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التقرير األول لمرصد الحقوق االقتصادية 
واالجتماعية للنساء فى العمل

النساء فى قطاعى التعليم والصحة
 

األعداد و التحرير : 

منـــى عـــــزت  مديرة  برنامج النساء والعمل

هذا اإلصدار 
بدعم من الصندوق العربى لحقوق اإلنسان 
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مقدمة عامة 

بقلم : رجائى موسى 
كاتب مصرى 

لم حتمل العوملة أخبارا سعيدة للجميع، وخاصة عبر جناحها الليبرالى 
على  فيه  عملت  ال��ذى  الوقت  ففى  العاملي،  الرأسمالى  ومشروعها  اجلديد 
العالم فى سوق  اقتصاديات  امل��رات ودمج  العاملى أضعاف  اإلنتاج  مضاعفة 
الثراء بالغ الفحش  العاملية وجعلت  التجارة  عاملية واح��دة تخضع ملنظمة 
العالم، حملت الفقر والتهميش والعنف فى معظم  املناطق فى  فى بعض 

الدول األخرى. 
للجنسيات  ع��اب��رة  كبيرة  شركة  إل��ى  العالم  حتويل  على  العوملة  عملت 
وللقوميات، كما حولت العالم إلى سلعة، لقد بدت العوملة مثل قدر ال فكاك 
منه، مثل وحش خرافى بألف ذراع، يلتف مرة اقتصاديا، ومرة سياسيا، ومرة 
أخرى قانونيا، وفقدت الدول سيادتها التى كانت حتارب من أجلها منذ أقل 
من خمسني عاما، »إن احلكومات التى حاربت فى املاضى من أجل األرض 

تناضل اآلن بشكل عام من أجل مؤشرات السوق«. 
اإلن��ت��اج  ط��رق  حت��وي��ل  على  اجل��دي��دة  الليبرالية  السياسات  عملت  كما 
فى العالم، وعملت على تغيير شكل العمل، لقد انتهى زمن العمل الدائم، 
الثابت، املستقر، فالعمل املأجور هو سلعة تطرح فى السوق العاملى مثل أية 
سلعة أخرى، مع التحرر من تبعات عقد العمل الدائم، من ضمان اجتماعي، 
وت��أم��ي��ن��ات، وت��ع��وي��ض��ات، وأج����ازات م��دف��وع��ة األج���ر، إل��ى أخ��ر امل��ك��اس��ب التى 
حصل عليها العمال طوال سنوات نضالهم، ولقد عبر أولريش بيك بشكل 

بالغ حينما قال: »
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إن التصاعد السريع للعمل املؤقت هو مبثابة إهانة لإلنسانية«. 
قوضت الرأسمالية اجلديدة األسواق التقليدية، والصناعات التقليدية، 
وح��ول��ت ح��ي��اة م��اي��ني ال��ب��ش��ر إل���ى ب���ؤس ع��ل��ن��ي، وأك��ث��ر م��ن ي��دف��ع ث��م��ن ه��ذا 
الفقيرات بوجه خاص، لقد  والنساء  النساء بوجه عام،  املرير هم  التحول 
االقتصاديات  ف��ى  اجل��دي��دة  الصناعية  البروليتاريا  ه��ن  النساء  أصبحت 
القائمة على التصدير، وذلك بوصفهن سهات االنقياد، مجدات، متقنات، 
ومغريات جنسيا، ضمن هذه الصناعات تكون األجور وظروف العمل بائسة 

جدا وتنتشر ظاهرة التحرش اجلنسى من قبل الرؤساء واملدراء. 
إن النساء العامات فى ظل السوق العاملى يظهرن فى وضع شبه إقطاعى 
ملنهج التحكم فى العمل من حيث اشتراطه اخلنوع والهيمنة، واحلال أكثر 
سوءا ملن يعملن فى القطاع غير الرسمى.  ومن أجل التعرف أكثر على وضع 
على  الوقوف  من  الب��د  للعمل،  الدولى  التقسيم  ظل  فى  العامات  النساء 

بعض احلقائق التى تظهرها بعض األرقام التالية:
• »متثل املرأة اليوم نحو 70% من فقراء العالم البالغ عددهم 1.2 بليون 

نسمة.
• يعمل نحو ثلثى العامالت  فى العالم النامى فى االقتصاد غير املنظم، 
وأغلبهن يعملن فى املزارع واملنازل والشوارع ويتسم العمل غير املنظم بعدم 
األمان وضعف احلماية واألجور، وحتى فى العمل الرسمى تظل النساء أقل 
حظًا من الذكور فى احلصول على أجر متساٍو  أو الصور املختلفة للحماية .

• نسب النساء تعادل تقريبًا نسب الرجال فى معظم دول العالم بينما 
ت��ص��ل نسبة ال��ن��س��اء ال��ع��ام��ات 40 ام����رأة ل��ك��ل 100 رج���ل ف��ى ب��ل��دان ال��ش��رق 
الى 16.5 %  النساء  املنطقة بني  البطالة فى هذه  االوس��ط وتصل معدالت 
وعادة ما تتقاضى النساء أجورًا تقل عن أجور الرجال، ويشكل عدد النساء 
امريكى  م��ن دوالر  ب��أق��ل  ال��ذي��ن يعيشون  ال��ف��ق��راء  العمال  م��ن  ح��وال��ى %60 
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واحد فى اليوم ، والذين يبلغ عددهم فى العالم حوالى 550 مليون شخص، 
وتشكل نسبة النساء العامات حوالى 40 % من العمال فى العالم ، والذين 

يبلغ عددهم حوالى 2.8 مليار عامل. 
الدولى  النقابات  احت��اد  قبل  م��ن   2014 مايو  ف��ى  منشورة  ل��دراس��ة  وفقا 
ال�� 16 من حيث األس��وأ  فى مجال حقوق العمال  احتلت مصر  فيه املركز 

على مستوى العالم. 
الرسمية عن  ف��ى مصر فقد كشفت اإلح��ص��ائ��ي��ات  أم��ا ع��ن األوض����اع   •
اتساع الفجوة النوعية للمساهمة االقتصادية بني الرجال والنساء لصالح 
بينما   %20.2 االق��ت��ص��ادى  ال��ن��ش��اط  ف��ى  ال��ن��س��اء  فنسبة مساهمة  ال��رج��ال، 
الرج����ال 79.8% ،   و تتسع الفجوة النوعية فى األجور لصالح الرجال بنسبة 
)13.8%( . تتركز أغلب العمالة النسائية فى التعليم والصحة وأنشطة العمل 
االجتماعى وهى املجاالت املرتبطة بنفس األدوار النمطية والتقليدية التى 
تقوم بها النساء داخل املنزل، بينما يندر تواجد النساء فى بعض املهن مثل 
التعدين واستغال املحاجر/ التشييد والبناء ، كما يتبني من اإلحصائيات 
فنسبة  ال��ن��س��اء،  نسبة  ه��ى ضعف  القيادية  امل��ن��اص��ب  ف��ى  ال��رج��ال  نسبة  أن 
العليا كلما قل  الدرجات  ارتفعت  (،كلما  والنساء )%31.2  الرجال )%68.8( 
عدد النساء فنجد أن نسبة النساء فى مناصب املدير العام أعلى وتقل كلما 

صعدنا إلى درجة وزير فأعلى على النحو التالى : 
• درجة مدير عام )نسبة الرجال 67.3% و النساء %32.7(
• الدرجة العالية )نسبة الرجال 77.4% و النساء %22.6( 
• الدرجة املمتازة )نسبة الرجال 86.9% و النساء %13.1( 

  من هنا تأتى جدارة فكرة أن يكون لدينا مرصدا للحقوق االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية اخلاصة بالنساء فى العمل، والدور الذى ميكن أن 
تلعبه منظمة نسوية مثل مؤسسة املرأة اجلديدة فى متكني النساء العامات 
يرتبط  وم��ا  النساء  ف��ى رص��د حقوق  »ف��االن��خ��راط  الضائعة،  م��ن حقوقهن 
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أوس���اط منظمات  ف��ى  م��ح��دودا ج��دا  ي��ب��دو  السياسة  م��ن عمليات صنع  ب��ه 
املجتمع املدنى فى املنطقة العربية وال سيما فى مجال احلقوق االقتصادية 
بدقة  التعرف  أجل  أداة جيدة من  يوفر  فاملرصد  والثقافية«.  واالجتماعية 
الذى يقوم  العامات، وأيضا من  التى تتعرض لها  على أشكال االنتهاكات 
الفاعلة  باالنتهاك، باالضافة إلى تصور العامات أنفسهن حول الطريقة 
توفير احلماية  ال��ذى يعمل على  املناسب  والتشريع  االنتهاك  رفع هذا  فى 
الدولة  »املرصد يعمل على تعزيز مسؤولية  لهن ومتكينهن من حقوقهن.  
للنساء،  وحمائية  انتقالية  إج���راءات  إتخاذ  اج��ل  من  النساء  حقوق  حيال 
طريق  عن  النساء  بحقوق  وال��دع��وة  املطالبة  ف��رص  تعزيز  على  يعمل  كما 
منظمات املجتمع املدنى«، وللمدافعني واملدافعات عن حقوق النساء، وأيضا 
يوفر للنساء أنفسهن الساح الازم فى مجابهة اخلطاب التضليلى الذى 
تنتجه وتتبناه احلكومات املتعاقبة،  فالنقص احلاد فى معرفة االنتهاكات؛ 
ومضاعفته،  القائم  الوضع  تأبيد  على  يعمل  وتكرارها،  وانتشارها،  نوعها، 
كما أن »فهم الطريقة التى تصوغ بها الدولة حياة املرأة االقتصادية هو أمر 

حاسم وخطير فى تطوير االستراتيجيات فى سبيل تغيير فعال«. 
وألن مؤسسة املرأة اجلديدة تعى جيدا حجم االنتهاكات التى تتعرض 
لها النساء فى املجالني اخلاص والعام، وألنها أيضا تنحاز إلى النساء بصفة 
عامة والنساء العامات بصفة خاصة، فكان لها أن تساهم بشكل متميز فى 

املطالبة باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للنساء. 
يحاول هذا املرصد أن يعمل على رصد أوضاع النساء فى أماكن العمل 
منهجية  عبر  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  بحقوقهن  يتعلق  وم��ا 
أهدافا  عينيه  نصب  املرصد  ووض��ع  أنفسهن،   النساء  مع  باملشاركة  العمل 

محددة وهى:
• حتفيز النساء على الكشف و احلديث عن االنتهاكات التى يتعرضن 

لها فى أماكن العمل.
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أماكن  فى  حقوقهن  عن  الدفاع  و  الشكوى  تقدمي  من  النساء  متكني   •
العمل.   

• إثارة اهتمام صناع القرار ووسائل اإلعالم لقضايا النساء فى أماكن 
العمل.

لها  تتعرض  التى  االنتهاكات  رص��د  على  ال��ق��درة  النقابيات  ام��ت��الك   •
النساء فى أماكن العمل.

•  قيام النقابيات بأنشطة و برامج عمل من اجل الدفاع عن  قضاياهن.
واق��ت��ص��ادي��ة تتعلق  ت��ق��دمي من���وذج آلل��ي��ة تأسيس م��راص��د اجتماعية   •

بحقوق النساء، ميكن استمرارها وتطبيقها فى أماكن أخرى.   
واخ��ت��ار امل��رص��د أن ي��ب��دأ أول���ى أع��م��ال��ه ب��رص��د االن��ت��ه��اك��ات ف��ى قطاعني 
أساسيني يحظيان بنسب مرتفعة من تشغيل النساء وهما قطاعى التعليم 
والصحة، ألن هذين القطاعني يوجد بهما النساء بكثافة وتتعرض النساء 
ألشكال عديدة من العنف والتمييز، و فى ذات الوقت، هذان القطاعان من 

أكثر أماكن العمل التى شهدت أشكال دفاعية و حركة نقابية مهمة.
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قطاع التمريض
ال��ط��ب، ففى عام  م���دارس  ف��ى مصر قبل  التمريض  م���دارس  لقد نشأت 
االع��ت��ن��اء  أج���ل  م��ن  وذل���ك  م��درس��ة للتمريض  أول  ع��ل��ى  أق���ام محمد   1925
بحالة اجلنود فى مصر، ومت تعيني »كلوت بك« مديرا لها، وهذا يدل على 
أن مهنة التمريض فى واق��ع األم��ر، ال تقل أهمية عن مهنة الطب نفسها، 
ول��ي��س حسب  وال��ع��ن��اي��ة  ب��ن��د اخل��دم��ة  ل��ل��ع��اج يشكلها  فالكلفة األس��اس��ي��ة 
تكلفة التشخيص. وفى مصر اآلن نظام تعليمى خاص بالتمريض يتكون 
التمريض(،  الصحى)شعبة  الفنى  واملعهد  للتمريض،  العليا  املعاهد  من؛ 
العامات  حجم  ويصل  احلكيمات.  وم���دارس  للتمريض،  الفنية  الثانوية 
ف��ى ق��ط��اع ال��ت��م��ري��ض ال���ى 120.4 أل���ف مم��رض��ة وت��ش��ك��ل خ��ري��ج��ات م���دارس 
فهن  وبالتالى  بالعمل،  القائمات  من   %95.5 سنوات  ثاث  نظام  التمريض 

ميثلن عصب املهنة. 
أنشئت نقابة مهنة التمريض وفقا للقانون 115 لسنة 1976 حتت اسم 
ن��ق��اب��ة مهنة ال��ت��م��رض. واذا ك��ان��ت امل��م��رض��ات ه��ن خ��ط ال��دف��اع األول ضد 
األمراض واألوبئة، وهن أيضا الركيزة األساسية فى الصحة فهن يعشن حياة 
بائسة فى إطار االنتهاكات الصارخة حلقوقهن حتى اصبحت االحتجاجات 

التى يقمن بها مقياسا لتدهور األوضاع الصحية فى مصر. 
فاملمرضات يعشن ف��ى وض��ع شبه ع��ب��ودى، تدنى ف��ى األج���ور، متييز فى 
األجر، حترش جنسى، نظرة مجتمعية متدنية، بيئة عمل غير آمنة، جزاءات 
وخصومات وتعسف إدارى، ساعات عمل طويلة وشاقة وب��دون أجر إضافى، 
دور  من  محرومات  أنهن  إال  للنساء  شديدة  بكثافة  متتاز  مهنة  أنها  ورغ��م 
احلضانة ألطفالهن. وكتاب »املمرضات بني السخرة والدونية« يرصد نضال 
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أم��ا عن  نيل حقوقهن.  أج��ل  و 2009 من  م��دار عامى 2008  املمرضات على 
القانون اجلديد الذى مت املوافقة عليه من مجلس الوزراء والذى جاء حتت 
املوافق 2014/4/10 فهو  التمريض« فى يوم اخلميس  »قانون مزاولة مهنة 
لم يقدم اجلديد بالنسبة للنساء العامات بل على العكس قد حدد شروط 
العمل فى التمريض هو القيد فى سجات النقابة، وفى هذه احلالة ستكون 
النقابة العامة للتمريض، وهو بهذا يهدد وبشكل قوى وجود نقابة عمالية 
للممرضات ويحرمهن من أبسط حقوقهن وهى الدفاع عن مصاحلهم ضد 

سيد العمل املتمثل فى الدولة فى هذه احلالة.
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قطاع التعليم
ميتاز أيضا قطاع التعليم مثله مثل الصحة بكثافة عدد املشتغات فى 
هذا القطاع، وتنحصر معظم مشكات هذا القطاع فى عدم تطبيق احلد 
استمارة  فى  بعضهن  عبر  وق��د  املؤقتة  العمل  وأيضا عقود  األدن��ى لألجور 
األجدر  املأموريات بوصفه هو  الرجل فى  أن هناك متييزا لصالح  الرصد 
على إجناز املهام باإلضافة إلى أن من مسؤولياته األساسية أن يكفل أسرته 
تقضية  بوصفه  امل��رأة  عمل  إل��ى  التعليم  فى  القائمني  نظرة  يعكس  وه��ذا 
للوقت أو على أنه دخل إضافى ميكن االستغناء عنه. وأشارت بعضهن إلى 
أن هناك متييزا فى الترقى، وهناك مجال للمحسوبيات فى هذه القرارات. 
واذا نظرنا إلى مشروع القانون اجلديد املزمع إصداره والذى نشرت جريدة 
الشروق أهم م��واده  بتاريخ 6 أغسطس 2014 سنجد املشرع قد تغافل عن 
بأية مزايا نوعية بل على  العامات/املدرسات ولم يحظني  النساء  حقوق 
العملية  على  والسلطوى  االدارى  اجلانب  هيمنة  على  أكثر  يعمل  العكس 
املعلمني من  الذى سيوفرها بني  التراتبية اجلديدة  التعليمية وذلك عبر 
حيث معايير صرف حافز اإلثابة وحافز األداء املتميز كما جاء فى املادتني 
88 وهى مادة مستحدثة ومادة 86 على التوالى. هاتان املادتان ستفتحان كل 

أبواب التمييز والفساد واملحسوبية. 
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ماذا بعد ثورة 25 يناير
كانت ثورة 25 يناير الباب الواسع الذى خرجت عبره  كل املظالم التاريخية، 
أدركت  العاملة بشكل خاص.  الطبقة  التى تعيشها  التعاسة  عبرت منه كل 
امل��م��رض��ات  بشكل ع��ف��وى م��ا ال���ذى يجب فعله م��ن أج��ل اس��ت��رداد الكرامة 
والقوة، ما الذى يجب فعله من أجل حتسني شروط احلياة، فقمن بتأسيس 
واتخذن مساحتهن،  العام  املجال  الظهور فى  وب��دأن فى  املستقلة  نقابتهن 
وب��ال��ف��ع��ل مت��ث��ل ال��ن��ق��اب��ة بالنسبة ل��ل��ع��م��ال احل���ل ل��ك��ل االوج�����اع وال��ط��ري��ق��ة 
الوحيدة للدفاع عن مصاحلهم. وهذا أيضا ينطبق على املعلمات، فاملعلمون 
قبل  أى   ،2010 فى  املستقلة  نقابتهم  تأسيس  نحو  واسعة  خطوات  اتخذوا 
وزيرة  الهادى  إال بعد رحيل عائشة عبد  يناير 2011 ولكنها لم تظهر  ث��ورة 
الوعى  رف��ع حالة  تعمل على  وه��ى  النقابات  تأسيس  ومنذ  العاملة.  القوى 
لدى املعلمني واملعلمات وتنظيمهم لنيل حقوقهم االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية. كما يضاف إليهما أيضا توجههما إلى بناء نقابة عمالية وليست 
مهنية،  فالنقابات املهنية  يتم تأسيسها عن طريق تشريع قانون خاص بها 
م��ن رئيس اجلمهورية  ق��ان��ون  ب��إص��دار  أو  الشعب  م��ن خ��ال مجلس  يصدر 
مباشرة بذلك، وهذا النوع من النقابات ينوب عن الدولة فى تنظيم مهنة 
م��ح��ددة و حت��دي��د ش���روط ممارستها وم��ا إل��ى ذل��ك م��ن أم���ور تتعلق مبهنة 
محددة، باإلضافة للقيام بحماية حقوق أعضاء النقابة و تقدمي اخلدمات 
لهم، وهذا النوع من النقابات مثل نقابة األطباء و املهندسني و املحامني و 
املوافقة على تأسيسها كانت عام 1994 ومن  وآخ��ر نقابة مهنية مت  غيرها. 
وقتها لم تؤسس أى نقابة مهنية جديدة. أما النقابات العمالية، فهى نقابات 
يتم تأسيسها من خال تصريح من وزارة القوى العاملة و تراعى ان تتوافق 

مع مواثيق منظمة العمل الدولية. 
وه���ذا ال��ن��وع م��ن ال��ن��ق��اب��ات يهتم ف��ى األس����اس ب��ح��ق��وق أع��ض��اء النقابة 
العمالية، وعضويتها تبنى فى األساس على وحدة العمل. هذا التوجه يعبر 
بناء  نحو  والتعليم  الصحة  قطاعى  ف��ى  وال��ع��ام��ات  العاملني  انحياز  ع��ن 

منظمة دفاعية .
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  العينة : 
 عينة الرصد هى عمدية وعشوائية )100( نقابية ، منهن 50 من قطاع 

التعليم، و50 فى قطاع الصحة، مت التوزيع على النحو التالى:
• القاهرة الكبرى 20

• االسكندرية 20
• املنيا 12

• االسماعيلية 12
• السويس 12

• بور سعيد 12
• الغربية 12 

• تتراوح أعمار العينة من 19 إلى 57 عاما 
• تتنوع احلالة التعليمية ما بني مؤهل متوسط وجامعى و دراسات عليا 

• تتراوح مده العمل من عام إلى ثالثني عام 
• تتنوع احلالة االجتماعية بني متزوجات وغير متزوجات 

ومت اخ��ت��ي��ار ال��ع��ي��ن��ة م���ن س��ب��ع م��ح��اف��ظ��ات وه��ى:امل��ن��ي��ا- اإلس��ك��ن��دري��ة- 
االسماعيلية- القاهرة- الغربية- السويس- بورسعيد. 

السابقة فى هذا  املؤسسة  بناء على خبرة  املحافظات  اختيار هذه  جاء 
املحافظات ووجود عاقات بأماكن عمل النساء هناك، وأيضا ألنها تعبر عن 

التنوع اجلغرافى  فى مصر. 
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المنهجية واألدلة المستخدمة : 
هذه  ملثل  امل��ن��اس��ب  املنهج  وه��و  ال��وص��ف��ي«  »امل��ن��ه��ج  على  التقرير  اعتمد 
ال��ت��ق��اري��ر ال��ت��ى ت��ت��ي��ح ل��ل��ن��س��اء ال��ف��رص��ة للتعبير ع��ن ق��ض��اي��اه��ن، واألدل����ة 
امل��س��ت��خ��دم��ة ه��ى دراس�����ات احل��ال��ة م��ن خ���ال تصميم اس��ت��م��ارة ال��رص��د مت 

تقسيمها إلى ثاثة  محاور محددة وهى؛ 
فى  النساء  لها  تتعرض  التى  والتمييز  العنف  بأشكال  يتعلق  • محور 

أماكن العمل .
• محور يتعلق بالنظرة التقليدية وتنميط النساء.

• م���ح���ور األط�����راف)ال�����دول�����ة- ال���ن���ق���اب���ات- األح��������زاب- م��ن��ظ��م��ات غير 
احلكومية(

واعتمدت استمارة الرصد فى بنائها على املرجعيات التالية:
• االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة 1979.
• ال���ع���ه���د ال����دول����ى اخل������اص ب���احل���ق���وق االق���ت���ص���ادي���ة واالج��ت��م��اع��ي��ة 

والثقافية1966.
• االت��ف��اق��ي��ات األس��اس��ي��ة ملنظمة ال��ع��م��ل ال��دول��ي��ة وخ��اص��ة االت��ف��اق��ي��ة 
رق�����م)87( ل��س��ن��ة 1948 »ب��ش��أن احل��ري��ة ال��ن��ق��اب��ي��ة وح��م��اي��ة احل���ق ال��ن��ق��اب��ى« 
املفاوضة  وف��ى  التنظيم  ف��ى  »ب��ش��أن احل��ق  رق��م 98 لسنة 1949  واالت��ف��اق��ي��ة 
اجلماعية« واالتفاقيتني رقم 100 و 111 لسنة 1954 املتعلقتني باملساوة فى 

األجر والقضاء على التمييز فى االستخدام واملهنة.
املصرى  وال��دس��ت��ور   2003 امل��ص��رى لسنة  العمل  ق��ان��ون  إل��ى  • باإلضافة 

.2014
املبحوثات  التقرير أسماء أى من  أنه لم يذكر فى  التأكيد على  كما مت 
وذل����ك م���ن أج���ل امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى اخل��ص��وص��ي��ة وحت��ف��ي��زه��ن ع��ل��ى امل��ش��ارك��ة 

بخبراتهن وجتاربهن با خجل أو خوف .
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نتائج التقرير : 
العمل  فى  النساء  تعرض  و  اإلدارى  النظام  ارت��ب��اط بني طبيعة  ثمة   •
ألشكال عديدة من العنف والتمييز، فغياب الشفافية ووجود عاقات عمل 
التى  احلماية  سياسات  غياب  عن  فضا  القانون  إعمال  وع��دم  عادلة  غير 
األه��واء  لتأثير  الفرصة  يتيح  سبق  ما  فجميع  االجتماعي،  النوع  تراعى 
الشخصية، واألمناط  الثقافية السائدة بدال من أن يلتزم اجلميع بعاقات 
والنساء( بشروط عمل  )ال��رج��ال  إج���راءات وسياسات تضمن متتع  و  عمل 

عادلة . 
• تنوع أشكال العنف والتمييز والتنميط التى تتعرض لها النساء فى 
واالجتماعى  التعليمى  املستوى  أو  عمرية  مبراحل  مرتبطة  ليست  العمل 
فجميع دراسات احلالة التى شملهن الرصد تعرضن ألشكال مختلفة من 

االنتهاكات فى العمل. 
• غياب الوعى القانونى والتنظيمات النقابية القوية واملنحازة ملصالح 
رفع  و  املقاومة  النساء على  تأثير واضح على قدرة  له  أعضائها وعضواتها 

وعيهن بحقوقهن. 
العنف  النساء ألش��ك��ال  إدراك  ف��ى مستوى  ت��زاي��د  ع��ن  التقرير  • كشف 
والتمييز والتنميط التى يتعرضن لها فى العمل لكن لم يقدرن على بلورة 

تدخات و إجراءات واضحة لواجهة هذه االنتهاكات التى يتعرضن لها . 
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تحليل دراسات الحالة:  
 

أشكال العنف والتمييز فى العمل كما ذكرتها املبحوثات :
• حت��دث��ت املبحوثات ع��ن ت��دن��ى األج���ور وع���دم تناسب األج���ر م��ع غالء 
األس��ع��ار، وح��ج��م اجل��ه��د ال���ذى ي��ب��ذل ف��ى ال��ع��م��ل، كما حت��دث��ت  املبحوثات 
القطاعات  الشديد بني  والتباين  األج��ور  تعدد نظم  الصحة عن  فى قطاع 
ال��واح��دة برغم  الهيئة  أو  ال����وزارة  أو داخ���ل  ال��ع��ام واخل���اص  املختلفة س���واء 
حصولهن على نفس الشهادة وتساوى سنوات اخلبرة فى نفس مجال العمل،  
كما ذك��رت ع��دد من املبحوثات فى قطاع الصحة وج��ود ف��روق فى العاوات 

واحلوافز بينهن وبني زمائهم من الرجال. 
• كشف التقرير عن ان تغير عالقات العمل وتعدد أشكال التعاقد داخل 
أماكن العمل مرتبط ايضا بتعدد نظم األجور، و تعرض العمال والعامات 
ألشكال من التمييز ، فتتنوع أشكال التعاقد فى مجال التدريس بني عقود 
أن االج��ر بيختلف حسب شكل  العامات  دائمة وعقود مؤقتة و كما ذك��رت 

التعاقد.   
تقسيما  هناك  أن  والتمريض  التعليم  قطاعى  فى  املبحوثات  ذك��رت   •
للعمل على أس��اس ال��ن��وع، وي��ؤدى إل��ى متييز فى األج���ور، ف��أش��ارت املعلمات 
إلى قيام الرؤساء فى العمل تكليف الرجال مبعظم املأموريات منها جلان 
تصحيح اإلمتحانات والكنترول،ويترتب على ذلك حصولهم على مكافأت 
مالية، وحسبما ورد على لسان عدد من املعلمات »ينظر املديرون إلى الرجل 
ع��ل��ى اس���اس أن���ه ال��ك��فء وال���ق���ادر ع��ل��ى إجن���از امل��ه��م��ات” ، ق���ال ع���دد آخ���ر من 
املعلمات »اليزال النظر للرجل باعتباره هو مصدر الدخل األساسى لألسرة« 
وبالتالى األحق بأى فرصة لزيادة دخله،بينما الواقع بخاف ذلك وعبرت 

املعلمات عن ذلك  »مرتبنا كله رايح على البيت«.     
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• تباينت اإلجابات فى قطاع التمريض فنفت مجموعة وجود تقسيم 
للعمل على أساس النوع وأرجعوا ذلك إلى أن النسبة الكبيرة من التمريض 
سفر  تتطلب  التى  ب��امل��أم��وري��ات  ال��رج��ال  قيام  أن   الثانى  والسبب  )ن��س��اء(، 
أوالسهر ليا  ليس متييزا بل أمر طبيعي، وعلى حد تعبيرهن »يصب فى 
صالح النساء“، بينما حتدثت مجموعة أخرى عن وجود تقسيم فى العمل 
على أساس النوع ، وذكرن أن املمرضات يقمن بالسهر ليا و تكون املمرضة 
مسئولة عن أكثر من عنبر، وتتواجد فى االستقبال مما يعرضها ملخاطر .     
تعرضهن  تزايد  عن  معهن  املقابالت  أثناء  املمرضات  أغلب  حتدثت   •
للمضايقات من أهالى املرضى و التى تصل إلى االعتداء بالسب والضرب 
املمرضات  إح��دى  املستشفيات، على حد تعبير  بسبب تدهور اخلدمات فى 
كتير  وطالبنا  علينا،  غضبهم  بيطلعوا  أم��ام��ه��م  امل��م��رض��ات  غير  »مفيش 
بتوفير األمن ومحدش بيسال عنا« وقالت اغلبهن أنهن ال يشعرن باألمان 

وهم يؤدون عملهم. 
ومشاجرات متت  وقائع الع��ت��داءات  املعلمات  العديد من  ذك��رت  كما    •

داخل املدارس  بني املدرسني واملدرسات وأهالى الطاب والطالبات .
دور  توافر  التعليم والصحة عدم  املبحوثات من قطاعى  أغلب  ذك��رت   •
فى  دور حضانة  لديهن  ب��ان  ذك��رن  وقليل منهن  العمل،  أم��اك��ن  ف��ى  حضانة 

أماكن عملهن لكنها غير مهيئة الستقبال أطفالهن، بسبب سوء حالتها. 
• قالت أغلب املبحوثات ممن يعملن فى القطاع احلكومى أنهن حصلن 
القطاع اخل��اص من  بينما من هن فى  الطفل،  ورعاية  الوضع  أج��ازة  على 
املعلمات والتمريض تباينت اجاباتهن، فمعظمهن لم يحصلن على أجازة 
الثاثة  م��دة  تكن  لم  عليها  حصلن  فمن  الوضع  أج��ازة  أم��ا  الطفل،  رعاية 

أشهر كما هومقرر  فى القانون .      
• بينما ذكرت عدد من املعلمات انهن لم يحصلن على ساعة الرضاعة 



17

بسبب رفض إدارة املدرسة بحجة ضرورة وجود املعلمة طوال اليوم الدراسي، 
أنه يتم  املعلمات  أن تلتزم بجدول احلصص كامل، وذك��رت عدد من  ويجب 
املدرسة  تكون  األغ��ل��ب  ف��ى  و  االمتحانات  مراقبة  مبهمة  بالقيام  تكليفهن 
على مسافة بعيدة من املنطقة التى تسكن بها املعلمة وال يتم توفير وسائل 
مواصات، وال يراعى اثناء حتديد جدول مراقبة االمتحانات وضع مواعيد 

تناسب املعلمة التى ترضع طفلها . 
• ذك���رت امل��ب��ح��وث��ات وق���وع ح���االت للتحرش اجل��ن��س��ى م��ن ال��زم��الء فى 
ال��ع��م��ل، ك��م��ا ذك���رت أغ��ل��ب امل��ب��ح��وث��ات ف��ى ق��ط��اع ال��ت��م��ري��ض ان��ه��ن يتعرضن 
للتحرش اجلنسى من قبل بعض األطباء وأهل املرضى أو املرضى أنفسهم، 
و تتنوع أساليب التحرش بداية من اللفظ إلى مامسة اجلسد،بينما نفى 
عدد قليل من املبحوثات وقائع التحرش اجلنسى وانهن لم يتعرضن لهذه 

االنتهاكات ولم يسمعن عنها. 
   

 أسباب تعرض النساء الشكال من العنف

 والتمييز فى العمل كما ذكرتها المبحوثات : 

ب��ال��ب��ي��روق��رط��ي��ة وغ��ي��اب  ال��ن��ظ��ام اإلدارى  امل��ب��ح��وث��ات  • وص��ف��ت أغ��ل��ب 
الشفافية وغياب معايير الكفاءة و ضعف آليات املحاسبة فذكرت املبحوثات: 
عندما اتقدم  بشكوى ضد رئيسى فى العمل،يتم ارسال الشكوى له للنظر 
املبحوثات  ك��م��ا حت��دث��ت  آن واح����د،  ف��ى  فيها فيصبح ه��و اخل��ص��م واحل��ك��م 
على  س��واء  والتعليم،  الصحة  منظومتى  لتطوير  سياسات  أي��ة  غياب  ع��ن 
رف��ع  أو  م����وارد للتحديث وحت��س��ني اخل��دم��ة،  االن��ف��اق بتخصيص  م��س��ت��وى 
كفاءة العامات والعاملني فى القطاعني )التعليم والصحة( فيتم التعامل 



18

بعدم جدية فذكرت أحدى املبحوثات أنه مت ترشيحها حلضور نفس الدورة 
التدريبية عدة مرات تقريبا .  

ال��ذك��ورى  الفكر  م��ن  تعانني  النساء  أن  ع��ن  املبحوثات  أغلب  حتدثت   •
السائد فى املجتمع و نظرة الدونية للنساء و تأثير ذلك على حصولها على 
حقوقها داخل أماكن العمل، حيث يتبنى الرؤساء فى العمل هذه الثقافة 
و تؤثر على القرارات التى يقومون باتخاذها، و قالت الكثير من املبحوثات 
املمرضة لعملية تشوية فى وسائل اإلعام  » تتعرض  التمريض  من قطاع 
ودائما يظهرها بأنها أمراة سيئة  اخللق« واضفن » بعض الرؤساء فى العمل 
و بعض األطباء يتعاملون معنا - أى التمريض- باستهانة مستغلني هذه 

النظرة الدونية و ذلك يؤدى لتعرضنا ملشاكل ومضايقات فى العمل«
فى  النساء  القانونية بحقوق  املعرفة  م��دى  بشان  األج��اب��ات  تبيانت    •
العمل وخاصة املواد اخلاصة بالدور اإلجنابي« اجازة الوضع ورعاية الطفل و 
احلصول على  ساعة الرضاعة وتوفير دور احلضانة فى اماكن العمل« فمنهن 
من يعرفن نصوص القانون و البعض يعرف بعض النصوص، وهناك عدد 
ليس بالقليل ال يعرف نصوص القوانني، لوحظ أن كثير من املبحوثات فى 
قطاع التعليم والصحة ليس لديهن معرفة بالنصوص القانونية اخلاصة 
بعضهن  أيضا  احلضانة،  دور  بتوفير  العمل  صاحب  إل���زام  ف��ى  بأحقيتهن 
القانونية اخلاصة  النصوص  يعرفن  القطاع اخل��اص ال  يعملن فى  مم��ن  
بأحقية العامات فى احلصول على الساعة الرضاعة أو اجازة رعاية الطفل 
، و ذكر البعض ان التشريعات غير كافية، ألن الرؤساء فى العمل يبرروا عدم 
التوجد   « التسمح«  العمل  »حاجة  دع��وى  حتت  التشريعات  بهذه  التزامهم 
موارد مثل توفير دور احلضانة«، و ذكرت نسبة ليست بقليلة من العامات 
فى القطاع اخلاص » معلمات أو متريض«  أنهن للمرة األولى يسمعن عن 

هذه احلقوق وبالتالى لم يطالنب بها من قبل . 



19

تبني من دراسات احلالة إدراك الكثير ممن شملتهم عملية الرصد   •
الشكال التنميط التى تتعرض لها النساء واتضح ذلك عندما ذكرن اسباب 
بثقافة  مرتبط  بانه  والصحة   التعليم  قطاعى  ف��ى  بكثافة  النساء  وج��ود 
التنميط و اختزال النساء فى ادوار تقليدية تقوم بها داخل املنزل وخارجه، 
تقسيم  أن  ع��ن  املعلمات  م��ن  الكثير  فتحدثت  العمل  تقسيم  ف��ى  حتى  أو 
الفصول الدراسية فى املرحلة االبتدائية يكون على أساس األدوار التقليدية 
التى تقوم بها النساء داخل املنزل فيخصص للمعلمات الفصول من املرحلة 
األولى إلى الثالثة واملعلمني- الرجال- من الرابعة إلى السادسة ، وعندما 
سألت املعلمات عن السبب تلقوا جميعا نفس األجابات بان املعلمات » تكون 
عطوفة على الطفل وأكثر حنانا » والن الطفل يحتاج حلنان ورعاية األم فى 
هذه الفترة العمرية«، بينما لفتت أحدى املعلمات االنتباه أن مادة »الدين« 
يتم تدريسها معلمني- رج��ال- فى جميع مراحل التعليم االبتدائى )!!! ( 
،فى ذات الوقت اعربت عدد من العامات فى قطاعى الصحة والتعليم أن 
العمل فى وظائف محددة مبواعيد ثابته  مائم لظروف النساء، فيستطعن 
ب��االع��ب��اء األس��ري��ة ورع��اي��ة  امل��ن��زل للقيام  إل��ى  وي��ع��دن  ان  يقمن بأعمالهن 

أطفالهن . 

آليات المقاومة :  
التعليم  ف��ى قطاعى  ال��ع��ام��الت  ق��ام��ت بها  ال��ت��ى  • تنوعت األج�����راءات  
والصحة للمطالبة بحقوقهن فى العمل فمنهن من حتدثت عن انها تكتفى 
بالشكوى و األعراب عن غضبها بني الزميات والزماء فى العمل فحسب، 
الشفهية  بالشكوى  توجهن  م��ن  ومنهن  يتغير،  الش��ىء  ان  يعتقدن  ألنهن 
أنهن  املبحوثات  ، وذك��رت عدد من  أو تقدمن بشكوى مكتوبة  إلى رؤسائهن 
توجهن للقضاء وقمن برفع قضايا بعد أن حصلوا على ملفات فساد تخص 
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أماكن عملهم ، جلأت العديد من النساء فى مواقع العمل  إلى االعتصام 
والتظاهر، وكشفت املناقشات عن أن ثمة اجتاها عاما بعدم الرضا و الشعور 

بعدم اجلدوى، وعدم االستجابة ملطالبهن.     
• وجهت الكثير من املبحوثات انتقادا شديدا ملؤسسات الدولة بانها ال 
وورد  النساء  ضد  التمييز  مبواجهة  يتعلق  فيما  والقانون  الدستور  تطبق 
على لسان البعض ”الدولة متارس التمييز ضد النساء“، و أشارت املعلمات 
و املمرضات فى القطاع اخلاص إلى غياب آليات الرقابة على اماكن العمل 
اخلاصة و ذكرت بعضهن » صاحب العمل بيتعامل معنا مبزاجه عشان عارف 

أنه مش هيتحاسب«  
• ذكرت أيضا أغلبهن إنهن ال يعرفن وحدات تكافؤ الفرص املوجودة فى 
ال��وزارات و ال يعلمن بدورها، بني أش��ارت أحدى املعلمات بأنها تعلم أنه فى 
عام 1012 صدر قرار بتشكيل وحدة لتكافؤ الفرص، و أنها حاولت التواصل 

معها لكن لم تتمكن من ذلك.     
، بينما يوجد وحدة  ب���وزارة الصحة  الفرص  •  ال يوجد وح��دة لتكافؤ 

تكافؤ فرص بوزارة التربية والتعليم  .
• عبرت أغلب املبحوثات عن استيائهن من آداء النقابات املهنية وعدم 
قيامها ب��دوره��ا ف��ى ال��دف��اع ع��ن مصالح األع��ض��اء، وق��ال��ت أح��دى املعلمات 
اى فايدة«،  وال��ن��ادى من غير  للنقابة  »ط��ول عمرنا بيتخصم مننا فلوس   «
وأوضحت العديد ممن انضموا و اسسوا نقابات مستقلة أن الدافع األساسى 
هو وجود نقابات تدافع عن حقوقهن، و ترى الكثير ممن شملهم التقرير أن  
النقابات وأيضا األحزاب لم تقم بأى دور بشأن عدم التزام الدولة باحترام 

وحماية حقوق النساء فى العمل و إعمال مبدأ املساواة وعدم التمييز . 
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نماذج من دراسات الحالة : 

أكثر إنسانية!!!

   املفروض إنى ُمَدرِّسة ثانوى ، إمنا علشان مفيش عقود عمل إال ملدرسات 
لو   : لنفسى  وقلت  ج��دًا،  قليلة  الفرص  ألن  طبعًا  وافقت  فانا  ؛  االبتدائى 

جالك امليرى .. مش كدة !
القاعدة دى   ، املدرسني  إنسانية من  أكثر  املدرسات  إن  فى قاعدة بتقول 
مديرين املدارس مؤمنني بيها ألنهم هم اللى اخترعوها ، عشان كدة بتبقى 
اإلدارة مصممة إن املدرسات يشتغلوا فى املرحلة التعليمية من أولى حتى 
 ، بأمومة  ونعاملهم  االط��ف��ال  هنحتضن  إننا  أس��اس  على   ، إبتدائى  ثالثة 
وبالتالى أنا اشتغلت فى املدرسة كإنى مربية منزل مش ُمَدرِّسة .. واملدرسني 
الرجالة بيدرسوا حتى سادسة ابتدائى إلن إنسانيتهم - تقريبًا - أقل شوية 

مننا وفقًا لرؤية اإلدارة .
اشتكيت .. كان صعب عليَّ تقبل فكرة إنى كمدرسة ثانوى أقوم بالتدريس 
ألول���ى اب��ت��دائ��ى ، مل��ج��رد ان امل��درس��ني ال��رج��ال��ة شايفني إن��ى ب��اع��رف اتعامل 
حصص  ف��ى  لكن   ، مثاً  العربية  اللغة  حصص  ف��ى  دى  املرحلة  م��ع  أفضل 
الدين - فجأة - املدرسني الرجالة بيبقى عندهم إنسانية وبيعرفوا يتعاملوا 

.. تدريس حسب املزاج كدة .
املدرسات  أعطاء  بعدم  إدارى  ق��رار  فى  إن  بفترة  اشتغلت  ما  بعد  عرفت 
،  لكن فى األي��ام الدراسة العادية الساعة  الساعة رضاعة أيام االمتحانات 
ا بتاخدها بدرى فى أول اليوم الدراسى أو متأخر قبل  الرضاعة املدرسات إمَّ
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انتهاء اليوم ، لكن فى أيام االمتحانات ممنوع املدرسات تاخد ساعة الرضاعة 
املقررة لهم فى القانون ، ومن املمكن ان املَُدرِّسة اللى هتاخد ساعة الرضاعة 

يتم مجازاتها ألنها بترضع طفلها .. ودة طبعًا ألنها أكثر إنسانية .
، ومعروف  امل��درس��ات  لكل  العمل حلم  وج��ود حضانة فى مكان  موضوع 
طبعًا إن األحام بتفضل أحام .. ودة عشان اإلدارة بتوافق وترجع ترفض 

بعد املوافقة ، وهكذا ..
عرفت كمان إن نقابة املعلمني موجودة شكليًا لتجميل الدولة ومؤسساتها 
، عرفت دة بعد ما جلأت لها واشتكيت كتير وال حياة ملن تنادى ، لكن النقابة 
املستقلة دورها فعال وبتساعد الناس علشان حتصل على حقوقها ، ما هو 
عشان تفضل املدرسات على إنسانيتها يبقى الزم تاخد حقوقها .. مش كدة؟
العقد  بنظام  وباشتغل  كنت حامل  لو  ان حظى حلو  فهمونى  زمياتى 
التعليمية  املَُدرِّسة لو بتشتغل بنظام العقد املحلى مع اإلدارة  ، إلن  املميز 
يبقى مش هتاخد أجازة وضع ، اللى بيشتغلوا بنظام العقد املميز واملثبتني 
بس هم اللى بيحصلوا على امليزة دى .. ممكن بعد شغل سنتني على األقل 
مميزات  على  هاحصل  م��ش  غ��ال��ب��ًا  لكن   ، ملميز  محلى  م��ن  العقد  يتحول 

وحقوق املثبتني .    
ال��ت��ف��رق��ة ف��ى ال��ع��ق��ود امل��م��ي��زة وال��ع��ق��ود املحلية ه��ى ن��ف��س ال��ت��ف��رق��ة فى 
اللى   ، بالرجالة  مقارنة  مهمة  ووظ��اي��ف  عمل  ف��رص  على  الستات  حصول 
معاهم سلطة التعاقد والتوظيف بيستغلوا مناصبهم فى محاباة قرايبهم 
البيت ولو اشتغلوا  الستات مكانهم  ان  ، وكمان بيكونوا شايفني  ومعارفهم 

يبقى مكانهم فى وظايف أو عقود من الدرجة الثالثة.
عندى سؤال باحاول االقى له إجابة .. ليه املسئولني بينظروا النظرة دى 
أو غيره ؟! ليه بيعاملوهم  أو ممرضات  العامات سواء مدرسات  للسيدات 

كدة ؟!
مع إنهم من وجهة نظر املسئولني فى املدارس - على األقل - أكثر إنسانية !!
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» مكســورة.. «

)انتى كبيرك 5 جنيه من مريضة عربية(
 جملة اتقالت لزميلتى من أهل أحد املرضى فى املستشفى ، جملة زى 
دى وغيرها بتتكرر كتير ، وعلى الرغم من اإلهانة الشديدة فيها ألى ممرضة 
إال انها من أبسط احلاجات اللى ممكن نتعرض لها أثناء شغلنا . أى مشكلة 
بتحصل للمريض أنا اللى باحتاسب عليها حتى لو اخلطأ كان من املريض 

نفسه .
تعمل  ومل��ا   ، والضرب  للسب  تتعرض  املمرضة  إن  بتوصل  املشاكل  بعض 
محضر ضد املعتدى عليها ، بيتم الضغط عليها لتسوية املوضوع وتتنازل 
عن حقها إلحساسها بأنها مكسورة ومفيش حد هيقف معاها .. اجلمهور 
اللى بيتعامل معانا عنده فكرة سيئة عن املمرضات وبيتعامل معانا مبنتهى 
ال��ه��م��ج��ي��ة ، ال���ص���ورة دى مم��ك��ن ت��ك��ون م���وج���ودة ب��س��ب��ب ال��ت��ص��رف��ات اخلطأ 
لبعض املمرضات ، لكن كمان اإلعام مساهم بشكل كبير فى تشويه صورتنا 

وسمعتنا .
عن  بعدت  أن��ا  ب��س   ، اجلنسى  للتحرش  بيتعرضوا  املمرضات  م��ن  كتير 
، لكن  وامل��ع��دات  التعامل مع اجلمهور واألط��ب��اء وبقيت باشتغل مع اآلالت 

طبعًا مش كل املمرضات تعرف تعمل زى ما انا عملت .
لكن حتى التعامل مع اآلالت واملعدات فيه مشاكل ، املمرضات بتتعامل 
كيميائية  م���واد  وه���ى  السيديكس  تسمى  خ��ط��رة  م���واد  م��ع  التعقيم  أث��ن��اء 
البازما  ج��ه��از  ي��ق��وم  أن  املمكن  وم��ن   ، وال��ص��در  األن���ف  حلساسية  تعرضنا 
، وطلبنا أكثر من مرة بتوفيره لكن  امل��واد  ب��دون تعاملنا مع هذه  بالتعقيم 
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املدير بيرفض طلباتنا على طول .
وملا نتعب ونحتاج أج��ازات مرضية يحولونا على جلنة ثاثية هى اللى 
تقرر أحقيتنا فى األج��ازات ، ودامي��ًا التخصصات اللى بتكون موجودة فى 
مدة  بتخفيض  دى  اللجنة  وبتقوم   ، منها  بنعانى  احنا  اللى  غير  اللجنة 
األج��ازات املرضية فى أغلب األح��وال .. طالبنا بتغيير النظام دة لكن الرد 

كان جاهز بإن القانون هو اللى بيقول كدة .
    مع إن نفس القانون بيقول ان فى أج��ازة وض��ع ورعاية طفل وساعة 
رضاعة ، لكنى وقت ما كنت محتاجة احلقوق واملميزات دى ما كنتش اعرفها 
، ورئيسى فى العمل كان بيرفض واضطريت آخد أجازة وضع على حسابى 
اخلاص . وفى رعاية للطفل فى أول 3 شهور ، لكنهم غالبًا بيلغوها بحجة 
إن ظروف العمل ال تصلح .. دلوقتى وانا من موقعى كرئيسة للنقابة باعرَّف 
املمرضات بحقوقهم دى علشان ما يتعرضوش للظلم اللى انا اتعرضت له .
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) تعرف ليه ؟! (-

بص يا سيدي
طبعًا عندى مشاكل فى الشغل ، مفيش واحدة بتشتغل مفيش عندها 
ان��ا وزمياتى عندنا مشكلة فى ع��دم وج��ود أمن  ال��ع��ادى .. بس  ، دا  مشاكل 
يحمينا ف��ى ال��ن��وب��ت��ج��ي��ات وأي����ام ال��س��ه��ر ، ألن أغ��ل��ب امل��ش��اك��ل م��ع امل��رض��ى 
أفراد  وملا بيحضر   ، األم��ن  لنا فى غياب  بيزوروهم بتحصل  اللى  وأهاليهم 

ت أو اتعرضنا لألذى . األمن بيحضروا متأخرين ويا تكون املشكلة احتلِّ
آه .. بالليل

ما هو أنا وزمياتى بيكون عندنا 3 أيام سهر فى الشغل والزم نسهرهم 
علشان ما يتخصمش مننا فلوس .. انت عارف ان يوم غياب واحد بيتخصم 
قصاده 5 أيام ؟! مع إن بدل السهر فى ال3 أيام دول 40 جنيه بس وطبعًا ما 
بيكفوش حاجة ، يعنى ملا نشتغل ما ناخدش حاجة تنفع ولو ما اشتغلناش 

يتخصم مننا .. آه واهلل .
ملا كنت فى ال� 3 شهور األخيرة من حملى كنت معفاة من السهر ونوبتجيات 
الليل  ، الكام دة كان من 3 سنني تقريبًا ، لوقتى اإلعفاء دا خاص اتلغى 
ألسباب إدارية .. زى ما لغوا تخفيض ساعة عمل فى شهور احلمل األخيرة .

عاملة إيه مع ابنى ؟ عذاب واهلل
حاولت أنا وزمياتى نخليهم فى الشغل يعملوا لنا حضانة بس مفيش 
وبعدين   ، يعملوها  علشان  ف��ل��وس  مننا  جمعوا  ال��ب��داي��ة  ف��ى  ه��م   .. نتيجة 
قالوا لنا مش هنقبل فيها األطفال الرضع وأقل من 3 سنني ، طيب ما هو 
اللى  انا مشكلتى مع طفلى   .. ال3 سنني  بتقبل فوق  كتير  برة  احلضانات 

عمره أقل من كدة .
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ال .. عادي
، هم  بنسهر  اح��ن��ا  م��ا  زى  نوبتجيات  بيسهروش  م��ا  ال��رج��ال��ة  زمايلنا     
نوبتجياتهم أقل عشان بيشتغلوا فى االستقبال ، ولو اشتغلوا أقسام تانية 

ياخدوا مكافآت إضافية أكتر ومنح أكتر .
   رغم ان احلاجات دى وحاجات تانية بتضايقنى ، لكن هاعمل إيه بقى 
أك��ون مروحة  ملا   ، أوى بصراحة  بيوجعنى  اللى  لكن   .. ك��دة  اتعودنا على  ؟ 
بالليل من املستشفى واالقى عربية وقفت جنبى وفتحت الباب علشان أركب 

.. فاهمنى ؟
   هو ليه املجتمع شايفنا وحشني كدة ؟! تعرف ليه ؟
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) هنسرق يعنى ؟! (

أنا واحدة بتشتغل فى التربية والتعليم لكن مش معلمة ، أنا من النص 
الثانى . الوزارة متقسمة معلمني ومعاونني للمعلمني . أنا إدارية فى وظيفة 
محقق قانونى ، وفى كل الوظائف اإلداري��ة س��واء محقق أو موجه مالى أو 
إدارى تعليم أو فنى صناعى أو هندسة مساعدة ....... إلخ الغالبية العظمى 
الوظائف دى ضايع إلنهم  فى  العاملني  وح��ق   ، فيها سيدات  العاملني  من 

سيدات .
الباحثني القانونيني حقهم ضايع مع ان عددنا حوالى 160 ألف ، طالبنا 
بيسمعنا  حد  مفيش  لكن  العدل  وزارة  تتبع  مستقلة  هيئة  لينا   يبقى  إن 
 ، سمعناش  وم��ا  النقابة  دخولنا  رف��ض  املحامني  ونقيب   ، اترفض  والطلب 
يبقى   ، لينا  حقوق  فيه  مفيش  والقانون  لينا  حقوق  فيه  مفيش  الدستور 
ازاى ال��وزارة أو اإلدارة تعطى لينا حقوقنا او تسمع لينا .. املرأة مفيش حد 

بيسمع لها زى الراجل .
 300 فيهم حوالى  ال��رج��ال  بنتابعهم  1000 موظف  أكثر من  إدارت��ن��ا  فى 
وال��ب��اق��ى م��ن ال��س��ي��دات، اح��ن��ا 3 ب��اح��ث��ات إداري�����ات ش��اي��ل��ني ال��ش��غ��ل لوحدنا 
، لو اشتغلت من الساعة 8.30 الصبح  واملجهود والضغط علينا كبير جدًا 
، باضطر آخد الشغل معايا  أو 4 مش هاخلص اللى وراي��ا  لغاية الساعة 3 
العادية  ملا بيتصرف حافز اجلهود غير  ، لكن  البيت وباشتغل فوق طاقتى 
ما بنقبضش منه حاجة ، ما بنعرفش عنه حاجة من األس��اس ، احلافز دة 
بيتوزع على الرجالة اللى بيشتغلوا مع املدير أو اللى حواليه ، املدير عارف 
اننا مظلومني وحقوقنا ضايعة واملرتبات ضعيفة لكنه بيضغط علينا أكثر 
فى الشغل وبيشرف علينا مع انه ما بيفهمش فى القانون ، وفى اآلخر هو 
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اللى بياخد الشكر والتقدير على شغلنا ويتلقى املجامات .
   رغم ان عددنا كبير جدًا وأغلب اللى بيشتغلوا سيدات ، لكنهم داميًا 
بيعينوا الرؤساء من الرجالة إلنهم عارفني ان املرأة قوية لو مسكت منصب 
وندخل  نغلط  نخاف  احنا   ، عليها  هيسيطر  حد  ومفيش  ضمير  وعندها 

السجن فازم يكون شغلنا مفيش فيه فساد .. الرجالة أل .
    مرتبى ضعيف ودخلى من الوظيفة قليل جدًا . صحيح مفيش متييز 
بيكون فى  والتمييز  الفرق  ، لكن  واملرتبات  الرجالة فى األج��ور  بيننا وبني 
احلوافز والبدالت و الكنتروالت . الكنتروالت فى اإلدارة ما بيطلعهاش إال 
الرجالة ولو لقيت 1% منهم سيدات تبقى جابت واسطة . ممكن فى مكافأة 
السيدات   ، ك��م��ان  جنيه  أل��ف   20 أو  آالف   10 أو  5آالف  تتخطى  ال��ك��ن��ت��رول 

محرومة من الكنترول وهو دة التمييز .
امل��وض��وع دة لغاية 30  امل��رت��ب وظ��ل     ف��ى 2011 ص��رف��وا لينا 200% على 
 ، مل��دة سنتني  بأثر رجعى  دلوقتى عاوزين يخصموه مننا   ، أغسطس 2013 
83% ملدة شهور وبعدها 33% ملدة أكتر من 12 شهر . يبقى مرتب إيه اللى انا 

هاقبضه واعيش بيه ؟!! بيقولوا اننا مالناش %200 
مكافأة  هتاخدوا  مش  بيقولوا   ، ظاملني  والتعليم  والتربية  احلكومة     
االمتحانات ومعاها 200% عشان احنا إداريات ، مع ان املعلمني الوزير أصدر 
اإلدارى  ليه  ، ط��ب  االم��ت��ح��ان��ات  م��ع مكافأة   %200 يقبضوا  ان��ه��م  ق���رار  لهم 

بتخصم منه 83% ملا ياخد مكافأة االمتحانات ؟!
   بيقولوا إن اإلداري��ني بيقبضوا 166.5% فقط عشان كان فى ق��رار من 
املدرسني %350  انهم بيقبضوا  ، مع  انهم ياخدوا %50  اجلنزورى عام 2011 
وكمان بياخدوا مكافأة االمتحانات وهيزودوا ليهم املكافأة .. هو ملا يتخصم 
مننا كإداريني املبالغ دى وكمان يخصم معاهم مبالغ بأثر رجعى كل شهر، 

يبقى احنا هنعيش منني ؟ هنجيب منني ؟ هنسرق يعنى ؟!!!


