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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

رالقا رة رالمكتب الرئيسى  أغسط خالل شهر ستقبلها المكتب ا اإلطار ورصد مدد الشكاوى التى او ى   
 وذلك ملى الةح  التالى: .المحا ظات رومه رو 

 المكتب الرئيسى -1

داخ   ى وطلبًا، جمياها شكاوى  رديفتقع جمياهاشك   50مدد  أغسط خالل شهر  الرئيسى تلقى المكتب
 .(1لما    م لح رالجدول رقم ) اختراص المكتب

طلبااات  6وماادد % 88شااك ى بةساابف  44ماادد  أغسااط وتضاامةا الشااكاوى الاا اردة للمكتااب خااالل شااهر 
مقابلااف الشخراايف مااع محااامين المكتااب )أوظااار مااان طر اا  ال تمااا جمياهااا(، 2)أوظاار جاادول رقاام  %12بةساابف 

 (.3الجدول رقم 

بلااا   م لااا   اأةااا ال الشخرااايف التاااى ح لأغسطساااترلااا ت أغلاااب الشاااكاوى الااا اردة للمكتاااب خاااالل شاااهر 
الضاما  شكاوى و ليها  اى الترتيابمن الشكاوى ال اقاف داخ  اختراص المكتب،  %40شك ى بةسبف  18مدد ا 

اوى شك 7ب اقع  ى المرتبف الثالثف من ةيث الادد الاةفثم شكاوى  %24.44وى بةسبف اشك 11رادد  االجتمامى
اأورات المدوياااف ، أماااا شاااكاوى %11,11وى بةسااابف اشاااك 5ااااددر الااادماوى المدوياااف،يليهاااا شاااكاوى %15.56بةسااابف 

مااان إجماااالى  %4.44خامساااف ب اقاااع شاااك تين لبااا  تراااةيف بةسااابف م   اااف ال لااادماوى الجةائياااف تااامتى  اااى المرتبااافوا
 (.4)أوظر جدول رقم  الشكاوى ال اردة للمكتب الرئيسى.
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 مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها

 

 

 جمهورية مصر العربية

 المجلس القومى للمرأة

 (1جدول رقم )

 تصنيف الشكاوى طبقاً لنوعها 

 النسبة التكرار جماعى/  فردى

 %100 50 فردى

 %100.00 50 االجمالى
 

 

 (2جدول رقم )

 التوزيع النسبى طبقاً لنوع االلتماس 

 

 النسبة التكرار شكوى / طلب 

 

 %88.00 44 شكوى

 %12.00 6 طلب

 %100.00 50 االجمالى

 
 

 (3جدول رقم )

 التوزيع النسبى للشكاوى طبقاً لوسيلة ورودها 

 

 النسبة التكرار طريقة ورود الشكوى

 %100 50 مقابلة

 %100.00 50 االجمالى
 

 (4جدول رقم )

 تصنيف الشكاوى طبقاً الختصاصات المكتب

 النسبة التكرار التصنيف

 

 %40.00 18 أحوال شخصية

 %24.44 11 ضمان اجتماعي

 %15.56 7 عنـف

 %11.11 5 أوراق مدنية

 %4.44 2 دعاوى جنائية

 %4.44 2 صحة

100.00 45 االجمالى
% 
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 مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها

 

 

 جمهورية مصر العربية

 المجلس القومى للمرأة

 (5جدول رقم )

 لشكاوى الفرعى لتصنيف ال
 

 

 

 

 

 

  النسبة التكرار تصنيف فرعى التصنيف
 %8.89 4 دعوى نفقة زوجية و صغار أحوال شخصية

 

 %6.67 3 دعوى خلع  

 %4.44 2 دعوى/ حكم أو قرار تمكين من مسكن 

 %4.44 2 دعوى طالق  

 %2.22 1 دعوى زيادة نفقة 

 %2.22 1 دعوى نفقة زوجية وصغار 

 %2.22 1 اجر مسكندعوى  

 %2.22 1 إرشادات أسرية /قانونية 

تذييل حكم من الخارج بالصيغة  
 التنفيذية

1 2.22% 

 %2.22 1 دعوى مصاريف دراسية 

 %2.22 1 دعوى مصاريف عالج 

 Total 18 40.00%أحوال شخصية 

 %13.33 6 مساعدة الدفعة الواحدة ضمان اجتماعي

 

 %8.89 4 لمطلقةمعاش ضمان اجتماعى  

 %2.22 1 معاش ضمان اجتماعى لالرملة 

 Total 11 24.44%ضمان اجتماعي 

 %8.89 4 عنف اسرى عنـف

 

 %4.44 2 عنف جنسي 

 %2.22 1 عنف مجتمعى 

 Total  7 15.56%عنـف 

 %6.67 3 المساعدة فى الحصول على بطاقة الرقم القومى أوراق مدنية

 %2.22 1 قيد ميالد 

 %2.22 1 أوراق مدنية )أخرى( 

 Total 5 11.11%أوراق مدنية 

 %2.22 1 دعاوى جنائية ) أخرى( دعاوى جنائية

 %2.22 1 جنحة تبديد منقولت 

 Total 2 4.44%دعاوى جنائية 

 %4.44 2 عالج على نفقة الدولة للمرأة: صحة

 Total  2 4.44%صحة 

 %100.00 45  االجمالى
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 مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها

 

 

 جمهورية مصر العربية

 المجلس القومى للمرأة

(6جدول رقم )  

 التوزيع النسبى طبقاً للموقف النهائى للشكوى

 

 النسبة التكرار الموقف النهائى الشكوى

 

 %56.00 28 متداول

 %34.00 17 مشورة

 %4.00 2 ايجابى

 %2.00 1 تحت الدراسة

 %2.00 1 تم االفادة بالمشورة

 %2.00 1 عدم اختصاص

 %100.00 50 االجمالى
 

 المجلس بالمحافظات مكاتب الشكاوى بفروع -2

 الجيزة -

ترل ت ماظمها شك ى 80مدد  أغسط الجي ة خالل شهر استقب  مكتب الشكاوى رفر  المجل  رمحا ظف 
ماان إجمااالى الشااكاوى التااى اسااتقبلها المكتااب  %51.25بةساابف  شااك ى  41وى اأةاا ال الشخراايف رااادد ا ااى شااك

تال اااا  اااى الترتياااب شاااكاوى الضاااما   ثااام، %18.75شاااك ى بةسااابف  15راااادد  مااادم االخترااااصتال اااا شاااكاوى 
شااكاوى  6، أمااا شااكاوى الاماا   جااامت  ااى المرتبااف الراراااف رااادد %15شااك ى بةساابف م   ااف  12االجتمااامى رااادد 

وجاامت  اى المرتباف اأخيارة الشاكاوى  %5شاكاوى بةسابف م   اف  4ثم الشكاوى اإلدار ف راادد  %7.5بةسبف م   ف 
 .%2.5قع شك تا  بةسبف م   ف االمدويف ب  

 

 نيف الشكاوى طبقًا الختصاصتص
 الةسبف التبرار الترةيف

 

 %51.25 41 أة ال شخريف

 %15 12 لما  اجتمامي

 %2.5 2 مدوى

 %5 4 إدارى 

 %7.5 6 مم 

 %18.75 15 مدم اختراص

 % 100 80 االجمالى
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 مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها

 

 

 جمهورية مصر العربية

 المجلس القومى للمرأة

 السويس -

شااك ى ترلاا ت  75ماادد  أغسااط خااالل شااهر  الساا   اسااتقب  مكتااب الشااكاوى رفاار  المجلاا  رمحا ظااف 
اأةا ال الشخرايف ، تال اا شاكاوى  %40بةسابف   ى شاك 30راادد  مادم االخترااص اى شاكاوى  ماظم الشاكاوى 

ثام شاكاوى %13.33بةسابف  شاكاوى  10ثم شكاوى الضما  االجتمامى رادد %20شك ى بةسبف م   ف  25رادد 
و اى المرتباف اأخيارة جاامت شاكاوى الراحف رشاك ى واةادا  %12شاكاوى بةسابف م   اف  9شكاوى الاةف رادد  ثم

 .%1.3بةسبف 
 تصنيف الشكاوى طبقًا الختصاص المكتب

 الةسبف التبرار الترةيف

 

 %20 25 أة ال شخريف

 %13.33 10 لما  اجتمامي

 %12 9 عنف

 %1.3 1 صحف

 %40 30 مدم اختراص

 %100.00 75 االجمالى

 
 

 

 

 قنا -

ترلا ت ماظمهاا و شاك ى  19مادد  أغسط استقب  مكتب الشكاوى رفر  المجل  رمحا ظف قةا خالل شهر 
 3والاةاف راادد الام  شكاوى تال ا  ى الترةيف  %31.5شكاوى بةسبف  6 ى شكاوى اأة ال الشخريف رادد 

لب  تراةيف ثام   %10.52بةسبفالشكاوى الجةائيف وخارج االختراص ب اقع شك تا  و  %15.87شكاوى بةسبف 
مااان إجماااالى  %5.26 وتةفيااا  الحكاااام والراااحف ب اقاااع شاااك ى واةااادا لبااا  تراااةيف بةسااابف م   ااافالشااكاوى المدوياااف 
 الشكاوى ال اردة.
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 مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها

 

 

 جمهورية مصر العربية

 المجلس القومى للمرأة

 تصنيف الشكاوى طبقًا الختصاص المكتب
 الةسبف التبرار الترةيف

 

 %31.57 6 أة ال شخريف

 %15.87 3 ممااا  

 %5.26 1 صحف

 %10.52 2 جةائى

 %5.26 1 تةفي  أةكام

 %5.26 1 مدوى

 %15.78 3 مةف

 %10.52 2 مدم اختراص

 %100 19 االجمالى

 أسوان -

ترل ت ماظمهاا شاك ى 13مادد  أغساط خاالل شاهر  أسا ا استقب  مكتب الشكاوى رفر  المجلا  رمحا ظف
ثااام شاااكاوى مااادم االخترااااص والضاااما  %30.76شاااكاوى بةسااابف م   اااف  4 ة ال الشخرااايف راااادداأ اااى شاااكاوى

ك ى واةادة ثم شكاوى الم ار ث والام  والمدويف ب اقع ش %15.38االجتمامى والاةف رادد شك تا  بةسبف م   ف 
 .جمال الشكاوى ال اردة للفر من إ %7.69بةسبف م   ف 

 بتصنيف الشكاوى طبقًا الختصاص المكت
 الةسبف التبرار الترةيف

 

 %30.76 4 أة ال شخريف

 %7.69 1 مدوى

 %15.38 2 مةف

 %7.69 1 مم 

 %15.83 2 لما  اجتمامى

 %7.69 1 م ار ث

 15.83 2 مدم اختراص

 %100.00 13 االجمالى
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 مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها

 

 

 جمهورية مصر العربية

 المجلس القومى للمرأة

 البحيرة -

وىترل ت ماظمهاا اشاك 9مادد  أغساط خالل شهر  البحيرةاستقب  مكتب الشكاوى رفر  المجل  رمحا ظف 
 ى شااك 2الاماا  راااددتال ااا  ااى الااادد شااكاوى  %66.66بةساابف  شااكاوى  6رااادد  الضااما  االجتمااامى ااى شااكاوى 

 .%11.11بةسبف م   ف  ةشك ى واةد اقع ب اأة ال الشخريف، ثم شكاوى %22.22لب  ترةيف بةسبف 
 تصنيف الشكاوى طبقًا الختصاص المكتب

 الةسبف التبرار الترةيف

 

 %11.11 1 أة ال شخريف

 %66.66 6 لما  اجتمامي

 %22.22 2 مم 

 %100.00 9 االجمالى

 
 

 شمال سيناء -

شاك ى ترلا ت  21مادد  أغساط خاالل شاهر  شمال سيةاماستقب  مكتب الشكاوى رفر  المجل  رمحا ظف 
 ممااد الثاويااف شااكاوى تبااف ر  ااى الم ، ثاام%57.14بةساابف  شااكاوى  12رااادد  اأةاا ال الشخراايفماظمهااا  ااى شااكاوى 

الضاااما  االجتماااامى والراااحف والاةاااف والم ار اااث ب اقاااع ، ثااام الشكاوى%19شاااكاوى بةسااابف  4االخترااااص راااادد 
 .%4.76بةسبف  لب  ترةيف واةدا شك ى 

 تصنيف الشكاوى طبقًا الختصاص المكتب
 الةسبف التبرار الترةيف

 

 %4.76 1 لما  اجتمامى

 %4.76 1 صحف

 %4.76 1 مةف

 %57.14 12 أة ال شخريف

 %4.76 1 أورات مدويف

 %4.76 1 م ار ث

 %19 4 مدم اختراص

 %100.00 21 االجمالى
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 مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها

 

 

 جمهورية مصر العربية

 المجلس القومى للمرأة

 نوفيةمال -

شاااك ىترل ت  12مااادد  أغساااط خاااالل شاااهر  المة  يااافاساااتقب  مكتاااب الشاااكاوى رفااار  المجلااا  رمحا ظاااف 
الضااما  االجتمااامى  شااكاوى   ااى المرتبااف الثاويااف وجااامت %50بةساابف  وى اشااك 6رااادد  شااكاوىالام  ماظمهااا  ااى

كاوى التاليم وتةفي  اأةكام ومدم االختراص  ى المرتبف اأخيرة ، وجامات ش%25وى بةسبف م   ف اشك 3رادد 
 .%8.33ب اقع شك ى واةدا لب  ترةيف بةسبف م   ف 

 تصنيف الشكاوى طبقًا الختصاص المكتب
 الةسبف التبرار الترةيف

 

 %25 3 اجتماميلما  

 %50 6 مم 

 %8.33 1 تاليم

 %8.33 1 تةفي  أةكام

 %8.33 1 مدم اختراص

 %100.00 12 االجمالى

 

 الغربية -

شاك ىترل ت ماظمهاا  12مادد  أغساط خالل شهر  الغربيفاستقب  مكتب الشكاوى رفر  المجل  رمحا ظف
 ماادم االختراااصاأةاا ال الشخراايف والاةف  تال ااا شااكاوى  %41.66بةساابف  شااكاوى  5رااادد  الاماا  ااى شااكاوى 

 .%8.33م   ف بةسبف ف رشك ى واةدا اإلدار شكاوى الثم  %16.66م   ف بةسبف ب اقع شك تا  لب  ترةيف
 
 
 
 
 
 

 تصنيف الشكاوى طبقًا الختصاص المكتب
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 مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها

 

 

 جمهورية مصر العربية

 المجلس القومى للمرأة

 الةسبف التبرار الترةيف

 

 %16.66 2 أة ال شخريف

 %8.33 1 إدارى 

 %41.66 5 ممااا  

 %8.33 2 مةف

 %8.33 2 مدم اختراص

 %100.00 12 االجمالى

 بنى سويف -

ترلا ت و شاك ى  11مادد  أغساط خالل شاهر  بةى س  فاستقب  مكتب الشكاوى رفر  المجل  رمحا ظف 
ماان الشااكاوى الاا اردة يليهااا  ااى الاااادد  %27.27بةساابف  شااكاوى  3رااادد  ماادم االختراااصماظمهااا  ااى شااكاوى 

وتةفيااا   ، ثااام شاااكاوى اأةااا ال الشخرااايف %18.18 ى بةسااابف شاااك 2راااادد  الضاااما  االجتماااامى والامااا شاااكاوى 
 .لب  ترةيف %9بةسبف م   ف  واةدا شك ى اأةكام واإلدارى والاةف ب اقع 

 تصنيف الشكاوى طبقًا الختصاص المكتب
 الةسبف التبرار الترةيف

 

 %9 1 أة ال شخريف

 %18.18 2 لما  اجتمامي

 %18.18 2 ممااا  

 %9 1 تةفي  أةكام

 %9 1 إدارى 

 %9 1 مةف

 %27.27 3 مدم اختراص

 %100.00 11 االجمالى

 

 

 

 اإلسكندرية -
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 مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها

 

 

 جمهورية مصر العربية

 المجلس القومى للمرأة

ترلا ت و  شاك ى  20مادد  أغساط اإلساكةدر ف خاالل شاهر استقب  مكتب الشكاوى رفر  المجل  رمحا ظف 
ثاام يليهااا لباا  ترااةيف،  %25بةساابف شكاوى 5بااادد والضااما  االجتمام  اأةاا ال الشخراايف شااكاوى  ماظمهااا  ااى

ماادم االختراااص والشااكاوى المدويااف ب اقااع ثاام يليهااا شااكاوى  %15شااكاوى بةساابف 3رااادد  اأورات المدوياافى شااكاو 
لباا  ترااةيف و ليهااا  ااى الترتيااب شااكاوى التمميةااات والاةااف والرااحف ب اقااع شااك ى  %10شااك تا  وبةساابف م   ااف 

 .%5ف واةدا لب  ترةيف بةسبف م   
 تصنيف الشكاوى طبقًا الختصاص المكتب

 الةسبف التبرار الترةيف

 

 %25 5 أة ال شخريف

 %10 2 مدوى

 %5 1 تمميةات

 %25 5 لما  اجتمامى

 %5 1 مةف

 %5 1 صحف

 %10 2 مدم االختراص

 %15 3 أورات مدويف

 %100.00 20 االجمالى

 كفر الشيخ -

شااك ىترل ت  23ماادد  أغسااط لفاار الشاايل خااالل شااهر اسااتقب  مكتااب الشااكاوى رفاار  المجلاا  رمحا ظااف 
شااكاوى  5اأةاا ال الشخراايف رااادد ، يليهااا شااكاوى %26.08بةساابف شااكاوى  6رااادد  الاةاافماظمهااا  ااى شااكاوى 

، ثام %12.04شاكاوى لبا  تراةيف بةسابف  3راادد  الضما  االجتمام  الام ، ثم يليها شكاوى %21.73بةسبف 
ب اقاع شاك ى واةادة لبا  تراةيف والشاكاوى الجةائياف وشاكاوى التمميةاات ومادم االخترااص  شكاوى تةفي  اأةكام

 .%4.34بةسبف م   ف 
 
 

 تصنيف الشكاوى طبقًا الختصاص المكتب
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 مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها

 

 

 جمهورية مصر العربية

 المجلس القومى للمرأة

 الةسبف التبرار الترةيف

 

 %21.73 5 أة ال شخريف

 %8.69 2 تاليم

 %13.04 3 لما  اجتمامي

 %13.04 3 ممااا  

 %26.08 6 مةف

 %4.34 1 تةفي  أةكام

 %4.34 1 جةائى

 %4.34 1 تمميةات

 %4.34 1 مدم اختراص

 %100.00 23 االجمالى

 دمياط -

شاك ىترل ت ماظمهاا  26مادد  أغسط دمياط خالل شهر استقب  مكتب الشكاوى رفر  المجل  رمحا ظف 
وى بةسااابف اشاااك 5راااادد  الامااا تال اااا شاااكاوى  ،%38.46بةسااابف شكاوى 10 اااى شاااكاوى اأةااا ال الشخرااايف راااادد 

ثااام شااكاوى التالااايم ومااادم  %11.53 بةسااابف م   ااف وى اشااك 3راااادد  وى الجةائياافشاااكااليليهااا  اااى الااادد  19.23%
شام شاكاوى الضاما  االجتماامى  وتةفيا  اأةكاام  %7.69االختراص ب اقع شك تا  لب  ترةيف بةسبف م   اف 

 .%3.84بةسبف والشكاوى المدويف واإلدار ف ب اقع شك ى واةدة لب  ترةيف 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تصنيف الشكاوى طبقًا الختصاص المكتب
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 مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها

 

 

 جمهورية مصر العربية

 المجلس القومى للمرأة

 الةسبف التبرار الترةيف

 

 %38.46 10 أة ال شخريف

 %19.23 5 مم 

 %3.84 1 لما  اجتمامي

 %3.84 1 تةفي  أةكام

 %11.53 3 جةائى

 %7.69 2 تاليم

 %3.84 1 مدوى

 %3.84 1 إدارى 

 %7.69 2 مدم اختراص

 %100 26 االجمالى
 

 الوادى الجديد -

ت زماا  وى اشاك 6مادد  أغسط ال ادى الجديد خالل شهر استقب  مكتب الشكاوى رفر  المجل  رمحا ظف 
اأورات المدويااف و شخراايف والضااما  االجتمااامى وتةفياا  اأةكااام والتالاايم ماادم االختراااص الرالتساااوى بيةاااأة ال 

 .%16.66ب اقع شك ى واةدا لب  ترةيف بةسبف م   ف 
 تصنيف الشكاوى طبقًا الختصاص المكتب

 الةسبف التبرار الترةيف

 

 %16.66 1 أة ال شخريف

 %16.66 1 لما  اجتمامى

 %16.66 1 تةفي  أةكام

 %16.66 1 تاليم

 %16.66 1 مدم اختراص

 %16.66 1 أورات مدويف

 %100.00 6 االجمالى

 

 اإلسماعيلية -
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 مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها

 

 

 جمهورية مصر العربية

 المجلس القومى للمرأة

ترل ت  ، شك ى  16مدد  أغسط خالل شهر  االسماميليفاستقب  مكتب الشكاوى رفر  المجل  رمحا ظف 
 شااكاوى  7رااادد  هااا شااكاوى الاماا يلي ،%56.25بةساابف  شااكاوى  9ماظمهااا  ااى شااكاوى اأةاا ال الشخراايف رااادد 

 . %43.75بةسبف 
 تصنيف الشكاوى طبقًا الختصاص المكتب

 الةسبف التبرار الترةيف

 

 %56.25 9 أة ال شخريف

 %43.75 7 ممااا  

 %100.00 16 االجمالى
 

 الشرقية -

شاك ىترل ت ماظمهاا  8مادد  أغساط الشرقيف خالل شاهر استقب  مكتب الشكاوى رفر  المجل  رمحا ظف 
،ثام شاكاوى %25شاك ى بةسابف  2راادد  الشاكاوى المدوياف، يليهاا  %37.5بةسابف شكاوى 3رادد  الام  ى شكاوى 

 .%12.5ب اقع شك ى واةدا لب  ترةيف بةسبف  والتاليم والشكاوى اإلدار فاأة ال الشخريف 
 تصنيف الشكاوى طبقًا الختصاص المكتب

 الةسبف التبرار الترةيف

 

 %12.5 1 أة ال شخريف

 %12.5 1 تاليم

 %37.5 3 ممااا  

 %25 2 مدوى

 %12.5 1 إدارى 

 %100 8 االجمالى

 

 
 
 

 سوهاج -
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 مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها

 

 

 جمهورية مصر العربية

 المجلس القومى للمرأة

ترلاا ت  ااى شااكاوى 8ماادد  أغسااط خااالل شااهر  ساا  اجاسااتقب  مكتااب الشااكاوى رفاار  المجلاا  رمحا ظااف 
ما  االجتماااامى الضااااأةااا ال الشخريفو  يليهاااا شاااكاوى  %60بةسااابف  شاااكاوى  9راااادد  مااادم االخترااااصشاااكاوى 
 .لب  ترةيف %13.33شك ى بةسبف  2رادد والتاليم 

 تصنيف الشكاوى طبقًا الختصاص المكتب
 الةسبف التبرار الترةيف

 

 %13.33 2 أة ال شخريف

 %13.33 2 تاليم

 %60 9 مدم اختراص

 %13.33 2 لما  اجتمامي

 %100.00 15 االجمالى

 األقصر -

جامت م زماف وىاشاك 4مادد  أغساط خاالل شاهر  اأقراراستقب  مكتب الشكاوى رفر  المجل  رمحا ظف 
رالتساوى بين ترةيفات اأة ال الشخريف والام  والم ار ث ومدم االختراص ب اقع شك ى واةدا لب  تراةيف 

 .%25بةسبف م   ف 
 تصنيف الشكاوى طبقًا الختصاص المكتب

 الةسبف التبرار الترةيف

 

 %25 1 أة ال شخريف

 %25 1 مم 

 %25 1 م ار ث

 %25 1 مدم اختراص

 %100.00 4 االجمالى

 
 
 
 
 
 

 المنيا -1
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 مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها

 

 

 جمهورية مصر العربية

 المجلس القومى للمرأة

ترلااا ت شاااك ى  31اساااتقب  مكتاااب الشاااكاوى رفااار  المجلااا  رمحا ظاااف المةياااا خاااالل شاااهر أغساااط  مااادد 
 7، ثااام شاااكاوى الضاااما  االجتماااامى راااادد %29.03شاااكاوى بةسااابف م   اااف  9الامااا  راااادد  ماظمهاااا  اااى شاااكاوى 

، ثااام يليهاااا  اااى %16.12شاااكاوى بةسااابف م   اااف   5، ثااام شاااكاوى الراااحف راااادد %22.58شاااكاوى بةسااابف م   اااف 
 3، ثام شاكاوى اأورات المدوياف راادد %12.9شاكاوى بةسابف م   اف  4الترةيف شكاوى اأةا ال الشخرايف ب اقاع 

و اى المرتبااف  %6.45، ثام شاكاوى ماادم االخترااص ب اقااع شاك تا  وبةسابف م   ااف %9.67كاوى بةسابف م   ااف شا
 .%3.22اأخيرة تمتى الشكاوى الجةائيف ب اقع شك ى واةدة بةسبف م   ف 

 تصنيف الشكاوى طبقًا الختصاص المكتب
 الةسبف التبرار الترةيف

 

 %29.03 9 مم 

 %22.58 7 لما  اجتمامى

 %16.12 5 صحف

 %12.90 4 أة ال شخريف

 %3.22 1 جةائى

 %9.67 3 أورات مدويف

 %6.45 2 مدم اختراص

 %100.00 31 االجمالى

 

 أسيوط -2

ترلااا ت  ى شاااك 15اساااتقب  مكتاااب الشاااكاوى رفااار  المجلااا  رمحا ظاااف أساااي ط خاااالل شاااهر أغساااط  مااادد 
، ثاام تال ااا  ااى الترتيااب شااكاوى %53.33م   ااف شااكاوى بةساابف  8ماظمهااا  ااى شااكاوى ماادم االختراااص رااادد 

، ثااام شاااكاوى تةفيااا   اأةكاااام ب اقاااع شاااك تين بةسااابف م   اااف %20شاااكاوى وبةسااابف م   اااف  3اأورات المدوياااف راااادد 
و ى المرتبف اأخيرة تمتى شكاوى الام  واأةا ال الشخرايف ب اقاع شاك ى واةادا لبا  تراةيف وبةسابف  13.33%
 .%6.66م   ف 

 
 
 

 الشكاوى طبقًا الختصاص المكتبتصنيف 
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 مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها

 

 

 جمهورية مصر العربية

 المجلس القومى للمرأة

 الةسبف التبرار الترةيف

 

 %6.66 1 مم 

 %13.33 2 تةفي  اأةكام

 %20 3 أورات مدويف

 %6.66 1 أة ال شخريف

 %53.33 8 مدم اختراص

 %100 15 االجمالى

 

 القليوبية -3

ترلاا ت شااكاوى  10اسااتقب  مكتااب الشااكاوى رفاار  المجلاا  رمحا ظااف القلي بيااف خااالل شااهر أغسااط  ماادد 
، ثااام تال اااا  اااى الترتياااب الشاااكاوى %60شاااكاوى بةسااابف م   اااف  6ماظمهاااا  اااى شاااكاوى اأةااا ال الشخرااايف راااادد 

 .%10 المدويف وتةفي  اأةكام والاةف ومدم االختراص ب اقع شك ى واةدة لب  ترةيف بةسبف م   ف
 تصنيف الشكاوى طبقًا الختصاص المكتب

 الةسبف التبرار الترةيف

 

 %10 1 مدوى

 %10 1 تةفي  اأةكام

 %10 1 مةف

 %60 6 أة ال شخريف

 %10 1 مدم اختراص

 %100 10 االجمالى

 الدقهلية -4

ترلااا ت  ى شاااك 19اسااتقب  مكتاااب الشاااكاوى رفااار  المجلااا  رمحا ظاااف الدقهلياااف خاااالل شاااهر أغساااط  مااادد 
ثم شاكاوى الاما   %21.05شكاوى وبةسبف م   ف  4ة ال الشخريف وتةفي  اأةكام رادد ماظمها  ى شكاوى اأ

ثااام شاااكاوى الضاااما  االجتماااامى ومااادم االخترااااص ب اقاااع  %15.87شاااكاوى وبةسااابف م   اااف  3والراااحف  راااادد 
ورات المدويااف رااادد شااك ى اوى اأخياارة تاامتى شااكلباا  ترااةيف، و ااى المرتبااف اأ %10.52شااك تا  وبةساابف م   ااف 

  %5.26واةدة وبةسبف م   ف 
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 مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها

 

 

 جمهورية مصر العربية

 المجلس القومى للمرأة

 تصنيف الشكاوى طبقًا الختصاص المكتب
 الةسبف التبرار الترةيف

 

 %15.78 3 مم 

 %10.52 2 لما  اجتمامى

 15.78 3 صحف

 %21.05 4 أة ال شخريف

 %21.05 4 تةفي  أةكام

 %5.26 1 أورات مدويف

 %10.52 2 مدم اختراص

 %100 19 االجمالى

 جنوب سيناء -5

ترلا ت شاك ى  15استقب  مكتب الشكاوى رفر  المجل  رمحا ظف جة ب سيةام خالل شهر أغسط  مادد 
، ثاام شااكاوى الاماا  ب اقااع شااك تا  %60شااكاوى بةساابف م   ااف  9ماظمهااا  ااى شااكاوى اأةاا ال الشخراايف رااادد 

ورات المدوياف والم ار اث ب اقاع شاك ى واةادة لبا  تراةيف والاةاف واأ، ثم شكاوى التاليم %13.33وبةسبف م   ف 
 .%6.66وبةسبف م   ف 

 تصنيف الشكاوى طبقًا الختصاص المكتب
 الةسبف التبرار الترةيف

 

 %13.33 2 مم 

 %6.66 1 تاليم

 %60 9 أة ال شخريف

 %6.66 1 مةف

 %6.66 1 أورات مدويف

 %6.66 1 م ار ث

 %100 15 االجمالى

 

ا:   لمرأة المصريةالمكتب لرفع الوعى القانونى لجهود ثانيا
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 مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها

 

 

 جمهورية مصر العربية

 المجلس القومى للمرأة

 ورات التوعية القانونية التى عقدها المكتب:د 

بعقبد بالتعباون مبا الولالبة األسببالية للتعباون البدولى  أغسبسسخبلل شبهر قام مكتبب شبكاوى المبرأة 
فبببى مجبببالى األ بببوال  بنببباء قبببدرائ الرالبببدائ الريفيبببائ لبببدوتان بمحبببافاتى قنبببا واألقصبببر لرفبببا البببوعى القبببالولى

مببخ خببلل اكسببابهخ لمهببارائ ادارة  مببلئ المنا ببرة لق بباعا المببرأةء ورفببا وعببى النسبباء  الشخصببية والعنببف
باالجراءائ القالولية التى على المرأة القيبام بهبا عنبد المسالببة بحقهباء والتعريبف بالمفباهيو القالوليبة المتعلقبة 

 وذلك على النحو التالى: ءةبحقوق المرأ

 فى مجالى األحوال الشخصية والعنف -
 

لرائددات ا( مان 53رالمحا ظاف رحضا ر مادد )  ار  المجلا  القا مى للماراة 9/8/2015قنا فى محافاة  -1

 والمحاااامين المتطااا مين رالمحا ظاااف، والعددداملين بالمدددديريات الحكوميدددة والجمعيدددات األهليدددةالريفيدددات 
وسط تفام  من الحض ر ظهر والحًا مان خاالل  الرليسى الشكاوى  محامية مكتبالةدورة ةالر  ى

 .تة   اأس لف المطروةه من جاوب المتدربات

العداملين ( مان 27رحضا ر مادد )  ر  المجل  رمحا ظف اأقرررمقر  10/8/2015قصرمحافاة األ -2

والمحاامين المتطا مين ةالار رالةادوة  رالمحا ظاف، والجمعيدات األهليدةومسئولى التصال بالمديريات 
 اأسااااااتاذة دولااااااا أةمااااااد محاميااااااف مكتااااااب شااااااكاوى الماااااارأة 

 .الرئيسى

 

 

 

 

 التحرشمكافحة العنف و فى مجال -

فى إطار التعاون بيخ مكتب الشكاوى وهيئة األمو المتحدة للمرأة فى مشروع " مدن آمنة خالية مخ 
 فقد تو عقد الندوائ التالية:العنف ضد المرأة" 
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 مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها

 

 

 جمهورية مصر العربية

 المجلس القومى للمرأة

بمقر فرع المجلس القبومى للمبرأة بمحافابة األقصبر بح بور عبدد   11/8/2015لدوة بتاريخ عقد  -1
وممثلى الجمايات اأ ليف ومس  لى االترال راال زارات وأماواف المارأة  من الرائدات الر فيات( فرداً 47)

تياااات مااان مراسااا  وقااارى محا ظاااف اأقرااار،  اااى رااااا اأةااا اب وبااااا الحضااا ر  مااان السااايدات والف
ةالر  يها الةقيب  يثم السايد رئي  وةدة الاةاف لاد المارأة رمدير اف أمان اأقرار ومحاامى مكتاب 
شاكاوى المارأة ومتاراتهاا الرئيساى ةياث قاام المحالار ن رالت مياف رقااو   التحارم الجدياد وما اد قاااو   

الاق بات المرتبطف راه والت مياف بادور وةادات مكا حاف 
ملاااااى مسااااات ى الاةاااااف لاااااد المااااارأة رمااااادير ات اأمااااان 

 الجمه ر ف.

رمقااار بمحافابببة دميببباط  23/8/2015لبببدوة بتببباريخ  -2
(  ااردًا 59قامااف الماااتمرات رالغر ااف التجار ااف ةضاار ا )

رأة  اى رااا وممثلى الجمايات اأ ليف ومس  لى االتراال راال زارات وأماواف الما الرائدات الر فياتمن 
 ى محا ظاااف دميااااط ةالااار  يهاااا تياااات مااان مراسااا  وقااار مااان السااايدات والفاأةااا اب وبااااا الحضااا ر 

محااامى مكتااب شااكاوى الماارأة الرئيساااى ةاا ل الت ميااف رقاااو   التحااارم الجديااد والت ميااف باادور وةااادات 
 مكا حف الاةف لد المرأة رمدير ات اأمن.

 ااار  المجلااا  القااا مى رمقااار  23/8/2015لبببدوة بتببباريخ  -3
(  ااااردًا مااااان 69ةضاااار ا ) للماااارأة رمحا ظااااف اإلساااااماميليف

وممثلاااى الجماياااات اأ لياااف ومسااا  لى  فيااااتالرائااادات الر 
رأة   ااااى راااااا اأةاااا اب االتراااال رااااال زارات وأماوااااف الماااا

تيات مان مراسا  وقارى من السيدات والفوباا الحض ر 
محا ظااااف دمياااااط ةالاااار  يهااااا محااااامى مكتااااب شااااكاوى 
الماااااارأة الرئيساااااا ح ل الت ميااااااف رقاااااااو   التحاااااارم الجديااااااد 

ماااااارأة والت مياااااف بااااادور وةااااادات مكا حاااااف الاةاااااف لاااااد ال
 رمدير ات اأمن.

 فى مجال التوعية السياسية -
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 مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها

 

 

 جمهورية مصر العربية

 المجلس القومى للمرأة

فبببى إطبببار التعببباون ببببيخ مكتبببب شبببكاوى المبببرأة وهيئبببة األمبببو المتحبببدة للمبببرأة فبببى مشبببروع "المشبببارلة 
 السياسية" فقد تو عقد الندوائ التالية:

(  اردًا 59رمقار قاماف المااتمرات رالغر اف التجار اف ةضار ا ) بمحافاة دمياط 23/8/2015بتاريخ  لدوة  -1
رأة  ااى راااا وممثلااى الجمايااات اأ ليااف ومساا  لى االترااال رااال زارات وأماوااف الماا الرائاادات الر فياااتماان 

تيااات ماان مراساا  وقاارى محا ظااف دمياااط ةالاار  ااى الةاادوة ماان الساايدات والفاأةاا اب وباااا الحضاا ر 
 اأساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتاذ 

ى شاااار ف، دلتاااا ر الالاااا م السياساااايف ركليااااف الاااادلت رم محمااااد ةجاااااز 
اأقتراااااااد والالاااااا م السياساااااايف رجاماااااااف القااااااا رة، ةاااااا ل أ ميااااااف 

 المشارلف السياسيف للمرأة  ى االوتخارات البرلماويف المقبلف.

 ااار  المجلااا  القااا مى للمااارأة رمقااار  23/8/2015لبببدوة بتببباريخ  -2
وممثلاى  الرائادات الر فياات(  ردًا مان 69ةضر ا ) راإلسماميليف

رأة  اى الجمايات اأ ليف ومس  لى االترال رال زارات وأماوف الما
تيااات ماان مراساا  وقاارى محا ظااف دمياااط ةالاار  يهااا ماان الساايدات والفراااا اأةاا اب وباااا الحضاا ر 
ةاا ل الت ميااف رم مياااف  الالاا م السياسااايف رجاماااف قةاااة السااا    أسااتاذاألسببتاذ البببدلتور/ محمببود خليفبببةء 

 للمرأة  ى االوتخارات البرلماويف المقبلف. المشارلف السياسيف

 

 

 

ا: الدراسات والتقارير القانونية  ثالثا

رصااد راااا المشااكالت ف وبحثااا  لقاو وياا أغسطسااثالثف دراساااتخااالل شااهر  أصاادر مكتااب شااكاوى الماارأة 
 والاقبات التى ت اجه المرأة المرر ف. وذلك ملى الةح  التالى:

بتعبدي   2014لسبنة  50الجديبد الصبادر بمرسبوم القبالون رقبو دراسة  بول  قبالون التحبرل الجنسبى  -1
: وساتار   اى  ا ا الدراساف المساتحدثات 1937لسبنة  58بعض أ كبام قبالون العقوببائ المصبرى رقبو 
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لسااةف  11ملاى قااو   الاق بااات المرارى  يماا يخاام الجارائم التاى تقااع ملاى المارأة، رمرساا م القااو   رقام 
لساااةف  50اصاااف راااالجرائم التاااى تقاااع ملاااى المااارأة، ومرسااا م القااااو   رقااام بتغلااايا لا اااف الاق باااات الخ 2011
مكااارر )ب( راااالةم صاااراةف  306مكااارر )أ( واساااتحدال وااام الماااادة  306بتاااادي  وااام الماااادة  2014

 ملى تجر م التحرم الجةسى، وبتغليا الاق بف وبت سيع الظرف المشدد.

وبعبببض األوراق التبوتيبببة وال بببمان  دراسبببة  بببول األوراق الليمبببة لقيبببد دعببباوى األ بببوال الشخصبببية -2
تساااتار   ااا ا الدراساااف اأورات الالزماااف لقياااد دمااااوى اأةااا ال الشخرااايف، لماااا اولاااحا  :االجتمببباعى

اأورات الالزمااااف إلسااااتخراج ماااااام الضااااما  االجتمااااامى ومسااااامدات الشاااا    االجتماميااااف،  ضاااااًل ماااان 
د وساااقطى القيااد وجاا ازات الساافر وغير ااا اأورات الالزمااف إلسااتخراج رطاقااات الاارقم القاا مى وشااهادة الماايال

 من اأورات الرسميف.

وت لاح الدراساف الةفقاف باين الشار  والقااو   والاقباات التاى ت اجاه السايدات  اى تةفيا   :دراسة  ول النفقة -3
 دماوى الةفقات.

تساتار   ا ا الدراساف ال الياف مان مةظا ر الشار  والقااو   المرارى وماا جارى ملياه  :بحب   بول الوالعبة -4
 لقضام المررى  ى   ا الشم .ا

تتةااول الدراساف رحاث التطا ر التشار اى  اى القااو    :بح   ول  قبوق المبرأة فبى التشبريعائ المصبرية -5
 1923المراااارى ةاااا ل ةقاااا ت الماااارأة باااادًأ ماااان دساااات ر مااااام 

 .2015وةتى الاام 
ا   : المشاركة فى حضور فعالياترابعا

االقليميبة عحرص عدد لبير مخ مؤسسائ الدولة والمنامبائ 
والدوليببة علببى توجيببو الببدعوة لمكتببب شببكاوى المببرأة للمشببارلة فببى 
الفعاليبائ المختلفبة التببى تعقبدها تلببك الجهبائ لمسببتفادة مبخ خبببرة 

المكتب فى المجاالئ القالولية المختلفةء وفى هذا الشأن فقد تو دعوة المكتب لح ور الفعاليائ التاليبة خبلل 
 شهر أغسسس:
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تااب شااكاوى الماارأة  ااى ورشااف مماا  )الاةااف الجةسااى والاةااف القااائم ملااى واا   شااارف  ر اا  مماا  مك -1
أغسااط   26إلااى  24الجااة (، التااى مقاادت رفةاا  سااميرامي  اوترل وتيةةتااال رالقااا رة  ااى الفتاارة ماان 

، وذلااك بةاااًم ملااى دماا ة ماان الساافارة اأمر كيااف رالقااا رة ماان أجاا  ماار  تجربااف المجلاا   ااى 2015
رأة واالسااتراتيجيف التاااى أمااد ا المجلاا   اااى  اا ا الشااام  ةيااث ةضااار مجااال مكا حااف الاةاااف لااد المااا

شخم من ذوى الخبرة والقضاة والشخريات الاامف المهتمين والماةيين رقضايا المرأة،  100ال رشف 
، والاا ى ل وتااه الرارطااف الدوليااف لررسااام الشاارطف SARTوةالاار  يهااا الفر اا  متااادد االختراصااات 

(IACPرال اليات المتحدة اأ ).مر كيف 

ألقا مدير مكتب شكاوى المرأة محالرة ة ل جه د المجل   ى مكا حف الاةاف لاد المارأة ودور 
 مكتب الشكاوى  ى دمم الماةفات قاو ويًا ووفسيًا.

ا: رفع قدرات العاملين بمكتب الشكاوى و دور حماية ب العاملينخامسا

 واستضافة السيدات ضحايا العنف

ممااا   اااى إطاااار مشااارو  مد  مقاااد مكتاااب شاااكاوى المااارأة ورشاااف 
آمةااف خاليااف ماان الاةااف لااد الماارأة  رالتااااو  مااع  ي ااف اأماام المتحاادة 

مهاااارة وإسساااابهن والاااااملين بااادور ةماياااف واستضاااا ف السااايدات لاااحايا الاةاااف  للمااارأة بهااادف ر اااع قااادرات م ظفياااه،
 .المقابلف الةفسيف للمرأة الماةفف

 :لتدر ب ملىتم خالل ورشف الامال

 (يوغير لفظ ي)لفظ الت اص  الجيد 

  الالميف  فح  المشكالت رالطر قلمهارات التفبير 

 المرأة الماةفف  ىتظهر مل يالاالمات الةفسيف والجسديف الت ىالتارف مل 

 اآلثااااار الةفساااايف و  سيفيااااف التاااادخ  الفاااااال مااااع الماااارأة الماةفااااف
 والسل ليف واالجتماميف للاةف
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أسااتاذ الطاااب الةفسااي رطااب اأز ااار  يمااادل محماااد الماادو اأساااتاذ الاادلت ر  اااى ورشااف الاماا  قااام رالتاادر ب
 ومض  اللجةف الاليا رالجمايف الالميف المرر ف للتدر ب الجمامي.  

ا   : قصص نجاحسادسا

ععد مساعدة المرأة المصرية فى الو ول إلى  قوقها مخ أهو األهداف المنبوط بهبا المكتببء ومبخ واقبا 
المحاميخ فى متابعتها بصفة مستمرة ما الجهائ المختصة لتمكيخ الشكاوى التى وردئ للمكتب سابقاً وجهود 

المرأة مخ الحصول على  قوقها ولذا دعو المبرأة مبخ خبلل تبوفير محباميخ متسبوعيخ مجالباً لتمكينهبا قالوليباً 
 فقد سسر المكتب عدداً مخ "قصص النجاح"  لوردها فيما يلى:

لفر الشيل سيدة تتضرر من مدم تةفي  ةكم ةاب   المجل  رمحا ظف فر رةضر إلى مكتب شكاوى المرأة 
لفاار  رمتجمااد وفقااف ومرااار ف مااالج ووالدا ملااى زوجهااا  قااام محااامى مكتااب الشااكاوى رمقابلااف وائااب ماادير اماان

 حك م مليه ةيث قام ال وج بد عتةفي  الحكم والقبا ملى الم الشيل الرائدم محمد صادت ال ى قام رمسامدتها  ى
إساترداد طفلهاا الا ى لاا  قاد لماا تام د رادم التار  لهاا. المبل  لاماًل والتاه

قام والدا رإختطا ه مةها لبى يسااومها رالتةاازل مان المحالار واأةكاام التاى 
بت جياه الشاكر  قاما بر اها لدا سارقًا. تجادر اإلشاارة إلاى أ  السايدة قاماا

ف ى ملى مجه داته  ى مساامدتها واساترداد ةق قهاا المسال بإلى مكتب الشكاو 
  ى وقا قرير.

ا:   اللقاءات اإلعالميةسابعا
 

وتصبحي   بحقوقهبا وواجباتهبا طار  رص المكتب على التواجبد اإلعلمبى لتوعيبة المبرأة المصبريةإفى 
خبلل شبهر  محباميى المكتبب قامت عدد مخ القنوائ والبرامج التلفيزيولية واإلذاعية  بدعوةمغلوطة ال مفاهيوال

 : أغسسسعلى النحو التالى
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 ملااى  الماا ا   ربااات البياا ت بروااامإ إلااى رااالظه ر  ااى 2015م8م5حااامى مكتااب الشااكاوى  ااى قااام م -1
لحاديث ةا ل اأرحاال التاى أماد ا المكتاب مان ولاع المارأة  اى لالبروامإ الااام 

 رالمقارواااف ماااع قااااو   وظاااام 2015ساااةف ل 18قااااو   الخدماااف المدوياااف الجدياااد رقااام 
ةاا ل الماااادة التدر بياااف  ولااا لك. 1978لساااةف  47الااااملين المااادويين رالدولاااف رقاام 

 التى أمد ا المكتب من ر ع ال مى القاو وى  ى مجالى اأة ال الشخريف والاةف لد المرأة.

 ااااى لقااااام  رااااالظه ر 2015م8م15قااااام محااااامى مكتااااب الشااااكاوى  ااااى  -2
ي  لألخبار ة ل دور الم ا  ملى قةاة الة  بةا الةي  تلف   وى ببروامإ 

المجلااا  القااا مى للمااارأة ومكتاااب الشاااكاوى  اااى مسااااودة المااارأة المرااار ف 
 وت ميتها رحق قها القاو ويف.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ا   شروع مدن آمنة خالية من العنفم: سابعا

 ر اً منا على مد جسور التوا   ومسالدة المرأة الفقيرة والمهمشة بالمناطق العشوالية لدعو و ولها 
لكافة  قوقها القالولية واالجتماعيةء جاءئ مشارلة المجلس القومى للمرأة ممتلً فى مكتب شكاوى المرأة فبى 

 .إمبابة( –منشأة لا ر  –مخ خلل ثلثة مناطق وهى )عزبة الهجالة مشروع "المدن اآلمنة"

 عزبة الهجانةمنطقة  -1
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راقاد  رمشارو  ماد  آمةاف خالياف مان الاةافقام محامى مكتب الشاكاوى المسا  ل مان مةطقاف م باف الهجاواف 
 الةدوات التاليف  ى المةطقف:

رمسااجد متاا لى الشاااراوى رالمةطقااف الراراااف ةاا ل )ر ااع الاا مى القاااو وى رم ميااف  2015م8م13 ااى  واادوة -1
أم  ( ساايدة وةالاار  يهااا120اللقااام ) مكا حااف الاةااف لااد الماارأة ودور االستضااا ف للماةفااات(، ةضاار

    المرأة أول ب زارة التضامن االجتمامى.مةى أمبابى أخرائى ش 

 

 

 

 

ة ل )ر ع ال مى القاو وى رم ميف مكا حف الاةاف لاد المارأة ووبا ا  اى اأدياا   2015م8م20 ى ودوة  -2
الساااااااااااااااااااااااااماو ف( 
مةاسااااااااااااااااااااااااااااابات  رقامف 

ير مسااااجد البشاااا
الةاااا ير راااااالبيل  

مااااادد  رحضااااا ر 4.5 
ساااااااااااايدة وقاااااااااااااام  150 

 رالمحالرة بها الشيل محمد الدومى إمام وخطيب مسجد مرطفى محم د.

رالمحالاارة  اااى واادوة ماان مكا حااف الاةااف لااد المااارأة  2015م8م25محااامى مكتااب الشااكاوى  ااى قااام  -3
 ( سيدة.193مدد )  رحضررمسجد مت لى الشاراوى رالمةطقف الراراف رالهجاوف 

 

 منشأة ناصرمنطقة  -2
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راقاد الةادوات التالياف  مى المسا  ل مان مةطقاف مةشامة واصار رمشارو  ماد  آمةاف خالياف مان الاةافقام المحا
  ى المةطقف:

جمايف الشاباب لرماياف المارأة رمقر  ة ل الاةف لد المرأة وآثارا الرحيف مليها 2015م8م17ودوة  ى  -1
ير إدارة شااا    ( سااايدة ةالااار رالةااادوة الااادلت رةم مااا ة الحةفاااى ماااد103مااادد ) رحضااا روتحساااين البي اااف 

اأطباااام بااا زارة الراااحف، لماااا ةالااار محاااامى مكتاااب الشاااكاوى مااان الاةاااف لاااد المااارأة مااان الةاةياااف 
 القاو ويف.

 
 
 
 
 
 
 

 ااااااى  واااااادوة -2 2015م8م24
راقد ودوة ة ل الاةف لد المرأة ومكا حته من المةظ ر الديةى والت ميف القاو ويف رسب  مكا حف الاةف 

( 66وذلااك رمقاار جمايااف السااالم االجتمااامى للبي ااف والتةميااف را بااف رخيااا. ةضاار الةاادوة )لااد الماارأة، 
 يااب مسااجد مرااطفى محماا د، لمااا ةالاار  يهاااالشاايلم محمااد الاادومى إمااام وخط  يهاااساايدة، وةالاار 

 محامى مكتب شكاوى المرأة من ر ع ال مى القاو وى رسب  مكا حف الاةف والتحرم لد المرأة.

 أمبابهمنطقة  -1

 2015م8م19المحامى المسا  ل مان مةطقاف مةشامة واصار رمشارو  ماد  آمةاف خالياف مان الاةاف  اى قام  -1
راقااد واادوة ةاا ل ر ااع الت ميااف القاو ويااف رسااب  مكا حااف الاةااف والتحاارم لااد الماارأة. تاام مقااد الةاادوة رمقاار 

 ( سيدا، ةالر رالةدوة محاميا مكتب شكاوى المرأة.87) رحض رجمايف ة ام المستقب  

 


