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الندوة االستشاريّة للحالة املصريّة
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رئيس منتدى االقتصاديني العرب



غري احلكومّية للتنميةالعربّيةشبكة املنّظمات

األهداف•
oادية واالجتماعّيةيف جمال املدافعة والضغط يف صناعة السياسات االقتصدعم قدرات ودور منّظمات اجملتمع املدين
o ّت الوطنّية واإلقليمّية  يف صناعة السياسات على املستوايتعزيز املساحات املتاحة ملشاركة منّظمات اجملتمع املدين

والدولّية
oاملتاحة يف املنطقة العربّية واملتعلّقة بدور اجملتمع املدينّ تعزيز وتطوير املواد املعرفّية

لصندوق النقد والبنك الدويّل ولالحتاد األورويّب وملؤسسات اجلامعة العربّيةنّد رمسّي •

جزء من النشاطات... تقرير الراصد•
o2012احلق يف التعليم، احلق يف العمل
o2014الوجه اآلخر ألزمة الدولة: احلماية االجتماعية
o2016 مقاربة حقوقّية... يف البلدان العربّيةاملهيكلالعمل غري



؟املهيكلملاذا تقرير عن العمل غري 

يف البلدان العربّيةاملهيكلالعمل غري •
oات حنو اهليكلة يف البلدان العربّية، حيث تبقى اجلهود والسياسليس ظاهرة هامشّية

من التشغيل خارج الزراعة واملؤسسات احلكومّية% 80إىل 70إذ يشّكل . ضعيفة
.العام واحلكوميّ ويتوّسع مع هجرة الريف إىل املدينة ومع تقّلص القطاع. والقطاع العام

o ة وتقسيم العمل فيهامسة جوهريّة لالقتصادات العربّية احلديثاملهيكليشّكل العمل غري.
o ون للعمل يف منظومة أّّنم يطمح. املهيكلنيالربيع العريب أنّه ثورة غري »: سوتووصف دي

.  «!!!عد لكّن هذه املنظومة مل يتّم اخرتاعها ب. ذات أطر وقواعد حتميهم وتدجمهم
o كن السالم الدويل الأّن »: ملنّظمة العمل الدولّية على1919ينّص النظام الداخلّي ُيم

ضرورة ملّحة وأّن حتسني ظروف العمل هو« »أن يتأّسس إالّ على العدالة االجتماعّية
.«ومستعجلة



العامليف البلدان العربّية ظاهرة هتمّ املهيكلالعمل غري 
وخاّصة أورواب
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!انعدام الهيكلة وفقدان المواطنة 



؟املهيكلمنهجّية تقرير الراصد عن العمل غري 

ورقة خلفّية•
التقارير الوطنّية•

o اق، اجلزائر، مصر، لبنان، سوراي، املغرب، فلسطني، األردن، اليمن، موريتانيا، تونس، البحرين، العر
السودان

التقارير اإلقليمّية•
oاإلشكالّيات اإلحصائّية
o املهيكلالنساء والعمل غري
o (املهيكلالعمران غري )والعشوائّيات املهيكلالعمل غري
o مقارنة السياسات العاملّيةWIEGO
o واملعّوقنياملهيكلالعمل غري
o ... واهلجرات، آفاق تطّور العمل النقايب واملفاوضات اجلماعّيةاملهيكلالعمل غري...

التقرير العام•



منهجّية التقارير الوطنّية
الهدف من التقارير الوطنيّة•

o في البلدالمهيكلالعمل غير واقع وتّطورتشخيص

o هيكلينالمالعاملين غير تأطير وتنظيمالمجتمع المدنّي والنقابات من أجل مبادراتعرض

حقوقهموالدفاع عن 

o والتمكيناالجتماعية واالقتصادية بالحقوقمن أجل االرتقاء التوصياتتقديم.

:أربعة أجزاء•

وراء التطّوراألسبابخالل السنوات العشر األخيرة، الوضع الراهن، التطّور1.

والتحدياتوتبيان الظروف والمشاكل حاالتدراسات 2.

وفعاليّتها وتداعياتهاالسياسات الحكوميّة3.

والتوصيات للنهوض بالحقوقوالنقابات تفاعل المجتمع المدني4.



(1)إشكالّيات تواجه التقارير الوطنّية 
«السّكان»مفهوم •

o العاملون األجانب+ الالجئون + املواطنون املقيمون = السّكان
oانب يف البحرين؟السودان أم مشال السودان؟ الالجئون الفلسطينّيون والسوريّون يف لبنان؟ العاملون األج

 ًتوصيف الثالث إحصائّياً وميدانّيا

الحالة المصريّة

آثار الهجرات
مقارنة مع اليمن



(2)إشكالّيات تواجه التقارير الوطنّية 
أو الناشطون اقتصادايً « قّوة العمل»مفهوم •

o = بني العاملني األجانب+ بني الالجئني + الناشطون بني املواطنني
 ًتوصيف الثالث إحصائّياً وميدانّيا

والفئة العمريّة « النشاط االقتصادي»مفهوم •
o«سنة 15+يف فئة « النشاط االقتصادي
o+ مهيكلغري بطبيعتها عمل عمالة األطفال

املهيكلري توصيف عمالة األطفال إحصائّياً وميدانّياً على حدة كإحدى حاالت العمل غ
الحالة المصريّة

مقارنة مع اليمن



(3)إشكالّيات تواجه التقارير الوطنّية 
أثر اهلجرات الداخلّية•

o تسوانمي شبايبّ »تسارع اهلجرة من الريف إىل املدينة حيّول املوجة الشبابّية إىل»
oضريّة ما له تداعياته على نسب املشاركة، خاّصة النسائّية، وعلى منّو قّوة العمل احل

 ًتوصيف الثالث إحصائّياً وميدانّيا

الحالة المصريّة

مقارنة مع اليمن



(4)إشكالّيات تواجه التقارير الوطنّية 
...  القادمون اجلدد إىل سوق العمل•

o = ( النشاطالزايدة يف+ اهلجرة إىل اخلارج –اخلارجون الكهول –الوافدون الشباب الناشطون )املواطنون
o + الوافدون الشباب الناشطون )الالجئون-....
o + (العائدون–الوافدون الناشطون )العّمال األجانب

 ًمقياس أساسيّ توصيف القادمني اجلدد إحصائّياً وميدانّيًا سنواّي

معطيات منّظمة العمل... 2015مصر •
oألف امرأة180+ ألف رجل 485: الزايدة يف قّوة العمل

ألفاً 665= 
o الزايدة يف قّوة العمل>>الوافدون
o ألفاً 250إىل 180: 2015اليمن
o ألفاً 200>: 2015املغرب
o ألفاً 250: 2011سوراي

القادمون الجدد سنويّا  

نسبة نمّو قّوة العمل= 
نسبة نمّو السّكان>>

ILO



التطّورات الزمنّية لقّوة العمل
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اإلصالح الزراعي المضاد هيئة مكافحة البطالة

وفود مئات آالف العراقيين

وأزمة العماّل السوريين في لبنان

الجفاف

.2009التشغيل وحقوق العمل في سوريا والبالد العربيّة، جمعيّة العلوم االقتصادية، : سمير العيطة* 
.2010األزمة االجتماعيّة والتخطيط اإلقليمّي في المنطقة الشرقيّة، جمعيّة العلوم االقتصادية، : سمير العيطة** 



(5)إشكالّيات تواجه التقارير الوطنّية 
فرص العمل املتاحة•

o = (؟مهيكلةكّلها )فرص العمل يف القطاع احلكومي
o + يف القطاع اخلاصّ املهيكلفرص العمل
o +والعالقة مع اهلجرة من الريف إىل احلضر... فرص العمل يف الزراعة
o املهيكلالعمل غري + العاطلون = الباقي

 ًمقياس أساسيّ توصيف فرص العمل املتاحة إحصائّياً وميدانّياً سنواّي
توصيف خاّص للعمل يف القطاع احلكومي وللعمل الزراعي

 املهيكلةاملقارنة بني أعداد القادمني اجلدد وأعداد الفرص املخلوقة
املهيكلمقاربة أساسّية للعمل غري 

o ؟؟؟2015مصر
ألفاً معظمهم عمل للحساب اخلاصّ 24: 2009اليمن •
مهيكلآالف فقط 8ألفاً منهم 65: 2009سوراي •

نسبة نمّو قّوة العمل الحضريّة
نسبة نمّو السّكان>>>>



(6)إشكالّيات تواجه التقارير الوطنّية 
املهيكلواالقتصاد غري املهيكلوالعمل غري املهيكلتعريف القطاع غري •

o (يتضّمن أو ال األسريّ ... )املنشآتمفهوم متعّلق بطبيعة املهيكلالقطاع غري
o العملتعّلق بطبيعة ممفهوم املهيكلالعمل غري
ويف القطاع األسريّ املهيكلويف القطاع املهيكليف القطاع غري املهيكلالعمل غري =
o اختالفه عن اإلجراميّ ؟؟؟ األفضل اعتماد مفهوم اقتصادّي وتبيان املهيكلاالقتصاد غري



التعريف واألصناف



(7)إشكالّيات تواجه التقارير الوطنّية األولّية 
في البلدان العربيّةالمهيكلتصنيف أنواع العمل غير •

:  ، إذ يجب إضافةالمهيكلليس فقط العمل في القطاع غير المهيكلالعمل غير •

رة عّمال أس+ مهيكلونعاملون بأجر غير ( )= خاّص وعام)المهيكلفي القطاع المهيكلينالعاملين غير + •

(مساهمين

(بأجر+ لحسابهم الخاص )= في القطاع األسرّي المهيكلينالعاملين غير + •

 المهيكلمن األساسّي أن تتّم مناقشة توزيع أصناف العمل غير

 فقرة خاّصة: مهيكلالعمل الزراعي أغلبيّته العظمى غير
العمل في القطاع غير المهيكل العمل المستقلّ 



(8)إشكالّيات تواجه التقارير الوطنّية األولّية 
في البلدان العربيّةالمهيكلتصنيف حاالت العمل غير •

 رالتحّول من النشاط األسرّي إلى العمل بأج... الزراعي على حدةالمهيكلمناقشة العمل غير

مناقشة األهميّة المقارنة واألوضاع بين العمل للحساب الخاّص والعمل بأجر

 ّمن يسّوق المنتج النهائّي؟... مناقشة عالقات التبعيّة للعمل للحساب الخاص

 المهيكلمن األساسّي أن تتّم مناقشة توزيع أصناف العمل غير

العامالت في المنازل أحيانا  في القطاع العام معظم العّمال األجانبأصحاب الورش الصغيرة

Fair trade

عّمال األسرة دون أجر



(9)إشكالّيات تواجه التقارير الوطنّية األولّية 
ةقّوة العمل وعدم التزامها مبعايري منّظمة العمل الدوليّ مسوحاتضعف أو غياب •

من األساسّي أن تتّم مناقشة هذا املوضوع على حدة
 تقام وال تنشر أم ال تقام أساسًا؟املسوحاتهل
 املتاحة؟املسوحاتما آخر
 لقّوة العمل؟مسوحاتهل هناك معوقات أمام إجراء
 ابملنهجّية الدولّية؟املسوحاتهل تلتزم
؟املهيكليف ظّل هيمنة التشغيل غري هل البطالة مفهوم له معىن
 ؟املهيكلأخرى متّكن من قياس تقرييب للعمل غري مسوحاتهل هناك
 ؟كلاملهيهل هناك دراسات ومنهجّيات أخرى متّكن من قياس تقرييب للعمل غري

املقارابت األخرى التقريبّية •
oلتأميناتالعاملني املشمولني اب–قّوة العمل )=( املهيكلالعمل غري : مقاربة التأمينات االجتماعّية
o ّالعمل للحساب اخلاصّ )=( املهيكلالعمل غري : مقاربة العمل للحساب اخلاص

 ( أصنافأليّ )حّّت لو مّت استخدام هذه املقارابت، األساس هو نقاش مدى مشولّيتها



(10)إشكالّيات تواجه التقارير الوطنّية األولّية 
املرجعّية حسباملهيكلأحد األهداف األساسّية هو التوّصل إىل توزيع أصناف العمل غري •

العاملّية
الصنف من األساسّي التوّصل لتقدير هذا التوزيع ألّن السياسات ختتلف حبسب

احلالة اليمنّية•
o من إمجايل املشتغلني% 81= مليون 3،4= املهيكلنيغري
o6 يتناقصون% 41= املهيكلالعاملون أبجر يف غري
o3 يتزايدون% 38= العاملون حلساهبم اخلاّص يف غ م
o5 14= عّمال األسرة املسامهني يف غ م %
o1 10= عّمال األسرة املسامهني يف م%

o +2،4 حلساهبم اخلاّص يف األسريّ : 9مليون صنف



(11)إشكالّيات تواجه التقارير الوطنّية األولّية 
المهيكلقّوة العمل وفي العمل غير والمحلّي في الوطنّي والجهوّي •

 عبر األقاليم الوطنيّة؟المهيكلكيف تتوّزع معطيات التشغيل غير

 المهيكلتخصيص فقرة عن الفروقات الجهويّة والمحليّة في العمل غير

 المهيكلومناقشة التحديّات الجهويّة والمحليّة فيما يخّص التشغيل غير

المهيكلالهجرات والعمل غير •

 تخصيص فقرة خاّصة

المهيكلدراسات حاالت العمل غير •

  اختيار حاالت هي األكثر انتشارا

 لهذه الفئات؟المهيكلأغلب اإلشكاليّة هي لدى الشابّات والشباب، أين العمل غير

 ؟األوضاع االقتصاديّة واالجتماعيّة والحقوقيّة لهذه الحاالتعرض

 ؟المهيكلوالعمران غير المهيكلالعمل غير

 ؟المهيكلما هي التحديات األساسيّة أمام العمل غير

 ضافة والسكن في العشوائيّات إالمهيكلتخصيص فقرة خاّصة عن العالقة بين العمل غير

.أساسيّة



والسكن يف العشوائّياتاملهيكلالتشغيل غري 



حسب احملافظاتاملهيكلتوزّع العمل غري 
الحالة اليمنيّة



توّزع العمل حسب السنّ 

o ّاهلرم االجتماعي يف القطاع العام واحلكومي



(12)إشكالّيات تواجه التقارير الوطنّية 
من أجل احلقوقWIEGOـللنضاالت منوذجّية •

oالعّمال املنزليني
من جممل العمل احلضرّي عاملّياً % 5حواىل •
...فاوضّية، ، غياب الصوت والقّوة الت(احلّد األدىن، العطل املدفوعة، إخل)غياب احلقوق االقتصادية واالجتماعّية •
ذات احلقوق مع مجيع العاملني: C189اتفاقّية منّظمة العمل رقم •

oالبائعني املتجّولني
من جممل العمل احلضرّي عاملّياً % 15إىل 11•
األسواق الطبيعّية، البيع يف اجملال العام يف شروط منصفة ومعقولة، احلفاظ على)غياب احلقوق االقتصادية واالجتماعية •

...، املصادرات االعتباطّية، غياب الصوت والتفاوض االجتماعيّ (الولوج إىل البىن التحتّية، إخل
، «يع يف اجملال العامواحلق يف الب« »احلق يف البيع»احلصول على أحكام من احملكمة الدستوريّة وعلى قوانني حتت عنوان •

....«واحلق ابحلفاظ على األسواق التارخيّية واإلرث الثقايفّ »
oجامعو القمامة

من جممل العمل احلضرّي عاملّياً % 1•
عار منصفة للمواد الولوج إىل القمامة، االندماج يف أنظمة مجع القمامة احلديثة، وإىل بىن الفرز والتجميع، أس)غياب احلقوق •

املعاد تدويرها
، « مزاولة مهنةاحلق يف»، «احلق يف اإلنصاف»، «احلق يف احلياة»الدستوريّة حتت عنوان احلصول على أحكام من احملكمة •

...  «ومبدأ الثقة الشرعّية»



(13)إشكالّيات تواجه التقارير الوطنّية األولّية 
المهيكلالحكوميّة تجاه العمل غير السياسات •

 مفهوم مؤسسات سوق العمل ومناقشتهمن الضرورّي العودة إلى

 افع وكيف تد... ؟ مثال  حول عمالة األطفال أو حقوق المرأة في العملبالمعاهدات الدوليّةهل تلتزم الحكومة

عن عدم التزامها؟

ما هي السياسات الحكوميّة تجاه بضعة قضايا رئيسيّة؟

الحّق العاّم بالصّحة للجميع

الحّق العام بالتعليم للجميع؟

الحّق العام بتأمين الشيخوخة؟

الحّق العام بالخدمات االجتماعيّة للجميع؟

حقوق النساء في العمل؟

حقوق المعوقين في العمل؟

الحّق العام بإيجاد فرص عمل، خاّصة للشباب والنساء

الحّق بأجٍر الئق

 تقوم عليه السياسات الحكوميّة؟تنظيم عمراني إقليميّ هل هناك

 روض؟؟ تأطير الفوائد واسترجاع القالقروض المنتهيّة الصغرالسياسات المبنيّة على تتموضعكيف

 ن؟؟ والشراكات بين الحكومة والمجتمع المدنّي والعامليالمهيكلما تقييم تنظيم البلديات للعمل غير

 ؟المهيكلهل هناك سياسات حكوميّة تجاه التشغيل غير



املهيكلالسياسات وأصناف العمل غري 
أرابب العمل•

oتسهيالت التسجيل للمؤسسات
oحقوق العاملني أبجر
oالقروض املنتهية الصغر

العاملني حلساهبم اخلاصّ •
oتسهيالت التسجيل للمؤسسات
oالقروض املنتهية الصغر

العاملني أبجر•
oحقوق العمل

القروض المنتهية الصغر

الحالة المصريّة

سوريا

اليمن



(14)إشكالّيات تواجه التقارير الوطنّية األولّية 

المهيكليننشاطات النقابات والمجتمع المدنّي تجاه العاملين غير توصيف •

o منخرطون في النقابات الموجودة؟المهيكلينهل العّمال غير

o ؟المهيكلينهل قامت النقابات في السنوات السابقة بنشاطات للدفاع عن قضايا العاملين غير

o ؟المهيكلينهل هناك منّظمات مجتمع مدنّي تعمل للدفاع عن حقوق غير

o ؟المهيكلينهل قامت النقابات في السنوات السابقة بنشاطات للدفاع عن قضايا العاملين غير

o ؟التعاونيّاتأو عبر إقامة القروض المنتهيّة الصغرأو المساعداتأن يقتصر عملها على تأمين

o المسوحات؟ مقابل غياب المهيكلحول العمل غير بمسوحاتهل يُمكن لمنّظمات المجتمع المدنّي أن تقوم هي

الحكوميّة؟

oالترابط بين الجهوّي والوطنّي في الدفاع عن الحقوق.

شد هل دور النقابات والمجتمع المدنّي أن تقوم بوظيفة شبكة الحماية االجتماعيّة أم أن تح

ها؟للدفاع عن حقوقهم ووضع السلطات الحكوميّة أمام مسؤوليّاتالمهيكلينالعاملين غير 

التوصيات•

oتوصيات البنك الدولّي والمؤسسات المماثلة

oما موقف المجتمع المدنّي من هذه التوصيات؟

ما التوصيات الخاّصة بدور المجتمع المدنّي؟


