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من الشوارع إلى األسواق:
الباعة اجلائلون في ليما العاصمة ينضمون إلى القطاع الرسمي 

في  اجلائلني  للباعة  التقليدي  النمط  املاضي  القرن  من  والتسعينيات  الثمانينيات  إصالحات  غيرت 
شوارع ليما عاصمة بيرو، فأتاحت ألولئك الباعة الفقراء فرًصا جتارية ممتازة. وتولى معهد هيرناندو دي 
سوتو من أجل احلرية والدميقراطية حتديد وتعزيز عناصر النمو احلاسمة التي ظل صناع القرار ورجال 
الدخول  دون  التي حتول  املعوقات  امللكية، واحلد من  األعمال يتغاضون عنها لعدة عقود وهي: حقوق 
إلى األسواق، واللوائح ذات التكلفة الفعالة، ونهج السياسة الدميقراطية. وساعد مركز املشروعات 
الدولية اخلاصة معهد دي سوتو في وضع أجندة اإلصالح االقتصادي، والقيام بحملة حشد تأييد عالية 

الفاعلية تقوم على أساس زيادة مشاركة املواطن في صنع القرار.

دي سوتو غير نظرة العالم إلى القطاع غير الرسمي.  •

أكثر من 200 من األسواق غير الرسمية في ليما اكتسبت الصفة القانونية سنة 2008.  •

في  الرسمي  القطاع  إلى  انتقلت  بيرو  في  الفقراء  بها  يقوم  كان  التي  املشروعات  من   382100  •
الفترة من 1991 إلى 1994.

املشروعات التي انضمت إلى القطاع الرسمي أخيرًا وفرت 692.5 مليون دوالر كانت تضيع هباء،   •
وأوجدت أكثر من 550000 فرصة عمل قانونية.

تضاعفت قيمة األرض في األسواق التي انضمت إلى القطاع الرسمي.  •

أُعيد تنشيط املناطق احلضرية الكبرى.  •
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يعمل مركز املشروعات الدولية اخلاصة "CIPE" على تعزيز الدميقراطية حول العالم، من خالل 

اإلصالح االقتصادي املوجه للسوق. املركز جزء من غرفة التجارة األمريكية في العاصمة واشنطون، 

وال يهدف لتحقيق الربح. وهو أحد أربعة معاهد للصندوق الوطني للدميقراطية. وقد دعم املركز 

قادة  ـ مع  ـ على مدى 25 عاًما  نامية، تعامل فيها  دولة  أكثر من مائة  ألف مبادرة محلية في 

الدميقراطي.  املدنية األساسية للمجتمع  لبناء املؤسسات  القرار، والصحفيني،  األعمال، وصناع 

السياسات،  واملشاركة في  الفساد،  املركز، مكافحة  لها  يتعرض  التي  القضايا األساسية  ومن 

للمعلومات،  الوصول  وإتاحة  الدميقراطية،  واحلوكمة  الشركات،  وحوكمة  األعمال،  وجمعيات 

والقطاع غير الرسمي، وحقوق امللكية، وحقوق املرأة والشباب. وتدعم الوكالة األمريكية للتنمية 

الدولية برامج مركز املشروعات الدولية اخلاصة.

الصندوق الوطني للدميقراطية “NED” هو منظمة خاصة ال تسعى لتحقيق الربح، أنشأت سنة 

العالم، عن طريق اجلهود غير احلكومية.  أنحاء  الدميقراطية في  املؤسسات  تعزيز  1983، بهدف 

السنوية  االجتماعات  في  الصندوق  ويقدم  ومحايد.  مستقل  إدارة  مجلس  الصندوق  هذا  ويدير 

للتخصيص املالي مئات املنح ملسانده اجملموعات الداعمة للدميقراطية في إفريقيا واسيا ووسط 

وشرق أوربا وأمريكا الالتينية والشرق األوسط وبلدان االحتاد السوفيتي السابق.

معهد احلرية والدميقراطية (ILD) منظمة غير قائمة على الربح، مقره ليما في بيرو، يُعترف به 

عامليا كمركز بحثي وبيت خبرة، برز ليس فقط بوصفه قاطرة فكرية في مجال التنمية، بل أيًضا 

كعامل من عوامل التغيير بالبلدان النامية وعالم ما بعد االحتاد السوفيتي في اجلهود الرامية 

إلى نقل األصول املالية للفقراء لتصبح جزًءا من اقتصاديات السوق.   

مركز  دعم  كما  والدميقراطية،  احلرية  معهد  برامج  الدولية  للتنمية  األمريكية  الوكالة  مولت 
الوطني  الصندوق  من  بتمويل  التأييد  حلشد  املعهد  مبادرات  اخلاصة  الدولية  املشروعات 

للدميقراطية. 

لالتصال ومزيد من املعلومات:
Center for International Private Enterprise
15th Street, NW •Suite 700 1155
Washington, DC 20005
9250-Fax: (202) 721• 9200-Telephone: (202) 721
Web: www.cipe.org •E-mail: cipe@cipe.org

CIPE مركز املشروعات الدولية اخلاصة
1 شارع الفيوم ـ املتفرع من شارع كليوباترا

الدور 8 ـ شقة 801 ـ مصر اجلديدة ـ القاهرة
هاتف: 24143282-2-+20 ـ فاكس: 2-24143295-+20

info@cipe-arabia.org :بريد إلكتروني
www.efham.net ـ  www.hawkama.net ـ www.cipe-arabia.org :املواقع  باللغة العربية
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الباعة اجلائلون في ليما العاصمة ينضمون إلى القطاع الرسمي 

مقدمة

أكثر  بيرو، وهو يجذب  ليما عاصمة  املزدحم في  يقع حي جامارا 

من  يومًيا  شخص   60000 من 

الرخيصة،  البضائع  عن  الباحثني 

املتنوعة،  واألقمشة  واملالبس 

املوجودة  والورش  احملالت  وتشغل 

صًفا   24 من  أكثر  احلي  هذا  في 

بها  يعمل  املتجاورة،  املباني  من 

ويبلغ  عامل،   70000 من  أكثر 

إجمالي مبيعاته السنوية حوالي 

احلي  هذا  ويعد  دوالر.  مليون   700

الذي ميوج باحلركة التجارية الصناعية صورة مصغرة ملا حققته 

بيرو من انتصار يحمل في طياته دروًسا عميقة للكثير من الدول 

األخرى.

لم يكن حال حي جمارا على هذا النحو دائًما، وال ميكن للمتسوقني 

منذ عشرين سنة فقط، حيث  حاله  كان  يتخيلوا كيف  أن  اآلن 

وتنتشر  الفوضى،  وتعمها  ومزدحمة  قذرة  احلي  شوارع  كانت 

الشرطة كانوا يعجزون عن  رجال  إن  والدعارة، حتى  اجلرمية  فيها 

يحاولون  الطريق  جانبي  على  يجلسون  الباعة  وكان  اختراقها، 

كانوا  الباعة  أن  ورغم  القسوة.  بالغة  ظروف  في  قوتهم  كسب 

يفدون إلى املدينة باآلالف بحًثا عن فرص العمل والربح، إال أنهم 

في  البقاء  خطر  بهم  ويحيط  جمة،  حتديات  يواجهون  كانوا 

تنمية  لألمل في  أي بصيص  ويفتقدون  املستوى،  أسواق متدنية 

أعمالهم.

بدأ  التسعينيات،  أوائل  مع 

في  اخلاص  القطاع  مستثمرو 

إجراء حتوالت على هذا احلي، وأخذ 

ـ  املستثمرين  أولئك  من  كثير 

ـ  اجلائلني  الباعة  من  أصالً  وهم 

الطوابق،  متعددة  عمارات  يبنون 

ويبيعون  الضرائب،  ويدفعون 

يؤجرونها ملن كانوا في  أو  احملالت 

على  بضائعهم  يبيعون  السابق 

قارعة الطريق.

التقدم  أمام  الطريق  فتح  الرسمي  االقتصاد  إلى  التحول  هذا 

التجاري واحلضاري لهذا احلي، ولم يعد هناك مكان فيه ملن أصروا 

على البقاء دون تغيير، مما جعل عشرات األلوف منهم يستفيدون 

من فرص العمل في القطاع الرسمي. 

كانت هناك قصص مماثلة لتحقيق التنمية املستدامة عن طريق 

حتول أسواق أخرى في جميع أنحاء ليما إلى القطاع الرسمي، وكان 

الذي ساعد  والدميقراطية  احلرية  الكبير معهد  التحول  وراء هذا 

الباعة على توصيل صوتهم وحتسني بيئة األعمال الصغيرة في 

اخلاصة  الدولية  املشروعات  مركز  قام  جانبه  ومن  بيرو. 

بتوفير التمويل والنصح اجلوهريني لهذا اجلهد الذي حفز 

معهد احلرية والدميقراطية ليظهر كقائد عاملي في مجال 

حقوق امللكية واإلصالح التجاري.

مقومات النمو

أصحاب  من  وغيرهم  ـ  ليما  في  اجلائلون  الباعة  دخل 

اإلصالحات  بفضل  التجارة  عالم  ـ  الصغيرة  املشروعات 

والدميقراطية  احلرية  معهد  بها  أوصى  التي  املؤسسية 

املعهد  وقام  األحيان،  من  كثير  في  ونفذها  إليها  ودعا 

صناع  كان  التي  احلاسمة  النمو  عناصر  وتعزيز  بتحديد 

عدة  منذ  عنها  يتغاضون  األعمال  ورجال  السياسات 

العوائق  وإزالة  امللكية،  حقوق  في  تتمثل  والتي  عقود، 

التكلفة  ذات  واللوائح  السوق،  إلى  الدخول  من  التي حتد 

ما  إلى  فاستنادًا  الدميقراطية.  السياسة  ونهج  الفعالة، 

"إنهم رياديو أعمال، فتعاملوا 
معهم على أنهم كذلك"

 هرناندو دو سوتو

ألف   60 وجتذب  عمل  فرصة  ألف   70 توفر  ليما،  جامارا،  في  املنسوجات  محالت 
مشتر يوميا.
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من الشوارع إلى األسواق

قام به املعهد من جهود ضخمة، بدأ أصحاب املشروعات الصغيرة 

في بيرو، واملستثمرون من القطاع اخلاص، وصناع السياسات، في 

األبواب  أجل فتح  املكونات من  ـ بني هذه  ـ بطرق مبتكرة  الربط 

التي تنتشلهم من الفقر والعشوائية، لتجهلهم جزًءا من السوق 

الرسمي، وتساعدهم على النمو.

كان هيرناندو دي سوتو ـ مؤسس املعهد في مطلع الثمانينيات ـ 

يرى أن الفقراء ليسوا جزًءا من املشكلة، بل جزًءا من احلل. واحلقيقة 

أن كثيرًا من فقراء بيرو، مثل الباعة اجلائلني، يتمتعون بروح ريادية 

وأفكار بناءة وحب للعمل، حتى ولو كانوا غير قادرين على الدخول 

إلى سوق العمل الرسمية. وكان دي سوتو يقول إن »الناس لديهم 

هذا  املؤسسات«،  هو  ينقصهم  ما  لكن  واملبادرة،  الريادية  روح 

بأن  القائل  األوليجارشي  الفكر  على  انقالب  مبثابة  كان  التحليل 

الريادية للنخبة فقط، كما أثبت أن وجود طبقة كبيرة من رياديي 

أتيح لها فرصة  إذا  والنمو،  التنمية  أن يسهم في  األعمال ميكن 

كله،  ذلك  وفوق  احلديثة.  السوق  اقتصاد  إلى مؤسسات  الدخول 

فقد أرسى أسس االحترام للباعة اجلائلني، ورفع من شأنهم كرجال 

أعمال يتمتعون بالشرعية إال أن أصواتهم لم تكن مسموعة. 

احلرية  اإلبداعي ألجندة معهد  التاريخ  تتعقب  احلالة هذه  دراسة 

والدميقراطية وتتعقب بعض آثارها اإليجابية على أسواق ليما منذ 

التسعينيات.  وأوائل  الثمانينيات  في عقد  التي جرت  اإلصالحات 

الفترة  تلك  والدميقراطية في  احلرية  وقد غطت إصالحات معهد 

مجموعة مذهلة من املؤسسات والدوائر االنتخابية على املستويات 

احمللية والوطنية، ومن أكبر األمثلة على جناح املعهد في ذلك قصة 

انتقال الباعة اجلائلني إلى األسواق الرسمية. 

املشكلة األصلية:
البيع في الشوارع في الثمانينيات

قبل  عقود  عدة  منذ  ليما  شوارع  يحتلون  اجلائلون  الباعة  كان 

الثمانينيات، إال أن أنشطتهم وبواعثهم لم تكن مفهومة بشكل 

الصورة  على  والدميقراطية  احلرية  معهد  يتعرف  ولكي  واضح. 

الشاملة لهذه الظاهرة، أجرى سنة 1986 مسًحا كشفت نتائجه 

عن وجود 91455 من الباعة اجلائلني في ليما يتمركزون في األحياء 

الفقيرة، وأن هناك 314000 شخص ميثل البيع في الشوارع مصدر 

رزقهم، منهم الباعة أنفسهم وأسرهم ومن يعملون معهم.

تزايدت أعداد الباعة اجلائلني وبلغت حصيلة البيع 322 مليون دوالر 

سنويًا، ووصل متوسط دخل الفرد إلى 58 دوالرًا شهريًا. ومع ذلك لم 

يكن الباعة يستخدمون كل طاقاتهم، وكانوا يرغبون في مغادرة 

الشارع كان مكانًا مناسًبا  أن  ورغم  أفضل.  أماكن  إلى  الشوارع 

للبدء في هذا اجملال – حيث ال توجد حاجة إلى رأس املال – كان الباعة 

يريدون احلصول إلى أماكن عمل محترمة مثل غيرهم من التجار، 

حتميهم من الشمس واملطر، وتكون مزودة مبصادر املياه ودورات املياه 

والثالجات، وتوفر لهم مكانًا لتعليق الفتات حتمل أسماءهم.

ومبرور السنني كانت هناك محاوالت متعددة من جانب الباعة اجلائلني 

والسلطات حلل مشاكل الباعة. وحاول الباعة حتسني أوضاعهم 

بإنشاء 274 سوًقا غير رسمية في مختلف أنحاء املدينة، وكانت 

مصدرًا  وكانت  األساسية،  واخلدمات  األمن  إلى  تفتقر  األسواق 

للنزاعات نتيجة أن ادعاءات امللكية لم تقم على سند من القانون. 

أما البلديات والسلطات الوطنية فقد استجابت ملشاكل السالمة 

والنقل والصحة، بنقل الباعة باجلملة وإصدار لوائح جديدة، فقامت 

بتحديد حجم األعمال، وحددت ما ميكن وما ال ميكن بيعه، وألزمت 

الباعة باحلصول على تصاريح، وفرضت الضرائب، وطلبت زيًا معيًنا. 

ورغم التوسع في اللوائح واستخدام العنف أحيانًا في طرد الباعة 

إال أنهم كانوا يستمرون في احتالل مناطق جديدة والعمل خارج 

نطاق القانون.

وكانت املشكلة األساسية التي تبدد تلك اجلهود تتمثل في عدم 

التوازن بني تكاليف وأرباح التشغيل في القطاع الرسمي مقارنة 

بالقطاع غير الرسمي، فكانت تكلفة الدخول إلى القطاع الرسمي 

باهظة، نتيجة وجود شرط تسجيل امللكية أو األعمال وااللتزام 

باهظة  تكلفة  الشوارع  في  الباعة  لبقاء  كان  وكذلك  باللوائح، 

بسبب عدم األمان واحتماالت الطرد في أي وقت، ومع ذلك ظل البيع 

في الشوارع هو الطريق الوحيد أمامهم. وكان السؤال الرئيسي هو: 

كيف تزيد األرباح من العمل بعيًدا عن الشوارع بينما تزيد تكاليف 

العمل في الشوارع؟

على  اجلائلني  الباعة  من  آالف  خمسة  البلدية  أجبرت   1980 سنة  في 
مغادرة أماكن عملهم واالنتقال إلى منطقة تسمى بولفوس أزوليس.
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الباعة اجلائلون في ليما العاصمة ينضمون إلى القطاع الرسمي 

سنوات، وكان تسجيل العقار غير املسجل يستغرق 20 سنة.

في سنة 1985 تبنى املعهد قضية الباعة اجلائلني، حينما 

ا  حاولت بلدية ليما فرض حل تنظيمي للبيع في الشوارع. وإدراًكَ

من املعهد لعدم عدالة مرسوم البلدية رقم 002 وعدم كفايته، 

نشر املعهد حتليله ملدى جدوى تكاليف ذلك املرسوم في واحدة 

مرسوم  أن  وأوضح  كاريتاس،  تسمى  اإلخبارية  اجملالت  أكبر  من 

وسيكلف  السنوي،  دخله  من   15% بائع  كل  سيكلف  البلدية 

سيواجه  وبالتالي  بكثير،  ذلك  من  أكثر  اجلاهزة  األغذية  باعة 

األحياء  على  األكبر  الضرر  وسيقع   ،9% تبلغ  زيادة  املستهلك 

األكثر فقرًا التي تعتمد على األسواق غير الرسمية.

اللوائح  من  بدالً  بديالً:  طريًقا  حتليله  في  املعهد  ووصف 

محالت  الشوارع  يفترشون  الذين  الباعة  إعطاء  يجب  اجلديدة، 

من  شخصية  ومببادرات  الباعة،  أن  واحلقيقة  ثابتة.  أسواًقا  أو 

بائع،   21000 فيها  يعمل  سوًقا   240 أقاموا  قد  كانوا  جانبهم، 

اجلديدة  بناء األسواق  لتقليل مدة  املعهد ثالث خطوات  واقترح 

من 17 سنة إلى 6 سنوات:

تبسيط اإلجراءات لتوفير الوقت واملال. 1 .

الباعة  بني  األعمال  ريادية  تنظيم  أشكال  أفضل  ترويج  2 .

اجلائلني، وتشجيع االدخار، ورفع كفاءة اإلدارة.

تسهل احلصول على االئتمان لتسريع عملية البناء. 3 .

خاًصا  مكتًبا  املعهد  أنشأ  املواطنني،  مشاركة  ولضمان 

قد  الناس  كان  فبينما  للجميع«،  »الشرفة  أسماه  للشكاوى 

القصر،  شرفة  من  الساسة  ميليها  التي  األوامر  تنفيذ  اعتادوا 

أصبح لهم اآلن منبرًا خاًصا بهم. ومن خالل مكتب الشكاوى 

قام املعهد بجمع ونشر اآلالف من شكاوى املواطنني التي تتعلق 

بحقوق امللكية والتظلمات اإلدارية. ونشر املعهد بصفة خاصة 

التماًسا يعترض فيه على املرسوم رقم 002 وقع عليه 111 من 

مديري جمعيات الباعة، وكان االلتماس مبثابة حاجز على الطريق 

الباعة  بتمثيل  املعهد  وقام  السيئ.  املرسوم  ذلك  لتعطيل 

أفضل متثيل، وبعد ذلك أصبح من الضروري التشاور مع أصحاب 

املشروعات الصغيرة حول التغييرات التنظيمية.

تبسيط اإلجراءات اإلدارية

1988 و1989،  مارس املعهد ضغوًطا كبيرة خالل عامي 

األعمال  ورجال  املواطنني  تعامل  وتبسيط  تيسير  أجل  من 

حملة معهد احلرية والدميقراطية 
من أجل اإلصالح

اعتمدت إستراتيجية معهد احلرية والدميقراطية إلصالح بيئة 

األعمال على افتراض أن الرياديني الفقراء سيشقون طريقهم إذا 

أتيحت لهم فرصة الوصول إلى القطاع الرسمي، وشبه دي سوتو 

ذلك ببناء جسر يوصل من العشوائية إلى الرسمية، بدالً من إلقاء 

زورق للفقراء. وعند الوصول إلى الطرف البعيد من اجلسر يصلون 

إلى رأس املال واحلرية االقتصادية والفرص اجلديدة التي تأتي بعد 

االعتراف بهم ومبمتلكاتهم وأعمالهم.

املؤسسية،  العوائق  على  التغلب  اإلصالح  عملية  تضمنت 

وباستخدام  دميقراطية.  وسائل  طريق  عن  العام  الدعم  وتعبئة 

هذا األسلوب جنح املعهد في التصدي جملموعة التحديات في بيرو، 

ومنها حاجة الباعة اجلائلني إلى الوصول لألسواق الرسمية. وساعد 

مركز املشروعات الدولية اخلاصة معهد احلرية والدميقراطية على 

تصميم أجندة اإلصالح االقتصادي وتنظيم حملة حلشد التأييد 

تقوم على أساس مشاركة املواطن في صنع القرار. 

وكشف حتليل دي سوتو للممارسات غير الرسمية في بيرو 

أوائل  في  األعمال  إنشاء  في  بالراغبني  الضرر  أحلق  الفساد  أن 

الثمانينيات. وكان مجرد فتح محل صغير حلياكة املالبس يستغرق 

289 يوًما، ويتكلف 1200 دوالر كرسوم ـ وهو ما يعادل 31 مرة من 

احلد األدنى لألجر الشهري ـ وعالوة على ذلك كان احلصول على 

 4 ويستغرق  207 خطوات  إلى  يحتاج  احلكومة  من  أرض  قطعة 

إستراتيجية معهد احلرية 
والدميقراطية

• حتليل العوائق القانونية واملمارسات غير القانونية.
• حتديد اإلصالحات املؤسسية.
• صياغة املقترحات القانونية.

• •حتليل اجلدوى من تكاليف املقترحات.
• بناء التوافق في الرأي والتعريف بفوائد اإلصالح.

• احلصول على اآلراء واملقترحات من أصحاب املصلحة، 
ونشر مسودات القوانني، وتنظيم جلسات االستماع 

العامة.
• تعديل مسودات القوانني واللوائح.

• حمالت العتماد حزمة اإلصالح.
• •إعداد خطة عمل لتنفيذ اإلصالحات.
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تعديل أكثر من 400 مادة قانونية، وأدت التعديالت إلى تقليل 

التكاليف اإلدارية وتوفير الوقت واإلجراءات املستندية، خاصة 

ذات التأثير على املواطنني الفقراء مثل اإلسكان والتعليم.

احلرية  معهد  بها  قام  التي  اإلصالح  حملة  متيزت  وقد 

والدميقراطية بتعبئة املواطنني من أجل تنفيذ القانون اجلديد، 

فجمع املعهد الشكاوى املقدمة في حق بعض املوظفني الذين 

لم يلتزموا بالقانون، وناقش الصحيح منها مع السلطات ذات 

العالقة، كما نشر حاالت االستمرار في مخالفة القانون، ورفع 

بعض القضايا أمام محكمة التبسيط اإلداري ـ التي رأسها 

مدى  على  الكبرى  الشكاوى  استعرضت  حيث  ـ  بيرو  رئيس 

عشر جلسات أذاعها التلفزيون سنة 1990، ومتت تسوية 99% 

من الشكاوى املسجلة خالل خمسة شهور فقط.

السجل املوحد لألعمال

لتسهيل دخول املشروعات الصغيرة في االقتصاد الرسمي، 

وجد املعهد أن تبسيط تسجيل املشروعات هو أسرع وأيسر الطرق 

للوصول إلى هذا الهدف، فطالب بإنشاء السجل املوحد لألعمال 

الذي أنشأته احلكومة سنة 1990، وكان املعهد يقدم االستشارات 

تختص  حكومية  هيئات  تسع  متثل  القطاعات  متعددة  للجنة 

التي  اإلجراءات  تنسق  إلى  اجلديد  السجل  وأدى  السجل.  بتنفيذ 

تطبقها هذه الهيئات، ووضعها حتت سقف واحد، وتقليل شروط 

التسجيل الوطنية إلى حد بعيد على النحو التالي:

من 289•  يوًما إلى يوم واحد.

من 9•  موافقات إلى موافقة واحدة.

من 6•  مكاتب إلى مكتب واحد.

من 34•  طلًبا إلى طلب واحد.

من تكلفة 1200 إلى 174•  دوالر.

واضح  بشكل  اجلديد  للسجل  اإليجابية  اآلثار  ظهرت  وقد 

الثالثة  السنوات  و1994، فخالل هذه   1991 الفترة بني عامي  في 

مت تسجيل 382100 من املشروعات اجلديدة (انظر البيانات أعاله)، 

تضيع  كانت  دوالر  مليون   692.5 املسجلة  املشروعات  وفرت  وقد 

ورفعت  جديدة،  عمل  فرصة   557770 أوجدت  كما  الدولة،  على 

إيرادات الدولة بحوالي 1.2 مليار دوالر.

كما أعطى هذا الوضع القانوني ألصحاب املشروعات الصغيرة 

الوضع  هذا  بدون  ـ  كانوا  أن  بعد  العمل،  وحرية  باألمان  شعورًا 

مع السلطات، وصاغ املعهد مسودة قانون للتبسيط اإلداري 

الشامل يقوم على األسس التالية:

• افتراض الصدق: قدمت مسودة القانون مناذج مبسطة، 

وغيرت مختلف أشكال الضوابط.

• إزالة االشتراطات املكلفة التي ال ضرورة لوجودها: مت حتديد 

رسوم موحدة للتسجيل، وتقرر قبول صور معتمدة بدالً 

من الوثائق األصلية، واعتبار الطلب مقبوالً تلقائًيا إذا لم 

يبت فيه املوظف املسئول خالل مدة معينة.

املقترح  القانون  مشروع  سهل  القرار:  صنع  مركزية  • ال 

للتنسيق  آليات  وأدخل  القرارات،  اتخاذ  سلطة  تفويض 

بني األجهزة احلكومية.

• مشاركة املواطنني في تطبيق إجراءات التبسيط اإلداري 

مقترحات  استالم  لتسهيل  آليات  وضع  مت  ومراقبتها: 

املواطنني وشكاواهم.

على إثر نشر مشروع القانون وجلسات االستماع، وافق 

تبسيط  قانون  على   1989 يونيو  في  باإلجماع  الكوجنرس 

التنفيذي  الالئحة  اإلدارية رقم 25035، ثم صدرت  اإلجراءات 

مت  للقانون  ونتيجة  أشهر.  بأربعة  ذلك  بعد  رئاسي  متجول مبرسوم  وبائع  متقاعد،  غواصات  فني  نيكيوسوب،  إيجناسيو  جوزيه 
سابقا، اشترى متجرًا لبيع اللعب وميتلك ورشة للصناعات اليدوية.
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الباعة اجلائلون في ليما العاصمة ينضمون إلى القطاع الرسمي 

واكتسب املعهد واملفوضية شهرة كبيرة في بيرو ملا قدماه من 

مساعدة لتسجيل ممتلكات ماليني من املالك الفقراء، ففيما بني 

1991 و2007 مت تسجيل 1.7 مليون من األصول العقارية احلضرية 

العديد  أن  الكثيرون  يعلم  ال  وقد  دوالر.  مليار   2.9 قيمتها  بلغت 

من تلك األصول التي مت تسجيلها كانت ممتلكات جتارية وأسواًقا 

 2008 فبراير  وفي  منها.  كبيرًا  عددًا  ميتلكون  الشوارع  جتار  كان 

بلغ عدد األسواق املسجلة 210 سوًقا في ليما وحدها عن طريق 

بيعها ملن يقيمون فيها، وكان من ضمن هذه األسواق 169 سوًقا 

موجودة على حيازات غير رسمية، وفي هذه احلالة أنشأ العاملون 

في السوق شركة، وأتيحت لهم الفرصة للحصول على احلقوق 

واآلمنة  واملستمرة  املباشرة  »اإلقامة  يثبت  ما  بتقدمي  الرسمية 

والعامة« في تلك األماكن ملدة تزيد على سنة واحدة.

الس مالفيناس

بعد موجة اإلصالح التي قادها معهد احلرية والدميقراطية في 

واضًحا  ليما  في  الشوارع  جتارة  في  التحول  أصبح  التسعينيات، 

غير  الشوارع سبيلهم  جتار  غير  فقد  الثالثة،  األلفية  مع مطلع 

سبق  الذي  املنهج  بتطبيق  ليما  بلدية  تعهدت  كما  الرسمي، 

الدولية اخلاصة، وفي  أن قدمه كل من املعهد ومركز املشروعات 

ـ عن مدى  ليما  األعمال في  ـ مدير تطوير  ألفا  مالحظة جليمي 

استجابة املدينة للمثال الذي قدمه املعهد يقول »إن األفكار التي 

قدمها معهد احلرية والدميقراطية عن طريق هيرناندو دي سوتو لم 

تضع على الطاولة فقط ضرورة التصدي ملشكلة عدم الرسمية، 

بل إنها زودتنا بأدوات متكننا من التعامل مع هذه القضية«.

أسواق  إلنشاء  جديًدا  منهًجا  مالفيناس  الس  حي  وشهد 

وجمعيات  للبلدية  املشتركة  اجلهود  طريق  عن  رسمية  حضرية 

األعمال، فمنذ بداية عام 2003 حتى أواخر 2004، استثمر املشروع 

األموال  من  دوالر  مليون  و52  العامة  األموال  من  دوالر  مليون   2

اخلاصة لتحويل شارع مكتظ بالباعة إلى حي جتاري متقدم، وفي 

أغسطس 2005 حقق املشروع نتائج جديرة بالذكر منها:

إنشاء 10000•  محل جديد.

زيادة العائد اليومي لألعمال من 50 إلى 150•  دوالرًا.

توفير 25000 فرصة عمل جديدة بصفة مباشرة و37000•  

فرصة عمل بصفة غير مباشرة.

• أصبحت األعمال مرتفعة اجلودة وأكثر استقرارًا.

ارتفاع قيمة األرض من 250 إلى 500•  دوالر ـ أو أكثر ـ للمتر 

املربع.

القانوني ـ يتعرضون ملضايقات مستمرة من السلطات الساعية 

املسجلني  التجار  من  اثنان  عبر  وقد  الرشوة.  على  احلصول  إلى 

بولفوس  في  املكشوفة  ليما  سوق  في  اجلديد  النظام  خالل  من 

روسادوس عن الفرق بقولهما »اآلن نستطيع العمل بسالم«.

في نفس الوقت حث معهد احلرية والدميقراطية على حتسني 

إجراءات التسجيل التي كانت تؤدي إلى حواجز، عالوة على شروط 

التسجيل الوطنية. وفي بلديات العاصمة ليما مت تأسيس نظام 

على  احلصول  املمكن  من  جعل  الذي  األوتوماتيكي  التراخيص 

الترخيص خالل يوم واحد من مكتب واحد في بلديات فينتانيلال 

وإنديبيندينسيا وسان جوان دي ميرافلوريس وفي 15 مدينة أخرى.

إلى  تنضم  التجارية  العقارات 
القطاع الرسمي

احلرية  معهد  متكن   1996 إلى   1987 من  الفترة  خالل 

والدميقراطية من بناء توافق في اآلراء حول إضفاء الصفة القانونية 

التعريف بفوائد ضمان حقوق امللكية  على املمتلكات عن طريق 

قانون  اعتماد  املعهد  ويسر  األعمال.  وأصحاب  املنازل  ألصحاب 

إجراءات  بسط  الذي  للملكية،  الرسمي  الطابع  إلضفاء   1988

كانت  التي  العقارات  أنواع  جميع  على  الشرعية  الصفة  إضفاء 

وأسس  النزاعات،  حلل  آليات  ووضع  القانون،  نطاق  خارج  تعتبر 

سجالً عقاريًا جديًدا. ومتابعة لتنفيذ هذا القانون، أوضح املعهد 

البلديات لم تتم بشكل مرضي، ودعا إلى إنشاء كيان  أن أعمال 

بيرو  رئيس  استجاب   1996 وفي  الغرض.  لهذا  متخصص  وطني 

وأنشأ مفوضية إلضفاء الصفة الرسمية على العقارات اخملالفة 

ومت تكليفها بتسجيل   (COFOPRI كوفوبري) للقانون حتت اسم 

العقارات احلضرية أوالً ثم العقارات الريفية.

انضمام املشروعات في بيرو إلى القطاع الرسمي

املصدر: وزارة الصناعة والتجارة، جمهورية بيرو
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بلدية ليما ملشروع ترخيص يقوم على أساس ما يلي:

• جمعيات الباعة اجلائلني اشترت األرض وطورتها بالتعاقد 

مع شركات القطاع اخلاص.

• شركات األموال مولت املشروع عن طريق اجلمعيات.

حقوقهم  رهنوا  املقسمة  لألراضي  املستقبل  • مالك 

لضمان القرض.

مع  املبرمة  باالتفاقيات  االلتزام  مدى  البلدية  راقبت 

قامت  جانبها  ومن  املشاركة،  اخلاصة  والشركات  اجلمعيات 

البلدية بتطوير الشوارع واألماكن العامة لتسهيل الوصول 

إليها.

ارتياح  بكل  الباعة  احتل  اإلنشاءات  من  شهور  عدة  وبعد 

رسمًيا.  بهم  املدينة  تعترف  جتارًا  وأصبحوا  اجلديدة،  محالتهم 

من  االنتهاء  حلني  البقاء  من  القوي  املالي  مركزهم  ومكنهم 

في  القدامى  الزبائن  إليهم  عاد  وعندما  اجلديدة،  اإلنشاءات 

مواقعهم اجلديدة اجلذابة كانوا يتمتعون بفرص أفضل واستقرار 

طويل األمد.

وكانت ترتيبات السوق اجلديدة مفيدة للباعة وللزبائن على 

التجاري  نيكوليني   مركز  رئيسة  ذلك  عن  وعبرت  سواء،  حد 

بقولها: »املشترون اآلن يتمتعون بضمانات أكبر، وميكنهم إعادة 

املنتج إلى البائع إذا كان رديًئا، وهو ما لم يكن يحدث عندما كنا 

في القطاع غير الرسمي.. ومنذ انضمامنا إلى القطاع الرسمي 

أصبحنا قادرين على توفير املزيد من األمن جلميع عمالئنا«. وقالت 

مراكز  بني  املنافسة  وجود  من  الرغم  على  جيدة  املبيعات  إن 

جتارية أخرى، فهؤالء الباعة ميتازون بأنهم ليسوا مجرد أصحاب 

محالت، لكنهم يتمتعون بخبرة كبيرة، وعلى سبيل املثال فقد 

يأتي الزبون ليسأل عن أشياء في السباكة فيجد احلل ملشاكله 

عند صاحب احملل، فقد سهلت ترتيبات العمل الرسمي إدخال 

هذه التحسينات في اخلدمات وفي سمعة املركز.

هيكتور  مثل  ـ  نيكوليني  في  احملالت  أصحاب  بعض  ويرى 

إيجابًيا  كان  الرسمي  القطاع  في  الدخول  أن  ـ  إيسكوسيل 

أدفع ضرائب  أعمل بصفة رسمية، صرت  قائال: »منذ أصبحت 

بنسبة  زادت  مبيعاتي  ألن  بذلك  أرحب  أنني  إال  أخرى،  وأشياء 

%100«. عندما كان إيسكوسيل يعمل على قارعة الطريق كان 

معه شخصان يساعدانه في العمل، وملا أصبح صاحب محل 

مستعًدا  وأصبح  اخلمسة،  محالته  في  شخًصا   18 استخدم 

لفتح محالت في مناطق أخرى.

الس  في  متجاورة  شوارع  ثماني  كانت  املشروع  قبل 

تبيع  التي  الرسمية،  غير  باملشروعات  مكتظة  مالفيناس 

واألحذية  واملالبس  األجهزة  مثل  املفيدة  املنتجات  من  الكثير 

وغيرها،  اإلليكترونية  والسلع  احملمولة  والهواتف  واألطعمة 

ولكنها كانت محرومة من اخلدمات، وتعمل في بيئة تفتقد 

والظروف  اجلرمية  عليها  وتسيطر  كامل،  بشكل  األمان  إلى 

من  اجلميع  حرمان  إلى  االزدحام  وأدى  السيئة،  الصحية 

االستفادة باألرض الفضاء.

األعمال  إن  يقول  الذي  سوتو  دي  رأي  ليما  بلدية  تبنت 

أمنية  وألسباب  احلل،  من  جزًءا  تكون  أن  يجب  الرسمية  غير 

2003 بيانًا مفاده أنه سيتم إخراج  أصدرت املدينة في فبراير 

الباعة اجلائلني من احلي بصورة مؤقتة، وفي نفس الوقت قررت 

سلطات املدينة الدخول في حوار مع التجار لتحديد املشاكل 

التعامل  في  رغبتهم  عن  املسئولون  وأعرب  البديلة،  واحللول 

معهم باعتبارهم »رياديون بحق«.

وطبًقا للحلول التفاوضية، أخلى التجار املنطقة التي مت 

حتديثها، كما مت إنشاء سوق جديدة على مقربة منها، وروجت 

الس  في  كاشينا  ال  محالت  أصحاب  جمعية  رئيسة  أورتيز  أيريس 
إلى  االنضمام  منذ  مرات  ثالث  املبيعات  تضاعفت  حيث  مالفيناس 

القطاع الرسمي.
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جمعيات يونيكاتشي

كانت نتائج التحول إلى القطاع الرسمي مختلفة بالنسبة 

جملموعات أخرى، فقد حقق التجار من أميارا (من منطقة تسمى 

جناًحا  البوليفية)  واحلدود  تيتيكاكا  بحيرة  قرب  يونيكاتشي 

جتاريًا كبيرًا في ليما منذ أواخر التسعينيات. وتشير قصتهم 

مع  املؤسسية،  البيئة  حتسني  في  جديدة  فرص  وجود  إلى 

استمرار احملافظة على العالقات األسرية والعرقية في مجال 

لألعمال  مبتكرًا  منوذًجا  يونيكاتشي  أهل  وضع  فقد  األعمال، 

املشروعات  قيام  تسهل  التي  اجلماعية  الترتيبات  على  يقوم 

الفردية.

بدأ كثير من املهاجرين من أميارا منذ بداية األربعينيات في 

مغادرة منطقة يونيكاتشي سعًيا وراء فرص العمل في أسواق 

ليما الكبيرة، وكانت فرصهم منحصرة في اخلدمات الصغيرة 

مثل تنظيف األحذية، ثم عملوا مؤخرًا في مصانع األسماك 

قبل الدخول إلى مجال التجارة واملنسوجات منذ السبعينيات 

وما بعدها. وفي سنة 1996 كون جتار أميارا مجموعة استثمارية، 

وبعد ذلك كونوا جمعية جتار سان بيدرو دي يونيكاتشي سنة 

آخر من اجلمعيات بعد ذلك. وتستثمر جمعيات  1999 وعددًا 

احملالت  وبيع  والتأجير  التنمية  ثم  العقارات  في  يونيكاتشي 

لألعضاء من مجتمع أميارا احمللي ولغيرهم.

وابتكرت جمعيات يونيكاتشي ترتيبات مؤسسية خاصة 

ليما ملن كانوا  أنحاء  بها إلنشاء أسواق رسمية في مختلف 

قبل ذلك جتارًا جائلني وللتجار اآلخرين. كانوا يشترون العقارات 

البنوك،  من  قروض  على  واحلصول  األموال  رؤوس  بتجميع 

محالتهم،  لبناء  األرض  من  قطًعا  اجلمعية  أعضاء  واشترى 

وكان البعض منهم يدفع قيمة األرض مقدًما والبعض اآلخر 

احلصول  تتولى  أيًضا  اجلمعيات  وكانت  بالتقسيط.  يدفعها 

عالقة  لهم  تكون  أن  دون  أعضائها  ألعمال  تراخيص  على 

فقد  االستثمارية  اجملموعة  أما  البلدية.  بسلطات  مباشرة 

أصبحت من أكبر اجلمعيات، ويساهم فيها 51 مساهًما لهم 

400 محل. هذه الشبكة من أسواق يونيكاتشي تقدم فرص 

أو  أميارا  أسر  باعة جائلني، سواء من  كانوا  لأللوف ممن  العمل 

غيرهم.

التحول  إلى  احلاجة  استمرار 
للقطاع الرسمي

رغم املكاسب الكبيرة التي عادت على الباعة اجلائلني 

في بيرو من دخول األسواق الرسمية، إال أن على الكثيرين 

عندما  ألنهم  املزيد؛  يفعلوا  أن  الطريق  هذا  سلكوا  ممن 

ليحلوا  جدد  ورياديون  مهاجرون  يأتي  الشوارع  يتركون 

محلهم، ولذلك ال بد من استمرار عملية اإلصالح والتوسع 

في الوصول إلى الفرص. 

القطاع  إلى  الرسمي  القطاع غير  االنتقال من  يحدث 

الرسمي على أصعدة متعددة، فلتحقيق ذلك ـ من جميع 

اجلوانبـ  ال بد أن يحصل الريادي على حقوق امللكية، ويسجل 

الضرائب.  ويدفع  العالقة،  ذات  اللوائح  ويطبق  مشروعه، 

فإن  الرسمي،  للقطاع  االنضمام  على  الرياديني  ولتشجع 

اإلصالحات على كل األصعدة أمر مطلوب، وقد مثلت حزمة 

اإلصالحات التنظيمية الشاملة التي قدمها معهد احلرية 

وتسجيل  األعمال  تسجيل  شملت  التي  ـ  والدميقراطية 

العقارات ـ منوذًجا لتحقيق املزيد من االنتقال إلى القطاع 

الرسمي والرخاء. 

خطية،  بطريقة  النظامية  اإلصالحات  حتدث  أن  ويندر 

القطاع  إلى  بيرو  في  الصغيرة  املشروعات  حتول  يكن  ولم 

الرسمي استثناء من ذلك، فبعض املكاسب التي حققها 

اجتاهها،  يتغير  أن  أو  للبطء  تتعرض  أن  إما  كانت  املعهد 

والتغيرات السريعة في اللوائح على املستوى الوطني لم 

يواكبها تغير سريع في إصالحات البلدية. ففي سنة 1998 

ـ  املوحد  األعمال  الضرائب على سجل  سيطرت مصلحة 

الذي كان ذات يوم من أكثر اإلصالحات جناًحاـ  ورغم ذلك فإن 

عملية اإلصالح املؤسسي التي بدأها املعهد أثبتت قوتها 

بكل وضوح، حتى إن اإلصالحات التي أدخلتها البلدية وجتار 

الشوارع في القرن احلادي والعشرين كانت تسير على اخلط 

الذي رسمه املعهد واستمرت في جذب املزيد من الرياديني.

اخلامتة

الرسمي  القطاع غير  تاريخي في مواجهة  بعد كفاح 

منذ  الرسمية  األعمال  عدد  في  كبيرة  زيادة  ليما  شهدت 

احلرية  قيادة معهد  فترة  املاضي، فخالل  القرن  تسعينيات 
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من الشوارع إلى األسواق

وأنهم  احلل،  من  جزء  الرياديني  أن  املدينة  تطوير  في  الراغبون 

ابتكروا وسائل جديدة بدالً من الوسائل البيروقراطية، تساعد 

على فتح أسواق رسمية جديدة. ولم يتوقف نشاط الرياديني 

وإدارة  لتنظيم  ابتكروا طرًقا عملية  بل  األعمال،  عند ممارسة 

إال  ترخيص عمل مشترك،  وبرغم حصولهم على  أنفسهم. 

أنهم رتبوا حقوق امللكية الفردية اخلاصة بهم.

وأصبحت تأثيرات اإلصالحات املؤسسية التي ساعدت على 

ازدهار جتارة الشوارع في ليما واضحة للعيان في مئات األسواق 

وألوف احملالت املوجودة في املدينة، وولدت اإلصالحات منًوا هائالً 

في فرص العمل، 

اإليرادات  وفي 

وأصبح  العامة، 

ملستهلك  ا

دائًما  يحصل 

أنواع  على 

من  مختلفة 

التي  السلع 

في  بأسعار  تباع 

اجلميع،  متناول 

ت  د ستفا ا و

ت  لسلطا ا

من  العامة 

احملسنة  األحياء 

ومن احليوية املستمرة التي يحدثها منو األعمال. فتجربة ليما 

في  الرشيدة  احلوكمة  حتدثه  أن  ميكن  الذي  الفرق  على  دليل 

تدعيم املبادرات وحتقيق الصالح العام.

عدد  زاد  بيرو  في  النشطة  اإلصالح  حلركة  والدميقراطية 

 72606 من  البالد  في  الصغر  واملتناهية  الصغيرة  املشروعات 

سنة 1993 إلى 160040 سنة 1996 بزيادة %120، واستمر هذا 

الصغر  ومتناهية  الصغيرة  املشروعات  عدد  بلغ  حتى  النمو 

سنة 2004 في ليما حوالي 300000 مشروع، ومتثل املشروعات 

الصغيرة اآلن نسبة كبيرة من األعمال املسجلة التي دفعت 

بأعمال الرياديني في مختلف مجاالت االقتصاد.

واملشروعات  اجلائلني  الباعة  حتول  إلى  أدت  كثيرة  عوامل 

هيرناندو  مهد  وقد  الرسمي،  القطاع  إلى  األخرى  الصغيرة 

ومعهد  سوتو  دي 

والدميقراطية  احلرية 

على  بالتعرف  الطريق 

في  الريادية  اإلمكانات 

الرسمي،  غير  القطاع 

إلى  احلاجة  وأوضح 

تكلفة  تخفيض 

األسواق  إلى  الدخول 

ووضع  الرسمية، 

لتغيير  إستراتيجية 

وكان  السياسة. 

الدميقراطي  املنهج 

السياسة  لتغيير 

لتحقق  ضروريًا 

الباعة اجلائلني وتعبئتهم حتت قيادة  التشاور مع  النجاح، ومت 

املعهد، وقدم األلوف من املواطنني الفقراء شكاواهم املتعلقة 

الرسميون  وأدرك  السلطات،  مع  والتعامل  امللكية  بحقوق 
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