
 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالٌ الجمعُت العمىمُت الجحاد نظاء مصس 

 2019اجندة عام ضمن ومناهض العنف  الخدماث الخعلمُت والصحُت

 

 
 

لمىخصف علد الاجداد العام ليظاء مصس  بسئاطت هدي بدزان  جمعُخه العمىمُت الخامظت،  ،أبٍس

س أوشطت الاجداد خالٌ عام أجظمىذ  س املالي  2018عماٌ الاجخماع مىاكشت جلٍس وهرلً مىاكشت الخلٍس

دزتها مً واكسازه مً جاهب الجمعُاث الاعظاء باالجداد، هما عسطذ العدًد مً الجمعُاث اوشطتها ومبا

تهدف للحد مً الدظسب مً خالٌ مىدت  بسامج جمعُت بيذ الازض باملىصىزة والتي جظمىذ  جهىدبُنها 

املخفىكين وهرلً املىدت التي خصصتها الجمعُت لطالباث الدزاطاث العلُا فى مجاٌ دزاطاث املسأة والىىع 

 الاجخماعي.

الصحُت خاصت فى اللسي الاهثر فلسا، وكد  بِىما عسطذ جمعُت الافاق بالفُىم أوشطتها فى الخىعُت

ت يخدأاخخيرث  جلدًسا ليشاطها  مؤخسا،  زائداث الجمعُت وأخد املىسماث فى اخخفالُت املسأة املصٍس

وشطتها فى مجاالث جمىين اليظاء أالشسكُت واملىُا العسبُت فى ول مً  بطت املسأة از بِىما عسطذ املخميز ، 

 اكخصادًا والخىعُت بلظاًا الصحت الاهجابُت واللظُت الظياهُت.

 

والتي  زهصث على  مىاجهت أشياٌ  ،أوشطت الاماهت العامت لالجداد ذ الجمعُت العمىمُت اطخعسطهرلً 

، خاصت عظىاث اللُاداث اليظائُتأدواز دعم اًظا الخمُيز والعىف طد اليظاء والاطفاٌ والفخُاث، و 

، ومظاعدتهً  فى أدوزاهً طُاطاث  حعالج املشىالث امللحت  اوزاقب   مجلع الىىاب، وذلً عبر مدهً 
عُت .  السكابُت والدشَس

 داخل العدد :

على خلفُت الاعخداء على عضىجين  

 بمىاجهت العنف نطالب  ًبنادي الصمال

 وانشاء مفىضُت مناهضت الخمُيز 

 بسوفاًلللللللللللللللللللللللللللل :  النا  لللللللللللللللللللللللللللت هُلللللللللللللللللللللللللللام  لللللللللللللللللللللللللللالوة 

 

 

 الاجحاد العام لنظاء مصس 

 

 

1 

 أنشطخنا 

 

علددد الاجددداد العددام ليظدداء مصددس خددالٌ شددهس  

ددددل جمعُخدددده العمىمُددددت، والتددددي زهددددصث علددددى  أبٍس

دعددم الخىاصددل بددين  هددداف مددً طددمنها أعدددة 

دددص  الجمعُددداث الاهلُدددت، اعظددداء الاجدددداد وحعٍص

 .العمل املشترنطبل 

ص ووطعذ الجمعُت العمىمُت كظُتي     حعٍص

طددددددددددددددمً  والخعلُمُددددددددددددددت الخدددددددددددددددماث الصددددددددددددددحُت 

 .2019مظتهدفاتها السئِظُت للعام 

جددددداد وفددددى ذاث الظددددُاق هفددددرث جمعُدددداث الا  

عددددا مددً الاوشددطت املخعللددت بمشددىالث مُدداه 

 السي والصزاعت فى عدة مدافظاث 



  

 
 

الجمعُت العمىمُت،  ألادواز  اجخماععسض مجلع أدازة الاجداد خالٌ 

ت الاجدادمً  والجهىد املبرولت  دوز  منها  لخمىين وجدظين اخىاٌ املسأة املصٍس

عاث التي حظاهم فى الحد مً الخمُيز الاجداد في  دعم الظُاطاث والدشَس

واهه كدم ملترخاث  للىائباث  خاصت  ،والعىف وحعالج مشىالث الاطسة  واملسأة

ظاهسة كاهىن الاخىاٌ الشخصُت و لدعم أدوزهً في معالجت مشىالث 

املىظىمت الخعلمُت الخخان، والطالق والصواج املبىس، وهرلً معالجت مشىالث 

وذلً مً خالٌ اوشطت مشسوع دعم  ،بما فيها بِئت العملُت الخعلمُت واملىاهج

 اللُاداث اليظائُت .

س أوشطت الاجداد جىفُر مشسوع " الثلافت واملظسح طد الخمُيز"   وجاء بخلٍس

ب مئاث مً الشباب على أهخاج اعماٌ فىُت  2018خالٌ  والري طم جدٍز

جىاهع الخمُيز الىىعي والدًني، وعسطىا أعمالهم مً مظسخُاث واغاوي 

يظائُت فى لجمهىز واطع، بِىما  دعم الاجداد  ادواز اللُاداث ال ولىخاث فىُت 

ت  اث املحلُت  مً كىاعد جماهيًر لعب دوزا مؤزسا  فى الخيظُم بين املظخٍى

، ودعم عالكت اللُاداث اليظائُت وأعظاء مجلع الىىابوجمعُاث اهلُت 

بمجخمعاتهً املحلُت، خاصت  العالكت بين عظىاث مجلع الىىاب والدوائس 

 الاهخخابُت .

مً اليظاء اللُاداث فى  ودزب مشسوع دعم اللُاداث اليظائُت مئاث

الجمعُاث الاهلُت  والاخصاب الظُاطُت على  هخابت اوزاق طُاطاث وطسح 

 ،  املشىالث امللحت  ومىاكشتها بشيل علمي ومىطىعي للىصٌى الى خلٌى

عظاء مجلع الىىاب، ومخخري اللساز، أوهرلً الدفع بهره  الحلٌى الى 

ين  فى كظاًا عدًدة منها مىظىمت  وشيل الاجداد لجاها مً خبراء واطدشاٍز

 خىاٌ الشخصُت. خعلُم، كظُت الغازماث،  كاهىن ألا ال

 والري يهدف الى جىفُر مشسوع مدن امىت للفخُاث،  2018وبدا  الاجداد خالٌ 

الىشف عً اللصىز فى الخدماث امللدمت للمعىفاث وهرلً مداولت حغُير 

 . طد الفخُاث هثر خظاطُت ججاه العىفأوجهاث هظس بعع الفئاث لخيىن 

وفُما ًخص شسواء الاجداد فلد واصل حعاوهه مع الهُئاث  املحلُت وإلاكلُمُت 

والدولُت، فيظم العمل مع مجمىعت واطعت مع الجمعُاث الاهلُت بجاهب 

اطت والثلافت  الجمعُاث اعظاء الاجداد، هما حعاون مع وشازث الشباب والٍس

 والخعلُم، ووشازة الصحت والسي.

 

ت،  دي باإلطىىدٍز وعلى املظخىي إلاكلُمي والدولي حعاون مع املعهد الظٍى

مؤطظت بالن إهترهاشىهاٌ، مىخب الخعاون الهىلىدي،  والاجداد اليظائي 

 العسبي .

 

ى ان ًلىم بدوزه  فى الخعبير عً كظاًا املسأة والاهخمام وخسص الاجداد عل

والخطىزاث التي جخأزس بها على املظخىي املحلى وإلاكلُمي بيافت الاخدار 

، وبسشث مىاكفه املظاهدة لليظاء عمىما وكظاًا املسأة العسبُت وفى والدولي

جدسز اليظاء الللب منها كظُت فلظطين بدىم فلظفت الاجداد التي جسبط بين 

ت  ، وجدسز الاوطان ت املصٍس وهى اطخمساز لللاعدة التي وطعتها الحسهت اليظٍى

عد  وزائداتها وفى ملدمتهً هدي شعساوي مؤطظت  الاجداد اليظائي املصسي َو

 اجداد وظاء مصس امخدادا له.

 
 هدف هفر الاجداد ازبع مشسوعاث هي " الثلافت واملظسح طد الخمُيز " 

الفىىن، ومشسوع " دعم ومظاهدة  طخخدامابز الدًني والىىعي ىاهظت الخمُيمل

ظعى لدعم اللُاداث اليظائُت املحلُت والخيظُم  بُنها  اللُاداث اليظائُت" َو

وبين عظىاث البرملان، وشازن الاجداد في مشسوع " الخمىين الاكخصادي 

زس أوعالكخه بالخعلُم" والري هفر بظذ دٌو عسبُت بهدف كُاض عالكت و 

 خعلُم في جمىين اليظاء اكخصادًا .ال

 

مخظمىت   2019الجمعُت العمىمُت لالجداد على أن جيىن اجىدة اجفم اعظاء 

ص الخدماث الصحُت والخعلمُت مً خالٌ   التيوشطت املشسوعاث أدعم وحعٍص

وشطت الجمعُاث الاهلُت أواًظا مً خالٌ خطط  ،ماهت العامتجىفرها ألا 

 عظاء باالجداد .ألا 

 

 العىف والخمُيز  تالجمعُت العمىمُت الجداد وظاء مصس جؤهد على اهمُت دعم اليظاء وجمىُنهم طُاطُا ومىاهظ

 



  

طالب االتحاد العام لنساء مرص برئاسة هدى بدران بمواجهة 
ز  ي و كافة مظاهر التميي 

العنف الذى يمارس ضد النساء فز
رئيس نادى الزمالك النائب  عتداءاالعام، بعد واقعة المجال 

ز بنادي الزمالك  مرتضز منصور بالسب والتعنيف عىل عضوتي 
  
 

 
 

سأة العسبُت بطت املاز جاء ذلً في البُان املشترن الري وكع علُه الاجداد و 

هلُت والشخصُاث العامت الرًً اعسبىا عً زفظهم وعدد مً املىظماث ألا 

ث التي حعسطذ لها الظُدجين مً حعدي لفظي واخخجاشهما اللاطع للممازطا

بىادي الصمالً، هما طالبىا بالخدلُم في واكعت اطخغالٌ زئِع هادي الصمالً 

ت التي ًداٌو زئِع الىادي  لظلطخه وممازطت " اخد أشياٌ الىصاًت ألابٍى

فسطها على العظىاث وهى ألامس الري ٌعبر بشيل واضح عً املىطم الروىزي 

 ًخبىاه في حعامله مع اليظاء "  الري

 

 

واهد ال ُان على ان هره الانتهاواث جمثل " مخالفت صازخت للدطخىز   

واللانىن الري ًجسم العنف والخمُيز ما بين املىاطنين/اث ألي طبب من 

ألاط اب وهرلً الال حت الداخلُت للنادي ،ألامس الري ٌظخىجب الخحلُم 

ذ الال حت الداخلُت جمنع الخدخين داخل واملحاط ت اللانىنُت، فئذا وان

أماهن الخجمعاث بالنادي ، فيان ًجب علي الظُد ز ِع النادي إج اع 

إلاجساءاث اللانىنُت املنصىص عليها ولِع إطاءة اطخعماٌ الظلطت 

 الخاصت به ،والاعخداء عليهن وممازض الخحٍسض والتهدًد ضدهن "

 

 

 

 

 

 

البرملانُت عن الظُد ز ِع النادي والخحلُم وطالب  ال ُان  زفع الحصانت 

حاث املهُنت التي أدلى بها ز ِع النادي فُما بعد ، والتي أمعه بش ن الخصٍس

ًؤهد فيها الاعخداء على النظاء والخحٍسض ضدهن والري وصل لحد دعىة 

االنعلاد وبدء لنادي الصمالً بالجمعُت العمىمُت ال ُان  اللخل ، وطالب 

على الظُداث أثناء  عخداءاما جسي من مظخلل  ٌى جحلُم عاجل 

وجىدهن ، وإًلاف ز ِع النادي عن ممازطت عمله لحين الانتهاء من 

 . الخحلُم

 

 

خس طالب البُان  أن ًلىم املجلع اللىمي للمسأة بدشىُل لجىت اعلى جاهب 

ع ، وهى ألامس الري  جدلُم فُما خدر داخل الىادي مً عىف ، جمُيز ، جدٍس

الاطتراجُجُت الىطىُت الدطخىزٍت وهرلً اًير اللاهىهُت و ًىتهً وافت املع

ت .  ملىاهظت العىف طد اليظاء التي جخبىاها الدولت املصٍس

 

 

ط م وطالب بظسعت  إنشاء العام لنظاء مصس  جدًس بالرهس ان الاجحاد 

والتي أكسها الدطخىز املصسي في ، املفىضُت املظخللت ملناهضت الخمُيز 

ن النظاء، وان ًىىن ا د مهامها على أن ًىىن نصف العضىٍت م 33املادة 

ت " كىانينمساجعت ال عُت املصٍس حعدًل لً هر، وكسازاث " و  نُت الدشَس

ت بين السجاٌ والنظاء، وكدم الاجحاد خالٌ مؤجمس  النصىص الخمُيًز

مشسوع كانىن ألنشاء نظان مشترن مع املجلع اللىمي لحلىق ألا

زة العدٌ وعدد من مفىضُت مناهضت الخمُيز، وكدم هرا املشسوع الى  وشا

وص ى  باإلطساع في انشاء مفىضُت أعضاء مجلع النىاب و االجهاث و 

 فى أهثر من مناط ت . مناهضت الخمُيز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وانشاء مفىضُت مناهضت   نظاء مصس ًطالب بمىاجهت العنف ضد النظاء   :على عضىجين بنادي الصمالً  عخداءالا لى خلفُت ع

 الخمُيز 



 

 

 

 من بىطتراث  الخىعُت بمخاطس العنف
  

 

 
  

 

طفاٌ، وشع ىعُت بمخاطس العنف ضد النظاء وألا ضمن أنشطت الخ

الاجحاد بعدد من املحافظاث بىطتراث  ٌى مخاطس العنف ضد 

اللاهسة والجيزة  النظاء وألاطفاٌ، جسهصث  ملت الاجحاد بمحافظاث

 الشسكُت و الدكهلُت والفُىم و 
 

  

  

 

 

 

   

 33457824 :جلُفىن     -الجيزة –العجىشة  -شازع طىطا  29عىىان الاجداد : 

 الجحادا
 جصدزها وخدة الاعالم باالجداد العام ليظاء مصس وشسة

 النا  ت هُام  الوة

 

هائبدددددددددددددددددددددت عدددددددددددددددددددددً دائدددددددددددددددددددددسة أوطدددددددددددددددددددددُم والدددددددددددددددددددددىزاق، جس دددددددددددددددددددددحذ عدددددددددددددددددددددً خدددددددددددددددددددددصب 

أهخمددددددددددددددددددذ بالعمدددددددددددددددددددل ألاهلددددددددددددددددددي والخىمدددددددددددددددددددىي والىلددددددددددددددددددابي، طدددددددددددددددددددبم ، املددددددددددددددددددؤجمس

 ملاعد اليىجت على 2010خاباث عام لها الفىش في اهخ

أهخمدددددددددددددددددذ بددددددددددددددددددل مشدددددددددددددددددىالث مدافظدددددددددددددددددت الجيدددددددددددددددددزة،   وشددددددددددددددددداطها البرملددددددددددددددددداوي:

بجاهددددددددددددددددددددددب بعددددددددددددددددددددددع اللظدددددددددددددددددددددداًا العامددددددددددددددددددددددت، جلدددددددددددددددددددددددمذ بطلددددددددددددددددددددددب إخاطددددددددددددددددددددددت 

 والفالخدددددددددددددددددين فدددددددددددددددددي مصدددددددددددددددددس و هدددددددددددددددددداز  بشدددددددددددددددددأن جدددددددددددددددددسدي أوطددددددددددددددددداع الصزاعدددددددددددددددددت

 املُاه باإلطافت المخالء ألاطىاق باألطمدة املغشىشت.

 6وتهمدددددددددددددددددددِد  الدولددددددددددددددددددددت ٌ  وكددددددددددددددددددددمذ طلددددددددددددددددددددب إخاطددددددددددددددددددددت بشددددددددددددددددددددأن إهمدددددددددددددددددددداٌ

مالًدددددددددددددددددددددددين عامدددددددددددددددددددددددل ًىمُدددددددددددددددددددددددت ، واًظدددددددددددددددددددددددا طلدددددددددددددددددددددددب إخاطدددددددددددددددددددددددت بخصدددددددددددددددددددددددىص 

ددددددددددددددسة   بددددددددددددددالىزاق همددددددددددددددا خصددددددددددددددلذ علددددددددددددددى ، جىصددددددددددددددُل الخدددددددددددددددماث إلددددددددددددددى جٍص

ددددددددددددددددت الليددددددددددددددددراطُين  5خخصددددددددددددددددُص كطعددددددددددددددددت بمىافلددددددددددددددددت  أفدهددددددددددددددددت بىطدددددددددددددددداق كٍس

 .ًظم مسهص شباب ومدزطت  خدميمجمع إلكامت 

العلدددددددددددددددددددددددددددازاث بمىطلدددددددددددددددددددددددددددت البراجُددددددددددددددددددددددددددددل طالبدددددددددددددددددددددددددددذ بددددددددددددددددددددددددددددل مشددددددددددددددددددددددددددددىالث   

طالبددددددددددددددددددددددذ وشٍددددددددددددددددددددددس الخىمُدددددددددددددددددددددددت الخابعددددددددددددددددددددددت لدددددددددددددددددددددددائسة أوطددددددددددددددددددددددُم والددددددددددددددددددددددىزاق و 

عت لخلدددددددددددددددددددً ألاشمدددددددددددددددددددت مدددددددددددددددددددً  بئًجددددددددددددددددددداد املحلُدددددددددددددددددددت  خلدددددددددددددددددددٌى عاجلدددددددددددددددددددت وطدددددددددددددددددددَس

 وكددددددددددددددددف خمدددددددددددددددددالث إلاشالدددددددددددددددددت وفدددددددددددددددددخذ بدددددددددددددددداب الخلىدددددددددددددددددين أمدددددددددددددددددام املدددددددددددددددددىاطىين.و 

وجلددددددددددددددمذ بطلدددددددددددددب إلدددددددددددددى إًىددددددددددددداض عبدددددددددددددد الدددددددددددددداًم وشٍدددددددددددددسة الثلافدددددددددددددت بشدددددددددددددأن 

إوشددددددددددددددداء مساهددددددددددددددددص زلافُدددددددددددددددت ب ددددددددددددددددي الدددددددددددددددىزاق ومسهددددددددددددددددص أوطدددددددددددددددُم بمدافظددددددددددددددددت 

الثلافدددددددددددددددددت بئوشددددددددددددددددداء كصدددددددددددددددددس خصدددددددددددددددددلذ علدددددددددددددددددى مىافلدددددددددددددددددت وشازة ،  و الجيدددددددددددددددددزة

   زلافت بالىزاق.


