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ز  :الىائبة ماجدة هصز  ز في املزحلة الابتدائية والذي ًتضمً ثطٍى   جزئيهىاك خلط بين  التطٍى

ة املزحلة   وثطىٍز  الثاهٍى

 اصالح مىظىمة التعليم اشاسالىائبة اليزابيث ثأهيل املعلمين 

 شزهدي بدران: العملية التعلمية ثمض مصالح  مالًين لا 

 
علد الاجداد العام ليظاء مـس خللت هلاغ خٌى مؼىالث الخعلُم فى اهاز ملترخاث الخوىٍس التي اعلىذ 

علدث بملس الاجداد   التيمإزسا، ػازن بالحللت عدد مً الخبراء واعلاء مجلع الىىاب، وجىاولذ خللت الىلاغ 

زالزت مداوز زئِظُت، واكع الخعلُم فى مـس مع جددًد ألبسش مؼىالجه فى مسخلت الخعلُم ألاطاس ي، ومىاكؼت 

 .مللترخاث ومؼسوعاث جوىٍس الخعلُم ، بِىما جلمً املحىز الثالث  ؿُاغت زؤٍت ملىاحهت ابسش مؼىالث الخعلُم 

زان زئِع الاجداد العام ليظاء مـس، والتي ذهسث أن ملترخاث بدأث خللت الىلاغ بيلمت جسخُب مً هدي بد

الخوىٍس  املعلىت ختى الان غير واضحت الاهداف وجدظم بلدز هبير مً العمىمُت، وان وان الهدف هُب  مً 

امللترخاث  على  واكخـسثالخوىٍس، الا ان املخوى غير واضح،  ولم حعلً وشازة الخعلُم وزُلت للخوىٍس، 

داث  ا  عالمُت .جـٍس

واكافذ بدزان ان العملُت الخعلمُت جمع مـالح عدة فئاث منها الاطس والوالب فى املساخل الخعلمُت املخخلفت، 

واًلا تهم املىظىمت الخعلمُت  الخبراء والعاملين باملجاٌ التربىي، واهوالكا مً مظئىلُت الاجداد فى ازساء الىلاغ 

هره الللُت الهامت دعي الاجداد لعلد طلظلت مً الحىازاث خٌى هره العام واملظاهمت فى زلم خىاز مجخمعي فى 

الللُت الخويرة للىؿٌى الى زؤٍت جمثل املجخمع املدوي هدفها مظاهدة زوت جوىٍس خلُلُت جدظً املىظىمت 

 ذلً  ًمىً ان ًيىن امامىا زؤٍت مخياملت . ول   الخعلمُت

وصاء مصز ًىاقش مقترحات ثطىٍز 

 نالتعليم بحضىر هىاب وخبراء ثزبىٍي

العزبي ٌعقد مؤثمز التمكين  اليصائي

 فى شبتمبر الاقتصادي 
ة   لقاء جماهيري باإلشكىدٍر

 الاثحاد العام ليصاء مصز 

 

 

1 

ٌؼمممممممممل هممممممممرا العمممممممممدد ح وُممممممممت لفاعلُمممممممماث خللمممممممممت 

علممممممدها الاجدمممممماد خممممممٌى ملترخمممممماث  التمممممميالىلممممماغ 

س الخعلمممُم،   وخسؿممما علمممى ان ًلمممىم الاجدممماد  جومممٍى

بمممممممممدوزه فمممممممممى ادازة هلممممممممماغ مجخمعمممممممممي خمممممممممٌى هممممممممممره 

جممممممممع أوكممممممما  الاطمممممممسة  والتممممممميالللمممممممُت الهاممممممممت، 

ت، وجخدمممل اليظماء كممدزا هبيمرا مممً الاعبمماء  املـمٍس

فاهممممه طممممىف ٌظممممخمس فممممى ادازة اوطممممع خممممىاز فيهممما،  

ابمممسش معىكمماث العملُممت الخعلمُمممت  ممىممً لخددًممد

س املىظىممممممممممممت ومؼممممممممممىالتها وهُممممممممممم ف ًمىممممممممممً جومممممممممممٍى

عبر ملترخاث الخبراء واهساف العملُمت الخعلُمت 

الخعلُمُممممممممت، وجلممممممممدًم هممممممممره امللترخمممممممماث ل جهمممممممماث 

 املعىُت وللمجخمع بؼيل عام.

وت مؼممممسو  جىفممممر جلممممً الفاعلُمممماث فممممى اهمممماز اوؼمممم

 دعم اللُاداث اليظائُت . 



 

 

 

 

 

والباخث  التربىي هماٌ م ُث الخبير  اػاز 

للبدىر التربىٍت  الى هلوخين  اللىميباملسهص 

اطاطِخين الاولى جخعلم بمالخظاث خٌى 

اعلىتها وشازة  التيمىظىمت الخعلُم الحدًث 

الخعلُم، اما الىلوت الثاهُت جخعلم بالخعلُم 

فُما ًسف  مىظىمت ، هـىاعت للمظخلبل

الخعلُم الحدًث اعلىذ دون حؼاوز او هلاغ 

لترخت ، ولم جساعي ازاز الخ يراث املمجخمعي

ال اء املادة الاحىبُت  لم جساعي الخوت   مثال

آالف مً املعلمين مع  هُف طِخم الخعامل 

ع  ٌعلمىن  ع  هياملادة املل اة، أو أًً بخدَز بهم وإعادة جأهُلهم لخدَز زوت جدٍز

البدًل،  الدزاس ياملادة بعد حعدًلها أو جدىٍلهم ملىاد أزسي، زم أًً هى ذلً امللسز 

ع بعد زالر ػهىز لُوبم زالٌ  ومً وكعه، ومتى به لُيىن حاهصا للخدَز جم ججٍس

جم هسح فىسة    ، واكاف م ُثاطاطا العام امللبل، وملاذا ًخم ال اء الل ت الاحىبُت

ع فى املسخلت  بىظام الباكت الخعلُمُت )هخاب واخد ًلم مىاد  الابخدائُتالخدَز

ظُت املىفـلت، وهى مىاد لم حعد بعد ولم ًسها  دزاطُت مخىىعت( بدال مً املىاد الخدَز

ب  ظها وجلُُمها، ولم ًخم جدٍز بها بوسق جدَز خأهد مً مىاطبتها أخد، ولم ًخم ججٍس ٍو

الى  فىسة الثاهىٍت التراهمُت، لم ًخم ججهيز املعلمين وال  باإلكافتاملعلمين عليها، 

بهم عليها وال  ام الخلىٍم ح ُير فى املىاد الدزاطُت وال هسق الخدَزع وال هظ أيجدٍز

ى موسوح ملاعفت مساث الامخدان ئلى ازيخا عؼس امخداها ما هوالامخداهاث، وول 

ًددظب منهم طخت امخداهاث، وججمع همجمى  هلى للؼهادة الثاهىٍت، طىىاث 

لديها أوالد في املسخلت الثاهىٍت   التيالدزاطت الثالر، وهى ما طىف ًدُل خُاة ألاطس 

وض الؼهادة إلاعدادًت لُخعاكدوا على الفىز مع ئلى جحُم، ئذ طِىتهىن مً دز 

كماهت ل حد  أيعؼس امخداها فى زالر طىىاث، دون  الزىتياملدزطين الخـىؿُين 

مً الدزوض الخـىؿُت أو مىاحهتها، وهى ما ٌعنى أن جلً ألاطس طخعاوي على 

 . املظخىي الاكخـادي

و  الخوىٍس وطما  خىاز مع الجمهىز واملعلمين وػسح مؼس  بادازةوهالب م ُث  

املالخظاث" والؼسح والخىكُذ والخدلُل، للمان هجاح املؼسو  واطخمسازه والري  

لً ًىخب له الىجاح دون حؼاوز مع الؼسواء مً الىاض واملعلمين والىىاب املخخـين 

ع  . بالدؼَس

جب ان ًوبم ما حاء  واكاف م ُث ان مظألت ميزاهُت الخعلُم مهمت حدا، ٍو

اد الخعلُم ازجفعذ في املىاشهت  ميزاهُتة مســاث الخعلُم، صحُذ ان بالدطخىز بٍص

ادة وظبت الخطخم الى  01الجدًدة بيظبت  % هجد ان ميزاهُت الخعلُم 01% لىً مع ٍش

% جىحه  01ًرهب الى الاحىز و 91اهسفلذ فعلُا زاؿت وان اغلبها ما ًلازب 

دوالز  56ُا خُث ال جخجاوش للعملُت الخعلمُت ، واحس املدزض املـسي حعد الاكل عامل

 . وهى اكل احس عاملُا

البد ان ًيىن الخعلُم عـسي ًبنى البؼس فُما ًسف الخعلُم هـىاعت للمظخلبل و 

 الخعلُمي الاشدواجمً احل املظخلبل معخمد على ػعازاث عبر الخظ وفىس وان ًيخهى 

مع كمان حىدة  الدًنيوازس عام وان جداؿس زواباث الخوسف  دًنيبين حعلُم 

 . الخعلُم

بِىما كالذ الياجبت الصحُت اًمان زطالن ان جيلفت الجهل اهبر مً جيلفت الخعلُم، 

مسطال ،واكافذ ان كلُت  على اطع صحُدت ولِع هالما حعلُميوعلُىا بىاء هظام 

الخعلُم حؼ ل مالًين الاطس، وهرا الدظابم مً احل الخدـُل الخعلُم في الثاهىٍت 

ع دلُل هجاح، فازجفا  وظب اللبٌى ببعم اليلُاث ًىضح ان هىان اشمت العامت لِ

% مً الوالب خـلىا على دزحاث مسجفعت  56في اطخلباٌ اليلُاث للوالب . هىان 

 .اليلُاثلل اًت لىً لم ًخمىىىا مً جدلُم زغباتهم بااللخداق ببعم 

ين  الخوىٍس في بِىما ذهسث الىائبت ماحدة هـس ان هىان زلى لدي الساي العام ب

وجوىٍس الثاهىٍت العامت  والري   حصئياملسخلت الابخدائُت والري ًخلمً جوىٍس 

لت الامخداهاث والخدَزع وطُلخـس اطخسدام الخابلذ على  ًلخـس على جوىٍس هٍس

املسخلت الثاهىٍت،  وان مىوللاث زوت الخوىٍس هى ان الخعلُم  ال ًخىافم مع 

ر مظخلصماث حؼ ُل الخابلذ مً جىفير الؼبياث ، مخولباث العـس ،  وطِخم جىفي

وهرا الىظام ًىاحه ظاهسة ال ؽ،  عبر وكع امخداهاث مً بىً الاطئلت، ًـل 

جُب عنها مً زالٌ  للوالب مباػسة ٍو

حهاش الخابلذ، ومً زالٌ بىً املعسفت 

ت  طِخىافس للوالب هسق دزاطت عـٍس

  . وخدًثت

  بِىما اػازاث فاهمت زفاجي زبيرة الىى 

الاحخماعي الى ان الفخُاث في مـس 

%  01واليظاء جبلغ وظبت الامُت بُنهما 

وان هىان اهماٌ في زبى الخعلُم بظىق 

والجهىد املخىىعت  ثالاكتراخاالعمل زغم 

ختى ان اخدي الؼسواث  الؼأنفي هرا 

ج دفعاث مً  الخاؿت هالبذ الىشازة بسعاًت فـٌى للخعلُم الفنى مً احل جسٍس

ادة الوالب ًمى نهم العمل بها لىً هره امللترخاث لم جللى كبىال وهرا ٌعنى ٍش

 .معدالث البوالت، بل وعدم الاهخمام بالخعلُم عمىما

بِث ػاهس الى ان املىظىمت الخعلمُت بها عمدد هبيمر ممً املؼمىالث اواػازث الىائبت اليز 

الخعلُم، هما ًخم وخل جلً املؼىالث البد ان ًيىن اولىٍت، فهىان واززت الدظسب مً 

اهمماٌ  عىـممس زئِ مم ي فمي العملُممت الخعلُمُممت وهمى املممدزض، خُممث جسمسج ولُمماث التربُممت 

معلمممممين غيممممر مممممإهلين، واػمممممازث الممممى كممممسوزة جأهُممممل املعلممممممين علممممى املظممممخىي الىف ممممم ي 

والخعلُممممي والتربممممىي هجمممصء مممممً اؿمممالح مىظىمممممت الخعلمممُم، باللممممافت المممى خممممل مؼمممميلت 

اًت املدازض ملً هم في طً الخعلُم الن هىمان مىماهم جىدض الوالب في الفـٌى وهف

 . عدًدة جىلـها الخدماث الخعلمُت

 

اكمُت بدلمىان  مظمعد عمىَع     وزمالٌ ولمخمه اػماز العمُمد الظمابم ليلُمت التربُمت الٍس

الممى عممدة اهممداف اطاطممُت البممد الخمظممً بهمما وهممى جمثممل مبممادئي عامممت اولهمما ان الخعلممُم 

جمب ان ًيمىن مج اهُما، الخعلمُم الفنمى حمصء ممً العملُمت الخىمىٍمت، البمد خمم ل جمُمع ٍو

ممممً زبمممى املىممماية الخعلمُمممت واملعمممازف واملهمممازاث باألوؼممموت املدزطمممُت فمممي ومممل املساخمممل ، 

 زبى الخعلُم بظىق العمل ليى ًيىن حصء مً مسوى الخىمُت .

الخبير التربىي هماٌ م ُث : احس املعلم املـسي الاكل عاملُا وهجاح اي 

 زوت للخوىٍس ػسهها مسعاه  ول اهساف العملُت الخعلمُت 

 علُىا انهاء اشدواحُت الخعلُم ومىاحهت الخوسف الدًني



بِىممما اػمماز مممدًس املسهممص املـممسي ل حممم فممي الخعلممُم  عبممد الحفممُظ هاًممل الممى ان هىممان 

مؼىالث عده فُما ًوسح مً مسوواث للخومىٍس منهما فىمسة المدمج الاحخمماعي فهىمان 

ىماهم مدسوممت ممً املمدازض وازمسي مباهيهما مهدممت وممدازض جىلـمها ادواث الخعلمُم م

او هلممممى بِىممممما ًممممخم الترهيممممز علممممى اطمممممخسدام  حصئممممميوهىممممان مممممدازض جدخمممماج الممممى اؿممممالح 

الخابلذ وألُمت إلؿمالح الخعلمُم، بازخـماز لمدًىا مؼمىالث عدًمدة جدخماج المى عمالج منهما 

ألمف مدزطمت ، آالف اللمسي واملىماهم  56عجص ؿازر في املباوي املدزطُت ًلدز بدىالي 

 املحسومت مً املدازض 

 

 
أطاطمممُاث المممخعلم )اللمممساءة، الىخابمممت، ازجفممما  معمممدالث الامُمممت، غيمممر  معمممدالث الجهمممل ب

اكمممت(  الحظممماب، الىمبُمممىجس، فلمممال عمممً الىمممىاسي السوخُمممت واملىطمممُلى والفىمممىن والٍس

ٌ دازل املدازض ، باإلكافت الى معدالث حظسب 01وكع مسُف ًخسوى  % مً ألاهفا

غيممر معلىممممت ، واًلممما معلمممىن مدسوممممىن ممممً وممل خلمممىكهم بمممدءا بمماألحس ولمممِع نهاًمممت 

ت الى  لابُت بالحٍس

هما ان الخعلُم كائم على ئػاعت الدؼابه وجىمُى البؼس وجسبُتهم على املاض ي، حعلمُم 

 فلير جىفم علُه الحيىمت بلدز ما جدخاج مىه.

م لىؿٌى ول  مهد الوٍس ين مً الخىف  ٍو اما املولىب ان ًخىافس  حعلُم  ًدسز املـٍس

مممىذ املخ ممم للىؿممٌى ئلممى فممسد ألعلممى ممما جمىىممه كدزاجممه ومهازجممه ومىاهبممت، ٍو علمممين الوٍس

املعسفمممممت والخمخمممممع بهممممما ، هدخممممماج المممممى حعلمممممُم دًملساهمممممي ٌ مممممجع الحمممممىاز بمممممين املخخلفمممممين 

لممس طممُادة اللممىاهين  دتممرم خلممىق إلاوظممان ٍو خعممسف بداحخممه الممى الخوممىٍس الممدائم ٍو ٍو

 العادلت وال ًميز  كد أخد ألي طبب 

هىان اهمداز إلمياهُماث   بِىما اػازث  مجدة الخىاحت على مجلع ادازة الاجداد  ان

 05الخعلُم الفني ، هما ان هىمان  مؼمىالث  جخعلمم بالجامعماث واكمافذ  أن جـممُم 

ماء  ولممم  ئمخدمان ٌؼميل عمبء هبيمر علمي ألاطمسة. و واػممازاث المى انهما  مدزطمت ملمادة الفيًز

 جخللى اي جخدزب و ال ًىحد اي مدزض  جللى جدزب في مدزطتها 

 

خمٌى مهمازاث عملُمت جومىٍس الخعلمُم فمي املسخلممت الثاهىٍمت التمي ٌعملمىن بهما، زغمم اهمه لممم 

اؿممبدذ  والتممي املدزسمم يعلممي الدزاطمت. واػممازث الممى مؼمميلت ال ُماب  طممىي ػممهسًدبلمى 

 ظاهسة بداًت مً الـف الثالث الاعدادي

 

 

 

 

 انشطة قادمة

 

اض الاطفال ز التعليم بٍز  حلقة هقاط ثطٍى

ٌعقدددددددددددددددددد الاثحدددددددددددددددددداد العدددددددددددددددددام ليصدددددددددددددددددداء مصدددددددددددددددددز  حلقددددددددددددددددددة هقددددددددددددددددداط ًددددددددددددددددددىم  

ز التعلددددددددددددددددديم فددددددددددددددددى مزحلدددددددددددددددددة  14الثالثدددددددددددددددداء   اغصددددددددددددددددطض  حدددددددددددددددددىل ثطددددددددددددددددٍى

دددددددددددداض الاطفددددددددددددالر ٌ ددددددددددددارك    ددددددددددددا  دددددددددددددد مدددددددددددًد ال بددددددددددددراء فددددددددددددى م ددددددددددددال  ٍر

التربيدددددددددددددددددددة والتعلدددددددددددددددددددديم والطفىلددددددددددددددددددددةر و ددددددددددددددددددددى ال لقددددددددددددددددددددة الثاهيددددددددددددددددددددة فددددددددددددددددددددى 

ز مىظىمدددددددددددددددددة  حلقددددددددددددددددات هقددددددددددددددددداط ٌعقددددددددددددددددددها الاثحدددددددددددددددداد   دددددددددددددددددد  ثطدددددددددددددددددٍى

 التعليم 

 أول شبتمبر ٌعقد مؤثمزه العزبي اليصائي

 

العزبدددددددددددددددددددي  بزئاشددددددددددددددددددددة هددددددددددددددددددددي بدددددددددددددددددددددران  اليصددددددددددددددددددددائيٌعقدددددددددددددددددددد الاثحددددددددددددددددددداد 

أول شددددددددددددددددددبتمبر   للمددددددددددددددددددزأةمددددددددددددددددددؤثمزه حددددددددددددددددددىل التمكددددددددددددددددددين الاقتصددددددددددددددددددادي 

ة  حضدددددددددددددددددددز املدددددددددددددددددددؤثمز  ددددددددددددددددددددد مددددددددددددددددددًد املىظمدددددددددددددددددددات اليصدددددددددددددددددددٍى املقبدددددددددددددددددددل ٍو

اليصدددددددددددددددددددددددائية العزبيدددددددددددددددددددددددة مددددددددددددددددددددددًد شددددددددددددددددددددددد  دول  الاثحدددددددددددددددددددددددادو ضدددددددددددددددددددددددىات 

  زبية.

ًىدددددددددددددددددددددددداقش املددددددددددددددددددددددددؤثمز هتددددددددددددددددددددددددائ  بحددددددددددددددددددددددددث   التمكددددددددددددددددددددددددين الاقتصددددددددددددددددددددددددادي 

 بالتعليم   و القته للمزأة

ة جماهيري لقاء    باإلشكىدٍر

فددددددددددددددددددى أطدددددددددددددددددددار او ددددددددددددددددددطة م دددددددددددددددددددزو    د ددددددددددددددددددم القيدددددددددددددددددددادات اليصدددددددددددددددددددائية   

ددددددددددددددددددددا  ٌعقددددددددددددددددددددد الاثحدددددددددددددددددددداد العددددددددددددددددددددام ليصدددددددددددددددددددداء مصددددددددددددددددددددز مددددددددددددددددددددؤثمزا جماهيًر

ة  بحضىر  دد مً هائبات امل ا ظة . باإلشكىدٍر

ًىدددددددددددددددددداقش املدددددددددددددددددددؤثمز اهدددددددددددددددددددم م دددددددددددددددددددكالت امل ا ظدددددددددددددددددددةر و  دددددددددددددددددددد  ا دددددددددددددددددددى 

د دددددددددددددددددددددددددددم  مليددددددددددددددددددددددددددددة التىاصددددددددددددددددددددددددددددل بددددددددددددددددددددددددددددين الىائبددددددددددددددددددددددددددددات والقيددددددددددددددددددددددددددددادات 

 اليصائية والىاخبين 

 



   

جصاًد أعداد ال ازماث ظاهسة احخماعُت جإزق املجخمع املـسي،  ٌؼيل

 في بىِخه، ألامس الري دفع ئلى البدث وزاء أطباب هره و 
ً
 حظُما

ً
جىؼف زلال

 ها .ومداولت هسح خلٌى لخحجُمالظاهسة 

: جخعدد أطباب مؼيلت ال ازماث :
ً
 أوال

ظل  ففي، هاالجاهب الاكخـادي للظاهسة: ٌعد مً أهم ألاطباب لخفاكم -

زاؿت أن . ال خص يازجفا  وظبت الفلس، جىدؼس فىض ى طىق الائخمان 

وعلى   اليافيماشاٌ غير مىدؼس بالؼيل  ال خص يلالئخمان  السطميالظىق 

 الطخسدام الخجاز ما 
ً
املظخىي ال ير زطمي جصاًدث خدة هره الظاهسة هظسا

ٌ عملُت البُع والؼساء مً ” ئًـاالث ألاماهت“ٌعسف بم  ِّ
لخىزُم الدًً ما ًدى 

ئلى كلُت حىائُت جإدي كلُت مدهُت ًمىً الفـل فيها دون علىبت الحبع، 

 ئلى السجً لظىىاث عدة.

الجاهب الاحخماعي للظاهسة: جلعب الاعساف والعاداث دوزا هبيرا فى الظاهسة  -

خُث جلع املىاهً البظُى جدذ ك ى هف  ي ومادي ًدفعه لالطخداهت 

 بؼيل ًفىق كدزاجه على الظداد.

لخىزن فى الخىكُع ا و ،للظاهسة:  هلف الخىعُت والخثلُف الثلافيالجاهب   - 

 على اًـاالث أماهت لحل املؼيلت مً حروزها.

ًهئ لخفاكم املؼيلت لعدم  اللاهىويللظاهسة: جساحع الىعى  اللاهىويالجاهب   -

 ئدزان مساهس الخىكُع على اًـاالث ألاماهت

 ثاهيا: مقترحات ملىاجهة ظاهزة الغارمات:

مت زُاهت ألاماهت في الىلىد واكتراح هف مادة ًمىع البُع باًـاالث  - ئل اء حٍس

عُت.ألاماهت، فمؼيلت ال ازماث جدخاج ئلى خلٌى  ًىظم وافت ئحساءاث  حؼَس

عاكب ب سامت ول   في عملُت الاطخداهت َو
ً
جعل إلافـاح ػسها الاطخداهت ٍو

 املخالفين.

ادة وعى الظلوت الللائُت بم - الىُابت العامت  –يىهاتها )الللاء العمل على ٍش

املحامين( بالظاهسة وأبعادها اللاهىهُت، وهفالت أن ًخم جدكُم هره الللاًا  –

وفم جىؿُفها اللاهىوي الظلُم، هللاًا مدهُت، الوعدام الىمىذج الجىائي 

مت حىائُت.  املولىب لخىؿُفها هجٍس

العمل على ئعداد كىائم طىداء لجمُع العاملين في الظىق غير السطمي   -

والثاهىي لالئخمان ال خص ي، مً زالٌ لجان ػعبُت، ًخم العمل على جمىُنها 

مً أداء دوز زكابي ػعبي على هره الظىق مً زالٌ أدواث كاهىهُت جخمثل في 

ىن املحاماة وكاهىن خماًت املظتهلً وجوبُم كىاعد عدم الخعظف في كاه

 اطخسدام الحم في الخلاض ي.

ل، العمل على ئدماج الظىق  - وفي ئهاز الحلٌى على املدي املخىطى والوٍى

غير السطمي لالئخمان ال خص ي في الظىق السطمي، والري ًخلمً مظئىلُت 

فـاخه عً بُاهاث الدًً، الخدلم مً الجدازة الائخماهُت للمدًً، وإ

وإدزالها في مىظىمت الاطخعالم الائخماوي في الظىق السطمي لالئخمان 

ال خص ي، وزلم علىباث اكخـادًت على املخالفين، مً زالٌ جفعُل 

 اللىاعد اللاهىهُت لىظام "إلاعظاز" املدوي.

ئلى الثلافُت، فالعلىبت البدًلت وخدها ال جىفي فهىان خاحت  املىاحهت -      

بث الىعي مً كبل املإطظاث املعىُت )وشازة الثلافت وإلاعالم واملإطظت 

ف واملىاهم العؼىائُت واملسأة املعُلت   وطى طُداث الٍس
ً
 الدًيُت( زـىؿا

جىامي جأطِع الجمعُاث في مجاالث العمل الخىمىي، وبساؿت مجاالث  -

س مهازاتهم، ب وجأهُل العاملين في مسخلف املجاالث لخوٍى وجلدًم مىذ  جدٍز

وكسوق املؼسوعاث الـ يرة، وجمىين املسأة الفليرة ومدى أمُتها وجأهُلها 

 .الترهيز على اليظاء املعُالث لألطسو لالطخفادة باللسوق الـ يرة، 

جلدم أ.د. علي حمعت مإطع مـس الخير وزائد مؼسو  ال ازماث بملترخاث  -

في مىاحهت مؼيلت كُمت ٌظخدم الاهدباه والعىاًت بالدزاطت والخدكُم 

 ال ازماث وهي:

ئوؼاء ػسهت كابلت )للظلع ومىخجاث حهاش العسائع( حعخمد في الظداد  -

ً وعىد العجص عً الظداد  بالىلان هما هى الحاٌ في هظام بواكاث الخمٍى

ًمىً ئحساء بدث خالت وال جىء لجمعُاث املجخمع املدوي للمظاعدة في طد 

 الدًً.

ً وكد أػاز  هما اكترح زبوها بالسكم - اللىمي أو اليازث الروي الخاؾ بالخمٍى

 لالكتراح.
ً
ً وحد كبىال  ئلى أهه بعد العسق على وشٍس الخمٍى

دبلى مىاكؼت املؼسو  في البرملان )الؼسهت اللابلت( بمظاهدة مً  - هرا ٍو

ً واملجخمع املدوي ووشازة الدازلُت لدظهُل إلاحساءاث  وشازة الخلامً والخمٍى

 والحماًت.واملخابعت 

 

 

 

         

 

 

 
 

 

   

 00467854 :جلُفىن     -الجيزة –العجىشة  -ػاز  هىوا  59عىىان الاجداد : 

 الثحادا
 جـدزها وخدة الاعالم باالجداد العام ليظاء مـس وؼسة

اعد الاجداد عدة اوزاق بدثُت عً الللاًا واملؼىالث امل حت التي خظُذ باهخمام اليظاء زالٌ خللاث الىلاغ التي هفرها 

وفُما ًلى م خف دزاطت كدمتها الدهخىزة طىطً فاًد زالٌ اخد فاعلُاث أوؼوت  ،ال ازماث  مؼيلت  ها، وان مً كمنباملحافظاث

 .مؼسو  دعم اللُاداث اليظائُت

 شياشات مة ملىاجهة ظاهزة الغارمات فى املجتمع املصزي هحى 


