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بالتعاون  "المضافة والتوعية بضريبة القيمة -حقوق المرأة الدستورية والقانونية بعنوان " ندوة توعية

  ، وذلك بمقر فرع المجلس القومي للمرأة بالجيزة.مع مصلحة الضرائب المصرية

  

  

  

  

  

  

  

  

ـــرأة   ـــكاوى الم ـــب ش ـــد مكت عق

ـــومي  ـــالمجلس الق ـــا ب ومتابعتھ

للمرأة ندوة توعية بعنوان (حقوق 

 –المــرأة الدســتورية والقانونيــة 

والتوعية بضريبة القيمة المضافة) 

ــل  ــى خلي بحضــور ا2ســتاذة / من

المشــرف علــى مكتــب شــكاوى (

ليلـى البنـان  ، وا2ستاذة /)المرأة

المقــــرر المنــــاوب للمجلــــس (

ــومي  ــزةالق ــرع الجي ــرأة بف ، )للم

وذلـــك بالتعـــاون مـــع مصـــلحة 

بحضـــــور  الضـــــرائب المصـــــرية

مـدير (سـوزان فتحـي /  ا2ستاذة

العAقــات العامــة واBعــAم بمصــلحة 

ــرية ــرائب المص ، وا2ســتاذة / )الض

ـــيس ســـلوى محمـــد النجـــار  (رئ

ـــــورة) ـــــرائب المنص ـــــة ض ، مأموري

رئـيس (وا2ستاذ / محمـود خليـل 

ـــرك  ـــة الجم ـــكندرية)مأموري ، باBس

 ١٨وذلك يوم الخمـيس الموافـق 

بمقر فـرع المجلـس  ٢٠١٦فبراير 

القـــــومي للمـــــرأة بــــــالجيزة، 

اســتھدفت النــدوة فئــة الرائــدات 

ــات والمرشــدات الصــحيات  الريفي

وممثلـــي المـــديريات الحكوميـــة 

، وبلـغ وممثلي الجمعيات ا2ھلية

) فرد من الفئات ٨١عدد الحضور (

  المستھدفة.

؛ انقسمت الندوة إلـى قسـمين 

/ محمد  حاضر فيه ا2ستاذ قسم

ســـــعيد (المحـــــامي بمكتـــــب 

حقـــوق شــكاوى المـــرأة) حـــول 

@�ÐÛa@ÝîÜznÛa@Z@Þëþa@á�ÔÛa@<@@@ð�×‹¾a@knØ¾a@òĐ“ãc<@@@‡ÔÇNòîjíŠ‡nÛa@paŠë‡Ûa 

8üëc :@òĐ“ãc@ð�×‹¾a@knØ¾a 

‡ÔÇ@

@paŠë‡Ûa

@òîjíŠ‡nÛa

òîÇìnÛa@paë‡ãë 

يعقد مكتب شكاوى المرأة سلسلة دورية من الدورات التدريبيـة ونـدوات   يعقد مكتب شكاوى المرأة سلسلة دورية من الدورات التدريبيـة ونـدوات   يعقد مكتب شكاوى المرأة سلسلة دورية من الدورات التدريبيـة ونـدوات   يعقد مكتب شكاوى المرأة سلسلة دورية من الدورات التدريبيـة ونـدوات   

    للتنميـة للتنميـة للتنميـة للتنميـة     اإلسـبانية اإلسـبانية اإلسـبانية اإلسـبانية     شراكته مع الجهات الدولية كالوكالةشراكته مع الجهات الدولية كالوكالةشراكته مع الجهات الدولية كالوكالةشراكته مع الجهات الدولية كالوكالة    التوعية سواًء في إطارالتوعية سواًء في إطارالتوعية سواًء في إطارالتوعية سواًء في إطار
الدولي ، هيئة األمم المتحدة للمـرأة ، هيئـة المعونـة األمريكيـة ،     الدولي ، هيئة األمم المتحدة للمـرأة ، هيئـة المعونـة األمريكيـة ،     الدولي ، هيئة األمم المتحدة للمـرأة ، هيئـة المعونـة األمريكيـة ،     الدولي ، هيئة األمم المتحدة للمـرأة ، هيئـة المعونـة األمريكيـة ،         والتعاونوالتعاونوالتعاونوالتعاون

االتحاد األوروبي ، أو من خالل شراكته مع مؤسسـات المجتمـع المـدني ،    االتحاد األوروبي ، أو من خالل شراكته مع مؤسسـات المجتمـع المـدني ،    االتحاد األوروبي ، أو من خالل شراكته مع مؤسسـات المجتمـع المـدني ،    االتحاد األوروبي ، أو من خالل شراكته مع مؤسسـات المجتمـع المـدني ،    
لتنمية لتنمية لتنمية لتنمية القانونية والمجتمعية القانونية والمجتمعية القانونية والمجتمعية القانونية والمجتمعية وذلك من منطلق اإلدراك التام  ألهمية التوعية وذلك من منطلق اإلدراك التام  ألهمية التوعية وذلك من منطلق اإلدراك التام  ألهمية التوعية وذلك من منطلق اإلدراك التام  ألهمية التوعية 

شئون المرأة وتمكينها من حقوقهـا والعمـل علـى حـل المشـكالت التـي       شئون المرأة وتمكينها من حقوقهـا والعمـل علـى حـل المشـكالت التـي       شئون المرأة وتمكينها من حقوقهـا والعمـل علـى حـل المشـكالت التـي       شئون المرأة وتمكينها من حقوقهـا والعمـل علـى حـل المشـكالت التـي       
 تواجهها وعلى رأسها مشكلة العنف ضد المرأة وسبل مكافحته.تواجهها وعلى رأسها مشكلة العنف ضد المرأة وسبل مكافحته.تواجهها وعلى رأسها مشكلة العنف ضد المرأة وسبل مكافحته.تواجهها وعلى رأسها مشكلة العنف ضد المرأة وسبل مكافحته.
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سـتحقاقاتھا الدسـتورية المرأة وا

مـن خـAل اسـتعراض والقانونية، 

ــو ــتورالتط ــاتير لية رات الدس لدس

ــة منــذ دســتور (المتع ) ١٩٢٣اقب

) ومـا ٢٠١٤وحتى دسـتور (ينـاير 

ن نصـوص شاب ھذه الدساتير مـ

ـــزاً ضـــد المـــرأة  قـــد تمثـــل تميي

ــت ــي أعط ــوص الت ــرأة  والنص للم

ـــتحقاقات  ـــةاس ـــفة،  قانوني منص

باBضافة إلى استعراض الحقـوق 

ــــرأة  ــــة للم ــــورالقانوني  اتوالتط

وال لقــــانون ا2حــــ ةالتشــــريعي

) ٢٠٠٠لسـنة  ١(رقم الشخصية 

وكـذلك ، والتعديAت الواردة عليـه

ــل الموحــد  ــانون العم ــم ق  ١٢(رق

)، وقــانون الخدمــة ٢٠٠٣لســنة 

) ٢٠١٥لســنة  ١٨(رقــم المدنيــة 

وبالتعديAت الواردة به فيما يخص 

زيـادة حقوق المـرأة العاملـة مـن 

Bالمقررة لرعاية ا2سـرة،  جازاتا

رقـم وكذلك قانون مجلس النواب 

) وما ضمنه من ٢٠١٤لسنة  ٤٦(

تمثيــل مناســب للمــرأة المصــرية 

مجلس النواب، وقانون الجنسية ب

والــذي ) ٢٠٠٤لســنة  ١٥٤رقــم (

قرر حق المرأة المصرية المتزوجة 

ــي ــن أجنب ــا  م ــنح أوkدھ ــي م ف

الجنسية المصرية، وقانون إصـدار 

لســنة  ٧٩(رقــم جــوازات الســفر 

) ومـــا تضـــمنه مـــن عـــوار ١٩٥٧

ـــة ـــه المحكم الدســـتورية  تداركت

العليا بإقرار حق المـرأة المصـرية 

ــفر دون  ــواز س ــدار ج ــي استص ف

ــة  ــى موافق اشــتراط الحصــول عل

ــزوج، و ــديAت ال ــاول التع ــراً تن أخي

التشريعية على قـانون العقوبـات 

 )١٩٣٧لسـنة  ٥٨المصرية رقـم (

ــانونين  ــه بمرســومي الق وتعديAت

 ٥٠) و (٢٠١٤لســنة  ١١رقمــي (

بـات ) بتشـديد العقو٢٠١٤لسنة 

الواردة علـى الجـرائم التـي تقـع 

ـــرأة، وتجـــريم  ـــى الم صـــريح عل

  لجريمة التحرش الجنسي.

  

  

  

  

  

  

  

  

القسم اsخر مـن النـدوة، حاضـر 

فيـــه الســـادة ممثلـــي مصـــلحة 

الضــرائب المصــرية حــول التوعيــة 

 الــذي بقــانون القيمــة المضــافة

يجــــرى العمــــل عليــــه حاليــــاً، 

وا ســيادتھم نبــذة عــن ضــواستعر

مشــروع قــانون القيمــة المضــافة 

من خAل إلقاء الضوء علـى تطـور 

 نظــام الضــرائب غيــر المباشــرة

بدايـــة مـــن الســـتينات وضـــريبة 

اBنتــاج فــي الســبعينات وضــريبة 

وبمـا  اkستھAك فـي الثمانينـات

آل إليــه ھــذا التطــور وصــوkً إلــى 

ـــى  ـــة عل ـــريبة العام ـــانون الض ق

 )١٩٩١لسـنة  ١١المبيعات رقم (

ــــــتج ال ــــــى المن ــــــناعي عل ص

بتطـور تطبيـق  مـروراًوالمستورد، 

الضـــريبة إلـــى مراحـــل التجـــارة 

لسـنة  ١٧بموجب القـانون رقـم (

، وتوضــيح ا2ســباب التــي )٢٠٠١

ــانون  ــى ق ــال إل ــتلزمت اkنتق اس

المضافةـــ  القيمــة الضــريبة علــى

والتي تم استعراض سماته فـي 

  عدد من النقاط.

      

@�ÐÛa@ÝîÜznÛa@Z@Þëþa@á�ÔÛa@<@@@ð�×‹¾a@knØ¾a@òĐ“ãc<@@@‡ÔÇNòîjíŠ‡nÛa@paŠë‡Ûa 
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" األحوال الشخصية ومكافحة العنـف ضـد المـرأة    القانوني في مجالّيدورة تدريبية بعنوان "رفع الوعي 

  .بمحافظة السويس

        

  

  

  

  

  

  

  

  

ـــرأة  ـــكاوى الم ـــب ش ـــد مكت عق

ـــومي  ـــالمجلس الق ـــا ب ومتابعتھ

ـــع الوكالـــة  ـــرأة بالتعـــاون م للم

ــــاون  ــــة والتع اBســــبانية للتنمي

ـــوان  ـــة بعن ـــدولي، دورة تدريبي ال

"رفـــع الـــوعي القـــانوني فـــي 

ــــاليِّ ــــية  مج ــــوال الشخص ا2ح

ومكافحـــة العنـــف ضـــد المـــرأة" 

ـــدورة  ـــتھدفت ال ـــن اس ـــدد م ع

ـــات  ـــات والجمعي ـــدات الريفي الرائ

ــــة ومســــئولي اkتصــــال ا2ھل ي

ــين  ــوم اBثن ــك ي ــديريات، وذل بالم

ــق  ــر  ٢٢المواف ــر  ٢٠١٦فبراي بمق

ـــــرأة  ـــــومي للم ـــــس الق المجل

بمحافظة السويس، وذلك بحضور 

ــــة  الســــيدة المھندســــة / فوزي

ـــدهللا  ـــس عب ـــرع المجل ـــررة ف (مق

 القومي للمرأة بمحافظة السـويس)

والسيدة ا2سـتاذة / مكـة عبـد ، 

المولى (عضو المجلـس القـومي 

للمــرأة ورئــيس لجنــة الرائــدات 

الريفيات بـالمجلس)، حاضـر فـي 

الدورة التدريبية ا2سـتاذ / إيھـاب 

المحامي بمكتب شـكاوى بان (شع

  ).المرأة
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ـــة  ـــة / فوزي ـــتھلت المھندس اس

ـــــة  ـــــدورة التدريبي ـــــدهللا، ال عب

بالترحيــــب بالحضــــور، موضــــحة 

ـــدات  ـــة التواصـــل مـــع الرائ أھمي

ـــل  ـــئولي التواص ـــات ومس الريفي

بالمــــديريات فــــي مثــــل ھــــذه 

ــه مــن أداة  ــات، لمــا يمثلن الفعالي

ــــة  ــــي كاف انتشــــار واســــعة ف

المنـــاطق وإمكانيـــة اســـتقبالھم 

حلقـات الشكاوى والحفاظ علـى 

تواصل دائمة بـين بـين المجلـس 

القومي للمرأة ومكتب الشـكاوى 

وبـين السـيدات فــي كافـة أرجــاء 

المحافظة، ولمـا تملكـه الرائـدات 

الريفيات من مقدرة الوصـول إلـى 

ســيدات فــي المنــاطق الريفيــة ال

علــى اBقنــاع وتوصــيل  وقــدرتھن

بسط المعلومة القانونية بشكل ُم

لـم يتناسب مع السيدات الAتي 

يحصلّن حظـاً وافـراً مـن التعلـيم، 

وتأتي ھذه الدورة التدريبية التـي 

ــي  ــكاوى ف ــب الش ــدھا مكت يعق

إطار حرص المجلس الدائم علـى 

ـــع  ـــي لرف ـــدريب التقن ـــوفير الت ت

ـــــدات  ـــــوعي القـــــانوني للرائ ال

ـــل  ـــئولي التواص ـــات ومس الريفي

  بالمديريات.

بينمـــــا استعرضـــــت الســـــيدة 

ــولى،  ــد الم ــة عب ا2ســتاذة / مك

كرائــدة ريفيــة تعمــل فــي  دورھــا

، موضـحة ١٩٨٤المجال منذ عام 

التجارب الشخصية التي تعرضـت 

لھــا خــAل عملھــا كرائــدة ريفيــة، 

وأكدت سيادتھا على أھميـة دور 

مســـئولي التواصـــل والرائـــدات 

 -الريفيـات فـي توعيـة الســيدات 

خاصـــة فـــي المنـــاطق الريفيـــة 

بحقـوقھن القانونيـة،  –المحافظة 

التركيز علـى وأھمية دورھن في 

ـــــادية  ـــــة اkقتص ـــــور التنمي مح

للسيدات من خAل المشـروعات 

  الصغيرة.

  

ثم تناول ا2ستاذ / إيھاب شعبان 

، شـــرح المـــادة التدريبيـــة عـــن 

ــــية  ــــوال الشخص ــــاليّ ا2ح مج

ـــف ضـــد المـــرأة،  ومكافحـــة العن

بمصاحبة عرض تقـديمي للمـادة 

التدريبية وعرض مادة فيلمية عن 

  مكافحة العنف ضد المرأة.

وقــد تفاعلــت الســيدات الحضــور 

) ســيدة مــن ٣٩البــالغ عــددھن (

ـــات  ـــات والجمعي ـــدات الريفي الرائ

ا2ھلية ومسئولي اkتصال بإبـداء 

ــــدورة  اsراء والنقــــاش خــــAل ال

  التدريبية.
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دورة تدريبية بعنوان "رفع الوعي القانوني في مجالي األحوال الشخصية ومكافحة العنـف ضـد المـرأة"    

  .بمحافظة اإلسماعيلية

        

  

  

  

  

  

  

  

  

ـــرأة  ـــكاوى الم ـــب ش ـــد مكت عق

ـــومي  ـــالمجلس الق ـــا ب ومتابعتھ

ـــع الوكالـــة  ـــرأة بالتعـــاون م للم

ــــاون  ــــة والتع اBســــبانية للتنمي

ـــوان  ـــة بعن ـــدولي، دورة تدريبي ال

"رفـــع الـــوعي القـــانوني فـــي 

ــــاليِّ ــــية  مج ــــوال الشخص ا2ح

ومكافحـــة العنـــف ضـــد المـــرأة" 

ـــدورة  ـــتھدفت ال ـــن اس ـــدد م ع

ـــات  ـــات والجمعي ـــدات الريفي الرائ

ــــة ومســــئولي اkت صــــال ا2ھلي

ــاء ــوم الثAث ــك ي ــديريات، وذل  بالم

ــق  ــر  ٢٣المواف ــر  ٢٠١٦فبراي بمق

ـــــرأة الم ـــــومي للم ـــــس الق جل

، وذلــك بمحافظــة اBســماعيلية

ا2سـتاذة / مكـة السـيدة بحضور 

ولى (عضــو المجلـــس عبــد المــ

القـــومي للمـــرأة ورئـــيس لجنـــة 

الرائـــدات الريفيـــات بـــالمجلس)، 

ـــة  ـــدورة التدريبي ـــي ال ـــر ف حاض

بان ا2ســـــتاذ / إيھـــــاب شـــــع

  ).المحامي بمكتب شكاوى المرأة(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

/  ا2ســـتاذة الســـيدة اســـتھلت

ــــد مكــــة ــــدورة المــــولى، عب  ال

ـــة ـــب التدريبي ـــور، بالترحي  بالحض

ـــة موضـــحة ـــع التواصـــل أھمي  م

ـــدات ـــات الرائ ـــئولي الريفي  ومس

ــات بالمــديريات التواصــل  والجمعي

 أداة مـــن يمثلنـــه لمـــا ا2ھليـــة،

ــــي واســــعة انتشــــار ــــة ف  كاف

 خلـق علـى ومقـدرتھم المناطق

ــــين دائمــــة تواصــــل حلقــــات  ب

 ومكتـب للمرأة القومي المجلس

ــــين جھــــة مــــن الشــــكاوى  وب

 ولمـا أخـرى، جھـة من السيدات

 مـــن الريفيـــات الرائـــدات تملكـــه

 في السيدات إلى الوصول مقدرة
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 علـى وقـدرتھن الريفيـة المناطق

ـــــاع  المعلومـــــة وتوصـــــيل اBقن

 يتناسـب بسطُم بشكل القانونية

 ھـذه فـي السـيدات عقليـات مع

 استعرضـــــت كمــــا المنــــاطق،

 ريفيـــة كرائـــدة دورھـــا ســـيادتھا

 عـــام منــذ المجــال فــي تعمــل

 التجــــــــارب موضــــــــحة ،١٩٨٤

 لھـــا تعرضـــت التـــي الشخصـــية

 مؤكدة ريفية، كرائدة عملھا خAل

 الســيدات توعيــة أھميــة علــى

 وأھميـــة القانونيـــة، بحقـــوقھن

 لھـؤkء اkقتصادية التنمية تحقيق

 المشـروعات خـAل من السيدات

  .الصغيرة

ثم تناول ا2ستاذ / إيھاب شعبان 

، شـــرح المـــادة التدريبيـــة عـــن 

ــــية  ــــوال الشخص ــــاليّ ا2ح مج

ـــف ضـــد المـــرأة،  ومكافحـــة العن

بمصاحبة عرض تقـديمي للمـادة 

يلمية عن التدريبية وعرض مادة ف

وقـد مكافحة العنـف ضـد المـرأة، 

ضـور البـالغ تفاعلت السيدات الح

) سيدة من الرائدات ٥٠عددھن (

الريفيـــات والجمعيـــات ا2ھليـــة 

ــداء اsراء  ــال بإب ــئولي اkتص ومس

  والنقاش خAل الدورة التدريبية.
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ــي   ــؤتمر المشــاركة ف ــام مشــروع   م ــك) بخت ــي وحق ــة وضــاع االقتصــادية واال تحســين األ"(حق جتماعي

  .والنفسية لعامالت المنازل"

  

  

  

  

  

  

  

 مكتــب شــكاوى المــرأة شــارك

ومتابعتھا بمؤتمر (حقـي وحقـك) 

بفاعليات ختام مشروع (تحسين 

ا2وضاع اkقتصـادية واkجتماعيـة 

 والنفســـية لعـــامAت المنـــازل)

والــــذي عُقــــد بفنــــدق ســــفير 

 ٣الموافـق بالدقي، يـوم ا2ربعـاء 

، ھدف المـؤتمر فـي ٢٠١٦فبراير 

تسـليط الضـوء  إلـى المقام ا2ول

على فئة العـامAت فـي المنـازل 

، وبما تتعرض له ي حكمھنوما ف

ھذه الفئة العريضة من السـيدات 

إجحاف تـام لحقـوقھن سـواء من 

أو بالمتعلقة  التي تتعلق بعملھن

فــي ، مــن ا2ســاس بإنســانيتھن

ــة  ــات النقابي ــاب التنظيم ــل غي ظ

ــدني ــع الم ، ومؤسســات المجتم

وعلــى ضــوء تجاھــل التشــريعات 

القانونيــة لتنظــيم أوضــاع ھــذه 

العمــل  وبتخطــي قــانونالفئــة، 

 ٢٠٠٣لســـنة  ١٢الموحـــد رقـــم 

) فقـرة ج ٣لھن بموجـب المـادة (

k يسري ھذا والذي نصت على (

القانون على : العاملين بالمنـازل 

  ومن في حكمھم).

المــؤتمر وشــارك فــي وقــد نظــم 

منظمـات المجتمـع عدد كبير من 

المؤسسات الحكوميـة  و المدني

(الجمعيــــة المصــــرية للحقــــوق 

واkجتماعيـــــــة، اkقتصـــــــادية 

سوس، وزارة القوى مؤسسة درو

وزارة التضـــــــــامن  ،العاملـــــــــة

ـــات،  ـــة التأمين اkجتمـــاعي، ھيئ

ــــيقية  ــــة التنس ــــة الوطني اللجن

ــوزارة  لمكافحــة اBتجــار بالبشــر ب

ــدل،  ــة، الع ــم الدولي ــة العل منظم

منظمـة الھجــرة الدوليـة، اkتحــاد 

العام لنقابات عمال مصر، ائـتAف 

مي المجلس القـوحقوق الطفل، 

، باBضافة إلـى ل�مومة والطفولة

   المجلس القومي للمرأة)

@ò×Šb“¾a@

@pa‹¸û¾a@À

@òÐÜnƒ¾a@pbîÛbÈÐÛaë
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ــل      ــؤتمرات وورش العم ــي الم ــاركة ف ــا بالمش ــة وتلبيته ــة المختلف ــل     المعني ــؤتمرات وورش العم ــي الم ــاركة ف ــا بالمش ــة وتلبيته ــة المختلف ــل     المعني ــؤتمرات وورش العم ــي الم ــاركة ف ــا بالمش ــة وتلبيته ــة المختلف ــل     المعني ــؤتمرات وورش العم ــي الم ــاركة ف ــا بالمش ــة وتلبيته ــة المختلف المعني

 والفعاليات المختلفة ، والمساهمة باألوراق البحثية واألطروحات.   والفعاليات المختلفة ، والمساهمة باألوراق البحثية واألطروحات.   والفعاليات المختلفة ، والمساهمة باألوراق البحثية واألطروحات.   والفعاليات المختلفة ، والمساهمة باألوراق البحثية واألطروحات.   
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ومن خAل جلسـات المـؤتمر تـم 

ة العـامAت وضع طائفـاستعراض 

ــع  ــى أرض الواق ــازل عل ــي المن ف

وأنـــه رغـــم وجـــود العديـــد مـــن 

ـــة  ـــق الدولي ـــات والمواثي اkتفاقي

ـــــة  ـــــر إk أن المعني ـــــذا ا2م بھ

التشريعات المحليـة تغـض النظـر 

ــن  ــاً ع ــذه تمام ــيم أوضــاع ھ تنظ

باBضــافة إلــى تعــذر حصــر  الفئــة

أعداد العامAت في المنازل ضمن 

ــة  ــر العمال ــي حص ــام ف ــور ع قص

ــع  ــل المجتم ــة داخ ــر منتظم الغي

  .المصري

واســـتعرض مـــدير إدارة المـــرأة 

ــئون المــرأة  ــاBدارة العامــة لش ب

بوزارة التضامن اkجتماعي مراكـز 

 خدمة المرأة العاملـة التـي يبلـغ

ـــددھا ( ـــي (٣٨ع ـــز ف ) ٢٢) مرك

محافظة، وأشار إلـى وجـود عـدد 

جمعيــــات مشــــھرة علــــى  )٨(

مســتوى القــاھرة تعمــل علــى 

لفئـــة عـــامAت  تقـــديم خـــدمات

المنازل، وتقوم الـوزارة باBشـراف 

  الجمعيات.والمراقبة على ھذه 

وقد استعرضت الجمعية المصرية 

للحقوق اkقتصـادية واkجتماعيـة 

ـــاعيھا  ـــبعض مس ـــAل ل ـــن خ م

 شراكتھا مع مؤسسة دروسوس

مساعدة ھذه الفئة ل في محاولة

بالتعاون مع الجھات المعنيـة مـن 

خــAل قيــد بعــض الحــاkت ثبوتيــاً 

، رقــم قــوميواســتخراج بطاقــات 

وإدخــالھن فــي مظلــة التــأمين 

  اkجتماعي.

وفي ذات السياق اتفـق الحضـور 

أن العنف الواقـع علـى فئـة على 

يعــد نمطــاً مــن  المنــازل عــامAت

، وقـد أشـار أنماط اBتجار بالبشـر

ــــة  ــــومي ل�موم ــــس الق المجل

إلى إنشـاء وحـدة منـع والطفولة 

اBتجـــار بالبشـــر بالشـــراكة مـــع 

قطـــاع حقـــوق اBنســـان بـــوزارة 

العدل، وھذه الوحدة معنية ضمن 

بتلقـــي شـــكاوى اختصاصـــاتھا 

العامAت المنـازل التـي يتعرضـن 

  لھذا النوع من العنف.

وقــد أفــاد وكيــل أول وزارة القــوى 

العاملــــة (إدارة العمالــــة غيــــر 

، أن الوزارة قد أنشئت المنتظمة)

ــوى  ــة ق ــل مديري ــل ك ــدة داخ وح

ـــة ـــات كعمـــال  عامل ـــبعض الفئ ب

المقـاوkت والمحـاجر والصـيادين، 

وأنــه جــاري التنســيق حاليــاً مــع 

وزارة التضــــامن Bنشــــاء لجنــــة 

ــر  ــة الغي ــة بالعمال مشــتركة معني

ومــــن ضــــمنھا فئــــة منتظمــــة 

   العامAت بالمنازل.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ــكاوى  ــب ش ــاد مكت ــد أف ــذا وق ھ

ه مـــن خـــAل تلقيـــه المـــرأة بأنـــ

ــامAت  ــكاوى الع ــن ش ــد م للعدي

ــل  ــي العم ــه ف ــازل وانخراط بالمن

ــــع  ــــى أرض الواق ــــداني عل المي

بالتعــاون مــع الجمعيــات ا2ھليــة 

فــي الكثيــر مــن المنــاطق ا2كثــر 

تنتشر بھا ھـذه الفئـة فقراً التي 

منشـاة ناصـر ، إمبابــة،  كمنـاطق

لفــت اkنتبــاه عزيــة الھجانــة، قــد 

فئـــة  للمشـــاكل التـــي تعتـــرض

عامAت المنازل كتعرضھن للعنف 

المھني، وعـدم تمـتعھن بمظلـة 

الحمايــة القانونيــة واkجتماعيــة 

ــحية،  ــب والص ــرص المكت ــد ح وق

على إلقاء الضوء على ھذه الفئة 

  تعديل تشريعي من خAل اقتراح 
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ــي مظلــة  ــذه الفئــة ف ــدخل ھ ي

ــل ــانون العم ــة ق ــاحماي فة ، باBض

دمھا خــدمات ا2خــرى التــي يقــلل

  المكتب.

وقــد خلــص المــؤتمر فــي ختامــه 

؛ ضرورة لعدد من التوصيات أھمھا

العمل على الدراسات والمسـوح 

اBحصائية وقواعـد البيانـات لھـذه 

ـــاتف  ـــامAت، تك ـــن الع ـــة م الفئ

مؤسسات الدولة مع مؤسسـات 

ــــوض  ــــدني للنھ ــــع الم المجتم

العمـل علـى بأوضاع ھذه الفئـة، 

ا2وضــاع واkنتھاكــات التــي رصــد 

تعترض ھذه الفئة بشـكل متـواتر 

والعمل على تقديم المسـاعدات 

الفورية لھن، وأخيراً العمـل علـى 

ة من التشـريعات استخAص حزم

لتظل ھذه الفئة بمظلـة الحمايـة 

  القانونية.
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تحاد النوعي لمناهضة الممارسات الضـارة ضـد   االالذي نظمه (ال لتطبيب الختان) مؤتمر المشاركة في 

  طريق مصر اسكندرية الصحراوي ،بمنتجع بيراميدز بارك ريزورت، والطفل المرأة

  

  

  

  

  

  

 المــرأة شــكاوى مكتــب شــارك

 k( مـؤتمر فعاليـات في ومتابعتھا

 نظمه الذي) اBناث ختان لتطبيب

ـــــوعي اkتحـــــاد  لمناھضـــــة الن

ــرأة ضــد الضــارة الممارســات  الم

 اkتحـــاد مـــع بالتعـــاون والطفـــل

 الطـــب، كليـــات لطلبـــة الـــدولي

ــدز بمنتجــع ــارك بيرامي ــزورت، ب  ري

 الصـحراوي اسكندرية مصر طريق

 ٦ الموافــق الســبت يــوم وذلــك

 اkحتفـال إطار في ، ٢٠١٦ فبراير

 جـاءت وقد للمرأة العالمي باليوم

 الـدعوة على بناءً المشاركة ھذه

 من للمكتب وجھت التي الكريمة

 منطلــق ومــن المــؤتمر، نظمــيُم

قـوق المـرأة جـزءً k بأن ح الوعي

يتجــــزأ مــــن حقــــوق اBنســــان 

 للقضـاء الـدائم السـعي بضرورةو

 بمختلـف المـرأة ضـد العنف على

ــي  مظــاھره ــف الت وخصوصــاً العن

ــدھا  ــي مھ ــرأة ف ــه الم ــرض ل تتع

ــي اBطــار ا2 ــري كظــاھرة وف س

  .(ختان اBناث)

  

  

  

  

  

  

ممثلـي  شارك فـي المـؤتمروقد 

بعــض أجھــزة الدولــة الرســمية 

تحاد عضاء اkوطلبة كلية الطب وأ

وعـدد  الدولي لطلبة كليـة الطـب

 والفنـانين الشخصيات العامةمن 

وھدف المؤتمر إلى نشر رسـائل 

Bناث من المنظور مناھضة ختان ا

واkجتمــاعي، الــديني والطبــي 

وتوعيــة طلبــة كليــات الطــب عــن 

 ختـانلمنع ظاھرة تطبيب  الختان

للوصــول للھــدف النھــائي  اBنــاث

مصـــر بـــA ختـــان، وقـــد وھـــو 

مسـئول لجنـة الصـحة  استعرض

تحـاد الـدولي kبا اBنجابية واBيدز

خـAل كلمتـه  لطلبة كليـة الطـب

ــــة  ــــائيات المتعلق ــــض اBحص بع

بالختـــــان وبتـــــأثير الوســـــائل 

اBعAمية التي قـد يـأتي بشـكل 

سلبي عندما يـتم تنـاول الختـان 

وحصــر مخــاطرة فــي ا2شــخاص 

ــر  ــن غي ــان م ــرون الخت ــذين يج ال

ا2طباء فيخلق مـا يعـرف بظـاھرة 

ــان رغــم أن ظــاھرة  ــب الخت تطبي

ـــان ـــاً. خت ـــة قانون ـــاث مجرم اBن

  

@�ÐÛa@ÝîÜznÛa@Z@Þëþa@á�ÔÛa@<@@@ð�×‹¾a@knØ¾a@òĐ“ãc<@@Npa‹¸û¾a@À@ò×Šb“¾a 



  مكتب شكاوى المرأة _ فبراير

 

 

 
THE OMBUDSMA� OFFICE _ FEBRUARY 2016 

 

   صفحة

  

ــدة  ــدكتورة ران وقــد استعرضــت ال

kــام ا ــدير ع ــدين م ــر ال ــادفخ  تح

الممارســات النــوعي لمناھضــة 

الضارة ضد المـرأة والطفـل خـAل 

التعريف باkتحاد وبنشـأته كلمتھا 

الجمعيـــات التـــي يتـــألف منھـــا و

 جمعيـة أھليـة ١٢٠والتي بلغـت 

 ) محافظـــة١٤علـــى مســـتوى (

مســاحة انتشــار  وھــو مــا يحقــق

ــي  ــالته والت ــق رس ــدة لتحقي جي

تفعيــل إلــى يسـعى مــن خAلھـا 

ـــــات والمؤسســـــات  دور الجمعي

ا2ھلية في تنمية المجتمـع فـي 

والتي يعمل معظمھـا علـى  مصر

، ونشــر مناھضــة ظــاھرة الختــان

ـــــيم الثقافيـــــة لمناھضـــــة  الق

ـــة  ـــاھر الســـلوكيات الخاطئ ومظ

ــي المجتمــع المصــري،  ــف ف العن

واستعراض بعـض اBنجـازات فـي 

  ھذا الشأن.

ــم علــى صــعيد آخــر  اســتعرض ت

والقــــرارات نصــــوص القانونيــــة ال

الوزارية التي تجرم إجـراء عمليـة 

ة عـن طريـق ختان اBنـاث وخاصـ

 ا2طباء أو أعضاء ھيئات التمـريض

ــــرھم ــــات ، وغي ــــددت فاعلي وتع

المـــؤتمر بـــين عـــرض ا2فـــAم 

ي تتنــاول موضــوع التــوالحمــAت 

  ختان اBناث.

  

  

  

  

  

  

التي نظمتها هيئة األمم  )اإلدارة المالية للماليين وغير الماليين(تحت عنوان  المشاركة في ورشة عمل

  فبراير. ١٨فبراير وحتى  ١٦خالل الفترة من   (UN WOMEN)(UN WOMEN)(UN WOMEN)(UN WOMEN)المتحدة للمرأة 

  

  

  

  

 شــارك مكتــب شــكاوى المــرأة

ومتابعتھـا بورشـة العمــل (اBدارة 

المالية للمـاليين وغيـر المـاليين) 

التــــي نظمتھــــا ھيئــــة ا2مــــم 

 UN WOMENالمتحــدة للمــرأة 

ــادي)  ــداي إن المع ــدق (ھولي بفن

إلـى  ١٦خـAل الفتـرة مـن وذلك 

وقـــد جـــاءت ، ٢٠١٦فبرايـــر  ١٨

مشاركة مكتب الشـكاوى ضـمن 

ــــن إدارات  ــــرى م ــــة أخ مجموع

اBدارة  - المجلس القومي للمرأة

المالية بـالمجلس وإدارة التعـاون 

ــدولي  ــة  –ال ــدعوى ھيئ ــة ل تلبي

ــاً  ــرأة، وإدراك ــم المتحــدة للم ا2م

وجود نظام مـالي وإداري  2ھمية

ــداف  ــق ا2ھ ــال لتحقي ــوي وفع ق

شروعات المنوطـة بـه علـى والم

  أكمل وجه.
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تقـديم ھدفت ورشة العمل إلـى 

الدعم الفني المAئم فـي مجـال 

ى اBدارة المالية والتأكـد مـن مـد

كفــاءة وفاعليــة ا2نظمــة الماليــة 

وكـــذلك توضـــيح أدوار  Bداريـــة،وا

ليات فريــــــق عمــــــل ومســــــئو

ــروع  ــى المش ــة عل ــي الموافق ف

المصروفات واعتمـاد المسـتندات 

ـــــدة  لھـــــذه المصـــــروفات المؤي

ومراجعـــة الســـجAت الماليـــة، 

 لياتومسـئووكذلك توضـيح أدوار 

ـــــق عمـــــل  اBدارة العليـــــا وفري

ــة  ــداد ومراجع ــي إع المشــروع ف

ـــــة،  ـــــارير المالي ـــــاد التق واعتم

ا2مـور المتعلقـة بـبعض والتعريف 

ــة  ــات المحاســبية والمالي بالعملي

واBجراءات المتعلقة بھا، والتأكيد 

على أھمية التواصل الفعال بـين 

ـــــــة وا ـــــــديرين اBدارة المالي لم

ـــــق العمـــــل .التنفيـــــذيين وفري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ـــوعات  ـــت موض ـــد تنوع ـــذا وق ھ

جلسات البرنامج التدريبي علـى 

مـــدار الـــثAث أيـــام، وقـــد بـــدأت 

فاعليــات البرنــامج بــإجراء اختبــار 

ــى مســتوى  ــوف عل ــدأي للوق مب

ــبة  ــاركين بالنس ــات المش معلوم

يــــة للمشــــروعات لــــ�دارة المال

ــوج وا2مــور المحاســبية،  ــم الول ث

ـــى دورة المشـــتريات للســـلع  إل

الفــرق بــين والخــدمات؛ وتوضــيح 

السلع والخدمات، وضمان عنصـر 

ــار مقــدمي  المنافســة ــي اختي ف

السلع والخدمات، وكيفية تحديـد 

احتياجـــات المنظمـــة أو الجھـــة، 

ــد طــرق الشــراء واBعــAن  وتحدي

المناقصـة  –(المناقصة المحدودة 

 –المناقصـــة المحليـــة  –العامـــة 

ــة الممارســة  – الممارســة العام

ــــة  ــــر  –المحلي المباشــــر)، ا2م

ـــــد  ـــــداد بالبري ـــــة اkعت وإمكاني

ـــي  كمســـتند رســـمي اBلكترون

  Bثبات اkتفاقات بين ا2طراف.

جلسـة وكذلك تضمن اليوم ا2ول 

عـــن مفھـــوم وإجـــراءات الرقابـــة 

ـــتعراض ـــة؛ واس ـــر  الداخلي عناص

ومكونــات نظــام الرقابــة الداخليــة 

                          وكيفية ضمان نظام رقابي فعال.
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وتضمن اليوم الثاني من البرنامج 

التدريبي مراجعة على المواضـيع 

التي تم تناولھـا بـاليوم ا2ول ثـم 

ة بنظام المحاسبة واBدارالتعريف 

ـــن  ـــدف م ـــيح الھ ـــة وتوض المالي

إمســــاك الســــجAت الماليــــة 

والســــــــجAت المحاســــــــبية، 

واســـتعراض الطريقـــة المثلـــى 

ـــة  ـــويAت البنكي  –للصـــرف (التح

وتوضـيح الفـرق إصدار الشيكات) 

ــــــوھري بــــــين الســــــلف  الج

ـــة،  المســـتديمة والســـلف المؤت

ودواعي استخدامھما، وتم تناول 

موضوع الشروط الواجـب توافرھـا 

ــــاليف)  ــــي المصــــروفات (التك  ف

وتصــــنيفھا لمعقولــــة وضــــرورية 

ومؤيدة بالمسـتندات أ، مسـموح 

بھــا كأســاس للتكلفــة ، وإيضــاح 

ــــر  ــــاليف) غي المصــــروفات (التك

ـــا  ـــا؛ ومنھ ـــى المســـموح بھ عل

سبيل المثال التبرعـات والھبـات، 

مرتبـــات ومكافئـــات المـــوظفين 

ــــAت  ــــة، الحف ــــاملين بالدول الع

  .الترفيھية

    

  

  

  

  

  

  

ـــوم  ـــت جلســـات الي بينمـــا تناول

الثالــث مــن البرنــامج التــدريبي 

، ومـا المراجعة الخارجيـةموضوع 

ھي إجراءات المراجعـة، وضـرورة 

اkلتزام بالمھنية في العمـل بـين 

المراقب والجھة للوصـول 2فضـل 

مراقـب ، وحول كيفية تعيين نتائج

الحسابات وما ھـي اختصاصـاته، 

وتناولت كذلك موضوع التسـويات 

البنكية؛ تعريفھا وأغراضھا وأنـواع 

التسويات وأسـاليبھا، والخطـوات 

العمليــــة التفصــــيلية للتســــوية 

البنكية، ثم موضـوع إدارة المـوارد 

؛ والسياسات واBجراءات البشرية

ــــا2فراد والمرتبــــا ت المتعلقــــة ب

بواسطة المنظمـة، والمسـتندات 

المطلوبة للتعيينـات، واسـتعراض 

ــــة  ــــجAت الخاص ــــدفاتر والس ال

ــــات  ــــا2فراد وأجــــورھم، وبطاق ب

الوصــــف الــــوظيفي، وحقــــوق 

، ا2فراد داخـل المنظمـةوواجبات 

تـم وفي ختام البرنامج التـدريبي 

ـــاس  ـــار الحضـــور بغـــرض قي اختب

  .مستوى التطور
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التـي   )مشـاركة المعلومـات والـنهج القـائم علـى األدلـة      (تحـت عنـوان    )ُمدن آمنه(مؤتمر المشاركة في 

  بفندق ماريوت الزمالك.  (UN WOMEN)(UN WOMEN)(UN WOMEN)(UN WOMEN)األمم المتحدة للمرأةهيئة  نظمته

  

  

  

  

  

شــارك مكتــب شــكاوى المــرأة 

فـــي المـــؤتمر الـــذي ومتابعتھـــا 

عقــده منظمــة ا2مــم المتحــدة 

ــــرأة  ــــول  (UN Women)للم ح

 (Safe Cities)مشروع ُمـدن آمنـة

ــرأة  ــاه الم ــف تج ــن العن ــة م خالي

تحت عنـوان (مشـاركة والفتيات، 

المعلومــات والــنھج القــائم علــى 

، وذلك يوم ا2حد الموافـق ا2دلة)

بفنــدق مــاريوت  ٢٠١٦فبرايــر  ٢٨

، وقد مثل مكتب شكاوى الزمالك

ــل  ــى خلي ــتاذة / من ــرأة ا2س الم

(المشــرف العــام علــى مكتــب 

ــــــرأة) ــــــي  شــــــكاوى الم والت

كلمتھــا  استعرضــت مــن خــAل

ــــــة  مكتــــــب الشــــــكاوى تجرب

بالمشــاركة فــي مشــروع (ُمــدن 

عـدد مـن محـامين آمنة)، بحضور 

ھذا وقـد حفـل المـؤتمر  .المكتب

ــي  ــن ممثل ــر م ــدد كبي بحضــور ع

ــــريكة  ــــة والش ــــات المعني الجھ

دن آمنة)، من بيـنھم بمشروع (ُم

ــــيدةال ــــيري س ــــيAن المس / ج

المكتـب اBقليمـي  - برامجمنسق (

ـــرأة بمصـــر) ـــم المتحـــدة للم ، ل�م

مـدير (فينتـورا رودريجيـز  /والسيد

المكتــب الفنــي بالســفارة  –بــرامج 

، والســـيدة/ اBســـبانية بالقـــاھرة)

(مـدير برنـامج حقـوق يان ثابت فيف

، ھيئة كيـر الدوليـة بمصـر) –المرأة 

ـــــرھم ـــــن الشخصـــــيات  وغي م

    معنية.ال
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استعرضـت ا2سـتاذة/ منـى  وقد

خليـــل (المشـــرف العـــام علـــى 

خAل من مكتب شكاوى المرأة)، 

ـــا  ـــة كلمتھ ـــؤتمر تجرب ـــي الم ف

مكتـب المجلس القومي للمرأة و

في العمل والمشـاركة الشكاوى 

بمشــروع مــدن آمنــة خاليــة مــن 

العنـــف تجـــاه المـــرأة والفتيـــات، 

ــــاطق  ــــثAث من ــــي ال ــــك ف وذل

المستھدفة من المشروع وھـي 

ُمنشــأة منــاطق (عزبــة الھجانــة، 

ناصر، إمبابة) واستباق المجلـس 

ــراكة  ــذه الش ــرأة ھ ــومي للم الق

ــع برتوكــول تعــاون مشــترك بتو قي

ــرأة  ــومي للم ــس الق ــين المجل ب

نــتج عنــه إنشــاء  ووزارة الداخليــة

وحدات متخصصة لمكافحة العنف 

ضد المرأة بجميع مديريات ا2مـن 

ــــة ــــتوى الجمھوري ــــى مس ، عل

ــانون لتجــريم  ــرح ق ــياغة مقت وص

العنف الضد المرأة بعـد عـدد مـن 

مــع جلســات الحــوار المجتمعــي 

منظمات المجتمع المدني وكافـة 

الجھات المعنية بھذا الشأن، وقد 

ـــطة  ـــيادتھا أنش ـــت س استعرض

ھـذه مكتب الشـكاوى فـي إطـار 

في عدد من النقاط؛ من  مبادرةال

المكتـب نـدوات توعيـة  قدَُعبينھا 

ـــاطق  ـــثAث من ـــي ال ـــة ف قانوني

) ســـيدة ٣٣٢٥حضـــرھا عـــدد (

بھدف التوعيـة القانونيـة بحقـوق 

وبُسـبل مكافحـة  نونيةالمرأة القا

ـــذلك  ـــا وك ـــع  عليھ ـــف الواق العن

ـــــحية  ـــــة والص ـــــة الديني التوعي

والمجتمعية في مكافحة مظـاھر 

ـــرأة ـــف الموجھـــة ضـــد الم ، العن

ــذلك رفــع الــدعوى القضــائية  وك

ـــــر  ـــــيدات غي ـــــاعدة الس لمس

ــة  ــرامج تدريبي ــد ب ــادرات، وعق الق

لتنميـــة قـــدرات العـــاملين بـــدور 

ـــــرأة  ـــــافة الم ـــــة واستض حماي

كــــذلك اســــتقبال المعنفــــة، و

ـــة  ـــيدات المختلف ـــكاوى الس ش

ــا، وتخصــيص خــط  والتعامــل معھ

مختصــــر kســـــتقبال  مجــــاني

  الشكاوى.

  

واختتمت سيادتھا كلمتھا بعـرض 

التحديات التـي واجھھـا المكتـب 

مــن خــAل مشــاركته فــي ھــذه 

ــة  ــادرة وكيفي ــا؛ المب ــه عليھ تغلب

ـــة  ـــم أو نقط ـــود قس ـــدم وج كع

شرطة في منطقة عزبة الھجانـة 

 مما يؤدي kنعزال المنطقـة أمنيـا

وقيام المكتب بجمع توقيعات من 

الســـيدات فـــي ھـــذه المنطقـــة 

لمخاطبة الجھات الرسمية للنظر 

فـي إنشـاء نقطـة شـرطة داخـل 

ــص  ــدياً يخ ــذلك تح ــة، وك المنطق

ــأة  ــة منش ــي منطق ــيدات ف الس

عــة ا2ســر فــي ھــذه ناصــر وطبي

ـــــل  ـــــعوبة تواص ـــــة وص المنطق

السيدات مع مكتب الشـكاوى أو 

الجھات ا2خرى؛ مما دعـا مكتـب 

ــاء ال ــى إنش ــل عل ــكاوى للعم ش

فرع لمكتب الشـكاوى بالمنطقـة 

ـــافظ  ـــب مح ـــع نائ بالتنســـيق م

، وكـذلك رصـد مشـكAت القاھرة

ھر العنــف عـامAت المنــازل ومظــا

ـــراح ـــا واقت ـــن لھ ـــي يتعرض  الAت

تتضـمن ھــذه  يةريعتشــتعـديAت 

 إصــباغو أوضــاع عــامAت المنــازل

الحمايــــة القانونيــــة والمظلــــة 

التأمينيــــة علــــى ھــــذه الفئــــة 

  .العريضة
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انقســـم المـــؤتمر عقـــب وقـــد 

إلـى خمـس  الكلمات اkفتتاحيـة

جلســــات؛ تضــــمنت الجلســــة 

ــادرة  ــاً لمب ــى تقــديماً وتعريف ا2ول

وقامـــت خAلـــه  (ُمـــدن آمنـــة)

ـــول  الســـيدة/ نھـــى ســـعد زغل

ــئول مشــروع مــدن آمنــة ، (مس

ل�مم المتحدة  المكتب اBقليمي

للمــــرأة) باســــتعراض نمــــوذج 

 القــاھرة لمشــروع مــدن آمنــة،

المدى، واBنجازات، ونظـرة علـى 

بينمـا النھج القائم علـى ا2دلـة، 

ـــت  ـــاندرا استعرض ـــيدة/ س الس

ـــامج حقـــوق  عزمـــي (مـــدير برن

ــي  ــة ف ــر الدولي ــة كي ــرأة بھيئ الم

فـي دور ھيئة كيـر الدوليـة مصر) 

ــــ ــــذ المي ــــيق التنفي داني، تنس

ـــاج مـــواد  والمســـاھمة فـــي إنت

ــة، ــى ا2دل ــة عل ــة القائم  المعرف

ا2خرى تحت وتواصلت الجلسات 

مــــنھج اkســــتجابة، عنــــوانين؛ 

، ومشـاركة بعـض وتقييم المردود

ائج حول مشروع مـدن آمنـة، النت

وجاء فـي ختـام المـؤتمر جلسـة 

    التحديات والتوصيات.لعرض 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

@�ÐÛa@ÝîÜznÛa@Z@Þëþa@á�ÔÛa@<@@@ð�×‹¾a@knØ¾a@òĐ“ãc<@@Npa‹¸û¾a@À@ò×Šb“¾a 
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التابعـة إلدارة مصـر الجديـدة     )السلحدار الثانوية الصـناعية بنـات  (بمدرسة  إقامة عرض (فني تفاعلي)

  عن مكافحة العنف ضد المرأة والفتيات ،التعليمية

  

  

  

  

  

  

  

  

المـــرأة شـــكاوى مكتـــب  قـــام

بتنفيـذ  للمـرأة يبالمجلس القوم

درســة نشــاط فنــي توعــوي بم

السلحدار الثانوية الصناعية، يـوم 

 ،٢٠١٦فبراير  ٢٩الموافق  اBثنين

إطـار التعـاون المتبـادل  يف وذلك

سـبانية الوكالـة اBوالمكتـب بـين 

بتنفيــذ أنشــطة ي للتعــاون الــدول

 لطــAب المــدارسوعــروض فنيــة 

ــف بھــدف مناھضــة  ــه العن الموج

ـــات وخاصـــة  ضـــد المـــرأة والفتي

ـــوع  ـــى أســـاس الن ـــى عل المبن

، التحـــرش الجنســـيظـــاھرة و

وتضمن النشاط الذي أقيم علـى 

 المدرسة عرضاً مسـرحياًمسرح 

لرسـم ل وأنشـطة أخـرى تفاعلياً،

ھــذا وقــد  ،والتشــكيل بالصلصــال

ــغ عــدد الحضــور ــة ١٢٠( بل ) طالب

ـــن  ـــة  المدرســـةم ـــة كفئ الثانوي

  .ن النشاطمستھدفة م

  

  

  

  

  

  

  

  

@�ÐÛa@ÝîÜznÛa@Z@Þëþa@á�ÔÛa@<@@@ð�×‹¾a@knØ¾a@òĐ“ãc<@@@�ë‹Ç@‰îÐämNòîÜÇbÐm@òîäÏ 

@òîäÏ@�ë‹Ç@‰îÐäm

@åß@†‡Ç@À@òîÜÇbÐm

@òzÏbØ¾@‘Ša‡¾a

Nñc‹¾a@‡š@ÑäÈÛa 

من منطلق إدراك مكتب شـكاوى المـرأة ومتابعتهـا أهميـة تعـدد وسـائل       من منطلق إدراك مكتب شـكاوى المـرأة ومتابعتهـا أهميـة تعـدد وسـائل       من منطلق إدراك مكتب شـكاوى المـرأة ومتابعتهـا أهميـة تعـدد وسـائل       من منطلق إدراك مكتب شـكاوى المـرأة ومتابعتهـا أهميـة تعـدد وسـائل       

التوعية بمظاهر العنف ضد المرأة والفتـاه وسـبل مكافحتـه، وضـرورة ابتكـار      التوعية بمظاهر العنف ضد المرأة والفتـاه وسـبل مكافحتـه، وضـرورة ابتكـار      التوعية بمظاهر العنف ضد المرأة والفتـاه وسـبل مكافحتـه، وضـرورة ابتكـار      التوعية بمظاهر العنف ضد المرأة والفتـاه وسـبل مكافحتـه، وضـرورة ابتكـار      
وسائل غير نمطية لتحقيق أكبر قدر مـن التوعيـة وتوجيـه الرسـالة المرجـوة      وسائل غير نمطية لتحقيق أكبر قدر مـن التوعيـة وتوجيـه الرسـالة المرجـوة      وسائل غير نمطية لتحقيق أكبر قدر مـن التوعيـة وتوجيـه الرسـالة المرجـوة      وسائل غير نمطية لتحقيق أكبر قدر مـن التوعيـة وتوجيـه الرسـالة المرجـوة      
بشكل سلس، وإلدراك المكتب أهمية النشء من الجنسـين خـالل فتـرة    بشكل سلس، وإلدراك المكتب أهمية النشء من الجنسـين خـالل فتـرة    بشكل سلس، وإلدراك المكتب أهمية النشء من الجنسـين خـالل فتـرة    بشكل سلس، وإلدراك المكتب أهمية النشء من الجنسـين خـالل فتـرة    

اهقة وضرورة ترسيخ مفاهيم مكافحـة العنـف ضـد المـرأة والفتـاه فـي       اهقة وضرورة ترسيخ مفاهيم مكافحـة العنـف ضـد المـرأة والفتـاه فـي       اهقة وضرورة ترسيخ مفاهيم مكافحـة العنـف ضـد المـرأة والفتـاه فـي       اهقة وضرورة ترسيخ مفاهيم مكافحـة العنـف ضـد المـرأة والفتـاه فـي       المرالمرالمرالمر
أذهانهم، لذلك يعقـد مكتـب شـكاوى المـرأة عـدد مـن العـروض الفنيـة         أذهانهم، لذلك يعقـد مكتـب شـكاوى المـرأة عـدد مـن العـروض الفنيـة         أذهانهم، لذلك يعقـد مكتـب شـكاوى المـرأة عـدد مـن العـروض الفنيـة         أذهانهم، لذلك يعقـد مكتـب شـكاوى المـرأة عـدد مـن العـروض الفنيـة         

 التفاعلية في المدارس الثانوية لمكافحة العنف ضد المرأة والفتاه.   التفاعلية في المدارس الثانوية لمكافحة العنف ضد المرأة والفتاه.   التفاعلية في المدارس الثانوية لمكافحة العنف ضد المرأة والفتاه.   التفاعلية في المدارس الثانوية لمكافحة العنف ضد المرأة والفتاه.   
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وقد نفذ العـرض المسـرحي  ھذا

 ؛عنوان (مصر الجديدة)بالذي جاء 

 فرقة (برة الصندوق) علـى ھيئـة

عــرض فرعــوني استعرضــت مــن 

ـــة  ـــه الفرق ـــرأة  خAل ـــة الم مكان

عبـــر العصـــور ووجـــوب المصـــرية 

حترامھـــــا وعـــــدم المســـــاس ا

أو التمييــز ضــدھا علــى  بحقوقھــا

طـرح العـرض  ، كمـاأساس النـوع

 يإشـــكالية التحـــرش الجنســـ

ـــ ـــات يالمجتمع ـــرورة  بالفتي وض

، اkحترام المتبادل بين الجنسين

وكيفيـــة مكافحـــة مثـــل ھـــذه 

ـــة  ـــAل التوعي ـــن خ ـــاھرة م الظ

بــالحقوق القانونيــة للفتيــات فــي 

ھذا الشـأن وآليـات عمـل مكتـب 

ـــومي  ـــالمجلس الق الشـــكاوى ب

لمكافحــة ھــذه الظــاھرة.  للمــرأة 

باBضافة إلى ا2نشطة التفاعليـة 

ــي تضــمنت  ــة ا2خــرى الت التوعي

ـــق ـــري الرســـم عـــن طري  التعبي

ض عــن رفــوالتشــكيل بالصلصــال 

Bوھـو نـاثالتحرش الجنسـي با ،

ــــات  ــــت معــــه الطالب مــــا تفاعل

بالمشاركة وإبـداء اkستفسـارات 

  واsراء والمناقشة.

  

  

  

  

  

     

@�ÐÛa@ÝîÜznÛa@Z@Þëþa@á�ÔÛa@<@@@ð�×‹¾a@knØ¾a@òĐ“ãc<@@NòîÜÇbÐm@òîäÏ@�ë‹Ç@‰îÐäm 
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ــة   ــارة ميداني مكتــب  لفرعــّي (UNDOC)بمصــاحبة مكتــب األمــم المتحــدة للمخــدرات والجريمــة    زي

   ٢٠١٦فبراير  ١، يوم األحد شكاوى المرأة ومتابعتها بمحافظتي بور سعيد واإلسماعيلية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

قـــام مكتـــب شـــكاوى المـــرأة 

ــل ــا بعم ــة  ومتابعتھ ــارة ميداني زي

بمصـــاحبة الســـيدة / ميرنـــا بـــو 

حبيـــب (مـــدير البـــرامج بمكتـــب 

ا2مـــــم المتحـــــدة للمخـــــدرات 

/ يمنـى أبـو  والسـيدةوالجريمة) 

ـــب حســـين،  ـــي مكت ـــى فرع إل

الشكاوى بمحافظتي بـور سـعيد 

واBسماعيلية وذلـك يـوم اBثنـين 

ــر  ١الموافــق  ــك ،  ٢٠١٦فبراي وذل

ــــة ــــي  لمتابع ــــل ف ســــير العم

وتفقد أرض الواقع  المكتبين على

ــة  ــية الAزم ــات ا2ساس اkحتياج

لتطوير منظومة العمـل بالمكتـب، 

 فـــي إطـــار بحـــث ُســـبلوذلـــك 

 ،ًAوقـد التعاون المحتملة مستقب

ـــارة الميدانيـــة  جـــاءت ھـــذه الزي

بـين  الذين عقد كنتيجة لAجتماع

ــــب الشــــكاوى والســــيد /  مكت

/ والســيدة  ،ويســلي روبرتســون

ـــين  ـــيري حن ـــب ش ـــن المكت (م

وإنفاذ القانون) الدولي للمخدرات 

(INL)  ـــوم ا2حـــد الموافـــق  ١٠ي

ــاير  ــارة ٢٠١٦ين ــه زي ــم بموجب  وت

المركــــزي مكتــــب الشــــكاوى 

ــــزة  ــــافظتي الجي ــــه بمح وفروع

  .والقليوبية

        

    

@paŠbíŒë@pbÇbànua

@òîÛë‡Ûa@pbè§a

òîÜ�aëN 

بعقد العديد من االجتماعات والزيارات بعقد العديد من االجتماعات والزيارات بعقد العديد من االجتماعات والزيارات بعقد العديد من االجتماعات والزيارات     اااايقوم مكتب شكاوى المرأة ومتابعتهيقوم مكتب شكاوى المرأة ومتابعتهيقوم مكتب شكاوى المرأة ومتابعتهيقوم مكتب شكاوى المرأة ومتابعته
المكتبية والميدانية المتبادلة بينه وبين الجهـات الدوليـة المختلفـة والجهـات     المكتبية والميدانية المتبادلة بينه وبين الجهـات الدوليـة المختلفـة والجهـات     المكتبية والميدانية المتبادلة بينه وبين الجهـات الدوليـة المختلفـة والجهـات     المكتبية والميدانية المتبادلة بينه وبين الجهـات الدوليـة المختلفـة والجهـات     
المحلية من أجل التنسيق الدائم للمشرعات قيد التنفيذ والعمل على خلق المحلية من أجل التنسيق الدائم للمشرعات قيد التنفيذ والعمل على خلق المحلية من أجل التنسيق الدائم للمشرعات قيد التنفيذ والعمل على خلق المحلية من أجل التنسيق الدائم للمشرعات قيد التنفيذ والعمل على خلق 
سبل تعاون جديـدة بـين الجهـات المختلفـة دوليـاً ومحليـاً لتحقيـق الهـدف         سبل تعاون جديـدة بـين الجهـات المختلفـة دوليـاً ومحليـاً لتحقيـق الهـدف         سبل تعاون جديـدة بـين الجهـات المختلفـة دوليـاً ومحليـاً لتحقيـق الهـدف         سبل تعاون جديـدة بـين الجهـات المختلفـة دوليـاً ومحليـاً لتحقيـق الهـدف         

به تحقيقها، مع حرص المكتب الدائم على تكامل وتضافر به تحقيقها، مع حرص المكتب الدائم على تكامل وتضافر به تحقيقها، مع حرص المكتب الدائم على تكامل وتضافر به تحقيقها، مع حرص المكتب الدائم على تكامل وتضافر والرسالة المنوط والرسالة المنوط والرسالة المنوط والرسالة المنوط 
األنشطة التي يقوم بها المكتب لتحقيق ذات الهدف على اختالف أنواعها.      األنشطة التي يقوم بها المكتب لتحقيق ذات الهدف على اختالف أنواعها.      األنشطة التي يقوم بها المكتب لتحقيق ذات الهدف على اختالف أنواعها.      األنشطة التي يقوم بها المكتب لتحقيق ذات الهدف على اختالف أنواعها.      

@�ÐÛa@ÝîÜznÛa@Z@Þëþa@á�ÔÛa@<@@@ð�×‹¾a@knØ¾a@òĐ“ãc<@@NpaŠbí�Ûaë@pbÇbànuüa 
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ــارة  ــاء الزي ــد الحضــور أثن ــد تفق وق

ــــــب الشــــــك ــــــرع مكت اوى لف

سـير العمـل وطـرح  بالمحافظتين

العديـــــد مـــــن اkستفســـــارات 

واســـتعرض الســـادة المحـــامين 

بمكتب الشكاوى طبيعة عملھـم 

وا2نشـــطة الـــذين يقومـــون بھـــا 

ـــي ورشوالمشـــاركة  ـــل  ف العم

ونــدوات التوعيــة وآليــة تلقــيھم 

وأنواعھـــا لشـــكاوى الســـيدات 

وإمكانيـة وتحليلھا والتصرف فيھـا 

 اســـتقبالھم للشـــكاوى الُملحـــة

الرسـمية، وتـم  في أيام العطAت

ــيل  ــة توص ــول إمكاني ــث ح التباح

إلكترونيــة للتواصــل مــع كــاميرات 

بعـض الحـاkت التـي تحتـاج إلــى 

الـــدعم النفســـي مـــن خـــAل 

ين اkجتمـــــــاعيين اBخصـــــــائي

ــام  بالمكتــب المركــزي، وفــي خت

ـــعوبة  ـــاف ص ـــم اكتش ـــارة ت الزي

تحقيــق ھــذه اsليــة فــي ھــذا 

الوقت ويمكـن تجربتھـا فـي فـرع 

الجيزة وتعميمھا مستقبAً إذا مـا 

حققــت الغــرض المنشــود منھــا، 

يقــوم مكتــب  وفــي ذات الســياق

الشــكاوى بإرســال اkحتياجــات 

والتكاليف التقريبية Bنشـاء مركـز 

،  (Call Center)اتصـــــــاkت 

وأنشــطة رفــع الــوعي للســيدات 

  .في القرى الريفية

  

  

مـع الـدكتورة / مايـا مرسـي      (UNDOC)مكتـب األمـم المتحـدة للمخـدرات والجريمـة       اجتماعحضور 

  .٢٠١٦فبراير  ٢٣بمقر المجلس يوم الثالثاء  (رئيس المجلس القومي للمرأة)

  

  

  

  

  

  

  

مكتـــب شـــكاوى المـــرأة قـــام 

ومتابعتھا ممـثAً فـي اkسـتاذة / 

منـــى خليـــل، المشـــرف علـــى 

بحضــور مكتــب شــكاوى المــرأة و

، اkســــتاذة / ســــميرة رشــــوان

بحضــور اkجتمــاع الــذي أجرتــه 

الســيدة الــدكتورة/ مايــا مرســي 

لمجلس القومي للمرأة) (رئيس ا

 Massod Karimipourمع السيد/ 

مكتـب ا2مـم اBقليمي لممثل ال(

)، المتحــدة للمخــدرات والجريمــة

بمقــر المجلــس القــومي للمــرأة 

  .٢٠١٦فبراير  ٢٣يوم الثAثاء 

وقد ھـدف اkجتمـاع إلـى عـرض 

ــدة أنشــطه  ــم المتح ــب ا2م مكت

ـــة  ـــة الخاص ـــدرات والجريم للمخ

ـــرأة ـــد الم ـــف ض ـــة العن  بمكافح

ـــــذا  ـــــة بھ ـــــراكات المعني والش

المشروع، وقد تم التباحث خـAل 

ھذا اkجتماع حول آليات التعـاون 

بين مكتب شـكاوى  ستقبليالم

ــرأة ــدة  الم ــم المتح ــب ا2م ومكت

ـــذلك  ـــة، وك ـــدرات والجريم للمخ

آليــات التنســيق مــع المجلــس 

لتحقيق ا2ھـداف مي للمرأة القو

       المشتركة بشكل متكامل.
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المـرأة  ممثل عن اإلدارة العامة لإلعانات والبحث االجتماعي بـوزارة األوقـاف لمقـر مكتـب شـكاوى      زيارة 

  .٢٠١٦فبراير  ٢٣يوم الثالثاء الموافق 

  

  

  

  

  

  

قـــام مكتـــب شـــكاوى المـــرأة 

/  ممــثAً فــي اkســتاذومتابعتھــا 

واkسـتاذة /  سـAمة أبـو الفتـوح،

ــب  ــة بمكت ــه (المحامي ــا وجي رش

 باســتقبال اkســتاذ /الشــكاوى) 

(ممــثAً عــن  مجــدى عبــد الــرزاق

ــات والبحــث  اBدارة العامــة ل�عان

، وذلـك بوزارة ا2وقاف اkجتماعي

ــق  ــاء المواف ــوم الثAث ــر  ٢٣ي فبراي

بمقــــر مكتــــب شــــكاوى  ٢٠١٦

ھـدفت الزيــارة إلــى  المـرأة، وقــد

ختلفة بين بل التعاون الُمُس بحث

مكتــب شــكاوى المـــرأة واBدارة 

العامـــــة ل�عانـــــات والبحـــــث 

نـات ماليـة لتقديم إعا اkجتماعي

عيلــــــة للمــــــرأة الفقيــــــرة والُم

ــي ــة الAت ــتحق والمھمش قن يس

لمساعدتھن على  الدعم المالي

مواجھه ا2عباء المعيشـية وذلـك 

ــاء علــى الخطــاب الصــادر مــن  بن

ــــيس المجلــــس رقــــم    ١٠٤٥رئ

للسـيد وزيـر  ٢٠١٥/ ١/١٢بتاريخ 

  .ا2وقاف بھذا الشأن

  

  

  

  

  

  

  

  

مجـدى  / ا2سـتاذ اسـتعرضوقد 

وجود إدارة ل�عانـات  ،عبد الرزاق

والبحث اkجتماعي بكـل مديريـة 

أوقاف داخل كل محافظة، وبتوافر 

عـــدة أنـــواع للمســـاعدات منھـــا 

ــــــAج ــــــاص بع ــــــراض ا2 الخ م

وأنواعھـــا وشـــروط مستعصـــية ال

مســـاعدة اســـتحقاقھا، وكـــذلك 

ــــامعيين لل ــــAب الج ــــذ ط وتAمي

ــــيم ا2ساســــي، ــــذلك  التعل وك

مساعدة إعانة زواج، وإعانة وفـاة 

قارب مـن الدرجـة ا2ولـى يـتم ل�

أشھر مـن تقـديم  ٣صرفھا خAل 

-٢٥٠طلب وقيمتھا تتـراوح مـن ال

ـــاع ج،  ٣٠٠ ـــص اkجتم ـــد خل وق

ـــام  ـــة قي ـــه Bمكاني ـــمن نتائج ض

نمـــوذج الطلـــب  ية بمـــ�الشـــاك

الوارد مـن وزارة ا2وقـاف والتوجـه 

بنفسـھا الــى مقــر وزارة ا2وقــاف 

ــوق ب ــاب الل لتقديمــه شخصــياً، ب

وكذلك تعميم ُسبل التعـاون بـين 

الطـــــرفين فـــــي المحافظـــــات.
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جامعــة  –لكليــة الطــب النفســي بالقصــر العينــي  ممثــل عــن مكتــب شــكاوى المــرأة ومتابعتهــا   زيــارة 

   .٢٠١٦فبراير  ٢٨القاهرة، يوم األحد الموافق 

  

  

  

  

  

  

قـــام مكتـــب شـــكاوى المـــرأة 

ممــثAً فــي اkســتاذ / ومتابعتھــا 

محمد سعيد  (المحامي بمكتـب 

ــتاذة ــمة  الشــكاوى) واkس / بس

ـــة  ـــائية اkجتماعي ـــا (اBخص زكري

 بالمكتب) بزيارة السيدة الدكتورة

/ نھـــى صـــبري (اســـتاذ الطـــب 

النفسي بجامعة القـاھرة، وذلـك 

فبرايــر  ٢٨يــوم ا2حــد الموافــق 

بمقر كلية الطب النفسـي  ٢٠١٦

، ، جامعـة القـاھرةبالقصر العيني

ــى بحــث ــارة إل ــدفت الزي ــد ھ  وق

بل التعـــاون المختلفـــة بـــين ُســـ

كليـــة كتـــب شـــكاوى المـــرأة وم

جـل تقـديم الطب النفسي مـن أ

 المساعدة والعون للمرأة المعنفة

  .وخاصة بخدمات الدعم النفسي

  

  

  

  

  

  

  

  

وقد تم استعراض إمكانية وآليـات 

ــدعم النفســ لضــحايا  يتقــديم ال

ــ ــف المجتمع ــاkت  يالعن ــي ح ف

ـــك العـــرض أو اkغتصـــاب ك أو ھت

، وكــــذلك التحــــرشأو  خطــــفال

ـــــ ـــــدريب النفس ـــــديم الت ي تق

باط وزارة للســـادة ُضـــ التـــأھيلي

الداخليـــة ووكـــAء النائـــب العـــام 

ـــــب الشـــــكاوى ومحـــــامو  مكت

التعامل مع  لتدريبھم على كيفية

ــان ، وكــذلك الحــاkت ســالفة البي

 يعداد استمارة للفحص النفسـإ

ات على مكتـب للسيدات المتردد

رأة للوقــوف علــى شــكاوى المــ

ــ ــغوط الت ــة الض ــا  يطبيع تواجھھ

يجـاد حلـول لھـا إالمرأة ومحاولـة 

يات حصـــائإوالخـــروج بدراســـات و

، تعبــر عــن واقــع المــرأة المصــرية

وقد أبدت الدكتورة / نھى صـبري 

B عـــداد تلـــك اســـتعدادھا التـــام

اkســتمارة بشــكل تطــوعي مــع 

ضــرورة معاينــة المكتــب وطبيعــة 

عمله على أن تقوم بوضـع تصـور 

للجوانـــــب النفســـــية  أيمبـــــد

باسـتمارة المرغوب التأكيد عليھا 

مـع ، الفحص قبـل زيـارة المكتـب

التنســـيق Bجـــراء زيـــارة أخـــرى 

خAل شـھر مـارس لمقـر مكتـب 

  شكاوى المرأة.
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في اقتضائها  اندة السيدة / عزة أحمد محمد سمك (المحالة من المجلس القومي لشئون اإلعاقة)مس

  تواجدها في المستشفىقها بعد تعرضها للضرب من طبيب أثناء لح

  

حضــرت للمكتــب الســيدة / عــزة 

محالـة مـن أحمد محمد سـمك، 

 المجلس القومي لشئون اBعاقة

ـــــل ، و ـــــريض تعم مشـــــرفة تم

بمستشفى المطرية التعليمـي، 

ــتلخص شــكواھا فــي تعرضــھا  وت

للضرب من المدعو د/ عAء الدين 

تواجـد السـيد علـي، وذلـك أثنـاء 

الشاكية بعيادة المسالك البوليـة 

 ي بالمطريةبمعھد الكلى التعليم

لعرض نتائج تحاليـل ابنتھـا علـى 

، وعلى الفور تم الطبيب المختص

اســــتقبال الشــــكوى وتحريــــر 

 اkســتمارة وإفادتھــا بــاBجراءات

القانونيـــة المتبعـــة فـــي ھـــذا 

الشأن، وتم تحرير محضر بالواقعة 

ــى الني ــر عل ــرض ا2م ــم ع ــة وت اب

العامـــة وقيـــدت الواقعـــة جنحـــة 

بنيابـــة المطريـــة، وتـــم إحالـــة 

ــن  ــى ا2ســتاذ / أيم الشــكوى إل

الشامي (أحد السادة المحـامين 

مكتــــــب  المتطــــــوعين مــــــع

ــام بــدوره  ــكاوى)، والــذي ق الش

بمباشـــرة جنحـــة الضـــرب أمـــام 

القضــــاء واBدعــــاء مــــدنياً ضــــد 

المشــكو فــي حقــه، وبجلســة 

ــــم إصــــدار حكمــــاً  ٢/٢/٢٠١٦ ت

لمـــتھم ثـــAث شـــھور.بحـــبس ا

     

  

  

−@˜—Ó@�b@
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المعنـي  المعنـي  المعنـي  المعنـي      تقـديم الخـدمات  تقـديم الخـدمات  تقـديم الخـدمات  تقـديم الخـدمات  ببببفي إطار قيام مكتـب شـكاوى المـرأة ومتابعتهـا     في إطار قيام مكتـب شـكاوى المـرأة ومتابعتهـا     في إطار قيام مكتـب شـكاوى المـرأة ومتابعتهـا     في إطار قيام مكتـب شـكاوى المـرأة ومتابعتهـا     

بتقديمها سـواء مـن خـالل تلقـي الشـكاوى مـن السـيدات مـن مختلـف          بتقديمها سـواء مـن خـالل تلقـي الشـكاوى مـن السـيدات مـن مختلـف          بتقديمها سـواء مـن خـالل تلقـي الشـكاوى مـن السـيدات مـن مختلـف          بتقديمها سـواء مـن خـالل تلقـي الشـكاوى مـن السـيدات مـن مختلـف          
المكتـب علـى   المكتـب علـى   المكتـب علـى   المكتـب علـى       خالل األنشطة األخرى التـي يقـوم بهـا   خالل األنشطة األخرى التـي يقـوم بهـا   خالل األنشطة األخرى التـي يقـوم بهـا   خالل األنشطة األخرى التـي يقـوم بهـا       المحافظات أو منالمحافظات أو منالمحافظات أو منالمحافظات أو من

، يحرص دائماً على التواصـل التـام مـع السـيدات الالئـي      ، يحرص دائماً على التواصـل التـام مـع السـيدات الالئـي      ، يحرص دائماً على التواصـل التـام مـع السـيدات الالئـي      ، يحرص دائماً على التواصـل التـام مـع السـيدات الالئـي      اختالف أنواعهااختالف أنواعهااختالف أنواعهااختالف أنواعها
ويقـوم بعـرض المسـاعدة وتقـديم     ويقـوم بعـرض المسـاعدة وتقـديم     ويقـوم بعـرض المسـاعدة وتقـديم     ويقـوم بعـرض المسـاعدة وتقـديم     يحتجن ألي نوع من أنـواع المسـاعدة،   يحتجن ألي نوع من أنـواع المسـاعدة،   يحتجن ألي نوع من أنـواع المسـاعدة،   يحتجن ألي نوع من أنـواع المسـاعدة،   
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للصـفع والضـرب مـن     والء سـعد عبـد الـرازق (التـي تعرضـت     السيدة /  على القانونية دةانمسعرض ال

  .أمين شرطة داخل محطة المترو)

  

في إطار متابعـة مكتـب شـكاوى 

2وضاع المرأة بشكل عـام المرأة 

ــم  مــن خــAل وســائل اBعــAم، ت

رصــد حالــة الســيدة / وkء ســعد 

، التي تعرضت للضرب عبدالرازق 

ــد أمــين شــرطة  والصــفع علــى ي

داخـــل محطـــة متـــرو الخلفـــاوي 

ــوم  الســاعة التاســعة والنصــف ي

، ٢٠١٦فبرايـر   ٢الثAثاء الموافق 

امھا بنھر أحد الشباب وذلك إثر قي

الذي تواجد داخل عربة السيدات 

وقيامــــه بمعاكســــة   بــــالمترو

ـــ ـــات، واس ـــال الفتي تنجادھا برج

ـــاء  ـــل أحـــد أمن الشـــرطة، فافتع

الشــرطة شــجاراً معھــا واتھمھــا 

بإيقاف المترو وتعطيل مرفق عام 

وأجبرھــــا علــــى دفــــع غرامــــة 

وقـد سـارع جنيـه،  ٤٠٠مقدارھا 

ــع  ــب الشــكاوى بالتواصــل م مكت

ــــا الشــــاكية ــــام  وإعAمھ باھتم

ــــيتھا  ــــومي بقض ــــس الق المجل

 عليھـا ةوعرض المساندة القانوني

ترحيبھا بھذا ا2مر السيدة وأبدت 

وأرســـــلت شـــــكوى بالبريـــــد 

فبرايـر  ٧اBلكتروني للمكتب يـوم 

ـــورة  ٢٠١٦ ـــا بالمش ـــم إفادتھ وت

ــة ــر  القانوني ــر محض ــرورة تحري بض

ــدي  ــة التع ــات واقع ــة Bثب بالواقع

ــا  ــيوفر لھ ــب الشــكاوى وس مكت

محــامي لمصــاحبتھا فــي قســم 

ــم  طةالشــر ــر، وت ــر المحض لتحري

التواصل مع وحدة مكافحة جرائم 

العنف ضد المـرأة بمديريـة ا2مـن 

ـــــات الســـــيدة  ـــــدھا ببيان وتزوي

  .وبتفاصيل الواقعة

  

لضوء على بعض المعوقات علـى أرض الواقـع مـن إk أن السيدة أحجمت عن تحرير محضر بالواقعة، وھو ما يسلط ا

إحجام بعض السيدات عن اBبAغ عن حاkت العنف الAتي يتعرضن لھا 2سباب مختلفة، باBضافة إلى عـدم تعـاون 

جيـداً لخـدمات مكتـب الشـكاوى بالمتابعـة  مع السيدات، بينما توضح ھذه الحالة أيضاً نموذجاًبعض أفراد الشرطة 

     التي تقع على المرأة والتواصل معھا. ورصد اkنتھاكات
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