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 مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها

 

 

 جمهورية مصر العربية

 المجلس القومى للمرأة

 الرئيسى والمحافظات : بيان الشكاوى والطلبات الواردة للمكتبأولا 

ى وا   إمارأة مرار ف  اى ةالاف تارلاها أ قدم بهاا لا مكتب شكاوى المرأة الشكاوى والطلبات التى تت يتلقى
أو الفااس  أو المقابلاف   : البر ادشاكاوى والطلباات رطارت متة ماف مةهااوتساتقب   ا ا ال. من الظلم أو التمييا  لاد ا

 .ر قف التى تتةاسب وظروف ل  شاسيف، وذلك لتسهي  تقديم الشك ى رالطالشخريف

رالقاا رة بالمكتب الرئيساى سابتمبر خال  شاهر ساتقبلها المكتاب ا اإلطاا  ورداد مادل الشاكاوى التاى او ى   
 وذلك ملى الةح  التالى: .المحا ظات رومه رو 

 )القاهرة( المكتب الرئيسى -1

 ، جمياهااا شاكاوى  رلياافوإستشاا ة تليف وياف ى وطلبااا  شاك   75مدل ساابتمبر خال  شاهر  الرئيسااى تلقاى المكتاب
 .(1وتقع جمياها لاخ  اختراص المكتب )أوظر الجدو   قم

 %2.67بةساابف وطلباو%96شااك ى بةساابف  72مدل ساابتمبر وتضاامةا الشااكاوى الاا ا لة للمكتااب خاال  شااهر 
 .(2)أوظر جدو   قم .%1.33وإستشا ة تليف ويف واةدة بةسبف 

شاكاوى  3، ومان طر اق الفااس  مادل %90.67شاك ى بةسابف  86من طر ق المقابلاف الشخرايف مادل  و ل
، وشاك ى واةادة مان طر اق الجماياات اأ لياف والتل اراف %2.67، ومن طر اق البر اد شاك تان بةسابف %4بةسبف 
 (.3)أوظر الجدو   قم  %1.33بةسبف 

بلا  مادل ا  م ل   اأة ا  الشخريف التى   ةسبتمبر ترل ت أغلب الشكاوى ال ا لة للمكتب خل  شهر 
الامل الاةف شاكاو  من الشكاوى ال اقاف لاخ  اختراص المكتب، و ليها  ى الترتيب %51.47شك ى بةسبف  35

 4ب اقااع  ااى المرتبااف الةالةااف ماان ةياا  الااادل التأميةااات اتجتمامياافثاام شااكاوى  %13.24وى بةساابف اشااك 9رااادل 
، أماا شاكاوى %4,41وى بةسابف اشاك 3اادلرالجةائيفوتةفيا  اأةكاام الادماوى ،يليها شكاوى %5.88اوى بةسبف شك

لك  ترةيف بةسبف مئ  ف  شك ى واةدةب اقع  ف اأخيرةتأتى  ى المرتب المدويف والم ا   اأو ات المدويف والدماوى 
 (.4)أوظر جدو   قم  من إجمالى الشكاوى ال ا لة للمكتب الرئيسى. 1.47%

 (1جدول رقم )
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 مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها

 

 

 جمهورية مصر العربية

 المجلس القومى للمرأة

 تصنيف الشكاوى طبقًا لنوعها 
 النسبة التكرار جماعى/  فردى
 %100 75 فردى

 %100.00 75 االجمالى
 

 (2جدول رقم )
 التوزيع النسبى طبقًا لنوع االلتماس 

 

 النسبة التكرار شكوى / طلب 

 

 %96.00 72 شكوى 

 %2.67 2 طلب

 %1.33 1 استشاره

 %100.00 75 االجمالى

 (3جدول رقم )
 التوزيع النسبى للشكاوى طبقًا لوسيلة ورودها 

 

 النسبة التكرار طريقة ورود الشكوى 

 

 %90.67 68 مقابلة

 %4.00 3 الفاكس

 %2.67 2 البريد

 %1.33 1 جمعيات أهلية

 %1.33 1 تلغراف

 %100.00 75 االجمالى

 

 

 

 

 (4جدول رقم )
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 مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها

 

 

 جمهورية مصر العربية

 المجلس القومى للمرأة

 المكتب تصنيف الشكاوى طبقًا الختصاصات
 النسبة التكرار التصنيف

 

 %51.47 35 أحوال شخصية

 %13.24 9 عمل

 %13.24 9 عنف 

 %5.88 4 تأمينات إجتماعية

 %4.41 3 دعاوي جنائية

 %4.41 3 تنفيذ أحكام

 %2.94 2 أوراق مدنية

 %1.47 1 ضمان اجتماعي

 %1.47 1 دعاوي مدنية

 %1.47 1 مواريث

 %100.00 68 االجمالى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5دول رقم )ج
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 مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها

 

 

 جمهورية مصر العربية

 المجلس القومى للمرأة

 التصنيف الفرعى للشكاوى 
 

 

  النسبة التكرار تصنيف فرعى التصنيف
أحوال 

 شخصية
 %10.29 7 لم ى خلع

 

 %8.82 6 لم ى وفقف زوجيف ود ا  

 %4.41 3 لم ى وفقف زوجيف 

 %4.41 3 لم ى طلت 

 %4.41 3 إ شالات أسر ف /قاو ويف 

 %2.94 2 ةم  ووتلةلم ى مرا  ف  

 %2.94 2 لم ى وفقف د ا  

 %2.94 2 مرا  ف ل اسيف  

 %1.47 1 لم ى اجر مسكن 

 %1.47 1 قرا  تمكين من مسكن ال وجيف 

 %1.47 1 لم ى إثبات زواج 

 %1.47 1 لم ى وفقف اقا ب 

 %1.47 1 أة ا  شخريف أخري  

 %1.47 1 لم ى ز الة وفقف 

 %1.47 1 د ا لم ى لم  

  Total 35 51.47%أحوال شخصية 

 %2.94 2 طلب وق  أو اوتداب عمل

 

 %2.94 2 تاسف الجهف 

تظلم من مدم الةجاح رمسارقف  
 تايين او تااقد

1 1.47% 

 %1.47 1 س ء مااملف و تميي  

 %1.47 1 طلب اجازة  مايف طف  

 %1.47 1 مم  ورف ال قا 

 %1.47 1 إمالة تايين 

  Total  9 13.24%عمل 
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 مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها

 

 

 جمهورية مصر العربية

 المجلس القومى للمرأة

 %8.82 6 مةف اسرى لمةى عنف 

 

 %2.94 2 مةف جةسي 

 %1.47 1 مةف اسرى  

  Total  9 13.24%عنف 

تأمينات 
 إجتماعية

إ الة رالمش  ة القاو ويف لمدى 
 اأستحقات

2 2.94% 

 

المسامدة  ى درف مااش  
 مستحق أب مت  ى /أخ /أبن

1 1.47% 

من تاسف /خطأ مكتب تظلم  
 التأميةات

1 1.47% 

  Total 4 5.88%تأمينات إجتماعية 

 %4.41 3 جةحف تبديد مةق تت دعاوي جنائية

 Total 3 4.41%دعاوي جنائية 

 %1.47 1 تةفي  ةكم ةب  لمتجمد وفقف تنفيذ أحكام

 %1.47 1 المش  ة القاو ويف لتةفي  الحكم 

 %1.47 1 د ا تةفي  قرا  ةضاوف/أوةكم لم  

 Total 3 4.41%تنفيذ أحكام 

 %2.94 2 تسجي  ساقط قيد أوراق مدنية

 Total 2 2.94%أوراق مدنية 

 %1.47 1 مااش لمان اجتمامى  جر ضمان اجتماعي

 Total 1 1.47%ضمان اجتماعي 

 %1.47 1 لم ى تحري  إيجا ات دعاوي مدنية

 Total 1 1.47%دعاوي مدنية 

 %1.47 1 ةرر ترلفلم ى  مواريث

 Total  1 1.47%مواريث 

 %100.00 68  االجمالى
 

 

 

 اتــالمحافظ -2
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 مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها

 

 

 جمهورية مصر العربية

 المجلس القومى للمرأة

 الجيزة -

شك ى ترل ت ماظمهاا  48مدل  سبتمبراستقب  مكتب الشكاوى رفر  المجل  رمحا ظف الجي ة خل  شهر 
ماان إجمااالى الشااكاوى التااى اسااتقبلها المكتااب  %68.75شااك ى بةساابف  33 ااى شااكاوى اأةاا ا  الشخراايف رااادل 

تل ا  ى الترتيب شاكاوى الضامان اتجتماامى  ثم، %8.33وى بةسبف اشك 4رادل  المدويف والام شكاوى التل ا 
 ى شااك 2 جاااءت  ااى المرتبااف الراراااف رااادل  ماادم اأختراااص، أمااا شااكاوى %6.25بةساابف مئ  ااف  شااكاوى 3رااادل 

التأميةات والم ا     جاءت  ى المرتبف اأخيرة ب اقع شك ى واةدا بةسابف مئ  اف  ثم شكاوى  %4.16بةسبف مئ  ف 
2.08%. 

 

 (6جدول رقم )
 )محافظة الجيزة( المكتب نيف الشكاوى طبقًا الختصاصتص

 الةسبف التكرا  الترةيف

 

 %68.75 33 أة ا  شخريف

 %6.25 3 لمان اجتمامي

 %8.33 4 مدوى

 %2.08 1 مواريث

 %2.08 1 تأميةات

 %8.33 4 مم 

 %4.16 2 مدم اختراص

 %100 48 اتجمالى
 

 
 

 السويس -

شاااك ى ترلااا ت   83ماادل  سااابتمبراسااتقب  مكتاااب الشااكاوى رفااار  المجلااا  رمحا ظااف السااا    خاال  شاااهر 
أةاااا ا  ثاااام شااااكاوى ا %43.37 ااااف  شااااك ى بةساااابف مئ 36ماااادم اتختراااااص رااااادل  ماظاااام الشااااكاوى  ااااى شااااكاوى 

وى بةسابف اشاك 8راادل  الاةاف، تل اا شاكاوى  %18.07شاك ى بةسابف  15رادل  والضمان اتجتمامىالشخريف 
شااكاوى  3رااادل  اأو ات المدوياافثاام شااكاوى  %6.02شااكاوى  بةساابف  5رااادل  الرااحفثاام شااكاوى %9.63مئ  ااف 

 .%1.20رشك ى واةدا بةسبف  الجةائيفشكاوى الو ى المرتبف اأخيرة جاءت  %3.61بةسبف مئ  ف 
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 مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها

 

 

 جمهورية مصر العربية

 المجلس القومى للمرأة

 (7جدول رقم )
 )محافظة السويس( تصنيف الشكاوى طبقًا الختصاص المكتب

 الةسبف التكرا  الترةيف

 

 %18.07 15 أة ا  شخريف

 %18.07 15 لمان اجتمامي

 %1.20 1 جنائى

 %9.63 8 عنف

 %6.02 5 دحف

 %3.61 3 أوراق مدنية

 %43.37  36 مدم اختراص

 %100 83 اتجمالى
 

 

 قنا -

شاك ى وترلا ت ماظمهاا  36مادل  سابتمبراستقب  مكتب الشكاوى رفر  المجلا  رمحا ظاف قةاا خال  شاهر 
 مادم اتخترااصتل اا  اى التراةيف شاكاوى  %41.66شكاوى بةسابف  15 ى شكاوى اأة ا  الشخريف رادل 

لكاا  ترااةيف ثاام   %11.11بةساابف  شااكاوى  4تةفياا  اأةكااام رااادلشااكاوى و  %30.55 ى بةساابف شااك 11رااادل 
ثاام الشااكاوى الجةائيااف  %5.55لكاا  ترااةيف بةساابف مئ  ااف  شااك تانب اقااع  والضاامان اتجتمااامىالشااكاوى المدويااف 

 من إجمالى الشكاوى ال ا لة. %2.77والشكاوى اإللا  ف رشك ى واةدة لك  ترةيف بةسبف 
 
 
 
 
 
 
 

 (8جدول رقم )
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 مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها

 

 

 جمهورية مصر العربية

 المجلس القومى للمرأة

 )محافظة قنا( تصنيف الشكاوى طبقًا الختصاص المكتب
 الةسبف التكرا  الترةيف

 

 %41.66 15 أة ا  شخريف

 %5.55 2 لمان اجتمامى

 %2.77 1 جةائى

 %11.11 4 تةفي  أةكام

 %5.55 2 مدوى

 %2.77 1 إلا ى 

 %30.55 11 مدم اختراص

 %100 36 اتجمالى

 أسوان -

  ترل ت ماظمهاا شاك 17مادل  سابتمبراستقب  مكتب الشكاوى رفر  المجلا  رمحا ظاف أسا ان خال  شاهر 
شاكاوى بةسابف  4الاةاف راادل ثام شاكاوى  %35.29شاكاوى بةسابف مئ  اف  6 ى شكاوى اأةا ا  الشخرايف راادل 

إجماا  الشاكاوى مان  %11.76بةسبف مئ  ف  ب اقع شك تانوالام   مدم اتختراصثم شكاوى  %23.52مئ  ف 
 .%5.88ثم الشكاوى المدويف والضمان اتجتمامى والم ا    بةسبف  ال ا لة للفر 

 (9جدول رقم )
 )محافظة أسوان( تصنيف الشكاوى طبقًا الختصاص المكتب

 الةسبف التكرا  الترةيف

 

 %35.29 6 أة ا  شخريف

 %5.88 1 مدوى

 %23.52 4 مةف

 %11.76 2 مم 

 %5.88 1 اجتمامىلمان 

 %5.88 1 م ا   

 %11.76 2 مدم اختراص

 %100 17 اتجمالى
 

 البحيرة -
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 مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها

 

 

 جمهورية مصر العربية

 المجلس القومى للمرأة

شاك  ترل ت ماظمهاا  16مادل  سابتمبراستقب  مكتب الشكاوى رفر  المجل  رمحا ظف البحيرة خال  شاهر 
 3راادل  اتجتماامىالضامان تل ا  ى الاادل شاكاوى  %50شكاوى بةسبف  8رادل  اأة ا  الشخريف ى شكاوى 

بةساابف مئ  ااف  تةفياا  اأةكااام وماادم اتختراااص ب اقااع شااك تاولك  ترااةيف، ثاام شااكاوى %18.75وى بةساابف اشااك
 .%6.25ثم شكاوى الام  ب اقع شك ى واةدة بةسبف مئ  ف  .12.50%

 (10جدول رقم )
 )محافظة البحيرة( تصنيف الشكاوى طبقًا الختصاص المكتب

 الةسبف التكرا  الترةيف

 

 %50 8 أة ا  شخريف

 %18.75 3 لمان اجتمامي

 %12.5 2 تةفي  أةكام

 %12.5 2 مدم اختراص

 %6.25 1 مم 

 100 16 اتجمالى

 
 

 شمال سيناء -

شاك ى ترلا ت  25مادل  سابتمبراستقب  مكتاب الشاكاوى رفار  المجلا  رمحا ظاف شاما  سايةاء خال  شاهر 
، ثااام ياااأتى  اااى المرتباااف % 36شاااكاوى بةسااابف  9راااادل  و ات المدويااافواأ ماظمهاااا  اااى شاااكاوى اأةااا ا  الشخرااايف

والرااحف  التالاايمشااكاوى ، ثاام %8 ى بةساابف شااك 2رااادل  والضاامان اتجتمااامى الةاويااف شااكاوى ماادم اتختراااص
 .%4قع شك ى واةدا لك  ترةيف بةسبف ب ا والشكاوى الجةائيف

 
 
 
 
 

 (11جدول رقم )
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 مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها

 

 

 جمهورية مصر العربية

 المجلس القومى للمرأة

 )محافظة شمال سيناء( تصنيف الشكاوى طبقًا الختصاص المكتب
 الةسبف التكرا  الترةيف

 

 %8 2 لمان اجتمامى

 %4 1 تاليم

 %4 1 دحف

 %4 1 جةائى

 %36 9 أة ا  شخريف

 %36 9 أو ات مدويف

 %8 2 مدم اختراص

 %100 25 اتجمالى

 

 المنوفية -

شاااك ى ترلااا ت  40مااادل  سااابتمبراساااتقب  مكتاااب الشاااكاوى رفااار  المجلااا  رمحا ظاااف المة  ياااف خااال  شاااهر 
وجاءت  اى المرتباف الةاوياف شاكاوى الضامان اتجتماامى  %50 ى بةسبف شك 15ماظمها  ى شكاوى الام  رادل 

شاكاوى بةسابف مئ  اف  3مدم اتخترااص راادل كاوى تةفي  اأةكام و ش يليها، %30 ى بةسبف مئ  ف شك 12رادل 
ة و اى المرتباف اأخيار  %5بةسابف مئ  اف  شاك ى  2راادل  ، ثم شكاوى التاليم واأة ا  الشخريف والم ا   7.5%

 .%2.5واةدا بةسبف مئ  ف شك ى شكاوى الاةف ومدل ا 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (12جدول رقم )
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 مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها

 

 

 جمهورية مصر العربية

 المجلس القومى للمرأة

 )محافظة المنوفية( تصنيف الشكاوى طبقًا الختصاص المكتب
 الةسبف التكرا  الترةيف

 

 %30 12 لمان اجتمامي

 %50 15 مم 

 %5 2 تاليم

 %5 2 شخريفأة ا  

 %2.5 1 مةف

 %5 2 م ا   

 %7.5 3 تةفي  أةكام

 %7.5 3 مدم اختراص

 %100 40 اتجمالى

 

 الغربية -

شاااك ى ترلااا ت  23مااادل  سااابتمبراساااتقب  مكتاااب الشاااكاوى رفااار  المجلااا  رمحا ظاااف ال ربياااف خااال  شاااهر 
شااكاوى  6تل ااا شااكاوى اأةاا ا  الشخراايف رااادل  %30.43شااكاوى بةساابف  6رااادل الاماا   ماظمهااا  ااى شااكاوى 

ثم شكاوى  %17.39بةسبف مئ  ف  شكاوى  4اتختراص رادل  الاةف ومدم، ثم شكاوى  %26.08بةسبف مئ  ف 
 .%4.34شك ى واةدا بةسبف مئ  ف ومدل ا  تةفي  اأةكام  واأو ات لمدويف

 
 
 
 
 
 
 
 

 (13جدول رقم )
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 مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها

 

 

 جمهورية مصر العربية

 المجلس القومى للمرأة

 )محافظة الغربية( المكتب تصنيف الشكاوى طبقًا الختصاص
 الةسبف التكرا  الترةيف

 

 %26.08 6 أة ا  شخريف

 %4.34 1 أو ات مدويف

 %4.34 1 تنفيذ أحكام

 %30.43 7 ممااا  

 %17.39 4 مةف

 %17.39 4 مدم اختراص

 %100 23 اتجمالى

 بنى سويف -

شاك ى وترلا ت  11مادل  سابتمبراستقب  مكتب الشكاوى رفار  المجلا  رمحا ظاف بةاى سا  ف خال  شاهر 
ماان الشااكاوى الاا ا لة يليهااا  ااى الاااادل  %27.27شااكاوى بةساابف  3ماظمهااا  ااى شااكاوى ماادم اتختراااص رااادل 

اأو ات و ، ثاام شااكاوى اأةاا ا  الشخراايف  %18.18شااك ى بةساابف  2شااكاوى الضاامان اتجتمااامى والاماا  رااادل 
 .%9.09بةسبف مئ  ف لك  مةهما المدويف ب اقع شك ى واةدا 

 (14جدول رقم )
 )محافظة بنى سويف( تصنيف الشكاوى طبقًا الختصاص المكتب

 الةسبف التكرا  الترةيف

 

 %9.09 1 أة ا  شخريف

 %18.18 2 لمان اجتمامي

 %18.18 2 ممااا  

 %9.09 1 أو ات مدويف

 %18.18 2 إلا ى 

 %27.27 3 مدم اختراص

 %100 11 اتجمالى
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 مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها

 

 

 جمهورية مصر العربية

 المجلس القومى للمرأة

 إلسكندريةا -

شااك ى وترلاا ت  41ماادل  ساابتمبراساتقب  مكتااب الشااكاوى رفاار  المجلا  رمحا ظااف اإلسااكةد  ف خاال  شاهر 
يليهااا شااكاوى الضاامان اتجتمااامى ، %24.39شااكاوى بةساابف  10ماظمهااا  ااى شااكاوى اأةاا ا  الشخراايف رااادل 

يليهاااا  %12.19شاااكاوى بةسااابف  5يليهاااا شاااكاوى اأو ات المدوياااف راااادل  %21.95شاااكاوى بةسااابف مئ  اااف  9راااادل 
لترتياااب شاااكاوى الامااا  والتأميةاااات ومااادم و ليهاااا  اااى ا %9.75وبةسااابف مئ  اااف  شاااكاوى  4اإللا  اااف راااادل شاااكاوى ال

الشاكاوى الجةائيااف والاةااف ب اقااع و ثام الشااكاوى المدويااف والتالاايم ، %7.31بةساابف مئ  ااف  شااكاوى  3اتخترادابادل 
 .%2.43شك ى واةدة لك  ترةيف بةسبف مئ  ف 

 (15جدول رقم )
 )محافظة اإلسكندرية( تصنيف الشكاوى طبقًا الختصاص المكتب

 الةسبف التكرا  الترةيف

 

 %24.39 10 أة ا  شخريف

 %7.31 3 مم 

 %2.43 1 مدوى

 %7.31 3 تأميةات

 %21.95 9 لمان اجتمامى

 %2.43 1 تاليم

 %2.43 1 جةائى

 %9.75 4 إلا ى 

 %2.43 1 مةف

 %7.31 3 مدم اتختراص

 %12.19 5 أو ات مدويف

 %100 41 اتجمالى

 كفر الشيخ -

وى ترلاا ت اشااك 10ماادل  ساابتمبراسااتقب  مكتااب الشااكاوى رفاار  المجلاا  رمحا ظااف لفاار الشااي  خاال  شااهر 
 ى بةسابف شاك 2راادل  الاما ، يليهاا شاكاوى %40شاكاوى بةسابف  4راادل  اأة ا  الشخرايفماظمها  ى شكاوى 
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 مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها

 

 

 جمهورية مصر العربية

 المجلس القومى للمرأة

الشكاوى الجةائيف والتأميةات ومدم اتختراص ب اقاع شاك ى واةادة و جتمامى الضمان ات، ثم يليها شكاوى 20%
 .%10لك  ترةيف بةسبف مئ  ف 

 (16جدول رقم )
 )محافظة كفر الشيخ(  ًا الختصاص المكتبتصنيف الشكاوى طبق

 الةسبف التكرا  الترةيف

 

 %40 4 أة ا  شخريف

 %10 1 لمان اجتمامي

 %20 2 ممااا  

 %10 1 جةائى

 %10 1 تأميةات

 %10 1 مدم اختراص

 %100 10 اتجمالى

 دمياط -

شك ى ترل ت ماظمها  26مدل  سبتمبراستقب  مكتب الشكاوى رفر  المجل  رمحا ظف لمياط خل  شهر 
شااكاوى بةساابف  6، تل ااا شااكاوى الاماا  رااادل %46.15 ى بةساابف شااك 12 ااى شااكاوى اأةاا ا  الشخراايف رااادل 

ثام شاكاوى  %7.69 ى بةسابف مئ  اف شاك 2راادل  الضامان اتجتماامى والتالايمشاكاوى يليها  ى الادل  23.07%
لكااا   %3.84ترااااص ب اقاااع شاااك ى واةاااد وبةسااابف مئ  اااف تةفيااا  اأةكاااام والاةاااف و الشاااكاوى المدوياااف ومااادم اتخ

 .ترةيف
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 مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها

 

 

 جمهورية مصر العربية

 المجلس القومى للمرأة

 (17جدول رقم )
 )محافظة دمياط( تصنيف الشكاوى طبقًا الختصاص المكتب

 الةسبف التكرا  الترةيف

 

 %46.15 12 أة ا  شخريف

 %23.07 6 مم 

 %7.69 2 لمان اجتمامي

 %3.84 1 تةفي  أةكام

 %3.84 1 مةف

 %7.69 2 تاليم

 %3.84 1 مدوى

 %3.84 1 مدم اختراص

 %100 26 اتجمالى
 

 الوادى الجديد -

ترلا ت شاكاوى  8مادل  سابتمبراستقب  مكتب الشكاوى رفار  المجلا  رمحا ظاف الا الى الجدياد خال  شاهر 
، %25مئ  اف شك ى بةسابف  2، ثم شكاوى التاليم رادل %37.5ماظمها  ى شكاوى اأو ات المدويف بةسبف مئ  ف 

 لك  ترةيف. %12.5ثم الشكاوى الجةائيف والضمان اتجتمامى والاةف رشك ى واةدة وبةسبف مئ  ف 
 (18جدول رقم )

 )محافظة الوادى الجديد( تصنيف الشكاوى طبقًا الختصاص المكتب
 الةسبف التكرا  الترةيف

 

 %12.5 1 جةائى

 %12.5 1 لمان اجتمامى

 %12.5 1 مةف

 %25 2 تاليم

 %37.5 3 أو ات مدويف

 %100 8 اتجمالى

 اإلسماعيلية -
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 مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها

 

 

 جمهورية مصر العربية

 المجلس القومى للمرأة

شاك ى ، ترلا ت  20مادل  سابتمبراستقب  مكتب الشكاوى رفر  المجل  رمحا ظف اتسماميليف خل  شاهر 
شكاوى بةسبف  4، يليها شكاوى الام  رادل %60شكاوى بةسبف  12ماظمها  ى شكاوى اأة ا  الشخريف رادل 

شاك ى واةادا  الجةائيف واأو ات المدويف ب اقع ، ثم الشكاوى %10شك ى بةسبف  2ثم شكاوى الم ا    رادل  20%
 . لك  ترةيف %5وبةسبف مئ  ف 

 (19جدول رقم )
 )محافظة االسماعيلية( تصنيف الشكاوى طبقًا الختصاص المكتب

 الةسبف التكرا  الترةيف

 

 %60 12 أة ا  شخريف

 %5 1 جةائى

 %5 1 أو ات مدويف

 %10 2 م ا   

 %20 4 ممااا  

 %100 20 اتجمالى
 

 الشرقية -

ترلا ت ماظمهاا شك ى  9مدل  سبتمبراستقب  مكتب الشكاوى رفر  المجل  رمحا ظف الشرقيف خل  شهر 
، ثم %22.22شك ى بةسبف  2رادل  الجةائيف، يليها الشكاوى  %36.36شكاوى بةسبف  4 ى شكاوى الام  رادل 

لكااا   %11.11الضااامان اتجتماااامى والم ا  ااا  ومااادم اتخترااااص ب اقاااع شاااك ى واةااادة بةسااابف مئ  اااف شاااكاوى 
 .ترةيف

 
 
 
 
 

 (20جدول رقم )
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 مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها

 

 

 جمهورية مصر العربية

 المجلس القومى للمرأة

 )محافظة الشرقية( تصنيف الشكاوى طبقًا الختصاص المكتب
 الةسبف التكرا  الترةيف

 

 %11.11 1 لمان اجتمامى

 %36.36 4 ممااا  

 %22.22 2 جةائى

 %11.11 1 م ا   

 %11.11 1 مدم اختراص

 %100 9 اتجمالى
 

 سوهاج -

ترلاا ت  ااى شااك ى 12ماادل  ساابتمبراسااتقب  مكتااب الشااكاوى رفاار  المجلاا  رمحا ظااف ساا  اج خاال  شااهر 
شااااك ى بةساااابف  2بااااادل والامل التالاااايم يليهااااا شااااكاوى  %50بةساااابف  شااااكاوى  6رااااادل  اأةاااا ا  الشخراااايفشااااكاوى 
ثااام شاااكاوى مااادم اتخترااااص والشاااكاوى الجةائياااف ب اقاااع شاااك ى واةااادة وبةسااابف مئ  اااف  لكااا  تراااةيف 16.66%
 .لك  ترةيف 8.33%

 ( 21جدول رقم )
 )محافظة سوهاج( تصنيف الشكاوى طبقًا الختصاص المكتب

 الةسبف التكرا  الترةيف

 

 %50 6 أة ا  شخريف

 %16.66 2 تاليم

 %8.33 1 مدم اختراص

 %8.33 1 جةائى

 %16.66 2 مم 

 %100 12 اتجمالى

 

 

 

 األقصر -
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 مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها

 

 

 جمهورية مصر العربية

 المجلس القومى للمرأة

جااءت م زماف شاكاوى  6مادل  سابتمبراستقب  مكتب الشكاوى رفر  المجل  رمحا ظف اأقرر خل  شهر 
بةساابف مئ  اااف  شاااكاوى لكاا  تراااةيف 3والضاامان اتجتماااامى ب اقااع رالتساااوى بااين تراااةيفات اأةاا ا  الشخرااايف 

50%. 
 (22جدول رقم )

 )محافظة األقصر( الختصاص المكتب تصنيف الشكاوى طبقاً 
 الةسبف التكرا  الترةيف

 

 %50 3 أة ا  شخريف

 %50 3 لمان اجتمامى 

 %100 6 اتجمالى

 المنيا -

ترلا ت ماظمهاا  ى شاك 21مادل  سبتمبرخل  شهر  المةيااستقب  مكتب الشكاوى رفر  المجل  رمحا ظف 
، ثااام تل اااا  اااى الترتياااب شاااكاوى مااادم %42.85بةسااابف مئ  اااف  شاااكاوى  9راااادل   اااى شاااكاوى الضااامان اتجتماااامى

، %14.28شاكاوى بةسابف مئ  اف  3، ثام شاكاوى الاما  راادل %28.57شاكاوى بةسابف مئ  اف 6اتختراص راادل 
الشاااكاوى ، ثااام جاااءت  ااى المرتباااف اأخياارة  %9.52ثاام شااكاوى اأةااا ا  الشخراايف ب اقااع شاااك تان بةساابف مئ  ااف 

 .%4.76دة بةسبف مئ  ف شك ى واة اإللا  ف ب اقع
 (23جدول رقم )

 )محافظة المنيا( تصنيف الشكاوى طبقًا الختصاص المكتب
 الةسبف التكرا  الترةيف

 

 %9.52 2 أة ا  شخريف

 %42.85 9 لمان اجتمامى

 %28.57 6 مدم اختراص

 %4.76 1 إلا ى 

 %14.28 3 مم 

 %100 21 اتجمالى

 

 البحر األحمر -
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 مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها

 

 

 جمهورية مصر العربية

 المجلس القومى للمرأة

ترلا ت  ى شاك 30استقب  مكتب الشكاوى رفر  المجل  رمحا ظف البحر اأةمر خل  شاهر سابتمبر مادل 
شاااكاوى ال، ثااام تل اااا  اااى الترتياااب %60بةسااابف مئ  اااف  شاااك ى  18راااادل  مااادم اتخترااااصماظمهاااا  اااى شاااكاوى 

 ثاام شااكاوى الاةااف واأةاا ا  الشخراايف والضاامان اتجتمااامى ،%16.66شااكاوى بةساابف مئ  ااف  5رااادل  اإللا  ااف
 .%3.33شك ى واةدة بةسبف مئ  ف  اأو ات المدويف ب اقع، ثم شكاوى %6.66 ى بةسبف مئ  ف شك 2رادل 

 (24جدول رقم )
 )محافظة البحر الحمر( تصنيف الشكاوى طبقًا الختصاص المكتب

 الةسبف التكرا  الترةيف

 

 %6.66 2 أة ا  شخريف

 %6.66 2 لمان اجتمامى

 %60 18 مدم اختراص

 %16.66 5 إلا ى 

 %3.33 1 أو ات مدويف

 %6.33 2 مةف

 %100 30 اتجمالى

 أسيوط -

ترلا ت ماظمهاا شكاوى  9استقب  مكتب الشكاوى رفر  المجل  رمحا ظف أسي ط خل  شهر سبتمبر مدل 
اأةاا ا  شاكاوى ، ثام تل اا  اى الترتياب %44.44شاكاوى بةسابف مئ  اف  4 اى شاكاوى الضامان اتجتماامى راادل 

 .%22.22بةسبف مئ  ف  شك تانب اقع  الام ، ثم شكاوى %33.33وى بةسبف مئ  ف اشك 3الشخريف رادل 
 
 
 
 
 

 (25جدول رقم )
 )محافظة أسيوط( تصنيف الشكاوى طبقًا الختصاص المكتب

 الةسبف التكرا  الترةيف
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 مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها

 

 

 جمهورية مصر العربية

 المجلس القومى للمرأة

 %33.33 3 أة ا  شخريف

 %44.44 4 لمان اجتمامى

 %22.22 2 مم 

 %100 9 اتجمالى

 القليوبية -

ترلااا ت شاااكاوى  9اساااتقب  مكتاااب الشاااكاوى رفااار  المجلااا  رمحا ظاااف القلي بياااف خااال  شاااهر سااابتمبر مااادل 
، ثاام تل ااا  ااى الترتيااب شااكاوى %44.44شااكاوى بةساابف مئ  ااف  4ماظمهااا  ااى شااكاوى اأةاا ا  الشخراايف رااادل 

، ثم شكاوى الاما  والضامان اتجتماامى والشاكاوى اإللا  اف %22.22شك ى بةسبف مئ  ف  2تةفي  اأةكام  رادل 
 .%11.11ب اقع شك ى واةدة لك  ترةيف بةسبف مئ  ف 

 (26جدول رقم )
 قليوبية()محافظة ال تصنيف الشكاوى طبقًا الختصاص المكتب

 الةسبف التكرا  الترةيف

 

 %44.44 4 أة ا  شخريف

 %11.11 1 لمان اجتمامى

 %22.22 2 تةفي  أةكام

 %11.11 1 إلا ى 

 %11.11 1 مم 

 %100 9 اتجمالى

 بور سعيد -

ت زمااا شااكاوى  4اسااتقب  مكتااب الشااكاوى رفاار  المجلاا  رمحا ظااف باا   سااايد خاال  شااهر ساابتمبر ماادل 
بااين شااكاوى الاماا  واأةاا ا  الشخراايف والشااكاوى الجةائيااف وماادم اتختراااص ب اقااع شااك ى واةاادة لكاا  رالتسااوى 

 .%25ترةيف بةسبف مئ  ف 
 

 (27جدول رقم )
 )محافظة بور سعيد( تصنيف الشكاوى طبقًا الختصاص المكتب

 الةسبف التكرا  الترةيف
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 مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها

 

 

 جمهورية مصر العربية

 المجلس القومى للمرأة

 %25 1 مم 

 %25 1 أة ا  شخريف

 %25 1 جةائى

 %25 1 اختراصمدم 

 %100 4 اتجمالى

 الدقهلية -

ترلااا ت  ى شاااك 20اساااتقب  مكتاااب الشاااكاوى رفااار  المجلااا  رمحا ظاااف الدقهلياااف خااال  شاااهر سااابتمبر مااادل 
، ثاام تل ااا  ااى الترتيااب شااكاوى تةفياا  %25شااكاوى بةساابف مئ  ااف  5رااادل  ماادم اتختراااصماظمهااا  ااى شااكاوى 

، ثاام شااكاوى %15شااكاوى بةساابف مئ  ااف  3الاةااف رااادل ، ثاام شااكاوى %4وى بةساابف مئ  ااف اشااك 4اأةكااام  رااادل 
، ثااام شاااكاوى الامااا  %10اتةااا ا  الشخرااايف والضااامان اتجتماااامى ب اقاااع شاااك تان لكااا  تراااةيف بةسااابف مئ  اااف 

 .%5والتأميةات والرحف والشكاوى الجةائيف بةسبف مئ  ف 
 (27جدول رقم )

 )محافظة الدقهلية( تصنيف الشكاوى طبقًا الختصاص المكتب
 الةسبف التكرا  الترةيف

 

 %5 1 مم 

 %5 1 تأميةات

 %10 2 لمان اجتمامى

 %5 1 دحف

 %10 2 أة ا  شخريف

 %5 1 جةائى

 %20 4 تةفي  أةكام

 %15 3 مةف

 %25 5 مدم اختراص

 %100 20 اتجمالى

 جنوب سيناء -
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 مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها

 

 

 جمهورية مصر العربية

 المجلس القومى للمرأة

ترلاا ت شاكاوى  5اساتقب  مكتاب الشاكاوى رفار  المجلا  رمحا ظاف جةاا ب سايةاء خال  شاهر سابتمبر مادل 
الترتياااب ، ثااام تل اااا  اااى %40 ى بةسااابف مئ  ااف شاااك 2راااادل  اأةااا ا  الشخراايف والم ا  ااا ماظمهااا  اااى شاااكاوى 

 .%20شكاوى الاةف ب اقع شك ى واةدة بةسبف مئ  ف 
 (28جدول رقم )

 )محافظة جنوب سيناء( الختصاص المكتبتصنيف الشكاوى طبقًا 
 الةسبف التكرا  الترةيف

 

 %40 2 أة ا  شخريف

 %20 1 مةف

 %40 2 م ا   

 %100 5 اتجمالى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ا:   األضحىأثناء عيد الجنسى التحرش والعنف غرفة عمليات لستقبال شكاوىثانيا
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 مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها

 

 

 جمهورية مصر العربية

 المجلس القومى للمرأة

مكتاااب القاااام ، المختلفاااف ميالوالمةاساااباتاأبرففلو  ف يمملياتقياااام مكتاااب شاااكاوى المااارأة راقاااد غااارف  ياطا  
تااي قاد تتااار  لهااا المباا   مةاا ط بهاا تلقااي شااكاوى التحارش ال األااحىتاماا  خال  ميااد  مملياات غر ااف رإوشااء

 -01205575331تخرااااااااايق ثلثاااااااااف أ قااااااااام تامااااااااا  ملاااااااااى مااااااااادا  الساااااااااامف و اااااااااى تااااااااام، و الةساااااااااء والفتياااااااااات
 .تلكالشكاوى  لتلقى. وذلك 01007525600 -01121997477

 ( شك ى من خل  المكتاب الرئيساى73ستقب  المكتب مدل )ا قدو 
تحاارش الااادل شااكاوى ةياا  لاوااا الةساابف اأسةاار ل رومااه رالمحا ظااات، و 

 .ةالف25البحيرة رادل ى محا ظف  ى المحا ظات  

 نمحااميتم التةسيق ماع وزا ة الداخلياف لقياام تجد  اإلشا ة إلى أوه 
  يأياااااام الايااااادلاااااباط وةااااادة مكا حااااف الاةاااااف لاااااد المااااارأة رمدير اااااف أماااان القاااااا رة خااااال  رمرا قفمكتااااب الشاااااكاوي 

 .القا رة رمحا ظفمةاطق محتلفال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ا:   مساعدة السيدات ساقطى القيد فى إستخراج بطاقات رقم قومىثالثا
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ع االتحااد بالتنسيق ممكتب القام  دعم المركز القانونى للسيداتفى إطار حرص مكتب شكاوى المرأة على
وذلك فى إطار مشاروع التعااون ماع هيااة األمام المتحادة للمارأة نالتمكايى السياساى  إلقليمى للجمعيات األهليةا

آلتى يرغبى لافتح آفاق للتواصل مع الجمعيات األهلية التى يتوفر لديها قاعدة بيانات بالسيدات والفتياتللمرأةن ب
 التالية: عياتتم التعاون مع الجم وفى هذا الشأن قومى أول إصدار،فى إستخراج بطاقات الرقم ال

الا باف القبلياف(  –لا  السالم  –جمايف محبى الخير للخدمات اتجتماميف والتاى تخادم مةااطق )جرايارا  -1
 .قم ق مىرطاقف    100ةي  تم استخراج مدل 

جمايف أبةااء الجةا ب لتةمياف المجتماع بادا  السالم ةيا  تام  -2
 مى.  رطاقف  قم ق 154مدل استخراج 

مكتااااب بتةفياااا  ز ااااا ات ميداويااااف رالشااااراسف مااااع جمايااااف القااااام  -3
"الةشااااط الةساااائى رالسااااة " رمةطقاااف البااارال بهااادف إساااتخراج 

لفتياااات وسااايدات  إداااد  أو  رطاقاااف  قااام قااا مى 250مااادل 
 مةطقف البرال والحكر والحا ظيف والساة  رشبرا.

 إسااتخراجأو ات ثب تيااف )قيااد ماايلل( إجااراءات "رإوهاءلةسااائىالةشاااط ا"قااام المكتااب رالشااراسف مااع جمايااف  -4
 .اة من ساقطات القيدسيدة و ت 62لادل 

مااى الفتيااات والساايدات فااى إنشاااء مركااز  566قام باادعم عاادد الشااكاو  ان مكتااب جلياااً ممااا ساابق يتضااح
لهاى مماا ياههلهى قانونى لهى عبر إسهام المكتب فى إستخراج قيد الميالد لساقطى القيد وبطاقاات رقام قاومى 

مستقبالً للحصول على كافة حقوقهى كمواطنات ساواء فاى التغطياة التأمينياة أو العمال أو العاالج أو إدارجهاى 
 .تحت مظلة الدعم الحكومى

 

 

ا:   المتطوعين  مع شبكة المحاميناجتماع رابعا
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عقد مكتب شكاوى  في إطار التعاون بيى المجلس القومي للمرأة والوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي
ضمى سلسلة االجتماعات الدورية التي  بمقر المجلس المرأة ومتابعتها اجتماع بالسادة المحاميى المتطوعيى

يعقدها المكتب بهدف متابعة الشكاوى والدعاوى المحالة والمتداولة لدى 
بمحافظتى القاهرة والجيزة والوقوف على آخر  المحاميى المتطوعيى

 ة أسلوب العمل في الفترة المقبلة. مناقشمستجداتها، و 

ا:   قصص نجاحخامسا

يعااد مساااعدة الماارأة المصاارية فااى الوصااول إلااى حقوقهااا مااى أهاام 
األهاداف المناوط بهااا المكتاب، وماى واقااع الشاكاوى التاى وردت للمكتااب ساابقاً وجهاود المحاااميى فاى متابعتهااا 

ى حقوقها وكذا دعم المرأة مى خالل توفير بصفة مستمرة مع الجهات المختصة لتمكيى المرأة مى الحصول عل
 محاميى متطوعيى مجاناً لتمكينها قانونياً فقد سطر المكتب عدداً مى نقصص النجاحن  نوردها فيما يلى:

إلقليمى للم ا ل المائيف والرى، تلتم  الرئيسى مهةدسف تام  رقطا  التد  ب ا المرأة  شكاوى تقدم إلى مكتب 
 سابق أن الحالف الراحيف لطفلتهاا الرلاياف، ةيا  ازة  مايف طف  لمدة مام وظرا  لس ءللحر   ملى إج مساودتها
راالت قيع ملاى  وظارا  لقيامهاا مليهاا راالر  الجهاف  ولكان لاان  لجاازة لجهف مملها أسةار مان مارة رطلاب اإل تقدما

، 22/7/2014 اى زات خادف خل  خمساف ساة ات مان تاا    إساتلم مملهاا بها أى إجاإقرا  تتاهد  يه رادم طل
( ماان الدساات   والتااى تااةق ملااى أن )تكفاا  الدولااف للماارأة الت  يااق بااين واجبااات 11ممااا تااا   ماااه تفاياا  المااالة )

 ( من قاو ن الخدمف المدويف.50المالة )ل ا اأسرة ومتطلبات الام ( و 

رة الماوارد ها وتم توجيه خطاب رسمى لوحدة تكافه الفرص بوزاوفى هذا الشأن قام المكتب بفحص شكوا
، حيث قامت رئيسة وحدة تكافه الفرص بالوزارة برفع الشكوى للسيد وزير الارى والاذى قاام بادوره المائية والرى 

أجااازة خاصااة  بالتصااريح للشاااكية بمنحهااا 6/9/2015بتاااريخ  2015لساانة  1227بإصاادار القاارار الااوزارة رقاام 
بتوجياه خطااب  قامات الشااكية االشاارة إلاى أن مكتب الشكاوى. تجدرعية الطفل إستجابة لخطاب بدون أجر لر 

 .حقوقها للمكتب على الجهد الذى بُذل لتستعيد شكر
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ا:   Smart Phoneالمعنفة على الهواتف  الذكية  لتلقى شكاوى المرأة تطبيق سادسا
Application 

برواااما اأماام  الاا ي يقاا م بتم  لااهيجيف لمكا حااف الاةااف لااد الماارأة" و مشاارو  "التاادخلت اتسااترات ااى إطااا  
/ اميناااه عباااد قاااام المكتاااب راتجتماااا  ماااع اأساااتاذة (UNDPالمتحااادة اتوماااائي )

االدارة العاماااة للتعااااون الااادولي و االتصااااالت  –مسااااعد المشاااروع  –المجياااد 
ةيااا  نتقااادري تاااواجهي العنااافنلتطبياااقوذلاااك ل لاااع الترااا   الةهاااائى  الخارجياااة

وداااا   ساااهلف إلااااى مكتااااب أسباااار قاااد  ماااان الساااايدات و كااا ن طر قااااف يساااتفيد مةااااه 
 .الشكاوى  ى أى وقا ومكان

ي الاةاااف" الاااى الت مياااف لاااد يهااادف تطبياااق اله اتاااف ال لياااف "تقاااد ي تااا اجه
للي  و ضم التطبيق سامد السيدات ملى مكا حف الاةف تاةف مال مات تإالاةف و 

لمجتماااع الماااادوي لااااف  اااي مكا حااااف الاةاااف مااان الحك مااااف واتليف واااات الجهاااات الاام
تحديااد م اميااد المشاا  ة اتجتماميااف مااع ماا ظفي مكتاااب إمكاويااف ا سااا  الشاااكاوى و لمااا يتاا  ر ومال مااات قاو ويااف 

ةااادوثا  لجااارائم الاةاااف والتحااارش وذلاااك ةساااب  سةااار اأمااااسنأخر طاااف تاااار    ضااال  مااان اةت ائاااه ملاااىالشاااكاوي 
 .البلغات التى تسجلها من السيدات رالتطبيق

ا   ات اإلعالميةاللقاء: سابعا

 طار حرص المكتب علاى التواجاد اإلعالماى لتوعياة المارأة المصاريةإفى 
مداخلة تليفونياة بقنااة تم تسجيلمغلوطة ال مفاهيمالوتصحيح  بحقوقها وواجباتها

، تام التحادخ خاللهاا 2015سابتمبر  22ياوم الالالاااء الموافاق  نالقااهرة والنااسن
، التحرش خاالل عياد األضاحى المباار العنفاو  عى دور غرفة عمليات مكتب شكاوى المرأة فاى إساتقبال شاكاوى 

 مرافقة ضباط وأفراد اإلدارة أاناء جوالتهم د المرأة بوزارة الداخلية مى خاللالعنف ض والتعاون مع إدارة مكافحة
 .بمختلف مناطق القاهرةعيد الخالل أيام  يدانيةالم
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ا   شروع مدن آمنة خالية من العنفم: ثامنا

علاااى ماااد جساااور التواصااال ومسااااندة المااارأة الفقيااارة والمهمشاااة بالمنااااطق  حرصااااً 
العشااوائية لاادعم وصااولها لكافااة حقوقهااا القانونيااة واالجتماعيااة، جاااءت مشاااركة المجلااس 

مى خاالل االااة القومى للمرأة مماالالً فاى مكتاب شاكاوى المارأة فاى مشاروع نالمادن ا مناةن

 .إمبابة( –منشأة ناصر  –مناطق وهى )عزبة الهجانة 

 عزبة الهجانةمنطقة  -1

الاةااف لااد رالمةطقااف الراراااف ةاا   ) مؤسسااف ممااا ة اإلوسااانرمقاار  10/9/2015تاام مقااد واادوة بتااا    -1
ما ة الحةفاى، / لت  ةدالا ( سايدة وةالار  يهاا54) (، ةضار الةادوةالمرأة واآلثاا  الراحيف المترتباف ملياه

لماااا  الراااحيف المترتباااف ملاااى الاةاااف لاااد المااارأة من اآلثاااا  مااادير إلا ة شااائ ن اأطبااااء بااا زا ة الراااحف،
 .ف لد المرأة لاةالة اةى القاو ويف لةالر رالةدوة محامى مكتب شكاوى المرأة الرئيسى من 
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 منشأة ناصرنطقة م

 شاا    يهااالسلمجماياف مقر ر وذلك .)الت ميف القاو ويف للمرأة رالاةف(ة    7/9/2015مقد ودوة بتا    -1
، من إلا ة مكا حف الاةف لد المرأة با زا ة الداخلياف الاقيد/ ةةان  جرست  يهاةالر ( سيدة 128مدل )

 سما ةالر محامى مكتب الشكاوى.

 مدن آمنة شركاء مشروع الدورىللقاء الحضور 
، مشاارو  ماادن  مةااف رمقاار  يئااف لياار رالماااالىلشاارلاء  مقاادت  يئااف اأماام المتحاادة للماارأة اجتمامهااا الاادو ى 

 وإلقاء الض ء ملى ما تم إوجازا مة  بدايف المشرو ،  خل  الفترة المقبلفسير المشرو   وذلك لمةاقشف خطف

ماان خاال  المسااد الميااداوى لد اسااف  المتباااف مكتااب شااكاوى الماارأة مةهجيااف الاماا  محاااميىاسااتار   ةياا 
 الميداويف.الةدوات وال  ا ات مقد و ميف الاةف الم جه لد المرأة وأوشطف المكتب المختلفف من ةي  تادل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


