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مصر  المسجل  لنساء  العام  النوعي  االتحاد  لسيادتكم  الخطاب  هذا  يقدم 
بوزارة التضامن االجتماعي.  

أنشات هدى شعراوي هذا االتحاد في األربعينات ثم أعيد تسجيله بعد ثورة 
يونيو 2٠١3. يضم االتحاد في عضويته حوالي ١٥٠ جمعية أهلية تغطي بخدماتها 
في  القري  أســرة  مليون  حوالي  إلــي  بخدماتها  وتصل  مصر.  محافظات  جميع 
والنجوع بهذه المحافظات.  ويعمل االتحاد علي تمكين المرأة من أداء دورها في 

التنمية المستدامة لوطنها في إطار خططه واستراتيجيته. 
بالنسبة  والمستنيرة  العادلة  وتوجيهاتكم  بمساندتكم  ويعتز  االتحاد  ويدرك 
لقضايا المراة، ويذكر لكم بامتنان وعدكم بعدم اقرار اي قانون ال يوفر العدالة لها.
لهذا كله رأي االتحاد العام لنساء مصر ن يتوجه لسيادتكم بهذا الخطاب الذي 
يحتوي علي تعليقاته علي مشروع قانون األحوال الشخصية المقدم من رئاسة 

مجلس الوزراء لمناقشته في مجلس النواب:
يصور المشروع اآلسرة المصرية وعالقة أفرادها ببعض بشكل يخالف الواقع، 
المالية على  المسئوليات  الرجل كل  ويبني  الكثير من مواده علي أساس تحمل 
من  العديد  وانجاب  الجنسية  حاجته  اشباع  وهو  الوحيد  لدورها  المرأة  تتفرغ  أن 

األطفال وتربيتهم. 
وقد تغيرت األسرة المصرية فأصبحت المرأة تساهم في سوق العمل وفي 
تحمل المسؤولية المالية مع الرجل بل أن هناك نسبة من األسر تعولها المرأة. 
لم يعد دورها منحصرا في خصوبتها وإنجاب العديد من األطفال. عالوة على أن 
التاكيد علي اإلنجاب وتشجيعه  كدور  وحيد  للمرأة يتعارض مع توجهات الدولة 

بالنسبة للمشكلة السكانية.
ينظم المشروع المقدم العالقات األسرية بشكل يؤدي إلى الصراع والنزاع 

والطالق المتزايد الذي تعاني منه مصر.  ويرتبط الطالق بمشكلة أطفال الشوارع 
التي تكلف الدولة خدمات ونفقات وأعباء إقتصادية ترهق ميزانيتها.

يعطي المشروع مساحة كبيرة لتفسيرات رجال الدين المتزمتة بشكل ظالم 
للرجل ومهين للمرأة.

ما  قيمة  علي  قيمتها  تتوقف  سلعة  وكأنها  المرأة  القانون  مشروع  يصور 
يدفعه الرجل من مهر مما يتعارض مع توجهات الدولة بعدم المغاالة في المهور 
التي أشرت  الغارمات  الذي يخلق مشكلة  المنقوالت  المغاالة في شراء  وعدم 

سيادتكم لها في خطابك.
سيادة الرئيس

هذه بعض مالحظات االتحاد علي مشروع القانون المقدم من رئاسة مجلس 
الوزراء لمناقشته وإقراره من مجلس النواب. وهناك عشرات المالحظات التي ال 
الدولة.  وفي  تتعارض مع سياسات  والتي  بذكرها  علي سيادتكم  نثقل  أن  نريد 
لوضع  بالنسبة  توجهات وفكر متقدم مستنير  نعرفه عن سيادتكم من  ما  ضوء 

المراة، وحماية لألسرة المصرية والمصلحة الفضلي للطفل نرجو من سيادتكم:
اوال: ايقاف عرض المشروع المقدم علي مجلس النواب.

المدني،  المجتمع  المشروع لحوار مجتمعي حقيقي يشارك فيه  ثانيا: عرض 
جماعات أصحاب المصلحة من رجال ونساء وشباب والخبراء واالكاديميون.

ويوفر  أكدتموها  التي  الدولة  سياسات  مع  اليتعارض  بقانون  الخروج  ثالثا: 
العدالة للمرأة والطفل والرجل.

الخطاب قبوال من سيادتكم وندعو لك  أن يالقي هذا  نرجو  الرئيس  السيد 
واالجتماعي  االقتصادي  واألمــان  األمــن  لتوفير  مجهوداتكم  كل  في  بالتوفيق 

والسياسي لبلدنا الحبيب.

خطاب إلى السيد

عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية
حول مشروع قانون األحوال الشخصية 

االتحاد النوعي العام لنساء مصر
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رئيسة االتحاد النوعى لنساء مصر

هناك قوانين جذرية مثل قانون األسرة والقانون الجنائى وقانون العمل، بها عيوب يجب أن تتغير..
دورنا هو مساعدة النائبات على أداء دورهن بشكل متميز وعكس صورة مشرفة لهن لدى الجمهور..

أدركت األمم المتحدة والمؤسسات أن تغيير القوانين 
العنصرية التى تميز بين الرجل والمرأة، أو التى لم تعد تتناسب 

مع التغيرات المجتمعية جزء أساسى من تمكين المرأة
حوار:

هدايت عبد النبي
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*ماذا الذى يقدمه التعاون الدولى الهولندى إلى االتحاد؟
د. هدى بدران: يقدم لنا التعاون الدولى الهولندى منحة لتنفيذ مشروع 
يهدف إلى  مساندة النائبات فى السلطة التشريعية والعضوات فى 
وتقديم  التشريعات  خالل  من  المرأة  تمكين  على  النيابية  المجالس 
الخدمات. ذلك ألن تمكين المرأة يتطلب مراجعة  السياسات العامة 
والقانون، ال أقول إن القانون وحده أو السياسات هى التى تؤدى إلى 
تمكين المرأة، أو التغيير، لكن حين تكون هناك سياسات أو قوانين تمييز 
النوع  أساس  األساسية على  الحقوق  المرأة، وتصنع فجوة فى  ضد 
جدًا، مهما  ضارًا  أثره  يكون  التمييز  يقنن  حين  أنه  بمعنى  االجتماعي، 
المتحدة  األمم  أدركــت  وقد  وأنشطة مختلفة.  به من خدمات  قمنا 
بين  تميز  التى  العنصرية  القوانين  تغيير  أن  فترة  منذ  والمؤسسات 
الرجل والمرأة جزء أساسى من تمكين المرأة، وصدرت بيانات وقرارات 
فى هذا الشأن، ونحن كاتحاد نساء مصر نتفق فى هذا الرأى . مثال 
ذلك قانون األحوال الشخصية، الذى ُبنى على فلسفة أن الرجل هو 
المسئول عن اإلنفاق ولهذا السبب هو سيد األسرة أو صاحب القرار 
ومسئولية  والطاعة  اإلنجاب  على  يقتصر  دورهــا  المرأة  وأن  األعلى، 

إدارة المنزل. يعكس هذا الوضع  صورة األسرة من ٥٠ سنة..
*أو صورة األسرة فى القرن التاسع!!  

الرجل  يعد  الشكل فلم  بهذا  تعد  لم  المصرية  تغيرت واألســرة  الدنيا 
األسر  ثلث  بأن  تقديرات  فهناك  األســرة.  على  اإلنفاق  يتحمل  وحده 
تنفق عليها النساء، القانون ينظم العالقات بين األفراد والتنظيمات، 
تبدأ أسرة فى  للمجتمع. وأن  الفقرى  العمود  واألســرة كتنظيم هى 
إطار هذا المفهوم الذى يقتنع به الرجل وينشأ بداخله األطفال يميز 
على  العمل  فــإن  لذلك  أيضًا.  الرجل  وضــد  األطفال  وضــد  المرأة  ضد 
تغيير هذا القانون ومثل هذا القانون أمر ضروري. وليست كل القوانين 
سيئة، هناك جزء كبير من القوانين منصف، لكن هناك قوانين جذرية 
مثل قانون األسرة والقانون الجنائى وقانون العمل، بها عيوب يجب 
المنوطة  التشريعية  األساسية  الجهة  هو  النواب  ومجلس  تتغير.  أن 
هنا  ومن  القائمة،  القديمة  القوانين  تغيير  أو  جديدة  قوانين  بإصدار 
بدأنا منذ 3 سنوات مشروعا بمنحة من السفارة الهولندية لنتعاون مع 
نائبات مجلس النواب. ودورنا هو مساعدة النائبات على أداء دورهن 
بتميز، فى حاالت تقديم مسودة لمشروع قانون جديد أو لتغيير قانون 
لبناء  الــالزمــة  الــدراســات  بــاجــراء  أو سياسة غير عــادلــة. يقوم االتــحــاد 
المسودة على أساس علمى يسهل معه مناقشة المشروع وقبوله 
من المجلس. نقوم أيضًا بخلق تفاعل بين النائبة والناخبات فى دائرتها 
بالنسبة للمشاكل القائمة إلى جانب القضايا العامة الخاصة بالدولة. 
بحيث تصبح صورة المرأة قادرة على تولى المناصب القيادية وتستحق 

األصوات التى حصلت عليها.
العمل مع  للمشروع فى  األولــى  المرحلة  كبير خالل  إلى حد  ونجحنا 
جديدة  لمشروعات  مــســودات  تقديم  فــى  النائبات  مــن  كبير  عــدد 
سبيل  على  النائبات  من  عــدد  تقدمت  قائمة.  مشروعات  ولتعديل 
أخرى  الشخصية ومشروعات  األحوال  لتعديل قانون  المثال بمشروع 
لقوانين جديدة، وإن لم يتح الوقت لمناقشتها بسبب إعطاء أولوية 
أن  سمعنا  وقــد  الحكومة.  قدمتها  وسياسات  قوانين  لمشروعات 
هناك مشروعا لقانون جديد لألحوال الشخصية سيناقش خالل الدورة 
الحإلىة لمجلس النواب، ولكننا ال نعرف من قّدمه أو تفاصيله. دورنا 
فى إطار تجديد المنحة الهولندية لمرحلة ثانية يشمل متابعة تقديم 
مشروعات القوانين لخلق وعٍي مجتمعٍي حوله ومساندته من خالل 

القانون  يطبق  ولكى  االتــحــاد.  فــى  العضوات  والجمعيات  اإلعـــالم 
أن  يمكنها  التى  المحلية  المجالس  مــع  سنعمل  الــواقــع  أرض  على 
تتخذ القرارات الالزمة لذلك، وستعمل جمعيات االتحاد على تشجيع 
النتخابات  الترشيح  على  والــكــفــاءة  الــقــدرة  لديهن  ممن  الــســيــدات 

المجالس المحلية القادمة، ومساعدتهن فى حمالتهن االنتخابية.    
يمكن  كتجربة  معها  للعمل  احتياجًا  األكثر  محافظات   6 اخترنا  وقــد 
تعميمها فى المحافظات األخرى وهي: الجيزة، اإلسكندرية، سوهاج 

وأسيوط والسويس والشرقية.  
تحسين حياة المرأة المصرية

*كيف تؤدى المعلومات والبيانات النظرية التى يتم جمعها فى 
ظل هذه الدراسات على تحسين حياة المرأة المصرية؟

علمية  بيانات  إلــى  يستند  أن  يجب  به  نقوم  ما  بــدران: كل  د. هدى 
إلى  اســتــنــادًا  تتم  أن  هنا  ــالــدراســات  ب المقصود  ولــيــس  ــات.  ــ ودراسـ
وأصحاب  المشكلة  أطــراف  الناس  إلى  ننزل  نحن  بل  فقط،  النظريات 
المصلحة فى حل المشكلة لنسمع منهم ولكى يشاركوا فى الوصف 
حينئذ  التنفيذ.  وفــى  والعالج  الحلول  وصــف  وفــى  التشخيص  وفــى 
يكون الحل والعالج عمليًا قاباًل للتطبيق. حينما يخرج الحل من أصحاب 
المشكلة يلتزمون به. حين أسمع من بعض الناس أن عالج المشكلة 
التعليم وغير  الثانى من مجانية  السكانية يتم بحرمان ما بعد الطفل 
التفكير الخاطئ. ذلك ألنى أعاقب  ذلك من االمتيازات أعجب لذلك 
بذلك الطفل وليس أسرته وتبقى المشكلة دون حل. سوف تلد المرأة 
الطفل الثالث والرابع وتجعلهم يعملون فى وظائف فنية فى ورش أو 
بيع المواد الغذائية فى الشوارع أو أو أو..... وسوف يجلب ألمه دخاًل. 
ولن تهتم األسرة إذا لم يدخل الطفل المدرسة وأصبح أميًا . لذا يجب 
وتصوراتهم  مقترحاتهم  إلى  والوصول  الفقيرة  األسر  مع  المناقشة 

للحلول المقبولة منهم.  
يكونوا  ها  المستقبل  نصف شباب  أن  ذلك  كارثة.. معنى  *تبقى 

أميين!
الحل  وكــأن  زوجــتــه.  يضرب  مــن  لحبس  بقانون  مطالبة  أيضا  سمعنا 
الوحيد لكل مشكلة هو السجن. ولنا أن نتصور موقف الطفل الذى 
أبيه. سوف يعانى من أن والده لديه سوابق  تسببت أمه فى سجن 
حبس ولن ينسى لوالدته أنها هى التى أودت بوالده إلى السجن. ولن 
يتمكن األب من العمل مرة أخرى. إذن الحل ليس الحبس ولكن العمل 

على المستوى الوقائى وأال يلجأ الزوج لهذا السلوك أى الضرب. 
ويجب أن نأخذ فى االعتبار أن من يصرخ فينا بأن عدم ضرب المرأة ضد 
الشرع.  وبالرغم من المحاوالت المتفتحة لتفسير اآليات، إال أن هناك 

نصا صريحا فى القرآن يبرر ضرب الزوجات. لذا يصبح السؤال.
هل نطبق الشريعة أم نطبق القانون؟  وهل نحن دولة دينية أم 

دولة مدنية؟ 
هذا المشروع الذى نكمل له مرحلة أخرى مهم جدًا جدًا ويمكن أن 
مشروعات  لتقديم  فقط  النائبات  وليس  النواب  أيضًا  فيه  نساعد 
قوانين تصلح من حال التمييز فى المجتمع، ال أستطيع فصل المرأة 
عن قضايا المجتمع ككل أو أفصل قضايا المرأة عن قضايا األسرة. 
الفضلى  المصلحة  يراعى  أن  لقانون يجب  أو أى تطبيق  أى قانون 
للطفل وفى مصر قانون الطفل من أحسن القوانين، يجب مراعاة 
مصلحة الطفل قبل األب وقبل األم، وبعد ذلك ُينصف كٌل منهما، 
ويربى الطفل مع أب يعرف معنى األبوة وأم تعرف معنى األمومة. 
ويؤدى ذلك إلى إصالح المجتمع. مش ها ننصلح إال لما نعمل كده.  
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العنف فى المسلسالت المصرية..
*المرأة فى المسلسالت المصرية تتعرض لضرب وسوء معاملة 
وخيانة وكل أنواع انتهاكات حقوق اإلنسان وليست حقوق المرأة 
فقط؟ فهل لديكم طرق لعالج هذا القصور الفادح الذى يعكس 

صورًا من المجتمع؟
والتلفزيون  اإلذاعــة  اتحاد  لجنة فى  أن هناك  أعلم  بــدران:  د. هدى 
هذه  مثل  على  تحتوى  ال  حتى  المسلسالت  مــراجــعــة  اختصاصها 
االنتهاكات. وكانت فى وقت من األوقات د.فرخندة حسن رئيسة أو 
عضوة فى اللجنة لما كانت رئيسة المجلس القومى للمرأة للتأكد من 
عكس صورة محترمة للمرأة فيما ُيعرض على الشاشة. معرفشى لو 

اللجنة دى لسة موجودة وما بتقومشى بدورها ليه.
المرأة  استخدام  للغاية لسوء  نماذج سلبية  نشاهد  أننا  *قصدى 

كإنسانة.. كيف يمكن إصالح هذه األمور وبأى طريقة؟
اإلمكانيات  لدينا  وليس  األمــور،  كل  إصــالح  نستطيع  ال  كاتحاد  إحنا 
هذه  مــع  التعامل  اختصاصها  مــن  أخـــرى  جــهــات  وهــنــاك  والسلطة. 
المشكلة الهامة كوزارة الثقافة.  ومن المالحظ أن هناك مناخا عاما 
والمجتمع  الشارع  والمسلسالت ولكن فى  األفــالم  ليس فقط فى 
هناك  ألن  جــدًا  مهم  الموضوع  وهــذا  عليه.  ويشجع  بالعنف  يتسم 
عنفا ضد األطفال، هناك استغالل إعالمى لألطفال من جانب بعض 
منتج  أى  ضد  شرف  وثيقة  وجود  ورغم  المنتجات.  وبعض  الشركات 
يتسم بالعنف ضد األطفال صدرت عن لجنة الطفل الدولية فى جنيف 
التابعة لمجلس حقوق اإلنسان، حين كنت رئيستها، ورغم ذلك فهناك 
بعض  حــث  نستطيع  قــد  ومتابعة.  رصــد  وجــود  لعدم  للوثيقة  خــرق 
النائبات على تبنى هذه القضية. يتدخل األزهر أو الكنيسة أحيانا لمنع 

بعض األفالم ولكن القضية ليست دينية فحسب.  
*هى قضية أخالق والدين من مهامه ضبط األخالق!!  

م  الــذى يقوِّ الدينى  الـــوازع  الــنــاس  لــدى كــل  بـــدران: ليس  د. هــدى 
القانون.  خالل  من  الضبط  لعملية  المجتمعات  تحتاج  لذا  أخالقهم، 
القانون  األخالق تنعكس فى سلوك األفراد وأفعالهم، ويتولى  ألن 
أما  الدنيا  الحياة  فى  األخــالقــى  غير  السلوك  على  األفـــراد  معاقبة 

المعاقبة الدينية فتتم فى اآلخرة.
واإليحابيات  المسلسالت،  موضوع  فى  وسلبيات  إيجابيات  *هناك 
تنصب فى تفجير القضايا، تقوم الهيئات المنوطة بحلها، حين نشاهد 
أجراس  أكيد هى  درجــات االستغالل،  الخيانة،  درجــات  العنف،  درجــات 
من  العنف  أنـــواع  وتختلف  المجتمع،  فــى  السيئ  عــن  للناس  تنبيه 
توفير  على  تعمل  أن  الدنيا  كل  فعلى  العالج  أما  وطبقات،  طبقات 

العالج والحلول.
اإلعالم يعكس صورة الواقع لكن هناك طرق مختلفة لإلخراج - مثال 
مسلسل نيللى كريم »بمائة وش« كان مشوقا وممتعا وتضمن رسالة 

فالفن  النهاية.  ينجح فى  ال  واالحتيال  النصب  أن  توضح  للمشاهدين 
يمكن  والترفيه.  المتعة  بجانب  النامية  الدول  فى  ثقافية  وظيفة  له 
للفن واإلعالم أن ينزل لمستوى الجمهور ويمكن أن يرتقى بمستوى 
الجمهور. ونحن نحتاج لفن وإعالم من النوع األخير. ويوجد لدينا كّتاب 
وأدباء ومخرجون وممثلون على مستوى جيد. هناك على سبيل المثال 
مسلسل »تحت السيطرة« أوضح كيف يؤدى اإلدمان إلى التهلكة مع 
وجود دراما جيدة، ورسالة المسلسل أن اإلدمان »خراب بيوت« وأنه 

فى اإلمكان الشفاء من اإلدمان.  
الغارمات

*هل تقومون بدراسة فى إطار مشروع التعاون مع النائبات خاصة 
بالبنوك والقروض والغارامات؟

د. هدى بدران: نعم  بدأنا دراسة خالل المرحلة األولى للمشروع  مع 
ولماذا  هن  من  بينت  التى  الغارمات،  مشكلة  عن  النائبات  من  عــدد 
يتم فيها استغالل  السداد، وهى مشكلة  يقترضن ولماذا يعجزن عن 
المرأة بشكل كبير.  الدراسة واهتمام النائبات لفت نظر بعض الجمعيات 
األهلية للمشكلة، قامت جمعية مصر الخير بدفع مبالغ إلخراج الغارمات 
الظاهرة  نعالج سبب  أن  الحل؟ علينا  السجن ولكن هذا ليس هو  من 
التى  الشديدة  والظروف  الحاجة  الظاهرة  أسباب  من  النتيجة.  وليس 
زواج  أو  الزوج  كمرض  المراة لالستدانة  أحيانا فتضطر  األسرة  بها  تمر 
األبناء . ومن الضرورى إيجاد وسيلة لألسر الفقيرة لسد احتياجاتها فى 
وقت الشدة بداًل من االقتراض الذى ال تستطيع سداده. وسيستكمل 
وقد  المشكلة.  لجذور  حلول  إلى  للوصول  النائبات  مع  عمله  االتحاد 
والبنوك  االجتماعى  التضامن  وزارة  الحلول  هــذه  إيجاد  فى  يتعاون 
والجمعيات األهلية.  وبالرغم من عدم الوصول إلى حل كامل للوقاية 
من المشكلة إال أن اهتمام وزارة الداخلية بالمشكلة وإفراجها عن عدد 
الجمهورية  رئيس  لتوجيه  استجابة  ذلــك  وكــان  الذكر.  يستحق  منهن 
باإلفراج عنهن. ولعل ما نشرته وسائل اإلعــالم عن  أمــرا  الــذى أصــدر 

المشكلة ساعد على تقديم بعض هذه الحلول.
إنجازاتك

*هل ممكن تلخيص أهم إنجازاتك فى العمل العام؟
مصر،  مستوى  على  إنــجــازاتــى  ببعض  فــخــورة  أنــا  ــدران:  بـ هــدى  د. 
أعتز  بهم.  أفخر  بالجامعة  وجــودى  أثناء  تالميذ  يدّي  على  تخّرج  فقد 
بوظيفة  وقيامى  واألمومة،  للطفولة  القومى  للمجلس  بتأسيسى 
أول أمين عام له، وما حققه المجلس أثناء وجودى به. حقق المجلس 
إنجازات منها البدء فى صياغة قانون خاص بالطفل. وتضمنت الخطة 
الخمسية للدولة فصال خاصا للطفولة ألول مرة وبناء عليه أصبح لها 
فنية  لجنة  للمجلس  كان  سبق.  عما  بالمائة   2٥ بزيادة  خاصة  ميزانية 

استشارية متخصصة ترأستها السيدة سوزان مبارك. 

نعمل ونتعاون مع المعونة الهولندية منذ سنوات لتمكين المرأة فى إطار رؤية مشتركة واهتمام متبادل
قد تغيرت الدنيا وتغيرت األسرة المصرية فلم تعد بالشكل القديم ولم يعد الرجل هو المسئول الوحيد عن 

اإلنفاق فهناك تقديرات بأن ثلث األسر تعولها النساء وأن بعض األسر تشارك المرأة الرجل فى اإلنفاق..
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In a detailed interview to the EFU newsletter (see the Arabic version) February – March 2021 
edition, and summarized herewith in bullet points:

*The Egyptian Feminist Union (EFU) has started a project with the Embassy of Holland to work with 
women parliamentarians, and women leaders in the local councils, in an attempt to change existing 
gender discriminatory laws that impact women equality and empowerment.

*The project has been ongoing for three years and is renewed to complete the achievements of 
the first stage of the project. This coincides with the  UN, international agencies and human rights 
circles’ awareness that changing gender discriminatory laws is an important component of women 
empowerment.

*In Egypt, there are a number of laws that have been existing for a long time without being reviewed 
to take into consideration the new changes in the environment and community relations. The 
family law, criminal law and labor law as examples have lots of loopholes that need to be reformed. 
The old traditional family structure, where men are the providers of the family, and women are to 
reproduce and bring up the children is not existing anymore across all the families. Men are not 
necessarily the only providers. Estimates indicate that about one third of Egyptian families are 
provided for by women. In other families men and women equally share the burden.

*The new stage of the project covers six governorates: Guiza, Alexandria, Suhag, Assiut, Suez and 
Sharqia.

*The EFU will particularly support women members of parliament to play a distinguished role to 
respond to the needs of their constituencies.

*NGOs members of the EFU will organize meetings between the women parliamentarians and their 
constituencies to discuss their community needs and problems and suggest solutions in terms of 
policies and legislations which the MPs can introduce.

*The EFU will carry studies and research as a base for the drafts of new legislations to be introduced 
by women MPs, or drafts of changes of existing discriminatory laws Such procedure will increase 
the probability of the acceptance of the drafts by parliament. It will also reflect a good image of the 
women MPs, a community belief in women leadership capacity and encouragement of voters to 
give their voice to women candidates.

*The EFU will also support capable women in their campaign to become members in the local 
councils. It will later help them as members to take the right decisions to implement the relevant 
services that would empower women on all local levels

Dr. Hoda Badran, EFU CEO
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عقدت جمعية خير وبركة، وهى جمعية عضوة فى االتحاد النوعى 
لقاًء   2٠2٠ ديسمبر   24 الخميس  ــوم  ي بــاألســمــرات  مــصــر،  لنساء 
وفتيات  محروس  ومرثا  العادلى  وأميرة  على  غــادة  النائبات  بين 
األسمرات، فى إطار أنشطة مشروع مدن آمنة بقيادة الفتيات الذى 

ينفذه االتحاد العام لنساء مصر بالتعاون مع هيئة بالن الدولية. 
تحقيق  تساهم فى  بإجراءات  الشابات  قيام  إلى  المشروع  يهدف 
وحمايتهن.  الفتيات  ســالمــة  وضــمــان  الجنسين،  بين  الــمــســاواة 
المشروع يدرب الشباب على مهارات تدعم مشاركتهم المجتمعية 
االجتماعية  المعايير  تغيير  فى  التأثير  وكذلك  الــقــرارات،  صنع  فى 
األجيال  بين  حـــوارات  ــراء  إجـ أيضا  ويشمل  الفتيات،  سالمة  حــول 
واآلباء والشباب حول العنف المرتبط بالنوع االجتماعى ويستخدم 
المشروع الفنون كأدوات للتوعية وشرح مخاطر العنف ضد الفتيات. 
فى  وملموس  واٍع  نشاط  لها  على  غــادة  النائبة  أن  بالذكر  الجدير 
دعم قضايا المرأة، وقد شغلت منصب نائب رئيس وحدة مناهضة 
بجامعة  ســنــوات  خمس  مــدار  على  الــمــرأة  ضــد  والعنف  التحرش 

القاهرة  خالل وقت سابق. 
إحدى  خــالل  من  مصر  لنساء  النوعى  االتحاد  نشاطات  تنفيذ  يتم 

الجمعيات العضوة فيه فى مناطق تنفيذ المشروع. 

نساء مصر
بين فتيات األسمرات والنائبات
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