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السيــــاق
ً
مهمــا
تلعــب محطــات المتــرو والســكك الحديديــة دورً ا
فــي القاهــرة الكبــرى ،حيــث يســتخدم معظــم ســكان
الطبقــة العاملــة المتــرو والقطــارات كوســيلة نقــل
رئيســية للوصــول إلــى أماكــن عملهــم .ينقــل المتــرو
حوالــي أربعــة مالييــن راكــب يوميً ــا ،بينمــا تســتقبل
الســكك الحديديــة حوالــي  1.4مليــون مســافر يوميً ــا
(ســيف الديــن.)٢٠١٩ ،
تتنــاول ورقــة السياســات هذه مســألة الباعــة المتجولين
خصوصــا فــي
ً
غيــر الرســميين فــي وســائل النقــل العــام
محطــات المتــرو والســكك الحديديــة .يتــم النظــر مــن
قبــل الباحثيــن ،فــي هــذه الورقــة ،إلــى هــذا النــوع مــن
الباعــة المتجوليــن غيــر الرســميين علــى أنهــم شــريحة
عاملــة فــي المجتمــع تســاهم فــي تعزيــز االقتصــاد
القومــي ،وليــس مجموعــات مــن المواطنيــن الذيــن
يســاهمون فــي تشــويه الصــورة الحضاريــة لوســائل
النقــل فــي مصــر.
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تتمثــل العناصــر الرئيســية ُ
المســببة لمشــكلة الباعــة
المتجوليــن غيــر الرســميين فيمــا يلــي:
• حلــول متواضعــة :حيــث تتمثــل السياســة الحاليــة
فــي نقــل الباعــة المتجوليــن إلــى أســواق تجاريــة
أخــرى ،وهــو مــا لــم يحــظ بقبــول الباعــة المتجوليــن.
•يتمثــل الســبب الرئيســي للطابــع غيــر الرســمي للباعة
المتجوليــن كنتيجــة الرتفــاع معــدالت البطالــة فــي
مصــر .ويعــود ســبب هــذا إلــى الوظائــف المحــدودة
التــي توفرهــا الشــركات ،والخطــوات غيــر اليســيرة
لبــدء عمــل تجــاري جديــد.
•عنصــر انعــدام األمــن ،عمليــات اإلخــاء ،وإعــادة
التوطيــن (الحميــدي.)٢٠٢٠ ،
فــي هــذا الصــدد ،تأخــذ فــي االعتبــار خيــارات السياســة
المذكــورة فــي هــذه الورقــة أن أي نــوع مــن اإلجبــار فــي
تنفيــذ أي مــن السياســـات العامــة ســوف يــؤدي إلــــــى
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السيــــاق
عــدم نجــاح تنفيــذ السياســة ُ
المختــارة ،ممــا ســيكون
لــه تأثيــر ســلبي علــى تعزيــز النمــو االقتصــادي وزيــادة
معــدالت التوظيــف .يُوصــي الباحثــون فــي هــذه الورقــة
بأهميــة دمــج أي مــن السياســات العامــة التــي ســوف
يتــم تطبيقهــا فــي هــذا الشــأن فــي إطــار تنظيمــي مــرن
يحافــظ علــى حــق المواطنيــن فــي المســاحات العامــة،
الحــق االقتصــادي للدولــة ،وحــق الباعــة المتجوليــن
فــي العمــل .باإلضافــة إلــى ذلــك ،يجــب أن تتســم هــذه
الوظائــف باإلنتاجيــة وأن تكــون الئقــة كمــا حددتهــا
الركائــز األربــع التــي نشــرتها منظمــة العمــل الدوليــة
كمبــادئ توجيهيــة تتضمــن الحــق فــي التوظيــف ،الضمان
االجتماعــي ،الحقــوق األساســية والحــوار المجتمعــي
(منظمــة العمــل الدوليــة.)٢٠٠٢ ،

اإلطار القانوني للباعة المتجولين غير الرسميين في مصر
يتمثــل القانــون األول الــذي صــدر بشــأن تقنيــن عمــل
الباعــة المتجوليــن غيــر الرســميين فــي مصــر فــي القانــون
ـل رقــم  ١٩لعــام  .١٩٥١تــا
رقــم  ٧٣لعــام  ،١٩٤٣تــاه تعديـ ً
مســتتبعا
ً
ذلــك صــدور القانــون رقــم  ٣٣لعــام ١٩٥٧

القانون رقم 105
عام 2012

القانون رقم
33
عام 1957

بالتعديــل رقــم  ١٠٥لعــام  .٢٠١٢يتضــح مــن ذلــك ،عــدم
تغيرالقانــون منــذ أكثــر مــن ســتين ً
عامــا ،وهــو مــا يحتــاج
إلــى مراجعــة فــي ســياق التنميــة االجتماعيــة واالقتصادية
الجديــدة فــي مصــر.

القانون رقم 140
عام 1956

القانون رقم 19
عام 1951

القانون رقم 73
عام 1943

شكل رقم ( :)1التطور التاريخي لإلطار القانوني للباعة المتجولين غير الرسميين في مصر

القانون رقم  73لعام 1943
ذكــر انــه ال يجــوز للباعــة المتجوليــن مزاولــة التجــارة قبــل الحصــول
علــى الترخيــص
القانون رقم  19لعام 1951
تعديل أحكام القانون  73بعد إصابة الباعة الجائلين
القانون رقم  140لعام 1956
قــام بتقســيم األماكــن علــى أســاس أهميتهــا ،متطلبــات الحصــول
وباإلضافــة إلــى علــى ترخيــص تحديــد أماكــن معينــة للبيــع مــن قبــل
الســلطات
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القانون رقم  33لعام 1957
تجريــم الباعــة المتجوليــن «الباعــة الذيــن يتاجــرون بــدون ترخيــص ،
منــع البائعيــن مــن البيــع فــي وســائل النقــل العــام والوقــوف بجــوار
المحــات التبــي تبيــع ســلعا مماثلــة او فــي االماكــن التــي تخددهــا
الشــرطة حســب الحركــة المــرور او األمــن العــام او إحــداث ضــرر
القانون رقم  105لعام 2012
تمــت الموافقــة علــى العقوبــات الحالــي وتشــديدها  ،كمــا يفــرض
عقوبــة بالســجن تصــل إلــى  3أشــهر وغرامــة  3000جنيــة مصــري
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يُحــدد الباحثــون مشــكلة الباعــة المتجوليــن غيــر
الرســميين فــي مصــر فــي ثــاث زوايــا رئيســية:

ً
مهما من
الرسميين في االقتصاد باعتبارهم جزءً ا
االقتصاد غير الرسمي للدولة.

 1 .بالنســبة للمواطنيــن :الحــق فــي المســاحات العامــة:
يؤثــر احتــال الباعــة المتجوليــن لألماكــن العامــة،
علــى حــق المواطنيــن فــي المســاحات العامــة.

3 .بالنسبة للباعة المتجولين غير الرسميين ،الحق في
العمل :مع أهمية وجود تشريع قانوني يحمي
حقوقهم بشكل ال يؤثر على حقوق اآلخرين.

2 .بالنسبة للدولة :الحق االقتصادي متمثل في اآلثار
االقتصادية الناتجة لعدم دمج الباعة المتجولين غير
للمواطنون الحق في المساحات العامة

الباعة المتجولون غير
الرسميين :الحق في
العمل

الدولة :الحق االقتصادي /
التنظيم  /االعتراف باالقتصاد
غير الرسمي

شكل رقم ( :)2أبعاد حقوق الباعة المتجولين غير الرسميين في مصر

خيارات السياسة  /تحليل البدائل
خيــار السياســة ( :)١نقــل الباعــة المتجولين غير الرســميين
إلــى مناطــق أخــرى مــع مشــاورات مكثفــة معهــم قبــل
تنفيــذ السياســة.
خيــار السياســة ( :)٢اســتخدام أدوات تكنولوجيــا
االتصــاالت فــي تضميــن الباعــة المتجوليــن غيــر
الرســميين فــي محطــات المتــرو والســكك الحديديــة.

خطـة التنفيذ
تــم اقتــراح خطــة لتنفيــذ السياســة المٌ ختــارة مــن خــال
جــدول زمنــي ُمقتــرح لتحديد الخطــوات ُ
الموصــى بإتباعها
لضمــان نجــاح تنفيــذ السياســة .قبــل تقديــم النقــاط
الرئيســية للخطــة ،يجــب االنتهــاء مــن ثــاث خطــوات
أساســية مــن أجــل تنفيــذ فعــال (كمــا هــو موضــح
بالشــكل)

خيــار السياســة ( :)٣إدراج الباعــة المتجوليــن غيــر
الرســميين فــي األكشــاك داخــل محطــات المتــرو
والســكك الحديديــة.
السياســة ُ
المختــارة هــي السياســة رقــم ( :)٢اســتخدام
أدوات تكنولوجيــا االتصــاالت فــي تضميــن الباعــة
المتجوليــن غيــر الرســميين فــي نظــام النقــل العــام

التدريب ورفع مستوى المهارات

2

التراخيص

3

1

تغطية التأمين
االجتماعي

شكل ( )3المكونات األساسية لضمان التنفيذ الفعال للسياسة المختارة
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نظام المتابعة والتقييم

ُوصي الباحثون بأهمية تشــكيل نظام بســيط لمتابعة وتقييم تنفيذ السياســة ُ
المختارة ،تتضمن ما يلي:
ي ِ
•نظام تشــاريك للمتابعة والتقييم.
•تتم عملية المتابعة والتقييم للسياســة ُ
المنفذة من خالل هيئة مســتقلة.
•يتــم إرســال تقاريــر المتابعــة إلــى ســلطات النقــل ذات الصلــة ،يليهــا إجــراء مناقشــات بهــدف تقليــص الفجــوات،
تعظيــم الفــرص ،واعتمــاد أي خطــط  /إجــراءات تصحيحيــة مطلوبــة.
•تتمثل االختصاصات الرئيســية لهذه الهيئة المســتقلة فيما يلي:
»إجراء دراســة للوضع الراهن عن الباعة المتجولين في وســائل النقل (المترو والســكك الحديدية).
»مراجعــة التقاريــر المرحليــة الــواردة مــن الجهــات الحكوميــة ذات الصلــة والتــي تشــكل جــزءً ا مــن
عمليــة التنفيــذ.
»مراجعة تقدم مؤشــرات األداء الرئيسية واإلشــراف على نتائج التدريبات.
»متابعــة النتائــج بقاعدة البيانات عن كثب.
»تقييــم نتائــج تنفيذ السياســة على المديين القصير والمتوســط ثم نتائــج التأثير على المدى الطويل.
مؤشــرات األداء الرئيســية التي من المقترح متابعة التقدم بها (بعد إجراء دراســة الوضع الراهن)
•نســبة الباعة المتجولين المسجلين.
•مقــدار الضرائــب الجديــدة المحصلــة مــن
الباعــة المتجوليــن.
•نســبة ســوق الباعــة المتجوليــن ضمــن
االقتصــاد الرســمي.
•مقدار اإليرادات لهيئات النقــــل.

المخاطر والتخفيف من المخاطر  /القيود والعواقب غير المتوقعة
تتضمــن السياســة المقترحــة العديــد مــن المخاطــر التــي قــد تؤثــر علــى التنفيــذ الناجــح ،والتــي يجــب أخذهــا فــي
االعتبــار فــي المراحــل األولــى مــن التنفيــذ .فيمــا يلــي بعــض المخاطــر المتوقعــة:
اإلحتمالية

التأثيــر

•التنســيق مع مختلف أصحاب المصالح.
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اإلحتمالية

التأثيــر

•تأمين شــبكة السلكية تحت األرض.
•مقاومة الباعــة المتجولين في النقل.
•الميزانيــة  /التكلفة المطلوبة.
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خاتمة
يعــرض موجــز السياســات هــذا سياســة مبتكــرة تدعــم
الحقــوق الثالثــة المذكــورة بمــا فــي ذلــك (الحــق فــي
المســاحات العامــة ،الحــق االقتصــادي للدولــة ،والحــق
ـطا لــكال الطرفيــن،
فــي العمــل) .كمــا أنــه يوفــر حـ ًـا وسـ ً
حيــث أن الباعــة المتجوليــن غيــر الرســميين لــن يتركــوا
مواقعهــم فــي وســائل النقــل ،ولــن يســتمروا فــي نهــج
«الكــر والفــر» مــع ضبــاط الشــرطة.

وضعــا
ً
باإلضافــة إلــى ذلــكُ ،توفــر السياســة المذكــورة
ً
وأمانــا للباعــة المتجوليــن غيــر الرســميين
أكثــر اســتقرارً ا
بمــا فــي ذلــك الحصــول علــى تأميــن اجتماعــي وإمكانيــة
توســيع أعمالهــم .إلــى جانــب ذلــك ،تحتفــظ هيئــات
النقــل (المتــرو والســكك الحديديــة) بحقهــا فــي تحصيــل
رســوم الخدمــة ،وزيــادة إيراداتهــا ،وتحديــد حجــم هــذا
البيــع ،والحفــاظ علــى الصــورة الحضاريــة لوســائل النقــل.

توصيات
فــي نهايــة موجز السياســة هــذا ،يُوصي الباحثون بما يلي من أجل تنفيذ أفضل للسياســة المقترحة:
1 .إجــراء الحكومــة المصرىــة دراســة تقييــم االحتياجات/تحليــل الوضــع الراهــن للباعــة المتجوليــن غيــر الرســميين،
مــع جــذب الجهــات المانحــة لتمويــل دراســة تهــدف إلــى تحديــد حجــم هــذا الســوق ،وعــدد الباعــة المتجوليــن غيــر
الرســميين المشــاركين فــي كل ســوق ومســتوى الدخــل مــن خــال أعمالهــم.
2 .التوصيــة بــأن ُتنشــيء كل محطــة متــرو ومحطــة ســكة حديــد لجــان ،أو نقابــات عماليــة والتــي تختــص بتوضيــح
االحتياجــات مــع تقديــم االقتراحــات والمتطلبــات لــكل مجموعــة مــن الباعــة المتجوليــن ،وتســهيل الوســاطة
بيــن الباعــة المتجوليــن وأصحــاب المصلحــة الرئيســيينً .
أيضــا ،قــد تقــدم المحطــات اقتراحــات للباعــة المتجوليــن
حــول األنشــطة ومجــاالت التعــاون المتوفــرة.
3 .التوصيــة بــأن تتعامــل الحكومــة مــع الباعــة المتجوليــن غيــر الرســميين باعتبارهــم رواد أعمــال محتمليــن وليــس
عامليــن بالقطــاع خــاص.
4 .التوصيــة لمســئولي المتــرو والســكك الحديديــة بإجــراء اســتطالعات رأي للعمــاء أثنــاء الرحــات لتلقــي آراءهــم
بشــأن الفجــوات ،واالحتياجــات واالقتراحــات المبتكــرة لتحســين وضــع وتواجــد الباعــة المتجوليــن بوســائل النقــل
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