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ورقة مسائل حول القطاع غري النظامي

الكلامت الدالة
القطاع غري النظامي، املؤسسات غري النظامية، العاملة غري النظامية، االقتصاد غري النظامي، ريادة األعامل، التحول إىل الوضع النظامي، النمو 

الشامل، املساواة بني الجنسني

املفاهيم الرئيسة
القطاع غري النظامي1: هو القطاع الذي يتكون من وحدات اإلنتاج غري النظامية أو مؤسسات القطاع غري النظامي، عىل النحو املحدد أدناه.  	•

ويشمل القطاع غري النظامي وحدات اإلنتاج الزراعي غري النظامية ولكنه ال يشمل األرس بوصفها أرباب عمل للعامل املنزليني.2 3
املؤسسات غري النظامية: مؤسسات القطاع الخاص الفردية التي يكون حجمها من حيث العاملة أقل من عتبة معينة يتم تحديدها وفقا  	•
لممرشوط وطنية و/أو التي مل يتم تسجيلها مبوجب أشكال محددة من الترشيعات الوطنية، مثل قوانني املعامل أو األعممامل التجارية، أو 
قوانني الرضائب أو الضامن االجتامعي، أو القوانني التنظيمية للمجموعات املهنية، أو ما شابه من القوانني أو األنظمة التي وضعتها الهيئات 

الترشيعية الوطنية و/أو التي مل يتم تسجيل موظفيها.4
العاملة غري النظامية: هي العمل الذي يرتك األفراد يف عالقات عمل من دون الحامية الوظيفية واالجتامعية من خالل عملهم، أو من دون  	•
استحقاق ملزايا التوظيف، سواء أكانت الوحدات االقتصادية التي يشغلونها ويعملون لها مؤسسات نظامية، أو مؤسسات غري نظامية، أو 

أرسا أم ال.5 
االقتصاد غري النظامي: هو كافة الوحدات، والعامل يف القطاع غري النظامي والناتج منهم.6 	•

املساواة بني الجنسني: هي معاملة الرجال والنساء عىل قدم املساواة، من دون أي متييز عىل أساس النوع الجنساين. 	•

الحقائق واألرقام الرئيسة
مثة الكثري من الدوافع لعدم االنتظام. بعض الدوافع متقاطعة )أو مشرتكة( مع جميع الحاالت: عدم كفاءة املؤسسات العامة، أو أطر غري مالمئة 
لالقتصاد الكيل، أو زيادة يف الحوافز للبقاء يف االقتصاد غري النظامي. والكثري من الدوافع األخرى خاصة بأنواع محددة من أصحاب العمل؛ 
الوحدات االقتصادية، عىل سبيل املثال، املؤسسات الصغرية ومتناهية الصغر؛ أو مجموعات العامل مثل العامالت يف املنازل، أو البائعني 

الجوالني، أو املستوطنني غري النظاميني.

1  يؤدي القطاع غري النظامي دورا مهام يف اقتصاد الكثري من الدول واملدن من حيث الناتج االقتصادي وتوفري فرص العمل. غري أن أولئك الذين ميارسون العاملة غري النظامية يواجهون عقبات 

كبرية لالزدهار ودخول املسار الرئيس لالقتصاد. وتوفر الورقة الحالية بعض املعلومات املهمة حول االقتصاد غري النظامي. وتقترص البيانات والتحليل عىل مجموعة مختارة من املسائل 
الرئيسة مع إيالء اهتامم خاص باملناطق الحرضية، وبعض التوصيات املحددة للعمل املحيل. وتوضح الورقة الحالية مفاهيم معينة مثل القطاع غري النظامي، واملؤسسات غري النظامية، 
والعاملة غري النظامية، واالقتصاد غري النظامي، فضال عن العاملة غري النظامية يف املؤسسات النظامية وغري النظامية التي متيل يف كثري من األحيان إىل إرباك القارئ. غري أن املعالجة 

التفصيلية لجميع العنارص املتعلقة باالقتصاد غري النظامي تقع خارج نطاق الورقة الحالية.

)ICLS( )2003( 2  الدورة السابعة عرشة للمؤمتر الدويل لخرباء اإلحصاءات العاملية

3  منظمة العمل الدولية. 1993. »القرار املتعلق بإحصاءات العمل يف القطاع غري النظامي« يف املؤمتر الدولي اخلامس عشر خلبراء اإلحصاءات العمالية )جنيف 28-19 كانون الثاني/ يناير 

1993( تقرير املؤمتر. جنيف: منظمة العمل الدولية.

4  الدورة الخامسة عرشة للمؤمتر الدويل لخرباء اإلحصاءات العاملية، 1993. يشمل التعريف اإلجرايئ املعتمد يف املؤمتر الدويل لخرباء اإلحصاءات العاملية يف 1993 معيار الحجم ألغراض 

القياس. وهو مدرج هنا انسجاما مع قرار املؤمتر الدويل لخرباء اإلحصاءات العاملية ولكنه غري مستخدم يف وصف عمليات التحول إىل الوضع النظامي ألنه ليس من الواضح أن الزيادة فوق 
عتبة معينة تغري طبيعة عالقات العمل يف مؤسسة ما أو أن لها تأثري خاص عىل إدراج الوحدة اإلنتاجية يف االقتصاد الرئيس.

5  منظمة العمل الدولية. 2003. »املبادئ اإلرشادية املتعلقة بالتعريف اإلحصايئ للعاملة غري النظامية« يف املؤمتر الدولي السابع عشر خلبراء اإلحصاءات العمالية )جنيف 24 تشرين 

.)ICLS 17/2003/R الثاني/ نوفمبر – 3 كانون األول/ ديسمبر 2003(، تقرير املؤمتر )جنيف، الوثيقة

6  املرجع نفسه. 
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يشكل االقتصاد غري النظامي نسبة معتربة من إجاميل القيمة املضافة )GVA( غري الزراعية. فعىل سبيل املثال، 8-%20 يف االقتصادات  	•
االنتقالية، و16-%34 يف أمريكا الالتينية، و17-%34 يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، و%46 يف الهند، و46-%62 يف غرب 

أفريقيا.7

يف الكثري من البلدان النامية، تشكل العاملة غري النظامية أكرث من نصف العاملة غري الزراعية. 	•

يف البلدان ذات الدخل املنخفض، تشكل العاملة غري النظامية 70-%95 من إجمماميل العاملة )مبا يف ذلك الزراعة( وهي موجودة يف  	•
القطاع غري النظامي بصورة رئيسة. وهي تتميز بارتفاع معدل انتشار العاملني لحسابهم الخاص، عىل سبيل املثال، %81 يف أفريقيا جنوب 

الصحراء.8 

يف البلدان ذات الدخل املتوسط، تشكل العاملة غري النظامية 30-%60 من إجاميل العاملة. فعىل سبيل املثال، متثل حصتها خارج  	•
القطاع غري النظامي 10-%35 يف املناطق الحرضية يف أمريكا الالتينية وآسيا. وميثل العاملون لحسابهم الخاص 50-%70 من إجاميل 

العاملة غري النظامية.9 

يرتافق التوسع الحرضي يف البلدان النامية مع منو يف االقتصادات غري النظامية يف املناطق الحرضية.10 وتشكل الهجرة من املناطق الريفية  	•
إىل الحرضية مسألة خاصة يف املدن الثانوية، التي ستشكل أكرب مراكز النمو السكاين الحرضي عىل مدى السنوات الم 20 القادمة.11 ومن 
بني عوامل الدفع والجذب التي تحفز الهجرة من املناطق الريفية إىل املناطق الحرضية هي اآلمال بفرص العمل املجزية. غري أن محدودية 
توافر تلك الوظائف تعني أن االقتصاد غري النظامي هو الخيار الرئيس للعمل.12 فعىل سبيل املثال، يف هانوي، فيتنام %50 من القوى 

العاملة الحرضية غري نظامية. ويف مدن غرب أفريقيا، النسبة أعىل من ذلك – فهي %76 يف نيامي، النيجر و%83 يف لومي، توغو.13 

يف كثري من األحيان تشكل النساء حصة أكرب من القوى العاملة يف االقتصاد غري الزراعي غري النظامي من الرجال )أنظر الشكل 2(. فعىل  	•
سبيل املثال، يف جنوب آسيا النسبة هي %83 من النساء إىل %82 من الرجال؛ ويف أفريقيا جنوب الصحراء، %74 من النساء إىل 61% 
من الرجال؛ ويف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، هي %54 من النساء إىل %48 من الرجال؛ ويف الصني الحرضية هي 36 إىل 
%30. ويف أبيدجان، ساحل العاج، لدى تسع من كل عرش نساء يف القوى العاملة عمال غري نظامي، مقارنة بسبعة من أصل عرشة بالنسبة 

للرجال.14 

الشباب ممثلون متثيال زائدا يف االقتصاد غري النظامي. استنادا إىل معدالت عرب عرشة دول، مثة ما يصل إىل مثانية عامل من أصل عرشة  	•
يعملون بصورة غري نظامية.15 ويف الكثري من املناطق الحرضية، غالبية فرص العمل املتاحة للشباب هي يف االقتصاد غري النظامي.

7  منظمة العمل الدولية، 2013. النساء والرجال يف االقتصاد غري النظامي: صورة إحصائية )الطبعة الثانية(. مكتب العمل الدويل، جنيف.

8  املرجع نفسه.

9  املرجع نفسه.

10  إلغن، يس وأويفات، يس. )2013(. التخفي يف املدن: التوسع الحرضي واالقتصاد غري النظامي. التغيري الهيكيل والديناميات االقتصادية، 36-37 ،27.

11  دائرة الشؤون االقتصادية واالجتامعية )DESA( )2014( آفاق التحرض يف العامل ]أبرز املالمح[؛ دائرة الشؤون االقتصادية واالجتامعية يف األمم املتحدة، 

12  إلغن وأويفات )2013( املرجع نفسه

13  جاي. هرييرا وآخرون، القطاع غير النظامي والعمالة غير النظامية: نظرة عامة على بيانات لـ 11 مدينة في 10 بلدان نامية، ورقة العمل رقم 9 )كامربيدج، ماساشوسيتس، املرأة يف 

)WIEGO((، )2012 العمل غري النظامي: العوملة والتنظيم

14  جاي. هرييرا وآخرون، القطاع غري النظامي والعاملة غري النظامية: نظرة عامة عىل بيانات لم 11 مدينة يف 10 بلدان نامية، ورقة العمل رقم 9 )كامربيدج، ماساشوسيتس، املرأة يف العمل 

غري النظامي: العوملة والتنظيم )2012(.

15  منظمة العمل الدولية، 2013. اتجاهات العاملة العاملية للشباب 2013. جيل يف خطر. منظمة العمل الدولية، جنيف. 
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ملخص املسألة
يف الورقة الحالية، يسلط الضوء عىل ثالث مسائل رئيسة حول االقتصاد الحرضي غري النظامي.  

يواجه العامل يف االقتصاد غري النظامي ظروف عمل غري آمنة وخطرية، يف كثري من األحيان يف انتهاك لحقوق العامل األساسية، وتداعيات 
خطرية عىل صحتهم ورفاهتهم. وتشمل التحديات ما ييل:  

ساعات العمل الطويلة، وانخفاض األجور، وظروف العمل الصعبة   	•
األمن الوظيفي املنخفض، وارتفاع معدالت دوران املوظفني، وانخفاض الرضا الوظيفي  	•

عدم كفاية تغطية الضامن االجتامعي  	•
صعوبة مامرسة الحقوق األساسية )عىل سبيل املثال، مكافحة عمل األطفال16 والعمل الجربي، ومكافحة التمييز( 	•

مثة نساء أكرث من الرجال يعملن يف وظائف ضعيفة أو منخفضة األجر، أو قليلة القيمة   	•
انعدام التمثيل يف العمل 	•

تواجه املؤسسات والعامل واملقيمني يف القطاع غري النظامي أنظمة وقوانني بلدية محلية بالية ومكلفة تصّعب التحول إىل التنظيم. إذ غالبا 
ما تعاين املؤسسات من الحيازة غري اآلمنة بسبب ارتفاع أسعار األرايض واإلجممراءات املعقدة التي ال تشجع االستثامر يف التوسع اإلنتاجي. 
وال يستطيع سكان األحياء الفقرية توفري العناوين القانونية الالزمة للحصول عىل ترخيص بينام يعاين الباعة الجوالون من اإلخالءات املتكررة من 

مكان عملهم. ويف حاالت اإلزالة أو النقل، غالبا ما يتم تدمري إسرتاتيجياتهم الخاصة بكسب الرزق. 

عممىل الممرغممم مممن أنممهممم يمموفممرون العمل المممذي يحتاجه االقممتممصمماد واألرس بممشممدة، إال أن نسبة كممبممرية مممن الممقمموى العاملة تفتقر إىل تجهيزات السكن 
والخدمات األساسية. عالوة عىل ذلك، يجد العامل املهاجرون غري الرشعيني الذين يواجهون أنظمة اإلقامة والتسجيل املدين املقيدة أنفسهم 

من دون حصول عىل الخدمات واملزايا االجتامعية. 

تواجه السلطات الحرضية الكثري من التحديات يف إدارة االقتصادات غري النظامية. إذ ميكن لالزدحام واالكتظاظ التسبب يف آثار بيئية ضارة، 
عىل سبيل املثال، من خالل التنافس عىل املساحات الحرضية، وإلقاء مياه املجاري، والتخلص من النفايات بطريقة غري سليمة.17 18وتقيص 
أنظمة التخطيط الحرضي األحياء املتطرفة واملستوطنات ذات الدخل املنخفض من شبكات البنية التحتية والنقل. كام أنها تحرم قطاعات 

واسعة من السكان الحرضيني، والسيام ذوي الدخل املنخفض، من الحصول عىل الخدمات األساسية والفرص اإلنتاجية.  

الدوافع الرئيسة للعمل
النظامي للحد من  النظامي وصوتهم والتحول إىل الوضع  تعزز العنارص األساسية ملعالجة تحديات عدم االنتظام متثيل عامل االقتصاد غري 
مواطن الضعف وحرية الحصول عىل الخدمات األساسية، والتنظيم املناسب، والعمل والرصد البيئي، والرتخيص، والرضائب. وبالنظر إىل 
اآلثار السلبية طويلة األمد لالقتصاد غري النظامي املرتتبة عىل العامل وأرسهم والبيئة والحكم، مثة حاجة إىل استكشاف السبل لدمجه تدريجيا 
يف االقتصاد النظامي. وينبغي أن يتم السعي نحو التحول إىل الوضع النظامي بطرق تضمن عدم تدمري فرص سبل العيش بل االعممرتاف بها 
وتوسيعها. فالهدف من التحول إىل الوضع النظامي هو وضع فرص العمل، والعامل واملؤسسات تحت تغطية الرتتيبات النظامية. ومن املمكن 
أن تتخذ عمليات التحول إىل الوضع النظامي أشكاال متعددة مبا يف ذلك: تأسيس الرشكات وتسجيلها؛ وتوسيع نطاق تنظيم ضامن العمل 
والضامن االجتامعي؛ وتسجيل العامل غري املممرصح بهم؛ وتوفري حقوق امللكية؛ والحق يف استخدام األرض؛ وتوسيع الخدمات األساسية؛ 
تممؤدي التحوالت عىل نطاق  والحد األدىن من األحكام الخاصة بالعتبة الدنيا للحامية االجتامعية. ويحدث التحول إىل الوضع النظامي عندما 
االقتصاد إىل تحوالت إىل مزيد فرص العمل النظامية أو خلق تلك الفرص. وضمن السياق الحرضي، تشمل مجاالت العمل لتعزيز التحول إىل 

الوضع النظامي ما ييل:

16  منظمة العمل الدولية )2013(. تتبع التقدم املحرز ملكافحة عمل األطفال: تقديرات واتجاهات عاملية 2012-2000. منظمة العمل الدولية، جنيف. 

17  شودهوري، اس. وموخوبادهياي، يو )2010(. إعادة النظر في القطاع غير النظامي: نهج التوازن العام. سربينغر ساينس + بيزنس ميديا، رشكة محدودة املسؤولية: نيويورك. معرف 

DOI( 10.1007/978-1-4419-1194-0( الوثيقة الرقمية

18  بيلر، دي وكوينتريو، جاي.دي. )1995(. خيارات السياسات للتصدي للتلوث من القطاع غري النظامي يف أمريكا الالتينية الحرضية: حالة املدابغ الجلدية يف بوغوتا، كولومبيا.



5
Translated from English by the global translators:
TALAL ABU-GHAZALEH TRANSLATION Co.

تطوير فهم جيد لالقتصاد النظامي يف محلة معينة من خالل جمع البيانات وتحليلها. فالفهم الجيد ألسباب مواطن ضعف العامل والعامالت  	•
واملؤسسات يف القطاع غري النظامي هو أمر بالغ األهمية. واآلن مثة مجموعة متنامية من املعارف التي تكشف حجم نطاق االقتصاد غري 
النظامي ونطاقه باالستفادة من البيانات اإلحصائية )عىل سبيل املثال، مسوح القوى العاملة( وغريها من املسوح حول أنشطة االقتصاد 

غري النظامي.19 
اعتامد حلول مناسبة. يتطلب توسيع التغطية لتشمل مجموعة متباينة من العامل والوحدات االقتصادية تنفيذ عدة أدوات منسقة ومكيفة  	•
وفقا للميزات الخاصة مبختلف املجموعات، والحاالت الطارئة التي يتعني تغطيتها، والسياق الوطني.20’21  ويشمل التنوع: أنواع اإليرادات 
والعاملني  العمل،  وأصممحمماب  )العاملني،  والعمر  الجنس  العاملة مصنفة حسب  وأوضممماع  واملوسمية(؛  واالنممتممظممام،  )املستوى،  املكتسبة 
لحسابهم الخاص(؛ والقطاعات؛ ونوع املؤسسة وحجمها؛ واملوقع؛ والحامية االجتامعية والوظيفية. ويتعني أن يتم النظر إىل مسائل عدم 

االنتظام أيضا من زاوية الضامنات األساسية األخرى، مثل تلك التي توفرها حقوق امللكية، وحالة استخدام األرايض، ووضع اإلقامة. 

النظامي  القطاع غري  واملؤسسات يف  للعامل  يكون شامال  أن  إىل  الحرضي  التخطيط  يحتاج  األساسية.  املكانية  للحلول  األولممويممة  إعطاء  	•
بمموضمموح يف خطط استخدام  التالية: )1( الحصول عممىل الخدمات األسمماسمميممة؛ و)2( تحديد وسممائممل النقل والتنقل  مممن حيث األسمماسمميممات 
األرايض، حيث تستفيد املؤسسات غري النظامية من آثار تكتل املراكز الحيوية، عن طريق جعل شبكة الطرقات والبنية التحتية يف متناول 
املستوطنات ذات الدخل املنخفض؛ و)3( تخصيص املساحات الحرضية لتوسيع الفرص اإلنتاجية للفقراء، مثل مساحات الشوارع للبيع 

وشبكات النقل لرشكات النقل الصغرية، والسيام يف مشاريع التجديد الحرضي.

التخطيط لالندماج االجتامعي. ميكن للربامج املخصصة لفئات محددة أن تشمل التمكني االقتصادي للمرأة والشباب. وبإمكان الحكومات  	•
املحلية تمموفممري بيئة مممواتمميممة ألصممحمماب العمل والممعممامل يف االقممتممصمماد غممري النظامي ملممامرسممة حقهم يف االنممضممامم للمنظامت، واالتممحممادات، 
واالتحادات الكونفدرالية التي يختارونها، ملامرسة حقهم يف التنظيم واملساومة الجامعية واملشاركة يف الحوار االجتامعي يف االنتقال من 

االقتصاد غري النظامي إىل النظامي. 

بناء الرشاكات. ينبغي أن تستند اإلجراءات والسياسات الرامية إىل معالجة االقتصاد غري النظامي إىل الرشاكات بني السلطات الحرضية،  	•
والعامل واملؤسسات يف االقتصاد غري النظامي، وممثليهم، بناء عىل العمليات اإلدارية القامئة بالفعل. ويف الوقت نفسه، وبالنظر إىل أن 
عددا من القرارات التي تؤثر عىل القطاع الحرضي غري النظامي تتخذ عىل املستويات األعىل من البلديات، ينبغي عىل السلطات املحلية 

الوصول إىل الجهات الفاعلة اإلقليمية والوطنية لتحقيق التكامل. 

االستفادة من املامرسات الجيدة. عىل سبيل املثال، يف عدة مدن يف الهند، تلقى العاملون من منازلهم خدمات البنية التحتية األساسية  	•
ملنازلهم لتحسني منازلهم التي هي أماكن عمل يف الوقت نفسه؛ وتم تخصيص مواقع بيع للباعة الجوالني من جانب السلطات البلدية؛ 
وحصل جامعوا النفايات عىل عقود من البلدية املحلية لجمع النفايات وفرزها وإعادة تدويرها. ويف شباط/ فرباير 2014، سن الربملان 
الهندي قانونا لتنظيم الباعة الجوالني وحاميتهم. ويف ديربان، جنوب أفريقيا، حصل ما يزيد عىل 6,000 من الباعة الجوالني يف منطقة 
السوق املركزية عىل البنية التحتية والدعم الفني. ويدفع مللتقطي النفايات يف بوغوتا، كولومبيا من جانب البلدية لجمع النفايات وفرزها 

19  أنظر عىل سبيل املثال فانيك، جوان، ومارثا تشن، وغوفيندان رافيندران. 2012. دليل للحصول عىل بيانات العامل غري النظاميني يف اإلحصاءات الرسمية، املوجز اإلحصايئ رقم 8. 

املرأة يف العمل غري النظامي: العوملة والتنظيم: كامربيدج؛ روفر، سايل. 2011 كيفية التخطيط إلحصاء الباعة الجوالني. املوجز الفني )السياسات الحرضية( رقم 2 املرأة يف العمل غري 
النظامي: العوملة والتنظيم: كامربيدج وتشارمان، اي.، وبيرتسن، إل.، وبايرب إل.، وليدمان، آر.، ولغ، يت. 2015، نهج إحصاء املناطق الصغرية لقياس االقتصاد غري النظامي للنواحي يف 

جنوب أفريقيا، مجلة أبحاث األساليب املختلطة. ص 1–23. 

20  منظمة العمل الدولية: العمل الالئق واالنتقال إىل الوضع النظامي: االتجاهات الحديثة واملناقشات السياسية واملامرسات الجيدة )جنيف، 2008(.

21  منظمة العمل الدولية: توسيع الضامن االجتامعي ليشمل الجميع: دليل من خالل التحديات والخيارات )جنيف، 2010(.



6
Translated from English by the global translators:
TALAL ABU-GHAZALEH TRANSLATION Co.

وإعادة تدويرها. وقد اعتمدت حكومة تايالند قانونا لدعم العاملني من منازلهم.22  وتشري األدلة إىل أن جودة الوظائف تحفز التنمية: فالبلدان 
التي ركزت عىل تحسني نوعية الوظائف شهدت معدالت أعىل من النمو االقتصادي.23 

الربامج واملشاريع

دليل املوارد حول االقتصاد غري النظامي

التحديث اإلحصايئ حول العاملة يف االقتصاد غري النظامي منظمة العمل الدولية - دائرة اإلحصاءات

تسهيل االنتقال من االقتصاد غري النظامي إىل النظامي

تم إعداد أوراق املسائل لربنامج األمم املتحدة الثالث للمستوطنات البرشية من جانب فريق عمل األمم املتحدة لربنامج األمم املتحدة الثالث 
للمستوطنات البرشية، وهو فرقة عمل تتألف من وكاالت األمم املتحدة وبرامجها العاملة معا من أجل بلورة جدول األعامل الجديد للمناطق 
الحرضية. متت الصياغة النهائية ألوراق املسائل خالل ورشة الكتابة التي عقدها فريق عمل األمم املتحدة يف نيويورك من 26 إىل 29 أيار/ 

مايو 2015. 
متت قيادة الورقة الحالية بالتشارك من جانب برنامج األمممم املتحدة للمستوطنات البرشية ومنظمة العمل الدولية )ILO(، مبساهامت من 

برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ )UNDP(، وبرنامج الغذاء العاملي )WFP(، وهيئة املرأة يف األمم املتحدة.

 .www.wiego.org  22

منظمة العمل الدولية، 2014. تقرير عالم العمل: التنمية من خالل الوظائف. منظمة العمل الدولية، جنيف.   23


