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 مقدمه :

اإلسبانية للتعاون الدولي عقد مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها المجلس القومي للمرأة والوكالة  التعاون بينفي إطار 
متابعة الشكاوى  يعقدها المكتب بهدفضمن سلسلة االجتماعات الدورية التي  ناجتماع بالسادة المحامين المتطوعي

في الفترة  المتداولة لدى المحامين المتطوعين للوقوف على آخر مستجداتها، ولمناقشة أسلوب العملالمحالة و والدعاوى 
 .المقبلة

 م. 2.00ظ إلى الساعة  12.00من الساعة  :جتماعمدة اال          مقر المجلس القومي للمرأة. مكان االنعقاد:
 .المحامين المتطوعينالسادة من  ( محامي ومحامية15عدد ) عدد الحضور :

 : هيكل الحضور

 .مدير مكتب شكاوى المرأة  ،منى خليل/ السيدة األستاذة  .1
 مكتب شكاوى المرأة.نائب مدير ، سالمة أبو الفتوح األستاذ/السيد  .2
 .الرئيسي بمكتب شكاوى المرأة ومتابعتها حامين/ الموالسيدات السادة  .3
  السادة والسيدات / المحامين المتطوعين. .4
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 المنسقين :

 ، األخصائية االجتماعية بمكتب شكاوى المرأة.أ. بسمة زكريا .1
 األخصائية االجتماعية بمكتب شكاوى المرأة.، سلمى مصطفىأ.  .2

 : أهداف االجتماع

 متابعة الشكاوى والدعاوى المحالة والمتداولة لدى المحامين المتطوعين للوقوف على آخر مستجداتها. .1
 العمل في الفترة المقبلة.مناقشة أسلوب  .2
 مناقشة ما قد يستجد من موضوعات خالل االجتماع.  .3

 : جتماعفعـاليـات اال

 اإلفتتاحية : 
واإلشادة حضور، سادة البالترحيب بال جتماعاال -مكتب شكاوى المرأة  مدير - منى خليل/  ت السيدة األستاذةافتتح

بين المكتب ضرورة تجديد أوصال التعاون وبتحقيق العدالة للمرأة بتمثيلها قضائيًا، بدورهم الرئيسي في منظومة 
 .جتماعالمخطط لالجدول ل، وقدمت اوالمحامين المتطوعين
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 العرض التقديمي لنشأة وأنشطة وانجازات مكتب شكاوى المرأة : 
حول نشأة وأنشطة وإنجازات مكتب شكاوى بعرض تقديمي  –محامي مكتب شكاوى المرأة  – تامر سعيدقام األستاذ / 

 :تناول فيه المرأة 
 .بنشأة، وأهداف، وإنجازات مكتب شكاوى المرأة التعريف  .1
 عرض الخدمات التي يقدمها مكتب الشكاوى. .2
 من له حق التقدم بالشكوى وشروط استيفاء هذه الشكاوى ومتابعتها وضوابط استبعادها.تحديد  .3
 على كافة األصعدة.عرض جهود المكتب  .4
 استعراض اإلحصائيات الخاصة بالشكاوى الواردة للمكتب وفروعه. .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متابعة الشكاوى والدعاوى المتداولة لدى المحامين المتطوعين : 
مع السادة المحامين المتطوعين في حلقات منفصلة لمتابعة الرئيسي اجتمع السادة المحامين العاملين بمكتب الشكاوى 

ر ما أنجز منها، وتقديم كشوف خر المستجدات في هذه الدعاوى وحصآوالوقوف على سير الدعاوى المحالة إليهم 
 بها، تمهيدًا لصرف المستحقات المالية الخاصة بتلك الدعاوى.
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 ة المقبلةمناقشة أسلوب وضوابط العمل مع المحامين خالل الفتر : 
بعرض ومناقشة ضوابط وأسلوب العمل مع السادة  –محامية مكتب شكاوى المرأة  – دولت أحمدقامت األستاذة / 

 .القواعد التي تم استعراضها ، ومرفق بالتقرير الراهن نسخة منالمحامين المتطوعين

 التفاعل من الحضور وطرح عدة استفسارات : 
 : تساؤلين حول – أحد المحاميات المتطوعات -األستاذة / سحر ُمسعد طرحت  -أواًل 
  ؟ضوابط اإلحالة إليهاو دور االستضافة التي تم التنويه عنها في العرض التقديمي وفعالية انتشار مدى..  

دور االستضافة قد تم وضعها من قبل وزارة إلفادة أن ضوابط العمل واإلحالة لاعليها ب تم الرد  -
المرأة المعنفة اجتماعيًا، وليس للمجلس القومي للمرأة تحقيقًا لحماية ورعاية  االجتماعيالتضامن 

 دخل في وضع تلك الضوابط.
 والتعريف بالمشروع والهدف منه وأن المنشور الخاص بدور حماية واستضافة المرأة المعنفة  -

دليل االتصال بها مرفق ضمن وشروط القبول وإجراءاته وبيان كامل عن هذه الدور وأماكنها و 
 التي تم توزيعها على السادة الحضور. المطبوعات

 بالقطاع الخاص التي تقوم وزارة القوى العاملة والهجرة  بنشرة فرص العمل إمكانية إمداد السادة المحامين المتطوعين
 ..؟بإمداد مكتب الشكاوى بها بصفة شهرية

تقديم هذه الفرصة ألي أمراة تلجأ إلى المكتب متى ب يقومتم إفادتها بأن مكتب شكاوى المرأة ف  -
مطلوبة والموضوعة من قبل وزارة القوى توافرت لها الظروف المناسبة وتوافرت فيها الشروط ال

 العاملة.
 حول : تتساؤالعدة  –أحد المحاميات المتطوعات  -محروس فاطمة طرحت األستاذة /  -ثانيًا 
 ؟حول إطالة أمد المدة المقررة إلقامة المرأة المعنفة في دور االستضافة تضامن االجتماعيإمكانية التفاهم مع وزارة ال.. 

جابتها إلى أهمية مثل هذا المسعى، وتم التأكيد أن مكتب الشكاوى في إطار التعاون وتم إ  -
 ُصناعورفعها إلى المستمر مع الجهات المعنية يتم رصد أي مقترحات تصب في صالح المرأة 

 القرار لوضعها في االعتبار.
إلقامة المرأة في دور االستضافة كانت أقل من ذلك وتم زيادتها أن المدة المقررة تم التأكيد على  -

 مؤخرًا، وبمزيد من التفاعل يتم تدارك أي قصور في هذا الشأن.
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 المرأة في مديريات األمن،  سؤااًل حول طبيعة التعاون بين مكتب شكاوى المرأة وبين وحدات مكافحة جرائم العنف ضد
 في التعامل مع هذه الوحدات...؟وحول إمكانية دعم المحامين المتطوعين 

تم إفادتها بأن مكتب الشكاوى يقوم بتوجيه المرأة التي تتعرض للعنف إلى وحدات مكافحة جرائم   -
 لمساعدصادرة من رئيس المجلس بموجب خطابات رسمية العنف ضد المرأة بمديريات األمن 

ثم تحويل الشكوى أو الدعوى إلى المحامين المتطوعين السيد وزير الداخلية لقطاع حقوق اإلنسان 
 لتمثيل المرأة.

كما يقوم المكتب بعقد سلسلة ندوات توعية حول موضوع مناهضة العنف ضد المرأة، ويتم   -
اء كلمة في هذه إللق التعاون خاللها مع الضابطات بوحدات مكافحة جرائم العنف ضد المرأة 

 .الندوات حول دور الوحدة ومهامها
فإنه يتم من وأما عن دعم المحامين المتطوعين للتعامل مع وحدات مكافحة العنف ضد المرأة،  -

لية، علمًا بأن من االختصاصات األصيلة للمحامي هو القدرة على التعامل مع كافة خالل هذه اآل
  الجهات المعنية.

  ؟رسومهاتسوية وصرف متأخرات عن دعاوى أقامتها سابقًا ولم تقم بصرف مقابل سؤااًل حول... 

ولكنها ه تم االتصال بها أكثر من مرة لتقديم مستندات الصرف في المواعيد المحددة تم إفادتها بأن  -
 لم تحضر لمقر المكتب إلنهاء إجراءات صرف تلك المستحقات في اجتماع سابق عقدته د.

بتوقف المشروع كما تم التنبيه عليها ، 2014ير مكتب الشكاوى األسبق في مايو فاطمة خفاجة مد
 .لم تبادر إلى تسوية مستحقاتهالكنها أيضًا و  2014في اكتوبر 

 حول : اقتراحاً  –أحد المحاميات المتطوعات  -نجالء حسنطرحت األستاذة /  -ثالثًا 
  والنشرات الشهرية والبحوث ضرورة تعميق التواصل بين مكتب الشكاوى والمحامين المتطوعين وإمدادهم باإلحصائيات

 ...؟المعدة من ِقبله

تم التأكيد على إيجابية هذا المسعى وأن اجتماع اليوم بالسادة المحامين المتطوعين هو خير دليل   -
في  على السادة المحامين المتطوعينالمطبوعات  بعضحيث تم توزيع مسعى، على هذا ال

صفحة التواصل االجتماعي عنوان بالمكتب وبالجهات المعنية، و دليل االتصال االجتماع ومنها 
(Facebook)  والـ(Youtube)  تعتبر جميعها خطوات نحو تحقيق أكبر قدر من التواصل والتي
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 كما أكدت أ. منى خليل بأنه سيتم موافاة المحامين، السادة المحامين المتطوعينو المكتب إدارة بين 
 المتطوعين بالنشرة الشهرية ألنشطة المكتب على اإليميل بصفة دورية.

 
 تساؤاًل حول : – ينالمتطوع نأحد المحامي -أشرف المراكيبي/  األستاذ طرح –رابعًا 
  ؟وضوابط هذا التوزيععدالة توزيع القضايا على المحامين المتطوعين... 

تم إفادته بأن معيار إحالة وتوزيع القضايا على المحامين المتطوعين هو المعيار الجغرافي   -
إقامتها الجغرافية تسهياًل عليها، وأنه سيتم إحالتها لمكتب في دائرة بالنسبة للشاكيات فاألفضل لها 

 مراعاة هذا التوزيع مستقباًل بالتساوي على السادة المحامين المتطوعين.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المقترحات والتوصيات :

، ورفع توصية إلى وزارة اءات وضوابط العمل مع دور استضافة المرأة المعنفةالسعي لتسهيل إجر  .1
 .التضامن االجتماعي بإطالة أمد المدة المقررة إلقامة المرأة المعنفة في دور الحماية واالستضافة
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 التحديث الدائم لقاعدة بيانات دور االستضافة. .2
قاعدة بيانات لمكاتب المحامين وإحصائيات بالدعاوى المحالة لهم لضمان توزيع عادل بينهم،  إنشاء .3

 ومراعاة القرب الجغرافي للشاكيات.وهو ما يصب في توسيع العالقات 
إنشاء جروب مغلق لمكتب الشكاوى مع السادة المحامين المتطوعين لتحقيق أكبر قدر من  .4

 التواصل.
  المتطوعين بنشرات المكتب الشهرية للتعرف على ما يؤديه من أنشطة. موافاة السادة المحامين .5
 

 
 

 المرفقات :

 بتنظيم التعامل مع المحامين المتطوعين القواعد والضوابط الخاصة. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 16/9/2015تحريرًا في 
 .اب شعبانإيه / إعداد


