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א א ....................................................אא

  
سلسلة الحقوق االقتصادية واالجتماعية التى من " ٢٤"يأتى صدور هذا التقرير العدد رقم 

يصدرها مرآز االرض فى الوقت الذى يعانى فيه صغار المالك والمستأجرين والمهمشين فى 
الريف من تدنى أوضاعهم االقتصادية واالجتماعية ،هذا ويحاول التقرير أن يرصد بعض مالمح 

متزامن مع تطبيق سياسات وبرامج االزمة الراهنة على مستوى النشاط االقتصادي العالمي وال
اإلصالح االقتصادي والتكيف الهيكلي التي قامت بتطبيقها الحكومة المصرية طمعًا في الخروج 
من أزماتها بهدف تطوير اقتصادها والمنافسة فى السوق العالمى، وقد أثرت تلك السياسات فى 

ما ادى الى زيادة عدد األسر اضعاف قدرة الحكومة على توفير االحتياجات األساسية للسكان م
التى تعيش تحت خط الفقر ، وتردى األوضاع المعيشية للفقراء وهبوطها الى مستوى متدن، 
وتزايد سوء التغذية ، انخفاض نسبة االلتحاق بالمدارس ،وارتفاع البطالة ، وتزايد ثقل عبء 

  .اإلنتاج المحلية الديون الداخلية والخارجية واتساع التفاوت فى الدخل و إضعاف قدرات 
وأن ارتفاع أسعار الغذاء ، وانخفاض األجور ، والحرمان من ملكية األراضي وتخفيض ميزانيات 
برامج الصحة والتغذية والتعليم مما أدى الى تباطؤ معدالت التنمية ووقوع العبء على عاتق 

لصحية الى الفقراء وخاصة النساء حيث أدى هبوط الدخل وانخفاض الخدمات االجتماعية وا
  .التأثير بشكل مباشر على دور المرأة بوصفها ربة البيت الرئيسية فى الريف

وبعد مرور ما يزيد عن العشر سنوات من تطبيق هذه السياسات  تأتى هذه النتائج لتؤآد على أنها 
لم تكن متسقة مع االحتياجات التنموية للمجتمع حيث أدت إلى المزيد من الفقر نتيجة هيمنة قوى 

  . السوق واستمرار سياسات االندماج في السوق العالمية  من قبل الحكومة 
التى تأثرت بهذه السياسات خاصة بعد ويأتى التقرير بعد ذلك ليوضح مشاآل المرأة الريفية 

وبعد أن خرج المستأجرون من أراضيهم وارتفعت قيمة االيجار  ٩٢لـ٩٦تطبيق قانون األرض 
ويحاول أن  يرصد  ١٩٩٢ما آانت عليه القيمة االيجارية عام ضعفًا  ١٣إلى ما يزيد على 

  .التغيرات التى نتجت عن تطبيق هذه السياسات على أوضاع المرأة الريفية
حيث يوضح ظروف وأوضاع التأمين الصحى ثم ينتقل بعد ذلك ليتناول أوضاع  المرأة الصحية 

ة فى الريف حيث يبين التقرير أن وآفالة الخدمات الصحية التى تقدمها الحكومة للنساء وخاص
% ١ ,٤ثم إلى  ٨٦عام % ٢إلى  ٦٧عام %٥ ,١هناك تخفيضًا فى االنفاق العام على الصحة من 

  .من اجمالى االنفاق العام  ٩٥عام 
حيث يبين اآلثار السلبية لتطبيق سياسات  ثم يتعرض التقرير ألوضاع عمل المرأة فى مصر

العمل المتاحة وتقليص الحقوق التى تأخذها النساء  االصالح االقتصادى من تضاؤل فرص
وتزايد أعداد العامالت فى القطاع  غير الرسمى مما يعنى ازدياد أعداد .العامالت وانقاص األجور 

النساء التى تنتهك حقوقهم  حيث بلغ نصيب المرأة من عمل القوى العاملة فى مصر وفقًا لتعداد 
، آما أن % ١١  ,٨اء العامالت الى مجمل تعداد السكان ،آما بلغ نسبة عدد النس% ١٥ ١٩٩٦

،آما يوضح التقرير  ١٩٩٥عام %٤٦  ,٨حجم عمل المرأة العاملة بالزراعة فى الريف بلغ نحو 
ألف ١٣٠أن قطاع الحكومة الذى يعمل به الغالبية العظمى من النساء قد خفض فرص العمل به إلى 

  .أول التسعينات  فرصة عمل  جديدة سنويًا  بالقياس الى 
فى مصر وخاصة فى الريف حيث ثم ينتقل التقرير الى استعراض االوضاع التعليمية للنساء 

يؤآد التقرير على التفاوت الواضح بين المرأة والرجل فيما يتعلق بنسب االمية  وانخفاض معدالت 
مع تزايد ظاهرة تسرب االلتحاق بالمدارس االبتدائية واالعدادية والثانوية للطالبات عن الطلبة، 

  .للذآور% ٣٩مقابل % ٥٠الفتيات من مراحل التعليم المختلفة حيث تصل نسبة األمية لالناث 
بإجرائها فى وادى غياضة بمحافظة بنى وبعدها ينتقل الى الدراسة الميدانية التى قام المرآز 

لتعليمية ومشكالت سويف لنساء قريتين هما بنى خليل وجبل النور ليستعرض االوضاع الصحية وا
  .عمل المرأة الريفية  فى هذه المنطقة آما يبين آيف تواجه المرأة الريفية هذه المشكالت 



א א ....................................................אא
آانت  ٩٥/٩٦هذا وقد أآدت الدراسة الميدانية أن نسب التسرب التعليمى بوادى غياضة فى السنة 

لسنة % ١٤،ثم ارتفعت إلى  ٩٦/٩٧فى السنة الدراسية % ١١  ,٥ثم انخفضت الى % ١٣  ,٦
  ٠مما يبين زيادة معدالت التسرب بالمنطقة وأن أآثر المتسربين من الفتيات  ٩٨/٩٩

لسيدات يواجهن مشاآل يتعرضن لها فى حياتهن  ثم ينتهى هذا الجزء بأستعراض حاالت نموذجية
لتنتهى  الدراسة  بعرض ألهم النتائج التى توصلت لها  والتى تؤآد على تردى االوضاع المعيشية 

  .  .ألخ٠٠٠للنساء وزيادة تهميشهن وحرمانهن من االراضى واالئتمان وانخفاض أجورهن 
توصيات المرآز التى يراها ضرورية إلصالح أوضاع المرأة العاملة ثم يستعرض الجزء األخير  

فى مصر والتى تؤآد على أن وقف تدهور أوضاع هذه الفئات لن يأتى بطريقة المجهودات الفردية 
الجزئية للحلول فقط ولكن بسياسات وبرامج بديلة تعمل على النهوض بالريف  والتصورات

المصرى بتأمين حيازة الفالحين والفالحات لألرض والغاء ديونهم لدى بنك التنمية الزراعى 
وتشجيع وتحفيز المجتمع المدنى  وتوفير فرص عمل  وأمان وعدل اجتماعى  لكافة الفئات فى 

  .ألخ٠٠٠٠لصحيه والتعليم للمجتمعات الريفية الريف وآفالة الرعاية ا
هذا ويناشد المرآز المسئولين وأعضاء مجلسى الشعب والشورى والمجالس المحلية والجمعيات 
االهلية المهتمة بتنمية المرأة الريفية بالعمل على النهوض بالريف المصرى وتحسين أوضاعه من 

  .أجل غد أآثر انسانية وعدل
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



א א ....................................................אא

 :     
نحاول فى هذا القسم أن نقدم باختصار توضيحًا لبعض التساؤالت واالفتراضات التى يتناولها هذا 

  -:التقرير وذلك على النحو التالى
  الموضوع

استهدفت  برامج  التعديل  الهيكلي أو اإلصالح  االقتصادي  في مصر منذ الثمانينات  
القتصادية  ولكن  تلك  البرامج  لم  تضع  في الحسبان  التشوهات  النهوض باألوضاع  ا

االجتماعية   التي قد تنتج  عنها  حيث  أدت  معظم  تلك  البرامج  إلي االستغناء عن جزء آبير من 
العمال وخاصة  النساء في القطاع  العام  والهيئات التابعة للدولة  والقطاع  الخاص  الذي فقد   

المنافسة  في ظل  النظام االقتصادي الجديد وأدت عولمة  االقتصاد  إلى  تعميق قدرته  علي 
  .ظاهرة  التمييز  علي أساس النوع 

آما تدهورت  ظروف وشروط  العمل  وانتشرت  ظاهرة  العمل في بيئة  غير آمنة  وخاصة  في 
ساء من  فرص التأهيل  القطاع  الغير  رسمي والزراعة  التي يكثر فيها عالم  النساء وحرمت الن

  .ومن  الخدمات  التي تمنح  لدخول المشروعات  التنموية 
وتخلت الدولة  عن دورها االجتماعي واتجهت  إلى تقليص دورها الداعم للخدمات االجتماعية  
آالتعليم والصحة  وضمان  توظيف الخريجين  والخريجات  وآان  لهذه الخطوات أثر مباشر  

بداية  من  تقليص نسب البنات الالتي يذهبن  إلى المدرسة  .في المجتمع  علي وضع  المرأة  
  .خاصة في الريف  والتسرب من التعليم  وأتساع  ظاهرة  البنات الالتي تعملن  في المنازل 

  .وتدهور مستوي صحة  المرأة وخاصة  صحتها اإلنجابية ومستوي التغذية 
األجر وفي مجال التوظيف وعدم  االشتراك  في برامج  آما أدى ذلك إلى التمييز  ضد المرأة  في 

التنمية  وانتهاء بعدم  وجود حماية قانونية مع تشجيع  سياسة خروج المرأة  من وظائف القطاع 
  .العام حيث أنه فى ظل األزمة يتم الضغط على المرأة بصفتها الحلقة األضعف

ل الحرة وغير الرسمية  الخالية  من أي مما دفع  بقطاع عريض من النساء للعمل في مجال األعما
  .حماية  قانونية  

وفى مصر هناك عدد من االسباب تعمل على زيادة المؤثرات السلبية لسياسات االصالح 
  :االقتصادي علي المرأة  ومن هذه االسباب ما يلي 

أدوار المرأة المتفق عليها  فى الثقافة المصرية وخاصة الرسمية التى تعطي أولوية للذآور إذ أن  -
الذآور هم في أغلب االحوال يعتبرون  ممن يكونوا االسرة  ولذلك فأن تسريح العمالة  في الحكومة 

  .يبدأ عادة  بالمرأة قبل الرجل 
ومهاراتهن المحدودة ، يعني بالتالي إنها تحتل مراآز ارتفاع معدل االميه  بين النساء في مصر  -

أدني من مراآز الرجال في التنافس علي فرص العمل التي تتيحها  اليات السوق الحر وينعكس آل 
  .ذلك علي نصيب المرأة المصرية  غير المتساوي من حيث الموارد والقروض والوظائف 

ئتة الي تواجد المرأة وبكثرة  في القطاع غير أدت السياسات المتبعة خالل العشر سنوات الفا -
  .الرسمي 

فى الوقت الذى تتعرض  فيه المرأة العائلة لالسرة إلى مزيد من المخاطر ، إذ أن نسبة االسر التي 
  .من مجمل عدد األسر المصرية %  ٢٠تعولها النساء تصل الي

السر علي وفاء احتياجات  باقي آان الرتفاع  االسعار مردود سلبي خطير علي قدرة العائالت  ل -
  .افراد اسرهن 

فى الريف دورًا سلبيًا فيما يتعلق بآثار أوضاع المرأة الريفية  ٩٢’لـ٩٦آما آان لتطبيق القانون  -
حيث قلص فرصتها فى االقتراض من البنك وقلص فرصتها فى حيازة آمنة،وعلى مستوى ادارتها 

فى شروط العمل حيث أدى القانون الى زيادة البطالة  ألرضها أدى إلى مزيد من االنتهاك لحقوقها
  .وطرد جزء آبير من الفالحين وأصبحوا فالحين بال أرض



א א ....................................................אא
هذا ويشير التقرير الذي أعده برنامج التنمية التابع لالمم المتحدة حول تطوبر الموارد البشرية 

صر ، بل وتفاقم هذه الي تفشي ظاهرة  الالمساواة  بين المرأة والرجل في م ١٩٩٧والصادر عام 
  : الظاهرة وحصرها في ثالث مؤشرات لقياس المساواة بين الجنسين هي 

مؤشر تنمية الموارد البشرية  والذي يسرد حياتهم  وإنجازاتهم التعليمية  ومستويات الدخل   -
  .ويستدل من هذه  المستويات علي مستوي التنمية في المجتمعات بالبلدان المختلفة 

ة  الموارد البشرية  المصنف  بالتنوع  والذي يستخدم نفس معامل التغير الذي مؤشر تنمي -
يستخدمه مؤشر تنمية الموارد البشرية  لكن  بعد تعديله  ليتوافق مع ظروف  آل بلد في العالم  وفقًا 

  .للتباين في االنجازات بين الذآور واالناث 
اليها  بهدف تحديد وقياس قوة االناث  مقياس القوة والذي يستخدم  متغيرات  يتم  الوصول -

والذآور النسبية  في االوساط  السياسية  واالقتصادية  ، وتتضمن  هذه المتغيرات  التي يستخدمها 
مقياس القوة المصنف  بنوع الجذر توزيع  نسب التمثيل في المراآز االدارية العليا ومعدل تواجد 

  .نية  الي نسبة االناث والذآور االناث والذآور في المراآز  الفنية  والمه
والبد من اإلشارة  إلى قوة الخطاب الديني  ودوره في مواجهة  التيارات  الديمقراطية  وتغلغله   -

في مؤسسات  الدولة  العليا وفي مجاالت  اتخاذ القرار مما أدي الي تراجع  دور المرأة  لما لهذا  
عملها وخروجها من المنزل وإرجاعه لمعظم    الخطاب من  موقف ثقافي حول المرأة  بتحريمه

  ٠المشاآل االقتصادية  واالجتماعية التي يعانى منها المجتمع الى خروج المرأة للعمل
األمر الذى دفعنا إلى إصدار هذا التقرير في محاولة لعرض وضع المرأة الريفية في ظل تطبيق 

  .مية ،  وأوضاع عمل المرأة فى الريفسياسات اإلصالح االقتصادي من الناحية الصحية ، التعلي
وال يفوتنا أن هذا التقرير ينقصه الكثير حيث أن المرأة الريفية هى العاملة فى القطاعات المختلفة 
والفالحة المالكة والمستأجرة ،وآذلك فإن مشاآل المرأة الريفية ال تنفصل عن مشاآل الرجل 

عرض ألوضاع المرأة الريفية بشكل خاص حيث والمرأة المصرية بشكل عام لذلك فإن التقرير يت
  .أن المرآز يستعد إلصدار تقارير عن فئات النساء الريفيات آًال على حدة خالل الفترة القادمة 

  التساؤل
هل أدت سياسات اإلصالح االقتصادي والتكيف الهيكلي على مستوى العالم ومصر 

المرأة ؟ أم أن هذه السياسات على إلى تحسين وضع  -والتى تطبق منذ أآثر من عشر سنوات -
العكس من أهدافها شكلت عائقاً  جديداً أمام المرأة  أضيف إلى باقي العقبات التي تواجهها ؟ وماهى 
اآلثار السلبية التي عكستها هذه السياسات والتي لحقت بالمرأة من جراء تطبيق هذه السياسات 

  خاصة المرأة الريفية  ؟
  الهدف 

محاولة لرسم صورة تقريبية ألوضاع المرأة الريفية فى مصر وخاصة  تعد هذه الدراسة
فى الريف في ظل تطبيق سياسات اإلصالح االقتصادي ، وذلك بهدف التعرف على انعكاس 

  .سياسات اإلصالح االقتصادي على  األوضاع المختلفة للمرأة
لمقدمة لإلناث ومدى والتعرف على نوعية وحجم الخدمات المتعلقة بالعمل والصحة والتعليم ا

  مالءمتها الحتياجاتهن وتلبيتها لهذه االحتياجات
  المنهجية المستخدمة

  -:تم استخدام عدة مستويات للدراسة والتحليل منها
اعتمدت دراسة وتحليل الوضع الراهن للمرأة من الناحية التعليمية والصحية  وأوضاع  العمل -

  ٠التى تشير إليها الدراسة  على مجموعة من الدراسات السابقة والمراجع 
آما تم اختيار مائة سيدة عاملة بطريقة عمدية فى الدراسة الميدانية، وقد روعى فى االختيار أن  -

تشتمل على فئات عمريه متنوعة ، وأن تحتوى على أنماط مختلفة من العمل الزراعي والغير 
حالة التعليمية  والصحية زراعي لتحقيق تنوع أآبر فى ظروف وشروط العمل ، وأنماط من ال

للمرأة العاملة فى الزراعة هذا وقد تم استخدام المقابالت الجماعية والمقابالت المقننة والذهاب الى 
  .مناطق اقامة وعمل السيدات فى القريتين محل الدراسة 



א א ....................................................אא
شملت عينة الدراسة الميدانية منطقة وادي غياضة الشرقية بمحافظة بنى :  النطاق الجغرافي

ف ، وهذا الوادي يشتمل على قري هما جبل النور وبنى خليل ، محمد عويس ، نزلة النور ، سوي
  .نجع العرب ، جزيرة جبل النور ، وقد رآزتا على نساء قرية جبل النور وبني خليل

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



א א ....................................................אא

 :    
الصحية فى العالم فاألسر الفقيرة فى أدى تطبيق سياسات االصالح إلى تدنى األوضاع 

من دخلها على الغذاء وعندما تضطر هذه االسر % ٨٠الى % ٦٠بلدان العالم الثالث تنفق  ما بين 
لخفض مستويات االستهالك بسبب برامج التكيف الهيكلى فإنه غالبًا ما يتم تخفيض النفقات على 

  .الغذاء 
لصحية وارتفاع تكاليف تقديم هذه الخدمات ،فإن العديد ونتيجة لخفض االنفاق العام على الخدمات ا

من االسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض لن تستطيع تحمل تكاليف رعاية األفراد المرضى فى 
المستشفيات مما يدفع بالنساء إلى رعاية اسرهن رعاية تقليدية ومن ثم زيادة العبء الذى تتحمله 

  .جتمع المرأة فى دورها آراعية لألسرة والم
ونتيجة إلرتفاع تكاليف المعيشة والخدمات الصحية فقد زادت وتفشت بين النساء الفقيرات حاالت 

  .الوفاة المبكرة وانتشرت العديد من األمراض وتفشى حاالت سوء التغذية واالنيميا 
االولين وعلى سبيل المثال فى زيمبابوى تزايد عدد النساء الالتى يتوفين أثناء الوالدة فى العامين 

ألف /حالة  ٢٤٢إلى ١٩٨٩ألف والدة عام / حالة  ١٠١بعد تطبيق برامج التكيف الهيكلى من 
وفى جامايكا فإن عدد النساء الحوامل المصابات باالنيميا قد تضاعف فى خالل . ١٩٩٢والدة فى 

  .ثالث سنوات من تطبيق برنامج التكيف الهيكلى
ذى خضع لسلسلة من برامج التكيف الهيكلى فقد وجد أن وفى منطقة االمازون بالبرازيل البلد  ال

  . ١:٢النساء الالتى يعانين من سوء التغذية يتجاوزن عدد الرجال بنسبة 
أثر ذلك على الخدمات التى آانت تقدمها وفى مصر وبعد تطبيق الدولة لسياسات التكيف الهيكلي 

الخدمات آالخدمات الصحية وقد حيث تم تعديل أولويات اإلنفاق العام وتخفيض ميزانية بعض 
إلى  ٨٦عام  % ٢إلى  ٦٧/٦٦عام  %  ٥.١ظهرت عدة نتائج آتخفيض اإلنفاق علي الصحة  من 

  . ١من أجمالي اإلنفاق العام ٩٥/ ٩٤عام  ١.٤
آما أدي االتجاه  إلى الخصخصة  في مجال الصناعات  الدوائية  إلى االرتفاع الباهظ في ثمن  

  .. دواء سلعة تنافس في األسواق مما أثر على آفالة حق التمتع بالعالجاألدوية  حيث أصبح ال
ولذلك فإن تبني الدولة  لهذا االتجاه يعد تخليًا من جانبها عن مسئوليتها في الرعاية الصحية 

  ٠للمواطنين حيث أصبحت  الصحة  سلعة ال  يقدر علي شرائها الفقراء
ه  علي مستوي الخدمات  الصحية  المتاحة آما أن خفض اإلنفاق علي الصحة  له انعكاس 

للمواطنين سواء في مراآز  الرعاية  الصحية  األولية  أو في مستشفيات  وزارة  الصحة األمر 
الذى  يدفع  المرضى إلى سوق العالج  الخاص غير المنظم باهظ التكاليف الذي ال يقدر عليه  

  .م الغالبية العظمي من المواطنين  وخاصة  النساء منه
فرغم مساوئ وعيوب المستشفيات العامة والحكومية إال إنها في النهاية تستوعب أعدادًا غفيرة من 
الفقراء ، وفى الريف يعتمد عليها معظم الفالحين بشكل آامل وبالتالى  فإن إهمال هذه المؤسسات 

  .وتخليها عن مساعدة الفقراء فى العالج أثر على هذه األسر وبالتالى على النساء
إن تقليص دور الدولة  في مجال الصحة  يعني أن الغالبية العظمي من النساء لن  تؤمن  لهم  فرص 

  .الحصول علي الرعاية  الصحية  أو العالج
حتى أن التدمير لصحة  البشر وألحوالهم المعيشية في الفترة األخيرة نتيجة لتطبيق سياسات 

ولية  الي المطالبة  بسياسات  تكيف ذات  وجه  أنساني التكييف الهيكلى دفع بالعديد من الهيئات  الد
  .وبتوقيف المناقشات التى تدفع بأتجاه أدراج الصحة والرعاية ضمن اتفاقيات التجارة"

فالبنك  الدولى  نفسه  يؤيد الحاجة  الي برامج لتخفيض حدة الفقر في أثناء تنفيذ سياسات  التكيف  
يضية  القصيرة  المدى التي تهدف إلى حماية  ذوي الدخول  الهيكلي  عن طريق اإلجراءات  التعو

                                                      
 .٢٠٠٠هبه حندوسة ،اآلثار االقتصادية لعمل المرأة الرسمى والغير رسمى ،والمؤتمر القومى  للمرأة ،لـ/ د ١



א א ....................................................אא
فيما يتعلق بحقوقهم التى ال غنى لإلنسان مثل الحق فى الغذاء  ٢المنخفضة  وخاصة النساء األطفال
  .وفى الرعاية الصحية وفى المأوى

،أن  ١٩٩٣/١٩٩٤ويتضح من تقرير لجنة  الخدمات بمجلس الشورى الصادر عام 
أخرين % ٤٠وأن )االنيميا(لفالحين مصابون بمرض نقص آرات الدم الحمراء من أطفال ا% ٢٥

  .مصابون باألعراض الناتجة عن نقص البروتين والسعرات الحرارية 
هذا والجدير بالذآر فى هذا السياق أن األوضاع  الصحية في الريف المصري تتسم  بالتدهور 

بالريف  والتنمية  الريفية  ، فقد ظل  الوضع منذ سنين طويلة  وحتى مع زيادة  اهتمام  الدولة  
الصحي بشكل عام  آما هو بل أن التغيرات  السياسية التى حدثت فى الريف خالل الفترة 

قد قلل فرص النساء فى التمتع بالعالج وآفالة  ٩٢لـ٩٦الماضية خاصة تطبيق قانون االرض 
افقار المستأجرين وصغار المالك  حقهم فى الرعاية الصحية نتيجة لتأثيرات هذا القانون على

الريفيين وبالتالى لم تساعد  علي النهوض باألوضاع الصحية  للفالحين بل أثر تطبيقه عكسيًا 
  . على هذه االوضاع  

وعلى جانب آخر ما زالت  الوحدات  الصحية التى آانت موجودة قبل تطبيق سياسات 
لكثير من االهتمام وبحاجة الى العديد من األجهزة التكيف أو التي تم إنشاؤها فى القرى تفتقد إلى ا

الطبية والتجهيزات الضرورية ، حيث تعد هذه الوحدات الصحية  المكان الوحيد  الذي  يعتمد  
  .٣عليه  فقراء الفالحين فى حاالت  اإلعياء الشديد  واضطرارهم الذهاب للعالج 

مة تقدم  للمتردين  عليها  هي وبنظره عامة على الوحدات  الصحية  نجد  أن  أقصي خد 
باإلضافة  إلى عدم  توافر األطباء بهذه الوحدات  بشكل دائم  "الكحة  "األقراص المسكنة  أو عالج  

ظهرًا ومن  المفترض  ٢حتى الساعة   ٩حيث تفتح  هذه  الوحدات  الصحية  أبوابها  من  الساعة 
ا يجد الفالحين  هؤالء األطباء دائمًا هناك أن يتواجد بها  األطباء المتخصصين  ولكن نادرًا م

طبيب واحد فقط والفالحين  الذين  يترددون  علي الوحدات  الصحية  يعملون  مسبقاً ما هو  الدواء 
  .٤الذي سيحصلون  عليه  

ونظرًا الفتقاد هذه الوحدات  للخدمة  واألجهزة  الطبية  فهي التقوم  باستقبال حاالت الوالدة  أو 
بالعمليات أو غيرها  من األمور التي تحتاج  الي تجهيزات  ولهذا فأن  علي جميع الفالحين  القيام 

  . ٥إذا أردوا  أن  يقوموا  ببعض هذه االسعافات التوجه  الي المستشفي الرئيسية بالمرآز
وفى بعض المناطق خاصة فى منطقة الدراسة الميدانية بمحافظة بنى سويف دائمًا  ما تكون  هذه 

مستشفيات  بعيدة  عن العزب والقرى الصغيرة  ويكون علي الفالحين والفالحات أن يقطعوا هذه ال
المسافات  عادة  مشياً علي األقدام أو فوق  الدواب  ويزداد األمر  سواء إذا آانت هناك حالة  والدة  

تي ستقوم بنقل حرجة وتحتاج  إلى نقل المرأة إلى المستشفي وحيث تبدأ رحلة البحث عن الوسيلة ال
السيدة إلي المستشفى  وبعد جهد  يتم  وصولها الي المستشفي وقد ازدادت حالتها سوءًا وهناك 
العديد من  الحكايات  المأساوية حول  قصص الوالدة فى الطريق قبل الوصول الى المستشفى 

  . والخدمات السيئة المقدمة للسيدات بعد وصولهم لمستشفيات  المرآز
يات  المرآزية  الحكومية  فى المراآز فهي تتشابه  الي حد آبير  فى نوعية  أما المستشف

الخدمات  المقدمة  بها بالمستشفيات  الحكومية في العاصمة  من  حيث افتقاد المواطنين  المترددين  
ومطالب األطباء بها ال تنتهي فذهاب  . عليها للخدمات  والمعاملة  الالئقة  واإلسعافات  الضرورية

المريض الى المستشفي يحمل أهله  تكاليف ال طائل لهم  بها  وخاصة  إذا آانت حادثة من 
ورغم  . مصاريف سفر من والي القرية  وتغذية للمريض وعالج وأدوية وإآراميات وخالفه 

األرقام التي  تنشر على ألسنة  المسئولين بالوزارات  والهيئات الصحية  المعنية  من  زيادة  عدد 

                                                      
فانتوشير المقرر /: تقرير مقدم من الخبير : سياسات التكييف الهيكلى على التمتع الكامل بحقوق االنسان  أثار ٢

 . ١٩٩٨لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية باالمم المتحدة لـ
 .الدراسة الميدانية ٣
 .المصدر السابق ٤
 .المصدر السابق ٥



א א ....................................................אא
دات  العالجية  لقطاع الريف إال أن الواقع يؤآد على أن األوضاع والخدمة مازالت سيئة الوح

  .ومرهقة للفقراء 
والمرأة الريفية فى الريف المصرى  تتحمل أثار هذه السياسات مع الرجل ولكن ألنها الحلقة 

أعباء األرض األضعف فهى تواجه هذه المشكالت أآثر من الرجل وآأنه آتب عليها أن  تتحمل 
والمنزل وتربية األطفال باإلضافة إلى اهمال وزارة الصحة وتدنى مستوى الخدمة  بالوحدات 

  ..الريفية والمستشفيات العامة بالمحافظات وبالتالى عدم تمتع المرأة الريفية بحقها فى العالج
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



א א ....................................................אא

 :    
التأثيرات السلبية التى تتعرض لها المرأة فى العمل بسبب تشير معظم الدراسات إلى 

سياسات اإلصالح االقتصادي ليس فى مصر وحدها ولكن فى معظم الدول التى قامت بتطبيق هذه 
ففى تقرير عن أوضاع الحقوق االقتصادية واالجتماعية الصادر عن المجلس . السياسات 

أآد أن دول أفريقيا قد تأثرت بسياسات التكييف  ١٩٩٩االقتصادى االجتماعى باألمم المتحدة عام 
إذ ترتب . الهيكلي  التى تم تطبيقها بهدف خفض العجز المالى وآان لها أآبر األثر على المرأة 

على هذه السياسات انكماش اقتصادي ، وتخفيض االستخدام نتيجة لخفض اإلنفاق الحكومي وتقييد 
ية وضرائب الصادرات أدى إلى تراجع الموارد العامة، آما أن خفض التعريفات الجمرآ. االئتمان 

ففى . مما يتطلب مزيدًا من الخفض فى اإلنفاق العام وبالتالى تدهور فى أوضاع حقوق الفقراء 
توجو والنيجر وساحل العاج والسنغال ، وغيرها من الدول األفريقية ، أدت هذه التغيرات إلى غلق 

والنساء بالطبع يتأثرن بصورة أآبر بالبطالة . ع معدل البطالة وتصفية المشروعات العامة ، وارتفا
  .نظرًا آلن إمكانية تنقلهن محدودة

آما تظهر تجارب دول أوروبا الشرقية أيضًا بسبب تطبيق سياسات الهيكلة تأثير هذه 
ففى هذه المجتمعات وآما هو معروف تمتعت المرأة . السياسات الملحوظ على عمالة المرأة 

فى السابق بمزايا اجتماعية آثيرة دفعتها للخروج للعمل بمعدالت مرتفعة ومساوية تقريبًا  العاملة
  .٦لمعدالت مساهمة الرجل فى العمل 

  ١٩٨٩على التوالى عام% ٧٨، % ٩٣وفى آل من بلغاريا والمجر آانت نسبة النساء العامالت 
  .٢٠٠٠-١٩٩٩% ٧١.٥ ،% ٨٨ولكنها انخفضت نتيجة لتطبيق السياسات الجديدة إلى  ٩٠-

وفى معظم الدول االشتراآية سابقًا تسرب الكثير من النساء من قوة العمل ، واصبحن يشكلن نسبة 
مرتفعة من  معدالت البطالة وذلك بسبب االستغناء عن النساء بمعدالت أعلى من الرجال ، وذلك 

عل توفير فرصة عمل ألن أعمالهن أآثر هامشية باإلضافة إلى أن التشريعات االجتماعية  تج
للمرأة أعلى من الرجل آأجازه الوضع الطويلة مدفوعة االجر ، جعلت النساء أآثر تكلفة فى 

  .االستخدام
أما فى دول الكاريبى فقد عانت النساء من معدالت عالية للبطالة وانخفاض مستويات األجور ، آما 

ع العام ، الذي آان يوظف أعداد ترتب على الخفض من اإلنفاق العام الحد من التوظف فى القطا
  .٧آبيرة من النساء ، مما يعنى إن مصدر أساسي لعمالة النساء قد انتهى 

ولكن تأثير سياسات الهيكلة بالنسبة للمرأة ال يتخذ فى جميع الحاالت شكل انخفاض 
قطاع مساهمتها فى العمل ، بل أحيانًا ما ترتفع هذه المساهمة وخاصة فى الدول التى توسع فيها 

وقد وجدت إحدى الدراسات أن الدول التي اتبعت سياسات التصنيع المعتمدة على . التصدير 
التصدير ارتفعت فيها نسبة مساهمة المرأة فى النشاط عامة ، وفى النشاط اإلنتاجي على وجه 
الخصوص ،آما لوحظ ارتفاع نصيب المرأة من اإلنتاج في الدول التي أقامت مناطق للتصنيع 

ولكن صاحب هذا التوسع انخفاض . يري مثل هونج آونج ، ماليزيا ، تايالند ، والسلفادور التصد
  .٨حاد فى أجور النساء المشتغالت بالصناعة ، واتساع الفجوة بين أجر المرأة والرجل

وألن النساء بشكل عام يعملن بأجور منخفضة وفى ظروف عمل متدنية فقد فتحت برامج التكيف 
فيها الطلب على النساء أآثر من الرجال ،فقد شجعت سياسات التحرير  مجاالت عمل يكون

االقتصادى على انتشار مقاطعة التجارة الحرة فى بلدان العالم الثالث حيث تعمل المصانع  على 
تجميع السلع وتصديرها للخارج وتستهدف هذه المناطق النساء آقوة عمل أساسية بسبب الثقافات 

  .ماعية السائدة فى هذه المجتمعاتالمحلية والقيمة االجت

                                                      
 .٢٠٠٠القاهرة ـ–مناهج نظرية وقضايا عملية  المرأة والتنمية: محياز زيتون / د ٦
 .المصدر السابق ٧
 .المصدر السابق ٨



א א ....................................................אא
ولكن على الجانب األخر فإن هذه الفرص تتدنى فيها ظروف العمل وتقل األجور وتنتهك الكثير 

  .من الحقوق االساسية للمرأة فى العمل الالئق
ومن ناحية أخرى فإن سياسات تحرير التجارة تؤثر على المرأة من خالل تعرض المشروعات 

لنساء لمنافسة غير متكافئة مع المنتجات االجنبية المستوردة المتميزة بالدعم الصغيرة المملوآة ل
  .والتكنولوجيا

وفى مصر أدت  سياسات اإلصالح االقتصادي التي شرعت الحكومة في تطبيقها بخطى 
متسارعة منذ الثمانينات بتأثيرات مختلفة على سوق العمل المصري بالنسبة للنساء والرجال معًا ، 

اك عدة مؤشرات تجعلنا نؤآد على آن سلبيات هذه السياسات أآثر تأثيرًا على المرأة من ولكن هن
فالنساء فى مصر وخاصة في الحضر يمارسن النشاط فى الحكومة والمشروعات العامة . الرجل 

من النساء المشتغالت في % ٧٧فإن حوالى ) بالمالحق   ١ووفقًا للجدول رقم (أآثر من الذآور 
من الذآور ويتواجد حوالى % ٤٢سن نشاطهن في الحكومة والقطاع العام ، في مقابل الحضر يمار

من الذآور % ٢٦ ,٤من جملة النساء العامالت في الحضر بالقطاع الحكومي ، مقابل % ٦٧ ,١
.  

من % ٦٦فإن الحكومة توظف  ١٩٩٦ومن واقع البيانات الواردة فى التعداد السكانى 
آم أن . من مجمل تعداد القوى العاملة من الذآور % ٢٨من اإلناث ومجمل تعداد القوى العاملة 

من مجمل % ٦٣من مجمل تعداد القوى العاملة من اإلناث فى مقابل % ٢٩القطاع الخاص يوظف 
من % ٩من اإلناث ، % ٥فى حين أن قطاع األعمال يوظف . تعداد القوى العاملة من الذآور 

لمعلومات إال أن الواقع  يؤآد وبعد تطبيق نظام المعاش وبصرف النظر عن دقة هذه ا ٩الذآور 
المبكر فى قطاع االعمال وفى سياسات وقف التشغيل فى الحكومة وقطاع االعمال وفى أعمال 
التصفية وغلق المصانع وفى القطاع الخاص وآذلك تشريد الفالحين وطردهم من أراضيهم الى 

  .نسبة أعلى  من الرجل فى آل هذه القطاعاتزيادة نسبة البطالة والعاطلين وتحتل المرأة 
وتظهر اإلحصائيات المتاحة فى قطاع الحكومة على سبيل المثال ، الذي اعتاد أن يوفر 

تيعاب العمالة مع توقف فرص عمل ودون التمييز على أساس السن ،أن قدرته تضاءلت على اس
ألف فرصة عمل جديدة  ١٣٠وبعد أن آان القطاع العام يحقق . العمل بنظام تعيين الخريجين 

ألف فى أول التسعينات ، وهذا التحول  ٣٠سنويًا  فى بداية الثمانينات انخفض عدد الوظائف إلى 
تضاءلت فرص العمل وبالتالى فقد تأثرت أوضاع العمل حيث ١٠يعد آنتيجة للسياسات الجديدة 

من االناث % ٦٦للمرأة فى هذا القطاع  أآثر من الرجل حيث أن هذا القطاع آان يقوم بتوظيف 
  .وبالتالى فإن وقف أو تقليل التعيينات سيؤثر سلبًا على فرص الحصول على عمل للمرأة

وعلى مستوى المهن فاإلناث يمارسن النشاط عادة في وظائف أآثر هامشية من الذآور 
ففي دراسة .هى ذات الوظائف التي يتضخم فيها حجم العمالة الزائدة ، وتسعى الدولة لتقليصها و

أجراها الجهاز المرآزي للتنظيم واإلدارة وجد أن المهنة التى تضم بين مشتغليها أعلى معدل 
من  %٧١فإن  ١٩٨٦ووفقًا لنتائج التعداد العام للسكان سنة . للنساء هى مهنة األعمال المكتبية 

منهن يمارسنه فى الحكومة % ٩١النساء فى هذه المهنة يمارسن النشاط فى الحكومة ، وأن 
والقطاع العام معًا ، مما يعنى أن النساء يصبحن معرضات لسلبيات إعادة الهيكلة فى القطاع 

ي آما أنه وبالرغم من أن سياسات التكييف الهيكل.الحكومي  قطاع االعمال العام أآثر من الرجال 
لن تؤدى إلى تقليص حجم العمالة داخل الحكومة إال انهن معرضات إلى انخفاض آبير فى 
أجورهن بسبب السياسات التى تعمل على تجميد األجور ،  آما أن إحجام القطاع الحكومي عن 

وذلك .تعيين الخريجين  يظهر أيضًا إلى أي مدى أثر ذلك على تشغيل اإلناث وخاصة فى الحضر 

                                                      
 .١٩٩٦،التعداد العم للسكان لـ١٩٩٥الجهاز المرآزى للتعبئة واالحصاء بحث العمالة بالعينة لعام  ٩
للمرأة القاهرة  االثار االقتصادية لعمل المرأة الرسمى وغير الرسمى ،المؤتمر القومى األول: هبة حندوسة / د ١٠

 .١٩٩٤،المجس القومى لألمومة والطفولة لـ



א א ....................................................אא
ل اإلناث على فرص عمل بديلة بالقدر المتوافر للذآور دون تعرض حقوقهم لصعوبة حصو

  .١١لالنتهاك 
أما القطاع الخاص والذي تعقد علية استراتيجية التكييف الهيكلي اآلمال لتحقيق النمو 
والتنمية ، فإن فرص ممارسة المرأة للنشاط فى هذا القطاع محدودة ألن االتجاه الغالب فى هذا 

ومن ناحية . لتمييز بين المرأة والرجل عند التعيين فى الوظائف وآذلك فى األجر القطاع هو ا
أخرى فإن وظائف المرأة فى القطاع الخاص ال تتيح لها ظروف عمل مناسبة تساعدها على 

  .التوفيق بين العمل ومسئوليات األسرة فيما يتعلق باإلجازات من مرضى ورعاية طفل وخالفة
شروع قانون  العمل الجديد الذى وافق عليه مجلس الشورى وأصبح قاب وإذا أضفنا إلى ذلك م

قوسين أو أدنى من التطبيق فإنه سوف يؤدى بالنسبة للمرأة العاملة إلى تقليص لألجازات ورعاية 
الطفل ،وبالتالى يمكننا أن نتبين من قراءة مواد لمشروع المتعلقة بالمرأة أى تأثيرات لهذه 

  .لمرأة العاملة السياسات على أوضاع ا
ولذلك فإن الظروف التى تواجهها المرأة فى ظل سياسات اإلصالح االقتصادي تتسم بالتراجع 
الشديد فى قلة فرص العمل  وفى الظروف السيئة للتشغيل بعد أن تراجعت هيئات الدولة  وقطاع 

إمكانية التوفيق بين االعمال  عن دورها فى التشغيل وهو القطاع الذى آانت المرأة تتمتع فيه بميزة 
  .آونها ربة منزل وبين عملها

  عمالة المرأة فى مصر وخاصة فى الريف
بلغ نصيب المرأة من مجمل القوى العاملة فى مصر من  واقع بيانات التعداد السكانى فى عام 

أما نسبة عدد النساء العامالت %  ١٥ ١٩٩٦،وفى تعداد % ١٠ ١٩٨٦وفى عام % ٨  ١٩٧٦
وفي % . ٦.٧  ١٩٧٦السكان من النساء فقد بلغ وفقًا لبيانات التعداد السكانى  إلى مجمل تعداد

وبالرغم من عدم دقة  هذه األرقام  % . ١١.٨بلغ  ١٩٩٦، وتعداد % ٨.٢   ١٩٨٦تعداد 
وتناقضها مع أرقام أخرى إال أنها تعكس  فى النهاية تزايد فى عدد النساء العامالت وهى نفس 

  .ليها معظم الدراسات النتائج التى توصلت ا
ويعد عمل المرأة  فى الريف موسمى وغير رسمى حيث ال يوجد عقد عمل يربط بين 
النساء العامالت فى الريف وبين صاحب العمل وغير مؤمن عليهن وال توجد مؤسسات رسمية 

ألخ ، والغالبية ٠٠٠بالمعنى المتعارف عليه فى الريف من امساك دفاتر أو استخراج تراخيص
  .ظمى من النساء العامالت فى هذا القطاع غير مؤمن عليهن وليس لديهن عقود عمل  الع

% ٦٧بواقع  ١٩٨٨بثينة الديب مساهمة المرأة المصرية فى الزراعة عام / وقد قدرت الدآتورة د
 ١٩٨٦وفقًا لما ورد فى التعداد السكانى % ٨.٢من مجمل القوى العاملة من اإلناث بدًال من 

ان دراسات تحليل القوة العاملة بالعينة قد قدرت مساهمة المرأة المصرية فى النشاط وأشارت إلى .
  .االقتصادى بأقل من قدرها بكثير 

ويالحظ اتسام متوسط أجور العامالت بصورة غير رسمية بالتدنى الشديد مقارنة بأجور 
ية ، إن األرقام تشير العاملين بالقطاع الرسمى أو مقارنة بأجور الذآور العاملين بصورة غير رسم

إلى زيادة اتجاه المرأة للبحث عن عمل خالل التسعينات رغبة منها فى زيادة دخل األسرة لمواجهة 
متطلبات المعيشة ولكن هذه الزيادة فى العرض لم تواجهها زيادة فى طلب القطاع الخاص بكافة 

إقباله على تشغيل  وحداته ، فالقطاع الخاص لم يكن مستعدًا لتشغيل اإلناث بنفس درجة
وفى حالة قبول القطاع الخاص تشغيل اإلناث فذلك يكون بصورة غير رسمية حتى يسهل .الذآور

االستغناء عنهن فى اى وقت ، ولهذا فإن اإلناث العامالت بصورة غير رسمية أقل حظًا من حيث 
  .التعليم واألجر واالستقرار فى العمل وتغطية التأمينات االجتماعية والصحية

ال تحظى المرأة بنصيب من الوظائف القيادية التي تتحكم في صناعة القرار ويظهر ذلك 
في المتوسط %  ١٠فال يتجاوز نصيب المرأة . واضحًا في القطاع  الخاص عن القطاع الحكومي 

من المستويات الوظيفية العليا الرسمية ويظهر ذلك بوضوح في المناطق الريفية عن المناطق 

                                                      
 .١٩٨٦الجهاز المرآزى للتنظيم واالدارة ،القاهرة،سنة    ١١



א א ....................................................אא
من مجمل المستويات والوظائف العليا والرسمية في %  ٥ال يتجاوز نصيب المرأة الحضرية إذ 

  .الدولة 
آما ال تخطي المرأة  .آما أن النساء في مصر ال يشغلن مناصب معينة آالعمدة وشيوخ البلد والغفر

بالنصيب الكافي من المراتب الوظيفية العليا ويظهر ذلك في القطاع الخاص عن القطاع العام  
من القطاع %  ٧من مجمل عدد مراتب المدير العام في القطاع الحكومي و%  ٣٧المرأة لها ف

  . ١٢الخاص ، وتتضح هذه الظاهرة أآثر في المناطق الريفية عنها في المناطق الحضرية
من مجمل %  ٩من مجمل الوظائف المهنية بالمناطق الحضرية و%  ١٩آما يصل نصيب المرأة 
  .١٣لمناطق الريفية الوظائف المهنية في ا

بين الرجال والنساء ال تزال تتراوح بين "فجوة األجور " وتشير أحد تقارير األمم المتحدة إلى أن 
وأن المرأة التى فقدت فرص الحصول على تدريب أو ترقية ال تزال تعمل فى % ٤٠و%٣٠

وغير المؤهلة قطاعات منخفضة األجر ،وأن الفصل الذى يشهده سوق العمل بين االنشطة المؤهلة 
،وبين األجر األعلى أو األدنى لم يتغير ،ومع مرور الوقت تميل فجوة األجور بين الجنسين فى 

  .االتساع وتزداد هذه الفجوة فى الريف 
محيا زيتون فإن هناك تفرقة آبيرة في الرواتب واألجور علي أساس / ومن واقع تحليل د 
  .الجنس بين المرأة والرجل 

علي ما تستحقه من وظائف تتطلب مستويات مهارية عالية وبالتالي ال تحصل  فالمرأة ال تحصل
علي وظائف ذات عائد مادي آبير فهناك حرف آالميكانيكي والكهربائي والسباك ال تتعدي 

  .١٤%  ١مساهمة اإلناث فيها 
بية آما تنخفض معدالت الرواتب واألجور حتى في الوظائف التي تهيمن عليها المرأة  آأعمال وتر

  .الدواجن والحياآة  وتصنيع المواد الغذائية 
أما الوظائف التي ال تتطلب مستويات مهارية فتتكدس فيها المرأة لتحصل فيها علي أقل الرواتب 

  .واألجور آوظائف الخدمات األسرية والشخصية 
ل آما أن المرأة العاملة تحصل علي رواتب وأجور أقل بكثير من الرواتب واألجور التي يحص

  . عليها الرجل  الذي يمارس نفس الوظيفة 
تلعب المرأة دور فاعل وأساسى في مجال التنمية الزراعية إال أن البيانات اإلحصائية 
الرسمية لم تعترف بهذا الدور االعتراف الكافي وينظر الي سياسات اإلصالح االقتصادي 

ي الريف الن هذه السياسات باعتبارها إحدى المعوقات التي تهدد وضع ومستوي دخل المرأة ف
  . تعمل علي تهميش دور المرأة في المجال الزراعي 

من الحاصالت  الزراعية الالزمة للغذاء فى % ٤٠وتسهم الفالحات المصريات بإنتاج أآثر من 
  .مصر والحاصالت الضرورية للصناعات الوطنية 

 –الغرس  -سي في بذر البذوروقد ساهمت المرأة الريفية في إنتاج المحاصيل وهي تلعب دور رئي
وأستقر دور المرأة  الريفية  علي هذه  الخدمات منذ اآلالف )  مكافحة الحشرات ، الحصاد 

  ٠السنين
من حجم العمل المبذول % ٧٥الى % ٧٠من حجم العمالة الريفية وتقوم بـ% ٤٨آما تمثل المرأة 

لعامالت فى المجال من ا%٧١من الدخل ،وحوالى %١٠فى الزراعة وال تحصل سوى على 
  .١٥الزراعى ال يحصلن على أى أجر 

وبعد تغيير سياسة اإلنتاج من تغطية االحتياجات األساسية إلى الوفاء باحتياجات السوق 
فقدت المرأة الريفية دورها في إنتاج المحاصيل الغذائية ولم تستطع أن تواجه وحدها آل هذه 

                                                      
االثار االجتماعية  والسياسية لسياسة التوظيف الحكومى ، مرآز البحوث والدراسات : حسنين توفيق ابراهيم  ١٢

 .١٩٩٢جامعة القاهرة لـ–السياسية 
 . مصدر سبق ذآره: ة هبة حندوس/ د ١٣
 .مصدر سبق ذآره: محيا زيتون / د ١٤
 .فتحى الببالوى مصدر سبق ذآره . نجالء والى، د. د ١٥



א א ....................................................אא
الكثير من التدريب والخبرة حتى تستطيع المرأة أن القوانين واآلليات المعقدة التي تحتاج إلى 

تصبح شريك فاعل في التنمية فترك اإلناث لمواجهه تغيرات وتقلبات أسعار السوق بدون تدريبهن 
يعنى إننا ال نريد أن نساعدهن على الصمود أمام هذه التغييرات الجديدة ، آما أن هذا النمط من 

" ال والواجبات التي تقوم بها المرأة ويطلق عليها اسم اإلنتاج خفض أجور الفالحين ، فاألعم
آحصاد األرض ومكافحة األوبئة والحشرات والتي آانت المرأة الريفية  تقوم بها " أعمال نسائية 

شكل موسمي وتتقاضي عنها أجر ضئيل وآان أصحاب األراضي يلجأ ون في هذه األعمال الي 
وتحرير العالقة بين المالك  ٩٢لسنة  ٩٦أنه بعد القانون المرأة سعيًا وراء تخفيض النفقات ، إال 

والمستأجر لجأ معظم المستأجرين الذين  خرجوا من أراضيهم الي العمل باليومية في أراضي 
الغير ومزاحمة النساء في هذه األعمال مما أثر على ظروف تشغيل النساء فى هذه القطاعات من 

  .ناحية األجر وظروف التشغيل
لمرأة الريفية هي التي تتحمل المسئولية األولى عن حياة أسرتها فقد تسبب  تطبيق القانون وبما أن ا

سالف الذآر على الفالحين وخروج االالف منهم من االرض الى خفض دخل األسرة في إضافة 
  .أعباء جديدة علي آاهل المرأة الريفية 

يفية تسيطر  عليها وتحولت أسرة آما تهمشت قطاعات اإلنتاج التقليدية التي آانت المرأة الر
  .الفالحة الفقيرة  إلى آيان أآثر عرضه للتأثير سلبًا بسياسات اإلصالح االقتصادي 

يتضح من آل ماسبق ان هناك اجراءات خاصة يتعين اتخاذها  للحد من المؤثرات  السلبية التي تقع  
علي المرأة  من جراء سياسات  االصالح االقتصادي وآذلك اتاحة  سبل تصدي المرأة لكل 

  .التحديات  التي تفرضه عليها الظروف االقتصادية الجديدة 
  المرأة والبطالة 

فإن معدل البطالة  بين النساء  ١٩٩٦ووفقًا للبيانات الواردة فى التعداد السكانى ومن ناحية أخرى 
مقارنة بمعدل البطالة بين % ٢٠اعلي من معدل البطالة بين الرجال في سوق العمل بأآثر من 

علي المستوي القومي  أما معدل البطالة بين النساء فقد بلغ % ٧الرجال في سوق العمل بواقع 
اطق الريفية وهو بالتالي اعلي من معدل البطالة بين النساء في المناطق الحضرية إذ في المن% ٢٨
في حين  بلغ معدل % ٧فقط أما معدل البطالة بين الرجال في المناطق الريفية  فقد بلغ % ١٦بلغ 

 ايضًا وفى رأينا أن هذه البيانات ال تتسم بالدقة% ٧البطالة بين الرجال  في  المناطق الحضرية  
حيث أن المرأة الريفية تتمتع بوجود فرص عمل أآثر من الحضرية ولكن االحصاءات والبيانات 
والدراسات ال تتمكن من حصر هذه االعمال ألنها غير موسمية وتتسم بعدم رسميتها وبالتالى فإن 

  ٠االمر يحتاج الى اعادة نظر فى هذه التقديرات  
لمعدل البطالة بين النساء فهي منتشرة بين الفتيات وذآرت بعض الدراسات أن الشرائح  المكونة 

من مجمل %  ٥٠الحاصالت علي الدبلومات المتوسطة في المناطق الريفية فهذه الشريحة تمثل 
  .النساء العاطالت في المناطق الريفية 

من مجمل %  ٤٣ثم تليها الفتيات الحاصالت علي شهادات جامعية في المناطق الريفية بلغت 
  .لبطالة بين النساء معدالت ل

آما انتشرت معدالت البطالة بين اإلناث الحاصالت علي الشهادات الجامعية في المناطق 
من معدالت البطالة بين اإلناث وأقل معدالت البطالة بين اإلناث هي %  ٣الحضرية وبلغت 

غت نسبتهم معدالت البطالة بين الحاصالت علي الدبلومات المتوسطة في المناطق الحضرية فقد بل
  .١٦من مجمل معدالت البطالة بين اإلناث %  ٢٥

آما تشير التقديرات الرسمية  فى دراسة أخرى إلى ان نسبة البطالة بين النساء تبلغ أآثر 
بين النساء % ٢٣من ضعف المعدل القومي وأربعة أضعاف النسبة بين الرجال فهى تصل الى 

فظات آانت أعلى معدالت للبطالة بين النساء وعل مستوى المحا. بين الرجال % ٥وتنخفض الى 
ثم محافظات السويس وآفر الشيخ %) ٤٩(تليها محافظة أسيوط %) ٦٥(فى محافظة أسوان 

، وآانت % ٤٠-٣٠واالسماعيليه وقنا واألقصر وشمال سيناء حيث ترواحت نسبة البطالة بين 
                                                      

 .مصدر سبق ذآره: هبة حندوسة / د ١٦



א א ....................................................אא
%) ١١(ومطروح%) ٨(فأقل معدالت للبطالة بين النساء فى محافظات المنوفية وبنى سوي

آما تزيد نسبة بطالة النساء فى الحضر عنها فى %) .١٥(والقاهرة والمنيا%) ١٤(والمنوفية
  .١٧الريف

هذا وبالنظر الى التوزيع القطاعي لعمل المرأة وجد انه يترآز فى القطاع الخاص الزراعى حيث 
ك العمل فى الحكومة ثم من نمو التشغيل فى هذا القطاع  ويلى ذل%  ٧٩ساهمت المرأة بحوالى 

  ) ٢انظر الجدول رقم.(قطاع األعمال العام والخاص
الصادر من الجهاز المرآزى للتعبئة واالحصاء فإن ١٩٩٦ووفقًا لبحث العمالة بالعينة 

،  ١٩٩١عام % ٣٩وارتفع إلى  ١٩٨٦عام % ٩عمل المرأة بالزراعة في الريف قد بلغ  ١٨حجم 
هذا االرتفاع في نسبة المشتغالت بالزراعة إلى تأثير  ويرجع. ١٩٩٥عام % ٤٦.٨وبلغ نحو 

حيث  ٩٢ل ٩٦سياسات إعادة الهيكلة الخاصة بتحرير قطاع الزراعة ، ويرجع تطبيق القانون رقم 
تغير وضع االالف من السيدات بعد تطبيق القانون وأضطررن بعد طردهم هم أو أزواجهن من 

الغير ، حيث ارتفعت تكاليف المعيشة بالريف  األرض إلى الخروج للعمل فى أراضى أو مصانع
  وتزايدت أعباء الحياة 

. ٩٢أضعاف عمن آان عليه عام  ٣آما أدى أيضًا زيادة القيمة االيجارية لألراضى الزراعية إلى 
إلى انخفاض صافى العائد من اإلنتاج الزراعي وبالتالي اتجهت النساء إلى العمل بأجر لدى الغير 

  .حسابهن أو لحساب أسرهن  فى التسويق أو تربية المواشى أو الدواجنبدًال من العمل ل
والخالصة أن سياسات الهيكلة قد أدت إلى تقليص فرص عمل المرأة الريفية أآثر ،وأدت فى ٠٠٠

نفس الوقت إلى تدهور فى ظروف تشغيل هؤالء السيدات ،ال يفوتنا أيضًا أن ننوه إلى التقديرات 
ا التقرير فى بعض الدراسات السابقة حول موضوعنا ترتبط بمدى مصداقية السابقة التى أشار اليه

هذه االحصاءات والبيانات المتعلقة بنشاط المرأة ونسب البطالة ودورها فى التشغيل فى القطاعات 
المختلفة حيث يتضح أن هناك بعض التضارب فى النتائج التى توصلت اليها بيانات هذه الدراسات 

أهمية حصر شامل للمعلومات عن المرأة ن خالل مصادر معتمدة وأساليب فيما يتطلب وجوب 
واحدة وعلمية فى جمع وتصنيف تلك البيانات من خالل مصفوفة موحدة تتناول أحصاءات حول 

سنة مثًال ،  ٣٠سنة الى  ٢٠سنة ومن  ٢٠سنين الى ١٠معايير واحدة لها عالقة بالعمر من 
مؤسسات –على حدة وعلى مستوى أنشطة القطاع العام  ومستويات جغرافية موحدة آل محافظة

ومستويات تعليم  –القطاع غير الرسمى  -القطاع  الرسمى الخاص- الهيئات االقتصادية –الدولة 
موحدة حتى يمكن التوصل الى نتائج واضحة معبرة عن أوضاع وظروف المرأة العاملة فى 

  .مصر
ا الخروج بتوصيات عملية لتحسين أوضاع المرأة ويمكن بالتالى الخروج بنتائج يمكن على أساسه

  .والمجتمع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                      
 .٢٠٠٠بحث العمالة بالعينة لـ: الجهاز المرآزى للتعبئة واالحصاء  ١٧
 .٢٠٠٠ة ، يوليو لـالمنتدى الثالث للمجلس القومى للمرأ: المرأة وسوق العمل  ١٨



א א ....................................................אא

  :   
قامت  العديد من الدول التي طبقت  سياسات االصالح االقتصادي بخفض االنفاق العام  علي 
ية  التعليم آنتيجة  لتطبيق برامج  التكييف الهيكلي  فعلي سبيل المثال ومن  واقع  تقرير التنم

سنة   ٦ ,٩فإن دولة  آماليزيا قامت بتخفيض االنفاق العام علي التعليم من   ٢٠٠١البشرية لسنة 
الي  ٨٧/  ١٩٨٥سنة   ١١.٧ودولة منغوليا من ١٩٩٧/ ١٩٩٥سنة  ٤.٩الي  ١٩٨٧ -١٩ ٨٥
الي  ٨٧/ ١٩ ٨٥سنة   ٥.٤وفي بلغاريا تم تخفيض االتفاق علي التعليم من  ٩٧: ١٩ ٩٥سنة   ٥.٧
  ١٩ ٩٧/  ٩٥سنة  ٣.٢

 ٦.٤حوالى  ١٩٨٠وفي نيجيريا آان  حجم االنفاق علي التعليم من اجمالي الناتج  القومي سنة
  .م  ١٩٩٧سنة   - ,٧وانخفض الي

% ٣.٤وفى الفلبين  من  ١٩٩٧سنة  %  ٢.٢الي  ١٩٨٠سنة % ٤.٥وفي زامبيا انخفض من 
من %  ٥.٧م علي التعليم من وفي مصر انخفض االنفاق العا ١٩٩٧سنة  ١.٧الي  ١٩٨٠سنة  

  ٢٠ ١٩٩٧سنة  %  ٤.٨الي  ٨٠اجمالي الناتج  القومي سنة  
من الذين  يتوجهون الي فصول تعليم % ٨٠ففي بوليفيا علي سبيل المثال قأن النساء يمثلن  نسبة 

ة  والكتابة بأآثر من الكبار وفي السنغال زادت الفجوة بين معدالت معرفة  الرجال والنساء بالقراء
  . خالل الفترة  التي  تم فيها تطبيق برامج التكييف الهيكلي %  ٦٣

وفي المجتمعات المنحازة  ويتضح ذلك فى الريف عن الحضر الي الرجل علي حساب المرأة  
تكون البنات هي من يضحي بهن وال يذهبن  الي المدرسة  حيث تفضل معظم االسر ارسال 

لي التعليم بحجة  أن الذآور يحتاجون  الي التعليم أآثر من البنات  الن البنات االطفال الذآور ا
  .دورهم  االجتماعي ينحصر في الزواج وتربية االطفال 

وقد ترتب علي خفض االنفاق العام علي التعليم نتيجة لبرامج التكيف تحمل أولياء االمور نفقات 
للكتب الدراسية  ومصاريف الدراسة  والمالبس  تعليم ابنائهم وبناتهم ، فالتكلفة  العالية  

والمصاريف األخرى لعملية التعليم آالدروس الخصوصية وغيرها آل هذه  االمور تعجز  عن  
تحملها دخول االسر الفقيرة مما دفع  هذه االسر الي االمتناع عن ارسال أطفالهم الي المدارس أو 

فى الريف يزيد عن الحضر وأن المرأة الريفية  اخراجهم منها تخفيضًا للنفقات وحيث أن الفقر
تتحمل عبء هذا الفقر فى الريف بالتالى فإن هذه االوضاع تؤثر سلبًا على االوضاع التعليمية 

  .للمرأة فى الريف
وفي آل االحوال وأياً آانت االسباب فأن  تضييق فرص التعليم  بالنسبة لالناث البد من أن يضعف 

في سوق العمل ويزيد بالتالي من انتشار البطالة  بينهن ويكرس تدني  من قدرتهن التنافسية  
وضعهن االقتصادي واالجتماعي آما ان  االعتقاد السائد بأن البنات  ال يحتجن  لتعليم  اآثر يعيد 
انتاج وتكريس حلقات  تأنيث الفقر ، ويرسخ  فكرة  الوظيفة  الفقيرة  والدور المتدني لهن في 

  .المجتمع 
ك ان الريف فى معظم دول العالم ومن ضمنها مصر تتأثر أآثر بهذه االوضاع وتتأثر المرأة والش

  .الريفية والفتيات الريفيات بهذه االوضاع مما يؤثر سلبًا على فرص تعليمهن
فى مصر تشير إحصائيات الجهاز المرآزي للتعبئة واإلحصاء إلى التفاوت بين المرأة والرجل 

، وانخفاض فى معدالت االلتحاق بالمدارس االبتدائية واإلعدادية والثانوية  فى ارتفاع نسب األمية
  .للطالبات عن الطلبة ، واتجاه الطالبات إلى التعليم النظري أآثر من الطلبة 

آما تعكس البيانات ارتفاع معدالت األمية بين النساء مقارنة بالرجال ، وارتفاع معدالت األمية فى 
ن الرجال والنساء ، آما تشير البيانات إلى اتساع هذه الفجوة بين الرجال الريف عن الحضر لكل م

والنساء فى محافظات الوجه القبلى بصفة عامة مقارنة بمحافظات الوجه البحرى والمحافظات 
  .الحضرية فى مصر 

                                                      
 ٢٠٠١تقرير التنمية البشرية سنة ١
 ٢٠٠٠تقرير البنك الدولى سنة  ٢



א א ....................................................אא
للرجال ،تليها % ٤١للنساء مقابل % ٧٠فقد شهدت أعلى نسبة لألمية من النساء فى محافظة المنيا 

للرجال % ٣٩للنساء مقابل % ٦٩محافظتى بنى سويف والفيوم حيث وصلت نسبة االمية الى 
للنساء مقابل % ٦٠للرجال بمحافظة الفيوم ،ثم فى محافظة البحيرة % ٤٥بمحافظة بنى سويف ،

للرجال ،وبلغت نسبة األمية  بين النساء % ٣٦للنساء مقابل % ٥٩للرجال ،وآفر الشيخ % ٣٥
للنساء مقابل % ٤٩للرجال ،تليها محافظة المنوفية % ٣١مقابل % ٥٣رقية فى محافظة الش

  .للرجال% ٢٥
على % ٢٨،%٢٤،%٢٥للنساء مقابل % ٤٦أما محافظتى القليوبية والغربية والدقهلية فقد بلغت 

  .التوالى للرجال
  .للرجال% ٢٧للنساء مقابل %٤٤وبلغت نسبة االمية بين النساء فى محافظة الجيزة 

للنساء % ٣٦للرجال ،ثم محافظة دمياط % ٢٧للنساء مقابل % ٤٠حافظة االسماعيلية وفى م
  .للرجال% ١٦للنساء مقابل % ٣٢للرجال ومحافظة السويس % ٢٩،مقابل 

% ١٩، %١٨بين النساءو % ٣١أما محافظتى القاهرة واالسكندرية فقد بلغت نسبة االمية فيهم 
  .على التوالى للرجال

% ٢٧عيد أقل المحافظات أنخفاضًا لألمية بين النساء حيث بلغت النسبة وآانت محافظة بورس
  .وتعد أعلى نسبة لالنخفاض بين الرجال والنساء بهذه المحافظة % ١٦،والرجال 

،تليها محافظة % ٧٥آما يظهر أن أعلى نسبة لألمية بين النساء والرجال آانت فى محافظة الفيوم 
،محافظة آفر الشيخ % ٤٨ثم محافظة البحيرة % ٥٤ثم محافظة بنى سويف % ٥٥المنيا 
% ٣٧،آما بلغت نسبة االمية فى محافظتى الدقهلية والمنوفية %٤٢،تليها محافظة الشرقية %٤٧

،تليها محافظة دمياط %٣٤،وفى محافظة الجيزة بلغت نسبة االمية % ٣٥،محافظة الغربية 
  % .٣٢ثم االسماعيلية % ٣٣

وبلغت نسبة االمية فى آل من محافظتى %٢٥نت نسبة االمية فيها أما محافظة االسكندرية فكا
وأخيرًا محافظة بورسعيد شهدت أقل نسبة لألمية بين النساء والرجال % ٢٤القاهرة، السويس 

  %.٢١بواقع 
يتسرب من مراحل التعليم االبتدائى " ووفقًا لتقارير الخطة القومية لمحو االمية فى مصر 

ألف أخرين ال يتقدمون أصًال للتعليم آل عام ،آما وصلت ١٠٠ضافة الى ألف طفل سنويًا باال٣٠٠
،وفى % ٦١ ,٣الى  ١٩٩٤نسبة االمية فى الريف بشكل عام وفقًا لدراسة مجلس الشورى عام 

  %٩٣ ,٧٧دراسة أجرتها الدآتورة ناهد رمزى قدرت نسبة االمية بين النساء فى الصعيد الى 
ومة المصرية التى تقدمت به للجنة الحقوق االقتصادية والجدير بالذآر أن  تقرير الحك

 ١٩٩٥-١٩٩٤واالجتماعية باألمم المتحدة أآد على أن نسبة االنفاق الحكومى على التعليم عام 
،وأن نسبة  ١٩٩١– ١٩٩٠من عام %١٢ ,٦من االستحقاقات الجارية مقابل % ١٨وصل الى 

سنة ١٥ومن  ١٩٨٦عام %٤٤ ,٥إلى  ١٩٦٠ سنة% ٢٥ ,٨االلمام بالقراءة والكتابة أرتفعت من 
  .  ١٩٨٦عام % ٦٥ ,٥ -١٩٦٠عام  ٣٨  ,٣سنة ارتفعت من  ١٩إلى 

 ١٩٨٦عام %٤٩ ,٦٠مقابل % ٣٨سنوات فأآثر بلغت  ١٠لسن  ١٩٩٦وأن نسبة األمية عام 
عام % ٢٧ ,٤مقابل  ١٩٩٦عام % ٣٢ ,٨ونسبة الحاصلين على مؤهالت اقل من الجامعية 

١٩٨٩ .  
وأآد .١٩٨٦عام %٣  ,١مقابل  ١٩٩٦عام %٧  ,٣لحاصلين على مؤهالت جامعية ونسبة ا

وصلت إلى  ١٩٩٦حتى عام  ٨٢التقرير أيضًا على أن جملة االستمارات فى التعليم فى الفترة من 
  .مليار جنيه  ١٢ ,٤

من اجمالى الناتج  ١٩٩٠/١٩٩١عام %٣  ,٩وأن نسبة االنفاق الحكومى على التعليم آانت 
  .ىالقوم

اوجب على الحكومة أن يكون التعليم  ١٩٨١لـ ١٣٩وعلى الرغم من أن قانون التعليم رقم 
والتزام الدولة بتوفيره مجانًا وعلى مدى )بناتًا وأوالدًا(االساسى حقًا لجميع االطفال المصريين 

  .ثمانى سنوات دراسية 



א א ....................................................אא
يتم انتهاآه خاصة  فى  والخالصة أن الواقع يؤآد على عكس هذه األرقام أن هذا الحق مازال

عام غير متعلمين إما بسبب  ١٥حتى سن ) بنات واوالد( الريف فمازالت الغالبية من االطفال 
تسربهم من المراحل المختلفة للتعليم أو بسبب عدم دخولهم أصًال للمدارس حيث أن النسبة 

طفال الصغار الحكومية فى العشر سنوات الماضية مازالت تؤآد على أن المدارس تستوعب األ
من جملة االوالد الملتحقين بالمرحلة االبتدائية وبالتالى فإن حوالى نصف مليون % ٩٠بمتوسط 

طفل آل عام ال يلتحقون بالمدارس أصًال أضف الى أن نسبة الذين ال يجيدون القراءة والكتابة 
تقضى على من السكان والتى لم تستطع جهود الدولة أن % ٤٠والتى وصلت نسبتهم الىحوالى 

أميتهم ،ومازالت هناك معوقات آثيرة تعوق المرأة أو االناث فى الريف من االلتحاق بالمدارس 
مثل نسب االستيعاب ومستويات الفقر وآثافة الفصول وعمليات االحالل والتجديد وزيادة نسب 
ة المتسربين من المراحل االلزامية واتجاههم للعمل تحت ضغط الحاجة والظروف االقتصادي

لالسرة وقلة المتخصصين فى تعليم الكبار وعدم الوقت بالنسبة لهؤالء  الكبار والذى يتعارض فى 
االساس مع خروجهم للعمل وآسب القوت اليومى لهم والسرهم وانخفاض مستوى امكانيات 

  .الكوادر الصحية والتعليم 
سياسات وترآت للقطاع  أن الدولة بعد أن رفعت يدها عن تقديم بعض الخدمات بعد تطبيق هذه ال

الخاص أن يقوم ببعض هذه االنشطة أدى ذلك لتوسيع وزيادة أعداد المدارس الخاصة فى أرجاء 
مصر وارتفاع نسبة آفاءة هذا التعليم الخاص نسبيًا عن التعليم فى المدارس الحكومية مما قلل 

لديها فرصة لتعليم أحد ابنائها فرص االلتحاق بالنسبة لالسر الفقيرة وبالتالى فإن االسرة التى يوجد 
  .من الذآور أو االناث فإنها تختار الفرصة للذآر العتبارات آثيرة اقتصادية وثقافية

وحيث أن الفقر ينتشر أآثر فى الريف وبالتالى فإن الفرص تقل لالسر الريفية فى مواصلة مراحل 
  .التعليم عن االسر الحضارية

ازات التى تذآرها الحكومة يوميًا فى تقريرها عن زيادة عدد وبعيدًا عن االرقام الكثيرة واالنج
المدارس االبتدائية واالعدادية والثانوية والفنية والناجحين والمقيدين وزيادة عدد المعاهد إال أنه 
يجب أن تنظر للعملية التعليمية آجزء من منظومة  آاملة من تحديث وتنمية بالدنا مرتبطة بخطط 

  .فقر التنمية ومواجهة ال
وتسليح المواطنين بالعلم والمعرقة آمنظومة متكاملة بدون تفرقة بين المواطنين بسبب ظروفهم  
االجتماعية أو نوعهم وال يمكن تحقيق تحسن فى االوضاع التعليمية اال فى هذا االطار فاالرقام 

ريفًا  الجزئية ال تعكس طوال الوقت الهدف من قيمة معرفة وعلم المواطنين نساءًا ورجاًال
  .وحضرًا
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 :       
يحاول هذا الجزء أن يستعرض أوضاع المرأة فى ريف مصر من خالل عرض ألوضاع  
النساء فى وادى غياضة الشرقية بمحافظة بنى سويف  وذلك من خالل دراسته لقريتين فى هذا 

  .الوادى
ع في الجهة الشرقية لنهر النيل مرآز ببا بمحافظة بنى سويف ويشتمل على عدة ووادى غياضة يق
جبل النور وعزب بنى خليل  ومحمد عويس ، ونزلة أبو النور ، ونجع العرب  : قرى وعزب هى

نسمة وسوف يرآز تقريرنا على قرية جبل النور  ٧٥٠٠تبلغ آثافة السكان في الوادى  حوالى . 
  .ا الوادى وعزبة بنى خليل فى هذ

  .إناث  ٩٢٩ذآور و  ٣٤٣نسمة ،  ١٥٢٣يبلغ عدد سكان قرية جبل النور 
  .٢١إناث  ٧٤٦ذآور و  ٧٧٧نسمة ،  ١٢٧٢ويبلغ عدد سكان عزبة بنى خليل حوالى 

عن طريق  ١٩٨٥ودخلت المياه سنة .  ١٩٨١هذا وقد دخلت الكهرباء فى هذه القرى سنة 
النقية لكل سكان القريتين والعزب الثالث داخل منازلهم وذلك  المشروع الفنلندى ، والتتوافر المياه 

نظرًا للتكلفة الباهظة التى اليستطيع اهالى القرى تحملها ثمنًا لدخول المياه داخل بيوتهم ، مما يدفع  
  . بغالبية النساء إلى القيام بنقل المياه من الحنفيات الموجودة داخل القرى

  .لعزب ببعضها أو بالمرآز أو بالمحافظة التوجد وسائل مو اصالت تربط ا
وال توجد بوادى غياضة أية وسيلة مباشرة للنقل إلى المحافظة أو القرى الرئيسية بالمحافظة فجميع 

األولى عبر النيل وذلك من القرى إلى مرآز ببا ،وهى ٠سكان هذا الوادى  لديهم وسيلتان للنقل 
قرشًا ذهابًا  ٢٥يث التكلفة ،حيث تكون األجرة عادة األيسر واألسهل بالنسبة لسكان الوادى من ح

والوسيلة الثانية ٠ومثلهم عند العودة ،وعادة ما تستغرق الرحلة بواسطة اللنشات ما يقرب الساعة 
هي االنتقال من هذه القرى إلى محافظة بنى سويف وذلك عبر عربات نصف نقل يتم االتفاق معها 

ات إذا تم االتفاق معها على االنتقال بهذا الشكل من خمسة إلى مسبقًا وعادة ما تكون أجرة السيار
سبعة جنيهات، أو االنتقال إلى قرية سنور سيرًا على األقدام لمسافة تصل إلى سبعة آيلو مترات 
يقطعها السائر على قدميه وهى قرية رئيسية بمواصالت الى المحافظة حيث يوجد خط سرفيس 

قرشاً ، أما فيما يتعلق بالتليفونات فال يوجد  ٥٠ما تكون األجرة  بين قرية سنور وبنى سويف وعادة
يوجد اآلن أآثر من   - بوادى غياضة أية خطوط تليفونية على اإلطالق وال حتى منزل العمدة 

وعلى من يرغب اإلتصال  ١٩٩٩وال حتى آابينة تليفون وذلك حتى  عام -تليفون محمول  بالقرية 
لألستفادة من الكابينة التى تدار بشكل بدائى حيث يقوم أحد " ة سنورقري"تليفونيًا الذهاب إلى 

الموظفين الذى ال يكون متواجدًا طوال اليوم بتقديم هذه الخدمة وسوف نستعرض فى هذا الفصل 
  - :تاريخ أوضاع التعليم والصحة والعمل لمنطقة الدراسة وذلك على هذا النحو 

   الخدمات التعليمية بالقرى محل الدراسة
من سكان الريف ، تبلغ  ٢١٩٢٠٨نسمة منهم  ٢٦٨٧٢٤يصل عدد سكان مرآز ببا الى 

، % ٨٥.٥في حين نجد أن جملة األميين بالريف تبلغ نسبتهم % ٣٧بنسبة  ٩٩٥٠٩جملة األمية 
حول معدالت االستيعاب والتسرب التعليمي بوادي ٢٢ومن نتائج دراسة قام بها مرآز األرض 

ثم زادت الى % ٥٧، ١٩٩٥آانت معدالت االستيعاب بالقرية عام : لتاليغياضة آانت النتائج آا
،ثم انخفضت  ١٩٩٨عام  ٦٠.٥ثم زادت إلى % ٥٩.٥ثم والت االنخفاض إلى  ١٩٩١عام  ٦٤.٢
آانت  ٩٥/٩٦بينما وجد ان قياس التسرب التعليمي في السنة الدراسية . ١٩٩٩عام  ٥٩.٨الى 
في السنة % ١٤ثم ارتفعت الى  ٩٦/٩٧ة الدراسية في السن% ١١.٥ثم انخفضت الى % ١٣.٦

مما يعنى أن هناك زيادة في . ٩٨/٩٩لسنة% ١٤وظلت على نفس الوتيرة بنسبة  ٩٧/٩٨الدراسية
معدالت التسرب وعدم استيعاب المدارس لألطفال بنات وبنين ، والزال النساء في الريف 

مية والتسرب وعدم االلتحاق بالمدارس والحضر على السواء يحتلون النسبة األآبر في معدالت األ

                                                      
 . اعداد مرآز االرض لحقوق االنسان–دراسة سابقة عن قرية غياضة الشرقية  ٢١
 المصدر السابق ٢٢
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آما أن بعد أو قرب المدرسة عن القرية يعد أحد األسباب الهامة فى زج األهالى بأبنائهم إلى 

  .المدارس
باالضافة الى   ١٩٩٥وتوجد مدرسة ابتدائية واحدة بقرية جبل النور تم افتتاحها حديثًا في سنة 

وهناك أيضا معهد ديني تحت اإلنشاء . ١٩٩٩منها فى يناير مدرسة الفصل الواحد التى تم االنتهاء 
وفى قرية بنى خليل ال توجد اى مدارس ابتدائية ولكن هناك مدرسة الفصل الواحد فقط واألسرة 
التي ترغب فى تعليم أحد أبنائها بالمرحلة االبتدائية اما ان تلحقه بمدرسة جبل النور االبتدائية او 

العرب ونفس الحال بالنسبة لعزبة محمد عويس التى ال يوجد بها سوى المدرسة االعدادية بنجع 
مدرسة الفصل الواحد فقط ، نزلة ابو النور ال توجد بها سوى مدرسة الفصل الواحد ، اما نجع 
العرب فيوجد بها  مدرسة ابتدائى و إعدادية مشترآة وهى المدرسة الوحيدة التى يلتحق بها آل 

المسافة بين قرية جبل النور او بنى خليل . ة من جميع قرى الوادى تالميذ المرحلة االعدادي
دقيقة يقطعها السائر مشياً على قدمية فى طريق   ٢٠للوصول الى نجع العرب تستغرق عادة حوالى 

مترب غير ممهد ، وفريق التدريس واالدارة عادة من  المحافظة أو مرآز ببا وبعض االفراد الذين 
  .مين من اهل غياضة الشرقية حصلوا على دبلوم معل

وعلى من يرغب فى ) سواء ثانوى عام أو تجارى أو صناعى ( هذا وال توجد اى مدرسة ثانوية 
إلحاق ابنائه بأحد هذه المدارس عليه ان يذهب اما الى مدينه ببا أو مدينه بنى سويف ، ويالحظ ان 

جمالى سكان  الوادى البالغ فردًا من ا٥٠نسبة التعليم العالى محدودة جدًا تقدر بحوالى 
وتم . فرداً  ٤٠٠نسمة  ، بينما تزيد قليالً عن هذا نسبة التعليم المتوسط وتبلغ  حوالى  ٧٥٠٠عددهم

عمل برامج محو االمية فى مدرسة الجنرال دينميكس من الساعة الثامنة الى العاشرة مساءاً  وحتى 
ى أعدادًا قليلة من الرجال وينعدم القبول من جهة اللحظة الراهنة لم يلق هذا البرنامج قبوًال اال لد

متوازيًا مع . من اجمالى السكان %  ٧٥النساء فى حين ان نسبة االمية بغياضة الشرقية تصل الى
ظاهرة االمية ال توجد مكتبات ثقافية عامة ، وال بائعى آتب ومجالت وجرائد ،  وال حتى الكتب 

، وال تمر من هناك قوافل العربات المتنقله للهيئة العامة البسيطة التعليمية  للحروف الهجائية 
  . بغرض التثقيف والتعليم التى يعلن انها منتشرة فى قرى ومحافظات مصر ) دار الكتب ( للكتاب 

  الخدمات الصحية بالقرى محل الدراسة 
ال يوجد بقرية جبل النور أية وحدات صحية أو حتى مستشفيات حكومية أو مستوصفات 

والشخص الذى يصيبه المرض او يحتاج الى معونة طبية آارشادات . أو عيادات خاصة  خاصة
آم عن  ١٧او استشارات طبية ال يجد امامه اال أطباء أو مستشفيات مدينة بنى سويف التى تبعد 

القرية وال توجد اية وسيلة مواصالت او اتصاالت يتم من خاللها نقل المريض اال العربات نصف 
ى يملكها واحد أو اثنين من االهالى ، او عربات النقل الكبيرة اثناء مرورها بطريق القاهرة النقل الت

بدائى "لنش "الصعيد الصحراوى متجهًا الى مدينة بنى سويف ، او يتم نقل المريض بواسطة  -
متهالك الى مرآز ببا وهى رحلة تستغرق فى االحوال العادية ما يزيد على النصف ساعة عبر 

  .النيل وحتى هذا اللنش ينتهى عمله عند الخامسة مساءًامجرى 
  . لم يتم االنتهاء منها بعد  ٢٠٠٠إال أنه جاري إنشاء وحدة صحية بجبل النور منذ أواخر 

فيوجد بها مستوصف داخل آنيسة القرية وان آان هذا ... اما فيما يتعلق بقرية بنى خليل 
ات العالجية باالضافة الى انه ال يتوافر به اطباء بصفة المستوصف يفتقر الى امكانية تقديم المساعد

مستمرة ، فالطبيب يحضر يوم واحد فقط في االسبوع وهو يوم الجمعة  ومن الناحية االخرى إذا 
البدائى وذلك "اللنش "تعرض احد افراد القرية للمرض فأنه ال يجد امامه سوى الذهاب الى ببا عبر 

طعها  الى طريق الصعيد الصحراوى مسافة آبيرة تزيد عن تلك ألن المسافة التى يمكنه ان يق
  .المسافة التى يمكن ان يقطعها الشخص الذى يسكن قرية جبل النور لقربها من الطريق العام 

عزبة محمد  -:اما فيما يتعلق بالعزب الثالثة التالية التى تشكل  الجزء االخر وادى غياضة وهى 
عزبة نجع العرب ، ويوجد وحدة صحية بعزبة محمد عويس  -عزبة نزلة ابو النور  -عويس 

ال يتواجد اغلب االيام باستثناء فترات ) خريج حديث من آلية الطب ( ويوجد بها طبيب ناشىء 
فال تمثل . قليلة بنهار بعض أيام االسبوع باالضافة الى آونها تفتقر الى الخدمات الضرورية 

ى ظل عدم توافر التجهيزات الطبية الالزمة   والحديث عن الوحدة الصحية دورًا عالجيًا هامًا ف
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فقر الوحدة من تجهيزات ملىء بالتفصيالت ولم نجد لها دورًا حيويًا سوى استخراج شهادات 

  الميالد والوفاة ألبناء قرى الوادى 
  

  أوضاع عمل النساء فى شرق النيل 
صرى وفى ظل أوضاع تتحمل المرأة وحدها مسئولية استمرار االسرة فى الريف الم

متدنية بشكل عام لمعظم االسر وفرص العمل الضئيلة وواقع شديد الفقر ماذا يمكن أن يكون 
أوضاع وظروف عمل المرأة؟فخالف تحملها للمهام المنزلية المختلفة تشارك المرأة الرجل فى 

حصاد فرص العمل الضئيلة فى آسارات الرخام أو العمل فى أراضى الغير بجز الحشائش أو 
بعض المزروعات أو تنقية الحشائش أو عمل مشروعات مبتكرة ضعيفة وفقيرة لسد جوع  أسرتها 
مثل عمل دآان به بعض السلع البسيطة أو المشارآة على بهيمة أو قلى اقراص الطعمية آما ان 

 هؤالء هن السيدات الالتى لم"هناك بعض النساء فى القريتين يشارآن أزواجهن العمل فى الصيد 
لكن  التى حصلت على فرص تعليم يمكنها العمل فى أحد دور "يحصلن على أى قدر من التعليم 

الحضانات سواء فى عزب الوادى أو فى بعض القرى األخرى بمرآز ببا أو بدارس الفصل الواحد 
ولكن نسبة هؤالء العامالت فى الوادى ال تتعدى أصابع اليد وبالنسبة لظروف العمل  فى هذه 

ة فعلى الرغم من تدن هذه الظروف بشكل عام بالنسبة للرجل والمرأة إال أن المرأة فى حالة االنشط
حصولها على فرصة عمل فإن شروطها تكون أسوأ من الرجل فهى تحصل على األجر األقل  
سواء فى الكسارات أو فى االنشطة الزراعية وألن الوادى فقير بطبيعة الحال ويميل الى المناخ 

  ٠خاصة فى قرية جبل النور وهو مناخ  يميل الى التوحش الصحراوى 
فالوادى المعزول بعيدًا عن العالم وبال خدمات تذآر تنتهى عالقاته بهذا العالم  المحيط به مع 
غروب الشمس وتقوم الحشرات واالبراص والثعابين بممارسة مهنتها منذ حلول الظالم  فى بيوت 

ى نفس الوقت بتشغيل مصنع االسمنت المزمع عمله فى القرى لكن الوادى المعزول يحلم  ف
المنطقة ليحل  جزء من  أزمة البطالة  فى هذه القرى التى تنتشر ظاللها على االجيال المختلفة 
والذى لم يكن يعرف فى الماضى إال االنشطة الزراعية أو آسارات ومحاجر الرخام وباقى الرجال 

  .ق الصحراوى وأعمال أخرى منافية للقانون آانوا يمارسون أعمال السطو على الطري
ولكن المصنع المزمع عقده بان فى االفق آحل جذرى لمشاآلهم وبالتالى فإن أحالم ابناء الوادى 
من الرجال والنساء تنظر الى المصنع باعتباره الحل السحرى لتدنىاوضاعهم وما بين الحكايات 

عض السلع الغذائية وغيرها للنساء نقف مشدوهين المأساوية عن أنشطة  وتربية الماعز أو تسويق ب
  .الى قدرات هؤالء النساء على االستمرار  الحياة رغم آل هذه القسوة

فأى نسب يمكن أن نتكلم عنها فى هذا الجزء إذا آانت فرصة العمل لعدد اصابع اليد الواحدة لنساء 
طعمية مثالً أو فتح محل صغير لبيع القريتين ،فالقريتين ال تتحمالن سيدتين تقومان بعمل أقراص ال

بعض المنتجات والمساحة الزراعية الضيقة ال تتحمل  نساء وفتيان وفتيات القرية أو رجالها  
  .وآذلك أيضًا ال توجد أية أنشطة غير االنشطة الزراعية 

به ولكن التكافل االجتماعى بين سكان الوادى يجعل الحياة المستحيلة والصعبة فى هذه الظروف اش
بدراما لمقاومة الموت وتدفع بهم على االستمرار  يومًا بيوم باالعتماد على زلعة المش  أو بعض 

  .االرغفة 
فالرجال دائمًا مهاجرون الى مناطق بعيدة فى بنى سويف او حلوان أو مصانع الطوب او محاجر 

االنتظار خوفًا على  الرخام فى الجبال يغيبون باالسابيع والشهور وتنتظرهم النساء رافعات رايات
الزوج واالبن من قسوة الجبل والمدينة وانتظار لرؤية الجنيهات لسداد الديون  واالقساط التى 
تراآمت بفعل االيام السوداء وتستمر حياة النساء فى شرق النيل فى أعمال غالبيتها موسمية دون 

ل النور نسبيًا عن عزبة بنى أية حماية قانونية من قريب أو بعيد ،وعلى الرغم من تميز قرية جب
خليل فأن معظم رجالها غير عاملين بالزراعة وهم إما عاملون بالمحاجر أو فى بعض أنشطة 
أعمال البناء إال أن هذا الخالف ال يخلق أختالفًا واضحًا فى ظروف وأوضاع النساء أو بشكل عام 

فنساء العمال المهاجرين خارج  فى القرية اللهم إال فى االحالم والطموحات التى يمكن ان تختلف
القرية أو الموظفين بالمحافظة يتمنون االنتقال من القرية ،أما نساء  الفالحين أو العاملين بالزراعة 
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تترآز أحالمهم إلى زيادة رقعتهم الزراعية أو ينقلوا أحالمهم فى االبناء الذين سوف يتعلموا 

ى الذى يعتبره آثيرًا منهم منفى بعيدًا عن العالم وفى ويقوموا فى النهاية بنقلهم الى خارج هذا الواد
نفس الوقت فإن حكاية مصنع االسمنت خلقت رؤى  مختلفة بالنسبة ألوضاعهم وطموحاتهم  
وجعلت احالمهم بالحياة تجدد ومع بدايات العمل  سوف يتم االعتماد عليهم فى استخراج االسمنت 

ئقة ونقابة تدافع عنهم ومسكن سوف يعطيه لهم من الرمال وسوف تتحقق احالمهم بفرص عمل ال
  .المصنع وآثيرًا من االحالم التى سمعناها والتى ال نعلم هل ستتحقق فى هذا الوادى أم ال 

  
  نماذج حالة من القريتين : ثانيًا 

أصوات ومأس آثيرة سمعناها من النساء فى هذا الوادى وقصص وحكايات متشابهه لطموحات لم 
نأمل أن تتحقق وآفاحات فى مواجهة الفقر والقهر والتهميش اختصرناها واخترنا تنجح وأحالم 

  .بعضها آنماذج 
  
  أم خليل  من بنى خليل:الحالة االولى  
سيدة تناهز الخمسين من العمر آنا نعتقد أن عمرها تعدي الستين من آثرة مايظهر فيه من حزن  

  .وشقاء وتجاعيد 
  في بداية آالمها وبعد استرسالنا في الحديث بدأت تحكي بطبيعتهاعندما ذهبنا اليها آانت حذرة 

  عيال أبوهم مات وسابهم في رقبتي لسه صغار ٦عندي 
  إعدادي واشتغل في الصحة موظف ٣سنة خلص لغاية  ٢٧:  خليل

  إعدادي واشتغل غفير ٣سنة خلص لغاية  ٢٢: عيد   
  عيال ٥سنة متجوزة في مصر وعندها : ٤٠:مريم  

  عيال ٦سنة متجوزة وعندها  ٢٧: ماجدة  
  عيال وجوزها مات عملت زي أمها ٥سنة متجوزة وعندها  ٢٥: تريزة
  سنة خدت دبلوم تجارة وقعدت في البيت ٢٠:علياء 

عيال  ٦جوزي آان شغال على مرآب رايح جاى تنقل الناس ، فاتني وأنا لسه صغيرة ومعاي ال 
عليهم أقشر شامى وأشتغل في الملقة الواسعة لغاية ما آبروا وال ورانا وال قدامنا ، قعدت أشقي 

لما آبرت وتعبت قعدت في البيت مبقتش قادرة أطلع وأخدم في .آلهم متجوزين ناقص فادية 
االرض ، بشتري طعمية وعيش من ببا وأبيعها للجيران يادوب العيال بتأآل وبس ، بضمن أآل 

نفر عايشين فى البيت  ١٥االثنين ونسوانهم احنا العيال الصبح عندي في البيت عيال والدي 
والحال زي ما أنت شايفة علي قدنا صحتي آانت زمان تهد جبل  من وأنا صغيرة بكافح وأجيب 
لعيالي لما آانوا بيروحوا المدرسة  آنت بحس أن الدنيا هتدينى آانت المدرسة االبتدائي االول في 

جاي في اللنش وبعد آده  بقت في جبل النور صحيح  ٢٥قرش رايح و ٢٥ببا وآانت بعيدة عليهم 
مشوار  برده رايح جاي لكن العيل يخدها مشى علي رجليه مبندفعش فلوس  على األقل صحيح 
العيل يرجع تعبان من المشوار ومش عايز يذاآر وبينام ، أنا عيالي مشغلتهمش ، مهنش علي 

  ٠أشغلهم و يشوفوا الشقاء والتعب وهم لسه صغيرين 
لمدرسة اإلعدادي في واصف غالي في ببا والثانوية آمان في ببا مدتش أى عيل دروس والعيال ا 

مكنتش بتقولي حاجة لكن آنت بشوف في عينهم الحاجة وأزعل أآمنى مش قادرة أجيب ، آانوا 
البت فادية وهى في الدبلوم بعت ذآر البط علشان أديها درس علشان تنجح  . بيذآروا لوحدهم 

  .ه لو لقت حد يساعدها آانت بقت دآتورة وال مهندسة البنت دي
جنيه  لكن إحنا مبنرحش علشان الخمسة  ٥عندنا في الكنيسة آل جمعه دآتور بييجي وآشفه بــ 

اللي يتعب نديله برشامة نوفالجين ، بنروح للدآتور في الشديد .جنيه دي بناآل بيها طول النهار 
  .القوى 

                                                      
 .الحقيقية االسماء الواردة بالتقرير ليست هى االسماء الحقيقية للحاالت ويحتفظ المرآز  باالسماء  
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 ٤يت وآل والداتي عسل وصحتي آانت زي الجبل آنت بشيل الـأنا ولدت والدي آلهم في الب

  .آيالت اطحنهم في بيا واجي اولد العيل فى نفس اليوم 
الست اللي تتعب قوي بيخدولها لنش لببا او عربية لبنى سويف وتروح المستشفي والعالج آله إحنا 

  .بنجيبه المستشفي عليها الوالدة بس 
أيام في المستشفي مصاريف آثير  ٧والثاني عملية الفتاق قعد  ابني  عملت له عملية  البواسير

عالج وحقن وقطعن وشاش ونراضي  التمرجى والممرضة علشان ياخدوا بالهم  منه أنا عمري 
  مفكرت أخرج من الوادى ،أروح فين بس أحنا عارفين نعيش هنا؟

  
  دميانة من بنى خليل: الحالة الثانية 

 ٥مالمحها الحزن العميق ، واحساس بالالمباالة ، لديها  سيدة في العشرينات يبدو على
  .أطفال 

  .سنين   ٤أمل  - سنين  ٣سهير   -سنين  ٧ماريان  -ابتدائي  ٣فاتن  -ابتدائي  ٥تادرس 
آان أتوبيس المنيا اللي عمل حادثة وخبط في   ٩/٢٠٠٠جوزي مات فى حادثة المنيا في شهر 
بيشتغل في شرآة الحوامدية بس مكنش معمول له عقد ، العربية النقل ودخلوا في بعض ، آان 

مخدتش معاش وال أي حاجة وسمعت أن الحكومة بتطلع تعويض ومخدناش حاجة لحد دلوقتي 
قمح لكن انا نزلت اشتغل في الغيط وآنت باخذ  –قاعدين لوحدنا اهل البلد بيساعدونا شويه ذرة 

قى العيال عيانه وهما لوحدهم لسه صغيرين جنيه من الصبح للمغرب وأروح البيت أال ٥جنيه ، ٤
محتاجين رعاية رجعت قعدت في البيت تاني هعمل إيه أسيب والدي لوحدهم ؟ قلت أقعد معاهم ، 

  .ولما ملقيش رغيف العيش بنزل اشتغل واآلهم احسن ما يموتوا من الجوع 
ل يوم رايح جاي بيرحوا آيلو آ ٢الواد والبنتين الكبار في المدرسة االبتدائية في جبل النور  

ماشيين علي رجليهم ويرجعوا تعبانين ويصحوا يذاآروا شوية هم عارفين لوقالولي دروس 
هقعدهم في البيت ، لغاية دلوقت مدفعتش مصاريف المدرسة وآانت بعتالي جوابات عاوزين 

  .الفلوس 
خايفة أولد يوم ماجيت أولد تعبت قوي خدني جوزي وجاب لنش وطلعت علي مستشفي ببا آنت 

يوم بعد الوالدة تعبانة بعد ما  ١٥في السكة لكن الحمد هللا رحت المستشفي وولدت هناك بس قعدت 
الدآتور ولدني سابني ومشى والممرضات سابوني وحصلي نزيف ومحدش عرف غير ثاني يوم 

  .علشان آده تعبت
نستني الدآتور في الكنيسة العيل اللى بيتعب بنديله شربة شيح ولو سخن قوى ولقيناه محتاج دآتور 

  .يوم الجمعة أو نروح به ببا 
محدش عملنا حاجة ال عمدة وال شيخ بلد محدش بينفع حد مش عارفه بسأل نفسى ساعات آثيرة أنا  
هقدر أآمل الحياة  والمشوار ده إزاى ؟لكن أرجع وأقول ربنا مبينساش حد ،أملنا آبير فى مصنع 

  .ل هنور البلد ويمكن أفتح أمامه آشك وال أبيع عيشاالسمنت اللى فى غياضة لما يشتغ
  

  فاتن من بنى خليل: الحالة الثالثة
فتاه جميلة تبلغ من العمر عشرون عامًا ، يبدو على مالمح وجهها احساس بالظلم ولديها 
طموحات واسعة لم تستطع تحقيقها ، حاصلة على دبلوم تجارة ، لديها طفل واحد وزوجها عامل 

  .باليومية 
جنيه بس آان العدد قليل وحصة وحده آل  ٣آنت بشتغل في مدرسة الفصل الواحد والحصة بـ  

اسبوع ، وبعد ما ولدت قعدت في البيت علشان أراعي العيل ، جوزي بيشتغل باليومية في األرض 
، بلدنا زي ما أنت شايفة فقيرة ثالثة أربعة معاهم فلوس وعندهم أرض العمدة وشيخ البلد واتنين 
نجارين وبقية البلد بتشتغل عندهم أو عند عمدة جبل النور والدنيا ضيقة هتسيع مين وال مين الفقر 

  .معشش على البيوت والناس بتاآل فى بعض  
جنيه ،علي حسب السن ياريت نالقى شغل ايام فية وايام  ٣جنيه والست  ٥اليومية هنا للراجل 

 –يحشوا برسيم  –يقرضوا بصل  –بنقشر ذرة  بيشتغلوا من الصبح للمغرب في آل حاجة.مفيش ،
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 ٢الوحدة الصحية في عزبة محمد عويس  على مسافة .وايام القته يجمعوا قته  –يحصدوا قمح 

آيلو مشى مفيش غيرها ومفيهاش حاجة فيها والدآتور مبيجيش أنت ونصيبك اللي يتعب ياخذ شيح 
سويف  ويتبهدل في المستشفى ويدفع في او ريفو  ولو تعب قوي يا خد لنش لببا او عربية لبنى 

  .العالج  واالهتمام والرعاية من عند ربنا 
آنت في ابتدائي في مدرسة جبل  النور وفى االعدادي في واصف غالي في ببا آنت بمشي علي 
رجلي آل يوم رايح جاي وارآب اللنش وآنت برجع تعبانه أنام ولما اصحي أذاآر شويه أساعد 

فاآره لما اتعلم هعرف اشتغل  والعيشة هتبقى أحسن لكن اتجوزت  والحال  امي في  البيت آنت
  .زى ما هو هو ده أخرة البنت هنا الجواز والقعدة مع العيال 

بلدنا مفيها ش شغل وعشان أروح بلد ثانية أشتغل هصرف الفلوس في المواصالت رايح جاي 
  . وهسيب أبني الصغير مع مين ، يتبهدل من غيري 

في المدرسة سمعت عن السياسة والبرامج وتنمية الريف وبسمع في التلفزيون عنه  لما آنت 
وسمعت ان ده علشان البلد تتحسن والشباب يالقوا شغل ويقدروا يجيبوا شقة ويتجوزوا لكن انا 
شايفة ان الدنيا بتغلى ومفيش حاجة بتتحسن ومش عارفه إيه الحلول يمكن المصنع وربنا يفرجها 

وتطلع أثار هنا ويبقى فيه سياحة يمكن أى حاجة لكن ممكن نعيش أحسن من آده قبل على الوادى أ
  منموت يمكن؟

  
  سميرة من جبل النور : الحالة الرابعة 

  تعمل موظفة والزوج موظف ، تبلغ الثالثون من العمر ، ولديها أربعة أطفال
  محمد  شهرين  -ابتدائي  ٣سنوات  ٩داليا  -إعدادي  ١سنة   ١١مها  -إعدادي  ٢سنة  ١٣ابراهيم

آيلو بالعجلة أو علي رجله من  ٣اعدادي في مدرسة غياضة الشرقية يقطع مسافة  ٢ابراهيم في 
يصحي الصبح  ٥:١٢وإلى المدرسة ويرجع تعبان بينام إلن المشوار بيتعبه والمدرسة من الساعة 

يذاآر شويه صغيرة قبلها  بساعة يأآل ويروح المدرسة يرجع ينام من تعب المشوار يصحى 
المدرسين بيضغطوا عليه علشان الدروس وبديله دروس في العلوم والرياضة واإلنجليزي ، 
مشاآل المدرسة اإلعدادي آثيرة فيه عجز في المدرسة في المدرسين ،وفيه مدرسين  يدوا العيال 

المدرسين  في غير اختصاصاتهم ، معظم المدرسين بيشتغلوا في المدرسة باآلجر علشان آثير من
ال يوافقوا علي المجئ  للوادى الن المسافة بعيده والمرتب هيصرفه في المواصالت ، المدرسين 
اللي شغالين في المدرسة باألجر بيعتمدوا علي الدروس بيعتبروا المرتب مصاريف المواصالت 

ن نسبه التعليم المدرسة االبتدائي في البلد مفيش مشاآل فيها ال.وبيدوا دروس بعد أو قبل المدرسة 
المتوسط في البلد آثيرة وسهل يعينوا مدرسين في المدرسة لكن المدرسة اإلعدادي الزم مؤهل 

  .عالي 
  .وأنا بذاآر للعيال لغاية ما يخلصوا ابتدائي وبعد آده  بأضطر أوديهم لمدرسين 

مفروض  آيلو ، فيها دآتور امتياز ممارس عام ٢فيه وحدة صحية في عزبة محمد عويس ، تبعد 
موجود طول االسبوع ماعدا الخميس والجمعه لكن عاده هو مش موجود غير يوم واحد في 

آيلو او يروح  ٣االسبوع والوحدة الصحية مفهاش غير القطن والشاش واللي بيتعب يعدي البحر 
آيلو ، الست اللي تتعب عربية مخصوص من هنا لبني سويف ،دلوقتي  ١٧مستشفى بنى سويف 

عربيات ربع نقل في البلد بينقلوا الستات فيها للمستشفي ، في جبل النور فيه وحده عندنا ثالث 
  .صحية خلصت اتشطبت من سنة ومفيش حد جه فتحها 

والوحدة الصحية الدآتور لو موجود بيعمل اسعاف أولي  ويحول الي المستشفي في بنى سويف 
ة اللي في محمد عويس دي تخدم جبل أي حاجة لبني سويف أو ببا الوحد) والدة –عملية  - تحليل (

النور وبني خليل ومحمد عويس ونجع العرب ونزلة ابو النور ومفيهاش اى حاجة للعالج أو 
  .االسعاف ، انا عمرى مارحت فيها بروح على طول على بنى سويف 

 اللي يتعب ياخذ شيح أو آمون أو نوفالجين من الدآان ولو تعب قوي يروح المستشفي الوحدة دوره
  .االساسى لما يكون الواحد عايز يطلع شهادة وفاة أو شهادة ميالد
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قبل ماينزل علي عبد اهللا مبروك االنتخابات ، ما آنش فيه وال واحدة من جبل النور عندها بطاقة 
انتخابية واللي عندها جاية بيها من بلدها قبل ما تتجوز وتسكن في جبل النور زى آدة وملناش 

  .صوت هنا 
مجلس الشعب من منطقة جبل النور والصوت يفرق معاه واالنتخابات فيها عصبية  وعشان عضو

والزم يساندوا ابن البلد  عمل لهم بطاقة انتخابية ووفر لهم المواصالت والستات في البلد إدوا له 
صوتهم ومن ساعتها والستات فهمت يعني إيه انتخابات من الندوات والكالم ،وعيهم إترفع شويه 

من ستات البلد عندهم بطاقة انتخابية الشئ اللي تشجع الستات تخرج من البلد %  ٧٠دلوقت .
لالنتخابات أن عضو  مجلس الشعب يكون معرفة ، هيخدمهم ، عندهم مصلحه عنده ، لكن بعد 

خالص والستات بتقول اللي عاو زاه  الحكومة هو اللي هينجح هنروح   ٠٠٠االنتخابات ما خلصت 
عضو مجلس الشعب بعد ما نجح في االنتخابات مجاش ومعملش أى حاجة من نعمل إيه ؟وآمان 

الحاجات اللي وعدنا بيها عايزين حاجات آثيرة عايزين مصانع  تشتغل فيه الستات عايزين 
  .حضانات ومرآز شباب عايزين نحس أننا بشر زى اللى فى البندر 

  
  أم على من  جبل النور: الحالة الخامسة

لعمر خمسه وثالثون عامًا بالرغم من أن مالمح وجهها تدل على أنها قد سيدة تبلغ من ا 
  .لديها أربعة أطفال .جاوزت األربعين ، متزوجة منذ مايزيد عن الخامسة عشر عامًا 

سيد بالصف  -خالد فى السنة الثالثة من التعليم االبتدائى  -سنة  ١٦على فى الصف األول الثانوي 
  . نوال سنة .نينس ٦االول االبتدائى عمره 

ـ  ١٥قيراط هنا في البلد مأجرينهم  من  ١٤عندنا  سنين  بعد  ٦جنيه  ومن  ١٠٠سنة آنا مأجرينهم ب
جنيه  إيجار يا تسيبو األرض ودفعنا بنقطع من اللحم الحي  ٨٠٠القرار صاحب االرض قالنا ندفع

نا أنا وأبوهم ، الراجل والخيط علي قد الزيت العيال بتطلع من المدرسة يشتغلوا في االرض معا
  .بيطلع يسعي على أآل عيشه وبيشتغل باليومية علشان نكفي لقمتنا 

إحنا الستات بنجري أآثر من الرجالة ، (ذرة  علشان نأآل طول السنة ،  –قمح  –بنزرع برسيم 
  )   ٠٠٠٠الصبح في الغيط ونرجع علي البيت غسيل وطبيخ وعيال والبهيمه 

ب لما بحط جسمى علي السرير مبد راش بنفسي الحياة صعبة لكن هنعمل طول النهار في شقا وتع
ايه ده قدرنا ،البيت اللي أحنا ساآنين  فيه حجرتين  وحمام هيئة األمالك الدولة حجزت علينا 

جنيه في السنه وما آنش معانا ندفع  ٢٠٦جنيه قيمة ايجار البيت  ٨٠٠علشان مسدد ناش 
لغويشة وسددنا لما لقيت الراجل هيتحبس واهللا ما دفعت مصاريف واتحوشوا علينا لغاية ما بعت ا

مدارس العيال لغاية دلوقتي محدش من عيالي بياخذ دروس يا ناس احنا علي قد حالنا الواد الكبير  
جنيه غير  ٢في أولى ثانوي في مدرسة زراعي في بني سويف بيروح وييجي آل يوم بياخذ 

لشان المواصالت لقتيها ثقيلة علينا  قلتو لو مش هتقدر أقعد هنعمل جنيه  ع ٣الفطار قالي يام  عايز 
  .ايه يا بنى والواد اللي في ابتدائى بيروح  المدرسة اللى في البلد 

الوحدة الصحية  في عزبه محمد عويس دايمًا الدآتور مش موجود ولو موجود بيدينا برشام مغص 
ي في بني سويف  بعيدة علينا علشان نروح ومسكن طب ما الشيح احسن من البرشام  ،والمستشف

  جنيه جاى مين يقدر يدفع آل ده؟ ١٥جنيه رايح و ١٥عايزين عربية بـ 
لما جيت أولد البنت الصغيرة نوال من سنة تعبت وجريوا  بي علي المستشفي في بنى سويف 

الج الدآتور اتعصب علي وسابني ومشي ولكن الممرضات والدآتوره آانوا آويسين أحتجت  ع
  . وجوزي اشتراه والحمد هللا قمت وأنا زى الحصان قدامكم 

مستشفي بنى سويف مفيهاش أي حاجة لكن  الحقيقة نظفت عن االول واحنا  بنشتري آل حاجة 
العالج ، جوزي بعيد عنك عورته ماآينة الري وهو شغال عليها  –السرنجة  –القطن  –الشاش 

غرزة فى راسه ورجله وايده وقعد في  ٨٥الجاز وخد  بيدورها ويسقي االرض نتشته وهو بيحطلها
شهور يتعالج بعت الصيغة بتاعتى آلها في  ٣مستشفي بني سويف شهر ولما خرج قعد في البيت 

  . المصاريف علي ما صحي  وهو دلوقتى تعبان مش  زي االول لكن برده الرزق بيحب الخفية 



א א ....................................................אא
بعمل السمن والجبن علي قد العيال البقرة  انا بشتغل معاه  في االرض في آل حاجة وعندى بقره

الحال زمان آان احسن والعيال آانت صغيرة ومصاريفها قليلة . بتاآل بألف جنيه وزيادة في السنة 
دلوقتي ايجار االرض زاد ومبقتش جايبه همها والعيال آبروا ومصاريفهم آترت ومفيش زيادة 

عشان نقدر ندفع إيجار األرض والحاجات اللى علينا  واهللا ماعرفين نعمل ايه ده احنا بنقلل في أآلنا
الواد الكبير دايمًا مصدع ومعيش فلوس اآشف عليه وفي المدرسة مرضيوش يديله جواب . 

جنيه ، والثاني عنده لوز سخن  ٢٠التأمين الصحي وديتة لدآتور في ببا حقن وآبسول  ودفعت 
يال صحتها ضعيفة لما بيساعدوا ابوهم يرجعوا الع. وتعبان والزم اعمله العملية قلت في االجازة 

  .  تعابنين ووشهم اصفر 
رحت في االنتخابات مع اللي راحوا في المدرسة وقالولي صوتك مش طالع أنا مش من البلد دى 
أصالً واللي عملي البطاقة الواضح ابو جبل مأجرين منه االرض خفت لحسن يزعل مننا رحت 

  ٠اللى بيتجوز أمى بقوله يا عمى  أديله صوتى هنعمل إيه يا ناس 
  

  فاتن من جبل النور:الحالة السادسة 
سيده يبدو على مالمح وجهها الجمال الريفى تبلغ من العمر ثالثين عامًا ، متزوجة منذ سبعة عشر 

  . عامًا ، لديها ثالث أطفال 
  .سنين  ٣آية - سنين   ٦وائل  -سنين لم  تذهب إلى المدرسة  ٩رضوى 

الزوج  يعمل ارزقي أو عامل باليومية في األرض مقابل خمس جنيهات او يعمل في مصر فى أيه  
  . شغله خاصة فى أعمال البناء 

شهور آده البهيمة أحسن من النفر ، سنه  ٨انا بشارك فى بهيمة ، حد يشتريها ويدهالى أأآلها  تقعد 
بس ساعات بآآلها ومنكلش إحنا آده  أيام  ٥جنيه بيقعد  ٢٥بأآلها حشيش وقيراط البرسيم بـ 

أمال دي أمانة ،وبنزل اشتغل في الغيط  بحصد قمح أقشر ذرة أحش  ٠٠٠٠البهيمة أحسن من النفر
بتاو المهم أن أتحرك وأجيب قرش  -برسيم بعمل اى حاجة واخذ أجرتي شويه  قمح شويه ذرة  

بيرة بتشيل اختها الصغيرة طول النهار فى الغيط البنت الك.أمال هنأآل العيال إزاى  ٠٠
وبتساعدني في البيت تكنسه مد خلتهاش المدرسة علشان مكنش معانا ومعرفتش اتصرف لكن 

  .الواد هدخله هتصرف 
على االقل يترحم من ٠٠الزم مش ممكن نستمر آده على طول العالم هو االساس ٠٠الزم يتعلم 

  .البهدلة ومرمطة االرض 
بنزل ) حشيش شيطاني(آده علي الجزيرة بحش حمرا من البحر  بطلع من الصبح علي الغيط وبعد

البحر وبحش في وسط المياه صيف وشتا واطلع مبلولة  لغاية رقبتي وأنا واقفه بحش ، هعمل إيه 
ماهو الحشيش آده فيه أصحاب أرض الجزيرة مبيخدوش  فلوس تمنه وناس ثانية بتأخذ مني اللى 

دلوقتي الراجل لو مش . ش صعبة  وانا بحشه وأأآله للبهيمة ظروفهم تعبانة يقولى يا أمه المعاي
شغال في مصر تالقيه قاعد في البيت ،مفيش شغل فى مصر ساعات يرجع فى آخر الشهر ايد ورا 

  .وايد ادام ،هيعمل ايه بيقول بنالطم علشان أطلع يوميه 
لي يتعب اديله شيح انا ولدت في البيت مرحتش المستشفي ومفيش حد من عيالي عمل أي عملية ال

ربنا عالم بحالنا اشتري نوفالجين من الدآان لما يبقي عندي صداع ولو جاني شوية مغص  ٠٠٠
  .الشيح حلو وبيعالج آل حاجة  ٠٠٠٠باخذ شيح

انا بروح عند الستات اخبز لهم  وبيدوني اللي فيه  النصيب بشتغل آل حاجة إمال هعمل ايه هقعد 
  . من الجوع قدام عيني اتفرج علي عيالي وهي بتموت 

 :     
  -:يتضح  من الدراسة الميدانية  عدة  نتائج أهمها

فقر الرعاية الصحية وعدم وجود مستشفى بعزب الوادى الخمسة ،وفقر الخدمات  الطبية وعدم  - ١
خالل االعتماد على مما يدفع النساء  الي عالج  أنفسهن واسرتهن من .توفيرها بالوحدة الصحية 

  .الوصفات البلدية فى معظم االحيان 



א א ....................................................אא
غالبية  النساء المبحوثات  لم يدخلن  المدرسة  والحاصالت منهن علي شهادة  آانت شهادة   - ٢

متوسطة  وذلك بسبب تردي االوضاع المعيشية  الغلب األسر باالضافة  الي بعد المسافة بين 
فًا علي بناتها من  منعهن الذهاب للمدرسة خاصة فى القري والمدرسة  مما يدفع  باالسر خو

  .مراحل التعليم الثانوية 
من النساء المبحوثات عامالت سواء في القطاع  الرسمي أو االعمال الهامشية  % ٩٣  - ٣

  .آالمشارآة  علي البهائم  وبيع الخبز أو العمل في االرض الزراعية  باليومية  
آرن أن بعد المدرسة  عن البيت  أحد االسباب التي تشكل عائق من النساء المبحوثات  ذ% ٩١ - ٤

أمام تفوق االطفال فى الدراسة  وتدفعهم الي النوم أرهاقًا نتيجة  لعدم  وجود  مواصالت  تنقلهم  
  .واضطرارهم للمشي لمسافات  طويلة علي االقدام من المدرسة إلى المنزل 

تهن  لم يحصلن  علي أي معاش من أي جهة  وال النساء الالتي توفي أزواجهن ويعولن أسر - ٥
يتلقين أي مساعدات باستثناء مساعدة  أهالي القرية  لهن ويعتمدن على آفالة أهل القرية لهن بسبب 

  .  عدم التأمين الصحى ألزواجهن فى العمل 
عدم وجود فرص عمل لنساء القريتين حتي للسيدات  الحاصالت  علي مؤهل متوسط وذلك   - ٦

وجود مواصالت  تساعدهن علي التنقل من القرية  الي المدينة بإستثناء بعض الفرص التى ال  لعدم
  .تزيد عن أصابع اليد فى القريتين

جميع افراد العنية المبحوثة أآدوا على عدم  وجود  شبكة  مواصالت تربط  بين القري والمدينة   - ٧
  . والرعاية الصحية وفرص العمل الالئقةوما يترتب علي ذلك من مشاآل ال حصر لها فى التعليم 

من النساء المبحوثات ليس لديهن أرض ولم  يحصلن علي أي مساعدات  أو قروض أو %  ٩٣ - ٨
  فرص العمل 

من النساء المبحوثات يشكون  من عدم وجود مياه داخل البيوت  نتيجة  الرتفاع تكلفة  % ٨٧ - ٩
  .توصيل المياه  الي البيوت 

ء المبحوثات  أآدن علي عدم وجود شبكات للصرف الصحي داخل بيوت جميع  النسا -١٠
  . القريتين

من النساء المبحوثات يعملن لمساعدة  الزوج  في تحمل النفقات  المعيشية  حتي %  ٩٤ -١١
الذي دفع  بقطاع  ٩٢لسنة   ٩٦بسبب تردي االوضاع  باالسرة  وخاصة  بعد تطبيق القانون 

  . ل من أجل توفير الغذاء الضروري الالزم  لالسرة عريض من النساء الي العم
إلى تدهور أوضاع بعض األسر وضياع فرصة العمل التى آانت  ٩٦أدى تطبيق القانون  -١٢

  .متوافرة لرب العمل
سوء ظروف العمل لمعظم النساء العامالت فى آسارات  الرخام أو قطاع الزراعة وأآدوا -١٣

  .ود عمل أو تأمين صحى أو نقابات تحمى حقوقهنجميع المبحوثات على عدم وجود عق
أن نتائج آثيرة أيضًا  ظهرت وأآدت على المرأة الريفية تعمل فى ظل ظروف وأوضاع معيشية 
قاسية وأن طعامهن غير صحى ويضطررن لتعديل وجبات الطعام وأن فرص حصولهن على 

بحياة أفضل ومستقبل أآثر  قروض أو ائتمانات أخرى منعدمة وأن احالمهم وطموحاتهم المتجددة
اشراقًا باتت غير قابلة للتحقيق فى ظل هذه الظروف وينتظرن جميعًا االمل فى الغد المشرق 

  .والسياسات البديلة االآثر عدالة وانسانية التى تكفل لهم حقهن فى حياة  امنة وآريمة
  

 :   
بسياسات االصالح  موضوعاً لهذا التقرير رغم أن هذه  لماذا أخترنا قضية المرأة الريفية وعالقاتها

القضية مثل باقى قضايا المرأة والرجل المشترآة خاصة الذين تأثروا بسياسات االصالح من 
  .الفقراء والمهمشين والفالحين فى الريف؟ 

أن هذا التقرير حاول أن يوضح  خصوصية أوضاع المرأة الريفية التى ال تحظى بقدر آبير من 
لتعليم أو الرعاية الصحية وتقل بل تنعدم فرصتها فى العمل خاصة فى االعمال فى القطاع الخاص ا

  .،الصناعة أو قطاع األعمال والهيئات االقتصادية والحكومة 



א א ....................................................אא
فى راينا أن المراة الريفية هى التى تتحمل أآثر من غيرها أثار هذه السياسات التى تؤدى إلى 

  .آثيرة اقتصادية واجتماعية وغيرها افقارها وقهرها على مستويات
ولكن الشئ الملفت أيضاً فى هذه القضية أنه على الرغم من ذلك تحاول هذه المرأة ان تقاوم لتستمر 

  .ومازالت تحلم بأن تعلم ابناءها رغم فرص المتعلمين الضئيلة فى المعرفة والعمل 
ى النهاية فىتربية االبناء حتى لو ومازالت هذه المرأة تقاوم لتستمر وتعايش الظروف آى تنجح ف

آان ذلك بكفالة أهل من القرية أومن االقارب  هذا ما دعانا إلى إصدار هذا التقرير  أن حوارات 
النساء جعلتنا نشعر أن أهالينا فى الريف مازالوا قادرين على المقاومة والحلم أال يشكل هذا نقاط 

والتقدم أال يشكل هذا الوضع فى الحياة والمقاومة  قوة لنا يمكن أن ننطلق منها الى أفاق التطور
والطموحات واالحالم  التى ال تموت أن نصحو من غفوتنا لنعرف مدى قوتنا وقدرتنا فى مواجهة 

  .ما يسمى بسياسات السوق واالصالح 
أال يمكن أن ننظر إلى أوضاعنا ونعرف آيف يمكن أن نعضد هذه القوى ونقلل من فرص ضعفنا 

ى النهاية فى المواجهة أال يمكننا أن نواجه مثل هذه التحديات بذلك الصبر واالصرار آى ننجح ف
الذى فوجنا به عند سماع عشرات القصص من هؤالء السيدات ولكن هل يمكن ذلك دون برامج 
تنموية بديلة تساهم وتعزز أوضاع هذه الفئات وفى رأينا أن هذه البرامج يمكن أن تتاح بتنفيذ 

لسياسات التى اشارت لها دراسات آثيرة متعلقة  بهذا الموضوع وال يسعنا إال أن نقدم التوصيات وا
  -:بعض هذه التوصيات ونأمل أن يصل  صوتنا إلى المسئولين قبل فوات االوان

  
إلغاء آافة القيود التى تحرم المرأة من الفرص المتساوية للحصول على األرض والماشية  -

  .جوغير ذلك من مستلزمات االنتا
تقديم أنواع من القروض خاصة بالمرأة بطريقة مستحدثة وغير تقليدية خاصة فى  -

الضمانات المطلوبة للحصول على القرض مع القيام بتدريبها على آيفية إدارة ونجاح 
  ٠المشروعات مثل وضع المرأة وظروف ومنطقة المشروع

ة فى االعالم وعدم حصرها العمل على تغيير  المناخ العام وخاصة فيما يتعلق بشكل المرأ -
  .فى االدوار التى تصورها بشكل غير الئق

توفير الحماية القانونية للعامالت بقطاع الزراعة بمساعدتهن على تكوين أشكال نقابية تدافع  -
عن حقوقهن وحمايتهن من الفصل التعسفى وتمكينهن من حصولهن على حقوقهن لألجازات 

  .وغيرها
التى تقف إلى جانب المرأة العاملة وفرض وجود مندوبين على صاحب  مراقبة تنفيذ القوانين -

  ٠العمل وحتى يمكن حمايتها وتقوية دور الجمعيات االهلية فى هذا االطار 
ضرورة شمول العامالت الزراعيات وآل نساء الريف بالتأمين الصحى حتى ال يصبحن  -

  .معلقات  تحت رحمة صاحب األرض فى حالة اصابتهن
قوانين العمل السارية فى مصر بما يكفل تحسين فرص النساء للحصول على وظائف  تعديل -

بدالً من تخفيض هذه الفرص ،والعمل على الغاء الفرق بين النساء والرجال فى األجر وخاصة 
  ٠فى بنود مشروع قانون العمل الموحد 

لبشرية واالجهزة التوجه إلى عمل وحدة صحية بكل قرية أو عزبة وإمدادها باالمكانيات ا -
الطبية واالسعافات الضرورية وضرورة توفير االجهزة الطبية ووسائل العالج بالوحدات 

  ٠والمستشفيات
العمل على اعفاء  التالميذ من المصاريف الدراسية الذين يعولهم عمال باليومية أو بدون  -

  .عائل
القرية االم والعزب المتفرعة مد العزب والقرى بشبكة من الطرق الفرعية التى تربط ما بين  -

  .منها حتى ال تتسبب عدم وجود مواصالت فى  أزمات صحية أو تعليم بالنسبة لألسر الريفية
  ٠مشارآة الفالحات فى تصميم وتنفيذ ومراقبة الخدمات االرشادية  والبرامج التنموية -
أوضاع المرأة  وضع سياسة قومية بين وزارة الزراعة والهيئات األخرى المهتمة بتنمية -

  .الريفية والتنسيق بينهما لتعزيز  هذه التنمية
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تحفيز انشاء جمعيات أو اتحادات للمرأة الريفية  واصدار قرارات بتسهيل اجراءات تأسيس  -

  مثل هذه الجمعيات
توصيات إال أن المرآز يرى ضرورة اإلصالح  الشامل ألوضاع المرأة  وعلى الرغم من هذه 

والتى ال يمكن أن تحدث إال بوقف تدهور أوضاع هذه الفئات ولن يأتى ذلك العاملة فى مصر 
بطريقة المجهودات الفردية والتصورات الجزئية للحلول فقط ولكن بسياسات وبرامج بديلة تعمل 
على النهوض بالريف المصرى بتأمين حيازة الفالحين والفالحات لألرض والغاء ديون المتعثرين 

وتشجيع وتحفيز .ة الزراعى خاصة الذين ال يحوزون أرضًا على االطالقمنهم لدى بنك التنمي
المجتمع المدنى  وتوفير فرص عمل  وأمان وعدل اجتماعى  لكافة الفئات فى الريف وآفالة 

  .ألخ٠٠٠٠الرعاية الصحيه والتعليم للمجتمعات الريفية 
وأعضاء مجلس الشعب   ويناشد المرآز المسئولين بمكاتب العمل والتأمين الصحى والصحفيين

والشورى والمجالس المحلية والجمعيات االهلية المهتمة بتنمية المرأة الريفية بالعمل على تنفيذ 
توصيات المرآز وذلك لتحسين أوضاع المرأة فى مصر وخاصة فى الريف من أجل غدًا أآثر 

  .أشراقًا وانسانية
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 :    
  )ريف/ حضر ( التوزيع النسبي للمشتغلين وفقًا للقطاع ونوع الجنس ) ١(جدول رقم 

  ١٩٩٥لعام ) سنة ٦٤- ١٥(
  الجملة  أخرى  استثمارى  خاص  عام  حكومى    حضر

  ١٠٠.٠  ٠.٤  ١.٢  ٥٦.١  ١٥.٩  ٢٦.٤  ذآور
  ١٠٠.٠  ٠.٢  ١.٠  ٢١.٦  ١٠.٠  ٦٧.١  إناث

  ١٠٠.٠  ٠.٦  ٠.٤  ٧٢.٦  ٥.٤  ٢١.٠  ذآور  ريف
  ١٠٠.٠  ٠.٧  ٠.٢  ٨٠.٥  ٠.٦  ١٨.٠  إناث

  ١٠٠.٠  ٠.٥  ٠.٧  ٦٥.٢  ١٠.١  ٢٣.٤  ذآور  مصر
  ١٠٠.٠  ٠.٥  ٠.٥  ٥٦.٥  ٤.٤  ٣٨.١  إناث

  ١٩٩٦سبتمبر  ١٩٩٥الجهاز المرآزي للتعبئة واإلحصاء بحث العمالة بالعينة لعام : المصدر 
  

  محافظات مصر المختلفة يبين نسب االمية بين الرجال والنساء فى ٣جدول رقم 
  جملة  رجال  نساء  المحافظة
  ٢٤  ١٨  ٣١  القاهرة

  ٢٥  ١٩  ٣١  االسكندرية
  ٢١  ١٦  ٢٧  بورسعيد
  ٢٤  ١٦  ٣٢  السويس
  ٣٣  ٢٩  ٣٦  دمياط
  ٣٧  ٢٨  ٤٦  الدقهلية
  ٤٢  ٣١  ٥٣  الشرقية
  ٣٥  ٢٥  ٤٦  القليوبية

  ٤٧  ٣٦  ٥٩  آفر الشيخ
  ٣٥  ٢٤  ٤٦  الغربية
  ٣٧  ٢٥  ٤٩  المنوفية
  ٤٨  ٣٥  ٦٠  البحيرة

  ٣٢  ٢٣  ٤٠  االسماعيلية
  ٣٤  ٢٥  ٤٤  الجيزة

  ٥٤  ٣٩  ٦٩  بنى سويف
  ٥٧  ٤٥  ٦٩  الفيوم
  ٥٥  ٤١  ٧٠  المنيا
  ٥٢  ٤٠  ٦٦  اسيوط
  ٥٣  ٣٨  ٦٨  سوهاج

  ٥٢  ٣٧  ٦٦  قنا
  ٣٣  ٢٢  ٤٤  اسوان
  ٤٢  ٢٩  ٥٤  االقصر

  ٢٢  ١٦  ٣٢  البحر االحمر
  ٢٥  ١٧  ٣٤  الوادى الجديد

  ٤٦  ٣٣  ٦٢  مطروح
  ٣٦  ٢٤  ٤٩  سيناء شمال

  ٢٨  ١٨  ٤٨  جنوب سيناء
  ٣٩  ٢٩  ٥١  الجملة
  .١٩٩٦الجهاز المرآزى للتعبئة واالحصاء عام : لمصدر ا
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  يوضح نسبة القيد بالمستويات التعليمية المختلفة ٤جدول رقم 

  االعوام الدراسية  مستوى التعليم
٢٠٠٠/٢٠٠١  ١٩٨١/١٩٨٢  

  طلبة  طالبات  طلبة  طالبات  
  ١٣  ١٣  ١  ١  االبتدائىما قبل 

  ١٠٣  ٩٦  ٧٩  ٦٥  االبتدائى
  ١٠٠  ٩٤  ٧٤  ٤٩  االعدادى
  ٦٩  ٦٨  ٥٥  ٣٧  الثانوى

  وزارة التربية والتعليم ،االدارة العامة لمعلومات والحاسب االلى : المصدر
  ١٩٨٠/١٩٨١البيان لعام 

  
  يوضح التوزيع السكانى حسب المستوى التعليمى ٥جدول  رقم 

  ريف  حضر  المجموع  الفئات العمرية المستوى التعليمى 
٦٠  ٦٠-٤٥  ٤٤-٢٥  ٢٤-١٠+        

  ٦٣  ٣٤  ٥٠  ٨٩  ٧٧  ٥٩  ٢٩ نساء  امى
  ٣٦  ٢٠  ٢٩  ٦١  ٤٤  ٣٢  ١٧ رجال

يقرأ 
  ويكتب

  ١٢  ١٧  ١٥  ٧  ١١  ١١  ٢٠نساء 
  ٢٣  ٢٢  ٢٣  ٢٥  ٢٧  ١٩  ٢٣ رجال

  ٨  ٩  ٨  ١  ١  -  ١٧ نساء  ابتدائى
  ١٠  ١٠  ١٠  ٣  ٢  ٢  ٢٠ رجال

  ٦  ٩  ٧   ,٤  ١  ٢  ١٥ نساء  اعدادى
  ٩  ١٠  ٩  ١  ٣  ٤  ١٧ رجال

ثانوى 
وأقل من 
  الجامعة

  ١٠  ٢٣  ١٦  ٢  ٦  ١٩  ١٨ نساء
  ١٨  ٢٥  ٢١  ٥  ١٣  ٢٩  ٢١ رجال

جامعى 
  فأآثر

  ١  ٨  ٤  ١  ٤  ٨  ١ نساء

  ٣  ١٢  ٧  ٥  ١١  ١٤  ٢ رجال

 نساء المجموع
  العدد

١٠٠  
٩٥٠٣٤٣٩  

١٠٠  
٧٧٣٦٠٠٥  

١٠٠  
٣٠٠٨٤٩٧  

١٠٠  
١٦٣٩٤٧٦  

١٠٠  
٢١٨٨٧٤١٧  

١٠٠  
٩٦٨٤٨٦٦  

١٠٠  
١٢٢٠٢٥٥١  

 رجال
  العدد

١٠٠  
١٠٣٠٢٧٤٨  

  

١٠٠  
٧٦٠٦٣٩٣  

١٠٠  
٣١٧٠٢٦٧  

١٠٠  
١٧٦٥٢٧٩  

١٠٠  
٢٢٨٤٤٦٨٧  

١٠٠  
١٠١٧١٨٩٥  

١٠٠  
١٢٦٧٢٧٩٢  

  
  
  
  
  
  
  يبين أعداد الطالب الملتحقين بالمرحلة االبتدائية واالعدادية فى سنوات مختارة ٦جدول رقم    
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  إعدادى  إبتدائى المرحلة التعليمية -السنوات
١٩٩١ -٩٠  ٥٩١٠٠٠  ٦٤٠٢٤٧٢  
٣٥٩٣٣٦٥  ٦٥٤١٧٢٥  ١٩٩٢ - ١٩٩١  
١٠٠٣٠٠٠  ٦٧٩١١٢٨  ١٩٩٣- ١٩٩٢  
٤١٥٢٦٢٤  ٧٣٥١١١٨  ١٩٩٩ - ١٩٩٨  

 ٩٢/٩٣،الجهاز المرآزى للتعبئة واالحصاء ، السنوات  ٩١/٩٢، ٩٠/٩١السنوات : المصدر
  .، وزارة التربية والتعليم ٩٨/٩٩،

  
  يبين اعداد الطالب الملتحقين بالمرحلة االبتدائية واالعدادية ٧جدول رقم 

  .فى سنوات مختارة
  االبتدائى  السنوات الدراسية

  
  االعدادى

٣٦٩٦٨٦٣  ٦٩٦٤٣٠٦  ٩٠/٩١  
٣٧٥٣٥١٤  ٧١٤٦٦٤٧  ٩١/٩٢  
٣٤٩٠١٦٦  ٦٩٩٥٠٧٤  ٩٢/٩٣  
٣٥٠١١٢٠  ٧٧٥٣٩٩٥  ٩٣/٩٤  
٣٥٩٦٤٥٣  ٨٠١٥٠١٧  ٩٤/٩٥  
٣٧٧٠٤٢٦  ٨١٨٥٠٣٠  ٩٥/٩٦  
٣٩٥٣٦٢٥  ٨٢٤٣١٣٧  ٩٦/٩٧  

  المجموعة االحصائية لمنظمة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربى اسيا،: المصدر
  .١١٨،ص١٩٩٨النشرة الثامنة عشرة،
  

  يبين نسبة االنفاق الحكومى على التعليم الى جملة االنفاق العام ٨جدول رقم

  السنوات
  

  النسبة

٩.٥  ٨٨/٨٩ %  
١٠.٣  ٨٩/٩٠ %  
٩.٥  ٩٠/٩١ %  
٧.١  ٩١/٩٢ %  
٩.٤  ٩٢/٩٣ %  
٨.٦  ٩٣/٩٤ %  
١٠.٧  ٩٤/٩٥ %  
١١.٥  ٩٥/٩٦ %  
١٢.٥  ٩٦/٩٧ %  

  . ٨٢االسكوا ، مصدر سابق ، ص: المصدر
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  ١٩٩٨ – ١٩٨٨معدالت النمو في التشغيل حسب النوع  ٩جدول رقم 

  ذآـــــــور  القطـــــــاع
  النصيب

  في النمو 

معدل النمو 
  السنوي

  انــــــــــاث
النصيب في 

  النمو
  

معدل النمو 
  السنوي

  جملـــــة
  النصيب

  في النمو 

معدل النمو 
  السنوي

  القطاع العام 
  الحكومة 

  قطاع االعمال العام 

  
٥٥.٦  
١١.٢-  

  
٤.٥  
٢.٣-  

  
٢٨.١  
٢.٩-  

  
٥.٤  
٤.١-  

  
٤١.٨  
٧.٠-  

  
٤.٨  
٢.٦-  

  ٣.٠  ٣٤.٧  ٤.٣  ٢٥.٢  ٢.٦  ٤٤.٤  مجموع القطاع العام
  القطاع الخاص الزراعي

  عمل بأجر
  عمل بدون اجر

  
٢.٧  
٢٨.٦-  

  
٠.٦-  
٣.١-  

  
٣.٥  
٨٢.٤  

  
٦.٣-  
٤.٤  

  
٠.٤-  
٢٧.٤  

  
٠.٢-  
١.٩  

  ١.٦  ٢٦.٩  ٤.١  ٧٨.٩  ١.٩  -٢٥.٩  المجموع
القطاع الخاص غير 

  :الزراعي
  عمل بأجر

  عمل بدون أجر

  
  
٦١.٠  
٢٠.٥  

  
  
٤.٧  
٢.٦  

  
  
٢.٦  
٦.٨-  

  
  
١.٦  
٢.٧-  

  
  
٣١.٦  
٦.٧  

  
  
٤.٣  
١.٣  

  ٣.٠  ٣٨.٣  -١.٠  -٤.١  ٣.٩  ٨١.٥  المجموع
  ٢.٥  ١٠٠  ٣.٤  ١٠٠  ١.٩  ١٠٠  االجمـــــــــــــالي

  منتدي البحوث االقتصادية: المصدر 
  

و  ١٩٩٠سنة في اعوام   ٦٤- ١٨المشتغلون غير المنظم  من  ١٠جدول بالقطاع رقم 
١٩٩٨  

  ١٩٩٠  القطـــــــاع
  االف

  
%  

  
  نسبة االناث

١٩٩٨  
  االف

  
%  

  
  االناثنسبة 

  منظم
  غير منظم

٥٣٢٢  
٥٥٤٦  

٤٩  
٥١  

٦٧  
٣٣  

٦٦٦٥  
٧٩٤٤  

٤٦  
٥٤  

٦١  
٣٩  

  ١٠٠  ١٠٠  ١٤٦٠٩  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٨٦٨  جملــــة
جاآلين وهبة وماي مختار ، التحول الي العمل غير المنظم  في مصر ، القاهرة ، : المصدر 

  ٥ص -١٩٩٩نوفمبر 
  

  )١٩٩٥(تقديرات البطالة  حسب النوع  ١١جدول رقم 
  ذآــــور  

  حضر
  
  ريف

  
  جملة

 إنــــــاث
  حضـــر

  
  ريف

  
  جملة

 االجمالي
  حضر

  
  ريف

  
  جملة

  )الف(البطالة 
  

٤٥٣  ٩٩٨  ٥٤٥  ٤٥٣  
  

٤٦٧  
  

٩٢٠  
  

٩٠٦  
  

١٠١٢  
  

١٩١٨  
  

  ١٠.٨  ١٥.١  ١١.٧  ٢٣.٦  ٢٠.٧  ٢٧.٢  ٧.٢  ٧.٠  ٧.٥  %معدل البطالة 
  نسبة الداخلين الجدد

 % في سوق العمل 
  
٨٨.٣  

  
٩٧.٢  

  
٩٣.٢  

  
٩٦.٢  

  
٩٩.٦  

  
٩٨.٠  

  
٩٢.٣  

  
٩٨.٣  

  
٩٥.٥  

  ١٩٩٥الجهاز المرآزي للتعبئة واالحصاء ، مسح العمالة بالعينة ، القاهرة ، : المصدر
  
  
  
  
  

  ١٩٩٨ – ١٩٨٨الحماية االجتماعية في القطاع الخاص غير الزراعي  ١٢جدول رقم 
    االجمالي    أناث    ذآور  القطـــــــــاع
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النصيب في 

  النمو
  معدل النمو 
  السنوي

في النصيب 
  النمو

  معدل النمو 
  السنوي

النصيب في 
  النمو

  معدل النمو
  السنوي

  عمالة دائمة بعقد عمل
  عمالة دائمة  بدون عقد عمل

  عمالة مؤقتة

١٨.١  
٦٤.٤  
١٧.٦  

٥.٦  
٧.٥  
٣.٥  

١٥.٠  
٩٢.٥  
٦.٣-  

١.١  
٣.٦  
١.٤-  

١٧.٩  
٦٥.٨  
١٦.٤  

٤.٨  
٧.٠  
٣.٣  

  ٥.٥  ١٠٠  ٢.٣  ١٠٠  ٥.٩  ١٠٠  المجموع
، القاهرة  ،  ١٩٩٨ – ١٩٨٨راجي اسعد ، التحوالت في سوق العمل المصري : المصدر 

  ٢٤صفحة   ١٩٩٩نوفمبر 
  

  )ريف /حضر (التوزيع النسبي للمشتغلين وفقًا للقطاع ونوع الجنس  ١٣الجدول رقم 
  ١٩٩٥لعام ) سنة  ٦٤- ١٥(

  ز  حضر
  إ

٢٦.٤  
٦٧.١  

١٥.٩  
١٠.٠  

٥٦.١  
٢١.٦  

١.٢  
١.٠  

٠.٤  
٠.٣  

١٠٠.٠ 
١٠٠.٠ 

  ذ  ريف
  إ 

٢١.٠  
١٨.٠  

٥.٤  
٠.٦  

٧٢.٦  
٨٠.٥  

٠.٤  
٠.٢  

٠.٦  
٠.٧  

١٠٠.٠ 
١٠٠.٠ 

  ذ  مصر
  إ 

٢٣.٤  
٣٨.١  

١٠.١  
٤.٤  

٦٥.٢  
٥٦.٥  

٠.٧  
٠.٥  

٠.٥  
٠.٥  

١٠٠.٠ 
١٠٠.٠ 

  ١٩٩٦سبتمبر ١٩٩٥الجهاز المرآزي للتعبئة العامة  واالحصاء بحث العمالة  بالعينة لعام  : المصدر
  
  
  

  ١٩٨٣،  ١٩٨٢مقارنة نتائج بحث القوي العاملة  بالعينة ) ١٤(الجدول رقم 
  

  )العدد بالمئات (
١٩٨٣                                               ١٩٨٢  

  القوي العاملة   نسبة االناث                          القوي العاملة     نسبة االناث         
  ٤٥٥٥٥                                          ٤٢٧٧٠ذ                  

  ١٩.١                  ١٠٧٦٠                            ١٥.٤        ٧٧٨٠حضر إ            
   ٥٦٣١٥                                          ٥٠٥٥٠جـ                
  ٥٦٠٨٣                                          ٥٤٤٢١ذ                  

  ١٦.٤                ١٠٩٨٩                            ٣.٩         ٢٢٣٧ريف        إ     
  ٦٧٠٧٢                                           ٥٦٦٥٨جـ               

  
  ١٠١٦٣٨                                         ٩٧١٩١ذ                 

  ١٧.٦                 ٢١٧٤٩                              ٩.٣      ١٠٠١٧إ           مصر  
   ١٢٣٣٨٧                                      ١٠٧٢٠٨جـ                

  
،  ١٩٨٢تعبئة  العامة  واالحصاء ، بحث القوي العاملة بالعينة الجهاز المرآزي لل: المصدر 

١٩٨٣ .  
  

  
  



א א ....................................................אא

  سلسلة احلقوق االقتصادية واالجتماعية
  تعمل على

  .زيادة الوعى بأوضاع حقوق اإل�سان االقتصادية واالجتماعية فى مصر* 
  .ا�تهاك هذه احلقوق املسامهة فى حتسني أوضاع تلك احلقوق، وكشف األسباب املختلفة التى تؤدى إىل* 

املسامهة فى وقف تدهور منظومة احلقوق االقتصادية واالجتماعية فى الفرتة األخرية ،خاصة فى ظل سياسات ا* 
  .تتبناها الدولة

الكشف عن الرؤى واالحتياجات احلقيقية للفئات التى تنتهك حقوقهم االقتصادية واالجتماعية، بسبب عدم * 
  .مشاركة معظم تلك الفئات فى صنع القرار

  صدر من هذه السلسلة

  .مالحظات ميدانية  عن محالج األقطان:  ضحايا بال ثمن.. عمالة األطفال فى ريف مصر  -١
  ".وادى سنور"مالمح جريمة بيئية فى محمية : من أحوال حماية البيئة فى مصر  -٢
  .عن عمالة المرأة فى ريف مصر مالحظات ميدانية: عمالة المرأة فى مصر  -٣
  .صناعة التلوث فى مصر -٤
  . عام حافل باإلضرابات واإلعتصامات: أحوال العمال فى بر مصر -٥
  .سكان القرى يسددون ضريبة الفساد اإلدارى: ١٩٩٨تشريد المواطنين فى ريف مصر عام  -٦
   ٠٠م ١٩٩٩النصف األول من عام : أحوال العمال فى بر مصر   -٧
  ,رحلة من التعب والشقاء٠٠أطفال المقاومة اليدوية لدودة القطن   -٨
  .أحوال البيئة فى العاشر من رمضان   -٩
  .المبيدات والغذاء  النظيف فى مصر -١٠
  .مخاطر التلوث فى قرى وبندر ميت غمر٠٠السحب السوداء تجتاح الريف -١١
  .وقضايا حائرة.. المرأة الريفية  مشارآة غائبة   -١٢
  .إصابات عمل وحماية قانونية غائبة......أطفال آسارات الرخام   -١٣
  ١٩٩٩احتجاج عمالى فى عام ) ١٦٤(االحتجاجات العمالية صرخة فى وجه الحكومة   -١٤

    .١٩٩٩احتجاج  فى النصف الثانى من عام  ) ٩٢(       
  أوضاع المرأة العاملة فى قطاع الزراعة تحتاج الى تدخل تشريع  -١٥
ضوء فى ظالم .... ٣١/٦/٢٠٠٠حتى  ١/١/٢٠٠٠احتجاجات العمال فى مصر من   -١٦

  .األزمة
   .الصيادين فى مصر حقوق بال حماية  -١٧
  .احتجاجات العمال بين فوضي السوق ودور اللجان النقابية  -١٨
  .للفقيد الرحمة ولألسرة خالص العزاء:إلى من يهمه األمر   -١٩
  .الصيادين فى بحيرة ادآوتنمية وتطوير قدرات  -٢٠
  .أطفال المزارع والموت البطئ -٢١
فى ظل العولمة بناء عالم أخر ممكن احتجاجات العمال فى بر مصر فى مواجهة الفصل  -٢٢

  .والتشريد
  .أطفال التراحيل والموت المبكر -٢٣
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