
 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وحل اإلاضىالث اإلالحت  وساء مغش ًؤهذ دوس الىابباث فى دىم الحىاس املجخمعي 

 

 السُاسُت لليساءهذي بذسان : دىم  أدواس الىابباث  بالبرإلاان ٌيضص  اإلاضاسهت 

ؽمً مضشوو دىم اللُاداث اليسابُت الزي ًىفزه الاجحاد اليام ليساء مغش، ىلذ الاجحاد للاء مىسيا 

ت والغشبُت وسىهاج   مً  ىذدا هابباث محافناث اللاهشة والجحزة والاسىىذٍس

لحت التي تهم  استهذف الللاء الزي اداسجه هذي بذسان سبِس الاجحاد مىاعلت الىلاش حٌى اللؾاًا اإلا  

 الىابباث وهزلً اللؾاًا التي حضغل الشأي اليام .

جؾمً الللاء هلاصاث حٌى مضىالث  الخيلُم والصحت واللؾُت السياهُت وما جمثله  جلً اإلاضىالث مً  

جحذًاث، واجفم الاجحاد  مً ىذد مً الىابباث ىلى اليمل اإلاضترن خاعت فُما ًخػ دىم الحىاس 

الىابباث ودوابشهً الاهخخابُت، ىلى ان جدىاٌو فاىلُاث الحىاس   باملحافناث ىذة املجخمعي  بحن 

مىؽىىاث مً ابشصها  مضىالث مىنىمت الخيلُم الجذًذة، اللؾُت السياهُت، مضىالث الصحت وجلىر 

 البِئت .

والخىفُزًت ،  وهشس  ممثلي الاجحاد  خالٌ الللاء جأهُذهم  ىلى دىم أدواس اللُاداث  اليسابُت البرإلااهُت

يُت مً حاهب،  ودىم الحىاس ما بحن  وأهه ٌسعى لخيامل الادواس والخيسُم بحن الجهاث الخىفُزًت والدضَش

 الىاخبحن والىابباث مً حاهب اخش .

ض  عىسة  ومً حاهبها كالذ هذي بذسان أن دىم  أدواس الىابباث  جحذ كبت البرإلاان، مً صأهه  حيٍض

ىمىما، وجثبذ الخجشبت اليملُت للىابباث فى البرإلاان الى اي مذي ًمىً أن  اإلاضاسهت السُاسُت لليساء 

 .  جليب اليساء ادسوا مؤزشة

 

 داخل العدد :

 

 هسفع فتاوي العىف طد اليظاء 

 عسض دزاطت الغازماث 

 إًىاض عبدالحلُمبسوفاًل : الىائبت 

 الاجحاد العام ليظاء مصس 
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 أوشطتىا

 

جىفر  ًىاصل الاجحاد العام ليظاء مصس 

مشسوع دعم القُاداث اليظائُت، وفى هرا 

جظمً   امىطع ااقام الاجحاد اجتماعالاطاز  

عدة قظاًا مع  عدد مً الىائباث ، مىاقشت 

على جاهب اخس  ٌعمل الاجحاد على ادازة 

بالتعاون مع الجمعُاث حىزاث مجتمعُت 

حىل املشكالث امللحت باملحافظاث الاهلُت 

ىفر الاجحاد منها مشكالث مُاه الشسب ، ٍو

بالتعاون مع مؤطت بالن اوشطت جىاجه 

مىه " 
َ
 العىف مً خالل مشسوع "مدن ا

وفى مجال الدزاطاث هفر الاجحاد دزاطتين 

ألاولى حىل الغازماث والثاهُت حىل مىظىمت 

اض الاطفال  التعلُم الجدًدة فى ٍز

  



 

 
 

 

ؽمً أوضقت مضشوو دىم اللُاداث اليسابُت، ىلذ مىخذي اإلاشأة 

اليشبُت بالغشبُت مً خالٌ الخياون مً وصاسة الشي والاجحاد ؤلاكلُمي 

الشي والضساىت، وهُفُت للجميُاث هذوة مىسيت حٌى مضىالث مُاه 

 جشصُذ الاستهالن.

 

فُاث وهلابت  صهذث الىذوة حؾىسا مً اإلاضاسىحن والشابذاث الٍش

الفالححن وممثلي الجميُاث الاهلُت،  وجحذر فيها  هضام عابش سبِس 

ت للخىىُت وؤلاسصاد اإلااةي  ىً الخحذًاث التي جىاحه اإلاىاسد  ؤلاداسة اإلاشهٍض

ى أهمُت جشصُذ الاستهالن والحفال ىلى نهش اإلاابُت فى مغش، مؤهذا ىل

الىُل مً الخلىر والخيذي، بِىما جىاولذ مجذة الخىاحت  سبِس سابقت 

اإلاشأة اليشبُت، ىؾى الاجحاد اليام  ليساء مغش،  ادواس املجخمً ألاهلي 

فى الخىىُت بأهمُت مُاه الضشب والضساىت واإلاساهمت فى حل مضىالتها،  

 الغشبُت هالت عبحي، محرفذ إلُىسان  .بِىما حؾش مً هابباث 

 

هذفذ الىذوة الى اللاء الؾىء ىلى مضىالث مُاه الضشب والضساىت، 

ومىاكضت مضىالث اإلاُاه بالغشبُت خغىعا، وهزلً  سعى  الللاء للشبك 

يُت، بما ًذىم ادواس  والخيسُم بحن اللُاداث الاهلُت والضيبُت والدضَش

واللُاداث اليسابُت بالجميُاث  اللُاداث اليسابُت  مً الىابباث

الاهلُت، ورلً  فى افاس جفيُل ادواس املجخمً اإلاذوي ومسئىلُخه 

 الاحخماىُت والىفىُت .

 سة الشي وساء مغش ًىاكط مضىالث اإلاُاه بالخياون مً وصا

 جىعُاث الىذوة  بحؾىس هابباث وكُاداث وسابُت  

 

وان مً ؽمً جىعُاث  الللاء الخياون اإلاضترن ما بحن  

الجهاث  وممثلي اإلاذوياللُاداث اليسابُت بمىنماث املجخمً 

الخىفُزًت بالغشبُت  فُما ًخيلم بمضىالث مُاه الضشب، خاعت 

مشاهض محافنت مً جىشاس أصمت اهلقاو مُاه الضشب فى ىذد مً 

 وفىقا. الىبري املحلت مذهتى  الغشبُت وخاعت

 

واإلاىاسد  الشي  وصاسحيوفى هزا الافاس  جىاعل الاجحاد مً ول مً 

وصاسة الصحت، والىاببخحن هالت عبحي، محرفذ إلُىسان  و  اإلاابُت 

تي حىاس ل للخحؾحر مجلس الىىاب ىً محافنت الغشبُت،  ىؾٍى

 الىبري حٌى مضىالث اهلقاو مُاه الضشب باملحلت  مجخمعي

مىقلت الشحبى وابى  بُنها  ىذة مىافم مًاوي منها حي  والتي

بالىذوة ممثلحن ىً صشهت اإلاُاه صاهحن والجمهىسٍت، وسِضاسن 

 باملحلت . الغحيوالغشف 

 

الغُذ باملحلت الى  اداسة حىاس   بىاديسخيلذ  التيحسعى الىذوة 

والخيسُم بحن اللُاداث املحلُت والضيبُت والجهاث ،  مجخمعي

فبُيت وحجم مضيلت مُاه الضشب  للىلاش  حٌى  الخىفُزًت 

 جؤدي الى اهلقاو مُاه الضشب  التيبالغشبُت وسبل حل اإلاضىالث 

 

مً مىخذي ًىهُى بالخياون  19ًىم  الاسبياء  ًىفز الللاء بالخياون 

 وىذا مً الجميُاث الاهلُت .  الىبري اليشبُت باملحلت  اإلاشأة

 

ىلى حاهب اخش  سُقشح الاجحاد اليام ليساء مغش فى افاس 

مضىالث مُاه الضشب  اوضقت دىم اللُاداث اليسابُت 

باملحافناث،  وسِىاكط اإلاضيلت مً  الىابباث والجهاث 

  التيالخىفُزًت  مً احل  جيسُم الجهىد لحل جلً اإلاضيلت 

 ججذد خالٌ فغل الغُف بيذة محافناث .



  وجىضف ىًأؽحى الغاسمىن والغاسماث ماهشة احخماىُت جؤسق املجخمً 
ً
خلال

 في بىِخه، أزاسث أسكام وإحغاءاث جذاولها مسئىلحن حيىمُحن حٌى 
ً
حسُما

واكً حيثر اليساء في سذاد اللشوؼ الشخغُت، مخاوف مً اسخمشاس 

 .الاكخغادي والاحخماعي و  ا السلبُت ىلى الاسخلشاس ألاسشي ، وجأزحراتهالناهشة

بمضشوو  إلحزابِث صاهش، ىؾى مجلس الىىابسبم أن جلذمذ الىاببت  

، ًلض ي بئلغاء ىلىبت الحبس في كؾاًا هابًبا 66ووكً ىلُه  كاهىن 

، الغاسمحن/الغاسماث واسدبذالها بالدضغُل في أىماٌ جخيلم باإلاىافً اليامت

لضم اللاهىن الحيىمت بخحذًذ ألاماهً وهىىُت وفبُيت اليمل البذًل ليلىبت  ٍو

اةي واهقبلذ صشوـ السجً، إرا جىافشث الىُت الحسىت وغاب اللغذ الجى

ف الغاسمت ىلى اإلاتهمت  .حيٍش

  

 ها، وهزلً فشح حشخُػ اإلاضيلت مً خالٌ جحلُل ألبيادهذفذ الذساست الى 

ث، والىكاًت مً جغىساث لسُاساث حماًت احخماىُت لليساء اإلالترؽا

سُاساث ٌساهم فيها صشواء مً خالٌ الىعٌى إلي  ىلىبت السجً، 

 .ىكاًت اإلاقلىبت مخيذدون، لخحلُم الحماًت وال

ف واضح للغاسمت. ًؾً في اىخباسه ؽشوسة الذساست  جىقلم  مً جحذًذ حيٍش

، وهزلً جىفش الىُت الحسىت في الاكتراؼ مً أحل هذف حُاحي ؽشوسي 

 الذساستوخشحذ فىذث الذساست افشاف اإلاضيلت )الغاسماث، الخجاس، الذولت( 

ؽمان مً كبل حهت مسخللت؛ ًفؾل أن جيىن  جىفش  بيذة جىعُاث مً بُنها 

حميُت أهلُت، وهزلً  جىنُم دوسة للملذماث ىلي الاكتراؼ، ًخم فيها صشح 

ول ؤلاحشاءاث، وجحاـ اإلالترؽاث ىلًما بيل ما ًمىً ان ًترجب ىلي جلاىسهً 

في سذاد اللشؼ مً مضىالث، ووؽً بيؿ الحلٌى للمخيثراث في سذاد 

 .اللشوؼ

ً صبياث الذساست جلترح :  اء الغازماث والفقس  مساىذة الفلشاء ىلي جيٍى

حياوهُت لضشاء مسخلضماث حُاتهً، واليمل ىلى  حغُحر زلافت الاستهالن، التي 

 .ًخم اإلابالغت فيها جحذ وفأة الياداث والخلالُذ

عيالظبط  ً حذًذ ٌسدىذ ىلي مبادا الذساست  اوعذ :  التشَس بىؽً حضَش

ن غحر الشسمي. بلاهىن  ًؾً حذ اكص ي ؽبك سىق الابخماو إوساهُت، 

م اًغاالث  لالكتراؼ الغغحر ، مً ؽشوسة وؽً سبل إلاىً الاسخغالٌ ىً فٍش

ألاماهت أو الضُياث، وجىفحر الؾماهت اإلاذهُت للسذاد  )مً خالٌ الجميُاث 

 ألاهلُت(

طسحت لىزقت حلىل جتعلق بالتجاز اطساف املشكلت  باقيوفُما ًخص 

 والدولت وزجال الاعمال   املدويواملجتمع 

ًليبىن دوًسا  اولئً الزًً الخجاس والسماسشة والىسقاء ًلغذ ب التجاز :

ا في كؾاًا الغاسماث  ًُ م سلب مىً مىاحهتهم ىً فٍش إىذاد كىابم سىداء ، ٍو

جفيُل الذوس الشكابي الضيبي ىلي سىق الابخمان لهم لفطح اسخغاللهم، و 

الشخص ي والسىق 

فشؼ  الاستهالوي، و

 ً ىلىبت )في ؽىء الدضَش

الجذًذ( ىلي السماسشة 

والىسقاء الزًً ًتربحىن 

 .مً الاكتراؼ

 

جمثل البىىن  :البىىك

هزه اإلاىنىمت، ولزلً جحذًذ مسئىلُاتها ووؽً ؽىابك  الحللت ألاهم في

حسهُل إحشاءاث ومنها كاهىهُت إلضامُت لها ٌيخبر مً أهم آلُاث اإلاىاحهت. 

الاكتراؼ وجىؽُح ألامىس اللاهىهُت اإلاخيللت بيذم السذاد، وإدخاٌ املجخمً 

لسذاد دًىن الاسباح اإلاذوي هضٍشً ؽامً، واليمل ىلي جخغُػ حضء مً 

ً مً الفلشاء، والاسخيالم ىً اإلالترؽحن ومشوفهم اإلايِضُت ، وهزلً اإلاخيثًر

ادماج سىق الابخمان الشخص ي داخل السىق الشسمي، مً جحلُم مبذأ 

  "الاكتراؼ اليادٌ" 

 

جيىن أحهضة الذولت، وخاعت وصاسة الخؾامً ووصاسة اليمل،  أجهصة الدولت:

ووصاسة الخمىًٍ والخجاسة الذاخلُت، ووصاسة الخىمُت املحلُت، مسئىلت ىً 

الحماًت  الاحخماىُت للفلشاء، مً الاسخيذاد للخياون والضشاهت مً املجخمً 

 .اإلاذوي والجهاث اإلالشؽت واللقاو الخاظ

ً احخماعي، في الىسافت بحن ًخحمل اإلاس املجتمع املدوي: ئىلُت هضٍش

اإلالترؽحن وبحن البىىن أو الذابىحن مً اللقاو الخاظ. وجلىم هزه الىسافت 

و"ىذالت الاكتراؼ" التي ججيل مضاسهت املجخمً  ىلي مبذأ "اإلاسئىلُت اإلاذهُت

جب أن جيىن اإلاضاسهت مىز بذاًت ىملُت الاكتراؼ؛  ت. ٍو اإلاذوي مضاسهت حىهٍش

شصُذ هزه اليملُت ووضش الىعي بمضىالث الاكتراؼ ومترجباجه، حُث ًمىً ج

 .واليمل ىلي جحلُم الؾماهت اإلاذهُت للملترؽحن

 

ً أساس ي في هنام الاسدثماس، وفي ىملُاث الخىمُت؛  القطاع الخاص: صٍش

لزلً فئن التزامه بمياًحر الضفافُت والجزاهت واليذالت، وجحمله للمسئىلُت 

ا مً سسالخه. وزمت إمياهُت لخىحُه  الاحخماىُت وألاخالكُت ًُ ٌيخبر حضًءا أساس

 .وسبت مً أسباح اللقاو الخاظ إلي حل مضيلت الخيثر الابخماوي

، وزلصث أعدها اطتاذ علم الاجتماع الدلتىز احمد شاًد الغازماث،مشكلت  دزاطت حىل مصس  بسئاطت هدي بدزان  اجسي الاجحاد  العام ليظاء 

عُت والتىفُرًت واملجومعالجت جىاهبها،  على جحدًد املشكلت الدزاطت  العام، اًماها  والساي املدويتمع ًقدم الاجحاد هره الدزاطت للجهاث التشَس

 بشكل خاص وتهمِشا  فاعل حىل مشكالث املجتمع املصسي عمىما واملشكالث املتصلت باليظاء والفئاث الالثر فقسا  مجتمعيبدوزه فى ادازة حىاز 



دة الىقاش : طد فتاوي العىف ومع طسعت فٍس

اوشاء مفىطُت عدم التمُيز 

  
 

ذة الىلاش سدا ىلى فخاوي ججحز ؽشب اليساء  كالذ الياجبت فٍش

ؽشب الضوحت مً ألامىس التي حسبب لها أري هفس ي ًىيىس "ان 

سلًبا ىلى ألاسشة، ووان ابً ىقاء فلُه مىت اإلايشوف مً أوابل 

الزًً سفؾىا الؾشب، ولم ٌيخبره مىاكؾا إلاا حاء في اللشآن، ألن 

  .جُه وأن جذىهالؾشب )الشمضي( مباح لً أن جأ

أن مؾمىن إجاحت الؾشب ًحمل في فُاجه إهاهت للمشأة  واؽافذ 

سىاء وان ؽشب بالسىان أو ؽشب ُمبرح، الفخت إلى أن الذىىاث 

الشحيُت التي ٌسخجُب لها صُخ ألاصهش جؾً اإلاشأة في مياهت أدوى 

مً الشحل، وبالخالي ًشسخ لفىشة إنهً بحاحت دابمت للىعاًا 

 
ً
وأوضحذ أن صُخ ألاصهش أهذ في   إلي الؾشب.والتربُت، وعىال

حاجه ىلى أن الؾشب مىحىد في اللشآن، وهزا حلُلت لىً  جغٍش

م هخب فيها مئاث  في سُاق وصمً آخش، فأسباب هضوٌ اللشآن الىٍش

الىخب، مفسش أن الضمً الزي هٌض فُه اللشآن وان ٌسخجُب 

آلان، لزا ويِضها  التيألوؽاو احخماىُت وأكخغادًت وزلافُت غحر 

ذ أن جلشأ الىغىظ في  سُاكها. آلاخز بمقالباث هغش أبى ٍص

ياث  ثوأصاس  الىلاش إلى أن مقالبت صُخ ألاصهش بسً حضَش

 ً حاجه ألاولى، فاألمٍش م اليىف ؽذ اإلاشأة ال جؤزش ىلى جغٍش لخجٍش

لِس بهما جىاكؿ وهالهما مىكف الذهخىس أحمذ القُب، 

مىضحت أن مضشوىاث اللىاهحن املجشمت لليىف ؽذ اإلاشأة 

برا أن الؾشب واليىف ٌيخ:»  ذللبرإلاان. وجابيملذمت بالفيل 

الشحاٌ لم ًيخنشوا  نبأ»واخخخمذ: ىملُت إرالٌ صاملت للمشأة، 

حاث صُخ ألاصهش حتى ًىدضشوا اليىف ؽذ اإلاشأة، فهىان  جغٍش

خ هبحر لخمحز ؽذ اليساء لِس فلك في مغش بل في اليالم  جاٍس

 التيهغىظ الذسخىس ، واؽافذ هحً بحاحت لخفيُل اليشبي

 «.ؾت اليىف ؽذ اإلاشأةهغذ ىلى حضىُل مفىؽت ؽذ الخمحز إلاىاه

 

 

 

 

 

 إًىاض عبدالحلُمالىائبت 

حن ألاحوووووووووووووووشاس، دابوووووووووووووووشة  ىوووووووووووووووً ىؾوووووووووووووووىة مجلوووووووووووووووس الىوووووووووووووووىاب، جش وووووووووووووووحذ  حوووووووووووووووضب اإلاغوووووووووووووووٍش

 الصحت بمجلس الىىاب هُل لجىتمىكً اإلاىغىسة، حضغل 

جلوووووووووووووووذمذ بيوووووووووووووووذة فلبووووووووووووووواث إحافوووووووووووووووت وبُاهووووووووووووووواث ىاحلوووووووووووووووت، منهوووووووووووووووا   البرإلاووووووووووووووواوي:وضوووووووووووووووافها 

فلوووووووووووووووووووووووب مىحوووووووووووووووووووووووه لوووووووووووووووووووووووشبِس مجلوووووووووووووووووووووووس الوووووووووووووووووووووووىصساء، ووصساء الغوووووووووووووووووووووووىاىت، والخجووووووووووووووووووووووواسة، 

،ً مووووووووووووووووووووووت والضساىووووووووووووووووووووووت، بضووووووووووووووووووووووأن حياموووووووووووووووووووووول الووووووووووووووووووووووىصاساث املخخغووووووووووووووووووووووت مووووووووووووووووووووووً أص  والخمووووووووووووووووووووووٍى

بجاميووووووووووووووت  ، وبُووووووووووووووان ىاحوووووووووووووول بضووووووووووووووأن وكوووووووووووووواةً إهووووووووووووووذاس موووووووووووووواٌ ىووووووووووووووامالسوووووووووووووولً الغزابُووووووووووووووت

إلووووووووووووووووى ووووووووووووووووول مووووووووووووووووً سبووووووووووووووووِس مجلوووووووووووووووووس اإلاىغووووووووووووووووىسة، وكووووووووووووووووذمذ فلووووووووووووووووب إحافووووووووووووووووت مىحوووووووووووووووووه 

ووووووووووووووووش الخىمُووووووووووووووووت ووووووووووووووووش ؤلاسوووووووووووووووويان، ووٍص ىلووووووووووووووووى  الخيووووووووووووووووذياملحلُووووووووووووووووت، بضووووووووووووووووأن  الووووووووووووووووىصساء، ووٍص
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ش وجحسووووووووووووووووحن الخووووووووووووووووذماث الصووووووووووووووووحُت ومىاحهووووووووووووووووت وكوووووووووووووووواةً الفسوووووووووووووووواد  أهخمووووووووووووووووذ بخقووووووووووووووووٍى

إحافووووووووووووووووووووت  واهوووووووووووووووووووذاس اإلاووووووووووووووووووواٌ اليوووووووووووووووووووام بيوووووووووووووووووووذة هُئووووووووووووووووووواث حيىمُوووووووووووووووووووت، كوووووووووووووووووووذمذ فلوووووووووووووووووووب

خووووووووووووووووذماث الىحووووووووووووووووذاث الصووووووووووووووووحُت، مىحووووووووووووووووه إلووووووووووووووووى وصٍووووووووووووووووشة الصووووووووووووووووحت، بضووووووووووووووووأن جووووووووووووووووشدي 

موووووووووووووووواهشة حضوووووووووووووووووغُل  ىلووووووووووووووووى مسووووووووووووووووخىي الجمهىسٍووووووووووووووووت، وفلووووووووووووووووب إحافووووووووووووووووت حووووووووووووووووٌى جضاًووووووووووووووووذ

بخغوووووووووووووووووىظ  ألاففوووووووووووووووواٌ اللغوووووووووووووووووش، و اًؾووووووووووووووووا فلوووووووووووووووووب إحافووووووووووووووووت إلوووووووووووووووووى وصٍووووووووووووووووش الصوووووووووووووووووحت

ت9جفيُل اإلاادة (   () مً كاهىن جىنُم صسو ألاىؾاء البضٍش

ً وحيذًالث     كىاهحن:مضاَس

مضوووووووووووووووووشوو كووووووووووووووووواهىن حغلوووووووووووووووووُه اليلىبوووووووووووووووووت ىلوووووووووووووووووى الىالوووووووووووووووووذًً فوووووووووووووووووي حالوووووووووووووووووت إرا موووووووووووووووووا أدي  -

 إهماٌ الاففاٌ إلى الىفاة، 

مضوووووووووووووووووووووشوو كووووووووووووووووووووواهىن جىنوووووووووووووووووووووُم مماسسوووووووووووووووووووووت مهىوووووووووووووووووووووت الخحالُووووووووووووووووووووول القبُوووووووووووووووووووووت وميامووووووووووووووووووووول  -

 الخحالُل القبُت 
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