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 المقدمة :

يعد مساعدة المرأة المصرية فى الوصول إلى حقوقها من أهم األهداف المنوط بها المكتب، فقد شكل المكتب منذ  
أنشائة ألية للحفاظ علي حقوق المرأة وتقديم يد المساعدة لمذن تحتاههذا ولعذل مذن أكاذر مذا حققذا مكتذب الشذكاو  مذن 

ن النسذذاا األقذذل حيذذا فذذي التعلذذيم وفذذي الو ذذد مذذردود علذذي الم تمذذد هذذو قداتذذا علذذي التواصذذل مذذد قطذذا  عذذري  مذذ
االقتصاد  واالهتماعي وممن يعانين مذن مشذك ف فذي محذيطهن األأذر  أو فذي الم ذال العذاك، فقذد شذكل المكتذب لهذن 
نافذذ ة للمذذل يسذذتطعن مذذن خ لهذذا الحصذذول علذذي الذذدعم والمسذذاندة القانونيذذة والنفسذذية والهتماعيذذة،  السذذعي مذذن أهذذل 

 المشروعة، وهعل أصواتهن مسموعة للم تمد ككل ولدى متخ   القراا. اأترداد حقوقهن 

ومن واقد الشكاوى التى وادف للمكتب أا قًا وههود المحامين فى متا عتها  صفة مستمرة مد ال هاف المختصذة 
 قانونيًا لتمكين المرأة من الحصول على حقوقها وك ا دعم المرأة من خ ل توفير محامين متطوعين م انًا لتمكينها 

 فقد أطر المكتب عددًا من "قصص الن اح" التي نرويها في الصفحاف التالية.
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شكوى جماعية من مجموعة من المهندسات، يتظلمن من تعسف جهةة عملهةن  مكتب شكاو  المرأة ومتا عتهاورد إلي  -1 
فة  عةةدص لهةةولهن علةة  مسةتلماتهن الماليةةي لهةةن مةةن صية  التشةةات المهةةاى لعستاةةارات الهندسةية، علمةةا   ةة  هن تمةةدمن 

 اع لموقهن. العديد من الاكاوى لجهات متتلفة ولكن دون جدوى وقارن أخياا  اللجوء إل  مكتب شكاوى الماأت إلستاج

قاك المكتب  إتخاذ  ع  الهذراااف وفحذص الشذكوى ومخا اذة الشذاكياف لأذتيفاا كافذة المسذتنداف الخاصذة   -
بهن، وتم توهيا الشكوى  خطاب اأمى لوحدة تكذاف  الفذرب بذوةااة القذوى العاملذة واله ذرة والتذى قامذ   ذالرد 

وى لإلدااة المركزية لع قاف العمل والمفاو ة على المكتب، حيث قام  وحدة تكاف  الفرب  إعادة توهيا الشك
ال ماعية   الدااة العامة لع قاف العمل  الوةااة، و تم التفتيش على المنشأة وإتخذاذ كافذة الهذراااف القانونيذة 
 ذدها لمخالفتهذا قذانول العمذذل، كمذا وافقذ  إدااة الشذذركة المشذكو فذى حقهذا علذذى اد كافذة المسذتحقاف الماليذذة 

 الآلتى ل أل لمكتب شكاوى المرأة وذلك على الرغم من ل وا  عضهن للقضاا لأترداد حقوقهن.للشاكياف 

 

 الفاع الائيسي شكوي من مهندسة تعمة   ماةاع التةدراب اإلقليمةي للمةوارد المائيةة والةاي، مكتب شكاوى المرأةورد إل    -2
تلتمس مسا دتها لللهول عل  إجازت رعاية طف  لمدت عاص  ظاا  لسوء اللالة الهلية لافلتها الاضيعة، ليث سشق أن 
تمدم  لجهة عملها أكثا مةن مةات  الةب اإلجةازت ولكةن دةان رد الجهةة عليهةا  ةالافق  ظةاا  لميامهةا  ةالتوقي  علة  إقةاار 

سةنوات مةن تةاراس اسةتمص عملهةا، ممةا تعةتر معةي تفعية  المةادت  تتعهد فيي  عدص طلشهةا أي إجةازات خا ةة خةمل خمسةة
( من الدستور والتي تنص عل  أن )تكف  الدولة للماأت التوفيق صين واجشات 11)

 ( من قا ون التدمة المد ية.50األسات ومتالشات العم ( ودتا المادت )

وفى ه ا الشأل قاك المكتب  فحص شكواها وتذم توهيذا خطذاب اأذمي  -
تكاف  الفرب بذوةااة المذوااد المائيذة والذر ، حيذث قامذ  ائيسذة لوحدة 

وحدة تكاف  الفرب  الوةااة برفد الشكوى للسيد وةير الذر  والذ ى قذاك 
 التصذذذذري   2015لسذذذذنة  1227بذذذذدواص  إصذذذذداا القذذذذراا الذذذذوةااة اقذذذذم 

الشااة إلذى أل  للشاكية  منحها أهاةص خاصة بدول أهر لرعية الطفل اأت ا ة لخطاب مكتب الشكاوى. ت دا
 الشاكية قام  بتوهيا خطاب شكر للمكتب على ال هد ال ى ُب ل لتستعيد حقوقها 
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شاكية تتضار من تعاطي زوجها المةواد المتةدرت، ودةان دائةت التعةدي  الضةا   مكتب شكاو  المرأة ومتا عتهاورد إلي  -3 
وتت إدخالي مستاف  لألمااض النفسية للعمج من اإلدمان ولكن  عد فتةات قةاص  ةالهاو   عليها وعلي صناتها  اك  مشاح،

من المستاةف  والعةودت إلةي من،لةي، ليعةاود مةات أخةاي تعديةي  الضةا  علةي زوجتةي ودناتةي ممةا أدي إلةي  اودهةا ولج  ةا 
 اءات الما و ية.إلي الد أقاردها التي أشار عليها  التوجي إلي مكتب الاكاوي التتاذ دافة اإلجا 

 

 استمشالها ومليء استمارت شكوا ا وتت التوا   م  ألد أقار  ال،وج للو ول إلي لة  ، وعمةد  مكتب الشكاو  قاص  -
جلسة عافية م  أقار  الاافين، وملاميا مكتب الاكاوي والو ول إلي الامق  اك  ودي واالتفاق صينهمةا علةي 

 كافة األمور المادية ودافي لموقها.

 

 

شةاكية زوجهةا ملشةول ولةديها خمسةي أطفةال  المةدارل المتتلفةة، و ة  تعمة   مكتب شكاو  المرأة ومتا عتهذاإلةي  ورد  -4
 ج  وتاغب في مساعدت مالية.350ج وتميت في شمة  اإليجار  مشلغ  360عاملة  ظافة  عمد  مشلغ 

 

ن أ ة  التيةا  اةااء غسةالة  التعاون م  جمعية المنةائي ودنةف فيهة  اإلسةممي، ودعةق األ ةالي مة المكتبتدخ   -
 شهور 3ج لمدت 150ومشلغ  يودااطين وسااا وماتش

مةةن تهديةةد مةةن زوجةةة  ةةالب جمعيةةة دا ةة  الاةةاكية تمةةوص  رشةةكوي مةةن سةةيدت تتضةةا  مكتذذب المذذرأة ومتا عتهذذاورد إلةةي  -5
ثةةت فوج ةة  ص،وجةةة  ةةالب الجمعيةةة صتهديةةد ا   االتهةةال  ةةي لاةةااء التياجةةات المنةة،ل عشةةا التليفةةون لتو ةةليها للمنةة،ل،

 وتعدي عليها  األلفاظ التارجة، وتهديد ا  إصمغ ال،وج أ ها سي ة السمعة و   تتا  ذلف.

واجةةاى اتهةةاالت مةة   ،س االتهةةال  مسةة ول ولةةدت العنةةف ولضةةا سةةيادتي إلةة  ممةةا المجلةة مكتذذب الشذذكاو  قةةاص   -
المتعةةدين عليهةةا لفظيةةا وتلةةتيا ت  اتتةةاذ دافةةة اإلجةةااءات المزمةةة ضةةد ت وتةةت لةة  الماةةكلة وتةةت متا عةةي السةةيدت  عةةد 

 فتات وجي،ت والتي أصلغتنا  ان األمور مستمات وال توجد خمفات مجددا .
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وجهةةا الةةتي دةةان يعمةة  سةةائما  مشلةةغ أرملةةة تتماضةة  معةةان ت مينةةات عةةن ز  مكتذذب شذذكاو  المذذرأة ومتا عتهذذالجةة ت إلةة   -6 
 ج، وتمدم   الب تاغب فيي أن تتماضي معان األرام  إضافة إلي معان زوجها المتوفي.200

 متاطشة مس ولة االتهال  مديااة الا ون االجتماعية وتت  الفع  تةوفيا معةان تكميلةي لمعاشةها،  مكتب الشكاو  قاص   -
عةن طااةق التنسةيق  ةمن،لها فماص المكتةب  اتتةاذ دافةة اإلجةااءات المزمة كما دا   تاغب السيدت في تو ي  المياه إلي

 م  جمعية رسالة التيااة وإدخال المياه لمن،لها.

 

 ثانيا : مكاتب الشكاو   فرو  الم لس  المحافياف
 

مةن سةيدت تتضةار فيهةا مةن عةدص  فاع المجلةس ملافظةة دفةا الاةيس شةكوي  ومتا عتها مكتب شكاوى المرأةورد إل   -1
 تنفيت لكت لشس  متجمد  فمة ومهاراف عمج أوالد ا عل   فمة زوجها.

 

 مماصلة  ائب مديا أمن ملافظة دفا الايس الاائد/ ملمد  ادق الةتي قةاص  مسةاعدتها  محامى مكتب الشكاوى قاص  -
ليث قاص ال،وج صدف  المشلغ دةامم  والتعهةد  عةدص التعةاض لهةا.  في ساعة تنفيت اللكت والمشق عل  الملكوص عليي،

ثت قاص ملام  المكتب  استاداد طفلها التى دان قد قاص والده  اختاافي منها، لك  يساومها  التنازل عن الملاضا 
ت ذذدا الشذذااة إلذذى أل الشذذاكية قامذذ  بتوهيذذا خطذذاب شذذكر للمكتذذب علذذى واأللكةةاص التةةي لارتهةةا ال،وجةةة ضةةده، 

 ال هد ال ى ُب ل لتستعيد حقوقها.

 

 

 فاع المجلس  ملافظة الغادية من إلدى السيدات المميمة  ماد، السناة،  مكتب شكاو  المرأة ومتا عتهاورد إلي  -2
والتةةةي تاةةةكو فيهةةةا مةةةن عةةةدص وجةةةود مةةة وى لهةةةا ليةةةث  جةةةات منةةة،ل ال،وجيةةةة 
 لتعاضةةةةها لعنةةةةف أسةةةةاى شةةةةديد مةةةةن قشةةةة  زوجهةةةةا، وطةةةةاده الةةةةدائت لهةةةةا لوجةةةةود

خمفات مستمات صينهمةا، ودلمةا لج ة  الاةاكية لمنة،ل أسةاتها، ودةا وا يمومةون 
  إرغامها عل  العودت إل  زوجها ليستما تعاضها للعنف مجددا  

صشلةةةث لالتهةةةا وتةةةت إلالتهةةةا أللةةةد دور اإلستضةةةافة محذذذامى المكتذذذب  قةةةاص  -
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لتوفيا مكةان ممةن لهةا، وتةت التنسةيق مة  فةاع التاضعة لمااوع لماية الماأت تل  إشااف وزارت الا ون االجتماعية  
 .المكتب  ملافظة الغادية لتوفيا المسا دت المضائية المجا ية للااكية ودالفع  تت توفيا ملامية متاوعة للااكية

 عاض التهالح م  أساتها وإل،اص والدتها وشميمها  عدص التعاض لها، ومساعدتها ف  ضت المحامية المتطوعة  قام  -
 .وتوفيا مما إقامة لها  مسكن العائلة أطفالها

وعاض التهالح م  زوجتي  ظيا تنازلها  مكتب الشكاوى الرئيسى  القاهرةوم خاا  قاص زوج الااكية  اللضور لمما  -
عن الدعاوى المضائية الت  أقامتها ضده، ودالفع  تت تاتيب لماء للااكية وزوجها  لضور الملامية المتاوعة الت  قاص 

 صتوفيا ا للااكية مجا ا  لم تهاء من إجااءات التهالح صين ال،وجين.المكتب 
 

تعمة  صولةده رائةدت رافيةة   فةاع المجلةس  ملافظةة صنةي سةواف شةكوى مةن مكتب شذكاو  المذرأة ومتا عاتهذاورد إلي  -3
 موجةب دعةةوت رسةمية تةةت فعاليةة ينظمهةا فةةاع المجلةس  الملافظةةة  للضةةور ،تةةت دعوتهةاقةد  دةةان الاة ون االجتماعيةة

فوج ة   ة ن مةديا الولةدت قةاص  أ هةاال ت، إالعم  العاص ودالفع  قامة  صتلشيةة الةدعو في مجال  ظاا لتمي، ا ها ل إرسالها
 سند قا و ي لميامها صتلشية الدعوت الموجهة لها.دون  أياصثمثة  هامن راتش التهتصتوقي  ج،اء  

مديااةةة  تتهةةة، و ةة الم للجهةةةخاةةا    إرسةةال صهةةا الاائةةدت الاافيةةة صنةةاء علةةي شةةكوى رسةةمية تمةةدم  المكتذذبقةةاص  -
لنةدوت الاائةدت الماةار إليهةا للضةور  للجهةة إرسةالهاتةت  التةيصهةا  ةورت الةدعوت  امافمة الملافظة،  الا ون االجتماعية

  صشن  سواف. المومي فاع المجلس 
 عةد  لةث الموضةوع علة   ،لةق تةت رفة  الجة،اء الممةار عليهةا دون وجةي فمةد مكتذب الشذكاو  ردا  عل  خاةا  و   -

 من السيد ودي  الوزارت المتتص. وجي الساعة
 

ا هةأثنةاء توجه يأ ة تتضةار مةنسةيدت  فةاع المجلةس  ملافظةة صنةي سةواف  المذرأة ومتا عتهذا مكتذب شذكاو  إلي ورد  -4
،   مةن رؤاتةيلتمكةين األ طفلهةامهةالشة ، يالتنفيت لكت رؤاةة  ةغ أسشوعيوص الجمعة من د   االجتماعي للنادي

 ،سةتمشال لةاالت الاؤاةةال يممئمة لتنفيت لكت الاؤاةة و ةي غيةا غافي متازن  غياتواموص مديا النادي صتتهيص 
ن ألةةين  فةي ،عةدص تناسةةب المكةان لغةاض الاؤاةة جةااء تعةود صشةالغ الضةار علة   فسةةية الهةغيا ووالديةي مةنوالتةي 
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 األطفةةالعلةة    الضةةار مةةالتةة  ال يعةةود األ لهةةتا الغةةاض، مةةاكن العامةةة واللةةدائقاألخهةةص  منةةاو وروح المةةا ون  
  الضار من سوء المكان وعدص ممئمتي.

 النةةةواديمديااةةةة الاةةةشا  والاااضةةةة( دمسةةة ول عةةةن  تهةةةال ) اال متاطشةةةة مسةةة ول مكتذذذب الشذذذكاو   حذذذاميمقةةةاص  -
 الاؤاة. ألكاصالمكان   تهوص تنفيت  ل،ائاي وسوء معاملتي  الناديلشلث تعن  مديا  ،االجتماعية واللكومية

 عةد التلميةق الةمزص وتوجيةي تعليمةات  النةادي،مةن السةيد ودية  الةوزارت صنمة  مةديا  مكتب شذكاو  المذرأة  تت موافاتو  -
واللةةةدائق العامةةةة  النةةةواديممئمةةةة لهةةةتا الغةةةاض  جميةةة   أمةةةاكنمشاشةةةات  لسةةةن اسةةةتمشال تلةةةف اللةةةاالت وتتهةةةيص 

 اللضور. م   فسية يتمءصصاؤاة  غار عل   لو  ألكاصوالهادر صها 
 

ومتا عتهةةا  فةةاع المجلةةس  ملافظةةة صنةةي سةةواف  عةةق شةةاكيات فميةةاات المتةةي فةةي  مكتذذب شذذكاو  المذذرأةلجةة  إلةةي  -5
 منازل صدون سمف وليس لديهن مة وي أخا.

 عةةاض الاةةكوى الجماعيةةة علةة  السةةيد الملةةافد الةةتى أشةةا صةةدوره  الموافمةةة علةةي صنةةاء  مكتذذب شذذكاو  المذذرأةقةةاص   -
 أسمف لمنازلهن و   قيد التنفيت األن  مجالس الماى التا عة لهن.

 

شةةاكية قةةد قامةة   اةةااء شةةمة مةةن  فةةاع المجلةةس  ملافظةةة جنةةو  سةةيناء  ومتا عتهذذا مكتذذب شذذكاو  المذذرأةورد إلةةي  -6
امةة   اتتةةاذ دافةةة اإلجةةااءات الما و يةةة وسةةداد دافةةة المسةةتلمات التا ةةة صتلةةف الاةةمة المالةةف،  موجةةب عمةةد تنةةازل وق

السكنية، وفوج    هدور لكت ضد الامة موضوع شكوا ا  ادر من ملكمةة طةور سةيناء الج،ئيةة لهةالح الولةدت 
وجةود متة خاات المللية لمدينة طور سيناء، وفسس العمد الهادر من الولدت المللية  اةور سةيناء للمالةف األ ةلي ل

لعدص قةدرتها علةي التو ة  للمالةف األ ةلي لمكتب الشكاو   لهالح الولدت المللية، ومن ثت قام  الااكية  اللجوء
 التتاذ اإلجااءات لما و ية، لوقف تنفيت اللكت لعدص طاد ا  ي وأصنائها من الولدت السكنية.

 
وفتح ملف يضت دافة األوراق التا ة  موضوع الاكوى، وتلوالهةا إلةي الةد  صتلااا استمارت  اكوا ا، المكتبقاص  -

الملةامين المتاةوعين لافةة  دعةوي قضةةائية لهةا ودالفعة  تةةت  ةدور لكةةت قضةائي  ا مضةاء الةةدعوى لهةالح السةةيدت، 
 وجاري استتااج  ورت رسمية من اللكت .
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لالةةة سةةيدت تةةت تاليمهةةا خلعةةا ومعهةةا ثمثةةة  نذذامكتذذب شذذكاو  المذذرأة ومتا عتهذذا  فذذر  الم لذذس  محافيذذة قورد إلةة   -7 
أطفال، وعندما علت ال،وج  التل  أراد التهالح معها، إال أن والد الااكية رفق الهلح  هائيا، وااغب في ت،واجها 
 اةةتص أخةةا علةةي الةةاغت مةةن موافمةةة أصنتةةي علةةي الاجةةوع للةة،وج وطلشةة  السةةيدت مةةن مكتةةب الاةةكاوي التةةدخ  إلقنةةاع 

 األ . 

 

ب الاةكاوي  التوا ة  مة  عمةدت الشلةد  مادة، د فيةق  ملافظةة قنةا للتةدخ  إلقنةاع األ  وتةت التةدخ   الفعة  قاص مكتة -
 رغت وض  األ  لااوو  عشة ولكن تت الهلح  اك   هائي صين الاافين.

 
طلةب مةن سةيدتان دا تةا مت،وجتةان مةن  مكتب شذكاو  المذرأة ومتا عتهذا  فذر  الم لذس  محافيذة أأذوال ورد إلي  -8

رجةة  والةةد وتةةوفي و مةةا ال يعمةةمن وأ جةةب الاجةة  المتةةوفي مةةن دةةم السةةيدتان عةةدد مةةن األصنةةاء، و ظةةاا لكو ةةي دةةان 
 لمكتذذذب شذذذكاوى المذذذرأةيعمةةة   اليوميةةةة فلةةةت يتةةةاد لهةةةن أي مةةةورد يةةةنفمن منةةةي األمةةةا الةةةتى دفةةة  الةةة،وجتين، للتوجةةةي 

 تجا ةةب ا هةة ومسةةاعدت األصنةةاء المميةةدين  ماالةة  دراسةةية متتلفةةة فضةةم إلةة  لمسةةاعدتهن فةةي اللهةةول علةة  معةةان،
  اإليجار الاهاي. امق  مانون ي

    سوان فإدارت األوقاو  االجتماعيالتضامن  إل توجيي الالشات قاص المكتب ص -
 األعمال   سوانج تشاع من الد رجال  2200 مدرهما يتت اللهول عل  مشلغ و  -
 ج300 االجتماعي  مشلغلالة مللة من التضامن  تت اللهول عل  مساعدتو  -
   سوان فإدارت األوقالتغاية مهاراف الدراسة من  ماليمشلغ  ألد األصناءتت منح و  -
 ينال،وجت من لكماالجتماعي لألرام  جارى استتااج معان التضامن و  -

مةةن سةةيدت ت،وجةة  و ةة  تلةة  السةةن   فةةاع المجلةةس  ملافظةةة أسةوان شةةكوي  مكتذذب شذذكاو  المذذرأة ومتا عتهذذاورد إلةي  -18
الما و يةةة للةة،واج  عمةةد عافةةي، دتشةةي الةةد الملةةامين  الملافظةةة والةة،وج يعمةة  سةةائق علةة  عادةةات الغيةةا ودالكةةاد يجيةةد المةةااءت 

 والكتا ة، وعندما طالشتي صتوثيق زواجهت عند الم ذون الااعي إال ا ي رفق توثيق زوجهما رسميا.
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عةةد االطةةةمع علةة  عمةةةد الةة،واج العافةةةي وأمةةاص إ ةةةاار الاةةاكية تةةةت متاطشةةة الةةةد  اسةةتمشال الاةةةكوى ود لمكتذذذبقةةاص ا - 
الملامين المتاوعين لاف  دعوى قضائية لها ودعد اتتاذ دافة إجااءات ملكمة األسات التا ة صتسةواة المنازعةات 

 وتت اللهول عل  لكت  الامق من زواج عافي.

 مدرسةة  أولتعمة  مةدرل شةكوي مةن سةيدت  م لس  محافيذة أأذوال فر  ال مكتب شكاو  المرأة ومتا عتهاورد إلي  -19
لملتلةاق  مةدارل  أصناء ةاوتت  مة   ،للعم  دمديا لمهن  السكا  ماد، قوص  ملافظة قنا زوجهاتت  م  و مشأ  ماد، دوص

 علةي ا تةداصها للعمة   نةاد، وقد تمدم  الااكية  الب ا تدا  للعم   مدرسة قوص االصتدائية وتمة  الموافمةة ،ماد، قوص 
وتةاد  مشةوأالعةودت للعمة   كةوص لها وإرغامها علي  وقد خاي  الااكية من عدص التجديد، وشف عل  اال تهاءا تداصها أن إال أ

 أساتها في ملافظة قنا.

ميما للت شةم  أخاى تللفتات  ا تداصها وتم  الموافمة عل  تجديد   سوانلتادية والتعليت  متاطشة مديااة االمكتب قاص  -
 األسات.

 
 أعواص من رجة  3مت،وجة منت شكوي من سيدت  مكتب شكاو  المرأة ومتا عتها  فر  الم لس  محافية قنا ورد إلي  – 20

لةةدث  خمفةةات صةةين الاةةاكية وزوجهةةا  سةةشب وأ جشةة  منةةي أردعةةة  أطفةةال إال أ ةةي  ،الةة،وج   ةةأ تسةةكن  منةة،ل و ممتةةدر ماليةةا 
 3مةدت ل األ فةاق عليهةاعةن وامتنة   ،الة،وج  ااد ةا واصنهةا مةن المنة،لوقةاص  ،علة  اثا ةا ال،وجية تلياته في تتدخ  األ  

 . غار دون  فمة واألردعةا تاردين الااكية أشه
ضةد الة،وج الممتنة  عةن  لةد الملةامين المتاةوعين  المكتةب لافة  دعةوى  فمةة زوجيةة و ةغارأصتودية   المكتباص قة -

 األ فاق، رغت يسار اللالة المادية.
شةكوي مةن سةيدت غيةا قةادرت علةي األ جةا   مكتب شكاو  المرأة ومتا عتها  فر  الم لس  محافية أأذوال ورد إلي  -21

تمدص إليهةا رجة  مسةن ياغةب فةي ا جةا  الةتدور  عةد إ جا ةي لثمثةة صنةات مةن زوجتةي األولة  ولوجةود فةارق فةي السةن لةدث  
فات دثيات تاد  عل  اثا ا المن،ل وطالش   الامق ووافق غيات شديدت عل  ال،وجة وشف فيها وف  تهافاتها، ولدث  خم

لمساعدتها في اللهول  لمكتب شكاوى المرأةال،وج عل  ماالشها،  ااو أن تشااي إال أن ال،وجة رفض ، وتوجه  صدور ا 
 عل  لكت صنفمة ال،وجية والمنموالت .
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ودعةد تمةديمها لالةب  ملكمةة األسةات لللهةول علة   فمةة ال،وجيةة، تةت تودية  ملةام    استمشال الااكية، المكتبقاص  - 
، ودالفعة  تةةت تمتاةوع مةن قشة  المكتةب إلقامةة الةدعوى المضةائية لهةا إلة  جا ةب إقامةة جنلةة مشاشةات صتشديةد المنمةوال

 ت.اللهول عل  لكت  لشس ال،وج شها في جنلة التشديد إل  جا ب تداول دعوى النفمة  الجلسا
 

  الةةب مالمةةي تمةةدم شةةكوي مةةن سةةيدت مكتذذب شذذكاو  المذذرأة ومتا عتهذذا  فذذر  الم لذذس  محافيذذة الاحيذذرة ورد إلةةي  -22

الصنتها  ،تتماض   فمي شهااي  عد الشلث االجتماعي أ هاوتشين اجتماعي، لللهول عل  معان ضمان  ةللولدت االجتماعي

 في اللهول علي معان ضمان اجتماعي.لق الليس لها  أ يالمتتص  أفاد الف ذج وعل  350 مشلغ 

ت علةة  ممةةار  الماةةكلة أيضةةاتةةت عةةاض االجتمةةاعي  ةةالشليات، دمةةا التضةةامن ت ر اخاةةا  لوديةة  وز   إرسةةال المكتذذبقةةاص  -

دون  ،اللهةةول علةة  معةةان مالمةةات للمةةاأت فةةيدلةةق  صةةدور ا صناةةا الماةةكلة فةةي وسةةائ  اإلعةةمصقامةة   التةةي ،الفةةاع

معةان  اسةتمارتوتةت فةتح  اجتمةاعي للاةاكية مةات أخةاي تةت عمة   لةث أصةيهت، و  فمي من  يأصنائها فالنظا لما يستلمي 

 د.مالمات طشما  للما ون الجدي

سةيدت مميمةي  ع،دةة قاصية ، مت،وجةة ولةديها مكتب شكاو  المرأة ومتا عتها  فر  الم لس  محافية الاحيذرة لج ت إلي  -23

األوراص، وسةةشق لةةي تمةةدص لللهةةول علةة  معةةان ضةةمان ولكةةن لةةت يتمةةار ولةةد وزوجهةةا يعةةا   مةةن مةةاض خشيةةث واعةةال   معهةةد 

  افي لي وتاغب في مساعدتها لمواجهة أعشاء الليات  ظاا لظاوفها المادية واالجتماعية الهعشة 

 متاطشة ملافد الشليات ليث تت منح الااكية  مات عاا مةن المنلةة اإلماراتيةة، لمسةاعدتها فةي مواجهةة  المكتبقاص  -

للة،وج  الاشةيفور ورود  تيجةة الكاةف  اجتماعي لها معان ضمانليات المعياية الهعشة، وجاري استتااج أعشاء ال

 المتتهة إلقاار استلماقها للمعان. للولدت االجتماعية
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مميمةي  سةنتواى مادة، أصةو  مكتب شكاو  المرأة ومتا عتها  فر  الم لس  محافية الاحيرة شكو  من أذيدةورد إلي  -24 

ة ولةةديها ثةةمال أوالد يعةةا ي واصنهةةا الهةةغيا مةةن تتلةةف عملةةي وضةةمور  تميةةا المةةس واتكلةةف عمجةةي شةةهااا ، مت،وجةةصلمةة

 ج، وال يكفي دخ  ال،وج  ته المهاوفات، وتاغب في مساعدتها  ظاا لظاوفها المادية الهعشة. 255

لتوقي  الكاةف  الاشي، ن للكومسيو طف  السيدت تلوا  التي قاص ص إرسال خاا  لملافد الشليات  مكتب الشكاو  قاص  -

لهةاف  اجتمةاعي تكةافليتةت عمة   لةث دمةا  ،لالةي االسةتلماق ضمان فيمعان  استتااجسيتت ليث عليي  الاشي

 إلضافة األصناء علي الشااقة التموانة.مكتب التموان  الااكية إل توجيي ة، فضم عن مساعده مالي

 فةاع المجلةس  ملافظةة قنةا أص تضةار مةن اصنتهةا تعةا   مةن عنةف شةديد   مكتب شكاو  المرأة ومتا عتهالج ت إل   - 25
ليث أ ها مت،وجة في من،ل عائلة ال،وج، و و يعم   السعودية وان أ   ال،وج دائمين التعدي عليها  الضةا  والسةب، دمةا 

افة أيضةةا إلةةي أن اخةةو  لشسةةها وسةةلب اصنتهةةا منهةةا وعما ةةا أردعةةة اشةةها ومنعهةةا مةةن التةةاوج مةةن المنةة،ل،  اإلضةة اا هةةت قةةامو 
 زوجها يعم  أمين شاطة  ماد، الوقف  و التى قاص  لشسها وضادها . 

 االتهال  مس ول ولدت العنف  مديااة األمن وقاص سةيادتي  االتهةال  ة ل الة،وج وتةت تلااةا  مكتب شكاو  المرأةتدخ  

 السيدت الملشوسة من من،ل أ   زوجها.

 


