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  المحافظاتالمركزى والمقدمة للمكتب  المرأةاوى احصائى عن شكتقرير 

  ٢٦/٠٣/٢٠١٣حتى  ١/٠٢/٢٠١٣الفترة من خالل 
  

  )١جدول رقم (
   طبقاً لنوعھا تصنيف الشكاوى

  

   النسبة %  التكرار  النوع

 %92.8 385 يةفردشكوى 

 %7.2 30 يةجماعشكوى 

 %100.0 415 االجمالى

  
  )٢جدول رقم (

   ع النسبى طبقاً لنوع االلتماسالتوزي

   النسبة %  التكرار  النوع

 %74.2 308 شكوى

 %21.2 88 طلب

 %5 19 استشاره

 %100.0 415 االجمالى

  
  )٣جدول رقم (
   ھاورود طبقاً لوسيلة التوزيع النسبى للشكاوى

   النسبة %  التكرار  الوسيلة

 %92.8 385 مقابلة

 %4.1 17 عن طريق الھاتف

 %2.2 9 البريد

 %0.5 2 الفاكس

 %0.24 1 البريد اإللكتروني

 %0.24 1 االنترنت

 %100 415 إجمالى
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  )٤جدول رقم (

  الشكوى طبقاً لنمطالتوزيع النسبى 

   النسبة %  التكرار  النمط

 %90.1 374 داخل االختصاص

 %9.4 39 طلبات خارج االختصاص

 %0.5 2 خارج االختصاص

 %100 415 االجمالى

  )٥رقم (جدول 
 المكتب اتختصاصطبقاً التصنيف الشكاوى 

   النسبة %  التكرار  االختصاصات

 %58.6 219 أحوال شخصية

 %12.8 48 ضمان اجتماعي

 %7.8 29 عمل

 %5.1 19 دعاوي جنائية

 %5.1 19 عنف

 %3.2 12 دعاوي مدنية

 %2.1 8 تنفيذ أحكام

 %1.3 5 مواريث

 %1.3 5 تأمينات إجتماعية

 %1.1 4 صحة

 %1.1 4 أوراق مدنية

 %0.3 1 تعليم

محكمة األسرة، وصندوق تأمين األسرة / بنك 
 ناصر

1 0.3% 

 %100 374 االجمالى العام
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  )٦جدول رقم (
  االحوال الشخيصةتصنيف الشكاوى 

    النسبة %  التكرار  االختصاصات

 %14.16 31 دعوى نفقة زوجية وصغار

 %12.33 27 إرشادات أسرية /قانونية

 %10.50 23 دعوى خلع

 %8.22 18 دعوى نفقة زوجية

 %8.22 18 دعوى نفقة صغار

 %7.76 17 دعوى طالق

 %4.11 9 حبس لمتجمد نفقة

 %4.11 9 دعوى ضم صغار

 %3.65 8 أحوال شخصية أخري

 %3.65 8 دعوى/ حكم أو قرار تمكين من مسكن

 %3.20 7 دعوى استئناف حكم

 %2.28 5 صداقدعوى مطالبة بمؤخر 

 %2.28 5 مصاريف دراسية

 %2.28 5 دعوى زيادة نفقة

 %1.83 4 دعوى نفقة عدة/ متعة

 %1.83 4 دعوى مصاريف عالج للزوجه أو االبناء

 %1.37 3 دعوى اجر حضانة

 %1.37 3 دعوى إثبات زواج

 %0.91 2 دعوى إثبات طالق

 %0.91 2 دعوى رؤية

 %0.91 2 دعوى اجر مسكن

 %0.91 2 دعوى مصاريف حمل ووالدة

 %0.91 2 دعوى اعتراض على انذار طاعة

 %0.91 2 دعوى نفقة اقارب

 %0.46 1 دعوى مطالبة بالوالية الدراسية

 %0.46 1 دعوى إسقاط حضانة



                                                                             
     

  المجلس القومى للمرأة 
  مكتب شكاوى المرأة ومتابعتھا  

          

   ٠٨٠٠٨٨٨٣٨٨٨  ت:  – جيزة  –الھرم محطة الكوم االخضر شارع  ١٢٢
   ٠٢/ ٣٣٨٧٠٥٩٥ :فاكس

Website, www.oo-ncw,org 

  

 %0.46 1 دعوى إثبات نسب

 %١٠٠٫٠٠ ٢١٩ االجمالى العام

  
  )٧جدول رقم (

ً  التوزيع النسبى  ائى للشكوىللموقف النھ طبقا

   النسبة %  التكرار  الموقف

 %46.7 194 شريك - متداول 

 %27.5 114 جديد

 %12.0 50 إفادة بالمشورة

 %7 28 موظف - متداول 

 %2.7 11 ايجابي

 %1.4 6 خارج االختصاص

 %1.0 4 سلبى

 %1.0 4 عدم احقيه

 %0 2 تنازل

 %0.2 1 تصالح

 %0.2 1 تنتظر موافقة الموظف

 %100 415 االجمالى

  
  )٨جدول رقم (

  طبقاً لعدم االختصاصتصنيف الشكاوى 

   النسبة %  التكرار  االستجابة

 %50.0 1 رجال

 %50.0 1 طفولة و امومة

 %100 2 االجمالى
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  )٩جدول رقم (  
  حسب الفروعالشكاوى  عدد

 

   النسبة %  العدد  المحافظة

 %42.4 176 القاھرة

 %5.5 23 الوادي الجديد

 %4.8 20 قنا

 %4.8 20 االقصر

 %4.82 20 الغربية

 %4.10 17 دمياط

 %4.10 17 كفر الشيخ

 %4.1 17 الفيوم

 %3.9 16 اسوان

 %3.4 14 االسماعيلية

 %3.4 14 االسكندرية

 %2.89 12 سوھاج

 %2.17 9 الشرقية

 %2.17 9 مرسى مطروح

 %2.2 9 شمال سيناء

 %1.2 5 المنيا

 %1.2 5 بني سويف

 %1.2 5 القليوبية

 %0.72 3 اسيوط

 %0.48 2 البحيرة

 %0.48 2 المنوفية

Grand Total 415 100.0% 
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  )١٠جدول رقم (
  المركزى والفروعالشكاوى  عدد

  

   النسبة %  العدد  التصنيف

 %57.59 239 المحافظات

 %42.41 176 القاھرة

 %100.00 415 االجمالى

  


