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  تمھیــــد
بخطواتھ األولى نحو مصر لیروى أرضھا فیستعد  أھلھا  بحماس منذ أن دب النیل 

لعمل الفئوس و المحاریث والبذور  لزراعة االرض كانت الفالحات  في الریف 
تجابھ معھ أیام ثورة النیل وفیضانھ .. المصرى تقف كتفًا بكتف إلى جوار الرجل 

نات وتقوم بدور وتتحمل معھ جفاء النیل وانحساره فتزرع وتحرث وتعتنى بالحیوا
ھام فى التسویق ،وھي فى الوقت نفسھ تعتنى بأفراد األسرة فتربى األبناء وترعى 

  .شئون الزوج 
وكل ھذا رأیناه محفورًا على الجداریات الفرعونیة ومجسدًا فى التماثیل ومنقوشًا 
على البردیات وفى أقوال الكھنة والحكماء فى مصر القدیمة ،لیبرز لألجیال الالحقة 

ن ارتباط المرأة باألرض قدیم قدم األرض نفسھا ،وأن تحول أرض الدلتا إلى تلك أ
الجنة الخضراء التى نعرفھا الیوم كانت النتیجة الطبیعیة لوجود المرأة و الرجل 

  ..  وانغراسھم فى الطین معًا
وھكذا ظلت المرأة فى الریف المصرى عنصرًا ھامًا الغنى عنھ لدوران العجلة 

منذ عھد الفراعنة مرورًا بفترات االحتالل المتتابعة حیث كان الفالحون  االقتصادیة
  .یزرعون لصالح الوالي مالك األرض الوحید أو لصالح المصانع فى باریس ولندن 

فكانت الفالحات یعملن بالسخرة مثلھن مثل الرجال أو كعمال تراحیل ینتقلن من 
  . مكان آلخر مع ذویھن بحثًا عن لقمة العیش 

ین دخلت اآللة وذھب الرجال إلى المدینة ظلت المرأة ھناك فى القریة تحل محل وح
الرجل وتقوم بدوره، وحین ھاجروا إلى  مدن البترول لم تتوان عن تحمل المسئولیة 

  .فى  زراعة األرض كاملة ورعایة االسرة 
یسیة لقد ظلت المرأة المصریة العاملة بالزراعة حتى ھذه اللحظة أحد األعمدة الرئ

فى االقتصاد الریفى وكلما ضاقت الحلقة واشتدت األزمة زادت أعبائھا التى ال 
  .تنتھى 

یعنى ھذا أن دعوة قاسم أمین لخروج المرأة للعمل لم تكن موجھة لعاملة الفأس تلك 
التى عرفت العمل وھى تتعرف على األشیاء منذ نعومة أظافرھا وظلت لصیقة 

  ..باألرض حتى نھایة عمرھا 
لسؤال اآلن ھل حصلت المرأة الریفیة على حقھا ؟وھل بالنظر إلى أھمیة الدور وا

ھل تمارس حقھا فى الحیاة الحقیقیة . الذى تلعبھ تتمتع بظروف عمل وحیاة آدمیة؟
  !.؟

إن ھذا التقریر قد ال یكون األول من نوعھ الذى یتناول بالدراسة  أوضاع المرأة 
حاولة جدیدة لدق ناقوس الخطر  حول االوضاع ولكنھ م.. العاملة بقطاع الزراعة 

  ٠الیجاد حلول لمشاكلھا وتحسین أوضاعھا .. المتدنیة للمرأة فى الریف 
ومن ناحیة أخرى یبحث التقریر عن األوضاع القانونیة  للمرأة العاملة فى قطاع  

ویحاول إلقاء الضوء على تلك االوضاع لكى یحمى المشرع حقوق المرأة .الزراعة 
یفیة  فى مشروع قانون العمل الموحد كفالة لحقوقھا فى االتفاقات  الدولیة الر

  .المصدق علیھا سواء على المستوى الدولى أو العربى
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و        ة وھ ن االھمی ة م ى درج ت   ٠٠كما یحاول التقریر أن  یطرح تساؤل عل ل یلتف ھ
  واضعو القانون إلى حقوق ھؤالء النساء والى ظروفھن الحقیقة ومطالبھن ؟

ل شروط العمل التى تخضع لھا المرأة العاملة بقطاع الزراعة ترقى على األقل وھ
  !.لتلك الشروط التى یعمل فى ظلھا الرجل شریكھا فى العمل والحیاة ؟

تبقى األسئلة مجرد إستفھامات نظریة وتخمینات لن تجد إجابة حقیقیة إال من أفواه 
در اإلمكان أن نترك مجاًال لھذا فقد حاولنا بق.من یمارسون التجربة أنفسھم 

ألصحاب القضیة للحدیث،فما ذكرتھ  سناء ومبروكة وسیده وغیرھن ما ھو إال 
ومن على لسانھم حاولنا أن ..صورة معبرة لوضع ھذا القطاع من العمال فى مصر 

  ..نتوصل إلى اإلجابة التى نبحث عنھا 
ا     فى الوقت ذاتھ یتناول  التقریر حجم ظاھرة المرأة العاملة  ة ،كم اع الزراع ى قط ف

ذه     اس ھ ى قی یستعرض آخر  اإلحصائیات فى ھذا المجال والتى تلعب دورًا بارزًا ف
ة ألوضاع      الظاھرة صعودًا وھبوطًا ،ثم یتناول القسم الثانى أھم المالحظات المیدانی
ى         اھرة ف اد الظ ى أبع رف عل ا للتع ة  من المرأة العاملة فى قطاع الزراعة فى محاول

ا ال  ل    واقعھ رى مث ن  الق دد م ى ع ین الظاھرة ف دانى متتبع ا ،  ( می ب والقط و غال أب
ازى  ر حج المة وكف ى س ار وبن ة وأم دین اش ونكل مال ) برق ة   لش رى تابع ى ق وھ

ر            كل كبی ة بش ى قطاع الزراع رأة ف ة الم ا ظاھرة عمال ى فیھ محافظة الجیزة وتتجل
أھم المشاكل التى قریر سواء كموردین للعمالة أو كمستخدمین لھا ،كما یستعرض الت

ى     اواة ف دم المس ن ع داء م ة إبت اع الزراع ة بقط ة العامل رأة الریفی ا الم تتعرض  لھ
األجر مرورًا بغیاب أي نوع من أنواع الحمایة القانونیة باإلضافة إلى قیامھا بأعمال 
ى عدم              وًال إل ة وص ا بإجازات عادل ن عدم تمتعھ دًء م ل ب انون  العم ة لق شاقة منافی

  .ا فى برامج التنمیة إشراكھ
ض          ا بع تنتج منھ ة یس ورة ملخص ى وضع ص ر إل ویصل  التقریر  فى الجزء االخی
المقترحات المرجو وضعھا فى االعتبار من أجل وضع أفضل للمرأة العاملة  بقطاع 

  .الزراعة 
إننا نعرف تمامًا أن مجرد تقریر أو حتى  عدة تقاریر لن یكون ھو الحل لھذا الكم 

ة ولكننا مؤمنون بقوة أن من حق ھؤالء النساء أن یجدن من یعبر عنھن من المعانا
لیس لمجرد تسجیل المواقف ولكن لعل وعسى استطاعت الصورة الحیة والكلمات 

  !! .أن تحرك ساكنًا ما كان لھ أن یسكن
  
  

  ا الوضاع القانونیة للنساء العامالت فى قطاع الزراعة: أوًال
  

ى   ك          تنص  أحكام القوانین الت وق تل ى حق ى مصر عل رأة ف ة الم نظم أوضاع عمال ت
م         ة رق امالت بالدول انون الع ى ق ة ف ا خاص نة   ٤٧المرأة وواجباتھ ذلك    ١٩٧٨لس ،ك

ا     ١٩٨١لسنة  ١٣٧یبین القانون رقم  حقوق النساء العامالت فى القطاع الخاص كم
وق والوا  ٩١لسنة  ٢٠٣أعطى القانون  ات   لكل شركة أن تحدد للعاملین فیھا الحق جب

  .وكذلك الشركات التابعة لھا والتى تسمى حالیًا بشركات قطاع االعمال 
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ورغم أن ھذه القوانین یأتى فى جزء  منھا إلتزامات وواجبات وحقوق العامالت فى 
ى     امالت ف قطاع الدولة وقطاع االعمال العام  أو القطاع  الخاص ،إال أن النساء الع

االحكام المختلفة التى  ٨١لسنة  ١٣٧ن العمل قطاع الزراعة كان یجب أن یبین قانو
ن   تبین حقوق تلك الفئات وواجبھن حیث أن معظم العامالت فى قطاع الزراعة یعمل

  ٠علیھن ١٩٨١لسنة  ١٣٧فى مزارع خاصة ویجب تطبیق قانون العمل 
واد        ى الم ین ف د ب ھ ق ار الی انون المش ن أن الق الرغم م  ١٥٣، ١٥٢وب

نساء العامالت فى القطاع الخاص بدایة من تحریر حقوق ال ١٥٤،١٥٥،١٥٦،١٥٨،
عقد عمل الى وضع االجازات التى تستحق للعاملة واجازات الوضع ورعایة الطفل 

من القانون جاءت لیستثنى  العامالت فى قطاع الزراعة  ١٥٩إلخ إال أن نص المادة 
  ٠من تطبیق القانون علیھن

ات      ن الدراس د م اك العدی ذكر أن ھن ت      والجدیر بال ى ناقش ة الت واالصدارات المختلف
وص             ى نص ى جاءت ف م المالحظات الت ت أھ رأة وبین ل الم نظم عم ى ت وانین الت الق

اع الخاص     ٤٨لسنة  ٤٧قانون العاملین بالدولة  املین بالقط لسنة   ١٣٧أو قانون الع
ركات       ٨١ ل الش نظم عم ى ت ة الت وائح المختلف ال والل اع االعم انون قط ى ق أو حت

  ٠اع االعمالالتابعة لقط
وفمبر      ى ن ز االرض ف ة لمرك ت    ١٩٩٨وعلى سبیل المثال فقد صدرت دراس تناول

موضوع عمالة المرأة فى مصر بینت االطار القانونى المنظم لعمل النساء سواء فى 
رأة أو        ز ضد الم ع أشكال التمیی ى جمی اتفاقیات حقوق االنسان أو إتفاقیة القضاء عل

ة     اتفاقیات العمل العربیة والد ام الخاص ة األحك ك الدراس ستور المصرى كما بینت تل
لسنة   ١٣٧والقانون  ٧٨لسنة  ٤٧بالمرأة العاملة فى قوانین العمل المصریة خاصة 

،كما بینت أوضاع المرأة العاملة فى شركات قطاع االعمال والخاضعین ألحكام  ٨١
انون  اء     ٢٠٣الق ا ج نكتفى بم ا س وه بأنن ود أن نن ار ن ذا االط ى ھ ة ،وف ى الدراس ف

وانین    ت أن ق المذكورة  وذلك منعًا للتكرار ،ولكن یھمنا أن نوضح ھنا فى نفس الوق
العمل المختلفة فى مصر قد إستثنت عامالت الزراعة من كل ما تضمنتھ من  حقوق 
ث   خاصة بالمرأة العاملة ،وھو شئ بالغ الظلم ومخالف لكافة الدساتیر والمواثیق حی

ین    أنھ ال یجوز أن یترك ق انونى یب طاع ھام وعریض من العامالت دون أى تنظیم ق
  ٠حقوقھن وواجباتھن  ویضع الوسائل الالزمة والضمانات التى تحمى تلك الحقوق 

ك الظاھرة          ًا تل ث مع ى نبح ت ك د حان الوق والجدیر بالذكر أن المركز  یؤكد أنھ  ق
ة  عل      ذه العمال ى   ویتدخل المشرع وینھى تلك المأساة ویحسن أوضاع ھ ل عل ى االق

د      ٠المستوى التشریعى ین الح ل یب د عم دون عق فكیف نسمح ألنفسنا بأن تعمل سیدة ب
ر        ة االج ازات المدفوع ا واالج ى تحصل علیھ االدنى ألجرھا والحوافز والبدالت الت
ر             ة  االج ازة مدفوع ى الرضاعة بأج ا  ف ا أو حق طفلھ ة طفلھ ى رعای ا ف لھا وحقھ

دون  –ھناك قطاعًا من العامالت فى مصر ؟،وكیف نسمح النفسنا بأن یكون  یعملن ب
ون      أن یك نا ب مح النفس تأمین صحى ؟ألیست ھذه أوضاعًا  قانونیة متخلفة ؟،كیف نس
ى        یش عل راء التفت ھ إج ة ال یمكن وى العامل مفتشى أو مراقب العمل التابع لوزارة الق

ذا القطاع ألن ن    ادة  بعض المزارع ویقوم بحفظ الشكاوى التى ترد إلیھ من ھ ص الم
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من القانون تستثنى من تطبیق أحكام قانون العمل العامالت فى الزراعة البحتة  ١٥٩
  ٠؟

ن         ٠٠وكما نحب أن نتساءل  ة ع ث الیومی ى االحادی أتى الجرأة  للمسئولین ف ف ت كی
حمایة حقوق المرأة  والقانون یستنثنى من تطبیقھ ھؤالء العامالت؟ ،فأى مجتمع ھذا 

اً  س            الذى یعمل فیھ قطاع ى نف ن ف ال ،ویعل ذه االعم نظم ھ انون ی دون ق اس ب ن الن م
أم ال یعلمون بھذه ٠٠الوقت عن حقوق المرأة العاملة المحمیة؟ھل یكذب المسئولین ؟

ادة ؟ ا    ٠٠الم ال وارتباطھ ذه االعم میة ھ ول موس دور ح ى ت ج الت ى الحج ل تكف وھ
ل   ألیس ذلك یعد فى الوقت ٠٠بأوقات معینة من العام لعدم حمایتھن ؟ ببًا لجع نفسھ س

ة       ببًا لحمای ا س الھن وعدم دوامھ القانون یشملھن برعایتھن والتى تعتبر موسمیة أعم
  ٠حقوقھن 

وا بصدق       ة بین اءات المیدانی ن اللق إن ھؤالء النساء والتى تحدثنا معھن وأجرینا معھ
كیف أنھن یعملن بدون حمایة وبدون أمان وانھن معرضات فى أیة لحظة وبدون أیة 

باب  ب     أس ن المرت ان م ل والحرم رد والفص ى الط ت ال اء ارتكب ى أخط ود ال ال تع
وق  ٠٠٠ إلخ كافة الوسائل التى یتبعھا أصحاب المزارع أو مقاولوا االنفار لسلب حق

  .تلك الفئة التى استثناھا القانون من تطبیق أحكامھ علیھا
ى  كما أننا نتسأل لماذا ھذا التمییز بین فئات النساء وبعضھن البعض ھل  العامالت ف

ن     ف یمك ة ،وكی أعمال الزراعة البحتة غیر مواطنات أو مواطنات من الدرجة الثانی
ة      اع الزراع ى قط امالت ف أن تطبق أحكام القوانین لكل العاملین والعامالت دون الع

ذه     ٠٠ تثناء ھ ى إس ألیس من حقنا أن نعرف ما ھى المبررات التى دفعت المشرع ال
  ٠حتى االن دون تعدیل كما ھى  ١٩٨١من عام  الفئة واستمرار ھذه المادة

انون             ن الق رة ب م ة فق ادة الثالث ى نص الم یر ال ذا االطار أن نش ى ھ ویھمنا أیضًا ف
ام      ١٣٧ ق أحك ن تطبی ة م قد حرم جزء كبیرًا من النساء العامالت فى قطاع الزراع

  ٠القانون علیھن حیث أستثناھن القانون وذلك بإعتبارھن من خدم المنازل
رة       وت ة كبی ال زراعی ون بأعم ازل یقوم لك النوعیة من النساء والتى تسمى خدم المن

ب   فى أراضى السادة الذین یعملن عندھن خدم فیقومون بتنظیف حظائر الماشیة وحل
ائش أو        ن الحش ا م یل وتنقیتھ ض المحاص اد بع ع وحص ة وجم ائم وزراع البھ

  ٠الحشرات
ة     ونتساءل مرة أخرى ماذا یحدث لو أن ھؤالء الخ ال الزراع ى أعم امالت ف دم والع

البحتة شملھن القانون برعایتھ ھل ذلك یمكن أن یؤدى الى خلل فى مراكز  المجتمع  
ید     د الس نحن نناش ذلك ف ة ؟ول ادة     /القانونی ة والس ر الزراع ة ووزی وى العامل ر الق وزی

تم        ى ی ال ك ى ھؤالء الخدم والعم أعضاء مجلسى الشعب والشورى بأن یتكرموا عل
ھاتین المادتین من القانون ونأمل منھم جمیعًا العمل على أال یأتى قانون العمل الغاء 

  ٠الموحد بمثل ھذه االحكام
ك         مانات تل وق وض ا حق ًا فیھ ل الموحد مبین انون العم أتى مشروع ق ل أن ی ا نأم كم
ن               ا ع ث  لھ ًا أن نبح ا جمیع ب علین ى توج ات الت ن الفئ ا م ة ألنھ ن العمال ة م النوعی

  ٠تھا وتقدیم ید العون لھا ضمانات حمای
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وذلك كفالة لحقوقھم فى الدستور المصرى  والمواثیق الدولیة التى تؤكد على حقوق 
دین أو    ون أو ال نس أو الل بب الج ز بس ان ودون تمیی ة وأم یش بكرام ى الع اس ف الن

  ٠العمل ،وختامًا نأمل أن یصل صوتنا الى ھؤالء المسئولین 
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  حجم ظاھرة المرأة العاملة فى قطاع الزراعة:ثانیًا 
  

عامة والعاملة فى قطاع الزراعة بصفة خاصة من العدید تعانى المرأة العاملة بصفة 
من المشكالت أقلھا عدم وجود إحصاء دقیق ، یحدد الحجم الفعلي لعمالة المرأة فى 
مصر ، ویصبح األمر أكثر تعقیدًا عند محاولة الوصول لحجم تلك العمالة فى ریف 

النوعیة من مصر وبخاصة فى قطاع الزراعة ،فإذا ما حاولنا تقصى أبعاد تلك 
العمالة لوجدنا احصائیات وتقدیرات متنوعة توضح مدى التعقید الذى یتناول حجم 
تلك الظاھرة وذلك من واقع االرقام المختلفة التى تناولت أوضاع المرأة العاملة 

  ـ : بشكل عام أو أوضاع المرأة فى قطاع الزراعة ویتضح ذلك فیما  یلي 
وفقًا إلحصاء ) ١( فة عامة أكدت بعض الدراساتـ فیما یتعلق بالمرأة العاملة بص

ملیون نسمة ، وكانت نسبة القوى العاملة  ٥٣, ٦أن جملة سكان مصر كان  ١٩٩٣
  % . ١١، وكان نصیب المرأة العاملة % ٢٨إلى جملة ھؤالء السكان 

إلى التأكید على أن نسبة المرأة العاملة )  ٢(فى حین ذھبت بعض التقدیرات األخرى
، بینما فى % ٢٢,  ٨نسبة  ٩٢ة القوى العاملة المصریة قد بلغت فى عام إلى جمل

إنخفاضًا  ١٩٩٥ثم عادت لتسجل  فى عام % ٢٢, ٩٨زادت قلیًال إلى  ١٩٩٤عام 
تقدیرات تلك ) ٣(، ھذا الوقت الذى سجل فیھ بحث العمالة بالعینة % ٢١, ٦بلغ 

    -:تيالعمالة على مدار عدد من السنوات وذلك على النحو اآل
، وفى عام % ١٣, ٦كانت نسبة اإلناث من جملة القوى العاملة  ١٩٩٢ففى عام 

،فى الوقت الذى سجلت فیھ ھبوطًا % ١٣, ٩زادت النسبة السابقة إلى  ١٩٩٤
%  ١٣, ٨، فى حین سجلت إرتفاعًا طفیفًا بلغ  ١٩٩٥فى عام % ١٣, ١وصل إلى 

  . ١٩٩٧فى عام 
ن التقدیرین إلى كون أن بحث العمالة بالعینة قد ھذا قد یعزى البعض األختالف بی

سنة فى حین جاء  ٦٤إلى  ١٥اعتمد فى قیاسھ  لھذا التقدیر على الفئة العمریة من 
 ١٤قائمًا على أساس الفئة العمریة ألقل من  ١٩٩٧تقریر   األمم المتحدة فى عام 

  .عامًا  ٦٠سنة وما یزید على 
 ١٤یر التقریر السابق فى الفئة العمریة أقل من ولكن نسب عمالة اإلناث وفقًا لتقد

  ـ: سنة كانت على النحو اآلتي 
لتصل ما دون  ٩٤، إنخفضت إلى أدنى من ذلك فى عام  ٩٢فى عام % ١, ٠٥

, ٥٢نسبة قدرت   ١٩٩٥فىحین بلغت فى عام % ٠, ٦١الواحد بالمائة حیث بلغت 
. %.  

الذى ینبئ عن اختالف األسالیب  ومن ثم یتضح الفرق الكبیر بین التقدیرین األمر
االحصائیة والتى ال تعطي مؤشرات إحصائیة دقیقة تعبر عن واقع الظاھرة بقدر ما 
تعطى دالالت لخدمة سیاسات أو توجھات بعینھا ،فى الوقت ذاتھ فقد زادت أیضًا 

, ٣نسبة ١٩٩٢معدالت البطالة بین اإلناث عنھا فى الذكور حیث بلغت فى عام 
, ٦مقارنة بـ % ٢٢, ٧بلغت  ١٩٩٣للذكور ، وفى عام % ٦, ٥بـ مقارنة % ١٧
% ٢٤, ١وصلت النسبة إلى أقصى ارتفاع لھا حیث بلغت  ١٩٩٤، وفى عام % ٧
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% ١٩, ٨لتسجل انخفاضًا بلغ  ١٩٩٧،  فى حین جاءت فى عام % ٧, ٥مقابل 
  .للذكور % ٥, ٢مقابل 

اء  یوضح أن الفئة العمریة إلى أحص) ٤(إلى ذلك فقد ذھب تقریر  األمم المتحدة 
ھى أكثر الفئات نشاطًا مقارنة بالفئات األخرى حیث سجلت أعلى  ٢٤إلى  ٢٠من 

% ٢٩,٢٦، ثم إنخفضت إلى % ٣٥, ٦٠، بنسبة بلغت  ١٩٩١ارتفاع لھا فى عام 
ثم إنخفضت  ١٩٩٤فىعام %  ٣١,٧ثم واصلت إرتفاعًا وصل إلى  ١٩٩٢عام 

، وفى المرتبة الثانیة جاءت الفئة العمریة  ١٩٩٥عام % ٢٨,١٧مرة أخرى لتسجل 
  . ٩٥،  ٩٤، ٩١،٩٢سنة على مدار السنوات  ٥٩إلى  ٢٥من 

سنة  ٦٠سنة ، ثم الفئة العمریة التى تزید عن  ١٩إلى  ١٥ثم تلتھا الفئة العمریة من 
سنة وھو أمر محل  ١٤، وفى حین احتلت المرتبة األخیرة الفئة العمریة أقل من 

  . اصة فیما یتعلق بتلك الفئة العمریة شك كبیر وبخ
وإذا ما انتقلنا إلى  أوضاع المرأة العاملة فى قطاع الزراعة لوجدنا األمر أكثر 

العاملة فى الحضر وفى قطاع الصناعة بخاصة لعدد من تعقیدًا وذلك لتمتع المرأة 
  .الحقوق التى یندر توافرھا بالنسبة للمرأة العاملة فى قطاع الزراعة 

فة عامة تحتل العمالة فى قطاع الزراعة  المرتبة األولي مقارنة بباقى وبص
القطاعات األخرى إذ یقدر عدد العاملین فى قطاع الزراعة بإجمالى یصل إلى  

ملیار جنیھ فى  ٢٣، ویساھم ھذا القطاع بـ ) ٥% (٣٠,٧بنسبة تبلغ  ٤,٨٦٠,٣٠٠
مقارنة بباقى القطاعات – )٦% (١٦,٥الناتج المحلى  اإلجمالي  وبنسبة تصل إلى 

فى إحصاء عام % ٣٤االخرى،فى الوقت ذاتھ  الذى كانت تمثل ھذه العمالة نسبة 
كما % ٢٨من مجموع القوى العاملة  فى مصر التى كانت تمثل أنذاك .  ١٩٩٣

  ) .٧(ورد أنفًا 
وذلك ١٩٩٣عام  ٥, ١٦٠,٠٧٤األمر الذى یعنى أن جملة تلك العمالة كانت تبلغ 

  . ١٩٩٧الف مقارنة بعام  ٢١٣٨٦٠یقدر بــبإنخفاض 
ھذا فىالوقت الذى یزداد فیھ عدد سكان الریف ویزداد معھ  معدالت فقرھم وذلك 

التى تشیر إلى ارتفاع معدالت الفقر لسكان الریف )  ٨(كما جاء ببعض الدراسات
فى عام % ٤٤، وزادت إلى  ١٩٦٥/ ٦٤عــام % ٢٦,٨مقارنة بالحضر إذ بلغت 

،من األسر الریفیة التى تعیش % ٣٩,٧كان ھناك  ٨١،٨٢،وفى عام  ١٩٧٥/ ٧٤
تحت خط الفقر األمر الذى یكشف واقع حال الغالبیة العظمى من العمالة الزراعیة 
وتدنى أحوالھم المعیشیة ، حیث تشكل تلك العمالة  الغالبیة العظمى من سكان الریف 

.  
المرأة العاملة فى قطاع الزراعة ھذا وتشیر بعض التقدیرات إلى  أن جملة  تعداد 

حیث یرد ضمن ھذا اإلحصاء المرأة العاملة   ٢,٣٥٣,٨٥٩قد بلغت  ١٩٩٠عام 
من النساء الدائمات و المؤقتات فقط والالتى یعملن فى حیازات أسرھن ، بینما ال 
یشمل ھذا اإلحصاء النساء الزراعیات العامالت بأجر سواء الدائمات منھم و 

تلك )١٠(فى الوقت الذى قدر فیھ  تقریر األمم المتحدة  المشار الیھ ھذا .المؤقتات 
وإذا ما أنتقلنا إلى بحث العمالة .  ١٩٩٣وذلك عام  ١,٣٧٠,  ٢٣٢العمالة بنحو 

  ـ: بالعینة  المشار الیھا سابقًا نجد االتى 
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ملیون  ١,٣بما یزید عن )١١( ١٩٩٢قدر عدد العمال الزراعیین األجراء فى عام 
ذھب إلى تقدیر حجم العمال الزراعیین إلى ) ١٢( ١٩٩٧فى حین أنھ فى عام عامل 

وكانت جملة النساء العاملة بأجر وفقًا لھذا التعداد أیضًا قد قدرت بـ  ١,١٠٣,١٠٠
عاملة ھذا مع العلم أن بحث العمالة بالعینة ال یدرج النساء العامالت سواء   ٩٥٠٠٠

عددھن الملیونین وثالثة مائة الف وفقًا للتعداد  الدائمات أو المؤقتات والذین یتجاوز
ضمن احصائیاتھ،ومن ثم فإنھ یتضح وفقًا لبحث العمالة  ٩٠الزراعي الصادر عام 

أن جملة العاملین فى الزراعة بدون أجر یصل إلى  ١٩٩٧بالعینة لعام 
وبالتالى إذا افترضنا أن نسبھ عمالة النساء إلى الرجال فى .عاملة  ٣,٧٥٧,٢٠٠

لعمل بأجر ھي نفسھا فى العمالة بدون أجر لكانت جملة النساء العاملة فى الزراعة ا
وھو فى اعتقادنا  ٤٧١,٠٢٠تصل الى  ١٩٩٧وفقًا لبحث العمالة بالعینة فى عام 

رقم غیر دقیق بالمرة ألنھ ال یأخذ فى االعتبار العمالة الموسمیة وال العمالة المؤقتة 
بدون أجر خارج نطاق األسرة ، وغالبًا فإن طبیعة سواء تلك التى تعمل بأجر أو 

العمالة الزراعیة ،وذلك راجع إلى أن النساء العامالت فى الزراعة وفقًا إلحصاء 
التعداد الزراعى قد سجلت ما یزید على الملیونین ، ھذا مع األخذ فى االعتبار أن 

ل التغیرات التى ھناك الكثیرات من النساء الالتى تحولن إلى عامالت زراعیات بفع
سواء أكانت ھؤالء النسوة حائزات أو أرامل  ٩٢لسنھ  ٩٦واكبت تطبیق القانون 

وھى نسبة ال بأس بھا ، أو  ١٩٩٧الت الیھن الحیازة بعد وفاة أزواجھن فى أكتوبر 
لوجدنا  ١٩٩٢حتى زوجات الفالحین  الذین تركوا األرض بعد تطبیق القانون لعام 

مع   ٢,٣٨٠,٨٥٩ین فى الزراعة انذاك قد بلغ ما یقرب من أن جملة النساء العامل
ضرورة األخذ فى االعتبار أن النساء العامالت فى قطاع الزراعة الدائمات  بأجر 

الفًا   ٢٧وفقًا لبحث العمالة بالعینة أنذاك  كانت تصل الى  ١٩٩٢كانت فى عام 
ثم فإن  ، ومن%٢٨,٤٢الف بنسبة بلغت  ٩٥إلى  ١٩٩٧بینما زادت فى عام 

التساؤل الذى یطرح نفسھ فى ھذا اإلطار ھو ھل إنعكست ھذه الزیادة على النساء 
العامالت الدائمات والمؤقتات لدى أسرھن  أو النساء العامالت بأجر سواء الدائمات 
أو المؤقتات أو العمالة الموسمیة  خارج نطاق األسرة أم ال ؟ومن ھذا العرض 

د الذى أشرنا الیھ فى بدایة ھذا الجزء والمتعلق المختصر یتضح لنا حجم التعقی
بتصنیف االحصائیات التى ترصد ھذه الظاھرة والتى تحتاج الى جھد مراكز 
البحوث المختلفة لتبین لنا بوضوح حجم ظاھرة  عمالة المرأة فى ریف مصر 
لنتمكن من التعرف على حجم ھذه الظاھرة بوضوح حتى نتمكن من تحسین اوضاع 

  ٠ء العامالت تلك النسا
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  .المراجع التى تم االعتماد علیھا فى ھذا الجزء 

  

  . ١٩٩٣ـ تقریر التنمیة البشریة  الصادر عام  ١

  .، صــ  ١٩٩٨ـ تقریر اللجنة األقتصادیة واإلجتماعیة لدول آسیا ، نیویورك  ٢
ـ بحث العمالة بالعینة ،الجھاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء ، أغسطس  ٣

ـ تقریر الجنة  االقتصادیة واإلجتماعیة  لدول أسیا ، المرجع  ٤،صــ  ١٩٩٩
  .السابق 

  . ٦ـ بحث العمالة بالعینة ، المرجع السابق  المشار الیھ ، صــ ٥
  ٠ ١٩ ٩٤ـ  ١٩٩٣ـ تقریر البنك المركزى ، التقریر السنوى ،  ٦
جامعة ( بیة ،ـ منظمة العمل العربیة ، العمل فى قطاع الزراعة فى الدول العر ٧

  ٤٠، صــ ١٩٩٤الدول العربیة ، 
مركز المحروسة  ( ، ١٩٩٥- ١٩٥٣ـ حسانین كشك ، عمال الزراعة فى مصر  ٨
  ) ١٧، صــ١٩٩٦-القاھرة -

  ) ١٩٩٠ـ  ١٩٨٩الصادر عن وزارة الزراعة ، ( ـ التعداد الزراعى ،  ٩
  .ـ تقریر التنمیة البشریة ، المرجع السابق  ١٠
ث العمال    ١١ ام  ـ بح اء ، ع ة واالحص ة العام زى للتعبئ از المرك ة ، الجھ ة بالعین

٠ ١٩٩٢  

  ٠ـ بحث العمالة بالعینة ـ المرجع السابق  ١٢
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أوضاع  المرأة العاملة فى قطاع الزراعة فى قرى شمال :ثالثًا 

  الجیزة
  

 نحاول فى ھذا الفصل التعرف على أبعاد الظاھرة فى واقعھا المیدانى وذلك من
خالل التعرف على طبیعة ھذه العمالة من خالل عدد من القرى التي تبرز فیھا ھذه 

الظاھرة بوضوح كبیر وھى قرى أبو غالب ،القطا ،برقاش ، وغیرھا من  القرى  
التى تقع شمال محافظة الجیزة ، والتى تتبع مركز إمبابة إداریًا ، حیث یعد المركز 

السكان ، حیث تبلغ جملة سكان ریف إمبابة  ذا طبیعة ریفیة من حیث تعداد ھؤالء
،ھذا ویبلغ سكان ) ١%(٤٧,٨إناث وذلك بنسبة  ٢٩٩٤٩٠نسمة ، منھم  ٦٢٦٠٠٨

ثمانیة وثالثون الفًا وسبعة وعشرون نسمة ،منھم ) ٢( ١٩٩٨تلك القرى وفقًا لتعداد 
وھى نسبة ال تعبر عن الواقع % ١٦,٩٥یعملون بالزراعة ، وذلك بنسبة  ٦٤٤٦
جھة نظرنا ، وذلك راجع باألساس إلى كون التعداد ال یرد ضمنھ العاملین فى من و

قطاع الزراعة سوى من یحوز أراضى زراعیة مسجلة فى الجمعیات الزراعیة 
والذى أسفر تطبیقھ عن عدم تسجیل   ١٩٩٢لسنة  ٩٦،ولكن بعد تطبیق القانون 

فإننا نعتقد أن ھذه عقود االیجار الجدیدة فى الجمعیات الزراعیة ،وبالتالى 
االحصائیات التعبر عن واقع الریف المصرى حیث أن سجالت الجمعیات الزراعیة 
التبین فقط إال حجم الحیازات المملوكة لألفراد أو الھیئات، إضافة إلى  ذلك فإن ھذه 

نكلھ ، كفر حجازى ، أم دینار ، (القرى وغیرھا  من القرى األخرى المجاورة  مثل 
، ھى المصدر الرئیسى لتورید العمالة الزراعیة لألراضى )سالمة وردان ، بنى 

المستصلحة الواقعة غرب النیل ،والتى تعتبر من االراضى الجدیدة المستصلحة و 
المزروعة بأشجار الفاكھة و الخضروات و بعض المحاصیل الحقلیة  وھى ال تدخل 

المنطقة ما یقرب من  أیضًا ضمن ھذه التعدادات و تبلغ المساحة المنزرعة فى تلك
مائة الف ،فدان و تتسم الحیازات الزراعیة فیھا  بالكبر حیث ال تقل أى حیازة عن 
عشرة أفدنة و تصل بعض الحیازات الى ثمانمائة فدان أو ما یزید ،وتمتد ھذه 

كم بمحازاة الریاح البحیرى من جھة الغرب و تبدأ من قریة  ٥٠المنطقة بطول 
القطا ، ابو غالب ، وردان ، (بالجزء الغربى من قرى جنوبا مرورا ) برقاش(

حتى مركز بدر التابع لمحافظة البحیرة شماال،  و ) أتریس ، بنى سالمة ، الخطاطبة
یفد الى ھذه المنطقة كعادة كل عام و بخاصة فى مواسم  الغرس و الحصاد االف 

ة بینھم وھؤالء أیضًا العمال الزراعیین و الذین تشكل عمالة المرأة و االطفال الغالبی
  ٠ال یدخلون ضمن تلك التعددات 

ابو غالب (و تأتى تلك العمالة دائما من قرى البر الشرقى الموازى للریاح البحیرى 
 ٢٥٠و التى یقطنھا ما یقرب من )، اتریس ، وردان ، القطا ،بنى سالمة الخطاطبة 

بھا من أعمال ألف نسمة یعمل معظمھم  یعمل بقطاع الزراعة وما یتصل  ٣٠٠:
أخرى أضافة لقرى مركز أشمون التابعة لمحافظة المنوفیة  والمتاخمة لھذه القرى 

من الناحیھ الشرقیة و الذى یفصل بینھما مجرى النیل حیث یعبرون النھر    
ویقطعون مسافة تصل الى عشرة كیلو مترات مشیًا على االقدام حتى یصلوا الى 
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دوره بنقلھم الى أحد المعدیات التى تنتشر على طول أحد مقاولى االنفار الذى یقوم ب
الریاح البحیرى و منھا معدیة برقاش ، معدیة القطا ، معدیة ابو غالب ، وردان 

إلخ و تحمل ھذه المعدیات على متنھا عشرات االشخاص اضافة للسیارات ٠٠٠
یین و والجرارات  المحملة سواء باالسمدة أو المحاصیل أو الطوب و العمال الزراع

تظل فى حركة متصلة على ضفتى النھر طوال الیوم الىأن تھدأ حركة النقل حتى 
و تتسم تلك النوعیة من المعدیات بعدم وجود أى وسائل ٠ساعة متأخرة من اللیل 

لالمن و االمان یمكن أن تحفظ حیاة االفراد الذین یستقلونھا یومیا فى رحلة عمل ال 
  ھم تھدأ من أجل الحصول على قوت یوم

المعدیات تعمل بطریقة بدائیة جدا و یتم تشغیلھا بواسطة سلسلة حدیدیة تدور  فتلك
على بكرة مثبتة  بجسم المعدیة فى حین أن طرفى السلسلة احدھما مثبت بالجھة 
الغربیة من الریاح البحیرى و االخر فى الطرف الشرقى ، و یقوم االفراد الذین 

الشرقى اذا كانوا ذاھبین للبر الشرقى و على متنھا بشد تلك السلسلة فى اتجاه البر 
إضافة لعدم وجود سور معدنى على  ٠العكس تماما عند التوجھ ناحیة البر الغربى 

تحمل المعدیة فى الغالب  -سطح المعدیة یمكن ان یقلل من نسبة انزالق السیارات 
ھذا ناھیك عن عدم وجود كشافات ضوئیة فى  ٠أو سقوط االفراد  - ثالثة سیارات 

مقدمة المعدیة أو إشارات ضوئیة فى الخلف أو الجوانب لالستفادة منھا اثناء العمل 
إضافة لعدم وجود االحتیاطات الالزمة المن المواطنین سواء من االفراد  ٠لیال 

الذین یملكون أو یؤجرون تلك المعدیات أو من المسئولین المناط بھم االشراف و 
عیات المتجھات للعمل أو العائدات منھ  فاالمر كلھ الرقابة علیھا   أو العامالت الزرا

خاضع للصدفة و حیاة  ھؤالء  االبریاء عرضة للھالك فىأى لحظة فقد شھدت تلك 
المعدیات العدید من الكوارث سواء بإصطدامھا بأحد اللنشات أو إنزالق السیارات 

عیات أو أو الجرارات التى تكون عادة محملة باعداد كبیرة من العامالت الزرا
فال یكاد یمر عام دون  ٠سقوط االفراد عند تدافعھم للنزول أو الصعود على متنھا 

ان تشھد ھذه المنطقة كارثة یكون ضحیتھا دائمًا المواطنین االبریاء الذین یكونون 
فى الغالب عمالة زراعیة و الذین یدفعون دائما ثمن االھمال و الالمباالة و لعل 

تمثل برھانا دامغًا  ١٩٩٨لتى وقعت فى دیسمبر من عام كارثة قریة أبو غالب ا
على تفشى ھذا االھمال و تلك الفوضى التىتصل الىحد تشغیل أطفال ذكورًا واناثًا 
دون السن القانونیة  أو نساء عامالت دون مراعاة ألیة حقوق فى  تلك االعمال 

كل یوم و ال  الزراعیة الشاقة  والتى تستمر الكثر من ثمانى ساعات تبدأ صباح
تنتھى اال مع غروب الشمس و ذلك مقابل أجور زھیدة و متدنیة ال تتجاوز الثالثة 

متعھد تورید تلك "جنیھات و نصف یذھب من بینھم جنیھ الى جیب مقاول االنفار 
وال تقف أبعاد االنتھاك عند ھذا الحد بل یمتد االمر الى غیاب أى عقود "العمالة 

ھذا ناھیك عن  ٠الة و اصحاب المزارع التى یعملون بھا عمل مبرمة بین تلك العم
إصابة ھؤالء األطفال و العمال بالعدید من االمراض الصدریة نتیجة رش المبیدات 
دون أى سبل للوقایة اضافة المراض أخرى عدیدة أقلھا أمراض الجھاز الھضمى 

النتھاكات نتیجة لعدم وجود ظروف صحیة أو بیئیة مناسبة للعمل و رغم كل تلك ا
فانھ ال توجد تامینات سواء على المستوى الصحى أو االجتماعى یمكن ان تقى 
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ھؤالء األطفال و تلك النوعیة من العمالة شر الحاجة اذا ما اعجزتھم ایة عوائق عن 
العمل ، و تبلغ المأساه ذروتھافى غیاب وجود أیة بنیة تشریعیة أو مظلة قانونیة 

لبسطاء من عمال الزراعة و الذین یشكل االطفال نسبة یمكن أن یستظل بھا ھؤالء ا
و فى ھذا السیاق من الفوضى و االھمال الذى یتجسد فى غیاب اى  ٠كبیرة منھم 

دور رقابى لمفتشى العمل ، و التأمینات االجتماعیة و الصحیة ، و انعدام توفر سبل 
أبو غالب التى راح  الحمایة القانونیة الواجبة لھؤالء العامالت تمثل  كارثة  قریة

ضحیتھا  ثالثة عشر طفًال و طفلة ال تتجاوز اعمارھم الخامسة عشر  حیث لقوا 
حتفھم جمیعا  أثناء ذھابھم الى العمل فى مزارع غرب النیل المتاخمة لصحراء 

وترجع  ھذه .شمال الجیزة جانبًا بسیطًا من االوضاع المتدنیة لھذه العمالة 
مرأة العاملة  أیضًا فى تلك القرى إلى إنتشار معدالت المشكالت التى تعانیھا ال

) ٣(من جملة السكان % ٣٦األمیة على نطاق كبیر فى ھذه القرى حیث تصل إلى 
فى % ٦٣، وتحتل األناث الجانب  األكبر فى ھذه النسبة من األمیة والتى تبلغ 

عداد األمر الذى یكشف بوضوح أن األرقام التى ترد بالت.للذكور % ٣٧مقابل 
الصادر عن الجھاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء ال تعبر عن الواقع الفعلي 
لحجم تلك الظاھرة على إعتبار أن الجزء األكبر من  ھؤالء النساء یعملن فى قطاع 
الزراعة فى ھذه القرى ، وعلى إعتبار أیضًا أن النشاط الرئیسى لتلك القرى ھو 

دالت  استصالح األراضي بقرى  شرق النیل الزراعة وبخاصة فى ظل تزاید مع
بشمال الجیزة ، والتى ال تتوازى من حیث الحجم مع جملة األراضى الواقعة غرب 

والتى ذكرنا سابقًا أنھا تزید على مائة الف فدان ، و ھى مازالت آخذه فى .النیل 
ًا الزیادة إلى ذلك أیضًا توجد األراضي المستصلحة شرق النیل ، والمنزرعة أیض

فدان  ٢٠:٥فواكھ وخضروات ، حیث تتراوح  متوسط حیازة القطعة الواحدة من 
فى المتوسط ، والتى تعد  من الزراعات القدیمة بعض الشئ ، وال تتوازى من حیث 

ھذا وتعد الفئة العمریة المنحصرة .الحجم مع جملة األراضى الواقعة غرب النیل 
وتحتل % ٥٣,٦ملة السكان حیث تمثل سنھ ھى النسبة الغالبة من ج ٢٠إلى  ٦بین 

األمر الذى یمكن أن یعطى مؤشرًا حول إمكانیة القول أن % ٤٤,٣النساء نسبة 
وھكذا . عمالة النساء فى قطاع الزراعة تتركز بدرجة أكبر فى تلك الفئة العمریة 

تتضح أوضاع ھؤالء العامالت المتدنیة فال عقود عمل وال تأمینات اجتماعیة وال 
كتب عمل یقوم بأعمال التفتیش أو الرقابة على أعمال تلك المزارع وال یوجد یوجد م

ھناك مكتب لألمن الصناعى یقوم بالتفتیش على االعمال المتعلقة باالمن الصناعى 
فیما یتعلق برش المبیدات أو بعض االعمال االخرى فى المزارع ،ھذا ناھیك عن 

،ھذا فى الوقت الذى ال یوجد فیھ أى   انعدام  الرقابة على أعمال مقاولى االنفار 
تنظیم قانونى یبین بعض الحقوق والواجبات لھؤالء المقاولین ومازالت تلك السیدات 

فھن ٠٠تعمل وستظل تعمل تحت ھذه الظروف  االقتصادیة واالجتماعیة  السیئة 
  ٠دائمًا فى إحتیاج  للجنیھات القلیلة  التى تعود علیھن من ھذه االعمال 

  
  

  ادر التى إعتمد علیھا ھذا الجزءالمص
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ك      - ١ ة ،وذل رى محل الدراس تم التوصل لھذا الرقم من خالل تجمیع بیانات الق

-من التعداد السكانى ،الصادر من الجھاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء
٠ ١٩٩٨  

  .المرجع السابق  - ٢
  .المرجع السابق  - ٣
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  .میدانیة على مشكالت عمل المرأة الریفیةمالحظات :  رابعًا
  

لیس ھناك أى مكان للعمل فى مصر سواء في الریف أو المدنیة ال تشغل النساء فیھ 
مكانًا بین العمال و بالرغم من ذلك نجد المرأة المصریة العاملة سواء في المصنع 
أو األرض أو المدرسة  أو في المنزل تعانى من اجحاف مضاعف حیث تھضم 

  ٠حقوقھا المادیة والقانونیة وتمارس ضدھا أقسى صور التمییز
 ١٩٩٥فى  ١٩٨٨،  ١٩٨٦ولو تتبعنا  إحصائیات  القوة العاملة فى مصر سنة 

  :لوجدنا أن نسبة النساء في القوة  العاملة المصریة  على التوالي 
  فى الریف               فى الحضر     

  في الریف % ٦, ٧           في الحضر                      % ١٧, ٣ 
  في الریف% ٤١, ٦في الحضر                                  %  ٢٨, ٢

وھو  ١٩٨٨في أحصائیات سنة % ٢٢بل أن نسبة النساء  الالئى یعولن أسرة بلغ 
باإلضافة إلى ذلك . مایدل علي انغماس المرأة بشكل كبیر في كل األعمال  تقریبًا

األدوار قسوة في المجتمع وھو األعمال المنزلیة  والعنایة  تتكفل المرأة بأكثر
وتلك األعمال رغم كونھا شاقة وھامة . باألطفال سواء كانت عاملة أو غیر عاملة 

اال أنھا بدون مقابل حیث ال تحتسب األعمال المنزلیة في مصر ضمن الناتج القومي 
  .ة في الناتج القومي للدولة رغم أنھا في أوربا وأمریكا والیابان تساھم بنسبة كبیر

و سوف نستعرض فى ھذا الجزء أھم المشكالت التي تتعرض لھا المرأة الریفیة 
  :بشكل خاص في العمل  وذلك على النحو التالى 

  : ـالتمییز في األجر بینھا وبین الرجل  ١
أن ) د(بند ) ١١(في مادتھا  ١٩٧٩نصت اتفاقیة مكافحة التمییز ضد المرأة لسنة 

رأة الحق في المساواة في األجر والحق في المساواة في المعاملة فیما یتعلق للم
  .بالعمل ذي القیمة المتساویة 

ورغم أن مصر قد صدقت على بنود ھذه المعاھدة ولم تتحفظ على ھذا البند اال أننا 
في مصر الزلنا  وخاصة بالنسبة ألجور المرأة الریفیة العاملة بالزراعة تتبع  فى 

 ١٩٥٢لسنة  ١٧٨من قانون االصالح الزراعي رقم ) ٣٨(أجرھا نص المادة  تحدید
 ١٠٠ملیم للرجل و ١٨٠یحدد الحد األدنى لألجر الیومي للعامل الزراعي بـ"الذي 

ھذا بالرغم من األعمال الشاقة التي تقوم بھا المرأة الریفیة " . ملیم لالوالد و النساء
دویة ال تتدخل فیھا عناصر التكنولوجیا كأجیرة زراعیة وھى في الغالب أعمال ی

ورغم أن األسر الریفیة أصبحت بشكل متزاید تعتمد علي المرأة العاملة . الحدیثة 
في إشباع الحاجات األساسیة لألسرة وذلك بسب  الظروف االقتصادیة السیئة التي 
یعیشھا الفالحین ورغم مرور السنین وتعاقب الفصول،ورغم زیادة االسعار بنسب 
تفوق ألف فى المائة خالل ھذه السنین ورغم تخلف تلك المادة التى تحدد أجور 
العامالت فى قطاع الزراعة عن عھود القرون الوسطى إال أننا فى مصر مازلنا 

  .نواصل تخلفنا التشریعى 
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وذلك على الرغم من  أن العمل فى قطاع الزراعة یعتمد بشكل أساسى على النساء 
المرأة العاملة وذلك كما تحدثنا  سناء عبد الرحمن أبو نملة التى إال أن ھذا ھو واقع 

  ـ : قالت 
  

  :أسمى سناء عبد الرحمن أبو نملھ 
ان           ١٩ـ أنا عندي  التي ك ن خ ة علشان اب ن المدرس ة ،طلعت م ا االبتدائی سنھ ،معای

ت          ا بطل ار م ن نھ ت  أخوه ،م مم یاخد بن إتكلم علیا ،إنما محصلش نصیب ،أبوه ص
د  عالم  وأنا باشتغل في المواسم ،بانزل الغیطان بنجني أو بنزرع أو بنرش مبید ،ناخ

ار والجدع بیاخد      ٣جنیھ ،وساعات ٣ ى حسب األنف ھ   ٤جنیھ و نص یومیة  ،عل جنی
ة    دة راح اعة واح ر س دش غی رب ،مبناخ د المغ ة لح ن النجم یط م ى الغ ع عل ،بنطل

ن   ة ،لك رة      نتغدى فیھا ونرجع نكمل شغل بنشتغل زى الرجال دونا أج ھ بی رفش لی مع
  .  أقل 

ساعة ما یھل .. ـ مبنشتغلش بعقود إحنا عارفین سكة الغیطان وعارفین المواسم  
  .الموسم نلم بعضنا أنا والبنات ونروح نتفق على الشغل وننزل على طول 

غل       ر ش ده من غی د ك .. ـ في األیام التانیة  بانزل السوق أبیع خضرة ،ما ینفعش أقع
أجھز لى ب ة  أص ان مخطوب رطة  .. علش ین ش ى أم ة  .. خطیب نة الجای یخلص الس ھ

  .ونتجوز
.. إنما أبویا شغال صرماتى .. زمان كانت بتنزل السوق ..ـ ال أمي قاعدة في البیت 

ت           ٣عندى  ن محدش بیبع افرین للخارج لك نھم مس ین م وزین إثن جدعان كلھم متج
  .فلوس وعندى أختین أصغر مني في المدارس 

أنا .. ھلكت من شغل الغیطان .. د الجواز مش عایزة أنزل غیطان تانى بع.. ـ أل
كل واحد یتحكم فینا شویھ .. نفسي أتستت في الدار وأربي عیالي ،الشغل بھدلة 

وحتى في السوق یقعدوا یتعاركوا معانا على .. ویتأمروا زى ما یكونوا إشترونا 
دول ".. جار أو الحكومة إذا كان الت"المكان شویھ ،وعلى أجرة المكان شویھ 

بیاخذوا أجرة حتى لو مبعناش ما فیش واحد بیسیب التاني یسترزق  الرجالة طبعًا 
  .بیاخدوا حقھم فى السوق،إحنا الحیطة المایلة رغم إننا بنعرف نبیع عنھم

د        .. ـ كان نفسي أكمل عالمى  ا عوضنى بأحم ن ربن غالنھ نضیفة لك تغل ش كنت أش
  .بكرة یبقى ضابط " الحكومة خطیبى اللي  بیشتغل في 

مش عایزة یتبھدلوا .. ـ كل اللي عایزاه  إنى أتجوز ،وإن والدى یدخلوا المدارس
  .زى ما إحنا إتبھدلنا  كده 

  : ـ عدم وجود حمایة قانونیة  ٢
ال تتمتع المرأة الریفیة العاملة بالزراعة بأي نوع من أنواع الحمایة القانونیة أو أي 

التأمین االجتماعي والصحي فلیس ھناك وجود ألي نوع من أنواع حقوق من حیث 
النقابات العاملة على حقوق العامالت الزراعیات ولیس ھناك جھة مسئولة عن 
التشغیل یمكن اللجوء إلیھا في حاالت تعرض العامالت للفصل التعسفي أو 

دمھا إلصابات العمل ،بل نجد أن صاحب العمل یتمتع بكافة الحقوق التي یستخ
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للوقوف ضد العامالت فنجد المئات من حاالت الفصل التعسفي ألسباب ال یجرمھا 
القانون مثل رعایة األطفال أو إجازات الوضع وحاالت كثیرة من إصابات العمل 
التي ال یكون في مقابلھا تعویضات قانونیة بل غالبًا ما یصیر األمر ودیًا بین 

بعض األموال القلیلة أو یعالجھن على  صاحب العمل والمستخدمین بأن یدفع لھن
نفقتھ الخاصة في حاالت قلیلة جدًا وقد تتعرض العاملة للفصل رغم أن اإلصابة 
التي تعرضت لھا كانت نتیجة للعمل  وذلك ما أكدتھ فتحیة إبراھیم أبو طالب حین 

  ـ: قالت 
  : أسمى فتحیة إبراھیم أبو طالب -

سنة أمي خدھا واحد تاني جابت منھ  ٢٥نا عندى ـ أبویا مات وأنا في اللفة واالن ا
وأنا .. جدعین ،وحصلت أبویا بعدھا بسبع سنین ،جوزھا أخذ أوالده وإتجوز طوالي 

مبقالیش حد أخذني عم الشیخ محمد إبن عم أبویا   ،كنت بخدم في أرضھ بأكلي 
سنة عم الشیخ كان یعطیني خمسة جنیھ كل شھر  ١١وشربي ،لما بقى عندي 

م علشان جھازي إنما دلوقت مبقاش یعطیني حاجة أخذوا منھ األرض من كام أحوشھ
سنة إكمنھ ما قدرش یدفع اإلیجار ،أوالد الشیخ مستوظفین بالحكومة وھو شغال في 

  .   البوستھ یعنى مش محتاج لألرض بعد ما أوالده اتجوزوا 
ك وشربك      ل بأكل درش أتكف ت ماق ى  ـ عم الشیخ قال لي یا فتحیة أنا دلوق ،والزم تنزل

ا          درى تجھزى نفسك بیھ ة  تق دك حاج ى عن د یبق تشتغلي علشان لما یتكلم علیكى ح
ة    در والخطاطب ذ   .. ،نزلت أشتغل مع األنفار في الغیطان وفى مزارع ب صحیح بآخ

جنیھ في أیام الموسم إنما بیتھد حیلي ،شغل األنفار یقسم الوسط ٣جنیھ في الیوم و  ٢
ر ا    ع آخ رج الصبح  وأرج رت وأوالد    أخ ة كب دار ،الحاج ي ال دم ف دودة أخ وم  مھ لی

  .الشیخ اللي مسافر واللي قاعد في دار تانیة  ماحدش غیري في الدار 
ي          .. ـ ال  دت ف رت وقع ي إتكس ا رجل وم م یط ،وی ي الغ اطیف ف ما بنریحش غیر تخ

یخ       ا الش رش أبوی دنا غی غل عن الدار أسبوعین رجعت الغیط ثاني قالوا لي مالكیش ش
ى     ٠٠إتوسط  عند مقاول االنفار راح  ویض عن كسر رجل فلوس ایھ اللى اخذتھا تع

ت        یخ ویاری ى حساب  عم الش دول نقلونى زى الحمارة على الوحدة ،واتعالجت عل
  .كان عاجبھم 

مش عارفة حوشت كام إنما الحاجة كل یوم تجیبلي كام حاجة للجھاز بالفلوس اللي  -
ي ھفضل        أنا شیالھم معاھا أنا ما أعرفش  أش  ي أن ة وساعات بیتھیئل ة ثانی تغل حاج

ا           ا أبوی عید ،إنم ا  س م علی ي دك الساعة إتكل ان ،ف ى الغیط طول العمر  أشتغل نفر ف
ن          تكلم واحد شیخ م ومین دول م ا، الی رفش ربن ا یع الحاج ماوقفش، قال حرامي وم

جوازه  اللي بیطلعوا في سبیل اهللا شغال في محل ،وأبویا الحاج لسة بیسأل علیھ أھي
ایزة        ا مش ع ر وأن ول العم یش ط بقي والسالم ،أھھ كلھ شقى وأبویا الحاج مش ھیع
االقى نفسى في الشارع تانى كل إللى عایزاه من ربنا دار تلمني بدل ما افضل طول 

  .عمرى نفر في الغیطان  
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  : ـ عدم حصولھن على أیة أجازات  ٣
راه الجمیع أساسیًا وواجبًا وھو ألن المرأة دائمًا تقوم في المجتمع بالدور الذي ی

دورھا  كأم وربة أسرة ،لذلك فإنھ یتوجب على المجتمع المحافظة علي ھذا الدور 
بتوفیر الحمایة والرعایة الكافیة للمرأة العاملة لممارسة دورھا ھذا وذلك كما ورد 
فى القوانین المختلفة حیث أن القانون یحظر فصل العاملة بسبب رعایة أطفالھا 

في المادة  ١٩٨١الصادر سنة  ١٣٧جازات الوضع ونجد أن قانون العمل رقم وإ
للعاملة التي أمضت ستة أشھر في خدمة صاحب العمل "ـ : ینص على أنھ  ١٥٤

الحق في إجازة وضع مدتھا خمسون یومًا بأجر كامل تشمل المدة التي تسبق الوضع 
ریخ الذي یرجح حصول الوضع والتي یلیھا بشرط أن تقدم شھادة طبیة مبینة بھا التا

فیھ ، وال تستحق العاملة ھذه اإلجازة ألكثر من ثالث مرات طوال مدة خدمتھا وال 
  " . یجوز تشغیل العاملة خالل األربعین یومًا التالیة للوضع

ى           امالت ف بة للع ى ورق  بالنس رًا عل ا حب دى حدود كونھ وانین ال تتع إال أن ھذه الق
ك ألن ق ة  وذل اع الزراع امالت  قط ھ الع اق تطبیق ن نط تثنى م ل أس انون  العم

دون       . الزراعیات  ن ب ب یعمل ي الغال ة وف ود ثابت فالعامالت الزراعیات ال یعملن بعق
ازة          ا أج ن منحھ دًال م ة ب ل فصل العامل عقد عمل ،وبالتالي یسھل على صاحب العم

ًا    ا قانون ى اختصا       . الوضع المحددة لھ ة عل ة الزراعی ر العامل ا یجب و م ازة  وھ ر إج
إن    ك ف ى ذل ل ،باإلضافة إل ة العم رن فرص ي ال یخس د حت بوع واح ى أس الوضع إل
رض          ن أن یتع ة یمك د الفالح أن جس ون ب ة ال یعترف ي الزراعی حاب األراض أص
ة إلصابتھا    لألمراض ولیس ھناك أي إجازة یمكن أن تحصل علیھا العاملة الزراعی

دیر   بأي مرض وربما قد تقتصر الراحة بسبب المرض إلى  یوم أو یومین بأقصى تق
ن          اك  سبب م یس ھن ال فل ة األطف ى رعای ق عل ألى مرض كان ،واألمر نفسھ ینطب
ل            ي المراح و ف ى ول ال حت ا األم األطف ى فیھ ل إلجازة ترب وجھة نظر صاحب العم

ا    . األولى لنمو الطفل  األمر الذي یدفعھا لعمل أي شئ یمكن أن یضر بصحة أبنائھ
األمر الذي یؤدى لتردى صحتھا وصحة . على لقمة العیش  الصغار من أجل الحفاظ

من        ازات ض وع اإلج ا لموض ارة منھ ى إش أبنائھا ،وتقول سیده سلیمان الحاج على ف
  .مشاكلھا األخرى  التى تعانیھا 

  : إسمى سیدة سلیمان الحاج على -
 وعشت حیاتى كلھا بدون اجازات من نھار ما وعیت.. ـ  لیا زمان بانزل الغیطان 

ولما خدنى ابن .. وأنا بانزل األرض مع أبویا في القیراطین  اللي كنا مأجرینھم 
جبت إسماعیل ابنى طوالى ،في األیام دكھا كنا .. عمتى كان لسة فى الجیش 

واخدین مندرة في دار أبویا منصور شقیق جوزى ،حمایا وحماتى كان ربنا إفتكرھم 
عطى لینا منھا المندرة لحد الحالة ما وھو باع الدار الكبیرة واشترى دار جدیدة 

كانت .. كانت سلفتى تتعارك معایا على الفارغة .. إنما معمرناش فیھا .. تتحسن 
  .منكادة منى  إكمنى أصبى منھا وخلفت جدع وھى كل خلفتھا بنات

  .لما أبو إسماعیل اشتغل ،بنینا مطرحین فوق دار أبویا ولسھ قاعدین فیھم 
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كنت .. جنیھ ما كنتش بتسد  ٣أیامیھا كان بیطلعلھ شھریة من الجیش ـ أبو إسماعیل 
كانت الدنیا لسھ رخیصة .. أنزل أشتغل في أرض والد غراب بنص جنیھ في الیوم 

  .كنت أنزل من صباحیة ربنا للمغربیة .. 
نجنى خضرة .. نلم الدودة .. ـ المواسم كانت أیام والعیال و الحریم كانت بتشتغل 

نوصل .. في األیام التالیة كنا نعمل اللي یتقالنا علیھ .. نضرب العباد  وأیام كنا
  ٠كنا نعمل كل حاجة .. ننضف البھائم .. الخرط 

ونھار ما تحصل .. كان التعامل بالكالم بس .. ما كنش فیھ عقود وال ورق .. ـ ال 
ما  مشكلة أو الواحدة تغیب عن الغیط  حتى ولو یوم واحد كان  ینقطع عیشھا لو

  .ساقتش على الحاج المراسیل تستسمحھ یرجعھا تاني 
البنات كترت والرجالة اللي طلعوا  من .. ـ األیام دى ما بقاش الشغل فیھا ذى األول 

  .مابقتش الحریم تنزل  غیطان زى االول.. األرض بیرضوا بأى فلوس 

ھ            ن جنی ر ی ة وعش ي المطحن بمی ال ف ماعیل شغال عت و إس ماعیل ا .. ـ أب ي  وإس بن
  شغال مع أبوه فى المطحن 

البت .. آخر العنقود .. بنات وفتحي  ٣ـ أیوة جبت بعد إسماعیل إسم النبي حارسھم 
مافیش حد من عیالى دخل المدارس إال إسم " سماح كتب كتابھا الخمیس الجاي 

  .النبى حارسھ فتحي 
لتك عند یعني عقبال أما.. ـ أنا دلوقت بطلت أنزل غیطان بس باخدم في البیوت 

.. الموظفین اللي بییجوا من مصر یقعدوا عندنا  في البلد أو فى القرى  المجاورة 
أمسح وأنضف وأھو بیطلع .. باروح كده تخاطیف كام یوم في األسبوع أخدم عندھم 

  . لى قرشین أجھز بیھم للبت 
.. اهللا  إنما كلھا على.. كلھا شقى .. ـ یاختي  أجازات إیھ أنا مشفتش راحة في الدنیا 

  .ربنا یبارك لنا في الجدعین اللي حیلتنا ویشیلونا على كبر 

   :ـ القیام بكثیر من األعمال الشاقة  ٤
ال یجوز تشغیل "على أنھ  ١٥٣في مادتھ  ١٩٨١لسنة  ١٣٧ینص القانون رقم 

  " . النساء في األعمال الضارة بھن صحیًا وأخالقیًا وكذلك في األعمال الشاقة
ك نجد أن النساء الریفیات یقمن بأعمال شاقة سواء في األراضي وبالرغم من ذل

الزراعیة أو في االعمال المرتبطة باالعمال الزراعیة مثل  العنایة بالحیوانات أو 
تسویق المنتجات فالعاملة الزراعیة تقوم بأعمال تنقیة الدودة وجنى الثمار وحفر 

إلضافة إلى العنایة بحیوانات قنوات للمیاه وإنتاج منتجات األلبان وتسویقھا با
المزرعة ،وعلى النساء الدور األساسي في التعامل مع مخلفات البھائم وتجھیز 
السماد الطبیعي لألرض الزراعیة وكلھا أعماًال شاقة وضارة بالصحة وھى تقوم بھا 
سواء كعاملة بأجر ضئیل أو كمعاونة لزوجھا دون أجر بل أن ھناك أعمال  أخرى 

لمنتجات والعنایة بالحیوانات تعد أعماًال أساسیة تقوم بھا كل امرأة مثل تسویق ا
ریفیة في منزلھا أو في السوق یمكن أن تكون من االعمال الشاقة المحظور علیھا 
فى القانون ،وھذه األسباب بالذات ھي التي تؤدى إلى تدنى المستوى الصحي للنساء 

م إلى جانبھن ،أو وقوف أیة جھة دون أن یقف  المشرع بحز. في الریف وألبنائھن 
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من جھات رقابة تنفیذ القوانین ،باإلضافة إلى ذلك یأتي الحدیث عن دور التكنولوجیا 
وفي ذلك نجد أن أصحاب األراضي الزراعیة یلجأن . في تخفیف وطأة العمل 

لتشغیل عمالة یدویة من النساء واألطفال لتقلیل نفقات العمل واستبدال اآللة بالعامل 
ذي یرضى بأى أجر من أجل إشباع الحاجات  األساسیة  لھ وألسرتھ و بالتالي ال

تستبعد المرأة تمامًا من ممارسة أي دور یتعلق بوسائل التكنولوجیا و المیكنة 
والدولة تلعب دورًا في ھذا حین ال توجھ برامج التنمیة الزراعیة سوى . الزراعیة 

ویزید . لى عمل أفضل بمخاطر أقل للرجال األمر الذي یقلل من فرص حصولھا ع
من نسبة التخلف واإلنھاك  للسیدات العامالت فى الریف ویتضح ھذا من عرض 

  : تلك الحاالت
  :أسمى مبروكة صبحي عبد الدایم -

  : ملحوظة 
السیدة مبروكة سیدة فى العقد الثامن من عمرھا  یبدو علیھا نشاط ملحوظ  " 

دا على ابنتیھا حسنیة وكریمة وھما في أواسط بالقیاس الى سنھا یفوق ھذا الذي ب
  "العمر 

إتعارك ھو وجماعة على كام شبر من .. جوزي إتقتل بعد جوازنا بثالث سنین 
ما كانش .. سابلي بنتین وسبع  أراریط .. األرض راحوا جایبین رقبتة بالفاس 

..  حیلتى حاجة غیر الكام إیراط دول  وأجرت علیھم نصف فدان علشان نأكل منھ
.. عافرت في األرض بایدى وسناني .. وما كنش لیا حد في الدنیا غیر البنتین 

وقلت رزقى .. خفت على عیالي .. وأتعززت على كل الجدعان اللي إتقدمولي 
فى االول  جبت كام جدع في األرض یزرعوھا وكنت ٠٠ورزقھم على اهللا والطین 

دع ولما البنات كبروا ما كنت أجدع من میت ج.. أقف على إیدھم في كل حاجة 
قلت نحرتھا ونفلحھا أنا و البنات أرحم من نشفان الریق .. عدتش محتاجة األنفار 

  . على األنفار كل یوم و التاني 

  : تتدخل حسنیھ 
كانوا فكرینھا حرمة إنما وقفت في عین .. وقفنا مع الحاجة واحنا عندنا عشر سنین 

وعمامى .. عرض علیھا تبیع األرض  ورفضت تعیش مع خالي لما.. أتخن تخین 
ما .. ما حدش منھم دخل علینا في یده حاجة ،قال ما كانش ایدلھا ألبویا من األول 

كنش فیھ حاجة بتغذینا  غیر أیام السقایة كانوا یتعاركوا معانا على السقایة إنما 
كانت  لما كان أصحاب الغیطان اللي حوالینا یجوروا علینا"الحاجة كانت بتاخذ حقھا 

  .تقف لھم لحد ما بطلوا معافرة معاھا 
لما كبرنا الحاجة قسمت األرض بیننا ھي أخذت التلت اللي فیھ الدار وعطت لكل 

ولما عمامى شافوا األرض بتجیب بدأوا یعملوا لینا  مشاكل على .. واحدة فینا التلت 
وأختي أنا .ودلوقت جایین یقولوا حقنا .. ما حدش فیھم وقف جنبنا .. الورث 

إتجوزنا وكل واحدة بنت لھا دار في حتة األرض اللي تخصھا أنا جبت جدعین 
وكریمة جابت جدعین وبنت وكل اللي مخوفنا دلوقت أن عمامى یرفعوا قضیة 

  .بالورث ویخدوا اللي بیقولوا علیھ حقھم بعد كل شقانا فیھا 
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  : و تتدخل كریمة 
ى ووالدھم اللي كانوا عایزینا غیر مشاكل إعمام.. الحال دلوقت مش زى األول 

.. لیھم عشان خاطر األرض ، الحیاة نار ،زمان كان المحصول یكفي مصاریفنا 
بقي فیھ مصاریف عالم العیال وغیره .. إنما دلوقت خالص مابقاش یجیب ھمھ 

وغیره ،وفلوس شغل الحكومة بتاعة الراجل مخستعة وما تجبش عیش حاف طول 
  .لسوق بقي لیھ صحابھ العیال كتیر و ا.. الشھر 

  : وتتدخل حسنیھ 
ھنبوره ونبیعھ مباني بعد ما "لو اعمامى خدو نصیبھم بالقضایا  ھنبیع نصیبنا 

على األقل البنا مضمون ال الحیطان ھتموت من البرد وال "الحكومة تسمح بالبنا 
  .ھتتحرق من الشمس 

  : ـ وتختم الحاجة مبروكة 
كان بودى كل الشقى اللي شقیتھ أنا .. كان بودى األرض تفضل أرض علىطول 

إنما العیال عایزین یستوظفوا ویخشوا المدارس  .. وبناتي یفضل لعیالھم یعمروا فیھ 
أنا ما عدش لیا عازة في الدنیا وما .. كل حي بیاخد نصیبة من الدنیا دى " یاهللا"

وشقیت  كل اللي نفسي أقولھ أن الدنیا خطفت منى جوزى.. عدش للدنیا عازة عندى 
واهللا یخزیھا الدنیا بنت " منھا على طول ،لكن عشت ست جدعھ وخلفت جدعان 

  .الكلب خطفتھ من وسطینا زى ما بتخطف مننا الطین دلوقت 
  : ـأعباء  العمل المنزلي  ٥

ال تختلف المرأة الریفیة عن غیرھا من المرأة في الحضر من حیث أن عملھا 
إال أن االختالف . المجتمع كواجب ال نقاش فیھ المنزلى ھو عمل بال مقابل ویراه 

فاإلھمال البالغ الذي یعانیھ الریف . یأتي من حیث أسالیب إدارة تلك األعمال 
المصري وظروف الفقر المتزاید التي تعمل قوانین الدولة على تعمیقھ وتأصیلھ 
 بشكل عام یوسع من إعداد المعدمین في الریف الذین ال یملكون ما یوفر لھم

وتصبح المرأة ھي الطرف األكثر تأثرًا بھذا األمر حیث یقع . حاجاتھم األساسیة 
على كاھلھا عبء العمل المنزلي الشاق الذي ال تستخدم فیھ أي وسیلة من وسائل 

أي أنھا تعتمد كلیة على . التكنولوجیا الحدیثة بإستثناء بعض  مساحیق التنظیف 
. یقلل من فرص تطورھا أو تعددیة اھتمامھا العمل الیدوي مما یزید من إجھادھا و 

وخصوصًا إذا كانت باإلضافة لعملھا المنزلي تعمل في حقل من الحقول فیصبح 
األمر أشبھ باالستعباد غیر المدفوع األجر ،وسوف نستعرض أحد الحاالت التى 

  . تتحمل وحدھا عبء  العمل المنزلى 
  إسمى حنان مرزوق بحیرى -

كنت زمان أطلع من المدرسة وأقعد على رصة .. ا االبتدائیة معای.. سنة  ٣٠عندى 
وفي سنة  ستھ لما أبویا مات أمي طلعتنى من .. الخضرة مع أمي في السوق 

أخوات دلوقتى البنات متجوزین  ٦كان عندى .. المدرسة علشان أشیل عنھا شویة 
  .ولى أخ واحد إتطوع في الجیش 
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من طلعة النھار لحد .. عندھم طین  ..سنھ  ١٨اتجوزت إبن عمي وأنا عندى 
وأكبر واحد في عیالي في خامسة إبتدائى جوزى .العشاء وأنا واقفة على رجلى 

شغال في الغیط واخواتھ بیساعدوه إنما ھما مستوظفین واحد في البرید و الثاني في 
جوزى ھو اللي شایل الغیط على دماغھ لكن كلھم لیھم .. المستودع بتاع األنابیب 

ھو الوحید اللي مكملش عالمھ ومالوش رزق تانى غیر الغیط لو صبحنا الصبح  فیھ
علشان لو األرض .. ولقینا الحاج مات ھانروح أنا وعیالى وجوزى في الرجلین 

أھو احنا دلوقت بناكل وبنشرب في بیت العیلة لكن لو . إنقسمت مش ھاینوبنا حاجة 
  حصل  ده ھنعمل إیھ ؟

، وقرصین الجلھ اللي ببیعھم في السوق ساعات ھم دول أنا ملیش فلوس  ٠٠٠ـ ال
بس اللي بیعملولى قرشین إجیب بیھم لواحد من عیالي حتة ھدمة وال كراسة 

دك النھار الواد  أبني اللي فى تالتة إبتدائي جالى بیعیط علشان األستاذ .. للمدرسة 
تاذ وقلتلھ إن رحت المدرسة معاه وكلمت األس.. في المدرسة عایز یاخد عنده درس 

أنا ممعیش أدیلھ الو اد كل یوم بیجي معیط من المدرسة ویقولى أنا مش حانجح  ألن 
االساتذة كلھم بیضربونى علشان آخذ دروس وقالوا لى لو انت أشطر واحد فى 

ماحدش الیومین  …المدرسة برضھ ھتسقط وقالى اطلع من المدرسة بدل البھدلة 
  .كل حتھ  دول بیراعي حد ،والحالة زفت في

ایوه جوزى  بیشیل معایا لكن ھنعمل ایھ انا بشتغل فى البیت بخدم الجاموستین 
وبطبخ واكنس بیجى لعشرین نفر وعیالى  واخده بالى منھم والواحدة ال بتعرف 

  . الراحة والرحتھا كفایة  علشان ھم العیال والعیشة
  ٠ـ عدم اشراك المرأة الریفیة  فى برامج التنمیة  ٦

على أنھ من  ١٩٧٩من اتفاقیة مكافحة التمییز ضد المرأة لسنة ) ١٤(المادة تنص 
  -:حق المرأة الریفیة على أساس المساواة مع الرجل 

تویات وأن     ) أ( ع المس ى جمی ائي عل یط اإلنم ذ التخط ع وتنفی ي وض اركة ف المش
  .تشارك التنمیة الریفیة وتستفید منھا 

قروض الزراعیة وتسھیالت التسویق و فرصة الحصول على اإلئتمانات و ال) ب(
ي          الح األراض اریع إص ى مش ة  ف ي المعامل اواة ف بة والمس ا المناس التكنولوجی

ي    وطین الریف یس    . واإلصالح الزراعي وكذلك في مشاریع الت ر ل م أن مص ورغ
ة       ف ال عالق ي الری ة إال أن النساء ف لدیھا تحفظات علي ھذا البند من بنود االتفاقی

ة و       ف. لھم بذلك  ة الزراعی رامج التنمی ي ب ة ف رأة الریفی لیس ھناك أي مشاركة للم
ا           ل مشروعات و كم ة لعم روض زراعی ذ ق ي اخ ادة ف البنوك ال تضمن النساء ع
ي    ذكرنا مسبقًا فالمرأة الریفیة مستبعده  من استخدام المیكنة الزراعیة ،مشتركة ف

رأة الریف     ف الم ان تخل الي ف ع وبالت ع المجتم ة م ك الدول یر   ذل ة س ن مواكب ة ع ی
ة          ائل تنمی تخدام وس ي  إس ة  أصال ف ر مؤھل ا غی التحضر لیس ولید الفراغ إذ أنھ

  .قدراتھا ومواردھا وبالتالى تحضرھا 
  :ویتضح ذلك من  عرض الحاالت االتیة
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  إسمى سعاد محمد الزینى -
سنة حصلت  على دبلوم التجارة من خمس سنین وقعدت في البیت سنھ  ٢٣عندى 

جنیھ في الشھر وأمي  ٤٠٠أبویا شغال في المطحن بیاخذ . غیر شغل  كاملة من
بتربي كام فرخة على كام بطة في الشارع قصاد الباب وتنزل تبیعھم في سوق 

.. أخوات في المدارس  ٤وعندى . أختي طالبة في الجامعة ومابتشتغلش . التالت 
فلوس .. شغل  ما تقدملیش حد بعد خلصت دراسة ومكنش ینفع أفضل كده من غیر

في .. أبویا ما بتكفیش مصاریف مدارس اخواتى  أبویا طلب مني أنزل أشتغل 
ساعة في الیوم  ١٢كنت باشتغل .. األول إشتغلت في محل مالبس ھنا في البلد 

لحد ما صاحب . جنیھ أیام ماكنش فیھ بیع  ٨٠جنیھ ، كانوا بینزلوا إلى  ١٠٠وباخذ 
دورت .. قعدت شھر في البیت . ش محتاج لعمال المحل بقي یقف فیھ بنفسھ ومبقا

  .وفي اآلخر لقیت شغل في مصنع مواد غذائیة في طناش .. على شغل في كل حتھ 
 ١٥٠بمیة وخمسین جنیھ الى  ٨إلي  ٨باشتغل  من .. الشغل ھناك متعب جدًا 

حاولت احوش كتیر علشان أجھز لنفسي .بیروحوا كلھم في البیت و المواصالت 
حتى األیام اللي باشتغل فیھا اوفرتایم باخد ماللیم على الوقت  . تش لكن معرف

االضافى  بالغصب ،من شھرین بنتین انفصلوا من المصنع علشان بیرفضوا یاخذوا 
في األول كان أبویا یتخانق معایا علشان التأخیر . أوفر تایم ویرجعوا البیت متأخر 

  .جنیھ اللي باخذھم  ١٥٠الـ  إنما اتعود على كده ما یقدروش یستغنوا عن.. 
ـ اتقدملى واحد من سنھ وأبویا رفضھ علشان معندوش شقة و أنا تعبت من البھدلة و 

  .بیعاملونا ذي العبید .. المعاملة الوحشھ في المصنع 

  یوم ١/٢مامفیش أتوبیس للشركة واللي تتأخر ربع ساعة یتخصملھا  ٠٠ـ ال
حتي .. مافیش وقت .. حبر في ورق  ـ من نھار ما خلصت الدبلوم مابصتش على

  .أیام األجازات بقضیھا في تنضیف البیت 
لكن .. ـ أختي اللي في الجامعة مشغولة علىطول في الدراسة ومصاریفھا كتیر 

بكرة تتخرج وتشتغل .. العالم اریح من الشغل ووجع القلب . بتساعد علي قدماتقدر 
  .في مدرسة وتدي دروس من غیر فلوس 

ھ وتنمیة إیھ ،أنا معرفش حاجة عن الموضوع ده ،لكن اللى أنا بسمعھ قروض إی-
من الناس اللى بتأخذ أیة حاجة من القروض دیھ بتاع المشروعات ،ده أنا محاولتش 

  ٠آخذ قرض أو أعمل مشروع،علشان بخاف من الحبس
  إسمى فاطمة رشوان أبو لمود -

جوزى كان مستأجر حتة أرض ناحیة .. مادخلتش مدارس .. سنة  ٤٥أنا عندى  
وكنا عایشین في أوضة في بیت أبوه احنا والسبع .. كانت كل اللي حیلتنا .. برطس 
.. لما مات الحاج واتقسم البیت طلع لنا قرشین بنینا بیھم مطرح للبھیمة . عیال 

األیجار علینا أبو محمد كان عارف  كانت الحیاة ماشیة لحد ما صاحب األرض زود
انھم عایزین یاخدوا األرض منھ باع البھیمة والحمار علشان یدفع األیجار وكان 

لكن صاحب األرض صمم دماغھ انھ "عامل حسابھ على المحصول اللي طالع 
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رحنا نشتكى قالولنا القانون بیقول كده وأبو محمد .. یاخدھا قبل ما یجمع المحصول 
  .اكل مش غاوى مش

من یومھا ) الكبد الوبائى (سنین كشف في المستشفى قالوا لھ عندك البعید  ٣من 
عندى بنتین متجوزین واألتنین التانیین واحدة شغالة .. وھو راقد وحالتھ في النازل 

و .. جنیھ والتانیة بتقعد معایا في السوق  ١٠٠في مصنع جیالتى في البراجیل بـ
  .تنین التانیین شغالین في الترحیلھ بیدقوا طلمباتالصبیان واحد لسة صغیر واال

محمود إبني دك النھار رجلھ أنكسرت في الشغل الدكتور قال علشان یتحرك ذي 
  .األول محتاج عملیة 

. سنین والال تمن العملیة  ٣ما بقناش عارفین ندفع ثمن عالج أبوه اللي راقد من 
،جرینا في كل حتة علشان نلحق مفضلش غیر اننا نرھن المطرح ونقعد في الشارع 
المستشفى المركزى ھنا قال . رجل الواد أو حد یساعدنا بقرشین نعملھ العملیة 

مابنعملش العملیات دي والدكتور مرضیش یدینى ورقة أطلع بیھا على مصر قال 
  .ماحناش في التأمین الصحي 

الد حالل ـ كل كل اللي جاى رایح علي الدكاترة وما عندناش شئ نبیعھ مبقاش فیھ و
  .واحد مشغول بھمھ 

لو كان بتوع الحكومة لیھم الزمھ كان حد فیھم  عمل لنا حاجة لما خدوا مننا 
  .كلھ بیقول یاال نفسى واللي معاه بیدوس اللي ممعاھوش .. األرض 

الواحد یرجع من ٠٠أنا حتى ما بسمعش النشرة فى  التلیفزیون ٠٠سیاسة ایھ -
  ٠الشغل یدور على السریر

باسمع على االنتخابات التى بتحصل فى البلد وساعات بتفرج على العربیات اللى -
  ٠لكن كل ده مامنوش فایدة٠٠بتنادى على المرشحین 

دورات فى المجلس مازدش فى البلد طوبة  ٣المرشح بتاع بلدنا  قعد أكتر من -
كام  یادوب سد المشروع اللى كان جایب البال والوساخة بكام نقلة تراب وزرع٠٠

  ٠واللى بعده ماعملش حاجة زیادة ٠شجرة جنب المستشفى 
أنا والشباب بنشتغل فى المصنع زى بعض لكن ھو بیاخد اكثر لكن ٠٠شوفى -

والستات مش ٠٠الدنیا ماشیة كده٠٠الراجل من حقھ برضك ھو اللى یأخد اكتر 
  ٠كفایة علیھم العیال والشغل والبیت٠٠فاضیین 

  ٠ا حدش بیعمل حاجةبعدین ما ھو  فى الخیر م-
  ٠كل اللى نفسى فیھ ارتاح من وجع القلب فى الشغل والبیت-
  
  مشاكل أخرى متعلقة بتدنى االوضاع  االجتماعیة والتعلیمیة للمرأة  - ٧

كثیرة ھى المشاكل التى تعانیھا المرأة العاملة فى قطاع الزراعة ولكن أنماط التخلف 
ن مشاكل     السائدة فى العالقات االجتماعیة والتعلی د م ى مزی میة فى المجتمع تؤدى إل

اركة      ك فمش دة عن ذل المرأة ولیست عدم مشاركة المرأة فى صنع حیاتھا بنفسھا بعی
أن             ى آخر ف رار بمعن اذ ق ى اتخ درة عل عوره بالق ى باألساس ش رار تعن الفرد في الق
ى         درة عل ھ أي مق ي لدی ة  تمح ة وبالالقیم ره وبالدونی ة لغی رء بالتبعی اس الم إحس

ذات      ا ي ال ة ف رأي أو الثق ال         . الستقالل في ال ذا ھو ح ا أن ھ و قلن رًا ل الغ كثی ن نب ل
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ر          و أم رأة ـ وھ ھ المجتمع ضد الم ذي یمارس المرأة في الریف المصري فالتمییز ال
ة      د حری دة لتقیی غریب ـ ال یتأثر بتغیر الزمن أو مرور الوقت فدائمًا ھناك منافذ جدی

كثیرًا عن الجاني أو نلقى كل اللوم على طرف بعینھ  ولكي ال نبحث. المرأة وقھرھا 
ن االضطھاد      زء م و ج علینا أن نبرز من البدایة أن االضطھاد الواقع على المرأة ھ

د ھى           رة تع رأة ألسباب كثی اًء وأن الم اًال ونس ل رج والقھر الواقع على المجتمع كك
طھ         ت الض وال الوق رض ط ت وتتع م تعرض ن ث ًا  وم عف دائم رف األض اد الط

مضاعف ال ینفى وقوعھ على المجتمع ككل بدرجات متفاوتة ،ففى  المناطق الواقعة 
ور       "علي األطراف وفي  القرى  دة عن التط ة والبعی ن المدین دة ع تلك المناطق البعی

والمعتمدة علي الوسائل البدائیة وشبھ البدائیة تترسخ دائمًا قیم ال تضع إحتراما یذكر 
ذا الوضع طوال        لألفراد وقد عانت المرأة  ن ھ ھ خاص م ف بوج المصریة في الری

رأة            ي تصور الم عبیة الت ال الش ن األمث د م رویین العدی واه الق ن أف الوقت فخرجت م
ق      ا الح ون لھ ل دون أن یك على أنھا كائن ھو في األساس آلة لتربیة األطفال و العم

ھ  . " ماشى وراء كالم مراتھ"في التفكیر ودائما ما كان الرجل یسب بكلمة  بمعنى أن
ن   . ال یجب أن یكون لھا رأیًا في أي أمر من أمور الحیاة  ف م قیاسًا على ھذا الموق

ا        رین إم ر اآلخ ى أوام اء عل ا بن المرأة أصبحت تتصرف في العدید من شئون حیاتھ
ین     ویة ح ر مأس الزوج أو والده أو أھلھا دون أن تشعر باالستقالل ویصبح األمر أكث

ل       نكتشف أن ذلك ال یقتصر ینات ب ات والخمس ي االربعین دة ف على نساء العھود البائ
ت           ت طوال الوق ة كان رأة الریفی ذا رغم أن الم ھن ھ ات أنفس یطول الفتیات  المتعلم
ة            ي ظل األوضاع االقتصادیة الحدیث ى ف رة وحت الي لألس دعم الم ي ال شریكًا قویًا ف

ل    ظلت الفتاة أحد العناصر الھامة في االقتصاد األسرى و التي  ا یؤج ل عملھ من أج
اذ     تھن إلنق ل دون رغب ى العم رن عل ات تجب اك فتی ل أن ھن ًا ب زواج أحیان ل ال األھ

وبرغم كل ذلك تظل المرأة في الریف مواطنة من الدرجة الثانیة . األسرة من الفقر 
ھ      ة حقوق ي ممارس ق ف ھ الح تقل ل ان مس ا ككی ى دورھ الطبع عل ؤثر ب ر ی و أم وھ

  .یة السیاسیة االجتماعیة  بحر
ا    ة لھ أضف الى ذلك فإن وسائل اإلعالم سواء المقروء منھا أو المسموعة أو المرئی
وع        ول موض ام ح وین رأي ع ي تك دور كبیر في ترویج فكرة بعینھا أو المساھمة ف

وإذا تتبعنا ما تعرضھ الشاشة مثًال فیما یتعلق بالمرأة الریفیة لو جدنا صورة . بعینة 
ر ًا ام ة دائم رأة الریفی ل  الم ھ ك ریرة توج رأة ش ا ام ا وأحیان ة لزوجھ اذجة تابع أة س

ا    ة ابنھ ملكاتھا الفكریة واإلبداعیة في إلحاق  األذى بحماتھا أو زوجة أخیھا أو زوج
وحتى في إعالنات الدعایة سواء لسماد األرض الزراعیة أو إعالنات تحدید النسل . 

ھ     نجد أن المرأة الریفیة مصورة على أنھا ذراع الرجل أو أ ى كتف ل عل بء ثقی نھا ع
ن         ٠عبء أبلھ وغبي أو تابع لھ  ا ال نجد أي صفحة تتحدث ع ي الصحف فانن ا ف أم

ف   قضایا المرأة الریفیة أو أي مجلة تخصھا أو تخص األوضاع االجتماعیة في الری
تھن إال      عب رؤی ن الص اء م عمومًا ،نجد فقط مجالت مثل حواء التي تتحدث عن نس

ة     یب. على صفحات المجالت  ین لنا ذلك أن وسائل اإلعالم  ال تضع تطویر  وتوعی
المرأة الریفیة ضمن برامجھا باإلضافة إال أنھا تكرس  أوضاع متدنیة للمرأة الریفیة 

  . دون محاولة معالجتھا بل أنھا تتعامل معھا على أنھا وضع طبیعي ومسلم بھ 
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ى   ھذه االوضاع المتدنیة تعكسھا بعض المقابالت المیدانیة التى أجراھا الباحثین والت
  :تؤكد رؤیتنا السابقة وسوف نستعرض ھذه الحاالت كاالتى 

  :إسمى فتحیة الشحات إبراھیم  -
دي   ا عن الي   ٢٣أن وزة بق نھ متج ر و    ٥س ان كبی دھم دك بن عن اجر ل ن ت نین م  ٣س
ة    -اللھم صلي على النبي -عمارات  ة العام ي الثانوی ان  .. طلعت من المدرسة ف علش

وز  العریس كان  متریش ومعاه یعیشنى كویس لكن بعد سنھ واحده بصیت لقیتھ بیتج
  .علیا قال علشان ما بخلفش

ا   .. ـ وإتجوز واحدة جابتلھ تالت بنات وأنا دلوقت حامل في العیل التاني  ى كلھ خلفت
  ..جدعان 

ـ المشكلة الوحیدة اللي كانت مغلبانى إن المرة التانیة تجیب صبیان إنما دلوقت 
أصل أنا بنت عمھ وما یصحش "اللي ھیورثوا في أبوھم بعد عمر طویل  والدى ھما

  .مالنا تاخده عیال واحدة من برة العیلة 
ـ ایوة في االول كنت متغاظة وشایلة الھم انما دلوقت طلبت العزل عنھا و سكنى في 

  .العمارة اللي في أول البلد  زي ما طلبت وبقیت في داري لوحدى 

س     التانیة ھي ا.. ـ أل ة ب وم جمع ل ی للي بتشغتل في الدار مع حماتى انما أنا أروح ك
  .وعلى الغدا 

مابیجیش  من وراھم غیر النكد و .. ماحبش أجیب بنات وال أحب تربیتھم.. ـ أل 
  .الفضایح ووجع القلب 

ـ أیوه بس اتجوز علیا یعنى الحرمة مالھاش عازه عندھم غیر انھا تجیب الجدعان 
  !نت یطلعوا عنیھا لو ماجبتش جدعان ؟یبقي على ایھ اخلف ب

ـ ایوه كلنا یوم االنتخابات نركب المالكي ونروح نرشح اللي یقولنا علیھ ابویا الحاج 
  .ده یوم مایتنسیش واحنا نفرق لحمھ ورز على الفالحین والصنایعیة في الیوم ده 

امال كانوا بیخلفوا الجدعان لیھ لما الحریم یقعدوا .. ازاى یعنى .. حرمھ .. ـ 
  عالكرسى 

  
  اسمى سناء سعید أبو نملة -

كلھم في .. بنات وشاب  ٦إخوات  ٧عندى .. أنا طالبة بكلیة األداب جامعة القاھرة 
ى سنین و بیشتغل في محالت التیك وا ٤أخویا خلص دبلوم من .. التعلیم  مراحل

أبویا . اتجوزوا بدبلوم التجارة و الباقیین لسھ بیتعلموا  ٢في مصر وأخواتى البنات 
بیتنا شغلھ . فالح شغال في أرض شرك ما بینھ وما بین إعمامي وأمي مش شغالھ 

یھد الحیل وعلشان أنا أكبر واحدة في اخواتى البنات بعد اللي اتجوزا فأیدى على إید 
وفي .. ھز السباخ علشان یروح الغیط ونخبز ونغسل ننضف ورا البھایم ونج"أمي 

ضرب عباد الشمس الستخراج (أیام جنى العباد بنتلم كلنا علشان نضرب العباد 
یوم .. ماعندیش حتي وقت افتح كتبى وأمى من الفجر لحد العشا ماتقعدش ) البذرة 

ر علشان التالت نطلع أنا وھیا نیبع الطیور اللي تربیھا في السوق ونشترى الخضا
  .بیبقي أرخص 
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أبویا مش متعلم لكن علمنا كلنا ألن ھو الوحید اللي مدخلش مدارس وسط أخواتھ 
أنا في األجازات بدى دروس علشان ..وكلھم اللي بقي دكتور واللي بقي مھندس 

  .أوفر مصاریف الدراسة وكلھا سنة وأتخرج ویا عالم ھاشتغل علطول وال أل 
نت عایزة أصوت  ألحد المرشحین  لكن بصراحة ـ في اإلنتخابات األخیرة ك

أتخضیت من منظر المصفحھ بتاعة الحكومة قدام باب اللجنھ ،صلیت علشان ربنا 
  .ینجحھ لكن مرشح الحكومة برضك نجح بالتسوید وھو دا الحال على طول 

ـ مافكرتش إذا كان ممكن أرشح واحدة ست في اإلنتخابات وال أل لكن أنا عن نفسي 
  "ال تولوا أمركم امرأة "ن الراجل أصلح وربنا بیقول شایفة أ

  
  سنھ  ٥٠إسمى سعاد شعبان عیسوى 

و     .. بنات وجدعین  ٥عندي سبع عیال  دائى وخدنى أب ة ابت طلعت م العالم من رابع
دي  ا عن ي وأن ى   ١٤فتح دة عل ت واح نھ كن دعان  ٩س ي  . ج غال ف ان ش ل ك الراج

ا     جنیھ في ١٥٠مصنع نسیج في إمبابة وبیاخد  رب أن ل وش الشھر ماكنوش یكفوا أك
ا    وزت منھ ة ج ة خیاط ى ماكن غالة عل ت ش ي   ٣كن دة ف انیین واح ین الت ات والبنت بن

  .الدبلون والتانیة بتجھز من شغل الخیاطة وأحمد وفتحي في العالم 
ر      ي مص ھ ف ع بی .. أبو فتحي طلع معاش من خمس سنین واشترى تاكسى أجرة یطل

أنا ماعرفش الحكومة عایزة منھ .. سحبوا منى الرخص إنما كل یومین یبطل و یقول
ن    .. إیھ  دي م ا كب دا كان طول عمره شقیان في الشركة وماكانش بیبطل یوم وھو ی

  .طلعة النھار لغیاب السمس على رجلھ 
  .الجاھز أرخص .. أنا سوقى نایم وماحدش بیفصل . أل

اش     وأ.. ـ باشتغل في المواسم في األفراح إنما مش زي األول  رى مابق ان نض نا كم
  .البركة في البت .. ذي األول 

ي       .ـایوه باتفرج على المسلسالت والفالم بس  دایرة  ف ب ال ع نای ان طل ار زم دك النھ
  .المجلس وشفناه في التلیفزین كلنا كان لینا زمان ماشفناھوش 

یبھ   ـ ألمالیش طلبات عند الحكومة غیرانھا تبطل تسحب الرخص بتاعة الراجل وتس
  شتغل في حالھ ی

ي   وا ف دوا یزعق ات یقع ار اإلنتخاب ر نھ وفھم غی ا بنش و احن ااخواتى ھ ین ی أقول لم ـ
ى       ر ف الشوارع ویعملوا صوانات ویفرقوا لحمھ واحنا نروح ناخد ملھمش عازه غی

  !!دي 
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  توصیــات:خامسًا 
  ٠٠٠٠وتبقى لنا كلمة 

الحیاتیة لدى السكان باإلضافة أن الریف المصرى الزال یمثل أحد أھم المصادر 
إلى كونھ مصدرًا عامًا من مصادر الدخل القومى بصرف النظر عن ترتیبھ ضمن 

  ..تلك المصادر 
ومن ثم فإن الحفاظ على ھذا القطاع اإلنتاجي لن یكتمل سوى بتوفیر الحمایة 

ء وبخاصة عمالة النسا.. والرعایة ألحد أضالع عملیة اإلنتاج نفسھا وھى العمالة 
نظرًا لما ذكرناه آنفًا من أنھا تتحمل عبئًا مضاعفًا فى العمل داخل وخارج المنزل 
باإلضافة إلى أنھا تعانى منذ القدم من إھمال وسوء تقدیر سواء من المشرع أو من 
مراقب تنفیذ القوانین اللذین یطلقان ید صاحب العمل لیفعل ما یشاء دون ضابط 

  ..حازم  أو عقاب رادع 
ى ما سبق رأینا بعض المقترحات التى قد تعبر بشكل أو بخر عن مطالب بناء عل

  ـ: ھؤالء النساء العامالت بقطاع الزراعة 
المساواة في األجر بالنظر إلى أن المرأة والرجل یقومان بأعمال متشابھة    ) ١

  .وتحتاج  نفس الجھد 
لعمل على تكوین توفیر الحمایة القانونیة للعامالت بقطاع الزراعة من حیث ا  )  ٢

  أشكال نقابیة 
وقھن        ع حق ى جمی ولھن عل في لحص ل التعس للدفاع عن حقوقھن وحمایتھن من الفص

  .التى یتم انتھاكھا مثل االجازات 
مراقبة تنفیذ القوانین التى تقف إلى جانب المرأة العاملة وفرض وجود عقود   )  ٣

  ٠بین صاحب العمل والعاملة حتى یمكن حمایتھا 
ة تسجیل العامالت الزراعیات فى التأمین الصحي حتى ال یصبحن رقاب  )  ٤

  .معلقات تحت رحمة  صاحب األرض فى حالة إصابتھن 
العمل على توجیھ برامج تدریبیة للمرأة الریفیة العاملة بالزراعة حتى تتمكن )     ٥

ین      ى تحس یعمل عل ك س من القیام        بأعمال ذات مجھود أقل باإلضافة إلى أن ذل
  .وضعھا االجتماعي بشكل عام 

ات       )٦ ك الفئ ى تل ھ عل وجوب النص فى قانون العمل الموحد على تطبیق أحكام
ى عدم     نص عل وإلغاء نصوص أخرى تستثنى تطبیق أحكامھا على تلك الفئات مع ال
ذین          رى أو الرجال ال ات االخ ى القطاع امالت ف ن الع رھن م التمییز بینھن وبین غی

  ٠مھنةیعملون معھن فى نفس ال
د     أنھ العدی وأخیرًا  نحن نعلم أن أحوال المرأة العاملة بقطاع الزراعة قد صدرت بش
ا       ى ظلھ یش ف ى تع من الدراسات الھامة والتى تبین مدى سوء وتدھور االوضاع الت
ھذة الفئة  من العمال ،وعلى ذلك فإننا نأمل باصدارنا ھذا التقریر أن یضاف إلى كل 

وع لح     ذا الموض ى ھ ب ف ا كت ة     م عبیة  والتنفیذی ادات الش ئولین والقی ل المس ث ك
ل        ق ظروف أفض تمكن من خل ى ت والمھتمین بأوضاع  ھؤالء النساء للعمل معًا حت
ى الدستور      ا ف وص علیھ تمكن ھؤالء العامالت وتكفل حقوقھن  المشروعة والمنص

  . ٠والمواثیق الدولیة لحقوق االنسان
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  جداول: سادسًا 

ى عدد      ) ١(جدول رقم  ة ف ة العمری یبین جملة األناث الناشطات إقتصادیًا حسب الفئ
  .من السنوات 

أقل من   سنة
  سنة ١٤

إلى  ١٥من 
  سنة ١٩

 ٢٠من 
 ٢٤إلى 

  سنة

 ٢٥من 
 ٥٩إلى 

  سنة

  اإلجمــالي   سنھة ٦٠

٢٢,٠٣  %٦,٥٩  %٢٥,٢٧  %٣٥,٠٦  % ١٠,٩٧  %٣,٣٥  ٩١%  
٢٢,٨٠  %٥,٥٨  %٢٧,١٨  %٢٩,٢٦  %١٢,٤٤  %١,٠٥   ٩٢%  
٢٢,٩٨  %٣,٨٨  %٢٧,٤٩  %٣١,٧٠  %١١,٣٣  %٠,٦١  ٩٤%  
٢١,٦٠  %٣,٧٥  %٢٥,٦٧  %٢٨,١٧  %١٢,٦٤  %٠,٥٢  ٩٥%  

ھذا الجدول تم تجمیعھ من واقع اإلحصاءات التي احتواھا تقریر اللجنة االقتصادیة و :"المصدر
  . ١٩٩٨ـ نیویورك ـ " االجتماعیة لدول آسیا

  

) سنة  ٦٤ـ  ١٥( معدالت المساھمة فى النشاط االقتصادي لألفراد  یبین) ٢(جدول
  ١٩٩٧،  ٩٥ـ  ٩٢حسب النوع للسنوات من 

  
  السنوات

  معدل المساھمة فى النشاط االقتصادي

  جملة  أناث  ذكور
١٩٩٢  
١٩٩٣  
١٩٩٤  
١٩٩٥  
١٩٩٧  

٤١,٧  
٤٣,٧  
٤٣,٨  
٤٢,٩  
٤٣,٩  
  

١٣,٦  
١٣,٣  
١٣,٩  
١٣,١  
١٣,٨  

٧٧,٨  
٢٨,٣  
٢٨,٧  
٢٨,٤  
٢٨,٧  

  ١٩٩٩أغسطس - الجھاز المركزىللعینة العامة واالحصاء–بحث العمالة بالعینة : المصدر 

  
  حسب النوع) سنة  ٦٤ـ ١٥( یبین تطور معدالت البطالة لألفراد ) ٣(جدول رقم 

  ١٩٩٧،  ٩٥ـ  ٩٢للسنوات من 
  

  الســنوات
  معدل البطالة

  جملة  أناث  ذكور
٩,١  ١٧,٣  ٦,٥  ١٩٩٢  
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  Ďč

١٩٩٣  
١٩٩٤  
١٩٩٥  
١٩٩٧  

٧,٦  
٧,٥  
٧,٥  
٥,٢  

٧, ٢٢  
٢٣,١  
٢٤,١  
١٩,٨  

١١,١  
١١,١  
١١,٣  
٨,٤  

  

 -بحث العمالة بالعینة ـ الجھاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء : المصدر 
١٩٩٨ .  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  سلسلة تقاریر الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة

  
  صدر من ھذه السلسلة

  

ɂȲȝ ȰȶȞǩ  ǦȲȆȲȆȱǟ ȻǾȽ  
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  .عن محالج األقطانمالحظات میدانیة  :  ضحایا بال ثمن.. عمالة األطفال فى ریف مصر -١
ة      : من أحوال حمایة البیئة فى مصر   -٢ ى محمی ة ف ة بیئی ح جریم مالم
  ".وادى سنور"
ى مصر     -٣ رأة فى       : عمالھ المرأة ف ة الم ة عن عمال ات میدانی مالحظ

  .ریف مصر
  صناعة التلوث فى مصر -٤
ل باإلضرابات واالعتصامات    : أحوال العمال فى بر مصر  -٥ ام حاف .. ع

  .لالجزء األو
سكان القرى یسددون  : ١٩٩٨تشرید المواطنین فى ریف مصر عام -٦

  .ضریبة الفساد اإلدارى
ر   -٧ ر مص ى ب ال ف وال العم ام : أح ن ع ف األول م  ٠٠م ١٩٩٩النص

  .الجزء الثانى
  ,رحلة من التعب والشقاء٠٠أطفال المقاومة الیدویة لدودة القطن  -٨
  .أحوال البیئة فى العاشر من رمضان  -٩

  .لمبیدات والغذاء  النظیف فى مصرا-١٠
ف    -١١ اح الری در     ٠٠السحب السوداء تجت رى وبن وث فى ق اطر التل مخ

  .میت غمر
  .وقضایا حائرة.. المرأة الریفیة  مشاركة غائبة  -١٢
  .أطفال كسارات الرخام إصابات عمل وحمایة قانونیة غائبة -١٣
ة   -١٤ ھ الحكوم ى وج رخة ف ة ص ات العمالی اج اح) ١٦٤(االحتجاج تج

ام     ى ع الى ف ام       ) ٩٢(و١٩٩٩عم ن ع انى م ف الث ى النص اج ف احتج
١٩٩٩.  
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