
 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وظاء مـس ٌؼازك بمؤجمس الظهان وجحدًاث الخىمُت

 
اكامه  ؼاسن الاجحاد اللام ليعاء مصش في فاكلُاث مؤجمش العيان و جحذًاث الخىمُت اإلاعخذامت، والزي 

اإلاشهض اللىمي للبحىر الاحخماكُت و الجىائُت جحذ سكاًت وصٍشة الخظامً غادة والي، ؼاسن باإلاؤجمش  داس 

الافخاء والجهاص اإلاشهضي للخلبئت والاحصاء ووصاسة الخظامً والصحت باإلطافت الى كذدا مً مىـماث 

ادة العياهُت كظُت اظ اظُت للىلاػ هـشا لخأزيراتها كلى املجخمم اإلاذوي واجخز اإلاؤجمش مً كظُت الٍض

 الخىمُت اإلاعخذامت.

خالٌ اإلاؤجمش اوضحذ وصٍشة الخظامً غادة والى حهىد الىصاسة في اللظُت العياهُت، واوحه الخلاون مم 

ادة العياهُت،  100املجخمم اإلاذوي، حُث جخلاون الىصاسة مم  حملُت اهلُت للخىكُت بخؼىسة الٍض

بِىما  وصف  الذهخىس ؼىقي كالم مفتي ، الاكماٌ معشحُت وفىُت مخىىكت معخخذمت ادواث مخخلفت منها

ت  الزي اللظُت العياهُت بانها كظُت أمً كىمي إلاصش و سهض في ولمخه كلى كذم حلاسض  الذًاس اإلاصٍش

وكذ حشص الاجحاد كلى جلبُت الذكىة بالحظىس واإلاؽاسهت في  حلعاث ، الذًً ؤلاظالمي مم جىـُم ألاظشة 

هلاػ اإلاؤجمش اهؼالكا مً اهمُت اللظُت العياهُت في مصش والتى واهذ مً طمً اللظاًا اإلالحت في 

 .الذساظت التي اكذها الاجحاداث حٌى أبشص اإلاؽىالث والاحخُاحاث في ظبم محافـاث 

ذ مذًشة مؽشوق دكم اللُاداث اليعائُت، وهى مؽشوق  ٌعتهذف دكم مثل الاجحاد باإلاؤجمش ظاسة العُ

لذم الاجحاد فى هزا الؽأن في ملالجت اإلاؽىالث اإلالحت وكظىاث البرإلاان  ادواس اللُاداث اليعائُت   ٍو

الذساظاث واوساق العُاظاث، وفى هزا العُاق كالذ هذي بذسان سئِغ الاجحاد اللام ليعاء مصش ان 

خلاون فيالاجحاد مهخم ب ، كظىاث البرإلاان و ها مم الجهاث الحيىمُت والاهلُتاللظُت العياهُت ٍو

واطافذ  بذسن ان ملالجت اللظُت العياهُت جحخاج  وطم مذاخل غير جللُذًت، فالخىكُت سغم اهمُتها 

ادة العيان غير اإلاخىاظبت مم ملذالث الىمى حالُا  جحخاج الى بحث  لِعذ وافُت، ومىاحهت  ملظلت ٍص
 وملالجت حزوسها  ليى هخمىً مً حل جلً اإلاؽيلت .

 داخل الػدد :

الاجحاد بمؼازلت وشازة السي والصحت 

 مؼنالث املُاه باملحلت ًىاقؽ 

متموقفىا :   الخحسغ جٍس

 واملؼاهير ًجسمون مسجين

 الاجحاد الػام ليظاء مـس 

 

 

1 

 أوؼطخىا

ًواؿل الاجحاد الػام ليظاء مـس جىفُر 

مؼسوع دغم القُاداث اليظائُت، والرى 

يهدف للخيظُق بين القُاداث املحلُت 

ػُت وذلو لحل  والخىفُرًت والدؼَس

املؼنالث امللحت غلى املظخوى القومى 

 واملؼنالث فى دوائس الىائباث .

قام الاجحاد بػقد هدوة بالخػاون مؼ 

ىاقؼت مؼنالث وشجسحى الصحت والسي مل

مُاه الؼسب باملحلت والتي ػهدث 

 اهقطاغاث مظخمسة، 

بِىمااااااا ًواؿاااااال الاجحاااااااد غملاااااا  ب ـااااااوؾ  

قضُتى مىظومات الخػلاُم اليدًادة وقضاُت 

 الغازاماث .



 
 

 

طمً أوؽؼت مؽشوق دكم اللُاداث اليعائُت، كلذ  الاجحاد اللام 

ليعاء مصش هذوة مىظلت حٌى مؽىالث مُاه الؽشب باملحلت، ورلً 

الصحت والشي ومىخذي اإلاشأة اللشبُت بالغشبُت،  وصاسحيبالخلاون مم 

كلذث الىذوة بىادي الصُذ باملحلت وؼهذث حظىسا واظلا ومخىىكا مً 

 .املحلت  أهالي

 
بذا الللاء بيلمت جشحُب مً حاهب مجذه الخىاحت سئِغ مىخذي  اإلاشأة 

اللشبُت بالغشبُت جلى رلً ولمت هالت معخىلي كظى لجىت الصحت 

جحذزذ كً  كً مؽىالث اإلاُاه في مصش وهُف  والتيبالبرإلاان اإلاصشي، 

ًمىً أن هحافف كليها مً الخلىر والهذس، زم اللذ الظىء كلى 

 ها جلىر اإلاُاه .ألامشاض التي ٌعبب

زم جىاولذ دوس اكظاء مجلغ الىىاب  في جىفير مُاه الؽشب والحفاؾ 

لُت، وأوضحذ ان كظُت جلىر اإلاُاه اكليها كبر ادو  سهم الشكابُت والدؽَش

احذي اللظاًا التي ًىاكؽها البرإلاان داخل لجاهه الفشكُت، ووصفذ جلً 

اللجان بيىنها  اإلاؼبخ ألاظاس ي ليل اللشاساث واللىاهين واؼاسث الى دوس 

 .في مشاكبت مصادس جلىر اإلاُاه  الخىفُزيالحيىمت 

 

ش إداسة الخىكُت وؤلاسؼاد بىصاسة الشي حٌى  بِىا جحذر محشوط بذس مذً

ملُاس متر مىلب  55هصِب مصش مً مُاه نهش الىُل واؼاس انها جلذس ب 

 ملُاس متر مىلب . 5جلذس   ب والتيالى مُاه الامؼاس  باإلطافتمُاه، 

ولفذ الاهدباه الى ان هلص اإلاُاه ازش ظلبا كلى صساكت اللذًذ مً 

ذ سصُذها  املحاصُل، وان مصش في حاحت ملُاس  114الى   اإلاائيالى أن ًٍض

ًخم اظخيرادها،   التيلتر مىلب  ليى ًمىنها صساكت الىثير مً املحاصُل 

 ملُاس لتر،  واطاف ان  80مصش مً اإلاُاه ًصل الي   اظتهالنوهؽف ان 

وصاساث منها وصاسة اإلاىاسد اإلاائُت والشي بميزاهُت  9هىان خؼت حؽترن فيها 

ُت للمل محؼاث إكادة ملالجت مُاه الصشف الصحي ملُاس حى 900

 ورلً لخىفير مصادس للمُاه .

 

بِىما أوضح  دمحم كاػف مذًش إداسة الخىكُت بالؽشهت اللابظت إلاُاه 

لت  باملحلت وػىؼا ًشحم   الؽشب ان العبب وساء اهلؼاق اإلاُاه لفتراث ػٍى

اإلاُاه  للمل ججذًذاث وخؼىغ مُاه حذًذة، اما فُما ًخللم  بلياسه

فيرحم الى وحىد هعىس او اصالحاث بالؽبياث جؤزش كلى هلاء اإلاُاه،  

ذ هفاءة  واطاف  مم  بذاًت كمل املحؼت الجذًذة باملحلت  ظىف جٍض

 اإلاُاه ، بِىما جحذر 

 
،  باألمشاضدمحم ظالم ممثل وصاسة الصحت كً كالكت جلىر مُاه الؽشب 

ىالث جلىر للخللُل مً ازش مؽواؼاس الى العلىهُاث الخ ى  ًجب اجباكها 

 مُاه الؽشب،

 

 مؼنالث املُاه باملحلت اجحاد وظاء مـس ًىاقؽ: بمؼازلت وشازة السي والصحت 

 
شهدت محافظة الغربية انقطاع متكرر لطياه الشرب خاصة في مديظتى الطحلة وطظطا، وقد قام االتحاد العام لظساء مصر بالتواصل مع 

ي عضوات مجلس الظواب ووزارتى الصحة والري وقيادات نسائية بالطجتطع الطدنى بغرض مظاقشة الطشكلة وايضاح اسبابها ولعب دور ف
والعطل على تفعيل دور الطجتطع الطدنى في مظاقشة  يالحوار الطجتطع ألثراءالتظسيق بين القيادات التظفيذية والتشريعية واهالى الطحلة وذلك 

 وحل الطشكالت الطلحة 



 

 

 

اقػت اتهام أحدي  أؿدز الاجحاد الػام ليظاء مـس بُان حوى و

ً بالخحسغ بها النتروهُا والخػدي  الفخُاث لالغب غمسو وزدة واخٍس

اقػت املسجبطت باطخغالى الظلطت  غليها لفظُا، وهظسا لخطوزة الو

والىفوذ مً جاهب بػض الشخـُاث الػامت واملؼاهير وهجوم  فى 

ٌػلً موقف  بوضوح حوى ضسوزة بػض املياالث فأن الاجحاد 

الخـدى  بهل قوة ملـل هره املمازطاث خاؿت مً هره الفئاث 

نسض  مفاهُم والرى ٌػنع طلولها جدهو  زا غاما الوضاع املساة ٍو

 الدظلُؼ والهُمىت والػىف .

جمػُت أهلُت مً  222وفُما ًلى هف البُان الرى وقػذ غلُ  

 الػام ليظاء مـس .اليمػُاث واملؤطظاث الاغضاء باالجحاد 

 

مت  ال للنُل بمنُالين ....... الخحسغ جٍس

 واملؼاهير ًجسمون مسجين

 

 
جابم الاجحاد اللام ليعاء مصش ما وؽش مؤخشا حٌى جحشػ احذ الكبي 

مىخخب مصش "كمشو وسدة " بئحذي الفخُاث كبر اوعخجشام ، وسغم أن 

مثل هزه  الاجحاد لِغ حهت جحلُم إال أهه ٌللً مىكفه اإلابذئي مً

ؤهذ  الىكائم التي جىشط اهاهت هشامت اإلاشأة كبر الخحشػ بها الىتروهُا، ٍو

الاجحاد كلى إن مثل هزه الىكائم حين جأخز معاسها اللاهىوي فاهه 

جظمً سد الحلىق ألصحابها وصُاهت هشامت اليعاء وسدق اإلاخحشؼين بلذ 

ي مثل جحلُلاث كادلت وؼفافت، وجخجلى أهمُت املحاظبت والخحلُم ف

هزه الاتهاماث والتي جخحٌى إلى كظُت سأي كام لعببين أوال: أولئً الزًً 

ًخحصىىن بىفىرهم وكالكاتهم التي جمثل ظلؼت ٌعخخذمىنها في إسهاب 

الىاط كمىما واإلاشاة خصىصا في حاالث الخحشػ، محاولين إحباسها كلى 

في  العيىث، وزاهُا ًخم اظخغالٌ هزه العلؼت في حماًتهم مً الللاب

 بلع ألاحُان .

 

ومً هزا اإلاىؼلم ًشفع الاجحاد حالت الخمُيز والىُل بمىُالين ججاه 

اإلاخحشػ را الىفىر، والزي إر امً الللاب ظُىشس راث الفلل، وسغم أن 

اث إػاسا للمحاظبت إال أن كذٌو  ذ أن جيىن ظاحت اإلاباٍس الاجحاد ال ًٍش

إلاؽاسهت في بؼىلت اجحاد الىشة اإلاصشي كً كشاسه بىكف الالكب مً ا

برص معالت الخمُيز اإلابنى كلى ؼهشة  لُت ًلم في هزا ؤلاػاس، ٍو ألامم ؤلافٍش

 اإلاخحشػ وهفىره ووطله الاحخماعي .

 

كلى حاهب أخش ًشي الاجحاد أن الشخصُاث اللامت ًجب أن جيىن كذوة 

اًجابُت وهمارج ملهمت، وكذ ؼهذ الىظؽ الىشوي والثلافي والفني همارج 

ؤهذ كلى خؼىسة ان جخحٌى حالت كذًذة مؽ شفت في هزا ؤلاػاس، ٍو

الؽهشة أو مياهت الشخصُت اللامت وما ًشجبؽ بها مً كىامل كىة وهفىر 

 إلى أداة إلاماسظت 

زهش الاجحاد في  ً وخاصت اليعاء، ٍو الهُمىت والابتزاص واللىف كلى آلاخٍش

اض ي والفني  هزا الصذد بان الشخصُاث اللامت وهجىم املجخمم الٍش

والثلافي اهدعبىا ؼهشتهم مً مجخمم هصفه وعاء وكليهم احترام اإلاشأة ال 

 أهاهتها .

 

الخصذي ألي إن مىكف الاجحاد اللام ليعاء مصش ًيبم مً إًماهه بان 

حالت جحشػ حلنى الذفاق كً ول وعاء مصش، وان كىاكذ اللذالت 

وؤلاهصاف حعخذعى املحاظبت والخحلُم اإلاعخلل وإكالن الحلائم 

للمجخمم، فاللظُت وان واهذ فشدًت في الفلل والخصشف إال أنها جترن 

خحمل اإلاخحشػ إر وان شخصُت كامت  أزاسها وجأزيرها كلى املجخمم، ٍو

لجشم الفشدي حشما احخماكُا مخصل بخأزير ظلىهه كلى فئاث بجاهب ا

 واظلت مً املجخمم .

إن الاجحاد اللام جابم ما وؽش مً كبل حٌى الالكب اإلازوىس محل الاتهام 

والزي ظبم وان وحهذ له تهم كذًذة في بالد أخشي منها جىوغ والُىهان 

ؤهذ كلى طشوسة ا أظف كلى جىشاس هزا الفلل ٍو لخصذي والبرحغاٌ ٍو

 لهزه الافلاٌ مهما وان اإلاتهمين فيها .

 

ان حفف هشامت اليعاء ٌلنى حفف هشامت الىػً ودفاكىا كً فخاة جم 

الخحشػ بها ٌلنى الذفاق كً ول اليعاء وطمان معاحاث امىه لهً، 

 وكالكاث مخىاصهت بال خظىق او ابتزاص او اظخغالٌ .

 2019ًىهُى  30الاجحاد اللام ليعاء مصش 

 موقفىا
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ظاسة حاد اإلاىلى

وؽاغ  لها، لجىت الىلل واإلاىصالث بالبرإلاانهائبت كً محافـت اإلاىُا وكظىة 

مخميز مً كبل خىض ججشبت الترشح فى الاهخخاباث، وؽؼذ فى  مجخمعي

الاهلُت، وتهخم بلظاًا اإلاشأة والؼفىلت  املجخمم اإلاذوى مً خالٌ الجملُاث

وجمىين اليعاء، كظىة الاجحاد اللام ليعاء مصش، حلمل همحامُت ولها 

 ودوس حلىقى مخميز كلى خلفُت كملها باملحاماة. وؽاغ هلابى

 وؽاػها البرإلااوى:

ذائشتها الاهخخابُت وهزلً كظاًا كامت جخص خذماث بأهخمذ بلذة كظاًا 

وأؿهشث اهخماما هبيرا  والصحت والضساكت وكظاًا اإلاشأة،اإلاىصالث والىلل 

ث 
َ
ش ميؽا بلظاًا اللىف الؼائفي بجاهب كظاًا محافـت اإلاىُا هخؼٍى

ً والصشف  صحُت وحللُمُت بمغاغت واللذوة وحل مؽىالث اإلاُاه والخمٍى

اطت والخللُم.  الصحى وجؼىٍش خذماث الٍش

عشا لالجحاد البرإلااوى الذو  135وؼاسهذ باالحخماق  لى بمذًىت حىُف بعَى

مصؼفى، ساهُا  مً الىائباث هً سحش ػللذ 6مم  2016خالٌ اهخىبش 

ذ كاصس   كلىاوى، إًىاط إبشاهُم، دالُا فؤاد، وماسحٍش

ملُىن حىُه لخؼىٍش معدؽفى  15هجحذ الىائبت فى جىفير دكم مالى كذسه 

ش مغاغت اللام، والحصٌى كلى مىافلت بئدساج اإلاعدؽفى  طمً خؼت جؼٍى

، ووافلذ وصاسة الخخؼُؽ  2018 - 2019معدؽفُاث املحافـت للام 

ت ػلبها اللمشاوى كلى  ألاصهشي الابخذائى باللذوة ” ظالكىط“بئدساج ملهذ كٍش

ت للام  ف للخؼت الاظدثماٍس  2018 – 2019طمً مؽشوكاث ألاصهش الؽٍش

  ملُىن حىُه 5باكخماد مالي كذسة 

 

 

   

 33457824 :جلُفىن     -الجيزة –العجىصة  -ؼاسق ػىؼا  29كىىان الاجحاد : 

 الجحادا
 جصذسها وحذة الاكالم باالجحاد اللام ليعاء مصش وؽشة

 كُاداث وعائُت جحذ كبت البرإلاان 
 

ً ػباب بمسجب  ألف جىُ  في  15هائبت: حػُين مظدؼاٍز

في حين أن موظف البىو ال ًخقاض ى  "البىو الصزاعي" 

 زبؼ هرا املسجب

الظبب السئِس ي في خظائس البىو الخدخالث الظُاطُت 

قت غمل   وطٍس

جقدمذ الىائبت طوالف دزوَؽ، ولُل ليىت القوى  

غلى الػاملت بمجلع الىواب، ببُان غاجل للدلخوز 

غبدالػاى زئِع مجلع الىواب، والدلخوز مـطفى 

مدبولي زئِع مجلع الوشزاء ومحافظ البىو املسلصي، 

ب ـوؾ ما اغخبرج  "م الفاث" في البىو الصزاعي 

 املـسي.

وقالذ دزوَؽ إن "زئِع مجلع إدازة البىو قام 

مظدؼازا بأجوز م خلفت، جحذ الخجسبت في  15بخػُين  

ال جخحمل الخجسبت، وأضافذ حين أن ميزاهُت البىو 

دزوَؽ أن زئِع مجلع إدازة البىو لم ٌظخطُؼ خالى 

طىواث املاضُت، أن ًقُم هُهل البىو غلى الؼهل  4الا 

 ألامثل"،.

وأضافذ دزوَؽ،  غين  البىو غددا مً الؼباب 

ألف جىُ  في الؼهس، في  16بػقود بأجوز جخػدى الا 

ملسجب"، حين أن موظف البىو ال ًخقاض ى زبؼ هرا ا

مؼيرة إلى أن "خظائس البىو هي بظبب لثرة املوظفين"، 

موضحت أن "اليمُؼ ٌػلم أه  في الظىواث املاضُت، 

مان الظبب السئِس ي في هره الخظائس هو الخدخالث 

قت غمل "  الظُاطُت في طُاطت البىو وطٍس

 


