوالى 
وتقّدر مساهمة القطاع  ذات طابع جندرّي.النخفاض مشاركة المرأة في قّوة العمل تشّكل عمالة األطفال مشكلة حقيقّية 

، في حين تّم تقدير مساهمته في الناتج المحّلي 201555% في 42،9في الناتج المحلّي اإلجمالي بـ غير المهيكل
 . 56%30،4بـ 2012الزراعي في اإلجمالي غير 

 57حالة المغرب

يحتّل المغرب المرتبة الثانية في الطلب على العمل في 
هذا الطلب إلى زيادة حجم حيث يصل المغرب العربي، 

 % في الجزائر. 2،2مقابل في قّوة العمل % سنوّيا  1،2
وبالطبع تلعب وتائر هجرة الريف إلى المدينة وتلك للهجرة 
إلى الخارج دورا  مهّما  في هذا االختالف. هذا في حين 

ذلك  2015في  عدد المشتغلين في المغربمجمل تخّطى 
% من السّكان بين 49أي مليونا ،  11،1للجزائر )العائد 

المشاركة النسائّية وعدد المشتغالت أعلى بكثير في المغرب والالفت هو أّن  % للجزائر(.42سنة، مقابل  64و 15
مليون مغربّية في الزراعة مقابل فقط  1،9، في حين تعمل ن مليو 1،9مشتغلة مقابل  امليون 2،9منهما في الجزائر )

شرعت الحكومة  أنّ  خصوصا  كما تّم لحظ تواجد آالف العّمال األفارقة غير الشرعيين في المغرب،  (.مليون جزائرّية 0،9
 ألف طلب تسوية أوضاع. 24حصت في تلك السنة وحدها وأ 2014بتسوية أوضاعهم في 

بكثير للوظيفة الحكومّية،  كثر ضآلةاأل كثيرا  عن الجزائر، سواء  في النسبة  58التشغيل في المغرب تختلف خصائصهكذا 
في النسبة الكبيرة للعاملين في المساعدة  كما، 59الزراعيوبالتالي للعمل بأجر، أو في الحّصة الكبيرة للتشغيل 

                                                           
54 Bellache 2013. 
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56 Charmes 2012. 

 أّن المعطيات الرسمّية المغربّية تضّمن تلك عن الصحراء الغربّية، على عكس معطيات األمم المتحدة التي تدرج الصحراء على حدة. إلى تجدر المالحظة  57
 .2017فوزي بوخريص  باإلضافة إلى تقرير المغرب، HCP 2014المعطيات مأخوذة أساسا  من المعطيات الرسمّية   58
 .2011العام  %39،8و 2006العام  %43،4حّصة التشغيل الزراعي في المغرب ، كانت 2017فوزي بوخريص حسب   59



والالفت أّن فرص العمل المخلوقة في تختلف خصائص العمل غير المهيكل كثيرا  بين البلدين.  وبالتالي. 60العائلّية
 على الشغل الطلب أعداد% ثّم تراجعت عن 30بمقدار  2010-2006المغرب قد زادت هي أيضا  عن الطلب في فترة 

 . 2015-2011% في الفترة الالحقة 18

 62و61%80إلى  2012رسمّيا ، وصلت نسبة المشتغلين الذين ال يحصلون على التأمينات االجتماعّية في المغرب في 
% من 83. % منهم فقراء10ويعّد (، الحكومةفي % من غير العاملين 86و الزراعةفي % من غير العاملين 67)أو 

% في 99في الوسط الحضرّي و %56، الحكومة(في من غير العامالت  %90) المشتغالت غير مهيكالتالنساء 
تضحى  (. هكذا70%في القطاع الخاص ) خصوصا  % من العاملين بأجر ليس لهم عقود عمل، 64و. 63الوسط الريفي

 . 3.6كما في الجدول التشغيل( مجمل )كنسبة من  64الصورة العاّمة التقريبّية للتشغيل غير المهيكل في المغرب

عّمال األسرة 
المساهمون

مهيكلون غير مهيكلين مهيكلون غير مهيكلين غير مهيكلين مهيكلون غير مهيكلين مهيكلون غير مهيكلين
22,0% منشـآت القطاع المهيكل

2,3% 7,7% 22,0% ? 25,5% منشـآت القطاع غير المهيكل
القطاع األسرّي 

الجدول 3.6 نسب أصناف التشغيل غير المهيكل في المغرب )من مجمل التشغيل(
التشغيل حسب وضعّية العمل

أعضاء تعاونيات المنتجيننوع الوحدة اإلنتاجّية العاملون بأجر أرباب العمل العاملون لحسابهم الخاص

 
م غالبيتههم غير مهيكلين، و ( %58)ثلثا العاملين بأجر تقريبا  

% في الوسط الحضرّي، مع حّصة ملحوظة للعمل بأجر في 73
ألف عامل(. كما تشير اإلحصاءات الرسمّية إلى  888الزراعة )

الوظيفة العاّمة هم غير أّن هناك نسبة من العاملين بأجر في 
عّمال األسرة المساهمين هم دون أجر  غالبية. و 65مهيكلين

. أّما العاملون لحسابهم الخاّص 66ويعملون في الوسط القروي 
(، %56( والقروي )%44فيتوّزعون بين الوسط الحضرّي )

ة أمنشمليون  1،55ويعملون مع قّلة من األجراء في أكثر من 
وتقّدر مساهمة القطاع غير المهيكل الذي تشّكله . 67غير مهيكلة

 % في اإلحصاءات الرسمّية(. 17و 14)مقارنة مع ما بين  682015% في 42،9هذه المنشآت في الناتج المحّلي بـ
                                                           

 بعض الشكوك في األعداد القليلة المحصاة رسمّيا  للمشتغلين في المساعدة العائلّية في الجزائر. على الرغم من  60
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، مع أّن الظاهرة شائعة في المغرب. ويمكن أن تكون قد أدمجت في ال ترصد المسوحات المغربّية بشكل  مستقّل العمل المنزلّي بأجر، أي خادمات المنازل  66
 العمل بأجر في القطاع غير المهيكل.
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حّتى لو تّم الحساب خارج ما يخّص العاملين بأجر،  مقارنة  مع الجزائر، يشهد المغرب حجم عمل غير مهيكل أكبر في
 أكبر للعاملين غير المهيكلين لحسابهم الخاّص ولعّمال األسرة المساهمين. ا  يشهد أيضا  حجم وهو الحكومة.في  العاملين

ّن هذا النوع إ، إذ 69المساهمين يبرز أكثر لدى مقارنة توزيع العمل غير المهيكل بين النساء والرجال ةاألسر دور عّمال 
 ، ويشّكل المشكلة األكبرةريفيّ  غالبيتهتقريبا  نصف العمالة غير المهيكلة للنساء، و من العمل غير مدفوع األجر يشّكل 

 .(3.7)الشكل 

% 1،5أّن إلى أخيرا  وبالنسبة لعمالة األطفال، يشير تقرير الراصد عن المغرب إلى أّن المندوبّية السامية للتخطيط تشير 
. في حين ما زالت 1999% في 9،7مقابل  2014في  ألفا ( 69)ما مجموعه  سنة يعملون  14-7من األطفال بين 

لكّن هذا الموضوع خاضع لسجاالت ولنضاالت منّظمات  .2015-2009% وسطّيا  لفترة 8اليونيسيف توّثق هذه النسبة 
  )!(. 70ألف طفل ما زالوا يعملون في المغرب 600مجتمع مدنّي تشير بعضها إلى أّن 

 حالة موريتانيا

جزءا  كبيرا  من مجموع الطلب في المغرب العربي، إاّل أّن  71ال يشّكل حجم الطلب السنوّي على العمل في موريتانيا
% لقّوة العمل 3،3، ضمنها سنوّيا  في العقد األخير 72%2،9موريتانيا تشهد أعلى نسبة نمّو سنوّية لقّوة العمل )

ة، بل أحيانا  (، ووتائر الهجرة إلى الخارج ضعيف%34(، حيث ما زالت نسبة الشباب إلى مجمل السّكان مرتفعة )النسائّية
 سنة 64و 15% من السّكان بين 44ويشّكل المشتغلون في هذا البلد  .73معاكسة إذ تستقبل موريتانيا مهاجرين

موريتانيا فترة  حديثة تخّطت على عكس الجزائر والمغرب، لم تشهد و  .منهم فقط عاملون بأجر %6، % للنساء(27)
% من 90غير مهيكلة وال تغّطي سوى حوالى هذه العروض  غالبية توبقي فيها عروض فرص العمل الطلب عليه،

 .الطلب

% من ،486بـ 2014في موريتانيا في  74في القطاع غير المهيكلقّدرت اإلحصاءات الرسمّية نسبة المشتغلين هكذا 
حيث يشّكل . األكبر سّنا   خصوصا  % من المشتغلين يعّدون فقراء، 43وأّن ، وهو المحّرك األساسي لالقتصاد، 75اإلجمالي

ما يساعد في إخراجهم من الفقر وإيجاد فرص  % من العاملين في القطاع غير المهيكل،57،5عاما   30-20ب الشبا
ل  % من10،8في حين تشغل الوظيفة الحكومّية عمل لألعداد الكبيرة للقادمين الجدد إلى قّوة العمل.  العاملين، وال يشغِّ

كما ترصد مسوحات %، ويأتي بقّية المهيكلين من الشركات العاّمة أو المختلطة. 4،3الخاص المهيكل سوى القطاع 
 % من التشغيل على أّنه هّش وغير مستدام.35،9موريتانيا 
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كما في الشكل التشغيل( مجمل )كنسبة من  76تضحى الصورة العاّمة التقريبّية للتشغيل غير المهيكل في موريتانيا هكذا
% 87% لغير العاملين بالحكومة. وترتفع هذه النسبة إلى 95% من إجمالي المشتغلين و85، حيث يصل إلى 3.7

 % لغير العامالت بالحكومة. 97بالنسبة للنساء و

عّمال األسرة 
المساهمون

مهيكلون غير مهيكلين مهيكلون غير مهيكلين غير مهيكلين مهيكلون غير مهيكلين مهيكلون غير مهيكلين
منشـآت القطاع المهيكل

1,7% 25,1% 40,6% منشـآت القطاع غير المهيكل 
القطاع األسرّي 

17,3%

الجدول 3.7 نسب أصناف التشغيل غير المهيكل في موريتانيا )من مجمل التشغيل(
التشغيل حسب وضعّية العمل

أعضاء تعاونيات المنتجيننوع الوحدة اإلنتاجّية العاملون بأجر أرباب العمل العاملون لحسابهم الخاص

 
أكثر من للعمل للحساب الخاّص و  األكبرالحّصة ما يمّيز موريتانيا هي 

حّصة المساعدة الكبير لضعف الألرباب العمل غير المهيكلين، و ذلك 
هو هيمنة العمل  أيضا  الالفت و  .()قارن مع المغرب مثال   العائلّية

% من العمل غير المهيكل 51) 77النسائي على التشغيل غير المهيكل
 (.3.8، الشكل % في الريف63ى الوطني وعلى المستو 

نيا كثيرا  عمالة األطفال، يوّثق تقرير الراصد عن موريتا في ما يخصو 
اإلحصاءات الرسمّية ال تتحّدث سوى عن  من حاالت عمل األطفال، وأنّ 

عاما  )!(، في حين ُتعطي  17و 10% لألطفال بين 2،7نسبة عمالة 
عاما   17و 10% مّمن بين 7،8أّن إلى  78وتشير معطيات رسمّية أخرى  سنة 14و 5% مّمن بين 15اليونيسيف 
 .  منهم إناث( %39يشتغلون )

 حالة تونس

الموجة " عقودتخّطت منذ في حين  سنوّيا  في العقد األخير(، %1،8للطلب على العمل )شهدت تونس نمّوا  قوّيا  
وأّن نمّوها ( 64و 15% مّمن بين 23سوى  2015في لون يشكّ  لم يبقواعاما   24و 15)فالشباب بين  "الشبابّية

وافدة ملحوظة منذ أحداث ليبيا لكّن تونس شهدت موجة هجرة سنوّيا (.  %1) في المنطقة األضعفالديموغرافي هو 
 عاما   64و 15بين هم % مّمن 44ويشّكل المشتغلون في تونس  .79تجعل محّصلة الهجرة تشّكل ضغطا  على البالد

قد انخفضت كي  2010-2006% تقريبا  في فترة 85إاّل أّن عروض العمل التي كانت تلّبي . (80% فقط للنساء21)

                                                           
 .ONS Mauritanie 2014لهذا الجدول تّم استخدام تقديرات حسب   76

77 ONS Mauritanie 2014. 
78 ONS Mauritanie 2014. 

 ال تسمح بتتّبع العمالة المهاجرة في تونس. 2014إاّل أّن المسوحات المتاحة وآخرها في   79
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من رغم على ال% و 17انخفاض الطلب على العمل على الرغم من  ،201581-2011% منها في فترة 59تلّبي فقط 
لكّن النساء لم  بعد الثورة.ازدياد التوظيف الحكومي بين الفترتين. وبالطبع يرتبط هذا بالظروف التي تعيشها تونس 

 نوأّن نمّو قّوة عمله خصوصا  تغّيرا  ُيذكر بين الفترتين، حيث بقيت فرص العمل المتاحة بمستوى نصف الطلب،  نعرفي
 سنوّيا (.  %1،9كان نشطا  )

، إذ يغّطي حّتى نظام التأمينات االجتماعّية في تونس هو األكثر تقّدما  في بلدان المغرب وفي البلدان العربّية عموما  
قد قّدرت المسوحات الرسمّية نسبة . و % من اإلجمالي(15،7)العمل الزراعي  أو بأجر ينمستقلّ اعة، الزر  عاملين فيال

% للنساء مقابل 32،5) %35و 32بين  2014التأمينات في تونس في هذه المشتغلين الذين ال يحصلون على 
ظ أّن عدم االنخراط % عاملون بأجر. 46، منهم (3.8، الجدول 82% للرجال35،5 في القطاع في التأمينات وُيلح 

% من النساء 80سنة و 40% من الرجال األصغر من 60وكذلك أّن %. 63الفالحّي ما زال كبيرا ، إذ يصل إلى 
%، وخارج 43خارج الحكومة والقطاع العام المشتغلين غير المهيكلين  نسبة تضحى هكذا. 83يعملون بشكل  غير مهيكل

مجمل )كنسبة من  84الصورة العاّمة التقريبّية للتشغيل غير المهيكل في تونسو  %.37الزراعة والحكومة والقطاع العام 
توثيق حّصة المهاجرين في العمل غير كما في الجدول التالي. إاّل أّنه كما في حالة موريتانيا ال يتّم هي التشغيل( 

 المهيكل وال ظروف عملهم.

، مرتفعا  عن 85% من الناتج المحّلي اإلجمالي38بـ 2013وقد تّم تقدير حجم االقتصاد غير المهيكل في تونس في 
 % قبل الثورة. 34مستويات 

عّمال األسرة 
المساهمون

مهيكلون غير مهيكلين مهيكلون غير مهيكلين غير مهيكلين مهيكلون غير مهيكلين مهيكلون غير مهيكلين
? منشـآت القطاع المهيكل

? 7,1% ? 17,1% منشـآت القطاع غير المهيكل 
9,3% القطاع األسرّي 

الجدول 3.8  نسب أصناف التشغيل غير المهيكل في تونس )من مجمل التشغيل(
التشغيل حسب وضعّية العمل

أعضاء تعاونيات المنتجيننوع الوحدة اإلنتاجّية العاملون بأجر أرباب العمل العاملون لحسابهم الخاص

 
نسبة المشتغلين غير المهيكلين في  فقد ازدادت في الفترة التي تلت الثورة التونسّية. خصوصا  ت تغّيرات كثيرة ولقد لوحظ

لحظت المسوحات كما للرجال، وتراجعت كثيرا  للنساء. فقط . لكّنها زادت 2004% في 30العقد األخير، إذ لم تكن سوى 
تفاقم العمل غير المهيكل بأجر للرجال،  المقابل،لدى النساء. في له وتوّسعا  تراجعا  في العمل للحساب الخاّص للرجال 

                                                           
 . CRES 2016معطيات منّظمة العمل الدولّية، وأيضا    81
 للتقدير األدنى. CRES 2016للتقدير األعلى و 2014، بناء على معطيات مسح 2016كريم طرابلسي   82

83 CRES 2016. 
 .CRES 2016لهذا الجدول تّم استخدام تقديرات حسب   84
 .2016كريم طرابلسي   85



وبالطبع تأتي هذه التغّيرات نتيجة الزيادات الكبيرة في التوظيف الحكومي منذ الثورة، . 86في حين تالشى تقريبا  للنساء
 وكذلك الركود االقتصادّي العاّم الذي تالها.

 ربّية عاّمةاصورة مغ

هكذا تختلف أوضاع العمل غير المهيكل كثيرا  بين دول المغرب العربّي، سواء  في حجمها اإلجمالّي أو في توزيعها بين 
األصناف أو في خصائص حاالت المرأة. ومن الواضح أّن هذه االختالفات تتأّتى أّوال  من حجم العمل بالزراعة والعمل 

مقارنة والالفت،  انتشار التأمينات االجتماعّية مؤسساتيا  في البالد.بمدى الحكومّي، ولكن أيضا  من أمور أخرى ترتبط 
. 87هو الحجم الهاّم للعمل للحساب الخاّص، وضآلة عمل األسرة بأجر ،(3.9)الشكل  البحرينو  بين بلدان المغرب العربي

 وعدا حالة تونس، النساء أكثر عرضة للعمل غير المهيكل من الرجال.

 
 

 المهيكل في بلدان وادي النيلالعمل غير   3.3

مليونا   132حظي وادي النيل بتقريرين لمشروع الراصد، عن مصر والسودان )الشمالي(. مجموع سّكان هذين البلدين 
وّقع تراجع هذا النمّو في ت  سنوّيا  في الحالتين(، في حين يُ  %2،2. وتتقارب معّدالت النمّو السّكاني فيهما )2015في 

مستوياتها العالية  إلى الخارج من هذا األخير ستنخفض عني السودان، بالضبط ألّن مستويات الهجرة مصر وازدياده ف
%. وكانت الهجرات قد أّثرت كثيرا  على 0،05% سنوّيا ، إلى المستويات العادّية التي تسود في مصر، 0،4الحالية، 

 إّبان الحرب األهلّية وبعد االنفصال عن السودان الجنوبي.  خصوصا  خصائص العمل في السودان، 
                                                           

. إاّل أّنه تّمت مالحظة تناقضات كبيرة في معطيات العمل غير المهيكل بين هذا المسح والذي سبقه، وكذلك مع 2014حسب نتائج المسح األخير في   86
 .CRES 2016معطيات التأمينات االجتماعّية. راجع 

 ال األسرة المساهمين )راجع فقرة المغرب أعاله(.عدا حالة المغرب، حيث هناك عمل أسرّي بأجر ليس واضحا  إذا كان مرصودا  ضمن عمّ   87



ن النسبة من غير المهيكلير ن النسبة من إجمالي العاملير ELMPS 2012

26%  الوظيفة الحكومية

4%  القطاع العام

11% ي القطاع الخاص
 
 العمل المنتظم بأجر ف

25% 15%  العمل المنتظم بأجر غير المهيكل

29% 17%  العمل الهش بأجر

3% 2%  عّمال األرسة المساهمون خارج الزراعة

8% 5% ي الزراعة
 
 عّمال األرسة المساهمون ف

14% 8%  العمل للحساب الخاص خارج الزراعة

3% 2% ي الزراعة
 
 العمل للحساب الخاص ف

17% 10%  أرباب العمل 

100% ن  إجمالي العاملير

100% 59%  إجمالي العاملير  غير المهيكلير 

الجدول 3.9 توزيع العاملين )ذكور ونساء( في مصر حسب الوضعّية في العمل

. فمصر شهدتها ممتّدة على عّدة عقود وعن الدول العربّية األخرى  وقد اختلفت خصائص "الطفرة الشبابّية" بين البلدين
لمصر العائدة لك أطول من تحّتى (. أّما السودان فعرفتها أكثر حّدة ولفترة 2010القرن الماضي وحّتى  ستينيات)منذ 

(. وتتمّيز بلدان وادي النيل )مع اليمن وحدها( بأّن 2015% في 36ما زالت  64-15سنة إلى  24-15)نسبة الـ
% في السودان، مع أّن هذا األخير بدأ يشهد 66و 88% في مصر57السّكان ما زالوا يقطنون في األرياف،  غالبية

للنساء  خصوصا  وال يشهد البلدان أّي تحّسن  ملحوظ في المشاركة في قّوة العمل، تسارعا  في هجرة الريف إلى الحضر. 
% في 76% إلى 82)من  1990% للسودان(. إاّل أّن مشاركة السودانيين الرجال تنخفض منذ 22% لمصر و25)

2015.) 

، ثّم 2010-2006في  آالف 910وقد وصل مجموع أعداد القادمين الجدد سنوّيا  إلى قّوة العمل في البلدين إلى 
ألفا  في الفترة التالية. ويعود هذا االنخفاض إلى مصر، في حين ازدادت أعداد القادمين الجدد في  861انخفض إلى 

 %. 34السودان 

% في السودان. ما يجعل هذه األخيرة 25في مصر و %7سنة(  14-5أطفال )وقد رصدت اليونيسف مستوى عمالة 
 األسوأ بين البلدان العربّية بعد الصومال.

 حالة مصر

تقريبا  الطلب عليه في مصر لّبى عرض فرص العمل 
، ثّم تراجع هذا العرض إلى 2010-2006في فترة 

التالية.  2015-2011أقّل من نصف الطلب في فترة 
% باإلجمال 20بالرغم من تقّلص الطلب ألكثر من هذا 

% للنساء. وبالطبع يعود هذا إلى تداعيات أحداث 50و
. النمّو اإلجمالي والتطّورات التي تلتها الثورة المصرّية

لقّوة العمل كان قد بقي طوال العقد األخير بمستوى 
% سنوّيا  بالنسبة للنساء. بحيث تصل نسبة 2،9 % سنوّيا  باإلجمال، إاّل أّنه زاد عنه إلى2،3النمّو السّكاني، 

 فقط للنساء(. هكذا وصل عدد المشتغلين الذكور في مصر %19% )47سنة إلى  64-15المشتغلين من السّكان 
 ماليين مشتغلة.  4 حوالىمليونا ، في حين كان هناك فقط  24إلى نحو  2012العام 

% 35لمحلّي اإلجمالي في مصر شديدة التباين. إذ تتراوح بين تقديرات حّصة القطاع غير المهيكل من الناتج ا
وجود مراكز أبحاث على الرغم من  . كما من الصعب تكوين فكرة واضحة عن حجم العاملين غير المهيكلين،89%68و

، في 2012% على األقّل في 59هاّمة في البالد. إذ دّل تحليل لألوضاع في الشغل إلى تقدير نسبة هؤالء العاملين بـ
 90( التي أقيمت في هذين العامينELMPS، وذلك انطالقا  من مسوحات قّوة العمل )1998العام  %53حين كانت 

(. هذا دون أن يكون واضحا  إذا كان كّل العاملين بأجر المنتظ مين )أي الذين ليسوا في أوضاع  3.9)راجع الجدول 
                                                           

 وجود كثير من السجال حول معنى السكن في األرياف إحصائّيا ، إذ تحّولت معظم القرى إلى تجّمعات سّكانّية كبرى. على الرغم من   88
89 Kassem 2014, Schneider, Buehn, Montenegro 2010. 
90 Kassem 2014. 



النسبة من غير المهيكالت النسبة من إجمالي العامالت ELMPS 2012

49%  الوظيفة الحكومية

3%  القطاع العام

7% ي القطاع الخاص
 
 العمل المنتظم بأجر ف

18% 7%  العمل المنتظم بأجر غير المهيكل

6% 2%  العمل الهش بأجر

8% 3%  عامالت األرسة المساهمات خارج الزراعة

36% 15% ي الزراعة
 
 عامالت  األرسة المساهمات ف

20% 8%  العمل للحساب الخاص خارج الزراعة

4% 2% ي الزراعة
 
 العمل للحساب الخاص ف

7% 3%  رّبات العمل 

100%  إجمالي العامالت

100% 41%  إجمالي العامالت غير المهيكالت

الجدول 3.10 توزيع العامالت في مصر حسب الوضعّية في العمل

أو العام( يحصلون على التأمينات الصحّية أو االجتماعّية أو لهم ليست هّشة، موسميين أو مؤقتين، في القطاع الخاص 
. كذلك ال تساعد تقارير 92. مع العلم أّن هناك جزءا  من العاملين بأجر في القطاع الحكومي غير مهيكلين91عقود عمل

جتماعي في توضيح الهيئة القومّية للتأمينات االجتماعّية أو الهيئة العاّمة للتأمين الصحّي أو وزارة التضامن اال
% من 58أكثر بالنسبة للعاملين الذي يحصلون على التأمين الصحّي، سوى أّن التغطية الصحّية تطال  93الصورة
 . 94السّكان

% من 68% )ما يعني تقريبا  61تقديرا  للعمل غير المهيكل في غير القطاع الزراعي يساوي  95وقد أظهرت دراسات
% من عمل الشباب 91ل المنتظم بأجر في القطاع الخاّص غير مهيكل(، موضحة أّن مجمل التشغيل، أي أّن معظم العم

 في القطاع المهيكل.  غالبيتههو غير مهيكل، و 

أّن حّصة العمل الهّش  96وبّينت دراسات أخرى 
بأجر من إجمالي التشغيل قد تضاعفت بين 

من جّراء تداعيات التطّورات  2012و 2006
% من إجمالي التشغيل(. 17إلى  8األخيرة )من 

% من 79وهو األكثر ارتباطا  بالفقر. كما أّن 
فرص العمل األولى للشباب هي فرص غير 

بقى % فقط للشاّبات الالتي ت15مهيكلة، مقابل 
دون االنخراط في العمل من تهّن عاطالت غالبي

. هكذا يطغى العمل بأجر على العمل غير المهيكل في مصر )ألّنه العنصر الطاغي بالنسبة لعمل 97غير المهيكل
ن، إلخ( الواسع والذكور(، مع بقاء تساؤالت كثيرة عن تصنيف أوضاع العمل في القّطاع األسرّي )الخادمات، البواب

 والذي ال يبدو أّن المسوحات تشمله.  االنتشار

(، أقّل بكثير من 3.10% فقط من إجمالي المشتغالت )راجع الجدول 41نسبة العمل غير المهيكل للنساء تصل إلى 
العمل  98% من النساء المشتغالت في العمل الحكومي والقطاع العام. وقد حّللت دراسة الفتة52الرجال، مع انخراط 

النسائي غير المهيكل في مصر، مشيرة  إلى أّن القطاع غير المهيكل ال يوّفر للنساء حّتى فرص العمل غير المهيكلة 
% من النساء 24،7التي يوّفرها للرجال، بحيث يصبح العمل لدى األسرة هو مالذهّن الوحيد. فالبطالة تصيب رسمّيا  

مشاركة المرأة االقتصادّية. ومعظم منشآت القطاع الخاّص تشترط عند  % للنساء بالرغم من تدّني نسبة9،1مقابل 
اإلعالن عن فرصة عمل أن يكون المتقّدمون لها من الرجال. كما أّن هناك فجوة كبيرة بين أجور الرجال والنساء، فضال  
                                                           

 مشتغلين. 4% من هؤالء يعملون في منشآت تضّم أقّل من 45  91
 .2017ريم عبد الحليم وسعود عمر راجع تقرير الراصد عن مصر،   92
 مليون مستحقّون عليهم.  5،5% فقط من عدد المشتغلين( و13ماليين أصحاب معاشات )أي  3مليونا  مؤّمن عليهم، منهم  8،5إذ تتحّدث مثال  عن   93

94 http://www.hio.gov.eg/Ar/covers/Pages/Charts4.aspx 
95 Kolster 2016. 
96 Assaad & Krafft 2013.  

 % من المشتغالت النساء يعملن في الحكومة والقطاع العام.52  97
 .2015سلوى العنتري ونفيسة الدسوقي   98



(. كما بّينت الدراسة تفاوتا  عن افتقار فرص العمل للحماية االجتماعية الداعمة للمرأة )إجازات األمومة المدفوعة، إلخ
% في القاهرة الكبرى واإلسكندرية والقنال على التوالي، 8% و1،1عمل النساء األسرّي:  في ما يخصكبيرا  بين األقاليم 

مقابل تراجعها لدى  1998% في ريف الوجه القبلي، مع تزايد حّصة هذا العمل األسرّي لدى النساء منذ 51،4مقابل 
 في الزراعة.   خصوصا  % من العمل األسرّي للنساء، 63ضحى صعيد مصر يستأثر بنحو الرجال. بحيث أ

 11و 5% من األطفال المصريين بين 4أّن  2010في  99كذلك قّدر مسٌح رسمّي بالتعاون مع منّظمة العمل الدولّية
للذكور )ثلث للعمل في األسرة غير  ههذعمل األطفال  غالبيةسنة. و  14و 12% مّمن بين 13،3سنة يعملون، وكذلك 

% منه عمل 83في الوسط الزراعّي وثلث عمل بأجر(، أّما حّصة اإلناث فهي أقّل من الثلث ) خصوصا  مدفوع األجر 
 أسرّي وزراعّي(.  

، يطغى فيها العمل غير المهيكل بأجر. 3.11هكذا تبدو صورة العمل غير المهيكل اإلجمالية في مصر كما في الجدول 
%!. 70%، وخارج الزراعة والعمل الحكومي والقطاع العام إلى 50حيث يصل العمل غير المهيكل خارج الزراعة إلى ب

(، كي يصل العمل النسائي 3.12وتختلف الصورة كثيرا  بالنسبة للنساء، حيث يطغى العمل األسرّي المساهم )الجدول 
 %.34عمل الحكومي والقطاع العام إلى %، وخارج الزراعة وال22غير المهيكل خارج الزراعة إلى 

عّمال األسرة 
المساهمون

مهيكلون غير مهيكلين مهيكلون غير مهيكلين غير مهيكلين مهيكلون غير مهيكلين مهيكلون غير مهيكلين
منشـآت القطاع المهيكل

? 7,0% 10,0% 10,0% منشـآت القطاع غير المهيكل 
القطاع األسرّي 

أعضاء تعاونيات المنتجين أرباب العمل العاملون لحسابهم الخاص

32,0%

العاملون بأجر

الجدول 3.11 نسب أصناف التشغيل غير المهيكل في مصر )من مجمل التشغيل(
التشغيل حسب وضعّية العمل

نوع الوحدة اإلنتاجّية

 
 

عامالت األسرة 
المساهمات

مهيكالت غير مهيكالت مهيكالت غير مهيكالت غير مهيكالت مهيكالت غير مهيكالت مهيكالت غير مهيكالت
منشـآت القطاع المهيكل

? 18,3% 3,1% 10,0% منشـآت القطاع غير المهيكل 
القطاع األسرّي 

9,8%

الجدول 3.12 نسب أصناف عمل النساء غير المهيكل في مصر )من مجمل التشغيل(
التشغيل حسب وضعّية العمل

أعضاء تعاونيات المنتجيننوع الوحدة اإلنتاجّية العامالت بأجر رّبات العمل العامالت لحسابهن الخاص

 
 حالة السودان

حين تّم توقيع اتفاق سالم بين المتقاتلين أفضى إلى استقالل  2005و 1983با  أهلّية طويلة بين عاشت السودان حر 
 . 2011جنوب السودان في 

                                                           
99 CAPMAS & ILO 2012-a. 



في خضّم الموجة البالد سنوّيا ( وتيرة نمّو السّكان، حيث ما زالت  %2،9تتخّطى وتيرة نمّو قّوة العمل في السودان )
% فقط 19سنة ) 64و 15ان بين % من السكّ 41الشبابّية مع تسارع  للهجرة نحو المدن. ويشّكل المشتغلون 

عن الفترة السابقة، ولكّن  2015و 2011. والالفت أّن فرص العمل المخلوقة للنساء قد تضاعفت بين 100للنساء(
 الطلب على العمل النسائي أيضا  قد تضاعف وبقيت الفرص النسائّية ال تلّبي الطلب. 

% مّمن عملوا أو 74نسبة العاملين الذين ليس لديهم تأمين صحّي بـ 2011أقيم في  101وقد قّدر آخر مسح لقّوة العمل
%، ومن ليس لديهم أّية حماية ضد أخطار العمل 80، ومن ليس لديهم نظام تأمينات اجتماعّية بـ102كانوا يعملون 

املون بالزراعة والع ،% من إجمالي العاملين20%. في حين يشّكل العاملون في القطاع الحكومي والعام 70بـ
هي األقسى ، حيث كانت الظروف معطيات عن توزيع العمل غير المهيكل في السودانالمسح %. وكذلك أعطى 44،6

  .في الخرطوم واألفضلفي والية جنوب دارفور 

مع نسبة عمل غير مهيكل تصل إلى  3.13هكذا تبدو الصورة العاّمة للعمل غير المهيكل في السودان كما في الشكل 
 % خارج العمل الحكومي(.%82 )77

عّمال األسرة 
المساهمون

مهيكلون غير مهيكلين مهيكلون غير مهيكلين غير مهيكلين مهيكلون غير مهيكلين مهيكلون غير مهيكلين
منشـآت القطاع المهيكل

? 12,1% 4,9% 39,2% منشـآت القطاع غير المهيكل 
القطاع األسرّي 

20,9%

الجدول 3.13  نسب أصناف التشغيل غير المهيكل في السودان )من مجمل التشغيل(
التشغيل حسب وضعّية العمل

أعضاء تعاونيات المنتجيننوع الوحدة اإلنتاجّية العاملون بأجر أرباب العمل العاملون لحسابهم الخاص

 
% من العاملين في أوضاع هّشة 51، وأّن 103% من المشتغلين يعيشون تحت خّط الفقر30وقد بّين المسح أيضا  أّن 

سنة في قّوة  14إلى  10في سّن  من األطفال% 13،3من النساء المشتغالت(. كذلك يشارك  %65وغير مستقّرة )
ألف طفل يعملون  230أولئك الذين يعيشون في وسط القبائل الرّحل أو في الوسط الفالحي، أي أّن  خصوصا  العمل، 
% من قّوة العمل في 7أّن األطفال يمّثلون  2008العام  104وقد بّين مسح  األعمار. ( في هذهخصوصا  )ذكور 

 ألف مشتغل، في األعمال الريفّية غالبا  كما كعّمال منازل.   800السودان، أي حوالى 

 صورة عاّمة لبالد وادي النيل

(، مع دور  أكبر للعمل للحساب 3.10للمغرب )الشكل العائدة تقارب تصنيفات العمل غير المهيكل في السودان تلك 
النسائي غير المهيكل، لكن مع فوارق الخاّص وأقّل للعمل األسرّي دون أجر. في حين تتمّيز مصر بضعف حّصة العمل 

 كبيرة مع تونس التي ترتفع فيها معّدالت مشاركة المرأة االقتصادّية. 
                                                           
100 (MHRDL 2013). 
101 MHRDL 2013. 

 %. وستعتمد هذه النسب للعمل غير المهيكل.18ويتخّطى عددهم عدد العاملين الحاليين بـ  102
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 العمل غير المهيكل في المشرق العربي  3.4

 %18تضّم بلدان المشرق العربي )العراق، األردن، لبنان، فلسطين، سوريا واليمن(  2015مليون نسمة في  69مع 
 2،5نمّوا  ديموغرافّيا  نشطا ، بين في اآلونة األخيرة تعيش جميع هذه البلدان، عدا لبنان، كانت  وقدمن السّكان العرب. 

ات اآلالف من المهاجرين في سورية واألردن، وليشّرد داخل العراق جزءا  % سنوّيا . ثّم جاء غزو العراق ليرمي مئ2،8و
كبيرا  من السّكان. وتبعته تقّلبات الربيع العربي والحروب كي ُتلقي من جديد بمئات آالف السوريين إلى دول الجوار 

عجز هذه الحروب و ي أحدثته ذاألرياف السورّية من قاطنيها. هذا غير الدمار ال غالبيةربع السّكان(، مفرغة   حوالى)
بقيت على المستوى  هامعظم آثار اليمن أيضا  شهدت حربا  ولكن عن استيعاب األعداد الكبيرة من الالجئين. بقّية البلدان 
ظروفا  بعد أزمات النزوح الفلسطينّي  واشهديلجميع سّكان بلدان المشرق العربي  بالتالي عادداخلّية.  الديموغرافيّ 

 قّوة العمل فيها. من النشاط االقتصادي ومنغّيرت جذريا   ،في منتهى القساوةسّكانية 

% في 40%، وحّتى الـ30الـ سنة تخّطت 24-15جميع هذه البلدان "الموجة الشبابّية" مع نسبة سّكان  وقد شهدت
. كذلك كانت هجرة سبعينياتش هذه الموجة قبيل حربه األهلّية في أوائل العدا لبنان الذي كان قد عاهنا أيضا  اليمن. 

 منذ عقود تخّطى سّكان المدن فيهما ذينلالالريف إلى الحضر تتسارع في بلدان المشرق، أيضا  عدا لبنان واألردن 
قد تسارعت في جميع ة الداخليّ  إاّل أّن الهجراتن. ي% من اليمنيين ريفي66في حين ما زال هذا % من اإلجمالي. 80

كما تسارعت الهجرة من هذه البلدان خارج المنطقة، ليس  .وُأفرغت األرياف في كثير  من المناطق مع الحروبالبلدان 
. هكذا جلبت موجة هجرة السوريين إلى خصوصا  فقط للعمل في دول الخليج، بل أيضا  هجرة لجوء كثيفة إلى أوروبا 

من حّدة أقّل  مستمّرة موجاتهناك ، إاّل أّن ومن تداعياتها 2015انطالقا  من حجمها الكبير جدا  سنة  أوروبا األنظار
   ( وحّتى من لبنان. خصوصا  العراق واليمن وفلسطين )قطاع غّزة 



ويسمح تحليل العمل غير المهيكل في بلدان المشرق العربّي بمتابعة آثار الحروب والتقّلبات الكبرى وموجات الهجرة 
على األقّل الستقراء السبل ضرورّية الكثيفة على العمل وعلى العمل غير المهيكل، ما يحتاج إلى دراسات مخّصصة 

 إعادة إعمار النشاط االقتصادي وقّوة العمل. خصوصا  األنجع في إعادة إعادة اإلعمار، و 

 حالة العراق:

، ستينياتعرف العراق حروبا  دامية متتالية منذ أواخر ال
ويتمّيز بين دول المشرق بأّن  ما زالت قائمة حّتى اآلن.

 2013ي شّكل في اقتصاده قائم على ريع النفط الذ
% من 91% من الناتج المحلّي اإلجمالي و46حوالى 

موازنة الحكومة. إاّل أّن الزراعة تراجعت كثيرا  في العراق 
% في 18مع انخفاض حّصتها من الناتج المحلي من 

% إلى 32% حالّيا ، والعاملين فيها من 5الستينّيات إلى 
كما % من السّكان. 30بحيث يعيش اليوم في األرياف أقّل من  بالنسبة للنساء(، %28% من مجمل المشتغلين )8

، تفاقمت فيما بعد مع 2007و 2006خالل الحرب األهلّية في  خصوصا  يعاني العراق من موجات نزوح داخلّية كبيرة 
 بروز داعش. 

% من الناتج، أّي أّن الثالثة األرباع األخرى تأتي من 25بجميع مكّوناته يساهم سوى بـ العراقي ولم يعد القطاع الخاّص 
تسريح الكثير من الموظفين الحكوميين، ليعود بعده التوظيف  2003وفعال  جرى بعد غزو العراق في نشاطات حكومّية. 

% من مجمل 40ام إلى أكثر من الحكومي بشكل كبير، حّتى وصل اليوم عدد العاملين في الحكومة والقطاع الع
% من العراقيين 53في حين رصد مسح األسرة األخير أّن . 105% من المشتغالت النساء(50المشتغلين )وأكثر من 

% فقط من 46. والالفت أّن مسوحات األسر قد بّينت أّن 106(2،9%( والعام )50،5%يعملون لدى القطاع الحكومي )
ن بنظام التقاعد والضمان االجتماعي. ما يعني أّن العمل غير المهيكل في العراق سنة وأكثر مشمولو 15العاملين بعمر 

 .107% من مجمل العاملين، وأّن جزءا  من العاملين في الحكومة والقطاع العام بقوا غير مهيكلين55يبلغ تقريبا  

أّن البالد على الرغم من  % من السّكان23إلى  2014في  108وقد أّدت الحروب إلى تفاقم الفقر الذي وصل معّدله
% 65% من الناتج، وبالتالي 19تمتلك ثالث احتياطّي عالمّي من النفط. وقد تّم تقدير مساهمة القطاع غير المهيكل بـ

ناتج وبالطبع يعود ضعف نسبة مساهمة القطاع غير المهيكل هذه إلى هيمنة النفط على المن ناتج القطاع الخاّص. 
 المحلّي.

 24-15والالفت أيضا  في العراق أّن مسوحات قّوة العمل واألسرة قد أظهرت تراجعا  للمشاركة االقتصادّية لدى الشباب )
الشباب من  لدىمعّدالت البطالة  وأّن مشاركة الشاّبات قد تراجعت إلى النصف. ما يتوّجب ربطه بتراجع خصوصا  سنة(، 
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. ما 109%47إلى  %30من  التارتفاع معّدل بطالة الشابات بين العاممع ، و 1420% في 17إلى  2008% في 30
الظروف األمنّية التي تعيشها البالد. ويترافق هذا مع تفاقم من جّراء تداعيات على األغلب يعني إحباطا  للعمل النسائي 

%( 18سنة )مع نسبة مشاركة اقتصادّية  19و 15% لمن بين 96حّصة العمل غير المهيكل للفئات الشبابّية، 
%(. وترتفع نسب العمل غير المهيكل في محافظات 42)مع نسبة مشاركة اقتصادّية  25و 19% لمن بين 80و

(، في حين تبقى األكثر انخفاضا  في محافظات %60( والمثّنى )%61( وكربالء )%67ونينوى )( %70النجف )
 (. %44( واربيل )%43السليمانية )

قبل انتشار الدولة  2012في ) 143.110كما في الجدول تغدو الصورة العاّمة للعمل غير المهيكل في العراق  هكذا
 %. 88% وخارج العمل الحكومي إلى 52نسبته اإلجمالّية إلى داعش( حيث تصل -سالمّية في العراق والشاماإل

عّمال األسرة 
المساهمون

مهيكلون غير مهيكلين مهيكلون غير مهيكلين غير مهيكلين مهيكلون غير مهيكلين مهيكلون غير مهيكلين
1,6% 0,8% منشـآت القطاع المهيكل

0,1% 32,4% 3,0% 2,7% 11,1% منشـآت القطاع غير المهيكل 
القطاع األسرّي 

الجدول 3.14 نسب أصناف التشغيل غير المهيكل في العراق )من مجمل التشغيل(
التشغيل حسب وضعّية العمل

أعضاء تعاونيات المنتجيننوع الوحدة اإلنتاجّية العاملون بأجر أرباب العمل العاملون لحسابهم الخاص

  
% من مجمل المشتغلين( 74وهم % من العاملين بأجر )47 إجماليا   ن غير المهيكلينُيشّكل العاملو ضمن هذه الصورة،

% من مجمل 5% من أرباب العمل )53من مجمل المشتغلين( و %18% من العاملين للحساب الخاص )70و
أّما بالنسبة للنساء وحدهّن فتأتي الصورة اإلجمالية لعملهّن غير (. %4المشتغلين( وجميع العاملين لدى األسر )

 %.96% وخارج العمل الحكومي إلى 48حيث تصل نسبته اإلجمالية إلى  3.15111كما في الشكل المهيكل 

عامالت األسرة 
المساهمات

مهيكالت غير مهيكالت مهيكالت غير مهيكالت غير مهيكالت مهيكالت غير مهيكالت مهيكالت غير مهيكالت
5,2% منشـآت القطاع المهيكل

0,1% 26,7% 12,9% 0,6% 2,4% منشـآت القطاع غير المهيكل 
القطاع األسرّي 

الجدول 3.15 نسب أصناف التشغيل النسائي غير المهيكل في العراق )من مجمل التشغيل النسائي(
التشغيل حسب وضعّية العمل

أعضاء تعاونيات المنتجيننوع الوحدة اإلنتاجّية العامالت بأجر ربات  العمل العامالت لحسابهم الخاص

  
 243) 2010-2006أعداد وافدين جدد إلى قّوة أعلى مّما رصدته منظمة العمل الدولّية لفترة  112وُتظِهر المسوحات
أّن هذه الفترة على الرغم من  (،ا  ألف 321ألفا  مقابل  279) 2015-2011(، وأقّل لفترة ا  ألف 211ألفا  سنوّيا  مقابل 
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المجموع اإلناث الذكور
87,4% 96,8% 85,6%  العاملون بأجر
39,6% 51,5% 37,3% بينهم في القطاع العام
42,5% 42,6% 42,4% بينهم في القطاع الخاص المهيكل
4,5% 0,6% 5,2% بينهم في القطاع الخاص غير المهيكل
0,9% 2,0% 0,6% بينهم في قطاعات أخرى
4,4% 1,3% 4,9%  أرباب العمل
8,0% 1,7% 9,2%  العاملون لحسابهم الخاص
0,1% 0,0% 0,1%  عّمال األسرة المساهمون
0,2% 0,2% 0,2%  العاملون غير مدفوعي األجر

الجدول 3.16 توزيع المشتغلين األردنيين حسب عالقات العمل 2014 )نسبة من إجمالي المشتغلين األردنيين(

لكّن  .113من مناطق سوريا الشمالية، انخرط كثيٌر منهم في قّوة العمل خصوصا  شهدت نزوحا  لسوريين إلى العراق، 
في الفترة األولى  أعداد الوافدات تقديراتالمسوحات المتوّفرة ال ترصد هذه العمالة المهاجرة. في حالة النساء، تتقارب 

ألفا   63ألف قادمة جديدة مقابل  41ا ( مع مالحظة انخفاض في المشاركة النسائّية للفترة التالية )ألفا  سنويّ  46)
. متقاربة أقرب بين المصدرينأيضا  فهي  ةعداد فرص العمل المخلوقألالتقديرات أّما متوّقعة من منّظمة العمل الدولّية(. 

وبقيت في مستواه في الفترة التالية. وتلحظ التقديرات  2011-2006إاّل أّن هذه األعداد لم تكن تلّبي الطلب في فترة 
 هي غير مهيكلة.       المخلوقة % من فرص العمل الجديدة 53أّنه في جميع األحوال 

 14% في 6،9سنوات  8% في 0،6بين ، إذ تتراوح نسبة العاملين 114أيضا  تنتشر في العراق ظاهرة عمالة األطفال
. وتتمّيز (14ممن عمرهم  %2،8) أكثر من اإلناث( 14% ممن عمرهم 10،5)مثال  سنة. وتطال الظاهرة الذكور 

 14و 6( بالنسب األعلى لمن هم بين %2،6( وواسط )%3،5( وميسان )%5،5( وكركوك )%7،1محافظات بابل )
% ترصدهم 5)مقابل  115%2سنة إلى  14و 6الّية لعمل األطفال بين سنة. بحيث ترصد المسوحات النسبة اإلجم

 م في الريف. غالبيته% لإلناث، 1% للذكور و3اليونيسيف(، 

 حالة األردن:

شهد األردن موجات لجوء وهجرة متتالية، من 
فلسطين نتيجة االحتالل، ومن العراق بعد غزوها 

منذ اندالع  سورياوخالل حربها األهلّية، ومن 
كّل هذه الهجرات شّكلت جزءا  هناك. األحداث 

ملحوظا  من سّكان األردّن. فالفلسطينّيون غير 
 % من سّكان10المجّنسين كانوا يعّدون أكثر من 

% من السّكان 28األردن، وهناك ما نسبته 
مسجلون الجئين لدى وكالة الغوث األونروا. وقد 
حّل الالجئون العراقيّون ثّم السورّيون بنسب 

 تباعا .   2013-2012و 2007مماثلة في 

وأّن نتائج مسوحات قّوة  خصوصا  البالد،  عمل غير المهيكل فيبالتالي من الصعب استقصاء معلومات واضحة عن ال 
العمل والكتب اإلحصائّية السنوّية ال تبّين، حّتى قبل موجات الهجرة األخيرة للعراقيين والسوريين، معطيات تفصيلّية سوى 

ال يتضح المعتمدة عن العمل غير المهيكل. كما عن المشتغلين األردنيين. وعن هؤالء ال ُتعطي إيضاحات حسب المعايير 
. فقط ُتعطي 116(3.16 )الجدول المهيكل في القطاع الخاّص لألردنيين طيات حجم العمل غير المهيكل من هذه المع

، وتبّين حّصة الجنسيّات 2014% في 12من العدد الكلّي للمشتغلين، يساوي المهاجرين المسوحات حجما  لعمل 

                                                           
 خاّصة إلى كردستان العراق.   113
 . 2016هناء عبد الجبار صالح  حسب تقرير العراق، 2012مسح األسرة   114
 .2012العراق في راجع مسح األسرة   115
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ولكن وللمفارقة، تبّين المسوحات أيضا  عدد م في الحالتين ذكور(. غالبيته% للسوريين، و 9للمصريين و %57الرئيسة )
 % من إجمالي المشتغلين. 29 المعنّية 2014تخّطت في سنة العمل الممنوحة لغير األردنيين  أذونات

بالتعاون مع المجلس االقتصادي واالجتماعي ومع منّظمات  2012قد نشرت في وزارة التخطيط والتعاون الدولّي وكانت 
. وقد أوضحت هذه 2010117نورامّية عن العمل غير المهيكل مبنّية على مسح قّوة العمل في دولّية أخرى دراسة با

% من المشتغلين في األردن ليسوا مغّطين بالتأمينات الصحّية، ما ُيعطي قياسا  لحجم العمل غير 67،2الدراسة أّن 
ّن إ% من إجمالي المشتغلين! ثّم 44أّن نسبة العمل غير المهيكل تصل إلى إلى المهيكل. في حين تشير ذات الدراسة 

% من 73كان  2010% من اإلناث المشتغالت عملهم غير مهيكل، علما  أّنه في 15% من الذكور المشتغلين و23
دير حّصة القطاع % من اإلناث األردنّيات يعملن  بأجر في القطاع العام والخاص المهيكلين!!! كذلك تّم تق93الذكور و

بين هذه المعطيات )في تقرير  واحد(  الكبير%. وبالطبع ال يسمح التناقض 26و 20غير المهيكل في االقتصاد بين 
وغياب أّية إشارة إلى المشتغلين غير األردنيين )الفلسطينيين والعراقيين والمصريين في ذلك الحين( بإيضاح حجم 

الطريقة التي  ،ح بعامدائرة اإلحصاء قد انتقد، قبل ذلك المس . وكان باحث فيوتصنيف العمل غير المهيكل في األردن
 . 118يجري فيها تقليص المشاركة االقتصادّية للنساء وعملهّن غير المهيكل

بدراسة تحّلل فيها أثر األعداد الكبيرة لالجئين السوريين على سوق العمل  2015ثّم قامت منّظمة العمل الدولية في 
% تقريبا  من األردنيين عملهم غير مهيكل. 50% من السوريين و99أّن إلى حيث أشارت الدراسة بداية  . 119األردني

، وهي أصال  كانت قد 2014% في 22،1إلى  2011% في 14،5كما بيّنت أّن البطالة قد تزايدت في األردن من 
ال المهاجرين السوريين ينافسون العمّ . وأظهرت أّن 2010-2008ارتفعت قبل ذلك من جّراء األزمة االقتصادّية في 

األردنيين على األخّص في العمل غير المهيكل، إاّل "أّن المستوى المرتفع النعدام هيكلة العمل في االقتصاد األردني 
ألجور بين األردنيين ُيلغي أثر فارق ا بحيثلعدم احترام الحّد األدنى لألجور،  واسع   %؟( ُيمكن أن يترجم بانتشار  50)

شهد ، وهو مشّغٌل كبير، لم يتجارة التجزئةقطاع  إاّل أنّ ، االقتصادي اإلنشاءات قطاعفي  ". هذا األمر صحيحٌ والمهاجرين
 من جّراء، 120تراجعا  في نسبة العمالة األردنّية، بل إّن فرص عمل  جديدة قد خلقت مع قدوم الوافدين السوريين الجدد

% فقط من السوريين لديهم أذونات 10ا رجال أعمال سورّيون في األردن. وتبّين الدراسة أيضا  أّن استثمارات قام به
 من غير السوريين. والمهاجرةدون توضيح حجم هذه العمالة مقارنة مع قّوة العمل األردنّية من عمل، 

% من مجمل عمل 50 ُيشّكل المهيكلالعمل غير أّن حول ُيمكن وضع صورة تقريبّية انطالقا  من هذه المعطيات، 
غير  والمهاجرين% من العاملين األردنيين 55% غير مشمولين بالتأمين الصحّي(، وأّن 67،2بالـ دون األخذاألردنيين )

% من مجمل 20ين يشّكلون ( في القطاع الخاّص غير مهيكلين، وأّن المهاجرين السوري%12الالجئين السوريين )

                                                           
117 MPIC 2012. 
118 Al-Budirate 2009. 
119 Stave & Hillesund 2015 and Errighi & Griesse 2016. 

عطي تقّلصا  في أعداد الوافدين الجدد إلى قّوة والالفت أّن نتائج المسح غير المنشور هذه ال تتوافق مع المعطيات اإلحصائّية لمنّظمة العمل الدولّية التي ت  120
إلى النصف، واألمر ذاته بالنسبة لفرص العمل المخلوقة. وفي جميع األحوال، وثقت هذه  2015-2011و 2010-2006العمل في األردن بين فترتي 

ّن قّوة العمل في األردن قد نمت في العقد األخير بوتيرة وسطّية الطلب على الشغل. كما أشارت إلى أ 2005اإلحصائّيات أّن فرص العمل المخلوقة ال تلّبي منذ 
 % سنوّيا ، وهي أعلى نسبة تشهدها البلدان العربّية. 3،4قدرها 



كما في  البالدالصورة اإلجمالّية للعمل غير المهيكل في األردن، كنسب من إجمالي العاملين في تأتي هكذا  العاملين.
% خارج العمل 81)لكن  % من مجمل المشتغلين57. بحيث يشّكل مجمل العمل غير المهيكل في األردن الجدول التالي

. وبالطبع هذا تقدير تقريبي ال يأخذ باالعتبار مثال  عّمال األسرة المساهمين لدى %(30الحكومي الذي تصل نسبته إلى 
 الالجئين. 

غير مهيكلين غير مهيكلين
مهاجرون أردنيون مهاجرون أردنيون مهاجرون أردنيون مهاجرون أردنيون مهاجرون أردنيون

5,0% 25,3% منشـآت القطاع المهيكل
12,5% 3,4% 0,0% 0,1% 0,0% 3,2% 1,2% 6,0% منشـآت القطاع غير المهيكل 

؟ القطاع األسرّي 

الجدول 3.17 نسب أصناف التشغيل غير المهيكل في األردن )من مجمل التشغيل(
التشغيل حسب وضعّية العمل

نوع الوحدة اإلنتاجّية
أعضاء تعاونيات المنتجين العاملون بأجر عّمال األسرة المساهمون أرباب العمل يعملون لحسابهم الخاص

مهيكلون
غير مهيكلينغير مهيكلين

مهيكلون
غير مهيكلين

مهيكلون
غير مهيكلين

مهيكلون

  
( أقّل بكثير منها %26،7وتجدر المالحظة هنا أّن جميع التقارير تتفق على أّن نسبة العمل غير المهيكل لدى النساء )

%، وهي أقّل نسبة بين البلدان العربّية( وتفضيلها 14و 12للرجال، مع المشاركة الضعيفة للمرأة في قّوة العمل )بين 
الحكومة تصبح نسبة غير في وإذا ما استثني العمل أو الخاّص المهيكل.  من العامالت( %52) للعمل الحكومي

 األحوال لقد زادت قليال  مع العامالت الالجئات السورّيات.  غالبيةوفي %. 55المهيكالت 

يعملون. وقد أشار تقرير الراصد  عاما   14و 6% من األطفال بين 2على صعيد  أخر، ال ترصد منّظمة اليونيسيف سوى 
%، في حين أتت تقديرات 33بـ 2010 في األطفال العاملين نسبةعن األردن أّن دائرة اإلحصاءات العاّمة كانت قد قّدرت 

ألف طفل. وقد ازداد عمل األطفال كثيرا  مع أزمة الالجئين السوريين، إذ اشارت  50منّظمات المجتمع المدني على 
. كما أشارت تقديرات 121% من أسر الالجئين السوريين تعتمد على المداخيل التي يأتي بها األطفال47أّن إلى تقارير 

. وقد تطّرقت دراستان حديثتان بالتفصيل إلى 122ألف طفل سورّي انضموا إلى قّوة العمل 100و 30ن أخرى إلى أّن بي
 . ما يدّل على أهمّية الظاهرة. 123عمالة األطفال في األردن، سواء السوريين أو الفلسطينيين أو األردنيين

 حالة فلسطين

ين )الضّفة الغربّية وقطاع غّزة( بوجود مسوحات الرغم من االحتالل والشرذمة ونواحي التبعّية، تمتاز فلسطعلى 
ا حسب المعايير الدولّية، بحيث غالبا  ما تتوافق المعطيات المنشورة من قبل غالبيتهوإحصاءات دورّية ومنّظمة، 

 لدى المنّظمات الدولّية. الموجودة مؤسسات السلطة وتلك 

. إذ تتخّطى تقريبا   هكذا يتضح أّن فلسطين ما زالت في خضّم "الفورة الشبابّية"، مع اكتمال تمركز السّكان في الحضر
% من الفلسطينيين 75. في حين يعيش أكثر من 64و 15% من مجمل أولئك بين 39 سنة 24-15نسبة السّكان 

                                                           
121   Save & UNICEF 2015  2013بناء على معطيات األمم المتحدة في . 
ورقة تقدير موقف، بعنوان "عمل ، بناء  على : تقييم القطاع غير المنظم في األردن من حيث فرص العمل واالقتصاد2016أحمد عوض  ،تقرير األردن  122
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123 ILO 2014-a and UNICEF & Save 2014. 
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% بالنسبة لإلناث. 36،2وإلى  124% إجمالّيا  25،9في المدن. وتصل معّدالت البطالة في فلسطين إلى أرقام قياسّية، 
% في قطاع غّزة 19،7% في الضّفة الغربّية و18،3الرغم من أّن مشاركة المرأة في قّوة العمل تبقى متدنّية، على هذا 

% على التوالي للذكور(. مع العلم أّن مشاركة المرأة قد ارتفعت نسبّيا  في السنوات األخيرة من 70،7% و72،7)مقابل 
 . 2015% في 18،8إلى  2002% في 13

إلى  2010-2006ألفا  في  33ب على العمل، حيث ارتفع عدد القادمين الجدد السنوّي من حوالى هكذا يتسارع الطل
سنوّيا (. حّصة النساء من هذا النمّو  4،5%. ما يعني وتيرة نمّو عالية لقّوة العمل )2015125-2011ألفا  في  53

ألفا  في الفترة التالية،  15إلى  2010-2006آالف في  7ملحوظة، إذ ارتفع عدد القادمات الجدد السنوّي من حوالى 
%. وال يستطيع االقتصاد الفلسطينّي المعتمد في جوهره على 6،3أي بوتيرة نمّو لقّوة العمل النسائّية وصلت إلى 

% من فرص 70المساعدات الخارجّية والتابع لالقتصاد اإلسرائيلّي أن يلّبي هذا الطلب. حيث ال يتّم تقريبا  خلق سوى 
 من فرص العمل المطلوبة للنساء(. ما يفّسر معّدالت البطالة المرتفعة.  %50لالزمة )العمل ا

% من عاملي الضفة في الحكومة والقطاع 16وتختلف قطاعات العمل كثيرا  بين الضّفة والقطاع. حيث يشتغل حوالى 
الضفة في إسرائيل  % تقريبا  من عاملي17%(. كما يشتغل 22% لعاملي القطاع )اإلجمالي 37العام مقابل 

في أعمال اإلنشاءات( في حين ُيمنع ذلك على عاملي الضّفة. وتخضع هذه النسبة  -%64- خصوصا  والمستوطنات )
من إجمالي الفلسطينيين العاملين( من المشتغلين في إسرائيل والمستوطنات لتقّلبات الصراع القائم  %12الملحوظة )

% في 8،9% في القطاع و6،6% في الضّفة و9،6غلين في الزراعة ضئيلة: واألوضاع األمنّية. وتبقى حّصة المشت
% على التوالي للذكور، 36% و15إسرائيل والمستوطنات. أضف أّن معّدالت البطالة مختلفة جدا  بين الضفة والقطاع، 

طاع غّزة إلى في قالذين هم أولئك  خصوصا  % على التوالي لإلناث. كّل هذا يدفع الشباب الفلسطينّي، 60% و27و
 ما أبرز ظاهرة قوارب الهجرة إلى أوروبا مع كوارث الغرق التي رافقتها.   ،الرغبة في الهجرة

. وقد لحظ هذا المسح أّن نسبة 2008126بالنسبة للعمل غير المهيكل، يعود المسح المخّصص األخير إلى سنة 
ي القطاع(. ويعود الفارق بين المنطقتين % ف42،5في الضفة و %65،8% )59،9العاملين غير المهيكلين تصل إلى 

إلى حجم التوظيف الحكومي في القطاع. العمل غير المهيكل يصيب أكثر الرجال في الضّفة  خصوصا  الفلسطينيتين 
من النساء العامالت(. والالفت أّن المسح قد لحظ تراجعا   %55،5% من الذكور العاملين( والنساء في القطاع )67)

المشتغلين غير المهيكلين يعملون  غالبية. كذلك يوضح المسح أّن 2004لمهيكل مقارنة مع مسح سنة في العمل غير ا
في القطاع المهيكل وأّن هذه الظاهرة تطال الضفة أكثر من القطاع. لكن ال يتضح من نتائج المسح الدور الذي يلعبه 

وأّن نسبة انعدام الهيكلة تتساوى في  خصوصا  العمل في إسرائيل والمستوطنات. كما ال يسمح بتحليالت أكثر دّقة، 
 ساء والرجال!فلسطين بين الن
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 70و 2014ألف قادم جديد في  100معطيات منّظمة العمل الدولية، تتوافق إجماال  مع معطيات تقرير الراصد عن فلسطين. لكّن هذا األخير يشير إلى   125

 .2015ألف في 
 2008الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينّي   126



النساء الرجال اإلجمالي القطاع الضفة 

العاملون بأجر

30% 21% 22% 37% 16% ي القطاع العام
ن
ف

9% 9% 10% 16% 8% ي القطاع الخاص المهيكل
ن
المهيكلون ف

27% 43% 40% 27% 45% ي القطاع الخاص المهيكل
ن
ن ف غير المهيكلير

العاملون للحساب الخاص وأرباب العمل

1% 10% 9% 5% 10% مهيكلون 

10% 11% 11% 10% 11% ن غير مهيكلير

23% 5% 9% 5% 10% العاملون األرسيون دون أجر

60% 60% 60% 43% 66% مجموع غير المهيكل

ي العمل والهيكلة )مسح العمل غير المهيكل 2008(
 
ي فلسطير  حسب الوضع ف

 
الجدول 3.18 توزي    ع العاملير  ف

 
. هكذا تصل نسبة العمل غير 3.19كما في الجدول هكذا تبدو الصورة اإلجمالّية للعمل غير المهيكل في فلسطين 

% من 82مع مالحظة أّن الضّفة تحوز على  % خارج العمل الحكومي.88% وإلى 61المهيكل في فلسطين إلى 
النساء يعملن  % من مجمل المشتغلين في فلسطين. 75فيها ن وإجمالي العمل غير المهيكل، في حين يشّكل المشتغل

 % للذكور(. 22مقابل  %30( ألّن حصتهّن من العمل الحكومي أكبر )%57أقّل بصفة غير مهيكلة )

القطاع الضّفة القطاع الضّفة القطاع الضّفة القطاع الضّفة القطاع الضّفة
6,9% 33,2% منشـآت القطاع المهيكل

؟ ؟ 1,4% 7,4% ؟ ؟ 2,6% 8,5% منشـآت القطاع غير المهيكل 
؟ ؟ القطاع األسرّي 

الجدول 3.19 نسب أصناف التشغيل غير المهيكل في فلسطين )من مجمل التشغيل(
التشغيل حسب وضعّية العمل

نوع الوحدة اإلنتاجّية
أعضاء تعاونيات المنتجين العاملون بأجر عّمال األسرة المساهمون أرباب العمل يعملون لحسابهم الخاص

مهيكلون
غير مهيكلين

مهيكلون
غير مهيكلين

مهيكلون
غير مهيكلين

مهيكلون
غير مهيكلينغير مهيكلين

  
)معظمه  127%9،1من ناحية أخرى يقّدر المسح الرسمّي مساهمة القطاع غير المهيكل في الناتج المحلّي اإلجمالي بـ

، وما زال الموضوع يخضع لتحليالت 128%88و 57في اإلنشاءات والزراعة!(، في حين تتراوح تقديرات أخرى بين 
 . 129ونقاشات

% 7أّن إلى الالفت أيضا  أّن مسوحات العمل غير المهيكل ال ترصد تحديدا  عمالة األطفال، في حين تشير اليونيسيف 
عاما   15ألف طفل دون الـ 41يعملون. إاّل أّن الجهاز المركزي لإلحصاء يشير إلى أّن هناك عاما   14و 6مّمن هم بين 

% من إجمالي المشتغلين 7% من السّكان في الفئة العمرّية وأكثر من 3،1، يشّكلون 2004130يعملون حسب مسح 
أّن تشغيل األطفال إلى سة أخرى هؤالء األطفال يعملون ضمن أسرهم دون أجر. كذلك أشارت درا غالبيةالفلسطينيين. و 

 .  131موسمّيا  في الزراعة في إسرائيل والمستوطنات خصوصا  يتّم 

                                                           
 .2016راس جابر وإياد الرياحي فالراصد عن فلسطين،  تقرير  127

128  Sabra, Eltalla & Alfar 2015 
 : القطاع غير المنّظم في األراضي الفلسطينّية المحتّلة.2014بالل فالح راجع   129
 النظرية والتطبيق.: سياسة القوى العاملة الفلسطينية بين 2009معين محمد رجب وأحمد فاروق الفرا ، 2007العام  ألفا   33انخفضوا إلى  130

131 ILO 2014-b. 



كبير له في قطاع غّزة من جّراء الحصار والعدوان المتكّرر  % من الفلسطينيين، مع تفّش  25،7أضف أّن الفقر يطال 
% 8،8% في القطاع و23% )14،1% للضفة الغربّية(. كما يصل معّدل الفقر المدقع إلى 18،3% مقارنة مع 38)

. تأخذ هذه المعّدالت باالعتبار المعونات الدولّية التي تّشكل جزءا  ملحوظا  من مداخيل األراضي 132في الضفة(
% في القطاع 59،2% من األفراد تقع مداخيلهم تحت خّط الفقر الوطنّي )48،6فلسطينّية، حيث تّم رصد أّن ال
% في الضفة(. كما تنتج عن سياسة إسرائيلّية ممنهجة ضّد قطاع غّزة. وتلحظ اإلحصاءات أيضا  أّن الفقر 24،6و

فقط!(. وبالطبع يزداد الفقر مع عدم  %21،9(، وهو أضعف في األرياف )%32،4للقاطنين في المخّيمات )يرتفع 
 المشاركة في قّوة العمل ومع البطالة والعمل غير المهيكل.  

 حالة لبنان

. ليس فقط نتيجة األبعاد السياسّية وبعدم شمولّيتها متاز لبنان بندرة اإلحصائّيات والمسوحاتيعلى عكس فلسطين، 
حساسّية البالد تجاه النازحين الفلسطينيين، وإّنما أيضا  مع الحجم الملحوظ للعمالة و  اللبنانّيةوالطائفّية للتركيبة السّكانية 

األمد منذ موجة النزوح الكبيرة، ومع وتائر  السورّية في لبنان، بشكل  دورّي قبل انطالق الصراع في سوريا وبشكل  طويل
  هجرة اللبنانيين إلى الخارج.ملحوظة ل

 260سّكانا  في أوضاع  مختلفة ينخرطون جميعهم في قّوة العمل: اللبنانّيون، والالجئون الفلسطينّيون )بين ويضّم لبنان 
مع وفود الجئين فلسطينيين من  2013ألفا  في  80، ازدادوا 133% من السّكان8أي حوالى  2012العام  ألفا   280و

بعد  خصوصا  السورّيون كذلك و  ،غوث الفلسطينيين األونروا(%، جميعهم مسّجلون لدى وكالة 9سوريا، لتتخّطى النسبة 
ن لدى المفوضّية العليا وألفا  مسّجل 880منهم  2013ألفا  أواخر  928النزوح األخير الكثيف خالل الصراع السورّي )

 خصوصا  ن أو أفارقة، وسيويآن وعاملو ن وآخر ن وومهاجر  ن وعراقي كما أيضا   ،% من السّكان(25لالجئين، أي حوالى 
 . 134حديث( حسب تقرير  على األقّل ألف عاملة منزلّية  250) العامالت المنزلّيات كما في دول الخليج

الشباب  القرن الماضي وتخّطاها. حيث يعدّ  سبعينياتموجته الشبابّية في ، بما فيه سّكانه الفلسطينّيون، عرف لبنانوقد 
ّيتها من الشباب، غالبوأّن معّدالت الهجرة إلى الخارج، و  خصوصا  % من السّكان. 29اليوم أقّل من سنة  24و 15بين 

عودة الشباب اللبنانيين تغّير مع كان قد إاّل أّن هذا األمر % سنوّيا  خالل فترة الحرب األهلّية. 2و 1كانت تتراوح بين 
الذكور  خصوصا  السورّية التي يهيمن عليها الشباب و  خصوصا  العراقّية و الهجرة  مع موجاتبعد انتهاء الحرب ومن ثّم 

% من السّكان يقطنون 90كما أضحى حوالى  .136، بحيث تشّكل الهجرة حاليا  ثلثي النمّو الديموغرافي في لبنان135منهم
الرغم من التقّدم النسبّي للبالد عن جوارها، ما على . و )في المخّيمات التي أضحت مدنا  بالنسبة للفلسطينيين( في المدن

 %. 23زال معّدل المشاركة النسائّية في قّوة العمل متدنّيا ، حوالى 
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133 ILO 2012. 
134 ILO 2016.  
135 ILO 2014-c. 
136 Ajluni & Kawar 2015. 



 2010-2006ل فترة خال  قد وصلكان عدد الوافدين الجدد إلى قّوة العمل ، 137منّظمة العمل الدولّيةمعطيات حسب و 
تقريبا  سنوّيا  الف آ 110إلى  بشكل  كبير وافدينالأعداد هؤالء  ثّم ازدادتألفا  سنوّيا  )ثلثهم تقريبا  من النساء(.  44إلى 

ة العمل في مجمل الفترتين الوسطّية السنوّية لقوّ )أيضا  ثلثهم نساء(. ما أوصل وتيرة الزيادة  2015-2011في فترة 
ع االقتصاد اللبناني مع أزماته البنيوّية واإلدارّية خلق فرص عمل توازي هذا يللنساء(. وبالطبع ال يستط %7)% 5إلى 

 . تي تزداد أعدادهنّ لوا، مع أّنه يخلق فرصا  لعامالت المنازل الالطلب على العمل

مسح ) 138% للفلسطينيين42و (2007)مسح  % للبنانيين43العمل بين فئات السّكان،  تختلف المشاركة في قّوةو 
. ويبرز هذا االختالف (2013)مسح  139% للسوريين47أولئك القادمين من سوريا( ووفود مع قليال  تدّنت ، 2011

. معظم السورّيات لم يكن يعملن من قبل واضطررن 140% على التوالي19% و15% و21اإلناث،  في ما يخصأكثر 
% 30وإلى  142لفلسطينيينوا 141% للبنانيين9كما تختلف معّدالت البطالة من لالنخراط بسبب أحوالهّن المعيشّية. 

 . 144% على التوالي68% و14و %18. وهنا أيضا  تتعّمق االختالفات بالنسبة للنساء، 143للسوريين

 مليون  يتأّلفون من (انمليون 2،2) في لبنان المشتغلين حالّيا  هكذا وانطالقا  من المسوحات المتوّزعة ُيمكن مقاربة أّن 
ألف  280%( و18) 145ألف سوريّ  400( و6%ألف فلسطينّي ) 130من اإلجمالي(، و 36%ألف لبناني ) 400و

 المهاجرينوأّن أعداد المشتغلين  يشّكلون ثلث العاملين في لبنان المهاجرين. أي أّن العّمال 146%(13أجنبّي آخر )
علما  أّنه قبل النزاع السوري كانت هناك . لالجئين السوريينالتي للفلسطينيين وتقّل عن تلك التي اآلخرين تتخّطى تلك 

وتتضارب المعطيات حول نسبة اللبنانيين . 147تقديرات للمشتغلين السوريين الموسميين أو الدائمين تفوق أعدادهم اليوم
% من العاملين بأجر ال يشتركون بأّي نظام 66،9تتّم اإلشارة إلى أّن اجتماعية. حيث و لمشمولين بتأمينات صحّية ا

% من 30، أو إلى أّن المشتركين في صندوق الضمان االجتماعي اللبنانّي ال يشّكلون سوى حوالى 148ضمان صحي
 % من اللبنانيين ال يشتركون في أّي نظام صحّي، وهي أرقام تعود إلى47ّن تقارير حديثة ُتعطي نسبة قّوة العمل. إاّل أ

                                                           
137 http://www.ilo.org/ilostat/ 
138 ILO 2012-a. 
139 ILO 2014-c. 
140 ILO 2012 & ILO 2014-c. 

%، في حين يشير البنك الدولي إلى 6،4المسح العنقودي قبل موجة النزوح السوري أعطى معّدل ، مع اإلشارة إلى أن  2015Abou Jaoudeحسب    141
   .%25و 20% في ذات الفترة وتقارير وزارة العمل إلى معّدالت تتراوح بين 11
الرغم من القيود الموضوعة في لبنان على عمل الفلسطينيين في على وقد تّم لحظ أّن معّدل البطالة هذا أدنى من معّدالت البطالة في األراضي الفلسطينّية،   142

 كثير  من المهن.
 .  6ILO 201و c-ILO 2014تقريبا  من جنسّيات أخرى راجع  ا  ألف 30ألف عاملة منزلّية مهاجرة و 250 143
ية لالجئين السوريين تّمت مراجعة هذه المعطيات مع الباحث اللبناني الدكتور كمال حمدان الذي لفت االنتباه إلى ارتفاع تقديرات معّدالت المشاركة االقتصاد 144

ع مناطق لبنانّية، هي عّكار وطرابلس والبقاع مصدر هذه المعطيات قد شمل أرب 2013للبنانيين. إاّل أّن مسح منّظمة العمل الدولّية في العائدة عن تلك 
 . 2011ومسح عن الفلسطينيين في  2007والجنوب. وتّمت المقارنة مع معطيات مسح عن اللبنانيين في 

% من السوريين 20( إلى أّن c-ILO 2014) 2013يضّم هذا الرقم العاملين السوريين في لبنان قبل اندالع الصراع في سوريا، ويشير مسح   145
 المشتغلين كانوا يعملون قبل الصراع في لبنان.  

 وتجدر المالحظة أّن هذه التقديرات تتوافق تقريبا  مع تقديرات منّظمة العمل الدولّية اإلحصائّية حول إجمالي العاملين.  146
147 Aita 2016. 
148 Abou Jaoude 2015 



الفلسطينّيين ، و 150%59بـ 149ومع المعطيات األحدث تقّدر نسبة العاملين اللبنانيين غير المهيكلين. 2007العام 
جزءا  من العاملين الفلسطينيين اآلخرين. مع مالحظة أّن  للمهاجرينبالنسبة % 90، و%99%، والسوريين 95

يشتركون إلزامّيا  في صندوق  بمن فيهم عامالت المنازل اآلخرين المهاجرينالجزء األكبر من العاملين كذلك و  والسوريين
. 151الضمان االجتماعي اللبنانّي عبر مشّغليهم أو بشكل  مباشر، ولكّنهم ال يحصلون بالمقابل على خدمات هذا التأمين

 ، وتتوّزع كما في الجدول152% من إجمالي المشتغلين في لبنان73أّي أّن نسبة المشتغلين غير المهيكلين تصل إلى 
% 53% )69مع مالحظة أّنه إذا ما استثنينا العمل الحكومي تصل نسبة غير المهيكلين بين اللبنانيين إلى  .3.20

 % للنساء(.70للذكور و

إجمالي نساء  رجال إجمالي نساء  رجال إجمالي نساء  رجال إجمالي نساء  رجال إجمالي نساء  رجال

100% 28% 72% 13% 11% 1% 18% 2% 17% 6% 1% 5% 63% 14% 49% ي لبنان 
ن
ن ف الحّصة من إجمالي المشتغلير

العاملون بأجر

9% 9% 7% 1% 1% 1% 14% 18% 10% القطاع الحكومي

11% 22% 10% 10% 10% 10% 1% 1% 1% 4% 9% 3% 15% 34% 14% ي القطاع الخاص
ن
العاملون بأجر المهيكلون ف

29% 45% 22% 80% 80% 80% 22% 9% 23% 36% 60% 30% 20% 20% 20% ن العاملون الدائمون بأجر غير المهيكلير

23% 13% 26% 10% 10% 10% 72% 85% 71% 31% 12% 35% 10% 7% 11% ون بأجر )مياومون، إلخ(
ّ
العاملون الهش

21% 7% 26% 18% 12% 20% 32% 14% 36% لحسابهم الخاص

5% 1% 6% 5% 5% 5% 9% 3% 11% 5% 1% 6% أرباب العمل

2% 3% 2% 3% 5% 3% عاملو األرسة المساهمون

0% 0% 0% 1% 1% 1% المتدّربون

0% 0% 0% 1% 3% 1% أخرى

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% المجموع

73% 67% 74% 90% 90% 90% 99% 99% 99% 95% 80% 96% 59% 44% 63% العاملون غير المهيكلون

ن إجمالي العاملير

ي العمل
ن
ي لبنان حسب الجنسّية والجنس والوضعّية ف

ن
ن ف ع المشتغلير

ّ
الجدول 3.20 توز

ون
ّ
السوري الفلسطينّيون مهاجرون آخروناللبنانّيون

 

ثارها. آو  2011تقريبّية عن الواقع الحالي ال تسمح بتتّبع التغّيرات التي حصلت منذ بالطبع يمّثل هذا الجدول صورة 
 30ألفا  للعسكريين وقوى األمن. إاّل أّن  86والف آ 110وتجدر المالحظة أّن العاملين في القطاع الحكومي يشّكلون 

  .153في مجلس الخدمة المدنّية، أّما الباقون فهم متعاقدون لون مسجّ دائمون ألفا  فقط هم موّظفون 

وأّن  خصوصا  ، منّظمة العمل الدولّية انتباهي بلد  متوّسط الدخل الخاص فبهم سالح اللبنانيين عملوقد لفت ارتفاع حّصة 
 لعملإلى اأن ينتقلوا في % من العاملين بأجر يرغبون 66لون البقاء لحسابهم الخاّص و% من هؤالء العاملين يفض88

العمل للحساب الخاّص لدى النتباه تقدير منّظمة العمل الدولّية الضئيل لحّصة يلفت اكذلك . 154الخاص للحساب
 أسرة مساهمون دون أجر لدى الفلسطينيين أو السوريين، وكذلك أنّ  له ال يتواجد عّما، وأنّ 155الالجئين السوريين

 ساعة للفلسطينيين.  47ساعة للبنانيين و 48مقابل ساعة في األسبوع  60ن يعملون وسطّيا  السورّيي

                                                           
 لصحّية واالجتماعّية. حسب تعريف عدم الشمول بالتأمينات ا  149
. وقد تّم افتراض b-World Bank 2014%، راجع 56،2وقد أشار البنك الدولي في تقرير حديث إلى أّن نسبة انعدام الهيكلة من التشغيل تصل إلى   150
 % من العاملين للحساب الخاّص مهيكلون.20أّن 
  !!! إلى أّن ذلك يأتي بالنسبة للفلسطينيين من عدم المعاملة بالمثل في األراضي الفلسطينّية a-ILO 2012يشير   151
% من 80% من أرباب العمل و100مع غياب المعطيات التفصيلّية، تّم في هذا التقدير اعتبار أّن جميع العاملين في القطاع الحكومي مهيكلون، كما   152

 العاملين لحسابهم الخاّص. بالتالي يقّلل هذا التقدير على األغلب من العمل غير المهيكل.  
153 Abou Jaoude 2015 
154 Abou Jaoude 2015 
155 ILO 2014-c. 



كما في الجدول في لبنان انطالقا  من المعطيات السابقة هكذا تبدو الصورة اإلجمالّية التقريبّية للعمل غير المهيكل 
بأجر غير المهيكل بالنسبة للبنانيين، وغلبة العمل بأجر لدى  العمل، مع توازي حّصة العمل للحساب الخاص مع 3.21

 . (3.22)الجدول  للنساء، فيسوده عمل النساء المهاجرات بأجرالعمال المهاجرين. أّما بالنسبة 

مهاجرون لبنانيون مهاجرون لبنانيون مهاجرون لبنانيون مهاجرون لبنانيون مهاجرون لبنانيون

منشـآت القطاع المهيكل
؟ ؟ 0,0% 2,2% 1,4% ؟ 1,0% 16,0% منشـآت القطاع غير المهيكل 

10,1% ؟ القطاع األسرّي 

غير مهيكلين

19,4%22,3%

مهيكلون
غير مهيكلين غير مهيكلين

مهيكلون
غير مهيكلين

مهيكلون

الجدول 3.21 نسب أصناف التشغيل غير المهيكل في لبنان )من مجمل التشغيل(
التشغيل حسب وضعّية العمل

نوع الوحدة اإلنتاجّية
أعضاء تعاونيات المنتجين العاملون بأجر عّمال األسرة المساهمون أرباب العمل يعملون لحسابهم الخاص

مهيكلون
غير مهيكلين

  

مهاجرات لبنانيات مهاجرات لبنانيات مهاجرات لبنانيات مهاجرات لبنانيات مهاجرات لبنانيات

منشـآت القطاع المهيكل
؟ ؟ 2,5% 0,4% ؟ 0,4% 5,6% منشـآت القطاع غير المهيكل 

32,5% ؟ القطاع األسرّي 

غير مهيكالت

12,0% 13,8%

مهيكالت
غير مهيكلين غير مهيكلين

مهيكالت
غير مهيكلين

مهيكالت

الجدول 3.22 نسب أصناف التشغيل غير المهيكل للنساء في لبنان )من مجمل التشغيل(
التشغيل حسب وضعّية العمل

نوع الوحدة اإلنتاجّية
أعضاء تعاونيات المنتجين العامالت بأجر عامالت األسرة المساهمات رّبات عمل يعملن لحسابهن الخاص

مهيكالت
غير مهيكلين

  
، لكن 156%36من ناحية أخرى، قّدر البنك الدولي حّصة القطاع غير المهيكل من الناتج المحلي اإلجمالي بأكثر من 

 ليس واضحا  إذا كان هذا التقدير يشمل النشاطات اإلجرامّية )المخّدرات، تهريب البشر، إلخ(. 

% يعملون، 14و 5% من األطفال اللبنانيين مّمن هم بين 1،7أّن قد بّين  2009157المسح العنقودي لعام  وكان
منذ موجة  في لبنان انتشرتعمالة األطفال السوريين سنة. لكّن  14-6% لفئة 2وتعتمد اليونسكو رقما  مشابها ، 

وأّن  خصوصا  ، وهذا التقدير قابل لالزدياد 158%8عاما  إلى  14و 10تصل نسبة العاملين مّمن هم بين  كي النزوح
 . المدارس% من األطفال في هذه الفئة العمرّية غير منخرطين في 60

% في الفقر المدقع. 8% من سّكان لبنان يرزحون في الفقر، و29إلى أّن  159الفقر، أشار تقريٌر حديث في ما يخصو 
 2011لذي أجري في ويتوافق هذا المعطى مع تقرير  لدائرة اإلحصاء والبنك الدولي انطالقا  من مسح نفقات األسر ا

% لالجئين 66% بالنسبة للبنانيين و35تشير إلى مستوى فقر يصل إلى  161. لكّن دراسات أخرى 2012160و
وفي كّل األحوال غّيرت موجة اللجوء السوري هذا الوضع حيث ال يتعّدى اإليراد الوسطي . هانفس الفلسطينيين في الفترة

 في المناطق التي تمركز فيها الالجئون.  خصوصا  ، كما زاد الفقر لدى اللبنانيين 162للعاملين الالجئين عتبة خّط الفقر

                                                           
156  World Bank 2014-a, Abou Jaoude 2015. 

 .2010إدارة اإلحصاء المركزي في لبنان   157
158 ILO 2014-c. 
159 Al-Jamal & Eicholtz 2016.  
160 CAS 2016.  
161 ILO 2012-a. 
162 ILO 2014-c. 



 حالة سوريا

اقتصادّية جوهرّية. -أّدى الصراع القائم في سوريا منذ سّت سنوات إلى أوضاع  كارثّية للسّكان وإلى تغّيرات اجتماعّية
إلى الحضر، كما الفجوة الكبيرة بين أعداد الوافدين الجدد إلى وكان واضحا  أّن "التسونامي الشبابي" وتسارع هجرة الريف 

 اجميعه تشّكلقد  ،وأعداد فرص العمل المخلوقة من الناحية األخرى، وانتشار العمل غير المهيكلمن ناحية  قّوة العمل
 إلى حرب.  2012العام  في منتصفوتحّولت  2011أّدت إلى االنتفاضة التي قامت أوائل سنة  163عناصر رئيسة

مليون  21،8إلى  2010العام  نّيون والعراقيون( قد وصل فييكان عدد سّكان سوريا )بمن فيهم الالجئون الفلسط
سنة بين فئة  24-15% إجماال . كما أّن نسبة الشباب 2،9، تصل إلى 164نسمة مع معّدالت نمو سكاني بقيت مرتفعة

في  خصوصا  %. وقد شهدت وتائر هجرة الريف إلى الحضر قفزات كبيرة، 40كانت أيضا  مرتفعة، بمستوى  15-64
 الف هجروا قراهم من منطقة الجزيرة. أضفومئات اآل 165التي عرفت "إصالحا  زراعيا  مضاّدا " 2004-2003سنتي 

. وقد أّدت هذه الهجرات إلى انخفاض ملحوظ في معّدالت 2008-2007استثنائّية في  166ذلك إلى موجة جفاف
. هكذا انخفض معّدل المشاركة 167المشاركة االقتصادية، مع خروج كثير من العاملين في الزراعة عن قّوة العمل

 .168%12،9% إلى 21وذلك لإلناث من ؛ 2010العام  %42،7إلى  2001العام  %52اإلجمالي في قّوة العمل من 

ألف قادم جديد إلى قّوة  300% من العمل الزراعي. ومقابل حوالى 43 2008و 2001هكذا فقدت سوريا بين 
ألف فرصة عمل سنوّية وسطّيا ، ال يتعّدى عدد  65سنوّيا  في الوسط الحضرّي، لم يتّم خلق سوى حوالى  169العمل

. إاّل أّن ما خّفف قليال  من 170ن وقع هذه التحّوالت هو األقسى على العمل النسائيآالف. وقد كا 10المهيكل منها الـ
آثار هذه الصدمات المتتالية )اإلصالح الزراعي المضاد، إيقاف هيئة مكافحة البطالة، وفود الالجئين العراقيين، الجفاف، 

في لبنان  circular workتعمل بشكل  دورّي  % من قّوة العمل السورّية كانت10آثار األزمة العالمّية( هو أّن حوالى 
 خصوصا  )عمل موسمّي زراعي، أعمال بناء، إلخ( بشكل  غير مهيكل. لكّن فرص العمل هذه قد تعّرضت أيضا  لتقّلبات 

 . 2005إّبان خروج القّوات السورّية من لبنان في 

                                                           
163 Aita 2009. 

 .: العمل غير المهيكل في سوريا2016ربيع نصر وزكي محشي  تقرير الراصد عن سوريا،  164
165 Aita 2009, op. cit. 

، بين آثار اإلصالح الزراعي المضاد 2010و 2000هناك سجال كبير حول السبب الرئيس لموجة الهجرة الكثيفة من األرياف التي شهدتها سوريا بين   166
  . Aita 2016وآثار الجفاف؛ راجع: 

"هيئة مكافحة البطالة" التي شّكلت إيقاف  2006%! وتّم في 14% إلى 30من  2010و 2001انخفضت نسبة العاملين في القطاع الزراعي بين   167
 . Aita 2009محاولة ملحوظة للتشغيل في ظروف انهيار العمل الزراعي، راجع 

 .  Aita 2009تقرير الراصد عن سوريا و  168
ألفا  مع العراقيين الوافدين بعد  353ألفا  مع الالجئين الفلسطينيين في سوريا واألكراد غير المجنسين، و 324ألفا  للسوريين المقيمين، يصل إلى  257  169

آالف قادم جديد وسطّيا   110. في حين رصدت منّظمة العمل الدولّية )فقط!( Aita 2009: العمل والبطالة في سورية و2009سمير العيطة غزو البالد، راجع 
 ، جميعهم ذكور!، ويتضّمن هذا الرقم على األغلب االنخفاض المتزامن في قّوة العمل الزراعّية. 2010-2006في السنّة إلى قّوة العمل في فترة 

170 Aita 2010. 



. حيث تصل 3.23171هكذا بدت صورة العمل غير المهيكل في سوريا قبيل انطالق االنتفاضة والصراع كما في الجدول 
% من العاملين في القطاع الخاّص. إذ ترتفع نسبة 89%، أو 65،6نسبة المشتغلين غير المهيكلين اإلجمالّية إلى 

 %.   52العمل غير المهيكل في القطاع الخاص المهيكل إلى 

 عّمال األسرة 
المساهمون

مهيكلون غير مهيكلين مهيكلون غير مهيكلين غير مهيكلين مهيكلون غير مهيكلين مهيكلون غير مهيكلين
منشـآت القطاع المهيكل      337 6     206 273

?  منشـآت القطاع غير المهيكل  450 433 1  368 179  894 196  810 251 1
 القطاع األسرّي               913 3

نسب أصناف التشغيل غير المهيكل في سوريا 2010 )من مجمل التشغيل(
التشغيل حسب وضعّية العمل

أعضاء تعاونيات المنتجيننوع الوحدة اإلنتاجّية العاملون بأجر أرباب العمل العاملون لحسابهم الخاص

  
% من إجمالي 39، وال تتعّدى 3.24هي كما في الجدول ف 2010في أّما الصورة التقريبّية للعمل غير المهيكل النسائي 

% من النساء المشتغالت يعملن في الحكومة والقطاع العام. ويتوّزع عمل النساء غير المهيكل 56التشغيل النسائي ألّن 
 بين العمل بأجر والعمل للحساب الخاص والعمل األسرّي المساهم. 

عّمال األسرة 
المساهمون

مهيكلون غير مهيكلين مهيكلون غير مهيكلين غير مهيكلين مهيكلون غير مهيكلين مهيكلون غير مهيكلين
5,4% 0,1% منشـآت القطاع المهيكل

؟ 24,5% 3,9% 3,5% 28,1% منشـآت القطاع غير المهيكل 
0,1% القطاع األسرّي 

الجدول  3.23 نسب أصناف التشغيل غير المهيكل في سوريا 2010 )من مجمل التشغيل(
التشغيل حسب وضعّية العمل

أعضاء تعاونيات المنتجيننوع الوحدة اإلنتاجّية العاملون بأجر أرباب العمل العاملون لحسابهم الخاص

  
ريفها( وإدلب والرّقة. وهي جميعها  خصوصا  ومن الالفت أّن أعلى نسب العمل غير المهيكل تخّص محافظات حلب )

 . 172مناطق شهدت تطّورات اجتماعّية كبرى خالل الصراع في سوريا

% من اإلجمالي. إاّل أّن هذه التأمينات أضحت 33ال تصل نسبة المشتغلين المشمولين بالتأمينات االجتماعّية سوى إلى 
. 174وتقليص العائد من معاشات التقاعد 173أمينات الصحّيةغير كافية، حيث تّم تدريجّيا  تعديل شروط االستفادة من الت

% من العاملين يعانون وأسرهم من الفقر الشديد )الحّد األدنى(، وأّن هذا الفقر الشديد يصيب أيضا  33هكذا تّم رصد أّن 
ألعلى، ويخّص العاملين المهيكلين، وإن كان أكبر بالنسبة لغير المهيكلين. كما يقع نصف المشتغلين تحت خّط الفقر ا

 % من المشتغلين غير المهيكلين. 56،5

                                                           
 .2016ربيع نصر وزكي محشي  تقرير الراصد عن سوريا،  171
 يها. حيث أضحت إدلب معقل "جبهة النصرة" )"فتح الشام" الحقا ( والرّقة معقل "الدولة اإلسالمّية في العراق والشام".وكانت هيئة مكافحة البطالة ترّكز عل  172
رقل إمكانّية استفادة المؤّمنة في المستشفيات والمستوصفات الحكومّية، التي كانت مجانّية للجميع ومن ثّم تحّولت إلى نظام مدفوع التكاليف جزئّيا ، مّما ع  173

 الفئات األضعف من هذه التأمينات. 
 راجع تقرير الراصد عن سوريا. % من وسطّي دخل األسرة! 4،6بحيث لم تعد الدخول من معاشات التقاعد تشّكل سوى   174



سنة يعملون. إاّل أّن عمالة األطفال انتشرت بشكل  كبير مع  14و 6% من األطفال بين 4كما أشارت اليونسكو إلى أّن 
 الصراع داخل سوريا ولدى الالجئين السوريين في الدول المجاورة.

ما  إلى موجات وقد أّدى الصراع في سوريا الذي ما زال قائ
هجرة ولجوء كبيرة إلى خارج البالد كما إلى نزوح أعداد 

. كما 175كبيرة من السوريين داخل األراضي السورّية
دّمرت الحرب العديد من المنشآت الصناعّية واإلنتاجّية 
والبنى التحتّية وتعّطلت اآللّية االقتصادّية لسوريا بشكل  

وريين في سّن واسع. وتبع ذلك انخفاٌض في أعداد الس
% 8-العمل )رغم النمّو الديموغرافي للمقيمين( حّتى 

أعداد المشتغلين إلى النصف  ت، وتقّلص2015أواخر 
م في عمل  غير مهيكل( ومضاعفة أعداد غالبيته)و 

)الشكل  176العاطلين عن العمل أكثر من ثالثة أضعاف
. هكذا أضحت نسبة كبيرة من المشتغلين واألسر السورّية في حالة فقر، بل فقر  شديد، يعيشون على (3.12

كّل أطراف النزاع، في أعمال  غير قانونّية مرتبطة باقتصادّيات  لدىو المساعدات والمعونات الدولّية.  كما انخرط كثيرون، 
لمجموعات المسلّحة، بيع المسروقات، تكرير النفط وتجارته، العنف. بحيث باتت هذه األعمال بأنواعها )المشاركة في ا

% من إجمالي المشتغلين. 17أنشطة تهريب السلع والبشر العابرة للحدود، إنتاج وتجارة المخّدرات، إلخ( تطال إجماال  
 وقد كان لكّل هذا آثاره الكارثّية على عمل النساء واألطفال.

 حالة اليمن

إلى صراع  عنيف  لم ينته بعد. ويقارب عدد سّكانه عدد  2014ت في تحّول 2011شعبّية في عاش اليمن أيضا  ثورة 
مع معّدل نمّو ديموغرافي انخفض مؤخرا   (2015تقريبا  في  ا  مليون 26،8، و2010العام  مليونا   24،6سّكان سوريا )

 64-15عاما  من أصل  24-15ة الشباب ). وهو أيضا  يعيش ذروة فورته الشبابّية، إذ ما زالت نسبا  % سنويّ 2،5إلى 
% في 56% مقارنة مع 32%. إاّل أّن نسبة السّكان الحضر ما زالت ضعيفة مقارنة مع سوريا )40عاما ( تفوق الـ

% 4حيث يتزايد عدد السّكان الحضر بوتيرة أعلى من  177(، مع أّن البلد بدأ يشهد ظاهرة هجرة ريف إلى المدينة2010
القرن  سبعينياتإلى دول الخليج، حّتى منتصف  خصوصا  سنوّيا . كما شهد اليمن موجة هجرة كبيرة إلى الخارج، 

هم بعد % من السّكان سنوّيا . إاّل أّن كثيرا  من العّمال اليمنيين عادوا إلى بالد1الماضي حين بلغت وتيرة الهجرة حوالى 
% 2آالف عامل في الخارج، معظمهم ذكور، يشّكلون  103، وال ترصد المسوحات حالّيا  سوى 1990حرب الخليج في 

 % من السّكان. 1من قّوة العمل وأقل من 
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% للنساء )أي األدنى بين الدول المشمولة 6% إجماال ، وفقط 36وتبقى المشاركة في قّوة العمل ضعيفة في اليمن، 
. إاّل أّن حّصة النساء في قّوة العمل تبقى في مستوى الدول العربّية األخرى إذ أّن نسبة مشاركة الذكور 178اسة(بهذه الدر 

 250%. هكذا رصدت منّظمة العمل الدولّية أعداد قادمين جدد إلى قّوة العمل تصل إلى أكثر من 65هي أيضا  ضعيفة 
ألفا . ُتشّكل النساء )الشاباّت  280ادت قليال  منذ الثورة إلى حوالى ، لم تتغّير بل ز 2010-2006في فترة  179ألفا  سنوّيا  

كما يشير تقرير لبرنامج األمم المتحدة  %. ما يدّل على توّجه مشاركة النساء نحو االرتفاع.27بين الشباب( بينهم 
 2004العام  ان قد وصلأّن عدد فرص العمل الواجب خلقها سنوّيا  للحفاظ على نسبة البطالة ثابتة كإلى  180للتنمية

أكثر من ذلك. ومن ناحيتها، تشير  ا  ألفا  للنساء. ما يعني عدد وافدين سنويّ  67ألفا  للرجال و 121ألفا ،  188إلى 
، وأّنه يتّوقع أن يصل إلى 2009آالف سنة  207أّن عدد الوافدين الجدد قد بلغ إلى  181دراسة لوزارة التخطيط اليمنّية

% للنساء(. إاّل أّن 26،1للذكور و %12،3% )13،5! وقد تّم تقدير معّدل البطالة اإلجمالي بـ2030العام  ألفا   379
الالفت هو المقارنة بين المحافظات اليمنّية المختلفة، بحيث ُيمكن في اليمن أيضا  برهان الترابط بين األوضاع 

ظات الضالع وصعدة والجوف والمهرة ومأرب تتمّيز بمعّدالت االجتماعية االقتصادية وبين تطّورات الصراع. إذ كانت محاف
 بطالة تصل إلى ضعف المعّدل المتوّسط الوطني. 

، يشتغل 2014182-2013وحسب مسح قّوة العمل لعام 
% 83% من العاملين اليمنيين بصفة غير مهيكلة )81

% 91من النساء(، في حين تصل هذه النسبة إلى 
ا نسبة العاملين في سنة. أمّ  24و 15للشباب بين 

من النساء(،  %71% )73القطاع غير المهيكل فهي 
%. بالتالي فإّن جزءا  83وهنا أيضا  يحوز الشباب على 

ملحوظا  من العاملين في القطاع المهيكل غير مهيكلين، 
حّتى في القطاع الحكومي، إذ تصل نسبة العاملين في 

% من 30،6الحكومة والقطاع العام وحدهم إلى 
جمالي، وتصل نسبة العاملين في الوظائف الحكومّية اإل

% غير 16،3% من بينهم 12،7والدفاع وحدها إلى 
 مهيكلين. 
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 1،9 . وتجدر المالحظة أّن المسح رصد أكثر من2014-2013في نتائج مسح  ICLS 19الخاّصة، التي حذفت حسب تعريف  نفي المنازل الحتياجاته
 أضعاف قّوة العمل النسائّية.  5 ىالخاّصة، أي حوال نعملن الحتياجاتهيمليون سّيدة 

 قارن مع أرقام سوريا.  179
180 UNDP 2006.  
181 MPIC 2010. 
182 ILO Yemen 2015. 



% من مجمل العمل غير المهيكل )نصفهم تقريبا  منخرطون في 35وال يشّكل العمل غير المهيكل في الزراعة سوى 
%. 10% والبناء 10التشغيل غير المهيكل، والنقل  % من27المدّرة للدخل(. في حين تحتّل التجارة  183زراعة القات

، قابله تراجع 2013العام  %31إلى  2004العام  %25وقد ارتفعت نسبة العاملين لحسابهم الخاّص في اليمن من 
% يعملون في المؤّسسات الحكومّية والقطاع العام، جزء 31%، منهم 50% إلى 61حاد في عدد العاملين بأجر من 

ويالحظ أّن العمل غير  %.19. أي أّن مساهمة القطاع الخاص في العمل بأجر هي فقط 184ير مهيكلملحوظ منهم غ
المناطق، سوى في بعض المحافظات كصنعاء وعدن والدالة والجوف، حيث  غالبيةالمهيكل يشّكل الغالبّية المطلقة في 

 .(3.13)الشكل  يتواجد معظم العمل الحكوميّ 

، حيث تتوازى حّصة العمل للحساب 3.25هكذا تبدو الصورة اإلجمالّية للعمل غير المهيكل في اليمن كما في الجدول 
القطاع الحكومي والعام. أّما  خصوصا  ل في القطاع المهيكل، الخاص والعمل بأجر، وتنفرد قضّية العمل غير المهيك

نتجن  يتي لوا(، حيث يبرز دور عامالت األسرة المساهمات )ال3.26بالنسبة للنساء فالتوزيع شديد االختالف )الجدول 
يعملن  في القطاع سلعا  للسوق وليس لمنازلهّن( والعامالت لحسابهّن الخاص. علما  أّن أكثر من نصف المشتغالت 

 الزراعي.

عّمال 
األسرة 

المساهمون
مهيكلون غير مهيكلين مهيكلون غير مهيكلين غير مهيكلين مهيكلون غير مهيكلين مهيكلون غير مهيكلين

14% منشـآت القطاع المهيكل
17% 11% 7% 31% منشـآت القطاع غير المهيكل 

القطاع األسرّي 

الجدول 3.25  نسب أصناف التشغيل غير المهيكل في اليمن 2013-2014 )من مجمل التشغيل(
التشغيل حسب وضعّية العمل

أعضاء تعاونيات المنتجيننوع الوحدة اإلنتاجّية العاملون بأجر أرباب العمل العاملون لحسابهم الخاص

  

عامالت 
األسرة 

المساهمات
مهيكالت غير مهيكالت مهيكالت غير مهيكالت غير مهيكالت مهيكالت غير مهيكالت مهيكالت غير مهيكالت

منشـآت القطاع المهيكل
0,0% 39% 2% 26% منشـآت القطاع غير المهيكل 

القطاع األسرّي 
16,2%

الجدول 3.26  نسب أصناف التشغيل النسائي غير المهيكل في اليمن 2013-2014 )من مجمل التشغيل النسائي( 
التشغيل حسب وضعّية العمل

أعضاء تعاونيات المنتجيننوع الوحدة اإلنتاجّية العامالت بأجر ربات  العمل العامالت لحسابهم الخاص
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. ثّم تطّور بشكل  1995العام  ألفا   322ألفا  لليمنين قبل التوحيد إلى  166بعد توحيد اليمنين، من  صوصا  شهد القطاع الحكومي قفزة في التوظيف خ  184
. معظم هذا التوظيف الحكومي هو لخريجي التعليم العالي، وهو يشّكل الفرصة األكبر لعمل النساء. في 2014-2013ألفا  في  533مستمّر حتى وصل إلى 

 .World bank mission to Yemen, 1996ك الدولّي. راجع: حين ينتقد بشّدة من قبل البن



، بجهد مشترك بين الحكومة والبنك 2005185العام  يعود آخر مسح يتعّلق بالفقر في اليمن إلىمن ناحية أخرى، 
% من السّكان 40،1الدولي وبرنامج األمم المتحدة للتنمية. وقد رصد هذا المسح تراجعا  في مستويات الفقر المدقع من 

في المناطق الحضرّية. وتّم رصد أعلى معّدالت  خصوصا  . وقد أتى هذا التراجع 2005% في 34،8إلى  1998سنة 
 في الريف.  خصوصا  فظة عمران، ( في محا%64الفقر )

سنة يشتغلون، وأّن الظاهرة تخّص اإلناث  14و 5% من األطفال اليمنيين مّمن هم بين 23كذلك رصدت اليونيسيف أّن 
. أي أّن 186للنساء خصوصا  أكثر من الذكور. وهذا يعني أّن عمالة األطفال تشّكل جزءا  ملحوظا  من قّوة العمل اليمنّية، و 

% من مجمل العاملين الذكور، في حين أّن الطفالت اإلناث يشّكلن  20 حوالىاألطفال الذكور المشتغلون يمّثلون 
 % من مجمل العامالت اإلناث!!!280

، لتصل إذا ما 2014وفي جميع األحوال، لقد ساءت أحوال العمل والمعيشة في اليمن مع تحّول ثورتها إلى حرب منذ 
 تداعيات الحرب في سوريا، إلى كارثة إنسانّية حقيقّية. قارّنا مع 

 

 الصورة العاّمة للعمل غير المهيكل في البلدان المدروسة  3.5

. وحدها تنفرد تونس مع % من إجمالي التشغيل60تتخّطى نسبة العمل غير المهيكل في معظم البلدان المدروسة الـ
( ومصر %57( واألردن )%52الصورة متوّسطة بالنسبة للعراق )%. وتبقى 39%، تليها الجزائر مع 34نسبة 

% لموريتانيا 85% مع ذروة 68. في حين ترتفع في جميع الدول األخرى إلى أكثر من (%64والبحرين ) %(59)
 (.3.14)الشكل 
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العمل غير المهيكل إلى إاّل أّن الصورة تختلف إذا ما استثنينا العمل الحكومي المهيكل. حيث ترتفع حّصة تونس من 
% 19%. ويأتي هذا التغيير من أّن حّصة العمل الحكومي وفي القطاع العام 66% في حين تصل تلك للجزائر إلى 42

% 78% ومصر إلى 81% واألردن إلى 88% في الجزائر. ومع هذا االستثناء يصل العراق إلى 43في تونس و
 %.71والبحرين إلى 

من إجمالي  %40و 30)بين  للعمل للحساب الخاّص  عالية بحصصوالسودان وموريتانيا تبرز بلدان اليمن وسوريا 
( %3%( في البحرين )12)أقّل من جّد محدودة من العمل غير المهيكل هذا الصنف  حّصة(. في حين تبقى التشغيل
 (. %10ومصر )( %11) وفلسطين % والعراق7واألردن 

(. وفي %52من إجمالي التشغيل( وكذلك في لبنان ) %56حّصة العمل بأجر غير المهيكل هي األعلى في البحرين )
%، 17الحالتين العمالة المهاجرة هي المعنّية أكثر. في حين تتقّلص هذه الحّصة في تونس والجزائر وموريتانيا إلى 

منظومة التأمين الصحّي واالجتماعّي في تونس، وسعة التوظيف الحكومي في لالجودة النسبّية منها ألسباب مختلفة، 
(، وضعف فرص العمل كما في بلدان أخرى  من هذا التوظيف غير مهيكل بشكل  حقيقيّ  ا  أّن جزءالجزائر )مع مالحظة 

 بأجر في موريتانيا. 

(، في حين تبقى هذه %22األسرة المساهم دون أجر ) حسب نتائج المسوحات، تتمّيز المغرب بحّصة كبيرة لعمل
(. كما ترصد المسوحات حّصة %7( ومصر )%9( وفلسطين )%11( وفي اليمن )%12الحّصة ملحوظة في السودان )

 (.%25الفتة ألرباب العمل غير المهيكلين )

 
العمل غير المهيكل في بلدان الشرق وفي جميع األحوال، تختلف نتائج هذا التحليل كثيرا  عن المعطيات المعروفة عن 

%. إذ ترتفع هذه 47 حوالى، التي تعطي حّصة للعمل غير المهيكل خارج العمل الزراعي ب187األوسط وشمال إفريقيا
% في 59% في سوريا و60% في المغرب والبحرين و63% في لبنان و71% في اليمن وموريتانيا و74الحّصة إلى 
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( للعمل غير المهيكل خارج الشغل في %22. وحدها تنفرد تونس بحّصة ضعيفة )% في فلسطين56و السودان
أحيانا  إذا ما تّم استثناء العمل في الحكومة والقطاع العام إضافة  الزراعة. إاّل أّن هذه الحصص تعود وترتفع وبشكل  كبير

 % في تونس. 28لكن فقط إلى (.  3.15إلى الزراعة )الشكل 

أساسا  عمل الرجال غير المهيكل مع الضعف العام للمشاركة االقتصادّية للنساء في البلدان هذه المقارنات تخّص 
 . (3.16)الشكل  تختلف عندما تتّم مقارنة أصناف العمل غير المهيكل للنساء وحدهنّ العربّية. إاّل أّن الصورة 

%(. 32و %44وحدهما موريتانيا والسودان تبقيان مع حصص عالية من العمل للحساب الخاص )فبالنسبة لإلناث، 
( ثّم سوريا %17( والمغرب )%17( وتونس )%19% تليها الجزائر )26أّما اليمن فتنخفض فيها الحّصة إلى 

%، مع بروز الحصص 10ـبقّية الدول العربّية فتبقى فيها حّصة العمل النسائي للحساب الخاص دون ال%(. أّما 12)
    (. %3( والبحرين )%2األدنى في األردن والعراق )

( نتيجة أهمّية %58( ولبنان )%54العمل النسائي بأجر غير المهيكل، تبقى أعلى الحصص للبحرين ) في ما يخصو 
ن تتمّيزان بحّصة عمل بأجر غير مهيكل نسائي أعلى ين الدولتيالعمل المنزلي النسائي للمهاجرات. مع مالحظة أّن هات

ع حّصة العمل النسائي بأجر غير المهيكل في األردن للذكور(. كذلك ترتفالعائدة من اإلجمالي )وبالتالي أعلى من تلك 
( لندرة %8( بفضل أنظمة التأمينات االجتماعّية، ومصر )%3الحّصة األدنى تشهدها تونس )% للسبب ذاته. 46إلى 

 العمل النسائي بأجر. 

 
% في 39% من مجمل العمل النسائي في المغرب، وإلى 46حّصة عمل األسرة النسائي المساهم دون أجر تصل إلى 

( مع %12( وسوريا )%13( والعراق )%18% في فلسطين. في حين تبقى مصر )23% في السودان و33اليمن و
 (. %33)حصص ملحوظة. كما تحوز موريتانيا حّصة عالية لرّبات العمل غير المهيكالت 



 
كذلك تختلف هذه النتائج عن تلك المعروفة عن العمل النسائي غير المهيكل في بلدان الشرق األوسط وشمال 

حيث تصل هذه الحّصة  %.35 حوالى، التي تعطي حّصة للعمل النسائي غير المهيكل خارج العمل الزراعي ب188إفريقيا
 فلسطين % في54% في السودان و59% في البحرين و64% في اليمن ولبنان و65% و78في موريتانيا إلى 

( %22(، كما سوريا )%10% في الجزائر. وهنا أيضا  تنفرد تونس بحّصة متدنّية )47% في مصر و50المغرب وو 
لحاالت األخيرة لتفضيل النساء العمل في القطاع ( لكن في هذه ا%29( والعراق )%25( واألردن )%22ومصر )

 (. 3.17الحكومي )راجع الشكل 

كّل هذا يدّل على أّنه من المفترض أن تختلف السياسات كما النضاالت من أجل الحقوق بين البلدان العربّية مع اختالف 
 خصوصا  ق حقوق العمل بأجر غير المهيكل، أوضاعها االقتصادّية واالجتماعّية. إذ ال ُيمكن التوّجه باألدوات ذاتها لتحقي

في حالة العمل بأجر لدى اأُلسر، ولتنشيط العمل للحساب الخاّص ومنحه حقوقا ، وكذلك تجاه العمل األسرّي المساهم 
وبالطبع من كما تختلف األمور بين العمل الزراعي والعمل الحضرّي. دون أجر أو نحو أرباب العمل غير المهيكلين. 

  لعمل النسائي.  إلى االمفترض أن تهتّم تلك السياسات والنضاالت بشكل  يتوّجه بشكل  خاّص 
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 توصيف حاالت العمل غير المهيكل في البلدان العربّية .4
خارج الزراعة  خصوصا  عالقات العمل في البلدان العربّية،  غالبيةأبرز الفصل السابق أّن العمل غير المهيكل يشّكل 

والعمل الحكومّي. وقد عرضت تقارير الراصد الوطنّية دراسات حاالت، بحيث يشمل مشهدها اإلجمالي معظم أصناف 
العمل غير الهيكل. يعرض هذا الفصل هذه الحاالت واألصناف لتبيان خصائصها واختالفاتها، بالتحديد ألّن آلّيات الدفاع 

 المرجّوة لتأمين هذه الحقوق كما سبل المعيشة ُيمكن أن تختلف كثيرا .عن حقوق العاملين فيها والسياسات 

 

 العمل للحساب الخاّص  4.1

 الباعة المتجّولون 

على حاالت الباعة المتجّولين، وهي الحالة التي تصّدرت صورة عالقات العمل  189هكذا يرّكز تقرير الراصد عن المغرب
في المغرب  2016. حيث تبعتها في 2010العام  في البلدان العربّية بعد قدوم البوعزيزي على االنتحار في تونس

نات ينتشر في شهر رمضان( )والبغرير باللهجة المغربّية نوع من حلوى المعجّ  190قضّية انتحار "بائعة البغرير مي فتيحة"
بطريقة إحراق النفس ذاتها ولألسباب نفسها، التي هّزت المجتمع والسلطة. وُيطلق المغاربة تعبير "الفراشة" على هؤالء 

 العاملين المتجّولين لحسابهم الخاّص. 

ان العمل ووسيلة العمل )أي يبّين التقرير أّن هناك ثالثة أبعاد لعالقات العمل لهذا الصنف من العمل غير المهيكل: مك
ألّن إمكانّية  خصوصا  العربة التي تعرض البضاعة( والسلعة المباعة وآلّية الحصول عليها. ويحتّل مكان العمل أهمّية 

بيع المنتج ترتبط به بشكل  مباشر، حيث يجب أن يتموضع البائع في مكان  مرتاد  من قبل جمهور واسع )مثال  في ساحة 
حّطة للحافالت أو القطارات أو قرب مسجد( كي يكون احتمال البيع والرزق أكثر حّظا . هكذا ُتبرز الحالة عاّمة أو قرب م

المكان هي أساسا  عالقة مع الجهات الحكومّية أو السلطات المحلّية التي تنّظم التواجد في  فيما يخصأّن عالقة العمل 
، 191رة المتجّولة بصيغة  ما "استغالال  غير قانونّي للملك العمومّي"هذه األمكنة التي هي "ملٌك عاّم". بحيث تشّكل التجا

تتضارب فيه مصلحة الباعة المتجّولين مع المصلحة العاّمة في تأمين عدم عرقلة سير البشر والعربات والتنظيم 
ئّيات، التي هي أصال  ليست العمرانّي. إاّل أّن الباعة المتجّولين يترّكزون أكثر ما يترّكزون في األحياء الشعبّية والعشوا

منّظمة والئقة. كذلك تتضارب مصلحة العامل المتجّول مع مصالح أصحاب محالت البيع المستقّرة التي تدفع أجورا  
 لمحالتها ورسوما  للبلديات وضرائب حكومّية. 

ن لقمة العيش لفئات هي األكثر كذلك يبّين تقرير المغرب أّن االنخراط في البيع المتجّول ليس خيارا  وإّنما وسيلة  لضما
في المدن الطرفّية البعيدة عن  خصوصا  فقرا  وال يتّطلب تأهيال  كبيرا  )مع أّن بعض الجامعيين كالبوعزيزي قد انخرطوا فيه، 

زراعة رأسماال  كبيرا  ثابتا  )ثمن العربة( أو للتدوير )ثمن البضاعة اليومّية(. ومع تقّلص النشاط في ال خصوصا  العواصم( و 
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والصناعة في البلدان العربّية تكُمن فرص العمل األساسّية في التجارة والخدمات. بحيث أضحى الباعة المتجّولون 
ة لفئات شعبّية غير قادرة أصال  على التبّضع من صيشّكلون جزءا  ملحوظا  من فرص العمل، يؤّمن وجودهم سلعا  رخي

 المحال والمراكز التجارّية الرسمّية.  

وإجراء مسوحات لتبيان إشكالّياته وإيجاد حلول تؤّمن معيشة البائعين  192إاّل أّن تضارب المصالح هذا قّلما تّمت دراسته
كما المصلحة العاّمة والمصالح األخرى. حيث تتّمثل السياسة الرئيسة تجاه الباعة المتجّولين إّما بالتساهل وغّض النظر 

مل والبضاعة المحّملة عليها، ما يشّكل كارثة للمشتغلين. كما أّن شمول هذا أو بحمالت قمع مع مصادرة وسيلة الع
النوع من العمل بالتأمينات االجتماعّية تعترضه عوائق في نصوص القوانين التي تنّص تحديدا  على استفادة العاملين 

 . 193بأجر وحدهم منها

كذلك ُيمكن لمسوحات حول هذا الصنف من 
العمل غير المهيكل أن تضيء على األبعاد 
األخرى لعالقات العمل. إذ هناك أوضاع ال 
تكون فيها وسيلة العمل )العربة( ملكا  للبائع 
المتجّول، وال حّتى السلعة المباعة. ويضحى 

ال  غير مهيكل العامل المتجّول في الحقيقة عام
 بأجر أو بحّصة من أرباح المبيعات. 

على حالة أخرى من  194يرّكز تقرير السودان
العمل للحساب الخاّص، هي حالة بائعات 

. (4.1)المرّبع  الشاي، وهّن أيضا  متجّوالت
يصل عددهّن في والية الخرطوم وحدها إلى 

مسار تسارع هجرة الريف إلى المدينة، وموجات النزوح من . وتبرز أهمّية هذه الحالة فيما ترمز إليه في 195ألفا   14
(. فقد 196جّراء الحروب والصراعات المسّلحة الداخلّية والتداعيات البيئّية )الجفاف الطبيعي أو بسبب احتكار مياه الزراعة

نزاعات أو ( نازحات، لكن ليس أساسا  بسبب ال89%أجري على بائعات الشاي في الخرطوم أّن معظمهّن ) 197بّين مسح
 اتساع 8ّن ألكثر من غالبيته(. تعمل %37( واجتماعّية )%47من الحاالت( وإّنما ألسباب  اقتصادّية ) %10الجفاف )

يومّيا . وهي مهنتهّن الوحيدة، ونصفهّن تقريبا  غير متزّوجات يحملن  على عاتقهّن إعالة أسر. هنا أيضا  يبرز مكان 
% منهّن يسددن  رسوما  للبلدّيات مقابل مكوثهّن في أماكن عاّمة. إاّل 57مل، إذ أّن العمل كعنصر أساسّي من عالقات الع

ذلك اعتباطيا  لحمالت من الشرطة والسلطات )يسّمونها "الكّشة" في السودان( تتضّمن على الرغم من  أّنهن يتعّرضن
وزارة الخارجّية  اختارتألنظار بعد أن مصادرة وسائل عملهّن وكمّيات الشاي البسيطة. وقد لفتت حالة بائعات الشاي ا
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 4.1المرّبع 
"المشكلة اآلن في الحصول على البذور واألدوات" هكذا تقول حواء 
عيسى األرملة الخمسينية واألم لستة أطفال، إنها تقضي فترات 
الصباح تنظف قطعة من األرض إلعدادها للزراعة، وتمضي فتراتها 

جمع ما أربح من مال حتى أالمسائية تبيع الشاي والقهوة. "انني 
راء وسأبدأ في الزراعة حالما أحصل على ما يكفي لششتري البذور أ

:... قد يستغرق ذلك وقتا  طويال ، فثمن البذور مرتفع بالمقارنة البذور
مع كوب الشاي الذي تبيعه حواء وزبونها الوحيد اليوم هو كاتب هذه 

 القصة".
اللجنة الدولية للصليب األحمر، النزوح الداخلي في مواجهة النزاعات 

 2010مواجهة التحديات، مايو  المسلحة:



السيدة عوضّية محمد كوكو كإحدى أشجع عشر نساء في العالم، وهي بائعة شاي مناضلة أّسست  2016األمريكّية في 
 الجمعّية التعاونية لبائعات الشاي واألطعمة والجمعّية التعاونّية النسوّية المتعّددة األغراض. 

أيضا  إلى حاالت مماثلة كبائعات الخبز والحناء وبائعي الخضار والذرة الصفراء )"السبول"  198كما أشار تقرير اليمن
باللهجة اليمنّية( على األرصفة، مع تبيان أّن األطفال منخرطون بكثافة في هذا النوع من التشغيل، كبيع المناديل 

 والمسابح على الطرق وفي الساحات العاّمة. 
تي تمنع السلطات البلدّية في رام هللا والبيرة بيعهّن لواال 200باه إلى حالة "بائعات العنب"االنت 199ولفت تقرير فلسطين

اإلسرائيلّي األسواق  1948للعنب الخليلّي الذي تتخّطين  معه الحواجز اإلسرائيلّية العديدة في حين يمأل العنب أراضي 
 الفلسطينّية. 
 202جّولين )التسمية الرسمّية هي "الوحدات المتنّقلة"( التي تّم مسحٌ رّكز أيضا  على حالة الباعة المت 201تقرير العراق

شمل كاّفة المحافظات العراقّية عدا األنبار وصالح الدين ونينوى التي سيطر عليها تنظيم "داعش".  2015ألحوالهم في 
ألف "وحدة متنّقلة". وقد بّين المسح أّن وسيلة العمل  38 حوالىو سوقا  يعمل فيها هؤالء البائعون  772هكذا تّم رصد 

المتنقلة )عربة أو سيارة أو دراجة نارية( ال تشّكل سوى ربع الحاالت، في حين تمّثل المنضدة البسيطة )"جنبر" بالتعبير 
 غالبية%( 25ع، %( و"البسطية" )أي "البسطة" أو القماشة المفترشة على األرض والتي توضع عليها السل30العراقي، 

% من الحاالت 44شبه ثابت )"كشك"(. السلعة المباعة في  ا  % من البائعين يملكون مكان بيع صغير 11الحاالت. فقط 
(؛ في حين تتمّيز محافظة %95العاملين المتجّولين ذكور ) غالبيةهي طعام أو شراب. لكّن، على عكس السودان، 

نصف البائعين بدؤوا بهذا العمل  حوالى(. كذلك ُيبرز المسح أن %22ّوالت )ميسان بأعلى نسبة للنساء البائعات المتج
منذ أكثر من عشر سنين، حيث يتّم لفت االنتباه إلى أّن هذه الظاهرة كانت نادرة في العراق قبل الحصار الذي فرض 

على الرغم  وجود فرص أخرى،عليه والغزو الذي لحقه. كذلك يظهر أّن معظم الباعة المتجّولين لجؤوا لهذا العمل لعدم 
فقط( أو غير متعّلمين، وأّن األمر لم يكن خيارا  بل حاجة  للمعيشة. ويعاني هؤالء الباعة  %15ن )وأّن قّلة منهم أميّ من 

من صعوبات مختلفة، أهّمها مالية وشّدة المنافسة وقّلة الطلب والتعّرض للظروف البيئّية )المطر، العواصف الترابية، 
 مالحقات من السلطات الحكومّية وغياب الدعم وكذلك من الوضع األمنّي غير المستقّر. إلخ( وال

ألفا  في هذه المهنة شّكل  46كما أظهر المسح أّن ليس جميع الباعة المتجّولين يعملون لحسابهم الخاّص. فمن أصل 
 أّيام  في األسبوع.  ةيا  لسبعساعات يوم 8إلى  7% منهم أطفال. عدد ساعات العمل 22% منهم، 7العاملون بأجر 

دون إقامة قانونّية )"العمالة السائبة" أو "فري  للمهاجرينإلى األعداد الملحوظة  203بالنسبة للبحرين، تّمت اإلشارة أعاله
م غالبيتهفيزا"( المنتهية إقامتهم والذين يشتغلون في أعمال  وضيعة كغسيل السيارات وبيع السلع والخدمات في الشوارع. 

ات في بالدهم. حيث . في هذه الحالة تبرز إشكالّيات عالقات العمل أّوال  مع تّجار التأشير (4.2)المرّبع  من الهند والبنغال
يستدين العامل لدفع ثمن  باهظ لهذه التأشيرة. وثانيا  مع "الكفيل" صاحب السجّل الذي ُأقدم على أساسه العامل، لمدة 

على الرغم  في ثمن التأشيرة، ويتقاضى "أتاوة" عن كّل تمديد، المهاجرةسنتين نمطّيا ، والذي يتشارك مع تاجر العمالة 
م ذلك. وثالثا  مع التّجار الذين يؤمنون له السلع التي يبيعها في الطرقات. وأخيرا  وليس آخرا  مع أّن القانون يحرّ من 
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السلطات الحكومّية التي يستفيد التّجار و"الكفالء" من ثغرات القانون أو التساهل، في حين ال تتّم تسوية أوضاع هؤالء 
ّن ظروف إإشكالّيات هؤالء العاملين قضايا عالقات العمل، إذ  العاملين وإن مكثوا لفترة طويلة في البحرين. وتتخّطى

حالة انتحار ضمن العمالة  50. هكذا رصد تقرير البحرين حدوث 204سكنهم تبقى في كثير  من األحيان الإنسانّية
 . 2011حالة في  22مقابل  2012العام  المهاجرة

 
 العمل األسرّي للحساب الخاّص  

ويضيء تقرير العراق على ناحية أخرى من العمل 
للحساب الخاّص وهي العمل ضمن القطاع األسرّي. 
والفارق مع الحالة السابقة أّن مكان العمل ال يشّكل 

من عالقات العمل، ألّنه البيت أو المنزل. ويعرض ا  ءجز 
على أساس  2012في  ُنّظم 205التقرير نتائج استبيان

إنتاجّية، شمل جميع المحافظات في الريف األسرة كوحدة 
 10402والحضر عدا إقليم كردستان. هكذا تّم رصد 

أسرة تّم استبيانها، ونسبة  5535ضمن  ينمشتغل
المشتغلين إلى األسر هي األعلى في الريف وفي 
محافظات القادسّية وكربالء. وال يتعّدى عدد العاملين 

ات األسّر %. في حين تشّكل ربّ 1بأجر ضمن اأُلسر 
% من 36القائمة على هذه الصناعات البيتّية لألسواق 

المجموع. أهّم نشاطات هذه األسر في مجال تصنيع 
األلبان )عمل في الوسط الفالحّي(، تليها خياطة 

 المالبس والعباءات.
لكّن المسح لم يتضّمن تحليال  لعالقة العمل الرئيسة 

ل، التي بالنسبة لهذا الصنف من العمل غير المهيك
في التسويق. يبّين االستبيان فقط أّن العاملين يشتكون من  خصوصا  تكُمن في سبل الحصول على المواد األولّية و 

 المنافسة واألسعار المنخفضة وإغراق األسواق بالمنتجات المستوردة. 
 خاّص تستخدم فيه إضاءة أخرى عبر تحليل صناعة "األغباني" وهو تطريز تقليدّي من نوع   206ويعطي تقرير سوريا

وذو رسوم هندسّية جمالّية. وتعّد هذه الصناعة جزءا  من التراث الالمادّي لسوريا. هنا أيضا   ،الخيوط الحريرّية والمقّصبة
مكان العمل هو على األغلب المنزل ووسيلة اإلنتاج آلة خياطة عادّية. وتكُمن عالقة العمل األساسّية مع تاجر 

المشتغلين نساء( بالعمل بالقطعة أو  غالبيةم بالتسويق، بحيث تقوم العامالت لحسابهّن الخاّص )"األغبانّي" الذي يقو 
األحيان. التاجر هو الذي يزّود بالقماش وبخيوط التطريز ويتحّكم بالعملّية اإلنتاجّية  غالبيةبمتر القماش المّطرز في 

أضعاف قيمة تطريزها في حين يشّكل العمل  7كثر من )قبول أو رفض المنتج مثال (، بحيث تباع السلعة في السوق أ
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 4.2المرّبع 
لم يتوقع الشاب الباكستاني عاصم زياه أنه سيكون يوما  
ممن يجلسون في الشارع ويشار إليهم على أنهم عمالة 
سائبة. لكن أربعة شهور بال راتب في الشركة التي يعمل 

ها جعلته في حال غير متوقع. فلدى زياه ورقة رسمية في
تفيد بأنه يطالب الشركة التي كان يعمل معها بمبلغ رواتبه 

، وهو االتي لم يحصل عليها. ولذلك توقف عن العمل معه
حاليا  بال عمل قانوني يوفر منه احتياجاته واحتياجات 
عائلته في باكستان. لذلك لم يجد سوى العمل بهذه الطريقة 
التي فرضت عليه ولم يخترها. ولم يملك زياه ما يعبر به 

أحنا نفر مسكين، يجي مني يبي »عن حاله سوى قول: 
يد( يشتغل، يبي معاش زين، ما يبي يقعد في الشارع كل )ير 

وذلك « يوم يحارس كستمر )عميل( يوم يجي ويوم ما يجي
يمكن كل يوم يجي هني »في إشارة لقلة الزبائن إذ يوضح 

يحصل شغل وباقي نفر يرجع بيت.  70عامل. بس  150
 بحريني ما في شغل.

 .2017حسن العالي تقرير الراصد عن البحرين، 



تاجرا   64عملن  في هذه المهنة في ريف دمشق، مع يآالف سّيدة  6الجزء الرئيس من كلفة اإلنتاج. وقد تّم إحصاء 
 مسّجال  لها في غرفة التجارة.

)توّفر المواد  ةاإلنتاج بشكل  كبير ألسباب متنّوعتضّررت هذه المهنة والمشتغالت فيها كثيرا  من جّراء الحرب، وتقّلص 
 خصوصا  األولية، تقّلص السوق مع تراجع السياحة والمشاركة في المعارض الخارجّية، وعدم االستقرار األمنّي، إلخ(، 

استدامة  في ضاحية دوما الخارجة عن سلطة الدولة. إاّل أّن تعاونّيات وجمعّيات نشأت مع المشتغالت يقطنّ  غالبيةوأّن 
الصراع، باتت تشّغل جزءا  من العامالت السابقات وتسّوق منتجاتها مباشرة في األسواق الخارجّية، مع تطوير في أشكال 

  .أحيانا   المنتج
 فيا حالة "مها" األردنّية التي تخّرجت مهأيضا  إلى حالتي عمل أسرّي للحساب الخاص. أّوال 207وقد تّطّرق تقرير األردن

الجامعة بتخّصص علوم سياسّية ولم تجد عمال . فأطلقت من منزلها تجارة بيع المالبس والعطور وأدوات التجميل. ويشير 
إلى كيفّية استخدام قروض "صندوق المرأة" للمساعدة على إنشاء هذه األعمال وسّد االحتياجات. انخراطها في هذا 

م يكن اختيارّيا  على عكس الحالة الثانية لـ"هيفاء" األردنّية األخرى التي انطلقت في إنتاج وبيع المالبس لألطفال العمل ل
والتي باتت تدّر دخال  جّيدا  منه لم تستِطع الحصول على مثيله في عمل  بأجر. وهي تستخدم وسائل التواصل االجتماعّية 

في االنتقال إلى متجر )مهيكل( ألّن التكاليف العقارّية باهظة وألّن عائلتها ال ترغب الحديثة للتسويق. لكّنها ال تقدر على 
تقرير يلفت االنتباه إلى الذلك. كما تخشى من عدم تقّبل الرجل لهذا العمل في حال الزواج. والالفت أّن  علىمساعدتها 

 جئات.ستطعن  إطالق العمل من منازلهّن... ألّنهّن اليحاالت أخرى للنساء ال 
االنتباه إلى أحوال النساء الفلسطينّيات في المخّيمات الالتي يعملن  في منازلهّن في بيع الثياب  208كما يلفت تقرير لبنان

 والتطريز وفي خدمات بسيطة كالتجميل وتصفيف الشعر. 
  

 العمل غير المهيكل بأجر  4.2
 العمل غير المهيكل في القطاع المهيكل

في تفصيل العمل غير المهيكل بأجر في القطاع الحكومي. حيث يشير إلى أّن أجهزة اإلدارة المدنّية  209لبنانينفرد تقرير 
ألف  27ألفا ( يضاف إليهم  131% من المشتغلين اللبنانيين )10 حوالىوالعسكرّية والمؤسسات التعليمّية تستوعب 

ة، إلخ(. ويبّين التقرير أّنه إذا ما تّم استثناء األجهزة آالف عامل غير مهيكل هّش )مياومون، عّتال 7مدّرس متعاقد و
من المثّبتين( تصل نسبة العاملين غير المهيكلين، أي المحرومين من الحماية االجتماعية،  %72العسكرّية واألمنّية )

مؤقتا ، إاّل  % في الجهاز المدني. صحيٌح أن تشغيل معظم هؤالء غير المهيكلين بدأ44% في القطاع التربوي و47إلى 
في المصالح الخدمّية،  خصوصا  أّنه أضحى واقعا  مستداما  منذ عّدة عقود مع تجميد التوظيف الحكومي. بعض هؤالء، 

يتّم توظيفهم بشكل  غير مباشر عبر مقاولين في الباطن يشغلونهم بصفة غير مهيكلة. هكذا عّدد التقرير مؤسسات 
% من العاملين غير مهيكلين، وكهرباء لبنان حيث تشتغل 50ّية المختلفة حيث مصالح مياه الشرب في المناطق اللبنان

بصفة غير مهيكلة حسب الطلب، إن كان لإلصالحات أو لجباية الفواتير، ومؤسسة أوجيرو لالتصاالت وإدارة  غالبيةال
حصر التبغ والتنباك )الريجي( والضمان االجتماعي ومستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي ووزارة المالية. كّلها 

 ّية بشكل  كبير على العاملين غير المهيكلين. بأجر غير مهيكلة، بحيث ترتكز الخدمات الحكوم غالبيةتشّغل 
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يخلق هذا األمر إشكالّية حقيقّية في عالقات العمل، حيث تتناقض مصالح المشتغلين الحكوميين المثبتين وأولئك غير 
 المثّبتين المهيكلين. ما ُيضفي إرباكا  وتحّيزا  في النضاالت النقابّية مثال  في المطالبة بتعديل األجور مع التضّخم، ألنّ 

 أعضاء النقابات.  غالبيةيشّكلون 

السوريين. هؤالء يعملون  خصوصا  ، الفلسطينيين و المهاجرينكذلك يشير تقرير لبنان إلى العاملين بأجر غير المهيكلين 
 تم كانغالبيتهفي أشغال البناء وفي المزارع والمصانع وكذلك كبّوابين للعمارات في بيروت والمدن الكبرى.  خصوصا  

في لبنان. هؤالء ال يحّق لهم العمل رسمّيا   متهوعائال  ون قطنياليوم  واوأضحعمل بصفة دورّية قبل الصراع في سوريا ت
دون عمل. وفي حال قاموا بأي مطلب ُيمكن أن ُتلغى إقامتهم ويرّحلوا إلى الحدود. ما يعني من وإّنما اإلقامة المؤقتة 

 عالقة عمل هّشة خاضعة كلّيا  لرغبات رّب العمل. 
تفاصيل حالتين من العمل بأجر في القطاع المهيكل. ففي حالة عّمال المخابز البلدّية، يتّم  210كذلك ُيبرز تقرير مصر

من قبل وزارة التموين بشكل  ُعرفّي غير ثابت. إذ يتّم احتساب التكاليف وطرحها من سعر الخبز  تحديد أجر العاملين
المحّدد من الدولة، ويوّزع "الربح" على "الفّران" و"العّجان" و"الخرّاط" )من يقّطع العجينة( و"السحلجّي" )الذي يقوم برّص 

هم حسب تراتبّية معّينة. في حين تختلف طريقة حساب التكاليف الخبز بعد نضوجه( و"الطولجي" )الذي يفرد الخبز( وغير 
بين مخبز  وآخر. وال يحصل عّمال المخابز البلدية على التأمينات االجتماعية ُحكما  ألّن عقود العمل جماعّية وليست 

ات، بما فيها المرضّية. فردّية، ويحصل التالعب بأسماء المشمولين بها، وال تدفع لهم أجور أّيام العطل الرسمّية واإلجاز 
)"قانون العمل الموّحد"(  2003لعام  12هذا في حين من المفترض أن تنتظم عالقاتهم في العمل من خالل القانون 

لعام  175الخاّص بالتأمين االجتماعي للعاملين بالدولة والمؤسسات العاّمة وكذلك القرار  1975لعام  79والقانون 
نات. والالفت أّن مكتب تشغيل بمديرّية القوى العاملة هو الذي يقوم "برعاية وتشغيل" عّمال الذي ينّظم هذه التأمي 1981

المخابز. ويقوم هذا المكتب والنقابة العاّمة الحكومّية ووزارة التموين على لجنة تحّدد في المحافظات من يستطيع العمل 
في هذه الحالة ترتبط إشكالّية عالقات العمل في توصيف في المخابز ومن منهم يتّم استخراج بطاقة التأمين الصحّي له. 

 األجر والحّق فيه وفي العطل والمزايا، بما فيها الحّق في التأمينات االجتماعّية والتفاوض الجماعّي المستقّل.

 211لموّحديخضعون إلى قانون العمل ا نعّمال الحالة الثانية التي يفّصلها تقرير مصر هم عّمال المناجم والمحاجر الذي
أّن توظيف  خصوصا  . ال يوجد أّي تأمينات اجتماعّية لهؤالء العّمال، 1981لسنة  27وإلى قانون  خاّص بهم، رقم 

العاملين غالبا  ما يكون عبر متعهّدين بالباطن )"العهدة" بالتعبير المصرّي(. وتبرز إشكالّيات متعّددة في عالقات العمل 
قل إلى مكان العمل وساعات العمل ومخاطره الكثيرة، وتشمل التأمينات االجتماعّية في هذه الحالة تبدأ من قضايا الن

وعقد العمل مع المشّغل الرئيس )في القطاعين العام والخاص( بما فيها إخضاع هؤالء العاملين إلى "قانون األعمال 
 (.  2007لعام  270الشاّقة" )قرار رقم 

في رياض األطفال، بعقد  سنوّي عملن  يمدّرسة وحاضنة بحرينّية  3000إلى  2500لـ 212وبدوره يشير تقرير البحرين
يتجّدد. ما ال يسمح لهّن بالمطالبة باإلجازة السنوّية والتأمين االجتماعي. حيث يذكر أّن رئيسة نقابة رياض األطفال 

تهّن الرسمّية. كما يتّم إجبار امالت عن إجاز تشير إلى أّن إدارات الرياض تقوم، خالفا  للقانون، باستقطاع مستحقات العا
دون االستفادة من خدماتها. ويشمل هذا اإلجحاف من العامالت على دفع حّصتهن وحّصة صاحب العمل عن التأمينات 

 من العامالت والعاملين بنظام عمل  جزئّي.   ا  بالحقوق كثير 
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العمل غير المهيكل بأجر في القطاع غير 
 المهيكل

حالة ورشة  213ُيدرج تقرير موريتانيا
ميكانيك لتصليح سيارات في بلدية لكصر 

 6في نواكشوط تتضّمن صاحب عمل و
ن ال يتلقّون ين اثنيعّمال بأجر، ومتدّرب

التي أجرا  مقابل الخبرة والتجربة المهنّية 
ة غير مهيكلة يستفيدون منها. المنشأ

ن ال يوالعاملون بأجر غير مهيكل
يحصلون على أّي تأمينات اجتماعية. 

في حين يشير التقرير إلى الضغوط و 
على األجور وعلى ظروف العمل التي 

 كثرة العمالة األجنبّية المهاجرة.تأتي من 
من  مهاجريورد التقرير أيضا  حالة عامل 

 ظروفدولة مالي يعمل بظروف  تشبه 
 لموريتانيين ولكن بأجر  أقّل من النصف. ا

كذلك يتحّدث التقرير عن حالة عامالت 
موريتانيات ذهبن  للعمل في المملكة 

وبقين سنتين هناك، السعودية العربّية 
ها من عدم نعانيي نّ كوعن المشاكل التي 

سداد الرواتب والمضايقات األخرى بينها 
شّدة ساعات العمل. كما يشير التقرير 
إلى حالة عامل في مجزرة )محّل بيع 

اضى أجرا  ثابتا  وآخر يتعّلق لحوم( يتق
بالخدمات التي يقّدمها للزبائن. في حين 

 ساعة يومّيا .  11يشتغل 
 

 العمل غير المهيكل في القطاع األسري 
م غالبيتهتنتشر ظاهرة عّمال المنازل، و 

عامالت، بشكل  كبير في البلدان العربّية. 
أّن هيئة  214هكذا ذكر تقرير البحرين

تنظيم سوق العمل في البحرين أعلنت 
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 4.3المرّبع 
وعن تعديل الشروط التي تنظم عالقة صاحب العمل بعمال المنازل يقول 

فنحن  ،لدينا مشكلة دولية بهذا الخصوص"وزير العمل جميل حميدان 
فالدول المصدرة  .تحت ضغط كبير من الدول المصدرة للعمالة المنزلية

فهم  .ربما يفوق قدرة المواطن ى لألجوروتضع حدا  أدن ا  تفاوض دولي
للعمالة  يريدون معاملة العمالة المنزلية بذات االمتيازات التي تتمّ 

 :. وعن أسباب ارتفاع كلفة استقدام العمالة المنزلية قال حميدان"العادية
التكاليف ارتفعت خليجيا ، وأجرينا دراسة عن أسباب ارتفاع الكلفة والتي "

ل المصدرة تبين أن تبين أنها تعود للدول المصدرة، وبعد البحث مع الدو
السبب في الوسطاء الذين يدخلون في الصفقة ويرفعون الكلفة، ونعمل 
على اعتماد المكاتب الحكومية لمجلس التعاون في الدول المصدرة 

 .، الفتا  إلى إن مكاتب توريد العمالة اآلسيوية ال تلتزم بالقوانين"للعمالة
 ا  لة المنزلية ثالثيورد حميدان على مطالب النواب في جعل عقد العما

إدخال  إنّ " :بإضافة السفارة ا  العمل والمكتب أو رباعي العامل وربّ  يضمّ 
لهم في نا نطالب بعدم تدخّ نّ أالسفارات في التعاقد محظور دوليا ، كما 

وقد برزت ظاهرة بالذات لدى العمالة  .العالقة بين العامل ورب العمل
من الحاالت التي تهرب فيها من لت العديد فقد سجّ  .المنزلية الفلبينية

ب منه لمنزل كفيلها وتلجأ إلى سفارتها التي تقوم باالتصال بالكفيل والط
بلدها أو التوقيع على أوراق للتنازل عن إلى ما شراء تذكرة لها إلعادتها إ

 ا  كبير  ا  خر. وقد أقامت السفارة سكنآ كفالتها بغرض تحويلها إلى كفيل  
ائب نبالسفارة إليواء العامالت المنزليات الالتي يلجأن إليها. ويقول  ا  ملحق

القنصل في السفارة الفلبينية في البحرين ريكي أرغون حول كيفية تعامل 
السفارة تتعامل مع هذه الشكاوى  السفارة مع العمالة التي تلجأ إليها أنّ 

متها قانونية في بادئ األمر، في حال كانت العاملة المنزلية مسجلة وإقا
التعامل مع الكفيل، وفي حال رفض األخير التعامل معنا نلجأ إلى  يتمّ 

المكتب الذي قام باستقدام العاملة، وفي حاالت كثيرة إذا كان هناك سوء 
معاملة يكون هناك إجراءات قانونية أخرى تكون عن طريق مركز الشرطة 

وجد لغاية اليوم وال ي .(4688والنيابة العامة )جريدة الوسط، العدد 
السفارة الفلبينية في البحرين  )!( موقف حكومي واضح من ممارسات

 .المواطنين من هذه التصرفات ى شكاو برغم تكرار 
 .2017حسن العالي تقرير الراصد عن البحرين، 



. (4.3)المرّبع  2015بين الشهر األول والتاسع من  مهاجراتحادثة هروب لعامالت منزلّيات  1108عن إبالغها بـ
وتأتي هذه الظاهرة نتيجة الظروف التي غالبا  ما تعيشها العامالت في المنازل، ولكن أيضا  ضمن تجارة بشر وتسريب 

 المهاجرإلى المالهي الليلّية والدعارة. هنا أيضا  تبرز تعقيدات عالقات العمل بين العامل ورّب العمل والمستقدم  النساء
 األصلّي. المهاجروالكفيل وحكومات بلد التشغيل وبلد 

توفي زوجها في الحرب وباتت ُتعيل كعاملة منزلّية وحيدة  ي تالحالة "حنان" الالجئة السورّية  215كما يصف تقرير األردن
 ابنتها التي تضطّر إلى اصطحابها معها.    

 
 األطفال العاملون  4.3

سنة من العمر، الذي ساعد في تحميل بضائع الزبائن في سوق  13إلى حالة "مهّند" البالغ  216يشير تقرير األردن
وحيد لعائلته المتضّمنة إخوته األربعة األصغر سّنا ، بعد إصابة والده وعجزه  الخضار في وسط مدينة عّمان. "مهّند" معيل

شّقة هذا العمل فهو يفّضله عن عمله السابق حيث تعّرض العتداء  جسدّي وجنسّي. هكذا على الرغم من  عن العمل.
ما  ءلعمل، وإال شيإلى اولديه اهتمام عندما يذهب  ا  السوق مليء باألطفال؛ ويجب أن يكون الطفل قوي" يقول منّهد:

ّنه يتنّقل بكرسي متحّرك. يشتغل في بيع إ، لكن ذو احتياجات خاّصة، إذ هذات العمر في". حالة أخرى هي لطفل  سيحدث
"الملوخية والسبانخ" أو الحلويات حسب الموسم، ألّن أجر والده الذي يعمل حارسا  في إحدى الشركات ال يكفي لتغطية 

 معيشة األسرة.  
متجّول للتمور كذلك تستقطب األطفال في موريتانيا أعمال الحراسة ونقل البضائع بالعربات المجرورة بالحمير والبيع ال

في سوق السمك المركزّي، والبناء وبيع  خصوصا  المجففة والمناديل واألقمشة وألعاب األطفال، وكذلك تنظيف السمك، 
شرائح الهواتف النّقالة. أّما في األرياف فيمتهنون الرعي والقطف وبيع المواشي والحموم )الفحم باللهجة الموريتانية( 

 مقابل غذاء أو ملبس. 
إلى أّن األطفال الذكور يعملون في مسح األحذية وغسل السيارات والورش الحرفّية  217لسودان تّمت اإلشارةوفي ا

الصغيرة، واإلناث في العمالة المنزلّية والنظافة، كّلها في ظروف صعبة وأحيانا  غير إنسانّية. وقد انتشرت ظاهرة تشّرد 
 األطفال بعيدا  عن األهل منذ موجات الجفاف والحروب األهلّية. 
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 السياسات تجاه العمل غير المهيكل والنضاالت من أجل الحقوق  .5

 
 العمل غير المهيكل في البلدان العربّية والسجال النظرّي حوله  5.1

  خصوصا  أوضحت الفصول السابقة أّن العمل غير المهيكل هو الحقيقة الرئيسة في طبيعة العمل في البلدان العربّية، 
بين العمل  خصوصا  العمل خارج اإلدارات الحكومّية والقطاع العام. كما بّينت أصناف هذا العمل غير المهيكل المتعّددة، 

بأجر وذلك للحساب الخاّص، وبين المواطنين والمقيمين اآلخرين عّماال  مستقدمين كانوا أم مهاجرين أو الجئين. بحيث 
هه والنضاالت االجتماعّية لنيل حقوق العاملين فيه في آلّية واحدة، وإّنما في ال ُيمكن شمل السياسات الحكومّية تجا

 آلّيات تتعّدد مع تعّدد أصناف هذا العمل غير المهيكل وعالقات العمل التي تحكمه.  
من المفيد بداية  وضع نتائج معطيات العمل غير المهيكل وشرح أصنافه ضمن نقاش المدارس الفكرّية التي تتساجل 

وله. فالنسب الكبيرة لغير المهيكلين وندرة المشتغلين المهيكلين في القطاع الخاص المهيكل تدحض قول المدرسة ح
وأّنه ال يوجد في البلدان العربّية نمّو حقيقي للعمل  خصوصا  عن ثنائّية غير مترابطة في سوق العمل.  dualistالمثنوّية 

مان، بل هو واقع العمل لجزء  كبير  غل للحساب الخاّص فقط صّمام أالش . وليس218في الصناعات والمنشآت "الحديثة"
من المشتغلين يوازي تقريبا  الجزء العامل بأجر، إذا ما استثنينا العمل الحكومي وفي الزراعة. إاّل أّن توصيات هذه 

 المدرسة تبقى محّقة في ضرورة حماية العاملين اجتماعيا  وفي تأمين البنى التحتّية لهم. 
في أّن توّسع انعدام  structuralistتنطبق أوضاع العمل في البلدان العربّية أكثر على طروحات المدرسة البنيوّية 

بنية الرأسمالّية العالمّية وعالقة إنتاجها. وفعال  انتشر العمل غير المهيكل خارج الزراعة بشكل  أكبر ّور طبتالهيكلة يرتبط 
القرن الماضي حين دخلت جميع االقتصادات العربّية في العولمة و"االنفتاح  نياتسبعيفي البلدان العربّية ما بعد 

يسود االقتصادات العربّية، سواء  من ريع الموارد  rent seekingاالقتصادّي" بشكل  واسع. إاّل أّن الطابع الريعّي 
ّية اإلنتاجّية المعنّية ليست محلّية بل الطبيعّية )النفط، الغاز، الفوسفات، إلخ( أو المكان )قناة السويس(، والرأسمال

عالمّية. وقد تّمت مالحظة أّن نسبة االستثمارات الخاّصة من الناتج المحّلي لم ترتفع مع سياسات الخصخصة بمقدار 
. لكن هنا أيضا  تبقى توصيات هذه المدرسة محّقة في تحميل الحكومات مسؤولّية 219تقّلص نسبة االستثمار العام

االختالل غير المهيكل وتنظيم عالقات العمل. لكّن األمر يتطّلب بالمقابل تنظيما  للجهة األخرى من عالقات معالجة هذا 
توّسع قاعدة القيمة المضافة المنتجة " industrial policyالعمل، أي للشركات وأرباب العمل، عبر "سياسة صناعّية 

 محلّيا .  

اللوم على البيروقراطّية واألنظمة والقوانين المعّقدة وعلى تواطؤ الحكومات مع المصالح  legalistُتلقي مدرسة الشرعنة 
التجارّية لكبح طموحات أرباب العمل ورّواد األعمال. صحيٌح أّن البيروقراطّية ثقيلة الوطء وبطيئة التغيير في بعض 

ى مثل البحرين أو لبنان. وبالفعل تحتاج قوانين البلدان العربّية مثل مصر والجزائر، لكّن هذا ال ينطبق على دول أخر 
العمل في جميع البلدان العربّية للتطوير، وكذلك التشريعات المتعّلقة بريادة األعمال. لكن هل يغّير هذا من أوضاع 

ة في بلدان كثيفة السّكان وُتعاني من مشاكل اجتماعيّ  خصوصا  االستثمارات اإلنتاجّية وظروف العمل بشكل  جوهرّي، 
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متعّددة )تسارع هجرة الريف إلى المدينة مثال (؟ تحليل األوضاع العربّية المتماثلة من ناحية انتشار العمل غير المهيكل 
أّن المشكلة أعمق من ذلك. توصي هذه المدرسة بتسهيل تسجيل الوحدات على مع االختالف الكبير في التشريعات يدّل 

ويل أصول هذه الوحدات إلى أصول رأسمالّية. لكّن التساؤل هو عن قيمة هذه اإلنتاجّية وتطوير قوانين الملكية لتح
النشاطات االقتصادّية تكُمن في التجارة والخدمات. وكذلك عّما يسبق  غالبيةغير المهيكلة، إذا كانت  خصوصا  األصول، 

ئب والرسوم واالقتطاعات االجتماعّية ماذا؟ أتقديم الخدمات للمواطنين، بما فيها التأمينات االجتماعّية، أم تحصيل الضرا
 للميزانّية العاّمة؟

النشاط غير  غالبيةالتي ترى أّن  voluntaristأخيرا  تناقض معطيات البلدان العربّية الطرح األساس للمدرسة اإلرادّية 
العاملين غير المهيكلين  يةغالبالمهيكل اختياري تهّربا  من الضرائب والرسوم، وموازنة بين الكلف والمنافع. بالتحديد ألّن 

الشباب والنساء، مع الفجوة الكبيرة بين أعداد القادمين الجدد إلى قّوة العمل وعدد  خصوصا  ليس لديهم خيار آخر، 
 الفرص المخلوقة، بما فيه غير المهيكلة.

ال ُيمكن إذا  وضع السياسات أو طرح النضاالت حول العمل غير المهيكل انطالقا  فقط من توّجه السوق وقضايا هيكلة 
المنشآت أو عدم هيكلتها. إذ يشّكل العمل غير المهيكل بأجر في المنشآت المهيكلة، حّتى الحكومّية منها، جزءا  ملحوظا  

ربّية. والتوّجه األمثل هو االنطالق من قضايا الحقوق االجتماعّية من مجمل التشغيل في كثير من البلدان الع
وضع السياسات التأمينات االجتماعّية والصحّية، و  خصوصا  واالقتصادّية لكّل صنف من أصناف العمل غير المهيكل، 

تها، بل في حصول وطرح النضاالت عليها جميعها وبالتزامن. هكذا ال تكمن القضّية أساسا  في هيكلة المنشآت بحّد ذا
العاملين على حقوقهم مهما كان صنف عملهم غير المهيكل، وإن كانوا مواطنين أو عّماال  أجانب، مستقدمين أو 

 الجئين.    

 

 السياسات الحكومّية تجاه العمل غير المهيكل  5.2

الثاني منهما. يخّص الشّق األّول األطر تتمّثل السياسات الحكومّية تجاه العمل غير المهيكل بشقّين، غالبا  ما يتّم إهمال 
والتشريعات، دستورا  وقوانين وقرارات، وكذلك سياسات تحفيزّية مباشرة أو غير مباشرة، مثل منح القروض لتوسيع 
األعمال. ويخّص الشّق الثاني مؤّسسات سوق العمل بالمعنى المتكامل. إذ ال تنحصر هذه المؤسسات فقط بمكاتب 

تشمل جميع المؤّسسات المعنّية بالرقابة في أماكن العمل )بالضبط كما تتّم الرقابة على صناعة الدواء أو  التشغيل، وإّنما
الغذاء( وتطبيق التشريعات، وتضّم أيضا  المؤّسسات التي تعنى بدراسة مشاريع العاملين للحساب الخاص أو المنشآت 

رقابة على هذه المؤّسسات كي تنّفذ الغرض المطلوب. وتضّم الصغيرة والمتوّسطة ومنح القروض لتوسيع األعمال، أو ال
أيضا  مؤّسسات فّض نزاعات العمل عبر القضاء العام أو التحكيمّي. وبالطبع ال ُيمكن لألطر والتشريعات أن تجد طريقها 

التحفيزّية وإذا لم  لتحسين الواقع إذا لم يكن هناك مؤسسات تنفيذّية تقوم على تنفيذ أحكام التشريعات وإطالق السياسات
 يكن هناك مؤسسات لفّض النزاعات.

هذه السياسات الحكومّية، األمر الالفت األساس في معظم البلدان العربّية هو أّن العمل غير المهيكل  في ما يخصو 
وجود وزارات عمل متخّصصة. على الرغم من  ليس موضوعا  مركزّيا  تهتّم به الحكومات لوضع السياسات بشّقيها،

والبرهان األّول على ذلك هو غياب المسوحات المتخّصصة تجاهه لتبيان أصنافه وتطوراتها وخصائصها، إاّل نادرا  



وبضغوط من المنّظمات األممّية. كما أّن النظرة العاّمة إلى دور وزارات العمل تقتِصر على تأمين فرص العمل، مع إهمال 
 تأمين حقوق العاملين والحفاظ عليها.  دورها الرقابّي في

 التأمينات االجتماعّية والصحّية

غالبا  ما تتحّدث سياسات الحكومات العربّية عن تنشيط التشغيل والرعاية االجتماعية، بل تضع بعضها رؤى استراتيجّية 
. إاّل أّنه نادرا  ما يتّم الحديث عن التوسيع األفقي للتأمينات 220مع منّظمة العمل الدولّية من أجل "العمل الالئق"

ونادرا  ما يتّم الحديث عن االجتماعّية والصحّية التي تشمل في جميع البلدان منذ االستقالل الموّظفين الحكوميين. 
اية االجتماعّية، والتي تشمل التي تخّص الحدود الدنيا للحم 1952لعام  102االلتزام باتفاقية منّظمة العمل الدولّية رقم 

، ورعاية األمومة، وحوادث العمل، واإلعاقة، والشيخوخة ومعاشات وتعويض التعّطل من جّراء المرض الصّحة والطبابة
 . عد، ووفاة معين اأُلسرة والبطالةالتقا

وث من الحقبة االستعمارّية، فانطالقا  من نظام تأمين الموّظفين الحكوميين المور . 221وحدها تونس تنّطحت تاريخّيا  لهذا
 .222في القطاع الخاّص  )المهيكلين( القرن الماضي خلق صناديق ضمان اجتماعي للعاملين ستينياتتّم في بداية 

 تّم فيثّم تعديل القوانين كي يتّم شمل بعض العاملين شبه الدائمين بأجر في القطاع الزراعي.  1970وبعدها تّم في 
غير الدائمين في الحكومة والقطاع العام. الحماية االجتماعّية للموظفين الحكوميين نحو المشتغلين توسيع  1974العام 
 45لعاملين بالزراعة كي يشمل الموسميين والمؤقتين )المعيار هو العمل جرى توسيع الحماية االجتماعّية ل 1981وفي 

جرى خلق نظام تأميني يخّص غير العاملين  1982يوما  لدى نفس المشّغل، مع إدخال نظام تأمين شيخوخة(. وفي 
لي المنازل ألخذ هشاشة العمل باالعتبار ولشمول المزارعين والصيادين الصغار، وعام 2002بأجر، جرى تحسينه في 

ين الفئات االجتماعّية والعمرّية، ُيضاف ب إعادة توزيعأو الحرفيين الذين يشتغلون بالقطعة. كّل هذه األنظمة هي أنظمة 
لم تأِت فعالّيتها إاّل من خالل مؤّسسات تضبط إليها أنظمة معونات ودعم لمواد أساسّية تهدف إلى مكافحة الفقر. 

% من الناتج المحلي اإلجمالي، وأنظمة المعونات 8التنفيذ. ويتّم في تونس تقدير حجم نفقات أنظمة إعادة التوزيع بـ
 % أخرى. 10م بـوالدع

نادرة هي الدول العربّية األخرى التي انطلقت في مسيرة تشريعّية ومؤسساتّية لتوسيع شمولّية أنظمة إعادة التوزيع 
للتأمينات االجتماعّية أبعد من الموّظفين الحكوميين. بل تآكلت حّتى القيمة الحقيقّية لمعاشات التقاعد للوظيفة الحكومّية 

ودها على أنظمة المعونات والدعم أو على الحكومات العربّية جه غالبيةعاشات مع التضّخم. وتصّب مع عدم ربط هذه الم
برامج تشجيع التشغيل. وقليال  ما جرى تحليل حقيقّي لمداخيل ونفقات توسيع أنظمة التأمينات االجتماعّية، في حين 

يص الدعم الحكومي )للمواد الغذائّية األساسّية من صندوق النقد البنك الدوليين، لتقل خصوصا  هناك ضغوط حقيقّية، 
والمشتقات النفطّية(، وزيادة الضرائب والرسوم غير المباشرة )كضريبة القيمة المضافة(، في ظّل ضآلة إيرادات الضرائب 

يس فقط المباشرة والمحدودّية الكبيرة للضرائب على األمالك والثروة. هناك مخاطر تكُمن في الخضوع لهذه الضغوطات. ل
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على صعيد عدم االنصاف، بل أيضا  في زيادة حّصة العمل غير المهيكل وتضاؤل إيراداته، بحيث تؤّدي األمور إلى 
 داخلّية. اجتماعّية ثّم إلى حروب  تفجيرات

ما يتّم طرحه. فبما ما هو أبعد من التساؤالت حول ضرورات هيكلة العمل غير المهيكل أم ال، هناك سؤال أساسّي قلّ  وفي
البلدان العربّية تتمّيز بموجتها الشبابّية، أي بأّن نسبة السّكان الشباب مرتفعة ضمن السّكان في سّن العمل،  غالبيةأّن 

ما الذي يمنع إقامة نظام إعادة توزيع اجتماعي متوازن يشمل بإيراداته العمل غير المهيكل الذي يصيب الشباب بشكل  
الفئات األكبر سّنا  التي تعرف نسبا  أعلى من المرض أو التوّقف عن العمل؟ ولماذا ال  خصوصا  اته خاّص ويحمي بنفق

تّم االستفادة من فرصة "الموجة الشبابّية" اليوم قبل أن "يشيخ" المجتمع، كما في بعض الدول المتقّدمة، وتصبح ت
    إمكانّية تحقيق التوازن المالي لهكذا نظام أصعب؟

ال تتطّرق والالفت أّن السياسات الحالّية كما النقاشات مع صندوق النقد والبنك الدوليين ومنّظمة العمل الدولّية سوّية 
لهذه القضّية، وتنحصر في تحليل األنظمة الضريبّية، إيرادات ونفقات، دون نظرة شاملة إلى مجمل "المساهمات 

بة مبيعات أو ضريبة قيمة مضافة "كاقتطاعات اجتماعّية غير مباشرة" وال يجد أحٌد حرجا  في فرض ضرياالجتماعّية". 
تشمل الجميع ال مقابل لها سوى موازنة الميزانّية الحكومّية بدل فرض المساهمة األوسع شموال  في تأمينات اجتماعّية 

 "كاقتطاع اجتماعّي" يجد مقابله خدمات محّددة وملموسة من الجمهور. 

 تجاه العمل غير المهيكلالسياسات التحفيزّية 

عبر القروض  خصوصا  تشمل السياسات األخرى مكافحة الفقر وكذلك تحفيز وتنشيط المنشآت الصغيرة والمتوّسطة، 
يلحظ بعض و وتتوّزع هذه السياسات بين تنشيط خلق منشآت جديدة وبين تنشيط المؤسسات القائمة. الصغر. هية تناالم

المعضلة الكامنة في السياسات تجاه العمل غير المهيكل. إذ قد يؤّدي توسيع شمولّية التأمينات االجتماعّية  223الباحثين
ويدفعهم على العكس إلى إبقاء منشآتهم  ،كي يوّسعوا أنشطتهم ويوّظفوا عاملين دائمينإلى إحباط رّواد األعمال الصغار 

ة أخرى، يكُمن أحد سبل دعم المنشآت الصغيرة والمتوّسطة في دعم هذه من ناحيصغيرة والتهّرب وزيادة انعدام الهيكلة. 
 لتقليص كلفة العمل.  خصوصا  المنشآت، 

)عبر برنامج "مقاولتي"  القرن الماضي تسعينياتالصغر منذ هية تناالمبتجربتها في مجال القروض  224تتمّيز المغرب
 الصغر في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.هية تناالم% من مجمل القروض 50 حوالى، حيث توّفر حالّيا  مثال (

وتشرف على هذه القروض جمعّيات محلّية مدعومة من الحكومة كما من المنّظمات الدولّية. وتشمل مئات اآلالف من 
في األرياف والمناطق الهامشّية. وفي الحقيقة، تحّل هذه السياسات  خصوصا  نساء(  %66العاملين لحسابهم الخاّص )

 محّل الدعم الحكومي للمواد األساسّية الذي يسود في كثير  من البلدان األخرى والذي ال تعتمده المغرب. 

السياسات، إاّل أن الحّصة الحالية الكبيرة للعمل غير المهيكل في المغرب  لنتائج هذا النوع من لم يتوّفر تقييم مفّصل
ال يدّل على % خارج العمل الحكومي( وكذلك للفقر 80% بالنسبة لإلناث، وأكثر من 82% من إجمالي التشغيل، و78)

األزمة، األردن، مصر، إلخ(  أّن هذه السياسة تتمّتع بالنجاعة المرجّوة. وتدّل مقارنة المغرب مع دول أخرى )سوريا قبل
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في حاالت كوارث الجفاف أو تسارع وتائر هجرة  خصوصا   لمن هم األكثر فقرا   خصوصا  إلى بعض النتائج اإليجابّية، 
. إاّل أّنه سرعان ما تعترضها إشكالّيات مؤسساتّية )ضبط المنّظمات التي تقوم بتوزيعها، بما فيه من الريف إلى المدينة

وفقدان الثقة بالدولة لتأمين وغياب الترابط بين جمعّيات توزيع القروض ومؤسسات سوق العمل، مركزّي، قبل المصرف ال
بمؤسسات ذات طابع فئوّي، إلخ( واجتماعّية )العجز عن سداد القروض، وعن أحيانا  الخدمات االجتماعّية، واستبدالها 

وفي جميع األحوال، تبقى هذه السياسات ضمن اإلجراءات الطارئة لمكافحة الفقر أكثر منه توسيع األعمال، إلخ(. 
  لتنشيط االقتصاد وتنظيم سوق العمل. 

، وتتوّجه كما سياسة القروض الُصغرى إلى للشباب خصوصا  ال ويقوم النوع اآلخر من السياسات على تحفيز ريادة األعم
هية تناالمللقروض العائدة كثيرا  ما يتّم المزج بين هذه السياسات وتلك بالتالي . العاملين لحسابهم الخاّص وأرباب العمل

للمنشآت مقابل خدمات غير مادّية مثل الصغر. إاّل أّن سياسات تحفيز ريادة األعمال تقوم أصال  مقابل هيكلة ولو جزئّية 
تأمين المساعدة القانونّية والخبرات التقنّية بما فيها دراسة األسواق والدعم للوصول إليها، وتأمين أمكنة )حاضنات( 

ي . قضّية الهيكلة لهذه السياسات قضّية أساسّية، حيث ُيعطى مثال تركيا الت، وكذلك تدريبا وتأهيال  النطالق هذه األعمال
منحت حوافز في إعفاءات من االقتطاعات االجتماعّية )الضرائب والرسوم، واقتطاعات التأمينات( لمّدة زمنّية )خمس 

حّتى تقدر أن تصل المنشآت إلى وضعّية هيكلة طبيعّية مع ترّسخها في السوق االقتصادّية. تركيا(  ةسنوات في حال
ة تحايل بعض رّواد األعمال وإغالق منشآتهم بعد خمس سنوات ثّم االنطالق ّنه )كما في الحالة التركّية( تتّم معالجإحّتى 

بمنشأة جديدة مماثلة كي تستمّر االستفادة من الحوافز. وهناك تجارب في بعض البلدان العربّية حول هذا النوع من 
ل مئات آالف منهم في عشرات ب  منالسياسات، إاّل أّن نتائجها تبقى محدودة جّدا  )بضعة آالف المستفيدين بدال  

الصغر( إذ يتّطلب العمل عليها مؤّسسات سوق عمل خبيرة وذات فّعالّية تقوم عليها، سواء هية تناالمسياسات القروض 
 بإدارة مباشرة من الدولة أو عبر مؤّسسات مدنّية. 

ه. إذ ال ُيمكن معالجة في عالقات العمل وهي مكانوفي الحقيقة يتّم في معرض هذه السياسات تغييب قضّية جوهرّية 
ن. واألمور بالطريقة ذاتها بين من يقيم منشأة ثابتة في المكان العام ومن يعمل ضمن سكن األسرة ومن هم باعة متجّول

وقضّية مكان المنشأة )مكان العمل( ترتبط بدورها بالتنظيم العمراني واإلقليمّي. فالمنشأة الثابتة تتطّلب تخصيصا  
في المجال المعمور واستئجارا  للمكان وضوابط لنوعّية البضاعة أو الخدمة المباعة )مثال  ضوابط ة للنشاطات االقتصاديّ 

دون أن تشمل هذه الهيكلة حقوقا  اجتماعّية واقتصادّية. من حول نظافة األطعمة(، فهي بالتالي منشأة مهيكلة جزئّيا  
والقضّية هي ذاتها في حال العمل ضمن مسكن . 225"عشوائّيات" غير نظامّيةهذا إاّل إذا كان مجمل المجال العمراني هو 

ا في حالة الباعة األسرة، سوى أّن هناك إشكالّية في اختالط األمور بين حرمة المسكن والنشاط االقتصادّي. أمّ 
هكذا ال ُتمّثل حادثة  ّية.من قبل البلدّيات المحل خصوصا  تكُمن في إدارة الفضاء العام  المتجّولين، فالهيكلة الجزئّية

البوعزيزي إشكالّية هيكلة بمعنى تسجيل المؤّسسة رسمّيا  وال شمول البائع بالتأمينات االجتماعّية، بقدر ما أبرزت 
، والفجوة بين المراكز الحضرّية الكبرى والمناطق إشكالّية إدارة الفضاء العام، وأبعد منها التنظيم العمراني واإلقليميّ 

 .والعشوائّيات الطرفّية
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حيث من الطبيعّي أن يلجأ الباعة المتجّولون إلى التموضع في الساحات المزدحمة أو في أماكن يكثر التراود إليها كي 
ويكُمن التناقض األساس هنا ضمن السياسات الحكومّية: فهل يجب إخالء الساحات من الباعة يوّسعوا قاعدة زبائنهم. 

راحة الماّرة، أم تشجيع العمل للحساب الخاّص لكسب الرزق؟ والمسؤولّية الرئيسة في حّل هذا المتجّولين، حفاظا  على 
منة "أمكنة الئقة للبيع" حيث حركة السّكان من ناحية ؤ التناقض تقع على اإلدارة الحكومّية والبلدّية في التنظيم العمرانّي م

ل عّمن يتحّمل المسؤولّية فيما إذا تموضع مركز تجاري كبير وسهولة تحّرك الماّرة من ناحية أخرى. كذلك ُيمكن التساؤ
قرب المساحات المكتّظة بحيث يتّم مع بعض العاملين القالئل وبإنتاجّية أفضل إزاحة جميع الباعة الصغار ثابتين أو 

 فهلوتقضي على عمل أصحاب التكسي؟  Uberومن المسؤول عندما تأتي شركات كبرى مثل متجّولين من السوق؟ 
 لإلدارات البلدّية والحكومّية؟ُيترك األمر للسوق تضبط نفسها بنفسها أم تكون فرص العمل والرزق البديلة هّما  أساسّيا  

 Aménagement duهذا بالنسبة للنشاطات التجارّية العادّية. واألمر أوسع من ذلك بالنسبة للتنظيم اإلقليمّي 
territoire فمن المسؤول عن نوعّية النشاطات االقتصادّية التي ُيمكن تنميتها في المناطق الطرفّية من البالد والتي .

غالبا  ما تكون حصص العمل غير المهيكل هي األكبر فيها؟ ومن يضع السياسات لالستفادة من خصائص هذه 
 التحتّية والمواصالت بالمناطق المركزّية؟    المناطق، بما فيها التأهيل على تصنيع حرفّي ممّيز، ولربطها بالبنى

واضٌح من كّل هذا أّن سياسات تحفيز ريادة األعمال تتطّلب ما هو أبعد بكثير من "حاضنات" نموذجّية وحّتى من 
، يتضّمن أساسا  سياسات اقتصادّية تعّوض حقيقة عن Active Labour Market Policiesسياسات تشغيل نشطة 

تناقص االستثمار الحكومّي منذ االستقالل وتعالج األزمات الناتجة عن "االنفتاح الخاّص أمام ضآلة االستثمار 
والقفزات التقنّية وعن الفجوات االقتصادّية واالجتماعّية الكبيرة بين المراكز الحضرّية واألطراف بما فيها االقتصادي" 
 العشوائّيات.

سات المتكاملة ستبقى االضطرابات االجتماعّية التي انفجرت مع "الربيع والمخاطرة الكبرى أّنه في ظّل غياب هذه السيا
ماليين قادم جديد سنوّيا  إلى قّوة العمل في  3دون استقرار. فكيف ُتمكن العودة إلى االستقرار إذا بقي الـمن العربّي" 

ال  في أزّقة وساحات العشوائّيات؟دون ممّثلين عن مصالحهم من و دون حقوق من دون عمل "كريم" و من البلدان العربّية 
وقد تأّزمت أكثر منذ ذلك الحين مع الركود االقتصادّي  2010226لم تكن االقتصادات العربّية على الخّط الصحيح في 

 والحروب.

 

 النضاالت االجتماعّية من أجل حقوق العاملين غير المهيكلين  5.3

األحيان، ال ُيمكن أن تتحّسن أوضاع العاملين غير المهيكلين  غالبيةمقابل السياسات الحكومّية، أو غيابها في 
دون التفاوض الجماعي وآلّياته. صحيٌح أّن رّدة الفعل الفردّية، كما في حال االنتحار، ُيمكن أن تلفت من بأصنافهم 

يكلين. إاّل أّنه سرعان ما ُيمكن أن يترّحل شأن هذا "الحدث" الفردّي ضمن أنظار الرأي العام إلى قضايا العاملين غير المه
دون حشد  للعاملين غير من غيره من األحداث التي تتخم وسائل اإلعالم كّل يوم. بالتالي ال ُيمكن التوّصل إلى الحقوق 

 مع الحكومات. المهيكلين وتنظيم  لحمالت المطالبة للتوّصل إلى تفاوض  جماعّي مع أرباب العمل و 
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أعضائها من  غالبيةإحدى اإلشكالّيات الكبرى في البلدان العربّية أّن النقابات الموروثة من حقبات سابقة يتكّون 
م في القطاع العام. في حين تتناقض مصالح هؤالء العاملين المهيكلين مع اآلخرين غالبيتهمشتغلين مهيكلين، يعمل 

قضايا مستويات أجور مقابل التضّخم وحفاظ على مزايا. صحيٌح أّن ارتفاع الحّد غير المهيكلين، وتضحى قضاياهم هي 
الرسمّي لألجور أو تثبيت مزايا يرفع مستوى األجور للجميع ويخلق ضغوطا  لتحسين ظروف عمل غير المهيكلين، إاّل أّن 

 ة ويمكن أن تتعّمق. اإلشكالّيات األساسّية في تقسيم سوق العمل بين المهيكل وغير المهيكل تبقى قائم
من ناحية أخرى معظم النقابات الوطنّية غير مستقّلة عن الحكومة وعن أجهزتها، ما يقّوض من إمكانّية قيامها بالدفاع 

 غير المهيكلين، بشكل  حقيقّي ووضع مصالحهم وحقوقهم كأولوّية لها.  خصوصا  عن قضايا العاملين، و 
 
 

 إضاءات على حاالت بلدان عربّية  5.4

 البحرين

في البحرين كما في بقّية دول مجلس التعاون الخليجي، برزت قضّية انقسام سوق العمل بين المواطنين والعّمال األجانب 
المستقدمين كقضّية رئيسّية منذ زمن. ومنها خرجت قضايا "بحرنة" و"سعودة" و"كوتنة" )إلخ( العمل إلى الرأي العام. 

التي طلبتها الحكومة قد خلصت إلى أّن سبب االنقسام والتفاوت يعود إلى رخص اليد  227كانت الدراسات االستراتيجّيةو 
العاملة األجنبّية وعدم وجود المهارات الالزمة بين البحرينيين. وأّن الحّل يكُمن في اإلصالح االقتصادّي وتوسيع 

ل المهنّي من ناحية ثانية، وعلى إصالح النشاطات االقتصادّية المنتجة من ناحية، وعلى إصالح التعليم بما فيه التأهي
عبر رفع كلفة العّمال األجانب إدارّيا  بشكل  كبير. وقد تّم انطالقا  من الركيزة  خصوصا  سوق العمل من ناحية ثالثة، 

على  خصوصا  ، بحيث يخّصص جزء من إيرادات هذه الهيئة، 2006العام  228الثالثة تأسيس "هيئة تنظيم سوق العمل"
ألجنبّية، لصندوق تشغيل سّمي "تمكين". إاّل أّن التفاوض بين الحكومة والقطاع الخاّص قد أّدى إلى خفض العمالة ا

، ما ألغى مفاعيل الهدف األساسي إلصالح سوق العمل، بحيث 229الرسوم المفروضة على العمالة األجنبّية بشكل  كبير
. في حين كانت هذه الرسوم كافية لتأمين هيكلة 230العكس  منشهدت البحرين تسارعا  في نمّو العمالة األجنبّية بدال  

العّمال األجانب بشكل  كامل، أي منحهم حّقا  كامل تأميناتهم االجتماعّية. إاّل أّن الربيع العربي وتداعياته في البحرين قد 
خذ فيها التفاوض أديا إلى بداية مراجعة لهذا التحوير في أهداف السياسات وإلى بداية دخول البالد إلى مرحلة يأ

دورا  في تفعيل تمكين المرأة  2001العام  . كذلك لعب المجلس األعلى للمرأة الذي ُأّسس231الجماعّي دورا  مهّما  
في ريادة األعمال وفي العمل الحكومي )الشرطة مثال (. كذلك انضّمت البحرين إلى اتفاقية "السيداو"  خصوصا  اقتصادّيا ، 

بتعديل قوانينها انطالقا  من ذلك. وأطلقت البحرين في  2014لتمييز ضّد النساء وشرعت في للقضاء على كاّفة أشكال ا
العام  برنامجا  مرحلّيا  للعمل الالئق بالتعاون مع منّظمة العمل الدولّية. إاّل أّنه تّم إيقاف العمل به بعد انتفاضة 2010
مطالب االجتماعّية. كذلك ما زالت المسوحات المتخّصصة عن قّوة وانخراط االتحاد العام للنقابات العّمالّية دعما  لل 2011
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العمل نادرة، ما قد يعني تعتيما  مقصودا  على الواقع. من ناحية أخرى، ليس واضحا  إن كانت وزارة العمل أو هيئة تنظيم 
الواضح من هي الجهة  سوق العمل لها الكادر الكافي وتقوم بالتفتيش في أمكنة العمل لتطبيق المعايير. كما من غير

التي ُيمكن الشكوى إليها، إفرادّيا  أو جماعّيا ، في حال التعّدي على حقوق وهل صالحياتها تنفيذّية أم قضائّية، وهل هي 
في حال التعّدي على الحقوق في حين  232مستقّلة، ُتلزم كاّفة األطراف؟ إذ لماذا تلجأ العامالت األجنبّيات إلى سفاراتها

 لحقوق محلّية؟ أّن قضّية ا

ذلك تبقى البحرين األفضل بين دول الخليج العربّي في جهدها لاللتزام بحقوق اإلنسان والحقوق من رغم على ال
االقتصادية واالجتماعية والمعايير الدولّية، كما بالنسبة لشمول العّمال األجانب بالتأمينات حّتى لو كان ذلك بشروط. وقد 

"لجنة االقتصاد غير المنّظم"، وهي بادرة فريدة في الدول العربّية، ضّمت وزارة العمل  2004-2003العام  أنشأت
والمجلس األعلى للتدريب المهنّي وغرفة تجارة وصناعة البحرين واالتحاد العام لنقابات العّمال ومؤ سسات أخرى كبنك 

 أعمال هذه اللجنة أوقفت ولم يتّم استبدالها بلجنة دائمة. البحرين للتنمية ومركز البحرين للحاضنات الصناعّية. إاّل أنّ 
خالل ندوة عاّمة خاّصة  خصوصا  إاّل أّن تواجدها المؤقت قد أضاء على أهمّية قضايا العمل غير المهيكل للرأي العام، 

 . 2005بذلك تّم تنظيمها في 

 233البحرين بقيت سرّية وغير مرّخصة من السبعينّيات أّن نقاباتإلى ا  من اإلشارة ءلجهة النضاالت النقابّية، ال بّد بد
في ظّل المشروع الذي تحّولت فيه  2004العام  . ثّم تأّسس االتحاد العام لنقابات عّمال البحرين2002العام  وحّتى

إال أّنه  لناحية شمولها للعّمال األجانب. خصوصا  البحرين من إمارة إلى مملكة. ال تتوّفر معطيات عن عضوّية النقابات، 
من شبه القارة الهندّية( تعود إلى فترة ما  خصوصا  من الالفت أّن إشكالّيات انقسام سوق العمل بين المواطنين واألجانب )

قبل االستقالل. حيث تّم خلق التناقض بين الفئتين إّبان اإلضرابات التي عّمت عّمال الصناعة البحرينيين )في النفط 
م غير غالبيته(. وقد خاض االتحاد العام عّدة نضاالت مطلبّية دعما  للعّمال األجانب، و واأللمنيوم وشركات الطيران

بالعّمال المهاجرين، وتعبير خدم   مهيكلين. نضاالت حول المصطلحات الرسمّية الستبدال تعبير العّمال األجانب أو 
، بما فيه حّقهم بالتنظيم 2005المنازل بالعمالة المنزلّية. ونضاالت لشمول العمالة المنزلّية ضمن قانون العمل في 

من قانون هيئة تنظيم سوق العمل والذي يقضي بحرّية تنّقل العامل  25لتطبيق المادة  2009النقابي. ونضاالت في 
" إلى آخر. ونضاالت بين المهاجر من "ك لحقوق عّمال السفن التي يتركها مالكوها المفلسون في  2016و 2012فيل 

التي تبّناها مؤتمر العمل الدولّي.  189المياه اإلقليمّية البحرينّية. ونضاالت لدعم حقوق العمالة المنزلّية واالتفاقية 
كما شملت النضاالت النقابّية حقوق عامالت غير مهيكالت  ألف عامل غير المهيكل "فري فيزا". 50ونضاالت من أجل الـ

 بحرينّيات، مثل تلك المشتغالت في رياض األطفال. 

. أهي عمالة مهاجرة 234إاّل أّن السجال ما زال قائما ، حّتى ضمن النقابات العمّالية، حول تعريف العمالة غير البحرينّية
الحقوق المترتّبة على هذه العمالة باختالف التعريف. كذلك ال تبرز  أم عمالة وافدة متعاقدة مؤّقتة؟ وبالطبع تختلف

النضاالت واضحة بخصوص انعدام هيكلة العمل للحساب الخاّص وريادة األعمال الذي يخّص البحرينّيون والبحرينّيات 
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مين نقابيا  للدفاع عن العامالت منظّ  ههات. وليس واضحا  إن كان هؤالء العّمال أو 235أكثر من انعدام هيكلة العمل بأجر
 حقوقهم وحقوقهّن؟ 

 المغرب

ر كبير للعمالة المهاجرة وكذلك مستقبل  لها وإن بشكل  أقّل. مصدّ  ،المغرب بلٌد كبير السّكان مع موارد طبيعّية محدودة
يتمّيز بين البلدان العربّية بأّنه أحدث وزارة معنّية اسمّيا  بانعدام الهيكلة، وهي وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار 

. إضافة إلى ذلك تتواجد وزارة واالقتصاد الرقمّي، مع وزير  منتدب مكّلف بالمقاوالت الصغرى وإدماج القطاع غير المنّظم
أخرى للصناعة التقليدّية واالقتصاد االجتماعي والتضامني ووزارة للتشغيل والشؤون االجتماعّية. وواضٌح من هذا التوزيع 

وبالفعل رّكزت سياسات الحكومة المغربّية للصالحّيات أّن التركيز هو على إدماج المنشآت غير المهيكلة في االقتصاد. 
مع برنامج األمم المتحدة  Microstartعبر قروض  خصوصا  على المنشآت المتوّسطة والصغيرة،  1998منذ 

بشكل  كبير والجمعّيات األهلّية والمدنّية التي  Microfinance. ومن ثّم تعّددت مؤسسات اإلقراض الصغير 236اإلنمائي
% من مجمل القروض الصغرى في كّل منطقة الشرق 50تعمل على أساسها. بحيث يوّفر المغرب اليوم أكثر من 

ألف زبون ُيرمى إلى توسعتهم إلى أكثر من ثالثة ماليين. إاّل أّن هذا  820 حوالىمع  MENAاألوسط وشمال إفريقيا 
( المستدينين 66%) غالبيةوأّن  خصوصا  ، 237خلق حاالت كثيرة من االستدانة المفرطة والعجز عن السداد التوّسع قد

. إاّل أّن 238لدى الشباب، كما لمبادرة "مقاولتي" خصوصا  نساء. كذلك تّم إطالق برامج دعم لمبادرات ريادة األعمال، 
مستفيد فقط(. كما أّن هناك برامج كثيرة مماثلة وبرامج  3400)حصيلته بعد سنوات من عمله تدّل على محدودّية أثره 

 لعصرنة التجارة، خارج التجارة القريبة في األحياء.

الرغم من بعض النجاحات في ريادة األعمال والتي تّم لفت أنظار اإلعالم إليها، يتفادى هذا التركيز على أرباب على 
غير  غالبيةناحية أساسّية في العمل غير المهيكل في المغرب، أّن العمل الصغار وعلى العاملين لحسابهم الخاّص 

. وتبقى اإلشكالّية قائمة عن منح التأمينات ن ومساهمالمهيكلين هم عاملون بأجر في القطاع المهيكل أو عّمال أسرة 
لزراعة % من غير العاملين با67% من مجمل المشتغلين و80االجتماعّية لجميع غير المهيكلين الذين يحصون 

. بحيث تبدو 239% من العاملين بأجر. وأّن عدم الحماية االجتماعية هذا يصيب النساء المشتغالت أكثر من الرجال58و
برامج القروض الصغيرة في سياق محاربة الفقر والفقر المدقع أكثر منه في سياق تأمين الحقوق االقتصادية 

 واالجتماعّية. 
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الرغم من التاريخ العريق لهذه النقابات في على بقي معظم العاملين بأجر غير المهيكلين بعيدين عن النقابات المغربّية، 
البالد. كما بقيت منشآت القطاع غير المهيكل )والعاملون لحسابهم الخاّص وأرباب العمل غير المهيكلين( طويال  بعيدة 

ونة األخيرة شهدت إنشاء بعض النقابات الخاّصة بالعمل غير المهيكل  أّن اآللمهنّي أو النقابّي. إالّ عن التنظيم ا
وجمعّية "نساء الجنوب" بأكادير التي تدعم تنظيم  240كـ"التنسيقّية الوطنّية للباعة المتجّولين والتجار على الرصيف"

النضاالت، مثال  لتأمين درعة. وهناك بعض النجاح في -ماسة-العامالت في القطاعات غير المهيكلة بمنطقة سوس
تفاوض بين الباعة المتجّولين والسلطات المحلّية وأصحاب المتاجر إلتاحة فضاءات عمل لتمركز الباعة المتجّولين في 

ّن هذه النضاالت أفضت إلى طرح "برنامج وطنّي القتصاد القرب" ينّظم التّجار إالمراكز والساحات المكتّظة بالسّكان. حّتى 
بسياسة تعتمدها  لى فئات ويهّيئ أسواق قرب لهم. إاّل أّن هذا الطرح والدراسات التي أقيمت من أجله لم تأِت المتجّولين إ

أّنها "غير مقنعة" وأّنه لم تتّم استشارة "تنسيقّية التجار على الدولة، إذ رفض ملك المغرب شخصّيا  االستراتيجّية المقّدمة 
 .241المتجّولين من أجلها"

% من 80ل، تبقى السياسات المعمول بها كما النضاالت النقابّية دون التحّدي الذي يشّكله وجود في جميع األحوا
وأّن التحّدي األساس هو التأمينات االجتماعّية، وهو في األساس  خصوصا  المشتغلين المغاربة في أوضاع غير مهيكلة. 

 سّكانه شباب.        غالبيةمشكلة حقيقّية في بلد   سياسة توزيع بين الفئات العمرّية من السّكان، وال يشّكل نظرّيا  

 مصر

لمغرب في تركيز السياسات الحكومّية على القروض الصغرى لمواجهة توّسع العمل ا تجربة تشابه التجربة المصرّية تلك
المهيكل بأجر، وهو غير المهيكل مع االنخراط في العولمة. إاّل أّن ناحية أخرى من السياسات توّجهت نحو العمل غير 

"الئحة منّظمة لتشغيل  2003. فقد أصدرت وزارة القوى العاملة والهجرة في 242المطلقة للعمل غير المهيكل غالبيةال
، وعلى األخّص عّمال الزراعة الموسميين وعّمال البحر وعّمال المناجم والمحاجر وعّمال 243العمالة غير المنتظمة"
في مختلف  244"الئحة مالية وإدارّية لوحدات تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة" 2007المقاوالت. تبعها في 

. الهدف األساس من هذا اإلجراء هو إيجاد نظام 2014العام  ومن ثمّ  2011العام  المحافظات والمناطق، تّم تعديلها
جهاز اإلداري المعنّي مباشرة من رعاية اجتماعّية وصحّية للعاملين في ظروف  هّشة أو مؤقتة. مع تمويل  للرعاية ولل
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أنواع العمل  أحدمع اإلشكالّيات والنضاالت التي ما زالت تخّص  خصوصا  األجور. لكّن نتائج هذه السياسة غير واضحة، 
. مثلها مثل سياسات أخرى، كحالة المقاولة في الباطن حيث تمنع 245األساسّية المستهدفة: عّمال المقالع والمحاجر

 المقاولة بالباطن. إاّل أّن الواقع بقي مخالفا  بشّدة لنّص القانون. 2003لعام  12انون العمل رقم من ق 16المادة 

ولناحية النضاالت، ما زالت النقابات المستقّلة مقّيدة في مصر. وال يسمح لها بالتعاقد الجماعّي مع أرباب العمل، فاألمر 
محصور باالتحاد العام لنقابات عّمال مصر. والالفت أن بعض نصوص القرارات الحكومّية تنّص صراحة على ضرورة 

كّل ذلك، كان للنقابات الفرعّية المصرّية على الرغم من  اتفاق  تفاوضّي. دون أن يأتي األمر نتيجةمن التزام النقابات 
في ما وكذلك المستقلّة منها وبعض الجمعّيات المدنّية نضاالت عديدة للدفاع عن حقوق العاملين غير المهيكلين. سواء 

 . 247أو العاملين لحسابهم الخاّص  246العاملين بأجر يخص

 حاالت أخرى 

بالتحديد لتضّخم  ،الجزائر، ال يبدو العمل غير المهيكل موضوعا  ترّكز عليه السياسات الحكومّية والنضاالت النقابّيةفي 
من إجمالي المشتغلين(. وتترّكز السياسات على  %39القطاع العام، والنسبة الضعيفة اإلجمالية للعمل غير المهيكل )

للمنشآت التي توّظف شبابا  ولمبادرات ريادة األعمال الشاّبة. إاّل أّن نسبة  توسيع التوظيف الحكومي وعلى الدعم الماديّ 
في البلدان العربّية األخرى الموجودة العمل غير المهيكل، إذا ما استثني التوظيف الحكومي والعام، عالية مثلها مثل تلك 

 %(، ما سيطرح تساؤالت حول إمكانّية استدامة السياسات الحالّية.66)

لة موريتانيا، ال توجد سياسات ممّيزة تجاه العمل غير المهيكل بعيدة عن الجهد األساسّي في البالد لمحاربة في حا
وإليجاد فرص كسب رزق للشباب. فكّل عمل  خارج الحكومة هو عمل غير مهيكل، إاّل نادرا . بالتالي ال تطرح  248الفقر

هة حقوق اإلنسان األساسّية، بما فيها أّوال  المساواة، ليس فقط قضايا حقوق العّمال غير المهيكلين تقريبا  سوى من وج
بين النساء والرجال، بل بين فئات المجتمع والسّكان مع تواجد فوارق طبقّية بين هذه الفئات: الموريتانّيون مقابل 

فارقة، وسياسات "مرتنة" فرص العمل )أي جعلها موريتانّية(، و"الحراطين" )العبيد المسلمون( مقابل المهاجرين األ
 "البيض" و"الزرق" وغير ذلك. 

ال يختلف األمر كثيرا  في السودان واليمن حيّث تكُمن أولوّية السياسات الحكومّية في محاربة الفقر وإيجاد فرص عمل 
نات الصحّية إاّل من خالل خدمات صحّية تحاول الحكومة وجمعّيات مدنّية وأهلّية تأمينها للشباب. بحيث ال تأتي التأمي

الرغم من أّن قانون التأمينات االجتماعّية ُيلزم اشتراك أصحاب األعمال والعّمال للمنشآت على على نطاق  واسع. هذا 
 .249حّتى بعامل  واحد
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بالتعاون مع منّظمة  250"إطار عمل وطنّي للقطاع غير المنّظم" ،2015من ناحيته أطلق األردّن حديثا ، في نيسان 
". وأتى ذلك نتيجة تشاور بين العمل الدولّية، "يتضّمن منهجّية متكاملة إلضفاء الطابع الرسمّي على القطاع غير المنّظم

ت العامة، ووزارة التخطيط غرفة صناعة األردن، واالتحاد العام لنقابات العمال في األردن، ودائرة اإلحصاءاوزارة العمل 
 .والتعاون الدولي، والمؤسسة العامة للضمان االجتماعي

كذلك أعّدت وزارة العمل العراقّية مشروع قانون عمل جديد كي يشمل الضمان االجتماعي "العاملين للحساب الخاص 
، بانتظار وضعه للتصويت في مجلس النّواب. كما تّم وضع "خارطة طريق استراتيجّية 251والعاملين غير المهيكلين"

، تتضّمن تشميل "القطاع غير المنّظم بالتأمينات االجتماعّية". وقد شاركت النقابات 2019-2015للحماية االجتماعّية 
ت العاّمة. وفي العراق كما في األردن ومنّظمات المجتمع المدنّي في ورشات العمل والجهود إلى أّدت إلى هذه السياسا

 هناك برامج للقروض الصغرى ولدعم رواد األعمال الشباب. 

حّتى هذا الجهد بالحّد األدنى على صعيد السياسات تجاه العمل غير المهيكل ال وجود له في لبنان، الذي يعيش أزمة 
لحّد األدنى من الحماية االجتماعّية، غالبا  تحت غطاء سياسّية مستدامة. بحيث تحّل أجهزة طائفّية مكان الدولة لتأمين ا

منّظمات مدنّية. وتلعب وكالة غوث الالجئين هذا الدور بالنسبة لالجئين الفلسطينيين، والمفوضّية العليا لالجئين 
ّن إ والمنّظمات األممّية األخرى بالنسبة للسوريين. كذلك يغيب هذا الجهد على صعيد السياسات في فلسطين. حّتى

قد ألغى إمكانّية شمول العاملين  2016القانون الجديد الذي عّدل أنظمة الضمان االجتماعّي والذي أقّر في شهر آذار 
. هذا بالرغم من الجهود التي بذلتها المنّظمات 252غير المهيكلين، إاّل إذا تّم دفع مساهمة العامل ورّب العمل سوّية

حملة وطنّية ونقاش مجتمعّي واسع. إاّل أّن هذا الجهد النقابي والمجتمعي قد من رغم على الالمدنّية وبعض النقابات، و 
أفضى إلى بعض التحسينات الجزئّية في القانون. كذلك ُأجهض "الصندوق الفلسطينّي للتشغيل والكرامة" الذي كان 

واختفى فجأة. أخيرا   2003 العام يهدف إلى وقف عمل الفلسطينيين في المستوطنات اإلسرائيلّية. ظهر الصندوق فجأة
يتخّطى المليار دوالر  رأسمالفي سوريا مع  2004العام  ال بّد من اإلشارة إلى حالة "هيئة مكافحة البطالة" التي أنشئت

. ثّم 2004-2003أمريكي وتوّسعت سريعا  في القروض الصغرى بعد أزمة النزوح الكبير من الريف إلى المدينة في 
 التي تديرها زوجة رئيس الجمهورّية.  253، واستبدلت بـ"األمانة السورية للتنمّية"2006العام  أوقفت فجأة

 

 

 

                                                           
 . ar/index.htm--centre/news/WCMS_364150/lang-http://www.ilo.org/beirut/mediaو 2016أحمد عوض   250
 .2016هناء عبد الجيار صالح   251
 .2016فراس جابر وإياد الرياحي   252

253 
http://ngosyria.org/Institute/The_Syria_Trust_for_Development_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9
%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%8
6%D9%85%D9%8A%D8%A9 



  
  



 

 خالصات وتوصيات .6
 الخالصات

ُيضيء هذا التقرير اإلقليمّي كما التقارير الوطنّية واإلقليمّية األخرى لراصد الحقوق االجتماعّية واالقتصادّية على بعض 
 إشكالّيات العمل غير المهيكل في البلدان العربّية. 

البلدان العربّية، لندرة فهو ُيبِرز أّن الحصول على معلومات دقيقة حول العمل غير المهيكل يبقى مهّمة شاّقة في 
المسوحات الدورّية لقّوة العمل ولعدم التزام هذه المسوحات بمعايير منّظمة العمل الدولّية. صحيٌح أّن هذه المسوحات 

مؤّسسات تعمل بمنهجّية لتحصيلها، إاّل أّن نتائج مسوحات أخرى كثيرة تصدر دورّيا  حول الناتج إلى لخبرة و إلى اتحتاج 
جمالي وحول التدّفقات المالّية وغير ذلك. ما يخلق تساؤالت حول أسباب هذا الضعف في مسوحات قّوة المحّلي اإل

 العمل.

كما ُيبِرز التقرير أّن حّصة العمل غير المهيكل من إجمالي التشغيل أعلى من النسب المشار إليها في مصادر أخرى، إذا 
%. وتكُمن 85و 50سّي. إذ تتراوح في معظم الدول العربّية بين ما ُأخذت التغطية االجتماعّية والصحّية كمعيار أسا

األسباب األساسّية لهذا االختالف في تقدير هيكلة عمل المهاجرين في الخليج، وفي تقدير حجم العمالة المهاجرة التي 
ّيتها في بعض الدول مثل لبنان واألردن، وفي تقدير هيكلة العاملين في الحكومة والقطاع العام غالبتبقى غير مهيكلة في 

في كثير  من الدول مثل الجزائر والعراق واليمن ومصر، وتفاصيل أخرى متعّددة ال ُتبرزها بوضوح النتائج المنشورة 
العربي" والحروب قد فاقمت من انعدام الهيكلة في  أّن االضطرابات التي تلت "الربيععن لمسوحات قّوة العمل. هذا عدا 

 السنوات األخيرة ولم ترصدها المسوحات حّتى اآلن. 

نسبة التشغيل غير  في ما يخصوبالطبع تؤّثر أهمّية العمل الزراعي )غير المهيكل إجماال ( على االختالفات بين البلدان 
المهيكل، إاّل أّن حّصة العمل غير المهيكل تبقى كبيرة في جميعها حّتى في العمل الحضرّي. أّما العمل الحكومي وفي 

البلدان العربّية  غالبيةة العمل غير المهيكل خارج الزراعة والعمل الحكومي في القطاع العام فأثره أكبر. إذ ترتفع حّص 
 %، ما يجعل العمل غير المهيكل هو الحقيقة األساسّية للعمل الحضرّي في القطاع الخاّص. 70إلى أكثر من 

خرى في العالم. حيث غالبا  مشاركتهّن االقتصادّية عن مستويات المناطق األ تتي تدنّ ال ويختلف الوضع بالنسبة لإلناث ال
للرجال. ويعود ذلك إلى انخراط النساء  العائدة ما تنخفض حّصة العمل غير المهيكل من إجمالي العمل النسائي عن تلك

حصلن  عليها يبشكل  أكبر في العمل الحكومي وفي القطاع العام، بالضبط للحصول على حقوق اجتماعّية واقتصادّية ال 
جّدا ، إذ تزداد حّصة العمل  را  ى من العمل. هكذا يأتي أثر ظاهرة العمل الحكومي بالنسبة لإلناث كبيفي األصناف األخر 

 غير المهيكل إذا ما اسُتثني العمل الحكومي أكثر بكثير )وتتضاعف أحيانا ( مّما إذا استثني أيضا  العمل الزراعي.  

أّنه ينتج عن صرامة القوانين والبيروقراطّية. على لمهيكل، هذه النتائج تنُقض إحدى الصور النمطّية عن العمل غير ا
حيث تأتي أعلى معّدالت انعدام الهيكلة في الدول األقّل خضوعا  للقوانين والبيروقراطّية، والعكس بالعكس. كما أّن انعدام 

األخيرين "انفتاحا   الهيكلة قد توّسع في جميع البلدان العربّية المدروسة في حين شهدت هذه البلدان في العقدين
 اقتصادّيا " وتخفيفا  للبيروقراطّية وانخراطا  في العولمة وفي سياسات "اإلصالح الهيكلي" لصندوق النقد الدولّي.  



وفيما عدا حاالت مثل السودان وموريتانيا، يطغى العمل بأجر، بما فيه ذلك في ظروف عمل  مؤقتة أو هّشة، على 
خرى في البلدان العربّية. ما ينقض أيضا  فكرة أّن العمل غير المهيكل هو أساسا  خيار. أصناف العمل غير المهيكل األ

فمع قصور أعداد فرص العمل المهيكلة المطروحة مقارنة مع أعداد الوافدين الجدد، من جّراء "التسونامي الشبابي" ال 
ن المعيشة، حّتى لو كان هّشا  أو مؤّقتا . كما خيار أمام الكثيرين من الشباب سوى االنخراط في أّي نوع  من العمل يؤمّ 

يستفيد أرباب العمل من هذا التزاحم على سوق العمل الحضرّي للتهّرب من الهيكلة. هكذا ترصد جميع الدراسات 
المرجعّية النسب األعلى للعمل غير المهيكل بأجر لدى الشباب. كما أّن أطروحة الخيار ال معنى لها في البلدان التي 

ّكل فيها المهاجرون، كعمالة مستوردة كما في بلدان الخليج أو كالجئين كما في لبنان واألردن، الجزء األساسّي من يش
 العمالة غير المهيكلة.

إذا ما تّم شمل عّمال المنازل وعّمال األسرة المساهمين )الذين  خصوصا  العمل بأجر يطغى أيضا  في حالة اإلناث، 
يتبعون لرّب عمل ولكن ال يتقاضون أجرا  حقيقّيا ( ضمن منظور العمل بأجر. ما ُيلقي ضوءا  خاّصا  ليس فقط على قضّية 

ّوة العمل. فهل تمتنع أّن العمل غير المهيكل خيار، وإّنما أيضا  على المنظور الثقافّي لضعف مشاركة النساء في ق
النساء عن هذه المشاركة ألسباب  ثقافّية أم ألّن عملها بأجر غير محمّي الحقوق؟ وألّن سوق العمل بأجر مكتّظ بالذكور 

 ويسود فيه العمل الهّش والمؤّقت؟ 

ظمها ليست قضّية كما ُتلقي هذه النتائج ضوءا  على سجال ضرورة هيكلة العمل غير المهيكل أم عدمها. فالقضّية في مع
وهيكلة منشآت وإنّما تأمين حقوق هؤالء العاملين بأجر، وتأطير عالقات  entrepreneurshipمبادرة أعمال اقتصادّية 

العمل بين العامل ورّب العمل من خالل مؤّسسات قّوة العمل. وبالطبع يخّص العمل بأجر )بما فيه الهّش أو دون أجر( 
بصدده طرح سياسات تتعّلق بالتدريب والتأهيل التعليمّي والمهنّي، كي يتحّول رّبما هؤالء  أولئك األقّل تأهيال  وُيمكن

العاملون نحو ريادة األعمال أو العمل للحساب الخاّص. إاّل أّن حجم الظاهرة يتطّلب أكثر من ذلك نضاالت وسياسات 
وأّن المعنيين يتكّونون في كثير   خصوصا  تماعّية. "لهيكلة" هؤالء العاملين على األقّل لضمان حقوقهم في التأمينات االج

من األحيان من عمالة منزلّية ومن عمالة في قطاع مهيكل، بما فيه الحكومي، ومن عمالة مقاولة بالباطن لقطاع 
مهيكل. وأّن هناك أوضاعا  تتقاضى فيها صناديق التأمينات إيرادات من العاملين وال تؤّمن لهم بالمقابل الخدمات 

راجعة حالتي البحرين ولبنان(. بالتالي، تكُمن القضّية لهذا الصنف من العمل غير المهيكل، أي العمل مجتماعّية )اال
بأجر، في شمولّية خدمات التأمينات االجتماعّية، كما في تحصيل إيراداتها. وهناك تجربة تونسّية رائدة في هذا المجال، 

 ة شمولّية التأمينات االجتماعّية ُأفقّيا  دور كبير فيها. كان لوجود اتحاد نقابات قوّي يناضل لتوسع

يتكّون الصنف الرئيس اآلخر للعمل غير المهيكل في البلدان العربّية من العاملين لحسابهم الخاّص وأرباب العمل، الذين 
عدا حالة موريتانيا  يشّكلون حّصة ملحوظة في موريتانيا والسودان واليمن والمغرب. تعمل به اإلناث أقّل من الرجال،

الخاّصة. القضّية هنا هي فعال  قضّية منشآت اقتصادّية وتنشيطها وتنمية إنتاجّيتها، إضافة  لشمول الحقوق االجتماعّية 
والتأمينات للقائمين على هذه المنشآت وللعاملين فيها. وُيمكن أن يكون االنخراط في هذا النوع من العمل اختيارّيا ، ما 

رتفاع مداخيل بعض العاملين به مقارنة  مع مداخيل العاملين بأجر غير المهيكلين. إاّل أّن هذا الصنف من يدّل عليه ا
العمل يتضّمن كثيرا  من الباعة المتجّولين الفقراء الذين يكسبون رزقهم من هذا النشاط بالحّد األدنى، مثل حالة 

ا  من خالل دور مكان العمل، وتطرح قضايا سياسات أوسع من البوعزيزي في تونس. كما تأخذ عالقات العمل ُبعدا  خاّص 
بذلك.  خصوصا  تلك المعتادة لمكافحة الفقر عبر القروض المنتهية الصغر أو لتشجيع ريادة األعمال وإنشاء الحاضنات ال

إن كان لردم الهّوة  فمفهوم "الهيكلة" يأخذ في هذه الحالة أبعاد التنظيم اإلقليمّي والعمراني، سواء في الحضر أو الريف.



في التنمية بين المراكز الحضرّية واألطراف الريفّية ولخلق فرص لنشاطات اقتصادّية في هذه األطراف مع توّجه الزراعة 
نحو المزيد من اإلنتاجّية وتسارع هجرة الريف إلى المدينة، أو لمعالجة إشكالّيات "العشوائّيات" التي يتموضع فيها هؤالء 

أمين مجمل البنى التحتّية والخدمات االجتماعّية لهم. كما يأخذ بعضا  إضافّيا  مع آثار القفزات التكنولوجّية المهاجرون وت
 واألزمات االقتصادّية التي ال ُيمكن تحميل عبئها على من هم األكثر هشاشة . 

النضاالت النقابّية ومن المجتمع  في هذه الظروف من التوّسع الكبير للعمل غير المهيكل في البلدان العربّية، تبرز بعض
المدنّي للدفاع عن حقوق العاملين غير المهيكلين كمبادرات شجاعة وضرورّية لخلق مناخ  تفاوضّي يجّنب االنفجارات 

 المتتالية التي انطلقت مع "الربيع العربّي". 

 

 التوصيات

المدني العربّية وعلى النضاالت التي تقوم بها والحمالت ترّكز هذه التوصيات على األمور التي تخّص منّظمات المجتمع 
 والحوارات التي تقيمها مع حكوماتها ومع المنّظمات الدولّية.

 النضاالت

تكثيف حمالت التوعية، داخلّيا  وخارجّيا ، حول أّن العمل  العربّية يجب على منّظمات المجتمع المدني والنقابات •
غير المهيكل هو حقيقة عالقات العمل السائدة في البلدان العربّية، كي تضع الحكومات كما المنّظمات الدولّية 

وتتضّمن هذه التوعية إلقاء  قضايا حقوق هؤالء المشتغلين والمشتغالت ضمن أولوّيات االهتمام والسياسات.
 لضوء على المعيشة في العشوائّيات وعلى الفجوة التنموية بين المراكز العمرانّية والمناطق الطرفّية من البالد.ا

أّن الحقوق االقتصادّية واالجتماعّية هي حقوق إنسان ُملِزمة لجميع الدول على يجب أيضا  تكثيف التوعية  •
لعمالة المهاجرة الوافدة كما المهاجرين الالجئين. وتشمل كّل السّكان، المواطنين والمهاجرين على السواء، ا

أكثرهم هشاشة ، والدفاع  خصوصا  وتتضّمن حمالت التوعية هذه اإلضاءة على أوضاع العاملين غير المهيكلين، 
 العاّم.  والحّيزوتتضّمن هذه التوعية التركيز على مفاهيم الحقوق العاّمة والخدمات العاّمة  عن قضاياهم.

تشجيع قيام نقابات مستقّلة لتمثيل مصالح فئات العمل غير العربّية  منّظمات المجتمع المدنيى كما يجب عل •
المهيكل وتحفيز انخراط العاملين فيها وكذلك تشجيع التعاون وتبادل التجارب بين هذه النقابات في جميع 
المناطق وتمثيلها في اتحادات مستقّلة كي تنخرط في حوارات مع بقّية النقابات وفي مفاوضات مع السلطات 

المناطقّية والحكومّية. ويشمل هذا تشجيع التنظيم النقابي للعاملين المهاجرين، الوافدين للعمل أم البلدّية و 
 الالجئين. 

تشجيع قيام جمعّيات ونقابات خاّصة بالنساء تحّفز مشاركة العربّية  منّظمات المجتمع المدنيعلى ويجب  •
. ويتّضمن ذلك الجمعيات والنقابات التي تمّثل العملاإلناث االقتصادّية وتدافع عن حقوقهّن اإلنسانّية وفي 

العامالت المنزلّيات، المواطنات أم المهاجرات وكذلك تلك التي تدافع عن حقوق عامالت األسر المساهمات دون 
 أجر. 

 وضع أولوّية لشمول العاملين غير المهيكلين بالتأميناتالعربّية يجب على منّظمات المجتمع المدني والنقابات  •
الصّحة عّمال األسرة المساهمين. وتتضّمن هذه التأمينات و لعاملين بأجر ولحسابهم الخاص ااالجتماعّية، 



والطبابة وتعويض التعّطل من جّراء المرض، ورعاية األمومة، وحوادث العمل، واإلعاقة، والشيخوخة ومعاشات 
 التقاعد، ووفاة معين اأُلسرة والبطالة. 

العربّية  منّظمات المجتمع المدني والنقاباتفي حوارها مع الحكومات والمنّظمات المالّية الدولّية، يجب على  •
وضع جميع االقتطاعات االجتماعّية على طاولة تفاوض واحدة. كي يتّم التفاوض على سياسات الدعم وعلى 

 الضرائب غير المباشرة وعلى التأمينات االجتماعّية في آن  واحد. 

تبّني وضع سياسات مكافحة الفقر وتنشيط وتحفيز ريادة العربّية يجب على منّظمات المجتمع المدنّي والنقابات  •
األعمال ضمن منظور تنموّي شامل، يتضّمن التنمية والتنظيم العمراني للمدن والتنمية اإلقليمّية لتأمين سّد 

كي يكون هذا المنظور التنموّي الشامل هو موضوع الفجوة بين المراكز واألطراف وتنويع االقتصادات المحلّية. 
 ار والتفاوض مع السلطات المحلّية واإلقليمّية والحكومّية.الحو 

أّن مكان العمل هو جزء أساسّي من يعتبر موقف  تبّنيالعربّية يجب على منّظمات المجتمع المدنّي والنقابات  •
الباعة المتجّولين أو العمل في  في ما يخصعالقات العمل، وأّنه يدخل في حّيز التفاوض الجماعي سواء 

 المنازل وضمن األسرة.

الدخول في حوارات مع غرف التجارة والصناعة على العربّية  على منّظمات المجتمع المدنّي والنقاباتكما يجب  •
المستوى المحّلي وعلى مستوى االتحادات العاّمة في البالد، للتفاوض حول حقوق العاملين بأجر غير 

 المهيكلين وعن السبل لضّم الجهود لمعالجة قضايا العمل للحساب الخاّص وريادة األعمال. 

خلق تعاون دولّي مع المنّظمات التي تنشط في بالد   العربّية اباتمنّظمات المجتمع المدني والنقويجب على  •
أخرى للدفاع عن العاملين غير المهيكلين وتبادل التجارب والخبرات والنضاالت وحمالت التوعية والمناصرة 

 معها. 

مؤسسات لسوق الضغط على الحكومات لخلق العربّية  على منّظمات المجتمع المدني والنقاباتكذلك يجب  •
العمل أو لتعديل المؤسسات القائمة كي تكون شريكة أساسّية فيها كما أرباب العمل. وتضّم هذه المؤسسات 

مؤّسسات فّض و وتطبيق التشريعات،  لمعنّية بالرقابة في أماكن العملجميع المؤّسسات امكاتب التشغيل و 
 .أو العام نزاعات العمل عبر القضاء التحكيميّ 

 

 المسوحات حول العمل غير المهيكل

، تشمل المواطنين مة مسوحات دورّية ونشرها حول قّوة العمليجب الضغط على الحكومات العربّية إلقا •
 والمهاجرين، مع تفاصيل عن العمل غير المهيكل حسب معايير منّظمة العمل الدولّية. 

أن تقوم بنفسها بهذه المسوحات، بشكل  يغّطي العربّية ولتحفيز ذلك، يمكن للنقابات ومنّظمات المجتمع األهلّي  •
 لعمل غير المهيكل.كاّفة أراضي البالد أو مناطق معّينة لإلضاءة على إشكالّيات ا

كما ُيمكن لمنّظمات المجتمع المدنّي العربّية أن تخلق تعاونا  بينها لتبادل الخبرات حول هذه المسوحات وسبل  •
 ها.ئإجرا



قضايا إشكالّية مثل هشاّشة العمل بأجر، ومكان العمل بالنسبة  علىمن الضرورّي تركيز هذه المسوحات  •
للعاملين لحسابهم الخاّص وأرباب العمل، ومناخ العمل واألعمال في العشوائّيات، والفجوات بين المناطق 

 المختلفة في البالد، وحقوق العّمال المهاجرين، بما فيها التأمينات االجتماعّية. 

 

 الصحّيةالتأمينات االجتماعّية و 

يجب االستفادة من التجربة التونسّية، في مجال التوسيع األفقّي لشمولّية التغطية الصحّية واالجتماعّية  •
للعاملين، بإطالق دراسة معّمقة حولها وحول مؤسساتها، ومقارنتها مع بقّية التجارب العربّية ومع دول تشابه 

 في طبيعة سوق عملها البلدان العربّية.

اجتماعّية في كّل بلد عربّي عن موضوع التوسيع األفقي لشمولّية التغطية -اسات اقتصادّيةيجب إقامة در  •
الصحّية وتوازن موازناته في ظّل "الموجة الشبابّية". ويمكن إقامة تعاون بين منّظمات المجتمع المدني العربّية 

 للتنمية لتبادل الخبرات حول هذا الموضوع.  

والحوارات مع الحكومات والمنّظمات الدولّية، يجب االنطالق من مفهوم مجمل "االقتطاعات في الحمالت  •
، OECDالضرائب وحدها، بالضبط كما توصي به منّظمة التعاون االقتصادي والتنمية   مناالجتماعّية" بدال  

الذي ال يجب ض االجتماعي والتفاو بحيث تدخل التأمينات االجتماعّية بإيراداتها ونفقاتها ضمن التصّور الكّلي 
 أن يقتصر فقط على قضايا سياسات الدعم والضرائب غير المباشرة. 

 

 سياسات مكافحة الفقر وتحفيز األعمال

تقّيم حول الصغر، بإطالق دراسة شاملة هية تناالميجب االستفادة من التجربة المغربّية في مجال القروض  •
المهيكل، ومقارنتها مع الممارسات في الدول العربّية األخرى ومع دول ونتائجها على العمل غير آثارها 

 تشابه في طبيعة سوق عملها الدول العربّية.

يجب إجراء تقييم شامل لسياسات تحفيز تنشيط األعمال وريادتها في البلدان العربّية، وتبيان ما تقّدمه حسب  •
الصغر أو صناديق االستثمار، كما إبراز العالقة هية تناالمالمناطق المختلفة في كّل بلد، أبعد من القروض 

 بين هذه السياسات وسياسات التنظيم اإلقليمي والعمراني.

يجب إجراء دراسات مخّصصة حول ظروف المعيشة والعمل في العشوائّيات المحيطة بالمراكز الحضرّية وفي  •
غير المهيكل، وتبيان آثار غياب التنظيم المناطق الطرفّية، إلبراز أوضاع السّكان فيها بما فيه عملهم 

 العمراني واإلقليمي على زيادة العمل غير المهيكل. 
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