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مقّدمة
تذخر أدبّيات المنّظمات النقابّية العربّية بُمعطيات وإحصائّيات 
إشــكالّيات ال  ًا منهــا يتضّمــن  أّن كثــري إاّل  العمــل والتشــغيل.  عــن 
البلــدان  ي 

�ف الســائدة  العمــل  إيضــاح طبيعــة عالقــات  ي 
�ف تســاعد 

أجــل  مــن  والنضــاالت   ّ الجمــاعي بالتفــاوض  والنهــوض  العربّيــة 
 ، ف تحقيــق الحقــوق االقتصادّيــة واالجتماعّيــة للعامــالت والعاملــ�ي

 أبســط حقوقهــم اإلنســانّية. 
ً
بــل أحيانــا

واألفخــاخ  اإلشــكالّيات  أهــّم  تبيــان  إىل  الورقــة  هــذه  تهــدف 
ي تتضّمنهــا المفــردات اإلحصائّيــة المســتخدمة حــول العمــل  الــىت
قبــل  مــن  مغلــوط  بشــكٍل  اســتخدامها  مــن  الحــذر  تنميــة  بغيــة 
الحكومــات أو أربــاب العمــل أو المؤسســات الدولّيــة ومســاعدة 
جهودهــم  توجيــه  ي 

�ف النقابّيــة  المنّظمــات  هــذه  عــى  ف  القائمــ�ي
 فريــدة 

ً
 وأّن البلــدان العربّيــة تعيــش مرحلــة

ً
ونضاالتهــم. خاّصــة

 إىل 
ً
ف ســنوّيا ة مــن القادمــ�ي ي بأعــداٍد كبــري

تتســم بموجــة شــبابّية تــأ�ت
قــّوة العمــل، وبتســارع هجــرة الريــف إىل المدينــة، وباســتجالٍب 
ات  الــدول اآلســيوّية، وبتأثــري امــٍن لكــمٍّ كبــري مــن العمالــة مــن  ف مرت
ملحوظــة لموجــات لجــوء بينّيــة عربّيــة، وبــإدارة منّظمــة النعــدام 
الهيكلــة وغيــاب حقــوق العمــل، بحيــث بــات العمــل غــري المهيــكل 
ل الطبيعــة الســائدة لعالقــات 

ّ
informal employment يشــك

العمــل، حــىتّ خــارج الزراعــة.   

ان
ّ
السك

بلــدًا  يقطنــون  الذيــن  جميــع   
ً
إحصائيــا ان 

ّ
الســك مفهــوم  يشــمل 

البلــد أم مهاجريــن  أبنــاء   ، ف أم غــري مواطنــ�ي ف  أكانــوا مواطنــ�ي مــا. 
ان 

ّ
ي المقابــل، يخــرج مــن حســاب الســك

وفــدوا للعمــل أو للجــوء. �ف
قياســه  يتــّم  مــا  وهــذا  للخــارج.  يهاجــرون  الذيــن  البلــد  مواطنــو 
تجريــه  الــذي  ان 

ّ
للســك العــام  اإلحصــاء  ي 

�ف خصائصــه  وقيــاس 
ســنوات.  عــرش   كّل 

ً
تقريبــا البلــدان 

ان 
ّ
 مــن الســك

ً
ٌ مــن البلــدان العربّيــة تحتضــن جــزءًا ملحوظــا كثــري

دول  حــال  هــو  األخــّص  عــى  هــذا   .)1 )المصــّور  ف  مواطنــ�ي غــري 
المواطــن  غــري  الجــزء  هــذا  يصــل  أن  يمكــن  ي  الــىت ي  العــر�ب الخليــج 
. لكــّن هنــاك بلــداٌن أخــرى مثــل لبنــان  فيهــا إىل 80% مــن اإلجمــاىلي
الـــثلث،  ف  المواطنــ�ي غــري  ان 

ّ
الســك نســبة  فيهــا  تتخــّى  واألردن 

ف  ف والعراقيــ�ي ف والســوري�ي مــن جــّراء هجــرات اللجــوء للفلســطيني�ي
 مــن العمالــة األجنبّيــة. 

ً
ة نســبّيا  نتيجــة اســتقدام أعــداد كبــري

ً
وأيضــا

ات  المــؤ�شّ لــكّل  بالنســبة  مهــّم  ان 
ّ
الســك لمفهــوم  التوضيــح  هــذا 

الدخــل  مــن  الفــرد  فــإّن حّصــة  االقتصادّيــة واالجتماعّيــة. هكــذا 
ي مــن تقســيم هــذا الدخــل عــى مجمــل عــدد 

القــومي اإلجمــاىلي تــأ�ت
ف  ي الدخــل بــ�ي

ة �ف ــه إذا كانــت هنــاك فروقــات كبــري
ّ
ان. أي أن

ّ
الســك

ي أّن حّصــة الفــرد المواطــن  ف فهــذا يعــىف ف وغــري المواطنــ�ي المواطنــ�ي
الفــرد مــن  القــومي قــد تكــون أكــرب بكثــري مــن حّصــة  مــن الدخــل 
ات العمــل والفقــر مثــاًل مــن  ان. كذلــك تشــمل جميــع مــؤ�شّ

ّ
الســك

ف عــى الســواء.   ف وغــري المواطنــ�ي الناحيــة اإلحصائّيــة المواطنــ�ي

ّ ي
النمّو الديموغرا�ف

ي إىل 
ًا مــا يتــّم الحديــث عــن ارتفــاع معــّدالت النمــّو الديموغــرا�ف كثــري

ها.  ي بلداٍن عربّية مثل مرص وغري
مستويات سنوّية تتخّى 3% �ف

 ّ ي
الديموغــرا�ف للنمــّو  المرتفعــة  المعــّدالت  وبالفعــل ترتبــط هــذه 

ات مختلفــة مثــل معــّدالت االنجــاب، ومعــّدالت وفّيــات  بمــؤ�شّ
هــا لهــا دالالت عــى التطــّور 

ّ
األطفــال ومعــّدالت اإلعمــار إلــخ. كل

ّيــة(. بــل أّن  ي والتنمــوي )مفهــوم التنميــة البرش االجتمــاعي والبــرش
المعــّدالت بتطــّورات  ف 1 يذهــب إىل ربــط هــذه  الباحثــ�ي بعــض 
ي 

األنظمــة السياســّية، عــرب مــا بــات ُيعــرف »بالتحــّول الديموغــرا�ف
.»transition démographique

هــا 
ّ
ي عــى صــورة للبلــدان وكأن لكــّن جميــع هــذه التحليــالت تنبــىف

البــدان  معظــم  أّن  ف  حــ�ي ي 
�ف محيطهــا،  عــن   

ً
ديموغرافيــا معزولــة 

1  Youssef COURBAGE & Olivier TODD : Le Rendez-vous des Civilisations ; ed. Seuil, coll. La République des Idées, 2007. يوسف كرباج وأوليفيه تود: لقاء 
.الحضارات: تحّوالت المجتمعات المسلمة حول العالم؛ ترجمة أيمن عبد الهادي، دار التنوير، القاهرة، 2016
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ضخمــة  هجــرة  موجــات  االســتقالل  منــذ  عرفــت  قــد  العربّيــة 
ي بعــض األحيــان خارجــة( كان لهــا آثــار هاّمــة عــى 

)وافــدة ولكــن �ف
 . ف الديموغرافّيــ�ي ونمّوهــا  تركيبتهــا 

ًا عــى الخصائــص  ــرت موجــات هجــرة اللجــوء الوافــدة كثــري
ّ
هكــذا أث

يــد  ترش مــع  وســورية  ولبنــان  واألردن  ف  لفلســط�ي الديموغرافّيــة 
ف   مــع الســوداني�ي

ً
، كمــا أّن مــرص عرفــت األمــر أيضــا ف الفلســطيني�ي

ف إلــخ.  ف وتونــس اليــوم مــع الليبيــ�ي وكذلــك اليمــن مــع الصوماليــ�ي
رت موجات الهجرة إىل الخارج )خاّصة نحو 

ّ
من ناحية أخرى، أث

كيبــة الديموغرافّيــة  أوروبــا بغيــة العمــل( لعقــوٍد طويلــة عــى الرت
. حيــث وصلــت معــّدالت الهجــرة الســنوّية  ّ ي لــدول المغــرب العــر�ب
. مــا 

ً
ان ســنوّيا

ّ
ي بعــض المراحــل إىل أكــرث مــن 0،5% مــن الســك

�ف
ــف 

ّ
ي هــذه البلــدان، وذلــك حــىتّ توق

ي �ف
ا�ف

ّ
ــص نســب النمــّو الســك

ّ
قل

ة. ي العقــود األخــري
هــذه الهجــرة �ف

ي  ي هي الــىت ًا هــو أّن دول الخليــج العــر�ب ومــا ال يتــّم التطــّرق لــه كثــري
ي منــذ اســتقاللها نتيجــة 

عرفــت أعــى معــّدالت للنمــّو الديموغــرا�ف
اســتقدام العمالــة خاّصــة مــن الــدول اآلســيوّية )المصــور 2(. إذ 
ف 1950 و2015،   بــ�ي

ً
ان اإلمــارات 130 ضعفــا

ّ
تضاعــف عــدد ســك

 ،
ً
، والبحريــن 12 ضعفــا

ً
، والكويــت 25 ضعفــا

ً
وقطــر 89 ضعفــا

عــدد  يتضاعــف  لــم  ف  حــ�ي ي 
�ف أضعــاف.   10 وُعمــان  والســعودية 

ي تشــتهر بمعــّدالت  ان العربّيــة األخــرى، بمــا فيهــا تلــك الــىت
ّ
الســك

ف 4 و7 مــّرات )عــدا األردن   ســوى بــ�ي
ً
ي عاليــة نســبّيا

نمــّو ديموغــرا�ف
أضــى  (. هكــذا  ّ ي الفلســطيىف وح  ف الــرف مــن جــّراء موجــات  مــّرة   17
ي 2015 ذلــك 

عــدد ّســكان المملكــة العربّيــة الســعودّية يــوازي �ف
ي 

�ف اإلمــارات ضعــف عددهــم  ان 
ّ
ســك وعــدد  والجزائــر،  للمغــرب 

عامــالت  واســتقدام  والســورّي   ّ ي الفلســطيىف اللجــوء  )رغــم  لبنــان 
ة(.  منــازل بأعــداد كبــري

الحكومــات  بعــض  يــر  ترب مــن  ًا  كبــري حــذرًا  يخلــق  الواقــع  هــذا 
. ّ ي

والمؤسســات الدولّية لمشــاكل ســوق العمل بالنمّو الديموغرا�ف

ي سّن العمل
ان �ف

ّ
السك

هــو  ي 
إحصــا�ئ مفهــوم  عــى  والبطالــة  العمــل  ات  مــؤ�شّ تعتمــد 

ف   عــى الّســكان بــ�ي
ً
ي ســّن العمــل«، وهــو يقــوم تعريفــا

ان �ف
ّ
»الســك

ض أن يكــون الفــرد دونــه  ف الســّن الــذي يفــرت . أي بــ�ي
ً
15 و64 عامــا

ف ذلك الذي ُيعترب فيه كهاًل تقاعد عن العمل واإلنتاج.  طفاًل وب�ي
ي مســوحات قــّوة 

ي اإلحصــاءات و�ف
إاّل أّن اعتمــاد هــذا المفهــوم �ف

العمــل لــه إشــكالّياته. 

ق منّظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسيف( 
ّ
فمن ناحية، توث

ي عمــٍر أقــّل مــن 
 مــن األطفــال، أي ّممــن هــم �ف

ً
أّن جــزءًا ملحوظــا

ٍ مــن الــدول العربّيــة. هــذا بالرغــم  ي كثــري
 �ف

ً
15 ســنة، يعملــون فعلّيــا

مــن أّن هــذه الــدول قــد صادقــت عــى اتفاقيــات منّظمــة العمــل 
ي عــدم شــمل مســح 

ي تمنــع عمالــة األطفــال2 . هنــا يــأ�ت الدوليــة الــىت
ورة  و�ف القضّيــة  هــذه  لُيّغيــب  األطفــال  لعمالــة  العمــل  قــّوة 

  . النضــال مــن أجــل تحريمهــا فعلّيــاً

الـــ64  فــوق  مــا  المعّمريــن  الكثــري مــن  مــن ناحيــة أخــرى، يســتمّر 
هــم ليــس لهــم ســبل للمعيشــة ســوى عــرب 

ّ
 بالعمــل ألن

ً
 فعلّيــا

ً
عامــا

ي القطــاع 
ف �ف حيــل الموّظفــ�ي ف أّن دواًل عربّيــة تُ ي حــ�ي

هــذا الُشــغل. �ف
منهــا   ٌ وكثــري  ،)

ً
عامــا  50 أو   45( مبكــرة  ســّن  ي 

�ف للتقاعــد  العــام 
 ســّن الـــ60 للتقاعــد مــن الوظيفــة الحكوميــة. كمــا 

ً
يعتمــد رســميا

يطــرح موضــوع الســّن األقــى هــذا إشــكالّية عــى مســتوى آخــر 
ي 

�ف المتواجــدة  المعــاش(  عــى  )اإلحالــة  التقاعــد  بأنظمــة  ــق 
ّ
تتعل

ف وبعــض  ف الحكوميــ�ي أغلــب البلــدان العربّيــة بالنســبة للموّظفــ�ي
مؤسســات القطــاع الخــاص المهيــكل )المنّظــم formal(. فمــع 
ز  يــرب اإلعمــار  معــّدل  وارتفــاع   

ً
عالمّيــا الصحّيــة  الرعايــة  تحّســن 

 . أو 68 عامــاً التقاعــد نحــو 67  ورة رفــع ســّن  الســؤال حــول �ف
القائمــة  التقاعــد  المــاىلي ألنظمــة  بالتــوازن  هنــا ترتبــط اإلشــكالّية 
ي البلــدان العربّيــة(: فــإىل أّي 

 �ف
ً
ف منهــا نســبّيا ــة المنتفعــ�ي

ّ
)رغــم قل

ي أنظمــة التقاعــد، 
 �ف

ً
« ماليــا

ً
ســّن يجــب أن يبــىت العامــل »مســاِهما

ي العمــل، ومــىتّ يتحــّول لــ�ي ًيصِبــح 
ي ذلــك مــن اســتمراره �ف ومــا يعــىف

2   االتفاقّية الدولّية 138 لعام 1973 حول السّن األد�ف للعمل واالتفاقية الدولية 182 لعام 1999 حول أسوأ أشكال عمل األطفال.



االتحاد العريب للنقابات 4

 منهــا يأخــذ معاشــه التقاعــدّي؟ معظــم أنظمــة 
ً
»مســتفيدًا« صافيــا

ي موازناتهــا، خاّصــة 
الحمايــة االجتماعّيــة تواجــه هــذه اإلشــكالّية �ف

الُعمــري  التــوّزع   ّ تغــري مــع  شــمواًل،  األكــرث  هي  حيــث  تونــس  ي 
�ف

المســاهمات  مجمــل  تعــد  لــم  بحيــث   . ف المســاهم�ي ف  للعاملــ�ي
 عجــزًا ُيمكــن أن يكــون 

ً
الماليــة تــوازي مجمــل التوزيعــات، خالقــة

لتقليــص  للحكومــات  رًا  ّ ومــرب العاّمــة  الدولــة  موازنــة  عــى   
ً
عبئــا

االجتماعّيــة. الحمايــة 

خــرى 
ُ
أ إحصائّيــة  دالالت  العمــل«  ســّن  ي 

�ف ان 
ّ
»الســك ولمفهــوم 

ف أعــداد   الفــارق بــ�ي
ً
ل زيادتــه الســنوّية )وهي تقريبــا

ّ
هاّمــة. إذ تشــك

ف المعّمريــن الذيــن  الشــباب الــذي يصلــون إىل ســّن 15 ســنة وبــ�ي
ان ومــدى 

ّ
يتخّطــون عمــر الـــ64( إشــارة إىل التــوّزع العمــري للســك

ي )المصــورات 3 إىل 8(.  ي البلــد المعــىف
تواجــد »موجــة شــبابّية« �ف

 
ً
ي الحقيقة تعيش معظم البلدان العربّية غري الخليجّية موجة

و�ف
ي ســّن العمــل 

ان �ف
ّ
شــبابّية، مــع وتائــر نمــّو ملحوظــة ألعــداد الســك

 ّ ي
الديموغــرا�ف النمــّو  فنســب   . ي

الديموغــرا�ف النمــّو  وتائــر  تتخــّى 
baby- »ات ســابقة )»طفرات الوالدات ي فرت

كانت عالية جدًا �ف
»طفــرة  آثــار  أّن  إاّل  ملحــوظ.  بشــكٍل  انخفضــت  ثــّم   )boom
يــن  ي مــع وصــول أبنائهــا إىل ســّن العمــل بعــد عرش

الــوالدات« تــأ�ت
، »بموجــة شــبابّية«. 

ً
ســنة تقريبــا

العمالــة  معظــم  أّن  إذ  الظاهــرة.  هــذه  الخليــج  دول  تعيــش  ال 
ي ســّن العمــل، خاّصــة 

ي إىل دول الخليــج أصــاًل �ف
تــأ�ت المســتوردة 

معظــم  ي 
و�ف ة،  ف وجــري ة  فــرت بعــد  كهــا  ترت ثــّم  ســنة،  عمــر25  بعــد 

العمــري3  التــوّزع  التقاعــد. مّمــا يجعــل  بلــوغ ســّن  الحــاالت قبــل 
ف دول الخليــج   جــدًا بــ�ي

ً
ف النســاء والرجــال، مختلفــا ان، وبــ�ي

ّ
للســك

 مــن مقارنــة التــوّزع 
ً
والبلــدان العربّيــة األخــرى. يبــدو هــذا واضحــا

ي اإلمــارات ولبنــان مثــاًل 
ف الرجــال والنســاء �ف ان بــ�ي

ّ
العمــري  للســك

مــع مــرص.  
ً
مقارنــة

ي قّوة العمل
المشاركة االقتصادّية �ف

هــا 
ّ
بأن  

ً
إحصائّيــا العمــل«  قــّوة  ي 

�ف االقتصاديــة  »المشــاركة  عــّرف  تُ
ي ســّن العمــل« 

ان �ف
ّ
ي قــّوة العمــل عــى »الســك

ف �ف نســبة المنخرطــ�ي
مــّؤ�ش  الســابقة  ات  المــؤ�شّ عكــس  عــى  وهي  أعــاله.  المعّرفــة 
ي غــري موضــوعي ينتــج عــن اإلجابــة عــى ســؤال عــن االنخــراط 

ذا�ت
عــادًة  وتتــّم  اإلحصــاءات.  أو  المســوحات  خــالل  العمــل  قــّوة  ي 

�ف
ي 

ان �ف
ّ
، أي بالنســبة لكّل الســك

ً
اإلشــارة إىل هذه المشــاركة إجماليا

ف النســاء والرجــال، أو قراءتهــا حســب  ســّن العمــل، أو توزيعهــا بــ�ي
ّ لخصائــص العمــل.  الفئــات العمرّيــة بغيــة تحليــٍل تفصيــىي

ي تحصــل عــى  هــا هي الــىت
ّ
ف البلــدان العربّيــة بأن ّ ي هــذا الســياق، تتمــري

�ف
ي قــّوة العمــل، وأّن هــذه 

ي مشــاركة النســاء �ف
أقــّل نســب عالمّيــة �ف

ة بدل االزدياد، تاركة  ف األخري ي السن�ي
ص �ف

ّ
النسبة تّتجه نحو التقل

ي العملّيــة االقتصادّيــة 
ان دون المســاهمة الفعلّيــة �ف

ّ
نصــف الســك

واإلنتاج واالســتقالل المادّي. وقد دفع تفســري هذه الظاهرة إىل 
ة. إذ تعزوها بعض المؤّسسات الدولية إىل عوامل  سجاالت كثري
ًا مــن البلــدان غــري العربّيــة ذات  ف أّن كثــري ي حــ�ي

ثقافيــة دينّيــة. هــذا �ف

 .UNDESA 3   المعطيات مأخوذة من قاعدة معطيات إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية لألمم المتحدة

األغلبّيــة المســلمة لهــا نســب مشــاركة نســائّية عاليــة. 

 )9 )المصــور  النســائّية  المشــاركة  نســبة  ترتبــط  الحقيقــة،  ي 
و�ف

ي البلــد وتطــّورات 
ٍ مــن العوامــل، مثــل حجــم العمــل الــزراعي �ف بكثــري

هجــرة الريــف إىل المــدن وكذلــك الحمايــة االجتماعّيــة والعمالــة 
ي العمــل الــزراعي 

ي البلــدان العربّيــة تنخــرط �ف
المهاجــرة. فالمــرأة �ف

ي 
ًا مــا يذهــب األزواج نهــارًا للعمــل �ف ــه كثــري

ّ
، خاّصــة وأن بشــكٍل كبــري

وة الحيوانّيــة. ولــذا  المدينــة فيمــا تبــىت هي تديــر أمــور الزراعــة والــرث
ي مــا زالــت فيهــا  ي البلــدان الــىت

 مرتفعــة �ف
ً
فــإّن مشــاركة النســاء نســبّيا

ص هذه المشاركة 
ّ
ف تتقل ي ح�ي

ة. �ف ي الزراعة كبري
ف �ف حّصة العامل�ي

بشــكٍل ملحــوظ مــع تســارع هجــرة الريــف إىل المدينــة. إذ تصــل 
أغلــب  ي 

�ف الطابــع  العشــوائّية  وضواحيهــا،  المــدن  إىل  العائــالت 
ي 

�ف ســوى  فــرص  دون  عمــل  عــن  ف  بالباحثــ�ي والمكتّظــة  األحيــان 
التشــغيل غــري المهيــكل )غــري المنّظــم informal(. ومــن الواضــح 
ي العمــل غــري المهيــكل الــذي 

ي االنخــراط �ف
فَ �ف أّن النســاء ال يرغــ�ب

ي أغلــب البلــدان العربّيــة، خاّصــة خــارج 
ل معظــم التشــغيل �ف

ّ
يشــك
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ف  العمــل الحكــومي والــزراعي كمــا ســتتّم اإلشــارة إليــه أدنــاه. ويتبــ�يّ
ي التشــغيل هي 

ذلــك مــن أّن حّصــة العمــل غــري المهيــكل للنســاء �ف
ي العمــل 

ف تبــىت حّصــة النســاء �ف ي حــ�ي
أقــّل منهــا بكثــري للرجــال، �ف

 private formal( المهيــكل  الخــاص  القطــاع  ي 
�ف أو  الحكــومي 

ي هــذا أّن النســاء ال تــردَن  sector( إجمــااًل أعــى منهــا للرجــال. يعــىف
اقتصادّيــة  حقــوق  فيــه  توجــد  ال  عمــٍل  ي 

�ف المــدن  ي 
�ف المشــاركة 

ي تخصهــّن مثــل إجــازة األمومــة.  واجتماعّيــة، خاّصــة تلــك الــىت

وهنــا تجــدر المالحظــة أّن القواعــد اإلحصائّيــة4  ال تعتــرب العمــل 
للســوق،  ســلعة  إنتــاج  ســبيل  ي 

�ف إذا كان  إاّل  عمــاًل  األ�  ضمــن 
 ّ ىلي

ف المــرف العمــل  ي 
�ف للمســاهمة  أو  األ�ّي  لالســتهالك  وليــس 

ل، إلــخ(. وتحتــّج  ف )تربيــة األطفــال، تحضــري الطعــام، تنظيــف المــرف
باعتبــار   

ً
مطالبــة األمــر،  هــذا  عــى  النســوّية  المنّظمــات  بعــض 

ًا  ــه حــىتّ دون ذلــك، كثــري
ّ
 اقتصادّيــة. إاّل أن

ً
ّ مســاهمة ىلي

ف العمــل المــرف
لســلٍع  الُمنِتــج  األ�ّي  العمــل  ي 

�ف العربّيــات  النســاء  تســاهم  مــا 
ف ال ترصــد  ي حــ�ي

، دون أجــر. �ف ي الوســط الــزراعي
للســوق، خاّصــة �ف

البلــدان العربّيــة هــذا »العمــل  ي بعــض 
العمــل �ف قــّوة  مســوحات 

َ�ّي المســاِهم« إاّل نــادرًا، رغــم القواعــد الدولّيــة الموضوعــة 
ُ
األ

    . المســوحات5  لهــذه 
نســب  عــى  ًا  كثــري المهاجــرة  العمالــة  ــر 

ّ
تؤث أخــرى،  ناحيــة  مــن 

ي 
المشــاركة االقتصادّيــة )المصــور 10(، خاّصــة النســائّية منهــا. فــىف

ة مــن العمالــة النســائّية  ي تحتــوي أعــدادًا كبــري البلــدان العربّيــة الــىت
المشــاركة  لّيــة، ترتفــع نســبة  ف المرف ي الخدمــة 

المهاجــرة، خاّصــة �ف
لّيــات المهاجــرات  ف . إذ أّن أغلبّيــة العامــالت المرف

ً
النســائّية ظاهرّيــا

ي العمــل. هكــذا ُيمكــن 
 �ف

ً
ي قــّوة العمــل، وفعلّيــا

منخرطــات أصــاًل �ف
ُرغــم نســبة  للمواطنــات ضعيفــة،  المشــاركة  تكــون معــّدالت  أن 
ي عــى مجمــل 

ّ يــأ�ت مشــاركة إجمالّيــة عاليــة، ألّن الحســاب اإلجمــاىلي

ان. وتخــّص هــذه الظاهــرة بشــكٍل ملحــوظ دول الخليــج 
ّ
الســك

ّ ودواًل تســتخدم العمالــة المهاجــرة بشــكٍل كبــري مثــل لبنــان. ي العــر�ب
ي المقابــل، إذا كانــت الهجــرة الوافــدة هي هجــرة لجــوء، وال تقــِدر 

�ف
ي قــّوة العمــل، 

 مــن االنخــراط �ف
ً
النســاء الالجئــات أو تمَنعــَن إدارّيــا

 . فــإّن نســبة مشــاركة النســاء اإلجمالّيــة تنخفــض بشــكٍل كبــري

نســب  مقارنــة  خــالل  مــن   
ً
جلّيــا تظهــر  العوامــل  هــذه  جميــع 

ف البلــدان العربّيــة، ومالحظــة اختالفــات المشــاركة  المشــاركة بــ�ي
ي يغلــب عليهــا  ف دول الخليــج والــدول الــىت النســائّية بينهــا، مثــاًل بــ�ي
الريــف إىل  تتســارع فيهــا هجــرة  ي  الــىت خــرى 

ُ
الــزراعي واأل النشــاط 

  . ي تشــهد حروبــاً الــىت المدينــة أو 

، خاّصــة لجهــة تأثــري 
ً
بعــض هــذه العوامــل تخــّص الذكــور أيضــا

ف عــى معــّدالت المشــاركة االقتصادّيــة.  العمــل المهاجــر والالجئــ�ي
ي  الــىت انّية 

ّ
الســك وحــات  ف والرف الداخلّيــة  الحــروب  ي 

تــأ�ت  
ً
أيضــا وهنــا 

ي المشــاركة.        
تنُتــج عنهــا إىل تراجــع كبــري �ف

http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/meetings- ين األّول 2013؛ ي ترش
ي العمل ICLS« األخري التاسع عرش �ف ّ إلحصائىي 4   راجع مقّررات »المؤتمر الدوىلي

lang--en/index.htm/19/and-events/international-conference-of-labour-statisticians
 Measuring :5   راجع الدليل الذي أصدرته منّظمة العمل الدولّية حول طرق إجراء المسوحات، نتيجة مداوالت مجموعة دلهي المسؤولة عن إحصائّيات ومسوحات قّوة العمل

 .2013 ,Informality : A Statistical Manual on the Informal Sector and Informal Employment ; ILO

ي قّوة العمل
مشاركة الشباب �ف

الخليجّيــة منهــا،  العربّيــة، خاّصــة غــري  البلــدان  مــن  تشــهد كثــري 
ف  ان بــ�ي

ّ
ظاهــرة »الطفــرة الشــبابّية«. حيــث تتخــّى نســبة الســك

ي ســّن العمل )64-15 
ان �ف

ّ
15 و24 ســنة 35% من مجمل الســك

ي  المصــور 11(. وهــذا يعــىف البلــدان،  ي بعــض 
)بــل 40% �ف ســنة( 

ي ســّن العمــل 
ان �ف

ّ
أّن البلــدان المعنّيــة تعــرف معــّدالت نمــّو للســك

أعــى بكثــري مــن   )
ً
العمــل ســنوّيا ف إىل ســّن  القادمــ�ي )وأعــداد مــن 

ي العــام. 
ا�ف

ّ
معــّدالت النمــّو الســك
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العمــل  قــّوة  ي 
�ف الشــبابّية  المشــاركة  تأخــذ  الطفــرة،  هــذه  ومــع 

ســّن 25-15،  ي 
�ف ان 

ّ
للســك فبالنســبة  وتطّوراتهــا دالالت خاّصــة. 

خاّصــة   ، الــدراسي االنخــراط  بمعــّدالت  المشــاركة  هــذه  ترتبــط 
ف الثانوّيــة والجامعّيــة. أّمــا  ي المرحلتــ�ي

ّ �ف لناحيــة التحصيــل التعليــ�ي
 »

ً
ي »إحباطــا ي المشــاركة يعــىف

ي ســّن 25-34 ســنة فــأّي انخفــاض �ف
�ف

ف  عن المشــاركة االقتصادّية نتيجة اكتظاظ ســوق العمل بالقادم�ي
ي العمــل.

ي المســاهمة �ف
 أكــرب �ف

ً
ي رغبــة الجــدد، وأّي ارتفــاع يعــىف

هكــذا تلحــظ معطيــات المغــرب )المصــورات 12 إىل 15( كيــف 
إىل  الحــرصف  للشــباب  االقتصادّيــة  المشــاركة  معــّدالت  تنخفــض 
ي 

�ف و44.   35 ف  بــ�ي لمــن  مقابــل %95  و34   25 ف  بــ�ي لمــن   %90
ي 

ف �ف ف العمرّيتــ�ي ي الفئتــ�ي
ف تتماثــل معــّدالت المشــاركة للشــباب �ف حــ�ي

ف كيــف ترتفــع معــّدالت البطالــة للشــباب  بــ�يّ . كمــا تُ ي
الوســط الريــىف

ف 15 و24 و16% لمن  ّي )37% لمن ب�ي ي الوسط الحرصف
الذكور �ف

ف 25 و34، مقارنــة مــع معــّدالت البطالــة اإلجماليــة )%11(. بــ�ي
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تفــع نســبة المشــاركة لمــن  ّيــات فرت أّمــا بالنســبة للشــاّبات الحرصف
ف 35 و44  ف 25 و34 ســنة إىل 25% مقابــل 21% لمــن بــ�ي هــّن بــ�ي
ف  حــ�ي ي 

�ف للنســاء(؛  ّي  الحــرصف الوســط  ي 
�ف  %16  ّ وســىي )مقابــل 

ة  معــّدالت كبــري تظهــر  . كمــا  ّ ي
الريــىف الوســط  ي 

�ف العكــس  يحــدث 
 15 ف  بــ�ي لمــن   %54( ّيــات  الحرصف الشــابات  لــدى  للبطالــة  جــّدًا 
ف 25 و34، مقابــل إجمــاىلي 22%(. كذلــك  و24 و29% لمــن بــ�ي
ي 

�ف للنســاء  االقتصادّيــة  للمشــاركة   ّ ي النســىب االنخفــاض  افــق  يرت
ي 

ّ �ف ي ّ )23% مقابــل إجمــاىلي 36%( مــع ارتفــاع نســىب ي
الوســط الريــىف

 .%3 ّ البطالــة إىل 8%، مقابــل وســىي معــّدالت 

ــز كثــري مــن اهتمــام أدبّيــات العمــل وتحليــالت توّجهــات 
ّ
ك بالتــاىلي يرت

ف مشــاركة الشــباب  ابــط بــ�ي السياســات المّتبعــة تجاهــه حــول الرت
ي  ف معــّدالت البطالــة المرتفعــة الــىت ي قــّوة العمــل وبــ�ي

والشــابات �ف
ابــط مــع ظاهــرة »الطفــرة الشــبابّية«  تخّصهــم، وعالقــة هــذا الرت
ف  تأمــ�ي عــى  الضعيفــة  العربّيــة  االقتصــادات  نّمــو  وتائــر  وقــدرة 
ي ظــّل الظــروف الحاليــة. وتجــدر 

ف الجــدد �ف فــرص عمــل للقادمــ�ي
ي 

المالحظة أّن زيادة مشــاركة الشــاّبات والشــباب )أو إحباطهم( �ف
قــّوة العمــل محــّدد رئيــ�ي لوتائــر نمــّو قــّوة العمــل. 

هجرة الريف إىل المدينة
ي 

ا�ف
ّ
الســك التموضــع  حيــث  مــن  ًا  العربّيــة كثــري البلــدان  تختلــف 

ان بلــدان الخليــج 
ّ
. فاألغلبّيــة المطلقــة لســك ف الريــف والحــرصف بــ�ي

ي المــدن. وحدهــا ُعَمــان مــا زال فيهــا حــواىلي %25 
ي تقطــن �ف العــر�ب

لبنــان  ان 
ّ
ســك ّيــة  أكرث أضحــت  كذلــك  األريــاف.  ي 

�ف يســكنون 
بلــدان عربّيــة مــا  ي المقابــل، هنــاك 

المــدن. �ف ي 
ن �ف

ُ
واألردن تســك

مثــل   ،)%50 مــن  )أكــرث  الغالبــة  هي  فيهــا  الريــف  حّصــة  زالــت 
ي 

ًا �ف  كبــري
ً
ف شــهدت بلــداٌن تســارعا ي حــ�ي

الســودان واليمــن ومــرص. �ف
ي وتائــر هجــرة الريــف إىل المدينــة، كمــا ســورية 

ة �ف الســنوات األخــري
الســودان.  وكذلــك  والجزائــر  وتونــس  والمغــرب  وموريتانيــا 

بالطبــع تّؤثــر هجــرة الريــف إىل المدينــة عــى خصائــص قــّوة العمــل 
كمــا عــى نوعّيــات العمــل المتاحة. 

ي تتســارع فيهــا هجــرة الريــف إىل المدينــة  حيــث تشــهد البلــدان الــىت
ي نســبة المشــاركة االقتصادّيــة، خاّصــة 

 �ف
ً
)المصــور 16( انخفاضــا

ي الريــف بشــكٍل تقليــدّي ال 
ي يعملــَن �ف

للنســاء. ألّن النســاء الــال�ت
إىل  أو  ة  الصغــري المــدن  إىل  تنتقلــَن  عندمــا  العمــل  عــى  تقــدرَن 

ف عــى العمــل.  ى المكتظــة بالطالبــ�ي ضــواحي العواصــم الكــرب

ي القطــاع 
ي الحــرصف هي �ف

كمــا أّن أغلــب فــرص العمــل المتاحــة �ف
تــؤّدي  . وقــد  الــزراعي القطــاع  عــن  ًا  الــذي يختلــف كثــري التجــاري 
ــوة العمــل الكلّيــة، خاّصــة 

ّ
 إىل انخفــاض ق

ً
هــذه الظاهــرة أحيانــا

عندمــا تكــون هــذه الهجــرات كثيفــة و�يعــة مــن جــّراء سياســات 
اقتصادّيــة أو نتيجــة لظواهــر طبيعّيــة كالجفــاف. 

 ، ّيــة بشــكٍل كبــري ي المقابــل ترتفــع وتائــر نمــّو قــّوة العمــل الحرصف
�ف

ي العــام. إاّل إذا حــدث 
ا�ف

ّ
عــادًة أعــى بكثــري مــن معــّدالت النمــّو الســك

إليــه  أشــري  كمــا  )للشــباب(،  االقتصادّيــة  للمشــاركة  »إحبــاط« 
 %1،3- بمقــدار   

ً
ســنوّيا  

ً
انخفاضــا المغــرب  شــهد  هكــذا  أعــاله. 

ي قــّوة العمــل الريفّيــة ســنة 2016، وزيــادة ضعيفــة )+%0،2( 
�ف

ف لــم يشــهد الريــف زيــادة  ي حــ�ي
ّيــة. هــذا �ف ي قــّوة العمــل الحرصف

�ف
ان الحــرصف بنســبة %2 6.  

ّ
ذكــر، ونمــا ســك ســكانّية تُ

نمّو قّوة العمل
ف نتائج مسوحات قّوة العمل المتاحة )المصور 17( أّن وتائر  تب�يّ
ي 

نمــّو قــّوة العمــل اإلجماليــة كانــت عاليــة )T 2006-2010(7  �ف
«. بالطبــع  ّ ي أغلــب البلــدان العربّيــة قبيــل أحــداث »الربيــع العــر�ب
ي دول الخليج نتيجة 

 �ف
ً
 أحيانا

ً
مع وتائر تتخّى 5 بل 10% سنوّيا

وهــذه  االقتصادّيــة.  الفــورة  مــع  األجنبّيــة  العمالــة  اســتجالب 
ف  ي فلســط�ي

ي �ف
ا�ف

ّ
 مــع النمــّو الســك

ً
 عالّيــة مقارنــة

ً
الوتائــر كانــت أيضــا

ي 
�ف ضعيفــة  النمــّو  ة  وتــري بقيــت  ف  حــ�ي ي 

�ف هــذا  واليمــن.  وتونــس 
المغــرب نتيجــة تســارع هجــرة الريــف إىل المدينــة. 

ولألســف ال تســمح معطيــات معظــم المســوحات المتاحــة بتتّبــع 
ي كلٍّ مــن الريــف والحــرصف عــى حــدة، كي 

وتائــر نمــّو قــّوة العمــل �ف
ة تصــل إىل  الفــرت تلــك  ي 

ّي كانــت �ف الحــرصف النمــّو  أّن وتائــر  ف  يتبــ�يّ
ل 

ّ
ي بعــض البلــدان غــري الخليجّيــة. مــا شــك

مســتويات 4 بــل 7% �ف
االقتصادّيــة  وللسياســات  العربّيــة  لالقتصــادات   

ً
رئيســا  

ً
تحديــا

المســّببات  أحــد  وكان    » ي الشــبا�ب »بالتســونامي  ــَب  قِّ
ُ
ل المّتبعــة، 

 .» ي العــر�ب الرئيســة ألحــداث »الربيــع 

ي المغرب. 
6   معطيات المندوبّية السامية للتخطيط �ف

7   بناء عى معطيات وتقديرات منّظمة العمل الدولّية.
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ة نمــّو قــّوة  ، كانــت وتــري ّ ي ي ســبقت الربيــع العــر�ب ة ذاتهــا الــىت ي الفــرت
�ف

العربّيــة  الــدول  أغلــب  ي 
�ف  )2010-2006  W( النســائية  العمــل 

أ�ع مــن تلــك للرجــال.

 
ً
ٌ مــن البلــدان العربّيــة تراجعــا أّمــا بعــد 2010، فقــد عرفــت كثــري

ي وتائــر نمــّو قــّوة العمــل، اإلجمالّيــة كمــا النســائّية. بــل شــهدت 
�ف

العمــل  قــّوة  ي 
�ف  

ً
تراجعــا أهلّيــة   

ً
حربــا عرفــت  ي  الــىت وليبيــا  ســورية 

اإلجمالّيــة.  

ي 
�ف  )18 )المصــّور  العمــل  لقــّوة   ّ ي النســىب الحجــم  مقارنــة  ظهــر  وتُ

ّ ألعــداد  ي ( مــع الحجــم النســىب ّ ي البلــدان العربّيــة )قبــل الربيــع العــر�ب
و20(   19 المصــّورات  الربيــع،  وبعــد  )قبــل  الجــدد  ف  القادمــ�ي
ف البلــدان العربّيــة،  ي طبيعــة ســوق العمــل بــ�ي

 �ف
ً
اختــالاًل جوهرّيــا

ة. الكبــري المســتقبلّية  تداعياتــه  لــه  ســتكون 

العمالــة  مــن  أعــدادًا  تســتجلب  الربيــع  قبــل  كانــت  فاإلمــارات 
ي 

 �ف
ً
ف إىل قــّوة العمــل ســنوّيا  تــوازي أعــداد القادمــ�ي

ً
األجنبّيــة ســنوّيا

ان وحجــم قــّوة العمــل 
ّ
ف عــدد الســك مــرص، رغــم الفــرق الشاســع بــ�ي

ي مــرص -%20 
ي البلديــن. ثــّم انخفــض نمــّو قــّوة العمــل �ف

الكلّيــة �ف
ي تونــس -17%(، مــا 

« )وانخفــض �ف ّ ي نتيجــة آثــار »الربيــع العــر�ب
ف  ي حــ�ي

ي المشــاركة االقتصادّيــة )»إحبــاط!«(، �ف
 �ف

ً
ي انخفاضــا يعــىف

اســتطاعت اإلمــارات خفــض هــذا النمــّو -80% )والبحريــن -%90 
ــم 

ّ
ة لبلــدان الخليــج عــى التحك ي قــدرة كبــري وقطــر -67%( مــا يعــىف

نتيجــة  االقتصادّيــة  الظــروف  حســب  العمــل  قــّوة  حجــم  ي 
�ف

ارتفعــت  خــرى، 
ُ
أ ناحيــة  مــن  المســتوردة.  العمالــة  االعتمــاد عــى 

نتيجــة موجــة هجــرة  لبنــان +%150  ي 
�ف العمــل  قــّوة  نمــّو  ة  وتــري

ي األردن -46% رغــم أّن 
ف انخفضــت �ف ي حــ�ي

، �ف ف لجــوء الســورّي�ي
ي سياســات  ة. مــا يعــىف  موجــة لجــوء ســورّية كبــري

ً
األردن عــرف أيضــا

. ف شــديدة االختــالف تجــاه عمــل الالجئــ�ي
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البطالة وفرص العمل الجديدة

مفهــوم  إطــار  ضمــن  العمــل  حــول  التحليــالت  معظــم  ي  تنبــىف
وليــس   

ً
ذاتّيــا اعتبــاره  ُيمكــن  مفهــوم   

ً
أيضــا وهــو  »البطالــة«. 

ي 
�ف اإلجابــة  عــى   

ً
إحصائّيــا ي  ينبــىف ــه 

ّ
وأن  

ً
خاّصــة  .

ً
موضوعّيــا

ي 
�ف واحــدة  ســاعة  ولــو  عملــت  »هــل  ســؤال  عــى  المســوحات 

أو  المشــاركة  ف  بــ�ي التعريــف  هــذا  ف  ّ ُيمــري  . الســابق؟«9  األســبوع 
ي أيِّ نــوٍع مــن العمــل، ولكّنــه ال يســمح بتحديــد طبيعــة 

عدمهــا �ف
ات  ؟ وترتبــط بــه تغــريّ

ً
 أم هّشــا

ً
العمــل خاّصــة إن كان عمــاًل دائمــا

ي فصــول العمــل 
جــري المســح �ف

ُ
ة. حيــث ُيمكــن إذا أ موســمّية كبــري

ي المواســم الســياحّية أن ُيعــىي نتائــج مختلفــة جــّدًا 
الــزراعي أو �ف

ي  ي مواســم أخرى. كذلك توضح بعض المســوحات الىت
عن تلك �ف

تتضّمــن أســئلة أكــرث تفصيــاًل، مثــاًل عّمــا إذا كان العمــل ليــوٍم واحــد 
أّيــام األســبوع، نســب  ي كّل 

إذا كان �ف أو  ي األســبوع 
األقــّل �ف عــى 

ًا،   كبــري
ً
بطالــة مختلفــة جــّدًا. وبالطبــع ترتفــع نســب البطالــة ارتفاعــا
العمــل.  اســتدامة  نحــو  الســؤال  اّتجــه  مــا 

ّ
، كل

ً
بــل أضعافــا

ي 
البطالــة خاّصــة �ف ة حــول معــىف مفهــوم  وهنــاك ســجاالت كبــري

 وغــري مهيــكل 
ً
البلــدان الناميــة حيــث يكــون معظــم العمــل هّشــا

ي 
�ف ترتبــط  البطالــة  أّن  حيــث   .  10)informal منّظــم  )غــري 

ي يحــىف فيهــا العامــل عــى حقــوق اجتماعّيــة  خــرى الــىت
ُ
البلــدان األ

ة تعّطلــه عــن العمــل، خاّصــة إذا أ�ت فقــدان  بتعويضــات خــالل فــرت
ي يعمــل بهــا أو إجحــاف  العمــل مثــاًل نتيجــة إفــالس المؤّسســة الــىت
ي تأهيــل أو إعــادة 

ّ �ف ي حقــوق العامــل. كمــا ترتبــط بجهــٍد حكــومي
�ف

ي مساعدته للبحث عن فرص عمل 
تأهيل العاطل عن العمل و�ف

ي المقابــل، ُيمكــن التســاؤل 
. و�ف

ً
 اقتصادّيــا

ً
ي قطاعــات أكــرث نشــاطا

�ف
عــن معــىف البطالــة حينمــا ال يرتبــط العمــل المأجــور بــأّي صيغــة 
ف  أو حــ�ي اجتماعّيــة،  وبأّيــة حمايــة  العمــل  مــع صاحــب  تعاقدّيــة 
األســبوع  ي 

أّيــام �ف أربعــة   ويبــىت 
ً
يومــا ُمشــتِغاًل  الُمحَتَســب  يعمــل 

ينتظــر فرصــة للعمــل؟

ين األّول 2013؛ مرجع مذكور. ي ترش
ي العمل ICLS« األخري التاسع عرش �ف ّ إلحصائىي 9    راجع مقّررات »المؤتمر الدوىلي

ي تقرير راصد الحقوق االجتماعّية واالقتصادّية، شبكة المنّظمات العربّية غري الحكومّية للتنمية؛ 2017.
ي البلدان العربّية، الواقع والحقوق؛ �ف

10  سمري العيطة: العمل غري المهيكل �ف

ي أغلــب البلــدان 
ي جميــع األحــوال تبــىت معــّدالت البطالــة عاليــة �ف

�ف
العربّيــة )المصــّور 21(، رغــم التعريــف بســاعة عمــل أســبوعّية، 
قــّوة  ي تســتطيع ضبــط  الــىت ي دول الخليــج 

إاّل �ف الـــ%10،  تتخــّى 
العمــل ونمّوهــا عــرب اســتجالب العمالــة األجنبّيــة حســب الحاجــة.

 عــرب مقارنــة أعــداد 
ً
ــه ُيمكــن أن تتكــّون صــورة أكــرث وضوحــا

ّ
إاّل أن

رغــم  و23(،   22 )المصــّوران   
ً
ســنوّيا المخلوقــة  العمــل  فــرص 

ف الجــدد الســنوّية  تعريــف الســاعة الواحــدة، مــع أعــداد القادمــ�ي
ي   رغــم كّل العوامــل المذكــورة أعــاله والــىت

ً
إىل قــّوة العمــل، أيضــا

النمــّو  معــّدالت  أّن  ف  يتبــ�يّ ة. هكــذا  ات كبــري بتغــريّ ي 
تــأ�ت أن  ُيمكــن 
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مــن  ــن 
ّ
مك تُ بالــكاد  كانــت   2010-2006 ة  فــرت ي 

�ف االقتصــادّي 
ي معظــم البلــدان العربّيــة. 

المحافظــة عــى معــّدالت بطالــة ثابتــة �ف
ي 

ة 2011-2015، خاّصــة �ف ي فــرت
ًا �ف لكــّن األوضــاع تدهــورت كثــري

الربيــع  ى مــن جــّراء أحــداث  ي شــهدت تحــّوالت كــرب الــىت البلــدان 
خــرى.

ُ
البلــدان األ ي 

ي كمــا �ف العــر�ب

ي 
�ف أعــدادًا  فقــط  ليــس  األوضــاع  هــذه  مــن  الخــروج  ــب 

ّ
يتطل

ف الجــدد،   أكــرب مــن أعــداد القادمــ�ي
ً
فــرص العمــل المخلوقــة ســنوّيا

ي 
افق هذا مع انخفاٍض �ف  أاّل يرت

ً
ما أيضا

ّ
الشباب بشكٍل خاّص، وإن

المشــاركة االقتصادّية. إذ أّن مشــكلة تشــغيل الشــباب والشــابات، 
ي أعماٍل هّشة، قضّية 

ي النشاط االقتصادّي حىتّ �ف
ومساهمتهم �ف

ي تحديد مدى إمكانّية استقرار 
ّ �ف مركزّية سيكون لها دور أساسي

األوضــاع االجتماعّيــة والسياســّية العربّيــة عــى المــدى المنظــور.

 11)informal م
ّ

العمل غ�ي المهيكل )غ�ي المنظ

ي إنتاج 
ي اإلنتاج )وبالتحديد �ف

ترتبط قدرة العمل عى المساهمة �ف
( وعــى خلــق ظــروف  ي

ّ
قيمتهــا المضافــة ومقياســها الناتــج المحــى

وبالقطــاع  وبمكانــه  العمــل  بطبيعــة  ف  للعاملــ�ي كريمــة  معيشــة 
ف الُمشــَتِغل ورّب  االقتصــادي الــذي ُيمــاَرس فيــه وبالعالقــات بــ�ي
ف عــى  ف وغــري الموا\نــ�ي ان المواطنــ�ي

ّ
العمــل، وذلــك بالنســبة للســك

الســواء. 

، تطــّورت هــذه العوامــل مــع االنتقــال مــن االقتصــادات 
ً
تاريخّيــا

التقليدّيــة نحــو االقتصــادات الصناعّيــة ثــّم الحديثــة منــذ القــرن 
. وبــرزت نضــاالت اجتماعّيــة أّدت إىل تنظيــم العمــل  التاســع عــرش
ف واتفاقــات جماعّيــة ومعاهــدات دولّيــة،  كي يتبــع عقــودًا وقوانــ�ي
بمــا  اقتصادّيــة واجتماعّيــة،  العمــل بحقــوق  ربــط  أّدت إىل  كمــا 
بغيــة  اب  واإل�ف نقابــات  ي 

�ف والتجّمــع  النضــال  ي 
�ف الحــّق  فيهــا 

ل إنشــاء منّظمــة العمــل الدولّيــة 
ّ
ف ظــروف العمــل. وقــد شــك تحســ�ي

ي 
�ف رئيســة  محّطــة  األوىل  العالمّيــة  الحــرب  عقــب   1919 ســنة 

اتفاقيــات دولّيــة تضبــط هــذه  إنتــاج  أفضــت إىل  الســياق،  هــذا 
ورة عاجلــة«، بحســب  ف ظــروف العمــل �ف العوامــل ألّن »تحســ�ي
 تخلــق مســتويات مــن 

ً
دســتور هــذه المنّظمــة، حيــث أّن »ظروفــا

ة مــن النــاس بهــذا  عــدم المســاواة واإلجحــاف والعــوز ألعــداٍد كبــري
هــا ســتهّدد 

ّ
ة لدرجــة أن القــدر ال ُيمكــن إاّل أن ُتنِتــج اضطرابــات كبــري

َمــت هــذه الحقــوق أكــرث  «12 . ثــّم تَدعَّ ف الســالم والوئــام العالميــ�ي
الثانيــة  العالميــة  الحــرب  دمــار  بعــد  المتحــدة  األمــم  إنشــاء  مــع 
عــة الدولّيــة لحقــوق اإلنســان13  عــام 1948 والعهــد  واعتمــاد الرش

ي هذه الورقة، للداللة عى informality، بدل غري المنّظم. 
11   ُيستخدم تعبري انعدام الهيكلة �ف

http://www.ilo.org/public/french/bureau/leg/download/constitution.pdf ،12   راجع دستور منّظمة العمل الدولّية

13   http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet2Rev.1ar.pdf
14   http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx

ي تقرير راصد الحقوق االجتماعّية واالقتصادّية، شبكة المنّظمات العربّية غري الحكومّية للتنمية؛ 2017.
؛ �ف ّ ي ي البلدان العربّية، اإلطار المنهىب

15   سمري العيطة: العمل غري المهيكل �ف

 15th ICLS(، Resolution concerning( ي إحصاءات التشغيل ي المؤتمر الدوىلي الخامس عرش الختصاصىي
 �ف

ً
َف إحصائّيا 16   بعد أن كان مفهوم »القطاع غري المهيكل« قد ُعرِّ

.1993 statistics of employment in the informal sector, adopted by the Fifteenth International Conference of Labour Statisticians; January
.)17th ICLS( ي إحصاءات التشغيل ي المؤتمر الدوىلي السابع عرش الختصاصىي

17   �ف

ي العمل غري المهيكل: العولمة والتنظيم 
ي األمم المتحدة وضّمت منّظمة العمل الدولّية وجمعّيات مختّصة مثل منّظمة »النساء �ف

ي تنّظمت منذ 1997 برعاية الدائرة اإلحصائّية �ف 18   الىت

WIEGO« ورعت تطّور طرق قياس العمل غري المهيكل. 
19   ILO : Measuring Informality. A Statistical Manual on the Informal Sector and the Informal Employment; 2013, op. cit.

والثقافيــة  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  بالحقــوق  الخــاص  الــدوىلي 
عــام 1966 14. 

ف أّن اقتصــادات الــدول الناميــة لــم  ــه بالرغــم مــن كّل هــذا تبــ�يّ
ّ
إاّل أن

ورة كي تؤّطــر العمــل بالتنظيــم وتحميــه بالحقــوق.  تتطــّور بالــرصف
كمــا ظهــر أّن هــذا الخــروج عــن التأطــري والحمايــة يعــود ليتوّســع 
ٍ مــن الــدول المتقّدمــة، خاّصــة مــع التطــّورات التقنّيــة  ي كثــري

 �ف
ً
أيضــا

ة والتحّوالت نحو العولمة و«اقتصاد المعرفة«. هكذا برز  األخري
 informal employment 15»مفهــوم »العمــل غــري المهيــكل
 informal المهيــكل  غــري  االقتصــاد   

ً
أيضــا يســّ�  )والــذي 

ي ال  economy( للداللــة عــى جميــع أنمــاط العمــل وعالقاتــه الــىت
ف وال أنظمــة حمايــة اجتماعّيــة  تحميهــا حقــوق مكتســبة بالقوانــ�ي

ّ ومعاشــات التقاعــد.  تتضّمــن خاّصــة الضمــان الصــىي

 عام 2003 
ً
ثّم تّم اعتماد مفهوم »العمل غري المهيكل« إحصائّيا

17.وقــد  المرجعّيــة  القومّيــة  الحســابات  منظومــة  ي 
�ف ليدخــل   16

واإلحصــاءات  المســوحات  دفــع   ّ المرجــ�ي االعتمــاد  هــذا  تضّمــن 
بنــاء  ُيمكــن  تحــّدده كي  الــذي  والعوامــل  العمــل  أنمــاط  ســرب  إىل 
ف وحمايتهــم  ف حقــوق العاملــ�ي سياســات ونضــاالت تســتطيع تأمــ�ي
«18  لتوضيح التعريفات  . وقد جهدت »مجموعة دلهي

ً
اجتماعيا

وإرســاء منهجّيــات للمســوحات واإلحصــاء فيمــا يخــّص العمــل غــري 
ي 

�ف الموضــوع  حــول   ّ ي
إحصــا�ئ دليــل  إنتــاج  إىل  أّدى  مــا  المهيــكل، 

ف لــم تعتمــده بشــكٍل كامــل حــىتّ  ي حــ�ي
 �ف

ً
2013 19، أضــى مرجعّيــا

 ،
ً
ورّيــا ي الــدول العربّيــة. كان هــذا الجهــد �ف

اآلن مكاتــب اإلحصــاء �ف
ف عــى أّن الموضــوع هــو قضّيــة العمــل وعالقاتــه،  كــري مــن ناحيــة للرت
ف عــدم الهيكلــة informality ســواًء  ف بــ�ي خــرى للتميــري

ُ
ومــن ناحيــة أ

القانونّيــة  غــري  النشــاطات  عــن  العمــل  وضعّيــة  ي 
�ف أو  للمنشــآت 

ٌ من األدبّيات حىتّ لدى المنّظمات  فٌ ما زالت كثري واإلجرامّية. تميري
النقابيــة ال تعمــل بــه، رغــم أّن العمــل غــري المهيــكل ليــس ســوى 
سبيٌل لكسب العيش بالحّد األد�ف ويصبغ معظم عالقات العمل 

ي البلــدان العربّيــة.     
�ف

: نــوع  ف ي »للعمــل غــري المهيــكل« َمدخلــ�ي
تبــىفّ المفهــوم اإلحصــا�ئ

الوحــدة اإلنتاجّيــة ووضعّيــة العمــل. 

ف منشــآت القطــاع  ف بــ�ي فيمــا يخــّص الوحــدات اإلنتاجّيــة، تــّم التميــري
المهيــكل formal sector enterprises، الــذي يضــّم القطــاع 
لــدى الســلطات الرســمّية  الحكــومي والقطــاع الخــاّص المســّجل 
ائــب  الرصف يخــّص  فيمــا  مثــاًل  المرعّيــة  ف  بالقوانــ�ي ام  ف االلــرت لناحيــة 
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 informal sector والرســوم، ومنشــآت القطــاع غــري المهيــكل
enterprises، الــذي يشــمل جميــع المؤسســات الخاّصــة غــري 
ًا  وأخــري يبّيــة،  الرصف ف  بالقوانــ�ي مــة  ف الملرت وغــري   

ً
رســمّيا المســّجلة 

مــن  جــزٌء  ضمنــه  يجــري  الــذي   households �ّي 
ُ
األ القطــاع 

ي الســوق )وليــس لالســتعمال 
العملّيــة اإلنتاجّيــة للســلع المباعــة �ف

ي الزراعــة. 
الخــاّص ضمــن األ�ة(، خاّصــة �ف

العمــل  ف  بــ�ي ف  التميــري تــّم  فقــد  العمــل،  وضعّيــة  يخــّص  فيمــا  أّمــا 
ل  للحســاب الخــاّص own-account workers )الــذي ال ُيَشــغِّ
غــري صاحبــه( وريــادة األعمــال )أربــاب العمــل الذيــن ُيّشــغلون عــى 
ف   واحــدًا employers( وعمــال األ�ة المســاهم�ي

ً
األقــّل موّظفــا

�ة 
ُ
األ ضمــن  العمــل  )أي   contributing family workers

ًا عضوّيــة   دون أجــر( والعمــل مقابــل أجــر وأخــري
ً
جــل الســوق غالبــا

 . ف الُمنتجــ�ي تعاونيــات 

فــإذا تــّم أخــذ حالــة مــرص مثــاًل )الجــدول 1(20  وتطبيــق تحليــل 
العمــل غــري المهيــكل حســب مدخــىي المنشــآت ووضعّيــة العمــل21 
، وأّن أغلــب  ف ف هــم غــري مهيكلــ�ي ف أّن 59% مــن الُمشــتغل�ي ، يتبــ�يّ
 أّن التقديــر أعــاله هــو تقديــر بالحــّد 

ً
هــؤالء عاملــون بأجــر. علمــا

ي القطــاع غــري 
ــه ال يشــمل ســوى العمــل الهــّش بأجــر و�ف

ّ
األد�ف ألن

ي القطــاع 
ف �ف ف يبــىت جــزٌء ملحــوٌظ مــن العاملــ�ي ي حــ�ي

المهيــكل، �ف
 دون عقــود عمــل ودون 

ً
، أيضــا

ً
 كان أم خاّصــا

ً
المهيــكل، حكوميــا

لحســابهم  العاملــون  ل 
ِّ
ُيشــك وال  واجتماعّيــة.  صحّيــة  حمايــة 

 . ف المشــتغل�ي إجمــاىلي  مــن   %10 ســوى  العمــل  وأربــاب  الخــاص 
بأجــر  عّمــال  قضّيــة  مــرص هي  ي 

�ف الهيكلــة  قضّيــة  أّن  هــذا  ي  يعــىف
22 . وعــى هــذا األســاس ُيمكــن  ّ ف صــىي دون حقــوق ودون تأمــ�ي
عقــود  منــذ  المّتبعــة23   الحكومّيــة  للسياســات  االنتقــاد  توجيــه 
عــرب  خاّصــة  الخــاّص  للحســاب  العمــل  تشــجيع  عــى  ف  كــري الرت ي 

�ف
للجــزء  تتوّجــه  هــا 

ّ
أن  ،microcredit الصغــر  المنتهيــة  القــروض 

ف  األصغــر مــن العمالــة غــري المهيكلــة دون االهتمــام بشــمل العاملــ�ي
بأجــر بحمايــة اجتماعّيــة. كمــا ُيمكــن توجيــه االنتقــاد للمنّظمــات 
ف  ي حــ�ي

ف �ف النقابّيــة ألّن أغلــب أعضائهــا هــم مــن العّمــال المهيكلــ�ي

ي البلدان العربّية، الواقع والحقوق؛ 2017، مرجع مذكور أعاله.
20   سمري العيطة: العمل غري المهيكل �ف

 Hussmanns. Ralf Hussmanns: Measuring Informal Economy: From Employment to Informal Sector to Informal 21   ما ُيدع مصفوفة هوسمانز

.2004 December ,53 Employment; ILO, Bureau of Statistics; Working paper
ه غري مهيكل.

ّ
ّ هو المعيار األساس لتصنيف العمل أن ف الصىي 22  بما أّن غياب التأم�ي

 . ّ ها المرج�ي 23   والذي كان االقتصادّي هرناندو دي سوتو خبري

ف  ّ للدفــاع عــن حقــوق العّمــال غــري المهيكلــ�ي ي ي التنظيــم النقــا�ب
بــىت

ف أّن هــؤالء هــم األضعــف واألكــرث هشاشــة.  ي حــ�ي
ضئيــاًل جــّدًا، �ف

ف  العاملــ�ي حقــوق  عــن  للدفــاع  مهــّم  ي  النقــا�ب النضــال  أّن  صحيــٌح 
ي تحــاول السياســات القائمــة تقويضهــا، إاّل أّن هــذا  ف الــىت المهيكلــ�ي
ي المقابــل كســب حقــوٍق 

النضــال ال ُيمكــن لــه أن ينجــح إذا مــا تــّم �ف
ز هنــا  لون أغلبّيــة العمــل. وتــرب

ّ
ف الذيــن يشــك ف غــري المهيكلــ�ي للعاملــ�ي

ي وّســعت الحمايــة االجتماعّيــة عــى فئــات  التجربــة التونســّية الــىت
. ما يجعل وضعّيات  ي النشــاط الزراعي

، حىتّ �ف ف ة من العامل�ي كبري
. ي تونــس وانعــدام الهيكلــة هــو األد�ف

 �ف
ً
العمــل هي األفضــل عربّيــا

ي مــرص )كمــا 
ي الحقيقــة يحتــاج ســرب العمالــة غــري المهيكلــة �ف

و�ف
م  ف تلــرت أن  إىل  حقوقهــا  عــن  والدفــاع  العربّيــة(  الــدول  بقّيــة  ي 

�ف
دلــهي  مجموعــة  وضعتهــا  ي  الــىت بالمعايــري  أكــرث  المســوحات 
ومنّظمــة العمــل الدولّيــة، خاّصــة لجهــة تبيــان تــوّزع هــذه العمالــة 
الزراعــة  خــارج  ــه 

ّ
أن يتِضــح  حيــث  االقتصادّيــة.  النشــاطات  عــى 

 ، ف ف غــري مهيكلــ�ي ي مــرص، 79% مــن العاملــ�ي
ّ �ف والقطــاع الحكــومي

دون إمكانّيــة قيــاس توّزعهــم عــى النشــاطات الصناعّيــة والحرفّيــة 
المختلفــة.  والتجارّيــة 

إىل  ف  المهيكلــ�ي غــري  جميــع  يحتــاج  المســوحات،  عــن  وبمعــزٍل 
ي 

ي تخّصهــم. فــىف توّجــه المنّظمــات النقابّيــة لعالقــات العمــل الــىت
، هنــاك باعــة يعملــون لحســابهم الخــاّص  ف حــال الباعــة المتجّولــ�ي
وآخرون بأجر أو لحّصة من المبيعات. لكّنهم جميعهم مرتبطون 
طــة المحلّيــة  بعالقــة عمــل معّقــدة مــع الســلطات البلدّيــة والرش
الشــوارع  أو  العاّمــة  الســاحات  وهــو  عملهــم  مــكان  تؤّطــر  ي  الــىت
ّ مــن التفــاوض الجمــاعي  ي جــزء أســاسي

المكتّظــة بالمــاّرة. بالتــاىلي يــأ�ت
األماكــن  هــذه  ي 

�ف الئــق  بشــكل  للعمــل  لهــم  الفرصــة  إتاحــة  ي 
�ف

فٌ عــاّم، أي ملــٌك لــكّل المجتمــع، بمــا  ّ  حــري
ً
ي هي أساســا العاّمــة، الــىت

ي  الــىت البوعزيــزي  ز قضّيــة محمــد  تــرب . وهنــا  ف المهيكلــ�ي غــري  فيــه 
«. فهــو كان ينتــ�ي إىل القطــاع الخــاّص  ّ ي أشــعلت »الربيــع العــر�ب
ورة دعمــه.  بــرصف الدولّيــة  تقــول الحكومــات والمؤسســات  الــذي 
 ليــس عاطــاًل عــن العمــل بــل ُمشــتِغل لحســابه الخــاّص. 

ً
وهــو أيضــا
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طــة   مــن مصــادرة �ش
ً
ي أّدت إىل انتحــاره حرقــا وقــد أتــت المأســاة الــىت

يبيعهــا.  ي  الــىت البيــع( وللُمنتوجــات  البلدّيــة لوســيلة عملــه )عربــة 
ي   العالقــة مــع البلدّيــة الــىت

ً
ي تخّصــه هي جوهرّيــا بالتــاىلي عالقــة الــىت

ف العــام. ّ نّظــم الحــري تً

بتشــغيل منشــآت  بأجــر  العمــل  حــاالت  مــن   ٌ يرتبــط كثــري كذلــك 
ف  تابعــة للدولــة أو للقطــاع الخــاّص المهيــكل للعمالــة عــرب مقاولــ�ي
مســؤولّيات  ف  بــ�ي العمــل  عالقــات  وتلتبــس  )بالباطــن(.  ف  ثانويــ�ي
ي غــري الفّعــال لمؤسّســات  ّ والثانــوّي والــدور الرقــا�ب ل األوىلي الُمشــغِّ
 حــاالت تكــون فيــه 

ً
ي هــذا الشــأن. بــل هنــاك أيضــا

ســوق العمــل �ف
ي استدامة انعدام الهيكلة )مثال عّمال المخابز أو 

 �ف
ً
النقابات طرفا

ي مــرص(.
المحاجــر �ف

ي غ�ي المهيكل
العمل النسا�ئ

كمــا تّمــت اإلشــارة إليــه أعــاله، تختلــف أوضــاع انعــدام الهيكلــة 
ي قّوة العمل 

ف الرجال والنســاء، مع ضعف المشــاركة النســائّية �ف ب�ي

ي 
ي المــدن( وتفضيلهــّن للعمــل المحــ�ي بالحقــوق. فــىف

ّيــة )�ف الحرصف
مــرص، تنخفــض حّصــة العمــل غــري المهيــكل لــدى النســاء إىل %41 
من مجمل تشــغيلهّن )الجدول 2(. بل إّن هذه الحّصة تنخفض 

 . أكــرث إىل 34% خــارج الزراعــة والعمــل الحكــومي

ف مــن المســوحات المتاحــة أّن معظــم العمــل غــري المهيــكل  ويتبــ�يّ
ي 

هــو عمــل أ�ّي مســاهم دون أجــر )لبيــع ســلٍع للســوق( خاّصــة �ف
ي معظــم البلــدان العربّيــة 

24ّ . وهــذه هي الحــال �ف
النشــاط الــزراعي

. ي
ل أغلــب العمــل النســا�ئ

ّ
ّ يشــك ي مــا زال فيهــا النشــاط الــزراعي الــىت

الحكومّيــة  للسياســات  االنتقــاد  توجيــه  ورة  �ف ز  تــرب  
ً
أيضــا هنــا 

ي لجهــة  ولتوصيــات المؤّسســات الدولّيــة وتوجيــه النضــال النقــا�ب
 لفــرض شــمل 

ً
ف الحمايــة االجتماعّيــة لتلــك العامــالت، وأيضــا تأمــ�ي

ّي، ســواًء إن كان  ي الوســط الحــرصف
الحمايــة االجتماعّيــة للعمــل �ف

هــذا العمــل للحســاب الخــاّص أو عمــاًل بأجــر. وإاّل ســيبىت التطــّور 
ي العمــل ألّن هجــرة الريــف إىل 

نحــو انخفــاض مشــاركة النســاء �ف
المدينــة هــو تطــّوٌر ال ُيمكــن تجّنبــه. 

العمل غ�ي المهيكل والهجرة
ّ مثــل البحريــن، يتِضــح أّن معظــم العمالــة غــري  ي ي بلــٍد خليــىب

ًا عــى أوضــاع العمــل غــري المهيــكل. فــىف اد العمالــة األجنبّيــة كثــري ــر اســتري
ّ
يؤث

، الجدول  ف ف المواطن�ي ف األجانب مقابل 37% من مجمل المشتغل�ي ،73% من مجمل المشتغل�ي ف المهيكلة )65% من مجمل المشتغل�ي
ف أّن حقوق  ي ح�ي

ي القطاع الحكومي أو الخاّص أو األ�ّي )وخاّصة عامالت المنازل(. �ف
3( هي عمالة وافدة، سواًء أكانت عمالة بأجر �ف

ز دور المنّظمــات  . وهنــا يــرب ف ف وغــري مواطنــ�ي ف مواطنــ�ي ف بــ�ي ّ ان وال تمــري
ّ
العمــل والحقــوق االقتصادّيــة واالجتماعّيــة تشــمل جميــع الســك

ذمــة قــّوة العمــل  . خاّصــة وأّن السياســات الحكومّيــة تقــوم أصــاًل عــى �ش ف ف دون تميــري ي تأطــري الدفــاع عــن حقــوق جميــع العاملــ�ي
النقابّيــة �ف

ــه ال ســبيل لزيــادة 
ّ
ف جميــع الدراســات أن ف تبــ�يّ ي حــ�ي

إىل فئــات لهــا مصالــح تبــدو متناقضــة، وعــى إدارة منهجّيــة ومنّظمــة النعــدام الهيكلــة. �ف
 أكــرب وتقليــص الفروقــات مــع 

ً
ف حقوقــا ف إاّل عــرب زيــادة كلفــة اســتقدام العمالــة األجنبّيــة، وبالتــاىلي منــح هــؤالء العاملــ�ي تشــغيل المواطنــ�ي

العمالــة المواطنــة.

ي االقتصاد غري الرس�ي بمرص؛ 2015/12.
ي 2015: عمل النساء بدون أجر، العمل لدى األ�ة �ف

ي ونفيسة الدسو�ت 24   راجع سلوى العنرت
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ي  ي البلــدان الــىت
ذمــة قــّوة العمــل أكــرث تعقيــدًا �ف صبــح قضّيــة �ش وتُ

ي األردن ال تنــرش الســلطات 
ة إليهــا. فــىف تعــرف موجــات نــزوح كبــري

وحدهــا   . ف األردنيــ�ي حــول  ســوى  للمســوحات  واضحــة  نتائــج 
المنّظمــات الدولّيــة كالـــUNRWA والـــUNHCR تقــوم بمســوحات 
 . ف ف الســوري�ي حــول العمالــة الفلســطينّية غــري المواطنــة أو الالجئــ�ي
 مــن 

ً
ل جــزءًا ملحوظــا

ّ
ف باتــت العمالــة غــري المواطنــة تشــك ي حــ�ي

�ف
ف  قــّوة العمــل )12% للعمالــة غــري الالجئــة المســتوردة مــن المرصيــ�ي
تقليصهــا  رغــم  ف  الســوري�ي ف  الالجئــ�ي لعمالــة  و%20  ف  واآلســيوي�ي

ف أّن اإلشــكالّية  (. إاّل أّن تحليــل العمالــة غــري المهيكلــة يبــ�يّ
ً
إدارّيــا

ي القطــاع 
ف �ف األساســّية تخــّص العمــل غــري المهيــكل بأجــر لألردنيــ�ي

 
ً
ي تشــتغل أساســا المهيــكل أكــرث بكثــري مــن العمالــة غــري المواطنــة الــىت

ي  النقــا�ب العمــل  أهمّيــة  ز  تــرب  
ً
أيضــا هنــا  المهيــكل.  غــري  القطــاع  ي 

�ف
ف  ف األردني�ي للحصول عى الحقوق والتأمينات االجتماعّية للعامل�ي
 ، ف امــن مــع الدفــاع عــن حقــوق جميــع العّمــال غــري المواطنــ�ي ف بالرت
ي المناطق االقتصادّية الخاّصة( 

ف )الذين يعمل أغلبهم �ف اآلسيوي�ي
  . ف الســوري�ي ف  والالجئــ�ي ف  والمرصيــ�ي

ف و%13  ف الفلســطيني�ي ي قــّوة العمــل إىل 18% مقابــل 6% لالجئــ�ي
ف �ف ف الســوري�ي ي لبنــان، حيــث وصلــت نســبة الالجئــ�ي

واألمــر هــو ذاتــه �ف
ي المنــازل(. حيــث تخــّص اإلشــكالّية 

ي مهــن بســيطة وعامــالت آســيوّيات وإفريقّيــات �ف
ف �ف للعمالــة المســتجلبة )خاّصــة عّمــال مرصيــ�ي

ف )أكــرث مــن 90% منهــم  ف أو المســتقدم�ي ف المهاجريــن الالجئــ�ي ف بأجــر كمــا العاملــ�ي ف اللبنانيــ�ي األساســّية انعــدام الهيكلــة لــدى العاملــ�ي
 الحالــة اللبنانّيــة بالحجــم الملحــوظ مــن العمالــة اللبنانّيــة 

ً
(. وتنفــرد أيضــا ف ف اللبنانيــ�ي ، مقابــل 59% مــن مجمــل المشــتغل�ي ف غــري مهيكلــ�ي

( والذيــن ليــس لديهــم حمايــة اجتماعّيــة. ف ف اللبنانيــ�ي للحاســب الخــاّص )32% مــن مجمــل المشــتغل�ي

ّ رغــم  ف صــىي  ال يحصلــن عــى تأمــ�ي
ً
ي أيضــا

ي القطــاع األ�ّي، الــال�ت
أّمــا بالنســبة للنســاء، فاإلشــكالّية األساســّية تخــّص عامــالت المنــازل �ف

ي هــذا البلــد.
الكلفــة الباهظــة للصّحــة �ف
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البلــدان  ي 
�ف ي  النقــا�ب العمــل  نشــأة  أّن  هنــا  التذكــري  المفيــد  ومــن 

يــن كانــت  القــرن العرش التاســع عــرش وأوائــل  القــرن  ي 
األوروبّيــة �ف

ضمــن عّمــال أ�ت أغلبهــم ليــس فقــط مــن هجــرة ريــف إىل مدينــة، 
ي 

 مــن هجــرات عابــرة للحــدود، إيطالّيــة ثــّم مغاربّيــة مثــاًل �ف
ً
بــل أيضــا

ف  ف المواطن�ي ف ب�ي فرنسا. ناضلت هذه الحركات النقابّية ضّد التميري
ف معظــم الكــوادر  ل عاملــون غــري مواطنــ�ي

ّ
، بــل شــك ف وغــري المواطنــ�ي

ي  النقابّيــة. كانــت غالبّيــة العمــل حينهــا غــري مهيــكل، والنضــاالت الــىت
ي أتــت  ي مختلــف األنشــطة االقتصادّيــة هي الــىت

خاضتهــا النقابــات �ف
 بالحقوق االجتماعّية واالقتصادّية وبالحماية االجتماعّية 

ً
تدريجّيا

للجميــع. 

الفروقات المناطقّية

واإلحصائّيــات  المســوحات  معظــم  أّن  التنويــه  مــن  بــّد  ال  ًا  أخــري
ف  ة ب�ي ل متوّسطات وطنّية رغم تواجد فروقات كبري

ّ
المنشورة تشك

ف المناطق  ي بلٍد واحد. ليست هذه الفروقات فقط ب�ي
المناطق �ف

ف المــدن العواصــم  ّيــة واألكــرث ريفّيــة وطرفّيــة، بــل بــ�ي األكــرث حرصف
انها مؤّخرًا بشــكٍل 

ّ
ي ن� ســك الرئيســة المعولمة والمدن األصغر الىت

ف األحياء ضمن  كبري وتفتقر إىل البىف التحتّية والخدمات، وبل ب�ي
ي 

المدينــة الواحــدة. أحيــاٌء تســكنها طبقــات اجتماعّيــة مندمجــة �ف
ان 

ّ
ّ ومكتّظة بالســك ي

ّ وأخرى نمت بشــكٍل عشــوا�ئ االقتصاد العال�ي
. ف عــن ســبيل عيــٍش ولــو بالحــّد األد�ف الباحثــ�ي

ي 
، خاّصــة �ف

ً
لــذا ال ُيمكــن االكتفــاء بالمتوّســطات الوطنّيــة إحصائيــا

ات العمــل، بــل ســرب الفروقــات اإلقليمّيــة والمناطقّيــة  مجــال مــؤ�شّ
ي قــد تكــون شاســعة وذلــك لتوجيــه النضــاالت نحــو خلــق عدالــة  الــىت
ورًة أكــرب لالســتقرار والعيــش الكريــم. اجتماعّيــة أضحــت اليــوم �ف

خالصة

ي تخــّص  ات اإلحصائّيــة الــىت عالجــت هــذه الورقــة عــددًا مــن المــؤ�شّ
ات اجتماعّيــة  العمــل، وبّينــت إشــكالّياتها. وقــد غــاب عنهــا مــؤ�شّ
أخــرى مثــل الفقــر بشــكٍل مقصــود. فقيــاس الفقــر ومعالجتــه عــرب 
ي األسعار يأخذان إىل سجاالت 

سياسات تقدمة اجتماعّية ودعم �ف
ف  ف أّن الخــروج مــن الفقــر أحــد اثنــان: إّمــا التأمــ�ي ي حــ�ي

ال نهايــة لهــا. �ف
ي حــال عجــز الفقــري عــن العمــل، أو إيجــاد عمــٍل الئــٍق 

ّ �ف االجتمــاعي
ة هي  ّ بحقــوق لمــن يســتطيع العمــل. وهــذه األخــري وكريــٍم محــ�ي
حال أغلب الفقراء ومســؤولّية أساســّية للسياســات الحكومّية كما 

للنضــاالت النقابّيــة. 

ي 
النضــال والتفــاوض الجمــاعي حــول العمــل وحقوقــه هــو جهــٍد �ف

ي ال تجــد لهــا ســبياًل   تلــك الــىت
ً
ــة الفئــات العاملــة، بــل أيضــا

ّ
تمثيــل كاف

ف وغــري  ، فئــات المهيكلــ�ي ف ف وغــري المواطنــ�ي للعمــل. فئــات المواطنــ�ي
ف بأجر أو لحسابهم الخاّص. وولوج المنّظمات  ، العامل�ي ف المهيكل�ي
النقابّيــة لتمثيــل مصالــح جميــع هــذه الفئــات هــو الســبيل الوحيــد 
العمــل  أربــاب  أّن   

ً
علمــا منهــم،  فئــة  ألّيــة  العمــل  حقــوق  ف  لتأمــ�ي

والســلطات الحكومّيــة، كمــا معظــم المؤّسســات الدولّيــة، تعمــد 
 
ً
فيــد مصالحــا تُ قــّوة العمــل لخلــق تناقضــات  ذمــة   إىل �ش

ً
منهجّيــا

خاّصــة، بــدل المصلحــة العاّمــة. كذلــك ليــس انعــدام هيكلــة نتيجــة 
 حصيلة سياسات منهجّية 

ً
فو�ف ال ُيمكن إصالحها، بل هي أيضا

تديرهــا قصــدًا بغيــة تقليــص كلفــة العمــل. 

العمــل  أجــل حقــوق  مــن  النضــال  ي 
�ف األكــرب  الجهــد  ي 

يــأ�ت بالطبــع 
ف لتنســيبهم إىل نقابــات  ّ ضمــن فئــات العاملــ�ي ي مــن النشــاط النقــا�ب
ولمقاومــة الظلــم وعــدم المســاواة االجتماعّيــة. إاّل أّن هــذا النضــال 
ي 

بمعــا�ف درايــة  عــى  ي  ينبــىف حصــل،  إن   ، ّ الجمــاعي والتفــاوض 
ات اإلحصائّيــة والتنّبــه مــن إشــكالّياتها وأفخاخهــا. عــ� أن  المــؤ�شّ

ي تنميتهمــا.
تســاهم هــذه الورقــة �ف


