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 لسحة تاريخية

أسذ االتحاد الشدائى العخبي العام بجيػد مغ رائجات عخبيات عمى رأسيغ ىجػ شعخاوػ، حيث دعت فى 
مرخ والعخاق وسػريا ولبشان  لسؤتسخ ندائى شاركت فيو خسذ أقصار عخبية ىى 2833ديدسبخ 

العام وانتخبت ىجػ شعخاوػ  ىوفمدصيغ. وكان مغ أبخز نتائج السؤتسخ ىػ تأسيذ االتحاد الشدائى العخب
والتى نربت د.سييخ القمساوػ مشيغ  العجيج مغ القيادات الشدائية رئاستو أميشة لالتحاد، وتػلتكأول 

حتى انتقل إلى العاصسة  خة مقخا لالتحاد مشح ذلظ التاريخواعتبخت القاى .2855كأميشة عامة لالتحاد عام 
واستسخ فى اليسغ لسجة  1004العخاقية أثخ تػقيع مرخ التفاقية كامب دافيج، ثع انتقل إلى اليسغ عام 

 .تدع سشػات

 صمى مرخ حيث تع انتخاب د.ىجػألانتقل االتحاد الشدائى العخبي إلى مػششو ا 1023يػنيو  8وفى 
 خخػ.أبجران أميشا عاما لالتحاد الشدائى العخبي وعميو تع نقل مقخ االتحاد لمقاىخة مخة 

كسشطسة غيخ حكػمية، أثخ  1024شيار االتحاد الشدائى العخبي بػزارة الخارجية السرخية مشترف إأعيج 
عام لالتحاد مداعج وزيخ الخارجية خصابات االشيار بحزػر األميغ ال –تػقيع معالى الدفيخ ىذام بجر 

 .األميغ العام لالتحاد – د. ىجػ بجران

رعى يتكػن االتحاد مغ الجسعيات واالتحادات الشدائية العخبية والتى تسثل مالييغ الشداء العخبيات، وقج 
االتحاد مشح تأسيدو العجيج مغ القزايا السحػرية التى ترب فى صالح القزايا العالسية واألقميسية 

وتحخيخ األوشان. كسا تبشى االتحاد سبيل السثال: استقالل مرخ وكافة الجول العخبية والعخبية ومشيا عمى 
 القزية الفمدصشية وتزامغ معيا بػصفيا قزية محػرية فى الػججان العخبي.

وقام بعجد مغ  1024شيج االتحاد الشدائى العخبي العام نذاشا ممحػضا مشح انتقالو إلى القاىخة فى 
وعقج مؤتسخات عمى السدتػػ  التى تشػعت ما بيغ إصجار التقاريخ وإجخاء البحػثاألنذصة والفعاليات 

كسا شارك االتحاد فى عجة فعاليات دولية وأمسية عمى رأسيا التسثيل واالقميسى بسذاركات دولية.  ىالعخب
      الجائع بمجشة وضعية السخأة بشيػيػرك.
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 الهيكل التشظيسى لالتحاد

الشدائى العخبي العام مغ مسثميغ لمسشطسات الشدػية مغ الجول العخبية التالية: تتكػن عزػية االتحاد 
مرخ، مػريتشيا، لبشان، تػنذ، اليسغ،  الدػدان،العخاق ، السغخب،  الكػيت، البحخيغ، الجدائخ،األردن، )

يخ عسل وىى أعمى سمصة مدئػلة عغ اتخاذ القخارات وتد( يذكمػن األمانة العامة لالتحاد فمدصيغعسان، 
 االتحاد.

 األعزاءقائسة باالتحادات الشدائية 

 الدولة تحادال ا م
 مرر   االتحاد الشهعى لشداء مرر    2
 العراق   والسدتقبل  أةمشظسة السر   1
 البحرين   االتحاد الشدائى البحريشى    3
 السغرب   االتحاد الشدائى الهطشى بالسغرب   4
 فمدظين   ة الفمدظيشية  أاالتحاد العام لمسر   5
 البحرين   جسعية رعاية الظفل واالمهمة  6
 مرر   رابظة السراة العربية   7
 الدهدان   ة الدهدانية  أاتحاد السر   8
 الكهيت   الجسعية الثقافية االجتساعية والشدائية   9
 الجزائر    االتحاد الهطشى لشداء الجزائر  20
 عسان   العسانية  أةجسعية السر   22
 مرر   جسعية هدى شعراوى مرر   21
 لبشان   السجمس الشدائى المبشانى   23
 االردن   االتحاد الشدائى االردنى   24
 اليسن   اتحاد نداء اليسن   25
 مهريتانيا   ة السهرتانية أاالتحاد العام لمسر   26
 تهنس   ة التهندية أاالتحاد الهطشى لمسر   27
 مهريتانيا   السهرتانية لمشديج   28
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 االتحاد الشدائي العربي العام

 

نذصة التي إضصمع بيا االتحاد الشدائي العخبي العام، سػاء عمى مدتػػ ألالعجيج مغ ا 1026شيج عام 
كسا تع . ومشطسة( اتحادا 27والبالغ عجدىا )دتػػ االتحادات العخبية أو عمى م األمانة العامة لالتحاد

التعاون مع ىيئات ومؤسدات دولية لمتفاعل وتمبية احتياجات قزايا السخأة العخبية مغ جية وقزايا 
 الػشغ العخبي مغ جية أخخػ.

 أنذظة االتحاد الشدائي العربي العام: برزأ

 بسجيشة 1026 فبخايخ 12-11 مغ الفتخة خالل الدشػػ  مؤتسخه العام العخبى الشدائى االتحاد عقج -
 بعشػان سختالسؤ  عقج. العخبية مرخ جسيػرية االسكشجرية بسجيشة 14-13 وخالل القاىخة،

 اإلقميسى السكتب السؤتسخ تشطيع فى وشارك" متغيخ عالع فى التعميع و لمسخأة  االقترادػ التسكيغ"
 بجامعة سخةألوا والصفػلة السخأة  ولجشة  ، UN Women الستحجة، األمع لسشطسة التابع لمسخأة 
 مسثميغ العامة الذخريات بجانب الحزػر وضع باإلسكشجرية، الدػيجػ والسعيج العخبية، الجول

 .االىمية والجسعيات االكاديسية والسؤسدات االجشبية، و العخبية الدفارات مغ
عجاد وتشفيح دراسة وبشاء مقياس لمتسكيغ االقترادؼ لمسخأة العخبية وعالقتو بالتعميع االساسي. إ  -

اختيخت كال تػنذ فدول عخبية لتسثل تشػع اقميسي جغخفي  مغ ستالعيشة السبجئية  حيث اختيخت
كسا تع اختيار دولتيغ تسثالن السذخق العخبي ىسا مرخ ، السغخب العخبيلتسثال  والجدائخ

ولتحقيق أىجاف الجراسة تع  والدػدان وتع اختيار البحخيغ والدعػدية لتسثال دول الخميج العخبي.
سيجة مغ  400آالف امخأة مػزعة عمى الجول العخبية الدت بػاقع  2000اختيار عيشة عسجية مغ 

كل دولة لقياس التسكيغ االقترادؼ عمى السدتػػ الفخدؼ وقج روعي التسثيل الجغخافي في تػزيع 
  ؼ وعجة متغيخات أخخػ.العيشة داخل كل دولة بيغ الخيف والحزخ، وكحلظ السدتػػ االقتراد

، معجيج مغ البيانات التي تيتع بقزايا الػشغ العخبي ككل والسخأة العخبية خاصةاالتحاد لصجار إ -
 بخفس القخار االمخيكي باعتبار القجس عاصسة السخائيل.  الخاصالبيان أتى يوعمى رأسيا 

شار تشفيح مذخوع التسكيغ إيػليػ فى  4 -3بالقاىخة يػمي الثالثاء واالربعاء عسل  ةعقج ورش -
 .االقترادػ لمسخأة وعالقتو بالتعميع االساسى
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 معألا لييئة التابع السخأة  وضع لجشة  CSW مؤتسخ في العخبية االتحادات مغ عزػات 4 مذاركة -
 .1026 مارسفى  مخيكيةألا الستحجة الػاليات في لمسخأة  الستحجة
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 مؤتسخه العام العخبى الشدائى االتحاد عقج
 فبخايخ 12-11 مغ الفتخة خالل الدشػػ 
 14-13 وخالل القاىخة، بسجيشة 1026
 بعشػان سختالسؤ  عقج .االسكشجرية بسجيشة

 فى التعميع و لمسخأة  االقترادػ التسكيغ"
 السؤتسخ تشطيع فى وشارك" متغيخ عالع

 األمع لسشطسة التابع لمسخأة  اإلقميسى السكتب
 السخأة  ولجشة  ،UN Women الستحجة،
 العخبية، الجول بجامعة سخةألوا والصفػلة
 العخبية الدفارات مغ مسثميغ العامة الذخريات بجانب الحزػر وضع باإلسكشجرية، الدػيجػ والسعيج

 .االىمية والجسعيات االكاديسية والسؤسدات واالجشبية،

 هدف السؤتسر:
 .مشاقذة قزية التسكيغ االقترادؼ لمسخأة 
  لقزايا التي نػقذت فى اجتساع  الجورة الدادسة والثالثيغ لمجشة السخأة العخبيةاشخح     
  األساسي بالتعميع وعالقتو العخبية لمسخأة  االقترادؼ التسكيغ مذخوععخض.   

 أهم تهصيات السؤتسر:
 بالنسبة للتمكين الاقتصادي للمرأةأوال: 

  الجعػة لتبشي الدياسات االقترادية الخالية مغ التسييد ضج السخأة وخاصة في القصاعات ذات
  .العسالة الكثيفة لإلناث

  ضسان احتػاء اإلناث في السذخوعات االقترادية الكبخػ وإعادة ىيكمة تػزيع الشفقات العامة
لسقابمة االحتياجات االجتساعية والرحية والتعميسية لمسخأة والتي تداعج عمي تسكيشيا 

للمرأة و التعليم فى عالم متغير الاقتصاديالتمكين   

2017فبراًر  22-23  
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ات الجول مدتجيبة لمشػع االقترادؼ وخاصة الشداء الفقيخات. والزغط عمي ان تكػن ميداني
 .ىاالجتساع

  العسل عمي تحليل العقبات القانػنية والييكمية لعسل السخأة، وضسان تصبيق التذخيعات التي
تدتيجف عجالة التػضيف، والجخل والتخقية في الػضائف. وكحلظ تزييق الفجػة بيغ الجشديغ 

 ػل عمي السيارات الالزمة لمتخقيبالشدبة لفخص العسل وفخص التخقي واتاحة التجريب لمحر
إصالح قػانيغ االرث وضسان تصبيقيا لزسان حقػق متداوية لإلناث في  والعسل عمي

ألصحاب العسال المحيغ يػفخون بيئات مشاسبة  امتيازات السػارد . كحلظ العسل عمي مشح 
  لعسالة الشداء.

  مدانجة السجتسع السجني وتسكيشو مغ السذاركة في اتخاذ القخارات االقترادية والدياسية
  سخأة اقتراديا وإعصاءىا السداحة السشاسبة في السخاكد القيادية واالستخاتيجيةالعامة لتسكيغ ال

  ضسان وصػل السخأة الي السػارد االقترادية والخجمات االساسية وتسمظ األصػل
والتكشػلػجيا والخجمات السالية . وحساية العامالت الفقيخات مغ اثار سياسات التكيف 

اث لمقيام بالسذخوعات الرغيخة ومتشاىية الرغخػ وتقجيع الييكمي. وكحلظ تػفيخ الفخص لإلن
التدييالت الالزمة ليغ بجانب فخص التػضيف لجؼ الغيخ. ومخاعاة تػفيخ الخجمات 

 مشة.آلالزخورية مثل خجمات رعاية االشفال وشبكات الشقل ا
 ل ترحيح اإلحرائيات الخسسية التي ال تطيخ عسل السخأة غيخ الخسسي وإجخاء السدػح بذك

دورؼ والتي تدسح بالسقارنة بيغ الجول وبيغ األجداء والسخاكد داخل الجولة الػاحجة وتدسح 
ن يزغط عمي أكحلظ بخصج التغيخات السدتسخة واستذخاف السدتقبل.  وعمي السجتسع السجني 

 جامعة الجول العخبية إلنذاء آلية داخميا لكي تقػم بيحه السيام.
  الخاصة لمجول التي تعاني السخأة فييا بذكل عام والسخأة يجب األخح في االعتبار الطخوف

خبي عثار االحتالل والشداعات السدمحة واالرىاب ونتائج الخبيع الآالعاممة بذكل خاص مغ 
 وعجم االستقخار.
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 بالنسبة ملنظومة التعليم:ثاهيا: 

 

  عجم الصائفية وال يجب تأسيذ السشاىج التعميسية بذكل عام عمي فكخة السػاششة. ويعشي ىحا
 عخقية وال تسييد بيغ الجشديغ واتاحة التكافل والججارة واالستحقاق.

  السعمع ىػ أساس العسمية التعميسية لحا يجب ان يتمقى التأىيل الالزم لسيستو الرعبة وان
يستمظ األدوات التي تسكشو مغ الحرػل عمي السعخفة الستججدة وكحلظ تسكشو مغ تػصيل 

 الميح.السعخفة الي الت
 .يجب ان يكػن ىشاك مشطػمة تعميسية متشاسقة وتػفيخا دارة مجرسية متعاونة متفيسة لحلظ 
 .مغ السيع تييئة بيئة تعميسية ومشاخ تعميسي جيج داخل وخارج السجرسة 
  عمي السجتسع السجني ان يشذخ الػعي حػل اىسية التعميع بالشدبة لمسخأة ليذ فقط الرتباشو

يا ولكغ الرتباط ذلظ كمو بالتشسية السدتجامة لمجولة. يتصمب ذلظ جيجا بالتسكيغ االقترادؼ ل
دور السخأة السشدلي واألسخؼ والتي تعفي الخجل مغ  ىلتغييخ السفاىيع الثقافية التي تخكد عم

  السيام السشدلية.

 السؤتسر الرحفى:

 تع عقج مؤتسخ صحفى لعخض نتائج السؤتسخ. -

  



 

10 
 

 

 

 

 

 

  



 

11 
 

 

 

 

 

 

 واالتحادات الشدائية العربيةأنذظة الجسعيات 

1027خالل عام   
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  التحاد الشهعي لشداء مررا

 

 

نذاشا متشػعا لإلتحاد العام لشداء مرخ عمى مدتػيات عجيجة، فسغ حيث اإلمتجاد  1026شيج عام 
جة فى انحاء جسعيات اإلتحاد السست جة محافطات، وساىستالجغخافي نفح اإلتحاد أنذصة السذخوعات فى ع

مغ القيادات الشدائية تشػع الفئات السدتيجفة سػاء و  ذصة اإلتحاد وتشػعيا جغخافيا،فى تػسع أن الجسيػرية
، وتشػعت القزايا محل اإلىتسام والشذاط بيغ ذابات مغ مخاكد الذباب والجامعاتالذباب والالسحمية و 

 مشاىزة التسييد وتسكيغ الشداء والجفاع عغ حقػق السخأة والصفل.

اإلتحاد أغمب أنذصتو بالتعاون مع ىيئات وجيات عجيجة سػاء كانت جيات حكػمية أو مشطسات ونفح  
مجتسع مجني مرخية وإقميسية ودولية إنصالقا مغ رؤية اإلتحاد بزخورة العسل السذتخك الحؼ يدتصيع بعج 

مختمف  مخحمة مغ التخاكع أن يحجث تغييخا حقيقيا. كسا حخص اإلتحاد عمى إعالن مػاقف واضحة مغ
 القزايا واألحجاث الجارية سػاء فيسا يتعمق بالقزايا الشدػية أو القزايا الػششية والعخبية.

" وييجف ىحا السذخوع  الى مشاىزة ونفح اإلتحاد أربع مذخوعات ىى "الثقافة والسدخح ضج التسييد
دعع ومدانجة القيادات الشدائية" ويدعى لجعع القيادات والشػعى باستخجام الفشػن، ومذخوع "التسييد الجيشى 

مشاىزة أشكال التسييد القانػني" وىػ ا وبيغ عزػات البخلسان، ومذخوع "السحمية والتشديق بيشيالشدائية 
السخأة السرخية مغ مسارسة حقػقيا االندانية األساسية مغ خالل القزاء عمى كافة  تسكيغييجف الى  

التسكيغ اإلقترادؼ وعالقتو بالتعميع" . بيشسا شارك اإلتحاد في مذخوع "نػني ضجىاأشكال التسييد القا
 .لتعميع في تسكيغ الشداء إقترادياوالحػ يشفح بدت دول عخبية بيجف قياس عالقة واثخ ا
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 :يا لتحقق ثالث اىجاف رئيدية ىيوتشاولت  أنذصة اإلتحاد ومذخوعاتو قزايا عجيجة، تكاممت فيسا بيش

 لصخح تمظ اإلحتياجات  أوال: دراسة اإلحتياجات األساسية لمسخأة، وبشاء جبيات عسل مذتخكة
 مذخوعات قػانيغ ومعالجة تمظ القزايا وإيجاد حمػل مسكشة لمسذكالت السمحة. وبمػرتيا في

 .ثانيا: تسكيغ الشداء عمى السدتػؼ االقترادؼ والدياسي  وإزالة معػقات تسكيغ الشداء 
  :مشاىزة  التسييد الجيشي والشػعي ومػاجية أفكار التصخف واإلرىابثالثا. 

 استخدام عدة طرق كان أهسها: وذلك عبر

 أوال: بشاء جبهات عسل مذتركة ودراسة االحتياجات االساسية لمسرأة

نفحه اإلتحاد مع جسعياتو األعزاء بدبع محافطات عمى ىحا لقيادات الشدائية والحػ ركد مذخوع دعع ا
تحاد بعقج العجيج مغ المقاءات السذتخكة بيغ الجسعيات األىمية بسحافطات القاىخة ليجف، حيث قام اإلا

واألسكشجرية والسشيا وأسيػط وبػرسعيج والجيدة والسشػفية، وذلظ لسداعجة الجسعيات عمى العسل السذتخك 
مقات نقاش ولقاءات ما بيغ تمى ذلظ عقج ح ىجفت المقاءات الى تبادل الخبخات.مغ خالل مطمة اإلتحاد و 

دعع التػاصل بيغ  عالميات، بيجفعزػات مجمذ الشػاب والقيادات الشدائية السحمية مغ الجسعيات واإل
دعع نذاط البخلسانيات مع القيادات الشدائية وعزػات البخلسان ونقل اراء القيادات الشدائية الى البخلسان، 

حتياجات التي مغ خالل دراسات اإلالشدائية ات داعجة القيادمغ خالل الجسعيات األىمية، قجم االتحاد بس
العجيج مغ مذخوعات القػانيغ التي تخز قزايا الشداء والصفػلة  دعع القيادات الشدائية"نفحىا مذخوع "

 بسا يعػد بالشفع عمى السجتسع ككل.
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 تسكين الشداءثانيا: 

 التسكيغ االقترادؼ 

إىتسامات اإلتحاد، وقج انصمق اإلتحاد مغ رؤية  ة حيدا ىاما فيأ يغ اإلقترادؼ لمسخ شغمت قزية التسك
 يداىعحيث  تحيط بيا مفادىا أن التسكيغ اإلقترادؼ يداىع فى تحخيخ السخأة مغ الكثيخ مغ القيػد التي

بستابعة  قام اإلتحاد وفى إشار التسكيغ اإلقترادؼ أيزا   .ستقالل اإلقترادؼ فى مقاومتيا لمعشفاال
 مذخوعا صحيا   34السذخوعات والخجمات التي قجميا اإلتحاد بعجد مغ السحافطات والتي بمغ عجدىا 

 .ا وإقتراديا  وتعميس  

 التسكيغ الدياسي 

تخاذ القخار وشغميا كافة السشاصب القيادية، وشالب اإلتحاد اتحاد بػصػل الشداء إلى مػاقع ىتع االا 
 1026زيخات، ووصػل الشداء إلى مشرب السحافع، وقج شيج عام مغ خالل أنذصتو بديادة عجد الػ 

 .تحاد فى إحجػ فاعمياتو بسجيشة اإلسكشجريةالاستزافيا اوقج تعييغ سيجة محافطا لمبحيخة 

  الشداء ومػاقع اتخاذ القخار 

 مغ الجستػر والخاصة بػصػل الشداء إلى مشرات القزاء وإصجر 22ىتع اإلتحاد بتفعيل السادة ا 
ىحا الرجد واستزاف فى إحجػ فاعمياتو إحجػ الستزخرات مغ الحطخ  ىعجدا  مغ البيانات ف

 السفخوض عمى الشداء فى تػلى الػضائف القزائية. 
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وفى إشار التسكيغ الدياسي أىتع اإلتحاد بجعع عسل الشائبات ونذاشيغ داخل البخلسان حيث مج 
شي والشػعي، وقانػن اإلحػال الذخرية، وأشفال العجيج مشيغ بجراسات حػل قزايا التسييد الجي

 الذػارع، والعشف، والختان، وحق الشداء فى السيخاث و مفػضية عجم التسييد.

 ي ومهاجهة أفكار التظرف واإلرهابثالثا: مشاهزة التسييز الديشي والشهع

نفذح اإلتحذاد لذحا تعج الشداء واألشفال أكثخ الستزخريغ مغ آثار التصخف واإلرىاب والتسييد الجيشي والشػعي؛ 
ة، مذذذذخوع " الثقافذذذة والسدذذخح ضذذذج التسييذذذد"  بالتعذذذاون مذذع وزارة الذذذذباب وجامعذذذة القذذذاىخ  1026خذذالل عذذذام 

حذذاد والذذجكتػر جذذابخ نرذذار بذذجران رئذذيذ االت ػ، ووقعذذت الذذجكتػرة ىذذج1026حيذذث دشذذغ السذذذخوع فذذى مذذايػ 
بختػكذذذػل تعذذذاون لتشفيذذذح السذذذذخوع بحزذذذػر الذذذجكتػرة أذذذذسل جسذذذال وكيمذذذة وزارة الذذذذباب ومسثمذذذيغ عذذذغ اإلتحذذذاد 

 بي.و ور ألا

إنتاج أعسال فشية فى مجاالت السدخح  شػن لسػاجية التسييد، عبخوىجف السذخوع إلى تػضيف الف
افطات القاىخة والسشيا واالسكشجرية، وشسل تجريبات والترػيخ والغشاء والسػسيقى، ونفح السذخوع فى مح

فشية لجعع قجرات الذباب السبجعيغ فى السجاالت الفشية بجانب حمقات نقاش ونجوات تتشاول ضاىخة التسييد 
 شكالو ومطاىخة. الجيشي والشػعي وأسباب التسييد وأ

   
 

قام " حيث اشكال التسييد القانػني ضج السخأة الغاء كافة كان "مغ أىع السذخوعات التي ترجػ ليا االتحاد 
تسكيغ  السخأة السرخية مغ مسارسة حقػقيا اإلندانية  إلىاإلتحاد بتشفيح أنذصة  السذخوع  ييجف 

األساسية، مغ خالل القزاء عمى كافة أشكال التسييد القانػني ضجىا، نفح السذخوع بالتعاون وبتسػيل مغ  
 ." جولي مغ أجل التشسية"الػكالة اإلسبانية لمتعاون ال
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 ف السذروع:استهد

ثالثة  وخاصةكدب التأييج مغ قصاعات السجتسع لتعجيل القػانيغ التي تسثل تسييدا ضج السخأة،  -
قػانيغ ىي قانػن األحػال الذخرية، والقانػن الجشائي، وقانػن العسل، مصالبة الجيات الخسسية 

 بتفعيل القػانيغ التي تحقق مصالب الشداء وحقػقيغ .
تبادل الخبخات مع الجول العخبية األخخػ حػل القػانيغ الستقجمة التي تصبقيا وتسشح الشداء  -

 حقػقيغ.

العسل والتعجيالت السقتخحة لسذخوع عمى مشاقذة قانػن األحػال الذخرية وقانػن ركدت أنذصة امغ ىشا 
أشكال التسييد ضج الشداء وتحقيق العجالة والسداواة،  لخفع

وركدت األنذصة عمى مشاقذة اإلشكاليات الستعمقة بقانػن 
األحػال الذخرية وقانػن العسل وتقجيع مذخوع مقتخح بجيل 

لي، والعسل عمى كدب تأييج يحل مذكالت القانػن الحا
 .مفة لمتعجيل، وخاصة متخحؼ القخارالفئات السجتسعية السخت

تع عقج العجيج مغ المقاءات مع العامالت في السشاشق لحا 
الرشاعية في كال مغ  )بػرسعيج، والسشيا، والعاشخ مغ 

التعجيالت السقتخحة أكتػبخ(؛ لمتعخف عمى مذكالتيغ العسالية السمحة، كسا تع عخض  5رمزان، ومجيشة 
 عمى قانػن العسل والتعخف عمى  آرائيغ بخرػصيا.

تع عقج العجيج مغ المقاءات مع الديجات في محافطات السشيا، والسشػفية، والغخبية؛ وفي نفذ الدياق 
 .ادلعخض ومشاقذة السػاد السقتخحة بسذخوع قانػن األحػال الذخرية الحؼ أعجتو المجشة القانػنية لالتح
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 االتحاد الشدائي البحريشي

 

 

 

الشيػض بأوضاع السخأة البحخيشية  ىنذصة التي ساىست فألبالعجيج مغ ا ىالبحخيشالشدائى قام االتحاد 
ونذخ ثقافة السداواة في الحقػق بيغ الخجال والشداء. لحا وخاصة فيسا يخز محاربة العشف ضج السخأة 

  :مشيابخرػص مػضػعات مختمفة نجوات ومؤتسخات  عجةاالتحاد  نطع

االتحاد الشدائي البحخيشي ، وفى ىحا االشار أقام العسل عمى الحج ومحاربة العشف ضج السخأة  -
نجوة تػعػية بالتعاون مع عقج  . كساحػار مفتػح بعشػان "العشف ضج السخأة في الفزاء االفتخاضي"

نجوة  وأقام تذخيعات في الحج مشو.ودور ال ،جامعة البحخيغ حػل اآلثار الدمبية لمعشف األسخؼ 
 بعشػان نقاشباإلضافة إلى ، العشف ضج السخأة بيغ التذخيعات السحمية والػاقع السجتسعيلسشاقذة 

 "العشف ضج السخأة بيغ التذخيعات السحمية والػاقع السجتسعي"
االىتسام بشذخ ثقافة السداواة بيغ الخجل والسخأة وكان مغ أىسيا حق السخأة البحخيشية في مشح  -

السؤتسخ مخ في ألبشائيا حال زواجيا مغ رجل غيخ بحخيشي؛ حيث تع مشاقذة ىحا األالجشدية 
 شالق حسمة لحرخإ. كسا تع اإلقميسي حػل قػانيغ الجشدية وحق السخأة في مشح جشديتيا ألبشائيا
 .شالبي مشح جشدية األم البحخيشية الستدوجة مغ غيخ بحخيشي ألبشائيا

الرخاع، وحجىا بل امتج ليذسل السخأة العخبية في مشاشق ولع يكغ اىتسام االتحاد بالسخأة البحخيشية  -
السشتجػ الحػارؼ "السخأة في صخاعيا الصػيل.. ىكحا يخيجونشي وىكحا أريج لحا أسذ االتحاد 

لقاء بعشػان "البحخيشية الذجاعة في مشاشق الرخاع" مع الجكتػرة خػلة مصخ . كسا عقج نفدي"
نائبة وكيمة األميغ العام لألمع الستحجة واألميشة التشفيحية لمجشة االقترادية واالجتساعية لغخبي 

تحت عشػان ورشة عسل ، كسا عقج بيت األمع الستحجة عغ تجخبتيا في سػريا –سيا "األسكػا" أ
 .ميارات التػافق االجتساعي"" بعشػانعسل ورشة و  دور السخأة في صشاعة ثقافة الدمع والتعاير""

وفى  بذؤون االسخة البحخيشيةالقزايا الخاصة  االتحاد الشدائى البحخيشىأبخز اىتسامات وكان مغ  -
لمسقبميغ عمى  ومحاضخة  بعشػان "خياراتشا وقخارتشا: مفاتيح األمغ األسخػ" نجوةع عقج ىحا االشار ت
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السادة لسشاقذة قانػنية حمقة عقج باإلضافة إلى  ،الدواج بعشػان: "مفاتيح الحياة الدوجية الدعيجة"
قانػن أحكام األسخة السػحج ضسانة لالستقخار حمقة حػارية بعشػان "و  واالستقخار األسخؼ  242

 .السيارات الحياتية ات عغمحاضخ عجة تقجيع بكسا قام االتحاد  .األسخؼ"
أيزا بتشفيح عجد مغ األفالم التػعػية القريخة الخاصة بالتػعية الضخار العشف ضج السخأة وأفالم  -

 البحخيشية. تخجم االسخة
وفي اشار تصػيخ قجرات السخأة البحخيشية؛ تع عقج دورة تجريبية بعشػان "أىسية مػاقع التػاصل  -

 األمية اإللكتخونية" محػ”االجتساعي في دعع قزايا حقػق السخأة 
مغ  كسا قام االتحاد باستخجام وسائل التػاصل االجتساعي لبجء وتجشيغ حسالت تػعػية كان -

 ىسيا:أ 

 # حقيا في األمان األسخؼ 

 #حقيا حسمة عغ قانػن أحكام األسخة

 #حقيا قانػن أحكام األسخة مطمة آمشة لألسخة البحخيشية

 #اتفاقية_مشاىزة_العشف_ضج_السخأة 

 الديجاو#
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 العام االتحاد الشدائي االردني

                                                   

 

وضعت لخجمة السخأة األردنية  ويعسل ضسغ إستخاتيجية 2872العام عام  ىاألردن ىتأسذ االتحاد الشدائ
عمى عجة محاور سياسية واقترادية واجتساعية وصحية وقانػنية...الخ مغ خالل بخامج تشفيحية لعجد مغ 

إيرال  ىف أىجاف االتحادتحقيق لالبخامج ليحه الغاية في جسيع فخوع االتحاد والجامعات الخسسية واألىمية 
. الحؼ سيشعكذ عمى السخأة لتكػن عشرخا  فعاال  في عسمية التشسيةرسالتشا لتحجث التغيخ االيجابي السشذػد 

 تي:آلوقج تع ذلظ عبخ ا

 مذروع تعزيز إنتاجية الهيئات الشدائية ) رائدات (أوال: 
  االستسخار عمى تشفيح حدمة مذاريع انتاجية ججيجة مغ مذاريع رائجات لمجسعيات األعزاء في

حدب األصػل الستبعة لجػ وزارة التخصيط والتعاون  مغ جسيع السحافطاتاالتحادات الشدائية 
 الجولي وبالتشديق مع وزارة التشسية االجتساعية.

 

 الجدول : يبين تهزيع السذاريع عمى األقاليم ومحافظات السسمكة لسراحل السذروع األربعة 
 

 
 
 

 والفعاليات التي قام بها االتحاد الشدائي االردني العاماألنذظة أبرز ثانيا: 
  :السؤتسرات 

  الجشهب الهسط الذسال االقميم

 السجسهع

 

 معان  الصفيمة  الكخك مادبا البمقاء الدرقاء عسان عجمػن  جخش السفخق  اربج السخحمة 
 28 2 0 0 2 2 2 1 2 2 1 2 االولى
 25 2 0 2 2 0 0 0 3 0 4 0 الثانية
 12 1 0 1 1 4 1 2 3 1 2 1 الثالثة

 25 0 2 2 0 1 0 2 1 2 5 0 الخابعة 
  8 2 6 4 20 5 6 22 6 24 3 السجسهع

74 
34 15 25 
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 مذؤتسخ بعشذػان : قذخاءة فذي رئيدة االتحاد الشدائي األردني العام الدذيجة نيذى السعايصذة فذي  مذاركة
، بذذذجعػة مذذذذغ 16/3/1026، والذذذحؼ عقذذذج يذذذذػمإيقذذذاع الصذذذالق الذذذذذفػؼ وحذذذق الخؤيذذذة واالستزذذذذافة 

فذذذي القذذذاىخة/ جسيػريذذذة مرذذذخ العخبيذذذة ، حيذذذث ىذذذجف السذذذؤتسخ إلذذذى  مرذذذخاالتحذذذاد الشذذذػعي لشدذذذاء 
مشاقذذذذذة مقتخحذذذذات عذذذذجة بخرذذذذػص مػضذذذذػعي الصذذذذالق الذذذذذفػؼ، ورؤيذذذذة واستزذذذذافة واصذذذذصحاب 

 الصخف الغيخ حاضغ لمرغيخ. 

 :المقاءات 

  التحذذاد الشدذذائي األردنذذي لأميشذذة سذذخ السجمذذذ الشدذذائي المبشذذاني  –زيذذارة الدذذيجة عذذجال سذذبميشي زيذذغ
م، وكذان باسذتقباليا رئيدذذة االتحذاد الذجكتػرة نذػال الفذذاعػرؼ وأعزذاء الييئذة اإلداريذة، لالشذذالع العذا

   .عمى انجازات االتحاد وتبادل الخبخات في ىحا السجال
 سعارضال: 

  عذذذجد مذذذذغ فذذذي العجيذذذذج مذذذغ السعذذذذارض بالتعذذذاون مذذذذع شذذذذارك االتحذذذاد الشدذذذذائي األردنذذذي العذذذذام كسذذذا
معذذخض تدذذػيق مشتجذات التذذذغيل الذذحاتي مشيذذا عمذى سذذبيل السثذذال ال الحرذخ: جسعيذات العاصذذسة 

البذذذازار الخيذذذخؼ الدذذذشػؼ و  راس العذذذيغ.  –لمدذذذيجات الذذذحؼ أقامتذذذو وزارة العسذذذل، فذذذي مخكذذذد جاليخيذذذا 
لسبخة أم الحديغ الذحؼ قجمذو الدذمظ الجبمػماسذي لذجػ الذبالط السمكذي الياشذسي، فذي مجيشذة الحدذيغ 

السمتقذذذذى الخيذذذذخؼ األردنذذذذي األول تو فذذذذي ذذذذذاركعذذذذالوة عمذذذذى م. 18/20/1025لمذذذذذباب، بتذذذذاريخ: 
لسشطسذذذذات السجتسذذذذع السذذذذجني، لعذذذذخض مشتجذذذذات الجسعيذذذذات الخيخيذذذذة، الذذذذحؼ أقامتذذذذو جسعيذذذذة دعذذذذع 

 . 23/22/1025الغداالت، بتاريخ 
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General Union of 

Palestinian Women 

 
 

االتحاد العام لمسرأة 
 الفمدظيشية

 

تحػالت كبيخة في مديخة نزال شعبشا عمى السخأة الفمدصيشية مخور الكخام؛ فقج شيج  1026عام لع يسخ 
وقزيتشا الػششية، وفي نزالشا مغ أجل تحقيق السديج مغ الحقػق لمسخاة الفمدصيشية، فكانت زاخخة 

ة دولة فمدصيغ القجس، بجءا مغ بالتزحيات والسعاناة. وما يسيد ىحا العام اليجسة الذخسة عمى عاصس
االجخاءات التعدفية واالنتياكات ضج السػاششيغ السقجسييغ والستجدجة باالبعاد وسياسة ىجم البيػت، 
واعتقال االشفال والحبذ السشدلي، واعتقال الشداء، وسياسات سحب اليػيات السقجسية، وتقييج حخية 

ندانية إلبدط الحقػق األانتياكات الرارخة والتي تعج  العبادة، وحخية الحخكة وفقجان الذعػر باالمان.
ساوؼ لمسػاشغ السقجسي ما أ، وما فاقع الػضع السىسخائيمإلساسية والحقػق السجنية مغ قبل االحتالل األا

عالن كافة القػانيغ إلضاربا بيحا ا ىسخائيمإلان القجس عاصسة دولة االحتالل أعالن "تخامب" بإ جاء في 
، ىسخائيمإلايزا دوره كخاعي لعسمية الدالم مسا يعتبخ انحيازا كامال لرالح االحتالل أالجولية، و والذخائع 
 .ىجخاءات ضج الذعب الفمدصيشإخح سياسات و أ ىكثخ فأمعان إلسخائيل لإلوتذجيعا 

 .1027والسشجزات لعام  ألنذظةأبرز ا

 شعبشا الهطشيةأواًل:  الشزال الهطشي السشاهض لالحتالل والدفاع عن حقهق 

 الُسذاركة  في الُسقاومة الذعبية ضج االحتالل. -2
 سخائيمية.إلتعديد دور الشداء في مقاشعة البزائع ا -1
السذاركة في عجة نجوات وميخجانات وششية حػل السقاشعة وتقجيع أوراق عسل بعج اتداع حسمة  -2

 التأييج الذعبي لمسقاشعة. 
 .ىسخائيمإلاكثخ استيجافا مغ قبل االحتالل أر كػنيا تخكيد فعاليات السقاومة الذعبية في األغػا -3
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، لسقاومة الحرار عمى قصاع غدة تشطيع جسمة مغ الفعاليات تسثمت بتشطيع مديخة ندػية -4
ميغ العام ألمع الستحجة واألميغ العام لألرسال محكخات لإمام مقخ االمع الستحجة، و أواعترام 

 لجامعة الجول العخبية نصالب بتأميغ الحساية لذعبشا وعمى وجو الخرػص الشداء واالشفال. 
والسذاركة  ىسخائيمإلاالُسذاركة في فعاليات دعع األسيخات واألسخػ في سجػن االحتالل    -5

القجس، وفي مديخات  األسبػعية في خيام االعترام في محافطات قصاع غدة والزفة بسا فييا
االحتجاج أمام مقار الرميب األحسخ، وتقجيع السحكخات بخرػص األسخػ السخضى واألشفال 

 والشداء.
 

 عمى الرعيد الهطشي:
في إشار تفعيل الجور الػششي لمسخأة فإن الجيج الحؼ بحل مغ قبل االئتالف الػششي الشدػؼ  -2

انتياكات االحتالل لمسخأة تدميط الزػء عمى االتحاد يجف ، است2214القخار األمسي  لتصبيق
تع رصج  , لحاوالفتاة الفمدصيشية وشمب الحساية ليا والُسداءلة الجولية عمى ىحه االنتياكات

 المجػء، وربصيا بالقخاراالنتياكات السختكبة ضج السخأة في الزفة والقصاع والقجس وفي مخيسات 
تو ومخالفتو لمقانػن الجولي لتفعيل القخار لتذكل جسيعيا شيادات عمى بصر االحتالل وعشرخي

واتفاقيات جشيف، وكي تجخؼ الُسداءلة الجولية بسػجبيا، واشتقاق أشكال العسل القاعجية مع 
الشداء والخصط التشفيحية ليا في كل تجسع فمدصيشي وفقا  لصبيعة وخرػصية االنتياكات التي 

تجويل نزالشا وُمداءلة االحتالل يتعخضػن ليا، وىحه جسيعا  تمعب دورا  في االستخاتيجية الػششية ل
 عغ جخائسو.

 ثانيا: عمى صعيد العالقات الخارجية

جتساعات السكتب التشفيحؼ لالتحاد الشدائي اي شارك االتحاد العام لمسخأة الفمدصيشية ف -
 الجيسقخاشي العالسي في روما برفتشا نائب رئيذ.

اجتساع السكتب االقميسي لالتحاد الشدائي  فىشارك االتحاد  1026وفي شيخ اكتػبخ  -
الجيسقخاشي العالسي السشعقج في بيخوت لػضع استخاتيجية عخبية لتعديد دور الشداء في 

 لرالح السخأة العخبية.  ق السذاركة الدياسية وتحقيق السديج مغ الحقػ 
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 ثالثا: عمى الرعيد االجتساعي:          

 تدميط الزػء عمى انتياكات ت في كافة فخوعو لالفمدصيشية فعالياتحاد العام لمسخأة النطع ا
االحتالل االسخائيمي ضج السخأة وعمى وجو الخرػص ما تتعخض لو السخأة السقجسية مغ اجخاءات 

ل وابعاد عغ السجيشة الى غيخ ذلظ في اشار الحسمة العالسية تعدفية مغ ىجم بيػت واعتقا
يػم لسشاىزة العشف ضج  25رك االتحاد في فعاليات حسمة كسا شا لسشاىزة العشف ضج السخأة.

السخاة  في دولة فمدصيغ والتي كانت تحت شعار " الحساية واالمان حق لمسخأة السقجسية مغ 
، حيث كان 1026ديديسبخ  6نػفسبخ الى  11انتياكات االحتالل" والتي امتجت مغ تاريخ 

لحسمة مع وزارة شؤون السخأة ومؤسدات اإلتحاد عزػ في المجشة السرغخة في وضع أنذصة ا
 ندػية وحقػقية أخخػ.

   رابعا: عمى الرعيد اإلعالمي:
  تدمط الزػء عمى الجور ي كافة محافطات الػشغ لفتع تذخىا عالنية إ  لػحاتعجاد إ كسا تع

عمى تحث الشداء  مصػيةالشزالي لمسخأة الفمدصيشية ودورىا في عسمية االنتخابية كسا تع اصجار 
فيمع وثائقي عغ االتحاد العام لمسخأة الفمدصشية  إنتاجتع كسا  اإلنتخابات السحمية. ىلسذاركة فا

ىحا عالوة عمى  دقيقة، يخصج انجازات االتحاد عمى الرعيج الػششي والعخبي والجولي. 24مجتو 
سيا اصجار العجيج مغ البيانات السشجدة بسسارسات االحتالل االسخائيمي وفزح مسارساتو وتعسي

 عمى االتحادات العخبية والجولية.

 خامدا: تظبيق اتفاقية القزاء عمى كافة اشكال التسييز ضد السرأة في دولة فمدظين: 

  إئتالف الديجاوعجة لقاءات مع السؤسدات والسخاكد الشدػية والحقػقية السشزػية في االتحاد عقج 
 االنذصة بيحا الذأن ضسغ التالي: حيث تسحػرت

اشكال التسييد ضج السخأة  تع رفع محكخات بذأن التاكيج عمى تصبيق اتفاقية القزاء عمى كافة -
جل مػائسة القػانيغ والتذخيعات بسا يشدجع مع بشػد أ" ووضع الدياسات الالزمة مغ "سيجاو

 االتفاقية.  
األىمي  مع السؤسدات الشدػية والحقػقية السشزػية في اإلئتالفتع عقج جمدات تذاورية  -

لديجاو" في دولة فمدصيغ، وذلظ كافة اشكال التسييد ضج السخأة "ا نياءإالشدػؼ لتصبيق اتفاقية 
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عتساد الالئحة الجاخمية وخصة عسل ا . كسا تع ئحة الجاخمية وخصة عسل اإلئتالفالاللسشاقذة 
 ، والسرادقة عمى تقخيخ الطل بريغتو الشيائية. 1010 -1026اإلئتالف لألعػام 

شار الجمدة االستثشائية السشعقجة إنجاز قائسة االولػيات وتع تدميسيا الى لجشة سيجاو في تع ا -
 في جشيف.
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    السغرب االتحاد الهطشي لشداء
        

 

في العجيج مغ االنذصة والتي تسيدت بالتخكيد عمى  1026شارك االتحاد الػششي لشداء السغخب عام 
كسا في شيخ فبخايخ، حسمة لمتبخع بالجم صحة السخأة السغخبية والحفاظ عمى سالمتيا والتي كانت مشيا 

 قافمة شبية متعجدة االختراصات لمشيػض برحة السخأة في شيخ مايػ. جيد االتحاد 

عجاد لجورة لمسذخفيغ عمى عسمية محػ إلبا ل االتحاد عمى رقي الػضع التعميسي لمسخأة السغخبيةسكسا ع
األمية في اكتػبخ عمى مجار السشاضخة الػششية حػل محاربة  كسا شارك االتحاد فى االمية في ابخيل،

وشارك في فعاليات بيحا الدالمة الصخقية  كسا اىتع االتحاد الػششي بقزايا تيع السجتسع ككل مشيا. يػميغ
  في نفذ الذيخ. مارس، ومشيا حساية السدتيمظ ىالخرػص ف

خأة واألسخة وزارة التزامغ والسوفي إشار التعاون مع الجيات السيتسة بالسخأة؛ قام االتحاد أيزا بسذاركة 
التعاونيات الشدائية التابعة لالتحاد الػششي نذصة، ومذاركة ألا والتشسية االجتساعية السغخبية في العجيج مغ

 لشداء السغخب بالسعخض الفالحي الجولي بسكشاس.

ة االتحاد الػششي لال مخيع، رئيد خأست صاحبة الدسػ السمكي األميخةتلمسخأة  وفي اشار اليػم العالسي
تحديات التسكين  السرأة السغربية بين"وتع اختيار  .بسجيشة الخباطع االحتفال مخاس لشداء السغخب،

 .1026مارس  مػضػعا لالحتفال بحكخػ  االقترادي وإكراهات الحساية االجتساعية"

، بعة لالتحاد الػششي لشداء السغخبالتااإلنرات  مدتسعات مخاكدلجعع دورات عجة  نفح االتحاد كسا 
 :مشيا

 حاربة االميةدورة تكػيشية لفائجة السذخفيغ عمى م 
 األسخية: اآلليات والسشيجية كبجيل لحل الشداعات الػساشة دورة تكػيشية حػل. 
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                                   االتحاد الهطشي لمسرأة التهندية
 

باالشتباك في العجيج مغ السجاالت الستعمقة  ةالتػنديالػششي لمسخأة قام االتحاد 
العشف ضج السخأة التػندية و  التسييد، مشيا السجال الحقػقي والترجؼ لكل أشكال 1026عام  بقزايا في

 ". يػما 25" ة الستسثمةالجولية لألمع الستحج والسذاركة في الحسمةعبخ عقج نجوات 

يػرية خاليا اإلرشاد واإلصغاء لمشدذذاء ضحايا العشف في كامل واليات الجس بانذاء أيزا قام االتحاد
 1026أغدصذ  22السؤرخ في  1026 لدشة 47جد بالقانػن األساسي ع لالستساع الييغ وتثقيفيغ

 الستعمق بالعشف ضج السخأة.و 

القيخوان في في تجشيغ مخكدا اليػاء الشداء السعّشفات بالدبيخة ومغ ضسغ أنذصة ىحا العام قام االتحاد ب
 تشطيع نجوة معTAMSS.  إشار مذخوع باالشتخاك مع الجسعية التػندية لمترخف والتػازن االجتساعي

عمسية حػل إعادة التػازن الشفدي لمشداء ضحايا العشف، عالوة عمى تشطيع ورشة عسل تحت عشػان 
البحخؼ مع  "العشف السدمط عمى الشداء في الػسط الخيفي" بالذخاكة مع االتحاد الػششي لمفالحة والريج

 تقجيع شيادات حّية.

 

 

 
تشسػية إلدماج الشداء في الحياة  تخاتيجيةأما عغ السجال االقترادؼ فقج عسل االتحاد عمى اس

إقخار نطام القخوض الرغخػ ودعع خجمات الػساشة السالية بالتعاون مع البشظ خالل االقترادية، مغ 
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قخضا صغيخا كجفعة أولى في مختمف القصاعات )صشاعات  27أسشجت الػحجة  التػندي لمتزامغ.
 تقميجية، حخف، تجارة، فالحة، خجمات..(

 ايغ وتدػيقياتجلتعخيف بسشتمداعجة الشداء الحخفيات عمى االنذصة التي شارك فييا االتحاد مغ ضسغ ا
العسل عمى تصػيخ كفاءات السخأة الحخفية السشتجة في مجال تخويج وتدػيق السشتػج وتحفيدىا مغ خالل 

نابل، ) صفاقذ، تصاويغ،  عمى السذاركة في السعارض الػششية )معخض الكخم الجولي(  والجيػية
 . سػسة..( إلى جانب السعارض الجورية

 

 
نذغل االتحاد بالسػضػع الخئيدي أال وىػ القزاء عمى التيسير والتسييد اوعغ السجال االجتساعي فقج 

 مغ مؤسدات السجتسع السجني مشيا مشطسة االتحاد عمى عسل العجيج أشخف. حيث ضج السخأة التػندية
السشاشق السعدولة ب خاص 1026وضعت بخنامجا تزامشيا لعام التي  التزامغ والتكافل االجتساعي

، مداعجات مادية التي مخت بيا تػنذ )قػافل صحية والشائية وذلظ لسجابية الطخوف السشاخية القاسية
ىحا باإلضافة  وغحائية، حذايا، أغصية صػفية، أححية شتػية، مالبذ ، أدوية..( لفائجة مئات العائالت.

التي شسمت لمحكػر الت الختان سشية الجورية التي دأبت السشطسة عمى تشطيسيا مثل حإلى األنذصة التزام
شفال الجانحيغ، شفل مغ العائالت محجودة الجخل، زيارة  السدتذفيات، زيارة السدشيغ، زيارة األ 200

 ودور األيتام.

لخجمات بيا مغ ا حجيثالدشة وتييئة عجد ىام مشيا وتالعجيج مغ رياض األشفال ىحه  حياءإتػلى االتحاد 
لمتقميز مغ الفػارق وخاصة في الجيات ذات الكثافة وذلظ  خالل دورات وتجييدىا بسعجات عرخية

 .سخأة عمى العسلالدكانية والجاخمية ولتذجيع ال
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أما في السجال الثقافي فقج قجم االتحاد أنذصة ثقافية لمعائالت محجودة الجخل مشيا دورات في السػسيقى 

تجدج لػحة  200تزّسغ  مع تقجيع معخض .لألشفالالثقافية  والتشسيةفي إشار السعالجة الشفدية والعدف 
مديخة السخأة التػندية مشح ما قبل االستقالل والحخكة الػششية التحخيخية وتاريخ االتحاد الػششي لمسخأة 

 التػندية.

التي تتقاسع معيا نفذ األىجاف وفي مع العجيج مغ األشخاف كسا قام االتحاد بالعسل في أشخ تذاركية 
 وفقا لمتالي: نفذ مجاالت اىتسامو

وزارة التخبية، وزارة الذباب والخياضة، وزارة البيئة، وزارة الذؤون االجتساعية، وزارة  عمى السدتهى الهطشي:
 لى جانب مكػنات السجتسع السجني مغ مختمف السشطسات والجسعيات الػششية.إالرحة..

عسل االتحاد عمى استخجاع إشعاعو ومكانتو بإدراجو ضسغ أىع الذبكات الجولية  لدولي:عمى السدتهى ا
  Onu femmeو السجمذ االقترادؼ واالجتساعي لسشطسة األمع الستحجة  Ecosocواألمسية مغ ذلظ

السشطسات وغيخىا مغ والػكالة االسبانية لمتعاون الجولي والتشسية   PAZجسعية التعاون مغ أجل الدالم و 
في العجيج مغ السؤتسخات  إلى جانب سعي االتحاد لمسذاركة االتحادات الشدائية العخبية والجولية.الجولية و 

 الجولية وخاصة تمظ التي تعشى بالشيػض بالسخأة سياسيا واقتراديا واجتساعيا.
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                                   ة الدهدانية أاالتحاد العام لمسر 

 

 نذصة والفعاليات اليامة عمى عجد مغ األصعجة ومشيا:بالعجيج مغ األقام االتحاد العام لمسخأة الدػدانية 

 الرعيد اإلنسائى

 12حسمة الأىسيا " مغ حسالت لحساية الفتيات والشداء الدػدانيات كانقام االتحاد بعجد مغ ال 
العام لمسخأة الدػدانية والسجمذ نطع االتحاد . حيث "شكال العشفألحساية االشفال مغ كافة 

القػمي لخعاية الصفػلة والييئة القػمية لمبخلسانيات الدػدانيات بالتعاون مع صشجوق االمع 
فخاد أنذخ الػعي بيغ ، بيجف عزاء التشاسمية لالنثىألالستحجة بخنامج لسشاصخة مشع تذػيو ا

 .السجتسع في القزايا السصخوحة

 

 يخ قافمة دعع غحائي لالجئيغ والعائجيغ يدت اه وششو الدػدان عبخكسا قام االتحاد بػاجبو تج
نطست امانة جشػب الدػدان. وفي نفذ االتجاه االجتساعي   مغ دولة بػالية الشيل األبيس

التشطيسات الشدػية وشؤون السيشيات باالتحاد العام لمسخأة الدػدانية احتفاال شاركت فيو عجد مغ 

تقجيع صػت شكخ لمستصػعيغ، بقرج ، نذصة السخأة الدػدانية )ماما(أالسشطسات الػششية بسخكد 
مع تقجيع السجتسع  ىسج الثغخات وحل السذكالت ف ىػعي بفكخة التصػع وأثخه فال بجانب زيادة

مصبػعات تعخيفية عغ ثقافة التصػع. عالوة السجارس، باالضافة الصجار  بخامج ثقافية  لصالب
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ست  ىيفية عبخ اشالق مدابقة نحػ دور رائج لشداء الخيف" فعمى العسل عمى دعع السخأة الخ 
 ىلمشداء الخيفيات ف ى، مع تقجيع دعع مالواليات تحت رعاية وزارة التزامغ والتشسية االجتساعية

 . غ لتصػيخ مشتجاتيغيصػر قخوض صغيخة وتقجيع دورات لتأىيم

 الرعيد الدياسى

 االجتساع بزخورة السػاكبة مع مقتزيات أوصى حيث سخاشبة مجمذ الذػرػ،قام االتحاد ب -
مسا يتصمب  حطخ االقترادؼ واالنفتاح الستػقع.التي تسخ بيا البالد بعج رفع ال مة الججيجةالسخح

سديج مغ الجعع ألنذصة السخأة االقترادية وحثيا عمى التػسع في مجاالت السذاريع االقترادية ال

 .ةياعية الدمبالكبيخة، والعسل عمى مػاجية  الطػاىخ االجتس
 ،ىكسا نطع االتحاد العام لمسخأة الدػدانية العجيج مغ الفعاليات مشيا االحتفال بيػم الغحاء العالس -

ورقة بعشػان تسكيغ السخأة الدػدانية  الريشية حيث قجم االتحاد الشقابية الدػدانيةومشتجػ السخأة 
 حخيخ. تودورىا في بشاء شخيق ال

 

 
 

نطع االتحاد تطاىخة تأكيجا لخفس نداء الدػدان االعتجاء الغاشع عمى السعمسات في معكدخ و  -
 الالجئيغ بػالية الشيل االبيس، وتع تدميع محكخة لالمع الستحجة بيحا الذأن لمسصالبة بالقراص.

أو وفي اتجاه دعع حخية التعبيخ نطع االتحاد نجوة لسشاقذة معػقات الشذخ سػاء الثقافية مشيا  -
بتػفيخ مديج مغ فخص التجريب والتأىيل عبخ الػرش  السؤسدية، وتست التػصية االقترادية أو

 .عبخ االعفاء مغ الخسػم الجسخكية لسػاد الصباعة ى، وتقجيع دعع ماللمكاتبات
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بالتعاون مع  ع مشتجػ جامع لشرخة القجسيطبتشاالتحاد وفي إشار دعع القزايا العخبية قام  -

حيث  .وبحزػر نداء الجالية الفمدصيشية السجتسع السجني وقيادات السخأة  حداب ومشطساتألا
وسمػ لسجريج. كسا أمتحخريغ مغ كل االتفاقيات مغ  وجسع كمستيع بحدعناديغ بتجويل القزية 

بيانا  ادان فيو واستشكخ االتحاد صجر أكسا في بػتقة واحجة.  ىاالسالم ىناديغ بجسع الرف العخب
القخار ىاضسا   االمخيكي باالعتخاف بالقجس السحتمة عاصسة لجولة اسخائيل، واعتبخقخار الخئيذ 

والجسعية  ىلمحقػق التاريخية والسػروثات والسعتقجات الجيشية ومخالفا  لقخارات مجمذ األمغ الجول
 . مع الستحجةألالعامة ل
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 مشظسة السرأة والسدتقبل العراقية 
 

نذصة والفعاليات اليامة عمى عجد مغ األصعجة بالعجيج مغ األ العخاقية والسدتقبل السخأة  مشطسة تقام
 ومشيا:

 الرعيد الدياسى 
بالتعاون  2214عسمت السشطسة عمى الخصة الػششية وخصة الصػارغ لقخار مجمذ االمغ القخار  -

ىحا عبخ مع السشطسة الدػيجية )السخأة لمسخأة( وفخيق السشطسات السذخفة عمى ىحه الخصة. تع 
وتشطيع مؤتسخات ورصج ما تحقق في الجول العخبية. كسا قامت بالتػاصل مع االتحاد  ادعجإ 

في واششصغ بخرػص  Woman thriveمخيكية ألالشدائي العخبي العام في مرخ والسشطسة ا
بسذاريع ونجوات  1020بخامج السداواة بيغ الجشديغ ضسغ الخصة االلفية الثامشة لمسداواة عام 

 .وحػارات
العسل والذؤون االجتساعية  القانػنية وكحلظ التشديق مع وزارةاالستذارات قجم االتحاد العجيج مغ  -

والذيذان في األردن والدفارة العخاقية في عسان عغ وضع األشفال  االنكػش عيةورئيذ جس
مع وزارة  خاعات السدمحة مع داعر في السػصل. باالضافة لمتعاون األجانب الحيغ تخكػا بعج الر

العسل والذؤون االجتساعية حػل وضع األشفال في السدتذفيات والخعاية والحاجة الى وجػد دور 
والذؤون االجتساعية اقخت ولسجة سشة لمتعخف عمى ىؤالء األشفال  لعسلػ. كحلظ وزارة اايػاء أخخ 

لمتعخف  DNAمغ قبل ذوييع, وبالتشديق مع الخارجية العخاقية مغ خالل االعتساد عمى تحميل ال 
 نداني.إبيع  تشطخ الحكػمة العخاقية عمى نحػ جانب 

ان لكافة شخائح السجتسع االندتستع الكامل بحقػق عسمت السشطسة عمى التأكيج عمى تخسيخ ال -
اصة العشف يقاف العشف ضج الشداء وخإالتحخر مغ العشف الجشدي والجدجؼ والشفدي و العخاقي، 

مغ قبل سخ في السشاشق السحتمة ألوالديجات خارج السحاكع ومداعجة االجشدي والدواج القرخؼ 
ن مع االمع الستحجة ومحاكع االوراق الخسسية التي تثبت احػاليع الذخرية بالتعاو  إصجارداعر و 
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السذاركة في حل الشداعات بالسشطسة ت كسا قام االحػال الذخرية والغخفة القانػنية لمسشطسة.
عسمية بشاء الدالم في مخحمة ما بعج داعر في السحافطات التي كانت تحت ساىست فى ومشعيا و 

 سيصخة داعر االرىابي.

 الدعم والتسكين االقترادى 
الحقػق االقترادية والتسكيغ أما بخرػص  -

االقترادؼ بدبب تعخض حقػق الشداء والفتيات 
البصالة عغ العسل مغ الخخيجيغ والذباب لالنتياك و 

ػارد االقترادية والعسل خخيجيغ وضعف السالغيخ و 
مشطسة السخأة والسدتقبل العخاقية عمى  تعسمالسشتج. 

وضع بخمجيات لسكافحة البصالة وفعاليات التجريب 
ت مثل كشػلػجيا السعمػمالتصػيخ لمسيغ الحخفية وتوا

عسال الفشية والتػاصل مع السؤسدات ألوا الديارات، الخياشة، كاالكيخباء، التبخيج، ميكاني
 .ب العخاقي مغ اجل مكافحة البصالةالحكػمية ومجمذ الشػا

اعجاد بحث مػسع عغ الشازحيغ ومشاشق الشدوح مغ ضسغ االنذصة التي قامت بيا السشطسة  -
عيشة  400استيجاف عبخ  "خاقيةمشطسة السخأة والسدتقبل الع"باستبيان مشطع مغ قبل فخيق عسل 

فجػة  سجلى إنػاع العشف الحؼ تعخض لو الشازحيغ باإلضافة أوتزسغ االستبيان جسيع  ،عذػائية
 التعميع.

ثقافة العسل كسا شجعت السشطسة وعسمت عمى نذخ  -
صػعي عبخ دعع الستصػعيغ مغ الذباب حيث تال

قامت بالحسالت االغاثية لمشداء الشازحات والذباب 
واالشفال وكبار الدغ لتقجيع السداعجات االندانية 

 دوية(. أ -مالبذ -االغاثية مغ )سالل غحائية
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  التذريعات والدياسات 
ره العسل والذؤون االجتساعية في إشالق وثيقة شاركت مشطسة السخأة والسدتقبل العخاقية مع وزا -

مى حساية االشفال مغ خالل إشار شز عتو  4/6/1026في العخاق بتاريخ حساية الصفل لسياسة 
 تذخيعي يزع حقػقيع واحتياجاتيع بذكل يشدجع مع احتياجاتيع االساسية 

االدارية لسشطسة السخأة رئيدة الييئة قيام فى ىحا الرعيج،  السشطسة أشكال مذاركة غومغ ضس -
كتابة مدػدة اجتساعات التدػية التاريخية في العخاق وركدت تقبل العخاقية د. نجػ الجبػرؼ بوالسد

مدػدة الػثيقة عمى مشاشق الرخاع في العخاق والسحتمة مغ داعر واالنتياكات الذجيجة لمشداء 
 شفال.ألوا

مع الػقف الدشي بالعخاق ومشطسات  بالسذاركة ؛رئيدة مشطسة السخأة والسدتقبل العخاقية قامتكسا  -
 بالعسل عمىالعشف الجشدي بوالجيات السخترة  (Un women ) مع الستحجة في العخاقألا

مجشدية ووثائق ل رسسيةنداء السعشفات مغ داعر واالشفال الحيغ ولجوا بيحه الدشتيغ بجون اوراق 
 .شفالألاق عمى حساية ىؤالء الشداء واواسترجار فتػػ شخعية في مخاجع الدشة في العخ  الدواج

وخاصة ان ىحه السشاشق اغمبيا مشاشق سشية 
والسػصل وصالح الجيغ  مغ االنبارفي كل 

 وكخكػك.
 طسة السخأة والسدتقبل العخاقيةشاركت مش كسا -

ضسغ شبكة الشداء العخاقيات مع فخيق 
رقع العسل لتشفيح قخار مجمذ االمغ قخار 

 االمغ( في ابخيل)السخأة، الدالم،  2214
وبحلظ اصبح العخاق البمج االول في  1023

وسط الحؼ اعتسجت فييا الحكػمة العخاقية خصة العسل الػششية والتي سسيت بالذخاكة ألالذخق ا
السشطسة عقجت اعات. ثع مع السجتسع السجني وصشاع القخار بػاسصة عسل فخيق مجني متعجد القص

حػل الية تشفيح البيان  متذاورحكػمية في فبخايخ لات حكػمية وغيخ اجتساعات مع جيعجة 
 / سبتسبخ12دمح والحؼ وقع في ثشاء الشداع السأفي نيػيػرك حػل العشف الجشدي السذتخك 

  .في نيػيػرك 1025/
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ساىست مشطسة السخأة والسدتقبل العخاقية بجسع االدلة عمى جخائع شار العسل الحقػقي؛ إوفي  -
اجيات وكيفية عمى الشداء بعسل استبيانات واستصالعات مع العػائل الشازحة وتثقيف الش داعر

التعافي مغ  عمى الشفدي والبجني )الرحي( لسداعجتيغالجعع قجمت كحلظ الػصػل الى العجالة. 
الديارات العذػائية داخل محافطة بغجاد وتجسعات مشطسة  االنتياكات التي عانيغ مشياعغ شخيق

 والسدتقبل العخاقية.السخأة 
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                       الجسعية الثقافية االجتساعية الشدائية

 

 

، مشيا ما كان 1026عام  ىنذصة فألالكػيت بالعجيج مغ ا ىقامت الجسعية الثقافية االجتساعية الشدائية ف
 بالتعاون مع جيات أخخػ تسثمت فى:مشفخدا ومشيا ما كان بالتعاون 

 الدولية واإلقميسية السشظسات مع الذراكة

لصخح مالحطاتيع حػل حقػق باألمع الستحجة  قامت الجسعية بالعسل مع مشطسة حقػق اإلندان -
إلى بسشاسبة زيارة السفػض الدامي لحقػق اإلندان الديج زيج رعج الحديغ اإلندان في الكػيت، 

مذروع دراسة إلنذاء مراكز اإليهاء واالستساع " لجسعيةاالكػيت وذلظ في فبخايخ. كسا أعجت 
 وصياغة مدهدة القانهن". –لمشداء السعشفات واألطفال السرافقين لهن 

 "لمشداء السعشفات بدولة الكهيت"إنذاء مراكز إيهاء ندوة اإلعالن عن مذروع   
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السفػضية كانت  1026مغ ضسغ السؤسدات الجولية التي تعاونت معيا الجسعية خالل عام  -
رئيذ  –لػلػه السال الديجة/ التذقت  حيث  .UNHCRالدامية لألمع الستحجة لذؤون الالجئيغ 

مجمذ االدارة في مقخ السفػضية مع مسثمي مفػضية شؤون الالجئيغ التابعة لألمع الستحجة بجولة 
مفػضية  -سدؤولة عجيسي الجشدية بسدؤول قدع الحساية بسكتب مفػضية الكػيت بالكػيت 
رئيذ تع االشالع عمى أنذصة السفػضية والسدؤوليغ الججد فييا. واستعخضت  حيث  األردن،

 أنذصة الجسعية السختمفة وتجاول الحزػر سبل التعاون بيغ الجيتيغ.مجمذ االدارة 

التي تعاونت الجسعية معيا وذلظ في  األقميسيةوكانت جامعة الجول العخبية أحج أىع السؤسدات  -
مجول العخبية حػل "السسارسات الجيجة، والفخص اإلقميسية لتعديد السداواة لمسخأة في السؤتسخ األول ل

ىيئة األمع الستحجة لمسخأة ، بحزػر كل مغ القاىخةفي  بسقخ جامعة الجول العخبية" جشديةحق ال
  .ومفػضية األمع الستحجة الدامية لذئػن الالجئيغ ومشطسة األمع الستحجة لمصفػلة )اليػنيديف(

 األنذظة السحمية 

األعمى لألسخة إلنذاء أول مخكد  اركت الجسعية في مجسػعة العسل السشبثقة مغ السجمذش -
 في محافطة األحسجؼ ؼ تع افتتاحو في اكتػبخالح  لالستساع لمشداء السعشفات )مخكد فشخ(

 الكػيت. ب
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 أسخة السػاششة الكػيتيةحسمة إنراف شار الحقػق االجتساعية قامت الجسعية بالتعاون مع إوفي  -
الكػيتية الستدوجة مغ غيخ الجفاع عغ حقػق أسخة السخأة " في شيخ فبخايخ بغخيبة في وششي"نجوة 
سػاششة الكػيتية معاناة أبشاء ال تضاستعخ  ، حيث تعبسقخ الجسعيةالشجوة  ت ىحه ج. وعقىكػيت

زيخ الجولة لمذؤون معالي وزيخ الذؤون االجتساعية وو خعاية ب ىالستدوجة مغ غيخ كػيت
وبسذاركة باحثيغ ومختريغ مغ دول مجمذ التعاون  االقترادية الديجة ىشج صبيح بخاك الربيح

استعخاض ومقارنة الحقػق السجنية السسشػحة ىجفت الشجوة إلى  .فبخايخ ىف لجول الخميج العخبي
الخعاية الخميجية الستدوجة مغ غيخ مػاششيا في دول مجمذ التعاون الخميجي في ألسخة السػاششة 

 الرحية والتعميع وفخص العسل والكادر الػضيفي واإلقامة الجائسة والجشدية.و الدكشية 

 

 الرعيد الدياسى

 ا" استعخض الستحجثػن فييحق السرأة الكهيتية في تهلي القزاءالجسعية في مقخىا نجوة " نطست -
بالتدامغ مع اليػم العالسي  1026في دولة الكػيت في مارس  اعتالء السخأة مشرات القزاء

تبيان دور  ،دراسة حق السخأة وفقا لمجستػر والقانػن ىى: ثالثة محاور  ركد الشقاش عمىلمسخأة. 
 .القزيةدور وسائل اإلعالم في دعع و  ،جساعات الزغط في تحقيق الحق
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 :خارجيةالسذاركات ال

اتفاقية القزاء عمى جسيع أشكال التسييد ضج شاركت الجسعية في العجيج مغ الفعاليات مشيا  -

مغ وزارة الذؤون االجتساعية في ػة شاركت الجسعية بجع 2/22/1026ففي  .ديجاوالالسخأة 
حقهق األندان والخاص باالتفاقية الدولية السعشية بالقزاء عمى جسيع أشكال التسيز "مؤتسخ 

 في جشيف، لسشاقذة تقخيخ دولة الكػيت الخامذ الخاص بتشفيح أحكام االتفاقية. "ضد السرأة
 

 
 

"التردي لظاهرة العشف األسري  شاركت الجسعية في السمتقى الخميجي الحادؼ عذخ بعشػانكسا  -
وقجمت الجسعية ورقة ، مسمكة البحخيغ ىفنػفسبخ والسشعقج  ىف في دول مجمس التعاون الخميجي"

 .بالسمتقىعسل خاصة 
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 السجمس الشدائي المبشاني 

 

 

وذلظ  السعشية بالحخكة الشدائية المبشانية عجد مغ الجسعيات الجتساع حزخه السجمذ الشدائي المبشاني ىدع
والشدائية في بإقخار جسيع السصالب الػششية . شالبت الجسعيات مارس 7ة العالسي في أ سبة يػم السخ بسشا

ىع: السجمذ الشدائي المبشاني مع جسعياتو السشتدبة لو و القخار و صشع اقع في جسيع مػ المبشاني و البخلسان 
 -كفى -الييئة الػششية لسشاىزة العشف ضج السخأة المبشانية  -Fe-male- Ladeجسعية  240عجدىا 

الشججة  جسعية -التجسع الشدائي الجيسقخاشي المبشاني -لجشة حقػق السخأة  -أبعاد -عجل بال حجود
 .CRTDAالتجريب لمعسل التشسػؼ و مجسػعة العسل   -اإلجتساعية

 بمبشان تاريخ العسل الشدائي ىفألول مخة  أقيستفة حاشجة وق تشطيعشارك السجمذ الشدائى المبشانى فى  
في ساحة رياض الرمح أمام . نطست الػقفة ي رافعيغ كل السصالب الشدائيةبسشاسبة يػم السخأة العالس

 .ثالثة آالف سيجةعجد الحزػر قج تجاوز  حيث تجاوز اإلسكػا

 

 -البقاع -الجشػب -الذسال -) بيخوتومشيا  لمشداء في كافة السشاشق المبشانيةكسا أقام السجمذ تجسعات 
ة في أ لمتأكيج عمى مذاركة السخ لتػعية السجتسع بقزايا السخأة و  وذلظ شخابمذ..( -الجبل  –الذػيفات 

 . القخار الدياسيةمػاقع 
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جامعة بيخوت العخبية  ،جامعة الجشانفي كل مغ  يةصالبال اتمقاءالعجيج مغ الكسا نطع السجمذ ايزا 
ع ثشخز.  200في شخابمذ حيث دار الشقاش حػل قزايا الشداء والذباب وقجر عجد الحزػر بحػالي 

 شخرا . 200 بحزػر الرشاعة في شخابمذتع لقاء آخخ في غخفة التجارة و 

 

 

 

اني مغ قبل مغ قانػن العقػبات المبش 411اء السادة لغإشخح اقتخاح  صػرة ىىع فألجاءت السذاركة او 
 وأ غترابالاالتي كانت تػقف السالحقة القانػنية بحق مغ يختكب جخيسة و  مجمذ الشػاب المبشاني

 .ذا تدوج السغترب مغ الزحيةإ ،اإلغػاء  وأ الخصف
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 7جل القجس في أمغ  الجولية؛ قام السجمذ بالسذاركة في الػقفة التزامشيةالسذاركة وعمى مدتػػ 
 امع األمام عمي.قخب ج  ديدسبخ
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 تحاد نداء اليسنا 

 

أعصى اتحاد نداء اليسغ اىتساما خاصا لجسمة مغ القزايا الػششية الستعمقة باحتياجات الشداء واألسخ 
لجػانب التعميسية واالجتساعية والرحية واالقترادية ومشاقذتيا مع الستعمقة باالحياتية  الخجماتوتػفيخ 

 الجيات السخترة. 

جل تقجيع أمغ ذلظ و  ،حافال بتقجيع الخجمات واالحتياجات في حالة الصػارغ اىتساما  1026عام  شيج
مغ العشف، ومعخفة احتياجاتيع والسداىسة في حل األزمة  ات اإلغاثة وحل قزايا الشازحيغ والشاجيغخجم

 مشيا. أالتي تعيذيا البمج اقتراديا و 

 :السذاريع التى نفذها اتحاد نداء اليسن برزأ

  ىاالجتساع الشهع أساس عمي القائم العشفمذروع 
تعديد بيجف  (UNFPAلمدكان ) الستحجة األمع السسػل مغ صشجوق قام االتحاد بتفيح السذخوع  -

وااليػاء وتػزيع ى والقانػن ىتقجيع خجمات الجعع الشفد -االستجابة الدخيعة لزحايا العشف 
 -السكال -اب -الزالع – لحج – ابيغ – صشعاء -تع تشفيح السذخوع فى )عجن .حقائب الكخامة

 – البيزاء – تعد - الحجيجة – الجػف – مارب – السحػيت – صعجة ذمار – عسخان – شبػة
 .الجػف(
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  ضعفا األكثر لمفئات الغذائية السهاد من لمحياة السشقذة السداعدة تقديممذروع 
 االوتذا بيجف السداىسة اإلندانية الذؤون  تشديق قام االتحاد بتفيح السذخوع السسػل مغ مكتب -

 الػصػل ضسان خالل مغ التغحية وسػء الغحائي األمغ النعجام السباشخة األسباب معالجة ىف
 مجيختي)صشعاء لمحياة. تع تشفيح السذخوع فى  السشقحة الغحائية السداعجات وتػفيخ لمغحاء الكافي

  .(ومشاخو صعفان
 

  والشازحين السدتزعفة لمفئات الحسايةمذروع 
 وتعديد التشديقبيجف الالجئيغ  لذئػن  الدامية السفػضيةمغ بتسػيل االتحاد السذخوع  نفح -

( مدتبا-اسمع-عبذ) حجو. تع تشفيح السذخوع فى الستزخرة لألسخ الحساية خجمات لتقجيع الذخاكة
 .(الرفخاء -سحار -صعجة) صعجة( الذسايتيغ -خجيخ دمشة -التعدية) تعد

 
  العدالة  الى الشداء وصهلمذروع 
 الرخاع مغ الستزخرات والفتيات الشداء تسكيغبيجف  وكدفامأ مغبتسػيل االتحاد السذخوع  نفح -

 الحجيجة-صشعاءفى ه تع تشفيحو  بأمان اإلندانية السداعجات الى الػصػل مغ اليسغ في الحالي
 . وكانت أىع الشتائج السحققة ىى: (السيشاء-الدىخة-الديجية-باجل)

o السدتيجفات الشداء لقزايا لالستساع القانػنية االستذارات مكاتب فتح  
o ذ رؤية ذ حزانة ذ نفقو)  شخرية أحػال قزايافى  السحاكع في قزية 74 عغ التخافع 

 أرث( ذ فدخ
o القانػنية الخجمات مدتفيجة 60 عجد  الشقجية السداعجات مغ استفادت. 
o الشداعات وحل والتفاوض واالترال القيادةمغ ميارات  مخأة إ 210 تسكيغ. 
o  الذخرية حػالألل االرشادؼ والجليل وترسيع وإعجاد تصػيخ. 

 


