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إىل ماذا يهدف هذا التقرير؟

مسة جوهريّة ه يف البلدان العربّية بل أنّ إبراز أّن العمل غري املهيكل ليس ظاهرة هامشّية•
.يف ظّل السياسات احلاليةعابلتوسّ حمكوم  وأنّه لالقتصادات العربّية احلديثة وتقسيم العمل فيها

o د حتميهم وتدجمهمأّّنم يطمحون للعمل يف منظومة ذات أطر وقواع. الربيع العريب كان ثورة غري املهيكلني»: سوتودي .
.  «!!!لكّن هذه املنظومة مل يتّم اخرتاعها بعد 

o كن أن يتأّسس إالّ على العأّن »(: 1919)إعادة التذكري ابلنظام الداخلّي ملنّظمة العمل الدولّية دالة السالم الدويل ال ُيم
.«وأّن حتسني ظروف العمل هو ضرورة ملّحة ومستعجلة« »االجتماعّية

ناف انعدام اهليكلة ، وتوضيح تعاريف وأصبني البلدان العربّيةأوضاع العمل غري املهيكل مقارنة•
:  من وجهة نظر حقوق العمل

o ( يتضّمن أو ال األسريّ ... )املنشآتمفهوم متعّلق بطبيعة غري املهيكلالقطاعحّصة من الناتج احملّلي
oيف القطاع املهيكل ويف العمل غري املهيكل يف القطاع غري املهيكل و =العملبعالقاتمفهوم متعّلق العمل غري املهيكل

القطاع األسريّ 
oغري النظامي ليس اإلجراميّ !!! العمل غري املهيكل= غري املهيكل االقتصاد : االلتباسات!!!



تصنيف أوضاع العمل غري املهيكل
  دراسة توّزع أصناف العمل غير المهيكل حسب المصفوفة المعتمدة دوليّا...

 بأجر مناقشة األهميّة المقارنة واألوضاع بين العمل للحساب الخاّص والعمل

 في العمل غير المهيكلمناقشة عالقات التبعيّة

إبراز أهميّة الزراعة والعمل الحكومي في المقارنة بين الدول العربيّة

 مات هل عن قصد؟ ولماذا ال تقوم لها منظّ ... قّوة العمل وعدم التزامها بالمعايير الدوليّةمسوحاتفي ظّل عدم دوريّة

المجتمع المدنّي؟

العامالت في المنازل أحياناً في القطاع العام معظم العّمال األجانبأصحاب الورش الصغيرة عّمال األسرة دون أجر



النتائج األساسّية للدراسة

قّوة العمل وما مسوحاتحسب آخر •
توّفره من معطيات

نات املعيار األساس هو احلصول على أتمي•
(معيار احلقوق)اجتماعّية 

شديدة أوضاع العمل غري املهيكل •
بني البلدان العربّيةاالختالف

>كل العمل غري املهيعدا تونس واجلزائر، •
من إمجايل املشتغلني% 50

و ه( أبجر أو دونه)العمل حلساب الغري •
كل على العمل غري املهيالسمة الغالبة 

.العريب وليس العمل للحساب اخلاص



النتائج األساسّية للدراسة

يكل العمل غري املهخارج العمل احلكومي، •
عدا )من إمجايل املشتغلني% 60>

( تونس

>العمل غري املهيكل خارج الزراعة، •
نس تو عدا )من إمجايل املشتغلني% 45

(  واجلزائر

ري العمل غالزراعة والعمل احلكومي، خارج •
من إمجايل املشتغلني% 60>املهيكل 

(تونسعدا )

توزيع بدراسة الاملسوحاتال تسمح نتائج •
...  اعيالتفصيلي بني الزراعي وغري الزر 

 هو العمل حلساب الغريلكن خارج الزراعة 
بلدان السمة األساسّية للعمل يف أغلب ال

العربّية



النتائج األساسّية للدراسة حول العمل غري املهيكل النسائي

ري النساء أقّل اخنراطاً يف العمل غإمجااًل، •
من الرجالاملهيكل

عدا اليمن والسودان واجلزائر واملغرب •
وموريتانيا والبحرين

دة شديأوضاع العمل غري املهيكل النسائي •
بني البلدان العربّيةاالختالف

.  لغالبةاالسمة النسائي حلساب الغري هو العمل •

ر عامالت األسرى دون أجانعدام اهليكلة لدى •
يايف اليمن وفلسطني والسودان وموريتان

يفعامالت األسرة أبجرانعدام اهليكلة لدى •
لبنان ودول اخلليج



النتائج األساسّية للدراسة حول العمل غري املهيكل النسائي

عمل الخارج العمل احلكومي، ترتفع حّصة •
 معظم بشكٍل كبري يفاملهيكل النسائي غري 

البلدان العربّية

سائي تنخفض حّصة العمل النخارج الزراعة، •
%  22يف تونس و% 10إىل غري املهيكل 

%  29يف األردن و% 25يف مصر وسوراي و
. يف العراق

العمل غريالزراعة والعمل احلكومي، خارج •
من إمجايل املشتغلني% 60>املهيكل 

(تونسعدا )

العمل حلساب الغري هو خارج الزراعة، •
السمة الغالبة على العمل النسائي غري

املهيكل



العمل غري املهيكل يف فلسطني
.شباب% 39: يف خضم الفورة الشبابية•
(نساء% 36% )26بطالة قياسية •
يف ( قطاع20ضفة، 18)ة يسائية متدننمشاركة •

ارتفاع
ألف 15، %(4،5)+ألف 53عدد الوافدين اجلدد •

%(6،3)+نساء 
فقط % 50، %70عدد فرص العمل اجلديدة •

للنساء
احلكومياختالف كبري بني الضفة والقطاع يف العمل•
يعملون هيكلنيممن مشتغلي الضفة أبجر غري % 17•

يف املستوطنات
من العمل غري املهيكل% 82الضفة •
...  2008آخر مسح خمّصص •
حّصة العاملني للحساب اخلاص ضعيفة•
من الناتج% 88إىل 9مسامهة القطاع غري املهيكل •
(سنة14-6% )7>عمالة أطفال •
من املداخيل % 50من الفلسطينيني، % 26الفقر •

(خاّصة الضّفة)حتت خّط الفقر 

النساء الرجال اإلجمالي القطاع الضفة 

العاملون بأجر

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

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

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

العاملون للحساب الخاص وأرباب العمل

1% 10% 9% 5% 10% مهيكلون 

10% 11% 11% 10% 11% غير مهيكلير 

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

60% 60% 60% 43% 66% مجموع غير المهيكل

ل 2008( ير المهيك ل غ لة )مسح العم ل والهيك ي العم
ن

ن حسب الوضع ف ي فلسطير
ن

ن ف توزي    ع العاملير



(الصورة اإلمجالّية)العمل غري املهيكل يف فلسطني 

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 

مهيكلون
غير مهيكلين

مهيكلون
غير مهيكلين

مهيكلون
غير مهيكلينغير مهيكلين

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



العمل غري املهيكل يف لبنان
(سنوايًّ % 2إىل 1)شباب، معّدالت هجرة عالية % 29: ال فورة شبابية•
عمالة لبنانّية وفلسطينّية وسوريّة ومنزلّية أجنبّية•
ثلثي النمّو السّكانّ = اهلجرة الوافدة •
يف املدن% 90: جمتمع حضريّ •
، ثلثهم نساء،  أضحوا 2010-2006ألف 44عدد الوافدين اجلدد •

(أيضاً ثلثهم نساء)2015-2011آالف 110
%.47، سوريّون %42، فلسطينّيون %42لبنانيّون : املشاركة•

%.19، سوراّيت %15، فلسطينّيات %21لبنانّيات 
%.30، سوريّون %9، فلسطينّيون %9لبنانّيون : بطالة•

%.68، سوراّيت %14، فلسطينّيات %18لبنانّيات 

العمل غري املهيكل•
من الفلسطينينّي، % 95من اللبنانيني، % 59
من املهاجرين اآلخرين% 90من السوريني، % 99

السمة األساسّية هي العمل أبجر•
يف بلد ... نانينيالعمل للحساب اخلاّص ضعيف إمجااًل، مرتفع ابلنسبة للب•

متوّسط الدخل



العمل غري املهيكل يف لبنان

2011لكّل فئة من املشتغلني، ال تسمح بتتّبع التطّورات منذ مسوحاتصورة إمجالّية تربط •
؟مهيكلنيغري = من العاملني يف القطاع احلكومي والعام متعاقدون % 85•
(البنك الدويل% )36حّصة القطاع غري املهيكل من الناتج •
%8، السوريون %2لبنانيون : عمالة األطفال•
%.66وفلسطينّيون % 35لبنانيّون : ، دراسات أخرى(بنك دويل)فقر مدقع % 8من السّكان، % 29: الفقر•

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

2 210     619   1 591     280        252        28           404        36           368        126        21           105        1 400     310        1 090     

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

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
 
العاملون بأجر المهيكلون ف

29% 45% 22% 80% 80% 80% 22% 9% 23% 36% 60% 30% 20% 20% 20% 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% 90% 96% 59% 44% 63% العاملون غير المهيكلون

إجمالي العاملير 

ي العمل
 
ي لبنان حسب الجنسّية والجنس والوضعّية ف

 
ع المشتغلير  ف

ّ
توز

ون
ّ
السوري الفلسطينّيون مهاجرون آخروناللبنانّيون



(الصورة اإلمجالّية)العمل غري املهيكل يف لبنان 

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 

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 غير مهيكلين

19,4%22,3%

مهيكلون
غير مهيكلين غير مهيكلين

مهيكلون
غير مهيكلين

مهيكلون

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 

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 غير مهيكالت

12,0% 13,8%

مهيكالت
غير مهيكلين غير مهيكلين

مهيكالت
غير مهيكلين

مهيكالت



العمل غري املهيكل يف مصر
شباب، معّدالت هجرة % 25: أواخر الفورة الشبابية•

متدنّية
من السّكان يف % 57ال موجة هجرة ريف إىل املدينة، •

ستتسارع. األرايف
240، 2010-2006ألف 690عدد الوافدين اجلدد •

2015-2011آالف 560ألف نساء،  أضحوا 
(ألف نساء126)

من الطلب على % 50مل تلّب فرص العمل املخلوقة •
للنساء% 60، 2015-2011العمل 

مليون مشتغلة أنثى4مليون مشتغل ذكر، 24•
إانث% 35ذكور، % 9: البطالة•

فقط % 38من اإلمجايل، % 59: العمل غري املهيكل•
للنساء
oالسمة األساسّية هي العمل حلساب الغري
oحّصة منخفضة للعمل للحساب اخلاص

النسبة من غير المهيكلير  النسبة من إجمالي العاملير  ELMPS 2012

26%  الوظيفة الحكومية

4%  القطاع العام

11% ص ي القطاع الخا
ن

ل المنتظم بأجر ف  العم

25% 15% ل ير المهيك ل المنتظم بأجر غ  العم

29% 17% ل الهش بأجر  العم

3% 2% ون خارج الزراعة  عّمال األرسة المساهم

8% 5% ي الزراعة
ن

ون ف  عّمال األرسة المساهم

14% 8% حساب الخاص خارج الزراعة ل لل  العم

3% 2% ي الزراعة
ن

حساب الخاص ف ل لل  العم

17% 10% ل   أرباب العم

100%  إجمالي العاملير 

100% 59% ن لير ير المهيك ن غ  إجمالي العاملير

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

النسبة من غير المهيكالت النسبة من إجمالي العامالت ELMPS 2012

49%  الوظيفة الحكومية

3%  القطاع العام

7% ص ي القطاع الخا
ن

ل المنتظم بأجر ف  العم

18% 7% ل ير المهيك ل المنتظم بأجر غ  العم

6% 2% ل الهش بأجر  العم

8% 3%  عامالت األرسة المساهمات خارج الزراعة

36% 15% ي الزراعة
ن

 عامالت  األرسة المساهمات ف

20% 8% حساب الخاص خارج الزراعة ل لل  العم

4% 2% ي الزراعة
ن

حساب الخاص ف ل لل  العم

7% 3% ل   رّبات العم

100%  إجمالي العامالت

100% 41% ير المهيكالت  إجمالي العامالت غ

توزيع العامالت في مصر حسب الوضعّية في العمل



العمل غري املهيكل يف مصر

فقط للنساء% 38من اإلمجايل، % 59: العمل غري املهيكل•
oللنساء% 22إمجايل، % 50: خارج الزراعة
oللنساء% 34إمجايل، % 70: خارج الزراعة واحلكومة

!!!غالبّيته يف املهيكل... مهيكلمن عمل الشباب غري % 91•
%15، للشاابت مهيكلةغري % 79للشباب : فرص العمل األوىل•
2012يف % 17إىل 2006يف % 8: حّصة العمل اهلّش أبجر تتزايد•
حّصة كبرية للعمل األسري دون أجر للنساء•
مهيكلنيجزء من العاملني يف القطاع احلكومي غري •

من الناتج% 68إىل % 35حّصة القطاع غري املهيكل •

(14-12% )13، (سنة11-5% )4: عمالة األطفال•



(الصورة اإلمجالية)العمل غري املهيكل يف مصر 

عّمال األسرة 
المساهمين

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



العمل غري املهيكل يف البحرين
%!!!36ما معىن املشاركة اإلمجالّية؟ مشاركة النساء : من الوافدين انشطون% 90... منّو سّكانّ حتّدده هجرة العمالة الوافدة•
أغلب الوافدين رجال%(... 62)انعدام توازن جندرّي •
2015-2011آالف يف 6آلف قبلها، 130، 2010-2006ألف 59آالف وافد حبريين إىل قّ ّوة العمل، مقابل إمجايل 8•
. قّوة العمل هي اليت تتأقلم مع سوق العمل وليس العكس: مسة خليجّية•

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

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(
 
العاملون البحرينيّون بأجر ف 4 0,6% 3%

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

ي غير المهيكل )6(
 
العاملون البحرينيّون بأجر ف

ي غير المهيكل )6(
 
العاملون المهاجرون بأجر ف

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

المجموع 464 64,8% 37% 73%

716 157 559

ي البحرين
 
الجدول 3.1 تحليل أصناف العمل غير المهيكل ف

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(
 
العامالت البحرينيات بأجر ف 0%

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

ي غير المهيكل )6(
 
العامالت البحرينّيات بأجر ف

ي غير المهيكل )6(
 
العامالت المهاجرات بأجر ف

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

المجموع 103,4 64,7% 29% 84%

159,8 56,8 103

ي البحرين للنساء
 
الجدول 3.3   تحليل أصناف العمل غير المهيكل ف



العمل غري املهيكل يف البحرين
:مهيكلونغري جبرينّيون•

oعمل حلساب خاص وأرابب عمل ومهن حّرة
oتطّور األعمال عرب وسائل االتصال احلديثة
oحكومية عامالت يف قطاعات: عقود مؤقتة يف القطاع العام

(رايض األطفال)
oأسر منتجة

:مهيكلونمهاجرون غري •
o ألف 50...  مهاجرون انتهت إقامتهم... « سائبة»عمالة

(من جممل املشتغلني% 10)
oمنهم نساء% 60... عمالة منزلّية
o64 % من العمال األجانب إقامتهم أقل من سنة
o77 % سنوات3أقل من

من اإلمجايل% 65: العمل غري املهيكل•
oجرينتقريباً نفس النسبة بني البحرينيني واملها!!!
oوق العملالبحرين أفضل دول اخلليج التزاماً مبعايري حق



(الصورة اإلمجالية)العمل غري املهيكل يف البحرين 

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 

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

مهيكلونمهيكلونمهيكلونمهيكلون

40,9%

غير مهيكلينغير مهيكلين
عّمال األسرة المساهمون

التشغيل حسب وضعّية العمل

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

غير مهيكلينغير مهيكلين



التطّورات املستقبلّية
تغرّي أساسي يف الوزن الدُيوغرايف بني البلدان العربّية•

o من جممل سّكان البلدان العربّية% 14إىل % 6اخلليج من ...
آاثر كبرية للهجرة•

oهجرة بينّية بني الدول غري اخلليجّية
oموجات هجرة إىل اخلارج من الدول غري اخلليجّية
oري اخلليجّيةليست من الدول العربّية غ... هجرة وافدة خارجّية إىل دول اخلليج



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



التطّورات املستقبلّية
ّناية الفورة الشبابّية•

oأخرها يف اليمن وفلسطني
تسارع هجرة الريف إىل املدينة•

oأمّهها يف مصر والسودان



التطّورات املستقبلّية
التوزّع النسيب لقّوة العمل•

oمصر وسوراي واجلزائر واملغرب والعراق
تسارع منّو قّوة العمل•

oخاّصة يف اخلليج
oأتقلم خمتلف يف األزمات بني اخلليج وغري اخلليج



التقرير الوطين والسياسات والنشاطات الضروريّة
؟رمزيّتها... في البلدان العربيّةمهيكلتوثيق حاالت عمل غير •

مواقف ونضاالت النقابات ومنّظمات المجتمع المدني حول العمل غير المهيكل•

:السياسات الحكوميّة تجاه العمل غير المهيكل•

o االجتماعيّة -ةالعمل غير المهيكل وحقوق اإلنسان واالقتصاديالتجربة التونسيّة؟ لماذا ال تُدَرس وتعّمم

.........لجميع السّكان

o لحكوميّة االمسوحاتتقابل فيها قّوة عملمسوحاتلماذا ال تُجري النقابات ومنّظمات المجتمع المدنّي

أو غيابها؟

في العمل غير المهيكلالكبيرةالمناطقيّةالفروقات •

والتخطيط اإلقليمي والعمرانيوالعشوائيّاتغيرالمهيكلالعمل •

o لماذا ال : ةمقابل دعم المواد األساسيّ االجتماعيّة واالقتطاعاتصندوق النقد الدولي والضرائب والرسوم

هل القروض المنتهية الصغر هي الحّل؟؟؟لدور الدولة في إعادة التوزيع؟ تجري مراجعة شاملة 



التوصيات

:النضاالت•
oيف البلدان العربّية العمل غري املهيكل هو حقيقة العمل األساسّية : محالت التوعّيةأولويّة قضااي احلقوق
oلكّل العاملني مواطنني وغري مواطننيالكرامة .... احلقوق االقتصادية واالجتماعّية هي حقوق إنسان
o النقايب املستقّل لتمثيل مصاحل فئات العمل غري املهيكلالنشاط
oمجعّيات ونقاابت خاّصة ابلنساء
oمشول املشتغلني غري املهيكلني ابلتأمينات االجتماعّية : أولويّة النضال
oطاولة تفاوض لى ع( الضرائب واملسامهات، مقابل اخلدمات مبا فيها التأمني االجتماعي)االقتطاعات االجتماعّية مجيع

اجتماعي واحدة
o شاملمنظور تنمويّ مكافحة الفقر وحتفيز األعمال ضمن 
o هو جزء أساس من عالقات العمل، حّيز لتفاوض مجاعيمكان العمل
o على املستوى احمللي والعامغرف التجارة والصناعةاحلوار مع
o مع منّظمات الدفاع عن حقوق غري املهيكلنيتعاون دويّل
oوتطبيق التشغيل كما الرقابة والتفاوض... الشراكة يف إدارهتا)!(... كإطار لسوق العمل : مؤّسسات سوق العمل

االتفاقات والتشريعات



التوصيات

:املسوحات•
o دوريّةمسوحاتالضغط على احلكومات إلقامة
o خاّصة من قبل النقاابت واجلمعّياتمبسوحاتالقيام
o املسوحاتتبادل اخلربات عاملّيًا حول
o لعمال املهاجرين وحقوق ااملناطقّيةحول قضااي عمل النساء والشباب واهلشاشة يف العمل والفجوات املسوحاتتركيز

معّدل البطالة مؤّشر ال معىن حقيقي له... والتأمينات االجتماعّية
:التأمينات االجتماعّية•

oوختطّيها... التوّسع األفقي للتأمينات: االستفادة من التجربة التونسّية
o موازنة التأمينات االجتماعّية يف ظّل الفورة الشبابّيةدراسة
o لنقد الدويليف املواجهة مع احلكومات وصندوق ا... االجتماعّيةجممل االقتطاعات االجتماعّية مقابل جممل اخلدمات

:مكافحة الفقر وحتفيز األعمال•
o ؟القروض املنتهية الصغرالذي أتت به التجربة املغربّية يف جمال دراسة ما
oخاّصة للشباب والشاابت، يف البلدان العربّيةتقييم سياسات حتفيز األعمال ،
o وسياسات التنظيم اإلقليمي والعمرانظروف املعيشة والعمل يف العشوائيات


