
مقدمة

تنفيذًا لخطة المجل�س القومي للمراأة في تح�سين الوجود الإن�ساني 

القت�سادية  اأو�ساعها  تح�سين  على  والعمل  الم�سرية،  للمراأة 

والجتماعية حر�س المجل�س بفروعه في محافظات الجمهورية، 

مجتمعها،  وتنمية  جهود  في  للم�ساركة  لها  الفر�سة  اإتاحة  على 

تعتر�سها  التي  المعوقات  على  بالق�ساء  الم�ساركة  هذه  وتي�سير 

امراأة  لكل  القومي  الرقم  بطاقات  ا�ستخراج  برنامج  خالل  من 

�سمانًا لتمكينها الجتماعي، وبرنامج ا�ستخراج �سهادات الميالد 

والطالق،  الزواج  عقود  بتوثيق  والتوعية  منهن  القيد  ل�سواقط 

ل�سمان عدم �سياع حقوق المراأة والأبناء.

�أوالً: برنامج ��ستخر�ج �لرقم �لقومي لكل �مر�أة 

التكليف،  بهذا  بالمحافظات  المجل�س  فروع  جميع  اهتمت 

فالرقم القومي بالن�سبة للمواطن الم�سري هوية وكيان ومطلب 

اأ�سا�سًا للتمكين الجتماعي،  ويمثل بالن�سبة للمراأة ب�سكل خا�س 

تم  التي  القومي  الرقم  بطاقات  واأعداد  اأرقام  تو�سحه  ما  وهو 

ا�ستخراجها لل�سيدات القادرات وغير القادرات من خالل فروع 

)المجل�س  المختلفة  الجهات  من  بدعم  بالمحافظات،  المجل�س 

المحافظون،  ال�سادة  المحلية،  التنمية  وزارة  للمراأة،  القومي 

للمنطقة  التنفيذي  الجهاز  الأهلية،  الجمعيات  الأعمال،  رجال 

الذاتية،  الجهود  ال�سعبية،  القيادات  بور�سعيد،  الحرة بمحافظة 

جهات  الإ�سكندرية،  بمحافظة  ال�سرب  لمياه  القاب�سة  ال�سركة 

للدخان  ال�سرقية  ال�سركة  �سوهاج،  بمحافظة  “اإيفاد”  مانحة 

الغرف  بالمحافظات،  الإقليمية  التحادات  الجيزة،  بمحافظة 

اأ�سيوط،  اأعمال  رجال  جمعية  المحلية،  الوحدات  التجارية، 

النقابات، الأحزاب ... الخ(.

خالل  من  المجال  هذا  في  محوريًا  دورًا  الداخلية  وزارة  وتلعب 

التعاون والتن�سيق بين ال�سادة مديري الأمن بالمحافظات وفروع 

القومي  الرقم  لإ�سدار  الالزمة  الإجراءات  ت�سهيل  في  المجل�س 

اإلى اأماكن التجمعات بالقرى  حيث تم توجيه �سيارات الت�سوير 

الجمعيات  لم�ساركة  كان  كما   ... بالمجان  والمدن  والمراكز 

الأهلية الأثر الإيجابي في هذا المجال، كما نظمت الفروع مئات 

وت�سجيع  ولحث  الم�سكلة  لتبين حجم  التوعية  الندوات وحمالت 

الرقم  ا�ستخراج  �سرورة  على  القادرات  والفتيات  ال�سيدات 

القومي مع ت�سهيل الإجراءات.

وقد ن�سطت الفروع في ا�ستخراج الرقم القومي للمراأة الفقيرة 

الجيزة،  )القاهرة،  بمحافظات  الع�سوائية  المناطق  في  والأمية 

القليوبية، البحيرة، ال�سوي�س، الغربية، الدقهلية ... الخ( والأحياء 

المتطرفة، والتجمعات ال�سكانية المحرومة من الخدمات خا�سة 

المحافظات الحدودية، كما اأولت الفروع اهتمامًا خا�سًا بالمراأة 

ال�سجينات،  الن�ساء  ال�سجين،  زوجة  المطلقة،  الأرملة،  المعيلة، 

وذوي الحتياجات الخا�سة، والدار�سات في ف�سول محو الأمية.

 مالحظات هامة على �لبرنامج

المجل�س  فروع  قامت  التى  البطاقات  عدد  اإجمالي  و�صل 

 2000 فبراير  من  الفترة  خالل  با�صتخراجها  بالمحافظات 

عدد  منها  بطاقة   )2.700.000( اإلى   2012 �صبتمبر  اإلى 

القادرات،  لغير  بالكامل  تمويلها  تم  بطاقة   )2.034.186(

بالإ�سافة اإلى )665.814( بطاقة للقادرات وذلك من خالل 

مع  بالتعاون  الإ�ستخراج  بعملية  الخا�سة  الإجراءات  اإنهاء 

اأهمية  ورغم  بالمحافظات،  المدنية  الأحوال  م�سلحة  فروع 

هذا العدد فال يزال محدودًا بالقيا�س اإلى حجم م�سكلة عدم 

●

توافر بطاقات رقم قومي لدى الكثيرات من الن�ساء خا�سة في 

الريف والمناطق الع�سوائية ب�سبب عدم توافر التمويل الكافي 

وانخفا�س الوعي باأهمية الح�سول على بطاقة الرقم القومى 

لإثبات الهوية.

�سجلت محافظتا )قنا والمنيا( اأعلى ن�سبة في ا�ستخراج بطاقة 

المحافظة،  دعم  ب�سبب  المحافظات  بين  للن�ساء  قومي  رقم 

مع  �سيناء(  و�سمال  �سيناء  )جنوب  المحافظات  اأقل  وكانت 

ت�سافر  اأهمية  يعك�س  وذلك  الم�ستهدفات،  ن�سبة  مراعاة 

وم�ساركة جميع الجهود للتغلب على هذه الق�سية القومية.

وتمويل  دعم  في  اأ�سا�سي  بدور  المحافظين  ال�سادة  قيام 

قنا  تجربة  مثل  لل�سيدات  القومي  الرقم  بطاقات  وا�ستخراج 

التنـفـيـذيـة  لالأجهزة  تـكـلـيـفًا  المحافــظ  ال�سيـد  اأ�سدر  حيث 

بالإنتهاء من الرقم القومى لل�سيدات على م�ستوى المحافظة، 

وهو  ذكرها،  ال�سالف  المختلفة  الجهات  جهود  اإلى  بالإ�سافة 

تبني  في  الجهد  من  مزيد  اإلى  ونتطلع  ت�سجيعه  ينبغي  اتجاه 

هذه الق�سية القومية بو�سع اإطار زمني وتكليف �سركاء التنمية 

في المحافظات لالنتهاء منها.

لعب قطاع المجتمع المدني دورًا متميزًا في تمويل ا�ستخراج 

جمعية  قامت  المثال  �سبيل  فعلى  القومي  الرقم  بطاقات 

رقم  بطاقة   )6550( حوالي  بتمويل  باأ�سيوط  اأعمال  رجال 

بجامعة  للتنمية  الن�سائية  الجمعية  اإلى  بالإ�سافة  قومي، 

بطاقة   )27379( عدد  تدبير  ا�ستطاعت  والتي  اأ�سيوط 

المدن  وروؤ�ساء  المحلية  المجال�س  ع�سوات  مع  بالتعاون 

وظهر  الن�سطة،  الأهلية  والجمعيات  والقرى  والمراكز 

)الإ�سماعيلية- محافظات  في  اأي�سًا  بو�سوح  الدور  ذلك 

الغربية-ال�سرقية-الفيوم-اأ�سوان-ال�سوي�س(.

●

●

●

ثانياً: برنامج توثيق عقود �لزو�ج و�لطالق 

�لقيد و�سو�قط 

توثيق  عدم  م�سكلة  حول  المحافظات  من  ورد  ما  �سوء  في 

في  ظاهرًة  تمثل  اأ�سبحت  والتي  والطالق  الزواج  عقود 

الحدودية  والمحافظات  عامة  ب�سفة  الم�سري  المجتمع 

المحرومة  النائية  ال�سكنية  والتجمعات  الع�سوائية  والمناطق 

من الخدمات والهتمام والرعاية ب�سفة خا�سة، وكان لزامًا 

على المجل�س من خالل فروعه اأن يتحرك للتعرف على حجم 

وتداعياتها  تواجدها  اأ�سباب  ودرا�سة  الم�سكلة  هذه  تواجد 

ح�سد  ا�ستلزم  مما   ... لمواجهتها  الالزمة  الحلول  واقتراح 

بيانات  واأنه ل توجد قاعدة  كافة الجهود لمواجهتها، خا�سًة 

اأعداد  ح�سر  اأو  لمعرفة  محددة  جهة  اأو  اآلية  توجد  ول 

الفروع  اتخذت  وقد  عدمه،  من  توثيقها  تم  التي  الحالت 

بع�س الإجراءات للحد من هذه الظاهرة تمثلت في:

المعلومات  مراكز  قبل  من  بيانات  قواعد  اإن�ساء  اأواًل: 

التابعة لديوان عام المحافظات.

التنمية  معلومات  بمراكز  العاملين  �سباب  تدريب  ثانياً: 

لمعرفة  ميداني  ح�سر  اإعداد  على  بالقرى  المحلية 

الأعداد.

الدعاوي  عدد  لمعرفة  الأ�سرة  محاكم  مع  التن�سيق  ثالثاً: 

من مكاتب ت�سوية المنازعات.

والطالق  الزواج  توثيق  باأهمية  التوعية  تكثيف  رابعاً: 

وا�ستخراج الأوراق الر�سمية.

الظاهرة  بخطورة  التوعية  والمجتمع  الإعالم  تبني  خام�صاً: 

على �سياع حقوق المراأة والأبناء خا�سًة الميراث.



الطالبات ب�سبب عدم الوعي بخطورة الم�سكلة وما يترتب عليها 

من اآثار �سلبية من �سياع لحقوق المراأة والأ�سرة والمجتمع.

بع�ض �أن�سطة �لفروع في مجال توثيق عقود 

�لزو�ج و�لطالق

قام فرع المجل�س بمحافظة )اأ�سيوط( بالتعاون مع الرائدات 

قرى   )5( في  حالة   )682( عدد  على  بحث  بعمل  الريفيات 

زواج  حالة   )68( عدد  على  التعرف  تم  حيث  بالمحافظة 

ال�سن  قبل  المبكر  الزواج  ب�سبب   )%10( بن�سبة  موثقة  غير 

وفاة  الزواج  لهذا  الموؤ�سفة  النتائج  من  القانوني-كانت 

اأ�سبحت  واأخرى  عامًا   )14( �سن  في  طفلة  وهي  الزوجة 

الحالت  هذه  اأ�سماء  اإدراج  وتم  طفلة.  مازالت  وهي  اأرملة 

توثيق  نحو  الالزم  لإتخاذ  بالفرع  المراأة  �سكاوى  مكتب  لدى 

يتم  التي  القيد  �سواقط  وبخ�سو�س  لهن.  الر�سمية  العقود 

الرقم  بطاقات  ا�ستخراج  اإجراءات  خالل  من  اكت�سافها 

لعقد  الطبي  القوم�سيون  اإلى  الفرع  اإر�سالها من  يتم  القومي 

جل�سة ت�سنين حيث يتم ا�ستخراج �سهادات �ساقط قيد لهن.

�سيدة   )11949( عدد  بح�سر  )البحيرة(  محافظة  قامت 

من �ساقطي القيد عن طريق مركز معلومات التنمية المحلية 

الأولى،  الدفعة  بتمويل  المحافظ  ال�سيد  وقام  بالمحافظة 

وم�سلحة  بالبحيرة  المجل�س  فرع  بين  والتعاون  وبالتن�سيق 

ا�ستخراج  تم  وال�سكان  ال�سحة  ومديرية  المدنية  الأحوال 

�سهادات الميالد لهن.

الخا�سة  وظروفه  لطبيعته  وفقًا  �سيناء(  )�سمال  فرع  قام 

زواج عدد  الت�سديق على  فتم  المجال  بجهود كبيرة في هذا 

●

●

●

العمل على اإ�سدار ت�سريع يجرم ذلك الفعل بالغرامة  �صاد�صاً: 

الحب�س. ثم 

للتوعية  المجل�س  بفروع  ال�سكاوى  مكاتب  دور  تفعيل  �صابعاً : 

هذه  ا�ستمرار  على  المترتبة  والآثار  بالخطورة 

الظاهرة. 

هذه  اأ�صباب  على  التعرف  تم  فقد  الفروع  لجهود  فنتيجة 

الظاهرة في �صوء البيانات المتاحة كما يلي:

اأوراق  وجود  لعدم  عرفيًا  الزواج  يتم  الحالت  بع�س  في 

ر�سمية للفتاة مثل �سهادة الميالد.

تبين من خالل اللقاءات اأن جميع حالت الزواج العرفي تتم 

اأو  �سابق  زوج  معا�س  على  للحفاظ  وذلك  القانون  بمخالفة 

معا�س الوالد اأو زواج الفتاة اأقل من 18 �سنة اأو الزواج من 

غير الم�سريين اأودون علم الأ�سرة. 

عدم توافر الماآذين في بع�س المدن والقرى خا�سة النائية.

عدم توثيق القبائل البدوية لالأوراق الر�سمية خوفًا من دخول 

اأبنائها الخدمة الع�سكرية.

العادات والتقاليد والموروثات الثقافية بالإ�سافة اإلى انت�سار 

الأمية والفقر )فيما يتعلق بتكلفة العقود(.

لدى  والإجـتـــمـاعـى  والـقانـوني  الديــني  الوعـي  انخــفـا�س 

المواطنين خا�سة الن�ساء باأبعاد تلك الم�سكلة.

من الجدير بالذكر اأن ن�سبة هذه الظاهرة ت�سل اإلى )%30( 

في التجمعات ال�سكانية النائية خا�سة في المناطق البدوية 

الن�سبة  و�سلت  كما  الحدودية(  )المحافظات  والقبلية 

عام  الجامعة  طالبات  بين   )%11( ال�سرقية  بمحافظة 

)2005( وارتفعت اإلى )18% عام 2009( من اإجمالي عدد 

●

●

●

●

●

●

●

)91( حالة بمدينة نخل وعدد )50( حالة ببئر العبد بتمويل 

حالة   )248( عدد  ا�ستخراج  تم  كما  المحافظ،  ال�سيد  من 

�سواقط القيد بمدينة نخل.

ظاهرة  لنت�سار  نظرًا  مطروح  بمحافظة  المجل�س  فرع  قام 

الزواج والطالق غير الموثق بتوثيق عدد )7175( وثيقة زواج 

بتمويل من �سندوق خدمات  المحافظة،  وطالق على م�ستوى 

المحافظة وم�سروع تنمية موارد مطروح، والجمعيات الأهلية 

ا�ستخراج عدد )5557( �سهادة ميالد  الذاتية. وتم  والجهود 

و�ساقط قيد بالجهود الذاتية.

ا�ستجاب ال�سادة الم�سئولون بمركز الإ�سدار وم�سلحة الأحوال 

المدنية وممثلين عن مديرية ال�سئون ال�سحية وال�سجل المدني 

بت�سهيل  بالمحافظة  المجل�س  فرع  لطلب  �سوهاج،  بمحافظة 

ا�ستيفاء  خاللها  من  يتم  التي  المدد  وتق�سير  الإجراءات 

اإجراءات �سواقط القيد.

عدد  با�ستخراج  الأحمر  البحر  بمحافظة  المجل�س  فرع  قام 

)6000( �سهادة ميالد ل�ساقطات القيد.

تم توثيق عدد )60( حالة زواج قبلي غير موثق من قبل فرع 

وذلك  بالفرع،  ال�سكاوى  مكتب  و  اأ�سوان  بمحافظة  المجل�س 

بالتعاون مع الجهات المعنية.

●

●

●

●

للمر�أة �لقومي  �ملجل�س 
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