
 

 

 تقرير مكتب شكاوى المرأة
2021التقرير الربع سنوى للعام   

 
من قبل مكتب شكاوى  والخدمات المختلفة المقدمة للمرأة  أهم المجهودات المبذولة 2021يعرض تقرير مكتب شكاوى المرأة الربع سنوى للعام 

 2021خالل العام  ابريل–الل الفترة من يناير المجلس القومى للمرأة 
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 مقدمة

شكل من  يمثل مكتب شكاوى املرأة حلقة الوصل بين املجلس القومي للمرأة ونساء مصر ممن يعانين من مشكالت تتعلق بأي

أشكال التمييز ضدهن أو تعرضهن للعنف أو أي ممارسات تتعارض ومبدأ املساواة وتكافؤ الفرص الذى كفله الدستور، وذلك 

 تشمل : التي اختصاصات مكتب الشكاوي من خالل التدخل في من خالل رصد املشكالت التي تواجه املرأة على أرض الواقع

جرائم الهجره  -جرائم االتجار في البشر -جرائم العنف والتمييز والحرمان -يه علي النفساالحوال الشخصيه واليه علي املال ووال 

خدمات الحكومه واالوراق -الحمايه اإلجتماعية -استحقاق املواريث-طلبات تنفيذ االحكام-جرائم تقنية املعلومات-غير الشرعيه 

 الدعم النفس ي واملشوره االسريه.--الثبوتيه

 (2018لسنة  30االختصاصات القانونية ملكتب شكاوى املرأة  )قانون تنظيم عمل املجلس القومي للمرأة رقم 

 الوارد بقانون تنظيم عمله: 14ختصاصين التاليين ضمن اختصاصات املجلس القومي للمرأة اليختص منفردا بتحقيق اال 

مع الجهات تلقى ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات املرأة وإحالتها لجهات االختصاص والعمل على حلها  •

 (12-7املعنية وتوفير املساعدة القضائية الالزمة. )م

 (13-7إبالغ السلطات العامة عن اية انتهاكات لحقوق وحريات املرأة. )م •

 14يضاف الي ذلك اختصاص مكتب شكاوى املرأة كإحد االدارات العامة باملجلس بتحقيق كافة اختصاصات املجلس ال

 املجلسباالشتراك مع االدارات االخرى ب

 الهدف العام للمجلس القومي للمرأة

يهدف املجلس الي تعزيز حقوق وحريات املرأة وتنميتها وحمايتها كما يهدف الي نشر الوعي بها واالسهام في ضمان ممارستها وترسيخ 

الفرص وعدم التمييز وذلك كله بمقتض ي الدستور وفي ضوء االتفاقيات واملواثيق الدولية التي تصدق عليها  قيم املساواة وتكافؤ

 مصر

 رؤية مكتب شكاوي املرأة 

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

 رسالة مكتب شكاوي املرأة 

توفير وتقديم كافة سبل الحماية والدعم للمرأة املصرية، واملساهمة في خلق بيئة اجتماعية وتشريعية امنه لها تتمتع  •

 نية والدستورية واالجتماعيةفيها بكافة حقوقها القانو 

 اهداف مكتب شكاوي املرأة 

املساهمة في حل املشكالت والعقبات التي تواجه املرأة املصرية و تحول دون مشاركتها في تنمية مجتمعها. ووضعها أمام  •

 لحلها.صانع القرار تمهيد
ً
 ا
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مساندتها في الحصول على حقوقها املختلفة التي نص عليها الدستور و القوانين املصرية و ما إلتزمت به مصر في   •

 اإلتفاقيات الدولية بهذا الخصوص.

 .توفير وتقديم حزمة متنوعة من الخدمات من خالل بنية تحتية قوية ومستدامة  •

اقتراح التعديالت التشريعية لتالفى الثغرات القانونية التى تحول دون حصول املرأة على حقوقها املختلفة من خالل  •

 .إنشاء قاعدة بيانات حول الشكاوى املختلفة للمرأة املصرية ، وبيان مدى  تكرارها 

 . تعزيز الوعي املجتمعي بحقوق وحريات املرأة •

 منظومة حقوق اإلنسان فى مصر . تعزيز وعى املرأة بحقوقها ضمن  •

 خلق بيئية تشريعية وساسية داعمة للمرأة  •

 تحسين جودة الخدمات املقدمة من خالل: •

 .بناء قدرات مقدمي الخدمة بصورة مستدامة -
 تعزيز الشراكة مع املؤسسات الرسمية واألهلية من أجل التصدى للمشكالت التى تواجه املرأة املصرية -

 

 قيم مكتب شكاوي املرأة 

 نحترم الحق في الخصوصية وسرية البيانات •

 التبصير والشفافية اعرفي حقوقك وقرري  •

 التجرد انا مليش رأى ومش بنحكم علي الناس  •

 حاالت انسانية مش مجرد شغل  •

 دورنا هو تقديم خدمات متكاملة باملتابعة والتقييم املستمر  •

 نؤمن بالحق في املساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص  •

 نؤمن بأن الشفافية هي اقصر طريق للوصول للحق  •

 

 خدمات و أنشطة املكتب تتلخص في اآلتي: 

فى تنفيذ األحكام التى يتم   شكاوى املرأة وتقديم استشارات قانونية، وإتاحة تمثيلها أمام القضاء، واملساعدة تلقى •

، ومتابعة هذه الحاالت عن طريق اجتماعات ت املختصه وفقا لنتيجة دراسة الحالةالجهاوإحالتها إلى  الوصول إليها،

 دورية مع الشركاء.

رفع الوعى القانونى لدى املرأة من خالل  وسائل اإلعالم املختلفة بهدف نشر الوعي بأهم التحديات والعقبات التي تواجه  •

 و الندوات في جميع محافظات مصر.املرأة املصرية اطالق حمالت طرق االبواب و عقد اللقاءات 

 رفع املشكالت التى تواجه املرأة  من واقع الشكاوى الواردة للمكتب لصناع القرار إلجراء التعديالت التشريعية الالزمة . •

رصد الحالة املجتمعية وإصدار الدراسات والبحوث العلمية وتقارير بحثية )كمية وكيفية( ترصد اوضاع املرأة  •

 ملختلفة.واحتياجاتها ا
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 الشروط الشكلية واالجرائية لتقديم الخدمات 

o حاالت استثنائية  أن تكون صاحبة املصلحة بالشكوى امرأة مصرية + 

o عام. + حاالت استثنائي 18ان يتجاوز سن صاحبة املصلحة بالشكوى ال 

o  .أن تقع الشكوى ضمن نطاق االختصاص الفني/ املوضوعي  ملكتب الشكاوي 

o .أن تقدم الشكوى من صاحبة املصلحة شخصيا أو من نائب عنها بموجب توكيل رسمي وأصل تحقيق الشخصية 

o كوى والتوقيع عليها من قبل الشاكية او الوكيل مشتمال على كافة املستندات التي تدعم مضمون استيفاء استمارة الش

 الشكوى واقرارها بقبول تدخل املكتب .

مدرب علي   محامي و أخصائيى إجتماعي و نفس ي 70يتكون مكتب الشكاوي من عدد

 فرع على مستوي الجمهورية 27أعلي مستوي في 

 أةفريق عمل مكتب شكاوي املر 

 شبكة املحامين املتطوعين محامي متطوع على مستوي الجمهورية 600لدي مكتب ش 

اللجنة الوطنية لإلتجار بالبشر /  وزارة  /النيابة العامة / وزارة الداخلية   / وزارة العدل  

التضامن االجتماعي / منتدي الجمعيات االهلية / وحدات تكافوء الفرص بالوزارات 

 االمانه العامه  للصحة النفسية / شبكة الداعمين النفسيين /والهيئات الحكومية 

 شركاء العمل

 

 قنوات استالم الشكوى 

 فروع مكتب شكاوي املرأة في املحافظات

 التواصل املباشر    

 خط االستشارات القانونية

 مساءا 9باحا لص 9(  يوميا من 15115)

 الفاكس الفرع الرئيس ي

68-  0223490066   

 البريد االلكتروني 

 complain.office.2001@gmail.com 

 :صفحة املجلس القومى للمرأة وسائل التواصل االجتماعي
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https://www.facebook.com/ncwegyptpage 

 

 

 2021عام (  ابريل –الفترة م) يناير ملجلس القومي للمرأة خالل احصائيات شكاوى مكتب شكاوى ا

 

تمثل الشكاوى الواردة شكوى، ولوحظ ان اغلب  8064 حوالى2021( ابريل–الفترة م)يناير عدد الشكاوى خالل  بلغ •

من اجمالي الشكاوى الواردة خالل هذه  %32.71 بلغت حوالىاشكاليات االحوال الشخصية بمختلف اشكالها التى 

% ، 13.15 الدعاوى الجنائية  ، ثم %19.83خدمات متابعة الدعاوى السابقة واالستفسارات  الفترة، يليها في ذلك

 ،  %12.72 بالتسلسل التنازلى بنسبة رابعةاالقتصادية فوصلت للمرتبة الاالحتياجات االجتماعية و و 

من إجمالى عدد  %55بشأن أكثر من  تقديم املشورة املناسبة في املجال القانونى واالجتماعي النفس يوقد تم  •

 الشكاوى و جاري متابعة باقي الشكاوي مع الجهات املعنيه

 فيما يلي التوزيع النسبي للشكاوى وفقا لوسيلة استقبال الشكوى 

 التكرار وسيلة االستقبال
النسبة 

 املئوية

 %57 4590 الخط الساخن

 %30 2448 املقابلة

 %9 689 الواتس اب

 %2 161 الفيسبوك

 %1 105 طرق االبواب

 %1 51 البريد االلكترونى

 %0 20 الفاكس

 %100 8064 االجمالي

 8064اجمالى عدد الشكاوى
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شكوى ، حيث  8064هى  2021ابريل ( عام  –نستنتج من الجدول املوضح ان اجمالى عدد الشكاوى الواردة خالل الفترة م) يناير 

 ان هناك عدة وسائل الستقبال الشكاوى وهى أول مرحلة من املراحل التى تمر بها الشكاوى الواردة 

 

 استقبال الشكوى . 1 

أول هذه املراحل هى مرحلة استقبال الشكوى عن طريق تمر الشكاوى الواردة ملكتب شكاوى القومى للمرأة بعدة مراحل، 

، البريد االلكترونى ، الفيس بوك ) الصفحة الرسمية أو طرق األبواب  تطبيق الواتس ابلة أو الخط الساخن أو املقاب

 للمجلس ( .

الى مكتب شكاوى املرأة خالل الفترة  : حازت املقابلة على أعلى نسبة مئوية من وروود الشكاوى (15115الخط الساخن ) •

 شكوى واردة . 4590بواقع  %57إلى  ،حيث وصل2021(  ابريل –م ) يناير 

 –الفترة م ) يناير من وروود الشكاوى إلى املكتب خالل  الخط الساخنعلى ثان أعلى نسبة مئوية بعد  :حازت املقابلة •

 شكوى .2448 % بواقع30حيث وصل إلى  2021(  ابريل

 شكوى . 689  بواقع %9 حوالى توصلتطبيق الواتس آب الشكاوى الواردة من خالل :   اتس ابالو  •

الصفحة الرسمية للمجلس على موقع التواصل االجتماعي ) يمثل هذا البند الشكاوى الواردة من خالل :  الفيسبوك •

 شكوى  161. بواقع %2 حوالى الفيسبوك(

 105% بواقع 1وعوية ، وبلغت نسبة استقبالها عن طريق حمالت طرق األبواب التوهى الشكاوى التى تم : طرق األبواب  •

 شكوى  
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 للعدد اإلجمالي للشكاوى خالل  -2
ً
 2021(  ابريل –الفترة م ) يناير التصنيف الرئيس ي للشكاوى وفقا

 %النسبة  التكرار االختصاصات

 %32.71 2417 أحوال شخصية

 %19.83 2140 خدمات

 %13.15 972 دعاوي جنائية

 %12.72 940 احتياجات اجتماعية واقتصادية

 %5.62 415 عمل

 %4.33 320 (الضمانى)طلب المعاشات 

 %4.11 304 تنفيذ أحكام

 %1.77 131 مواريث

 %1.61 119 شكاوى دون السن و الرجال

 %1.48 109 دعاوي إدارية

 %1.19 88 دعاوي مدنية

 %0.73 54 أوراق مدنية

 %0.61 45 تأمينات إجتماعية

 %0.09 7 تعليم

 %0.04 3 شكاوى سياسية

 %100.00 8064 االجمالى
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الخط الساخن المقابلة الواتس اب الفيسبوك طرق االبواب البريد 
االلكترونى

الفاكس

Series 1

Series 1
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على التصنيفات الرئيسية ملكتب  2021 (ابريل–الفترة م) يناير يوضح الجدول السابق توزريع نسب وروود الشكاوى خالل 

الطالق والخلع ودعاوى اثبات الزواج  على أعلى نسبة وروود وهى تمثل  االحوال الشخصيةالشكاوى حيث حازت شكاوى 

ثم خدمات متابعة الشكاوى السابقة واالستعالمات بنسبة ، %32.71وبلغت  واثبات النسب والنفقة بأنواعها وخالفه .

، وهى تتمثل في التعدى بالضرب أو السب والقذف ، التحرش بأنواعه ، هتك العرض الشكاوى الجنائيةثم  19.83%

املساعدات العينية ، وسداد ، ثم  االحتياجات االجتماعية واالقتصادية التى تمثل %13.15 واالغتصاب وخالفه بنسبة

( ابريل–، وذلك عن الفترة م)يناير %12.72وصلت و االرشادات االجتماعية ،و الديون للغارمات ، وطلبات لدور اإليواء ، 

2021 

 ألعلى ثالث تصنيفات رئيسية باختصاصات املكتب. 3
ً
 توزيع التصنيفات الفرعية وفقا

تصنيفات  3الشكاوى الواردة ألعلى  لكل تصنيف رئيس ي من اختصاصات املكتب عدة تصنيفات فرعية ، لذا تم رصد نسب

 رئيسية ، وكل تصنيف متبوع بتوزيعاته الفرعية أال وهم :

 األحوال الشخصية -

 الدعاوى الجنائية -

 االحتياجات االقتصادية واالجتماعية -

2417

1465

972

940

415

320

304

131

119

109

88

54

45

7

3

050010001500200025003000

أحوال شخصية

خدمات

دعاوي جنائية

احتياجات اجتماعية واقتصادية

عمل

(الضمان  )طلب المعاشات 

تنفيذ أحكام

مواريث

شكاوى دون السن و الرجال

دعاوي إدارية

دعاوي مدنية

أوراق مدنية

تأمينات إجتماعية

تعليم

شكاوى سياسية
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يوضح الجدول قائمة التصنيفات الفرعية املندرجة أسفل التصنيف الرئيس ي ) األحوال الشخصية ( ، حيث بلغ عدد شكاوى 

، حيث صنفت اغلب شكاوى شكوى  2417حوالى  2021ابريل (  –االأحوال الشخصية الواردة للمكتب خالل الفترة م ) يناير 

 .الشخصية مشورة قانونية باالحوالاالحوال الشخصية أنها 

 اوال : االحوال الشخصية

 أحوال شخصية

 %19.61 849 مشورة قانونية باالحوال الشخصية

 %6.42 278 دعوى خلع

 %5.34 231 دعوى طالق

 %3.83 166 مقترح تشريعي تعديل تشريعى خاص باالحوال الشخصية

 %3.33 144 دعوى نفقة صغار

 %2.80 121 دعوى نفقة زوجية وصغار

 %1.82 79 نفقة زوجية دعوى

 %1.13 49 تبديد منقوالت )جنحة(

 %1.02 44 استئناف حكم )نفقات واجور(

 %0.81 35 دعوى/ حكم أو قرار تمكين من مسكن

 %0.76 33 دعوى ضم صغار

 %0.69 30 دعوى زيادة مفروض نفقة

 %0.69 30 دعوى اجر مسكن

 %0.67 29 دعوى اعتراض على انذار طاعة

 %0.58 25 فرش غطاء

 %0.58 25 حبس لمتجمد نفقة

 %0.55 24 دعوى إثبات نسب

 %0.55 24 دعوى نفقة متعة

 %0.51 22 دعوى نفقة اقارب

 %0.42 18 دعوى مطالبة برد منقوالت زوجية

 %0.39 17 )دعوى/قرار( ضم او تسليم صغير

 %0.37 16 دعوى اجر حضانة

 %0.35 15 مصاريف دراسية 

 %0.35 15 دعوى إثبات زواج

 %0.32 14 دعوى رؤية

 %0.32 14 دعوى مصاريف عالج للزوجه أو االبناء

 %0.28 12 دعوى إثبات طالق

 %0.25 11 اصبحت دعوى/قرار والية دراسية

 %0.25 11 دعوى مطالبة بمؤخر صداق

 %0.25 11 دعوى نفقة عدة

 %0.14 6 دعوى إسقاط حضانة

 %0.09 4 استخراج صيغة تنفيذية ثانية

 %0.07 3 استئناف حكم )طالق(

 %0.05 2 دعوى إلزام بما فرضه على نفسه

 %0.05 2 دعوى نشوز

 %0.05 2 دعوى مصاريف حمل ووالدة

 %0.05 2 مصاريف دراسية  

 %0.04 2 إسترداد شبكة من الخطيب
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 %0.02 1 التظلم من أمر منع من السفر

 %0.02 1 دعوى بطالن زواج

 Total  2417 55.83%أحوال شخصية 

 

 ثانيا : الدعاوى الجنائية

 دعاوي جنائية

 %13.03 564 مشورة قانونية خاصة بالجنح والجنايات

 %4.64 201 جنحة ضرب 

 %1.11 48 جنحة سب وقذف

 %0.53 23 جناية هتك هرض

 %0.44 19 جنحة التحرش الجنسى

 %0.44 19 امتناع عن تسليم ميراثجنحة 

 %0.28 12 اتجار بالبشر

 %0.25 11 جنحة سرقة

 %0.16 7 جناية اغتصاب

 %0.16 7 جنحة بالغ كاذب

 %0.16 7 جنحة خيانة أمانة

 %0.16 7 جنحة تزوير

 %0.14 6 خطف األطفال أو خفاؤه أو أبدله أو عزه زوراً إلى غير والدته

 %0.14 6 تشريعى خاص بالجنح والجناياتمقترح تعديل 

 %0.14 6 جنحة نصب

 %0.12 5 جنحة تهديد او تعرض

 %0.09 4 جرائم الكترونية

 %0.09 4 جناية ختان االناث

 %0.09 4 جنحة ضرب أدى إلى الموت

 %0.07 3 جنحة عدم تنفيذ حكم قضائي

 %0.05 2 جناية خطف انثى

 %0.05 2 التحريض على الفسق والفجور في مكان عام أو مطروق 

 %0.02 1 جناية إسقاط امرأة حبلى بأي نوع من أنواع اإليذاء

 %0.02 1 استئناف دعوى جنائية

 %0.02 1 جنحة تمييز

 %0.02 1 جنحة عدم تسليم صغير لمن له الحق في حضانته 

 %0.02 1 العقاقير الطبية أو وسائل مؤدية لذلكجنحة اسقاط امرأة حبلي باستخدام  

 Total  972 22.45%دعاوي جنائية 

 

يوضح الجدول قائمة التصنيفات الفرعية املندرجة أسفل التصنيف الرئيس ي ) الدعاوى الجنائية ( ، حيث بلغ عدد شكاوى 

شكوى ، حيث صنفت اغلب شكاوى  972حوالى  2021ابريل (  –الدعاوى الجنائية الواردة للمكتب خالل الفترة م ) يناير 

 ، يليها جنح الضرب . مشورة قانونية خاصة بالجنح والجناياتالدعاوى الجنائية 

 ثالثا : االحتياجات االجتماعية واالقتصادية
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احتياجات اجتماعية 
 واقتصادية

 %4.78 207 بيت زكاه  )مشيخة األزهر(

 %4.64 201 مساعدات مالية

 %3.60 156 استشارة وارشادات اجتماعية

 %2.06 89 طلب إيجاد فرصة عمل

 %1.25 54 طلب المساعدة في الحصول على مسكن

 %1.11 48 تكاليف اجراء عملية .......(-طلبات صحية )عالج على نفقة الدولة

 %1.06 46 طلب المساعدة فى ديون.

 %0.65 28 اضافة/حذف/فصل  افراد على البطاقة . -استخراج /تجديد بطاقة تموينية 

 %0.58 25 طلب المساعدة في تجهيز عرائس

 %0.49 21 طلب االلحاق بدار االستضافة.

 %0.39 17 طلب إيجاد / االلحاق بمشروع

 %0.32 14 طلب المساعدة في  ترخيصات   )مبنى / محل / كشك/سيارة ....(

 %0.18 8 مقابلة شاغلى مناصب قياديةطلب الظهور االعالمى/طلب 

 %0.14 6 طلب التدخل في تصالح بين اطراف

 %0.12 5 حاالت الغارمات

 %0.12 5 الحصول على قرض

 %0.09 4 طلب الحصول على أجهزة لذوى االحتياجات الخاصة.

 %0.07 3 طلب المساعدة في الحصول على مسكن 

 %0.05 2 طلب االلحاق بدور مسنين

 %0.02 1 مساعدة مالية

 Total 940 21.71%احتياجات اجتماعية واقتصادية 

 

يوضح الجدول قائمة التصنيفات الفرعية املندرجة أسفل التصنيف الرئيس ي ) احتياجات اجتماعية واقتصادية ( ، حيث بلغ 

شكوى ،  940حوالى  2021ابريل (  –عدد شكاوى االحتياجات االجتماعية واالقتصادية  الواردة للمكتب خالل الفترة م ) يناير 

جتماعية واالقتصادية  مساعدات مالية ، وتليها االستشارات واالرشادات االجتماعية  حيث صنفت اغلب شكاوى االحتياجات اال 

. 

 مؤشرات العنف ضد املرأة  •

. فكانت 2021(  ابريل –الفترة م ) يناير  أما بالنسبة ملؤشرات العنف ضد املرأة التى تم رصدها فى الشكاوى الواردة خالل

 كالتالى :

 النسبة التكرار تحليل العنف نوع العنف

 %27.27 300 حجب االموال عن االحتياجات االساسية مثل : الطعام , المال, الدواء العنف االقتصادى/المادى

 %5.64 62 السيطرة على اموال المرأة 

 %2.55 28 منع المرأة من الحصول على عمل 

 %1.55 17 اجبار امرأة على العمل لسداد "دين" 

 %0.45 5 اجبار المرأة على ترك عملها 

 Total  412 37.45%العنف االقتصادى/المادى 

 %26.91 296 العنف الجسدى العنف الجسدى

 Total  296 26.91%العنف الجسدى 

 %16.45 181 العنف اللفظى العنف اللفظى
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 Total  181 16.45%العنف اللفظى 

 %4.55 50 التملك المفرط او السيطرة على تصرفات شخص ما العنف االجتماعى

 %3.00 33 .التهديد بايذاء امرأة ,اطفالها, عائلتها او حيوانتها االليفة 

 %1.82 20 التهديد بخطف اطفال المرأة 

 %1.55 17 االحراج العمدى المرأة فى مكان عام 

 %0.45 5 اخبار المرأة بانها قبيحة او غير محبوبة 

 %0.36 4 منع المرأة من رؤية عائلتها او اصدقائها 

 %0.18 2 التهديد بافشاء اسرار المرأة 

 Total  131 11.91%العنف االجتماعى 

 %1.55 17 التحرش الجنسي العنف الجنسى

 %0.64 7 االذالل الجنسى 

 %0.45 5 التحرش اللفظى 

 %0.36 4 هتك العرض 

 %0.36 4 االغتصاب ) متزوجة من الشخص / غبر متزوجه من الشخص( 

 %0.27 3 على القيام باى فعل من االفعال الجنسيةاجبار المرأة  

 Total  40 3.64%العنف الجنسى 

استخدام وسائل التواصل االجتماعى,الرساالت النصية,البريد  العنف التكنولوجى
 االلكترونى, للتحرش او التهديد او اخافة او اذالل امرأة

27 2.45% 

الشخص او غير  مشاركة صور اباحية او عنيفة ) سواء توفر رضا 
 -متوفر( عبر البريد االلكترونى,مواقع التواصل االجتماعي , الموبايل

6 0.55% 

الدخول الى هاتف , البريد االلكترونى,حساب وسائل التواصل  
 االجتماعى لشخص ما بدون اذنه

3 0.27% 

المراقبة المفرطه لهاتف , الرسائل, حساب وسائل التواصل االجتماعى  
 )بما فى ذلك اخباره من يمكنه / ال يمكنه, التواصل معه(لشخص ما 

1 0.09% 

 Total  37 3.36%العنف التكنولوجى 

العنف بناء على بعض 
 الممارسات الثقافية و الدينية

 %0.18 2 زواج القاصرات

 Total 2 0.18%العنف بناء على بعض الممارسات الثقافية و الدينية 

 %0.09 1 معتقدات شخص الدينية او الروحية للتالعب بهماستخدام  العنف العقائدى

 Total  1 0.09%العنف العقائدى 

Grand Total  1100 100.00% 

 

، وهو أعلى أنواع  اقتصادي/ مادىحالة عنف  412، بواقع  2021 (ابريل –الفترة م)يناير حالة عنف خالل  1100رصد تم 

ثم العنف  جسدى ) تعدى بالضرب (حالة عنف  296الذي بلغ الجسدى العنف املرصودة كما موضح ، يليه فيه ذلك العنف 

 حالة عنف لفظى ) تعدى بالسب والقذف ( . 181بواقع في املرتبة الثالثة  اللفظى

 للشاكيات املعنفات الخدمات التى يقدمها مكتب شكاوي املرأة  

يتم تلقى البالغات من خالل الوسائل وقنوات االتصال املختلفة ملكاتب شكاوى املجلس وابرز تلك الوسائل واكثرهم تلقى 

 -املقابلة الشخصية بمقرات مكاتب شكاوى املجلس بكافة محافظات الجمهورية  - 15115للبالغات العنف  هى الخط املختصر 

 لس على مواقع التواصل االجتماعىالصفحة الرسمية للمج-تطبيق "الواتس اب" 
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 : يتوقف نوع املساندة وفق طبيعة كل حالة ولكنها تتمثل في

مساندة قانونية باملشورة الفورية املجانية وفحص دقيق ملوقف كل ودراستها وفقا لطبيعتها وتبصيرها باالجراءات  -

 رد االجتماعية املتاحة بمجتمعهاوتبصير السيدة وتمكينها من كافة املوا القانونية التى سوف يتم اتخاذها

توفير التمثيل القضائي )املجانى في حالة غير القادرات( التخاذ مايلزم مع السيدة للوصول الى تمكينها قانونا باإلضافة  -

 ملساعدتها على تنفيذ تلك االحكام

يك الدعاوى بالتنسيق مع النيابة مساندة الشاكيه القانونيه و احالة البالغات الى النيابة العامة ومتابعتها، وذلك لتحر  -

  العامة لحين البت فيها و التنسيق مع وزارة الداخلية لتنفيذ االحكام الصادرة

  مساندة نفسىة واجتماعىة واقتصادية وفقا لكل حالة منذ بدايتها حتى بعد انتهاء التمكين القانونى -

 

 املوقف النهائي للشكوى 

الواردة ، وتعبر عن حالة اغالق الشكوى أى املوقف النهائي لحالة الشكوى ، هل تم حلها بالكامل وهى آخر مرحلة تمر بها الشكوى 

 ، هل تم حفظها ام هى الزالت متدوالة وهكذا ..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النسبة % التكرار الموقف

 %70.43 5879 إفادة بالمشورة

 %13.66 1009 متداول

 %12.98 959 جديد

 %1.88 139 ايجابى

 %0.26 19 تنازل

 %0.19 14 تصالح

 %0.15 11 لم تحضر

 %0.14 10 سلبى

 %0.12 9 عدم احقيه

 %0.08 6 خارج االختصاص

 %0.07 5 حفظ لعدم اكمال الوثائق 

 %0.05 4 حفظ

 %100.00 8064 االجمالى



                      

13 
 

 

 

 م  2021ابريل ( –يوضح كل من الجدول والرسم البيانى حالة اغالق الشكاوى الواردة للمكتب خالل الفترة م) يناير 

، يليها الشكاوى املتداولة بنسبة  %70.43نجد أن أغلب الشكاوى الواردة تم اغالقها بإفادات باملشورة املالئمة للشكوى بنسبة 

13.66% . 

 

 

 

 للشكاوي التوزيع الجغرافي 

  فيما يلى بيانات توضيحية للتوزيع الجغرافي للشكاوى الواردة ما بين القاهرة واملحافظات 

 النسبة %  العدد التصنيف

 %69.21 5789 القاهرة

 %30.79 2275 المحافظات

 %100.00 8064 االجمالى
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النسبة االجمالية للشكاوى الواردة أما  من %69.21 نسبة املركزى بلغت نسبة الشكاوى الواردة ملكتب شكاوى القومى للمرأة 

الفترة م ) من اجمالى الشكاوى ، وذلك خالل  %30.79فبلغت نسبة الشكاوى الواردة حوالى  للفروع ) املحافظات( بالنسبة 

 م 2021(  ابريل –يناير 

      

 وى الواردة التوزيع الجغرافي للشكا

 

، يليه فى ذلك  2021( ابريل-املركزى حاز على اعلى عدد من الشكاوى الواردة خالل الفترة م) ينايران نستوضح من الرسم البياني 

  قنا، ثم  االسكندريةفرع 

 لكل محافظة على التوالي
ً
 التوزيع التنازلى لتصنيفات الشكاوى الرئيسية باملكتب وفقا

الترتيب التنازلى لنسب الشكاوى الواردة وفقا الختصاصات املكتب الرئيسية لكل محافظة خالل الفترم م) التالي يوضح الجدول 

 م  2021ابريل (  –يناير 

  Data  

 النسبة التكرار التصنيف المحافظة

 %19.83 2140 خدمات القاهرة

 %19.29 1425 أحوال شخصية 

 %10.49 775 دعاوي جنائية 

 
اجتماعية احتياجات 
 %4.91 363 واقتصادية

النسبة المئوية

القاهرة المحافظات
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 %4.41 326 عمل 

 %2.60 192 تنفيذ أحكام 

 %1.91 141 طلب المعاشات )الضمانى( 

 %1.52 112 شكاوى دون السن و الرجال 

 %1.33 98 دعاوي إدارية 

 %1.30 96 مواريث 

 %0.85 63 دعاوي مدنية 

 %0.35 26 أوراق مدنية 

 %0.34 25 تأمينات إجتماعية 

 %0.05 4 تعليم 

 %0.04 3 شكاوى سياسية 

القاهرة 
Total  

5789 

 69.21% 

 %1.92 142 أحوال شخصية االسكندرية

 
احتياجات اجتماعية 

 %0.88 65 واقتصادية

 %0.43 32 دعاوي جنائية 

 %0.18 13 طلب المعاشات )الضمانى( 

 %0.12 9 مواريث 

 %0.11 8 تنفيذ أحكام 

 %0.09 7 دعاوي مدنية 

 %0.08 6 تأمينات إجتماعية 

 %0.05 4 دعاوي إدارية 

 %0.04 3 عمل 

 %0.04 3 أوراق مدنية 

 %0.03 2 تعليم 

 Total 294 3.98%االسكندرية 

 %1.34 99 أحوال شخصية قنا

 
احتياجات اجتماعية 

 %0.22 16 واقتصادية

 %0.20 15 دعاوي جنائية 

 %0.11 8 تنفيذ أحكام 

 %0.09 7 المعاشات )الضمانى(طلب  

 %0.08 6 عمل 

 %0.03 2 تأمينات إجتماعية 

 %0.03 2 دعاوي مدنية 

 %0.01 1 دعاوي إدارية 

 Total  156 2.11%قنا 

 كفر الشيخ
احتياجات اجتماعية 

 %0.81 60 واقتصادية

 %0.34 25 أحوال شخصية 

 %0.32 24 طلب المعاشات )الضمانى( 

 %0.11 8 دعاوي جنائية 

 %0.08 6 تنفيذ أحكام 

 %0.03 2 أوراق مدنية 

 %0.03 2 دعاوي مدنية 

 %0.01 1 دعاوي إدارية 
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 %0.01 1 عمل 

 %0.01 1 تعليم 

 Total 130 1.76%كفر الشيخ 

 السويس
احتياجات اجتماعية 

 %0.81 60 واقتصادية

 %0.72 53 أحوال شخصية 

 %0.05 4 دعاوي جنائية 

 %0.04 3 عمل 

 %0.01 1 طلب المعاشات )الضمانى( 

 %0.01 1 أوراق مدنية 

 %0.01 1 مواريث 

 %0.01 1 تنفيذ أحكام 
السويس 

Total  124 1.68% 

 %0.43 32 أحوال شخصية الدقهلية

 %0.38 28 طلب المعاشات )الضمانى( 

 
احتياجات اجتماعية 

 %0.32 24 واقتصادية

 %0.27 20 دعاوي جنائية 

 %0.07 5 مواريث 

 %0.07 5 عمل 

 %0.04 3 تأمينات إجتماعية 

 %0.03 2 تنفيذ أحكام 

 %0.01 1 أوراق مدنية 

 %0.01 1 شكاوى دون السن و الرجال 
الدقهلية 
Total  121 1.64% 

 %0.89 66 أحوال شخصية البحيرة

 
احتياجات اجتماعية 

 %0.37 27 واقتصادية

 %0.11 8 تنفيذ أحكام 

 %0.05 4 عمل 

 %0.03 2 دعاوي مدنية 

 %0.03 2 دعاوي جنائية 

 %0.01 1 مواريث 

 %0.01 1 طلب المعاشات )الضمانى( 
البحيرة 
Total  111 1.50% 

 اسيوط
احتياجات اجتماعية 

 %0.91 67 واقتصادية

 %0.37 27 أحوال شخصية 

 %0.07 5 عمل 

 %0.05 4 دعاوي جنائية 

 %0.04 3 تنفيذ أحكام 

 %0.03 2 أوراق مدنية 

 %0.01 1 طلب المعاشات )الضمانى( 

 %0.01 1 دعاوي مدنية 

 %0.01 1 دعاوي إدارية 
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اسيوط 
Total  111 1.50% 

 %0.54 40 أحوال شخصية الفيوم

 %0.30 22 دعاوي جنائية 

 %0.27 20 طلب المعاشات )الضمانى( 

 %0.18 13 تنفيذ أحكام 

 
اجتماعية احتياجات 
 %0.09 7 واقتصادية

 %0.01 1 أوراق مدنية 

 %0.01 1 عمل 

 %0.01 1 مواريث 

 %0.01 1 دعاوي مدنية 

 Total  106 1.43%الفيوم 

 %0.35 26 أحوال شخصية المنوفية

 %0.34 25 طلب المعاشات )الضمانى( 

 
احتياجات اجتماعية 

 %0.31 23 واقتصادية

 %0.16 12 دعاوي جنائية 

 %0.09 7 تنفيذ أحكام 

 %0.04 3 تأمينات إجتماعية 

 %0.04 3 عمل 

 %0.03 2 أوراق مدنية 

 %0.01 1 دعاوي مدنية 

 %0.01 1 شكاوى دون السن و الرجال 
المنوفية 
Total  103 1.39% 

 %0.62 46 أحوال شخصية دمياط

 %0.31 23 دعاوي جنائية 

 
احتياجات اجتماعية 

 %0.12 9 واقتصادية

 %0.11 8 تنفيذ أحكام 

 %0.07 5 عمل 

 %0.05 4 طلب المعاشات )الضمانى( 

 %0.04 3 مواريث 

 %0.03 2 أوراق مدنية 

 %0.01 1 دعاوي إدارية 

 Total  101 1.37%دمياط 

 %0.80 59 أحوال شخصية البحر االحمر

 
احتياجات اجتماعية 

 %0.35 26 واقتصادية

 %0.04 3 طلب المعاشات )الضمانى( 

 %0.03 2 دعاوي جنائية 

 %0.03 2 أوراق مدنية 

 %0.01 1 عمل 

 %0.01 1 تأمينات إجتماعية 

 Total 94 1.27%البحر االحمر 

 %0.39 29 أحوال شخصية الغربية

 
احتياجات اجتماعية 

 %0.22 16 واقتصادية
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 %0.20 15 دعاوي جنائية 

 %0.09 7 عمل 

 %0.09 7 تنفيذ أحكام 

 %0.04 3 مواريث 

 %0.04 3 أوراق مدنية 

 %0.04 3 شكاوى دون السن و الرجال 

 %0.04 3 طلب المعاشات )الضمانى( 

 %0.03 2 تأمينات إجتماعية 
الغربية 
Total  88 1.19% 

 %0.49 36 أحوال شخصية االسماعيلية

 
احتياجات اجتماعية 

 %0.27 20 واقتصادية

 %0.08 6 طلب المعاشات )الضمانى( 

 %0.05 4 دعاوي جنائية 

 %0.05 4 عمل 

 %0.05 4 أوراق مدنية 

 %0.03 2 تنفيذ أحكام 

 %0.01 1 دعاوي مدنية 

 %0.01 1 دعاوي إدارية 

 Total 78 1.06%االسماعيلية 

 %0.47 35 أحوال شخصية بورسعيد

 %0.24 18 عمل 

 
احتياجات اجتماعية 

 %0.16 12 واقتصادية

 %0.08 6 جنائيةدعاوي  

 %0.03 2 طلب المعاشات )الضمانى( 

 %0.03 2 مواريث 

 %0.01 1 تأمينات إجتماعية 
بورسعيد 

Total  76 1.03% 

 شمال سيناء
احتياجات اجتماعية 

 %0.43 32 واقتصادية

 %0.42 31 أحوال شخصية 

 %0.05 4 طلب المعاشات )الضمانى( 

 %0.03 2 دعاوي مدنية 

 %0.03 2 جنائيةدعاوي  

 %0.01 1 عمل 

 Total 72 0.97%شمال سيناء 

 %0.43 32 أحوال شخصية المنيا

 
احتياجات اجتماعية 

 %0.16 12 واقتصادية

 %0.14 10 طلب المعاشات )الضمانى( 

 %0.09 7 دعاوي جنائية 

 %0.05 4 تنفيذ أحكام 

 %0.04 3 مواريث 

 %0.03 2 دعاوي مدنية 

 %0.01 1 السن و الرجالشكاوى دون  

 %0.01 1 عمل 
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 Total  72 0.97%المنيا 

 %0.39 29 أحوال شخصية القليوبية

 
احتياجات اجتماعية 

 %0.16 12 واقتصادية

 %0.08 6 عمل 

 %0.08 6 تنفيذ أحكام 

 %0.05 4 طلب المعاشات )الضمانى( 

 %0.01 1 مواريث 

 %0.01 1 دعاوي جنائية 
القليوبية 

Total  59 0.80% 

 سوهاج
احتياجات اجتماعية 

 %0.35 26 واقتصادية

 %0.22 16 أحوال شخصية 

 %0.05 4 عمل 

 %0.05 4 دعاوي جنائية 

 %0.04 3 طلب المعاشات )الضمانى( 

 %0.03 2 دعاوي مدنية 

 %0.01 1 تنفيذ أحكام 

 %0.01 1 شكاوى دون السن و الرجال 
سوهاج 
Total  57 0.77% 

 %0.30 22 أحوال شخصية سويفبني 

 
احتياجات اجتماعية 

 %0.15 11 واقتصادية

 %0.12 9 تنفيذ أحكام 

 %0.07 5 دعاوي جنائية 

 %0.05 4 عمل 

 %0.01 1 طلب المعاشات )الضمانى( 

 %0.01 1 أوراق مدنية 

 %0.01 1 دعاوي مدنية 

 Total 54 0.73%بني سويف 
مرسى 
 %0.54 40 أحوال شخصية مطروح

 
احتياجات اجتماعية 

 %0.04 3 واقتصادية

 %0.04 3 طلب المعاشات )الضمانى( 

 %0.04 3 دعاوي جنائية 

 %0.03 2 مواريث 

 %0.03 2 أوراق مدنية 

 %0.01 1 دعاوي مدنية 

 Total 54 0.73%مرسى مطروح 

 %0.61 45 أحوال شخصية الجيزة

 %0.01 1 مواريث 

 
احتياجات اجتماعية 

 %0.01 1 واقتصادية
الجيزة 
Total  47 0.64% 

 %0.19 14 تنفيذ أحكام الشرقية



                      

20 
 

 %0.14 10 أحوال شخصية 

 
احتياجات اجتماعية 

 %0.09 7 واقتصادية

 %0.04 3 طلب المعاشات )الضمانى( 

 %0.04 3 عمل 

 %0.03 2 تأمينات إجتماعية 

 %0.03 2 دعاوي إدارية 

 %0.01 1 مواريث 

 %0.01 1 جنائيةدعاوي  
الشرقية 
Total  43 0.58% 

 %0.39 29 أحوال شخصية اسوان

 
احتياجات اجتماعية 

 %0.08 6 واقتصادية

 %0.05 4 دعاوي جنائية 

 %0.01 1 تنفيذ أحكام 
اسوان 
Total  40 0.54% 

 جنوب سيناء
احتياجات اجتماعية 

 %0.35 26 واقتصادية

 %0.04 3 عمل 

 %0.04 3 )الضمانى(طلب المعاشات  

 %0.03 2 أحوال شخصية 

 %0.01 1 مواريث 

 %0.01 1 أوراق مدنية 

 Total 36 0.49%جنوب سيناء 

 %0.12 9 طلب المعاشات )الضمانى( الوادي الجديد

 
احتياجات اجتماعية 

 %0.11 8 واقتصادية

 %0.08 6 أحوال شخصية 

 %0.01 1 عمل 

 %0.01 1 أوراق مدنية 

 Total 25 0.34%الوادي الجديد 

 %0.20 15 أحوال شخصية االقصر

 %0.05 4 تنفيذ أحكام 

 %0.01 1 مواريث 

 %0.01 1 طلب المعاشات )الضمانى( 

 
احتياجات اجتماعية 

 %0.01 1 واقتصادية

 %0.01 1 دعاوي جنائية 
االقصر 
Total  23 0.31% 

Grand 
Total  

8064 
100.00% 
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 املكتب التوعويةأهم أنشطة 

 أوال : الندوات

وة توعوية وذلك بالتنسيق مع مؤسسات املجتمع املدنى ند 21قام مكتب شكاوى املرأة على مستوى املركزى واملحافظات بتقديم 

 2021مارس ( –مستفيد ، وذلك خالل الفترة م)يناير  1110وبعض الجهات الحكومية ، حيث بلغ عدد املستفيدين 

الندوات العديد من املوضوعات الشائكة كالعنف ضد املرأة ، والتوعية بالعقوبات القانونية لجرائم هتك العرض استهدفت و 

واالغتصاب والختان والزواج املبكر  ، وتناولت كيفية تمكين املرأة اقتصاديا ، واهمية دور املرأة في املجتمع فى مواجهة مشكالت 

،  19-رعية ، ودورها فى الحياة األسرية .كما تم التوعية بمخاطر فيروس كورونا أو كوفيد كالزيادة السكانية ، والهجرة الغير ش

 وكيفية الوقاية والحد من انتشار العدوى .

 م
 الحضور الندوات

 جرائم العنف ضد المرأة والعقوبات القانونية 1
46 

 التمكين االقتصادي للمرأة الريفية 2
55 

 المشكلة السكانيةدور المرإة في مواجهة  3
45 

 باسباب الهجرة غير النظامية ومعالجتها 4
50 

 برنامج رياده األعمال للمرأة الريفية بمطروح 5
35 

 زواج القاصرات 6
25 

7 
 ممثلين لقرى حياة كريمة بمركز زفتي

20 

8 
 مبادره ) جوده الحياه  (....القضيه السكانيه

13 

 المرأه والطفلأهمية العالج الطبيعي في لصحه  9
75 

 المشاكل النفسيه في ظل جائحة كورونا 10
75 

 مؤتمر " اتكلمى .. احنا معاكي " بفندق صن راايز 11
55 

 التغذية السليمة ، والوقاية من الكورونا 12
25 

 مشاكل الزواج المبكر )زواج القاصرات( الصحية واالجتماعية والقانونية 13
45 

 لمكافحه الهجره غير شرعيه واالتجار بالبشراللجنه الوطنيه  14
79 

 ( مبادرة  )طهر... عقم 15
57 
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 استراتيجية مكافحة الفساد واليات االصالح االداري بالمحليات 16
50 

 حقوق وواجبات االسرة المصري 17
20 

 تمكين النوع االجتماعى وازالة الفجوة بين الجنسين 18
55 

 اسس التربيه السليمه 19
220 

 ختان االناث 20
45 

21 
 اهمية مشروع تربية نحل العسل لتحسين دخل المرأة

20 

 مجموع 
1110 

 

 : املبادرات
ً
 ثانيا

جديدة ويتم الرد ( معلومات قانونية  17)مبادرة اعرفي حقوقك ( من خالل مواقع التواصل االجتماعي وقد تم نشر عدد ) -1

 الصفحة الرسمية لفرع املجلس القومي للمرأة باالسكندرية علي النحو االتي :الكترونيا والتواصل مع الشاكيات من خالل 

 شخص 223( " الصلح على نفقة الصغير " ، تم الوصول إلى 101املعلومة رقم ) -

 شخص  71( " عدم تنفيذ االب لحكم النفقة املحكوم به " ، تم الوصول إلى 102املعلومة رقم ) -

الفيس بوك بهدف توعية املرأة بالحقوق وعقوبات جرائم العنف ضدها وتقديم االستشارات مبادرة "احكلنا"  عبر صفحه  -2

آالف  3االسرية والتوعية بخدمات مكتب شكاوى املجلس القومى للمرأة  ، وذلك بفرع بور سعيد ووصلت التفاعالت حوالى 

 متفاعل مع الصفحة .

بمحافظة الدقهلية وعدد  26/3/2021ملناهضة العنف ضد املراة (( بتاريخ تم املشاركة فى اولى فاعليات مبادرة ))انتى قوية  -3

  شخص . 90الحضور 

 

 : الحمالت
ً
 التوعوية ثالثا

مشاركة فرعي الفيوم وقنا في حملة طرق االبواب واملقامه بالتعاون مع برنامج الغذاء العاملي خالل الفتره من  -

 .20/3/2021حتي 15/3/2021

بقرية ُزهرة بكفر الدوار بحضور   فرع املجلس القومي للمرأة بالبحيرة القافله السكانيهشارك مكتب الشكاوى ب  -

الدكتورة / إيناس الجويلى عضو الفرع ومديره التأمين الصحي بدمنهور وحضور ا/ سحر عادل ومحمد عبد الهادى 
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ت الوحدة املحلية ملركز ومدينة محافظ البحيرة، واصل -محامى مكتب الشكاوى ..وذلك تحت رعاية اللواء/ هشام آمنة 

كفر الدوار برئاسة اللواء مهندس/ أحمد علي مرزوق، قوافلها السكانية بقرية ُزهرة، حيث تضمنت تقديم مجموعة من 

الخدمات ألبناء القرية والقرى املحيطة به، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لرفع العبء عن املواطنين 

ى، وكذلك املشاركة االيجابية في البرنامج الرئاس ي "حياة كريمة" . وتم تعريف الحاضرين بخدمات والوصول إليهم بالقر 

وتم الحديث عن خطوره الزواج املبكر واالثار القانونيه واالجتماعيه املترتبه  15115مكتب الشكاوى والخط الساخن 

  عليه .

 

 رابعا :أنشطة اعالمية وثقافية

ويوم املرأة املصرية الذي اقامته مديرية  2021مارس  18االحتفال باليوم العاملي للمرأة شارك فرع كفر الشيخ في  .1

الشباب والرياضة برئاسة السيد اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ والدكتور .عزت محروس وكيل وزارة الشباب 

فتاة تم تدريبهن  ٢٢كما تم تكريم عدد  والرياضة واعضاء الفرع ،وقد تم خالل االحتفال تكريم عدد من امهات الشهداء

 على املنتجات اليدوية وتم تفقد معرض لالشغال اليدوية .

في اطار االحتفاالت بيوم املرأة املصرية وعيد االم وعرفانا من فرع املجلس بدور املرأة املصرية قام وفد من فرع املجلس  .2

،وتم  2021مارس  25مئنان عليهم وادخال السرور عليهن، وذلك بكفر الشيخ بزيارة دار املسنات لتهنئهم بعيد االم واالط

 التعريف بمكتب الشكاوى وخدماته املقدمة من قبل محامية الفرع .

بمقر فرع املجلس بكفر الشيخ الساعة ١/٣/٢٠٢١تم عقد لقاء إذاعى مع اإلعالمية عزة غنيم ، يوم االثنين املوافق  .3

ور مكتب الشكاوى فرع املجلس والخدمات التي يقدمها للمرأة وكيفية التعاون مع ظهرا فى الفترة اإلخبارية وكان عن د١٢

الجهات الحكومية لحل املشكالت وتطرقت أيضا لشكاوى العنف وكيفية التعامل معها وايضا شكاوى االحتياجات 

 االقتصادية واالجتماعية .

في ندوة واحتفالية باليوم العاملي للمرأة ومعرض منتجات اندية الفتاه  18/3/2021شارك مكتب شكاوى املنوفية بتاريخ  .4

برعاية وزير الشباب والرياضه ووكيل وزارة الشباب والرياضة وحضور مقررة الفرع ومحامية مكتب الشكاوي بنادي 

 فتاة وشاب تقريبا .  50الشباب والرياضة وبحضور 

م حضور االحتفال بالعيد السنوى لجامعة السادات وذلك بحضور السيد محافظ املنوفية والسيد رئيس جامعة ت .5

السادات ولفيت من القيادات التعليمية بمحافظة املنوفية وذلك بناء على دعوة السيد رئيس الجامعة ، وقد كانت 

 .18/3/2021االحتفالية يوم الثالثاء املوافق 

في لقاء اذاعي مع االعالمية نجالء البيك عن دور مكتب  2021مارس  16ع بشمال سيناء يوم تحدثت مقررة الفر  .6

 الشكاوي بالفرع وما يقدمه من خدمات للمرأة في شمال سيناء وذلك في اطار االحتفال باليوم العاملي للمرأة.

بمديرية  2021مارس  16و15يومي تم املشاركة في معرض املنتجات السيناوية اليدوية للمرأة املعيلة والذي اقيم   .7

الشباب والرياضة  حيث تم التحدث عن مكتب الشكاوي ودوره واهدافه والخدمات التي يقدمها الي املرأة السيناوية  

 .ووجود خط ساخن للمكتب 
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 18/3/2021شارك فرع املجلس القومى للمراة بأسوان بالتعاون مع مؤسسة" ام حبيبة "يوم الخميس املوافق  .8

فالية الخاصة بيوم املرأة العاملي بحضور الوزيرة مرفت التالوي والسيدة الدكتورة مقرر فرع املجلس القومي للمرأة االحت

 واعضاء الفرع ومحامية مكتب الشكاوى وعدد كبير من الجمعيات االهلية باملحافظة اسوان.

لالشغاالت اليدويه والبدويه بهدف تحقيق  قام املجلس القومي للمرأه فرع االسماعيليه بزيارة معرض 8/3/2021بتاريخ  .9

تمكين املرأة اقتصاديا )معرض سيدتي( بنقابه املهندسين باالسماعيليه بالتعاون مع جهاز تنميه املشروعات حيث اقام 

سيدة  70املعرض برعايه وتحت اشراف مقررة الفرع وسيادة املحافظ  واعضاء مجلس الشيوخ والنواب بحضور حوالى 

. 

شارك مكتب الشكاوى فرع البحيرة فى االحتفاليه املنظمه بين فرع املجلس القومى  2021مارس  8الثنين املوافق بتاريخ ا .10

للمرأه ومنظمه بالن انترناشيونال وذلك بمكتبه مصر العامه بدمنهور من اجل تكريم نماذج للسيدات االتى لهن 

 مجهودات فى مواجهه فيرس كورونا .

 

 موظفى مكتب الشكاوى لرفع كفاءة  داخلية : تدريبات خامسا

عقد دورة تدريبية تخصصية لدعم قدرات معاونى ومعاونات نيابة االسرة بمعهد البحوث الجنائية ب قام املجلس القومى للمرأة .

 ، تضمنت اآلتى : 2021مارس  9، 8 ،7 والتدريب ، ذلك يوم

شكاوى املراة والخدمات املقدمة من املكتب التعريف بخدمات املجلس القومى للمراة وتم عرض خدمات مكتب  •

 والتفكير االبتكارى لحل املشكالت والتعامل مع الضغوط.

االجراءات الحاكمة  -نظرة عامة عن الوالية والوصاية والقوامة واملساعد القضائى ، محضر حصر التركة والترشيح •

 لتحرير قوائم ومحاضر الجرد.

 

برعاية مؤسسة ام حبيبة حضر فيها  10/2/2021بفندق التوليب باسوان بتاريخ تم عقد ورشة عمل للملتقى الوظيفى  .1

عن فرع املجلس القومى للمراة أ. حنان الدسوقى ومن مكتب شكاوى املراة هالة اسماعيل وبحضور عدد من ممثلي 

 . الجهات الحكومية باسوان

 20السخنة ملوظفى مكتب الشكاوى بتاريخ بفندق ستيال جراند  "خدمات الدعم النفس ي "حول   تم عقد ورشة العمل .2

، وتناولت الورشة تعريف االضطراب النفس ي ومعرفة درجة خطورتة وكيفية التعامل معه ، توضيح 2021فبراير  22:

تعريف النمو النفس ي للنساء وابعاده النفسيه ، وعرض احصائيات من منظمه الصحه العاملية تشير الى ان االكتئاب قد 

%فقط من الرجال ، وتحدث ايضا عن املعلومات الواجب الحصول عليها أثناء املقابله ٦لنساء مقابل % من ا١٤يصيب 

الشخصيه مع العميلة وسبل إكتشاف اإلضطرابات النفسيه ، وكيفية إدارة الضغوط والعنايه بالنفس و مواجهة 

 . الضغوط النفسية من خالل ادراك الوعى بالذات
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مارس تمت مشاركه مكتب  15مارس وحتى  13ايام من  3"النوع االجتماعى " استمر ملده تدريب تحت عنوان تم عقد  .3

 . مبادرات من الشباب والرياضه ، وذلك بفرع اسيوط 6الشكاوى مع حضور 

قام فرع أسوان املشاركة فى دورة تدريبية للرائدات الريفيات تحت مسمى "ريادة االعمال للمشروعات  15/3/2021بتاريخ  .4

ة" بحضور مقررة فرع املجلس القومى للمراة الدكتورة هدى مصطفى والسيد / مينا من برنامج االغذية العاملى الصغير 

 ومحامى مكتب الشكاوى وهى خاصة بالشمول املالى وكيفية عمل مشروع صغير للمراة الريفية .

 

ملة طرق األبواب بعنوان ) احميها من ( رائدة ريفية ، فى إطار ح 60عقد املجلس القومى للمرأة دورة تدريبية لعدد )  .5

الختان ( والتى تطلقها اللجنة العامة الوطنية للقضاء على ختان اإلناث برئاسة مشتركة بين املجلس القومى للمرأة 

، وبحضور مقررة الفرع  و ممثلي األمانة العامة  2021مارس  30إلى  28واملجلس القومى للطفولة واألمومة فى الفترة من 

لس القومى للمرأة ، عرض شرح استمارة الشكوى وانواع الشكاوى التى تقع ضمن اختصاص املكتب وطرق حل باملج

 الشكاوى وعن تقديم الدعم القانونى والنفس ى مجانا للسيدات .

شارك مكتب شكاوى املرأة بمحافظة االقصر مع جمعيه املصرى للتنمية والتدريب باالقصر فى اطار  15/3/2021بتاريخ  .6

فاليات اليوم العاملى للمراة بنادى التجديف الرياض ى باالقصر وبحضور قيادات من الجمعيات االهلية واملهتمين احت

بقضايا املراة لتعزيز العمل املجتمعى ملكافحة العنف ضد املراة بصعيد مصر وتم الحديث عن دور مكتب الشكاوى 

التعاون املثمر بين مكتب الشكاوى وجمعية املصرى للتنمية واملجلس القومى للمراة فى مناهضة العنف ضد املراة ومدى 

 والتدريب فى حل كافة مشاكل املراة باالقصر .

و ابالغهم  15115املشاركة في تدريب الرائدات الريفيات بفرع املنيا على طرق األبواب كما تم اإلعالن عن الخط املختصر  .7

 71القومي للمرأة بقاعة املجلس القومي فرع املنيا بحضور حوالى عن كيفية تلقي الشكاوى ودور مكتب شكاوى املجلس 

 رائدة ريفية .

، وتم عرض البرنامج التوعوي ملحامي مكتب  zoomحضورمكتب الشكاوى تدريب مقدم من لجنة االعاقة عبر تطبيق  .8

 . 2021مارس 28الشكاوى باملجلس ، وذلك بتاريخ 

منع الهجرة غير الشرعية واالتجار بالبشر بالتعاون مع مكتب شكاوى املراة تدريب اللجنة الوطنية التنسيقية ملكافحة و  .9

، وتعد هذه الدورة التدريبية األولية ملوظفي *مكتب شكاوى املرأة  ٢٠٢١يناير  ١٢باملجلس القومى للمراة باملركزى. بتاريخ 

انس وتضمنت كيفية التعامل مع باملجلس القومى للمرأة املركزى وفروعه باملحافظات* عبر خاصية الفيديو كونفر 

ومنظومة حماية الضحايا  -ضحايا جريمة االتجار بالبشر. وتم عرض الجهود الوطنية في مجال مكافحة تلك الجريمة، 

.واستعرض الجهود الوطنية في مجال مكافحة تلك الجريمة باإلضافه الى .دور مكاتب الشكاوى في مكافحة تلك الجريمة 

 واملساعدة الالزمة لضحايا جريمة االتجار بالبشر . وتوفير خدمات الرعاية

مشاركة محامى فرع بنى سويف حضور ورشة عمل بمقر وزارة التضامن االجتماعي بالقاهرة بصفته مستشار قانوني  .10

عرض قانون الجمعيات  –ملركز استضافة وتنمية املرأة ببني سويف لبحث ومناقشة الئحة العمل ملراكز االستضافة 
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محاسب  –املدير التنفيذي  –وبحضور مدير ادارة املرأة باملديريات 2021يناير  26الخاصة به وذلك بتاريخ  والالئحة

 املستشار القانوني . -املركز

نجاح واجتياز املستوى االول في مدرسة املشورة سوزي لطفي وقبول األستاذ إسالم فرغلي محامي فرع املنيا في املستوي  .11

 .الثاني في بيت املشورة 

حول تصنيفات اختصاص مكتب شكاوى املرأة  2021تمت املشاركة ف التدريب الدوري األول ملكتب شكاوى املرأة عام  .12

كمشيخة االزهر  جهات مختلفة وكان ذلك بالتنسيق مع عدةبمدينة شرم الشيخ،  2021ابريل  10: 7خالل الفترة من: 

 . الجهاز املركزى للتنظيم واإلدارةالشريف ، و 

بحضور موظفى مكتب  بمركز يات بالقاهرة2021ابريل  28ابريل حتي  24في الفترة من   ICTر الدورة التدريبية تم حضو  .13

 الشكاوى فروع ومركزى 
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 نبذة عن مجهودات مكتب شكاوى املرأة وأبرز قصص النجاح

 : وحدة الدعم النفس ي االجتماعي
ً
 أوال

الواردات الى مكتب شكاوى املرأة ، يتم معرفة طبيعة املشكلة وتحديدها من تقوم وحدة الدعم النفس ي باستقبال الشاكيات 

خالل االخصائي النفس ي االجتماعي ،عن طريق االنصات الجيد للسيدة املتضررة ، وتقديم الدعم النفس ي املالئم وتحقيق التفريغ 

لقة بالضغط النفس ي والضرر االجتماعي الناتج عن املشكلة ومن ثم ملئ استمارة تحوى بيانات االنفعالي للمشاعر السلبية املتع

وقد تكون السيدة بحاجة الى استشارة نفسية يتم اتخاذه،اجل تحديد نوعية االجراء الذى سالسيدة وفحوى طبيعة مشكلتها من 

 فقط دون اتخاذ اى اجراء .

 : ومن هنا قد تكون الشكوى الواردة لوحدة الدعم النفس ي االجتماعي  

وتنقسم هنا الشكاوى النفسية االجتماعية الواردة الى نوعين : إما ان ترغب السيدة في اعطاء شكوى نفسية :  •

دعم نفس ي املشورة النفسية االجتماعية املالئمة فقط املتعلقة باملشكلة القائمة ، أو ترغب فى اعطاء جلسات 

طويلة األجل والعرض على طبيب نفس ي مختص ومن ثم يتم التواصل مع شركاء الدعم النفس ي ) بعض مؤسسات 

 إلحالة بعض السيدات الالتى يعانين من حاالت نفسية 
ً
الدعم والعالج النفس ي التى تم التنسيق معهم مسبقا

   شديدة أو تحتاج ملتابعة عالجية طويلة (.

الة السيدة عقب جلسة تقديم الدعم النفس ي الى باحث قانونى للبدء فى تفعيل االجراء القانونى : فيتم اح قانونية •

 او تقديم املشورة القانونية املناسبة لطبيعة الشكوى .

: تتعلق بمشكلة فى ايقاف املعاشات الضمانية ) التأمينية ( بأنواعها ،لذا عقب تقديم  شكوى ضمان اجتماعي •

سب للسيدة ، وملئ استمارة البيانات ، يقم االخصائي النفس ي االجتماعي بإرفاق شكوى الدعم النفس ي املكنا

 .. وزارة التضامن االجتماعي أو وحدة تكافؤ السيدة بخ
ً
طاب يلتمس حل املشكلة يتم توجيهه للجهة املناسبة مثال

 الفرص .

:تتعلق بإشكالية في تلقى عالج طبي او صعوبة في تحمل تكاليف باهظة لعالج  شكوى خدمات صحية وعالجية •

 مرض ما ، ويتم على االغلب مخاطبة وزارة الصحة والسكان بطلب املساعدة فى ايجاد حل .

: يتم ارشاد السيدة لفرصة عمل مناسبة ملهاراتها وخبراتها املهنية من خالل البحث بنشرة  احتياج للعملشكوى  •

يل للقوى العاملة ، كما أنه يتم دراسة مهارات السيدات ومدى استعدادهن للتدرب على حرف معينة ، ومن التشغ

ثم يتم عمل قائمة بأسماء السيدات مدرج بها خبراتهن املختلفة ومهاراتهن ، من اجل فحصها بالتنسيق مع مركز 

. 
ً
 تنمية مهارات املرأة ، من اجل تأهيلهن مهنيا

: تقم وحدة الدعم النفس ي بفحص شكوى االحتياج املادى وتحديد نوعها ، ومحاولة  تصاديةشكوى احتياجات اق •

تقديم مساعدات عينية سواء غذائية او كسائية بالتنسيق مع بيت الزكاة املصرى ، ويتم تفعيل هذه االنشطة 

. 
ً
 خصوصا بالقرى والنجوع األشد فقرا
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احوال  اجمالي

 شخصية

ضمان 

 اجتماعي

اجتماعية احتياجات 

اقتصادية  و

احوال  جنائي عمل

 مدنية

خدمات صحية وعالج 

 على نفقة الدولة

احاالت 

 نفس ي

 مواريث

3905 

 
165 

 
44 3626 17 21 12 7 10 3 

 2021(  ابريل –، وذلك خالل الفترة م)يناير  2454بلغ عدد قصص النجاح لدى مكتب شكاوى املرأة حوالى 

 شركاء العملخطابات 

دور استضافة املرأة  والسكانوزارة الصحة 

 املعنفة

مؤسسات تقديم الدعم 

 النفس ي

سيف  –)بيت املشورة 

 كيدز (

وزارة التضامن 

االجتماعي/ وحدة تكافؤ 

 الفرص

6 6 10 44 

 

 

 الدعم النفسي االجتماعي  امثلة. بعض 1

 افكار انتحارية ومشاعر سلبية  

، تشكو من سوء املعاملة من قبل االسرة وضرب  18/04/2021املرأة بتاريخ توجهت السيدة " ر. م" الى مكتب شكاوى :  املوضوع

وعنف باملنزل منذ الصغر الى ان دخلت فى ازمة نفسية وتذهب الى الطبيب النفس ى لتلقى العالج جراء هذه املعامة السيئة وحاليا 

 وت تفكر فى االنتحار
ً
 .تجاه االب واالم مشاعر سيئةشعر مرارا

قديم جلسة الدعم النفس ي من قبل اخصائي نفس ي مكتب الشكاوى والتفريغ االنفعالي للمشاعر السلبية عن طريق : تم ت االجراء

التعبير عنها ، ثم الوقوف على الجانب االيجابي من حياتها ، واملميزات التى يمكن ان تعتمد عليها السيدة من اجل بناء افكار 

، وايضا تم التواصل مع أحد افراد االسرة ) الجدة ( التى افادت الشاكية انها تقيم  ايجابية سليمة بديلة عن االفكار االنتحارية

 معها عقب خالفها مع الوالدين ، وتم اعادة التوازن بين الطرفين .

ى : قامت الشاكية بالتقدم بالشكر واالمتنان جراء شعورها بالراحة النفسية والعزوف عن االفكار االنتحارية وشروعها ف النتيجة

 تبنى معتقدات ايجابية عن االسرة واعادة التوازن .
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 "اعراض ما بعد الصدمة " هتك عرض بمكان عام  

تقدمت السيدة " أ . و " الى مكتب شكاوى املرأة املركزى ، حيث أفادت بأنها يوم الجمعة 11/2/2021بتاريخ :  املوضوع

اال ربع صباحا كانت تسير بالجيزة امام مدرسة اسماء فهمي قام شخص بالسير خلفها من اول  8صباحا حوالي  29/1/2021

قبل مدرسة اسماء فهمي ثم قام بالتحرش الجنس ي بها عن طريق ملس ي مدرسة الحرية شارع الدقي الى فرع البنك االهلي املصري 

من مواطن العفة ، قامت بالتشاجر معه واكتشفت انه عسكري وتوجهت القرب قسم شرطه لالبالغ عن الواقعة ، وتوجهت 

 ايضا لالبالغ بالنيابه ، وتحول البالغ الى جنحه هتك عرض 

: تم تحويل السيدة لألخصائي النفس ي االجتماعي بمكتب شكاوى املرأة ملتابعة حالتها النفسية ، حيث تبين  االجراء

بعض اعراض اضطرابات ما بعد الصدمة ، ظهرت في قلة النوم والتفكير الزائد ، واملزاج السيئ املستمر ، فقدان 

معظم الوقت النزول للشارع ، وارتداء املالبس  الطاقة ، الخوف من تكرار التعرض لنفس الحدث مما ادى لتجنبها

الواسعه جدا ، باالضافة الى االم بعضالت القدم والحوض كأعراض سيكوسوماتيك لأللم النفس ي جراء وقع الصدمة 

 ، كما انه يتم حاليا متابعة موقفها القانونى السترداد حقها من قبل محامى مكتب شكاوى املرأة .

: تم عمل جلسة تفريغ انفعالي واعادة لصياغة املشاعر السلبية ، بالضافة الى التأكيد على املواجدة باملشاعر  النتيجة

مع الحالة النفسية السيئة، وتم احالتها لطبيب مختص ملراجعة الشكالت العضوية ، واعطاء العقار املناسب اذا 

 استلزم االمر.

 

 ايواء سيدة معنفة ورعايتها نفسيا 

توجهت الى مكتب الشكاوى فرع املجلس القومى للمرأة بمحافظة القليوبية شاكية  حيث ان هناك سيده متزوجه :  وعاملوض

( أطفال بأعمار مختلفة وتعانى من اضطراب نفس ي وتشكو من زوجها بسوء املعامله واالهانه والضرب ، حيث قام 3وتعول )

 اال انها هربت مرة أخرى من سوء املعامله والعنف التي تواجه من قبلهم .وحدة لم الشمل  بحل شكواها ورجوعها منزل الزوجية 

: تم التواصل تليفونيآ قبل محاميه مكتب الشكاوى بمديرة مجمع خدمات املرأة " دار استضافة " بمحافظة القليوبية  االجراء

 م 2021يناير  25لتوفير مكان مالئم لها  لتقديم الدعم النفس ي لها ، وجاء الرد  بتاريخ 

 على الطبيب النفس ي : تم وصولها وايوائها الى مجمع خدمات املرأة " دار استضافة " و  النتيجة
ً
من ثم  جارى عرضها مباشرة

الخاص باملجمع  لتأهيلها نفسيآ ومن ثم جاري مقابلتها الفترة املقبلة بفرع مكتب الشكاوى بمحافظة القليوبية لطرح كافة 

 الشكاوى الخاصة بها والوقوف على حلها . 

  
ً
 انقاذ حالة انسانية واعادة تأهيلها مهنيا
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مكتب الشكاوى فرع املجلس القومى للمرأة بمحافظة القليوبية الشاكية من الحاالت االنسانية تحتاج إلى : توجهت الى  املوضوع

عام تقطن بشبر الخيمة وهي معاقة وتعيش بمفردها ،بالفحص تبين أنه نتيجة  35مساعدة عاجلة متمثلة في فتاة تبلغ من العمر 

لها إعاقة واضطراب حركي باإلضافة لضعف السمع، وتعيش بمفردها  إصابتها بمرض السكري تسبب في غرغرينا بالقدم محدثا

بمسكن غير آدمي، حيث توفى والديها وشقيقها، ولم يبق لها سوى شقيق واحد يصعب عليه التردد عليها باستمرار، وال يوجد من 

ومنقوشات، وتقوم بتسويقها  يرعاها سوى أحد الجيران، والذي أفاد بأن لديها مهارات يدوية في صنع أشكال بالجبس وزخارف

خرى 
ٔ
 عبر اإلنترنت، وتحتاج إلى توفير دار رعاية متخصصة مالئمة لحالتها الصحية في املجتمع وقادرة على مواجهة الحياة مره ا

: تواصلت محامية مكتب الشكاوى بمؤسسه معانا إلنقاذ  انسان لنقل هذه الفتاة  للدار واستضافتها لتلقى الرعاية   االجراء

 لخطورة وضعها الصحي ،كامله من رعاية صحية 
ً
أن تم  حيث قام أعضاء فرع املجلس بالتوجه ملنزل الفتاة إلىونفسيه نظرا

 م 2021يناير  2إلنقاذ انسان، بعد إجرائها الفحص الطبي املتكامل ، وتم الرد بتاريخ استضافتها في مؤسسة معا 

 ع الفريق الطبي الخاص باملٔوسسه  النتيجة
ً
على الفور توجه فريق التمريض و : تم وصولها الدار ومن ثم  تم عرضها مباشرة

وجارى املتابعه لعمل عمليه اخرى ...  الخاص باملٔوسسة بفاديه للمستشفى وتم اجراء اول عمليه لها بالقدم النقاذها من البتر 

 وضبط السكر وعمل فحوصات شامله لها لال 
ً
 ونفسيا

ً
هيلها حتى تصبح عضوه فعاله في ..طمئنان عليها صحيا

ٔ
كى يتم اعادة تا

خرى .
ٔ
 املجتمع وقادرة على مواجهة الحياة مره ا

 حالة نفسية تستوجب التدخل الطبي 

من الشاكية ... تبلغها بتركها منزل اهلها وتريد  ٢٠٢١مارس  ١٠بتاريخ  بالدقهلية ورد اتصال الى محامية مكتب الشكاوى :  املوضوع

ة دخول دار استضافة املراة املعنفة وانها تواصلت مع مديرة الدار وبمناقشتها عن اسباب الخالف وترك املنزل اخبرت املحامي

 .بسبق عالجها نفس ي قبل الواقعة 

املعنفة باملحافظة وتوفير طبيب نفس ي فى خالل ساعة وتم اخبارنا بخطورة حالتها  تم التواصل مع مديرة املراة: والنتيجة االجراء

على نفسها وعلى الغير حيث انها تعانى من اضطراب نفس ي حاد وميول انتحارية ورفضت الشاكية ادالء اى بيانات ملحامية مكتب 

وباقناع محامية املكتب للشاكية تم ارسال رقم هاتف  ورفضها تناول العالج  الشكاوى ملدة يومين مع تهديدها املستمر باالنتحار

االب وصورة بطاقة الشاكية مع استجابتها لتناول العالج وتم التواصل مع اهلها وتوفير مكان امن لحين هدوء الشاكية وتواصل 

 الدقهلية  اهلها مع الطبيب املعالج وتفهم حالة الفتاة الصحية والنفسية

 االحتياجات االقتصادية واالجتماعية موضوعات شكاوي. بعض 2

  سيدات بال مأوى 

سنه ) لقيطه ( ليس لها اهل ، وكانت تعيش فى دار  18توجهت إلى مكتب شكاوى املرأة فتاة تبلغ من العمر :  املوضوع .1

ه الدار ايتام منذ نعومة اظافرها حتي بلغت هذا العمر اال انها قامت بعمل مشاغبات ووقائع ادي بها الى طردها من هذ
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وتحويلها لنيابه حلوان واتهامها بسرقة علبة ميكب من احدى الغرف بدار االيتام ، ومن ثم قامت نيابه حلوان 

بالتواصل تليفونيا عن طريق الخط الساخن اليواء هذه الفتاة خوفآ من تشردها فى الشارع ، ومن ثم قاموا بتحويلها الى 

 بالقليوبية .فرع مكتب الشكاوى 

تم التواصل تليفونيآ من قبل محاميه مكتب الشكاوى بمجمع خدمات املرأة " دار استضافة " بمحافظة  :االجراء والنتيجة 

،تم وصولها وايوائها الى مجمع خدمات املرأة "   م2021مارس  1القليوبية لتوفير مكان مالئم لها  لتقديم الدعم النفس ي لها،بتاريخ 

 على الطبيب النفس ي الخاص باملجمع  لتأهيلها نفسيآ ومن ثم جاري مقابلتها الفترة 
ً
دار استضافة " ومن ثم  جارى عرضها مباشرة

 املقبلة بفرع مكتب الشكاوى بمحافظة القليوبية لطرح كافة الشكاوى الخاصة بها والوقوف على حلها 

توجهت الى مكتب الشكاوى فرع املجلس القومى للمرأة بمحافظة القليوبية الشاكية سيده متزوجه وتعول  :  ضوعاملو  .2

( أطفال بأعمار مختلفة وتعانى من اضطراب نفس ي وتشكو من زوجها الذي قام باالتفاق مع اخوتها بذبحها لتقديمها 3)

ثمينة تحت مسكن الزوجية وهذه املقبرة لن تفتح اال  كقربان لفتح مقبرة فرعونية تحتوى على ذهب وأثار وأشياء

بذبحها وممتدة الى مسكن أهلها الذي يصادف انه امام مسكن الزوجية ، باإلضافة الى قيام زوجها بإرغامها على إقامة 

ت عالقات غير شرعية مع رجال اغراب يتوافدون على مسكن الزوجيه ليتقاض ي عن هذا الفعل مبالغ مادية ولكنها كان

سنوات ، مما أسفر عن دخول  5سنوات والصغري  8ترفض بشده وكذا قيامه بمعاشرة بناته الصغار االبنه الكبرى 

السيدة بحالة نفسية سيئة وحاولت االنتحار أكثر من مرة ، ولجأت الى قسم الشرطة وقامت بالتبليغ عن زوجها وأهلها 

وبالبحث تم إيجاد حفرة ولكن بالتحري توصلوا الى انها )  بتحرير محضر وبالفعل احضرت الشرطه الى مسكن الزوجية

حفرة خاصة  لتصليح وتوصيل املياه ( ومن ثم يأست ولجأت إلى وحدة لم الشمل بمحافظة الغربية بعد محاوالت من 

الوحدة للتحرى عن صدق كالم السيدة تبين تصديق عمدة البلد على هذا الكالم ، وبالفعل قامت الوحدة بحل 

ا ورجوعها ملنزل الزوجية اال انها هربت مرة أخرى من سوء املعاملة والعنف التي تواجهه من قبلهم وليس لديها شكواه

 8أي شخص من داخل العائلة يستطيع إيوائها أو حمايتها ، ومن ثم لجأت الى فرع مكتب الشكاوى بالقليوبية ،بتاريخ 

 ة تقديم الرعاية النفسية واالجتماعية املناسبة .تم احالتها لدار استضافة املرأة العنف  2021فبراير 

، حيث كانت تستاجر شقة بحى  25/2/2021: لجأت السيدة " أ . م" الى مكتب شكاوى املرأة بأسوان ، بتاريخ  املوضوع .3

ج عن كل يوم تبقى فى الشقة 500واضافة شرط جزائى مبلغ  2016وتم التجديد فى  2014الصداقة الجديدة منذ عام 

م تترك الشقة ورفعت دعوى قضاءية بطردها وصدر حكم ول 31/3/2019بعد انتهاء املدة  وانتهت العالقة االيجارية فى 

بالطرد اال انها بقيت فى الشقة مما وضعها فى موضع التهديد بطردها فى اية لحظة الى جانب سداد مبالغ التاخيرو هى 

 لجات ملكتب الشكاوى ملنحها منزل بااليواء العاجل.

كتابة مذكرة ملقررة الفرع بالشكوى لعرضها على نائب السيد  : تم كتابة استمارة شكوى وارفقت املستندات ،و تم االجراء

 املحافظ باقرب اجتماع ، مرفق بها مذكرة تشرح موضوع الشكوى .

 .: تم عرض املشكلة على نائب املحافظ التى احالتها ملدير االيواء العاجل باسوان ، واغلقت ايجابيه  النتيجة
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 مساعدات اقتصادية عاجلة 

، حيث ان الشاكيه تعاني من  3/1/2021حضرت السيدة " د .م" الى مكتب شكاوى شمال سيناء بتاريخ :  املوضوع -1

وجود ورم خبيث لديها واجرت عملية زرع نخاع وتحتاج الي ادوية ومصاريف عالج باهظة حيث ان ادوية السرطان غالية 

 السفر.جدا وهي ليس لديها مال وتحتاج املساعدة في استكمال العالج ومصاريف 

 : تم ابالغ مقررة الفرع لبحث سبل مساعدة الشاكية وتقديم الدعم لها االجراء

: تم اعداد كشف بالحاالت املحتاجة واملرضية من قبل مقررة الفرع حيث تواصلت مقررة الفرع مع احد رجال  النتيجة

 االعمال الذى عرض دعمه املادى للسيدات املتضررات ماديا وتخصيص مبلغ شهري .

، حيث انها كانت متزوجة من زوج مريض  4/3/2021:لجأت السيدة " ن.ح" الى مكتب شكاوى املرأة بأسوان ، بتاريخ  املوضوع -2

 اطفال والدخل غير كافى وترغب فى الحصول على كشك لتلبية متطلبات االسرة ومتابعة عالج الزوج . 3بالفشل الكلوى وتعول 

: تم كتابة استمارة شكوى وارفاق املستندات الدالة على صحتها وتم كتابة مذكرة ملقرر الفرع بالشكوى لعرضها على  االجراء

 الدكتورة نائب السيد املحافظ وتم كتابة مذكرة باسم الدكتورة نائب املحافظ بالشكوى والطلبات

فقة السيد رئيس الوحدة املحلية ملحافظة اسوان وأغلقت : تم التاشير بالتنفيذ الفورى لبناء الكشك واخطارنا بموا النتيجة

 بشكل ايجابي .

: حضرت سيدة الى مكتب شكاوى كفر الشيخ، حيث انها متزوجة وعندها ثالثة اوالد اثنين فى املدارس وفتاة  املوضوع  -3

 فى مستشفى االورام بطنطا .مخطوبة وظروفها املالية صعبة جدا وتحصل على معاش تكافل وكرامة وهى مريضة سرطان وتعالج 

جنية وتم  300تم مساعدتها بمساعدة مالية   تم ارسال خطاب الى جمعية التأهيل االجتماعى للمعاقين: والنتيجة  االجراء

 . تحويلها الى جمعية اصدقاء مرض ى السرطان لتقديم الدعم الالزم لها كفر الشيخ

 

البحر االحمر السيدة " ف.أ" تشكو من عدم قبول طلب معاش املعاقين توجهت إلى مكتب شكاوى املرأة فرع املوضوع : -4

الخاص بزوجها ، حيث ان زوجها يعاني من شلل بالجانب االيمن وضعف فى العضالت الطرفين السفى والعلوى االيمن ، وتلتمس 

 م2021مارس  22املسانده فى ذلك باالضافة للمساعدات املالية ،بتاريخ 

 تم توجيه خطاب إلى جمعية مشورة للتوعية والتنمية لتقديم الدعم الالزم  لها  االجراء : 

 م،  تم مساعدة السيده بتخصيص اعانة شهرية باإلضافة الى اعاناتها في املواسم . 2021مارس  27بتاريخ النتيجة : 

 

 الضمان االجتماعي موضوعات الشكاوي. بعض 4
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، وتقدمت بشكوى  1/1/2021: لجأت السيدة " ه.ع" الى مكتب شكاوى املرأة ) املركزى ( بتاريخ  املوضوع القصة االولى .1

،  2017عام عمليات استئصال وبتر للساق في  4، وقمت بعمل  2016عام ، أصيبت بالكانسر منذ  52فحواها " عمري 

رتى على العمل ، واصبحت حاليا ي نادر ) ضعف العضالت الوخيم ( مما أسفر عن عدم قدكما أننى لدى مرض مناع

عاجزة عن الحركة بشكل جيد ، وليس لدى النفقات الكافية للعالج واالجهزة التى احتاج ملتابعتها لدى ابنه جامعية 

 عام ، لن أستطيع االنفاق عليها ايضا ، التمس معاش مستمر" 20عمرها 

معاش معاقين للسيدة ، وبالفعل جاء الرد ايجابي وتم الصرف : تم مخاطبة وزارة التضامن االجتماعي لصرف االجراء والنتيجة 

 الفعلي 

 51سيدة ارملة تبلغ من العمر  21/1/2021لجات الى مكتب شكاوى املراة بالدقهلية  بتاريخ :  املوضوع القصة الثانية .2

 وتعانى من عدم وجود دخل وسوء االحوال االقتصاديةعام وتعيش بمفردها بعد وفاة الزوج 

ضمان للمذكورة فئة ارملة بدون بمبلغ  1تم ارسال خطاب الى مديرية التضامن االجتماعى وتم فتح استمارة   : االجراء والنتيجة

جنيه دفعة واحدة ،  300جنيها شهريا وتم الصرف ، وتم عمل بحث اجتماعى ملؤسسة التكافل االجتماعى بالدقهلية بمبلغ  323

سالب ملساعدتها ، وايضا تم عمل بحث اجتماعى لجمعية رساله ملساعدتها تاريخ استالم الرد وتم عمل بحث اجتماعى لجمعية ال

9/3/2021 

 

سيدة تعتمد اسرتها على دخل  24/1/2021لجات الى مكتب شكاوى املراة بالدقهلية بتاريخ :  املوضوع القصة الثالثة .3

على معاش تكافل   صول بالسرطان وتريد الحجنيه من عمل الزوج عمالة غير منتظمة ولديها طفلة مصابة  500

 وكرامة

تم ارسال خطاب الى مديرية التضامن االجتماعى وتم توجيه الشاكية لحجز لجنة قومسيون طبي لالبنة  :  االجراء و النتيجة

رار اللجنة املريضة وتم تجهيز ملف تكافل وكرامة وتفعيل خانة االعاقة لحين توقيع الكشف الطبي على الطفلة وبناء علي ق

 300سيتحدد مدى استحقاق املواطنة للمعاش ، وتم عمل بحث ملؤسسة التكافل االجتماعى بالدقهلية ملساعدة االسرة بمبلغ 

 9/3/2021تاريخ استالم الرد ، شهور  6جنيها شهريا ملدة 

 

والتى تلتمس الحصول على معاش  13/1/2020الى مكتب شكاوى املراة بتاريخ  سيدة لجات:  املوضوع القصة الرابعة .4

 وجها عامل باليومية .تكافل وكرامة حيث انها مريضة وز 

، وتم عمل بحث  الجهاز باملديريةارسال خطاب الى مديرية التضامن االجتماعى بالدقهلية وتم تسجيلها على : االجراء والنتيجة

شهور ، وتم عرض مشروع اسر منتجة على  6جنيه شهريا ملدة  300اجتماعى ملؤسسة التكافل االجتماعى بالدقهلية بمبلغ 

 9/3/2021املذكورة ورفضت لعدم وجود مكان مناسب تاريخ استالم الرد 
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 وعالج على نفقة الدولة . خدمات صحية5

، تلتمس  25/3/2021: تقدمت السيدة " ع. ا" الى مكتب شكاوى املرأة ) املركزى ( بتاريخ  املوضوع القصة األولى  .1

العالج على نفقة الدولة لطلب عملية مياه على العين منذ عامين والى االن لم يتم الرد حاليا اصبحت عينها حالتها سيئة 

 جدا تحتاج املساعدة فى هذا االمر.

وزارة الصحة والسكان بفحوى شكوى السيدة ومرفق بها املستندات الالزمة واالوراق الشخصية ، : تم مخاطبة  االجراء والنتيجة

 سيدة يفيد بأنه تم بحث املشكلة وتم اجراء العملية املطلوبة .بشأن ال 1/4/2021ورد الينا رد بتاريخ 

 2021 /17/3 مكتب شكاوى بنى سويف بتاريخ ر  ( حضرت الينا في  -الشاكية  )ن  :  املوضوع القصة الثانية .2

وموضوعها انها تعاني من اجهاض دائم وهي االن في حمل جديد في شهرها  الرابع وثبت من التقرير الطبي املعتمد انها 

حقن كل شهرين فقط من العالج علي  8(   ويتم صرف لها عدد  40تحتاج الي حقن تثبيت  بجرعات يومية )كليكسان 

حقنة شهريا واسعار هذه الحقن مرتفعه وحالة الشاكية املادية وزوجها ال تستطيع  30ة وهي تحتاج الي نفقة الدول

 شرائها بأي حال من االحوال  وتريد مساعدتها في توفير تلك الجرعات من العالج .

ي سويف تضمن قبولهم صرف قام محام املكتب باالتفاق مع صيدليات ًهدي االسالم ببن 17/3/2021بتاريخ : االجراء والنتيجة 

أدوية وعالج وخدمات عالجية مجانية أو مدعمة حسب كل حاله بموجب خطاب تحويل من مكتب الشكاوي بفرع املجلس بعد 

مراجعه الحالة والتقرير العالجي املعتمد الخاص بها واستفادة السيدات الغير قادرات واملرض ي بأمراض مزمنة في ايجاد االدوية 

مخفض مما يعود ببالغ املنفعه والتيسير علي املعيالت واملرض ي واالرامل وبذات اليوم تم صرف جميع الجرعات  بشكل مجاني أو

 التي تحتاجها الشاكية  من العالج مجانا .
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 : الدعم القانونى
ً
 ثانيا

  مكتب شكاوي املرأة يتكون من فريق عمل قانوني مدرب العطاء الشاكيه املشوره القانونية الالزمة في كل فروع

تم تلقى البالغات من خالل الوسائل وقنوات االتصال املختلفة ملكاتب شكاوى املجلس حيث يفرع،  27املكتب بال

املقابلة الشخصية بمقرات مكاتب  - 15115ملختصر وابرز تلك الوسائل واكثرهم تلقى للبالغات التحرش هى الخط ا

الصفحة الرسمية للمجلس على مواقع التواصل -تطبيق "الواتس اب"  -شكاوى املجلس بكافة محافظات الجمهورية 

 يتوقف نوع املساندة وفق طبيعة كل حالة ولكنها تتمثل فيالتالي: االجتماعى . 

 املجانية وفحص دقيق ملوقف كل حالة مساندة قانونية باملشورة الفورية 

 توفير محامى متطوع من شبكة املحامين املتطوعين وفقا للنطاق الجغرافي للدعوى  القضائي من خالل  تمثيلال توفير

تمكينها قانونا باإلضافة التخاذ مايلزم مع السيدة للوصول الى  )املجانى في حالة غير القادرات( لتولى اجراءات التقاض ي

   التنسيق مع وزارة الداخليةملساعدتها على تنفيذ تلك االحكام من خالل  

  احالة البالغات الى النيابة العامة ومتابعتها 

  فحص ودراسة كل شكوى وفقا لطبيعتها من الناحية القانونية وتبصيرها باالجراءات التى سوف يتم اتخاذها 

  نية و االجتماعية املتاحة بمجتمعهاتبصير السيدة وتمكينها من كافة املعلومات القانو 

 .التوعية وتصحيح بعض املفاهيم املغلوطة فيما يخص شكواها 

 مسار تلقي الشكوي:

 تلقي الشكوي   .1
 تقديم المشورة  .2
 اتخاذ اجراء  .3
 المتابعة الفنية  .4
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 المتابعة االدارية واالغالق .5

 

 

 

 

 م 2021ابريل (  –) يناير  نبذة عن قصص بعض الشكاوي الواردة ملكتب شكاوي املرأة

 اجمالي
احوال 

 شخصية

ضمان 

 اجتماعي

احتياجات 

اجتماعية 

اقتصادية  و

 جنائي عمل
احوال 

 مدنية

خدمات صحية 

وعالج على نفقة 

 الدولة

احاالت 

 نفس ي
 مواريث

3905 165 44 3626 17 21 12 7 10 3 

 خطابات شركاء العمل

 النيابة العامة وزارة الداخلية الشركاء
االدارية للمهن الجهات 

 املختلفة

 43 54 58 عدد الخطابات

 17 23 12 الردود االيجابية

 

 خطابات اإلحالة الداخلية للمحامين املتطوعين

 عدد الدعاوي 

 

1029 

 

 تصنيفات الدعاوي 

  

 795 دعوى اول درجة

 

 31 جنحة

 

 74 دعوى استئنافية

 

 1 جناية

 125 متابعة وحضور جلسات
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 3 اخري 

 1029 اجمالي

 

 تتقرير االستحقاقا

 1002 علي نفقة املجلس

 

 28 علي نفقة الشاكية

 

 1029 اجمالي

 

 

 

  االحوال الشخصية. 1

 ضحية املطرية : -

، تتلخص الواقعه فى ان  زوج 30/6/2020توجهت السيدة " ش . أ " الى مكتب شكاوى املرأة ) املركزى ( بتاريخ املوضوع : 

بشقتهم بالدور الخامس قام بالقائها من شباك الشقه حتى سقطت ارضا واحداث لها كسور الشاكيه اثناء شجارهم 

ه هذه الواقعه وبعد هذا قامت والده املتهم باخذ احفادها لحرقه قلب الشاكية واهلها عليهم وامتنعوا وكدامات نتيج

 عن تسليم الصغار لجدتهم ام امهم كوسيله ضغط للتنازلها عن املحضر.

قام على الفور محامى مكتب الشكاوى بالتواصل مع اهل الشاكيه وقام بتفويض محامى متطوع من قبل  االجراء :

 املجلس ملباشرة املحضر ورفع دعوى ضم صغار لصالح الجدة )ام االم( .

وعند  11/1/2021حيث تم تنفيذ الحكم بتاريخ 31/8/2020تم فعال رفع دعوى ضم الصغار وصدر حكم بتاريخ  النتيجة :

التنفيذ قام املدعى عليه باالمتناع عن التنفيذ بالقوه واستخدام االسلحه البيضاء والهجوم على املحاميه واملحضر واالخصائية 

النفسيه وكل هذا تم اثباته من قبل املحضر وقام املجلس من خالله بمخاطبة الداخليه بتوفير امن قومى للتنفيذ وبعد محاوالت 

نجح مكتب شكاوى املجلس القومى للمراه بقياده مدير عام اداره مكتب ٦/٤/٢٠٢١يوم ثيرة اال ان شتى فى التنفيذ ومواعيد ك

الشكاوى استاذه/امل عبداملنعم بتنفيذ حكم ضم صغير لصالح الجده ام االم نتيجة عنف اسرى دار بينها وبين زوجها ادى الى 

عده مرات ومن بينهم املره التى التنس ى املستخدم فيها اهل سقوطها من شباك شقتها بالدور الخامس ،و بعد ان فشل التنفيذ 

املنفذ ضدهم السالح النارى واالبيض لعدم تنفيذ الحكم كراهية واجبارا ولكن نجح اخيرا فى تنفيذ الضم وبوجود محاميه مكتب 
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ع كل الجهات املعنيه الشكاوى اثناء التنفيذ رغم خطورته وصعوبته ولكن فضل هذا النجاح يرجع الى كل من ساهم ونظم م

بالتنفيذ وكان هذا التنظيم برعايه ممثل من مكتب الشكاوى و مستشار التنفيذ احمد العدروس ى وبمتابعه رئيس املحكمه 

االبتدائيه بالقاهره الجديده ياسر حسين واصدار امر بخروج محضرين للتنفيذ واخصائى نفس ى وتنسيقه مع مامور قسم 

سم باصدار اوامره لقوه القسم بالتحرك الفورى لتنفيذ حكم الضم تحت قياده املالزم اول احمد املطريه وسرعه استجابه الق

هشام محمد ومعاونيه وامين شرطه املطريه نشأت الذى كان له دور فعال جدا بالضغط على اهل املنطقه ملعرفه مكان االوالد 

ومازالت ساعات  ٤لجهات واستغرق هذا التنفيذ اكثر من وبالفعل تم تنفيذ الحكم باسلوب محترف وتنسيق متعاون مع جميع ا

يوم وتم  21املحامية متابعه تحقيقات النيابه فى واقعه السقوط حيث تم التكليف القانونى للواقعه بجنحه ضرب اقل من 

 . االف جنيه 10بحبس املتهم سنه مع الشغل والنفاذ وكفاله  10/1/2021الحكم فيه بتاريخ 

 اثبات النسب  - 

الى مكتب شكاوى السويس ، حيث ان الشاكية كانت متزوجة عرفيا  05/02/2020ع" بتاريخ -حضرت السيدة " ن املوضوع :

وتم انجاب الطفل ع طريق الزواج العرفى وتم زواجها رسميا بعد اتمام السن القانونى لكن السجل رفض وطلب اثبات نسب 

 لذلك طلبت رفع دعوى اثبات نسب.

 تم احالتها ملحامي متطوع خاص بمكتب شكاوى املرأة لتقديم الدعم القانونى الالزم.11/02/2020فى  االجراء :

 حكمت املحكمة بقبول الدعوى واثبات نسب الطفل البيه وأغلقت إيجابية 03/01/2021فى  النتيجة :

 الحاجة للنفقة في ظل زوج مدمن-

، تتضررمن سوء من معامله الزوج من  19/1/2021ماعيلية بتاريخ :حضرت السيدة "ج.م" الى مكتب شكاوى االس املوضوع 

طى معه  واخذ اموالها الخاصه بها وايضا لجاءت الى ضرب واهانه وعدم االنفاق عليها والعلى الصغاروواجبارها باخذ برشام للتعا

 30بدل فرش وغطا  واملقيد برقم  –محكمه االسره لرفع دعوى خلع ومتداوله باملحكمه  وتحتاج الى مباشره دعوى نفقه للصغار 

   15/2/2021اسره ثان االسماعيليه   واملحدد لها جلسه  2021لسنه 

مباشره دعوى نفقه    19/1/2021هيم بخطاب احاله   بتاريخ : تم تحويلها الى محامى متطوع االستاذه/ منى محمد ابرااالجراء 

 .  15/2/2021اسره ثان االسماعيليه   واملحدد لها جلسه  2021لسنه  30بدل فرش وغطا  واملقيد برقم  –للصغار 

ريه جنيه نفقه شه 1650حكمت املحكمه لصالح الشاكيه بمبلغ  29/3/2021: تداولت الدعوى بالجلسات وبجلسه النتيجة 

 للصغار +بدل فرش وغطا  .
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 حرمان االم من رؤية الصغار-

: لجأت السيدة " أ. م" ملكتب شكاوى االسكندرية تطلب املساعدة القانونية فى دعوى رؤية اقامتها عن طريق  املوضوع

ا على سداد اتعاب املساعدة القانونية وكانت تشكو من عدم رؤيه اوالدها منذ عامين ولم تستطيع اللجؤ للمحكمة لعدم قدرته

 املحامى.

 2021فبراير 28: تم تقديم الدعم القانونى لها من خالل املحامين املتطوعين وصدر الحكم بجلسة  االجراء والنتيجة

 من كل يوم جمعة . 6الي  3بتحديد موعد الرؤية من 

 ) دعوى خلع ( -
ً
 الحاجة لالنفصال الزواجى خلعا

شكاوى املراة بفرع املجلس بمحافظة الغربية تتضرر من سوء عشرة زوجها حيث انه لجاءت الشاكية ملكتب : املوضوع  

دائم التعدى عليها بالسب والضرب واالهانة والتلفظ بالفاظ تس ىء للسمعة والشرف وقام بطردها هى وابنائها الثالثة فى 

املساندة للحصول على الخلع الستحاله الشارع واصبحوا مشردين فى الشارع مما اصبحت الحياة فيما بينهم مستحيله وتريد 

 العشرة فيما بينهم .

 افادتها بالتوجه ملكتب تسوية املنازعات االسرية لتقديم طلب تسوية خلع ،وتم احالتها ملحامى متطوع باملكتب. تم االجراء :

 صدر الحكم بالتطليق خلعا ، واغلقت ايجابيا .:  النتيجة

 زيادة مفروض -

شاكيه متزوجه ولديها ولدين وقام زوجها بالتعدي عليها بالضرب والسب وحررت كتب شكاوى بور سعيد ورد مل املوضوع :

ضده محضر بالواقعه وحكم عليه بالحبس سته اشهر ولم يتم تنفيذ الحكم وقام بطرد الشاكيع من املسكن وسافر للخارج 

 الث  دعاوي نفقات لها والبنائها حيث انه يعمل مستورد وقامت بتحرير محضر لتمكينها كما قامت برفع ث

 تم االستجابة من املجلس القومى للمرأة تم احاله الشاكيه ملحامي متطوع   االجراء :

جنيه  1500بتعديل الحكم املستانف والقضاء بزياده املبلغ الي   12/1/2021تم الحكم لصالح الشاكيه بتاريخ :  النتيجة

 للصغير

 ةلجنائيلدعاوى اا. 2
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 املنيافتيات  -1

تم رصد تداول احدى صفحات مواقع التواصل االجتماعي بخصوص محاوله خطف والتعدي  16/3/2021بتاريخ  املوضوع :

 على بعض البنات في احد وسائل النقل الداخلي للمحافظة .

 على الفور تم التوجه إلى النيابه العامه وحضور التحقيق وعرض املتهمين على املجني عليهن . االجراء :

تم صدور قرار النيابة بحبس املتهمين اربع ايام على ذمة التحقيقات وتفريغ الكاميرات  وقامت النيابه العامة بتوجيه  النتيجة :

 قصف والسير عكس االتجاه الصحيح .أكثر من تهمه أولهما الشروع في القتل , البلطجه باستخدام سالح أبيض، ثم السب وال

 

اقعة مدرب االسكواش -2  و

 : املوضوع 

 ورد الينا ثالث شاكيات ويرغبون لالبالغ عن واقعة هتك عرضهم بنادى شهير من قبل مدرب اسكواش

 م تلقى الشكوى من الشاكيات ومخاطبة النيابة العامة بشأن الواقعةت :االجراء

 : النتيجة

لهتكه عرض ثالث فتيات بالقوة والتهديد؛  امر السيد املستشار "النائب العام" بإحالة مدرب أسكواش بأحد النوادي الرياضية؛ 

 بمباغتتهن ومالمسة مواطن عفتهن وهن لم يبلغن ثماني عشرة سنة ميالدية.

إذ تلقت النيابة العامة كتاًبا من املجلس القومي للمرأة يتضمن إبالغ الفتيات الثالث عن هتك املدرب املذكور عرضهن والتحرش 

النيابة العامة بما ارتكبه املتهم قبلهن من أفعال، وأنه تعدى على إحداهن بالضرب،  بهن بأماكن مختلفة، وشهدن بتحقيقات

وكمم فاهها للحيلولة دون مقاومتها أثناء تعديه عليها، وهددها بالتشهير بها إذا ما أخبرت ذويها بما فعل، فامتثلت لتهديده، وأنهن 

م قدمن ببالغهن الحقا بعد ان ذاع امره بمواقع التواصل االجتماعي آثرن عدم اإلبالغ عنه خجال مما تعرضن له في أول األمر، ث

 املختلفة.

وكانت قد امرت النيابة العامة بضبط املتهم الستجوابه والذي اقر بتحقيقات النيابة العامة بهتكه عرض إحدى  الفتيات الثالث 

شرطة صحة واقعة تعديه علي ثالثتهن بالقوة مستغال أكثر من مرة منكرا تعديه على الفتاتين األخريين ، بينما أكدت تحريات ال

 ضعفهن وصغر أعمارهن

وتم ارسال فريق محامى مكتب الشكتوى مكون من األستاذ احمد جمعة  2/2021/  25تم تحديد جلسة املحكمة للمتهم بتاريخ 

لب بتوقيع اقص ى عقوبة على املتهم واألستاذ محمد الصواف وتم املثول امام عدالة املحكمة وابداء املرافعة الشفوية وتم الط
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من قانون العقوبات  268،  2/ 267وذلك الرتكابة جريمة هتك عرض بالقوة وبالتهديد واجتماع الظرفان ومخالفا لنص املادة 

لى ، وفى هذا التاريخ تم الحكم ع 28/3/2021من قانون الطفل واقفل باب املرافعة وحجز القضية للحكم بتاريخ  116،  2واملادة 

 سنوات . 6املتهم بالسجن املشدد ملدة 

 تركيب كاميرات واجهزة تنصت بشقة سيدة باالسكندرية . -3

 : املوضوع

مع شركة تركيب  2020من الشاكية يتلخص مضمونه انها تواصلت فى غضون شهر يناير   8/2020/ 30تلقينا بالغ بتاريخ  

كاميرات عن طريق االنترنت لتركيب نظام مراقبة داخلية وخارجية للمنزل وبعد تركيب الكاميرات تم التواصل معاها عن طريق 

وتهديدها وفى حالة عدم املوافقة سوف يقومون بالتشهير بها وابلغوها بانهم تحصلوا  اشخاص اخرين بهدف التودد اليها وابتزازها

على صور لها بدون مالبس من غرفة نومها واكتشفت بعد ذلك انه يوجد بشقتها اجهزة تصنت استقبال وارسال كل ما يدور 

 بنظام املراقبة . 

  االجراء:

عامة بشأن الواقعة وتوصيف القضيه بأنها إساءة استعمال األجهزة السلكية تم تلقى الشكوى من الشاكية ومخاطبة النيابة ال

 والالسلكيه وانها تمثل االعتداء على حرمة الحياة الخاصة 

  النتيجة :

بشأن الواقعة بنيابة اول املنتزة  12/9/2020عرائض املجلس القومى للمرأه وفتح تحقيق بتاريخ  2020لسنة  36قيد البالغ برقم 

الشاكية فى شكواها وتحريز االدلة وارسالها للمساعدات الفنية والتى اقرت بتقريرها انها اجهزة تصنت غير مصرح وسؤال 

باستعملها واحالت النيابة العامة القضيه إلى محكمة الجنايات والتى إنتهت بالحكم على املتهمين بالسجن ملدة خمس سنوات 

 . 25/2/2021بتاريخ 

اقعة تعدى بالضرب ب -4  حلوانو

  ملوضوع :ا

ببنها يفيد عن واقعة بها مؤشر اتجار بشر  فطلبنا من االخصائية ارسال الضحية الي مكتب  تلقينا اتصال من أحد دور الرعاية

سم بعرض البطن وجرح بطول الظهر طوله  25الشكاوي املركزي التخاذ الالزم وبعد وصولها تبين أنها مصابة بجرح قطعي طوله 

خذ وتم رفع األمر إلي املديرة العامة ملكتب الشكاوي أل  سم وقطع في العصب وقطع في االوتار 10سم وجرح آخر بالفخذ طوله  30

 .وري املوافقة على التحرك الف
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  االجراء والنتيجة : 

تم إخطار مدير النيابة الكلية بالواقعة وبتحرير البالغ وتم االنتقال بصحبة املجني عليها الي نيابة حلوان بعد تحرير بالغ في 

املجلس القومي للمرأة وتم حضور تحقيق النيابة العامة وصدور أمر ضبط وإحضار املتهم وتم القبض عليه تاني يوم واعترف 

ضايا اخري ،وعند القبض عليه تبين أن أوالدهم ساقطين قيد وتم إخطار املجلس القومي علي ذمة ق وتم حبسهبالواقعة 

 . لألمومة والطفولة لعمل الالزم في خصوص االطفال كما أن واحد من األطفال كان مصاب بسبب اعتداء االب عليه

 جريمة اغتصاب -5

و  2018قد تم اغتصابها من احد جيرانها وذلك عام تقدمت سيدة ملكتب شكاوى الدقهلية بشكوى فحواها " انه : املوضوع 

جنح اجا وبناء عليه تم عرضها على  2018لسنة  9103وحرر لها محضر برقم  4/6/2018لجأت إلى الشرطة بتقديم بالغ بتاريخ 

ر بنياة اجا الطب الشرعى والذى اثبت فى تقريره وجود اثار اغتصاب نتج عنه قطع بغشاء بكارتها ورغم ذلك قد تم حفظ املحض

 3/12/2018بتاريخ 

 تم تلقى الشكوى من الشاكية ومخاطبة النيابة العامة بشأن الواقعة االجراء:

تم الرد من قبل النيابة العامة على الشكوى املرسلة بمذكرة نيابة جنوب املنصورة الكلية باملعلومات فى القضية رقم  : النتيجة

باملعلومات ومفادها انه قد تم تحقيق الواقعة تحقيقا قضائيا وسؤال الشاكية وشهود ادارى مركز اجا  2020لسنة  4063

وذلك الخذ عينه البصمة الوراثية من االخيرة  8/7/2020الواقعة وارسلت الشاكية ونجلتها إلى مصلحة الطب الشرعى بتاريخ 

الخذ عينه  13/7/2020ب الشرعى بتاريخ ومضاهاتها لتحديد نسب الطفلة كما تم ارسال املشكو فى حقه إلى مصلحة الط

ببرائة املتهم مما نسب إليه حكمت ضيه إلى محكمة الجنايات التى البصمة الوراثية ومضاهاتها مع عينة الطفلة وتم احالة الق

 وطعنت النيابة العامة بالنقض على الحكم .

  

 هتك عرض طفلة تحت سطو وتهديد السالح -6

 :  املوضوع

تلقيت محاميه مكتب شكاوي املرأة بسوهاج اتصال هاتفي من مسؤل نجده الطفل باملحافظة بوجود طفله تم هتك عرضها هل 

حضرت الفتاة " أ . ع" التى بعمر السابعة عشر، ان  2020ديسمبر6 يمكن مساعدتها وتم الرد باملوافقه علي الفور وبتاريخ 

الثامنه من عمرها   ( من االخ االكبرمنذ نف الجنس ي )التحرش وهتك العرض الطفله تتعرض للعنف الجسدي )الضرب ( والع

واجبارها علي مشاهده االفالم االباحيه ثم هتك عرضها واالستطاله علي جسدها ومواطن عفتها وكان يهددها بالقتل اذا تحدثت 
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الرأس بقصد قتلها ونتج عن ذلك وكان قدرها الضرب علي   اوابلغت أي شخص وهي في عمر الحادية عشر حاولت االعتراض

حيث قام  13/7/2020حتي يوم  غرز وخضوعها التام الفعاله حتي عمر السابعه عشر وظل علي هذا الجرم ،9خياطه الراس 

وذلك للتاثير علي ارادتها ،  مما بعث الرعب في نفسها ملحقا الضرر بشرفها   باستعراض القوه ولوح بالتهديد بالسالح االبيض

وقوع الجنايه   من قانون العقوبات وقد ترتب علي تلك الجرائم 268/275منعدمه الرضا بنص املاده   قاصره ه الطفله وحيث ان

 االتيه .

واستطالت يده وعضوه   وذلك بأن حسر عنها مالبسها عنوه وجثم فوقها  بالقوه والتهديد  هتك عرض املجني عليها الطفله " أ. ع"-

 ونه أخاها االكبر وممن له سلطان عليها .الذكري مواطن عفتها حال ك

لها   هتك عرض املجني عليها " خ. م" )االم( بالقوه والتهديد وذلك بأن المس بيده جسدها ومواطن عفتها عنوه حال تهديده -

 ابيض )سكين (  بسالح

وتحت تهديد   ومواطن عفتها عنوههتك عرض املجني عليها " ش. ع" )االخت ( بالقوه والتهديد وذلك بان المس بيده جسدها -

 السالح وقد تعدي سابق هذا الوقت عليها في بيت زوجها وتم تحرير محضرله .

 االجراء :

وتبين بالكشف االولي   الطفله على الطب الشرعي  تم على الفور اخطار نيابة شمال سوهاج وتم القبض علي املتهم وعرضت 

 بالقوه مم نتج عنه التهابات وجروح .وجود شروخ بالدبروتعرضها الدخال القضيب 

كلي شمال سوهاج الي  2020لسنه2614واملقيده برقم   جنايات املراغه2020لسنه11280رقم  امرت النيابه باحاله القضيه  -

 مع استمرار حبس املتهم علي ذمه القضيه  محكمه الجنايات بسوهاج

مديره مكتب الشكاوي ا امل عبد املنعم تم ضم املحامي املتطوع  تابع مكتب الشكاوي التحقيق حتي امر االحاله وبطلب من -

 امام املحكمه  وتمثيلهن واالدعاء بالحق املدني الينا للتوكيل قانونا للدفاع عنهن   احمد محمد جاد الكريم

 :  النتيجة

ومد يد العون لهن وقد وبتفويض من املجلس القومي للمرأه للتضامن معهن   تحددت اول جلسه للقضيه 23/1/2021بتاريخ 

وتم  التضامني معهن في املحكمه   (بالحضور 528573واملقيده برقم )  محاميه مكتب الشكاوي سماح عبد الحميد  تكلفت

الحضور من قبلنا واملجني عليهم واملحامي املوكل قانونا واملتهم وتم تاجيل الجلسه لحين ندب محامي من قبل املحكمه 

وبمتابعه القضايا وطلب املحكمه بندب محامي للمتهم حتي يتثني  2021ابريل الجاري لسنه  24ه بتاريخ الجلس  .وتحددت  للمتهم

 لنا املتابعه بحضور املحامي املتطوع ومحاميه مكتب الشكاوي توكيال وتضامنا مع الشاكيه .
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 جريمة التعذيب والزواج القسري  -6

  : املوضوع-

شكاوى فرع بني سويف (  عبر الواتس اب معلومة من املركزي مفادها بقيام شخص بتوجيه )مكتب   14/3/2021ورد الينا بتاريخ 

استغاثة للمجلس القومي للمرأة تضمنت حيث قيام احد االشخاص احتباس أبنته )الشاكية ( وربطها بالجنازير باملنزل 

عام وطلقت منه 65وجت بآخر مسن البالغ عام وطلقت وبعدها تز  15واحداث اصابات بها بعد ان زوجها جبرا قاصرة  لم تبلغ 

 ومرفق باملعلومة رقم تليفون الشاكية .

وعليه قمنا بالحديث مع الشاكية عن طريق الواتس اب لتجميع معلومات عن شكواها ومكانها وحيثيات املشكلة موضوع شكواها 

بشكل غريب ويظهر علي جسمها عالمات الجروح واستغاثتها ثم ارسلت الينا  مقاطع فيديوهات لها علي الواتس اب حال ربطها 

 واثار دم وعليه

 االجراء :

بالتواصل مع مدير وحده حقوق االنسان بمديرية االمن ببني سويف والذي تواصل مع مأمور قسم شرطة ناصر محل  قمنا  

جه والدخول ملنزل اقامة الشاكية الذي افادني بضرورة عمل بالغ رسمي للنجده حتي يتمكن مأمور قسم ناصر من التو 

لنجدة  14/3/2021بعمل بالغ رسمي بشخص ي وبصفتي بالنجده بتاريخ  قبض علي والدها حال ذلك وعليه قمناالشاكية وال

 الشاكية.

  النتيجة :

ادارى وتم عرضهم  2021لسنة 1549باملتابعه تبين انه تم العثور علي الشاكية وضبط والدها وتم تحرير محضرا بالواقعه برقم 

وبمتابعة املوقف القانوني تبين ان النيابة العامة قررت بتاريخ  التخاذ شئونها نحو الواقعه . علي النيابة العامة  بناصر

حبس والد الشاكية على ذمة التحقيقات وعرض الشاكية علي مستشفي الطب النفس ي للوقوف علي حالتها   15/3/2021

 .النفسية 

 

اقعة اغتصاب متداولة على موق -7  ع الفيس بوكو

 :املوضوع 

موقع التواصل االجتماعي الفيس بوك  هعن خبر تناول ) بنى سويف ( معلومه من مقررة الفرع 14/3/2021ورد الينا بتاريخ  

علي سيدة ووالدتها مقيم بأمريكا ومفادها تعدي احد االشخاص   من خال سيدةواستغاثات موجهه للمجلس القومي للمرأة 

رجال احد  نااحداث تشوهات بوجهها  وتواصل معها ، وقام ببها كونه جار ملنزلمن ديانه مخالفه لديانته ، وقام بالتحرش 

 ها ودعمها القانوني.ببمركز الفشن محل الواقعه يطلب الوقوف بجان الدين

  :االجراء 
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قمنا باالتصال باحد املحامين املتطوعين بمركز الفشن وطلبت منه الذهاب لقسم الشرطة بخصوص تلك الواقعه واالطالع 

و ج . ن وتبين ان الشاكية اثبتت بمحضرها ان املدعو/  13/2/2021علي الواقعة و املحضر املحرر من الشاكية مساء يوم  

ا وحال مواجهته والتصدي له  منها ومن والدتها قام بالتعدي عليها بالزجاج قام بالقفز من اعلي املنزل راغبا التحرش به

واحدث اصابات بالغه في وجهها وتم القبض عليه بمعرفه قسم الشرطة ووجه املتهم هو االخر ضد الشاكية اتهام بانها 

لتحقيقات امام النيابة  تعدت عليه بالضرب واحدثت اصابته وعليه قمت بتكليف املحامي  املتطوع بالحضور معها  با

 العامة ومتابعه االمر علي الوجه القانوني الالزم وصوال لحق الشاكية .

 النتيجة :

جنح الفشن وتم عرض الشاكية واملتهم  2021لسنة 4029تبين ان املحضر قيد برقم   15/3/2021بمتابعة املوقف وبتاريخ  

من النيابة علي النيابة العامة والتحقيق بشأن الواقعة وبالتواصل املستمر مع  املحامي املتطوع الي ان تم صدور قرار  

ايام علي ذمة  4ء املتهم منزل الشاكية وانتهي االمر بصدور قرار بحبس املتم العامة  بمعاينة العقار وبحث طريقة اعتال

 واخالء سبيل الشاكية من سرايا النيابة وصوال لحق الشاكية . التحقيق

 

اقعة اعتداء بآلة حادة -8  و

 : املوضوع 

ابناء والزوج مدمن مخدرات  3سنوات وانجبت  10لجأت السيدة " س.م " الى مكتب شكاوى املركزى ، حيث انها متزوجة منذ 

قام بضربها بأله حادة ادت الى حدوث اصابات بالغة وقطع فى االوتار  17/3/2021ويقوم بضربها باستمرار اخرهم بتاريخ 

 وعندما توجهت لقسم حلوان تم رفض تحرير محضر ، تلتمس مساعدتها فى تحرير املحضر والحصول على الرعاية الطبية

 : االجراء :

 للشاكية و الذهاب معها للنيابة العامة و تمت كل االجراءات القانونية. 18/3/2021عمل بالغ بتاريخ  تم

 النتيجة :

،وتم احالتها لدار استضافة املرأة املعنفة بحيث جنح حلوان 2021لسنة 7229تم حبس الزوج )املتهم( في القضية رقم 

ومحاوالت التهجم عليها مرارا وتكرارا ، كما تم عرضها للفحص الطبي  تضمن حمايتها من أهل الزوج الذين يقومون بالتهديد

وتبين الحاجة الشديدة الجراء عملية جراحية لحمايتها من بتر الذراع نتيجة الجروح البالغة ، وبالفعل تحمل املجلس 

 كاليف العملية الجراحية وتمت بسالم .ت
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 محاولة هتك عرض بسيارة اجرة  -9

 املوضوع :

لجأت شاكية ملكتب شكاوى املراة بفرع املجلس بمحافظة الغربية  تتضرر من تعرضها لهتك عرضها بالقوة بان تحسس  

مواطن العفة بجسدها رغما عنها بالقوة مستغال تواجده الى جوارها حال استقاللهما سيارة اجرة وقامت باالمساك به 

 ساعدة للحصول على حقها.وبعض الركاب بالسيارة االجرة .وتريد املساندة وامل

 االجراء والنتيجة حتى اآلن :

 قامت محامية املكتب بافادتها باالستعانة بالشرطة حتى اليهرب املتهم             -

 تم االتصال بوحدة العنف ضد املراة لتحرير املحضر  -

 تم القبض على املتهم وتم حبسة للعرض على النيابة العامة  -

استجواب الشاكية ، وامرت النيابة باستمرار حبسة الحالتة ملحكمة جنايات طنطا طبقا ملواد تم العرض على النيابة وتم  -

 االتهام.

 

 االحوال املدنية -3

 املوضوع : .1

تلتمس مساعدتها فى استخراج بطاقة تحقيق شخصية لها وذلك لألتى:  ملكتب الشكاوى املركزى  حضرت الشاكية 

ألب مصرى وأم فلبينية وما لبث والداها ان أبلغا  16/1/2003الطالبة مصرية الجنسية وقد ولدت بالكويت بتاريخ 

قلت برفقتهم الى وانت 3/3/2003السفارة املصرية بالكويت بواقعة امليالد و استخرج تصريح بالسفر لها الى مصر بتاريخ 

. واستقرت بجمهورية مصر العربية  وحين بلغت 18/3/2003جمهورية مصر العربية و استخرج لها قيد ميالد بتاريخ 

من العمر سن السادسة عشر من عمرها فقد توجهت الى مكتب مصلحة االحوال املدنية الستخراج بطاقة رقم قومى 

 اال ان طلبها قوبل بالرفض

 :االجراء 

خاطبة سعادة اللواء/ طارق صابر ) مساعد وزير الداخلية لقطاع االحوال املدنية ( للمساعدة في استخراج بطاقة تحقيق تمت م 

 الشخصية للطالبة

 النتيجة :

تم توجيه الشاكية لقسم شرطة روض الفرج إلجراء التحري الالزم ثم تم استيفاء املستندات باألحوال املدنية واستخراج بطاقة  

 الرقم قومى لها.
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 مواريث -4

 :  املوضوع .1

تلتمس مساعدتها فى الحصول على حقها فى االرض خاصتها ملكتب شكاوى املرأة ) املركزى ( حضرت الشاكية " ل.ع " 

والتى آلت اليها عن طريق االرث و تلك االرض مشغولة لصالح قاعدة عسكرية تابعة لقيادة املنطقة الشمالية 

العسكرية، والتى ال تملك الطالبة االنتفاع بها او استعمالها او استغاللها او الحصول على ايجارها او التعويض عنها، 

 لها خاصة مع ضعف قوتها ومعاناتها من االمراض املزمنة .وذلك رغم كبر سن الشاكية و احتياجها الشديد الى ما

 االجراء :

تمت مخاطبة معالى الوزير/ الفريق اول محمد احمد زكى )وزير الدفاع واالنتاج الحربى ( إلنهاء إجراءات التفاوض على األرض  

 وصرف مقابل اإلنتفاع عن األرض لصالح الورثة.

  النتيجة :

وصرف مقابل اإلنتفاع لها  2020 /2 /25أفادت بتواصل قيادة املنطقة الشمالية العسكرية معها بتاريخ بالتواصل مع الشاكية 

 ولسائر الورثة عن األرض املذكورة وذلك بأثر رجعي حتى تاريخ أخر صرف.

 املوضوع : .2

سيدة تم التعدى عليها بالضرب ملنعها من االنتفاع بحقها فى  9/2/2021بتاريخ  ) املركزى ( لجات الى مكتب شكاوى املراة

 االرث

 : االجراء والنتيجة 

 20/3/2021تم تحويلها ملحامى متطوع وتم الحكم على الجانى بشهر حبس وكفالة الف جنيه بتاريخ  

 

 تنفيذ احكام -5

  املوضوع : .1

 781مساعدتها فى تنفيذ االحكام الصادرة لصالحها بالحبس في القضية تلتمس القاهره ملكتب شكاوى حضرت الشاكية 

جنح الحدائق، ضد زوجها الذي يعمل بلوكامين بقسم شرطة الخصوص بالقليوبية والتستطيع التنفيذ  2020لسنة 

 عليه

  االجراء :

تنفيذ حكم الحبس لتبديد منقوالت سعادة اللواء / حسام الخولى )مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق االنسان( ل تمت مخاطبة

 الشاكية.
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 النتيجة :

وتتداول القضية أمام املحكمة لجلسة  27/2/2021تم التنفيذ على الزوج ومسائلته عن القضية وقام بإجراء معارضة لجلسة  

29/5/2021 

 : املوضوع  .2

لصالحها فى القضايا أرقام تلتمس مساعدتها  فى تنفيذ األحكام الصادرة ملكتب شكاوى املركزي حضرت الشاكية 

ضد جيران لها من أرباب السوابق ومعتادي اإلجرام، ولكونهم هاربين منذ  2018لسنة 4574و 2016لسنة  26536

 سنوات.

  االجراء :

تمت مخاطبة سعادة اللواء / حسام الخولى ) مساعدوزير الداخلية لقطاع حقوق االنسان ( لتنفيذ أحكام الحبس بتهم الضرب 

 للشاكية.

 :  النتيجة

يفيد انه تم استهداف املحكوم عليهم وتم عرضهم على النيابة لتنفيذ األحكام  14/1/2021ورد كتاب من وزارة الداخلية بتاريخ 

 الصادرة ضدهم وتنفيذها.

 :املوضوع  .3

 5االطفال من يوم شاكية تتضرر من ان زوجها ووالدة قاموا بخطف ) املركزى ( توجهت إلى مكتب شكاوى املرأة  

من املدرسة ولم يتم رجوعهم حتى األن ألمهم ، وقد قامت مرارآ وتكرارآ بالتواصل مع االب بكل الطرق  2019ديسمبر 

الوديه ولكن قبل بالرفض ، فقامت االم بتحرير محضر فى مركز بنها واقامت دعوى بالتمكين من الصغار وتمت 

تستطيع التنفيذ حتى االن ، علمآ بأن الصغار منقطعين عن الدراسة ملده شهر  املوافقة من املحامى العام لها ولكن ال

ونصف ومتغيبين من االمتحانات ، لذا فانها تلتمس املسانده القانونيه لها ، تم التواصل تليفونيآ  بالخط الساخن 

تواصل تليفونيآ من قبل الخاص باملجلس القومى لألمومة والطفولة لفحص الشكوى وتقديم الدعم الالزم لها ،تم ال

محاميه مكتب الشكاوى بمجمع خدمات املرأة " دار استضافة " بمحافظة القليوبية لتوفير مكان مالئم لها  لتقديم 

م ، تم تسهيل إجراءات رجوع األطفال الصغار الى حضن االم ، وذلك من خالل 2021مارس  1الدعم النفس ي لها،بتاريخ 

ركزى بتوجيه خطاب إحالة الى وزارة الداخلية لفحص الشكوى وتقديم الدعم الالزم لها ، قيام إدارة مكتب الشكاوى بامل

اتت السيدة بنفس الشكوى بأنة لم يتم عمل محضر لها من  2021وفى شهر مارس .  ومن ثم تم البت في هذه الشكوى 

قبل الشرطة لتغيب ابنتها وان زوجها ايضا لم يقم باالبالغ نظرا لسمعتة وهى تريد مساعدتها فى رجوع ابنتها وطفلها 

 سنوات  6الصغير الذى يبلغ من العمر 

 :االجراء  
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رة الفرع الجهة/ أ .د  /أمانى محمد شاكر بمأمورقسم اول كفرالشيخ لعمل االزم قانونا تم االتصال التليفونى من قبل مقر  -1

بناء على تقدم السيدة بشكوى للمجلس لتعنت الشرطة معها فى عمل املحضر وسلك الطرق الودية وانتها متغيبة منذ ثالث 

 شهور 

رالشيخ ومقابلة السيد املأمور وتم تحرير تم ذهاب محامية مكتب شكاوى الفرع مع السيدة الى قسم اول شرطة كف -2

   2021ل 814محضر للسيدة برقم 

  :النتيجة 

سنوات فتم عمل نشرة  6بتغيب ابنتها منذ ثالث شهور وطفلها الصغير الذى يبلغ من العمر  2021ل814تم عمل محضر برقم 

  2021مارس  18وتم رجوع البنت  فى ، بصورة البنت وطفلها وارقام التليفونات الى جميع اقسام ومستشفيات الجمهورية 

 املوضوع : .4

لس القومى للمرأة بمحافظة القليوبية الشاكية تتضررهذه السيده من زوجها توجهت الى مكتب الشكاوى فرع املج 

من املدرسة ولم يتم رجوعهم حتى األن ألمهم ، وقد  2019ديسمبر  5ووالد زوجها الذى قام بخطف االطفال من يوم 

ير محضر فى مركز بنها قامت مرارآ وتكرارآ بالتواصل مع االب بكل الطرق الوديه ولكن قبل بالرفض ، فقامت االم بتحر 

واقامت دعوى بالتمكين من الصغار وتمت املوافقة من املحامى العام لها ولكن ال تستطيع التنفيذ حتى االن ، علمآ بأن 

 الصغار منقطعين عن الدراسة ملده شهر ونصف ومتغيبين من االمتحانات ، لذا فانها تلتمس املسانده القانونيه لها .

 االجراء :

اجرائين في هذا الشأن،تم التواصل تليفونيآ  بالخط الساخن الخاص باملجلس القومى لألمومة والطفولة لفحص تم اتخاذ  

الشكوى وتقديم الدعم الالزم لها وتم التواصل تليفونيآ  مع ا / نانس ي فايز باملركزى بمضمون الشكوى   وارسال كافة 

لتواصل تليفونيآ من قبل محاميه مكتب الشكاوى بمجمع خدمات املستندات الالزمة لفحصها وتقديم الدعم الالزم ،تم ا

 1تم الرد بتاريخ :  النتيجةم لها  لتقديم الدعم النفس ي لها املرأة " دار استضافة " بمحافظة القليوبية لتوفير مكان مالئ

ة مكتب الشكاوى م ،تم تسهيل إجراءات رجوع األطفال الصغار الى حضن االم ، وذلك من خالل قيام إدار 2021مارس 

باملركزى بتوجيه خطاب إحالة الى وزارة الداخلية لفحص الشكوى وتقديم الدعم الالزم لها ، ومن ثم تم البت في هذه 

 الشكوى . 

 

 . بعض امثلة قصص شكاوى العمل6

 استغالل السلطة في التنمر وسلب الحقوق  .1
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  املوضوع :

سيدات من أعضاء هيئة التدريس بكلية الزراعة ــ جامعة بنها ، والالتى يلتمسن توجه الى مكتب الشكاوى فرع القليوبية مجموعة 

ـ أستاذ اإلرشاد الزراعي بقسم  " س. ر " من سيادتكم املساعدة لحل مشكلتها االتية:ـ تتمثل الشكوى ضد السيد األستاذ الدكتور 

عضو اللجنة الدائمة للترقيات ملا ألحقه بهن من أضرار جامعة بنها ورئيس القسم السابق و  -كلية  الزراعة  -االقتصاد الزراعي 

نفسية وصحية ومعنوية ملعاملته السيئة واضطهاده وتمييزه النوعي لهن أثناء أداء مهامهن الوظيفية وإساءته الدائمة لهن 

ذ الجامعة ومحاولة التقليل باأللفاظ النابية الخادشة للحياء ) تحرش لفظي (  والسباب بأقذر االلفاظ التي تتنافى مع أخالق أستا

من الشأن والسخرية والتنمر أمام الجميع و إهدار الحقوق أخيرا التهديد بالسالح )الطبنجة( في مجلس القسم، حيث كان ال 

يعقد مجالس القسم في موعدها املتعارف عليه كل شهر وحينما نسأل عن املجلس يرد قائال : )ال يوجد جديد باملجلس وهبعت 

 سلطته كعضو في اللجنة العلمية  لكم الكشف
ً
توقعوا (  ونفاجيء بأنه تم التوقيع عنا دون علمنا ، ودائما ما يقم بالتهديد مستغال

الدائمة لترقيات األساتذة واألساتذة املساعدين بأننا لن نفلت من تحت يده عند تقديم ملفاتنا قائال  ) ملفاتكم هاتجيني و 

لنفوذه وسلطته في اللجنة اذا لم نخضع لرغباته الدنيئة و قام بخصم مستحقاتهن املالية في  هانفخكم .....وهتسقطوا(  مستغال

( أي ثمانية اشهر متتالية )  2020حتي سبتمبر  2020نهاية مدة رئاسته للقسم حيث ادعي أنهن انقطعن عن العمل منذ ) فبراير 

خصم عنا بعد تأكده من املستندات واألدلة التي تؤكد تواجدنا برفع ال، ولكن قام سيادة عميد الكلية   فترة جائحة كورونا (

وقيامنا بجميع املهام الوظيفية املسندة إلينا ولم نتقاعس عن أي عمل وقام سيادته بتحويل امللف كامال إلي معالي األستاذ 

يا إلي أضرار نفسية و صحية بالغة الدكتور / رئيس الجامعة للتحقيق و اتخاذ الالزم و إيقاف هذه املهزلة و كل هذا يعرضهن يوم

 تؤثر علي حياتهن العامة بالسلب . لذا يلتمسن رفع الضرر النفس ي و املعنوي مع االحتفاظ بكافة الحقوق القانونية .

 االجراء :

م تم توجيه خطاب الى رئيس جامعة بنها لفحص الشكوى بالتفاصيل املقدمة والتماس تقديم الدعم 2020نوفمبر  3بتاريخ  

 الالزم لهن .

 النتيجة :

ـ األستاذ املتفرغ ورئيس قسم " س . ع" م بوقف ا . د / 2021( لسنة 407م   تم صدور قرار رقم )2021مارس  8تم الرد بتاريخ  

زراعى السابق ـ كليه الزراعة عن العمل ملدة ثالث اشهر او لحين انتهاء التحقيقات مع ايقاف صرف ربع راتبه ابتداءا االقتصاد ال

 من تاريخ الوقف .

 ابتزاز الكترونى من زميل العمل .2

 املوضوع :
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لفظى من قبل زميلها  توجهت الى مكتب الشكاوى فرع املجلس القومى للمرأة بمحافظة القليوبية فتاه تتعرض ملضايقة وتحرش 

فى العمل بمستشفي بنها الجامعى ، ويقوم بعمل اكونتات مختلفة للوصول اليها ومضايقتها ، غير انه يقوم بتهكير االكونت الخاص 

 بها على الفيس بوك ، لذا فانها ترجو املسانده فى وقف هذا التعرض من قبل زميلها .

 االجراء :

 ن طريق توجيه خطاب إحالة الى هذه الجهة لتقديم الدعم الالزم لها تم التواصل مع رئيس جامعة بنها ع

 النتيجة :

الى عناية أخرى " العزل الصحى "  " م . ا"م تم االفادة من الشاكية بأنه تم نقل هذا الزميل ويدعى 2021يناير  24تم الرد بتاريخ  

كر بانه قام بتقديم االعتذار لجهة العمل والفتاة وأهلها ملا للعمل بعيدآ عن هذه الفتاة لعم مضايقتها مرة أخرى  والجدير بالذ

 . بدر منه من مضايقات ومعاكسات لهذه الفتاة

 توفير فرص عمل لحياة كريمة .3

 : املوضوع 

توجهت الى مكتب الشكاوى فرع املجلس القومى للمرأة بمحافظة القليوبية سيدة سافر زوجها خارج البالد ولم يرسل لها اي 

لها والوالدها ، وتلتمس املسانده فى توفير فرصة عمل لها لكى تستطيع مواكبة الحياة فى ظل هذه الظروف االقتصادية ، مصاريف 

 م2021فبراير  18بتاريخ 

  االجراء :

 شاكية مع شرح الظروف الخاصة بها تم توجيه خطاب إلى مديرية القوى العاملة اللتماس توفير فرصة عمل لهذه ال

  النتيجة :

م تم االفادة من الشاكية بأنه بالفعل قامت ) القوى العاملة( بتوفير فرصة عمل بأن تعمل عاملة 2021فبراير  21تم الرد بتاريخ  

 نظافة بمدرسة الشبان املسلمين وبالفعل تم تسليمها الوظيفة  .

 تضرر من زميل وطلب ندب .4

  املوضوع :

توجهت الى مكتب الشكاوى فرع املجلس القومى للمرأة بمحافظة القليوبية الشاكية تعمل رئيس قسم التربية البيئية والسكانية 

والصحية  في ادارة كفر شكر التعليمية وهي تشكو من مسئول أمن ادارة كفر شكر التعليمية حيث دائم تعطيلها عن مهام عملها 
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ها حيث أنها فوجئت بمنع دخول مكتبها في مقر عملها بمجلس مدينة كفر شكر ونقل دوالب بافتعال املشكالت معها ومالحقت

عهدتها الى مدرسة البنا بكفر شكر دون علمها أو الرجوع اليها في ذلك مما ادى الى تضرر العهدة الخاصة بالعمل وقد تقدمت 

م بالفعل النقل ولكن فوجئت بقرار اخر لنقلها الى مدرسة بشكوى الى وكيل االدارة لنقلها لديوان االدارة ونقل عهدتها معها وت

 التجارة .

 راء :جاال 

م  تم توجيه خطاب إحالة الى مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية لفحص شكواها وتقديم الدعم  2021يناير  3بتاريخ  

 الالزم لها .

  النتيجة

م تم ورود خطاب رسمي من قبل مديرية التربية والتعليم بمراعاة ظروف الشاكية وتوفير مكان 2021يناير  21وتم الرد  بتاريخ 

 مالئم للقسم بمدرسة التجارة وتم الحاق القسم به . 

 

 

 

 

 


