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غر خالل غيرة وبالغة الصّ مة غير المنظمة في المنشآت الصّ حول السّ  جوهرّيةأسئلة  طرح
  19-كوفيد  أزمة

 

لماذا ينبغي دعم  السؤال األول:
المنظمة أثناء الجائحة  غير المنشآت
 وبعدها؟

عشر منشآت حول العالم، حيث  مثل ثماني من كل  غير المنظمة ت   1المنشآت  ر أنقد  ي  
تقدمة، في المائة من إجمالي العمالة. ورغم وجود هذه المنشآت في البلدان الم   52توظف 
المنشآت غير  معظم .2البلدان الناشئة والنامية تقع بصورة رئيسية في إال أنها
 ٨٠شكل أكثر من ال، وت  من عشرة عم   أقل   ة صغيرة تضم  هي وحدات اقتصادي   المنظمة

في المائة من هذه  54ويعمل حوالي  نظم.في المائة من العمالة في القطاع غير الم  
ة القطاع غير المنظم في الناتج قدر حص  يرة لحساب أنفسهم. ت  غالوحدات االقتصادية الص  

المحلي اإلجمالي بحوالي الثلث في أميركا الالتينية، وأكثر من النصف في الهند، وما 
هذه المنشآت غير  ولئن .3حراء الكبرىأفريقيا جنوب الص   في المائة في ٦٠يزيد على 

تمتثل للقانون أو لم يشملها، فهي خارج نطاق ة ولم ة الحالي  جالت اإلداري  درجة في الس  م  
  .19-ة المتعلقة بكوفيدعم الحكومي  عظم مبادرات الد  م  

 
مفي االقتصاد غير ال الذلك تحديا للعديد من المنشآت والعم   شك لوي   نظ  ، حيث أنهم م 

 تدا. وزاالقتصادي ة وبالتالي يصعب عليهم تجاوز األزمة منخفضاا  دخالا عادة  يكسبون
ا  خذتها العديد من الحكومات الوضع تفاقماا،اءات حظر التجول واإلغالق التي ات  إجر مم 

مالفاعلين في االقتصاد غير ال عر ض بدون  ألنهو 19-وأسرهم لإلصابة بكوفيد منظ 
عم االستثنائية، ال تدابير الد   لهؤالء أي وسيلة للبقاء. وفي غياب لن يبقى مصادر دخل

ا دة في حالة المرض، مم  حد  إعانات م  على  غير المنظم العمال في اإلقتصاد حصلي
البلدان التي ال تضمن فيها  في ويتبد ى ذلك بصورة أوضح .يغرقهم في الفقر المدقع
عاية الصحية الكافية. تعمل المنشآت ة الوصول الشامل إلى الر  أنظمة الحماية االجتماعي  

كان ذات كتظة بالس  المناطق الم   دةا فيعا -ما في المناطق الحضرية ال سي  و -غير المنظمة 
حية الها وعمالئها من المخاطر الص  لحماية عم   عم والمعلومات المحدودةالموارد والد  

 المرافقة للوباء.

 

 

 

 أنفسهم لحساب العاملين" منشأة" مصطلح يشمل الوثيقة، هذه ألغراض 1
 والمنشآت التعاونيات مثل موظفين، تضم التي الصغيرة االقتصادية والوحدات
 .والتضامني االجتماعي االقتصاد في األخرى

  أنظر: 2

2018  (ILO, Women and Men in the Informal Economy: A 
Statistical Picture (third edition 

، "االقتصاد غير المنظم: التعريفات والحجم والمساهمة جاك تشارمز 3

والخصائص الرئيسية"، واالقتصاد غير المنظم في الدول النامية: المحرك الخفي 

 إريكا كريمر مبوال وساشا ونش فنسنت.   لالبتكار؟

 (.2016)كامبريدج، المملكة المتحدة: مطبعة جامعة كامبريدج،    

 

 

بمن فيهم العاملون  غر غير المنظمة،وبالغة الص  يرة غأصحاب المنشآت الص   ال يتمت ع
اعمةياسات االس   غفلهمة، وغالباا ما ت  اعي  جتماحماية بلحساب أنفسهم، في معظم األحيان   لد 

 .4ه للفقراءعم الموج  االقتصاد المنظم والد   في العم  المنشآت ولل

 

المنشآت غير المنظمة في توفير سبل العيش لماليين  دور ةعف وأهمي  في ضوء هذا الض  و
العديد من ة فرص العمل في االقتصاد المنظم(، تبحث ة في ظل محدودي  ال )خاص  العم  

ال تي ساعدة بالفعل وحتاجة للم  ة لدعم هذه المنشآت الم  فعالي   رالحكومات عن طرق أكث
هذه التدابير  قل لبدء الجائحة. ست نظم قبلغير قادرة على العمل في اإلقتصاد الم  كانت 

  ة الفقر.حد   ارتفاعقتصاد ومن األضرار الالحقة باال

 

ساهمة في توفير م  النظم وقتصاد غير الم  اال في العم  اللمنشآت وا ضعف مواطنمن  لحد  ول
ستناد إلى اال يعني وهذا إلى الطابع المنظم. إلنتقالمن إرساء أسس ا العمل الالئق، ال بد  

التدابير الطارئة هذه  استدامة بهدفأثناء الجائحة  مدتاإلستجابات الفورية التي اعت  
نتقال ل هذه األطر االسه  قد ت   وشاملة.تماسكة طويلة األجل ودمجها في أطر سياسات م  

مة المنظمة من خالل زيادة اإلنتاجية وتوفير العمل الالئق للجميع. كما المستقبلي إلى الس  
تدابير  ثاستحداانتعاشها ومرونتها و زعز  ت  ذج عمل افي اعتماد نم نشآتدعم الم  وتعني

 .حة المهنية وتدابير التأهب لحاالت الطوارئالمة والص  الس  
 

: ما هي المنشآت غير المنظمة الّثانيالسؤال 
 ؟تي سُتمنح األولوّية ال
 

غيرةالسؤال الذي يطرح نفسه عند مناقشة المنشآت ال هو  غر غير المنظمةوبالغة الص   ص 
اإلجابة هي نعم  ،19-كوفيدوفي سياق  نظم.إلقتصاد غير الم  ادعم أساساا  رادما إذا كان ي
دعم  مث لي   طابع المنظم.إلنتقال إلى المسارا لت تيح  اتاستراتيجي  ، كجزء من بشكل قاطع

بهدف ايالء األولوية لبعض الفئات وال مسألة بقاء. معظم أصحاب األعمال والعم  

  أنظر: 4

ILO ,Extending Social Security to Workers in the Informal 

Economy: Key Lessons Learned from International Experience ,

Issue Brief No.1, 2019  

ILO ,Social Protection Responses to the COVID-19 Pandemic in 

Developing Countries: Strengthening Resilience by Building 

Universal Social Protection ,Social Protection Spotlight, May 2020  

ILO, Social Protection Responses to the COVID-19 Crisis: Country 

Responses and Policy Considerations, Social Protection Spotlight, 

23 April 2020. 
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نة( وكفالة اإلنصاف )على سبيل المثال، فئات من منشآت أو قطاعات معي   ستهدفةالم  
من هم خارج تحديد معايير مقبولة من  على الحكومات نظمة،مة غير الم  من الس  والحد  

 ةبالغذو أهمي ة  للمساعدة حتاجين حقااالم   أصحاب المشاريعلذلك، فإن تحديد  .هذه الفئات
 ماسك االجتماعي.لتعزيز الت  

 

معايير  ختيار علىالاأن يستند  ستهدفة من بلد إلى آخر، ال بد  ورغم تفاوت الفئات الم  
  تاحة.يانات واألدلة الم  باستخدام الب سبقاا دة م  حد  م  

 

باع ات   قتضيا ي، مم  إلى آخر قطاع منوإجراءات اإلغالق  19-أوالا، يختلف تأثير كوفيد
مثل  تأثراا، القطاعات األشد   5دت منظمة العمل الدوليةحد   نهج قطاعي في المقام األول.
راعية على الز   نظمة غيرربع العمالة غير الم   يستخدم لذي قطاع تجارة الجملة والتجزئة ا

سبة األكبر من لون الن  الباعة المتجو   شكلمستوى العالم وثلثها في البلدان النامية حيث ي  
نظمة في هذا القطاع. في المائة من النساء في أفريقيا وظائف غير م   43تشغل  ال.العم  

غير ل امن القطاعات األشد تضرراا، حيث كانت نسبة العم   6الت صنيع قطاع عد  وبالمثل، ي  
في المائة على مستوى  20إذ بلغت هي األعلى بعد القطاع الزراعي، المنظم ين فيه 

 ٣١راعية في األعمال غير الز    مشاركة المرأةت مث ل آسيا والمحيط الهادئ،  فيو العالم.
 في المائة.

 

ا من األزمة، ينبغي الت   ا، وضمن القطاعات األكثر تضررا من  مييز بين فئتين مختلفتينثانيا

 :غرغيرة وبالغة الص  المنشآت الص  
 

    وذات  راا التي تكافح من أجل بقائهاتتألف الفئة األولى من المنشآت األكثر تضر

عم ة للتعافي من األزمة. هذه الفئة تستلزم دعماا فورياا، مثل الد  ملح  الة وفوري  الحاجة ال

وأصحاب األعمال  أنفسهم النقدي أو الغذائي، يستهدف األفراد )العاملين لحساب

الوالع الء األفراد ؤالذين يوظفونهم( بدالا من الوحدات االقتصادية. ه م 

ولكن  االا أو عم   أصحاب مشاريععم ليس بصفتهم للحصول على الد    نومؤهل

 .ضين للخطرعر  كان الم  جزء من الس  باعتبارهم 

 على إمكانية توليد غر التي تنطوي غيرة وبالغة الص  الفئة الثانية المنشآت الص   ضم  ت

 بالعملهذه الفئة  ستمر  ح أن توالمساهمة في النمو االقتصادي. من المرج   فرص عمل

بعض هذه  عم المناسب.مة المنظمة إذا تلقت الد  وتنتقل إلى الس   وأن تتخطى األزمة

ة ة واقتصادي  منظمات اجتماعي   ة هي تعاونيات، أو بشكل عام  الوحدات االقتصادي  

شمل تاهم في المجتمع من خالل دورها االجتماعي واالقتصادي. سة ت  تضامني  

الحفاظ  ة وتدابيرخل لتلبية االحتياجات الفوري  لهذه الفئة دعم الد   ةمقد  الم   مساعدةال

شاط االقتصادي، وتعزيز الفرص )على سبيل المثال، فيما يتعلق بالتكنولوجيا على الن  

المهنية( وتهيئة الظروف الالزمة  والتدريب وإعادة التدريب والصحة والسالمة

 .مة المنظمة في المستقبل كجزء من مرحلة اإلنتعاشالس   كتسابال

الوالع نشآتللم عمالد   تقديم عتبري   ال المبدأ، حيث ومن  حسابات ال الذين المنظمين غير م 
 أخطاء تحدث قد وبالتالي اليسير، باألمر التنقل وكثيري( منها حققالت   تم) لديهم مصرفي ة

 وشف افة عادلة بطريقة األهلية معايير تحديد يلزم ذلك، ومع. اجواإلدر اإلستبعاد حيث من
 ضعفأل ةأهلي   شروط وضع سبب يكمن. فهمها ستفيدينالم   وغير ستفيدينالم   على سهلي

اا  القادرة للوحدات سبةبالن   أما. البقاء إلى والحاجة اإلنساني البعد في  تالفئا  على اقتصادي 
 إلى وانتقالها والمجتمع االقتصاد في مساهمتها تواصل أن بد   فال  مو،والن   األزمة تخط ي
مال الطابع   . توسطالم   المدى على منظ 

ا الحكومات تختار قد  وغير المنظمة غيرةالص   ةاالقتصادي   الوحدات كاف ة استهداف أحيانا
مها، الت ي عمالد   برامج في المنظمة  قد وحدها المنظمة غير المنشآت استهداف نأ حيث ت قد 

 
  أنظر: 5

ILO, Impact of Lockdown Measures on the Informal Economy: A 

Summary, ILO Brief, May 2020 

 
  أنظر: 6

ILO, ILO Monitor: COVID-19 and the World of Work: Second 

Edition: Updated Estimates and Analysis, 7 April 2020. 

 منظمة العمل الدولية ، تأثير إجراءات اإلغالق على االقتصاد غير الرسمي: ملخص.

 

 استهداف يتيح وقد كما. نظمةم  ال غير مةالس   إلى انتقالها على حافز أنه على فهمه ساءي  
 على نظمالم   اإلقتصاد إلى نتقالاال لتيسير فرصة غيرةالص   اإلقتصادية الوحدات كافة

 في االجتماعيين الشركاء إشراك ينبغي ،كاف ة التدابير هذه غرار وعلى. البعيد المدى
 .وتنفيذها وضعها عملي ة

عم الواجب تقديمه : ما الدّ الّثالثالسؤال 
غير  بالغة الّصغرللمنشآت الصغيرة و

 المنظمة أثناء الجائحة وبعدها؟

ئيسي الهدف غيرة المنشآت إلى الم قدمة الد عم تدابير من الر  غر الص   غير وبالغة الص 

 فرص وفقدان المنظم غير القطاع وحدات إغالق تفادي هو وبعدها الجائحة أثناء المنظمة

ال سالمة حماية مع االنتعاش إلى المفضية الظروف وتحسين العمل حتهم، العم   من وص 

 :خالل ما يلي

 خل أمن من أساسي مستوى كفالة  األعمال وأصحاب لحساب أنفسهم للعاملين الد 

ال دة االجتماعي ة للحماية أدنى حد   وضع خالل من يوظفونهم الذين والعم   الم حد 

 .وطنياا 

 فرص وتعزيز التشغيلي ة التكاليف خفض خالل من االقتصادي الن سيج على الحفاظ 

عي ن مستوى على والحفاظ العمل سير استمراري ة  األنشطة) األنشطة من م 

حة وتدابير الجديدة واألساليب  (.ذلك إلى وما والسالمة، الص 

طة الجهود ت شكل والم نشآت، األفراد استمراري ة الفوري ة التدابير تضمن حين قد وفي  متوس 

نطلقاا  األجل مود م  دمات أمام للص  مة الكتساب األساس وت رسي المستقبلية الص   الس 

مة إلى الم نشآت هذه انتقال ضمان على األجل الطويلة تساعد التدابير .الم نظمة  الس 

المنظمة
7. 

 بين الدولية العمل منظمة ت مي ز األجل، والمتوس طة الفوري ة الد عم بتدابير وفيما يتعل ق

 .المنشآت مستوى على والد عم الفردي المستوى على الد عم :الد عم من م ستويين

الهم المنظمة غير اإلقتصادية المنشآت أصحاب يحتاج الفردي، المستوى على م   إلى وع 

خل أمن من أساسي مستوى  دخلهم كان إذا خاصةا  الجودة، عالية ةصحي   وإلى رعاية الد 

 الص حي والحجر المرض حاالت في الدخل تعويض غياب وفي. الجائحة خالل كاف غير

ا أو اإلصابة بالوباء، المرض رغم العمل على ي جبرون قد العزل، أو( الذاتي)  مم 

 الد خل من صورة إعانة الد عم هذا ي ت خذ. بالعدوى اإلصابة إلى  وي عر ض غيرهم ي عر ضهم

 لضمان اإلجتماعية الصحية الحماية وكذلك اإلجتماعية، الحماية برامج مختلف خالل

الصحية الرعاية خدمات إلى الوصول
8. 

لت الد خل، دعم وبهدف عت اإلجتماعية الحماية برامج الدول بعض عد   نطاقها القائمة ووس 

 بتوسيع( بوليفيا حكومة مثل) الحكومات بعض قامت المثال، سبيل على .هذا الد عم ليشمل

 حكومات زادت بينما خارجه، كانوا من ليشمل القائم االجتماعية المساعدة برنامج تغطية

 لتلبية الحالي ين للم ستفيدين االستحقاقات مستويات( وإندونيسيا الصين مثل) أخرى

 .احتياجاتهم

ال، احتياجات لتلبية جديدة اجتماعية حماية برامج أخرى ومناطق بلدان استحدثت  العم 

مت المثال، سبيل على .الم نظم غير االقتصاد في بمن فيهم العاملون  ومنطقة توفالو قد 

ة إعانات مدفوعة والصين الخاصة اإلدارية كونغ هونغ كان لجميع واحدة لمر   الس 

مت حين في المقيمين،  تايلند اعتمدت. المنظم غير القطاع إعانات لعمال أخرى دول قد 

  أنظر: 7

ILO, COVID-19 Crisis and the Informal Economy: Immediate 

Responses and Policy Challenges, ILO Brief, May 2020 

 
  أنظر: 8
 Benefits during Sick Leave and Quarantine: Country Responses and  Sickness,ILO

Social Protection Spotlight, , 19-Policy Considerations in the Context of COVID

ILO Sectoral Brief, 11 April , 19 and the Health Sector-COVID,ILO; May 2020

2020. 
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http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---soc_sec/documents/publication/wcms_744510.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/briefingnote/wcms_741655.pdf
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ة الن قدية الت حويالت ا 165 حوالي يعادل بما أشهر ثالثة لمد  ا دوالرا  غير للفئات أمريكيا
 أنفسهم لحساب العاملين تشمل والتي التايالندي، االجتماعي الضمان نظام في الم سجلة

 شهري ة تحويالت توغو في النقدية للت حويالت Novissi برنامج المنظمين. يوف ر غير

ا 22-17بقيمة  ا دوالرا عيفة واألسر لألفراد أمريكيا  .الم نظم غير القطاع في والعاملين الض 

ال مصر مثل أخرى بلدان استهدفت  وربطت الت حديد، وجه على الم نظمين غير العم 

مة الحالي ة بالت عريفات األهلي ة  مثل) والقطاعات المهن على القائمة الم نظمة غير للس 

 الحاالت، معظم في ولكن(. والش ؤون البحري ة األسماك ومصائد والزراعة البناء قطاعات

قدم الد عم يكن لم ال احتياجات لتلبية كافياا  الم   أصحاب ذلك في بما المنظمين، غير العم 

 .األعمال

مالي على  وغير مالي دعم إلى األعمال أصحاب يحتاج المنشآت، مستوى على ●

واء  ال على والحفاظ العيش لقمة وكسب  عملهم لمواصلة الس   الوباء أثناء العم 

ة أهمية ذلك ويكتسب .وبعده  ال التي المنظمة غير اإلقتصادي ة للمنشآت بالنسبة خاص 

 المالي ة الخدمات  على الحصول إلمكاني ة أيضاا  بل فحسب، اإلدخارات إلى تفتقر

سمية  انخفاض إلى الوباء تفشي عن الناتجة اإلغالق تدابير تؤدي. الد عم وتدابير الر 

 على واإلعانات المنح المرحلة هذه في تفضل ولذا، .والعمالء الطلب في حاد  

داد على المنظمين غير الم شغلين القروض نظراا لضعف قدرة  التدفق ونتيجة تأثر. الس 

ا بحاجة فهم النقدي،  وسداد دفع الت كاليف تأجيل أو إلغاء في المساعدة إلى أيضا

دفع  تأجيل أو وإلغاء المتأخرة القروض سداد أجل من السماح مثال، مهل) القروض

م المالي الد عم (.التجاري ة للمباني واإليجار المرافق تكاليف قد  الفلبين هو أفضل  في الم 

 سداد فترة بتمديد واالئتمان االدخار تعاونيات بعض قامت حيث مثال على ذلك،

د موعدها قبل األسهم أرباح مبالغ ودفع القروض  التنظيمية الهيئة وحث ت كما .الم حد 

 التنمية صندوق خالل من المجتمع أفراد دعم على الت عاونيات هذه

ة والقروض المالي الد عم على الحصول .الم جتمعية  غير للم نشآت ي تيح الخاص 

الها استبقاء المنظمة ا ولو حتى) أجورهم ودفع عم   أو عملي اتها تنشيط وإعادة ،(جزئيا

 كل   في الم نظم غير اإلقتصاد تمك ن م شغلو. اإلغالق إجراءات تخفيف بعد استئنافها

 القروض وتأجيل مدفوعات طارئة قروض على الحصول من وتايالند إندونيسيا من

غر الصغيرة المنشآت الحكومات بعض ت شرك قد. القائمة  تستوفي التي وبالغة الص 

مة إلى االنتقال شروط بعض لع بيع أو إنتاجعملية  في المنظمة الس   األساسي ة الس 

ات مثل الجائحة، خالل  .والمطه رات والمحلول الكحولي الشخصي ة الحماية معد 

ط المدى على غيرة المنشآت وصول من بد   ال الطويل، إلى المتوس   غير وبالغة الص غر الص 

مة قمية المالي ة الخدمات إلى المنظ  لة ذات الر   بما القروض، مثل) التكلفة والميسورة الص 

 التدريب إلى باإلضافة ،(والمدفوعات والتأمين والمدخرات الطارئة القروض ذلك في

 اكتساب السمة إطار في وتوجيهها التجارية عملياتها تنشيط إلعادة المشاريع تنظيم على

 الخدمات هذه إلى الوصول تسهيل في هام   بدور المالية الخدمات مقدمو يضطلع. المنظمة

وبالغة  الصغيرة المنشآت الحتياجات مواتية مالي ة وخدمات منتجات ميمتص خالل من

غر  من المالي ة، الشؤون أساسي ات على الت دريب ، وتوفير 19-كوفيد بعد ما سياق في الص 

قمية، القنوات خالل ال األعمال أصحاب قدرة لتعزيز الر   شؤونهم إدارة على والعم 

 .المالي ة

غيرة المنشآت قابلية وبهدف تعزيز  مود، على وبالغة الص غر الص   دعمها من بد   ال الص 

الها بحماية والن هوض وتحسينها التجارية األعمال ربحي ة إلدارة  دعم يشمل وهذا .عم 

 االعتراف إلى باإلضافة اإلنتاجية، وزيادة اإلداري ة األعمال أصحاب مهارات تطوير

الها بوحداتها القانوني ع قد .وعم   الت سجيل الت جاري وتمكين الت سجيل إجراءات سيطتب ي شج 

غيرة المنشآت إلكتروني اا  غر  الص  مة غير وبالغة الص  مة اكتساب على المنظ   الس 

دمات أفضل بشكل االستعداد على يساعدها ذلك لن .األزمة أعقاب في  المنظمة  للص 

 اإلنتاجي ة ركود من مفرغة حلقة من خروجها إلى أيضاا  سيؤدي بل فحسب، الم ستقبلي ة

مة حة للس المة .المنظمة غير والس   لتحقيق المنشآت دعم م ركز في دور المهنيتين والص 

غيرة المنشآت تعجز وقد .الم ستدام االنتعاش  االمتثال عن المنظمة غير وبالغة الص غر الص 

لطات تصدرها التي التوجيهي ة للمبادئ حية الس   االستشارية الخدمات إلى الوصول أو الص 

ة لهذه بالن سبة ذات األهمي ة التدريب مرافق أو  لدمج والد عم المعلومات توفير ي ساهم .المهم 

 الوقاية تدابير واستحداث األعمال استمراري ة في برامج المهنيتين والصحة السالمة

قابلي ة المنشآت على  في تعزيز الحكومة الوباء  الت ي تقتضيها آثار من والتخفيف

مود مة المساعدة تشمل. وبعدها الجائحة أثناء الص  قد   والتخفيف 19-كوفيد من للوقاية الم 

غيرة المنشآت لدعم وأدوات توجيهية مبادئ وضع العمل في آثاره من  وبالغة الص غر الص 

دي التكلفة وقليلة بسيطة تدابير وتحديد المخاطر تقييم في ا تشمل أن ويمكن .لها للتص   أيضا
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ات لشراء المالي الد عم لطات مع والت نسيق الش خصية الحماية معد  حية الس   المحلي ة الص 

 االقتصاد لعمال عام ة توجيهات هندوراس أصدرت المثال، سبيل على. الحاالت إلدارة
 لتقديم مبادرة الكولومبية بوغوتا بلدي ة بينما أطلقت ،9التجزئة قطاع في المنظم غير

 والس المة النظافة تدابير على وتدريبهم المنظمين غير التجزئة تجار إلى المعلومات

ات  العضوي ة على القائمة المنظمات وسائر التعاونيات تؤد ي. الشخصية الحماية ومعد 

ا ا دورا قدم والد عم المعلومات على العم ال حصول وتسهيل المباشر الد عم تقديم في هاما  الم 

 .االجتماعي ين والشركاء الحكومات من

تاحة الموارد ا محدودة األزمة سياق في الم   قيمة حيث من الحكومات يقوض قدرة مم 

 القدرات في االستثمار ويتيح كما. المنشآت هذه استمراري ة على تأثيره ومدى الم قدم الد عم

سية  في شموالا  وأكثر أسرع استجابة  األزمات من الخالية الفترات خالل للد ول المؤس 

 الت جارية األعمال تسجيل إجراءات في استثمرت التي الد ول. األزمات أوقات

بس طة  االجتماعية الصحية والحماية المالي ة وغير المالي ة األعمال دعم وخدمات  الم 

 ومنظمات العمل وأصحاب العمال منظمات فيها تواصلت والتي االجتماعي، والتأمين

ا مع بفعالي ة والت ضامني االجتماعي االقتصاد  منظمات خالل من) الم نظم غير القطاع لعم 

 المنظمة االقتصادية الوحدات دعم على قدرة أكثر كانت  األزمة قبل (مباشرةا  أو ت مثلهم

 يحتاجه، لمن وتقديم الد عم العاجل الد خل توجيه على قادرة الدول هذه .المنظمة وغير

دة برامج ووضع  إلى باإلضافة األقل األسبوعي ة العمل ساعات أو العمل تقاسم مثل م حد 

لحساب  العاملين وظائف ذلك في بما الوظائف، استبقاء لدعم البطالة من الحماية خطط

 .أنفسهم

 الوحدات تحديد يمكن كيف: الرابع السؤال
 إليها؟ والوصول منّظمةال غير ةاالقتصاديّ 

هم ة إليها والوصول فيها والعاملين المنظمة غير االقتصادي ة الوحدات تحديد  عسيرة م 
 تدابير وضع عند نهجين الحكومات اعتمدت ولذلك،. المنظمة غير لطبيعتها نظراا 
 .أدناه موضح هو كما الم ستهدفة، المجموعة لهذه  الد عم

 ل النهج يتمثل  طلبت .الد عم على للحصول الحكومات مع الت واصل في األو 

 ونشاطهم هوي تم تثبت وثائق وتوفير تعريف أنفسهم األفراد من الحكومات

 المواقع خالل من الد عم على الحصول لطلب الش خصية والتفاصيل االقتصادي

كة أو اإللكترونية ات الم تحر   من للتحقق بيانات قاعدة في إنشاء ذلك وي ساهم. المنص 

 عن للكشف األخرى الوطني ة البيانات وقواعد سجالت في الم ستخدم معلومات

رة الطلبات لة وتلك المزو   صندوق دعا .أخرى إعانات على للحصول الم سج 

ال األرجنتين في العائلية الطوارئ  أنفسهم لحساب والعاملين المنظمين غير العم 

مان الوطنية الوكالة لدى اإلنترنت عبر للت سجيل ( ANSES) االجتماعي للض 

ة نقدي ة م ساعدة لتلق ي   .واحدة لمر 

 القطاعات تحديد في المبادرة زمام الحكومات تأخذ الثاني، الن هج إطار وفي 

ا األشد الم نظمين غير والم شغلين را لين األزمة من تضر   ففي. الد عم لتلقي والمؤه 

 أمريكي دوالر مليون 8.7 قدره صندوق أنشئ المثال، سبيل على فاسو بوركينا

 هذا تحديد تم. الن ساء من معظمهم الم نظمين، غير والخضروات الفاكهة لتجار

ا القطاعات أكثر كأحد القطاع  .األزمة من تضررا

ط وتسجيل تحديد على النهجين في كال الحكومات اعتمدت بس   األشخاص لتعق ب م 

ة، بطرق ذلك يتم. الدعم لتلقي المؤهلين حة من التحقق منها عد   بالم قارنة المعلومات ص 

 الفردي ة والس جالت االجتماعي الضمان بيانات قواعد مثل الهوي ات، تحديد آلي ات مع سائر

حية والبطاقات  .البلدي ة ضرائب وسجالت الص 

ال سيتقاضى مثالا، المغرب وفي ●  أنفسهم لحساب والعاملون الم نظمين غير العم 

حية بطاقة يحملون الذين وعائالتهم  الطبية للم ساعدة RAMED برنامج بموجب ص 

 .أسرهم لحجم وفقاا  شهري اا، نقدياا  مبلغاا 

 الم ندرجين المشاريع أصحاب دعم دخل عن الحكومة فأعلنت فيردي، كابو في أما ●

غيرة للمنشآت الخاص   النظام ضمن  نطاق وتوسيع( REMPE) وبالغة الص غر الص 

 في الباعة مثل المنظم غير القطاع في أنفسهم لحساب العاملين ليشمل الد عم

Lineamientos de bioseguridad para trabajadores del sector no formal 

en Honduras ante el Covid-19, April 2020. 

 

http://www.trabajo.gob.hn/wp-content/uploads/2020/04/Lineamientos-generales-de-bioseguridad-para-trabajadores-del-sector-no-formal-en-Honduras-ante-el-Covid.pdf
http://www.trabajo.gob.hn/wp-content/uploads/2020/04/Lineamientos-generales-de-bioseguridad-para-trabajadores-del-sector-no-formal-en-Honduras-ante-el-Covid.pdf
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 الفردي االجتماعي الس جل في الت سجيل المشاريع أصحاب من وطلبت .األسواق

 .أهلي تهم من للتحقق الس جل هذا واستخدمت
 الت وعية هذه بدعم من البلدي ات استراتيجي ات وضع بمسؤولي ة الوطني ة الحكومات تضطلع

 االجتماعي ون الش ركاء مثل الم ستهدفة، المجموعة من القريبة األخرى والمنظمات

 ومنظمات التعاونيات مثل) العضوي ة على القائمة والمنظمات المجتمعي ة والمنظمات

مو (المنظم غير االقتصاد  والمصارف الصغير التمويل مؤسسات) المالي ة الخدمات ومقد 

قدمي تنقلة األموال خدمات وم  سات الم   لهذه . ي مكن) والقروض لالدخار القروية والمؤس 

 الم ستهدفة، المجموعة إلى الحكومي ة الد عم تدابير حول المعلومات نقل المنظمات

مي ومساعدة  .المطلوبة المستندات من خالل استكمال مثال أهلي تهم، إثبات في الطلبات مقد 

 

 إلى آلي ات تنفيذ الد ول تلجأ االجتماعية، الحماية استحقاقات وتوزيع الد عم تقديم إطار وفي

 على أمكن، حيثما وتستند، كما. المنظمة غير والمنشآت العمال إلى للوصول م ختلفة

 تمكن ت .القائمة الت نفيذ وآلي ات اإلدارية الهياكل من لالستفادة االجتماعية الحماية برامج

قمية التكنولوجيا تسخير من أيضاا  الدول ال تحديد أجل من الر   ودفع وتسجيلهم العم 

 وعلى النقالة التطبيقات خالل إلكترونياا من التسجيل أيضاا  كما وات بعت. لهم اإلعانات

فع واعتمدت ومراجعتها الطلبات لتلقي اإلنترنت  الم ستفيدين إلى حسابات مباشرةا  الد 

 حسابات إنشاء على المبادرات واشتملت كما. المباشر االحتكاك من للحد   المصرفي ة

فع وتمكين مصرفي ة  غير أو مصرفي ة حسابات لديهم ليس مم ن للم ستفيدين اإللكتروني الد 

 النقدي ة الت حويالت برنامج قارن. محدود بقدر إال المصرفي ة الخدمات من الم ستفيدين

مي معلومات البرازيل في الطارئة قد   األخرى الحكومي ة البيانات قواعد مع الطلبات م 

فعات في  مصرفي ة حسابات الحكومة أنشأت .المؤهل ين الم ستفيدين حسابات وأودع الد 

 آلي ة سحب من خاللها على بطاقات وحصلوا حساباا  لديهم يكن لم الذين للم ستفيدين

قمية المدفوعات في  ت ستخدم  نهجاا  وتايالند والهند كوستاريكا ات بعت. واإللكتروني ة الر 

ماثالا  ر من إلى بالن سبة بديلة آلي ات ال بد  من إتاحة .م   .التكنولوجيا إلى الوصول عليهم يتعذ 

 

 على. األسرة أفراد بين األموال عملي ة تحويل الرقمي ة المالي ة الخدمات إلى الوصول ي سه ل

مارساتها مراجعة الحكومات قمية للمدفوعات التنظيمي اإلطار وتيسير م   سبيل على) الر 

"(. عميلك إعرف" بعمليات ي سم ى ما وتخفيف التحويل سقف زيادة طريق عن المثال،

مو يؤد ي  اشتراطات ت لب ى بحيث المدفوعات توجيه في أساسي اا  دوراا  المالي ة الخدمات مقد 

فع خالل من االجتماعي الت باعد قمي الد  ر ال. 10الر  قمية المدفوعات ت يس   وصول الر 

 في أيضاا  ت ساهم بل فحسب، األموال إلى الم نظم غير القطاع في األشغال أصحاب

قمي، الشكل إلى المالي ة الس جالت تحويل  العملي ات لتتبُّع سجالت إعداد وبالتالي الر 

مة إلى االنتقال وكذلك واألجور، المالي ة الخدمات إلى الوصول ودعم الت جاري ة  الس 

 .المنظمة

ؤال الخامس: كيف يمكن تخفيف لسّ ا
بالغة المنشآت الصغيرة و نتقالخطر ا
 ؟منّظمةغير ال مةإلى السّ  الّصغر

ستجد للحفاظ خذة في ذروة أزمة فيروس كورونا الم  ت  تم تصميم العديد من اإلجراءات الم  
غير  مةإلى الس  كما ورب ما قد حالت دون انتقال بعضها ة المنشآت، ستمراري  اعلى 

مةال األقل رسوخا ذات  الوحدات االقتصادية علىعلى وجه الخصوص  وينطبق ذلك .منظ 
فتقر إلى وسائل راا وتضر  ألنها تعمل في القطاعات األكثر ت ة الضئيلةيولة المالي  الس  

ا هآثار األزمة. تؤد  الت عافي من  ا في الحد  اي بعض اإلجراءات دورا نتقال امن مخاطر  ما
ة في أوقات األزمات. خاص  ومة غير المنظمة، إلى الس   نظمةة الم  الوحدات االقتصادي  

  منها:

 مة من المصارف القروض سداد تأخير قد   بالغ التمويل ومؤس سات الم 

مي الصغر قد   وضرائب الش خصية الضرائب ودفع اآلخرين المالي ة الخدمات وم 

 .الشركات

 
الت اإلجتماعية، المدفوعات يالمدفوعات الحكومية إلى األفراد للتحو مثل 10

الحكومية إلى المنشآت لدعم األعمال التجارية والمدفوعات من فرد إلى 

 .للتحويالت بين األفراد آخر
  أنظر: 11

ILO, Temporary Wage Subsidies, 21 May 2020; ILO, 

Unemployment Protection in the COVID-19 Crisis: Country 

Responses and Policy Considerations, forthcoming. 

 حاف ة على المنشآت تستهدف والتي الحكومة من المدعومة القروض ضمان برامج 

مة  بالغة والمنشآت أنفسهم، لحساب العاملين مثل) المنظمة غير اكتساب الس 
 مستوى الرتفاع  ونظراا  (.عمال عشرة أو خمسة من أقل   توظف التي الصغر

 من عالية نسبة تغطية الحكومي ة الضمانات على المنشآت، هذه تواجه التي المخاطر

 وعلى. المالي ة والمؤس سات الت جارية المصارف قبل من قبولها لضمان القروض

ناسبين والتقييم المراقبة لضمان المخاطر بعض تحم ل المصارف أيضاا   لطلبات الم 

 .القروض

 وإعانات واإلجازة قصير لوقت العمل برامج مثل بالعمالة، االحتفاظ برامج تساعد 

عبة الفترة تجاوز على المنشآت األجور،  المنشآت دفع أو العمال تسريح دون الص 

على  للحفاظ ضرورية البرامج هذه. 11المنظمة غير السمة نحو والعاملين

ال على اإلبقاء خالل من البشري الرأسمال ا الكفوئين العم   تسريح تكاليف يوفر مم 

 واألمن واإلغاثة المساعدة قانون ينص  . المستقبل في استخدامهم وإعادة الموظفين

 على مثالا  األمريكية المتحدة الواليات في كورونا فيروس ضوء في االقتصادي

ال وتحفيز ائتمان تقديم  ودفع بهم االحتفاظ على العمل أصحاب لإلبقاء على العم 

 .رواتبهم

 من العمل أصحاب رقمي اا  األجور دفع إلى االنتقال ي مك ن ،19-كوفيد وفي سياق 

ال أجور سداد مواصلة  وبالتالي المحلي ة، مجتمعاتهم في للحجر الخاضعين العم 

مة إلى االنتقال مخاطر تقليل  .المنظمة غير الس 

 ريبية اإلعفاءات أو االئتمانات تدعم يولة ذات المنشآت الض  من خالل  المحدودة الس 

نة من الضريبي ة اإلقرارات استخدام الم راد  حجم القرض لتحديد األخيرة المالي ة الس 

 فيروس ضوء في االقتصادي واألمن واإلغاثة المساعدة قانون ي تيح. تخصيصه

ال كورونا  الضمان اشتراكات من جزء دفع بتأجيل المت حدة الواليات في للعم 

 حتى ٢٠٢٠ ديسمبر/األول وكانون مارس/آذار بين عادةا  الم ستحقة االجتماعي

 .٢٠٢٢ و ٢٠٢١ عامي  

لع على الطلب لزيادة تدابير ات خاذ للحكومات يجوز شديدة  القطاعات في والخدمات الس 

لع شراء عملي ة والحوافز التدابير هذه تجعل وبالتالي. الجائحة من ال ت ضرر  والمنتجات الس 

مة إلى االنتقال تحد  من وقد للم ستهلكين، مالءمةا  أكثر الم نظم االقتصاد منشآت من  الس 

ت. المنظمة غير  وأتت في صورة  الجائحة قبل الحاالت بعض في الحوافز هذه توفر 

تكب دة التكاليف  على ضريبي ة اقتطاعات  ففي. الخدمات هذه على للحصول الم 

ال يستخدمون الذين األفراد ي منح فرنسا، على  ضريبي ة تخفيضات المنزلي ين العم 

الهم يدفعونها التي اإلجتماعي الضمان اشتراكات  من ت مكنهم قسائم يحصلون على أو لعم 

اعة األجر م عدل من نسبة دفع ي الحكومة المبلغ للعامل، بالس  . 12المتبقي على أن ٌتغط 

دة البرامج ت ساعد  على الحفاظ في االئتمان أو والتوجيه التدريب تقدم التي الهدف الم حد 

ا م سجلة هذه األخيرة تكون أن شرط المنظم، االقتصاد منشآت  .رسميا

عم هذا الدّ  تيحكيف يُ الّسؤال الّسادس: 
مة المنظمة على المدى السّ  اكتساب
 ط والطويل؟المتوسّ 

حافزاا  الجائحةخالل مراحل الطوارئ في  مة من الحكومةقد  ة الم  المساعدة المالي   عد  ت  
ا ل إذ ي عتبر ذلك، تالسلطا لدى سجيلالت  تحديد هوي تها وللمنشآت غير المنظمة ل تلق ي شرطا

سداد  مواصلةغبة في إلى القدرة أو الر   تفتقر، قد اتعم. ولكن فور انتهاء هذه المساعدالد  
مان االجتماعي وتوفير ظروف عمل الئقة وتلبية الضرائب المطلوبة ومدفوعات الض  

ثير ذلك قلق الحكومات مة المنظمة. ي  نتقال إلى الس  ة األخرى أو االالمتطلبات القانوني  
واء؛ تشهد الجهات الفاعلة نظم على الس  قتصاد غير الم  ومجتمع األعمال التجارية في اال

ات التشغيل غير المنظم خالل األزمة والوقوع خارج سلبي   على في االقتصاد غير المنظم
 عم الحكومية األساسية.لد  تدابير ا نطاق

 

 
  أنظر: 12

 ILO ,Formalizing Domestic Work Through the Use of Service 

Vouchers: The Particular Cases of France, Belgium and the Canton 

of Geneva ;See also ILO ,Extending Social Security to Domestic 

Workers: Lessons from International Experience ,Issue Brief No.3, 

2019. 
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http://www.social-protection.org/gimi/gess/RessourcePDF.action?id=55723
http://www.social-protection.org/gimi/gess/RessourcePDF.action?id=55723
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 5 موجز 
األسئلة الرئيسية حول الغير نظامية في المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة أثناء أزمة فيروس كورونااإلجابة على   

مة المنظمة والفرص نتقال إلى الس  تسهيل اال ةالجائحة وعياا بأهمي   عقبازدات الحكومات 
بتكرة وم   ةقهج خالوضع ن   يلزممن خالل الحوار االجتماعي، ودد. تاحة في هذا الص  الم  

نتقال إلى على االعة شج  لألخذ بسياسات واستراتيجيات وتدابير تستبدل الحوافز المؤقتة الم  
مثل  )المساعدة المالية أثناء مرحلة الطوارئ( بمبادرات أكثر استدامة، مة المنظمةالس  

 الوصول إلى الضمان االجتماعي والتمويل واألسواق. 

معالجة وإزالة الحواجز التي  بتكرة أيضاا ات والتدابير الم  سات واالستراتيجي  يا  هذه الس   على
 .ةالمنظم اكتساب الس مةتحول دون 

 

عيقة لل إزالة الحواجز اإلدارية سه  ي   االم  االنتقال إلى االقتصاد المنظم  تسجيل األعمال أيضا
غيرة وبالغة ال وأصحاب العمل في المنشآت الص  للعم    وتعزيز تغطية الضمان االجتماعي

 المشاريعأصحاب سجيل واإلجراءات اإلدارية األخرى ساعد تبسيط وتيسير الت  وي   غر.الص  
الهم في برامج الضمان  في إضفاء الطابع المنظم على أعمالهم وتسجيل أنفسهم وعم 

لهواتف المحمولة وشبكة اإتاحة الوصول إلى  االجتماعي. وتشمل التدابير الملموسة
كيفي ة وصول العمال والمنشآت إلى شبكة اإلنترنت وزيادة معرفتهم بيسمح   .اإلنترنت

اإللكتروني وبالتالي، تقليل اإلحتكاك المباشر وخفض كثرة سجيل استخدامها، الت  
 .13اإلجراءات اإلدارية

 

ة للعاملين لحساب أنفسهم ة وخطط المالي  ة األساسي  النظم القانوني   ثبت تبسيطوقد ي  
قتصاد المنظم وتيسير حصول المنشآت ته في انتقالهم إلى االغر فعالي  والمنشآت بالغة الص  

تيح الوصول ما إذا كانت مصحوبة بتدابير ت  االجتماعي، وال سي  مان دعم الض   على
 .ةالخدمات وغيرها من تدابير زيادة اإلنتاجي   إلى

مة ت اكتساب الس  ة واستراتيجيا  تحديد وإدخال المساعدة المالي   أن يستند نبغيوأخيراا، ي
ون الجتماعي  ركاء اة الحوار اإلجتماعي التي يتواصل من خاللها الش  عملي   علىالمنظمة 

نظم بهدف الت وصل مثلهم في االقتصاد غير الم  ة التي ت  مع المنظمات القائمة على العضوي  
 .ةعوة لتلبيتها بفعالي  اتهم والد  إلى فهم كامل الحتياجاتهم وأولوي  

 

هذه الوثيقة جوديث فان دورن وجايالن الشاذلي وفلورنس بونيه وكوينه آن نجوين  تأعد  
م ماركو مارشيسي نا كاتالينا راميريز وخوسيه لويس فيفيروس. وقد  وفاليري بريدا وآ

 المدخالت.
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