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مىت للفخياث
ّ
 وساء مصر ٌسعى لخلم مدن ا

 
مىت  أبد

ّ
بالخعاون مع هُئت بالن  للفخُاثالاجحاد العام ليظاء مصس بسئاطت هدي بدزان فى جىفُر مشسوع مدن ا

جخاذ الشاباث ئجساءاث حظاهم فى جحلُم املظاواة بحن الجيظحن، وطمان أئلى املشسوع اهترهاشُوهاٌ، يهدف 

 طدهً . هتهاواثا، والحد مً وكوع عخداءالا طالمت الفخُاث فى املحُؽ العام، وحماًتهً مً 

ص دوز الظلؼاث املحلُت فى طالمت الفخُاث، وزفع الوعى بمظألت  ظعى  املشسوع ئلى حعٍص مً الفخُاث والعمل أَو

 على جوفحر مدن 
ّ
جهصة الحيومُت مً بُنها  وشازة الخظامً والىلل واملإطظاث مىت عبر الخعاون مع مخخلف لا ا

ب الشباب على مهازاث جدعم مشازهتهم املجخمعُت فى صىع ًخظ، لاملعىُت بحماًت الؼف مً املشسوع  جدٍز

شمل  جساء حوازاث بحن أًظا  أاللسازاث، وهرلً الخأزحر  فى حغحر املعاًحر الاجخماعُت حٌو طالمت الفخُاث، َو

 والشباب حٌو العىف املسجبؽ بالىوع   الاجخماعي . باءولا جُاٌ لا 

خظمً طُوغ ولا أاهسة و ًىفر املشسوع بمحافظاث الل ظتهدف العمل مع املساهلحن والشباب، ٍو ت، َو طىىدٍز

شمل فئاث الؼالباث   24- 19وشؼت لفئت الشباب ما بحن أ( و 18_13لى املساهلحن ما بحن ) ئوشؼت موجهت أ عاما، َو

ث املخعللت صداز دلُل  عمل  حٌو خسائؽ الخدماث والاحخُاجائجخظمً مخسجاث املشسوع ، والفخُاث العامالث 

ىت فى   دازة عملُت الدعم الىفس ي أبالعىف  اللائم على الىوع الاجخماعي، وهرلً دعم  كدزاث الجمعُاث الشٍس

لى ملدمي الخدماث، هما طُدزب مىفري املشسوع عدد مً الشباب على هُفُت الدعم ئوهُفُت ئحالت املعىفاث 

مجموعت  موشعت على املحافظاث،  360ميوهت مً  هدًت للدعمأالىفس ي للمعىفاث، وطِشيل هإالء املخدزبحن 

 .  جخماعيالا لى محُؼها ئوطدظخؼُع جلً املجموعاث مظخلبال هلل خبراتها 

ص الثلت بالىفع وزفع العىف وطِخدزب الشبان على  باث حٌو  الىوع الاجخماعي وحعٍص طدخللى  الشاباث جدٍز

 . ظهاز الخظامً وججىب العىف فى العالكاث الشخصُتئهُفُت 

 

وخبوووووووااء  وسووووووواء مصووووووور ًىووووووواك  حضوووووووىت ها  ووووووواث ب

 الاميتمىاجهت 

مىوووووووووت  للفخيووووووووواث ًىفووووووووو  وت  
ّ
مووووووووو  عمووووووووو  مووووووووودن ا

 املعىفاث باملحافظاث  

 تض باملىصىتة جىاك  مىظىمت الخعليم بيذ لا 

حسوعى لخموي ً اليسواء   اليسا يت بلىوا الجمعيت 

 اكخصادًا  وجلدم خدماث صحيت 

 الاجحاد العام ليساء مصر 

 

 

1 

هفذذر الاجحذذاد خذذالٌ شذذهس ًىذذاًس عذذدة اوشذذؼت وذذان 

مذذذذذذذذذذً طذذذذذذذذذذذمنها مذذذذذذذذذذذإجمس  هحذذذذذذذذذذو طُاطذذذذذذذذذذذاث فاعلذذذذذذذذذذذت 

مُذذذذذذتى والذذذذذذرد جحذذذذذذدر فُذذذذذذ  عذذذذذذدد مذذذذذذذً ملواجهذذذذذذت لا 

الخبذذذذذذذذذذذذذذذراء واعظذذذذذذذذذذذذذذذذاء مجلذذذذذذذذذذذذذذذع الىذذذذذذذذذذذذذذذذواب وخذذذذذذذذذذذذذذذذس  

عاث  بخوصذذذذذذذذذذذُاث هامذذذذذذذذذذذت علذذذذذذذذذذذى مظذذذذذذذذذذذخود الدشذذذذذذذذذذذذَس

والظُاطذذذذذاث، همذذذذذا بذذذذذدا جىفُذذذذذر اوشذذذذذؼت ملواجهذذذذذت 

مذذً خذذالٌ مشذذسوع مذذدن  العىذذف ودعذذم املعىفذذاث

مىذذذذت والذذذذرد ًىفذذذذرع الاجحذذذذاد بالخعذذذذاون مذذذذع هُئذذذذت 
ّ
ا

وشذذؼت جمعُذذاث الاجحذذاد أبذذالن، وهذذرلً جىوعذذذ 

مذذذذذذا بذذذذذذذحن جلذذذذذذذدًم الخذذذذذذذدماث ال ذذذذذذذحُت والخعلمُذذذذذذذت 

ًظذذذذذذا دعذذذذذذم اليظذذذذذذاء وجمىُذذذذذذنهً علذذذذذذى أوالثلافُذذذذذذت و 

والاكخصادي، وفى هذرا العذدد  الظُاس ياملظخود 

وشذذذذذذذذذذذذذؼت  عذذذذذذذذذذذذذع أخبذذذذذذذذذذذذذاز حذذذذذذذذذذذذذٌو أمذذذذذذذذذذذذذً اليشذذذذذذذذذذذذذسة 

 ُاث الجمع



 
 

الخىمُت بالتي جخصل  هخمام الاجحاد العام ليظاء مصس باللظاًا اللومُتأػاز ئفى 

مإجمس   هحو طُاطاث فاعلت ملواجهت الامُت  بالخعاون مع علد الاجحاد  املظخدامت، 

 .حعلُم الىبازجمعُت املسأة واملجخمع  وهُئت 

عظاء مجلع الىواب والخبراء والجهاث الحيومُت، أعدد مً شازن في املإجمس  

جلدم ألعظاء مجلع مُت طُاطاث جحمل حلٌو ملشيلت لا بوزكت  الخسو  طتهدفأو 

 الىواب  .

لجىت الخعلُم بمجلع الىواب، وهال مً  ماجدة هصس وهُلت شازن باملإجمس الىائبت 

 والىائب أحمد الؼىؼاوي   ومنى مىحر  ومىاٌ الجمُل  الدًبوشود الىائباث   

 باملإجمس عاشوز العمسي زئِع الهُئت العامت ملحو لامُت وحعلُم الىبازشازن هما 

الظُاطاث الجدًدة التي جلدمها الهُئت ملواجهت لامُت،   عبر عسض وزكت حٌو 

ؤٍت لظُاطاث فاعلت طهام هجم زئِع مجلع ئدازة جمعُت املسأة واملجخمع ز وكدمذ 

مدخل جسبوي حٌو كظُت  عسض هادًت جماٌ الدًً جىاولذ  ملحو لامُت، بِىما 

 .والخىمُت املظخدامت  الخعلُم 

كباٌ الظمالوػي  زئِع جمعُت حواء املظخلبل  وزكت حٌو ججسبت شساهت ئ وعسطذ 

س بسامج حعلُم ،  بِىما جىاٌو  الخبحر التربوي املجخمع املدوي  مع الجهاش الحيومي لخؼٍو

 مدخل للحد مً لامُت .ههماٌ مغُث أهمُت جودة الخعلُم الاطاس ي 

 املإجمس جوصُاث أهم  وفُما ًلى 

ذذذعذذذذذاث  فُما ًخص    الذذذذذدشذذذذذذٍس

الي كاهون جىظُم الجامعاث بما ًدُح دوز فاعل كظُت محو الامُت ًخم ئطافت * 

 . توجفعُل مظإولُتها املجخمعُ

حعدًل كاهون الهُئت العامت لخعلُم الىباز بما ٌشمل اخخصاصاث الهُئت والسكابت *

البرملاهُت ووطع آلُت للمخا عت والسكابت املجخمعُت وزبؽ ذلً بخؼؽ الخىمُت 

 املظخدامت.

حظهُل عمل الجمعُاث لاهلُت للعمل مع وافت مإطظاث الدولت للخصدي لهرع *

 هون الجمعُاث. املشيلت بما ٌشمل حعدًالث كا

ادة لاهفاق الحيومي علي محزاهُت * مً خالٌ لجىت الخؼت واملواشهت بالبرملان ًخم ٍش

% مً املواشهت  20كل أو % مً اجمالي الىاجج املحلي علي لا6جخصُص و املعلم، 

 .مُت وحعلُم الىباز ٍخصص منها وظبت مىاطبت لصالح محو لا و العامت علي الخعلُم 

ُذذذذذذاطذذذذذاث  زاهُاى الظذذذذ

 اجخاذ كساز بخفعُل ئعادة ئلصامُت الخدمت العامت للمظاهمت في محو لامُت.*

 ىظامي.اجخاذ كساز بمعادلت شهادة محو لامُت إلطخىماٌ الخعلُم ال*

بالفئاث املهمشت التي حعاوي مً  جخماعُتالا زبؽ وافت بسامج الحماًت و السعاًت *

 لامُت و الخدهوز الصحي و البُئي و العمل غحر الالئم .. 

ئعادة بىاء هُئت الجودة ولاعخماد لاوادًمي بحُث جصبح مىاطبت لىظام حعلُم *

 مسهصي . 

ت هظام بىاء اللدزاث في جمع * البُاهاث الىوعُت والىمُت والخحلُل املجدي جلٍو

 
 
كامت مسصد علمي جا ع إلالعمل  ، والفعاٌ مً أجل بُاهاث كابلت للملازهت دولُا

ت لرلً و ئجاحتها للمعىحن    ملإطظت أوادًمُت إلصداز لاحصاءاث و البُاهاث الظسوٍز

إطظاث وطع اطتراجُجُت كؼاعُت كومُت واضحت و داعمت للشساهت  بحن وافت امل*

ت و املىظماث غحر الحيومُت   .الحيومُت الخىمٍو

بحن   زجباغالا لي  طُاطاث للخىمُت املظخدامت وزُلت ئ الاطتراجُجُاث هرعجسجمت *

بسامج محو الامُت وحعلُم الىباز وبحن بسامج ميافحت والحد مً الفلس ودعم ال حت 

 وفسص العمل واملشازهت الاجخماعُت 

الخعلُم العام ومحو الامُت وحعلُم الىباز ًدعم جوطُع هؼاق ئوشاء صىدوق لصالح *

بت جصاعدًت. لُت ل   مً فسض زطوم و دمغاث و طٍس  املوازد واملصادز الخمٍو

ت ومجاالث مخىوعت لجرب الدازطحن مً حُث وطع بسامج جلبي * جصمُم  بسامج مواٍش

لهم  عد الحصٌو  احخُاجاث الدازطحن واملخحسزًٍ مً لامُت حظحر  املواد اللسائُت

 مُت.لا  وعلى شهادة مح

مت(.*  مً خالٌ املبادزة السئاطُت )حُاة هٍس
 
 وهوعُا

 
 الخيظُم والخيامل جغسافُا

الخوج  الي  ولُاث التربُت فان الظعي الي  في ئوشاء كظم أو دبلومت إلعداد معلم *

 .املخعلمحن  الىباز املظخمس هرلً  ئوشاء ولُاث مخخصصت لهرع الىوعُت مً

ت للظاًا محو لامُت و * ف باملبادزاث الجدًدة و لابخياٍز العمل علي اليشس و الخعٍس

ادي  مبادزة الخمىحن  للمخحسزاث مً  الاكخصاديو  الاجخماعيحعلُم الىباز و مثاٌ ٍز

لامُت و التي أطظتها جمعُت املسأة و املجخمع و شسواء مً الجمعُاث واملإطظاث 

س بسامج ح  لدعم و جؼٍو
 
علُم الىباز و الخعلم لاهلُت واللؼاع الخاص وذلً ئطتهدافا

 دزاطت وجلُُم مبادزاث وهماذ  املجخمع املدوي وحعمُمها ، و مدي الحُاة

مً خالٌ وطع طُاطت إلطفاء الؼا ع املإطس ي علي جدعُم املشازهت الفاعلت *

مً  اجخماعحنمشازهت املجخمع املدوي مً أصحاب املصلحت مً دازطحن و كادة 

املىظماث غحر الحيومُت ومىظماث املسأة واملإطظاث الاوادًمُت و الخىمُت للمشازهت 

لم في  املظاءلت والشفافُت لخحلُم هدف حعلُم جُد ومىصف و شامل ودامج للخع

 مدد الحُاة للجمُع 

 جل جىفُر الخوصُاث أزالثا ى لاجذذذذذذذساءاث مً 

ليظاء مصس وجمعُت املسأة  العاملجىت مخا عت  دائم  اعظائها مًى لاجحاد *

واملجخمع والهُئت العامت ملحو الامُت وحعلُم الىباز وأعظاء البرملان املشازهحن مهمتها 

لها الي الظ عاث ال ًخظمنها كاهون هُئت محو مخا عت الخوصُاث و جحٍو ُاطاث و حشَس

 لامُت و حعلُم الىباز . 

ئعالن جوصُاث أعماٌ لجىت املخا عت في املإجمس الظىوي للمخحسزاث مً لامُت *

 .2019والري طُعلد في مازض 

 وساء مصر ًىاك  هيف هىاجه الاميت اجحاد   بحضىت ها  اث الباملان وخبااء

 



  

 

 

 الجمعُت اليظائُت بلىا جىفر أوشؼت للخمىحن الاكخصادي

 الخدماث ال حُت موجلد

 
وشؼت اكامذ الجمعُت اليظائُت بلىا احدد جمعُاث الاجحاد بدىفُر 

ً املاطحن، هفرث اوشؼت حظتهدف الجمعُت  مخىوعت خالٌ الشهٍس

دزبذ عددا مً و الخمىحن الاكخصادي لليظاء ودعم كدزاتهً الاهخاجُت، 

ب اليظاء  دازعأ علىاليظاء  املشسوعاث الصغحرة، وان مً طمنها جدٍز

باث فى على اكامت مشسوعا ث جسبُت الدواجً والؼُوز، وهفرث الخدٍز

 . هجع العوازي بالخعاون مع  هُئت بالن اهترهاشُوهاٌ

اًام  10عماٌ الؼالء ملدة أهما دزبذ عدد مً الفخُاث واليظاء على 

 .هفرث فى هرا املجاٌ فى كىا  التيوحعخبر هرع الوزشت الاولى 

 

وشؼت الجمعُت الخوعُت وال حُت، حُث أاطخمسث على جاهب أخس   

اكامذ عدة  فاعلُاث فى اػاز الخوعُت ال حُت مً طمنها هدوة حٌو 

 بوأال حت الىفظُت لألػفاٌ ذود الاحخُاجاث الخاصت، جحدر فيها  

كظم  زئِع املجد مصؼفى

ال حت الىفظُت بجامعت 

، بِىما جا عذ الواديجىوب 

الجمعُت جلدًم خدماتها 

ٌ جلظاث ال حُت مً خال

جىمُت املهازاث لألػفاٌ، 

وهرلً  جلدًم خدماث 

صحُت وعالجُت مً  خالٌ 

الؼبي   املظخوصف

 ببعع اللسي .ًظا بلوافل ػبُت اللجمعُت واللُام 

 

 

 انشطة قادمة

 مىاكشت مىظىمت الخعليم الجدًدة

بالخعوووووووووووووواون مووووووووووووو  جمعيووووووووووووووت  ٌعلووووووووووووود الاجحوووووووووووووواد العوووووووووووووام ليسوووووووووووووواء مصووووووووووووور  

حووووووووووووووووووووى    فبااًوووووووووووووووووووور شووووووووووووووووووووهر  خوووووووووووووووووووو   حللووووووووووووووووووووت هلووووووووووووووووووووا  بيووووووووووووووووووووذ الاتض 

مىظىموووووووووووووووووووووووووت الخعلووووووووووووووووووووووووويم الجدًووووووووووووووووووووووووودة  و لووووووووووووووووووووووووو  بحضوووووووووووووووووووووووووىت ها  وووووووووووووووووووووووووت 

وهيلووووووووووووووووووت لجىووووووووووووووووووت الخعلوووووووووووووووووويم بم لوووووووووووووووووو    املىصووووووووووووووووووىت ماجوووووووووووووووووودة هصوووووووووووووووووور 

 الىىاب

ب عيووووووووووووووووووووووى هخابوووووووووووووووووووووت السيا وووووووووووووووووووووواث ب  ووووووووووووووووووووويى  واملىيووووووووووووووووووووووا  وت  جووووووووووووووووووووودٍت

ت   والا  ىدٍت

ٌعلوووووووووووووووود ضوووووووووووووووومً اوشوووووووووووووووو ت مشوووووووووووووووورو  دعووووووووووووووووم الليوووووووووووووووواداث اليسووووووووووووووووا يت 

ب عيوووووووووووووووووووووووى هخابوووووووووووووووووووووووت  االاجحووووووووووووووووووووووواد عووووووووووووووووووووووودد وتاق اموووووووووووووووووووووووً وت  الخووووووووووووووووووووووودٍت

فيهوووووووووووووووووووووووووووووا هوووووووووووووووووووووووووووووىادت  وكيووووووووووووووووووووووووووووواداث موووووووووووووووووووووووووووووً ٌشووووووووووووووووووووووووووووواتن    السيا ووووووووووووووووووووووووووووواث

ماهوووووووووووووووووووواث املووووووووووووووووووووراة بووووووووووووووووووووا ح اب  وحشووووووووووووووووووووم  االجمعيوووووووووووووووووووواث الا ليووووووووووووووووووووت و 

ب كيوووووووووووووووووووووووووووواداث وسووووووووووووووووووووووووووووا يت مووووووووووووووووووووووووووووً محافظوووووووووووووووووووووووووووواث  الووووووووووووووووووووووووووووىت  جوووووووووووووووووووووووووووودٍت

ت وا ووووووووووووووووويى  واملىيووووووووووووووووووا  عيوووووووووووووووووى خ وووووووووووووووووىاث هخابووووووووووووووووووت اوتاق الا ووووووووووووووووو ىدٍت

السيا وووووووووووووووووووووواث  بداًووووووووووووووووووووووت مووووووووووووووووووووووً مىاكشووووووووووووووووووووووت املشوووووووووووووووووووووو  ث و وووووووووووووووووووووويا ت 

 اللرات .  مخخ يحلى  لها وجى ي    ه الحلى  الى 

  مشرو  مدن 
ّ
 مىت ا

مىوووووووووووووووووووووت للفخيووووووووووووووووووووواث والووووووووووووووووووووو ي اضوووووووووووووووووووومً 
ّ
وشووووووووووووووووووووو ت مشووووووووووووووووووووورو  مووووووووووووووووووووودن ا

  ٌعلووووووووووووووود الاجحووووووووووووووواد  يئوووووووووووووووت بووووووووووووووو نًىفووووووووووووووو ه الاجحووووووووووووووواد بالخعووووووووووووووواون مووووووووووووووو  

 نولاخصووووووووووووووووووووووووا ي حللوووووووووووووووووووووووواث هلووووووووووووووووووووووووا  معملووووووووووووووووووووووووت موووووووووووووووووووووووو  املدت وووووووووووووووووووووووو ن 

 و  ووووووووووووووووووووووووووووودة ال فووووووووووووووووووووووووووووو  هخ وووووووووووووووووووووووووووووى   نواخصوووووووووووووووووووووووووووووا ي الاجخمووووووووووووووووووووووووووووواع ن  

اضوووووووووووووووووووووووووووووووت  كيووووووووووووووووووووووووووووووواداث ح ىميوووووووووووووووووووووووووووووووت موووووووووووووووووووووووووووووووً و اتاث الشووووووووووووووووووووووووووووووو اب والٍر

 . والصحت والخعليم

عوووووووووووووووووووودة مىضووووووووووووووووووووىعاث مووووووووووووووووووووً بي هووووووووووووووووووووا جدىوووووووووووووووووووواو  حللوووووووووووووووووووواث الىلووووووووووووووووووووا   

 .شكا  العىف والخدماث املخاحت للمعىفاثا

جخللهووووووووووووووووووا  التوووووووووووووووووو حووووووووووووووووووى  مسووووووووووووووووووخىي الخوووووووووووووووووودماث و وووووووووووووووووو خم الىلووووووووووووووووووا  

 .ومدي فاعليتهادًم الخدماث وشرو  جل   املعىفاث

تهووووووووووووووووووودن  ووووووووووووووووووو ه الحللووووووووووووووووووواث الوووووووووووووووووووى بىووووووووووووووووووواء دليووووووووووووووووووو  خووووووووووووووووووودماث حوووووووووووووووووووى  

العىووووووووووووووووووووووووووف ليووووووووووووووووووووووووووخم جداولووووووووووووووووووووووووووه بوووووووووووووووووووووووووو ن الجمعيوووووووووووووووووووووووووواث وامل  سوووووووووووووووووووووووووواث 

 الح ىميت بهدن ج ىٍر وجحس ن الخدماث . 

 

 

 مً اوش ت جمعياث الاجحاد



  

 
         

 

 

 

 
طمً أوشؼت جمعُت بيذ الازض باملىصوزة، كامذ الجمعُت مإخسا باكامت حفل 

م  ٌ ً بمىحت الخفوق،  14جىٍس اطظتها الجمعُت مىر عامحن،  والتيػالب مً الفائٍص

ًفوش بها الؼالب املخفوكحن دزاطُا،   والتيجفخح الجمعُت ول عام باب الخلدًم للمىحت 

وػوزث الجمعُت خالٌ العام اوشؼتها املوجهت لدعم الخعلُم والحد مً الدظسب 

 . الدزاس يوذلً مً خالٌ حشجُع املخفوكحن  فى مجاالث  اخسي بجاهب الخفوق 

الؼوخى الابخدائُت باملىصوزة هرا العام لخلدًم اخخازث الجمعُت مدزطت  خالد 

ًرهس أن الؼالب املىسمحن بهرع  الفاعلُت حصلوا  على ، . املىحت للؼالب املخفوكحن فيها

الى جمُحز عدد  باإلطافت%  مً الدزجاث فى مخخلف املواد الدزاطُت، 95ما ًخجاوش 

 منهم فى مجاالث زلافُت وزٍاطُت
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 الجحادا
 جصدزها وحدة الاعالم باالجحاد العام ليظاء مصس وشسة

  الىا  ت اه ست حسىهت ..... كياداث وسا يت

 

، حصلذ على عظوٍتها نالخازجُت بالبرملاعظوة لجىت العالكاث 

 بالخعحن وأحد الخبراث في مجاٌ البحث والادازة، شغلذ موكع

املدًس الخىفُري ملإطظت مجدي ٌعلوب ألمساض وأبحار الللب، 

ت، زم بدأث عملها  هملحم دبلوماس ي بوشازة الخازجُت املصٍس

 في مجلع الوحدة الاكخصادًت 
 
عملذ ملدة أزبعت عشس عاما

العسبُت بجامعت الدٌو العسبُت. زم شغلذ مىصب مدًس عام 

وعملذ همدًس عام ملىخدد ” مصس الاكخصادي الدولي مىخدد“

مصس الاكخصادي الدولي. وهي محاطسة أًظا في املعهد 

ت واملعهد املصسفي الخا ع  س ي في وشازةالدبلوما الخازجُت املصٍس

ت  للبىً املسهصي املصسي، وعظو في العدًد مً الهُئاث الاطدشاٍز

اث  واملسأة في مصس والوػً العسبي والعالم. للفىس والحٍس

 للمجلع املصسي للشئون 
 
 عاما

 
وهى أٌو امسأة جيخخب أمُىا

في ” أزابُان بحزوع“الخازجُت، وكد جم اخخُازها مً كبل مجلت 

ت ألكود  2014 امسأة عسبُت على مظخود  100علي كائمتها الظىٍو

 العالم، وذلً عً مجاٌ املجخمع والثلافت.

 وشاػها البرملاويى

حعد حظوهت مً اهثر البرملاهُاث وشاػا، وحشازن  شيل دائم في 

ً جىخل   ”صوث هائباث مصس“املىاكشاث، وكد طعذ الى جيٍو

بخعاون مع خمظت عشس هائبت مً الىائباث بمجلع الىواب خالٌ 

 واللظاًاالعامت،  اللظاًاالسؤد في  جوحُدبهدف  2016

مً بحن الخىخل الرد جحذ الخأطِع  ،واملجخمعُت تیالجىدز 

والىائبت طهحر  ص،یعبد العص  ىایهجري، والىائبت د تیالىائبت هاد

 الحادي.

داخل البرملان هي ” اث مصسصوث هائب“أولى خؼواث جىخل  وواهذ

جمعية المرأة من األمية وعضى  تأحدي المتحرراسحر يحيي 

  تتحدث فً مؤتمر نحى سياسات فاعلة لمىاجهة االمية  والمجتمع

  


