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 ىـتقذي

أصبحت قزايا السرأة تسثل أولؾية متقدمة عمى أجشدة القزايا الداخمية سؾاء عمى السدتؾى الرسمسى أو 
ز ضمد السمرأة ، بهمد  القزماء عممى كافمة أشمكام التسييمسشغسمات ييمر الحكؾميمة عممى حمد سمؾاءعمى مدمتؾى ال

الؾاجبمات التمى السدماواة فمى الحقمؾ  و حقيقما  لسبمدأ ، وتوفمى عمل الدياسمات الداعسمة لمسمرأة  .وإدماجها فى التشسية
لية رسسية مدموؾلة عمؽ حمل مما ي تمرض إسمهاأ السمرأة تؼ إنذاء السجمس القؾمى لمسرأة كآ، يشص عميها الدستؾر

 فى التشسية مؽ مذكبلت .

 وتحقيقا  لهذا التكميف وتمبيمة لتؾجيهمات رسميس السجممس الدميدة سمؾزاك مبمارإ ، تمؼ إنذماء مكتمب شمكاوى 
السرأة ومتاب ها ليسثل حمقة الؾصل بيؽ السجمس القؾمى لمسرأة وندماء مرمر مسمؽ ي مانيؽ ممؽ مذمكبلت تت مم  

 مسارسات تت ارض ومبدأ السداواة وتكافؤ الفرص . ، أو ت رضهؽ ألية بأى شكل مؽ أشكام التسييز ضدهؽ

تسهيمممدا   أة السرمممريةتممرض طريممم  السمممر يقمممؾأ السكتمممب برصمممد ومتاب ممة السذمممكبلت وال قبمممات التمممى ت  لممذلػ
ممممؽ خمممبلم جهمممؾد الذمممركاء الست ممماونيؽ مممم  السكتمممب ممممؽ الجهمممات  ، وذلمممػ والدممم ى نحمممؾ حمهممما همممالمت اممممل م 

لممذيؽ يقممدمؾك السدمماندة القانؾنيممة لمسممرأة أممماأ بجانممب شممبكة السحمماميؽ الستظممؾعيؽ االحكؾميممة وييممر الحكؾميممة ، 
 القزاء .

 ممددة التممى قمماأ بهمما مكتممب شممكاوى السممرأة ومتاب تهمما بفروعمم  ويقممدأ هممذا التقريممر األنذممظة والف اليممات الست
د السبذوم فمى خدممة هوالتى ت كس مدى الج ، 2009أنحاء الجسهؾرية خبلم عاأ  السختمفة التى تغظى ساسر

 واقتراديا  .السرأة السررية ومداندتها وتسكيشها اجتساعيا  

، ممم  تحميممل لهممذ   2009روعمم  خممبلم عمماأ لمذممكاوى الممؾاردة لمسكتممب وف إحرمماسياالتقريممر رصممدا   قممدأوي
 سمل داخمل الذكاوى وفقما  لشؾعيتهما وأسممؾل تمقيهما ومؾضمؾعاتها السختمفمة . كسما يمقمى الزمؾء عممى مشغؾممة ال

السكتب وفروع  والتمى همدفت إلمى تأهيمل ال شرمر البذمرى ممؽ خمبلم التمدريب السدمتسر وتقشميؽ ال سمل وضمب  
سم ى إليم  همذا بجانمب مما  . دمة ممؽ السكتمب فمى السحافغمات السختمفمةكافة مراحم  لزساك جؾدة الخدمة السق
 بسممما يدمممسي بتكمممؾيؽ قاعمممدة بيانمممات لتؾايممم  الذمممكاوى المممؾاردة إلمممى السكتمممبالسكتمممب ممممؽ إنذممماء شمممبكة الكترونيمممة 

وفروعمم  بالسحافغممات ومتاب ممة مؾقممف هممذ  الذممكاوى الكترونيمما  ، كسمما يتمميي الشغمماأ ب ممض الخممدمات لسدممتخدمي  
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متكممممامبل  قمممماببل  لمتؾسمممم  عممممؽ طريمممم  شممممبكة الس مؾمممممات ، و ممممذلػ يرممممبي السؾقمممم  نغاممممما  م مؾماتيمممما   السترممممميؽ
 .والتظؾير

سااممة والسؤسدات الس تشاوم التقرير دور السكتب فى تؾطيد ال بلقات بيؽ السجمس القؾمى لمسرأة ي وكذلػ
  السكاتمممب الس شيمممة بتمقمممى الخبمممرات ممممتبمممادم التمممى تسمممت بهمممد   ، ممممؽ خمممبلم الزيمممارات عممممى السدمممتؾى المممدولى

 وكيفية الت امل م ها . هارصد السختمفة فى ساليباأللمت ر  عمى  ذكاوى ال

 الستكمررة هذا التقرير سجبل  ألهؼ القزمايا واإلشمكاليات التمى ت بمر عمؽ مذمكبلت السمرأة السرمرية يزؼو 
لقمرار بسمؾاطؽ الخممل  ميؽ عممى تبرمير صمان  ات  ، بحيم  مترمدى لهما ل ظرح الرؤى يالحل و  السدت رية عمىو 

 ةالقانؾنيمة واالجتساعيم هستها فى تشسيمة مجتس هما . همذا بجانمب عمدد ممؽ الدراسماتاالتى ت ؾ  تقدأ السرأة ومد
التممى تحممؾم دوك التممى تهممد  إلممى ت ريمم  السممرأة بحقؾقهمما القانؾنيممة واالجتساعيممة ، وكذممف ال ؾامممل السجتس يممة 

 .  حرؾلها عميها

األسمرة ومدماندتها والشهمؾض بهما لرمالي  السرمرية بالشجاح فى خدمة السمرأة ندعؾ هللا أك يكمل جهؾدنا و 
 . والسجتس  ككل

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أ.د فرخُذة حسٍ
 

 

 لسجمذ القهمى لمسخأةأمضن عام ا
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 يكتـب شكـبوي انـًرأة ويتببؼتهب

 انرسبنت وانفؼبنيبث
 

يسثل مكتب شكاوى السرأة ومتاب تها حمقة الؾصل بيؽ السجمس القؾمى لمسرأة ونداء مرمر مسمؽ ي مانيؽ 
أى شكل مؽ أشكام التسييز ضدهؽ أو ت رضهؽ ألية مسارسات تت ارض ومبدأ السداواة مؽ مذكبلت تت م  ب
التمى تؾاجم  السمرأة عممى أرض  تكبل، وذلػ ممؽ خمبلم الت مر  عممى السذم يكفم  الدستؾر وتكافؤ الفرص الذى

 الؾاق  .

داهسة فى حمل الس تاب ها بالسجمس القؾمى لمسرأة تتحدد فىمكتب شكاوى السرأة وم فإك رسالة، ومؽ اؼ 
السذمممكبلت وال قبمممات التمممى تؾاجممم  السمممرأة السرمممرية وتحمممؾم دوك مذممماركتها فمممى تشسيمممة مجتس هممما ، إلمممى جانمممب 
مدمماندتها فممى الحرممؾم عمممى حقؾقهمما السختمفممة التممى نممص عميهمما الدسممتؾر والقممؾانيؽ السرممرية وممما التزمممت بمم  

 الدولية بهذا الخرؾص . االتفاقياتمرر فى 

 :أهذاف انًكتب 

 ة السررية ووض ها أماأ صان  القرار تسهيدا  لحمها .السذكبلت التى تؾاج  السرأ  تحديد 

  اقتمممراح الت مممديبلت التذمممري ية لتبلفمممى الثغمممرات القانؾنيمممة التمممى تحمممؾم دوك حرمممؾم السمممرأة عممممى
 حقؾقها السختمفة .

 عدة عمممى تقممديؼ االستذممارات القانؾنيممة السجانيممة لمسممرأة ، وإتاحممة تسثيمهمما أممماأ القزمماء ، والسدمما
 تشفيذ األحكاأ التى يتؼ الؾصؾم إليها .

 مشغؾمة حقؾ  اإلنداك فى مرر . ؽت زيز وعى السرأة بحقؾقها ضس 

  إنذاء قاعدة بيانات حؾم الذكاوى السختمفمة لمسمرأة السرمرية ، وممدى تكرارهما ممؽ أجمل مؾاجهمة
 0الس ؾقات التى ت ترض مذاركتها فى بشاء وتشسية مجتس ها 

 قذيهب انًكتب :انخذيبث انتً ي

مررية التقدأ بالذكؾى فى حالة ت رضها ألى نؾع مؽ أنؾاع الغمؼ أو التسييمز ضمدها  امرأة مؽ ح  كل 
 وبحلك تتسثل خجمات السكتب فى : مجام الحياة ال امة أو حياتها الذخرية . ى، سؾاء ف
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 فاكس .تمقى الذكاوى مؽ خبلم السقابمة الذخرية أو البريد ال ادى واإللكترونى أو ال 

 .  تقديؼ االستذارات القانؾنية واالجتساعية مجانا 

 . إحالة الذكاوى إلى جهات االختراص ومتاب تها 

  مسحممممماميؽ الستظمممممؾعيؽ الست ممممماونيؽ مممممم  لإحالمممممة الذمممممكاوى التمممممى تتظممممممب المجمممممؾء إلمممممى القزممممماء 
 السكتب .

 مذمماركها فممى  إعممداد التقممارير والدراسممات حممؾم السذممكبلت التممى تؾاجمم  السممرأة السرممرية وتحممد مممؽ
 تشسية مجتس ها . 

، بحي  س ى إلى تحقي  األهدا  التى أنذىء مؽ  2009وقد ت ددت أوج  نذاط السكتب خبلم عاأ 
 : وتتسثل ىحه األنذطة فى الفعالضات التالضةأجمها ، 

 . مشغؾمة ال سل بالسكتب 

  2009وتحميل شكاوى السرأة السقدمة لمسكتب وفروع  عاأ رصد . 

 دورية لسكتب الذكاوى .االجتساعات ال 

 . الشدوات والحمقات الشقاشية 

 . تأهيل وتدريب الكؾادر البذرية ال اممة بالسكتب 

  الس شية بذوؾك السرأة . مكاتب الذكاوى فى ال الؼ والسؤسدات تبادم الخبرات م 

 األنذظة اإلعبلمية 

 التقارير والدراسات   . 
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 انؼًم ببنًكتب يُظىيت

أة ومتاب تها وفروع  فى كافة محافغات الجسهؾرية أحد آليات الشهؾض بأوضماع ي د مكتب شكاوى السر 
الحرمممؾم عممممى حقؾقهممما السذمممروعة التمممى كفمهممما الدسمممتؾر السمممرأة السرمممرية ، وذلمممػ ممممؽ خمممبلم مدممماندتها فمممى 
 أتى إالتممبهممذا الممدور ال ي الدوليممة . وقيمماأ السكتممب االتفاقيمماتالسرممرى ، ونرممت عميهمما التذممري ات السحميممة أو 

 : تتسثل فضسا يأتى دة ،مؽ خبلم استراتيجية محد

مؽ خبلم التدريب السدتسر عمى أسمؾل تمقى  البذرى الذى يدير ال سل بالسكتب :تأهيل ال شرر  -1
، هممذا باإلضممافة إلممى تؾحيممد السفمماهيؼ السدممتخدمة فممى عسميممة رصممد  هاتدممجيمو  ، الذممكاوى والظمبممات

 الحاسب اآللى . الس مؾمات وتدجيل البيانات ، وإدخالها عمى

ال سممل بممالفروع السختمفممة لمسكتممب فممى السحافغممات السختمفممة ، بهممد  تقشمميؽ ال سممل  أسمممؾلمتاب ممة  -2
 . وضب  كافة مراحم  ، وضساك جؾدة الخدمات السقدمة مؽ السكتب فى السجتس ات السحمية

  السممرأة التممى ت تممرض طريمم السذممكبلتلمسجمممس أهممؼ  التممى تقممدأ السؾاقممةت والتقممارير إعممداد الدراسمما -3
بحيم  يقمدأ همذا التحميمل مقترحمات  قمانؾنى ، /اقمافى  /مؽ مشغمؾر اجتسماعى  هاالسررية ، وتحميم

أو بتؾسممي  شممبكة الخممدمات وتدممهيل  ، لت ممديبلت تذممري ية تسكممؽ السممرأة مممؽ الحرممؾم عمممى حقؾقهمما
 . لمتست  بسا تقدم  الدولة مؽ خدمات لهذ  الفوة  الخاصة بها لمسرأة الفقيرة اإلجراءات

لشذمر اقافمة حقمؾ  إمداد وسماسل اإلعمبلأ السختمفمة بالقزمايا السمحمة التمى يجمب إلقماء الزمؾء عميهما  -4
 .وعى السجتس  بها  مدتؾى  برفة عامة ، ورف  اإلنداكلسرأة كجزء مؽ مشغؾمة حقؾ  ا

عقمممد الشمممدوات لمت ريممم  بمممدور السكتمممب فمممى مدممماندة السمممرأة السرمممرية ، وتؾعيتهممما بحقؾقهممما القانؾنيمممة  -5
جتساعيممة وكيفيمممة السظالبممة بهممما ، همممذا بجانممب تؾعيتهممما بالسذمممكبلت السجتس يممة السحيظمممة بهممما ، واال

 ودورها فى السداهسة فى تشسية مجتس ها .

تفتقممر  كانممت إحممدى السحافغممات التممى إلممى  فممى إطممار تظممؾير مكتممب الذممكاوى ، تممؼ مممد شممبكة خدماتممو 
بجانمب ر م  السكتمب السركمزى بسكاتمب الفمروع  لؾجؾد مكتب شكاوى بها ، متسثممة فمى محافغمة الدمؾيس . همذا

فى السحافغات السختمفة عؽ طري  شبكة الكترونية تدسي بتكمؾيؽ قاعمدة بيانمات لتؾايم  الذمكاوى المؾاردة إلمى 
 نت .ؾقف هذ  الذكاوى عمى شبكة اإلنتر ومتاب ة م ، السكتب وفروع 
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 : وفضسا يمى عخض ألىم مالمح تطهيخ العسل بالسكتب
 مات السكتب تهسضع خج -1

 حفى إطار ممد شمبكة خمدمات مكتمب شمكاوى السمرأة ومتاب تهما فمى كافمة محافغمات الجسهؾريمة ، تمؼ افتتما
وقمد بمدأ ال سمل الف ممى داخمل السكتمب  . 2008ديدمسبر  كتب بسحافغمة الدمؾيس وذلمػ فمى بدايمة شمهرفرع الس

 : السكتب وىى ىحا لعسل داخلعجة خطهات لتفعضل ا إتباع وتم.  2009وتمقى الذكاوى اعتبارا  مؽ عاأ 

  اختيار محاأ لمسكتب مؽ خبلم اختبار خز  ل  عدد ممؽ السحماميؽ الستقمدميؽ لتمؾلى مدموؾلية ال سمل
 بالسكتب .

 م  التأكيد  ؾل ال سل داخل السكتب وحدود الدور السشؾط ب السحامى لتدريب أولى عمى أسم خزؾع ،
وال زمممؾ المممداعؼ لمممدف  ال سمممل داخمممل السكتمممب  مممم  مقمممررة الفمممرع ال سمممل كسشغؾممممة واحمممدةعممممى ضمممرورة 

 وتحقي  رسالت  األساسية . 

  الذمممكؾى عممممى مزمممسؾك تدمممجيل بيانمممات الذممماكية و  أسممممؾلعقمممد عمممدة دورات تدريبيمممة لمسحمممامى حمممؾم
يمممة إدخمممام السفممماهيؼ السدمممتخدمة فمممى ترمممشيف الذمممكاوى . وكيفت ريفممم  اسمممتسارة الذمممكاوى والظمبمممات ، و 

ضممساك حدممؽ األداء ذلممػ بهممد  وأسمممؾل إعممداد التقممارير الدوريممة ، و  لممى ،البيانممات عمممى الحاسممب اآل
 تزاأ بقؾاعد ال سل الراسخة داخل السكتب السركزى .لواال

 نظام لمسعمهمات حهل شكاوى السخأة عمى شبكة اإلنتخنت  -2

تزمسؽ مذمروع الت ماوك مم  االتحماد األورو مى و دعممؼ وتظمؾير مكتمب شمكاوى السمرأة ومتاب تهما بممالسجمس 
السحافغمممات السختمفممة ، وذلمممػ عمممؽ طريمم  إنذممماء شمممبكة أة و امتممداد خمممدمات مكتمممب الذممكاوى إلمممى قممؾمى لمسمممر ال

 ، ذمكاوى السممرأة عممى شممبكة اإلنترنممتل، ونغماأ م مؾمممات  البلزمممةالكترونيمة شمماممة كافمة أعسممام البشيمة التحتيممة 
 عم  بالسحافغمات ، ومتاب مة مؾقمفبسا يدمسي بتكمؾيؽ قاعمدة بيانمات لتؾايم  الذمكاوى المؾاردة إلمى السكتمب وفرو 

، السترميؽ عؽ طري  شمبكة الس مؾممات. كسا يتيي الشغاأ ب ض الخدمات لسدتخدمي   الكترونيا  الذكؾى  هذ 
 السؾقم  نغامما م مؾماتيما   مسجممس القمؾمى لمسمرأة . و مذلػ يرمبيويتؼ ر ظم  بفمروع السكتمب و مالسؾق  األساسمى ل

 قببل  .قاببل لمتؾس  والتظؾير مدت متكامبل  
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 ومن أىم أىجاف ىحا الشظام ما يمى :
واألورا  السظمؾ مممة  إليممم  وسمممبل التقمممدأ لذمممكاوى ونذممماط  واختراصمممات  وأهدافممم الت ريممم  بسكتمممب ا -1

 . وطر  االترام ب  فروع  وعشاويؽ
تمممؾفير قاعمممدة بيانمممات مرمممشفة عممممى مؾضمممؾعات الذمممكاوى شممماممة دورة ال سمممل ممممؽ والمممى الجهمممات  -2

 السختمفة .

رسمممؾأ بيانيمممة    –) جمممداوم بدممميظة ومركبمممة  عمممؽ بيانمممات الذمممكاوى  لتقمممارير اإلحرممماسيةاسمممتخراج ا -3
، باإلضافة إلى عدد مؽ التقارير التى تدمسي بمإجراء  السكتب لذركاءى الذكاو  هذ  وإمكانية تؾجي 

 تحميل شامل لمبيانات .  

 لستاب ة السختص بها .  ة مؾقف الذكاوى وإصدار الت ميساتتؾفير آلية لستاب -4

،  Offline modeتؾفير آلية لم امميؽ بالفروع تتيي ال سمل فى حالمة انقظماع االترام باإلنترنممت  -5
تؾافممممممممم  عممممممممؽ طريممممممممم  إتاحمممممممممة إدخمممممممممام واسمممممممممترجاع البيانممممممممات السحميمممممممممة ، عممممممممممى أك يمممممممممتؼ عسمممممممممل 

 لمبيانات حام عؾدة االترام باإلنترنت .  Synchronizationزمشى

الذمممماكيات الدمممماب  إدخالهمممما ضممممسؽ حمممماالت الذممممكاوى تممممؾفير آليممممة الكتذمممما  التكممممرار فممممى بيانممممات  -6
 واالستذارات التميفؾنية .

الفرصممة إلبممداء  وإتاحممة،  هممذا الشغمماأ الجديممدوالسدممتخدميؽ تممدريبا  شممامبل  عمممى  لسحمماميؽوقممد تممؼ تممدريب ا
بيانات حؾم الشقاط التى تسثل عقبة فى إدخام البيانات ، وفقا  لخبراتهؼ واحتكاكهؼ فى الت امل م   مبلحغاتهؼ

اسممتخدام  بسدممتؾى  ت ممديل الشغمماأ وفقمما  لهممذ  السبلحغممات ، األمممر الممذى يتمميي الذممكؾى وترممشيفها ، بحيمم  يممتؼ
 عاٍم مؽ الكفاءة والسهارة لمؾفاء باألهدا  السشذؾدة مش  .

  ممممممؽ وقمممممد عقمممممد فريممممم  ال سمممممل بالسكتمممممب عمممممدة اجتساعمممممات مممممم  الستخررممممميؽ فمممممى إعمممممداد همممممذا الشغممممماأ
إلنذماء همذا الشغماأ لزمساك تحقيم   اتخمذتالتمى   متاب مة الخظمؾات واإلجمراءات ، وذلمػ بهمدو  GETشمركةو

يفها . وفمى إطمار همذ  االجتساعمات مذكاوى الؾاردة وترشلتؾفير قاعدة بيانات شاممة كافة األهدا  السشذؾدة ل
 مشاقذة عدة نقاط أهسها :  تست
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 لزساك عدأ التكرار .بتشقية الذكاوى مراعاة أك يدسي الشغاأ  

  قؼ السؾضمؾع ر بم وااللتساسماتعسل شاشة جديدة يدتظي  مؽ خبللها السحامى البح  عؽ كل الحماالت
لكممل الحمماالت الممؾاردة حتممى  التاب ممة لهمما ، وذلممػ بالشدممبة والسحافغممة لهمما الممرقؼ القممؾمى وأالذمماكية  واسممؼ

 يدتظي  إفادة الذاكية بسؾقف الذكؾى .

 عمى الذكاوى التى تؼ الت امل م ها مؽ قبل السدتجدة إمكانية الت ديل وإضافة اإلجراءات . 
 الستظمؾعيؽ ، إلى السحاميؽ مثل : تقرير عؽ الذكاوى السحؾلة  تدتخرج مؽ هذا الشغاأ ريراإضافة تق

.....  والظفؾلمة مؾممةولؤلتقرير عؽ الذكاوى السحؾلة إلى مجممس حقمؾ  اإلندماك أو السجممس القمؾمى 
 . إلخ

  شاشة الذركاء .إمكانية البح  بشؾع الذريػ فى 

كسمما تممؼ إعممادة إدخممام الت ممديبلت السظمؾ ممة عمممى الشغمماأ ، الذممركة ب ضممؾء هممذ  السبلحغممات قامممتوفممى 
لسبلحغاتهؼ  االستجابة، وتست  2009فى نهاية شهر أكتؾ ر السركزى  لسحامى السكتب عمي  ال سمى التدريب

، وذلمػ عممى  2009نمؾفسبر  5ؾ ر حتى أكت 31مى الفروع فى الفترة مؽ امرة أخرى قبل بدء تدريب كافة مح
الذمركة باإلضمافة إلمى السدموؾم تؾلى عسمية التمدريب مرمسسى البرنماما والستخررميؽ ممؽ وقد  ، مجسؾعتيؽ

   . عؽ نغاأ الس مؾمات بالسكتب ، ومحامى السكتب السركزى 
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 رصذ وتحهيم شكبوي انًرأة

 2009انًقذيت نهًكتب وفروػه ػبو 

قمدأ ة بكافمة السحافغمات الذمكاوى والظمبمات التمى تتفمب شكاوى السرأة ومتاب تها بفروع  السختممكت يتمقى
إممممرأة مرمممرية فمممى حالمممة ت رضمممها ألى نمممؾع ممممؽ الغممممؼ أو التسييمممز ضمممدها . وتدمممتقبل همممذ  الذمممكاوى  بهممما كمممل

ديؼ الذمممكؾى والظمبمممات بظمممر  متشؾعمممة مشهممما : البريمممد أو الفممماكس أو السقابممممة  الذخرمممية ، وذلمممػ لتدمممهيل تقممم
 بالظريقة التى تتشاسب وعرو  كل شاكية .

  شمممكؾى وطممممب ، تركمممزت 13744عمممدد )  2009وقمممد ورد لمسكتمممب ) السركمممزى والفمممروع   خمممبلم عممماأ 
% ممؽ إجسمالى الذمكاوى ، 28  شمكؾى بشدمبة  3847حؾام الذخرمية إذ بمغمت ) أيمبها فى إطار شكاوى األ

% مممؽ إجسممالى الذممكاوى ، باإلضممافة إلممى طمبممات 16.2بة   شممكؾى بشدمم2221وشممكاوى ال سممل وقممد بمغممت ) 
 % ممممممممممممممؽ إجسمممممممممممممالى الذمممممممممممممكاوى 10.6طممممممممممممممب بشدمممممممممممممبة   1455)الزمممممممممممممساك االجتسممممممممممممماعى التمممممممممممممى بمغمممممممممممممت 

 والظمبات .

وندت رض فيسا يمى بياك احراسى بكؼ الذكاوى ونؾعيتها عمى مدتؾى السكتب السركزى ، والفروع كمٍل 
 عمى حدة . 

 ًكتب انًركسيانشكبوي وانطهببث انًقذيت نه : 

حرمر لمذمكاوى  اعتسمادا  عممى السررية واحتياجات السرأة  بالتردى لحل عدد مؽ مذكبلتقاأ السكتب 
وكيفيممة الترممدى لهمما مممؽ  ، والظمبممات الممؾاردة وترممشيفها وفقمما  لشؾعيممة الذممكاوى وأسمممؾل تمقيهمما ، ومؾضممؾعاتها

 . ست اونيؽ م  ذولة مؽ قبل فري  ال سل بالسكتب والذركاء الخبلم الجهؾد السب

خمبلم الفتمرة  لمسكتب السخكدى  بالذكاوى والظمبات الؾاردة ب ض البيانات اإلحراسية الخاصةوفيسا يمى 
 . 2009 ديدسبرمؽ يشاير إلى 
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 (1الججول رقم )
 نهعضة الذكاوى الهاردة لمسكتب السخكدى 

  السئهية الشدبة العجد نهع الذكهى 
 76.5 4841 شكاوى فخدية
 6.7 426 اعضةشكاوى جس

 16.8 1066 استذارات تمضفهنضة
 100 6333 اإلجسالى

 

 (2الججول رقم )
 وسضمة تمقى الذكهى 

 الشدبة السئهية  العجد وسضمة تمقى الذكهى 
 37.6 2379 مقابمة
 37.8 2393 فاكذ
 7.8 495 بخيج
 16.8 1066 تمضفهن 
 100 6333 اإلجسالى

ة الذممكاوى التممى وردت لمسكتممب يمبممت عميهمما الذممكاوى الفرديممة يتزممي مممؽ الجممدوليؽ الدممابقيؽ أك نؾعيمم
وقمد تمؼ تمقمى أيممب همذ  . % 6.7بيشسا الذكاوى الجساعية وردت بشدبة ضويمة بمغمت ، % 76.5حي  مثمت 

% .أمممما الذمممكاوى التمممى وردت عمممؽ ..37% ، أو الفممماكس بشدمممبة 37.6السقابممممة بشدمممبة  الذمممكاوى عمممؽ طريممم 
% . ويبلحظ ورود عدد مؽ الذكاوى عؽ طري  السكالسمات التميفؾنيمة فمى صمؾرة 7.8البريد فبل تت دى  طري 

 1066 ، وقمد بمغمت سكؽ اتخاذها لحل مذمكبلتهؽلس رفة اإلجراءات القانؾنية التى ي تقدأ لمذاكياتاستذارات 
 . %16.8 استذارة بشدبة
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 : انًركسي نهًكتبتصُيف انشكبوي انىاردة 

 (3الججول رقم )
 كاوى / الطمبات داخل اختراص السكتبمجى وقهع الذ

 الشدبة السئهية  العجد مجى االختراص
 73 4629 داخل االختراص

 23 1461 خارج االختراصشكاوى 
 4 243 عجم اختراص طمبات

 100 6333 اإلجسالى

 أك الذمممممكاوى المممممؾاردة لمسكتمممممب تتسثمممممل فمممممى ابلامممممة أنسممممماط رسيدمممممية ،   3) رقمممممؼ الجمممممدوم تؾضمممممي بيانمممممات
، وهمى ت بمر عمؽ مذمكبلت وصم ؾ ات  ىه الذكاوى التى تقـع فـى نطـاق اخترـاص السكتـب:  ألولالشسط ا

ال اممة ، ويحماوم فريم  ال سمل بالسكتمب تقمديؼ الحممؾم  وأ ال سمية وأبحياتها الذخرية تؾاجهها الذاكية ترتب  
شمبكة السحماميؽ  لهذ  الذكاوى عؽ طريم  الذمراكة مم  السؤسدمات الحكؾميمة وييمر الحكؾميمة ، و الت ماوك مم 

الستظممؾعيؽ لسدمماعدة السممرأة وتسكيشهمما مممؽ الحرممؾم عمممى حقؾقهمما القانؾنيممة ، وقممد بممم  إجسممالى هممذ  الذممكاوى 
 . ردة لمسكتب السركزى هذا ال اأمؽ إجسالى الذكاوى الؾا 4629

ــشسط أممما  شممكؾى ، وهممى  1461وقممد بمغممت  خــارج اخترــاص السكتــب ثممل فممى الذممكاوى تفيس : الثــانىال
لمجهمممات ذات يمممتؼ تحؾيمهممما مباشمممرة  رجمممام أو تمممرتب  باألطفمممام ، وممممؽ امممؼشمممكاوى تقمممدأ ممممؽ قبمممل ال عبمممارة عمممؽ

 ، والسجمس القؾمى لؤلمؾمة والظفؾلة . ل فى السجمس القؾمى لحقؾ  اإلنداكاالختراص والتى تتسث

التى تقدأ لحرؾم عمى الخدمات تتقدأ بها السرأة ريبة فى افى الظمبات التى  الشسط الثالثبيشسا يتسثل 
وريمممؼ وقمممؾع همممذ  الظمبمممات خمممارج اخترممماص  ممممؽ خمممبلم السؤسدمممات السختمفمممة لمدولمممة أو الجس يمممات األهميمممة ،

اح ممؽ تدمهيبلت ، ووفقما  لظبي مة الظممب همؾ متم جاهدا  لتحقي  هذ  الظمبات وفقما  لسما السكتب ، إال أن  يد ى
 .ا  طمب 243ذات  . وقد بم  إجسالى الظمبات السقدمة 

 ى حجة :ما يمى ترشضفاً لشهعضة الذكاوى وفقاً لكل نسط عونعخض فضس
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 ختراصالالذكاوى الهاقعة ضسن ا نهعضة : ترشضف أوالً 

% 41بشدمبة  األحهال الذخرـضةتق  فى نظا  الؾاردة   أك أكثر الذكاوى  4يتزي مؽ الجدوم رقؼ ) 
ل ل بلقممممات األسممممرية ، وأك الخمممممم انمممماة السممممرأة ) الذمممماكية   فممممى إطممممار ا اسممممتسرار، وتؤكممممد هممممذ  الشدممممبة عمممممى 

تؾاجهم  ممؽ صم ؾ ات  ال ذمرة ، همذا بجانمب مما اسمتحالةمسا أدى إلمى الزوجية  قد أصال حياتها واالضظرال
السرتبمة الثانيمة  فمى شكاوى العسلوم ؾقات ترتب  بتشفيذ أحكاأ الشفقة أو الزؼ أو رؤية الرغير . وقد جاءت 

ر ب ض الثغرات والدمبيات فى مجام ال سل ت رض السرأة لرؾ  % وهى تذير إلى استسرار وجؾد22.1بشدبة 
عدد مؽ الذكاوى السرتبظة بال شف السؾج  ضد السرأة سؾاء عمى السدتؾى  شتى مؽ التسييز ضدها . كسا ورد

% وهممى ت بممر عممؽ وجممؾد أصممشافا  شممتى مممؽ مسارسممات ال شممف 7.3األسممرى أو السجتس ممى أو السؤسدممى بشدممبة 
 ضد السرأة .

السرتبظممة بالخممدمات االجتساعيممة التممى تقممدمها الدولممة  والظمبممات مممؽ الذممكاوى  ا  بل السكتممب عممددكسمما اسممتق
 والتأميشية والزسانية . وقد بمغتلحساية السرأة وتمبية احتياجاتها والتى تتسثل فى الخدمات الرحية والت ميسية 

ة عؽ كاهل هذ  الفومات الزم يفة السدتسرة فى رف  الس انا ةمسا يؤكد عمى جهؾد الدول ، % فق 11.4ندبتها 
جهمؾد فريم  ال سمل بالسكتمب بالت ماوك مم  وحمدات تكمافؤ الفمرص فمى تمذليل ال قبمات التمى تحمؾم  ، هذا بجانب

 . تحديؽ أحؾالها الس يذية دوك حرؾم السرأة عمى الخدمات التى تداعدها عمى

س ؾقات التى ت ترض ب ض وال تكبلذكاوى التى ت بر عؽ السذمؽ ال كسا ورد لمسكتب عدد يير قميل
انممماة م  ي بمممر عمممؽ األممممر المممذى % ،1.7شمممكؾى بشدمممبة  79بمغمممت الذممماكيات فمممى الحرمممؾم عممممى ميرااهممما ، 

 أو عدأ م رفتهؽ ودرايتهؽ بحقمؾقهؽمؽ السيراث  تحايل التى تسارس ضدهؽ لحرمانهؽمؽ أساليب ال هؽب ز
 رعية .الذ
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 (4الججول رقم )
 ب السخكدى نهعضة الذكاوى الهاردة لمسكت

 2009خالل عام 

 %الشدبة السئهية  العجد نهع الذكهى 

 41 1902 أحهال شخرضة

 22.1 1025 عسل

 7.3 336 عشف

 6.6 308 ضسان اجتساعى

 5.3 246 تشفضح أحكام 

 3.3 152 ادارى 

 3.7 174 دعهى جشائضة

 2.2 101 تأمضشات اجتساعضة

 2.3 108 دعاوى مجنضة

 1.8 85 أوراق مجنضة / جشدضة

 1.7 79 مهاريث

 1.3 64 صحة

 1.3 45 تعمضم

 0.1 4 محكسة األسخة / بشك ناصخ

 100 4629 اإلجسالى
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 ختراص ال: ترشضف الذكاوى خارج ا ثانضاً 

 % مممممؽ إجسممممالى الذممممكاوى التممممى تقمممم  خممممارج23شممممكؾى بشدممممبة  1461عممممدد  السركممممزى  اسممممتقبل السكتممممب
والسجمممس القممؾمى  ، مثممل السجمممس القممؾمى لحقممؾ  اإلندمماك اخترمماص السكتممب ويخممتص بحمهمما جهممات أخممرى 

هممذ   أحيمممت  . وقممد 5لؤلمؾمممة والظفؾلممة حيمم  أنهمما تخممص أطفممام أو مقدمممة مممؽ رجممام ) أنغممر الجممدوم رقممؼ 
 بذكل دورى كل شهر . لها الذكاوى إلى الجهات السخترة بكل مشها مؽ خبلم مخاطبة السكتب

 (5ججول رقم )
 ختراص الالذكاوى خارج ا

 والجيات السحالة إلضيا
 الشدبة السئهية  العجد ترشضف شكاوى عجم االختراص

 85.6 1250 حقؾ  إنداك )رجام 

 14.4 211 أمؾمة وطفؾلة )أطفام 

 100 1461 اإلجسالى

  خارج االختراص الهاردة لمسكتب السخكدى  : ترشضف الطمبات ثالثاً 

 االسمت انة وريبتهؽ فى تحقيقها عمؽ طريم  بها دماتت بر الظمبات الؾاردة لمسكتب عؽ احتياجات الستق
مممؽ إجسممالى  %37.4 بشدممبة إيجــاد فخصــة عســلوقممد تركممزت أيمممب هممذ  الظمبممات فممى طمممب  ، جهممؾد السكتممبب

عمى احتياج السرأة لفرصمة عسمل تمدر عميهما دخمبل  يدماندها فمى الس يذمة وتدمتظي   الظمبات الؾاردة ، مسا يؤكد
مممؽ السدمماكؽ التممى تخررممها  الحرــهل عمــى مدــكنجتسمم  . يميهمما طمبممات مممؽ خبللمم  أك تذممارإ داخممل الس

عممدد مممؽ الظمبممات حممؾم التممدخل فممى الذمموؾك التشغيسيممة  ورد كسمما % .18.1 دولممة لمحمماالت القرممؾى بشدممبةال
كل جهة المؾاسي التشغيسيمة لاإلدارية لب ض الجهات ، وهؾ األمر الذى يق  خارج نظا  عسل السكتب ، إذ أك 

% ت بممر عممؽ 6.2شدممبة . هممذا بجانممب عممدد مممؽ الظمبممات ب %12.7بشدممبة  ال سممل بممداخمها سمممؾلأالتممى تحممدد 
)  السكتب لمتدخل م  ب ض الجهات ) كالبشؾإ   لجدولة أقداط أو ديؾك متراكسة . مداندةريبة ب زهؽ فى 

   . 6جدوم رقؼ 



 17 

 (6ججول رقم )
 نهعضة الطمبات خارج اختراص السكتب

 بة السئهية الشد العجد نهعضة الطمبات

 37.4 91 إيجاد فخصة عسل

 18.1 44 إيجاد مدكن

 12.8 31 نهاحى تشظضسضة

 6.2 15 إسقاط / ججولة ديهن 

 3.7 9 تخخضص

 4.5 11 التجخل فى أعسال القزاء

 3.3 8 سكشضة طمبات التعاقج عمى وحجات

 2.5 6 تثبضت / تعضضن

 1.2 3 عضة / مباناالحرهل عمى أرض زر 

 0.8 2 فخصة حج

 0.8 2 إيجارات لعقارات حكهمضة

 0.4 1 إعانة أو مداعجة مالضة

 0.4 1 الحرهل عمى قخض

 7.8 19 أخخى 

 100 243 اإلجسالـــى
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 ترشضف االستذارات التمضفهنضة رابعًا: 

 ببلت السباشمممممرة والفممممماكس اإلممممى جانمممممب ممممما يدمممممتقبم  السكتمممممب مممممؽ شمممممكاوى أو طمبممممات ممممممؽ خمممممبلم السقمممم
اترماال  تميفؾنيما  ، بهمد   1066إلمى  2009عماأ  التميفؾنيمة وصمل عمددها االستذماراتد ممؽ والبريد ، يمرد عمد

السمرأة فمى حياتهما  تؾاجم الحرؾم عمى السذؾرة القانؾنية واالجتساعية مؽ محامى السكتب فى السذكبلت التى 
تممى يسكممؽ أك تتبمم  الذخرمية وال امممة . ومممؽ خممبلم هممذ  السذممؾرة يقممؾأ السحمامى بتؾجيمم  الذمماكية لئلجممراءات ال

أيممب الذمكاوى التمى تحتماج السمرأة إلمى   أك 7تسكؽ مؽ الحرؾم عمى حقؾقهما . ويتزمي ممؽ الجمدوم رقمؼ )تل
% مممؽ إجسمممالى االستذممارات ، يميهممما 51.1مذممؾرة فيهمما همممى الذممكاوى التمممى تممرتب  بحياتهممما الزوجيممة إذ بمغمممت 

مكالسة تظمب الذاكية م رفمة  27نية بمغت % . كسا عهر عدد مؽ السكالسات التميفؾ 13شكاوى ال سل بشدبة 
فمى السيمراث  حقؾقها فى السيراث وكيفية الحرؾم عميها ، أو اإلجراءات القانؾنية التى تسكشها مؽ إابات حقها

 .   والسظالبة ب 
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 (7الججول رقم )
 ترشضف االستذارات التمضفهنضة الهاردة لمسكتب

   2009السخكدى خالل عام 

 الشدبة السئهية  العجد ستذارات التمضفهنضةنهعضة اال

 51.1 543 أحهال شخرضة

 13 139 عسل

 7.9 84 عجم اختراص

 5.1 55 تشفضح أحكام

 4.7 50 عشف

 4.6 49 دعاوى قزائضة

 2.9 31 دعاوى مجنضة

 2.5 27  مهاريث

 2.4 26 ضسان اجتساعى

 2 21 أوراق مجنضة

 1.1 12 تأمضشات اجتساعضة

 1.1 12 صحة

 1 11 إدارى 

 0.5 5 تعمضم

 0.1 1 بشك ناصخ –محكسة األسخة 

 100 1066 اإلجسالى
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 2009خالل ػبو  انشكبوي انىاردة نفروع انًكتب ببنًحبفظبث

السؾزعممة عممى كافممة محافغمات الجسهؾريممة برصمد إحرمماسى لمذمكاوى الممؾاردة  فمروع مكتممب الذمكاوى تقمؾأ 
تمقيهممما وطبي مممة السؾضمممؾعات التمممى تمممدخل فمممى إطمممار همممذ  الذمممكاوى  وأسممممؾلوترممشيفها وفقممما  لشؾعيمممة الذمممكاوى 

 شكهى . 7411وقد بمغت عدد الذكاوى التى تمقتها فروع السكتب بالسحافغات السختمفة  وأكثرها تكرارا .

السختمفة خبلم الفترة مؽ الؾاردة لمسحافغات  الخاصة بالذكاوى  اإلحراسيةعدد مؽ البيانات وفيسا يمى 
طبي مة همذ  الذمكاوى عمى مدتؾى كل محافغمة يؾضمي  لها تحميلو  ، 2009 نهاية نؾفسبرى حت 2009يشاير 
 :تبلفها وفقا  لمسشظقة الجغرافية اخمدى و 

  تهزيع الذكاوى وفقًا لمسحافظات السختمفة -1

 إطـار فـخدىلمى أك أيممب الذمكاوى السقدممة لمسكاتمب الفرعيمة وردت فمى إ  8ر بيانات الجدوم رقمؼ )يذت
 برــــهرة جساعضـــــة  ، بيشسمممما لمممممؼ تت ممممد الذممممكاوى التممممى قمممممدمت% 9663شـــــكهى بشدــــبة  7134حيمممم  بمغممممت 

 مؽ إجسالى الذكاوى .% 367) مجسؾعة مؽ الذاكيات   سؾى 

)  محافظات الهجو القبمـى، أك أيمب الذكاوى وردت فى إطار عمى مدتهى اإلقمضم الجغخافى  ويتزي
ؼ ممممممؽ أك اقافمممممة السجتسمممممم  القبممممممى تتدممممممؼ % مممممممؽ إجسمممممالى الذمممممكاوى ، بممممممالري38.4كؾى   بشدمممممبة شممممم 2842

يبمرر  وقمؾع  االرتفماعإال أك همذا  –خاصمة السمرأة  –بالخرؾصية فيسما يت مم  بالسذمكبلت التمى ترميب األسمرة 
 محممممممممافغتى الجيممممممممزة والفيممممممممؾأ فممممممممى إطممممممممار محافغممممممممات الؾجمممممممم  القبمممممممممى وهسمممممممما يتدممممممممسا بخرمممممممماسص السجتسمممممممم  

، و التمالى تكمؾك السمرأة فمى  بالقماهرة والفيمؾأ اللتحامهما ء  ممؽ القماهرة الكبمرى ،الحزرى ، حي  ت مد الجيمزة جمز 
 هسا أكثر وعيا  بحقؾقها وحرصا  عمى السظالبة بها .إطار 

شممكؾى   بشدممبة  2714فقممد بمغممت عممدد الذممكاوى الممؾاردة فممى إطارهمما )  محافظــات الهجــو البحــخى  اأممم
بشدبة ال بأس  حافظات الحجوديةإطار الس الى الذكاوى . بيشسا بمغت الذكاوى والظمبات فى% مؽ إجس36.6
% مممؽ إجسممالى الذممكاوى ، وقممد يرجمم  هممذا إلممى جهممؾد أعزمماء مكتممب الذممكاوى بهممذ  السحافغممات ) 14.7بهمما 

البدويممممة وتؾعيتهمممما  السممممرأة السحممممامؾك   بممممالت ري  بالسكتممممب ودور  فممممى مدمممماندة  –السقممممرروك  –ال زممممؾ الممممداعؼ 
ثبت هؾيتها لمتسكؽ مؽ الحرمؾم عممى الخمدمات التمى تؾفرهما بحقؾقها وأهسية استخراج األورا  الرسسية التى ت

 فى كافة السجاالت . لمسرأة الدولة 
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تحؾذتا بميؽ أك محمافغتى الجيمزة والفيمؾأ اسميت وبالشظخ لتهزيع ىحه الذكاوى عمى مدتهى كـل محافظـة
 عمممممممممممممممممى الشرمممممممممممممممميب األكبممممممممممممممممر مممممممممممممممممؽ كممممممممممممممممؼ الذممممممممممممممممكاوى ، إذ بممممممممممممممممم  إجسممممممممممممممممالى الذممممممممممممممممكاوى بسحافغممممممممممممممممة 

% ، بيشسا تأتى محافغة 8.1شكؾى   بشدبة  600% ، ومحافغة الفيؾأ ) 8.9  بشدبة شكؾى  656 الجيزة )
يميهما محافغممة ، % 5.8شمكؾى  بشدمبة 431بمغمت ) 1القميؾ يمة فمى السرتبمة الثالثمة ممؽ حيم  كممؼ الذمكاوى ، إذ

  % مؽ إجسالى الذكاوى . 5.4شسام سيشاء بشدبة 

دد الذممكاوى الممؾاردة مممؽ محافغممات الؾجمم  القبمممى وتذممير هممذ  البيانممات إلممى حممدوث طفممرة فممى إجسممالى عمم
، ور سممما يرجممم  همممذا إلمممى زيمممادة م رفمممة الذممماكيات  شمممكؾى   2086) 2008عسممما ورد ممممؽ شمممكاوى خمممبلم عممماأ 

بجانمب جهمؾد  فمى مجمام التؾعيمة  والجهؾد التى يقدمها لسدماندتهؽ وتسكيمشهؽ ممؽ السظالبمة بحقمؾقهؽ ببالسكت
شمماط  السختمفممة بت ممريفهؽ بالخممدمات التممى تؾفرهمما الدولمم  لهممؽ ، وكيفيممة عممؽ طريمم  الشممدوات التممى ت قممد فممى الس

بالسحمماميؽ  ؽسه، هممذا باإلضممافة لثقممة الذمماكيات بسمما يبذلمم  السكتممب مممؽ جهممد لسدمماعدتهؽ وتممدعي السظالبممة بهمما
دماعدهؽ فمى حمل السذماكل ويير الحكؾمية التى تالستظؾعيؽ لسداندتهؽ فى القزايا . كذا الجهات الحكؾمية 

 ى تؾاجهؽ فى نؾاحى الحياة السختمفة .الت

 إلمى  9وى المؾاردة لمفمروع السختمفمة بالسحافغمات تذمير بيانمات الجمدوم رقمؼ )اتمقى الذك أسمؾلأما عؽ 
% مممؽ ..60محممامى السكتممب والذمماكية بشدممبة  ؽبممي ةضعــن طخيــم السقابمــة الذخرــت تسممأك أيمممب الذممكاوى 
% ممؽ 16.7فقد بمغت ندبتها  التمضفهنضة االستذاراتطخيم عن أما الذكاوى التى وردت  إجسالى الذكاوى .
وأيمبهمما يقمم  فممى إطمار محافغممات الؾجمم  القبمممى . هممذا بجانمب الذممكاوى الممؾاردة عممؽ طريمم   ، إجسمالى الذممكاوى 
 . % عمى التؾالي 11.2% ، 11.6ندبتها  التى تبم و  الفاكس والبريد
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 (8جدول رقن )

 فقبً لنىع الشكىيللفروع و الوقدهتتصنيف الشكبوي 

 

 الوحبفظت اإلقلين
 نىع الشكبوي

 النسبت الوئىيت  اإلجوبلــً
 جوبػيت فرديت

 هحبفظبث حضريت

 465 777 16 717 اإلسكندريت

 1.5 188 6 181 بىرسؼيد

 7.7 146 15 171 السىيس

 1767 767 77 777 اإلجوبلً

 هحبفظبث وجه بحري

 4.7 777 17 177 البحيرة

 4.1 771 17 191 الغربيت

 5.1 781 15 766 كفر الشيخ

 4.7 196 17 176 الونىفيت

 5.8 471 15 416 القليىبيت

 4.5 771 14 717 الدقهليت

 7.5 167 11 149 دهيبط

 7.1 177 17 177 الشرقيت

 1.5 184 1 187 اإلسوبػيليت

 76.6 1714 171 1581 اإلجوبلً

 هحبفظبث وجه قبلً

 8.9 656 7 657 الجيسة

 8.1 677 14 586 الفيىم

 1.4 179 15 164 بنً سىيف

 4.7 199 9 197 الونيب

 1.1 161 9 157 أسيىط

 1.7 149 15 174 سىهبج

 7.1 177 11 111 قنب

 4.7 747 17 777 أسىاى

 1.9 117 17 177 هدينت األقصر

 78.4 1841 96 1746 اإلجوبلً

 هحبفظبث الحدود

 7.6 177 1 168 ديدالىادي الج

 1.7 157 - 157 هرسً هطروح

 5.4 797 6 791 ش سينبء

 7.6 168 4 164 ج سينبء

 7.74 7 - 7 البحر األحور

 14.6 1788 177 1776 اإلجوبلً

 177 7411 177 7174 اإلجوبلً الؼبم
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 ( 9)  رقن جدولال

 تىزيغ الشكبوي الىاردة طبقبً لىسيلت استقببل الشكىي
 

 الوحبفظت ليناإلق
 وسيلت استقببل الشكىي

 اإلجوبلً
 استشبرة تليفىنيت هقببلت بريد فبكس

 هحبفظبث حضريت

 777 57 144 8 71 اإلسكندريت

 188 17 149 11 1 بىرسؼيد

 146 71 111 1 - السىيس

 767 99 675 71 71 اإلجوبلً

هحبفظبث الىجه 

 البحري

 777 9 171 11 178 البحيرة

 771 57 159 77 56 الغربيت

 781 1 111 17 144 كفر الشيخ

 196 61 177 58 46 الونىفيت

 471 171 171 77 17 القليىبيت

 771 97 77 77 175 الدقهليت

 167 78 197 17 9 دهيبط

 177 19 177 15 79 الشرقيت

 184 49 115 17 7 اإلسوبػيليت

 1714 474 1759 187 674 اإلجوبلً

لىجه هحبفظبث ا

 القبلً

 656 11 617 4 11 الجيسة

 677 49 447 94 17 الفيىم

 179 15 111 7 75 بنً سىيف

 199 71 111 97 18 الونيب

 161 77 68 5 16 أسيىط

 149 77 68 71 17 سىهبج

 177 19 157 5 56 قنب

 747 145 167 77 5 أسىاى

 117 17 176 8 6 هدينت األقصر

 1841 468 1917 181 187 اإلجوبلً

الوحبفظبث 

 الحدوديت

 157 11 111 1 6 هرسً هطروح

 177 18 141 - - الىادي الجديد

 797 58 161 167 1 سينبء ش

 168 171 87 57 7 ج سينبء

 7 - 1 1 1 البحر األحور

 1788 179 6.7 177 11 اإلجوبلً

 7411 1147 4484 877 857 اإلجوبلً الؼبم

 177 16.7 67.5 11.1 11.6 النسبت الوئىيت 
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 وفقًا لمسهضهع  الهاردة لمفخوع ترشضف الذكاوى   -2

   أك أكثر الذكاوى التمى وردت عممى مدمتؾى كافمة السحافغمات تقم 10) رقؼ مؽ بيانات الجدوميتزي 
 % ممممممممؽ إجسمممممممالى ..26بشدمممممممبة شمممممممكؾى   1945 ) بإجسمممممممالى شـــــــكاوى األحـــــــهال الذخرـــــــضةفمممممممى إطمممممممار 

 ر الشدم  األسمرى افمى السحافغمات السختمفمة فمى إطم عمؽ م انماة السمرأة السرمريةة ت بمر الذكاوى ، وهذ  الرمؾر 
الستغيرة والستأزمة وتأايرهما عممى لغرو  االجتساعية واالقترادية بدبب ا ر سا ، مؽ عدأ استقرارالذى ي انى 

وقمد ورد همذا  . الزالمت تحكمؼ ال بلقمات داخمل األسمرةرواات الثقافيمة التمى ؾ بدبب السالتراب  األسرى ، أو ر سا 
والمممؾادى  ، %6.7ودميممماط بشدمممبة ، % 13.3الجيمممزة بشدمممبة  اتالمممشس  ممممؽ الذمممكاوى بس مممدم أكبمممر فمممى محافغممم

جشمؾل سميشاء  همذا المشس  يقم  فمى إطمار محمافغتى داخمل% ، بيشسا أقل عدد مؽ الذكاوى 6.8بشدبة  د الجدي
قافممة الدمماسدة فممى هممذ  السجتس ممات ، ور سمما يرجمم  هممذا لمث لكممل مشهسمما %0.05،  %0.3بشدممبة  والبحممر األحسممر

 . السذكبلت داخل السجتس  بذكل عاأ التى تحتكؼ لؤلحكاأ ال رفية فى حل

السختمفمة % ممؽ إجسمالى الذمكاوى المؾاردة لمسحافغمات 16.1بشدمبة  شـكاوى العسـلتأتى فى السرتبمة الثانيمة 
% ، يميهما محافغمة البحيمرة 9.1دمبة امؼ محافغمة الفيمؾأ بش، % 11وأكثرها يق  فى إطمار محافغمة الدقهميمة بشدمبة 

% . كسمما ورد 1.2فممى محافغممة الدممؾيس بشدممبة  ا  كمماك% ، بيشسمما أقمهمما ورد6.4بشدممبة الذممرقية و  % ،6.9بشدممبة 
لمفممروع  ةالممؾارد والظمبممات % مممؽ إجسممالى الذممكاوى 15.5بشدممبة   وطمممب شممكؾى  1147)عممدد مممؽ الذممكاوى بمغممت 

السذمروعات و  السدماعدات الساليمة طممب ؽ االجتساعى والتى تتسثمل فمىخاصة بالخدمات التى تقدمها وزارة التزام
 %24.8بة محافغمة الجيمزة بشدم إطمار وردت فى لظمبات، وأيمب هذ  ا السرأة اإلنتاجية التى يسكؽ أك تداهؼ فيها 

 هممذا خممبلم بيانمماتزممي مممؽ توي % .14.6 بشدممبة كفممر الذمميخ % ، ويميهمما محافغممة19الفيممؾأ بشدممبة  ومحافغممة ،
السمرأة ممؽ  ة ندبتها إال أنهما ت بمر عمؽ م انماةبالريؼ مؽ ضآل ا مؽ الذكاوى حؾم السيراث ،أك هشاإ عدد ومالجد

التمممى تتبممم   بممماإلجراءاتإمممما ل مممدأ م رفتهممما  ، الحرمممماك ممممؽ السيمممراث أو عمممدأ تسكيشهممما ممممؽ الحرمممؾم عممممى حقؾقهممما
% 0.8الذمرعى . وقمد عهمرت بشدمبة  أسماليب لمتحايمل لحرمانهما ممؽ حقهما تبماعإلمحرؾم عممى حقؾقهما أو نتيجمة 

 % .14.8عمى مدتؾى إجسالى السحافغات ، وعهرت برؾرة واضحة فى إطار محافغة الجيزة بشدبة 

سممب  اإلشممارة إليمم  مممؽ أك محافغممة الجيممزة بؾصممفها جممزء مممؽ القمماهرة الكبممرى ، قممد  وهممذا يؤكممد عمممى ممما
  وعممممى ندمممماء هممممذا اإلقممممميؼ ارتفمممماعانممممب فممممى إقممممميؼ ال اصممممسة ، بج اهمممموجؾد  تجممممذل عممممدد مممممؽ الذمممماكيات بحكممممؼ 

      بحقؾقها ، بالسقارنة بالسحافغات األخرى .
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 االجتًبػبث انذوريت نًكتب انشكبوي

 لتقممممارير امممممؽ خممممبلم  وتقيمممميؼ األداء تممممؼ عقممممد عممممدد مممممؽ االجتساعممممات الدوريممممة لستاب ممممة إنجمممماز السكتممممب
التى تحد مؽ كفاءة األداء ، ومشاقذمة سمبل تف يمل دور الذمركاء الست ماونيؽ  تالفرعية ، والت ر  عمى الس ؾقا

 م  السكتب .

 أوالً : االجتًبػبث انذوريت نشبكت انًحبييٍ انًتطىػيٍ 

م تسثيمهممما فمممى حقؾقهممما القانؾنيمممة ممممؽ خمممبل عممممى ب لسدممماندة السمممرأة وتسكيشهممما ممممؽ الحرمممؾمتممميدممم ى السك
بكة مؽ السحاميؽ الستظؾعيؽ . ومؽ هذا السشظم  ي قد مكتب شمكاوى م  شوذلػ بالذراكة  الدعاوى القزاسية

بهممد  ت زيممز الذممراكة والت مماوك بمميؽ السكتممب السممرأة ومتاب تهمما اجتساعممات دوريممة ممم  السحمماميؽ الستظممؾعيؽ   
 رسالة السكتب . تحقي  وأعزاء الذبكة مؽ أجل
 االجتساع الجورى األول 

ومتابعيتا مـع شـبكة السحـامضن الستطـهعضن يـهم الثالثـاء  أةالسخ عقج االجتساع الجورى لسكتب شكاوى 
ــم  ــهال وبحزــهر السدتذــار ماجــج الذــخبضشى 2009مــارس  10السهاف السدتذــار  ، بخئاســة أ.د نجــهى الف

 . القانهنى لمسكتب ، واألستاذ دمحم رضا السذخف القانهنى عمى محامى السكتب

ثمل فمى مشاقذمة عمدد ممؽ اإلشمكاليات التمى ت مد أ.د نجؾى الفؾام أك الهد  ممؽ االجتسماع يتس وأوضحت
السذكبلت السحيظة ب حؾم قزايا األحؾام الذخرية ، والت ر  عؽ قرل مثار جدم داخل السجتس  السررى 

ىــحه  ضــسن ومــنسمما يممدور فممى سمماحات القزمماء . خممبلم خبممرات السحمماميؽ الستظممؾعيؽ ب بهمذ  اإلشممكاليات مممؽ
 : ما يمى اإلشكالضات التى كانت محل نقاش

 الرؤية واالستزافة . إشكالية 

 . ت ديل قانؾك األحؾام الذخرية ضسؽ األجشدة التذري ية 

ب ض األفكممار والسقترحممات السظروحممة عمممى الدمماحة السجتس يممة لممعممرض السدتذممار ماجممد الذممر يشى قممد و 
 : كاآلتىوهى  والتى ترمي ألك يدور الشقاش حؾلها ، ، حؾم إشكالية الرؤية واالستزافة

  أو يتشاسب م  مرمحة الظفل ؟ االستقرارالحالى لمرؤية يتساال م  حالة  هل القانؾك 
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 هل يسكؽ ر    الحزانة أو الرؤية بالشفقة ؟ 

  هل الحد األدنى مؽ الداعات لمرؤية مرة واحدة فى األسبؾع ت كس مرمحة الظفل ؟ 

  السظالبمممة  سمممتكؾك ورقمممة لمزمممغ  عممممى األأ إذا مممما رف مممت دعممماوى نفقمممة أو باالستزمممافةهمممل السظالبمممة
 ؟  نفقة ستجسدب

  

 

 
 

 
 
 
 

 

آرائيــم  ، وقــج تخاوحــت وتدــاؤالت وقــج دار الشقــاش مــع الدــادة السحــامضن حــهل مــا طــخح مــن أفكــار
ـــضن التذـــج ـــة واالستزـــافة ،د و ومقتخحـــاتيم مـــا ب ـــهق الخؤي ـــة تجـــاه حق ـــى  السخون ـــتمخص ىـــحه اىراء ف  وت

 األتى : 

 ر وقت الرؤية .رفض ال قؾ ة الجشاسية لغير الحاضؽ إذا لؼ يحز 

 والسظالبة بحكؼ الرؤية . اء الشفقةال يجب الر   بيؽ أد 

  ك تكؾك يؾما  أسبؾعيا  أو شهر خبلم الريف .سشؾات وأ 10سؽ االستزافة أك يكؾك 

 لسؽ ال يرد الظفل لمظر  الحاضؽ . رادعة ضرورة وجؾد عقؾ ة 

  أهسيمة الرؤيمة لسرممحة الرمغير حتمى التركيز عمى دور اإلعبلأ لمتؾعية بقدسية ال بلقات األسرية ، و
 يكتسل نسؾ  الشفدى واالجتساعى .

ألصحابها مؽ السحماميؽ خبلم االجتساع عمى أك ما طرح إنسا ي بر عؽ أراء شخرية وقد تؼ التأكيد  
  الستظؾعيؽ ، وأك السؾضؾع بحاجة إلى مزيد مؽ الدراسة والتدقي  .
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 االجتساع الجورى الثانى 

 13ى الثانى لسكتب شكاوى السخأة ومتابعتيا مع شبكة السحامضن الستطهعضن فى عقج االجتساع الجور 
بسذاركة أ.د أمام همبلم السدتذمار بالسكتمب ،  ، ، وقج أدار الجمدة السدتذار ماجج الذخبضشى 2009يهلضه 

وقمممد خرمممص همممذا االجتسممماع لسشاقذمممات وحمممؾارات  و أ. دمحم رضممما السذمممر  القمممانؾنى عممممى محمممامى السكتمممب .
ؾحة حؾم القزايا السختمفة لمذكاوى السحالة لمدادة السحاميؽ مؽ السكتب ، والس ؾقمات التمى يترتمب عميهما مفت

 حقؾقها القانؾنية .ى معطؾم أمد التقاضى ، وتأخر حرؾم الذاكية 

وقمممد أشمممماد السدتذمممار ماجممممد الذمممر يشى بممممالتظؾر السمسمممؾس ألنذممممظة السكتمممب وأهسيممممة تحميمممل السزممممسؾك 
مكذمف عمؽ السشغمؾر الثقمافى واالجتسماعى الكمامؽ وراء همذ  الذمكاوى . فتقمديؼ رؤيمة متكامممة لمذكاوى المؾاردة ل

اع شعممؽ مزممسؾك الذممكاوى وم انمماة السممرأة وممما يحممي  بهمما مممؽ عممرو  اجتساعيممة واقافيممة تسكممؽ السجمممس وصمم
لسداعدتهؽ  أ لهؤالء الديداتد نؾعية الخدمات التى يسكؽ أك تقدسات والبراما مؽ تحدياالقرار وواض ى الدي

 وإدماجهؽ فى تشسية مجتس هؽ .

 

 

 

 

 
 

 
 

واألفكار التى دارت حهليا السشاقذات إلزالة السعهقات التى تقف حـائالً أمـام حرـهل  اىراءمن أىم و 
 يمى : القانهنضة والذخعضة ماالسخأة عمى حقهقيا 

 . االهتساأ بسكاتب تدؾية السشازعات والرف  مؽ كفاءتها 

 ج فمى الشيابمة لسحمل إقاممة رج ممؽ خمبلم االكتفماء بمإعبلك المزو شفيذ األحكماأ بالخماالتغمب عمى مذكمة ت
 أسرت  .
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 . ضرورة فرض نفقة مؤقت  لمسرأة ، بهد  مداعدتها عمى الس يذة 

  إجراء ت ديل تذري ى يغمظ ال قؾ ة عمى مؽ يحرأ شخرا  ) ذكر أو أنثى   ممؽ حقم  السذمروع أهسية
 . فى السيراث

 تممممممممؤجر مدمممممممماكؽ لحسممممممممايتهؼ مممممممممؽ  بحيمممممممم  ، لسظمقممممممممات ييممممممممر الحاضممممممممشاتمحاولممممممممة حممممممممل مذممممممممكمة ا 
 التذرد .

 جشيها 800جشيها إلى  500لحد األدنى لمشفقات مؽ رف  ا . 
  تدمممممممممهيل إجمممممممممراءات دعممممممممماوى الحمممممممممبس بستجسمممممممممد الشفقمممممممممة ، لتسكممممممممميؽ السمممممممممرأة ممممممممممؽ حرمممممممممؾلها عممممممممممى 

 . حقؾقها

مشاقذمتها ، فكار والسقترحات التى تؼ اراء األعمى  واختتؼ السدتذار ماجد الذر يشى االجتساع ، بالتأكيد
 ممممممممممى همممممممممذ  الس ؾقمممممممممات التمممممممممى تحمممممممممد ممممممممممؽ حرمممممممممؾلها ع وأنهممممممممما تدمممممممممتهد  حسايمممممممممة حقمممممممممؾ  السمممممممممرأة ، وإزالمممممممممة

 الحقؾ  .

  االجتًبػبث انذوريت نىحذاث تكبفؤ انفرص ببنىزاراث :ً ثبَيب

الفممرص اجتسمماعيؽ ممم  مدمموؾلى وحممدات تكممافؤ  2009خممبلم عمماأ  عقممد مكتممب شممكاوى السممرأة ومتاب تهمما
بممالؾزارات السختمفممة ، لستاب ممة مؾقممف الذممكاوى السحالممة لمممؾزارات ، وانظبلقمما  مممؽ الذممراكة الف الممة بمميؽ السكتممب 

وحساية حقؾقها التى كفمها الدسمتؾر والقمانؾك ومشاهزمة  ة السرأ والسؤسدات والهيوات الحكؾمية ، بهد  مداندة 
 التسييز ضدها .

نجــهى الفــهال مــجيخ  األســتاذة الــجكتهرةاالجتســاع  ترأســ ، وقمد 1/2/2009جــاء االجتســاع األول بتــاري  * 
ــة عــن ــذ القــهمى لمســخأة نضاب ــضم عزــه السجم ــب ، وحزــخه ســضادة السدتذــار محســهد لش األســتاذة  السكت

فخخشـجة حدــن األمـضن العــام لمسجمـذ ، ومجسهعــة مـن مدــئهلى وحـجات تكــافؤ الفـخص بــالهزارات  الـجكتهرة
 واليضئات السختمفة .

سدتذار محسؾد يشيؼ فى حؾار  إلى حقؾ  وواجبات السمرأة فمى إطمار الدسمتؾر المذى نمص عممى تظر  ال
وأك تكفل الدولة التؾفي  بيؽ واجبات السرأة نحؾ أسرتها وعسمها فى السجتس و . لذا البمد ممؽ الدم ى نحمؾ إزالمة 

 واالنتمدالطمبمات الشقمل الس ؾقات التى تحد مسارسة السرأة ألدوارها فمى السجتسم  ، وممؽ همذ  الس ؾقمات رفمض 
 عمى الذاكيات وتؤار عمى حياتهؽ األسرية ، وكذلػ ص ؾ ات تشفيذ األحكاأ بالخارج . ا  والتى تسثل عب
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والخماص بالسدماواة فمى أجمازات الؾضم  وسماعات ال سمل  2008لدمشة  13وقد أشاد سميادت  بمالقرار رقمؼ 
 .لمسرأة ال اممة ب قد مؤقت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشهمممممؾض ى أهسيمممممة التغييمممممر الثقمممممافى الجمممممذرى ممممممؽ أجمممممل د نجمممممؾى الفمممممؾام عممممممأكمممممدت أ. وممممممؽ جانبهممممما
حريمممة المممرأى والت بيمممر ب فكريمممة تتدمممؼ بسبمممادراتستؾارامممة ال تقميديمممةالفكمممار األ وضمممرورة المممتخمص ممممؽبمممالسجتس  ، 

 لمسذكبلت التى تؾاج  أفراد السجتس  . التغيير ، ومحاولة الؾصؾم لحمؾم واإليساك بزرورة

قذممات التممى دارت ممم  رؤسمماء وحممدات تكممافؤ الفممرص حممؾم تممذليل ال قبممات التممى تؾاجمم  فممى إطممار السشاو 
 طخحت عجة آراء ومقتخحات أىسيا :السرأة ، وتدهيل بح  وحل شكؾاهؽ ، 

أك يكؾك هشاإ قشاة اترام بيؽ الؾحدة ومكاتب الذكاوى بالسحافغات لتيدمير حمل السذمكبلت ، مم   -1
 حل الذكاوى عمى الؾزير وإحالتها لمسحافظ السختص . ت التى ت رقلالتأكيد عمى عرض السذكبل

الجؾانممب السختمفممة لمذممكاوى السرتبظممة برمممر   بحممم  التأميشممات االجتساعيممةقظاعممات  مسثمممؾ يتممؾلى -2
 الس اش وامكانية تدهيل اإلجراءات لمسرأة .

بميؽ  الشقمل طمبمات األميؽ ال اأ لمسجمس لمدادة السحافغيؽ لتيدير السؾافقة عممى باسؼتؾجي  خظال  -3
خاصمة فمى الحماالت  السركمزى لمتشغميؼ واإلدارة ، السحافغات ب د الحرؾم عمى الدرجمة ممؽ الجهماز

 اإلندانية لجس  شسل األسرة .
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اقة القظاعات فى إطارها لتيدير ضرورة تذكيل وحدة تكافؤ الفرص داخل وزارة اإلعبلأ م  تسثيل ك -4
 ص الذكاوى والسداعدة فى حمها .فح

شممبكات السحسممؾم ، حيمم  أنمم  يممتؼ إنذمماسها وفقمما   إرسممامؾاردة حممؾم أبممراج تقؾيممة اسممتب اد الذممكاوى المم -5
 محددة ، وهى مذكمة ال تسس السرأة وحدها . لبلشتراطات

ركة وحمدات تكمافؤ احمؾام الذخرمية بسذمعقد ندوة حؾم الت ري  بحقؾ  السرأة فمى مجمام ال سمل واأل -6
 ة لمسرأة ال اممة بحقؾقها .الفرص بالؾزارات ، وذلػ بهد  زيادة التؾعية القانؾني

وحممدات تكمممافؤ الفمممرص إرسممام كذمممف بأسممساء رؤسممماء وأعزممماء الؾحممدات لكافمممة المممؾزارات  واقتممرح مسثممممؾ
 بهد  تبادم الخبرات وتؾسي  شبكة االترام .

 عقـــــــج االجتســـــــاع الثـــــــانى لهحـــــــجات تكـــــــافؤ الفـــــــخص بـــــــالهزارات يـــــــهم الثالثـــــــاء السهافـــــــم  -
 حدــــن األمــــضن العــــام لمسجمــــذ القــــهمى  فخخشــــجةتهرة األســــتاذة الــــجك، بخئاســــة  15/9/2009

نجـهى الفـهال مـجيخ مكتـب شـكاوى السـخأة ومتابعتيـا وفخيـم  األستاذة الجكتهرةلمسخأة ، وبحزهر 
بالسكتب . وقج تسثل اليجف من االجتساع فـى متابعـة الذـكاوى السحالـة مـن قبـل السكتـب  العسل

 جــــخاءات التــــى تضدــــخ حــــل الذــــكاوى لهحــــجات تكــــافؤ الفــــخص ، ومشاقذــــة ســــبل التعــــاون واإل
 الهاردة . 

 
 

 

 

 

 

 

، يدممتهد  حسايممة  الفممرص ت ممد شممريكا  رسيدمميا  لمسجمممس األممميؽ ال مماأ عمممى أك وحممدات تكممافؤ أكممدتوقممد 
ى إطمممار دارت السشاقذمممات فممم يمممز ضمممدها . وقمممديال سمممل السختمفمممة وضمممساك عمممدأ التسحقمممؾ  السمممرأة فمممى مجممماالت 
 ا : مشه تكبلاالجتساع حؾم عدد مؽ السذ
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ي ممممانيؽ مممممؽ  البلتممممىوزارة الخارجيممممة فممممى مدمممماعدة الدمممميدات  رو مذممممكمة تشفيممممذ األحكمممماأ بالخممممارج ود -1
 األحكاأ التى يحرمؽ عميها . ص ؾ ة تشفيذ 

 تدهيل إجراءات تشفيذ األحكاأ الرادرة فى هذا الذمأك اأ الشفقة ودور وزارة الداخمية فىمذكمة أحك -2
 . 

 خر البمماحثيؽ االجتسمماعيؽ بممالؾزارةنتيجممة تممأ الزممساك االجتسمماعى وطمبممات شممكاوى  البممت فممىتممأخر  -3
 . بإجراءات بح  حالة الذاكية

مممى بممالريؼ مممؽ حرممؾم الذمماكية ع ، مممؽ ب ممض السحممافغيؽ واالنتممدالمذممكمة رفممض طمبممات الشقممل  -4
 . لمتشغيؼ واإلدارة والجهاز السركزى    بسؾافقة الجهة20تأشيرة )د 

 مضن العام بسا يمى :صت األوبشاء عمى ىحا السشاقذات أو 

  ضرورة سرعة البت فى شكاوى الزساك االجتساعى الستمأخرة ، وأنم  فمى حالمة عهمؾر أيمة م ؾقمات
 يتؼ إخظار سيادتها لسخاطبة الديد وزير التزامؽ االجتساعى .

 . ضرورة تف يل دور القظاع القشرمى بؾزارة الخارجية لمذكاوى الخاصة بتشفيذ األحكاأ بالخارج 

   دمميادتها حممؾم مذممكمة بشممػ ناصممر التممى تتسثممل فممى إشممكالية رجممؾع البشممػ عمممى الزوجممة لمممذكرة رفمم
 بالسديؾنيممممة فممممى حالممممة عممممدأ قدرتمممم  عمممممى التحرمممميل مممممؽ الممممزوج ، ممممم  تممممدعيؼ السممممذكرة بالحمممماالت 

 الؾاردة ، وذلػ لسخاطبة الؾزارة فى هذا الذأك .

 ا  ب ممض السحممافغيؽ يتزممسؽ شممرحنتممدال مممؽ إعممداد تقريممر حممؾم إشممكالية رفممض طمبممات الشقممل واال
 . لمسذكمة لمجانب القانؾنى

  مكتمب الذمكاوى و  وحمدات تكمافؤ الفمرص بميؽ ت ماوك التحدي  التقرير اإلحراسى الس بمر عمؽ ممدى
 وفقا  لشتاسا االجتساع وما تزسش  مؽ الرد عمى ب ض اإلشكاليات .

 هل مجى تعاون وحجات تكافؤ الفخص تقخيخ ح 

الذمكاوى ووحمدات تكمافؤ الفمرص بمالؾزارات والسؤسدمات الرسمسية السختمفمة أهمؼ يسثل الت اوك بيؽ مكتمب 
 الذراكات التى تد ى إلى دف  الزرر عؽ السرأة وحساية حقؾقها فى كافة السجاالت . 

مممدى ت مماوك وحممدات تكممافؤ الفممرص ممم   يؾضمميأعممد فريمم  ال سممل بسكتممب شممكاوى السممرأة تقريممرا  لممذا فقممد 
 . 2009لذكاوى الؾاردة خبلم عاأ مكتب شكاوى السرأة فى حل ا
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وحممدة مممؽ وحممدات تكممافؤ الفممرص خممبلم  26شممكؾى إلممى  380وقممد أوضممي التقريممر أنمم  تممؼ إحالممة عممدد 
شمكؾى  156، وال زالت  %50.3بشدبة  شكؾى  191. وقد تؼ التؾصل إلى حمؾم نهاسية وجذرية ل دد  2009

 ذممير التقريممر إلممى أنمم  بممالريؼ مممؽ انخفمماضي% . و 43.4تحممت البحمم  والدراسممة لممدى الجهممات الس شيممة بشدممبة 
الممرد عمممى يتدممؼ بدممرعة  أيمممب وحممدات تكممافؤ الفممرص اسممتجابة ، إال أكندممبة الت امممل ممم  الذممكاوى السحالممة 

إال  ى اإلدارة السخترمة لمتحقيم  فيهما ،وتحؾيمهما إلم االهتساأالسكتب فؾر وصؾم الذكؾى لتأكيد وض ها محل 
. وفيسمما يمممى عممرض  البممت فممى شممأنها لممذا يتممأخر    لمدراسممة والبحمم أك ب ممض السؾضممؾعات تحتمماج لؾقممت كمما

  . 2009لبياك مدى ت اوك السكتب م  وحدات تكافؤ الفرص بالؾزارات خبلم عاأ 
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 (11ججول )
  التعامل مع الذكاوى جيهد وحجات تكافؤ الفخص بالهزارات فص

  2009إلى  نياية ديدسبخ  2009خالل الفتخة من يشايخ 
النسبة 
المئوية 

 للرد

إجمالى 
 الردود

إجمالى 
عدد 

 الشكاوى

 شكاوى تم التعامل معها
عدم  م الوزارة متداول صلح حفظ

 أحقية
 إيجابى سلبى

 1 التضامن االجتماعى 61 7 - 71 - 12 151 83 55

 2 الصحة 14 - - 7 2 2 25 11 44

 3 الداخلية 16 3 - 16 4 1 40 21 5265

 4 المالية 10 - 4 1 5 6 26 12 4662

 5 التعليم العالى 13 - 3 5 1 5 27 11 41

 6 االستثمار 10 - 1 - 1 2 14 3 2164

 7 الثقافة 2 - - - - - 2 - -

 8 الزراعة 1 - - - - - 1 - -

 9 الدفاع 4 - - 1 - 1 6 2 3363

 11 الكهرباء 6 - 2 4 - 1 13 5 3865

 11 ة والتعليمالتربي 4 - - 4 4 1 13 9 6962

 12 التنمية المحلية 2 - - - - - 2 - -

 13 السياحة - - - - 1 - 1 1 100

 14 البترول 1 - - 4 - 2 7 6 86

 15 الخارجية 2 - - - 1 - 3 1 3363

 16 القوى العاملة - - - - - 2 2 2 100

 17 الجهاز المركزى - - - 8 - - 8 8 100

 18 الرى 1 - 1 - - - 2 - -

 19 التجارة والصناعة - - 3 - - 2 5 2 40

 21 العدل 10 - - 2 1 3 16 6 3765

 21 االتصاالت 2 - - - 1 2 5 3 60

 22 الرياضة 1 - - - - - 1 - -

 23 االسكان 2 - 1 3 - - 6 3 50

 24 البحث العلمى 2 - - - 1 - 3 1 3363

 25 االنتاج الحربى 1 - - - - - 1 - -

 26 الطيران - - - - - 1 1 1 100

 
 اإلجمالى 156 10 15 125 22 43 380 191

 النسبت الوئىيت 4364 266 369 33 568 1163 100 5063
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 نهًشروع انسبدست انهجُت انتسيريت اجتًبعثبنثبً: 
 جتساعيـــــــــا الدـــــــــادس بتـــــــــاري  عقمممممممممدت المجشمممممممممة التدممممممممميرية لسكتمممممممممب شمممممممممكاوى السمممممممممرأة ومتاب تهممممممممما ا

، و حزمممؾر األسمممتاذة  الـــجكتهرة فخخشـــجة حدـــن األمـــضن العـــام لمسجمـــذ، بخئاســـة األســـتاذة  28/10/2009
 الدكتؾرة نجؾى الفؾام مدير السكتب والدادة أعزاء المجشة :

ا ومــن جانــب ، أ. دمحم رضــ د. جهرجضــت قممضشــى دمحم فــايم ، الدــضج الــهزيخ الدــفضخ فتحــى الذــاذلى ،
ــــجام : تحــــاد األوربــــىاال  ــــداريجخاتــــديال  والدــــضجةأرمضــــل لضــــجو ،  م ــــل مــــنوقــــج  . ت  أ.د أمــــال  اعتــــحر ك

 عن عجم الحزهر . ، والسدتذار ماجج الذخبضشى عثسان

 

 

 

 

 

 

 

 
 

وفممى البدايممة رحبممت الممدكتؾرة فرخشممدة حدممؽ بالحزممؾر ، وعمممى األخممص مممداأ ليممدو التممى تدمممست مممؤخرا  
 فمماي  الممذى تممؾلىدمحم  يرمهامهمما فممى اإلشممرا  عمممى برنمماما حقممؾ  اإلندمماك باالتحمماد األورو ممى ، وكممذلػ الممؾز 

 . مؤخرا  رساسة مكتب الذكاوى بالسجمس القؾمى لحقؾ  اإلنداك

عمى جدوم األعسام ، اؼ التردي  عمى محزر االجتساع الدماب   بالسؾافقة االجتساعوقاس   بدأتوقد 
)نممؾفسبر  السكتمب خممبلم ال ماأ السشرمرأ إنجمازات، امؼ طمبمت سمميادتها ممؽ المدكتؾرة نجممؾى الفمؾام عمرض تقريممر 

    .  2009/ أكتؾ ر  2008
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مشهجيمة عمسيمة  تظبيم  والتى تؼ تشفيذها مؽ خمبلم ب رض إنجازات السكتبنجؾى الفؾام  .د قامتوقد  
فريمم  عسممل مممدرل يستمممػ السهممارات والقممدرات فممى الت امممل ممم   والتممى يتممؾلى تظبيقهمما، ال سممل  مشغؾمممةتحكممؼ 

صم ؾ ة فمى حمهما ، لرفم   يات الستكررة التى تؾاج اإلشكال ورصد ، الذاكيات وتحميل السذكبلت التى تؾاجهؽ
 .إلى حمؾم لها  تقارير بذأنها لؤلميؽ ال اأ لمسجمس لبحثها م  صشاع القرار وواض ى الدياسات لمؾصؾم

الممذى أعممد  السكتممب حممؾم الذممكاوى الممؾاردة خممبلم اإلحرمماسى  التقريممرأ.د نجممؾى الفممؾام  است رضممت  -
مشمذ بدايمة السذمروع وحتمى  شمكؾى  35338سكتمب قمد تمقمى الدشؾات الساضية ، حي  أوضمحت أك ال

 ؼ الذمكاوى األخيمر بمم  حجمشكؾى جساعيمة ، بيشسما فمى ال ماأ  2500 أكثر مؽ كاك مؽ بيشها األك ،
شممكاوى األحمؾام الذخرممية ، إلممى جانممب شممكاوى  ، أيمبهما يقمم  فممى إطممار ألممف شممكؾى  14 أكثمر مممؽ

شممكاوى ال شممف  مممؽاإلضممافة إلممى عممدد قميممل ب ، ال سممل وطمبممات الحرممؾم عمممى الزممساك االجتسمماعى
 األسرى .

إلكترونيمممة بممميؽ السكتمممب السركمممزى وفروعممم  فمممى  اترمممامقممماأ السكتمممب بإنذممماء قاعمممدة بيانمممات شمممبكة   -
همممممذا الشغممممماأ  اسمممممتخداأفرعممممما    ، وتمممممدريب السحممممماميؽ بالسكتمممممب وفروعممممم  عممممممى  26السحافغمممممات ) 
 اإللكترونى .

تممب دراسممة لتحميممل مزممسؾك الذممكاوى الممؾاردة خممبلم عمماأ أجممرى السكفممى مجممام الدراسممات ال مسيممة ،   -
، إلممى جانممب دراسممة قانؾنيممة حممؾم والحقممؾ  الساليممة لمسممرأة السرممريةو وأخممرى اجتساعيممة حممؾم  2008

وال بلقمممة بممميؽ الت مممميؼ وشمممكاوى السمممرأةو . همممذا باإلضمممافة إلمممى عمممدد ممممؽ التقمممارير السؾاقمممة التمممى رف مممت 
 ت الستكررة .لؤلميؽ ال اأ لمسجمس حؾم أهؼ السذكبل

اأ السكتب ب مدد ممؽ األنذمظة اإلعبلميمة بالت ماوك مم  إدارة اإلعمبلأ بمالسجمس بهمد  تؾعيمة السمرأة ق  -
حممؾم أنذممظة  إعبلميمة بيانمماتبحقؾقهما ، وإلقمماء الزمؾء عمممى السذممكبلت الستكمررة مممؽ خمبلم إصممدار 

لحؾاريمة فمى التميفزيمؾك السكتب تؼ نذرها فى الرحف السختمفة ، باإلضافة إلى الت اوك م  البراما ا
 30 إنتاجكذلػ نؾهت مديرة السكتب إلى  . السررى ل رض السذكبلت التى تتشاولها تقارير السكتب

حمقة دراما إذاعية حؾم الذكاوى األكثمر تكمرارا  امؼ إذاعتهما عممى البرنماما ال ماأ . همذا باإلضمافة إلمى 
 اء بأنذظة السكتب وخدمات  .لت ري  الذرك شهؾر   3) كل  إصدار السكتب نذرت  الدورية
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وقممد أاشممى الحزممؾر عمممى مجهممؾدات السكتممب الست ممددة واسممتشاد  إلممى األسمممؾل ال مسممى فممى ضممب  إيقمماع 
ال سل وإجراء البحؾث والدراسات والتقارير مؽ واق  البيانمات السؾجمؾدة . وأكمد الدمفير فتحمى الذماذلى عممى أك 

اح و نفتخمر بهما . مذميرا  إلمى حمرص وزارة الت ماوك المدولى مكتب شكاوى السرأة بالسجمس همؾ داسسما  و قرمة نجم
ممرى الت مماوك بيشهمما و مميؽ الجانممب األور ممى مممؽ جهممة والسجمممس القممؾمى لمسممرأة مممؽ جهممة  عمممى اسممتسرار تؾايمم  ع 

    أخرى . كسا تشاوم الشقاش الترتيبات البلزمة لمسذروع القادأ لدعؼ السكتب بتسؾيل مؽ االتحاد األورو ى . 
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 انُذواث وانحهقبث انُقبشيت 

الذكاوى ضسؽ أهداف  إلمى رصمد السذمكبلت التمى ت تمرض طريم  السمرأة السرمرية وت مؾ  مكتب يد ى 
بالسذمكبلت االجتساعيمة ، وتؾعيتهما و لقانؾنيمة امداهستها فى الحيماة ال سميمة ، همذا بجانمب رفم  وعيهما بحقؾقهما 

 السجتس ية السحيظة بها .

شكاوى السرأة بكافة فروع  ب قد ندوات وحمقمات نقاشمية لمت ريم   مؽ هذ  األهدا  يقؾأ مكتب وانظبلقا
 التردى لمسذكبلت التى تؾاجهها فى حياتها األسرية وال سمية . فىلسداندة السرأة  ، برسالة السكتب وأهداف 

ــج*  ــى ىــحا اإلطــار عق ــب وف ــجوة السكت ــل مزــسهن شــ مهســعة إلعــالن ن ــائج دراســة يتحمض كاوى الســخاة نت
حدـن األمـضن العـام  فخخشـجة األسـتاذة الـجكتهرة بخئاسـة 22/4/2009وذلك فـى  ي ،2007 السرخية لعام

، وقام بالتعقضـب  نجهى الفهال مجيخ مكتب الذكاوى  األستاذة الجكتهرة ، بحزهر لمسخأةلمسجمذ القهمى 
فذ والسدتذـار ماجـج الذـخبضشى ناىـج رمـدى أسـتاذ عمـم الـش األستاذة الـجكتهرةعمى ىحه الجراسة كل من 

  السدتذار القانهنى لسكتب الذكاوى .
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،  االجتساعيمممة والجشاسيمممة بمممالسركز القمممؾمى لمبحمممؾث السدتذممماروعرضمممت نتممماسا الدراسمممة د. أممممام همممبلم 
مذيرة إلى أك الهد  مؽ تحميمل شمكاوى السمرأة همؾ الؾقمؾ  عممى ال ؾاممل االجتساعيمة والثقافيمة التمى تمؤار فمى 

 حجيؼ دور السرأة ومداهستها فى الحياة ال سمية .ت

 وكان من أىم ما تهصمت إلضو الجراسة ما يمى :

 عمدد الذمكاوى المؾاردة فمى إطمار  ألحؾام الذخرمية السرتبمة األولمى ممؽ إجسمالىاحتمت شكاوى ا
 الذمممممممممكاوى القزممممممممماسية ، وتركمممممممممزت أيممممممممممب همممممممممذ  الذمممممممممكاوى فمممممممممى شمممممممممكاوى الشفقمممممممممة ، الخمممممممممم  

ابات الشدمب ، همذا بجانمب الذمكاوى الست مقمة برم ؾ ة تشفيمذ األحكماأ مثمل والظبل  ، وقزايا إ
 الرؤية ، والتسكيؽ مؽ مدكؽ الزوجية وضؼ الرغار .

  جممماءت فمممى السرتبمممة الثانيمممة شمممكاوى ال سمممل ، وتركمممزت أيمبهممما فمممى السظالبمممة بتثبيمممت ذوى ال قمممؾد
الذكاوى السرتبظمة بت شمت  هذا بجانب   السؤقتة ، ومداواتهؽ فى الحقؾ  الؾعيفية م  الس يشيؽ

 رسيس الجهة فى رفض طمبات الشقل أو االنتدال لجهة أخرى محل إقامة األسرة .

 زمممم يفة والفقيممممرة أممممما الذممممكاوى السرتبظممممة بالخممممدمات االجتساعيممممة التممممى تقممممدمها الدولممممة لمفوممممات ال
همذ   وي بمر مزمسؾك جتسماعى السرتبمة األولمى ، بالسجتس  ، فقد احتمت فيها شكاوى الزمساك اال

التى تؾاجهها السرأة فى الحرؾم عممى م ماش الزمساك االجتسماعى  ةالذكاوى عؽ صؾر الس انا
سمؾاء لؤلرامممل أو السظمقمات ، وكممذلػ احتياجهمما لبللتحما  فممى مذممروعات األسمر السشتجممة إليجمماد 

 مردر رز  لئلنفا  عمى األسرة .

 ت التممممى تؾاجههمممما السممممرأة أممممما شممممكاوى التأميشممممات االجتساعيممممة فقممممد تسثمممممت فممممى صمممم ؾ ة اإلجممممراءا        
 حقها فى الس اش .لسحاولة الحرؾم عمى 

 و السجتسم  أو فمى عدد مؽ الذكاوى السرتبظة بال شف ضد السرأة سمؾاء ممؽ داخمل األسمرة أ عهر
  بحقؾقها تتسعمى المسا يسثل شكبل  مؽ أشكام التسيز ضدها ي  ظل قدرتها  اإلطار السؤسدى ،

 وحريتها .
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وأك الدراسممة تقممدأ صممؾرة  ، ممميؽ ال مماأ لمسجمممس عمممى الممدور الف ممام لسكتممب شممكاوى السممرأة األ وقممد أشممادت
 السفممممممممممرزة لهممممممممممذ   ةوم بممممممممممرة عممممممممممؽ شممممممممممكاوى السممممممممممرأة السرممممممممممرية الس اصممممممممممرة وال ؾامممممممممممل االجتساعيممممممممممشمممممممممماممة 

دهؼ فى حل الكثير مؽ السذكبلت وال قبمات  التمى بحي  ت تف يمهاسكؽ ك ما ورد مؽ تؾصيات يالذكاوى ، وأ
 الفقيرة خاصة .  السرأة  تؾاج 

السمرأة السرمرية لتأارهما بؾاقم  مجتس هما إلمى جانمب مما  د. ناهد رمزى إلمى ازدواجيمة م انماةأشارت أ. وقد
 سدتذمار ماجمد الذمر يشى فمى ت ميقم ت اني  مؽ مذكبلت خاصة تؤار عمى دورهما فمى السجتسم  . وقمد تظمر  ال

عيممة القانؾنيممة واالجتسا السذمماكل ، وعممدأ وعيهمما بحقؾقهمما لكثيممر مممؽالسممرأة لممى أميممة السممرأة ودورهمما فممى ت ممرض إ
 . وكيفية الحرؾم عميها

وأسممماليب التشذممموة تم مممب دورا  فمممى  وقمممد أوضمممحت أ.د نجمممؾى الفمممؾام أك ال ؾاممممل الثقافيمممة داخمممل السجتسممم 
ة خاصممة السممرأ سميممة ، تحجمميؼ دور السممرأة ، وتكممؾيؽ اتجاهممات وأفكممار ت ممؾ  حركتهمما ومدمماهستها فممى الحيمماة ال 

 والقدرات . تالفقيرة محدودة اإلمكانا

 أىسيا : ، من وقج انتيت الشجوة بعجد من التهصضات

  تكثيممف الجهممؾد لمترممدى لسذممكمة األميممة لممدى السممرأة السرممرية بإعتبارهمما الدممبب الرسيدممى وراء
  الكثير مؽ السذكبلت مثل ال شف والتسيز وسمب الحقؾ  .

  سداكؽ لمشداء يير الحاضشات بالت اوك بيؽ وزارة اإلسمكاك ووزارة التزمامؽ ال السزيد مؽإنذاء
 األهمية . والجس يات االجتساعى

  تف يل دور اإلعبلأ فى تؾعية السرأة بحقؾقها وحثها عمى السظالبة بها ، هذا بجانب خم  اقافمة
 عامة داعسة لحقؾ  السرأة فى السجتس  .

   ورا  وساسل اإلترام السختمفة لمتؾعية بأهسية استخراج األالقياأ بحسبلت إعبلمية بالت اوك م
   الزواج  .  تؾاي  عقد –شهادة السيبلد  –مثل )الرقؼ القؾمى  الهؾيةالرسسية التى تثبت 

العجيـج مـن  2009 خـالل عـام بالسحافظـات السختمفـة السـخأة ومتابعتيـا شـكاوى فخوع مكتب  تعقج* 
 سا يمى :فضأىم ىحه الشجوات ، وتتسثل  كهمضة واألىمضة واألكاديسضةالشجوات ، بالتعاون مع السؤسدات الح
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 . ندوة حؾم الظبل  السبكر الدواف  وأساليب السؾاجهة 

 . ندوة حؾم الزواج ال رفى الدواف  واآلاار 

 ودور الجس يممات األهميممة فممى مدمماندة السممرأة والتؾعيممة  ، أهسيممة دور السجتسمم  السممدنى فممى التشسيممة
 ى .بالزساك االجتساع الخاصة ةقؾقها القانؾنيبح

   نذممماط مكتمممب الذمممكاوى وأهدافممم  ممممؽ خمممبلم الت ممماوك مممم  فمممرع السجممممس والرمممشدو  االجتسممماعى
 لمتشسية .

 . حقؾ  السرأة واآلاار القانؾنية الشاجسة عؽ الزواج ال رفى وأهسية تؾاي  عقد الزواج 

 ات الرمممممممبة عممممممؽ وكيفيممممممة فرممممممل السخمفمممممم ، تف يممممممل دور السممممممرأة السرممممممرية فممممممى حسايممممممة البيوممممممة 
 ال زؾية .

  ومخاطر  . البذرفى  االتجارندوة حؾم 

 .  مغاهر ال شف ضد السرأة وأار  عمى األسرة والسجتس 

 . التؾعية بحقؾ  السرأة ال اممة وكيفية الحرؾم عميها 

 . الزيادة الدكانية والرحة اإلنجابية لمسرأة 

  تؾعية السرأة الرحية بالؾقاية مؽ مرض أنفمؾنزا الظيؾر. 
 . السذاركة الدياسية وتؾعية السرأة بحقؾقها القانؾنية 

 االقتراديةية فى التشسية شاو دور السرأة الدي . 
  هممذا إلممى جانممب مذمماركة محممامى الفممروع فممى لقمماءات جساهيريممة ممم  السحممافغيؽ لرصممد مذمماكل

 السرأة والتؾاصل م  التشفيذييؽ بالسحافغة لمؾصؾم لحمؾم لهذ  السذكبلت .
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 وتذريب انكىادر انبشريت  تأهيم

 انؼبيهت ببنًكتب

 تجريبى لخفع كفاءة محامى السكتبالبخنامج * ال

عممدة اجتساعممات ممم  الكممؾادر الفشيممة ال اممممة بالسكتممب السركممزى والفممروع لمتأكيممد عمممى تؾحيممد أسمممؾل  تممؼ عقممد
د التقمارير بالسذمكبلت ال سل وأسد  الفشية ، بجانمب أهسيمة رصمد الحماالت السدت رمية والرمارخة ، وأسممؾل إعمدا

الستكررة التى تسثل م اناة لمسرأة الذاكية ، وذلػ لرف ها لؤلسمتاذة المدكتؾرة األمميؽ ال ماأ لمسجممس لتؾجيههما لرمان  
لحيماة االقرار وواض ى الدياسات والتذري ات لمؾصؾم إلمى حممؾم لهمذ  السذمكبلت التمى تمؤر  السمرأة فمى مجماالت 

 السختمفة . 

 قمممممد عمممممدد خسمممممس دورات تدريبيمممممة ممممممدة كمممممل مشهممممما ابلامممممة أيممممماأ وذلمممممػ خمممممبلم شمممممهرى و شممممماء عميممممم  ، تمممممؼ ع
لممدورات ا هممذ  خسدممة مممؽ محممامى الفممروع بالسحافغممات . وقممد ركممزت ، انممتغؼ فممى كممل دورة 2009يؾنيممؾ  –مممايؾ 

 التالية : التدريبية عمى السؾضؾعات

 الثغممرات التممى وردت الذممكاوى والظمبممات ، والتركيممز عمممى تبلفممى  بيانممات اسممتسارتى أسمممؾل تدممجيل
ومما يتزمسش   لمتأكد مؽ اسمتي ال كافمة مفرداتم مؽ خبلم تقييؼ األداء ، ومشاقذة دليل الترشيفات 

 مؽ فوات فرعية .

 ى أسمؾل كتابة التقارير الدورية والتدقي  فى اإلحراءات ، وكيفية رصد الس ؾقمات التمى تمؤار عمم
ميمممة التمممى يقمممؾأ بهممما السكتمممب لمت ريممم  لشمممدوات واألنذمممظة اإلعبلسمممير ال سمممل بالسكتمممب ، ورصمممد ا

 برسالت  وأهداف  .

  متاب مممة ال سمممل مممم  محمممامى السكتمممب ) مدممموؾم االترمممام   ، والتمممدريب عممممى مراحمممل ال سمممل مشمممذ
 استقبام الذاكية وتدجيل الذكؾى وعسمية إدخام بياناتها عمى الحاسب اآللى .

  د الذمممممممممممممكاوى مشاقذمممممممممممممة الس ؾقمممممممممممممات التمممممممممممممى تؾاجممممممممممممم  السحممممممممممممماميؽ فمممممممممممممى اسمممممممممممممتخداأ بيممممممممممممماك ورو 
 (Excel Sheet  ار حمممممذ  بيانمممممات أو التأكمممممد ممممممؽ صمممممحة اختيمممممأو  إدخمممممام  وأسممممممؾل 

 التى يتؼ تجسي ها لمذكاوى . اإلحراءاتالترشيفات ، والتدقي  فى 
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  ت ري  محامى الفروع بأكثر األخظاء تكرارا  وكيفية تبلفيها ، وذلػ ممؽ خمبلم التقيميؼ المذى يتمؾلى
ومشاقذممتهؼ فممى السذممكبلت  جسؾعممة محممامى مكتممب شممكاوى السممرأة ،مإعممداد  أ. دمحم رضمما مدتذممار 

السكتمممب سمممؾاء عممممى مدمممتؾى السؤسدمممات الرسمممسية أو التمممى تغهمممر ممممؽ خمممبلم الت اممممل مممم  شمممركاء 
   األهمية .

وقد أسهؼ هذا التدريب فى مزيد مؽ رف  كفاءة محامى الفروع وتظؾير قدراتهؼ الفشية فى رصد وتدجيل 
  . لسدير السكتب رف  تقارير بهاو ى رصد أكثر الذكاوى السدت رية البيانات ، م  حثهؼ عم
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 يكبتب انشكبوي فً انؼبنىتببدل انخبراث يغ 

 بشئىٌ انًرأةوانًؤسسبث انًؼُيت 

 ل بلقممممممات بمممممميؽ السجمممممممس القممممممؾمى لمسممممممرأة والسؤسدممممممات السساامممممممة عمممممممى السدممممممتؾى افممممممى إطممممممار تؾطيممممممد 
 ة ومتاب تهممممما برساسمممممة األسمممممتاذة المممممدكتؾرة نجمممممؾى الفمممممؾام ممممممديرة المممممدولى ، قممممماأ وفمممممد ممممممؽ مكتمممممب شمممممكاوى السمممممرأ 

السكتب ، بزيارة لدولتى سمؾفاكيا والسجر لتبادم الخبرات م  السؤسدات والسكاتب الس شية بتمقى الذكاوى بتمػ 
 الدوم .

 أوالً : زيبرة يكتب انًذافغ انؼبو ػٍ انحقىق بسهىفبكيب :

 مممممممايؾ  5،  4) ك ولممممممة سمممممممؾفاكيا التممممممى اسممممممتغرقت يؾممممممماذممممممكاوى فممممممى زيارتمممممم  لدالتقممممممى وفممممممد مكتممممممب ال
وقاممت د.  اإلدارات السختمفمة لمسكتمب . رولؾفما وممدياالسداف  ال ماأ عمؽ الحقمؾ  د. هشريتما أنت ، بشاسبة  2009
تمماريخ إنذمماء السكتممب وحمماالت ال سممل بمم  والممذى يتسثممل فممى تقممديؼ مدمماعدة لمسممؾاطشيؽ فممى  باسممت راضلؾفمما اأنت

 فة مثل : الس اشات والشفقة وييرها مؽ الحقؾ  .السجاالت السختم

وأوضمحت أك  ،  إنذماسوتماريخ  لمسمرأة عرضت أ.د. نجؾى الفؾام فكمرة عاممة عمؽ السجممس القمؾمى بيشسا 
مكتب الذكاوى يسثل حمقة الؾصل بيؽ السجمس والسرأة السررية التى تؾاجم  مذماكل خاصمة بتكمافؤ الفمرص . 

لحمل السذمكبلت التمى تحمؾم دوك مذماركة السمرأة فمى السجتسم  ومدماندتها  حدد مهسمة السكتمب فمى السدماهسةتوت
 فى الحرؾم عمى حقؾقها . وأشارت إلى أك اإلتحاد األورو ى هؾ الذى يقؾأ بتسؾيل أنذظة السكتب .

مع مجيخى اإلدارات السختمفـة بسكتـب السـجافع العـام عـن الحقـهق  فى إطار االجتساعات التى عقجت -
 الشقاط أىسيا : مشاقذة عجد منتم 

 . مردر السؾازنة الخاصة بالسكتب 

 مؾر الست مقة باألطفام القرر .دور السكتب فى األ 

 . جهؾد مؾاجهة التسييز ضد السرأة فى مجام ال سل 

 ر جريدة تردر ممرتيؽ فمى الذمهر ل مرض ادهؾر والتى تسثمت فى إصوساسل التؾاصل م  الجس
جمممة شممهرية لمتؾعيممة القانؾنيممة بحقممؾ  السممؾاطشيؽ نذممر عسممؾد دورى فممى مو الحمماالت اإليجابيممة ، 
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يتردى  فزيؾنى حؾم السذكبلت التىيو رناما تم عسل حمقات إذاعيةإلى جانب تجا  اإلدارة ، 
 السكتب . لها

وقد دار الشقاش حؾم أدوار السكتبيؽ فمى كمل ممؽ مرمر وسممؾفاكيا فمى ضمؾء التغيمرات االجتساعيمة فمى 
 كل مؽ البمديؽ .

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ؤ الفمرص فاليؾأ الثمانى لمزيمارة تمؼ عقمد لقماء مم  د. فييراهما نؾالكؾفما ممدير إدارة السدماواة ووحمدات تكمافى 
وقمممد است رضمممت عسمممل اإلدارة والمممذى يتسثمممل فمممى تقمممديؼ تقمممارير  ، بمممؾزارة ال سمممل والذممموؾك االجتساعيمممة واألسمممرة
ال شممف  باالهتسمماأ هممىتحغممى  لتممىاوأكثممر السؾضممؾعات مذمميرة إلممى أك لسؤسدممات دوليممة مثممل األمممؼ الستحممدة ، 

، لممذا يممتؼ الت مماوك ممم  الممؾزارات السختمفممة مثممل وزارة التر يممة والت ممميؼ لتممدريب السدرسمميؽ عمممى كيفيممة  السممرأة ضممد 
تشاوم هذا السؾضؾع داخل السدرسة ، كسا يتؼ تدريب ضمباط الذمرطة عممى كيفيمة الت اممل مم  همذ  الحماالت . 

ك مؽ : ضباط شرطة ومدوؾم اجتسماعى وعزمؾ ممؽ مشغسمة أهميمة كل مشظقة يتكؾ  فى كسا يؾجد فري  تدخل
 التدخل ومداعدة السرأة الس رضة لم شف . مؽ لمتسكؽ

عممؽ نذممأة ودور كممل مممؽ السجمممس القممؾمى لمسممرأة  لفممؾام بتقممديؼ نبممذةفممى السقابممل قامممت الممدكتؾرة نجممؾى ا
قديؼ الخدمات لمسرأة السررية ، ومكتب الذكاوى ، وأشارت إلى اإلجراءات الستب ة فى عسل مكتب الذكاوى لت
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اممؼ التسييممز فممى  ، ام الذخرمميةوأوضممحت أك الشدممبة الكبيممرة مممؽ الذممكاوى التممى يتمقاهمما السكتممب خاصممة بمماألحؾ 
 ؼ تأتى السذكبلت الخاصة بالسرأة ببل مأوى .ا ، ال سل

تسماع مؾسم  وتمؼ عقمد اج ز القمؾمى الدممؾفاكى لحقمؾ  اإلندماكفى ذات اليمؾأ تؾجم  الؾفمد لزيمارة السركمو  
 شممممممكا مممممممدير إدارة الخممممممدمات القانؾنيممممممة ، ممممممم  كممممممل مممممممؽ : د. زاتذممممممؾفا آنمممممما السممممممدير التشفيممممممذى  د. دانمممممميبل جسر 

 شذمأة السركمز ودور  فمى رصمد السذمكبلتب  يمر لت وخبلل  تمؼ ا،  ود. كؾتانؾفا أليشا مدير إدارة الرصد والبحؾث
الزممحايا مممؽ اإلنتهاكممات ، باإلضممافة إلممى  وحقممؾ  الظفممل ، وحسايممة ، رفمم  التقممارير حممؾم حقممؾ  اإلندمماك، و 

 تؾفير الت ميؼ والتدريب فى جسي  السجاالت الدابقة ل دة مؤسدات .

القاسسممة لسشاهزممة  الذممكاوى الممؾاردة لمسركممز والتممى تدممتشد إلممى التذممري اتوقممد دار الشقمماش حممؾم نؾعيممة 
لذمكاوى ، ونغمرا  لظمؾم ممدة السحاكسمة يمتؼ القانؾنية لمستقمدميؽ باأهسية السداندة  التسييز بكافة أشكال  ، وكذلػ

إعمداد دراسمة عممى ترمؾرات الجسهمؾر ال ماأ لحقمؾ  ب كسما قماأ السركمز القياأ بالؾساطة بميؽ الذماكى والذماكية ،
 اإلنداك فى سمؾفاكيا .

بذممكل مسااممل ولكممؽ  ومممؽ جانبهمما أوضممحت أ.د. نجممؾى الفممؾام أك ال سممل فممى إطممار مكتممب الذممكاوى يممتؼ
إذ أك رسالة السكتب تتحدد فى محاولة إحداث تغيير اجتساعى يداند السرأة السررية لشيل  عمى نظا  أوس  ،

إال أك السكتممب يقممؾأ بستاب ممة القزممايا  ، مممؽ طممؾم أمممد التقاضممى – أحيانمما – ةالس انمماحقؾقهمما . وأشممارت إلممى 
تحممديات التممى قزممية ال شممف ضممد السممرأة مممؽ ال كسمما ت ممد ،بذممكل دورى مممؽ خممبلم شممبكة السحمماميؽ الستظممؾعيؽ 

تؾاج  مكتب الذكاوى حي  يتؼ الكذف عشها مؽ خبلم شكاوى الظمبل  ، أو صم ؾ ة تشفيمذ األحكماأ الخاصمة 
 بالشفقة .

حؾم الفر  بيؽ  دار حؾار عاأفى إطار االجتساع األخير م  مدير مكتب السداف  ال اأ عؽ الحقؾ  ، 
لؾفمما أك عسممل السكتممب ا، وأوضممحت د. أنت دور كممل مممؽ مكتممب الذممكاوى فممى سمممؾفاكيا ومركممز حقممؾ  اإلندمماك

 لحفاظ عمى جسي  الحقؾ  الدستؾريةاحي  يقؾأ بال سل لرالي السؤسدات ال امة و  ، أوس  بكثير مؽ السركز
 بيشسما مركمز حقمؾ  اإلندماك نذم  فمى مجمام مكافحمة التسيمز مخاطبمات .الدمظات الرد عممى أيمة  وعمى جسي 
ولكمممؽ ال يسكشممم  حمممل  الحالمممة أو الذمممكؾى ،إجمممراء التحقيممم  فمممى ييمممر حكؾميمممة لممم  سممممظة لمرصمممد و  فهمممؾ جهمممة

وفى نهايمة الزيمارة أعمرل الؾفمد السرمرى  . السذكبلت ل دأ وجؾد الدمظة لدية لسخاطبة القظاع ال اأ والخاص
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المقمماءات التممى تممؼ تشغيسهمما ، وممما زخممرت بمم  مممؽ وتبممادم الس مؾمممات والخبممرات بمميؽ اسممتفادت  مممؽ  عغمميؼ عممؽ
 بكل مؽ سمؾفاكيا ومرر ، و خاصة فى مجام الدفاع عؽ حقؾ  السرأة .مكاتب الذكاوى 

 َيبً : زيبرة انىفذ نذونت انًجر ثب

ممممايؾ  8إلممى  6 ) وفممد مكتممب شمممكاوى السممرأة لدولممة السجممر التممى اسمممتغرقت ابلاممة أيمماأ مممؽ شممسمت زيممارة
السجريمة ، وإدارة وحمدة تكمافؤ برسيس السفؾضية البرلسانية فى السجمر ، ورابظمة السمرأة  المقاء بكل مؽ    2009

 الفرص االجتساعية .

وخمبلم المقماء قمدمت  ، رسميس السفؾضمية البرلسانيمة اجتساع مم  د. دانميبل بيتمر فمالفىدأت الزيارة ب قد  و 
ى السجتسم  السرمرى ، كسما أ.د. نجؾى الفؾام عرضا  عؽ السجمس القؾمى لمسرأة ونذأت  واختراصات  ودور  ف

كاوى السممرأة ودور  فممى مؾاجهممة مذممكبلت السممرأة السرممرية ومدمماندتها لمحرممؾم عمممى عممؽ مكتممب شمم قممدمت نبممذة
اؼ قاأ د. بيتمر فمالفى بذمرح دور مكتمب الذمكاوى فمى دولمة السجمر والمذى يتسثمل فمى تمقمى  . حقؾقها السذروعة

 تظبيمم  الحقممؾ  األساسممية لمسممؾاطشيؽ فممى مممدى الذممكاوى ومراج تهمما ، ومممؽ خبللهمما يممتؼ تحديممد مؤشممرات حممؾم
ى مكتممب السفممؾض هممو السجممر . وأنمم  قممد تممؼ ضممؼ مكاتممب الذممكاوى الستخررممة األر مم  تحممت مؤسدممة واحممدة 

حقؾ  األقميات  –حساية البيانات وحرية تداوم الس مؾمات  –الحقؾ  السدنية  وهذ  السكاتب هى : البرلسانى ،
 حساية حقؾ  أجيام السدتقبل . –ال رقية والقؾمية 

اجتساع م  د. لؾرا جؾرج ، السدتذمار القمانؾنى المدولى عرضمت فيم  هيكمل  إلى جانب ذلػ ، عقد الؾفد
 أنذمممممممظة السكتمممممممب ونظمممممممما  سممممممممظت  ومهاممممممممم  السختمفمممممممة والؾسمممممممماسل السدمممممممتخدمة والسجمممممممماالت التمممممممى يتممممممممدخل 

 فيها .
 عقممممد اجتسمممماع ممممم  الدمممميدة جؾديممممت أسممممبؾت اؾرممممما رسمممميس رابظممممة السممممرأة  تممممؼ فممممى اليممممؾأ الثممممانى لمزيممممارة

الحقمممؾ  ها ودورهممما فمممى حسايمممة وت زيمممز   عمممؽ رابظمممة السمممرأة السجريمممة وإنذممماسنبمممذ إطمممار  عرضمممت فمممى السجريمممة ،
الرابظة م  ال ديد مؽ الجس يات األهمية التى تهد  إلى مداعدة السرأة لمسذاركة فى  ، وت اوك القانؾنية لمسرأة 

تمممؼ إنذممماء األكاديسيمممة كافمممة األنذمممظة عممممى السدمممتؾى المممؾطشى والمممدولى . ولسدممماعدة السمممرأة لئللتحممما  بالبرلسممماك 
 السجرية لتدريب السرأة وإعدادها لمسذاركة الدياسية واالجتساعية .
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التقاء وتذاب  بميؽ السذمكبلت  نقاط أك هشاإ ؾى الفؾام رسيس وفد مكتب الذكاوى وقد أوضحت أ.د. نج
  فمممممممى السذممممممماركة الدياسمممممممية السممممممرأة فممممممى مرمممممممر والسجمممممممر ، وأنمممممم  نتيجمممممممة تقممممممممص دور  السمممممممرأة التممممممى تؾاجههممممممما 

 السرأة واالجتساعية ، تؼ إنذاء السجمس القؾمى لمسرأة الذى يداهؼ فى ال ديد مؽ األنذظة والسذروعات لتسكيؽ 
فمى الحرمؾم عممى حقؾقهما  تهاهمذا باإلضمافة إلمى مدماعد ،واالجتساعيمة مؽ السذماركة الدياسمية واالقترمادية 

 . ومتاب تهاالقانؾنية فى كافة السجاالت مؽ خبلم إنذاء مكتب شكاوى السرأة 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

وقممد تؾجمم  الؾفممد إلممى وزارة الذمموؾك االجتساعيممة وال ساليممة بممالسجر لبلجتسمماع بالدمميدة إيممريؽ أدمممؽ دونمماى 
عرضت خبلم المقاء فكرة عمؽ إنذماء مجممس تكمافؤ الفمرص بميؽ الرجمل التى  ، رسيس إدارة التكافؤ االجتساعى

يقمممؾأ بتقمممديؼ التؾصممميات ولممميس لممم  سممممظة لفمممرض  والسمممرأة فمممى التدممم يشات ونذممماط  ، وأوضمممحت أك السجممممس
مممؽ خبممرة السجمممس القممؾمى لمسممرأة فممى تظبيمم  ب ممض األسمماليب  االسممتفادةاقتراحاتمم  . وأعر ممت عممؽ ريبتهمما فممى 

ممؽ خمبلم عزمؾية  لمسمرأة ب ض السفكريؽ مؽ السجتس  فى ال سل م  السجممس القمؾمى  اشتراإ الستب ة مثام :
يهمد  لمدعؼ السدماواة بميؽ الجشدميؽ لتقريمر  دونمانى أك مجممس تكمافؤ الفمرص وأشمارت الدميدة . سختمفةال  لجان

إعمداد نمص جمارى و  ، قزية مكافحمة ال شمف ضمد السمرأة  باالهتساأ، ومؽ السجاالت التى تحغى  تكافؤ الفرص
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 األسمرى حماالت ال شمف  السمتقبامبتجهيز نغاأ مؤسدمى جسي  الؾزارات  إلزاأقانؾنى فى هذا الردد يتسثل فى 
 اساك مراكز إيااة وصل عددها عذرة مراكز باإلضافة إلى استزافة واحدة . ءبإنذاقد تؼ البدء ، و 

ومدممماعدت  لمسمممرأة األكثمممر  لمسمممرأة وقمممد أوضمممي الؾفمممد السرمممرى المممدور الهممماأ والستكاممممل لمسجممممس القمممؾمى 
لمجمماك  وإلحاحمماا احتياجمما  والسدمماهسة فممى رفمم  التقممارير التممى تممرد مممؽ مكتممب الذممكاوى بالسذممكبلت األكثممر تكممرار 

وممؽ جهمؾد السجممس إحمداث ت مديبلت فمى كثيمر ممؽ  ، واإلعبلميمةالسختمفة بالسجمس خاصة المجشة التذري ية 
التذممري ات بسمما يخممدأ السممرأة لتسكيشهمما مممؽ حقؾقهمما . هممذا باإلضممافة إلممى الت مماوك ممم  وسمماسل االترممام السختمفممة 

 م عميها .لتشاوم قزايا السرأة وتؾعيتها بحقؾقها وكيفية الحرؾ 

 مشاقذممة عممدة مؾضممؾعات  تفممى اليممؾأ الثالمم  لمزيممارة تممؼ عقممد لقمماء ممم  مكتممب السفممؾض البرلسممانى وتسمم
السدممتخدمة مممؽ قبممل مكتممب الذممكاوى  االسممتسارةوجهممؾد محار ممة هممذ  الغمماهرة ، مشهمما : دراسممة ال شممف السشزلممى 
قاهرة ، هذا باإلضافة إلى كيفية حفمظ السدتخدمة بسكتب شكاوى السرأة بال االستسارةبالسجر ومقارنتها بسحتؾى 
 إلى ميكشة الس مؾمات فى السدتقبل . واالتجا السمفات الخاصة بالذكاوى 

فممى ختمماأ الزيممارة تممؼ التأكيممد عمممى تؾطيممد ال بلقممات بمميؽ البمممديؽ وتبممادم الخبممرات مسمما يسكممؽ أك يظممؾر 
 اجتساعيا  وسياسيا  واقافيا  . والظر  السختمفة لتسكيؽ السرأة أساليب الت امل م  الذكاوى الؾاردة 

  بريطبَيب و انسىيذ ًدونت يكبتب انشكبوي فً ًنإزيبرة  ثبنثبً :

لمسرأة برساسة الدكتؾرة/ نجؾى الفؾام ممديرة  ىالسرأة و متاب تها بالسجمس القؾمقاأ وفد مؽ مكتب شكاوى 
 . 9003نؾفسبر  5 ىلإ 3الفترة مؽ  ىكل مؽ دولتي بريظانيا والدؾيد  ف إلى السكتب بزيارة

،  مديشمة لشمدك  ، ومقمر  الخمدمات الرمحية بمانجمترازيارة مكتب الذمكاوى البرلسانيمة و وقد تزسؽ البرناما 
مدموؾم ال بلقمات  دمؾك ستفانإ/ جميؽ األسمتاذة ممؽ  قمد اجتسماع مم  كملٍ بهذ  الزيمارة  قد بدأتو  . لسدة يؾأ واحد

 جميؽ استيفاندمؾك  /األسمتاذةاممت همذا المقماء ق وفمى.  راماالت مدوؾم اإلعبلأ يسا نيكؾمإ/ األستاذة، و  ال امة
 : ىب رض األت
 . السسمكة الستحدة ىمكاتب الذكاوى ف نبذة عؽ  -
 .الخدمات الرحية ب شكاوى البرلساك و تمك -
 .والجهات القزاسية  ، والحكؾمة ، البرلساكو  السؾاطشيؽ م  ت عبلقكتب و لمس ى الؾض  الدستؾر  -
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   . السسمكة الستحدة ىمكاتب الذكاوى ف د إليهاى تدتشالتالسبادئ  -
 . عؽ خدمات السكتب ىعبلماإل الشذاط -

لمسممرأة و القممرار  ىعامممة عممؽ السجمممس القممؾموفممي أعقممال ذلممػ قامممت الممدكتؾرة/ نجممؾى الفممؾام بتقممديؼ فكممرة 
تؾاجم   ىالتمحمل السذمكبلت  ىالسدماهسة فم ىأك مهسة السكتب هم مذيرة إلى ، 9000عاأ  بإنذاس  ى الجسهؾر 

 الحرؾم عمى حقؾقها التي نص عميها الدستؾر والقؾانيؽ السررية . ىالسرأة ومداندتها ف

 إلممى ونؾهممت،  مشممذ اممبلث سممشؾات يقممؾأ بتسؾيممل السكتممب ىالممذ هممؾ ىكسمما أوضممحت أك االتحمماد األورو مم
أنحماء  جسيم  ىفم فرعا    حتمى يسكمؽ الؾصمؾم لمسمرأة  92جسي  السحافغات )  ىالذكاوى ف ع لسكتبو وجؾد فر 
 . هاتكبلحل مذ ىلسداندتها ف الجسهؾرية

الحرمؾم  ىعممى مدماندة السمرأة و مدماعدتها فم دور السكتمب ال يقترمر وأشمارت المدكتؾرة نجمؾى إلمى أك
جانمممب إعممداد تقمممارير  إلممي. همممذا  حقممؾ  ال همممذ  ة القانؾنيممة لمسمممرأة لس رفممةالتؾعيممم أيزمماعمممى حقؾقهممما بممل يذمممسل 

 ، كسا يقؾأ السكتب ب سمل دراسمة القرار ىس لؾض ها أماأ صان ؽ ال اأ لمسجمبالحاالت الستكررة ورف ها لؤلمي
حمقمة درامما  30 ، إلمى جانمب إنتماج عمدد ممؽ السمؾاد اإلعبلميمة ومشهما لذمكاوى المؾاردةالتحميل مزمسؾك  سشؾيا  

 إذاعية لتؾعية السرأة بالحقؾ  القانؾنية .

مممؽ مكاتممب  ، ستيفاندممؾك ب ممض الشدممخ مممؽ مظبؾعممات السكتممب اممؼ قممدمت أ. مؾضممحة أك هشمماإ عممددا  
 الذكاوى في بريظانيا وهي:

 . 7321 ىف إنذاؤ تؼ  ىالذالبرلساك والخدمات الرحية و مكتب شكاوى  -

تممؼ  وكمهمما ، ذممسام ايرلشممدالآخممر و ، مكتممب الذممكاوى القظمماع ال مماأ بممؾيمز  السممكتمشداشممكاوى مكتممب  -
   . خبلم الدشؾات الخسس الساضية إنذاؤها

  ى .بالحكؼ السحمكاوى الخاص مكتب الذ -
، أو اإلسممكاك  جانممب عممدد مممؽ مكاتممب الذممكاوى الستخررممة مثممل مكتممب شممكاوى الس اشممات إلممىهممذا 

أك جسيم  الخمدمات و مدماندة البرلسماك فمى أداء رسمالت  ،  دة عمى أك مهسة كل هذ  السكاتب همى، مؤك وييرها
 . حياد تاأ ىالسكاتب تقدأ مجانيا  وف  السقدمة مؽ هذ
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 اسمممتقبامهمممؾ  يقمممؾأ الؾفمممد بزيارتممم  المممذى ضمممافت أك دور مكتمممب شمممكاوى البرلسممماك والخمممدمات الرمممحيةوأ
حيم   ، التأكد مؽ أك الذكاوى السقدممة داخمل اخترماص السكتمبب د والتحقي  فيها  اإلدارةالذكاوى مؽ سؾء 
 .الجهات القزاسية  إلىوأك يرف ها  ، الخاصة تحقيقات  ى يجر أك  فى أك السكتب ل  الح 

  % مؽ همذ59 ىحل ف إليشكؾى وتؼ التؾصل  72371تمقى السكتب  9003و  9002خبلم  ىفو 
جانب  ىلإ، و  شكاوى الزراسبو  ، شكاوى ال سل و التأميشات ىأكثرها تكرارا  هومؽ أهؼ الذكاوى و  . الذكاوى 

السكتممب أك  اسممتظاعخممبلم الخسمس أعممؾاأ الساضمية  ىفم  أنمم إلمى ت، كسما أشممار  الذمكؾى مممؽ خمدمات الجممؾازات
 . حل مذكبلتهؼ في وقت قريريكدب اقة السؾاطشيؽ بال سل عمى 

 بهما يمتؼ يمة التمىكيفلم ىالتحقيقمات بذمرح تفرميم إدارةأعقال ذلػ قامت أ/ أمانمدا همار شجتؾك ممدير  ىوف
تممتؼ  التممىالخظممؾات سممؾء أداء الجهممات الحكؾميممة وأنممؾاع الذممكاوى الممؾاردة و  السقدمممة حممؾمالذممكاوى  ىالتحقيمم  فمم
ضما  لؤلنذمظة اإلعبلميمة لمسكتمب لمتمرويا لخدماتم  بميؽ ر كسما قمدمت الدميدة إيسما نيكمؾم ع الذمكاوى . ىب د تمق

 ساسر السؾاطشيؽ .

بمذم فمى اإلعمداد لهمذ  الزيمارة  لمجهد الذىنجؾى عؽ شكرها وتقديرها  نهاية الزيارة أعر ت الدكتؾرة/ ىوف
 تبادم لمخبرات .ريؼ قرر مدتها ، وما زخرت ب  مؽ م مؾمات مفيدة و 

 زيبرة انىفذ نذونت انسىيذ 

عممى تؾصمية  وذلػ بشاء ، بدولة الدؾيد ىمكتب الذكاوى البرلسان عمى مدى يؾميؽ قاأ الؾفد بزيارة إلي
لقممماء مممم   أيزممماكسممما شمممسمت الزيمممارة  . همممذا السجمممام ىفممم نغمممرا  لكؾنممم  سمممباقا   ، يرية لمسذمممروعيممممؽ المجشمممة التدممم

 . Equality Ombudsman خاص بالسداواة بسكتب الذكاوى ال السدوؾليؽ

 : اليؾأ األوم بدأ الؾفد الزيارة باجتساع م  كل مؽ ىوف
  . ىليؽ رسيس مكتب الذكاوى البرلسانالديد/ ماتس ما -  
 . يتش  السدوؾم عؽ القدؼ الدوليإالديدة/ مارياك فؾك دير  -

 السحق  بالقدؼ الدولى .جير فالساك  ىارلؾت دالديدة/ ش -

مذممماركتهسا فمممي   ىإلممم يتشإديمممر  ك / ماريممماك فمممؾ الدممميدةمممماتس مممماليؽ و  /لدممميدممممؽ البدايمممة أشمممار كمممبل   ا ىفمممو 
 ها مكتممب شممكاوى السممرأة عقممد ىالتممو ىال ممالؼ ال ر مم ىفممدور مكاتممب الذممكاوى  الحمقممة الدراسممية اإلقميسيممة حممؾم و

 . حؾم هذ  الزيارة، وما يحسمؾن  مؽ ذكريات طيبة  باإلسكشدرية 9002 عاأ ىسيدا ف بالت اوك م  هيوة
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 ذلمػ الحميؽ أك دور مكتمب الذمكاوى قمد تؾسم  تؾسم ا  كبيمرا  مشمذ ىإل نجؾى الفؾام/ الدكتؾرة وهشا أشارت
فمم يترممدى لحممل كممل مذممكبلت السممرأة   مجممرد الت امممل ممم  حمماالت عممدأ السدمماواة ولكشمم ىحيمم  لممؼ ي ممد محممدودا  

بجسيمم    فروعممو  ممممة عممؽ مكتممب الذممكاوى كسمما قممدمت الممدكتؾرة/ نجممؾى صممؾرة كا . السرممرية متممى أمكشمم  ذلممػ
شممكاوى األحممؾام  شممكؾى سممشؾيا  وأيمبهمما ألممف 75يقممؾأ بمم  مممؽ اسممتقبام ممما يقممرل مممؽ  ىالممدور الممذو السحافغممات 
مممؽ الذممكاوى الممؾاردة تخممص  فقمم  %5يميهمما شممكاوى ال سممل )خاصممة ب ممدأ السدمماواة  فممي حمميؽ أك الذخرممية و 

مثممل طمممب إيجمماد مدممكؽ والممذ  يقممؾأ السكتممب بتحؾيممم  إلممي ، كسمما يؾجممد ال ديممد مممؽ الظمبممات  ال شممف األسممر  
 . السشغسات يير الحكؾمية

ذلػ ممؽ ذكاوى عؽ طري  الجهات القزاسية والسحاكؼ و كذلػ ي سل مكتب الذكاوى عمى حل ب ض ال
وي سممل السكتممب عمممى متاب ممة القزممايا  . محاميمما   352 عممددهؼ الممذيؽ بممم خممبلم شممبكة السحممامييؽ الستظممؾعيؽ و 

عمممؽ السمممرأة  إلممميهؼ ممممؽ خمممبلم االجتساعمممات الدوريمممة ويتحسمممل السكتمممب مرمممروفات المممدعاوى القزممماسية السحالمممة
 . الذاكية

عيشمممة ممممؽ  بمممالتظبي  عممممى يقمممؾأ السكتمممب ب سمممل دراسمممة لتحميمممل مزمممسؾك شمممكاوى السمممرأة  9001 ومشمممذ
.  واإلحرمماء بس رفممة خبممراء أكمماديسييؽ فممي عمممؼ االجتسمماع إجراؤهممايممتؼ الظمبممات السحالممة لمسكتممب و الذممكاوى و 

ورف همما لؤلممميؽ ال مماأاكممذلػ يممتؼ عسممل دراسممات و تقمم  رير عممؽ الذممكاوى السدت رممية و الذممكاوى األكثممر تكممرارا  
 . لمسرأة لرف ها لران ي القرار لمسداعدة في عسل ت ديبلت تذري ية ىلمسجمس القؾم

 ىذوالم عمؽ السكتمبليؽ رسيس مكتب الذكاوى الدمؾيد  بتقمديؼ نبمذ  اماتس م الديدوفي أعقال ذلػ قاأ 
، أال وهمي اإلشمرا  عممى  ، وهؾ يتست  بسيزة ال ت رفها مكاتمب الذمكاوى األخمرى فمي ال مالؼ 7203 ىف أنذئ

ألكبمر فمي ا القاضمىحيم  كماك السممػ قمديسا همؾ  ، السحاكؼ القزاسية دوك أك يسس هذا مبدأ اسمتقبلم القزماء
وقممد تظممؾرت سمممظات  .الؾقممت ت السمممػ فممي ذلممػ عظممى السكتممب سمممظة الرقابممة عمممى كافممة سمممظا، وقممد أ   الدولممة
  . مشذ ذلػ الحيؽ السكتب

يشتخمب البرلسماك رسميس كمل  ةكتمب يتكمؾك ممؽ أر  مة أقدماأ رسيدميأك الس ىإل ىوقد أشار الجانب الدؾيد
ويسكمؽ أك يبمدأ السكتمب التحقيم  فمي قزمية  . ممؽ السحققميؽ ا  ، ويزؼ كل قدؼ عدد ويكؾك مدوؾال  أمام  مشها

الرممحف وممما يممتؼ تداولمم  فممي وسمماسل  ىوإنسمما مممؽ خممبلم متاب ممة ممما يشذممر فمم قممديؼ شممكؾى بخرؾصممهالممؼ يممتؼ ت
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 ىوهم ىميمزة أخمرى يستمكهما السكتمب الدمؾيدوهشماإ  . اإلعبلأ مؽ م مؾمات قد تتظمب السزيد مؽ التحقي  فيها
بمبلع عمؽ ، ممؽ ا يمتؼ اإلسموحتمى لمؾ لمؼ يكمؽ مزمارا  م ، مؾاطشيؽ يير سؾيدييؽالذكاوى مؽ  ىقدرت  عمى تمق

 . وقاس  داخل الدؾيد
 قدمؼ ، تمؼ فيهما شمرح اخترماص كمل تاب مة مم  رؤسماء األقدماأ األر م توقد عقد الؾفمد عمدة اجتساعمات م

، التأميشممممات  تبممممانيا وزارة ال ممممدم وممممما يتب همممما مممممؽ محمممماكؼ و الخممممدمات ال امممممة ،السحمممماكؼ اإلداريممممة و  مشهمممما )
 .   والحكؼ السحمى ، االجتساعية
مم  ناسبمة رسميس ، وتؼ عقد لقاء  مكتب الذكاوى الخاص بالسداواة  ىقاأ الؾفد بزيارة إل ىالثان اليؾأ وفي

،   تممب بممالت ري  بشظمما  عسممموقممد قامممت رسيدممة السك . بيمما ليشممد جممريؽ وم همما مدمماعدتها هممذا السكتممب الدمميدة
مجمام رعايمة  ىوخاصمة فمؾيد دولمة الدم ىاممة فم، واألسمرة ع السزايا التمى تتستم  بهما السمرأة خاصمة ىلإوتظرقت 
يم ب  دور مكتب شكاوى السداواة مؽ حي  الؾسماطة بميؽ السمؾاطؽ و ميؽ  ىوقد أشارت إلي الدور الذ . الظفل

 ، وذلػ قبل رف  السؾضؾع إلي القزاء. الجهة السذكؾ مشها

 

 

 

 

 

 

 

 عمممؽ مكتمممب شمممكاوى السمممرأة  -ت عممممى البممماور بؾيشممم –وفمممي أعقمممال ذلمممػ قمممدمت د.نجمممؾى عرضممما  مؾاقممما  
ذممروع عسمر م ىإنجازاتمم  خمبلم الفتممرة الدمابقة وهممو  ،  حيمم  أهدافم  ومجممام عسممبمالسجمس القمؾمي لمسممرأة ، ممؽ 
   .9002/9003) ىالت اوك م  االتحاد األورو 

بمميؽ الؾفممد والدمميد ممماتس ممماليؽ رسمميس مكتممب شممكاوى  اجتسمماعوفممى ختمماأ الزيممارة لدولممة الدممؾيد ، تممؼ عقممد 
أوضاع السرأة فمى كمل ممؽ  :مشها هذ  الزيارة ، و  حؾم أهؼ القزايا التى أاارتها الدؾيد ، حي  تؼ تبادم اآلراء
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مرر والدؾيد ، وكيفية الدفاع عؽ حقؾقها مؽ خبلم مكتب شكاوى السرأة فى مرر ومكتمب شمكاوى السدماواة 
 بالدؾيد .

إذا  –ة كسا تظر  الشقاش إلى ضمرورة وجمؾد جهمة لتمقمى الذمكاوى ممؽ المذيؽ أضميروا بدمبب سمؾء اإلدار 
 تداخمممل القظمماع الخمماص . وقمممد أشممار الدمميد مممماليؽ إلممى أك قزممية مخممماطر الخرخرممة قممد تسممم -ممما وجممدت

مشاقذممتها فممي السممؤتسر ال ممالسي الممذ  عقممد هممذا ال مماأ بالدممؾيد بسشاسممبة مممرور ممماستى عمماأ عمممى إنذمماء مكتممب 
 لسختمفة .ا ؼلبدوم ال ا بالدؾيد ، والذى حزر  مسثمؾ ال ديد مؽ مكاتب الذكاوى  الذكاوى 

لهمؼ وتشغميؼ همذ   اسمتقبال الذمكر لمرسيس مكتمب الذمكاوى بالدمؾيد عممى  ى وفى الشهايمة قمدأ الؾفمد السرمر 
، نغممرا   الزيممارة الزاخممرة بممالخبرات والس مؾمممات الهامممة ، عمممى أمممل تشغمميؼ زيممارات متبادلممة أخممرى فممى السدممتقبل

 . ؾاطشيؽ ، والسرأة عمى وج  الخرؾصل راقة الخبرة الدؾيدية وتسيزها فى مجام الدفاع عؽ حقؾ  الس
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 األَشطت اإلػالييت

عمى عمدد ممؽ السحماور ، مشهما مما كماك مترمبل   2009تؾس ت األنذظة اإلعبلمية لمسكتب خبلم عاأ 
الجساهيرية السدمسؾعة والسرسيمة ممؽ أجمل تشمؾير المرأى ال ماأ بقزمايا السمرأة السرمرية  االترامباستخداأ وساسل 

بلتها الستكممررة ، ومشمما  ممما كمماك مترممبل  بشذممر أخبممار وتحقيقممات صممحفية حممؾم أنذممظة السكتممب وتقممارير  ومذممك
قماأ بهما  التمى األنذمظة هؼأل ضسشت تغظيةعمى إصدار نذرة ام  سشؾية  أيزا   حرص السكتب السؾاقة . وقد
السكتممب كممل ابلاممة لئلحرمماءات الخاصممة بالذممكاوى والظمبممات التممي يتمقاهمما  باإلضممافة إلممى عممرضالسكتممب ، 

ممممؽ اإلشمممكاليات الهاممممة التمممي وجمممد فريممم  ال سمممل بالسكتمممب ضمممرورة  ا  أشمممهر ، وقمممد طرحمممت همممذ  الشذمممرات عمممدد
تر يدها إلى صان ي القرار ، وتؼ تدمي  الزؾء عمى أبرز الذمكاوى التمي وردت إلمى السكتمب وانتهمت بحمهما 

كة واسم ة ممؽ السحماميؽ الستظمؾعيؽ ، ولؾجؾد شمبإيجابيا  نغرا  لت اوك الجهات الحكؾمية السختمفة م  السكتب 
مرذت ب مض الشسماذج مممؽ  الست ماونيؽ مم  فريم  ال سمل عممى مدمتؾى السكتمب السركمز  والفمروع ، وفمي السقابمل ن ذ 

، أو قانؾنيمة ييمر مشرمفة  لؾجؾد نرمؾصنتيجة  القزايا التي يقف محامي السكتب مكتؾفي األيد  حيالها  
 . ض  هذ  الشرؾص مؾض  التشفيذفى و  م قدةروتيشية إجراءات 

حمل مذمماكل وممؽ ناحيمة أخممرى ، قماأ السكتممب بظبم  عمدد مممؽ السظؾيمات التممي تؾضمي دور السكتمب فممي 
عمؽ األسماليب التمي يسكمؽ أك تتؾاصمل السمرأة ممؽ خبللهما مم   م مؾمات هذ  السظؾيات السرأة السررية ، وتقدأ

 التقدأ بظمب أو شكؾى .السكتب ، واألورا  السظمؾل تؾافرها م  الذاكية عشد 

 الرمممحف اإلعمممبلأ السختمفمممة بالقزمممايا السمحمممة ، فقمممد نذمممرتوفمممى إطمممار خظمممة السكتمممب فمممى ممممد وسممماسل 
قؾالمب صمحفية مختمفمة تشؾعمت  ا  فمىمؾضمؾع 143مما يقمرل ممؽ  2009نؾعياتها خبلم عاأ والسجبلت بكافة 

بالسكتمب وأهدافم  ، وخظمة ال سمل بم  ، حي  تؼ مؽ خبللهما الت ريم   الرحفى ما بيؽ الخبر والسقام والحدي 
مشاقذة ب ض السؾضؾعات التمي تهمؼ السمرأة فمي سميا  الحمدي  عمؽ  ت، وكيفية التقدأ بالذكاوى إلي  ، كسا تس

السكتمممب كمممالحقؾ  القانؾنيمممة لمسمممرأة وأهسيمممة التؾعيمممة بهممما ، ومذمممكمة طمممؾم أممممد التقاضمممي فمممي دعممماوى األحمممؾام 
سممرأة مممؽ ميرااهمما الذممرعي فممي ب ممض السشمماط  ، وضممرورة تذممديد الذخرممية ، والتظممر  إلممى مؾضممؾع حرممماك ال

 ال قؾ ممممممممة القانؾنيممممممممة فممممممممي هممممممممذا الذممممممممأك ، باإلضممممممممافة إلممممممممى اهتسمممممممماأ السكتممممممممب بالتؾعيممممممممة السدممممممممتسرة ألضممممممممرار 
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 الظمممممممبل  ، وتؾضممممممميي آامممممممار  الدممممممممبية عممممممممى األسمممممممرة والسجتسممممممم  ، وييمممممممر ذلمممممممػ ممممممممؽ السؾضمممممممؾعات الهاممممممممة 
 والحيؾية .

لئلذاعمة السرمرية ، ت اقمد مكتمب شمكاوى السمرأة ومتاب تهما مم  إذاعمة  ر التشسمؾى إيسانا  مؽ السكتب بالدو و 
وقمد تشماوم البرنماما فمي كمل    تحت عشؾاك ومذمكمتػ مسكمؽ تتحملو .البرناما ال اأ لتقديؼ برناما درامي يتؼ بث

سدتذمار ، وقماأ ال ب درامي يؾضمي كافمة جؾانمب السذمكمةحمقة إحدى الذكاوى التي وردت إلى السكتب في قال
تخممذها نؾني لمذمماكية ، واإلجممراءات التممي امسؾقممف القمماممم  شممرح ل ماجممد الذممر يشي بالت قيممب عمممى هممذ  الذممكاوى 

 السكتب حيام الذكؾى .

الذكاوى بيؽ ا  وتكرارا  لمسكتب ، وتشؾعت تمػ واعتسد هذا البرناما في مادت  عمى الذكاوى األكثر ورود
وأجمر حزمانة ومدمكؽ ، وقزمايا  الرمغار عمى نفقمة وضمؼ مؾضؾعات األحؾام الذخرية كظمبات الحرؾم

اسمتخراج ب مض األورا   السمرأة فمىالتمي تؾاجم   تكبلخم  ، كسا حرصت الحمقات عممى تشماوم السذمالظبل  وال
القيممممد ، وصمممم ؾ ة إجممممراءات تشفيممممذ األحكمممماأ ، وطمبممممات الحرممممؾم عمممممى م مممماش ضممممساني ، سممممقؾط و السدنيممممة ، 

 . لس اشاتالتأميشات واالسذكبلت الخاصة بو 

واختراصمات   إذاعية تؾضي أهدا  السكتمب ة تشؾيهاتأنتا السكتب ابلا اإلضافة إلى ما سب  ، فقد و 
 .  ، وكيفية التقدأ إلي  بالذكاوى والظمبات ، وحدود ما يسكؽ أك ي تخذ مؽ إجراءات الستشؾعة

زهمما ل ممل مممؽ أبر  الت مماوك ممم  وسمماسل االترممام السحميممة ، كممذلػ أتخممذ السكتممب خظممؾات هامممة فممى مجممام
شممارإ فيمم  محممامي الفممرع بسحافغممة تقديسمم  فممي إذاعممة شممسام الرمم يد ، و تممؼ برنمماما وقرممص مممؽ القمممبو الممذ  

 شمارإ محمامى. كسما  هؼ بالسذمؾرة القانؾنيمةتأفمادبتمقمي االترماالت الهاتفيمة ممؽ الذماكيات ،  المذى قماأالسشيا ، 
 ، وأهسيممة  الممزواج ال رفممي القبمممي فيمم ، وقممد تشمماوم  ووأريممد حممبل   الفممرع بجشممؾل سمميشاء فممي برنمماما إذاعممي ب شممؾاك

اإلذاعمات  عمدد ممؽ السكتمب مم  اشمتراإتؾايق  ، وآاار  الدمبية عممى ضمياع حقمؾ  األأ واألبشماء ، إضمافة إلمى 
بسذممكبلت السممرأة فممى تمممػ متخررممة تممرتب  برممؾرة أكبممر  فممى تقممديؼ بممراما ذات مؾضممؾعاتالسحميممة األخممرى 

 . السجتس ات
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 ر وانذراسبثانتقبري

انظبلقا  مؽ رسالة السكتب فى الت بير عؽ أصؾات الذاكيات ممؽ خمبلم رصمد الذمكاوى الستكمررة والتمى 
تكميمف محمامى السكتمب  تمؼتسثل مذكبلت مدت رية الحل عمى مدتؾى جهؾد السكتب والذركاء الست اونيؽ ، 

طريم  السمرأة وتمؤار عممى حياتهما  بإعداد الدراسات والتقارير حمؾم همذ  الذمكاوى التمى تسثمل صم ؾ ات ت تمرض
وواضمم ى األسممرية وال سميممة ، وذلممػ لرف همما لؤلممميؽ ال مماأ لمسجمممس القممؾمى لمسممرأة ل رضممها عمممى صممان  القممرار 

الدياسات والبراما لسؾاجهتها وإجراء الت ديبلت السبلسسة فى المؾاسي والقؾانيؽ لسداندة السمرأة السرمرية وأسمرتها 
. 

 : : 2009التى أجخاىا السكتب خالل عام  والجراساتلمتقاريخ وفضسا يمى عخض 

 أوالً انتقبرير :

  بشك ناصخ التعامل مع ضاتلتقخيخ حهل إشكا  -1

وذلمممػ ممممؽ واقممم   ، ر االجتسممماعىصمممنابشمممػ  الت اممممل مممم  تقريمممرا  حمممؾم إشمممكاليات أعمممد محمممامى السكتمممب
رة التماب    تمأميؽ نفقمات األسمالهمد  ممؽ إنذماء صمشدو  أك . وأوضمي التقريمرالذكاوى المؾاردة فمى همذا اإلطمار 

تف يمل تشفيممذ أحكمماأ الشفقممة ، وقمد تبمممؾرت فكممرة الرممشدو  ممؽ خممبلم قممانؾك األسممرة  لبشمػ ناصممر االجتسمماعى هممؾ
برممفت  الجهممة التشفيذيممة ألحكمماأ الشفقممات التممى يرمم ب عمممى السممرأة السرممرية  2004الرممادر فممى أكتممؾ ر عمماأ 

سؾرد الثابت الذى يزمسؽ لم  اإلسمتسرار فمى تشفيمذ تممػ األحكماأ الحرؾم عميها . وقد حدد القانؾك لمرشدو  ال
مؽ خبلم التحريل الؾجؾ ى لمرسؾأ السفروضة عمى وااس  الزواج وشمهادات الظمبل  وشمهادات السميبلد ، امؼ 

 . حكؼ الشفقة بقيسة ما تؼ صرف  ي ؾد الرشدو  بالسظالبة عمى السشفذ ضدهؼ

قممات الزوجممة / السظمقممة / األوالد والؾالممديؽ التممى يرممدر وقممد اسممت رض التقريممر دور البشممػ فممى صممر  نف
 بها حكؼ قزاسى ، هذا بجانب السدتشدات السظمؾ ة لتشفيذ حكؼ الشفقة .

التــى تسثــل صــعهبة فــى تعامــل الذــاكضات مــع بشــك ناصــخ لمحرــهل عمــى حقــهقين  أمــا اإلشــكالضات
 : ثمت فضسا يمىفتس
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 فمى  الرميغة التشفيذيمة مسما يزمر بمالسرأة ة مزيمل بذترط فروع بشػ ناصر االحتفاظ بأصل حكمؼ الشفقمت
الرمميغة  أصممل ألك ب ممض الممدواسر القزمماسية تذممترط وجممؾد ، شفقممةالحالممة رفمم  دعممؾى حممبس بستجسممد 

 التشفيذية وال تقبل صؾرة طب  األصل .  

 مسما يمدف  البشمػ بمإلزاأ  ، جتسماعى ل مدأ التؾصمل لسكماك المزوجعدأ صمر  الشفقمة ممؽ بشمػ ناصمر اال
 م مؾمات عؽ محل إقامة الزوج . دداد ما تؼ صرف  لها أو تقديسهاجة بالزو 

 1/2005ممؾعفى الفمروع السختمفمة لبشمػ ناصمر بالكتمال المدورى لمؾزير ال مدم رقمؼ  ب مض زاأتعدأ إل 
لدمشة  114ؾام شخرمية ، والقمرار رقمؼ حأ 1/2000بذأك تشفيذ وتحريل أحكاأ الشفقة طبقا  لمقانؾك 

 وأوامر الشفقات الرادرة مؽ البشػ ذات  .الخاص بتشفيذ أحكاأ  2004

  بشممػ ناصممر االجتسمماعى عمممى صممر   التممزاأوالممذى قرممر  2006لدممشة  148قممرار بشممػ ناصممر رقممؼ
أحكاأ الشفقة الرادر مؽ محاكؼ األسمرة السخترمة ووقمف الرمر  بسؾجمب محاضمر الرممي السذيممة 

فمى إصمدار محاضمر الرممي  يةالتدمؾ  الريؼ ممؽ ذلمػ يبلحمظ اسمتسرار مكاتمب و بالريغة التشفيذية ، 
بالدممداد عاهريمما  لس رفتمم  ب ممدأ  بممااللتزاأويالبمما  ممما يقممؾأ الممزوج بمماإلقرار  ، السذيمممة بالرمميغة التشفيذيممة

 وجؾد أى إلزاأ قانؾنى يجبر  عمى الدداد .

 ، فممى تشفيممذ أحكماأ الشفقممة ممؽ بشممػ ناصممر اة التمى تؾاجههمما الذماكياتيتزمي مممؽ همذ  اإلشممكاليات الس انمم
وقمد اسمت رض التقريمر التبمايؽ المؾارد  رجؾع البشػ عميها بالسديؾنيمة عمؽ الفتمرة التمى تمؼ صمرفها . إلى ضافةباإل

بذممأك قؾاعممد تشفيممذ أحكمماأ وأوامممر صممر  الشفقممات وفقمما  لقممرار وزيممر  2004لدممشة  114بمميؽ القممرار اإلدارى رقممؼ 
ير عمى عمرض ل مدد ممؽ الذمكاوى حتؾى التقر كسا ا . 148/2006والقرار رقؼ  2004لدشة  2722ال دم رقؼ 

 .الؾاردة لمسكتب حؾم هذ  اإلشكاليات واآلاار السترتبة عميها 

ؽ حقؾقهمما التممى طممرح التقريممر عممدة مقترحممات لسحاولممة تيدممير اإلجمراءات وتسكمميؽ السممرأة )الذمماكية  مممقمد و 
 . حرمت عميها قانؾنيا  
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 تقخيخ حهل إشكالضة إيراالت األمانة  -2

الزوجة بأنها  ة السرأة ، إذ يشتهز الزوج فرصة إحداسمؽ استغبلم ض ف وأمي ا  نؾع ت د هذ  اإلشكالية
  إيرمممماالتعمممممى  لمممم  بممممالتؾقي  كزممممامؽيممممؤمؽ حياتهمممما وي سممممل لرممممالي أسممممرتها ، فيظالبهمممما  مممممؽفممممى حسايممممة 

ذرد  رض أطفالها لمتوتومداندت  ، فتفاجأ بتهرل الزوج وت رضها لمحبس   أمانة ، انظبلقا  مؽ الؾقؾ  بجؾار 
 كشمممؾع ممممؽ الزمممغ  عميهممما عممممى زوجتممم  أمانمممةإيرممماالت  المممزوج والزمممياع ، أمممما المممشس  اآلخمممر همممؾ اصمممظشاع

   لسرمحة ما . ل  لبلستدبلأ

.  االستغبلمالقانؾنية التى تق  عمى السرأة التى تكؾك فريدة لهذا  ذا س ى التقرير إلى إيزاح ال ؾاقبل
الرجممؾع إلممى  األمانممة ممم قبممل التؾقيمم  عمممى أى عقممد مممؽ عقممؾد وأكممد عمممى أهسيممة تؾعيممة السممرأة بزممرورة التسهممل 

مركممز  القممانؾنى والؾفمماء بالممديؽ فممى حالممة عممدأ قامممت بممذلػ فإنهمما تحممل محممل السممديؽ فممى  ممما ألنهمما إذا ، قممانؾنى
 ال ثؾر عمى السديؽ أو ت ثر  .

 انممممات لمخبممممراء فالسذممممكمة تكسممممؽ فممممى السبممممال  الهاسمممممة التممممى تممممدف  كأم بالشدممممبة لئليرمممماالت السممممزورةأممممما 
 النتفاءوذلػ ،  التؾقي  وملء اإليراملظ ؽ بالتزوير أو الظ ؽ السقترك بظمب تحديد الفار  الزمشى بيؽ فى ا

 ؼ .يدمتالركؽ السادى لجريسة خيانة األمان  وهؾ ركؽ ال

   إشكالضة جشحة تبجيج مشقهالت  -3

لزوجمة   عشمد رفمض المزوج تدمميؼ السقرمؾد بجشحمة تبديمد السشقمؾالت ، وهمى جشحمة ترفمعرضت الدراسة ا
 و أو يير مباشر و تحرير محزر بقدؼ الذرطة ، ظري  مباشر و جشحة مباشرة ب ريزة وب مشقؾالتها ، وترف 

القاسسمة أو قيماأ  همذ  ؽ إشكالية هذ  الجشحة فى ص ؾ ة إابات الزوجة لقاسسة مشقؾالتها فى حالمة ضمياعسكوت .
 .بتبديدها الزوج 

 تبجيج السشقهالت ومشيا : رفع جشحةلرعهبات التى تهاجو الذاكضة عشج وأوضحت الجراسة ا
 قد يرل لدشؾات وت دد درجات التقاضى . الذى طؾم أمد التقاضى 
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 بإفدمماد أحيانمماتشفيممذ الحكممؼ حيمم  يقممؾأ السذممكؾ فممى حقمم   تالرمم ؾ ات التممى تؾاجمم  الذمماكية عشممد 
 ال ترقمىى يتحايمل ب مرض مشقمؾالت وأحيانما  أخمر  أو ج مها يير صالحة لبلسمتخداأ ، السشقؾالت

 لسا هؾ وارد بالقاسسة .

 لديممم  أو  س المممزوج ل مممدأ التشفيمممذ تمممدخل الزوجمممة فمممى دواممممة الحجمممز عممممى ممممابفمممى حالمممة قمممرار حممم
 السشقؾالت . الستردادتزظر إلى رف  دعؾى مدنية 

  سمة مسما بالتفاصميل فمى القاس االلتمزاأعدأ قيماأ ب مض ال ماسبلت بكتابمة قاسسمة بمالسشقؾالت أو عمدأ
 رض ح  الزوجة لمزياع عشد حدوث نزاع وي   ، ر ب مهسة الخبير القاسؼ بفحص السشقؾالتي  
. 

وقمد عرضممت الدراسممة نسمماذج ل مدد مممؽ الذممكاوى الممؾاردة لمسكتممب حمؾم مذممكمة تبديممد السشقممؾالت ، وتبمميؽ  
نغمرا   حكاأ فيهاأكثر مؽ ابلث سشؾات عمى صدور األ مر عميهامؽ خبلم مراج ة هذ  الذكاوى أك الدعاوى 
 .، مسا ي شى سقؾط الحكؼ وعدأ إمكانية تشفيذ  أو االستفادة مش   لتهرل الزوج وعدأ إمكانية تحديد عشؾان 

 تقخيخ حهل إشكالضة قضج السهلهد  -4

تتزممسؽ أك والممدة الظفممل مممؽ  1994لدممشة  143 مممؽ القممانؾك رقممؼ 20السممادة رقممؼ بممالريؼ مممؽ أك نممص 
  عؽ الؾالدة شريظة إابات ال بلقة الزوجية عمى الشحؾ الذى تبشي  البلسحة التشفيذية األشخاص السكمفيؽ بالتبمي

مكاتب الرحة عؽ قيد السؾلؾد إال عؽ طري  األل أو  امتشاع، إال أك السكتب تمقى عددا  مؽ الذكاوى حؾم 
فممإذا  سمميبلد ،مممؽ تمماريخ ال احممد مممؽ قرابممة ال رممب . وت ممد السممدة القانؾنيممة لتدممجيل الظفممل خسدممة عذممر يؾممما

قيد وتشتقل تب ية تدجيل ميبلد  إلى مكتب الدمجل السمدنى التماب  لمؾزارة الداخميمة  يتحؾم الظفل لداق  انقزت
ت قممد اإلجممراءات الستب ممة إلابممات قيممد الظفممل . وترجمم  السذممكمة فممى عممدأ تشفيممذ السؾعممف السخممتص ت مممؽ اممؼو  .

صمدور نذمرات دوريمة تفيمد تشفيمذ  سؾلؾد ، وذلػ بدبب عدألتى تجيز لؤلأ قيد البؾزارة الرحة لمسادة القانؾنية ا
وتشممماوم  مممؽ القممانؾك بذممأك األشممخاص السكفممؾم لهممؼ التبميمم  عممؽ واق ممة السمميبلد . 20جسيمم  بشممؾد السممادة رقممؼ 

طالسمما  فممى تدممجيل مؾلؾدهمماالتقريممر مشاقذممة هممذ  اإلشممكالية فممى ضممؾء قممانؾك الظفممل ، وحقممؾ  السممرأة ) األأ   
 ة .شروط القيد مدتؾفا

 اىثار الستختبة عمى ىحه اإلشكالضة وأىسيا : استعخاضتم وقج 
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 بسؾجممب تحقيمم  شخرمميت  فقمم  ، ويدممتظي   باسممس قيمماأ الممزوج مممؽ تدممجيل أى مؾلممؾد  إمكانيممة
مردر  فى األأ بدوك الرجؾع أو التحق  مؽ صد   سؼألفى الخانة السخررة  سؼأإدراج أى 

 بذلػ .   أك يقؾأتذلػ ، بل ويسكؽ ألحد قرابة عرب

 ك لم  كافمة اعدأ تدجيل السؾلؾد يفقمد  هؾيتم  وشمهادة السميبلد التمى تثبمت حقم  فمى الؾجمؾد كإندم
 ك .دستؾر والقانؾ ال ا ل الحقؾ  التى يكفمه

 اتخمممماذ إجممممراءات سمممماق  والممممدخؾم فممممى دوامممممة ممممميبلد هممممذا الظفممممل ،  إابمممماتحسممممل األأ عممممبء تت 
 قيد .

دة حممؾم الرمم ؾ ات التممى تؾاجههمما الذمماكية فممى إابممات وقممد دعممؼ التقريممر برصممد عممدد مممؽ الذممكاوى الممؾار 
حمل لهمذ  السذمكمة بالت ماوك الرم ؾ ات والؾصمؾم إلمى ميبلد الظفمل ، مم  بيماك جهمؾد السكتمب فمى تمذليل همذ  

 ى حـــل ىـــحه اإلشـــكالضة  فـــالتـــى تدـــيم  اىلضـــاتبطـــخح عـــجد مـــن وانتيـــى التقخيـــخ  . ممم  الجهمممات السخترمممة
 ومشيا :

 كتمال دورى ممؽ وزارة الرمحة لسكاتمب الرمحة بحم  األأ السقمرر  إصدار ت ميسمات صمريحة أو
 قانؾنا  فى التبمي  عؽ واق ة السيبلد واستخراج شهادة ميبلد طفمها .

  عقمممد دورات تدريبيمممة لمسمممؾعفيؽ السدممموؾليؽ حمممؾم القمممؾانيؽ والممممؾاسي التمممى تمممشغؼ عسميمممة تدمممجيل
 السؾاليد .

 والشتماسا الدممبية لقانؾنيمة فمى إابمات السؾلمؾد تؾعية السرأة ممؽ خمبلم وسماسل اإلعمبلأ بحقؾقهما ا ،
 الشاجسة عؽ عدأ إابات هؾيت  .

 عن ذوييا  السخأة معاشاء إجخاءات صخف دراسة حهل تضدضخ استضف -5

ؾالممد أو مممؽ السدممتحقات لمس مماش التممأميشى عممؽ ال ا  عريزمم ا  ت ممد مممؽ أكثممر الرمم ؾ ات التممى تؾاجمم  قظاعمم
أ شمممهادة إداريمممة ) ب مممد تقمممديؼ إجمممراءات الس ممماش السدمممتح  ممممؽ سمممتيفاءالمكاتمممب التأميشمممات  مممما تذمممترط  المممزوج
 .حكؾمييؽ ومختؾمة بذ ار الدولة السؾعفيؽ ال مؽ   مؾق ة مؽ ااشيؽ هازواج
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الظاعشات ،  ةفاإلشكالية فى أك أيمب الديدات الستقدمات بهذ  الذكاوى مؽ الفوات الز ي هذ  وتتسثل
 وجمؾد همذ  الرممة و مافتراض ، يس لهؽ صمة بسؾعفيؽ حكمؾمييؽل تىالآل ،زويمة الدخؾم ال، ذوى  فى الدؽ

رفض حامل هذا الذ ار استخدام  فى يير مجريات سمير ي ية جديسةلختؼ بذ ار الدولة مدوؾلفإك استخداأ ا
 ال سل داخل الجهة اإلدارية .

يمممة سذة اإلداريممة الدل ممدد مممؽ الذممكاوى حممؾم ت ممذر الحرممؾم عمممى الذممهاعرضمما ت الدراسممة وقممد تزممسش
بذممم ار الدولمممة ، أو وقمممف م ممماش تمممأميشى مدمممتح  ل مممدأ اسمممتيفاء همممذا الذمممرط . وقمممد تمممؾلى السكتمممب مدممماعدة 
 الذاكيات فى هذا األمر مؽ خبلم مخاطبة الجهات الس شية و الت اوك م  وحدة تكافؤ الفرص بؾزارة السالية .

عمؽ الذمهادة اإلداريمة  ست اضةاال : الدراسة بتقديؼ مقترح لتدهيل إجراءات صر  الس اش وهؾ وانتهت
 بممممممممماإلقرار ، بحيممممممممم  تقمممممممممر مقدممممممممممة طممممممممممب الس ممممممممماش بمممممممممأك كافمممممممممة البيانمممممممممات السدونمممممممممة بشسمممممممممؾذج الرمممممممممر  

 لتزوير بسحزر رسسى .جريسة افى حالة ابؾت ال كس تتحسل كافة التب ات القانؾنية ل ه صحيحة ، وأن

 يخ حهل إشكالضة الشقل واالنتجاب تقخ  -6

ال وهمى امبلت فمى الجهماز اإلدارى لمدولمة أكثير مؽ ال مالحؾم مذكمة تؤر   االسكتب تقرير  أعد محاميؾ
مذكمة الشقل واالنتدال ، فبالريؼ مؽ صدور قرار رساسمة مجممس المؾزراء بشقمل ال مامميؽ إلمى وحمدات قريبمة ممؽ 

 ؾقمات ا تحمد كثيمر ممؽ السمحل عسمهؼ ، إال أن  مؽ واق  رصد الذكاوى الؾاردة لمسكتب يتزي أنم  ممازام قمرار 
 . تشفيذ 

وأوضي التقرير أك جس  شمسل األسمرة ممازام يبلقمى صم ؾ ة بالغمة بمالريؼ ممؽ صمدور ابلامة قمرارات ممؽ 
  بذممأك  2000لدممشة  188 – 1994لدممشة  1007 - 1977لدممشة  656رقمماأ )الدمميد رسمميس مجمممس الممؾزراء أ

مؽ أك   10دستؾر فى السادة )هؼ ، هذا بجانب ما نص عمي  التنقل ال امميؽ إلى وحدات قريبة مؽ محل إقام
  و تكفممل الدولمممة التؾفيمم  بممميؽ واجبممات السمممرأة نحممؾ األسمممرة 11حسايممة األمؾممممة والظفؾلممة والسمممادة ) تكفمممل الدولممة

الدسمتؾر ومما صمدر ممؽ قمرارات ، وذلمػ  نص عميم يخالف ما  وعسمها فى السجتس  و . إال أك التظبي  ال سمى
ميؽ بهمما أو ال ممام يممةسؾازنتهمما لتؾفيرهمما لترقالممدرجات الساليممة بحممرص جسيمم  الجهممات عمممى الحفمماظ عمممى  بدممبب

ى لمإفإنها تستش  عؽ تمبية طمبات الشقمل أو االنتمدال ألى ممؽ المزوجيؽ  ، لذا شغمها وقت الحاجة ) كاحتياط  
 محل إقامة األسرة .
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قل واالنتدال ل اأ الذكاوى الؾاردة بالسكتب والخاصة برفض طمبات الشب دد  ا  إحراسيا  وقدأ التقرير بيان
إجسمالى شمكاوى ال سمل  ؽ% مم17سثمل سل بسا يشكؾى ع  962سؽ )شكؾى مؽ ض  162بمغت )   إذ2008)

% 3شمكؾى بشدمبة  26% ، وطمبات الشقمل المداخمى بمغمت 8شكؾى بشدبة  81. و مغت شكاوى الشقل الت دفى
 .% مؽ إجسالى شكاوى ال سل 2، أما رفض ال ؾدة لسكاك ال سل األصمى بمغت 

االنتمدال  عسل السكتب م  همذا المشس  ممؽ الذمكاوى ، و ميؽ أك السقمرر لظمبمات وأوضي التقرير أسمؾل
حافظ ب د الحرؾم عمى مؾافقة الجهتميؽ ، أمما بالشدمبة لمس مسميؽ ال مامميؽ بالسحافغمات سوالشقل الداخمى هؾ ال
مممؽ رسمميس الجهمماز السركممزى  البممد مممؽ الحرممؾم عمممى اسممتثشاء فإنمم  وممما ب ممدها 2003الشاسيممة الس يشممات عمماأ 

نغرا  لئلقرار السؾق  عشد بداية استبلأ ال سل ب دأ طمب الشقل أو االنتدال قبل ممرور خسمس  ، لمتشغيؼ واإلدارة
  سشؾات .

 2006لدممشة  22بإصممدار الكتممال الممدورى رقممؼ  لجهمماز السركممزى لمتشغمميؼ واإلدارةا وتشمماوم التقريممر جهممؾد
، بحيم  تكمؾك األولؾيمة لمشقمل   د 20)ة ألخمرى فمى ضمؾء أحكماأ التأشميرة بذأك ضؾاب  نقل ال امميؽ مؽ وحد

 بيؽ السحافغات الستباعدة والحاالت اإلندانية .

سم  التقرير الزمؾء عممى جهمؾد السجممس القمؾمى لمسمرأة فمى مشاقذمة تممػ اإلشمكالية فمى إطمار حمقمة قد و 
 ممممممؽ الذمممممكاوى المممممؾاردة حمممممؾم همممممذ   واختمممممتؼ التقريمممممر ب مممممرض ل مممممدد نقاشمممممية حمممممؾم شمممممكاوى السمممممرأة ال امممممممة .

الدميوة السترتبمة عممى السمرأة ال امممة وأسمرتها نتيجمة  ضميي أب ادهما وجؾانبهما السختمفمة واآلاماراإلشكالية ، م  تؾ 
، باإلضمافة لجهمؾد مكتمب الذمكاوى فمى حمل كثيمر ممؽ  التمى ت سمل بهما رفض الشقل أو االنتدال وت شت الجهمة
 . الجهاز السركزى لمتشغيؼ واإلدارةاوك م  الذكاوى فى إطار هذا الشس  بالت 

 تقخيخ حهل تقضضم عسل السكتب  -8

بإعمداد تقريمر لتقيميؼ عسمل السكتمب اإلدارى  التشظـضم تطـهيخالخبضـخ الـجولى فـى الدـضج آيـان روبمـضن قاأ 
دعممؼ   والتمى تسثمل الفتممرة الزمشيمة لسذمروع  2009/ أكتممؾ ر  2006خمبلم الدمشؾات الثبلاممة الساضمية ) نمؾفسبر 

 وتظؾير مكتب شكاوى السرأة ومتاب تها الذى قاأ اإلتحاد األورو ى بتسؾيم  .

 وقد تشاوم التقرير عدة عشاصر أهسها:
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  الخظممممممة اإلسممممممتراتيجية لم سممممممل داخممممممل مكتممممممب الذممممممكاوى ، وخممممممم  الكممممممؾادر السدر ممممممة لمت امممممممل ممممممم 
 الذاكيات .

 ذممبكة اإللكترونيممة التممى أسمممؾل رصممد الذممكاوى وترممشيفها عمممى أسمماس عمسممى ، وذلممػ مممؽ خممبلم ال
 تدسي بتكؾيؽ قاعدة بيانات لتؾاي  الذكاوى الؾاردة لمسكتب وفروع  بالسحافغات .

  جهؾد السكتب فى مد جدؾر الت اوك م  الذركاء الست اونيؽ مؽ الجهات الحكؾمية والسشغسات يير
 ييز الؾاق  عميها .لسداعدة السرأة فى إزالة أى شكل مؽ أشكام التس ، الحكؾمية والجس يات األهمية

  عممى رفم  الس انماة عمؽ السمرأة السرمرية  –بذكل مباشر أو يير مباشمر  –األار ال اسد مؽ السذروع
 وتسكشها مؽ حرؾلها عمى حقؾقها . 

ء فى مرر وقد أاشى التقرير عمى الدور الف ام لمسكتب فى التؾاصل بيؽ السجمس القؾمى لمسرأة والشدا 
 مؽ خمبلم مما يرف م  السكتمب ممؽ تقمارير ، وذلػ مذاركتهؽ فى بشاء السجتس  ؾ  مسؽ ي انيؽ مؽ مذكبلت ت 

السجممس  ، والتمى تحمام إلمى لجماكحمؾم السذمكبلت السدت رمية والستكمررة  لؤلميؽ ال اأ لمسجمس القؾمى لمسمرأة 
 سمل كسما أاشمى عممى األسممؾل التشغيسمى المذى ت تسمد عميم  إدارة ال . أو إجراسية لهما لمبح  عؽ حمؾم تذري ية

 . بالسكتب وفروع 

وقد أوصى التقرير بزرورة دعؼ مكتب الذكاوى بؾحدة إدارة لشغاأ الس مؾمات الجديد ، باإلضافة إلى  
 . ة داخمية لستاب ة ال سل بالفروع ، م  زيادة عدد فري  ال سل بفروع السكتب بالسحافغاتإنذاء وحد

  انبحىث وانذراسبث انؼهًيتثبَيبً : 

لسكتمممب فمممى ت ريممم  السمممرأة السرمممرية بحقمممؾقهؽ القانؾنيمممة واالجتساعيمممة وكيفيمممة الحرمممؾم تحقيقممما  لرسمممالة ا
 مممممممؽ  ا  عميهمممممما ، وتحميممممممل الذممممممكاوى والؾقممممممؾ  عمممممممى ال ؾامممممممل السجتس يممممممة السفممممممرزة لهمممممما ، أعممممممد السكتممممممب عممممممدد

 الدراسات ، وهى :

 لقانهنضة لمحقهق السالضة لمسخأة دراسة حهل الحساية ا -1

لممدخل ي يشهما  ا  فهى تسثل مرمدر  ، أة مؽ األمؾر السؤارة عمى حياتها بذكل عاأت د الحقؾ  السالية لمسر 
عمى مراعب الحياة ويسكشها مؽ مؾاجهة األزممات والتحمديات فمى حياتهما األسمرية وال سميمة والذخرمية ، لمذا 

ة لهما فقد عشيت ال ديد مؽ التذمري ات بمالشص عممى همذ  الحقمؾ  وتقريمر الزمسانات القتزماسها وتمؾفير الحسايم



 65 

وخاصة فى عل التغيرات التى يذهدها السجتس  . ومؽ امؼ فمإك بيماك همذ  الحقمؾ  وطمر  ، مؽ كافة الجؾانب 
يجمممب تدممممي  الزمممؾء عميهممما بأسممممؾل  الحرمممؾم عميهممما وأوجممم  الحسايمممة القانؾنيمممة لهممما ممممؽ األممممؾر الهاممممة التمممى

 .ىسمع

 ى : وى ، من خالل أربعة محاور أساسضة ىحه الحقهق  وقج عخضت الجراسة

  السحهر األول : الحقهق السالضة لمسخأة العاممة

مؽ حقمؾ  اإلندماك األساسمية ونرمت  باعتبار الدراسة فى إطار هذا السحؾر لفكرة ح  ال سل  ت رضت
أك ال سمل حم  وواجمب وشمر   ممؽ و  13تؾر السررى فى مادت  رقؼ )لسؾااي  الدولية واإلقميسية والدسا عميها

  التممى تممشص عمممى وأك تكفممل الدولممة التؾفيمم  بمميؽ واجبممات السممرأة نحممؾ األسممرة 11دتمم  )تكفممم  الدولممة و وكممذا ما
 قترممادية ، دوك إخممبلملحيمماة الدياسممية واالجتساعيممة واالوعسمهمما فممى السجتسمم  ومدمماواتها بالرجممل فممى ميمماديؽ ا

 بأحكاأ الذري ة اإلسبلمية و . 

ركمممز الباحممم  فمممى إطمممار همممذا ، و  ممسمممؾستمممرجؼ السبمممادئ الدسمممتؾرية إلمممى واقممم  يلوقمممد جممماء قمممانؾك ال سمممل 
 ذممكبلت القانؾنيممة لمسممرأة فممى ال ديممد مممؽ قظاعمماتلخمماص بؾصممف  مرممدرا  لمكثيممر مممؽ السالسحممؾر عمممى ال سممل ا

كمل بدوك عقد عسل يحدد حقؾ  وواجبمات التى تتؼ فى أيمب الحاالت و ، خاصة يير الشغامية مشها ،  ال سل
مممؽ سمما يترتممب عمممى ال سممل مممؽ حقممؾ  ماليممة لبذممكل تفرمميمى مممؽ السممرأة وصمماحب ال سممل . وت رضممت الدراسممة 

 . الح  فى األجر و ح  السرأة فى التأميؽ االجتساعى أهسها :

مممؽ خممبلم اسممت راض الدراسممة لهممذ  الحقممؾ  الساليمممة لمسممرأة فممى مجممام ال سممل ونرممؾص القممانؾك التمممى و 
ذري ات وقؾانيؽ تشغؼ حقمؾ  وض ت لتكفل لها الحساية ، يتزي مدى حرص الدولة مؽ خبلم ما تدش  مؽ ت

 السختمفة أو حقهما فمى الس ماش حقها فى التأميشات أوسؾاء حقها فى األجؾر  السرأة ال اممة ذات الرفة السالية
عمى ت ريفها بآليات الحرؾم إلى  ، باإلضافةبها التؾعية بهذ  الحقؾ  وت ري  السرأة ال اممة  أك تتؼ بقىوي .

 الحقؾ  . مى تمػالمجؾء إليها لمحرؾم ع يسكؽ عميها والتىالقاسسة هذ  الحقؾ  واألجهزة والجهات 

 الثانى : الحقهق السالضة لمدوجة السحهر 
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 تكفمممممممل لهمممممما الرعايمممممممة  لمزوجممممممة حقؾقمممممما  ماديمممممممة وم شؾيممممممة عميممممممم رتممممممب تعقمممممممد الممممممزواج يمممممممؽ السؤكممممممد أك 
ترتبممة عمممى عقممد الممزواج أو وقممد رصممدت الدراسممة فممى إطممار هممذا السحممؾر الحقممؾ  الساليممة لمسممرأة الس واالسممتقرار ،

 فممممممى السهممممممر  دمممممميسها فممممممى الدراسممممممة إلممممممى : الحقممممممؾ  الساليممممممة لمسخظؾ ممممممة ، والحمممممم تق سممممممابقة عميمممممم  . وقممممممد تممممممؼ
وتؾصمممت الدراسممة فممى تحميممل هممذا  . فممى مشقممؾالت الزوجيممة ، والحمم  فممى الشفقممة بأنؾاعهمما )الرممدا    ، والحمم 

لم ديمد ممؽ الزوجمات فمى عمل ت شمت ب ممض األزواج أنم  مازالمت نفقمة الزوجيمة تسثمل مذمكمة كبمرى  إلمىالسحمؾر 
إلمممى أك القؾاعمممد القانؾنيمممة الست مقمممة بالشفقمممة  اإلنفممما  نكايمممة فمممى الزوجمممة . وتذمممير الدراسمممة عممممى عمممدأوإصمممرارهؼ 

مازالممت تحتمماج إلممى مزيممد مممؽ التف يممل . واقترحممت الدراسممة لدممرعة الفرممل فممى دعمماوى الشفقممة ، تممدريب قزمماة 
ال ترتب  بباقى دعاوى األحؾام واسر داخل محكسة األسرة لمشفقات ، وتخريص دها محكسة األسرة وال امميؽ ب

وجممؾد أطفممام . باإلضممافة إلممى ضممرورة تف يممل الممشص الخمماص  حالممة خاصممة فممى تتؾقممف عميهمما وأالذخرممية 
اع اإلسر ضرورة تدتؾجب  كسة طالبة الشفقة هؾ فى ذات  حالةواعتبار أك لجؾء الزوجة إلى السح السؤقتةبالشفقة 

 . فى الحكؼ بالشفقة السؤقتة
   السضخاثلمسخأة بعج الطالق وفى  السحهر الثالث : الحقهق السالضة

مسمرأة السظمقمة وهمى الزوجمة التمى انتهمت حياتهما مم  زوجهما إممما الساليمة ل حقمؾ  الوقمد تشماوم همذا السحمؾر 
 بالظبل  أو التظمي  أو الخم  أو السؾت .

 : السحهر لمشقاط التالضة ىحا عخضوت
ة فى الشفقة حي  تدتح  السظمقة مؽ زواجها الرحيي نؾعاك مؽ الشفقة هسا : نفقمة ح  السظمق - أ

 ال دة ، نفقة الست ة .

تحمدد همذا  ح  السظمقة فى األجؾر وتذير الدراسة إلى أك هشاإ قاعدة أساسمية شمرعية وقانؾنيمة - ل
  نفقممة عممدة أو نفقممة وهممى عممدأ جممؾاز الجسمم  بمميؽ الشفقممة واألجممر ، فالسظمقممة التممى تدممتح الحمم  ،
 أو الحزمممانة أو السدمممكؽ ألك الست مممة شممماممة تدمممتح  أجمممر أاشممماء ال مممدة عمممؽ الرضممماعة مت ممم  ال

 وعرضت الدراسة األجؾر التى تدتحقها السرأة فى حالة طبلقها .

 شروط ميراث السظمقة ، ومقدار ميمراث السمرأة ح  السظمقة فى السيراث والؾصية ، وتشاولت فيها  - ج
 ، وإجراءات الحرؾم عمى السيراث .أو الؾصية الؾاجبة  وميراث الحسل ،
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لتؾعيمة القانؾنيممة الست مقمة بحقممؾ  السمرأة الساليممة خاصمة فممى السحممؾر بتؾصمية حممؾم تف يمل بممراما ا ختمتؼوا
وتكمؾيؽ اقافمة داعسمة لمحرمؾم عميهما وعمدأ التهماوك  ، والتركيز عممى آليمات الحرمؾم عميهما ، الشفقة والسيراث

لتؾسممي   فممى مجممام التؾعيممة بهممذ  القممؾانيؽ سدممات السجتسمم  السممدنى لمقيمماأ بممدور . وتحفيممز مؤ  فممى السظالبممة بهمما
 قاعدة السدتفيدات مؽ الشداء فى مختمف السشاط  .

القانؾنيمة لمحقمؾ  الساليمة ذات الظبي مة الذخرمية لمسمرأة وهمى حقهما فمى الشفقمة  اآلامارركز السحؾر عمى 
إممما فممى  اآلاممارعمممى الظممبل  ومشهمما األجممؾر السختمفممة ، وتتسثممل هممذ   سممؾاء كانممت نفقممة زوجيممة أو نفقممة مترتبممة

حقؾ  تتؾلد لمسرأة عؽ ابؾت هذ  الشفقات فى ذمة السمتزأ بها سؾاء كاك الزوج أو السظم  ، أو آليات حرمؾم 
 السرأة عمى هذ  الشفقات أو حقؾ  تحرل عميها مقابل التشازم عؽ هذ  الحقؾ  مثل حقها فى الخم  .

 عمى الشحؾ التالى : اآلاارالسحؾر هذ   است رضو 
 ح  الزوجة فى التظمي  ل دأ اإلنفا  . -

 ح  الزوجة فى الخم  بالتشازم عؽ الحقؾ  السالية . -

 الح  فى المجؾء لرشدو  نغاأ تأميؽ األسرة . -

 عؽ دف  الشفقة . المتشاع الزوجالحبس  -

 ؾ  الساليمممة لمسمممرأة ممممؽ حيممم  تقريرهممماكمممد عممممى دور القمممانؾك فمممى حسايمممة الحقمممالدراسمممة بخاتسمممة تؤ  وانتهمممت
الحرؾم عميها بالشدبة لمسرأة ال اممة أو الزوجة أو السظمقة أو األرمممة ، ولكمؽ التحمدى الحقيقمى وتسكيشها مؽ 

ت ممدد الظممر  التممى يسكممؽ مممؽ و  ، يتسثممل فممى تؾعيممة السممرأة بهممذ  الحقممؾ  والدممبل التممى كفمهمما القممانؾك لحسايتهمما
والجهممات الحكؾميممة وييممر الحكؾميممة التممى يسكممؽ أك تدمماندها لمحرممؾم  ، قممؾ  عمممى هممذ  الح خبللهمما الحرممؾم

 . يهاعم

  2008دراسة تحمضل مزسهن شكاوى السخأة السرخية لعام  -2

مرحمممة دراسممة الذممكاوى الممؾاردة لمسكتممب واخزمماعها لمتحميممل االجتسمماعى مممؽ الخظممؾات الهامممة التممى ت ممد 
السجتس  السررى والتى ت ؾ  تسكيؽ السرأة مؽ الحرمؾم عممى  تقدأ صؾرة واق ية لئلشكاليات السؾجؾدة داخل

حقؾقهمما السختمفممة . لممذا سمم ت هممذ  الدراسممة لمت ممر  عمممى طبي ممة الذممكاوى الممؾاردة ، وأكثرهمما تكممرارا  ، وتحميممل 
 ال ؾامل التى تفرزها وتؤار عمى حياة السرأة السررية .
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 2407، بمغمممت  2008شمممكاوى عممماأ الدراسمممة عممممى أسممممؾل تحميمممل السزمممسؾك ل يشمممة ممممؽ  اعتسمممدتوقمممد 
 شكؾى عمى مدتؾى السكتب السركزى والسحافغات .

حممدهسا شممكمى يحتممؾى عمممى سؽ جممانبيؽ : أوقممد اعتسممدت الدراسممة عمممى اسممتسارة لتحميممل السزممسؾك تتزمم
 بيانات أساسية عؽ الذاكية ، واألخرى مؾضؾعى يتزسؽ مزسؾك الذكؾى بفواتها السختمفة .

 رض الشتاسا عمى :وقد اشتسمت الدراسة فى ع
  . عرض لمخراسص الديسؾجرافية واالجتساعية لمذاكيات 

 . تؾصيف لمذكاوى الؾاردة وترشيفها 

 . تحميل الذكاوى عمى مدتؾى السحافغات السختمفة 

 . تحميل الذكاوى فى ضؾء الخراسص الديسؾجرافية واالجتساعية 

 سيراث .ارتباط شكاوى األحؾام الذخرية بذكاوى ال شف والحرماك مؽ ال 

 . الجهؾد السبذوم لسؾاجهة وحل الذكاوى والظمبات 

 وكاك مؽ أهؼ الشتاسا التى تؾصمت إليها الدراسة ما يمى :

 أكبمممر عمممدد ممممؽ الذمممكاوى فمممى إطمممار محمممؾر الذمممكاوى القزممماسية ، وأيمبهممما شمممكاوى األحمممؾام  يشمممدرج
أى قد  ممؽ الت مميؼ  الذخرية ، ويالبية الذاكيات لهذا الشس  مؽ األميات البلتى لؼ يحرمؽ عمى

هذا بجانب شكاوى ال سل وال شف الؾاق  عمى السرأة سؾاء  سشة . 40-30وأكثرهؽ فى الفوة ال سرية 
 داخل الشظا  األسرى والسجتس ى .م شؾيا  أو لفغيا  أو جدديا  

  واضحة فى أنساط الذكاوى التى ت انى مشها السرأة السررية  اختبلفاتأوضحت الشتاسا أن  ال تؾجد
الجغرافمممممى ، وإنسممممما  اإلقمممممميؼفمممممى حياتهممممما الذخرمممممية أو ال اممممممة عممممممى مدمممممتؾى كافمممممة السحافغمممممات أو 

االختبل  فى الدرجة ، بس شى أك هشاإ أنساطا  تتجممى بذمكل أكبمر فمى محافغمات دوك ييرهما نغمرا  
 لظبي ة الثقافة الداسدة فى هذ  السحافغات .

 ؾم إيجابيمممة لغالبيمممة الذمممكاوى والظمبمممات فقمممد اسمممتظاع السكتمممب التؾصمممل لحمممم أمممما عمممؽ جهمممؾد السكتمممب
الؾاردة فى إطار ال يشة وذلػ ممؽ خمبلم الذمراكة الف المة بميؽ مكتمب الذمكاوى والسؤسدمات الحكؾميمة 
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وييمممر الحكؾميمممة بالسحافغمممات السختمفمممة . باإلضمممافة لجهمممؾد السحممماميؽ الستظمممؾعيؽ ، ودور محمممامى 
خظؾات واإلجمممراءات التمممى يسكمممؽ اتخاذهممما السكتمممب بكافمممة فروعممم  بالسحافغمممات بتؾعيمممة الذممماكيات بمممال

  لمحرؾم عمى حقؾقهؽ مؽ السذكؾ مش  لرف  الغمؼ الؾاق  عميهؽ .

وتختتؼ الدراسة ب دد مؽ التؾصيات التى تهد  إلى تف يل إزالة الس ؾقات التى تحمد ممؽ مذماركة السمرأة 
 فى تشسية مجس ها .

 دراسة حهل التعمضم وشكاوى السخأة  -3

السذمكبلت  أكثمرتحميمها ، بهد  الكذف عمؽ ب الذكاوى برصد الذكاوى الؾاردة و مكت أاهتساإطار فى 
والسجتس  ككل ، أجرى السكتمب دراسمة اجتساعيمة عمى تساسػ أسرتها السررية و التالى التى تؤار عمى السرأة 

وان كمماس ،  نؾعيممة الذممكاوى التممى تممرد لمسكتممب  مميؽو مدممتؾى ت ممميؼ السممرأة  تهممد  إلممى الكذممف عممؽ ال بلقممة بمميؽ
سزسؾك ل يشة مؽ الذكاوى ل اأ الأسمؾل تحميل  استخدأوذلػ مؽ خبلم  ذلػ عمى حياتها ال امة والخاصة ،

2008 . 

البلتممى لجممأك لمسكتممب لحممل  مممؽ نتمماسا أك أيمممب الذمماكيات هممذ  الدراسممة وكمماك مممؽ أهممؼ ممما تؾصمممت إليمم 
وكانممت  سممشة ، 45إلممى  36مممؽ  عسممارهؽمممؽ األميممات الستزوجممات ، والبلتممى تتممراوح أ  هممؽمذممكبلتهؽ الست ممددة 

األممر المذى يمدم عممى أك ت مميؼ السمرأة همؾ مظممب  ، السرتبظة بماألحؾام الذخرمية هذ  الفوة هى شكاوى  أكثر
دمممؽ اختيارهممما لذمممريػ الحيممماة و أساسممى  ة أكثمممر اممممؽ أجمممل صمممالي األسمممرة ككمممل ، وممممؽ امممؼ تمممؾفير حيممملزمممساك ح 

لدراسة أك كمسا زاد م دم ت ميؼ السرأة ، كمسا كانت أكثر وعيا  بحقؾقهما استقرارا  وأمانا  . كذلػ بيشت نتاسا هذ  ا
وأكثر حرصا  عميها . فقد تركزت أيمب الذكاوى الخاصة بال سل بيؽ الفوات ممؽ ذوى الت مميؼ الجمام ى وفمؾ  

 الجام ى .

لت مميؼ ممؽ ومؽ هشا فقد أكمدت همذ  الدراسمة عممى االرتبماط الؾايم  بميؽ ممدى ت مميؼ السمرأة ومدمتؾى ذلمػ ا
ناحية ، و يؽ ت رضها لم ديد ممؽ السذمكبلت التمى تمدعؾها إلمى التقمدأ بذمكاواها لمسكتمب . وممؽ امؼ ، فإنم  ممؽ 

 س ها .   تنافمة القؾم التأكيد عمى أك أمية السرأة هى عقبة حقيقية أماأ تقدمها وإدماجها فى تشسية مج
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