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كثر   ملة   للفئات ال ماية  املتكاالح مظلة عادة النظر في توفير إ همية أ  كورنا لتؤكدزمة وباء فيروس أ تأتى 

 
 
  ضعفا

 
رغم من تضرر  قطاعات كثيرة من املصريين من هذا الوباء في مصدر رزقه   بالف, في  املجتمع   وفقرا

 
 
زم سرعة االستجابة  لتوفير الدعم وهو ما يستل  لكن تضرر العمالة غير املنتظمة هو االكثر ضررا

صبحت ضرورية  أ  التيعلى هذه االسئلة لإلجابة  في هذه الورقة هد نجت لهذا  ،الكامل والحماية املتكاملة

 سرهم من العمالة غير املنتظمة . أ هلنا و أ , لتكون مساهمة منا في رفع الضرر عن وملحة وعاجلة 

  تحديد العيش؟ ونحمى أسرهم من انقطاع مصدر غير املنتظمة  نحمي العمالةوكيف ما العمل اآلن    

مؤسسات املجتمع هو دور  ما و كيف سيتم وصول الدعم الرسمي لهم؟  دهم؟م عدم؟ كمن هم؟ أين ه

في دعم وحماية  العمالة غير املنتظمة ممن ال يملكون قوت يومهم وممن تضررت اسرهم  من   املدني 

 . ؟قطع ارزاقهم  

 ولوية حماية القطاع غير املنظم من العمالة   أ 

 
ات الهشة وهي كبار السن  لفئات الكثر عرضة أو الفئعن ا باء في مواجهة فيروس كورونا يتحدث الط 

ومرض ي المراض املزمنة . وعلي الصعيد االقتصادي فإن العمالة في القطاع غير الرسمي هي من الفئات  

 .للمزيد من الدعم الهشة والكثر عرضة والتي تحتاج

لون بأجر في مختلف  من يعد  متبلغ اعدا نظرة عامة على اوضاع العمل في مصر   نجد انه  وبإلقاء

من العاملين بأجر مشتركون في  %48.1مع العلم ان    ,مليون  17,6القطاعات االقتصادية فى مصر   

 .التأمينات االجتماعية

 أ
ا
 مال العام والقطاع العام   العاملين بالحكومة وقطاع االع -: وال

س بتسهيل العمل ومنح اجازات مار  16ي ف 2020( لسنة  719صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ) وقد 

امل املميزات والبدالت للعديد من العاملين بالحكومة وقطاع العمال العام والقطاع مدفوعة الجر بك
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ون بالقطاع ألف يعمل 874مليون يعملون بالحكومة و  4,5العام وبذلك تم حل املشكلة بالنسبة إلي 

 .لوزراءنفيذ ما جاء بقرار رئيس ا في تعنت وإن كانت هناك بعض الجهات التي تت,العام 

 القطاع الخاص   ثانيا  :  

مليون عامل مهم أن يتحمل اصحاب العمل  6,2عمال القطاع الخاص املنظم داخل املنشآت وعددهم 

العمال شركاء االنتاج ومؤكد أن ذلك سينعكس  تكلفة تعطلهم خالل الزمة كجزء من مسئوليتهم تجاه 

ة تعطل فترة الزمة عودة الشركات لالنتظام بما يمكنه ان يعوض تكلفل عقب ي العمعلي انتاجيتهم ف

 .ويمكن لوزارة القوي العاملة ان تدعم بعض الشركات من صندوق الطوارئ 

لكن هذا الرقم يضم كل  1شتغل مليون م 12والذي يضم حوالي  لكن تبقي مشكلة القطاع غير املنظم

 املشتغلين 

مليون يعملون لحساب أنفسهم وال  2,5ويدير عمله و  م أخرينيستخد حب عململيون صا 1,7ومنهم  

يعملون بأجر خارج املنشآت بالقطاع غير   5,6مليون يعملون لحساب السرة و  2يستخدمون عمال و 

 . هذا هو جوهر املشكلة,و  املنظم

  وفر له ولة وتن القطاع غير املنظم يدخلون ضمن القطاع الخاص الذي ترعاه الدتوجد فئتين م

 : السياسات الحمائية والتسهيالت املختلفة وهم

 الفئة األولي :

أصحاب العمل بالقطاع غير املنظم يمكن دعمهم بمنحهم تخفيضات وتسهيالت في استهالك املرافق )   

كهرباء ومياه وغاز وصرف صحي ( خالل شهور الزمة وتأجيل االقساط املستحقة عليهم من القروض 

آلالت  مة دون فرض أي فوائد إضافية أو فوائد تأخير وكذلك أقساط شراء ا ة الز الل مداملصرفية خ

 . واملعدات

 الفئة الثانية :

أصحاب العمل الذين يعملون لحساب أنفسهم وال يستخدمون عمال يمكن معاملتهم بنفس طريقة  

 عليهم.
 
 الفئة الولي وان كانت الزمة ستكون أكثر تأثيرا

 
 لنتائج مسح القوي العاملة بالعينة لعام  1

 
 .2017وفقا
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رف من اآلن أنه قد ال تتوفر لديهم مدخرات لتغطية فترة الزمة التي ال نع إالمل صحاب عفهم رغم أنهم أ

 .إلي متي تستمر

 :الفئة الثالثة

التي تضم العاملين لحساب السرة ويصعب حصرهم بشكل دقيق خالل هذه الفترة وبحث طريقة   

 تعويضهم املناسبة. 

 .لصفةبهذه ا  وهذه إشكالية في تحديد املستفيدين او العاملين

 الفئة الرابعة : 

أجر في القطاع غير الرسمي خارج املنشآت والذين يبلغ عددهم هي الفئة الولي بالرعاية وهي العاملين ب 

 مليون عامل . 6مليون ولنفترض انهم وصلوا الي  5,6حوالي 

اج  في احتيك نكون جنيه شهريا بذل 1500لألجور الالزمة لهم بواقع  الدنىهؤالء يحتاجون لتامين الحد 

 ك 9لتوفير 
 
 .مليار جنيه خالل الشهور الثالثة القادمة 27تعويض لهم عن الجور او مليار جنيه شهريا

 نصائح منظمة العمل الدولية   

أصدرت منظمة العمل الدولية دراسة عن تأثير وباء الكورونا على أوضاع العمال وزيادة البطالة وتعميق 

إلى أن  اوضحت  على عالم العمل في العالم COVID)- (19ورونامرض كلتأثير تقييم أولي  وفى 2 الفقر

آثاره ستكون بعيدة املدى، وستدفع املاليين من الناس إلى البطالة والعمالة الناقصة وفقر العاملين، 

 .ويقترح تدابير من أجل مواجهة حاسمة، منسقة وفورية

يمكن أن  COVID- 19باء كورونانتشار و حدثها ا الزمة االقتصادية وأزمة الوظائف التي أ  ذلك إن

 لتقييم جديد أجرته  25يادة أعداد العاطلين عن العمل في العالم بنحو تؤدي إلى ز 
 
مليون شخص، وفقا

 .منظمة العمل الدولية 

 
 منظمة العمل الدولية   "وعالم العمل: آثار المرض وردود األفعال عليه COVID- 19دراسة بعنوان "وباء 2
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 على صعيد السياسات، كما حدث في الزمة املالية العاملية لعام 
 
ولكن، إذا حدثت استجابة منسقة دوليا

 .الثر على البطالة العاملية أقل بكثيرفسيكون ، 2009 - 2008

 :دعت الدراسة إلى اتخاذ تدابير عاجلة وواسعة النطاق ومنسقة في ثالثة محاور 

 حماية العمال في مكان العمل-1 

 تحفيز االقتصاد والتوظيف   -2

 .دعم الوظائف والدخول -  -3

لين في وظائفهم )عن طريق اء العامعم استبقوتشمل هذه التدابير توسيع الحماية االجتماعية، ود

لوقت قصير، واإلجازات مدفوعة الجر، وغيرها من اإلعانات(، واإلعفاءات املالية والضريبية، الدوام 

 واملنشآت الصغيرة واملتوسطة. إضافة ملا سبق، تقت 
 
رح الدراسة تدابير  بما فيها للمنشآت الصغيرة جدا

 .حددةالدعم املالي لقطاعات اقتصادية مإلقراض و قدية، وا على صعيد السياسة املالية والن

 سيناريوهات مختلفة

 إلى السيناريوهات املختلفة لتأثير وباء كورونا
 
على نمو الناتج املحلي اإلجمالي  COVID- 19استنادا

ليون م 5.3العاملي، تشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى ارتفاع البطالة العاملية بنسب تتراوح بين 

مليون )السيناريو "املتشائم"(، وذلك زيادة على عدد العاطلين عن العمل  24.7"املتفائل"( و سيناريو )ال

. و  818وعددهم  2019في عام 
 
إلى زيادة  2009 - 2008للمقارنة، أدت الزمة املالية العاملية مليونا

 .مليون شخص 22البطالة في العالم بمقدار 

قنعة( زيادة كبيرة، حيث تترجم العواقب االقتصادية  طالة امل قصة )البالة الناكما ُيتوقع أن تشهد العم 

الحر في البلدان النامية، الذي لتفش ي الفيروس إلى تخفيضات في ساعات العمل وفي الجور. إن العمل 
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يعمل في كثير من الحيان على تخفيف الثر السلبي التغييرات، قد ال ينجح هذه املرة في ذلك بسبب  

 .لى حركة الشخاص )مثل مقدمي الخدمات( وعلى السلعفروضة علقيود املا 

 خسائر كبيرة في دخول العمال. وتقدر الدر 
 
اسة هذه الخسائر بين  كما أن تراجع التوظيف يعني أيضا

. وسيترجم هذا إلى انخفاض في استهالك 2020تريليون دوالر مع نهاية عام  3.4مليار دوالر أمريكي و 860

 .وره يؤثر على آفاق قطاع العمال وعلى االقتصاداتوهذا بد الخدمات،السلع و 

، ل 
 
ن "الضغوط على الدخول ومن املتوقع أن يزداد عدد العمال الواقعين في الفقر زيادة كبيرة أيضا

 على العمال الذين يعيشون على خط الفقر أو 
 
 مدمرا

 
بسبب تراجع النشاط االقتصادي ستترك أثرا

مليون شخص إضافي من العمال في  35مليون و 8.8لية أن ما بين عمل الدو منظمة ال تحته". وتقدر 

 في جميع أنحاء العالم  14)وهو  2020م العالم سيعيشون في فقر، مقارنة بالتقدير الصلي لعا
 
 .(مليونا

 سياسات مواجهة سريعة ومنسقة

املية فحسب، بل  ة صحية عمجرد أزم، املدير العام ملنظمة العمل الدولية: "هذه ليست يقول غاي رايدر

 أزمة سوق ع
 
، وقف 2008مل وأزمة اقتصادية كبرى لها أثر هائل على البشر". ويضيف: "في عام أيضا

ة إلى هذا العالم جبهة موحدة ملعالجة عواقب الزمة املالية العاملية، وتم تجنب السوأ. ونحن اليوم بحاج

 ."النوع من القيادة والعزيمة

العمل الدولية من أن بعض الفئات ستتأثر بأزمة الوظائف أكثر بكثير من فئات   سة منظمة وتحذر درا 

، وال سيما 
 
أخرى، مما يفاقم عدم املساواة. ومن هذه الفئات العاملون في وظائف أقل حماية وأدنى أجرا

. والن
 
. فهاتان الفئتان مهددتان بسالشباب والعاملين الكبر سنا

 
بب ضعف ساء واملهاجرون أيضا

النساء بنسب كبيرة في الوظائف متدنية الجر وفي الحقوق االجتماعية، وبسبب زيادة لحماية و ا 

 .القطاعات املتضررة
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ثقة   تساعدان في تخفيف الضرر واستعادةفي أوقات الزمات كالزمة الحالية، لدينا أداتان رئيسيتان  "

  :س النا

  
 
 لبناء ثقة  ب العمل وممثليهم، ال وأصحامع العم يعتبر الحوار االجتماعي، واملشاركة : أوال

 
 جدا

 
 مهما

 
أمرا

 .الجمهور ودعم التدابير التي نحتاجها للتغلب على هذه الزمة

 للسياسات التي تركز على التعافي من الزمة  
 
 وموثوقا

 
 مجربا

 
، توفر معايير العمل الدولية أساسا

 
ثانيا

 ."مستدام ومنصف  بشكل

 ."3ء لتقليل الضرار التي تلحق بالناس في هذا الوقت العصيبش يفعل كل  : "ينبغيويختتم رايدر بقوله 

 املنتظمة  مصدر تمويل هذه الحماية والدعم للعمالة غير 

 يمكن توفير مصادر تمويل  من خالل اكبر االشكاليات  لكن  هيمصادر تمويل هذا الدعم  ة إشكاليتظل  

سيوفر مليارات الجنيهات ذلك  ف  %25الي  %22.5من ة الدخل من ضريب  العلىزيادة الشريحة الضريبية 

إذا وضعنا معايير صارمة لضريبة املهن الحرة ستجني   ووكذلك   لتمويل العباء الجديدة علي املوازنة،

 .مليار كما يحدث اآلن 3 الخزانة العامة مليارات الدوالرات وليس

 ملنتظمة  ا الة غير ضات للعمانشاء  صندوق تعويوكذلك يمكن تمويلها  من خالل  

   العاملةتقدم النائب محمد وهب هللا، المين العام التحاد عمال مصر وعضو لجنه القوي فقد 

املنتظمة نتيجة تضرر عملهم بمجلس النواب، باقتراح برملاني إلنشاء صندوق تعويضات للعمالة غير 

  . خالل أزمه فيروس كورونا

غير املنتظمة وأن تضم وزير القوي العاملة ووزيرة  مالةدعم الع تشكيل صندوق  فياالقتراح ويتمثل 

واتحاد الصناعات واالتحاد العام للغرف التجارية،   لألجور  العلىالتخطيط بصفتها رئيس املجلس 

ن واملالية لتكو  االجتماعياالتحاد العام لنقابات عمال مصر، اتحادات النقابات املهنية، ووزارة التضامن 

  .قواعد تعويض هذه العمالة عن التضرر بالعمل وبحث طرق تمويله وضع ملجموعة مهمه هذه ا 

 
3 -  ar/index.htm--ilo/newsroom/news/WCMS_738781/lang-the-https://www.ilo.org/global/about 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_738781/lang--ar/index.htm
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 صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير املنتظمة 

صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير املنتظمة لتوفير  مقترح مشروع  قانون العمل  على انشاء ينص 

ذه سن القانون في ه ل ان يتمه حتى قبوهو ما البد من االسراع في تشكيل  مظلة حماية دائمة وفاعلة 

( من مشروع القانون 32تنص مادة ) -:  كاالتي   الصندوق الظروف االستثنائية  وقد جاء مقترح انشاء 

 :على أن

وتشغيل العمالة غير املنتظمة، تكون له الشخصية االعتبارية العامة، ويتبع   ينشأ صندوق لحماية

شكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير  وزراء بتمجلس ال الوزير املختص، ويصدر قرار من رئيس

املالية لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة، كما املختص، يحدد اختصاصاته، ونظام العمل به، واملعاملة 

والرسوم املقررة ونظام تحصيلها من صاحب العمل  الساس ياملحافظات، والئحة نظامه  فيه يحدد فروع

ال مما تمثله الجور من العم %3وال يزيد على  %1يقل عن  ة بما الاملنتظم الذى يستخدم العمالة غير

مات العمال املنفذة، ويصدر الوزير املختص بالتشاور مع الوزير املعنى بالتأمينات االجتماعية ومنظ

ا بالالئحة املالية واإلدارية للصندوق متضمنة القواعد املنظمة لتشغيل   وأصحاب العمال املعنية قرار 

العمالة غير املنتظمة والخدمات املقدمة إليها وشروط االنتفاع بها، واشتراطات السالمة والصحة  

ندوق الخرى، وأوجه إنفاقها، نتقال واإلعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم، وموارد الصاملهنية، واال 

 .وإجراءات التصرف فيها وفقا لحكام القانون 

 وغير املنظم   املوسمياثبات عالقة العمل إشكالية  

ألف عامل غير منتظم قاموا بالتسجيل من   500صرح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن هناك 

وأوضح "سعفان" أنه يجري حاليا تدقيق  . وزارةجميع املحافظات عبر املنظومة اإللكترونية على موقع ال

بيانات العمالة التي تقوم بـ التسجل أوال بأول، تمهيدا للنظر في رعاية هذه الفئة لرفع العبء عن كاهلهم 

التي تمر بها البالد، وما تعانيه العمالة غير املنتظمة، وفي إطار خطة الدولة  في ضوء الظروف االستثنائية 

 ."19-هذه الفئة من أي تداعيات لفيروس كورونا املستجد "كوفيدالشاملة لحماية 
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وأوضح "سعفان" أن الوزارة لديها قاعدة بيانات في مختلف محافظات الجمهورية عن العمالة غير  

جنيه منحة استثنائية للعمالة غير املنتظمة وتم توجيه الكشوف إلى   500صرف املنتظمة، وسيتم   

 .مكاتب البريد لصرفها

شد وزير القوى العاملة على ضرورة قيام العمالة غير املنتظمة باإلسراع بتسجيل أنفسهم باعتبار أن ونا

املوقع اإللكتروني   تسجيل بيانات هذه الفئة هو الساس لصرف املنحة االستثنائية، وذلك من خالل

ات العمالة  املخصص لتسجيل بيان 01212201303للوزارة أو يمكن اإلرسال رسالة لرقم "واتس أب" 

 غير املنتظمة 

الفقراء من العمالة غير املنظمة وخاصة العاملين بأجر قد ال تظل اشكالية  ان عدد كبير من ولكن 

, ويجب ان   حديثة لكي يدخلوا للموقع ويسجلوا أنفسهميملكون حاسبات الكترونية او أجهزة اتصال 

 تضع وزارة القوى العاملة ذلك في الحسبان   

 

  املواطن على املتراكمة العباء ظل في عليها، يحصل  ملن فعليه مساعدة يعد  ال جنيه 500 ال مبلغ  ان كما

 حجم مع  يتناسب ال انها ماك لألسعار، فيها املغالى االرتفاعات بسبب املاضية، السنوات خالل املصري 

  جارية الت لألنشطة  الجزئي للتوقف  نتيجة املنتظمة غير  بالعمالة  وستلحق لحقت التي االضرار

  تطبيق  من التهرب محاولة إال هؤالء أمام يكون  فال الكلى، التوقف إلى الظروف تؤول وربما واالقتصادية،

 .بكامله املجتمع في انتشاره بماور  بالفيروس اصابتهم معدل من يزيد مما الحظر، إجراءات

   االجتماعيدور وزارة التضامن 

، إن الوزارة اتخذت إجراءات  4يرة التضامن االجتماعيمارس قالت الدكتورة نيفين القباج، وز  21فى  

ألف أسرة ملستفيدي برنامج  273مكثفة فيما يخص برامج الحماية االجتماعية، ، والوزارة أضافت 

 .ألف أسرة أخرى خالل الفترة املقبلة 100وكرامة هذا العام، وستتم إضافة تكافل 

 
 «TENة »خالل مداخلة هاتفية مع برنامج »بالورقة والقلم« على فضائي 2020مارس  21 - 4
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نات للعمالة غير املنتظمة املسجلة لدى مديريات القوى وتابعت أن وزارة القوى العاملة لديها قاعدة بيا

وهناك عمالة غير منتظمة غير مسجلة، مثل العاملين  العاملة، مثل الصيادين وعمال املقاوالت، 

والبد أن يتواصل العامل الذي يريد تسجيله مع الوزارة لبحث  فيهات واملقاهي وماسح الحذية،بالكا

بيانات العمالة غير املنتظمة للوفاء باالحتياجات الساسية لهذه العمالة  حالته وتسجيل بياناته بقاعدة 

 خالل الفترة الحالية. 

أن وزارة القوى العاملة لديها موقع لتسجيل العمالة غير املنتظمة باملقاوالت، وتم التنسيق   وأوضحت

ا واالتفاق على توسعة املوقع ليتضمن كل العمالة غير املنتظمة، وسيتم اإلع ا.مع   الن عن هذا املوقع غد 

 دور املجتمع املدني   

االسرع استجابة ملتطلبات وظروف العمالة غير املنتظمة في وقت  هي املدنيكانت مؤسسات املجتمع 

العمالة غير   لسرةاالزمة  فقد ظهرت العديد من املبادرات الهامة والسريعة والناجزة في توفير الدعم  

البد ان يتم التنسيق فيما بينها  وفيما بينها وبين مؤسسات الدولة  , ومن    التياملنتظمة  , هذه الجهود 

   -:   االتيه املجهودات هذ

 بنك الطعام    -1

مارس و التي سيتم من  22من  أطلق بنك الطعام املصري حملة "دعم العمالة اليومية مسؤولية" إبتداء  

ثار االقتصادية لفيروس كورونا والتي أثرت  ألف كرتونة طعام كدعم غذائي نتيجة اال 500خاللها توزيع 

 بشكل مباشر على الكثير من فئات املجتمع وبصفة خاصة العمالة اليومية. 

قاعدة يهم الي فلدمؤسسة خيرية في كل محافظات مصر وبالت 4365يتعاون بنك الطعام املصري مع و 

اإلضافة الي نسبة كبيرة من مستحقة منها من ال يستطيعون العمل ب الف اسرة 650تضم بيانات خاصة  

الرزقية والعمالة اليومية. نظرا للظروف الصعبة فنقوم حاليا بإضافة أعداد من قوائم االنتظار في  

ت التي تطلب املساعدة من البنك  بإضافة الحاال  ا يقومو تضم العمالة اليومية كما  والتي الجمعيات 

 نا. بشكل مباشر و التي تستوفي شروط البحث و التصنيف لدي
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يتم التوزيع من خالل الجمعيات الشريكة للبنك في جميع محافظات مصر علي الحاالت املسجلة في  و 

 قاعدة بيانات بنك الطعام املصري والحاالت املستجدة.

  جمعية رسالة    -2

رسالة مبادرة »تحدي الخير« ضد كورونا، ملساعدة الطبقات الكثر احتياجا من عمال أطلقت جمعية 

حرف اليدوية التي ستتأثر بشدة بانقطاع أعمالها، وتستهدف الجمعية في املرحلة الولى من  اليومية وال

شهر  ألف أسرة ملدة 100املبادرة جمع تبرعات لتغطية االحتياجات الساسية )املالية والغذائية( لـ 

الجمعية حساب لتلقي التبرعات والتبرع من خالل  وخصصت.جنيها لألسرة الواحدة 500بمتوسط 

خدمة فوري واملحافظ البنية اإللكترونية وماكينات الصراف اآللي واملوقع اإللكتروني الخاص 

وتعطي الجمعية الولوية في تلقي التبرعات لألسر التي تكفلها املرأة املعيلة التي تعمل لتأمين .بالجمعية

يذكر أن .رف اليدوية املزمنة والسر التي يعولها عمال اليومية والح دخل لسرتها، وأصحاب المراض

 مجموعة من مشاهير الفن والكورة ورجال االعمال . آالف أسرة، بمشاركة  4»رسالة« تكفلت بـ 

 صندوق تحيا مصر    -3

صندوق تحيا مصر لديه حساب ملواجهة الزمات والكوارث وتم تخصيص رقم الحساب في كافة البنوك 

يتم التبرع بذلك بـ   37037ف املحمول إلى رقم ، أو إرسال رسالة عبر الهات037037رية على حساب املص

يتم التبرع بذلك بجنيه   1333جنيهات أو إرسال رسالة نصية عن طريق الهاتف املحمول أيضا إلى رقم  5

 و هذه  التبرعات ستخصص لألسرة املتضررة في فيروس كورونا.واحد

 توصيات   

نتظمة املسجلة لدى مديريات  انشاء وتطوير وتحديث  قاعدة بيانات للعمالة غير امل  سرعة -

  .القوى العاملة

  التمويل   وتوفير صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير املنتظمة لتوفير مظلة حماية دائمةانشاء  -

   .   له الالزم
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 ممثلي مع االجتماع في املالية  ووزارة العاملة القوى  ووزارة الوزراء مجلس في ممثله الدولة على -

  وكبير  مهم بقطاع للعاملين منصفا القرار ليخرج النقابية التنظيمات ن م املنتظمة غير العمالة

 .واالجتماعية االقتصادية للظروف مراعيا املنتظمة غير العمالة قطاع هو

 الحد عن يقل ال شهري  مبلغ بصرف املنتظمة غير العمالة بتعويض الدولة تقوم أن ضرورة -

   . الزمة إنتهاء لحين  – لألجور  الدنى

  العمال، طوارئ  صندوق  من إعانات صرف  سرعة  -
 
  والئحته  2002 لسنة 156 رقم للقانون  طبقا

  لحين  الفيروس  إلنتشار منعا العمل توقف بسبب رواتبهم تخفيض تم الذين  للعمال التنفيذية،

 العمل. من املنع فتره انتهاء

ل التوسع في  تبني سياسة مالية توسعية تجاه الفراد على غرار ما فعلته عدة دول أخرى تشم -

وتقديم إعانات البطالة ملن يفقدون وظائفهم بسبب  ,  املنح االستثنائية للعمالة غير املنتظمة 

 الزمة،

في إجراءات استثنائية لتمكين أفراد جدد من العمالة غير املنتظمة من الحصول على  البدء   -

يح االستفادة من املنحة  التي توفر حماية تأمينية للعمالة غير املنتظمة، كما تت  ،"وثيقة "أمان

االستثنائية التي أعلنتها وزارة القوى العاملة مؤخرا، من خالل تسهيل االشتراك عن طريق مكاتب  

  البريد، مع االلتزام بإجراءات التباعد االجتماعي والتعقيم والتطهير، وإتاحتها على اإلنترنت بشكل 

راديو. كما يجب توفير إعانات البطالة ملن  مواِز، واإلعالن عنها بصورة مكثفة على التليفزيون وال

يفقدون وظائفهم بسبب اإلجراءات االحترازية، مع ضمان عدم تسريح العمالة في حال طالت  

 .الزمة الحالية

ن شرائح الدخل التوقف عن تحصيل التأمينات والضرائب وفواتير الكهرباء واملياه والغاز م -

التأمينات والضرائب من شرائح الدخل الثانية   التوقف عن تحصيل  الدنيا واملتوسطة وتشمل

 .حتى الرابعة وأن تستثنى الشريحة الخامسة من القرار
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زيادة استثنائية في مخصصات الدعم النقدي من خالل معاش الضمان االجتماعي  اقرار -

ا. معاش الضمان  ملواجهة الزمة التي تضغط ومعاش تكافل بشكل كبير على الفئات الكثر فقر 

مليون أسرة بحسب تقديرات   3.2تماعي ومعاشات تكافل وكرامة يستفيد منها حوالي االج

 .مليار جنيه  17.7بقيمة إجمالية حوالي  2018/2019

ويذكر أن عدد  زيادة استثنائية في مخصصات الدعم العيني على البطاقات التموينيةاقرار    -

مليون مواطن يستفيدون من   71و مليون بطاقة يستفيد منها نح 22لبطاقات التموينية يبلغ ا 

ا و 64دعم الخبز و ألف يستفيديون من السلع التموينية الخرى في الدعم الحكومي  400مليون 

، وما يميزه أنه يمكن خالله الوصول  2020-2019مليار جنيه في املوازنة املالية  89البالغ 

ا إلى الدعم االستثنائي خالل بسهولة  هذه الفترة، والتي تستطيع هي  إلى الفئات الشد احتياج 

الخرى الحصول بسهولة على تلك املخصصات من خالل البطاقات الذكية وصرفها في 

املجمعات االستهالكية واملنافذ املتعاقدة مع الحكومة. ويحصل الفرد الواحد املقيد على البطاقة  

ا كل شهر لول  50سلع غذائية وغير غذائية بقيمة التموينية على   25أفراد، وبقيمة  4جنيه 

ا لباقى ا   150، باإلضافة إلى شراء راد املقيدين على البطاقةالف جنيه  رغيف خبز مدعم شهريًّ

 قروش للرغيف الواحد 5بسعر 

وقف أي إجراءات إخالء من املنازل لي سبب حتى تنتهي الزمة، ووقف تحرير محاضر االمتناع  -

صحاب  عن دفع اإليجار، من أجل حماية املواطنين وبالخص أصحاب الدخول الدنيا، وكذلك أ 

املشروعات املتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والعاملين بها خالل الزمة الحالية، وبالخص 

 .الذين ال يتعاملون مع جهاز تنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة وال يغطيهم القانون هؤالء 

ثر  مساندة املستفيدين من اإلسكان االجتماعي في سداد أقساطهم ومساندة الكثر عرضة للتأ  -

 بالزمة من أصحاب اإليجارات الجديدة.  

وفير مظلة حماية متكاملة  وتنسيق العمل  بينهم لت  املدني مؤسسات املجتمعتضافر جهود  -

ووضع خريطة وقاعدة بيانات  من العمالة غير املنتظمة بسبب الوباء  للفئات املتضررة  

 . للمستفيدين لضمان وصول الدعم ملستحقيه  
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