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 هدي بدزان جسحلبل سفير كىدا فى اللاهسة

 وثىاكط سبل العمل املضترك لحمكين الليادات اليسائية 

 

 
 

الدكحىرة هدي بدران رئِظ الاثداد العام ليطاء مؿز ضفير كىدا فى مؿز جِظ داثىن،   اضحقبلد

عزضد بدارن خالل اللقاء  الذي عقد بمقز الاثداد اهم ألاوػطة التي ًىفذها الاثداد  وجمعُاثه 

وػطة ثمكين اليطاء ومنها أباملحافظات،  وخاؾة املحعلقة بدعم املطاواة ورفض الحمُيز، وكذلك 

 وع دعم القُادات اليطائُة.مػز 

 والتيقامها بهدف  ثقدًم خدمات الدعم الؿحي والحعلُمي  أ التيكما عزضد بدران مػزوعات الاثداد 

عضاء الاثداد فى عدة أالصحُة والحعلمُة الحابعة للجمعُات  املزاكش وػاء وثدعُم  بعض أثضمىد 

ة   الجدًد والفُىم . لىاديوامدافظات مً بُنها قىا والاقؿز والػزقُة والاضكىدٍر

ة بمؿز،  بِىما اكد الطُد  داثىن  ضفير كىدا بالقاهزة على دعم بالده لعدد مً املػزوعات الاضخثماٍر

 فُما ًحعلق بقضاًا الحىمُة . املدويوكذلك دعم جهىد املجحمع 

 

 

 اثحاد وساء مصس ًىاكط الطالق املبكس

ليم وزش عمل   حىل كحابة السياسات ٍو

 

العسبياااااااااااااة  املاااااااااااااس ةحىاااااااااااااى  لسابطاااااااااااااة موضاااااااااااااا  

 بالضسكية
  حملة محخافيط ثىاصل اوضطتها باملدازس

 الاثحاد العام ليساء مصس 

 

 

1 

ركززش وػززاح الاثدززاد خززالل غززهز فدراًززز علززى دعززم 

القُززززادات اليطززززائُة، خُززززي اقامززززة ورغززززتي عمززززل 

ة لحززززززززززززززدٍر   بمدززززززززززززززافظتي اضززززززززززززززُىح والاضززززززززززززززكىدٍر

الاخزززززززشاع والجمعُزززززززات القُزززززززادات اليطزززززززائُة مزززززززً 

الاهلُزززززة علزززززى كحابزززززة اورار الطُاضزززززات، وغزززززار  

 عدًدة بالىرغحين قُادات وطائُة

 

كمززززززززا اقززززززززام خلقززززززززة هقززززززززاع خززززززززىل بدززززززززي مػزززززززز لة 

 الطالر املبكز  غاركد فيها الىائبة منى مىير .

واضززززززززحمز فززززززززى خملززززززززة مح ززززززززافِؼ التززززززززى جطزززززززز هدف 

مىاهضززة العىززل والحدزززع علززى الاثفززال، خُززي 

عزززززززو  فىُززززززة بعززززززدد مززززززً هفززززززذ خلقززززززات هقززززززاع و 

 املدارص الابحدائُة والاعدادًة .



 

 

 
 

فبراًس  حللة هلاش حىل   82علد الاثحاد العام ليساء مصس  ظهس  الخميس  

الفاعلية مىاكضة هحائج  دزاسة الاثحاد حىل ظاهسة  ستهدفداالطالق املبكس،  

الطالق املبكس والتي  عدتها الباحثة هادًة حليم، والتي ثىاولد  بعاد ظاهسة 

بىضع الخطى   هتهاءاو الطالق املبكس، و سبابها، وثداعياثه على اطساف  ألاسسة، 

 العٍسضة الستراثيجية صاملة للمىاجهة.

 

الحلقة هحائج الدراضة وكذلك ثىؾُاتها واملحعلقة هادًة خلُم خالل ثزخد 

عُة والاجحماعُة والثقافُة.  بالجىاه  الخػَز

 

بالىقاع والحعقُ  عددا مً الىىاع والخدراء وممثلي الجمعُات الاهلُة، وغار  

منى مىير واملطخػارة خىان غعزاوي رئِظ مدكمة الاضزة بػمال ة الىائبمنهم 

، ضحاب ب لُة الحقىر جامعة خلىانغزف جابز الا أالقاهزة والخبير القاهىوي 

 الحقدمي . اليطائيوال اثبة دالُا فكزي وماجدة عبد البدٌع ممثلة الاثداد 

كما غار  بالىقاع عددا مً ممثلي الجمعُات الاهلُة ، باإلضافة الى مػاركة  عدد 

 مً الاعالمُات و املحامُات 

 
 

 

 

بيوزصة   في اسيى  ةثدٍز

 حىل كحابة  وزاق السياسات

 

 فحددأبِىما عقد الاثداد بأضُىح ورغة عمل على كحابة أورار الطُاضات، 

همُة  الجهىد أعً املحافظة، واغارت خالل كلم ها الى الىرغة الىائبة اليزبِي غاكز 

 مإضطات املجحمع املدوي فى دعم عمل الدرملاهُات.التي ثقدمها 

ورار الطُاضات ألعضاء مجلظ الىىاع، بدكم ان هذه أأهمُة اعداد وكذلك 

داء الدرملاهُات أالاورار ثطزح وثىاقؼ القضاًا واملػكالت بطزر علمُة جطاهم فى 

ع والزقابة وثزح املػكالت فى الدرملان .  ملهام الخػَز

 

الىرغة جعقد ضمً أوػطة الاثداد فى دعم القُادات  جدًز بالذكز أن هذه

 هلُة .الدرملاهُات وقُادات الجمعُة ألا  اليطائُة مً

 

وثزكش ورع كحابة الطُاضات على ثىمُة مهارات القُادات اليطائُة مً الاخشاع 

والجمعُات الاهلُة على مىاقػة املػكالت املحلُة والقضاًا العامة مً خالل 

ل املػ لة وجمع ألادلة وؾىال ئلى كُفُة بىاء مىهجُة كحابة اورا ر بداًة مً جعٍز

زها للعمل على خل املػكالت، وكذلك ثقدًم الحىؾُات  وكُفُة  البدائل و ثطٍى

 الدفع بها  لؿىاع القزار وأصحاع املؿلحة  .

 

 
 

 

 

 

 

 

ليم وزش عمل حىل كحابة السياسات مصس ًىاكط  اثحاد وساء  الطالق املبكس ٍو

 



 

 

 

 8102خالل 

 العسبية بالضسكية املس ةوضا  محىى  لسابطة  

 

وػطة املحىىعة، منها ما جعلق العزبُة بالػزقُة عدد مً ألا املزأةهفذت رابطة  

مىاقػة و بالخدمات الصحُة والىدوات وورع الحىعُة الخاؾة بالعىل والحدزع 

عات مً ضمنها قاهىن الجمعُات الاهلُة الجدًد  .بعض الخػَز

 مً ابزس الاوػطة  

 
بقزي وهجىع   الؿحيقدمد خدمات الكػل   والتيالطبُة املحىقلة ات العُاد

زة مطاوع مزكش أوالد ؾقز الػزقُة وغملد مىاثق عددًة مً ضمنها  جٍش

ة بني أًىع مزكش أبى خماد ،غزقُة ة ، قٍز ققٍز ة أبى ، ثاروح مزكش الشقاٍس قٍز

 هجُده. 

 هفذت هدوة ثثقُفُة  بِىما اقامد الزابطة عدد مً الىدوات كان مً ضمنها 

ة الدهحمىن الحابعة إلدارة ابى خىل الصحة الاهجابُة  الصحُةكبير  بقٍز

ات هدو ، وكذلك هفذت الجمعُة لحباعد بين الحمل والحمل وآلاخزاوضزورة  

ألاضزة على وأثزه الطلبي  والقاؾزاتسواج ألاثفال ت وورع عمل خىل مػكال 

، وكذلك هدوة خىل مىاهضة العىل ضد اليطاء والاثفال، وغملد  واملجحمع

 الىدوات اًضا مىاقػة القضُة الط اهُة .

 

ة كخشجُع الطالع املحفىقين أوثضمىد  وػطة الجمعُة بعض الفاعلُات الخيًر

مهم ومطاعدتهم فى اكمال الدراضة، خُي وسعد الجمعُة   غىطة 812وثكٍز

  واملطحلشمات املدرضُة 

 

 املزأة املعُلة.ملطاعدة  01111الجمعُة قزو  مِطزة بقُمة  كما قدمد

، البيروم، الدًدامىن، ػُةامليمزكش فاقىص )بمىاد غذائُة كما وسعد الزابطة 

مً 071بِىما وسعد مالبظ خالل الاعُاد الى  قىحير، كفز البالس ي، مُد العش( . 

 اضزة   857بػ ل محكزر غار  فيها    لألًحامالاثفال الاًحام، واقامد  خفالت 

 

 

 انشطة قادمة

 

 كاهىن ألاحىال الشخصيةمىاكضة 

 

بالحعاااااااااااااااون ماااااااااااااع جمعيااااااااااااااة  ٌعلاااااااااااااد الاثحاااااااااااااااد العاااااااااااااام ليساااااااااااااااء مصاااااااااااااس  

حااااااااااااااااااااااىل  مااااااااااااااااااااااازسصااااااااااااااااااااااهس  خااااااااااااااااااااااالل حللااااااااااااااااااااااة هلاااااااااااااااااااااااش بيااااااااااااااااااااااد الاز  

، وذلاااااااااااااااااااااااا  بحضاااااااااااااااااااااااااىز هائباااااااااااااااااااااااااة كاااااااااااااااااااااااااهىن ألاحاااااااااااااااااااااااااىال الشخصاااااااااااااااااااااااااية 

وكيلااااااااااااااااااة ل ىااااااااااااااااااة الحعلاااااااااااااااااايم بمجلااااااااااااااااااس ، املىصااااااااااااااااااىز ماجاااااااااااااااااادة هصااااااااااااااااااس 

 الىىاب

 محخافيط ثىاصل اوضطتها خالل مازسحملة 

 

ضمً  وضطة حملة محخافيط ملىاهضة العىف ضد ألاطفال ًىفر 

الاثحاد عدد مً العسو  الفىية وحللات الىلاش بمدازس اللاهسة 

واملحافظات، جستهدف هره الفاعليات الحىعية بمخاطس  العىف 

 .والححسش، وكيفية مىاجهة املححسصين

 

  مضسو  مدن 
 
 مىة ا

مىة للفحيات والري ًىفره الاثحاد  ضمً 
 
وضطة مضسو  مدن ا

، ٌعلد الاثحاد حللات هلاش معملة مع هيئة بالنبالحعاون مع 

جدة هخطى   نو خصائييالاجحماعين،  ناملدزسين وألاخصائيي

اضة والصحة  و الطفل  كيادات حكىمية مً وشازات الضباب والٍس

 . والحعليم

صكال العىف  مىضىعات مً بينها  الىلاش عدةثخىاول حللات 

 .والخدمات املحاحة للمعىفات

،  ثحللها املعىفات التيحىل مسحىي الخدمات وسيحم الىلاش 

 .ومدي فاعليتهادًم الخدمات وصسو  ثل

تهدف هره الحللات الى بىاء دليل خدمات حىل العىف ليحم 

ثداوله بين ال معيات واملؤسسات الحكىمية بهدف ثطىٍس 

 وثحسين الخدمات . 

 

 

 مً  وضطة جمعيات الاثحاد



 

 

 

 

  

 

 مً فاعليات حملة محخافيط باملدازس

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماٌطة عطىة

عضىة مجلظ الىىاع، ثزشحد ضمً قائمة فى خ  مؿز، جػغل 

 القىي العاملة بمجلظ الىىاع.مىقع وكُل لجىة 

غغلد مىقع مدًز ادارة بالعالقات العامة بالبىك الزئِس ي للحىمُة 

والائحمان الشراعي، لها وػاح هقابي وأهلي بارس، غغلد مىاقع هقابُة 

منها امُىة املزأة باللجىة الىقابُة للبىك الشراعى املؿزي، امين عام 

والحأمُىات، رئِطة لجىة  مطاعد الىقابة العامة للعاملين بالبىى 

املزأة باالثداد العزبي للعاملين باملؿارف العزبُة، رئِطة لجىة املزأة 

 باالثداد العام لعمال مؿز .

ووػطد بعدة جمعُات أهلُة منها جمعُة الىفاء والامل للمعاقين 

ل، وجمعُة رؤٍة لألوػطة البُئُة  جطدًا بمدافظة بني ضٍى

 ضخػارات .الوالحدٍر  وا

 ا الدرملاوي:وػاثه

ثقدمد بعدة ثلبات ئخاثة منها ثل  بػأن أسمة عدم ؾزف عالوات 

الل مىظل بالبىك الشراعى املؿزي، وثل  ئخاثة بػأن جعطُل  02

العمل باملخاسن الحابعة لىسارة املالُة، واًضا ثل  ئخاثة بػأن 

اهخػار عملُات الىؿ  عدر رضائل املىباًل، وثل  ئخاثة ئلى وسٍز 

بحعُين الدكحىر  جمهىريبػأن وقل ئؾدار قزار  لعالياالحعلُم 

ل  .جمال عبد الزخمً دمحم عمُد ل لُة خقىر جامعة بنى ضٍى

العمل الجدًد" بهدف ثدقُق ألامان ثلدمد بمضسو  كاهىن "

لعمال القطاع الخاؽ، وثضمً العدًد مً  الىظُفيوالاضحقزار 

غهىر بأجز  2الضماهات للمزأة العاملة اًضا منها مىدها ئجاسة وضع 

كامل وبلك ملزثين فى العمز مثل قاهىن الخدمة املدهُة، وكذلك ثم 

مىذ العامل او العاملة الحق فى الترقُات والحأمين الؿحي والاجحماعي 

 الػامل.

 

 عزابيمدرضة اخمد  -مً فاعلُات خملة مح افِؼ باملدارص

قة  الاعدادًة بىات بالدٍو

 

 

   

 33257282 :ثلُفىن     -الجيزة –العجىسة  -غارع ثىطا  81عىىان الاثداد : 

 الثحادا
 ثؿدرها وخدة الاعالم باالثداد العام ليطاء مؿز وػزة


