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¾aòß‡Ô@
شرعت منظمة اليونيسيف في مصر بالمشاركة مع عدد من نشطاء العمل األهلـي وقيـادات الجمعيـات       

 في التخطيط لتأسيس تجمع من الجمعيات للعمل بصور مشـتركة           ١٩٩٦المهتمة بتنمية المرأة في سنة      
ختيار على عـدد    وقد دارت النقاشات حول نطاق تنفيذ المشروع حيث وقع اال         ،  لمتابعة تنفيذ وثيقة بكين   

 مؤسسة أهلية في سبعة من محافظات مصر شملت محافظات القاهرة واإلسـكندرية باعتبارهمـا               ١٠٥
ومحافظـات الصـعيد    ،  مراكز للنشاط األهلي تحفل بالكوادر الكفؤة ولها خبرة طويلة بالعمل االجتماعي          

ياجاً لالهتمـام إلـى تغييـر     باعتبارها المناطق األكثر احت)المنيا ـ أسيوط ـ سوهاج ـ قنا ـ أسوان    (
حيث عانــت منطقـة  ، وتطوير النظرة للمرأة والنهوض بأوضاعها االجتماعية والسياسية واالقتصادية  

 من حرمان طويل من االنتباه سواء على صعيد الدولة أو صعيد العمـل األهلـي                )الصعيد(جنوب مصر   
رتفاع الفقر بينهن وارتفـاع معـدالت       وتشير مؤشرات التنمية البشرية إلى ضعف الوعي بين النساء وا         

كذلك تتخلف كثيراً أوضاع النساء الصحية فنجد نسب        ،  العنف الموجه للمراة في مجتمعات الجنوب عامة      
وفيات األمهات مثال في محافظات هذه المنطقة من البالد هي األعلى عن غيرها من المحافظـات حيـث                  

 المتوسط العام لوفيات األمهـات فـي مصـر كـان      في المائة ألف في إحداها في حين أن ٣٠٠تتجاوز  
كما ،   في المائة ألف وهو معدل مرتفع يعد أعلى كثيراً من المعدالت المتعارف عليها دولياً              ١٧٤حينذاك  

ترتفع نسب األمية بين النساء في هذه المناطق حيث يسود المفهوم التقليدي لدور المرأة داخل األسـرة                 
بل ويبدأ في تأهيل الفتاة منذ الصغر للزواج الذي ال يرون مسـتقبل             ،  نويرفض المجتمع المحلي تعليمه   

 .لها خالفه
وقد دفعت هذه األوضاع تلك الفئة من القيادات التي خططت لهذا المشروع إلى اختيار هـذه المحافظـات                  
كنطاق لعمل المشروع مع إضافة المحافظات الحضرية العاصمة األولى والثانية باسـتهداف تبـادل بـين                
الخبرات وتطوير وعي قيادات العمل األهلي في الجنوب وفي ذات الوقت إكساب القيادات مـن القـاهرة                 

  .واإلسكندرية خبرة العمل في المناطق األكثر فقراً واحتياجاً
 ٧ مؤسسة من ألــ      ١٠٥(وفي المرحلة التالية من التخطيط للمشروع شارك ممثلي المؤسسات المشاركة           

طاق عمل المشروع والقضايا ذات األولوية للواقع المحلي وتحديد طبيعة التدخالت            في اختيار ن   )محافظات
، حيث استقر الرأي على اختيار محاور صحة المرأة       ،  التي ترتقي بوضع المرأة وتتصدى لمشكالت الواقع      

ـ     ،  العنف ضد المرأة  ،  المساواة أمام القانون  ،  المراة المعيلة ألسر  ،  تعليمها ذت فـي   والطفلة األنثى وقـد نف
المشروع العديد من األنشطة التي استهدفت من ممثلي المؤسسات األهلية المشاركة بالمهـارات الواجبـة               
لتخطيط وتنفيذ تدخالت محددة تتعامل مع أبرز المشكالت التي أفرزها الواقع المحلي من واقع الممارسـة                

باعتبارهـا  ، )ـ الضغط والتفاوضالتخطيط االستراتيجي ـ الجندر   (فأجريت تدريبات حول ، الميدانية لهم
  .أدوات هامة في التمكين للجمعيات من تنفيذ التدخالت بكفاءة
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ومن الجدير بالذكر أنه قد روعي التوازن النوعي بين ممثلي الجمعية حيث ضم المشروع نسـبة الثلـث                  
  .تقريباً من الرجال إلى الثلثين من النساء

  أمام القانون والذي شكل أحد محاور عمل المشروع السـت          على هذه الخلفية وفي إطار محور المساواة      
 البيئيـة  و في إطار تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع الذي تشرف على تنفيذه جمعية التنمية الصحية             و

  :حددت الجمعيات االعضاء القضايا ذات األولوية التي ينبغي ايالءها اهتمام من جمعيات المشروع وهي
  )األحوال الشخصية ـ الجنسية ـ العقوبات ـ العمل(التمييز القائم ضد المرأة في بعض القوانين . أ
  .تدني األوضاع االجتماعية واالقتصادية للعامالت الزراعيات. ب
 .القصور في إعداد النساء الالتي لديهن أوراق رسمية. ج
  .ضعف الوعي القانوني بحقوق المرأة. د

 .الفقيرة من الحصول على الخدمات القانونية ء في األوساط االجتماعيةعدم تمكن النسا. هـ
  :لذلك وضعت استراتيجيات للعمل تتصدى لتلك القضايا تمثلت في

الدفع باتجاه تغيير القوانين التمييزية القائمة عن طريق الحوار مع دوائر صـنع القـرار مـن                  •
  .التشريعيين والتنفيذيين وكذلك المؤسسات اإلعالمية

التوعية بحقوق المرأة القانونية وإدماج محور حقـوق المـراة ضـمن أنشـطة ومشـروعات                 •
  .الجمعيات

توعية للمحامين في مناطق عمل المشروع بحقوق المرأة وتحفيزهم على مساندة قضايا المـرأة               •
  .وتبنيها روح العمل التطوعي لديهم لمساعدة النساء الفقيرات

رفع القضايا  ( للنساء الفقيرات من خالل مراكز تقديم المساعدة القانونية          تقديم الخدمات المباشرة   •
تقديم الدعم المشورة ـ رفع القضايا ـ تقديم الدعاوي والشكاوي للجهات اإلدارية ـ استخراج     •

  .)األوراق الرسمية
بيـة حاجـات   وإيماناً بأهمية تراكم الخبرات وتبادلها بغرض تفعيل دور المنظمات غير الحكومية فـي تل           

رأينا أهمية تقديم وتوثيق خبرة عملنا آملين أن تكون معين للجمعيات الراغبة في تقـديم ذات                ،  المجتمع
 .مراكز المساعدة القانونية للنساء لذلك كان هذا الدليل عن، نساءالخدمة للمجتمع ولل

 
õbäÜÛ@òîãìãbÔÛa@ñ‡Çb¾a@×a‹ßZ@@

، قنـا ، أسـيوط ، سوهاج، المنيا، ثالثة في محافظـات اإلسكندريةتم تأسيسها خالل المرحلتين الثانية وال     
  : من خالل الخطوات التالية٠٠أسوان 

  .عمل دورات تدريبية للمحامين الذين تم ترشيحهم من قبل الجمعيات األعضاء في كل محافظة •
  .اعدة القانونيةوقد تم االستفادة من هذا التدريب بخبرة المكتب العربي للقانون بتأسيس مراكز للمس •
اختيار الجمعية المضيفة للمشروع وفق المعايير التي وضعتها جمعيات المشروع فـي كـل محافظـة                 •

  .وباالختيار الديمقراطي
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  . محامين٣اختيار فريق للعمل من  •
 . وضع نظام للعمل في السنة الثانية •
 النوع االجتماعي واستنباط الـدروس      عمل تدريب تنشيطي لتأكيد المعلومات وتعميق الرؤيا حول قضايا         •

  .وانتاج وسائل لتطوير العمل، المستفادة من خبرة العمل الميداني
حول سبل دعم    تقييم خبرة عمل المراكز المختلفة في اجتماع المحور في المرحلة الثانية ووضع تصور             •

  .دور هذه المراكز واستمراريتها
، بدأها المكتب العربـي للقـانون     ،  أيديكم قد تم إعداده على مراحل     ومن الجدير بالذكر أن الدليل الذين بين        

ثم جرى تعديله وفقاً لما تم رصده من مالحظـات          ،  الجهة التي تولت مسئولية التدريب في المرحلة األولى       
 التي برزت وفقاً لرؤية قيادات المحور الذين شاركوا في تنفيـذ           وكذلك االحتياجات االضافية  ،  أثناء العمل 

  .في المرحلة الثانية من المشروع يبات التنشيطيةالتدر
ثم جاءت الصياغة األخيرة للدليل معبرة عن مشاركة أوسع وإضافات جديدة على صعيد إدمـاج مفهـوم                 
النوع االجتماعي ضمن العمل القانوني وسبل استخدام المواثيق الدولية أمام المحاكم الوطنية كآليـة مـن                

  .دعم حقوق النساء آليات
@
@

c†ìà«@Ýß@

Êë‹“¾a@âbÇ@Õäß@
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                ƭفي إطار خطة عمل مشروع الدعم الفني والمؤسسي للمنظمات غير الحكومية لتنفيذ وثيقة بكين والخـا
فى إطـار   ،  تعد مراكز المساندة فى هذا الشأن دعما لمسيرة العمل        و،  بتقديم المساندة للنساء قانونياً وقضائياً    
إدراه مراكز المساندة القانونيـة للنسـاء       و ل التدريبي حول كيفية إنشاء    ذلك كان التفكير بالخروج بهذا الدلي     

واستمراريتها مع دعم المهارات الفنية للمحامين والتعرف على المواثيق الدولية لحقـوق اإلنسـان واليـة                
مييـز  استخدمها امام المحاكم ونشر الرؤية النقدية للقوانين المميزة ضد النساء ودعم ثقافة المساواة وعدم لت              

 .فى إطار من تكافؤ الفرƭ من منظور النوع االجتماعي
 
üëcZ@wßbãÜÛ@âbÈÛa@Ò‡aZ@

 .بنهاية هذا البرنامƝ سيكون بمقدور المشاركين إنشاء أداره مراكز المساندة القانونية للمرأة
 
bîãbqZòîÇ‹ÐÛa@Òa‡çþa@N@

دولية وموقعها فـي البنيـان القـانوني         تزويد المشاركين بالمعارف والمعلومات الخاصة بالمواثيق ال       – ١
 .المصري وآليات استخدامها أمام المحاكم ووضع المرأة في هذه المواثيق

Ď –تنمية معلومات ومعارف المشاركين فيما يتعلق بوضع المرأة في القوانين المصرية بشكل عام . 
 .اندة القانونية للمرأةأداره مراكز المس و تنمية قدرات المشاركين فيما يتعلق بمهارات إنشاء– ٣
Đ –                خلق اتجاهات إيجابية لدى المشاركين للمساهمة في تغيير القوانين التي تمثل تمييزاً ضد المرأة وذلك 

 .بالطرق القانونية وادوات المحامي
 تزويد المشاركين بمعلومات ومعارف ومهارات حول االستمرارية وطرق التغلب علـى التحـديات              – ٥

ة وتشمل مفاهيم االتصال والتواصـل والجنـدر أداره الفريـق أداره الجهـود الذاتيـة                الخارجية والداخلي 
 .التطوعية

 
brÛbqZwßbãÛa@ñ‡ß@N@

 Ɲيشتمل هذا البرنامĐالزمني المرفق٥,٣٠ Ɲساعة تدريب موزعة على سبعة ايام متصلة وفقاً للبرنام . 
@
bÈiaŠZ@íŠ‡nÛa@âìîÛa@@

احاً وينتهي في الساعة الرابعة مساءاً يتخلله ساعة راحة على فتـرتين   الساعة الثامنة والنصف صب   نيبدأ م 
 .نصف ساعة كل فترة
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bßb‚ZòÏ‡èn¾a@ò÷ÐÛa@Z@@

مراكز المساندة القانونية للمرأة وتزويـدهم       إداره و هذا الدليل موجه للمحامين وذلك بهدف أعدادهم إلنشاء       
 دور المرأة في المجتمع وضـرورة مراجعـة بعـض           للعالقة بين الرجل والمرأة وأهمية     بالرؤية السليمة 

 .القوانين المتصلة اتصال مباشر بحقوق المرأة
 

b†bZkîÛbþaë@ÝöbìÛa@@

يعتمد هذا الدليل على منهƝ المشاركة والبناء على الخبرات اللذان يعتمدان علـى فكـرة التفاعـل بـين                   
وهذان المنهجان يوفران قدرا كبيراً مـن   ،المشاركين بعضهم ببعض وبينهم وبين المدربين من جهة أخرى     
 :وذلك من خالل، تحقيق اهداف البرنامƝ ويعتمدان على أفكار ومبادƏ تعليم الكبار

 . العصف الذهني– ١
Ď –العمل من خالل المجموعات الصغيرة . 
 . دراسات الحالة– ٣
Đ –المناقشة في المجموعة الكبيرة . 
 . لعب األدوار– ٥
 

bÈibZ@pbäîÈ¾a@òîjíŠ‡nÛaZ@

 . جهاز األوفر هيد بروجيكتور– ١
Ď –السبورة الورقية وأقالم الماركر . 
 . الكروت الملونة– ٣
Đ –الفيديو والتلفزيون . 
 

bäßbqZ@íŠ‡nÛa@ôìna@@

  :يشمل هذا الدليل أربع محاور تدريب
 وقوتها فـي سـلم التـدرج        خاƭ بالمواثيق الدولية ماهيتها وكيفية استخدامها أمام المحاكم       المحور األول   

 .القانوني المصري واهم تطبيقات المحاكم المصرية الخاصة بتطبيق المواثيق الدولية في أحكامها
 وهو خاƭ بالقوانين المصرية وعالقتها بالمرأة وموقفها منها مع خلق رؤية نقدية للقوانين              المحور الثاني 

 . التي تتضمن تمييزاً ضد المرأة
 للمرأة بمـا يشـمل مـن معلومـات          القانونيةي يشمل مهارات إنشاء مراكز المساندة        والذ المحور الثالث 

ومعارف الزمة وكذلك مهارات التخطيط إلنشاء مراكز المساندة وكيفية إدارتها واألدوات الالزمة لعمـل              
 .أوراق ونماذج وهذه المراكز من استمارات



ñc‹àÜÛ@òîãìãbÔÛa@ñ‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛa@ÝîÛ‡Ûa 

W@

مرارية مراكز المساندة القانونية للمرأة والذي       وهو الخاƭ باالستمرارية وكيفية ضمان است      المحور الرابع 
فالتحديات الداخلية وهي الخاصة بـƎدارة فريـق        ،   أو الخارجية  ةيشمل التغلب على التحديات سواء الداخلي     

إدارة الجهود التطوعية واإلشكاليات التي تواجه العاملين في مراكز المساندة القانونية سواء كانـت               و العمل
و قضائية وكذلك اشكاليات خاصة بالرؤية ونظرة المجتمـع للمـرأة ومفـاهيم النـوع               إشكاليات إجرائية أ  

 أما التحديات الخارجية وهي الخاصة بالتمويل وكيفية توفير التمويل الالزم لضـمان             )الجندر(االجتماعي  
 .استمرار عمل المركز وكيفية التعامل مع المناهضين والحلفاء والشركاء

هيم الدعوة وكسب التأييد والتي البد أن يعمل من خاللها المراكز على القضـايا              كما يشمل هذا المحور مفا    
 .التي يتبناها والتي تشمل نشر الثقافة القانونية والتصدى ألي قانون أو قرار يتضمن تمييز ضد المرأة

òîÛbnÛa@pbÇìšì¾a@Ýà“í@ÝîÛ‡Ûa@a‰èÏ@ÙÛˆ@óÜÇëZ@
Q@N@Ýà“m@Ûaë@æbã⁄a@ÖìÔ¨@òîÛë‡Ûa@òÇ‹“Ûa)

 .مقدمة عامة عن حقوق اإلنسان 
 .اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 

 .العهد الدولي الخاƭ بالحقوق المدنية والسياسية 

 .العهد الدولي الخاƭ بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

 .اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 
 .ناء القانوني المصريالوضع القانوني لالتفاقيات الدولية في الب 

 .أمثلة قضائية على استخدام المحاكم المصرية لالتفاقيات الدولية 
R@N@òí‹—¾a@µãaìÔÛa@

 .قانون األحوال الشخصية للمسلمين 
 .قانون األحوال الشخصية لغير المسلمين 

 .قانون العقوبات 

 .قانون الجنسية 

 .قانون العمل 

 .قانون الضمان االجتماعي 

 .األوراق المدنية 
S@N@Ýà“më@ñc‹àÜÛ@òîãìãbÔÛa@ñ‡ãb¾a@×a‹ß@õb“ã⁄@ÁîİƒnÛa@paŠbèß@

 .مهارات التنشيط والتيسير 
 .مهارات االستقبال والتوثيق 

 .مهارة إدارة الجهود التطوعية 

 .مهارة العمل الجماعي 



ñc‹àÜÛ@òîãìãbÔÛa@ñ‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛa@ÝîÛ‡Ûa 

X 

T@NÝà“më@òîuŠb©aë@òîÜ‚a‡Ûa@pbí‡znÛa@òèuaìßZ@

 .مهارات االتصال والتواصل 

 .لمهارة توفير التموي 
 .)الشركاء- الحلفاء–المناهضون (مهارة التعامل مع الجهات الخارجية  

 .مهارة تحليل النوع االجتماعي 

 .مهارة الدعوة وكسب التأييد 

وكافة هذه الموضوعات لها أوراق خلفية يمكن للمدرب توزيعها على المشاركين فى نهاية كـل                
 .جلسة

 
bÈbm@ZÝîÛ‡Ûa@pbãìØß@

 جلسة تدريبية موزعة على سبعة أيام متصلة كما يمكن تجزئتهم لينفـذ علـى               Ď١يحتوى هذا الدليل على     
ثالث مرحل المرحلة األولى تشمل اليوم األول والثاني والخاصة بالتعارف والمواثيـق الدوليـة ومهـارة                

أدوار واحتياجات النوع االجتماعي وعالقتـه       و استخدامها أمام المحاكم الوطنية ومفاهيم النوع االجتماعي      
المرحلة الثانية وتشمل اليوم الثالث والرابع والخاصة بالقوانين المصرية بهدف مراجعتها سريعاً            ،  بالقانون

وكذلك النظر اليها بروية نقدية ضد أي تمييز أو تفرقة بين الرجل والمرأة على أسـاس الجـنس وهـذه                    
لمسلمين وغير المسلمين األوراق    القوانين هي قانون العقوبات وقانون الجنسية وقوانين األحوال الشخصية ل         

 .المدنية وقانون العمل والضمان االجتماعي
أما المرحلة الثالثة وتشمل اليوم الخامس والسادس والسابع وهي الخاصـة بالمهـارات وتشـمل مهـارة                 
االتصال والتواصل والتنشيط والتيسير واالستقبال والتوثيق ومهـارة إدارة الجهـود التطوعيـة والعمـل               

 . والدعوة وكسب التأييد ومواجهة التحديات الخارجية والداخليةالجماعي
وتشمل كل جلسة على أهداف الجلسة وخطة الدرس الخاصة بها موضحاً بها األنشطة التي يمكن للمدرب                
ان يقوم بها واألساليب المستخدمة في العملية التدريبية والمعينات والوسائل المسـتخدمة باإلضـافة الـى                

مارين ودراسات الحالة موضحاً الزمن المناسب لكل نشاط من األنشطة والهدف من كل نشاط              الشفافات والت 
                  Ɲاالستعانة به في تنفيذ بـرام ƭوعلى ذلك فهذا الدليل هو دليل تدريبي متكامل يمكن ألي مدرب متخص

لتعديالت تدريب في ذات المجال كما يمكنهم تغير األسلوب واألدوات المعينة المستخدمة أو أجراء بعض ا              
 . على ترتيب الجلسات على أن يراعي الترابط في الموضوعات المطروحة

 
a‹’bÇZ@kíŠ‡nÛa@áîîÔm@@

ïÜjÓ@Šbjn‚aZ@

سوف يتم عمل اختبار قبلي في الجلسة األولى من البرنامƝ وذلك لتحديد المستوى الحالي للمشـاركين                
االحتياجات يقوم المـدرب بـالتركيز      بناء على هذه     و وابراز االحتياجات الخاصة بالمشاركين للمدرب    



ñc‹àÜÛ@òîãìãbÔÛa@ñ‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛa@ÝîÛ‡Ûa 

Y@

على بعض الموضوعات التي يرى ضرورة التركيز عليها ويكون هذا االختبار بموجب استمارة بهـا               
 . أمام كل منهماأو   عبارة ويطلب من كل مشارك وضع عالمة Ď٠عدد 

ô‡Èi@Šbjn‚aZ@@

التدريبية بنفس طريقة االختبار    ويستهدف االختبار البعدي قياس مدى التقدم الحاصل من خالل العملية           
 .القبلي

òÜ§a@áîîÔm@ñŠbànaZ@

سوف يكون هناك استمارة تقييم يتم توزيعها على المشاركين في نهاية كل جلسة تدريبية ويكون بهـا                 
عدد من األسئلة ويكون الجواب باختيار الرقم الذي يعبر عن رأى كل مشارك وبذلك يمكن قياس مدى                 

 .كل جلسة باألرقامالفائدة الحاصلة من 
wßbãÛa@áîîÔm@ñŠbànaZ@

ـ                 ةتقدم للمشاركين في نهاية اليوم األخير من التدريب والتي تتضمن تقييم كافة جوانب العملية التدريبي
 .الفنية واإلدارية



QP@@@@@@@@@@@@@ñc‹àÜÛ@òîãìãbÔÛa@ñ‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛa@ÝîÛ‡Ûa@@ 
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Ag<9)C)B Ýîvm 
@âìîÛa@˜ƒÜß@‹Ç

ÕibÛa 
@˜ƒÜß@‹Ç@âìîÛa
ÕibÛa 

âìîÛa@˜ƒÜß@‹Ç@
ÕibÛa 

@âìîÛa@˜ƒÜß@‹Ç
ÕibÛa 

@âìîÛa@˜ƒÜß@‹Ç
ÕibÛa 

@âìîÛa@˜ƒÜß@‹Ç
ÕibÛa 

B)C):: 

@bnnÏa–ÒŠbÈm@@
ïÜjÓ@Šbjn‚a@
pbÈÓìm@

wßbãÛa@Òa‡çc@‹Ç
@wßbãÛa@‹Ç
ßÛa@

wßbãÛa@‡ÇaìÓ 

@âa‡ƒna@paŠbèß
@âbßc@òîÛë‡Ûa@Õîqaì¾a
òîä ìÛa@á×ba 

@æìãbÓpbiìÔÈÛa@
òîä§a@æìãbÓ 

òîã‡¾a@ÖaŠëþa Ý–aìnÛaë@Þb—müa 
@ÁîİƒnÛa@paŠbèß
@ñ‡ãb¾a@×a‹ß@õb“ã⁄
ñc‹àÜÛ@òîãìãbÔÛa 

pbÓìÈ¾aë@pbí‡znÛa 

::)C)::g<9 anya‹ò 

::g<9)C):g<9 
¾a@ÖìÔy@åß@ñc‹

æbãüa@ÖìÔy 
@ÊìäÛa@âìèÐß
ïÇbànuüa 

@òî—ƒ“Ûa@Þaìyþa
µàÜàÜÛ 

ÝàÈÛa@æìãbÓ 
@Áî“änÛa@paŠbèß
înÛaë 

@†ìè§a@ñŠa†a@paŠbèß
@ÝàÈÛaë@òîÇìİnÛa
ïÇbà§a 

@òèuaìß@kîÛba
pbí‡znÛa 

:g<9)C); anya‹ò 

;)C)<g<9 

@Õîqaì¾a@ÉÓìß
@æbîäjÛa@óÏ@òîÛë‡Ûa
ð‹—¾a@ïãìãbÔÛa 

@ïÇbànuüa@ÊìäÛa
æìãbÔÛaë 

@òî—ƒ“Ûa@Þaìyþa
µàÜ¾a@ÌÛ 

@æbà›Ûa@æìãbÓ
ïÇbànuüa 

ÕîqìnÛaë@ÞbjÔnüa 
@k×ë@ñìÇ‡Ûa@áîçbÐß

‡îídnÛa 

ô‡Èi@Šbjn‚a@áîîÔm@
@áîÜm@wßbãÛa
âbn‚@pa†bè“Ûa 

<g<9)C)= áîîÔm 
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bÔÛa@ñ‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛa@ÝîÛ‡Ûañc‹àÜÛ@òîãìã 

QR 

lŠ‡¾a@ÝàÇ@ÝîÛ†@
  االول:اليوم

  )االفتتاحية(الجلسة االولي 
  ساعتان:الزمن
â Âb“äÛa kîÛbüa pbîäÈ¾a åßÛa 

يقوم المدرب بشرح فكرة التعارف وهي التعارف التبادلي عن  ١
ديث ويقدم كل طريق كل فرد يعرف االخر بعد ان يتبادالن الح

مشارك تعريف االخر على انه هو على ان يراعي عند 
 .االختبار توازن النوع

عرض 
 المدرب

 ٥ 

č ١٠   .يترك المدرب المشاركين ليتعرف كل منهم على االخر 
 لكل ،يقوم كل مشارك بتقديم نفسه الذى يتضمن تعريف االخر ٣

رف مشارك دقيقتان للعرض على ان يشارك المدرب فى التعا
 .بنفس الطريقة

 ٥٠  المشاركين

يقوم المدرب بتجميع توقعات المشاركين حول البرنامƝ وكتابتها  ٤
 .على السبورة الورقية

السبورة  المناقشة
 الورقية

١٠ 

يقدم المدرب كلمة تتضمن فكرة عامة عن البرنامƝ وعن الجهة  ٥
 .القائمة بتنفيذ التدريب والجهة المنفذة لصالحها التدريب

ض عر
 المدرب

 ٥ 

ينتقل المدرب الى شرح الهدف من البرنامƝ وهو انشاء وادارة  ٦
مراكز المسانده القانونية للمرأة ثم يعرض شفافات الهدف العام 

 للبرنامƝ والهداف الفرعية ومناقشة المشاركين فى االهداف 

عرض 
المدرب 
 والمناقشة

 شفافة 
)١، Ď( 

١٠ 

Ɲ الزمني ويشرحة موضحاً يقوم المدرب بعرض شفافة البرنام ٧
 الترابط الموضوعات واألزمنة

عرض 
المدرب 
 والمناقشة

 ١٠ )٣(شفافة 

ē  يقوم المدرب بتوزيع استمارة االختبار القبلي على المشاركين
استمارة    .ويشرح فكرته ويترك لهم اإلجابة عليه

 ١٥ )Ď(رقم 

عرض  ختام الجلسة  ٩
 ٥  المدرب

 
 



ñc‹àÜÛ@òîãìãbÔÛa@ñ‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛa@ÝîÛ‡Ûa 

QS@

 
  ١/١شفافة رقم 

‡awßbãÜÛ@âbÈÛa@Ò@

بنهاية هذا البرنـامƝ سـيكون بمقـدور        
المشاركين إنشاء إداره مراكز المسـاندة      

 القانونية للمرأة

 
 ١/čشفافة رقم 

òîÇ‹ÐÛa@Òa‡çþa@
 تزويد المشاركين بالمعارف والمعلومات الخاصة بالمواثيق الدولية وموقعها في البنيان القانوني – ١

 . أمام المحاكم ووضع المرأة في هذه المواثيقالمصري وآليات استخدامها
Ď –تنمية معلومات ومعارف المشاركين فيما يتعلق بوضع المرأة في القوانين المصرية بشكل عام . 
 .إداره مراكز المساندة القانونية للمرأة و تنمية قدرات المشاركين فيما يتعلق بمهارات إنشاء– ٣
Đ –كين للمساهمة في تغيير القوانين التي تمثل تمييزاً ضد المرأة  خلق اتجاهات إيجابية لدى المشار

 .وذلك بالطرق القانونية وأدوات المحامي
 تزويد المشاركين بمعلومات ومعارف ومهارات حول االستمرارية وطرق التغلب على التحديات – ٥

ه الجهود الذاتية الخارجية والداخلية وتشمل مفاهيم االتصال والتواصل والجندر إداره الفريق إدار
 .التطوعية

 



QT@@@@@@@@@@@@@ñc‹àÜÛ@òîãìãbÔÛa@ñ‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛa@ÝîÛ‡Ûa@@ 

 

 ٣/١شفافة 
@ßÛa@wßbãÛa@Zñc‹àÜÛ@òîãìãbÔÛa@ñ‡ãb¾a@×a‹ß@êŠa†gë@õb“ãg@Þbª@À@µßba@kíŠ‡m@wßbã‹i@

âìîÛa@oÓìÛa Þëüa@âìîÛa ïãbrÛa@âìîÛa sÛbrÛa@âìîÛa Éia‹Ûa@âìîÛa ßb©a@âìîÛa ‘†bÛa@âìîÛa ÉibÛa@âìîÛa 

Ag<9)C)B تسجيل 
عرض ملخƭ اليوم 

 السابق

وم عرض ملخƭ الي
 السابق

 عرض ملخƭ اليوم
 السابق

عرض ملخƭ اليوم 
 السابق

عرض ملخƭ اليوم 
 السابق

عرض ملخƭ اليوم 
 السابق

B)C):: 

  تعارف–افتتاح 
 اختبار قبلي
 توقعات

Ɲعرض أهداف البرنام 
 عرض البرنامƝ الزمني

Ɲقواعد البرنام 

مهارات استخدام 
المواثيق الدولية أمام 
 المحاكم الوطنية

 قوباتقانون الع
 قانون الجنسية

 االتصال والتواصل األوراق المدنية

مهارات التخطيط 
إلنشاء مراكز المساندة 

 القانونية للمرأة

 التحديات والمعوقات

::)C)::g<9 anya‹ò 

::g<9)C):g<9 
ة من حقوق حقوق المرأ

 االنسان
 مفهوم النوع االجتماعي

األحوال الشخصية 
 للمسلمين

 قانون العمل
مهارات التنشيط 

 والتيسير

مهارات ادارة الجهود 
التطوعية والعمل 

 الجماعي

اساليب مواجهة 
 التحديات

:g<9)C); anya‹ò 

;)C)<g<9 

موقع المواثيق الدولية 
فى البنيان القانوني 

 المصري

النوع االجتماعي 
 والقانون

األحوال الشخصية لغير 
 المسلمين

قانون الضمان 
 االجتماعي

 االستقبال والتوثيق
مفاهيم الدعوة وكسب 

 التأييد

 تقييم اختبار بعدى
البرنامƝ تسليم الشهادات 

 ختام

<g<9)C)= áîîÔm 

 
 



ñc‹àÜÛ@òîãìãbÔÛa@ñ‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛa@ÝîÛ‡Ûa 

QU@

<
<
<
Ö]<h^fÙæ÷]<
ÛaàqaìîÛa@ÕÛë‡îò@
 



bÔÛa@ñ‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛa@ÝîÛ‡Ûañc‹àÜÛ@òîãìã 

QV 



ñc‹àÜÛ@òîãìãbÔÛa@ñ‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛa@ÝîÛ‡Ûa 

QW@

<
<
<
Ö]<ÝçéÙæ÷]<

òîãbrÛa@òÜ§a@Z@æbãüa@ÖìÔy@åß@ñc‹¾a@ÖìÔy@
 
 

يتناول هذا الباب التعريف بالمواثيق الدولية المعنية بحقوق اإلنسان والتي منها اإلعالن العـالمي لحقـوق                
عهد الدولي الخاƭ بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخـاƭ بـالحقوق االقتصـادية              االنسان وال 

 التمييز ضد المرأة وتمثيل مجموعة المواثيق هـذه   أشكالواالجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء على جميع       
تطور فكـرة حقـوق     ما يعرف باسم الشرعة الدولية لحقوق االنسان كما يشمل هذا الباب التعريف بنشأة و             

 أهم وثيقة دولية قانونيـة اهتمـت بتحسـين    ااالنسان ويركز أيضا هذا الباب على اتفاقية السيداو باعتباره 
 وضع المرأة وإزالة اوجه التمييز في جميع نواحي الحياة

 كما يتناول هذا الباب موقع هذه المواثيق من الناحية القانونية داخل البنيان التشـريعي المصـري وكيـف                 
يتمسك صاحب المصلحة بتطبيق نصوƭ اتفاقية دولية أمام جهات القضاء المصري كما يشمل العديد من               

التمييز وكما يتضـمن امثلـه       و التعريفات المختلفة مثل اإلعالن واالتفاقية والفرق بينهما والتحفظ بنوعية        
 .تطبيقيه على استخدام المحاكم الوطنية المصرية التفاقيات دولية

 



bÔÛa@ñ‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛa@ÝîÛ‡Ûañc‹àÜÛ@òîãìã 

QX 

Òa‡çcòÜvÛa@@

 ، التعرف على الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان والتي تتمثل فى اإلعـالن العـالمي لحقـوق اإلنسـان                 -١
  )السيداو( اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة ،العهدين

Ď – السيداو( التعرف على الخلقيه التاريخية لصدور اتفاقية(  
 .مضمون الحقوق الواردة باتفاقية السيداو تزويد المشاركين بمعلومات عن – ٣
Đ – السيداو( مناقشة اليات متابعة وتنفيذ اتفاقية(. 
 

lŠ‡¾a@ÝàÇ@ÝîÛ†@
æbãüa@ÖìÔy@åß@ñc‹¾a@ÖìÔy@

  االول:اليوم
  الثانية:الجلسة
  ساعتان:الزمن
â Âb“äÛa kîÛbüa È¾aäîpb åßÛa 

ي يقوم المدرب بطرح سؤال عصف ذهني حول ما ه         ١
حقوق اإلنسان ولماذا سميت بهذا االسم ويقوم بكتابة        

  األجوبة على السبورة الورقية
السبورة  عصف الذهن

 الورقية
١٠ 

č          ينتقل المدرب إلى سؤال آخر حول ماهية المواثيـق
الدولية المعنية بحقوق اإلنسان ويتم تجميع األجوبـة        

 من المشاركين على السبورة 
السبورة  المناقشة

 ٥ الورقية

بعد أن ينتهي المدرب إلي أهم المواثيق الدولية المعنية  ٣
بحقوق اإلنسان وهي اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان       
والعهدين واتفاقية السيداو ينتقل المدرب ألي تعريـف        

ثم يعرض المدرب نبذه    ) ١(اإلعالن مستخدماً شفافة    
عن ظروف نشاة اإلعالن ويستعرض بعـض مـواد         

  .)Ď( شفافة اإلعالن مستخدماً

 عرض المدرب
 شفافة 

)١، Ď( ١٠ 

ينتقل المدرب الى تعريف االتفاقية مستخدماً شـفافة         ٤
 ٥ )٣( شفافة المناقشة  .ويناقƫ المدرب الفرق بين اإلعالن واالتفاقية) ٣(

يعرض المدرب خلفيـة عـن العهـدين وظـروف           ٥
إصدارهم ثم يعرض بعض المواد الواردة فـي كـل          

وينافشهما فـي إطـار     ) ٥،Đ( شفافة   منهما مستخدماً 
 المجموعة 

عرض المدرب 
 والمناقشة

 شفافة 
)Đ، ١٠ )٥ 



ñc‹àÜÛ@òîãìãbÔÛa@ñ‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛa@ÝîÛ‡Ûa 

QY@

ثم ينتقل المدرب إلي اتفاقية القضاء علي جميع أشكال          ٦
عارضاً نبذة عن تاريƣ    ) السيداو(التمييز ضد المرأة    

صدورها ثم يستعرض مفهوم التمييز الوارد باالتفاقية       
 .)٧،Ē(مستخدماً شفافة 

 شفافة  اقشةالمن
)Ē، ١٠ )٧ 

ينتقل المدرب إلي مضمون الحقـوق الـواردة فـي           ٧
ويناقƫ أهم ما ورد من     ) Ĕ(االتفاقية مستخدماً شفافة    
 حقوق في مواد االتفاقية 

 ١٥ )Ĕ(شفافة  المناقشة

ē           مـن ƭيتناول المدرب عرض ما هو التحفظ على ن
ثم ينتقـل   ) ĕ(نصوƭ اتفاقية دولية مستخدماً شفافة      

  المواد التي تحفظت عليها مصر إلي
 ٥ )ĕ(شفافة  المناقشة

٩         ƭالمدرب مع المشاركين تحفظ مصر على ن ƫيناق
من االتفاقية ويقوم المدرب بعرض النĎ (      ƭ(المادة  

وهل تحفظ مصر على التحفظ     ) ١٠،١١(على شفافة   
 لها ما يبررها من عدمه 

 شفافة  المناقشة
)١٠ )١١ ،١٠ 

الفقـرة  ) ĕ(ظ مصر على المـادة  يناقƫ المدرب تحف   ١٠
الثانية من االتفاقية والخاصة بمنƠ الجنسـية ألبنـاء         
المرأة المتزوجة ومدى وجاهة تحفظ مصر علية بعد        

 ) ١Ď(أن يقوم بعرض المادة على شفافة 

 ١٥ )١Ď(شفافة  المناقشة

ينتقل المدرب إلي مناقشة تحفظ مصر علـى المـادة           ١١
)١Ē(      مسـائل األحـوال     من االتفاقيـة والخاصـة ب

الشخصية بعد أن يقوم بعرض المادة علـى شـفافة          
)١ ،١٣Đ(         المدرب مدى توفيق مصر فـي ƫويناق 

 التحفظ على هذه المادة 

 المناقشة
 شفافة 

)١ ،١٣Đ( ١٠ 

١č        يعرض المدرب تحفظ مصر على المادة)Ďĕ(  الفقرة 
األولى من االتفاقية والخاصة بالتحكيم ويقوم بعرض       

  )١٥(افة المادة على شف
 ٥ )١٥(شفافة  عرض المدرب

يختتم المدرب الجلسة بمناقشة آليات متابعة االتفاقيـة         ١٣
 ويختتم المدرب الجلسة بالمباد١Ē( Ə(مستخدما شفافة 

 )١٧(المتفق عليها فى حقوق االنسان مستخدماً شفافة 
 شفافة  المناقشة

)١Ē، ١٠ )١٧ 



bÔÛa@ñ‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛa@ÝîÛ‡Ûañc‹àÜÛ@òîãìã 

RP 

 
  č/١شفافة رقم 

æýÇüa)
 
لمبادƍ األساسية مجموعة من ا

 وهو غير ملزم دولياً ألي دولة

 
 č/čشفافة رقم 

âbÇ@Š†b—Ûa@æbã⁄a@ÖìÔ¨@ó¾bÈÛa@æýÇ⁄a@åß@™ì—ã QYTX@

 )١(المادة 
 وهم قد وهبوا العقـل      ،يولد جميع الناس احرارŅا ومتساويين في الكرامة والحقوق       

 هم بعضŅا بروح اإلخاءوالوجدان وعليهم أن يعاملون بعض
 
 )٧(ادة الم

الناس جميعŅا سواء أمام القانون وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما             
 كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أى تمييز ينتهك هـذا اإلعـالن               ،تمييز

 ومن أى تحريض على مثل هذا التمييز

 



ñc‹àÜÛ@òîãìãbÔÛa@ñ‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛa@ÝîÛ‡Ûa 

RQ@

 
  č/٣شفافة رقم 

òîÓbÐm⁄a@

 
 تلتزم بمقتضاها الدول هي اتفاق بين دولتين أو اكثر

 المصدقة عليها بالتزامات قانونية محددة
 واالتفاقية توجب معاقبة الدول الموقعة عليها 

 في حالة مخالفتها

 
 č/٤شفافة رقم 

âbÇ@Š†b—Ûa@æbã⁄a@ÖìÔ¨@ó¾bÈÛa@æýÇ⁄a@åß@™ì—ã QYTX@

 
 القـانون دونمـا   الناس جميعŅا سواء أمام القانون وهم يتساوون في حق التمتع بحمايـة        

تمييز، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أى تمييز ينتهك هذا اإلعالن ومن أى               
 المدنية والسياسية لخاƭ بالحقوقالعهد الدولي ا تحريض على مثل هذا التمييز

@
@ñ†b¾aISH@

التمتع بجميع تتعهد الدول األطراف في هذا العهد بكفالة تساوى الرجال والنساء في حق    
 الحقوق المدنية والسياسية المنصوƭ عليها في هذا العهد

 



bÔÛa@ñ‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛa@ÝîÛ‡Ûañc‹àÜÛ@òîãìã 

RR 

 
  č/٥شفافة رقم 

@ÖìÔ¨bi@™b©a@ïÛë‡Ûa@‡èÈÛa@åß@™ì—ã
òîÏbÔrÛaë@òîÇbànuüaë@òí†b—nÓüa@

@ñ†b¾aISH@
تتعهد الدول األطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذكور 

ادية واإلناث في حق التمتع بجميع الحقوق االقتص
 واالجتماعية والثقافية المنصوƫ عليها في هذا العهد

 
 č/٦شفافة رقم 

òîÏbÔrÛaë@òîÇbànuüaë@òí†b—nÓüa@ÖìÔ¨bi@™b©a@ïÛë‡Ûa@‡èÈÛa@åß@™ì—ã@
@ñ†b¾aIQPH@

 :تقر الدول األطراف في هذا العهد بما يلى
 أكبر قـدر ممكـن مـن        ،ية في المجتمع   التى تشكل الوحدة الجماعية الطبيعية واألساس      ، وجـوب منـƞ األسرة   -١

 .تعـيلهم  و  وخصوصا لتكوين هذه األسرة وطوال نهوضها بمسئولية تعهد وتربية األوالد الـذين            ،الحماية والمساعدة 
 .ويجب أن ينعقد برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء الً إكراه فيه

č-           مهات خالل فترة معقولة قبل الوضع وǔاألمهات العـامالت أثنـاء         وجوب توفير حماية خاصة ل ƞبعده وينبغى من
 .الفترة المذكورة اجازة مأجورة أو اجازة مصحوبة باستحقاقات ضمان اجتماعى كافية

 وجوب اتخاذ تدابير حماية ومساعدة خاصة لصالƞ جميع األطفال والمراهقين دون أى تمييز بسـبب النسـب أو                   -٣
 كما يجـب جعـل      .راهقين من االستغالل االقتصادى واالجتماعى    غيره من الظروف ومن الواجب حماية األطفال والم       

القانون يعاقب على استخدامهم في أى عمل من شأنه إفساد اخالقهم أو االضرار بصحتهم أو تهديد حياتهم بالخطر أو                   
ذين لم  إلحاق األذى بنموهم الطبيعى وعلى الدول أيضا أن تفرض حدودا دنيا للسن يحظر القانون استخدام الصغار الل                

 .يبلغوها في عمل مأجور ويعاقب عليه

 



ñc‹àÜÛ@òîãìãbÔÛa@ñ‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛa@ÝîÛ‡Ûa 

RS@

 
  č/٧شفافة رقم 

ñc‹¾a@‡š@îîànÛa@âìèÐß@

هو أى تفرقة أو استثناء او استبعاد او قيد يفرض 
على المرأة بسبب الجنس بما يحول دون ممارسة 
المرأة لحقوقها اإلنسانية وحرياتها األساسية في 

 الرجلمجاالت الحياة كافة وبصورة متكافئة مع 

 
 ē/čشفافة رقم 

@ñ†b¾aIQH@
      ƞأي تفرقة" التمييز ضد المرأة    " ألغراض هذه االتفاقية يعنى مصطل

أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكـون مـن آثـاره أو
أغراضه توهين أو إحباط االعتـراف للمـرأة بحقـوق اإلنسـان أو

ة واالقتصادية واالجتماعيـةالحريات األساسية في الميادين السياسي    
 أو توهين أو إحباط تمتعهـا،والثقافية والمدنية أو في أي ميدان أخر      

 بهذه الحقوق أو ممارستها لها بصرف النظر عن حالتها الزوجية

 



bÔÛa@ñ‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛa@ÝîÛ‡Ûañc‹àÜÛ@òîãìã 

RT 

 
 č/٩شفافة رقم 

†aìß¶a@òàÔß@òîÓbÐmüa@@Tõauc@)
 : األولالجزء
  المادة األولى الى المادة السادسة من

 تتعهـد   االتفاقية الدول االعضاء المنضمة الى      أن"  الثانية   وادالم تشمل
بتجسيد مبدأ المساواه بين الرجل والمرأة فى دسـاتيرها وتشـريعاتها           

 . وتحظر كل عمل تميزى ضد المرأةالوطنية
 للتعجيل باقرار   الالزمة باتخاذ التدابير    توصى : المادة الثالثة والرابعة   و

 التـدابير   باتخـاذ  والسادسـة ين الخامسة   مبدأ المساواه وتوصى المادت   
 الالزمة للقضاء على فكرة الدونية للمرأة

  الثانى الجزء
  ĕ الى ٧ مواد من ٣ يشمل

 سياسـة   صـياغة  عن تقرير حق االنتخاب والمشاركة فى        تتحدث ٧م
الجمعيـات   و الحكومة وشغل الوظائف العامة والمشاركة فى المنظمات      

لتدابير لتمثل النساء فى المنظمات الدوليـة        المادة الثامنة اتخاذ ا    وتقرر
 السابعة حق المراة فى اكتساب جنسيتها أو االحتفاظ بهـا           المادةوتقرر  

  اطفالها جنسيتها يكتسب  فى انوحقها أو تغيرها
 

 الثالث الجزء
 عشـر   الرابعـة  المادة العاشرة الى     من ١Đ الى   ١٠من    المواد يشمل

المراة فى التعليم والعمل ومـن م        تقضى بمساواة الرجل ب    ١٠والمادة  
١ ،١١Đ            تتحدث عن اتخاذ التدابير الالزمة ألعطـاء المـرأة حقـوق 

 الضـمان  و العمـل   درجاتـه فـى مجـال      بجميعمتساوية فى التعليم    
 االجتماعى

  الرابع الجزء
 الحديث عن حق المساواه     تعيد) ١٥( المادة   ١٥،١Ē المادتين   من تتكون

 المناسبة للقضاء علـى     التدابيرجوب اتخاذ   و) ١Ē (المادةامام القانون   
 الزوج وتقرير   واختيارالتمييز ضد المرأة فى األمور المتعلقة بالزواج        

 .حقوقها كوالده وأم

 

 
 č/١٠شفافة رقم 

ÅÐznÛa)
 

التحفظ هو اعالناً رسمياً بان الدولة ال تلزم نفسها 
 بجزء ما أو باجزاء بعينها من االتفاقية

 تحفظ تفسيري و تحفظ باالستبعاد:و التحفظ نوعان

 



ñc‹àÜÛ@òîãìãbÔÛa@ñ‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛa@ÝîÛ‡Ûa 

RU@

 
  č/١١شفافة رقم 

@Éî»@óÜÇ@õb›ÔÛa@òîÓbÐma@À@‹—ß@bèîÜÇ@oÄÐ¥@ónÛa@†aì¾a
@âbÇ@ñŠ†b—Ûa@ñc‹¾a@‡š@îîànÛa@ÞbØ’cQYWY@

@ñ†b¾aIRH@
 بكل الوسائل المناسبة    ،ق على أن تنتهƛ   ــرأة وتتف ــد الم ـييز ض ـتشجب الدول األطراف جميع أشكال التم     

 :بما يلىالقيام وتحقيقًا لذلك تتعهد  . ابطاء سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأةدون
 اذا لم يكن    ،ادماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة األخرى            ) č/أ(

دأ من خالل التشريع وغيره مـن الوسـائل          وكفالة التحقيق العملى لهذا المب     ،هذا المبدأ قد أدمƛ فيها حتى اǑن      
 المناسبة

 لحظـر كـل     ، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات       ، تشريعية وغير تشريعية   ،اتخاذ المناسب من التدابير   ) č/ب(
 تمييز ضد المرأة

 
 ١č/čشفافة رقم 

@Éî»@óÜÇ@õb›ÔÛa@òîÓbÐma@À@‹—ß@bèîÜÇ@oÄÐ¥@ónÛa@†aì¾a
—Ûa@ñc‹¾a@‡š@îîànÛa@ÞbØ’c@âbÇ@ñŠ†bQYWY@
@ñ†b¾aIRH@

 عـن   ،لمرأةل وضمان الحماية الفعالة     ،فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل         ) č/ج(
 . من أى عمل تمييزى،مؤسسات العامة األخرى في البلدـطريق المحاكم ذات االختصاƫ وال

 وكفالـة تصـرف السـلطات       ،ة ضـد المـرأة    االمتناع عن مباشرة أى عمل تمييزى أو ممارسة تمييزي        ) č/د(
 والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا االلتزام

التشريع لتعديل او الغاء القوانين واالنظمة واالعراف والممارسـات          بما في ذلك     ،اتخاذ جميع التدابير  ) č/ـه(
 القائمة التي تشكل تمييزاً ضد المرأة

 . التي تشكل تمييزاً ضد المرأةالغاء جميع احكام قوانين العقوبات الوطنية) č/ز(
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  č/١٣شفافة رقم 

@Éî»@óÜÇ@õb›ÔÛa@òîÓbÐma@À@‹—ß@bèîÜÇ@oÄÐ¥@ónÛa@†aì¾a
@âbÇ@ñŠ†b—Ûa@ñc‹¾a@‡š@îîànÛa@ÞbØ’cQYWY@

@ñ†b¾aIY@H@ñ‹ÔÏR@
تمنƞ الدول األطراف المرأة حقاً مساوياً 
 لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية اطفالهما

 

 
 č/١٤شفافة رقم 

@Éî»@óÜÇ@õb›ÔÛa@òîÓbÐma@À@‹—ß@bèîÜÇ@oÄÐ¥@ónÛa@†aì¾a
@âbÇ@ñŠ†b—Ûa@ñc‹¾a@‡š@îîànÛa@ÞbØ’cQYWY@

@ñ†b¾aIQVH@
تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة فـي كافـة               . ١

 علـى اسـاس     ، وبوجه خـاƫ تضـمن     ،األمـور المـتعلقة بالـزواج والعـالقات العائلية    
 :المساواة بين الرجل والمرأة

 نفس الحق في عقد الزواج )١٦/أ(
 نفس الحق في حرية اختيار الزوج وفي عدم عقد الزواج اال برضاها الحر الكامل) ١٦/ب(
 نفس الحقوق والمسؤوليات اثناء الزواج وعند فسخه) ١٦/ج(

 



ñc‹àÜÛ@òîãìãbÔÛa@ñ‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛa@ÝîÛ‡Ûa 

RW@

 
  č/١٥شفافة رقم 

bÐma@À@‹—ß@bèîÜÇ@oÄÐ¥@ónÛa@†aì¾a@Éî»@óÜÇ@õb›ÔÛa@òîÓ
@âbÇ@ñŠ†b—Ûa@ñc‹¾a@‡š@îîànÛa@ÞbØ’cQYWY@

@ñ†b¾aIQVH@
 فـي   ، بغض النظر عن حالتهما الزوجية     ،نـفس الحقـوق والمـسؤوليات بوصفهما ابوين    ) ١٦/د(

 يكون لمصلحة األطفال االعتبار األول، األمور المتعلقة بأطفالهما وفي جميع األحوال 
أن تقرر بحرية وبادراك للنتائƛ عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والـذى     نفس الحقوق في    ) ١٦/هـ(

  وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق،يليه
علـى األطفــال    ه  الوالية والقوامة والوصــاي   ـنفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق ب     ) ١٦/و(

ـ           ،ذلك من األعراف   أو ما شابه     ،وتبنيهم ع ـ حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطنى وفـي جمي
  لمصلحة األطفال االعتبار األولوال يكونـاألح

 
 č/١٦شفافة رقم 

@Éî»@óÜÇ@õb›ÔÛa@òîÓbÐma@À@‹—ß@bèîÜÇ@oÄÐ¥@ónÛa@†aì¾a
@âbÇ@ñŠ†b—Ûa@ñc‹¾a@‡š@îîànÛa@ÞbØ’cQYWY@

@ñ†b¾aIRYH@

ف ينشأ بين دولتين أو اكثر من الدول حول تفسـير أو            يعرض للتحكيم أي خال   
تطبيق هذه االتفاقية وال يسوى عن طريق المفاوضات وذلك بناء علـى طلـب              

 وإذا لم يتمكن األطراف خالل ستة أشهر من تاريơ طلب           ،واحدة من هذه الدول   
 جاز ألي مـن أولئـك       ،التحكيم من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم        

دم وفقا للنظام األساسي    ف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يق        األطرا
 للمحكمة
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  č/١٧شفافة رقم 

òîÓbÐmüa@òÈibnß@òîÛc@

 خبير )č٣( لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة وهي مكونة من –١
 ١٩ēčسنة 
č– سنوات اول تقرير بعد عام من موعد المصادقة ٤ تقارير دورية كل 

 تفاقيةعلى اال
 التقرير الموازى –٣

 
  ١ē/čشفافة رقم 

æbãüa@ÖìÔy@
@

Þ‡ÈÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òí‹¨a
ñaëb¾a)
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æbãüa@ÖìÔy@åß@ñc‹¾a@ÖìÔy@

 ١Ĕ٥ĕبينما كان الجيشان الفرنسي والنمساوي يخوضان معركة سولفرنيو في شمال إيطاليا في يونية سنة               
 وتأثر دونـان    ،القتلى على أرض المعركة    و لجنسية اǓف الجرحى  شاهد المواطن هنري دونان سويسري ا     

 الجرحى قد تركوا دون عناية وعلى آثر ذلـك          فأمام هذا المنظر الرهيب في ميدان القتال حيث شاهد آال         
كرس دونان الجزء األكبر من حياته للبحث عن حلول عملية وقانونية من شأنها تحسـين حـال ضـحايا                   

 أشار فيه إلى ضـرورة      ١ĔĒĎالذي نشر عام    ) تذكار سولفرنيو (كتاب بعنوان   الحرب ثم شرع في تأليف      
 .أو جنسيتهم أو دينهم إنشاء جمعيات وطنية لرعاية المرضى والجرحى بغض النظر عن عنصرهم

وقام دونان مع أربعة من أصدقاءه بتكوين اللجنة الدولية لمعاونة الجرحى التي تحولت فيما بعد إلى اللجنة                 
 .لصليب األحمرالدولية ل

 ففـي عـام   ،ومن هنا ظهرت احتياجات المجتمع اإلنساني إلى ضمان الحقوق السياسية وعدم التعرض لها    
١٧ĒĐ           ١ عقد مؤتمر دبلوماسي في جنيف وعلى أثره اعتمدت وفودĒ        دولة أوربية اتفاقية تحسـين حـال 

حو إقرار بعض الحقوق األساسية     الجرحى العسكريين في الميدان وكانت تلك االتفاقية هي الخطوة األولى ن          
ـ  عقـب ذلـك صـدور عـدة اتفاقيـات دوليـة وخاصـة اتفاقيـات جنيـف األربـع أ                     ،لالنسان وام ع

)١ĕĐĕ،١ĕĎĕ،١ĕ٠٧،١ĕ٠Ē(       ١ وبروتوكوالن إضافيان التفاقيات جنيف فيĕوكان التفاقيات جنيف    ٧٧ 
وسرعان ما القت هذه الفكـرة       ،أثر كبير نحو إبراز أهمية حقوق اإلنسان وخاصة أثناء العمليات الحربية          

 .قبول لدى جميع المجتمعات اإلنسانية والذي تبلور فيما بعد إلى إعالنات دولية واتفاقات دولية متعددة
أو المعاهدة هي اتفاق ينشأ بين دولتين أو اكثر بغرض إقرار بعض الحقوق أو إلزام أحد                 :االتفاقية الدولية 

تناع عن عمل معين على وجه ملزم لجميـع األطـراف الموقعـة             األطراف أو كليهما بعمل معين أو االم      
 .والمصدقة عليه وفى حالة مخالفة هذا االتفاق يترتب على ذلك مسئولية الدولة أمام باقي الدول األعضاء

 أنشأ المجتمع الدولي منظمة دوليـة       ١ĕ١Ĕ عقب انتهاء الحرب العالمية األولى عام        :منظمة عصبة األمم  
مم المتحدة وكلفت بالحفاظ على السلم واألمن الدوليين واقرار حق الشـعوب فـي              تحت مسمى عصبة األ   

 .السالم العالمي وحقوق اإلنسان

وكان لعصبة األمم دور كبير في إبراز حقوق اإلنسان واقرارها دوليا أال أنها قد فشلت في الحفاظ علـى                   
 .١ĕĐ٥-١ĕ٣ĕلمية الثانية السلم واألمن الدوليين وانتهى بها األمر إلى اندالع الحرب العا

 :منظمة األمم المتحدة
به ذات المهام بصورة أكثر تطوراً       ونظراً لحاجة المجتمع الدولي إلى تنظيم دولى فقد انشأ جهاز آخر أناط           

 .والتي أنشئت بموجب اتفاق دولي" منظمة األمم المتحدة " فكانت 
ية واالتفاقيات الدولية في ميدان حماية حقـوق        وقطعت األمم المتحدة شوطا كبيراً في وضع المواثيق الدول        

اإلنسان استهدفت تعزيز وحماية هذه الحقوق والعمل على وضع آليات فعالة علـى المسـتوى الـوطني                  
 .والدولي لǖشراف على تنفيذ هذه المواثيق
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 والعهـد  ومن أبرز هذه االتفاقيات واإلعالنات يأتى في المرتبه األولى اإلعالن العالمي لحقـوق اإلنسـان    
الدولي الخاƭ بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاƭ بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية            

 .وغيرها.... .واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
@

æbã⁄a@ÖìÔy@

فرد بحكم آدميته حقوقـاً     ومن خالل هذه المواثيق يمكن القول بأن فكرة حقوق اإلنسان تستند على أن لكل               
 وهذه الحقوق ضرورية وهامة لضمان كرامة واحترام اإلنسـان فـي            ،طبيعية ليس ألحد آن ينتقƭ منها     

 .المجتمع وهى بهذه المثابة تكتسب الصفة العالمية وتتصف هذه الحقوق بالحرية والمساواة والعدل
حدة النƭ على أن احترام وتعزيـز حقـوق         ونظراً ألهمية هذه الحقوق فقد تضمنت وثيقة إنشاء األمم المت         

 وكذلك إنشاء آلية خاصة لحماية حقوق اإلنسان والنƭ         ،اإلنسان هو الضمانة األولى إلقرار السالم العالمي      
على حماية تلك الحقوق ودورها في تعزيز األمن والسلم الدوليين أناط بالمجلس االقتصادي واالجتمـاعي               

 .ة متابعة احترام الدول لحقوق اإلنسانوهو أحد أجهزة األمم المتحدة مهم
وفيما يلي سوف نستعرض بƎيجاز أهم اإلعالنات واالتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان والصـادرة              

 :عن األمم المتحدة
@
üëc@Zæbã⁄a@ÖìÔ¨@ï¾bÈÛa@æýÇ⁄a@

ق األساسية لǘنسان فـي      كمحاولة لتجميع الحقو   ١ĕĐĔ/١٠/١Ďاعتمدته الجمعية العامة لǖمم المتحدة في       
 وجاء اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان تأكيداً من شعوب العالم على أيمانها بكرامة اإلنسـان               ،وثيقة واحدة 

 وبحقوقه اإلنسانية وتساوى الرجال والنساء في الحقوق وحظر التمييز بين األفراد والفئات علـى أسـاس               
ت وأن ضمان هذه الحقوق مسألة أولية لضـمان النهـوض           اللغة أو الدين أو الجنس أو الرأي أو المعتقدا        

الحياة فى جو من الحرية والعدل ويعتبر اإلعالن العـالمي لحقـوق             والتقدم االجتماعي ولتحسين مستوى   
 .اإلنسان ملزم أدبياً لجميع الدول األطراف في األمم المتحدة
 .مضمون الحقوق الواردة باإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

عالن العديد من الحقوق والحريات األساسية الالزمة لحفظ كرامة اإلنسان وآدميته وذلـك علـى               ورد باإل 
 :النحو التالي

جاء بنƭ المادة األولى من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان أن جميع الناس أحرار ومتساوين في الكرامة                
 كمـا نـƭ     ،بعضا بروح من اإلخاء   والحقوق وأنهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم           

 دونما تمييز من أي نوع      اإلعالنعلى حق كل إنسان في التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا             
وال سيما بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسياً وغير سياسـي أو األصـل             

 ذلك باإلضافة إلى عدة حقوق أخـرى        )Ďم  (أو أى وضع آخر     الوطني أو االجتماعي أو الثروة أو المولد        
 .وردت باإلعالن
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وهذه أهم الحقوق التي وردت باإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والذي يعتبر الوثيقة العالمية األولى التـي                
 .ركزت على هذه الحقوق وبلورتها على هذا النحو

عالمي لحقوق االنسان مما دفع المجتمع الدولي مـثالً  ونظراً ألن هذه الحقوق قد جاءت عامة في اإلعالن ال   
في منظمة األمم المتحدة إلى عقد اتفاقيتين دوليتين أكثر تخصيصاً وتفصيالً لحقوق اإلنسـان همـا العهـد     
الدولي الخاƭ بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخـاƭ بـالحقوق االقتصـادية واالجتماعيـة               

 .والثقافية
@
bîãbq@ZÈÛaòîbîÛaë@òîã‡¾a@ÖìÔ¨bi@™b©a@ïÛë‡Ûa@‡è@

 بتوافر شـرط    ١ĕ٧Ē ودخل حيز النفاذ في عام       ١ĕĒĒوافقت عليه الجمعية العامة لǖمم المتحدة في عام         
الحد األدنى من عدد الدول المصدقة على االتفاقية عدد الدول المصدقة والبالƸ عددها ستين دوله لدخولـه                 

 الحقوق التي نƭ عليها في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان باإلضافة إلـى             حيز النفاذ وتعكس مواد العهد    
نƭ رئيسي جديد ورد في المادة األولى منه وهو حق جميع الشعوب في تقرير المصير أما المادة الثانيـة                   
فقد ألزمت الدول األطراف في هذا العهد بكفالة جميع الحقوق الواردة فيه دون تمييـز بسـبب العـرق أو         

ون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسياً وغير سياسي أو األصـل القـومي أو االجتمـاعي أو                     الل
الثروة أو غير ذلك من األسباب وكذلك المادة الثالثة أيضا أكدت على نفس المبدأ أما باقي مواد العهد فقـد                    

 الحـق فـي     ، النحو التالي   في اإلعالن العالمي وتفسيراً له وبشكل ملزم على        لجاءت تفصل ما جاء مجم    
 الحق في المعاملة اإلنسانية لǖشخاƭ المحـرومين مـن حريـاتهم            ،)ĕم(الحقوق الشخصية   ) Ēم(الحياة  

م (حماية األجنبي   ) ١Ďم(والدخول إلى بلده     الحق في حرية االنتقال واختيار مكان اإلقامة والخروج       ) ١٠م(
عدم التـدخل التعسـفي أو غيـر القـانوني فـي             الحق في    ،)١Đم( الحق في محاكمة عادلة وعلنية    ،)١٣

   ƭ١٧م(خصوصيات الشخ (         راء دون تدخل من الغيرǓالحق في اعتناق ا)١مĕ (    تحريم الدعاية من أجل
الحق في المشـاركة مـع اǓخـرين        ) Ď١م(الحق في التجمع السلمي     ) Ď٠م(الحرب أو الدعوى للكراهية     

) Ď٥م(الحق في االشتراك في الحيـاة العامـة         ) ĎĐم(ل  حماية الطف ) Ď٣م(حماية األسرة والعائلة    ) ĎĎم(
 )ĎĒم(إلزام الدول األعضاء في هذا العهد بتأكيد المساواة أمام القانون لجميع األشـخاƭ دونمـا تمييـز                  

 ).Ď٧م( المنتسبين إلى اقليات عنصرية أو دينية أو لغوية ƭحماية حقوق األشخا
@
brÛbq@Z—nÓüa@ÖìÔ¨bi@™b©a@ïÛë‡Ûa@‡èÈÛa@òîÏbÔrÛaë@òîÇbànuüaë@òí†b@

 ودخل حيز النفاذ بالمرافقة مع العهـد        ١ĕĒĒتمت الموافقة عليه من الجمعية العامة لǖمم المتحدة في عام           
وصدقت عليها الحكومة المصرية فـى ديسـمبر        ١ĕ٧Ēالدولي الخاƭ بالحقوق المدنية والسياسية في عام        

١ĕĔ١  
الحريات التى تمس الوضع المادى للفرد فى المجتمـع مثـل           تضمن هذا العهد طائفة اخرى من الحقوق و       

Ý أمـا الجانـب     } Ĕ،٧،  Ēم  {الحق فى العمل والحق فى ظروف عمل منصفة والحق فى الحرية النقابيـة              
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االجتماعى فيشمل طائفة اخرى من الحقوق تمثل فى الحق فى التأمين االجتماعى والحق فى مستوى الئق                
م {  الرعاية الصحية والحق فى المسكن والحق فى الحفاظ على االسـرة  للمعيشة والحق فى الحصول على    

ĕ  ،١،  ١١،  ١٠Ď  ،١Đ {              أما الحقوق الثقافية فتشمل الحق فى التعليم المجانى والحق فى الثقافـة }  ١٣م، 
١٥{. 

وقد جاء بنƭ المادة االولى منه النƭ مرة أخرى على حق جميع الشعوب فى تقرير المصير أما المـادة                   
حظرت اى شكل من اشكال التمييز المستند على اللغة او الجنس او الرأى او المعتقد او اللـون                   انية فقد الث

 وكذلك جاءت المادة الثالثة لتنƭ صراحة على مساواة الذكور واإلناث فى حق التمتع بجميـع                ،او األصل 
 .الحقوق الواردة

@
bÈiaŠ@Z@ñc‹¾a@‡š@îîànÛa@ÞbØ’a@Éî»@õbÌÛa@òîÓbÐma@

لفية تاريخية اتفاقية الغاء كافة اشكال التمييز ضد المرأة ليست هى البداية لǘهتمام الدولى بالمرأة بل هى                 خ
كانت الى األن نهاية المطاف بالنسبة لهذا االهتمام فلقد سبق صدور االتفاقية العديد والعديد من الخطـوات                 

ع اشكال التمييز وان كنـا نـرى أن صـدور    التى توجت أخيراً بصدور االتفاقية الدولية للقضاء على جمي        
 واالتفاقية كانـت نتيجـة لجهـود        ،اتفاقية خاصة بالمرأة هو بداية الطريق وليس نهايته كما يعتقد البعض          

 .مجتمع دولى مهتم بالحقوق الخاصة بالمرأة وبجهود منظمة دولية تعمل فى هذا االطار هى األمم المتحدة
لية التى صدرت لحماية المرأة قد سبقت إنشاء هيئة األمم المتحدة ومـن             وان كان العديد من المواثيق الدو     

 .هذه المواثيق
المتعلقة بالتناقض فى القوانين المتعلقة بالزواج والطالق والوصاية على         ١٩č٠اتفاقية الهاى    -

 .القصر
،حـول مكافحـة    ١٩٤٩ ١٩٣٣،١٩č١،١٩١٠االتفاقيات الدولية التى تم تبنيها فى أعـوام        -

 . بالنساءاالتجار

الميثاق الدولى لعصبة األمم الذى نادى بظروف انسانية للجميع بغض النظر عن الجنس وحث               -
على القضاء على المتاجرة بالنساء ونƫ على وجه الخصوƫ على إفساƝ مجال العمـل فـى                
عصبة األمم المتحدة أمام الرجال والنساء على قدم المساواة Ü ولهذا يتضƞ أن قضـايا المـرأة                 

وقها تم االهتمام بها دولياً مبكراً جداً اال ان األمر بدء يتبلور أكثر بانشاء هيئة األمم المتحدة                 وحق
  وصدور العديد من المواثيق الدولية فى اطارها ١٩٤٥

كما اكد ميثاق األمم المتحدة فى ديباجته على االيمان بالحقوق السياسية لǘنسان وكرامة الفرد وقدره وبما                
أن احد أهدافه تعزيز    ) ٣،١(اء من حقوق متساوية كما أورد الميثاق فى المادة االولى الفقرة            للرجال والنس 

 وتشجيع احترام االنسان والحريات االساسية لجميع االفراد دونما تمييز على أى اساس بما فى ذلك اساس               
فى االعالن كـان     و ١ĕĐĔ ثم صدر عن هيئة األمم المتحدة االعالن العالمى لحقوق االنسان عام             ،الجنس

االهتمام بحقوق االنسان عام بصرف النظر عن كونه رجل أو إمرأة ولقد نƭ فى المادة الثانية فيه علـى                   
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بكل الحقوق والواجبات والحريات الواردة فـى هـذا         " المبدأ العام بعدم التمييز وبحق كل فرد فى التمتع          
 ذلك التمييز القائم على الجنس Ý ثم صـدرت          االعالن بدون أى نوع من التمييز، خاصة ذلك التمييز ناقال         
 :ل كانت خاصة بحق واحد محدد ومنهاعدة اتفاقيات خاصة بالمرأة إال انها لم تكن عامة شاملة ب

- ١٩٥č االتفاقية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة  
  االتفاقية الخاصة بجنسية النساء المتزوجات١٩٥٧ -
 ونيسكو للقضاء على التمييز فى التعليم االتفاقية الصادرة من الي١٩٦٠ -

- ١٩٦čاالتفاقية الخاصة بالرضا على الزواج والسن األدنى للزواج وتسجيل عقود الزواج 

 والمتعلقة باألجر المتساوى للعمـال للـزوج        ١٥٦،١١١،١٠٠اتفاقيات منظمة العمل الدولية      -
 والعامالت 

الدولى الخاƭ بالحقوق المدنية والسياسـية والعهـد         عن هيئة األمم المتحدة العهد       ١ĕĒĒولقد صدر عام    
الدولى الخاƭ بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وكال منهم يضمن فى مادته الثالثة نـƭ يلـزم                
الدول الموقعة على الميثاق أن تضمن مساواة الرجال والنساء فى التمتع بجميع الحقوق المدرجة فى العهد                

عـام اصـدرت    ١ĕĒ٧ة تنƭ على مبدأ عام وهو عدم التمييز بسبب الجنس ثم عام             كما جاء بالعهدين ماد   
األمم المتحدة االعالن الخاƭ بالقضاء على التمييز ضد المرأة حيث رسƣ هذا االعالن فى إطار اتفاقيـة                 

ضـاء  قانونية واحده المقاييس الدولية التى تجسد المساواة فى الحقوق بين المرأة والرجل فكانت اتفاقية الق              
 ونظراً ألن االعالن ليس اتفاقية دولية ومن ثم فهو غير ملزم للدول             ،على جميع اشكال التمييز ضد المرأة     
 .بأى التزامات وإنما التزام أدبى فقط

@

òîÓbÐmüa@pbíìn«Z@

 لالتفاقية القمة لعقد من الجهود الدولية من أجل         ١ĕ٧ĕشكل تبنى الجمعية العامة لǖمم المتحدة فى ديسمبر         
الخاصة  و  وجاء هذا التبنى نتيجة لمبادرات تمت فى اطار لجنة األمم المتحدة           .حماية نساء العالم وتعزيزها   

 بهدف دراسة أوضاع النساء على النطـاق العـالمى   ١ĕĐ٧بوضع المرأة وهى اللجنة التى تم انشائها عام    
ة خالل السنوات العشر     وقد أعدت اللجن   ،ووضع توصيات تساعد فى رسم سياسيات لتحسين هذه األوضاع        

 عددا من االتفاقيات بهدف تعزيز حقوق المرأة فى مختلف المجـاالت حيـث              ١ĕĐĕ،١ĕ٥ĕما بين عامى    
 توصلت اللجنة الى وضـع مـا        ١ĕĒ٥رأت اللجنة أن حقوق المرأة تتعرض إلنتهاكات خاصة وفى عام           

ة حيث رسƣ هذا االعـالن       باالعالن الخاƭ بالقضاء على التمييز ضد المرأ       ١ĕĒ٧ يعرف فى عام     Ơأصب
 .من اطار اتفاقية دولية ووحده المقاييس الدولية التى تجسد المساواة فى الحقوق بين الرجل والمرأة

 بدراسـة   ١ĕ٧Ďونظراً ألن االعالن له التزام أدبيا فقط فƎن اللجنة الخاصة بوضع المرأة أخذت فى عـام                 
 تبنت الجمعية العامة ١ĕ٧ĕ ملزمة للمنضمين اليه وسنة      امكانية اعداد إلعداد اتفاقية تجعل من االعالن قوة       

لǖمم المتحدة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة Ý وقعت على االتفاقية أربـع وسـتون                  
 .دولة
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 :تتكون االتفاقية من خمس أجزاء وواالتفاقية تشتمل بصورة أساسية على الئحة لحقوق المرأة
 :الجزء األول

  ٦:١ن المواد م
 وتتجلى هذه فى صـورة      ،توافق الدول األطراف على اتخاذ كافة التدابير المناسبة لضمان تقدم المرأة          

تشمل على تدابير مؤقته خاصة تتسم بالفعل االيجابى من أجـل            و اإجراءات قانونية وإدارية وما شابهه    
 .تغاللها فى أعمال البغاءتعديل انماط السلوك االجتماعية والثقافية ومكافحة االتجار بالمرأة واس

 الجزء الثانى 
  ٩:٧المواد من 

حماية حقوق المرأة فى مجاالت الحياة السياسية والعامة وتوافق الدول كذلك على منƠ المرأة الحق فى                
 ، وفى أن تشارك فى الحكم كمسؤولة وصانعة سياسات        ،أن تنتخب على أساس من المساواة مع الرجل       

 كمـا توافـق     . وأن تمثل بالدها على النطاق العـالمى       ، غير الحكومية  وفى أن تشارك فى المنظمات    
علىمنƠ المرأة حقوقا متساوية مع الرجل فى مجال الجنسية وكذلك فيما يخـƭ حـق أطفالهـا فـى                   

 .الجنسية
 الجزء الثالث 

  ١٤:١٠المواد من 
ى الحيـاة االقتصـادية      والصحة وف  ، التشغيل ،يمثل االلتزامات المختلفة للقضاء علىالتمييز فى التعليم      

وكذلك العمل على حل مشكالت النساء الريفيات وضمان مشاركتهن فى التنميـة            .واالجتماعية والثقافية 
 .الريفية وأفادتهن منهما على قدم المساواة مع الرجل

 الجزء الرابع 
  ١٦:١٥المواد من 

وقهـا القانونيـة علـى وجـه        تشمل توفير المساواة للمرأة مع الرجل أمام القانون وفى ممارستها لحق          
 .الخصوƭ فى ميدان األحوال الشخصية واألسرية

 الجزء الخامس 
  ٣٠:١٧المواد من 

هى الخاصة بآليات متابعة وتنفيذ االتفاقية والتى تضمنت التزام الدول بتقديم تقارير وكذلك انشاء لجنة               
 القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة وطريقة تكوينها 
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âìèÐßñc‹¾a@‡š@îîànÛa@@
هـو أى تفرقة او استثناء أو قيد يفرض على المرأة بسبب الجنس بما يحول دون ممارسـة المــــرأة      
لحقوقها االنسانية وحرياتها األساسية فى مجاالت الحياة كافة وبصورة متكافئة مـع الرجـــل بغـض              

 .النظر عن حالتها االجتماعية
c@åß@ñe‹¾aë@Ýu‹Ûa@µi@ñaëb¾aæbã⁄a@ÖìÔy@áç@

سعت االتفاقية على إقرار مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة باعتبار كل منهما إنسان له ذاتيته المتساوية مع                 
 وتضمنت االتفاقية اكثر من حق يضمن للمرأة مساواتها مع الرجل فألزمـت االتفاقيـة الـدول                 …اǓخر  

اتخاذ التدابير التشريعية وغيرهـا وفـرض الحمايـة    األطراف إدماج مبدأ المساواة في الدساتير الوطنية و     
بطال جميع القوانين   إالقانونية للمرأة لضمان مساواتها بالرجل واالمتناع عن اى عمل تمييزي ضد المرأة و            

 وكما أكدت الدول األعضاء على ضمان مساواة الرجل والمرأة في الحياة            } Ď م {التمييزية وإلغاءها تمامŅا    
وخاصة حق التصويت وشغل الوظائف العامة والمشاركة فـي المنظمـات والجمعيـات             السياسية والعامة   

 وحق المرأة في االحتفاظ بجنسيتها حال زواجها بـأجنبي او تغييرهـا ومـنƠ               ،} ٧ م {الحكومية وغيرها   
 حق المرأة في المساواة في ميدان التربية والعمل والدراسة والقضـاء علـى اى       ،} ĕ م {جنسيتها ألطفالها   

 كما أرست االتفاقية مفهوم المساواة في العمل وفي اختيار          ،}١٠ م {هوم نمطى يميز بين الرجل والمرأة       مف
جر والضمان االجتماعي والوقاية الصحية وعدم التمييز ضد المرأة فـي مسـائل             ألالمهنة ونوع العمل وا   

 الريفية وتكفل الدولة لهـا      رأةالم كما اهتمت االتفاقية بحظر التمييز ضد        ،} ١Ď ،١١ م {الزواج واألمومة   
المشاركة في التنمية وبرامƝ الضمان االجتماعي والتعليم والحصول على القروض وحقها فـي ظـروف               

 وركزت االتفاقية على المساواة بين المرأة والرجل أمام القانون واألهلية القانونية            ،} ١Đ م {معيشية مالئمة   
زواج والعالقات العائلية للمرأة وأهمية مساواة المرأة والرجـل          ونظرŅا ألهمية األمور المتعلقة بال     ،} ١٥ م {

 من االتفاقية ما يضمن المساواة بين المرأة والرجل في هـذه            } ١Ē {في هذه المسائل فقد جاء بنƭ المادة        
األمور وعلى وجه الخصوƭ مساواة المرأة بالرجل في حق ابرام عقد الزواج واختيار الزوج والرضـا                

ء الزوجة نفس حقوق الزوج أثناء فترة الزوجية ومسئوليتهما المتساوية أمام أطفالهما وفـي              بالزواج واعطا 
ـ   و اـادارتهوة على األطفال وفي تمتع الزوجة بحق الملكية والحيازة          ـة والقوام ـالوصاي ا ـالتصرف فيه

 .} ١Ē م{
òîÓbÐmüa@óÜÇ@òí‹—¾a@pbÄÐznÛa@

لزم نفسها بجزء ما او بأجزاء بعينها من االتفاقية وقـد تحفظـت             والتحفظ هو اعالناً رسمياً بأن الدولة ال ت       
مصر على اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة في اربعة مواضع وبتحفظها ذلك قد أبقت                 

 :على اوجه التمييز المفتعل ضد المرأة وهى كالتالى



bÔÛa@ñ‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛa@ÝîÛ‡Ûañc‹àÜÛ@òîãìã 

SV 

  من االتفاقية الخاصة بالتمييز} č { التحفظ على المادة -١
حفظت مصر على المادة الثانية من االتفاقية ومضمون هذه المادة شجب الدول األطراف جميع              ت

أشكال التمييز ضد المرأة وضرورة اتباع سياسة للقضاء على أشكال التمييـز وتتعهـد الـدول                
األطراف بƌدماج المساواة بين الرجل والمرأة في الدساتير والقوانين الوطنية واتخـاذ التـدابير              

يعية لحظر التمييز ضد المرأة واقرار الحماية القانونية للمرأة على قدم المساواة مع الرجل              التشر
واالمتناع عن اى عمل او ممارسة تمييزية ضد المـرأة وإلغـاء جميـع القـوانين واألنظمـة                  

 .واألعراف والممارسات القائمة على تمييز ضد المرأة
 تضمنت مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وتحفظ        هذا مضمون المادة الثانية من االتفاقية والتى      

 خاصة ان هناك تفسيرات اكثر اسـتنارة        بمضمون االتفاقية  قد أخل  مصر على أحكام هذه المادة    
كما هو معروف ان الدين االسالمي دين المساواة والعدل وال يتعارض مع             و يمكن االعتماد عليها  

 .ذلك
 
č- ٩ { التحفظ على المادة/č {فاقية الخاصة بجنسية أبناء األم المصرية من االت 

تمـنƞ الـدول    "  تنƫ على رة الثانية من المادة التاسعة التى       ـر على الفق  ـذلك تحفظت مص  ـك
 "ة أطفالها ــق بجنسيــلـا يتعـل فيمـــق الرجـا لحـــăا مساويـăاألطراف المرأة حق

 :وجاء تحفظ مصر على هذه الفقرة ونصه كاألتي
    ƭالفقرة الثانية من المادة     التحفظ على ن)ĕ(         المراة حقا متساويا لحق الرجـل Ơبشان من 

فيما يتعلق بجنسية اطفالها بان يكون ذلك دون إخالل باكتساب الطفل النـاتƝ عـن زواج                
لجنسية ابيه وذلك نقادياً من اكتسابه لجنسيتين في حالة اختالف جنسـية األبـوين اتقـاء                

 الطفل لجنسية ابيه هو انسب األوضاع له وال مسـاس           األضرار المستقبلية إذ إن اكتساب    
فى ذلك بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة اذ المألوف موافقة المرأة فى حالة زواجها مـن                

 . اجنبي على انتساب أطفالها لجنسية األب
وتحفظ مصر على هذه الفقرة معناه عدم إعطاء الجنسية المصرية البناء األم المصرية بما فـي                

 من تمييز ضد المرأة والتعسف ضدها بحجة انه يؤدى الى مشكلة ازدواج الجنسية ومبـرر                ذلك
مصر في هذا التحفظ غير كافى وغير منطقى اذ ان مقتضيات الحفاظ على الجنسـية المصـرية                 
والخروج من مشكلة االزدواج ال تكفى مبرر لهذا التمييز فهؤالء ابناء المصريات يقيمـون فـي               

ن إجحاف شديد من الدولة في كافة شئون حياتهم مثـل االقامـة والتعلـيم               مصر ولكن يواجهو  
 .والعمل والزواج وعالقاتهم باǑخرين

ومن ثم وجب إلغاء هذا التحفظ المصري ومنƞ الجنسية المصـرية لكـل مـن ولـد ألب أو أم                    
ن اللتان تؤكدان علي المساواة بـي     } ١١،٤٠{ بما يتفق مع مواد الدستور      صرية دون تفرقة    ـم

 . الرجل والمراة



ñc‹àÜÛ@òîãìãbÔÛa@ñ‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛa@ÝîÛ‡Ûa 

SW@

  من االتفاقية الخاصة بالعالقات األسرية } ١٦{  التحفظ على المادة -٣
ألزمـت الـدول األعضـاء        من االتفاقية وهى المادة التي     } ١٦{ كما تحفظت مصر على المادة      

باتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة األمور الخاصة بـالزواج    
العالقات العائلية على أساس المساواة بين المرأة والرجل ومضمون هذه المساواة ينحصر في             و

إعطاء المرأة نفس الحق في عقد الزواج وفي اختيار الزوج ورضا المـرأة بـالزواج ونفـس                 
الحقوق والمسئوليات أثناء عقد الزواج وعند فسخه واعطاء المرأة نفس الحقوق والمسئوليات            

ن في األمور المتعلقة باألطفال ونفس الحقوق في اختيار عدد األطفـال والفاصـل             بوصفهما أبوي 
بين الطفل والذي يليه وفي الحصول على المعلومات والتثقيف ونفـس الحقـوق فيمـا يتعلـق                 

 ونفس الحـقوق   ،بالوالية والوصاية على األطفال وفي اختيار اسم األسرة والمهنة ونوع العمل          
 } ١٦ {الحيازة واإلدارة والتصرفات القانونية اما الفقرة األخيرة من المادة     فيما يتعلق بالملكية و   

فقد نصت على انه ال يكون لخطوبة الطفل او زواجه أي اثر قانوني وتتخذ جميـع اإلجـراءات                  
 .الضرورية لتحديد سن ادنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميńا

 التى تحفظت عليها مصر أبقـت علـى التمييـز فـي التنظـيم      } ١٦ {ذلك هو مضمون المادة    
 التشريعي المصري وخاصة في امور الزوجية والطالق واألوالد 

 :وجاء نƫ تحفظ مصر على نƫ هذه المادة كالتالي
 بشان تساوى المرأة بالرجل فـي كافـة األمـور المتعلقـة     ١Ēالتحفظ الوارد على المادة   

عند فسخة بأن يكون ذلك من دون إخـالل بمـا            و  الزواج بالزواج وعالقات األسرة أثناء   
تكفله الشريعة اإلسالمية للزوجة من حقوق مقابلة لحقوق الزوج بما يحقق التوازن العادل             
بينهما وذلك مراعاة لما تقوم عليه العالقات الزوجية في مصر من قدسية مسـتمدة مـن                

واعتبار انه من أهم األسس التي تقوم       العقائد الدينية الراسخة التي ال يجوز الخروج عليها         
عليها هذه العالقات التقابل بين الحقوق والواجبات على نحو من التكامـل الـذي يحقـق                

 الحقيقية بين الزوجين بدال من مظاهر المساواة الشكلية التي ال تحقـق للزوجـة               ةالمساوا
الشريعة اإلسـالمية    وذلك ان أحكام     ،مصلحة نافعة من الزواج بقدر ما تثقل كاهلها بقيود        

تفرض على الزوج أداء الصداق المناسب للزوجة واألنفاق عليها من ماله أنفاقا كامالً ثـم               
أداء النفقة لها عند الطالق في حين تحتفظ الزوجة بحقوقها الكاملة على أموالها وال تلتزم               

ـ               ت أن  باألنفاق منها على نفسها ولذلك قيدت الشريعة حق الزوجة في الطالق بـأن أوجب
 .يكون ذلك بحكم القضاء في حين لم تضع مثل هذا القيد على الزواج

مبرر كافى لهذا التمييز المجحف بالمرأة فالشـريعة        وتحفظ مصر على هذه الماده ال يعد        
اإلسالمية قد ساوت بين الرجل والمرأة في العديد من المواضع وقد اجمع علماء اإلسـالم               

 .مسائل الزواج واألسرةعلى ضرورة هذه المساواة أيضا في 
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  } č٩ { التحفظ على الفقرة الثانية من المادة -٤
ألية "  من االتفاقية والتى تنƫ على انه} č٩ {كذلك تحفظت مصر على الفقرة الثانية من المادة      

دولة طرف ان تعلن لدى توقيع هذه االتفاقية او تصديقها او االنضمام اليها انها ال تعتبر نفسها                 
رى ملزمة بتلك الفقـرة     ــراف االخ ــمن هذه المادة وال تكون الدول االط       )١ (لفقرةملزمة با 

وحجة مصر في هذا التحفظ هو تعارضه مـع         " ازاء اية دولة طرف أبدت تحفظًا من هذا القبيل          
مبدأ السيادة وهذا االمر غير منطقى ايضńا اذ ان فكرة السيادة هى من االفكـار التقليديـة التـى                   

طور الزمن اذ اصبƞ العالم اليوم عبارة عن قرية واحدة وان القانون الـدولى قـد                تطورت مع ت  
 .انـتطور ليزيل الحواجز بين الدول اعماالً لحقوق االنس

@

òîÓbÐmüa@òÈibnßë@‰îÐäm@pbîÛeZ@

على من الدول المصدقة     االلية التى أنشئتها االتفاقية فى صلب موادها لمتابعة تنفيذها هى آلية تقديم تقارير            
 .االتفاقية

 الزامية تقديم التقارير  •
تتعهد الدول األطراف بتقديم تقارير حول االجراءات التشريعية والقضائية         ( من االتفاقية    ١Ĕبموجب المادة   

 واضافة الى العقبات التى يمكن أن تكون قد واجهتها وذلك خـالل             ،واالدارية التى أتخذتها لتفعيل االتفاقية    
لمصادقة على االتفاقية او االنضمام اليها ويجب على الدول االطراف بعد ذلك تقـديم    عام واحد من موعد ا    

 . )تقارير دورية من مده ال تتجاوز أربع سنوات أو عندما تطلب اليها اللجنة ذلك
 .والتقرير هو األلية الوحيدة الحالية لتطبيق االتفاقية

 لجنة القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة  •
 من االتفاقية تم تشكيل لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التى تنظر فى                ١٧جب المادة   بمو

 خبيرا ينتخبون باالقتراع السري ومدة عضوية اللجنة اربع         Ď٣تقارير الدول االطراف وتتكون اللجنة من       
اال ان هـؤالء االعضـاء      فى االتفاقيـة     سنوات مع ان ترشيƠ أعضاء اللجنة يتم من قبل دولهم األطراف          

أعضاء اللجنة جمـيعهم     و يخدمون فى اللجنة بصفتهم الشخصية وليس كمندوبين عن بلدانهم او ممثلين لها           
 ، قانونيـة  ، اقتصـادية  ، سياسية ،من النساء ما عدا عضو واحد من الذكور وهم ينتموا الى شتى المجاالت            

لتقارير المقدمة من الدول االطراف كما يمكن للجنة        علمية Ý والوظيفة الرئيسية لهذه اللجنة هى النظر فى ا         
 .تقديم مقترحات وتوصيات بناء على مطالعتها لتقارير الدول وعلى المعلومات التى تتلقاها من هذه الدول

 من أعضائها   ١Ďاللجنة تعقد اجتماعاتها بصورة علنية فى العادة ويتطلب اكتمال نصابها القانونى مشاركة             
 أن اتخاذ القرارات الرسمية يتطلب مشاركة ثلثى اعضائها فى االجتمـاع كحـد أدنـى                 اال .فى االجتماع 

ويجرى النظر فىتقارير الدول األطراف فى اجتماع عام يشارك فيه ممثلون عن الدول التى قدمت تقارير                
 .حيث يطلب منهم االجابة على أسئلة تتعلق بالتقارير المقدمة من بلدانهم
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 أهداف التقرير  •
ف من تقديم التقرير هو مساعدة الدول األطراف على الوفاء بالتزاماتها األخرى ويتيƠ للجنة فرصـة                الهد

 .تقييم مدى ما يحقق من التزامات
 :كما جاء باللجنة الخاصة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لتقديم التقارير سبع اهداف

 . العمليةتدابير اإلدارية واإلجرائية للممارسااجراء مراجعة شاملة للتشريعات الوطنية والت. ١
č .    كل حكم مـن األحكـام ƫوضاع الفعلية فيما يخǔضمان المراقبة المنتظمة من قبل الدول األطراف ل

 .التى تنƫ عليها االتفاقية

تزويد الدول األطراف باألساس الذى ستقيم عليه سياسات واضحة الصياغة واألهداف تتحـدد فيهـا               . ٣
 .ات بصورة تتسع وأحكام االتفاقيةاالولوي

افساƝ المجال امام الرقابة العلنية الدقيقة للسياسات الحكومية وتشجيع مختلف قطاعـات المجتمـع              . ٤
 .مراجعة هذه السياسات وعلى االنخراط فى صياغة

فاء توفير قاعدة تستطيع الدول األطراف واللجنة على اساسها تقييم مدى ما حققته من تقدم نحو الو               . ٥
 .بااللتزامات التى حددتها االتفاقية

تمكين الدول األطراف نفسهامن تطوير فهم افضل للمشكالت والنواقƫ التى تواجهها فـى تحقيقهـا          . ٦
 .المنتظر ألهداف االتفاقية

تمكين اللجنة والدول األطراف من تبادل المعلومات وتطوير فهم افضل للمشكالت المشـتركة التـى               . ٧
 .تواجهها الدول

 اعداد التقارير  •
 ويشترط  ١ĕĕ٥ واعيد النظر فيها عام      ١ĕĔ٣تم وضع المبادىء العامة للتقارير االولية للمرة االولى سنة          

أن يعد التقرير فى جزئين Ý الجزء األول من التقرير يهدف الى تقديم جزء عام عن الدولة مـن الناحيـة                     
لدولة Ý والجزء الثانى من التقرير تقديم معلومات محدده         السكانية والهيكل القانونى للسلطات الثالثة ونظام ا      

 .حول كل حكم من أحكام االتفاقية وبخاصة
 .االدارية او اية تدابير اخرى سارية المفعول واالحكام الدستورية والتشريعية. ا
 .التطورات التى حصلت والبرامƛ والمؤسسات التى اقيمت منذ وضع االتفاقية موضع التطبيق. ب

 . معلومات اخرى حول ما تحقق من تقدم نحو تفعيل هذه الحقوقاى. ج
 .الوضع الفعلى بالمقارنة مع الوضع التشريعى. د

اى قيود او محددات حتى المؤقته منها التى يفرضها القـانون او االعـراف او التقاليـد او ايـة                    . هـ
 .اعتبارات اخرى على التمتع بكل حق من الحقوق

 بالنسبة إلعداد التقارير حول التحفظـات علـى         ١ĕĕ٥فة ارشادات محددة عام     هذا الى جانب انه تم اضا     
 :االتفاقية
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على كل دولة طرف أدخلت تحفظات جوهرية أن تورد معلومات حول هذه التحفظات فى كـل تقريـر                  . أ
 .دورى تقدمه

 ما اذا كانت    على الدولة الطرف ان تشير الى األسباب الداعية الى اعتبار تحفظها امرا ضروريا والى             . ب
اى من التحفظات يمكن للدولة ان تكون قد سجلتها حول االلتزامات بالحقوق نفسها التـى نصـت عليهـا                   

 .اتفاقيات اخرى تتواءم مع تحفظاتها حول االتفاقية

على الدول األطراف التى ادخلت فى وثائق مصادقتها تحفظات عامة ال تخƭ مادة بعينها من مـواد                 . ج
 أن تبذل جهوداً خاصة لبيان أثار وتفسير هـذه التحفظـات فـى              Ď،٣ظات على المادتين     او تحف  ،االتفاقية
 .تقاريرها

أما االرشادات العامة للجنة بالنسبة للتقارير الثانية والثالثة تشير الى ضرورة تركـز التقـارير علـى                 . د
 االشارة الـى التقريـر      كما تجب .التطورات التى حصلت منذ مناقشة اللجنة للتقرير السابق للدولة المعنية         

السابق والى مناقشة اللجنة له مع ايضاح التدابير القانونية وخالفها التى جرى تبينها منذ التقريـر السـابق         
وكذلك ايراد التفاصيل الخاصة بالتقدم الفعلى الذى تم تخصيصه من أجل تعزيز وضمان القضـاء علـى                 

ساواتها بالرجل منذ التقرير السابق وكذلك أى عقبات         وأية تغيرات فى وضع المراة وم      .التمييز ضد المرأة  
 .تعثر فى مشاركة المرأة فى الحياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية والتقاليد للبلد

 عرض التقارير امام اللجنة 
 حيـث يجـرى     .تسعى لجنة القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة إلى إقامة عالقة مع الحكومات             

ومات والخبرات واألفكار واالقتراحات في جو من العمل المشترك لتطبيق االتفاقية فى الدولـة              تبادل المعل 
 .صاحبة التقرير

عندما تقدم دولة ما طرف فى االتفاقية تقريرها األول يقدم رئيس اللجنة ممثل هذه الدولـة الـذى يتـولى                    
 لم يشملها التقرير او التطـورات        ويمكن فى هذه طرح المعلومات التى      .عرض التقرير لنحو ثالثين دقيقة    

 .التى استجدت منذ تسليم التقرير الى االمين العام
بعد عرض الحكومة المعنية لتقريرها يسهم أعضاء لجنة القضاء على جميع اشكال التمييز ضـد المـرأة                 

ات على   واذا ما كانت الدولة الطرف قد ضمت مصادقتها تحفظ         .تعقيباتهم العامة على التقرير    و بمالحظاتهم
االتفاقية فƎن اللجنة تتوجه بأسئلتها االولية فى العادة نحو هذه التحفظات اما االجراءات الخاصة بمناقشـة                
التقرير الثانى والتقارير التالية فتتبع تسعة معايير اذ تتولى مجموعة العمل التابعة للجنة لمرحلة مـا قبـل                  

لها بشكل مسبق للدولة صاحبة التقرير حيث تـتمكن         الجلسة اعداد قائمة بالموضوعات واألسئلة ويتم ارسا      
من اعداد ردودها التى ستقدمها ومناقشة تقريرها مع امكانية طرح أعضاء اللجنة اسئلة جديدة أثناء عرض                

 .التقرير
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 :التقارير الموازية •

 هى التقارير التى تقدمها المنظمات غير الحكومية
 ى تقديم تقارير موازية للتقارير الحكومية أعضاء اللجنة يشجعون المنظمات األهلية عل
  أشكال التمييز ضد المرأةجميعالبروتوكول االختياري التفاقية القضاء على 

مـن أجـل صـياغة مشـروع         م١ĕĕĒشكلت لجنة مركز المرأة فريق عمل مفتوح العضوية في عـام            
ء على جميع أشـكال التمييـز       بروتوكـول اختياري ذي طبيعة إجرائية لمتابعة مستوى تنفيذ اتفاقية القضا         
 .م١ĕĕĕ دولة حتى مارس ١Ē٣ضد المرأة من قبل الدول األطراف في هذه االتفاقية والتي صادقت عليها 

م، ١ĕĕĒتقديم مشروع بروتوكول اختياري بدأت مناقشته منذ عـام           استطاع فريق العمل مفتوح العضوية    
ساد شعور عام لدى جميع الوفود المشاركة فـي          م تمت القراءة الثانية للمشروع، في هذا العام       ١ĕĕĔوفي  

الدورة الثالثة واألربعين للجنة مركز المرأة التي تعقد سنوياً في مركز األمم المتحدة بنيويورك بـأن يقـدم             
 البروتوكول بصيغته النهائية إلى لجنة مركز المرأة أي قبل بدء الدورة المخصصة

م تحت عنوان   Ď٠٠٠عام   ة العامة المقرر انعقادها في يونيو      لمناقشة التحضيرات للدورة الخاصة بالجمعي    
 .)م المساواة، التنمية، السالم للجنسين للقرن الحادي والعشرينĎ٠٠٠النساء عام (

 مادة يشير في مضمونه إلى جميع الوثـائق واالتفاقيـات           Ď١اشتمل مشروع البروتوكول االختياري على      
وق اإلنسانية للذكور واإلناث بدءاً بميثاق األمم المتحدة ومـروراً          الدولية التي نصت على المساواة في الحق      

باإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهدين الدوليين للحقوق االقتصادية والثقافية والمدنية والسياسية وكـذا             
إعالن برنامƝ عمل مؤتمر فيينا الدولي لحقوق اإلنسان الذي نƭ على أهمية وجود بروتوكول اختيـاري                

على بدء وانتهاء العمل بهـذا    الذي حثبكينمنهاج  وتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ال
 .البروتوكول في أقرب وقت ممكن

وكان التوجه العام هو اإلسراع بالوصول إلى صيغة تتفق عليها الوفود المشاركة في أعمال هـذه الـدورة     
 تحفظات على هذا البروتوكـول، حيـث أن طبيعـة هـذا             منه التي ال تسمƠ بأي    ) Ď٠(وخصوصاً المادة   

 .البروتوكول اختيارية أي انه غير ملزم للدول األطراف في االتفاقية لالنضمام اليه
 .وبالرغم من الطبيعة اإلجرائية لهذا البروتوكول إال أن االنضمام إليه يعطي الكثير من الدالالت السياسية

 
 :من اجل متابعة تطبيق االتفاقيةاألليات التى جاء بها البروتوكول 

 .تلقى شكاوى فردية. ١
č .تكوين لجنة تقصى حقائق. 

الى جانب صدور العديد من االتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق محدده للمرأة والتى كانت تمهـد لصـدور                 
التفاقية بـل   اتفاقية الغاء كافة اشكال التمييز ضد المراة أال أنها ليست هى بمفردها التى أدت الى صدور ا                

يوجد جانب أخر هام جداً فى مجال العمل الدولى أدى الى صدور االتفاقية وهو المؤتمرات الدولية وهـى                  
من بداية السبعينات وتختلف هذه الفترة عن الفترة التى سبقتها فى شىء جوهرى جداً وهو أنه فى الفتـرة                   
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تنمية ضمن مسألة حقوق االنسان وأقتصرت      السابقة على بداية السبعينات كانت تصنف قضايا النساء فى ال         
النظرة الى دورها االنجابى فقط واالهتمام بها كأم وزوجة دون االهتمام بأدوارهـا األخـرى االنتاجيـة                 
والسياسية وفى السبعينات ظهر إتجاه متزايد نحو إعتبار المرأة عامل هام فى جميـع قطاعـات العمليـة                  

أهمية الدور السياسيى للمرأة ومشاركتها فى صـنع         ورة واضحة التنموية على جميع مستوياتها وبرز بص     
 .القرار

 حيث تقرر اعتبار عام   ١ĕ٧Ďوكان بداية االهتمام بالمرأة عالميا فى اطار المؤتمرات الدولية كان في سنة             
١ĕفى اشارة واضحة لصعيد االهتمام بالمراة ووضعها علـى جـدول اعمـال              )عام المرأة العالمى  ( ٧٥ 

  .المؤسسة الدولية
 

 وهناك عدد من المؤتمرات الخاصة بالمرأة سوف نتعرض الهم هذه المؤتمرات 
 ١٩٧٥مؤتمر مكسيكو المنعقد 

تفاء بـاعالن    حيث تجاوز إهتمام المؤتمر االك     ١ĕ٧٥عقد المؤتمر العالمى األول للمرأة فى المكسيك سنة         
 وباإلضافة الى ذلك انبثقت عن المـؤتمر فكـرة          ،المبادىء الى طرح أهمية تأسيس أليات للنهوض بالمرأة       

إنشاء المعهد الدولى للبحث من أجل المرأة حيث كان غياب البيانات والمعلومات يمثل مشكلة كبرى امـام                 
منه النساء وتعتبر اتفاقية القضاء      انىالهدف الضخم الذى أعلنه المؤتمر وهو وضع حد لǘضطهاد الذى تع          

 .ترجمة لتوصيات هذا المؤتمر على جميع اشكال التمييز ضد المرأة
 

  ١٩ē٠مؤتمر كوبنهاجن 
بدأت معه المفاهيم المتعلقة بدور النساء فى التنمية رغم أنها كانت تتحدث عن إدماج النساء فى التنمية كما                  

 .ل دور كمنتجات فاعالتلو أنهن اليساهمن فيها وليس لهن بالفع
 

  ١٩ē٥مؤتمر نيروبى سنة 
 ثـم   ،فكان الصراع األساسى فيه بين الشمال والجنوب وبدأت مناقشة الحقوق االنجابية وكانت على أشدها             

 .تم تتويƝ المؤتمر بوضع استراتيجيات للنهوض بالمرأة
تزامها االقتصادى تجاه قضـايا     وشهد هذا المؤتمر ايضا تراجع الكثير من الدول الصناعية والنامية عن ال           

 .المرأة
ثم حلت التسعينات بزخما هاما من تأثيرات هذه المؤتمرات الثالثة التى كان للحركة النسائية وجود قـوى                 

 وكـان ألول مـرة      ١ĕĕ٣ومؤثر وكان ابرزها المؤتمر العالمى لحقوق االنسان الذى انعقد فى فيينا عام             
سان وتم إلقاء الضوء فيه بقوة على قضية العنـف المسـلط علـى              ترتبط قضايا المرأة بحركة حقوق االن     

 .النساء
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  ١٩٩٤المؤتمر الدولى للسكان والتنمية المنعقد بالقاهرة سنة 
وكان هدفه الرئيسى هو إبراز الصلة المباشرة بين الصحة االنجابية للمرأة وبين حقوق االنسان ومن ثـم                 

 المتعلقة بالمرأة والطفلة وتم فى هـذا المـؤتمر دراسـة            كان فى موقع الصدارة فى المؤتمر الموضوعات      
االسباب التى تؤدى الى االنفجار السكانى وأشير فيه أيضا الى أن الزواج المبكر والعمل يمنعان الطفلة من                 

وأكد المؤتمر أن االهتمام بصحة الطفلة منذ الصـغر         . حقها فى الحصول على فرصتها فى التعليم والعمل       
 .ةهو أساس للتنمي

وشدد على ضرورة القضاء على اشكال التمييز ضد الطفلة وحث المؤتمر على زيادة الوعى العام بشـأن                 
 والتشجيع على المساواة فى معاملة البنات والصـبيان علـى           ،قيمة األطفال اإلناث من خالل التعليم العام      

غرس احترام النسـاء    واكد على ضرورة القضاء على زواج األطفال االناث وضرورة          . جميع المستويات 
 .والبنات الصبيان منذ سن مبكرة

 
  ١٩٩٥المؤتمر العالمى الرابع للمرأة ببكين 

تبنى هذا المؤتمر النهوض بوضع المرأة على المستويات الوطنى واالقليمى والدولى فـى القـرن المقبـل         
منازعـات المسـلحة أو     والمواضيع التى تبناها تشمل الفقر والتعليم والصحة والعنف ضد النساء وأثار ال           

وطرحت مسألة الممارسات التقليدية التى تؤثر فى صـحة النسـاء           .  وما للمرأة من حقوق االنسان     ،غيرها
 .وطالب المؤتمر بزيادة الوعى العام بشأن العنف باعتباره انتهاكا لما للمرأة من حقوق إنسان. واألطفال

 
لماضى تم صدور اتفاقية الغاء كافة اشكال التمييز        ونتيجة للجهد الذى تم خالل النصف األول من القرن ا         

 . ١٩٧٩ضد المرأة سنة 
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òÜvÛa@Òa‡çc@

 .وموقع االتفاقية الدولية فيه التعرف على البنيان القانوني المصري. ١
č .االتفاقيات الدوليةلتعرف على األح ƫكام القضائية المستندة على نصو.  
 

lŠ‡¾a@ÝàÇ@ÝîÛ†@
éîÏ@òîÛë‡Ûa@pbîÓbÐmüa@ÉÓìßë@ð‹—¾a@ïãìãbÔÛa@æbîäjÛa@

  االول:اليوم
 لثة الثا:الجلسة
 نصف وة ساع:الزمن
â Âb“äÛa kîÛbüa È¾aäîpb åßÛa 

يطرح المدرب سؤال حول ما هية البنيان القـانوني          ١
 صريالم

 عصف ذهني
ƫالنقا 

  دقائق١٠ )١(شفافة 

č         ينتقل المدرب إلى بعد التعرف على البنيان التشريعي
 مـا هـي      الى سؤال اخر وهو    وموقع االتفاقيات فيها  

االتفاقيات التي وقعت عليهـا مصـر وسـند ذلـك           
 .دستورياً

 عصف ذهني
ƫونقا 

  دقيقةĎ٥ )٣،č(شفافة 

ور التي تؤكد ينتقل المدرب إلى عرض نصوƭ الدست ٣
على مبدأ المساواة وعدم التمييز ونصـوƭ اتفاقيـة         

 .الغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة
 المناقشة

 شفافة
)٤،٥،٦( Ďدقيقة٠  

ينتقل المدرب إلى سؤال المشاركين حول مـدى مـا           ٤
دفاع استند على اتفاقيـات     /يعرفونه من أحكام قضائية   
 دولية موقع عليها من مصر

 عصف ذهني
ع تجم

اإلجابات على 
 السبورة

Ďدقيقة٠  

٥ 
مـن أحكـام     ختام من المدرب بعرض لبعض أجزاء     

 عرض .قضائية
شفافة 

)ēو١٠و٩و
١١( 

  دقائق١٥
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  ١/٣شفافة رقم 

@@@@@@Šìn‡Ûa

@@@µãaìÔÛa

@@|öaìÜÛa@ë@paŠa‹ÔÛa

@@pbîÓbÐmüa
@@@òîÛë‡Ûa

 
 

 ٣/čشفافة رقم 
Šìn‡ÛaM@ñ†bßQUQ@@

@@@kbäí@b·@òÇìÐ“ß@Üª@bèÌÜjíë@L@pa‡çbÈ¾a@âí@òíŠìèà§a@îöŠ@æbîjÛa@åß
@bÔÏë@bç‹“ãë@bèîÜÇ@Õí‡—nÛaë@bèßa‹ig@‡Èi@æìãbÔÛa@ñìÓ@b@æìØmë@L@ÊbšëÿÛ

@@@Éî»ë@òÄyý¾aë@ñŠbvnÛaë@ÑÛbznÛaë@|Ü—Ûa@pa‡çbÈß@æc@óÜÇ@ñŠ‹Ô¾a
@@@ÕÜÈnm@Ûa@ëc@òÛë‡Ûa@ïšaŠc@À@Ýí‡Èm@bèîÜÇ@kmí@Ûa@pa‡çbÈ¾a@ÖìÔ¢
@ñ†ŠaìÛa@Ë@pbÔÐäÛa@åß@b÷î’@òÛë‡Ûa@òãa‚@Ýà¥@Ûa@ëc@ñ†bîÛa@L@òãŒaì¾a@À

@@@@bèîÜÇ@kÈ“Ûa@Üª@òÔÏaìß@k¤

@@@@|j—íë@ÍîÜjnÛa@†‹ª@bèîÏ@ïÐØí
@@æìãbÔÛa@ñìÓ@b

@Þbrß
ñ†bîÛbi@ÕÜÈnm@ü@Ûa@pbîÓbÐmüa@
@ýrß@µnÛë†@µi@òîöbäq@pbîÓbÐma@

@@@@@òÔÏaìßë@bèn“Óbäßë@bèš‹Ç@âÜní
@kÈ“Ûa@Üª

@Þbrß
Ýîöa‹g@Éß@âýÛa@ñ‡çbÈß@

pb§a@
@M@æbã⁄a@ÖìÔy@pbîÓbÐma)
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  ٣/٣شفافة رقم 

@@@@åß@ïÜ‚a†@Éí‹“m
@@@òîãb¾Ûa@ò÷îa

@@@@@bèîÜÇ@Ö‡—ß@òîÛë†@òîÓbÐma
@@@@ñŠì“äßë@æb¾ÜÛ@òÌÜjßë
@@@@@@âbØya@bèi@òî‹Ûa@ñ‡í‹§a@óÏ
@@@@@@òÔib@µãaìÓ@óÏ@bß@‹íbÌm@N

@@bÐma@óÜÇ@ÕibÖòí

@@@@@b·@ïÜ‚a‡Ûa@Éí‹“nÛa@Þ‡Èí
@@@@@@@@ˆa@òîÛë‡Ûa@òîÓbÐmüa@Éß@ÕÐní

t‡±

@@@@@@pbÈí‹“nÛa

@ÕîÜİnÛa@ òjuaë

@M@@@@@á×ba@âbßa@bèi@xbvnyüa@Œaìu
@M@@@@@@òîöb›ÔÛa@âbØyüa@óÏ@bèîÛa@†bänüa@lìuë

 
 ٤/٣شفافة رقم 

@ñ†b¾aTP@Šìn‡Ûa@åß@
õaì@æìãbÔÛa@ô‡Û@æìä aì¾aL@áçë@

ÖìÔ¨a@À@æëëbnßë@òßbÈÛa@pbjuaìÛaL@
@ëc@ä§a@kji@ÙÛˆ@À@áèäîi@îî¸@ü
ñ‡îÔÈÛa@ëc@åí‡Ûa@ëc@òÌÜÛa@ëc@Ý–þa@
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  ٥/٣شفافة رقم 

@ñ†b¾aISH@
òîÛë‡Ûa@òîÓbÐmüa@åß@ñc‹¾a@‡š@îîànÛa@ÞbØ’c@òÏb×@õbÌÛ⁄@@

 
 وال سيما الميادين السياسية،تتخذ الدول األطراف في جميع الميادين     

 بما في ذلك،واالجتماعية واالقتصادية والثقافية كل التدابير المناسبة     
 وذلـك لتضـمن لهـا،التشريع لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين     

ات األساسية والتمتع بها على أساسممارسة حقوق اإلنسان والحري   
 المساواة مع الرجل

 
 ٦/٣شفافة رقم 

@ñ†b¾aIQUH@
ñc‹¾a@‡š@îîànÛa@ÞbØ’c@òÏb×@õbÌÛ⁄@òîÛë‡Ûa@òîÓbÐmüa@åß@
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@@@bä¾a@ia‡nÛa@Ý×@òîÏbÔrÛaëòjL@@@@@@@@@@@µÜßbØÛa@bèß‡Ômë@ñc‹¾a@Šìİm@òÛbÐØÛ@Éí‹“nÛa@ÙÛˆ@À@b·@L@@@@@åà›nÛ@ÙÛˆë@

@@@@@@@@@@@@@@Ýu‹Ûa@Éß@ñaëb¾a@‘bc@óÜÇ@bèi@ÉnànÛaë@òîbþa@pbí‹¨aë@æbã⁄a@ÖìÔy@òŠb¿@bM@@@@Þë‡Ûa@|ä¸
æìãbÔÛa@âbßc@Ýu‹Ûa@Éß@ñaëb¾a@ñc‹¾a@Òa‹ þaN@@

R@N@@@@@@@@ã‡¾a@æëû“Ûa@À@ñc‹¾a@Òa‹ þa@Þë‡Ûa@|ä¸@òîL@@@@@@@@@@Ýu‹Ûa@òîÜçþ@òÜqb¿@òîãìãbÓ@òîÜçc@L@@@™‹Ï@Ðãë@
@@òîÜçþa@ÙÜm@òŠb¿L@@ñc‹àÜÛ@ÝÐØmë@L@éuìi@@@™b‚L@@@@@@@@@@@@@@@ñŠa†gë@†ìÔÈÛa@âa‹ig@À@Ýu‹Ûa@ÖìÔ¨@òíëbß@bÓìÔy@

pbØÜnà¾aL@pb÷îaë@á×ba@À@òÈjn¾a@paõa‹u⁄a@Ýya‹ß@Éî»@À@ñaëb¾a@â‡Ó@óÜÇ@bèÜßbÈmë@
òîöb›ÔÛaN@@

S@N@@@Þë‡Ûa@ÕÏaìm@@@@@@@@ïãìãbÓ@‹qc@b@Ûa@ò–b©a@ÚìØ—Ûa@Êaìãc@‹öbë@†ìÔÈÛa@Éî»@ŠbjnÇa@óÜÇ@Òa‹ þa

òîËüë@òÜ bi@ñc‹àÜÛ@òîãìãbÔÛa@òîÜçþa@‡îîÔm@Ò‡èníN@@
T@N@@@@@@@@@@@@@@@@òí‹yë@™bƒ’þa@ò×‹¢@Ý—n¾a@æìãbÔÛbi@ÕÜÈní@bàîÏ@ÖìÔ¨a@Ðã@ñc‹¾aë@Ýu‹Ûa@Òa‹ üa@Þë‡Ûa@|ä¸

áènßbÓgë@áçbäØ@Ý«@Šbîn‚aN@
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  ٧/٣فافة رقم ش
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@@@̃ nƒ¾a@‹İÔÛa@µãaìÔÛ@bÔj @‘Šbº@PPa@L@@@@@@@@òà›ä¾a@òÛë‡Ûa@óÜÇ@æc@À@òÛü‡Ûa@É bÓ@˜äÛa@a‰çë@
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@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òibvnýÛ@µÜßbÈÛa@åß@òÇìàª@µi@éîÜÇ@ÕÐn¾a@ïÇbà§a@Êbänßüa@ìç@bãìãbÓë@òÌÛ@la‹šüa@æb×@b¾ë
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@@íc@s¢@µÈní@@ÕîjİnÛbi@Š‡uþa@bàèL@@@@@@@@@@@@@À@òîÛë‡Ûa@òîÓbÐmüa@ñ‡ÇbÔÛa@bèi@Énànm@Ûa@ñìÔÛa@òÏ‹Èß@üëc@ïÌjäí@ÙÛ‰Û@
@@@òí†bÈÛa@òîÈí‹“nÛa@ñ‡ÇbÔÛa@òèuaìßL@@@@@@@@@@@òİÜÛa@åß@Š†b–@bàèîÜ×@æc@ŠbjnÇbi@Éí‹“nÛa@òjm‹ß@Ðã@À@nÈmë@
@@@òÛë‡Ûa@À@ñ†bîÛa@òjyb–L@@@@@@@×c@bãŒë@Ýà¥@ñ‡çbÈ¾a@ŠbjnÇa@k°@éãc@âc@@@@@@bèãc@ˆg@ïÜ‚a‡Ûa@Éí‹“nÛa@åß@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@À@ñ‡ÇbÔÛa@Êbjmbi@ñ‡çbÈ¾a@À@Òa‹ üa@ô‹‚þa@Þë‡Ûa@ÝjÓ@òÛë‡Ûa@âanÛa@émaˆ@oÓìÛa@À@åà›nm
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@@@@@@@bÔÛa@Ýî›ÐnÛ@ïÜ‚a‡Ûa@Þba@À@éîÛg@†bänüa@@@@@@@@@@@òîÈí‹“nÛa@ñ‡ÇbÔÛa@óÜÇ@ñ‡çbÈ¾a@bèi@ï›Ôm@Ûa@ñ‡ÇL@
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  ٩/٣شفافة رقم 
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@
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@@@@@@ïÛbÈm@a@åí†@À@‹—jnÛaë@ÝßdnÛa@åÇ@bjèã@ÙÛˆ@æb×L@@aŠbØãgë@
@@@@@@†bènua@Ý×@À@Ýàn«@dİ©a@æc@òÔîÔ¨L@@@@@@@@åß@òibz—Ûa@åß@æg@Ýi@

@@@bjîèm@bînÐÛa@À@††‹mL@@@@@@@@@@@@@@@åß@‡yc@†bènua@æbi@ÞìÔÛa@|–@áq@åßë@
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  ١١/٣شفافة رقم 

@áÓ@Š@ñc‹¾a@ÝàÇ@Þìy@òíŠìn‡Ûa@áØy@åß@õuQXòäÛ@@QT@ìíbß@Ö@QYYW@

@

@@@@@Ýu‹Ûa@µi@áîÔm@æc@bèníbË@òÈí‹“Ûaë@@@@@@Šþa@ñŠbàÈÛ@bèãbÓ‹İí@aŠìu@ñc‹¾aëL@@ü@
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@@@@@@@@@@@@À@qdnÛa@óÜÇ@bèmaŠ‡Óë@bèníìîy@bç‡ÔÐíë@aŠbrÇ@bèi@Ønäí@bèÈànª@åÇ
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òîÐÜ‚@òÓŠë@

òîÛë‡Ûa@pbîÓbÐmüaë@@pbîÛeë@ïÜ‚a‡Ûa@Éí‹“nÛa@À@bèÈÓìß
á×ba@âbßc@bèßa‡ƒna@

          ƭومنزلتها داخل البنيـان     للحديث عن االتفاقيات الدولية بشكل عام واتفاقـيات حقوق اإلنسان بشكل خا 
القانوني المصري البد من البدء بمعرفة االتفاقيات الدولية عموماً وكيفية ولوجها إلـى التشـريع المحلـي                

  .ومراحل ذلك حتى تصبƠ بالفعل جزء من التشريع الداخلي أو ال تكون
  :ومن ثم البد أن نفرق ما بين نوعين

١@Nã⁄a@ÖìÔ¢@òİjm‹¾a@òîÛë‡Ûa@Õîqaì¾aµn÷Ï@†‡—Ûa@a‰ç@Àë@bßìàÇ@æbZ@@

  :الفئة االولى
وهي ترتب التزاماً أدبياً وأخالقياً كمرجعية أساسية لكافة المواثيق التي صدرت بعـده كـاإلعالن               

لحقوق اإلنسان وهي مجرد اعتراف بتلك المواثيق دونما دخولها إلى مرحلة التصديق من              العالمي
 .الدول
  :الفئة الثانية

خلت مرحلة التصديق بعد التوقيع بأن يصدق عليها رئيس الجمهورية ويبلغهـا لمجلـس     اتفاقيات د 
     ƭمن الدستور وهذه االتفاقيات لهـا صـفة         ١٥١المادة   الشعب وتنشر بالجريدة الرسمية وفق ن 

اإللزامية أي تصبƠ جزء من البنيان القانوني المصري كالعهدين الـدوليين للحقـوق االجتماعيـة               
حقوق المدنية والسياسية واتفاقية الطفل واتفاقية الغاء كافة أشـكال التمييـز ضـد              واالقتصادية وال 

 ونشرتها بالجريدة الرسمية بالقرار الجمهوري رقـم        ١ĕĔ١المرأة والتي صدقت عليها مصر عام       
٣Đ١ لسنة   ٣ĕĔ١ بعد توقيعها عليها عام    ١ĕĔفلم يكتفي فيها بمجرد التوقيع ولكن تم التصـديق  ٠ 

 .يها الدستوروفق ما نƭ عل
أي عرضها بالكامل على مجلس الشعب ومناقشة كافة بنودها والموافقة عليها وإال اعتبرت غير نافـذة                

 ٠٠وهي ما حدث مع اتفاقيات حقوق اإلنسان باعتبارها تدخل في أمور السيادة وكذلك الصلƞ والتحالف                
ơال. 

وهذا ما حدث مع المادة الثـاني والفقـرة         فƎذا ما رفض بند من البنود أمام مجلس الشعب اعتبر غير نافذ             
 من اتفاقيـة الغـاء كافـة        Ďĕوالمادة الثانية من من المادة       الثانية من المادة التاسعة والمادة السادسة عشر      

 .تحفظت عليهم بناء على ما ورد عند مناقشتها في مجلس الشعب أشكال التمييز ضد المرأة
ها لها ما للقوانين الصادرة عن الهيئة البرلمانية مـن التـزام بـل              أما باقي بنود االتفاقية الغير متحفظ علي      

األكثر من ذلك فالقانون الجديد ينسƣ القانون السابق له فيما يخالفه وتعتبر القاعدة القانونية الواردة بالقانون                
حرمـان   فمثالً إذا صدر تشريع بتقرير حق أو         ،الالحق معدلة للنƭ القانوني في التشريع السابق المخالف       
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منه فهذا يلغي التشريع السابق فيما يقضي بخصوƭ هذا الحق باعتبار أن القانون الجديد يصبƠ هو واجب                 
  .التطبيق ومن ثم وإعمال نصوصه

كذلك يصبƠ الوضع في التفسير القانوني الصحيƠ وفي فلسفة العمل التشريعي بالنسبة لالتفاقيات بعد أن تم                
مها الدستور وبعد أن أصبحت لها القوة اإللزامية التي للقوانين المحليـة            التصديق عليها بالطريقة التي رس    

ومن وهنا تصبƠ اتفاقية الغاء كافة أشكال التمييز ضد المراة هي واجبة التطبيق ويصبƠ كل قانون سـابق                  
عليها فيما تضمنه من نصوƭ مخالفة لنصوصها ملغي بقوة القانون ويصبƠ علـى الدولـة تنقيـة هـذه                   

 وإن لم تفعل ال يمنع هذا من االحتجاج بها أمام المحاكمة واالستناد إليها في األحكام وفـق مـا          التشريعات
 .نƭ الدستور كما سبق وتحدثنا باعتبارها جزء من القوانين المحلية

ويتضƠ مما سبق أن أحكام االتفاقية تتمتع في مصر بالحماية المقررة للقاعدة الدستورية في مواجهة أيـة                 
 كما تتمتع باعتبارها قانون من قوانين البالد وبالتزام كافة السلطات بتطبيق            ،در بالمخالفة لها  تشريعات تص 

أحكامها ويكون بالتالي لمن يتضرر من عدم تطبيقها اللجوء للقضاء وفقاً لطبيعـة المخالفـة وباألوضـاع                 
  .المقررة للحصول على الحقوق الناشئة عنها

 )ث المقدم للجنة منع التمييز ضد المرأة باألمم المتحدة تقرير مصر الثال٣أنظر ملحق رقم (
وبعد استعراضنا لالتفاقيات الدولية ولالتفاقات األخرى الموقعة عليها مصر وخاصة اتفاقية الغـاء كافـة               
أشكال التمييز ضد المراة وأمثلة تطبيقية أمام المحاكم الجنائية مثل حكم محكمة أمن الدولة العليا الصـادر                 

 ببراءة عمال السكه الحديد إضرارا باموال ومصالƠ الهيئة القومية وما يترتب عليه من خسائر               ١ĕĔ٧سنة  
 آالف جنيه وقد استند الحكم إلى ما جاء بالعهد الدولي الخـاƭ بـالحقوق               ٣٠٠٠مالية تقدر بـ     وأضرار

ـ   االجتماعية واالقتصادية باعتباره من االتفاقيات الدولية المصدقة عليها مصر         ب عليهـا تعـديل     وكان يج
  .قانون العقوبات بما يتفق مع أحكامه إلى أخر ما جاء بالحكم

 )١أنظر الحكم بالملحق (
ولم يقتصر األمر على أحكام المحاكم العادية بل إلى المحكمة الدستورية العليا حيث حفلت أحكامها بالتأكيد                

ا جزء من الفقه والبنيان القانوني التـي        على منظومة حقوق اإلنسان واالتفاقيات الدولية المرتبطة بها وأنه        
 مثال على ذلك حكم المحكمة ا لدستورية الخـاƭ بعـدم دسـتورية        ،يجب أخذها في االعتبار والعمل بها     

 الخاƭ بالجمعيات في مصر والحق في تكوين الجمعيات كما ورد بالعهـد             ١ĕĕĕ لسنة   ١٥٣قانون رقم   
  .الدولي الخاƭ بالحقوق المدنية والسياسية

 )٤نظر نƫ الحكم بالملحق ا(
وهذا يؤكد ضرورة استخدام هذه المواثيق في مرافعتنا الشفوية والمكتوبة أمام المحاكم سواء لتأكيد ما ورد                
بها او نفي اتهام يتناقض معها كما لنا استخدامها كجزء ال تجزأ من أسباب عدم دستورية القوانين المخالفة                  

عام في المساواة وعدم التمييز بين المـواطنين تمثـل ذات القواعـد             بها باعتبارها فيما تضمنته من مبدأ       
الدستورية المتعلقة بسموا مبدأ المساواة والذي أكدته المحكمة الدستورية في ان مضمون المسـاواة أمـام                
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القانون ال تتحقق إال بداخل القانون وبواسطته فƎذا أخل بهذا انتفت المساواة وعم عدم التمييز ومن ثم جاز                  
 .لطعن عليه بعدم الدستوريةا

كذلك الطعن بالنقض عند مخالفة الحكم لما ورد بنƭ اتفاقية استند إليها الدفاع في دفاعه أمـام المحكمـة                   
 .وفق ما فصلنا إن االتفاقيات لها ذات ما للقوانين من التزام حيث الالحق ينسƣ السابق
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òÜvÛa@Òa‡çc@

 .تنمية قدرات المشاركين فى صياغة طعن بالنقض على حكم مخالف لنƭ فى اتفاقية مصدق عليها. ١
Ď .               يخالف مبدأ المساواة وعدم ƭتنمية قدرات المشاركين فى مجال صياغة طعن بعدم الدستورية على ن

 .التمييز
ركين فى مجال استخدام االتفاقيات الدولية فى مرافعته الشـفوية والمكتوبـة امـام              تنمية قدرات المشا  . ٣

 .المحاكم
lŠ‡¾a@ÝàÇ@ÝîÛ†@

òîä ìÛa@á×ba@âbßa@bèßa‡ƒna@pbîÛaë@òîÛë‡Ûa@Õîqaì¾a@
 ثاني ال:اليوم

  االولى:الجلسة
 تان ساع:الزمن
â Âb“äÛa kîÛbüa È¾aäîpb åßÛa 

مـن الدسـتور    ) ١١(لمادة  يتناول المدرب عرض ا    ١
المصري موضحاً أهمية نƭ الدستور على المساواة       
وحماية ورعاية األمومة وتذكير بالقضايا التي قضت       

 .فيها المحاكم المصرية إلى نƭ في اتفاقية دولية
 من االتفاقية الكوتة واألنمـاط      ٥ ،Đوعرض نƭ م    
 .والموروث الثقافي

 المناقشة
، ١č(شفافة 
١٤ ،١٣( 

 ة دقيق١٥

č        يقوم المدرب بتقسيم المشاركين إلى ثالث مجموعات
 .عمل تمثيل وتوزع عليهم أوراق العمل

تمثيل أدوار من 
خالل مجموعات 

 .العمل
 Đدقيقة٥  

 عرض مجموعات العمل ٣
 المجموعة األولى

تقوم المجموعة األولى بعرض ما توصلوا إليه بتعليق        
 المدرب ومناقشه ما قد أغفله المشاركون

 
 
 قاƫن

 
 
 
  دقيقة١٥

  دقيقة١٥  عرض ونقاƫ المجموعة الثانية ٤
 دقيقه١٥  عرض ونقاƫ المجموعة الثالثة ٥
  دقيقة١٥   ختام المدرب ٦
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òîÐÜ‚@òÓŠë@

a‡ƒna@paŠbèß@æbãüa@ÖìÔ¢@òîäÈ¾a@òîÛë‡Ûa@Õîqaì¾a@â

òîä ìÛa@òàØa@âbßa@òÛë‡Ûa@bèîÜÇ@oÓ†b–@Ûa♦@
 ةمقدم

يعد موضوع مهارات استخدام المواثيق الدولية المعنية بحقوق اإلنسان والتي صادقت عليها الدولـة أمـام المحـاكم                  
ومن ثم فƎن هذه الورقـة      -ى مهارات المرافعة  الوطنية من الموضوعات الحديثة نسبيا في برامƝ تدريب المحامين عل         

 حيث أن موضوع بهذه األهمية يشكل في المستقبل القريب دوراً رئيسـياً فـي دور                –تعد ورقة أولية بكل المقاييس      
 مـع مـا   –) بالشرعة الدولية لحقوق اإلنسان(المحامي الوطني في تكريس الممارسة الفعلية لما اصبƠ متعارفا عليه  

ك من ضرورة امتالكه هو شخصيا للوعي القانوني بهذه الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان بما في ذلـك                  على ذل  بيترت
 ثم التدرب على    –أهم اإلعالنات والمواثيق واالتفاقيات التي صادقت عليها الدولة وأيضا التحفظات التي أبدتها عليها              

محاكم الوطنية بمختلف أنواعها طبقا لموضوع الدعوى       مزج هذه النصوƭ بالمادة العلمية والقانونية لمرافعاته أمام ال        
 . وبما يخدم أغراض دفاعه ويؤكد دفوعه القانونية ويدعمها،التي هو مسئول عن مباشرتها أمام المحكمة

إن موضوع بهذا الحجم يستدعي جهدا بحثيا مطوال ومتعدد الجبهات فهذه المواثيق واالتفاقيات واإلعالنـات يمكـن                 
 كما أن مجال التدريب على مهارات استخدامها        –في إطار الفكر القانوني وذلك في مجال الوعي بها          تصنيفها نوعيا   

في المرافعة يستدعي جهدا موثقاً آخر لتقديم كافة النماذج من القضايا والدعاوى المختلفة أمام المحاكم الوطنية والتي                 
كام الصادرة في هذه الدعاوى سواء باإليجاب أو بالسـلب           إليه األح  انتهتتم استخدام هذه الشرعة الدولية أمامها وما        

 .تجاه هذه الدفوع القانونية وحتى يمكن تقييم الموقف على أساس علمي مدروس
 دون أن ندعى أنها أكثر من ورقة أولية نحـو مزيـد مـن               –كذلك فƎننا في هذه الورقة نكتفي بفتƠ ملف الموضوع          

 .البحث والدراسة
 

 :الل المحاور التاليةونتناول الموضوع من خ
 .الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان وموقف الحكومة المصرية من المصادقة عليها :أوال
 مهارة استخدام المحامي للشرعة الدولية لحقوق اإلنسان في مجال المرافعة القانونيـة أمـام               :ثانيا

  ومن أين يبدأ Þ–المحاكم سنده في ذلك 
م المحامين المصريين لالتفاقيات واإلعالنـات الدوليـة لحقـوق          نماذج عملية لمهارة استخدا    :ثالثا

 .اإلنسان في قضايا نظرت أمام المحاكم المصرية

                                                 
♦
@@òîjíŠ‡nÛa@ñ†b¾a@‡Ça@
nþa@ñˆb@OïÛbj§a@ïãbèm@

@bÔib@l‹ÈÛa@µßba@†b¥ü@áöa‡Ûa@knØ¾a@ì›Çë@µßba@òibÔã@Üª@ì›Çë@ÔäÛbi@âb«@
@bîÜÈÛa@òíŠìn‡Ûa@òàØbi@Šb“n¾a@bîÛbyë@

@âbÇ@µßba@kíŠ‡m@wßbã‹i@òí‹—¾a@ñc‹¾a@bíb›Ó@×‹¾@éß‡Ôß@òÓŠìÛa@ê‰çëQYYW@
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üëcZæbã⁄a@ÖìÔ¨@òîÛë‡Ûa@òÇ‹“Ûa@@
 :وموقف الحكومة المصرية من المصادقة عليها

لـدولي الخـاƭ     والعهـد ا   ،تتكون الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان          •
بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الـدولي الخـاƭ بـالحقوق االقتصـادية واالجتماعيـة والثــقافية                

 .والبروتوكول االختياري الملحق به
 مادة تحدد حقوق اإلنسان والحريات األساسية التي تحقـق المسـاواة            ٣٠ و ويتألف اإلعالن من ديباجة    •

 أهـم   ١ĕĐĔفي العالم دون أي تحيز وقد ظل اإلعـالن منـذ عـام              لجميع الرجال والنساء في أي مكان       
إعالنات األمم المتحدة وأبعدها أثراً وشكل مصدراً أساسيا عليهم الجهود الوطنية والدولية من اجل تعزيـز                

 .وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية
ير إللتزام الـدول بتعزيـز حقـوق         ثم تش  ٥ إلى   ١ أما العهدين الدوليين فتتطابق ديباجتهما والمواد من         •

 وتذكر الفرد بمسئولياته في تعزيزها ثم تؤكد كون المثل األعلى للبشر            –اإلنسان وفقا لميثاق األمم المتحدة      
أن يكونوا أحرارا ومتمتعين بالحرية المدنية والسياسية ومتحررين من الخوف والفاقه وأن تهيئة الظروف              

متع بحقوقه المدنيـة والسياسـية وكـذلك االقتصـادية واالجتماعيـة            الضرورية لتمكين كل إنسان من الت     
 .والثـقافية

 من كال العهدين الحق في تقرير المصير كحق عالمي وتدعو الدول للعمل على تحقيقـه                ١ وتذكر المادة    •
 .واحترامه

ل ذلك المبـدأ     من العهدين تأكيد المساواة بين الرجال والنساء وتوعز للدول أن تجع           ٣٠ كما تعيد المادة     •
 .أمرا واقعا

 في كال من العهدين ضمانات ضد إهدار أي من حقوق تأويال على أي حكم في العهـد                  ٥وتوفر المادة    •
 أو تقييد الدول لحقوق متمتع بها داخل أراضيها بذريعة          –كوسيلة لتبرير نقض أي حق أو حرية أو تقيدها          

 .أن العهدين ال يعترفان بها

 من العهد الدولي الخاƭ بالحقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثــقافية           ١٥ إلى   Ēوتعترف المواد من     •
 وفي تكوين النقابات واالنضـمام      –) ٧م(وفي التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية       ) Ēم(بالحق في العمل    

وفي توفير اكبر قدر ممكـن      ) ĕم( وفي الضمان االجتماعي بما في ذلك التأمينات االجتماعية          ،)Ĕم(إليها  
) ١١م(وفي مستوى معيشـي كـاف       ) ١٠م( المراهقين   لمن الحماية والمساعدة لǖسرة واألمهات واألطفا     

وفي ) ١Đ ،١٣م(وفي التعليم   ) ١Ďم(وفي التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمانية والعقلية يمكن بلوغه           
 ).١٥م(المشاركة في الحياة الثـقافية 

 والسياسية ضمان الحق في الحياة      ةدولي الخاƭ بالحقوق المدني    من العهد ال   Ď٧ إلى   Ē وتوفر المواد من     •
 أو  ة إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنسـاني            زوتنƭ على أنه ال يجو    ) Ēم  (

م ( وأنه ال يجوز إخضاع أحد للعبودية أو إكراهه على السخرة أو العمل اإللزامـي                ،)٧م(المخلة بالكرامة   
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Ĕ(،   يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية      وأن) وال يجوز سجن أي إنسـان لمجـرد   ) ١٠م
 .)١١م(عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي 

وعلى القيود الموضـوعة علـى      ) ١Ďم( كما ينƭ العهد على حرية التنقل وحرية اختيار مكان اإلقامة            •
 وتنƭ مواد العهد على أن الناس جميعا        –) ١٣م  (طرد األجانب بصفة قانونية من إقليم دولة طرف العهد          

 . وعلى ضمانات في اإلجراءات الجنائية والمدنية،سواء أمام القضاء

وتنƭ على أن لكل إنسان في كـل        ) ١٥م(كما تحظر تطبيق التشريع الجنائي بأثر رجعي        ) ١Đالمادة  ( •
 أي شخƭ على نحو تعسفي أو       وتحظر تعريض ) ١Ēم(مكان الحق في أن يعترف له بالشخصية القانونية         

 وال ألي حمالت غير قانونيـة       ،غير قانوني للتدخل في خصوصياته أو شئون أسرته أو بيته أو مراسالته           
 .)١٧م (تمس شرفه أو سمعته 

•   ƭ١م( وتنĔ (       وحرية الـرأي والتعبيـر       ،على حماية الحق في حرية الفكر والوجدان والدين )  ١مĕ(، 
 أية دعاية لحرب وأية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصـرية أو الدينيـة               وتدعو إلى أن تحظر بالقانون    

 ،)Ď١م( وتعترف بالحق في التجمع السـلمي  ،)Ď٠م(التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف      
المرأة ابتداء من بلوƷ سن الزواج فـي         و  وتعترف بحق الرجل   ،)ĎĎم(والحق في حرية تكوين الجمعيات      

 وبمبدأ المساواة في الحقوق والمسئوليات بين الزوجين لدى التزوج وخـالل قيـام              ،وج وتكوين أسرة  التز
وحـق المـواطن فـي      ) ĎĐم(وتقضي المواد بتدبير الحماية لحقوق األطفال       ) Ď٣م(الزواج ولدى انحالله    

موما مـع سـواه     المشاركة في إدارة الشئون العامة وان ينتخب وينتخب وان تتاح له على قدم المساواة ع              
ثم في تـدابير  ) ĎĒم(وبالتمتع بحق متساو وفي التمتع بالحماية ) Ď٥م(فرصه تقلد الوظائف العامة في بلده  

 .)Ď٧م (لحماية األقليات األثنية أو الدينية أو اللغوية في أقاليم الدول األطراف في العهد 
مسئولة عن تنفيذ الحقوق المنصوƭ     على إنشاء لجنة معنية بحقوق اإلنسان تكون        ) ĎĔم(أخيرا تنƭ    و •

 .عليها في العهد
 

يؤكد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان أن ممارسة حقوق الفرد وحرياته قد تخضع لقيـود هينـة                 :الشروط
 وتلبية المتطلبـات العادلـة      ،يقررها القانون ولغرض وحيد هو تأمين االعتراف الواجب بحقوق اǓخرين         

 وال يجوز ممارستها على نحو ليتعارض مع مقاصـد األمـم   ،جتمع ديمقراطيلǖخالق والنظام العام في م   
 .المتحدة ومبادئها أو أن تستهدف إهدار أي من الحقوق المنصوƭ عليها في اإلعالن

 ويذكر العهد الخاƭ بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثـقافية أن الحقوق الواردة في تلك الوثيقة قـد               •
 .ك فقط بمقدار توافق ذلك مع طبيعة الحقوق وذل،يقيدها القانون

 ال يحتـوى    – والثـقافية   ة وعلى نقيض اإلعالن العالمي والعهد الخاƭ بالحقوق االقتصادية واالجتماعي         •
العهد الخاƭ بالحقوق المدنية والسياسية على حكم عام ينطبق على كل حقوق العهد بما يأذن بفرض قيود                 

ت في العهد تنƭ على أال تخضع الحقوق ذات الصلة بأية قيود باستثناء              بيد أن عدة مرا    –على ممارستها   
 .تلك التي يقضي بها القانون وتلك التي تكون الزمة لحماية األمن الوطني
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•              Əوهذه الحقـوق هـي      ، ولذا فهناك حقوق معينة ال يجوز أبدا تعليقها أو تقييدها حتى في حاالت الطوار 
 والحماية من السجن مقابـل ديـن        ،التحرر من الرق أو العبودية     و ،ذيب والتحرر من التع   ،الحق في الحياة  

 وحريـة   ، والحق في االعتراف بالشخصية القانونية المنفـردة       ،وعدم تطبيق القوانين الجزائية باثر رجعي     
 .الفكر والوجدان

 حـاالت    ويسمƠ العهد الخاƭ بالحقوق المدنية والسياسية بتقييد التمتع بحقوق معينـة أو تعليقهـا فـي                •
 بهذه القيود أو هذا التعليق إال في أضـيق        Ơ وال يسم  ،الطوارƏ العامة المعلنة رسميا والتي تهدد حياة األمة       

الحدود التي يتطلبها الوضع وآال تنطوي على تحيز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجـنس أو        
 .ه القيود أو بهذا التعليق ويجب إبالƷ األمم المتحدة بهذ–اللغة أو األصل االجتماعي 

 أما أحكام البروتوكول االختياري الملحق بالعهد الدولي الخاƭ بالحقوق المدنية والسياسية فتمكن اللجنة              •
المعنية بحقوق اإلنسان من استالم ونظر الرسائل المقدمة من األفراد الذين يدعون أنهم ضحايا انتهاكـات                

 من البروتوكول االختياري تعترف كـل دولـة         ١بمقتضى المادة   ألي حق من الحقوق المقررة في العهد و       
 .طرف في العهد فتصبƠ طرفا في البروتوكول

 وقد بدأ نفاذ العهد الدولي الخاƭ بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثـقافية وقد صدقت عليه مصـر                •
 . وذلك البرتوكول االختياري– ١ĕĔ٧في ديسمبر 

 .١ĕĔ٧ي الخاƭ بالحقوق المدنية والسياسية وصدقت عليه مصر في ديسمبر  وقد بدأ نفاذ العهد الدول•
 فقـد أضـيفت     ،وباإلضافة إلى المكانة العالمية لǘعالن العالمي لحقوق اإلنسان باعتباره وثيقة تاريخيـة           

االتفاقية الدولية لمنع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل وقد صدقت مصـر علـى األولـى                  
 .ات أربعة وعلى الثانية دون تحفظاتبتحفظ

 لكن اإلعالن العالمي والعهدين ظال يمثالن النبراس الذي ينير الطريق أمام جميع الجهود الحالية والمقبلة                •
 وكثيرا ما استند قضاة محكمة      –في ميدان حقوق اإلنسان علي الصعيدين الوطني والدولي على حد سواء            

 .ردة في الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان كأساس Ǔرائهمالعدل الدولية أحيانا بمبادƏ وا
 كما أن كثيرا ما استشهدت المحاكم الوطنية والمحلية في قراراتها وآرائها بالمبادƏ المحددة في الشرعة                •

التشريعية في السـنوات األخيـرة       و  وإضافة إلى ذلك قضت النصوƭ الدستورية      ،الدولية لحقوق اإلنسان  
القوانين الوطنية والمحلية التي صدرت مؤخرا صيغت على غرار األحكام المحـددة            على نحو الكثير من     

 .في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وفي العهدين
 Þ..أصدرت من مجلس الشعب وفماذا عن حالة مصر التي صادقت ووقعت
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الموافقـة مـن مجلـس       و سنده في ذلك هو أن االتفاقيات والعهود الدولية بمجرد التوقيع عليها والمصادقة           
الشعب ونشرها تصير جزء ال يتجزأ من النظام القانوني المطبق بل أن موقعها يعلو علو البنيان القـانوني                  

 .نقية البنيان القانوني مما يخالفها أو يتناقض معها وبما يجعلها متالحمة معهاكله ويلزم الدولة بت
سنده في ذلك أيضا وعيه القانوني بمكونات الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان وهو ما يشكل مهمة أساسية في                 

 .ريةالعهود الموقع عليها من الحكومة المص وتثقيفه لنفسه بالوعي بالقوانين المطبقة واالتفاقيات
فبديهيا أن موضوع قضيته التي يتولى المرافعة فيها سوف يملي إرادته عليه االنتقائيـة                أما من أين يبدأ    •

لبنود ونصوƭ الشرعة الدولية التي يمكنه بناء مرافعته عليه وهو ما يستلزم جهدا تقنيا على مستوى عالي          
Ơ لبرنـامƝ علمـي يصـفه       في تصنيف هذه النصوƭ بأسلوب يخدم المحامي فـي أداء عملـه ويصـل             

 . الكمبيوتر–المتخصصين باستخدام تقنية العصر 
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òí‹—¾a@á×ba@âbßc@p‹Äã@bíb›Ó@À@æbã⁄a@ÖìÔ¨@òîÛë‡ÛaZ@
 – ١ĕĔ٧ب عمال السكك الحديـد سـنة        تم االستناد إلى العهد الدولي للحقوق المدنية في قضية إضرا         . ١

 وحيـث أن    –حيث دفع المحامين بالنƭ الخاƭ بأن الحكومات تكفل مباشرة حق اإلضراب وفقا للقانون              
المشرع لم يتدخل في تنظيم اإلضراب فال يوجد قيد عليه ووفقا لمصادقة الحكومة المصرية علـى العهـد                  

 وقضي بالبراءة على    هر الحكم مؤيدا للدفع في حيثيات     الدولي فƎن الحق في اإلضراب يكون قانونيا وقد صد        
 .العمال اللذين شملهم قرار االتهام

Ď .               الوارد فـي قـانون النقابـات ƭتم التساند في حكم المحكمة الدستورية العليا قضى بعدم دستورية الن
 من الدستور   ٥Ēادة م  والم ،%Ď٠ في النقابات العمالية الي      نالعمالية والخاƭ باال تتجاوز نسبة عدد المهنيي      

المصري والتي تنƭ على حق المواطنين في إنشاء النقابات على أساس ديمقراطي وان هذا النƭ يجسـد         
 .أحكام االتفاقية الدولية الخاصة بالحريات النقابية

وأوضƠ الحكم في حيثياته تأسيس ذلك على كفالة حرية المواطنين في إنشاء النقابـات دون تـدخل مـن                   
 . قيود أو وصايةالسلطة ودون

 الذي قضى بعدم قانونية مخالفة مجلس النظام التفاقيـة الوفـاق مـع              ١ĕ٠Đحكم محكمة النقض في     . ٣
االتفاقية الدوليـة   ( ألن   ١ĕ٠Đالسودان حيث ال تملك مصر مخالفة االتفاق الثنائي الموقع مع السودان سنة             

 .)تسمو على قانون المجلس
Đ .    ١ة بين مصر وليبيا وسوريا سنة       في إطار االتفاق الثالثي للوحدĕاصدر مجلس الشعب المصـري      ٧١ 

 .قراراً منفردا باالنسحاب من الوحدة الثالثية بالمخالفة للدستور االتحادي
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 رفع العضو مصطفى كامل مراد دعوى طلب فيها مكافآته المالية كعضو مجلس شعب اتحـادي فـدفع                  •
 وصدر حكـم محكمـة أول       ،رار مجلس الشعب باالنسحاب    فدفع المحامين بعدم دستورية ق     ،بانتهاء االتحاد 

 ة وتم استئنافه وقد قبلت محكمة االستئناف الدفع بعدم الدستوري         ،درجة قاضيا بأن القرار من أعمال السيادة      
القبول على أساس أنهـا غيـر         قضت المحكمة الدستورية بعدم    ،ورفعت الدعوى الفرعية أمام الدستورية    

 ألن الدستور االتحادي قد نƭ على إنشـاء         )للدستور االتحادي ( يكون مخالفا    مختصة وأن حكمها بالقبول   
محكمة دستورية خاصة باالتحاد وأن هذه المحكمة لم تنشأ ومن ثم فƎن المحكمة الدستورية المصرية غير                

 .ومازالت القضية متداولة حتى اǓن،)اتفاق دولي(مختصة وفقا للدستور االتحادي 
مام محكمة الموضوع استنادا لحكم الدستورية بƎعمال قاعدة االمتنـاع عـن تطبيـق               فقد دفع المحامين أ    •

القانون المطعون بعدم دستوريته حيث أنها القاعدة القديمة التي كانت سارية قبل إنشاء المحكمة الدستورية               
المحكمـة  في مصر وكان ذلك يمثل رقابة للمحاكم على دستورية القوانين باالمتناع عن التطبيق وحيث أن          

 فيجب  –الدستورية العليا قد حكمت بعدم اختصاصها في الوقت الذي لم تشأ المحكمة الدستورية االتحادية               
 .تطبيق القاعدة السابقة وإعمالها

 العمالية في ظل سياسات الخصخصة وعنـد        قغالبا ما يدفع المحامين في الدعاوى التي تتعلق بالحقو        . ٥
 في العهدين الدولية وخاصة العهـد الخـاƭ بـالحقوق االقتصـادية             الحديث عن حقوق األفراد بما ورد     

 .واالجتماعية
‡ÈiëL[LL@

Þba@a‰ç@À@†Šë@bß@Ý×@†‹Û@òÓŠìÛa@üë@oÓìÛa@Éní@ü@sîy@Þü‡nýÛ@xˆb¹@†‹ª@ÙÜnÏ@

ـ ويبقى أن نؤكد على أهمية أن يولي المحامين في أدواؤهم المهني جهداً دائمـا فـي اسـتخدام المو                    قاثي
واالتفاقيات الدولية في دفاعهم أمام المحاكم باعتبار أن تسليط الضوء عليها هو توسيع لقاعدة الوعي العام                

 باإلضافة إلى انـه دورا مطلوبـاً لحـث    ، كما أنه استخدام لمصدر قانوني مؤكد     –بما ورد بها من حقوق      
 لتحقيق طموح العدالة في     قهذه المواثي المشرع الوطني على استكمال تنقية التشريعات الوطنية مما يخالف          

 .أرقى صورها
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 التعرف على مفهوم الجنس والنوع االجتماعي والفرق بينهما. ١
Ď .لجنس واألدوار المرتبطة بالنوع االجتماعيالتعرف على األدوار المرتبطة با 
 

lŠ‡¾a@ÝàÇ@ÝîÛ†@
¶ëüa@òÜ§a@ZïÇbànuüa@ÊìäÛaë@ä§a@

 ثاني ال:اليوم
 الثانية :الجلسة
 تان ساع:الزمن
â Âb“äÛa kîÛbüa È¾aäîpb åßÛa 

 يوم المدرب بمراجعة مفاهيم النوع االجتماعي واألدوار        .١ ١
 ةاالجتماعي

Ď.رب األسئلة التالية يطرح المد. 
 ما هي الفروق التي يتعرف فيها الطبيب او المولدة على           •

 جنس المولود ذكر ام انثي 
  ما هي مظاهر االختالف بين البنت والولد بعد الوالدة •
•           Ʒما هي مظاهر االختالفات التي تاتي بها مرحلة البلـو 

 !بين البنت والولد 
والمـرأة والزوجـة     ما هي اوجة االختالفات بين الرجل        •

على كافة المستويات ويقوم بتجميع االجابات على السبورة        
 .الورقية

 عصف الذهن
السبورة 
 الورقية

Ď٠ 

č          يقوم المدرب بعمل دوائر حمراء على مظاهر االختالفـات
التي تنتمي للجنس ودوائر خضراء عن المظاهر التي تنتمي         

ا ينتمي  للنوع االجتماعي او يعيد تصنيف االجابات حسب م       
 له كل صيف سواء للجنس او للنوع االجتماعي 

Ɲعرض نتائ 
السبورة 
 الورقية

Ď٠ 

يسأل المدرب المشاركين عن الخصائƭ التي تميز الصفات  ٣
 )او المحاطة بدائرة حمـراء    (المكتوبة علي يمين الجداول     

  )٥( المحاطة بدائرة خضراء انظر ملحق رقم )او(

 مناقشة

السبورة 
 الورقية شفافة

)١( 

Ď٠ 

يقوم المدرب بعـرض مفهـوم الجـنس ومفهـوم النـوع             ٤
 االجتماعي 

 ١٠ )٣،Ď(شفافة  عرض

يقوم المدرب بسؤال المشاكين عن االدوار وانماط العمـل          ٥
التي يقوم بها كل من المرأة والرجل ويسجيل االجابات علي         

 السبورة
 

 مناقشة
السبورة 
 الورقية

Ď٠ 
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 –انجـابي   (  المختلفـة   يعرض المدرب تقسـيم االدوار     - ٦
بين الرجل والمـرأة فيهـا      )  سياسي – مجتمعي   –انتاجي  

 .وابراز االدوار المتعددة للمرأة
 عرض

 شفافة
)Đ،٥،Ē،٧( 

 
Ď٠ 

 ١٠  عرض ختام الجلسة  ٧
 



bÔÛa@ñ‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛa@ÝîÛ‡Ûañc‹àÜÛ@òîãìã 

WT 

 
  ١/٥شفافة رقم 

ÊìäÛaë@ä§a@˜öb—‚@óÏ@pbÏýn‚üa@

@@Þ‡jnm@ü@ònibq@O@@òî¾bÇ@@@@@@åßë@‹‚ü@Éànª@åß@ñÌnß
@@@@‹‚ü@æbßŒ@åßë@òÏbÔq

@@ÑöbÃëë@õb›Çc@@Šì–ë@òãbØßë@pbÓýÇë@Šaë†c

@@@òîÛëc@òîäu@˜öb—‚@@@òîÏbÔqë@òîÇbànua@˜öb—‚

@òqìãþa@ëc@ñŠì×‰Ûa@†‡¥@@Þbu‹Ûaë@õbäÛa@†‡¥

@@òîÈîj @pbÐ–@@òjnØß

kX„JtK†TX¤J)w„J

)
 

 ٥/čشفافة رقم 
ä§aïÇbànuüa@ÊìäÛaë@@

ä§aZÈí@òàÜØÜÛ@ÉaìÛa@êbäÈ·@@îuìÛìîjÛaë@òîuìÛìîÐÛaë@òàî§a@˜öb—©a@òÇìàªò@Iòîöbîy⁄aH@@
ònibqë@òzšaëë@òßbÇ@˜öb—‚@ïçë@tbãüaë@Šì×‰Ûbi@ò–b©aN@

ï±‹“nÛa@kãb§a@åßZ@
ñ†üìÛa@‰äß@bè—îƒ“m@åØºë@òîÜbänÛa@õb›ÇÿÛ@ïÜ‚a‡Ûa@kî×Ûa@¶a@“íN@

ßïuìÛìîÐÛa@kãb§a@åZ@
õb›Çüa@ê‰ç@ÑöbÃë@¶a@“íN@
@óuìÛìîjÛa@kãb§a@åßëIïöbîyüaH@bç‹íìİmë@õb›Çüa@ê‰ç@Áî“äni@|àm@Ûa@õbà—Ûa@†‡ÌÛa@Èí@

@æbãüa@ñbîy@åß@òÐÜnƒ¾a@Ýya‹¾a@Ç@bèÜîÌ“mëI@ñ†üìÛa–@ÎìÜjÛa@–‘dîÛa@å@H@@
@

ïÇbànuüa@ÊìäÛaZ@
ì÷¾aë@Šaë†þa@¶a@“í@ïçë@õbäÛaë@Þbu‹Ûa@åß@ÝØÛ@Éàna@bç‡äíë@bç†‡±@Ûa@òîÇbànuüa@pbîÛ

@Šaë†üa@a‰çë@ñ‡öbÛa@òÏbÔrÛaë@òîÇbànuüa@áÄäÛa@Òýn‚a@Éß@‹‚ü@‹—Ç@åßë@‹‚ü@Éànª@åß@ÑÜn¦
îÌnÜÛ@òÜibÓ@ïçë@‘bäÛa@bèàÜÈní@òîÇbànuüaN 

 



ñc‹àÜÛ@òîãìãbÔÛa@ñ‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛa@ÝîÛ‡Ûa 

WU@

 
  ٣/٥شفافة رقم 

ïÇbànuüa@ÊìäÛa@

•@ë@pbÓýÇë@Šaë†c@@pbjuaëë@ÖìÔyë@pbîÛì÷ß
@òãbØßë@Šì–ë@

•@Ýu‹Ûaë@ñc‹àÜÛ@Éàna@bç†‡±N@@

•@@@@@@ð†b—nÓüaë@ÀbÔrÛaë@ïÇbànuüa@Šb ⁄a@ky
ïbîÛaëN@

•@æbßÛaë@æbØ¾a@Ìni@Ìníë@knØß@ìçëN@
 

 ٤/٥شفافة رقم 
@ÝàÈÛa@Âb¹c@OòîÇbànuüa@Šaë†þa@

ïib−⁄a@Šë‡Ûa@

•@@@@òİ“ãþaë@âbè¾a@òÏb×@Ýà“í@@@@@@@@@@@@@@óÜÇ@ÃbÐ¨aë@bèníbÇŠ@‹Ìi@òî“îÈ¾a@ñ‹þa@Ý‚a†@ánm@Ûa@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@õb¾a@kÜuë@âbÈİÛa@›¥ë@ÞbÐ þa@ò÷“ämë@òíbÇŠë@lb−g@™b‚@éuë@óÜÇë@bèöb›Çc

ñ‹þa@†a‹Ïc@òz—i@òíbäÈÛaë@òîÛä¾a@ÞbàÇþaë@ñ‹þaë@Þä¾a@pbuby@ÕíìmëN@

•@@@@@@@@@@@@@@@u@ÞbàÇþa@ê‰ç@æìØm@bß@bjÛbË@ñÔÐÛa@pbÈàna@Àë@@@@@@@@ÙÜèníë@bÔç‹ßë@bíë‡í@a‡è
oÓìÛa@åß@rØÛaN@

•@pbÈàna@áÄÈß@À@pbînÐÛaë@õbäÛa@óÜÇ@òÜßb×@òj’@ñŠì—i@énîÛì÷ß@‹—zämëN@

•@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ÙÛˆ@Éßë@ô‹“jÛa@ÊìäÛa@õbÔië@xbnãg@ñ†bÇg@À@ábyë@âbç@Šë†@éÛ@ïib−⁄a@ÝàÈÛaë
bîÔîÔy@ýàÇ@nÈí@bß@aŠ†bãN@

 



bÔÛa@ñ‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛa@ÝîÛ‡Ûañc‹àÜÛ@òîãìã 

WV 

 
  ٥/٥شفافة رقم 

ÝàÈÛa@Âb¹c@O@òîÇbànuüa@Šaë†þa@

ïubnã⁄a@Šë‡Ûa@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîÛ†bjm@òàîÓ@paˆ@pbß‡‚@ëa@ÉÜ@xbnãü@Þä¾a@xŠb‚ë@Ý‚a†@ñc‹¾a@†a‹Ïa@bèi@âìÔí@Ûa@òİ“ãþaë@âbè¾a@Ýà“íI@@@@òí‡Ôã@ëa@òîäîÇH@@@õaì@
@Úýènüa@‹Ìi@oãb×Iô‹þa@ëc@ï—ƒ“ÛaHÖìÛa@À@ÉîjÜÛ@ëc@N@

ñc‹àÜÛ@Z@

•@Ë@ïubnã⁄a@bèÜàÇ@bjÛbË@‹uþa@ÊìÏ‡ß@@

•@@òäîÈß@Âb¹c@À@†‡«@kÛbÌÛa@À@‹udi@bèÜàÇIpam‹ØM@pbša‹¿@–pbŠ‡ß@N@NNaH@ 
•@@‡yaìÛa@ÝàÈÛa@paˆ@åÇ@Þbu‹Ûa@‹ua@åß@ÉÓaìÛa@À@ÝÓa@bç‹ua 
•@bîÜÈÛa@òí†bîÔÛa@ÉÓaì¾a@À@bç†ìuë@ÝÔí 
•@@ï“ßbaë@ï‹Ûa@Ë@ÊbİÔÛa@À@åàÜÈí@åèjÜËa 
•@åèÜàÇ@wmbã@bjÛbË@òí†b—nÓüa@òî‹Ûa@paõb—y⁄a@À@kn±@ü@Iïö‹ß@ËH 

Ýu‹ÜÛZ@ 
•@@ï‹Ûa@ÊbİÔÛa@À@òÜßbÈÛa@ðìÔÛa@åß@ïàÄÈÛa@òîjÛbÌÛa@æìÜØ“íIáÄä¾aH@

•@bîÜÈÛa@ÑöbÃìÛaë@òí†bîÔÛa@ÉÓaì¾a@óÜÇ@æë‹İîí 
•@énuëŒ@Ý‚†@åß@ÝÓa@éÜ‚†@ëa@ý bÇ@æb×@ìÛë@óny@ñ‹þa@ÝöbÇ@òãdi@bàöa†@éÛ@ÒÈí@

 
 ٦/٥شفافة رقم 

@ÝàÈÛa@Âb¹c@OòîÇbànuüa@Šaë†þa@

ïÈàna@Šë‡Ûa@
•@@@@@@@@@@@@@@@@@òß‡©@bÇìİm@Þä¾a@xŠb‚@õbäÛaë@Þbu‹Ûa@bèi@âìÔí@Ûa@òİ“ãþaë@âbè¾a@ìç

ê†a‹Ïc@òîjÜm@ëc@ïÜa@ÉànaN@

•@@@@@@vÇ@ëa@pbß‡©a@ôìnß@ïã‡m@ëc@pbßŒþa@püby@À@òîàçc@†a†më

Ûa@óÜÇ@òîßìØ¨a@pb÷îaŠë‡Ûa@a‰èi@âbîÔÛa@åß@bèibzãa@bçŠë‡i@âbîÔN@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Òýn‚bi@‹‚c@¶g@Éànª@åß@Šë‡Ûa@a‰èi@õbäÛaë@Þbu‹Ûa@âbîÓ@pëbÐní

òîÏbÔrÛaë@òí†b—nÓüaë@òîbîÛa@Òë‹ÄÛaN@

•@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Ë@pbàÄäß@Þý‚@åß@bjÛbËë@òîŠ@Ë@ëc@òîŠ@ÞbØ’di@ání@ñ†bÇë

òîßìØyN@

 



ñc‹àÜÛ@òîãìãbÔÛa@ñ‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛa@ÝîÛ‡Ûa 

WW@

 
  ٧/٥شفافة رقم 

@ÝàÈÛa@Âb¹c@Oë†þaòîÇbànuüa@Ša@
ïbîÛa@Šë‡Ûa@

@
@@@@@@@@@@@@@@@pbbîÛa@áŠë@ÁîİƒnÛaë@ïbîÛa@Ša‹ÔÛa@Éä–@À@ò×Šb“¾a@Ýà“íë

@@@@@@ïibîã@Ýîr¸@Þý‚@åß@òibÓ‹ÛaëIæb¾Ûa@òíì›ÇH@@ïÜ«@ëc@I@@@Üª@ì›Ç
òí‹Ó@ëa@òäí‡ßH@@

@@@@@@@@@@Òýn‚bi@‹‚ü@Éànª@åß@õbäÛaë@Þbu‹Ûa@òîÛbÈÏë@ò×Šb“ß@ôìnß@ÑÜn¦
@òîbîÛa@áÄäÛaë@Òë‹ÄÛaòîÇbànuüaë@òîÏbÔrÛa@áîÔÛaë@

 



bÔÛa@ñ‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛa@ÝîÛ‡Ûañc‹àÜÛ@òîãìã 

WX 



ñc‹àÜÛ@òîãìãbÔÛa@ñ‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛa@ÝîÛ‡Ûa 

WY@

<
<
<

êÞ^nÖ]<ÝçéÖ]<
òrÛbrÛa@òÜ§a@ZæìãbÔÛaë@ïÇbànuüa@ÊìäÛa@

 



bÔÛa@ñ‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛa@ÝîÛ‡Ûañc‹àÜÛ@òîãìã 

XP 

òÜvÛa@Òa‡çc@

  التعرف عن مفهوم الفجوة النوعية كأثر لتقسيم االدوار على اساس النوع االجتماعي .١
Ď. التعرف على مظاهر الفجوة فى التشريعات والقوانين  
 العملية واالستراتيجية ودور القانون فى بنية االحتياجات وسد         ياجات النوع االجتماع  التعرف علي احتي  . ٣

 .الفجوة
 

lŠ‡¾a@ÝàÇ@ÝîÛ†@
æìãbÔÛa@À@ïÇbànuüa@ÊìäÛa@

 ثاني ال:اليوم
 الثالثة :الجلسة
 ة ونصف ساع:الزمن
â Âb“äÛa kîÛbüa È¾aäîpb åßÛa 

سـابقة  يقوم المدرب بعرض خالصة نتائƝ الجلسة ال       ١
 عرض المدرب .وتأكيد المفاهيم السابق طرحها

شفافات 
الجلسة 
 السابقة

٥ 

č         يقوم المدرب بالربط بين تقسييم االدوار االجتماعيـة
وتقسيم االدوار االجتماعية وتأثيرة على خلق فجـوة        

 التعليم(تاريخية بين المرأة والرجل فى كافة المجاالت 
 النوعية مع    والضحية ويطرح مفهوم الفجوة    )العملو

  )عرض بيانات دالة على الفجوة

 Ď٠  عرض المدرب

يناقƫ المدرب عالقة القـانون بـالواقع االجتمـاعي         ٣
السائد فى المجتمع وكيف يكون القانون انعكاس لتلك        

 القيم والمصالƠ السائدة 
 ١٠  مناقشة

يطرح المدرب تساؤالت حول وجود التمييـز ضـد          ٤
ن عدمه ويسجل علـى     المرأة فى مجال التشريعات م    

السبورة الورقية اجابتهم ويدير حـوار حـول نقـاط          
 االختالف 

السبورة  مناقشة
 ١٠ الورقية

يقف المدرب على النقاƫ ويطلب مـن المشـاركين          ٥
رصد نماذج من القوانين التي تتضمن تمييـزاً ضـد          

 المرأة ويسجل على السبورة 
السبورة  عصف ذهني

 ١٠ الورقية



ñc‹àÜÛ@òîãìãbÔÛa@ñ‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛa@ÝîÛ‡Ûa 

XQ@

ف يؤدى التميز فى القـوانين الـى        يشرح المدرب كي   ٦
وجود الفجوة النوعية ضد النساء وضـرورة العمـل         

 على سده 
 ٥  عرض المدرب

ــة   ٧ ــات العملي ــوم االحتياج ــدرب مفه ــرح الم يش
 :االستراتيجية القانون كأدواة للتغير على مستوين

  سد الفجوة النوعية بالغاء التمييز –أ 
االستراتيجية من  تلبية الحاجات النوعية العملية و–ب 

 –العمـل   (خالل التشريعات فى المجاالت المختلفـة       
 )Ē( انظر ملحق رقم ) التعليم–الصحة 

 Ď( Ď٠،١(شفافة  عرض شفافات

ē         يسأل المدرب ما هي التشريعات المطلوب تغيرها او
 والغاء التمييز وما هي التشـريعات       )الفجوة(الغائها  

ة المرأة مـن    المطلوب اصدارها لتلبية احتياجات تنمي    
 منظور النوع االجتماعي 

 ١٠  عصف ذهني
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  ١/٦شفافة رقم 

òîvîmaüaë@òîÜàÈÛa@pbub¨a@
òîÜàÈÛa@pbub¨a@

@
@@@@@@@@@@@@@@@Òë‹ÄÛa@åß@ò—Üƒnß@òîme@ñŠë‹šë@ðŠìÏ@xbînya@òvînã@d“äm@Ûa@pbub¨a@ïç

@@@@òjÈ—Ûa@òî“îÈ¾a@ÊbšëþaëI@@@@òîÔäÛa@êbî¾a@Ïìm–@@òîz—Ûa@òíbÇ‹Ûa@–@bØ⁄a@@@émbß‡‚ë@æ–@
@õa‰ÌÛbi@ñ‹þa@‡íëm–ñ‹þa@ñ‡Çb¾@Ý‚†@óÜÇ@Þì—¨a@HN@

@@@@@@@@@@@@@@@@@õbäÜÛ@ò——¬@pbubz×@ñ†‡«@bèãc@Éß@ñ‹þa@õb›Ça@Éî»@bèäß@‡îÐní@pbuby@ïçë
bènîjÜm@åÇ@püì÷ß@õbäÛa@æì×@òvînãN@

@@ÊìäÜÛ@‡än¾aë@Éàna@À@‡öbÛa@ð‡îÜÔnÛa@ÝàÈÛa@áîÔm@Šb g@À@†‡znm@ïçë
ànuüa@@@@@@@@@@@@@@@@åß@Ìm@üë@Éàna@À@õbäÜÛ@áöbÔÛa@ÉšìÛa@òšŠbÈß@ëc@ô‡zni@ánèm@üë@ïÇb

áèäîi@òÓýÈÛa@òÈîj @ëc@Þbu‹Ûa@ëc@õbäÛa@åß@òí‡îÜÔnÛa@Šaë†þaN@

 
 ٦/čشفافة رقم 

òîvîmaüaë@òîÜàÈÛa@pbub¨a@
òîvîmaüa@pbub¨a@

‡öbÛa@òí‡îÜÔnÛa@pbÓýÈÜÛ@bí‡¥@Ýr¸@Ûa@pbub¨a@ïçïÇbànuüa@ÊìäÛbi@òİjm‹¾aë@õbäÛaë@Þbu‹Ûa@µi@ñN
@@@@@@@@@@@@@@@”îàènÛaë@Êì›©a@òÛby@åß@˜ÜƒnÛaë@bàèäîi@ñ‹İîÛaë@òİÜÛa@pbÓýÇ@À@paÌm@ta‡ya@Ò‡ènmë

@õbäÛa@bè“îÈm@Ûa@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Éàna@À@åènãbØß@ïã‡ni@õbäÛa@ïÇëë@bè“îÈm@Ûa@ñc‹¾a@Éšë@ÝîÜ¥@Þý‚@åß@òËb—ß@ïçë

@Ša‹ànü@åèí‡¥ëòãbØ¾a@ê‰çN@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Ìmë@kíŠ‡nÛaë@áîÜÈnÛaë@òîãìãbÔÛa@ÖìÔ¨aë@‹uþaë@ÝàÈÛa@™‹Ï@À@ñaëb¾a@ÕîÔ¥@¶g@ïÈÛa@Ýrß

@òîÛä¾a@Šaë†þa@
Þbu‹ÜÛZ@@@@@@@@@@@@@@@@ÞbÐ þa@òíbÇŠë@òîjÜm@À@ò×Šb“¾aë@ñc‹¾a@‡š@ÑäÈÛa@ñ‹çbÃ@éuaìßë@‰jã@ñŠë‹›i@áèîÇë@À@Ýràní@

@@@‡îÛbÔnÜÛ@bí‡¥@ÙÛˆ@ÝØ“íë@@a@pbÓýÈÛaë@@@@@@@@æbßŒ@À@Éàna@óÏ@õbäÛa@áØ¥ë@áèàØ¥@Ûa@ñ‡öbÛa@òí‡îÜÔnÛ
åí†‡«@æbØßëN@

 

٦ / ١  



ñc‹àÜÛ@òîãìãbÔÛa@ñ‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛa@ÝîÛ‡Ûa 

XS@

òîÐÜ‚@òÓŠë@

æìãbÔÛaë@òîàänÛaë@ïÇbànuüa@ÊìäÛa@
النهƝ الذي يتناول قضايا المرأة والتنمية على امتداد القرن العشرين تطورا ملحوظا فقـد               و تطورت النظرة 

 موردا اقتصاديا مهدرا نتيجة عدم استغالله استغالال كافيـا فـي      كانت النظرة األولى تعتمد على أن المرأة      
اطار توظيف الموارد بكفاءة لتحقيق اعلى معدل نمو اقتصادي ثم تطورت النظرة لمكانة المرأة بعد بروز                
الفكر االشتراكي ومنظومة الدول االشتراكية الى جانب اتجاه الدول الغربية الرأسمالية المتقدمـة لتطبيـق               

  Ɲالضعيفة ومنها المرأة فأحلت المرأة مكانـة فـي          ةالمساعدات االجتماعية ورعاية الفئات االجتماعي    برام 
خطط التنمية تقوم على تحقيق التوازن بين استثمار المرأة كمورد اقتصادي وتحقيق مستوى من الحمايـة                

تي تسـاعدها علـى     والخدمات التي تساعد استمرارها في خطط التنمية مثل توفير الحضانات والخدمات ال           
 .القيام بدورها في المنزل ودورها في العمل

التنمية برؤية جديدة للنظر لقضية المرأة ومكانتها في عملية التنميـة حيـث              و جاء منهƝ النوع االجتماعي   
ركز هذا المنهƝ على طبيعة العالقات بين الرجال والنساء واستهدف تغيير هذه العالقات لتحقيق التـوازن                

ات هذا   والمكانة والسلطة والقدرة على الوصول للموارد والسيطرة عليها وبالتالي شملت محدد           في األدوار 
 :المنهƝ العناصر اǓتية

ضرورة التمييز بين مفهومي الجنس الذي يشير إلى االختالفات البيولوجية والفسيولوجيه بـين             . ١
 تغييرها وهـي خصـائƭ      الذكور واإلناث وهذه الخصائƭ الجنسية تحدد أدوار مختلفة ال يمكن         

الوضع والرضاعة بينهما مفهوم     و عامة وعالمية مثل الرجل في اإلخصاب ودور األنثى في الحمل         
النوع االجتماعي يشير إلى األدوار وأنماط العمل التي يحدده المجتمع من خالل رؤيته االجتماعية              

سبها عبـر التنشـئة ويحـددها       إنما نكت  و والثقافية لكل من الرجال والنساء وهي أدوار ال نولد بها         
المجتمع لذلك فهي غير ثابتة بل تتغير وتتبدل من مجتمع لمجتمع ومن ثقافة لثقافة ومن زمن لزمن           

 .آخر
Ď .         إنما يبقى التصرف على     و ال يعني خروج المرأة للعمل اإلنتاجي تحقق عدالة واإلنصاف للمرأة

 وضرورة تغيير التوزيـع غيـر      ) سياسي – مجتمعي   – إنتاجي   –إنجابي  (طبيعة األدوار المختلفة    
البعيـد   والرجال والنساء وبين البنت والولد حتى نحقق على المـدى القصـير    العادل لǖدوار بين  

 .العدالة نتيجة التمييز التاريخي المتعسف ضد المرأة

 ترتب على التمييز ضد المرأة وتحمل المرأة المسئوليات واألدوار المتعدد فجوة نوعية بينهـا             . ٣
وبين الرجل وهي تشير إلى التفاوت الحاد للقدرات والمعارف والخبرات بينهما في مجاالت الحياة              

 .الƣ. .العمل والقيمة والمختلفة في التعليم والتدريب



bÔÛa@ñ‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛa@ÝîÛ‡Ûañc‹àÜÛ@òîãìã 

XT 

Đ .           وبالتالي يستوجب تحقيق تنمية عادلة ومنصفه إدراك طبيعة االحتياجات العملية واالستراتيجية
إعادة التوازن في العالقات السـائدة       و سات التنمية لتمكين المرأة   المطلوب وضعها في برامƝ وسيا    

 .بينها وبين الرجل

صـور   و وبالتالي فƎن مفهوم النوع االجتماعي يشكل أداة للتحليل تقوم بقياس الفجوة القائمة علـى النـوع               
 . الالزمة لسد الفجوة والقضاء عليهاتاالحتياجا

@æìãbÔÛaë@ïÇbànuüa@ÊìäÛa@

ات الفقه القانوني على أن القانون ال يأتي منعزالً عن األوضـاع االقتصـادية واالجتماعيـة      تؤكد اتجاه  •
والثقافية السائدة للمجتمع بل هو يجسد بالفعل طبيعة هذه العالقات ويعكس مستوى توازن القوى السائدة لها                

 ستمرار هذه العالقـات   وهو ما يؤكد دور القانون كأداة للضبط االجتماعي حيث يستخدم القانون كوسيلة ال            
 .وضمانه لعدم تفجر الصراعات بين األفراد والهيئات نتيجة اختالف المصالƠ والمكانة االجتماعية والثقافية

لذلك إذا استخدمنا منظور النوع االجتماعي للقوانين السائدة في مجتمع ما سنكتشف صور للتميـز ضـد                  
 . الفجوة النوعية التشريعيةل أو العنصر وهو ما يشكيالمرأة عديدة مثلها مثل التمييز الطبقي أو المعنو

يتزامن ظهور منهƝ النوع االجتماعي مع بروز منهƝ القانون كأداة للتغير حيث يمكن استخدام القـانون                 •
كوسيلة لتحقيق االحتياجات العملية واالستراتيجية للمرأة والمجتمع وعلينا أن نميز بين قانون يمنƠ المـرأة               

لرعاية أطفالها وهو في هذه الحالة يلبي احتياجا عمليا للمرأة واألسرة والمجتمع فـي إطـار                أجازة امومه   
 العالقات السائدة بين الرجال والنساء بينما إذا قام القانون يمنƠ هذه اإلجازة لرعاية الطفل لكل من الـزوج                 

يساعد على تغيير طبيعـة     الزوجة بما يعني تأكيد مسئولية رعاية األطفال على الطرفين فان ذلك يدعو و            و
األدوار والعالقات القائمة وبالتالي يحقق حاجات استراتيجية للمرأة واألسرة والمجتمع من منظور النـوع              

 االجتماعي 
 :ويصبƞ هدفنا األساسي للتشريعات من منظور النوع االجتماعي يتمثل في

 .ة النوعيةإلغاء القوانين التي تتضمن تمييزا ضد المرأة للقضاء على الفجو. ١
Ď . تحقق الحاجات العملية وأيضا الحاجات االستراتيجية بما يحقق هدف التنمية من تمكـين              نإصدار قواني 

 االجتماعية والثقافية التي تعوق وصول النساء إلى التمتع بحقوقها اإلنسانية علـى             تالنساء وتغيير العالقا  
 .الرجلقدم المساواة مع 
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òÜvÛa@Òa‡çc@
 التعرف على مفهوم القوانين التمييزية . ١
Ď .          وج لزوجتـه  التعرف على بعض المواد التي تشكل تمييز في قانون العقوبات والخاصة بجريمة قتل الز

 .المتلبسة بالزنا
  .جريمة الزنا تنمية معلومات المشاركين حول التمييز القائم بين الرجل والمرأة فى. ٣
Đ .               المرأة لجنسيتها المصرية ألوالدها فى حالة Ơتنمية معارف المشاركين بالتمييز ضد المرأه فى مجال من

 .زواجها بأجنبي
  . للتصدى للقوانين التمييزية بالوسائل القانونيةخلق اتجاهات إيجابية لدى المشاركين. ٥

lŠ‡¾a@ÝàÇ@ÝîÛ†@
pbiìÔÈÛa@M@òîä§a@

 الثالث :اليوم
 االولى: الجلسة
 تان  ساع:الزمن
â Âb“äÛa kîÛbüa È¾aäîpb åßÛa 

يفتتƠ المدرب الجلسة بسؤال المشاركين حول وضع المرأة         ١
ة الرجـل   فى القوانين المصرية هل هي مسـاوية لوضـعي        

 .ويقوم بتجميع االجابات من المشاركين شفويا
 ٥  عصف ذهني

č     والتي تتضـمن وضـع   )١(ثم يقوم المدرب بعرض شفافة 
 ١٠ ١شفافة  المناقشة .المرأة فى القانون المصرى ويناقشها فى المجموعة

يقوم المدرب بتقسيم المشاركين الـى ثـالث مجموعـات           ٣
) ١(عـة مجموعـة     ويوزع ورق التمرين على كل مجمو     

 تتولى دراسة المادة 
)Ď١( عقوبات مع دراسة الحالة      )٣٧،Ď.(    مجموعـة)Ď( 

 عقوبـات مـع     )Ď٧Đ،Ď٧٧،Ď٣٧(تتولي دراسة المـواد     
  ).Đ،٣(دراسات الحالة 

 مـن قـانون     )٣،Ď( تتولي دراسة ا لمـواد       )٣(مجموعة  
الجنسية وتكون مهمة كل مجموعة بيان ما اذا كان هنـاك           

 ام ال فى المواد وبيان اوجه التمييز وبحث         تميز ضد المراة  
        ƭالبديل واختيار شخ ƭمبرراتها والرد عليها وطرح الن

 لعرض ما انتهت اليه المجموعة 

 ١٠  مجموعات عمل

 Đ٥   مده عمل المجموعات  ٤
عرض المجموعة االولى وتعقيب المدرب مستخدماً شـفافة         ٥

)Ď،موضحاً اوجة التمييز )٣  
 ١٥ )٣،Ď(فافة ش عرض المجموعة
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عرض المجموعة الثانية لمواد جريمة الزنـا ثـم تعقيـب            ٦
  موضحاً اوجه التمييز Đالمدرب مستخدماً شفافة 

 ١٥ )Đ(شفافة  عرض المجموعة

عرض المجموعة الثالثة لمواد الجنسية ثم تعقيب المـدرب          ٧
شفافة  عرض المجموعة  )٧،Ē،٥(مستخدماً شفافة 

)٥،Ē،١٥ )٧ 

ē  درب الجلسة بضرورة التصـدى لهـذه القـوانين         يختتم الم
التمييزية ومحاولة الغاءها بالطرق القانوني مثـل الطعـن         

 .عليها او الضغط من اجل تعديلها
  ٥ 
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@
oÐ“n×a@âìí@paˆ@Àë@éöbÓ‡–c@‡yc@òÔ“i@bãÛa@òŠb¿@†bnÇa@ïÐİ—ß@bèuëŒ@æa@käíŒ@oàÜÇ@

IkäíŒH@bèuëŒ@IóÐİ—ßHß@@oßbÓë@ò ‹“Ûa@áÓ@¶g@ojç‰Ï@éÛ@kyb–@Þäß@À@bãÛa@òº‹¡@bjÜn
òº‹§bi@bjÜnß@éîÜÇ@jÔÏ@bãÛa@òº‹u@éibØmŠbi@ê‡š@‹›«@‹í‹zniN@@

xëÛa@óßb«@ÉÏ†ë@òà×bzàÜÛ@xëÛa@â‡Óë@òîuëÛa@åØß@xŠb‚@bèibØmŠü@bãÛa@òº‹u@æb×Šc@õbÐnãbi@

õai@òàØa@o›ÓëñÛa@òàèm@åß@xëÛa@@o¸@òÈÓaìÛa@æc@bèàØy@À@p‹×ˆë@bã
@óÜÇ@kÓbÈnÏ@òuëÛa@bßc@òº‹u@Úbäç@æìØm@ü@áq@åßë@òîuëÛa@Þäß@xŠb‚

@æbØß@ðc@À@bãÛa@
@bç†‡y@æbnî›ÔÛa@æbmbç@À@ñc‹¾aë@Ýu‹Ûa@µi@îî¸@éuëa@‡uìm@Ýç–@bèmaŠß@”Óbã@–@ÙícŠ@

@bèîÏ–Ýí‡jÛa@˜äÛa@Óaë@N 

 



‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛa@ÝîÛ‡Ûañc‹àÜÛ@òîãìãbÔÛa@ñ 

YW@

 
 

@åí‹¸ISH@§a@æìãbÓ@áÓŠ@ð‹—¾a@òîäRV@òäÛ@QYWU@
@ñ†b¾aIR@HæìãbÔÛa@åß@bí‹—ß@æìØí@æc@óÜÇ@˜ämZ@

Q@Nð‹—ß@lþ@‡Ûë@åßN@
R@NéÛ@òîäu@ü@ëc@òîä§a@Þìèª@ëa@Þìèª@lcë@òí‹—ß@âc@åß@‹—ß@À@‡Ûë@åßN@ 
S@N‹—ß@À@ÁîÔÜÛa@nÈíë@µÛìèª@åíìic@åß@‹—ß@À@‡Ûë@åß@@ojrí@@bß@bèîÏ@a†ìÛìß

ØÈÛaN 
@ñ†b¾aIS@H@

@aˆg@éÛ@òîäu@ü@ëc@òîä§a@Þìèª@lcë@òí‹—ß@âc@åß@xŠb©a@À@‡Ûë@åß@Ý×@bí‹—ß@nÈí@
@‹íŒë@¶g@éuìí@Šbİ‚hi@‡’‹Ûa@å@éËìÜi@„íŠbm@åß@òä@Þý‚@òí‹—¾a@òîä§a@Šbn‚a
Ç@Þý‚@ÙÛˆ@óÜÇ@òîÜ‚a‡Ûa@‹íŒë@Èí@ë@‹—ß@À@òí†bÈÛa@énßbÓg@ÝÈu@‡Èi@òîÜ‚a‡Ûa@åß@âb

éîÛg@Šbİ‚⁄a@Þì–ëN@

@†aì¾a@ñ‰ç@óÏ@îî¸@òuëa@‡uìí@Ýç–@bç†‡y@–bèmaŠßë@bèibjc@”Óbã@LÝí‡jÛa@˜äÛa@‹ aë@N 

 



ñc‹àÜÛ@òîãìãbÔÛa@ñ‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛa@ÝîÛ‡Ûa 

YX 

òîÐÜ‚@òÓŠë@

üëc@ZpbiìÔÈÛa@æìãbÓ@

òß‡ÔßZ@

 وهو القانون الذى يجرم افعال معينة ويعاقـب         ٥Ĕ تحت رقم    ١ĕ٣٧صدر قانون العقوبات المصري سنة      
 .مرتكبيها

 على المساواة في الحقوق والواجبات العامة       ١ĕ٧١ المصري الصادر عام     روقد حرصت نصوƭ الدستو   
 وكما  )Đ٠،١١( أو الدين كما ورد في المادتين        ةبين الناس وال تمييز بينهم بسبب الجنس أو األصل أو اللغ          

ل التمييز ضـد المـرأة      ورد في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وورد في اتفاقية القضاء على جميع اشكا            
 . وتضمن قانون العقوبات نصوƭ تخƭ المرأة
@pbiìÔÈÛa@æìãbÓ@bèîÜÇ@kÓbÈí@Ûa@áöa‹§a@

 : الجنايات وعقوبتها:أوال
 شنقاً   اإلعدام. أ
 .الحياة  سنة وقد تصل الى مدىĎ٥  السجن المؤبدة. ب
 . سنة١٥ الى ٣مدته من   السجن المشدد. ج
 . سنة١٥  الى٣مدته من    السجن. د

 :الجنƞ وعقوبتها: ثانياً
 . سنوات٣مدته من يوم الى    الحبس. أ
 .وهى عقوبة مالية  الغرامة. ب
 .الغرامة فقط : المخالفات وعقوبتها:ثالثاً

 
احتوت بعض نصوƭ قانون العقوبات على نصوƭ تخƭ المرأة منها ما هو تمييز ضد المرأة ومنها                 •

 .ما هو حماية للمرأة
 
üëaZäÛa@ñc‹¾a@‡š@òíîîànÛa@™ì—@

 )č٣٧(نƫ المادة 
@åß@ü‡i@j¨bi@kÓbÈí@bèi@óãí@åßë@óç@Þb¨a@À@bèÜnÓë@bãÛbi@bèjÜm@Þby@énuëŒ@dubÏ@åß

@µm†b¾a@À@ñŠ‹Ô¾a@pbiìÔÈÛaIRST–RSVHN@

 
 : وانطباق هذه المادة يشترط توافر عنصرين هما

 . بالزنا دون علم سابق أو شك في سلوكها بمعنى مفاجأة الزوج زوجته متلبسة :المفاجأة. ١



‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛa@ÝîÛ‡Ûañc‹àÜÛ@òîãìãbÔÛa@ñ 

YY@

č .التلبس هنا ليس اتمام االتصال الجنسى وانما وجودها في ظروف ال تترك مجاالً للشـك فـي                  :التلبس 
 .ارتكاب جريمة الزنا

@ñc‹¾a@‡š@îîànÛa@éuëa@

خـر   عقوبات على تخفيف العقاب على الزوج الذى يجد زوجته تزنى مـع آ             Ď٣٧ في المادة    قانوننƭ ال 
 ولكن في هذا النƭ ميز الرجل عن المرأة في ان المرأة التى تقتل زوجها حال تلبسه بالزنـا       .ويفاجأ بذلك 

 بــل   ، أى ال تعاقب بــالحبس     Ď٣٧هو ومن يزنى بها ال تستفيد من العذر المخفف طبقًا لنƭ المـادة             
 .لجريمة حسب طبيعة اĎ٣Đ-Ď٣Ēتعـاقب وفقًا للعقوبات األخرى الواردة في المادتين 

 وال تستفيد من نفـس      )المرأة( بنƭ خاƭ واهمل الزوجة      )الرجـل(عامل الزوج   قانون  وهنا نجد ان ال    •
ƭن قلنا ان ال    .وهذه تفرقة غير مفهومة    .النƎقد اعذر الرجل وهو في حالة الثورة النفسـية التـى            قانونف 

ألحاسيس التى قد تصيبها وتجعلهـا      اصابته نتيجة مفاجئته بزنا زوجته نجد ان الزوجة لها نفس الشعور وا           
وان قلنا انه يجب على الزوجة ان تحترم حرمة الزواج فنجد ان الزوج ايضŅا عليـه نفـس                   .بنفس الحالة 

العبء وان كان اكثر من الزوجة في هذا المجال بل هو مشاركة من الزوجين فال يجوز ألحد ان ينتهكـه                    
  .ويحرم على اǓخر

 
 )č٧٣(نƫ المادة 
@Œì¤@übèuëŒ@ôìÇ†@óÜÇ@õbäi@üa@òîãaÛa@òà×b«LØ¾a@À@xëÛa@óãŒ@aˆa@éãa@üa@îÔ¾a@å@éîÏ@á

nuëŒ@Éß@ñ†b¾a@À@µj¾b×@éRWWàm@ü@Ç†@ÉèîÜÇ@êaìb@

 
 )č٧٤(نƫ المادة 

ØÛë@µnä@óÜÇ@‡ím@ü@ñ‡ß@j¨bi@bèîÜÇ@áØ±@bçbãŒ@ojq@ónÛa@òuën¾a@ñc‹¾aèuëÛ@å@æa@b
ÔíîÐäm@Ñç@‰Ø¨a@a‰öbš‹i@áèm‹’bÈß@éoãb×@bà×@éÛ@b@

 
  )č٧٧(نƫ المادة 

@ü@ñ‡ß@j¨bi@ôŒb°@òuëÛa@ôìÇ‡i@‹ßþa@a‰ç@éîÜÇ@ojqë@òîuëÛa@Þäß@À@óãŒ@xëŒ@Ý×
Šìè’@òn@óÜÇ@‡ím@

 
يتبين من نصوƫ تلك المواد ان المراد من فرض عقوبة على جريمة الزنا حماية لحرمـة الـزواج                   •
 ودعوى الزوج والزوجة ثم بينت مقـدار العقوبـات          ،قوق الزوجين فنصت جميعها على جريمة الزنا      وح

ولكن هناك اوجه تمييز ما بـين الـزوج والزوجـة           التى تفرض على كل منهما حال ثبوت واقعة الزنا          
 :اهمها



ñc‹àÜÛ@òîãìãbÔÛa@ñ‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛa@ÝîÛ‡Ûa 

QPP 

ذا تمـت بمنـزل   الجريمة تقوم بالنسبة للزوجة اذا زنت في أى مكان وال تقع جريمة زنا الـزوج اال ا        . ١
 .الزوجية

Ď .                   عقاب الزوجة الزانية هو الحبس مدة ال تزيد على سنتين أما عقاب الزوج فهو الحبس مدة ال تزيد على
 .ستة شهور

  .للـزوج ان يوقف تنفيذ الحكم برضائه معاشرته لها كما كانت ولم يعطى هذا الحق بالنسبة للزوجة. ٣
 
bîãbqZñc‹¾bi@ò–b©a@òíbà¨a@™ì—ã@@

@ñc‹¾a@óàznÛ@™ì—äÛa@ê‰ç@põbuñc‹ßd×@òîãbà§a@bènÈîjİÛ@a‹Äã@
@

óãbà§a@bèäíìØm@kji@ò–b©a@òíbà¨a@™ì—ãN@

  من قانون العقوبات č٩٠ المادة :اوالً
@ñ†b¾a@˜ãRYPZ@ÞbÌ’übi@kÓbÈí@êË@òİaìi@ëa@éÐäi@órãa@êa‹×üa@ëa@ÝíbznÛbi@Ñİ‚@åß@Ý×@

áØ±@ÙÛˆ@Éßë@ñ‡iû¾a@òÓb“Ûau@bèi@oãÓa@aˆa@âa‡Ç⁄bi@òíbä§a@ê‰ç@ÝÇbÏ@óÜÇ@@òÏìİƒ¾a@òÈÓaìß@òíbä

bçbšŠ@Ìi@

  الخـف   على جريمة الخطف والعقوبة المقررة لها ثم نـƭ علـى جريمـة             Ďĕ٠في المادة   قانون  نƭ ال 
 .واجبةشدد العقاب ليصل الى اإلعدام وكانت هذه حماية  والمواقعة بغـير رضـا المجنى عليهاو
 

 وهى التى كانت تعفى مرتكب الجريمة č٩١ توجد مادة مكملة وهى المادة ١٩٩٩ل شهر ابريل كانت قب
 .من العقوبة اذا تزوج بمن خطفها وتم الغاء هذه المادة

 
  عقوبات č٦٧نƫ المادة  :ثانيا

ònÓû¾a@ëa@ñ‡iû¾a@òÓb“Ûa@ÞbÌ’þbi@kÓbÈí@bçbšŠ@Ìi@órãa@ÉÓaë@åß@N@@åß@ÝÇbÐÛa@æb×@aˆaë
a@Þì–a@bĆß†b‚@æb×@ëa@bèîÜÇ@òİÜ@á@å¿@ëa@bènÄyýß@ëa@bènîi‹m@µÛìn¾a@åß@ëa@bèîÜÇ@óä

ç‹×ˆ@â‡Ôm@å¿@ëc@bç‡äÇ@ñ‹uþbiñ‡iû¾a@òÓb“Ûa@ÞbÌ’þbi@kÓbÈí@á@

 . والمواقعة هى االتصال الجنسي الكامل:مواقعة أنثى •
 . فهذا شرطًا هامŅا وإال لم تكن هناك جريمة:عدم رضا األنثى •
 ممن عددتهم الفقرة الثانية من المادة واال تشدد العقاب وأصـبƠ االشـغال الشـاقة                :ان ال يكون الجانى    •

 .المؤبدة
 او مـن المتـولين      )إلơ..... .العم-األب(ن اصول المجنى عليها     مكما شددت العقوبة اذا كان الجانى        •

اية التى فرضها المشرع علـى تلـك         للحم اًدادـمن عددتهم الفقرة الثانية وذلك امت     ) درسـالم(تربيتها  
 .األنثى من الضعف الجسمانى بالنسبة للجانى
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QPQ@

  عقوبات č٧٩نƫ المادة  :ثالثاً
iìÔÈÛbi@kÓbÈí×@òÔibÛa@òßa@Éß@kØmŠa@åß@Ýßc@ñc‹î¨bi@ý¬@aĆ‹òîãýÇ@Ë@À@õb@

 
تى تقر عقوبة الحبس مـدة ال   الĎ٧Ĕهى نƭ المادة " العقوبة السابقة " بداية يجب ان نشير الى ان عبارة     

                 Ơتزيد على سنة او غرامة ال تتجاوز ثلثمائة جنيه مصرى وتعرف هذه العقوبة بعقوبة جريمة الفعل الفاض
 .العلنى

 قد وضع سياج الحماية للمرأة التى تتعرض لفعـل فاضـƠ مـن              قانونيتضƠ من نƭ المادة السابقة ان ال      
  }يةأى بغير عالن{الجانى متى كانا على انفراد 

 
 č فقرة čē٩ نƫ المادة :رابعاً

@òÜßb×@òä@ñ‹“Ç@òn@éä@ÍÜjí@@ýÐ @êa‹×a@ëc@Ýíb¥@Ë@åß@Ñİ‚@åß@Ý×@òİaìi@ëa@éÐäi
@‹“Ç@¶a@paìä@týq@åß@åvÛbi@kÓbÈí@êË@æìØnÏ@órãa@Òìİƒ¾a@æb×@æhÏ

iìÔÈÛaònÓû¾a@òÓb“Ûa@ÞbÌ’þa@ò@

 
 سنة حتى ولو لم يكن هناك تحايل أو اكراه كما رأينـا             ١Ē النƭ جاء يحمى األنثى التى تخطف قبل سن       

 سنة حتى بلغت األشــغال      ١Ē العقوبة اذا حدث الخطف من الجانى ألنثى لم تبلƸ سن            قانونسابقًا شدد ال  
 ١Ēالشاقة المؤقتة وذلك رغبة منه في حماية المرأة التى وضعت في ظرف خاƭ وهو السن األقل مـن                   

 .سنة
 
bĆrÛbqZ@—äÛaa@™ìÛónu@¾a@óà¥@põb@ñc‹Ýßb¨a@

†aì¾a@™ì—ã@ZRVPMRVQMRVRMRVSpbiìÔÈÛa@æìãbÓ@åß@N@

 
  عقوباتč٦٠المادة 

a‰í⁄a@Êaìãc@åß@êì®@ëc@l‹›i@óÜjy@ñc‹ßa@ÁÔc@åß@Ý×ònÓû¾a@òÓb“Ûa@ÞbÌ’þbi@kÓbÈí@õ@

 
   عقوباتč٦١المادة 

ë@ÞbàÈnhi@ëc@òíë†a@bèöbİÇhi@óÜjy@ñc‹ßa@aĆ‡àÇ@ÁÔa@åß@Ý×@bèîÜÇ@bènÛü‡i@ÙÛˆ@¶a@òí†ûß@Ýöb

õaìj¨bi@kÓbÈí@ü@âa@bèöbš‹i@æb×@@
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   عقوباتč٦čالمادة 
@ëc@bç‹×ˆ@ÑÛbÛa@ÝöbìÛa@ÞbàÈnhi@oîšŠ@ëc@bèi@bèàÜÇ@Éß@òíë†þa@ó bÈni@oîšŠ@ónÛa@ñc‹¾a

Ôy@ÙÛˆ@åÇ@ÂbÔ⁄a@kjmë@b@ÝöbìÛa@ÙÜm@ÞbàÈna@åß@bçË@oäØß@òiìÔÈÛbi@kÓbÈm@òÔî
bç‹×ˆ@ÕibÛa@

 
   عقوباتč٦٣المادة 

Ø±@òÜibÓ@ëc@bĆîÛ‡î–@ëc@bĆya‹u@ëc@bĆjîj @ÁÔ¾a@æb×@aˆaònÓû¾a@òÓb“Ûa@ÞbÌ’þbi@bèîÜÇ@á@

 
 .جرمت نصوƭ المواد السابقة جريمة اإلسقاط سواء تمت برضاء المرأة ام بغير ارادتها •
 .ه بل الحماية من أمه نفسها الى الجنين في بطن أمقانونامتدت الحماية التى وضعها ال •
 .امتدت الحماية للمجتمع ككل في صورة تجريم اإلسقاط العمدى وبغير سبب طبى •
 العقاب اذا كان المسقط شخصŅا معينًا مثل الطبيب أو الصيدالنى أو القابلة النهم ادرى الناس                قانونشدد ال  •

 .بهذه الجريمة
 
çÓë@a‰u@‡c‹¾a@óà¥@òÐÛbÛa@™ì—äÛa@põb@bàç‡ya@òíb¼@À@Ê‹“¾a@òjË‹Û@aĆ‹Äã@µä§aë@ñ

Iµä§aH@ô‹‚þa@™ì—äÛa@À@bàçý×@òíb¼ë@™ì—äÛa@Èi@ÀN@

 

bîãbq@Z@òîä§a@æìãbÓ@
òß‡ÔßZ@

التي يرجع سـببها إلـى       و  ألف شاب وفتاة يعانون من مشكلة الجنسية       ١٥٠يعيƫ في مصر ما يقرب من       
من قـانون الجنسـية   ) Ď(ة في منƠ الحقوق والتي يوضحها نƭ المادة        التمييز الصارƢ بين الرجل والمرأ    

 والذي يفرق تفرقة ال مبرر لها بين الرجل والمرأة في الحصول على حقهم في منƠ                ١ĕ٧٥لسنة   )ĎĒ(رقم
 .الجنسية إلى األبناء

ب وهذا   لفظ األجان  مفحوالي ما يقرب من أربعين ألف سيدة مصرية متزوجة من أجنبي ويطلق على أبنائه             
 يترتب عليه مشاكل عديدة في جميع نواحي الحياة من التعليم إلى العمل إلى اإلقامة وغيرها مـن                  فالوص

 .التي ال تقل أهمية عن المشكالت السابقة المشكالت االجتماعية
كل هذا يستدعى النظر إلى هذه المشكلة بشكل أعمق يعطى المرأة حقها الدستوري في المساواة بينها وبين                 

 .رجلال



‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛa@ÝîÛ‡Ûañc‹àÜÛ@òîãìãbÔÛa@ñ 

QPS@

èÐßîä§a@âìò@

فالفرد الذى ينتمى لدولـة معينـة يلتـزم         - من الناحية القانونية   -هى تلك العالقة التى تربط الفرد والدولة      
دولة وايضŅا يتمتع بمجموعة من الحقوق التى توفرها القوانين الداخلية          ـبالقوانين والقواعد المرعية داخل ال    

 .للدولة
 :ن رابطة الجنسية يجب ان يتوفر لها ثالثة أركان وهىوبذلك يتضƞ ا

òîä§aòîä§a

@@òÛë‡Ûa@µi@òÓýÈÛa@@òÛë‡Ûa@µi@òÓýÈÛa
†‹ÐÛaë†‹ÐÛaë †‹ÐÛa†‹ÐÛa

òÛë‡ÛaòÛë‡Ûa

 
òîä§a@pìjq@lbja@@

@:هناك سببين استقر عليهم الفقهاء لثبوت الجنسية هما
Q@NyÛa@Õâ‡Z@

ذ بحـق الـدم فـي     والدولة التى تأخ.وهو يعنى حق الفرد في اكتساب جنسية آباؤه وأجداده بمجرد ميالده   
 .اكتساب الجنسية ال تعتد بمكان الميالد سواء كان خارج البالد او داخلها

 .وتسمى بجنسية النسب وعادة ما يكون النسب من ناحية األب •
R@Ny@ÕáîÜÓ⁄aZ@

 التى ولد فيها دون النظر لǖصل الذى ينحـدر منـه سـواء    } البلد {يعنى الصلة التى تربط الفرد باالقليم      
 .مولود ألبوين من نفس البلد او من أى جنسية أخرى

 : على أن)Ē(ينƭ الدستور المصرى في مادته رقم 
æìãbÔÛa@bèàÄäí@òí‹—¾a@òîä§a@

 : الجنسية المصرية حيث نƫ في مادته الثانية على أن١٩٧٥ لسنة č٦ونظم القانون رقم 
 :يكون مصريńا

 .من ولد ألب مصرى. ١
Ď. مصرية وأب مجهول الجنسية أو ال جنسية له  من ولد في مصر من أم 
 .من ولد في مصر من أبوين مجهولين ويعتبر اللقيط في مصر مولودŅا فيها ما لم يثبت العكس. ٣



ñc‹àÜÛ@òîãìãbÔÛa@ñ‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛa@ÝîÛ‡Ûa 

QPT 

 من قانون الجنسية انعدام دور األم المصرية فـي نقـل جنسـيتها الـى                )Ơ)Ď من نƭ المادة     ـويتض •
ى فور الميالد دون قيد او شرط بغض النظـر عمـا اذا              حيث تثبت الجنسية ألبناء األب المصر      ،ابناءهـا

 .كان الميالد في مصر او في الخارج ايŅا كانت جنسية األم
اما األم المصرية فال يمنƠ ابناءها الجنسية المصرية اال في أحوال اسـتثنائية وهـى ان األب مجهـول         •

 .وهى حالة اللقيطواالم ول األب الجنسية او ال جنسية له بشرط وقوع الميالد في مصر او ان يكون مجه
  من نفس القانون على أن )٣(وتنƫ المادة 

Þìèª@lcë@òí‹—ß@âc@åß@xŠb©a@À@‡Ûë@åß@Ý×@bĆí‹—ß@nÈíL@éÛ@òîäu@ü@ëc@òîä§a@Þìèª@ëc@

@‹íŒë@¶a@éuìí@Šbİ‚hi@‡’‹Ûa@å@éËìÜi@„íŠbm@åß@òä@Þý‚@òí‹—¾a@òîä§a@Šbn‚a@aˆa
a@ÝÈu@‡Èi@òîÜ‚a‡ÛaÛˆ@óÜÇ@òîÜ‚a‡Ûa@‹íŒë@Èí@ë@‹—ß@À@òí†bÈÛa@énßbÓ@åß@âbÇ@Þý‚@Ù

éîÛa@Šbİ‚üa@Þì–ë@

وفي هذا النƭ يتضƠ ان جنسية األم المصرية تمنƠ الى األبناء اذا ولدوا خارج مصر من أب مجهـول        •
سـنة مـن   أو ليس له جنسية ولكن يشترط في هذه الحالة ان يختار األبن بنفسه الجنسية المصرية خـالل       

تاريƣ بلوغه سن الرشد وهذا يكون بƎخطار يوجه الى وزير الداخلية بعد أن تكون اقامته في مصـر ولـم                  
يعترض وزير الداخلية على ذلك خالل عام من وصول اإلخطار اليه وهذا األمر متروك لقـرار الـوزير                  

ال ينظر ايضŅا لجنسية األم     الذى اذا اعترض ألى سبب او بدون سبب ال تمنƠ الجنسية لهذا االبن وفي ذلك                
األم فأبناء األب المصرى يحصلوا على جنسيته سـواء ولـدوا            و يتضƠ ايضŅا التفرقة بين األب     و المصرية

 .خارج مصر أو داخلها دون قيود او شروط
 أو اذا ولـدوا     ،ليس له أب معلـوم     أما األم المصرية فال ينظر الى جنسيتها اال في حالة ان يكون االبن             •

صر ولكن هنا يشترط أن يبلغوا سن الرشد ويوجهوا بأنفسهم االخطار الى وزير الداخلية الذى لـه   خارج م 
 .أن يوافق على منحهم الجنسية أو ال

وهذه التفرقة الغير مبررة بين األب واألم في نقل الجنسية تخالف بشكل صريƠ الدستور المصرى الذى                 •
   على ان)Đ٠(نƭ في مادته 

ÔÛa@ô‡Û@æìä aì¾a@À@áèäîi@îî¸@ü@òßbÈÛa@pbjuaìÛaë@ÖìÔ¨a@À@æëëbnß@áçë@õaì@æìãb
üa@ëa@ä§añ‡îÔÈÛa@ëa@åí‡Ûa@ëa@òÌÜÛa@ëa@Ý–@

 
 : من الدستور ايضńا حيث تنƫ على١١ويخالف نƫ المادة 

@À@Ýu‹Ûbi@bèmaëbßë@Éàna@À@bèÜàÇë@ñ‹þa@ì®@ñc‹¾a@pbjuaë@µi@ÕîÏìnÛa@òÛë‡Ûa@ÝÐØm

@åí†bîßæë†@òí†b—nÓüaë@òîÏbÔrÛaë@òîÇbànuüaë@òîbîÛa@ñbî¨a@òÈí‹“Ûa@âbØydi@Þý‚g@
òîßýüa@

 



‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛa@ÝîÛ‡Ûañc‹àÜÛ@òîãìãbÔÛa@ñ 

QPU@

 الخاصةبالقضاء نƭ االتفاقية الدولية     ١ĕ٧٥ لسنة   ĎĒ من قانون الجنسية رقم      ĎايضŅا يخالف نƭ المادة     
 الفقـرة    حيـث تـنƭ    ١ĕĔ١ اشكال التمييز ضد المرأة والتى وقعت عليها مصر عام           جميعللقضاء على   

 : من تلك االتفاقية على أنĕالثانية في المادة 
a@Õ¨@bĆíëbß@bÔy@ñc‹¾a@Òa‹ þa@Þë‡Ûa@|ä¸bbÐ a@òîä¡@ÕÜÈní@bß@À@Ýu‹Û@

 .لنƭااال ان مصر قد أبدت تحفظها على هذا 
اء األم المصرية التى تتزوج من أجنبى حيث يصـبƠ أبناءهـا أجانـب              ـد مشكلة أبن  ـا تتول ـومن هن  •

م داخل مصر وعدم سفرهم الى بلد األب مطلقًا وبذلك يعاملون معاملة األجانـب علـى                هبالرغم من ميالد  
 òßbÓ⁄aë@ÝàÈÛaë@áîÜÈnÛa@À@|›nm@òÜßbÈ¾a@ê‰çëNأرض مصر 

Q@NáîÜÈnÛa@

يعامل األبناء في هذه الحالة معاملة األجانب مما يلزمهم بااللتحاق بالمدارس الخاصة ذات المصروفات               •
رتفعة ما عدا أبناء المطلقات واألرامل ومع هذا االعفاء يظل أبناء المتزوجات يعانون اشد معاناة مـن                 الم

المصروفات المرتفعة حيث يتم دفعها بالجنيه االسترلينى مما يدفعهم الى التسرب من التعليم او مـن يـتم                  
 .دراسته تحجب شهاداتهم لعدم الوفاء بالنفقات الالزمة

لمطلقات واألرامل الذين اعفوا من دفع المصروفات يسقط عنهم االعفاء اذا رسبوا في سنة              كما أن ابناء ا    •
من السنوات الدراسية ويترتب على كونهم أجانب حرمانهم من المشاركة فـي النشـاطات الرياضـية أو                 

م على اعلى   الثقافية الدولية وعدم التحاقهم بالتدريس في الجامعة او المناصب العلمية العالية برغم حصوله            
 .التقديرات العلمية التى تؤهلهم لشغل هذه الوظائف

R@NÝàÈÛa@

I@@@@@kãbuÿÛ@Œì°@üوفي العمل الحال اسوأ منه في التعليم حيث ينƭ قانون العمل المصرى على انـه                 •

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@kíŠ‡nÛaë@òÜßbÈÛa@ôìÔÛa@ñŠaŒë@åß@ÙÛ‰i@˜î‚‹m@óÜÇ@Þì—¨a@‡Èi@üa@ýàÇ@aìÛëaí@æa
Û@bĆy‹—ß@æìØí@æcëòßbÓ⁄bi@éHN 

ويقصد بالعمل في هذه الحالة كل عمل صناعى او تجارى او مالى او زراعى او غيره او اية مهنـة او                      •
 .حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية

 جنيه مصرى محوالً من نقـدŅا أجنبيŅـا عـن طريـق احـد               ٥٠٠واشترط القانون لذلك دفع رسم قدره        •
 .المصارف بالقطاع العام

وعلى صاحب العمل الذى يرغب في تشغيل اجنبى لديه استكمال اجراءات تصريƠ العمل ومنها صورة                •
 .السجل التجارى للمنشأة وكشف بالعمالة المصرية يثبت انه تم التأمين عليهم

 .وأن يكون حاصالً على شهادة مميزة وتخصصه نادرŅا •
 .ات األمنية من جانب المخابراتا وهذا متروك للتحرينًوأن يكون طالب العمل الئق أمي •



ñc‹àÜÛ@òîãìãbÔÛa@ñ‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛa@ÝîÛ‡Ûa 

QPV 

كـل هذا ادى الى ان الغالبية العظمى من هؤالء اǓبناء يعمل دون علم وزارة القوى العاملة ممـا يجعـل           
صاحب العمل يواجه مشكالت كثيرة اذا اتضƠ امره فيضطر لعدم تشغيلهم او اذا استمر في العمل يكـون                  

 .ء عنهم في أية لحظةليس له أية ضمانات تأمينية ويعرضهم لالستغنا
S@NòßbÓüa@

 سـنوات حيـث انـه ال        ٥-٣يحصل أبن األم المصرية المتزوجة من أجنبى على تصريƠ باالقامة من             •
يستـطيع ان يعيƫ في مصر بالرغم من مولده فيها اال بالحصول على تصريƠ االقامـة والـذى تكـون                   

 الى الساعات االخيرة من يوم التصريƠ السـابق ويكـون           اجراءاته طويلة بحيث يتأخر في بعض األحيان      
 ايضŅا اذا سافر االبن خارج مصر لمدة تزيد على ستة اشهر بدون             ،خارج مصر هو  االبن مهددŅا بااللغاء و   

ومشكلة االقامة من اهم المشاكل التـى تواجـه          .الحصول على تصريƠ العودة يمنع من دخوله الى مصر        
 .تهت مدة االقامة األولى دون تجديدها يقبض عليه ويرحل فورŅا خارج مصرهؤالء األبناء النه اذا ان

 ايضŅا يواجه هؤالء االبناء مشكلة اجتماعية اخرى وهى الزواج من المصـريات حيـث تـرفض معظـم                 
 . حتى ال تواجه بناتهن نفس المشاكل السـابقة )األجانب(العائالت المصرية زواج بناتهن من هؤالء االبناء      

بة للذكور أما االناث فتحل مشكلة البنت االجنبية اذا تزوجت من شاب مصـرى حيـث يمكنهـا                  هذا بالنس 
 .الحصول على الجنسية المصرية بعد سنتين من الزواج

اǓثار النفسية على أبناء األم المصرية المتزوجة من أجنبى ال تقل اهمية عن المشاكل السـابقة حيـث                   •
نهم وتشتت األسرة اذا انتهت تصاريƠ االقامة لبعض افرادهـا دون           يشعر هؤالء األبناء بالغربة داخل وط     

 مما يكون له    . فيخلق جيل من الحاقدين والرافضين من هؤالء األبناء على الشعب المصرى           .البعض اǓخر 
 .عواقب كثيرة

 
pbî–ìnÛaZ@

ذلك بتعـديل   حصول المرأة المصرية على حقها الطبيعى في نقل جنسيتها الى ابناءها من األب األجنبى و              
يكون مصريŅا من ولد ألب مصرى وأم       ( فتصبƠ   ١ĕ٧٥ لسنة   ĎĒنƭ المادة الثانية من قانون الجنسية رقم        

 ولكن الى ان يتم هذا التعديل القانونى فƎن هناك مجموعة من التسهيالت التى يجب ان تحصـل                  )مصرية
 :عليها المرأة لتخفف عنها عبء المعاناة في النواحى المختلفة وهي

QN@@@@@@@@@@@pbÏë‹—¾a@æë†@ïßìØ¨a@áîÜÈnÛbi@ÖbznÛübi@äuc@åß@òuën¾a@òí‹—¾a@âþa@õbäiþ@bàÛa

òîÛbÈÛaN@
R@Nòàöa†@òßbÓg@õbäiþa@õüûç@|äßN@
S@NÝàÈÛa@|íŠb—m@óÜÇ@Þì—¨a@Ýîèmë@òÐÜnƒ¾a@pbÇbİÔÛa@À@ÝàÈÛa@paõa‹ua@ÝîèmN@



‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛa@ÝîÛ‡Ûañc‹àÜÛ@òîãìãbÔÛa@ñ 

QPW@

<
<
<

oÖ^nÖ]<ÝçéÖ]<
òîãbrÛa@òÜ§a@ZµàÜàÜÛ@òî—ƒ“Ûa@Þaìyüa@µãaìÓ@

 



ñc‹àÜÛ@òîãìãbÔÛa@ñ‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛa@ÝîÛ‡Ûa 

QPX 

òÜvÛa@Òa‡çc@
 .التعرف على مفهوم الخطبة واثار العدول عنها. ١
Ď .مراجعة شروط عقد الزواج. 
 .مناقشة حقوق الزوجة. ٣
Đ .مراجعة مفهوم الطالق وانواعة واالثار المترتبة على كل نوع. 
  .١ĕĔ٥ لسنة ١٠٠تذكر أسباب التطليق في القانون . ٥
Ē .أثاره القانونية ومناقشة الخلع باعتباره حالة جديدة من حاالت التطليق. 
 .التعرض لحقوق المطلقة في المتعة والعدة ومؤخر الصداق. ٧
Ĕ .التصدى لبعض المفاهيم الخاطئة عن بعض المصطلحات. 

lŠ‡¾a@ÝàÇ@ÝîÛ†@
µàÜàÜÛ@òî—ƒ“Ûa@Þaìyüa@µãaìÓ@

 الثالث :اليوم
 ثانيةال: لسةالج

 تان  ساع:الزمن
â Âb“äÛa kîÛbüa È¾aäîpb åßÛa 

يقوم المدرب بطرح سؤال على المشاركين حول اسم         ١
االحول الشخصية لماذ سميت بهذا االسم وما يتضمن        
من موضوعات ويقوم بتجميع االجابات على السبورة       

  .ويخرج بتعريف له

السبورة  عصف الذهن
 الورقية

١٠ 

č ح المدرب سؤال على المشاركين حول ما هـي         يطر
 المناقشة  .)١(أثار العدول عنها مستخدما شفافة  والخطبة

السبورة 
+ الورقية 
 )١(شفافة 

١٠ 

يناقƫ المدرب مع المشاركين شروط عقد الزواج مثل  ٣
السن والمهر والشهادة والرضا واإليجـاب والقبـول        

 ) Ď(مستخدما شفافة 
 المناقشة

السبورة 
+ رقية الو

 )Ď(شفافة 
١٠ 

ينتقل المدرب الي موضوع حق الزوجة فـى النفقـة           ٤
ويستعين فيها المدرب بخبرات المشاركين فى طـرح        

 الموضوع 
 ١٠  المناقشة

يقوم المدرب باالنتقال الى موضوع الطاعة وشروطها  ٥
واالعتراض عليها وشروط االعتراض ويقوم المدرب      

 )Đ،٣(بعرض شفافة 
 المناقشة

ورة السب
الورقية 

 )Đ،٣(شفافة 
١٥ 



‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛa@ÝîÛ‡Ûañc‹àÜÛ@òîãìãbÔÛa@ñ 

QPY@

ينتقل المدرب الى موضوع الطالق والتطليق ويقـوم         ٦
بعرض مفهوم عام للطالق البائن والرجعي واالثـار        

 المترتبة على كل منها 
 ١٠  المناقشة

يتناول المدرب بمساعده المشاركين حصـر حـاالت         ٧
التطليق السبعة فى القانون المصرى وسردها علـى        

  .)٥(رض شفافة السبورة ثم ع
 المناقشة

السبورة 
 الورقية

 )٥(شفافة 
٥ 

ē         يتناول المدرب مناقشة حاالت التطليـق وشـروطها
ومعوقاتها حيث يناقƫ حالة التطليق لعـدم األنفـاق         
والتطليق للعيب وللضرر واللغيبة وللزواج بـاخرى       
         ƫولحبس الزوج والخلع ويسـتخدم شـفافات وينـاق

وقات الخاصة بكـل    المع و شروط كل حالة على حدا    
يمكن للمدرب االستعانة بعرض فيلم فيديو عبر       (حاله  

المطلقات والخاƭ بعرض بعض المشاهد الخاصـة       
 )بموضوعات االحوال الشخصية فى االفالم العربيـة      

  ).ويستكمل بعده مناقشة حاالت التطليق

 شفافة المناقشة
)Ē،٧،Ĕ،ĕ( 

٣٠ 

 فـى  ينتقل المدرب لمناقشة موضوع حقوق المطلقـة       ٩
 نفقة العده والمتعة ومؤخر الصداق 

 ١٠ )١٠(شفافة  المناقشة

يختتم المدرب الجلسة بوجـود تمييـز فـى قـوانين          ١٠
األحوال الشخصية بين امرأة وامرأة وضرورة إعادة       

 .النظر في قوانين األحوال الشخصية
 ٥ )١١(شفافة  المناقشة

@



ñc‹àÜÛ@òîãìãbÔÛa@ñ‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛa@ÝîÛ‡Ûa 

QQP 

 
  ē/١شفافة رقم 

@bèîÏ@Œì°@Ûa@püb¨a@òÜrßcíìÈnÛa@
@

Q@N@@@@@bèäß@kÜ ë@òÜßbÇ@ëa@‘Š‡m@òiìİƒ¾a@æìØm@æc
ÝàÈÛa@Ú‹m@ëa@òaŠ‡Ûa@Ú‹m@k b©aN@

R@N@@@@@@@@@@@†a‡Ça@k b©a@åß@ojÜ @‡Ó@òiìİƒ¾a@æìØm@æc
@@@@@@@@@bèjÜ @ky@ê†a‡Çhi@âbÔÏ@áí‡ÔÛa@òäØß@Ë@‡í‡u@åØß

òjİ©a@åÇ@oÛ‡Ç@áqN@

 
 č/ēشفافة رقم 

xaëÛa@‡ÔÇ@Âë‹’@
Q@NåÛa@
R@N‹è¾a@
S@N“Ûañ†bè@
T@Nbš‹Ûa@
U@NÞìjÔÛaë@lb°⁄a@
V@Nñ‡iûß@‡ÔÈÛa@òÌî–@æìØm@æc 

 



‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛa@ÝîÛ‡Ûañc‹àÜÛ@òîãìãbÔÛa@ñ 

QQQ@

 
  ē/٣شفافة رقم 

ÖbÔzna@â‡Ç@püby@@òuëÛaÛòÔÐäÜ@
@

•@@’bäÛa@

•@ñ‡îÔÈÛa@åÇ@ñ‡m‹¾a@

•@a@òÜßbÈÛabèuëŒ@òÔÏaìß@æë‡i@bèÜàÇ@æb×@aˆ@

•@â‹«@Ë@åß@bç‡yë@ñ‹Ïb¾a@

 
 ē/٤شفافة رقم 

‹’òÇbİÛa@Âë@
@
Q@Nm@æabèÓa‡–@ÝubÇ@oÏìna@òuëÛa@æìØ@
R@N@æìØí@æabîÇ‹’@bäØß@b@‡Ça@‡Ó@xëÛa@
S@Nbbß@óÜÇë@bèîÜÇ@bäîßa@xëÛa@æìØí@æa 

 



ñc‹àÜÛ@òîãìãbÔÛa@ñ‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛa@ÝîÛ‡Ûa 
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  ē/٥شفافة رقم 

ÕîÜİnÛa@püby@
@

Q@N@ÖbÐãüa@â‡ÈÛ@ÕîÜİnÛaI óÈuŠ@ÖýH@
R@NkîÈÜÛ@ÕîÜİnÛa@
S@NŠ‹›ÜÛ@ÕîÜİnÛa@
T@NòjîÌÜÛ@ÕîÜİnÛa@
UN@‚di@xaëÜÛ@ÕîÜİnÛa‹ô@
V@NxëÛa@j¨@ÕîÜİnÛa@
W@NÉÜ©a@

 
 ē/٦شفافة رقم 

QN@ÖbÐã⁄a@â‡ÈÛ@ÕîÜİnÛa@IóÈuŠ@Öý ZH@
•@Þëþa@Â‹“ÛaZÖbÐã⁄a@åÇ@xëÛa@Éänº@æc@N@

•@ïãbrÛa@Â‹“ÛaZ‹çbÃ@Þbß@xëÜÛ@æìØí@üc@N@
@

RNkîÈÜÛ@ÕîÜİnÛa@Z@
•@@õÛa@åØº@ü@áØznß@kîÇ@xëÛbi@æìØí@æa@Ýíì @åßŒ@‡Èi@éäß@õÛa@ëa@éäß
ë@Š‹›i@üa@éÈß@âbÔ¾a@òuëÜÛ@åØºü 
•@xaëÛa@ÝjÓ@kîÈÛbi@ò¾bÇË@æìØm@æcN 
•@@òÛü†@ëa@òya‹–@éi@óš‹m@ë@ê‡Èi@t‡y@ëc@‡ÔÈÛa@‡äÇ@a†ìuìß@kîÈÛa@æìØí@æc 
•@òÌÛbi@òuëÛa@æìØm@æcN 

 

٨
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  ē/٧شفافة رقم 

SN@Š‹›ÜÛ@ÕîÜİnÛa@@
•@Ûa@åß@Š‹š@ÊìÓëxëN@

@•@µuëÛa@Þbrßa@µi@ñ‹“ÈÛa@âaë†@éÈß@Êbİníü@b¿@Š‹›Ûa@æìØí@æcN 
•@µuëÛa@µi@ý–üa@åÇ@óšbÔÛa@vÈí@æcN 
 
TNòjîÌÜÛ@ÕîÜİnÛa@@
•@‹r×dÏ@òä@ñ‡ß@xëÛa@lbîËN@

•@ÞìjÔß@Š‰Ç@ýi@lbîÌÛa@æìØí@æcN 
•@bèäÇ@xëÛa@òjîË@åß@òuëÛa@Š‹›nm@æcN@

 
 ē/ēشفافة رقم 
U@N@ÕîÜİnÛaô‹‚e@åß@xaëÜÛ@

•@@ôìäÈß@ëc@ô†bß@Š‹š@òuëÛbi@ÕzÜí@æc 
•@Èní@òuëÛa@Õ¨@ô‰Ûa@Š‹›Ûa@æìØí@æc@âaë†@éÈß@Š‰

bbrßc@µi@ñ‹“ÈÛa 
•@@bèàÜÇ@„íŠbm@åß@òä@Þý‚@óÏ@bçaìÇ†@òuëÛa@ÉÏ‹m@æc

ô‹‚di@xaëÛbi 
•@uëÛa@µi@ý–üa@åÇ@óšbÔÛa@vÈí@æcµ@

 



ñc‹àÜÛ@òîãìãbÔÛa@ñ‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛa@ÝîÛ‡Ûa 

QQT 

 
  ē/٩شفافة رقم 

VNj¨@ÕîÜİnÛa@xëÛa@@
•@Ûb@òiìÔÈi@xëÛa@óÜÇ@áØ¨a@‹r×dÏ@paìä@týq@ñ‡ß@òí‹zÜÛ@òj@

•@ìØí@æcbîöbèã@xëÛa@‡š@Š†b—Ûa@áØ¨a@æ 
•@áØ¨a@‰îÐäm@óÜÇ@òä@ó›¸@æc 
 
WN@ÉÜ©a@@
•@Ô¨a@Éî»@åÇ@ÞŒbänÛa@òîÇ‹“Ûa@Öì@

•@Öa‡—Ûa@â‡Ôß@†Š 
•@µm‹ß@ëc@ñ‹ß@|Ü—Ûa@‹Ç 
•@ìÇ‡Ûa@òÛbygáîØznÜÛ@ô@

 
 ē/١٠شفافة رقم 

òÔÜİ¾a@ÖìÔy@
@

Q@NÈÛa@òÔÐãñ‡@
R@Nn¾aòÈ@
S@N—Ûa@‹‚ûßÖa‡@

 



‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛa@ÝîÛ‡Ûañc‹àÜÛ@òîãìãbÔÛa@ñ 

QQU@

 
  ē/١١شفافة رقم 

 

@@@@æìãbÓ@óÏ@îîànÛa@@@@æìãbÓ@óÏ@îîànÛa
@òî—ƒ“Ûa@Þaìyüa@òî—ƒ“Ûa@Þaìyüa

@@ñc‹ßaë@ÝuŠ@µi@@ñc‹ßaë@ÝuŠ@µi@@ñc‹ßaë@ñc‹ßa@µi@@ñc‹ßaë@ñc‹ßa@µi

@

 



ñc‹àÜÛ@òîãìãbÔÛa@ñ‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛa@ÝîÛ‡Ûa 

QQV 

òîÐÜ‚@òÓŠë@

üëc@ZxaëÛaë@òjİ©a@
المتعلقـة بنظـام     و وأهليتهمابحالة األشخاƭ   منازعات والمسائل المتعلقة    ال  قانون األحوال الشخصية   ينظم

األسرة كالخطبة والزواج وحقوق الزوجين وواجباتهم المتبادلة والمهر ونظـام األمـوال بـين الـزوجين                
والطالق والتطليق والتفريق والبنوة واإلقرار بالبنوة وإنكارها والنفقة والنسب والتبني والوالية والوصـاية             

  .يث والوصاياوالمسائل المتعلقة بالموار
وعدل ١ĕĎ٥ لسنة   Ď٥ القانون رقم  و ١ĕĎ٠ لسنة   Ď٥وأول قانـون لتنظيم مسائل األحوال الشخصية رقم        

 وهـو   ١ĕĔ٥ لسنة   ١٠٠ بالقانون رقم    ١ĕĔ٥ وأخيرŅا سنة    ١ĕ٧ĕ ثم عدل بشأن النفقات سنة       ١ĕĎĕسنة  
لسـنة   )١(  القـانون رقـم    والذى ادخل بعض التعديالت االجرائية علية بموجب      القانون الذى يطبق اǓن     

Ď٠٠٠. 
 
üëcZ@òjİ©a@

 معينة ال يحرم عليه التزوج منها أو الى من ينوب عنها طالبŅا الزواج منهـا فـƎذا                  المرأةهي تقدم الرجل    
 . على طلب الرجل تمت الخطبةوليهاوافقت أو وافق 

طًا من شروط صحته فلو تم      الخطبة هى مقدمة لعقد الزواج إال أنها ليست ركنًا من أركان العقد وليست شر             
 .العقد بدونها كان صحيحŅا

•@òjİ©a@åÇ@Þë‡ÈÛa@IéÐí‹ÈmH@ 

 .هو عدم اتمام الخطبة بسبب رجوع طرف من الطرفين
Ý حكم رد الهدايا عند العدول عن الخطبة 

ة  ويجوز اقام  ،الخاطب أو المخطوبة  يجوز رد الهدايا أو استردادها ما لم يوجد مانع يمنع ذلك مثل موت               -
 .دعوى قضائية برد الهدايا

Ý هل يجوز التعويض بسبب العدول عن الخطبة 
يجوز التعويض عن العدول عن الخطبة في حالة اذا ما كان العدول الحق ضررŅا بأحد طرفى الخطوبة                  -

اقامة دعـوى للمطالبـة     بفأنه يجوز التعويض عن هذا الضرر للطرف المضرور من العدول عن الخطبة             
 .لضرر الذى اصابه من جراء العدول عن الخطبةتعويض عن االب
 ال ــــمث
 . او عاملة وطلب منها الخاطب ترك الدراسة أو ترك العملتدرس ان تكون المخطوبة -
 ان تكون المخطوبة قد طلبت من الخاطب اعداد مسكن جديد غير مسكنه القديم فقام بƎعداده حسب طلبها                  -

 .ثم عدلت عن الخطبة
 .يجوز التعويض عن العدول عن الخطبةففى هذه الحاالت 



‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛa@ÝîÛ‡Ûañc‹àÜÛ@òîãìãbÔÛa@ñ 

QQW@

bîãbqZ@Ûaxaë@

•@@xaëÛa@‡ÔÇ@Âë‹’@

 :يشترط النعقاد الزواج عدة شروط وهى
 السن . ١

 . سنة١Ĕ سنة وللفتى ١Ēلزواج لكال من الفتى والفتاة فحدده بالنسبة للفتاة اون سن ــدد القانـح •
 . سنة١Ĕ سنة والزوج ١Ēة ال تسمع إال إذا كانت سن الزوجة ومضمون هذا ان دعوى الزوجي •

č .المهر  
 .هو المال الذى يجب للمرأة من الرجل في عقد الزواج •
المـهر ليس ركنًا من أركان الزواج او شرطًا من شروطه فالزواج ينعقد صحيحŅا نافذًا ولو لم يتفق                  •

 .لمثلافيه على المهر وحينئذ يجب للزوجة مهر 
 وهـو   )مؤخر الصداق (ر  ـه مؤخ ـزء من ـ وج )مقدم الصداق (زء منه مقدم    ـ ج :ر ينقسم جزئين  همال •

 .)لينـرب األجـأق(الة الطالق أو الوفاة ـيستحق في ح
 الشهادة . ٣

  .زواج ونصاب الشهادة في الزواج شهادة رجلينـادة على الـراط الشهـأتفقو ا الفقهاء على اشت •
 :ود وهىويشترط عدة شروط في الشه •

M@ÎìÜjÛa@@M@@ÝÔÈÛa@@M@âý⁄a@

  الرضا .٤
هو موافقة الزوجين على إتمام عقد الزواج وهو شرط إلنعقاد عقد الزواج صحيحŅا وإال وقـع العقـد                  

 .باطالً إلنعدام الرضا به
 اإليجاب والقبول . ٥

 وهنا يجب توافر شرطين في اإليجاب والقبول 
 اتحاد مجلس اإليجاب والقبول  •

ن ينعقد الزواج في مجلس واحد المقصود باإليجاب هو عرض الرجل رغبته في الـزواج مـن                 أى ا 
 .المرأة والمقصود بالقبول هو قبول المرأة أو وليها الزواج من الرجل

 موافقة اإليجاب للقبول  •
والمقصود به تراضى الطرفين على الزواج الن التراضى ال يوجد إال بوجـود ارادتـين متـوافقتين                 

 .بقتينمتطا
  .ان تكون صيغة العقد مؤبدة. ٦

أى ان تكون صيغة العقد غير مؤقتة بمدة سواء كانت المدة قصيرة أم طويلة ألن المقصود من عقـد                    
 .الزواج هو إقامة أسرة مستقرة ودائمة ومن ثم فƎن التأقيت يتنافى مع حكمة عقد الزواج
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‡ÔÈÜÛ@bènÏbša@åØº@ónÛa@Âë‹“ÛaZ@

 لعقد الزواج ألن عقد الزواج ما هـو         ا الزواج إضافة أى شرط ترى ضرورة اضافته       يحق للمرأة عند عقد   
روط ـاال اتفاق بين طرفين على اتمام الزواج مثله مثل أى عقد آخر ومن ثم يجوز للطرفين اضافة أى ش                  

 لـزواج اقوا عليها ما دامت غير مخالفة للشريعة ومن أهم الشروط التى يجوز للمرأة أضافتها لعقـد                 ـيتف
 .} ةحق العصم{اشتراط العمل أو ان تكمل دراستها او ان تكون العصمه بيدها 

 
brÛbqZ@ÔyuëÛa@Öìò@

äÛaÐÔ@ò@

تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريƣ عقد الزواج وتشمل النفقة الغـذاء والكسـوة والمسـكن                  •
 .الƣ. …ومصاريف العالج 

نًا على الزوج من تاريƣ امتناعه عن االنفاق وال تسقط اال باالداء أو االبـراء اال                وتعتبر النفـقة دي   •
انه ال يحق للزوجـة ان تطالب الزوج قضائيŅا بنفقة عن مدة ماضية اكثر من سنة نهايتها تاريƣ رفـع                  

  .الدعوى
 . االخرىهمرتبه على ديوناللدين النفقة امتياز على جميع اموال الزوج ويتقدم في  •

@òÔÐäÜÛ@òuëÛa@ÖbÔzna@â‡Ç@püby@

 .م نفسها لزوجها دون وجه حق او بسبب ليس من قبل الزوجـارة عن تسليـان امتنعت مخت •
 فـي   أواال في الحاالت التى يباح فيها ذلك بحكم الشرع أو العـرف              ،اذا خرجت دون اذن زوجها     •

 .خروجها للعمل المشروع
 .اذا سافرت دون اذن زوجها •
ÔÐã†üëþa@ò@

@å¾@ëc@Ì—ÜÛ@Õ±@éãc@ôc@éîÜÇ@ÖbÐã⁄a@åÇ@éÇbänßa@„íŠbm@åß@ÙÛˆë@éîia@óÜÇ@Ì—Ûa@òÔÐã@æc
@óÜÇ@òÔÐäÛbi@âÜß@lþa@æc@sîy@òÔib@ñ‡ß@ôc@åÇ@ÙÛˆë@òÔÐäÛbi@òjÛbİ¾a@énãb›y@éÛ

éÇbänßa@„íŠbm@åßÌ—ÛaN@

@òÔÐäÛa@Êaìãc@

 .ج والتعليمالمأكل والملبس والسكن والعال •
@òîuëÛa@òÔÐã@‹í‡Ôm@òîÐî×†üëþaëZ@@

نفقة بحسب حال الزوج يسرŅا أو عسرŅا وقت استحقاقها على اال تقل النفقة عن القدر الذى يفى                 تقدر ال  •
 .الضرورية مبحاجته

وعلى القاضى في حالة توفر سبب النفقة ان يفرض للزوجة ولصغارها منه نفقة مؤقتة الى ان يـتم                   •
ي الدعوى وللزوجة الحق في ان تطلب من القاضى بعد مدة تعديل نفقتها بالزيادة الـى مـا                  الفصل ف 

 .يتناسب مع الزيادة في يسار الزوج



‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛa@ÝîÛ‡Ûañc‹àÜÛ@òîãìãbÔÛa@ñ 
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وللزوج ايضŅا ان يطلب تخفيض النفقة بما يتناسب مع حالته الجديدة سواء بازدياد اعبـاؤه العائليـة                  •
 .أو نقƭ موارده الماليةعن وقت الفرض 

 .اضى صحة دعوى الزوجة او الزوج قضى لهما بطلباتهماواذا ثبت للق •
@

ÇbİÛaò@
•@@òÇbİÛa@òîçbß@

@b@ê‡Èí@ô‰Ûa@åØ¾bi@òuëÛa@áîÔm@æa@òÇbİÛa@ê‰ç@ó›nÔmë@bèuëŒ@òÇbİi@bĆÇ‹’@òßÜß@òuëÛa
óÇ‹’@Š‰Èi@üa@éäÇ@bèÐã@Éä¸@üaëN@

 
@xëÜÛ@òuëÛa@òÇb @Âë‹’@

 :شترط عدة شروط لكى تلزم الزوجة بطاعة زوجها وهىي
  ان تكون الزوجة استوفت عاجل صداقها :الشرط األول

 .يشترط ان تستوفى الزوجة عاجل صداقها وهو مقدم المهر الذى يكتب في عقد الزواج
 

  ان يكون الزوج قد اعد لها مسكنًا شرعيńا :الشرط الثانى
نًا شرعيŅا للطاعة ولكى يكون المسكن شـرعيŅا يتعـين ان تتـوافر             يجب على الزوج ان يعد لزوجته مسك      

 :الشروط اǓتية
  ان يكون من حيث بنائه مما يتناسب وحال الزوج يسرńا او عسرńا .١

وهذا الن المسكن من نفقة الزوجة ونفقة الزوجة تقدر بحسب حال الزوج يسرŅا أو عسرŅا مهما كانت حالة                  
 .الزوجة

ن الطاعة ايجار او تمليك ويراعى في المسكن حالة الزوج المالية ومسكن امثالـه      ويستوى ان يكـون مسك   
 .في السكنى

 أن يشتمل المسكن على المنقوالت واألدوات الالزمة للمعيشة الالئقة بحال الزوج
č . يجب ان يشتمل المسكن على المنقوالت واألدوات الالئقة للمعيشة والمالئمة بحال الزوج 

جة لم تحضر معها متاعا كان الزوج ملزمŅا بأن يعد لها في مسـكن الطاعـة المنقـوالت                  فاذا كانت الزو  
 .التى تتناسب مع يساره او إعساره ووالمفروشات واألدوات الالزمة للمعيشة الالئقة

 ان يكون خاليńا من سكنى الغير . ٣
اركة غيرها في سـكنى     يجب ان يكون مسكن الطاعة خاليŅا من سكنى الغير وهذا ألن المرأة تتضرر بمش             

حقهـا  تنازلت عن    اما اذا اختارت الزوجة السكنة مع الغير فأنها بهذا االختيار تكون قد              .مـسكن الزوجية 
 .وال يجوز لها فيما بعد ان تطالب زوجها بمسكن مستقل ألن حقها في المسكن المستقل قد سقط



ñc‹àÜÛ@òîãìãbÔÛa@ñ‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛa@ÝîÛ‡Ûa 
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 ان كان لها مال ان يكون الزوج أمينًا على زوجته وعلى مالها  :الشرط الثالث
 .له شقين امانة الزوج على نفس زوجته وامانة الزوج على مال زوجته ان كان لها مال وهذا الشرط
  أمانة الزوج على نفس زوجته :الشق األول

يجب ان يكون الزوج امينًا على زوجته في نفسها ومقتضى ذلك ان يحافظ عليها ويصونها من االذى ومما                  
 . يتعدى عليها بالسب او الضرب وااليخل بدينها وخلقها

 امثلة لعدم امانة الزوج على نفس زوجته 
 .دفع الزوجة على ارتكاب المحرمات •
 .اعتداء الزوج على الزوجة بالضرب •

  امانة الزوج على مال زوجته :الشق الثانى
 اذا ثبت انه    يجب ان يكون الزوج امين على مال زوجته ان كان لها مال فال تلتزم الزوجة بطاعة زوجها                

 .غير امين على مالها
 ومن االمثلة على عدم امانة الزوج على مال زوجته 

 .تبديد الزوج لجهاز منزل الزوجية •
 .سرقة مال الزوجة •

 حاالت عدم التزام الزوجة بالطاعة 
 . كون مسكن الطاعة غير مناسب لحالة الزوجة•
 )لولةمش(ن تكون الزوجة مريضة بمرض يعجزها عن الحركة  أ•
 .ان يكون الزوج مريض بمرض معد •
@
ãaÇbİÛa@Ša‰nÇüaë@òîÜÇ@a‹é@I’bäÛaNH@

@òÇbİÛa@Ša‰ãa@
@åß@ëc@bè—ƒ“Û@‹›«@‡í@óÜÇ@æýÇhi@òîuëÛa@Þäß@¶a@ñ†ìÈÜÛ@òuëÜÛ@xëÛa@ñìÇ†@ìç

åØ¾a@æýÇ⁄a@a‰ç@À@µjí@æc@éîÜÇë@bèäÇ@lìäíN@
@xëÛa@òÇb @åÇ@òuëÛa@oÈänßa@aˆaÊbänßüa@„íŠbm@åß@òuëÛa@òÔÐã@ÑÓìm@Õy@æë†N@

 يوم من تاريƣ هذا االعـالن وعليهـا ان          ٣٠وللزوجة االعتراض على هذا االنذار امام المحكمة خالل          •
تبين في صحيفة االعتراض االوجه الشرعية التى تستند اليها في امتناعها عن طاعته واال حكم بعدم قبول                 

 .اعتراضها
  . من تاريƣ انتهاء ميعاد االعتراض اذا لم تتقدم به في الميعادونفقة الزوجة توقف

واذا لم تتقدم باالعتراض في الميعاد او رفض االعتراض فللزوج حق وقف النفقة وهنا تصبƠ الزوجـة                  •
 ).هى الزوجة التى تمتنع عن طاعة زوجها دون حق وهنا تسقط نفقة الزوجية من تاريƣ االمتناع( ناشزŅا
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جزاء الذى يترتب على عدم طاعة الزوج هو سقوط نفقة الزوجية فقط دون أى حق آخر للمرأة                 أى أنه ال   •
ومن ثم فانه يحق لها اقامة دعوى تطليق امام القضاء واذا حصلت على حكم بالتطليق يكون لهـا جميـع                    

 .حقوق المطلقة ويكون لها الحق في الزواج من زوج آخر بعد انقضاء فترة العدة
 

yà—ÈÛa@Õò@

 وحـق العصـمة     .المقصود بحق العصمة هو ان تكون للزوجة حق تطليق نفسها من زوجها متى شاءت             
ولــلزوجة  . للزوجه ليس معناه سلب الزوج حقه فى تطليق زوجته متى شاء فهو صاحب الحق األصيل              
فقـة بأنواعهـا    فى حالة تطليق نفسها جميع الحقوق المالية التى تكون للزوجه التى يطلقها زوجها مثل الن              

  .إلƣ………ومؤخر الصداق
 

ÕîÜİnÛa@püby@bÈiaŠZ@èÐßÇ@âìİÜÛ@âbÖý@

االصل  .الطـالق هو وسيلة شرعها اŸ النهاء الحياة الزوجية في حالة استحالة دوام العشرة بين الزوجين              
بحـق  (في تطليق نفسها وهو ما يسـمى        في الطالق انه بيد الرجل اال انه يجوز للزوج ان يفوض زوجته             

 .اءت اسوة بالزوجشتطليق نفسها متى الحق في  ليكون لها )العصمة
 .)وبائن-رجعى( والطالق نوعان

Q@N@óÈu‹Ûa@ÖýİÛa 

هو الذى ال ينهى رابطة الزوجية اال بعد انتهاء فترة العدة واثناء فترة العدة يحق للزوج اعادة زوجته الى                   
 .عصمته دون رضاها

@óÈu‹Ûa@ÖýİÛa@Šbqa@

 .نقƭ عدد الطلقات التى يملكها الزوج. ١
Ď .ترث الزوجة مطلقها كما يرثها طليقها طالما كانوا في فترة العدة. 
@
R@N@åöbjÛa@ÖýİÛa@

 :هـو الذى ينهى رابطة الزوجية بمجرد وقوعه سواء انتهت العدة ام ال وهو ينقسم الى
 .ونة كبرىطالق بائن بينونة صغرى وطالق بائن بين

@åØÛë@énà—ÈÛ@òuëÛa@ñ†bÇa@xëÜÛ@éîÏ@Œì°@ô‰Ûa@ìç@ô‹Ì–@òãìäîi@åöbjÛa@ÖýİÛa
‡í‡u@‹èßë@‡ÔÈiN@

•@č@ô‹Ì–@òãìäîi@åöbjÛa@ÖýİÛa@óÜÇ@òjm¾a@Šbqüa@

 .ال توارث بين الزوجين اذا مات احد الزوجين اثناء فترة العدة. ١
Ď .اال بعقد ومهر جديدينعدم استطاعة الزوج ارجاع مطلقته الى عصمته . 
 .يحل مؤخر الصداق. ٣
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@üa@ô‹‚a@ñ‹ß@òuëÛa@ñ†bÇa@xëÜÛ@éîÏ@Œì°@ü@ô‰Ûa@ìç@ô×@òãìäîi@åöbjÛa@ÖýİÛa
‡í‡u@xëi@ouëm@aˆaóÇ‹’@|îz–@xaëŒ@N@

@bß@ô‹Ì–@òãìäîi@åöbi@Öý @óç@ÕîÜİnÜÛ@kj×@æìãbÔÛa@bèäà›m@ónÛa@püb¨a@Éî»ë
üa@â‡ÈÛ@ÕîÜİnÛa@òÛby@a‡ÇóÈuŠ@Öý @óèÏ@ÖbÐãë@@éäöbi@æìØí@týrÛ@ÝàØ¾a@ÕîÜİnÛa

ô×@éãìäîiN@@
•@@ô×@òãìäîi@åöbjÛa@ÖýİÛa@óÜÇ@òjm¾a@Šbqüa@

 المترتبة على الطالق البائن بينونة صغرى باإلضافة الى انه ال يمكن للزوج اعادة مطلقته               اǓثارهى نفس   
 .تنتهى عدتها منه وثم تطلق منه او يموترعا ش زواج صحيƠ الى عصمته اال بعد ان تتزوج بأخر

 
ÖýİÛa@pbjqa@

 أن الطالق ال يقـع      Ď٠٠٠ لسنة   ١ورد في قانون تيسير اجراءات التقاضى لقانون األحوال الشخصية رقم           
 .قانوناً اال اذا قام الزوج بتوثيقه امام المأذون وكان عليه شهود ومن ثم ال يعتد قانوناً بالطالق الشفوى

 
a@püby@áÓŠ@æìãbÔÛa@À@ÕîÜİnÛQPP@òäÛ@QYXU@@

 نƭ على ستة حاالت محددة على سبيل الحصر يحق فيها للمـرأة اقامـة               ١ĕĔ٥ لسنة   ١٠٠القانون رقم   
الى جانب اضافة القانون الجديد الخـاƭ بتيسـير         دعوى تطليق اذا توافرت لها حالة من الحاالت الستة          

 ومـن ثـم تصـبƠ       )الخلع( وهى حالة    Ď٠٠٠قم السنة   التقاضى في مسائل االحوال الشخصية ر      اجراءات
 :حاالت التطليق فى القانون سبع حاالت وهى

 .التطليق للعيب. Ď    ).طالق رجعى(التطليق لعدم االنفاق . ١
 . التطليق للغيبة.Đ      .التطليق للضرر. ٣
 . التطليق لحبس الزوج.Ē     . التطليق للزواج بأخرى.٥
 .الخلع. ٧
@

‹Äã@‹ÄääÛëñ‡y@óÜÇ@püb¨a@ê‰ç@åß@òÛby@Ý×@¶a@òÈí‹@ñZ@
Q@N@ÖbÐãüa@â‡ÈÛ@ÕîÜİnÛaIóÈuŠ@Öý H@@

 يشترط هنا شرطين لكى يحق للمرأة طلب التطليق 
Þëþa@Â‹“ÛaZÖbÐãüa@åÇ@xëÛa@Éänº@æa@N@
óãbrÛa@Â‹“ÛaZ‹çbÃ@Þbß@xëÜÛ@æìØí@üa@N@

 القضاء طالبة الحكم بتطليقهـا مـن زوجهـا          ياذا توافر هذان الشرطان يكون من حق الزوجة ان تلجأ ال          
 . االنفاق عليهاعنالممتنع 
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RN@kîÈÜÛ@ÕîÜİnÛa@@

ـ                   مـن   هالمراد بالعيب الذى يجيز للمرأة طلب التطليق من زوجها نقصان بدنى او عقلى في الـزوج يمنع
 يمـكن  تحقيق مقاصد الزواج والتمتع بالحياة الزوجية والعيوب نوعان عيوب جنسية وعيوب مستحكمة ال            

البرء منها او يمكن البرء منها بعد زمن طويل كالجنون وهنا توجد شروط يجب توافرها لكى تتمكن المرأة                  
 :من الحصول على التطليق وهى

 .ان يكون العيب موجودŅا عند العقد او حدث بعده قبل الدخول. ١
Ď .ان تكون غير عالمة بالعيب قبل الزواج. 
 .ان تكون الزوجة بالغة. ٣
 
SN@@Š‹›ÜÛ@ÕîÜİnÛa@

اء بالقول او بالفعل ومن صور الضرر االعتداء بالضرب او السب على الزوجة             ذالمقصود بالضرر كل اي   
هجرالزوج لمنزل الزوجيه مع االقامه فى بلد واحـد         (والهجر هو   او هجرها او تفضيل امرأة اخرى عليها        

 )لمدة ال تقل عن ستة اشهر
@Š‹›ÜÛ@ÕîÜİnÛa@Âë‹’@

 .ن الزوجوقوع ضرر م. ١
Ď .ان يكون الضرر مما ال يستطاع معه دوام العشرة بين امثال الزوجين. 
 .ان يعجز القاضى عن االصالح بين الزوجين. ٣
 
T@N@ô‹‚a@åß@xaëÜÛ@ÕîÜİnÛa@

óçë@Âë‹’@ñ‡Ç@‹Ïaìm@ô‹‚di@bèuëŒ@xaëÛ@òuëÛa@ÕîÜİnÛ@Â“íZ@

 .ألخرىان يتزوج الرجل بعقد زواج رسمى فال يكفى مجرد خطبته . ١
Ď .ان يلحق بالزوجة ضرر مادى او معنوى. 
 .ان يكون الضرر الذى لحق الزوجة يتعذر معه دوام العشرة بين امثالها. ٣
Đ .علمها بالزواج بأخرى ƣان ترفع الزوجة دعواها في خالل سنة من تاري. 
 .ان يعجز القاضى عن االصالح بين الزوجين. ٥
 
U@N@òjîÌÜÛ@ÕîÜİnÛa@

أو اقامتـه   اقامته بدولـة اخـرى      سواء  ة غيبة الزوج عن البلد التى يقيم فيها هو وزوجته           المقصود بالغيب 
 .بƎحدى مدن أو قرى الجمهورية

@òjîÌÜÛ@ÕîÜİnÛa@Âë‹’@

 .غياب الزوج مدة سنة فأكثر. ١
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Ď .ان يكون الغياب بال عذر مقبول. 
 .ان تتضرر الزوجة من غيبة الزوج عنها. ٣
 
V@N@xëÛa@j¨@ÕîÜİnÛa@
Ûaóçë@Âë‹’@ñ‡Ç@Â’a@éãa@üa@ÕîÜİnÛa@kÜ @À@Õ¨a@‘ìja@òuëŒ@óİÇa@æìãbÔZ@

 .الحكم على الزوج بعقوبة سالبة للحرية مدة ثالث سنوات فأكثر. ١
Ď .اŅان يكون الحكم الصادر ضد الزوج نهائي. 
 .ان تمضى سنة على تنفيذ الحكم. ٣
 
W@NaÉÜ©@

لها عند الزواج ويشمل مقدم الصداق والتنازل عـن كـل حقوقهـا             معناه رد الزوجة لكل ما دفعه الزوج        
 واليصƠ ان يكون مقابل الخلع اسقاط حضانة الصـغار   .)المتعة–نفقة العدة –المؤخر(المترتبة على الطالق    

 .او نفقتهم او اى حق من حقوقهم
وفي حالـة وجـود   والقاضى هنا ال يحكم بالتطليق اال بعد محاولة الصلƠ بين الطرفين ويعجز عن ذلك              •

ولد للزوجين تلتزم المحكمة بعرض الصلƠ مرتين على األقل تفصل بينهما مدة ال تقل عن شهر وال تزيد                  
على شهرين واذا فشلت في الصلƠ تقرر ندبها لحكمين لمواصلة مساعى الصلƠ بينهم في مدة ال تجـاوز                  

ا اليه واذا فشلوا واصرت الزوجة على       ثالث شهور وعلى الحكمين ان يكتبوا تقريراً الى القاضى بما انتهو          
 .الخلع يحكم القاضى بالخلع

 غير قابل للطعن عليـة      – فى جميع االحوال     – ويكون الحكم    .ويقع الخلع فى جميع االحوال طالق بائن       •
 .باى طريق من طرق الطعن

 
bßb‚Z@ÔyÔÜİ¾a@Öìò@

 .مؤخر الصداقوالمتعة للمطلقة عدة حقوق مالية لدى الزوج وهى نفقة العدة و
 
Q@NÔÐãÈÛa@ò@ñ‡@

 .العدة شرعŅا هى تربƭ المرأة عند زوال الزواج حتى تتأكد من براءة الرحم المحافظة على االنساب
ñ‡ÈÛa@ñ‡ßZ@

 .مدة العدة ثالثة اشهر او ثالث حيضات او حتى تضع المرأة حملها •
 عن طريق القضاء او الـزوج هـو الـذى قـام     المرأة التى تستحق نفقة العدة هى المرأة المطلقة سواء    •

 .بتطليقها
 .اما المعتدة من وفاة فليس لها نفقة عدة •
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نفقة العدة ال تقل عن نفقة ثالث شهور وال تزيد عن سنة وهذه المدة تبدأ مـن تـاريƣ علـم المطلقـة                        •
 .بالطالق

@ñ‡ÈÛa@òÔÐã@Êaìãa@

 إلƣ.…جب لها الغذاء والمسكن تجب للمعتدة كافة انواع النفقة التى تجب للزوجة في •
 .ونفقة العدة ال تسقط اال باالداء او االبراء •
 
RM@Èn¾a@ò@

هى مبلƸ من المال يقدر بنفقة سنتين على االقل يستحق للزوجة المدخول بها في زواج صحيƠ اذا طلقهـا                   
 .زوجها دون رضاها وال بسبب من قبلها
@òÈnàÜÛ@òÔÜİ¾a@ÖbÔzna@Âë‹’@

 :ون عدة شروط يجب توافرها الستحقاق المطلقة المتعة وهىاشترط القان
١ . ƞان تكون الزوجة مدخوالً بها في زواج صحي 

 .المتعة ال تجب اال للزوجة المدخول بها فالزوجة غير المدخول بها ال تستحق متعة
č . ان يطلق الرجل الزوجة 

 .يجب الستحقاق المتعة ان يكون الزوج قد طلق زوجته
@Šìrí@bäçë@Þúbm@

_@õb›ÔÛa@Õí‹ @åÇ@oÔÜ @ónÛa@ñc‹àÜÛ@òÈn¾a@k¤@Ýç@

متعة الن قضاء القاضى بالتطليق يضاف الى الزوج فكأن الزوج هـو             نعم المرأة تستحق  
المتعة اذا طلقـت بحكـم مـن         الذى اوقـع الطـالق بنفسه ومن ثم فان المطلقة تستحق        

ب اضرار الزوج بها مما دفعها      يكون بسب القاضى ألن لجوء الزوجة الى القاضى لتطليقها        
 .لتدفع الضرر عن نفسها بما ال يتوافر فيه الرضا بالطالقلطلب التطليق 

 ان يكون الطالق دون رضا الزوجة . ٣
يشترط ان يكون الطالق دون رضا الزوجة الن الزوجة التى تختار الطالق تكون غير نادمة عليه والرضا                 

 .قد يكون صريƠ او ضمنى
 لطالق بسبب من قبل الزوجة اال يكون ا. ٤

يشترط الستحقاق المتعة اال يكون الطالق بسبب من قبل الزوجة ذلك ان الزوجة التى تسببت فـي وقـوع            
 .الطالق ال تكون نادمة عليه فال يلحقها منه ضرر

@
@òÈn¾a@‹í‡Ôm@

 على االقل وبهذا    تقدر بنفقة سنتين   نƭ القانون على ان الزوجة المدخول بها تستحق فوق نفقة عدتها متعة           
يكون القانون وضع حد ادنى للمتعة ولم يضع حد اقصى لها وانما االمر متروك لقاضى الموضوع والعبرة                 



ñc‹àÜÛ@òîãìãbÔÛa@ñ‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛa@ÝîÛ‡Ûa 

QRV 

 اًبتحديد المتعة بنفقة المطلقة فاذا كان قد فرض للمطلقة نفقة زوجية او نفقة عدة سـواء اتفاقًـا او قضـاء                    
 .لى اساس هذه النفقةقدرت المحكمة التى تنظر دعوى المتعة متعة المطلقة ع

@†‡y@æìãbÔÛaS@òÈn¾a@‹í‡Ôm@À@óšbÔÛa@bèi@µÈní@íbÈß@@

 .حال المطلق يسرŅا وعسرŅا. ١
Ď .ظروف الطالق. 
 .مدة الزوجية. ٣
 
S@N@Öa‡—Ûa@‹‚ûß@

 وهنـا يوجـد فرضـين       )الموت او الطالق  (هو الجزء المؤخر من المهر وهو يستحق في اقرب االجلين           
  :اقالستحقاق مؤخر الصد

@‹‚û¾a@Ñ—ã@òuëÛa@ÖbÔzna@òÛby@

 .اذا تم عقد الزواج صحيƠ وتم االتفاق على المهر ولكن طلقها الزوج قبل الدخول
@éÜ×@‹‚û¾a@òuëÛa@ÖbÔzna@òÛby@

 .في الدخول الحقيقى. ١
Ď .موت الزوج قبل الدخول. 
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<
<
<

<ÝçéÖ]oÖ^nÖ]<
òrÛbrÛa@òÜ§a@ZµàÜ¾a@ÌÛ@òî—ƒ“Ûa@Þaìyüa@
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òÜvÛa@Òa‡çc@
 .التعرف على قواعد األحوال الشخصية عند المسيحيين. ١
Ď .            ١تزويد المشاركين بمعلومات ومعارف حول حقوق المرأة المسيحية في الئحـةĕ٣Ĕ     فـي الخطبـة 

 .أثار عقد الزواج ووالزواج
  .١ĕ٣Ĕت المشاركين حول اسباب التطليق عند المسيحيين والتي ذكرت فى الئحة تنمية معلوما. ٣
 

lŠ‡¾a@ÝàÇ@ÝîÛ†@
òîzî¾a@À@òî—ƒ“Ûa@Þaìyüa@

 الثالث :اليوم
 لثة الثا:الجلسة
 نصف وة ساع:الزمن
â Âb“äÛa kîÛbüa È¾aäîpb åßÛa 

يطرح المدرب سؤال للمشاركين حول اوجة التشـابة         ١
ال الشخصية للمسلمين واالحوال الشخصية     بين االحو 

للمسيحيين ويقوم بتجميع الموضوعات ذات التشـابة       
 .واالختالف على السبورة ثم يعرض رأية

السبورة  عصف ذهني
 ١٠ الورقية

č         ينتقل المدرب الى موضوع الخطبة عند المسـييحين
ويعقد مقارنة بينهما وبين الخطبـة عنـد المسـلمين          

 ) ١(الخطبة مستخدماً شفافةويوضƠ ما هي موانع 
عرض شفافة  المناقشة

)١٠ )١ 

ينتقل المدرب الى موضوع الزواج فـى المسـيحية          ٣
وكيفية ابرام عقد الزواج واالثار المترتبة على عقـد         

  )Ď(الزواج مستخدماً شفافة 
عرض شفافة  المناقشة

)Ď( ١٥ 

ثم ينتقل المدرب لسؤال حول امكانية التطليـق فـى           ٤
ويمكنـة سـماع راى احـد المشـاركين         المسيحية  

المسيحيين ان وجد فى هذا الموضوع ثم يقوم المدرب         
 والتـى  ١ĕ٣Ĕبالتفريق بين الشريعة وبين الئحة عام   

 ذكرت عشر حاالت للتطليق 

 ١٥  المناقشة

يقوم المدرب باسـتعراض حـاالت التطليـق عنـد           ٥
 ومناقشة كل حالة علـى      ١ĕ٣Ĕالمسيحيين فى الئحة    

مشاركين كما يتعـرض الثـار االنحـالل        حدا مع ال  
 .بالنسبة لالوالد

 Ď٠ )٣(شفافة  المناقشة
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QRY@

ينتقل المدرب الي عقد مقارنه بين شروط الزواج عند          ٦
الزواج عند المسليمين وعند المسـيحيين مسـتخدماً        

 وكذلك مقارنـة شـروط التطليـق عنـد          )Đ(شفافة  
  ).٥(المسليمين مستخدماً شفافة 

ة عرض شفاف المناقشة
)Đ،١٥ )٥ 

ينتقل المدرب الى شكالية رفض الكنيسة منƠ المطلق         ٧
او المطلقة بحكم محكمة تصريƠ للزواج مـن جديـد          
وهي مشكلة حقيقة وموجوده ويمكن ان تتغيـر فـى          

 المستقبل 

 ٥  المناقشة
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  ١/٩شفافة رقم 

òjİ©a@Éãaìß@
•@bãÛa@

•@ÔÛaòia‹@

•@jnÛa@

•@òÇbš‹Ûa@

•@òÐöbİÛa@ëc@òÜ¾a@À@†b¥üa@â‡Ç 

 
 ٩/čشفافة رقم 

xaëÛa@‡ÔÇ@Šbqa)
•@µuëÛa@Þaìßc@ÞýÔna@

•@@òÔÐäÛbi@âanÛüa@

•@òä×b¾bi@âanÛüa 
•@Œbè§a@óÏ@Õ¨a 
•@@âanÛüañ‡Çb¾aë@æìÈÛbi 
•@ò ë‡Ûa@À@Õ¨aë@‹è¾a@óÏ@ñc‹¾a@Õy@
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QSQ@

 
  ٣/٩شفافة رقم 

xaëÛa@Þý®a@lbjc@

١٠@@N@‹zÛbi@ÝàÈÛa

٨@@N@@@ŠìÐäÛa

٦@@N@@õa‰í⁄a

٤@@N@@åvÛa

٢@@N@@@@@bãÛa

٩@@N@@Ýà¨a@Éäß@‡àÈm

٧@@N@@@@Òa‹®üa

٥@@N@@@@‹àÛa

٣@@N@@@†a‡mŠüa

١@@N@@@@@óàØ¨a@ëc@ïÈîjİÛa@pì¾aN

 

 
 ٤/٩شفافة رقم 

òãŠbÔß@
xaëÛa@‡ÔÇ@Âë‹’)

@µàÜ¾a@‡äÇ @µîzî¾a@‡äÇ 

•@@åÛa@

•@@‹è¾a 
•@@ñ†bè“Ûa 
•@@bš‹Ûa 
•@@ÞìjÔÛaë@lb°üa 
•@@ê‡iûß@òÌî– 

•@‡ÔÈÛa@óÏ‹ @òÔÏaìßN@

•@í†@‡ÔÇ@‹í‹¥N 
•@@åÛaQX@xëÜÛ@QV@òuëÜÛ@

ÑöaìİÛa@Èi@‡äÇ@ÑÜn²ëN 
•@ïÇ‹’@Éãbß@†ìuë@â‡Ç 

@

 



ñc‹àÜÛ@òîãìãbÔÛa@ñ‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛa@ÝîÛ‡Ûa 

QSR 

 
  ٥/٩شفافة رقم 

ÕîÜİnÛa@püby)
@µàÜ¾a@‡äÇ @µîzî¾a@‡äÇ 

•@@ÖbÐmüa@â‡ÈÛ@ÕîÜİnÛaIïÈuŠH 
•@kîÈÜÛ@ÕîÜİnÛa 
•@Š‹›ÜÛ@ÕîÜİnÛa 
•@nÛaòjîÌÜÛ@ÕîÜİ 
•@ô‹‚di@xaëÜÛ@ÕîÜİnÛa 
•@xëÛa@j¨@ÕîÜİnÛa 
•@ÉÜ©a 

•@ïàØ¨a@ëa@ïÈîjİÛa@pì¾a 
•@†a‡mŠüa 
•@åvÛa 
•@‹¾a 
•@õa‰í⁄a 
•@Òa‹®üa 
•@ŠìÐäÛa 
•@Ýà¨a@Éäß@‡àÈm 
•@‹zÛbi@ÝàÈÛa 

@
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QSS@

òîÐÜ‚@òÓŠë@

îzî¾a@À@ÕîÜİnÛaë@xaëÛaë@òjİ©aò@

@Ý×@ïÜÇ@òjm¾a@ŠbqŁaëbàèäß♦@
òjİ©a@

فى الشرائع المسيحية عقد يتفق به رجل وامرأة على الزواج ببعضهما فى اجل محدود فهو وعـد متبـادل     
 .مكتوب ولكنه غير الزم ويجوز الرجوع فيه فى اى وقت

واج والشبكة  وثيقة الخطبة يجب ان يثبت بها بيانات كل من الخاطب والمخطوبة والشهود وموعد اتمام الز              
 التى تمت )البطريركية اوالمطرانية او االسقافية(وقيمة المهر ان وجد ثم تحفظ الوثيقة بمقر الرئاسة الدينية         

الخطبة فى دائرة اختصاصها ويمكن استخراج صورة من الوثيقة بمعرفة الخاطبين او وكالئهمـا نظيـر                
 .رسوم محددة

 
@òÔîqìÛa@åÇ@æýÇüa@

 ايام تشتمل على يومي احد بقصد       ١٠ ايام من تحريرها ويعلق بالكنيسة لمدة        ٣ل  يحرر ملخƭ للوثيقة خال   
 .اعالم الكافةوتمكين اصحاب المصلحة من االعتراض اذا ما وجد مانع للخطبة

 
@òjİ©a@Éãaìß@

 بسبب المصاهرة •   ةبسبب القراب •
 تحاد الطرفيين فى الملة والطائفةعدم ا •   بسبب الرضاع •
 بسب التبنى •    الزنا •
 

bèuaëŒ@„Ï@Ûa@ëa@òÜßŠþa@ñ‡Ç@@

اثنى عشر شهراً عند االرثوزوكس ويمكن انقاصها الى ثالث شهور فى حالة بلوƷ المـرأة لسـن اليـأس                   
 .وتختلف طبقاً الختالف المذاهب

 
@òjİ©a@„Ï@

 جريمـة مخلـة     يمكن فسƣ الخطبة اذا توافر سبب من األسباب المانعة السابقة الى جانب الدين وارتكاب             
  .بالشرف أو الحكم بالسجن لمدة اكثر من سنة وغياب احد الطرفين مدة اكبر من سنة

                                                 
♦@òîjíŠ‡nÛa@ñ†b¾a@‡Ça@

‡îÛa@‡jÇ@áîça‹ig@ÔÛa@
×ˆìqŠþa@ÂbjÓÿÛ@u‹u@Šbß@òîä×@ïÇaŠ@

@ô†bÈ¾a@Õöa‡¢–‹çbÔÛa@ñ 
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xaëÛa@

الزواج هو اتفاق رجل وامرأة اتفاقاً بشهادة وصالة رجال الدين لتحقيق اختالط المعيشة بقصـد التعـاون                 
برته المسيحية رباط ابدياً مقدساً وسرا من اسـرارها      لتحقيق ضرورات الحياة وايجاد الذى يخلفهما وقد اعت       

 .السبعة فلم يعد عقداً واتفاقاً مدنيا كسائر العقود بل عالقة روحية وجسدية فى آن واحد
 

@_@xaëÛa@‡ÔÇ@æb×Ša@ïç@bß@

 . عن طريق اإليجاب والقبول)رجل وامرأة(موافقة طرفي العقد . ١
Ď .ديها رجل الدين عالنيةتحرير عقد ديني وأجراء طقوس دينية يؤ. 
 للزوجة أما عنـد السـريان   ١Ē للزوج و١Ĕعند األقباط األرثوذكس (بلوƷ طرفي العقد السن القانوني      . ٣

  )١٥،١Ĕ وعند الروم األرثوذكس ١Đ،١Ē وعند الكاثوليك ١Đ،١Ĕاألرثوذكس 
Đ .الخلو من الموانع الشرعية وغيرها.  
 

@xaëÛa@‡ÔÇ@òÔîqë@

 ويقوم بتوثيقها الكاهن ويتم تحرير الوثائق الرسمية بالدفاتر التـى           ،واج علي الخطبة  تحتوى وثيقة عقد الز   
 .يحصل عليها الكاهن من محكمة االحوال الشخصية التابع لها

 
@xaëÛa@‡ÔÇ@ŠbqaIòÛ†bjn¾a@pbjuaìÛaë@ÖìÔ¨aH@@

éÛý®a@‡Èië@éßbîÓ@Þby@xaëÛa@‡ÔÇ@Šbqa@óÜÇ@òîzî¾a@ÑöaìİÛa@Éöa‹’@˜ämZ@@

  : اثناء سريانه:اوالً
 . فتظل أموال كل منهما مملوكة له دون األخر ما لم يتفقا على غير ذلك:استقالل أموال الزوجين. ١
č .    وفي المكان الذى يحدده بشرط اال يكون متعسفاً فى اختياره وان يكون موثثاً           االلتزام بالمسكن المناسب 
اعفاءه من  ج سوى اوالده من غيرها وان كان يجوز         مستقالً وال يشارك الزوجة فيه احد من اقارب الزو        و

ذلك باسكان من تجب عليه نفقته اال ان للمرأة حق مطالبة زوجها بمسكن مستقل ما دام قادرŅا علـى ذلـك                     
وان يلتزم هو باالقامة معها فيه واال يأتى بداخله ما يجرح احساسها وان يحسـن معاشـرتها فيتعـامالن                   

 يسمƠ ألهل زوجته باإلقامة معه في السكن يسقط حقه في االعتراض علـى              باللطف والحنان وللزوج الذى   
بقائهم معه ويترتب على اخالل احد الزوجين بواجب المساكنة والمعاشرة الحسنة امتناع الطرف االخر عن             

 .تنفيذ الواجب المقابل
حت لواء الضـمير   فطاعة المرأة لزوجها تنضوى ت     وال بيت للطاعة الجبرية في شرائع الطوائف المسيحية       

وال طاعة تبنى على القهر والرهبة ولكن ان امتنعت عن طاعة زوجها فيحق له ايقاف النفقة الزوجية كما                  
لو تركت البيت وامتنعت عن العودة اليه رغم دعوتها بƎعالن على يد محضر لشخصها او لمن ينوب عنها                  

حد من اقارب زوجها تأمن فيه على نفسـها         وللزوجة حق التمسك باالقامة بمسكن مستقل ال يشاركها فيه ا         
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 كـما ان على الزوج ان يؤثث بيتـه         ،ومالها وتستطيع االستمتاع فيه بزوجها وتشبع فيه غريزتها الجنسية        
 .بسائر االدوات من فرƫ وآنية وادوات تليق بها بحسب العرف ومكانة الزوجين

الده منها قدر طاعته وتوفير ما يلزم لهم مـن          فالرجل مكلف باإلنفاق على زوجته واو     : االلتزام بالنفقة . ٣
طعام وكسوة لكن يسقط حق المرأة في النفقة اذا تركت بيت الزوجية بغير مسوƷ شرعى او بغير اذنـه او         

 كما يلـزم    ،اذا رفضت السفر معه الى الجهة التى يعمل فيها او ينقل اليها محل عمله دون سبب معـقول                
 .حمل والوضع وتسقط هذه النفقة في حالة نشوزهابنفقة العالج في حالة المرض وال

كما ان الزوجة الموسرة ملزمة باإلنفاق على زوجها المعسر في حالة عجزه عن الكسـب او مرضـه او                   
شيخوخته اما اذا تكاسل الرجل فأوقع نفسه في ضيق مادى معتمدŅا على ثراء زوجته فيظل رغم ذلك ملزمŅا                  

ى زوجها هو على سبيل االستثناء وانفاق الزوج على زوجته هو مقابـل             باإلنفاق عليها فانفاق الزوجة عل    
 :المرأة ال تستحق نفقة من زوجها في االحوال اǓتيةاحتباسها اال ان 

 .الناشز طوال مدة نشوزها. ١
Ď .المرتدة عن العقيدة. 
 .المريضة قبل ان يدخل بها زوجها. ٣
Đ .المحبوسة في حق لغير الزوج. 
 .ها من غير محرم وبغير اذن زوجها وموافقته لتفويتها االحتباسالمسافرة وحد. ٥
Ē .الصغيرة التى ال يمكن لزوجها االنتفاع بها في المؤانسة والمعاشرة. 
 .المعقود عليها بعقد زواج فاسد. ٧
Ĕ .العاملة اذا لم يكن عملها بموافقة زوجها. 

السراء والضراء والمواساة عند الـمرض بدون      والحب المتبادل واقتسام    : االلتزام بالعـون والمساعدة  . ٤
مقابل مادى والحفاظ على مال الطرف اǓخر والخدمة المتبادلة ورعاية االوالد المولودين مـن الـزوجين                

 .معŅا
ال تعتبر شرائع الطوائف المسيحية المهر من اركان الزواج كما           "الدوطة"ق المرأة في المهر والحق      ح. ٥

 .ادهال تعتبره شرطًا النعق
فهى مبلƸ من المال تدفعه الزوجة مساهمة منها في اعباء الحياة الزوجية او يلتـزم وليهـا                 " الدوطة  " اما  

ليست ركنًا في الزواج وال شرطًا لصحته وتظل ملكًا للزوجة لكـن ال يجوز لها              " الدوطة  " بدفعه والبائنة   
وصية فيجوز لها ذلك رضى الـزوج       ان تتصرف فيها بدون اذن زوجها اال اذا كان التصرف في صورة             

او لم يرضى اذ لها ان تستردها وينتقل هذا الحق لورثتها بعد وفاتها او انحالل عقـد الـزواج بـالتطليق                     
القضائى بعد خصم ما قد يكون قد اشترى به الزوج شيئĄا لصالƠ الزوجين معŅا ويقتسمها ورثتهـا ومـنهم                   

 .الزوج بعد وفاتها حسب االنصبة الشرعية
ال تلتزم المرأة بتجهيز منزل الزوجية نظير حقها في المهر وال نظير أى حق آخـر          : الحق في الجهاز  . ٦

بل انها ال تلتزم به اطالقًا وليس للزوج مطالبتها وال مطالبة وليها بشىء فيه بل ان للزوجة مطالبة زوجها                   
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نتهائها اما اذا اختلفا فما يصلƠ للنساء       بما يغتصبه اذ تعتبر مالكة له طوال بقاء قيام العالقة الزوجية وبعد ا            
 .عادة فهو لها وما يصلƠ للرجال فهو للرجل

 
ÕîÜİnÛa@
Þý®üa@

 ولكنها تنحل   .الزواج في الديانة المسيحية عالقة ابدية ال تنحل باالرادة المنفردة وال باتفاق ارادتى طرفيها             
 :لواحد من االسباب اǓتية

 ).طبيعية او حكميه(يحية بالوفاة ينحل عقد الزواج فى الشرائع المس
 

@ÕîÜİnÛa@püby@

 الذى ترتكبه المرأة فيطلب زوجها تطليقه منه طبقًا لجميع شرائع الطوائف المسيحية عدا شريعة               :الزنا. ١
الكاثوليك التى ال تسمƠ بالتطليق حتى بسبب زنا الزوجة وانما تسمƠ بالتفريق الجسمانى فراشًـا ومائـدة                 

 اما زنا الرجل فتسرى عليه نفس االحكام في جميع شرائع الطوائف المسـيحية              ،ي منزل الزوجية  وسكنًا ف 
 ) منها ĒĎ و Ē١المادتان  (عدا شريعة السريان األرثوذكس التى ال تسمƠ للزوجة بطلب تطليقها من زوجها             

 زنا الرجـل    برغم ان الزنا هو السبب المنصوƭ عليه صراحة في الكتاب المقدس ولم يفرق االنجيل بين              
 .وزنا المرأة

č .عن الديانة المسيحية وانقطاع االمل من عودته اليها طبقًا لشـرائع الطوائـف االرثوذكسـية                :االرتداد
 امـا بالنسـبة     ، باعتبار الخروج عن الدين المسيحى موتًا روحيŅا وزنا روحيŅـا          )االنجيلية(والبروتستانتية  

ير الكاثوليك بل وبغيـر المسـيحيين وباسـتمرار العــالقة           للشـريعة الكاثوليكية فهى تسمƠ بالزواج بغ     
الزوجية الكاثوليكية حتى اذا انضم احد اطرافها الى طائفة مسيحية اخرى او حتى الى دين اخر لكنها فـي                   

 .نفس الوقت تسمƠ للطرف الكاثوليكى الباقى على عقيدته بهجر الطرف المرتد فراشًا ومائدة وسكنًا
 احد الزوجين بعقوبة االشغال الشاقة او السجن او الحبس لمدة سبع سنوات فأكثر              فالحكم على  :السجن. ٣

 او اذا صدر حكـم نهـائى        ) من شريعة االقباط األرثوذكس    ٥٣المادة  (يسوƷ للطرف اǓخر طلب التطليق      
دة الما(على احد الزوجين بعقوبة مقيدة للحرية لمدة ال تقل عن ثالث سنوات فـللزوج اǓخر طلب التطليق              

Đاو اذا حكم على احد الزوجين بحـكم جنائى اوجب ابعاده عن وطنه             ) من شريعة األرمن األرثوذكس    ٠ 
او اقليمه فان كانت مدة الحكم ال تزيد عن سبع سنوات وال يحتمل الطرف اǓخر البقاء بدونه فلـه طلـب                     

المـادة  (بعد ثبوت الموجب    التطليق او اذا كان الحكم بابعاده مدة عمره وال يرجى عودته فيصرح له بذلك               
ĕشريعة السريان األرثوذكس    ٥ ƫ (             خر باالشـغالǓولكل من الزوجين ان يطلب التطليق اذا حكم على ا 

 ). من شريعة الروم األرثوذكس١٣المادة (الشاقة المؤبدة 
اذا اصيب احد الزوجين بجنون مطبق او بمرض معد يخشى منه على سالمة الطرف اǓخر                :المرض. ٤

 على الجنون او المرض وثبـت انـه          مده ثالث سنوات    لهذا اǓخر طلب التطليق اذا كان قد مضى        فيجوز
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 ومن االمراض التى تسمƠ بانحالل العالقـة        ،) من شريعة االقباط األرثوذكس    ٥Đالمادة  (غير قابل للشفاء    
 الزوجين في    وكذا اصابة احد   ) من شريعة السريان األرثوذكس    ٧Ĕ و ٧Ďالمادة  (الزوجية الجنون والصرع    

قواه العقلية بدرجة تجعل حياة الطرف اǓخر معرضة للخطر وال امل فيه للشفاء فبعد مرور ثالث سنوات                 
 ). من الئحة الروم األرثوذكس١١المادة (يحق للطرف اǓخر طلب التطليق 

كما تسمƠ شـريعة االقـباط األرثوذكس للزوجة بطلب التطليق من زوجها اذا اصـيب بمـرض العنـة                 
 اذا مضت ثالث سنوات على اصابته به وثبت انه غير قابل للشفاء وكانت الزوجة في                )العـجز الجنسى (

 ).٥Đالمادة (سن يخشى فيه عليها من الفتنة 
فاذا اعتدى احد الزوجين على حياة اǓخر او اعتاد ايذاءه ايذاءŅ جسيمŅا يعرض صحته للخطـر                : اإليذاء. ٥

 وكـذا اذا اعتـدى      ) من الئحة األقباط األرثوذكس    ٥٥المادة  (التطليق  جاز للطرف المجنى عليه ان يطلب       
 من  Đ١المادة  (احد الزوجين على اǓخر او شرع في قتله جاز للطرف المعتدى عليه ان يطلـب التطليق                

 كما يحكم بالتطليق ايضŅا اذا تكـرر اعتداء احد الزوجين على شخƭ اǓخـر              )الئحة األرمن األرثوذكس  
 اما في الئحة السريان األرثوذكس فقد       )٥١المادة  (مصالحه المالية اضرارŅا بليغًا بسوء قصد       او اذا اضر ب   

اذا سعى احد الزوجين لǘضرار بحياة األخر بأية وسيلة او علم بأن آخرين يسعون فـي ذلـك                  " ورد انه   
مـا عنـد الـروم       ا ،)ĕĎالمادة  (فيكتمه او لم يظهر ذلك لقرينه ثم انكشف االمر وثبت ذلك يفسƣ الزواج              

  ).Ĕالمادة (األرثوذكس فلكل من الزوجين ان يطلب التطليق اذا تعدى اǓخر على حياته 
اذا وضع احد الزوجين زوجه في خطر جسيم للنفس او الجسد فيكون للزوج اǓخر الحكم               " وعند الكاثوليك   

ـ (له بمفارقته وللرئيس الدينى ذلك من تلقاء نفسه اذا ثبتت هذه االسباب               مـن االرادة    ١Ď٠انون رقـم    الق
 ).الرسولية الفاتيكانية

 فاذا ساء سلوك احد الزوجين وفسدت اخالقه وانغمس في حياة الرذيلة ولم يجد في اصالحه                :اإلنحراف. ٦
 ) من الئحة األقباط األرثوذكس    ٥Ēالمادة  (توبيƣ الرئيس الدينى ونصائحه فللزوج اǓخر ان يطلب التطليق          

اذا يحترم احد الطـرفين الواجـب المفتـرض         على طلب احد الطرفين اذا لم يحترم        ويحكم بالتطليق بناء    
 اما عند السـريان     ،) من الئحة األرمن األرثوذكس    ٥١المادة  (لم تكن هناك ادلة على الزنا        و للزوج االخر 

األرثوذكس فƎذا تمادت المرأة في الفساد وخالفًا لشروط الزواج المسيحى وسـكرت ولهـت مـع رجـال         
ء او ترددت في اماكن دون اذن زوجها او ما يجرى مجرى ذلك فيما يشين عرضها ويعرضها لخطر                  غربا

الفساد ولم تتب بل استمرت مواظبة على القيام بذلك حتى بعد نصƠ وتوبيƣ الرئيس الدينى اكثر من ثالث                  
طليقـه مـن     وعند الروم األرثوذكس للزوج ان يطلب ت       ،)ĕ٠المادة  (سنوات فيحق لزوجها طلب التطليق      

زوجته اذا كانت رغم اراداته تقضى لـياليها خارج منزل الزوجية ما لم تكن قد طردت منه من زوجها او           
 يجوز  : وعند الكاثوليك  ،)٥١المادة  (كانت تقيم طرف ابنها او امها او اقاربها بتصريƠ من السلطة الدينية             

سلك احد الزوجين سلوكًا اجراميŅا او مضـيعŅا         وبغير تطليق اذا     )بالتفريق الجسمانى (فصم العالقة الزوجية    
 مـن االرادة الرسـولية      ١Ď٠ لمـادة ا(للكرامة او جعل الطرف اǓخر في حالة خطر جسيم جدŅا او نفسيŅا             

 ).الفاتيكانية
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 اذا اساء احد الزوجين معاشرة الطرف اǓخر او اخل بواجباته نحوه اخالالً جسيمŅا ممـا ادى   :النفـور . ٧
نفور بينهما وانتهى اǓمر بافتراقهما عن بعضهما واستمرت الفرقة ثالث سـنوات متواليـة              الى استحكام ال  

 ). من الئحة األقباط األرثوذكس٥٧المادة (فيجوز الحكم بالتطليق 
 فيجوز الحكم بالتطليق اذا وجد تنافر شـديد بـين طبـاع الـزوجين يجعـل      :وأما عند الروم األرثوذكس  

 وهو ما عبرت عنه شريعة األرمن األرثوذكس بقولهـا انـه            )٥Ďالمادة  (  اشتراكهما في المعيشة مستحيالً   
يجـوز ان تبنى دعوى التطليق اذا حدثت امور عكرت الحياة الزوجية تعكيرŅا عظيمŅا يصبƠ من المؤكـد                 

 ).١ĕالمادة (معه استحالة استمرار الحياة الزوجية 
ē .  جل ان يطلب تطليق زوجته اذا تعمدت عـدم         في شريعة الروم األرثوذكس يجوز للر      :تعمد منع الحمل

 .الحمل
كما تتضمن شريعة السريان األرثوذكس ان العمل بالسحر يجيز للطرف اǓخر طلب            : العمل بالسـحر . ٩

 .التطليق
 

@xaëÛa@‡ÔÇ@Þý®a@Šbqe@

 طرفين سبق لنا ايضاح آثار عقد الزواج حال قيامه واǓن نوضƠ اǓثار المترتبة على انحالله بالنسبة لل
تحرر كل منهما من رابطة الزوجية وانقضاء الحقوق وااللتزامات المترتبة عليها بما في ذلك الحق في                . ١

 .االرث
Ď .                  حق الزوجة في االحتفاظ بمنزل الزوجية او في سكن مناسب لها وال تحرم من صغارها حتى تنتهـى

 .ن حقه االحتفاظ به سكنًامدة الحضانة فللمطلق حق العودة الى مسكنه مع اوالده اذا كان م
بقـاء التحريم الناشىء عن المصاهرة السابقة باعتبار ان هذه القرابة تمنع بالنسبة للزواج الثانى فتظل               . ٣

 .قائمة
Đ .              استـمرار االلتزام بالمحافظة على االسرار االسرية خشية الوقوع تحت طائلة المسـئوليتين المدنيـة

 .والجنائية طبقًا للقواعد العامة
الحق في االرتباط بعالقة زوجية جديدة مع مراعاة مدة العدة للمرأة وهذا ما يعطى الحق في الحصول                 . ٥

على تصريƠ بزواج ثان ما لم ينƭ الحكم الصادر بƎنحالل العالقة الزوجية بحرمان احـد الطـرفين او                  
ا حين يمتنع عن منƠ هذا      كليهما من الزواج وعلى هذا يكون المجلس االكليريكى لǖقباط األرثوذكس متعسفً          

 من الئحة األحوال الشخصية الصادرة في عـام         ĒĕالتصريƠ للمطلقين بأحكام قضائية نهائية طبقًا للمادة        
١ĕ٣Ĕ                   الزامه بمنحه لـه ويخضـع قـرار المجلـس Ơويحق لمن يتعذر عليه الحصول على هذا التصري 

اء والتعـويــض بــاعتبار الكنيــسة       المتعسف لرقابة القضاء االدارى ويحكم فيه بالتعديل وااللــغ        
الحكـم فـي   ( مـؤسسـة تــابعــة للــدولة وتخضع قـراراتـها لـرقــابة القــضاء االدارى        

 .١ĕ٥Đ / Ē / Đ ق بتـاريــƣ ٧ لسـنة Ĕالدعوى رقم 
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†üëÿÛ@òjäÛbiZ@

 . يثبت حقهم في النسب والميراث رغم انتهاء العالقة الزوجية.أ
 : الحضانة.ب

ضانة ابنائها وتربيتهم واذا لم يوجد لهم نساء قريبات يصلحن للحضانة فتنتقل الـى االقـارب                لǖم حق ح  
 .الذكور المسيحيين العقالء القادرين على تربيتهم وصونهم ويلزم األب باألجرة المستحقة

حـة   من الئ  ١٣ĕولو كان غير موسر وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم االعتداد بما ورد بالمادة               
األقباط األرثوذكس من ان حضانة الصغير تنتهى ببلوغه سبع سنوات والصغيرة تسـعŅا فاصـبƠ عشـر                 

 ١ĕĕ٧ / ٣ / ١ ق الصادر الحكـم فيهـا فـي    ١٧ لسنة ٧Đالدعوى رقم ( سنة لǖنثى ١Ďسنوات للولد و  
 ).١ĕĕ٧ / ٣ / ١٣ بتاريƣ ١١والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 

  : الرؤية.ج
ين الحق في رؤية الصغير او الصغيرة ولǖجداد كذلك عند عدم وجود األبـوين واذا تعـذر                 لكل من األبو  

 .تنظيم الرؤية اتفاقًا فللقاضى ذلك على ان تتم في مكان ال يضر بالصغار نفسيŅا
 : النفقة.د

 مـن الئحـة األقبـاط       ١Đ٠المـادة   (النفقة هى كل مايلزم للقيام بأود الصغير من طعام وكسوة وسـكنى             
 وهى ال تبقى بحالة واحدة بعد تقديرها بل تتغير تبعŅا لتغير احـوال الطـرفين فـاذا اصـبƠ                    )رثوذكساأل

الشخƭ الملزم بها غير قادر على ادائها او اصبƠ الصغير في غير حاجة لها جـاز طلـب اسـقاطها او                     
لحكم بزيادتهـا   تخفيض قيمتها واذا زاد يسار الشخƭ الملزم بادائها او زادت حاجة المقضى له بها جاز ا               

 اما اذا ثبت ان الشخƭ الملزم بها ال يستطيع دفعها نقدŅا فللمحكمة ان تأمره               ) من نفس الالئحة   ١Đ٣المادة  (
 وحق النفقة شخصى فـال      )١ĐĐالمادة  (بالسكنى معه في منزله وان يقـدم مـا يحتاجه من طعام وكسوة            

 ويظل االلتزام بالنفقة باقيŅـا الـى ان يسـتطيع           )١Đ٥المادة  (يجوز لورثة الصغير المطالبة بالمتجمد منها       
القاصر القيام بأوده وتجب النفقة على الوالدين لولدهما البالƸ اذا كان عاجزŅا عن الكسب لمرض مـزمن او   
لعاهة او بسبب انشغاله بتلقى العلم وتجب النفقة للبنت الى ان تـتزوج وعند انحالل زواجها ويقع عـبء                  

اسـاسية فاذا استحال عليه القيام به انتقل الى اصل من اصول الولد يكون قـادرŅا               النفقة على األب بصفة     
 به ثم الى األم ثم الى األجداد او الى اصول بنسبة انصبتهم في الميراث فاذا لم يوجد اصـل  قيام بها على ال 

ـ     المادتـان  (االت قادر على هذه النفقة ينتقل العبء الى األƢ او األخت ثم األعمام واألخوال والعمات والخ
  ) من الئحة األرمن األرثوذكس٣٣ ،٣١

امـا اجراءات تحقيق الوفاة والوالية على المال والوصاية فيرجع اليها في القواعد العامة في القانون الذى                
 .تسرى احكامه على جميع المصريين بغير تفرقة
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 .التعرف على أهمية األوراق المدنية. ١
Ď .اكتساب معلومات حول أنواع األوراق المدنية وإجراءات استخراجها. 
 .تزويد المشاركين بمعلومات عن معوقات ومشكالت استخراج األوراق المدنية وكيفية التصدي لها. ٣

lŠ‡¾a@ÝàÇ@ÝîÛ†@
îã‡¾a@ÖaŠëüaò@

 الرابع :اليوم
 االولى : الجلسة
 تين  ساع:الزمن
â Âb“äÛa kîÛbüa È¾aäîpb åßÛa 

يبدا المدرب الجلسة بسؤال المشاركين حول ما هـي          ١
ــع أراء   ــدرب بتجمي ــوم الم ــة ويق األوراق المدني

 المشاركين على السبورة ثم يقدم تعريف لها
السبورة  عصف الذهن

 ١٠ الورقية

č  المشاركين إلي ثالث مجموعات تتولى      يقسم المدرب 
المجموعة األولى مهمة بحث أهمية األوراق المدنيـة        

 .للمرأة من واقع الحياة
وتتولي المجموعة الثانية رصد تصـنيف المعوقـات        

 التي تواجه المرأة في استخراج األوراق المدنية
وتتولي المجموعة الثالثـة تعـداد األوراق المدنيـة         

.ل منها في حدود الوقت المتاحوإجراءات استخراج ك

تقسيم مجموعات 
 ١٠  عمل

 Đ٠   مدة عمل المجموعات ٣
عرض المجموعات االولـي ثـم تعقيـب المـدرب           ٤

  )١(مستخدماً شفافة 
عرض 
 المجموعة

عرض شفافة 
١ 

١٥ 

عرض المجموعة الثالثة ثم تعقيب المدرب مستخدماً        ٥
  )Ď(شفافة 

عرض 
 المجموعة

عرض شفافة 
Ď 

١٥ 

عرض المجموعة الثالثة ثم تعقيب المدرب مستخدماً        ٦
  )٣(شفافة 

عرض 
 المجموعة

عرض شفافة 
٣ 

١٥ 
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 والتـي بهـا     Đيختتم المدرب الجلسة بعرض شفافة       ٧
 والـذى   ١ĕĕĒ لسنة   ٣ĕ٧٧قرار وزير الداخلية رقم     

ينƭ على ضرورة موافقة الزوج على سفر ويقـوم         
  كمـا  )Đ(المدرب بعرض هذا القرار علـى شـفافة         

يعرض جزء من حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم        
 )Ē(وشفافة  ) ٥(دستورية هذا القرار مستخدماً شفافة      

والخاصة بللجوء للقضاء وللزوجيين فى حالة المنـع        
من السفر لزوجته موضحاً انـه تـم الحكـم بعـدم            
دستورية هذا القرار واصبƠ من حق المـرأة السـفر          

لنسبة للزوج والزوجة   دون موافقة الزوج وان االمر با     
  .فى يد القاضي الذى له وحدة حق المنع من السفر

عرض شفافة  عرض المدرب
)Đ،٥،Ē( ١٥ 
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  ١/١٠شفافة رقم 

òîã‡¾a@ÖaŠëüa@òîàça@
Q@N@òî—ƒ“Ûa@pbjqaI@áüa–@åÛa@–@æaìäÈÛa@–@â‡Ûa@òÜî—Ï@–@Ýçû¾a@–ÝàÈÛa@H@
R@N¾a@ÖaŠëþa@åàš@åß@æþ@‘Ša‡¾bi@ÖbznÛüa†ýî¾a@ñ†bè’@áí‡ÔnÜÛ@òiìÜİ@
S@Npb’bÈ¾aë@pbãbÇüa@óÜÇ@Þì—¨a@
T@Nb@òî—ƒ’@pbjqa@áí‡Ôm@âÜí@ónÛa@ÑöbÃìÛa@ëc@ÝàÈÛbi@ÖbznÛüa@
U@Nòî—ƒ’@pbjqhi@üa@ání@ü@ÝÔänÛaë@‹ÐÛa@
V@Nta¾a@Õzníë@òÜöbÈÛa@ê‰ç@¶a@óànäí@˜ƒ“Ûa@a‰ç@æa@‡×ûí@ô‰Ûa@ta¾a@
W@Nba@âbßc@óšbÔnÛa@bènİaìi@ónÛa@òÐ—Ûaë@òî—ƒ“Ûa@pbjqa@âÜní@ô‰Ûaë@á×

‹‚Ła@óšbÔí@
X@Nòî—ƒ“Ûa@òÓbİjÛa@òİaìi@ôŠbÔÈÛa@‹è“Ûa@À@†ìÔÈÛa@Ýîvm@
Y@N‡ÔÈÛa@òibn×@‡äÇ@òuëÛaë@xëÛa@å@pbjq⁄@xaëÛa 

 
 ١٠/čشفافة رقم 

òîã‡¾a@ÖaŠëþa@xa‹ƒna@pbÓìÈß@
Q@Nbç‡îÔÈmë@òiìÜİ¾a@ÖaŠëþa@ñ‹r×N@
RN@ÖaŠëþa@xa‹ƒna@bèßÜní@Ûa@ñÐÛa@Þì N@
SN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@xa‹ƒna@åÇ@‡ÈjÛaë@òjç‹Ûa@¶a@ô†ûí@b¿@îÛìjÛa@áÓ@Ý‚a†@ïã‡¾a@ÝvÛa@†ìuë@
þaâbÓþa@Þì‚‡Û@‹ÈnÛa@â‡ÈÛ@ÖaŠë@

TN@Éäß@Éß@ô‹‚þa@ÖaŠëþa@ëa@òî—ƒ“Ûa@òÓbİjÛa@ÖaŠëc@óÜÇ@µÐÃì¾a@µäqüa@ÉîÓìm@Â‹’@
@@@̈ a@pb÷îa@À@µÐÃì¾a@@@@@@@@@@@@@¶ëþa@òuŠ‡Ûa@åß@lŠbÓÿÛ@üa@ÖaŠëþa@óÜÇ@ÉîÓìnÛa@åß@òîßìØ
@òãë‹ß@â‡Ç@kjí@b¿ÉîÓìnÛa@óÜÇ@Þì—¨a@

UN@@@@@@@@@@¿@òîßìØ¨a@kmbØ¾aë@pývÛa@À@ÖaŠëþa@‹mbÏ†ë@pýv@åí¦@õì@@@@ÚýèÜÛ@bèš‹Èí@b

@pbãbîjÛa@Êbîšë@
VN@@†a‹ÏÿÛ@òîßìØ¨a@pb÷îa@bèzä¸@ónÛa@paõa‹uüa@åß@r×@ÝİÈm@@kji@pýîèn×@
apýîènÛa@ê‰ç@åÇ@óÏbØÛa@æýÇüa@â‡Ç@ëa@µÐÃì¾a@kãbu@åß@oäÈnÛaë@òî a‹ÓëjÛ 
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  ٣/١٠شفافة رقم 

òîã‡¾a@ÖaŠëþa@áçc)
QN’@î¾a@ñ†bè†ý@
RN@Ûa@ÁÓbîÔ‡@
SNjÛa@İî—ƒ“Ûa@òÓb@ò@
TNjÛa@ÈÛa@òÓbİÜöb@òî@
UNİi@Óba@ònãülbƒ@
VNu@Ûa@ŒaìÐ‹ 

 
 ٤/١٠شفافة رقم 

@ñ†bßIS@H@áÓŠ@òîÜ‚a‡Ûa@Ša‹Ó@åßSYSW@òäÛ@QYYV@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@bèuëŒ@òÔÏaìß@áí‡Ôm@‡Èi@ê‡í‡¤@ëa@‹Ð@Œaìu@òuëÛa@|äß@æìØí
@@@xŠb©a@¶a@bç‹Ð@óÜÇL@@@@@@@@ïãìãbÔÛa@Ýrà¾a@òÔÏaìßë@áí‡Ôm@k°@bà×@

@@@@@@@@@‹Ð@Œaìu@xa‹ƒna@óÜÇ@òîÜçüa@Ýßb×@ÌÛ@@@@@@@µnÛb¨a@óÏ@ê‡í‡¤@ëa
@@@@@@@@@@@@@@@@@‹ÐÛbi@b±‹—m@ê‡í‡¤@ëc@‹ÐÛa@Œaìu@xa‹ƒna@óÜÇ@òÔÏaì¾a@nÈm

@@@@Œaì§a@òîyý–ñ‡ß@Þaì L@@@@@@@@@@@@åß@Ša‹Óhi@üg@òÔÏaì¾a@õbÌÛg@æìØíüë@
@@@@@@@@énî—ƒ’@åß@ÕÔznÛa@‡Èi@ïãìãbÔÛa@Ýrà¾a@ëc@xëÛaL@@@@@Šë‡–@òz–ë@

˜nƒ¾a@ÑÃì¾a@âbßc@Ša‹Ó⁄aN@

•@íŠìn‡Ûa@òàØa@áØy@Š‡–@áÓŠ@òî›ÔÛbi@Ša‹ÔÛa@a‰ç@òíŠìn†@â‡Èi@bîÜÈÛa@òRTS@òäÛ@RQòíŠìn†@òîöb›Ó@N 
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  ٥/١٠شفافة رقم 
@

@@@@@@@@@@@@@@@@@‡Èí@ü@‹ÐÛa@Œaìu@Ý¼ë@xa‹ƒna@À@å aì¾a@Õy@æg@sîyë
@@@@@@@@@@@@@@@ØÈí@Ýi@éuŠb‚ë@éä ë@Ý‚a†@bèi@Ò‹“í@Ûa@éní‹—¾@bãaìäÇ@kzÏ

@@@@@@@@@i@ïÐy@Ûa@òî—ƒ“Ûa@éní‹y@‡ÏaëŠ@åß@a‡ÏaŠ@ÙÛˆ@ÖìÏ@@Šìn‡Ûa@bè
@@@@ñ†b¾a@À@é—äiTQ@@@@@@@@@@@@@@@a‡Ç@bàîÏë@bèi@‘b¾a@Œì°@üë@òãì—ß@bèãc@óÜÇ@

@@@@@@@ëa@‡yc@óÜÇ@jÔÛa@Œì°@ü@jÜnÛa@òÛby@NN@@@@@@@‹ßdi@üg@ÝÔänÛa@åß@òÈäß@ëa
@åß@‹ßþa@a‰ç@Š‡—íë@Éàna@åßc@òãbî–ë@ÕîÔznÛa@ñŠë‹š@éßnÜm

òßbÈÛa@òibîäÛaë@˜nƒ¾a@ïšbÔÛaLæìãbÔÛa@âbØyü@bÔÏë@ÙÛˆë@@
@

@áÓŠ@bîÜÈÛa@òíŠìn‡Ûa@òàØa@áØy@åßRTS@òäÛ@RQòíŠìn†@òîöb›Ó@ 

 
 ٦/١٠شفافة رقم 

ñ†b¾a@áÓŠ@æìãbÔÛa@åß@¶ëþa@Q@òäÛ@RPPP 
@

˜n²ë@Šìßþa@ïšbÓ@òînÓìÛa@‹ßc@Ša‡–hi@ñË@æë†@òîöa‡niüa@òàØbi@
@Þìyþa@Ýöbß@À@ò›í‹Ç@óÜÇòî—ƒ“Ûa@òîmŁa@Z@

Q@N_____________________________@
R@N_____________________________@
S@N_____________________________@
T@N_____________________________@
U@N@pbÇŒbä¾aÞìyÛa@‹Ð@¶g@Êb@‡Èi@xŠb©a@ÞaìÓcæd“Ûa@ôëˆ@ 
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òîÐÜ‚@òÓŠë@

_@òîã‡¾a@ÖaŠëüa@óç@bß@

واصفاته وبياناته الشخصـية والتـى بواسـطتها        االوراق المدنية هى كل ما يثبت شخصية الفرد وتحدد م         
يستطيع الشخƭ الحصول على جميع الخدمات المقدمة من الدولة والتى التستطيع الحصول عليها فى حالة        

 .عدم وجود هذه االوراق
 

@òîã‡¾a@ÖaŠëþa@òîàçc@

 ). العمل–المؤهل–فصيلة الدم–لعنوانا–السن–االسم(اثبات الشخصية . ١
Ď .مدارس ألن من ضمن األوراق المطلوبة للتقديم شهادة الميالدااللتحاق بال. 
 .الحصول على االعانات والمعاشات. ٣
Đ .االلتحاق بالعمل أو الوظائف التى يلزم تقديم اثبات شخصية لها. 
 .السفر والتنقل ال يتم اال بƎثبات شخصية. ٥
Ē .ينتمى الى هذه العائلة ويست ƭحق الميراثالميراث الذى يؤكد ان هذا الشخ. 
 .التقاضى أمام المحاكم والذى يستلزم اثبات الشخصية والصفة التى بواسطتها يقاضى اǓخر. ٧
Ĕ .تسجيل العقود في الشهر العقارى بواسطة البطاقة الشخصية. 
ĕ .الزواج إلثبات سن الزوج والزوجة عند كتابة العقد. 
 
Q@N†ýî¾a@ñ†bè’@

 يوم من تاريƣ حدوث الميالد فى مكتب الصحة التـابع لـه             ١٥الل  عند ميالد الطفل يجب قيده مباشرة خ      
 الطفل بشرط تقديم اى مستند يفيـد        ةأو والد  بنفس اليوم والتاريƣ والذى يكلف باإلبالƷ عن ميالده هو والد         

عالقة الزوجية من والد الطفل الذى سيقيد بƎسمه او مديرو المستشفيات أو العمد أو مشايƣ البالد أو مـن                   
لوالدة من األقارب واألصهار البالغين حتى الدرجة الثانية إذا أبدى ما يفيد تعذر قيام احد الوالـدين       حضر ا 

 .باإلبالƷ وتفويضه بذلك
 
R@N@†ýî¾a@ñ†bè’@x‹ƒnß@

فى حالة االحتياج للحصول على شهادة ميالد بعد فترة من الحصول على الشهادة األصلية وتكـون هـذه                  
 :ادة الميالد ويتم الحصول عليها كاألتى اسمها مستخرج رسمي من شه

 .شراء نموذج مستخرج شهادة ميالد من البوستة. ١
Ď . الميالد –االسم (ملء البيانات االساسية ƣمحل الميالد– تاري .(  

 .تسلم الى مكتب السجل المدنى الذى يقع فى دائرته محل الميالد. ٣
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Đ . تسليم الى مكتب السجل المدني ايام من ال٣تسلم مستخرج شهادة الميالد بعد. 

 
S@N@òîz—Ûa@òÓbİjÛa@

يكون لكل طفل بطاقة صحية يسجيل بياناتها فى سجل خاƭ بمكتب الصحة المختƭ وتسـلم لوالـده أو                  
المتولي تربيته بعد إثبات رقمها على شهادة الميالد وتدون فيها كافة البيانات الشخصية للطفـل ومواعيـد                 

مع أوراق التحاقه بمرحلتي التعليم األساسـي والجـامعي والطفـل ال يسـتفيد              التطعيم وهذه البطاقة تقدم     
بالخدمات الصحية المجانية إال بعد تقديم البطاقة الصحية فيما عدا حاالت الحوادث والحـاالت المرضـية                

 .المفاجئة
 
T@N@‡îÔÛa@ÁÓb@

هادة تثبت وجوده تسمى ساقط     ساقط القيد هو من لم يتم قيده عند ميالده فƎذا رغب بعد ذلك فى استخراج ش               
 :قيد وإجراءاته كاǓتي 

قيد عائلي للزوج اذا امام كانـت       + شهادة تسنين من الصحة التابع لها       + ساقط قيد   ) ĎĒ(تتقدم نموذج   . ١
 متزوجة وفى حالة عدم زواجها تقدم قيد عائلي لǖب 

Ď . يوقع النموذج)ĎĒ(حة من اثنين موظفين من هيئة حكومية مع خاتم المصل 

 تحضر جواب تحري من القسم التابع لها . ٣

Đ .             ما يثبت شخصيتها ونسبها مثل شهادات ميالد األخوة واألشقاء وإقرار منهم بصحة النسب ويقدم للسجل
المدني الذي يحوله إلى مصلحة األحوال المدنية التى تحدد جلسة امام لجنة قضائية وذلـك برئاسـة احـد              

 . ادارة االحوال ومفتƫ الصحة حسب دائرة ميالد ساقط القيدممثلي السلطة القضائية ومدير

 
U@N@áüa@|îz—mI†ýî¾a@ñ†bè’@óÏ@ð†b¾a@dİ©a@ëcH@

الخطأ المادى هو كل خطأ يقع فى شهادة الميالد سواء االسم الشخصي او اسم االم او االب او العنوان او                    
ƣالتاري. 

لسجل أو بمصلحة االحوال المدنيـة بواسـطة نمـوذج    فى حالة الخطأ فى االسم االول يتم تصحيحه با      . ١
)Ĕمن البوستة) ٠ Ơتصحي. 
Ď . ب او شهادة ميالد اصلية وغيرهاǖيرفق بها مايفيد الخطأ المادى سواء البطاقة العائلية ل 

اما اذا كان الخطا فى االسم الثاني او الثالث فيلزم إلجراء التصحيƠ إرفاق شهادة مـيالد األب وقيـد                   . ٣
 . لǖب وشهادة الميالد المراد تصحيحها للسجلعائلي

Đ .       يتولى السجل المدني تحويلها مع النموذج)ĎĒ (         الى مصلحة االحوال المدنية ليعـرض علـى Ơتصحي
Ơاللجنة وتتولى التصحي. 
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V@N@òî—ƒ“Ûa@òÓbİjÛaIïßìÓ@áÓŠH@

 :اذا كانت البطاقة تستخرج ألول مرة يلزم 
 .نموذج استمارات من البوستة. ١
Ď . او مستخرج رسمي منها)اصل(شهادة الميالد . 

 ).اذا كانت متعلمة(آخر شهادة تعليمية حصلت عليها . ٣

Đ .ايصال كهرباء. 

 .تقدم جميع االوراق الى السجل المدني التابع للمنطقة التى تسكن بها. ٥

Ē . يوم من تقديمها للسجل المدني١٥تحصل على البطاقة الشخصية بعد . 

 .دم استخراج بطاقة من قبل يشترط إحضار ولي األمرفى حالة ع. ٧

Ĕ .فى حالة الزوجه تقديم قسيمة الزواج وحضور الزوج او بطاقته الشخصية.  

 
W@N@òî—ƒ“Ûa@òÓbİjÛa@‡ÓbÏ@Þ‡i@

 اقرار بفقد البطاقـة االصـلية وعـدم         )بدل فاقد (اذا كانت البطاقة بدل فاقد قد يضاف الى استمارة التقديم           
 .استخراج غيرها

 
X@Nòî—ƒ“Ûa@òÓbİjÛa@ÑÛbm@Þ‡i@

 . البطاقة التالفة األصلية)بدل تالف(اذا كانت البطاقة بدل تالف يضاف الى استمارة التقديم 
 
Y@N@òîÜöbÈÛa@òÓbİjÛa@

 صاحب البطاقة العائلية هو رب االسرة دائماً 
سابقة يرفق بها شـهادة     وفى حالة وفاة الزوج تستخرج الزوجة بطاقة عائلية بنفس رقم بطاقة الزوج ال            . ١

 .وفاة الزوج
Ď .                  اذا لم توجد الزوجة تستخرج البطاقة العائلية ألكبر األخوة على ان يكون ليس ممن ارباب االسر هـو

 .أو احد افراد االسرة

فى حالة وفاة الزوج وله ثالث زوجات وليس له إال أبن واحد مـن احـداهن يصـƠ ان يكـون رب                      . ٣
 .لزوجات االب

Đ .   األجنبي من مصرية ال يكون لديه بطاقة عائلية فاذا توفى الـزوج فمـن حـق الزوجـة ان                  اذا تزوج
 :واجراءات استخراجها كاǓتى  تستخرج بطاقة عائلية

ثالث صـور شخصـية الـى      + وتمǖ بياناتها الشخصية واسماء من تعولهم       ) ٣٥(تقدم نموذج   . أ
 .السجل المدني
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شرط امضاء االثنين الموظفين الـذى يطلـب مـن          اذا كان للزوجة بطاقة شخصية تعفى من        . ب
 .مستخرج البطاقة العائلية

يرفق باالستمارة بطاقة الزوج االصلية وتسلم الى السجل المدني وتخرج بطاقة الزوجة العائلية             . ج
 .بنفس رقم بطاقة الزوج المتوفى

 
QP@N@lbƒnãüa@òÓbİi@

تى بواسطتها يستطيع الشـخƭ االشـتراك فـى     هى بطاقة تستخرج من قسم الشرطة التابع لها السكن وال         
االنتخابات سواء المحلية او انتخابات مجلس الشعب او استفتاء عام وبدون هذه البطاقة اليمكن التصـويت                

 .فى اى من هذه االنتخابات
 . يناير وويفتƠ باب التسجيل سنويا في شهر نوفمبر وديسمبر

توجه بها الى قسم الشرطة ثم تمǔ استمارة بيانات         التسجيل يكون بواسطة صورة البطاقة الشخصية وال      
 .وتحصل على بطاقة االنتخابات فى نفس الوقت

 
QQ@N@‹ÐÛa@Œaìu@

 . جنيه١Ďتشترى استمارة جواز السفر من السجل المدني قيمتها . ١
Ď .       تقدم االستمارة بعد ملئها وختمها منĎ   خاتم المصلحة التابع لهـا المـوظفين ثـم يعتمـد           +  موظفين

االستمارة من السجل المدني لمن اقل من اربعين سنة ويعفى العاملين بالحكومة وقطاع االعمال من اعتماد                
 .االثنين الموظفين ويكتفى باعتماد جهة عملهم ويعفى من هذا الشرط من سبق له استخراج جواز سفر

 Ƹوتدفع السيدة التي ليس لها مؤهل أو عمل مبلĐانتهاء مدة الجواز  جنيه كتامين وتسترده عند ٠٠ 
 .االصل لمطابقته+ ترفق باالستمارة صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية . ٣
Đ .صور شخصية حديثة٣ . 

 .المؤهل الدراسي وصورته اذا كانت متعلمه. ٥

Ē .                   سن الرشد تقدم موافقـة Ƹاذا كانت الفتاة غير متزوجة تقدم اقرار بأنها غير متزوجة واذا كانت لم تبل
 . االمرولى

  .اذا كانت السيدة متزوجة تقدم وثيقة الزواج. ٧

Ĕ .       اذا كانت المتقدمة طالبة تقدم اثبات قيد من الجهة الدراسية بالسنة الدراسية التى بهـا او اقـرار ولـى
 .االمر

ĕ .اصداره ƣمدة صالحية الجواز سبع سنوات من تاري. 

 وازات او عرض حال تمغةج) ٣٠(لتجديد جواز السفر يقدم طلب على استمارة . ١٠
 .إلضافة او التعديل يقدم على عرض حال تمغةا. ١١
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١Ď .     يمكن استخراج جواز السفر فى نفس اليوم برسم قدره)ĒĔ,جنيه او صباح اليوم التالى مباشـرة  ) ٥٥
 جنيه ) Ē٥,٥٠(برسم قدره 

 
@òîã‡¾a@ÖaŠëþa@xa‹ƒna@pbÓìÈß@

 .كثرة األوراق المطلوبة وتعقيدها. ١
Ď .ول الفترة التى يستلزمها استخراج األوراقط. 
وجود السجل المدني داخل قسم البوليس مما يؤدى الى الرهبة والبعد عـن اسـتخراج األوراق لعـدم                  . ٣

 .التعرض لدخول األقسام
Đ .               شرط توقيع االثنين الموظفين على أوراق البطاقة الشخصية او األوراق األخرى مع منع الموظفين في

كومية من التوقيع على األوراق اال لǖقارب من الدرجة األولى مما يسبب عدم مرونة الحصول               الهيئات الح 
 .على التوقيع

سوء تخزين سجالت ودفاتر األوراق في السجالت والمكاتب الحكومية مما يعرضها للهالك وضـياع              . ٥
 .البيانات

Ē .      ئل االعالم الرسـمية بالتوعيـة   عدم الوعي بأهمية استخراج هذه األوراق وضرورتها وعدم توجه وسا
 .الكافية بضرورة استخراجها

تعطل كثير من االجراءات التى تمنحها الهيئات الحكومية لǖفراد كتسـهيالت بسـبب البيروقراطيـة               . ٧
 .والتعنت من جانب الموظفين او عدم االعالن الكافى عن هذه التسهيالت
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<
<
<

Äe]†Ö]<ÝçéÖ]<
òîãbrÛa@òÜ§a@ZÈí‹“më@ñc‹¾aÝàÈÛa@pb@
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òÜvÛa@Òa‡çc@
 .التعرف على حقوق المرأة العاملة في المواثيق الدولية والعربية. ١
Ď .التعرف على تغيب تشريعات العمل الخاصة بالمرأة. 

 التعرف على الفئات التي بقيت عنها الحماية التشريعية. ٣

Đ .العمل ضد المرأةترصد اوجه التمييز في تشريعا  

 
Š‡¾a@ÝàÇ@ÝîÛ†l@

ÝàÈÛa@pbÈí‹“më@ñc‹¾a@
 الرابع :اليوم

 الثانية: الجلسة
  تين ساع:الزمن
â Âb“äÛa kîÛbüa È¾aäîpb åßÛa 

 على المدرب قراءة األوراق الخلفية قبل التدريب ١
يقوم المدرب بسـؤال المشـاركين عـن معـرفتهم          

المواثيق الدولية والعربية التـي تتعلـق        و باالتفاقيات
العاملة وتسجل اإلجابات على السبورة     بحقوق المرأة   

 الورقية

 عصف ذهني
السبورة 
 الورقية

١٠ 

č          يقوم المدرب بعرض ابـرز االتفاقيـات والمواثيـق
 )معـايير العمـل الدوليـة     (الدولية حسب تصـنيفها     

  )الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان(

 ١٠ )Ď،١(شفافة  عرض المدرب

شـريعات  يقوم المدرب بطرح أسئلة للتعرف علـى ت        ٣
ومن هم مسـتفيدون منهـا       العمل ومن تسري عليهم   

وهل يوجد قانون واحد ينظم عالقات العمل فى مصر         
Þ وما هي هذه القوانين واى نوع من العمل تتسـرى           

وتجمـع   عليهم ومرهم الفئات التي ال تسرى علـيهم       
 اإلجابات على السبورة الورقية 

 المناقشة
السبورة 
 ١٠ الورقية

 بها قـوانين العمـل      )Ď(بعرض شفافة   يقوم المدرب    ٤
 والفئات المستفاده منة 

 ٥ )Ē،٥(شفافة  عرض المدرب

يعود المدرب بطرح أن هذه القـوانين مـرت بعـدة            ٥
مراحل تاريخية وتطورت حتى وصـلت إلـى هـذه          

 التشريعات الحالية 

 ٥ )Đ،٣(شفافة  عرض المدرب
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يقوم المدرب بعرض الشفافات الخاصة بحقوق المرأة        ٦
        ƭفي قانون العمل الحالي مقارنة بالقانون القديم الخا
بحقوق المرأة العاملـة ويطلـب مـن المشـاركين          

 مالحظاتهم عليها

 ١٠ )Ē،٥(شفافة  المناقشة

 Ď٠  المناقشة يدير المدرب نقاƫ حول ما تم عرضه  ٧
ē        ـ  مـن   هيطلب المدرب من المشاركين رصد ما يرون

رض عليـه   تمييز ضد المرأة في ضوء ما سوف يع       
نƭ اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة فـي          

 مجال العمل مقارنة بما 

 Ď٠  المناقشة

يفتƠ المدرب نقاƫ حول تصور المشاركين للتداخالت       ٩
 المطلوبة إلزالة هذا التمييز ويسجله على السبورة 

 المناقشة
السبورة 
 الورقية

Ď٠ 
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  ١/١١شفافة رقم 
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•@@òîÓbÐmüaQQP@òäÛ@QYUXòÇaŠÛa@ÞbàÇ@âa‡ƒna@Âë‹“i@N 
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 ١١/čشفافة رقم 
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îÓbÐmüaòáÓŠ@@U@òäÛ@QYWVòÜßbÈÛa@ñc‹¾a@æd“i@N@

@‹—ß@À@bîÛby@òíŠbÛa@ÝàÈÛa@µãaìÓZ@
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NèÜà“m@ü@Ûa@pýßbÈÛa@pb÷Ïb@ÝàÈÛa@µãaìÓ@Z@
•@ÞŒbä¾a@pbß†b‚@

•@ÝàÈÛa@kyb–@ñ‹c@åß@pýßbÈÛa 
•@énzjÛa@òÇaŠÛa@À@pýßbÈÛa 
•@ï‹Ûa@Ë@ÊbİÔÛa@À@pýßbÈÛa 
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T@NÝîÌ“nÛa@áîÄänÛ@ña†d×@ÝàÈÛa@Éí‹“m@âa‡ƒna@òÜy‹ß 
U@Nò—ƒ—©a@wßa‹ië@pbbî@Õîjİmë@òÜØîa@ñ†bÇg@òÜy‹ß@
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‹—ß@óÏ@ÝàÈÛa@Éí‹“m@Šìİmë@ñd“ã@

حتى نهاية القرن التاسع عشر لم تكن مصر فى حاجة لقانون خاƭ بتنظيم عالقات العمل حيث كان نظام                  
يتـولى الفصـل فـى      ) شيƣ الطائقة (الطوائف الخاƭ بالحرف والصناعات سائداً وكان لكل طائفة رئيس          

 .ها ويحدد االجور وشروط العملالمنازعات التى تقع بين أفراد
 وإطالق حرية كل فرد فى مزاولة المهنة التـى يختارهـا أصـبحت              ١Ĕĕ٠بعد إلغاء نظام الطوائف عام      

 الخاصة بƎيجارة االشخاƭ وأهـل    ١ĔĔ٣عالقات العمل تخضع الحكام القانون المدنى القديم الصادر عام          
 .الصنائع

عد ظهور الصناعات اǓلية الحديثة فى بـدايات القـرن          برزت الحاجة إلى إصدار تشريعات عمل خاصة ب       
العشرين واتساع استخدام اعداد كبيرة من العاملين وقيام عالقات عمل مركبـة بـين العمـال االجـراء                  
واصحاب العمل وانتشار استخدام النساء واالطفال بشروط عمل قاسية ومن ثم تجمع العمال فـى نقابـات                 

 .ة صدور تشريعات عمالية لحماية حقوقهم وتحسين أوضاعهمتدافع عن مصالحهم وتطالب بضرور
 والتى بادرت منذ نشأتها الى اصدار عدد        ١ĕ١ĕوعلى المستوى الدولى تأسست منظمة العمل الدولية عام         

من االتفاقيات الدولية أصبحت تشكل معايير العمل الدولية وكان لها اǓثر الواضƠ على تشريعات العمـل                
 .ة ومنها مصرفى البلدان المختلف

 
aòÜßbÈÛa@ñc‹àÜÛ@òîÈí‹“nÛa@òíbà¨@

تشير الدراسات الى أن أول دخول للمرأة فى سوق العمل مدفوع االجر والمنتظم فى مصر يرجع إلى عهد                  
وترجƠ نفس الدراسات الى أن تركز وانتشار عملهـا كـان فـى قطـاع      )١ĔĐĒ ـ  ١Ĕ٠٣(محمد على 

خƭ محالƝ القطن وتزايد عددهن مع النمو الصـناعى منـذ           الصناعة فى محالƝ القطن والنسيƝ وعلى اال      
وبلغت عمالـة االطفـال     )  ألف عاملة  Ď٠% (٥بدايات القرن العشرين حيث بلغت نسبتهن فى الصـناعة         

من عمال المدن حسب تقرير مكتب العمل الدولى مما يؤكد على ان            %) Ď٥-Ď٠( من   ١ĕ٣٠والنساء عام   
 قد شهدت استخداماً واسعاً للنساء واالطفال فى ظـل تـردى أوضـاع              فترة مابعد الحرب العالمية االولى    

العمل بصناعة النسيƝ إال أن اعداد النساء ظلت         وظروف العمل بدرجة عالية وعلى الرغم من سوء أحوال        
 .تتزايد وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية

 الخاƭ بتشغيل النسـاء  ١ĕ٣٣ لسنة Ĕ٠على ضوء ذلك تدخل المشرع بثانى تشريع للعمل فى مصر رقم   
وتضمن حظر تشغيل المرأة ليالً وحظر عملها فى االعمال المرهقة والخطرة أو الضارة بالصحة وتحديـد              

 .ساعات العمل فى اليوم وأجازات الحمل والوضع والرضاعة
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 : ومر تشريع العمل فى مصر بمراحل رئيسية
م االحداث والنساء وعمال الصناعات الخطـرة       مرحلة الحماية لبعض فئات العمال االولى بالرعاية وه       . ١

 .والمرهقة أو الضارة بالصحة
Ď .                مرحلة اتساع نطاق الحماية لتشمل أغلب فئات العمال مع استثناء بعض الفئات وابرز اشكال الحمايـة

 .فيها تتعلق بتنظيم عقد العمل الفردى
نظمة للنقابـات واجـراءات التوفيـق       مرحلة تنظيم عالقات العمل الجماعية وفيها صدرت القوانين الم        . ٣

 .والتحكيم فى منازعات العمل وعقود العمل المشتركة
Đ .مرحلة استخدام تشريع العمل كأداة لتنظيم التشغيل ثم إلغراض التخطيط وتحقيق أهداف التنمية. 
 .مرحلة إعادة الهيكلة االقتصادية وتطبيق سياسات وبرامƝ الخصخصة. ٥
 

pŠ‡–@ónÛa@µãaìÔÛa@áçcòî²ŠbnÛa@Ýya‹¾a@ê‰ç@Þý‚@Z@

 لسـنة   ĐĔ بتشغيل االحداث فى محالƝ القطن وتم استبداله بالقـانون رقـم             ١ĕ٠ĕ لسنة   ١Đقانون رقم    •
١ĕليشمل االحداث على مستوى الصناعة٣٣ . 

 . بتشغيل النساء فى الصناعة والتجارة١ĕ٣٣ لسنة Ĕ٠قانون رقم  •
 . العمل فى الصناعات الخطرة والضارة بالصحة الخاƭ بتحديد ساعات١ĕ٣٥ لسنة ١Đ٧قانون  •
 . بشأن التعويض عن اصابات العمل١ĕ٣Ē لسنة ĒĐقانون  •
 . بشأن نقابات العمال١ĕĐĎ لسنة Ĕ٥انون  ق•
 . بخصوƭ التأمين االجبارى ضد حوادث العمل١ĕĐĎ لسنة ĔĒقانون  •
 . بشأن عقد العمل الفردى١ĕĐĐ لسنة Đ١قانون  •
 . بشأن عقد العمل المشترك١ĕĐĔ لسنة ĕ٧قانون  •
 . بشأن التوفيق والتحكيم فى منازعات العمل١ĕĐĔ لسنة ١٠٥قانون  •
 . بشأن أمراض المهنة١ĕ٥١ لسنة ١١٧قانون  •
 . بشأن عقد العمل الفردى١ĕ٥Ď لسنة ٣١٧قانون  •
 . بشأن التوفيق والتحكيم فى منازعات العمل١ĕ٥Ď لسنة ٣١Ĕقانون  •
 . بشأن نقابات العمال١ĕ٥Ď لسنة ٣١ĕقانون  •
 .١ĕ٥ĕ لسنة ĕ١قانون العمل الموحد  •
  ١ĕ٧Ĕ لسنة Đ٧قانون العاملين بالدولة رقم  •
 .١ĕ٧Ĕ لسنة ĐĔقانون العاملين بالقطاع العام  •
 .١ĕĔ١ لسنة ١٣٧قانون العمل  •
 . المتعلقة بالطفل العامل واالم العاملة١ĕĕĒ لسنة ١Ďأحكام قانون الطفل رقم  •
 .Ď٠٠٣ لسنة ١Ďن العمل رقم قانو •
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يتضƠ لنا من خالل متابعة نشأة وتطور تشريعات العمل الطابع الحمائى لهذا الفرع من فروع القانون الذى                 
 .شكل أحد المظاهر الرئيسية له واكد استقالليته عن القانون المدنى التى كانت تنتمى اليه عالقات العمل

ف القانون المدنى الذى يستند إلى مبدأ العقد شريعة المتعاقدين واعتبار عالقـة العمـل مجـرد                 وعلى خال 
عالقة مالية ذهبت تشريعات العمل إلى إضفاء الطابع االجتماعى فى التعامل مع هذه العالقة وأخذت فـى                 

 .االعتبار اǓثار التى تتجاوز شخƭ العامل لتمتد إلى االسرة والمجتمع
 

 :ائƛ هذه الطابع الحمائى لقوانين العمل اǑتىوكان من نت
تقوم فكرة احداث التوازن بين طرفى العمل وتتحق من خالل التدخل لصالƠ الطرف االضعف فى هذه                . ١

باعتباره يفوق العامـل    ) صاحب العمل (، وحمايته من استغالل أو تعسف الطرف االقوى         )العامل(العالقة  
 .من حيث السلطة والمال

Ď .تيةجعل قوǓاعد قانون العمل من القواعد المتعلقة بالنظام العام ويترتب على ذلك االحكام ا: 
قواعد القانون تقرر حقوقاً دنيا للعمل اليستطيع طرفاً عقد العمل االتفاق فيما بينهما على حقوق               . أ

 .أقل منها وكل أتفاق من هذا النوع يقع باطالً
 .القة العمل المقررة بحكم القانون يقع باطلتنازل العامل عن حقوقه الناشئة عن ع. ب

 
bÈí‹“mòÜßbÈÛa@ñc‹¾aë@òîÛb¨a@ÝàÈÛa@p@

التى تبنتهـا   ) التكيف الهيكلى (خالل السنوات العشرة االخيرة وفى ظل تطبيق سياسات التحرر االقتصادى           
 .مصر كانت قوانين العمل واحدة من أبرز التشريعات التى وضعت على أجندة التغيير

 لينظم عالقات العمل فـى      ١ĕĕ٣ السياق تشكلت لجنة العداد مشروع قانون عمل جديد فى مارس            فى هذا 
االقتصادية واالجتماعية ويوحد تشريعات العمل فى مصر والتى انتهت إلى اصدار تشريع             أطار التحوالت 

 .Ď٠٠٣ لسنة ١Ďالعمل الحالى رقم 
 

 :قوانين العمل فى مصر
 :عالقات العمل فى مصر قائماً وتشملمازال تعدد القوانين المنظمة ل

 وتسرى احكامه على العاملين بوزارات الحكومة       ١ĕ٧Ĕ لسنة   Đ٧قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم      . ١
 .ومصالحها واالجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلى والعاملين بالهيئات العامة

Ď .     قانون العاملين بالقطاع العامĐĔ ١ة   لسنĕ٧Ĕ           والذى يسرى على العاملين بالشركات التى لـم يجـرى 
 .خصصتها أو تحويلها إلى قطاع االعمال العام

 والذى احال لكل شـركة اصـدار        ١ĕĕ١ لسنة   Ď٠٣قانون العاملين بشركات قطاع االعمال العام رقم        . ٣
 .لوائحها الخاصة التى تسرى على عمالها
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Đ .     ١قانون العمل الجديد رقمĎ   لسنة Ď١ لسنة   ١٣٧ والذى حل محل القانون      ٠٠٣ĕĔويسـرى علـى     ١ 
 .العاملين فى القطاع الخاƭ المنظم ويعتبر هو القانون العام للعمل فى مصر

 الواردة فى الباب الخامس والمتعلقة برعاية الطفل        ١ĕĕĒ لسنة   ١Ďهذا وقد كانت احكام قانون الطفل رقم        
تطورا لحقوق الطفل واالم العاملة آال أنه بصدور قانون العمل          العامل واالم العاملة تشكل تنظيماً موحداً وم      

االخير أصبحت هذه االحكام منسوخة وشكل ذلك تراجعاً فى مستوى الحماية التشـريعية لهـاتين الفئتـين        
 .المرأة وهو ماسنعود إليه تفصيالً فى هذه الورقة وخاصة

 
@ÝàÈÛa@æìãbÓ@óÏ@ñc‹¾bi@òÔÜÈn¾a@âbØyüaQR@òäÛ@@RPPS@@@

 : تناولت احكام قانون العمل وضع المرأة العاملة فى ثالث مجاالت أساسية هى 
االحكام المتعلقة بحماية المرأة من التمييز ضدها فى االجور ومساواتها مـع الرجـل فـى االحكـام                  . ١

 :المنظمة للتشغيل على النحو التالى
تالف الجـنس أو االصـل او       والتى نصت على حظر التمييز فى االجور بسبب اخ        ) ٣٥(المادة   •

 .اللغة أو الدين أو العقيدة
والتى تنƭ على سريان جميع االحكام المنظمة لتشـغيل العمـال علـى النسـاء               ) ĔĔ(المادة   •

 .العامالت دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم
č .           الضارة صحياً أو أخالقياً     االحكام المتعلقة بحماية المرأة العاملة من العمل ليالً أو االعمال الخطرة أو 

 :على النحو التالى
التى تنƭ على أن يصدر الوزير المختƭ قـراراً بتحديـد االحـوال االعمـال               ) Ĕĕ(المادة   •

 .والمناسبات التى اليجوز فيها تشغيل النساء فى الفترة مابين السابعة مساءاً والسابعة صباحاً
لمختƭ قراراً بتحديد االعمال الضارة بالنساء      والتى نصت على أن يصدر الوزير ا      ) ĕ٠(المادة   •

 .االعمال ال يجوز تشغيل النساء فيها صحياً أو اخالقياً وكذلك
 : ويالحظ على هاتين المادتين

وان كانت أحكام المادتين السابقتين تقوم على فكرة حماية المرأة إال أنهما من زاويـة               . ١
أة حيث تصادر على أرادتها وحريتهـا       أخرى يعبراً عن نوع من اشكال التمييز ضد المر        

فى أن تختار طواعية قرارها بهذا الشأن والذى يختلف من أمرأة ألخرى حسب أخـتالف               
 .ظروفها واحتياجاتها

Ď .             أو الحظر حول ƭفى تقدير حاالت الترخي ƭالسلطة شبه المطلقة للوزير المخت Ơمن
 .منطق الحماية إلى منطق تحقيق مصلحة سوق العمل

 االوجب جعل الحماية رخصة لدى المرأة العاملة تقدرها حسب أرادتها ويكتفـى بـالنƭ علـى      وكان من 
حظر أجبار العاملة على العمل ليالً أو المجاالت التى تشكل خطورة وخاصة بعد أن قامت منظمة العمـل                  

 .الدولية بمراجعة إتفاقياتها المتعلقة بهذا الشأن
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 :تشملاالحكام المتعلقة بحماية االمومة و. ٣
 ĕ٠على منƠ المرأة العاملة حق الحصول على إجازة وضـع مـدتها             ) ĕ١(تنƭ المادة   إجازة الوضع   . أ

 Đ٥يوماً بتعويض مساوى لالجر يشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه واليجوز تشغليها خالل الــ                  
 .لةيوماً التالية للوضع وال تستحق االجازة ألكثر من مرتين خالل مدة خدمة العام

 .واشترطت مقدمة المادة مضى عشرة أشهر لخدمة العاملة النتفاعها لهذه االجازة •
 .على حظر فصل العاملة أو أنهاء خدمتها أثناء أجازة الوضع) ĕĎ(كما نصت المادة  •
 :راحة رضاعة الطفل. ب

اريƣ الوضع فى    ساعة التالية لت   ĎĐ على حق المرأة العاملة التى ترضع طفلها خالل الـ           ĕ٣نصت المادة   
فترتين راحة ال تقل كل منهما عن نصف ساعة أو ضم هاتين الفترتين وتحسب فى سـاعات العمـل وال                    

 .يترتب عليهما تخفيض فى االجر
 :ج ـ أجازة رعاية الطفل

يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمسين عامالً فأكثر الحق فى إجازة بدون أجـر               ) ĕĐ(بنƭ المادة   
 .جاوز طفلين لرعاية طفلها وال تستحق ألكثر من مرتين خالل مدة خدمتهالمدة ال تت

 :حضانة رعاية االطفال. د
طالبت صاحب العمل الذى يستخدم مائة عاملة أو أكثر أن ينشƐ حضانة أو يعهد لـدار                ) ĕĒ(بنƭ المادة   

 .حضانة لرعاية أطفال العامالت
 وتوجد فى منطقة واحدة تشترك فـى تنفيـذ االلتـزام    وفى حالة المنشأت التى تستخدم أقل من مائة عاملة    

 .السابق
 :ويالحظ على هذه االحكام

قصورها عن تلبية أحتياجات االمومة بما يتنافى واعتبار االمومـة وظيفـة أجتماعيـة ومسـئولية                . ١
ـ                ه حمايتها تعود على الدولة والمجتمع ومن غير المقبول أن تتحمل آثارها وأعبائها المرأة وتتمثل أوج

 :القصور فى
تقييد الحق بعدد مرات االنجاب بدعوى مواجهة مشكلة زيادة السـكان وكـأن أجـازة حمايـة                 . أ

بينما الحقيقة التى أقرتها     االمومة هى المسئولة عن هذه المشكلة وهو اتهام ال تسنده أدلة أو بحوث            
ويشكل العمل أحد العوامل    عديد من الدراسات أن المرأة العاملة أقل أنجاباً من المرأة غير العاملة             

 .المؤثرة إيجابياً على قرار االنجاب والميل نحو تنظيم وتحديد النسل
تقييد استخدام حق اجازة الوضع بشرط مضى عشرة أشهر فى العمل ينسف منطق االجازة أو               . ب

غلب فلسفتها التى تتوجه إلى حماية االمومة والطفولة كما تتعارض مع جوهر االتفاقيات الدولية وا             
االجازة  التشريعات فى العالم وما أنتهى إليه الفقه والقضاء المصرى الذى يوجب تمتع المرأة بهذه             

 حتى فى الحاالت التى ال يكتمل فيها الحمل أو لم تضع المرأة فيها المولود حياً مراعـاة لǔثـار                  
 .عد الوضع على االقلالخطرة على صحة المرأة إذا لم يتوافر لها الراحة الكافية لمدة ستة أسابيع ب
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استمرار وقف االلتزام بƎنشاء حضانة أو أن يعهد بحضانة برعاية أطفال العامالت على شرط              . ج
 .وجود مائة عاملة يشكل ذلك إلغاءاً لهذه الميزة

استبعاد المرأة العاملة فى الزراعة البحتة من تطبيق هذه االحكام يشكل تراجعاً عن أحكام قانون            . د
ر له فضالً عن كونه انتهاكاً صارخاً واستمراراً للظلم التاريخى للمرأة العاملـة فـى               الطفل ال مبر  

الزراعة ويتعارض مع االحكام المباشرة فى االتفاقيات الدولية المتعلقـة بـالمرأة العاملـة فـى                
 .الزراعة

č .Ǒتيةتشكل هذه االحكام تراجعاً وانتقاصاً عن الحقوق المقررة بقانون الطفل فى النواحى ا: 
 . مرات إلى مرتين٣خفض عدد مرات االنتفاع باجازة الوضع واجازة رعاية الطفل من  •
 .أشتراط مضى عشرة أشهر لسريان حق العاملة فى الحصول على اجازة الوضع •
قصر حق المرأة فى الحصول على أجازة رعاية الطفل على المنشآت التى يعمل فيها خمسـون                 •

 .مان قطاع واسع من العامالت فى المنشآت الصغيرةعامالً فأكثر يؤدى إلى حر
تخفيض العقوبات التى توقع فى حالة مخالفة صاحب العمل لهذه االحكام إلى المسـتوى الـذى                 •

 .يضعف عنصر االلتزام
 :يستبعد القانون من احكامه فئات أخرى من العامالت وهى. ٣
دها وحرمانها من أى حماية قانونيـة بـدعوى         وهو أستمرار الستبعا  ) Đ(خادمات المنازل بنƭ المادة     . أ

اختالف طبيعة عملها ووجود صلة مباشرة بمخدوميهم تمكنهم من االطـالع علـى اسـرارهم وشـئونهم                 
 .الخاصة

 بضرورة وضع قانون خاƭ بهم يراعى هذه الظروف فƎن المشـرع            ١ĕ٥Ďوبرغم مطالبة المشرع عام     
 . تجاهل هذه المطلب تماماĎ٠٠٣ًعام 

 من نفس القانون المتعلقة بتنظيم عمل االجانب فى مصر مـدى التمييـز بـين                ĎĔاحكام المادة   كما تبين   
 .خادمات المنازل المصريات والخادمات االجانب الالتى يعملن فى مصر ويتمتعن بالحماية القانونية

 .أفراد أسرة صاحب العمل والتى تشكل قطاعاً واسعاً من المنشآت الصغيرة. ب
ذا القانون على كل العامالت فى القطاع غير الرسمى وهو القطاع الذى يضـم اعـداداً                عدم سريان ه  . ج

 .واسعة من العامالت الفقيرات والمعيالت ألسر والالتي يتعرضن لشروط وظروف عمل أكثر قسوة
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òîi‹ÈÛaë@òîÛë‡Ûa@Õîqaì¾aë@pbîÓbÐmüa@ÝàÈÛa@óÏ@ñc‹¾a@ÖìÔ¢@òÔÜÈn¾a@
 

وق العمل عموماً وحقوق المرأة العاملة خصوصاً فى مصدرين رئيسيين االول           تتحدد المصادر الدولية لحق   
هو االتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية والتى تشكل معايير ومستويات العمل الدولية والثانى هو               

 .النسانالعهود واالتفاقيات الصادرة عن الجمعية العامة لالمم المتحدة التى تشكل الشرعة الدولية بحقوق ا
 
üëc@ZòîÛë‡Ûa@ÝàÈÛa@pbíìnßë@íbÈßI@òîÛë‡Ûa@ÝàÈÛa@òàÄäß@pbîÓbÐmaH@

 بقضايا المرأة ا لعاملة وشملت االتفاقيـات الصـادرة          ١ĕ١ĕاهتمت منظمة العمل الدولية منذ نشأتها عام        
 :عنها صور ا لحماية المختلفة للمرأة فى مجال العمل ويمكن تصنيف هذه المجاالت إلى مجموعتين

Q@Nñc‹¾bi@ò–b©a@Òë‹ÄÛaë@òßìßüa@òíbà¢@ò–b©a@pbîÓbÐmüaN@
@@@áÓŠ@òîÓbÐmüaS@@@òäÛ@QYQY@@@@@@@@áÓŠ@òîÓbÐmübi@òÛ‡Èß@QPR@@@@òäÛ@QYUR@@@@@@@@@Ýà¨a@õbäqa@òíbà¨bi@ò–b©a@

ÉšìÛaëN@

وتسرى هذه االتفاقية على النساء العامالت فى المنشآت الصناعية وغير الصناعية وفى الحرف              •
 .ا فى ذلك النساء االجيرات الالتى يعملن فى بيوتهنالزراعية بم

متـى  ). اثناء الحمل والوضع  (وتنƭ االتفاقية على حق المرأة العاملة فى فترة أجازة لǖمومة            •
 اسبوع تشمل فتـرة     ١Ďقدمت شهادة طبية تحدد اليوم المحتمل للوضع على أال تقل باالجازة عن             

قل عن ستة أسابيع ولها الحق فى الحصول علـى مزايـاً            اجازة اجبارية بعد الوضع ال يجوز أن ت       
 .نقدية وطبية

كما تنƭ على أن يكون للمرأة التى ترضع طفلها الحق فى االنقطاع عن عملها لهذا الغـرض                  •
 .وتحسب تلك الفترات كساعات عمل مدفوعة االجر

غيبها عن عملها فى  كما تقضى بأنه ال يجوز قانوناً أن ينذر صاحب العمل أمرأة بالفصل بسبب ت              •
 .أجازة االمومة

@@@áÓŠ@òîÓbÐmüaIT@H@@òäÛQYQY@@@@@áÓŠ@òîÓbÐmübi@òÛ‡Èß@ITQ@H@@òäÛQYST@@@@áÓŠ@òîÓbÐmüaë@XY@@@òäÛ@QYTX@
ýîÛ@õbäÛa@ÝàÈi@ò–b©aN@

 .اليجوز تشغيل النساء من أى سن ليالً فى أى منشأة صناعية عامة أو خاصة •
@áÓŠ@òîÓbÐmüaQS@òäÛ@QYRQi@ò–b©a@™b–‹Ûbi@áànÛa@åß@òíbà¨bN@

 سنة وكذلك النساء    ١Ĕوتنƭ على أنه يمنع منعاً باتاً استخدام االحداث الذين تقل اعمارهم عن              •
كافة فى أية أعمال للطالء ذى الصفة الصناعية الذى يتطلب اسـتخدام الرصـاƭ االبـيض أو                 

 .وينكبريتات الرصاƭ او أى منتجات تحتوى على تلك المواد الخاصة بالتل
@áÓŠ@òîÓbÐmüaQPR@òäÛ@QYURóÇbànuüa@æbà›Ûbi@ò–b©a@@

 :وهى اتفاقية يتضمن الباب الثامن منها مزايا خاصة باالمومة وهى 
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 .توفير الضمان االجتماعى لحاالت الحمل والوضع وما يترتب عليها •
ى المستشفيات عنـد    الرعاية الطبية لالمومة بما فيها العالج قبل واثناء الوضع وبعده واالقامة ف            •

 .الحاجة
@áÓŠ@òîÓbÐmüaTU@òäÛ@QYSUõbäÜÛ@Šüa@o¥@ÝàÈÛbi@ò–b©a@N@

 .تنƭ على أنه ال يجوز استخدام النساء من أى سن فى العمل تحت االرض فى المناجم •
النساء التى يشغلن وظائف ادارية واليقمن بعمـل         ويجوز ان تستثنى القوانين واللوائƠ الوطنية      •

 الالتى يعملن فى االعمال الصحية واالجتماعية او الالتى يكلفن أثناء الدراسـة بـالتمرن               يدوى أو 
 .على العمل فى اقسام المناجم

@áÓŠ@òîÓbÐmüaQQP@òäÛ@QYUXòÇaŠÛa@ÞbàÇ@âa‡ƒna@Âë‹“i@ò–b©a@N@

 :نصت فى الباب السابع منها على حماية االمومة وتشمل
 . منها فترة اجبارية بعد الوضع ال تقل عن ستة اسابيع اسبوعا١Ďًاجازة امومة ال تقل عن  •
•               ƣتمد االجازة الممنوحة قبل الوقت المحتمل للوضع ألى مدة أخرى بين الوقت المحتمل والتاري

 .الفعلى للوضع وال يجوز تخفيض فترة االجازة االجبارية بعد الوض لهذا السبب
كون للمرأة الحق فى امتداد االجـازة بعـد         فى حالة المرض الذى يثبت أنه ناشƐ عن الوضع ي          •

 .الوضع وللسلطة المختصة تحديد الفترة القصوى االمتداد
ال يجوز تكليف أمرأة حامل بأداء أى نوع من العمل من شأنه االضرار بها بما فى ذلك الفتـرة                    •

 .السابقة على اجازة االمومة
 . مدفوعة االجرتحسب أوقات التوقف عن العمل لغرض الرضاعة كساعات عمل •
عدم جواز فصل العاملة خالل فترة أجازة الوضع أو انذارها بالفصل أو فصلها لمجـرد أنهـا                  •

 .حامل أو ترضع طفلها
 
R@NpbîÓbÐmüa@ÝàÈÛa@óÏ@ñc‹¾a@‡š@òÓ‹ÐnÛa@ëc@îîànÛa@õbÌÛhi@òÔÜÈn¾aN@

@òîÓbÐmüaQPP@òäÛ@QYUQŠìuüa@óÏ@ñaëb¾bi@ò–b©a@@

ساوى االجور بين العامالت والعمال عند قيامهم بنفس االعمال أو بعمـل            تنƭ على ضرورة ت    •
 .متكافƐ ويشمل االجر كل ما يقدمه صاحب العمل عيناً أو نقداً بصورة مباشرة أو غير مباشرة

@áÓŠ@òîÓbÐmüaQQQ@òäÛ@QYUXÔÜÈn¾a@òäè¾aë@âa‡ƒnüa@óÏ@òÓ‹ÐnÛbi@ò@

فضيل على اساس االصل أو اللون أو الجنس أو الدين أو           تعنى التفرقة أى تمييز أو استبعاد أو ت        •
الرأى السياسى أو النشأة القومية أو االصل االجتماعى يكون من شأنه إلغاء أو االخـالل بتكافـأ                 

 .الفرƭ أو المعاملة فى االستخدام أو المهنة
م والمهنـة   وجوب أعالن واتباع سياسات تدعم المساواة فى المعاملة والفرƭ بالنسبة لالستخدا           •

 .وتؤدى للقضاء على أى تفرقة



îÛ‡Ûañc‹àÜÛ@òîãìãbÔÛa@ñ‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛa@Ý 
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 .ضرورة ألغاء أى نصوƭ قانونية أو تعليمات أو اجراءات ادارية ال تتالءم مع هذه السياسة •
 .اصدار التشريعات وتقديم البرامƝ التعليمية التى تساعد على تقبل ومراعاة هذه السياسة •
 .ة القوميةأتباع سياسة فى االستخدام تخضع الشراف مباشر للسلط •
@òîÓbÐmüaQRRäÛ@@òQYVTâa‡ƒnüa@pbbîi@ò–b©a@@

وتتضمن توجيه السياسات التى ترمى إلى تحقيق العمالة الكاملة وتهدف إلى توفير فرƭ العمـل               
لجميع االفراد وأن يكون العمل منتجاً بقدر االمكان وتوافر حرية االفراد فى اختيار العمـل بمـا                 

 .تهم ومهاراتهم بدون النظر إلى العنصر أو اللون أو الجنس أو الدينيتناسب مع قدرتهم ومؤهال
 
bîãbq@Zæbãüa@ÖìÔ¨@òîÛë‡Ûa@òÇ‹“ÛaI@Zñ‡zn¾a@áßýÛ@òßbÈÛa@òîÈà§a@åÇ@ñŠ†b—Ûa@pbîÓbÐmüaH@

—nÓüa@ÖìÔzÜÛ@¶ë‡Ûa@‡èÈÛa@òîÏbÔrÛaë@òîÇbànuüaë@òí†bQYVV@

الذكور واالناث فـى حـق التمتـع بجميـع الحقـوق             على تعهد الدول بضمان مساواة       ٣تنƭ المادة    •
 .االقتصادية واالجتماعية الثقافية

 على االعتراف بالحق فى التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل لجميع العمال أجـراً               ٧تنƭ المادة    •
منصفاً ومكافئة متساوية لدى تساوى قيمة العمل دون أن تمييز على أن يضمن للمرأة خصوصـاً تمتعهـا                  

شروط عمل ال تكون أدنى من التى يتمتع بها الرجال وتقاضيها أجراً يساوى أجر الرجل متـى تسـاوى                   ب
 .العمل

 .ضمان ظروف عمل تكفل السالمة والصحة -
 .تساوى الجميع فى فرƭ الترقية دون أخضاع ذلك إال ألعتبارى االقدمية والكفاءة -
 لساعات العمل واالجازات الدورية مدفوعـة       كفالة االستراحة واوقات الفراƷ والتحديد المعقول      -

 .االجر والمكافاءات عن العطالت الرسمية
مادة عاشرة الفقرة الثانية تنƭ على وجوب توفير حماية خاصة لالمهات خالل فترة معقولة قبل الوضع                 •

عى وبعده ومنƠ االمهات العامالت أثناءها أجازة مدفوعة االجر أو مصحوبة باستحقاقات ضـمان اجتمـا              
 .كافية
@

@ñc‹¾a@‡š@îîànÛa@ÞbØ’a@Éî»@óÜÇ@õb›ÔÛa@òîÓbÐmaQYWY@@
Q@N@@@ñ†b¾a@˜ämQQ@@@@@@@@‡š@îîànÛa@óÜÇ@õb›ÔÜÛ@òjbä¾a@ia‡nÛa@Éî»@Òa‹ üa@Þë‡Ûa@‰ƒnm@æc@óÜÇ@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@üë@ÖìÔ¨a@Ðã@ñc‹¾aë@Ýu‹Ûa@µi@ñaëb¾a@‘bc@óÜÇ@b@ÝÐØí@óØÛ@ÝàÈÛa@æa‡îß@óÏ@ñc‹¾a
bàî@Z@

 . العمل بوصفه حقاً ثابتاً لجميع البشرالحق فى. أ
بما فى ذلك تطبيق معايير اختيار واحـدة فـى شـئون             الحق فى التمتع بنفس فرƭ العمالة     . ب

 .االستخدام
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الحق فى حرية اختيار المهنة ونوع العمل والحق فى الترقية واالمن على العمل وفـى جميـع      . ج
عادة التدريب المهنى بما فى ذلك التلمذة الحرفية        مزايا وشروط الخدمة والحق فى تلقى التدريب وا       

 .والتدريب المهنى المتقدم والتدريب المتكرر
الحق فى المساواة فى االجر بما فى ذلك االستحقاقات والحق فى المساواة فى المعاملـة فيمـا                 . د

 .يتعلق بالعمل ذى القيمة المساوية والمساواة فى المعاملة فى تقييم نوعية العمل
الحق فى الضمان االجتماعى والسيما حاالت التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة           . هـ

 .وكذلك الحق فى اجازة مدفوعة االجر
 .الحق فى الوقاية الصحية وسالمة ظروف العمل بما فى ذلك حماية وظيفة االنجاب. و

R@N@@@@@@@@@@ÐÛa@bèÔ¨@bãbàšë@òßìßüa@ëa@xaëÛa@kji@ñc‹¾a@‡š@îîànÛa@Éä¾@@@@@‰ƒnm@ÝàÈÛa@óÏ@óÜÈ@@@Þë‡Ûa

òjbä¾a@ia‡nÛa@Z@

لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو اجازة االمومة والتمييز فى الفصل من العمل وتتخـذ                . أ
 .على اساس الحالة الزوجية مع فرض جزاءات على المخالفين

لة دون فقـدان    إلدخال نظام اجازة االمومة مدفوعة االجر او المشفوعة بمزايا اجتماعية مماث          . ب
 .للعمل السابق أو لالقدمية أو للعالوات االجتماعية

لتشجيع توفير الخدمات المساندة الالزمة لتمكين الوالدين من الجمع بين االلتزامـات العائليـة              . ج
ومسئوليات العمل والمشاركة فى الحياة العامة ال سيما عن طريق تشجيع انشـاء وتنميـة شـبكة                 

 .مرافق رعاية لالطفال
 .لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل التى يثبت أنها مؤذية لها. د

S@N@@@@@@@ê‰èi@òÛìà“¾a@Ýöb¾bi@òÜ—n¾a@òîöbÓìÛa@pbÈí‹“nÛa@‹Ènm@æa@k°@@@óÏ@ôŠë†@ÝØ“i@ñ†b¾a
õb›nÓüa@ky@bèÓbİã@Éîìm@ëc@bçõbÌÛg@ëc@bèzîÔäm@ání@æaë@òîuìÛìäØnÛaë@òîàÜÈÛa@òÏ‹È¾a@õìšN@

 
bîÓbÐmaòÜßbÈÛa@ñc‹¾aë@òîi‹ÈÛa@ÝàÈÛa@p@

@áÓŠ@òîÓbÐmüa@‡Èmë@òÜßbÈÛa@ñc‹¾a@Êbšëa@bèîÏ@oÛëbäm@pbîÓbÐma@ñ‡Ç@òîi‹ÈÛa@ÝàÈÛa@òàÄäß@pŠ‡–aU@
@òäÛQYWVòîmŁa@üa@oäà›më@æd“Ûa@a‰ç@óÏ@áçüaë@Ýüa@òîÓbÐmüa@òÜßbÈÛa@ñc‹¾a@æd“i@Z@

فة التشريعات خاصة المتعلقة بعمل المرأة فـى        وجوب العمل على مساواة المرأة والرجل فى كا        •
 .كافة القطاعات وعلى وجهاً خاƭ قطاع الزراعة

العمل على ضمان تكافƐ الفرƭ فى االستخدام بين الرجل والمرأة كافة مجاالت العمـل عنـد                 •
 .تساوى المؤهالت والصالحية ومراعاة عدم التفرقة بينهما فى الترقى الوظيفى

 كافة شروط وظروف العمل وضمان منƠ المرأة االجر المماثل ألجر الرجل            ضمان المساواة فى   •
 .عن العمل المماثل

 .حظر تشغيل المرأة فى االعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة بالصحة أو االخالق •



îÛ‡Ûañc‹àÜÛ@òîãìãbÔÛa@ñ‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛa@Ý 
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 .عدم جواز تشغيل المرأة ليالً •
ل عن عشر اسـابيع     حق المرأة فى الحصول على اجازة بأجر كامل قبل وبعد الوضع لمدة التق             •

 .وبما ال يقل عن ستة اسابيع بعد الوضع
 .منƠ المرأة العاملة اجازة مرضية خاصة فى حالة المرض الناتƝ عن الحمل والوضع •
عدم جواز فصل المرأة العاملة أثناء حملها أو قيامها بأجازة الوضع أو اجازاتها المرضية بسبب                •

 .الحمل أو الوضع
ى الحصول على أجازة بدون أجر للتفرƷ لتربية أطفالها ويحـتفظ للمـرأة             حق المرأة العاملة ف    •

 .العاملة بوظيفتها خالل هذه االجازة
 .وجوب أن يشمل تشريع كل دولة تأمينا خاصاً لǖمومة •
حق المرأة العاملة فى الحصول على كامل حقوقها فى مكافأة نهاية الخدمـة أو المعـاƫ أو اى                   •

 .قاالتها بسبب الزواج أو االنجاباستحقاقات فى حالة است
 .وتعتبر هذه االحكام هى الحد االدنى لما يجب أن يوفره تشريع العمل فى الدول العربية

 
ÝàÈÛa@óÏ@òí‹—¾a@ñc‹¾a@‡š@îîànÛa@

تواجه المرأة العاملة فى مصر عديد من أوجه التمييز فى مجال العمل سواء على المستوى التشـريعى أو                  
 رسة والواقع على مستوى المما

 
üëc@ZóÈí‹“nÛa@ôìn¾a@óÜÇ@

استبعاد فئات واسعة من النساء من أى حماية قانونية فى مجال العمل مثل خادمات المنـازل وافـراد                  . ١
 .اسرة صاحب العمل والعامالت فى القطاع غير المنظم والعامالت فى الزراعة

Ď .       عليها باحكا ƭمن حقوق المرأة العاملة المنصو ƭم قانون الطفل مما يشكل اتجاهـاً بتحميـل         االنتقا
المرأة العاملة اعباء سياسات التحرير االقتصادى وتراجع الدولة على التزاماتها المنصوصـة باالتفاقيـات              

 .واحكام الدستور وخاصة فيما يتعلق باحكام حماية االمومة
عشرة شهور على   قصور مستوى الحماية بتنفيذ بعض الحقوق بوضع شروط مجحفة مثل شرط مضى             . ٣

 .خدمة العاملة الستحقاق اجازة الوضع
Đ .                القانون فى الواقع سواء فيما يتعلق برقابـة مكاتـب ƭليات التشريعة الكفيلة بتطبيق نصوǓضعف ا

 .العمل أو مستوى العقوبات المنصوƭ عليها فى القانون
يعنـى اسـتمرار االقـرار      قصر االنتفاع بأجازة رعاية الطفل على المرأة وحدها دون الرجـل بمـا              . ٥

 .بمسئوليتها وحدها عن رعاية االطفال
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bîãbq@ZòŠbà¾a@ôìnß@óÜÇ@

تراجع مبدأ المساواة فى الحصول على فرƭ العمل باالعالن فى الصحف عن وظائف للـذكور فقـط      . ١
 .بدعوى انخفاض انتاجية المرأة رغم أن انخفاض االنتاجية يشكل مشكلة اجتماعية وتنظيمية عامة

Ď .                 التمييز ضد المرأة فى مجال االجور وخاصة فى قطاع الزراعة أو فى القطاعات االخرى فيما يتعلـق
 .بمكمالت االجر مثل الحوافز والمكافآت والبدالت

 .حصر المرأة فى مجاالت عمل تقليدية مثل العمل الخدمى كسكرتيرة أو ممرضة أو مدرسة. ٣
Đ .      أو االكتفاء بتواجدهم الرمزى مثل العمل فى القضـاء أو           حرمان المرأة من العمل فى بعض الوظائف 

 .الداخلية أو الدفاع
تقييد فرƭ النساء فى الحصول على التدريب المهنى والتدريب الراقى والمتكرر وأيضاً فـى مجـال                . ٥

 .الترقية وخاصة للوظائف العليا والقيادية
Ē .     تمكنها من التوفيق بـين تحمـل مسـئولياتها          العاملة التى  عدم توفير شبكات الخدمات المساعدة للمرأة 

 .االسرية وعملها مثل الحضانات والمواصالت
ضعف القدرة االقتصادية للمرأة بما يصعب عليها اقتناء االجهزة الحديثة التى توفر الجهد والوقت فـى             . ٧

 .االعمال المنزلية
Ĕ .         جال العمل مما يشـكل ضـغطاً       استمرار ظاهرة المضايقات والتحرشات التى تتعرض لها النساء فى م

 .نفسياً حاداً عليها ويدفعها فى حاالت كثيرة إلى التضحية بفرصة العمل أو تركها
ĕ .                 تقييد حرية المرأة فى اختيار نوع العمل تحت تأثير النظرة الثقافية واالجتماعية السائدة فـى االسـرة

 .والمجتمع تجاه عمل المرأة
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òrÛbrÛa@òÜ§aZïÇbànuüa@æbà›Ûa@æìãbÓ@@
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òÜvÛa@Òa‡çc@
 .التعرف على قانون الضمان االجتماعي. ١
Ď .           الضمان االجتماعي والمساعدات ƫإكساب المشاركين معلومات ومعارف حول الحاالت المستحقة لمعا

  .الشهرية ومساعدات الدفعة الواحدة
 .ماعيالتعرف على معوقات ومشكالت تنفيذ قانون الضمان االجت. ٣
 

lŠ‡¾a@ÝàÇ@ÝîÛ†@
ïÇbànuüa@æbà›Ûa@æìãbÓ@

 الثالث :اليوم
 الثالثة: الجلسة
 ة ونصف ساع:الزمن
â Âb“äÛa kîÛbüa È¾aäîpb åßÛa 

يقوم المدرب بسؤال المشاركين حول ما هو مفهـوم          ١
الضمان االجتماعي وبعد تجميع االجابات شفويا مـن        

حصيلة جمـاع   المشاركين يقدم المدرب التعريف من      
 من  )١٧(ما طرح من المشاركين ثم يستعرض المادة        

 موضحاً اهمية دور الدولـة      )١(الدستور على شفافة    
 .يفى الضمان االجتماع

 ١٥ )١(شفافة  عصف الذهن

č          الضـمان ƫالمدرب اصول اسـتحقاق معـا Ơيوض
االجتماعي وهي الحاالت التى ال يكون فيها الحالـه         

معاƫ او عائـل ثـم يقـوم        قادره على العمل او لها      
 باستعراض الحاالت وهي 

 . فئات المعاشات الشهرية-
 . فئات المساعدات الشهرية-
 . مساعدات الدفعة الواحدة-

ويناقشها فى المجموعة الكبيرة مـع االسـتفاده مـن          
خبرات المشاركين الذين عملو فى مجـال الضـمان         

  )Đ،٣،Ď(االجتماعي ويستخدم المدرب شفافة 

 شفافة المناقشة
)Ď،٣،Đ( ٣٠ 

ينتقل المدرب الى مبـالƸ المعاشـات والمسـاعدات          ٣
 موضحاً بهـا المبـالƸ      )٥(الشهرية مستخدماً شفافة    
 المنصرفة فى كل حالة 

 ١٥ )٥(شفافة  المناقشة



îÛ‡Ûañc‹àÜÛ@òîãìãbÔÛa@ñ‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛa@Ý 

QWU@

يقوم المدرب بسؤال المشاركين حول ما هي المشاكل         ٤
التى قد تعترض طريق السيدات فى الحصول علـى         

جتماعي ويقوم بتجميع االجابـات     معاƫ الضمان اال  
على السبورة ثم يقوم باستعراض اهم المشكالت على        

  )Ē(شفافة 

+ عصف الذهن 
 المناقشة

السبورة 
 +الورقية 
 )Ē(شفافة 

١٥ 

يتعرض المدرب لمناقشة نوع االوراق المطلوبة لكل        ٥
فئة من فئات استحقاق المعاƫ موضحاً ان لكل حاله         

 .الخاصه ايضاًظروفها الخاصة واورقها 
 ١٠  المناقشة

يختتم المدرب الجلسـة بأهميـة معـاƫ الضـمان           ٦
 ٥  عرض المدرب االجتماعي واهمية المطالبة بزيادة فئاته النقدية 

 



ñc‹àÜÛ@òîãìãbÔÛa@ñ‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛa@ÝîÛ‡Ûa 

QWV 

 
 ١/١čشفافة رقم 

@ñ†b¾aIQW@H@Šìn†@åßQYWQ)
@

@ïÇbànuüa@µßdnÛa@pbß‡‚@òÛë‡Ûa@ÝÐØm
@ÝàÈÛa@åÇ@vÈÛa@pb’bÈßë@ïz—Ûaë

Ûaë@òÛbİjÛaë@bÔÏë@ÙÛˆë@bÈî»@µä aìàÜÛ@ò‚ìƒî“
@æìãbÔÜÛ 

 
 ١č/čشفافة رقم 

òí‹è“Ûa@pb’bÈ¾a@pb÷Ï@
Q@N@òÜßŠþa@
R@N@òÔÜİ¾a@
S@N@bîÜ×@avÇ@ubÈÛa@
T@N@paìä@týq@åÇ@ÝÔm@ü@ñ‡¾@æìv¾a@ñ‹c@
U@N@ò‚ìƒî“Ûa@
V@N@âbníþa@
W@N@òãüa 

 



îÛ‡Ûañc‹àÜÛ@òîãìãbÔÛa@ñ‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛa@Ý 

QWW@

 
 ٣/١čشفافة رقم 

¾a@pb÷Ïòí‡ÔäÛa@òí‹è“Ûa@pa‡Çb@
Q@Na@Ýßaì¨aáèÜ¼@åß@sÛbrÛa@‹è“Ûa@åß@õa‡ni@
R@N@ïãbrÛa@éßbÇ@óny@Éîš‹Ûa@
S@N@‡ya@ëc@bèÜöbÇ@lb—í@Ûa@ñ‹þa@ëc@ïöu@vÈi@lb—¾a@†‹ÐÛa

öu@vÈi@bç†a‹Ïcï@
T@NÇ@bç‹vèí@Ûa@ñ‹þa@‹è’a@òn@åÇ@ÝÔm@ü@ñ‡¾@bèÜöb@
U@Na@ñ‹þa@ëa@‹·@lb—¾a@†‹ÐÛaí@Û@bç†a‹Ïg@‡yc@ëc@bèÜöbÇ@lb—

‹·@
V@Nbãìvß@bèÜöbÇ@æìØí@ónÛa@ñ‹þa 

 
 ٤/١čشفافة رقم 

@áÓŠ@Ša‹ÓS@òäÛ@QYWXpaõa‹uaë@Êbšëaë@Âë‹’ë@‡ÇaìÓë@pb÷Ði@@
ñ‡yaìÛa@òÈÏ‡Ûa@pa‡Çbß@Ò‹–@

@
Q@NÉšìÛa@ÑíŠb—ß@òèuaìß@
R@NñŒbä§a@ÑíŠb—ß@òèuaìß@
S@NÝàÈÛa@åÇ@ñ‹þa@ÝöbÇ@ÝİÈm@
T@NÜ Áìn¾a@áîÜÈnÛa@òj@
U@NæìvÛa@åß@æìuŠb©a@
V@NòzÜ¾a@òí†‹ÐÛa@püb¨a 

 



ñc‹àÜÛ@òîãìãbÔÛa@ñ‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛa@ÝîÛ‡Ûa 

QWX 

 
 ٥/١čشفافة رقم 

òÏ‹—ä¾a@ÍÛbj¾a)
ÍÜj¾a †a‹Ïþa@†‡Ç ò÷ÐÛa 
WP T 
VP S 
UU R 
UP Q 

@ÝßaŠþa 
  
  
  

WP T 
VP S 
UU R 
UP Q 

pbÔÜİ¾a 
  
  
  

WP T 
VP S 
UU R 
UP Q 

óÜØÛa@vÈÛa 
  
  
  

WW T 
VP S 
UU R 
UP Q 

@ò‚ìƒî“Ûa 
  
  
  

WP T 
VP S 
UU R 
UP Q 

æìv¾a@ñ‹a
  
  
  

UP Q âbníþa 
UP Q òãŁa 

 



îÛ‡Ûañc‹àÜÛ@òîãìãbÔÛa@ñ‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛa@Ý 

QWY@

 
 ٦/١čشفافة رقم 

æìãbÔÛ@òîîö‹Ûa@pýØ“¾a@ïÇbànuüa@æbà›Ûa

Q@NòÏ‹—ä¾a@ÍÛbj¾a@òÛbš@
R@N×òiìÜİ¾a@pa‡än¾aë@ÖaŠëþa@ñ‹r@
S@NëbÈm@â‡Ç§a@æ‰îÐänÛa@éi@Âìä¾a@ðŠa†⁄a@Œbè@
T@NìÔ¨@ñc‹¾a@òÏ‹Èß@â‡Ç@a‰èi@bèîÜÇ@™ì—ä¾a@bèÓ

æìãbÔÛa@

 



ñc‹àÜÛ@òîãìãbÔÛa@ñ‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛa@ÝîÛ‡Ûa 

QXP 

òîÐÜ‚@òÓŠë@

@æìãbÓïÇbànuüa@æbà›Ûa@

Ôßß‡@ò@

حاول قانون الضمان االجتماعى ان يظلل جميع فئات الشعب المصري ويعول كل من تعترضه ازمة مـن                 
 . تعوق اعالته لمن يتوالهم ويصبƠ الفرد آمنًا على يومه وغدهاألزمات التى تقعده عن الكسب أو

 بشأن الضمان االجتماعى والذى شمل جميع فئات الشعب وأمنهم          )٣٠( صدر القانون رقم     ١ĕ٧٧في سنة   
ضد العجز والمرض والشيخوخة والظروف الطارئة وكان فضل صدور هذا القانون ان ضم الى الفئـات                

 االجتماعى فئات جديدة وعمل علـى تعميـق مفهـوم التضـامن والضـمان      المستفيدة من قانون الضمان 
  .االجتماعى

 ١ĕ٧Ĕ لسـنة    )٣( والقرار رقـم     ١ĕ٧٧ لسنة   )Ē٣Ď(ثم صدرت مجموعة من القرارات منها القرار رقم         
 .واللذان حددا فئات استثنائية للمساعدات واإلعانات للفئات المختلفة والتى لم تكن مدرجة بالقانون من قبل

 
òí‹è“Ûa@pb’bÈ¾a@

تصرف معاشات شهرية نقدية الى األفراد واألسر المحتاجة التى ال تصرف معاشاً طبقاً ألحكـام قـانون                 
 .الضمان االجتماعى

 
÷Ï¾a@pbpb’bÈ@òí‹è“Ûa@@
Q@NŠþaòÜß@

@åÇ@bèä@ÝÔm@ñc‹ßa@Ý×VU@Ú‹më@bèuëŒ@óÏìm@òä@émbÏë@‡Èi@xënm@ë@Úí@@ëc@a†üëa@bN@

@
Üİ¾a@ÖaŠëþaiì@ò@

 .صورة من شهادة وفاة الزوج. ١
Ď .البطاقة العائلية. 

 : ود أوالدـــفى حالة وج
 .)إثبات قيد(صورة شهادات الدراسة . ١
Ď .أما إذا كان أقل من السن التعليمى فنحضر شهادات الميالد. 
 بƎحضـار إيصـال   غير واضƠ فيها عنوان السكن التابع للوحدة األجتماعية فعليهـا       إذا كانت البطاقة     و .٣
 .كهرباءال



îÛ‡Ûañc‹àÜÛ@òîãìãbÔÛa@ñ‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛa@Ý 

QXQ@

 
R@NÔÜİ¾a@ò@

@åÇ@bèä@ÝÔm@ñc‹ßa@Ý×@óçVU@‡Èi@xënm@ë@†üëc@b@îÛ@ëc@†üëa@bë@bèuëŒ@bèÔÜ @òä@
bèÓý N@

@
òiìÜİ¾a@ÖaŠëþa@

 .صورة من البطاقة. ١
Ď .قسيمة الطالق. 
 .إقرار بحضانة األوالد. ٣
Đ .احضار شهادات دراسية أو شهادات الميالد. 
 
S@N@bîÜ×@avÇ@ubÈÛa@

@‹¾@bßg@é“îÇ@kØÛ@ÝàÇ@ôdi@âbîÔÛa@óÜÇ@Š†bÓ@Ë@æìØíë@b@xëŒ@ü@ñc‹ßa@ëc@ÝuŠ@˜ƒ’@Ý×
ñ†üìÛa@‰äß@énßŒü@òÛby@ëc@t†by@ëcN@åÇ@éä@ÝÔmë@VUòä@LzÐÛa@åß@ÝßbØÛa@vÈÛa@ojríë@@˜

ójİÛaN@

 
a@@òiìÜİ¾a@ÖaŠëþ@

 .العائلية/ صورة من البطاقة الشخصية . ١
Ď .               ذا كان العجزƎ١٠٠عمل كشف طبى بالصحة التابع لها العنوان مقيد بها نسبة العجز ف %   ƫفيأخذ معا

  .مدى الحياة
 :فى حالة وجود أوالد 

 .أو شهادات الميالد-يحضر صور شهادات الدراسة •
 
T@N¾a@ñ‹c@åÇ@ÝÔm@ü@ñ‡¾@æìvtýq@paìä@@

òí‹zÜÛ@‡îÔß@óöbèã@áØy@ê‡š@Š‡–@bèÜöbÇ@æìØí@ónÛa@ñ‹þa@óçN@

 
@òiìÜİ¾a@ÖaŠëþa@

اخطار من السجن الذى يقضى به العائل مدة العقوبة موضحاً به تاريƣ دخوله السجن ومـدة العقوبـة                  . ١
 .والتاريƣ المقرر لالفراج عنه

Ď .   الزواج وأنهـا مـا              قسيمة زواج المسجون أو ƣاقرار من الزوجة بحالتها االجتماعية موضحاً به تاري 
 .زالت في عصمته

 



ñc‹àÜÛ@òîãìãbÔÛa@ñ‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛa@ÝîÛ‡Ûa 

QXR 

U@N‚ìƒî“Ûa@ò@
@å@¶a@oÜ–ë@ñc‹ßa@ëc@ÝuŠ@Ý×@ìçVUÝöbÇ@ëc@Ý‚†@b@îÛë@òä@N@

 
@òiìÜİ¾a@ÖaŠëþa@

 .البطاقة الشخصية أو شهادة الميالد. ١
Ď . قيدهم بالمدرسة ميالدهم أو اثباتوفي حالة وجود اوالد احضار شهادات. 
 
V@NÛaáînî@@

ê‡Ûaë@óÏìm@ô‰Ûa@ìçLém‡Ûaë@ouëmë@Låíìiþa@ëc@lþa@Þìèª@ëc@L@@ónÛa@òÔÜİ¾a@†üëc@ëc
oäv@ëc@oîÏìmN@

 
@òiìÜİ¾a@ÖaŠëþa@

 .صورة من شهادة وفاة األب. ١
Ď . إثبات قيد(خطابات مدرسية تفيد السن أو شهادات الميالد.( 
 .لǖنفاق عليهم  أنه سوف يقوم بالحصول على المعاƫ)ألƣ .… األم ،األƢ األكبر(رار من الوصى إق. ٣
 
W@NòãŁa@

@å@oÌÜi@ónÛa@oäjÛa@óçUPxaëÛa@b@Õjí@ë@òä@N@

 
@òiìÜİ¾a@ÖaŠëþa@

 .شهادة الميالد. ١
Ď .اقرار بأنها لم يسبق لها الزواج. 
  

zÜßÃì@ò@
b÷Ï@Éî»@ñ‡îÐn¾a@püb¨a@p@òí‹è“Ûa@pb’bÈ¾a@åß@áèîÜÇa@‡îÐí@pbäîßdnÛa@åß@lbİ‚@Šb›y

‡Çâ@pbäîßdnÛa@åß@•bÈß@ôc@åß@ñ†bÐnþa@òîÇbànuüaN@
@



îÛ‡Ûañc‹àÜÛ@òîãìãbÔÛa@ñ‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛa@Ý 

QXS@

òÏ‹—ä¾a@ÍÛbj¾a@

@

ÍÜj¾a †a‹Ïþa@†‡Ç ò÷ÐÛa 
WP T 
VP S 
UU R 
UP Q 

ÝßaŠþa 

WP T 
VP S 
UU R 
UP Q 

pbÔÜİ¾a 

WP T 
VP S 
UU R 
UP Q 

vÈÛaóÜØÛa@ 

WW T 
VP S 
UU R 
UP Q 

ò‚ìƒî“Ûa 

WP T 
VP S 
UU R 
UP Q 

@ñ‹a
æìv¾a 

UP Q âbníþa 
UP Q òãŁa 

@



ñc‹àÜÛ@òîãìãbÔÛa@ñ‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛa@ÝîÛ‡Ûa 

QXT 

òí‹è“Ûa@pa‡Çb¾a@@

ـ                انون تمنƠ المساعدات الشهرية النقدية الى األفراد واألسر المحتاجة التى ال تصرف معاشاً وفقاً ألحكام ق
 :الضمان االجتماعى وهذه الفئات هى 

 
Q@NáèÜ¼@åß@sÛbrÛa@‹è“Ûa@åß@õa‡nia@Ýßaì¨aZ@@

 جنيه شهرياً وال تصرف هذه المساعدة بعد الطفل الثالـث مـن         ١٠٠بشرط أال يزيد دخل األسرة عن       
 . جنيه١Ĕاألحياء تبلƸ قيمة المساعدة 

R@NóãbrÛa@éßbÇ@óny@Éîš‹Ûa@Z@

 جنيهات  ١٠ جنيه شهرياً واذا كان للرضع أخوة توأم تزاد المساعدة           ٥٠سرة  بشرط اال يجاوز دخل األ    
 .لكل توأم وال تصرف بعد الطفل الثالث من األحياء

S@N@óöu@vÈi@lb—¾a@†‹ÐÛa@

وأثر   %٥٠العجز عن    أو األسرة التى يصاب عائلها أو أحد أفرادها بعجز جزئى بشرط أال تقل نسبة             
 .العمل أو تقليل من دخل األسرةهذا العجز في قدراته على 

 .وتكون المساعدة مساوية لمعاƫ العجز الكلى حسب تكوين األسرة
T@N@bèÜöbÇ@bç‹vèí@ónÛa@ñ‹þa@

متصلة وال يعلم محل اقامته وتكون المساعدة مسـاوية لمعـاƫ اليتـيم أو              لمدة ال تقل عن ستة أشهر       
 .األرملة حسب تكوين األسرة

U@N@‹·@lb—¾a@†‹ÐÛa@

 وتكون  ،يمنعه عن اداء العمل أو يؤثر على دخله         األسرة التى يصاب عائلها أو احد أفرادها بمرض        أو
 . على أال تقل مدة المرض عن ثالثة أشهر،المساعدة مساوية لمعاƫ العجز الكلى حسب تكوين األسرة

V@N@bãìvß@bèÜöbÇ@æìØí@ónÛa@ñ‹þa@

كون المساعدة بفئة مساوية لمعاƫ اليتيم أو األرملة        لمدة ال تقل عن شهرين وتقل عن ثالث سنوات وت         
 .حسب تكوين األسرة

@

•@@@@@@@@@@@@@@@@@@@bäqa@Œëb¤@ü@ñ‡¾@òí‹è’@pbÈÏ†@óÜÇ@a‡Ôã@pa‡Çb¾a@Ò‹—m@òÇbš‹Ûaë@Ýà¨a@püby@a‡Ç@bàîÏ@

@@@@@@@@@ñ‡¾@pa‡Çb¾a@|äß@‡ÇaìÓë@Âë‹’@‹Ïaìm@Ša‹àna@òÛby@À@Ò‹—më@†‡¤@æc@óÜÇ@a‹è’@‹“Ç
nß@paìä@o@¶a@Ý—mñ‡yaìÛa@ò÷ÐÜÛ@òÜ—N@@

@

ñ‡yaìÛa@òÈÏ‡Ûa@pa‡Çbß@

صرف مساعدات نقدية أو عينية دفعة واحدة من صناديق         ينوب عنه   يتولى مدير الشئون األجتماعية أو من       
محدودة الدخل التي ال يزيد المتوسط الشهري لمجموع ما يحصل عليه نقدا            المساعدات إلى األفراد واألسر     



îÛ‡Ûañc‹àÜÛ@òîãìãbÔÛa@ñ‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛa@Ý 

QXU@

 بحيث التقل المساعدة عن مائة جنيه والتزيد        .ا لما يقرره الباحث االجتماعي    علي مائة وخمسون جنيها وفق    
 .علي ثالثمائة جنيه
pb÷ÐÛaë@püb¨a@

 مواجهة مصاريف الوضع. ١
Ď .مواجهة مصاريف الجنازة 
 تعطل عائل األسرة عن العمل. ٣
Đ .طلبة التعليم المتوسط 
 الخارجون من السجون. ٥
Ē .الحاالت الفردية الملحة 

 
 التى يقع فى دائرتها     االجتماعيةيقدم الطلب من صاحب الشأن على النموذج المعد لهذا الغرض إلى الوحدة             

 .من تاريƣ تقديم الطلبصاحب الطلب وتتولى الوحدات بحث الطلبات خالل عشرة أيام 
 

ïÇbànuüa@æbà›Ûa@æìãbÓ@ïÜÇ@pbÄyýß@

األسر واألفراد التى ليس لهم دخل او عائـل فـي           من مزايا قانون الضمان االجتماعى أنه يكفل كثير من          
 .حالة تعرضها ألزمة أو كارثة وليس لها مصدر آخر للرزق

@bèàçc@lìîÈÛa@åß@òÇìàª@æìãbÔÛa@a‰ç@óÜÇ@‰‚ûí@åØÛëZ@

 .عدم الوعي بوجود هذه الخدمات. ١
Ď .المنصرفة وعدم تناسبها مع الظروف االقتصادية Ƹقلة المبال. 
 .طلوبة وتعقيد اإلجراءاتكثرة االوراق الم. ٣

Đ .االجتماعيةنتعطل كثير من بنود المساعدات وعدم تطبيقها في وحدات الشؤو . 



ñc‹àÜÛ@òîãìãbÔÛa@ñ‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛa@ÝîÛ‡Ûa 

QXV 

 



ñc‹àÜÛ@òîãìãbÔÛa@ñ‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛa@ÝîÛ‡Ûa 

QXW@

<
<
<

Äe]†Ö]<h^fÖ]<
ñc‹àÜÛ@òîãìãbÔÛa@ñ‡Çb¾a@×a‹ß@õb“ãü@ÁîİƒnÛa@paŠbèß@

 



a@ÝîÛ‡Ûañc‹àÜÛ@òîãìãbÔÛa@ñ‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛ 

QXX 



ñc‹àÜÛ@òîãìãbÔÛa@ñ‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛa@ÝîÛ‡Ûa 

QXY@

<
<
<

‹Ú^¤]<ÝçéÖ]<
¶ëüa@òÜ§a@ZÝ–aìnÛaë@Þb—müa@paŠbèß@

 



a@ÝîÛ‡Ûañc‹àÜÛ@òîãìãbÔÛa@ñ‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛ 

QYP 

òÜvÛa@Òa‡çc@
  .التعرف على أهمية االتصال الفعال. ١
Ď .ومفاهيم االتصال والتواصل Əالتعرف على مباد. 
 .عن دائرة االتصال الفعال والشروط الواجب توافرها فى كل عنصراكساب المشاركين معلومات . ٣
 

lŠ‡¾a@ÝàÇ@ÝîÛ†@
Ý–aìnÛaë@Þb—müa@paŠbèß@

 الخامس :اليوم
 ولىاال: الجلسة
 تان ساع:الزمن
â Âb“äÛa kîÛbüa È¾aäîpb åßÛa 

يفتتƠ المدرب الجلسة بطرح سؤال للمشاركين حـول         ١
ا تقول كلمة اتصـال     ما هيه االتصال ماذا يعنى عندم     

ويقوم المدرب بتجميع اجابـات المشـاركين علـى         
السبورة ثم يقدم المدرب تعريف لعمليـة االتصـال         

 موضحاً بهـا دائـرة االتصـال        )١(مستخدماً شفافة   
  .ومكوناتها

+ عصف الذهن 
 عرض المدرب

السبورة 
+ الورقية 
 )١(شفافة 

١٥ 

č       جموعات يقوم المدرب بتقسييم المشاركين الى اربع م
تكون مهمة المجموعة االولي بحث الشروط الواجب       

 .توافرها فى المرسل
 وتكون مهمة المجموعة الثانية بحث الشروط الواجب 

  .توافرها فى المستقبل
المجموعة الثالثة بحث الشروط الواجب      وتكون مهمة 

 .توافرها فى الرسالة
وتكون مهمة المجموعة الرابعة بحث الشروط الواجب 

 .ها فى الوسيلةتوافر
 على ان تقوم كل مجموعة بكتابة رأيها على لوحـه          

 .السبورة واختيار شخƭ للعرض

 ٥  مجموعات عمل

 Đ٥   مدة عمل المجموعات ٣



ñc‹àÜÛ@òîãìãbÔÛa@ñ‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛa@ÝîÛ‡Ûa 

QYQ@

عرض المجموعة االولـي مـع تعقييـب المـدرب           ٤
  والخاصة بمواصفات المراسل )Ď(مستخدماً شفافة 

عرض 
 المجموعة

 تعقيب المدربو
 ١٠ )Ď(شفافة 

رض المجموعة الثانية مع تعقيب المدرب مستخدماً       ع ٥
  والخاصة بمواصفات المستقبل )٣(شفافة 

عرض 
المجموعة 

 وتعقيب المدرب
 ١٠ )٣(شفافة 

عرض المجموعة الثالثة مع تعقيب المدرب مستخدماً        ٦
  والخاصة بواصفات الرسالة )Đ(شفافة 

عرض 
المجموعة 

 وتعقيب المدرب
 ١٠ )Đ(شفافة 

جموعة الرابعة مع تعقيب المدرب مستخدماً عرض الم ٧
  والخاصة بمواصفات الوسيله)٥(شفافة 

عرض 
المجموعة 

 وتعقيب المدرب
 ١٠ )٥(شفافة 

ē         يقوم المدرب بشرح فكرة التغذية المرتدة واهميتها فى
 ١٠ )Ē(شفافة  المناقشة  )Ē(عملية االتصال مستخدماً شفافة 

توحة من المشاركين   يختتم المدرب الجلسة بمناقشة مف     ٩
 ٥  المناقشة .حول اهمية االتصال الفعال فى حياتنا
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 ١/١٣شفافة رقم 

@@Ý‹¾a@@Ý‹¾a@@@@@ÝjÔn¾a@@@@@ÝjÔn¾a @@@@òÛb‹Ûa@@@@òÛb‹Ûa

@ñ‡m‹ß@òí‰Ìm@ñ‡m‹ß@òí‰Ìm

@ñ‡m‹ß@òí‰Ìm@ñ‡m‹ß@òí‰Ìm

@@@Ò‡ç

@@@@@ÝjÔnß

@@@@@@@@@‹qc

@@Ý‹ß

@@ÞbÈÐÛa@Þb—müa@ñ‹öa†

 
 ١٣/čشفافة رقم 

Ý‹¾a@pbÐ–aìß)
•ÕÏþa@‡îÈi@Éšaìnß@@

•bèÜ‹í@Ûa@òÛb‹Ûbi@ÉänÔß@@

•@–@éí‡Û@@

•Ò‡a@ëc@lìÜþbi@òÜßb×@òÏ‹Èß@óÜÇ@@

•@Áîi@@lìÜþa@

•‡yaë@Êìšìß@À@î×Ûa@k°@@

•l‰èß@ë@@la‰u@

•kbä¾a@oÓìÛa@Šbîn‚a@k°@@
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QYS@

 
 ٣/١٣شفافة رقم 

ÝjÔn¾a@pbÐ–aìß@
@

•@òÛb‹Ûa@óÔÜnÛ@†a‡Èna@óÜÇ@
@

•@@Êìšì¾bi@ánèß@
 

 
 ٤/١٣شفافة رقم 

òÛb‹Ûa@Âë‹’@
@

•@@òzšaë@

•@@ñ†‡«@

•@@òİîi@

•@ò÷îjÛaë@ÝjÔn¾a@òÈîjİi@òİjm‹ßÉànaë@@
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QYT 

 
 ٥/١٣شفافة رقم 

òÜîìÛa@

•@@sîy@åß@ÝjÔn¾a@òÈîjİÛ@òjbäß@æìØm@æc@k°Z@

♦@@òÏbÔrÛa@

♦@@ò÷îjÛa@

♦@@òia‰u@

•@@òÔî’@

•@@òÛb‹Ûa@Êìšìß@â‡¦ 

 
 ٦/١٣شفافة رقم 

ñ‡m‹¾a@òí‰ÌnÛa@
@

•@@ÕÔzníë@òÛb‹ÜÛ@éàèÏë@éÇbänÓaë@ÝjÔn¾a@ÝÈÏ@†Š@óç
@Õí‹ @åÇ@ÙÛˆZ@

♦@þa@òÜ÷@

♦@@Šaì¨a@

♦@ò“Óbä¾a@
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QYU@

<
<
<

‹Ú^¤]<ÝçéÖ]<
òîãbrÛa@òÜ§a@ZÁî“änÛaë@înÛa@paŠbèß@
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QYV 

òÜvÛa@Òa‡çc@
 إكساب المشاركين معارف ومعلومات حول ما هي مهارات التيسير والتنشيط . ١
Ď . التعرف على مهارات الحديث ومواصفات المتحدث الكفء 
 .ما يتعلق بأهمية اإلنصات والفرق بينة وبين االستماع وأنواع اإلنصاتتنمية مهاراة المشاركين في. ٣
Đ .               التعرف على مهارة طرح األسئلة وأنواع األسئلة واألسئلة التي ينبغي استخدامها واألسئلة التي ينبغـي

  .تجنبها
 

lŠ‡¾a@ÝàÇ@ÝîÛ†@
Áî“änÛaë@înÛa@paŠbèß@

 الخامس :اليوم
 الثانية: الجلسة
 تان ساع:الزمن
â Âb“äÛa kîÛbüa È¾aäîpb åßÛa 

يفتتƠ المدرب الجلسة بسؤال ما هية مهارات التيسير         ١
والتنشيط فى اطار عملية االتصال ويقـوم بتجميـع         
االجابات على السبورة الورقية وينتهي المدرب الـى        

 .مهارة الحديث واالنصات وطرح االسئلة

السبورة  عصف ذهني
 ١٠ الورقية

č  درب الى مهارة الحديث ويقوم بطرح سؤال       ينتقل الم
على المشاركين كيف تصبƠ متحدثاً كفأĄ ويقوم بتجميع        

 )٣،Ď،١(االجابات ثم يقوم المدرب بعـرض شـفافة         
 نصيحة البد من اخذها فى االعتبـار اذا         Ď٠موضحاً  

  .اردت ان تكون متحدث كفء

 المناقشة
 شفافة

)١،Ď،٣٠ )٣ 

صات ويقـوم المـدرب     ينتقل المدرب الى مهارة االن     ٣
بطرح سؤال للمشاركين حول الفرق بين االسـتماع        
واالنصات وبعد تجميع االجابات شفوياً يقوم المدرب       
بشرح الفرق بينهما ثـم يسـتعرض شـفافة انـواع           

 االنصات ويقوم بعرضها ومناقشتها فى المجموعة 

 ١٥ )Đ(شفافة  المناقشة

ينتقل المدرب المدرب الى خطـوات تشـجع علـى           ٤
 وهى لفظية وغيـر     )Ē،٥(اإلنصات مستخدما شفافة    

 لفظية ويناقشهما فى اطار المجموعة 
 ١٥ )Ē،٥(شفافة  المناقشة



ñc‹àÜÛ@òîãìãbÔÛa@ñ‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛa@ÝîÛ‡Ûa 

QYW@

ينتقل المدرب الى موانع االنصات مستخدما شـفافة         ٥
 ١٠ )٧(شفافة  المناقشة  ويقوم يفتتƠ باب المناقشة حولهما )٧(

يتناول المدرب مهارة طرح االسئلة واهميتهـا فـى          ٦
ياتنا ثم يناقƫ مع المشاركين انواع االسـئلة ومـا          ح

يجب استخدامة ما ال يجب استخدامة منها مسـتخدما         
 )Ĕ،ĕ(شفافة 

 Ĕ،ĕ(Ď٠(شفافتة  المناقشة

يقوم المدرب بعرض شفافة ارشادات لطرح االسـئلة         ٧
 ويقوم بشرحها ومناقشتها فى اطارالمجموعة 

 ١٥ )١٠(شفافة  الناقشة

ē   لسة بمناقشة اهمية مهارات التنشيط     يختتم المدرب الج
 والتيسير فى جميع نواحي حياتنا 

 ٥  الناقشة
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 ١/١٤شفافة رقم 

ĆõÑ×@bq‡znß@|j—m@Ñî×@
Q@NýîÜÓ@ÑÓìmë@áÜØnm@æa@ÝjÓ@Ùq‡«@¶a@‹Äãc@
R@Nß@Ùrí‡y@ÝÈuabÔäßë@bjm‹ 
S@NÝèß@óÜÇ@t‡¥ 
T@NÙÐã@åÇ@t‡znÛa@‡äÇ@Ö‡—Ûa@ô‹¥ 
U@N‹İi@t‡¥Š@òÔíåí‹‚Ła@ŠbÔnya@kä¤ë@òî@
V@N‡î§a@ÊbànüaÞbÈÐÛa@t‡znÜÛ@|îz—Ûa@Ý‚‡¾a@ìç@ 
W@NÝîÔrÛa@a¾a@åÇ@‡Ènia 
X@NbÐÛþa@kä¤bèöbdi@õbî’þa@áë@ò÷î¾a@Ã 
Y@Nòàèj¾a@ÃbÐÛþa@kä¤@

QP@NÙÐã@óÏ@bÔqaë@å× 

 
 ١٤/čشفافة رقم 

ĆõÑ×@bq‡znß@|j—m@Ñî×@

@
QQ@NÝî–ìnÛa@‡í‹m@bß@†‡yß@éîÛa@áèÇbäÓg@óÏ@Êë‹“Ûa@ÝjÓ@åí‹‚Ła@É 
QRN@@òîÛbÇ@ÙnîÓa‡—ß@æc@åß@‡×dm 
QS@Nîãbþaë@wv¨a@òÏb×@kmŠ@óÔİäß@ÝØ“i@‡í‹m@bß@‡íûm@ónÛa@‡ 
QT@N@‹İi@c‡ia@a‰Øçë@ÝÓþa@áq@üëa@wv¨a@ôìÓc 
QUN@bèîÜÇ@†‹Ûa@bèäàšë@ÊìÏ‡Ûaë@†ë†‹Ûa@ÉÓìmÚ‡îãbaë@Ùvvy@óÏ@ 
QV@NÇb“ß@Ùí‹¥@Ýàèm@üg@Þëb¥@åß@‹ÙÛ‰i@|àí@ÑÓì¾a@æb×@aˆa@éÇbäÓ 
QW@Nòîãaë‡Ç@æë‡i@åØÛë@paäië@óib°a@ÝØ“i@émbjqa@‡í‹mbß@ëc@ÙmbjÜ @‹ a@
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QYY@

 
 ٣/١٤شفافة رقم 

ĆõÑ×@bq‡znß@|j—m@Ñî×@
@
QX@Ní‹m@åß@óÜÇ@ÞbÈnmü@bàØäîi@Ö‹ÐÛa@æb×@bàèß@éÇbäÓa@‡@

 
QY@NÇbäÓa@Þëb¥@åß@ÝÈÏ@†ë†Š@Ýàèm@üjÜ @Þ‡Çë@é@ÙÛ‰Û@bÔj @Ùmb 
@
RP@NÚ‹Äã@òèuë@‡î×dnÛ@ÞìÔÈß@ÝØ“i@Ùèuë@ibÈmë@Ùàu@pb×‹y@â‡ƒna 
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 ٤/١٤شفافة رقم 

òyìÛ@Zpb—ãüa@Êaìãa@

)
Êbànüa@Êìã Ò‡a 

@†ë†‹Ûa@ëc@pbibvnüa
òäØà¾a 

Q@Nìà›¾a@òËbî–@ñ†bÇgæ@@
|îšìnÛaNNNNNNNNNNN@

Q@N@@ÕöbÔy@¶g@Ý—ã@æc
òîÏbšg@ÉöbÓëëN@

R@Nbm@æc@@óÜÇ@‘bäÛa@‡Ç
@òÜØ“¾a@kãaìu@òÏb×@Òb“n×a

Q@N@|šìm@æc@åØº@Ýç
_@ÙÛˆ@
R@N_@a‰ç@óäÈm@Ýç 
S@N@@@@@@@bà×@òÜØ“¾a@ïç@ê‰ç@Ýç

bça‹m@_æŁa@

RN@µßb›¾a@‘bØÈãa@@
‡î×dnÛa@ñ†bÇaNNNNNNNNNNNNNNNN@

Q@N@@bäàèÏ@åß@‡×dnã@æc
@‹‚Ła@˜ƒ“Ûa@éÛbÓ@b¾@bãÐmë

R@N@@Éànã@bäãc@‹èÄã@æc
ß@áèÐã@bäãcë‹‚e@˜ƒ“Û@éÛbÓ@bN@

Q@N@@@@@@@æhÏ@Êìšì¾a@áèÏc@bà×
ïç@Ùnİ‚NNNNNNN@

R@N@@@æc@pŠ‹Ó@bß@a‰ç@Ýç
_@lbjþa@ê‰ë@éÜÈÐm@

SN@pbàçbß@¶a@ñìÇ‡Ûa@
@‡Èia@

ô†bî¨aNNNNNNNNNNNNN@

Q@N@@bäßbànça@µjã@æc
@bäÇbànaë@

R@N@@@@@óÜÇ@˜ƒ“Ûa@Év“ã@æc
sí‡¨a@À@Ša‹ànüa@

Q@Nybä@
R@N@áèÏa@bãc 
S@Nîu@òİÔã@ê‰çñ‡@

@T@N@òäİj¾a@‹Çb“¾a@‘bØÈãa@
ÝßdnÛaNNNNNNNNNNNN@

Q@N@Ñî×@áèÐã@bäãc@‹èÄã@æc
@@@@@@@@@bß@Þbîy@‹‚Ła@Ò‹İÛa@‹È“í

@éÛìÔí@
R@N@@@@@óÜÇ@˜ƒ“Ûa@‡Çbã@æc

@bà×@éîbyc@ò§bÈßë@áîîÔm
‹‚e@˜ƒ’@bèäÇ@Ç@

Q@NÙãc@‹È“mcNNNN@
R@N@@@‹ßþa@æc@ïÛ@ë‡jí

bvÇß@æb× 
S@N@@@Ý—¥@@Ùãa@ïÛ@ë‡jí

@ÙÔy@óÜÇÊbànüa@åß@

@U@Nxbnänüaë@˜îƒÜnÛaN@NNNNNNNQ@N@åÇ@ò“Óbä¾a@†‡®@æc
@bè—îƒÜm@Õí‹ @

R@N@Öýİãa@òİÔã@ÝØ“ã@æc
@@@ëc@ñ‡í‡§a@kãaì§a@ò“Óbä¾
@@@@@@@åß@bèvnänã@Ûa@kãaì§a

@òÜØ“¾a@

Q@N@@@ŠbØÏþa@ïç@ê‰ç
@pÇ@Ûa@òîîö‹Ûa

@bèäÇNNNNNNZ@
R@N@@@oàèÏ@‡Ó@oä×@aˆg

g@ÚŠìÈ’@@‹ßþa@a‰ç@õaŒ
ìç@ÙícŠ@æhÏNNNN@

@

@
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•@oãc@Ùäß@‹r×c@áÜØnm@òÛb¨a@æc@‡×dmN@
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@|í‹—nÛa@

•@@•bÔäÛa@˜©LòÛb¨a@æa@åß@‡×dm@@@@@oãa@ê‡í‹m@ô‰Ûa@êb¤üa@óÏ@•bÔäÛa@Éibmë@oàèÏ@‡Ó@N@
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 ٦/١٤شفافة رقم 
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@ËÄÐÛ@òîZ@
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áN@

 
•@@@@@@@@@@@@@@@@@@åß@Õqaë@æìØm@æa@oÓìÛa@Ðã@óÏë@bîj—Ç@‹mìnß@Ë@Ùãdi@‹èÄm@æa@a‡u@áè¾a@åß

@|í‹–ë@ÙÐã 
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 ٧/١٤شفافة رقم 
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@@@áöbÔÛa@Êbànüa@@@áöbÔÛa@Êbànüa
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Q@Nsí‡¨a@

  نصيحة البد ان تأخذها فى اعتبارك عندما تريد ان تكون متحدثاً كفءĎ٠هناك 
@

j—m@Ñî×ĆõÑ×@bq‡znß@|@

 .أنظر الى محدثك قبل ان تتكلم وتوقف قليالً. ١
Ď .ًاجعل حديثك مرتباً ومنسقا. 

 .تحدث على مهل. ٣

Đ .تحرى الصدق عند التحدث عن نفسك. 

 تحدث بطريقة رسمية وتجنب احتقار اǓخرين. ٥
Ē .للتحدث الفعال Ơاالستماع الجيد هو المدخل الصحي. 

 .يلابتعد عن المزاح الثق. ٧

Ĕ .تجنب األلفاظ المسيئة وسم األشياء بأسمائها. 

ĕ .تجنب األلفاظ المبهمة. 
 .كن واثقاً فى نفسك. ١٠
 .حدد ما تريد التوصيل اليه مع اǓخرين قبل الشروع فى إقناعهم. ١١

١Ď .تأكد من أن مصداقيتك عالية. 

 .رتب كافة الحجƝ واألسانيد التى تؤيد ما تريد بشكل منطقى. ١٣

١Đ .اوال ثم األقل وهكذاا Ɲبدأ بطرح أقوى الحج. 

 .توقع الردود والدفوع وضمنها الرد عليها فى حججك واسانيدك. ١٥

١Ē .بذلك Ơال تهمل تحريك مشاعر من تحاول إقناعه اذا كان الموقف يسم. 

 .اطرح طلباتك أو ماتريد اثباته بشكل ايجابى وبنبرات ولكن بدون عدوانية. ١٧

١Ĕ .ن تريد اقناعه مهما كان الفرق بينكماالتتعال على م. 

١ĕ .ال تهمل ردود فعل من تحاول اقناعه وعدل طلباتك طبقا لذلك. 

Ďاستخدم حركات جسمك وتعابير وجهك بشكل معقول لتأكيد وجهة نظرك. ٠. 
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R@Npb—ã⁄a@@

سـلوك  اإلنصات صفة مهمة في عملية االتصال الفعالة بين األشخاƭ وهو يتضمن أنواع مختلفة مـن ال               
  قد سمع جيدا وفهم كما يتضمن المشاعر التي تدل عليها الكلمات بأنهـا محبـذة               هلتفهيم المتحدث إن ما قال    

 .مقبولة كذلك يدل على إن المتحدث مقبول كفرد من قبل السامع مهما قال او فكر او شعرو
و اتجاهاته أو قيمه فƎن     ان الهدف وراء اإلنصات هو تفهيم المتحدث ان أية صفة كانت ألفكاره أو أفعاله أ              

  .السامع ال يقيمه نسبة ألفكاره أو مشاعره
 منطقى أو غير    ، جيد أو ردىء   ،صƠ أو خطأ  : إذا فالسامع يقبل المتحدث كما هو بدون اصدار احكام عليه           

 .منطقى
 هناك اقتراح لبعض اوجه السلوك المقترحة تبـدو غيـر          .ان مهارات االنصات لها متطلبات لكنها مكتسبة      

الئمة ومفروضة فى بادىء األمر لكن مع الممارسة يشعر المرء بانها طبيعية أنه من الصعب االستجابة                م
بتفهم وصبر وتقمƭ عاطفى عندما يكون المتحدث يعبر عن أفكار يشعر المستمع انها غيـر منطقيـة أو                  

 بصـدق واخـالƭ   لكن السلوك المقترح هنا اذا ما مورس         ميالة الى خداع لذات أو حتى خاطئة أخالقيا       
 .يخلق اتجاهات للتحمل والتفهم مما يجعل التقمƭ العاطفى وقبول اǓخر بدون تقييم أسهل بكثير

 
@æìà›¾a@òËbî–@ñ†bÇg@@I|îšìnÛaH@

إعادة صياغة ما قاله المتحدث مستعمال كلمات أخرى وتكرار ما قيل الختبار ما اذا كان قـد                  هى ببساطة 
 : كهذه سمع ذلك بوضوح يستعمل المرء جمال

 ....".كما فهمت انك تقول كذا" 
 .................".هل تعنى أن"
 ..............".إذا نقطتك هى" 

ان المهم بهذا السلوك كما هو فى االنصات هو أن على المرء أن يستمع فعال بكل انتباه الى مايقوله اǓخر                    
 به الحقا أو نقوم بƎجراء تقيـيم فكـرى    اذا كنا نمضى الوقت عندما يتحدث اǓخر فى التفكير بما سنتحدث          

 .ومالحظات انتقادية يمكن ان ال نسمع كافيا ما قيل كى نعيد صياغته بدقة
 يمكن للمرء ان يقـاطع      .ان التمرين على اعادة الصياغة فى أحوال كثيرة مفيد لكى يبقى العقل معدا لذلك             

م ألنها تدل علـى فهـم األمـور وتبقـى           اǓخر بلباقة ويعيد صياغة ما قيل ال يمانع األشخاƭ بمقاطعته         
ƫالمتحدث مسيطرا على النقا. 

 
µßb›¾a@‘bØÈãa@@@I‡î×dnÛa@ñ†bÇaH@

االشارة للمتحدث اننا نتفهم الـى       و هذا االسلوب يتطلب أن نذهب أبعد من مضمون حديث الشخƭ اǓخر          
دث باستعمال عبـارات    ماسيؤدى هذا المضمون يمكن أن تأخذ شكل بناء على ماقيل او توسيع افكار المتح             

 :مثل األتى 
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 ....."اعتقد اذا فعل ذلك سوف تكون بمركز" 
 ........".اذا هذا سيؤدى الى موقف بحيث" 
 ...........................".هل هذا يعنى" 
 .................".هل تقترح أننا ممكن أن" 
 ............".هل بذلك تساعد مشكلة الــ" 

المضامين ان يترك للمتحدث السيطرة على جو النقاƫ عندما تستعمل هـذه              انعكاس من المهم فى اسلوب   
التقنية لتغيير اتجاه تفكير المتحدث أو للداللة على أن المستمع يتمتع بذكاء أكثر من خالل اقتراح أفكار لم                  

 .فسةتتوقف عملية بناء الثقة وتصبƠ نوع من مهارات المزايدة والمنا ويكن المتحدث قد فكر بها
لكن عندما تستعمل هذه التقنية بطريقة صادقة لمساعدة المتحدث تصل الرسالة قوية بأن المستمع حقا قـد                 

 .سمع وفهم مغزى افكاره
 

òäİj¾a@‹Çb“¾a@‘bØÈãg@@@IÝßdnÛaH@

هذه التقنية تذهب الى ابعد مما يحتويه مضمون الكالم الذى قيل بƎظهار علنا بعض المشاعر او االتجاهات                 
 .لمعتقدات او القيم التى يمكن أن تؤثر على المتحدث ليتكلم بهذا الشكل فقطاو ا

يحاول المرء أن يتعاطف مع المتحدث بأن يفترض نفسه مكان المتحدث الختبار المشاعر التى يشعر بهـا                 
 : ثم يعبر المستمع مؤقتا عن المشاعر باستعمال هذه العبارات .عندما يأخذ موقع المتحدث

 " ان هذا سوف يجعلك قلقا اننى افترض" 
 "اذا ما حصل لى ذلك سأكون منزعجا " 
 "هناك اوقات مررت بها فى هذا الموقف " 
 "اننى حقا شعرت بحاجة للمساعدة "

 "اذا ما حققت ذلك أظن اننى سأشعر بالفخر بنفسى " 
 "افترض انك فكرت أنه اليتطلب منك عمل أكثر من ذلك " 

بطنة تطلب رقة ومراعاة ألحاسيس اǓخرين كى اليتعرض المتحدث للحـرج         ان تقنية انعكاس المشاعر الم    
 .أو للضغط عليه لǘعتراف بأكثر مما يريد أن يظهره

ومن المهم ايضا تجنب االقتراح للمتحدث بأن الشعور الذى تعكسه انت هو مايجب ان يشعر به فى مثـل                   
م بينما انت تحاول ان تفهمه قبـول المشـاعر           ان هذا التصرف يدفع المتحدث للشعور بأنه يŃقيł        .هذا الموقع 
 .المبطنة

غالبا ما يكون القبول او التقييم معبرا عنه من خالل تصرف ونبرة صوت المستمع أكثـر مـن الكلمـات                    
 .المستعملة
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هم والقبول والتقمƭ يمكن علـى      عندما اليكون الفرد قد سمع أو فهم كفاية لكنه ليستكمل باالشارة الى الف            
 :األقل أن يبدى اهتمام باالستماع الى المزيد بعض العبارات التالية التى يمكن استعمالها 

 ....." .قل لى أكثر من ذلك" 
 .....".كيف شعرت عندما" 
 ..........".ساعدنى ألفهم" 
 .......".ماذا حصل بعدها" 

رات هو أفضل من طرح اسئلة موجهة فـى هـذا االطـار ألن             أن الطلب لسماع المزيد بواسطة هذه العبا      
طرح أسئلة بشكل تحقيق تعرض المتحدث الى االحراج دون أن يعرف مـدى تقبـل المسـتمع وتقييمـه                   

 ان الطلب الواضƠ لمزيد من المعلومات يمكن أن يŃعزز االنفتاح من قبل المتحدث لكـى يكـون                  .للرسالة
  .سئلة فقط لكن يمكن ان تſتبع باعادة التأكيد أو التأملهناك توازن اليجوز االعتماد على األ
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@òÜØ“¾a@åß@bèvnänã@

Q@N@@@@@@@@@@@pÇ@Ûa@òîîö‹Ûa@ŠbØÏþa@ïç@ê‰ç
@bèäÇNNNNNNZ@
R@N@@@@@@@@@a‰ç@õaŒg@ÚŠìÈ’@oàèÏ@‡Ó@oä×@aˆg

ìç@ÙícŠ@æhÏ@‹ßþaNNNN@
@
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@pb—ã⁄a@óÜÇ@Év“m@paìİ‚@
@òîÄÐÛ@ËZ@

 تأكد انك تنظر الى الجميع بالتساوى والتفضل        ، ركز فى عيونهم   ،عندما تخاطب الحالة   •
 .احد على أخر

اظهر ردة فعلك لما يقولونه اما بااليماء او باالبتسامة او اية حركة اخرى تدل على انك                 •
 .تستمع لهم

ت ان تكون واثق مـن      من المهم جدا ان تظهر بأنك غير متوتر عصبيا وفى نفس الوق            •
Ơنفسك وصري. 

@òîÄÐÛZ@

ـ  "  االسئلة المفتوحة تساعد على      .اطرح اسئلة تشجع على االجابات     • ..." .ماذا تفكر بـ
 .الƣ..." .ماذا لو"،..".كيف" ،.".لماذا

 Þ"لماذا تقول ذلك "  اسأل ،"ال " أو " نعم " اذا كان جواب الحالة بسيطا يتألف من •
 .لم بهدوء وبوضوحاحذر نبرة صوتك وتك •
 .تأكد أن الحالة تتكلم أكثر منك أنت •
  . يمكن للحالة أن تطرح على بعض أسئلة.التجاوب على كل األسئلة بنفسك •
 بذلك يمكن التـاكد من انك فهمـت ماقيـل وتـدعم            .أعيد صياغة ماقيل لكن بكلماتك     •

 Ơالتصري 
•  ƫالنقا ƭفى االتجاه الذى تريده انـت       تأكد من ان الحالة قد فهمت وتابع النقا        ،لخ ƫ. 

 . ثم استخرج خالصة،الحظ اذا كان هناك عدم موافقة من أحد
ادعم التصاريƠ التى اعطيت من خالل عرض خبرة شخصية تتعلق بالموضوع يمكـن              •

 ....".ان هذا يذكرني بشيء حصل فى العام الماضى: " ان تقول 
@

S@NòÜ÷üa@‹ @paŠbèß@

 
@üëa@‹ØÏ@ZíŠc@ô‰Ûa@bß_@énÏ‹Èß@‡@

•@@òyìnÐ¾a@òÜ÷þa@Z جابة بجمل وليس بكلمة واحدةǘمجال ل Ơتستعمل لحث الحالة على الكالم وتفت 
 ."……قل لى عن  "  :ثال م

 "…ما حدث عندما "  
•@@@@@ÕîÔ¥@ÝØ“i@òÜ÷üaZ   ظهـر النـواحى المثيـرة أو            . وتستعمل للتزويد بالتفاصيلſوهى أسئلة يمكن أن ت 

 .لموضوع معينالتفاصيل الدقيقة 
 "ماذا قلت بالتحديد Þ "  :مثال



ñc‹àÜÛ@òîãìãbÔÛa@ñ‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛa@ÝîÛ‡Ûa 

RQQ@

 "ما حدث عندها " 
 .."…كيف تعاملت مع " 

•@@òîÜßdm@òÜ÷a@Zمعلومات أكثر ƭوهى اعادة لقول عناه أو قاله الحالة.مفيدة الستخال   
 " كيف Þ،تقول أنه بالƸ فى ردة فعله"  :مثال

 "Þ ألم تعجبك هذه الخبرة" 
األسئلة لمساعدة الحالة المنفعل إلظهار مشاعره والتمكن من متابعة النقـاƫ           كذلك يستعمل هذا النوع من      

 .بطريقة عقالنية
 " الظاهر أنك منفعل من هذا "  : مثال 

•@@òÔÜÌß@òÜ÷c@Zتتطلب جواب بكلمة واحدة أو أثنين وهى تستعمل للتأكد من حقائق معينة. 
 "فى أى وقت كان ذلك Þ"  مثال 

 "غلت فيها هناك Þ ما هى المدة التى اشت" 
 " Þ الذين اشتغلوا معك ƭما هو عدد األشخا" 

•@@@@@òãŠbÔß@òÜ÷aZ        ـ  ،"لماذا Þ: "  وهى بديل عن األسئلة المغلقة لكنها تستخرج معلومات أكثر النها تتبع بـ
 " Þ كيف"، "Þ ماذا" 

 " أيهما أعجبك اكثر الناحية الفنيه ام االدارية Þ "  :مثال 
 " اكثر قسم العمالت أو خدمات الركاب Þ أية ناحية بالتحديد Þ كمما الذي يثير اهتما"

@
¶a@ô†ûm@bèãþ@bèjä¤@ÙîÜÇ@òÜ÷c@òÐîÈš@pbibua@

•@@ñ‡’‹ß@òÜ÷c@Zتسمى كذلك ألنها تدل المشارك على الجواب المطلوب. 
 "أننى افترض انك قمت بتفحƭ هذا اوال "  مثال 

 "اننى افهم ستقوم بعمل هذا بدون متاعب " 
•@@òj×‹ß@òÜ÷c@Z يحاول المشارك أن يجيب إما السؤال األخير أو السهل له وينسى بقية األسئلة 

اذن ذهب الى هناك Þ ما هى المدة التى مكثت هناك Þ ماذا فعلت Þ هل تمكنت مـن متابعـة                     "  : مثال 
 Þ الدعوى" 

•@@@@@@òîšaÏa@òÜ÷cZ         هذا الجواب للبرهان ما اذا كان   غالبا ماتتلقى اجوبة افتراضية اليمكن االعتماد على
 .المشارك فعال يŃعتمد عليه بعمل ما

 "ما الذى تقوم به اذا ما هددت النقابة باضراب للمطالبة بزيادة الرواتب Þ "  : مثال 
 " Þ ما الذى ستقوم به عندما يداهمك الوقت لتسليم الطلبات" 
 "Þ ....هذا يتوقف على" 

 .اضية لمعرفة طريقة تفكير الحالة أو حثها على اكتشاف مواضيع جديدةلكن يمكن استعمال األسئلة االفتر
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òÜ÷þa@‹ @òîäÔm@

 .وجه السؤال الى الحالة. ١

Ď .تجنب األسئلة السلبية. 

 .اسأل سؤال واحد فى كل مرة. ٣

Đ .اسأل سؤال محدد. 

 .اسأل أسئلة لها عالقة بالموضوع ومناسبة. ٥

Ē .تأكد من ان الحالة فهمت قصدك. 

 .كن فى مواجهة الحالة عند طرحك لǖسئلة. ٧

Ĕ .ئلتŃأعد طرح السؤال.اذا ما س . 

ĕ .أعطى وقت كافى لالستيعاب واالجابة. 

 
@ñ‡î§a@òiìuþa@áÇ‡m@æc@óäm@ü@



ñc‹àÜÛ@òîãìãbÔÛa@ñ‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛa@ÝîÛ‡Ûa 

RQS@

<
<
<

‹Ú^¤]<ÝçéÖ]<
òrÛbrÛa@òÜ§a@ZÕîqìnÛaë@ÞbjÔnüa@paŠbèß@
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òÜvÛa@Òa‡çc@
١ .Əل مهاره استقبال الحاالت بمراكز المسانده القانونية للمرأةافكار حو وتزويد المشاركين بمباد.  
Ď .تنمية قدرات المشاركين حول مهارة توثيق الحاالت وتسجيلها.  
 

lŠ‡¾a@ÝàÇ@ÝîÛ†@
ÕîqìnÛaë@ÞbjÔnüa@paŠbèß@

 الخامس :اليوم
 الثالثة: الجلسة
 نصف وة ساع:الزمن
â Âb“äÛa kîÛbüa È¾aäîpb åßÛa 

مدرب بتوجيه سؤال للمشـاركين حـول مـن         يقوم ال  ١
يستقبل الحالة بمركز المساندة القانونية للمرأة ويدور       
حولها النقاƫ حول امكانية اسـتقبال السـكرتيرة او         

 المحامي او االخصائى االجتماعي

+ عصف ذهني 
 المناقشة

السبورة 
 ٥ الورقية

č         ƭبعد استقبال الحالة ووصولها الى المحامي المخـت
 ماذا يفعل المحامي Þ سؤال يطرحة المدرب        بالمركز

على المشاركين ويقوم بتجميع االجابات على السبورة       
 موضحا بها الخطوات    )١(ثم يعرض المدرب شفافة     

 الواجب اتباعها

 ١٠ )١(شفافة عصف الذهن

ينتقل المدرب الى توثيق الحاالت بطرح سؤال حول         ٣
 شفوياً  كيف نوثق الحاالت Þ ثم يقوم بتجميع االجوبة       

من المشاركين ويقوم بتاكيد اهميـة االسـتمارة فـى          
عملية التوثيق الى جوار بعض الدفاتر االخـرى ثـم          

 موضـحاً بهـا اهـم       )Ď(يستعرض المدرب شفافة    
 البيانات الواجب توافرها فى استمارة توثيق الحالة

 ١٠ )Ď(شفافة  المناقشة

يقسم المدرب المشاركين الى اربع مجموعات تكـون         ٤
مة كل مجموعة تصميم استمارة توثيق للحـاالت        مه

بمراكز المساندة القانونية للمرأة على أن تقـوم كـل          
مجموعة بكتابة النموذج الخاƭ بها على لوحة مـن         
لوحات السبورة الورقية واختيار احد افراد المجموعة       

 للعرض

 ٥  مجموعات عمل
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RQU@

 Ď٠   مدة عمل المجموعة ٥
مـدرب ومناقشـة    عرض المجموعات مع تعقيـب ال      ٦

المشاركين بعد كل مجموعة ويقوم المدرب بتوزيـع        
 .استمارة على سبيل المثال

عروض 
 ٣٠  المجموعات

يختتم المدرب الجلسة باهمية االستماع الجيد للحاالت        ٧
وان هناك حاالت كثيره كل ما يخصها فى الموضوع         
هوا الفضفضة وهي حاالت شائعة ويستمع المـدرب        

ول ذلك الموضوع وبـه يختـتم       لراى المشاركين ح  
 .الجلسة

 ١٠  المناقشة
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 ١/١٥شفافة رقم 

òÛb¨a@ÞbjÔna@

_@òÛb¨a@ÝjÔní@ð‰Ûa@åß@
•@@ñm‹Ø@

•@@óÇbànua@ïöb—‚a@

•@âb«@

@ání@òÛb¨a@¶a@‡î§a@Êbànüa@‡ÈiZ@
•@@òÜØ“¾a@òÈîj @‡í‡¥@

•@˜nƒ¾a@˜ƒ“Ûa@ëc@æbØ¾a@¶a@bèèuìm 
•@‡Ôm™b—n‚üa@Þbª@óÏ@Ý‚‡m@oãb×@aˆa@òjbä¾a@òß‡©a@áí 
•@bèÔîqìmë@òÛb¨a@Ýîvm@

ò›Ð›ÐÛa)

 
 ١٥/čشفافة رقم 

@òî—ƒ“Ûa@pbãbîjÛa@òî—ƒ“Ûa@pbãbîjÛa

@òÜØ“¾a@‡í‡¥@òÜØ“¾a@‡í‡¥

@@o¸@Ûa@paõa‹u⁄a@@o¸@Ûa@paõa‹u⁄a

@lìÜİ¾a@ÝàÈÛa@lìÜİ¾a@ÝàÈÛa

@òiìÜİ¾a@ÖaŠëþa@òiìÜİ¾a@ÖaŠëþa

@@@@@@@@@@@@@@@@@òÈibn¾a@@@@@@@@@@@@@@@@@òÈibn¾a

ÕîqìnÛa@ñŠbàna@@À@bç‹Ïaìm@kuaìÛa@pbãbîjÛaÕîqìnÛa@ñŠbàna@@À@bç‹Ïaìm@kuaìÛa@pbãbîjÛa

@
@
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RQW@

xˆì¹@
Ýîvm@ñŠbàna@

@
„íŠbnÛa@@@O@@@ORPPS@âìîÛaNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@òÇbÛaNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@
@áüaZNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@
aæaìäÈÛNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@

NNNNNNNNNNNNNNNN@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
@æìÐîÜnÛa@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNZ@kyb–@ácIñ@HæìÐîÜnÛaNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@
@ÝàÈÛaNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNZNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@

@á—©a@áaNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNZNNNNNNNNNNNN@

@éãaìäÇNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNZNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@

@énäèßNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNZNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@
@éÜàÇ@æaìäÇNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNZNNNNNN@
@òîÇbànuüa@òÛb¨a@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNZ@†üëþa@†‡ÇNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNZNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@

@áèäë@áèöbcNNNNNNNNNNNNNNNNNNZNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@
@òÜØ“¾a@‹ÇNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNZ@

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
@lìÜİ¾a@ÝàÈÛa@ÊìãNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNZNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@
@òÔib@ôëbÇ†@‡uìm@ÝçNNNNNNNNNNNNNNNNNNZNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@

@òiìÜİ¾a@pa‡än¾aNNNNNNNNNNNNNNNNZNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@

@bèäß@†ìuì¾aNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNZNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@
@bçŠb›yg@lìÜİ¾aNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNZNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@

@Õí‹ @åÇ@bäîÜÇ@Ò‹ÈmNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNZNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@
@ÝjÔn¾a@óßba@áaNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNZNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@

@
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<
<
<

Œ^ŠÖ]<ÝçéÖ]<
a@òÜ§a¶ëü@Z@@@ñ‡ãb¾a@×a‹ß@õb“ãü@ÁîİƒnÛa@paŠbèß

ñc‹àÜÛ@òîãìãbÔÛa@
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òÜvÛa@Òa‡çc@
تزويد قدرات المشاركين في مجال التخطيط إلنشاء مراكز المساندة القانونيـة للمـرأة فيمـا يتعلـق                 . ١

  .بالتخطيط والتنظيم والقياده والمراقبة
Ď . المساندة القانونية للمرأةعمل نماذج تطبيقية من المشاركين إلنشاء مراكز.  
 

lŠ‡¾a@ÝàÇ@ÝîÛ†@
ñc‹àÜÛ@òîãìãbÔÛa@ñ‡ãb¾a@×a‹ß@õb“ãü@ÁîİƒnÛa@paŠbèß@

 لسادسا :اليوم
 االولى: الجلسة
 تان ساع:الزمن
â Âb“äÛa kîÛbüa È¾aäîpb åßÛa 

يفتتƠ المدرب لجلسة بسؤال للمشـاركين مـا هيـة           ١
مـرأة او كيـف     التخطيط النشاء مراكز المسـاندة لل     

نخطط النشاء مراكز المسانده ويقوم بتجميع االجوبة       
من المشاركين شفويا ثم يقوم بتجميع االجوبـة مـن          
المشاركين شفوياً ثم يقوم المـدرب بتقـديم انـواع          
المسانده القانونية التى يمكـن أن يقـدمها المركـز          

 )١(مستخدما شفافة 

+ عصف ذهني 
 ١٠ )١(شفافة  المناقشة

č   المدرب الى مناقشة العملية االداريـة النشـاء        ينتقل
مراكز المسانده وهى الخاصة بـالتخطيط والتنظـيم        

 )Ď(والقياده والمراقبة ويستخدم المدرب شفافة رقـم        
 ويدور المناقشة حولها

 ١٠ )Ď(شفافة  المناقشة

ينتقل المدرب الى العملية الفنية فى انشـاء مراكـز           ٣
قوم بشرح ومناقشـة     وي )٣(المساندة مستخدما شفافة    

 عناصرها
 ١٥ )٣(شفافة  المناقشة



ñc‹àÜÛ@òîãìãbÔÛa@ñ‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛa@ÝîÛ‡Ûa 

RRQ@

يقسم المدرب المشاركيين الى اربع مجموعات تكون        ٤
مهمة كل مجموعة عمـل تصـور النشـاء مركـز           
المساندة القانونية فى احد المحافظـات االخـذ فـى          
االعتبار للخطوات التى تم مناقشتها منذ بداية الجلسة        

تصورها على لوحة   على أن تقوم كل مجموعة بكتابة       
من لوحات السبورة الورقية واختيار احد المشاركين       

 .للعرض

 ١٠  مجموعات عمل

 ٣٠   مدة عمل المجموعات ٥
عرض المجموعات مع تعليق المدرب ومناقشة باقي        ٦

 المشاركين
عرض 
 مجموعات

 Đ٠ 

يختتم المدرب الجلسة بأهمية عملية التخطـيط فـى          ٧
 وضرورة وضع الخطط    عملية انشاء مركز المسانده   

 التى تتناسب مع امكانيات المركز
  ٥ 

@
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 ١/١٦شفافة رقم 

@@òîãìãbÔÛa@ ñ‡ãb¾a@ÞbØ’c@@òîãìãbÔÛa@ ñ‡ãb¾a@ÞbØ’c

@ñ‹’bjß@ñ‹’bjß@ñ‹’bjß@Ë@ñ‹’bjß@Ë

@paŠa‡–g@paŠa‡–g òîÇìmòîÇìm @òîöb›Ó@òîöb›Ó
@pbß‡‚@pbß‡‚
@òîãìãbÓ@òîãìãbÓ

ñŠb“nañŠb“na

@òèuaì¾a@óÏ@òèuaì¾a@óÏ@Ñmba@Ç@Ñmba@Ç

)
 

 ١٦/čشفافة رقم 

@ÁîİƒnÛa@ÁîİƒnÛa
@bíúŠ@åß@ÕÜİäm@Ûa@òîÜàÈÛa@bíúŠ@åß@ÕÜİäm@Ûa@òîÜàÈÛa
@Áİ©a@ÉšìÛ@òû¾a@Òa‡çcë@Áİ©a@ÉšìÛ@òû¾a@Òa‡çcë

bèÔîÔznÛ@òßŒýÛabèÔîÔznÛ@òßŒýÛa

@ñ†bîÔÛa@ñ†bîÔÛa
@ÉÏaë‡Ûa@ÝÈÐm@Ûa@òîÜàÈÛa@ÉÏaë‡Ûa@ÝÈÐm@Ûa@òîÜàÈÛa
@@@µÜßbÈÛa@ô‡Û@pbßanÛüaë@@@µÜßbÈÛa@ô‡Û@pbßanÛüaë
@bß@Ý›Ïc@õbİÇg@óÜÇ@áç‡Çbmë@bß@Ý›Ïc@õbİÇg@óÜÇ@áç‡Çbmë

ÝàÈÛa@b−⁄@áèí‡ÛÝàÈÛa@b−⁄@áèí‡Û

@áîÄänÛa@áîÄänÛa
@áÄämë@Éà¤@Ûa@òîÜàÈÛa@áÄämë@Éà¤@Ûa@òîÜàÈÛa
@Áİ©a@Þì¥ë@†Šaì¾a@Éî»@Áİ©a@Þì¥ë@†Šaì¾a@Éî»

@ÞbàÇc@¶g@ÞbàÇc@¶g

@@òjÓa‹¾a@@òjÓa‹¾a
@îÔm@ónÛa@òîÜàÈÛa@îÔm@ónÛa@òîÜàÈÛa
@lì—më@paŒb−üa@lì—më@paŒb−üa
lìÜİ¾a@êb¤bi@ÞbàÇüalìÜİ¾a@êb¤bi@ÞbàÇüa

@@òîÜàÈÛa@@òîÜàÈÛa
@@@@òíŠa†⁄a@@@@òíŠa†⁄a

 
@
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 ٣/١٦شفافة رقم 

@@@@òîãìãbÔÛa@ñ‡ãbàÜÛ@×‹ß@õb“ã⁄@Šì—m@Éšë@@@@òîãìãbÔÛa@ñ‡ãbàÜÛ@×‹ß@õb“ã⁄@Šì—m@Éšë@@@@òîãìãbÔÛa@ñ‡ãbàÜÛ@×‹ß@õb“ã⁄@Šì—m@Éšë

@òÜØ“¾a@‡í‡¥@òÜØ“¾a@‡í‡¥@òÜØ“¾a@‡í‡¥

@‡í‡¥
@@pbubînyüa
@‡í‡¥@‡í‡¥
@@pbubînyüa@@pbubînyüa

@@òÏ‡èn¾a@pb÷ÐÛbi@ò–b‚@@òÏ‡èn¾a@pb÷ÐÛbi@ò–b‚

×‹¾bi@ò–b‚×‹¾bi@ò–b‚
@òí†bß@òí†bß

@òí‹“i@òí‹“i

@pb÷ÐÛa@@‡í‡¥
òÏ‡èn¾a

@pb÷ÐÛa@@‡í‡¥@pb÷ÐÛa@@‡í‡¥
òÏ‡èn¾aòÏ‡èn¾aõbãõbã

@ÞbuŠ@ÞbuŠ

@pbîßc@pbîßc

@pbàÜÈnß@pbàÜÈnß

@@†Šaì¾a@‡í‡¥
òybn¾a

@@†Šaì¾a@‡í‡¥@@†Šaì¾a@‡í‡¥
òybn¾aòybn¾a

@@Áîa@ÉÓaìÛa@òaŠ†@@Áîa@ÉÓaìÛa@òaŠ†

@@@õb×‹“Ûa@@@õb×‹“ÛaõbÐÜ¨aõbÐÜ¨a@@æì›çbä¾a@@æì›çbä¾a

@òí†bß@òí†bß

@òí‹“i@òí‹“i
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<
<
<

Œ^ŠÖ]<ÝçéÖ]<
òîãbrÛa@òÜ§a@Z@†ìè§a@ñŠa†gïÇbà§a@ÝàÈÛaë@òîÇìİnÛa@
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RRV 

òÜvÛa@Òa‡çc@
 .تعرف المشاركين على مفهوم التطوع ودوافعه واالثار العائدة على الجمعية نتيجة أداء المتطوعين. ١
Ď .الدارة الجهود التطوعية Ɲتنمية مهارات المشاركين حول كيفية وضع برنام. 
  .بالجهود التطوعية وتنظيمها ومتابعتهاخلق اتجاهات إيجابية لدى المشاركين حول االهتمام . ٣
Đ .تنمية معلومات المشاركين بأهمية العمل الجماعي. 
 .تزويد المشاركين بمهارات العمل الجماعي. ٥
Ē .اكساب المشاركين بمهارات التعامل مع االشكاليات التي قد تعترض طريق العمل الجماعي. 
 .يمقراطيةتنمية اتجاهات المشاركين نحو ترسيƣ قيم الد. ٧
 

lŠ‡¾a@ÝàÇ@ÝîÛ†@
ïÇbà§a@ÝàÈÛaë@òîÇìİnÛa@†ìè§a@ñŠa†g@

 السادس :اليوم
 لثانيةا: الجلسة
 تان ساع:الزمن
â Âb“äÛa kîÛbüa È¾aäîpb åßÛa 

يفتتƠ المدرب الجلسة بسؤال ماذا نعنى بالعمـل الجمـاعي           ١
ويقوم بتجميع االجابات على السبورة الورقيـة ثـم يقـوم           

بتقديم تعريف العمل الجماعي من جماع ما قدم من         المدرب  
 المشاركين

+ عصف ذهني 
 المناقشة

السبورة 
 الورقية

٥ 

č           ينتقل المدرب الى سؤال اخر حول لماذا العمل الجمـاعي
 ويناقƫ كل عنصر مـن عناصـر        )Ď،١(مستخدماً شفافة   

 الشفافة فى اطار المجموعة
 ٥ )Ď ،١شفافة ( المناقشة

الى فكرة المبادƏ التى يمكن أن تقوم عليهـا         ينتقل المدرب    ٣
فكرة العمل الجماعي وهى الديمقراطية والمساواه واحتـرام        

 الƣ... .راى االخر
ثم يطلب من المشاركين اعطاء تعريف للديمقراطية وعالقة        
الديمقراطية بالعمل الجماعي ويقوم المـدرب بسـماع راى         

 الجماعي  المشاركين حول هذا الموضوع والربط بين العمل      
 .والتقدم والتطور

عصف + المناقشة 
 ١٠  الذهن



ñc‹àÜÛ@òîãìãbÔÛa@ñ‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛa@ÝîÛ‡Ûa 

RRW@

بعد اتفاق جميع المشاركين على اهمية العمـل الجمـاعي           ٤
واهمية الديمقراطية ينتقل المدرب الى كيف تـنعكس هـذه          
االفكار حول العمل الجماعي والديمقراطية فى داخل مراكز        

المرتبطة المسانده القانونية للمراة وكيفية مواجه اإلشكاليات       
 ).٣(بمفاهيم العمل الجماعي مستخدماً شفافة 

عرض شفافة  المناقشة
)٣( 

١٠ 

ينتقل المدرب الجلسة بسؤل للمشاركين حول ما هو التطوع          ٥
ويقوم بتجميع االجابات على السبورة الورقية عقـب ذلـك          

 . موضحاً تعريف التطوع)٥،Đ(يقوم باستعرض شفافة رقم 

+ عصف ذهني 
 المناقشة

 )٥ ،Đ(ة شفاف
السبورة 
 الورقية

١٠ 

ينتقل المدرب الى الحديث عن دوافع التطـوع مستعرضـاً           ٦
 موضحاً بها الدوافع المختلفة التى تدفع الشخĒ(        ƭ(شفافة  

 .الى التطوع ويقوم بمناقشتها فى اطار المجموعة
 ٥ )Ē(شفافة  المناقشة

يناقƫ المدرب اثر الدور التطوعي علي الجمعيـة وعلـى           ٧
 المساندة القانونية للمراة مستخدماً شفافةمركز 

  موضحاً بها العائد االيجابي والعائد السلبي)٧(
 ٥ )٧(شفافة  المناقشة

ē           يتناول المدرب موضوع كيف نـدير الجهـود التطوعيـة
 )٥(وضرورة وضع برنامƝ لذلك ويقوم بستعراض شفافة        

موضحاً اهم النقاط الخاصة باعداد برنـامƝ ادارة الجهـود          
 .لتطوعيةا

 ١٠ )Ĕ(شفافة  المناقشة

يقسم المدرب المشاركين الى اربع مجموعة لوضع تصور         ٩
لبرنامƝ ادارة الجهود التطوعية فى احد فروع العمل داخل         
مركز المسانده القانونية للمراة وتقوم كل مجموعة بكتابة ما         
انتهت الية على لوحه من لوحات السبورة الورقية واختيار         

 .شخƭ للعرض

 ٥  مجموعات عمل

 Ď٥   مده عمل المجموعات ١٠
عروض المجموعات وتعقيب المدرب بعد كـل مجموعـة          ١١

 ومناقشة المشاركين
عروض 
 Ď٥  المجموعات

١č          يختتم المدرب الجلسة بأهمية التخطـيط االدارة والجهـود
التطوعية وذلك لالستفادة من كل جهد يمكن أن يسـاعد ى           

ƫالمشاركين فى هذه االهميةتحقيق اهداف المركز ويناق  
 ٥  المناقشة

@
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 ١/١٧شفافة رقم 

ïÇbà§a@ÝàÈÛa@aˆb¾@

Q@N@pbßìÜÈßë@pbãbîi@Ïìm@
R@N@pbçb¤a@ê‡Ç@åß@òÜØ“¾a@s¢@
S@N@òîäîmë‹Ûa@Ë@Ý×b“¾a@Ý¨@
T@N@†‹Ï@åß@‹r×a@áèm@òÜØ“¾a@

@‰‚ûm@æc@Ý›Ïþa@åß@òí—¾a@paŠa‹ÔÛa
òÇìàª@åß)

 
 ١٧/čشفافة رقم 

paŠa‹ÔÛa@ˆb¦a@óÏ@ïÇbà§a@ÝàÈÛa@bíaßN@
@
Q@Nr×a@pbßìÜÈß@â‡Ôm@òÇìàaÝ¨a@Ýöa‡ië@òÜØ“¾a@Ýy@ñŠìÜjÛ@‹@

R@Nbäm‹Äã@òèuë@åß@‹r×a@åß@òÜØ“¾a@Þë@
S@N@ÕàÇa@òÜØ“àÜÛ@†a‹Ïüa@áèÐm@
T@NÝ¨bi@†a‹Ïüa@âanÛa@
U@N@pa‰Ûa@ÕîÔ¥ë@‹í‡Ôm@ïçë@†a‹Ïüa@pbuby@Êbj’a@ïÛa@ô†ûí
×aëbnénîàçdi@†‹ÐÛa@ŠìÈ’ë@pa‚@l@
V@N†a‹Ïüa@ô‡Û@Þb—müa@paŠbèß@òîàämë@òîÛbÈÐÛaë@õbànãübi@†a‹Ïüa@‘byg@

@
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 ٣/١٧شفافة رقم 

ïÇbà§a@ÝàÈÛa@pbîÛbØ’g@
QN@†a‹Ïþa@‡yc@ñ‹İîN@
R@N@òîÇbà§a@ò×Šb“¾a@óÜÇ@bîÜ‚†@êŠbØÏþ@†‹ÐÛa@áîîÔm@‹qaI@ñ‹ØÐÛa@ñ†ìu@â‡Èi@ŠìÈ’–Éß@bèÏýn‚a@@õbú‹Ûa@–@

òîÈÓaë@ËH@@
S@NòÇìàa@‹Äã@òèuë@aë‰ƒnîÛ@†a‹Ïþa@Èi@óÜÇ@òÇìàa@òîjÜËc@ÁÌšN@
T@NïÇbà§a@ØÐnÛa@ñ‹çbÃ@@òÇìàa@†a‹Ïc@Ùb¸@òÛby@À@‹èÄm–@òÇìàvàÜÛ@ôìÓ@õbànãa@†ìuë@–@†ìuë@

òÇìàa@õbÔjÛ@ñŠë‹šN@Þ@a‹Äã@pbèuìnÛaë@paŠa‹ÔÛa@òßý@óÜÇ@‹qìm@‡Ó@bèäØÛZ@@
c@NòîÜ›Ïþbi@ŠìÈ“ÛaN@
l@NŠa‹ÔÛa@ˆb¦a@À@ñ‹ bƒ¾aN@
x@NòÇìàvàÜÛ@îznÛaN@
†@Nòí†‹ÐÛa@õaŠübi@bàÛa@â‡Çë@òÇìàvàÜÛ@âbÈÛa@ðc‹Ûa@ñ†bîN@
ç@NÞa‡§a@À@†a‹Ïþa@Èi@òjËŠN@

V@NóİìÛa@ÞìÜzÜÛ@õìvÜÛaN@
W@NpaŠa‹ÔÛa@ˆb¦a@À@†‹ÐÛa@åß@Þì c@oÓë@‰‚dm@òÇìàaN)

 
 ٤/١٧شفافة رقم 

ÊìİnÛa@ìç@bßNNNN_@
@ÊìİnÛaZ@@@@ëc@†‹ÐÛa@éÛ‰jí@ð†aŠg@ô‹“i@‡èu@ðc@ìç

@@@@@@@@@@@@òîÈànª@paìäÓ@Þý‚@åß@áÄäß@ëc@ïöbÔÜm@ÝØ“i@òÇbà§a
@@pa†b¥üa@Ýrß–@pbîÈà§a@–@pbibÔäÛa@–ð†aìäÛa@N@NNN

@@@@Ýà¥@À@ò×Šb“¾a@Ò‡èi@ð†bß@‡öbÇ@ó‚ìm@æë†
@@@@@@@@@@@“ß@Ýy@À@âbè⁄a@Ýuc@åßë@Éàna@êb¤@émbîÛì÷ß@émýØ

émbyìà @ÕîÔ¥ë@

@
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 ٥/١٧شفافة رقم 

Êìİn¾a@ìç@åßNNNN_@
@@Êìİn¾aZ@@@@@@@@@@@@@@@@@@ÙÜm@ëc@ñŠbè¾a@ÙÜm@â‡ƒníë@òäîÈß@ñ£@ëc@ñŠbè·@Énàní@˜ƒ’@ðc@ìç

@@@@@@@@@@@@@@@ŠbÄnãa@æë†@bèÜrº@ëc@bèÜ‚a†@òàèß@¶ìní@ëc@òîÈà§a@òß‡©@ð†aŠg@ÝØ“i@ñ©a
@@@@@@@@@@Šë‡Û@bìjÓ@bîŠ@òîÈà§a@‹Ôm@æc@óÜÇ@ð†bß@ÝibÔß@@@@@@@êŠbjnÇa@â‡Çë@Êìİnà×@ê

bèi@bÐÃìßN@
@bßçïÊìİn¾a@À@bç‹Ïìm@ïÌjäí@Ûa@Âë‹“Ûa@NNNNNN_@

•@ïÇìİnÛa@Âb“äÜÛ@ÀbØÛa@oÓìÛa@éí‡Û@æìØí@æcN@@

•@@åß@áöýß@Š‡Ó@éí‡ÛpbîãbØß⁄abèibn×ü@†a‡Ènüa@ëc@paŠbè¾a@ëc@N 
•@ÝibÔß@ÉÓìm@æë†@Éàna@òß‡‚@À@òjË‹Ûa@éí‡ÛN 
•@bèi@âanÛüaë@pbîÛì÷¾a@Ýà¥@óÜÇ@ñŠ‡ÔÛaN@

 
 ٦/١٧شفافة رقم 

ÊìİnÛa@ÉÏaë†@ïç@bßë@Êìİnã@aˆb¾NNNNNN_@

•@@òîäèß@ÉÏaë†Zñ‚@óÜÇ@Þì—zÜÛ@LñŠbèß@òîàäm@LéÏ‹y@áÜÈm@L@óÜÇ@Ò‹ÈnÛa@
ÝàÈÛa@ÖìN@

•@@pa‰Ûa@‹í‡ÔmZpa‰Ûa@âaybi@‹È“äÛ@LbäÛ@åí‹‚Ła@xbînybi@‹È“äÛ@L@bäãdi@‹È“äÛ@
bäÈànª@òß‡‚@À@áçbãN@

•†@@òîäí†ë@òîÇbànua@ÉÏaëZ@µubna@ñ‡Çbß@Þý‚@åß@òîÇbànuüa@ò×Šb“àÜÛ@
bÄy@ÝÓþaëN@

•@@áîÔÛaZåí‹‚łÛ@æìÈÛa@‡í@áí‡Ôm@òîàçc@åß@éi@åßûã@bß@ÕîjİnÛ@N@

•@@òäîãdàİÛaZà›Ûa@kîãdmë@ñ‡yìÛbi@ŠìÈ“Ûa@åß@Š‹znÜÛ@N@

•@@áèÐnÛaZ@bäÐãþ@bäàèÏ@ñ†bíÛ@bèîÛg@ïànäã@Ûa@òîÈà§aë@‘bäÜÛëN@
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 ٧/١٧شفافة رقم 

òîÈà§a@óÜÇ@ïÇìİnÛa@Šë‡Ûa@‹qa)
ïib°⁄a@‡öbÈÛa @ÜÛa@‡öbÈÛa 

•@ÝÓa@òÐÜØni@pbß‡©a@áí‡Ôm@

•@@pa‚@óÜÇ@Þì—¨a
òîÏbšg 

•@Éànbi@Ý›Ïa@Þb—ma 
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 ١٧/ēشفافة رقم 

@æìÇìİn¾a@bèi@ÑÜØî@Ûa@âbè¾a@‡í‡¥@æìÇìİn¾a@bèi@ÑÜØî@Ûa@âbè¾a@‡í‡¥
@@I@@I@@@ïÐîÃìÛa@Ñ–ìÛa@@@ïÐîÃìÛa@Ñ–ìÛaHH
@@òîÛì÷¾a@@òîÛì÷¾a––@@òİÜÛa@@@òİÜÛa@––@‘bîÔÛa@íbÈß@@‘bîÔÛa@íbÈß@

@@@µÇìİn¾a@l‰u@òÜ¼@Áîİ¦@@@µÇìİn¾a@l‰u@òÜ¼@Áîİ¦

@@µÇìİn¾a@l‰u@òÛbŠ@@µÇìİn¾a@l‰u@òÛbŠ

Êìİn¾a@µØmÊìİn¾a@µØm

@Êìİn¾a@kíŠ‡më@éîuìm@Êìİn¾a@kíŠ‡më@éîuìm

@@@@áîîÔnÛaë@Òa‹’üaë@òÈibn¾a@@@@áîîÔnÛaë@Òa‹’üaë@òÈibn¾a

Êìİn¾a@òß‡‚@õbèãgÊìİn¾a@òß‡‚@õbèãg

bväi@òîÇìİnÛa@†ìè§a@‹í‡ã@æa@åØº@Ñî×
@@@òîÇìİnÛa@†ìè§a@ñŠa†a@wßbã‹i

 

@
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òîÇìİnÛa@†ìè§a@ñŠa†g@
 
QN@_òîÇìİnÛa@†ìè§a@ñŠa†g@òîÐî×@

 كعام للتطوع حيث يرى كثيرون      Ď٠٠١عام  يشهد العالم اهتماما متزايدا بقضية التطوع حتى انه تم إعالن           
أن الجهود التطوعية تعبر عن اتجاهات قيمية مرغوبة لصالƠ المجتمع فهي تعبر عن مدى االنتماء الـذي                 
يشعر به الفرد نحو مجتمعه ورغبته في العطاء له بالصورة التى يستطيعها والتي يراها مناسبة وشـعوره                 

 بأن هذا العطاء يسد احتياجا معينا 
 

ÊìİnÛa@ìç@bßNNNN_@

هو أي جهد بشرى إرادي يبذله الفرد أو الجماعة بشكل تلقائي أو منظم من خالل قنوات مجتمعية                 :التطوع  
دون توخى عائد مادي بهدف المشاركة في تحمـل         ... . النوادي – النقابات   – الجمعيات   –مثل االتحادات   

 وتحقيق طموحاتهم في حل مشكالته مسئولياته تجاه المجتمع ومن أجل اإلسها
 

Êìİn¾a@ìç@åßNNNN_@

هو أي شخƭ يتمتع بمهارة أو بخبرة معينة ويستخدم تلك المهارة أو تلك الخبرة بشـكل إرادي                 :المتطوع  
لخدمة الجمعية أو يتولى مهمة داخلها أو يمثلها دون انتظار مقابل مادي على أن تقر الجمعية رسميا قبولها                  

 .ا بهالدوره كمتطوع وعدم اعتباره موظف
 

Êìİn¾a@À@bç‹Ïìm@ïÌjäí@Ûa@Âë‹“Ûa@óç@bßNNNNNN_@

  .أن يكون لديه الوقت الكافي للنشاط التطوعي •
  أو المهارات أو االستعداد الكتسابها اإلمكانياتلديه قدر مالئم من  •

 لديه الرغبة في خدمة المجتمع دون توقع مقابل  •

 ا القدرة على تحمل المسئوليات وااللتزام به •

 
ÊìİnÛa@ÉÏaë†@ïç@bßë@Êìİnã@aˆb¾NNNNNN_@

  التعرف على سوق العمل ، تعلم حرفه، تنمية مهارة، للحصول على خبرة:دوافع مهنية  •
  لنشعر بأننا نساهم في خدمة مجتمعنا ، لنشعر باحتياج اǓخرين لنا، لنشعر باحترام الذات:تقدير الذات  •
 االجتماعية من خالل مساعدة المحتاجين واألقل حظاً  للمشاركة :دوافع اجتماعية ودينية  •
  لتطبيق ما نؤمن به من أهمية تقديم يد العون لǔخرين :القيــم  •
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  للتحرر من الشعور بالوحدة وتأنيب الضمير :الطمأنينة  •
  لزيادة فهمنا ألنفسنا وللناس والجمعية التي ننتمي إليها :التفهم  •
 
R@NİnÛa@Šë‡Ûa@‹qc@ìç@bß_@òîÈà§a@óÜÇ@ïÇì@

 
@ïib°⁄a@‡öbÈÛa@

 الحصول على خبرات إضافية  •    تقديم الخدمات بتكلفة اقل  •

 تطوير الخدمة المقدمة  •    اتصال افضل بالمجتمع  •
ÜÛa@‡öbÈÛa@

 ضعف درجة السيطرة على المتطوعين  •
 الوقت المستهلك في اإلشراف على المتطوعين وتدريبيهم  •

 ب عدد كاف من المتطوعين األكفاء صعوبات جذ •

 
S@N_@bväi@òîÇìİnÛa@†ìè§a@‹í‡ã@æc@åØº@Ñî×@

لتالفى أية آثار سلبية للتطوع على الجمعية ولتعظيم العائد اإليجابي يجب أن تولى الجمعية عملية التطـوع         
فيذ العديـد مـن     االهتمام المالئم ذلك في ظل تزايد أهمية الدور الذي يمكن أن يقوم به المتطوعون في تن               

 .الجهود التطوعية وتنميتها فى الجمعية
 
c@N@òîÇìİnÛa@†ìè§a@ñŠa†g@wßbã‹iZ@

 ƛالمراحل األساسية للبرنام: 
 : )التوصيف الوظيفي للمتطوع(تحديد المهام التي سيكلف بها المتطوعون 

 )وصيف الـوظيفي  الت(المتطوعون يحتاجون أن يكلفوا بمهام معدة ومحددة بوضوح ويقصد بتحديد المهام            
 :كس صياغة المهام عوامل أساسيةللمتطوع أن تحدد له مهامه وواجباته ومسؤولياته داخل الجمعية وتع

 األساسية التي على المتطوع القيام بها وتتضـمن الهـدف الـذي       – المهام   –وهى المهمة    :المسؤولية   •
 .لهدفيسعى المتطوع للوصول إليه واألنشطة أي التي سيقوم بها لتحقيق ا

  ما هي المساحة المتاحة للمتطوع التخاذ قرارات تتعلق بتنفيذ مهامه :السلطة  •
  تحديد أهداف ومهام واضحة يمكن أن تؤدى لنتائƝ محدده وذات قيمة هو المعيار لمسائلته :المساءلة  • 
  التي على اساسها سيحدد المتطوع انه حقق األهداف بنجاح :معايير للقياس  •

ة المتطوع هو أداة الجمعية لمساعدة المتطوع لفهم النتائƝ التي عليه تحقيقها واألعمـال التـي                تحديد مهم 
 سيشارك فيها وما هي المهارات التي يحتاجها 
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lN@µÇìİn¾a@l‰u@Z@

 : للتمكن من جذب المتطوعين ينبغي أن نجيب على عدد من التساؤالت منها 
@æìÇìİn¾a@ïmdí@åíc@åß_@

æìmdí@Ñî×NNNNNNNN_@

æìmdí@aˆb¾NNNNNNNN_@

بوجه عام يمكن القول أن المصدر الرئيسي للمتطوعين هو المجتمع وان المستفيدين من خدمات المؤسسات               
التطوعية هم أهم مصدر للتطوع حيث انهم هم أول من يدرك أهمية الخدمات التي تقدم من خـالل هـذه                    

 .المؤسسات
 

@µÇìİn¾a@l‰u@òÜ¼@Áîİ¦@

 ع من حمالت جذب المتطوعين يوجد اكثر من نو
 :ويلجأ لهذا األسلوب في حالتين : حملة جذب موسعه . ١

الحالة األولى أن تكون الجمعية بحاجة لعدد كبير من المتطوعين لفترة زمنية قصـيرة وذلـك                 •
 لمناسبة محددة 

صـة  الحالة الثانية أن تكون المهام التطوعية بسيطة وال تحتاج إلـى مهـارات أو كفـاءات خا            •
  بتدريب بسيطاويستطيع الكثير القيام به

 : وتنفذ تلك الحملة بنشر معلومات بسيطة عن الجمعية والمهام المطلوبة ويتم ذلك عادة عن طريق 
 اإلعالن عن األنشـطة فـي التجمعـات         ،توزيع مطويات أو كتيبات للتعريف بالجمعية وتعليق الملصقات       

 المختلفة الممكنة 
č . حملة جذب مستهدفة: 

حملة الجذب هنا هي خطة محددة تستهدف ضم عدد قليل محدد من المتطوعين تتوجه لهم تحديـدا ودون                  
غيرهم وتلجأ الجمعية لذلك األسلوب في حالة كون المهام المطلوبة مـن المتطـوعين تحتـاج مهـارات                  

 هذه الحملـة  وخبرات متخصصة وتستهدف بالحملة هؤالء الذين تتوافر فيهم تلك المهارات والتخطيط لمثل   
 :يتطلب اإلجابة على عدة تساؤالت 

  Þ)المهمة(ماذا نحتاج  •
 Þ)المتطوعون(من الذي يستطيع أن يقدمها  •

• Þ كيف يمكن االتصال بهم 

• Þ ما الذي يمكن أن يحفزهم أو يدفعهم للتطوع 

 :حملة جذب الدائرة المحيطة . ٣
 الذين على اتصال بها ونحاول جذبهم للقيام بمهام         أي حملة لجذب هؤالء المحيطين بالجمعية وأنشطتها وهم       

 :تطوعية وهؤالء يمكن أن يضموا 
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 .اقاربهم و وعائالتهم)المستهدفين أو المستفيدين(عمالء الجمعية  •
 أصدقاء المتطوعين الحاليين وأصدقاء الموظفين  •
 المجتمع المحيط بمواقع أنشطة الجمعية  •

 ة على حلها المتضررين بمشكالت تعمل الجمعي •

وميزة تلك الحملة أنها تستهدف أشخاƭ على دراية بأنشطة المدعية وأهدافها أو بالمشكالت التـي تعمـل               
 على حلها 

@

@µÇìİn¾a@l‰u@òÛbŠ@

 تلك الرسالة التي توضƠ لماذا تحتاج الجمعية المنحـة التـي            ،لكل حملة جذب متطوعين رسالتها الخاصة     
كما يجب أن تكون الرسالة قصيرة وبسـيطة ومباشـرة بحيـث            ...) .ال أو الوقت أو الجهد أو الم    (تطلبها  

توضƠ للمتطوعين مدى االحتياج لجهوده والنتائƝ اإليجابية التي يمكن تحقيقها من تطوعـه ويجـب هنـا                 
 .التأكيد على حاجة المجتمع لخدماته وليس فقط حاجة جمعيتك

 
@ÊìİnÛa@ñŠbàna@õÝß@

تساعد الجمعيـة علـى تحديـد الـدور          ب تطوع تتضمن بيانات أساسية    يجب أن تعد الجمعية استمارة طل     
 المحتمل الذي يمكن أن يؤديه المتطوع 

 
x@N@áènÜibÔßë@µÇìİn¾a@Šbîn‚aZ@

أن المعيار األساسي هو ضم متطوعين مؤهلين فعال للمهام ومؤمنين برسالتنا وبالتالي نهدف من المقابلـة                
عية عن المتطوع واستعداده بهدف نهائي هـو اختيـار العناصـر            الخروج بالمعلومات التي تحتاجها الجم    

 األفضل للقيام بالمهمة 
 :وتمر المقابلة بعدة مراحل 

 مراجعة  ،تعكس المهام المطلوبة   مراجعة األسئلة التي قمنا مسبقا بƎعدادها والتي      : قبل المقابلة    •
 .وع ومراجعة استمارة التطوع التي تقدم بها المتط،التوصيف الوظيفية

  واشعاره بجو من الود ع الترحيب بالمتطو:بدء المقابلة  •

 بناء على المهام المطلوبة وفق التوصيف الوظيفي سنطرح أسئلتنا علـى المتطـوع            : المقابلة   •
التي ستكون إما اختبارا شفويا لمهاراته أو حوارا بين أصدقاء ويحدد ذلك بناء علـى المهـارات                 و

ات تطوع كثيرة لنفس المهام يجب أن نتأكد أننا قد طرحنا على كـل              المطلوبة وإذا كان هناك طلب    
منهم األسئلة األساسية التي قمنا بƎعدادها ويجب أن نتأكد أننا قد أتحنا للمتطوع الفرصـة كاملـة                 
لǘجابة عن أسئلتنا ودون مقاطعة يجب أن نتذكر دائما أن المتطوع هو أيضـا يحـاول اكتشـافنا                  

 .ا يجب إتاحة الفرصة له لطرح أسئلته واستفساراتهواختبارنا وجمعياتنا لذ
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 وتلك هي اصعب مرحلة ويجب هنا أن تقوم بمراجعة مضمون المقابلة والتأكد             :إنهاء المقابلة    •
 المتطوع المراحـل الالحقـة      ىأن كل منكما قد حصل على المعلومات التي يبتغيها ثم اعرض عل           

 التي ستعقب المقابلة

 المتطوع مؤشرات واضحة تعكس مدى إعجابك به واسـتعداد الجمعيـة             من المهم أن يكون لدى    
 .لǘستعانه بجهوده

 . على اهتمامه ومجهوداته)المحتمل( أشكر المتطوع :الختام  •
@
†@N@Êìİn¾a@µØm@

يعتمد ذلك على المعلومات التي حصلنا عليها من استمارة التطـوع والمقابلـة وتـتم                :تكليفه بمهامه   . ١
يكون واضحا انه يمكن تغيير      ين بالتنسيق التام بين المتطوع والمشرف ويؤخذ القرار على أن         عملية التسك 

 مهام المتطوع إذا لم تنجƠ التجربة 
č .  نقترح أن يوقع اتفاق مكتوب بين الجمعية والمتطوع تحدد فيه التزامات كل طرف تجـاه أداء               :التعاقد

وضع واحتياج كـل جمعيـة ويمكـن أن يتضـمن العقـد             مهمة التطوع وتحدد مكونات ذلك التعاقد تبعا ل       
مسؤوليات كل من المتطوع والجمعية والعقد هنا هو افضل مرجعية عند تقييم المتطوع ويرجع إليه عنـد                 
تقرير إنهاء التعاقد واخيراً يجب أن ندرك دائما أن هذا العقد ليس وثيقة قانونية إال انه يجب أن ندرك دائما                    

 قة قانونية إال انه يجب أن يحترم دائما من الطرفين كوثيقة أخالقية ان هذا العقد ليس وثي
 
ç@N@Êìİn¾a@kíŠ‡më@éîuìmZ@

 وتلك مهمة إمداد المتطوع بالمعلومات والمهارات التي يحتاجها وبما يؤدى إلى تسهيل أداءه بمهامه
زءاً منهـا ويقـوم     المتطوع يحتاج إلى التعرف على الجمعية وكيف تعمل ليصبƠ ج         : توجيه المتطوع . ١

 بمهامة التطوعية داخلها وفق اإلطار العام للنظام والسلوك داخل الجمعية 
 :يتضمن ذلك إعطاء المتطوع المعلومات التالية 

 أنشطتها الحالية وبرامجها المختلفة  •  نبذه عن تاريƣ الجمعية وخلفية نشاطها  •

 هيكل الجمعية الوظيفي  • معلومات عن المستهدفين من خدمة الجمعية وأنشطتها  •

 نظام إدارة الجهود التطوعية  • النظم والسياسات العامة واإلجراءات المتبعة داخلها  •

 التوصيف الوظيفي للمتطوع  •

č .   يهدف التدريب هنا إكساب المتطوع للمهارات والمعلومات والسلوكيات التي يحتاجها           :تدريب المتطوع
لبرنامƝ التدريبي للمتطوع عمليا وتجريبيا ومبنيا على خبرات واحتياجـات          للقيام بمهامه ويجيب أن يكون ا     

 :المتطوع ويجب أن يوضƠ البرنامƝ للمتطوع النقاط التالية 
 Þ...كيف يجب أن يؤدوا مهامهم المحددة •
 Þ...Þ ما الذي يجب عدم القيام به...ما الذي يجب القيام به •
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ë@N@áîîÔnÛaë@Òa‹’⁄aë@òÈibn¾a@

 :د من المعايير يمكن أن تستخدم لǘشراف على وتقييم عمل المتطوع كاألتي يوجد عد
 مدى كفاءة المتطوع في أداء الرسالة  •
 مدى احترامه للمواعيد وااللتزام  •

 الوقت الذي أعطاه للجمعية / الوقت الذي سيعطيه للجمعية  •

 )العمل في فريق(مدى االستجابة والتعاون  •

 )حسن األداء وااللتزام(ئولية مدى اإلحساس بالمس •

 إلى أي مدى يمكنه االستمرار في العمل التطوعي  •

 )مدى حبه وإقباله على العمل ومساعدة اǓخرين(سلوكيات المتطوع  •
 

@µÇìİn¾a@ÝàÇ@õa†c@ÖìÈm@Ûa@ÝßaìÈÛa@

 :بعض هذه العوامل مؤسسية والبعض اǓخر منها شخصية أو قانونية منها على سبيل المثال 
 عدم وضوح الهدف من العمل بالنسبة للمتطوعين  •
 االنفراد باتخاذ القرار في المؤسسة وعدم إعطاء الفرصة لكل مسئول للقيام بدوره  •

   تضارب أراء أعضاء مجلس اإلدارة  •
 السعي وراء تحقيق منفعة شخصية من التطوع  •

  عدم تحديد دور معين يلتزم به المتطوع  •
 متطوع للعمل المنوط به عدم أهلية ال •

  عدم الجدية وعدم االلتزام بتعليمات المنظمة  •
 عدم وجود التقدير المادي أو المعنوي لدور المتطوع  •

 عدم وجود أسلوب محدد لمتابعة ومراجعة العمل  •
 المضايقات من بعض المشرفين  •

 عدم التنسيق بين المتطوعين  •
 تطوعي بعض القوانين التي تعوق العمل ال •

@

c@ábàÇc@õa†c@óÜÇ@µÇìİn¾a@‡Çbm@Ûa@ÝßaìÈÛ@

 وجود مجلس إدارة قوى ومتعاون ومعروف للمتطوع ويحظى بثقة المجتمع وقبوله  •
 وضوح أهداف المؤسسة وبرامجها ومناسبتها لحاجة المجتمع  •

 تالقى رغبة المتطوع مع أهداف ورسالة الجمعية  •

امل وعالقة وظيفية واضحة ومحدده بين المتطوع وموظفي        وجود هيكل وظيفي متخصƭ ومتك     •
 الجمعية 



ñc‹àÜÛ@òîãìãbÔÛa@ñ‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛa@ÝîÛ‡Ûa 

RSY@

 العمل على تقديم خدمات متميزة عن طريق البحث وتنفيذ برامƝ حديثة ومتطورة 

 اختيار عناصر المتطوعين المناسبة وتحديد أدوارهم  •

 و األفضل إعداد برامƝ تدريبية مناسبة للمتطوعين ومتابعة أعمالهم أوال بأول وتوجيههم نح •

 
c@áèßanÛa@óÜÇë@µÇìİn¾a@óÜÇ@ÃbÐ¨@

 من المشكالت األساسية التي قد تواجه الجمعية نتيجة االعتماد على المتطوعين 
ليسـت ضـمن أنشـطة      (قد يبادر المتطوع بالعمل على احتياجات جديدة أو مختلفة للمستفيدين            •

 قيام بها  المهام المناط به ال)أو بدال من( باإلضافة إلى )الجمعية
 التحدث باسم الجمعية وتمثيلها دون أن يكلف بذلك  •

•  Ɛيمكن للمتطوع أن يترك العمل بشكل مفاج 

 
Œ@N@îÐznÛaë@‹í‡ÔnÛa@

 :تقدير الجهود التطوعية معنويا أو ماديا بشكل رمزي 
 )وحدة قياس(تقدير حجم العمل التطوعي  •
وذلك باسـتخدام قيمـة     ( احتساب قيمة المثل     احتساب القيمة النقدية للجهد التطوعي على أساس       •

 )المثل لوظيفة مماثلة في الجمعية

 احتساب قيمة المثل في سوق العمل وذلك للمهام التي ليس لها مقابل في الجمعية  •

 
 أشكال مختلفة للتحفيز والتقدير 

 زيادة مسؤوليات وسلطات المتطوع  •
 مزيد من التدريبات المتخصصة  •

 يكل المنظمة مع الحفاظ على مرونة ذلك مقارنة بالموظفين إدماجه ضمن ه •

 تقديره بشكل دوري  •

 إشعاره باالنتماء للجمعية وإلنجازاتها  •

 مدى تطور مهامه وقدراته تقييمه دوريا بالتنسيق معك على •

عية مكافأته معنويا بتكريمه في تجمع عام للجمعية أو في حفلها السنوي أو االنعقاد الدوري للجم               •
 العمومية 

@



a@ÝîÛ‡Ûañc‹àÜÛ@òîãìãbÔÛa@ñ‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛ 

RTP 

@N@Êìİn¾a@òß‡‚@õbèãg@
@òîbc@ñ‡ÇbÓ@ZIòîãbãg@ñŠì—i@Êìİn¾a@òß‡‚@õbèãg@ání@æc@k°H@

إذا انتهى العمل في مشروع معين يتم عمل حفل تكريم للمتطوعين يتم خاللها منحهم شهادات أو                 •
 ميداليات تقديرية 

 ية إطالق أسماء المتميزين منهم على بعض القاعات بالجمع •

 تكريمهم في حفالت عامة بحضور المسئولين بالمجتمع  •

  ترشيحهم للحصول على منƠ دراسية أو جوائز تقديرية من جهات أخرى •

 الترشيƠ لفرƭ العمل المتاحة وترقيتهم إلى المواقع القيادية  •

 اإلشادة بمجهوداتهم أثناء الندوات والمناسبات المختلفة  •

 ء خدمة المتطوع قصورا في أداءه فيتم إصدار قرار من اللجنة إذا كان السبب في إنها •

 
@ïÌjäí@bväi@òîÇìİnÛa@†ìè§a@ñŠa†⁄@éãa@‹×‰m@a‚aë@

•  Ơتحديد المهام المطلوبة من المتطوعين بشكل واض 
 تحديد الحد األدنى المطلوب لمؤهالت المتطوعين من حيث العمر والتعليم والخبرة الشخصية  •

 لجذب المتطوعين إعداد حملة  •

 مقابلة المتطوعين واختيارهم  •

 تسكين المتطوعين  •

 توجيه وتدريب المتطوعين أثناء فترة تواجدهم بالجمعية  •

 التقييم  واإلشراف •

 تقدير الجهود التطوعية معنويا أو ماديا بشكل رمزي  •

 



ñc‹àÜÛ@òîãìãbÔÛa@ñ‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛa@ÝîÛ‡Ûa 

RTQ@

ÊìİnÛa@ñŠbànü@Ôß@xˆì¹♦@
@

„íŠbnÛaZNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@

@áüaNNNNNNNNNNNNNNNNNNZNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 

@æìÐîÜnÛaNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNZNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@

@Þb—mýÛ@oÓë@Ý›ÏaNNNNNNZNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@

@æaìäÈÛNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNZNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@

@áîÜÈnÛaZNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@

@ÝàÈÛaZNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@

@ÝàÈÛa@òèuNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNZNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@

@ò——ƒnß@paŠbèßNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNZNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@

ëa@bäÏa‡çcë@bänîÈà¡@âbànçüa@éuNNNNNNNNNZNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@

@bèîÏ@òàçb¾a@†ìm@Ûa@bänîÈ»@òİ“ãc@áçcNNNNNNNNNNZNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@

@oàÓ@Ûa@ô‹‚þa@pbîÈà§a@ïç@bß@ïÇìİm@Šë‡i@bèîÏNNNNNZNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@

@énŠbß@ð‰Ûa@ïÇìİnÛa@Âb“äÛa@ìç@bßNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNZNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@

@éi@ÊìİnÜÛ@bn¾a@oÓìÛa@ìç@bßNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNZNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@

@

                                                 
♦ @Š‡—¾a@Z@õ§a@òîßìØ¨a@Ë@pbàÄä¾a@pbß‡‚@×‹ß@åÇ@ñŠ†b—Ûa@òí†b’Š⁄a@òÛ†þa@òÜÜQMS  
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RTR 



ñc‹àÜÛ@òîãìãbÔÛa@ñ‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛa@ÝîÛ‡Ûa 

RTS@

<
<
<

Œ^ŠÖ]<ÝçéÖ]<
òrÛbrÛa@òÜ§a@Z‡îídnÛa@k×ë@ñìÇ‡Ûa@

 



a@ÝîÛ‡Ûañc‹àÜÛ@òîãìãbÔÛa@ñ‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛ 

RTT 

òÜvÛa@Òa‡çc@
 .تعرف المشاركين على مفاهيم الدعوة وكسب التأييد. ١
Ď .           والتقيـيم   تتنمية قدرات المشاركين فى مجال تحليل المشكالت وضع إستراتيجيات والتعبئة والفعاليـا 

 . ى قضية الدعوة وكسب التأييدواالستمرار ف
  .وكسب التأييد تزويد المشاركين بمهارات التخطيط الدارة حمالت الدعوة. ٣
  

lŠ‡¾a@ÝàÇ@ÝîÛ†@
‡îídnÛa@k×ë@ñìÇ‡Ûa@

 السادس :اليوم
 لثالثةا: الجلسة
 ة ونصف ساع:الزمن
â Âb“äÛa kîÛbüa È¾aäîpb åßÛa 

١ 
كين حول معنـى    يفتتƠ المدرب الجلسة بسؤال المشار    

كلمة الدعوى او كسب التأييـد والمناصـرة ويقـوم          
 بتجميع األجوبة

 ٥  عصف الذهن

č 
يقوم المدرب بشرح مفهوم الدعوة وكسـب التأييـد         
ويفتƠ النقاƫ حولها ثم ينتقل الى خطـوات الـدعوة          

 )١(وكسب التأييد مستخدماً شفافة رقم 
عرض شفافة  المناقشة

 ٥ )١(رقم 

٣ 

استعراض الخطوط بعمليـة الـدعوى      يقوم المدرب ب  
 وكسب التأييد ويناقƫ المشاركين مستخدماً شفافة

)Ď(ــل ــة بالتحلي ــفافة ، الخاص ــة )٣( ش  الخاص
 الخاصة بالتعبئة وشـفافة     )Đ(باالستراتيجية وشفافة   

 الخاصة بـالتقييم    )Ē( الخاصة بالتطبيق وشفافة     )٥(
  الخاصة باالستمرارية)٧(وشفافة 

عرض المدرب 
 شةوالمناق

عرض 
شفافات 

)Ď،٣،Đ،٥،Ē
( 

١٥ 

٤ 

يقسم المدرب المشاركين الى ثالث مجموعات تقـوم        
كل مجموعة بتحديد مشكله قانونية خاصـة بالبيئـة         
والمحيط بها وتخطط حملة دعوة لحل هذه المشـكلة         
واتباع الخطوط التي تم مناقشتها وكتابـة مخرجـات         
عمل المجموعة على لوجه من لوجهـات السـبورة         

  واختيار احد افراد المجموعة للعرضالورقية

تقسيم مجموعات 
 ٥  عمل

 Ď٥   مده عمل المجموعات ٥



ñc‹àÜÛ@òîãìãbÔÛa@ñ‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛa@ÝîÛ‡Ûa 

RTU@

عرض المجموعات مع تعليق المـدرب علـى كـل           ٦
 ٣٠   مجموعة

 ٥   يختتم المدرب الجلسة ٧
 



a@ÝîÛ‡Ûañc‹àÜÛ@òîãìãbÔÛa@ñ‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛ 

RTV 

 
 ١/١ēشفافة رقم 

١

٢
٣

٤

٥

٦

 

@



ñc‹àÜÛ@òîãìãbÔÛa@ñ‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛa@ÝîÛ‡Ûa 

RTW@

@
@

 ١ē/čشفافة رقم 

Q@NÝîÜznÛa@@
@a@ÝîÜ¥@‡Èí@@@ðc@ÕîÔznÛ@¶ëþa@ñìİ©a@ÑÓì¾
@ÞbÈÏ@†ìèª@@L@@@@@@@@@@@@qdnÛa@À@‡îídnÛa@k×@ÙÛˆ@À@b·

@@òßbÈÛa@pbbîÛa@óÜÇN@@@@@@@@@@@‡–‹i@c‡jm@bß@ñ†bÇ@bèãdÏ@
@@òÜØ“¾a@áèÏë@pbßìÜÈ¾aN@@@@@@@ðìä¾a@Šìèà§a@‡í‡¥ë@

@@@@@@@@@@@@@@@@pbîãbØßgë@pbû¾aë@bç‰îÐäm@â‡Ç@ëc@bç‰îÐämë@pbbîÛaë@éîÏ@qdnÛa
@@@Ša‹ÔÛa@ïÈãb–@ïÛg@ˆbÐäÛa@@@@@qdnÛa@ôëˆ@åß@áçËë@paN@@@@@æb×@bàÜ×ë@

@@@@@@@@@@@@@@@a‹r×a@‡îídnÛa@k×@òuŠ†@oãb×@bàÜ×@ôìÓc@‹–bäÈÛa@ê‰èi@òÏ‹È¾a@‘bc
bÇbäÓN@@

 
 ٣/١ēشفافة رقم 

R@Na@òîvîmaü@
@@@@òîvîmaa@‡îídnÛa@k×@†ìèª@Ý×@kÜİní

ñ†‡«L@@@@@@@óÜÇ@òîvîmaüa@áŠ@òÜy‹ß@‡änmë@
uìnÛa@À@òÔibÛa@ÝîÜznÛa@òÜy‹ßÁîİƒnÛaë@éî@

@@@@@@@@@@@@@‡îídnÛa@k×@†ìèu@Éšë@óÏë@ñ†‡«@Òa‡çc@óÜÇ@î×Ûaë
pbíbÌÛaë@Òa‡çþa@ê‰ç@ÝîÈÐnÛ@òzšaë@paŠbß@ÀN@@

@

١
٢

٣
٤

٥ ٦

١
٢

٣

٤
٥ ٦
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RTX 

@

 ٤/١ēشفافة رقم 

S@N@ò÷jÈnÛa@
@@bÏýnöüa@õbäi@ŒÈíp@@@@‡îídnÛa@k×@†ìèu@L@@@@@k°@a‰Û@

@@@@@@@@@òîßýÇ⁄a@Ýöb‹Ûaë@pb b“äÛaë@pbîÜÇbÐÛa@áîà—m
@@@@̈ a@À@‰‚dm@sî¢@†aì¾aë@@@@pb÷Ïë@Òa‡çþa@æbj

@@@†Šaì¾aë@õb×‹“Ûaë@Ò‡èn¾a@Šìèà§aN@@@@@@ó—Óc@b@æìØí@æc@k°ë@
@@@@@@@@Ša‹ÔÛa@ïÈãb–@óÜÇ@ïib°⁄a@qdnÛa@pbuŠ†@Në@@@@pbuŠ†@óÜÇc

@@@@@@@@@@@oÓìÛa@Ðã@À@ÝàÈm@æaë@Òýnöüa@õb›Çc@Éî»@ÝjÓ@åß@ò×Šb“¾a
óã†þa@‡¨a@ïÛg@òšŠbÈ¾a@qdm@ÝîÜÔm@óÜÇN)

 
 ٥/١ēشفافة رقم 

T@NİnÛa@Õîj@
@@@@@@@@ñ‹ibr¾aë@õb×‹“Ûa@Áia‹m@óÜÇ@òÄÏba@æc
@@æbíŠë‹š@æa‹ßc@òî›ÔÛa@‹Ç@À

@@@‡îídnÛa@k×@òîÜàÇ@Œb−⁄N@@@@@Ša‹Øm@æc@bà×@
@@@@@@@@@@@òÔqì¾a@†aìàÜÛ@Ý–aìn¾a@âa‡ƒnüaë@òîßýÇ⁄a@òÛb‹Ûa
@@@@@@@@@@êbjnãüa@l‰u@Ša‹àna@À@æa‡Çbî@bç‹íìİm@@Ûa

bèi@âbànçüaë@òî›ÔÜÛN@

@

 

١
٢

٣

٤
٥ ٦

١
٢

٣

٤
٥ ٦
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RTY@

@

 ٦/١ēشفافة رقم 

U@N@áîîÔnÛa@
@@@@@@@@@@@@@òuŠ‡Ûa@Ðäi@‡îídnÛa@k×@†ìèu@áîîÔm@k°
@@@@@@@@@@@@ô‹‚c@Þb—ma@òÜ¼@òíc@áîîÔm@bèîÏ@ání@ð‰ÛaN@
@@@@@@@@@@@@@ôì@bjÛbË@óİÈí@ü@‡îídnÛa@k×@æc@b·ë

@@@@@@@@@@@ôì@bjÛbË@óİÈí@ü@‡îídnÛa@kØÛ@Õí‹Ï@ðc@æbÏ@òîöu@wöbnã
@@òîöu@wöbnãN@@@@@@@@@@@@@@@îÔí@æc@k°@‡îídnÛa@kØÛ@Õí‹Ï@ôa@æbÏ@

@@@òîÇìšìßë@âbÄnãbi@@@@@@@@@@@ÝàÈÛa@åß@‡í¾a@ïÛg@xbn±@bßë@òÔîÔ¥@@bß
paõa‹u⁄aëN@@@@@@@@@@@@@òiìÈ–@‹r×aë@áçc@bèmaˆ@òîÜàÈÛa@áîîÔm@æìØí@‡Óë@

bçŠbqc@áîîÔm@åßN@@
 

 ٧/١ēشفافة رقم 

V@N@òíŠa‹ànüa@

@@@@@@@Þb—müa@òîÜàÇ@æd’@bèãd’@‡îídnÛa@k×@òîàÜÇN@
@@@@@@@@@@@@ëc@ñ†‹Ðäß@òbî@†‹ª@oîÛë@ñ‹ànß@òîÜàÇ

@µÈß@Éí‹“mNæc@bà×@@@òíŠa‹ànýÛ@ÁîİƒnÛa@
@òÄÏbaë@ô‡¾a@ñ‡îÈi@Òa‡çþa@pýî—Ðm@æbîi@óÇ‡ní
@@@@@@@@@@@@@@@pbãbîjÛa@ÕÏaìm@óÜÇ@òÄÏbaë@òÛbÈÐÛa@pbÏýnöüa@Áia‹m@óÜÇ

ñÌn¾a@Êbšëþa@Éß@wv¨aëN@@
@

@

 

١
٢

٣

٤
٥ ٦

١
٢

٣

٤
٥ ٦
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òîÐÜ‚@òÓŠë@

‡îídnÛa@k×ë@ñìÇ‡Ûa♦@
 

‡îídnÛa@k×ë@ñìÇ‡Ûa@Òa‡çc  
 لى المستوى المؤسسي والمحلى والقومي والدولي التأثير في عملية اتخاذ القرار ع. ١
Ď . تغيير السياسات والمواقف 
 الدفاع عن رأى أو تعزيز فئة معينة من الجمهور . ٣
Đ . لتوجيه انتباه المجتمع إلى مشكلة ما في حاجة إلى حل 
 .حث صانعي القرار على تبنى الحلول المقترحة. ٥
Ē .اد حلول للمشكلة وضع مشكلة ما على جدول األعمال وإيج 
 تغيير سلوك معين لدى الجمهور . ٧
Ĕ . المؤسسات األهلية Ɲتغيير وتعديل برام 
 

@‡îídnÛa@k×@òİ“ãc@

 تعبئة المجتمع المحلى  •    التسويق االجتماعي •
 االتصال الجماهيري  •     بناء التحالفات  •
  وسائل االتصال •
 

@‡îídnÛa@kØi@òîäÈ¾a@pbè§a@

 ات يد هو عملية تفاعلية تشمل عدة جهات رسمية وغير رسمية أفراد وجمعكسب التأيي
  سياسات ، جداول أعمال،أفكار

 
@‡îídnÛa@k×@pbíìnß@

  األصدقاء ، العائلة،مع الشريك: شخصية •
  وسائل األعالم ، المؤثرات،مع الجيران: مجتمعية •
 عن وسـائل    ةسمي السياسات والمسؤولي  من خالل المؤسسات للوصول ألي متخذي القرار ورا       : مؤسسية •

 األعالم 
@‡îídnÛa@kØi@æìàöbÔÛa@

                                                 
♦ @Š‡—¾a@Z@òîÜçþa@pbîÈàvÜÛ@µiŠ‡ß@kíŠ‡m@wßbã‹i@

@òîØí‹ßþa@äØiìçãìu@òÈßbu–@òßbÈÛa@òz—Ûa@òîÜ×@@
Þb—müa@wßa‹i@×‹ßN@ìíbß@æbäjÛ@RPPR 
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 المستفدين الراضين الذين جربوا الخدمة  •     المؤمنين بالفكرة  •
 المؤسسات والجمعيات المعنية بالفكرة  •    الجهات المعنية بالخدمة  •
 .مختصين ممن لديهم معلومات تقنية متعلقة بالقضية •
 

òîÜàÇ@|väm@bèàÇ†@lìÜİ¾a@ŠbØÏþa@æìØm@bß‡äÇ@‡îídnÛa@k×ë@ñìÇ‡Ûa@@

 ويجـب ان    ، أي أنها تأتى من مصدر موثوق أو شخƭ يصدقه أفراد المجتمع المحلى            :ذات مصداقية    •
 تكون االفكار مدعمة بالبيانات 

   أي أن السلوك المرغوب به يجب أن يكون قابالً لتنفيذ تقنياً وسياسيا واقتصادياً:عملية  •
   أي أنها: مالئمة  •

 . تلبى حاجة ملموسة-
 . تحل مشكلة-
 . تتناول اهتمامات الناس-
 . تدعيم أهداف المؤسسات المعنية-
  تتوافق مع أعمال المؤسسة-

 . أي ان السلوك المرغوب بدعمه:لها األولوية القصوى  •
 . له أهمية اكثر من األعمال األخرى-
 ئماً ومواد البشرية ذات كفاءة تنظيم جيد  نمو مال– يستحق اكثر من غيرة -

 . أي السلوك المرغوب به يمكن ويجب تنفيذ فوراً وأي تأخير في التنفيذ يزيد المشكلة: عاجلة  •
 

‡îídnÛa@k×ë@ñìÇ‡Ûa@òîÜàÇ@À@ÁîİƒnÛaN@

 حتى يمكننا التخطيط لعملية الدعوة وكسب التأييد يجب اتباع الخطوات التالية 
 ANALYSIS  التحليل. ١

ويعنى التحليل ضرورة رصد المعلومات وفهم المشكلة او القضية وتحديد الجمهور المستهدف بالتأثير فيه              
والسياسات وتنفيذها أو عدم تنفيذها والمؤسسات المعنية وإمكانيات النفاذ لصانعي القرار وغيرهم من ذوى              

 التأثير 
 :ل المثال وهناك بعض األسئلة الرئيسية في مجال التحليل على سبي

-Þ ما هي المشكلة أو المشكالت المراد التعامل معها  
 ما هي السياسات القائمة حالياً التي تسبب هذه المشكلة أو المشكالت أو تتعلق بها وكيـف يـتم                   -

Þ تنفيذ هذه السياسات 
-Þ كيف يمكن لتغيير السياسات أن يساعد في حل هذه المشكالت  
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 ، عمـل لجـان    ، إصدار لوائƠ أو تعليمات تبنى قرارات      ،لقوانينسن ا ( ما هو التغيير المطلوب      -
 Þ..تعديل الممارسات المؤسسية او غيرها

-Þ ما هي مالبسات التغيير المقترح  
-Þ من هم أصحاب المصلحة الذين يؤثر عليهم التغيير المرغوب فيه  
-Þ من هم المؤيدون والمناصرون  
-Þ من هم المناهضون  
 ر Þ من هم أصحاب القرا-
- Þ من هم الذين لم يحددوا موقفهم بعد  
- Þ كيف يتم تغيير السياسات على مختلف المستويات  
  وماذا يؤثر عليهم Þ بمن يضعون ثقتهم Þ، من يؤثر على صانعي القرار-
-Þ من هم مؤيدو صانعي القرار وزمالؤهم في العمل  
 والمرجع أن يستجيبوا لها Þ ن ما هي الحجƝ والبراهي-
  الشخصية Þ، العاطفية، القانونية، هي أولوياتهم المنطقية ما-
-Þ ما هو الهيكل االتصالى المرتبط بعملية رسم السياسات  
-Þ ما هي القنوات الموصلة إلى صانعي القرار  
-Þ ما هي الرسالة ذات المصداقية التي توجهها إلى صانعي القرارات  

 
č –االستراتيجية  STRATEGY 

م االستراتيجية على مرحلة التحليل السابقة وهناك عده متطلبات العـداد االسـتراتيجية             تعتمد مرحلة رس  
 .منها

 ) المعارضون، غير المستقرين،المؤيدون( االوليه والثانوية ، تحديد الفئات المستهدفة-
  تشكيل مجموعة عمل لتطوير االستراتيجية وتخطيط النشاطات -
  واقعية ملتزمة بƎطار زمني محدد ، مناسبة،ابلة للقياس ق، تطوير األهداف بحيث تكون محددة-
 . عرض القضية بحيث يشعر صانعي القرار بان لهم فيها فائدة أو ميزه-
  رسم خطة لبناء التحالفات وحشد الدعم -
   البحث عن شركاء ومناصريين-
هتمام  تحديد المناهضون ومحاولة حصرهم في اصغر مساحة ممكنة والبحث عن مجاالت ذات ا             -

  .مشترك معهم بقدر االسكان
 . أعداد خطة للتنفيذ وموازنة لها-
  التخطيط الستخدام عده قنوات لالتصال المحلى والجماهيري -
  التخطيط للقيام بنشاطات تناسب الجمهور المستهدف -
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   إعطاء السياسات والتغييرات أسماء جذابة يسهل فيهمها واستخدامها-

 
 MOBILIZATION التعبئة . ٣

يعزز بناء التحالفات جهود كسب التأييد فكلما زاد عدد الناس الذين يؤيدون المصالƠ المختلفة والمؤيـدين                
للقضية كلما زاد ضمان كسب التأييد السياسي والمؤسسي لذا يجب تصميم الفعليات والنشاطات والوسـائل               

مستهدف والشركاء والموارد ويجب    اإلعالمية والمواد بحيث تأخذ فى الحسبان األهداف وفئات الجمهور ال         
أن يكون لها أقصى درجات التاثيير اإليجابي على صانعي القرار وأعلي درجات المشاركة من قبل جميع                

 .أعضاء التحالف وتعمل في نفس الوقت عل تقليل تأثير المعارضة إلي الحد األدنى
 :وهناك عده متطلبات لتحقيق درجة علية من التعبئة منها

 رنامƝ عمل يصف الوضع الراهن  أعداد ب-
  تحديد الجمهور المستهدف -
 . تحديد الجمهور الذي سيتأثر بالتغير-
 . حصر وتحديد أهداف الدعوة وكسب التأييد-
 . تحديد النشاطات الرئيسية وجداولها الزمنية-
 . موشرات التقييم الالزمة لكل نشاط-
 علية في أعداد البرنامƝ والنشاطات وتنفيذها  تشجيع جميع المشاركين في التحالف للمشاركة بفا-
 التخطيط لحمالت يشارك فيها أشخاƭ يتمتعون بدرجة عالية من المصداقية ويتحـدثون باسـم               -

 .جميع شركاء التحالف
  تطوير جداول النشاطات وتتابعها بحيث نصل ألي أعمق أثر إيجابي -
 .يذ ومتابعة نشاطات محددة تفويض المستوليات بصورة واضحة ألعضاء التحالف لتنف-
  تبادل المعلومات والخبرات من اجل توسيع التحالف والحفاظ على ترابطه -
 . تحديد الحقائق والبيانات والممارسات في مجال كسب التأييد-
  تحديد الحقائق والبيانات األساسية والتأكد من صحتها الستخدامها في عملية كسب التأييد-
 كن استخدامها  حصر الوثائق التي يم-
  محاولة جعل موقفك مرتبطاً باهتمامات صانعي السياسات -
  مؤثرة ، درامية، التدريب على مهارة عرض المعلومات بطريقة مختصرة-

إن فرصة التأثير على الجمهور المستهدف محددة فالوقت المتاح لعرض قضيتك إمام صانع القرار قـد ال                 
 .جيد وأسلوب العرض أساسيان لكسب التأييديتعدى الدقائق لذلك يكون األعداد ال

  تضمين المشاعر اإلنسانية والنوادر والطرائق في رسائلك اإلعالمية -
  التنبيه بأهمية وأولوية العمل الموصى بتنفيذه -
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 التخطيط للتغطية اإلخبارية وتنظيمها من أجل الفعاليات المناسبة وتقديم بيانات جديدة واعطـاء              -
 .كل ذي حق حقه

 . العمل على تأمين دعم القاعدة الشعبية-
 
 ACTIONS  الفعاليات . ٤

إن المحافظة على ترابط الشركاء والمثابرة فى عرض القضية أمران ضروريان إلنجـاز عمليـة كسـب                 
التأييد كما ان تكرار الرسالة اإلعالمية واستخدام المواد الموثوقة التى تم تطويرهـا علـى مـدى األيـام                   

 المجال يمكن التوصية بـاإلجراءات      ١ وفى هذ  .تمرار جذب االنتباه للقضية واالهتمام بها     سيساعدان في اس  
 :التالية 

 تتطلب معظم األنشطة إمكانيات مادية لتحقيق االستدامة وجزء من عملك هو تأمين االمكانيـات               -
 .المطلوبة للقيام بفعاليات كسب التأييد

 مع التحلـي دائمـاً      ،ضة واإلستجابة بسرعة لها    القيام برصد اǓراء األخرى وتحركات المعار      -
 .بالمرونة

 . تنفيذ النشاطات المخطط لها باستمرار والتقيد بالجداول الزمنية لها-
-Ɲاعتماد وسيلة لوضع أعضاء االئتالف في صورة النشاطات والنتائ . 
 النشـرات   ، تطوير دعم وسائل االتصال والمحافظة عليه مـن خـالل االتصـال والشخصـي              -
 . المؤتمرات الصحفية والمساعدة المهنية،لصحفيةا

 . عدم الخوف من المناظرات ومحاولة تحويل مجرياتها لصالحك-
 . تجنب أية نشاطات غير مشروعة أو غير أخالقية-
 . بشأن التزاماتهمم وضع صانعي السياسات أمام مسؤولياته-
 . المحافظة على سجل للنجاحات واإلخفاقات-
 .رأي العام وترويƝ التغيرات اإليجابية القيام برصد ال-
 .االعتراف بدور صانعي السياسات والشركاء واالئتالف وإعطاء كل ذى حق حقه -

 
 EVALUATION   التقييم. ٥

 .يجب تقييم جهود كسب التأييد بنفس الدرجة الذي يتم فيها تقييم أية حملة اتصال أخرى
 فان أي فريق يعمل على كسب التأييـد يجـب أن            ،Ɲ جزئية وبما أن كسب التأييد ال يعطى غالباً سوى نتائ        

وقد يكون تقييم مسار    . وموضوعية ما تم تحقيقة وما يحتاج ألي المزيد من العمل واإلجراءات           ميقيس بانتظا 
العملية ذاتها أهم واكثر صعوبة من تقييم آثارها للتأكد من فاعلية المجهودات في كسب التأييد وعلية البـد                  

 : لي من تذكر ما ي
 . تحديد مؤشرات وسيطة ومؤشرات للعملية بأكملها والعل على قياسها-
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 . تقييم فعاليات ونشاطات محددة-
 .األولية" الذكية "  توثيق التغييرات على أساس األهداف -
 . مقارنة النتائƝ النهائية بمؤشرات قياس التغيير-
 .ت في السياسات التي تساهم في أحداث التغييراة تحديد العوامل الرئيسي-
-    Ɲخرين في النتائǓللنجاحـات بطريقـة واضـحة ومفهومـة للمتهمـين            . مشاركة ا Ɲوالتروي 

 .بالموضوع
 
  CONTNUITY  االستمرار. ٦

 وليست مجرد سياسة منفردة او تشـريع بحـد          ، عملية مستمرة  ،عملية كسب التأييد شأنها عملية االتصال     
ى بيان تفصيالت األهداف بعيدة المدى والمحافظة على تـرابط           كما أن التخطيط لالستمرارية يستدع     .ذاته

 ولكي تستمر عملية كسب     . واالحتفاظ على توفيق البيانات والحجƝ مع األوضاع المتغيرة        ،االئتالف الفعالة 
 : التأييد البد من ما يلي 

 . تقييم األوضاع المتحصلة-
 .دة فى السياسات القيام برصد عملية التنفيذ اذا تحققت التغيرات الموجو-
 القيام بمراجعة االستراتيجيات واإلجراءات السابقة والعمل على تعديل عمليـة كسـب التأييـد               -

 .وتكرارها وتحديد إجراءات اخرى يجب القيام بها إذا لم تتحقق التغييرات المرجوة في السياسات
 .تعزيز التغيير/  تطوير الخطط الالزمة الستدامة -
 س طويل  العمل بمثابرة ونف-

 
@‡îídnÛa@k×@Z@æbäjÛ@À@áîÜÈnÛa@æìãbÓ@Ýí‡Èm@

 عمل ممثلون عن وزارة العمل والشئوون االجتماعية مع الهيئات غير الحكومية العاملـة فـى              ١ĕĕĒعام  
 لرفع سن العمالة    ،حقل الطفولة وهيئة اليونسيف مع اللجنة البرلمانية لحقوق الطفل على تعديل قانون العمل            

 سنة من   ١٣ اقر القانون الجديد الذي يمنع األطفال دون         ١ĕĕĒ وفى تموز    . سنة ١٣ – Ĕ عند األطفال من  
 .العمل

لقد شكل هذا القانون خطوة كبيرة لǖمام إنما أين التطبيق Þ يتطلب تطبيق هذا القانون تعديل قانون التعليم                  
م هو إلزامي ومجـاني ممـا       الذى يقر بان التعليم هو مجاني بينما تدعو شرعة حقوق الطفل ألي أن التعلي             

يرتب على الحكومة أعباء إضافية ويتطلب إقناع راسمي السياسات ومتخذي القـرار بتـوفير المـدارس                
 .والمعلمين الستيعاب جميع األطفال في سن الدراسة الرسمية
  يعنى ١Đأن الدعوة وكسب التأييد إللزامية ومجانية التعليم حتى سن 

 ستيعاب من هم خارج المدرسة  بناء مدارس رسمية إضافية ال-
  زيادة عدد المعلمين -
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  زيادة ميزانية وزارة التعليم -
  سنة١Đ األشراف على أماكن العمل للتأكد من عدم وجود عمال تحت -
 سـنة فـى     ١Đ استقطاب البلديات وإلهيات غير الحكومية للتأكد من التحاق جميع األطفال دون             -

 المدارس 
 : حملة تضمنت د قامت هيئة اليونسيف بأعدا،ناتبالتعاون مع شركة إعال

  تنويهات تلفزيونية -
  تنويهات إذاعية -
  تنويهات في األماكن العامة -
  إعالنات في الصحف -

لتسليط األضواء على هذه المشكلة وكسب تأييد راسمي السياسات لتعديل القـوانين واتخـاذ اإلجـراءات                
 األزمة لتطبيق هذه القوانين 

لعالقة الجيدة التي تربط هيئة اليونسيف مع وسائل األعالم من بث هذه الرسائل بدون مقابل مدة                مكنت ا 
  .شهر كامل

وتم االتصال بمخرج مسلسل شعبي جداً لتكريس حلقة من هذا المسلسل للتعليم اإللزامي وعالقتـه بعمـل                 
دة األولى للمشاركة فـي هـذه       األطفال تحمس المخرج للفكرة والبرازها بصورة اكبر عمد ألي إقناع السي          

وقد كانت السيدة األولى منى الهراوى نشيطة جداً فى الحقل االجتماعي وتحتل مكانة جيـدة عنـد                 (الحلقة  
  )الموطنين

 .لعب الدور الرئيس في هذه الحلقة وقبلت السيدة األولي
الجمهور على مشـاهدة     حملة إعالنية بالصحف والتلفزيون واللوحات اإلعالنية لحث         ،سبق بث هذه الحلقة   

هذه الحلقة من خالل تشويق الناس لها طارحين األسئلة عن عالقة السيدة الهراوى بالمسلسل وهـل هـي                  
 الكل يريد أن يرى السيدة األولي تمثل        ،ممثلة Þ وأي دور ستلعبه وفى اليوم السبت بلغت المشاهدة أقصاها          

لية وعقدت جلسات نقاƫ عن هذا الموضـوع         غطت الصحافة الحدث بمقاالت تحلي     –وكيف سيكون أدائها    
وقام الطالب والصحافة بأبحاث عن عالقة التعليم اإللزامي وعمل األطفال وطالبوا بتعديل القـانون وتـم                

  ١ĕĕĔتعديله في مارس 
 

@a‡îu@ñ‡Èßë@òÜçûß@‘Ša‡ß@À@ÞbÐ þa@Éî»@lbÈînaë@ÝîÈÐm@æüc@óÔjí@

 
þa@ÁîÜm@À@ôëa‹a@ñ‡îÛa@oàçb@Ñî×_@òÜØ“¾a@ê‰ç@óÜÇ@õaìš@

@



ñc‹àÜÛ@òîãìãbÔÛa@ñ‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛa@ÝîÛ‡Ûa@

RUW@

<
<
<

‹Ú^¤]<h^fÖ]<
nÛazí‡Ûaë@pbàÈÓìpb@

 



ñc‹àÜÛ@òîãìãbÔÛa@ñ‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛa@ÝîÛ‡Ûa 

RUX 



ñc‹àÜÛ@òîãìãbÔÛa@ñ‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛa@ÝîÛ‡Ûa@

RUY@

<
<
<

Äe^ŠÖ]<ÝçéÖ]<
¶ëüa@òÜ§a@ZpbÓìÈ¾aë@pbí‡znÛa@

 



ñc‹àÜÛ@òîãìãbÔÛa@ñ‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛa@ÝîÛ‡Ûa 

RVP 

òÜvÛa@Òa‡çc@
  .تنمية قدرات المشاركين على رصد المعوقات والتحديات. ١
Ď. هميةǖتنمية قدرات المشاركين حول تحليل األسباب ووضع األولويات وفقاً ل.  
 

lŠ‡¾a@ÝàÇ@ÝîÛ†@
pbÓìÈ¾aë@pbí‡znÛa@

 السابع :اليوم
  االولى:الجلسة
 تان  ساع:الزمن
â Âb“äÛa kîÛbüa È¾aäîpb åßÛa 

تقديم من المدرب حول أن العمـل فـي مجـال المسـاندة              ١
/ القانونية للنساء قد تعترضها بعض المعوقات والتحـديات         

بالتحدي الداخلي   مع توضيƠ ماذا يعني      ٠٠وخارجيا   داخليا
 التحدي الخارجي/ 

 عرض المدرب
 والمناقشة

  دقيقة١٥ 

č          ثم ينتقل إلى تقسيم المشاركين إلى مجموعتين عمل األولى
لرصد التحديات الداخلية والثانية التحديات الخارجيـة مـع         

 وضع األسباب لهذه التحديات
 مجموعات عمل

 ƫمن خالل نقا
في مجموعات 

 العمل
Đدقيقة٥  

 المجموعات ونقاƫ حول كل مجموعة لǘضافة من        عرض ٣
 خالل المشاركين على السبورة الورقية

ƫأوراق  عرض ونقا
 المجموعات

  دقيقة٣٠

ات وترتيـب   قالمقو/ ينتقل المدرب إلى تصنيف التحديات       ٤
أولويات تمهيداً للعمل على التغلب عليهـا وتتـرك علـى           

 السبورة الورقية للجلسة التالية

 
 
ƫنقا 

 
 

 سبورة الورقةال

 
 
  دقيقة٣٠

 



ñc‹àÜÛ@òîãìãbÔÛa@ñ‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛa@ÝîÛ‡Ûa@

RVQ@

<
<
<

Äe^ŠÖ]<ÝçéÖ]<
òîãbrÛa@òÜ§a@ZpbÓìÈ¾aë@pbí‡znÛa@òèuaìß@kîÛba@

 



ñc‹àÜÛ@òîãìãbÔÛa@ñ‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛa@ÝîÛ‡Ûa 

RVR 

òÜvÛa@Òa‡çc@
 .التعرف على بعض الطرق واألساليب لضمان االستمرارية. ١
Ď.            رية التحديات لضمان االسـتمرا   / تنمية مهارات المشاركين حول صياغة أساليب وطرق التغلب على المعوقات

 للمركز
lŠ‡¾a@ÝàÇ@ÝîÛ†@

@pbÓìÈ¾a@óÜÇ@kÜÌnÛa@kîÛbaë@Ö‹ @
 السابع: اليوم

 الثانية: الجلسة
 ساعتان : الزمن
â Âb“äÛa kîÛbüa È¾aäîpb åßÛa 

تبدأ الجلسة بما تم االنتهاء إليه من الجلسة السابقة من تحديد            ١
 .يةأولويات الحل للمعوقات والتحديات التي تعوق االستمرار

 .فريق العمل •
 .التمويل •
 أي قضية أخرى يتم االتفاق عليها •

عرض مخرج 
 الجلسة السابقة

+ 
ƫنقا 
+ 

 شفافات

السبورة 
 الورقية
 شفافة من

١٥ : ĎĎ 

Ď٠ 

č           ثم ينتقل إلى تقسيم المشاركين إلى ثالث مجموعات عمـل
تقوم كل مجموعة بالعمل على وضع أطر وأساليب التغلب         

 .وقات السابقةعلى معوق من المع

نقاƫ وتمثيل 
 Đ٥  أدوار

 عرض المجموعات
 المجموعة األولى ٣

ƫوتعقيب المدرب والنقا 
تمثيل أدوار 
ƫونقا 

 ١٥ 

 ١٥  عرض ونقاƫ المجموعة الثانية ٤
 ١٥  عرض ونقاƫ المجموعة الثالثة ٥
 ١٠  عرض المدرب ختام الجلسة باستعراض المدرب لما تم فيها  ٦

 



ñc‹àÜÛ@òîãìãbÔÛa@ñ‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛa@ÝîÛ‡Ûa@

RVS@

àª@ÝàÇ@ÝîÛ†ÝàÈÛa@pbÇì@
 
QN@¶ëþa@òÇìàa@@O@ÝíìànÛa@

  .لحساب مكونات الدخل ووضع تصور لتدبير المال من خاللها •
استدعاء ما تم من معلومات في جلسة التطوع وعمل سيناريو وتوزيع أدوار حول طريقة جذب المتطوعين كأحـد               •

  .عناصر توفير المال
  .رضه من المدربسيناريو حول طريقة جمع المال وفق ما تم ع •
  .تقوم المجموعة أوالً برصد لمكونات الدخل في الجمعية أو المركز وحساب نسبتها واألنشطة األخرى •
 
 
R@N@òîãbrÛa@òÇìàa@O@×‹¾a@ñŠa†gë@ÝàÈÛa@Õí‹Ï@

ل العم •وضع سيناريو أحد موضوعات العمل في المركز وتمثيل لǖدوار حول طريقة إدارة فريق العمل وتقدير                 •
  .بƎستدعاء ما يتعلق بالجلسة السابقة وما عرض من المدرب في الجلسة من شفافات

  .ويتم تمثيل األدوار من خالل المجموعة الصغيرة وتعرض بعد ذلك على المجموعة الكبيرة •
 
 
S@NòrÛbrÛa@òÇìàa@

 بعمـل المحـامين بـالمركز       المعوقات المرتبطة بالشركة أو الحلفاء أو المناهضين في البيئة الخارجية الخاصـة           
 والمحامين داخل المنطقة 

واألخـر   وضع تصور مستعينا بما تم في الجلسات السابقة من معلومات باختيار أحد المشاركين كمحاور للمحامي               •
 .المحامي والباقي لتقييم ما يدور ويوضع على لوحة ورقية ثم يقوم من تم اختياره لمحاور ومحامي بالعرض



ñc‹àÜÛ@òîãìãbÔÛa@ñ‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛa@ÝîÛ‡Ûa 

RVT 

 
 

 č٠/١شفافة رقم 
@@@@@@@@@òÔí‹ @†b°g@åß@‡iü@áq@åßë@áy†ß@bÈÛa@æc@ÚaŠ†g@k°@òía‡i

@åß@‡iü@áq@åßë@†ì“¨a@Áë@jÈnÛaë@ŒëÜÛZ@
@

•g@âìèÐßë@Áîië@|šaë@ÝØ“i@bänÛbŠ@†a‡ÇN@

•@òÓ‡i@Ò‡èn¾a@Šìèà§a@‡í‡¥N@@

•@Áj›Ûbi@lìÜİ¾a@ìç@bßë@òÏ‡èn¾a@çbà§a@¶g@Þì–ìÜÛ@Ö‹İÛa@kãc@Šbîn‚aN@@

•@@ÝàÈÛbi@âìÔî@åß@‡í‡¥@OÞb—müa@Þì÷ßN@
@Þb—müa@Þì÷ß@éi@Énàní@æc@k°@bßë@Z@

•@bèÜuc@åß@æìÜàÈí@Ûa@òî›ÔÛbi@âanÛüaN@@

•@†a‹Ïþa@Éß@Þb—ma@paŠbèß@éí‡Û@òîib°g@òî—ƒ’@æìØí@æcN@@

•@Âb“ãë@‡¡@ÝàÈÜÛ@†a‡Ènüaë@àznÛaN@@

•@ìßþa@évèäßë@áîÄänÛa@óÜÇ@ñŠ‡ÔÛbi@Énàní@æcòibn×ë@éçbÐ’@bèäÇ@jÈnÛaë@ŠN 

 
 č/č٠شفافة رقم 

@@@@@òîÈà§a@À@Ý‚‡Ûa@pbãìØß@@@@@òîÈà§a@À@Ý‚‡Ûa@pbãìØß@O@O@@òû¾a@@òû¾a@O@O@×‹¾a@×‹¾a٠٠٠٠aa

@bîmaˆ@‡Ûìß@Ý‚†@bîmaˆ@‡Ûìß@Ý‚†
@òîßìØy@|äß@òîßìØy@|äß

@@òîÛë†@pbûß@åß@|äß@@òîÛë†@pbûß@åß@|äß

@@pbÇnÛa@@pbÇnÛa

@b×a’üa@b×a’üa@@pp

pbß‡‚pbß‡‚@wnäß@wnäß@@òîÈà§a@ÞbàÇ@åß@òîÈà§a@ÞbàÇ@åß@

@@kíŠ‡m@@kíŠ‡m@O@O@paŠb“na@paŠb“na 
Êë‹“¾a@ëc@òû¾a@ëc@òîÈà§a@À@Ý‚‡Ûa@pbãìØß@kã@lby@åØº@Ýç_@ 

 



ñc‹àÜÛ@òîãìãbÔÛa@ñ‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛa@ÝîÛ‡Ûa@

RVU@

 
 

 č٠/٣شفافة رقم 

@@@@òàÄä¾a@ÝàÈÛ@òíŠa‹ànüa@æbàš@@@@òàÄä¾a@ÝàÈÛ@òíŠa‹ànüa@æbàš@O@O@×‹¾a@×‹¾a

@@pa‰Ûa@óÜÇ@†bànÇüa@@pa‰Ûa@óÜÇ@†bànÇüa
@I@I@ïma‰Ûa@ÝíìànÛa@ïma‰Ûa@ÝíìànÛa@H@H

µÇìİnß@l‰uµÇìİnß@l‰u

@áÇ‡ÜÛ@Þb¾a@@É»@áÇ‡ÜÛ@Þb¾a@@É»

@@Èi@Äã@ðßŠ@‹uc@@Èi@Äã@ðßŠ@‹uc
@pbß‡©a@pbß‡©a

@I@I@kíŠ‡nÛa@kíŠ‡nÛa٠٠٠٠@a@@a@HH

@@pbvnä¾a@Èi@Éîi@@pbvnä¾a@Èi@Éîi

 

 



ñc‹àÜÛ@òîãìãbÔÛa@ñ‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛa@ÝîÛ‡Ûa 

RVV 

 
 č٠/٤شفافة رقم 

Õí‹ÐÜÛ@Ýrßþa@ÝØ“ÜÛ@Šì—m@
@
Q@N›Çc@ÚŠ‡íáè›Èi@paŠ‡Ó@êúb@
R@N@Õí‹ÐÛa@À@æìÔrí@
S@NŠ†@óÜÇáèäß@ÝØi@ÑÈ›Ûa@ÂbÔäi@ïÇëë@òía@
T@N¾bi@âìÔíõb›Çþa@âd@æë†@òiìÜİ¾a@âbè@
U@N@ò÷ b‚@paŠa‹Ó@ˆb¦g@óÜÇ@Õí‹ÐÛa@¤@ÂìÌš@‡uìm@ü@
V@Nº@Õí‹ÐÛa@‡öbÓa‡íûß@ëa@bšŠbÈß@æìØí@æc@åØ@
W@Náç‡öbÓ@ædi@Õí‹ÐÛa@õb›Çc@áÜí@Øyþa@Š‡—ía@âb@òîöbèäÛ

bîÜÈÛa@ñŠa†⁄a@Šëb±ë@
X@N@áÄäí@Õí‹ÐÛa@‡öbÓ‹ßþa@âÜí@bß‡äÇ@Õí‹ÐÛa@éuìíë@
Y@N@pbäyb“¾a@Ðämñõbäi@òí†ë@òÔí‹İi@õb›Çþa@µi@
QP@Nòàöa†@ñŠì—i@‘bà¨aë@òÓbİÛa@‹Ïìm@
QQ@Nbàöa†@õb›Çþa@‹È“íõa†þa@À@†bènuüaë@Âb“äÛbi@@
QR@NçŠb¾aë@Ò‡èÜÛ@‡îídmë@ìšë@Úbä@
QS@NÈ“í@bväÛa@À@áènàçb·@õb›Çþa@‹@
QT@N‡ÔäÛaë@éîuìnÛa@æìÜjÔní 

@



ñc‹àÜÛ@òîãìãbÔÛa@ñ‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛa@ÝîÛ‡Ûa@

RVW@

 
 č٠/٥شفافة رقم 

Õí‹ÐÛa@ìàäÛ@òßbç@Âë‹’@
TEAM DEVELOPMENT CONDUTIONS@

@
Q@N@@@@aì×“íë@aìÈàn°@æa@ñ†bÔÛa@óÜÇ@@@@@Õí‹ÐÛa@ì¹@À@õb›Çüa@ÉßL@@@åÛë@

@@@@@@@@@@@@@ëa@òàöb“nß@pbçb¤g@æìÜà±@ñ†bÔÛa@æb×@aˆg@Õí‹ÐÜÛ@õbäi@‹èÄí@@@ñ‹‚b
áèÔí‹Ï@õb›Çc@†ìèu@êb¤@

@
R@N@@@c@Šbjn‚ü@Ša‹ànbi@†a‡Ènüa@ñ†bÔÛa@ô‡Û@æìØí@æc@áçŠaë†

á@áèÔí‹Ï@âayg@ô‡ßë@
@

S@Në@‡è§a@Þ‰jÛ@Õí‹ÐÛa@õb›Çc@Ý×@†a‡Ènaáèäß@òiìÜİ¾a@pbîÛì÷¾a@Ýà¥@
@
T@N@@@@@@@@@@@@@@@@@@lìÜc@òaŠ†@ñŠë‹š@óÜÇ@Õí‹ÐÛa@õb›Çc@Ý×@Éàn°@æc@k°

a†e@áîîÔm@ÙÛ‰×ë@áèÜàÇáèöL@Ýi@a‡ic@æbîènäí@ü@æb ‹“Ûa@æa‰çë@
íbîy@áèÔí‹Ï@Ša‹àna@Éß@æa‹àn@
@
U@N@@@@@@@@@@@@@pbÇbànuüa@ñŠa†gë@áîÄäm@æë‡i@Õí‹ÐÜÛ@ìàäÛa@t‡±@æc@åØº@ü

@@@@@@@@@@@@ì›Ç@Ý×ë@Õí‹ÐÛa@‡öbÓ@µi@òí†‹ÐÛa@paõbÔÜÛaë@õb›Çþa@Ý×@bèîÏ@ÚŠb“í@Ûa
@@@@@@@@@@@@@Õí‹ÐÛa@õb›Çc@µi@ñ‹’bjß@pbÓýÇ@d“äm@æc@åØº@ü@ñ‡y@óÜÇ@@bß‡äÇë

@@@@@@@@@@@@@@@@ê‰ç@À@éÛ@åØº@‹í‡¾a@ëc@‡öbÔÛa@Šì›y@À@Õí‹ÐÛa@õb›Çc@Éî»@Éàn°

ßìÜÈ¾a@êb¤gë@òîÇìã@À@áØzní@æc@òÛb¨aÕí‹ÐÛa@õb›Çc@µi@òÛ†bjn¾a@pb@

@



ñc‹àÜÛ@òîãìãbÔÛa@ñ‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛa@ÝîÛ‡Ûa 

RVX 

 
 č٠/٦شفافة رقم 

Õí‹ÐÛa@ìàäÛ@òßbç@Âë‹’@
TEAM DEVELOPMENT CONDUTIONS@

@
@
V@N†ë‡«@oîÛ@Õí‹ÐÛaë@ì¹ë@õbäjÛ@ïÈÛa@pbîÜàÇ@Èji@ÁÔÏ@ñ

@@@@@@@@@@@åß@åíŠb“n¾aë@õa©a@paŠbíŒ@ëa@pbÇbànuüa@ëc@pa‹šba
@@‹ÌÛa@a‰ç@ÝucL@@@@@@@@@òÐ—ië@Õí‹ÐÛa@ÝàÇ@õbäqc@bîßìí@bç†ìuë@k°@åØÛë@

@@@@@@@@@@@@@æìàÜÈm@bß@aìÜÔäí@æc@aìÈîİní@óny@æìÈàn°@bß‡äÇ@ò–b‚
òîÜÈÐÛa@òŠbà¾a@¶g@Õí‹ÐÛa@õbäjÛ@

@
@
W@N@@@@@@@@æc@Õí‹ÐÛa@õb›Çc@ÚŠ‡íë@áèÐí@æc@xbn±@@@@@@@xbnã@îÛ@áèÔí‹Ï@ì¹

@@@@@@@@@@@@@@@ÁîİƒnÛaë@˜îƒ“nÛa@sîy@åß@ñ‹ànß@òîÜàÇ@éäØÛë@ñ‡yaë@ñ‹¾
áîîÔnÛaë@ÕîjİnÛaë@

@



ñc‹àÜÛ@òîãìãbÔÛa@ñ‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛa@ÝîÛ‡Ûa@

RVY@

 
 č٠/٧شفافة رقم 

ÞbÈÐÛa@Õí‹ÐÛa@pbÐ–aìß@
EFFECTIVE TEAM@

@
Q@N@@@@@@ð‰Ûa@Ò‡a@òîàçdi@‘by⁄a@À@æì×Šb“ní@Õí‹ÐÛa@õb›Çc

@@@ôìnß@óÜÇ@Õí‹ÐÛa@ôìnß@óÜÇ@éÔîÔ¥@Ýuc@åß@æìÜàÈí
Ää¾aÙÛˆ@ÕîÔznÛ@áèí‡Û@òjË‹Ûa@‹Ïìmë@òàN@@
R@NáèÜàÇ@òÈîjİi@Õí‹ÐÛa@õb›Çc@ïÇëL@ÕÔ¥@Ûa@pbîÜàÈÛbi@âbànçüaë@

òiìÜİ¾a@òvînäÛaLÕí‹ÐÛa@bèi@ÝàÈí@Ûa@‡ÇaìÔÛa@Šbîn‚a@oÓìÛa@Ðã@Àë@N@@
@S@N@@@@@@@@@@@oÓìÛaë@bèîÛg@òubzÜÛ@bÔj @bèßa‡ƒnaë@Õí‹ÐÛa@†Šaì¾@ÕîÓ‡Ûa@‡í‡znÛa

@á@ïİÈ¾aL@åØºë@@@@@@@@@@@@@ÕîÔ¥@â‡¦@Ûa@pa©bi@òãbÈnüa@Õí‹ÐÛa@õb›Çþ@

Ò‡aN@@
T@N@@@á@ÞbÔí@bß@æìzšìníë@æìn—äíë@æìÈàní@Õí‹ÐÛa@õb›Çc

åí‹‚þa@‘bygë@ÞbÈÏcë@ÞaìÓþ@áèmbßbànçg@æë‹èÄíëN@@
U@N@@@@@@@@@@@Ý›Ïc@¶g@Þì–ìÜÛ@Õí‹ÐÛa@õb›Çc@µi@ðc‹Ûa@À@Òýn‚üa@Šbàrna

ÞìÜ¨a@ëc@pbyÔ¾aLÛˆ@Év“í@sîy@ŠbØniüa@ì®@ì›ÈÛa@Öýİãg@óÜÇ@ÙN@
V@N@@@@@@@@@@@@@@@@@@ÞìÜy@¶g@Ý—í@óny@bèîÜÇ@×‹íë@pbÏýn‚üa@Éß@Õí‹ÐÛa@ÝßbÈní

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîÜÇbÏ@îÐ¦@óÜÇ@ÝàÈm@ü@sî¢@bèuýÈÛ@‹‚e@bÔí‹ @‡°@ëc@òjbäß
Õí‹ÐÛa@Âb“ã@À@ò×Šb“¾a@À@†a‹ÏþaN@@

W@N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@b@bàÛa@åß@‹r×c@pýØ“¾a@Ýy@êb¤a@À@ê‡èu@Õí‹ÐÛa@‹‚‡í
íi@@@@@@@@@@†a‹Ïþa@µi@‹ß‡¾a@ÏbänÜÛ@pübª@ëc@pbÇìšìß@ÕÜ‚ë@pbÇa‹—Ûa@ñ†b

Õí‹ÐÛa@õb›ÇcN@@

@



ñc‹àÜÛ@òîãìãbÔÛa@ñ‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛa@ÝîÛ‡Ûa 

RWP 

 
 ē/č٠شفافة رقم 

ÞbÈÐÛa@Õí‹ÐÛa@pbÐ–aìß@
EFFECTIVE TEAM@

@
X@N@âbè¾a@‰îÐäm@Ýîèm@À@Õí‹ÐÛa@õb›Çc@Ý×@ò×Šb“ßë@Šaë†þa@æŒaìm
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يقوم المدرب بعمل تقييم شفوي للبرنامƝ مع اختيـار          ١
 .رةاثنين من المشاركين للكتابة على السبو

 المشاركين
السبورة 
 الورقية

Ď٠ 

č      يقوم  و يقوم المدرب بتوزيع استمارة االختبار البعدي
 .بتجميعها من المشاركين

 Đ( Ď٠(استمارة  

يقوم المدرب بتوزيع استمارة تقييم البرنامƝ ويقـوم         ٣
بشرح االسئلة الخاصة بها ويترك المشاركين لكتابـة        

 االستمارة
 Ď٠ )٥(استمارة  

المدرب بتسـليم شـهادات المشـاركة ويختـتم      يقوم   ٤
 .البرنامƝ بكلمات من المشاركين والمدرب والضيوف

  ٣٠ 

 



ñc‹àÜÛ@òîãìãbÔÛa@ñ‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛa@ÝîÛ‡Ûa@

RWS@

<
<
<

<ÐuøÚEMD<
lŠ‡¾bi@ò–b‚@

 



ñc‹àÜÛ@òîãìãbÔÛa@ñ‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛa@ÝîÛ‡Ûa 

RWT 



ñc‹àÜÛ@òîãìãbÔÛa@ñ‡ãbàÜÛ@íŠ‡nÛa@ÝîÛ‡Ûa@

RWU@

@áÓŠ@ÕzÜßIQH@

bîÜÈÛa@òÛë‡Ûa@åßc@òàØ«@áØy@
@áÓŠ@‡í‡¨a@òØÛa@ÞbàÈi@™b©aTQYP@òäÛ@QYXV@

 
المتهمين أنهم عطلوا عمداً سير قطارات السكك الحديديـة األمـر   النيابة العامة قد اسندت إلى  وحيـث أن    

 من قانون العقوبات تم أحالت الدعوى برمتها إلى محكمة أمن الدولـة طـوارƏ          ١Ē٧المنطبق على المادة    
  .فƎنها تكون أصابت صحيƠ القانون ويتعين لذلك رفض ذلك الدفع

 من قانون العقوبات قد ألغيـت       ١ĎĐا على أن المادة     بالنسبة للدفع بانتفاء الركن الشرعي تأسيس     وحيث انه   
 فمردود بـان    ١ĕĔ٣ لسنة   ١ĕĐ وأن هذا القرار قد ألغي بدوره بالقرار رقم          ١ĕ٧٧ لسنة   Ďبالقرار بقانون   

الغاء القانون قد يكون صريحاً وقد يكون ضمنياً ويشترط في هذه الحالة وجـود تعـارض حقيقـي بـين                    
ث ال يمكن تطبيق حكم كل منهما في نفس الوقت ألن التعارض الذي يستتبع              القانونيين الالحق والسابق بحي   

النصان في محل واحد ويكون من المحال         إال إذا ورد   ،ال يكون  الغاء نƭ تشريعي بنƭ في تشريع الحق      
 أما إذا اختلف المحل فƎنه يتعين العمل بكل قانون في محله بصرف النظر عما بينهمـا                 ،إعمالهما فيه معا  

 .ايرة طالما أن لكل منهما مجاله الخاƭ في التطبيقمن مغ
 قد نصت على أنه يعاقـب باالشـتغال الشـاقة           ١ĕ٧٧ لسنة   Ď من القرار بقانون رقم      ٧ المادة   ولما كانت 

المؤبدة العاملون الذين يضربون عن عملهم عمداً متفقين في ذلك أو مبغين تحقيق غرض مشترك إذا كان                 
  .القتصاد القوميمن شان هذا اإلضراب تبديد ا

  . من ذات القرار بقانون على أن يلغي كل ما يخالف ذلك من أحكام٩ونصت المادة 
مفهوم المادة السابعة سالفة الذكر يعني أنه يشترط إلعمالها أن يكون إضراب من العاملين أيـاً                وحيث أن   

 مـن قـانون     ١ĎĐمـادة   كانت صفتهم وأن يكون هذا اإلضراب مما يهدد االقتصاد القومي في حين أن ال             
إذا ترك ثالثة على األقل من الموظفين أو المستخدمين العموميين عملهم ولـو             : " العقوبات تنƭ على أنه     

في صورة االستقالة أو امتنعوا عمداً عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك او مبتغين منه                  
على الموظفين والمستخدمين العموميين وأنها      أي يقتصر    . الƣ ٠٠٠تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم       

تؤثم اإلضراب بكافة صورة سواء هدد االقتصاد القومي او لم يهدده وعلى ذلك فƎن النƭ على الغاء كـل               
 مـن قـانون     ١ĎĐ ال ينصرف بداهة إلى المـادة        ٧٧ لسنة   Ďما يخالف المادة السابعة من القرار بقانون        

 على الغـاء    Ĕ٣ لسنة   ١ĕĐ فƎذا نƭ القرار بقانون رقم       ،كل منهما العقوبات وذلك الختالف مجال تطبيق      
 من قانون العقوبـات     ١ĎĐ فƎن هذا االلغاء ال يمس بحال من األحوال المادة           ١ĕ٧٧ لسنة   Ďالقرار بقانون   

  .التي لم يسبق الغاءها كما سبق البيان
ق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة      ضمنياً باالتفاقية الدولية للحقو    ١ĎĐبالنسبة للدفع بنسƣ المادة     وحيث  

تتعهد الدول االطراف في االتفاقية الحالية      : فƎن مصر قد وقعت عليها ونصت المادة الثامنة منها على أنه            
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ـ .ب. أ بان تكفل   وهذا  ، الƣ ٠٠ الحق في اإلضراب على أن يمارس طبقاً لقوانين القطر المختƭ            . د . ج
 أنـه   ،لة المنضمة لالتفاقية التزام بأن تكفل الحق في اإلضراب بمعنى         النƭ قاطع الداللة في أن على الدو      

صار معترفاً به كحق مشروع من حيث المبدأ وال يجوز العصف به كلياً وتحريمه على االطالق وإال فƎن                  
 وما تملكه الدول المنظمة لالتفاقية ال يعدو أن يكون مجرد تنظـيم وذلـك               ،ذلك مصادرة كاملة للحق ذاته    

لمقرر بحيث تنظم التشريعات الداخلية طريقة ممارسة ذلك الحق وهناك فرق بين نشأة الحق ووضع               الحق ا 
 وعدم وضع تنظيم لذلك الحق ال يعني على اإلطالق العصف به أو تأجيله لحين وضع            ،قيود على ممارسته  

  .الحقتلك النظم وإال الستطاعت أية دولة التحلل من التزامها بعدم وضع تنظيم لممارسة ذلك 
 فقد نصـت  ،من هذه النتيجة مبدأ التدرج الذي قررته المادة األولى من االتفاقية في فقرتها الرابعة وال ينال   

تلك الفقرة على أن تتعهد كل دولة طرف في االتفاقية الحالية أن تقوم منفـردة ومـن خـالل المسـاعدة                     
ألقصى ما تسمƠ به مواردها المتوافرة من       والتعاون الدوليين باتخاذ الخطوات خاصة االقتصادية والفنية و       

أجل التوصل تدريجياً للتحقيق الكامل للحقوق المعترف بها في االتفاقية الحالية بكافة الطرق المناسبة بمـا                
 ذلك أن نƭ هذه الفقرة إنما يعـالƝ المجـاالت           ،في ذلك على وجه الخصوƭ تبني اإلجراءات التشريعية       

قدة إلى موارد اقتصادية وفنية غير متوافرة لديها حتـى تسـتطيع أن تحقـق               التي تحتاج فيها الدولة المتعا    
لمواطنها الرعاية االقتصادية واالجتماعية والثقافية المطلوبة وذلك تدريجياً عن طريـق تنميـة مواردهـا               
 الذاتية أو بالتعاون مع الدول األخرى وتلقي المساعدات الخارجية وال يمكن اعتبار الحق في اإلضراب من               

  .قبيل تلك الحقوق التي ينصرف إليها النƭ بحسب مفهومة الظاهر والذي ال يجوز االنحراف عنه
 .حيث أنه ال يعتوره غموض يقتضي التفسير او التأويل

 من قانون العقوبات قد جرى نصها على أنه إذا ترك ثالثة على األقل من الموظفين                ١ĎĐالمادة  وحيث أن   
هم ولو في صورة االستقالة أو امتنعوا عمداً عن تأدية واجب من واجبـات              أو المستخدمين العموميين عمل   

وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم بالحبس مدة ال تقل عـن                   
  . ال٠٠٠ƣثالثة أشهر وال تجاوز سنة وبغرامة ال تزيد على مائة جنيه 

  .تعهد الدول األطراف في االتفاقية الحالية بأن تكفلونصت االتفاقية في مادتها الثامنة بأن ت
 : الحق في اإلضراب على أن يمارس طبقاً لقوانين القطر المختƫ . د

ولما كان االضراب لغة وقانونا هو االمتناع الجماعي المتفق عليه بين مجموعة من العـاملين لالسـتجابة                 
واالتفاقية المذكورة مما يتعين      التشريع الداخلي  لمطالبهم فƎن الواضƠ من هذين النصين وجود تعارض بين        

 لذلك ينبغي أوالً معرفة القوة التي تتمتع بها القاعدة االتفاقيـة الدوليـة فـي                ،بحث أيهما األجدر بالتطبيق   
 وتعتبر في نفس مرتبة التشريع باعتبار أن كليهما صادر مـن السـلطة              ،مواجهة القاعدة التشريعية العادية   

 أم أنه يجب اعتبار المعاهدة تحمل وزناً أكبر من التشـريع الـداخلي إذ أنهـا                 ،في الدولة صاحبة السيادة   
تتضمن في الوقت ذاته التزام الدولة قبل الدول األخرى االطراف في المعاهدة باتباع القاعدة في حـين أن                  

ر ال يمكن االستناد إليه في      عليها أي التزام دولي باألخذ بالقاعدة التشريعية إال أن هذا االعتبا           الدولة ال يقع  
 فمسـئولية الدولـة فـي       ،المجال الداخلي لتفضيل القاعدة التي تقضي بها المعاهدة على القاعدة التشريعية          
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 يطبـق المعاهـدة     ،المجال الدولي شƐ وقيام القضاء الداخلي بتطبيق المعاهدة إلى أخر فالقاضي الـوطني            
يقها باعتبارها جزءا من قوانين الدولة الداخليـة إذا مـا تـم             تأسيساً على أن الدولة قد التزمت دوليا بتطب       
  .استيفاؤها للشروط الالزمة لنفاذها داخل اإلقليم

رئيس الجمهورية  "  على أن    ١٥١هذا المعنى فنƭ في الفقرة األولى من المادة         وقد أكد الدستور المصري     
ن وتكون لها قوة القانون بعد إبرامهـا        يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيا         

 ".والتصديق عليها ونشرها وفقا لǖوضاع المقررة 
معاهدات الصلƠ والتحالف والتجارة والمالحـة وجميـع        " الفقرة الثانية من تلك المادة على أن        ونƫ في   

تي تحمل خزانـة    او التي تتعلق بحقوق السادة او ال       ،المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة       
  .الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الموازنة تجب موافقة مجلس الشعب عليها

 بشأن الموافقة على االتفاقية الدولية للحقوق       ١ĕĔ١ لسنة   ٥٧٣قرار رئيس الجمهورية رقم     وباالطالع على   
 من إبريل سنة    Ĕمية والمؤرƢ    من الجريدة الرس   ١Đاالقتصادية واالجتماعية والثقافية والمنشور في العدد       

١ĕĔĎ                   صراحة على أن الموافقة على االتفاقية المذكورة قد تم بعد االطالع على الفقـرة ƭيتبين أنه قد ن 
 من الدستور مما يفيد أنها قد صدرت بعد الحصول على موافقـة مجلـس الشـعب                 ١٥١الثانية من المادة    

 السادة بما تضعه من قيود على سلطات الدولة تتمثـل           بوصفها إحدى المعاهدات الدولية التي تتعلق بحقوق      
  .في وجوب احترام الحقوق التي أقرتها االتفاقية الدولية الصادرة في نطاق األمم المتحدة وبالتطبيق لميثاقها

 من الدستور سالفة الذكر ولما استقر عليه الفقه والقضاء فƎن المعاهدات      ١٥١تطبيقاً لنƭ المادة    وحيث أنه   
ة التي صدرت وفقا لǖصول الدستورية المقررة ونشرت في الجريدة الرسـمية حسـب األوضـاع                الدولي

  .المقررة تعد قانوناً من قوانين الدولة ويتعين على القضاء الوطني تطبيقها باعتبارها كذلك
 سـنة  متى كان ذلك فƎن االتفاقية المذكورة وقد نشرت في الجريدة الرسمية في الثامن من إبريلوحيث أنه  

١ĕĔĎ           وما دامت الحقة لقانون العقوبات      ، بعد أن وافق عليها مجلس الشعب تعتبر قانوناً من قوانين الدولة 
 من االتفاقية المشار إليها عمـالً بـنƭ         )د( فقرة   Ĕ قد ألغيت ضمنياً بالمادة      ١ĎĐفƎنه يتعين اعتبار المادة     

جوز إلغاء نƫ تشريعي إال بتشريع الحق يـنƫ         ال ي  "المادة الثانية من القانون المدني التي نƭ على أنه        
 "صراحة على هذا اإللغاء أو يشتمل على نƫ يتعارض مع نƫ التشريع القديم
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ها والنزول عليها وتغليبها   وتنصب والية المحكمة الدستورية العليا في شأن هذه القواعد على مراقبة التقيد ب            
على كل قاعدة قانونية تعارضها ذلك أن المادة الثانية من الدستور تقدم القواعد الكلية للشريعة اإلسـالمية                 
على ما دونها تقديراً بان مبادئها األصيلة تمثل ركائزها التي تفرض متطلباتها دوماً على كل قاعدة قانونية                 

قاعدة قانونية على خالفها وإال كان ذلك تشهياً وإنكاراً لما علم من الدين              وبما يحول دون إقرار      ،تعارضها
  .بالضرورة

وال كذلك األحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو بداللتها أو بهما معا ذلك أن دائرة االجتهاد تنحصر فيها                  
تها وحيويتها ولمواجهـة  وال تمتد لسواها وهي بطبيعتها متطورة تتغير بتغير الزمان والمكان لضمان مرون          

النوازل على أختالفها تنظيماً لشئون العباد بما يكفل مصالحهم المعتبرة شرعاً على أن يكون االجتهاد واقعاً                
دوماً في إطار األصول الكلية للشريعة اإلسالمية مقيماً األحكام العملية باالعتماد في استنباطها على األدلة               

يق المقاصد الشرعية في عموم تطبيقاتها بما تقوم عليه من صـون الـدين              الشرعية متوخياً من خاللها تحق    
 وتلك هي الشريعة في أصولها ومنابتها شريعة غيـر جامـدة ال يكـون               ،والبدن والعقل والعرض والمال   

ـ  بما يقوم عليه من استفراƷ الجهد للوصول إلى حكم فيما ال نƭ عليه ـ إال باباً مفتوحـاً    االجتهاد فيها 
  . وال يعطل مقاصدها، يتقيد بضوابطها الجوهرية،لى مبادئها الكلية وال يعارضهاينفذ إ

وحيث أن من المقرر كذلك في قضاء هذه المحكمة أن إعمال حكم العقل فيما ال نƭ فيه توصال لتقريـر                    
إذ هـي   ،قواعد عملية يقتضيها عدل اŸ ورحمته بين عبادة مرده أن هذه القواعد تسعها الشريعة اإلسالمية       

غير منغلقة على نفسها وال تضفي قدسية على أقوال أحد الفقهاء في شأن مـن شـئونها وال تحـول دون                     
  .مراجعتها وتقييمها وإبدالها بغيرها

فاǓراء االجتهادية ليس لها ـ في ذاتها ـ قوة ملزمة متعددية لغير القائلين بها وال يجوز بالتالي اعتبارها   
 وإنكاراً  ، يجوز أن ينقض وإال كان ذلك نهباً عن التأمل والتبصر في دين اŸ تعالي              شرعاً ثابتا متقرراً Ą ال    

 ومن ثم صƠ القـول      ، بل إن من الصحابة من تردد في الفتيا تهيباً         ،لحقيقة أن الخطأ محتمل في كل اجتهاد      
أكثرهـا مالئمـة     وربما كان أضعفها سنداً      ،بان اجتهاد أحد من الفقهاء ليس أحق باالتباع من اجتهاد غيره          

 .  ولو كان مخالفاً ألقوال استقر عليها العمل زمناً،لǖوضاع المتغيرة
وحيث أن المرأة شريكة الرجل في عمارة األرض وغيرها من أشكال الحياة وأنماطهـا بمـا يتفـق مـع                    

 عـن   طبيعتها وال يخل بكمال رعايتها ألسرتها وفق تعاليم دينها تقديراً بأن عملها ال يجـوز أن ينفصـل                 
الضوابط الشرعية سواء في حدودها أو آدابها وأن إنكار حقها في العمل على إطالق قد يوقعها في الضيق                  

  .والحرج فال ييسر شئونها أو يعينها على أداء مسئوليتها حتى نحو بيتها وأفراده
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 فـال يقـوم     ،وحيث أن القول بان خير حال المرأة أن تقر في بيتها مردود بان لها مثل ما عليها معروفـاً                  
 بما يبشره من سـلطان      ،زوجها بƎيوائها وحمايتها ورعايتها واإلنفاق عليها ليقهر إرادتها وال ليمحق كيانها          

 ومن خالل تفاعله مع الجماعة التـي تعـيƫ          ،كاسر عليها بل هي كالرجل مدعوة لتحقيق الخير لمجتمعها        
 بل أنها تطـور مـا       ،لوكها وإتجاهاتها وقيمها  تتحدد أنماط س   - وعلى ضوء ارتباطها بتعاليم دينها     - بينها

 ، وإباحتها هي األصل ما لم يقم الدليل على تحريمهـا          ،يكون موروثاً منها وفق األدوار التي تتطلبها بيئتها       
 كذلك فƎن استقالل شخصـها ال يعنـي بالضـرورة           ،وتحكيم القانون في عالقاتها بغيرها ليس حال مالئماً       

دها على زوجها وال أن تنقل ألسرتها ما يعارض مثلها من أوضاع مجتمعها وال              إنعزالها عن بيتها وال تمر    
 بل ربما كان تكيفها مع واقعها أكثـر      ،دليل على أن عمل المرأة يوهن عالقاتها بزوجها أو قلƭ من دوره           

عن دائرتهـا   احتماال تبعا لنضجها واستقرارها نفسياً وانفعالياً فال يمتد القلق والتوتر إلى أسرتها بل بنداح               
 فـال تكـون     ،بفرƭ تكفل إيجابيتها وقدرتها على االبتكار      - ومن خالل عملها   - وكثيراً ما تظفر المرأة   

حركتها في بيتها إال امتداداً لثقتها في نفسها ونهراً متدفقاً ألشكال من المودة والعون التي ترجوهـا لبيتهـا           
  .ولزوجها

فأمشـوا فـي    "  أنهما مكلفان معاً بأن يضـربا فـي األرض          وحيث أن المرأة وإن كانت سكناً للرجل إال       
 فال تكون لهما إال ذلوال وليس عملها مجاال تتواصل فيه مع زوجها او تتفاضـل بـه عليـه وال                     )مناكبها

استمداداً لغلبة تدعيها فال تزال القوامة لرجلها يأذن لها ـ ابتداء ـ بالعمل أو يمنعها منه وفق مـا يـراه     
 إذ ال   )وقرن في بيـوتكن   (ة أسرتها فƎذا خولها هذا الحق لم يكن بذلك مخالفاً لقوله تعالى             ضرورياً لمصلح 

مستندين في ذلك إلـى      يتعلق هذا األمر بغير أزواج النبي عليه السالم على ما خلƭ إليه أغلب المفسرين             
 مـن األعمـال     أن النساء على عهدة كن يخرجن مع الرجال إلى ميادين القتال ويزاولن التجارة وغيرهـا              

 ،خارج بيوتهن حتى ما كان منها سياسياً ولم يكن دورهن بالتالي محدوداً وال مقيداً في جوازه بالضـرورة                 
وإال كان محظوراً أصالً والقول بأن حبسها وراء جدران بيتها الزال مطلوبـاً لـيس إال تقليـداً مترسـباً                    

 فعملها ال يجرح عفافها وال حياءها       ،ا ال يستقيم   وهو م  ،يروضها على إهمال ذاتها ومسئوليتها قبل مجتمعهاً      
إال بقدر انحرافها عن عقيدتها واالحتجاج بفساد الزمان لمنعها من العمل ـ سوء ظن بها ومؤداه أن يكون  
موقفها من األوضاع الخاطئة ـ التي ال يتناهي زمنها ـ سلبياً فال تعمل لتقويمها أو دفعها بعـد إدراكهـا     

 والقاعدة الشرعية هي اختيار األيسر ال األحوط واالعتدال في تطبيق قاعدة سد الـذرائع               لطبيعتها وأبعادها 
يريد اŸ بكـم  ( توكيدا لقوله تعالى ، فال يضيقها،ـ ال الغلو فيها ـ هو الذي يصون لدائرة المباح اتساعها 

  ).ومن أحسن من اŸ حكماً لقوم يوقنون( ،)اليسر وال يريد بكم العسر
 بـل   ، ال تتحقـق بقطعهـا     ،والمرأة جسوراً يطرقانها لعمارة األرض     غايتها أن تقيم بين الرجل    والشريعة  

إني ال أضيع عمل عامل منكم من ذكر        ( فكالهما قوة منتجة لها حظها من كسبها         ،بتواصلها وتواجدهما معاً  
ماماً عن مجتمعهـا     وانعزالها ت  ، وعملها قد يدينها من قدراتها األلصق بتكوينها       )او أنثى بعضكم من بعض    

  .ينتكس بها عثاراً ويفقدها حيويتها وقدراتها على التأثير في بيئتها
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وحيث أن األصل في النصوƭ الدستورية أنها تتكامل فيما بينها في إطار من الوحـدة العضـوية التـي                   
مهـا أو    يحـول دون تهاد     بل يكون نسيجها متألفاً بمـا      ،تجمعها فال تتفرق توجهاتها أو تنعزل عن بعضها       

 .تناقضها
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@áÓŠ@ÕzÜßISH@

òîÓbÐmüa@âbØyþ@ïãìãbÔÛa@ÉšìÛa♦@@
@

@À@émbí‹yë@æbã⁄a@ÖìÔ¢@òîäÈ¾a@òîÛë‡Ûa@pbîÓbÐmüa@åß@bçÌ×@Ýqb¾a@‹í‹ÔnÛa@Ý«@òîÓbÐmüa@Énànm

@@@@@@@@@@@@@@µnßbç@µmî·@áöa‡Ûa@ð‹—¾a@Šìn‡Ûa@‡ÇaìÔi@bèßbØyc@Þb—mü@òvînã@ð‹—¾a@ïãìãbÔÛa@âbÄäÛa
@bàç@Z@

 مع ما نـƭ عليـه       ،أنه نتيجة التفاق أحكام االتفاقية المتعلقة بعدم التمييز بين المرأة والرجل          . ١
 فـƎن   ، من قواعد بشان المساواة بين الرجل والمرأة       Đ٠ ،١١المصري الدائم في المادتين      الدستور

 ،ري الـداخلي  مبدأ المساواة لم يصبƠ قاعدة قانونية فقط بصيرورة االتفاقية جزء من القانون المص            
 ،وإنما هو قاعدة دستورية تلتزم جميع القوانين المصرية بها باعتبارها أدنى درجة مـن الدسـتور               

 فƎن هذه المخالفة دسـتورية مالهـا اإللغـاء بواسـطة            ،وإذا ما خالفت هذه القوانين مبدأ المساواة      
  .المحكمة الدستورية العليا

 Ď .       ن رئيس الجمهورية هو المنوط به إبرام          ١٥١أنه طبقاً للفقرة األولى من المادةƎمن الدستور ف
االتفاقيات الدولية وإبالغها لمجلس الشعب بما يناسب من البيان وتكون لالتفاقية قوة القانون بعـد               

 ومن ثم فƎنـه بتصـديق مصـر علـى           ،إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً لǖوضاع المقررة      
 بالجريدة الرسمية للبالد فقد أصبحت بمقتضى أحكام الدستور         االتفاقية محل التقرير الماثل ونشرها    

وتخضع أحكام االتفاقية بعد العمل بها فـي        ،  قانوناً من قوانين البالد وتلتزم كافة السلطات بتطبيقه       
 من ناحية عالقتها كقانون بباقي القوانين األخرى المعمول بهـا           ١٠/١ĕĔ١/١Ĕمصر اعتباراً من    

القانونية المقررة لتنازع القوانين من ناحية الزمان والتي يقوم على تطبيقهـا            في البالد إلى القواعد     
القضاء فيما يعرض عليه من منازعات في هذا الشأن بأحكام قضائية لها حجيتها ويكون االمتنـاع                

  .عن تنفيذها أو تعطيلها جريمة يعاقب عليها القانون
@@@@@i@‹—ß@À@Énànm@òîÓbÐmüa@âbØyc@æc@Õj@b¿@|›níë@@@@òèuaìß@À@òíŠìn‡Ûa@ñ‡ÇbÔÜÛ@ñŠ‹Ô¾a@òíbà¨b

@@@@@@b@òÐÛbƒ¾bi@Š‡—m@pbÈí‹“m@òícL@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òÏb×@âanÛbië@†ýjÛa@µãaìÓ@åß@æìãbÓ@bçŠbjnÇbi@Énànm@bà×@
@@@@@@@@@@@@@@@òÈîjİÛ@bÔÏë@õb›ÔÜÛ@õìvÜÛa@bèÔîjİm@â‡Ç@åß@Š‹›ní@å¾@ïÛbnÛbi@æìØíë@bèßbØyc@Õîjİni@pbİÜÛa

@Þì—zÜÛ@ñŠ‹Ô¾a@Êbšëþbië@òÐÛbƒ¾abèäÇ@ò÷’bäÛa@ÖìÔ¨a@óÜÇN@

                                                 
♦ a@sÛbrÛa@‹—ß@‹í‹Ômñ‡zn¾a@áßþbi@ñc‹¾a@‡š@îîànÛa@Éäß@òävÜÛ@â‡Ô¾  
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@áÓŠ@ÕzÜßITH@

pbîÈà§a@æìãbÓ@òíŠìn†@â‡Èi@bîÜÈÛa@òíŠìn‡Ûa@òàØa@áØy@˜ã@@áÓŠ@òîÜçþa
QUS@òäÛ@QYYY@@

@
paõa‹u⁄a@

 Ē سـنة    ĐĐĒĔ ورد إلى المحكمة ملـف الـدعوى رقـم           ،١ĕĕĕبتاريƣ التاسع عشر من أغسطس سنة       
 بوقف الدعوى وإحالة األوراق     Ď٧/٧/١ĕĕĕبطنطا بجلسة    بعد أن قضت محكمة القضاء اإلداري        ،قضائية

 بƎصدار  ١ĕĕĕ لسنة   ١٥٣إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية المادة الثانية من القانون رقم             
  .قانون الجمعيات والمؤسسات األهلية

  .وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى
  . أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها، الدعوىوبعد تحضير

  . وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم،ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة
 

òàØa@
@òÛëa‡¾aë@ÖaŠëþa@óÜÇ@Êý üa@‡Èi@Z@

ـ    دعين كـانوا قـد   حيث أن الوقائع ـ على ما يبين من حكم اإلحالة وسائر األوراق ـ تتحصل في أن الم
 قضائية أمام محكمة القضاء اإلداري بطنطا بطلب الحكم بوقف تنفيـذ            Ē لسنة   ĐĐĒĔأقاموا الدعوى رقم    

وإلغاء قرار مديرية الشئون االجتماعية بطنطا باستبعادهم من الترشيƠ لعضـوية مجلـس إدارة الجمعيـة                
 تأسيساً علـى أن اعتـراض       ، أثار الشرعية بقرية أبو مشهور مركز بركة السبع وما يترتب على ذلك من           

 مما ،جهة األمن ـ الذي قام عليه قرار االستبعاد ـ قد خال من وقائع محددة بعينها منسوب إليهم ارتكابها  
 فقـررت تلـك   ،يفقد القرار المطعون فيه سببه الصحيƠ ـ ويجعله مشوباً بعيب إساءة استعمال السـلطة  

     ƣالمحكمة بجلستها المعقودة بتاريĎ٧/٧/١ĕĕĕ         وقف الدعوى وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصـل 
 بƎصدار قانون الجمعيات والمؤسسـات      ١ĕĕĕ لسنة   ١٥٣في دستورية نƭ المادة الثانية من القانون رقم         

 وذلك لما تراءى لها من أن نƭ هذه المادة إذ اختƭ المحكمة االبتدائية بنظر المنازعات الناشئة                 ،األهلية
بين الجهة اإلدارية والجمعيات والمؤسسات األهلية ـ مع أنها أنزعة إدارية ـ يكون قـد    عن هذا القانون 

 بحسبانه صاحب الوالية العامـة فـي المنازعـات          ،استلب االختصاƭ المعقود لمجلس الدولة في شانها      
 مـن  ١٧Ď ،ĒĔ مما يقيم شبهة مخالفته ألحكام المادتين ، وقاضيها الطبيعي،اإلدارية على اختالف صورها 

  .الدستور
 بƎصدار قانون الجمعيات والمؤسسات األهليـة       ١ĕĕĕ لسنة   ١٥٣وحيث أن المادة الثانية من القانون رقم        

 يقصد بالجهة اإلدارية فـي      ،١ĕ٧١ لسنة   ĕ١تنƭ على أنه مع عدم اإلخالل بأحكام القرار بالقانون رقم           
 المحكمة االبتدائية   ،قصد بالمحكمة المختصة   كما ي  ،تطبيق أحكام القانون المرافق وزارة الشئون االجتماعية      
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الواقع في دائرة اختصاصها مركز إدارة الجمعية أو المؤسسة األهلية أو االتحـاد العـام أو النـوعي أو                   
  .اإلقليمي بحسب األحوال

 أن المادة الثالثة من مواد إصداره قد حظرت على أية جهة خاصة             ،وحيث أن البين من القانون المشار إليه      
 تمارس أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات والمؤسسات األهلية دون أن تتخذ شكل الجمعيـة أو           أن

من القانون الجمعية بأنها كل جماعة ذات تنظيم مستمر         ) ١( وعرفت المادة    ،المؤسسة األهلية وفقاً ألحكامه   
 ال يقل عـددهم     ، أو منهما معاً   ،تتآلف من أشخاƭ طبيعيين أو أشخاƭ اعتبارية       لمدة معينة أو غير معينة    

 وحدد القانون األحوال التـي      ، وذلك لغرض غير الحصول على ربƠ مادي       ،في جميع األحوال عن عشرة    
وأدرج كذلك البيانات التي يجب أن يشتمل عليهـا         ،  يمتنع فيها على األفراد المشاركة في تأسيس الجمعيات       

د ملخصة في السجل المعد لذلك لدى الجهة اإلداريـة   والذي تثبت للجمعية ـ بƎجراء قي ،نظامها األساسي
 وأنشأ لجنة يتم تشكيلها سنوياً بقرار من وزير العدل بدائرة اختصاƭ ،المختصة ـ شخصيتها االعتبارية 

  جعل المشرع اللجوء إليها ابتداء شرطاً لقبول الدعوى ـ بشأن المنازعات الناشئة عن ،كل محكمة ابتدائية
لجمعية والجهة اإلدارية ـ أمام تلك المحكمة التي اختصها النƭ الطعين بالفصل فـي   تطبيق أحكامه بين ا

 منه القواعد المتعلقة بالتداعي في      ٣Đ، ĐĎ، ĐĒ، ĒĎ ،Ĕ، Ď٣ ،٧ ،Ē وقد تضمنت المواد     ،هذه المنازعات 
ـ               ،شأنها ونظرها  ا هـو    كما عين ذلك القانون األغراض التي يجب أن تعمل الجمعية على تحقيقها مبيناً م

 ورسم لها األجهـزة التـي       ، وحدد ما خوله لها من حقوق وما حملها به من التزامات           ،محظور عليها منها  
 واألعمال التي يحظر على أعضـاء مجلـس         ،تتولى إدارتها وتصريف شئونها موضحاً لكل منها مهامها       

موالها ن وأفرد للجمعيـات      كما تضمن القانون القواعد التي تحكم حل الجمعية وتصفية أ          ،اإلدارة القيام بها  
 وتناولت أحكامه ـ  ، أحكاما خاصة طواها على ما منحه إياها من امتيازات السلطة العامة،ذات النفع العام

 كما نظمت االتحادات النوعية ، وأحوال حلها وتصفيتها،كذلك ـ إنشاء المؤسسات األهلية وأسلوب إدارتها 
 وكذلك االتحـاد العـام للجمعيـات        ،بينها األهلية بƎنشائها فيما  واإلقليمية التي تقوم الجمعيات والمؤسسات      

 وخول القانون للجهة اإلدارية المختصة      ،والمؤسسات األهلية التي يجمع االتحادات المذكورة في عضويته       
 وسوƷ لها االعتراض على مـا تقـدر أنـه           ،حق اإلشراف على تلك الجمعيات وتوجيهها والرقابة عليها       

 وعلى ـ أخيراً  ، وذلك وفقاً للقواعد وطبقاً لǘجراءات المبينة فيه،قراراتها وتصرفاتهامخالف ألحكامه من 
  .ـ بتحديد الجرائم الناشئة عن مخالفة أحكامه وتقرير عقوباتها

     ƭوحيث أنه من المقرر ـ وعلى ما أطرد عليه قضاء هذه المحكمة ـ أن التحقق من اسـتيفاء النصـو
يعتبر أمراً سابقاً بالضرورة على الخوض في جوانبها الموضـوعية ذلـك أن             القانونية ألوضاعها الشكلية    

 ، ال تقوم إال بها وال يكتمل بنيانها أصالً في غيابها          ،األوضاع الشكلية للنصوƭ القانونية هي من مقوماتها      
ـ     ،وبالتالي تفقد بتخلفها وجودها كقاعدة قانونية يتوفر لها خاصية اإللزام           إذ  ،وعية وال كذلك عيوبها الموض

يفترض بحثها ـ ومناطها مخالفة النصوƭ القانونية المطعون عليها لقاعدة فـي الدسـتور مـن زاويـة      
 ذلـك أن المطـاعن الشـكلية ـ     ،محتواها أو مضمونها ـ أن هذه النصوƭ مستوفية ألوضاعها الشكلية 

للنظـر فـي المطـاعن     تاليـاً  ،وبالنظـر إلى طبيعتها ـ ال يتصور أن يكون تحريها وقوفاً على حقيقتها 
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 ويتعين على المحكمة الدستورية العليا أن تتقصاها ـ من تلقاء نفسها ـ بلوغاً   ،الموضوعية ولكنها تتقدمها
 ولو كان نطاق الطعن المعروض عليها منحصراً في المطاعن الموضوعية دون سـواها              ،لغاية األمر فيها  

ض المطاعن الشكلية دون إثارة مناع موضـوعية       وال يحول قضاء هذه المحكمة برف      ،منصرفاً إليها وحدها  
 ومن ثم يكون الفصل في التعـارض        ، وذلك طبقاً للطعون الموضوعية    ،يدعي قيامها بهذه النصوƭ ذاتها    

 بمثابة قضاء ضمني باستيفاء النƭ المطعـون        ،المدعي به بين نƭ قانوني ومضمون قاعدة في الدستور        
  .ور فيه ومانعاً من العودة لبحثهافيه لǖوضاع الشكلية التي يتطلبها الدست

 :  من الدستور تنƭ على أن ١ĕ٥وحيث أن المادة 
 : يؤخذ رأي مجلس الشورى فيما يلي 

٠٠٠٠٠٠٠٠. ١ Ď. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .٣ مشروعات القوانين المكملة للدستور 
Đ. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠ ٥ ٠٠٠٠٠٠٠ Ē ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠ 

 وعلى ما جـرى     ، ومؤدى ذلك  ،ر إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب     ويبلƸ المجلس رأيه في هذه األمو     
عليه قضاء هذه المحكمة ـ أن عرض مشروعات هذه القوانين على مجلس الشورى ليقول كلمته فيهـا ال   

 وإال تقـوض بنيـان   ، وال يسوƷ التفريط فيه أو إغفالـه   ، فال فكاك منه وال محيƭ عنه      ،يكون إال وجوبيا  
 تعين إسقاط القانون المشوب بـذلك  ، فƎذا تحققت المحكمة من تخلف هذا اإلجراء     ،اسهالقانون برمته من أس   

 ولبات لغوا ـ بعدئذ ـ التعرض لبحث اتفاق بعضـها مـع    ،العوار الشكلي بكامل النصوƭ التي تضمنها
  .األحكام الموضوعية للدستور أو منافاتها لها

ين يتعين اجتماعهما معاً باعتبار مشروع قانون       وحيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن ثمة شرط          
 أن يكون الدستور ابتداء قد نƭ صراحة في مسألة بعينها على أن يكـون               )أولهما(: معين مكمالً للدستور    

 فƎن هو   ، أو طبقاً لǖوضاع التي يقررها     ، أو في الحدود التي بينها القانون      ،وفقاً لقانون ،  أ ،تنظيمها بقانون 
 أن هذا التنظيم بلƸ في تقديره درجة من األهمية والثقل ال يجوز معها أن يعهد به إلـى                    دل ذلك على   ،فعل

مما جرت الوثائق الدستورية علـى احتوائهـا          أن يكون هذا التنظيم متصال بقاعدة كلية       )ثانيهما(أداة أدني   
عم أيـة وثيقـة      وتلك هي القواعد الدستورية بطبيعتها التي ال تخلو منها في األ           ،وإدرجت تحت نصوصها  

 والتي يتعين كي يكون التنظيم التشريعي مكمالً لها أن يكون محدداً لمضمونها مفصالً لحكمهـا                ،دستورية
 بما مؤداه أن الشرط األول وإن كان الزماً كأمر مبدئي يتعين التحقق من توافره قبل الفصل                 ،مبيناً لحدودها 

 إال أنه ليس الشرط   ،يعد او ال يعد مكمالً للدستور     المعروض   في أي نزاع حول ما إذا كان مشروع القانون        
استبعاداً لكل مشروع قانون ال       بل يتعين العتبار المشروع كذلك أن يقوم الشرطان معاً متضافرين          ،الوحيد

 واجتماع هذين الشرطين    ، بل يكون غريباً عنها مقحماً عليها      ،تربطه أيه صلة بالقواعد الدستورية األصلية     
 والتي يتعين أن يؤخذ فيها رأس مجلـس الشـورى قبـل     ، تحديد القوانين المكملة للدستور    مؤداه أن معيار  

 بل قوامه مزاوجة بين     ، وال موضوعياً بحتاً   ، ال يجوز أن يكون شكلياً صرفاً      ،تقديمها إلى السلطة التشريعية   
  .نه على النحو المتقدم بيا، وما ينبغي أن يتصل بها من العناصر الموضوعية،مالمƠ شكلية
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 مـن  Ď٠وحيث أن المواثيق الدولية قد اهتمت بالنƭ على حق الفرد في تكوين الجمعيات ومن ذلك المادة     
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي تمت الموافقة عليه وإعالنه بقرار الجمعية العامة لǖمم المتحدة فـي                

١٠/١Ď/١ĕĐĔ،بالحقوق المدنية والسياسية ƭالفقرة الثانية من   و، والعهد الدولي الخا ƭالذي حظر ـ بن
 ـ أن يوضع من القيود على ممارسة هذه الحق إال تلك التي ينƭ عليها القانون وتشكل تدابير  ĎĎالمادة 

ضرورية في مجتمع ديموقراطي لصيانة األمن القومي أو السالم العام أو النظام العام أو حمايـة الصـحة       
 كما عنيت الدساتير المقارنة بالنƭ على هذا        ،ق اǓخرين وحرمانهم  العامة أو اǓداب العامة أو حماية حقو      

 فهو مستفاد مما تضمنه التعديل األول الذي أدخـل علـى دسـتور الواليـات المتحـدة      ،الحق في وثائقها  
 ونƭ عليه صراحة الدستور القائم في كـل         ، والذي قرر الحق في االجتماع     ١٧ĕ١/١٥/١Ďاألمريكية في   

 وجرت  ، وتركيا ولبنان وتونس والمغرب والكويت واليمن وسوريا والبحرين والجزائر         من المانيا واألردن  
 وانتهاء بالدستور الحالي ـ على كفالة الحق  ١ĕĎ٣كذلك الدساتير المصرية المتعاقبة ـ ابتداء من دستور  

ـ  ١ĕ٧١ من دستور سنة ٥٥المادة  في تأليف الجمعيات ـ وهو ما نصت عليه  ق  بقولها أن للمـواطنين ح
 ٠٠٠تكوين الجمعيات على الوجه المبين في القانون 

وحيث أن الدستور حرƭ على أن يفرض على السلطتين التشريعية والتنفيذية من القيود ما ارتـآه كفـيال                  
بصون الحقوق والحريات العامة ـ وفي الصدارة منها حرية االجتماع ـ كي ال تقتحم إحداهما المنطقـة    

 وكان تطوير هـذه     ، بما يحول دون ممارستها بطريقة فعالة      ،ة أو تتداخل معها   التي يحميها الحق أو الحري    
الحقوق والحريات وإنماؤها من خالل الجهود المتواصلة الساعية إلرساء مفاهيمها الدوليـة بـين األمـم                

ويـة  لدورها في مجال إشباع المصـالƠ الحي        وتقديراً ، مطلباً أساسياً توكيداً لقيمتها االجتماعية     ،المتحضرة
 وقد صاحب هذا السعي وعززه بروز المجتمع المدني ومنظماته ـ من أحزاب وجمعيـات   ،المرتبطة بها

  .أهلية ونقابات مهنية وعمالية ـ في مجال العمل الجمعي
وحيث أن منظمات المجتمع المدني ـ وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ـ هي رابطة العقد بـين    

 عـن   ،يلة باالرتقاء بشخصية الفرد بحسبانه القاعدة األساسية في بناء المجتمـع           إذ هي الكف   ،الفرد والدولة 
 ومن ثم تربية المواطنين على ثقافة الديموقراطية والتوافق         ،طريق بث الوعي ونشر المعرفة والثقافة العامة      

ماعيـة   وتعبئة للجهود الفردية والجماعية إلحداث مزيد مـن التنميـة االجت           ،في إطار من حوار حر بناء     
 ، وترسيƣ قيمة حرمة المال العـام      ، والعمل عبر الوسائل المشروعة على ضمان الشفافية       ،واالقتصادية معاً 

 ومسـاعدة الحكومـة عـن طريـق         ، وتعميق مفهوم التضامن االجتماعي    ،والتأثير على السياسات العامة   
حث علـى حسـن توزيـع        وال ،الخبرات المبذولة والمشروعات الطوعية على أداء أفضل للخدمات العامة        

 وتتحـدد   ، وبكل ذلك تذيع المصـداقية     ، وإبراز دور القدوة   ، وعلى ترشيد اإلنفاق العام    ،الموارد وتوجيهها 
 فتـتالحم   ،ويتحقق العدل صفة وتتناغم قوى المجتمع الفاعلـة       ،  المسئولية بكل صورها فال تشيع وال تنماع      

  .على رفعة شأنه والنهوض به إلى ذرى التقدم
 وأن هذا   ،من المقرر أن حق المواطنين في تكوين الجمعيات األهلية هو فرع من حرية االجتماع             وحيث إن   

 ومن ثم تنحل هـذه      ، يستقل عنها  ،الحق يتعين أن يتمخض تصرفاً إرادياً حراً ال تتداخل فيه الجهة اإلدارية           
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يمة دستورية في ذاتهـا      ق ، ومن بينها جمهورية مصر العربية     ،الحرية إلى قاعدة أولية تمنحها بعض الدول      
 وأهدافـه   ،لتكفل لكل ذي شأن حق االنضمام إلى الجمعية التي يرى أنها أقدر على التعبير عن مصـالحه                

 وما هذا الحق إال جـزء ال        ، حال تعددها ليكون عضواً فيها     ،وفي انتقاء واحدة أو أكثر من هذه الجمعيات       
 ـ مـن الحقـوق    Đ١اعتبرها ـ بـنƭ المـادة     التي أعلى الدستور قدرها ف،يتجزأ من حريته الشخصية

 وكفل ـ أسوة بالدساتير المتقدمة ـ صونها وعدم المساس بها ولم يجز اإلخالل بها من خـالل    ،الطبيعية
  .تنظيمها

 التي رددت ما اجتمعت عليه الدساتير المقارنـة ـ لحريـة    Đ٧وحيث إن ضمان الدستور ـ بنƭ المادة  
ن عرضها ونشرها سواء بالقول أو بالتصـوير أو بطباعتهـا أو بتـدوينها               والتمكين م  ،عن اǓراء  التعبير

 ، قد تقرر بوصفها الحرية األصل التي ال يتم الحوار المفتوح إال في نطاقها             ،وغير ذلك من وسائل التعبير    
 ،قفـاً  وبها يكون األفراد أحراراً ال يتهيبون مو    ،وبدونها تفقد حرية االجتماع مغزاها وال تكون لها من فائدة         

 ذلك إن ما توخاه الدستور من خالل ضـمان حريـة            ، وال ينتصفون لغير الحق طريقاً     ،وال يترددون وجالً  
التعبير ـ وعلى ما أطرد عليه قضاء هذه المحكمة ـ هو أن يكون التماس اǓراء واألفكار وتلقيهـا عـن     

اً في مصادر بـذواتها تعـد مـن         الغير ونقلها إليه غير مقيد بالحدود اإلقليمية على اختالفها وال منحصر          
 بل قصد أن تترامى آفاقها وأن تتعدد مواردها وأدواتها سعياً لتعدد اǓراء ابتغاء إرسـائها علـى                  ،قنواتها

 بل أن حرية التعبيـر      ، ومحورا لكل اتجاه   ،قاعدة من حيدة المعلومات ليكون ضوء الحقيقة مناراً لكل عمل         
 فقـد   ، وعرض أوضاعها تبيانا لنواحي التقصير فيها      ،الشئون العامة أبلƸ ما تكون أثراً في مجال اتصالها ب       

 بما يحول بـين السـلطة       ،أراد الدستور بضمانها أن تهيمن مفاهيمها على مظاهر الحياة في أعماق منابتها           
 ، وإال يكون معاييرها مرجعاً لتقييم اǓراء التي تتصـل بتكوينـه     ،العامة وفرض وصايتها على العقل العام     

 ال يجـوز    ، وتفاعل اǓراء التي تتولـد عنهـا       ، ومن المقرر كذلك إن حرية التعبير      ،ئقاً دون تدفقها  وال عا 
 أو من ناحيـة العقوبـة       ، سواء من ناحية فرض قيود مسبقة على نشرها        ،تقييدها بأغالل تعوق ممارستها   

ك األفكار التي تجول  إذ يتعين أن ينقل المواطنون من خاللها ـ وعالنية ـ تل  ،الالحقة التي تتوخى قمعها
في عقولهم ويطرحونها عزماً ـ ولو عارضتها السلطة العامة ـ إحداثاً من جانبهم ـ وبالوسائل السـلمية     

 ومن ثم وجب القول بأن حرية التعبير التي كفل الدستور هي القاعدة في كـل                ،ـ لتغيير قد يكون مطلوباً    
  .اً إال عليها وال ينهض مستوي، فال يقوم إال بها،تنظيم ديمقراطي

وحيث إن حق االجتماع ـ سواء كان حقاً أصيالً أم بأفتراض أن حرية التعبير تشتمل عليه باعتباره كافالً  
 كلما كـون  ، محققاً من خالله أهدافها ـ أكثر ما يكون اتصاال بحرية عرض اǓراء وتداولها ،ألهم قنواتها

 ويوظفون من خال لها خبراتهم ويطرحون آمالهم        ،ويهم جمعية تحت  ،أشخاƭ يؤيدون موقفاً أو اتجاهاً معيناً     
 ليكون هذا التجمع المنظم نافـذة يطلـون   ، ويتناولون بالحوار ما يؤرقهم    ،ويعرضون فيها كذلك لمصاعبهم   
 وكان الحق فـي إنشـاء       ، وصورة حية لشكل من أشكال التفكير الجماعي       ،منها على ما يعتمل في نفوسهم     
ض منها اقتصادياً أو ثقافياً أو اجتماعياً أو غير ذلك ال يعدو أن يكون عمالً الجمعيات ـ وسواء أكان الغر 

 ومن ثم فƎن حـق   ، ير مي بالوسائل السلمية إلى تكوين إطار يعبرون فيه عن مواقفهم وتوجهاتهم            ،اختيارياً
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 بغير اتباع    مكوناً ألحد عناصر الحرية الشخصية التي ال يجوز تقييدها         ،االجتماع يتداخل مع حرية التعبير    
 الزماً اقتضاء حتى لو لـم يـرد         ،الوسائل الموضوعية واإلجرائية التي يتطلبها الدستور أو يكفلها القانون        

 سابقاً على وجود الدساتير     ، محققاً فعالياتها  ، كافالً للحقوق التي أحصاها ضماناتها     ،بشأنه نƭ في الدستور   
 وهو فـوق  ،كامناً في النفس البشرية تدعو إليه فطرتها ، مرتبطاً بالمدنية في مختلف مراحل تطورها  ،ذاتها

 بل أن حرية التعبير ذاتهـا تفقـد قيمتهـا إذا جحـد              ،هذا من الحقوق التي ال يجوز تهميشها أو إجهاضها        
المشرع حق من يلوذون بها في االجتماع المنظم وحجب بذلك تبادل اǓراء في دائرة أعرض بما يحـول                  

انسـياب    ويعـوق  ، ويعطل تدفق اǓراء التي تتصل باتخاذ القرار       ،البعضدون تفاعلها وتصحيƠ بعضها     
 كذلك فـƎن هـدم      ،روافد تشكيل الشخصية اإلنسانية التي ال يمكن تنميتها إال في شكل من أشكال االجتماع             

 ومن  ،حرية االجتماع إنما يقوض األسس التي ال يقوم بدونها نظام للحكم يكون مستندا إلى اإلرادة الشعبية               
م فقد صار الزماً ـ وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ـ امتناع تقييد حرية االجتمـاع إال وفـق     ث

 وال يجـوز ـ   ، وترتضيها القيم التي تدعو إليها،القانون وفي الحدود التي تتسامƠ فيها النظم الديموقراطية
 إال إذا حملتها عليهـا  ،ل تنظيمهابالتالي ـ أن تفرض السلطة التشريعية على حرية االجتماع قيوداً من أج 

 وكان تدخلها ـ مـن   ، وكان لها كذلك سند من ثقلها وضرورتها،خطورة المصالƠ التي وجهتها لتقريرها
  .خالل هذه القيود ـ بقدر حدة هذه المصالƠ ومداها

ـ ،وحيث إنه يبين من جميع ما تقدم أن حق المواطنين في تأليف الجمعيات األهلية  لزومـا   بما يستصحبة 
 يباشرها الفـرد  ، هي جميعاً أصول دستورية ثابتة،ـ مما سلف بيانه من حقوقهم وحرياتهم العامة األخرى  

 ويعضد كل منها اǓخر في نسيƝ متكامل يحتل         ، تتساند معاً  ، ومتداخلة مع بعضها البعض    ،متآلفة فيما بينها  
 .لوثائق الدستورية مكاناً سامقاًمن ا
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