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 محامون يجوبون القرى لمعايشة هموم المرأة
 

  
  

خطوة جديدة، يقوم بها المجلس القومي المصري للمرأة لالستماع إلى شكاوى المرأة المصرية، وهمومها في القرى 

واألرياف، حيث يقوم مكتب متابعة الشكاوى التابع للمجلس بإرسال عدد من المحامين إلى المناطق النائية بالنجوع 

إلى المرأة هناك، واالستماع إلى شكواها، كما يقوم والقرى واألرياف بالمحافظات المختلفة، من أجل الوصول 

.المحامون بزيارات أخرى لمحاكم األسرة لمتابعة القضايا وحصول المرأة على حقوقها

تقول الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة وعضو المجلس القومي للمرأة: إن هذه خطوة إيجابية جديدة يقوم 

يف عن كاهل المرأة المصرية خاصة التي تعيش في القرى والنجوع، والتي تجد صعوبة بها المجلس، من أجل التخف

في إيصال صوتها، والتحدث عن همومها ومشكالتها، وإرسال المحامين من أجل سماع أنين أصحاب المشكالت 

ثر من واقع المرأة إطار التوجه الجديد للمجلس بالتفاعل واالقتراب أك فيومساعدتهن على إيجاد الحلول، ويأتي هذا 

المصرية ومشكالتها، وقد تم االتفاق بين أعضاء المجلس أيضا على النزول إلى المحافظات، فيتولى كل عضو النزول 

إلى محافظتين للتعرف على مشكالت المرأة، خاصة المرأة المعيلة ومشكلة األمية التي تنتشر بين النساء بنسبة كبيرة، 

.العمل على رفع مستوى الوعي بين النساء والعمل على مواجهتها، وكذلك

ومن جانبه يشيد الدكتور رشاد أحمد عبد اللطيف، أستاذ تنظيم المجتمع ونائب رئيس جامعة حلوان بالخطوة الجديدة، 

موضحا أن المرأة في المناطق النائية في القرى والنجوع قليلة الحيلة.. ومن الصعب أن تجد من تذهب إليه لعرض 

والحصول على حقها، وهو حال الكثير من النساء في مصر، كما أنها الخطوة األولى تطبيق أسلوب طرق مشكلتها 

صاحبة المشكلة، ولكن الذهاب إليها، وهذا ما تطالب به االتجاهات الحديثة في العمل  مجيءاألبواب فال تنتظر 

ن تلعب دوراً كبيراً في التعجيل بحل االجتماعي حفاظًا على كرامة اإلنسان وخصوصيته، وهذه الزيارات يمكن أ

المشكالت قبل تفاقمها، وقبل الوصول إلى المحاكم، خاصة أن هؤالء على درجة من الخبرة والكفاءة ويستطيعون 

.حل المشكالت األسرية فيالمساهمة والمشاركة 

لمرأة المصرية خاصة في ال ينكر أحد أن هناك مشكالت وهموما كثيرة تعانيها ا»: محامية«وتقول وفاء مصطفى 

القرى والريف، فال زالت هناك نساء تظلم وال تتكلم وال تصرخ لرفع هذا الظلم، وإذا صرخت قد ال يسمعها أحد وإن 

المشكالت الزوجية فقط، ولكن هناك مشكالت أخرى مثل  بالمشكالت تلكسمعت قد ال تحصل على حقها، وال أقصد 



ستها وأيضا مشكالت األم المعيلة، ففي القرى واألرياف أمثلة وبطوالت ألمهات األمية، وحق الفتاة في استكمال درا

معيالت تحملن مسؤولية أسرهن بعد فقد العائل، وتقوم بدورها في استكمال المسيرة، كل هذه مشكالت بحاجة لمن 

مشاركة المرأة همومها يسمعها ويسهم في حلها، وما يقوم به المجلس القومي للمرأة هو محاوالت جادة للمساهمة في 

.ومشكالتها للتخفيف عنها وإيجاد حلول لها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


