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ت   وظاء مـس ًىاكؽ مؼيلت الطالق املبىس بجامعت الاطىىدٍز

 
 

س كاهىن مصاولت املهىت  لألخـااُين الاجخماعُين و حعدًل الىاابت هىد الجبالي وعمل على  جمٍس

 كاهىن هلابت الاجخماعُين

 
علد الاجحاد العام ليظاء مصس بالتزامً مع الحملت الدولُت ملىاهظت العىف طد املسأة مؤجمسا حٌى ظاهسة الؼالق املبىس 

ت وجمعُت املسأة والخىمُت، ػازن باملؤجمس عددا  مً الخبراء فى مجاالث بالخعاون مع ولُت الخدمت الاجخماعُت باإلطىىدٍز

ت وهرلً عدد مً ػالب الجامعت .  اللاهىن وعلم الاجخماع والىفع وممثلي الجمعُاث الاهلُت باإلطىىدٍز

بدا الللاء بيلمت جسحُب مً ػلعت الظسوجي عمُد املعهد العالي للخدمت الاجخماعُت والري زحب بالخعاون مع املؤطظاث 

 ء مصس في ػسح اللظاًا واملؼىالث املجخمعُت وخاصت كظاًا املسأة  .الاهلُت وثمً دوز الاجحاد العام ليظا

جلى ذلً ولمت هدي بدزان زئِع الاجحاد والتي أوضحت أهه ال امياهُت لبىاء الدٌو دون بىاء إلاوظان والحفاظ على ألاطسة، 

يل أفظل، خاصت في ظل واطافت أن جيامل الجاهب الاوادًمي مع الجاهب العملي ًؤدي الى مىاجهت ظاهسة الؼالق بؼ

ازجفاع وظب الؼالق والخفىً الاطسي  والتي جدٌ على وجىد خلل مجخمعي، هرا الخلل ٌظخدعي جىصُف وحشخُص طلُم 

 وهرا لً ًأحي دون حعاون وجهىد املؤطظاث الاوادًمُت .

 

ت " بِىما كدمت عاًدة هىز الدًً دزاطت كاهىهُت بعىىان " الؼالق والخؼلُم املبىس في كىاهين الا  حىاٌ الشخصُت املصٍس

جىاولت الدزاطت الفسوق ما بين الؼالق والخؼلُم، والخلع ، ثم كدمت معالجت كاهىهُت ملؼيلت الؼالق املبىس وذهسث ان 

ألف حالت ػالق وفلا إلحصائُاث الخعبئت العامت وإلاحصاء، بِىما بدأث  41إلي أهثر مً  2009وظب الؼالق وصلت عام 

 ، 2017الظاهسة مىر عام الدولت باالهخمام ب
 

 
خالٌ ػهس هىفمبر  كام الاجداد العام ليظاء 

مـس بعدة فاعلُاث ضمً مؼسوع  دعم 

هاكؽ كضُت الطالق اللُاداث اليظااُت، 

ازة لخىوع بهدف الخعسف املبىس ، هما هفر ٍش

على اوضاع املساة الخىوظُت وهُف اطخطاعذ 

عى  فُما جدلُم جلدم على املظخىي  الدؼَس

ًخعلم بلاهىن الاخىاٌ الشخـُت، وهرلً 

عبر اكساز الخىاؿف الظُاس ى الخمىين 

هما اطخمسث اوؼطت خملت  العمىدي وألافلي، 

ملىاهضت العىف ضد الاطفاٌ، " مخخافِؽ "

خللاث  بها  وعلدعدة مدازض شاز الاجداد و 

ظاهسة الخدسغ، هما عسض هلاغ خٌى 

داهت  مظسخُت ٍز

 داخل العدد: 

وظاء مـس ًىاكؽ مؼيلت الطالق 

ت   املبىس بجامعت الاطىىدٍز

الخمىين  ججسبت ًدزضالاجداد 

دضس  الظُاس ي للمسأة الخىوظُت ٍو

 أخد جلظاث البرملان

 



 

 
 

 

واضافذ هىز الدًً أن مؼيلت الطالق املبىس لها أبعاد اكخـادًت واجخماعُت، 

هما ًيخج عنها ظىاهس خطيرة منها حظسب ألاطفاٌ مً الخعلُم وخلـذ الدزاطت 

مداهم ألاطسة ومياجب التي كدمتها الى اهمُت جأهُل ألاخـااُين الاجخماعُين في 

ع مادة عً  اكترخذ ان جلىم وشازة الخعلُم بخدَز ت لللُام بدوزهم،  و الدظٍى

الاطسة ابخداء مً الخعلُم الاعدادي، وػددث على أهمُت جأهُل الؼباب امللبلين 

ادة كدزاتهم على  ت املىاشعاث لٍص علي الصواج ، وهرلً جأهُل العاملين بمىخب حظٍى

ًا، وػددث على أهمُت وضع كاهىن واخد لألطسة ًلىم علي خل النزاع الاطسي ود

مبادئ العدٌ واملظاواة والىسامت الاوظاهُت جماػُا مع الدطخىز الجدًد لخدلُم 

ت  الامً والامان لجمُع افساد الاطسة املـٍس

باإلضافت الى اكساز كاهىن مىخد لألطسة، وطالبذ الىاابت هىد الجبالي باالهخمام 

لى أن الاجداد العام ليظاء مـس كدم مؼسوع  كاهىن بهره املؼيلت، ولففذ الىظس ا

 بهرا الخـىؾ .

بِىما كدم مدمىد عبد السخمً  

الاطخاذ املظاعد باملعهد العالي 

للخدمت الاجخماعُت  وزكت علمُت 

بعىىان "اطباب وأبعاد كضُت 

الطالق املبىس" كدم مً خاللها  عدة 

ملترخاث لخعظُم دوز ألاخـابي 

ملؼىالث الصوجُت الاجخماعي في خل  ا

اكترح  بان جلىم الهُئاث العلمُت   والتي حظاهم في ظاهسة الطالق املبىس،  و

بإعطاء زخـت ملصاولت مهىت ألاخـابي إلاجخماعي، وهرلً  زفع الىعي بالتزاماث 

 الصواج. وأهمُت ألاطسة .

هرلً أوص ى فى وزكخه بخأهُل مجمىعت مً ػباب ألاخـااُين الاجخماعين  

وزهم في  وؼس الىعي وهرلً لعب دوز جأهُلي فُما ًخعلم  بمسخلت ما بعد ملمازطت د

 الطالق  .

بِىما اعلىذ الىاابت هىد الجبالي عضىة مجلع الىىاب خالٌ ولمتها باملؤجمس أنها 

س كاهىن مصاولت املهىت لألخـااُين الاجخماعُين و حعدًل كاهىن  حعمل علي جمٍس

 هلابت الاجخماعُين.

مس جلظت اطخماع لبعض خاالث الطالق املبىس، وولماث هما جضمً املؤج

وملترخاث الحضىز، بِىما اخخخمذ زاِع الاجداد العام ليظاء مـس هدي بدزان 

املؤجمس بمطالبت وافت ولُاث ومعاهد الخدمت الاجخماعُت بالخعاون مع املجخمع 

املدوي والدولت في مىاجهت املؼىالث الاجخماعُت، بىؿف أن مهىت الخدمت 

جخماعُت لها أدواز مخىىعت في خدمت الفسد والجماعاث واملجخمع،  وذهسث أن الا 

هىان ادواز مخعددة ملهىت الخدمت الاجخماعُت  منها جأهُل امللبلين علي الصواج و 

ت النزاعاث في  خاالث الطالق.  فهم بالصواج و مظؤولُاجه عملُت  حظٍى  حعٍس

 

 

 

 

   

        

 
 

فى اػاز اوؼؼت الاجحاد اليظائي العسبي، ٌظخعد الاجحاد للمؼازهت فى فاعلُاث الاجخماع 

الدوزي الجخماع وطعُت املسأة باألمم املخحدة والري طُلام خالٌ ػهس مازض امللبل، 

وطِؼازن الاجحاد فى الاجخماع عبر جىاٌو كظُت الخمىين الاكخصادي لليظاء وعسض مؤػس 

 دٌو عسبُت . 7والري وطع عبر بحث مُداوي ب جمىين املساة العسبُت

هما طُؼسح الاجحاد كظُت دعم اللُاداث اليظائُت العسبُت وخاصت فُما ًخص املؼازهت 

 الظُاطُت.

 

جىت وطع املسأة هي عبازة عً لجىه فىُت جابعه للمجلع الاكخصادي والاجخماعي ول

طاطُت السئِظُت وهي حعخبر الهُئت ألا  1946لألمم املخحدة. جأطظت في العام 

املخصصت حصسأ لصىع الظُاطت العاملُت فُما ًخعلم باملظاواة ما بين الجيظين 

س للمجلع  والنهىض باملسأة . تهدف لجىت وطع املسأة إلى إعداد الخىصُاث والخلاٍز

ص حلىق املسأة في املجاٌ الظُاس ي والاكخصادي واملدوي والاجخماعي  حٌى حعٍص

 والخعلُمي.

 

جخمع ممثلي الدٌو ألاعظاء في امللس السئِس ي لألمم املخحدة في مدًىت وفي ول عام ً

ىزن لخلُُم الخلدم في مجاٌ املظاواة ما بين الجيظين وجحدًد الخحدًاث ووطع  هٍُى

ص املظاواة ما بين الجيظين وجمىين  معاًير عاملُت ووطع طُاطاث ملمىطت لخعٍص

 املسأة في جمُع اهحاء العالم.

 

ٌظخعد للمؼازهت فى لجىت العسبي  اليظابيالاجداد 

 وضعُت املساة باألمم املخددة

 

خالٌ مؤجمس الطالق املبىس 

ت  بجامعت الاطىىدٍز

هدي بدزان  ال امياهُت لبىاء 

إلاوظان الدٌو دون بىاء 

 والحفاظ على ألاطسة



دضس  وظاء مـس ًدزض ججسبت الخمىين الظُاس ي للمسأة الخىوظُت ٍو

 أخد جلظاث البرملان

 

في اػاز جبادٌ الخبراث بين املجخمع  املدوي املصسي والخىوس ي، كام وفد مً  

ازة لخىوع ملدة أطبىع،  جظمىت جىفُر ملابالث  الاجحاد العام ليظاء مصس بٍص

املجخمع املدوي والاحصاب وحللاث هلاػاث مع بعع اللُاداث الخىوظُت ب

والىلاباث بهدف دزاطت  ججسبت جىوع في دعم اللُاداث اليظائُت، وكظاًا 

 املسأة عمىما.

 

ازة  التي جمت بالخيظُم مع الاجحاد الىػنى للمسأة الخىوظُت الى   هدفت ا الٍص

دزاطت  وفهم هُف مىً الخعاون ما بين ميىهاث املجخمع الخىوس ي املخخلفت  في 

عاث  وكسازاث جحلم املظاواة والعدالت للمسأة الخىوظُت.اصداز ح  ؼَس

 

ازة الى الخعسف على أوجه الدعم الري  ًىجهه املجخمع املدوي   زهصث الٍص

واللىي الظُاطُت  الخىوظُت للظاًا اليظاء، وكد كام هال مً  عصام ػعبان 

امليظم الاعالمي لالجحاد ، ودًىا الشحاث  مظاعد ميظم مؼسوع دعم 

لبرملان اللُاداث اليظائُت بأجساء  عدد مً امللابالث مع عظىاث واعظاء ا

الخىوس ي منهم ملابلخين مع  عدد مً هىاب حصب هداء جىوع والجبهت الؼعبُت،  

هما حظسا ممثلي الاجحاد  احد جلظاث  هلاغ البرملان الخىوس ي حٌى املىاشهت 

العامت، هما كابل ممثلي الاجحاد  الىائبت طماح دمم زئِع لجىت املسأة بالبرملان 

عاث جخعلم وعدد مً الىىاب والىائباث الرًً ل عبىا دوزا فى  أصدزا حؼَس

 باملظاواة، وهرلً ما ًخعلم بمؼىالث  واػياٌ العىف والخمُيز طد اليظاء .

ازة اًظا  الاػالع ومخابعت أوؼؼت اللُاداث اليظائُت  فى عدد مً  وػملت الٍص

مؤطظاث املجخمع املدوي والهُاول الىلابُت والخىظُماث الظُاطُت،  منها  

ازجين  لالجحاد العام للؼغل، والخعسف على أوؼؼت اليظاء ومؼازهتهً اجساء ٍش

فى الهُاول الىلابُت، والخعسف على أوؼؼت العدًد مً الجمعُاث الاهلُت، منها  

ً  الفالحي  بؼبدة .   جمعُت املسأة والّسٍادة، ومسهص الخيٍى

  

ازاث مخعددة الى افسع وملساث الاجحاد الىػنى  هما كام ممثلى الاجحاد بٍص

للمسأة الخىوظُت، مما طاهم ذلً في الخعسف على أوؼؼت املجخمع املدوي 

الخىوس ي فى عدد مً والًاث ومىاػم  جىوع، وهرلً  الخعسف على اهخساغ 

 والظُاس ي الىلابياليظاء في اوؼؼت املجخمع املدوي ووؼاػها  على املظخىي 

ثلافي والاكخصادي وذلً  عبر الحىاز مع كُاداث الاجحاد مً مخخلف وال

 والًاث جىوع .

ازة للاءاث مع عدد مً كُاداث اللىي الظُاطُت منها  للاء  هما جظمىت الٍص

مع حمه همامي اللُادي بالجبهت الؼعبُت واملسشح السئاس ي الظابم، وذلً  

الخىوظُت ومىكفها مً  للخعسف على أوجه الدعم الري جلدمه الجبهت للمسأة

كظاًا اليظاء، وفهم  عالكاث الخعاون ما بين اللىي الظُاطُت واملجخمع 

 املدوي  فى دعم كُاداث اليظاء .

 
 

 



 

 

ازة وفد الاجداد العام ليظاء جىوع  للاء مع كُاداث وظااُت بملس الاجداد الىطنى للمسأة  –ٍش

   8102الخىوظُت، فبراًس 

 
 

ت بىاث، اللاهسة،  مً فاعلُاث مىاهضت العىف ضد الاطفاٌ، مدزطت عابدًً الثاهٍى

داهت، وخللت هلاغ خٌى الخدسغ،   8102دٌظمبر عسض مظسخُت ٍز

 

 
 

 

 

 

 

 ملصلاث الاجحاد ملىاهظت العىف طد اليظاء والاػفاٌ 

 

 

 جصدزها وحدة الاعالم باالجحاد العام ليظاء مصس وؼسة -الاجحاد 

 33457824 :جلُفىن     -الجيزة –العجىشة  -ػازع ػىؼا  29عىىان الاجحاد : 

media@efuegypt.org Email:  :املىكع إلالىترووي - www.efuegypt.org 

Facebook : https://www.facebook.com/EgyptianFeministUnion  


