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الهمدف ممن موجمز السياسمات همذا همو مسماعدة منظمات العمال 
عمى فهمم ومعالجمة حماالت الظلمم ومواطن العجمز املتصلمة بالعالة 
يف االقتصماد غمر املنظمم يف إطمار العمل الالئمق. وهو يقمدم معلومات 
وتعزيمز  وحايمة  لتنظيمم  اسمتخدامها  ميكمن  اسمراتيجيات  ويقمرح 
حقموق ومصالمح العاملمن يف االقتصماد غمر املنظمم. وقمد صمدر موجز 
السياسمات همذا بعمد أن اعتمد مؤمتمر العمل المدويل يف حزيران/يونيه 
ممن عمام 2015 توصيمة االنتقال ممن االقتصاد غر املنظمم إىل االقتصاد 

املنظمم، 2015.

1. االقتصاد غري املنظم من الناحية العددية

يعممل زهماء 2.5 مليمار عاممل، أو نصمف القموى العاملمة يف العمامل، يف 
االقتصماد غمر املنظمم. وكما يمرد يف الشمكل 1 أدنماه، ميثمل االقتصماد 
غمر املنظمم خمارج القطماع الزراعمي 82 يف املائمة ممن إجمايل العالة 
يف جنموب آسميا مقارنمة بنسمبة 10 يف املائمة يف أوروبما الرشقيمة وآسميا 

الوسطى.

اسرتاتيجيات نقابات العامل لتوسيع نطاق العضوية والخدمات واألنشطة التنظيمية لتشمل 
العامل يف االقتصاد غري املنظم وتسهيل االنتقال من االقتصاد غري املنظم إىل االقتصاد املنظم

الشـكل 1: العاملـة غـري املنظمـة كنسـبة مئوية من مجمـوع العاملة غري الزراعية حسـب نوع الجنس )اسـتناداً إىل أحدث اإلحصاءات املتاحـة، والتي تختلف 
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مالحظة: أُخذ هذا الشكل من Vanek وآخرون (2014). وتختلف التجمعات اإلقليمية عن تلك الواردة يف التصنيف اإلقليمي الرسمي ملنظمة العمل الدولية. وتجمع التقديرات 

اإلقليمية للعالة يف االقتصاد غر املنظم بن التقديرات املبارشة املستقاة من بيانات الدراسة االستقصائية (40 بلداً) والتقديرات غر املبارشة الخاصة بالبلدان التي تفتقر إىل 

تقديرات مبارشة (80 بلداً). وتستند التقديرات بالنسبة إىل الصن الحرضية إىل ست مدن، هي: فوزو وغوانغزو وشنغهاي وشينيانغ وووهان وجزيان. وملا كانت البيانات الخاصة 

بالصن ال تشمل سوى ست مدن، فمن املتعذر مقارنتها بالبيانات الوطنية املستخدمة إلعداد التقديرات اإلقليمية، بسبب تغطيتها الجغرافية املختلفة. ومتثل الثغرة الجنسانية الفرق 

بن نسبة النساء ونسبة الرجال يف العالة غر املنظمة يف قطاعات غر قطاع الزراعة.

 Vanek, J.; Chen, M. A.; Carré, F.; Heintz, J.; Hussmanns, R. 2014. Statistics on the Informal Economy: Definitions, Regional Estimates and :املصدر

Challenges, WIEGO Working Paper No. 2, (Cambridge, WIEGO).
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وتخفمي املعمدالت الواردة أعاله تفاوتات شاسمعة داخمل اإلقليم. وعى 
سمبيل املثمال، تمراوح األرقمام يف أفريقيما جنموب الصحمراء بمن 33 يف 
املائمة يف جنموب أفريقيما و82 يف املائمة يف ممايل، كما يتبمن يف الجدول 
1. وميكمن أن يعمزى جمزء ممن همذه االختالفمات إىل اسمتخدام معايمر 

تشمغيلية مختلفمة لقيماس العالة غمر املنظمة.

الجدول 1: التفاوتات داخل اإلقليم

75بوليفيا40أوروغوايأمريكا الالتينية

82مايل33جنوب أفريقياأفريقيا جنوب الصحراء

جنوب ورشق آسيا 
)باستثناء الصني(

83.5الهند42تايلند

الرشق األوسط وشامل 
أفريقيا

الضفة الغربية 30.5تركيا
وغزة

58.5

العالة غر املنظمة كنسبة مئوية (%) من مجموع العالة غر الزراعية

املصدر: مقتبس من Vanek وآخرون (2014)

 ،1 الشمكل  المواردة يف  السمتة  األقاليمم  أصمل  ممن  أقاليمم  ثالثمة  ويف 
وكذلمك يف الصمن، تشمكل العالمة غمر املنظممة مصمدراً أكمر للعالة 
غمر الزراعيمة بالنسمبة إىل املمرأة منهما بالنسمبة إىل الرجمل. ويف أفريقيا 
جنموب الصحمراء، عمى سمبيل املثمال، تعتمر 74 يف املائمة ممن عالمة 
النسماء غمر منظممة، مقابمل نسمبة 61 يف املائمة ممن عالمة الرجمال1.

وتشمر بيانمات منظممة العممل الدوليمة إىل أن السممة غمر املنظممة ال 
توجمد يف البلمدان الناميمة وحدها. وتظهمر التقديمرات أن االقتصاد غر 
املنظمم كان ميثمل 18.4 يف املائمة ممن الناتج املحيل اإلجمايل يف االتحاد 
األورويب (االتحماد األورويب املؤلمف ممن 27 بلمداً) يف عمام 2013، و8.6 
يف املائمة يف املتوسمط يف أسمراليا وكنمدا واليابمان ونيوزيلنمدا والواليات 

املتحدة2.

وممن الصعمب تحديمد نطاق العضويمة النقابية يف صفموف العاملن يف 
االقتصماد غمر املنظمم، لكننما نعلمم أن نقابمات العال تواجمه تحديات 
متعمددة، داخليمة منهما وخارجيمة، فيا يتعلمق بتنظيم همؤالء العال.

 ILO-WIEGO: Women and men in the informal economy: :انظر  1
 A statistical picture, (Geneva, 2002 and 2013). يف دري اكو in J.

 Vanek et al. Statistics on the Informal Economy: Definitions,
 Regional Estimates and Challenges, WIEGO Working Paper No. 2,

(Cambridge, WIEGO, 2014).

 F. Schneider: Size and development of the shadow economy of :انظر  2
 31 European and 5 other OECD countries from 2003 to 2012: Some

new facts.

2. تعريف عامل االقتصاد غري املنظم

ممن األهميمة مبمكان تبمّن الفئمات التي تشمكل جمزءاً من االقتصماد غر 
املنظمم. وتنطبق التوصيمة رقم 204 عى العال والوحمدات االقتصادية 
عمى السمواء. وتشممل الوحمدات االقتصاديمة الوحمدات التي تسمتخدم 
اليمد العاملمة املأجمورة والوحدات التي ميتلكها أفراد يعملون لحسمابهم 
الخماص والتعاونيمات ووحمدات االقتصماد االجتاعمي والتضامني. وعى 

وجمه الخصموص، تنطبمق هذه التوصيمة عى الفئمات التالية: 

أولئمك الذيمن ميلكمون ويشمغلون وحمدات اقتصاديمة يف االقتصماد أ. 
غمر املنظمم، مبمن فيهمم: »1« العاملمون لحسمابهم الخماص؛ »2« 
أصحماب العممل؛ »3« أعضاء التعاونيمات وأعضاء وحدات االقتصاد 

والتضامني؛ االجتاعمي 

العاملمون املسماهمون ممن أفمراد األرسة، بمرف النظمر عما إذا ب. 
كانموا يعملمون يف الوحمدات االقتصاديمة يف االقتصماد املنظمم أو 

االقتصماد غمر املنظمم؛ 

املسمتخدمون يف وظائمف غمر منظممة يف منشمآت القطماع املنظم ج. 
أو لحسمابها أو يف الوحمدات االقتصاديمة يف االقتصماد غمر املنظمم 
أو لحسمابها، مبما يف ذلمك عمى سمبيل املثمال ال الحمر، يف التعاقمد 
ممن الباطمن وسالسمل التوريد أو كعال منزلين بأجر تسمتخدمهم 

األرس املعيشمية؛

العاملون يف عالقات االستخدام غر املعرف بها أو غر النظامية3.د. 

ويشمكل املسمتخدمون يف وظائمف غمر منظممة يف االقتصماد املنظمم، 
اسمتناداً إىل همذا التعريمف، جمزءاً ممن االقتصماد غمر املنظمم. وتنمص 
املبمادئ التوجيهيمة للمؤمتمر المدويل السمابع عمرش لخمراء إحصماءات 
العممل عمى أنمه »يعتمر أن للمسمتخدمن وظائمف غمر منظممة إذا مل 
تخضمع عالقمة عملهمم، يف القانون أو يف املارسمة، لترشيع عمل وطني 
أو لرضيبمة دخمل أو حايمة اجتاعيمة أو اسمتحقاق إلعانمات معينمة 
مرتبطمة بالعممل (اإلخطمار املسمبق بالترسيمح، مكافمأة إنهماء العممل، 
اإلجمازة السمنوية أو املرضيمة مدفوعمة األجمر، الخ) ألسمباب ممن قبيل: 
عمدم اإلعمالن عن الوظائف أو املسمتخدمن لدى السملطات املعنية؛ أو 
أن تكمون الوظائمف عرضيمة أو ملمدة محمدودة (مثمل ترتيبمات العممل 
العممل أو األجمر أقمل ممن عتبمة  الطلمب)؛ أو تكمون سماعات  عنمد 
محمددة (مثمل أن تكمون دون العتبمة املؤهلمة لالشمراك يف الضمان 
االجتاعي)؛ أو أن يعمل العال لدى منشمآت فردية أو لدى أشمخاص 
يف أرس معيشمية؛ أو أن يكون مكان عمل املسمتخدم خارج مقر منشمأة 
صاحمب العممل (مثمل العاملمن خمارج املنشمأة بمدون عقد عممل)؛ أو 
أن ال تُطبمق اللوائمح أو ال تُنفمذ أو ال تُراعى ألي سمبب من األسمباب«4. 

الفقرة 4 من التوصية.  3

 ILO: Measuring informality: A statistical manual on the :انظر  4
informal sector and informal employment (Geneva, 2013).
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ويشممل ذلمك العمدد املتزايمد ممن العاملمن يف العممل غمر الطوعمي 
لبعمض الوقمت بالتعاقمد والتعاقمد ممن الباطمن دون حايمة فعالمة 
مبوجمب قوانمن العمل والضان االجتاعي، نتيجة لتزايد مرونة سموق 
العممل. وينمدرج املاليمن ممن العمال املسمتخدمن يف سالسمل توريمد 

األلبسمة يف جنموب آسميا ضممن همذه الفئات.

»... ينبغممي إيممالء االعتبممار لعالقممات االسممتخدام وطبيعممة العقممود 
والتعاقممد مممن الباطممن. وقممد جممرد العمممل غممر املنظم يف املؤسسممات 
غممر املنظمممة العممال مممن اإلعانممات الرسمممية بسممبب عممدم اعرافممه 
بعالقممة االسممتخدام. باإلضافممة إىل ذلممك، تجاهممل أو متلممص العديممد 
مممن أصحمماب العمممل مممن مسممؤولياتهم تجمماه العممال يف سالسممل 
التوريممد العامليممة، انطالقمماً مممن العالمممات التجاريممة االسممتهالكية 
العامليممة إىل العاملممن يف منازلهممم. وكان مممن املهممم الحديممث عممن 
طائفممة واسممعة مممن الجهممات الفاعلممة يف االقتصمماد غممر املنظممم، 
مبمما فيهمما أعضمماء التعاونيممات وغممر ذلممك مممن أشممكال منشممآت 
االقتصمماد التضامنممي، والعممال املعتمديممن عممى األجممور، الذيممن 
يعملممون خممارج هيمماكل العالممة الرسمممية. كمما كان مممن الممرضوري 
بالنسممبة إىل العممال بممدون أجممر أن يكونمموا قادريممن عممى التفمماوض 
مممع السمملطات املحليممة والوالئيممة والوطنيممة، وغرهمما مممن صنمماع 
القممرار واملقاولممن كأسمماس إلحممداث التغيممر الممالزم. إن حممق التنظيم 
واملفاوضممة الجاعيممة والحممق يف الحريممة النقابيممة عنممران أساسمميان 

لالنتقممال إىل السمممة املنظمممة.«

مقتبس من بيان بالمن دمييروف، نائب رئيس مجموعة العال يف لجنة منظمة 

العمل الدولية املعنية بعملية االنتقال من االقتصاد غر املنظم إىل االقتصاد 

املنظم لعام 2014 وعام 2015.

ويختلمف العمال يف االقتصماد غمر املنظمم اختالفماً كبمراً ممن حيمث 
واملوقمع  املنشمأة  وحجمم  ونموع  والقطماع  العالمة  ووضمع  الدخمل 
يف  يتواجمدوا  أن  وميكمن  العالمة.  وحايمة  االجتاعيمة  والحايمة 
الفضماءات العامة والخاصة عى السمواء ويف جميمع قطاعات االقتصاد. 
وتكمون فئمات معينمة معرضمة بوجمه خماص ألخطمر جوانمب العجز يف 
العممل الالئمق يف االقتصماد غر املنظم. وهي تشممل، عى سمبيل املثال 
ال الحمر، النسماء والشمباب واملهاجريمن واملسمنن والسمكان األصلين 
أو  البرشيمة  املناعمة  نقمص  لفمروس  الحاملمن  والقبليمن واألشمخاص 
املصابمن بالفمروس أو اإليمدز واملعوقمن والعمال املنزليمن ومزارعمي 

الكفماف.

3. توصية منظمة العمل الدولية رقم 204

مما فتئمت منظممة العممل الدوليمة تشمكل الوكالمة الرائمدة يف مجمال 
مؤمتمر  ويف  املنظمم.  غمر  باالقتصماد  املتعلقمة  التحديمات  معالجمة 
العممل المدويل يف عمام 2002، اعتممد املندوبمون قمراراً ومجموعمة من 
االسمتنتاجات التي سملطت الضوء عى مواطن العجز يف العمل الالئق، 
التمي يعماين منهما العمال يف االقتصاد غمر املنظم وشمددوا عى رضورة 
االنتقمال إىل االقتصماد املنظمم. وأسمفرت مناقشمات إضافيمة أجريت يف 
عمام 2014 وعمام 2015 عمن اعتاد التوصية رقمم 204، وهي أول صك 

دويل يتنماول االقتصماد غمر املنظمم تحديداً.

وتوفمر التوصيمة رقم 204 اإلرشماد إىل الهيئات املكونمة الثالثية ملنظمة 
العممل الدوليمة بشمأن كيفية تسمهيل عملية االنتقال. وهي تسمتند إىل 
مبمدأ ضمان العممل الالئمق للجميمع، وتتبمع نهجماً قامئاً عمى الحقوق 
إزاء إضفماء السممة املنظممة. واألهم ممن ذلك أن هذه التوصية تسملم 
بالمدور الحاسمم المذي ميكمن أن يضطلمع بمه المرشكاء االجتاعيمون يف 
تسمهيل عمليمة االنتقمال. ويركمز الجزء السمابع ممن التوصية، الموارد يف 
اإلطمار أدنماه، تحديمداً عمى دور ومسمؤوليات الحكوممات ومنظمات 
أصحماب العممل ومنظمات العمال يف ضمان الحريمة النقابية وسمبل 
الوصمول إىل الحموار االجتاعمي بالنسمبة إىل العاملمن يف االقتصماد غر 
املنظمم. وتنمص الفقمرة 34 عمى رضورة أن تضمم منظمات أصحماب 
العممل ومنظمات العمال يف صفوفهما ممثلمن للعمال وللوحمدات 
االقتصاديمة يف االقتصماد غمر املنظمم. ويكتمي إدماج ممثميل االقتصاد 
غمر املنظمم أهمية حاسممة يف ضمان احرام حق العاملمن يف االقتصاد 
غمر املنظمم يف الحريمة النقابيمة واملفاوضمة الجاعيمة، ويسماعد عمى 

كفالمة مراعماة الوقائمع الوطنية.
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ويضمم ملحمق التوصيمة قامئمة بصكموك أخمرى ذات صلمة ممن صكوك 
منظممة العممل الدوليمة واألممم املتحدة. وهي تشممل اتفاقيـة الحرية 
النقابيـة وحامية حـق التنظيم، 1948 )رقـم 87( واتفاقية حق التنظيم 
تكرسمان  اتفاقيتمان  وهما   ،)98 )رقـم   1949 الجامعيـة،  واملفاوضـة 
املبدأيمن األساسمن للحريمة النقابيمة والحمق يف املفاوضمة الجاعيمة، 
اللذيمن ينطبقمان عمى جميمع المدول األعضماء بمرف النظمر عما إذا 
كانمت قمد صدقت عمى االتفاقيتن املعنيتن. وينبغي أن تشمكل هاتن 
االتفاقيتمن حجمر األسماس المذي تقموم عليمه أي اسمراتيجية تنظيمية.

4. األسباب التي تدفع بنقابات العامل إىل 
تنظيم العاملني يف االقتصاد غري املنظم

يكمون العمال يف االقتصماد غمر املنظمم عرضمة ملواطمن عجز حمادة يف 
العممل الالئمق، وقد أظهمرت البحموث التجريبية أنهمم يتعرضون بقدر 
أكمر لخطمر املعانماة ممن الفقر مقارنمة بالعاملمن يف االقتصماد املنظم. 
ويف حمن توفمر بعمض األنشمطة مموارد رزق ودخمول معقولمة، فمإن 

معظمم النماس العاملمن يف االقتصماد غمر املنظم:

يواجهون ظروف عمل غر مالمئة وغر آمنة. �

يعانمون ممن مسمتويات عالية ممن األميمة ومسمتويات متدنية من  �
املهمارات وممن فمرص التدريب غمر الكافية.

لديهم مداخيل أقل ثباتاً وأقل انتظاماً وأدىن مستوًى. �

يتحملمون سماعات عممل أطمول وال يتمتعمون بالحمق يف املفاوضة  �
الجاعيمة أو يف التمثيمل، وغالبماً مما يكمون وضعهمم يف االسمتخدام 
غامضماً أو مسمتراً أو يعانمون ممن البطالمة الجزئيمة املرتبطمة بالوقت.

همم أكمر اسمتضعافاً جسمدياً وماليماً ممن العاملمن يف االقتصماد  �
املنظمم، ألن العممل يف االقتصماد غمر املنظمم، إمما مسمتبعد ممن 
بالسمالمة  املتعلقمة  والترشيعمات  االجتاعمي  الضمان  خطمط 
والصحمة واألموممة وغرهما ممن ترشيعمات حايمة اليمد العاملمة 

وإمما بعيمد املنمال فعليماً عنهما5.

وطاملما سماور نقابمات العمال القلمق إزاء مواطمن االسمتضعاف همذه 
وإزاء الحجمم الكبمر واملتناممي لالقتصاد غر املنظم، مبا يف ذلك انتشمار 
السممة غمر املنظممة يف وظائمف االقتصماد املنظمم، لفمرة ال يسمتهان 
بهما. وهنماك توافمق عاملمي يف اآلراء بمأن التنميمة الشماملة غمر ممكنة 
مما مل يتمم توسميع نطماق الحقموق والفمرص لتشممل عمال االقتصماد 
غمر املنظمم. وقمد أصبمح تنظيم نقابمات العال عمى ممر التاريخ، ويف 
الوقمت الراهمن أكمر ممن أي وقت ممى، أممراً رضورياً ممن أجل توفر 
إمكانيمة التعبمر للعاملمن يف االقتصماد غمر املنظمم وحايتهمم، وممن 

أجمل بنماء مجتمعات شماملة وسملمية.

كما أن تنظيمم العاملمن يف االقتصماد غمر املنظمم يسممح ملنظمات 
العمال بتوسميع نطماق عضويتهما و«اسمتقطاب األعضماء الشماردين« 
وزيمادة قوتهما العدديمة. ويف نهايمة املطماف، تسمهم زيمادة الكثافمة 
النقابيمة، ممن خمالل االسمتفادة ممن املجموعمة الكبمرة ممن العاملمن 
يف االقتصماد غمر املنظمم، يف الصموت الجاعمي للحركمة العاليمة عمى 

املسمتوين الوطنمي والعاملمي عمى السمواء6.

انظر: مكتب العمل الدويل: التقرير الخامس (1)، االنتقال من االقتصاد غري   5
املنظم إىل االقتصاد املنظم، جنيف، 2013.
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الجزء السابع: الحرية النقابية والحوار االجتامعي ودور منظامت أصحاب العمل ومنظامت العامل

ينبغممي للممدول األعضمماء أن تضمممن أن مممن هممم يف االقتصمماد غممر املنظممم يتمتعممون بالحريممة النقابيممة والحممق يف املفاوضممة الجاعيممة، مبمما يف ذلممك الحممق يف   .31
تكويممن منظممات أو اتحممادات أو اتحممادات عامممة يختارونهمما، وكذلممك الحممق يف االنضممام إليهمما، رهنمماً بقواعممد املنظمممة املعنيممة.

ينبغممي للممدول األعضمماء أن تسممتحدث بيئممة مؤاتيممة ألصحمماب العمممل وللعممال مممن أجممل مارسممة حقهممم يف التنظيممم ويف املفاوضممة الجاعيممة واملشمماركة   .32
يف الحمموار االجتاعممي عنممد االنتقممال إىل االقتصمماد املنظممم.

ينبغممي ملنظممات أصحمماب العمممل وملنظممات العممال أن تنظممر، حسممب مقتممى الحممال، يف توسمميع العضويممة والخدمممات لتشمممل العممال والوحممدات   .33
االقتصاديممة يف االقتصمماد غممر املنظممم.

ينبغممي للممدول األعضمماء، عنممد تصميممم وتنفيممذ وتقييممم السياسممات والرامممج ذات الصلممة باالقتصمماد غممر املنظممم، مبمما يف ذلممك إضفمماء السمممة املنظمممة عليممه،   .34
أن تتشمماور مممع املنظممات األكممر متثيممالً ألصحمماب العمممل وللعممال وتشممجع مشمماركتها النشممطة، عممى أن تضممم يف صفوفهمما، وفقمماً للمارسممة الوطنيممة، 

ممثلممن عممن منظممات قامئممة عممى العضويممة وممثلممة للعممال وللوحممدات االقتصاديممة يف االقتصمماد غممر املنظممم.

ميكممن للممدول األعضمماء وملنظممات أصحمماب العمممل وملنظممات العممال أن تلتمممس املسمماعدة مممن مكتممب العمممل الممدويل بهممدف تعزيممز قممدرة املنظممات   .35
املمثلممة ألصحمماب العمممل وللعممال، وحيثمما وجممدت، املنظممات املمثلممة ألولئممك العاملممن يف االقتصمماد غممر املنظممم، مممن أجممل مسمماعدة العممال والوحممدات 

االقتصاديممة يف االقتصمماد غممر املنظممم بغيممة تسممهيل االنتقممال إىل االقتصمماد املنظممم.
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5. التحديات املرتبطة بتنظيم االقتصاد غري 
املنظم

بذلمت الحركمة النقابيمة جهموداً كبمرة يف سمبيل تنظيمم العاملمن يف 
االقتصماد غمر املنظمم يف النقابمات القامئمة والجديمدة عمى السمواء، يف 
جميمع أنحماء العامل. وكثمراً ما اضطرت إىل وضع اسمراتيجيات ابتكارية 
للقيمام بذلمك، نظمراً لتعمدد التحديمات السياسمية والعمليمة. وتشممل 

همذه التحديمات مما ييل:

الجاعيمة  � واملفاوضمة  االجتاعمي  الحموار  يف  الضلموع  صعوبمة 
التقليديمن اللذيمن تتسمم عالقمة االسمتخدام فيها بعمدم الوضوح 
واللذيمن يتعمذر فيهما تحديمد هويمة صاحمب العممل، كما يف 
الحماالت التمي تتموىل فيهما وكاالت االسمتخدام التعاقد ممع العال 
أو يتمم التعاقمد معهمم من الباطمن. وغالباً ما يمؤدي العال ذاتهم 
العممل يف إطمار عالقمات اسمتخدام مختلفمة، حيمث يعملمون تمارة 
لصالمح ممن ميكمن أن يعتر صاحمب عمل، وتارة أخرى عى أسماس 

العممل للحسماب الخاص7.

كمون قوانمن العممل ال تشممل العاملمن يف االقتصماد غمر املنظمم،  �
املنمزيل  العممل  قبيمل  ممن  بأكملهما،  قطاعمات  أحيانماً  وتسمتبعد 

والزراعمي.

تكلفمة وصعوبمة تنظيمم العال املشمتتن واللذيمن يصعب تحديد  �
موقعهمم. والعديمد ممن العاملمن يف االقتصاد غر املنظمم يعملون 
السملع  ينتجمون  الخماص، حيمث  للحسماب  العممل  أسماس  عمى 
للتدويمر  القابلمة  النفايمات  يبيعمون  أو  بيوتهمم  يف  والخدممات 
أو يجمعونهما يف الشموارع أو يعملمون كعمال منزليمن يف بيموت 

اآلخريمن.

انعدام اليقن إزاء ما إذا كان العاملون لحسمابهم الخاص يندرجون  �
ضممن نطماق النقابمات. باإلضافمة إىل ذلمك، فمإن العمال ليسموا 
جميعماً منجذبمن إىل تعزيمز روح التضامن والعممل الجاعي. وقد 

انظر: مكتب العمل الدويل. 2013. االقتصاد غري املنظم والعمل الالئق: دليل   7
للموارد السياسية يدعم عمليات االنتقال إىل السمة املنظمة. (جنيف).

ال يعتمرون أنفسمهم عماالً، أو رمبما يكونمون ضالعمن يف أشمكال 
العممل التنافسمية، التمي ال تحمث عمى التضامن.

القدرات اإلدارية و/أو املالية املحدودة. �

الطبيعمة املتنوعمة لالقتصماد غر املنظم، ما قمد يجعل من الصعب  �
وضع اسمراتيجيات تنظيمية شاملة ومتسقة. 

تشدد استنتاجات عام 2002، عى األهمية العملية للحرية النقابية 
من أجل تحسن ظروف العال يف االقتصاد غر املنظم، ال سيا 

النساء والشباب:
»بدون التنظيم والتمثيل، ال يحصل أولئك العاملون يف االقتصاد 

غر املنظم بوجه عام عى مجموعة من الحقوق األخرى يف العمل. 
فهم ال يستطيعون متابعة مصالحهم يف العمل من خالل املفاوضة 

الجاعية أو مارسة الضغط عى مقرري السياسات بشأن قضايا 
مثل إمكانية الوصول إىل الهياكل األساسية وحقوق امللكية والنظام 
الرضيبي والضان االجتاعي. إن النساء والشباب الذين يشكلون 
جل العال يف االقتصاد غر املنظم هم تحديداً الذين يعملون بال 

متثيل وال صوت«.

ومثلما توحمي همذه التحديات، فمإن تنظيمم العاملمن يف االقتصاد غر 
املنظمم ليمس باملهممة اليسمرة. وممع ذلمك، فقمد وضعمت منظمات 
العمال يف جميمع أنحماء العمامل مجموعمة واسمعة ممن االسمراتيجيات 
التنظيميمة االبتكاريمة والناجحمة لالقتصماد غمر املنظمم يمرد بعضهما يف 

التايل. القسمم 

6. االسرتاتيجيات الرامية إىل تنظيم العامل يف 
االقتصاد غري املنظم

نظمراً لتنموع االقتصماد غمر املنظمم والتحديمات اإلضافيمة املشمار إليهما 
أعماله، فمال سمبيل إىل تحقيمق نهمج واحمد يناسمب الجميمع لتنظيمم 
العاملمن يف االقتصماد غمر املنظمم. ويسمتعرض همذا القسمم حماالت 
ونُهجماً توضمح نطماق االسمراتيجيات التمي تنتهجهما منظمات العال. 
مجموعمة  ممن  العمال  تنظيمم  االسمراتيجيات  همذه  تشممل  وقمد 
ممن القطاعمات؛ الركيمز عمى قطاعمات محمددة؛ اسمتهداف الفئمات 
املسمتضعفة، مثمل املهاجريمن؛ الركيز عمى قضايا معينمة، مثل الضان 
االجتاعمي؛ تسمخر قموة التعاونيمات؛ أو تعزيمز املفاوضمة الجاعيمة. 
وال تسمتثني همذه االسمراتيجيات بعضهما البعمض بالمرضورة وميكمن 
أن تشمكل مدخمالً لعمليمات التدخمل يف بقيمة القطاعمات أو املجماالت 
الحاسممة. ويمرز اسمتخدام آليمات اإلرشاف يف منظممة العممل الدولية 

كوسميلة مهممة للدفمع بعجلمة التغيمر.
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»ميثل تنظيم العاملن يف االقتصاد غر املنظم أحد التحديات 
الرئيسية التي تواجه الحركة النقابية حالياً يف أفريقيا. وهو يقود 

إىل السبب الجذري لتجديد الحركة النقابية من خالل توسيع نطاق 
العضوية وزيادة الكثافة النقابية يف صفوف جميع العال من أجل 

جعل نقابات العال أكر متثيالً؛ تعزيز الصوت الجاعي للعال 
وحقوقهم يف املفاوضة وقدرتهم عى التأثر يف السياسات والتدابر 

االجتاعية واالقتصادية مبا يخدم مصلحة الناس؛ وكذلك تحقيق 
تنظيم أوسع وأفضل مبا يتيح لنقابات العال فرصة توفر سبل 

املساعدة الذاتية وجمعيات املنفعة التآزرية يف صفوف العال.«

بيان كوازي أدو أمانكواه، األمن العام لالتحاد الدويل لنقابات 
العال يف أفريقيا8.
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وقمد اختمارت بعمض املنظمات، مثمل مؤمتمر عمال سمراليون، إدمـاج 
العـامل مـن مختلـف القطاعـات يف نطـاق تكتالتهـا الواسـعة. وسمجل 
املؤمتمر عمرش نقابات عاليمة يف االقتصاد غر املنظم، تضمم عدداً معلناً 
ممن األعضماء يصمل إىل 279,856 عضمواً ممن مختلمف القطاعمات، من 
قبيمل التجمارة والنقمل والزراعمة وصيمد األسماك والخدممات والرفيمه. 
واعرافماً منمه بعمدم اسمتقرار الدخمل المذي مييمز القطماع غمر املنظمم، 
يسماعد مؤمتمر عمال سمراليون همذه النقابمات عمن طريمق تحميلهما 
رسموم خدممة دنيا بدالً من رسموم العضوية التمي يفرضها عى النقابات 
يف القطماع املنظمم. وقمد تدخمل املؤمتمر لحايمة مصالمح العاملمن يف 
االقتصماد غمر املنظمم يف مناسمبات شمتى واتفمق، من حيث املبمدأ، مع 
الصنمدوق الوطنمي للضمان االجتاعي والتأمن عمى رضورة مد نطاق 
تغطيمة الضمان االجتاعمي والتأمن ليشممل العاملمن يف االقتصاد غر 
املنظمم. وميكمن للعمال اآلن أيضماً أن يحصلموا، عمر نقاباتهمم، عمى 
قمروض ذات فوائمد متدنيمة وأن يسمتفيدوا ممن براممج التدريمب التي 

يقدمهما مؤمتمر عال سمراليون9.

وممن املنظمات األخمرى التمي تضمم عماالً ممن مجموعمة متنوعة من 
القطاعمات مؤمتـر نقابـات العـامل يف جنـوب أفريقيـا. وتتموىل فروعه 
تنظيمم العاملمن يف االقتصماد غمر املنظمم مممن يرتبطمون بالقطماع 
التابمع لهما، وحملهم عمى االنضمام إىل صفوفها. ويضم همؤالء العال 
العاملمن املنظمن ممن يعملون يف منازلهم ومقدمي الرعاية وسمائقي 
سميارات األجمرة واملنظفن والحراس وعمال املزارع والعمال الزراعين 
وعمال البنماء. كما يسماعد مؤمتمر نقابمات العمال يف جنموب أفريقيما 
اتحماد العمال املنزليمن يف مجمال التنظيمم وتوفمر املموارد، بالرغم من 
أن همذه النقابمة ال تشمكل بعمد فرعماً ممن فروعمه. ويف عمام 2013، 
أنشمأ املؤمتر فريقاً عامالً معنياً بالعال املسمتضعفن، وشمهدت جميع 
فروعمه املهتممة بتنظيمم هؤالء العال أحمداث الفريق همذه. باإلضافة 
إىل ذلمك، تتموىل اإلدارة التنظيمية الوطنيمة ومكاتب املقاطعات التابعة 
ملؤمتمر نقابمات العمال يف جنموب أفريقيما معاونمة باعة الشموارع عى 
تنظيمم أنفسمهم يف إطمار رابطمات، ومسماعدتهم يف املفاوضمات التمي 

يجرونهما ممع البلديات بشمأن أماكمن املتاجرة10.

وركـزت منظـامت أخـرى عىل قطاعـات مهنيـة محددة. ونهمض مؤمتر 
نقابـات العـامل يف فيجـي بصغمار املزارعمن، ال سميا يف صناعة قصب 
السمكر، عمن طريمق إنشماء االتحماد الوطنمي للمزارعمن يف عمام 1978. 
وتنتممي همذه النقابة حاليماً إىل مؤمتر نقابات العمال يف فيجي11. وقد 
مكمن تنظيمم صغمار املزارعن االتحماد الوطني للمزارعن ممن التفاوض 
عمى سمعر القصمب ممع إدارة مصنمع السمكر (اململموك للحكوممة يف 
معظممه)، ومتثيل أعضائه يف املنازعمات وتقديم غر ذلك من الخدمات 
ذات الصلمة. وميثمل االتحماد الوطنمي للمزارعمن اآلن أعضماء يف الهيئمة 

الثالثيمة لصناعمة السمكر يف فيجي.

املرجع نفسه.  9

املرجع نفسه.  10

تجدر اإلشارة إىل أن االتحاد الوطني للمزارعن مسجل كرابطة، ذلك أنه ال يحظى   11
باالعراف الرسمي كنقابة عالية مبوجب قانون النقابات يف فيجي.

ويف السمنغال، تنشمط نقابمات عمال النقمل، التابعمة لالتحـاد الوطنـي 
للعـامل يف السـنغال واالتحـاد الوطنـي للعـامل يف السـنغال – قموى 
التغيمر، يف تصميمم وتنفيمذ نظمام تأمن صحمي اجتاعي من شمأنه أن 
يشممل جميمع عال النقمل وأرسهم (قرابة 400,000 شمخص). ونتيجة 
لذلمك، أصبحمت اللجنمة الوطنيمة للحموار االجتاعمي معنيمة بوضمع 
اسمراتيجية ملعالجمة متديد نطماق الضان االجتاعي ليشممل العاملن 

يف االقتصماد غمر املنظم12.

ويف كوريما الجنوبيمة، مما فتمئ العاملمون يف أشمكال االسمتخدام غمر 
املعتمادة ينظممون أنفسمهم منمذ عمام 1988، وهم يشمكلون اآلن جزءاً 
ممن نقابـة عـامل البنـاء يف كوريـا، التمي تتموىل تنظيمم مختلمف عال 
البنماء، مبمن فيهمم العمال يف وضمع همش والعمال املسمتقلون. وتضم 
النقابمة 24,000 عضمو، وميثمل مشمغلو آالت البنماء 80 يف املائمة ممن 
مجمموع همؤالء األعضماء. وقمد أُبمرم اتفماق للمفاوضمة الجاعيمة ممع 
املتعاقديمن واملتعاقديمن ممن الباطمن. وهمو يقتمي ممن املتعاقديمن 
االلتمزام بقوانمن العممل وضان احرام حق جميع العمال يف العضوية 
النقابيمة. ويسممح اتفماق املفاوضمة الجاعيمة هذا مبارسمة األنشمطة 
النقابيمة يف مواقمع البنماء (مبما يف ذلك األنشمطة التعليميمة والتدريبية) 
وانتخماب ممثميل املواقمع وإنشماء اللجمان املعنيمة بالسمالمة والصحمة 
املهنيتمن. ويتمتمع العال بفرص االسمتفادة من برناممج وطني للتأمن 
ضمد البطالمة وخطمة للمعماش التقاعمدي ومرافمق االغتسمال النظيفمة 

والحاممات واملقاهمي13.

اليـدوي  النقـل  وعـامل  املوانـئ  عـامل  اتحـاد  أبمرم  بمرو،  ويف 
]Estibadores y Transportistas Manuales[، املنتسمب إىل اتحاد 
نقابمات العمال يف بمرو، اتفاقمات جاعيمة ممع رابطمة تجمار المذرة 
املياوممن يف  العمال  التمي يحتماج أعضاؤهما إىل خدممات  بالجملمة، 
األسمواق واملواقمع األخمرى عمى السمواء. وقمد أُبرمت االتفاقمات بدعم 
ممن وزارة العممل وتعزيمز العالمة. كما أبمرم االتحماد اتفاقمات ممع 

سملطات سموق الجملمة يف ليما بشمأن ظمروف العممل14.

وممن األمثلمة األخمرى عمى املنظمات التمي تركمز عمى قطماع مهنمي 
محمدد نقابـة العـامل املنزليني يف األرجنتني، املنتسمبة إىل االتحاد العام 
للعممل. وبعمد تصديمق البلمد عمى اتفاقيمة العمال املنزليمن، 2011 
(رقمم 189)، واعتماد ترشيمع وطنمي جديد بشمأن العمل املنمزيل، أُبرم 
أول اتفماق جاعمي لصالمح العمال املنزليمن يف عمام 2015 كجمزء ممن 
أهمداف الترشيمع. ويف همذا اإلطمار، دعمت الحكوممة إىل اجتماع لجنة 

انظر: مكتب العمل الدويل. 2013. االقتصاد غري املنظم والعمل الالئق: دليل   12
للموارد السياسية يدعم عمليات االنتقال إىل السمة املنظمة. (جنيف).

M.R. Serrano and E. Xhafa: From informal to secure and pro- :انظر  13
 tected employment: The ‘positive transitioning effect’ of trade unions,

 Global Labour University (GLU) working paper, ILO, Geneva,
.2016

 ITUC and CSA-TUCA: Experiencias sindicales de :انظر  14
 formalizacion mediante organización sindical y dialogo social en

.America Latina y el Caribe, 2016



7

وطنيمة ثالثيمة بشمأن العممل املنزيل، تتألف ممن نقابة العمال املنزلين 
يف األرجنتمن وممثميل أصحماب العممل، حيمث توصلمت إىل اتفاقمات 
بشمأن األجمور والفئمات املهنيمة. كما ستسمتعرض اللجنمة، ممن خمالل 

آليمة اسمتعراض دامئمة، املسمائل املتعلقمة بالصحة والسمالمة15.

ويف لبنان، فإن العال املنزلين، محلين كانوا أو مهاجرين، مستبعدون 
ممن قانمون العممل اللبنماين وهمم بالتمايل معرضمون بشمدة النتهماكات 
الحقموق. وخمالل الفمرة املمتمدة بمن أيار/مايمو 2012 وكانمون الثماين/

ينايمر 2014، سماعدت منظممة العمل الدولية واالتحماد الدويل لنقابات 
العمال وعمدد ممن املنظات غمر الحكوميمة املعنية بحقوق اإلنسمان 
االتحماد الوطنمي لنقابمات العمال واملسمتخدمن يف لبنمان عمى تطوير 
قمدرات مجموعمة ممن العمال املنزليمن املهاجرين يف لبنمان من خالل 
اسمتثارة وعيهمم بالحقموق النقابيمة وقانمون العممل ومعايمر العممل 
الدوليمة؛ ممن خالل تحسمن مهاراتهمم القيادية لتمكينهم ممن الوصول 
إىل العمال املنزليمن وتوظيمف املزيمد منهم؛ ممن خالل تحقيمق التآزر 
ممع الحركمة العامليمة للعمال املنزليمن. ونتيجمة لذلمك، أنشمئت لجنمة 
تأسيسمية إلحمدى نقابمات العمال املنزليمن يف إطمار هيمكل االتحماد 
الوطنمي لنقابمات العمال واملسمتخدمن يف لبنمان. وقمد انتُخمب زعاء 
الثاين/ينايمر  كانمون  يف  املنعقمد  التأسميي،  مؤمترهما  خمالل  النقابمة 
201516. وتقمدم نقابمة العمال املنزليمن مثمااًل ممتمازاً عمى تآلمف 

العمال ممن مختلمف الجنسميات يف إطمار سمياق ترشيعمي تقييدي.

ويبمن املثمال املبمن أعماله أيضاً كيمف أن بعمض القطاعمات املهنية، أي 
العممل املنمزيل يف همذه الحالمة، تسمتوجب اهتامماً خاصماً، ذلمك أنهما 
تسمتقطب فئمات ممن العمال الذيمن يوجمدون يف أوضماع مسمتضعفة 
(أي النسماء املهاجمرات يف همذه الحالة). وتقدم صناعمة قطف الفاكهة 
يف أسمراليا مثماالً آخمر عمى ذلمك. وتسماعد النقابمة الوطنيمة للعمال، 
املنتسمبة إىل املجلمس األسمرايل لنقابمات العمال، عمال جمزر املحيمط 
العممل  عمى  مؤقتمة،  عممل  بتأشمرة  أسمراليا  إىل  الوافديمن  الهمادئ 
إليمذاء  العمال  همؤالء  يتعمرض  مما  وكثمراً  فاكهمة.  كقاطفمي  أساسماً 
أصحماب العممل واسمتغاللهم، والسمبب يف ذلمك يعمزى يف جانمب منه 
إىل أنهمم يعملمون يف أماكمن نائيمة، ال سميا يف املمزارع البعيمدة عمن 
املراكمز الحرضيمة. ويتجشمم العمال املوسمميون يف أسمراليا عمدداً من 
الصعوبمات؛ يتقاضمون أجموراً أقمل ممن أجورهم املحمددة وال يحصلون 
عمى معاشمات تقاعديمة ويتعمن عليهمم أن يوقعموا عمى عقمود عممل 
ال تتفمق ممع القانمون األسمرايل ويجهلمون حقموق العمال. وقمد بدأت 
النقابمة الوطنيمة للعمال تنظيم همؤالء العال يف عمام 2015، ووقعت 
اتفاقمات ممع نقابمات العمال يف بلدانها األصلية بشمأن حايمة العال 

 Benitez de Gomez, L. and Brassesco, C.L.: La acción sindical :انظر  15
 frente a la informalidad en el trabajo del hogar en Argentina, 2016,

.not published

 Domestic Workers’ Union in Lebanon, ILO, 2015 :انظر  16 
http://www.ilo.org/dyn/migpractice/migmain.showPractice?p_

lang=en&p_practice_id=138  ]ميكن االطالع عليه اعتباراً من 10 حزيران/
يونيه 2016[.

املهاجريمن وإتاحمة املعلوممات للعمال قبمل مغادرتهمم بلمد املنشمأ 
ولمدى وصولهمم إىل بلد املقصد. وتشممل هذه البلدان سماموا وفانواتو.

وبـدالً مـن الرتكيـز عـىل فئـات معينـة مـن العـامل، اختـارت بعـض 
املنظـامت الرتكيـز عـىل مسـائل محـددة، مـن قبيـل السـالمة والصحة 
املهنيتـن. ويلقمى التدريمب عى السمالمة والصحمة املهنيتن واسمتثارة 
الوعمي، يف العمادة، ترحيبماً حسمناً ممن قبمل العمال وأصحماب العممل 
عمى السمواء، ألن املخاطر التي تهدد السمالمة والصحمة تؤثر يف الدخل 
واإلنتاجيمة، وبالتايل ميكن اسمتخدام السمالمة والصحمة املهنيتن كنقطة 
انطمالق السمتهالل عمليمة التنظيمم17. ويف الهنمد، نجحمت نقابـة هنـد 
مـزدور سـبها يف تنظيمم العمال يف صناعة تفكيمك السمفن، التي تعتر 
ممن أشمد الصناعمات خطمورة وأقلها متتعماً بالحاية. وتفمرض منظات 
قطماع األعمال رقابمة شمديدة عمى همذه الصناعمة، ومعظمم العاملمن 
فيهما همم ممن املهاجريمن الذيمن ال يحملمون أوراق هويمة، مما يجعمل 
مهممة التنظيمم أممراً صعباً للغاية. وقمد بدأت نقابة هند مزدور سمبها، 
ممن خمالل نقابمة رصيف رشكمة مينماء مومبماي واملوظفمن العمومين، 
بتوفمر مياه المرشب والتدريب عى اإلسمعافات األوليمة لصالح العال، 
والتفماوض ممع سميارات اإلسمعاف التابعمة لسمانت جمون والصليمب 
األحمر عى رضورة إتاحة سميارة لإلسمعاف يف املوقع يف جميع األوقات. 
وجمرى تزويمد العمال ببطاقمات العضويمة يف النقابة، التي تمؤدي أيضاً 
دور وثائمق هويمة. ونتيجمة لهمذا التدخل، يتمتمع العاملمون يف تفكيك 
السمفن بتنظيمم ومتثيمل أفضمل ويبمدو أنهم يثقمون أكمر يف نقابتهم18.

الضمان  املنظمات  بركيمز  حظيمت  التمي  األخمرى  املسمائل  وممن 
االجتاعمي، حيمث ضغطت نقابات العال يف الفلبني وتايلند والربازيل 
ممن أجمل أن يسمتفيد منه العمال يف االقتصاد غر املنظمم. ويف الفلبن 
وتايلنمد، اسمتخدمت نقابمات العال الطبيعمة الثالثية للنظمام الوطني 
للضمان االجتاعمي لحايمة مصالمح العمال، يف حمن مارسمت النقابة 
املركزيمة للعمال Central Única dos Trabalhadores (CUT) يف 
الرازيمل الضغمط عمى إدارة بلديمة سماو باولمو والحكوممة االتحاديمة 
لسمن ترشيعمات تراعمي احتياجمات األرس واملنشمآت بالغمة الصغمر، مبا 
يف ذلمك الترشيعمات املتعلقمة بإنشماء آليمات لفمرض رضائمب عادلمة 

وحايمة الضمان االجتاعمي19.

وال متثـل نقابـات العـامل الفئـة الوحيـدة مـن املنظـامت التـي نظـم 
العـامل يف االقتصـاد غـري املنظـم أنفسـهم مـن خاللهـا. وعمى سمبيل 
املثمال، تعتمر رابطـة الرعايـة املنزليـة التعاونيـة، وهي وكالمة مملوكة 
للعمال وتُعنمى بتقديمم الرعايمة يف املنمازل (رعايمة املسمنن) يف مدينة 
نيويمورك، أكمر تعاونيمة للعمال يف الواليمات املتحمدة، حيمث توظمف 
2,200 عاممل يف مركمز املدينة يف مجمال تقديم الرعاية املنزلية يف الجزء 
الجنمويب ممن الرونكمس وتمدر دخمالً سمنوياً يبلمغ أكمر ممن 40 مليون 
دوالر أمريمي. ومتلمك اآلن همذه التعاونيمة، التمي أنشمئت يف األصل يف 

املرجع نفسه.  17

املرجع نفسه.  18

املرجع نفسه.  19

http://www.ilo.org/dyn/migpractice/migmain.showPractice?p_lang=en&p_practice_id=138
http://www.ilo.org/dyn/migpractice/migmain.showPractice?p_lang=en&p_practice_id=138
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تنظيم العامل يف االقتصاد غري املنظم - موجز سياسات مكتب األنشطة الخاصة بالعامل التابع ملنظمة العمل الدولية

عمام 1985 بدعمم من جمعية الخدمات املجتمعيمة يف نيويورك، 1,700 
عاملمة ذوات دخمل منخفمض ينحمدرن ممن أصمول مهاجمرة وأمريكيمة 
ممن أصمل أفريقمي والتينيمة أمريكية. وينكمب األعضماء املتدربون عى 
التحضمر للشمهادات التمي يحصلمون عليهما يف إطمار برناممج تدريبمي 
ملمدة أربعمة أسمابيع يف مجمال املهمارات الرسيريمة ومهمارات التعاممل 
ممع الغمر. عندئمٍذ يجمري تعيينهمم يف وظائمف دامئمة وغمر مدعوممة 
داخمل التعاونيمة ويواصلمون تلقي التدريب املهني. وقمد أحالت رابطة 
الرعايمة املنزليمة التعاونيمة التحديات التمي تواجهها هؤالء النسماء، من 
خمالل تحسمن وظائمف الرعايمة املنزليمة، إىل فمرص مسمتدامة لتحقيق 

االقتصادي20. االسمتقالل 

ويف الهنمد، تعتمر رابطـة النسـاء العامـالت لحسـابهن الخماص نقابمة 
وطنيمة مسمجلة ومنظمة شمعبية عى السمواء، حيث تعممل عى توفر 
فمرص العممل ممن خمالل إنشماء تعاونيمات متلكهما وتديرهما عضواتهما 
البالمغ عددهمن مليموين عضموة. وقمد سماعدت الرابطمة عمى إنشماء 
تعاونيمات معنيمة بالرعايمة الصحيمة والرعايمة املنزلية والقبالمة ورعاية 
األطفمال، ممن بمن مرافمق أخمرى. ومن خمالل همذه التعاونيمات، وفقاً 
للرابطمة، »تحصمل العاممالت عمى عمل ودخمل بدون انقطماع بطريقة 
غمر اسمتغاللية ويكمن يف وضع تفماويض أفضمل، ويتحولمن إىل عامالت 

مالكات«21.

وعنـد االقتضـاء، ميكـن ملنظـامت العـامل أن تسـتخدم آليـات اإلرشاف 
يف منظمـة العمـل الدوليـة عنـد الدفـع يف اتجـاه االنتقـال إىل السـمة 
املنظمـة. وهنماك طمرق شمتى للقيمام بذلمك. وتتمثمل إحمدى اآلليمات 
املهممة بالنسمبة إىل نقابمات العمال يف لجنمة الحرية النقابيمة. ويف عام 
2012، تقمدم االتحـاد الـدويل لنقابـات العامل واالتحـاد الدويل لعامل 
البنـاء واألخشـاب بدعموى إىل لجنمة الحريمة النقابيمة بشمأن انتهماك 
الحقموق النقابيمة يف قطمر. ويوجمد قرابمة 1.2 مليمون عاممل مهاجر يف 
قطمر، يعممل عمدد كبر منهمم يف بنماء املرافمق الخاصة بتنظيمم بطولة 
كأس العمامل التمي سمينظمها االتحماد الدويل لكمرة القدم يف عمام 2022. 
ويُحمرم همؤالء العمال ممن حق تشمكيل النقابمات والتفماوض جاعياً، 
ويعانمون ممن ظمروف عممل سميئة وغمر مأمونة، مما يمؤدي يف أغلب 
األوقات إىل تعرضهم لحوادث مميتة. وعند دراسمة الحالة، حثت لجنة 
الحريمة النقابيمة حكوممة قطر عى إلغاء القيمود املفروضة عى الحرية 
النقابيمة بالنسمبة إىل العمال املهاجريمن. ويف وقت الحق، اسمتُخدمت 
االحتجاجمات  أي  الدوليمة،  العممل  منظممة  أخمرى يف  آليمات إرشاف 
وإجمراءات الشمكاوى، ضد قطر فيما يتعلق بوضع العمال املهاجرين. 
وعمى وجمه الخصموص، يف عمام 2014، قمدم مندوبو العمال إىل مؤمتر 
العممل المدويل شمكوى مبوجمب املمادة 26 ممن دسمتور منظممة العمل 
الدوليمة بدعموى إخالل قطمر باتفاقية العمل الجمري، 1930 (رقم 29) 
واتفاقيمة تفتيمش العممل، 1947 (رقمم 81). ونظراً إىل أنمه مل يتم إحراز 

انظر: مكتب العمل الدويل: التعاون من أجل إنهاء العزلة: تعاونيات العامل   20
املنزلين، التعاونيات وعامل العمل رقم 2. (جنيف، وحدة التعاونيات يف منظمة 

العمل الدولية، 2014).
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أي تقمدم، فقمد قمرر مجلمس إدارة مكتمب العممل المدويل، يف ترشيمن 
الثاين/نوفممر 2015، إرسمال وفمد ثماليث رفيع املسمتوى إىل قطر لتقييم 
الوضع. وزار الوفد البلد يف آذار/مارس 2016. وسمينظر مجلس اإلدارة، 
خمالل دورتمه 329 يف آذار/ممارس 2017، يف تعين لجنمة تحقيق، إذا ما 

اعتُمرت متابعمة الحكوممة لنتائمج الوفمد الثاليث غمر مرضية.

بعمض  هنماك  املتبعمة،  التنظيميمة  االسمراتيجية  عمن  النظمر  وبغمض 
الخطموات التمي ميكمن أن تشمكل أساسماً للجهمود الراميمة إىل تسمهيل 

عمليمة االنتقمال إىل االقتصماد املنظمم. وهمي تتمثمل يف اآليت.

7. توصيات ملنظامت العامل

العاملمن يف  تنظيمم  التاليمة عنمد  األساسمية  الخطموات  اتخماذ  ميكمن 
بالخدممات: وتزويدهمم  املنظمم  غمر  االقتصماد 

إجراء تحليل للوضع  .1

تنفيمذ البحموث وعمليمات جممع البيانمات بشمأن سمات وظروف  9
واحتياجمات العال والوحمدات االقتصادية يف االقتصاد غر املنظم. 
وقمد يشممل ذلمك البحموث املكتبية أو الدراسمات االسمتقصائية أو 
املشماورات أو املقابمالت أو الزيمارات امليدانيمة، وينبغمي أن يضمم 

ذلمك مجموعة ممن أصحماب املصلحة.

تحديمد منظمات عمال االقتصماد غمر املنظمم القامئمة ممن أجمل  9
تقييمم أهدافهما ومواطمن قوتهما وأوجه ضعفها وممدى قدرتها عى 

الخ. التعماون، 

تحديمد العمال الذيمن يوجمدون يف أوضماع مسمتضعفة للغايمة،  9
الفئمات  بتحديمد  القامئمة،  البحموث  إىل  باالسمتناد  واالضطمالع، 
والقطاعمات واملجماالت السياسمية املسمتهدفة. وقمد ينطموي ذلمك 
أيضماً عمى تحديمد املمدة التي يُتوقمع أن تسمتغرقها عمليمة إضفاء 

السممة املنظممة.

فهم السياق القانوين  .2

بلمورة فهمم شمامل ألحمكام التوصيمة رقمم 204 والصكموك األخرى  9
ذات الصلمة عمى النحمو الموارد يف ملحقهما، وال سميا االتفاقيمات 
النقابيمة  بالحريمة  املتصلمة  الدوليمة  العممل  ملنظممة  األساسمية 

واملفاوضمة الجاعيمة وحمق التنظيمم (رقمم 87 و98).

الرجموع إىل القمرار بشمأن الجهمود الرامية إىل تسمهيل االنتقال من  9
االقتصماد غمر املنظمم إىل االقتصماد املنظمم. ويتضممن همذا القرار، 
المذي اعتممد بالتموازي ممع التوصيمة رقمم 204، اقراحمات لتنفيمذ 
التوصيمة وإلجمراءات املتابعمة، مبا يف ذلك اسمتخدام آليات اإلرشاف 
يف منظممة العممل الدوليمة واملناقشمات املنتظممة يف اجتاعمات 

منظممة العممل الدوليمة اإلقليمية.
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قمد ترغمب منظمات العمال يف اسمتعراض الترشيعمات واللوائمح  9
والسياسمات عمى املسمتوى اإلقليممي والوطنمي واملحميل ممن أجل 
إبمراز أي ثغمرات يف الحايمة، مبما يف ذلمك مسمائل التنفيمذ. وقمد 
يتضممن ذلك النظر يف الترشيعات والسياسمات عمر دعائم التنمية 

املسمتدامة الثمالث (االقتصاديمة واالجتاعيمة والبيئية).

إجراء استعراض داخيل وإعداد خطة عمل  .3

إجمراء اسمتعراض داخيل لدسمتور املنظممة وهيكلهما وبرامجها من  9
أجمل إيجماد سمبل مناسمبة الجتمذاب العاملمن يف االقتصماد غمر 

املنظمم تحمت أجنحتها.

إعمداد خطمة عمل لي تشمرك املنظمة يف تسمهيل عمليمة االنتقال  9
إىل السممة املنظممة. ويف همذه الحالمة، ينبغمي تخصيمص ما يكفي 
ممن املموارد املاليمة والبرشيمة لتنفيذ الخطمة. وترد فيما ييل نقاط 

العممل املقرحة.

تنفيذ خطة العمل  .4

اسمتهالل حملمة عى املسمتوى الوطنمي، ورمبا بالتعاون مع وسمائل  9
اإلعمالم، ممن أجمل ترويمج التوصيمة رقمم 204 واسمتثارة الوعمي 

باملشماكل التمي تعمرض تنفيذها.

ينبغمي تشمجيع الحكوممات عى سمن الترشيعمات والسياسمات أو  9
تنقيحهما مبما يتممى ممع التوصيمة. وينبغمي تشمجيعها أيضماً عى 
التصديمق عمى معايمر العممل األساسمية والصكموك األخمرى ذات 

الصلمة، عمى النحمو الموارد يف ملحمق التوصيمة.

ينبغمي إرشاك المرشكاء االجتاعيمن، مبمن فيهمم ممثلمو االقتصماد  9
غمر املنظمم، يف جميمع الجهمود الراميمة إىل تنقيمح الترشيعمات 
والسياسمات أو سمنها. وينبغمي أيضماً أن يضطلعموا بمدور نشمط يف 

رصمد تنفيمذ همذه القوانمن والسياسمات.

قمد ترغمب منظمات العمال يف اسمتهالل مناقشمات ثالثيمة عمى  9
املسمتوى الوطني واملشماركة فيها إلثارة القضايا املتعلقة باالقتصاد 
غمر املنظمم املشمار إليهما يف برنامجهما القطمري للعممل الالئق ويف 
أطمر عممل األمم املتحدة للمسماعدة اإلمنائية. وقمد ترغب أيضاً يف 
املشماركة يف الجهمود الراميمة إىل تنفيذ أهداف التنمية املسمتدامة، 
وخصوصماً الهمدف 8 (بخصموص »تعزيمز النممو االقتصمادي املطرد 
والشمامل واملسمتدام وتحقيمق العالمة الكاملمة واملنتجمة والعمل 
الالئمق للجميمع«)، المذي يشممل الغاية 8-3 بشمأن إضفاء السممة 

املنظمة.

اسمتناداً إىل العممل التحضمري املبمن أعماله، قمد ترغمب املنظات  9
يف اختيار اسمراتيجيات مناسمبة وابتكارية للوصمول إىل العاملن يف 
االقتصماد غمر املنظمم. ويجوز اللجموء إىل تعليم العمال وتدريبهم 
كنقطمة انطمالق ليصمر بعمد ذلمك جمزءاً ال يتجمزأ ممن األنشمطة 
التنظيميمة. انظمر القسمم 6 أعماله ممن أجمل االطمالع عمى بعمض 

األفمكار بشمأن االسمراتيجيات التنظيميمة املمكنة.

قمد يكمون ممن املفيمد، بعمد األنشمطة التنظيميمة األوليمة، وضمع  9
الهيماكل والعمليمات التمي متّكمن العاملمن يف االقتصاد غمر املنظم 

ممن املشماركة يف املفاوضمة الجاعيمة.

إقامة الرشاكات  .5

قمد تمرى منظمات العمال أنمه ممن املفيمد تعزيمز الروابمط ممع  9
رابطمات العمال يف االقتصماد غمر املنظمم وممع أصحماب املصلحة 

اآلخريمن عمى املسمتوى الوطنمي واإلقليممي والمدويل.

يجموز ملنظمات العمال أن تلتممس الدعم واملشمورة ممن منظمة  9
العممل الدوليمة، عمن طريمق االتصمال مبكتمب األنشمطة الخاصمة 

بالعال.
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موارد إضافية  .8

توصيمة االنتقمال ممن االقتصماد غمر املنظمم إىل االقتصماد املنظمم،  	
2015 (رقمم 204).

القمرار بشمأن الجهود الرامية إىل تسمهيل االنتقمال من االقتصاد غر  	
املنظمم إىل االقتصاد املنظم.

والعمـل  	 املنظـم  غـري  االقتصـاد   .2013 المدويل.  العممل  مكتمب 
إىل  االنتقـال  عمليـات  يدعـم  السياسـية  للمـوارد  دليـل  الالئـق: 

(جنيمف). املنظمـة.  السـمة 

مكتمب العممل المدويل. 2013. االنتقـال مـن االقتصـاد غـري املنظم  	
إىل االقتصـاد املنظـم، التقريمر الخاممس (1)، مؤمتر العممل الدويل، 

المدورة 103، جنيمف، 2014.
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