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يعد مكتب شكاوى السرأة  ا السجمػس القػؽمي لمسػرأة  وؿ مػرة فػي ػاستحدثهػ التػى اآلليات إحدى ُ 
نقػػػل   والعسػػل بذػػػكل فعػػاؿ عمػػػى ، عمػػى مذػػػكمت السػػرأة السرػػػرية –مػػؼ الؽاقػػػع  –لمتعػػػرؼ  مرػػر

الػػ   و  إلنذػػاء السجمػػس فػػى القػػرار الجسهػػؽرى  الثػػاني تكميػػ ملوذلػػغ تشفيػػ ا  ئؽليؼ،صػػؽتها إلػػى السدػػ
دراسػة وتحميػل برصد و يقزي بسداندة السرأة والترد  لحل السذاكل التي تؽاجهها . ويقـؽ السجمس 

والعسػل عمػػى  اهػ   السذػكمت لمتعػػرؼ عمػى أكثرهػػا تكػرارا والؽقػؽؼ عمػػى مػا يسثػػل ظػاهرة عامػة مشهػػ
وفػي ضػؽء مػا حققػه مػؼ نجػاح فػي  ،القػاهرة  العاصػسة . وقد بدأ السكتب عسمه فػي اوضع حمؽؿ له
سػارر السحافعات ا خػرى حتػى أصػبحآل اآلف ت طػي بتػ التؽسع في فروعه السررية  مداندة السرأة 

 .  لعربيةا أنحاء جسهؽرية مرر
دمػة  السػرأة فقػد ونعرا لمرسالة الجميمة التي يشهض بها السكتب والدور الهػاـ الػ   يؤديػه فػي خ

انزػسؽا برػؽرة  ؼيؼ الػ يعديد مؼ الفئػات وخاصػة السحػامالالتطؽع لدى ت فكرته روح الحساس و أثار 
 فزػما  . هػ امػع فريػق العسػل بالسكتػب  بالتشدػيق ،لهػا السذؽرة القانؽنيػةتطؽعية لخدمة السرأة وتقديػ 

بيل حرػػؽؿ السػرأة الذػػاكية السختمفػػة مػؼ جهػػؽد فػى سػ تبػالؽزاراتقػـؽ بػػه وحػدات تكػػافؤ الفػرص  سػاع
بخػػالا الذػػكر والتقػػػدير لجهػػؽدهػ وإسػػػهاماتهػ  أف أتقػػػدـالء ال يدػػعشي إال ؤ ، ولكػػػل هػػعمػػى حقؽقهػػا

 السكتب . لرسالةفي تحقيق الشجاح  القيسة
بعػػد سػػتة أعػػؽاـ مػػؼ عسػػل السكتػػب نزػػع هػػ ا التقريػػر الػػ   ال يسثػػل فقػػ  سػػجم  هػػػ و  واليػػـؽ

أيزػػػا دراسػػػة تحميميػػػة  يزػػػػ، وإنسػػػا 2007عػػػاـ وى السػػػرأة خػػػمؿ القزػػػايا التػػػي تشاولهػػػا مكتػػػب شػػػكا
يعيؼ عمى تبرير صانع القػرار بسػؽا ؼ  السكتب، وهؽ ما إلى لجأت السررية التىالسرأة  لسذكمت

وفػػي .  والحفػػاع عمػػى أسػػرتها امجتسعهػػالخمػػل والعقبػػات التػػى تعػػؽؽ تقػػدـ السػػرأة ومدػػاهستها فػػى بشػػاء 
 والشهؽض بسررنا الحبيبة . وأسرتها ؽدنا بالشجاح في خدمة السرأة ندعؽ هللا أف يكمل جه الشهاية

 

 ٍ ـذج حغـد. فشخُ .أ       

 أمين عام السجمذ القومي لمسخأة

 

 ـحـيمذي
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إحنج  الدن ل الخسيدنية لمتفخينه دجانوك السكتن   ن  لسكتن  كنكا   السنخأة  الدنشو  التقخيخ  يسثل

 لتحقينن الفننام  خنن  التنن   ننف  شفيننح ا طة السكتنن  نذننأ اسننتفخا    ،أة السرننخيةالسننخ  الترننج  لسذننك ت

 نن  لسدننانجة السننخأة  منن  السكتنن  الستفننا نينالذننخءاا جاننوك  إلقنناا الزننوا عمنن ، منن  أ جا ننو  اسننالتو

ضنوا الذنكا   النوااكة مقتخحات السكتن   ني أيزا عم   ا التقخيخ حءسا يذتسل ، الحرو  عم  حقوقاا

 . إليو

 :  يب َهً انتمشَش إنً تحمُك هزا َهذفنزا 

القنناا مديننج مننن الزننوا عمنن  اسننالة السكتنن   نن  الننج اع عننن حقننوة السننخأة ءجنندا مننن مش ومننة  .1

 حقوة اإلندان    مرخ.

 التنن   فننوة مذننااءتاا  نني عسميننة كننكا   السننخأة  السوضننوعات التنني  ننج ا حولانناالتفخيننه د .2

 حمو  لاا. إل  التوصل التي  حو  ك ن الفق ات الزوا عم    إلقاا التشسية،

 عمنن  الشاننو  دننالسخأة السرننخية إلنن  التفننا ن منن  السكتنن    الجاننات الفاممننةالسؤسدننات  كعننوة .3

  ننخ   إ احننة ،خينن  السننخأةطدالسذننااءة  نن   ففيننل ك او  نن  مواجاننة السذننك ت التنن   فتننخ  

   عم  حقوقاا اإلندانية .ماماا لمحرومتكا ئة أ

 الدننف  نحننو الت منن  ، الفسننل  تطننويخدقزننايا السننخأة ل  مقتخحننا اف االسننتفاكة مننن  ااا الساتسننين .4

 عم  السفوقات الت   حو  ك ن التسييد ضج السخأة.   

 
 
 
 
 
 
 
 

     انتؼشٚف تًكتة شكأٖ انًشأج
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كسؤسدػػػة دسػػػتؽرية  2000فػػػى فبرايػػػر  90أنذػػػىء السجمػػػس القػػػؽمى لمسػػػرأة بػػػالقرار الجسهػػػؽرى رقػػػػ 
، وقػػػد نػػػا القػػػرار فاضػػػمة سػػػؽزاف مبػػػارؾراسػػػة الدػػػيدة المدػػػتقمة تتبػػػع الدػػػيد ررػػػيس الجسهؽريػػػة ويذػػػرؼ بر 

السرأة وتسكيشهػػا مػػؼ أداء دورهػػا االقترػػادى السشذػػىء لمسجمػػس عمػػى عػػدة تكميفػػات الهػػدؼ مشهػػا الشهػػؽض بػػ
، وتمبيػػة لتؽجيهػػات الدػػيدة لهػػ ا التكميػػ  وتحقيقػػا .اجههػػاجتسػػاعى والعسػػل عمػػى حػػل السذػػكمت التػػى تؽ واال

السػػرأة ومتابعتهػػا بػػالسجمس القػػؽمى لمسػػرأة بالتعػػاوف مػػػع  ، تػػػ إنذػػاء مكتػػب شػػكاوى ررػػيس السجمػػسالفاضػػمة 
كشسػػػؽذج  2003. وتػػػػ إنذػػػاء فػػػرع لمسكتػػػب بسحافعػػػة أسػػػؽاف فػػػى عػػػاـ  2001تحػػػاد ا وروبػػػى فػػػى عػػػاـ الا

 ،بػىو بػيؼ السجمػس واإلتحػاد ا ور  اتفاقيػةتػػ عقػد  2006وفػى عػاـ خػدمات السكتػب بالسحافعػات .  المتداد
تػػ خػمؿ حيػ   ،أسػؽافػ العسػل بفػرع تب بباقى السحافعات فى ضؽء تقييالتؽسع فى خدمات السكمؼ أجل 

هػا إلنذػاء فػرع ب ، التػى يجػرى التخطػي ا محافعة الدؽيسإنذاء فروع له بكافة السحافعات عد 2007عاـ 
. 

    : مكت  ككا   السخأة  متادفتاا ب  لجعف   طويخ   حاك األ ا اال مذخ ع   تسثل أ جاف 
 

السؤسدػات  إلػىكتب الذكاوى في التعامل مع شكاوى السرأة ونقػل السخرجػات بشاء قدرات مؽّظفي م .1
 . والدمطات السخترة

وتػػػدريب السحػػػاميؼ وأعزػػػاء وحػػػدات  ،تحميػػػل الّث ػػػرات فػػػي التذػػػريعات واإلجػػػراءاتو حػػػل الذػػػكاوى  .2
 . تكافؤ الفرص عمى الت ييرات التذريعية التي تخا حقؽؽ السرأة وتحميمها

 .مع السؤسدات الحكؽمية وغير الحكؽمية راكات تؽثيق االتراؿ وإنذاء ش .3
السدػػاعدة فػػي تأسػػيس البشيػػة ا ساسػػية لسكتػػب الذػػكاوى  والذػػبكة اإللكترونيػػة  السعػػدات، والبػػرام   .4

 السطمؽبة( والسؽارد
 التي تحقق ذلغ. اإلعمميةالسؽاد  وإنتاج بهدؼ تؽعية السرأة بحقؽقهاإعممية تشعيػ أنذطة  .5

وصل بنين السجمنذ الحمقة  إنذاا مكت  ككا   السخأة  متادفتاا يسثل ،األ جاف انط قا من  حو       
أ   ، القومي لمسخأة  نداا مرخ مسن يفانين من مذك ت  تفم  دأي كنكل منن أكنكا  التسييند ضنج ن

يتفخضن ألي مسااسات  تفاا  م  م جأ  كا ؤ الفنخ  النحي يكفمنو الجسنتوا،  ملنخ منن خن   التفنخف 
أ  مجسوعنة  - منخأةة ا منن حن  أين . عم  السذاكل التي  واجو السخأة عم  أا  الواقن درواة م اكخة 

سنواا  ني مجنا  ، التقجم دالذكو   ني حالنة  فخضناا ألي ننوع منن أننواع التسييند ضنج ا  - من الشداا
السدا سة  ي حل السذك ت التني  عم  ماسة السكت  دتشج  بحلخ   الحياة الفامة أ  الحياة الذخرية.

اجو السخأة  التني  حنو  ك ن  ف نيف مذنااءتاا   قنجماا  ني السجتسن ،  مدنانج اا  ني الحرنو  عمن   و 
 . حقوقاا التي نص عمياا الجستوا  القوانين السرخية  ما التدمت دو مرخ من اال فاقيات الج لية

 :التالي    تمخص الخجمات التي يقجماا السكت   ي
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 ة أو البريد أو الفاكستمقي الذكاوى مؼ خمؿ السقابمة الذخري . 

 لذكاوى السرأة  تقديػ االستذارات مؼ خمؿ الرد عمى الخ  السجاني . 

 إحالة الذكاوى إلى جهات االختراص ومتابعتها . 

 تعريف الذاكيات بحقؽقهؼ وتؽجيههؼ إلى السحاميؼ الستطؽعيؼ الستعاونيؼ مع السكتب .  

 لى السكتبالقياـ بدراسات وبحؽث في ضؽء الذكاوى التي ترد إ . 
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 2007أَشطح انًكتة خالل ػاو 

 

 : أ اًل: اصج مذاكل  احتياجات السخأة  ي ضوا الذكا   الوااكة
 برصػػد مذػػاكل واحتياجػػات السػػرأة مػػؼ خػػمؿ حرػػر لمذػػكاوى الػػؽاردة وترػػشيفها وفقػػايقػػـؽ السكتػػب     

مؽضػػػؽعها . وفيسػػػا يمػػػى بيػػػاف إحرػػػارى بالذػػػكاوى الػػػؽاردة لمسكتػػػب السركػػػ ى عػػػاـ  سػػػمؽب تمقػػػى الذػػػكؽى و 
2007 : 

  وعية الذكا   الوااكة لمسكت ن -1

 

 أسموب  مق  الذكو   -2

 السئوينة ةند شال جكنفال األسمنوب

 سػػػػػػفاك
3054 53 

 ةػػػػػػمقابم
2801 4: 

 دػػػػػػبري
868 32 

 استذارات تميفؽنية
544 8 

 الىػػػػػإجس
7267 211 

 

 

 

يتزػػػن مػػػؼ الجػػػداوؿ الدػػػابقة أف نؽعيػػػة الذػػػكاوى التػػػى وردت لمسكتػػػب انقدػػػسآل إلػػػى شػػػكاوى فرديػػػة بشدػػػبة 
% مػػػػػؼ39سػػػػػمؽب تمقػػػػػى الذػػػػػكاوى فشجػػػػػد أف % فقػػػػػ  . أمػػػػػا عػػػػػؼ أ18%، وشػػػػػكاوى جساعيػػػػػة بشدػػػػػبة 82

 الشد نة السئوينة الفنجك الشنوع

 يػةفردالذكاوى ال
5510 

28 

 يةجساعالذكاوى ال
1213 

82 

 الىػػػػجسإلا
6723 

811 
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% مػػؼ 54الذػػكاوى كػػاف عػػؼ  ريػػق مقابمػػة شخرػػية بػػيؼ الذػػاكيات ومحػػامى السكتػػب السركػػ ى ، و
ستذػارات وى التى وردت عؼ  ريق التميفؽف كاالذكاوى تػ تمقيها عؼ  ريق البريد والفاكس ، وبم آل الذكا

 % فق  .7

 :  رشيف الذكا     قا لمسوضوع -3

 : اخترا  السكت  الذكو  ضسن رشيف     
مازالآل تذكل  لتقديػ الحمؽؿ لمسذكمت التى مجهات السعشيةل وتذسل السؽضؽعات التي تػ إحالتها

 .السداندة القانؽنيةالسحالة إلى السحاميؼ الستطؽعيؼ لتقديػ سؽضؽعات الالسرأة، وك لغ  أماـعقبة 
 

 السئوية شد ةال جكنفال ا   نن رشيف الذك

 63 1494 ةننأحوا  كخري

 81 791 عسننل 

 88 464 إكاا  

 7 285 عشنف

 7 274 ضسان اجتساعي

 5 206  شفيح أحكام

 6 135 كعا   جشاسية

 6 134  أميشات اجتساعية

 6 123 كعا   مجنية 

 6 121 أ ااة مجنية/ جشدية

 1 9 محكسة األسخة،  صشج ة  أمين األسخة 

 8 62 خ  نأخ

 811 4098 االجسال 
 

 

%، مسػػا  36يتزػػن مػػؼ الجػػدوؿ أف أكثػػر الذػػكاوى الػػؽاردة هػػى شػػكاوى ا حػػؽاؿ الذخرػػية بشدػػبة 
فػػى سػػمب حقػػؽؽ  وتدػػمطهػ بعػػض ا زواج فػػى الشدػػق ال واجػػى ، وتعشػػآل االسػػتقرارمػػؼ عػػدـ  ايعكػػس قػػدر 

% وهػى تعبػر عػؼ وجػؽد بعػض  19ال وجة التى أقرها الذػرع. يمػى ذلػغ شػكاوى العسػل التػى وردت بشدػبة 
يات التى تعؽؽ تقدـ السرأة فى مجاؿ العسل والتشفي  الفعمى لسبدأ السداواة بيشهػا وبػيؼ الرجػل فػى مجػاؿ الدمب
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ظهر العش  ضػد السػرأة و ،  اإلدارية% ترتب  بالدعاوى  11شكؽى بشدبة  464كسا وردت  الحياة العسمية .
عمػػى الشرػػيب يهػػا فاسػػتحؽذ العشػػ  ا سػػرى  حيػػ % ، 7 شػػكؽى بشدػػبة 285ذػػكاوى بمػػ  لفػػى عػػدد مػػؼ ا

 تقريبػاا  % 7شكؽى بشدػبة  274ه ا باإلضافة لؽرود عدد مؼ الذكاوى حؽؿ الزساف االجتساعى  ا كبر .
الدولػػػة مػػػؼ خػػػمؿ شػػػبكات ا مػػػاف  التػػػى تعػػػؽؿ أبشػػػاء وتحتػػػاج لسدػػػاعدة مسػػػا يعكػػػس معانػػػاة السػػػرأة الفقيػػػرة

فقػػد وردت  ، وا وراؽ السدنيػػة والجشدػػية، والػػدعاوى السدنيػػة التأميشػػات االجتساعيػػة ى االجتسػػاعى .أمػػا شػػكاو 
 % فق  . 3بشدب متداوية 

 السقجمة إل  السكت :  رشيف الطم ات -4
 

 السئوية شد ةال جكنفال فنالترشي

 9 217 إيجاك  خصة عسل

 7 159 إعانة / مداعجة مالية

 4 66 إيجاك مدكن

 2 28 ع ج عم  نفقة الج لة

 2 14 الحرو  عم  اا  زااعية

 1 13 إسقاط/ جج لة كيون طم  

 1 7 الحرو  عم  قخ 

 1 7 مخا   

 1 5  ث يت  ي الفسل 

 1 4 إيجاك مذخ ع

 1 4 مقابمة كخرية  امة

 1 4  فيين أبشاا الفاممين

 1 3 (مقتخح بتفجيل ) ذخيفي، قخاا إكااي ، السحة

 1 3  ش يسيةأموا 

 3 59 *   خ أخ

 211 593 االجسال 
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  موضوعات متشوعة  تسثل    :م ات  حو الط ذسل   

 217بم ػػآل تقػػدمات لمسكتػػب ، إذ سإيجػػاد فرصػػة عسػػل حيػػ  كانػػآل مػػؼ أكثػػر الطمبػػات الػػؽاردة مػػؼ ال *    
% ، ثػػػ  6%، يمػػى ذلػػغ  مػػب إعانػػة أو مدػػاعدة ماليػػة تعػػيؼ عمػػى السعيذػػة بشدػػبة  8بشدػػبة  ا مبػػ

حكػػػ ب رامػػة لمبشػػاء عمػػى  وقػػ  فػػى : تسثمػػآل ا مبػػ 59ا بجانػػب هػػ  %.3  مػػب إيجػػاد مدػػكؼ بشدػػبة
الحرػػػؽؿ عمػػػى مدػػػتحقات لػػػدى شػػػركة   مػػػب – مػػػب تعيػػػيؼ مكػػػاف الػػػ وج الستػػػؽفي – ارض زراعيػػػة

  .استثسارية

  السوضوع: رشيف االستذااات التميفونية حد   -6
 

 السئوية شد ةال جكنفال الترشيف

 69 314 شخرية أحؽاؿ

 25 74 ختراص االخارج 

 22 60 لػػعس

 7 34  ػعش

 4 18 نػجش

 1 2 تأميشات ومعاشات

 9 42 *رى ػأخ

 211 544 االجسال 
 

 – اإلدماف* استذارات عؼ مؽضؽعات تخا السرأة وتشتهي بتؽفير السذؽرة حؽؿ الجهة السخترة مثاؿ: 
 .....الخ. - مبات مأوى  –الدعػ االقتراد  

 ذكا   خااج االخترا :ال رشيف  -6
 أو أ فاؿ مؽضؽعات حؽؿ حقؽؽ رجاؿوهى تذسل 

 يةالسئو  شد ةال عجك الترشيف

 97 1757 اجا 

 25 275  أمومةطفولة 

 211 2032 االجسال 
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بيان إحراس  يتزسن  رشيفات  خعية لكل نسط من أنساط الذكا   السختمفنة   قج قام السكت  دإعجاك *
 . طاا ءل نسطإالسذك ت الفخعية  ا كا   كخااا     ، دحيث يوضح أكثخ

 نُذٔاخ ٔانحهماخ انُماشٛحثاَٛا :ا

 :األسخة  ككا   السخأة الستفمقة دسحاكف -1
 ،  شا لت عجة محا ا مشاا :  2007  خايخ  17    ُعقجت الشج ة    

 السكتب حؽؿ واقع شكاوى السرأة الستعمقة بسحاكػ ا سرة . تقرير * 
 . أتعابأماـ القزاء بدوف سرأة نتار  جمدات استساع مع الدادة السحاميؼ الستطؽعيؼ لتسثيل ال * 

التدػػؽيات ومحػػاكػ وقػػد  ػػرح فػػى إ ػػار الشػػدوة العديػػد مػػؼ االستفدػػارات والتدػػاؤالت فيسػػا يتعمػػق بسكتػػب 
                      عمى الشحؽ التالى :، ا سرة

 تؽزيػػػع مقػػػار السحػػػاكػ عمػػػى التقدػػػيسات الج رافيػػػة والكثافػػػات الدػػػكانية ممءمػػػةمػػػدى  : مقننناا السحننناكف * 
 ختمفة .الس
هػػل هػػؽ  ؟ محكسػػة ا سػػرةيتشاسػػب مػػع فمدػػفة  الػػدوارر تذػػكيم مثاليػػا: هػػل يعػػد تذػػكيل  ذننكيل الننج اسخ *

هػػل  ؟ أـ أنػػه يعػػؽؽ الفرػػل فػػى القزػػايا مسػػا يدػػفر عشػػه تػػأجيمت كثيػػرة فػػى كافػػة السحػػاكػ  معسػػؽؿ بػػه
  تحقيق التيدير فى التقاضى ؟فى  الدابقيؼبالفعل عمى مدار العاميؼ  نجن

 لى رفع قزايا أماـ داررة معيشة إلجبارإ: قد يرل التعشآل  السحكسة السخترة كالية السمف الواحجإك *
ا عمى السثؽؿ أماـ محكسة غير مخترة بسحل سكشه لتكبيده (   ال وجة الطرؼ الستقاضى اآلخر

ظل  وخاصة فى لؽاحدالسم  ا فى دعاوى ا سرة ضػ، فهل تحققآل فمدفة ةسعاناالسذقة و ال الس يد مؼ
 .؟عدـ تؽفر شبكة الكترونية لمسحاكػ 

تتسثل الفمدفة التى قامآل عميها ه   السكاتب فى حساية الكياف ا سرى مؼ التفكغ  مكا   التدوية: *
مكاف عؼ  ريق الؽصؽؿ إلى حمؽؿ وتدؽيات ترضى أ راؼ ا سرة الؽاحدة قبل الدخؽؿ فى قدر اإل

التدؽية عمى تدارؾ السذاكل ا سرية هل تعسل مكاتب  :دوامة الرراع القزارى ، والتداؤؿ السطروح 
   ؟ واإلحراءاتوتقميا أعداد الدعاوى السشعؽرة أماـ القزاء ؟ وما مدى فاعميتها مؼ واقع ا رقاـ 

 مدى سرعة وسهؽلة اإلجراءات ووسارل التدهيل عمى الستقاضيؼ . إجخااات التقاض : * 
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، الري ة التشفي ية لسحاضر التدؽية  باعتسادشغ ناصر : هل يقـؽ ب صشج ة  أمين نفقة األسخة * 
 فآل عمى الدطن مذكمت تؽق  صشدوؽ تأميؼ ا سرة عؼ الررؼ بالري ة التشفي ية  أنه قدخاصة 

 . لسحاضر التدؽية
 

مننن  إلنن  عننجك قننج  ننف مشاقذننة  ننحو السوضننوعات مننن خنن   مجسوعننات الفسننل باننحو الشننج ة ،  انتاننت 
 :أ ساا  ، التوصيات

 

ثابآل بدالا مؼ أف يزطر  ؼ دخل ال وج ، إذا لػ يكؼ له عسلتحقق مة بذأف التفعيل دور نيابة ا سر  *
 القاضى لتقدير ج افى قد يزر بالسرأة والر ار. 

 بذأف سرعة الحكػ بالشفقة السؤقتة .  1929لدشة  25مؼ القانؽف  16* تفعيل السادة 
عمى نحؽ يتين صرؼ  2004لدشة  2722عدؿ رقػ تطؽير أحكاـ السادة الرابعة مؼ قرار وزير ال *

أشهر ، مع الشعر فى رفع الحد ا قرى لمشفقات التى يررفها صشدوؽ  3كثر مؼ متجسد الشفقة  
  .تأميؼ ا سرة

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  2007س تس خ  18الحمقة الشقاكية " الج ا اإلع م  لسفالجة ككا   السخأة"  -2
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لمؽصػؽؿ إلػى أفزػل الدػبل لمتعػاوف اإلعممػى تػػ  سػرأة ومتابعتهػا ""مكتػب شػكاوى ال فى إ ػار سػعى
سػػبتسبر  18شػػكاوى السػػرأة، وذلػػغ فػػى  ةمعالجػػعقػػد حمقػػة نقاشػػية إللقػػاء الزػػؽء عمػػى الػػدور اإلعممػػى فػػى 

 الشقاشية إلى : ، وقد هدفآل الحمقة2007
إلػي جهػؽد تحتػاج والتػي تسثػل حالػة اجتساعيػة ي السذػاكل ا كثػر عسؽميػة محاولة إلقاء الزؽء عمػ .1

 حكؽمية أو غير حكؽمية.مجتسعية 

التػي تػػ تأسيدػها فػي السحافعػات بحيػ  تتجػه  ى كاتػب االخػر السكتػب والسبؽجػؽد إعمـ الرأ  العاـ  .2
 . سذاكل دوف أف تجد مداندة أو حمؽالإليها السرأة التي تعاني مؼ ال

 . أو السحافعاتكاف ذلغ في العاصسة الخدمة مجانية، سؽاء  أفبعمـ الرأ  العاـ إ  .3
 . إلقاء الزؽء عمي  رؽ الحل التي يتػ التؽصل إليها والجهات السذاركة .4
التعػػاوف مػػع لتحقيػػق  الؽسػػارل أفزػػلإلػػي  بهػػدؼ الؽصػػؽؿعػػدة محػػاور وقػػد تػػػ خػػمؿ الحمقػػة مشاقذػػة       

مذػاكل فػى حػل ، و تطػؽير مكتػب شػكاوى السػرأة ومتابعتهػا فػى اإلعمـ ومداهسة السختمفة،  اإلعمـوسارل 
 وتسثمآل محاور الحمقة فى : السرأة،

التػػػي تسثػػػل "حالػػػة  ؽصػػػؽؿ إلػػػي معالجػػػة اجتساعيػػػة لمسذػػػاكللمعػػػمـ إلالتعػػػاوف بػػػيؼ السكتػػػب ووسػػػارل ا .1
 . عامة" اجتساعية

 . اهسة فى حل مؽضؽعات شكاوى السرأة مد كؽسيمةاإلعمـ  .2

عػػمـ السدػػسؽع إلاممت فػػي اه وبػػيؼ العػػامميؼ والعػػآليػػة االترػػاؿ التػػي يجػػب عمػػي السكتػػب إيجادهػػا بيشػػ .3
 . والسكتؽب والسرري
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 : الحزوا 
 مؼ جهات متعددة: امذارك 90نحؽ  الحمقة حزر
  أميؼ عاـ السجمس القؽمي لمسرأة 
  لجشة اإلعمـ بالسجمس القؽمي لمسرأة 
 مشعسات غير حكؽمية 
 ف ؽ ف متطؽعؽ محام 
 تميف يؽف   إذاعة  صحافة ف:ؽ إعممي 
 القميؽبية والجي ة. يتمحافعفي و  أة ومتابعتها مرك ياب شكاوى السر فريق عسل مكت 

 : من التوصيات ،      إل  عجكانتات الحمقة  

تؽظيػػػ  السؽضػػػؽعات الػػػؽاردة بػػػالتقرير السعػػػروض فػػػي بػػػرام  إعمميػػػة لتحقيػػػق دور اإلعػػػمـ فػػػي  .1
 . مؽاجهة شكاوى السرأة 

 . تشعيػ لقاء سشؽ  لعرض مؽضؽعات الذكاوى عمى اإلعمـ .2

، ونذػرها عمػى مؽقػع السجمػس ة إعممية دورية عؼ مؽضػؽعات حيػة مػؼ واقػع الذػكاوى إصدار نذر  .3
 .القؽمي لمسرأة عمى شبكة االنترنآل 

تشعػػػيػ ورش عسػػػل لمدػػػادة اإلعمميػػػيؼ حػػػؽؿ شػػػكاوى السػػػرأة عمػػػى غػػػرار ورش عسػػػل اإلعػػػمـ نحػػػؽ  .4
 . السذاركة الدياسية لمسرأة 

 . سدتسر مع اإلعمـالتؽفير آلية لمتراؿ  .5
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شكأٖ  انتؼايم يغ ػهٗثُاء لذساخ يّٕظفٙ يكتة انشكأٖ ن حانتذسٚثٛانذٔساخ  :انثثا

 : ٔانغهطاخ انًختظحانًؤعغاخ  نٗإ انًشأج َٔمم انًخشجاخ

 . 2007ياسط  – شفثشاٚانتذسٚة ػهٗ آنٛاخ سطذ انتًٛٛض انًثُٗ ػهٗ انُٕع االجتًاػٗ ،  -1

 السحتو :
ي القػؽانيؼ حقػؽؽ السػرأة فػو ،  ة في ضؽء االتفاقيات الدوليػةحقؽؽ السرأ ب التعريف التدريب عمى شتسلا

 . عميهاليات الرصد والتطبيق العسمي آوالتذريعات السررية و 

 الاجف:
التسييػػ  ضػػد السػػرأة مػػؼ خػػمؿ عسمهػػػ، وت ويػػدهػ أشػػكاؿ  دذػػكاوى عمػػي رصػػالستمقػػيؼ لمبشػػاء قػػدرات 

 .افكج ء مؼ مشعؽمة حقؽؽ اإلندبأدوات معرفية عؼ حقؽؽ السرأة 

 الحزوا:
 انػتعػ فػى التػدريب، حيػ  لحزػؽر هػ ا التػدريبشكاوى السرأة  التعامل معتػ دعؽة الجهات السعشية ب

الذكاوى مؼ السجمس القؽمي  ؽها بالسجمس القؽمي لمسرأة، ومتمقالذكاوى بسكتب شكاوى السرأة ومتابعت ؽمتمق
 حكؽمية.السشعسات غير بعض الالذكاوى مؼ  ؽومتمق ، سحاميؼوعدد مؼ اللحقؽؽ اإلنداف، 
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 13-9انتددذسٚة ػهددٗ يٓدداساخ اعددتمثال انشددكأٖ ٔانتؼايددم يددغ انشدداكٛاخ ٔاالعتشدداساخ انتهٛفَٕٛددح ،  -2

 َٕٕٛٚ2009 . 

 السحتو :
وكيفيػػػة إدارة  ، عمقتػػػه بفػػػؼ السقابمػػػةو  مػػػع الذػػػاكيات التؽاصػػػل الجيػػػد: تزػػػسؼ التػػػدريب مؽضػػػؽعات 

تذػػكيل و  ، العشػػ  ضػػد السػػرأة التعامػػل مػػع مذػػكمت واإلقشػػاع وحػػل السذػػكمت، و ، الحػػؽار واإلنرػػات الجيػػد 
 .العسل  فريق

 :أل جاف ا
 أهػػداؼ التػػدريب بشػػاء قػػدرات متمقػػي الذػػكاوى عمػػي اسػػتقباؿ الحالػػة وإدارة السشاقذػػة وتشعػػيػ تزػػسشآل

لذػػاكية السعشفػػة يزػػسؼ اسػػتسرار تػػردد الحالػػة عمػػى السكتػػب، والتعػػرؼ عمػػى ا بأسػػمؽبالؽقػػآل وإنهػػاء السقابمػػة 
 .العسل كفريقنيا، واكتداب مهارات وكيفية التعامل معها، باإلضافة إلى أسمؽب استقباؿ الذكؽى تميفؽ 

 الحزوا:
رة وفػػرع بالقػػاه فػػي مكتػػب شػػكاوى السػػرأة ومتابعتهػػا أعزػػاء فريػػق تمقػػي الذػػكاوى  هػػ ا التػػدريب حزػػر

القػػػؽمي لمطفؽلػػػة  ؽ اإلندػػػاف والسجمػػػسالذػػػكاوى فػػػي السجمػػػس القػػػؽمي لحقػػػؽ  يأسػػػؽاف باإلضػػػافة إلػػػى متمقػػػ
الذػػكاوى فػػي السشعسػػات غيػػر الحكؽميػػة العاممػػة فػػي هػػ ا السجػػاؿ ودور استزػػافة السػػرأة  يوا مؽمػػة، ومتمقػػ

 .متدربا 25 وقد بم  عدد الستدربيؼالسعشفة، 
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 . 2007انًشأج ٔيتاتؼتٓا، ٕٚنٕٛ  انتذسٚة ػهٗ يٓاساخ انؼًم تًكتة شكأٖ -3

 و :السحت
مػػؼ خػػمؿ السؽاثيػػق الدوليػػة والتذػػريعات ، تزػػسؼ التػػدريب التعػػرؼ عمػػى أوجػػه التسييػػ  ضػػد السػػرأة 

، ومهػارات تمقػي الذػكؽى والتعامػل الحقػؽؽ اإلندػانية لمسػرأة السررية، وت ويد الستدربيؼ بػأدوات معرفيػة عػؼ 
ي والبريػػػد االلكترونػػػي، مػػع الذػػػاكيات، باإلضػػػافة إلػػػى أسػػس تكشؽلؽجيػػػا السعمؽمػػػات واسػػػتخداـ الحاسػػب اآللػػػ
ؽزيعػه عمػى الستػدربيؼ والتدريب عمى آليات عسل السكتب مؼ خمؿ دليل العسل بسكتب الذكاوى وال   تػ ت

. 

 الاجف:
تدريب متمقي الذكاوى عمى مهارات العسل بالسكتب لتسكيػشهػ مػؼ متابعػة العسػل بػالفروع عمػى الؽجػه 

 ا كسل.

 الحزوا:
تهػػػػا بالسحافعػػػػات وا عزػػػػاء روع مكتػػػػب شػػػػكاوى السػػػػرأة ومتابعالذػػػػكاوى بفػػػػ ؽمتمقػػػػحزػػػػر التػػػػدريب 

( محافعػات الؽجػه 1مجسػؽعتيؼ:  إلى  تػ تقديػ الستدربيؼ ف عؼ فروع السكتب بالسحافعات، حيؽ السدئؽل
 ( محافعات الؽجه القبمي ومحافعات الحدود.2البحر  

 

 
 السجسؽعة ا ولى
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 السجسؽعة الثانية

 

انتششٚؼٛح انتٙ  اء ٔحذاخ تكافؤ انفشص ػهٗ انتغٛٛشاختذسٚة انًحايٍٛ ٔأػض :ساتؼا

 . ٔتحهٛهٓا تخض حمٕق انًشأج

 ٔسشدح ػًدم ػمدذخ نؼدذد يدٍ انًحدايٍٛ  "انذٔنٛدح ٔانتشدشٚؼاخ انًظدشٚح  االتفالٛاختحهٛم حمٕق انًشأج فٗ "  -1

 . يإٚ 10-6ٕػٍٛ طانًت
  السحتو :

ارسػػات سعمػػى الرػػؽرة الشسطيػػة لمسػػرأة كركيػػ ة لمسالتاليػػة: التعػػرؼ ؽعات السؽضػػالػػدورة التدريبيػػة تزػػسشآل 
التسيي يػػة ضػػدها، والتعػػرؼ عمػػى الفػػرؽ بػػيؼ الجػػشس والشػػؽع االجتسػػاعي  الجشػػدر(، التعػػرؼ عمػػى تقدػػيػ العسػػل 

تفػػاوت  أسػػبابالتعػػرؼ عمػػى ، و  فػػي تحديػػد فػػرص الشدػػاء فػػي التستػػع بسختمػػ  حقػػؽقهؼ اإلندػػانية وأثػػر التقميػػد  
التعػػػرؼ عمػػػى مفهػػػـؽ و ف، الحقػػػؽؽ ومرػػػدرها والسؽاثيػػػق الدوليػػػة لحقػػػؽؽ اإلندػػػا الفػػػرص، والتعػػػرؼ عمػػػى مفهػػػؽـ

اتفاقيػة القزػاء عمػى جسيػع أشػكاؿ التسييػ  والتعػرؼ عمػى مؼ مشطمق السؽا شػة،  هوتعديمت الدستؽر الحقؽؽ في
اتيجيات العسػػل الحقػػؽؽ القانؽنيػػة والدياسػػية والسدنيػػة وا سػػرية والثقافيػػة واالقترػػادية لمسػػرأة، واسػػتر و ضػػد السػػرأة، 
 لمت يير. 

 الاجف:
بشػػاء قػػدرات السحػػاميؼ الستطػػؽعيؼ عمػػي تحميػػل أوجػػه التسييػػ  ضػػد السػػرأة مػػؼ خػػمؿ السؽاثيػػق الدوليػػة 

 . ، وت ويدهػ بأدوات معرفية عؼ حقؽؽ السرأة اإلندانية والتذريعات السررية
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 الحزوا: 
وى السرأة ومتابعتهػا بػالسجمس مجسؽعة مؼ السحاميؼ الستطؽعيؼ لدى مكتب شكاورشة العسل  حزر
 . متطؽعا وبم  عدد الحزؽر ثمثيؼ محاميا،  القؽمي لمسرأة 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 "جتًدداػٗانتؼددشع ػهددٗ أشددكال ٔطددٕس انتًٛٛددض انًثُددٗ ػهددٗ انُددٕع اال "انتددذسٚة ػهددٗ  -2

 . 2007يإٚ  17-13 ،نشؤعاء ٔحذاخ تكافؤ انفشص
 السحتو :

التالية: التعرؼ عمى الرؽرة الشسطية لمسرأة كركي ة لمسسارسات  ؽعاتالسؽضالدورة التدريبية تزسشآل 
، التعرؼ عمى تقديػ العسل  التسيي ية ضدها، والتعرؼ عمى الفرؽ بيؼ الجشس والشؽع االجتساعي  الجشدر(

 ت، والتعرؼ عمى أسباب تفاو  ندانيةالتقميد  وأثر  في تحديد فرص الشداء في التستع بسختم  حقؽقهؼ اإل
التعرؼ عمى مفهـؽ و  ، والتعرؼ عمى مفهؽـ الحقؽؽ ومردرها والسؽاثيق الدولية لحقؽؽ اإلنداف الفرص،

اتفاقية القزاء عمى جسيع أشكاؿ والتعرؼ عمى الحقؽؽ في الدستؽر وتعديمته مؼ مشطمق السؽا شة، 
رادية لمسرأة، حقؽؽ السرأة الحقؽؽ القانؽنية والدياسية والسدنية وا سرية والثقافية واالقتو التسيي  ضد السرأة، 

السعاشات، وفي قانؽف ا حؽاؿ و التأميشات، و ، وفي الزساف االجتساعي،  في قانؽف العامميؼ بالدولة
 الذخرية والعقؽبات، وسبل التشديق والتعاوف بيؼ ا  راؼ السعشية بإزالة التسيي  .

 
 

 الاجف: 
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جػه التسييػ  ضػد السػرأة مػؼ خػمؿ السؽاثيػق بشاء قدرات وحدات تكافؤ الفرص بالؽزارات عمي تحميل أو 
 بأدوات معرفية عؼ حقؽؽ السرأة اإلندانية والقانؽنية. ا، وت ويده الدولية والتذريعات السررية

 

 الحزوا:
 بم  عدد الحزؽر، حي   أو مؼ يشؽب عشهػرؤساء وحدات تكافؤ الفرص بالؽزارات حزر التدريب 

 . مؼ أعزاء وحدات تكافؤ الفرص اعزؽ  30
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 : تٕثٛك االتظال ٔإَشاء ششاكاخ يغ انًؤعغاخ انحكٕيٛح ٔغٛش انحكٕيٛح :خايغا

 . إحانتٓاتٕثٛك انؼاللاخ تانششكاء انحانٍٛٛ ٔيتاتؼح يٕضٕػاخ انشكأٖ انغاتك 

 ؽعات الذكاوى وتطؽير سبل التعاملفى إ ار متابعة مؽض 
 

o  2007بريل أ 5 لذبكة السحاميؼ الستطؽعيؼ فى تػ عقد اجتساع دورى . 

o   لستابعة مؽضؽعات الذػكاوى مػع رؤسػاء وحػدات تكػافؤ الفػرص بػالؽزارات  الدورى عقد االجتساع تػ ،
بريػػل وفػػى سػػبتسبر أومشاقذػػته فػػى ،  داريػػة حػػؽؿ قػػانؽف الؽظيفػػة العامػػةوعػػرض لرؤيػػة وزارة التشسيػػة اإل

2007 

 
 
 
 
 

 

 2007أبريل  12
 

 



 

 21 

 

 2007ابريل  12
 

 2007سبتسبر  16
 

 

 

 

 

 

 

 : انتؼأٌ يغ ٔعائم اإلػالو نُشش سعانح انًكتة :عادعا

 –ضػسؼ برنػام  ربػات البيػؽت حمقػة تػ اع  30سػدة دراما قريرة ل وقد تػ فى إ ار ه ا التعاوف إعداد
بهػػدؼ تؽعيػػة السػػرأة بحقؽقهػػا السكفؽلػػة وذلػػغ  ، عمػػى مؽضػػؽعات الذػػكاوى الستكػػررة مبشيػػة - البرنػػام  العػػاـ
، مػع التعريػف بػدور  و ػرؽ مؽاجهتهػا هػ   الحقػؽؽ رسػات التػى قػد تعتػرض حرػؽلها عمػى بالقانؽف، والسسا

وقػد تػػ إذاعػػة  السحافعػات. جسيػعبفػروع السجمػػس القػؽمى لمسػرأة بمكتػب شػكاوى السػرأة وكيفيػة الؽصػؽؿ إليػه 
 . 2007ه   الحمقات فى شهر سبتسبر 

 وقد تزسشآل ه   الحمقات مؽضؽعات متشؽعة لمذكاوى ، مشها :
مؽضػػؽعات حػػؽؿ ا حػػؽاؿ الذخرػػية تسثمػػآل فػػى : معؽقػػات صػػرؼ الشفقػػات بسؽجػػب محزػػر التدػػؽية ، * 

ر وإشػكاليات الرؤيػة ، مذاكل ال واج غير السؽثق ، معؽقات الؽاليػة عمػى الرػ يإجراءات إثبات الطمؽ 
 ، ال واج السبكر.لألـ الحاضشة 

والحقػؽؽ الؽظيفيػة لمسػرأة اع الخػاص ، * مؽضؽعات حؽؿ العسل وقزايا  مثل : الفرل التعدفى فى القط
 الخاصة . االحتياجاتعدـ حساية القانؽف لمعاممت بالسشازؿ ، تؽظي  ذوى العاممة، 

، الزػػػسانات وإيرػػػاالت ا مانػػػة ،  * مؽضػػػؽعات متشؽعػػػة مثػػػل : مذػػػاكل تدػػػجيل السؽلػػػؽد مػػػؼ قبػػػل ا ـ
ت السذػاركة الدياسػية لمسػرأة ، التحػرش فى مذاكل جشارية ، معؽقػا إلسقا هاست مؿ أمية السرأة وجهمها ا

 ا نثى . واضطهاد

  إطذاساخ ٔيطثٕػاخ يكتة انشكأٖ ::  عاتؼا
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 . فشٔع يكتة شكأٖ انًشأج ٔيتاتؼتٓاخ نهتؼشٚف تذٔس إَتاج ٔتٕصٚغ يطٕٚا -1
 

عمػػى  مبػػات فػػروع السكتػػب بالسحافعػػات بترػػسيػ و باعػػة  السػػرأة ومتابعتهػػا بشػػاءقػػاـ مكتػػب شػػكاوى 
مطؽيػػػة لمسحافعػػػات التاليػػػة: اإلسػػػكشدرية، البحيػػػرة، جشػػػؽب سػػػيشاء، شػػػساؿ سػػػيشاء، بػػػؽر سػػػعيد،  1000 دعػػػد

الػػؽاد  الجديػػد، القميؽبيػػة، الجيػػ ة، الدقهميػػة، قشػػا، كفػػر الذػػيخ، أسػػؽاف، ا قرػػر، الذػػرقية، مطػػروح، السشيػػا، 
فػػػي جسيػػػع  السشؽفيػػة، أسػػػيؽغ، ال ربيػػػة، وسػػػؽهاج، وذلػػػغ بهػػػدؼ نذػػػر مهسػػػة وأهػػػداؼ وتخررػػػات السكتػػػب

 السحافعات عؼ  ريق تؽزيع السطؽيات في الشدوات واالجتساعات والمقاءات السجتسعية.
مطؽيػة بالم ػة اإلنجمي يػة لمسكتػب  1000مطؽية بالم ػة العربيػة و 2000باإلضافة إلى ذلغ تػ  باعة عدد 

 . السرك   لشفس الهدؼ

 . إػذاد ٔتٕصٚغ َششج دٔسٚح نًكتة شكأٖ انًشأج ٔيتاتؼتٓا -2
 

قاـ مكتب شكاوى السرأة ومتابعتها بإعداد نذرة ربع سشؽية عؼ شكاوى السرأة لمطباعة والتؽزيع ضسؼ * 
( مؼ الشذرة الدورية 34العدد رقػ   داخلجمس، حي  صدرت في صؽرة مم  خاص مطبؽعات الس

ا عمى والتي يتػ تؽزيعه 2007الخاصة بالسجمس القؽمي لمسرأة عؼ الفترة مؼ أكتؽبر إلى ديدسبر 
أعزاء السجمس القؽمي لمسرأة وأعزاء المجاف الدارسة بالسجمس، فروع السجمس القؽمي لمسرأة، وحدات 
تكافؤ الفرص بالؽزارات، ا ح اب الدياسية، رؤساء القشؽات التميف يؽنية والسحطات اإلذاعية، رؤساء 

فة إلى ذلغ قاـ السكتب باإلضا تحرير الرح ، كبار الكتاب، مدير  اإلدارات وأسات ة الجامعات. 
 بطباعة أعداد إضافية وتؽزيعها عمى شركاره مؼ السحاميؼ الستطؽعيؼ والسشعسات غير الحكؽمية.

 وتؽزيعها. 2007مارس إلى يشاير عؼ الفترة مؼ نذرة مشفرمة  بإصداراـ السكتب ق* 

 

 
 تمشٚش انؼًم تفشٔع يكتة شكأٖ انًشأج ٔيتاتؼتٓا تانًحافظاخ

 

 انفشٔع : َثزج ػٍ إَشاء
 

 ف فقد  2007امتجت خجمات مكت  ككا   السخأة  متادفتاا إل  جسي  محا  ات مرخ خ   عام 
  خعننا لسكتنن  كننكا   السننخأة عمنن  مدننتو  الجساوايننة بننجأت دفننخع أسننوان الننحي أنذنن  عننام 26إنذنناا 



 

 23 

ت  دسحا  ة  خع السكا تتاح  ،  جاا2009إل   2006الفتخة من ثف   و ا تتاح داقي الفخ ع  ي  2003
  الدويذ .

 

 خهفٛح ػٍ تذء انؼًم تفشٔع انًكتة تانًحافظاخ
 

اتخػػ  السجمػػس القػػؽمى لمسػػرأة قػػرارا بالتؽسػػع فػػى خػػدمات السكتػػب لتذػػسل بػػاقى السحافعػػات فػػى ضػػؽء 
 سشؽات بفرع مكتب شكاوى السرأة بسحافعة أسؽاف. 3تقييػ تجربة العسل لسدة 

كتػب شػكاوى السػرأة ومتابعتهػا" بالتعػاوف بػيؼ السفؽضػية ا وروبيػة دعػػ وتطػؽير م مذروع " تؽقيع اتفاقيةتػ 
محافعات الجسهؽرية خمؿ  لتطؽير خدمات السكتب ومدها لكل والسجمس القؽمى لمسرأة لسدة ثمث سشؽات،

 . 2009نؽفسبر  9وحتى  2006نؽفسبر  10الفترة مؼ 

 مخاحل التشفيح: 

ض تؽجػػه السجمػػس نحػػؽ التؽسػػع فػػى خػػدمات مكتػػب قامػػآل ا مػػيؼ العػػاـ لمسجمػػس القػػؽمى لمسػػرأة بعػػر 
، لمسذػاركة فػى التخطػي  2007ابريػل  15شكاوى السرأة في االجتساع السرك   لسقررات فروع السجمس فػي 

والتشفيػ  وتحديػد ا دوار، وبحػػ  مقترحػات اآلليػػات السؤسدػية لتيدػير العسػػل بالسحافعػات ، هػػ ا إلػى جانػػب 
 مػؼ السؤسدػات أوذركاء الفػاعميؼ بالسحافعػات سػؽاء التعرؼ عمى ال االستفادة مؼ خبرة فروع السجمس فى

لعػروؼ السقػر.  2008محافعة، وتأجيل فرع الدؽيس حتػى  24ا فراد. وتػ إقرار إنذاء فروع لمسكتب فى 
 ما تػ في ه ا الردد كسا يمي : إيجازويسكؼ 

 تٕفٛش اٜنٛاخ انًؤعغٛح:     

 حػد أعزػاء فػرع السجمػس القػؽمى لمسػرأة بكػل محافعػة لػدعػ تػ إصػدار ا مػيؼ العػاـ لقػرار بتحديػد أ
 . خدمات مكتب الذكاوى بالسحافعات

  تػ تؽجيه خطاب مؼ أميؼ عاـ السجمس القؽمى لمسرأة لمدادة السحافعيؼ بذأف إنذػاء فػروع لسكتػب
 شكاوى السرأة  و مب مداندتهػ بتحديد مدئؽلي االتراؿ بكافة السديريات .

 اميؼ بطمب ترشيحات لمسحاميؼ الستطؽعيؼ بدوارر السحافعاتتػ مخا بة نقباء السح . 

 انًمش ٔانتجٓٛضاخ ٔٔعائم االتظال:

  تػ تخريا غرفة فػي مقػر فػرع السجمػس القػؽمى لمسػرأة بكػل محافعػة لسكتػب الذػكاوى، وتجهي هػا
 با ثاث وا جه ة المزمة لمعسل



 

 24 

  تػ تؽفير خطؽغ تميفؽنية لخدمة مكتب شكاوى السرأة بالفروع. 

   مكاتػػب شػػكاوى السػػرأة بػػالفروع وجػػارمػػؼ  امكتبػػ 18تػػػ تػػؽفير خدمػػة االنترنػػآل فػػارق الدػػرعة فػػي 
 استكساؿ الفروع ا خرى .

 

 انكٕادس انثششٚح:

  مػػؼ أفزػػل الكػػؽادر البذػػرية السطابقػػة لمذػػروغ السؽضػػؽعة لهػػ ا العسػػل، مػػع  محاميػػا 24تػػػ اختيػػار
 أشهر . 3وضع فترة اختبار لسدة 

 ء الفػروع لكػل مػؼ محػامى الذػكاوى وأعزػا 2007فى يؽليؽ قبل بدء العمل يرى تشفي  تدريب تحز
مهػػارات العسػػل بالسكتػػب، مػػؼ خػػمؿ: التعػػرؼ عمػػى وإمكانيػػة تحميػػل  الػػداعسيؼ لعسػػل السكتػػب عمػػى

، وت ويػػدهػ بػػأدوات معرفيػػة  أوجػػه التسييػػ  ضػػد السػػرأة  بقػػا لمسؽاثيػػق الدوليػػة والتذػػريعات السرػػرية
، ومهػارات تمقػي الذػكؽى والتعامػل مػع الذػاكيات، باإلضػافة إلػى أسػس  ندانيةعؼ حقؽؽ السرأة اإل

تكشؽلؽجيػػػا السعمؽمػػػات واسػػػتخداـ الحاسػػػب اآللػػػي والبريػػػد االلكترونػػػي، والتػػػدريب عمػػػى آليػػػات عسػػػل 
 . السكتب السؽضحة بدليل العسل السكتب

  

 آنٛاخ انؼًم ٔانًتاتؼح:

 لتػؽفير إ ػار مؽحػد لمعػامميؼ بسؽضػؽعات شػكاوى  إعداد دليل عسل مكتػب شػكاوى السػرأة ومتابعتهػا
بػالجهؽد السب ولػة وتحميػل مخرجػات العسػل بذػكل متكامػل،  واالسػتفادةالسرأة بسا يتػين تشعػيػ العسػل 

مػػػػؼ  لمسػػػػتفادةوتحديػػػػد آليػػػػات لمتخطػػػػي  والستابعػػػػة الدوريػػػػة. عمػػػػى أف يػػػػتػ مراجعتػػػػه بشهايػػػػة العػػػػاـ 
  بيعة كل محافعة .وا فكار التى تتشاسب مع ظروؼ و  السقترحات

 بػػدء  تحديػػد أولؽيػػات احتياجػػات السػػرأة بكػػل محافعػػة مػػؼ خػػمؿ لقػػاءات لمتذػػخيا السجتسعػػي قبػػل
 . 2007العسل خمؿ شهر أغدطس 

 

  نسؽذج اإلدارة بالشتار   بإتباعتقديػ فروع السكتب لخط  عسلRBM :عؼ الفترة مؼ ، 

  2007نؽفسبر  –سبتسبر ، 

  2008فبراير  –2007ديدسبر ، 

 2008 أغدطس –ارس م 

 الفترة ال مشية لخطة العسل بشهاية تشفي ى تقرير تقديػ . 
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  تؽفير الدعػ السطمػؽب لمفػروع مػؼ خػمؿ االترػاؿ السباشػر بسدػئؽلى االترػاؿ السحػدديؼ بالسكتػب
  . زيارة لستابعة العسل والتدريب العسمى بالفروع 37ومؼ خمؿ ، السرك ى 

 محػػامى الذػػكاوى فػػى أنذػػطة  ةمذػػارك أثشػػاء فػػى الخبػػراتادؿ عقػػد اجتسػػاعيؼ مركػػ ييؼ لمستابعػػة وتبػػ
السجمس القؽمى لمسرأة الخاصة بكل مؼ: برنام  التعريف بالسشت  متعدد الؽسػار  لمتؽعيػة بػالحقؽؽ 

، والحمقػات الشقاشػية التػي عقػدت ضػسؼ برنػام  مشاهزػة العشػ  2007فسبر القانؽنية لمسػرأة فػى نػؽ 
  .2008مارس  –ضد السرأة فى فبراير 

 نعسهػػا التػػى المقػػاءات ضػػسؼ وتؽزيعهػػا وخدماتػػه، الذػػكاوى  مكتػػب فػػروع عػػؼ مطؽيػػة 23000  باعػػة 

 ا سػرة محػاكػ فػي أيزػا التؽزيػع تػػ كسػا بحقؽقهػا، السػرأة  وتؽعية وخدماته بالسكتب والتعريف السكتب،

 . االجتساعى التزامؼ ومديريات
 يٍ ٔالغ انؼًم انفشٔعيكاتة أَشطح 

 

اوى بػػػػػػػػػػػػالفروع بعديػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػؼ ا نذػػػػػػػػػػػػطة لمتعريػػػػػػػػػػػػف بالسكتػػػػػػػػػػػػب وبػػػػػػػػػػػػدور  تقػػػػػػػػػػػػـؽ مكاتػػػػػػػػػػػػب الذػػػػػػػػػػػػك
ومػػػػػػػػػػؼ أمثمػػػػػػػػػػة هػػػػػػػػػػ   السجػػػػػػػػػػاالت ،  عيتهػػػػػػػػػػا بحقؽقهػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػى جسيػػػػػػػػػػعالفعػػػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػػػى مدػػػػػػػػػػاندة السػػػػػػػػػػرأة وتؽ 

 ا نذطة :
 

 . فٗ ضٕء انشكأٖ انًتكشسجانًشأج  ٔاحتٛاجاخأٔالً : سطذ يشاكم 

 ترػػػػػػػػػػػػػشيفها وفقػػػػػػػػػػػػػالمذػػػػػػػػػػػػػكاوى الػػػػػػػػػػػػػؽاردة ، و  تقػػػػػػػػػػػػػؽـ مكاتػػػػػػػػػػػػػب الذػػػػػػػػػػػػػكاوى بػػػػػػػػػػػػػالفروع برصػػػػػػػػػػػػػد إحرػػػػػػػػػػػػػارى
حرػػػػػػػػػارى . وفيسػػػػػػػػػا يمػػػػػػػػػى بيػػػػػػػػػاف ا رارالشؽعيػػػػػػػػػة الذػػػػػػػػػكؽى وأسػػػػػػػػػمؽب تمقيهػػػػػػػػػا ، وأكثػػػػػػػػػر السؽضػػػػػػػػػؽعات تكػػػػػػػػػ

 : 2007مكاتب الفروع السختمفة لعاـ  مؼبالذكاوى الؽاردة 
 
 
 
 

 
 
 

 ( 1جذول ) 

 

 نىسُهخ استمجبل انشكىي اسدح طجمبتىصَغ انشكبوي انى

 
 بنًاإلجً وسُهخ استمجبل انشكىي انًحبفظخ اإللهُى

 يمبثالد شخصُخ فبكس / ثشَذ

 يكتت شكبوٌ انًشأح ويتبثؼتهب
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 يحبفظبد حضشَخ

463 

 191 188 18 االسكُذسَخ

 21 36 16 ثىسسؼُذ

      

 وجه ثحشي

8699 

 183 813 18 انجحُشح

 843 93 38 انغشثُخ

 824 66 881 كفش انشُخ

 461 181 843 انًُىفُخ

 811 11 36 انمهُىثُخ

 831 98 61 انذلههُخ

 842 22 68 ديُبط

 164 861 886 انششلُخ

 866 838 16 االسًبػُهُخ

     

 وجه لجهً

8138 

 866 819 42 انجُضح

 841 889 89 انفُىو

 831 12 66 ثًُ سىَف

 894 99 93 انًُُب

 24 62 6 أسُىط

 891 848 61 سىهبج

 91 94 6 لُب

 186 818 16 أسىاٌ

 44 11 6 يذَُخ األلصش

     

 د انحذوديحبفظب

683 

 69 66 84 يشسً يطشوح

 121 136 16 انىادي انجذَذ

 11 86 6 انجحش األحًش

 868 883 42 شًبل سُُبء

 888 26 16 جُىة سُُبء

 4981 1233 8823  اإلجًبنً

محافعػػػػػات الؽجػػػػػه البحػػػػػرى  الذػػػػػكاوى وردت فػػػػػى إ ػػػػػار أف أغمػػػػػب (1رقػػػػػػ  ؿ مػػػػػؼ الجػػػػػدو يتزػػػػػن 
وأغمبهػػػػػػا يقػػػػػػع فػػػػػػى إ ػػػػػػار ، % مػػػػػػؼ إجسػػػػػػالى الذػػػػػػكاوى الػػػػػػؽاردة بالسحافعػػػػػػات  43شػػػػػػكؽى بشدػػػػػػبة  1699

،  %15.5ثػػػػػػػ محافعػػػػػػة الذػػػػػػرقية بشدػػػػػػبة ، مػػػػػػؼ إجسػػػػػػالى السحافعػػػػػػة  ،%21محافعػػػػػػة السشؽفيػػػػػػة بشدػػػػػػبة 
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لذخرػػػػػية سػػػػػتقباؿ مععػػػػػػ هػػػػػ   الذػػػػػكاوى مػػػػػؼ خػػػػػمؿ السقػػػػػابمت ا، وقػػػػػد تػػػػػػ ا%12ة البحيػػػػػرة ثػػػػػػ محافعػػػػػ
 بيؼ محامى الفرع والذاكيات.

 

 شػػػػػػكؽى بشدػػػػػػبة 1241بم ػػػػػػآل فأمػػػػػػا الذػػػػػػكاوى التػػػػػػى وردت فػػػػػػى إ ػػػػػػار محافعػػػػػػات الؽجػػػػػػه القبمػػػػػػى 
 % مػػػػػؼ إجسػػػػػالى الذػػػػػكاوى الػػػػػؽاردة بالسحافعػػػػػات ، مععسهػػػػػا يقػػػػػع فػػػػػى إ ػػػػػار محافعػػػػػة أسػػػػػؽاف بشدػػػػػبة32

تػػػػػػػب عميػػػػػػػه ، مسػػػػػػػا تر  2003فػػػػػػػرع السكتػػػػػػػب بأسػػػػػػػؽاف مشػػػػػػػ  عػػػػػػػاـ  ويرجػػػػػػػع ذلػػػػػػػغ إلػػػػػػػى إنذػػػػػػػاء ، %..16
التعريػػػػف بؽجػػػػؽد السكتػػػػػب وجهػػػػؽد  فػػػػػى مدػػػػاندة السػػػػػرأة عمػػػػى مػػػػدار هػػػػػ   الدػػػػشؽات ، أمػػػػػا الذػػػػكاوى التػػػػػى 

محافعػػػػػات الؽجػػػػػه القبمػػػػػى مػػػػػؼ إجسػػػػػالى شػػػػػكاوى % 15.5بم ػػػػػآل ندػػػػػبتها فوردت مػػػػػؼ محافعػػػػػة سػػػػػؽهاج 
هػػػػػػ   الذػػػػػػكاوى % عمػػػػػػى التػػػػػػؽالى ، وأغمػػػػػػب 11،  %13.4الجيػػػػػػ ة والفيػػػػػػـؽ بشدػػػػػػبة  ، ثػػػػػػػ فػػػػػػى محػػػػػػافعتى

 عؼ  ريق السقابمت الذخرية. تقبالهااستػ 
بإعتبارهسػػػػػػػػػا محافعػػػػػػػػػات سػػػػػػػػػعيد ردت إلػػػػػػػػػى محػػػػػػػػػافعتى ا سػػػػػػػػػكشدرية وبؽر أمػػػػػػػػػا الذػػػػػػػػػكاوى التػػػػػػػػػى و 

% مػػػػػػؼ إجسػػػػػػالى شػػػػػػكاوى السحافعػػػػػػات ، وكػػػػػػ ا ا مػػػػػػر بالشدػػػػػػبة لسحافعػػػػػػات 9.3تتعػػػػػػدى  مفػػػػػػحزػػػػػػرية 
 %.16شكؽى بشدبة  614بم آل  التى الحدود

جػػػػػػػ االستذػػػػػػارات التميفؽنيػػػػػػة الػػػػػػؽاردة لسكاتػػػػػػب الفػػػػػػروع ( إلػػػػػػى ح2تذػػػػػػير بيانػػػػػػات الجػػػػػػدوؿ  بيشسػػػػػػا 
 536بالسحافعػػػػػػػات ، والتػػػػػػػى يتزػػػػػػػن أف أغمبهػػػػػػػا يقػػػػػػػع فػػػػػػػى إ ػػػػػػػار محافعػػػػػػػات الؽجػػػػػػػه القبمػػػػػػػى بإجسػػػػػػػالى 

% مػػػػػؼ إجسػػػػػالى االستذػػػػػارات عمػػػػػى مدػػػػػتؽى السحافعػػػػػات. وربسػػػػػا يرجػػػػػع ذلػػػػػغ لطبيعػػػػػة 58شػػػػػكؽى بشدػػػػػبة 
ضػػػػػد زوجهػػػػػا أو أسػػػػػرتها أو رريدػػػػػها فػػػػػى تقػػػػػديػ شػػػػػكؽى  الجشػػػػػؽبى الػػػػػ ى تخجػػػػػل فيػػػػػه السػػػػػرأة مػػػػػؼالسجتسػػػػػع 

 بدبب العادات والتقاليد الستؽارثة التى تفرض عمى السرأة الخزؽع واالستدمـ . ، العسل
 
 
 
 

 ( 2جذول ) 

  

 انتىصَغ انؼذدي نالستشبساد انتهُفىَُخ انىاسدح نفشوع انًكتت ثبنًحبفظبد
 

 انؼذد انًحبفظخ اإللهُى

 68 االسكُذسَخ يحبفظبد حضشَخ
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 6 ثىسسؼُذ 62

   

 وجه ثحشي

188 

 14 انجحُشح

 12 انغشثُخ

 6 كفش انشُخ

 66 انًُىفُخ

 86 انمهُىثُخ

 6 انذلههُخ

 11 ديُبط

 46 انششلُخ

 9 االسًبػُهُخ

   

 وجه لجهً

646 

 83 انجُضح

 86 انفُىو

 3 ثًُ سىَف

 88 انًُُب

 16 أسُىط

 36 سىهبج

 88 لُب

 468 أسىاٌ

 8 يذَُخ األلصش

   

 يحبفظبد انحذود

813 

 88 يشسً يطشوح

 64 انىادي انجذَذ

 8 انجحش األحًش

 11 شًبل سُُبء

 14 جُىة سُُبء

 912  اإلجًبنً

 
 

 ( 3جذول ) 

 يىلف إضبفخ انششكبء طجمبً نهًحبفظخ
 

  يؤسسبد ششكبء انفشوع انًحبفظخ اإللهُى

 اإلجًبنً إػالو يحبيىٌ حكىيُخ غُش حكىيُخ

 49 8 88 11 8 االسكُذسَخيحبفظبد 
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 حضشَخ

69 

 18 8 86 3 8 ثىسسؼُذ

       

 وجه ثحشي

166 

 41 8 14 9 6 انجحُشح

 11 8 88 81 8 انغشثُخ

 38 8 18 88 88 كفش انشُخ

 46 8 16 88 8 انًُىفُخ

 14 8 18 1 8 انمهُىثُخ

 38 8 48 88 8 انذلههُخ

 89 8 6 8 84 ديُبط

 86 8 83 1 8 انششلُخ

 18 8 86 3 8 االسًبػُهُخ

       

 وجه لجهً

218 

 886 8 61 34 86 انجُضح

 843 8 64 14 31 انفُىو

 28 9 81 13 16 ثًُ سىَف

 96 3 13 42 48 انًُُب

 61 8 18 16 11 أسُىط

 64 8 18 48 84 سىهبج

 38 1 18 84 6 لُب

 812 8 11 24 16 أسىاٌ

يذَُخ 
 األلصش

8 8 6 8 6 

       

يحبفظبد 
 انحذود

814 

يشسً 
 يطشوح

88 6 18 8 42 

انىادي 
 انجذَذ

32 81 3 8 69 

 83 8 6 9 8 انجحش األحًش

 48 4 88 1 9 شًبل سُُبء

 44 1 6 88 1 جُىة سُُبء

 8181 12 311 386 111  اإلجًبنً

 ( 4جذول ) 

 تىصَغ انشكبوي انىاسدح نفشوع انًحبفظبد طجمبً نُىع انشكىي

 

 انًحبفظخ اإللهُى
 َىع انشكىي

 اإلجًبنً

ػذو أوساق  ػُفتُفُز  إداسي جُبئً يذًَ تأيُُبدضًبٌ  ػًمأحىال 
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اختصبص  يذَُخ أحكبو اجتًبػً شخصُخ

 وطهجبد

يحبفظبد 
 ضشَخح

 191 62 8 8 8 88 89 11 18 8 66 91 االسكُذسَخ

 21 82 8 8 1 6 8 8 4 9 13 88 ثىسسؼُذ

              

وجه 
 ثحشي

 183 8 4 4 1 48 6 88 1 31 26 18 انجحُشح

 843 1 8 8 8 18 81 1 1 1 49 66 انغشثُخ

 824 16 8 8 8 41 82 6 3 86 62 86 كفش انشُخ

 461 21 11 89 82 1 11 13 3 11 63 21 انًُىفُخ

 811 11 4 1 8 4 6 3 8 46 9 42 انمهُىثُخ

 831 46 8 4 88 6 4 3 8 8 63 13 انذلههُخ

 842 11 8 2 88 88 8 2 9 8 13 31 ديُبط

 164 96 1 2 88 1 88 88 2 1 63 68 انششلُخ

 866 48 2 9 1 9 8 1 4 4 12 66 االسًبػُهُخ

              

وجه 
 لجهً

 866 1 4 1 88 81 8 3 8 86 16 98 انجُضح

 841 8 8 8 3 8 8 8 8 31 44 18 انفُىو

 831 11 6 3 2 14 4 3 8 2 31 89 ثًُ سىَف

 894 62 8 4 1 1 6 88 3 68 38 82 انًُُب

 24 8 8 8 8 8 8 8 86 88 19 82 أسُىط

 891 9 6 1 6 63 1 88 88 81 49 46 سىهبج

 91 8 8 8 4 88 6 6 8 8 1 21 لُب

 186 8 6 8 3 11 8 8 81 16 16 36 أسىاٌ

يذَُخ 
 األلصش

2 3 1 8  8 8 2 8 8 8 6 44 

              

يحبفظبد 
 انحذود

يشسً 
 يطشوح

16 86 6 8 8 1 8 8 8 88 9 69 

انىادي 
 انجذَذ

19 31 62 4 1 81 68 9 6 2 39 121 

 11 8 8 8 8 4 4 8 8 8 6 88 انجحش األحًش

 868 48 6 4 4 6 1 3 8 86 11 61 سُُبء شًبل

 888 14 6 4 1 3 8 8 1 4 81 44 جُىة سُُبء

 4981 681 16 24 816 442 841 841 882 363 166 928  اإلجًبنً

يتزن مؼ بيانات الجدوؿ الدابق أف أكثر الذكاوى الؽاردة لمفروع تقع فى مجاؿ ا حؽاؿ الذخرػية 
فػػى السحافعػػات  –% مػػؼ إجسػػالى الذػػكاوى ، مسػػا يعكػػس معانػػاة السػػرأة  25شػػكؽى بشدػػبة  970بإجسػػالى 
حقهػا فػػى  تثبػػآلاإلجػػراءات التػى  اتخػاذفػػى الحرػؽؿ عمػػى حقؽقهػا الذػػرعية والقانؽنيػة ، أو فػػى  – السختمفػة
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ثبات زواج غير مؽثػق . وقػد ورد هػ ا الػشس  مػؼ الذػكاوى سرتبطة بحقها فى قيد السؽلؽد أوابعض ا مؽر ال
ت فػػى محافعػػا% عمػػى التػػؽالى . وأقمهػػا 9 و %10تى ا سػػكشدرية والجيػػ ة بشدػػبة بسعػػدؿ أكبػػر فػػى محػػافع

سػػع البػػدوى الػػ ى تحكسػػه العػػرؼ تج بيعػػة الس، وربسػػا يرجػػع ذلػػغ إلػػى %1ا قرػػر والبحػػر ا حسػػر بشدػػبة 
 ازعات .والتقاليد ومجالس الرمن لحل أى مش

 

% مػػؼ إجسػػالى الذػػكاوى وأكثرهػػا يقػػع فػػى إ ػػار 22تػػأتى فػػى السرتبػػة الثانيػػة شػػكاوى العسػػل بشدػػبة و 
عمػػى وجػػؽد بعػػض السعؽقػػات  عمػػى التػػؽالى ، وهػػى تػػدؿ %7 و %9ة عتى البحيػػرة وكفػػر الذػػيخ بشدػػبمحػػاف

شػػكؽى  454. كسػا وردت عػػدد مػؼ الذػكاوى بم ػآل  االقترػاديةمػؼ مدػاهسة السػػرأة فػى ا نذػطة  التػى تحػد
% مػػؼ إجسػػالى الذػػكاوى ، وهػػى تعبػػر عػػؼ صػػعؽبة اإلجػػراءات السطمؽبػػة لحرػػؽؿ السػػرأة عمػػى 12بشدػػبة 

جتسػاعى ، وأغمػب هػ   الذػكاوى تقػع فػى إ ػار مها وزارة التزػامؼ االمات التػى تقػدمعاش ضسانى أو الخػد
عمى مدػتؽى إجسػالى  ا مب 608ه ا باإلضافة إلى ورود الجديد وأسؽاف والفيـؽ والبحيرة .محافعات الؽادى 

 االحتياجػات. وتتسثل ه   الطمبات فى إيجػاد فرصػة عسػل أو إعانػة ماليػة لمسدػاعدة عمػى تمبيػة السحافعات
 أو إيجاد مدكؼ .اليؽمية 

 :انذوسَخ داخم انفشع  االجتًبػبد:  ثبَُب

  انًمشسح وانؼضى انذاػى اجتًبػبد -أ

دوريػة مػع السقػررة والعزػؽ الػداعػ ، وذلػغ لستابعػة إنجػاز العسػل داخػل السكتػب،  اجتساعػاتيتػ عقػد 
، مػػع اندة لمسػػرأة بة الجهػػات السدػػسػػتجالستكػػررة ، والعسػػل عمػػى رفػػع كفػػاءة اوالتعػػرؼ عمػػى نؽعيػػة الذػػكاوى ا

قتراح لجهات أخرى . ه ا باإلضافة لمتشدػيق مػع محػامى الفػرع لمقيػاـ با نذػطة السختمفػة لمسكتػب لتعريػف ا
 الشداء بجهؽد السكتب ودور  فى مداندتهؼ .

 

 االجتًبػبد يغ شجكخ انًحبيٍُ انًتطىػٍُ  -ة
كاوى السػػػرأة بفروعػػػه الدوريػػػة لمسحػػػاميؼ الستطػػػؽعيؼ لمعسػػػل مػػػع مكتػػػب شػػػ االجتساعػػػاتيػػػتػ حزػػػؽر 
، وتبادؿ الخبرات ومشاقذة السعؽقات التى تحد مؼ سرعة القزايا السحؽلة ومؽقفها الشهارىالسختمفة لستابعة 

 البآل فى القزايا والؽصؽؿ فيها لحمؽؿ نهارية .
 

 ثبنًحبفظخ  االتصبلبد يغ يسئىنً االجتًبػ -ج
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محامى مكاتب الفروع ، وذلغ لدعػ التعاوف بيشهػ بالسحافعة و  االتراؿيتػ عقد لقاءات دورية مع مدئؽلى 
ومتابعة الذكاوى السحؽلة إليهػ ، وبح  السعؽقات والرعؽبات التػى تحػؽؿ دوف حػل هػ   الذػكاوى وكيفيػة 

 الت مب عميها لرالن السرأة الذاكية .
 : انذٔساخ انتذسٚثٛح  ثانثا

العسػػػل ورصػػػد الذػػػكاوى  آليػػػاتهػػػػ يػػػتػ عقػػػد دورات تدريبيػػػة لرفػػػع كفػػػاءة ومهػػػارات محػػػامى الفػػػروع لف
ة إلػى الػدورات التػى تدػاعدهػ عمػػى عػداد التقػارير الدوريػػة ، هػ ا باإلضػافوأ دليػل العسػل ،  اسػتخداـوأسػمؽب 

، بجانب ت ويد الستدربيؼ بسعمؽمات حػؽؿ حقػؽؽ السػرأة اإلندػانية اإللكترونيلى والبريد خداـ الحاسب اآلستا
 ؼ والتذريعات .الدولية والقؽاني االتفاقياتفى ضؽء 

  : انُذٔاخ ٔانهماءاخ انجًاْٛشٚح ساتؼا

السختمفػة بؽجػؽد مكتػب تهتػ مكاتب الفروع بعقد ندوات ولقاءات بهدؼ تعريف السرأة فى السحافعػات 
، كسػػا مدػػاعدتهؼ لمحرػػؽؿ عمػػى كافػػة حقػػؽقهؼلمذػػكاوى تػػابع لمسجمػػس القػػؽمى لمسػػرأة يدػػعى لسدػػاندتهؼ و 

، ومذػاكل الػ واج بحقؽقهؼ القانؽنيػة والؽظيفيػة وكيفيػة السطالبػة بهػا الشداء تهدؼ ه   المقاءات إلى تؽعية 
فػػى تدػػمي  الزػػؽء عمػػى بعػػض العػػادات الستؽارثػػة التػػى تعػػؽؽ مذػػاركة السػػرأة  غيػػر السؽثػػق ، باإلضػػافة إلػػى

ح . ومثاؿ ذلغ المقاءات الجساهيرية التى عقدها مكتب الذكاوى بأسؽاف والجي ة ومرسػى مطػرو الحياة العامة
. 

 تظال ٔانششاكح يغ انجًؼٛاخ األْهٛح .: تٕثٛك اال خايغا

تؽثيػػػق الذػػػراكة مػػػع الجسعيػػػات ا هميػػػة لمسدػػػاندة فػػػى حػػػل يدػػػعى محػػػامؽ مكاتػػػب الذػػػكاوى بػػػالفروع ل
حتياجػاتهػ مثػل  مبػات الػرقػ القػؽمى ، وتؽثيػق حػاالت فى السحافعات السختمفة ، وتحقيق امذكمت السرأة 
اهػ هػػ   الجسعيػػات فػػى اإلعػػمـ عػػؼ السكتػػب مػػؼ خػػمؿ التعػػاوف فػػى عقػػد الشػػدوات . كسػػا تدػػالػػ واج القبمػػى 

ى معومثاؿ ، فى مداندة السرأة  لشداء لمتعريف بدور السكتب وشركارهبسقر الجسعية لحزؽر أكبر عدد مؼ ا
ى لمجسعيػات ، ومكتػب الفػرع ببشػ اإلقميسػىجهؽد مكتب الفرع بكفر الذػيخ مػع اإلتحػاد : الذراكة ه   تؽثيق 

 سؽيف مع الهيئة اإلنجيمية .
 
 

 انفشٔع فٗ اخ ػايح يٍ ٔالغ انشكأٖؼٕلي
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  زنحا ،السجاالت كل    الوااكة الذكا      حميل ،  الذاكيات الفخ ع محام  بين التفاعل خ   من

 ، الذناكية السنخأة مشانا ان  فن التن  السذنك ت منن كثينخال حنل طخين   فتنخ  الت  السفوقات من عجك  جوك
 : يم   يسا حجة عم  مجا  لكل   قا أ ساا  نخصنج

 شخظٛحانحٕال األ شكأٖ *

  ا سرةسرية بسحاكػ تردر مؼ مكتب تدؽية السشازعات ا لمتفاقات التى  إل اميةعدـ وجؽد صفة 
 . 

 . رفض بشغ ناصر صرؼ الشفقات الس يمة بالري ة التشفي ية عؼ عقؽد اتفاؽ مكتب التدؽية 
 ؽـ التؽثيػػق العقػػارى مػػع سياسػػة التخفيػػ  بقػػانؽف محكسػػة ا سػػرة وتػػأثير  تعػػارض قػػرار رفػػع قيسػػة رسػػ

جننف  5.70حيػػ  ارتفعػػآل تكمفػػة التؽكيػػل مػػؼ  ، عمػػى فػػرص وصػػؽؿ السػػرأة غيػػر القػػادرة إلػػى العدالػػة
قػػد انػػته   2004 ( لدننشة10اقننف )لسػػا لػػؽح  مػػؼ أف قػػانؽف محكسػػة ا سػػرة  .  ونعػػرا جننف 31إلنن 

( عمى إعفػاء دعػاوى الشفقػات ومػا فػى حكسهػا 3فى السادة   سياسة التخفي  عؼ ا سرة حي  نا
السذػار إليػه ليراعػى ظػروؼ السػرأة  5424/2006القنخاا تعػديل  ي قتػرحمؼ الرسـؽ القزارية.  ل لغ 

ارها أسػػؽة بأصػػحاب السعاشػػات التػػى بالقزػػايا باسػػتثشرة والتػػى تحتػػاج لتؽكيػػل لمسحػػاميؼ غيػػر القػػاد
 دة ا ولى.( مؼ السا4رعاها القرار بالبشد  

  يجػػاد مكػػاف مدػػتقل لسكاتػػب التدػػؽية مشفرػػل عػػؼ السحكسػػة وذلػػغ لخرؽصػػية السؽضػػؽعات إعػػدـ
اكػ ا سػػػرة بسػػػا والسحافعػػػة عمػػػى سػػػرية السذػػػكمت السطروحػػػة أمامهػػػا ، واختيػػػار أمػػػاكؼ مقػػػار محػػػ

 يشاسب الهدؼ مشها .

  فقػة مؤقتػة فػى والتػى تمػـ  القاضػى بفػرض ن 2000من القانون لدنشة  16نص الساكة عدـ تفعيػل
، تخرػػ بعػد ذلػغ مػؼ الحكػػ الشهػارى ف مؼ تاريخ رفػع الػدعؽى عمػى أ عمى ا كثر أسبؽعيؼمدى 
حاضػػشة  ذا كانػػآللم وجػػة أف تعػػي  فػػى اسػػتقرار خاصػػة إ  أف تفعيػػل نػػا هػػ   السػػادة يزػػسؼ حيػػ

 وليس لها مؽرد آخر لمرزؽ. 

  مؽ خػػمؿ ثمثػػيؼ يؽمػػا  بقػػا امتشػػع عػػؼ تؽثيػػق الطػػ إذاعػػدـ تفعيػػل تطبيػػق عقؽبػػة الحػػبس لمسطمػػق
 1929لدنننشة  25( مكنننخا منننن السخسنننوم  ننني القنننانون اقنننف 23( مكنننخا   )5)لػػػشا السػػػادتيؼ 

 .1980لدشة  100اقف والسزافتيؼ بالقانؽف 
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 التحايل حؽؿ تسكيؼ الحاضشة مؼ مدكؼ الحزانة. 

 مـؼًان شكأٖ*

  عدـ تؽافر فرص لعسل السرأة سؽاء بالقطاع العاـ او الخاص. 

  وتأثيرها عمى السرأة العاممة بالتعاقد السؤقتةضؽح حقؽؽ العسالة عدـ و . 

  جػػراءات الشقػػل بػيؼ السحافعػػات لجسػػع شػػسل ا سػرة لمعػػاممت فػػى الجهػػاز اإلدارى إتعقيػد وصػػعؽبة
  لعدـ تؽافر الدرجة السالية . لمدولة

 الكادر الؽظيفي بالسدارس الخاصة .تفعيل قانؽف  عدـ تعسيػ و 

  ؼ السشاسػػبة لمعػػاممت فػػى مػػدارس الفرػػل الؽاحػػد التػػي لهػػا الدػػبق فػػي معالجػػة عػػدـ تػػؽفير العػػرو
 مذكمة تدرب الفتيات مؼ التعميػ حتى يتدشى لهؼ تأدية عسمهؼ باتقاف وتفاف .

  مؼ الدستؽر في حاالت الشقل والشدب . 11عدـ تطبيق السادة 

  رسػػة لتفػػادى مذػػكمة الشقػػل قامػػة داإو الػػ يؼ يقيسػػؽف بهػػا أبشػػاء السحافعػػة أعػدـ قرػػر الؽظػػار  عمػػى
 والشدب لمس تربات .

  عدـ إل اء شرغ الدؼ في التؽظي  لمسرأة التي تسر بعروؼ قهرية، وتسكشآل مػؼ اسػتكساؿ تعميسهػا
 . ةفى سؼ متأخر 

 . قرؽر البرام  التي تعد لتأهيل الخريجيؼ بسا يتشاسب مع احتياجات الدؽؽ 

 السؤقتة العسالة تثبيآل عدـ . 

 جتًاػٗالضًاٌ انا شكبوي * 

  مذكمة الحرؽؿ عمى معاش ضساف اجتساعي في حاالت عدـ تطابق العشؽاف السثبآل فػي البطاقػة
وعػدـ قػدرة السػرأة عمػى ت ييػر  ،و غيػر أقامة بدبب  مؽ إلمع العشؽاف الفعمي نتيجة لت يير مكاف ا

 العشؽاف في البطاقة مسا يدبب رفض الباح  االجتساعي لمطمب .

 الست ايػػدة لألسػػرة الستطمبػػات، مسػػا يعػػؽؽ تمبيػػة  زػػساف االجتسػػاعى لم يػػادة عػػدـ قابميػػة معاشػػات ال ،
  .ما تعانيه السرأة عشد التجديدباإلضافة إلى 

 جتًبػُخالا تأيُُبدان شكبوي* 
 تعديل شروغ استحقاؽ ا رممة لسعاش ال وج في حالة ال واج بعد بمؽغ ال وج سؼ الدتيؼ. 

 الستأخراتيؼ سداد ميشى وتعميقه لحوق  صرؼ السعاش التأ.  
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  سرية  فى حالة ت ير العروؼ ا التأميشاتصعؽبة استبداؿ معاش الزساف االجتساعى بسعاش. 

 ًذَُخان وساقاأل شكبوي *

  تؽقػػػػ  برنػػػػام  الػػػػرقػ القػػػػؽمي كأحػػػػد أنذػػػػطة فػػػػروع السكتػػػػب واالحتيػػػػاج السػػػػتسرار   هسيتػػػػه كبدايػػػػة
 .يات فى ه ا السجاؿوعدـ تيدير عسل الجسع ، لحرؽؿ  السرأة عمى حقؽقها

                           رفػػػػػػػػػض الػػػػػػػػػدعؽى لعػػػػػػػػػدـ حزػػػػػػػػػؽر السػػػػػػػػػدعى عميػػػػػػػػػه بذخرػػػػػػػػػه فػػػػػػػػػي دعػػػػػػػػػاوى إثبػػػػػػػػػات الػػػػػػػػػ واج
 والطمؽ أماـ السحاكػ .

  انًشأح ضذ انؼُف شكبوي *

 جراءات القانؽنية السشرؽص عميها لؽصػؽؿ السػرأة لحقؽقهػا فػى حػاؿ تعرضػها لعشػ  إلعدـ تفعيل ا
وحقؽقهػػا، وعػػػدـ تؽقيػػع عقؽبػػػة فػػى حالػػػة  إندػػػانيتهاوفػػي إ ػػػار يحفػػ   ، جدػػدى فػػػى وقػػآل مشاسػػػب

 جراءات.إلمخالفة ا

  سر . يتعرضؼ لمعش  ا والمتىوى أمشاسبة لمديدات بم م أماكؼعدـ تؽفير 

 الدػػػػػػػػػػػػيدات مػػػػػػػػػػػؼ يكػػػػػػػػػػػػؽف  أف ويفزػػػػػػػػػػػل البػػػػػػػػػػػؽليس أقدػػػػػػػػػػػػاـ داخػػػػػػػػػػػل نفدػػػػػػػػػػػػى اخرػػػػػػػػػػػارى وجػػػػػػػػػػػؽد .



 

 

 

 

 ذــم ٔسطــتحهٛ
 

 شسجــانًتكٖ أـــهشكن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عمػػػى عػػػدد مػػػؼ السؽضػػػؽعات التػػػي الزػػػؽء  سكتػػػبالآل نتػػػار  مزػػػسؽف الذػػػكاوى التػػػي تػػػرد إلػػػى ألقػػػ 
بعػض مػؼ تمػغ الذػكاوى . 2008حتػى يؽليػؽ  2007بذكل الفآل لمشعر، خػمؿ الفتػرة مػؼ سػبتسبر تكررت 

دػشة ( ل148  خمؿ ه ا العاـ نتيجة لست يرات استجدت؛ كتزرر الذاكيات مؼ القرار رقػ ىورد لمسرة ا ول
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ال   أصدر  الديد وزير التزامؼ االجتساعي بذأف وق  صرؼ الشفقات بسؽجب محاضر التدػؽية  2006
ومػؼ هػ    .ػ ا سرة بشػاء عمػى اتفػاؽ الطػرفيؼ التي يحررها مكتب تدؽية السشازعات ا سرية السمحقة بسحاك

عميسػػػي تهديػػػد السدػػػتقبل الت فػػػي الخرػػػؽمة بػػػيؼ ا بػػػؽيؼ والتػػػي تكػػػؽف نتيجتهػػػا دشػػػالالذػػػكاو  مػػػا نذػػػأ بدػػػبب 
و  ،دعػػاوى الحزػػانة ورؤيػػة الرػػ ير :السذػػكمت التقميديػػة الستكػػررة مثػػاؿ لمرػػ ير، ومشهػػا مػػا يطمػػق عميػػه

 الطمؽ والخمع..  وغيرها.
نؽعيػػة تأخػػ  فػػي أقدػػاـ  ةالذػػكاو  وترػػشيفها فػػي ثمثػػهػػ ا الجػػ ء مػػؼ التقريػػر رصػػد  يتشػػاوؿوسػػؽؼ 

لهػػ   السؽضػػؽعات مرك يػػا،  وتشاولهػػا عمػػى مدػػتؽى فروعػػه فػػػي  بعتػػهبػػار تشػػاوؿ مكتػػب الذػػكاو  ومتااالعت
السػدف معها فػى إ ػار بعض السحافعات، وبياف مدى تطابقها أو اختمفها، وبياف اختمؼ أسمؽب التعامل 

ف بهػػػ   السكاتػػػب والتحمػػػيمت التػػػي قػػػاـ بهػػػا السدػػػئؽلؽ ، مػػػع عػػػرض نتػػػار  بعػػػض الدراسػػػات هرةالكبػػػرى كالقػػػا
 نؽنية، ورؤاهػ ومقترحاتهػ الشابعة مؼ البيئة السحمية لسؽاجهتها. لبعض السدارل القا

 وسؽؼ يتػ عرض ه   الذكاوى عمى عدة محاور ، وهى :
 السحؽر ا وؿ : السؽضؽعات الستعمقة بحقؽؽ السرأة و ا سرة 

 السؽضؽعات الستعمقة بالعسل: السحؽر الثاني 
 مشازعات متشؽعة:  الثال  السحؽر

  األعشجٔنًٕضٕػاخ انًتؼهمح تحمٕق انًشأج ا:  األٔل انًحٕس

تتشؽع مؽضؽعات ا حؽاؿ الذخرية الستعمقة بحقؽؽ ا سرة وا بشاء ما بيؼ مؽضؽعات متعمقة 
الستبادلة، والسهر، ونعاـ  جباتهسااوو بشعاـ ا سرة وعمى ا خا الخطبة، وال واج، وحقؽؽ ال وجيؼ 

تفريق، والبشؽة، واإلقرار با بؽة وإنكارها، وااللت اـ بالشفقة ا مؽاؿ بيؼ ال وجيؼ، والطمؽ، والتطميق وال
لألبشاء وا قارب، وترحين الشدب، والتبشي، والؽصاية، والقؽامة، والحجر، وبيؼ السدارل الستعمقة بالهبات، 

 *. والسؽاري ، والؽصايا، وغيرها مؼ التررفات السزافة لسا بعد السؽت"
والتي هي في ا صل  ، استسرار أماـ مكتب الذكاو  ومتابعتهاغير أف السؽضؽعات التي تتردد ب

 -:تيؼ هسامؼ الستكررات التي تذهدها ساحات محاكػ ا سرة تشحرر في ال الب ا عػ في فئ
 كرػرؼ الشفقػات، و الش اعػات حػؽؿ مدػكؼ ال وجيػة،  ،  ئة مشازعات األحوا  الذخرية التقميجينة

ندػػبه ػ والتػػي جػػد عميهػػا مػػؤخرا الشػػ اع حػػؽؿ الؽاليػػة  ن اعػػات رؤيػػة الرػػ ير، أو ضػػسه، أو إثبػػات
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التعميسيػػػػػػػػػة لمر يرػػػػػػػػػػ ومشهػػػػػػػػػا أيزػػػػػػػػػا االعتػػػػػػػػػداء البػػػػػػػػػدني عمػػػػػػػػػى ال وجػػػػػػػػػة أو تبديػػػػػػػػػد مشقػػػػػػػػػؽالت 
 ال وجية....وغيرها.

  وحاالت ال واج غير السؽثق، وحق  كإثبات حاالت الطمؽ ، ئة مشازعات متفمقة داإلجخااات ،
 اا ـ في قيد ميمد الر ير.. وغيره

 َضاػاخ األحٕال انشخظٛح:  أٔال

 انُضاػاخ انًتؼهمح تظشع انُفماخ( 1

تكاد الش اعات الستعمقة بررؼ الشفقات تذكل الشدبة ا عمى في عدد الذػكاوى الػؽاردة لمسكتػب وكسػا 
 48فػاف ندػبة هػ ا الشػؽع مػؼ الذػكاو  ترػل إلػى  ، 2007عػاـ تذير الستابعة اإلحرػارية لمذػكاوى خػمؿ 

%. 

يخزػػع لقؽاعػػد صػػرؼ قانؽنيػػة  2004لدػػشة  11صػػرؼ الشفقػػات قبػػل صػػدور القػػانؽف رقػػػ ولػػػ يكػػؼ 
، والسدػتبدلة بالقػانؽف رقػػ 1920لدػشة  25محددة خمؼ تمغ القؽاعد السؽضؽعية التػي نعسهػا القػانؽف رقػػ 

عمػػى فػػي السػػادة ا ولػػى فػػي البػػاب ا وؿ لمقػػانؽف، والتػػي تقزػػي بؽجػػؽب نفقػػة ال وجػػة  1985لدػػشة  100
، و لػؽ كانػآل مؽسػرة، أو  زوجها مؼ تاريخ العقػد الرػحين  السػا سػمسآل نفدػها إليػه، و تدػتحق تمػغ الشفقػة

حػػػدد القػػػانؽف مذػػػسؽالت تمػػػغ الشفقػػػة بال ػػػ اء، و الكدػػػاء،  و الدػػػكؼ،  و نفقػػػات الػػػديؼ، و مختمفػػػة معػػػه فػػػي 
 العمج،  و غيرها مسا يقزي به الذرع.

ا عمى ال وج مؼ تاريخ االمتشاع عػؼ اإلنفػاؽ و ال تدػق  عشػه إال اعتبرت السادة ك لغ أف الشفقة ديشو 
أف  أى ، أو اإلبػػراء أف يػػؤدى الػػ واج الشفقػػة السدػػتؽجبة عميػػه لم وجػػة أى ا داء:فػػي حػػالتيؼ محػػددتيؼ هسػػا 
فجعمػػه يتقػػدـ عمػػى ديؽنػػه ، كسػػا ميػػ  القػػانؽف ديػػؼ الشفقػػة عمػػى جسيػػع أمػػؽاؿ الػػ وج  تعفيػػه ال وجػػة مػػؼ أدارهػػا

 أوضحآل السادة الثانية أف نفقة السطمقة السدتحقة تعتبر ديشا في ذمة ال وج السطمق. ، و ا خرى 
 مؽمػة بسؽجػب حكػػ قزػاري نهػاري حامػلوقد جرى العسل عمى أف تشف  الشفقة عمى أمػؽاؿ الػ وج السع

صػة ،  خا ، بسا يحسمه ه ا ا مر مؼ صعؽبة وفػي بعػض الحػاالت اسػتحالة تشفيػ  الحكػػ لمري ة التشفي ية
، وظػل ا مػر عمػى  ، فتعل ال وجة وا بشػاء بػدوف نفقػة نه مقيػ بالخارجلؽ لػ يكؼ لم وج ماؿ معمـؽ ؛ أو أ

ليػػشا فػػي مادتػػه ا ولػػى عمػػى أف يشذػػأ صػػشدوؽ  2004لدػػشة  11هػػ ا الحػػاؿ  حتػػى صػػدور القػػانؽف رقػػػ 
، ومؽازنتػه  يػة العامػةتكػؽف لػه شخرػيته االعتبار  ؼ ا سػرة" ال يدػتهدؼ الػربن أساسػايدسى " صشدوؽ تػأمي
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، ويتػػؽلى إدارتػػه مجمػػس إدارة يرػػدر  ، ويكػػؽف مقػػر  مديشػػة القػػاهرة، ويتبػػع بشػػغ ناصػػر االجتسػػاعي الخاصػػة
 .سابقا( التأميشات والذئؽف االجتساعية  التزامؼ االجتساعى ، وبشعاـ العسل فيه قرار مؼ وزير بتذكيمه

ومػػا فػػي  وا جػػؽرناصػػر االجتسػػاعي لمشفقػػات يكػػؽف أداء بشػػغ كسػػا يػػشا فػػي السػػادة الثالثػػة عمػػى أف 
التقاضػي  وإجراءاتتشعيػ بعض أوضاع بذأف  200لدشة  1قانؽف  مؼ (72 حكسها تطبيقا  حكاـ السادة 
أو  إيداعها، ويؤوؿ لمرشدوؽ السبال  التي يتػ  مؼ حريمة مؽارد الرشدوؽ  ، يةفي مدارل ا حؽاؿ الذخر

هؽريػة إضػافة سويجػؽز بقػرار مػؼ ررػيس الج،  هػ ا القػانؽف مػؼ  75، 47، 73اسػتيفاؤها وفقػا  حكػاـ السػؽاد 
 .خدمات تأميشية أخرى لألسرة يسؽلها الرشدوؽ ويتزسؼ القرار تحديد فئات االشتراؾ فيه

زواج يػدفعها كػل واقعػة  ؼعػ امبمػ  خسدػيؼ جشيهػالسادة الرابعة مشػه مػؽارد الرػشدوؽ فػي ثػ حدد في 
وعذػريؼ  مؼ واقعات الطمؽ أو السراجعة يػدفعها السطمػق والسراجػع،ؼ جشيها عمي كل واقعة يوخسد، ال وج
 د فزػميػدفعها السبمػ  عػؼ السػيمد مػرة واحػدة عشػد حرػؽله عمػى شػهادة السػيم عمي كل واقعة ميمد اجشيه

 .عسا يأتيه مؼ تسؽيل خارجي يخا أداء الشفقات
 وتقػل هايسثل صرؼ الشفقات بالعقؽد االتفاقية مؼ بشغ ناصر  فػرة ايجابيػة فػي مجػاؿ تيدػير صػرفو 
دخػل مشػ  أف  ، وقد ظل العسل ساريا بسؽجب ه ا القانؽف  إلى محكسة ا سرةبذأنها دعاوى السحالة العدد 

بؽقػػ  صػػرؼ الشفقػػات بسؽجػػب  2006لدػػشة  148رقػػػ  أصػػدر قػػرارلػػى أف إ 2004حيػػ  الشفػػاذ فػػي أكتػػؽبر 
 .بالري ة التشفي ية حتى لؽ كانآل م يمة محاضر التدؽية

بالسكتػػب بدراسػػة  ف السحػػامؽ السكتػػب تزػػررا مػػؼ هػػ ا القػػرار حيػػ  قػػاـ  ىوبػػدأت الذػػكاوى تشهػػاؿ عمػػ
السػػؽاد الستعمقػػة بالشفقػػة فػػي و  ، ته فػػي ضػػؽء قػػانؽف صػػشدوؽ الشفقػػةالقػػرار ومذػػروعي لهػػ اا سػػاس القػػانؽني 

ات وسػػارر مػػؽاد السشعؽمػػة التذػػريعية السرػػرية ، وقػػانؽف اإلثبػػات وقػػانؽف العقؽبػػ قػػؽانيؼ ا حػػؽاؿ الذخرػػية
 والتي أسفرت عؼ الشتار  التالية: 

يعد  2004لدشة  11لبشغ ناصر بحدب القانؽف  أف تبعية صشدوؽ الشفقة إلى يذير واقع ا مر
، وقد صدر عدد مؼ القرارات  بهع فيه حريمة الرسؽـ التي قررها القانؽف الخاص صشدوؽ يجس بسثابة

خرها القرار ا شد جدال ال   أصدر  الديد رريس البشغ برقػ وكاف آالؽزارية بذأف قؽاعد صرؼ الشفقات 
ضر بالتشبيه عمى كافة الفروع بعدـ صرؼ الشفقات وا جؽر وما في حكسها الؽاردة بسحا 2006لدشة  148

لسا تراءى لمبشغ مؼ تؽا ؤ بعض  ركااتد، وذلغ  الرمن التي تتػ أماـ مكاتب تدؽية السشازعات ا سرية
،  تدؽية السشازعات ا سريةعة حؽؿ عدـ قياـ ال وج باإلنفاؽ أماـ مكتب مؼ خمؿ افتعاؿ مشاز  جا زوا

http://ar.jurispedia.org/index.php/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9_%28eg%29#cite_note-1
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9_%28eg%29#cite_note-1
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D8%B9%D8%B6_%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9_%D9%88%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9_%28eg%29
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D8%B9%D8%B6_%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9_%D9%88%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9_%28eg%29
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D8%B9%D8%B6_%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9_%D9%88%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9_%28eg%29
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مؼ صشدوؽ  ترالن عميهلى صرؼ ما تػ البقرد التؽصل ب ير حق إ ويتػ إنهاؤها صمحا أماـ السكتب
 ميؼ ا سرة. تأ

بيؼ ا سر السررية التي تعتسد عميها،  برؽرة مفاجئة حالة مؼ االرتباؾ ه ا القرار أدى تطبيقوقد 
والػػ   ي يػػد مػػؼ حجػػػ ،  الؽحيػػد لألسػػرةكثيػػر مػػؼ ا حيػػاف هػػي مرػػدر الػػدخل  خاصػػة أف الشفقػػة تعػػد فػػي

مسػػػػا يجعػػػػل هػػػػا القػػػػانؽف جؽازيػػػػه لمقاضػػػػي أف يػػػػأمر بهػػػػا ، والتػػػػي جعم السذػػػػكمة عػػػػدـ تفعيػػػػل الشفقػػػػة السؤقتػػػػة
 التقاضي. عمى مدىطؽؿ تالستقاضية في انتعار حكػ الشفقة ال   قد يدتسر لدشؽات 

 ؽليػػػؽإلػػػى ي 2007 سػػػبتسبرخػػػمؿ الفتػػػرة مػػػؼ لفػػػروع مكتػػػب الذػػػكاوى أظهػػػرت شػػػكاوى السػػػرأة الػػػؽاردة 
الت اـ بشغ ناصػر االجتسػاعي  حد مؼوال   ،  2006لدشة ( 148 مؼ قرار البشغ رقػ  اواضح اتأثر  2008

أشػهر سػػابقة،  والػػبعض ا خػػر  عػػدةتزػػررف مػػؼ وقػػ  الشفقػة بعػػد الرػػرؼ لالمتػى ت بعػض هػػؤالء الدػػيدات
 لمسرة ا ولى.تزررف مؼ عدـ صرؼ الشفقة مسؼ ت

قػػرار لم ومػػؼ خػػمؿ مػػا سػػبق ووفقػػا  الج ريػػة الستعمقػػة بقؽاعػػد الرػػرؼ ( السواننن   السفوقننات اإلجخاسيننة  -
 يسكؼ حرر السؽانع التي وضعها بشغ ناصر لتحؽؿ دوف صرؼ الشفقات في اآلتي: السذار إليه 

الرػػمن الس يمػػة بالرػػي ة التشفي يػػة الرػػادرة مػػؼ مكاتػػب التدػػؽية  البشػػغ بسحاضػػرعػػدـ اعتػػراؼ  .1
 .الشهارية با حكاـفق   ا سرة واالعتراؼبسحاكػ  ا سرية

أشػهر ووضػع قيػؽد معطمػة لتشفيػ  مػؼ ثمثػة   كثرتجسد الشفقة دعاوى م  حكاـعدـ تشفي  البشغ  .2
 السؤقتة.الشفقة  أحكاـ

 500 تػػ زيادتهػا إلػى شيػهج 300يررفها بسػا ال ي يػد عػؼ  التيلمسبال   أقرى ابشغ حدوضع ال .3
 .2006عاـ  جشيه

 .تعقيد عسمية تشفي  ا حكاـ عمى السحكؽـ عميهػ بالخارج .4

دعؽى الحبس وعدـ اعتراؼ الكثير مػؼ  في أوبالبشغ  إدخالها ماإتحديد مدار الري ة التشفي ية  .5
 .القزاة بالذهادة السدتخرجة مؼ البشغ

كسا تعاني ك لغ الديدة الحاصمة عمى حكػ بررؼ متجسد نفقة مؼ عدد مػؼ السعؽقػات تحػؽؿ دوف 
  -ف:خياراويعل أمامها  الررؼ
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دعػؽى الػدفع  إلقامػةعمى شهادة قابل وتحرل في السبشغ ناصر  لىإلمحكػ الري ة التشفي ية  دمػت .1
 ا خػ بجػؽاز "الػرغػ مػؼ مشذػؽر وزارة العػدؿ  ى؛ عمػ هاشهادة ال يعترؼ القزاة ب ي؛ وهالحبس أو

 .* "بختػ البشغ عمى صؽرة الحكػ

 فػإذا بالبشػغ  ،تشفيػ  الستجسػدبلمسطالبػة مباشػرة تتجه بالرؽرة الزؽرية مؼ الري ة التشفي ية لمقزػاء  .2
 فػػيلمسبػػادرة  ا صػػميةوبالرػػي ة التشفي يػػة  ا صػػلالرػػؽرة  بػػق حتػػى  أو ؛ بهػػاعتػػراؼ اال يػػرفض

 .صرؼ الشفقة 
سػابقة  وتأميشيػة إجػراءات وقاريػة إال هػي ه   اإلجػراءات مػا فمؼ اعتراؼ بشغ ناصر بأوعمى الرغػ 

ؼ العقبػػات الكثيػػر مػػ أمامػػه آلزالػػفإنػػه ما،  السػػتيفاء البشػػغ لمسبػػال  السشرػػرفةمزمػػة عمػػى عسميػػة السقاصػػة ال
 -مشها:
 أوكفايػة مػؽارد ؛ أو عػدـ  الػ وجلػػ يعػرؼ مكػاف  إذاحالػة  ، فػي ا حكػاـال يتسكؼ البشػغ مػؼ تشفيػ   *     

 .كؼ التشفي  عميهاعدـ وجؽد مشقؽالت يس و؛ أ الشفقة  داءدخل ال وج 
البشػػػػغ  ، فزػػػػم عػػػػؼ جهػػػػل مػػػػؽظفي السؤقتػػػػةالشفقػػػػة  أحكػػػػاـتشفيػػػػ   بذػػػػأف عػػػػدـ وجػػػػؽد أ  تعميسػػػػات *     

م وجػػػػػػة السػػػػػػادة سػػػػػػتؽفر لل هػػػػػػ   يػػػػػػتفع إذا مػػػػػػا تػػػػػػػ  والتػػػػػػي ، بؽجػػػػػػؽد مػػػػػػا يدػػػػػػسى بالشفقػػػػػػة السؤقتػػػػػػة
 أسػػػػبؽعيؼففػػػػي  ، حػػػػيؼ االنتهػػػػاء مػػػػؼ دعؽاهػػػػا بالسحػػػػاكػ إلػػػػىمرػػػػدرا تشفػػػػق مشػػػػه ولػػػػؽ كػػػػاف بدػػػػيطا 

لحػػػػيؼ انتهػػػػاء الػػػػدعؽى وتدػػػػتطيع الحرػػػػؽؿ ،  فقػػػػ  مػػػػؼ تػػػػاريخ الػػػػدعؽى سػػػػيحكػ لهػػػػا بشفقػػػػة مؤقتػػػػة
 .عمى نفقتها

 تجاِ يشكالخ طشع انُفماخ : انًكتةٔس د

 2006أكتنوبخ  18  ني بتػاريخ :تشاوؿ مكتب شكاوى السرأة ومتابعتها ه ا ا مر في حمقتيؼ نقاشيتيؼ
"  شفيننح األحكننام  القننخااات القزنناسية الخاصننة سكتنن  نننج ة دفشننوان العقننج ، حيننث 2007  خايننخ  17 ،  

  :  حجيجا التوصيات  السطال ات التالية صجا عشاا  يسا يخص الشفقة داألحوا  الذخرية"

 فػياالعتداد بسحاضر الرمن بالشفقات التي تردرها مكاتب التدػؽية السقترنػة بالرػي ة التشفي يػة   (1
، ورفػػع الحعػػر الػػ   أوجػػد  البشػػغ بزػػرورة أف يكػػؽف الحكػػػ نهاريػػا لشفقػػةارفػػع دعػػؽى حػػبس ة ػحالػػ

( لدػشة 1مػؼ القػانؽف رقػػ   72فقػا لحكػػ السػادة لررؼ الشفقة ، لكؽنه ممت مػا بػأداء تمػغ الشفقػات و 
( مػػؼ القػػانؽف 65فزػػم عػػؼ أف حكػػػ الشفقػػة واجػػب الشفػػاذ مشػػ  صػػدور  وفقػػا لػػشا السػػادة   2000

 . السذار إليه
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متػػأخر نفقػػػة أو قػػرار التسكػػيؼ مػػػؼ مدػػكؼ ال وجيػػة مكانتهػػػا  السػػتردادايػػمء تشفيػػ  أحكػػاـ الحجػػػ    (2
مػػا يدػػسى بالدراسػػة ا مشيػػة وسػػيمة لتػػأخير هػػ ا التشفيػػ  وتفعيػػل  والحيمؽلػػة دوف اتخػػاذ ، الجػػديرة بهػػا

 التشفي .تعاوف أقداـ الذر ة مع محزر  محكسة ا سرة لدرعة إجراء 

( بذػأف التحقػق مػؼ 2000لدػشة  1مؼ القػانؽف  23تفعيل دور نيابة ا سرة  بتطبيق نا السادة  (3
لقاضػي لتقػدير ج افػي قػد يزػر بػالسرأة دخل ال وج إذا لػ يكؼ له عسل ثابآل بدال مؼ أف يزطر ا

 .والر ار

 .ف سرعة الحكػ بالشفقة السؤقتةأبذ 1929لدشة  25مؼ القانؽف  16ة تفعيل الساد ضرورة  (4

عمػػى نحػػؽ يتػػين صػػرؼ متجسػػد  2004لدػػشة  2722قػػرار رقػػػ التطػػؽير أحكػػاـ السػػادة الرابعػػة مػػؼ   (5
ميؼ أشفقػات التػي يرػرفها صػشدوؽ تػرفػع الحػد ا قرػى لم فيشهر مع الشعر أ 3الشفقة  كثر مؼ 

ضػػؽء بيػػاف االحتيػػا ي  فػػيج وذلػػغ  800 إلػػى  وهػػؽ الؽضػػع القػػارػ حاليػػا(  ج 500ا سػػرة مػػؼ 
  ا سرة.ميؼ أصشدوؽ نعاـ ت فيالشقد  الستؽفر 

 انضٔجٛح  انتًكٍٛ يٍ يغكٍانُضاػاخ انًتؼهمح ت 

 ال وجيةلحاضشة مؼ مدكؼ ا ؼتسكي
عمػى  1985لدػشة  100السعػدؿ بالقػانؽف  1929لدػشة  20لقػانؽف ثالثا مؼ ا مكرر 18السادة شا ت

لػػ يفعػل  فإذا ؛السشاسبيهيئ لر ار  مؼ مطمقته ولحاضشتهػ السدكؼ السدتقل  أفعمى ال وج السطمق نه "أ
كػاف مدػكؼ  اوإذ ، الحزانةش ل مدكؼ ال وجية السؤجر دوف السطمق مدة  فياستسروا  ، العدةخػمؿ مػدة 

لهػػ السدػكؼ السدػتقل السشاسػب بعػد  أهيػ إذايدػتقل بػه  أفجر كاف مػؼ حػق الػ وج السطمػق ال وجية غير مؤ 
جػػػر أيقػػدر لهػػا  أفالحاضػػشة بػػيؼ االسػػتقمؿ بسدػػكؼ ال وجيػػػة وبػػيؼ  القاضػػػيويخيػػر ،  العػػدةانقزػػاء مػػدة 

مػؼ كاف  إذا أوالد يعؽد لمدكؼ مع  أفانتهآل مدة الحزانة فممسطمق  اولها، فإذمدكؼ مشاسب لمسحزؽنيؼ 
ف حيػازة مدػكؼ أر قػرارا فيسػا يثػؽر مػؼ مشازعػات بذػترػد أفولمشيابة العامة قانؽنا، حقه ابتداء االحتفاع به 

 6ويدػتسد هػ ا الحػق مػؼ القػرآف الكػريػ مػؼ نػا اآليػة  .*حتػى تفرػل السحكسػة فيهػا إليػهال وجية السذػار 
 ؽا عميهؼ"مؼ سؽرة الطمؽ" واسكشؽهػ مؼ حي  سكشتػ مؼ وجدكػ وال تزاروهؼ لتزيق

 هًكتةن انمإََٛحشؤٚح ان

 في اآلتي: بالسدكؼ الحاضشة شروغ استقمؿمؼ واقع نا السادة يسكؼ استخمص 
أال يكؽف لمر ار ماؿ حاضر يكفى لدكشاهػ فمؽ كاف لهػػ فالشفقػة فػي مػالهػ، وال تجػب الدػكشى عشدرػ   .1

 في ماؿ الؽالد.
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فػػإف كػػاف فمػػيس لهػػا الحػػق فػػي  ، ـ مسمؽكػػاأال يكػػؽف لمحاضػػشة مدػػكؼ تدػػكؼ فيػػه، سػػؽاء كػػاف مػػؤجرا أ .2
، بل وال يمـ  السطمق بتهيئة مدكؼ مشاسب لمسحزؽنيؼ ولها، فق  تدتحق أجر سكشى  مدكؼ ال وجية

ويقػػػدر  بقػػػا لحالػػػة ا ب ودرجػػػة يدػػػار ، يدػػػرا أو عدػػػرا  ، يمػػػـ  بػػػه مػػػؼ تجػػػب عميػػػه نفقػػػة السحزػػػؽف 
يدػق  عػؼ ا ب بؽفػاة الرػ ير أو ضػسه إلػى وبررؼ الشعر عػؼ القيسػة الفعميػة الدػاردة لريجػارات، و 

 .ا ب

 
 

تختػار البػديل الشقػد  الستسثػل فػي وال  ،أف تتسدغ السطمقة باالستقمؿ مػع محزػؽنها بسدػكؼ الحزػانة .3
، فشجػػػد أف قيػػػاـ الحاضػػػشة برفػػػع ا مػػػر إلػػػى القزػػػاء  جػػػر مدػػػكؼ بػػػدال مػػػؼ االسػػػتقمؿ بالسدػػػكؼ ذاتػػػهأ

إنسػػا يعشػػى أنهػػا قػػررت ضػػسشا اختيػػار الحرػػؽؿ  ،رػػ يروالسطالبػػة بفػػرض أجػػر مدػػكؼ حزػػانة لهػػا وال
 في ش ل مدكؼ ال وجية كسدكؼ حزانة. باالستسرارعمى اجر مدكؼ حزانة والتشازؿ عؼ التسدغ 

أف تكػػػؽف يػػػدها عمػػػى الؽلػػػد يػػػد حزػػػانة ال يػػػد حفػػػ ، وتثبػػػآل يػػػد الحزػػػانة  ػػػؽاؿ مػػػدة الدػػػؼ اإلل اميػػػة  .4
وهػ ا يعشػى  ،سػشة لمػ كر أو ا نثػى 15اإلل امية لمحزانة، أما يد الحف  بتخطي الر ير أقرى الدؼ 

الدػؼ حتػى ولػؽ حكػػ القزػاء باسػتسرار  فػي   ال وجية يشتهي ببمؽغ السحزؽف ه  أف االستقمؿ بسدكؼ
،  يد الحاضشة لسرمحته، وذلغ بسد الحزانة لمر ير حتى بمؽغه سؼ الرشد ولمبشآل حتى سػؼ الػ واج

جػػر السدػػكؼ لسطمقتػػه بعػػد بمػػؽغ الرػػ ار أأو أداء لسدػػكؼ وذلػػغ  ف الؽالػػد أصػػبن غيػػر ممػػـ  بتػػؽفير ا
 الدؼ اإلل امية.

في حالة انتقػاؿ الحزػانة إلػى الجػدة  ـ " جػدة السحزػؽنيؼ " أو مػؼ يميهػا مػؼ الحاضػشات    سػبب  .5
 هػػػػا بالذػػػػروغ ليإة مػػػػع السحزػػػػؽنيؼ متػػػػى آلػػػػآل الحزػػػػانة فمهػػػػا الحػػػػق فػػػػي االسػػػػتقمؿ بسدػػػػكؼ الحزػػػػان

 . الدابقة 

 

 اإلجشائٛحًؼٕلاخ ٔان ًٕاَغان

  يحػػق لمحاضػػشة أف تطمػػب تسكيشهػػا مػػؼ مدػػكؼ ال وجيػػة إمػػا بتقػػديػ  مػػب لمشيابػػة العامػػة السترػػدار قػػرار *  
بتسكػػيؼ أو بػػدعؽى مدػػتقمة  إليػػه،تسكػػيؼ فيسػػا يثػػؽر مػػؼ مشازعػػات بذػػأف حيػػازة مدػػكؼ ال وجيػػة السذػػار 

متها  مػػؼ مأكػػل وممػػبس مػػؼ مدػػكؼ ال وجيػػة أو عػػؼ  ريػػق رفػػع دعػػؽى نفقػػة صػػ ار بسذػػتس الحاضػػشة
ف أ إالو  ،لخ (، أو ترفع دعؽى مدتقمة بإل اـ السطمق بأجر مدكؼ حزانة وأجػر حزػانة......إومدكؼ
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الحػاالت العاجمػة، مػؼ حيػ   ػؽؿ أمػد التقاضػي وأيزػا  فػيجر السدكؼ قد أثبتآل عدـ جػدواها أدعؽى 
يشاسػب أسػعار اإليجػارات الحاليػة  غالبػا مػا يكػؽف زهيػدا ال الػ  و  ، قيسة ا جر السحكؽـ لألـ الحاضشة

 واحتدابه يكؽف عمى ضؽء العروؼ السالية لألب.
 وال   يحؽؿ ،الذر ةقدػ  فيتحرير محزر بال وجية تقؽـ  مدكؼ  في حالة إجبار السطمقة عمى ترؾ * 

ا بتسكيشهيردر قرار  وال   عرض عمى السحامى العاـ لشيابة ا سرة، ، ثػ يإلى نيابة ا حؽاؿ الذخرية
والتحقق مؼ أف السدكؼ السطمؽب التسكيؼ عميه هؽ مدكؼ ال وجية  ، بعد استيفاء ا وراؽمؼ السدكؼ 

ى مباشرة إجراءات التشفي  عؼ  ريػق محزػر  التشفيػ  السشػؽغ بهػػ فالسطمقة  بدأت، ثػ والحزانة الفعمي
 حديد مؽعد لمتشفي . قدػ الذر ة التابع له مؽ ؼ عيؼ الش اع لطمب التشفي  وتبتشفي  ه   القرارات 

مدػػكؼ ال وجيػػة  ت ييػػر معػػالػ وذلػػغ مػػؼ خػػمؿ،  تحايػػل السطمػػق لسشػػع تسكػػيؼ الحاضػػشة مػػؼ السدػػكؼ *  
إثبػات الحالػة سػؽى السحزر  ليس أماـو  ، تشازؿ عؼ العيؼأو أف ي تذير إلى هؽية أخرى  ةؽضع الفتب

فػي هػ    نػه أ، غيػر لم ير جيرها تأ كسا قد تفاجأ الحاضشة بالعيؼ قد تػ  .التشفي والعرض عمى قاضى 
ف تثبػػػآل ألػػػى إسػػػتسرار فػػػي شػػػ ل السدػػػكؼ ولكػػػؼ  الحالػػػة ال يدػػػق  حػػػق الحاضػػػشة والسحزػػػؽنيؼ فػػػي ا

 السطمقة ذلغ تعل وص ارها بم مأوى.
قػد تعػػرض الدػيدة لشذػػؽب  التػػيفالتشفيػ  يػتػ بػػالقؽة الجبريػة  الػػ وج أسػرةسمكػػه تعقػار  فػػيوجػؽد السدػكؼ  *  

 .ذات العقار فيكانؽا مقيسيؼ  إذا وأهمهال وج خمفات جديسة مع 

 انضٔجٛحانحاضُح يٍ يغكٍ غٛش  ٍتًكٛ

في حالة  مؽ ال وجة بعد انتهاء سؼ حزانة ا بشاء أو في حالة عدـ وجؽد أبشاء، وفي حالة عدـ 
ا فمػػيس لهػػإمكانيػػة إقامتهػػا مػػع أسػػرتها فػػي ظػػل العػػروؼ الحاليػػة وفػػي حالػػة عػػدـ وجػػؽد مرػػدر دخػػل لهػػا، 

ولم وجػة أف تقػػيػ دعػػؽى نفقػػة متعػػة وقػد يقزػػي لهػػا بشفقػػة ال تقػػل عػػؼ ، حػق فػػي اإلقامػػة بسدػػكؼ ال وجيػػة ال
 .سشتيؼ ويراعي فيها مدة ال وجية

 . انًكتت تىصُبد

مؼ شأنها ضساف حياة كريسة ل ير الحزانات كإنذاء دور إيؽاء لمحاالت التى  اتخاذ التدابير *   
 زانات.الخاصة مؼ الشداء وخاصة غير الح

  .ف حقؽقهؼني في رفع وعى غير الحاضشات بذأتفعيل دور السجتسع السد *   

 ٔسؤٚتّ ضى انظغٛشانًُاصػاخ انًتؼهمح ت 



 

 45 

 يُاصػاخ انضى           

تمػػغ الستعمقػػة بالؽاليػػة عمػػى  التػػي بػػدأ السكتػػب فػػي تمقيهػػا أخيػػرا مػػؼ بػػيؼ العديػػد مػػؼ الذػػكاو  يتزػػن 
 2005لدشة  4والسعدؿ بالقانؽف  1929لدشة  25 مؼ القانؽف  20 لسادةنا اا بشاء في التعميػ؛ فإذا كاف 

ويخيػػػر القاضػػي الرػػػ ير أو  ،ةأو الرػػ يرة سػػػؼ الخامدػػة عذػػر  ؛حػػق حزػػػانة الشدػػاء ببمػػؽغ الرػػػ ير يسػػد
وذلػغ حتػى يبمػ  الرػ ير سػؼ ، جػر حزػانة أدؼ في البقاء في يد الحاضشة دوف الر يرة بعد بمؽغ ه   ال
 .ر يرة الرشد وحتى تت وج ال

السػػادة الثانيػػة أمػػاكؼ تشفيػػ  ا حكػػاـ والقػػرارات  2000لدػػشة  1087وقػػد حػػدد قػػرار وزيػػر العػػدؿ رقػػػ 
بعد أف تحرل ال وجة أو السطمقة عمػى قػرار بزػػ الرػ ير مػؼ السحػامى العػاـ ، فالرادرة بتدميػ الر ير

بإرسػػػاؿ  لتػػػؽلى التدػػػميػ تشفيػػػ  ا حكػػػاـ بسحكسػػػة ا سػػػرة فإنهػػػا تمجػػػأ إلػػػى إدارةأو عػػػؼ  ريػػػق حكػػػػ قزػػػاري 
 لتدميػ الطفػل لمحاضػشة وقؽة تأميشيةمؼ ال يؼ نا عميهػ القانؽف اجتساعي  وأخرارىمحزر متخرا 

بؽجؽد محزر عادى مؼ السحكسة وليس متخررػا، وفػى  ال يتؽاجد فتقؽـ الحاضشة بالتشفي وقد يحدث أ، 
 و ،هػؽ مػا يحػدث فػي غالػب ا حيػاف رػه  أو عػدـ وجػؽد الرػ ير وإخفاحالة امتشاع السشف  ضػد  عػؼ التشفيػ

 .مكاف إقامة ال وج إلعمنه وتشفي  الحكػ بتدميػ الر يرحاضشة وحدها تحديد تبقى مدئؽلية ال

 يُاصػاخ انشؤٚح 3/2

لكػػػل مػػػؼ ا بػػػؽيؼ الحػػػق فػػػي رؤيػػػة  " عمػػػى أنػػػه  1929 لدنننشة 25منننن القنننانون  20السننناكة تػػػشا 
ـ وجػػؽد ا بػػؽيؼ، وإذا تعػػ ر تشعػػيػ الرؤيػػة اتفاقػػا نعسهػػا الرػػ ير أو الرػػ يرة ولألجػػداد مثػػل ذلػػغ عشػػد عػػد

 القزاء عمى أف تتػ في مكاف ال يزر بالر ير أو الر يرة نفديا".
فالرؤية حق مكفؽؿ لمحاضؼ والسحزؽف حتى ال يكؽف هشاؾ ضػرر وال قطيعػة أرحػاـ، و بقػا لقؽلػه 

 2000 لدننشة 1087اقننف  ر وزيػػر العػػدؿتعػالى  ال تزػػار والػدة بؽلػػدها وال مؽلػؽد لػػه بؽلػػد ( وقػد نعسهػػا قػرا
بتحديد أماكؼ تشفي  ا حكاـ الرادرة برؤية الر ير واإلجراءات الخاصػة بتشفيػ  ا حكػاـ والقػرارات الرػادرة 

 بتدميػ الر ير أو ضسه أو رؤيته أو سكشا  ومؼ يشاغ به ذلغ. 
ير والرادر لرالحه في حالة عدـ اتفاؽ الحاضؼ أو مؼ بيد  الر مؼ القرار "  4فتزسشآل السادة 

لمرؤيػة  مػاكؼ التاليػة مكانػايتػ فيه رؤية الر ير، يكؽف لمسحكسػة أف تشتقػى مػؼ ا  ال  الحكػ عمى السكاف 
لمحالة السعروضة عميها وبسا يتشاسب قدر اإلمكػاف وظػروؼ أ ػراؼ الخرػؽمة، مػع مراعػاة أف يتػؽافر  اوفق



 

 46 

د أ ػراؼ الخرػؽمة مذػقة ال تحتسػل ، ويسكػؼ أف السكاف ما يذػيع الطسأنيشػة فػى نفػس الرػ ير وال يكبػ في
 تتػ الرؤية في أحد ا ماكؼ التالية:

 أحد الشؽاد  الرياضية أو االجتساعية .( 1

 أحد مراك  رعاية الذباب . (2        

 إحدى دور رعاية ا مؽمة والطفؽلة التي يتؽافر فيها حدارق . (3    

 إحدى الحدارق العامة . (4    
 ساعات أسبؽعيا.ثمث مدة الرؤية عمى أال تقل عؼ  (5 السادة وحددت ك لغ 

فعمػى الػرغػ مػؼ  ،تعد الذكاوى الستعمقة بسشازعات الرؤية مؼ الذكاوى الستكررة بسكتب شكاوى السرأة 
مؼ قانؽف العقؽبات تشا عمى أف"يعاقب بالحبس أو ب رامة  ال ت يد عؼ خسديؼ جشيها  (284 ف السادة أ

 .متكفم بطفل و مبه مشه مؼ له الحق في  مبه ولػ يدمسه إليه"مرريا كل مؼ كاف 
بػالحبس لسػػدة ال تتجػػاوز سػػشة أو عمػػى أف "تعاقػػب  مػػؼ قػانؽف العقؽبػػات (292 وكػ لغ تػػشا السػػادة 

أو ولػد ولػد   ؛مؼ الؽالديؼ أو الجديؼ إذا لػػ يدػمػ ولػد  الرػ ير  ب رامة ال ت يد عؼ خسديؼ جشيها عمى أ
إال أف  "،  مبػػه بشػػاء عمػػى قػػرار مػػؼ جهػػة القزػػاء صػػادر بذػػأف حزػػانته أو حفعػػهإلػػى مػػؼ لػػه الحػػق فػػي 

 بانتهػػاء محاضػػشةله تدػػميسعمػػى االمتشػػاع عػػؼ إعػػادة الرػػ ير أو  بعػػض اآلبػػاء دأب أثشػػاء تشفيػػ  حكػػػ الرؤيػػة
ة، فتقػػـؽ ال وجػػة بإثبػػات ذلػػغ فػػي سػػجمت  الرؤيػػة وتحريػػر محزػػر بالؽاقعػػة فػػي قدػػػ الذػػر ة فتػػرة الرؤيػػ
الري ة التشفي ية  بتدميػ يحؽؿ إلى نيابة ا سرة التي تدتردر مؼ السحامي العاـ قرارا فؽريا م يم بوال   

ير مكاف إقامتػه باسػتسرار ي يػد عمػى يوتبقى معؽقات التشفي  في تعسد ا ب إخفاء الر ير، أو ت الر ير، 
فيػ  ، كسػا يقػ  قدػػ الذػر ة ذلغ أف مؼ حق ا ب الدفر بالر ير إلى خػارج الػبمد ومػؼ ثػػ يدػتحيل التش

عاج ا إزاء عدـ وجؽد عشؽاف سكشي لم وج حتى مع وجؽد عشؽاف عسل ال يسكؼ التشفي  عمى الؽالد الخا   
 لتشفي  غير الشهارية.ا جراءاتوتبدأ إ في مكاف العسل

  نهخاسج ػُذ انغفشنهحاضُح انظغٛش   اططحاب
ؽلى االعتبػار ا وؿ لسرػالن الطفػل الفزػمى فػي عمى أف " يػالطفل مؼ اتفاقية  تشا السادة الثالثة 

سؽاء قامػآل بهػا مؤسدػات الرعايػة االجتساعيػة العامػة أو الخاصػة  ، جسيع اإلجراءات التي تتعمق با  فاؿ
 أو السحاكػ أو الدمطات اإلدارية أو الهيئات التذريعية.
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سػادة الثالثػة مشػه والتػي تػشا السرر  ليؤكد ه ا السبدأ في القانؽف الطفل وتؽافقا مع االتفاقية جاء  
لحساية الطفػل ومرػالحه ا ولؽيػة فػي جسيػع القػرارات أو اإلجػراءات الستعمقػة بالطفؽلػة أيػا كانػآل "أف  عمى 

 "،الجهة التي تردرها أو تباشرها
 إلػىبدفر ال وجيؼ وا والد االختراص في السشازعات الستعمقة ب 2000لدشة ( 1 كسا يرجع القانؽف 

لسرػػمحة التػػي يراهػػا أولػػى بالرعايػػة وهػػى ا حدػػبالخمفػػات والػػ   يشعػػر فػػي هػػ    ،ؽقتيػػةقاضػػى ا مػػؽر ال
 مرمحة الر ير وه ا جار  شرعا.

أف حػػق الطفػػل فػػي التشقػػل مػػع أمػػه عمػػى "الدولػػة  وتؽافقػػا مػػع هػػ ا السبػػدأ العػػاـ اسػػتقر قزػػاء مجمػػس
، الؽلي في رؤية الر ير"مؼ الحقؽؽ الدستؽرية التي تعمؽ مع حقؽؽ الطفل السحزؽف عمي حق  الحاضشة

تزاربآل أحكاـ القزاء السدني تزاربا غريبا بالشعر إلى خمؽ التذريع مػؼ نػا واضػن وعمى خمؼ ذلغ 
وغالبا ما يحكػ برفض الػدعؽى تأسيدػا عمػى تعػارض ذلػغ مػع حػق ا ب فػي  ،وصرين يحدػ ه   السذكمة

 ته عمى الر ير.واليمؼ  االنتقاصلى إويؤد  الرؤية 
عمى أف: "ا ـ  قزاؤها  تسس السدألة بطريق غير مباشر حي  استقر الشقض أحكاـ ف لسحكسةوكا

 ال تحـر مؼ حزانة ولدها إال إذا كانآل ال تؤمؼ عمى أخمقه ونفده بدبب اعؽجاج سمؽكها".
سػفر الرػ ير  الذريعة اإلسػمميةتقر ا ا مر حي  أشارت فتؽاها إلى أف "كسا بحثآل دار اإلفتاء ه 

 ." اعدة عامة باتفاؽ مابيؼ الحاضشة وا بمع حاضشته كق
ف تكػػرار هػػ ا الشػػؽع مػػؼ الذػػكاوى التػػي وردت لمسكتػػب تذػػير إلػػى إنشػػا برػػدد ظػػاهرة عامػػة أ يتزػػن

رػػمحة الفزػػمى لمطفػػل عشػػد تحتػػاج إلػػي عػػمج تذػػريعي حاسػػػ يمػػـ  الطػػرفيؼ كسػػا يمػػـ  القزػػاء بسراعػػاة الس
 ق الطرؼ غير الحاضؼ في رؤيته.حبمخارج برحبة الحاضشة بسا ال يخل ل تقرير سفر 
 

 انٕالٚح انذساعٛح

 ا صل في الؽالية أف تكؽف لألب  الؽلي الطبيعي( عمى أبشاره القرر ال يؼ لػ يبم ؽا سؼ الرشد 
وعمػي هػ ا فػإف الؽاليػة  ، ( أو بم ؽها ولكؼ بهػ عاهػة عقميػة تجعمهػػ غيػر قػادريؼ عمػى الترػرؼعاما 21 

.غير أف بعػض اآلبػاء أسػاءوا اسػتخداـ  قاصر، كالؽالية عمى الشفس والساؿا مؽر الخاصة بال جسيعتذسل 
وذلػػغ  -تدػػتسر حتػػى نهايػػة السرحمػػة مػػا قبػػل الجامعيػػةػػػػ والتػػي ؽاليػػة عمػػى ا بشػػاء دراسػػيا هػػ ا الحػػق فػػي ال
الدراسػػي مػػؼ السدرسػػة التػػي يػػدرس بهػػا وتحؽيمػػه إلػػى مدرسػػة أخػػرى قػػد تبعػػد عػػؼ محػػل  االبػػؼبدػػحب ممػػ  
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 و حتى حرمانه مؼ التعميػ تسامػاالتي اعتاد عميه الر ير، أ أدنى مؼ ذلغ او تقدـ مدتؽى تعميسيأ؛  إقامته
فػي  وال يشفػ    بػل يتػرؾ ا بشػاءحزػانة الالحرؽؿ عمي حكػ بفي ا ب في بعض ا حياف شجن ي، كسا قد 

 . فقتهػيدق  عشه ن ومؼ ثػ  ؛ حزانة ا ـ
 1رقػػػ  سػػيادته كتابػػا دوريػػا  أصػػدرمػػيػ بهػػ ا الذػػأف وقػػد  وقػػد قػػاـ السجمػػس بسخا بػػة الدػػيد وزيػػر التع

 ا،سحالػة حػدوث مذػاكل بػيؼ الؽالػديؼ أو انفرػاله فػي، بذأف القؽاعد الحاكسة  حػؽاؿ التمميػ  2008لدشة 
 : التالي مؼ وال   تزػ

 .سشة  15يتػ الطفل  أف إلىحزانتها  فيببقاء الطفل  القانؽني ا ـحق  أشار إلى :أ البشج 
                       مراعػػاة اختيػػار مدرسػػة مػػع  ،اختيػػار نػػؽع التعمػػيػ  بقػػا لمؽاليػػة الطبيعيػػة فػػي ا بحػػق  إلػػى أشػػار: ثانيننا بشننج

 حاضشة.فيسا لؽ كانآل  ا ـقريبة مؼ محل سكؼ 
 .ا ـ أو ا بحالة حدوث ن اع بيؼ  فيمدرسته  فيبقاء الطفل  إلى أشار: ثالثابشج 
بشػػاء  أالـاقػػرب مدرسػػة لسدػػكؼ حزػػانة  إلػػىلمطفػػل  الدراسػػيبشقػػل السمػػ   ا بتػػ اـ ال إلػػى أشػػار :اادفننابشننج 

  .حالة تعشآل ا ب فيبشقل السم   ا ـعمى فتؽى مؼ مجمس الدولة وتقؽـ 
 ، حكؽمية أوتحدث وهى الخمؼ عمى نؽع السدرسة سؽاء خاصة  أفيسكؼ  إشكالية إلى أشار :خامدابشج 

حالػة رفزػه ولكػؼ  فػي ا بمدرسة خاصة بدوف مؽافقػة  فيحي  جعل استكساؿ تعميػ الطفل 
بتحسل فرؽ السراريف بيؼ السدرستيؼ اال لؽ قزػآل السحكسػة ب يػر ذلػغ  اتقدـ تعهد أفعميها 
 .حالة عرض الش اع عميها  في

عمػى القزػاء وذلػغ تشفيػ ا  امدرسػته لػؽ كػاف الشػ اع حػؽؿ الحزػانة معروضػ فػييدػتسر الطفػل  :ساكسنابشج 
 . ةالدول لفتؽى مجمس

 

 انضٔجٛح تثذٚذ يُمٕالخ 

إما  فتقؽـ،ال وجية  مشقؽالتها رفض ال وج تدميس فى ه ا الرددالسذكمت التي تؽاجة السطمقة  تعد
 لتدميسها  السشقؽالت.“ تحرير محزر بقدػ الذر ة ب"جشحة مباشرة " أو "  برفع

عػؼ  لشػؽع مػؼ السشازعػات يخػرج، فهػ ا ا التقاضي وتعدد الدرجات ؽؿ أمد لى وواقع السحاكػ يذير إ
لى اختراص السحاكػ الجشارية وتكسؼ اإلشكالية الكبرى في حالة عػدـ وجػؽد إ ، اختراص محكسة ا سرة
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فػإذا وجػدت فػاف العديػد مػؼ ا زواج يطعػؼ ، الرػعؽبة فػي إثبػات السشقػؽالت  حيػ  تكػؽف قارسة بػالسشقؽالت، 
 عميها بالت وير.

الت أمػاـ القدػػػ وكثيػرا مػا يتحايػل بعػػرض بعػض السشقػؽالت الباليػػة وبالشدػبة لمتشفيػ  يػتػ عػػرض السشقػؽ 
غير السطابقػة لمسشقػؽالت الػؽاردة بالقارسػة حتػى يتحايػل عمػى القػانؽف، مسػا يجعػل ال وجػة تزػطر إلػى قبػؽؿ 
ؼ السشقؽالت به   الحالة أو رفزها وتدتسر في إجراءات مباشرة الدعؽى بعد إيػداع تقريػر الخبيػر السكمػ  مػ

في حالة تشفي  الحكػ بحبس ال وج تدخل ال وجة في دوامة الحجػ  وحتى  ، حكسة بالدعؽى السشعؽرةقبل الس
 .تزطر لرفع دعؽى مدنية السترداد السشقؽالت أو السطالبة بقيستها أوعمى ما لديه إذا تؽفر ذلغ 

 اءاختاإلجش انًتؼهمحانًُاصػاخ  :اثاَٛ

 ) انضٔاج انؼشفٙ( انضواج غُش انًىثك -1

ويترتب عمى ه ا الشؽع مؼ ال واج ج العرفي مؼ العؽاهر التي انتذرت في السجتسع السرر  ، ال وا
يقزػي القػانؽف بأنػه ال تدػسع أ  دعػؽى تخػا ال وجػة عشػد  حي السرأة وا بشاء، وتزييع لحقؽؽ  إجحاؼ

قد سسن لها أخيرا  ف كاف القانؽف إإنكار ال وج له ا ال واج أماـ السحكسة إذا لػ يكؼ ال واج بؽثيقة رسسية، و 
مػؼ القػانؽف رقػػ ( 17 ف ترفع دعؽى  مؽ فق  استشادا إلي أوراؽ تثبآل ه ا ال واج وذلغ بسؽجب السادة أب

بد مؼ تؽثيق ال واج العرفي رسسيا كالترػديق عمػى هػ ا الػ واج الولكي يعتد به ا ال واج  ، 2000لدشة  1
 قة ال وجية الشاتجة عؼ ه ا ال واج.بؽزارة العدؿ أو الحرؽؿ عمى حكػ قزاري بإثبات العم

 :مؼ أهسهاويترتب عمي إنكار ال واج غير السؽثق عدة آثار مؼ الشاحية القانؽنية 
 .عدـ قبؽؿ دعؽى نفقة ال وجية  (1

 عدـ قبؽؿ دعؽى مؤخر الرداؽ. (2

 عدـ قبؽؿ دعؽى نفقة الستعة والعدة. (3

 عد السيراث أف يكؽف ال واج مؽثقا.ف قانؽف السؽاري  يذترغ لتطبيق قؽا آل عدـ قبؽؿ دعؽى السيراث (4
  .عؼ زوجها عرفيا معاشاال وجة الست وجة عدـ أحقية  (5
 ت ندب الطفل  بيه إال بدعؽى إثبات ندب.ؽ ثب عدـ (6

 في حالة اختفاء ال وج تعل ال وجة معمقة وال يسكشها ال واج مرة أخرى. (7

 : انًكتت تىصُبد
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 جػػػ  ػػابع أسػػرة   ندػػبة 50جػػػ  250ثػػر مػػؼ الشعػػر فػػي الرسػػـؽ الحاليػػة والتػػي ترػػل إلػػي أكإعػػادة 
ر الرداؽ الستفػق عميػه( مسػا يػدعؽ الػبعض لمػ واج بػدوف تؽثيػق ثػػ رفػع دعػؽى خندبة مؼ مؤ  السأذونيؼ  

 .     ثمثة عذر جشيهاأثبات زواج أو دعؽى صحة تؽقيع بتكمفة 
 أو زواج الدشة( قبميال واج  الالد اج غيخ السوث   -2 

ولكشػػه  ؛تكتسػػل فيػػه جسيػػع أركػػاف وشػػروغ الػػ واج الذػػرعي، عي مػػؼ الػػ واجزواج الدػػشة هػػؽ نسػػ  شػػر 
 والتػي ال السحافعػات الحدوديػة؛ أو الشاريػة،، ويدؽد ه ا الشؽع مػؼ الػ واج فػي يفػػتقد لعشرر التؽثيق السدني

ااكة ذد الد اج إال يث ت حقيقةالنه أأخطر أثر له ا الشؽع مؼ ال واج و ، ت اؿ تحتف  بسممن مجتسع البداوة
 امػػتمؾ والتػي ترػعب ا خػ  بذػهادتهػ لعػدـ ،ث ننات الشدن إ ، قيقنةالسفتنخ   نياف عمسانف دالح    الذناوك 
   لرعؽبة حرؽلهػ عميها لكؽنهػ أنفدهػ أبشاء زواج غير مؽثق .  هؽيةبطاقات  مععسهػ

 انًؼٕلاخ ٔانًٕاَغ اإلجشائٛح

حرػػػؽؿ عمػػػى ميراثهػػػا أو السعػػػاش محاولػػػة ال وجػػػة الو وتعهػػػر مذػػػكمة زواج الدػػػشة عشػػػد وفػػػاة الػػػ وج 
ستخراج او  ،مطالبة بإحزار وثيقة زواجها وشهادة وفاة ال وجفهي  ؛معاش الزساف االجتساعي الذامل، أو

مػػؼ زواج غيػػر مثبػػآل  ، و فػػي حالػػة انقزػػاء الػػ واج بػػالطمؽ فتشذػػأ صػػعؽبة إثبػػات الطػػمؽبطاقػػة عارميػػة
 الكثير.  الدفر واإلقامة وغيرها فزم عؼ مذكمت

 :السكت  صيات و 
تذجيع السؤسدات والبرام  التشسؽية عمى إ مؽ مبادرات إلستردار ا وراؽ الرسسية بالسجاف لدػكاف  (1 

 السشا ق ذات السدتؽى اإلقترادى الستدنى .
 تعييؼ مأذوف شرعى بداررة كل مجتسع تشتذر به ه   العاهرة .  (2
شة والسذكمت الشاجسة عشه في السجتسعات تخطي  وتشفي  برام  وحسمت تشاق  مذكمة زواج الد (3

 ومخا رها. هاالسحمية وتؽعية ا هالي بأضرار 

 بتؽثيق زيجات الدشة عمي مدتؽ  السحافعات.بحرر و إنذاء وحدة مدتقمة لمقياـ  (4
التػػى تعيػػػق استرػػػدار ا وراؽ الرسػػػسية  الروتيشيػػػةتيدػػير اإلجػػػراءات القانؽنيػػػة الستبعػػة لتبدػػػي  الشػػػؽاحى  (5

 ى القيد ال يؼ هػ ا ساس فى مذكمة زواج الدشة .لداقط
ت التػى تقػ  فػى الى تشفي  مذروعات تشسؽيػة داخػل هػ   القػرى لتحدػيؼ أوضػاعها، وإزالػة العقبػإالدعؽة  (6

 القرى . إلى ريق دخؽؿ كثير مؼ الخدمات 
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اعياتها والتعرؼ إجراء الدراسات التقؽيسية والؽصفية مؼ حيؼ آلخر لبح  تطؽر مذكمة زواج الدشة وتد (7
 عمى مدتؽى التقدـ في مؽاجهتها.

 القـبد طـإثج -3
بذأف تشعيػ بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في ا حؽاؿ  2000لدشة  (1 نعػ القانؽف رقػ 

ال يعتد في أثبات "مشه عمي أنه  21 بذكل واضن فشا في السادة تؽثيق الطمؽ الذخرية إشكالية 
الطمؽ عشد  رأف يؽثق أشها نه البدأومعشي ذلغ " ذوف والذهؽدأهاد مؼ السعشد اإلنكار إال با شالطمؽ 

، وال يقبل ادعاء مراجعة ال وج ل وجته ما لػ يعمشها به   السراجعة بؽرقة قد وقع فعم السأذوف إذا كاف
ولم وجة الحق في إقامة "القانؽف ذات مؼ  22رسسية قبل انقزاء ستيؼ يؽما وهؽ ما نرآل عميه السادة

والبد أف يكؽف ذلغ بؽرقة رسسية مع إثبات  " عؽى ضد ال وج لسطالبته بإثبات مراجعته لها في فترة العدةد
 ف الذكاوى الؽاردة لمسكتب تذير لعدـ الت اـ بعض ا زواج به ا.أغير  تمغ السراجعة بكافة الطرؽ 

 سٍ صواج انًشأح وحمىق انطفم -4

رد بالطفل في مجاؿ الرعاية السشرؽص عميهػا فػي يق" نه أمؼ قانؽف الطفل  2نا السادة يؽضن 
لدػػشة  1مػػؼ القػػانؽف 17نػػا السػػادة بيشسػػا  "هػػ ا القػػانؽف كػػل مػػؼ لػػػ يبمػػ  ثسػػاني عذػػرة سػػشة ميمديػػة كاممػػة

ال تقبػػل الػػدعاوى الشاشػػئة عػػؼ عقػػد الػػ واج إذا كانػػآل سػػؼ ال وجػػة تقػػل عػػؼ سػػآل عذػػرة نػػه " أعمػػى   2000
بسػا يفهػػ معػه   "، عؼ ثساني عذػرة سػشة ميمديػة وقػآل رفػع الػدعؽى  ، أو كاف سؼ ال وج يقل سشة ميمدية

 .سشة أف تت وج 16حق لسؼ بم آل أنه ي
وسؼ كل مؼ ال وجيؼ  ، ع الدعاوى الشاشئة عؼ عقد ال واجؽ مؽض يفدر ه ا الشا باعتبار  يعال 

د  بقا لمقانؽف ف يتػ ال واج في سؼ أقل مؼ السحدأوليس وقآل العقد بسعشي أنه يسكؼ  ،وقآل رفع الدعؽى 
عطي لسؼ له والية عمي الطفل   قد أ قانؽف ا حؽاؿ الذخرية وب لغ يكؽف  ،  ودوف أدني مخالفة لمشا

القانؽف  لمبشآل( أف ي وجهػ في ه   الدؼ الر يرة دوف أف يقع تحآل  ارل 16لمؽلد وتحآل 18تحآل 
بؽقآل رفع الدعؽى وليس الدؼ د يحدتيشعر في ف ،  فاذا ما نذب الش اع ورفع لمقزاء، السا لػ يحدث ن اع
 ومؼ البديهي أنه إذا كاف سؼ أ  مؼ الطرفيؼ أقل مؼ السحدد قانؽنا لؼ تقبل الدعؽى  ،بتاريخ عقد ال واج

. 
مػػؼ القػػانؽف  17التشػػاقض الؽاضػػن بػػيؼ مفهػػؽـ نػػا السػػادة  وتعهػػر الذػػكاوى الػػؽاردة لمسكتػػب تطبيػػق

سػػشة  16لػػدعؽى الشاشػػئة عػػؼ عقػػد الػػ واج بػػدءا مػػؼ و التػػي تدػػسن بػػال واج أو مباشػػرة ا 2000( لدػػشة 1 
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 قػػانؽف 1996لدػػشة 12( مػػؼ القػػانؽف 2لم وجػػة فػػي حػػيؼ إنهػػا فػػي هػػ   الدػػؼ تعػػد  فمػػة  بقػػا لػػشا السػػادة 
 :ويثير ه ا التشاقض بعض التداؤالت الطفل(

هػا فػي سػؼ كي  تتحقق لمطفمة الحساية السقررة بشا القانؽف إذا أعطي لمقارسيؼ عمي أمؽرها حػق زواج أ. 
تقبػػل دعؽاهػػا أمػػاـ  سػػشة( وإذا تعرضػػآل لسذػػاكل نتيجػػة لهػػ ا الػػ واج السبكػػر ال16مػػؼ  أصػػ رصػػ يرة  

 .سشة( وهؽ الحد ا دنى السشرؽص عميه16القزاء  إذا كاف سشها أقل مؼ 
كيػػ  يتذػػدد القػػانؽف برػػدد مشػػع الطفػػل والطفمػػة فػػي سػػؼ معيشػػة مػػؼ بعػػض الترػػرفات الساليػػة إذا كػػاف ب. 

وفػى ذات الؽقػآل نجػد أف أحكػاـ الؽاليػة عمػي ، ضرر وذلغ ضسؼ أحكاـ الؽالية عمي الساؿ  يشت  عشها
 الػشا عمػػيو  الػشفس تيدػر لمقػارسيؼ حرمانهػػا مػؼ الحسايػة القانؽنيػة المزمػػة لهػا فػي هػ   الدػػؼ الرػ يرة

 .عاما16 عدـ قبؽؿ دعؽاها إذا ما لػ تبم 
بتعديل بعض إحكاـ السؽثقيؼ السشتدبيؼ  2000لدشة  1727 قرار وزير العدؿ رقػوكاف قد صدر 

فقرة أولى وثانية بالشا التالي: "ال يجؽز  28في السادة الثالثة والتي تشا عمى استبداؿ نا السادة 
  سشة ميمدية 16ؼ ال وجة اقل مؼ سشة ميمدية وس 18تؽثيق عقد ال واج إذا كاف سؼ ال وج اقل مؼ 

أو أ  مدتشد  السيمد لدؼ القانؽنية عمى شهادةاحد ال وجيؼ اويعتسد السؽثق السشتدب في معرفة بمؽغ ،
، وال يجؽز الدؼ القانؽنية ج بحاؿ تؤكد بمؽغهرسسي أخر ثابآل فيه تاريخ السيمد ما لػ يكؼ  الب ال وا

قبؽؿ شهادة  بية بتقدير بدؼ أ  مؼ ال وجيؼ إذا كاف مقيدا في أحد  دور التعميػ أو كاف ممتحقا بعسل 
 . "تحاؽ به تقديػ شهادة ميمد أو كاف هشاؾ ما يقطع بحسمه لجؽاز سفريتطمب االل

وفي ا حؽاؿ التي يجػؽز فيهػا قبػؽؿ الذػهادة الطبيػة يجػب أف تكػؽف صػادرة مػؼ الطبيػب السخػتا  "
ف تمرػق بهػا صػؽرة فؽتؽغرافيػة حديثػة لطالػب الػ واج يخػتػ عميهػا أو السجسؽعة الرحية و أبتفتي  الرحة 
تقػدير الدػؼ  أجػرى بخػتػ الجهػة الرسػسية التػي صػدرت عشهػا ويؽقػع عميهػا الطبيػب الػ    وعمى الذهادة معا

 اليد اليسشى مؼ الطالب."  هاـبابويبرػ عمى الذهادة 
يؼ كػل مػؼ غير أف ا مر عمى ه ا الشحؽ في حاجة ماسة إلى تعديل تذريعي يعال  ه ا التشاقض ب

 . ر إجراءات التقاضيبذأف تيدي 2000لدشة قانؽف الطفل وبيؼ قانؽف  ا( 
 حك األو فٙ لٛذ يٛالد انظغٛش -5

مؼ  14في شأف ا حؽاؿ السدنية وك لغ السادة  1994لدشة  143مؼ قانؽف رقػ  20تحدد السادة 
 :ػقانؽف الطفل ا شخاص السكمفيؼ بالتبمي  عؼ الؽالدة ه
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 .والد الطفل إذا كاف حاضرا -1
 .ى الشحؽ ال   تبيشه المرحة التشفي يةوالدة الطفل شريطة إثبات العمقة ال وجية عم -2

مديرو السدتذفيات والسؤسدات العقابية ودور الحجر الرحي وغيرها مؼ ا ماكؼ التي تقع فيها  -3
 .الؽالدات

 السكمفؽف به حدب التبمي  الدابق . ،كسا يجؽز التبمي  في السؽاعيد السقررة -4

حقه في الؽجؽد متزسشة اسسه وحقه  تعد مؼ أهػ حقؽؽ الطفل هؽ قيد  وثبؽت وثيقة رسسية تثبآل
 في التطعيػ حتى يتدشى له البقاء عمى قيد الحياة سالسا. 

شأف ا حؽاؿ السدنية وك لغ السادة  في 1994لدشة  143مؼ قانؽف رقػ ( 20 فتشا السادة رقػ 
الدة الطفل ( و 2ؼ بالتبمي  عؼ واقعة  السيمد البشد يالطفل عمى أف مؼ ا شخاص السكمف مؼ قانؽف  14رقػ 

 . شريطة إثبات العمقة ال وجية عمى الشحؽ ال   تبيشه المرحة التشفي ية
تب تدجيل السؽاليد لقيد الطفل إال إذا قاـ اوتتزسؼ الحاالت الؽاردة ضسؼ شكاوى السرأة رفض مك

 لجع 1996لدشة 12ا ب ب لغ أو جد   بيه وه ا إجراء با ل ومخال  لمقانؽف  ف قانؽف الطفل رقػ 
 دا أف تقدـ ا ـ ما يفيد استسرارـ  بقا لذروغ المرحة، وهشا يكفي جا الحق في قيد السؽاليد لألب ثػ 

العمقة ال وجية بتقديػ وثيقة ال واج أو وثيقة الطمؽ بذرغ إال يكؽف قد مزي أكثر مؼ سشة عمي تاريخ 
 لمقانؽف. ف امتشاعه مخال   الطمؽ ويعتبر عدـ التدجيل خطأ السؽظ  السختا 

،   ؽجؽدلهي إثبات التى هؽيته وشهادة السيمد لالطفل  فقدافعدـ تدجيل السؽلؽد عمى ويترتب 
ف رفض ال وج يؤد  إلى تحسيل أـ الطفل أعباء مادية أكافة الحقؽؽ التي يكمفها الدستؽر والقؽانيؼ، و لو 

بددها فيه لؽال تعشآل ا ب وعدـ ما كاف لها أف ت إجراءات سقؽغ القيد والتىفي  هايبدد جهؽدو  ،ونفدية 
 ية مؽظ  الدجل السدني بالقؽانيؼ.ار د

في تقديػ شكؽى ب لغ أو التقدـ بالحرؽؿ عمي أمر وقتي  مألـ الحقففإذا امتشع مكتب التدجيل 
 . مدتعجل بإل اـ الدجل السدني بقيد السؽلؽد  السا كاف مدتؽفيا ا وراؽ المزمة ل لغ

 انًتؼهمح تانؼًم انًٕضٕػاخ: انثاَٙ  انًحٕس

    انُمم ٔانُذب . 1 

مػػػػػػػػػؼ الدسػػػػػػػػػتؽر عمػػػػػػػػػي أف "تكفػػػػػػػػػل الدولػػػػػػػػػة التؽفيػػػػػػػػػق بػػػػػػػػػيؼ واجبػػػػػػػػػات السػػػػػػػػػرأة  11السػػػػػػػػػادة  تػػػػػػػػػشا
 . نحؽ ا سرة وعسمها في السجتسع ومداواتها بالرجل"
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عمػػػػػػػػػػي أف " يجػػػػػػػػػػؽز نقػػػػػػػػػػل  1978لدػػػػػػػػػػشة  47مػػػػػػػػػػؼ القػػػػػػػػػػانؽف رقػػػػػػػػػػػ ( 54  نرػػػػػػػػػػآل السػػػػػػػػػػادةكسػػػػػػػػػػا 
أو بشػػػػػػػػػػاء عمػػػػػػػػػػي  مبػػػػػػػػػػه"،  ةه دور  فػػػػػػػػػػي الترقيػػػػػػػػػػة با قدميػػػػػػػػػػالعامػػػػػػػػػػل إذا كػػػػػػػػػػاف الشقػػػػػػػػػػل ال يفػػػػػػػػػػؽت عميػػػػػػػػػػ

حػػػػػػػػدهػ إلػػػػػػػػػي الخػػػػػػػػػارج أ"يسػػػػػػػػػشن الػػػػػػػػػ وج أو ال وجػػػػػػػػة إذا سػػػػػػػػػافر عمػػػػػػػػػى أنػػػػػػػػه ( 69  كسػػػػػػػػا نرػػػػػػػػػآل السػػػػػػػػادة
 سة أجازة بدوف مرتب"، ار لمعسل أو لمد

الستكػػػػػػػػػررة رفػػػػػػػػػض  مػػػػػػػػػب نقػػػػػػػػػل ال وجػػػػػػػػػة إلػػػػػػػػػى محافعػػػػػػػػػة محػػػػػػػػػل إقامػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػ وج  ذػػػػػػػػػكاوى مػػػػػػػػػؼ ال
ومػػػػػػػػػا يتطمبػػػػػػػػػه ذلػػػػػػػػػغ مػػػػػػػػػؼ ضػػػػػػػػػب  قػػػػػػػػػرار ، لدرجػػػػػػػػػة الساليػػػػػػػػػةوذلػػػػػػػػػغ بحجػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػدـ تػػػػػػػػػؽفر ا، سػػػػػػػػػرةو ا أ

 188و 1994لدػػػػػػػػػػػػػػػػشة ( 1007  1977لدػػػػػػػػػػػػػػػػشة ( 256  الدػػػػػػػػػػػػػػػػيد ررػػػػػػػػػػػػػػػػيس مجمػػػػػػػػػػػػػػػػس الػػػػػػػػػػػػػػػػؽزراء رقػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لمتؽافق مع التعديل التذريعي السقترح. 2000لدشة 

 انًكتة: تٕطٛاخ

قل ن: تمـ  الجهة اإلدارية بالسؽافقة عمىو  1978 لدشة (47 مؼ القانؽف ( 54  إضافة فقرة لمسادة
 ،وتسؽيمها بحدب ا حؽاؿ درجة جديدة استحداث أو ال وج أو ال وجة لسحل إقامة ا سرة بدرجته السالية

 لدشة 5 التشفي ية لمقانؽف رقػوذلغ أسؽة بسا هؽ متبع في شأف الؽظار  القيادية الباب الرابع لمرحة 
لؽارن وقرارات  مؼ ضب  به ذلغوما يتطم معاقبة السستشعيؼ عؼ تشفي  القانؽف وتمغ القرارات. و  1991

 -188 - 1994لدشة  1007 – 1977لدشة  656مؽحدة عمى ضؽء قرار رريس مجمس الؽزراء رقػ: 
 .لتتؽافق مع التعديل التذريعي السقترح 2000لدشة 

 حانؼمٕد انًؤلت. 2

 تعيػػػيؼ الستعاقػػػديؼ بشعػػػاـ فػػػى تعدػػػ  الجهػػػة اإلداريػػػةذػػػأف بلػػػى السكتػػػب إتعػػػددت الذػػػكاوى الػػػؽاردة 
 الفقػرةحيػ  نرػآل  ، عػدـ اجتيػاز االختبػارات بحجػةأو عقد مؤقآل لسدة زاردة عؼ الثمث سشؽات  السكافآت

لدػشة  51والسزػافة بالقػانؽف  ؼ بالدولػةيلمعػامميؼ السػدني 1978دػشة ل 47 مؼ القانؽف رقػػ 23مؼ السادة  2
هػ بهػ   الرػفة شيػيعمػي تع وال يؼ مزي ، عمي أف "يجؽز تعييؼ العامميؼ السعيشيؼ بسكافآت شاممة 2000

بعػػد مؽافقػػة الجهػػاز السركػػ    يعسمػػؽف بهػػا ىفػػي الؽظػػار  الذػػاغرة بالجهػػات التػػ ثػػمث سػػشؽات عمػػي ا قػػل
 ". لمتشعيػ واإلدارة

عػػدـ أخػػ  مععػػػ بالعقؽد السؤقتػػة بػػ الستعمقػػةمزػػسؽف بعػػض الذػػكاوى الػػؽاردة إلػػى السكتػػب  ظهػػرأقػػد و 
أف هشػػاؾ بعػػض العػػاممت بعقػػؽد مؤقتػػة فػػي بعػػض الػػؽزارات والػػدليل عمػػي ذلػػغ ، الجهػػات بهػػ   الرخرػػة 

 لى أف عدـ تطبيق الشا يزعها في حػرجإ كثر مؼ تدع سشؽات. وقد تبيؼ أف بعض الؽزارات قد تشبهآل 
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م د فرػػل التجديػػد بيػػـؽ أو أكثػػر، لكػػي، فبػػدأت فػػي التعاقػػد بسكافػػأة شػػاممة لسػػدة سػػشة وتجػػدد لدػػشة أخػػرى بعػػ
 سشؽات مترمة وفقاا لمسادة الدابقة. ثمث لمسطالبة بالتعييؼ بعد مزى اقتربن السدة مترمة وتعطى ح

 انًكتة تٕطٛاخ

أف عػػدـ تثبيػػآل السػػرأة واسػػتسرارها فػػي العسػػل بعقػػد مؤقػػآل يحرمهػػا مػػؼ حقؽقهػػا التػػي مشحهػػا لهػػا القػػانؽف  -
جػػػر، وا جػػػازات السدفؽعػػػة وغيػػػر مدفؽعػػػة ا  ، والتػػػدريب، الفػػػرص فػػػي الترقػػػي : والدسػػػتؽر فػػػي صػػػؽرة 

 .ء التعاقد أو خرػ  ياـ ا جازات، وال   قد يؤدى إلى إنها خاصة أجازات رعاية الطفل
وقػرار لمدػيد  78لدػشة 47مؼ قانؽف  14ومادة  13وه ا ما تذير إليه الشرؽص القانؽنية مثل مادة 

، جػػازاتعػػامميؼ بعقػػؽد مؤقتػػة فػػي ا ، الػػ   لػػػ يحػػدد حقػػؽؽ ال1997لدػػشة  25تشسيػػة اإلداريػػة رقػػػ وزيػػر ال
 والرحية. االجتساعيةوفعمياا قد ال تحرل أيزاا عمى حقها فى التػأميشات 

بكمسػة "يجػب" 1978لدػشة ( 47 مػؼ القػانؽف رقػػ ( 23  مػؼ السػادة( 2  كمسة "يجػؽز" فػي الفقػرة استبداؿ -
 ويزاؼ سؽاء كاف العقد مترم أو مشفرم.

، وك لغ ا خ  بسداواتها بسثيمتها  ص القانؽف إعادة تقييػ حقؽؽ السرأة العاممة بعقد مؤقآل في نرؽ  -
تحقيقاا لملت اـ بأحكاـ اتفاقية مشع كافة أشكاؿ التسيي  ضد السرأة التي صدقآل عميها مرر في عاـ 

1979 . 

 انتخطٙ نهتشلٛح  . 3

، قد نعسآل قؽاعد االختيار لمترقية  39، 38، 37، 36السؽاد  1978لدشة 47القانؽف رقػ  نعػ
سشيؼ والج اءات  ق إعداد شئؽف العامميؼ لبيانات العامميؼ مؼ ا قدمية وتقرير الكفاءة  خروذلغ عؼ  ري

ومؼ ه   ، يجؽز أف يتعداها  الف وجدت وغيرها مؼ البيانات مؼ مم  الخدمة لمعامل إالتي وقعآل عميه 
واالختيارات، ولكؼ في السعايير أف يتػ االختيار وفقا لمكفاءة التي تقدر مؼ مم  الخدمة وتقارير الكفاءة 

 بشاء ، بالرغػ مؼ كفاءتها، ويتػ اختيار السؽظ  الرجل لمترقية ا حياف يتػ تخطي السؽظفة الديدةبعض 
إف ه ا التسيي  ضد السرأة يؤثر برؽرة سمبية عمي .  حتى مع تدني الكفاءة والخبرة جلفق  عمى أنه ر 
، غير السشتجة  تسا إلى وجؽد فئة مؼ البطالة الخفيةنتيجة عدـ حرؽلها عمي حقها ويؤد  ح السرأة العاممة

 داخل مكاف العسل وذلغ لعدـ التقدير.

  انًكتة تٕطٛاخ
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القيادية مع  بعدـ قدرة السرأة عمى تؽلى السشاصبالقزاء عمي السفاهيػ الداردة  الدعى نحؽضرورة  -1
 .إظهار قرا نجاح خاصة بديدات في مراك  صشع القرار 

 وحدات شئؽف العامميؼ لزساف عدـ التمعب في الترشين لمسشاصب العميا دور  عميال التفتي  -2
 السؽظفيؼ.عمى مؼ يثبآل تمعبه بتقارير  وتذديد العقؽبة

بدور وحدات تكافؤ الفرص في الؽزارات، والتي تمعب التعاقد و تؽعية السؽظفيؼ بسعايير التقييػ عشد  -3
 في الترقي.دورا هاما في ضساف تكافؤ الفرص بيؼ السرأة والرجل 

 إنٗ انًُاطة انمٛادٚح انؼهٛاانتشلٛاخ . 4

بالمرحة  1991لدشة  1596وقرار رريس مجمس الؽزراء رقػ  1991لدشة  5وقد نعػ القانؽف رقػ 
تسيي  بيؼ  دوف  واختيارهػ لتؽلى السشاصب العمياالتشفي ية لمقانؽف قؽاعد ومعايير وإجراءات إعداد القادة 

اإلشكالية تأتى نتيجة التطبيق الخا ئ مؼ قبل جهات العسل والسفهؽـ الخا ئ  في حيؼ أف،  وامرأة  رجل
 لمقانؽف مؼ قبل القارسيؼ عمى تشفي  .

مؼ المرحة التشفي ية والباب ا وؿ مؼ الكتاب الدور  رقػ  7،10،9،8،11،12، 6وقد نرآل السؽاد 
ة الفشية الطمبات السقدمة في ش ل ه   ف تتمقى ا مانأيسات التشفي ية لتطبيق القانؽف ببذأف التعم 1991

وذلغ  ، الؽظار  السعمؼ عشها لمفحا والتأكد مؼ استيفاء الستقدميؼ لمذروغ الؽاردة في القؽانيؼ والمؽارن
كسا ، مؼ إدارة شئؽف العامميؼ مؼ واقع ممفات الخدمة وتدوف ه   البيانات في كذؽؼ السقارنة لمستقدميؼ 

ثػ تعرض عمى رريس المجشة إلحالتها إلى المجشة السخترة   المجاف  تدوف السمحعات عمى الطمبات
مؼ خمؿ قؽاعد محددة ، عمى أف يتػ الدارسة لمقيادات( بالترشين واالختيار واإلعداد لذ ل ه   الؽظار  

  بالتعييؼ إلصدار قرارها بالتعييؼ حدب ا سبقية في الترتيب الشهاري لمستقدميؼ وتدقإعداد قؽارػ الترشين 
ويجؽز التعييؼ مشها إذا لػ تؽجد قارسة أخرى صالحة ، قارسة الترشين التي مزى عميها أكثر مؼ سشة 

 الدشة. النقزاءشهر التالية ألمترشين وذلغ خمؿ الدتة 
 انًكتة تٕطٛاخ

 عزؽية لجاف الترقيات عمى العامميؼ في الجهة التػي يعسػل بهػا السؽظػ  السػراد ترقيتػه  عدـ قرر
، أف تزػ المجشػة عزػؽا مػؼ مدتذػار  مجمػس  قيق أكبر قدر مؼ الذفافية والحيادوحتى يسكؼ تح

( لدػػشة 5وذلػػغ تأسيدػػاا عمػػى مػػا اقترحػػه مذػػروع القػػانؽف رقػػػ   ،الدولػػة يختػػار  ررػػيس مجمػػس الدولػػة
 مكرر( بذأف التحقيق مع شاغمي الؽظار  العميا.  79 مادة 1991
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 هارات القيادة التي تؤهمها لذ ل ه   السشاصبتيدير وإتاحة فرص عادلة لتدريب السرأة عمى م. 
  بها حد العامميؼ مؼ وحدة تكافؤ الفرصأمع تسثيل  عادة الشعر في لجاف االختيارإ . 

   مجهات التي تذ ل السرأة فيها باإلضافة ل ،مستسي ات عمى مدتؽى مؽاقع القيادة لتخريا جؽار
  مراك  قيادية

 لمتدريب في مرك  إعداد القادة.  ندبة سشؽية في كل وزارة لمسرأة  تحديد 
  .التؽعية بدور السرأة وحقها في تؽلي السشاصب القيادية ب ض الشعر عؼ الشؽع االجتساعي 

 االحتُبجبد انخبصخ تىظُف روٌ . 5 

بذأف تأهيل ذوى االحتياجات الخاصة عمى  1975لدشة  39القانؽف  مؼ (1 تشا السادة 
مؼ مجسؽع  %( 5لحاصميؼ عمى شهادات التأهيل ندبة  أف:"يخرا ل و  االحتياجات الخاصة ا

وظار  السدتؽى الثال  الخالية بالجهاز اإلدار  لمدولة والهيئات العامة و الؽحدات االقترادية التابعة 
 لها".

بذأف قؽاعد وإجراءات تعييؼ ذو   2001 لدشة 691وزير التشسية اإلدارية رقػ  كسا صدر قرار
وقد شكآل بعض الشداء مؼ  خررة لهػ بؽحدات القطاع الحكؽمي.ؽظار  الساالحتياجات الخاصة في ال

الرغػ مؼ ب لكافة الذروغ السشرؽص عميها في القانؽف  رهؼبالرغػ مؼ استيفاو التعاقد معهؼ أعدـ تعييشهػ 
  .كحرؽلهؼ عمي دورات تدريبية لعمسي لمؽصؽؿ إلى مدتؽ  أداء عاؿرفعهؼ لسدتؽاهؼ ا

  انًكتة تٕطٛاخ

  سالفة ال كر عمي مدتؽ  جسيع قطاعات الدولة وتعييؼ ذو  10  أحكاـ نا السادةتفعيل )
 االحتياجات الخاصة بالشدبة السقررة قانؽنا. 

 دورية عمي كافة الجهات اإلدارية عمي مدتؽ  جسيع قطاعات الدولة الستابعة الرقابة و ال تفعيل
 لمتحقق مؼ تعييؼ ذو  االحتياجات الخاصة. 

 ح طفم يكفٕل نذٖ يُضل أعشج أجاصج نشػاٚ -

لرعايػػة  ف "تدػػتحق العاممػػة أجػػازة بػػدوف أجػػرعمػػى أ 1978لدػػشة  47مػػؼ القػػانؽف  70نرػػآل السػػادة 
  فمها بحد أقرى عاميؼ في السرة الؽاحدة ولثمث مرات  ؽاؿ حياتها الؽظيفية".

يتيسا في  رفض استمـ  مب أجازة رعاية  فل مقدمة مؼ أـ ترعى وتكفل  فمورد لمسكتب شكؽى 
الذكاوى الستكررة، إال أنها تمفآل الشعر إلى  مؽضؽعاتمش لها لطفل بالتبشي، ورغػ أف ه ا ليس مؼ ضسؼ 
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خاصة ولػ يشا القانؽف عمى قرر ا جازة لمطفل الذرعي أو  ف يفدر القانؽف تفدير مؽسعاإنه يجب أ
 ما لػ يشا عمى السشع.، فا صل في ا شياء اإلباحة  يشا عمى الرفض الررين لمطفل السكفؽؿ

 انًكتت تىصُبد

تذجيعا له   ا سر و  فل شرعي و فل مكفؽؿ وكمهسا يحتاج إلى الرعاية  لػ يفرؽ القانؽف بيؼ
إضافة جسمة   أو لطفل مكفؽؿ  يرى السكتب لتؽفير حساية ورعاية لهؤالء ا  فاؿ وتخفيفا عؼ كاهل الدولة

 .1978دشة ل 47مؼ القانؽف  (70 بالسش ؿ ( في السادة 
 

 سػاٚح طفم يٍ رٔ٘ االحتٛاجاخ انخاطح  -  

، في الفقرة 1989( مؼ اتفاقية حقؽؽ الطفل الرادرة عؼ ا مػ الستحدة لعاـ 23بأف   السادة تشا 
ؽ في التستع برعاية خاصة وتذػجع وتكفػل ارؼ الدوؿ ا  راؼ بحق الطفل السعالثانية تشا عمى أف: تعت

تقػػديػ السدػػاعدة التػػي تػػتمءـ مػػع حالػػة و  بتػػؽفر السػػؽارد عػػؼ رعايتػػه، رهشػػا ليؼلمطفػػل السؤهػػل لػػ لغ ولمسدػػئؽ 
 الطفل وظروؼ والديه أو غيرهسا مسؼ يرعؽنه. 

الخػػػاص بإصػػػدار قػػػانؽف الطفػػػل: تكفػػػل الدولػػػة  1996لدػػػشة  12القػػػانؽف رقػػػػ  75كػػػ لغ السػػػادة رقػػػػ 
 الروحي أو االجتساعي العقمي أوأو حساية الطفل مؼ كل عسل مؼ شأنه اإلضرار برحته أو نسؽ  البدني 

تػػػشا عمػػػى أف: لمطفػػػل السعػػػاؽ الحػػػق فػػػي التأهيػػػل ويقرػػػد بالتأهيػػػل تقػػػديػ الخػػػدمات  77، وكػػػ لغ السػػػادة 
االجتساعية والشفدية والطبية والتعميسية والسهشية التي تؽفرها لمطفل السعاؽ وأسرته لتسكيشه مؼ الت مب عمػى 

 . عج   اآلثار الشاشئة عؼ

، مػؼ ذو  االحتياجػات الخاصػة أ فػاال يرعيؼأمهات عاممت دت لمسكتب شكاوى مؼ وكانآل قد ور 
إال أنهػػا رفزػػآل لعػػدـ ،  بدػػاعة حتػػى يتدػػشى لهػػؼ التؽجػػه بهػػػ إلػػى مراكػػ  التأهيػػل اوقػػد تقػػدمؼ لسػػشحهؼ إذنػػ
 اإلشػػػػػػػػػكالية وإيجػػػػػػػػػاد معمػػػػػػػػػة قانؽنيػػػػػػػػػة  . لػػػػػػػػػ ا يقتػػػػػػػػػرح إعػػػػػػػػػادة الشعػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػى هػػػػػػػػػ  وجػػػػػػػػػؽد سػػػػػػػػػشد قػػػػػػػػػانؽنى 

 تداندها .
 يُاصػاخ يتُٕػح:  انثانث سانًحٕ

 األياَح  ٔإٚظاالخ. انضًاٌ 1
1

: 
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وعشد تهرب ال وج مؼ دفع ، اـ ال وجة بالتؽقيع ل وجها كزامؼيتكرر ضسؼ مؽضؽعات الذكاوى قي
ضػدهؼ  زػرر عػدد مػؼ الدػيدات مػؼ رفػع دعػاوى ا تسػك،  سلخطػر الحػب ال وجػة قيسة اإليراالت تتعرض

لها بالقزػاء، والتي يتػ كذػفها عشػد تػداو هؼ لمستدمـ لسرمحة ما، ز   عميإيراالت أمانة كشؽع مؼ الب
مذكمة في تؽفير السبال  السطمؽبة التي تدفع كأمانات لمخبراء "الطعؼ بالت وير أو الطعؼ ولكؼ تؽاجه السرأة 

ريسػة السقترف بطمب تحديد الفارؽ ال مشي بيؼ التؽقيع وملء اإليراؿ " وذلغ لمدفع بانتفاء الركؼ الساد  لج
كػػ لغ عشػد رفػػع الػػدعاوى أمػػاـ أكثػر مػػؼ دارػػرة فػي عػػدة محافعػػات تمهػػ   ، خيانػة ا مانػػة وهػػؽ ركػؼ التدػػميػ

 . السرأة وراء إثبات براءتها إلنفاء الحكػ
 :السكت   وصيات

 التؽقيػػػع عمػػػى أ  عقػػػد مػػػؼ عقػػػؽد ا مانػػػة  إيرػػػاالت أمانػػػة( والرجػػػؽع إلػػػى  بخطػػػؽرةالسػػػرأة  تؽعيػػػة

 نهػػا بتؽقيعهػػا عمػػى العقػػد تحػػل محػػل  قؽقهػػا،، ويعمسهػػا بح س مؽقفهػػامتخرػػا قػػانؽني حتػػى يػػدر 

 السديؼ في مرك   القانؽني والؽفاء بالديؼ في حالة عدـ العثؽر عمى السديؼ أو تعثر .  

  وفى حالة اصطشاع إيراالت أمانة ورفع دعػاوى خيانػة أمانػة عمػى السػرأة أمػاـ أكثػر مػؼ دارػرة فػي
لى السحامى العاـ بسحافعتها لتقديػ  مب بإحالة الدعاوى السرفؽعػة عدة محافعات، عميها التؽجه إ

 32.  كسػا أف السػادة  عميها في أكثر مؼ مكاف إلى السحكسة االبتدارية التي تقع فيها محل إقامتها
 مؼ اإلجراءات الجشارية لؽ تػ إثبات أف اإليراالت عؼ عسمية واحدة تكفى العقؽبة عؼ واحدة.

 لخاصػة بالتقاضػي تقييػد رفػع الػدعؽى  جػشن خيانػة ا مانػة( بػأال تػتػ إال عػؼ مؼ حي  اإلجراءات ا
  ريق السدعى بالحق السدني ال ب ير  حتى نتمفى اصطشاع اإليراالت.

 . اعتٛفاء إجشاءاخ  طشع انًؼاػ انًغتحك ػٍ انضٔج أٔ األب3
ش التػػأميشي عػػؼ مػػؼ ا رامػػل السدػػتحقات لمسعػػا اعريزػػ اتتسثػػل أكثػػر الرػػعؽبات التػػي تؽاجػػه قطاعػػ

ومختؽمػة بذػعار  اثشػيؼ الؽالد أو ال وج في الحرؽؿ عمى الذػهادة اإلداريػة السؽقعػة مػؼ مػؽظفيؼ حكػؽمييؼ
مسػػا يعتبػػر  ،يفاء إجػػراءات صػػرؼ السعػػاش السدػػتحقالدولػػة والتػػي تذػػتر ها كافػػة مكاتػػب التأميشػػات، السػػت

وإف  ،أ  صػمة بسػػؽظفيؼ حكػػؽمييؼ مػؼ السدػػتحيل فهػؼ بدػػطاء ولػيس لػػديهؼ ابالشدػبة  غمػػب الدػيدات دربػػ
يعتبر استخداـ ختػ بذعار الجسهؽرية مدئؽلية يرفض حامل هػ ا الذػعار اسػتعساله فػي غيػر  فاالسؽقعوجد 
مبشآل عػؼ ل ةها بالشدباستيفاؤ ومؼ أمثمة الذهادات اإلدارية السطمؽب ت العسل داخل أ  جهة إدارية. مجريا

أو عػدـ  ،عػدـ زواجهػا  أو، عسػاؿ باليؽميػة (  عسػاؿ بػأجر متقطػهػا عءشهادة إداريػة بػأف أبشا :معاش الؽالد
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 أو بياف بسفردات مرتبها إلثبات الشدبة السكسمة لمسعاش السدتحق  ويتػ  مبػه سػشؽيا(، عسمها في أى جهة 
شهادة إدارية بعدـ زواجها والتي يتع ر جداا استخراجها فكي  يتدشى يطمب  رممة عؼ معاش ال وج ا اأم .

 حكؽمييؼ التحقق مؼ عدـ زواج ا رممة.لسؽظفيؼ 
 . انتًُُض فٍ ششوط استحمبق انًطهمخ نًؼبش انضوج4

بذػػػأف التأميشػػػات،  فيسػػػا أوردتػػػه مػػػؼ شػػػروغ  1975لدػػػشة  79مػػػؼ القػػػانؽف رقػػػػ  105نرػػػآل السػػػادة 
 الستحقاؽ السطمقة معاش زوجها:                  

 .إرادتهاأف يكؽف قد  مقها رغػ  -1
 ة.السؤمؼ عميه أو صاحب السعاش قد استسر مدة ال تقل عؼ عذريؼ سشأف يكؽف زواجها ب -2

 .أال تكؽف بعد  مقها مؼ السؤمؼ عميه أو صاحب السعاش قد ت وجآل مؼ غير  -3

أال يكؽف لديها دخل مؼ أ  نؽع يعادؿ قيسة استحقاقها في السعػاش أو ي يػد عميػه فػإذا كػاف الػدخل  -4
 .قدار الفرؽ يقل عسا تدتحقه مؼ معاش يرب  لها معاش بس

 انًكتة تٕطٛاخ

الحػق فػي معػاش  إلحػداهؼمػؼ تساثمػآل أوضػاعهؼ، فتسػشن  تفرقػة بػيؼفى  ياتها   (105 تحسل السادة     
تفرقة بيؼ كسا نجد  . ، بذروغ مختمفة عؼ  السطمقة( التي تحجب عشها معاش ال وج عؼ زوجها  ا رممة(

قػد أضػافآل  106، فشجػد أف السػادة 1975 لدػشة 79مػؼ القػانؽف رقػػ 106السادة سالفة الػ كر ونػا السػادة 
شرو اا واسػتثشاءات السػتحقاؽ الػ وج فػي معػاش زوجتػه والتػي تكفػل أحقيػة الػ وج فػي إعػادة صػرؼ معاشػه 

كاف التعديل قػد أجػاز  إذاو  عؼ زوجته في حالة  مقه لها و ترممه ولػ يدتحق معاشاا عؼ ال وجة ا خيرة.
،   وج حالػػة  مقػػه أو ترممػػه ولػػػ يدػػتحق معاشػػا عػػؼ ال وجػػة ا خيػػرةإعػػادة صػػرؼ معػػاش ال وجػػة إلػػي الػػ  

فػػي هػػ ا الذػػأف فهػػي ا خػػرى لهػػا الحػػق فػػي إعػػادة  ا الحػػق لم وجػػة السطمقػػة السقزػػي بػػهفمسػػاذا ال يكػػؽف هػػ 
 صرؼ معاش مطمقها إذا  مقآل أو ترممآل ولػ تكؼ تدتحق معاشا عؼ زوجها ا خير؟

أتى الرياغة واضحة ومؤكدة عمى أف جسيع حقؽؽ وواجبات تحتاج ه   السادة إلى مراجعة بحي  ت
  عميػػػػػػػػػػػػػػػػػػهنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا السػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽا شيؼ متدػػػػػػػػػػػػػػػػػػاوية برػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ الشعػػػػػػػػػػػػػػػػػػر عػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػشس تحقيقػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لسػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

وهػ متداووف في الحقؽؽ والؽاجبات العامة، ال تسيي  بيشهػ  "السؽا شؽف لدى القانؽف سؽاء :مؼ أف الدستؽر
 عقيدة"، بسا في ذلغ ما يترل بػأ  اسػتحقاقات أوفي ذلغ بدبب الجشس أو ا صل أو الم ة أو الديؼ أو ال

الشا السقترح: "استحقاؽ السطمقة بعد  مقها مؼ العامل أو صاحب السعاش سؽاء و  .استثشاءات مي ات أو
 ت وجآل أو لػ تت وج، شريطة أال تكؽف مدتحقة لسعاش عؼ زوجها الثاني"


