
       

  



 مقدمة

 

 بمهن يعملون صباح، كل مصر مدن في الرئيسية الشوارع نواصي على أو األسواق مداخل في تراهم
 مصدر العيد المواطن فيه يعتبر الذي الوقت وفي ثابت، أجر تقاضي أو صحي تأمين دون بالمخاطر مليئة

 عمال إنهم مصروفاتهم، أبسط سيوفرون أين من يدرون ال زائًدا عبًئا والمناسبات األعياد يرون للبهجة
 .منتظمة الغير العمالة

إال أنه ال توجد  .المصري العمل سوق في المشتغلين من األكبر النسبةتمثل العمالة غير المنتظمة 
 الشركات في للعمل يقدمونها التي األوراق إن حيث المنتظمة، غير العمالة أعداد تحدد دقيقة إحصائيات
 .عليهم التأمين يتم ال كما حقوقهم، تضمن عقود إبرام دون الشخصية، البطاقة صورة تتعد ال الخاصة

 بال الشارع في ُيلقون ثم طويلة لسنوات ويكدون يعملون منسية، فئة مصر في المنتظمة غير العمالةو
، لذا استرعى مؤسسة الجنوب استقصاء أحوال العمالة غير الخدمة لنهاية مكافأة أو مالية ضمانات

، للتذكير بهذه الفئة األقصر، أسوان على أرض الواقعالمنتظمة في محافظات جنوب الصعيد سوهاج، قنا، 
 .المهمشة ولرفع صوتهم للمسئولين وللوقف على أسباب عدم تفعيل القوانين الحمائية واسباب ذلك لعالجها

 وبين بينهم عمل عقد أو دائم، عمل لديهم فليس حقوقهم، انتقاص من رسمي غير بشكل العمال يعاني 
 عمل إلصابة منهم يتعرض من وبالتالي عليهم، مؤمن غير أنهم كما لديهم، يعملون الذين األعمال أصحاب

( القطاعات من غيره أو المعمار مجال في للعمال يحدث مثلما) العمل عن نهائياً  تقعده أو بحياته، تودي قد
أكثر الفئات ، كما أنه يتكفل بمصاريف عالجه على نفقته الخاصة، إن بعده من لعائلته رزق مصدر يجد فال

 .في المجتمع التي تعاني غياب الحماية الفعلية هي فئات العمالة غير المنتظمة

 ورغم تعدد القرارات الوزارية الصادرة لحماية حقوق العمالة غير المنتظمة إال أنها تبقى حبراً على ورق،

 بالمحافظات العاملة القوى بمديريات المنتظمة غير العمالة وحدات عن شيئاً  يعرفون ال العمال من فكثير
 والمؤقتين الموسميين الزراعة عمال) منتظمة الغير العمالة وتشغيل ورعاية حماية بهدف انشأت والتي

 العمالة وخاصة القانون بموجب( وغيرهم ونجارين وحدادين بنائين من المقاوالت قطاع في والعمال
 لوحدة المقدمة الرعاية إلي باإلضافة األنفار اولمق فكرة وإلغاء حقوقهم على والحفاظ بالمقاوالت الخاصة
 اإلعانات تقدم والتي من المفترض أن والصحية والثقافية االجتماعية الرعاية وتشمل المنتظمة غير العمالة

 وعقد العاملة بالقوى للوائح ووفقاً  والوفاة الزواج لحاالت المالية والمساعدة والمواسم األعياد في والمكافآت
، وال تقدم هذه  .بالوحدة والمسجلين للمستفيدين الصحية الرعاية إلي باإلضافة النوعية الثقافية الندوات

الوحدات ما هي ملزمة به وفقاً للقرارات الوزارية من إعانات ومساعدات مستحقة لهم، أو حتى تسعى إلى 
 المحافظة على حقوقه لدى أرباب العمل.

من المفترض أن التي الدستورية والقانونية في شأن العمالة غير المنتظمة يتناول هذا التقرير التشريعات 
مع المسئولين  لقاءاتالعمالة وفي الواقع الفعلى، كما يتناول أيضاً أحوال  من أجل حمايتهم وتطبيقتعمل 

 بوزارة القوى العاملة والنقابات .

ي من عدم تفعيل ما هو موجود من الضوء على فئة مهمشة تعان يهدف هذا التقرير البحثى إلى القاء
، مع ضرورة استحداث قواعد صارمة تكون كفيلة بتوفير بيئة عمل جيدة للعمال تشريعات لحمايتهم

 .ورعاية اجتماعية لهم

 

 



 الفصل األول

 البيئة التشريعة لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة 

 

 الدستور المصري

 8 مادة

 التكافل سبل وتوفير االجتماعية العدالة بتحقيق الدولة وتلتزم.االجتماعى التضامن على المجتمع يقوم
 .القانون ينظمه الذي النحو علي المواطنين، لجميع الكريمة الحياة يضمن بما االجتماعى،

 12 مادة

 قانون، بمقتضى إال جبراً، بالعمل مواطن أى إلزام يجوز وال. الدولة تكفله وشرف ، وواجب ، حق العمل
 . بالعمل للمكلفين األساسية بالحقوق إخالل ودون عادل، وبمقابل محددة، لمدة عامة، خدمة وألداء

 13 مادة

 العملية طرفي بين متوازنة عمل عالقات بناء على وتعمل العمال، حقوق علي بالحفاظ الدولة تلتزم
 شروط وتوافر العمل مخاطر من العمال حماية على وتعمل الجماعى، التفاوض سبل وتكفل االنتاجية،

 .القانون ينظمه الذي النحو على كله وذلك تعسفياً، فصلهم ويحظر المهنية، والصحة والسالمة األمن

 17 مادة

 فى الحق االجتماعى التأمين بنظام يتمتع ال مواطن ولكل. االجتماعى التأمين خدمات توفير الدولة تكفل
 حاالت وفى وأسرته، نفسه إعالة على قادًرا يكن لم إذا كريمة، حياة له يضمن بما االجتماعى، الضمان
 .والبطالة والشيخوخة العمل عن العجز

 غير والعمالة والصيادين، الزراعيين والعمال الفالحين، لصغار مناسب معاش توفير على الدولة وتعمل
 .للقانون وفًقا المنتظمة،

 العامة، لألموال المقررة الحماية وأشكال أوجه بجميع تتمتع خاصة، أموال والمعاشات التأمينات وأموال
 وتضمن.للقانون وفقاً  مستقلة، هيئة وتديرها آمنا، استثماراً  وتستثمر منها، للمستفيدين حق وعوائدها وهى
 .والمعاشات التأمينات أموال الدولة

 

  2012لسنة  23قانون العمل رقم 

 

  26 مادة

 الزراعة عمال األخص وعلى المنتظمة غير العمالة تشغيل متابعة و سياسة رسم المختصة الوزارة تتولى
 بالتشاور المختص الوزير ويصدر. المقاوالت عمال و والمحاجر المناجم وعمال البحر وعمال الموسميين

 المنتظمة القواعد لتحديد الخاصة القرارات مصر عمال لنقابات العام االتحاد و المعنيين الوزراء مع
 و بشأنهم اتخاذها الواجب اإلعاشة و االنتقال و المهنية الصحة و السالمة اشتراطات و الفئات هذه لتشغيل
 . التشغيل هذا تنظم التى اإلدارية و المالية اللوائح



الالئحة الماليةواالدارية لتشغيل ورعاية العمالة غير  2015لسنة  329قرار وزير القوى العاملة رقم 

 المنتظمة

 

 : على الالئحة هذه أحكام تسرى

 -:  المقاوالت عمال ـ 1

 الطبقات وضع عامل – البناء – النقاش – اللحام – الصحى السباك – الكهربائى – الحداد – النجار
 ونحت قطع عامل – آبار حفر عامل – خرسانة عامل – المبلط – ميكانيكية معدات سائق – العازلة
 – مبيض – ومعدات ماكينات تشغيل عامل – وصيانة وإصالح تركيب عامل – زجاج عامل – احجار
 عادى عامل – سمكرى

 -:  الموسميين الزراعة عمال ـ 2

 الدواجن أو الصغيرة الحيوانات أو الماشية تربية مشروعات فى أو والبساتين والحدائق الحقول فى سواء
 والخضروات الفاكهة وتعبئة فرز محطات فى أو واالستزراع االستصالح أراضى فى أو المناحل فى أو

 . يدوياً 

 : فى يعمل من حكمهم فى ويعتبر

 وصيانة وحفر والصرف الرى مرافق وتطهير وصيانة وإنشاء والصرف الرى . وتنقيتها البذور تنظيف
 كصناعة الريفية المناطق فى الزراعية الخامات على القائمة الصناعات فى العاملون. االرتوازية اآلبار

 العمال جميع. األسماك وصائدوا الصيد عمال. األقطان محالج عمال. األرز وقش واأللياف الخوص
 . والموسميين المؤقتين

  3 مادة

 المواسم ونهاية بداية بتحديد قراراً  المختص الوزير مع بالتنسيق والهجرة العاملة القوى وزير يصدر
 موسم. وتعبئتها والفاكهة الخضر فرز موسم. والثوم البصل فرز وسمم. األخص وعلى والدورية الزراعية
 فى العمل موسم. القصب السكرمن مصانع فى العصير موسم. البنجر من السكر مصانع فى العصير
 . والمراوى والمصارف الترع تطهير موسم. الزراعية المحاصيل حصاد أو زراعة موسم. األقطان محالج

  4  مادة

 . استبقائهم أو تشغيلهم مقابل والمؤقتين الموسميين العمال من مبالغ أى تقاضى يحظر

  5  مادة

 الجهات جميع على يحظر ، 2003 لسنة 12 رقم العمل قانون من(  17)  المادة بأحكام اإلخالل عدم مع

 عمال تشغيل على التعاقد والخاص األعمال وقطاع العام القطاع وشركات لها التابعة والهيئات الحكومية
 . المختصة التشغيل وحدة طريق عن اال مؤقتة أو موسمية أعمال فى الزراعة وعمال المقاوالت

  6  مادة

 والثروة والرى والزراعة المقاوالت مجال فى العمليات مقاولى مع العمل قطاعات تعاقد عند يراعى
 حكمهم فى ومن والمؤقتين الموسميين والزراعة المقاوالت عمال استخدام على عقودهم فى النص المائية

 . المختصة التشغيل وحدات طريق عن الفنية غير ألعمالهم الالزمين



 الفصل الثاني

 العمالة غير المنتظمة بمحافظات جنوب الصعيد رصد أحوال

 سوهاج

 عمل بأي يقبل إنهيقول  سوهاج، لمركز التابعة تونس بقرية ومقيم معمار، عامل علي، محمد السيد حسن

 المختلفة، التعليم مراحل في أطفاله بينهم من أفراد، 7 من المكونة أسرته على لإلنفاق المعمار مجال في

 .”أسرتي على أصرف تكفيش ما الشهر في جنيه ألف مفيش، ويوم شغل يوم”  ُمضيًفا

 ُمشيًرا الدبلوم، شهادة على حصوله بعد غيره عماًل  يجد لم ولكنه بالمعمار، العمل يختر لم أنه السيد يضيف
 به ليعمل بالمعمار، العمل سوى أمامه يجد  فلم بعدها عاد عاًما، 13 لمدة اإلمارات في العمل بدء أنه إلى

 .عاًما 27 لمدة

 المعيشة، في تساعده لم العاملة والقوى مفيدة، قرارات أي للعمال تقدم لم الدولة أن المعمار، عامل ويرى
 والذي ،”وكرامة تكافل“ مشروع هو الدخل لمحدودي الدولة تقدمها التي الوحيدة المساعدة أن إلى ُمشيًرا
 في البسيط المواطن يساعد المشروع هذا األقل على“ ُمضيًفا أشهر، ثالثة كل جنيه 1500 ألسرته يوفر

 .”مصر في قيمة ومالوش خاصة قرارات توجد فال العامل أما العيال، مصاريف توفير محاولة

 لناهيوصلو“ ُمضيًفا اإلصابة، حاالت في أو المناسبات في مكافآت أي علىأن العمال ال يحصلون  ويؤكد
 ”.!أسماءنا عارفين مش أصاًل  وهم مكافآت يدونا عشان أزاي

 سكني لوال“ فيقول أفراد، 4 من مكونة أسرة ورب بسوهاج، راشد بحي مقيم مسلح، نجار فرج، محمد أما

 بالظروف سكن عن وبحثهم للعمال المعيشية الظروف واصًفا ،”األسفلت على عشت كنت أبويا بيت في
 تشطيب يستطع لم أنه ُمضيًفا جنيه، 700 إلى يصل عشوائية منطقة في شقة إيجار أن موضًحا الصعبة،

 .تشطيبات دون فيه ويعيش أبيه منزل

 الغير العمالة على التأمين فرج يصف هكذا ،”بس التليفزيون في بنشوفه كالم العمل إصابة ضد التأمين“
 عليها الحصول يستطيع ال جنيًها، 60 أو 50 تبلغ بيومية يعمل أنه إلى ُمشيًرا العمل، حوادث ضد منتظمة

 .السالمة على هلل حمد“ كلمة سوى المقاول من يصله ال إصابة حدوث وحال بالعمل، إال

 العمل، أثناء عامل أي إصابة حالة في أنه بسوهاج، راشد بحي المقيم مسلح، نجار فرج، محمد ويضيف
 في الكشف أن إلى ُمشيًرا أفضل، مكان أو خاص لطبيب الذهاب نستطيع ال ألننا مستشفى، أي إلى نذهب

 الفقري العمود فقرات في التهاب من يعاني أنه ُمضيًفا جنيه، 100 نحو العامل يكلف قد الخاصة العيادات

 بسبب الطبيب مع الصحية حالته يتابع ولم العمل عن يتوقف لم لكنه الشاق العمل من وممنوع سنوات منذ
 .الخاص العالج تكاليف تحمل على قدرته عدم

 الجامعي، المستشفى أو األميري المستشفى إلى يذهبون اإلصابة حاالت في العمال أن إلى فرج ويشير
 تستقبل ال بالمجان، العمال لعالج معها تعاقدت إنها العاملة القوى قالت التي الشهيد مستشفى أن ُمضيًفا
 .كشف إعادة تذكرة أو كشف تذكرة بدفع إال أحًدا

 أو الدواء نصف لشراء العامل فيلجأ عالجه، شراء تكلفة يتحمل ال العامل أن المسلح، النجار ويضيف
 أو ألبنائه، لحم كيلو ربع أو دجاجة يشتري أنه إلى ُمشيًرا األسرة، طعام من التقليل حساب على ربعه
 .أخر شيء أي لشراء يكفي ما وجود لعدم جنيًها، 20 عن سعرهم يزيد ال مجمدة سمك قطع بعض

 مستشفى مدير وعمه السمان، بشارع الشهيد بمنطقة يقيم إنه مسلح، نجار السمان، رجب أحمد ويقول
 يذهب المريض أن إلى وُمشيًرا ىبالمستشف منتظمة الغير للعمالة مجاني عالج وجود عدم مؤكًدا الشهيد،



 سعرها الكشف تذكرة أن الشهيد بمستشفى الميزة أن ُمضيًفا الخاص، حسابه على الدواء ويصرف ليكشف
 .غيره أو منتظم الغير العامل بين فرق وال مواطن لكل مكفول السعر هذا أن موضًحا فقط، جنيًها 15

 أنه ُمضيًفا شيًئا، منها يحدث لم 2011 منذ الوزارة وكيل عنها تحدث التي اإلصالحات أن السمان ويرى

 لدى أسمائهم مثبتة غير العمال من كثيًرا أن إلى ُمشيًرا مناسبة، أي في للعمال مكافآت أي صرف يتم لم
 .العاملة القوى وزارة كشوف

 الغلبان والعامل رفعوها، اللي واألسعار غلوه اللي السكر زي الحكومة قرارات من خالص مبسوط أنا“
 ساخًرا السمان يصف هكذا ،”لحمة عياله يوكل حب لو عشان120 يدفع ناس يا جنيه 50 بياخد اللي

 ينتعش وبدأ ،2011 منذ قليل منتظمة الغير للعمال بالنسبة العمل أن ُمضيًفا االقتصادية، أوضاعه وحزيًنا

 .السابق لوضعه أخرى مرة ليعود الشباب إسكان مشاريع في العمل في قلياًل 

 أكثر من األسعار وارتفاع الدعم رفع إن السمان فيقول بالعمال أضرت يراها التي القرارات أكثر عن أما

 يمتلك ال أنه رغم كهرباء، فاتورة جنيه 200 نحو يدفع أنه إلى ُمشيًرا حياته، على أثرت التي األشياء

 .حديثة كهربية أجهزة أو سخاًنا

 دبلومات على الحاصلين على عام، بشكل منتظمة الغير العمالة أو المعمار أعمال في العمل يقتصر ال
 كهربائي، يعمل، سوهاج بمركز خلفاو قرية ابن ناجي فمحمد التعليم، من المتسربين أو الفنية المدارس

 .2013 عام اآلداب كلية خريج وهو

 الحادية في كان أن منذ تعلمها التي الكهربائي مهنة فأصبحت وظيفة، يجد ولم تخرج إنه ناجي محمد يقول
 من متخرجً  شاًبا يكفي ال باليومية العمل أن إلى ُمشيًرا المعيشة، سبل له توفر التي هي عمره، من عشرة

 .أسرة وتكوين بمستقبل يحلم الجامعة

 لم إن لكن جنيًها، 80 إلى تصل قد بيومية عصًرا الخامسة حتى اليوم صباح منذ يعمل إنه ناجي ويقول

- حقه وهذا – وغيرها مرضية إجازات في الحق له الموظف أن إلى ُمشيًرا راتب، على يحصل فلن يعمل
 وحقوق وإجازات، عادلة، رواتب من له، اللوائح تكفله ما برغم حقوق أي على العامل يحصل ال بينما ،

 إن ُمضيًفا العاملة، القوى مديرية قرارات من بأي يسمع لم أنه إلى ُمشيًرا أخر، مواطن كأي صحي تأمين
 فمتى قراًرا هناك كان وإذا به، خبر يصلنا ال فكيف القرار، هذا اتخذت العاملة القوى مديرية كانت

 هناك وكان استقرار عدم حالة في كانت المستشفيات فيها بما والدولة 2011 في تطبيقه بدأ وكيف سيطبق؟

 من له يتبقى ما أن ُمضيًفا األحداث، هذه كل وسط القرار اتخذوا فمتى المستشفيات على الهجوم من تخوف
 العالج، تلقي أو طبيب، إلى الذهاب مثل طارئ أي له حدث إذا احتياجاته لسد تكفي ال جنيًها 40 هو يومه

 صحية رعاية لهم يكفل صحي لتأمين الشديدة العمال حاجة إلى ُمشيًرا

 أثرها لها البناء مواد أسعار زيادة أن كهربائي، يعمل والذي اآلداب، كلية خريج ناجي، محمد ويرى
 آالف 4 بسعر الحديد طن على متعاقًدا كان اإلنشاء تحت ببرج المثل ضارًبا العمال، حياة على السلبي

 عملهم عن العمال توقف وبالتالي يتوقف العمل جعل مما جنيه آالف 7 إلى بعدها السعر ووصل جنيه،

 .يوميات على حصولهم وعدم

 لتصرف العاملين بيانات لتسجيل الموقع تزور لجنة أي ير   ولم سنوات منذ موقع في يعمل إنه ناجي ويقول
 تتحدث عمالية بنقابة مسجل غير أنه إلى ُمشيًرا حقوقهم، من أي لهم تكفل أو المناسبات في مكافآت لهم

 عن ويستغني بطاقته في ”عامل“ مهنة يسجل أن فالبد نقابة في التسجيل أراد إذا أنه موضًحا باسمه،
 .الجامعية شهادته

 عدم من متشابهة مشاكل من يعانون وغيرها، والكهرباء، والحدادة النجارة مهن في بالمعمار العاملين
 الحصول عملهم لهم يكفل وال العمل، مخاطر ضد أو الصحي سواء التأمين من نوع أي على الحصول



 منتظمة الغير العمالة على بينما حلها، تحاول إنها الحكومة قالت مشاكل من وغيرها إجازات، على
 .الحكومة لوعود االستماع و المعيشة، وغالء الشاقة العمل ظروف مواجهة

 التابعة المنشأة بقرية مقيم زراعة، عامل أحمد، محمد علي يقول هكذا ،"العمل مكتب مكان أعرف ال"
 تكفي ال أنها مؤكًدا جنيًها، 50 قدرها بيومية ويعمل أفراد، 8 من مكونة أسرة يعول والذي سوهاج، لمركز

 .أقاربه من لالستدانة دوًما يدفعه مما أسرته، متطلبات أو متطلباته

لكن المشكلة أن العمل غير متوافر بإستمرار  باليومية العمل في تكمن ال المشكلة أن ،"أحمد" ويرى
 أن دون يومًيا للعمل ليخرج هناك نفسه ليسجل العمل مكتب مكان يعرف ال أنه مؤكًدا ،وبشكل يومي 

 .لالستدانة يضطر

 حرفة يتعلم لم أنه مؤكًدا عمره، من عشر الخامسة في كان أن منذ الزراعة حرفة أحمد، محمد علي تعلم
 هناك الحياة أن مؤكًدا المهنة، هذه في أهلها معظم يعمل صغيرة ريفية قرية هو إقامته محل ألن غيرها

 في واحدة" لمبة" سوى يملك ال أنه رغم جنيًها، 50 الكهرباء فاتورة تتجاوز ذلك من وبالرغم بسيطة،

 .منزله

 في عمل إنه سيارات، تخصص صناعي فني دبلوم على وحاصل نجارة، عامل مشرقي، جبرة عدلي يقول
 كان النجارة في عمله أن إلى ُمشيًرا يحبها، ألنه وليس له أتيحت التي الوحيدة المهنة ألنها النجارة مهنة
 أن ُمضيًفا العمل، صاحب وبين بينه التعاقد من نوع أي وجود دون بها ويعمل والده من تعلمها صنعة
 العمل مكتب دور أن مشدًدا جنيًها، 50 يومية مقابل بها المنوط األعمال إنهاء هي العمل بصاحب عالقته

 بالذهاب الشباب حقوق عن المكتب يبحث أن يجب ما بقدر أنفسهم لتسجيل إليه العمال ذهاب في يقتصر ال
 .وغيرها البناء وأماكن الورش في عملها أماكن إلى

 مما األخشاب، أسعار من رفع الذي الدعم، وبرفع بالثورة كثيًرا تأثرت التجارة حرفة أن" مشرقي" ويرى
 سنوات، قبل شقتين أثاث لتشطيب يكفي كان الذي المبلغ أن إلى ُمشيًرا النجارة، سوق داخل العمل من قلل
 . واحدة شقة أثاث لصناعة األن يكفي ال

 ارتفع الخشب متر ألن الدعم ورفع الثورة بعد كثيًرا تأثر إنه نجارة، صاحب ورشة حبيب، وليم ويقول
 األسعار أن موضًحا العمل، ألصحاب كبيرة بخسارة تسبب مما جنيه، آالف 5 إلى جنيه 2800 من سعره

 .الحالة هذه في الخسارة العمل صاحب ليتحمل القديم، السعر على الزبون مع االتفاق بعد ترتفع

 معاشات يتحمل ال الورشة ودخل القليل العمل ألن لديه، العاملين على يؤمن ال أنه إلى" حبيب" ويشير
 ياخد ما بعد" ُمضيًفا العمل، حسب جنيًها 70 إلى 50 بين ما تتراوح يوميات يعطي أنه مؤكًدا وتأمينات،

 مصاريف جنيه ألف 15 كلفه العمل أثناء لحادث تعرض أنه إلى الفًتا ،"بيه دعوة ماليش يوميته الصنايعي

 .جهة أي من تعويض أو الصحي التأمين من واحًدا مليًما على يحصل أن دون وعالج عمليات

 ساعات 10 من أكثر يعمل إنه أسمنت،" خالطة" وصاحب معمار عامل عاًما، 32 رفعت، كنزي ويقول

 وبدأ عاًما، 18 منذ المعمار مهنة في ليعم أنه ُمضيًفا جديد، عمل عن البحث في معظمها يقضي يومًيا

 عمله فترة طوال أن مؤكًدا يعرفه، الذي المجال في مدخراته ليستثمر" الخالطة" اشترى ثم عاماًل، رحلته

 جنيه، آالف 10 من ألكثر الحديد طن وصول بعد سيما ال الفترة، هذه مثل ركوًدا البناء سوق يشهد لم

 ال اآلن ولكن األسعار، ارتفاع قبل األسبوع طوال معه يعملون كانوا عاماًل  12 يشغل أنه إلى ُمشيًرا

 .أسبوعًيا األكثر على يومين أو واحًدا يوًما إال يعملون

 وال يومي، بشكل عماًل  ليجدوا لهم العمل مكتب تسجيل هي المؤقتة للعمالة الحل أن" رفعت" ويرى
 .قبل من له حدث ما مثل لهم، حادث أي وقوع حال االستدانة أو القليلة مدخراتهم كل إلنفاق يضطرون



 من بدل كبيرة لمدة نقاًشا عمل إنه نقاًشا، ويعمل صناعي فني دبلوم على حاصل وهبة، كمال رفعت يقول
 بعد أنه إلى ُمشيًرا الغردقة، بمدينة الخاصة البناء شركات إحدى في بحرفته للعمل وذهب وظيفة، انتظار
 في اسمه يسجل لم أنه على مؤكًدا العمل، ركود بسبب مفتوحة إجازة الشركة أعطتهم البناء، أسواق ركود

 وتوفير للعمال، حقوق بتوفير ُمطالًبا للعمال، مساعدة أي تقدم ال النقابات أن لعلمه وغيرها العمالية النقابات
 . أخرين مواطنين كأي لهم صالحة عمل بيئة

 أنه إلى ُمشيًرا جنيًها، 90 قدرها يومية مقابل يومًيا ساعات 8 يعمل إنه مسلح، نجار عليوة، أحمد ويقول

 .يومه قوت ليكسب غيرها يجد لم التي المهنة هذه في ليعمل عاًما 15 عمر في المدرسة من خرج

-حينها – وحده هو وتكلف رجله، كسر في تسبب العمل أثناء لحادث تعرض إنه" عليوة" ويضيف
 يحصلون مكان أي في الموظفين أن إلى الفًتا جهة، أي من مساعدة تلقي دون الخاص العالج مصاريف

 في جمعة يوم األيام كل يرون اليوم العمال بينما الجمعة، يوم وعطلة سنوية، وإجازات صحي تأمين على
 .البناء سوق ركود ظل

 وبين بينه عقود ألي وجود دون الودية، االتفاقات بطريقة يجري عمله إن سباكة، عامل منير، رائد ويقول
 أنه موضًحا متقطع، بشكل العمل هي الحرة لمهنته بالنسبة المشاكل أهم أن إلى ُمشيًرا الزبائن، أو المقاولين

 جدوى يوجد ال أنه إلى ُمشيًرا األيام، هذه في حصل ما بقدر يصرف فإنه الشهر في أيام 10 لمدة عمل إذا

 .الحرة والمهن الحرف أصحاب مساعدة في العاملة القوى وزارة أو العمل مكتب من

 السلع أسعار ارتفاع هي أوالهما ناحيتين، من العمال على األكبر األثر لها كان الثورة أن" منير" ويضيف
 في تسبب مما البناء ومواد الخامات أسعار ارتفاع هي والثانية طاقتهم، من أكثر ينفقون العمال جعل مما

 .مصر في البناء سوق ركود

 من كثير يحصل ال قد والهجرة، العاملة القوى لوزارة تابعة منتظمة الغير بالعمالة ُتعًنى وحدة توجد وبينما
 .حقوقهم أدنى على العمال

 وزارة وكيل توفيق إبراهيم صرح واالجتماعية، االقتصادية للدراسات الجنوب لمؤسسة سابق حوار في
 منتظمة، الغير العمالة أوضاع تحسين على العمل 2011 عام في بدأت الوزارة أن بسوهاج، العاملة القوى

 رياض المنعم عبد الشهيد مستشفى مع التعاقد بينها من اإلجراءات من عدًدا سوهاج مديرية واتخذت
 عمال على المجاني للكشف سوهاج، محافظة وجنوب شمال بطهطا بجرجا أخرين ومستشفيين بسوهاج،
 .المستشفيات بهذه اليوميات

 المناسبات في منتظمة الغير للعمالة مالية مبالغ تصرف بسوهاج العاملة القوى مديرية أن توفيق وأضاف
 بيانات لتسجيل العمل مواقع على يمرون الوزارة موظفي أن على مؤكًدا وغيرها، الوفاة حاالت وفي

 .بذلك مختصة لجان خالل من سالمتهم على واإلشراف العمال

 المصريين من كبيرة لشريحة المعيشية األوضاع لتحسين قوية بادرة أنها في تبدو التي اإلجراءات 
 وال منتظمة، الغير العمالة من وغيرهم اليومية عمال وهم ذاتها، الشريحة أبناء نظر في تختلف وأسرهم،

 .شيًئا لواقعهم تقدم

 حال الستدعائه لها، التابع بالمديرية اسمه لتسجيل منتظم الغير للعامل بابها العاملة القوى وزارة تفتح
 يعرفون ال العمال من كثيًرا أن المفارقة لكن الحكومية، بالمنشآت الخاصة األعمال في للقيام إليه الحاجة
 . لديها أنفسهم سجلوا الذين العمال من كثير تستدعي لم الوزارة أن األكبر، والمفارقة هذا،

 الغير العمالة" مصطلح إن العاملة، القوى بوزارة مهنية وصحة سالمة كيميائي محرز، رفعت يقول
 القطاع لدى يعمل وال اليومية، بنظام الغير لدي يومي عمل يعمل شخص كل على تنطبق" منتظمة



 والذين البحر وعمال والمحاجر والزارعة المقاوالت عمال مثل قانونية، بطرق عليه مؤّمن وغير الخاص،
 . المنتظمة غير بالعمالة الخاصة الوزارية القرارات شملتهم

 بالوحدات منتظمة الغير العمالة أسماء جميع إدراج على تعمل العاملة القوى وزارة أن" محرز" ويضيف
 لدى العمالة هذه تشغيل في عملها يتمثل والتي ،"منتظمة الغير العمالة" وحدة في بالمحافظات المقامة
 التأمين شركات إبالغ و يومي، أجر نظير محددة لمدة المقاولين مع لهم عقود توقيع بعد المقاوالت شركات
 حوادث أو إصابات حدوث حال واالجتماعية، الصحية الرعاية لضمان العمال بأسماء بالمقاوالت الخاصة

 الوفاة حالة في الالزمة التعويضات وصرف العالج عن المسؤولة هي التأمين شركات لتكون العمالة لهذه
 وذلك وصحية أمنة عمل بيئة توفير مع مالية، أعباء أي الدولة تحميل دون ألسرهم المعاشات وصرف
 الجهة وإلزام الالزمة، الشروط بمراجعة والهجرة العاملة بالقوى المهنية والصحة السالمة مفتشي بتكليف
 المشغل نفقة على استخدامها كيفية على العمال وتدريب المهنية المخاطر من الوقاية مهمات بتوفير المنفذة

 مقابل العمالة أجور من نسبة على منتظمةالغير العمالة وحدة وتحصل ،( العمل صاحب أو المقاول) 
 .والرعاية واإلشراف التشغيل

 من كبير لعدد يحتاج ذلك تنفيذ أن إلى العاملة، القوى بوزارة مهنية وصحة سالمة كيميائي ويشير
 المستهدفين، العمال كل وتشغيل اإلجراءات تلك تنفيذ يعطل مما العاملة، القوى وزارة تمتلكهم ال الموظفين

 واف   حصر وجود عدم بسبب منتظمة الغير للعمالة المرصودة الميزانية كل صرف بعدم ذلك على ُمدلاًل 
 في عامل أي تشغل ال المنتظمة غير العمالة وحدات أن مؤكًدا الهادي، عبد عائشة الوزيرة عهد منذ للعمال
 عملية بكل الخاصة المالية المستحقات سداد عند المقاولين مع العمالة عقود تسوي ولكن مقاوالت شركة
 العمال، عدد وليس المقاولة عقد أو المستخلص المالي الرصيد حسب العاملة القوى تقدرها والتي مقاولة،
 عمولة تحصل أن منتظمة الغير العمالة وحدة سيلزم كان العمالة كل شغلت لو العاملة القوى أن إلى ُمشيًرا

 .يومي بشكل التشغيل

 غير العمالة وحدة أن العاملة، القوى بوزارة مهنية وصحة سالمة كيميائي محرز، رفعت ويوضح
 12 رقم العمل لقانون تنفيًذا للمقاولين، العمالة ترشيح عملية لتسهيل حدا، على حرفة كل تصنف المنتظمة

 والمهنية الصحية السالمة اشتراطات وتوفير منتظمة الغير العمالة ورعاية بتشغيل والخاص ،2003 لسنة

 وأحكام له، المنفذة الوزارية القرارات على عالوة ذاته، القانون من 26 المادة وضحتها والتي العامل، لدى

 12 القانون من 213 للمادة والمنفذ بالمقاوالت والخاص ،2003 لسنة 211 قرار من 1 رقم القانون

 554 للقرار طبًقا بالتأمينات العملية المقاول يدرج وبعدها منتظمة، الغير الرعاية قبل من العمال لمعرفة

 بالخسارة يعود مما العمل، انتهاء بعد التأمينات في العملية يدرجون المقاولين أن إلى ُمشيًرا ،1975 لسنة

 عقد ليوقع لعمال، طلبه في للمقاول العمل إسناد عند البداية في يتم أن يجب اإلجراء ألن العامل، على
 السالمة اشتراطات توفير من التأكد بعد منتظمة، الغير العمالة ووحدة والمقاول العامل بين األطراف ثالثي

 . الصحيح بالشكل القانون ينفذون ال المقاولين أن مؤكًدا العاملة، القوى مفتشي طريق عن المهنية والصحة

 تنشئ لم األن إلى إنه بالقاهرة، منتظمة الغير للعمالة المستقلة النقابة عام أمين القادر، عبد محمد يقول
 الصحية الرعاية هي ألعضائها النقابة تقدمها التي الخدمات أن موضًحا سوهاج، في لها فرًعا النقابة

 .والمعاشات والتأمين

 في منتظمة الغير العمالة فئة إلدخال الصحة وزير بمستشار اجتمعت النقابة أن" القادر عبد" ويضيف
 التي األموال من للعمال، معاشات لتوفير والمعاشات التأمينات وخاطبت الصحي، التأمين قانون مشروع
 إقرار على يتوقف والمعاشات الصحية الرعاية توفير أن مؤكًدا ،1959 عام منذ المقاولين من جمعتها

 في منتظمة الغير العمالة حقوق على الحفاظ لضمان المجتمعي، للحوار طرحها بعد العمالة تخص قوانين
 .واحدة جهة وليس الجميع، إقراره في يشارك قانون إطار



 من مبالغ أي تحصل لم النقابة أن على بالقاهرة، منتظمة الغير للعمالة المستقلة النقابة عام أمين ويؤكد
 اختيارية بالنقابة العضوية أن إلى ُمشيًرا العمالية، النقابات قانون صدور لحين منتظمة الغير العمالة
 .العمالية النقابات قانون صدور بعد سوهاج في لها فرًعا ستنشئ النقابة أن على مؤكًدا إلزامية، وليست

 بتقديم المنوط أن بالقاهرة، منتظمة الغير للعمالة المستقلة النقابة عام أمين القادر، عبد محمد ويشير
 صحية رعاية للعمال تقدم أن دورها من والتي العاملة، القوى وزارة هي منتظمة الغير للعمالة الخدمات

 نظير المقاولين من أمواًل  الوزارة حصلت أن بعد سيما ال للقانون، طبًقا لديها تسجيلهم بعد واجتماعية
 وزارة إقرار أن عن كشف للمحاسبات المركزي الجهاز أن إلى الفًتا لهم، الرعاية وتقديم العمالة تسجيل
 . ورق على حبر   هو المستشفيات في للعمال الصحية الرعاية بتقديم العاملة القوى

 لقانون طبًقا التدريب صندوق لصالح أموااًل  تحصل العاملة القوى وزارة أن على" القادر عبد" ويؤكد
 قلة أن إلى والفًتا ،2003 عام في إنشائه منذ الصندوق هذا من يستفيدوا لم العمال أن إلى ُمشيًرا العمل،

 من وغيرها ،"توك توك" كسائقي العمل إلى الكثيرون واتجاه الماهرة، العمالة تراجع في تسببت التدريب
 لجنة لتشكيل اإلدارية الرقابة هيئة خاطبت النقابة أن إلى ُمشيًرا تدريب، أو لمهارة تحتاجال  التي األعمال
 مديرية 27 في العاملة القوى وزارة حصلتها والتي منتظمة الغير العمالة ألموال المالية القوائم لمراجعة

 .األموال هذه صرف جهات لبيان الجمهورية، مستوى على

 حقوقها على منتظمة الغير العمالة حصول أن على منتظمة، الغير للعمالة المستقلة النقابة عام أمين وشدد
 يحافظ العمل قوانين داخل صريح نص بوضع إال يأتي لن تعاقدية وحماية صحية وحماية تأمينية حماية من
 .العمل قوة إجمالي من%  80 حوالي تقريًبا تشكل والتي منتظمة الغير العمالة حقوق على

 قنا

 عده، قطاعات بين العمالة هذه وتتوزع المصرية، العمل قوة أرباع ثالثة نحو منتظمة الغير العمالة تشكل
 .الجائلين الباعة الموسميين، الزراعة عمال المقاوالت، عمال مثل

 المنظمة القواعد على بالنص سواء المنتظمة غير العمالة أوضاع معالجة إلى المصرية التشريعات سعت
 للتأمين خاصاً  نظاماً  وضعت التي التامينات قانون أو 2003 لسنة 12 رقم العمل قانون في ورد كما للعمل

 غير العمالة وحدة وإنشاء العاملة القوى وزير قرارات أو المنتظمة، غير العمالة من الفئات بعض على
 بالحاجة الوفاء دون يزل لم التشريعي البناء هذا أن إال بالمحافظات، العاملة القوى بمدريات المنتظمة

 .المصريين من الماليين لهؤالء االجتماعية والحماية العمل حقوق كفالة إلى الملحة االجتماعية

 معاشات وجود وعدم يشملهم صحي تأمين وجود عدم منها المشاكل من العديد منتظمة الغير العمالة تعاني
 .المشاكل تلك لحل المسئولين دور غياب مع تواجههم التي المشاكل من وغيرها حكومية

 في سنوات منذ أعمل كنت بقنا، الترامسة بحاجر ومقيم أجري، عامل عاماً، 29 سالم، امين شحات يقول 

ً  بيوم، يوم عمل على األن وأعيش والتشييد، البناء في العمل فتركت لألصابة وتعرضت البناء أعمال  أحيانا
 20 عن يزيد ال اليومي األجر األسماك، صيد في أخرى وأحياناً  الزراعية، األراضي في باليومية أعمل

 صعبة ظروفي مشتغلتش، عشان ايام عشر من جيبي دخل جنية مافيش“ قائالً  ظروفه عن ويعبر جنيهاً 
 تعبانة والظروف ، العالج تمن على قادر ومش المخ خاليا ي مصاب بمرض في وابن بنات اربع ومعايا
 .”بناتي اجهز عارف ومش

 العام نهاية امتنحان آداء من منعت التي الصغيرة ابنته تعليم مصاريف دفع يستطيع لم أنه شحات ويضيف
 كيلو ، شيء كل في األسعار ارتفاع مع خاصة للغاية سيء الوضع ”يشير المالية، ظروفه بسبب الماضي
 رغيف عشرين كان اللي المصري العيش حتي منين، هتجيب حالتنا زي اللي والغالبة جنية 15ب السكر

 .”هيدينا مين بجنية، 4 بقي بجنية



 يقول بقنا، الشرقية األشراف بقرية ومقيم اجري، سائق عاماً، 27 حسين، محمد مصطفي يوسف خالد أما

 أو األوقاف وزارة الحكومة في عمل عن البحث جاهداً  وحاولت االزهرية، الثانوية على حصلت ،

 متواصلة ساعة 11 لمدة يوميا أعمل أجري، كسائق للعمل فإضطررت جدوى دون ولكن المحكمة

 علي يدوب بيه بنشتغل اللي“ فييك ال وهو جنيه 45 إلى 40 بين ما يتراوح مبلغ على اليوم في وأحصل

ماذا سيكون  أعرف ال العمل أثناء لحادث تعرضت لو ةالحقيق في ،”بينا يعلم ربنا تكفي، ال واليومية الكد،
 .صحي تأمين أو معاش هناك يكون لن وبالتالي علي، مؤمن غير فأنا مصيري وقتها 

 قبلها، عما مختلف يناير 25 ثورة بعد واالجتماعي االقتصادي الوضع إن مصطفي، يوسف ويوضح

 اليومية وكانت جنية350و 250ب العربية نصفي كنا الثورة قبل“ قائالً  بكثير أفضل الثورة قبل أنه ويروى

 بقينا راكب، حد ومافيش الجاز، ازمة مع حتي هي ما زي األجرة“ مضيفاً  ”مافيش حالياً  جنية، 80 أو 70

 .”األول من اسواء وضع في

 دخل مصدر تكون ،”غفير“ لو حني وظيفة اي علي يحصل أن متمنياً  حديثة محمد مصطفي وينهي
 .له ومساعدة

 قنا، محافظة نقادة بمركز الخطارة بقرية ومقيم محاره، عامل عاماً، 22 محمد، عيد محمد بهاء ويقول

 لظروفي مراعاة لمساعدتي  المسئولين مع حاولت ألسرتي، منزل عن أبحث عبة،ص المعيشية ظروفي
 وعلي عليا هيصرف مين الجيش هدخل”  يقول كما الكبرى الطامة جدوى، دون ولكن مسكن ومنحي
  الشروط توافر لعدم اختياره يتم لم ولكن آمن معاون وظيفة علي قدم أنه ويشير ،”ويجهزهم البنات أخواتي
 له وظيفة توفير المسئولين من ويتمني ،”فين من نجيب احنا نشتغل، عشان الشروط نستوفي الزم”  قائالً 

 .خاص منزل وتوفير المعيشة علي تساعده

 قنا، محافظة نقادة بمركز الخطارة بقرية ومقيم اجري، عامل عاماً،54 عوض، عبدهللا محمد عبدالفتاح

 وال اية هتكفي جنية 50 واليومية تعبانة والظروف صعبة الحالة“ يقول أفراد، اربع من مكونة اسرة ورب

 ويشير ، الزواج نفقات تدبير على ابني مساعدة أستطيع ال ويضيف ،“ بيرزقنا ربنا شغل مافيش ولو اية،
 .األسعار وغالء للبلد الحالي الوضع مع خاصة المعيشة علي تساعده ال اليومية أن عبدالفتاح

 دبلوم علي حاصل بقنا، الترامسة بقرية ومقيم بمقهى، اجري عامل عاماً، 21 جابر، علي عبدالرحمن

 ألي يوم العمل عن لوغبت جنيه،50 ،يوميتي الليل منتصف إلي عصراً  الرابعة من  أعمل يقول، صنايع،

 .األسعار جهةالمو زيادتها يتم لم ميةاليو أن إال األسعار ارتفاع ورغم ، يومية علي أحصل ال ظرف

 قيمة تردي من العمال هؤالء يعاني الطوب، صناعة  في العمال من العديد يعمل بقنا المحروسة قرية في
 والصحة السالمة وسائل توافر عدم عن فضالً  ساعات، عشر عن تزيد يومي عمل سعات مقابل في األجر
 .المرض أو العجز حال في تأمين وجود عدم وأخيراً  العمل، بيئة في المهنية

 تغيبت فإذا بيوم، يوم أعمل أنني كما عقد، دون الطوب صناعة في أعمل عامل، محرم، الرب جاد يقول
 على أحصل باالنتاج، يرتبط المادى فالمقابل اجر، أي على أحصل لن طارئ لظرف أو لمرض العمل عن
 أسرتي، واحتياجات احتياجاتي يكفي ال المبلغ وهذا طوبة، 1000 انتاج مقابل في اليوم في جنيه 60 مبلغ

 .والكهرباء المياه ةرفاتو سداد استطيع وال

 فجرا الثالثة من يومياً  أعمل ، اليها الذهاب في أفكر ولم العاملة القوى عن شيء أي أعرف ال ويضيف
 . للراحة وقت أخذ أستطيع وال الظهر بعد حتى

 بأعمال القيام في أرغب أو أستطيع وال عليه تعودت العمل هذا ، بديل وجود لعدم العمل بهذا قبلت ويتابع
 .الطوب صناعة في قضيتها سنوات بعد أخرى



 اعطاني العمل صاحب شهر، ذلك بسبب تغيبت العمل، أثناء للكسر يدي تعرضت يوم ذات يقول وأخيراً 
 .العمل إلى العودة عند برده ملزماً  كنت على ديناً  كان ولكنه لمساعدتي المال من مبلغ

  الفجر صالة قبل عملى أبدأ األبناء، من سبعة لدى سنة، 45 العمر من البالغ سعيد،عامل، مسعود يقول

 مبلغ ذلك نظير أتقاضى النهار، أخر حتى العمل هذا ويستمر الرمال وحمل الطين بدهس أقوم حيث
 ال أنه إال دبلومات، على حصلوا انهم رغم وأبنائي المعيشية، األغراض يكفي ال مبلغ وهو يومياً، جنيه40

 .المنزل نفقات تحمل في يساعدوني لكي لهم وظائف توجد

 األسرة، احتياجات توفير من أتمكن حتى اليومي األجر يزيد لكى العشاء صالة حتى أعمل أحياناً  ويستكمل
 وليس كسائق، توظيفي تقبل مصلحة أو شركة أي أجد ولم الجهات كل إلى لجأت وقد قيادة رخصة لدي

 أن أجل من استدنت الظروف، لي تتح لم لكن الخارج إلى السفر حاولت الشاق، العمل هذا سوى أمامي
 .ألصحابها المديونيات هذه بسداد  اقوم واألن الغربة، يتحمل ولم عاد ذلك بعد بالخارج، للعمل إبني يسافر

 عن يزيد ال أتقاضاه ما النهار، أخر وحتى الفجر صالة قبل عملى أبدأ عامل، شعبان،  سعد ويضيف
 أمامي متوفرة أخرى وظيفة توجد ال لكن به، أقوم الذي بالعمل بالمقارنة ضئيل مبلغ وهذا جنيهاً، خمسون
 .الطوب صناعة في العمل سوى

 لدغ أو الشمس لضربات األحيان بعض في نتعرض العمل، اثناء للحماية وسائل أي توجد ال ويكمل
 العمل صاحب يقوم أو بنفسي، العالج اتحمل مكروه حدث وإذا الطين، دهس أثناء جروح إلى أو العقارب
 .  كمديونية مبلغ بإعطائى

 المدرسة في طالب أنا عام 17 العمر من البالغ عامل، مسعود، منصور يكمل متصل حديث وفى

 الخاصة قاتينف وألتحمل اسرتي لمساعدة الطوب بصناعة واشتغل للمدرسة اذهب ال لكنني الصناعية،

 أنها عن فضال المحروسة قرية في المهن أقدم من الطوب صناعة مهنة عامل، حسن، عبدهللا ويشير
 للقوى الطلبات من بالعديد تقدمت لقد ، لها نتعرض ان الممكن من التى المخاطر من كثير على تحتوى
 .الطوب في العمل وترك الخارج الى السفر أتمنى جدوى، دون لكن  لتوظيفي العاملة

 من اكثر به يعمل ان الممكن من والذي الطفلي للطوب مصنع بالقرية يوجد عامل، علي، محمد سيد ويقول

 .وتشميعه عليه بالحجز قام االسالمي ظبي ابو بنك ألن المصنع اغلق ولكن شاب االف 3

 وبين بيني عقد أي يوجد ال  أبناء، 6 ولدى متزوج عام، 46 العمر من ابلغ عامل، نجار، عبدالمعز ويشير

 سوى حقوق لي ان اعرف ال وقت، اي في عنى العمل صاحب يستغنى أن الممكن ومن العمل صاحب
 .به اقوم الذى العمل نظير المادى المقابل

 يظل ان الممكن ومن باستمرار يعملون ال أنهم اليومية عمال منها يعاني التي المشاكل ضمن من ويتابع،
 قدمي في لشلل تعرضت يوم ذات دخل، وجود عدم يعني ما وهو عمل، دون أكثر أو اسبوعاً  العامل
 تناول وقت هو للراحة الوحيد الوقت العمل، اثناء للراحة ساعات توجد ال العالج، نفقة أقاربي وتحمل
 .الغذاء طعام

 يتم النقابة في والمسجلين منتظمين الغير العمال أن بقنا العمال نقيب حامد سيد يقول، آخر جانب وعلى
 بموجبه العمال على تطبيقه سيتم الصحي للتأمين قانون هناك و عام، 65ال بلوغهم عند لهم معاش صرف

 تقوم العاملة القوى وزارة أن إلى باالضافة الصحي، التأمين نفقة على وعالجهم العمال جميع حصر سيتم
 العالج لتوفير وذلك مستشفيات أربعة مع متعاقدة العاملة القوى مديرية أن كما ، للعمال مساعدات بإعطاء

 . للعمال الصحية والرعاية



 العاملة القوى وزارة مع بالتنسيق وتقوم العمال شئون ترعى الخاص بالقطاع خاصة نقابة هناك أن ويتابع
 العمل مواقع الى بالذهاب ايضا ونقوم للعمال تثقيفية دوارات بإعطاء نقوم أننا عن فضال احتياجاتهم لتوفير
 .العمال لدى المشاكل بمتابعة ونقوم

 ومراكزها المحافظة في النقابات جميع على باالشراف يقوم العمال لنقابات المحلى االتحاد ان ويستكمل
 .العمال تعوق التى المشاكل جميع لحل النقابات هذه مع التواصل ويتم

 القوى في منتظمين الغير العمال تسجيل أن قنا، بمحافظة العاملة القوى وزارة وكيل ثابت، عليوة يقول فيما
 يكون أال وهي العامل في توافرها يجب شروط له التسجيل إلى ُمشيًرا بالمجان، العمال لجميع متاح العاملة
 .الشخصية البطاقة من صورة وإحضار العمل صاحب قبل من عليه مؤمن العامل

 أن إلى ُمشيًرا الصحية، الرعاية خدمات بينها من عديدة خدمات تقدم العاملة القوى أن ثابت ويضيف
 متعاقدة وصيدليات مستشفيات طريق عن مجاني العالج وتعطيهم العمال على الطبي الكشف تجري اإلدارة

 .المتوفي العامل أهالي بإعانة وتقوم للمولود اإلعانة تقدم العاملة القوى أن عن فضاًل  الوزارة، مع

 ومنها للعمال المنح بعض بتقديم تقوم العاملة القوى أن إلى قنا، بمحافظة العاملة القوى وزارة وكيل ويشير
 .العمال عيد ومنحة الشريف النبوي المولد ومنحة األضحى وعيد الفطر عيد منحة

 5 حوالي بقنا المسجلين العمال عدد أن قنا، بمحافظة العاملة القوى وزارة وكيل ثابت، عليوة ويوضح
 خالل من الخاصة الشركات في العمال بتقديم تقوم العاملة القوى ان إلى ُمشيًرا عامل، 510و آالف

 تلك في عمل فرص وإتاحة بالشركات العمال لتعريف التوظيفية الملتقيات بعض وإقامة التعاقدات،
 .الشركات

 تقصير إلى يرجع تقدمها التي وللخدمات العاملة القوى لدور العمال بعض معرفة عدم أن ثابت ويرى
 المنتظمين، الغير للعمال العمل فرص توفير في اً كبير اً مجهود تبذل العاملة القوى أن إلى ُمشيًرا اإلعالم،
 جهوده يكثف أن اإلعالم على أن موضًحا العمال، تجاه العاملة القوى بها تقوى التي المهام عن فضاًل 

 .العاملة القوى بدور العمال لتعريف

 تشمل التأمينات منظومة إن قنا، بمكتب االجتماعية التأمينات قسم رئيس أحمد، مرزوق عايش عمر ويقول
 بأصحاب الخاص 76 لسنة 108 قانون وهم قوانين 4 تشمل التأمينات أن موضًحا الشعب، طبقات جميع

 بالعاملين الخاص 78 لسنه 50 والثالث الغير، لدى بالعاملين الخاص 75 لسنة 79 والثاني العمالة،

 ،”السابقة ثةالثال للقوانين خاضعين الغير“ منتظمة الغير بالعمالة الخاص 80 لسنة 112 والرابع بالخارج،

 مبلغ دفع و القانوني السن بلوغ عند التسجيل منتظمة الغير للعمالة يضمن األخير القانون أن إلى ُمشيًرا
 مع المعاش لصرف بطلب يتقدم شروط من حقه أن  دون عاًما 65 سن بلوغ حال وفي شهرًيا، جنيه 28

 له وتحسب أعوام 10 لمدة به الخاصة بالمهنة عمل أنه يثبت المدنية األحوال من جواب إحضار

 .ودفعها المهنة بها المثبت البطاقة استخراج تاريخ من االشتراكات

 إن بقنا، العاملة القوى بمديرية منتظمة الغير العمالة وحدة إدارة مدير محمد، عباس عادل يقول جانبه من
 والمحاجر، والصيد والزراعة المقاوالت قطاعات بينها من قطاع من أكثر تضم منتظمة الغير العمالة
 والصيد الزراعة قطاع تفعيل عدم ُمرجًعا بالمديرية، المفعل الوحيد هو المقاوالت قطاع أن إلى ُمشيًرا
 الحكومية الجهات تعاون لعدم المحافظة، عام ديوان يتبع والذي والمحاجر السكر شركات يتبع الذي

 .منتظمة الغير العمالة على للصرف نسبة على للحصول

راًرا المعنية الجهات مع تواصلت المديرية أن إلى عباس ويشير  البد أنه ُمضيًفا رد، على الحصول دون م 
 .التعاون علي تجبرهم سيادية قرارات من



 منتظمة الغير العمالة إدارة أن بقنا، العاملة القوى بمديرية منتظمة الغير العمالة وحدة إدارة مدير ويوضح
 المديرية أن إلى ُمشيًرا المراكز، كل في العمل مكاتب طريق عن للعمالة توعية ندوات ُتجري بالمديرية
 طريق عن المقاوالت قطاع في تشغيلهم هو تجاههم اإلدارة دور أن موضًحا عامل، 5200 نحو سجلت

 .بالوحدة لتسجيلهم طرفه من بعمال المقاول يأتي أو له، العمالة وترشيح المقاول مع االتفاق

 أن بقنا، العاملة القوى بمديرية منتظمة الغير العمالة وحدة إدارة مدير محمد، عباس عادل ويضيف
 وعيد الهجرية السنة ورأس والفطر األضحى عيد منح وهي السنة في منح 4 المسجل للعامل تقدم المديرية

 .منحة لكل جنيه 200 بواقع العمال،

 الخدمات لتقديم قنا بمحافظة مستشفيات 3 مع متعاقدة المديرية إن عباس يقول صحية، خدمات توفير وعن

 والعتامين جمادي بنجع اإلسالمي والوعي بقنا األحمر الهالل مستشفيات وهي بالمجان، للعمال العالجية
 .بالمجان العالج لصرف المراكز نفس في صيدليات مع متعاقدة المديرية أن ُمضيًفا بقوص،

 رعاية تقدم المديرية أن بقنا، العاملة القوى بمديرية منتظمة الغير العمالة وحدة إدارة مدير ويضيف
 .جراحية عمليات إجراء حال في وإعانات الوفاة، حالة وكذلك للمولود إعانات بتقديم للعمال اجتماعية

 أن إلى بقنا، العاملة القوى بمديرية منتظمة الغير العمالة وحدة إدارة مدير محمد، عباس عادل ويشير
 العمالة أن موضًحا واالخشاب، للبناء العامة النقابة على عالوة نقابية لجان لهم بالمقاوالت المسجلة العمالة
 اختياري، بشكل الزراعة بعمال العاملين نقابة في يشتركوا أن الممكن من أنه ُمشيًرا نقابة، لهم ليس العادية
 .بالمديرية االستشارية اللجنة في نقابة كل عن ممثل ويوجد النقابات مع تتعاون المديرية أن موضًحا

 لكي الصحي التأمين لهيئة التابعة العالجية المؤسسة مع للتعاقد مقترًحا ارسلت المديرية أن عباس ويضيف
 يوصي المقترح أن ُمشيًرا المؤسسات، بتلك الخاصة والصيدليات المستشفيات خدمة من العمال يستفيد
 .بالعمال الخاص الجزء تتحمل الوحدة للتحمل الوحدة، طريق عن العمال على بالتأمين

 تأميًنا هناك سيكون المستقبل في بقنا العاملة القوى بمديرية منتظمة الغير العمالة وحدة إدارة مدير ويقول
 منتظمة الغير العمالة ألن القاعدة توسيع طريق عن الرعاية توسيع في نأمل“ ُمضيًفا منتظمة، الغير للعمالة

 .”مستمرة زيادة في

 أفرع أحد منتظمة الغير العمالة وحدة إن فيقول بقنا، العاملة القوي وزارة وكيل ثابت، عليو ويعود
 غير أو فنية عمالة كانت سواء العمل قانون بموجب الفئة هذه رعاية هو إنشائها من والهدف المديرية،

 موسمية عمالة وهي عوامل عدة بها وتتحكم ثابت وعمل ضوابط لها وليست تأمينات تملك ال والتي فنية،
 على الفئة لهذه خاصة مستشفى إلنشاء ُمقترًحا هناك أنه ُمضيًفا عليها، مؤمن غير متعلمة غير مدربة غير

 .لهم المجانية الصحية الرعاية لتقدم الجمهورية مستوي

 بعمال“ يسمى ما أو منتظمة الغير العمالة أن الوادي، جنوب بجامعة االجتماع قسم أستاذ طلبة، علي يرى
 عودة مع سيما ال المصري، المجتمع في الموجودة المهمشة الفئات من االجتماع علم في ”الرصيف
 عبء يشكل مما الدول، هذه بها تمر التي االقتصادية للظروف نتيجة العربية، الدول بعض من المهاجرين

 كل في موجودين ولكنهم الفئة لهذه دقيقة احصاءات توجد ال أنه ُمضيًفا المصري، االقتصاد كاهل على
 تكفي مؤقتة عمل فرصة انتظار في الشارع، في يوم كل صباح من األولي الساعات في ونراهم مكان،
 .يومه قوت

 المجتمع من اهتماًما الفئة هذه تلقى لم إن الراهنة االقتصادية الطروف ظل في أنه إلى طلبة ويشير
 بؤر لتشكيل دفعهم مثل المجتمع على سلبية أثاًرا ذلك عن سيترتب جدي، بشكل مشاكلها مع والتعامل
 .إجرامية



 وزارة بينها من بالمشكلة المعنية الجهات في يكمن الحل أن الوادي، جنوب بجامعة االجتماع أستاذ ويرى
 وأبحاث دراسات عمل من بد ال أنه موضًحا الشباب، ووزارة االجتماعي التضامن ووزارة العاملة القوى
 خاصة االقتصاد على عبء تشكل ألنها الفئة، هذه أزمات لحل الحالي الوقت في سيما ال الفئة هذه حول
 .”عجين من وودن طين من ودن الوزارات“ ُمضيًفا البطالة، نسب ازدياد مع

 الوادي جنوب بجامعة التجارة بكلية العليا الدراسات ووكيل االقتصاد قسم رئيس إبراهيم، جمال ويوضح
 الغير العمالة فروعها أحد من كان مصر في السري االقتصاد قياس عن أجراها التي األبحاث أن بقنا،

 لكي بهم الخاصة الحقيقية المكاسب معرفة الدولة تستطيع ولم ”ضريبًيا مقيدة الغير العمالة“ وهي منتظمة
 .منظم الغير بالقطاع العاملين سيما ال الصحيح، الطريق في توجيههم تستطيع

 أن الممكن من فبالتالي المصدر ومجهول رسمي غير ”السلم تحت االنتاج“ المنتج أن إبراهيم ويضيف
 عدم هو ذلك سبب أن موضًحا عنه، الناتجة المشاكل بخالف المنتج مع تتوافق ال أو خيالية أسعاره تكون
 المدى على البطالة معدل زيادة أن إلى ُمشيًرا منظمة، لعمالة وتحويلهم لهم كافية لوظائف الدولة توفير

 .المجتمع وعلى االقتصاد على سلبًيا يؤثر الطويل

 العاملة فئة أن بقنا، الوادي جنوب بجامعة التجارة بكلية العليا الدراسات ووكيل االقتصاد قسم رئيس ويرى
 صعود مع سيما ال االقتصادية للمشاكل عرضة فئة أكثر غيرهم، أو المقاوالت قطاع في منتظمة الغير

 العمالة نسبة من تقليل أو لالستغناء العمل أرباب يعرض مما الحالية، الظروف مثل االقتصاد وهبوط
 قرار أي على الواقفة وهي ”الحديه البطالة“ اسم عليهم يطلق ما وهو األولى، الضحية العمال ليصبح

 .اقتصادي

 الوادي جنوب بجامعة التجارة بكلية العليا الدراسات ووكيل االقتصاد قسم رئيس إبراهيم، جمال ويضيف
 تضر بمشاكل للقيام الظروف تدفعهم فقد االقتصاد، وجه في ”موقوتة قنبلة“ منتظمة الغير العمالة أن بقنا،

 مفاجئة، اقتصادية قرارات اتخاذ حال سيما ال احتياجاتهم، يغطي ال اليومي الدخل ألن واقتصاده المجتمع
 حقوقها للعمالة توفر مدروسة حلول بتطبيق الفئة هذه احتواء المعنية الجهات على يجب أنه إلى ُمشيًرا

 .واقتصاده المجتمع سالمة وتضمن

 االقصر 

 عمال على أثر الذي األمر وغيرها، والحديد األسمنت البناء أسعارمواد الماضية األيام خالل رتفعتا
 بالمعمار اليومي العمل سوى آخر رزق مصدر أى اليملكون الذين ،”الفاعل عمال”أو والصنايعية، المعمار
 عمال يجدون ال أخرى وأيام يوًما يعملون أصبحوا حيث األسمنت؛ وكذلك أوالحديد الخشب عامل سواء

 حاجة انتظار فى الطريق يفترشون صباحا يخرجون الذين اليومية عمال حال ساء كذلك األسعار، الرتفاع
 .لهم مقاول

 ارتفعت حيث ؛”غالية حاجة وكل صعبة بقت الحياة“ أوالد، 5 لديه عامل، ،(عاًما 40) علي، إبراهيم يقول

 ، جنيًها 60الـ تتعدى ال صارت التي العامل يومية وتبعها المقاولون زبائن قل وبالتالي البناء،  مواد أسعار

 أداؤه وصعوبة العمل، فرص وقلة المتدني، األجر هذا مع وحتى أخرى، فرص توفر لعدم مضطرون لكننا
 .متوافر غير الشاق العمل ذلك حتى أصبح ذاته، الوقت في

 ال األسبوع أيام خالل ”الفاعل“ مرض إذا ؛ الحقوق مهدرة فئة ،”الفاعل”أو اليومية عمال أن على ويتابع
 في شأنه يواجه، أنه إلى مشيرا الخاصة، نفقته على يعالج العمل فى إلصابة تعرض وإذا اليومية، له يحق
 400الـ يتعدى ال فإنه االجتماعية، ونئبالش معاًشا يملك كان أن فحتى ، المعيشة تكاليف الجميع، شأن ذلك

 .وحياة أسرة نفقات يكفي يكاد ال مبلغ بالتأكيد وهو جنيه،

 فرص توافر لعدم اليومي، العمل إلى لالتجاه اضطر طفالن، ولديه متزوج ،(سنة 30) حسن، أحمد أما

 صعوبة يجد ذلك ومع يناير، ثورة عقب األقصر محافظة تشهده الذى السياحى الركود بعد سيما وال عمل



 دون أياًما يظل قد كالعامل،  أصبح والمقاول البناء، مواد أسعار ارتفاع مع يومه قوت على الحصول فى
 .عمل

 مش ريحت لو”  قائال المرض، أصابه وإن حتى المنزل فى البقاء يستطيع ال ”الفاعل“ أن حسن ويضيف
 .المؤهالت أصحاب من ”باليومية العاملون“ معظم أن إلى مشيًرا ،”أكل هالقي

 بالسلب إثر الذى األمر ، البناء مواد الدوالرأسعار ارتفاع بعد ارتفعت ،(عاًما 26) إبراهيم، علي يقول

 45 تتعدى ال قد ”اليومية“ أن رغم ،”ال وعشرة يوم نشتغل بقينا”  والصنايعية المعمار عمال جميع على

 .البديل نجد ال لكن أخرى، ظروف أو مرضية لظروف الغياب حال العمل صاحب لنا يعترف وال جنيًها،

 تعبنا“ معبًرا آخر، رزق مصدر يوجد وال عنها بديل وال سنوات، 5 منذ مسلح نجار يعمل أنه ويستطرد

 محدش والغالبة دخل، ومافيش غليت، حاجة كل الحالل، وال للحرام نروح عارفين ومش المعيشة، من
 .شهرية أومعاشات ضمانات أى لنا وتوفر حقوقنا عن تدافع جهة أى يوجد ال أنه إلى إضافة ”فيهم بيسأل

 باليومية، الشاق العمل ذلك أعمل وأنا سنوات منذ“ قائالً  حالته عن عامل، عاًما، 40 محمد، حسن ويعبر

 تارة عمل، عن باحًثا الباكر الصباح في خرجا لذا ،يبنات تجهيز إلى حتاجا نيأن إلى إضافة نفقات، الوفر
 إذا المقاول العمل يحكم الذي أن ، موضًحا والزلط، الطوب نقلب وتارة الحديد فى أخرى وتارة الخشب في

 العمال وأصبح العمل، قل بالبناء، الخاصة أسعارالمواد ارتفاع مع لكن ، العمل توافر زبائن لديه توافر
 .الفرج انتظار فى الطرق يفترشون

 أعمال أى أو القصب، كسر موسم ينتظرون الذين الزراعة في األجرة عمال يخص فيما الحال هو كذلك
 محمد، جمال يقول التكفي، وقد واحد ليوم تكفيهم الجنيهات بعض علىيحصلون  وبالكاد ، بالزراعة تتعلق

 فرص يجدون ال مؤهالت على حصولهم رغم أبناه حتى و ، أخرى عمل فرصة يجد لم أنه ،(عاًما 50)

في العمل  اليوم طوال ويظل المعمار، فييعمل  آخرويوم   يوًما، الزراعة فى للعمل يخرج لذا عمل،
 .أسرته نفقات لتوفير مايكفى على للحصول

 بعد متوفر غير أصبح اليومي العمل حتى مهمشة، فئة العمال األسعار، ارتفاع من الحكومة أين ويتابع
 .جوًعا يموتوا أن قبل غيرالمنتظمة للعمالة بنظرة مطالبا واألسمنت، الحديد أسعار ارتفاع

 قلة عليه ترتب مما الضعف، زادت األسعار ،إن مقاول ،(عاًما 55)  عبدالرحيم إبراهيم يقول جانبه ومن

 9 إلى جنيه، 200و آالف 9 بين ما يتراوح حيث ألخرى شركة من يختلف الحديد طن فسعر العمل؛
 كذلك جنيًها، 790 إلى جنيه 500 من األسمنت طن وسعر آالف، 10 إلى أيام فى يصل وقد جنيه، 300و

 يزيد جنيًها، 370ب األحمر والطوب جنيًها، 50 عن اليوم زاد جنيه، 30 شهرين من كان الرملة متر سعر

 .جنيه 500 عن اليوم

 ارتفاع إلى أدت ”إتاوات“ عليها فرضت اآلن لكن ألصحابها، المحاجر تترك كانت الدولة أن يضيف
 السبب ما و البناء بمواد ذلك ماعالقة اليعلم أنه رغم الدوالر أسعار ارتفاع إلى إضافة البناء، مواد أسعار

 .محلًيا؟ تصنيعها معد في

  أسوان

 –عاملدبش وفاعل وقالب وكحت مواسير  –يقول محمود حميد عالم من قرية المعال محافظة األقصر 
 30للعمل حيث أن اليومية باألقصر حوالي أحضر إلى أسوان منذ عامين ونصف متزوج ولدي ست أبناء، 

جنيه وبقبض  70جنيه كما أن العمل باألقصر ضعيف، بينما هنا في أسوان الشغل أكتر واليومية حوالي 

 جنيه.340من الشئون االجتماعية مبلغ 



أل أعرف شئ عن مكتب العمل ولم أذهب اليه ألنني أل أعرف دوره وال أعرف مكانه، وال يوجد ويضيف 
بيني وبين صاحب العمل اية عقود، مواعيد العمل يوميا من السابعة صباحا إلى الثالثة عصراً وحينما 

 ليف العالج.أتعرض لألصابة اثناء العمل أتعالج على نفقتي الخاصة وأحينا يقوم صاحب العمل بدفع تكا

على محمد على عامل أجري من إسنا يقول جئت إلى اسوان ألن العمل بقريتي ضعيف واليومية حوالي 
ى أثناء جنيه، لقد بحثت عن العمل في الحكومة ولكن كل مره يكون الرد " لم يصبه الدور" 60إلى 50

امل الصحيح أم عملي اصبت بعجز في ذراعي ولم يسأل عني صاحب العمل فهو فقط يسأل عن الع
المريض فال شأن له به، تعرضت منذ فترة لتسرب غاز أثناء العمل ولم ينقذنا إال المطافي فال توجد وسائل 

 .سالمة وصحة مهنية 

حضرت إلى أسوان من بلدتي دشنا للعمل باليومية فأنا لم أجد اي  -عامل خرسانه –محمد محمد أحمد
يه لكن في أسوان تصل احيانا إلى مائة جنيه يوميا، قمت جن50فرصة عمل ببلدتي فاليومية في بلدتي 

جنيه غير الماء والكهرباء وأنا أعمل من الساعة السادسة صباحا وحتى  300بإستئجار منزل بحوالي 

اثناء العمل اتحمل تكاليف عالجي، فال يوجد عقد بيني وبين صاحب العمل وال  الثالثة عصراً، غذا اصبت
لى اليويمة حينما يكون هناك عمل وإذا تعرضت لألصابة وعدم القدره على توجد تأمينات، اتحصل ع

العمل فال أحصل على أجر أثناء االصابة، ما اتحصل عليه ال يكيفي في ظل الظروف االقتصادية الصعبة، 
 انا ال أعرف نقابة العمال وال القوى العاملة ، ولكن اذا عرفت ان لدي حقوق لديهم بالطبع سأطالب بها.

يقول سقطت يوماً من على السقالة أثناء العمل وحدث  -عامل فني كهرباء -ويقول اسماعيل أحمد اسماعيل
 كسر بساقي، مكثت في البيت بال عمل طوال شهرين وتحملت بمفردي مصاريف عالجي.

انا عضو بنقابة االخشاب فقد اشتركت في النقابة من سنوات   -سباك –يوسف  عمر عبد العزيز 
ت كارنيه، ال استفيد من اشتراك النقابة سوى في التدريبات التي تقوم بإجراءها على فترات، واستخرج

جنيه  والتدريبات تخصم من يومياتنا، ويضيف اذا 140جنيه سنوياً ثم زاد إلى 70االشتراك السنوي كان 

جهة، كل ما  أصبت اثناء العمل انفق على عالجي من دخلي الخاص، فنحن كمال ال نأخذ اي حقوق من أي
 أتمناه أن تساعدنا الحكومة بمعاشات أو تأمينات أو رعاية باالصابات أو تأمين صحي.

حسن الرداد مدير مكتب القوى العاملة بمحافظة أسوان يقول  نقوم بأدوار عديدة مثل التفتيش ورعاية 
واالعانات باالعياد ومنها  القوى العاملة، تشغيل العمالة غير المنتظمة ونقدم لهم العديد من أوجه الرعاية

 جنيه.200منحة عيد العمال بحد أدني 

حالة على مستوى المحافظة،  200ويضيف، في أسوان وحدة نشيطة حيث يوجد لدينا قاعدة بيانات حوالي 

نقوم بتحصيل مبالغ من المقاولون للصرف على اعانات العمال، نحن في مديرية القوى العاملة نتمنى أن 
الة غير المنتظمة ليسجلوا أنفسهم، نحن نحتاج حدات العموبدوره للتوعية وتعريف العمال بيقوم االعالم 

تكافت الجميع من مراكز وجمعيات وكافة الجهات لكي تثقف العمال وتعرفهم بدورنا، نحن ال نتأخر عن 
  وق.اي عامل يتقدم ويسجل اسمه لدينا، ومن مدون اسمه بالدفاتير يحصل على كامل الرعاية والحق

 

 

 

 

 

 



 الخاتمة  

قد اتجهت نحو إحصاء العمالة غير الرسمية وانشأت وحدة  للعمالة غير المنتظمة  إن وزارة القوى العاملة 
 فإنحصر أعداد العمالة غير المنتظمة وتقديم الرعاية لهم،    بهدف بمديريات القوى العاملة بكل محافظة

 القانونية الحماية من الالزم األدنى الحد توفير فى األثر ملموسة نتائج عن اآلن حتى يسفر لم االتجاه هذا
 على العمل وعالقات لتعقيدات يستجيب قانونى نص تطوير دون تحقيقها يمكن ال والتى -العمالة لهذه

 .فاعلة ومجتمعية حكومية رقابة آليات وبناء األرض،

 يمثل القائمة الرسمية واالجتماعية االقتصادية والنظم القانونية البنى خارج المصريين ماليين تهميش إن
 غنى   ولعله.. التقدم عن فضالً  التوازن على وقدرته المصرى المجتمع استقرار على الخطورة بالغ شأناً 
 سوى -الحال واقع فى -يعنى ال القائمة والنظم البنى داخل االندماج عن الماليين هؤالء عجز أن الذكر عن

 يالئم بما تطويرها إلى الملحة والحاجة القائمة والقانونية واالجتماعية االقتصادية النظم هذه قصور
 على يعيشون للبشرالذين الفعلية والحاجات األرض على واالجتماعى االقتصادى للنشاط الفعلية التغيرات

 .األرض هذه

العمالة غير المنتظمة أنه وبعد بحث الواقع العملي والتشريعي ترى المؤسسة من أجل الحد من تهميش 
 األطراف فيها تشارك عامة مركزية لجنة تشكيلمائية فاعلة لهم فالبد من وتوفير بنية تشريعية وح

 والنقابات العمل أصحاب وممثلى( والتأمينات العاملة القوى وزارة) الحكومة من المختلفة االجتماعية
 :األخص على اآلتية المهام إليها توكل المنتظمة غير للعمالة الممثلة والمنظمات العمالية

 شهرية معاشات القتضائهم نظام وتطوير العمل، على قادرين غير باتوا الذين للعمال حصر إجراء -
 اعتبار) فيه مسبقاً  اشتراكهم عدم عن النظر بغض الصندوق فى المتراكمة الموارد حصيلة من

 .(أيضاً  افتراضى اشتراكهم
 العمل مكاتب فى المنتظمة غير العمالة لقيد العمالية والمنظمات النقابات مع مشتركة آليات تطوير -

 .الصندوق فى اشتراكهم عملية وتنظيم والتأمينات
 جديد اكتوارى لحساب وفقاً  عنها المدفوعة الشهرية االشتراكات ونسبة األجور، قيمة تقدير إعادة -

 األموال مراكمة من بدالً  االجتماعية الحماية فى وحقه أوالً  عليه المؤمن مصلحة اعتباره فى يأخذ
 الصندوق فى
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