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 مقدمة

السرقة والنصب  جرائمف اإلنسانية،كافة المجتمعات  فيالحديثة من الظواهر القديمة المنظم غير يعتبر االقتصاد 
عمليات ، و نفسه على هذه األرض واالحتيال واالبتزاز وغيرها من الجرائم ذات الدوافع االقتصادية قديمة قدم اإلنسان

والتحايل على القوانين  الضريبيالتهرب جرائم كما أن مقايضة السلع بين األفراد متواجدة منذ أقدم العصور، 
مع إدخال نظم الضرائب واإلجراءات المنظمة لممارسة األنشطة االقتصادية  واإلجراءات الحكومية قد بدأت فعليا  

قليلة  عقودبهذه الظاهرة لم يبدأ إال منذ الجدي . إال أنه مع ذلك فان االهتمام ختلفةالمجتمعات الم فيالمختلفة 
 مضت.

. على سبيل ومن حيث ندري أو ال ندري، فإننا كثيرا  ما نقوم بالتعامل مع االقتصاد غير المنظم في حياتنا اليومية
ألعمال  ذلكتدعى سباكا أو نجارا أو غير أو عندما نس ألبنائنا، خصوصيمقابل درس  فيالمثال عندما ندفع نقودا 

مقابل تسهيل أو رشوة  أو عندما ندفع بقشيشا   ،متجولأو عندما نشترى سلعة من بائع  ،الصيانة في المنزل
ال األشخاص . ذلك إن أمثال هؤالء غير المنظماالقتصاد  في... الخ، فإننا نتعامل اإلجراءات في موضوع ما

إلى السلطات الضريبية. ونحن نسمع من وقت آلخر من وسائل اإلعالم عن بعض  مواردهم الماليةيكشفون عن 
تتم وال تسجل أو ال  التيتتم بالمقايضة أو نسمع عن بعض األنشطة والمبادالت غير القانونية  التيالمعامالت 

 تقاس.

البطالة والبطالة دالت الدول التي ترتفع فيها معفي بشكل أكبر ينتشر  ، فهواالقتصاد غير المنظموبسبب طبيعة 
، حيث يؤدي )في ظل هذه الظروف( دورا  مهما  في الجزئية والفقر وانعدام المساواة بين الجنسين وهشاشة العمل

لألفراد الذين لديهم ضعف في التعليم والمهارات والتكنولوجيا ورأس المال، لتمييزه بسهولة دخول االفراد توليد الدخل 
هم الى األنشطة األساسية المولدة للدخل، والحصول على ما يكفيهم للبقاء على قيد ووصول ،وخروجهم منه اليه

 الحياة.

وخالل العقود الثالثة األخيرة، فرض االقتصاد غير المنظم نفسه بقوة في اقتصاديات الدول على المستوى الدولي 
د الرسمي أو المنظم( على الموارد واإلقليمي والوطني، وغالبا  ما يعتمد مدى تمدده وتوسعه )على حساب االقتصا

البشرية وامكانيات تطورها ومدى تنظيم استخدامها. وبسبب االثار السلبية المترتبة على العاملين في هذا القطاع 
معا ، أصبح هناك النواحي التننظيمية والتخطيطية والمالية(  )منوالدولة )من حيث تطبيق معايير العمل الالئق( 

تشكل أكبر تحديات هذا العصر في  ، والتي أصبحتالقضايا المتعلقة بالتشغيلومات الدول باهتمام أكبر من حك
 .الدول الناميةفي جميع الدول، وبشكل خاص 

المهتمة المنظمات والهيئات االقليمية والدولية الشركاء االجتماعيين و وبالتعاون مع  ،الحكومات مختلفعليه، تعمل  
المسببة لتعاظم القطاع غير آلثار السلبية في المفاهيم االقتصادية واالجتماعية بقضايا التشغيل، على معالجة ا

والحد التدريجي من تعاظم في بالدها، المنظم لتشغيل الداعمة لسياسات البرامج و الوذلك من خالل تبني المنظم، 
ن خالل تنفيذ إجراءات ، وذلك متدريجيا   القطاع غير المنظم بتحويل المنشآت العاملة فيه الى القطاع المنظم

سيما السجالت المحاسبية والضريبية،  والتسجيل فيالشروط القانونية مدروسة تسهل على هذه المنشآت استيفاء 
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تساهم في توليد فرص بل الدخل ألصحابها تكون صغيرة وفردية( ليس فقط تدر  غالبا  ماوأن هذه المنشآت ) التي 
 .انها تعمل في أجواء تتعارض مع معايير العمل الالئق، رغم والحد من البطالة والفقر عملال

 % من اجمالي المشتغلين في األراضي الفلسطينية60وفي فلسطين، شكل العاملون غير المنظمون ما يقرب من 
ظروف عمل غير يعملون في ظل ، مما يعني أن هذه النسبة من المشتغلين في معظمهم 2008في نهاية العام 

عدم وجود مؤسسة انعدام الرقابة عليهم من ناحية، من خدمات الحماية االجتماعية في ظل  وال يستفيدون الئقة
عدم توفر شروط السالمة غالبا  ما يترافق وأن هذه الفئة من العاملين  .من ناحية أخرى عامة للضمان االجتماعي

ة العاملون منهم بأجر، والذين والصحة المهنية والحماية االجتماعية لهم مع انتماءهم الى طبقة الفقراء، وخاص
  يشكلون نحو ثلثي العمالة غير المنظمة.

ويتعرض هذا التقرير لالقتصاد غير المنظم من خالل أربعة فصول، تحدث أولها عن ماهية االقتصاد غير المنظم 
وسط وخصائصه وأسباب توسعه، فيما تحدث ثانيها عن خصائص االقتصاد غير المنظم في دول منطقة الشرق األ

وشمال افريقيا مع التركيز على بعض الدول العربية في هذه المنطقة، وذلك اعتمادا  على البيانات المتوفرة لدى 
البنك الدولي. واستعرض الفصل الثالث خصائص القطاع غير المنظم في فلسطين بناء  على البيانات التي وفرها 

. اما الفصل 2008ي نفذه بالخصوص خالل العام الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني من خالل المسح الذ
واستعراض جملة من اإلجراءات التي يمكن الرابع فتحدث عن عالقة االقتصاد غير المنظم بمعايير العمل الالئق، 

 هذا القطاع في اتجاه تحول منشآته والعاملين فيه لإلنضمام للقطاع االقتصادي المنظم. اتباعها لتقزيم
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 ملخص تنفيذي

  قدم العالقات االقتصادية غير المنظمة، اال أن مصطلح "القطاع غير المنظم" ظهر الى الوجود في رغم
بداية سبعينات القرن الماضي. وفي السنوات األخيرة، بدأت منظمة العمل الدولية بنشر مصطلح "االقتصاد 

 غير المنظم" ألنه أكثر شمولية وواقعية.

 اع غير المنظم والعمالة غير المنظمة أينما وجدت )سواء  في يشمل االقتصاد غير المنظم منشآت القط
 لعمالة األسرية والمنزلية(.امنشآت االقتصاد المنظم أو منشآت االقتصاد غير المنظم أو خارج المنشآت أو 

 بسبب التنوع وذلك يفتقر الى وجود توصيف أو تعريف متفق عليه دوليا ،  االقتصاد غير المنظم ما زال
بين واختالفها جزئيا   ،فيه العاملينو لمنشآت العاملة في هذا القطاع لخصائص التي يمكن تبنيها الالكبير في 
 بلد وآخر.

 مع ارتفاع هذه النسب في الدول يتواجد االقتصاد غير المنظم في اقتصاديات كافة الدول وبنسب متفاوتة ،
المحلي االجمالي لبعض الدول النامية،  % من الناتج35يساهم بنسبة قد تصل الى  من أنهغم . وبالر النامية

  .سم بمواطن عجز كبيرة في تطبيق معايير العمل الالئقتاال انه ي
  82 نحوالمنظم  غير االقتصاد في الزراعية غير العمالة، تمثل منظمة العمل الدوليةبناء  على إحصاءات% 

آسيا  شرق وجنوب شرق % في65و الصحراء جنوب أفريقيا في %66و آسيا جنوب في إجمالي العمالة من
هذه الوسطى، حيث تخفي  وآسيا الشرقية أوروبا % في10و الالتينية أمريكا % في51و الصين( )باستثناء

 المتوسطات أي تباين موجود في هذه النسب بين البلدان داخل نفس المجموعة. 
 منظمتي العمل العربية والدولية  اهتمام بسبب تزايد حجم االقتصاد غير المنظم وتزايد مساحة انتشاره، تزايد

االتفاقيات الصادرة عن ، وتضمنته كثير من واجتماعاتها العديد من المناقشات في مؤتمراتها ، حيث شملتهبه
 كال المنظمتين.

  بناء  على بعض التقديرات المتوفرة، بلغ متوسط حجم التشغيل في االقتصاد غير المنظم في معظم البلدان
% 60ن اجمالي حجم التشغيل الكلي، في حين بلغ حجم العمالة غير المنظمة نحو % م61العربية نحو 

 من اجمالي المشتغلين في فلسطين.

  في العام)رغم كبر حجم القطاع غير المنظم في فلسطين، اال ان مساهمته في الناتج المحلي االجمالي 
لشرق األوسط وشمال افريقيا % فقط، في حين يبلغ متوسط مساهمته في مجموعة دول ا9.1بلغت ( 2008
% في ايطاليا، 20فيما بلغت نسبة مساهمته نحوفي الواليات المتحدة،  %، وهي ذات النسبة تقريبا  27نحو 

 .% في الدول النامية33ن بمتوسط يزيد ع% في المملكة المتحدة، و 8% في السويد، و10و
  ة في فلسطين تعمل في القطاع المنظم. % من العمالة غير المنظم69.6من الملفت للنظر أن ما يقرب من

 % في قطاع غزة. 59.5% في الضفة الغربية و71.8توزعت هذه النسبة حسب المنطقة بواقع: 

  لوحظ تواجد العمالة غير المنظمة من كال الجنسين في أنشطة القطاع المنظم أكثر بشكل واضح من
بلغت نسبة كل من الذكور واالناث غير تواجدها في أنشطة القطاع غير المنظم وبنسب متقاربة، حيث 

% من اجمالي المشتغلين غير المنظمين من أي من 70المنظمين العاملين في القطاع المنظم نحو 
 الجنسين.
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  94غير منظمين، تنخفض هذه النسبة الى نحو  "الزراعة والحراجة والصيد% من العاملين في "99نحو %
"، فيما التعدين والمحاجر والصناعة التحويلية% للعاملين في "82حو للعاملين في البناء والتشييد، ثم الى ن

، علما  %25.5" بواقع الخدمات والفروع األخرى كانت نسبة العمالة غير المنظمة االقل بين العاملين في "
% من اجمالي 40بأن قطاع الخدمات هو المشغل األكبر لأليدي العاملة الفلسطينية بنسبة تصل الى نحو 

 .تغلينالمش
  مجموعات من األنشطة  5على  (بشكل متقارب الى حد ما)توزعت العمالة غير المنظمة في فلسطين

 التعدين والمحاجر والصناعة التحويلية%(، 20.7) الزراعة والحراجة والصيداالقتصادية، بالشكل: 
 ت والفروع األخرىالخدما%(، 24.2) التجارة والمطاعم والفنادق%(، 17.9) البناء والتشييد%(، 15.7)
%(. وقد ظهر اختالف واضح بين هذه النسب عند مقارنتها 4.7) النقل والتخزين واالتصاالت%(، 16.7)

 حسب المنطقة )الضفة الغربية وقطاع غزة(.

 تعمل بال  "الزراعة والحراجة والصيد"في أنشطة  المتواجدة الفلسطينية أكثر من نصف العمالة غير المنظمة
فيما أظهرت البيانات أن % بين االناث(، 79.1% بين الذكور و32.3ب الجنس بواقع )توزعت حسأجر، 

ير ، حيث تراوحت نسبة غغالبية العمالة غير المنظمة في األنشطة االقتصادية األخرى تعمل بأجر
 % في أنشطة "91.6" والتجارة والمطاعم والفنادق% في "أنشطة 63.6 بين العاملين بأجرالمنظمين 

 ".ت والفروع األخرىالخدما

  ،من اجمالي المشتغلين في فلسطين غير منظمين، توزعت 54.3باستثناء العاملين في أنشطة الزراعية %
% في قطاع غزة. كما توزعت ذات 38.5% في الضفة الغربية و60.1هذه النسبة حسب المنطقة بواقع: 

 % بين االناث.46.1% بين الذكور و55.8النسبة حسب الجنس بواقع: 

  ،أظهرت البيانات وجود عالقة عكسية قوية بين حجم العمالة غير المنظمة والمؤهل العلمي، حيث تقل كذلك
نسبتها كلما ارتفع المؤهل العلمي سواء  كان التوزيع على مستوى فلسطين أو مستوى المنطقة أو مستوى 

 الجنس.

  في فلسطين، وهذه النسبة أعلى من  % من اجمالي المشتغلين19االناث بلغت نحو أكدت النتائج ان نسبة
 تلك المقابلة لها في كل من العراق والمغرب وسوريا واألردن.

  لكل منهما. 59.9نسبة غير المنظمين من اجمالي المشتغلين تساوت بين الجنسين في فلسطين بواقع %
سوريا واليمن. أما على وعلى مستوى الذكور، هذه النسبة أقل من تلك المقابلة لها في كل من العراق ولبنان و 

 مستوى االناث، فكانت هذه النسبة أقل من تلك المقابلة لها في كل من المغرب وسوريا واليمن. 

  حيث ، بينت نتائج المسح تركز العمالة غير المنظمة في المهن الحرفية أكثر من غيرها، اإلطاروفي ذات
 % في "المهن األولية".77.7% في "الحرف وما اليها من المهن"، و84.5بلغت نسبتها 

  من اجمالي المشاريع غير المنظمة، لكن نسبة 23شكلت المشاريع غير المنظمة في قطاع الزراعة نحو %
% من اجمالي العاملين في المشاريع غير المنظمة. بالمقابل، تشكل 40التشغيل فيها مرتفعة، حيث بلغت 

% من اجمالي المشاريع غير المنظمة، لكنها 43و المشاريع غير المنظمة في أنشطة التجارة الداخلية نح
 % من اجمالي المشتغلين في المشاريع غير المنظمة.30تشغل نحو 
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  وما يزيد عن ربعهم يعملون بدون أجر،  % من العاملين في المشاريع غير المنظمة85شكل الذكور نحو
 دون أجر.% يعملن ب10% من هؤالء العاملين، من بينهن 15فيما شكلت االناث نحو 

 89 من 94% من مشاريع االقتصاد غير المنظم في فلسطين لم تحصل على قروض مالية، فيما واجه %
 أصحاب المشاريع غير المنظمة صعوبات في الحصول على قروض مالية.

  أكثر من ثالثة أرباع أصحاب المشاريع غير المنظمة يعتقدون أن مشاريعهم ليست بحاجة الى تسجيل لدى
ختصة، علما  أن ما يقرب من نفس النسبة ال يعتقدون أن عدم وجود مبنى سيكون عامل سلبي الجهات الم

 يقف امام نجاح مشاريعهم.

  من السلع الموردة الى السوق الفلسطينية من انتاج المنشآت المحلية صغيرة الحجم، فيما مثلت 42.5نحو %
 % من اجمالي هذه السلع.8المنتجات المنزلية نحو 

 الثة أرباع مساهمة قطاع البناء التشييد في الناتج المحلي اإلجمالي مصدرها مشاريع غير منظمة، أكثر من ث
 فيما انخفضت النسبة المقابلة لها في المشاريع الزراعية الى الثلث تقريبا .

 لعاملة في نتيجة للتأثيرات السلبية الكبيرة )اجتماعيا  واقتصاديا ( لالقتصاد غير المنظم على الحكومة والقوى ا
التوافق معا  على تنفيذ سياسات عملية ذات الوقت، يطلب من الشركاء االجتماعيين والمؤسسات ذات العالقة 

ترغب العاملين في االقتصاد غير المنظم في التحول الى السمة المنظمة، مع توسيع نطاق المراقبة وفاعلة 
  ر المنظم أينما وجد.والتوعية واإلرشاد والحوار االجتماعي ليشمل االقتصاد غي
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 الفصل األول

 وخصائصه مفهوم االقتصاد غير المنظم

 لمحة تاريخية 1:1

الّدولي حول الّتشغيل  العمل دراستين لمكتب إثر انجازاكتشافه في وقت مبكر من سبعينات القرن الماضي، منذ 
فهناك من . ساخننقاش لصادية ودوره في التنمية االقت المنظمالقتصاد غير تعرض اا، في كّل من كينيا وغان
وسادة ماصة لمواهب الريادية أو تجمعا  ليجابية، باعتباره نظرة ا المنظمالقتصاد غير الى االمراقبين من ينظر 

أن أصحاب  من حيثأكثر إشكالية،  أنهبالبعض اآلخر في حين يرى خالل األزمات االقتصادية.  للصدمات
عن  الضرائب دفع/أو ولمشاريعهم  يةالتنظيممد االنخراط في العملية يتجنبون بشكل متعالمشاريع غير رسمية 

وفي هذا الصدد، لمعيشة الفقراء العاملين.  ا  مصدر يعتبر  المنظماالقتصاد غير كما ترى فئة ثالثة ان . مخرجاتها
من  محددةمكونات أو جوانب من حيث تعلق كل منها بة، صحيحالمذكورة وجهات النظر  إن جميعيمكن القول 

، في أشكال جديدة والظهورفي النمو  المنظم، استمر االقتصاد غير للتنبؤات المبكرة. وخالفا المنظماالقتصاد غير 
 .على المستوى العالميفيه والقوى العاملة  الكلي مثل حصة كبيرة من االقتصادي اليوم حتى أصبح

اعتقد كثير من االقتصاديين ن القرن الماضي، الخمسينات والستينات م تيخالل فتر : الخمسينات والستينات تيفتر 
المزج السليم بين السياسات االقتصادية والموارد المتاحة، يمكن تحويل االقتصادات الفقيرة عملية من خالل أنه 

المكون من )، يمكن استيعاب القطاع التقليدي عملية المزجوالتقليدية الى اقتصادات حديثة وديناميكية. فخالل 
، المنظمفي االقتصاد الرأسمالي الحديث واالقتصاد  (ر والمنتجين ومجموعة من الوظائف العرضيةصغار التجا

عندما تمت  االعتقادوقد تعزز هذا  .وكنتيجة نهائية تختفي االقتصادات الفقيرة والتقليدية من االقتصاد الكلي للدولة
ل العقود التي تلت الحرب العالمية الثانية، في كل من أوروبا واليابان خاللالقتصاد عملية اعادة بناء ناجحة 

وتزامن ذلك مع حدوث توسع صناعي في كل من أوروبا وأمريكا الشمالية. وخالل فترة منتصف الستينات، بدأ 
نتشار ، خصوصا  بعد ابالتحول الى قلق مستمر بشأن آفاق النمو االقتصادي في البلدان الناميةالمأمول التفاؤل 

نتيجة لذلك، أرسلت منظمة العمل الدولية سلسلة من الحمالت الكبيرة المتعددة كو  .البطالة بشكل واسع
 االختصاصات الى الدول النامية لتعزيز التشغيل فيها.

وجد فريق  وقد. 1972عام الكينيا في الى منظمة العمل الدولية لتابعة تشغيل  أول بعثة تم ارسال :فترة السبعينات
وأنشطة  وفاعلة،ربحية  منشآتشمل يتوسع ل بلفقط، يكن قادرا  على االستمرار لم  ةليديتقمهن الالبعثة أن قطاع ال

" بدال من المنظم"القطاع غير  مصطلح، اختار الفريق استخدام الموضوع لتسليط الضوء على هذاو . أخرى هامشية
تم قد المصطلح  اهذكان و غير المسجلة. و الصغيرة االنشطة االقتصادية مجموعة من تلك ال"القطاع التقليدي" ل
األنشطة أعدها حول كيث هارت، خالل دراسة  األنثروبولوجيا البريطانيمن قبل عالم  1971ابتكاره في سنة 

 .أكراالى العاصمة الغانية االقتصادية بين المهاجرين من الريف 
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اال ان هذا المفهوم ، المنظمغير الكفاءة واإلبداع والمرونة للقطاع  اهارت وبعثة كينيا الحظ من أن كال  من رغم بالو 
في  المنظمالعديد من المراقبين أن القطاع غير فقد اعتبر حصل على استقبال متباين في دوائر التنمية المختلفة. 

هذا القطاع  وأن، أو في التنمية الرأسمالية الحديثة المنظمالقطاع بوليس له عالقة  سطحيا  البلدان النامية هامشيا أو 
جادل كما هذه الدول مستويات كافية من النمو االقتصادي أو التنمية الصناعية الحديثة.  عندما تحققختفي ي سوف

في البلدان  عن النمط الموجودنمطا مختلفا في البلدان النامية  تأخذالتنمية الصناعية قد  قائلين أنمراقبون آخرون 
 ة.منظمالالمتقدمة، بما في ذلك التوسع في األنشطة االقتصادية غير 

لتشمل التغييرات  المنظمالقطاع غير خالل فترة الثمانينات، توسعت النقاشات حول  :الثمانينات والتسعينات تيفتر 
كان يجري إعادة تنظيم اإلنتاج إلى وحدات عندما وذلك ، الرأسمالية المتقدمة الدول في اقتصاداتحدثت التي 

تخصص المرن" أو، في ظهور "الاإلنتاج الضخم المجال لأفسح  وبالتالي اقتصادية صغيرة، المركزية وأكثر مرونة.
غير العمالة وكانت هذه التغييرات )وال تزال( مرتبطة مع  بأجور منخفضة. نتاجاإلبعض الحاالت، العودة إلى 

مع األجور بالساعة مترافقة ، غير نمطيةوظائف غير قياسية أو  الىوظائف القياسية التحولت  كما. ةالنظامي
وحدات صغيرة غير  معاإلنتاج على التعاقد فيما ظهر أسلوب . أي مزايا بدونعلى القطعة نسبة قليلة أو  ياومزا

، والتبعية، يمومةديحمل صفة ال المنظمفي هذه العملية، أصبح االقتصاد غير و خارجيين. صناعيين رسمية وعمال 
 .التطور الرأسماليوهي سمة من سمات 

ميزة أخرى الثمانينات  خالل فترةفي أمريكا الالتينية التي حدثت زمة االقتصادية وفي الوقت نفسه، أبرزت األ
ميل إلى النمو خالل فترات األزمات ت المنظمأن العمالة في القطاع غير  تتمثل في، المنظملقطاع غير ل

حاول  حيث، التي حدثت في التسعيناتاآلسيوية االقتصادية األزمة  االمر ذاته خاللتكرر وقد االقتصادية. 
في االقتصاد غير  عمل خاص بهمالماليين من الناس الذين فقدوا وظائفهم الرسمية العثور على وظائف أو إنشاء 

التكيف الهيكلي في أفريقيا والتحول االقتصادي في االتحاد السوفيتي ارتبط )ايضا ( . وفي الوقت نفسه، المنظم
يتجه لماذا  والسؤال هو: .المنظمفرص العمل في االقتصاد غير  أوروبا الوسطى والشرقية مع توسيعدول السابق و 

والجواب انه االقتصادي؟ أو عدم اليقين توسع أثناء فترات عدم االستقرار الإلى  المنظمالعمل في االقتصاد غير 
المالذ  هو المنظماالقتصاد غير  ن أنيالمسرحالعمال غالبية يجد ، تغلق أبوابهاأو  ةالمنظم شركاتالعندما تتقلص 

التي عادة ما يرتفع األوقات  تلكفي مثل و . كذلك، أمامهم لإلنخراط فيه والهروب من شبح البطالةالبديل الوحيد  أو
ها تكملة دخلالى  (تلبية احتياجاتها)من أجل  األسروتنخفض قيمة النقد، تحتاج كثير من التضخم فيها معدل 
 .المنظمالقطاع غير  من-غالبا  –ضافي تتحصل عليه بالحصول على دخل إ المنظمالقطاع  المتأتى من

في العديد من  المنظمقوة العمل الى القطاع غير نسبي لفي تحول ، ساهمت عولمة االقتصاد التسعيناتفترة خالل و 
كثير غير أن الفتح أسواق جديدة، تي حين أن العولمة يمكن أن تولد فرص عمل جديدة و فف والبلدان.الصناعات 

من قبل الوصول إليها ال يمكن العديد من األسواق الجديدة أن و  ،غير جذابة تعتبرالرسمية ظائف الو هذه من 
ة إلى توظيف معظم العمال المنظمالشركات تميل المنافسة العالمية، كردة فعل على كذلك، و . المهمشين لمنتجينا

االندماج  ونتيجة لذلك، فإن .والخدماتعلى إنتاج السلع بلدان أخرى مع في إطار ترتيبات غير رسمية أو التعاقد 
المنتجين العاملين يقلل من القدرة التنافسية لكثير من الشركات غير رسمية أو غالبا  ما في االقتصاد العالمي 
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 الشركات مع قدرتهم التنافسيةأو األسواق المحلية  الىالسلع مستوردي  التنافسية مع قدرتهمسواء   ،الخاص لحسابهم
 .الخارجيةسواق األ المصدرة للسلع الىة نظمالمالكبرى و 

 خالفا  ففي جميع أنحاء العالم.  المنظمفي االقتصاد غير  تجدد االهتمام، األلفية الجديدةفي و : الفترة األخيرة
ظهر أيضا  هفقط، ولكن ، لم يكتف هذا القطاع بالنموغير المنظمالقطاع باختفاء  لتوقعات كثير من االقتصاديين

وهذه  .من االقتصاد العالمي والقوى العاملة حصة مهمةيمثل  وأصبح ،دة وفي أماكن غير متوقعةجدي أشكالب
هذا االهتمام المتجدد  نبع، إضافة الى ذلك. العالمي األخيراالقتصادي حقيقة أصبحت أكثر وضوحا في التباطؤ ال

. من جهة أخرى والفقر وعدم المساواة ياالقتصاد والنمومن جهة  المنظماالقتصاد غير الروابط بين قوة  تمييز بعد
من  المنظماالقتصاد يرتبط ب المنظماالقتصاد غير من قبل االقتصاديين بأن  اعتراف متزايد ونتيجة لذلك، ظهر

العاملين في والمهمشين دعم الفقراء أكدوا على أهمية أنهم كما ، من جهة أخرى ويساهم في االقتصاد الكلي جهة
في االناث الفقيرات العامالت دعم  األهميةفمن لحد من الفقر وعدم المساواة، كوسيلة ل المنظماالقتصاد غير 
 المساواة بين الجنسين. من خالل العمل على المنظماالقتصاد غير 

دراسية التخصصات  كأي منلدراسة في حد ذاته، لحقل  المنظماالقتصاد غير  يعتبروبسبب أهميته، اآلن، و 
وعلم  ،والعلوم السياسية ،القتصاد، والعالقات الصناعية، ودراسات النوع االجتماعيمن ا ، والتي منها كلاألخرى

على حجم وتكوين  الدراسات التي إعدت في الفترة األخيرة وقد ركزت كثير مناالجتماع والتخطيط الحضري. 
اإلنتاجية، والروابط بين  الرفاه أوعلى  المنظمغير  تبعات االقتصادو ودوافعه ومسبباته، ، المنظماالقتصاد غير 

 هذه األمور كلها تجددوعدم المساواة.  ،والفقر االقتصادي، ، والنموالمنظمكل من االقتصاد و  المنظم غير االقتصاد
من حيث  وأمفهوم سواء  من حيث ال ،هذه الظاهرة الجدي فيالتفكير  ولدتو  المنظماالهتمام في االقتصاد غير 

 لهذه الظاهرة. ةالمنظمقياس ين عملية التحس

 المنظماالقتصاد غير  اتتعريف 2:1

شكاليّ  المنظمغير  االقتصاد مصطلحورد كما ذكر سابقا ،   دراستين لمكتب إثر انجاز 1972ته ألّول مّرة سنة اوا 
بعد معرفة هذه الّظاهرة االقتصادّية  فيماالّدولي حول الّتشغيل في كّل من كينيا وغانا. ثّم تحّسنت  العمل
لكن ترجمة هذا المفهوم إلى معاني عملّية ال  .ماعّية بفضل تعّدد الّدراسات الميدانّية والكتابات المتخّصصةواالجت

الهاّم لهذا القطاع وتنّوعه الكبير وصغر حجمه وقابلّيته الكبيرة و  الواسعيزال يطرح إشكالّيات منهجّية بسبب االنتشار 
لّتعريف من بلد إلى آخر، أو من فترة إلى أخرى، أو من استبيان إلى "للتبّخر". وليس من الّنادر أيضا أن يختلف ا

 آخر، داخل البلد الواحد.

 االقتصاد" " )استبدل في الفترة األخيرة بمصطلحالمنظم"القطاع غير  رغم مرور عدة عقود على ظهور مصطلحو 

اال انه ما زال يفتقر الى وجود  ،ين أينما وجدوا(المنظمة والعمال غير المنظملشموله المنشآت غير  المنظم غير
لمنشآت العاملة في هذا لتبنيها توصيف أو تعريف متفق عليه دوليا ، بسبب التنوع الكبير في خصائص التي يمكن 

تباينا  كبيرا  من حيث الدخل ون في االقتصاد غير المنظم يتباينفالعاملون . بين بلد وآخر فيه العاملينو القطاع 
الموسمية( والوضع في االستخدام )موظفون، أصحاب عمل، عاملون مستقلون، عمال  )المستوى، االنتظام،
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( ونوع ، خدمات( والقطاع )تجارة، زراعة، صناعة، أعضاء تعاونيونعمال منزليونعمال زراعيون، عرضيون، 
ماعي( الحماية االجتماعية )اشتراكات الضمان االجتتوفر )ريفي أو حضري( و  نشاطهاالمنشأة وحجمها وموقع 

  (.والرسمية وحماية العمالة )نوع العقد ومدته، حماية اإلجازة السنوية

األنشطة  جميع" إلى يشيراالقتصاد غير المنظم ، فإن مصلح 2002وحسب استنتاجات مؤتمر العمل الدولي للعام 
 في النظامية اتالترتيب بعض أو كل تشملهم ال الذين 1االقتصادية والوحدات العمال يمارسها االقتصادية التي

فالعاملون في هذا القطاع يمارسون أنشطة غير مدرجة في القانون )يعملون خارج النطاق  ."في الممارسة أو القانون
الرسمي للقانون(، أو ال يتم تطبيق القانون عليهم بشكل عملي، أو أنهم ال يستطيعون االلتزام بالقانون ألنه غير 

  تكاليف باهظة.عليهم مالئم ويفرض 

شكل نوع ي ، فهناك من اعتبرهالمصطلحاتمجموعة من أطلقت عليه  ومع ظهور وانتشار االقتصاد غير المنظم،
، ثم هناك من اعتبره أو االقتصاد الخفي لعدم تعامله مع السجالت التجارية والضريبية من االقتصاد السري

االقتصاد  كما أطلق عليه البعض مصطلح ،أو اقتصاد الظل المنظملالقتصاد  الموازي أو باالقتصاد غير الرسمي
هناك من أطلق عليه مصطلح االقتصاد ، و ألنه يشمل األعمال المتعلقة بتجارة المخدرات والسالح والتهريب األسود

ورغم كل هذه التسميات، اال أن هذا القطاع ينتج نسبة جيدة من الدخل الناتج عن . غير المهيكل أو غير المنظم
 ، والذي ال يصرح به الى المؤسسة الضريبية، سواء  كان ذلك بشكل كامل أو جزئي.عمل تجاري أو مدني

الوحدات  ينصب أساسا علىه ناال اعليه،  أطلقترغم التسميات العديدة التي  المنظموعليه فاالقتصاد غير 
المال، ووسائل االنتاجية المتصفة بضعف مستوى التنظيم ووسائل انتاج بدائية وغياب التقسيم بين العمل ورأس 

عبارة  ،بالتاليهو، عمل قائمة أساسا  على العمالة الموسمية أو على الروابط العائلية أو الشخصية أو االجتماعية. و 
التي تحقق دخال  ال يتم تسجيله رسميا  ضمن حسابات الناتج القومي، اما لتعمد اخفاءه تهربا  مجموعة من األنشطة 

بطة بالكشف عن األنشطة، واما بسبب ان هذه األنشطة المولدة للدخل، بحكم من االلتزامات القانونية المرت
 .2طبيعتها، تعد مخالفة للقوانين السائدة في الدولة

من عمل، سواء كان هذا العمل تجاري  الناتجةمجموع الدخول بأنه يمثل  المنظموقد أعتبر البعض االقتصاد غير 
خفاء  الدخلبجزء من ، أو عن طريق التصريح الضريبية ؤسسةالمأم مدني والذي ال يتم التصريح به إلى  الجزء وا 

مجموع األعمال واألنشطة المزاولة دون تصريح رسمي بانه اعتبر آخرون هذا النوع من االقتصاد كما  .االخر منه
مون أن الممارسين في هذا المجال، ال يقد بمعنى 3.من المعنيين بها سواء كانوا أشخاص طبيعيين أم معنويين

ومن التعريفات أيضا :  األخرى التي يفرض القانون التسجيل بها. العامة لألجساموال  للجسم الضريبيتصريحات 
انتاج المنتجات والخدمات القائم على أسس السوق، سواء  كان ذلك قانونيا  ام غير قانوني، " 1994تعريف سميث 

كافة النشاطات " 1986"، وتعريف شنايدر االجماليفي التقديرات الرسمية للناتج المحلي  تضمينهامع تجنب 
"، وتعريف االقتصادية التي تساهم بالقيمة المضافة، ولكنها في الحاضر غير مسجلة لدى مؤسسات القياس الوطنية

                                                           
1
 .دة االقتصادية أي نشاط اقتصادي: إنتاجي، أو تجاري، أو خدمي، يمارسه شخص طبيعي أو معنوي، في منشأة أو خارج المنشآت، ويدر دخلا يقصد بالوح 

2
محمد زعلني، شمولية ظاهرة االقتصاد الموازي باإلشارة الى االقتصاد الجزائري، مجلة أبحاث اقتصادية وادارية، العدد العاشر،   

 .2011الجزائر،  جامعة باتنة،
3
 http://www.startimes.com/?t=22689956منتديات ستار تايمز، موقع الكتروني:   
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كافة النشاطات االقتصادية التي تمارس دون اذن السلطات، أي غير مسجلة في " 1992هارتزنبرغ وليمان 
 التي غلب عليها الطابع الوصفي، منها:كما ظهرت مجموعة أخرى من التعريفات  ."الحسابات الوطنية

ذلك القطاع الذي يشمل وحدات اقتصادية، تعمل في أنشطة نقدية، وتمارس هو : 4(2010)عبد الباقي  .1
باإلجراءات الرسمية التي حددتها الدولة  –جزئيا أو كليا  –مشروعة بطبيعتها، ولكنها ال تلتزم  أنشطة

 زاولة نشاطها.لم

 وحدات من تتكون التي واالجتماعية االقتصادية األنشطة من مجموعة هو: 5(2012خليل و )كشك  .2

 يتكون كما أجر، بدون أو مأجورين عماال تستخدم والتي والحضر، الريف في السلعي الصغير اإلنتاج

 بدون و/أو مأجورين عماال لحسابهم ويستخدمون أصحابها يعمل التي اإلنتاج خدمات أنشطة من أيضا

 وشخصية. اجتماعية خدمات تنتج التي االجتماعية من األنشطة أيضا أجر، ويتكون

تنتج وتوزع التي (: هو عبارة عن "الوحدات الصغيرة جدا ، 1991)تقرير مدير عام مكتب العمل الدولي  .3
لمناطق سلع وخدمات، وتتألف أساسا  من منتجين صغار مستقلين يعملون لحسابهم الخاص في ا

الحضرية في البلدان النامية، وبعضهم يستخدمون كذلك عمل األسرة، أو عددا  قليال  من العمال بأجر أو 
 .6تالميذ صناعيين"

القطاع المتكّون من وحدات اقتصادّية صغيرة جّدا تنتج منافع وخدمات (: 1993)مكتب العمل الدولي  .4
من الخصائص الّتي من بينها الحجم المتواضع  بهدف خلق الّشغل وضمان الّدخل. وهي تشترك في عدد

لرأس مالها، وندرة اليد العاملة المؤّهلة لديها، ودرجة نفاذها المحدود لألسواق المنّظمة وللّتكنولوجيا، 
 ومداخيلها الّضعيفة وغير المنتظمة، وظروف عملها الّتي غالبا ما تكون غير الئقة. 

نشطة االقتصادية التي يمارسها العمال والوحدات االقتصادية (: جميع األ2002)منظمة العمل الدولية  .5
 الذين ال تشملهم كل او بعض الترتيبات النظامية في القانون أو في الممارسة.

هو تلك الفئة من الصناع أو التجار التي تعمل في الخفاء، وهدفهم األول هو (: 2010)االسرج  .6
هو مجموعة من أو  باء مالية سواء تأمينية أو ضريبيةالحصول على الربح السريع دون االلتزام بأي أع

تدخل في كما انها ال ال تخضع لرقابة الحكومة وال يتم تحصيل ضرائب عنها، التي األنشطة االقتصادية 
 .7حسابات الناتج القومي االجمالي

ال يتوفر لديها المشاريع األسرية الفردية والتي تنتج منتج واحد على األقل للسوق و  جميع: هو 8)فلسطين( .7
أي سجالت محاسبية وغير مسجلة في الضريبة، يضم اليها أي مشروع ال يحمل أي صفة من صفات 

فيما عرفت العمالة غير  المنشأة أو المؤسسة ويكون مملوكا  من أحد أفراد األسرة يكون مقيما  في فلسطين.
كل وظيفة ذات طابع غير منظم  المنظمة بأنها جميع الوظائف في القطاع غير المنظم، وتتضمن أيضا  

العاملون لحسابهم الخاص ، على ان تنطبق عليها الشروط التالية: في القطاعات األخرى من االقتصاد
الذين هم المنتجون لالستخدام النهائي الخاص بهم؛ العاملون لحسابهم الخاص الذين هم المنتجون للبيع 

                                                           
4
 ، القطاع غير الرسمي، محاضرات عامة، جامعة المنيا، مصر.2010صابر عبد الباقي،  

 2012، التدخل وآليات المشكلت: الرسمى غير القطاع فى المرأة لعمل واالجتماعية االقتصادية حسنين كشك، عزة خليل، اآلثار  5
6
 .2006منظمة العمل العربية، دور النقابات في حماية حقوق العمال في إطار االقتصاد غير المنظم، ورشة عمل، دمشق، سوريا،  

 .2010حسين عبد المطلب األسرج، باحث اقتصادي، انعكاسات القطاع غير الرسمي على االقتصاد المصري،  7
 
 م.2014، رام هللا، فلسطين، 2008-كانون أول-لإلحصاء الفلسطيني، مسح القطاع غير المنظم والعمالة غير المنظمة: النتائج األساسية، تشرين أولالجهاز المركزي  8
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م؛ أصحاب العمل في القطاع غير المنظم؛ جميع أو المقايضة الذين يعملون في القطاع غير المنظ
العاملين في مشاريع أسرية كأعضاء أسرة بدون أجر؛ المستخدمون العاملون في القطاع غير المنظم؛ 

 المستخدمون باألعمال غير المنظمة العاملون في القطاع الرسمي.

، التعريفات للقطاع غير المنظم نماذجمجموعة من لمنظمة العمل العربية، ورشة عمل  صادر عن 9عرض تقريرو 
 :منها في تجارب بعض البلدان،

(: المشتغلون في وحدات اقتصادية غبر مسجلة لغرض الضرائب أو من يدفع قيمة 1992)تركيا  .1
مقطوعة كضرائب، على أن يكون عدد العمال أقل من خمسة، ويضم إليهم الخدمات المنزلية وعمال 

 التنظيف.

 ي مؤسسة فيها خمسة عمال فأقل، يستثنى خدم المنازل والعاملون بأجر.(: عمال ف1990)البرازيل  .2

)الجزائر(: العاملين لحسابهم الخاص أو في أسرهم أو العاملين بمقابل غير األجر بشكل عام، يضاف  .3
 إليهم العاملين بالوظائف التي ال يشملها حصر المشتغلين لبعض الوقت.

يكون لذلك سجل ضريبي، وكذلك العمل بدون عقود عمل (: التشغيل الذاتي دون ان 1997)بولندا  .4
 .ة على الدخليوتأمينات اجتماعية وال يدفعون ضريبة شخص

 عامل باستثناء عمال الحكومة والقطاع العام. 11(: عمال في منشأة فيها أقل من 1994تايلند ) .5

ة المنظمزمة لتعريف العمالة غير حدد المؤتمر الدولي السابع عشر الحصاءات العمل المبادئ التوجيهية الالكما 
 المنظمالمؤسسة في القطاع غير عمل إطار مفاهيمي يربط المفهوم القائم على (، وذلك من خالل 1)أنظر الملحق 

بشكل أوسع. وفي هذا ة المنظمالعمالة غير في وظيفة اللمفهوم القائم على ابطريقة متماسكة ومتسقة مع 
و/أو غير  المنظمظيفتين أو أكثر في وقت واحد تتواجدان في القطاع الخصوص، يستطيع الفرد أن يعمل بو 

. وفي هذه الحالة، يتم اعتبار المهنة/الوظيفة وليس الفرد كوحدة مشاهدة لقياس العمل، حيث يمكن وصف المنظم
نشآت( مهن االفراد العاملين من خالل الخصائص المختلفة المرتبطة بالمهن، كما يمكن وصف وحدات االنتاج )الم

من خالل السمات المختلفة المتعلقة بالمنشآت. وبناء  على ذلك، تم تقسيم هذا اإلطار الجمالي العمالة وفق بعدين 
( الالحق، الذي تمثل 1)الجدول من خالل ويمكن االطالع على التفاصيل هما: نوع وحدة االنتاج ونوع العمل. 

يم القانوني وبعض الخصائص االخرى المرتبطة بالمنشآت، نوع وحدة االنتاج التي تعرف من خالل التنظ أعمدته
 نوع العمالة من خالل الحالة العملية وبعض الخصائص األخرى المرتبطة بالعمل. صفوفهفيما تمثل 

الخروج بالعديد من المؤشرات التي يمكن  أمكن، ومكوناته غير المنظم لالقتصادبناء  على التعاريف المختلفة 
 ف القطاع غير المنظم، منها:استخدامها في توصي

 التسجيل في السجالت الضريبية. -

 عدد العاملين في النشاط. -

 عدد العاملين في التشغيل الذاتي وليس لديهم سجل ضريبي. -

 عدد العاملين بدون عقود عمل. -

                                                           
9
 .2006 منظمة العمل العربية، تقرير لورشة عمل بعنوان "دور النقابات في حماية حقوق العمال في إطار االقتصاد غير المنظم"، دمشق، سوريا،  
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 عدد العاملين غير المؤمنين صحيا . -

 عدد العاملين غير المشتركين في الضمان االجتماعي الوطني. -

 املين في انتاج سلع لالستهالك الذاتي بشكل رئيسي.عدد الع -

 عدد المنشآت العاملة بدون ترخيص. -

 المنشآت التي ليس لديها سجالت محاسبية )دفاتر حسابية(. -

 عدد المنشآت التي لديها رأس مال صغير. -
 االقتصاد غير المنظم خصائص  3:1

دول يعني أن نسبة كبيرة من األنشطة االقتصادية في ان تزايد نمو القطاع االقتصادي غير المنظم في اقتصادات ال
هذه الدول يتم تشغيلها بمستوى أقل من المستوى األمثل للتشغيل وبتكلفة مرتفعة على الدولة. هذا الوضع يؤدي الى 
محدودية االستفادة من الموارد والطاقات المتاحة لمنشآت هذا القطاع من ناحية، ويخفض من معدالت االنتاج 

المنتج من ناحية ثانية، ويخفض من ايرادات الحكومة المالية من ناحية ثالثة. وبالتالي، يشكل بقاء منشآت  وجودة
القطاع غير المنظم خارج اإلطار التنظيمي والقانوني عائقا  أمام نموها وزيادة قدرتها االنتاجية والتسويقية لعب 

لة. فهذا القطاع )بمنشآته والعاملين فيه( يتميز بخصائص دورها المأمول منها على المستوى االقتصادي الكلي للدو 
 معظمها سلبية وبعضها ايجابية، ومن أهمها ما يلي:

 في حادة عجز بمواطن المنظم غير االقتصاد يتسم: مقارنة باالقتصاد المنظم، معايير العمل الالئق ال يطبق
ن لم كبير تداخل يوجد وبالتالي، فإنه .فيه ملينالفقراء العا منليست قليلة ونسبة  الالئق العمل تطبيق معايير  وا 

، حيث يتميز العاملون في االقتصاد الفقر واالستضعاف في والعيش المنظم غير القطاع في العمل بين تاما ، يكن
 ال يتمتعون باآلمان االجتماعي واالقتصادي، حيث أنهم: بأنهم)بشكل عام( غير المنظم وأسرهم 

 ؛ آمنة وغير غير مالئمة عمل ظروف يعملون في ظل . أ

  الكافية؛ التدريب غير فرص ومن المهارات من متدنية ومستويات األمية من عالية مستويات من يعانون . ب
، خاصة أجور النساء المنظم االقتصاد في بالدخل مقارنة مستوى وأدنى انتظاما   وأقل ثباتا   أقل دخل لديهم . ت

 ؛واألطفال
 ؛أطول عمل ساعات من يعانون . ث
 يهم عقود عمل؛ليس لد . ج

 التمثيل؛ وحقوق الجماعية المفاوضة غياب منيعانون  . ح

  ؛من خطط الضمان االجتماعي ونمستبعد . خ
الخاصة تشريعات الالتشريعات المتعلقة بالسالمة والصحة واألمومة وغيرها من مستبعدون من تطبيق  . د

 .حماية اليد العاملةب
ؤسسات المعنية العمل على تغيير هذا الواقع االقتصادي وبناء على السمات أعاله، بدأت الكثير من الدول والم

واالجتماعي المجحف بحق العمالة غير المنظمة، سيما وأنها تمثل شريحة كبيرة من العمالة، خاصة في الدول 
 المنظم غير االقتصاد في الزراعية غير العمالة أن منظمة العمل الدوليةالنامية. وفي هذا السياق، ذكر تقرير ل

 وجنوب شرق % في65و الصحراء جنوب أفريقيا في %66و آسيا جنوب في إجمالي العمالة من %82 تمثل

حيث تخفي  ،الوسطى وآسيا الشرقية أوروبا % في10و الالتينية أمريكا % في51و الصين( باستثناء)آسيا  شرق
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المثال، أظهرت  على سبيل .المتوسطات أي تباين موجود في هذه النسب بين البلدان داخل نفس المجموعة
قليما ، بلدا   47 تتعلق بعدد الدولية العمل منظمةحديثة ل إحصاءات  غير العمالة في لألشخاص المئوية النسبة أن وا 

 وفي بوليفيا؛ % في75و أوروغواي % في40 بين تتراوح الالتينية والكاريبي أمريكا في الزراعية( )غير المنظمة

الصين(  آسيا )باستثناء وشرق جنوب وفي مالي؛ % في82و أفريقيا وبجن % في33 بين الصحراء أفريقيا جنوب
% 58.5و تركيا % في30.5 األوسط بين والشرق أفريقيا شمال وفي الهند؛ % في83.5و تايلند % في42 بين
 .10االراضي الفلسطينية في

المحلي  الناتج يف مساهمته فيالمنظم،  غير االقتصاد أهمية تتضح في الناتج المحلي االجمالي: مساهمته
 في االختالف بسبب لمساهمةلهذه ا دقيقة تقديرات إلى التوصل صعوبة من الرغم علىف .للبلدان النامية اإلجمالي

لتغطية جميع  الالزمة المعطيات بجميع اإلحاطةبين دولة وأخرى من جهة، وعدم القدرة على  القطاع هذا تعريف
ولذلك، يتم اعطاء تقديرات  اهمة داخل البلد الواحد من جهة أخرى.األنشطة التي تدخل في حساب قيمة هذه المس

 لتقديرات ووفقا  وفي هذا السياق،  .الميدانية المسوح إلى ستندلمساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي االجمالي ت

 %35% و5 بين ما تتراوح االجمالي الداخلي الناتج في المنظم غير القطاع مساهمة فإن الدولية العمل منظمة
  .11النامية البلدان من للعديد

اضاف المؤتمر الدولي السابع عشر لخبراء االحصاء نوعا  آخر من وحدات  األسر المعيشية:لدى  للعمالةشموله 
األسرة المعيشية التي تشمل األسر هو وحدات االقتصاد المنظم ووحدات االقتصاد غير المنظم،  االنتاج الى

، فيما تم الستخدامها النهائي حصريا  واألسر المعيشية التي تستخدم عماال  منزليين بأجر المعيشية التي تنتج سلعا  
استبعاد االسر المعيشية التي تنتج خدمات منزلية بغير أجر أو خدمات شخصية لالستهالك الشخصي. كما 

فهوم العمل غير المنظم من أضافت المناقشات التي جرت بين خبراء االحصاء في المؤتمرات الدولية بعدا  جديدا  لم
 ( التالي. 1خالل توزيع العاملين حسب الحالة العملية ونوع وحدة االنتاج، والذي يمكن توضيحه من خالل الجدول )

 (: توزيع العمالة المنظمة وغير المنظمة حسب وحدات االنتاج والحالة العملية1جدول )

 الحالة العملية
 وحدات اإلنتاج حسب نوعها

 االسر المعيشية منشآت القطاع غير المنتظم لقطاع المنتظممنشآت ا
 ــــــــــــ عامل غير منتظم عامل منتظم أصحاب عمل

 عامل غير منتظم عامل غير منتظم عامل منتظم عاملون لحسابهم الخاص
 حسب ظروف العمل حسب ظروف العمل حسب ظروف العمل مستخدمون بأجر
 ــــــــــــ مل غير منتظمعا عامل منتظم أعضاء تعاونيات

 ــــــــــــ عامل غير منتظم عامل غير منتظم أعضاء أسرة بدون أجر

                                                           
10

، التقرير الخامس، 103منظمة العمل الدولية، االنتقال من االقتصاد غير المنظم الى االقتصاد المنظم، مؤتمر العمل الدولي، الدورة   
 .2014جنيف، 

11
ادية (، بحوث اقتص2010-2000أنظر: علي بودالل، القطاع غير الرسمي في سوق العمل الجزائري، دراسة تحليلية تقيمية للفترة )  

 .2014، الجزائر،  65عربية، العدد 
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أنواعها، وبالتالي نشآت هذا القطاع في السجالت الرسمية للدولة بمختلف : ال يوجد تسجيل لممنشآته غير منظمة
ريبية المتعلقة بالتشغيل واإلنتاج والتسويق أمام تتحرر هذه المنشآت من القيود القانونية والتنظيمية والمحاسبية والض

 .الجهات الحكومية

: يتميز هذا القطاع بصغر حجم المنشآته وحجم العمالة فيها )عمالة مؤقتة أو دائمة، بأجر منشآته صغيرة الحجم
 أو بدون أجر( مقارنة بمثيلتها في القطاع المنظم.

عند بدئها لقطاع بصغر ومحودية رأس المال المستثمر فيها : تتسم منشآت هذا امشاريعه تبدأ برأس مال صغير
 ، سواء  كان رأس المال عبارة عن أصول ثابتة أو متداولة أو كليهما.العمل في هذا القطاع

، تواجه المنشآت غير النظامية صعوبة في تمويل مشاريعها عبر القنوات الرسمية للتمويل: تمويله ذاتي )غالبًا(
رة المشروعات غير المنظمة على التوسع والتنوع من ناحيتي حجم رأس المال وحجم مما أدى الى ضعف قد

 .العمالة

منه لمرونته وسرعة انتشاره في مختلف  هموخروجاليه سهولة دخول األفراد يمتاز القطاع غير المنظم ب: قطاع مرن
وعلميا  وخبرة  فيه ماديا  وبشريا   المناطق الحضرية والريفية داخل الدولة من جهة، ومحدودية متطلبات بدء النشاط

أخرى، مما يجعله يتمتع بقدرة عالية على استيعاب العمالة في جميع األنشطة االقتصادية التي يغطيها  جهةمن 
 هذا القطاع.

بتدني مهاراتها وتأهيلها، وبالتالي تقل تكلفة  تتميز العمالة في هذا القطاع: بشكل عام، انخفاض تكلفة فرصة العمل
 تأهيل لفرصة العمل في هذا القطاع عن مثيلتها في القطاع المنظم.ال

، يعتبر أو العمالة العائلية جور منخفضة: نتيجة إلعتماد أصحاب العمل في هذا القطاع لألالنساء واألطفال يشغل
قانون في ظل ظروف وشروط عمل ال تتوافق مع الواالطفال هذا القطاع مالذا  خصبا  لتشغيل النساء واألحداث 

حماية الى تطبيق قواعد السالمة والصحة المهنية، وعدم توفير يفتقر العمل فيه ومعايير العمل الالئق، حيث 
 للعاملين فيه. اجتماعية

، يغلب وصغيرة هي منشآت فردية القطاع غير المنظمفي الغالب، منشآت  :ندرة استخدامه للتكنولوجيا في االنتاج
إلى معدات أو  هاعدم احتياج، وبالتالي تدني أو انعدام استخدام التكنولوجيا لاليدويالتشغيل  عليها اعتمادها على
، ومن الممكن توفر شبكات االتصال الحديثة واستخدام الحاسوب في هذه المنشآت، لكن ما أدوات معقدة أو مكلفة

 .واالنتاج التشغيل تيزال أثرها محدود في عملي

لطبيعته  المنظمالقتصاد غير قطاع ان الصعب وضع حدود واضحة لم: اإلحصاءات شاملة ودقيقة يوفر ال
، مما يؤدي الى عدم توفر بيانات أو معلومات دقيقة عن هذا القطاع، وبالتالي يغلب عدم ظهور مؤشراته الهالمية

 في االحصاءات الرسمية.

القتصاد المنظم، نتيجة العتماده يمكن القول إن االقتصاد غير المنظم أكثر ادرارا  للربح من ا :المرتفعة الربحية
مبدأ "أقل التكاليف االنتاجية مقابل أعلى األرباح الممكنة"، فهو غالبا  ما يكون خلف رواج السلع والبضائع غير 
القانونية أو الرخيصة أو المهربة أو المقلدة لمنتجات ماركات معروفة في السوق المحلية، دون االكتراث لمدى 
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ها على المستهلك من جهة، ومدى تأثير ذلك على ربحية المنشآت المنظمة من جهة صالحيتها أو مدى ضرر 
 أخرى.

 وعوامل نموه المنظمغير االقتصاد ظهور مسببات  4:1

 من االقتصادية العالقات أشكال كافة تتواجد فيه ،ظاهرة مترسخة فى الدول النامية المنظماالقتصاد غير يعتبر 

 فيه وتوجد إلخ(، ...فوريبيع و  جلباأل بيع- ومقايضة نقدية تعامالت- وخسارة ربح- ومديونية دائنية- وشراء )بيع

 يتضمنكما  .الوسيلة( تبرر )الغاية مبدأ على يعتمد في غالبيتهو  .واألخالق والبساطة والجريمة الفساد أنواع كل

ا التبادل أشكال أكثر  أكثرها إلى العمل( )قوة أبسط السلع ومن اإللكترونية(، )التجارة حداثة )المقايضة( وأكثرها قدم 

 حيث من سواء متعددة شرائح يضم والفقر المدقع، الفاحش للغنى خصب مجال إنه سلحة(،األو  مخدراتال) تعقيد ا

 شتراكيةاالقتصادية المختلفة سواء  االاألنظمة في يتواجد. إلخ( ...التعليمية الحالة- االجتماعي الوضع- )العمر
 .ممكنة( خسارة أقل أو ممكن ربح )أكبر بمبدأ يعملو  بينهما، ما أو ةرأسماليمنها أو ال

درج تحت هذا تنفوفقا  للتقديرات فإن نسبة األنشطة التى وقد عانت )وما تزال( العديد من الدول من هذه الظاهرة، 
ويعتقد الخبراء  .12كنسبة من الناتج المحلي االجمالى %( 70-30الدول النامية تتراوح ما بين ) في معظمالمفهوم 
، والتي منها ما يتعلق بالشق االقتصادي، ومنها ما المنظمالعديد من المسببات لظهور ونمو االقتصاد غير بوجود 

فى النقاط  هذه المسبباتويمكن إيجاز ، بالدول النامية تتواجد هامعظميتعلق بالشق اإلداري والثقافي، لكن في 
  التالية:

روتين الحكومى" وما يصاحبها من تكلفة الوقت والمغااله فى الشروط البيروقراطية الحكومية "ال .1
 .13تاإلجراءاو 

-قوة هذا العامل تعتمد ، و 14، الناتج عن المغااله فى التعرفة الضريبيةالمستثمرينالعبء الضريبى على  .2
الفرصة جوانب نفسية متعلقة بدرجة ثقة األفراد فى السلطة التنفيذية، ومبدأ تكلفة  على- صفة أساسيةب

البديلة، من خالل المقارنة ما بين األرباح المتوقع الحصول عليها جراء هذه الممارسات، والعقوبات الناجمة 
 عن إكتشاف هذه الممارسات.

عدم كفاية العرض، خاصة تلك السلع والخدمات التى تقوم الحكومة باالشراف على تقديمها من خالل منافذ  .3
 بإستيرادها. الحكومةالسلع التى تقوم  التوزيع المتعارف عليها، أو تلك

المشروعات الصغيرة والمتناهية فى الصغر، التى ال تجد لها إطار قانونى محدد، والتى تأخذ استحداث  .4
ستمرارية القطاع غير   خاصة فى الدول النامية. ،المنظمنصيب األسد فى بزوغ وا 

 ة القطاع الرسمى واالمتيازات الناجمه عنه.البطالة والفقر فى الدول النامية، وفقدان ثقافة أهميتفشي  .5
 .عدم كفاءة الجهاز التشريعى والرقابى والتنفيذى للحد من الولوج إلى هذا القطاع وتحويل دفة مساره .6
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 مصر.وزارة المالية،  "،على االقتصاد القومى وأثرهالعمل الغير رسمى غالى، ن، ط وآخرون، "  
13

 مرجع سابق. م،زعلنى،   
 .(2012) ،6ص طرابلس، لمركزي،امصرف ليبيا  ،"االقتصاد الخفى فى ليبيا أسبابه، حجمه، وآثاره االقتصادية" الجيلنى، أ، 14 
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أكدت بعض الدراسات أن  حيثخصائص هذا القطاع المتمثلة فى إعتماده الكبير على التشغيل اليدوى،   .7
% 54يعتمد على التشغيل اليدوي بنسبة تصل إلى يل المثال( )على سبالقطاع غير الرسمى فى مصر 

 .15المنظم% فى القطاع 36مقارنة بنسبة 
تفشى ظاهرة الفساد الحكومى، حيث أشار العديد من الباحثين إلى وجود عالقة بين الفساد واالقتصاد غير  .8

 فى الدول النامية. خاصة، المنظم

من حيث عدم االلتزام بشروط  بعدم تطبيق معايير العمل الالئق يتسم ذا النوع من االقتصاده بالرغم من أنو 
تعاظم بشكل ملحوظ في الجانبين  قد هاال أن دور  وعدم توفير الحماية االجتماعية للعاملين فيه، وظروف العمل،

جه االقتصادي واالجتماعي خالل العقود الثالثة األخيرة، وفرض نفسه بقوة في اقتصاديات الدول النامية على و 
الحكومية  اإلداراتكنتيجة لسلبيات و  ؛والفقر ارتفاع معدالت البطالةسباب عدة، منها: أل نتيجةوذلك الخصوص، 

عدم إشراك أطراف الحوار اآلخرين في و  مع هذا القطاع؛في تعاملها تطبيق سياسات خاطئة الدول النامية  في
بدأ يتمدد ويتوسع على حساب ذا القطاع الذي ه تعاظم دورالى  . هذه االسباب وغيرها أدتوضع هذه السياسات

ضافة الى ما ذكر، االقتصاد المنظم في كثير من األحيان، وازدادت مساهمته في الناتج المحلي اإلجمالي.  وا 
   ساهمت في تعاظم حجم وأهمية القطاع غير المنظم، منها:العديد من العوامل الهامة التي  برزت

طاع المنظم في البلدان النامية عن خلق فرص العمل الضرورية الستيعاب األعداد إن عجز الق: النمو الديمغرافي
قد أدى إلى توسع القطاع غير  ،النمو السكانيارتفاع معدالت جراء  ،المتزايدة للداخلين الجدد إلى سوق العمل

على أعمال  عتمد في معيشتهيونجم عن هذا التوسع وجود قطاع هام من المجتمع  .المنظم على نحو متسارع
 المخاطرة.تحكمها الصدفة والموسمية وتنطوي على 

القوى العاملة من المناطق الريفية الى المناطق الحضرية بحثا  عن فرص  إن هجرة: يمكن القول الهجرة الداخلية
رة في ظل عدم قدخاصة في معظم الدول النامية،  المنظمعمل تعتبر سببا  رئيسيا  وراء تعاظم ظاهرة العمل غير 

 على خلق فرص عمل لهذه العمالة المهاجرة. المنظمالقطاع 

ت مع االقتصادات االقليمية والعالمية، أد ةالوطني اتعمليات ادماج االقتصاد ان تنفيذاالدماج في ظل العولمة: 
ت بشكل باألزمات االقتصادية العالمية، والتي من ضمنها األزمة المالية التي تحول ةالوطني اتتأثر االقتصاد الى

سريع الى ازمة اقتصادية تأثرت بها معظم االقتصاديات الوطنية، والتي نتج عنها االستغناء عن قدر ما من األيدي 
أجبر العاملين الذين تم االستغناء  االجراءهذا  .المنظمنتيجة عمليات تقليص الوظائف في القطاع  المنظمة العاملة

بعض المؤسسات في اللجوء الى  أغرىيجاد فرص عمل جديدة، كما عنهم الى اللجوء الى القطاع غير المنظم إل
التي تتوفر في البلدان النامية، وتوظيفها بطرق غير قانونية و  (،الرخيصة)االيدي العاملة هذه البحث عن 

 واستغاللها ألقصى درجة ممكنة.
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تلبية حاجات المجتمع على  عدم قدرة االقتصاديات الوطنيةان : للقطاع المنظم محدودية الطاقة االستيعابية
خلق فرص عمل كافية الستيعاب االيدي العاملة الوافدة الى سوق العمل في في  والمتمثلةخاصة في ميدان العمل، 

 لبحث عن فرص عمل خارج القطاع المنظم. لااليدي العاملة  يؤدي )بالضرورة( الى توجهالقطاع المنظم، 

على تلبية احتياجات  المنظمالمنخفضة من العاملين في القطاع : ان عدم قدرة أصحاب األجور ضعف األجور
من اجل الحصول على أجور للبحث عن عمل )إضافي(  المنظمالى القطاع غير لجوءهم الى  دىيؤ أسرهم، 

   إضافية وتحسين دخلهم.

 العاملةعمليات الخصخصة التي اتبعتها الكثير من الحكومات أدت الى فقدان الكثير من االيدي : الخصخصة
، لهؤالء العمال بديلة ، بالتزامن مع عدم قدرة الحكومة على توفير فرص عملالمنظمفي القطاع  لوظائفهم المنظمة

 .الداخلين الجدد الى سوق العملأولئك مضافا  إليهم 

غير  ةلاوتفضيلهم للعمعدول بعض أصحاب العمل عن استخدام القوى العاملة على نحو منظم، : المرونة
من دفع الضرائب التهرب بما يسمح لهم ، نتيجة الزدياد طابع المرونة غير النظامي في عالقات العمل، ةالمنظم

 المستحقة عليهم نظرا  لعدم وجود سجالت ضريبية للمنشآت العاملة في هذا القطاع.  

الحكومة الى تنفيذ أ : عند ظهور اختالل بين اإليرادات والنفقات العامة لصالح النفقات، تلجعجز الموازنة العامة
بعض السياسات لزيادة اإليرادات الالزمة لتمويل االنفاق العام، والتي من ضمنها زيادة نسبة الضرائب، االمر الذي 

   يدفع الممولين الى اتخاذ كل السبل الممكنة للتهرب الضريبي.

من ضمنها حصول المتقدم ة بوضع شروط المنظمقيام المؤسسات : العمالية وضع العراقيل أمام بعض الفئات
عالقة بالسياسة أو التمييزية في العمل، كالتي لها للوظيفة على مستوى عالي من التأهيل أو وضع بعض العراقيل 

يؤدي الى استبعاد بعض فئات المواطنين من العمل في القطاع مما ، النوع االجتماعيأو الصحة أو  األخالق
 .المنظمفرصة العمل في القطاع غير  يضطرهم الى البحث عن وبالتالي، المنظم

ان عدم قيام الحكومة الوطنية وشركاءها االجتماعيين والمؤسسات األخرى ذات العالقة بالعمل الجاد لوقف تعاظم 
هذه الظاهرة والحد من تأثيراتها السلبية اجتماعيا  واقتصاديا ، واتباع اليات عمل سليمة وفعالة في انهاء العوامل 

هذه الظاهرة تستمر في التعاظم والوقوف عائقا  امام التنمية االقتصادية  سيجعلجدها وتعاظمها، المسببة لتوا
 :ما يلي تتضمن وتكلفة كبيرةاقتصادية وسياسية  سلبيات ، مما يؤدي الىالحقيقية واالجتماعية

عاملـة، فيمـا يتهـرب انعدام العدالة في توزيع األعباء الضريبية، حيث يقع عبء تسديدها على قسم مـن القـوى ال -
 القسم اآلخر من تسديد الضرائب المستحقة على أنشطتهم.

 قدرة الحكومة على تقديم الخدمات العامة.إضعاف  مما يؤدي الى ،اإليرادات الحكومية انخفاض -

علــى المســتوى الــوطني نتيجــة  لتعــاظم حجــم العمــال فــي القطــاع وارتفــاع معــدالت الفقــر تزايــد فــي أعــداد الفقــراء  -
وغيــر كــافي لشــراء ، المــنظمنظــرائهم فــي القطــاع  متــدنى مقارنــة مــععلــى أجــر  ، الــذين يحصــلونالمــنظمغيــر 

 احتياجاتهم الطبيعية.



 

 

19 

 

يسـتبعد ان غالبا  ما نقص المشاركة في صنع السياسات االقتصادية واالجتماعية على المستوى الوطني، حيث  -
 .عن مصالحهم من المشاركة والتعبير المنظمالعاملون في االقتصاد غير 

نشـــر علـــى المســـتوى الـــوطني، نتيجـــة ل ضـــعف االلمـــام بحركـــة النظـــام االقتصـــادي، وبالتـــالي ضـــعف التخطـــيط -
بيانـات إحصـائية دقيقـة عـن حجـم ومؤشـرات االقتصـاد  تـوفرعـدم بسبب بيانات غير دقيقة عن الدخل القومي، 

 .المنظمغير 
، ومصــداقية واضــعيها النقديــة فــي تحقيــق أهــدافها يحــد مــن فاعليــة السياســات المــنظماتســاع حجــم القطــاع غيــر  -

 .ويصعب من مهمة المخططين في وضع الخطط والبرامج التنموية
يحــد مــن حجــم اإلنتــاج الكلــي بصــورة كبيــرة، العتمــاده بشــكل أساســي علــى  المــنظماتســاع حجــم القطــاع غيــر  -

 العمالة غير الماهرة، وابتعاده عن استخدام التكنولوجيا بدرجة كبيرة. 

محرومــة مــن صــغيرة أو متناهيــة الصــغر، وبالتــالي غالبــا  مــا تكــون ة المنظمــغالبــا مــا تكــون المشــروعات غيــر  -
إلــى تحميــل دافعــي الضــرائب مبــالغ أكبــر عنــد الحصــول علــى الخــدمات  األمــر الــذي يــؤديالخــدمات العامــة. 

 بشكل قانوني.
كمـــا أن ضـــعف القـــوانين  ،ثـــل للمـــواردإن وجـــود أطـــار تنظيمـــي وقـــانوني معقـــد ال يشـــجع علـــى االســـتخدام األم -

 المـنظمالقطـاع غيـر  ، ويضـع عقبـات أمـامالخاصة بحقوق الملكية يعرقل توليد رأس مال جديد للقطاع الخاص
 .المنظمالقطاع  تمنعه من التحول الى

 ة اللجوء إلى القضاء بسبب وضعها غير القانوني. المنظمال تستطيع األعمال غير  -

 .التي تلتزم بالقانونة المنظملمنشآت واة المنظمالمنشآت غير  بينفة وشديدة منافسة غير الشريوجود  -
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 الفصل الثاني

 القطاع غير المنظم في الدول العربيةخصائص 
 مقدمة 1:2

، نظرا  واضعي السياسات ومجتمع األعمال في جميع أنحاء العالمبالنسبة لمثار قلق  المنظمغير يعتبر االقتصاد 
قضايا العدالة المتعلقة عدم التزامه بالخسائر في اإليرادات الضريبية، و تسببه باإلنتاجية والنمو، و  على هتأثيراتل

ر جميعها تعتبر و االجتماعية، هذه األم بوجود العمال دون وقاية تفتقر إلى التأمين الصحي والتقاعد والحماية
ألسواق العمل غير  وقد تمت مراجعة حديثةحصة كبيرة من القوة العاملة بشكل غير رسمي. ب ترتبطامة هشواغل 
أن بعض الدول في  حيث تبين، ة الدول العربية(يوشمال افريقيا )تضم غالب ة في منطقة الشرق األوسطالمنظم

ة في المنظماالقتصادات غير متوسط مساهمة فة في العالم. المنظمالمنطقة هي من بين أكثر االقتصادات غير 
لهذه البلدان، في حين يبلغ  من الناتج المحلي اإلجمالي %27 أكثر منتبلغ افريقيا  وشمالمنطقة الشرق األوسط 

  .16% من اجمالي المشتغلين فيها67ة نحو المنظممتوسط حجم العمالة غير 

العاملين في المنطقة قد ال  اجماليأن أكثر من ثلثي  هذه االحصاءات إلى حولتشير الحقائق الواردة كذلك، 
بعد  دخل آمن للفردمن شأنه توفير  ، الذيأمين الصحي و/أو عدم المساهمة في نظام التقاعديحصلون على الت

من منظور مالي، فإن هذه النتائج تشير إلى أن حوالي ثلث إجمالي الناتج و في نفس الوقت، و سن التقاعد. 
 االقتصادي في المنطقة ال يزال غير معلن، وبالتالي غير مسجلة ألغراض الضريبة. 

الشرق منطقة مجموعة دول ة في المنظمغير  للعمالةهذا السياق، من المهم دراسة وفهم الخصائص الرئيسية  فيو 
فبالرغم  .والمناطق األخرى وكيف تختلف هذه الخصائص في مختلف البلدان في المنطقة ،وشمال افريقيا األوسط

فجوة ، حيث ال تزال توجد وسط إلى حد كبيرفي منطقة الشرق األاال انه لم تتم دراستها من أهمية هذه الظاهرة، 
خصائص الرئيسية لسوق العمل في دول المنطقة، بما في ذلك العمالة غير للمنهجي فهم بيتعلق  فيمامعرفية كبيرة 

السرية ح في المنطقة مقيدة جدا بسبب المبادئ التوجيهية و مسللألن الوصول إلى البيانات الدقيقة  ، وذلكةالمنظم
من قبل معظم مكاتب اإلحصاءات الوطنية في المنطقة. وبالتالي، ال يزال استخدام المسوحات  ةقسريالو  التامة

االستهالك واإلنفاق، ومسوح ميزانية األسرة( محدود جدا بين الباحثين  ومسوحالدقيقة )مثل مسوح القوى العاملة، 
  واألكاديميين والمنظمات غير الحكومية وحتى المؤسسات العامة.

عدد من حيث العالم في قل األالشرق األوسط المنطقة منطقة  تؤكد منشورات البنك الدولي أنالواقع، في و 
ة في المنظمالمنشورات في مجال أسواق العمل. ومع ذلك، هناك بعض الدراسات المتاحة في موضوع العمالة غير 

توثق انها تفق في تهذه الدراسات  معظمو . وفلسطين مصر وسوريا والعراق، والمغرببعض الدول العربية، منها: 
العديد من  من القرن الماضي، وترجع هذه الزيادة الىبداية الثمانينات  منذ المنظمغير زيادة سريعة في العمل 

                                                           
16 Diego F. Angel, “Micro-Determinants of Informal Employment in the Middle East and North Africa  

   Region”, The Word Bank, January 2012. 



 

 

21 

 

في ( زيادة سريعة في نمو قوة العمل، )ب( تسارع التحضر، )ج( انكماش القطاع العام أ): األسباب، منها
 .17جديدةية إلنشاء أعمال التوظيف، و )د( القيود المؤسس

 سوق متطلبات مع العاملة القوى هذه تالؤم بعدم مرتبط المنظم غير االقتصاد في العاملين عدد زيادة نوبما أ

بحيث تراعي  ،مما يتطلب وضع اسس علمية وعملية لتدريب وتأهيل العاملين غير المنظمين ،الرسمي العمل
وفي هذا السياق، يجب على الحكومة القيام بما هو ممكن في سبيل . االحتياجات الحقيقية لسوق العمل من المهن

، ومن ضمنها التحدياتكافة اشكال  لمواجهة في االنطالق األساسية الدعامة يعتبر الذي العلمي البحث شجيعت
 % من2.4العلمي  للبحث تخصص إسرائيل أن 18، ذكرت احدى الدراساتالمقارنة باب ومنتحديات سوق العمل. 

%، 0.3واألردن  %،0.3وتونس  ،%0.2 ومصر %،0.2من )سورية  كل تخصص بينما القومي، هاناتج
 من أكثرللبحث العلمي  من موارد مالية إسرائيلنسبة ما تخصصه  أن %(. أي0.6واإلمارات  ،%0.2والكويت 

 مجتمعة. العربية سابقة الذكر الدول هذه كلالنسبة المخصصة في اجمالي 

 العمل العربيةمنظمة  اهتمام 2:2

غير  ، خاصةفي الدول العربية حقيقة جديرة باالهتمام والدراسة غير المنظم االقتصادأصبح خالل العقود الماضية، 
من حيث تنوع األنشطة أو من حيث توفير المزيد مستمر حالة تضخم  في بأنههذا القطاع يوصف حيث ، الخليجية

سواء من فئة المهاجرين والنازحين من كل مكان أو من الشباب  من فرص العمل وزيادة حجم القوى العاملة فيه
يمكن ة الذين المنظموأيضا العاطلين من عمال القطاعات  ،الباحث عن أول عمل له أو المتسربين من المدارس

المصدر هذا القطاع يشكل  ،واألكثر من ذلك .االقتصاديلمتغيرات الدولية وبرامج اإلصالح لضحايا ك تصنيفهم
أرضا خصبة لتشغيل  يعد كمال المتصاص الداخلين الجدد الى سوق العمل من الشباب في الدول العربية، األو 

 . بعيدا  عن معايير العمل الالئق والنساءاألحداث 

وتأثيراته السلبية الكبيرة على وضعي العمالة واالقتصاد في  غير المنظم االقتصادحجم المضطرد للتزايد لونتيجة 
األخيرة بقطاع االقتصاد غير المنظم  السنواتمنظمة العمل العربية اهتماما  خاصا  في  أظهرت، ةالدول العربي

خصائص العمل العربية حدد المدير العام لمنظمة  ،2006عقدت في العام  19فخالل ورشة عمل والعاملين فيه،
 االقتصاد غير المنظم بما يلي:

 مال؛تعمل وحداته برأس مال صغير جدا  أو بدون رأس  .1

فإنها تعمل بمستوى منخفض من  وبالتاليتستخدم وحداته مستوى منخفضا  من التكنولوجيا والمهارات،  .2
 اإلنتاجية.

 يوفر للعاملين فيه دخوال  منخفضة للغاية وغير منتظمة؛ .3

 يوفر فرص عمل غير مستقرة للعاملين فيه؛ .4

                                                           
17

 Diego F. Angel, مرجع سابق 
18

 .2006صاد الخفي"، جمعية العلوم االقتصادية السورية، حيان سليمان، محاضرة بعنوان "اقتصاد الظل او االقت  
 http://www.mafhoum.com/syr/ar/prev.htmlموقع الكتروني: 

19
 .2006: دور النقابات في حماية حقوق العمال في إطار االقتصاد غير المنظم، دمشق، سوريا، الورشةعنوان   
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واردة في اإلحصاءات الرسمية،  وحداته غير نظامية، حيث انها في جانبها األكبر غير مسجلة، وغير .5
 وتجبرها الظروف عادة على العمل خارج نطاق القانون؛

 .أصحاب العمل والعمال العاملين في هذا القطاع غير منظمين نقابيا   .6

فى القطاع غير المنظم المنتشر ، عقدت منظمة العمل العربية ندوة في القاهرة لمناقشة التشغيل 2007وفي العام 
وقد ان العربية واستيعابه نسبة كبيرة من مختلف الفئات العمالية وبوجه خاص النساء واألطفال. فى معظم البلد

 أبرزها: 20الى مجموعة من التوصيات توصل المشاركون

ـــة الدوريـــة بهـــدف المتابعـــة المســـتمرة لواقـــع  .1 تكثيـــف الجهـــود فـــى مجـــاالت المســـوحات والبحـــوث الميداني
ممـا يسـاعد فـى  ي،يـد المعوقـات التـى تعتـرض أى قطـاع اقتصـادوأوضاع القوى العاملـة والتشـغيل وتحد

 وتقديم الحلول والدعم المناسب فى حينه. ،عدم تراكم المشاكل

زالــة التعقيــدات واإلجــراءات  ،العمــل علــى تطــوير التشــريعات االجتماعيــة وتخفيــف القيــود واالشــتراطات .2 وا 
لتمكنيـه مـن االنـدماج فـى التيـار  ،المـنظم ال تتناسب مع مصالح وقدرات القطاع غير يالبيروقراطية الت

حيث أن كال  من اإلجراءات الطويلة والمعقدة وااللتزامات المالية العالية يمكن أن  ،ياالقتصادى النظام
 القانونية.تكون سببا  رئيسيا  فى تهرب وحدات القطاع غير المنظم من األطر 

ومد الحماية االجتماعيـة للعـاملين فـى القطـاع غيـر ضرورة دعم الوسائل الكفيلة بتطوير النظم التأمينية  .3
 القطاع.المنظم مع األخذ بعين االعتبار القدرات االقتصادية للعاملين فى هذا 

تــوفير الــنظم االئتمانيــة المناســبة لمســاعدة أصــحاب وحــدات القطــاع غيــر المــنظم علــى تمويــل أنشــطتهم  .4
لترتيبــــات التــــى يــــتم إنشــــاؤها مــــن قبــــل وغيرهــــا مــــن ا االقــــراض بشــــروط اقتــــراض ميســــرة مثــــل صــــناديق

 المنظمات غير الحكومية أو من قبل الحكومات. 

مـن جانـب اسـتجابتها الحتياجـات سـوق العمـل فـى القطـاع  يالعمل على تطوير منظومة التـدريب المهنـ .5
يجاد وسائل مبتكـرة ال تشـتر  سـنوات تعليميـة محـددة أو رسـوما  باهظـة مـن أجـل السـماح  طغير المنظم وا 

 .همومهارات همل هذا القطاع باالستفادة من المؤسسات التدريبية النظامية ورفع كفاءاتلعما

تفعيــــل دور منظمــــات أصــــحاب األعمــــال ومنظمــــات العمــــال فــــى متابعــــة وضــــع القطــــاع غيــــر المــــنظم  .6
وتقديم الدعم المطلوب لتنميته وتحسين شروط وظروف العمل فيه والتنسيق الوثيق مع إدارات  ،وتأطيره
 لتحسين أوضاع هذا القطاع وخاصة فى مجال دعم فرص التشغيل.العمل 

 ،تدعيم وتعزيز البرامج والسياسات االجتماعية واالقتصادية فى مجال مكافحة الفقر والنهوض بالتشـغيل .7
فـى الحـد مـن التـأثير علـى تحفيـز األطفـال علـى دخـول سـوق العمـل فـى  (فى نفـس الوقـت)بما يساعد و 

 ،وفـــى زيـــادة الطلـــب علـــى عمـــل المـــرأة ،للمســـاهمة فـــى إعالـــة أســـرهم ســـن مبكـــرة للحصـــول علـــى دخـــل

                                                           
 .2007قع وآفاق التشغيل فى القطاع غير المنظم فى البلدان العربية"، القاهرة، مصر، وردت هذه التوصيات في التقرير الختامي للندوة " وا  20
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من قبضة واستغالل القطاع غير المنظم ومحاربة الضعيفة وبالتالى يمكن إبعاد هذه الفئات من العمالة 
  األطفال.عمل  لأسوأ إشكا

ة والهجـرة فـى مصـر دعوة منظمة العمل العربية لتعميم الدراسة الميدانية التى أجرتهـا وزارة القـوى العاملـ .8
التشغيل فـى القطـاع غيـر المـنظم علـى أطـراف اإلنتـاج الثالثـة  العربية بشأنبالتعاون مع منظمة العمل 

فـــى البلـــدان العربيـــة ومختلـــف الجهـــات ذات العالقـــة وذلـــك لالســـتفادة منهـــا واالسترشـــاد بهـــا فـــى أجـــراء 
 مسوحات ميدانية على مستوى كل قطر. 

واإلعالم لمعالجـه بعـض المشـكالت التـى قـد تعـوق تطـوير القطـاع غيـر  ينضرورة إسهام المجتمع المد .9
 المنظم.

تكـــون أكثـــر فعاليـــة ومتابعـــة تنفيـــذ التوصـــيات  لكـــيضـــرورة تفعيـــل مؤسســـات العمـــل العربـــي المشـــترك  .10
الصـــادرة عـــن النـــدوات والمـــؤتمرات وتطبيقهـــا والتأكيـــد علـــى ضـــرورة اللقـــاءات المســـتمرة لبحـــث مشـــاكل 

 .ات العالقةذ الوطن العربي
على اهتمام منظمة العمل العربية باالقتصاد غير المنظم وتوفير الحماية االجتماعية للعاملين فيه، كما تم التأكيد 

التي تم التوصل اليها بهذا الخصوص في نهاية و (، 2)أنظر ملحق الشاملة  (9العربية رقم ) من خالل التوصية
 .(2014للعام الحالي ) 41ته ال في دور السنوي  العمل العربي انعقاد مؤتمر

 في الدول العربية المنظمالقتصاد غير مؤشرات ا 3:2

من خالل مسوح القوى ها غالبا  ما يتم احتساب افي االقتصاد غير المنظم، فإنه المؤشرات االحصائيةأما من حيث 
يعملون في االقتصاد غير  في الدول العربيةعلى الرغم من أن غالبية متزايدة من العمال العاملة والمنشآت. و 

عن قوة العمل والمنشآت.  حساباتهاغير المنظم في  االقتصاد مؤشراتقلة من الدول العربية أدرجت  اال انالمنظم، 
المعلومات عن تدفقات العمالة والتغيرات الهيكلية في جزء مهم من صناع القرار يفتقرون إلى األمر الذي يجعل 

  سوق العمل.

التقديرات المتوفرة، بلغ متوسط حجم التشغيل في االقتصاد غير المنظم في معظم البلدان العربية وبناء  على بعض 
% من الناتج المحلي 27% من اجمالي حجم التشغيل الكلي، كما ساهم االقتصاد غير المنظم بنحو 61نحو 

في الواليات المتحدة، % 27بلغت مساهمته كنسبة من الناتج المحلي االجمالي نحو  حين االجمالي فيها، في
 . 21% في الدول النامية33% في المملكة المتحدة، وأكثر من 8% في السويد، و10% في ايطاليا، و20و

التنمية االقتصادية في هو من يقود القطاع الخاص  أنالدراسات  بعض أظهرت ،وخالل العقود الثالثة األخيرة
االستثمارات وزيادة الناتج المحلي، بالرغم من استمرار ارتفاع الدول العربية، حيث أصبح يساهم بالجزء األكبر من 

                                                           
انظر: بهجت أبو النصر، آليات دمج القطاع غير الرسمي في اقتصاديات الدول العربية، قسم البحوث والدراسات االقتصادية، جامعة  21

 .2007الدول العربية، القاهرة، مصر، 
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واستمرار ارتفاع الضرائب، والتي ما  المنظمتكاليف االمتثال لإلجراءات الرسمية الضرورية للتحول الى االقتصاد 
 . المنظمزالت تشكل عائقا  أمام نمو منشآت القطاع الخاص الصغيرة، وبالتالي عدم تحولها الى القطاع 

من  في الشرق األوسط إلى حد كبير بين دول مجلس التعاون الخليجي المنظمالعمل غير قطاع  سلوك ويختلف
 العمالةمن ناحية أخرى، حيث تشير االحصائيات المتوفرة الى صغر حجم مساهمة  والدول غير الخليجية ناحية
، ل في دول مجلس التعاون الخليجيقوة العماجمالي  من ال تساهم في الضمان االجتماعيالتي  ةالمنظمغير 

 لتبلغة في دول مجلس التعاون الخليجي المنظمالعمالة غير  ترتفع انتاجية . في نفس الوقت،%(6.4)حيث بلغت 
ين في المنظم العمال غيرمساهمة نسبة أن إلى تشير هذه النتيجة و  من الناتج المحلي اإلجمالي. %20.2حوالي 

جمالي أكبر المحلي اإلفي الناتج  ،الخاص معظمهم من العاملين لحسابهمالذين في ، و دول مجلس التعاون الخليجي
لعمل في القطاع اعندما يختار العمال  األمريحدث هذا وفي العادة، . اجمالي المشتغلينفي  مساهمتهمنسبة من 
، واخضاع من جهة تهرب من الضرائب واإلجراءاتمن خالل المن أجل تحقيق هوامش ربح أكبر  المنظمغير 

 . ممكن من جهة أخرىروتين عملياتها ألقل 

من  %67.2 نحوغير الخليجية )منطقة الشرق األوسط ة في دول المنظمالعمالة غير  بالمقابل، يالحظ كبر حجم
ولكنها في نفس الوقت تعتبر ذات انتاجية قليلة مقارنة مع نسبتها الى اجمالي العمالة، حيث  ،قوة العمل(اجمالي 
من الناتج المحلي اإلجمالي، مما يشير إلى مستويات منخفضة جدا من إنتاجية العامل في  %35 نحوب تساهم

االئتمان، والخدمات،  الوصول الىين من المنظم. هذا يحدث عادة عندما يتم تقييد العمال غير المنظمالقطاع غير 
 والتكنولوجيا. 

على مة العمل الدولية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي مشترك صدر مؤخرا  عن منظ 22ؤكد تقريرمن ناحية أخرى، ي
تركز خلق فرص العمل عربيا  في العقود الماضية في قطاعات ضعيفة اإلنتاجية وفي االقتصاد غير المنظم اآلخذ 

، حيث منهم متوّقع هو بما الشباب، فيهم بمن عمل، عن الباحثينقيام  على أكد التقريروفي هذا السياق،  بالتوسع.
 حال وفي .سوقال في المتاحة باألجور ولو المتوفر العمل على إقبالهمارتفع و  ملحوظ شكلب العلمي تحصيلهم اددز ا

 في العمل ذلك في بما أديته،ت ستطيعوني عمل أي في على االنخراط بابشاليقبل  األجر، المدفوع العمل توفر عدم
ن البطالة، تراجعت وعليه، .المنظم غير القطاع   .العربية البلدان في متفاوت بشكل وا 

والتي غالبا  ما غير الخليجية، العربية لمجموعة مختارة من البلدان ة المنظمللعمالة غير  تحليال   ويقدم هذا الفصل
كبير إلنخفاض جودة االنتاج واالجور، مرتبطة مع انتشار ة فيها )رغم عدم تجانسها( المنظمغير تكون العمالة 

على البيانات )بشكل رئيسي( سيتم االعتماد ، حيث صة كبيرة من قوة العمل اإلجماليةح وفي نفس الوقت تمثل
( لصالح البنك الدولي بعنوان "المحددات الصغرى للعمالة 2012دييغو انجل )الواردة في بحث تم إعداده من قبل 
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 وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، نظرة جديدة الى النمو االقتصادي: نحو مجتمعات عربية منتجة وشاملة، منظمة العمل الدولية   
 .2013بيروت، لبنان،      
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سوح ميدانية في سبع دول منتائج على في اعداده اعتمد والذي ، 23"غير المنظمة في الشرق األوسط وشمال افريقيا
 هي:هذه المسوح والدول عربية، 
 ؛2006مسوحات سوق العمل التتبعية، مصر،  .1
 ؛2006/2007المسح االقتصادي االجتماعي لألسر، العراق،  .2
 ؛2010مسح سوق العمل، االردن،  .3
 ؛2004المسح الوطني للظروف المعيشية لألسر، لبنان،  .4
 ؛2001ب، مسح االستهالك واالنفاق لألسرة، المغر  .5
نفاق األسرة، سوريا،  .6  ؛2004مسح دخل وا 
 . 2005/2006مسح ميزانية األسرة، اليمن،  .7

، أن مساهمة القطاع غير المنظم من من خالل البحث المذكور بيانات البنك الدولي أظهرتوفي هذا السياق، 
يا )معظمها دول عربية( في دول منطقة الشرق األوسط وشمال افريق 2010الناتج المحلي اإلجمالي خالل العام 

وتنخفض %، 20.2الى )البترولية( %، فيما تنخفض هذه المساهمة في دول مجلس التعاون الخليجي 27.2تبلغ 
%. أما المساهمة األكبر فظهرت في مجموعات الدول الفقيرة، والمتمثلة في 16.4أكثر في الدول المتقدمة لتبلغ 

%، ومجموعة دول أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي 43.3حراء بواقع ريقية الواقعة جنوب الصفمجموعة الدول اإل
وجود عالقة عكسية بين مستوى النمو االقتصادي ومساهمة القطاع غير %. وهذا األمر يظهر 42.3بواقع 
االقتصاد غير المنظم من الناتج المحلي اإلجمالي التالي يعطي مقارنة لمساهمة ( 1رقم )والشكل  المنظم.
  حسب تصنيفها من قبل البنك الدولي. من العالم مختلفةمناطق في  ات دول تتواجدلمجموع

 

                                                           
23

  Diego F. Angel, مرجع سابق 
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وعند مقارنة مساهمة القطاع غير المنظم في الناتج المحلي للدول العربية غير الخليجية، )والتي وفرت بيانات عن 
%(، 27.2افريقيا ) (، بمستوى المساهمة لمنطقة الشرق األوسط وشمال2010 حتى العامالقطاع غير المنظم 

وفي نالحظ أن مساهمة غالبية الدول العربية أعلى من معدل المساهمة لدول منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا. 
، (نفطية)وهي دولة ارتفاع نسبة مساهمة القطاع غير المنظم في الجزائر هذا السياق، لوحظ من التقرير المذكور 

دوالر،  5300الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي فيها، الذي وصل الى  السبب الى انخفاض نصيب تم ارجاعحيث 
دوالر.  6700الذي بلغ بالمتوسط و وهو أقل من نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في الوطن العربي ككل، 

 ية.القطاع غير المنظم في الناتج المحلي اإلجمالي لبعض الدول العرب يوضح نسبة مساهمة( 2رقم )والشكل 

 
 

وهي  %40بعض الخبراء عند  هافي الدول العربية. ففي مصر يقدر  ةالمنظمغير  نسبة العمالةتتباين تقديرات و 
األيدي العاملة، وفي سورية ما قبل اجمالي من  %30 حواليمرشحة لالرتفاع، وفي المغرب يشغل هذا القطاع 

هذه  ترتفع. وحتى في الدول الصغيرة مثل األردن منظميعمل في االقتصاد غير الاألحداث كان ربع القوى العاملة 
 . 24%20 عنالنسبة إلى ما يزيد 

 المنطقة في الرسمية االجتماعية الحماية إن برامج يمكن القولوفي مجال الحماية االجتماعية، من ناحية أخرى، 

 غير القطاع عمال تغطية نسب ُتعتبر المقارنة، وفي سياق. التغطية عيتوس حيث من كبيرا   تحديا   تواجه العربية

من  عموما  )عدا دول مجلس التعاون الخليجي(  العربية المنطقة في االجتماعية الحماية مكّونات بمختلف المنّظم
 العامة، الحكومية االدارات كموظفي) العام القطاع في بالعاملين عادة   التغطية صروتنح .العالم في األدنىالنسب 

 في الدائمة العقود ذوي ما ،ائد سولي عادة ، ملوتش (األمنية واألجهزة العسكرية والقوى لقضاة،وا ساتذة،واال المعلمينو 
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 ، مركز كارنيغي للشرق األوسط، 2013إبراهيم سيف، اقتصاد الظل وتداعياته في الدول العربية، مقال تحليلي،   
 http://carnegie-mec.org/publications/?fa=50917موقع إلكتروني:       
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 والعمال الدائمين، غير وأ المؤقتين العمال مثل العمال من كثيرة فئات يستثني الذي األمر المنظم، الخاص القطاع

 .لحسابهم العاملين من واسعة وشريحة المهاجرين والعمال المنزليين، والعمال الزراعيين، والعمال النّظاميين، غير

 من صغيرة فئة على تقتصر لكنها إلزامية تقاعدية برامج لكتتم العربية دولأن ال وأظهرت بيانات البنك الدولي

زادت  بينما العمال، ثلث فقط األوسط وشمال افريقيا قطقة الشر نم في البرامج التقاعدية اإللزاميةشملت  فقد .العمال
 ،% من اجمالي العمالة في كلتا المنطقتين90ه النسبة في دول مجلس التعاون الخليجي والدول المتقدمة عن هذ

%(. 10)أقل من  بشكل واضحنسبتهم في دول افريقيا جنوب الصحراء وفي دول جنوب آسيا  انخفضتفي حين 
 التالي. (3) ولمزيد من المقارنات، يمكن النظر الى الشكل

 

ثلثي العمال العرب يعملون اليوم بصفة غير منظمة. نحو أن الى تشير تقديرات البنك الدولي  ق،وفي ذات السيا
كالحصول على  ،وهذا يعني أنهم ال يستطيعون الحصول على ضمانات قانونية تحمي حقوقهم األساسية في العمل

الفساد ويعتبر  ظروف العمل.الضمان االجتماعي، والتأمين الصحي، وتدابير السالمة والصحة المهنية، وأنظمة 
القيود يضاف اليه العوامل التي تدفع العمال إلى االقتصاد غير المنظم،  ضمنالمنتشر على نطاق واسع 

تدني األجور وتدهور ظروف  يتسبب فيما م ،25المفروضة على النقابات العمالية التي تضعف الحوار االجتماعي
 طة على الوصول إلى العدالة بسبب المحسوبية والروتين.العمل، وعدم قدرة الشركات الصغيرة والمتوس

في القطاع غير المنظم  المشتغلينأن أعلى نسب  المذكور الواردة في البحثبيانات الأظهرت من ناحية أخرى، 
% من اجمالي 91.4وجدت في اليمن، والتي بلغت )الذين ال يستطيعون الولوج الى نظام الضمان االجتماعي( 

ثم مصر بنسبة %، 66.9%، ثم العراق بنسبة 71.0%، فسوريا بنسبة 81.9تها المغرب بنسبة العاملين، تل
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والعمال  وارباب العملكل عملية تفاوض او تشاور او تبادل معلومات بين ممثلي الحكومات يمكن تعريف الحوار االجتماعي بأنه   
 .واالجتماعيةاالقتصادية  ومتعلقة بالسياسةقضايا مشتركة  حول
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الوحيد من  %، وهو البلد44.2%، فيما كانت النسبة األقل في األردن بواقع 56.2%، ولبنان بنسبة 58.3
  .اجمالي المشتغلينالمجموعة المذكورة الذي انخفضت فيه نسبة العمالة غير المنظمة عن نصف 

من الطبيعي أن فمستوى نسبة العاملين غير المنظمين من اجمالي العاملين في القطاع الخاص،  من حيثأما 
تشير البيانات الى في مختلف الدول عموما ، حيث يمتص القطاع الخاص الجزء األكبر من العمالة غير المنظمة 

لعراق غير منظمين، حيث بلغت نسبتهم أن جميع العاملين )تقريبا ( في القطاع الخاص في كل من اليمن وا
األدنى للعمالة غير المنظمة في بالمقابل، وجدت النسب  على التوالي. الدولتين % في كال99.1% و99.7

وبالنظر الى . %(68.0واألردن ) %(63.5لبنان )الدولتين ذات حجم العمالة األقل وهما في  القطاع الخاص
أن أكثر من ثلثي العاملين في القطاع الخاص ضمن العمالة غير ، يتبين اليالت( 2)في الجدول البيانات الواردة 

 . جميع الدول المذكورة )عدا لبنان(المنظمة في 

واجمالي المشتغلين في القطاع  اجمالي المشتغلين كنسبة منحجم العمالة غير المنظمة مقارنة (: 2جدول )
 الخاص حسب الدولة

 االردن اليمن سوريا المغرب لبنان مصر العراق حجم العمالة غير المنظمة

 44.2 91.4 71.0 81.9 56.2 58.3 66.9 كنسبة من العمالة الكلية

 68.0 99.7 93.1 88.7 63.5 81.0 99.1 كنسبة من العمالة في القطاع الخاص

   

 لدولي. فيما يلي بعض خصائص القوى العاملة غير المنظمة في الدول العربية التي وفرت بيانات للبنك ا 

يتباين حجم العمالة ما بين الريف والحضر بين دولة وأخرى، فبينما تزيد نسبة العمالة في  نوع التجمع السكاني:
%(، واالردن 56.5%(، والمغرب )72.9التجمعات الحضرية عن نصف العمالة الكلية في كل من العراق )

%(، 57.0ريفية أعلى في كل من مصر )%(، تنعكس الصورة وتصبح نسبة المشتغلين في المناطق ال82.9)
  % لكال المنطقتين في كل من لبنان وسوريا.50فيما اقتربت هذه النسبة من %(، 71.8واليمن )

في  ونيتركز حسب نوع التجمع السكاني والدولة، يالحظ أنهم  القطاع الخاصوعند النظر الى توزيع العاملين في 
 في القطاع من الحجم الكلي للمشتغلينكنسبة )لغ نصيب الحضر الحضر أكثر من الريف في أربع دول، حيث ب

%(. في حين 53.5%(، والمغرب )58.1%(، ولبنان )68.7%(، والعراق )89.6في كل من األردن ) (الخاص
%(، 62.5%(، ومصر )74.0كانت نسبة العاملين في الريف أعلى من نسبتهم في الحضر في كل من اليمن )

 %(.52.3وسوريا )
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 الشكل البياني رف على حجم العمالة غير المنظمة حسب نوع التجمع السكاني والدولة، يمكن االستفادة منوللتع
بتوزيع العمالة غير المنظمة حسب نوع التجمع  المتعلقة التفاصيل(. وفيما يلي بعض 3والجدول رقم ) (4رقم )

 :السكاني والدولة

 ي تتركز فيه العمالة غير المنظمة في المناطق الحضرية الذفي هذه المجموعة األردن البلد الوحيد  يعتبر
% من اجمالي 47.5حيث بلغت نسبة العمالة غير المنظمة المناطق الريفية،  تركزها في أكثر من

، في حين انخفضت نسبة العمالة غير المنظمة في المناطق الريفية الى ةالعمالة في المناطق الحضري
 ناطق الريفية. % من اجمالي العمالة في الم28.3

  من اجمالي العمالة بالمناطق الريفية في دولتين، هما: 90تجاوز حجم العمالة غير المنظمة حاجز ال %
 %(.93.8%(، والمغرب )94.0اليمن )

  دول، هي:  ثالثانخفض حجم العمالة غير المنظمة عن نصف اجمالي العمالة بالمناطق الحضرية في
. فيما تراوحت هذه النسبة في باقي دول %(48.3ولبنان )%(، 47.5%(، واألردن )42.6مصر )

 % في اليمن.84.7% في العراق و63.5المجموعة بين 

  ،نسبة العمالة غير المنظمة في القطاع الخاص أعلى من نسبتها في العمالة االجمالية في جميع الدول
ألردن التي أظهرت سواء  كان ذلك على مستوى مجتمع الحضر أو على مستوى مجتمع الريف، عدا ا

% من اجمالي المشتغلين في المناطق الحضرية، 83بياناتها أن نسبة العمالة غير المنظمة بلغت نحو 
 % بين العاملين في القطاع الخاص العامل في المناطق الحضرية.68وانخفضت هذه النسبة الى نحو 

  ق واليمن بأنهم عمالة غير % من العمالة في القطاع الخاص في كل من العرا99صنف ما ال يقل عن
 منتظمة، سواء  كانوا متواجدين في التجمعات الحضرية أم التجمعات الريفية. 

 ( ما ال يقل عن ثلثي العمالة في المناطق الريفية غير منظمة في دول 28.3باستثناء األردن ،)%
%(، 66.7%(، ولبنان )70.0%(، ومصر )76.1المجموعة، حيث بلغت هذه النسبة في العراق )

 %(.94.0%(، واليمن )76.3%(، وسوريا )93.8والمغرب )

  تراوح حجم العمالة غير المنظمة من اجمالي العمالة في القطاع الخاص في المناطق الحضرية بين
% في كل من العراق واليمن. بينما تراوح حجم العمالة غير المنظمة من 99.0% في لبنان و53.8

 % في اليمن.99.9في األردن و 70.8ص في المناطق الريفية بين اجمالي العمالة في القطاع الخا
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أن نسب االناث لم تصل الى ربع المشتغلين سواء  على أظهرت بيانات البنك الدولي باستثناء اليمن،  الجنس:
نسبة االناث من اجمالي  بينالى حد ما وجود تقارب المستوى الكلي أو على مستوى القطاع الخاص، مع 

هذه النسب على التوالي  ، حيث بلغتالدول العربيةنسبتهن من المشتغلين في القطاع الخاص في و ن المشتغلي
(، %23.6، %23.9(، لبنان )%20.3، %23.1(، مصر )%5.4، %10.2لعراق )حسب الدولة بالشكل: ا

، %17.0، االردن )26(%60.7، %56.0، اليمن )(%16.0، %18.2(، سوريا )%15.5، %16.0المغرب )
المشتغلين  تهن بينبنسعن وهذه النسب تؤكد انخفاض نسب االناث بين العاملين في القطاع الخاص (. 14.9%

تواجد كال الجنسين في القطاع غير المنظم، حجم يوضحان  (5( والشكل البياني رقم )3والجدول رقم )عموما . 
 حيث يمكن استخدام النسب الواردة فيهما للوصول الى النقاط التالية:

 غير المنظمة )كنسبة من اجمالي المشتغلين( بين الذكور أعلى من تلك المقابلة لها بين جم العمالة ح
بين االناث أعلى في النسبة االناث في كل من العراق ولبنان والمغرب وسوريا واالردن، بينما كانت هذه 

قطاع غير المنظم أعلى التواجد النسبي للذكور في ال إنكل من اليمن ومصر. وبشكل عام، يمكن القول 
 من التواجد النسبي لالناث.

  في االردن 47.8بين الذكور من اجمالي المشتغلين الذكورية تراوح حجم العمالة غير المنظمة %
% 98.7% في االردن و26.7% في المغرب، فيما تراوحت النسبة المقابلة لها بين االناث بين 83.5و

ب االناث في القطاع غير المنظم أعلى من التباين المقابل له بين التباين في نس أن في اليمن. مما يعني
، وقد يعتمد ذلك على اختالف طبيعة وحجم النشاطات االقتصادية غير المنظمة في الدول العربية الذكور

 التي يمارسها كال الجنسين بين دولة وأخرى. 

                                                           
26

%، مما يعني وجود 9( نحو 2004نظمة العمل العربية، بلغت نسبة االناث بين المشتغلين في اليمن )حسب تعداد حسب بيانات م  
 خطأ في بيانات البنك الدولي.
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  (، 98.9كل من العراق ) % من االناث العامالت في القطاع الخاص غير منظمات في90أكثر من%
% في كل 50%(. فيما انخفضت نسبتهن عن 100.0%(، واليمن )95.1%(، وسوريا )91.9ومصر )

 %(.  45.7%(، واالردن )40.1من لبنان )

  (، 99.2% من الذكور المشتغلين في القطاع الخاص غير منظمين في كل من العراق )90أكثر من%
%(، واالردن 70.7يما وجدت النسبة االقل لهم في لبنان )%(، ف99.2%(، واليمن )92.7وسوريا )

(71.9.)% 

 

وعند توزيع إجمالي المشتغلين في البلدان العربية حسب الحالة الزواجية )أعزب أو متزوج(، تبين  الحالة الزواجية:
% في 40.3في لبنان، و% 41.4% في مصر، و29.4% في العراق، و30.8أن نسبة العازبين منهم بلغت 

أما نسبة العازبين بين العاملين في  % في االردن.35.7، و27%64.4اليمن % في سوريا، 35.6لمغرب، وا
% في 42.0% في لبنان، و43.0% في مصر، و35.2% في العراق، و34.1القطاع الخاص، فهي بالشكل: 

العازبين  % في األردن. ويالحظ هنا ارتفاع نسب37.1% في اليمن، و37.1% في سوريا، و37.1المغرب، و
العاملين في القطاع الخاص عن تلك المقابلة لها للعاملين في القطاع العام في جميع الدول باستثناء اليمن التي في 

 الغالب وجود خطأ في بياناتها.

ونسبتهم من اجمالي العازبين  المنظموعند النظر الى نسبة العازبين والمتزوجين العاملين في القطاع غير 
 ( لمعرفة خصائصهم الزواجية، والتي منها:3( والجدول رقم )6يمكن االستعانة بالشكل رقم )عاملين، والمتزوجين ال

  من اجمالي العازبين المشتغلين في كل من اليمن وسوريا يعملون في القطاع غير 95أكثر من %
% في كل مصر 75% في المغرب، ثم الى ما يقرب من 86نحو الى ، تنخفض هذه النسبة المنظم

%( وهما الدولتان 43.3%( واألردن )62.3العراق، بينما كانت األكثر انخفاضا  في كل من لبنان )و 
 األصغر من حيث التعداد السكاني.

                                                           
 هذه النسبة كما هي في بحث البنك الدولي، واعتقد انها غير موثوقة. 27
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   لمقابلة لها للعازبين في ة بين المشتغلين المتزوجين مقارنة بتلك االمنظمانخفاض نسبة العمالة غير
 فيها من التساوي مع فارق بسيط لصالح المتزوجين. جميع الدول عدا األردن التي اقتربت النسبتان 

  (، 99.3العراق )% من العازبين العاملين في القطاع الخاص غير منظمين في كل من 90أكثر من%
 %(.99.8%(، واليمن )99.8%(، وسوريا )90.2والمغرب )

  العراق  % من المتزوجين العاملين في القطاع الخاص غير منظمين في كل من90كذلك، أكثر من
 %(.99.6%(، واليمن )91.1%(، وسوريا )99.1)

  بشكل عام، يمكن القول إن العمالة غير المنظمة بين العازبين أعلى نسبيا  من تلك المقابلة لها بين
المتزوجين في جميع الدول العربية قيد البحث عدا األردن. مما قد يؤكد أن وجود العمالة غير المنظمة 

، مما يتفق مع طبيعة لك الموجودة بين المتزوجين في الدول العربية غير النفطيةبين الشباب أعلى من ت
 .في الدول الناميةمن هذه الناحية القطاع غير المنظم 

 

(: توزيع العمالة غير المنظمة كنسبة من اجمالي المشتغلين وكنسبة من اجمالي المشتغلين 3جدول )
 سكاني والجنس والحالة الزواجيةفي القطاع الخاص حسب الدولة ونوع التجمع ال

 العمالة غير المنظمة 
 الحالة الزواجية الجنس نوع التجمع السكاني

 متزوج أعزب انثى ذكر ريف حضر

 63.9 73.7 35.3 70.5 76.1 63.5 المشتغلين اجماليمن %  العراق

 99.1 99.3 98.9 99.2 99.4 99.0 % من القطاع الخاص

 مصر
 50.7 76.4 59.3 57.9 70.0 42.7 ينالمشتغل اجماليمن % 

 77.1 88.2 91.9 78.2 89.2 67.3 % من القطاع الخاص

 لبنان
 53.4 62.3 36.1 62.5 66.7 48.3 المشتغلين اجماليمن % 

 62.2 67.6 40.1 70.7 76.9 53.8 % من القطاع الخاص

 المغرب
 78.8 86.4 73.2 83.5 93.8 72.7 المشتغلين اجماليمن % 

 87.6 90.2 82.5 89.8 95.2 83.0 من القطاع الخاص% 

 سوريا
 63.3 95.4 63.0 72.8 76.3 65.9 المشتغلين اجماليمن % 

 91.1 99.8 95.1 92.7 95.6 90.4 % من القطاع الخاص

 اليمن
 89.2 95.4 98.7 82.1 94.0 84.7 المشتغلين اجماليمن % 

 99.6 99.8 100 99.2 99.9 99.0 % من القطاع الخاص

 األردن
 44.7 43.3 26.7 47.8 17.1 82.9 المشتغلين اجماليمن % 

 70.6 63.6 45.7 71.9 70.8 67.7 % من القطاع الخاص
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  فئات العمر:
عاما ( بين الدول العربية  24-15)ضمن العمر  المشتغلين الشبابالبيانات المتوفرة، وجود تباين في حجم  تظهر

% في اليمن. ترتفع 38.0% في لبنان و16.4ما بين  المشتغلينراوحت نسبتهم من اجمالي قيد الدراسة، حيث ت
% 40.5% في لبنان و17.8في القطاع الخاص في جميع البلدان لتتراوح بين من اجمالي العاملين هذه النسبة 
(، مع 54-35( والفئة )34-25كما تظهر البيانات ارتفاع حجم العمالة في الفئتين التاليتين وهما الفئة )في اليمن. 

ظهور تقارب بين الدول العربية في نسب التشغيل في هاتين الفئتين مقارنة بالفئة األولى، حيث تراوح حجم العمالة 
% في األردن، كما تراوح حجم العمالة 35.8% في اليمن و25.5بين من اجمالي المشتغلين ( 34-25في الفئة )

% في 33.6% في اليمن و23.9بين  المشتغلين في القطاع الخاصجمالي اكنسبة من  في هذه الفئة العمرية
% في لبنان من حجم 43.3% في اليمن و30.2( فتراوحت بين 54-35مصر. أما النسب المقابلة للفئة العمرية )

. من اجمالي العاملين في القطاع الخاص % في لبنان42.2% في اليمن و29.1العمالة الكلية، وتراوحت بين 
وهي الفئة األصغر حجما ، نالحظ أن نسبة العاملين فيها عاما (،  64-55نظر الى فئة المشتغلين كبار السن )وبال

% في المغرب، فيما تراوحت نسبتهم المقابلة لها في 11.1% في األردن و5.0من اجمالي المشتغلين تراوحت بين 
 % في المغرب.10.7% في العراق و5.1القطاع الخاص بين 

 :من اجمالي المشتغلين حسب الفئات العمرية، يالحظ أن المنظمرنة نسب العاملين في القطاع غير وعند مقا

 ( 24-15ظهر التواجد النسبي األعلى لهم في الفئة العمرية الشبابية )  وهي فئة الوافدين الجدد الى عاما(
% 49.9لعمرية بين في جميع الدول عدا األردن، حيث تراوحت نسبتهم ضمن هذه الفئة اسوق العمل( 
 % في اليمن.97.3في األردن و

 ( عاما  عن نسبتها 34-25تناقصت نسبة العمالة المنتظمة في الفئة العمرية ) في فئة الشباب صغار
في جميع الدول العربية قيد البحث، مع مالحظة إمكانية تصنيفها من حيث الحجم الى ثالث السن 

%(، 61.9%(، والثانية متوسطة وتضم العراق )36.9مجموعات: األولى منخفضة وتضم األردن )
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%(، والمجموعة الثالثة ذات النسب المرتفعة 69.1، وسوريا )%(55.8%(، ولبنان )61.4ومصر )
 % قليال .85وتضم كل من المغرب واليمن بنسبة تزيد عن 

   العربية مقارنات بباقي بين الدول  تعتبر نسبة العمالة غير المنظمة ضمن فئة العمر الثالثة األكثر تقاربا
 % في اليمن.87.8% في مصر و43.4الفئات العمرية األخرى، حيث تراوحت هذه النسبة بين 

  نسبة العمالة غير المنظمة األعلى في جميع الفئات العمرية وجدت في اليمن. 
 ( عاما  ارتفعت عن النسبة المقابلة له64-55نسبة العمالة غير المنظمة في فئة كبار السن ) ا في الفئة

العمرية السابقة لها في جميع الدول العربية عدا العراق. وهذا قد يعني أن نسبة جيدة ممن يتقاعدون عن 
لكبر السن أو ألي أسباب أخرى، يبحثون عن  المنظمالعمل أو من يتم انهاء خدمتهم في منشآت القطاع 

 ( التالي.7ل، انظر شكل رقم )لمزيد من التفاصي  لزيادة دخلهم. المنظمالعمل في القطاع غير 
 

 
وعند إجراء مقارنة نسبية للعمالة غير المنظمة كنسبة من اجمالي المشتغلين تارة وكنسبة من اجمالي المشتغلين في 

تم  حيث( في ذلك، 4القطاع الخاص تارة أخرى ضمن فئات العمر األربعة، يمكن االستفادة من جدول رقم )
 التالية.نقاط الاستخدامه في استنتاج 

 ( عاما  بين 24-15تراوحت نسبة العمالة غير المنظمة من اجمالي العاملين ضمن الفئة الشبابية )
( عاما  24-15% في اليمن، فيما تراوحت ذات النسبة ضمن الفئة الشبابية )97.3 االردن% في 49.9

 % في اليمن.99.9% في األردن و69.6في القطاع الخاص بين 

  ن العاملين في القطاع الخاص تم تصنيفهم كعمالة غير منتظمة في جميع % م90ما ال يقل عن
 الفئات العمرية في كل من العراق وسوريا واليمن.

  تصنف ضمن العمالة غير المنظمة في ( عاما ، 64-55ضمن فئة كبار السن )أكثر من نصف العمالة
% في اليمن. بالمقابل، 95.2% في مصر و51.2جميع الدول قيد الدراسة، حيث تراوحت نسبتها بين 

في جميع  %64عن نسبة العمالة غير المنظمة ضمن ذات الفئة العمرية في القطاع الخاص لم تقل 
 .% في اليمن99.9% في لبنان و64.7الدول، حيث تراوحت هذه النسبة بين 
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  بين ( عاما  54-35فئة متوسطي العمر )بين العاملين ضمن تراوحت نسبة العمالة غير المنتظمة
% في اليمن، فيما تراوحت نسبة العمالة غير المنتظمة بين العاملين في 87.8و مصر% في 43.4

 % في اليمن.99.4% في لبنان و60.6القطاع الخاص ضمن الفئة العمرية ذاتها بين 
 

 اعالقط في العاملين اجمالي من وكنسبة العاملين اجمالي من كنسبة المنظمة غير العمالة (: توزيع4جدول )
 والدولة العمرية الفئة حسب الخاص

 لعمالة غير المنظمةالفئة العمرية ل
 الفئة العمرية

15‐24 25‐34 35‐54 55‐64 

 العراق
 58.8 62.1 61.9 84.7 المشتغلين اجماليمن % 

 98.5 99.2 98.9 99.5 الخاص القطاعمن المشتغلين في  %

 مصر
 51.2 43.4 61.4 87.1 المشتغلين اجماليمن % 

 78.0 74.9 78.9 92.4 الخاص القطاع% من المشتغلين في 

 لبنان
 53.3 52.3 55.8 69.1 المشتغلين اجماليمن % 

 64.7 60.6 61.9 72.6 الخاص القطاع% من المشتغلين في 

 المغرب
 79.2 76.8 85.2 90.9 المشتغلين اجماليمن % 

 87.4 87.1 89.3 92.2 الخاص القطاع% من المشتغلين في 

 سوريا
 73.2 58.0 69.1 89.0 المشتغلين اجماليمن % 

 91.9 90.1 92.1 96.9 الخاص القطاع% من المشتغلين في 

 اليمن
 95.2 87.8 85.8 97.3 المشتغلين اجماليمن % 

 99.9 99.4 99.6 99.9 الخاص القطاع% من المشتغلين في 

 األردن
 63.9 45.6 36.9 49.9 المشتغلين اجماليمن % 

 77.5 69.8 62.8 69.6 الخاص القطاع% من المشتغلين في 

 

 

 المؤهل العلمي:

النسبة األكبر بين اجمالي العاملين في جميع الدول العربية  "مؤهل ابتدائي على األكثر"يشكل العاملون الذين لديهم 
%(، مصر 45.9ق )عدا األردن، حيث بلغت نسبتهم بين اجمالي العاملين في هذه الدول بالشكل: العرا

%(. 10.8%(، واألردن )80.2%(، اليمن )64.4%(، سوريا )64.2%(، المغرب )38.8%(، لبنان )42.4)
ويالحظ هنا ارتفاع هذه النسبة بشكل كبير في اليمن وانخفاضها بشكل واضح في األردن. أما حملة المؤهالت 

% من اجمالي المشتغلين، وكانت هذه 25.8بواقع  العليا )دبلوم متوسط فأكثر(، فكانت نسبتهم األعلى في األردن
  % على التوالي.8.0% و7.4% و5.4اليمن وسوريا والمغرب بواقع النسبة منخفضة جدا  في كل من 
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وعند النظر الى التوزيع النسبي للمؤهالت العلمية بين العاملين في القطاع الخاص، يالحظ أن حملة مؤهل "ابتدائي 
من نصف العاملين في جميع الدول العربية قيد البحث عدا األردن ولبنان، حيث كانت فما دون" يشكلون أكثر 

%(، اليمن 77.3%(، سوريا )67.7%(، المغرب )41.8%(، لبنان )52.9%(، مصر )60.0بالشكل: العراق )
باقي  %(، مما يعني أن القطاع الخاص يمتص ذوي المؤهالت العلمية الدنيا أكثر من14.1%(، واألردن )84.9)

أما حملة المؤهالت العليا )دبلوم متوسط فأكثر(، فكانت نسبتهم األعلى في قطاعات التشغيل في الدول العربية. 
% من اجمالي المشتغلين، وكانت هذه النسبة منخفضة جدا  في كل من اليمن وسوريا والعراق 21.5األردن بواقع 

 % على التوالي.5.9% و4.9% و3.5% و3.2والمغرب بواقع 

في الدول  المنظمالعاملين في القطاع غير  باالضافة الى ما سبق، تؤيد بيانات البنك الدولي مقولة ضعف تأهيل
، حيث يالحظ ارتفاع نسبتهم بين الذين أنهوا المرحلة االبتدائية على األكثر، في حين تكون نسبتهم األقل النامية

. وفي ذات السياق، توضح البيانات ارتفاع هذه النسب لى(بين الحاصلين على التعليم العالي )دبلوم متوسط فأع
ة بمثيالتها في باقي دول المجموعة، وهذا ما عبر المؤهالت العلمية المختلفة في كل من اليمن والمغرب مقارن

 التالي. (8) يوضحه الشكل
 الشكل أعاله. : لم تتوفر قيمة لنسبة التعليم المهني في بيانات المغرب، فظهرت نسبتها صفر فيمالحظة

 
وفي ذات السياق، وبالنظر الى نسب العمالة غير المنظمة في المؤهالت العلمية المختلفة على المستوى الكلي 

 وعلى مستوى القطاع الخاص في الدول العربية، يمكن ايراد النقاط التالية:
 مستوى الكلي أو على هناك عالقة عكسية بين المؤهل العلمي ونسبة العمالة غير المنظمة سواء  على ال

 مستوى القطاع الخاص.

  من العاملين حملة المؤهل العلمي األدنى "ابتدائي فأقل" يعملون ضمن القطاع غير 70أكثر من %
في  %97.4% في االردن و71.9المنظم في جميع الدول العربية قيد البحث، حيث تراوحت نسبتهم بين 
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فتراوحت نسبتهم من اجمالي المشتغلين ضمن نفس  اليمن. أما حملة مؤهالت العليا غير المنظمين
 % في اليمن.40.7% في األردن و22.0المؤهل العلمي ما بين 

   األمر ذاته ينطبق على القطاع الخاص مع ارتفاع النسب المتقابلة عموما ، حيث يمكن القول إن أكثر
ابتدائي فأقل" يعملون % من العاملين في القطاع الخاص ضمن حملة المؤهل العلمي األدنى "80من 

% في 80.4ضمن القطاع غير المنظم في جميع الدول العربية قيد البحث، حيث تراوحت نسبتهم بين 
 % في اليمن. 99.9لبنان و

  أما حملة مؤهالت العليا غير المنظمين العاملين في القطاع الخاص فتراوحت نسبتهم من اجمالي
 % في العراق.97.5% في لبنان و34.3المشتغلين ضمن نفس المؤهل العلمي ما بين 

  من اجمالي المشتغلين( اال انهم في 8.4رغم انخفاض نسبة حملة مؤهل ثانوي مهني في سوريا )و %
% من 19.1غالبيتهم يعملون في القطاع المنظم، حيث بلغت نسبة العاملين في القطاع غير المنظم 

بلغت نسبة غير المنظمين من حملة الثانوية المهنية حملة الثانوية المهنية. بالمقابل، المشتغلين اجمالي 
 %.  82.8في القطاع الخاص 

 (.5ولمزيد من التفاصيل، أنظر جدول )
 القطاع في العاملين اجمالي من وكنسبة العاملين اجمالي من كنسبة المنظمة غير العمالة توزيع: (5)جدول 

 والدولة التعليم حسب الخاص

 تعليم عالي ثانوي مهني إعدادي/ثانوي عام ابتدائي فأقل ن غير المنظمينللعاملي المرحلة التعليمية

 العراق
 25.4 35.2 67.6 82.2 المشتغلين اجماليمن % 

 97.5 98.4 99.1 99.4 الخاص القطاع% من المشتغلين في 

 مصر
 23.7 50.0 63.7 77.8 المشتغلين اجماليمن % 

 50.5 77.8 80.1 88.3 الخاص القطاع% من المشتغلين في 

 لبنان
 28.4 45.1 56.6 75.7 المشتغلين اجماليمن % 

 34.3 51.5 66.0 80.4 الخاص القطاع% من المشتغلين في 

 المغرب
 N/A  36.5 74.1 90.9 المشتغلين اجماليمن % 

 N/A  50.7 84.8 93.5 الخاص القطاع% من المشتغلين في 

 سوريا
 24.3 19.1 60.6 86.2 المشتغلين اجماليمن % 

 61.9 82.8 89.8 95.5 الخاص القطاع% من المشتغلين في 

 اليمن
 40.7 56.1 83.9 97.4 المشتغلين اجماليمن % 

 94.9 97.1 99.3 99.9 الخاص القطاع% من المشتغلين في 

 األردن
 22.0 34.2 48.1 71.9 المشتغلين اجماليمن % 

 40.2 55.6 74.3 88.2 الخاص القطاع% من المشتغلين في 

N/Aال تتوفر بيانات : 
 

 الحالة العملية:
 كانتالتوزيع النسبي للعاملين حسب حالتهم العملية بين دولة عربية وأخرى. فقد  في تباين( وجود 6يبين جدول )

%، 81.7 بواقعاألعلى في األردن ة نسبال وجدت%، فيما 23.9بواقع  في اليمنللعاملين بأجر منهم األقل  ةالنسب
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كما أظهرت البيانات أن ما  الخمسينات والستينات. ضمن فئتيذات النسبة في باقي دول المجموعة قيمة حت و وترا
. أما العاملون بدون أجر، فقد بين خمس وثلث العاملين في دول المجموعة )عدا مصر( يعملون لحسابهم الخاص

(، فيما أظهرت بيانات اليمن أن نحو %1.1%( واألردن )2.6كانت نسبتهم منخفضة جدا  في كل من لبنان )
  % من العاملين فيها يعملون بدون أجر.56

حسب حالتهم العملية بين دولة عربية في القطاع الخاص التوزيع النسبي للعاملين  ويظهر السياق ذاته تقريبا  عند
الحظ هنا انخفاض ، كما ي% في األردن71.7% في اليمن و16.3. فقد تراوحت نسبة العاملين بأجر بين وأخرى

في جميع دول التي احتسبت من اجمالي المشتغلين نسبة العاملين بأجر في القطاع الخاص عن تلك المقابلة لها 
المجموعة. أما العاملون لحسابهم في القطاع الخاص فقد اقتربت نسبتهم من ثلث العاملين في هذا القطاع في كل 

% 14.1في باقي دول المجموعة، حيث بلغت عن ذلك خفضت نسبتهم من العراق ولبنان والمغرب وسوريا، فيما ان
، فكانت نسبتهم في القطاع الخاص % في األردن. أما العاملون بدون أجر15.4% في اليمن و22.3في مصر و

%، فيما اقتربت نسبتهم من خمسة العاملين في كل من العراق ومصر والمغرب 61.4األعلى في اليمن بواقع 
% في كلتا الدولتين على 3.0% و1.7، حيث بلغت تهم أكثر في كل من األردن ولبناننسبضت وانخف ،وسوريا
 التوالي.

 والدولة لحسابهم الخاص حسب الحالة العملية العاملينو العمالةالنسبي إلجمالي  توزيعال(: 6جدول )

 

 بدون اجر يعمل لحسابه صاحب عمل مستخدم بأجر
 الخاص اإلجمالي الخاص اإلجمالي الخاص اإلجمالي الخاص اإلجمالي

 N/A N/A 20.5 32.6 10.5 16.8 50.6 68.9 العراق

 18.1 12.6 14.1 9.9 18.8 13.2 49.0 64.3 مصر

 3.0 2.6 31.3 27.2 5.6 4.8 60.2 65.4 لبنان

 16.9 15.2 32.8 29.6 4.3 3.9 46.0 51.4 المغرب

 18.7 13.8 32.6 24.0 9.2 6.7 39.6 55.6 سوريا

 N/A N/A 20.3 22.3 55.9 61.4 16.3 23.9 ليمنا

 1.7 1.1 15.4 9.9 11.2 7.2 71.7 81.7 األردن

N/Aال تتوفر بيانات : 
 

 (، يمكن ابراز النقاط التالية:7غير المنظمة الواردة في جدول )العمالة وعند متابعة نسب 
 ن واالردن ضمن العمالة غير تم تصنيف جميع المشتغلين غير مدفوعي األجر في كل من العراق واليم

% في كل من مصر والمغرب وسوريا، وانخفضت نسبتهم في 98المنظمة، فيما بلغت نسبتهم أكثر من 
% من العمالة غير مدفوعة األجر في لبنان هي عمالة 14%، مما يعني أن أكثر من 86لبنان الى نحو 

 منظمة.

 ليمن كعمالة غير منتظمة، فيما كانت نسبتهم تم تصنيف جميع العاملين لحسابهم في كل من العراق وا
هنا أن ما يقرب من خمس العاملين  % في كل من المغرب وسوريا واألردن. ويالحظ90أكثر من 

 لحسابهم في كل من مصر ولبنان منتظمون.

 ،باستثناء دولتي العراق واليمن اللتين لم توفرا بيانات، يالحظ أرتفاع نسبة ارباب العمل غير المنظمين 
% من اجمالي ارباب العمل في كل من المغرب واألردن، فيما اقتربت نسبتهم 94والتي بلغت أكثر من 
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% في لبنان، فيما كان أرباب العمل في مصر األكثر تنظيما ، حيث 84%، ومن 90في سوريا من نحو 
 %.21.6بلغت نسبة المنظمين منهم 

  نسبتهم مقارنة بالمنظمين من اجمالي العاملين نسبة العاملين بأجر غير  انخفاض فيمن الواضح وجود
بين دولة في النسبتين في جميع دول المجموعة، مع اختالف الفارق  من العاملين في القطاع الخاص

وأخرى. على سبيل المثال، نحو نصف العاملين بأجر في العراق غير منظمين، في حين ما يقرب من 
دولة عمالة غير منظمة. بالمقابل، أقل من ثلث العاملين جميع العاملين في القطاع الخاص في ذات ال

بأجر في األردن غير منظمين، ترتفع هذه النسبة بين العاملين بأجر في القطاع الخاص األردني الى 
56.5.% 

نسبة من اجمالي العاملين في القطاع ك(: توزيع العمالة غير المنظمة كنسبة من اجمالي العاملين و7جدول )
 الحالة العملية والدولةالخاص حسب 

 يعمل لحسابه صاحب عمل مستخدم بأجر الحالة العملية للعاملين غير المنظمين
مشتغل غير 
 مدفوع االجر

 العراق
 N/A 100.0 100.0 51.7 المشتغلين اجماليمن % 

 N/A 100.0 100.0 98.3 الخاص القطاع% من المشتغلين في 

 مصر
 98.3 82.1 78.4 42.6 المشتغلين اجماليمن % 

 98.3 82.1 78.4 75.3 الخاص القطاع% من المشتغلين في 

 لبنان
 86.0 80.1 84.0 43.1 المشتغلين اجماليمن % 

 85.7 80.2 84.1 51.8 الخاص القطاع% من المشتغلين في 

 المغرب
 99.0 98.1 98.4 67.1 المشتغلين اجماليمن % 

 99.0 98.1 98.4 77.3 الخاص القطاع% من المشتغلين في 

 سوريا
 99.2 93.4 89.4 52.2 المشتغلين اجماليمن % 

 99.3 93.5 89.6 90.6 الخاص القطاع% من المشتغلين في 

 اليمن
 N/A 100.0 100.0 63.7 المشتغلين اجماليمن % 

 N/A 100.0 100.0 97.9 الخاص القطاع% من المشتغلين في 

 األردن
 100.0 98.5 94.6 32.4 المشتغلين اجماليمن % 

 100.0 98.5 94.6 56.5 الخاص القطاع% من المشتغلين في 

 
 النشاط االقتصادي:

سواء  من حيث توزيعهم  يتباين توزيع العاملين على األنشطة االقتصادية بين دولة وأخرى من دول هذه المجموعة
( نالحظ أن أكثر من ربع 9فعند النظر الى شكل ) اإلجمالي أو من حيث توزيعهم داخل القطاع الخاص.

في  خمس المشتغلين، وأن أكثر من يعملون في الصناعات األولية المشتغلين في كل من سوريا والمغرب ومصر
ناعات التحويلية. في حين يالحظ ان قطاع الخدمات هو يعملون في الصالعراق ومصر ولبنان واألردن كل من 

% في العراق 27.5ا ، حيث تراوحت نسبة المشتغلين فيه بين المجموعة عموم المشغل األكبر للعاملين في دول
كما يظهر الشكل المذكور تركز التشغيل في نشاط اإلدارة العامة والخدمة االجتماعية في % في لبنان. 68.9و

 %(.37.2%( والعراق )38.2%( واليمن )43.0ثالثة دول بشكل واضح، هي: األردن )
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زيع النسبي للعاملين في القطاع الخاص على األنشطة االقتصادية في دول ومن ناحية أخرى، وعند متابعة التو 
% 35سوري ونحو القطاع الخاص ال% من المشتغلين في 41الصناعات األولية تمتص نحو تبين أن المجموعة، 

% من العاملين في 51، في حين شغلت الصناعات التحويلية نحو يمصر القطاع الخاص المن المشتغلين في 
% من العاملين في القطاع الخاص األردني. أما قطاع الخدمات، فيعمل فيه 33ونحو  الخاص العراقي القطاع
في % من العاملين في القطاع الخاص اليمني. 62% من العاملين في القطاع الخاص اللبناني ونحو 65نحو 
في جميع دول ع الخاص ضمن القطان بنشاط اإلدارة العامة والخدمة االجتماعية يالعاملانخفضت نسبة  حين

 %. 12، حيث كانت أعالها في األردن بنحو عموما   المجموعة

 النشاط االقتصادي والدولة ب(: التوزيع النسبي إلجمالي العاملين والعاملين في القطاع الخاص حس9شكل )

  

  
 

شتغلين في القطاع الخاص وكنسبة من الموبالنظر الى وضع العمالة غير المنظمة كنسبة من اجمالي المشتغلين 
 ما يلي:(، يالحظ 8األنشطة االقتصادية الواردة في جدول )كل نشاط من داخل 
 في كل من لها تقارب مع وجود  العاملين غير المنظمين في نشاط الصناعات األولية ارتفاع لنسب وجود

%(، 95.6%(، واليمن )92.4%، وسوريا )94.1%(، والمغرب )94.4%(، ولبنان )94.1مصر )
%(. كما 52.2%( ثم انخفضت في العراق الى )82.3فيما انخفضت هذه النسبة في األردن الى )

 عدا لبنان الذي تساوت نسبتيه. جميع الدول العربية الخاص فيارتفعت النسب المقابلة لها في القطاع 
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 ت التحويلية أعلى العراق هو البلد الوحيد في المجموعة الذي لديه نسبة عمالة غير منظمة في الصناعا
من النسبة المقابلة لها في الصناعات األولية، سواء  على المستوى الكلي أو على مستوى القطاع 
الخاص. وهذا يعني )بشكل عام( أن نشاط الصناعة التحويلية أكثر تنظيما  من نشاط الصناعة األولية 

ي الصناعات التحويلية غير منظمين % من العاملين ف60، علما  بأن أكثر من في مجموعة الدول العربية
 في جميع دول المجموعة.

  بالرغم من أن قطاع الخدمات يعتبر المشغل األكبر لأليدي العاملة في مجموعة الدول العربية عموما ، اال
، حيث -%(46.0عدا لبنان )-أكثر من نصف العاملين فيه غير منظمين في جميع دول المجموعة ان 

% في اليمن. وفي 93.3% في مصر و62.7تراوحت نسبة العمالة غير المنظمة في هذا النشاط بين 
القطاع الخاص ترتفع نسب العاملين غير المنظمين في نشاط الخدمات في جميع دول المجموعة لتتراوح 

 % في اليمن.98.7% في لبنان و54.5بين 

  والخدمة االجتماعية" األكثر تنظيما  في جميع دول المجموعة من الطبيعي أن يكون نشاط "اإلدارة العامة
غير المنظمة الحتواءه موظفي القطاع العام والمؤسسات الحكومية المنظمين في الغالب، اال ان العمالة 

 كل من العراق فيتتواجد بشكل واضح في مؤسسات هذا النشاط العاملة في القطاع الخاص، خاصة 
   %( على التوالي.87.9%( و )88.9سب فيهما )واليمن اللتين بلغت الن

 
نسبة من اجمالي العاملين في القطاع ك(: توزيع العمالة غير المنظمة كنسبة من اجمالي العاملين و8جدول )

 والدولة النشاط االقتصاديالخاص حسب 

 النشاط االقتصادي للعاملين غير المنظمين
صناعات 

 اولية
صناعات 
 تحويلية

 خدمات
مة ادارة عا

 وخدمة اجتماعية

 العراق
 12.2 71.8 78.7 52.2 المشتغلين اجماليمن % 

 88.9 98.6 98.7 98.6 الخاص القطاع% من المشتغلين في 

 مصر
 11.0 62.7 65.8 94.1 المشتغلين اجماليمن % 

 61.5 70.4 76.5 97.3 الخاص القطاع% من المشتغلين في 

 لبنان
 - 46.0 75.3 94.4 المشتغلين اجماليمن % 

 - 54.5 76.7 94.4 الخاص القطاع% من المشتغلين في 

 المغرب
 18.5 82.2 78.9 94.1 المشتغلين اجماليمن % 

 29.3 87.4 81.6 95.2 الخاص القطاع% من المشتغلين في 

 سوريا
 17.6 87.2 75.5 92.4 المشتغلين اجماليمن % 

 63.8 93.9 83.9 96.7 الخاص القطاع% من المشتغلين في 

 اليمن
 11.7 93.3 86.0 95.6 المشتغلين اجماليمن % 

 87.9 98.7 94.1 98.0 الخاص القطاع% من المشتغلين في 

 األردن
 6.2 71.3 61.8 82.3 المشتغلين اجماليمن % 

 30.7 75.1 63.1 92.6 الخاص القطاع% من المشتغلين في 
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 :ملكية المنشأة )للعاملين بأجر فقط(
التي يعمل بها المشتغلون بأجر بين  ةالخاصو  ةالعام المنشآتالعمالة في يتباين حجم  ،حيث ملكية المنشأةمن 

%(، 36.9في كل من العراق ) ةالعام المنشآت، حيث يالحظ تواجد أكثر من ثلث المشتغلين في دولة وأخرى
ربع وثلث العمالة بأجر في كل من  كما استوعبت المنشآت العامة ما بين %(.35.6%(، واالردن )38.6واليمن )
خمس %(. أما المنشآت العامة في باقي دول المجموعة فقد استوعبت أقل من 26.8%(، وسوريا )30.0مصر )
 % في المغرب.19.2% في لبنان و13.5بأجر بواقع  العاملين

عند مقارنتهم حسب ( وجود فارق واضح بين نسب العاملين بأجر غير المنظمين 10ناحية أخرى، يبين شكل ) من
ملكية المنشأة في جميع دول المجموعة، مع اختالف قيمة هذا الفارق بين دولة وأخرى. حيث يمكن مالحظة ما 

 يلي:
  فيما منظمين هاالعاملين بأجر في % من98.9المنشآت العامة في األردن األكثر تنظيما ، حيث أن ،

ول المجموعة، حيث أن نحو ثالثة أرباع العاملين فيها د بينكانت المنشآت العامة المغربية األقل تنظيما  
 منظمين.

  (، 99.1% من العاملين بأجر في المنشآت الخاصة غير منظمين في كل من: العراق )90أكثر من%
 %(.93.1%(، وسوريا )97.9واليمن )

 لدان أظهرت البيانات أن نسبة العمالة بأجر األعلى تنظيما  في منشآت القطاع الخاص كانت في ب
 المجموعة األقل عمالة من حيث الحجم، وهي األردن ولبنان. 
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 الفصل الثالث

 القطاع غير المنظم في فلسطين
 

 مقدمة 1:3

على امتصاص األعداد المتنامية من الفلسطينية الصغيرة نسبيا ، وغير القادرة  في ظل اشتداد أزمات سوق العمل
لدخل افي مجال التشغيل وتوفير مصادر  في فلسطينر المنظم القطاع غيتنامت قدرات  ،الباحثين عن العمل

ب جزء من القوى العاملة صفات ُترغ  يمتلك القطاع المذكور الفلسطينية، خاصة وأن  للعديد من األفراد واألسر
مر األ ،على معدالت البطالة والفقر في المجتمع دور مهم في التأثيرهذا القطاع كان ل . وقدلالنخراط بالعمل فيه

معهد ، حيث يعتبر الذي أدى الى اهتمام الباحثين في دراسة خصائصه ومدى تأثيره في اإلقتصاد الفلسطيني
ل إصداره العديد من االبحاث الرائد في هذا المجال، من خال -ماس-أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني

والدراسات المتعلقة بالقطاع غير المنظم في فلسطين، والتي تتمثل في: القطاع االقتصادي غير المنظم في الضفة 
 خدمات(، 2004الغربية وقطاع غزة: الخصائص االجتماعية واالقتصادية العامة )مجدي المالكي وآخرون 

 الحرفية الصناعات قطاع(، 2006)ماس  واآلفاق الواقع :الفلسطينية ألراضيا في المنظم غير القطاع في اإلنشاءات

 في المنظم غير الغذائية الصناعات قطاع(، 2006)ماس  واآلفاق الواقع :الفلسطينية األراضي في المنظم غير

أسباب  -حتلة (، القطاع غير المنظم في األراضي الفلسطينية الم2006)ماس  واآلفاق الواقع :الفلسطينية األراضي
(. كما اعتمدت دراسات أخرى على الجهود الذاتية 2014الفالح  توسعه، خصائصه، ومعيقات تنظيمه )د. بالل

للباحثين، والتي من أبرزها: القطاع غير المنظم في االراضي الفلسطينية: الواقع الراهن وامكانيات التأطير )سفيان 
قتصاد غير المنظم في األراضي الفلسطينية )ماجد صبيح (، خصائص وظروف العمل في منشآت اال2008دغرة 

 (. 2012ومأمون ابو عليا 

الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني مسحين ميدانيين للقطاع غير المنظم في فلسطين،  نفذوفي ذات السياق، 
. 2014في العام  ، ونشرت نتائجه2008، كما تم تنفيذ المسح الثاني في العام 2003األول تم تنفيذه في العام 

نسبة العمالة غير المنظمة  أنأظهرت التي و ، الثانيمسح النتائج تحليل هذا الفصل بشكل أساسي على  وسيركز
عن النسبة المقابلة لها في كل من  فهيوبالتالي في فلسطين،  المشتغلين% من اجمالي 60ما يقرب من بلغت 

كما  نسبة عن تلك المقابلة لها في كل من مصر ولبنان واالردن.العراق والمغرب وسوريا واليمن، فيما تزيد هذه ال
أظهرت نتائج المسح وجود تباين واضح في قدرة هذا القطاع على امتصاص العمالة ما بين الضفة الغربية وقطاع 

% 42.5% من اجمالي العاملين في الضفة الغربية، ونحو 65.8غزة، حيث بلغ حجم العمالة غير المنظمة نحو 
 . أدناه 9من البيانات الواردة في جدول  تم احتسابها. النسب المذكورة مالي العاملين في قطاع غزةجمن ا

 2008(: توزيع العاملين حسب نوع العمالة ونوع القطاع والمنطقة، 9جدول )

 المنطقة

 المجموع العمالة غير المنظمة العمالة المنظمة
قطاع 
 منتظم

قطاع غير 
 منتظم

قطاع  المجموع
 تظممن

قطاع غير 
 منتظم

قطاع  المجموع
 منتظم

قطاع غير 
 منتظم

 المجموع

 471600 87600 384000 310400 87600 222800 161200 0 161200 الضفة الغربية

 160900 27700 133200 68400 27700 40700 92500 0 92500 قطاع غزة

 632500 115300 517200 378800 115300 263500 253700 0 253700 فلسطين

http://www.mas.ps/2012/
http://www.mas.ps/2012/
http://www.mas.ps/2012/
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وفيما يلي عدد من سمات العاملين في القطاع غير المنظم الفلسطيني، استنادا  الى المسح المذكور. كما سيتم 
مقارنة مؤشرات العاملين في هذا القطاع في فلسطين مع المؤشرات المقابلة لها لمجوعة الدول العربية الواردة في 

 الفصل الثاني حيثما أمكن ذلك.
 

 غير المنظمة العمالةخصائص  2:3
ثالث خصائص تطرق المسح الى تبين عدم ، 2008- مراجعة بيانات مسح القوى العاملة غير المنظمةعند بداية، 

، االولى تتعلق بنوع التجمع السكاني والثانية تتعلق بالحالة من خصائص العاملين في القطاع غير المنظم
م امكانية استخراجها من البيانات المتوفرة كما افاد بذلك الجهاز ، وذلك لعدوالثالثة تتعلق بالتوزيع العمريالزواجية، 

تساعد في التعرف على فئات تركز القوى العاملة السكنية  . وهذه الخصائصالمركزي لالحصاء الفلسطيني هاتفيا  
، ها للبنك الدوليالتي تم توفير في بعض الدول العربية و من ناحية، ومقارنتها بالنسب المقابلة لها والعمرية والزواجية 

وفيما يلي خصائص العمالة في القطاع غير المنظم بناء  على بيانات  في الفصل السابق. والتي تم التطرق اليها 
 المسح المذكور.

 أو غير منظم( المنظم)القطاع 

ى أن القطاع المنظم يعتبر المشغل األكبر للعمالة غير المنظمة في فلسطين سواء  علأظهرت بيانات المسح 
% من العمالة غير المنظمة في فلسطين 70، حيث أن ما يقرب من المستوى الكلي أو على مستوى المنطقة
وعند النظر الى توزيعها  % منها تعمل خارج منشآت القطاع المنظم.30تشتغل في منشآت القطاع المنظم، مقابل 

المتواجدة في الضفة ير المنظمة % من العمالة غ71.8 كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، تبين أن نحو في
وهذه النتائج %. 59.5انخفضت النسبة ذاتها في قطاع غزة الى  ماالقطاع المنظم، فيمنشآت تعمل في الغربية 

القسم األكبر منها أن بل العمالة غير المنظمة تشكل الحجم األكبر من المشتغلين في فلسطين،  تؤكد ليس فقط أن
المشتغلين المنظمين وغير المنظمين في القطاعين أعداد ( يوضح توزيع 11شكل )وال القطاع المنظم.يعمل في 

 المنظم وغير المنظم حسب المنطقة. 

 

 قطاع غير منظم قطاع منظم قطاع غير منظم قطاع منظم
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 الجنس

ذكور،  2008خالل الربع الرابع من العام  % من اجمالي المشتغلين في فلسطين81.1( أن نحو 10يبين جدول )
هاتين النسبتين حسب المنطقة وعلى التوالي بالشكل: %. وقد توزعت 18.9فيما بلغت نسبة االناث المقابلة 

وعند النظر الى حجم العمالة  %( في قطاع غزة.16.3%، 83.7%( في الضفة الغربية، و )%19.8، 80.2)
% بين 59.9غير المنظمة من اجمالي المشتغلين في فلسطين من كال الجنسين، بينت النتائج انها تقارب 

وعلى مستوى المنطقة، بلغت نسبة العمالة غير تغالت االناث أيضا . شا بين المالمشتغلين الذكور، وهي ذاته
% بين الذكور العاملين واالناث العامالت على التوالي، كما 61.1و %67.0نحو  في الضفة الغربية المنظمة

  % بين الذكور واالناث على التوالي.55.5% و40.0 نحو غزةبلغت النسب المقابلة لها في قطاع 

بين أن نسبة االناث من الجدول المذكور المقارنة مع مجموعة الدول العربية الواردة في الفصل الثاني، نالحظ وب
 في فلسطين أعلى من النسبة المقابلة لها في كل من العراق والمغرب وسوريا واالردن. اجمالي المشتغلين 

ر المنظمين من المشتغلين لكال الجنسين (: نسبة الذكور واالناث من اجمالي المشتغلين ونسبة غي10جدول )
 حسب الدولة 

 االردن اليمن سوريا المغرب لبنان مصر العراق فلسطين غزة ضفة  

 83.0 44.0 81.8 84.0 76.2 76.9 89.8 81.1 83.7 80.2 نسبة الذكور من اجمالي المشتغلين

 17.0 56.0 18.2 16.0 23.9 23.1 10.2 18.9 16.3 19.8 نسبة االناث من اجمالي المشتغلين

 47.8 82.1 72.8 83.5 62.5 57.9 70.5 59.9 40.0 67.0 من الذكور المشتغلين ينر المنظمينسبة غ

 26.7 98.7 63.0 73.2 36.1 59.3 35.3 59.9 55.5 61.1 من االناث المشتغالت اتر المنظمينسبة غ

% من الذكور 60تظهر البيانات أن نحو وعند النظر الى جنس المشتغلين وحجمهم في القطاع غير المنظم، 
الفلسطينيين العاملين تم تصنيفهم ضمن العمالة غير المنظمة، وهذه النسبة تقل عن تلك المقابلة لها في كل من 

% من االناث العامالت تم 60نحو أن ، أظهرت النتائج أما بالنسبة لإلناثالعراق ولبنان والمغرب وسوريا واليمن. 
  .ا في كل من المغرب وسوريا واليمنتقل عن النسبة المقابلة لهمالة غير المنظمة، وهذه النسبة تصنيفهن ضمن الع

( يوضح الحجم النسبي للعمالة غير المنظمة من كال الجنسين في فلسطين مقارنة بمجموعة الدول 12والشكل )
ربة جدا  لكال الجنسين، فيما العربية، حيث يمكن القول إن حجم العمالة غير المنظمة بين فلسطين ومصر متقا

كانت نسب العمالة غير المنظمة لكال الجنسين مرتفعة عن تلك المقابلة لها في فلسطين في كل من المغرب واليمن 
نسب العمالة  ، فقد كانتوسوريا، وكانت مرتفعة للذكور ومنخفضة لالناث في كل من العراق ولبنان. أما في األردن

  قل سواء  على مستوى الذكور أو مستوى اإلناث.غير المنظمة فيها هي األ
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% من اجمالي العاملين 81.8شكل العاملون )منظمون وغير منظمون( في القطاع المنظم نحو ومن زاوية أخرى، 
ن( في القطاع غير ي% اناث. كما شكل العاملون )جميعهم غير منظم19.1في االراضي الفلسطينية، من بينهم 

% اناث. وعلى مستوى الضفة 18.3الي العاملين في االراضي الفلسطينية، من بينهم % من اجم18.2المنظم 
% 19.9% من العاملين فيها، من بينهم 81.4الغربية، شكل العاملون في القطاع المنظم في هذه المنطقة نحو 

غزة، فقد % اناث. أما في قطاع 19.2%، من بينهم 18.6اناث، فيما شكل العاملون في القطاع غير المنظم 
% اناث، فيما بلغت حصة القطاع غير المنظم 16.5%، من بينهم 82.8بلغت نسبة العاملين في القطاع المنظم 

( يوضح توزيع أعداد العاملين المنظمين وغير المنظمين على 13والشكل )% اناث. 15.5% من بينهم 17.2
 ة.القطاعين المنظم وغير المنظم في كل من الضفة الغربية وقطاع غز 
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مقارنة التوزيع النسبي لغير المنظمين من اجمالي المشتغلين حسب الجنس (: 12)شكل 
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 نسبة غير المنظم من االناث المشتغلت نسبة غير المنظم من الذكور المشتغلين
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 النشاط االقتصادي:

عامل وعاملة( نسبيا  على األنشطة االقتصادية  632500)، توزع العاملون في فلسطين 2008في نهاية العام 
% منهم يعملون في أنشطة 40حيث يالحظ أن ما يقرب من (، 11حسب المنطقة والجنس كما هو مبين بالجدول )

مع وجود تباين واضح لى لهم سواء على مستوى الجنس أو المنطقة، وهي النسبة األع"الخدمات والفروع األخرى"، 
 الى ، حيث وصلت نسبة العاملين في هذه األنشطةحسب الجنس أو حسب المنطقة مقارنتهالقيمة هذه النسبة عند 

كما أظهرت بيانات الجدول  % من اجمالي االناث المشتغالت.58أكثر من ثلثي العاملين في قطاع غزة، ونحو 
% من 10مقارنة بنحو "، األسماك وصيد والصيد والحراجة الزراعةذكور أن ربع االناث يعملن في أنشطة "الم

، "والفنادق والمطاعم التجارة% من الذكور في أنشطة "22.5يعمل الذكور يعملون في االنشطة المذكورة. بالمقابل، 
الجدول المذكور االنخفاض الحاد في نسبة . ويالحظ من خالل % فقط7تنخفض هذه النسبة بين االناث الى نحو 

العاملين في البناء والتشييد في قطاع غزة نتيجة للحصار الذي فرض على هذه المنطقة بعد سيطرة حركة حماس 
 عليها.

 2008(: التوزيع النسبي للمشتغلين في فلسطين حسب النشاط االقتصادي والمنطقة والجنس، 11جدول )
 اناث ذكور غزة ضفة فلسطين االقتصادي النشاط

 25.2 9.6 6.6 14.6 12.6 األسماك وصيد والصيد والحراجة الزراعة 

 7.5 12.4 3.4 14.3 11.5 التحويلية والصناعة والمحاجر التعدين

 0.8 13.8 0.7 15.0 11.4 والتشييد البناء

 7.2 22.5 15.3 21.1 19.6 والفنادق والمطاعم التجارة

 1.3 6.7 5.9 5.6 5.7 تواالتصاال والتخزين النقل

 58.1 34.9 68.1 29.5 39.3 األخرى والفروع الخدمات

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع

 

 ها%( من24.2نحو )ند توزيع العمالة غير المنظمة على األنشطة االقتصادية على المستوى الكلي، تبين أن وع
% 17.9وفي أنشطة الزراعة والصيد، ا % منه20.7عمل نحو تعمل في نشاط التجارة والفنادق والمطاعم، فيما ي

%، ثم نسبتهم في 16.7في نشاط البناء والتشيد، يلي ذلك نسبتهم في أنشطة الخدمات والفروع األخرى بنسبة 
%، فيما انخفضت نسبتهم بشكل واضح في أنشطة النقل 15.7أنشطة التعدين والمحاجر والصناعة التحويلية بواقع 

يالحظ أن أكثر من ثلثي العمالة غير المنظمة في وعلى مستوى المنطقة، % فقط. 4.7لتبلغ واالتصاالت والتخزين 
%(، فيما يتقارب التوزيع النسبي للعمالة غير 30.3%( والتجارة )38.6قطاع غزة تتركز في فئتي الخدمات )

%(، 21.9%(، والزراعة )22.9ارة )المنظمة بالضفة الغربية في أربعة فئات من األنشطة االقتصادية، هي: التج
 تفاصيل أكثر. انيعطي ينالتالي( 15( و )14) ين%(. والشكل17.9%(، فالصناعة التحويلية )21.5ثم البناء )
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وعند النظر الى نسبة العمالة غير المنظمة من اجمالي العمالة في كل نشاط اقتصادي في من ناحية أخرى، 
 ما يلي: (12)جدول  يبينفلسطين، 

  ث بلغت يصنفون بأنهم عمالة غير منظمة، حيفي فلسطين غالبية العاملين في أنشطة الزراعة والصيد
. ورغم التقارب في هذه النسبة عند توزيعها حسب المنطقة أو الجنس، اال انها في %98.9نسبتهم نحو 

 . الضفة الغربية أعلى منها في قطاع غزة، وبين االناث أعلى منها بين الذكور

 ين في % من اجمالي العامل94.4نشاط البناء والتشييد نحو  نسبة غير المنظمين بين العاملين في بلغت
وهذه النسبة في قطاع غزة أقل منها في الضفة الغربية، وبين الذكور أقل من المقابلة لها هذا النشاط، 
 بين االناث.

 هذه النسبة أعلى ) %81.6الصناعة التحويلية بنحو نشاط  بلغت نسبة غير المنظمين بين العاملين في
 . %(86.0 لتي بلغت النسبة فيهاعدا اليمن االدول العربية  من تلك المقابلة لها في جميع

  نشاط الصناعة التحويلية أكثر تنظيما  في قطاع غزة مقارنة بالضفة الغربية بشكل واضح، حيث بلغت
% في قطاع غزة، وانخفضت في الضفة الغربية الى 30.9نسبة العمالة المنظمة في هذا النشاط 

 % فقط.17.4

  أنشطة الخدمات والفروع األخرى لتبلغ نحو ربع العاملين ويالحظ أنخفاض نسبة العمالة غير المنظمة في
. وهذه النسبة تعتبر متدنية مقارنة بالنسبة المقابلة لها في الدول العربية التي وفرت في هذه األنشطة

 .% في اليمن93.3% في لبنان و46.0بيانات، حيث تراوحت بين 

ظمة في قطاع غزة على فئات نتوزيع العمالة غير الم(: 14شكل)
 2008األنشطة االقتصادية، 

الغربيةعلى فئات توزيع العمالة غير المنظمة في الضفة (: 15شكل )
 2008األنشطة االقتصادية، 
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 " نحو نصف العاملين فيه غير منظمين، "، اال ان النقل والتخزين واالتصاالترغم صغر حجم قطاع
أكثر تنظيما  في  النشاطأظهرت البيانات أن هذا  . ومن ناحية أخرى،وبنسب متقاربة بين الذكور واالناث

 بقطاع غزة.الضفة الغربية مقارنة 
 2008، حسب المنطقة والجنس ةقتصادياال األنشطة(: توزيع نسبة العاملين غير المنظمين في 12جدول )

 ط االقتصاديالنشا

 الجنس المنطقة

 اناث ذكور غزة ضفة فلسطين

 العدد
% غير 

 منظم
 العدد

% غير 
 منظم

 العدد
% غير 

 منظم
 العدد

% غير 
 منظم

 العدد
% غير 

 منظم

 100.0 30200 98.2 49200 98.1 10600 99.0 68,800 98.9 79,400 الزراعة والحراجة والصيد  

التعدين والمحاجر 
 ويليةوالصناعة التح

72,800 81.6 67,300 82.6 5500 69.1 63800 80.4 9000 90.0 

 100.0 900 94.4 71000 91.7 1200 94.5 70,700 94.4 71,900 البناء والتشييد

 84.9 8600 73.1 115500 84.1 24600 71.4 99,500 73.9 124,100 التجارة والمطاعم والفنادق

 53.3 1500 49.7 34400 63.2 9500 45.1 26,400 49.9 35,900 النقل والتخزين واالتصاالت

 35.1 69500 21.8 178900 24.1 109500 26.6 138,900 25.5 248,400 الخدمات والفروع األخرى

 59.9 119700 59.9 512800 42.5 160900 65.8 471,600 59.9 632,500 المجموع  

 الحالة العملية:

 %19.6بواقع: العاملون في فلسطين نسبيا  حسب حالتهم العملية  توزع، 2008خالل الربع الرابع من العام 
مستخدم  %71.6% في قطاع غزة(، و15.0و% في الضفة الغربية 21.2بواقع ) صاحب عمل/يعمل لحسابه

بواقع  عضو أسرة غير مدفوع األجر% 8.7و، % في قطاع غزة(79.6% في الضفة الغربية و68.9بواقع ) بأجر
صاحب  % من كل من فئتي "56وقد بينت النتائج أن نحو  .% في قطاع غزة(5.4ربية وفي الضفة الغ 9.9%)

غير منظمين، فيما أعتبر جميع العاملين غير مدفوعي األجر غير  "" و "مستخدم بأجرعمل/يعمل لحسابه
 منظمين.

 (، يتبين ما يلي:13وعند متابعة العمالة غير المنظمة حسب الحالة العملية والمنطقة والجنس من خالل جدول )

  صنف جميع العاملين بدون أجر في فلسطين ضمن العمالة غير المنظمة، وهذا الوضع يتشابه بشكل
% من المشتغلين غير مدفوعي األجر 14كبير مع الدول العربية المذكورة سابقا  عدا لبنان الذي لديه 

 ينتمون الى العمالة المنظمة.

   56.0غير منظمين، وهذه النسبة تعتبر مرتفعة مقارنة بتلك  % من العاملين بأجر في فلسطين
واالردن التي تعتبر العمالة بأجر فيها األكثر  ،وسوريا ،ولبنان ،ومصر ،المقابلة لها في كل من العراق

 البحث.تنظيما  بين مجموعة الدول العربية قيد 
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  وهذه 56فلسطين نحو بلغت نسبة العمالة غير المنظمة بين أصحاب العمل/العاملون لحسابهم في ،%
النسبة تعتبر جيدة إذا ما قورنت بالنسبة المقابلة لها في أي من مجموعة الدول العربية المذكورة سابقا ، 

 حيث كانت هذه النسبة في فلسطين األدنى بين باقي النسب.

 ( 66.9ارتفاع حجم العمالة غير المنظمة بين أصحاب العمل/العاملون لحسابهم في قطاع غزة)% عن
 %(.53.7حجمها في الضفة الغربية )

  ما يقرب من ثلث المستخدمين بأجر في قطاع غزة غير منظمين، ترتفع النسبة المقابلة لها في الضفة
 الغربية الى ما يقرب من الثلثين.

  أصحاب العمل/العاملون لحسابهم من الذكور أكثر تنظيما  من االناث صاحبات العمل/العامالت
التي هناك ارتفاع واضح لنسبة صاحبات العمل/العامالت لحسابهن غير المنظمات  لحسابهن، حيث أن

 %(.52.3) التي تبلغ مقارنة لذات النسبة بين الذكور%( 87.8تبلغ )

  بالمقابل، االناث العامالت بأجر أكثر تنظيما  من أقرانهن الذكور، حيث بلغت نسبة غير المنظمين بين
%، فيما انخفضت ذات النسبة بين االناث المشتغالت بأجر الى 59.1الذكور المشتغلين بأجر نحو 

41.1 .% 

 2008(: توزيع نسبة العاملين غير المنظمين حسب الحالة العملية والمنطقة والجنس، 13جدول )

  

 اناث ذكور غزة ضفة فلسطين

 العدد
% غير 
 منظم

 العدد
% غير 
 منظم

 العدد
% غير 
 منظم

 العدد
% غير 
 منظم

 العدد
غير % 

 منظم

صاحب عمل/يعمل 
 لحسابه

124200 56.3 100000 53.7 24200 66.9 110300 52.3 13900 87.8 

 41.1 78600 59.1 374400 34.0 128000 64.6 325000 56.0 453000 مستخدم بأجر

 100.0 27200 100.0 28100 100.0 8700 100.0 46600 100.0 55300 عضو أسرة بدون أجر

 59.9 119700 59.9 512800 42.5 160900 65.8 471600 59.9 632500 المجموع

 
غير المنظمين من اجمالي أصحب العمل/العاملون لحسابهم أصحاب العمل/العاملون لحسابهم دراسة نسبة وعند 

 هذه الفئة أقل تنظيما  في نشاطأن ( 16من خالل الشكل )في كل فئة من فئات النشاط االقتصادي، نالحظ 
على مستوى فلسطين ككل أو على مستوى المنطقة، في حين أن فئة نشاط التقل واالتصاالت سواء  يد الزراعة والص

)رغم صغر حجم هذه النشاط( اال انه األكثر تنظيما ، حيث تقل نسبة أصحاب العمل/ العاملون لحسابهم غير 
، وذلك التخزين واالتصاالتالمنظمين فيه عن خمس إجمالي أصحاب العمل/العاملون لحسابهم في أنشطة النقل و 

إن من ناحية أخرى، يمكن القول  .%87نتيجة الرتفاع نسبة العمالة المنظمة فيه بالضفة الغربية، والتي بلغت نحو 
%( أصحاب العمل/العاملون لحسابهم في أنشطة الخدمات والفروع األخرى في 72.4يقرب من ثالثة أرباع ) ما

 %(.33.8) نحو الثلثت نسبتهم المقابلة في الضفة الغربية الى قطاع غزة غير منظمين، بينما انخفض
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العاملين /العاملين لحسابهم غير المنظمين من اجمالي أصحاب العمل/نسبة أصحاب العمل(: 16)شكل 
 2008لحسابهم في كل فئة نشاط اقتصادي حسب المنطقة، 

 قطاع غزة الضفة الغربية فلسطين

 
بالنسبة للعلملين بأجر غير المنظمين من اجمالي العاملين بأجر في كل فئة من فئات النشاط االقتصادي، أما 

 فيمكن القول بما يلي:
الكلي بشكل يتركز العاملون بأجر من العمال غير المنظمين حسب النشاط االقتصادي على المستوى  .1

%(، والتعدين والمحاجر 95.9%(، والبناء والتشييد )98.6فئات، هي: الزراعة والصيد ) 4رئيسي في 
 %(،88.5%(، والتجارة والفنادق والمطاعم )93.6والصناعة التحويلية )

والصناعة  التعدين والمحاجر"و "الزراعة والصيد"جميع العاملين بأجر في قطاع غزة ضمن فئتي  .2
 يعملون في القطاع غير المنظم. "يةالتحويل

، % من اجمالي المشتغلين(40)يضم نحو  رغم أن قطاع الخدمات هو األكبر حجما  من حيث التشغيل .3
، حيث بلغت نسبة العاملين مقارنة بفئات األنشطة األخرى الوقت األكثر تنظيما  المشتغلين فيه  اال ان

اجمالي العاملين بأجر فيه، وبنسب متقاربة الى حد % من 25بأجر غير المنظمين في هذا القطاع نحو 
 ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة. 

نحو ثلثي العاملين بأجر في فئة النقل والتخزين واالتصاالت يتواجدون ضمن القطاع غير المنظم، األمر  .4
 الضفة الغربية وقطاع غزة.كل من ذاته ينطبق على 

 ن تفاصيلها.يوضح النقاط أعاله ويزيد م (17)الشكل 
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فرد، والذين يتوزعون نسبيا  حسب المنطقة  55300والبالغ عددهم  بالنسبة ألعضاء األسرة غير مدفوعي األجرأما 
جميعا  يمكن اعتبارهم ضمن القطاع غير  فإنهم، % في قطاع غزة15.7% في الضفة الغربية و84.3بواقع 
% في الضفة 9.9% من اجمالي العاملين، )بواقع 8.7نحو . ويشكل أعضاء األسرة غير مدفوعي األجر المنظم

العاملين في القطاع غير المنظم )بواقع  اجمالي % من14.6كما يشكلون نحو  (،% في قطاع غزة5.4الغربية و
 % في قطاع غزة(.12.7و% في الضفة الغربية 15.0

حظ تركزهم بشكل واضح في وعلى مستوى توزيع أعضاء األسر غير مدفوعي األجر حسب النشاط االقتصادي، يال
منهم يعملون في النشاط المذكور، فيما  %71.4، حيث أظهرت نتئج المسح أن الزراعة والحراجة والصيد نشاط

% في نشاط 6.3%، ثم انخفضت نسبتهم الى 18.3انخفضت نسبتهم في نشاط التجارة والمطاعم والفنادق الى 
ي قطاعات النشاط االقتصادي األخرى، فكانت نسبتهم فيها صغيرة التعدين والمحاجر والصناعة التحويلية. أما باق

 % في قطاع البناء والتشييد.1.6% في نشاط الخدمات والفروع األخرى و1.1جدا ، حيث تراوحت بين 

في األنشطة  بالضفة الغربية وقطاع غزةوعند إجراء مقارنة بين نسب أعضاء األسرة غير مدفوعي األجر 
الزراعة والحراجة "وجود فارق واضح في نسب المشتغلين في المنطقتين في نشاط ة، يتبين االقتصادية المختلف

% من اجمالي العاملين غير 42.5و% 76.8، حيث بلغت نسبة غير مدفوعي األجر العاملين فيه نحو "والصيد
في نسب الفئة . كما ظهر فارق واضح أيضا  على التوالي مدفوعي األجر في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة

الذكورة من المشتغلين بين المنطقتين في نشاط التجارة والمطاعم والفنادق، حيث بلغت نسبة أعضاء األسر 
توضيحا   انيعطي( 19و ) (18) ين% في الضفة الغربية. والشكل13.3و% في قطاع غزة 44.8المشتغلين فيه 

 أعضاء األسر في المنطقتين.أكثر حول توزيع 
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نسبة العاملين بأجرغير المنظمين من اجمالي العاملين بأجر في كل فئة (: 17)الشكل 
 2008نشاط اقتصادي حسب المنطقة، 

 فلسطين

 الضفة الغربية

 قطاع غزة
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التوزيع النسبي ألعضاء االسرة غير (: 19)شكل 
مدفوعي االجر في الضفة الغربية حسب فئة النشاط 

 2008االقتصادي، 

  الخدمات  النقل  التجارة  البناء  الصناعة الزراعة  
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التوزيع النسبي ألعضاء االسرة غير (: 18)شكل 
مدفوعي االجر في قطاع غزة حسب فئة النشاط 

 2008االقتصادي، 

   البناء   الصناعة الزراعة  

   الخدمات   النقل   التجارة

  
 

     (ن في األنشطة الزراعيةيباستثناء العاملفي القطاع غير المنظم ) العمالة
باستثناء جميع العاملين )تظهر بيانات تقرير مسح القطاع غير المنظم أن عدد العاملين في األراضي الفلسطينية 

قطاع غير % يعملون في ال54.3عامال  وعاملة، من بينهم  552200بلغ خالل فترة المسح ( في النشاط الزراعي
فرد من بينهم  402500المنظم. واستنادا  الى بيانات المسح المذكور، بلغ اجمالي العاملين في الضفة الغربية 

فرد، من بينهم  149700% يعملون في القطاع غير المنظم، في حين بلغ اجمالي العاملين في قطاع غزة 60.1
فردا   462600ملين، بلغ عدد الذكور العاملين ومن حيث جنس العا .% يعملون في القطاع غير المنظم38.5

% من 16.2أنثى يشكلن نحو  89600% من اجمالي المشتغلين، فيما بلغ عدد االناث 83.8يشكلون نحو 
اجمالي المشتغلين. وعند احتساب نسبة العاملين في القطاع غير المنظم من كال الجنسين، تبين ارتفاع نسبتهم بين 

)بعد استثناء العاملين في األنشطة  وهذه النتائج تؤكد %(.46.1بنسبتهم بين االناث ) %( مقارنة55.8الذكور )
 هاتواجدأن قطاع غزة، كما  ه فينسبي في الضفة الغربية أكثر منالالعمالة غير المنظمة  تواجد الزراعية( أن

   بين االناث المشتغالت.ه نسبي بين الذكور المشتغلين أكثر منال
 

 ن في األنشطة الزراعية(ياء العاملالمهنة )باستثن
 وعند النظر الى نسب تواجد العمالة غير المنظمة حسب نوع المهنة والمنطقة والجنس، يمكن القول بما يلي:

  تتواجد العمالة غير المنظمة في فلسطين بالمهن الحرفية أكثر من تواجدها في باقي المهن، حيث بلغ
% من اجمالي المشتغلين في فئة "الحرف وما اليها من 84.5حجم المشتغلين غير المنظمين نحو 

%، ثم نسبتهم بين مشغلي االالت ومجمعوها 77.7المهن"، يلي ذلك نسبتهم في المهن األولية بواقع 
 %.63.5بواقع 

 " الفنيون والمتخصصون " و "المشرعون وموظفو اإلدارة العلياتعتبر العمالة غير المنظمة ضمن فئتي
النسبتان  " منخفضة نسبيا  مقارنة بنسبهم في باقي الفئات المهنية األخرى، حيث بلغتتبةوالمساعدون والك

 % على التوالي.28.8% و24.7
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  هناك فرق واضح في نسبة العمالة غير المنظمة لمهنة "عمال الخدمات والباعة في األسواق" بين الضفة
 الغربية وقطاع غزة على التوالي.الضفة كل من % في 33.8و% 58.8الغربية وقطاع غزة، حيث بلغت 

  عدا مهنة "مشغلو االالت ومجمعوها"، نسبة العمالة غير المنظمة في الضفة الغربية أعلى من تلك
 (.14المهن األخرى المدرجة في جدول )مجموعات من مجموعة مهن المقابلة لها في قطاع غزة في أي 

  نطقة، تبين وجود عالقة طردية قوية بين الضفة العمالة غير المنظمة حسب المهنة والم تحليل نسبعند
بين العاملين في ارتفعت نسبة العمالة غير المنظمة  إذا(، مما يعني أنه r=0.91الغربية وقطاع غزة )

 مهنة ما في احدى المنطقتين فإن هذه النسبة ترتفع في المنطقة األخرى والعكس صحيح. 

 غالت أعلى من تلك المقابلة لها بين الذكور المشتغلين في نسبة العمالة غير المنظمة بين االناث المشت
 جميع المهن عدا مهنة "المهن األولية".

 2008، باستثناء العاملين في الزراعة في فلسطين حسب المهنة والمنطقة والجنس والعمالة غير المنظمة العاملون(: 14جدول )

  

 اناث ذكور غزة ضفة فلسطين

 العدد
% غير 

 منظم
 العدد

% غير 
 منظم

 العدد
% غير 

 منظم
 العدد

% غير 
 منظم

 العدد
% غير 

 منظم

المشرعون وموظفو 
 اإلدارة العليا

22,700 24.7 18300 25.7 4400 20.5 20300 21.7 2400 50.0 

الفنيون والمتخصصون 
 والمساعدون والكتبة

160,200 28.8 99500 29.5 60700 27.5 97700 25.6 62500 33.8 

ات والباعة عمال الخدم
 في األسواق

131,400 49.0 79700 58.8 51700 33.8 120900 46.7 10500 75.2 

العاملون في الحرف 
 وما إليها من المهن

88,900 84.5 79200 86.2 9700 70.1 82600 83.5 6300 96.8 

مشغلو اآلالت 
 ومجمعوها

52,000 63.5 44800 62.9 7200 66.7 49000 62.0 3000 86.7 

 49.0 4900 79.3 92100 68.8 16000 79.5 81000 77.7 97,000 األوليةالمهن 

 46.1 89600 55.8 462600 38.5 149700 60.1 402500 54.3 552,200 المجموع

 
 

 المؤهل العلمي )باستثناء العاملون في األنشطة الزراعية(
 

العلمي، سواء  كان لمنظمة والمؤهل عكسية واضحة بين حجم العمالة غير اوجود عالقة ( 15جدول ) تظهر بيانات
ذلك على مستوى فلسطين أو على مستوى المنطقة )ضفة غربية وقطاع غزة( أو على مستوى الجنس )ذكور 

 وبتفاصيل أكثر، يمكن ايراد النقاط التالية: واناث(.
 لعمالة نحو ثالثة أرباع المشتغلين في فلسطين الذين لديهم مؤهل ابتدائي على األكثر يعملون ضمن ا

ورغم ارتفاع هذه النسبة اال انها تقل عن تلك المقابلة لها في جميع مجموعة الدول العربية غير المنظمة، 
 عدا االردن.من هذا التقرير الواردة في الفصل الثاني 

  يعملون في القطاع غير المنظم الفلسطيني،  دبلوم متوسط فأعلىحملة مؤهالت  المشتغلينأقل من ثلث
ة تعتبر أعلى من النسبة المقابلة لها في أي دولة من دول مجموعة الدول العربية المذكورة وهذه النسب

 سابقا  عدا المغرب واليمن.
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  في جميع فئات المؤهل العلمي الواردة في الجدول المذكور، نسبة العمالة غير المنظمة بين المشتغلين في
 ين في قطاع غزة.الضفة الغربية أعلى من تلك المقابلة لها بين المشتغل

  ،في جميع فئات المؤهل العلمي الواردة في الجدول المذكور، نسبة العمالة غير المنظمة بين كذلك
 .الذكورأعلى من تلك المقابلة لها بين المشتغلين  ت االناثالمشتغال

  المقارنة هناك تقارب كبير بين نسب العمالة غير المنظمة لفئة أعلى من ثانوي عند مقارنتها سواء  كانت
 على مستوى المنطقة أو على مستوى الجنس. هذا التقارب غير موجود في فئات المؤهل العلمي األخرى.

 
باستثناء العاملين في  والمنطقة والجنس والعمالة غير المنظمةالعلمي  المؤهلفي فلسطين حسب  العاملون(: 15جدول )

 2008، الزراعة

  

 اناث ذكور غزة ضفة فلسطين

غير  % العدد
% غير  العدد منظم

% غير  العدد منظم
% غير  العدد منظم

% غير  العدد منظم
 منظم

 80.8 9900 72.6 108400 59.6 21,800 76.4 96500 73.3 118,300 ابتدائي فأقل

 75.8 12000 66.7 161400 50.0 34,600 71.6 138800 67.3 173,400 إعدادي 

 68.4 7600 46.2 84400 29.6 34,100 58.9 57900 48.0 92,000 ثانوي

 31.6 60100 30.4 108400 29.2 59,200 31.7 109300 30.9 168,500 أعلى من ثانوي

 46.1 89600 55.8 462600 38.5 149,700 60.1 402500 54.3 552,200 المجموع

 
 
 

 مشاريع القطاع غير المنظم في فلسطين 3:3
، بلغ عدد مشاريع القطاع غير المنظم في فلسطين نحو سابقا   وربناء على نتائج مسح القطاع غير المنظم المذك

فرد لكل مشروع. وفي هذا السياق، يمكن  2.1فرد أي بمعدل  191917تشغل في المجمل مشروع،  90607
% من مجموع العمالة غير المنظمة في 50.7القول إن العمالة غير المنظمة في هذه المشاريع تشكل نحو 

  فلسطين.
( ما 20ع المشاريع غير المنظمة والعاملين فيها نسبيا  على األنشطة االقتصادية، تبين من خالل الشكل )وعند توزي

 يلي:
  من اجمالي المشاريع غير المنظمة، 22.8المشاريع غير المنظمة في نشاط الزراعة تشكل نحو %

فرد لكل مشروع  3.8% من اجمالي العاملين في هذه المشاريع، أي بمعدل 40لكنها تشغل أكثر من 
 في هذا النشاط.

  من اجمالي مشاريع القطاع غير المنظم، لكنها تشغل نحو 42.7أنشطة التجارة الداخلية تشكل نحو %
 فرد لكل مشروع. 1.5% فقط من اجمالي العاملين في هذه المشاريع، أي بمعدل 30.0

  حيث حجم النسبي للعاملين فيهامع الغير المنظمة الصناعة واالنشاءات  لمشاريعتقارب الحجم النسبي ،
% من اجمالي المشاريع غير المنظمة، فيما بلغت نسبة العاملين فيها 19.6بلغت نسبة هذه مشاريع 

 فرد لكل مشروع. 2.1% من اجمالي العاملين في مشاريع القطاع غير المنظم، بما يعادل 19.8نحو 

 االقل سواء  من حيث عدد المشاريع أو من  حجم المشاريع غير المنظمة في انشطة النقل والخدمات هو
اريع % من اجمالي المش14.8المشاريع هذه حيث عدد العاملين في هذه المشاريع، حيث بلغت نسبة 
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% من اجمالي العاملين في مشاريع القطاع غير 9.6غير المنظمة، فيما بلغت نسبة العاملين فيها 
 فرد لكل مشروع. 1.4المنظم، بما يعادل 

 

 

 من اجمالي المشتغلين في مشاريع القطاع 15( أن المشاركة االنثوية تمثل حوالي 16جدول ) يظهر %
%، 22.4غير المنظم في فلسطين، وقد كانت مشاركتهن األكثر ارتفاعا  في المشاريع الزراعية بواقع 

رة %، ثم مشاركتهن في مشاريع التجا15.6يلي ذلك مشاركتهن في مشاريع النقل والخدمات بنسبة 
%. أما مشاركتهم في المشاريع الصناعية 11.4الداخلية التي بلغت نسبتهن بين العاملين فيها نحو 

 % فقط.5.3واالنشائية فكانت منخفضة جدا  بواقع 

  ارتفعت نسبة الذكور العاملين بدون أجر من اجمالي الذكور العاملين في مشاريع القطاع غير المنظم
% على التوالي، 36.7% و36.8نشطة الصناعة واالنشاءات بواقع في كل من األنشطة الزراعية وأ

فيما انخفضت نسبتهم المقابلة لها في كل من أنشطة التجارة الداخلية وأنشطة النقل والخدمات الى 
 % على التوالي.7.6% و8.1

 ،وعين تواجدت االناث المشتغالت غير مدفوعات االجر داخل مشاريع القطاع غير المنظم في ن بالمقابل
% من اجمالي االناث 23.6النقل والخدمات ونسبتهن مشاريع من انشطة هذه مشاريع، هما: انشطة 

 % من اجمالي االناث العامالت فيها. 12.3العامالت فيها، وأنشطة المشاريع الزراعية ونسبتهن 
 

 

 

 

 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

 أنشطة النقل والخدمات أنشطة التجارة الداخلية أنشطة الصناعة واإلنشاءات الزراعة

22.8 
19.6 

42.7 

14.8 

40.7 

19.8 

30.0 

9.6 

التوزيع النسبي لمشاريع القطاع غير المنظم والعاملين فيها في فلسطين حسب (: 20)شكل 
 2008النشاط االقتصادي، 

 نسبة المشتغلين نسبة األنشطة
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2008والحالة العملية والجنس،  لعاملين في مشاريع القطاع غير المنظم حسب النشاط االقتصاديا(: توزيع 16جدول )  

 النشاط االقتصادي

 المستخدمات االناث المستخدمون ذكور مجموع العاملين

 المجموع بدون أجر بأجر المجموع بدون أجر بأجر % االناث ذكور إناث

 100.0 12.3 87.7 100.0 36.8 63.2 22.4 60,564 17,476 الزراعة

 100.0 0.0 100.0 100.0 37.6 62.4 5.3 35,915 2,019 الصناعة واإلنشاءات 

 100.0 0.8 99.2 100.0 8.1 91.9 11.4 50,983 6,558 التجارة الداخلية

 100.0 23.6 76.4 100.0 7.6 92.4 15.6 15,524 2,878 النقل والخدمات

 100.0 10.0 90.0 100.0 25.2 74.8 15.1 162,986 28,931 المجموع الكلي

 

ية األخرى حول بيانات مشاريع القطاع غير المنظم ما يلي:ومن المؤشرات االحصائ   

  من هذه المشاريع لم تحصل على قروض مالية خالل السنة التي سبقت سنة تنفيذ المسح.89أكثر من % 

  ،من أصحاب المشاريع واجهوا صعوبات في الحصول على قروض مالية، أهمها اإلجراءات 94بشكل عام %
 %.28.7%(، وعدم توفر ضمانات 46.5االقراضية )المعقدة للبنوك والمؤسسات 

  نحو ربع المشاريع التي حصلت على قروض، استخدمت القروض لهدف توسيع وتطوير األنشطة، فيما
 استخدم نحو الخمس لسداد ديون سابقة.

  من 58.6 أفادشكل االدخار المنزلي المصدر الرئيس لتكوين رأسمال المشروع غير المنظم، حيث %
لمشاريعهم، فيما تحصل استخدموا مدخراتهم المنزلية كرأسمال بأنهم اريع القطاع غير المنظم أصحاب مش

 % منهم أن مشاريعهم ال تتطلب رأس مال.14.2% منهم على قروض شخصية بدون فائدة، كما افاد 10.7

  لجهات % من أصحاب مشاريع القطاع غير المنظم الذين لم يقوموا بتسجيل مشاريعهم لدى ا77.5يعتقد
% منهم أن عملية التسجيل مكلفة 20المختصة بأن مشاريعهم ليست بحاجة الى تسجيل، فيما ذكر نحو 

 وبحاجة الى أموال و/أو متطلبات كثيرة.

  يؤثر سلبا  على نجاح عملية التسويق ضعف أفاد ما يقرب من ثلثي أصحاب المشاريع غير المنظمة بأن
 .مشاريعهم

  غير المنظمة يعتقدون أن عدم استخدامهم للتكنولوجيا الحديثة لن يؤثر  % من أصحاب المشاريع70نحو
 سلبا  على نجاح مشاريعهم.

  من أصحاب المشاريع يعتقدون ان الضرائب ليست عامال  سلبيا  يقف امام نجاح مشاريعهم، 88أكثر من %
 لدى المؤسسة الضريبية. أصال   أنهم غير مسجلين وغالبا  يكون السبب

  من أصحاب المشاريع يعتقدون ان تعقيدات التسجيل ليست عامال  سلبيا  يقف امام نجاح 90أكثر من %
 لدى المؤسسات ذات العالقة.مضطرين للتسجيل غير في الغالب مشاريعهم، وذلك ألنهم 

  ،نحو ثلثي أصحاب المشاريع يعتقدون ان غياب الدعم الحكومي ليس عامال  سلبيا  يقف امام نجاح مشاريعهم
 وتعتمد على التمويل الذاتي. ذات رأس مال صغيرألن مشاريعهم في الغالب  وذلك

  ،أكثر من ثلثي أصحاب المشاريع يعتقدون ان ارتفاع األجور ليس عامال  سلبيا  يقف امام نجاح مشاريعهم
 وذلك ألن مشاريعهم في الغالب فردية أو أسرية.
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  مشكلة تتعلق بالمنافسة مع البضائع المستوردة، وذلك نحو ثلثي أصحاب المشاريع يعتقدون بأنهم ال يواجهون
 معدالت الفقر.األسعار و  فيه ألن منتجاتهم في الغالب مقلدة ورخيصة الثمن ولها زبائنها في مجتمع ترتفع

  من أصحاب المشاريع يعتقدون ان عدم وجود مبنى يحتضن مشاريعهم ليس عامال  سلبيا  يقف 80أكثر من %
 ، مما يعني أن مشاريعهم يمكن أن تتوفر لها أسباب النجاح خارج المنشآت.امام نجاح مشاريعهم

  ردة الى السوق الفلسطينية، فيما مثلت و % من اجمالي البضائع الم42.5مثلت منتجات المؤسسات الصغيرة
 .ذاتها% من المنتجات الموردة الى السوق 8منتجات البيوت الفلسطينية نحو 

  من الناتج المحلي اإلجمالي في فلسطين، حيث كانت نسبته 9.1م نحو القطاع غير المنظانتاج شكل %
% من الناتج اإلجمالي لهذا القطاع، يلي ذلك نسبته في قطاع الزراعة 78األعلى في قطاع االنشاءات بواقع 

% 13.2%، ثم قطاعي "النقل والتخزين واالتصاالت" و "تجارة الجملة والتجزئة" بواقع 33.3والصيد بواقع 
 % على التوالي.12.1و

  ألف دوالر أمريكي،  218,056بنحو  الشهرية في مشاريع القطاع غير المنظم في فلسطينقدرت قيمة اإلنتاج
 ( أدناه.21توزعت نسبيا  على النشاطات االقتصادية حسب ما هو مبين في شكل )

  ألف  118,147بنحو  نالشهرية في مشاريع القطاع غير المنظم في فلسطياإلنتاج مستلزمات قدرت قيمة
أنواع نسبيا  على باقي القيمة توزعت أكثر من ثالثة أرباعها ذهبت الى المواد األولية، فيما دوالر أمريكي، 

 ( أدناه.22حسب ما هو مبين في شكل )األخرى  مستلزمات االنتاج
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التوزيع النسبي لقيمة االنتاج (: 21)شكل 
الشهرية في مشاريع القطاع غير المنظم في 

 2008فلسطين حسب النشاط االقتصادي، 

 الخدمات النقل  التجارة الصناعة االنشاءات الزراعة

78.3 

3.6 

6.9 
6.6 

4.6 

التوزيع النسبي لقيمة مستلزمات (: 22)شكل 
االنتاج الشهرية في مشاريع القطاع غير المنظم في 

  2008فلسطين حسب النشاط االقتصادي، 

 مواد أولية محروقات ماء كهرباء مستلزمات سلعية
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 الفصل الرابع

 تحدي العمل الالئق والتحول الى السمة المنظمة

 القتصاد غير المنظم بالعمل الالئقعالقة ا 1:4
بناء  على ما سبق، تشكل العمالة غير المنظمة، سواء  كانت تعمل داخل منشآت االقتصاد المنظم أو غير المنظم 

. في الدول النامية، ومن ضمنها فلسطينأو كانت تعمل خارج المنشآت، حجم ال يستهان به من اجمالي المشتغلين 
ية، تصنف هذه العمالة ضمن فئة الذين يمارسون أنشطة خارج النطاق الرسمي وحسب منظمة العمل الدول

من  غالبا  ما يعملون ضمن ظروف وشروط عمل غير آمنة، وغالبا  ما يكونوا محرومين حيث أنهم 28للقانون،
ا ارتفاع ، ومن ضمنهالتمتع بخدمات الحماية االجتماعية، مما يعرضهم لكثير من المخاطر االجتماعية واالقتصادية

 يعانون . فغالبية هؤالء العمال غير المنظمينالمنظم االقتصاد في العاملينزمالءهم بمعدالت الفقر بينهم مقارنة 

، كما أن أجورهم الكافية غير التدريب فرص ومن المهارات من متدنية ومستويات ،األمية من عالية مستويات من
المنظم. إضافة الى  االقتصاد في بأجور أقرانهم العاملين مقارنة مستوى وأدنى انتظاما   وأقل ثباتا   أقلعادة ما تكون 

 .التمثيل وحقوق الجماعية المفاوضة ومستثنون من أطول عمل عاتسا ونيعملانهم ذلك، 

خلق تشغيل المتمثلة في: تطبيق معايير العمل الالئق، و نطاق غالبا  ما تكون خارج  29العمالة غير المنظمةإذن، 
تنمية و ؛ 30تطبيق المعايير الخاصة بالمعايير والحقوق األساسية في العمل لكافة العمالو ات مستدامة؛ منتج ومؤسس

؛ المنظموتوسيع أنظمة الحماية االجتماعية بحيث تشمل جميع العمال بما في ذلك العاملين في القطاع غير 
مع وحل النزاعات واتخاذ القرارات؛  تعزيز الحوار االجتماعي كوسيلة للمشاركة والحكم الرشيد وبناء التوافقو 

  تضمين النوع االجتماعي في جميع البنود السابقة.

وان تتحمل مسؤولياتها في تحويل االقتصاد غير  ا ،كبير  ا  أن على الحكومة ان تلعب دور  31وترى دراسة اردنية
يبية ألصحاب األعمال. ، وذلك من خالل تسهيل إطالق الشركات وتوفير الحوافز الضر منظمالى اقتصاد  المنظم

كما يجب عليها القيام بدعم توسيع القطاع الخاص، خاصة الشركات الصغيرة، مع ضمان تطبيق الضمان 
االجتماعي والتأمين الصحي وحقوق العاملين في هذه المؤسسات. وبالتالي، تكون الحكومة قد شجعت الشباب 

فكرة ان القطاع الخاص غير مستقر الى الغاء لطويل مما يؤدي على المدى ا ،)بطريقة غير مباشرة( على العمل
 من ناحية، وعلى تخفيض معدالت البطالة والفقر من ناحية أخرى. او غير مستدام

أن نحو ثلثي أصحاب المنشآت غير المنظمة ال يرون بوجود  32بينت نتائج دراسة حديثةبالمقابل، وفي فلسطين، 
% منهم غير مستعدين لتسجيل منشآتهم. وبالرغم 90، وأن ما يقرب من أية فوائد في التحول الى االقتصاد المنظم
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 يف منظمة العمل الدولية للقتصاد غير المنظم.، وتعر2002استناداا الى استنتاجات مؤتمر العمل الدولي في العام   
29

 (.1لمزيد من التفاصيل حول العمالة غير المنظمة، انظر الملحق )  
30

(، اتفاقية 105)رقم  1957 (، اتفاقية الغاء العمل الجبري29)رقم  1930اتفاقيات، هي: اتفاقية العمل الجبري  8األساسية من خلل  المعايير والحقوقتم تطوير   
   الحرية 

 (، 100)رقم  1951(، اتفاقية المساواة في األجور 98رقم ) 1949الجماعية (، اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة 87)رقم  1948النقابية وحماية حق التنظيم      
 (.182)رقم  1999فاقية أسوأ أشكال عمل األطفال (، وات138)رقم  1973(، اتفاقية الحد األدنى للسن 111)رقم  1958اتفاقية التمييز في االستخدام والمهنة      

 .2012ردن، وزارة التخطيط والتعاون الدولي وآخرون، دراسة بانورامية للقتصاد غير الرسمي في االردن، برنامج االمم المتحدة االنمائي، عمان، اال 31
32

سعه، خصائصه، ومعيقات تنظيمه(، معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني بلل الفلح، القطاع غير المنظم في األراضي الفلسطينية المحتلة )أسباب تو  
 )ماس(، رام هللا، 

 .2014فلسطين،       
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من أن هذه النتائج غير مشجعة في تقبل فكرة التحول الى االقتصاد المنظم، اال ان على الحكومة التعاون مع 
آت في أطراف الحوار االجتماعي ومنظمتي العمل العربية والدولية في رسم وتنفيذ سياسات تقنع أصحاب هذه المنش

 .التحول الى السمة المنظمة

 سياسات التحول الى السمة المنظمة 2:4

وفي سبيل تعزيز مبادئ العمل الالئق، على الحكومة وشركاءها التعاون معا  في رسم السياسات واتخاذ االجراءات 
ل العيش ضمان عدم تدمير سبمع بالتوازي ، الضرورية للقضاء على الجوانب السلبية لألنشطة غير المنظمة

التنمية االقتصادية في للعمالة غير المنظمة وتنمية روح المبادرة لديها، ناهيك عن دورها الهام الذي تضطلع به 
حول  اممناقشاته، خالل العقدين االخيرينالدولية، العربية و العمل  تيكثفت منظم . وفي هذا السياق،واالجتماعية

أفضت  وقد القتصاد غير المنظم وامكانيات التحول الى السمة المنظمة.وعالقته بالعمالة في ا الالئق العملبرنامج 
 على يقوم وتشخيصي ياتسياس إطار وضعتم خالله  شامل، ياتسياس نهج بلورةالى نقاشات خبراء االحصاء 

( 23)الشكل )انظر المنظمة السمةمن السمة غير المنظمة الى  تساهم في التحول رئيسية يةاتسياس سبل سبعة
 لكبح مجموعة السياسات ضمن ياتالسياس واالتساق العمودي التكامل أهمية على اإلطار هذا شدد، حيث (هأدنا

 ية. وهذهاتالمجاالت السياس من مجال كل في العمل تكثيف على األفقي البعد يركز حين في المنظمة، غير السمة

 هي:  المجاالت

    الجيدة؛ العمالة وتوليد النمو استراتيجيات . أ

  التنظيمية؛ ةالبيئ . ب

 والتمثيل؛ والتنظيم الحوار االجتماعي . ت

 للتمييز؛ والتصدي المساواة تعزيز  . ث

 والتمويل؛ المشاريع والمهارات تنظيم روح دعم إلى الرامية التدابير  . ج

 االجتماعية؛ الحماية نطاق مد  . ح

 .المحلية التنمية استراتيجيات . خ
 المنظم غير القتصادافي  الالئق لعملالمتكاملة ل ستراتيجياتالا(: 23شكل )

ملة
تكا

الم
ية 

تيج
سترا

اال
 

 استراتيجيات النمو وتوليد العمالة الجيدة
 البيئة التنظيمية، بما فيها إنفاذ معايير العمل الدولية والحقوق األساسية

 التنظيم والتمثيل والحوار االجتماعي
 المساواة: نوع الجنس، الوضع من حيث اإلصابة بفيروس نقص

 ، العرق، الطبقة، السن، اإلعاقةاالثنيناعة البشرية، االنتماء الم

 روح تنظيم المشاريع، المهارات، التمويل، اإلدارة، الوصول إلى األسواق
 مد نطاق الحماية االجتماعية: إرساء أرضيات الحماية االجتماعية

 وُنظم الضمان االجتماعي
 والحضرية(استراتيجيات التنمية المحلية )الريفية 

 

النتقال ا
الى 

السمة 
 المنظمة
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وفق السياسات الحكومات الوطنية بالعمل مع شركاءها االجتماعيين طالبت منظمة العمل الدولية في هذ السياق، و 
من أجل الوصول الى تطبيق ، والعمل الجاد تحسين أوضاع العاملين في االقتصاد غير المنظمالمطروحة بهدف 

 ما يلي:ومن هذه السياسات ضمنهم العاملون غير المنظمون.  على جميع القوى العاملة، ومن العمل الالئقمعايير 

 : الحرية النقابيةتعزيز وتوسيع أواًل: 
وتعزيز  العاملين ظروف تحسين أجل منوتعزيز قدرات النقابات  النقابية للحرية العملية األهمية يجب التشديد على

ومن ضمن هذه  .المنظم غير في االقتصاد أوحقوقهم األساسية في العمل، سواء  تواجدوا في االقتصاد المنظم 
على المستوى يمكن اتخاذ اجراءات  ة. وفي سبيل تحقيق هذه السياسوالمفاوضة الجماعيةالحرية النقابية الحقوق 
 :ما يلي تتضمنالوطني 

  حث الجهات المختصة على االسراع في توقيع واصدار قانون النقابات، ليتم اعتماده كمرجع اساسي في
 النقابي. العمل

  العمال  ةساندم في سبيل لعب دورها فيوتعزيز قدراتها حرية تكوين نقابات عمالية منح العمال تسهيل
 ؛عن حقوقهم سواء  كانوا منظمين أو غير منظمين والدفاع

 ينالمنظم، ومن ضمنهم غير العمال ظروف تحسين أجل من النقابية للحرية العملية تشجيع الممارسة، 
 ؛المنظم غير االقتصاد في العمال غالبية يشكلون والذين ،والشباب النساء السيما

 ( فيإدماج قضايا النوع االجتماعي )بما في ذلك أنشطة  كل برامج ونشاطات المنظمات النقابية، الجندر
 المفاوضة الجماعية.

  مجال الحرية تواجهها المنظمات النقابية العمالية في  والصعوبات التيأهم المشاكل طرق معالجة تحديد
الالئق ترويج معايير العمل المتعلقة ب اكتساب المعارفتزويدها بوسائل و ، والمفاوضة الجماعيةالنقابية 

 .دون استثناء وحقوق العمال
  واإلدارية ألطر القانونيةدورية لإجراء مراجعة على المشاركة في  الفاعلة جميع األطرافالتوافق بين 

جراء التعديالت الالزمة على غيروضة الجماعية، الخاصة بالعمل النقابي والمفا منها، بحيث  المالئمة وا 
والتنظيم  النقابية الحرية الحق في ممارسةغير المنظم(  االقتصاد)في للعمال وأصحاب العمل  تكفل

 والمفاوضة الجماعية بشكل يوازي الحق المعطى ألقرانهم في االقتصاد المنظم. 

 تعزيز الحرية النقابية والحق في أعدتهما منظمة العمل الدولية بخصوص اللتين  33االتفاقيتين اعتماد
كمرجع اساسي في تعزيز العمل النقابي والمفاوضة الجماعية على  والمفاوضة الجماعية التنظيم النقابي

 .المستويين الوطني والمحلي

 : 34ثانيًا: محاربة العمل الجبري
ه يتواجد في كثير من الدولة النامية، لفلسطينية الى حد كبير، اال أنرغم أن العمل الجبري ال ينطبق على الحالة ا

ذلك مناخا   يوفرحيث المنظم،  غير االقتصاد في السيما ،وضعف تطبيقها واللوائح القوانين تغطية سوءنتيجة ل
 اضألغر  باألشخاص التجاربأشكاله المتعددة، والتي منها: ا الجبري ممارسات العملحدوث  من مكنجيدا  ي
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 (.98)رقم  1949، حق التنظيم والمفاوضة الجماعيةواتفاقية (، 87)رقم  1948، الحرية النقابية وحماية حق التنظيماتفاقية هما:   
34

 ( من اتفاقية العمل 1) 2كل عمل أو خدمة تغتصب من أي شخص، وذلك حسب ما ورد في المادة يعرف العمل الجبري بأنه   
 (. 29) 1930الجبري،     



 

 

62 

 

 العمال من المستضعفة الفئات على المفروضة الجبري العمل حاالتو  العمل؛ في االستغالل أو الجنسي االستغالل

 أو العبودية مثل تبعية عالقة إطار ضمن المفروض الجبري العملو  المنزليين؛ العمال أو المهاجرين العمال مثل

ا( جرائم جنائية تتطلب تجريم مرتكبيها ومقاضاتهم، من لدين. وتعتبر ممارسات كهذه )في حال حدوثه سدادا   العمل
  .ومنعها الممارسات هذه لمكافحة متكامل نهج اعتمادخالل 

 تحديدا   مصممة تشريعية أحكاما   تعتمد أن الوطنية الحكومات منظمة العمل الدولية من طلبت وفي هذا المجال،

التعسفية،  الممارسات من والعمل على حمايتهم العمال، من الفئة هذه تواجهها التي الصعبة مع الظروف لتتناسب
 :والتي تتضمنباتخاذ االجراءات المناسبة، 

 الخاصة؛ االستخدام وكاالت مراقبة 
 ؛المشتغلين لديهم سفر العمال بجوازات االحتفاظ من العمل أصحاب منع 
 العمال المهاجرين؛ من وغيرهم المنزليين للعمال األساسية الحقوق على المفروضة القيود كافة إزالة 
 عن النظر بغض عنوة، عليهم الجبري فرض العمل من المهاجرين العمال لحماية الالزمة اعتماد التدابير 

 القانوني؛ وضعهم

 للسماح المناسبة والمادية البشرية الموارد توفير ذلك في بما ،إنفاذ القانون وآلية العمل تفتيش تعزيز 

 البالد.  أنحاء كافة في فعالية وسالمةو  بسرعة بالتنقل العمل لمفتشي

 تشجيع و ، محقوقه إثبات من متمكينه أجل الالزمة لضحايا العمل الجبري في الدولة، من المساعدة تقديم
تتمثل بالمساعدة  إضافية تدابير اعتمادمع ضحيتها،  يقعون تعسفية أعمال أي عن العمال على اإلبالغ

عادة االقتصادية  الجبري مرة أخرى. العمل شراك لضحايا، من اجل تجنيبهم الوقوع فيالتأهيل لهؤالء ا وا 

 ثالثًا: محاربة عمالة األطفال: 
فيه،  األطفال عمل نموخصبة لتواجد و  بيئةتجعله يوفر  المنظم غير االقتصادإن الخصائص التي يتمتع بها 

لدول النامية ومن ضمنها في مختلف ا القتصادهذا القطاع من ال رئيسي مّكون األطفال عملبحيث أصبح 
 التعليم برامجو  الفقر، حدة وتخفيف فرص العمل خلق استراتيجيات، مما جعله سببا  من أسباب تقويض فلسطين

 ةعلى الحكوم وجب. وبسبب الخطورة االجتماعية واالقتصادية لهذا النوع من العمل، التنمية واحتماالت والتدريب
 :تتضمنلمحاربتها والحد منها، والتي اتخاذ التدابير واالجراءات الفاعلة 

 ه من سوق العمل؛ستئصالالتطبيق الفعال لمواد القانون المتعلقة بعمل االطفال وا 

  العمل سوية على محاربة عمالة األطفال؛على التعاون و  االجتماعيين اءكالشر وضع وتطبيق معايير تلزم 

  ؛للبالغين جودة ثركأ وظائف ليدتو  االطراف الفاعلة من أجل االسهام في معالعمل المشترك 
 بما  عملها مجال وتوسيع العمل تفتيش هيئة قدرة تعزيز أجل من التدابير الالزمة اتخاذبالحكومة  قيام

التفتيش على عمالة األطفال، ومن ضمنهم االطفال العاملين  يشملبما و ، المنظم غير االقتصاد يشمل
 لحسابهم الخاص؛

 ال على نحو فعّ منظمة العمل الدولية الخاصتين بعمل األطفال  35تفاقيتيتطبيق اال من المهم العمل على
 ، بما يشمل أولئك العاملين في النشاط الزراعي.في هذا القطاع
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 رابعًا: مكافحة التمييز: 
 انعكاسات سلبية على مستوى المردودية ذافي مواقع العمل )العرقية والدينية والجنسية( التمييز بكافة أشكاله  يعتبر

 داخل موقع العمليؤثر على معنويات العمال والعالقة فيما بينهم  ، حيث أنهعموما   الوطنيقتصاد الواألرباح وا
تراجع ملموس على مستوى ، ينتج عنه في العجلة االقتصادية ُيحدث خلال  ، مما ين مسؤوليهمبوالعالقة بينهم و 

عملهم بالفعالية المطلوبة. وغالبا ما يتسبب هذا  المردودية، ألن ضحايا هذه الممارسات ال يقوون على مزاولة
التمييز في تغيب الُمتضررين عن العمل أو تدهور صحتهم، وهو ما ينجم عنه اضطراب في نسبة حضور العمال 

ولمكاافحة ظاهرة التمييز في مكان العمل، ال بد من اتخاذ تدابير مشاكل في موقع العمل. غير ذلك من الو 
 تتضمن:

 وطنية تتوافق مع اتفاقيتي منظمة العمل الدولية المتعلقتين بالمساواة في األجور والتمييز  وضع تشريعات
في االستخدام والمهنة وتطبيقها على العمالة المنظمة وغير المنظمة في جميع األنشطة االقتصادية سواء  

 .األجر، وبما يشمل العمال غير مدفوعي كانت متواجدة في القطاع العام أو القطاع الخاص
 أشكاله، وخاصة التمييز الذي بجميع التمييز لمكافحة إيجابية استراتيجيات وتشجيع على الحكومة وضع 

 المنظم. غير عمال االقتصاد له يتعرض

  هذه باالنعكاسات السلبية لالعمال وأصحاب العمل وممثليهم بخطورة ممارسة التمييز اثناء العمل، و توعية
  ؛ية العقابية التي يجب أن تتخذ بحق ممارسي التمييزواالجراءات القانونظاهرة ال

  الكفيلة بالقضاء عليه. ووضع االجراءاتتعميق وعي الُمجتمع بأخطار التمييز 

  عمال المنازل الذين يصعب على مفتشي  يشمل، بما وحمايتهم واالرشادات لضحايا التمييزتقديم النصائح
 في أماكن عملهم. إليهمالعمل الوصول 

 لجميع العاملين وأسرهم شامل حماية اجتماعيةنظام  توفير خامسًا:
، منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا من حيث ارتباط نظم التقاعدنظام الحماية االجتماعية في معظم دول يتشابه 

فراد يساهم فيها األ حيثمبتورة،  وبذلك تعتبر هذه النظم. المنظمالقطاع بالعمالة  معوالصحة، واستحقاقات العجز 
على حزمة  مقابل حصولهمالضمان االجتماعي،  من أرباب عمل وعمال في برنامج المنظمالفاعلين في القطاع 

تغطية كريمة نسبيا  وذات فوائد متعددة االبعاد، تتضمن غالبا  التأمين الصحي، ومعاشات الشيخوخة، والعجز 
بالمقابل،  العناية باالطفال، والرياضة والترفيه.و وتأمين العمال وفي بعض األحيان تغطي هذه الفوائد االسكان، 

الى أدوات ادارة المخاطر )أو حتى غير ممكن(  ا  خارج النظام الرسمي محدودهم الذين  وصول العاملين يبقى
 ،في االقتصاد غير المنظم العاملين مجموعاتمعظم  تتضررونتيجة لذلك، . الرسمية أو الفوائد الحكومية األخرى

 هذهمما يعني أن  ،الواقع بحكم وأ القانون بحكم سواء العملاثناء  حمايةال وقلة األجور تدني بفعل اوتا  متف تضررا  

 . العمل في األساسية والحقوق المبادئ اتكالنتها عرضة ثركأتكون  المجموعات

 واالي ما زاليفتقرون الى وجود نظام للضمان االجتماعي، وبالت غير المنظمونفي فلسطين، ما زال المشتغلون و 
حتى يتم رفع الظلم عن . و المنظمين)في معظمهم( يفتقرون الى جميع أو جزء من المزايا التي يتم توفيرها للعاملين 

، يجب على الحكومة والشركاء االجتماعيين التوافق وتوفير الحماية االجتماعية لهمهذه المجموعات من العمال، 
 ها. وفيما يلي بعض اإلجراءات المقترحة.على اإلجراءات المناسبة التي يجب تنفيذ
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  متكامل مان اجتماعي ضبناء نظام من اجل االنتهاء من تكثيف العمل بين الشركاء المحليين والدوليين
، حيث يمكن االستفادة من تجارب الدول األخرى في هذا في أسرع وقتوالبدء بتفعيله  في فلسطين

  المجال.
 للتوسع التدريجي في استهداف الفئات المستفيدة من خدمات  وضع خطة عملية من خالل جهد مشترك

النظام، بما يشمل العمال المنظمين في القطاع الخاص واسرهم، والعمال غير المنظمين، وفئات كبار 
 . ، ليغطي في نهاية الخطة جميع المواطنينالسن، وذوي االحتياجات الخاصة، واالسر الفقيرة

  يستمر العمل المشترك بين األطراف الفاعلة على تحسين جودة الخدمات يجب أن ما سبق، بالموازاة مع
االجتماعية، وبما يتوافق  الحماية من اجتماعيا   األدنى المقبول الحدالمقدمة، بحيث ال تقل جودتها عن 

 .1952مع اتفاقية الضمان االجتماعي التي اقرتها منظمة العمل الدولية في العام 

 ليشمل العمالة غير المنظمة السالمة والصحة المهنيةيق اجراءات توسيع نطاق تطبسادسًا: 
من العناصر الرئيسية التي يجب توفرها في منظومة العمل لتحقيق العمل الالئق  المهنيتان والصحة تعتبر السالمة

ر كما ان توفي على حد سواء. المنظموغير  المنظممن كال الجنسين في قطاعي االقتصاد العاملين لألفراد 
 حدة من التخفيف في برنامج الهامة الشواغل أحد شكلاشتراطات السالمة والصحة المهنيتان في مواقع العمل ي

امكانية بقاءهم أصحاء، وبالتالي استمرارهم من ، حيث أن توفيرهما للعمال في مكان عملهم يزيد بشكل واضح الفقر
 في المهنية بالمخاطر المعرفة من ىأدن حد   العمال لدى يكون أن يجبفي االحتفاظ بعملهم. وبالتوازي مع ذلك، 

 إيصالكما يجب ان يترافق مع ذلك العمل بصورة جدية على للوقاية.  األساسية المبادئ وأن يتعلموا عملهم، بيئة

بما في ذلك المنشآت المنشآت جميع العاملين في  والصحة إلى بالسالمة المتصلة األساسية الوقاية معلومات
 )بما في ذلك األطفال( كوسيلة لتعزيز سالمتهم وصحتهم. األسر ، وأفرادوالعائلية الصغيرة جدا  الصغيرة و 

بعدد أصحاب المصلحة وشركاءها وفي سبيل زيادة فعالية نظام السالمة والصحة المهنية، ال بد من قيام الحكومة 
 من اإلجراءات منها:

  جستية لهم من اجل توسيع نطاق عملهم ليشمل كافة توفير عدد كافي من طواقم التفتيش واالحتياجات اللو
 ؛واالنشطة الزراعية المنشآت، بما في ذلك المنشآت الصغيرة والصغيرة جدا  

 لتغطي العمال في االقتصاد غير )وخاصة التوعوية( نشاطاتها  توسيعتكثيف و بنقابات العمل  قيام
  ؛، بما في ذلك العمالة المنزليةالمنظم

  ليشمل الجماعية والمفاوضات  النقابية بتوسيع نطاق الخدماتوالنقابات العمالية قيام أصحاب العمل
 ؛ينالعاملين غير المنظم

  إدخال إلى ( ترميالعربية)باللغة  ومنهجيات المشترك ألطراف االنتاج على توفير معلوماتالعمل تكثيف 

، خاصة فيما يتعلق تصاد المنظمكما في االق المنظم غير االقتصاد في والصحة المهنيتين السالمة مبادئ
 بالمواد الخطرة.

 كأداة فاعلة للوصول الى العمل الالئق الحوار االجتماعيسابعًا: تعزيز دور 
مجموعة  العمل الالئق من خالل تبني للوصول الى مهمة يمثل الحوار االجتماعي بين الشركاء االجتماعيين وسيلة

وتعزز الحماية االجتماعية والمهنية للقوى  من معدالت البطالة والفقرتسهم في الحد من االدوات والسياسات التي 
يمثل أداة هامة لتحقيق ما  الحوار البناء والفعال حيث أنبما في ذلك العاملين في االقتصاد غير المنظم، ، العاملة
 يلي:
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  ؛جتماعيةاال الحماية-في العمل  المساواة-الالئق  كظروف العملحماية الحقوق االساسية للعامل 
 ؛لتشمل العاملين غير المنظمين المشاركة الديمقراطية لألطراف المعنية في الحوار توسيع  
 التي تواجه االقتصادية واالجتماعية  للمشاكل توافقية بين طرفي االنتاج المساهمة في ايجاد الحلول

 ؛المشتغلين
  ؛القضايا المستعصية حل في تفضيل االساليب السلميةمن خالل الحفاظ على االستقرار االجتماعي  
  والدولية الخاصة بالعمل وبما يتوافق مع التشريعات العربية المساهمة في تطوير التشريعات الوطنية

 .وعالقات العمل

تحترم الكرامة  ،العمال من كال الجنسين بظروف عمل الئقةكافة تمتع يمكن الوصول الى وكنتيجة لذلك، 
وبالتالي فهو ة واالجتماعية، سواء  كان ذلك أثناء العمل أو بعد فقده أو انخفاضه. وتنمي القيم االسري اإلنسانية،

 بين الشركاء اآلراء التوافق في يعززو سهم في التنمية االقتصادية واالجتماعية لألسرة والدولة على حد سواء، ي
 :المواضيع التاليةشمل ت والتي القة،ذات الع االقتصاديةة و الجتماعيا لمسائلل وايجاد الحلول الفاعلة ،والبناء عليها

 ؛ للعامل التعويض الكافي 

 الى الخدمات االجتماعية والصحية؛ العامل وصول 

  في وقت الفراغ والراحة؛ العامل حق 

 وعدم التمييز بأشكاله المختلفة. بين العمال تكافؤ الفرص 

 والتي منها:لقضايا المتعلقة بالتدريب المهنيكافة ا ، 

o والتقني؛ المهني والتدريب عمللل صندوق إنشاء 

o ؛المهني للتدريب زكمر  وتطوير إنشاء التوسع الكمي والكيفي والجغرافي في 
o ؛لتشريعات الخاصة بالتدريب المهنيمراجعة وتطوير القوانين وا 
o وضع خطط متكاملة إلكساب العمال الخبرة المهنية والتدريبية اثناء العمل؛ 

o احتياجات سوق العمل من االيدي العاملة المهنية بما وضع الخطط ورسم السياسات الخاصة ب
 في ذلك التلمذة الصناعية؛

 عمل مكافحة في بها المنوطة األدوار لعب على العمال ومنظمات العمل أصحاب منظمات قدرة تحسين 

 ؛بركأ بفعالية األطفال
  المبادئتطبيق ب تعلقي فيما األخرى التنفيذية مؤسساتالو  العمل تفتيش مؤسسات وأنشطة أولوياتتحديد 

 .العمل في األساسية والحقوق
 

  االنتقال الى السمة المنظمة  3:4
 

 هم فيقرار العاملين في اقتصاد غير المنظم على طبيعة الحوافز المقدمة لهم التخاذ يعتمد رياديي األعمال غالبا  ما 
، القوانين التي سيحترمونها ويلتزمون بهاب غالبا  ما يكونون على درايةفهم . من عدمه المنظماالنضمام إلى القطاع 

في كلتا وحجم التكلفة عليهم العائد  حجم، وما هو التي سيضطرون إلى انتهاكها أثناء ممارستهم ألعمالهم وتلك
مكانيات للنمو  ،مناسبوجود مناخ تنظيمي  من هنا، ال بد منالحالتين.  العمل في إطار  الىالغالبية منهم  تدفعوا 

 والقاعدة في ذلك يمكن تمثيلها على الشكل التالي: .المنظمصاد االقتقطاع 
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 .المنظمينضم للقطاع                        االنضمام تكلفة  أكبر من المنظممزايا االنضمام للقطاع 

 .المنظمبالقطاع غير  يبقى                        االنضمام أكبر من مزايااالنضمام للقطاع المنظم  تكلفة

عملية مكونه من خطوتين أوالهما تسجيل  –نظر ريادي األعمال  هةمن وج –يمثل  الى السمة المنظمةإن التحول 
 ،. فتسجيل المشروعالمنظممن أجل البقاء في القطاع واألنظمة بشكل رسمي. وثانيهما االنصياع للوائح  ةالمنشأ

كلها أمور تنطوي على تكلفة. كما أنه ال بد  ،وضمان حقوق ملكيته والحصول على التصاريح واالحتفاظ بسجالت
صر السالمة، وااللتزام بقوانين العمل امن الوفاء بالتزامات إضافية في مجاالت أخرى مثل الضرائب، واستيفاء عن

 والبيئة.

وبشكل عام يتطلب هذا التحول إجراء إصالحات على جبهات مختلفة لخفض هذه التكلفة. وتبسيط اإلجراءات 
تسهيل إجراءات على سبيل المثال، ان . فالمنظموتشجيع رياديي األعمال على التحول الكامل إلى القطاع المطلوبة 
الشباك الواحد" )أي مكان موحد إلتمام كافة اإلجراءات اإلدارية( بما يسمي "باستخدام المنشآت والمشاريع  تسجيل

ح في إجراءات تسجيل المشروعات إصالح في هذا االتجاه. والبد أن يصحب اإلصال مشجعةمثال يعتبر خطوة 
الكاملة في االقتصاد وااللتزام بالقوانين. كما أن تحسين  المنظمأخر يزيل العوائق التي تمنع مشاركة القطاع غير 

 .المنظماالقتصاد  االنضمام الىالخدمات العامة يخلق حافزا ايجابيا يشجع على 

عليها من قبل الكبيرة  وفرض الغرامات ةالمنظمعلى النشاطات غير  بالمقابل، قد يؤدي التطبيق )المجرد( للقانون
، وبالتالي يرفع هذا االجراء من تكلفة العمل، األعمال في هذا القطاعالمخولة قانونا  الى توقف  الجهات الحكومية

 لثالثة أسباب، هي:ويصبح تطبيق القانون جزء  من المشكلة وليس جزء  من حل المشكلة 
 ،على المستوى الوطني والمحلييعرقل تحقيق األهداف العامة واإلجراءات سراف في فرض اللوائح اإلان أوال: 

 .الحكومةالمشروعات إلى العمل بعيدا عن أعين أصحاب يدفع و 
 . المنظمأو غير  المنظملقطاع في اسواء  في الدولة، ال يحسن مناخ العمل همجرد تطبيق القانون وحدان ثانيا: 
قبول الرشوة مقابل ب واالجراءات المكلفين بتطبيق اللوائح الحكوميينلموظفين ا يغريقد النهج هذا بيق ان تطثالثا: 

 .، خاصة في ظل أوضاع اقتصادية غير جيدة ورواتب متواضعةخفض العقوبة

 فراداأل، حيث يؤدي )غالبا ( الى ايقاع خصائص االقتصاد غير المنظم، بحكم طبيعته، سلبية إلى حد كبير أن وبما
استراتيجية وطنية من بناء بد ال ففي دوامة من اإلنتاجية المنخفضة والفقر. غير المنظمة والمنشآت  غير المنظمين

التي تلحق االضرار الجمة وبالتالي تخفيض ل االنتقال إلى السمة المنظمة، يتسهتعمل على متسقة تشاركية و 
المنظم من جهة أخرى، والتي التحول إلى القطاع مزايا  يمظمن جهة، وتع وصحة المواطنينالمجتمع و باالقتصاد 

 : منها

هذه التي تعزز سياسات االقتصاد الكلي والسياسات القطاعية وضع العمالة المنظمة من خالل تعزيز مكانة  . أ
 ؛تكون مستدامةلصغيرة وبالغة الصغر المتوسطة و المنشآت العلى تنمية  ، وفي ذات الوقت تركزلعمالةا

من الحماية القانونية واالجتماعية للفئات المهمشة من العمال واصحاب األعمال بمجرد مزيد إعطاء  . ب
 ؛وحصولهم على كافة حقوق العمال طبقا لقوانين العمل الجارية ،تسجيلهم رسميا  
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 مسيدفعها قطاع كبير من العمال بدخوله التيأنه وسيلة لزيادة موارد الدولة المالية بزيادة حصيلة الضرائب  . ت
  ؛خفض معدالت الفقرتنو  االقتصاديمعدالت النمو  تزداد، وبذلك المنظمالعمل  نطاق

، مثل حماية المنظممن مميزات االقتصاد  المنظمغير  االقتصادتاحة مزيد من فرص استفادة منشآت ا . ث
ة المنظمحقوق الملكية الفكرية، والحصول على خدمات البنية األساسية التى توفرها الدولة للمنشآت 

 وط المياه والكهرباء(، والحصول على االئتمان، والقدرة على التوسع فى السوق وغيرها من المميزات.)كخط

في االقتصاد لجميع العاملين زيادة فرص العمل الالئق  ، تمكن منإرساء أرضية وطنية للحماية االجتماعية . ج
 ،المهنية ز للصحة والسالمةحوافتوفير و  ،دنى لألجورتشريع الحد األتطبيق  من خاللوذلك  المنظم،غير 

وتشجيع المنشآت غير المنظمة على االنضمام  ،االقتصاد غير المنظم في العاملينتنظيم متابعة إجراءات و 
أو تعاونيات ودعم استحداث منشآت ومنظمات  يةإنتاجات يأو عنقودإلى بعضها البعض في تكتالت 

 االقتصاد االجتماعي.

 للدخول المنظم غير االقتصاد مساعدة شأنها من التي التوصيات من مجموعة وفي ذات السياق، يقترح الخبراء

 الجهات جميع باهتمام يحظى أن يجبالذي و  ،األهمية في غاية أصبح الذي االمر ،المنظم االقتصاد فى واالندماج

، الدولة تجاه يةمال أعباء أى بسداد يلتزم ال ،ا  ضخم ا  كيان القطاعهذا  أصبحخاصة بعد أن  .في الدولة المعنية
 هذا لتشجيع تقليدية غير حلول وضع ضرورة يتطلب . األمر الذيعليه خطورة يشكلو  منافسا  للقطاع المنظمو 

 :يلي ما التوصيات هذه وأهم المنظم القطاع مع جنب الى جنبا شرعى بشكل والتعامل االندماج على القطاع

 لهذا الميسرة والقروض المساعدات تقديم من أجل المختصة الجهاتو  الحكومةبناء حوار فاعل بين  . أ

 ال كبيرة نسبة من يمثله لما نظرا   داخليا   العمل حركة ودعم المحلية التنميةزيادة  فى يسهم مما ،القطاع
 .يمكن تجاهلها

 .شرعى كيان خالل من التواجد على لمساعدته تكلفتها وخفض عليه اإلجراءات تيسير . ب
 االقتصاد المنظم الى االنضمامابهم في االقتصاد غير المنظم على أصحاب العمل والعاملين لحس تشجيع . ت

 هناك يكون كأن ،شرعي بشكل للعمل من يسعى لكل ائتمانية وقروض تمويلية مزايا إعطاء خالل من

 .به للمنشأة أو المشروع الخاص تسجيله ميسر عند القرض على العشوائي الكيان هذا يحصل بأن اشتراط

 كالتأمينات ،معه تتعامل التى واإلدارية الرقابية الجهات جانب من خاصة بمرونة طاعالق هذا مع التعامل . ث

 فى بسبب معاملتها أحيانا تتسبب التى الجهات من وغيرها والتموين والصحة العمل ومكاتب والضرائب

 .الشرعى غير األسلوب بهذا للعمل وهروبهم القطاع هذا فى العاملين خوف

 العشوائية المنشآت والمشاريع مشكلة لعالج خاص تشريعي إطار بعمل كومةالح قيام إمكانية دراسة . ج

 أصحابها على بالفائدة ويعود الوطنية الصناعة يخدم بشكل منها لالستفادة وذلك المنظم غير واالقتصاد
 .المستهلكعلى و 

 بزيادة محيس مما االولية الخام المواد وموردى منتجى جميع على المضافة القيمة ضريبة تطبيق سرعة . ح

 والتعرف عليهم الضرائب سداد من المتهربة الصغر والمتناهية الصغيرة المشروعات جميع على الرقابة

  الرسمي. النطاق داخل للدخول واضطرارهم عليهم النطاق يضيق مما وحصرهم

 للقطاع ضمهم على لعملوا المتجولين، والباعة العشوائية العمالة على الرقابة في البلديات دور زيادة  . خ

 .والشوارع لالرصفة اشغالهم من بدال لهم منخفضة وبأسعار مخصصة اماكن بتوفير وذلك الرسمى
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ان توصيات الخبراء أعاله يمكن أن تشكل أرضية يمكن مناقشتها من قبل األطراف ذوي العالقة في حوار 
ر المنظم بإنضمام منشآته اجتماعي بناء، للخروج باستراتيجيات وسياسات تعمل على تقليص حجم االقتصاد غي

والعاملين فيه تدريجيا  الى القطاع المنظم، لما في ذلك من فائدة تعم على كافة األطراف وعلى التنمية في فلسطين 
 بشكل عام.
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 التوصيات

% من 18.2أن العاملين في القطاع غير المنظم يشكلون نحو  2008نتائج مسح القطاع غير المنظم للعام  بينت
% من اجمالي المشتغلين، مما 60المشتغلين، لكن حجم العمالة غير المنظمة وصلت الى ما يقرب من اجمالي 

يعني أن نسبة ليست قليلة من العاملين في القطاع المنظم غير منظمين، وهذا األمر يتطلب من الحكومة )ممثلة 
تعاون مع منظمتي العمل العربية والدولية بوزارة العمل والوزارات األخرى ذات العالقة( وشركاءها االجتماعيين وبال

البحث عن حلول تكاملية ومناسبة للحد من تضخم قطاع االقتصاد غير المنظم والعمل على تقليص حجمه بشكل 
العمالة غير المنظمة اينما وجدت، دون أن من حيث حجم المنشآت غير المنظمة أو  حجم تدريجي سواء  من حيث

 وفي هذا الصدد، نقترح ما يلي: .البطالة ذلك سلبا  على معدالت يؤثر

االسراع في التصديق على قانون النقابات بغية تنظيم العمل النقابي بين الشركاء وتعزيز ما هو قائم منه  .1
 في مجال المفاوضة الجماعية والحوار االجتماعي وبما يتوافق مع معايير العمل العربية والدولية.

العمالية  للقضايا الحلوللزيادة فعاليته في ايجاد لحوار االجتماعي لتعزيز المناخ االيجابي القائم  .2
بما يخدم لقطاع العمل، و  واالجتماعية االقتصادية التنمية سياساتصياغة والمساهمة في  المطروحة

وبالتالي يخدم التنمية االقتصادية واالجتماعية على  المنظم،طرفي االنتاج في القطاعين المنظم وغير 
 لوطني.المستوى ا

، سواء  اإلنتاجية المؤسسة أو المنشأة مستوى علىبين طرفي االنتاج  االجتماعي الحواروتعزيز  دعم .3
 العمل وأصحاب العاملين بين ومتكافئة منظمة أطروضع  خالل كانت منظمة أو غير منظمة، وذلك من

  في المنشآت.

 متعددة األطراف(. أو قني )ثنائيةالت التعاون برامج جميع في كأولوية االجتماعي الحوار داماعت  .4

مع وبالتعاون ، الحوار ثقافة ونشر ترويج إلى تهدف وطنية حمالت لتنظيمسنويا ( وضع برنامج )يجدد  .5
 المؤسسات التعليمية والتدريبية. معاإلعالم، و  وسائل أنواع جميع

 والحقوقلمفاوضة الجماعية واالنقابية  الحرياتب المتعلقة والدولية العربية االتفاقيات جميع مضمون نشر .6

 العمل. في األساسية

في من نتائج التقييم واالستفادة وتقييمه،  العربية البلدان في االجتماعي الحوار وفعالية مضمونمتابعة  .7
 رصد من خالل المجال هذا في واالنجازات التقدم على المستوى الوطني، تعزز مالئمة برامج وضع

 مؤشرات محددة.

وتعزيز قدراتهم من خالل تنفيذ ين اللوجستية والبشرية والمهارية، الشركاء االجتماعي تحديد احتياجات .8
 يشمل، وفعال دائم اجتماعي حوار في المشاركة الفعالة على قدراتهم تطوير إلى تهدف خاصة رامجب

ظم ، في القطاعين المنالعمل في والجماعية الفردية وحل النزاعات االجتماعية والمفاوضات المشاورات
 وغير المنظم على حد سواء.

والمالية لمنشآت القطاع غير  اإلداريةالقانونية و  اإلجراءات تسهيلمحددة تكفل  استراتيجياتاقرار وتطبيق  .9
 : على هذه االجراءات بحيث تعمل ،، وترغبها باالنضمام الى القطاع المنظمالمنظم

 ،ع الصغيرة ومتناهية الصغرعلى المشاريوتبسيط اجراءات تحصيلها، خاصة تخفيض الضرائب  . أ
 .مما يعزز الثقة بين الحكومة والمنتجين، خاصة الصغار منهم



 

 

70 

 

إلطالق المشاريع االقتصادية، بما في ذلك انشاء مرجعية واحدة للتعامل االجراءات االدارية تبسيط  . ب
تسجيل استخدام اسلوب "الشباك الواحد" التمام كافة االجراءات الضرورية لمع المستثمرين )مثال: 

 .(المنشآت
تعزيز الشفافية في االجراءات والسياسات عن طريق االعالن عنها في وسائل االعالم ومراقبة  . ت

 تطبيقها.

الشركات والمشاريع االقتصادية، كتخفيض  إطالقوضع خطوات واضحة ومحددة لتخفيض تكلفة  . ث
 دي وحجمه. مع نوع النشاط االقتصاهذه التكلفة رسوم التسجيل والترخيص، بحيث تتماشى 

 لتمويلبرامجل ل خالل من ،المالية الخدمات إلى والمحرومة فقرا   األكثر الفئات وصول تحسين . ج

 الطويل التمويل على الصغر والمتناهية والصغيرة المتوسطة المشاريع حصول وتشجيع ،المصغر

 .األجل
تحاقهم ببرامج التدريب تحسين القدرات المهارية للعاملين في القطاع غير المنظم بتسهيل اجراءات ال . ح

 .والتقني المهني
العمل على توفير الحماية االجتماعية للعاملين في القطاع غير المنظم كزمالءهم في القطاع  . خ

 المنظم.

توفير الخدمات االستشارية للعاملين في القطاع غير المنظم لمساعدتهم في تحسين ظروف  . د
 ومخرجات عملهم.

 ي الوصول الى المدخالت االنتاجية والتكنولوجيا المحسنة.مساعدة منشآت القطاع غير المنظم ف . ذ

المساعدة لهم  تقدم، محلية مساعدة أصحاب األعمال الفردية والصغيرة على تأسيس تعاونيات . ر
 .الرسمي االقتصاد في للعمل تدفعهم مشاكلهم. وبالتالي حل في وتساعدهم واالستشارات

المنظم والعمل المستمر مع  االقتصادالعاملين في فعلية لرواتب متابعة الحكومة المستمرة للقيمة الشرائية ال .10
 ،بما يكفل لهم وألسرهم حياة كريمة وآمنة للعاملين في هذا القطاع واألجور الرواتب تحسينطرفي االنتاج ل

 .للبحث عن عمل اضافي في القطاع غير المنظم يضطرهموال 
من الحماية )على األقل( ل توفير الحد األدنى االسراع في انجاز مشروع الضمان االجتماعي، من اج  .11

والعمالة غير المنظمة بما يشمل العمال الزراعيين ، وأسرهم االجتماعية للعاملين في القطاع الخاص
 وذوي االحتياجات الخاصة.وكبار السن والمنزليين، وتوسيع نطاقه ليشمل العاطلين عن العمل 

، مما يساهم وبالتعاون مع الشركاء في قطاع العمل دفي تطبيق الحكم الرشيالحكومة  تعزيز دور .12
 في تعزيز التنمية.االجتماعيين 

وضع برامج وسياسات اقتصادية واجتماعية تعزز مكافحة الفقر وتنهض بالتشغيل، وبالتالي تؤثر في  .13
 الحد من انخراط األطفال في سوق العمل.

بشأن تأثير التشغيل في بحثية معمقة سة التعاون مع منظمتي العمل العربية والدولية في اجراء درا .14
إعداد  عنداالسترشاد بنتائجها كما يمكن  .االقتصاد غير المنظم على أطراف االنتاج الثالثة في فلسطين

 استمارات المسوح الميدانية لالقتصاد غير المنظم.

باالقتصاد غير سنوات على سبيل المثال( تتعلق  3تنفيذ مسوح دورية )كل قيام جهاز االحصاء بضرورة  .15
المنظم، والخروج بمؤشرات شاملة لهذا القطاع تتوافق مع المؤشرات الدولية بالخصوص و/أو تراعي 
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وتقديم المساعدة الممكنة ألي جهة ذات عالقة ترغب بإجراء دراسة ميدانية  الخصوصية الفلسطينية.
 بالخصوص.

، بحيث كما  وكيفا   التقني في الدولةالتطوير المستمر لمنظومة التدريب المهني و ضرورة العمل على  .16
 عموما . يمكنها االستجابة لمتطلبات سوق العمل 

يمكن القول بوجود عالقة قوية نوعا  ما بين حجم العمالة غير المنظمة وعدم مالءمتها لمتطلبات سوق  .17
يل ، وبالتالي يكون من الضروري وضع خطط وبرامج تنفيذية إلعادة تأهفي االقتصاد المنظم العمل

بما يتوافق ومتطلبات سوق العمل، كإجراء يساهم تها ومهاراتها، و اورفع كفاءوتدريب هذه االيدي العاملة 
 في التحول الى القطاع المنظم.

على الحكومة كما على الجهات التنموية األخرى في الدولة ان تتحمل مسؤوليتها لتطبيق اقتصاد السوق  .18
االقتصادية بالتوازي مع تعظيم العدالة االجتماعية، وذلك من االجتماعي، الذي يعني تعظيم الفعالية 

  تساهم في تحويل االقتصاد غير المنظم الى اقتصاد منظم. خالل اعداد خطط سنوية واقعية
تشجيع تكوين عنقوديات تعاونية وتسهيل اجراءات تشكيلها وعملها، على سبيل المثال جمعيات زراعية  .19

يتون في المنطقة ما، أو جمعيات حرفية النتاج وتسويق المطرزات وغير وصناعية وتسويقية لمنتجات الز 
 ذلك.

احتياجات السوقين تخطيط ، خاصة فيما يتعلق بمؤسسات التعليم العاليتشجيع ودعم البحث العلمي في  .20
تخطيط التدريس وبالتالي يمكن ، كما  وكيفا  المحلية والخارجية من تخصصات جامعية وتقنية ومهنية 

، سواء  من حيث نوعية التخصصات أو حجم البحثية المعلوماتمبني على سنويا  بشكل سليم  الجامعي
 . محليا  وخارجيا  تنافسية مخرجات ذات قدرة الطلبة في كل تخصص، مع التركيز على 
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 (1ملحق )
 

 للعمالة غير المنظمة إحصائي تعريف مبادئ توجيهية بشأن

العمالة غير  حدات االنتاج كوحدات مراقبة، بينما يشير مفهوميشير مفهوم القطاع غير المنظم الى و  .1
من القرار المتعلق  9المنظمة الى الوظائف كوحدات مراقبة. وتعرف العمالة بالمعنى الوارد في الفقرة 

بإحصاءات السكان النشيطين اقتصاديا  والعمالة والبطالة والبطالة الجزئية، الذي اعتمده المؤتمر الدولي 
 عشر لخبراء احصاءات العمل.الثالث 

تعرف منشآت القطاع غير المنظم والعمالة في القطاع غير المنظم وفقا  للقرار المتعلق بإحصاءات  .2
العمالة في القطاع غير المنظم الذي اعتمده المؤتمر الدولي الخامس عشر لخبراء احصاءات العمل. 

من القرار المتعلق بإحصاءات  19الفقرة  وألغراض االحصاءات المتعلقة بالعمالة غير المنظمة تطبق
العمالة في القطاع غير المنظم الذي اعتمده المؤتمر الدولي الخامس عشر لخبراء احصاءات العمل بغية 
استبعاد االسر المعيشية التي تستخدم عماال  منزليين من منشآت تابعة للقطاع غير المنظم، ومعالجتها 

 عيشية".على حدة ضمن فئة تسمى "األسر الم
( الى 2( تشمل العمالة غير المنظمة اجمالي عدد الوظائف غير المنظمة كما تعرفها الفقرات من )1) .3

منشآت القطاع المنظم أو منشآت القطاع غير المنظم أو األسر المعيشية  إطار( أدناه، سواء  في 5)
 خالل فترة مرجعية محددة.

 ، أنواع الوظائف التالية:(17)جدول  فوفة المرفقة طيه( تشمل العمالة غير المنظمة، كما تبينه المص2)
 (؛3" العاملون لحسابهم الخاص في منشآتهم الخاصة التابعة للقطاع غير المنظم )الخلية 1"    
 (؛4" أصحاب العمل العاملون في منشآتهم الخاصة التابعة للقطاع غير المنظم )الخلية 2"    
 عملون في منشآت القطاع المنظم أو يبصرف النظر عما إذا كانوا ، " العمال األسريون المساهمون3"    

 (؛5و 1غير المنظم )الخليتان         
 (؛8" أعضاء التعاونيات المنتجين غير المنظمين )الخلية 4"    
 أدناه( في منشآت 5" المستخدمون في الوظائف غير المنظمة )بالمعنى الوارد في الفقرة الفرعية 5"    

 القطاع المنظم أو منشآت القطاع غير المنظم أو كعمال منزليين يتقاضون أجرا  وتستخدمهم         
 (؛10و 6و 2)الخاليا  المعيشية األسر        

 " العاملون للحساب الخاص في انتاج سلع ينحصر استخدامها النهائي في استخدام اسرهم 6"    
 ( من القرار المتعلق 6) 9ستخدمين وفقا  للفقرة م وا(، إذا اعتبر 9الخلية )المعيشية لها          
 إحصاءات السكان النشيطين اقتصاديا  والعمالة والبطالة والبطالة الجزئية، الذي اعتمده المؤتمر          
 الدولي الثالث عشر لخبراء احصاءات العمل.         

 اونيات المنتجين والعاملون األسريون( ُيعّرف العاملون للحساب الخاص وأصحاب العمل وأعضاء التع3)
 دولي في االستخدام.المركز المساهمون والمستخدمون وفقا  آلخر صيغة لتصنيف ال     
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 ( تعتبر تعاونيات المنتجين غير منظمة إذا لم تقم رسميا  ككيانات قانونية وكانت تستوفي أيضا  سائر 4)
 القرار المتعلق بإحصاءات العمالة في القطاع غير  المنظم المبينة في منشآت القطاع غير معايير     
 المنظم، الذي اعتمده المؤتمر الدولي الخامس عشر لخبراء احصاءات العمل.     

 ( ُيعتبر المستخدمون من ضمن فئة أصحاب الوظائف غير المنظمة إذا لم تكن عالقة استخدامهم، 5)
 ني المتعلق بالعمل، أو للضريبة على الدخل، أو في القانون أو الممارسة، خاضعة للتشريع الوط     
 كانوا ال يتمتعون بالحماية االجتماعية أو بالحق في بعض اعانات االستخدام )كاإلخطار المسبق      
 بالطرد أو مدفوعات الفصل أو االجازة السنوية أو المرضية مدفوعة األجر أو ما الى ذلك(.      

 لي: عدم االعالن عن الوظائف أو المستخدمين؛ الوظائف المؤقتة أو وقد تتمثل األسباب فيما ي     
 الوظائف ذات المدة القصيرة والمحددة؛ الوظائف التي تكون فيها ساعات العمل أو األجور دون      
 ى المعتمد )ألغراض اشتراكات الضمان االجتماعي مثال (؛ االستخدام من قبل منشآت نالحد األد     
 األسر المعيشية؛ الوظائف التي يكون فيها مكان عمل المستخدم  همة أو من قبل أفراد فيغير مسا     
 خارج مقر منشأة صاحب العمل )كالعمال الخارجيين دون عقد استخدام(؛ الوظائف التي ال ُتطبق     
 ايير العملية فيها لوائح العمل أو ال تُنفذ فيها أو ال يتقيد بها ألي سبب من األسباب. وتحدد المع     
 لتعريف الوظائف غير المنظمة للمستخدمين وفقا  للظروف الوطنية ولتوفر البيانات.     

 ( قد يكون مفيدا  ألغراض التحليل ووضع السياسات، تقسيم مختلف أنواع الوظائف غير المنظمة 6)
 ن. ويتعين وضع هذا ( أعاله، ال سيما تلك التي يشغلها مستخدمو 2) 3معروضة في الفقرة كما هي      
 التصنيف وهذه التعاريف كجزء من النشاط المقبل بشأن وضع تصنيفات حسب المركز في      
 االستخدام على الصعيدين الدولي والوطني.      

من المصفوفة  7ينبغي استبعاد المستخدمين في وظائف منظمة في منشآت القطاع غير المنظم )الخلية  .4
 ر المنظمة، حيثما وجدوا.المرفقة( من العمالة غي

 تشمل العمالة غير المنظمة خارج القطاع غير المنظم أنواع الوظائف التالية: .5

 ( أعاله( في منشآت القطاع 5) 3" المستخدمون في وظائف غير منظمة )كما تقدم تعريفهم في الفقرة 1"
 (؛10لمعيشية )الخلية ( أو العاملون بأجر في الخدمة المنزلية لدى األسر ا2المنظم )الخلية     

 (؛1" العاملون األسريون المساهمون في منشآت القطاع المنظم )الخلية 2"
 " العاملون للحساب الخاص في انتاج سلع ينحصر استخدامها النهائي في استخدام اسرهم المعيشية لها 3"

 بإحصاءات السكان ( من القرار المتعلق 6) 9مستخدمين وفقا  للفقرة  (، اذا اعتبروا9)الخلية     
 النشيطين اقتصاديا  والعمالة والبطالة والبطالة الجزئية، الذي اعتمده المؤتمر الدولي الثالث عشر     
 لخبراء احصاءات العمل.     

يمكن للبلدان التي ال تملك احصاءات بشأن العمالة في القطاع غير المنظم أو التي ال ينطبق عليها  .6
ع وحدات االنتاج، أن تنجز احصاءات بشأن العمالة غير المنظمة إن ارادت، تصنيف العمالة بحسب انوا

على أن تقوم بوضع تعاريف مناسبة للوظائف غير المنظمة للعاملين للحساب الخاص وأصحاب العمل 
 وأعضاء التعاونيات المنتجين. كما يمكنها حصر قياس العمالة غير المنظمة في وظائف المستخدمين.
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التي تستبعد األنشطة الزراعية من نطاق إحصاءاتها المتعلقة بالقطاع غير المنظم أن تضع  ينبغي للبلدان .7
في الزراعة، ال سيما فيما يتعلق بالوظائف التي يشغلها العاملون  للوظائف غير المنظمة تعاريف مناسبة

 للحساب الخاص، وأصحاب العمل، وأعضاء التعاونيات المنتجين.

 لعمالة غير المنظمةلري اإلطار النظ(: 17جدول )

 نوع وحدة اإلنتاج

 الحالة العملية
 أعضاء تعاونيات عامل بأجر عضو أسرة صاحب عمل يعمل لحسابه

غير 
 منظم

 منظم
غير 
 منظم

 غير منظم منظم
غير 
 منظم

 منظم
غير 
 منظم

 منظم

       2 1         منشآت قطاع منظم

   8 7 6 5   4   3 (أمنشآت قطاع غير منظم)

       10         9 (بمشاريع أسرية)

)عدا األسر المعيشية التي تستخدم عمال إحصاءات العمل، خبراء في المؤتمر الدولي الخامس عشر ل ُعر فت(: كما أ)
 . الخدمة المنزلية مقابل أجر(

عمال الخدمة  تستخدملتي ا المعيشية واالسرحصريا  لالستهالك النهائي الخاص سلع الالتي تنتج المعيشية (: األسر ب)
 المنزلية مقابل أجر.

اإلنتاج المعنية. والخاليا الفاتحة في نوع وحدة ، بالتعريفتوجد، التي  الوظائفالخاليا الداكنة تشير الى مالحظة: 
 تشير الى الوظائف المنظمة. أما الخاليا غير الملونة فتمثل األنواع المختلفة للوظائف غير المنظمة. 

 .10الى  8ومن  6الى  1ير المنظمة: الخاليا من العمالة غ
 .8الى  3العمالة في القطاع غير المنظم: الخاليا من 

 .10و 9و 2و 1العمالة غير المنظمة خارج القطاع غير المنظم: الخاليا 
 والشكل التالي يوضح توزيع الحالة العملية للعمالة على قطاعات العمل الثالثة.
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 زيع أنواع العمالة غير الرسمية على القطاعين الرسمي وغير الرسمي واألسر المعيشية(: تو 24شكل)

 
 

  

في   العاملون لحسابهم
األسر المنتجة للسلع 
حصرياا الستعمالهم 

 –الشخصي النهائي 
9خلية   

في األسر   العاملون بأجر
المنتجة للسلع حصرياا 

 الستعمالهم الشخصي النهائي
 – ولديهم عمل غير رسمي

10خلية   

في األسر   العاملون بأجر
 المنتجة للسلع حصرياا 

 الستعمالهم الشخصي النهائي
خلية  – ولديهم عمل رسمي

10 

في   العاملون لحسابهم
األسر المنتجة للسلع 
حصرياا الستعمالهم 

 –الشخصي النهائي 
9خلية   
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 (2الملحق )

 (9) رقم العربية التوصية

 المنظم غير االقتصادى القطاع قى للعاملين االجتماعية الحماية بشأن
 

طة مشروعة وتنتج تمارس أنش التيغير المنظم مجموعة األفراد والوحدات  االقتصادييقصد بالقطاع  .1
م خدمات أو تقوم بتوزيعها، وتعمل لحسابها أو لحساب الغير بدون تراخيص من الجهات دسلعا أو تق

 المختصة وال تشملها الحماية التشريعية أو االجتماعية.

 االقتصاديالقطاع  فيالتوصية على الوحدات واألشخاص العاملين  فيالمبادئ واألحكام الواردة  تسري .2
التأمينات االجتماعية النافذة، ويحدد تشريع الدولة و م ممن ال يخضعون لتشريعات العمل غير المنظ

 المشروعات وفئات األشخاص الخاضعين ألحكامها.

غير المنظم  االقتصاديالقطاع  فيللعاملين  والمهني التقنيعلى الدولة إتاحة فرص التدريب  ينبغي .3
مداد وتسهيل تزويدهم بالمعارف التقنية واألساليب  الفنية لرفع مستوى اإلنتاج وتحسين تقديم الخدمات وا 

 المطاف. نهاية فيقطاع المنظم ي في الالقطاع المنظم بالعمالة المدربة بما يساعد على اإلدماج التدريج

الدنيا للحماية االجتماعية الحدود غير المنظم المستويات  االقتصاديالقطاع  فيتكفل الدولة للعاملين  .4
عانات األطفال والمعاش  األساسيم خاصة التعلي العجز الدائم  حالتي فيوالرعاية الصحية األساسية وا 

والوفاة والشيخوخة، وتحدد التشريعات الوطنية الجهات الممولة والفئات المشمولة بهذه الحماية والحقوق 
 تشملها بما يكفل لهم الحياة الكريمة. التيوالخدمات 

غير المنظم عماال وأصحاب أعمال  االقتصاديالقطاع  فيللعاملين أن يتضمن تشريع الدولة  ينبغي  .5
 تمثلهم للدفاع عن مصالحهم. التيواالنضمام للمنظمات المهنية  الجماعيالتنظيم  فيالحق 

غير المنظم بما  االقتصاديتكفل الدولة الحماية الالزمة لحقوق المرأة العاملة واألطفال المنتسبين للقطاع  .6
 ضوء التشريعات النافذة. فيذلك القطاع،  فيعمل يتناسب وظروف ال

المنظم من  االقتصاديالقطاع  فيغير المنظم  االقتصاديللقطاع  التدريجيتسعى كل دولة إلى اإلدماج  .7
تحقق ذلك والبدء بالمشروعات واألشخاص الذين يمكن  التيخالل ايجاد التشريعات واآلليات واإلجراءات 

الدولة  فيهم بأحكام التشريعات العمالية ونظم التأمينات االجتماعية النافذة تسجيلهم وتنظيم عملهم وشمول
 خالل مرحلة انتقالية محددة.

 التيعلى الدولة أن تعمل على اتخاذ اإلجراءات والتدابير الالزمة لتذليل العقبات والصعوبات  ينبغي .8
القطاع  فيية الصغر بغرض إدماجها تواجه المشروعات االنتاجية او الخدمية او المرفقية الصغيرة ومتناه

 :يليالمنظم تدريجيا وتشمل اإلجراءات والتدابير ما  االقتصادي

هذا القطاع  فيوضع استراتيجيات وطنية تستهدف توفير الحماية القانونية واالجتماعية للعاملين  . أ
 .يرسمالالزمة لممارسة نشاطهم بشكل  والتسهيالتبمجرد تسجيلهم رسميا وتقديم الحوافز 
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سجل ينشأ لهذا  فيتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة والحرفية لتسجيل مشروعاتهم  . ب
 الغرض.

إتاحة فرص التمويل وتسهيل القروض الميسرة لدعم رأس مال المشروعات الصغيرة والحرفية  . ت
 ومتناهية الصغر.

دتها ترويج وتسويق المنتجات والسلع والخدمات الخاصة بتلك المشروعات ومساع فيالمساعدة  . ث
 على إقامة التعاونيات واألسواق والمعارض الالزمة.

للحد األدنى لألجور ضمانا لتوفير العيش  الوطنيحماية األجور ومراعاة تناسبها مع المستوى  . ج
 هذا القطاع. فيالكريم للعاملين 

غير المنظم والتنسيق مع  االقتصاديتكفل الدولة شمول اختصاصات جهاز تفتيش العمل للنشاط  .9
تكفل تحسين شروط وظروف  التيات األخرى المختصة بهذا الشأن، وتسعى إليجاد األسس والقواعد الجه

 المنظم.القطاع  فيهذا القطاع وتقديم الخدمات االستشارية لهم تمهيدا إلدماجهم  فيعمل الفئات العاملة 

دراساتها عن قوة  فيمنظم بجمع وتحليل البيانات والمعلومات المتعلقة بالقطاع غير العلى الدولة أن تهتم  .10
سوق العمل  فيالتعرف على تدفقات العمالة والتغيرات الهيكلية  فيالعمل والمنشآت لالستفادة بنتائجها 

 .معدالت الفقر والبطالة واإلنتاجية فيوقياس مدى تأثيره  اإلجماليالناتج المحلى  فيوتقدير مساهمته 
مجال  فيالدول العربية بهدف التعاون وتبادل الخبرات سعى منظمة العمل العربية إلى التنسيق بين ت  .11

 القطاع غير المنظم. فيالحماية االجتماعية للعاملين 

 العربية.نظام اتفاقيات وتوصيات العمل  فياألحكام الواردة ، تسري متابعة تطبيق هذه التوصيةل .12
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 قائمة الجداول
 

 الصفحة الجدول

 14 غير المنظمة حسب وحدات االنتاج والحالة العملية(: توزيع العمالة المنظمة و 1جدول )

 (: مقارنة حجم العمالة غير المنظمة كنسبة من اجمالي المشتغلين واجمالي المشتغلين في القطاع2جدول )
 الخاص حسب الدولة            

28 

 المشتغلين في  (: توزيع العمالة غير المنظمة كنسبة من اجمالي المشتغلين وكنسبة من اجمالي3جدول )
 القطاع الخاص حسب الدولة ونوع التجمع السكاني والجنس والحالة الزواجية           

32 

 (: توزيع العمالة غير المنظمة كنسبة من اجمالي العاملين وكنسبة من اجمالي العاملين في القطاع4جدول )
 الخاص حسب الفئة العمرية والدولة            

35 

 يع العمالة غير المنظمة كنسبة من اجمالي العاملين وكنسبة من اجمالي العاملين في القطاع (: توز 5جدول )
 الخاص حسب التعليم والدولة            

37 

 38 (: التوزيع النسبي إلجمالي العمالة والعاملين لحسابهم الخاص حسب الحالة العملية والدولة6جدول )

 مة كنسبة من اجمالي العاملين وكنسبة من اجمالي العاملين في القطاع(: توزيع العمالة غير المنظ7جدول )
 الخاص حسب الحالة العملية والدولة            

39 

 (: توزيع العمالة غير المنظمة كنسبة من اجمالي العاملين وكنسبة من اجمالي العاملين في القطاع8جدول )
 الخاص حسب النشاط االقتصادي والدولة            

41 

 43 2008(: توزيع العاملين حسب نوع العمالة ونوع القطاع والمنطقة، 9جدول )

 (: نسبة الذكور واالناث من اجمالي المشتغلين ونسبة غير المنظمين من المشتغلين كال الجنسين 10جدول )
 حسب الدولة              

45 

 47 2008ط االقتصادي والمنطقة والجنس، (: التوزيع النسبي للعاملين في فلسطين حسب النشا11جدول )
 49 2008(: توزيع نسبة العاملين غير المنظمين في األنشطة االقتصادية حسب المنطقة والجنس، 12جدول )

 50 2008(: توزيع نسبة العاملين غير المنظمين حسب الحالة العملية والمنطقة والجنس، 13جدول )

 المهنة والمنطقة والجنس والعمالة غير المنظمة باستثناء العاملين (: العاملون في فلسطين حسب 14جدول )
 2008في الزراعة،               

54 

 (: العاملون في فلسطين حسب المؤهل العلمي والمنطقة والجنس والعمالة غير المنظمة باستثناء15جدول )
 2008العاملين في الزراعة،               

55 

 لعددي والنسبي للعاملين في مشاريع القطاع غير المنظم حسب النشاط االقتصادي(: التوزيع ا16جدول )
 2008والحالة العملية والجنس،               

57 

 74 (: اإلطار النظري للعمالة غير المنظمة17جدول )
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 قائمة االشكال البيانية
 

 الصفحة الشكل البياني

 25 2010القطاع غير المنظم في الناتج المحلي االجمالي في بعض المجموعات االقليمية،  (: مساهمة1شكل )

 26 2010(: مساهمة القطاع غير المنظم في الناتج المحلي االجمالي في بعض العربية، 2شكل )

 27 2010العمال التي تساهم بالضمان االجتماعي في بعض المجموعات االقليمية،  (: نسبة3شكل )

 30 2010(: التوزيع النسبي للعمالة غير المنظمة حسب نوع التجمع السكاني والدولة 4شكل )

 31 (: العاملون في القطاع غير المنظم كنسبة من اجمالي العاملين حسب الجنس والدولة5شكل )

 33 اجية والدولة(: العاملون في القطاع غير المنظم كنسبة من اجمالي العاملين حسب الحالة الزو 6شكل )

 34 (: العاملون في القطاع غير المنظم كنسبة من اجمالي العاملين حسب الفئة العمرية والدولة7شكل )

 36 (: العاملون في القطاع غير المنظم كنسبة من اجمالي العاملين حسب المؤهل العلمي والدولة8شكل )

 38 في القطاع الخاص حسي النشاط االقتصادي والدولة(: التوزيع النسبي إلجمالي العاملين والعاملين 9شكل )

 42 (: العاملون بأجر غير المنظمين كنسبة من اجمالي العاملين بأجر حسب ملكية المنشأة والدولة10شكل )

 44 2008(: توزيع أعداد العمالة غير المنظمة حسب القطاع والمنطقة، 11شكل )

 46 غير المنظمين من اجمالي المشتغلين حسب الجنس والدولةين لعامل(: مقارنة التوزيع النسبي ل12شكل )

 46 2008(: توزيع أعداد العمالة غير المنظمة حسب القطاع والمنطقة والجنس، 13شكل )

 48 2008(: توزيع العمالة غير المنظمة في قطاع غزة على فئات األنشطة االقتصادية، 14شكل )

 48 2008مة في الضفة الغربيةعلى فئات األنشطة االقتصادية، (: توزيع العمالة غير المنظ15شكل )

 (: نسبة أصحاب العمل/العاملين لحسابهم غير المنظمين من اجمالي أصحاب العمل/العاملين16شكل )
 2008لحسابهم في كل فئة نشاط اقتصادي حسب المنطقة،              

51 

 جمالي العاملين بأجر في كل فئة نشاط اقتصادي حسب(: نسبة العاملين بأجرغير المنظمين من ا17شكل )
 2008المنطقة،             

52 

 (: التوزيع النسبي ألعضاء االسرة غير مدفوعي االجر في قطاع غزة حسب فئة النشاط االقتصادي،18شكل )
            2008 

53 

 الغربية حسب فئة النشاط (: التوزيع النسبي ألعضاء االسرة غير مدفوعي االجر في الضفة19شكل )
 2008االقتصادي،               

53 

 (: التوزيع النسبي لمشاريع القطاع غير المنظم والعاملين فيه في فلسطين حسب النشاط االقتصادي،20شكل )
            2008 

56 

 سطين حسب النشاط(: التوزيع النسبي لقيمة االنتاج الشهرية في مشاريع القطاع غير المنظم في فل21شكل )
 2008االقتصادي،              

58 

 (: التوزيع النسبي لقيمة مستلزمات االنتاج الشهرية في مشاريع القطاع غير المنظم في فلسطين22شكل )
  2008حسب النشاط االقتصادي،              

58 

 60 مالمنظ غير في االقتصاد الالئق (: االستراتيجيات المتكاملة للعمل23شكل )

 75 (: توزيع أنواع العمالة غير الرسمية على القطاعين الرسمي وغير الرسمي واألسر المعيشية24شكل )
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