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 ملخص

التوصيات السياسية لألمان الوظيفي

ومختلف  البلدان،  مختلف  على  متكافئة  غير  تأثيرات  )كوفيد-19(  المستجد  كورونا  فيروس  لجائحة  المماثلة  األزمات  تؤثر 
المجموعات السكانية وقطاعات المجتمع وقطاعات االقتصاد المتنوعة. وقد واجهت مجاالت العمل والتوظيف الكثير من التحديات 

في جميع أنحاء العالم، ال سيما في بلدان مثل مصر حيث يوجد قطاع كبير من العمال المعرضين للخطر وغير المستقرين.

المستجد  كورونا  فيروس  جائحة  مثل  لألزمات  االستجابة  في  سواء  الوظيفي  األمن  مسألة  هذه  السياسات  ورقة  تتناول 
)كوفيد-19( أو على المدى الطويل. للقيام بذلك، يرسم البحث خرائط »العمل الهش«، ويشمل ذلك العمل غير الرسمي، والعمل 

في اقتصاد الوظائف المؤقتة، والعاملين لحسابهم الخاص وأنواع العمل غير المستقر األخرى.

ثم يقوم بتقييم استجابات سياسة مصر لجائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد-19( فيما يتعلق بقضايا البطالة والعمل غير 
الرسمي، بما في ذلك تقييم كفاءة صندوق العمال غير المنتظمين واألساليب المتنوعة المستخدمة لتمويل األزمة.

وعلى الرغم من أن بعض هذه االستجابات كانت في االتجاه الصحيح، فإن أوجه القصور فيها كشفت عن عوائق هيكلية أكثر 
عمًقا داخل عالقات العمل وكشفت عن مواطن ضعف سوق العمل الحالية. ومن ثم، يقدم هذا البحث توصيات تتعلق بالسياسات، 

سواء على المدى القصير استجابًة لألزمة، أو على المدى الطويل لمعالجة الضعف والهشاشة في عالم التوظيف في مصر.

بينما ضربت أزمة فيروس كورونا المستجد )كوفيد -19( االقتصاد العالمي بأسره، إال أنها ما تزال تتيح لصانعي السياسات في 
كل مكان الفرصة إلعادة التفكير في هياكل اقتصاداتهم وإصالحها وإعادة تخيلها، بما في ذلك هياكل عالقات العمل.

ونظًرا ألن األمان الوظيفي والحق في العمل من األنساق الهامة لألمان والرفاه االجتماعي، فإن السياسات التي تستهدف 
األمان الوظيفي ال يمكن أن تأسيسها بناء على األزمات فقط، أو وفًقا استجابات قصيرة المدى لحاالت األزمات المشابهة لجائحة 

فيروس كورونا المستجد )كوفيد-19(.

يعتبر عدم االستقرار والضعف من الحقائق اليومية التي يتم اختبارها بغض النظر عن األزمة، ولكن األزمة تؤدي إلى تفاقمها 
وتعميقها. في هذا الصدد، يجب أن تستهدف السياسات العامة التدخالت قصيرة األجل إلصالح أو تفادي عواقب الوباء بسرعة، 
إلى جانب التدخالت المتوسطة والطويلة األجل التي تضمن استهداف مواطن الضعف، ويقدم للعمال المقلقلين الحماية والتقدير 

والوضوح   على نحو أفضل.

أخيًرا، يشمل عدم االستقرار والقلقلة العالقة بين الحياة والعمل، وبين الماضي والمستقبل، وبين الفرد والدولة. ومن نافلة 
القول، فإن توصياتنا في هذا القسم تتناول عدم استقرار العمل، وتأمين عالقات العمل، وتمكين العمال من االلتحاق بالعمل الالئق، 

والحصول على األجور الكافية للمعيشة، واألمان الوظيفي.

ولهذا أهمية خاصة في أوقات األزمات، عندما يعم عدم االستقرار الظروف الحياتية، ولكن يوزع على نحو غير متساو بين 
األشخاص الذين لديهم أقل مستوى ألمان الوظائف والدخل. لكننا ندرك أن أشكال الحماية االجتماعية األخرى، والوصول إلى أنظمة 
الضمان االجتماعي الجيدة، والرعاية الصحية الشاملة الجيدة، واللجوء العادل إلى العدالة ضرورية بنفس القدر لمعالجة نقاط الضعف 
وهشاشة الحياة البشرية. نأمل أن تؤدي مجموعة األوراق السياسية في هذا المجلد إلى رسم هذا المخطط المشترك لحماية 

الضعفاء في مجتمعاتنا، في أوقات األزمات وما بعدها.

1- التدخالت على مستوى األزمة

          أواًل - برامج تقاسم العمل
ترك ظهور أزمة فيروس كورونا أثًرا سلبًيا على دورة األعمال اليومية، مما أدى إلى انخفاض عائدات وأرباح بعض الشركات 

والمؤسسات مما أثر على فرصها في البقاء.

وللتخفيف من هذه التداعيات، أو استباقا لها، لجأ العديد من أصحاب العمل إلى تسريح بعض عمالهم أو معظمهم لتعويض 
نقص اإليرادات. وإدراًكا لمخاطر هذه الخطوة، تدخلت بعض البلدان بشكل مباشر لمنع ظهور تلك المخاطر من خالل تنفيذ برامج 

تقاسم العمل.
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وتعتبر برامج تقاسم العمل دعًما حكومًيا لكشوف رواتب أصحاب األعمال مقابل ساعات عمل مخفضة لكل موظف. بعبارة 
أخرى، بداًل من تسريح العمال/الموظفين، يوافق جميع العمال/الموظفين في أي شركة على تقاسم مهامهم والعمل بعدد 

ساعات أقل طوال مدة األزمة.

في المقابل، تعرض الحكومة تغطية جزئية للفجوات التي ترتبت على ذلك في رواتبهم من خالل الدخول في اتفاقيات مع 
أصحاب العمل. وأثبت هذا النوع من البرامج نجاحه في ألمانيا على سبيل المثال، حيث تمكن حوالي 10 ماليين فرد من االحتفاظ 

بوظائفهم وحصلوا على ما يصل إلى 87٪ من رواتبهم/أجرهم األصلي خالل عام 2020 بالرغم من أزمة فيروس كورونا.

ومن شأن إنشاء برنامج مماثل في مصر أن يضمن استعداد المسؤولين الحكوميين وأرباب العمل للتعامل مع تداعيات األزمات، 
وإعطاء األولوية لعمالهم، وخاصة األكثر ضعفًا، مع ضمان بقاء وازدهار مشاريعهم االقتصادية.

ثانًيا: محفزات العمل المشروطة
على غرار برامج تقاسم العمل، جاءت فكرة محفزات األعمال المشروطة. فعلى سبيل المثال، في مصر قدمت حزم التحفيز 

للشركات العاملة في قطاع السياحة مقابل االحتفاظ بالقوى العاملة بأكملها ووقف أي تسريح ناتج عن األزمة.

وبناًء على ذلك، ُسمح لتلك الشركات التقدم بطلب للحصول على قروض لتغطية األجور/المرتبات األساسية لعمالها وموظفيها. 
عالوة على ذلك، تم االتفاق على إسقاط جميع الضرائب العقارية على هذه الشركات لمدة 6 أشهر وكذلك تأجيل أية مبالغ مستحقة 

سابًقا )أو دفعها على أقساط( لمدة 3 أشهر دون أي رسوم.

بالرغم من ذلك، توجد أسئلة كثيرة تتعلق بمشاكل الشفافية وعدم الوضوح في هذا الصدد. أواًل، وكما كان الحال فيما يخص 
المنحة التي بلغت قيمتها 500 جنيه، يكتنف الغموض المبلغ الفعلي الذي سيحصل عليه العاملون في قطاع السياحة.

ففي حين أعلن بعض المسؤولين أن هؤالء العمال سيحصلون على أجرهم/راتبهم الشهري كاماًل، ذكر آخرون أن العمال 
سيحصلون فقط على أجر التأمين )األجر الذي يدفع عنه أصحاب العمل تأميًنا شهرًيا(.

ربما يعني هذا، خاصة مع نقص وجود معايير واضحة ألهلية االستحقاق، أن العمال المؤمن عليهم فقط سيحصلون على 
أجورهم في حين أن ما ال يقل عن 26٪ من العاملين في هذا القطاع يعملون على أساس غير منتظم أو موسمي. أما السؤال 

اآلخر فيتعلق بمراقبة التزام الشركات بشروط التعاقدات السابقة.

حًقا، سحبت الحكومة ترخيص فندق واحد لعدم التزامه بلوائحها. ولكن، نظًرا ألن الشركات كانت ما تزال في طور تسجيل 
أسماء موظفيها وعددهم أثناء التقدم بطلب للحصول على حزمة تحفيز الشركات، فكان هناك مجااًل للتالعب أو عدم دقة اإلبالغ.

ومن ثم، فإن هذه المشكلة ال تقتصر على الكشف عن نقاط الضعف الهيكلية الموجودة مسبًقا، حيث كان من المفترض أن 
تكون هذه القوائم متاحة قبل األزمة، ولكنها ستزيد أيًضا صعوبة عملية المراقبة حيث تفتقر السلطات إلى المستندات المطلوبة 
للتأكد من التزام الشركات السياحية بالتدابير الجديدة. في آخر األمر، فإنه من السهل فهم االهتمام الذي حظي به قطاع السياحة، 

نظًرا إليرادته المرتفعة والعملة الصعبة التي يوفرها للدولة.

ومع ذلك، فلم يتم توجيه نفس االهتمام نحو القطاعات األخرى حيث يوجد معظم العمال الذين ال يتمتعون بحصانة. وبناًء 
على ما سبق، يمكن القول إن المحفزات المشروطة ال يمكن أن تنجح في توفير الحماية للفئات الضعيفة من العمال إال إذا نجحت 
الجهود المبذولة في التغلب على العقبات الهيكلية واالفتقار إلى الشفافية والتحيزات الداخلية التي تحكم مجال عالقات العمل.

ثالثا:  تأجيل اإليجار والفواتير
CEWLA تأجيل أو إعفاء األسر الفقيرة من  كان من بين المطالب الرئيسية للعامالت في دراسة أجراها مركز قضايا المرأة 
فواتير الكهرباء والغاز على وجه الخصوص. وقد كان واقع فقدان األسر في جميع أنحاء مصر لمقومات دخلها الرئيسة، إلى جانب 
ارتفاع أسعار السلع الغذائية األساسية، سبًبا فى عدم قدرة بعض األسر على شراء الطعام، ناهيك عن دفع فواتير الغاز والكهرباء.
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يؤدي حرمان األسر الفقيرة من الحصول على الغاز والكهرباء بسبب عدم قدرتها على دفع الفواتير إلى تعميق التفاوتات 
القائمة، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى ترك عائالت بأكملها تعاني من وجود فوارق تكنولوجية، وتفتقر إلى الوصول إلى 

التعليم عبر اإلنترنت أثناء اإلغالق، وتعجز عن طهي وجبات صحية في المنزل.

اقترحت كثير من البلدان برامج التأجيل ونفذتها استجابًة للوباء، ومن ثم تحقق ضمان استمرار تلبية االحتياجات األساسية لألسر 
األكثر ضعفًا. ففي كندا، على سبيل المثال، ساعد برنامج تأجيل مدفوعات المرافق األفراد والعائالت والشركات على التعامل مع 

األثر المالي لجائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد-19(.

في ألبرتا وحدها، استفاد أكثر من 350.000 مستهلك، يمثلون 13٪ من قاعدة استهالك الكهرباء والغاز الطبيعي، من البرنامج، 
مما أدى إلى تأخير فواتيرهم لمدة تصل إلى عام. في واقع األمر، كفل البرنامج »عدم انقطاع هذه الخدمات أو انخفاضها عن أي 

من مواطني ألبرتا أثناء تنفيذه«.

رابعا: االستهداف المنهجي التصنيفي
ربما كان أحد أوجه القصور الرئيسية لمنحة 500 جنيه هو االفتقار لوجود استهداف منهجي تصنيفي. وقد أدى االرتباك الذي 
أحدثته هذه المنحة، إلى جانب عدم الوضوح بشأن من تستهدفه، إلى عدم قدرتها على توفير األمن لكثير من الفئات الفرعية 

للعمال المصريين، مهما كانت صغيرة.
وفي الحقيقة، ذكرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء أن 5.4٪ فقط من العائالت في عينتهم استفادوا 
المماثلة في  المنح  اختيار اآلخرين. وعليه يجب أن تستهدف  البعض وعدم  المنحة. ومع ذلك، فال يوجد سبب واضح الختيار  من 

المستقبل أقساًما فرعية بعينها بداًل من القوى العاملة المتنوعة الكبيرة »غير المنتظمة«.

ينبغي توجيه الجهد للوصول إلى فئات العمال الضعفاء غير النظاميين الذين ال يمثلهم اتحاد نقابات عمال مصر، وال تمثلهم 
نقابات أخرى. وينبغي وضع معايير واضحة لإلستحقاق، تشمل معايير الدخل، أو استهداف قطاعات محددة، أو استهداف أوضاع 
معيشية بعينها )مثل األسر التي تعيلها نساء(، وبعد ذلك يجب أن يحصل كل فرد في هذه الفئات على المنحة بالتساوي، دون 

االقتصار على عينة عشوائية.

خامًسا: تعبئة الموارد المحلية: ضريبة الثروة المؤقتة
من أجل االستجابة ألزمات مثل جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد-19(، تحتاج الحكومات إلى تعبئة الموارد. تمثل القروض 
الدولية أحد أساليب تعبئة الموارد، مثل اتفاقية صندوق النقد الدولي لعام 2020 في مصر. وهناك األنماط األكثر استدامة لتعبئة 
الموارد مثل ضرائب الموظفين في مصر بنسبة 1٪، التي تم فرضها في عام 2020 على الموظفين الرسميين في جميع أنحاء 

البالد لمدة عام واحد.

وفي حين أن المبادرات المماثلة تعد وسيلة جيدة لتعبئة الموارد محلًيا دون مزيد من المديونية للبالد، إال أنها تخاطر أيًضا 
بإثقال كاهل من هم بالكاد فوق الحد األدنى لألجور الوطني البالغ 2000 جنيه مصري، خاصة وأن بعضهم قد فقد جزًءا من دخل 

أسرته بفصل فرد من العائلة.

وعلى ذلك فإن ضريبة الموظفين البالغة 1٪ هي خطوة في طريق الحماية الصحيحة لكنها ال ينبغي أن تكون المحاولة الوحيدة 
لتعبئة الموارد المحلية. فضاًل عن ذلك، ينبغي فرض ضريبة مؤقتة مماثلة على األثرياء من األفراد والشركات كي ال يصبح العمال 
والموظفون وحدهم، حتى أولئك الذين يشغلون وظائف أكثر استقراًرا، هم الذين يتحملون باستمرار وطأة األزمة والتعامل معها.

وعلى وجه الخصوص، ومع انتشار فيروس كورونا في العالم، سلط العديد من الخبراء الضوء على ضريبة الثروة باعتبارها طريقة 
سريعة مؤقتة تمكن الحكومات من تعبئة الموارد من خالل التدخل نيابة عن العمال والفئات الضعيفة لحمايتهم في أوقات األزمات.

يمكن أن يأخذ هذا صورة ضريبة تضامن تدفع لمرة واحدة، أو ضريبة ثروة ُتفرض على مدى عدة أشهر أو سنة. في أوقات 
األزمات، يكون الفقراء هم األضعف واألكثر احتياًجا للحماية، لذلك اتجهت دول مثل ألمانيا والمملكة المتحدة نحو خفض مؤقت 

لضريبة القيمة المضافة من أجل تقليل األعباء على المستهلكين يومًيا.

عملت دول أخرى على نقل هذا العبء إلى الفئات األكثر ثراًء، شمل ذلك النرويج التي رفعت معدالت ضريبة الثروة الحالية، 
واألرجنتين التي فرضت ضريبة ثروة تصاعدية تصل إلى 3.5٪ على األفراد والكيانات المحلية األكثر ثراًء، وما يصل إلى 5٪ على 

الكيانات خارج الدولة.
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2-  التدخالت الهيكلية طويلة األمد

أوال:  الحد األدنى لألجور في القطاع الخاص )المؤسسات المسجلة(
نظًرا ألن أقل من 5٪ من الفقراء العاملين في مصر يعملون في القطاع الحكومي أو قطاع األعمال العام، فمن الضروري 

توسيع نطاق تغطية الحد األدنى لألجور إلى القطاع الخاص. 

ليس من السهل تقديم هذا التعهد، وسيواجه الكثير من المقاومة، لكن فرضه على القطاع الخاص داخل المؤسسات يضمن 
رفع مستويات المعيشة والرواتب لعدد أكبر من العمال المصريين، وإنهاء بعض الممارسات التعسفية.

عند القيام بذلك، يجب أن يكون الحد األدنى لألجور قاباًل للتطبيق من خالل مؤسسات القطاع الخاص وكذلك من خالل وزارة 
»القوى العاملة«/شركات توريد العمالة. إن فرض حد أدنى لألجور على الصعيد الوطني هو أداة سياسية مهمة يمكن استخدامها 

للتخفيف من آثار التضخم وارتفاع األسعار التي تنتج عن األزمات مثل جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد-19(.

في أستراليا، على سبيل المثال،  استخدم الحد األدنى لألجور كأداة سياسية في عامي 2020 و2021 من خالل زيادته بنسبة ٪1.75 
لضمان استمرار قدرة العمال والموظفين على تغطية احتياجاتهم األساسية، على الرغم من التضخم الناجم عن الحرائق والوباء.

من الجدير بالذكر أن أستراليا ال تكتفي بوضع حد أدنى لألجور التي يتقاضاها الموظفون أسبوعًيا فقط، بل تضع حد أدنى ألجر 
العمل بالساعة كذلك، مما يساعد على ضمان تغطية مختلف قطاعات االقتصاد وأنماط العمل المختلفة وحمايتها.

ثانيا: العامالت في االستطالعات والقوانين
هناك تغيير هيكلي ملح آخر يتعلق بالقضاء على التحيزات المتأصلة بين الجنسين ضد عمل المرأة. حيث يستبعد قانون العمل، 
على سبيل المثال، صراحة العامالت في الزراعة وعامالت المنازل من نطاق حمايته، وبمن ثم يستمر تجاهل ماليين النساء العامالت 

في كال القطاعين عند حدوث أي تقدم في حقوق العمال.

وعلى هذا النحو، فإنهن محرومات من نفس الحقوق حتى لو كن يعملن في نفس الوظيفة )الزراعة على سبيل المثال( كما 
يفتقرن إلى الحماية القانونية، مهما كانت محدودة، التي يتمتع بها نظرائهن من الرجال. فضاًل عن ذلك، ينبغي صياغة الحرف 
والوظائف في االستقصاءات الحكومية باعتبارها مناسبة للذكور واإلناث على السواء، لضمان أن يشمل النساء عندما تسعى 

السياسات الحكومية إلى معالجة العمل الهش.

في الختام، يجب تقييم مسح البطالة من حيث التحيز الجندري، ال سيما في استبعاد »ربات البيوت« من سوق العمل، ومن 
ثم يبطل االدعاء بأن ربات البيوت ال يرغبن في العمل، وهو ما أثبتت المنظمات النسوية منذ فترة طويلة أنه ليس ادعاًء دقيًقا.

ثالثا. سجالت المدقعين والفقراء
لقد أثارت منحة 500 جنيه العديد من القضايا المتعلقة باستهداف الفقراء والضعفاء ولكنها أظهرت أيًضا الحاجة الماسة 

لقواعد بيانات مركزية تمكن من قراءة أرقام الفقراء والضعفاء في المجتمع .

وينبغي أن تكون قواعد البيانات هذه نتيجة جهد جماعي تقوم به مختلف الجهات الحكومية، بما في ذلك وزارة التضامن 
االجتماعي، وخاصة سجل تكافل وكرامة، وسجل وزارة العمل، وعلى وجه الخصوص العمال غير المنظمين، والمزارعين والصيادين 
المسجلين لدى وزارتي الزراعة وهيئة الثروة السمكية، والعمالة الوافدة الهشة، المسجلة لدى وزارة الهجرة، إلى جانب السجل 

المدني، وسجالت التأمين الصحي والتأمينات االجتماعية، وغيرها.

المنافع،  أو  الجهود  في  ازدواجية  وجود  عدم  ويضمن  أفضل،  توزيًعا  للموارد  توزيع  من  سيمكن  التسجيل  نظام  توحيد  إن 
ويستهدف بكفاءة أولئك  المعوزين في المجتمع.
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رابًعا: حرية تكوين الجمعيات والحق في التنظيم
يعتبر تنظيم النقابات وحرية تكوين الجمعيات والمفاوضة الجماعية إجراء مهم لضمان األمان الوظيفي.

ُيعد ضمان حرية تكوين الجمعيات، وال سيما لفئات العمل األكثر ضعًفا، بما في ذلك العامالت في الزراعة والعامالت في المنازل 
والعاملين في اقتصاد الوظائف المؤقتة، بمثابة خطوة أولى نحو ضمان قراءة أرقامهم ومعرفتهم وعلى منحهم القدرة على 

التعبير عن مطالبهم واحتياجاتهم وتوفير وسيلة للدولة ونواب البرلمان لمخاطبتهم.

ويستتبع ذلك تعديل قانون العمل، والتصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة، وإزالة القيود المفروضة على 
الحق في اإلضراب والحق في تكوين الجمعيات، بما في ذلك النقابات العمالية المستقلة.

وعلى نحو خاص، فإن منح المجموعات الضعيفة القدرة على التنظيم وتشكيل الجمعيات تمكنهم من أن يكون لهم صوتهم 
الخاص وتسمح لهم بإمكانية شرح العقبات التي تواجههم، وبالتالي تمكن صانعي السياسات من فهم القضايا المطروحة فهًما 

صحيًحا وتساعدهم على التشاور مع أصحاب المصلحة حول اإلصالحات الممكنة المطلوبة.


