
 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 بلاهىن حدًد للجمعُاث الاهلُت ٌعصش فسؾ املؼازهت والخىمُتوظاء مـس  ًوالب 

 
 

هلُت، جاء البُان غلى جمػُاث لا لالػام ليظاء مـس بُاها ًوالب فُه بلاهىن جدًد ل الاجحادؤؿدز 

حاث ماطظت السئاطت  حاد بهرا زحب الاج، لاهىن الاطخػداد الدولت اغادة الىظس فى حٌى خلفُت جـٍس

الري الحىم السػُد  ميىهاث ؤحدبىؿفه  املدويهد خالٌ بُاهه غلى  دوز املجخمؼ ؤالخىجه الجدًد، و 

ن جهىد ؤ كاف البُان "ؤو هلُت واللواع الخاؾ، ظدىد غلى حػاون ما بين الحيىماث والجمػُاث لا ٌ

و ؤاملجخمؼ املدوي جىجه فى النهاًت لـالح جحلُم الخىمُت، طىاء مً خالٌ دغم املؼازهت املجخمػُت، 

اث،   ." و ما ًخػلم بخلدًم الدغم واملظاغداث والخدماثؤالدوز الخىغىي بالحلىق والحٍس

 لللاهىن  2016كسه البرملان جهاًت غام ؤالري اللاهىن مساجػت ؤن الاجحاد واغخبر 
ً
  2002لظىت  84بدًال

مظاحت الدًملساهُت  ش ػص ذلً ٌن ؤغلى ؤهد طخػادة املجخمؼ املدوي ألدوازه مسة اخسي، هما مً ػاهه ا

ػصش  ِظاهم فى مىاجهت الخوسفطو  ، لالطدثماز الاكخـاديغبر خلم مىاخ مىاحي  فسؾ الىمى ؤًلاَو

غبر حىاز مجخمعي  واطؼ وشازة الخلامً  غدجه ؤالري جبني مؼسوع كاهىن الجمػُاث واغلً الاجحاد غً 

 .ػازهذ فُه ماطظاث املجخمؼ املدوي ومً كمنهم الاجحاد الػام ليظاء مـس  

 10( والتي ؤخلػذ الخمىٍل والخبرع ملىافلت مجلٍع ًخيىن مً 13املادة )واغاد الاجحاد جحفظاجه غلى 

الجهاش بجاهب وشازة الخلامً الاجخماعي  هحؼسف فُ ذواهوالري  2002لظىت  84ملازهت باللاهىن  جهاث

همػاكبت اللائمين غلى باللاهىن  واهُتاملػبازاٍث هما زفم ال، غلى الجمػُاث املسهصي للمحاطباث

حؼترن ؤن جيىن بسامج  التي( 14)وهرلً املادة ، ي، بذا ؤكّس غملهم باألمً اللىميجخمؼ املدوماطظاث امل

غمل املىظماث لاهلُت كمً خوت الحيىمت، بل مػاكبت اللائمين غلى ؤوؼوت الجمػُاث اذ لم جىً 

احخُاجاث هدافه وبسامجه حظب ؤكمً جىّجه الحيىمت، مما حهدز اطخلاللُت املجخمؼ املدوي، وجىىع 

كلـذ فسؾ بوؼاء الجمػُاث لاهلُت بمحّدد مالي،  التي ( 18املادة ) وهرلً جحفظ غلى ، املجخمؼ

 ً  وكُلذ فسؾ املؼازهت املجخمػُت غلى اللادٍز

 

 

 
كام الاجحاد العام   2018دٌظمبر خالٌ ػهس 

وان مً كمنها ليظاء مـس بعدة فاعلُاث 

هفرها  والتيحملت مخخافِؽ ملىاهلت العىف 

ازاث  في عدد مً املدازض، وهرلً اطخىماٌ  ٍش

جبادٌ الخبراث، حُث شاز وفد مً الاجحاد 

واويالبرملان  لالهالع على ججسبت جمىين  البًر

اليظاء، وهفر الاجحاد عدة حللاث هلاغ 

معملت مع املوللاث حدًثا للخعسف على 

وذلً كمً دزاطت  الوالق املبىسطباب أ

ٌعدها الاجحاد لهرا الغسق، واطخمس  جىاؿل 

الاجحاد مع الىائباث وكُاداث املجخمع املدوي 

 لدعم ادوازهً

هائباث مً  ًلخلىمـس وظاء داخل العدد: 

واوي  البرملان  البًر

 ًىاهم العىف بعسوق مظسحُت الاجحاد 

 باملدازض وبىطتراث جىعُت  

 بسوفُل ... الىائبت ئلهام امليؼاوي 



 الىائبت هُام حالوة : 

 مىاحهت املؼيلت الظياهُت جحخاج حهىد املجخمع املدوي
 

 
 

 

فى اهاز حلظاث الدؼاوز مع الىائباث، علد الاجحاد العام ليظاء مـس احخماعا 

مع الىائبت هُام حالوة، على مجلع الىىاب عً دائسة أوطُم والىزاق،  جىاٌو 

ادة  الاحخماع بعم الللاًا ذاث الاهخمام املؼترن، وان مً كمنها كلُت الٍص

حد جحدًاث عملُت الخىمُت، أجحظى اهخماما مً الدولت وجمثل   والتيالظياهُت، 

ة الاهخمام بخلً املؼيلت مً ز وؿسحذ الىائبت هُام حالوة خالٌ للائها عً كسو 

كافذ انها طخدبنى هره الللُت بالخعاون مع أ، و املدويحاهب مىظماث املجخمع 

 الاجحاد العام ليظاء مـس.

م عمل الاجحأعلى حاهب اخس   هاز دعم ئاد خالٌ الللاء ان الاجحاد فى وضح فٍس

وزاق أعمل الىائباث واللُاداث اليظائُت طِبرٌ الجهد فى جىفير دزاطاث و 

 مجخمعيطُاطاث جخف الللُت الظياهُت، وطىف ًِظس عملُت حىاز 

مداخل وخواب حدًد ٌعالج  إلًجادباملخافظاث ملىاكؼت هره املؼيلت وذلً 

صخاب املـلخت واملىاهىين ملعالجت أٍت ن زؤ أاملؼىالث الظياهُت، بحىم 

 ًجاد الخلٌى وجوبُلها اٌظس .ئهم ومؼىالث املجخمع، ججعل مؼىالت

 

  

 

 

 

 

 وظاء مـس ًىفر دزاطت مُداهُت حٌى الوالق املبىس    

 

 
 

ًىفر الاجحاد العام ليظاء مـس بسئاطت هدي بدزان،  دزاطت حٌى ظاهسة الوالق 

الخمع ألاولى للصواج، وزغم عدم  وحىد بُاهاث املبىس، خاؿت فى الظىىاث 

 دكُلت حعبر عً حجم الظاهسة وجىشَعها، ئال أن هىان ػىاهد على اشدًادها

 

وفى هرا الظُاق ؿسحذ هدي بدزان زئِع الاجحاد العام ليظاء مـس أن الدزاطت 

وؼوت التي ًىفرها الاجحاد في اهاز مؼسوع مظاهدة اللُاداث هي أحدي ألا

عُت و الخىفُرًت وطخلدم هخائجها الى اليظائُت  علي الخيظُم بين اللسازاث الدؼَس

علىاث مجلع الىىاب، وطائل الاعالم وكُاداث وهخاب السأي إلًلاح أبعاد 

الظاهسة، وطىف ًلىم الاجحاد بأعداد وزكت طُاطاث جخلمً ملترحاث ملىاحهت 

 ظاهسة الوالق .

لى أن خوىزة املؼيلت ئى الدزاطت بِىما أػازث الباحثت هادًت حلُم املؼسفت عل

لِظذ فلى فى ما ًترجب عليها مً جفىً أطسي وحؼسد لألهفاٌ، ولىً آزازها 

جىعىع على املجخمع هيل، واكافذ أن الدزاطت خوىة فى  لخىفير معسفت علمُت 

مىظمت حٌى الظاهسة وأكافذ أن الدزاطت حظتهدف الىؼف عً أبعاد مؼيلت 

ى ألاطباب والظسوف واملالبظاث، وهُف ًمىً الوالق املبىس، والىكىف عل

جحجُمه والخللُل مً جداعُاجه الظلبُت، واطدثماز هره املعازف املخحـلت فى 

 دعم اللُاداث اليظائُت  

 

حعخمد الدزاطت املُداهُت على مجمىعاث هلاػُت مع عدد مً املوللاث فى خمظت 

ف والخلس  ً محافظاث فى مـس ًمثل  .الٍس

  في محافظاثهلاغ معملت  دٌظمبر حللاثد خالٌ ػهس وكد هفر الاجحا

 دمُان  واملىُا والجيزة بهدف الىؿٌى الى أطباب الوالق املبىس  .

 

   

        
 

 

 



 

 

 

 

 
 

ازة  واهُا، وذلً فى ئهفر الاجحاد العام ليظاء مـس ٍش هاز جبادٌ ئلى بٍس

ازاث، مً  حل الخعسف على ججازب دعم املؼازهت الظُاطُت أالخبراث والٍص

لُت والاوزبُت.  لليظاء فى عدد مً الدٌو الافٍس

ازة    هفرث كمً مؼسوع "مظاهدة اللُاداث اليظائُت "   التيجلمىذ الٍص

واو املدويالخعسف على أوؼوت بعم هُئاث املجخمع  ي فى دعم حلىق البًر

 املسأة طُاطا.

 

ازة   طعُدالصمُلخين منى على الدًً ومى  الاجحاد  ممثليوحعسف  خالٌ الٍص

واوي، وألا   التيدواز على أوؼوت مسهص الابحار الخابع ملجلع الىىاب البًر

 ًخم هسحها مً حاهبهً . التيًلىم بها  ملظاهدة  الىائباث فى الللاًا 

 

ازة علد للاءاث عدًدة مع الجمعُاث املهخمت بالعمل مع  هما ػملذ الٍص

الاجحاد بعدد مً الهُئاث البحثُت املهخمت بعمل  ى ممثلالبرملاهُاث، والخلى 

البرملاهُاث واملؼازهت الظُاطُت لليظاء وكلاًا املظاواة وغيرها مً كلاًا 

 الىىع الاحخماعي .

 

ر مؼسوع دعم اللُاداث اليظائُت خالٌ جىفُ أحدًس بالرهس أن الاجحاد بد

بهدف دعم اللُاداث الظُاطُت وعلى زأطهً هائباث البرملان  2012مازض 

 املـسي، واللُاداث اليظائُت باملجخمع املدوي، وهفر املؼسوع بظبع 

 

 

محافظاث، وطاهم  الاجحاد فى دعم اداء الىائباث عبر جىفير دزاطاث 

س حٌى كلاًا عدًدة منها الاحىاٌ الشخـُت والغازماث  وابحار وجلاٍز

 ومىظىمت الخعلُم الجدًدة وهرلً مفىكُت انهاء الخمُيز .

هما علد الاجحاد مً خالٌ املؼسوع عؼساث الللاءاث واملإجمساث 

والىدواث باللاهسة واملخافظاث زهصث على جلً الللاًا، وغيرها مً  

  هسحذ فى البرملان. التياملؼىالث والللاًا امللخت 

 

 

 

 

 
 

 

 

ًىفر الاجحاد الػام ليظاء مـس غدة ؤوؼوت باملدازض والجامػاث، حظتهدف 

الحملت الخىغُت الصحُت  هفاٌ، وهرلً  حؼملولا  املسؤةمىاهلت الػىف كد 

 والىفظُت .

 

حاهت  وزٍحاهت  فى غدة مدازض،  وفى هرا الاهاز كام الاجحاد  بػسق مظسحُت ٍز

حداثها حٌى  هفلت جم الخحسغ بها، وهُف اطخواغذ ؤمظسحُت غسائع جدوز 

 اطستها مىاجهت هره الحادثت.

 

م الاجحاد بػد هما  ًجسي  خخافِؽ كمً حملت م ًىفرها  التيالػسوق  فٍس

هلاغ مؼ الوالباث حٌى مفاهُم الػىف والخحسغ وهُفُت مىاجهخه،  حللاث 

خالٌ جلً  الاجحاد  ًىشع غالن غً املخحسػين، هما وغدم الخىف مً لا 

ت ػملذ املدازض لا  التيالجىالث   للخىغُت .بىطتراث غدادًت والثاهٍى

هلُت ُاث لا ن الاجحاد طِظخىمل حملخه بالخػاون مؼ الجمػؤالجدًس بالرهس 

ازاث للمدازض والجامػاث بهدف الخىغُت   ثازإبباملحافظاث، وطُجسي غدة ٍش

 هفاٌ .وخوىزة الػىف غلى اليظاء ولا 

 

ت  الىائبت مني مىير حؼازن فى فاغلُت حملت مخخافِؽ  بمدزطت الحٍس

 الاغدادًت بىاث 

 وظاء مـس ًىاهم العىف بعسوق مظسحُت 

 وبىطتراث جىعُت  
 

  ًدزض ججسبت الخمىين الظُاس ي  اجحاد وظاء مـس 

لخلى هائباث مً البرملان واوي ٍو  البًر



 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 كُاداث وظائُت الىائبت  ئلهام امليؼاوي 

 

 " ت،  فسدي مظخلل، حؼغل هائبت غً دائسة "السمل ؤٌو الاطىىدٍز

ت  لِظاوع آداب  حاؿلت غلى ، بالبرملان اللجىت الصحُتغلٍى

ت، ػغلذ مىكؼ جامػت مً   اجخماعكظم  ؤمُىت املسؤة لاطىىدٍز

ت بسملان ، وغلىة ًىهُى للبىاء والخىمُت 30بخحالف  باإلطىىدٍز

ت اليظائيالبرملان و  الدفاع غً حلىق املسؤة  املىاشي، وغلٍى

والخىمُت، ولها اطهاماث مخىىغت في الػمل الػام املسؤة جمػُت 

حصب الدطخىز، هما ػازهذ في جإطِع واليظىي خـىؿا، 

ت، وهى غلىة لجىت املسؤة وػغلذ مىكؼ امُىت  باإلطىىدٍز

 .باالجحاد الػام ليظاء مـس

  وؼاهها البرملاوي:

بحاهت حٌى لاحىشة هلب مً بُنهم هلب بحاهت  14جلدمذ ب

ت  جىكف و  ،لم ًخم اغخمادها  التيالػمساهُت فى محافظت لاطىىدٍز

،  بإبِع الـحياث مثل مؼسوع الـسف الػدًد مً املؼسوغ

ت، بكافت بلى  1200هلب بحاهت بؼإن هلف و  ؿىف مً لادٍو

ً ؤطػاز  ا، خاؿت باألمساق املصمىت، ما  30جحٍس ًُ ؿىًفا دوائ

ت، لجىت الصحت  ًخالف جىؿُاث بؼإن مػالجت ملف لادٍو

خظائس الؼسهت  ازجفاعبولب بؼإن ، وجلدمذ هرلً والاهتهاء مىه

ت الخاؿت في اللابلت  للدواء، ما ؤدي بلى جحىم ػسواث لادٍو

ً لاطػاز س ، وهالبذ  بظسغت واطخىماٌ الظىق، وجحٍس الخوٍى

 .في مظدؼفُاث زؤض الخين، والحمُاث

 بولب بحاهت بخـىؾ ما جم فسكه مً زطىم غلى هما جلدمذ 

لت الػمسة ، مػخبرة ؤن هره اللسازاث جمثل غبئا هبيرا  ؤداء فٍس

ي بحاهت لسئِع مجلع الىشزاء حٌى ازجفاع ، وهلب نغلى املـٍس

بػم امليؼأث املىجىدة غلى ػاهئ البحس بؼيل ًحجب زئٍت 

ؼىه املىظس  ت الجماليالبحس غً املىاهىين، َو  .لؼاهئ لاطىىدٍز

 وؼسة جـدزها وحدة الاعالم باالجحاد العام ليظاء مـس -الاجحاد 

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

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

 33452824 :جلُفىن     -الجيزة –العجىشة  -ػازع هىوا  29عىىان الاجحاد : 

 

واوي ازة وفد الاجحاد العام ليظاء مـس للبرملان البًر  ٍش

 

ت  حاهب مً مإجمس الوالق املبىس الري علده الاجحاد بجامعت الاطىىدٍز

 


