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 مقدمة 
وس الكوروان، فلم يتوقف في حياول هذا التقرير أن يعكس جهود مكتب شكاوي املرأة خالل عام مليء ابالحداث ىف ظل انتشار 

ملصري، وذلك سواء كانت تلك مجيع العاملني مبكتب الشكاوي عن اداء ادوارهم وتقدمي خدماهتم ملساندة النساء ىف اجملتمع ا
ماعية للنساء املرتددات على اخلدمات مقدمة بشكل مباشر من خالل تقدمي املساعدات واالستشارات القانونية والنفسية واالجت

ل ىف اعداد الدراسات والتقارير الشكاوي من خالل قنواته املختلفة، أو من خالل تقدمي اخلدمات غي املباشرة والىت تتمثمكتب 
حتقيق العدالة واملساواة بني مجيع و االرتقاء ابوضاعهن واوراق السياسات الىت تعين برصد وتقييم اوضاع النساء من أجل العمل على 

 . 2030اتيجية التنمية املستدامة وتطبيقا لالسرتاتيجيات الوطنية املصرية وكذلك اسرت  2030ؤية مصر افراد اجملتمع، استجابة لر 

كاوي املرأة وأهم أختصاصاته، ويتضمن هذا التقرير أربعة حماور أساسية، حيث يتضمن احملور االول نظرة عامة عن نشأة مكتب ش
ور الثالث ليقدم حتليل وصفي مث أييت احمل ، 2020ب الشكاوي خالل عام و يتناول احملور الثاين أهم اخلدمات الىت قدمها مكت

خلطة املستقبلية ملكتب الشكاوي ، وأخيا يقدم احملور الرابع ا2020للقضااي والشكاوي الىت استقبلها مكتب الشكاوي خالل عام 
 (. 2025 -2021خالل اخلمس سنوات التالية )

على قاعدة البياانت واعادة تكويد  رير والىت تضمنت بياانت وصفية وبياانت كميه، مث العملمت مجع البياانت الالزمة العداد التق
خيا أستخراج وأ Data treatment and cleaningمث معاجلة وتنظيف شريط البياانت  Data Codingبعض املتغيات 

 واالشكال البيانية املطلوبة.  Data analysisاجلداول االحصائية البسيطة 
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 احملور األول: مكتب شكاوي املرأة نشأته واختصاصاته
 الرؤية والرسالة -

يتعرضن ألية ع املصري والاليت قد والنساء ىف اجملتم ميثل مكتب شكاوى املرأة أحد أهم حلقات الوصل بني اجمللس القومي للمرأة 
ون او اخالل مببدأ املساواة وتكافؤ لدستور والقانممارسات متثل متييزا او عنف ضدهن او متثل انتهاكا حلقوقهن اليت يضمنها هلن ا

مت توقيع مشروع تعاون مع  ، حيث2001أنشأ املكتب يف عام الفرص، سواء حدث ذلك يف اجملال العام أو اجملال اخلاص. فقد 
ملشروع بعامني. . حتددت مدة ااالحتاد االورويب بغرض أتسيس وانشاء جهة رمسية معنية بتلقي شكاوي السيدات والعمل علي حلها

مت ختصيص خط ساخن لتلقي  2003ويف عام . 2002يونيو  15ومت جتهيز املكتب وتزويده ابملوارد البشرية ليبدأ العمل رمسيا يف 
لس القومي للمرأة مبحافظات مت البدء يف انشاء مقرات جديدة للمج 2006وىف هناية عام شكاوى النساء من مجيع احملافظات، 

لمكتب داخل تلك املقرات. وقد مت الوجود الفعلي لفروع اجمللس القومي للمرأة ابحملافظات مهمة انشاء فروع ل مصر، وقد يسر ذلك
، وبذلك بلغ عدد فروع اجمللس 2007االنتهاء من انشاء مجيع تلك الفروع وافتتاحها رمسيا حبضور السادة احملافظني يف أغسطس 

ات فقد مت إعادة متويل املكتب مرة اء اجلمهورية. ونظرا  ملا حققه املكتب من جناحفرع جبميع احن 27ومكاتب الشكاوى امللحقة به 
اختذ اجمللس  2015يف هامه. مليبقي مستمرا يف اداء  2014وحىت عام  2006اخري من قبل االحتاد االورويب عن فرتة امتدت من 

يمي للمجلس القومي للمرأة، ففي رأة ضمن اهليكل التنظالقومي للمرأة عددا من االجراءات التمهيدية حنو ادماج مكتب شكاوي امل
لعامة للدولة وذلك لضمان استدامة شهر مايو من نفس العام مت تعيني موظفني دائمني للعمل ابملكتب تستحق رواتبهم من املوازنة ا

 عمل املكتب وجعلت تبعيته لرئيسة اجمللس مباشرة. 

 اهلدف العام للمجلس القومي للمرأة
االسهام يف ضمان ممارستها وترسيخ و لس ايل تعزيز حقوق وحرايت املرأة وتنميتها ومحايتها كما يهدف ايل نشر الوعي هبا يهدف اجمل

 واثيق الدولية اليت تصدق عليها مصرقيم املساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز وذلك كله مبقتضي الدستور ويف ضوء االتفاقيات وامل
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 واملعتمدة مبكتب شكاوى املرأة مرجعيات العمل الرمسية -
ى الدويل يتم االعتماد فعلى املستو  يعتمد مكتب شكاوى املرأة ىف حتقيق رسالته على املرجعيات الدولية واالقليمية والوطنية،

 العهد الدويل للحقوق املدنيةو على االعالن العاملي حلقوق االنسان والعهدان الدوليان للحقوق االجتماعية واالقتصادية 
. أما على 2030تنمية املستدامة والسياسية، ابالضافة اىل اتفاقية الغاء مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وأخيا أهداف ال

ي ىف عمله على مكتب الشكاو  د، كذلك يعتم 2014ن الدستور املصري املستوى الوطين، فينطلق مكتب الشكاوي م
املنظم قانون و  2030رؤية مصر و  2030 اسرتاتيجية املرأة املصريةالضافة اىل االسرتاتيجيات الوطنية الىت مت ملوافقة عليها اب

ضمن اختصاصات اجمللس  التاليني ، حيث خيتص منفردا بتحقيق االختصاصني 2018لسنة  30لعمل اجمللس القومي للمرأة 
 الوارد بقانون تنظيم عمله: 14القومي للمرأة ال

ختصاص، والعمل علي حلها نتهاك حقوق وحرايت املرأة وإحالتها إيل جهات االاجمللس تلقي ودراسة الشكاوي اخلاصة اب .1
 وتوفي املساعدة القضائية الالزمة مع اجلهات املعنية

 ابالغ السلطات العامة عن اي انتهاكات حلقوق وحرايت املرأة  .2
اختصاصات يضاف الي ذلك اختصاص مكتب شكاوى المرأة كإحد االدارات العامة بالمجلس بتحقيق كافة 

 .باالشتراك مع االدارات االخرى بالمجلس 14المجلس ال

.  بيئة تشريعية وسياسية واجتماعية امنه خاليه من العنف او التمييز ضد املرأة•
الرؤية

لق بيئة اجتماعية توفي وتقدمي كافة سبل الوقاية واحلماية والدعم للمرأة املصرية، واملسامهة يف خ•
.  يةوتشريعية امنه هلا تتمتع فيها بكافة حقوقها القانونية والدستورية واالجتماع

الرسالة

(ع رأسيتوس)حتسني جودة اخلدمات املقدمة من خالل بناء قدرات مقدمي اخلدمة بصورة مستدامة •
(ع افقيتوس)توفي وتقدمي حزمة متنوعة من اخلدمات من خالل بنية حتتية قوية ومستدامة •
تعزيز الوعي اجملتمعي حبقوق وحرايت املرأة •
خلق بيئية تشريعية وساسية داعمة للمرأة •

االهداف



 
 
 

 مجهورية مصر العربية
 اإلدارة العامة لشئون مكتب شكاوي املرأة

 

 
 

  

 

P a g e  | - 6 - 

 
 

 خدمات مكتب شكاوي املرأة  -
ىف اجملتمع املصري، حيث  لتطبيق مرجعيات العمل السابقة، يقدم مكتب شكاوي املرأة العديد من اخلدمات جلميع النساء

ابالضافة اىل املساعدات ية ية واالجتماعية والنفستتضمن تلك اخلدمات، خدمات مباشرة وتشمل تقدمي االستشارات القانون
سياسات املناسبة خللق بيئة امنه القانونية، أما اخلدمات غي املباشرة فهي تتضمن اخلدمات البحثية والىت تساعد ىف وضع ال
قارير املختلفة حول ث واعداد التوحتقيق العدالة واملساواة للنساء ىف اجملتمع املصري، حيث يتم ذلك من خالل تطبيق االحبا

ل احباث ميدانية متعلقة اوضاع النساء وذلك من خالل عمل حتليل دوري للشكاوي الىت يستقبلها املكتب أو من خالل عم
 بقضااي النساء بشكل عام. 

البعد الدويل 

االعالن العاملي حلقوق 
االنسان

العهدان الدوليان للحقوق
االقتصادية واالجتماعية 

يةواحلقوق السياسية واملدن

اتفاقية السيداو

اهداف التنمية املستدامة 
2030

الدستور والقوانني والتشريعات 
الوطنية 

2014دستور 

قانون تنظيم عمل اجمللس

القوانني املتخصصة

االستاتيجيات الوطنية 

 2030رؤية مصر

لتمكني االسرتاتيجية الوطنية
2030املرأة 

ناهضة االسرتاتيجة الوطنية مل
2020العنف ضد املرأة 

 خطة عمل مكتب شكاوى
حقوق 2025-2021املرأة 

.  مستدامة
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تمثل يف اخلط وي النساء والىت تدمات املباشرة، فإن مكتب شكاوي املرأة يوفر قنوات متعددة لتلقي شكاوفيما يتعلق بتقدمي اخل
حمافظة(،  27ت اجلمهورية )أو املقابال املباشرة ىف مجيع فروع اجمللس مبختلف حمافظا 15115الساخن ملكتب شكاوي املرأة 

ري أو الربيد االلكرتوين صالربيد امل, 01007525600تطبيق الواتس أب على الرقم  ابالضافة اىل استقبال الشكاوي من خالل
ة الفيس بوك واالنستجرام ال الشكاوي ايضا من خالل ووسائل التواصل االجتماعي املختلفة مثل صفح، كما يتم استقبلمكتبل

  وتويرت وغيها من الوسائل املختلفة.

 

 

 

 

 

 

 

والنفسية / االجتماعية/ تقدمي خدمات املشورة القانونية •
عتهااختاذ االجراءات الالزمة للحصول علي احلقوق من خالل االحالة جلهات االختصاص ومتاب•
املتابعة والتقييم املستمر للشكاوي وصوال لالغالق•

(احلماية)(تقدم للمرأة الشاكية)اخلدمات املباشرة للمرأة 

اعداد التقارير واالحصاءات املتعلقة مبجاالت عمل املكتب •
رصد الظواهر اجملتمعية امللحة متهيدا لوضعها امام صناع القرار •
.اعداد اوراق عمل و دراسات وحبوث ومقرتحات تعديالت تشريعية او برامج او سياسات •
اطالق محالت توعوية حلقوق وحرايت املرأة•

(الوقاية)(تقدم للمجتمع)اخلدمات غري املباشرة 
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 اختصاصات مكتب شكاوي املرأة:

 
عدة بياانت مصممة وثيقها ىف قات، فعند تلقي الشكوي يتم عند استقبال الشكاوي، فإن تقدمي اخلدمات متر بعدد من املراحل

امني واالخصائني االجتماعيني خصيصا للقضااي الىت يستقبلها مكتب الشكاوي، مث يتم تقدمي املشورة من قبل فريق مدرب من احمل
ة  اختاذ تلك االجراءات والىت تتم ىف سريوالنفسيني، وبعد تقدمي املشورة يتم اختاذ االجراءات  الالزمة وذلك ىف حالة رغبة الشاكية ىف

لتقييم واملتابعة جلميع اخلدمات ااتمة حفاظا على هوية املشتكيات. وأخيا يقوم فريق متخصص ابملتابعه الفنية وفريق اخر لعمل 
 املقدمة وذلك من أجل تطويرها بشكل مستمر. 

 شركاء العمل مبكتب شكاوي املرأة -

كاء النجاح من اجلهات احلكومية دا من جهات االحالة وشر يتعاون مكتب شكاوي املرأة يف اداء عمله واملهام املنوطة اليه مع عد
 :ملثالاوغي احلكومية واجملتمع املدين، كل يف نطاق اختصاصاته وحبسب موضوع الشكوى، منها علي سبيل 

 لنيابة العامةقطاع حقوق االنسان اب .1
 قطاع حقوق االنسان واملرأة والطفل بوزارة الداخلية .2
 الطفل بوزارة العدلقطاع حقوق االنسان واملرأة و  .3
 وزارة التضامن االجتماعي .4

جرائم تقنية المعلومات جرائم العنف ضد المرأة، التمييز
، الحرمان من الحقوق 

مسائل االحوال 
الشخصية 

الوالية علي المال

مسائل االحوال 
الشخصية 

الوالية علي النفس

استحقاق المواريث تنفيذ االحكام  جرائم الهجرة غير 
الشرعية جرائم االتجار بالبشر

دعم نفسي  خدمات الحكومة 
واالوراق الثبوتية

برامج الحماية 
االجتماعية

شكاوي العمل والخدمة 
المدنية 

مشورة اسرية
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 دور االستضافة العاملة حتت اشراف وزارة التضامن االجتماعي .5
 شبكة احملامني املتطوعني مبكتب شكاوى املرأة .6
 منظمات اجملتمع املدين املشهرة وفقا إلجراءات وزارة التضامن االجتماعي .7
 ، صحة املرأة املصريةصناديق وبرامج الدولة ومنها برانمج تكافل وكرامة .8
 وحدات تكافؤ الفرص ابلوزارات .9

 وحدات مناهضة العنف ابجلامعات .10

 2020خالل عام  مكتب شكاوي املرأة أنشطةخدمات و : الثايناحملور 
ة املصرية فقط، ولكنها استهدفت أستطاع مكتب شكاوي املرأة خالل هذا العام أن يقدم العديد من اخلدمات اليت مل تستهدف املرأ

االستشارات القانونية والعمل  يع فئات اجملتمع املصري من نساء ورجال وأطفال، ذلك ابإلضافة اىل استقبال الشكاوي وتقدميمج
الاليت مت  شكوي من ا 67688، قام املكتب ابستقبال 2020على البت فيها وحلها او احالتها للجهات املسئولة، فخالل عام 

محالت توعية وانتاج و  10ندوة و  90عقد جتماعية او االقتصادية او القانونية، ابإلضافة اىل التمييز ضدهن سواء يف اجملاالت اال
خلدمات ومستقبلي الشكاوي اأنشطة فنية تستهدف مجيع النساء والرجال على مستوى اجلمهورية، ومن أجل بناء قدرات مقدمي  3

  دمي الدعم النفسي واالجتماعيملكتب سواء من احملامني او مقجلميع عاملني ابتدريبات متخصصة  6أة مت عقد مبكتب شكاوي املر 

القتصادى للدوله فقد تلقى ىف ظل الظروف الىت متر هبا البالد حاليا بسبب فيوس كوروان ونتيجة لتأثر الوضع ا
دخل  ود مصدرطلبات احتياجات اجتماعية واقتصادية تتمثل ىف عدم وج 33000د مكتب شكاوى املرأة عد

أتجيل او سداد  صول على مساعدات ماليه ، طلبات سداد ديون وطلباتطلب احل،ك العمل لألسرة نتيجة تر 
لضغط على هؤالء ابالقروض الىت حصلت عليها السيدات من اجلمعيات املختلفه ويقوم رؤساء هذه اجلمعيات 

 ساطالسيدات وهتديدهن أبنه سيتم اختاذ االجراءات القانونية ضدهن ىف حال عدم دفع االق

بتأجيل االقساط ومت صدور  اختاذ اجراءات ملساعدة هؤالء السيدات حيث مت التواصل مع اجلهات املعنيه*مت 
عى واجلمعيات االهليه لبحث  قرار ابلفعل بتأجيل سداد االقساط، كما مت التنسيق مع وزارة التضامن االجتما

نتظمه ىف تسجيل بياانهتن مه الغري كيفية تقدمي مساعدات ماليه للسيدات ،كما مت مساعدة جمموعة من العمال
 على املوقع اخلاص بوزارة القوى العاملة
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 .(1)شكل رقم

 2020املرأة خالل عام  شكاوىخدمات مكتب ( 1شكل رقم )

 
 توزيع الشكاوى على مستوى مجهورية مصر العربية -
شكوى وطلب، مثلت الشكاوى الواردة إشكاليات الدعم 67688حوالي  2020متوسط عدد الشكاوى خالل خالل  -

كاوي % أشكاليات العنف من إجمالي عدد الش10%  و حوالي 30%األحوال الشخصيه 60القتصادي و االجتماعيى ا

بعة باقي % من إجمالى عدد الشكاوى و جاري متا60وقد تم التوصل إلى نتائج إيجابية بشأن أكثر من , الواردة 

 .الشكاوي مع الجهات المعنيه

ر و ىت مت استقباهلا كانت ىف شهال اخلاصة ابالحتياجات االقتصادية و االجتماعيو  يومن اجلدير ابلذكر أن غالبية الشكاو  -
 .ئم عنف بداية استقبال  شكاوي متعلقه جبرا يوليوشهر  ن بداية . ىف حني مي2020مارس حيت يونيو 

 

 وسيلة االستقبال االجمالي

 املقابلة 40454

 الخط الساخن / الهاتف 21979

 االنترنت 287

 الواتس اب 4327

 طرق األبواب 395

 البريد املصري / الفاكس 246

 االجمالي 67688

 

شكوي
67688

ندوة
محالت 90

توعية  
10

تدريب
6

فنيةأنشطة
3
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% يليه مباشرة فرع 52.8حيث احتل الفرع املركزي ملكتب شكاوي املرأة النصيب االكرب من استقبال الشكاوي بنسبة  
 1(1)اخلريطة % 4.2بنسبة كفر الشيخ % مث حمافظة  7.4بنسبة  حمافظة اإلسكندريةحمافظة 

 

 2020خالل عام  محالت التوعية اليت شارك فيها املكتب -
ادارات اجمللس وفروعه ىف تنفيذ العديد من احلمالت التوعية الىت استهدفت النساء والفتيات، كل مكتب شكاوي املرأة مع   اركش

، واليت استهدفت 2020ل عام محالت توعية خال 10، حيث مت تنفيذ ابالضافة اىل اشراك الرجال من أجل اهناء العنف ضد املرأة
بعض املوضوعات املتعلقة ابهناء العنف ضد املرأة والقضاء على املمارسات الضارة مثل الزواج املبكر وختان االانث، ابالضافة اىل 

والتوعية  وذلك من خالل محالت للتوعية بفيوس الكوروان واليات الوقاية منهو االقتصادية التوعية القانونية والسياسية والصحية 
 خبدمات مكتب الشكاوي.

                                                           
 اخلريطة أ/ مسر حممود دسوقي، ابدارة التوثيق واملعلومات ابجمللس. إبعدادمت ( قا 1
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"  محلة طرق األبواب 
"19-خماطر كوفيد

محلة  طرق األبواب 
"امحيها من اخلتان " مراكب النجاة

محالت طرق األبواب 
للتوعية خبدمات مكتب 

الشكاوى

صوتك ملصر بكرة احنا معاكي.. اتكلمى  يوم ملناهضة 16ال
العنف ضد املرأة

معا يف خدمة " مبادرة 
"الوطن
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 2020خالل عام  اليت نفذها املكتب التدريبات -
ذلك هبدف تقدمي مستوى خدمه يعد بناء ورفع قدرات العاملني مبكتب الشكاوى من املهام األساسية اليت يتوالها املكتب، و 

ريبية جلميع العاملني مبكتب ( دورات تد6د )جيد للنساء املعنفات يف اجملتمع املصري، ففي خالل هذا العام، مت تقدمي عد
 مهورية، حمامي واخصائي نفسي واجتماعي على مستوى مجيع حمافظات اجل 60الشكاوي والذين يرتاوح عددهم 

  الندوات وخدمات التوعية  -
قام مكتب الشكاوي مهورية، امؤسسات اجملتمع املدين على مستوي اجلبعض من خالل التعاون مع العديد من الشركاء احلكوميني و 

لك هبدف رفع ذلعمرية، و امبختلف الفئات  ( من النساء والذكور3957تدريب وخدمات توعوية مستهدفا  عدد ) 90بتقدمي عدد 
وجه  محايتهن من مجيع أنواع العنف امليف مجيع اجملاالت االجتماعية واالقتصادية والثقافية والقانونية ومن مث هن وعي النساء حبقوق

 .نهل

 نشطة الفنيةاأل -
سر" و الىت مت عرضها بكل حمافظات اطلق مكتب شكاوى املرأة ابلتعاون مع فرقة من كل حتة للفنون، املسرحية التفاعلية " كلمة ال

 .٢٠٢٠و  ٢٠١٩اجلمهورية خالل عامي 

اىل نشر التوعية حول اشكال  سرحيةتتناول املسرحية قضااي جمتمعية خطية انجتة عن بعض العادات و التقاليد اخلاطئة؛ وهتدف امل 
 العنف املختلفة ضد املرأة و العقوابت القانونية الىت ينص عليها القانون ىف تلك احلاالت.

راة املعيلة، التحرش اجلنسي ابالضافة تتضمن املسرحية مشاهد متثيلية حول ختان االانث، الزواج املبكر، العنف االسرى، و مشاكل امل 
 لإلدمان.
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 2020مكتب الشكاوي خالل عام وصفي للشكاوي اليت استقبلها حتليل  :الثالثور احمل
 2020املتددات على مكتب الشكاوي خالل عام خصائص املشتكيات أواًل:  -

تشي البياانت اىل أن ، حيث 2020( خصائص املشتكيات املرتددات على مكتب الشكاوي خالل عام 1يوضح الشكل رقم )
%، يليها مباشرة النساء يف الفئة من 32.2سنه وذلك بنسبة  35-26هن الفتيات والنساء يف الفئة العمرية من  غالبية املستفيدات

% من 9.7%، كذلك استقبل املكتب 32سنة وذلك بنسبة  36-45
% من النساء كبار السن. 17سنة و 25-19الفتيات يف الفئة العمرية من 

لنساء، فنجد أن غالبيتهن من النساء أما فيما يتعلق ابحلالة العملية هلؤالء ا
% من النساء 15.8% مقابل 84.1غي العامالت وذلك بنسبة 

العامالت، أيضا فيما يتعلق ابحلالة االجتماعية، فنجد ان غالبية النساء 
% يليها مباشرة املطلقات 59.3املشتكيات من املتزوجات وذلك بنسبة 

%. 7% واالرامل بنسبة 9.6 % مث من مل يسبق هلن الزواج بنسبة15بنسبة 
% ممن لديهن 66وفيما يتعلق ابلنساء اللوايت سبق هلن الزواج، فنجد ان 

% من البياانت غي مبني. أما فيما يتعلق مبحافظة 23.4% ليس لديهن اطفال ىف حني ان 9.8اطفال )طفل فأكثر( مقابل  
% يليها مباشرة حمافظة 49ات من حمافظة القاهرة وذلك بنسبة ( اىل أن غالبية املرتدد2الشاكيات، فتشي بياانت الشكل رقم )

 %. 4.3مث حمافظة كفر الشيخ بنسبة  ،7.6االسكندرية بنسبة 

ن مغالبية املتددات على مكتب الشكاوي 

ال والاليت لديهن اطف النساء املتزوجات

ئة يقعن ىف الف والاليت و غري العامالتو 

 سنة. 45-26العمرية 
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 اثنياً: اليات استقبال الشكاوي والفصل فيها  -
الل اخلط الساخن ما من خيقوم مكتب شكاوي املرأة ابسقبال الشكاوي من خالل العديد من قنوات االستقبال والىت تتمثل ا

أو اجلمعيات االهلية الشريكة،   أو من خالل هيئة الربيد املصرية او من خالل استقبال الشاكيات مباشرة ىف فروع اجمللس 15115
الربيد االلكرتوين او صفحات  كما ميكن ايضا استقبال الشكاوي من خالل االنرتنت ووسائل التواصل االجتماعي املختلفة، سواء

لى مكتب الشكاوي مت استقباهلم من الويرت واالنسجرام والواتس اب. ومن مث تشي البياانت اىل ان غالبية املرتددات عالفيسبوك و 
% يليها مباشرة 46.7ية وذلك بنسبة خالل املقابالت املباشرة ىف الفروع املختلفة مبكاتب شكاوي املرأة ىف مجيع حمافظات اجلمهور 

ق االبواب بنسبة ، يليهم استقبال الشكاوي من خالل محالت طر %44.8وذلك بنسبة  15115االبالغ على اخلط الساخن 
 .(3% تقريبا. )شكل رقم 3

 
 

ء سواء من االفراد او املؤسسات ، فكما سبق الذكر، فهناك العدد من الشركابشركاء اجمللس ىف استقبال الشكاويوفيما يتعلق 
كاوي النساء، ويوضح شكل ي املرأة ابلتشبيك معها من أجل استقبال وحل شاحلكومية وغي احلكومية والىت يقوم مكتب شكاو 

نا جند أن اجلهات احلكومية واحملامني %، اال أن73البياانت غي مبني هبا نوع الشريك وذلك بنسبة ( أنه على الرغم من أن غالبية 4)
% على 10.23 و% 14اء وذلك بنسبة املتطوعني من أغلب شركاء مكتب شكاوي املرأة ىف استقبال وحل مشكالت النس

 %. 0.7% مث اجلمعيات االهلية بنسبة 1التوايل، يليهم مباشرة وحدات تكافؤ الفرص ابلوزارات بنسبة 

44.85%

2.00% 0.64% 0.11% 0.15% 0.28% 0.02% 0.01% 2.95% 2.20% 0.03%

46.76%

15115 االنرتنت الربيد وينالربيد اإللكرت  الفاكس الواتس اب تلغراف ةمجعيات أهلي طرق االبواب عن طريق 
اهلاتف

فودافون مقابلة

2020يوضح اليات استقبال الشكاوي خالل عام ( 3)شكل رقم 
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 وموقفها احلايل. نوع الشكاوي الىت استقبلها املكتب  -

 2020لشكاوي خالل عام ا كانت من أهم االنواع استقباال ىف مكتباالستشارات القانونية ( اىل أن 5يشي شكل رقم )
 %. 16% ، مث الطلبات بنسبة 37%، يليها مباشرة الشكاوي بنسبة 46.7وذلك بنسبة 

  
مع  لت شكاوي متداولة% مازا15.3% من الشكاوي مت إغالقها، ىف حني أن 74، جند ان وفيما يتعلق مبوقف الشكاوي

ما توضح البياانت اىل ان كمن السنة وجاري العمل عليها.  % شكاوي جديدة مت استقباهلا ىف الشهور االخية 9، والشريك
% 5.6تهاء منها بشكل اجيايب و% مت االن7%( مت االفادة فيهم ابملشورة، و 60.7الشكاوي الىت مت اغالقها كانت غالبيتهم )

الغالق. ها من اني موقفمن الشكاوي الىت اغلقت غي مب %25% مت اغالقها بشكل سليب، يف حني 1.3مت حفظهم و 
 (6)شكل رقم 
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يوضح نوع شركاء اجمللس ىف استقبال الشكاوي ( 4)شكل رقم 
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يوضح نوع الشكاوي واملوقف احلايل منها ( 5)شكل رقم 
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 اثلثاً: تصنيف الشكاوي وفقا لنوع الشكوي -

من اخلرباء القانونيني، لتعمل على ة جلنة استشاري تكوينىف اطار اهتمام مكتب شكاوي املرأة بتحليل الشكاوي الوارة وتصنيفها، مت 
قا لنوع القضية، وابلفعل قام اخلرباء مستقبليا وف مجع مجيع الشكاوي الواردة ووضعها ىف اطار تصنيفات رئيسية وفرعية ميكن حتليلها

تناول ابلتفصيل تلك التصنيفات وفيما يلي سن .يندرج حتتهم العديد من التصنيفات الفرعيةعشر تصنيفا رئيسيا  اثنتاابستخراج 
 .2020الرئيسية والفرعية كما وردت اىل مكتب شكاوي املرأة خالل عام 

أكثر اخلدمات الىت قدمها  كانت  ستشارات القانونية ووقضااي احلماية االجتماعيةاال كل من  أن (7يوضح شكل رقم ) 
اي االحوال الشخصية قضا، يليها مباشرة % على التوايل27.40و %27.43وذلك بنسبة  2020خالل عام مكتب شكاوي املرأة 

رب قضااي ، ىف حني تعت%3.8ل بنسبة م% وقضااي الع4.8بنسبة  واخلدمات% و 7%، مث الدعاوي اجلنائية بنسبة 23.3بنسبة 
قا لقضااي االكثر تكرارا وفا %. وفيما يلي نتناول ابلتفصيل 0.4من أقل القضااي اليت وردت ملكتب الشكاوي بنسبة  املواريث

ا الدعاوى اي االحوال الشخصية وأخي وهي االستشارات واملقرتحات القانونية وقضااي احلماية االجتماعية مث قضا لتصنيفاها الفرعية
 . اجلنائية

74.73%

0.04%

0.16%

9.44%

15.35%

0.27%

60.71%

7.00%

5.68%

0.17%

1.31%

25.13%

اغلقت

تنتظر موافقة المدير

تنتظر موافقة الموظف

جديد

شريك-متداول 

موظف-متداول 

إفادة بالمشورة

ايجابي

حفظ

خارج االختصاص

سلبى

غير مبين 

يوضح املوقف احلايل للشكاوي وبيان حالتها  ( 6)شكل رقم 

حالة
لقة
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 ملشورات واملقتحات القانونية: ا

علقة بقضااي االحوال الشخصية، حتتل اىل أن االستشارات القانونية املت (8يشي شكل رقم )، فيما يتعلق ابالستشارات القانونية
%، يليها مباشرة 43.8سبة وذلك بن 2020املرتبة االويل من حيث االستشارات الىت قدمها مكتب شكاوي املرأة خالل عام 

% 9.6ملتعلقة ابلعمل بنسبة %، مث االستشارات االجتماعية واالستشارات ا22االستشارات املتعلقة ابجلنح واجلناايت بنسبة 
 % على التوايل. 5.8و

، كان تشريعي مقتح 42ا العام الىت وردت اىل مكتب شكاوي املرأة، فقد استقبل املكتب خالل هذ أما فيما يتعلق ابملقتحات
اصة بقضااي اجلنح واجلناايت مقرتح(، يليه مباشرة مقرتحات تشريعيه خ 18اغلبها مقرتحات مرتبطة بقضااي االحوال الشخصية )

مقرتحات(  3خاصة ابملواريث ) مقرتحات( ومقرتحات 5مقرتحات( مث املقرتحات املتعلقة بتعديالت قانونية ىف قانون العمل ) 8)
 (9وضح ابلشكل رقم )موذلك كما هو  حات القانونية املرتبطة بوضع تعديالت على التشريعات احلاليةوغيهم من املقرت 

27.43% 27.40%
23.27%

7.16%
4.81% 3.79% 2.88% 0.87% 0.70% 0.68% 0.58% 0.44%

مشورة و 
مقرتحات

احلماية 
االجتماعية

االحوال 
الشخصية

دعاوى 
جنائية

خدمات العمل امتنفيذ احك دعاوى ادارية اوراق مدنية شكاوى 
سياسية

دعاوى 
مدنية

مواريث

2020يوضح التصنيفات الرئيسية للشكاوي الواردة ملكتب شكاوي املرأة عام ( 7)شكل رقم 
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43.81%

22.20%

9.59%
5.81% 3.73% 3.19% 2.67% 2.35% 1.86% 1.43% 0.78% 0.68% 0.62% 0.35%

أة خالل عام يوضح الشكاوي املتعلقة ابملشورات واملقتحات الىت قدمها مكتب شكاوي املر ( 8)شكل رقم 
2020

18

8

5
3 3 2 2 1

االحوال الشخصية اجلنح واجلناايت العمل أخرى املواريث الشكاوى االدارية ةاملعاشات الضماني االنتخاابت 
ةوالشكاوى السياسي

2020يوضح عدد املقتحات التشريعية اىل استقبلها مكتب شكاوي املرأة خالل عام ( 9)شكل رقم 
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 قضااي احلماية االجتماعية
حلياة الكرمية، واحلق ىف الضمان مت تصنيف القضااي املتعلقة ابحلماية االجتماعية اىل مخسة تصنيفات فرعية،  تضمنت احلق يف ا

فا املتنوعة، ويوضح الشكل رقم التعليم واحلق ىف الصحة، وأخيا تصنيفات اخري تضمنت العديد من التصنياالجتماعي، واحلق ىف 
لبطاقات التموينية وطلبات االلتحاق امعاشات تكافل وكرامة وواستخراج بيت الزكاة،  ( أن احلق ىف احلياة الكرمية والىت تشمل )11)

ويل من حيث اقضااي املتعلقة وغيها من اخلدمات( جاءت ىف املرتبة اال مسكن....واحلصول على  بدور املسنني ودور االستضافة
من )مساعدة ىف تسديد % وتتض30.6طلب مساعدات مالية بنسبة %،  يليها مباشرة 53.9ابحلماية االجتماعية وذلك بنسبة 

% والىت تشمل 11.8ة جتماعي بنسبكما جاءت قضااي الضمان االالديون، وحاالت الغارمات، واحلصول على قروض... اخل(،  
الضافة اىل التظلمات املتعلقة )احلصول على معاشات الضمان االجتماعية مثل معاش املطلقات واملسجون وااليتام واملعاقني، اب

ىف التعليم لقة ابحلق ىف الصحة واحلق بتوقف املعاش والتامينات وعدم احتساب املدد التأمينيه وغيها(. واخيا جاءت القضااي املتع
 % على التوايل. 0.67% و 2.9بنسب 

 
 قضااي االحوال الشخصية 

كما سبق الذكر، تعد قضااي االحوال الشخصية من أكثر القضااي الواردة ملكتب شكاوي املرأة وخاصة ىف اطار االستشارات القانونية 
ىل وردت اىل مكتب الشكاوي وقام موظفي ابلتحديد شكاوي االحوال الشخصية ا (11ملقرتحات التشريعيه، ويوضح شكل )وا

املكتب او شركاؤه من احملامون املتطوعني برفعها والعمل عليها من أجل الفصل هبا، حيث يشي الشكل اىل أن دعاوى النفقة واحلقوق 
وحبس ملتجمد النفقة( املالية والىت تضم )دعاوى نفقة اقارب ونفقة زوجية ونفقة صغار ونفقة عدة  ونفقة متعة وورد منقوالت زوجية 

% من امجايل قضااي االحوال الشخصية، يليها مباشرة 40حتتل املرتبة االول من حيث القضااي الواردة اىل املكتب وذلك بنسبة 

53.93%

30.61%

11.82%

2.97%

0.67%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00%

احلق ىف حياة كرمية

مساعدات مالية 

الضمان االجتماعى

احلق ىف الصحة

احلق ىف التعليم

تب شكاوي املرأة عام يوضح التصنيفات الفرعية املتعلقة بقضااي احلماية االجتماعية الىت وردت اىل مك( 10)شكل رقم 
2020
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( وذلك دعوى خلع، ودعوى طالق ودعوى اثبات طالق وبطالن زواجالقضااي املتعلقة ابلفرقة وانتهاء العالقة الزوجية وتشمل )
% والىت تشمل )اجر حضانة، واجر مسكن، 8، كذلك جاءت الدعاوى املتعلقة ابالجور ىف املرتبة الثالثة بنسبة % 35.7بنسبة 

ومصاريف دراسية وفرش غطاء ومصاريف عالج للزوجة واالبناء(، مث الدعاوى املرتبطة ابسئناف االحكام والىت تضمن )اسئناف 
%، كما جاءت الدعاوي املتعلقة بقضااي 6.3والية دراسية( وذلك بنسبة  حكم طالق ونفقات واجور وقرار متكني مسكن وقرار

% ودعاوي اخلطبة وقيام رابطة زوجية )اثبا نسب، اثبات 5.7الرؤية واحلضانة )اسقاط حضانة، ضم صغي، طلب رؤية( بنسبة 
علقة ابلوالية على املال )حجز، وتعيني % وأخيا الدعاوي امل4زواج، اسرتداد شبكة اخلطيب، دعاوى النشوز وانذار ابلطاعة( بنسبة 

 %0.16قيم، قرار وصاية وعزل وصاية( بنسبة 

 
40.08%

35.71%

8.03%

6.30%

5.70%

4.00%

0.16%

دعاوى النفقات و احلقوق املالية

دعاوى الفرقة و انتهاء رابطة الزواج

االجور

استئناف احكام 

دعاوى حضانة ورؤية

دعاوى اخلطبة وقيام الرابطة الزوجية

والية على املال

ب شكاوي املرأة ىف عام يوضح التصنيفات الفرعية املتعلقة بقضااي االحوال الشخصية والىت ورد اىل مكت( 11)شكل رقم 
2020
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 الدعاوي اجلنائية
وي اجلنائية الىت مت استقباهلا خالل تشي البياانت، اىل أن الدعاوى اجلنائية املتعلقة بقضااي العنف اجلسدي، تعد من أغلب الشكا

 457 شكوي من امجايل 435نف اجلسدي تضمنت جنح الضرب مبوجب % من دعاوى الع95، حيث جند أن 2020عام 
اىل مكتب الشكاوي  % من من الدعاوى اجلنائية املتنوعة والىت وردت41شكوى خاصة ابلعنف اجلسدي، كذلك كانت هناك 

، نصب...اخل (، مانة، تزويروالىت تضمنت )جنح تبديد منقوالت زوجية، جنحة سب وقذف، االمتناع عن تسليم مياث، خيانة اال
اب وهتك العرض % واشتملت على جنح التحرش اجلنسي وقضااي االغتص12.3وأخيا جاءت قضااي العنف اجلنسي بنسبة 

 (12والتحريض على الفسق ودعاوى الزان. )شكل رقم 

  
  

46.73%

41.00%

12.27%

عنف جسدى

دعاوى جنائية متنوعة

عنف جنسى

2020يوضح التصنيفات الفرعية للدعاوى اجلنائية والواردة ملكتب شكاوي املراة عام ( 12)شكل رقم 
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 نبذة عن بعض القضااي و االجراء املتخذ من قبل مكتب شكاوي املراةاحملور الرابع: 
 ية االجتماعية و الدعم االقتصادياحلما -أوال :

 احلاجات املادية . -أ

اديه متعثره جلأت السيدة "ج.ع " ملكتب شكاوى املرأة  ) املركزى ( حيث أن السيده ظروفها امل 16/9/2020 أنه بتاريخ  - 1
 عمال.اال وتعجز عن سداد الديون الىت اقرتضتها مسبقا لسد احلاجة وصدر ضدها حكم ابحلبس ىف مجعيه رجال

 لصادر ضد السيدة الغارمة .:مت التواصل وخماطبه مجعيه رجال االعمال جلدوله املبلغ من أجل إلغاء احلكم ا اإلجراء
 ا املاديه .:مت ايقاف احلكم ومت جدولة نصف املبلغ ومت اداراج ابقى املبلغ حىت يسر حالته النتيجة

أهنا ارمله  شكاوى املرأة  ) فرع أسيوط ( لعرض شكواها ، حيث جلأت السيدة " ن .ب" ملكتب 25/8/2020نه بتاريخ أ  -2
 العقارب وظروفها املاديه متعثره وتريد بناء سقف لبيتها  نظرا لتعرض احد ابنائها  للموت بسبب لدغات

 مت خماطبه بيت الذكاه ومت عمل حبث ميداىن لبناء السقف إلجراءا
 ى أسيوط الفقية.سقف وجارى البناء من بيت الذكاه أبحد قر حصلت السيدة على املوافقه ببناء ال   النتيجة

فرع أسيوط (، حيث أهنا ارمله و زوجها  )جلأت السيدة " أ .ع" ملكتب شكاوى القومي للمرأة  10/8/2020أنه بتاريخ  - 3
ده مصاريف االبناء املعاقني ب  زايانتحر نتيجه تعثر احلاله املاديه ولديها ثالث ابناء معاقني ذهنيا   ، وكان سسب انتحار اال

 ومصاريف عالجهم 
عاش شهرى حصلت السيدة على مت خماطبه مشيخه االزهر بيت الذكاه ومتت املوافقه على حصوهلا علي م اإلجراء والنتيجة

 جنيها شهراي . 800معاش 
على معاش  ا كانت حتصلجلأت السيدة " ه .ع" ملكتب شكاوى املرأة ) فرع أسيوط (، حيث أهن 15/9/2020نه بتاريخ أ -6

 ايده املساعدهمن خالل مشيخه االزهر ونظرا لتعرض زوجها حلادث ادى إيل برت قدمه لذا جلأت لطلب ز  500شهرى 
 عاده النظر للمشيخه امت خماطبه مشيخه االزهر بزايده املساعده الشهريه وذلك من خالل تقدمي التماس  اإلجراء
ها وزايده سوء حالتها جنيها مدى احلياه من مشيخه االزهر بسبب برت قدم زوج 1000حصلت على معاش شهرى  النتيجة
 املاديه.

 ساء بال مأوى ) احاالت لدور االستضافة (ن -ب
ألبنائها و ملكتب شكاوى القومي للمرأة ) املركزي( تشكو عدم وجود مأوى هلا  3/10/2020ة "ص.أ" بتاريخ تقدمت السيد -1

ر ومل يرسل أى نفقات ، ( شهور ، وهجرها زوجها قرابة شه5( سنوات و طفل ) 3،4أعمارهم )  ، حيث أن لديها ثالث أبناء
 وليس لديها املال الكايف لدفع اجيار الشقة لذا تلتمس أى مأوى هلا وألطفاهلا

عي ، وقامت ارة التضامن االجتماقام مكتب الشكاوى بعمل خطاب لدار استضافة املرأة املعنفة ببنها التابعة لوز : اإلجراء
 السيدة ابستالم هذا اخلطاب من أجل إحالتها.

 ى آمن .ستلمت الدار السيدة ومت حل املشكلة ، وابلفعل وجدت السيدة هى وأبنائها مأو    النتيجة
، جاءت الفتاة مع والدهتا إىل مكتب شكاوى  25/8/2020تقدمت " م. م"إىل مكتب شكاوى املرأة ) املركزي( بتاريخ  -2

عرض شكوى مرمي الفتاة حيث قام زوجها بطردها من منزل الزوجية ولديها طفلة تبلغ من العمر عام واحد فقط ، وعندما املرأة ل
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وكان لديها مشكلة ’ عادت ملنزل والدهتا رفض اجلد ) ابو األم ( استقباهلا ابملنزل نتيجة خالفات سابقة بشأن املوافقة على زواجها 
 ي بسبب عدم ثبوات عنوان اثبت هلا ، وال يوجد سكن حاىل.يف استخراج بطاقة الرقم القوم

ستالمه من قبل السيدة والتوقيع اقام مكتب شكاوى املرأة بعمل خطاب لدار استضافة املرأة املعنفة مبصر اجلديدة ومت  اإلجراء
 ابالستالم

 لطفلتها .و آمن هلا  استلمت الدار الفتاة وطفلتها  ومت حل املشكلة ، وابلفعل وجدت مرمي مسكن  النتيجة
 3لديها و ملكتب شكاوى املرأة  ) املركزي( بشكوى فحواها "اهنا متزوجة  30/8/2020دة "س. ف" بتاريخ تقدمت السي  -3

تقطن مع اخيها لكنه قام  سنواات يف جنحة سرقة ، وكانت 7( عام ، مت احلكم على زوجها ابلسجن 3،10،14ابناء أعمارهم ) 
 اآلن ليس لديها مأوى ، وليس لديها دخل ، وتلتمس مأوى هلا وألبنائها "بطردها مؤخرا ، وهى 

ة ومت استالمه من قبل السيدة قام مكتب شكاوى املرأة بعمل خطاب لدار استضافة املرأة املعنفة مبصر اجلديد  اإلجراء 
 والتوقيع    ابالستالم

 ألطفاهلا .و دت السيدة مسكن آمن هلا استلمت الدار السيدة ومت حل املشكلة ، وابلفعل وج    النتيجة
جلأت السيدة " ب. م" ملكتب شكاوى القومي للمرأة ) فرع الفيوم (لطلب مساعدهتا ضد ابنها  8/6/2020أنه بتاريخ  -4

 ء مواد خمدره ، حيث أنه يتعاطىلتعديه الدائم عليها ابلضرب والسب والشتم بسبب رغبتة يف احلصول منها علي مبالغ مالية لشرا
 املخدرات .

ة لتقدمي الدعم نفسي  واملساندة ومت مت االستجابة من اجمللس القومى للمرأة ومت احالتها ايل مركز استضافة املرأاإلجراء : •
 استضافتها وتقدمي اوجه الرعاية املعيشه والصحية واالجتماعية والنفسيه .

 :النتيجة 
بعمل جلسة صلح بينها وبني ابنها  الجتماعية والنفسيه وانتهي االمرمت استضافتها وتقدمي اوجه الرعاية املعيشه والصحية وا

 االصغر وعادت ملنزل ابنها.
 20جلأت السيدة " م. ن" ملكتب شكاوى املرأة ) فرع الدقهلية ( مستغيثة حيث أهنا متزوجه منذ  9/8/2020أنه بتاريخ  -5

فضون الطالق وقاموا بطردها وال جتد اجلسديه وقام بطردها وأهلها ير سنه يقوم الزوج بضرهبا ومعاملتها بشكل غي شرعى يف العالقه 
 هلا ماوى حاليا  .

باحثني من مجعيه خي دمياط وقاموا مت التواصل مع مديريه الشئون االجتماعيه  على الفور الىت قامت ابرسال فريق من ال اإلجراء
 ببحث احلاله

 .18/8/2020 ا اخلاص ابملشردين كحاله استثنائيه بتاريخمت توفي اإليواء هلا يف دار امللك بشط النتيجة
من صحفى جبريدة اليوم السابع ومضمونه بوجود  15115بناء على ورود بالغ على اخلط املختصر  للمجلس القومى للمرأة  - 6

معاقة وتعيش مبفردها  والذى عام تقطن بشربا اخليمة وهى  35حالة انسانية حتتاج اىل مساعدة عاجلة متمثلة يف فتاة تبلغ من العمر 
تبني انه نتيجة اصابتها مبرض السكرى تسبب يف غرغرينا ابلقدم حمداث هلا اعاقة و اضطراب حركى ابإلضافة لضعف السمع وتعيش 
مبفردها مبسكن غي أدمى حيث توىف والديها وشقيقها ومل يتواجد سوى شقيق واحد يصعب عليه الرتدد عليها ابستمرار  وال يوجد 
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احد يرعاها سوى احد اجليان والذى افاد ابهنا لديها مهارات يدوية يف صنع اشكال ابجلبس وزخارف ومنقوشات وتقوم بتسويقها 
 عرب االنرتنت وحتتاج اىل توفي دار رعاية متخصصة مالئمة حلالتها الصحية

مل لتقدمي كافة سبل الدعم املتاح عبتكليف فريق على الفور قامت رئيسة اجمللس القومى للمرأة د.مااي مرسى :  االجراء والنتيجة
مأوى اىل منزل الفتاة لتقدمي مايلزم وتلبية  للفتاة وبناءا عليه  توجه اعضاء القومى للمرأة مبحافظة القليوبية ومبادرة اطفال وكبار بال

ابتها بغيبوبة السكر وبعد متاثلها ثر اصاحتياجاهتا بشكل يضمن انسانيتها  ولكن تبني قيام اهل اخلي بنقلها اىل املستشفى على ا
الدور الذى قامت به مؤسسة معاان  للشفاء وعودهتا اىل منزهلا طالبت بنقلها اىل دار رعاية متخصصة لتلقى الرعاية املناسبة وهو

قيام القومى للمرأة ابإلضافة اىل  النقاذ انسان كأحد شركاء النجاح لرعايتها صحيا وادماجها جبو االسرة الىت تفتقده منذ الصغر
لعون هلا بشكل يضمن ويصون انسانيتها بتوفي مشروع مالئم حلالتها الصحية يتضمن كافة اعماهلا اليدوية والفنية لتمكينها ومد يد ا

التدخالت الطبية الناجزة  وابلفعل مت نقلها للفحص الطىب الذى وضح بوجود  تدهور مالحظ حلالتها الصحية مما يستوجب بعض
ملختلفة لتقدمي خدمات متكاملة و الالحقة وجارى متابعة الفتاة من خالل تضافر جهود الدولة من خالل تعاون  مؤسساهتا امنها 

 حنو مواطنيها لضمان حياة كرمية البنائها .
 املشورة األسرية –الدعم النفسي  -ج
اقعه حبضور ي للمرأة ، حيث تتلخص الو جلأت السيدة / " ن . م" ملكتب شكاوى اجمللس القوم 12/7/2020نه بتاريخ أ -1

طباء االمراض النسا اجراء عمليه االشاكيه للمكتب لطلب اجلوء اجلنسي لتعرضها للتحرش من قبل الطبيب النفسى املعاجل هلا ورفض 
 .هلا بعد معرفه اهنا حموله جنسيا وكذالك خوفها من االضطهاد من قبل االهل واحملاطني هبا    

 اإلجراء
لفرع املكتب   لدعمها نفسيا   ل االمر للمكتب الرئيسى ومعرفه ماميكن تقدميه وعمل جلسات معها ملده شهرين اسبوعيامت حتوي 

 را   .خوفا من االقدام على االنتحار حيث أهنا حموله جنسيا ) تدخل طيب جراحي ( من ابراهيم اىل نو 
 النتيجة

مع االهل وزايره االهل ومت مت زواج  من خالل احلضور بصفه دوريه مت التصاحل بعد تقدمي الدعم النفسى للشاكيه وارجاع الثقه هلا  
 ية .  الشاكيه وعلم الزوج ابلتحويل وتقبله ذالك  وعدول الشاكيه عن فكره اللجوء اجلنسى لبلد أجنب

بو عليها القلق ، وكان ي سهاتقدمت " ح . ع " ملكتب شكاوى املرأة عقب ساعات العمل الرمسية وحتميل حقيبة مالب -2
سدى وحترشات جنسية من جوالتوتر الشديد وعدد القدرة على تسلسل االفكار وتلعثم ابلنطق حيث أهنا اعربت عن وقوع عنف 

 قبل أبيها هلا وعنف وضرب من قبل اخواهنا ، وهى تريد أى مأوى    .                    
 عنفة ابلسادس من أكتوبر  ق خطاب حتويل لدار استضافة املرأة املقام مكتب شكاوى املرأة إبرسال الفتاة عن طرياإلجراء 
تشخيص احلالة حيث أهنناك بعض مت ارسال فريق الدعم النفسي االجتماعي للفتاة ابلدار ابالشرتاك مع دكتور نفسي ل  النتيجة

عى اجتماعي ابلطرق السليمة و جلسة االعراض الوسواس القهري الظاهرة على الفتاة ، وابلنهاية أيت أخيها الستالمها بعد عمل 
 للتعامل مع الفتاة بدال من العنف .

 اثنيا  : جرائم العنف ، التمييز ، احلرمان •
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 ( حالة عنف ، جرائم تعدى أبشكاهلا املختلفة . 11261مت رصد عدد )   
 ( رد من النيابه . 42( بالغ للنيابه العامة ، ومت وروود) 64مت ارسال )

اجلرائم  التصنيف
 االلكتونية

جرائم 
 االغتصاب

جرائم هتك 
 العرض

التحرش 
 اجلنسي

شكاوى متنوعة ) 
سب وقذف 

 وخالفه (
 االمجايل

عدد 
 64 17 4 11 7 25 البالغات

 42 9 4 6 4 19 مت الرد
 
 لسيدة املعروفه إعالميا بسيدة املطرية :ا -1 

الذى قام  شكاوى املرأة املركزى ( والد " ش. ا " ضحيه املطريهقد جلا الينا ) مكتب  ٣٠/٦/٢٠٢٠قانه ىف يوم الثالاثء املواف -
ربح بسلك الكهرابء حىت انتهى زوجها ابسقاطها من انفذه شقتهم ابلدور اخلامس بعد شجار طويل بينهم وتعديه عليها ابلضرب امل

ها ابلدور اخلامس ؛والىت رصدهتا  ن شقتهذا الشجار بسقوطها ارضا ؛ وقد انتنشر هلا فيديو على التواصل االجتماعى حلظه وقوعها م
وجود قطع ابحلبل الشوكى وهتك ابلكبد كاميات املراقبه ابحدى احملالت التجاريه ابلقرب من منزهلا ؛ حيث اسفرت التقارير الطبيه ب

اوالدها اال اذا قامت ها من ان ترى والكلى نتيجة السقوط ؛ومل يكتفى اهل اجلاىن مبا حدث هلا اال اهنم قامو ابخذ اوالدها ومنعو 
مي العون واملساعده بكافه انواع ابلتنازل عن احملضر الذى حرر ضد ابنهم ؛لذلك وبناء ع توجيهات من رئيسه اجمللس القومى بتقد

احلسيىن  رمحه ؛لذلك مت احاله الشاكيه شروقالدعم القانوىن هلا حىت ايخذ العدل جمراه من تلك اجلرميه  الىت انتزعت منها االنسانيه وال
ابي الىت متكنها ابخد مجيع احلقوق الصاحله فه التداىل احدى احملامني املتطوعني ابجمللس القومى للمراه ملباشره كافه االجراءات واخذ كا

كم على املتهم الذى قام بفعلته للضحيه وذلك بتفويض احملاميه مبباشره  احملضر الذى حرر بقسم املطريه حىت االنتهاء بصدور ح
 دها .،ابالضافه اىل ذلك مت تفويضها ايضا ىف ان ترفع قرار تسليم صغي للضحيه حىت تطمئن على اوال

 اإلجراء:
 تها حملامي متطوع ملباشرة سي التحقيقات اجلنائية و رفع قضيه لضم صغارها اليها.إحال -
 ع مصلحة األحوال املدنية. استخراج بطاقة شخصيه هلا ابرسال مأمورية تصوير ملنزهلا من قبل فرع اجمللس ابجليزة ابلتعاون ممت -
 هر العقاري مبنزهلا لعمل توكيل حملامية مكتب الشكاوي املتطوعه شمت التعاون مع وزارة العدل إلرسال مندوب ال -

 النتائج حيت األن:
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وعند التنفيذ قام  11/1/2021حيث مت تنفيذ احلكم بتاريخ 31/8/2020مت فعال رفع دعوى ضم الصغار واخذ حكم بتاريخ 
على احملاميه واحملضر واالخصائية النفسيه وكل هذا مت  املدعى عليه ابالمتناع عن التنفيذ ابلقوه واستخدام االسلحه البيضاء واهلجوم

 اثباته من قبل احملضر وقام اجمللس من خالله مبخاطبة الدخليه بتوفي امن قومى للتنفيذ. 
يوم ومت احلكم  21نحه ضرب اقل من ومازالت احملامية متابعه حتقيقات النيابه ىف واقعه السقوط حيث مت التكيف القاوىن للوقعه جب

اجلنائى وهو  وما خيص الشقاالف جنيه . 10حببس املتهم سنه وثالث اشهر مع الشغل والنفاذ وكفاله  10/1/2021يه بتاريخ ف
ظلم للنائب العام وقام اجمللس ايضا ابلشروع ىف القتل مت حفظه ولكن مل ينتهى االمر على ذلك حيث قامن احملامى املتطوع بتقدمي ت

 عام العادة النظرة مرة اخرى ابلواقعه والتحقيق .بتوجيه خطاب رمسى للنائب ال
 السيدة املعروفه إعالميه ابلسيدة اليت مت ضرهبا من قبل زوجها بشرفة املنزل :

 ابلرصد على وسائل التواصل االجتماعي مت رصد فيديو لرجل يضرب و يهني زوجته يف شرفة منزهلم 
حملضر و يعمل علي رجوع احلق ى ( و احالتها حملامي متطوع لكي يباشر اقامت السيدة ابللجوء ملكتب شكاوي املرأة  ) املركز 

 للسيدة 
 :اإلجراءو النتيجة 

 إحالتها حملامي متطوع ملباشرة سي التحقيقات اجلنائية
 قيد التحقيق ومل يتم الفصل فيها حىت االن . 

 فتاة التيك توك ) منه عبد العزيز(
قبل شخص أو عدد من  لى وسائل التواصل اإلجتماعي تفيد بتعرضها ألغتصاب منرصد اجمللس القومي للمرأة ظهور فتاه ع

م حدوث شئ و فورا مت القاء االشخاص و بعد ذلك مت اعالن ان القصه مل حتدث و ظهرت مره اخري تعتذر إلصدقائها و تفيد بعد
 القبض علي كل هذه اجملموعه ابمر من النيابة العامة. 

 :  اإلجراء
 ن اعالهنا ابهنا ضحية جرمية إغتصاب.تب النائب العام للوقوف حول ماهية جرمية الفتاه امللقي القبض عليها ابلرغم ممتت خماطبة مك

 2020لسنة  11ة واملقيدة برقم ادارى قسم الطالبي 3328/2020بناء على قرار النيابة ابلتحقيقات الىت جتريها ىف القضية رقم 
بد العزيز احتياطيا مبركز استضافة املرأة اع املتهمة أية ابراهيم مخيس على حسني  املشهورة مبنة عحصر حتقيق النيابة الكلية بشأن ايد

 املعنفة ابلسادس من اكتوبر كبديل للحبس االحتياطى ، 
جمللس القومى امن االجتماعى وتنسيقا مع اوادخال املتهمة بربامج التأهيل املعتمدة مبشروع محاية واستضافة املرأة التابع لوزارة التض

 للمرأة اثناء اقامتها ابلدار لتأهيلها ودجمها.
 عادة أتهيلها.اإيداعها يف دار إيواء اتبعه لوزارة التضامن و التنسيق مع فريق عمل وزارة التضامن حملاولة 

 مساعدهتا يف استخراج بطاقه شخصيه من خالل فرع اجمللس مبحافظة الشرقيه لتسهيل ضمان 
 للمرأة يف حماولة إعادة التأهيل:  دور اجمللس القومي

 تدريب رايضة و لياقة بدنية   •
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 تدريب وعالج ابلفن •
 دورة متكني مهىن "مصفف شعر" •
 استخراج بطاقة الرقم القومى •
 التواصل املباشر مع أهل وذوى الفتاة •
 فحص الوضع القانوىن ملياث ومعاش مستحق للفتاة •

 دور وزارة التضامن: 
 ر ايواء املعنفات إيداعها و مراقبتها بدا •
 .يوم 45تقرير من مركز الرخاوي إبعتالهلا نفسيا و قرار ايداعها مبستشفي العباسيه ملدة  •

 النتائج حيت األن:
 بدء حماكمتها و مساع شهادهتا ضد اجملموعه اليت ارتكبت / شاركت فيف فعل االغتصاب. •
 بقرار من النيابة .خروجها من دار االيواء الىت كانت مودعة هبا حلني يتم التأهيل  •
اب منة عبد العزيز قضت حمكمة الطفل ، ابحلبس سنة على املتهم احلدث حممد كالشنكوف أحد متهمي قضية اغتص - •

 فتاة "تيك توك"، الهتامه بتعاطي املخدرات.
 قضية هتك عرض 

عاما هلتك عرضها  24العمر  نمبتلقى استغاثة من والد اجملىن عليها ىف املساندة القضائية وذلك لتعرض ابنتة البالغة  •
 ابلطريق العام

 اإلجراء
أة  ) املركزى ( لتقدم الدعم حمام من مكتب شكاوى اجمللس القومى للمر  4مت االستجابة من اجمللس القومى للمرأة وارسل عدد 

 جناايت حدائق القبة 27القانوىن واملساندة القضائية امام الدائرة 
 النتائج حيت األن: •

 املتهم ابلسجن املشدد ملدة ثالث سنواتمت احلكم على 
  جنبيةإستغاثة من مواطنة أ

 قيمة به .مت تعرضها للتحرش من طبيب الفندق املجنبية تتلخص الواقعة ىف تلقى استغاثة من مواطنة ا •
 االجراء 

ومساندهتا ىف حترير ع الشاكية ممت االستجابة وارسال حمام من مكتب شكاوى اجمللس القومى للمرأه  ) املركزي ( واحلضور  •
  مت استخدامها ىف اجلرميةالبالغ بشرطة السياحة ومن مث اىل مقر النيابة العامة وطلب بتحريز كافة االدوات الىت

 النتيجة 
 قيق .مت االستجابة لطلبات احملام احلاضر مع الشاكية ومت حبس الطبيب احتياطيا على ذمة التح •

 عه االمريكية(القضية املعروفة إعالمياً ) شاب اجلام
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مت رصد  إنشاء صفة اليكرتونية على وسائل التواصل االجتماعي حتتوي على العديد من الشهدات لفتيات قام املدعو )أ.ب .ذ( 
ابالعتداء عليهن أبشكال خمتبفة  مت تلقى استغاثة من عدة شاكيات ويستغثون فيه ابهنم مت التعدى عليهم جنسيا من قبل املتهم امحد 

 وذكرو اهنم مت استدراجهم من قبل املتهم وتعدى عليهم جنسيا  بصور وأشكال خمتلفة.بسام زكى 
 اإلجراء:
 قدم اجمللس القومي للمرأة  ) املركزي( بالغ ملكتب النائب العام حول الواقعه •
ت رمسيه و رأة لتقدمي بالغااطلق اجمللس عدد من البياانت حلث الفتيات املتضررات ابلتواصل فورا مع مكتب شكاوي امل •

 توصيلهم ابجلهات التحقيق املعنيه إبختاذ الالزم .
 ة العامة مت حتديد هلم ميعاد مبقر اجمللس ومساعدهتم ىف كتابة البالغ واحالة البالغ اىل النياب •
 مت التحقيق قضائيا ومت االمر ابلقبض على املتهم وحبسة احتياطيا على ذمة التحقيق . •
 مساعدهتم ىف متثيلهم قضائيا  مت احالة الشاكيات اىل حمام و  •
 النتيجة:

 الشكاوي مع حمامي الفتيات . مت احالة املتهم حملكمة اجلناايت بقرار من النائب العام و جاري املتابعه من قبل مكتب •
 3كى، املتهم هبتك عرض ز مبعاقبة أمحد بسام  29/12/2020قضت حمكمة القاهرة اإلقتصادية، يوم الثالاثء، املوافق  •

نوات مع الشغل، وإحالة س 3وهتديدهن وإساءة استخدام أدوات االتصال ومواقع التواصل االجتماعى، ابحلبس  فتيات
 الدعوى املدنية للمحكمة املختصة.

 قضية إغتصاب 
 4/6/2018الغ بتاريخ بوالىت جلأت إىل الشرطة بتقدمي  2018الشاكية قد مت اغتصاهبا من احد جياهنم وذلك عام  •

الذى اثبت ىف تقريره جنح اجا وبناء عليه مت عرضها على الطب الشرعى و  2018لسنة  9103ر برقم وحرر هلا حمض
 3/12/2018تاريخ بوجود ااثر اغتصاب نتج عنه قطع بغشاء بكارهتا ورغم ذلك قد مت حفظ احملضر بنياة اجا 

 :االجراء
 . ن الواقعةلنيابة العامة بشأمت تلقى الشكوى من الشاكية ) مبكتب شكاوى فرع الدقهلية (وخماطبة ا  •

 النتيجة
 4063مت الرد من قبل النيابة العامة على الشكوى املرسلة مبذكرة نيابة جنوب املنصورة الكلية ابملعلومات ىف القضية رقم  •

قعة ادارى مركز اجا ابملعلومات ومفادها انه قد مت حتقيق الواقعة حتقيقا قضائيا وسؤال الشاكية وشهود الوا 2020لسنة 

وذلك الخذ عينه البصمة الوراثية من االخية  8/7/2020وارسلت الشاكية وجنلتها إىل مصلحة الطب الشرعى بتاريخ 

 13/7/2020ومضاهاهتا لتحديد نسب الطفلة كما مت ارسال املشكو ىف حقه إىل مصلحة الطب الشرعى بتاريخ 

  تقرير الطب الت القضية قيد التحقيقات حلني ورود الخذ عينه البصمة الوراثية ومضاهاهتا مع عينة الطفلة وماز 

 الشرعى وحترايت جهة البحث.
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 واقعة حترش بفتيات املنصورة:
 -مواقع التواصل االجتماعى فيسبوك  ضحيتان للواقعة املعروفة إعالميا بواقعة التحرش بفتاة املنصورة والىت مت تداوهلا على •

هلية وذلك لتقدمي الدعم مقررة وحمامية مكتب شكاوى اجمللس فرع الدقيوتيوب حيث انه مت التواصل معهن عن طريق 

 واملساندة القانونية هلن وقد ابدين رغبتهن ىف التواصل مع اجمللس.

 :االجراء
 املتابعة مع اجلهات االمنية مبحافظة الدقهلية  •
 املتابعة مع الفتيات أثناء تقدمي البالغ  •
 املساعده يف تقدمي بالغ للنائب العام  •

 :  النتيجة
 احلماية قبل كال من اجملىت عليهما ، ورد مذكرة نيابة جنوب املنصورة الكلية والثابت هبا اختاذ النيابة العامة كافة تدابي •
حلد وذلك حرصا منهما على كما ثبت بتحرايت املباحث الواردة ابلتحقيقات رغبتهما ىف الوقوف ابإلجراءات عند هذا ا •

 احلفاظ على مسعتهما.
 رش بنزيلة فندق شهري: حت

وذلك بتصويرها  27/6/2020 وردت الينا الشاكيه ابهنا تعرضت للتحرش هبا اثناء اقامتها بفندق شهي ابجلونة بتاريخ •
 اثناء تواجدها بغرفتها اخلاصة ابلفندق

 :االجراء
 مت تلقى الشكوى من الشاكية وخماطبة النيابة العامة بشأن الواقعة . •

 :  النتيجة
ردت اليهم معلومات من نيابة جنوب اجليزة بتنا من النيابة العامة العامه ابهنم مت خماطبة نيابة جنوب اجليزة الكلية وور مت خماط •

 جنح العمرانية والىت تفيد حتقيق الواقعة قضائيا 2020لسنة  6405ىف القضية رقم 
 حترش من مدرب االسكواش بنادي شهري

 سكواشغ عن واقعة هتك عرضهم بنادى شهي من قبل مدرب اورد الينا ثالث شاكيات ويرغبون لالبال •
 :االجراء

 مت تلقى الشكوى ) ابملركزى (  وخماطبة النيابة العامة بشأن الواقعة . •
 :  النتيجة

عرض ثالث فتيات ابلقوة  امر السيد املستشار "النائب العام" إبحالة مدرب أسكواش أبحد النوادي الرايضية؛ هلتكه •
 .اغتتهن ومالمسة مواطن عفتهن وهن مل يبلغن مثاين عشرة سنة ميالديةوالتهديد؛ مبب
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إذ تلقت النيابة العامة كتااب  من اجمللس القومي للمرأة يتضمن إبالغ الفتيات الثالث عن هتك املدرب املذكور عرضهن  •
أفعال، وأنه تعدى على  والتحرش هبن أبماكن خمتلفة، وشهدن بتحقيقات النيابة العامة مبا ارتكبه املتهم قبلهن من

إحداهن ابلضرب، وكمم فاهها للحيلولة دون مقاومتها أثناء تعديه عليها، وهددها ابلتشهي هبا إذا ما أخربت ذويها 
مبا فعل، فامتثلت لتهديده، وأهنن آثرن عدم اإلبالغ عنه خجال مما تعرضن له يف أول األمر، مث قدمن ببالغهن الحقا 

 .ع التواصل االجتماعي املختلفةبعد ان ذاع امره مبواق
امة هبتكه عرض إحدى  الفتيات وكانت قد امرت النيابة العامة بضبط املتهم الستجوابه والذي اقر بتحقيقات النيابة الع •

صحة واقعة تعديه علي ثالثتهن  الثالث أكثر من مرة منكرا تعديه على الفتاتني األخريني ، بينما أكدت حترايت الشرطة
 تغال ضعفهن وصغر أعمارهن.ابلقوة مس

 2021ير من ينا 25وابلفعل مت احالة املتهم يف الواقعة حملكمة اجلنيات بتهمة هتك العرض جللسة  •
 سنوات  6احلكم علي املتهم حبكم مشدد مت  •

 فتيات معهد السينما:
كادميية الفنون . يستغثن مت رصد ظهور صفحه على وسائل التواصل االجتماعي لفتيات يدرسن مبعهد السينما التابع أل •

 و حاالت حترش من قبل بعض الزمالء و االساتذه ابملعهد بتعرضهن ملضايقات 
 :  االجراء

 واهم مت التواصل مع القائمني على الصفحة و دعوهتم الجتماع يف مكتب شكاوي املرأة و مساع شك •
 العامة مت تقدمي الدعم الفىن واملشورة القانونية وتلقى منهم البالغ ومت االحالة اىل النيابة •

 :  النتيجة
 عايل وزير الثقافة مواصل و عقد عدد من االجتماعات مع املسئولني أبكادميية الفنون و عقد إجتماع مع مت الت •
ات و الوقوف على إجياد مت اصدار قرار داخلي بتفعيل وحدة مناهضة العنف ضد املرأة لرصد مشاكل الطلبة و الطالب •

 حلول هلا يف بدايتها.
 السكندرية .تركيب كامريات واجهزة تنصت بشقة سيدة اب

مع  2020ناير يمن الشاكية يتلخص مضمونة ىف اهنا توصلت ىف غضون شهر   8/2020/ 30تلقينا بالغ بتاريخ  •
عد تركيب الكاميات مت التواصل شركة تركيب كاميات عن طريق االنرتنت لرتكيب نظام مراقبة داخلية وخارجية للمنزل وب

فقتهم على طالبها سوف ليها وابتزازها وهتديدها وىف حالة عدم موامعاها عن طريق اشخاص اخرين هبدف التودد ا
كتشفت بعد ذلك انه يوجد يقومون ابلتشهي هبا وابلغوها ابنه حتصلو على صور هلا بدون مالبس من غرفة نومها وا 

 بشقتها اجهزة تصنت استقبال وارسال كل ما يدور بنظام املراقبة . 
 :االجراء

 اكية وخماطبة النيابة العامة بشأن الواقعةمت تلقى الشكوى من الش  •
 النتيجة
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بشأن الواقعة بناية  12/9/2020عرائض اجمللس القومى للمرأه وفتح حتقيق بتاريخ  2020لسنة  36قيد البالغ برقم  •
ة تصنت اول املنتزة وسؤال الشاكية ىف شكواها وحتريز االدلة وارسالة للمساعدات الفنية والىت اقرت بتقريرها اهنا اجهز 

 غي مصرح ابستعملها .
 ق اسرتاق السمع أبجهزة تصنت مت إحالة املتهم اىل حمكمة اجلناايت بتهمة االعتداء على حرمة احلياة اخلاصة عن طري • •

 هتك عرض مواطنة امريكية من قبل سائق اتكسى .
مريكة مت تعرضها حلادثة اطنة امن مسئول شئون الرعااي ابلسفارة األمريكية أبن مو 13/10/2020تلقينا بالغ بتاريخ  •

 التواصل مع اجملىن متهتك عرض  من قبل سائق اتكسى ومت ابالغ النيابة وعرضها على الطب الشرعى وعلى الفور 
 ملقابلتها مبقر اجمللس.  14/10/2020عليها وحتديد ميعاد بتاريخ 

 االجراء 
قال برفقتها إىل مقر النيابة العامه ه ومساع شكواها ومت االنتمت مقابلتها بواسطة املختص جبرائم العنف مبكتب شكاوى املرأ  •

اهبا إىل معمل املخترب و االطالع على التحقيقات ومعرفة آخر املستجدات ابلقضيه وتتلخص الوقائع أبنه عند ذه
لذهاب كسى وطلنب منه ااتوذلك النتهاء اجراء سفرها وبعد االنتهاء من اجراء التحليل اوقفت  pcrألجراء حتليل 

قعد جبوارها وأثناء سيمها قام وأثناء سيمها ابلطريق طلب منها إن ترتك املقعد اخللفى وإن جتلس ابمل شهيإىل فندق 
 مبالمستها وهيا رفضت مث قام ابالعتداء عليها  وهتك عرضها ابلقوه و التهديد 

 النتيجة 
أايم على ذمة  ٤واقرت حببة  تهم مث عرضه على النيابةمت ابالغ شرطة السياحية ابلواقعة ومت التحقيق والقبض على امل •

ات .  ومت طلب صورة رمسية يوم عل. ذمة التحقيق ١٥التحقيقات وبعد االنتهاء من األربعة االايم مت جتديد حبسة ب
ذهاب برفقتها إىل مقر الستالمها ومت ال 15/10/2020ابلقضيه بناء على رغبة الشاكيه ومت حتديد موعد بتاريخ 

تحقيقات وورود تقرير الطبيب ال كمة واستالم صورة القضيه و إعطائها نسخة منها وجارى متابعة القضيه الستكمال احمل
 الشرعى.

 فتاة ميت غمر.
لتقت الفتاة مبسؤوىل اتواصل مكتب شكاوى املرأة ) املركزي ( مع فتاة "ميت غمر"، حيث  16/12/2020أنه بتاريخ  •

ضافة اىل تقدمي الدعم النفسي بتقدمي املشوره والدعم واملساندة القانونية هلا، ابال املكتب، والذين قاموا بدورهم
 واالجتماعي. 

 الجراء والنتيجة 
بالغ خبصوص التهديدات اليت  كما توجه أحد حمامي مكتب شكاوي املرأة بصحبة اجملين عليها إىل النيابة العامة لتقدمي •

كاوي ابحلضور مع اجملين املتهمني ابلتحرش هبا، وقام حمامي مكتب الشتعرضت هلا الفتاة من بعض األشخاص أقارب 
و فضلت الشاكيه يف  قفها القانوىنعليها خالل حتقيقات النيابه معها وتقدمي االستشارة القانونية الالزمة هلا وفقا ملو 

 توكيل حمامي خاص هبا بعيدا عن مكت الشكاوي.
 تشهري زوج لزوجتة بنشر صورها اخلاصه عن طريق وسائل التواصل االجتماعى 
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شرها على وسائل التواصل نخلاصة بغرفة نومها ومبالبس املنزل من قبل الزوج ومت مت نشر صورها ا 21/9/2020بتاريخ  •
بني اهلها وحماولتة لالستيالء و االجتماعى فيس بوك وذلك يرجع املشاكل الزوجيه القائمه بيينه وبينها واملشاكل بينه 

ى بعض االوراق واالستخدامها وقيع علعلى بعض االموال واملمتلكات اخلاصة ابلوالد وذلك ابلتدليس واملغابنة على الت
صور خاصة هبا حيث قام  ضدى وبعد قام ابلسب والقذف على احلساابت االلكرتونيه اخلاصة هبا والتشهي هبا ونشر

من الصور وذلك للتوقف عن  ايضا بتحريض امه بسىب عن طريق الربيد االلكرتوىن وارسال رسائل بتهديدى بنشر املزيد
 م والتنازل عن القضااي املقامة .اقامة القضااي ضده

  االجراء
 شأن الواقعة .بمت تلقى الشكوى مبكتب شكاوى املرأة ) املركزي (  من الشاكية وخماطبة النيابة العامة  •

  النتيجة
  مت ارسال مذكره من االداره العامه حلقوق االنسان بشأن الواقعة  لنيابة قويسنا الكلية •

 راض نسا .هتك عرض سيدة من قبل طبيب ام
لتعدى عليها وهتك كنت اقوم ابلكشف الطىب عند املشكو ىف حقه وهو طبيب نساء وقام اب  21/9/2020انه بتاريخ  •

لكشف عليها وقامت عرضها والمس اجزاء حساسة من جسدها بطريقة شهوانية وطلب منها احتضانه اثناء قيامة اب
 تتوصل للحقيقة الواقعة مل ان جاء حترايت املباحث اهنا ادارى مركز قليوب اال 2020لسنة  5407بتحرير حمضر رقم 

 ومت اخالء سبيل املتهم .
  االجراء

 مت تلقى الشكوى من الشاكية وخماطبة النيابة العامة بشأن الواقعة . •
  النتيجة

التحقيقات بنيابة بنها دء ابلفعل مت ب مت ارسال مذكره من االداره العامه حلقوق االنسان بشأن الواقعة  لنيابة بنها الكلية ، •
 الكلية .

 تزوير ابألوراق الرمسية
عاها لالستغاثه االمر الذى دمت عقد قران السيدة " ه . م " بدون علمها بتوقيع وبصمه والدها ، 8/9/2020أنه بتاريخ  •

 مبكتب شكاوى املرأة لفسخ هذا العقد .
 اإلجراء

نفوط وقامت بفسخ عقد الزواج مكز الشرطه ومنها ايل نيابه مركز توجهت حماميه مكتب الشكاواىملرأة ) فرع اسيوط (  ملر  •
 الباطل.

     النتيجة
 مت احلل بشكل اجياىب وفسخ عقد الزواج واعتباره كأن مل يكن ابالضافه لسي دعوى 

  ابلتزويرضد االب والزوج 
 اغتصاب جنسي وانكار للنسب
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حواها انه منذ عامني قام تب شكاوى املرأة ) املركزي ( ،فتقدمت السيدة " أ . م" بشكوى ملك 6/7/2020أنه بتاريخ  •
ببالغ للشرطة ابلواقعه ولكن  احد جيان الشاكية ابغتصاهبا وانتج عن هذه اجلرميه البشعه طفله وبعد احلادثه تقدمت
حلفظ تكلمت ني من الواقعه وامت حفظه من قبل النيابه ومل يثبت نسب الطفله ومل يتم معاقبه اجلاىن ولكنها بعد عام

 وكسرت خوفها ألخذ حقها من اجلاىن من أجل اثبات نسب طفلتها له .
 اإلجراء

لك الواقعه وذلك بتاريخ تمت استجابه اجمللس للشاكية وقام ابرسال بالغ للنائب العام لفتح التحقيق مرة اخرى ىف  •
7/7/2020 . 

     النتيجة
 DNAوامرت ابجراء حتليل  لس ومت اعادة فتح التحقيق ابلواقعةاستجابت النيابه العامه للخطاب املرسل من قبل اجمل •

 . للطفله واجلاىن وبعد ظهور الفحص مت التحفظ على اجلاىن وحبسه على ذمه التحقيقات
 
 
 
 

 طلبات تنفيذ االحكام •
 156حواىل  2020ام " بلغ عدد خطاابت تنفيذ األحكام الصادرة من مكتب الشكاوى لوزارة الداخلية خالل ع

 اب تنفيذ لألحكام "خط
 عدم تنفيذ قرار قضائي بتسليم صغار

 تنفيذ قرار  تسليم تقدمت الشاكية " د. ح" بطلب ملكتب شكاوى املرأة ) فرع االسكندرية ( دعم اجمللس يف 1
 2020لسنة  165حصر حتقيق نيابة الرمل لشئون االسرة املقيد  2020لسنة  23صغار ىف الطلب الرقيم 

فادت ابنه قد مت تسليم الطفلة ومت خماطبة وزارة الداخلية واليت اكندرية الكلية لشئون االسرة منازعة حضانة االس
 الرمل. احوال قسم اول 2020لسنة 78املذكورة للشاكية واصبحت ىف حضانتها وحترر احملضر رقم 

بة العامة بضم الصغي لنيااتقدمت الشاكية " ف .م"ملكتب شكاوى املرأة ) املركزي ( بطلب دعمها يف تنفيذ قرار  2
س املتهم سته والقاضى منطوقه حبب 5/5/2019حممود اتمر حممد السباعى جنح عيش مشس الصادر بتاريخ 

مت خماطبة وزارة ملصاريف جنية وا 501جنية اليقاف التنفيذ والزمته بتعويض مدىن موقت قدره  500اشهر وكفالة 
شار احملامى العام بشئون االسرة كو ىف حقه بتنفيذ قرار السيد املستالداخلية وابملتابعة افادت الشاكية بقيام املش

 .وتسليمها جنلها الطفل حممود ابلطرق الودية وتنازلت عن السبب إلزالة شكواها
 عدم تنفيذ احكام نفقات واجور

متجمد نفقة يذحكم حبس تقدمت الشاكية" ب . د"  بطلب ملكتب شكاوى املرأة ) املركزي( لدعمها يف تنفيذ حكم تنف •
ء لرد أبنه بضبط احملكوم مت خماطبة وزارة الداخلية وجاااسرة بوالق الدكرور ،  2017لسنة  4142ىف الدعوى رقم 

 لقانونية ىف هذا الشانعليه وقام بسداد قيمة املبلغ متجمد النفقة وتسلمتة الشاكية ومت اختاذ االجراء ات ا
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املركزى ( يف تنفيذ حكم حبس ثالثني يوما نظي امتناعة عن اداء مبلغ  تقدمت الشاكية " أ . ح "بطلب دعم اجمللس )  •
ىف الدعوى رقم  3/6/2018حىت  11/10/2016جنيه قيمة متجمد نفقة زوجية وصغي عن الفرتة  11900

إضطلعت االجهزة االمنية إبستهداف احملكوم عليه أبماكن تردده عده حمكمة اسرة مدينة نصر  ، 2018لسنة  305
 مما اسفر عن ضبطه واختاذ االجراءات القانونية حياله مرات

 تنفيذ حكم يف جنحة تبديد منقوالت زوجية •
جنيه  300فالة تقدمت الشاكية " ن . ش " بطلب للمجلس لدعمها يف تنفيذ حكم حبس غياىب سنه مع الشغل وك •

 2019لسنة  11402قم ومبلغ واحد ومخسون جنيه تعويض مدىن موقت ىف جنحة تبديد منقوالت ىف الدعوى ر 
ية انه مت ضبط املشكو ىف ومت خماطبة وزارة الداخلية وافادت وزارة الداخل 19/5/2020جنح حلوان الصادر بتاريخ 

الشاكية بنتيجة  كما مت اعالن  16/7/2020وعارض جبلسة  12/4/2020حقه وعرضة على النيابة العامة جبلسة 
 الفحص

فالة الفني جنيه ىف س لدعمها يف تنفيذ حكم حبس غيابيا سنه مع الشغل وكتقدمت الشاكية " ش . ن" بطلب للمجل •
ة وزارة الداخلية واليت جنح منيا القمح ومت خماطب 2018لسنة  38543جنحة تبديد منقوالت زوجيه ىف الدعوى رقم 

لسنة  38543القضية رقم ضده ىف  افادت أبنه قد تبني قيام احملكوم عليه إبختاذ االجراءات القانونية ىف احلكم الصادر
 قضى بوقف تنفيذ العقوبة 2/7/2020جنح مركز شرطة منيا القمح وجبلسة  2018

 رابعاُ : األحوال الشخصية  •
 2020الة خالل اح 1954بلغ عدد االحاالت لشبكة احملامني املتطوعني اخلاصة مبكتب الشكاوى امجايل عدد  -
 لصاحل الشاكية نبذه عن بعض الدعاوى الىت مت احالتها ومت احلل -
شكواها ، حيث أهنا  السيده  " أ . ن" جلأت ملكتب شكاوى املرأة  ) فرع أسيوط ( لعرض 5/10/2020أنه بتاريخ  •

 هو يرفضقامت ابلزواج العريف واجنبت طفل وهو االن يبلغ ست سنوات وتريد تسجيله ابسم والده و 
 اإلجراء  •

 نسب مت احالتها حملامى متطوع وقام برفع دعوى اثبات 
     النتيجة •

 حصلت السيدة  على احلكم ابثبات النسب ومت استخراج شهاده ميالد االبن الصغي 
ا كانت متزوجة من " س.ع "علي ملكتب شكاوى املرأة )  املركزى ( اهن “جلأت السيدة  17/2/2020أنه بتاريخ  •

سبقا وصدر احلكم بذلك مثبات الزواج شخص سوري اجلنسية ومقيم يف مصر وكان عقد الزواج عرفيا ومت رفع دعوي ال
كمة لعدم وجود اي مصدر واجنبت بنتني مث وقعت مشاكل ومت الطالق بعقد طالق شرعي ولكن ال ميكنها اثباته ابحمل

 دخل لدفع املصاريف اخلاصة ابلدعاوى .
 اإلجراء •
ة لتقدمي الدعم القانوىن للمرأ مت االستجابة من اجمللس القومى للمرأة وارسل  حمام من مكتب شكاوى اجمللس القومى •

 اسرة املنتزة 4واملساندة القضائية امام الدائرة 
 النتيجة •
 حل الشاكية مت مساندة الشاكية برفع دعوي الثبات الزواج علي عاتق اجمللس ، وابلفعل صدر احلكم لصا •
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البحر األمحر ( لعرض  فرع جلأت السيدة  " ه . ه " ملكتب شكاوى اجمللس القومي للمرأة ) 20/7/2020أنه بتاريخ  •
زوج الشاكية تعدى و  25/12/2019شكواها ، حيث جاءت الشاكية وهى ىف حالة اهنيار اتم وهى  متزوجة بتاريخ 

ن الزوجية وتوجهت عليها ابلضرب وكانت حامل ىف شهرين والضرب ادى اىل اجهاض اجلنني وقام بطردها من مسك
جنح اثىن الغردقة  2020لسنة  5012وحترير حمضر ضرب له برقم  9/5/2020الشاكية لقسم شرطة الغردقة بتاريخ 

ة حقوقها القانونية وتريد وايضا قامت بتحرير حمضراثبات حالة بطردها وتريد معرفة كاف 25/7/2020وحتدد له جلسة 
القانونية وفرشها سرتد حقوقها تاملساعدة ىف توكيل حمامى إلختاذ اإلجراءات القانونية ىف رفع القضااي ضد زوجها لكى 

 اجلديد ورفع دعوى خلع وال يوجد اى مصدر دخل .
 اإلجراء •
 . 20/7/2020مت حتوبل السيدة ملكتب احملامى املتطوع بتاريخ  •
 النتيجة •
 نيهاج 1000شهور وكفالة  6حببس املتهم زوجها  19/9/2020مت صدور احلكم لصاحل الشاكية جبلسة  •

  
 لثبوتية خدمات احلكومة واالوراق ااثلثاً :  .1

عام متضررة من زوجها  ٣٤ ـالسيدة/س.ع.م  املركزي جلأت إىل مكتب شكاوى اجمللس القومي للمرأة 24/6/2020بتاريخ   1-
فحص املستندات املقدمة منها و إلمتناعه عن تسجيل إبنته الصغية منذ ثالث سنوات ، ومبقابلة الشاكية ومساع تفاصيل شكواها 

ومت التصادق  ٢٠١٧/ ٧/ ٣١ زواج عريف غي موثق وأجنبت منه الصغية/ ت.أ.ع بتاريخ ٢٠١٣/ ٦/ ١٥تبني أهنا تزوجت بتاريخ 
عده وإمتنع عن ذلك ، كما و وقد وعدها زوجها بتسجيل الصغية أكثر من مرة إال أنه أخلف  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٧على الزواج بتاريخ 

أن الشاكية حاولت إعتماده لكنها و وقع من املستشفى وغي خمتوم تالحظ لدينا أن إخطار الوالدة الصادر من مستشفى املطرية غي م
 .عجزت عن ذلك لكون املستشفى قد حتولت إىل مستشفى لعزل مصايب فيوس كوروان 

كاوى املرأة مبخاطبة اهليئة العامة للمستشفيات واملعاهد مدير مكتب ش -على الفور وجهت األستاذة/ أمل عبد املنعم   اإلجراء
 .رصا  على هويتها ومستقبلها حوإختاذ الالزم قانوان  ملساعدة الشاكية يف قيد الصغية مبصلحة األحوال املدنية  التعليمية
ابلفعل  متاانت واقعة امليالد ومعتمدة ، و ورد الرد من اهليئة مرفق طيه شهادة من مستشفى املطرية التعليمى شاملة كافة بي :  النتيجة

 . حوال املدنيةتسجيل الصغية  مبصلحة األ
 رابعاً : العمل

 ٧١٩لس رائسة الوزراء رقم متثل شكاوى تعسف بعض جهات العمل ضد تنفيذ قرار جم افادهتا ابملشورة املناسبةشكوى مت  4874
 ملوظفه احلامل والىت ترعى طفالاخلاص بتخفيض عدد العاملني ىف املصاحل واالجهزة احلكومية وقد تضمن القرار منح ا ٢٠٢٠لسنة 

ت الشخاص ذوى اعاقه ممن يزيد عام اجازة استثنائية، كما ادرج القرار السيدات العامالت من االمها ١٢او اكثر يقل عمره عن 
وزراء لضمان سرعة الرد على عام، لذا قام مكتب الشكاوى برصد هذه الشكاوى وارساهلا إىل موقع رائسة جملس ال ١٢عمرهم عن 

وبعض  بطلب انتداب أو نقل  ردود إجيابية أخري خاصة25 ذا الشأن وردت إجيابية، كما هناك الشكوى وابلفعل أغلب الردود هب
 املستحقات املالية .
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 خامساً : الضمان االجتماعي 
يدة قمن ابللجوء إىل س( 352جنح مكتب شكاوى القومي للمرأة يف  حل إعادة صرف معاشات الضمان )تكافل وكرامة( لعدد )

كتب مبخاطبة وزارة التضامن للمرأة عارضني معاانهتن املادية جراء انقطاع املعاشات، وابلفعل سعى امل مكتب شكاوى القومي
 رف املعاشات املتوقفة ملن يستحق.صرد اجيايب ببأنه ابلفعل مت حبث احلاالت الىت مت ارساهلا مسبقا وجاري   206 االجتماعي وورد

سيدة مطلقة ملكتب شكاوى املرأة ) املركزي (، تتلخص الشكوى يف ان ال تقدمت السيدة "ص.ع" 12/8/2020ه بتاريخ أن -1
روجهم من املدارس وايقاف تعليمهم بسبب سوء األحوال خعام ، مت  15-1وربة منزل ، لديها أربعة أبناء أعمارهم ترتاوح من 

سم معاش أبيها املتويف مع اولت تقااالقتصادية ، حيث ليس لديها دخل وال يوجد نفقات مرسلة من طليقها لألبناء ، عندما ح
تها وصورة بطاقتها ، ومل تستطع اختها املطلقة ، قام موظف التأمينات االجتماعية ابلتعسف وتصعيب املوقف بطلب وثيقة طالق اخ

 استخراج املعاش .
يئة القومية للتأمني وض رئيس اهل: مت االستجابة من اجمللس القومى للمرأة وارسال خطاب لسعادة اللواء / مجال عاإلجراء •

 االجتماعي مبضمون الشكوى  
قبول الشكوى واستالمها وانه ب: ورد اىل مكتب الشكاوى رد من مكتب رئيس اهليئة القومية للتأمني االجتماعي  النتيجة •

 مت اختاذ االجراءات الالزمة حلصول هذه السيدة على املعاش .
ى القومي للمرأة ) املركزي ( بشكوى  فحواها " أان لدى " ملكتب شكاو تقدمت السيدة "ع.أ  25/08/2020أنه بتاريخ  - 2

ستشفى ، مث قمت بتسليمهم اصابة ابلعني اليسرى ، قمت ابلتقدمي على معاش أتميين ، حصلت على شهادات طبية من أكثر من م
د بكشف التأمني الصحي ، وبعدما مبيعاللهيئة القومية للتأمني واملعاشات ابحلي الثامن ، قامت املوظفة ابستالمهم ، وأخطرتين 

ستشارة طبية ، وقمت بتسليم انتهيت من كشوفاتى الطبية ، قاموا بتوجيهي للتأمني الصحي مبصر اجلديدة ، واستخرجت منوذج ا
حلي التأمني واملعاشات ( اب امللف كامل ملسئول اداري مبستشفى التأمني الصحي ، ومن املفرتض كان يرسل اىل الوحدة ) وحدة

 ارساله ، مؤخرا ذهبت مت، مث وقعت جائحة الكوروان ، وتوقفت األعمال ، مل أجد امللف الذى  26/3/2020الثامن بتاريخ 
 لالستفسار عنه ، أجابت املوظفة أبنه مت ارسال امللف ووجدوه فارغا ".

ئيس اهليئة القومية للتأمني ر عوض مت االستجابة من اجمللس القومى للمرأة وارسل خطاب لسعادة اللواء / مجال  اإلجراء •
 االجتماعي مبضمون الشكوى

قبول الشكوى واستالمها وانه ورد اىل مكتب الشكاوى رد من مكتب رئيس اهليئة القومية للتأمني االجتماعي ب  النتيجة •
 مت اختاذ االجراءات الالزمة حلصول هذه السيدة على املعاش
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 2025 -2021كاوي املرأة خطة عمل مكتب شاحملور اخلامس: 
  2021فلسفة خطة عمل مكتب شكاوي املرأة " حقوق مستدامة 

يلزم حنو ضمان استدامة  خطة عمل مكتب شكاوي املرأة "حقوق مستدامة" تعتمد الفلسفة يف صياغتها علي اختاذ كافة ما
 البشرية، وذلك من خالل: و ة واملادية اخلدمات اليت يقدمها املكتب للشاكيات وذلك بضمان استدامة كافة موارده العلمي

ات مكتب شكاوي وضع قواعد عمل واطر عامة موحدة لتدخالت واختصاصات مكتب شكاوي املرأة )حتديد تصنيف .1
 تصنيف تدخل(  12املرأة يف 

، ا )منها انشاء فروع جديدةتكثيف اجلهود يف شأن تعزيز البنية التحتية للموارد املادية للمكتب وضمان استدامته .2
 تلبية االحتياجات املادية للفروع واالدرات احلالية(

 بناء ثقافة التخصصية بني فرق عمل املكتب ونشرها  .3
فة شركاؤه )برامج بناء القدرات االستثمار يف بناء القدرات العلمية واخلربات لدي العاملني مبكتب شكاوي املرأة وكا .4

 مبا يف ذلك التدريبات الدورية واملتخصصة( 
  عمل ذات طابع خاص يسودها مبادئ عمل وقيم موحدة لتحقيق اهداف ورؤى ملموسة خلق بيئة .5

  2021قوق مستدامة ح –حماور خطة عمل مكتب شكاوي املراة 
 وترتكز خطة عمل املكتب علي اربعة حماور عمل رئيسية وهي 

 ة مستدامةوطنياحملور االول: حتسني جودة اخلدمات املقدمة للمرأة املصرية من خالل بناء قدرات  .1
 لتحتية وادارة العمليات.احملور الثاين: تقدمي حزمة متنوعة من اخلدمات للمرأة املصرية من خالل تطوير البىن ا .2
 احملور الثالث: االسهام يف تعزيز الوعي اجملتمعي حول قضااي املراة. .3
 احملور الرابع: املسامهه يف خلق بيئة تشريعية وسياسة داعمة للمرأة. .4
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 االول: حتسني جودة اخلدمات من خالل بناء قدرات وطنية مستدامة احملور 
 ويهتم هذا احملور بعنصرين اساسيني 

 ما هي الفئات املستهدفة كقدرات وطنية يراد بنائها بصفة مستدامة  .1
 ما املقصود ابالستدامة وكيف ستقوم اخلطة علي ضماهنا. .2

 تدامة الفئات الوطنية املستهدفة ببناء قدراهتا بصورة مس
 العاملني مبكتب شكاوي املراة  .1
 العاملني ابجمللس القومي للمرأة من االدارات الداعمة لعمل مكتب شكاوي املرأة  .2
وزارة  –وزارة الداخلية  –النيابة العامة  –العاملني ابجلهات الوطنية الشريكة ومنها مكاتب تسوية منازعات االسرة  .3

 التضامن االجتماعي و غيهم 
 ابالستدامة وكيف ستقوم اخلطة علي ضماهنااملقصود 

 يقصد ابالستدامة يف هذا اجملال
توفي فرص تعلم مهنية واكادمية متعمقة ومستفضية مكثفة للكوادر الوطنية يف العلوم الداعمة ملهامهم الوظيفية هبدف 

ة يسهل االعتماد عليهم دون خلق جيل من اخلرباء يف اجملاالت املختلفة ميثلون حجر اساس خلطط التطوير املستقبلي
 احلاجه مطلقا ايل اعادة تعليمهم او تدريبهم. 

 خطة بناء قدرات العاملني مبكتب شكاوي املرأة واالدارات االخري من اجمللس القومي للمرأة. 
 Interventionsاعادة تعيني تصنيفات تدخالت مكتب شكاوي املرأة وحصرها يف اختصاصات حمددة  .1

classifications   .وحتديد اجلهات الشريكة يف كل تصنيف رئيسي 
 اعادة توزيع املوارد البشرية العاملة مبكتب شكاوي املراة علي االقسام االدارية والفنية املختلفة  .2
 interventionsتشكيل فرق عمل فنية لكل تصنيف تدخل رئيسي ضمن تصنيفات تدخالت مكتب شكاوي املراة  .3

working teams  
تكون مبثابة الدليل املرشد لكل عامل مبكتب شكاوي املراة يف  technical manualsل موضوعية اعداد أدلة عم .4

كل الفروع هتدف ايل ضمان تقدمي مشورة موضوعية أبعلي جودة وبصورة موحدة بني خمتلفعلي مستوي مجيع العاملني 
 ابحملافظات املختلفة

 بناء علي اقسامهم وختصصاهتم املختلفة   Training needs analysisحتليل االحتياجات التدريبية للعاملني  .5
 ماجيستيات(  –دبلومات  –توفي منح دراسية )كورسات متعمقة  .6
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ر العلم بني مجيع العاملني من دعم استمرار منوذج التدريبات اجلماعية الدورية للعاملني مبكتب شكاوي املرأة هبدف نش .7
 خمتلف التخصصات 
 نية الشريكة خطة بناء قدرات اجلهات الوط

 بني اجمللس القومي للمراة واجلهات املعنية الشريكة عقد اجتماعات تشاورية  .1
بغرض حتديد الية االحالة وكيفية التنسيق واملتابعة بشأن   Procedural manuals اعداد ادلة عمل اجرائية مشرتكة .2

 كل تصنيف تدخل رئيسي 
 ني من كل من مكتب شكاوي املرأة واجلهات املختلفة عقد تدريبات مجاعية دورية تضم العامليني التنفيذي .3

 احملور الثاين: تقدمي حزمة متنوعة من اخلدمات للمرأة املصرية من خالل تطوير البىن التحتية وادارة العمليات
 تيسي االبالغ وتقدمي الشكاوي من خالل تطوير قنوات التلقي واالستقبال للشكاوي والبالغات

 كتب شكاوي املراة توسع افقي فروع جديدة انشاء فروع جديدة مل .1
التابع  15115حتديد وتلبية االحتياجات الالزمة لتلقي البالغات والشكاوي وتقدمي املشورة تليفونيا عربخط املشورة  .2

 ملكتب شكاوي املرأة 
الواتساب ومواقع التواصل حتديد وتلبية االحتياجات الالزمة لتلقي البالغات الكرتونيا عرب االستمارة االلكرتونية وخدمة  .3

 االجتماعي 
 قاعدة بياانت مكتب الشكاوي  .4

ضحااي  G5ضحااي اجلرائم االلكرتونية ،  G4العنف التمييز احلرمان،  G3تعزيز جودة اخلدمات للضحااي يف جمال التصنيفات 
 االجتار ابلبشر واهلجرة غي الشرعية

ااي اجلرائم السابقة من خالل فرق عمل مدربة وغرف استقبال معده لتوفي اعلي بتعزيز املوارد البشرية واملادية الستقبال ودعم ضح
 مستوايت اخلصوصية وتيسسي التنقل االمن ويشمل ذلك

 توفي سيارات للتنقل االمن ابلضحااي،  .1
 أتسيس غرف ضخاصة لتلقي بالغات الضحااي  .2
 one stop shopأتسيس جممع متكامل اخلدمات لتقدمي كافة اخلدمات للضحااي  .3
 تعيني موظفني جدد بكافة الفروع بواقع موظف لكل فرع وأتهيلهم  .4

  G11تعزيز خدمات الدعم النفسي واملشورة االسرية يف اطار تصنيف التدخل 

 اعداد احملتوي العلمي لدبلومة الدعم النفسي واملشورة االسرية   -



 
 
 

 مجهورية مصر العربية
 اإلدارة العامة لشئون مكتب شكاوي املرأة

 

 
 

  

 

P a g e  | - 42 - 

اق ابكادميية الدعم النفسي للمراة يار املرشحني لاللتحاالعالن عن الربانمج القومي للدعم النفسي واملشورة االسرية واخت -
 واملشورة االسرية 

 انشاء شبكة الداعمني النفسيني واالجتماعيني وضم اعضاء اليها  -
 اطالق الشبكة وبدء االحالة ووضع نظم التنسيق واملتابعة واالغالق  -

 تعزيز خدمات الدعم االجرائي والقضائي للمرأة 

 من دليل عمل شبكة احملامني املتطوعني  اعداد االصدار الثاين -
 عقد اجتماعات تنسيقية وتشاورية دوريه مع اعضاء شبكة احملامني املتطوعني  -
 استمرار نظام العمل املعمول به ِبشأن االحالة واملتابعة والتقييم  -

 احملور الثالث: االسهام يف تعزيز الوعي اجملتمعي حول قضااي املراة.
مكون من جمموعة متنوعة من الرسائل التوعوية يتم استخالص حمتواها من الدليل املوضوعي املعتمد  اعداد دليل موضوعي .1

  12ملكتب شكاوي املرأة يف كافة االختصاصات ال 
تصميم حمتوايت توعوية ابداعية خمتلفة تستهدف كافة فئات اجملتمع يتم اطالقها عرب العديد من قنوات نشر الوعي ومنها  .2

 ل االجتماعي ومحالت طرق االبواب صفحات التواص
طباعة مواد دعائية توعوية هتدف ايل نشر الوعي ابالضافة ايل نشر معلومات حول قنوات االبالغ وتقدمي الشكاوي  .3

  .15115ومنها نشر خط املشوره 
 احملور الرابع: املسامهه يف خلق بيئة تشريعية وسياسة داعمة للمرأة.

 ومنها تطوير قاعدة بياانت مكتب شكاوي املراة  تعزيز وسائل الرصد واالحصاء .1
تسليط الضوء علي الظواهر اجملتمعية امللحة من خالل اعداد اوراق العمل والدراسات ومقرتحات التعديالت التشريعية  .2

 ومشروعات القوانني متهيدا لوضعها امام صانع القرارا 
  عقد اجتماعات تنسيقية وتشاورية مع صناع القرار .3

 


