
ي حول القطاع غير جتماعالالشبكة الموريتانية للعمل اورشة عرض تقرير تقرير حول 

ات غير الحكومية بالتعاون مع شبكة المنظم 6102 المهيكل المعد في إطار الراصد العربي

 العربية للتنمية

 سبتمبر، بقاعة االجتماعات ببلدية تفرغ زينه 66المنعقد يوم الخميس 

 انواكشوط / موريتانيا

   :تقديم وتوطئة حول الورشة

شبكة تقرٌر دأبت  ،للحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة الراصد العربً إن تقرٌر        

حول أحد أهم  ،حكومٌة فً مجال التنمٌة على إعداده كل سنتٌنالالعربٌة غٌر المنظمات 

لشبكة ت اقام وفى هذا اإلطار ،وٌشمل عادة معظم الدول العربٌة ،المواضٌع ذات األولوٌة

وممثال فاعال بوصفها عضوا مؤسسا ضمن وفائها بالتزاماتها  ،ًجتماعالمورٌتانٌة للعمل اال

تلك الشبكة التً أخذت على  ،لشبكة المنظمات العربٌة غٌر الحكومٌة للتنمٌة فً مورٌتانٌا

والذي  ً للحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة،ٌسمى الراصد العرب ،عاتقها تقدٌم تقرٌر سنوي

  ،بتنظٌم ورشة "القطاع غٌر المهٌكل فً الوطن العربً"ل موضوع: ٌتمحور هذه السنة حو

تم خاللها عرض ومناقشة  التقرٌر القطري للجمهورٌة اإلسالمٌة المورٌتانٌة حول القطاع 

وقد تركزت فعالٌات  ،/ محمد المحبوبًالمعد من طرف الخبٌر الوطنً السٌد ،غٌر المهٌكل

 :لمسائل التالٌةة حول ارشه الوذه

   :أهداف الورشة        

 غنائهإبحث سبل و ،عرض التقرٌر وإفساح المجال لنقاشه 
  ونقد هذا ومناقشة إثراء  فًمن الحاضرٌن المشاركة الفاعلة

 التقرٌر 

  التقرٌر تقدٌم المالحظات حول 
 المٌدان فً عرض التقرٌر على مختلف الفاعلٌنو مناقشة،  
  الصادرة عن  توصٌاتالو لمالحظاتلاألخذ بعٌن االعتبار

 .شكله النهائًالتقرٌر فى فً  الورشة 
 

  المشاركون:المستهدفون/ 

 ً23 منظمات المجتمع المدن 

  4النقابات 

  6الصحافة 

  5الدوائر الحكومٌة المعنٌة 



  8 االجتماعًالمكتب التنفٌذي للشبكة المورٌتانٌة للعمل 

 4 آخرون  

للشبكت رئٍس  إشزافهذه الىرشت ححج  فعبلٍبثسمً لفخخبح الزالا/ لقذ حم سير الورشة

 وبحضىر نبئب عمذة حفزغ سٌنت ،سٍذنب ولذ خطزي /السٍذ جخمبعًالمىرٌخبنٍت للعمل اال

وممثلً  ،الخبزاءاألسبحذة الجبمعٍٍن واألكبدٌمٍٍن وعذد من  ،الخجبنً ولذ ابٍلٍل السٍذ/

 مذنى واإلعالمٍٍن .ومنظمبث المجخمع ال . هٍئبث غٍز حكىمٍتالنقبببث وال

 /لقد قدم الخبٌر المكلف عرضا على البور بوٌنت: النقاشات العرضPOWER 

POINT   نقاط تناول خالله مجمل ال ،مدة تجاوزت الساعةحول الموضوع ل

 :  وتناول بعضها بالتفصٌل خاصة ،التقرٌر فًاألساسٌة الواردة 

  الهدف من التقرٌر 
 السٌاق العام للتقرٌر 
  الحصول على الحق  القطاع غٌر المهٌكلالتعرٌف ب : 
   التعرٌف المعٌارى والمؤسساتى 
  المقاربات المنهجٌة : السوق /الحقوق 
   الفرق بٌن اإلعتماد على العمل والعامل والمشغل 
 اإلطار القانونً للقطاع غٌر المهٌكل 
  مورٌتانٌا  فً  مهٌكلالغٌر قطاع التقدٌم 
 والمحلٌة  المقارنة بٌن السٌاسات المركزٌة 
 تشغٌلال 
  القطاع غٌر المهٌكل فً الشباب نسبة 
 عمالة األطفال  
 النوع 
 الهجرة والمهاجرٌن 
  هٌكلة المدن الكبرى 
 العوائق 
 التوصٌات 
 المالحق 

 
 : ظم المداخالت على النقاط التاليةركزت مع والمالحظات والتعديالت المقترحة: التوصيات

 وعلى العمل الجبار هذا على تماعًنئة الشبكة المورٌتانٌة للعمل االجته ،

سة ل مورٌتانٌا التً غالبا ما تتبع سٌاوتمثٌ ،اإلقلٌمًعلى المستوى  هاضورح

 المقعد الشاغر 



 الشرح المكتمل وعلى العرض و ،تهنئة الخبٌر على التقرٌر الوافً والشامل 

 فالترجمة مشرقٌة وال تتناسب  ،ضرورة مراجعة مصطلح العمل غٌر المهٌكل

 بل القطاع غٌر المصنف هً ،معتمدة ولٌست محلٌالمفاهٌم المتداولة مع ا

 ، والمتداولة فً بلدان المغرب العربًالترجمة األفضل

 التقرٌر  المطبعٌة الواردة فًاإلمالئٌة و ضرورة تصحٌح بعض األخطاء 

 فكان من  ،وربما فرضت على الخبٌر وعلى الشبكة ،المنهجٌة لم تكن موفقة

 . الختٌار منهجٌته خٌار لكل خبٌر على المستوى القطريال األفضل أن ٌترك

 مورٌتانٌا فً فشل وعدم نمو القطاع غٌر المهٌكلفً  دور سٌاسات الشركاء . 

  تانٌا وعموما على مورٌ فً مهٌكلالغٌر تأثٌرات العولمة على القطاع

 المستوى العربً

 مورٌتانٌافى  الهجرةمدى دقة وصدقٌة المعطٌات المتعلقة ب 

 دى النساء على مستوى الحوض الغربًرتفاع نسبة التشغٌل لاا سبب م 

ٌعرف أهلها عموما ونسائها  التً 5،48مقارنة بوالٌة غٌدٌماغا   7،48

 خاصة العمل

 الصندوق  كل منالضمان االجتماعً، وتوضٌح دورتعمٌق الجزء المتعلق ب

 الوطنً للضمان االجتماعً والصندوق الوطنً للتأمٌن الصحً،

 ن الرئٌسٌٌن والمؤمنٌن الثانوٌٌنٌح الفرق بٌن المؤمنٌتوض 

 بٌن وزٌادة التنسٌق بٌنهم و ،إضافة توصٌة حول تفعٌل مفتشٌات الشغل

 النقابات العمالٌة

 ًفً خاصة ،مجال التشغٌل وتسوٌق المنتجات فً تعمٌق دور المنافسة السلب 

 .العمال الصٌنٌونلها تمجال صناعة اللبن التً اح

 عمال الموانئ وإفراغ الشاحنات )الحمالة(بخاصة  إضافة فقرة 

 الوسط الرٌفً فً  تعمٌق دور المرأة وعملها غٌر الهٌكل 

  تصحٌح مفهوم النوع وحذف كلمة الجنس 

 لحد من التسرب المدرسً المؤدي إلى عمالة األطفالإضافة توصٌة تتعلق با 

 وصٌة تتعلق بحماٌة المنتوج الوطنًإضافة ت 

 كل القطاع غٌر فً مجال التعرف على مشا تمع المدنًتعزٌز قدرات المج

 المهٌكل 

 جتماعً ومراجعة النصو  المنظمة لهإعادة تنظٌم الضمان اال 

 جتماعًتعزٌز دور شبكات التأمٌن اال 

 



وعلى نوعٌة المعلومات  ،وفى نهاٌة الورشة تمت تهنئة الخبٌر على الدور المتمٌز

للمالحظات  االعتبارضرورة األخذ بعٌن  التقرٌر مع اعتمادكما تم  ،وموضوعٌتها

 .غة المصححة والمراجعة من التقرٌرالصٌ فًودمجها  ،والتصوٌبات المقترحة
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 عمل اإلجتماعى خالل إفتتاح الورشة خطاب رئيس الشبكة الموريتانية لل

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 
 السيدات و السادة األفاضل

 السالم عميكم و رحمة اهلل تعالى و بركاته
اسمحوا لي في البداية  أن اعبر لكم عن كامل  سعادتنا وفخرنا في الشبكة 

ثراء التقرير الذي الموريتانية لمعمل االجتماعي، لقبولكم دعوتنا  ومشاركتكم في نقاش وا  
أعدته الشبكة حول القطاع الغير مهيكل في موريتانيا، بالتعاون مع شبكة المنظمات 

في إطار إعداد النسخة الثالثة لمجمة الراصد   (ANNDالعربية غير الحكومية لمتنمية )
 العربي لمحقوق االقتصادية و االجتماعية والثقافية لمشعوب العربية 

 
من وجية نظر  ،المييكلمعالجة ظاىرة العمل غير تناول و يحاول ىذا التقرير 

 ،االقتصادمع التركيز عمى حقوق العاممين في ىذه الدائرة الواسعة من   ،المجتمع المدني
 ،من خالل رصد ظروف مشاركة المرأة ودمج الشباب ،النوعوكذلك عمى بعد 

، عمى  الوطنيد باالقتصا مييكلال غير العمل ربط في التقرير  نحاولكما أننا  
 عمى سواء ،وقانونية اقتصادية تحوالت من وتفرضو فرضتو وما التغيرات االجتماعيةضوء 
 االقتصادية بحقوقو مطالبتو مستوى عمى أو ؛يالرأ عن والتعبير التظاىرفي  العامل حق

 .الدولية قبل الوطنية المواثيق طرف من المحمية واالجتماعية
تبوأ مكانة مركزية  ،ر المييكل في االقتصاد الموريتانيأن القطاع غي ونشير ىنا إلى

عن الكسل  ، وصار مالذا لمشباب العاطل عن العمل العازففي التنمية المحمية المجتمعية



 ، ىم من الشباب ذويمصنفةالغير سوق التشغيل فمعظم العاممين في  ،تكاليةاال والخمول و
 األرياف النائية.أو في  ،لمراكز الحضريةالمدن الكبيرة وا ، سواء فيالمؤىالت المتوسطة

 ،وخاصة الخادمات ،بأن عمالة األطفال القصر -كمجتمع مدني-ونريد أن نذكر ىنا 
التحديات التي تواجو نمو ىذا  برزوانتشار العمل غير الالئق وغير المجزى يعتبر من أ

والتعميم والتكوين  إلى التربية ذ العاممين فيو من القصر والشبابن عدم نفاأكما  ،القطاع
 .الميني يبقى مسألة تيدد السمم االجتماعي والسكينة

وحجم مساىمتو  ،بحكم موقعو في االقتصاد الوطني ،القطاع غير المييكل الموريتانيف
، وىيئات المجتمع المدني ،يجب أن يحظى  باىتمام السمطات العمومية ،في التشغيل

 .تومن خالل تقييم وضعي عالمواإلوالصحافة  والنقابات واألحزاب السياسية،
وننتيز ىذه الفرصة، لنوجو دعوة إلى الجيات المعنية في الدولة، لسن قوانين تضبط 
لى وضع ترسانة  وتنظم ىذا القطاع الحيوي والحساس، واليام في االقتصاد الوطني، وا 

تبين ما ليم قانونية، تحمي حقوق العاممين في ىذا القطاع وتوفر ليم الحماية االجتماعية، و 
 من حقوق، وما يترتب عمييم من واجبات.

 
وقبل أن أنيي كممتي ، ال يسعني إال أن أتقدم بالشكر  الجزيل لكل ألئك الذين 
ساىموا من قريب أو بعيد في إعداد ىذا التقرير وقدموا لنا المعمومات ،رغم محدودية  

 الدراسات التي تناولت ىذا الموضوع،
 وأخص بالذكر :

 لوظيفة العمومية  والعمل وعصرنة االدارة / مديرية  العملوزارة ا -

مدرية التمويالت الصغير والدمج والتكوين  / وزارة التشغيل والتكوين الميني -
 الميني 

 وزارة االقتصاد والمالية / المكتب الوطني لالحصاء -

 وزارة الشؤون االجتماعية واألسرة -

 اتحاد ية  الخدمات والمين الحرة -

 طنية لمقطاع غير المييكلالرابطة الو  -

 النقابات المينية -



 المنظمات غير الحكومية  الحقوقية  -

 األساتذة الجامعيون -

 و الشكر موصول  لبمدية تفرغ زينو و عمدتيا لما قدمتو لنا من دعم إلنجاح  ىذه الورشة 
 

 والسالم عميكم و رحمة اهلل



 صور من الورشة

 مقر الورشة باللغتٌن العربٌة والفرنسٌةالصورة األولى تظهر عنوان ومكان وتارٌخ و

 

الصورة الثانٌة تظهر رئٌس الشبكة المورٌتانٌة للعمل االجتماعً أثناء افتتاحه للورشة 
على الٌسار، وفً الوسط نائب عمدة بلدٌة تفرغ زٌنه، وعلى الٌمٌن األمٌن العام لبلدٌة 

 تفرغ زٌنه

 



المحبوبً أثناء العرض الذي قدم عن الصورة الثالثة تظهر الخبٌر المحاضر/ محمد 
 التقرٌر

 
 الصورة الرابعة واألخٌرة، وتظهر جانبا من الحضور

 


