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 تقـــــديــــــــــــــؼ

عحددث ايليددات اليامددة السعشيددة  حسايددة ح ددغص السددحعة السرددحية ُيعددث مكتددب ىددكاوأ السددحعة ومتا عتيددا 

وتسكيشيا مع الحرغل عمى كافة ح غقيا ال انغنيدة  والسدداىسة فدى حدل السذدكالت والع بدات التدى 

ة تغاجييا وتحغل دون مذاركتيا فى تشسية السجتسد    وللدط عدع سحيدد ت دثيظ اراتذدارات ال انغنيد

السجانية لمسحعة   وإتاحة تسثيميا عمام ال زاء  ومداعثتيا فدى تشييدج األحكدام ال انغنيدة الردادرة فد  

صالحيا    اإلضافة إلدى اقتدحاح التعدثيالت التذدحيعية مدع واقد  الذدكاوأ الدغاردة لمسكتدب ووضدعيا 

مددى ح غقيددا عمددام صددان  ال ددحار اليددثل تالفددى الثوددحات ال انغنيددة التددى تحددغل دون حرددغل السددحعة ع

إثدح اتياقيدة تعداون الديع ارتحداد األورولدى والسجمدد  2001السختمية . وقدث ُعنذدا السكتدب مشدج عدام 

ال غمى لمسحعة   اليثل خمد اترال مباىح م  نداء مردح مسدع يعدانيع مدع مذدكالت تتعمدد  داأ 

ىدددكل مدددع عىدددكال التسييدددخ ضدددثىع عو تعحضددديع أليدددة مسارادددات تتعدددارض ومبدددثع السدددداواة وت ددداف  

اليحص الجأ يكيمو الثاتغر. وعميو تتسثل راالة مكتب الذكاوأ فى السداىسة فى حل السذدكالت 

والع بات التى تغاجو السحعة السرحية مع خالل مدانثتيا فى الحرغل عمى ح غقيدا السختميدة التدى 

نددددر عمييددددا الثاددددتغر وال ددددغانيع السرددددحية ومددددا التخمددددة  ددددو مرددددح فددددى ارتياقيددددات الثوليددددة اليددددجا 

 ص.الخرغ 

  2011ونعحض فى الت حيح الحالى لألنذشة واليعاليات العثيدثة التدى عنجخىدا السكتدب خدالل عدام  

إلل اء الزغء عمى الجيغد السبجولة مع عجل تح يد األىدثال السحجدغة لمسكتدب  و حدحص السكتدب 

ة   عمى التشغيح ومغاكبة الستويدحات والسددتجثات ارجتساعيدة والث افيدة والدياادية وكدجا الت شغلغجيد

حيدددت كدددان السكتدددب ححيردددات عمدددى وضددد  اادددتحاتيجيات جثيدددثة لمعسدددل  عدددث عحدددثاث ثدددغرة الخدددامد 

والعذدددحيع مدددع يشدددايح التدددى خم دددة توييدددحات واادددد  السجدددال سدددال مختمددد  ف دددات السجتسددد  السرددددحأ 



4 
 

ولخاصددة السددحعة   وفددى إسددار تبشددى تمددط اراددتحاتيجيات عسددل السكتددب عمددى ت ثيدد  عنذددشة نذددح 

ال انغنية   والدعى الحثيت إلتاحة فحص متداوية وتغفيح كافة ادبل السددانثة الغعى  ح غص السحعة 

ال انغنيددة لمسددحعة السرددحية  إيسانددات  اىسيددة دور السددحعة فددى التشسيددة ودعددظ التحددغل الددثيسغقحاسى   كسددا 

عسل عمى دعظ وتعخيخ قثرات مجسغعة السحاميع العامميع  السكتدب فد  فحوعدو  جسيد  محافضدات 

سكع مع الغصغل لمسحعة ف  السشاسد البعيثة والشائية   والدعى لتم ى الذكاوأ مدع مرح اليثل الت

 غيح ال ادرات عمى الغصغل لمسكتب  وتعحيييظ الثوره ف  مدانثتيع وتسكيشيع مع ح غقيع. 

وفدددى الشيايدددة نامدددل عن ت مدددل جيدددغد مكتدددب الذدددكاوأ  الشجددداح لخثمدددة السدددحعة السردددحية وتسكيشيدددا  

 ى السدتغييع العام والخاص.والشيغض  اوضاعيا عم

يتسثدل فد  عدحض لألنذدشة  أوليـاويعتسث الت حيح الحالى ف  عحضو عمدى ثدالث محداور عااادية   

كارجتساعددددات الثوريددددة  الشددددثوات وورش العسددددل  األنذددددشة  2011السختميددددة لمسكتددددب خددددالل عددددام 

السكتدب. ثدظ نحصدث فييدتظ  عدحض يليدات تشدغيح العسدل   الزجـؾر التـانىالبحثية واإلعالمية . عما 

اليدددثل  2011لمت حيدددح لذدددكاوأ السدددحعة السردددحية الدددغاردة لمسكتدددب خدددالل عدددام  الزجـــؾر التالـــ فددد  

ال ذددد  عدددع سبيعدددة تمدددط الذدددكاوأ وتحميميدددا فددد  ضدددغء اإلحردددائيات الخاصدددة اليدددا عمدددى مددددتغأ 

السكتب السحكخأ والسحافضات   وللط لالاتثرل عمى عىظ الس ىحات عمى السذدكالت والردعغلات 

 لتى تغاجييا السحعة   والعسل عمى مغاجيتيا وتجليميا.ا
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 2011الزجؾر األول : أندظة الزكةب خالل عام 

 

  االجةزاعات الدورية 

 

 االجةزاعات الدورية مع شبكة الزجاميؽ الزةظؾعيؽ -1

يع ث مكتب ىكاوأ السحعة ومتا عتيا عثد مع ارجتساعات  رية دوريدة مد  ىدبكة السحداميع 

الستعاونيع اليثل متا عدة ال زدايا السحالدة إلدييظ مدع السكتدب السحكدخأ  وكدجلط مشاقذدة الستشغعيع 

 الع بات التى قث تغاجييظ. 

م  ىبكة السحاميع الستشغعيع م  السكتب السحكخأ فدى يدغم  االجةزاع األولىجا وقث انع ث 

د األىددثال   تحددة رئااددة ع.د نجددغأ اليددغال مددثيحة السكتددب لددشي 2011يشددايح  16األحددث السغافددد 

الحئيدية الداالد لكحىا .  اإلضافة إلى مشاقذة عىظ الس تححات حدغل الشردغص ال انغنيدة التدى مدع 

 عمى ابيل السثال:ىانيا عن تثعظ ح غص السحعة فى قانغن األحغال الذخرية   مشيا 

 .ورية األم عمى السال  عث وفاة األب الثرت مع الجث 

  الذخرية.اقتحاح  إنذاء قانغن مغحث لألحغال 

 .وض  حث لشغل عمث الت اضى داخل مكاتب التدغية 

  .ضسان تشييج األحكام الخاصة  الشي ة 

  ااعة متغاصمة  عمى عن يكغن خارج  12ضحورة تعثيل الحث األدنى لالاتزافة ليربح

 نشاص األنثية ومحاكخ الذباب.
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 شالبدة  عدثم مغاجية الع بات التى تعتحض صحل الشي ات السدتح ة مع الشط ناصح   والس

 وجغد اات شال لرحل ىجه الشي ات.

  ضددددحورة إعيددددداء السددددحعة مدددددع راددددغم رفددددد  الددددثعاوأ خاصدددددةت فيسددددا يخدددددر مدددددائل األحدددددغال

 الذخرية.

 

 الزرأةاجةزاعات المثسة الةخييرية لزكةب الدكاوى  -2

 تعتسث إدارة العسل  سكتب ىكاوأ السحعة ومتا عتيا عمى المجشة التدييحية الت  يحعاديا األمديع

العام لمسجمد ال غم  لمسحعة   ويذتحك ف  عزغيتيا كل مع مثيح السكتب وعدثد مدع الذخرديات 

العامددة مددع ععزدداء السجمددد وعزددغ  البحلسددان السرددحل إلددى جانددب مسثمدديع عددع الجيددة السانحددة 

ومسثدددل عدددع السجمدددد ال دددغمى لح دددغص اإلنددددان وكدددجلط مسثدددل عدددع و ارة التعددداون. وتشددداقذ المجشدددة 

سدددل السكتدددب الشغعيدددة  كسدددا تددددتعحض الت ددداريح الثوريدددة حدددغل عنذدددشة السكتدددب التددددييحية خشدددة ع

 السختمية.

لمجشة التدييحية لسكتب ىكاوأ السحعة فى يغم الخسيد السغافد  االجةزاع األولىجا وقث ُع ث 

  الحئااددة األمديع العددام لمسجمددد ال دغم  لمسددحعة ع.د فحخشددثة حددع  وحزددغر كددل 2011عكتدغلح  20

عرميدل ليدثو مدد غل الحندامم دعدظ الثيس حاسيدة مثيح مكتب ىكاوأ السدحعة   مدثام  د اييح اشثمع ع.

وح ددددغص اإلندددددان  ارتحدددداد األورولدددد   ع.ايددددخيد حددددافا مددددثيح إدارة التذددددحيعات واليتددددغأ  ددددالسجمد 

ال ددغم  لمسددحعة  ع.عميدداء عحفددة مددثيح وحددثة إدارة الحنددامجى ح ددغص اإلندددان والحكددظ الحىدديث  الدددييحة 

 مدتذار األميع العام  ود.ىشية األتحلى رئيد محكخ البحغث الخراعية اا  ات.اسحية عالغاتية 
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وتدددظ خدددالل ارجتسدددا  اادددتعحاض إلنجدددا ات السكتدددب مشدددج تدددارين تثىددديع السذدددحو  فدددى فتدددحتيع      

حتدى عغددشد  2011  والثانيدة مدع ) يشدايح (2011حتدى يغيشدغ  2010األولى تبثع مع )إالحيل 

يشددايح  وكددان ىددجا عمددى  25مددى اليتددحة التددى عع بددة قيددام الثددغرة فددى ( مدد  التحكيددخ الخدداص ع2011

 الشحغ ايتى:

 (2011يؾنيؾ  – 2010: مؽ )إبريل الفةرة األولى

 تؼ فييا اسةعراض االنثازات الةالية :

عىدظ الس ىدحات اإلحردائية والشددب التدى اتزددحة مدع خدالل الت حيدح الخداص  الذددكاوأ   -

الدددغاردة إلدددى السكتدددب السحكدددخأ  ال ددداىحة وفحوعدددو  السحافضدددات خدددالل تمدددط اليتدددحة وعدددثدىا 

ىكغأ وسمبات  تحكخت عغمبيا حغل ىكاوأ األحغال الذخردية  يمييدا فدى التحتيدب  8771

 ى معاش الزسان ارجتساعى  ثظ ىكاوأ العش ىكاوأ العسل  ثظ سمبات الحرغل عم

ل اءات الستا عدة مد  الذدحكاء ) ىدبكة السحداميع الستشدغعيع   ووحدثات ت داف  اليدحص(    -

حيت ع ث مكتدب الذدكاوأ اجتساعدات دوريدة مد  ىدبكة السحداميع الستشدغعيع الستعداونيع 

مشاقذة الع بدات  م  السكتب لستا عة ال زايا السحالة إلييظ مع السكتب السحكخأ   وكجلط

(. كسددددا تددددظ ع ددددث 2011يشددددايح  16(   )2010يغليددددغ  14التددددى تددددغاجييظ  وللددددط فددددى )

وللدط لستا عدة  2010ابتسبح  6اجتساعات م  رؤااء وحثات ت اف  اليحص  الغ ارات فى 

 حارت الذكاوأ التى تظ إحالتيا إلى ىجه الغحثات. 

 السحافضدات فدى اليتدحة مدع يغليدغ الحامم تدثريب وتعخيدخ قدثرات السحداميع  يدحو  السكتدب   -

 .  2010حتى عغدشد 
                                                           


كون هذا االجتماع هو األول نهجنة انتسييزية نمكتب شكاوى انمزأة  بخبب 2010تؼ ترزيؽ بعض اإلنثازات الةى تزت خالل عام  

 .0252إبزيم  51منذ تاريخ تدشيه انمشزوع في 
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  وتزدددسشة توشيدددة ل افدددة 2011الشذدددحة الثوريدددة لمسكتدددب  والتدددى عصدددثرت فدددى مدددار    -

عنذددشة السكتددب  وعحضددات لت دداريح عسددل السكتددب واجتساعاتددو الثوريددة مدد  ىددبكة السحدداميع 

اإلىدكاليات الستشغعيع ووحثات ت اف  اليحص   اإلضافة إلى عحض لعثة درااات حغل 

 وال زايا السدتعرية.

الت اريح السغث ة الرادرة عع السكتب مع واقد  الذدكاوأ الست دحرة والسدتعردية التدى تدحد  - 

تحايدددل األب عمدددى تشييدددج حكدددظ ني دددة  إلدددى السكتدددب السحكدددخل وفحوعدددو  السحافضدددات  مثدددل:

إحزدار الرويح التوييح ااسو   تغق  الشط ناصح عع تشييج عحكام الشي ة  حجدة ضدحورة 

الذدددددحوس السددددددتجثة رادددددتح اص معددددداش الزدددددسان   شاقدددددة الدددددحقظ ال دددددغم  لمسشيدددددج ضدددددثه 

 ارجتساع  لمسشم ات  تشاقز حكس  محكسة ارات شال  ذان الحؤية.

الثرااددات والت دداريح البحثيددة التددى عجحاىددا السكتددب حددغل عىددظ ال زددايا السجتسعيددة السحتبشددة  -      

ع عحدثىسا تشاولدة مذدكمة زالدخواج الس قدةز   والثانيدة  السحعة السرحية  وتسثمة فى درااتي

حغل زىجح الخوجداتز   كسدا تدظ التشغيدو عدع الثراادات السددت بمية الجدارأ إعدثادىا  مشيدا 

 ." درااة حغل زقانغن حد الحؤية

 

 (2011أغخظس  -2011: مؽ )يساير الفةرة التانية 

مـؽ يسـايرو ومـا ترتـب عمـى ىـذا مـؽ وىى الفةرة الةى بدأت فييا أحدث ثؾرة الحامس والعدـريؽ 

ــى جزيــع  ــى ســير العزــل ف ــو وعم ــة لثزيــع أفــراد الزثةزــع بزحةمــي فاات ــاة الظبيعي تؾقــل لمجي

مؤسخــاتو و باإلفــافة إلــى مــا تعــرض لــو الزكةــب الزرتــزى مــؽ أفــرار وتمفيــات نةيثــة أحــداث 

 التؾرة. وقد تزتمت أىؼ انثازات الزكةب فى تمػ الفةرة عمى اآلتى: 
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  1773( عددددثد  2011حتددددى عغدددددشد2011سكتددددب خددددالل اليتددددحة مددددع )يشددددايح تم ددددى ال  -

ىددكغأ وسمبددات. وجددداءت محافضددة الجيددخة فدددى م ثمددة السحافضددات اادددت بارت لمذددكاوأ  عدددثد 

ىدكغأ  ثدظ قشدا  115ىكغأ  ثدظ عادغان  120ىكغأ  تمييا محافضة الغادأ الجثيث  206

ىشدددا يسكششدددا عن نالحدددا ىدددكغأ. و  95ىدددكغأ  ثدددظ ال ددداىحة  102ىدددكغأ  ثدددظ الييدددغم  104

ارنخيدداض الحدداد فددى حجددظ الذددكاوأ الددغاردة لسحافضددة ال دداىحة  حيددت انخيددز العددثد مددع 

ىدكغأ  95( إلدى 2010ديددسبح  – 2010ىكغأ وسمب  فى اليتحة مع )إالحيدل  2804

(  ويسكششدا تيدديح ىدجا كسدا ادبد اإلىدارة 2011عغددشد  -2011فى اليتحة مدع )يشدايح 

اددددببتو مددددع انذددددوال الجسيدددد   احددددثاثيا   وتعثددددح العسددددل  جسيدددد  إلددددى عحددددثاث الثددددغرة ومددددا 

السرالح الحكغمية ليتحات سغيمة    اإلضافة إلى ما سال السكتدب السحكدخأ  ال داىحة مدع 

تمييات كاممة عدت إلى تغق  العسل  و كمية وارنت ال إلى م ح السجمد ال غمى  سحافضة 

 الجيخة لسساراة العسل مع خاللو.

)محكسدددة  2011السكتدددب لسكاتدددب التددددغية  سحددداكظ األادددحة فدددى يغليدددغ  يدددارات محدددام    -

الددثرب األحسددح  محكسددة عاالددثيع  مجسدد  محدداكظ ال دداىحة  ومجسدد  محدداكظ عاددحة الجيددخة(  

وإجددحاءىظ لعددثد مددع الس ددا الت مدد  السددد غليع والسددغصييع لتحغيددل الذددكاوأ لمسكتددب فددى 

نخيدددداض الحدددداد فددددى عددددثد محددددافضتى ال دددداىحة والجيددددخة. وللددددط اليددددثل مغاجيددددة تحددددثل ار

 الذكاوأ فى جسي  اليحو    ولغجو خاص فى محافضتى ال اىحة والجيخة.

( لشدحح 2011حم ة مع الثراما اإللاعية فى ىديح رمزدان ال دحيظ )عغددشد  30إلاعة   -

 عىظ قزايا السحعة ومذكالتيا ف  السجتس  السرحأ.

يثانيدددة لعسدددل تدددثريب قيدددام فحيدددد مدددع محدددامى السكتدددب السحكدددخأ  عدددثد مدددع الخيدددارات الس  -

قشدداعى لعددثد مددع اليددحو   السحافضددات التددى تعددانى مددع مذددكالت فشيددة وت شيددة وللددط فددى 
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عكتددغلح(  18 – 16وقددث تددظ التددثريب مددع) اددعى السكتددب لحفدد  كيدداءة العددامميع  ددو  إسددار 

 فى كل مع محافضة اإلاساعيمية  دمياس   ولغراعيث.

 عحض لمخشة السدت بمية لسكتب الذكاوأ  والتى اىتسمة عمى ايتى:  -

* ع ث اجتساعات متا عة م  ىحكاء عسل السكتب وىظ : ىبكة السحداميع الستشدغعيع                

 ووحثات ت اف  اليحص.

 *ع ث تثريبات ل ل مع محام  السكتب السحكخأ واليحو  .           

 حم ة جثيثة مع الثراما اإللاعية مع واق  السذكالت السدتعرية 30*إعثاد وتجييخ            

 *اات سال الييكل الغصييى لمسكتب.           

 *ال يام البحثيع فى إسار األنذشة البحثية لمسكتب حغل مغضغ  ز حد الحؤيةز     

 وز ني ة الرويحز مع مشضغر اجتساعى  ث افى  قانغنى. 

 *ال يام البعز الخيارات اليثل تبادل الخبحات عمى السدتغأ الثولى.           

 

 (   PMU) برنامثى حقؾق اإلنخان والجكؼ الرشيداجةزاعات وحدة مةابعة  - 3

 ومكةب شكاوى الزرأة                             

وىى اجتساعات دورية اليع فحيد عسل وحثة متا عة الحنامجى ح غص اإلندان والحكظ الحىيث وفحيد  

فدى  االجةزـاع األولالثعظ اليشدى الدغ ارة التعداون الدثولى  ولديع مكتدب ىدكاوأ السدحعة . وقدث تدظ ع دث 

 مشاقذددة تيعيددل الشددث الشذدداس الددداد  مددع اتياقيددة التعدداون الدديع السجمددد   اليددثل 2011يغليددغ  10



11 
 

ال غمى لمسحعة وارتحاد ارورولى   والخاص التعخيخ الذدحاكة مد  مشضسدات السجتسد  السدثنى الياعمدة 

لمجشدة التددييحية التدى ع دثت فى مجال ح غص السحعة. وكان ىجا ارجتسا   سثا ة اجتسا  تحزيحأ 

 . 2011فى األابغ  الثالت مع ىيح يغليغ 

األولغيددات السحددثدة   وتحثيددث عوجددو األنذددشة  وفددى ضددغء اليددثل الس ددحر مددع ارجتسددا  تددظ مشاقذددة

التى يسكع عن تت ثم ف  إسارىا الجسعيات الحاغبة فى الحرغل عمى السشحة فيسا يددسى ز  الدثعغة 

لت دثيظ م تححدداتز  وتدظ التاكيددث عمددى ضدحورة اتددداص ىدجه األنذددشة مباىددحة  اىدثال ومجددارت عسددل 

يث خسد عولغيات مغضدغعية ألنذدشة الجسعيدات وانتيى ارجتسا  إلى تحثالسجمد ال غم  لمسحعة .

 التى تت ثم لمحرغل عمى السشحة   وىى كالتالى: 

إل دداء الزددغء عمددى  ضددث الشددداء  العشدد   مكافحددة ح غص ال انغنيددة ددال  يددادة ورفدد  وعدد  السددحعة  -1

 سحعة.ف  الشداء  التسكيع ارقترادل لم ارتجار مخاسح

 ام فشى مع عجل تعخيخ تشسية وتسكيع السحعة.إعثاد الثرااات التى مع ىانيا عن ت ثم إاي -2

 ال زدايا لات الردمةو  تسكديع السدحعة مجدال  فد العاممدة  الرويحة السشضسات الشدائية الشاء قثرات -3

 الد : 

   ال انغنية. ح غص السحعة 

   ضث الشداء . العش مكافحة 

 الشداء جحيسة ارتجار . 

  سحعة. التسكيع ارقترادل لم 
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   فحص العسلاات ذال و  األعسالايثات الشاء قثرات. 

 ف  مرح. السحعة  لح غص  الحال  سعمغمات حغل الغض والتحثيت البيانات  -4

 العشددد  عو ألل ىدددكل مدددع عىدددكال المدددغات  تعحضدددعالدددديثات دعدددظ الجيدددغد فدددى ادددبيل حسايدددة  -5

 .مثل ىجه الجحائظ لسكافحة وعالجية الغض  خشط عسل وقائيةاقتحاح ارتجار  م  سحح 

 اجةزاعات المثسة الةخييرية لبرنامج تعزيز وحزاية حقؾق اإلنخان والزثةزع الزدني  -4

 في مذر    

نضسة وحثة متا عة الحنامم تعخيخ وحساية ح غص اإلندان والسجتس  السثن  الغ ارة التعاون الثولى  

قدب  وحدثة الدييح فتحى الذاللى ولحزغر مسثميع عع كٍل مع وفث ارتحاد ارورولى كسحاالحئااة 

فحيدددد السدددداعثة اليشيدددة الغحدددثة متا عدددة الحندددامجى ح دددغص اإلنددددان والحكدددظ الحىددديث الدددغ ارة التعددداون  

السجمد ال غمى لمشيغلة واألمغمة  جيا  ى غن البي دة السردحية   الستا عة  السجمد ال غمى لمسحعة 

لمجشدددة  االجةزـــاع األول و ارة العدددثل  و ارة الثاخميدددة  و ارة التزدددامع ارجتسددداعى  وو ارة الخارجيدددة

 . 2011يغليغ  18التدييحية لبحنامم دعظ ح غص اإلندان والسجتس  السثنى فى مرح فى 

 وقد تساول االجةزاع مؾفؾعيؽ رئيخييؽ و ىزا :

مغضددددغ  السددددشح الس ثمددددة لسشضسددددات السجتسدددد  السددددثنى. حيددددت كددددان اليددددثل الحئيدددددى مددددع     أواًل:  

اصدة  دالسشح والتد  تدظ تحثيدثىا  نيدات  التذداور ال امدل ارجتسا  ىغ ارتياص عمدى الذد غن الخ

ألىثال العامة لبحنامم السشح   إلى ا ةم  جسي  الجيات التشييجية كٍل عمى حثة. كسا سحح

جانب ااتعحاض دور الدمشات السرحية السعشية  التشييج   اإلضافة إلى ااتعحاض السيخانيدة 

  .الس حرة لبحنامم السشح
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لشذاس وإنجا ات الجيات السشيجة )السجمد ال غمى لمسحعة  السجمد ال غمى  عحض احي  ثانيُا:  

لمشيغلة واألمغمة  وجيا  ى غن البي ة السرحية( كٍل عمى حثة . كسا تظ ت ثيظ مجسغعة مع 

العحوض التشييجية ألنذشة الجيات السشيجة لبحنامم السشح السباىحة الخاصة اليظ؛ وما تظ 

 .حات الثعظ السشمغب مع فحيد السداعثة اليشيةتح ي و حتى تاريخو ؛ وم تح 

 

 

 السدوات وورش العزل  

مي ة لالغصغل الشثوات وورش العسل مع األدوات الحئيدية لسكتب الذكاوأ فى ابيل  تعث 

السدتيثفة مع الذاكيات   إلى جانب ت ثيظ التغعية والسذغرة ال انغنية إلى عكبح عثد مسكع مع 

السكتب عيزا مع خالل تمط الشثوات والم اءات مع اإلعالن عع عنذشتو الديثات   كسا يتسكع 

ومع ثظ يححص السكتب عمى ع ث وكييية ارترال  و وت ثيظ الذكاوأ ... وىكجا    السختمية

م اءات الجساىيحية لمي ات السدتيثفة   حيت المغ إجسالى عثد الشثوات التى الو الشثوات السخيث مع 

 يامق  اإلضافة إلى( نثوة   36السرحية )حكخأ وفحوعو  السحافضات نضسيا كل مع السكتب الس

ىجا إلى جانب مذاركة السكتب  .( ل اءات جساىيحية4فحو  السكتب  السحافضات التشضيظ عثد )

  ( التى نضستيا جيات عخحأ ىحيكة.9وفحوعو فى عثد مع الشثوات )

 تو لمزساقدة فى اآلتى:وقد تزتمت أىؼ الزؾفؾعات الةى طرحيا الزكةب مؽ خالل ندوا

  .إجحاءات الت اضى فى مدائل األحغال الذخرية -

واراتزافة واليحص اليشيسا عثشاء التشبيد عمى عرض الغاق  ونرغص الحؤيا قزية  -

 ال انغن. 

 .الع بات التى تغاجو الديثات فى صحل الشي ات مع الشط ناصح -
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التى تغاجو السحعة ودور مكتب التغعية  ح غص السحعة ال انغنية والتعحل عمى السذكالت  -

  .الذكاوأ فى حميا

  واألسحال السساراة لمعش  األاحأ وكييية  العش  األاحأ وايثار الستحتبة عميو -

  الغصغل ألااليب السعالجة الثيشية وارجتساعية.

  وتغضيح األصل ال انغنى والذحعى ل انغن الخم .اليحص اليع الخم  والشالص فى ال انغن  -

يشايح  ومشاقذة كييية الترغية فى ااتيتاء مار   25قبل ثغرة التعثيالت الثاتغرية  -

ناقذة كييية ارنتخاب والترغية فى ارنتخا ات  إضافة إلى نثوة عخحأ    2011

  وللط مغاكبة لألحثاث الديااية وتغعية السحعة  ح غقيا الديااية وعىسية  البحلسانية

   .ة اإلدرء  رغتياوكييي مذاركتيا ف  ارنتخا ات

ىجا وقث ااتيثفة تمدط الشدثوات التدى نضسيدا السكتدب السدحعة السردحية إلدى جاندب الحجدال عيزدا مدع 

مختمدددد  الي ددددات السجتسعيددددة مثددددل: الحائددددثات الحيييددددات   ععزدددداء وعزددددغات الجسعيددددات األىميددددة   

 عددز السعشيدديع الدديثات لوأ ارىتسددام   زددايا السددحعة مددع السغصيددات ورلددات البيددغت   إلددى جانددب 

ومددغصيى محكسددة األاددحة     ددامغر السددحعة ومذددكالتيا السحدداميع الستشددغعيع ومحدداميع الشددط ناصددح

 وكجلط تزسع الي ات السدتيثفة فى الشثوات ف ة الذباب. 
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 األندظة البجتية 

فددى حياتيددا العسميددة  السرددحية تح ي ددات لحاددالة السكتددب فددى رصددث السذددكالت التددى تغاجددو السددحعة  

ث ددددافى لمغقددددغل عمددددى العغامددددل  ىددددجه السذددددكالت مددددع مشضددددغر اجتسدددداعى وواألاددددحية  وتحميددددل 

يحدحص مكتددب ىددكاوأ السدحعة ومتا عتيددا عمددى ال يدام  عددثد مددع الثرااددات السجتسعيدة السيددح ة ليددا  

والبحددغث فددى اددبيل تح يددد الت امددل فددى العسددل عمددى الشيددة عمسيددة وت ددغيع رؤيددة واضددحة ألىددظ 

وتتسثدددل عىدددظ الثراادددات والبحدددغث لسذدددكالت وال زدددايا والع بدددات التدددى نعسدددل عمدددى مغاجيتيدددا  وا

  فى ايتى: 2111فى عام الرادرة عع السكتب 

 دراسة أنتروبؾلؾجية :عاىرة الزواج الزؤقت فى الزثةزع الزذرى  -

إلدددى  ةىدددثف   والتدددى2111تدددظ ارنتيددداء مدددع الثراادددة وصدددثورىا عدددع مكتدددب الذدددكاوأ فدددى عدددام 

ال ذد   اإلضدافة إلدى التعحل عمى ع عاد صداىحة الدخواج الس قدة ومدثأ انتذدارىا فدى السجتسد   

عع الخرائر الثيسغجحافية وارجتساعية وارقترادية لمسرحيات الالتى تدخوجع  واجدات م قتدات  

يثددار ا إلددى رصددث كسددا ىددثفة الثرااددةوالعغامددل التددى دفعددة اليددع إلددى ىددجا الددشسط مددع الددخواج. 

 .ىجه السذكمة  ةسحح ترغر م تحح لسغاجي وانتية فى نتائجيا إلىى ة عع ىجا الخواج. الشا

 

 تجت الظباعة()                         ىثر الزوجات وأثره عمى العالقات األسرية -

فدددى إسدددار اىتسدددام مكتدددب الذدددكاوأ  البحدددت والثراادددة فدددى قزدددايا السدددحعة السردددحية   قدددام السكتدددب 

وىدددى إحدددثأ    ىجدددح الخوجدددات وعثدددحه عمدددى العالقدددات األادددحيةمدددع دراادددتو حدددغل قزدددية   ارنتيددداء

وللدط لسعدثل تخايدثىا وتخايدث ال زايا البدار ة عمدى الدداحة فدى السجتسد  السردحأ  ايوندة األخيدحة   

معاناة ندبة ر يدتيان اليدا مدع الخوجدات مشيدا    اإلضدافة إلدى خشدغرة تدثاعياتيا وايثدار الستحتبدة 
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األاددباب والددثواف  ارجتساعيددة والشيدددية والث افيددة وعميددو ىددثفة الثرااددة إلددى ال ذدد  عددع  عمييددا .

جحافيدة لمخوجدات غ الخردائر الثيس ىثفة إلى التعحل عمدىال امشة وراء ىجح الخوج لخوجتو  كسا 

 .وايثار الستحتبة عمى األاحة مع اليجح  السيجغرات وعالقة ىجه الخرائر اليجح الخوج 

السدشيم الغصديى التحميمدى  ةعمى عيشدة مدع الخوجدات السيجدغرات مددتخثم ات اة ميثانياعتسثت الثرا

لىدا اتخعمدى الخوجدة ايجب اإلجحاءات التى   واىتسة مع مششمد ىثل الثرااةالبيانات.  رات حاء

عددثد مددع الس تححددات والتغصدديات  ذددان تسكدديع شددحح  الثرااددة  نتددائم   وانتيددة تجدداه ىجددح الددخوج

 السحعة السيجغرة مع مغاجية مذكمتيا والتومب عمييا. 

 )جارى العزل فييا(                       0202تجميل مرزؾن الدكاوى لعام  -

تعتسث الثرااة عمى اليانات ىكاوأ السحعة فى السكتب السحكخأ واليحو  واإلحرائيات السحتبشدة اليدا  

الذدداكيات السجتسعيددة وخرائردديع وعىددظ السذددكالت التددى ليددتظ مددع خالليددا التعددحل عمددى صددحول 

وتحميددل تمددط السذددكالت مددع مشضددغر  يددا عمددى عرض الغاقدد    شغاجيييعددانيع مشيددا والع بددات التددى 

وال انغنيددة التددى قددث تددديظ فددى والث افيددة ى ث ددافى يدددسح  ال ذدد  عددع السعغقددات ارجتساعيددة اجتسدداع

 تحجيظ دور السحعة فى السجتس  عو تحث مع تستعيا  الح غص التى كيميا الثاتغر وال انغن ليا.

تدددظ لعيشدددة مدددع الذدددكاوأ  ال ييدددى تعتسدددث عمدددى عادددمغب تحميدددل السزدددسغن  ذددد يو ال سدددى ووالثراادددة 

لغصددغل ا اليددثل . وللددط ااددمغب عمسددى مشددتضظ حتددى تسثددل السجتسدد  األصددمى لتمددط العيشددةاختيارىدا 

تشضديظ ليتظ  عث ىجا  مع محتغأ الذكاوأ  شحي ة مغضغعية ومشضسة الشتائم عز الس ىحات و إلى 

 .فى ضغئيا وتحثيث عولغيات السغاجية ألىظ ال زايا التى تعانى مشيا السحعة السرحية العسل
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اياه ومدـــكالتو"مقاربة تجميميـــة فـــى فـــؾا معظيـــات الؾاقـــع االجةزـــاعى : قرـــ حـــل الرؤيـــة -

  ) جارى العزل فييا(                               مدكالت ومقةرحات والةدريعى الزذرى 

مدتشث إلى اليانات ميثانية ومعشيات  -تدعى إلى إجحاء رصث وتحميل عمسى مغضغعى  
ل زية الحؤية وما يحتبط اليا مع مذكالت اجتساعية  وىى السذكالت التى تخر  -واقعية

عسحال الشخا  عنيديظ . حيت كذية السساراات الغاقعية والتشبي ية عع وجغد عغار فى  عز 
ة  ووجغد ثوحات تدتغجب عالجيا  وىغ ما دف  إلى واسيا دائسات  مع السغاد ال انغنية لات الرم

 عز عسحال الرحا    ارنحيا  لشحل دون  خح. ومع ىشا فإن عحث عىثال الثرااة الحاىشة ىى 
عن تز  عيثيشا عمى ما يكتش  مغاد الحؤية مع مذكالت يحثدىا األسحال األكثح اقتحا ات مع 

اعياتيا  ثظ ما ي تححغنو مع حمغل تذحيعية واقعية لسغاجية ىجه السذكمة  واألىث معاناة مع تث
 والتومب عمييا. وياتى للط  عيثات عع تحيخات الديااة والشغ  واأليثيغلغجيا.   

عع سحيد إجحاء عثد مع الس ا الت السيتغحة وتعتسث الثرااة عمى عامغب التحميل ال ييى 
( ا ار  وايخح 97خرر لمخوجات ويتزسع ) ااتخثام دليميع لمس االمة السيتغحة عحثىسا م

( ا ارت. يتزسع كل دليل مشيسا عثة محاور توشى البيانات 92مخرر لأل واج ويتزسع )
األاااية لمحارت  ومدائل الحؤية واراتزافة وما يحتبط اليا مع قزايا فحعية لات صمة 

وللط عمى عيشة  كسة األاحة . الحزانة  والغرية والشي ة والسذكالت الستحتبة عمى الشالص  ومح
مع الخوجات( تظ اختيارىا  ذكل قرثأ عسثأ   15مع األ واج و  15( حالة ) 31مكغنة مع )

مع  عز محاكظ األاحة فى محافضتى ال اىحة )محكسة الخنانيحأ( وال ميغلية )محكسة ىبحا الخيسة 
صيية  ر تدعى إلى التعسيظ ومحكسة قميغب البمث(. وألن الثرااة الحاىشة ىى درااة اات ذافية و 

  ثر ما تيثل إلى الييظ واإلحاسة  ا عاد مذكالت الحؤية وجغانبيا السختمية  ف ث تظ ارعتساد 
 عمى الس ا الت السيتغحة التى تشبد فى مغق  ااتبارأ. 
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 فييا(دعاوى إثبات السخب: رؤية سؾسيؾلؾجية                      ) جارى العزل   -

صاحبة التحغرت ارجتساعية وارقترادية العشيية الحاصمة فى الشية السجتسد  السردحأ السعاصدح 

جتساعية   وصيح عمى مدحح الحيداة األادحية نخاعدات حدغل ثبدغت البشدغة   العثيث مع السذكالت ار

ة والذدددداىث عمددددى للددددط ادددداحات ال زدددداء إل تذدددديح إحردددداءات اإلدارة العامددددة لألاددددحة والشيددددل الددددغ ار 

التزدددامع ارجتسددداعى إلدددى تخايدددث عدددثد ال زدددايا السحفغعدددة إلثبدددات الشددددب   ويرددداحب للدددط التخايدددث 

تددثاعيات مجتسعيددة خشيددحة عمددى الشيددل ويستددث إلددى األم. ومددع ىشددا تدددعى الثرااددة إلددى فيددظ األ عدداد 

وتعدث  ارجتساعية والث افية لثعاوأ إثبات الشدب   ودرااة تثاعياتيا الدمبية عمدى عسدحال السذدكمة. 

الس ا الت  ىجه الثرااة درااة وصيية تحميمية   وتعتسث عمى السشيم األنثحلغلغجى  ااتخثام عامغب

الذخردددية مددد  عدددثد مدددع عسدددحال دعددداوأ إثبدددات الشددددب   وعخدددحأ مددد  عدددثد مدددع الخبدددحاء السعشيددديع 

تساد  السغضغ  مع السحاميع واألخرائييع ارجتساعييع والشيدييع  سحاكظ األاحة   عالوة عمى اع

 الثرااة عمى تحميل مزسغن عثد مع ال زايا السحفغعة إلثبات الشدب.

 

  األندظة اإلعالمية 

لسدحعة ألفحاد السجتسد  الغجدو عدام  واتعث عجيخة اإلعالم ىحيكات عااايات لمسكتب فى الغصغل الحاالتو 

ع   حيددت يعتسددث السكتددب عمددى كافددة واددائل اإلعددالم السحئيددة والسدددسغعة مدد غجددو خدداصالسرددحية ال

رف  وعى العسل عمى    جانب  عجل تشغيح الحعأ العام   زايا السحعة السرحية ومذكالتيا الست حرة

الشداء  ح غقيع وتبريح السجتس   الرمة الغثي ة اليع تحديع عوضا  السحعة وإصالح حال األادحة 

ومدددع ىشدددا تعدددثدت األنذدددشة اإلعالميدددة لسكتدددب الذدددكاوأ عمدددى السددددتغأ السردددحية  ردددية عامدددة. 

ركدخت معضسيدا عمدى تعحيد   السحمى وتشغعة مدا الديع الدحامم إلاعيدة وتمييخيغنيدة وعحاديدت صدحيية
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الجسيغر  ااتسحارية عسل السكتب فى فتحة ما  عدث الثدغرة   وتدظ مدع خالليدا سدحح عدثة مغضدغعات 

مع واق  الذكاوأ الغاردة لمسكتب مثل: صعغلات وع بات صحل الشي دات مدع الشدط ناصدح  ح دغص 

 كدانىدجا وقدث رحية خاصة فى اليتحة التى عع بة الثغرة والتحثيات الحامية لتحاجد  دورىدا. السحعة الس

 السكتب السحكخأ  وفحوعو السختمية ف  السحافضات ايتى:مع عىظ األنذشة اإلعالمية التى نيجىا 

 (2010سبةزبر  -2002*إصدار السدرة الدورية لمزكةب عؽ الفةرة مؽ ) أكةؾبر 

  و تزسشة توشية ل افة عنذدشة السكتدب خدالل تمدط اليتدحة  2011ا فى مار  تظ إصثارى والتى 

عسدددددل السكتدددددب واجتساعاتدددددو الثوريدددددة مددددد  ىدددددبكة السحددددداميع  لت ددددداريح ادددددحيعات  حضدددددات عقدددددثمة كسدددددا 

ثرااات حغل اإلىكاليات ال د معالستشغعيع ووحثات ت اف  اليحص   اإلضافة إلى ااتعحاض عث

 الثاخل الشذحة . وال زايا السدتعرية

   ى الزذر والةميفزيؾن *الةعاون مع اإلذاعة 

 ددحيظ ) عغدددشد حم ددة مددع الددثراما اإللاعيددة فددى ىدديح رمزددان ال (30)مددع عددحض  ارنتيدداءتددظ 

 مدع صدثأ تمط الحم دات عحثثتو نضحات لساحم ة جثيثة  (30)اإلعثاد لبت  (   ومع الس حر2011

يددالع عددع عشددغان ل  إل تدحدد عمددى اإللاعدة عددثد مددع الذداكيات  عددث إلاعدة الحم ددات  وااد  ونجدداح

الس ددح  ومددع ثددظ تددظ إحددالتيع لمسكتددب  كسددا ااددت بمة اإللاعددة اترددال عددثد مددع الجسعيددات األىميددة 

قددام ليددع. ومددع ثددظ   انغنيددةالسددداعثة الالتددى تحغددب فددى إحالددة عددثد مددع الذدداكيات لمسكتددب لت ددثيظ 

 (15)إلاعة عثد   وارتياص عمى  التعاقث السبحم م  اإللاعة  اات شال 2011سكتب فى ديدسبحال

حم ة دراما إلاعية تدتيثل  األاا  الغقغل عشث مذكالت السحعة وتدغفيح ادبل معالجتيدا قانغنيدات  

  (.2012مار   فبحايح/ وللط خالل الثورة اإللاعية )يشايح/
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 عددز البددحامم اإللاعيددة مشيددا : الحنددامم   اإلضددافة إلددى ىددجا ىددارك عددثد مددع محددامى السكتددب فدد 

األيددث فددى األيددث  عخبددار حددغاء)  سحافضددة مشددحوح(  الحنددامم مدد  األاددحة  الحنددامم عف ددار السدددت بل  

 الحنامم الجحيثة الرغتية ) سحافضة ىسال  ايشاء(. 

 عمددا عددع الم دداءات التمييخيغنيددة  ف ددث ىددارك محدداميع السكتددب  يحوعددو فددى عددثة ل دداءات نددجكح مشيددا

ل دداء محدداميع فددح  عاددغان البحنددامم حياتشددا والددجأ تحددثث فيددو عددع  عمددى اددبيل السثددال ر الحرددح

ح غص األم العاممة فى قانغن الشيل  وكجلط الحزانة فى قانغن األحغال الذخرية الديع التشبيدد 

 وم تححات التعثيل.

 لزكةب الدكاوى  لكةرونىإل ا*إعادة إطالق الزؾقع 

السحدددثث  المودددة العحليدددة فدددى ندددغفسبح  اإلل تحوندددى عتيدددا مغقعدددو عسمدددد مكتدددب ىدددكاوأ السدددحعة ومتا

نتيجددة الححيددد الددجأ لحددد  الددديحفح.  2011ىددجا السغقدد  فددى ديدددسبح  ااددتعادة   وقددث تددظ 2010

ويتشدداول السغقدد  فددى صدديحتو الحئيدددية عددثة محدداور عاااددية تزددظ راددالة السكتددب  ونذدداتو وعىثافددو  

الذدددكغأ. كسدددا يوشدددى السغقددد  اختراصدددات السكتدددب والخدددثمات التدددى ي دددثميا   وىدددحوس اادددتيياء 

وعنذشتو السختمية   اإلضافة إلى الشدثوات والسد تسحات التدى يع دثىا ويذدارك فييدا  يحوعدو السختميدة 

 فى السحافضات.

 سةقبال الدكاوى ال (08008883888)تفعيل الحط الخاخؽ *

       ات بال ىكاوأ الديثات   ر 2011ف  ديدسبح  الخاص  السكتب تظ إعادة تيعيل الخط الداخع  

 التغاصل وت ثيظ السدانثة ال انغنية اليعالة لمديثات.  يديح عسميةتوللط لتمييغنيات   ظوااتيداراتي
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 والمقااات الثزاىيريةسدوات ال*اإلعالن عؽ أندظة الزكةب مؽ خالل 

 يحوعددو السختميددة   عو يتذددارك فددى تشضيسيددا تعددث الشددثوات وورش العسددل التددى ي ددغم التشضيسيددا السكتددب

اإلعالمددى لمسكتدب   حيددت ت دع اليحصددة ميي دة لمتعحيدد  مد  جيددات عخدحأ مددع عىدظ  ليددات الشذداس 

فى ادبيل تسكديع السدحعة تبعة عسل السال السكتب وفحوعو وعىظ عنذشتو وكييية ت ثيظ الذكاوأ و ليات 

عددل نجدداح للددط مددع حيددت تبدديع  الي يددا ال انغنيددة التددى كيميددا ليددا ال ددانغن.ح غقالحرددغل عمددى مددع 

 خالل عثد الذكاوأ التى تاتى لمسكتب عثشاء عو  عث ع ث نثوات وورش العسل اليادفة لمتغعية.

  حزددغر جساىيحيددةال داءات ملا مددععدثد  ع ددث  2011عدام فددحو  السكتدب خددالل   عدز قامددةكسدا 

حأ عسددغم  عددز السحافضددات  وقددث ىددثفة ىددجه ارجتساعددات إلددى تعخيددخ يالدددادة محددافضى واددكحت

 ومددع ثددظالسكتددب  عنذدشة راددتعحاضفددحو  السكتددب  صدل الدديع الس ادددات الحكغميددة ومحداميعالتغا

 إلى دعظ ومدانثة قانغنية.   السحتاجاتالغصغل لمديثات 

 

 الزجؾر التانى : الثيؾد الزبذولة لةظؾير العزل بالزكةب

 

  تكتيي الثيؾد الرامية لمؾصؾل ألكبر عدد مزكؽ مؽ الداكيات 

اليددثل الغصددغل ألكبددح  - السكتددب إلحيدداء العسددل  س ددحه الجثيددث  سحافضددة الجيددخةفددى إسددار جيددغد 

حيت عن انخياض عثد الذاكيات يعث إىكالية رئيددية يغاجييدا السكتدب  عثد مسكع مع الذاكيات

قدددام عدددثد مدددع محدددام  السكتدددب   - 2011 عدددث عحدددثاث الثدددغرة فدددى الخدددامد والعذدددحيع مدددع يشدددايح

. 2011األادحة الغاقعدة فدى محدافضتى ال داىحة والجيدخة فدى يغليدغ الخيارات لسكاتب التدغية  سحداكظ 
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  مجسدد  محدداكظ عاددحة الجيددخة(.  )محكسددة الددثرب األحسددح ومحكسددة عاالددثيع  مجسدد  محدداكظ ال دداىحة

ىجا إلى جانب قيام محامى السكتب  عدثد مدع الخيدارات لدبعز الجسعيدات األىميدة السعشيدة  ذد غن 

 غعى ال انغنى لمسحعة   وتسثمة تمط الخيارات فى ايتى:السحعة اليثل تثعيظ ابل السدانثة وال

ـــة السدـــاا السخـــائى بدـــبرا  - اليدددثل  2011عكتدددغلح  27: تسدددة  يدددارة الجسعيدددة فدددى جزعي

التعحي  الثور مكتدب الذدكاوأ   والتعدحل عمدى عنذدشة الجسعيدة   كسدا تسدة مشاقذدة ادبل 

تخردير يدغم لسحدامى  التعاون اليع الجسعية والسكتب . وفى ىجا اإلسار تظ ارتياص عمدى

السكتب لمتغاجث  رية مشتضسة لتم ى الذكاوأ مع الدديثات الستدحددات عدل الجسعيدة   ىدجا 

 عشدغان ز  2011ديددسبح  6إلى جانب ارتياص عمى تشضيظ نثوة مذتحكة الديع الجيتديع فدى 

 رف  الغعى ال انغنى وت ثيظ ابل السدانثة ال انغنية لمسحعةز.

نددغفسبح  20تسددة  يددارة الس ادددة فددى  :أوفــاع الظفؾلــة الزؤسخــة الزذــرية لمسيــؾض ب -

رادددتعحاض فدددحص التعددداون الددديع الجيتددديع وارتيددداص عمدددى إحالدددة الس اددددة لمدددديثات  2011

 الالتى يحتجع إلى السدانثة ال انغنية لمسكتب رتخال الال م لسداعثتيع.

م  عز محامى : قاالةابعة لؾزارة الةأميسات والداؾن االجةزاعية -جزعية تسغيؼ األسرة  -

 12السكتب التدثريب عدثد مدع الباحثدات ارجتساعيدات العدامالت فدى جسعيدة تشضديظ األادحة ) 

متثرلددة عمددى مدددتغأ محافضددة الجيددخة (   اليددثل تشسيددة ميددارات العددامميع فددى مجددال ىدد غن 

السحعة   ورف  الغعى ال انغنى  ح غص السحعة  ولخاصة السحعة السعشية   حيدت تدظ التحكيدخ عمدى 

 الستثرلات  التذحيعات ال انغنية الخاصة  العش  ضث السحعة . تعحي 

ديددددسبح  13ع دددث مكتدددب الذدددكاوأ فدددى :االتجـــاد اإلقميزـــى لمثزعيـــات األىميـــة بالقـــاىرة  -

ل ددداء مددد  رئددديد ارتحددداد اإلقميسدددى لمجسعيدددات األىميدددة  ال ددداىحة اليدددثل خمدددد روا دددط  2011

ى الجسعيدات األىميدة  الشاىدشة فدى وىحاكات جثيثة م  م ادات السجتس  السثنى  متسثمة فد
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مجدددال ح دددغص السدددحعة  وعقددددام السدددحعة فدددى عحيددداء ال ددداىحة   ىدددجا وقدددث تدددظ مشاقذدددة كيييدددة و ليدددات 

التعاون اليع الشحفيع   وعخيحات تظ ارتياص عمى ع ث الحوتغكغل تعاون ) ر يخال قيث التغقيد  ( 

دانثة السكتب فى اإلعالن   يشر عمى ت ثيظ الثعظ والتعاون مع جية ارتحاد عع سحيد م

حيدداء والجسعيددات األىميددة  السحافضددة   إلددى جانددب تيددديح التعدداون الدديع عددع نذدداسو الدديع األ

السكتددب ولدديع عكبددح عددثد مسكددع مددع الجسعيددات األىميددة لع ددث نددثوات لمتعحيدد   الددثور السكتددب 

 والخثمات التى ي ثميا.

 

 تعزيز الةعاون مع مجاكؼ األسرة 

الغاائل التى تداعث مكتب الذكاوأ عمى التشدغيح فدى  عىظيعث التعاون م  محاكظ األاحة مع 

فدى تدغفيح السدددانثة ال انغنيدة لعددثد  عااادديالسيامدو  حيددت عن محداكظ األادحة تسثددل ىدحيكا  عدائدو

 يدارات لسكاتدب التددغية عدثة كبيح مدع الذداكيات   ولدجا قدام عدثد مدع محداميع السكتدب  عسدل 

ادددحة الغاقعدددة فدددى محدددافضتى ال ددداىحة والجيددخة   تدددظ مدددع خالليدددا ع دددث اجتساعدددات مددد   سحدداكظ األ

سحارية عسمدو   والتغصدية التغجيدو الذداكيات ترؤااء مكاتب التدغية لمتعحي  الثور السكتب واا

اإلىدددكاليات التدددى تتعدددحض ليدددا مكاتدددب  عىدددظالسكتدددب لسددددانثتيظ   كسدددا تدددظ التعدددحل عمدددى  إلدددى

ت ابل تبادل الخبحات ال انغنية وفتح قشغات قانغنية مذتحكة اليع التدغية ومكتب الذكاوأ ولح

 .يغض ال انغنى فى مجال األحغال الذخريةشالشحفيع اليثل دعظ ال

 

 الفروع يؽرفع تفااة مجام 

 ع  اليحو  عع سحيد :تظ العسل عمى رف  كياءة السحاميع العاممي

 : زيارات دورية لزةابعة العزل ودعؼ الفروعأوالً 
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عثد   ) مد غل متا عة اليحو    عخرائى نضظ معمغمات(  السكتب السحكخأ  يعفحيد مع محام قام

السيثانيددة لعسددل تددثريب قشدداعى لعددثد مددع اليددحو   السحافضددات  وددحض رفدد  السدددتغأ  اتالخيددار مددع 

  وقددث تددظ السيددارأ لسحددامى اليددحو  التددى تعددانى مددع مذددكالت فشيددة وت شيددة ولسحاولددة الترددثأ ليددا 

 عاددديغس   الدددغادأ الجثيدددث األقردددح  ادددغىاج    لددددغيد)اددددتغأ اليدددحو   سحافضدددات ىدددجا عمدددى م

 (. 2011ديدسبح  27 - عكتغلح 16)مع امتثت  فى اليتحة الغراعيث(

 : تدريب وتعزيز قدرات الزجاميؽ بفروع الزكةب فى الزجافغاتثانياً 

 ديدددسبح1-نددغفسبح29دورة تثريبيددة لسحدداميع اليددحو  فددى اليتددحة مددع  حيددت نضددظ السكتددب السحكددخأ 

 وللط اليثل تثريبيظ ورف  كيائتيظ فيسا يخر:

 *الشضام السالى واإلدارأ لمسكتب وف ات لييكل وخشط عسل جثيثة

 * تثريب عسمى عمى ااتخثام قاعثة البيانات وكييية إدخال وتدجيل الذكاوأ 

 لتى تغاجو السحاميع فيسا يخر ترشي  الذكاوأ *تثريب حغل السذكالت والع بات ا

 *كييية اات بال الذاكيات وعااليب التياعل األمثل معيع.

  الزكةبمع اإللكةرونى الةؾاصل تفعيل آليات 

 السكتب كان مدع الزدحورأ تحدثيت عاداليب التغاصدل  تشغيح  ليات العسلالعسل عمى فى إسار 

م  السجتس  الخارجى   ولجا ححص السكتب عمى إنذاء صديحة خاصدة  دو عمدى مغاقد  التغاصدل 

اليدددثل التياعدددل مددد  جسيددد  الي دددات السعشيدددة  ذددد غن السدددحعة فدددى ارجتسددداعى عمدددى ىدددبكة ارنتحندددة 

ودوره فدى مددانثة السدحعة السردحية  السجتس  السرحأ   وااتوالل ىجا عيزا فى التعحي   السكتدب
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  إلى جانب وجغد قثر مع السذداركة السجتسعيدة لمسكتدب فدى السددتجثات واألحدثاث الجاريدة عدع 

 .ووجيات الشضح التى تعبح عشوسحيد إعالنو يرائو 

  تظؾير أدوات العزل 

دلدة )كا عمدى محاجعدة وتشدغيح جسيد  األدوات السددتخثمة فدى العسدل 2011ححص السكتب فدى عدام 

العسدددل   ونسدددالج الت ددداريح الذددديحية لستا عدددة العسدددل  ددداليحو    ونسدددالج خشدددط العسدددل التدددى يت دددثم اليدددا 

محددامى اليددحو  عمددى فتددحات مشتضسددة إلددى السكتددب السحكددخأ   وكددجا األادداليب الستبعددة لستا عددة العسددل 

 اتمحافضاب  السحاميع الجثد  يحو  السكتب فى  مع  يحو  السحافضات... (   كسا تظ إمثاد عثد

 احتياجددداتيظ مدددع  ) الذدددحقية   البحيدددحة   ادددغىاج  األقردددح   اإلادددساعيمية  السشيدددا   الدددغادأ الجثيدددث(

 عجيخة الحااب ايلى وغيحىا مع األدوات الال مة لم يام  العسل عمى الغجو األكسل.

 

 2011: رصد وتجميل الدكاوى الؾاردة لمزكةب في عام ل الزجؾر التا

السددددانثة ال انغنيدددة لمسدددحعة واألخدددج اليدددثىا   جاندددب ت دددثيظادددية لسكتدددب ىدددكاوأ السدددحعة مدددع السيدددام األاا

لسغاجيددة مذددكالتيا  ىددى الحصددث والتحميددل لذددكاوأ السددحعة الددغاردة إلددى السكتددب   والتددى الددثورىا تعددث 

دليال وم ىدحات عمدى عحدغال السدحعة السردحية والسذدكالت والع بدات التدى تغاجييدا عمدى عرض الغاقد    

 ىددجا إلدى جانددب عنتحثيدث اتجاىدات العسددل التدى يجددب التحكيدخ عمييدا   وره مددا يدداعث عمددى ىدغ الدثو 

 م ىددحات عمددى السددحدود الشيددائى لعسددل السكتددب وقثرتددو عمددى تح يددد راددالتوتعددث  ةاإلحرددائي الددثررت

. ومسددا رىددط فيددو عن مكتددب ىددكاوأ السددحعة قددث واجددو ال ثيددح مددع التحددثيات فدد  واليددثل مددع وجددغده

 دددبب عحددثاث ثددغرة الخددامد والعذددحيع مددع يشددايح   حيددت انخيزددة ععددثاد الذدداكيات  2011عددام

انخياضدددا ىدددثيثات  الس ارندددة  اعدددثادىا فددد  األعدددغام الددددا  ة   حيدددت تعدددحض فدددح   شـــكؾى( 2361)
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العدامميع  السكتدب مدع ثدظ انت دال ث ححي و ضسع عحدثاث الثدغرة و السكتب السحكخأ لمتثميح الذامل  ع

م ددح السجمددد ال ددغمى لمسددحعة  سحافضددة الجيددخة   وكددجلط ف ددثان الخددط الددداخع  مددععسميددظ لسساراددة 

.   ومددا تحتددب عمددى ىددجا مددع اعت دداد ال ثيددحيع  ددان السكتددب تغقدد  عددع مساراددتو ألعسالددو .مسكتددبل

ت والثررت اإلحرائية لذكاوأ السحعة الغاردة لمسكتب ف  ألىظ الس ىحا ىشا عحضوعميو اش وىكجا.

 فيسا يمى:  تتسثل  وللط ف  ضغء عرل  ن اس رئيدية 2011ديدسبح  -اليتحة مع يشايح

 طبيعة الدكاوى  -1

فى مختم  فحوعو  2011المغ إجسالى عثد الذكاوأ الغاردة لسكتب الذكاوأ فى خالل عام 

  واختمية تمط  (كغأ وسمبى 2361)عثد   السحافضات إلى جانب السكتب السحكخأ 

(  سعشى عن الذاكية عشثما ي   عمييا شكؾى إلى طمب)مع  وصغرتيا الذكاوأ فى سبيعتيا

ضحر ما يعث ت ثميا إلى مكتب الذكاوأ ىكغأ عما فى حالة إلا ما كانة الذاكية تت ثم 

 -)فرديةل زاء حاجة ما يعث ت ثميا ىشا سمبات وليد ىكغأ   عو مع حيت كغنيا ىكغأ 

ىكاوأ   رغرة جساعية مثل حيت عن ىشاك ىكاوأ يت ثم اليا عثد مع الديثات جزاعية(

وىكجا   ىجا إلى جانب العسل عو الحرغل عمى مدتح ات عو التعحض لشغ  مع التسييخ.. 

الذكاوأ اليحدية وىى التى تحتل الشدبة الوالبة . كسا تختم  ىكاوأ السحعة عيزا فى سبيعتيا 

فيشاك عثد مع الذكاوأ و ( اخةذاص / عدمخارج /) داخل مع حيت نسط ارختراص 

 -تظ تحثيثىا مدب ات  -نشاص عىثال مكتب الذكاوأ يثات ت   خارج تت ثم اليا االتى 

كالحرغل عمى فحصة عسل عو مدكع عو قشعة عرض ... وغيحىا مع الذكاوأ التى ر ت   

  إلى جانب عثد مع الذكاوأ  عثم اختراصفى إسار السدانثة ال انغنية لمسحعة وترش  

التى يت ثم اليا ف ات عخحأ كالحجال عو األسيال إلى السكتب ويتظ تحغيميا عمى الجيات 

خارج السعشية كالسجمد ال غمى لمشيغلة واألمغمة عو السجمد ال غمى لح غص اإلندان وترش  
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ة فى الت ثم لمسكتب عو األامغب الجأ تتبعو الذاكي وسيمة ورود الدكؾى . عما  ارختراص

اليا فيعث عيزا مع عغامل ارختالل فى سبيعة الذكاوأ   فيشاك مع الديثات الالتى ييزمع 

الت ثم  ذكغاىع عع سحيد الس االمة الذخرية  فى حيع ييزل البعز ايخح إراال الذكغأ 

بيعة لش حاليات  نعحض لشاء عمى ما ابدو  البحيث عو الياكد عو اركتياء  اراتذارة التمييغنية . 

فى ضغء السحثدات الخاصة  شبيعة الذكاوأ كسا  2011الذكاوأ الغاردة لمسكتب فى عام 

 :يمى

 صؾرة الدكؾى )شكؾى / طمب(  - أ

 2011ديدسبح  –التى وردت إلى السكتب مع يشايح  الذكاوأ  الشدبة الوالبة مع جاءت

%   عما الشمبات 69.8( الشدبة ىكغأ  1648فى صغرة ىكاوأ حيت المغ عثدىا ) 

  وىغ ما يعشيشا درلة عمى عن الشدبة األكبح % 30.2 الشدبة( سمبات  713ف ان عثدىا )

مع الديثات السرحيات ي   عمييع الزحر والتعحض لمسذكالت الشدبة غالبة عمى 

ل زاء السشالب والسرالح   وىغ الثاف  لسغاصمة الجيث وت ثيظ السخيث مع احتياجيع 

رغظ جسي  اإلدعاءات التى  -لتى ما  الة حتى اين السدانثة والثعظ لمسحعة السرحية ا

تعانى مع التحثيات والع بات.  -تخعظ تستعيا  كامل الح غص وانتياء تعحضيا لمتسييخ

 ( الةؾزيع السخبى لذؾرة الدكاوى تاآلتى:1ويؾفح لسا الثدول رقؼ )
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 (0جدول رقم )

 التوزيع النسبى للشكاوى طبقاً صورتها) شكوى/طلب( 

 النسبة %    التكرار لشكوىصورة ا

%6998 1648 شكوى  

%7.93 717 طلب  

%..1 3761 اإلجمالي  

 

 نــؾع الـدكـاوى  - ب

الشدبة ( 2331حيت المغ عثدىا )فحدية  رغرة الشدبة الوالبة مع الذكاوأ  تظ ت ثيظ

%   1.3 ةشدب( ىكغأ ف ط ال30ف ث كان عثدىا )  عما الذكاوأ الجساعية  98.7%

وىغ  اليع الذكاوأ اليحدية والجساعية   ىشاك فارص ىاا  فى الشدبة ويغضح لشا ىجا عن

مذكالت فحدية  ىىعن عغمب ال زايا التى تثور ف  نشاقيا الذكاوأ  يذيح   غة إلىما 

ان السحعة السرحية ىجا   يذيح إليشا مع ثظوىخرية وليدة قزايا عامة تيظ الجساعة   و 

الح غص األاااية   حيت عن اليحد ر  ما  الة ف  صحا  دامى مع عجل الحرغل عمى

 زايا اليحدية يسكشو ارىتسام  السذكالت العامة الجساعية ف  حال ضخامة السذكالت وال

ويؾفح لسا الثدول   تو الذخرية ضسع الذكاوأ الجساعيةعع مذكال إر إلا كان يثاف 

 ( تذسيي الدكاوى طبقا لسؾعيا تزا ىؾ آت:2رقؼ )
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 (0جدول رقم )

 )فردية/جماعية(تصنيف الشكاوى طبقاً لنوعها 

 النسبة %  التكرار النوع

%9897 3771 شكوى فردية  

%197 .7 شكوى جماعية  

%..1 3761 اإلجمالي  

 

 نـزـط الدكــاوى  -ج

التى تظ الت ثم اليا لمسكتب تخر ف ات عخحأ مع كانة ىشاك ندبة مع الذكاوأ والشمبات 

وي غم ختراص   رعثم اعفحاد السجتس  كالحجال عو األسيال   ولجا يتظ ترشيييا تحة الشث 

السجمد ال غمى  سجمد ال غمى لمشيغلة واألمغمة عوكال السكتب التحغيميا إلى جيات عخحأ 

  وقث الموة ندبة تمط الذكاوأ الذكغأ الس ثمة  لسغضغ تبعا  لح غص اإلندان عو غيحىا ..

% سيغلة 21.7% رجال   وندبة 78.3% مع إجسالى الذكاوأ الس ثمة لمسكتب )1

ىكاوأ  %( 89.9 انة الشدبة الوالبة مشيا )الشدبة السحعة ف  خاصةوعمغمة(   عما الذكاوأ ال

)الشدبة خارج ارختراص    اليشسا كانة ىشاك ندبة عخحأ داخل اختراص عسل السكتب 

غأ خارج اختراص السكتب ف  حالة  عث مغضغ  الذكغأ ويتظ ترشي  الذك(  9.1%

( 3يؾفح لسا الثدول رقؼ )الس ثمة عع إمكانيات واختراصات السكتب لسدانثة السحعة   و

 تاآلتى: الةؾزيع السخبى لمدكاوى تبعا لسزط الدكؾى 
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 (3جدول رقم )

 التوزيع النسبى طبقاً لنمط الشكوى

 النسبة %    التكرار النمط

%8999 3133 داخل االختصاص  

%991 316 خارج االختصاص  

%1 37 عدم االختصاص  

%..1 3761 اإلجمالى  

 

 وسيمة ورود الدكاوى  - د

السيزمة لثأ الشدبة الوالبة مع الغايمة الس االمة كانة ىى اإلحرائية عن  لبياناتعوضحة ا

الشدبة ىكغأ( 1828الذاكيات   حيت المغ عثد الذكاوأ الس ثمة عع سحيد الس االمة )

ىكغأ ( والتى  354عثد الذكاوأ ايتية عع سحيد التمييغن )%   يمييا ف  التحتيب 77.4

 ف  البحيث %   وياتى5.3%   ثظ الياكد الشدبة 15الشدبة ترش  كااتذارات تمييغنية 

إلى عن وايمة الس االمة الذخرية يجا نعغد ال% . وقث ندتشي  عن 2.2السحتبة األخيحة الشدبة 

عو الحرغل عمى مخيث  مشيا تح يد نتيجة وصغل الذكغأ و ث ة ف  تسشح الذاكية مخيثات مع ال

ف  حالة الجىاب  رية ىخرية وإجحاء م االمة  واإليزاح لسزسغن الذكغأ  مع ارىتسام

اراتذارة التمييغنية ف  السحتبة  وكجلط يسكششا تيديح مجئجو إلييا  الذكغأ    الجية التى تتغ 

 رغرة عخحأ مع وصغل ىكغاىا حيت يسكع لمذاكية التاكث كغايمة لمت ثم  الذكغأ التالية 

لمجية الحاعية لمذكغأ كسا يجب   وللط مار تدتشي  وايمة الياكد عو البحيث  تياصيمياوىحح 

ا يغضح لشا ابب مجئ الياكد ثظ البحيث فى السحتبة األخيحة  عث الس االمة وىغ ممع تح ي و . 
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كزا  ( الةؾزيع السخبى لمدكاوى طبقا لؾسيمة ورودىا4ويؾفح لسا الثدول رقؼ )والتمييغن   

 يمى: 

 (4جدول رقم )

 التوزيع النسبى للشكاوى طبقاً لوسيلة ورودها 

 النسبة %    التكرار الوسيلة

%7794 1838 مقابلة  

%15 754 استشارة تليفونية  

%597 136 فاكس  

%393 57 بريد  

%..1 3761 جمالىاإل  

 

 

 الفروعالزرتزى و  فى الزكةب الدكاوى  نخب -2

حثاث عنضحات لسا تعحض لو السكتب السحكخأ مع خدائح كاممة فى م حه  سحافضة ال اىحة عثشاء 

الذكاوأ اليع فحوعو فى السحافضات تظ تغ ي     2011 عام ثغرة الخامد والعذحيع مع يشايح

والسكتب السحكخأ الجأ عصبح م حه فى فح  السجمد ال غمى لمسحعة  سحافضة الجيخة حتى وقة 

  وعميو كان ىشاك انخياضا كبيحا فى  ت حيح الحالى الشاء عمى محل إقامة الذاكيةكتا ة ال

غام الدا  ة   ويحج  للط ععثاد الذاكيات فى محافضة ال اىحة م ارنة  سا كانة عميو فى األع

إلى عثة عغامل مشيا عمى ابيل السثال عثم معحفة الذاكيات الش ل الس ح فى مكانو الجثيث   

فزالت عع اعت اد البعز التغق  العسل كمية فى مكتب الذكاوأ  وللط رغظ جيغد السكتب 
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وصغل الستغاصمة ومحاورتو لمغصغل إلى الذاكيات فى محيشيع   ونزي  إلى ىجا صعغلة 

السحافضات السكتب  الذكاوأ فى فحو   ةالموة ندبالبعز إلى الس ح الجثيث نضحات لبعثه. 

مع إجسالى عثد الذكاوأ الغاردة لمسكتب   فى حيع الموة ندبة  (2192) ن= 92.2%

ويةرح لسا ىذا مؽ   ( 169) ن= % 7.2ال اىحة    التى قثمة  السكتب السحكخأ الذكاوأ 

 زا ىؾ آت :( ت5خالل الثدول رقؼ )

 (5جدول رقم )

 نسب الشكاوى فى المكتب المركزى والفروع 

 النسبة %    العدد التصنيف

%9398 3193 المحافظات  

%793 169 مكتب المركزى بالقاهرةال  

%..1 3761 اإلجمالى  

 

كانة ععمى ندبة لمذكاوأ وإن نضحنا إلى تغ ي  ندب الذكاوأ اليع جسي  اليحو  نجث عن ىجا 

وقث يحج  ىجا إلى وجغد الس ح الحئيدى لمسكتب ( %11.39)الشدبة الجيخة محافضة فى فح  

حاليا فى محافضة الجيخة وىغ ماييدح الغصغل إليو مع الديثات الس يسات فى نيد السحافضة 

%   7.58كل مع محافضة الغادأ الجثيث وعاغان وال اىحة الشدب ) ثظ تالىا فى التحتيب   

 غالى(   عما عقل ندب الذكاوأ ف ث كانة فى محافضة الذحقية%  عمى الت%7.16   7.54

% الشيد 1.36.%   38.%   21السشغفية الشدب )ثظ محافضة كيح الذين تمييا محافضة 

فح  السكتب  عثم ورود ىكاوأ فىكسا يتزح لشا مع خالل البيانات اإلحرائية التحتيب(   

. ة اليحو  اليع ععمى وعقل الشدب  سحافضة البحح األحسح   فى حيع تغ عة الشدب فى   ي
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تز   عز السحافضات فى الس ثمة فى ولشاء عمى ما ابد ر يسكششا عن نيدح الشدب التى 

ندب الذكاوأ اليشسا تاتى محافضات عخحأ الشدب عقل   وعخحأ لظ تحد إلييا عية ىكاوأ إر إلا 

غق  العسل فى  عز عرجعشا ىجا إلى األحثاث األخيحة فى السجتس  السرحأ التى عدت إلى ت

اليحو  خاصة عثشاء ولعث عحثاث الثغرة مباىحة والتحثيات ال بيحة التى واجية فحيد العسل فى 

تؾزيع  (6)الثدول رقؼ  لساؾفح ي والسكتب  عث للط لسغاصمة جيغده فى التومب عمييا.  

  مرتبة ترتيبًا تسازليًا. – نخب الدكاوى فى محةمي الفروع

 

 (6جدول رقم )

 عدد الشكاوى حسب الفروع 

 النسبة %    العدد المحافظة

%11979 369 الجيزة  

%7958 179 الوادى الجديد  

%7954 178 أسوان  

%7916 169 القاهرة  

%5997 141 قنا  

%5939 135 األقصر  

%5939 135 الفيوم  

%5931 137 شمال سيناء  

%7985 91 المنيا  

%7964 86 دمياط  

%.797 78 الدقهلية  
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%7936 77 بورسعيد  

%79.9 77 أسيوط  

%79.5 73 اإلسكندرية  

%3993 69 جنوب سيناء  

%3984 67 مرسى مطروح  

%3984 67 السويس  

%3958 61 البحيرة  

%3958 61 سوهاج  

%3977 55 بنى سويف  

%.393 53 الغربية  

%3916 51 اإلسماعيلية  

%1995 46 القليوبية  

%1976 73 المنوفية  

9%78 9 كفر الشيخ  

9%31 5 الشرقية  

%..1 3761 اإلجمالى  

 

 الةذسيفات السيائية لمدكاوى  -3

احتمة ععمى ندبة فى   ان قزايا األحغال الذخرية 2011لعام تذيح إليشا اإلحرائيات 

كسا وردت فى الذكاوأ  –% مع إجسالى الذكاوأ الغاردة52.5ىكاوأ السحعة السرحية الشدبة 

قزايا يعشى عن ىغ ما   و ( وما قبمو 2009الحجغ  والس ارنة الت حيح ) يتظ  -الغاردة لمسكتب

  ولان ىشاك األحغال الذخرية كانة وما  الة التحثأ األكبح الجأ تغاجيو السحعة السرحية 
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ضحورة لسغاصمة الجيث السجتسعى فى ابيل دعظ ح غص السحعة فى مجال األحغال الذخرية 

السشمغلة لسدانثتيا  سا ر يتعارض م  ح غص األسحال األخحأ وإجحاء التعثيالت التذحيعية 

مذكالت الزسان   سا يرب فى الشياية فى صالح األاحة السرحية وصالح عحغاليا. عما

( وىغما يثلشا عمى ضع  تسكيع %15.5الشدبة ) فجاءت فى التحتيب التالىارجتساعى 

وتغفيح ارحتياجات األاااية  السحعة السرحية وضع  قثرتيا عمى مغاجية مذكالت الحياة

  األوراص السثنية   العش ( فى التحتيب التالى الشدب ىكاوأ العسل )  جاءتثظ لمسعيذة. 

ع) ىكاوأ دددددل مدددد% ل 4اوت الشدبة عشث ددددد التحتيب(   وتدد% الشي%4.7   4.9   6.1%)

سحكسة األاحة والسذكالت الخاصة   الذكاوأ  تشييج األحكام   الثعاوأ الجشائية( . اليشسا نجث

.%   4.%   3.%   3الخاصة  الجشدية وقزايا التعميظ والرحة احتمة عقل الشدب )

مساندة  فى وضع أولويات ويمكننا مما سبق أن نؤكد على ضرورة ..% الشيد التحتيب ( 6

المرأة المصرية والتركيز على قضايا التمكين سواء على المستوى الحقوقى والقانونى أو 

( نسب تصنيفات شكاوى المرأة 97 ويوضح لنا الجدول رقم )المستوى التنموى  على

 كاآلتى:

 (7جدول رقم )

 تصنيف الشكاوى طبقاً الختصاصات المكتب

 النسبة %    التكرار االختصاصات

%5395 1117 حوال شخصيةأ  

%1595 739 ضمان اجتماعي  

%691 .17 عمـــل  

%499 1.7 وراق مدنيةأ  

%497 99 عنـف  
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%.49 84 تنفيذ أحكام  

%.49 84 دعاوى جنائية  

%393 47 دارىإ  

%198 78 مواريث  

%196 77 مينات اجتماعيةأت  

%197 37 دعاوى مدنية  

9%6 17 صحة  

9%4 8 تعليم  

9%7 7 جنسية  

9%7 7 محكمة األسرة، وصندوق تأمين األسرة / بنك ناصر  

%..1 3133 اإلجمالى العام  

 

 السيائى لمدكاوى الزؾقل  -4

يعث السغق  الشيائى لمذكغأ ىغ الس ىح الثال عمى محدود عسل مكتب الذكاوأ   وتغضح 

ىكغأ (   953% ) ن=40.4لشا البيانات اإلحرائية عن الشدبة الوالبة مع الذكاوأ الشدبة 

قانغنية مذغرة  كانة تسثل( % 26.3شدبة ) المع الذكاوأ  621ثاولة   عما عثد ما  الة مت

( وترشيييا تحة الشث %13.6 ىكغأ ) الشدبة 321كسا تسكع السكتب مع حل عثد   

 (% 7 ىكغأ)الشدبة 161لبيانات حيا عثد كسا عوضحة لشا ا  الشيائى السغق  إيجاالى فى 

ىجا ويتظ حيا الذكاوأ غالبا  دبب عثم اات سال األوراص السشمغلة لثعظ الذكغأ عو ألاباب 

عما  .صل م  الذاكية  عث ت ثيسيا لمذكغأ ... وىكجا عخحأ مثل عثم التسكع مع التغا

الذكاوأ التى تظ ترشيييا خارج اختراص السكتب مثل سمب الذاكية الحرغل عمى فحصة 
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عسل عو قشعة عرض عو مدكع ...وغيحىا مع الشمبات التى ت   خارج راالة السكتب 

التشا ل فى و مح مع الذكاوأ   كسا تظ الر( 126)ن = % 5 ووصييتو ف ث الموة ندبتيا

.% ( مع 8%   1.1  % 2.4وعخيحات جاءت ندب )   ( 75)ن=  % مع الذكاوأ 3.2

شيد التحتيب   لتعبح عع ال (عثم عح ية تحة الثرااة   امبى    الذكاوأ لتسثل )ىكاوأ 

التى ما الة تحة الثرااة  سعشى خزغعيا لمثرااة مع قبل محامى السكتب الذكاوأ 

السشااب رتخاله  ذانيا عو انتضارىا لثأ محامى السكتب حتى اات سال راتبيان اإلجحاء 

عو الذكاوأ التى انتية  السدتشثات السشمغلة فى فتحة ر تتعثأ ثالثة ىيغر وإر تظ حيضيا  

 إلى نتيجة امبية عو وضغح عثم عح ية الذاكية فى ىكغاىا عو سمبيا .

جة الشيائية لمذكاوأ يسكع اعتبارىا  ذكل غيح وفى الشياية يتزح لشا مسا ابد عن عغمبية الشتي

مباىح نتيجة إيجاالية   حيت يسكششا اعتبار ت ثيظ السذغرة ال انغنية نتيجة إيجاالية مع مششمد 

عن محامى السكتب قث تسكع  اليعل مع خثمة الذاكية وت ثيظ السذغرة السشمغلة إلييا   وكجلط 

يا الرمح والتشا ل لسا لو مع درلة عمى انتياء الحال  الشدبة إلى ندبة الذكاوأ التى تظ في

ندبة السغق  السذكمة إلى حل ما   وعميو يسكششا ضظ ندب السذغرة والرمح والتشا ل إلى 

%( إلى جانب ندبة الذكاوأ الستثاولة   مسا يذيح إليشا فى 43.1اإليجاالى لتبمغ الشدبة ) 

ة السشغس اليا مكتب ىكاوأ السحعة الشياية عن محدود العسل يتجو فى ابيل تح يد الحاال

 ( تزا يمى :8وىؾ ما يؾفجو لسا الثدول رقؼ )ومتا عتيا   
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 (8جدول رقم )

 التوزيع النسبى طبقاً للموقف النهائى للشكوى

 النسبة %    التكرار الموقف

%4.94 957 متداول  

%3697 631 مشورة  

%1796 731 يجابىإ  

%7 161 حفظ  

%5 136 خارج اختصاص المكتب  

%793 75 صلح/ تنازل  

%394 57 تحت الدراسة  

%191 36 سلبى  

9%8 .3 عدم أحقية  

%..1 .376 اإلجمالى  

 

 

 

 

 

 

 


