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 2019مكتب شكاوى المرأة لعام  إحصائية
 

 خدمة لهن.  14331و قام بتقديم  2019سيدة خلال عام  12839استقبل مكتب شكاوى المرأة  

ولى في شكاوى السيدات و طلباتهم، و تتمثل المرحلة األالعمل بمكتب الشكاوى بعدة مراحل في استقبال  تمر عملية سير
 التوصل لحل نهائي لموضوع شكواها. تنتهى حتىو  عبر قنوات االستقبال المختلفة استقبال الشاكيات

 :  الأولىالمرحلة 

 مرحلة استقبال الشاكية و تكون عبر قنوات مختلفة، و تمثل نسب طريقة استقبال الشاكيات ما يلي: 

 

 :المرحلة االثانية

 ) شكاوى،طلبات، استشارات(، يقدم رئيسية خدمات 3يقدمها مكتب الشكاوى للسيدات الى  التييتم تصنيف الخدمات 
امين مكتب الشكاوى خدماته المختلفه لكل موضوع، باإلضافة للتعاون مع الجهات الشريكة و التي تشمل )شبكة من المح

د التي تع للسيدات المحتاجات، الوزارات و الجهات الحكومية، جمعيات أهلية،...(، و يقومو برفع قضاياالذين المتطوعين 
 :جهات االختصاص لكل موضوع

عدد  2019تلقى المكتب خالل 
%  من 40، تمثل نسبة شكوى  5939

 اجمالى الخدمات التي يقدمها المكتب.

 

 

 

 شكاوى

 يقوم محامو مكتب الشكاوى بفروع مكتب شكاوى المرأة 
القادمة من الشاكية من الناحية  محتوى الشكوى دراسة ب

القانونية، و شرح الحلول المناسبة للشاكية و ترك الخيار 
تحويل تم لها في نوع االجراء الذى تريد اتخاذه بالشكوى، 

المناسبة  الى جهات االختصاص المختلفة الشكوى 
الى شبكة من  القضائية ، سواء الدعاوى  لموضوعها

او  ،متطوعين لمباشرتها بالمحاكم المصريةالمحامين ال
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و تنفيذ االحكام  ، التضامن االجتماعى شكاوى العمل
 الى الوزارات.

 3628تلقى مكتب الشكاوى عدد 
من   %25، و تمثل نسبة طلب

 الخدمات التي يقدمها المكتب.

 

 طلبات

بعد دراسة أعضاء فريق مكتب شكاوى المرأة لمحتوى 
الى جهات طلبات بعض ال تحويلتم يطلب الشاكية، 

 باتبموضوع الطلب مثال : طلة االختصاص المختص

 .المعاشات،االحتياجات االجتماعية و االقتصادية

 5096تلقى مكتب الشكاوى عدد 
من  %35، و تمثل نسبة استشارة

 الخدمات التي يقدمها المكتب.

 

 استشارات

، هاو الرد على استفسارهايتم توفير المشورة للسيدة في 
عبر المكالمات التليفونية عبر خط االستشارارت 

من قبل محامى  و ذلك بدون القيام بأى اجراءالقانونية، 
 .المكتب

 

 المرحلة الثالثة :

ة، تتعدد التصنيفات الرئيسية حيث تختلف رئيسي تصنيفات الى للسيدات الخدمات التي يقدمها المكتبيتم تصنيف 
 الخدمات التي يقدمها المكتب لكل تصنيف او موضوع.اإلجراءات و 

  15115بالنسبة للاستقبال عبر خط الاستشارات الخاص بمكتب شكاوى المرأة  أولا

 خط االستشاراتجتماعية، واستفسارات السيدات على ا-فسيةن-يقوم مكتب شكاوى المرأة بأستقبال استشارات قانونية 
من  15115، احصائيات خط االستشارات و ذلك يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا و حتى التاسعة مساءا   15115

 التصنيفات الرئيسية كالتالى:

عدد 

 الشكاوى

الرئيسيتصنيف الشكوى   م 

 1 أحوال شخصية 1618

 2 احتياجات اجتماعية و اقتصادية 877

 3 ضمان اجتماعى 559

 4 دعاوى جنائية 808

 5 عمل 431

 6 تنفيذ احكام 296

 7 مواريث 120
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 :للسيدات المقابلة الشخصيةثانيا 

اويهن لتقديم خدماته و تلقى شك ،، يستقبل مكتب شكاوى المرأة السيدات المصرياتللسيدات الشخصيةللمقابلة بالنسبة 
يقوم  ، باإلضافة للقيام بحمالت طرق األبواب التيمحافظة من محافظات الجمهورية 27ب بفروع المجلس القومي للمرأة 

ل ت و خاللها باستقبال شكاوى السيدات خالل الندوابها المجلس القومي للمرأة و التي يقوم محامو مكتب الشكاوى من خال
 ، فيما يلى ترتيب التصنيفات الرئيسية عن طريق المقابلة المباشرة.اثناء الحمالت ببيوتهم النزول اليهم

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8 دعاوى مدنية 109

 9 تأمينات أجتماعية 85

 10 دعاوى إدارية 65

 11 أوراق مدنية 31

 12 شكاوى دون السن 51

 13 تعليم 26

 14 شكاوى سياسية 3

 15 االجمالى 5079

عدد 

 الشكاوى

الرئيسيتصنيف الشكوى   م 

 1 أحوال شخصية 3193

 2 احتياجات اجتماعية و اقتصادية 2884

 3 ضمان اجتماعى 1813

 4 دعاوى جنائية 325

 5 عمل 435

 6 تنفيذ احكام 272

 7 مواريث 142

 8 دعاوى مدنية 92

 9 تأمينات أجتماعية 52

 10 دعاوى إدارية 107

 11 أوراق مدنية 120

 12 شكاوى دون السن 100

 13 تعليم 48

 14 شكاوى سياسية 1

 15 االجمالى 9584
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 المرحلة الرابعة

ت تصنيفايتم تقسيم التصنيفات الرئيسية الى تصنيفات فرعية، و فيما يلى استعراض الحصائيات التصنيفات الرئيسية وال 
 : عبر خط االستشارات القانونية و االستقبال المباشر الفرعية التي ترد للمكتب

 %33بنسبة  4811 التصنيف الرئيسى: الأحوال الشخصية -1

المشورة باالحوال الشخصية عبر خط ، حيث تحتل اعىل نسبة من الموضوعات الواردة لمكتب شكاوى المرأة  ه  الشخصية  األحوالتعد 

عية % 9نسبة ب،االستشارات القانونية اعىل نسبة   و ذلك الستفسار السيدات عن حقوقهن الشر
 
 النفقاتالشخصية، يليها دعاوى  األحوالمجال  ف

 . وره الئقهان المرأة المرصية من اهم اولوياتها نفقة ابنائها و تدببر معيشتهم بص و الذى يعكس. %  8بنسبة  نا و األجور من الشكاوى الواردة الي

  المرتبة 
 
شبكة  معيقوم مكتب شكاوى المرأة بالتعاون ، و بناء عىل رغبة الشاكيات % 5بنسب دعوى الخلع و يليها دعوى الطالق   الثالثةتأتى ف

  ال يملكن القدرة المادية.  ، و دعاوى للسيدات االتى يقررن اللجوء للمحاكم لحل مشكالتهنبرفع المحامير  المتطوعير  

 لتصنيفات الفرعية الخاصة باالحوال الشخصية. ا الهم  فيما يىل استعراض

 عدد الشكاوى التصنيف الفرع   عدد الشكاوى التصنيف الفرع  

 436 دعوى طالق 1279 مشورة قانونية باالحوال الشخصية

 426 دعوى نفقة زوجية و صغار 624 دعوى خلع

 411 دعوى نفقة صغار 210 دعوى نفقة زوجية

 

 ةالشخصي األحواللشكاوى  الحال  الموقف 

                                               

 

 

 

 

 %25بنسبة   3761 التصنيف الرئيسي : أحتياجات اجتماعية و اسرية -2
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  االحتياجات االرسية و االجتماعية 
  تأتى

 
  الخدمات المرتبة الثانية من ناحية  ف

يات الى بعض الشاك أ، و حيث تلجمكتب شكاوى المرأة يقدمها  التى

ً )لمساعدات مالية ، او الحصول على فرص عمل ، الحصول على مسكن،....( و ذلك لثقتهن  قدمها يت النى الخدما فيمكتب شكاوى المرأة طلبا

يتم  التيية يات االهلالجمع تكون جزءا منهاييتعاون معها المكتب، و التى  التيمكتب شكاوى المرأة لهن، و الشبكة القوية من الجهات الشريكة 

 الطلبات السابقة. فياليها  اإلحالة

 واالقتصادية. الحتياجات االجتماعية الخاصة بافيما يلى استعراض الهم التصنيفات الفرعية 

 عدد الشكاوى التصنيف الفرع   عدد الشكاوى التصنيف الفرع  

 234 اجتماعية إرشاداتاستشارة و  1105 مساعدات مالية

 257 طلب الحصول عىل مسكن 664 ) مشيخة االزهر( بيت الزكاة

 275 طلبات عالج عىل نفقة الدولة 352 فرص عمل إيجاد طلب 

 

 : لالحتياجات االجتمعية و االقتصادية الحال  الموقف 

                                                   

 

 %16بنسبة   2372  التصنيف الرئيسي : ضمان اجتماعي -3

  
  الضمان االجتماع   يأتى

   الخدماتالمرتبة الثالثة من ناحية  ف 
كتب لم حيث تلجأ السيدات، 2019مكتب شكاوى المرأة خالل عام  يقدمها  التى

 للحص
ً
  ادة من الخدمات االجتماعية فل عىل المعاشات و االستو الشكاوى طلبا

  تقدمها الدولة لهن، و  التى
يكة  التى تعد من الجهات الشر

 للمجلس القوم  للمرأة.  األساسية

 فيما يلى استعراض الهم التصنيفات الفرعية الخاصة بالضمان االجتماعي. 

 عدد الشكاوى التصنيف الفرع   عدد الشكاوى التصنيف الفرع  

 145 معاش معاق 1266 معاش تكافل و كرامة

 102 معاش ضمان اجتماع  الرملة 407 توقف معاش ضمان بدون سبب

   205 معاش ضمان اجتماع  لمطلقة

 

 . للضمان االجتماع   الحال  الموقف 
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 %7 بنسب 1133 الرئيسي: دعاوى جنائيةالتصنيف  -4

السيدات تسىع لمعرفة اعىل نسبة ، حيث ان بعض  ه  ان المشورة القانونية بالجنح و الجنايات المستقبلة من خط االستشارات يتبير  

   خاصة القانونية،حقوقها 
 
  حاالت العنف  ف

ب و الذى تتعرض ل أنواعقد تتعرض له من تحرش او اى نوع من  التى ه العنف، يليها جنحة االرص 

ة السيدات داخل نطاق العائلة  . بصورة منتشر

  يقوم المكتب بتوفبر محامير  متطوعير  للوقوف بجانب الشاكيات 
 حاالت العنف و ذلك للحصول عىل أحكام  ف 

ً
الحاالت الماضية و خصوصا

 ضد مرتكتر تلك الجرائم. 

 الفرعية الخاصة بالدعاوى الجنائية. فيما يلى استعراض الهم التصنيفات 

 عدد الشكاوى التصنيف الفرع   عدد الشكاوى التصنيف الفرع  

اث 390 مشورة قانونية بالجنح و الجنايات  84 جنحة امتتناع عن تسليم مبر

ب  51 جنحة التحرش الجنس   346 جنحة ض 

   93 جنحة سب و قذف

 

 للدعاوى الجنائية:  الحال  الموقف 

                                                                  

 

 

 %6بنسبة   866 التصنيف الرئيسي : شكاوى العمل -5
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 تركزت اغلب الشكاوى القانونية عن االستفسار عن الحقوق المختلفة للموظف العام طبقا لقانون الخدمة المدنية وتأتى اشكاليات النقل

الشكاوى الخاصة بسوء يليها واالنتداب عىل قمة شكاوى العمل حيث يرغب اغلب العاملير  بالدولة اىل العمل بجانب مقار اقامتهم ثم 

 وظائف حكومية للعاملير  بعقود مؤقتةالمعاملة والتمي
 
 . بر  داخل جهات العمل وبعدها طلبات التثبيت ف

 فيما يلى استعراض الهم التصنيفات الفرعية الخاصة بشكاوى العمل.

 عدد الشكاوى التصنيف الفرع   عدد الشكاوى التصنيف الفرع  

 89 مشورة قانونية 153 طلب نقل او انتداب

 106 تثبيت -تعيير   113 سوء معاملة و تميبر  

   26 تعسف الجهة

  

 : لشكاوى العمل الحال  الموقف 

                                    

 % 4 بةبنس 568 التصنيف الرئيسي : شكاوى تنفيذ أحكام -6

 العديد من السيدات من تنفيذ االحكام االتى يحصلن عليها ، خصوصا ضد ازواجهن، نجد ان العديد من السيدات يلجأن لمكتب ت  تعا

 ،  
   لشكواهن باإلضافةشكاوى المرأة لتلقى المشورة حول كيفية التنفيذ الصحيح القانوت 

حيث يقوم مكتب  حالة استحالة التنفيذ، ف 

 .الشكاوى بمخاطية وزارة الداخلية لتنفيذ هذه االحكام

 فيما يلى استعراض الهم التصنيفات الفرعية الخاصة بتنفيذ االحكام.

 عدد الشكاوى التصنيف الفرع   عدد الشكاوى التصنيف الفرع  

 57 تنفيذ قرار ضم صغبر  141 القانونية المشورة

تنفيذ حكم نفقة من صندوق  129 تنفيذ حكم تبديد منقوالت

 االرسة

64 

   91 تنفيذ حكم متجمد نفقة

 

 

 : لتنفيذ االحكام الحال  الموقف 
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 : المرحلة الخامسة

حالة وجود عنف بمضمون الشكوى، يقوم محامى المكتب  فياستشارة، و -طلب-اثناء التصنيف الفرعي لكل شكوى 
 أنواع عنف و يتوفروا بأحصاءات مكتب شكاوى المرأة كالتالى: 8توفرة بالشكوى، يوجد العنف الم أنواعبأختيار 

 عدد الشكاوى نوع العنف

 2119 العنف االقتصادى/المادى

 1018 العنف الجسدى 

 752 العنف اللفظ  

 555 العنف االجتماع 

 183 العنف الجنس

 37 العنف بناء عىل بعض الممارسات الثقافية و الدينية

 20 العنف التكنولوجر 

 6 العنف العقائدى

 4690 االجمال العام

 

من اجمالى شكاوى األحوال   %32.8ارتفاع نسب العنف في شكاوى األحوال الشخصية، حيث يمثل العنف نسبة  تالحظ
مما قد يفسر ،%14.8و يليه العنف الجسدى بنسبة  %22.4ي و المادى بنسبة الشخصية خصوصا العنف االقتصاد

 .نسب ارتفاع حاالت الخلع و الطالف بالمجتمع
صادى و في االحتياجات االجتمماعية و االقتصادية حيث يمثل العنف االقت  %20في المرتبة الثانية يأتي العنف بنسبة 

 .%2.75و العنف االجتماعي نسبة  %12.7المادى نسبة 
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جراء تب باالتصنيفات الرئيسية و الفرعية و اختيار العنف بالشكاوى الواردة للمكتب، يقوم أعضاء المكالبعد االنتهاء من 
 رة، و احالتها الى جهات االختصاص.استشا-لب ط-وفق كل شكوى المتبع 

  قد تقوم  ، و ة ف دته  ب      في حالة انها أستشارة و تريد الشاكية معرفة حقوقها فقط دون القيام بأى اجراء ، يتم
 أة.المر  اوى الشاكية باالجراء الذى يحفظ لها حقها بمفردها، بناءًا على المشورة المقدمة اليها من قبل مكتب شك

 وصل يقوم أعضاء مكتب شكاوى المرأة بمتابعة اإلجراءات و الت،اما في حالة ان الشاكية تقدمت بشكوى او طلب
و رد اى الحصول على حكم قضائى ا ،لطلبات الشاكيةوفقا    رد أيج  ىسواء كان للموقف النهائي لكل شكوى ، 

ازال بالمحاكم او م     و  ، او ان تكون الشكاوى ايجابى من جهة االختصاص الحكومية او الجمعيات االهلية
 من قبل أعضاء فريق مكتب شكاوى  ب       ، قد تكون الشكوى مازالت يتم دراستها من قبل جهات االختصاص

ية عدم اكتمال وثائق الشاكية،او عدم احقو ذلك يرجع الى  ب  حفظوى ، تنتهى بعض الشكاالمرأة للبحث بها
عى ، أخيرا يسالحكم ضدها و الشاكية فيما تطلبه، عدم الرد من الجهة المختصة، او الرد السلبى على شكواها

 ح      مكتب شكاوى المرأة بكل محافظاته بمحاولة انهاء المشاكل التي تتعرض لها السيدات بالحل الودى و 
 خصوصًا، اذا كانت وفق رغبة الشاكية و لم يتم التعدى على حقوقها القانونية و اإلنسانية.

    س      ئ ي  ع د    ك وى      قف    ه ئى

 %51 7510 اإلفادة بالمشورة

 %20 2965 متداول

 %10 1526 بالدراسة

 %7.5 1049 ايجابي

 %1 386 تصالح

 %10.5 1327 حفظ

 

 

 

 يقدومنها للسيدات: التيمحافظات وفقاً لاعداد استقبال الشكاوى و الخدمات لترتيب ا



 جمهورية مصر العربية

 مكتب شكاوى المرأة
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 قصص النجاح : 

  سيدة من خالل الندوات و حمالت طرق األبواب، حيث اقام  7086348قام مكتب شكاوى المرأة بالوصول الى
من خالل حمالت طرق  شكوى  1703ندوة لتعريف السيدات بحقوقهن القانونية و توعيتهن، و تم استقبال  655

 األبواب التي شارك بها مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة.
 درة يمتلكن الق نظرًا الى انهم الحياتهن االسرية و  مشاكل في استجابة لطلب بعض الشاكيات االتى يعانين من

 ،لهمني ، لذلك لجؤا لمكتب شكاوى المرأة لمساعدتهن في توفير الدعم القانو المادية على االستعانه بمحامي خاص
دعوى للمحاكم  1435، فى إحالة بالتعاون مع شبكة المحامين المتطوعين الخاصة به نجح مكتب الشكاوى 

تتضمن أحكام خلع وطالق للضرر ونفقة زوجية وصغار سيدات حكم لصالح  275 الحصول علىالمصرية و 
 . كام تسليم صغير  وإثبات نسب وتبديد منقوالتتنفيذ أح

  سيدة في  200طلب عالج على نفقة الدولة، مساعدة اكثر من  19باإلضافة لنجاح المكتب في الحصول على
شاكية من خالل مخاطبة الوزارات و  48ل أستخراج بطاقة رقم قومي،النجاح في الحصول على ردود إيجابية 

( سيدة مساعدات مالية وإجتماعية باإلضافة الى مساعدة 646مساعدة ) هن،جهات االختصاص الخاصة بشكوا 
يدات ( س6مساعدة )، العديد من العرائس فى تجهيزهم  وذلك بالمشاركة مع بيت الزكاة وبعض الجمعيات األهلية

( سيدة كان لديهم مشكالت فى معاش الضمان فى إعادة 202مساعدة ) ،فى الحصول على حقهم فى الميراث
 .( سيدة فى صرف  معاش تكافل وكرامة80صرف المعاش مرة اخرى وأيضا )
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اعداد الشكاوى

القاهرة المنوفية قنا اإلسكندرية الجيزة اإلسماعيلية السويس دمياط الفيوم

اسوان القليوبية البحيرة أسيوط كفر الشيخ البحر األحمر الدقهلية المنيا الغربية

شمال سيناء بورسعيد الوادى الجديد بني سويف الشرقية مرسى مطروح جنوب سيناء سوهاج األقصر


