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تعترب م�ضكلة القطاع غري الر�ضمي اإحدى اأهم الق�ضايا 
فى م�رص، ولأول مرة ت�ضع  احلكومة امل�رصية على 
قائمة جدول اأعمالها اأهمية م�ضاعدة هذا القطاع على 
التحول اإىل القطاع  الر�ضمي، ولكن كعادة احلكومة 
اأحد  الباعة  ويعد  الأمنية،  احللول  اإىل  تلجاأ  فاإنها 
مكونات القطاع غري الر�ضمي يف م�رص، والعداء بني 
املحلية  والأجهزة  الأمن  واأجهزة  اجلائلني  الباعة 
تتعامل معهم  لأن احلكومة  الآخر،  بعد  يوًما  يزداد 
عن طريق احلل  الأمني، ولي�س من خالل اإيجاد حل 

جذري للم�ضكلة.

القت�ضادية  التنمية  جمعيات  احتاد  ا�ضتطاع  ولقد 
وتنمية الدخل )FEDA( من خالل التعاون مع مركز 
مع  التعاون   ،CIPE اخلا�ضة  الدولية  امل�رصوعات 
الباعة اجلائلني لأ�ضباب، اأهمها: اأن الباعة اجلائلني 
يتجاوزعددهم 5.5 مليون مواطن، كما اأن مهنة بائع 
لنف�ضه،  املواطن  اأوجدها  عمل  فر�ضة  هي  متجول 
ومل تكلف الدولة اأعباء  مالية، حيث ت�ضل تكلفة خلق 
 20 اإىل  ال�ضغر  فر�ضة عمل يف امل�رصوعات متناهية 
اجلائلني  الباعة  وجود  اأن  اإىل  اإ�ضافة  جنيه،  األف 
ي�ضاعد على توفري بع�س ال�ضلع باأ�ضعار يف متناول يد 

احتاد جمعيات التنمية االقت�صادية وتنمية الدخل...

يقود حملة حل�صد التاأييد من اأجل قانون الباعة اجلائلني يف م�صر

شركاء ونشطاء...

م�صر

ف�ؤاد ثابت - احتاد جمعيات التنمية االقت�صادية وتنمية الدخل
.................. ................................................................ ................................................................ ................................................................
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99 مركز امل�صروعات الدولية اخلا�صة

امل�رصيني الذين تبلغ ن�ضبة فقرائهم %48، ويوؤخذ يف 
اأن البائع املتجول هو م�ضتهلك ل�ضلعة  ا  اأي�ضً العتبار 
تباع يف الأ�ضواق، وهو يبحث عن ال�ضلعة الرخي�ضة 
ان�ضم   2000 عام  النظر عن جودتها، ومنذ  ب�رصف 
وبداأت  العليا،  املوؤهالت  اأ�ضحاب  اجلائلني  للباعة 
�ضينيني  نرى  فاأ�ضبحنا  اأجنبية  عمالة  ت�ضتقطب 

و�ضودانيني يطرقون الأبواب لعر�س �ضلعهم.
وقد اتفق احتاد جمعيات التنمية القت�ضادية وتنمية 
الدخل، ومركز امل�رصوعات الدولية اخلا�ضة، على 
لهذه  الإعالم  نظر  لفت  بهدف  الأن�ضطة  بع�س  تنفيذ 
حمافظات  يف  جماهريية  لقاءات  عقد  فتم  الق�ضية، 
والتي  واملنيا،  وبور�ضعيد  والإ�ضكندرية  القاهرة 
التفاق  مت  كما   ،70% فيها  اجلائلون  الباعة  ميثل 
لتمثيل  موؤ�ض�ضية  اأطر  ذات  كيانات  اإن�ضاء  على  ا  اأي�ضً
احلقوقية  اجلمعيات  نظر  لفت  ومت  اجلائلني،  الباعة 
البيع  الرتكيز على حق  الق�ضية من حيث  باأهمية هذه 
الطريق،  واإ�ضغال  الرتخي�س  وحق  املتجول  للبائع 
اجلائلني  الباعة  كوادر  تدريب   من  لبد  وبالتايل 
التاأييد، والت�ضبيك، والتحالف مع  اأ�ضاليب ح�ضد  على 

اأ�ضحاب امل�ضلحة.
وقد متت �ضياغة ورقة بها جمموعة �ضيا�ضات، تهدف 
اأن  ميكن  الر�ضمي،  للقطاع   اجلائلني  الباعة  جلذب 
تكون اأ�ضا�ًضا لقانون متوازن، يحقق ال�ضتقرار لهذه 

الفئة.
وقد اأكدت ورقة ال�ضيا�ضات اخلا�ضة بالباعة اجلائلني 
عن  امل�ضئولة  اإنها  حيث  احلكومة،  دور  اأهمية  على 
املوؤ�ض�ضات  خالل  من  وتطبيقها  الت�رصيعات  و�ضع 
الق�ضية  التابعة لها، وقد مت لفت نظر احلكومة لهذه 
طوال عام كامل من خالل و�ضائل الإعالم، بالإ�ضافة 
اإىل اأن ورقة ال�ضيا�ضات التي انتهى بها امل�رصوع يف 
عالقة  له  من  كل  على   توزيعها  مت  الأوىل  املرحلة 
وال�ضعبية  التنفيذية  الأجهزة  من  اجلائلني  بالباعة 

واأع�ضاء جمل�س ال�ضعب والإعالميني.
تنظيم  اأن احلكومة ميكنها من خالل  فيه  ومما ل�ضك 
هذا القطاع احل�ضول على موارد مالية، نظري ر�ضوم 
الجتماعي،  والتاأمني  والإ�ضغالت،  الرتاخي�س، 
ت�ضهيالت  احلكومة  تقدم  اأن  ميكن  احلالة  هذه  ويف 
ا الرتكيز على اأهمية  وخدمات لهذه الفئة، ويجب اأي�ضً
الأعمال-  اأ�ضحاب  ميثل  الذي  املدين-  املجتمع  
الإعالم  مع  حتالفات  وبناء  احلكومة  حماورة  يف 
ا على تاأ�ضي�س  والت�رصيعيني، ولذا كان الحتاد حري�ضً

اأكرب جمعية اأهلية يف م�رص ت�ضم 8000 بائع متجول، 
وتدريب كوادرها على  مفاهيم ح�ضد التاأييد والت�ضبيك 

وال�ضتعداد للم�ضاركة يف �ضياغة القانون املنتظر.
الأعمال  ببيئة  اخلا�ضة  الأطر  الحتاد  حدد  وقد 
تت�ضمن  والتي  اجلائلني،  الباعة  مب�ضتقبل  املحيطة 
الإطار ال�ضيا�ضي  والقانوين، والتدابري املوؤ�ض�ضاتية 
وفر�س  ومتثيله،  وتعزيزه  القطاع  هذا  لإدارة 
ي�ضتطيع  التي  الأطراف  حتدد  التي  تلك  )اأي  ال�ضوق 
يبيعها(،  اأو  منها  ي�ضرتي  اأن  املبادرة  �ضاحب 
والثقافة ال�ضائدة التي قد تكون منحازة �ضد اأ�ضحاب 
املوارد  وتوفري  اجلائلني،  الباعة  من  املبادرات 
اأوالن�ضائح،  اأواملهارات،  القرو�س،  اإىل  كالنفاد 
اأوالفر�س اخلا�ضة بتوفري معلومات، وال�ضتثمارات 
العامة التي توؤ�ض�س لتحديث وت�ضكني جتارة ال�ضوارع 
من خالل "املولت" التجارية، والأ�ضواق املفتوحة، 
تطوير  خدمات  وكل  املو�ضمية،  اأو  املجمعة،   اأو 

الأعمال.
الباعة  اأن�ضطة  متكني  يف  البيئة  تاأثري  درجة  اأما 
هذه  اأحد  على  تقت�رص  ل  فهي  عرقلتها،  اأو  اجلائلني 
العنا�رص منفردة، فمن املهم فهم كيفية اجتماع هذه 
العنا�رص لتوؤثر يف القدرات املوؤ�ض�ضية للباعة اجلائلني 

ومنظمتهم.
على  حري�ضني  كانا  والحتاد  املركز  فاإن  لذلك 
يف  احلكومة  ت�ضاعد  التي  ال�ضيا�ضات  ورقة  و�ضع  
و�ضع قانون يحدد البائع املتجول كمواطن له حقوق 
ال�ضوق،  يف  ال�ضتقرار  له  ويحق  واجبات،  وعليه 
وبذلك يتمتع �ضاحب "الفر�س" باحلماية من الت�رصف 
قانونية  وبحماية  الآخرين،  قبل  من  امل�ضئول  غري 
الإتاوات  ومتنع  الجتماعي،  ال�ضتقرار   له  حتقق 
التي  ال�ضيا�ضات  تلك  فت�ضميم  وبالتايل  والر�ضاوى، 
الفئة  هذه  ي�ضاعد  �ضوف  الت�رصيع  وجود  على  ت�ضاعد 

على  النمو والتحول اإىل القطاع  الر�ضمي.
لقد اأظهرت التجارب الناجحة اأن هذا القطاع واعد، 
املبادرين  من  جمموعة  لديه  يكون  اأن  املمكن  ومن 
ميكنهم حتقيق جناحات وا�ضعة وكبرية، فمنهم رجل 
حماًل  ا�ضتاأجر  ثم  متجول  كبائع  بداأ  الذي  الأعمال 
يف  حمالت  �ضل�ضلة  اأكرب  �ضاحب  اأ�ضبح  ثم  جتارًيا، 
اأ�ضبح  ذلك  الكهربائية، وبعد  الأجهزة  لتجارة  م�رص 
�ضاحب اأول واأكرب م�ضنع لالأجهزة املنزلية يف م�رص 
اآلف عامل وراأ�س مال موؤ�ض�ضته  �ضبعة  لدية  ويعمل 

ال�ضناعية والتجارية يتعدى 3 مليارات جنيه.


