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advisor of the ministers’ council, in his statement to alSharq alAwsat, the main objective is to “provide 
the opportunity for Egyptians to enjoy a wonderful corniche through coherent planning”9.  

The project execution is dependent on the partnership between the Ministry of Irrigation and Water 
Resources Management, the Ministry of Housing, local governorate offices, and the Engineering 
Military Authority10, and has started in August 201911. The Minister of Irrigation has spoken of 
capitalizing on underutilized lands by the Nile to create parking spaces, which would be not only 
beneficial for traffic management but also an additional guarantee to increase state annual 
revenues12. The project plan is to be piloted in Greater Cairo by developing the Nile area across from 
Imbaba Bridge up until 15 May bridge first, before its full execution in the rest of the Nile’s 
governorates1314. 

As part of ‘Save the river Nile’ campaign, there were a total of 268,380 cases of removals/ evictions 
across the Nile-facing governorates, up until 3 April 2020, according to the Ministry of Water 
Resources and Irrigation website15. Just in March 2020, there were 1567 cases of removal16. In April 
2020, there have been additional waves of removals across various governorates, with 180 cases 
removed only in the third week of April. These 180 removed cases included 28 cases in Al-Gharbiya, 
5 in Al-Menoufiya, 30 in Al-Beheira, 7 in Damietta, 21 in Al-Minya, 19 in Assuit, 31 in Sohag, 1 in 

 
9 Abdelfattah Farag. 2020. “«مم�� أهل م�» الستعادة رونق كورن�ش الن�ل �القاهرة The ‘People of Egypt Walk’ to Restore the Glow of Nile 
Corniche.” Aawsat.com. https://aawsat.com/home/article/2062166/%C2%AB%D9%85%D9%85%D8%B4%D9%89-
%D8%A3%D9%87%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%C2%BB-
%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-
%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9. 
-The ‘Walk of the People of Egypt’ on the Nile.” The Arab Contractors. https://www.arabcont.com/project مم�� أهل م� ع�� الن�ل“  10
608. 
11 Abdelfattah Farag. 2020. “«مم�� أهل م�» الستعادة رونق كورن�ش الن�ل  �القاهرة The ‘People of Egypt Walk’ to Restore the Glow of Nile 
Corniche.” Aawsat.com. https://aawsat.com/home/article/2062166/%C2%AB%D9%85%D9%85%D8%B4%D9%89-
%D8%A3%D9%87%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%C2%BB-
%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-
%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9. 
12 Safeyya Hamdy. 2020. “«وع «مم�� أهل م�» ع� كورن�ش الن�ل  It Will Change the Face of‘ س�غ�� وجه القاهرة».. الحكومة تعلن تفاص�ل م��
Cairo’. The Government Announces the Details of ‘People of Egypt Walk’ Project on the Nile Corniche.” almal news. 
https://almalnews.com/%D8%B3%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%AC%D9%87-
%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-
%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5/. 
13 Abdelfattah Farag. 2020. “«مم�� أهل م�» الستعادة رونق كورن�ش الن�ل �القاهرة The ‘People of Egypt Walk’ to Restore the Glow of Nile 
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%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9. 
14  Asmaa Nassar. 2020. “إزالة 26 مخالفة ع� نهر الن�ل �� أسيوط وسوهاج Violations Removed on the Nile in Assuit and Sohag.” sohag.gov. 
http://www.sohag.gov.eg/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84%20%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%2
0%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81.aspx?ID=9631. 
 .The Ministry of Irrigation Continues Removal Campaigns Nationwide.” 2020 وزارة الري تواصل حمالت اإلزالة ع� مستوى الجمهور�ة“  15
Ministry of Water Resources and Irrigation. https://www.mwri.gov.eg/index.php/ministry-4/news/item/1156-2020-04-05-08-17-30. 
 .The Ministry of Irrigation Continues Removal Campaigns Nationwide.” 2020 وزارة الري تواصل حمالت اإلزالة ع� مستوى الجمهور�ة“  16
Ministry of Water Resources and Irrigation. https://www.mwri.gov.eg/index.php/ministry-4/news/item/1156-2020-04-05-08-17-30. 
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 العنف المدرسي

حتى   أو  والمعنوي،  منها  البدني  األشكال،  كافة  متخذا  المدارس،  في  بشدة  العنف  ينتشر 

التحرش الجنسي. ورغم محاوالت التدخل من مؤسسات دولية ومحلية عديدة لوقف هذا العنف،  

المدارس و"السناتر"، وحتى الدروس الخاصة  إال أن الظاهرة مازالت مستمرة. ويمارس العنف في  

 التي تقدم في المنازل، ال تخلو هي األخرى منه.  

ويعرف قانون الطفل العنف على أنه "... كافة أشكال الضرر أو اإلساءة البدنية أو العقلية أو  

ذلك   في  بما  االستغالل  أو  المعاملة،  إساءة  أو  إهمال،  على  المنطوية  المعاملة  أو  اإلهمال 

  1إلساءة الجنسية…"ا

األذى  إلحاق  بهدف  الفرد  عن  الصادرة  السلوكيات  مجموعة  في  المدرسي  العنف  ويتمثل 

الضرب  الممارسات؛  وتتضمن هذه  معنوية.  أو  مادية  أضرار  في  وتتسبب  بنفسه،  أو  باآلخرين 

  2والشجار والتقليل من شأن اآلخرين.  

ا العنف  تفسير  على  كثيرة  اجتماعية  نظريات  التعلم  عملت  نظرية  أهمها  ومن  لمدرسي، 

االجتماعي. وتشير إلى الطريقة التي يتعلم بها الفرد سلوًكا ما في المواقف االجتماعية. وحسب  

النظرية، يكتسب الفرد السلوك عن طريق التعلم والمالحظة. حيث يقلد الطفل اآلباء واألمهات 

ما يحاكي الطالب بعضهم بعض  في سلوك معين أو تصرفات معينة، مثل أي سلوك اجتماعي. ك

 3أو المدرسين، وهكذا. 

 ما هي أنماط العنف المنتشرة؟

التحرش   إلى  والرمزي،  المعنوي،  و  البدني،  من  المدارس؛  داخل  جميًعا  العنف  أنماط  تنتشر 

الجنسي. ومن خالل تجميع أخبار حوادث العنف المدرسي، يتضح أن العنف البدني أكثر انتشاًرا  

وال يعني  ذلك قلة األشكال األخرى من العنف، ولكنه النمط األوضح الذي يمكن   داخل المدارس.  

  للصحف رصده بسهولة، عكس العنف المعنوي والجنسي الذي ال يفصح عنه الطالب. ويظهر 

عامي   بين  ما  المدرسي  العنف  لبيانات  رصًدا  التالية  اإلحصائيات  عامي   2014/2015في  و 

2019/2020  . 
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 ةاألطراف المتضرر  ▪

 

لمن يقع عليهم العنف، عادة يكون الطرف األضعف هو الطرف المتضرر من العنف وبالنسبة 

أو   أو المعلمة  المدرسي. ويتمثل هنا في الطالب والطالبة. وعادة، يمارس العنف من المعلم 

للمعنفين، حيث مورست عليهم   األول  الترتيب  الطالب في  كان  المدرسية. وهكذا،   227اإلدارة 

حالة/ واقعة عنف ضدهن. ثم يأتي   83ءت الطالبات في الترتيب الثاني مع   حالة/ واقعة عنف، وجا

بعد ذلك المعلم والمعلمة على التوالي، وعادة يكون المعتدي معلم آخر أو ولي أمر طالب/ة. وفي 

أحيان أخرى، يكون الطالب الطرف المعتدي على المعلم، خاصة بالنسبة لطالب المرحلة الثانوية. 

المع على  والمعلمات    41لمين  ووقعت  عنف،  إدارة    14حالة/واقعة  وتأتي  عنف.  واقعة  حالة/ 

حالة/ واقعة عنف. وفي األغلب يكون أولياء األمور الطرف   15المدرسة في المرتبة قبل األخيرة مع  

 المعتدي. واخيًرا، وقعت على أولياء األمور أقل حاالت العنف. 
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 ي الطرف المعتد  ▪

 

الرسم البياني أن المعلمين كانوا األكثر ممارسة   أما بالنسبة لمن يمارسون العنف، يبين لنا 

حالة، كان االعتداء غالًبا على طالب. ثم   125للعنف المدرسي فعًلا، حيث كان المعلم معتدًيا في  

حالة، كان العنف فيها موجها غالًبا ضد زمالئهم الطالب، ومع    99يأتي الطالب بعد المعلمين مع  

. ويلي ذلك العنف الواقع من خالل حوادث، مثل سقوط آلة حادة   ذلك كان أحيانًا ضد معلم/ة أيًضا 

حالة. ثم كانت إدارة المدرسة مسئولة   53أو مروحة على طالب، أو حادث انتحار، وحدث ذلك في  

األمور    39عن   وأولياء  والطالبات    23حالة، والمعلمات    32حالة عنف،  كان    11حالة،  وأخيًرا،  حالة. 

 حاالت. 3ماعي مسئولًا عن األخصائي النفسي واالجت
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 كثافات الفصول

تعاني المدارس في مصر من كثافة عالية داخل الفصول. وتتكرر إثارة المشكلة كل عام دراسي 

في الصحف وعلى القنوات الفضائية. وحسب تصريحات وزارة التربية والتعليم، تحتاج مصر إلى 

يبلغ المبلغ المحدد في الموازنة المعدة    مليار جنيه. بينما   120ألف فصل، بتكلفة  تصل إلى    250

وحاولت الوزارة تعويض هذه الكثافة باستخدام المبنى المدرسي أكثر من مرة    4مليار.   12للوزارة   

في اليوم الواحد. لكن لم ُتحل المشكلة، وظهرت كثافة عالية في الفترات الدراسية المتعددة.  

ن زيادة في عدد الفصول. ومن خالل الرسم البياني ويرجع هذا إلى زيادة عدد الطالب كل عام، دو 

 التالي، تتضح الكثافات الطالبية في المحافظات المصرية: 

 

 
ألف فصل ونسعى إلى إقامة الفصول الذكية بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع    250محمد مجدي، وزير التربية والتعليم : عجز    4

 https://bit.ly/3n5xdfj   10/10/2021)فيديو(، المال،

https://bit.ly/3n5xdfj
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طالب/ة    53تتربع الجيزة على قمة المحافظات ذات الفصول األكثر كثافة في مصر، مع معدل  

محافظات ذات طالب. وتمثلت ال  50طالًبا، والفيوم مع    51للفصل الواحد. وتليها القليوبية مع  

مع   سيناء  شمال  مثل  الحدودية  المحافظات  في  كثافة  األقل  للفصل،    31.9الفصول  طالًبا 

 طالًبا.   25.1طالًبا، وجنوب سيناء مع   28والوادي الجديد مع 

وإلى جانب ارتفاع الكثافات الطالبية في الفصول، هناك عجز كبير في المعلمين داخل الوزارة.  

إلى   ذلك  عام، حتى ويرجع  المعاش كل  إلى  أعوام، مع خروج معلمين  التعينات منذ  باب  إغالق 

إلى   العجز  التعليم.   259وصل  وزارة  في  معلم/ة  رواتب    5ألف  انخفاض  أيًضا  ذلك  في  يؤثر  كما 

المعلمين بالمقارنة مع القطاعات المختلفة. إذ يأتي قطاع التعليم في المرتبة قبل األخيرة من  

 6ا  عن الفجوات بين مرتبات الذكور واإلناث رغم تساوي عدد ساعات. حيث األجور، فضلً 

 

 

 

 

 
 2021سبتمبر    7ابع، آية دعبس، نقيب المعلمين: مهما كان مستوى التعليم عن بُعد فال غنى إطالقا عن المعلمين، اليوم الس  5

.https://bit.ly/39lGKal 
  2021، أغسطس  2020الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، إحصاءات التوظف واألجور وساعات العمل    6

https://bit.ly/39lGKal
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 صرف األسرة على التعليم  ▪

 

لعام   واإلنفاق  الدخل  لبحث  إلى  2019/2020وفًقا  التعليم  على  األسري  اإلنفاق  أغلب  يذهب   ،

بنسبة   الدراسية  بنسبة  38.6الرسوم  الخصوصية  الدروس  ثم  األسرة   %28.3،  تتحمل  كما   .%

بنسبة  ا المدرسية  الكتب  مثل  أخرى  تكاليًفا  والمواصالت  11.8لمصرية  االنتقال  ومصاريف   ،%

%. وقد  حسبت هذه النسب  7.2%. ثم استهلكت المالبس والحقائب المدرسية نسبة  9.6بنسبة  

 7على المستوى اإلجمالي.

وقائي2020وفي   إجراءات  الدولة  واتخذت  المستجد.  كورونا  فيروس  انتشار  بدأ  فأغلقت  ،  ة، 

المدارس. وانتقل التعليم إلى مرحلة "األون الين". وأدى ذلك إلى تراجع نفقات األسرة على بعض  

كما   األسرة.  إنفاق  تستنزف  كانت  التي  الخصوصية  الدروس  مثل  بالتعليم؛  المتعلقة  البنود 

روس  %، وفًقا لتقرير أثر في90انخفضت الرسوم الدراسية ومصاريف االنتقال بنسب تصل إلى  

 8عن الجهاز المركزي للتعبئة واإلحصاء.  2020كورونا على األسرة المصرية، الصادر في يونيو  

 التسرب من التعليم

يشكل التسرب من التعليم إحدى القضايا الكبرى في مصر. ويقصد بالمتسرب الطالب الذي 

درسة. عادة ما يترك  يترك التعليم قبل إتمام المرحلة التعليمية. وتتعدد أسباب ترك الطالب للم

الطالب المدرسة للعمل وكسب المال، أو الشعور بعدم جدوى التعليم، أو تسريب أسر ألبنائها  

يتسبب فقر األسرة في خروج طالب من  المعيشة. كما  نفسها على  المدرسة لمساعدة  من 

 التعليم بسبب تكاليف الدراسة.  

 
 . 16، ص  2017/2018الجهاز المركزي للتعبئة واإلحصاء، أهم نتائج بحث الدخل واإلنفاق والدعم الغذائي ومؤشرات الفقر و خريطة الفقر    7
 15، ص  2020، يونيو  2020ونا على األسرة المصرية حتى مايو  الجهاز المركزي للتعبئة واإلحصاء، أثر فيروس كور   8
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في  الرغبة  عدم  مشكلة  التالي  البياني  الرسم  الطالب   وُيظهر  لتسرب  مسبب  كأول  التعليم 

بنسبة  37.2بنسبة   األسرة  رغبة  عدم  ويليها  الثالث  %18.9،  الترتيب  في  المادية  الظروف  ثم   ،%

 9%.  17.9بنسبة 

ربين لتحقين او المتسغير المسنة(  20-6وزيع النسبي للسكان المصريين ) الت ▪

 2017ى تعداد تسرب فأو اللسبب عدم اإللتحاق  ا  من التعليم طبق

 

 الصورة من جدول أهم خصائص

 2017ومؤشرات التعداد العام للسكان واإلسكان والمنشآت 

 

 

 

 

 

 
 ,2017.. أول تعداد إلكتروني في تاريخ التعدادات المصرية،  2017الجهاز المركزي للتعبئة واإلحصاء، تعداد مصر    9
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 األمية في مصر 

، "يقصد بمحو األمية في حكم  1991لسنة    8األمية وتعليم الكبار رقم  وفًقا للوارد في قانون محو  

من   االبتدائية  الحلقة  نهاية  مستوى  إلى  بهم  للوصول  األميين  المواطنين  تعليم  القانون  هذا 

   11أي أن المقصود باألمية في مصر االفتقار إلى مهارات الكتابة والقراءة.   10التعليم األساسي"  

تفاع األمية بمصر، منها تسرب الطالب من التعليم، وتفضيل الفرد وأسرته  وتساهم عوامل في ار 

العمل على التعليم، والفقر، والحالة االقتصادية لألسرة التي ال تتحمل مصاريف سنوات الدراسة 

 12للطفل. 

▪ ( المصريين  السكان  بين  األمية  بمحافظات    10نسبة  فأكثر(  سنوات 

  2017للنوع في تعداد الجمهورية طبقا  

 

 
 https://manshurat.org/node/44997 ،  8م  ، وثيقة رق1991لسنة    8محو األمية وتعليم الكبار رقم  منشورات قانونية، قانون    10
 2021، يوليو  81أمل أنيس، نحو رؤية مستقبلية للقضاء على األمية في مصر، مجلة أحوال مصرية، العدد    11
  19المصدر السابق، ص    12

https://manshurat.org/node/44997
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تظهر نسب األمية في محافظات مصر حسب النوع االجتماعي. ويتضح  ، من خالل هذا الشكل 

منه أن اإلناث تفوق الذكور في األمية. وتنتشر األمية أكثر في محافظات الصعيد، بما يشير إلى 

. وبلغت نسبة األمية  تفاوت بين الدلتا والصعيد في الفرص التعليمية وتوزيع الخدمات التعليمية

% بين اإلناث. وإجمالًا، كانت محافظة المنيا  أعلى المحافظات في األمية   30.8% بين الذكور، و21.2

سويف    37.2بنسبة   بني  محافظة  بعدها  وتأتي  أسيوط  %35.9،  محافظة  ثم  أما  %34.6،   .%

 %. 16.6وب سيناء %، جن14.1%، وبورسعيد 12المحافظات األقل فكانت محافظات البحر األحمر 

 


