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لمحة رسيعة

ا والمفروشة عىل الرصيف بجوار  ليًّ
ف ي بوركينا فاسو حيث تبيع الكعك المحىل والعصائر المصنوعة م�ف

ي واجادوجو �ف
تعيش ميمونة �ف

ًا ما يتهمها أصحاُب المتاجر بالمنافسة غ�ي العادلة. إنها أيًضا  السوق المركزي إنها تعمل خارج إطار القانون، بدون ترصيح. وكث�ي
ًا ما تدفع رشاوى لتفادي الطرد ومصادرة أو تدم�ي ممتلكاتها. كما أن دخلها  طة أو السلطات البلدية، وكث�ي تخ�ش المواجهات مع ال�ش

ف  غ�ي منتظم وساعات عملها طويلة، وليس لديها ضمان اجتماعي ول معاي�ي للصحة والسالمة، وليس هناك تنظيم للباعة الجائل�ي
ي مدينتها.

�ف

ـ  أول وظيفة مدفوعة الأجر لها. لم  ي مصنع للمنسوجاتـ 
ي بنجالديش، وهي تعمل �ف

بوفا مهاجرة ريفية من الريف إىل المدينة �ف
تحصل بوفا عىل عقد عمل، ول تتسلم أية قسيمة راتب، ول تتمتع بوضع عمل دائم. تركز وظيفتها عىل نسج الألياف وغزلها 

ي الماكينات أو صباغي الأقمشة. إنها تعمل لساعات طويلة 
�ف ي مواقع أك�ش مهارة مثل م�ش

وتعليقها، بينما يجري توظيف الذكور �ف
ف العمل، ول يحق لها الحصول عىل  ي الوقت المحدد دائماً. كما أنها ل تعرف شيًئا عن قوان�ي

وأجرها منخفض، ول ُيرصف أجرها �ف
ي كل شهر، تقوم بوفا بإرسال المال إىل عائلتها. 

حماية اجتماعية أو إعانات العمل. �ف

ـــ  ـ  ي
ي القتصاد غ�ي المنظم الذي تعرفه منظمة العمل الدولية بأنه: “كافة الأنشطة ال�ت

تعمل كل من ميمونة وبوفا �ن
ــــ ل تغطيها كافة الإجراءات الرسمية أو تغطيها ولكن بشكل غ�ي كاف” )ILO, 2002(. وسوف  بموجب القانون أو العرفـ 

ص الآراء النظرية المختلفة حول سبب  ح هذا القسم المقصود بالسمة غ�ي المنظمة وطريقة قياسها وسوف نلخِّ ي�ش
ي بعض خيارات السياسة لمعالجة السمة غ�ي المنظمة بناًء عىل سياقها وأسبابها. 

وجودها، وسنبحث �ن

ي القتصاد غ�ي النظم، ينبغي عىل صانعي السياسات مراعاة أثر أي 
ي بلٍد ما نشطة �ن

عندما تكون أغلبية القوى العاملة �ن
. ولذلك، عند صياغة سياسة تشغيل وطنية، ينبغي أن تكون  ن قرار متعلق بالسياسات عىل هذا القطاع وهؤلء العامل�ي
ي مناقشة حول أثر خيارات السياسة عىل القتصاد غ�ي المنظم، وأن تكون قادرة عىل 

نقابات العمال جاهزة للمشاركة �ن
ي تستهدفها 

اح بعض استجابات السياسة كما ينبغي أل تتم إحالة النقاش حول السمة غ�ي المنظمة إىل السياسات ال�ت اق�ت
ي كل سياسة اجتماعية واقتصادية. 

تحديًدا، وإنما يجب دمجها �ن

. وسوف نطلع  ن ي القتصادات النامية ويزداد تنظيم العمال غ�ي المنظم�ي
تستجيب نقابات العمال للسمة غ�ي المنظمة �ن

ن  ي هذا القسم؛ حيث توضح كيف عمل التحرك الجماعي والتفاوض الجماعي عىل تحس�ي
عىل عدد من دراسات الحالة �ن

ي القتصاد غ�ي المنظم. 
الظروف �ن
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  تعريف القتصاد غ�ي المنظم: القطاع غ�ي المنظم والعمل غ�ي المنظم . 6.1

ـــال تغطيها  ـــ بموجب القانون أو العرفـ  ـ  ي
تعرف منظمة العمل الدولية القتصاد غ�ي المنظم بأنه: »كافة لأنشطة ال�ت

ي تغطيها ولكن بشكل غ�ي كاف« )ILO, 2002(. ويشمل هذا التعريف الطابع غ�ي المنظم 
كافة الإجراءات الرسمية أو ال�ت

من حيث: 

ي القطاع غ�ي المنظم(.   •
ي يعمل بها شخص ما )العمل �ن

المنشأة ال�ت

والمالمح غ�ي المنظمة لوظيفة العامل )العمل غ�ي المنظم(.   •

ي 
ة وغ�ي العتبارية المشاركة، ولو بصورة جزئية، �ن يتكون القطاع غ�ي المنظم من المنشآت الخاصة غ�ي المسجلة والصغ�ي

إنتاج السلع والخدمات للسوق. 

ن  √ ن التجارية، أو القوان�ي ن الوطنية مثل القوان�ي وتكون المنشأة غ�ي مسجلة عندما ل يجري تسجيلها طبًقا للقوان�ي
. ن ن المنظمة لروابط المهني�ي ن الحماية الجتماعية، أو القوان�ي يبية وقوان�ي ال�ن

ن مثالً(. ويتم تحديد  √ ة عندما يكون بها عاملون دائمون أقل من عدد محدد )كخمسة عامل�ي وتُعت�ب المنشأة صغ�ي
. ي

العدد تبًعا لالإطار الوط�ن

ي ذلك عدَم  √
ا تم إنشاؤها بشكل مستقل عن مالكيها وعادة ما يع�ن وتُعت�ب المنشأة غ�ي اعتبارية إذا لم تكن كيانًا قانونيًّ

الحتفاظ بمجموعة كاملة من الحسابات.

ىلي الخاص، مثل الطعام أو رعاية الأطفال،  √
ن عندما يقوم الأشخاص بإنتاج السلع والخدمات فقط لستهالكهم الم�ن

ي القطاع غ�ي المنظم.
فإن ذلك ل يعد نشاًطا �ن

ي تفتقر إىل سبل الحماية الجتماعية أو القانونية الأساسية أو إعانات العمل. 
يش�ي العمل غ�ي المنظم إىل الوظائف ال�ت

ومن أمثلة تلك السبل: إعطاء إخطار مسبق بالفصل من العمل، وتعويضات إنهاء الخدمة والإجازات السنوية أو المرضية 
مدفوعة الأجر 

ًا ما  ن الذين يكسبون أجورهم دون وجود صاحب عمل ثابت. وكث�ي ومن أمثلة العمل غ�ي المنظم المياومون غ�ي النظامي�ي
نشاء.  ي قطاعات الزراعة والإ

يُرى ذلك �ن

ي عدة أنواع من العمل الخاص أو العمل لحسابهم الشخصي )عمل 
ن �ن كما يشمل العمل غ�ي المنظم الأشخاَص المشارك�ي

ل نظ�ي أجر  ن (. ومن أمثلة ذلك: الأشخاص الذين يعملون عىل معداتهم الشخصية بالم�ن ن خاص دون الستعانة بعامل�ي
ن – وهم أفراد الأرسة الذين  ن المساهم�ي . كما يمكن أن تشمل هذه الفئُة أفراَد الأرسة العامل�ي اف مبارسش بالقطعة دون إرسش

ي بدون أجر أو بدون وضع عمل رسمي، وكذلك الحال بالنسبة لالأشخاص الذين يتم توظيفهم  ي عمل أرُْسِ
يساعدون �ن

ة ع�ب وكالة مؤقتة. بصورة غ�ي مبارسش
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ن العمل غ�ي المنظم والقطاع غ�ي المنظم التداخل ب�ي

ن ل يتداخالن بالكامل؛ فقد يعمل  ي القطاع غ�ي المنظم، غ�ي أن الثن�ي
بالطبع يقع جزء كب�ي من العمل غ�ي المنظم �ن

كة  ي القتصاد المنظم )مثل: العمالة اليومية غ�ي المنتظمة لدى رسش
ي تعمل �ن

العمال بصورة غ�ي منظمة لدى المنشآت ال�ت
ي القطاع غ�ي المنظم قد يشغلون وظائف منظمة؛ مثل: 

ن لدى منشآت �ن ن العامل�ي ى(. وبعض الموظف�ي إنشاءات ك�ب
ة غ�ي اعتبارية. ي الوقت عينه يعمل لدى منشأة صغ�ي

ي ظل عقد نظامي، و�ن
العامل الذي يعمل براتب �ن

العمل غ�ي المنظم القطاع غ�ي المنظم

ي منشآت القطاع غ�ي 
الوظائف المنظمة �ن

المنظم 
ي منشآت 

ي الأرس و�ن
الوظائف غ�ي المنظمة �ن

القطاع المنظم 

ي السلفادور؛ ففي العام الأخ�ي الذي ُوِجَدت فيه البيانات عن 
أحد الأمثلة عىل هذا التداخل هو القتصاد غ�ي المنظم �ن

ي القتصاد المنظم 14.8 بالمائة من إجماىلي العمالة )مع عدم حساب الزراعة( وبلغ 
هذا البلد بلغ العمل غ�ي المنظم �ن

ي أن إجماىلي 68 بالمائة من القوى العاملة 
ي القطاع غ�ي المنظم 53.4 بالمائة )ILO, 2012a(، بما يع�ن

العمل غ�ي المنظم �ن
ي القتصاد غ�ي المنظم، 

ي القتصاد غ�ي المنظم. وعندما تكون أغلبية القوى العاملة ببلٍد ما نشطة �ن
بهذا البلد كانت �ن

ينبغي عىل صانعي السياسات مراعاُة أثر كل قرار خاص بالسياسات عليها. 
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 قياس السمة غ�ي المنظمة . 6.2

ي العمل مبادئ توجيهية لتعريف العمل غ�ي  ي العام 2003، تب�ن المؤتمر الدوىلي السابع ع�ش لإحصائ�ي
�ن

: أولهما: أن القتصاد  ن . غ�ي أنه من الصعب قياس السمة غ�ي المنظمة بدقة؛ وذلك لسبب�ي ي دوىلي
المنظم كمعيار إحصا�أ

ب إيجاد الوسائل  ي ظروف مختلفة، عىل نحو يُصعِّ
ي عدة قطاعات مختلفة و�ن

ن �ن غ�ي المنظم يشمل الأشخاص العامل�ي
لإحصائهم. وثانيهما: أن العديد من أنواع السمة غ�ي المنظمة مخفية: 

ي السجالت الرسمية. •
الأطراف الفاعلة المعنية قد ل تكون موجودة �ن

قد يكون عملهم غ�ي منتظم أو صغ�ي النطاق وغ�ي ُمَبلَّغ به. •

قد يقومون بإخفاء أنشطتهم غ�ي المنظمة. •

ي حالة إيجادها فقد تحجم  •
ة غ�ي المسجلة، وح�ت �ن ا عىل المراقب إيجاد المنشآت الصغ�ي قد يكون من الصعب جدًّ

فصاح عن المعلومات إذا كانت تعمل بصورة غ�ي منتظمة. عن الإ

ًا ما يكون وضع العمال المهاجرين أك�ش هشاشة ويكون احتمال تسجيلهم أقل. • كث�ي

جمع البيانات عن المالمح المختلفة للسمة غ�ي المنظمة 

يعت�ب تنفيذ استقصاءات وطنية لالأرس المعيشية والمنشآت طريقة من طرق جمع البيانات عن السمة غ�ي المنظمة. 
ة عندما يسأل استقصاٌء للمنشآت عما إذا كانت المنشأة مسجلة قانونًا، أو عندما يسأل  ويمكن القيام بذلك بصورة مبارسش

ن لدى هيئة الضمان الجتماعي.  ن عما إذا كانوا مسجل�ي استقصاٌء للقوى العاملة المشارك�ي

ات تكون وسيطة عن العمل غ�ي المنظم. والمؤرسش  ة باستخدام مؤرسش ومن الممكن كذلك جمع البيانات بصورة غ�ي مبارسش
ي تبحثون عنها؛ 

ل جمع البيانات عنه، ولكن ينطوي عىل فرصة جيدة لتوف�ي المعلومات عينها ال�ت الوسيط هو الذي يَُسهِّ
. ويرتبط  فعىل سبيل المثال، هناك مؤرسش وسيط شائع الستخدام للعمل غ�ي المنظم، وهو عمل الفرد لحسابه الشخصي

ن  ن المنظم�ي العمل الشخص لحسابه الخاص ارتباًطا وثيًقا بالعمل غ�ي المنظم، ح�ت وإن كان يشمل بعض العامل�ي
ن إجماىلي عمالة البلد وعمالته  ي الفرق ب�ي

. وهناك مؤرسش وسيط آخر يتمثل �ن ن ن غ�ي المنظم�ي ي بعض العامل�ي
ويستثني�ن

دارية. ويمكن لهذا المؤرسش أيًضا أن يوفر معلومات عن العمل غ�ي المنظم.  المسجلة، ويتم قياسه باستخدام البيانات الإ
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ن استخدام  ات المختلفة للسمة غ�ي المنظمة، ويناقش كيف يمكن للباحث�ي ي المالمح أو المؤرسش
ن هذا الرسم البيا�ن يب�ي

، وكذلك ماهية القيود.  البيانات الخاصة بالمؤرسش

ي والقيود التعريف 
الستخدام البح�ش

التعريفات القائمة عىل المنشآت 

الوضع من حيث
التسجيل 

ن الواقعية والقانونية.  اف أو تنظيم حكومي، من الناحيت�ي ي تعمل بدون اع�ت
يحاول التعرف عىل المنشآت ال�ت

ويستخدم لتقييم عدم الوصول إىل الخدمات الحكومية وغياب التنظيم. القيود: التسجيل لدى جهة 
ي أن الممارسات الفعلية ذات طابع منظم.  

حكومية قد ل يع�ن

ي تحليل حجم المنشآت 
ًا وسيًطا للمنشآت غ�ي المنظمة. ومن المحتمل أن يكون مفيًدا �ن ًا ما يُستخدم بوصفه مؤرسش كث�ي

ة. القيود: الحجم عبارة عن وسيط غ�ي مثاىلي للنواحي الأخرى للسمة غ�ي  اقتصاديات المؤسسات الصغ�ي
ن مدفوعي الأجر.   ًا ما يتم تحديد الحجم فقط من حيث عدد العامل�ي المنظمة. وكث�ي

التهرب والإفالت
ي   ي�ب ال�ن

ي دراسات تكاليف ومزايا السمة غ�ي المنظمة . وقد يستخدم وسيًطا لأنواع أخرى من التهرب 
يُستخدم �ن

ن المنشآت  ي أيًضا واسع النتشار فيما ب�ي ي�ب أو الإفالت التنظيمي. القيود: قد يكون التهرب أو الإفالت ال�ن

ًا ما  ن هشاشة سوق العمل غياب الحماية الجتماعية. وكث�ي ي تعت�ب بطريقة أخرى منظمة. وقد ل يب�ي
ال�ت

ي تدفعها المنشآت غ�ي المنظمة بالفعل.  
ائب ال�ت ي مراعاة ال�ن

يفشل �ن

عدم مساهمة
ي برامج

ن �ن العامل�ي
الضمان الجتماعي 

، ولكن مع اتصال أك�ش وضوًحا بسبل الحماية الجتماعية. القيود: أن الدول  ي ي�ب مثل التهرب والإفالت ال�ن
ن بالشكل المناسب هشاشة سوق العمل وعدم  المختلفة لديها أنظمة ضمان اجتماعي مختلفة. وقد ل يب�ي

ي ليس لديها عاملون مدفوعو الأجر. 
الحماية الجتماعية. وقد ل يكون ذا صلة بالنسبة للمنشآت ال�ت

تمويالت المنشآت
ليست منفصلة عن

تمويالت الأرس المعيشية 

ن العوامل العديدة المرتبطة بوجه عام بالمنشآت غ�ي المنظمة )صغ�ي الحجم، افتقار التنظيم  يب�ي
الرسمي، ارتباط وثيق بمصدر دخل الأرس المعيشية(. القيود: نادًرا ما تكون البيانات متاحة، عىل نحو 

  . ب استخدام هذا المؤرسش يُصعِّ

التعريفات القائمة عىل العمل 

وجود سبل الحماية 
الجتماعية المرتبطة بالعمل 

ًا ما ينطبق عىل العمالة  يحاول بيان أشكال العمل المؤقتة والمعرضة للخطر وغ�ي المحمية. القيود: كث�ي
مدفوعة الأجر فقط. وهناك حاجة إىل معاي�ي مختلفة لعمل الشخص لحسابه الخاص. كما أن طبيعة 

الحماية الجتماعية تختلف من بلد إىل آخر.  

ممارسات العمل غ�ي 
القانونية 

بالغ عن  ن العمل بواسطة أصحاب العمل. القيود: ل يتم الإ يحاول قياس إىل أي مدى يجري انتهاك قوان�ي
. كما أن الأشكال القانونية للعمل قد  ي

ي المصادر الإحصائية بالشكل الكا�ن
ممارسات العمل غ�ي القانونية �ن

ن العمل من بلد إىل آخر.   تكون مؤقتة، وتفتقر إىل سبل الحماية، فضالً عن اختالف قوان�ي

الأنشطة المخفية 

تجارة / إنتاج السلع 
والخدمات غ�ي القانونية  

ي دراسة النواحي غ�ي القانونية لالقتصاد. القيود: البيانات الخاصة بهذه الأنشطة 
يتمثل الهدف الرئيسي �ن

محدودة إىل أبعد حد. وقد ل تكون مرتبطة ارتباًطا وثيًقا بالأساليب الأخرى لتحديد السمة غ�ي المنظمة.  

الأنشطة القتصادية

ي لم يتم قياسها أو 
ال�ت

تسجيلها

ي ل يجري قياسها أو إحصاؤها ضمن الإحصائيات 
الهدف الرئيسي هو توثيق الأنشطة القتصادية ال�ت

الرسمية، والأنشطة غ�ي المنظمة هنا تعادل الأنشطة ال�ية أو المخفية. القيود: نظرًا لعدم توثيق هذه 
اضات.  ة وإجراء كث�ي من الف�ت ن استخدام القياسات غ�ي المبارسش الأنشطة، يجب عىل الباحث�ي

 Heintz, 2012 :المصدر
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ما هو حجم السمة غ�ي المنظمة؟

ي القطاع غ�ي الزراعي هي وظائف غ�ي 
عىل المستوى العالمي، تُوحي التقديرات بأن أك�ش من نصف الوظائف مجتمعة �ن

ي البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.  
منظمة، لسيما �ن

ي قطاعها الزراعي، وتش�ي بيانات منظمة العمل الدولية 
وغالًبا ما ل تقوم البلدان بجمع بيانات حول الصفة غ�ي المنظمة �ن

، سوف تزداد أرقام  ي
ورية من أجل الكتفاء الذا�ت ي الدول النامية، حيث ل تزال الزراعة �ن

إىل العمالة غ�ي الزراعية فقط. و�ن
العمل غ�ي المنظم بشكل كب�ي إذا ما تم إدراج هذه البيانات بها. 

حصة 

العمالة غ�ي الزراعية:

ي منطقة أفريقيا جنوب الصحراء 
72 بالمائة �ن

ى، و الك�ب

ي آسيا، و
65 بالمائة �ن

ي أمريكا الالتينية، و
51 بالمائة �ن

ق الأوسط وشمال أفريقيا ي ال�ش
 48 بالمائة �ن

 .)ILO, 2012b(

ي 
السمة غ�ي المنظمة واسعة النتشار وليست �ن

طريقها  إىل الزوال. 

إن نصيب الفرد من الناتج المحىلي  الجماىلي  هو قياس الناتج الإجماىلي للبلد؛ حيث يؤخذ الناتج المحىلي الإجماىلي وتتم 
ي ذلك البلد. ومع زيادة نصيب الفرد من الناتج المحىلي الإجماىلي تقل حصة العمل غ�ي المنظم، 

قسمته عىل عدد السكان �ن
وتزداد مع زيادة حصة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر. 

ت منظمة العمل الدولية معلومات إحصائية عن أبعاد العمالة المنظمة؛ حيث تم جمعها من 47 دولة من  ي 2012، ن�ش
�ن

ي 33 
ي القطاع غ�ي المنظم والعمل غ�ي المنظم �ن

مناطق مختلفة )ILO, 2012b(. ويوضح الشكل )1( حصة الأشخاص �ن
دولة.
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ي القتصاد غ�ي المنظم كنسبة مئوية من العمالة غ�ي الزراعية، آخر سنة متاحة 
ن �ن الشكل 1: حصة الأشخاص العامل�ي
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ي القتصاد غ�ي المنظم 
تيب التصاعدي للعمالة �ف مالحظات: الخطوط الأفقية تفصل المناطق الجغرافية. ويتم عرض البلدان ُمَرتََّبة حسب ال�ت

ي كل منطقة جغرافية. 
�ف

ف هي لست مدن: فوزهو، جوانجزو، شانغهاي، شينيانغ، ووهان، شيان. * البيانات الخاصة بالص�ي

الضفة الغربية وقطاع غزة
الصين*
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ي القطاع غ�ي 
ن �ن  نسبة العامل�ي

المنظم

نسبة العمل غ�ي المنظم خارج 
القطاع غ�ي المنظم
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 ما هو سبب وجود السمة غ�ي االمنظمة؟ . 6.3

ي القتصاد غ�ي المنظم؟ ثمة آراء عديدة متعلقة بهذه المسألة وسوف نلخصها 
لماذا تعمل المنشآت ويعمل العاملون �ن

 : ي
ي ما يأ�ت

�ن

السمة غ�ي المنظمة كإقصاء 

ي القتصاد المنظم، إل أنهم ل يملكون فرصة 
ي العمل �ن

ن والمنشآت �ن ن الآراء رأي يقول أنه رغم رغبة العامل�ي من ب�ي
ي القطاع 

ي القتصاد غ�ي المنظم لكسب قوتهم؛ وذلك بكل بساطة لعدم توافر وظائف كافية �ن
للقيام بذلك والبقاء �ن

ي المنشآت غ�ي المسجلة، أو محاولة البقاء من خالل 
المنظم، ومن هنا فإن الأشخاص يلجأون إىل ما هو متاح: العمل �ن

ائب  ي تحصل عىل هامش ربح محدود إىل تجنب ال�ن
ة ال�ت العمالة لحسابهم الخاص. وقد تسعى المنشآت الصغ�ي

)Heintz 2012; Tonin 2013( ي تضيف نفقات إىل عملياتها
ن العمل ـــ ال�ت ي ذلك قوان�ي

ن ــــ بما �ن والقوان�ي

ن الفرص القتصادية؛ مثل: الفقر ونقص التعلم وهناك  ي الختيار من ب�ي
وهناك طرق أخرى وراء عدم حرية الأشخاص �ن

ل، ونظرة المجتمع  ن ي الم�ن
ي العمل �ن

أيًضا معوقات بسبب النوع الجتماعي، وتشمل: المسؤوليات الأك�ب للمرأة والمتمثلة �ن
ناث والذكور.  ي تعليم الإ

لأدوار الجندرين، وسيطرة المرأة المحدودة عىل المال، والستثمارات غ�ي المتكافئة �ن

السمة غ�ي المنظمة كخيار 

ن مصادر العمل البديلة المتاحة  ي نتيجة لختيار الأشخاص من ب�ي
هناك رأي آخر بأن قرار العمل بصفة غ�ي منظمة إنما يأ�ت

جيح مزايا  )Loayza and Rigolini, 2006 ;1178-Maloney, 2004, pp. 1159(. وبحسب هذا الرأي، يقوم العاملون ب�ت
العمل المنظم مقابل مزايا العمل غ�ي المنظم، ويختارون شكل العمل الذي يوفر أفضل مزايا صافية. 

ي فقر مع عملهم 
ول يتضمن هذا الرأي ما إذا كان العاملون ميسوري الحال أو سعداء بوضعهم؛ فقد يعيشون أيًضا �ن

ي أنه بناء عىل مهاراتهم وظروف سوق العمل السائدة، فإنهم لن يكونوا أفضل 
بصفة غ�ي منظمة. إل أن المقصد يكمن �ن

حالً إذا كانوا يشغلون وظيفة منظمة هم مؤهلون لها. 

ن إىل المنشآت غ�ي المنظمة بوصفها مؤسسات من المحتمل أن تزدهر إذا ما دخلت القطاع  ن النظري�ي وينظر بعض الباحث�ي
. وينظر أحد الآراء إىل هذه  ن ي القطاع غ�ي المنظم هو تجنب القوان�ي

المنظم. ويعتقدون أن السبب الرئيسي لوجودها �ن
المنشآت بوصفها »طفيليات«، داعًيا إىل إنفاذ صارم للقانون. وينظر رأي آخر إىل القطاع غ�ي المنظم بوصفه وسيلة 

نفاذ الصارم يمكن أن يعيق جزًءا حيويًّا من القتصاد.  ح أن الإ لتجنب تكاليف القيد المرتفعة، ويق�ت

السمة غ�ي المنظمة مدفوعًة بالمنافسة 

ي 
ينظر باحثون نظريون آخرون إىل السمة غ�ي المنظمة عىل أنها مدفوعة بالحاجة إىل تكاليف عمل أقل وحماية الربحية �ن

ن لحسابهم الخاص الذين  اقتصاد عالمي تنافسي )Portes, et al. eds., 1989(. فعىل سبيل المثال قد يتم دمج العامل�ي
نتاج العالمية بوصفها مصدًرا للعمالة منخفضة التكلفة. وبالمثل، يؤدي  ي شبكات الإ

ي القطاع غ�ي المنظم �ن
يعملون �ن
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ي هذه الأُُطر، يكون الطلب 
تراجع سبل الحماية الجتماعية أمام الضغوط التنافسية إىل مزيد من السمة غ�ي المنظمة. و�ن

ي أسواق العمالة المنظمة، هو المحرك. 
عىل العمل غ�ي المنظم، وليس عدم الطلب �ن

نتاجية؟ ي انخفاض الإ
هل تعد السمة غ�ي المنظمة قوة حيوية أم أنها تسهم �ن

ي تدعم مصادر الدخل 
هل ينبغي أن ننظر إىل القتصاد غ�ي المنظم بوصفه مجموعة نشطة وحيوية من الأنشطة ال�ت

ي القيام بذلك؟ أو هل يجب أن ننظر إليه بوصفه عمالً منخفض 
ي الدول النامية عندما يفشل القتصاد المنظم �ن

�ن
نتاجية، يوفر مصدر العيش لمن يجري إقصاؤهم من فرص العمل الأفضل؟   الإ

اتيجيات التنمية  ن له تداعيات مهمة عىل طريقة تالؤم العمل غ�ي المنظم مع اس�ت ي النظر هات�ي
ن وجه�ت إن الختيار ما ب�ي

ن الدخل وظروف العمل بغية دعم التنمية  الوطنية. هل ينبغي أن تهدف السياسات إىل دعم العمل غ�ي المنظم وتحس�ي
ي نقل الأشخاص من العمل غ�ي المنظم 

القتصادية واسعة النطاق؟ أو هل يجب أن تتمثل الأهداف طويلة الأجل �ن
ي القطاع 

إىل العمل المنظم مدفوع الأجر وغرس القيم القتصادية للحجم والأنشطة ذات القيمة المضافة العالية �ن
المنظم؟  

ورة، ولكن ثمة تعارضات بينهما. كما أن دعم القتصاد غ�ي  ن بشكل متبادل بال�ن ن ليستا ح�يت�ي اتيجيت�ي ن الس�ت إن هات�ي
المنظم يمكن أن يحدث ضمن تغ�ي هيكىلي طويل الأجل. ومع ذلك، فإن السمة غ�ي المنظمة واسعة النتشار يمكن أن 

ي جودة العمالة. ويجب عىل نقابات 
نتاجية المنخفضة، وتعيق النمو وتمنع التحسينات طويلة الأجل �ن تعزز مستويات الإ

ي كل بلد تقييم الظروف والتوصل إىل النتائج الخاصة بها. 
العمال �ن

السمة غ�ي المنظمة ثنائية الطبقة 

ي هذه الأُُطر، هناك 
ي منهج واحد )Fields, 1990; Perry et al., 2007(. و�ن

كانت هناك جهود مؤخًرا لجمع هذه الآراء �ن
يحة المتطورة، يمكن لالأشخاص اختيار  ي ال�ش

ي سوق العمل غ�ي المنظم. �ن
يحة متطورة �ن يحة غ�ي متطورة ورسش رسش

ي الوظائف غ�ي المتطورة المنظمة تؤدي إىل 
يحة غ�ي المتطورة، فإن عوائق الدخول �ن ي ال�ش

ا. أما �ن الأنشطة المنتجة نسبيًّ
ي الأنشطة الهامشية غ�ي المتطورة. 

إجبار جزء من القوى العاملة عىل اختيار العمل �ن

 كيف يمكن أن تستجيب السياسة لالقتصاد غ�ي المنظم؟ . 6.4

ل توجد استجابة سياسية تناسب الجميع وتصلح لكافة البلدان أو ح�ت لأجزاء مختلفة من القطاع غ�ي المنظم داخل بلد 
ي 

ي تدفع الأشخاص والمؤسسات إىل العمل بصفة غ�ي منظمة �ن
ما. وتعتمد تدخالت السياسات عىل فهم الأسباب ال�ت

قصاء من القطاع المنظم.  سياق ما. كما أنها تهتم بشكٍل محدد بما إذا كانت السمة غ�ي المنظمة خياًرا وليس نتيجة لالإ

الستجابة للسمة غ�ي المنظمة كإقصاء 

حة عبارة عن  قصاء من القتصاد المنظم، عادة ما تكون استجابة السياسة المق�ت عندما تنتج السمة غ�ي المنظمة عن الإ
اعات الرامية إىل: مزيج من الخ�ت
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زيادة إنتاجية المنشآت غ�ي المنظمة. •

ن بالقطاع غ�ي المنظم. • زيادة إمكانية تشغيل العمال العامل�ي

ي  •
اكات )مثل: بولسا فاميليا �ن  استحداث إجراءات للحدِّ من الفقر؛ مثل: برامج الحماية الجتماعية غ�ي مدفوعة الش�ت

ازيل(. ال�ب

ويج لفرص العمل المنظمة الجديدة. • زيادة الطلب العام بما يصل إىل ال�ت

الستجابة للسمة غ�ي المنظمة كخيار 

حة عبارة عن مزيج من  عندما يختار العاملون والمنشآُت العمَل بصفة غ�ي منظمة، عادة ما تكون استجابة السياسة المق�ت
»العصا والجزرة« )وهي مقولة قديمة عن تدريب الحيوانات باستخدام الطعام والعقاب(. 

تعد زيادة منافع الوضع المنظم حافًزا للمنشآت والعمال عىل التسجيل )الجزرة(. ويمكن القيام بذلك عن طريق تسهيل 
ن  ن من الحصول عىل مزايا التأم�ي ن العمال غ�ي المنظم�ي وصول تلك المنشآت إىل التمويل أو الأسواق، أو عن طريق تمك�ي

الصحي. 

وتعد زيادة قدرة السلطات العامة عىل إنفاذ القانون بمثابة »العصا«. وإذا كانت أنظمة التفتيش قوية وموثوقة، يمكن 
دارية والمالية وقواعد الضمان  يعات العمل، وكذلك القواعد المدنية والتجارية والإ نام بت�ش للسلطات ردع عدم الل�ت

الجتماعي. 

ن  ، عقوبات متنوعة، مع غرامات تزيد مع زيادة عدد العامل�ي لقد استحدثت بعض البلدان، مثل تشيىلي
 . ن ي يعمل بها أقل من تسعة عامل�ي

المتأثرين. غ�ي أنه يمكن استبدال الغرامات بالتدريب بالنسبة للمنشآت ال�ت
ي 

ن �ن ي العمل؛ فعىل سبيل المثال: تضاعفت أعدادهم مرت�ي
كما قامت بعض البلدان بزيادة عدد مفتسش

 .)ILO, 2013a, p. 40( ي جمهورية الدومينيكان وهندوراس
جواتيمال والسلفادور، وثالث مرات �ن

 ما الذي تفعله نقابات العمال بشأنه القتصاد غ�ي المنظم؟ . 6.5

ن عقبات قانونية وعملية عند ممارسة الحقوق التنظيمية:  يواجه العمال غ�ي المنظم�ي

 وقد تعتمد حماية هذه الحقوق عىل تعريفها باسم موظف. )فقد تتم تسمية البعض باسم »العمالة المستقلة  •
ن لتجنب النقابات(. ي ومتدرب�ي

بذاتها«، أو يتم استئجاره بصفة تدريب مه�ن

ي عدد من  •
ي الطبيعة المؤقتة للعمالة أنه يمكن إنهاء عقودها قبل أن تتمكن من تشكيل نقابة أو التفاوض. و�ن

 وتع�ن
البلدان، يتم إنهاء خدمة العمالة المؤقتة عندما تصل إىل عدد أيام الخدمة الذي يحق لها معه أن يتم تعيينها بصفة 

دائمة بمزايا العمالة المنتظمة. 
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، وهو ما  • ة مع صاحب العمل الأساسي ة، ول تستطيع التفاوض بصورة مبارسش  وقد تكون عىل عالقة عمل غ�ي مبارسش
يُسمى تفتيت الوحدة التفاوضية.

، أو سائقي  • ن ، مثل الباعة الجائل�ي ن يعملون لحسابهم الشخصي ي معظم الأحيان يكون العمال غ�ي المنظم�ي
 و�ن

ي مثل تلك الحالت قد تجري المفاوضات 
سيارات الأجرة الذين ليس لديهم صاحب عمل مبارسش للتفاوض معه. و�ن

ي 
مع السلطات الحكومية؛ لتسهيل الأنشطة التجارية أو تجنب المضايقات. ويمكن للنقابات العمالية المساعدة �ن

ن الصحي والتدريب.  تاحة الوصول إىل خدمات الدعم؛ مثل: الئتمان والمدخرات والتأم�ي تلك المفاوضات لإ

؛ وذلك بسبب عدم استقرار العمل  • ن ن النظامي�ي ن أصعب من تنظيم الموظف�ي  إن تنظيم العمال غ�ي المنظم�ي
ن بالمنازل.    ، مثل العامل�ي ن ي حالة بعض العامل�ي

والدخل، وتشتت أماكن العمل كما �ن

ن لمتابعة مصالحهم العملية؛ كما أنهم  ي القتصاد غ�ي المنظم يحتاجون إىل منظمات وممثل�ي
فالذين يعملون �ن

يحتاجون إىل صوت للضغط عىل صانعي السياسات بشأن بعض القضايا؛ مثل: الوصول إىل التمويل، وحقوق 
ن  ي يستخدمها العمال غ�ي المنظم�ي

اتيجيات ال�ت ائب، والضمان الجتماعي. وسنقوم هنا بمناقشة الس�ت الملكية، وال�ن
والنقابيون لتطوير التمثيل. 

اتيجيات الشاملة  االس�ت

ي النمو، وهو الأمر الذي جعل العديد من النقابات 
ي النتقاص والعمل غ�ي المنظم آخذ �ن

إن عضوية النقابات آخذة �ن
ن الذين يحتاجون إىل حماية وتمثيل. وهذه بعض الأمثلة:  نها من عالقة العمل إىل العامل�ي تغ�ي ترك�ي

بالطبع 
يمكنهم المشاركة 
ما ان ننتهي من 

تخطيطنا
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 اتحاد نقابات العمال الهولندية )FNV(: وقد شهد هذا التحاُد زيادًة
ي تضم أصحاب المهن الحرة والعمالة 

ي عضوية الجهات التابعة ال�ت
 مفاجئة �ن

لية وعمال وكالت التوظيف.   ن الم�ن

كاءه عىل تغي�ي  : لقد شجع المؤتمر رسش ي
مؤتمر اتحاد نقابات العمال الغا�ن

ن النضمام. كما  قوانينهم الأساسية؛ ح�ت يتس�ن لمنظمات العمال غ�ي المنظم�ي
حة لجعل  جعل عملية قيد الأعضاء وجمع الرسوم أك�ش بساطة ولديه خطة مق�ت

ي المفاوضات الخاصة بقانون العمل لعام 2003، 
العمالة متبادلة الدعم. و�ن

، بما  ن ن وليس الموظف�ي ح المؤتمر أن القانون يجب أن يغطي جميع العامل�ي اق�ت
ي امتداد الحماية.  

يع�ن

ايد عىل توظيف  ن ي جنوب أفريقيا: يعمل التحاد بشكل م�ت
اتحاد عمال البلديات �ن

. كما أنه قد أقام مؤخًرا دعوى قضائية  ن ن او غ�ي المنظم�ي العمال غ�ي المعياري�ي
ي 

ن من السلطات المحلية ال�ت ي تتم ترسيتها عىل المقاول�ي
لمراجعة العطاءات ال�ت

ن  ط عىل المقاول�ي ط أخذ رأي التحاد، ويش�ت ل تتبع قانون البلديات الذي يش�ت
المتثال لمجلس التفاوض. 

المجلس المركزي لنقابات العمال الهندية: يهتم هذا التنظيُم المركزي 
ي منطقة 

ي تاميل نادو، ل سيما �ن
ن �ن لنقابات العمل بالعمالة التعاقدية والمتدرب�ي

كات متعددة الجنسيات مثل نوكيا وهيونداي،  ومبودر؛ حيث تقع ال�ش رسي�ب
ووحدات الأقمار الصناعية مثل فوكسكون وهوازين. 

ي 14 
مركز نقابات عمال الهند: يضم هذا التحاد الهندي الشامل 20000 عضو �ن

. وينتمي  ن ي يستهدفها المركز هي فئة العمال غ�ي المنظم�ي
ولية. والفئة الرئيسية ال�ت

حواىلي ثالثة أرباع أعضائه إىل القطاع غ�ي المنظم. ويمثل العاملون بالتعاقد من 25 
ويج  إىل 30 بالمائة من إجماىلي أعضائه. ولهذا التحاد هدفان هما: »مكافحة سياسة ال�ت

لنظام العمل بالتعاقد والعمالة المؤقتة تحت عنوان »المرونة«، و«الكفاح من أجل 
استئصال كافة العالقات العمالية غ�ي العادلة مثل العمالة المؤقتة وأنظمة العمالة 

 .)TUCI, 2008( »ة طويلة ي تستمر لف�ت
التعاقدية ل سيما تلك ال�ت
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نقابات العمال المتخصصة 

ي تحالفات مع النقابات العادية:
ن وتب�ن تظهر منظمات متخصصة للعمال غ�ي المنظم�ي

: وهو عبارة عن منظمة تغطي  ن نشاء غ�ي المنظم�ي ي لعمال االإ
ا�ن ن االتحاد الت�ن

ي أوقات المرض 
العمال لحسابهم الخاص. وقد قام بتوف�ي الأموال لالأعضاء �ن

أو الوفاة، كما أنه ضغط عىل الحكومة لالحتفاظ بحصة من العقود للعمالة غ�ي 
ي التكنولوجيات القائمة عىل العمالة.   

المنظمة، وشن حمالت لتب�ن

ي بلغاريا: وهو عضو مشارك لتحاد نقابات 
ن من منازلهم �ن اتحاد العامل�ي

العمال المستقلة.  

ف به المجلس  مركز تنسيق نقابات العمال: لقد ضم هذا المركز، الذي اع�ت
ي عام 2002، 

المركزي لنقابات العمال الهندية، أك�ش من 600000 عضو مؤكد �ن
ي بنجالورو، 

معظمهم من القطاع غ�ي المنظم. إنه عبارة عن وحدة حكومية �ن
ي صناعات 

ناث العامالت �ن وقد ركز عىل تنظيم العمالة التعاقدية والمؤقتة والإ
ي الولية مثل إم آي 

ة �ن ي صناعات شه�ي
المالبس. كما أنه يضم عمالة تعاقدية �ن

ي  لوسكار موتورز، وإيه �ب ي إتش إي إل، وإسكورتس، وبوش، وتويوتا ك�ي سي أو، و �ب
ي قطاع الفنادق والمصالح الحكومية.  

ي برايفت ليمتد؛ وكذلك عمالة �ن �ب

ي كل من 
ي الكفاح من أجل تنظيم العمالة التعاقدية �ن

لقد نجح هذا التحاد �ن
ي 

؛ نظًرا لأنه ل يثق �ن ي
ن الحكومي والخاص مع عدم اللجوء إىل التقا�ن القطاع�ي

المحاكم واستهالكها للوقت. وقد أوضح أحد ممثىلي التحاد قائالً: »عند حلول 
ي غضون 5-6 سنوات عىل الأقل[ سوف 

الوقت الذي تُصدر فيه المحكمة حكمها ]�ن
تكون العمالة التعاقدية والمؤقتة قد خ�ت وظائفها. وبدلً من ذلك، يقوم 

المركز بجمع المعلومات من الأجهزة الحكومية«.  

ي تم 
اخيص ال�ت فعىل سبيل المثال، يحصل المركز عىل معلومات عن عدد ال�ت

كات مثل تويوتو للعمالة الدائمة. كما أنه  إصدارها من قبل دائرة العمل إىل رسش
، المعلنة والفعلية، ومن هنا يقدم الشكاوى لالأجهزة  ن يقارن إحصائيات العامل�ي

 . ن ي تستخدم العمال غ�ي المنظم�ي
اخيص للمنشآت ال�ت عطاء ال�ت الحكومية لإ

ي المصانع والأماكن 
ات )morchas( واحتجاجات )dharnas( �ن كما أنه ينفذ مس�ي

العامة؛ مثل: الحتجاجات أمام مكاتب دائرة العمل، ويبحث عن التغطية 
عالمية.  الإ
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ي عام
 اتحاد ماالوي للقطاع غ�ي المنظم: تم تأسيس هذا التحاد �ن

ي عام 2004. واعتباًرا من عام 2014 كان به نحو 
ا �ن  2000 وتسجيله رسميًّ

ن من منازلهم،  ي القطاعات غ�ي المنظمة الآتية: العامل�ي
14550 عضًوا يعملون �ن

لية،  ن نشاء، والعمالة الم�ن ، وجامعي المخلفات، وعمال الإ ن والباعة الجائل�ي
 . ومزارعي الشاي عىل نطاق صغ�ي

 StreetNet ن ي التابع لتحاد الباعة الجائل�ي
إن هذا التحاد هو الكيان الوط�ن

 War on( يك مؤسسة الحرب عىل الفقر ي مالوي، كما أنه رسش
International �ن

ناث  ي لمؤتمر مالوي لنقابات العمال والإ
Want(، وتابع لمركز العمل الوط�ن

ي مساعدة 
ي العمل غ�ي المنظم: التعميم والتنظيم. وتتمثل رؤية التحاد �ن

�ن
ي حماية 

ن يكمن هدفه �ن ي ح�ي
ن أعمالهم، �ن أعضائه وتمثيلهم وتوعيتهم لتحس�ي

ي التحاد، 
حقوق أعضائه ومصالحهم، ويشجع مشاركة الأعضاء مشاركة كاملة �ن

ي تدعم مصالح أعضائه، وينضم إىل المنظمات المحلية 
ن ال�ت ويساند القوان�ي

ي لها أهداف مماثلة. 
والدولية ال�ت
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ن  ن غ�ي المنظم�ي ي تمد الحماية وإعانات الضمان الجتماعي إىل العامل�ي
تيبات التفاوض ال�ت أمثلة ل�ت

االتفاقيات الوطنية 

ي إسبانيا )2007(.  •
التفاقيات الوطنية الجماعية حول عمال وكالت التوظيف �ن

ن حكومة المملكة المتحدة واتحاد مجلس الصناعة ونقابات  • ك لعمال وكالت التوظيف )2008( ب�ي عالن المش�ت  الإ
عالن معاملة متساوية بعد 12 أسبوًعا من العمل. . ويضمن هذا الإ ي

يطا�ن العمال ال�ب

االتفاقيات عىل مستوى القطاعات 

نشاء الأرجنتينية عىل ضمان أسعار وأجور مالئمة،  • ن وغرفة الإ ي الأرجنت�ي
نشاء �ن ي عام 2010، وافق كل من عمال الإ

 �ن
 . ن ام بالقوان�ي ن وترويج العمالة المسجلة، والل�ت

ي جنوب أفريقيا ومنظمة أصحاب أعمال مصنعي السيارات  •
ي للحدادين �ن

ي عام 2009، وافق كل من التحاد الوط�ن
 و�ن

ة الأجل. عاقة والمساعدة الطبية للعمالة قص�ي كات الخاصة بالتقاعد والوفاة والإ عىل تمديد ترتيبات ال�ش

ن  ن غ�ي منظم�ي ي تستخدم عامل�ي
المفاوضات مع المنشآت ال�ت

ن إىل جالكسو سميث  • ن مهم�ي ي أيلول/سبتم�ب 2009، قدم اتحاد عمال مصانع الأطعمة المصنوعة من الألبان طلب�ي
 �ن

دارة، تم توقيع اتفاقية  ن التحاد والإ ي الهند: مراجعة الأجور، وتثبيت العمالة المؤقتة. وبعد توترات قوية ب�ي
كالين �ن

ن بشكل مؤقت البالغ عددهم 443 عامالً  كة بتاريخ 28 أيار/مايو 2010، عىل أن يتم تثبيت كل العامل�ي تفاوض مش�ت
دارة المعدل اليومي لالأجور للعمالة العرضية والمؤقتة إىل 300 روبية هندية، عىل أن ي�ي  عىل مراحل. كما زادت الإ

ذلك اعتباًرا من 1 أيار/مايو 2010. 

ي 2009، وافق كل من خطوط جنوب أفريقيا الجوية واتحاد العمال المتحدين والنقل الجنوب أفريقي عىل تشغيل  •
 و�ن

. ن عمال وكالت التوظيف المؤقت�ي

كة نيفيىلي ليجنايت واتحاد نقابات العمال الهندية ومركز نقابات العمال وجبهة تحرير  • ي 2008، وافق كل من رسش
 و�ن

العمال ومؤتمر نقابات العمال المتحدة وجبهة العمال التقدمية عىل جعل العمالة التعاقدية نظامية.

ي  •
ن من وكالت العمالة المؤقتة )سي إي �ن ي 2009، وقع كل من نوكيا الهند واتحاد العمال التقدمي إىل جانب وكالت�ي

 و�ن
( اتفاقية. ن إيه فرايت، وإم/إس أديكو فليكسيكون ووركفورس سوليوش�ن
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 التفاوض الجماعي والسمة غ�ي المنظمة . 6.6

ي عادة ما تعالجها التفاقية 
ى المتعلقة بالسمة غ�ي المنظمة وهي المسائل ال�ت ن الجدول التاىلي المسائل الثالث الك�ب يب�ي

ي تناولت هذه المسائل. 
ي تظهر فيها. كما أنه يقدم بعض الأمثلة لالتفاقيات الجماعية ال�ت

الجماعية وأنواع البنود ال�ت

أمثلةأنواع البنودالمسألة
نامهم بالتفاقيات تنظيم العقود التجارية ن وال�ت تسجيل جميع المقاول�ي

ن الحالية  الجماعية والمعاي�ي العمالية والقوان�ي
الخاصة بالأجور والحماية الجتماعية.

مجلس التفاوض الخاص بصناعة البناء، جنوب 
أفريقيا. 

التفاقية الوطنية الخاصة بتشجيع الحوار 
. ن نشاء )2010(، الأرجنت�ي ي صناعة الإ

الجتماعي �ن

ن العمل  الخيارات: تأم�ي

اتيجية لحماية الوضع  الحد من التخارج )اس�ت
العمىلي للعمالة المنتظمة(. 

 .) تنظيم العمل )أسلوب واقعي وتنفيذ مرحىلي

استمرار الخدمة بموجب العقود المؤقتة 

اتحاد الحكومة المحلية الجنوب إفريقي، واتحاد 
ي جنوب إفريقيا )2008(: تتشاور 

عمال البلديات �ن
الحكومة المحلية مع نقابات العمال قبل التعاقد 

مع العمالة المؤقتة لوكالت التوظيف بالمنافع عينها 
ي ذلك الراتب(. 

أو التمديد لها )بما �ن

مجلس تاميل نودو للكهرباء واتحاد مجلس تاميل 
نودو للكهرباء )2007(: النتقال من وكالت التوظيف 

المؤقت إىل العمالة الدائمة لعدد 6000 عامل، 
ي )21600 عامل(. 

والستيعاب التقدمي للعدد البا�ت

هيئة ميناء جواهر لل نهرو ونافا شيفا بوندار 
كامجار سانغاتانا )2006(: مواصلة العمل لدى 

وكالت العمالة التابعة لالتحاد، أجر متساٍو. 

ي الأجور 
التحسينات �ن

والمنافع 
الإجازات، أجر متساٍو للعمل المتساوي، أجر متساٍو 

للعمل ذي القيمة المتساوية، الضمان الجتماعي. 
ي البحرية 

سلطات  الميناء واتحاد نقابات عمال الموا�ن
ن )2005، 2006(: ساعات عمل وأجر  ي الأرجنت�ي

�ن
 . ن متساوي�ي

اميك سانغاتنا  هندوستان يونيليفر ليمتد وسارفا رسش
)2008(: زيادات أجور أساسية للعمالة المؤقتة. 

 Hayter, 2011;Ebisui, 2012 :المصادر
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ي تحتاج إىل اتساق للسياسات:
ي ما يىلي سبع طرق رئيسية نحو النتقال اىل السمة المنظمة وال�ت

�ن

النتقال إىل السمة المنظمة 

→ اتيجيات النمو واستحداث الوظائف ذات الجودة اس�ت

لة
ام

تك
ة   م

جي
اتي

ت �
اس

→ ي ذلك إنفاذ الحقوق الرئيسية ومعاي�ي العمل الدولية 
البيئة التنظيمية، بما �ن

→ التنظيم، والتمثيل، والحوار الجتماعي 

→ وس نقص المناعة  المساواة: النوع  الجتماعي، حالة الفرد من ناحية ف�ي
ية، العرق، الأصل، الفئة،  العجز، السن  الب�ش

→ دارة، الوصول إىل الأسواق  ريادة الأعمال، المهارات، التمويل، الإ

→ تمديد الحماية الجتماعية، أسباب الحماية الجتماعية، أنظمة الضمان 
الجتماعي 

→ ية(  اتيجيات التنمية المحلية )الريفية والح�ن اس�ت

ازيل  مثال من ال�ب

ازيل مثالً لبلد رسيع التحول إىل السمة المنظمة؛  حيث تب�ن حزمة  تقدم ال�ب
، كان خلق الوظائف  ي

سياسات متكاملة )ILO, 2013a(. وعىل مدار العقد الما�ن
ن  ي القتصاد غ�ي المنظم بثالثة أضعاف. ومن ب�ي

ي القتصاد المنظم أرسع منه �ن
�ن

ي تحقيق هذا النجاح: 
ي أسهمت �ن

السياسات ال�ت

اكات، مثل برنامج •   برامج الحماية الجتماعية غ�ي مدفوعة الش�ت
Bolsa Família 

وعات التجارية • يبية لكافة الم�ش تبسيط القواعد ال�ن

زيادة المحفزات للمنشآت لتنظيم عمالها •

يبية والعمالية • ن ال�ن ن إنفاذ القوان�ي تحس�ي
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