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 تقديـ 
الصحؼ المصرية خالؿ  فينشرت  التيىذا التقرير يتناوؿ رصد حوادث العنؼ ضد المرأة 

يصدرىا  التيالمركز  إصداراتمف (   61)  ويعد ىذا العدد رقـ  8002مف عاـ  األوؿالنصؼ 
العنؼ الموجو التعرؼ عمى  إلىوييدؼ التقرير  .ضمف سمسمة الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية
خالؿ ستة أشير تبدأ مف أوؿ  الصحؼ المصريةضد النساء مف خالؿ رصد وتحميؿ مضموف 

العنؼ ضد المرأة بمغت و  االنتياكات حوادثجممة  أفوقد تبيف  .2008يناير وحتى نياية يونية 
سواء داخؿ األسرة او  عمى النساء الجنسيةحوادث الخطؼ واالعتداءات  شكمتو  ،حالة( 224)

 األسرى الموجووشكؿ العنؼ  ،حالة( 78)حوادث قتؿ النساء  ، كمًا بمغت(31)مف المجتمع 
زوجة ( 24)، أدت إلى قتؿ ووفاه حالة( 30) الزوجيةوكانت الخالفات  ت،حاال( 6) منساءل

( 10)، أدى إلى قتؿ ووفاه حالة( 21)لمنساء ليمثؿ  الصحية الرعايةفى  اإلىماؿوأتى  منيف،
حوادث الطرؽ  بمغتو  ،حالة( 18) وشكؿ انتحار النساء . سيدات ممف تعرضف لإلىماؿ

حالة ( 30)مف التصنيفات السابقة األخرى المتنوعة التى ال تدخؿ تحت أى تصنيؼ الحوادث و 
  .حاالت منيـ( 10)ويوثؽ التقرير  ضد حقوؽ النساء وكانت ىناؾ بعض حاالت العنؼ الرسمى

وقد أدى العنؼ إلى وفاة وقتؿ أكثر مف نصؼ النساء الالتى تعرضف لمعنؼ خالؿ الستة أشير 
أمرأة، ( 139)ؿ ووفاة حالة عنؼ موجو لمنساء تسبب العنؼ فى قت( 224)فمف جممة . المرصودة

، أو لعدـ الرعاية (78)، أو بسبب قتؿ النساء المتعمد (24)سواء بسبب الخالفات الزوجية 
، وأخيرًا بسبب حوادث الطرؽ واألخرى (12)، او قتؿ النساء ألنفسيف باالنتحار (10)الصحية 
 .حالة( 15)المتنوعة 

 
والتى تمثمت  نساءعمى الالجنسية االعتداءات  صور األوؿيستعرض التقرير فى القسـ ىذا و 

 جنسى عتداءفقد تـ رصد حالة إ. سواء مف داخؿ األسرة أو مف المجتمع حالة اعتداء( 31)فى 
 . تمثمت فى اغتصاب زوج األب لزوجو إبنوو  داخؿ األسرة النساءعمى 

ع وراء ارتكاب كاف الدافو  ، جريمة إعتداء جنسى مف المجتمع تجاه النساء( 30)كما تـ رصد 
ىذه الجرائـ ىواالعتداء الجنسى عمى النساء سواء باالغتصاب أو بيتؾ العرض أو ىتؾ العرض 

 .واالغتصاب أو الشروع فييما
، االسكندرية ، القميوبية ، الدقيمية ،  الجيزة منيا احداث العنؼ محافظات عديدة شممت وقد

 . ر الشيخ، كف ، الغربية الفيوـ، الشرقية ،  قناالقاىرة ، 
حوادث ( 5)حوادث ، ابريؿ ( 6)حوادث ، مارس ( 4)حوادث ، فبراير ( 6)يناير  بشيروا نشر  و

 . حوادث ( 5)حادثة ، يونيو ( 4)، مايو 
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فبمغ  واالنتقاـ احداث العنؼ عف نتائج منيا االعتداء الجنسى المصاحب لمسرقو اسفرت وقد
( 4)الجنسى السرقو فى عدد حاالت بمغت  االعتداءحادثة وقد صاحب ( 29)الجنسى  االعتداء

  .ادثو ح( 3)ت حاالت االعتداء الجنسى بدافع االنتقاـ الى حوادث فى حيف بمغ
سيدة ، فى حيف ( 24)فئات النساء المعتدى عمييف ىف ربات المنازؿ فبمغ عددىف  اكثر وكاف

دد االناث المعتدى الرصد وجد أف ع خالؿ ومف .طالباتممرضات و و  تكاف ىناؾ  عامال
 .  بالتقريب ذكر( 34) وااما عدد الذكور المرتكبيف لمعنؼ فكان. سيدة ( 37)عمييف 

 ،حاالت، ( 1)العنؼ األسرى ضد النساء والذى بمغ  الثانيكما يستعرض التقرير فى القسـ 
وقد . سيدات اخريف ( 4)سيدات والى اصابة ( 3) شروع فى قتؿال إلى فيياأدى العنؼ األسرى 

أو لخالفات مادية أو اسريو أو بدافع  سموؾالاالسرى بسبب الشؾ فى  العنؼتنوعت اسباب 
 .االنتقاـ 

 .القاىرة ، الجيزة ، الشرقية ، مطروح  وقد جاءت حوادث العنؼ بمحافظات عديدة منيا
 . حوادث ، مايو حادثتيف ، يونيو حادثة واحدة ( 3)كما نشرت بشيور يناير 

خالفات المادية او الشؾ فى السموؾ فى حؽ النساء بحجة ال إرتكبتجرائـ التى لاوكانت أكثر 
 .  مف جانب االب او االبف او االخ 

.  رو ذك( 6) المرتكبو ذكورفى حيف كاف عدد ال.  اتسيد( 7)االناث المعتدى عمييف  عدد وكاف
كؿ مف االب و ادث ، و ح( 4) بفمرتكب العنؼ بالمعتدى عمييف مف السيدات اال صمة وكاف
 . حادثو واحدة فقط واالخ 

 حوادث العنؼ الناتج عف الخالفات األسرية والذى وصؿ ثالثكما يتناوؿ التقرير فى القسـ ال
أغمب دوافع  وكانت .زوجة( 81)حالة ادى فييا العنؼ مف جانب الزوج الى قتؿ ( 30)إلى 

أو العجز  والعائمية بيف االزواج أو الشؾ فى سموكيا المادية الخالفاتالخالفات ترجع إلى  
او عدـ تحمؿ الزوج المسئولية او رفضيا أو االنتقاـ أو اىانو الزوجو لزواجيا  الجنسى لمزوج

 . االنجاب والبعض يرجع السباب مجيولة 
 اسيوط ، القميوبية ، االسكندرية ، القاىرة ، وقد جاءت تمؾ الحوادث بمحافظات عديدة منيا

 . الغربية ، الجيزة ، الشرقية ، الدقيمية ، الفيـو ، المنيا ، المنوفية 
حوادث ، ابريؿ  ( 4)حوادث ، وكؿ مف فبراير ومارس ( 6)ونشرت تمؾ الحوادث بشيور يناير 

 .  حوادث ( 7)حوادث ، يونيو ( 6)حوادث ، مايو ( 7)
، الشروع فى والحرؽ، واالصابو، واالجياض، القتؿاحداث العنؼ عف نتائج أغمبيا  اسفرت وقد

فى حيف بمغ االعتداء  حادثة ،( 26)والبعض منيا ادى الى السجف فبمغت جرائـ القتؿ القتؿ، 
كما اجياض لمزوجة مف جانب الزوج ،  تحاال( 3)وتـ رصد  ،  حوادث( 4)البدنيو  باالصابو
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فى حيف . سيدة ( 32)ف وقد بمغ عدد االناث المعتدى عميي.  شروع فى قتؿ ة واحدةتـ رصد حال
 . ذكر ( 32)بمغ عدد الذكور مرتكبى العنؼ 

عتداء عمييف، إلسيدة تـ ا( 28)المعتدى عمييف ىف ربات المنازؿ فبمغ عددىف  اكثر وكانت
مرتكب العنؼ بالمعتدى عمييف مف  صمة وكاف.  مدرسة وموظفة ىف  واالثناف اآلخرياف

 . الطميؽ  اوالسيدات ىو الزوج 
جريمة قتؿ سواء ( 12)التى وصمت إلى  النساءقتؿ  رابع جرائـؿ التقرير فى القسـ الثـ يتناو

مف داخؿ أللسرة أو مف المجتمع، فتناوؿ المحور األوؿ جرائـ قتؿ النساء العمد مف داخؿ 
كانت ألسباب متنوعة  كالشؾ فى السموؾ او سوء السموؾ او و ، جريمة( 11)األسرة وبمغت 

لحمميا أو لالنتقاـ أو  االسرية فضح عالقة محرمة أو لمخالفات المادية أو مفالخوؼ او السرقة 
 .سفاحا او التاخر فى الحضور لممنزؿ 

بورسعيد ، االسكندرية ، الشرقية ، البحر االحمر وقد جاءت تمؾ الجرائـ بمحافظات عديدة منيا 
 . نيا ، سوىاج ، قنا ، الفيـو ، القاىرة ، بنى سويؼ ، الجيزة ، القميوبية ، اسيوط ، الم

حادثة ( 12)حوادث ، ابريؿ ( 8)حوادث ، مارس ( 4)حوادث ، فبراير ( 7)بشيور يناير ونشرت 
 .حوادث ( 5)حوادث ، ديسمبر ( 9)، مايو 

فى حيف كاف عدد الذكور مرتكبى العنؼ .  سيدة( 46)عدد االناث المعتدى عمييف  بمغ وقد
سيدة ( 45)معتدى عمييف ىف ربات المنازؿ فبمغ عددىف ال اكثر وكاف. انثى ( 12)وذكر ( 44)
  .وكاف أكثر مرتكبى العنؼ ىـ اإلبف، واألخ، واألب. عاممة تقريبًا و 

تنوعت  وقدحادثة، ( 33)أماالمحور الثانى فقد تعرض لجرائـ قتؿ النساء مف المجتمع وبمغت 
فضح عالقة محرمة أو  مفالخوؼ  أوعدة اسباب منيا السرقة  الدافعحيث كاف  قتؿالاسباب 

الشؾ فى السموؾ او نتيجة تصادؼ وجود الضحية  أو لالنتقاـ أو اسرية لمخالفات المادية أو
 .اثناء مشاجرة ما 

قنا ، االسكندرية ، االسماعيمية ، الغربية ، وقد جاءت تمؾ الحوادث بمحافظات عديدة منيا 
 . لدقيمية ، المنوفية الفيـو ، القاىرة ، اسواف ، الجيزة ، القميوبية ، ا

حوادث ، ابريؿ ( 4)حوادث ، وكؿ مف فبراير ومارس ( 10)بشيور يناير و جاءت تمؾ الحوادث 
 .حوادث ، يونيو حادثتيف ( 7)حوادث ، مايو ( 6)

( 4)تـ قتميـ فى حيف صاحب ذلؾ اصابة  سيدة( 38)عدد االناث المعتدى عمييف  بمغ وقد
 .  انثى( 13)و ذكر( 40)الذكور مرتكبى العنؼ فى حيف كاف عدد . سيدات اخريف 

 .  عاممة تقريبًا سيدة و ( 41)المعتدى عمييف ىف ربات المنازؿ فبمغ عددىف  اكثر وكاف
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بمغت جممة حاالت حيث  النساءانتحار  حوادث سخاموبعدىا يتناوؿ التقرير فى القسـ ال
 أرواحيف بالفعؿ، بينما كاف ىناؾمنيف فى إزىاؽ ( 12) نجحت سيدة،( 62)االنتحار المرصودة 

إلى اسباب  ورجعت النساءانتحار  اسبابوقد تنوعت . حاالت حاولف االنتحار وفشمف( 6)
أو عائمية أو  زوجية أو لخالفاتاو المعاناة مف مرض نفسى  االصابة باالكتئابمتعددة منيا 

حزنا عمى وفاة أو  الى الزوجاالنفصاؿ عف الخطيب او االجبار لمعودة أو  لزيادة االعباء المالية
 .احد افراد االسرة او حزنا عمى فشؿ االبناء وبعضيا يرجع السباب مجيولة 

اىرة ، بنى سويؼ ، الجيزة ، ققنا ، الغربية ، ال وقد جاءت تمؾ الحوادث بمحافظات عديدة منيا
 .، القميوبية  االسكندرية
حوادث ، ( 4)حادثة واحدة ، ابريؿ  بشيور يناير حادثتيف ، وكؿ مف فبراير ومارسوجاءت  

 . حوادث ( 5)وكؿ مف مايو ويونيو 
 جرائـاحداث العنؼ عف نتائج منيا الوفاة بقتؿ النفس أو بالتسمـ أو بحروؽ فبمغت  اسفرت وقد

فى حيف بمغت  ،حوادث ( 4)بالتسمـ حوادث االصابو  بمغتحادثة ، فى حيف ( 12)قتؿ النفس 
 . تيف ثحاد حوادث االصابة بحروؽ

سيدة ، فى حيف ( 19)المجنى عمييف وقاتمى انفسيف ىف ربات المنازؿ فبمغ عددىف  اكثر وكاف
 .  وظفة وطالبة كاف المجموعو االخرى مف السيدات ىف م

( 86)اإلىماؿ فى الرعاية الصحية الذى وصؿ إلى  دسعرض التقرير فى القسـ الساستبعدىا ي
االىماؿ :  متنوعة منيا ألسباب وكانت. نتيجة ىذا اإلىماؿ اتسيد( 60)أدت إلى وفاة حادثة 

المستشفيات الحكوميو أو زيادة  داخؿالطبى لممريضة اثناء أو بعد الجراحة أو لقمو االمكانيات 
 .او لعدـ سداد تكاليؼ العالج  جرعو البنج لممريضو

، القميوبية ، القاىرة  كفر الشيخ ، االسكندريةوقد كانت ىذه الحوادث فى محافظات عديدة منيا 
 .، المنوفية ، الجيزة ، الفيوـ ، الغربية ، اسيوط 

حوادث ، ( 4)حوادث ، مارس ( 3)حوادث ، فبراير ( 4)يناير  وجاءت تمؾ الحوادث بشيور
 .حوادث ( 3)حوادث ، يونيو ( 4)حوادث ، مايو ( 3)ابريؿ 
بعاىو مستديمو أو الغيبوبو التامو احداث العنؼ عف نتائج منيا الوفاه أواالصابو  اسفرت وقد

وحادثة حادثة ، ( 8) ةاالصابو بعاىو مستديم بمغتادث ، فى حيف و ح( 10)جرائـ الوفاة  فبمغت
اكثر  وكاف ،واحدة لكؿ مف قطع بعضمة الشرج واالصابة بغيبوبة تامة واالصابة بنزيؼ حاد 

 .  طالبة ومترجمة وموظفة و  سيدة( 18)عددىف  فبمغضحايا اإلىماؿ الطبى ىف ربات المنازؿ 
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 ادثو ح (1)رصد  ـحوادث العنؼ ضد المرأة العاممة فت السابعيتناوؿ التقرير فى القسـ ثـ 
بيدؼ السرقة ادت الى احتجازىـ  الى مخدومييا( الخادمات)مف عامالت المنازؿ  عنؼ موجو

الحوادث خالؿ يناير وقعت و لحيف االنتياء مف التحقيقات، أولصدور حكـ بالسجف عمييـ 
      .حادثتيف ، وكؿ مف فبراير ومارس ومايو حادثة واحدة ، يونيو حادثتيف 

والجدير بالذكر أننا لـ نجد فى الجرائد المرصودة أى حوادث عنؼ تجاه النساء العامالت، 
 .المنازؿ، وىو العنؼ الذى اعتدنا عمى رصده ضد المرأة العاممة( خادمات)وخاصة عامالت 

المنازؿ نجد أنيا ( خادمات)لنظر لألخبار المرصودة التى نشرت فى الجرائد تجاه عامالت وبا
 7حوادث فقط مف اؿ 3فبالرغـ مف أف . توصيؼ بأنيف مستغالت، عاىرات، مجرمات بالفطرة
واعترفت بالسرقة، إال أف باقى ( الخادمة)حوادث المرصودة تـ القبض  فييا عمى العاممة 

رغـ اف واقعة السرقة محؿ تحقيؽ مف قبؿ ( الخادمة)بيا كممات إدانة لمعاممة  الحوادث المنشورة
 .النيابة

المنازؿ ( خادمات)وبالنظر إلى إسموب كتابة خبر حوادث اإلبالغ عف سرقة عامالت 
لمخدومييف نستطيع القوؿ اف الصحفى فى صياغتو لمخبر يتيـ الخادمة قبؿ انتياء التحقيقات 

، وىو األمر الذى ينطبؽ عمى الغالبية العظمى مف المجتمع الذى ينظر إلى وثبوت التيمة عمييا
نظرات تممؤىا الشؾ والريبة مف اخالقيف، وتممؤىا االحتقار ( الخادمات)مثؿ ىؤالء العامالت 

 .بسبب عمميف فى البيوت
عنؼ رسمى  تحاال( 60)تـ  رصد  العنؼ الرسمى حيثحوادث أما القسـ الثامف فيستعرض 

مف خالؿ مثؿ قياـ بعض ضباط الشرطة بالتعدى عمى بعض السيدات  متنوعة ألسباب وكانت
بدعوى طمبيا لتنفيذ حكـ بالحبس او قياميا أو بسبب حرية الراى والتعبير أو التعذيب واالحتجاز 

بالسرقة وىناؾ احتجاجات ومظاىرات قامت بيا مجموعة مف السيدات لمنع انشاء احد المصانع 
وىى الشروع فى ىتؾ العرض وقد اسفرت احداث العنؼ عف نتائج . ص الخبز واخرى بسبب نق

والسرقو أواالصابو بعاىة مستديمة ىذا بجانب  بالضربواالعتداء واالصابة البدنية والنفسية 
 .  عمى حرية الرأى والتعبير والتعدىالسب واالىانو واالحتجاز 

والجدير بالذكر ىو حداثة خروج النساء بمجموعات كبيرة لمقياـ بمظاىرات سممية لمتعبير عف 
وجيات نظرىف، وىو األمر الذى قوبؿ مف الجيات األمنية باالستنكار والعنؼ الشديد تجاه 

 (. كما يعتقدوف)النساء فضربيف والتحرش بيف سيؤدى إلى منعيف مف الخروج 
الدقيمية ، البحيرة ، المنوفية ، الجيزة ، الشرقية ، المنيا ، دمياط ظات وجاءت تمؾ الحوادث بمحاف

 .، االسكندرية 
يناير حادثة واحدة ، فبراير حادثتيف ، مارس حادثة واحدة ، ابريؿ حادثتيف ،  وجاءت بشيور

 .حوادث ، يونيو حادثة واحدة ( 3)مايو 
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لـ عدد الذكور المرتكبيف لمعنؼ  اما. ة سيد( 3000)اكثر مف االناث المعتدى عمييف  عدد وبمغ
 . نستطع التوصؿ اليو 

كحوادث الطرؽ وغيرىا  النساءحوادث متنوعة ضد  التاسعوبعدىا يتناوؿ التقرير فى القسـ 
 حوادثوكانت أغمبيا . اخريف ( 4)واصابة  سيدة( 15)وفاة  إلى أدتحادثة ( 30)وبمغت 

نتيجة  العمياوانات الغاز أو السقوط مف االدوار الخنؽ بالغاز أو انفجارات اسط: متنوعة مثؿ
أو نتيجة النييار بسبب دىسيا باالقداـ اثناء شراء الخبز اختالؿ التوازف أو الصعؽ بالكيرباء أو 

 .او الندالع النيراف او السباب اخرى  احد المنازؿ
الجيزة ، االسكندرية الغربية ، القميوبية ، المنوفية ،  وجاءت تمؾ الحوادث بمحافظات عديدة منيا

 .، الدقيمية ، الشرقية ، الفيـو 
حوادث ، وكؿ مف فبراير حادثة واحدة ، مارس ( 13)يناير  وجاءت تمؾ الحوادث بشيور

 . حوادث ( 7)حوادث ، يونيو ( 4)حوادث ، مايو ( 3)حادثتيف ، ابريؿ 
 

 والتوصياتوأخيرًا يتناوؿ التقرير فى القسـ العاشر المالحظات الختامية 
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 االعتداءات اجلنسية علي النساء: أوالً 
وقػد بمغػت جممػة  8002األوؿ مف عػاـ خالؿ النصؼ  ات الجنسية عمى النساءتنوعت االعتداء

وقػد قمنػا بتقسػيـ ىػذه االعتػداءات التػى تػـ رصػدىا إلػى إعتػداءات حالة تعدى، ( 36)االعتداءات 
عتداءات جنسية مف داخؿ االسرة و جنسية    :عمى النحو التالى وذلؾ  .المجتمعا 

 االعتداءات الجنسية داخؿ االسرة  - 6
تمثمت فى االعتداء الجنسى عمى الزوجػو مػف و  داخؿ األسرة  واحده جنسى عتداءتـ رصد حالو إ
 .قبؿ أبو الزوج

 .وقعت الحادثة بمحافظة الجيزة، وفى شير ينايرو 
 :التالى قد شممت واقعة التعدى و 

 السفر الى إحػدى الػدوؿ العربيػة لضػيؽ ذات اليػد بعػد 1بعد عدة سنوات مف الزواج قرر الزوج 
أف طػػرؽ جميػػع األبػػواب بحثػػا عػػف الػػرزؽ دوف مجيػػب وتػػرؾ زوجتػػو معتقػػدا انػػو تركيػػا فػػى أمػػاف 
طالما أنيا ستظؿ فى رعاية والده بمنزؿ الزوجية إال أف األب لـ يكف أمينا عمى الحمؿ الذى تركو 

بنو وتجرد مف كؿ مشاعره اإلنسانية واغتصب زوجة ابنػو دوف اسػتجابة لتوسػالتيا وصػرخاتيا لو ا
 .قامت الزوجة باإلبالغ مركز شرطة البدرشيف وتـ القبض عمى المتيـ وتولت النيابة التحقيؽ . 

 مف المجتمع جنسيةالعتداءات الا - 8
كاف الدافع وراء ارتكاب ىػذه و  جريمة إعتداء جنسى مف المجتمع تجاه النساء، ( 30)تـ رصد 

الجرائـ ىواالعتػداء الجنسػى عمػى النسػاء سػواء باالغتصػاب أو بيتػؾ العػرض أو ىتػؾ العػرض 
 .واالغتصاب أو الشروع فييما

، االسػػكندرية ، القميوبيػػة ، الدقيميػػة ،  الجيػػزة منيػػا احػػداث العنػػؼ محافظػػات عديػػدة شػػممت وقػػد
 . ، كفر الشيخ ، الغربية الفيوـ، الشرقية ،  قناالقاىرة ، 

حػوادث ( 5)حػوادث ، ابريػؿ ( 6)حػوادث ، مػارس ( 4)حػوادث ، فبرايػر ( 6)ينػاير  بشير نشر و
 . حوادث ( 5)حادثة ، يونيو ( 4)، مايو 

فبمػػػغ  واالنتقػػاـ احػػداث العنػػؼ عػػف نتػػائج منيػػػا االعتػػداء الجنسػػى المصػػاحب لمسػػرقو اسػػفرت وقػػد
( 4)الجنسػى السػرقو فػى عػدد حػاالت بمغػت  االعتػداءصػاحب  حادثة وقد( 29)الجنسى  االعتداء

  .ادثو ح( 3)ت حاالت االعتداء الجنسى بدافع االنتقاـ الى حوادث فى حيف بمغ
سػيدة ، فػى حػيف ( 24)فئػات النسػاء المعتػدى عمػييف ىػف ربػات المنػازؿ فبمػغ عػددىف  اكثػر وكاف

د أف عػػدد االنػػاث المعتػػدى الرصػػد وجػػ خػػالؿ ومػػف .طالبػػاتممرضػػات و و  تكػػاف ىنػػاؾ  عػػامال
 .  بالتقريب ذكر( 34) وااما عدد الذكور المرتكبيف لمعنؼ فكان. سيدة ( 37)عمييف 

                                                           
1
 5/1/2008املسائية  
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 :الحوادث كالتالى  ىذه  نستعرض وسوؼ
بسبب تتيـ فيو محاميا بمحاولة ىتؾ عرضيا  1تقدمت ربة منزؿ ببالغ بقسـ أوؿ شبرا الخيمة 

المحػػامى بتػػولى جميػػع قضػػايا الػػزوج وعنػػدما عممػػت مػػف خالفػػات عائميػػة بينيػػا وبػػيف زوجيػػا وقيػػاـ 
أحد األشخاص بقياـ المحامى برفع قضية أخرى ضػدىا ذىبػت الػى منزلػو لتسػألو عػف الػدعوى إال 

 .انو حاوؿ االعتداء عمييا مقابؿ إنياء كؿ القضايا التى رفعيا زوجيا ضدىا 
 ا شخصػػاف اسػػتغاثت الفتػػاةبمطػػيـ وبصػػحبتي 2أثنػػاء تواجػػدىا بكافتيريػػا أحػػد الفنػػادؽ بمصػػيؼ 

بالعامميف بالفندؽ وطالبتيـ بإبالغ رجاؿ الشرطة بأنيما يحتجزانيا ويجبرنيػا عمػى ممارسػة الجػنس 
تـ القػبض . معيا عنوة بعد أف استدرجوىا تحت التيديد داخؿ توؾ توؾ أثناء زيارتيا لصديقة ليا 

 .عمى المتيميف وتولت النيابة التحقيؽ 
 عممو مػع السػاعات األخيػرة مػف الميػؿ وعنػد اقترابػو مػف 3بعد وردية  عاد الموظؼ مف مصنعو

منزلػػو وجػػد الفتػػاة المختمػػة عقميػػا والمقيمػػة بػػالمنزؿ المقابػػؿ وىػػى تنظػػؼ درجػػات سػػمـ منزليػػا فمعػػب 
بعػػد أف وعػػدىا بتقػػديـ بعػػض الحمػػوى عنػػدما  االشػػيطاف برأسػػو دوف أف يحكػػـ عقمػػو فقػػاـ باسػػتدراجي

 .تـ القبض عمى المتيـ وتولت النيابة التحقيؽ . اء عمييا جنسيا تدخؿ الشقة وقاـ باالعتد
 بنظػػرات صػػاحب المحػػؿ ليػػا وىػػو يتفحصػػيا فقػػد كانػػت 4لػػـ تشػػعر العاممػػة فػػى محػػؿ الموبيميػػا 

مضطرة لمعمؿ عنده بسبب حاجتيا لممػاؿ أمػا ىػو فمػـ يكتفػى بنظراتػو وقػرر فػى النيايػة أف يمزقيػا 
زف لتقػػػوـ بجػػػرد البضػػػاعة وانػػػدفع خمفيػػػا واعتػػػدى عمييػػػا جنسػػػيا بأنيابػػػو فأمرىػػػا بالػػػذىاب الػػػى المخػػػ

. ووعدىا بالزواج إال انو تخمؼ عف ذلؾ مما دفعيا الػى تقػديـ بػالغ ضػده فػى قسػـ شػرطة امبابػة 
 . وتولت النيابة التحقيؽ 

باختطافيػا  الغتصابيا مف براثف أربعة ذئاب قاموا 5لعب القدر دوره فى إنقاذ سيدة مف محاولة 
تػػـ . لػػة اغتصػػابيا داخػػؿ سػػيارة بالدقيميػػة عنػػدما حاولػػت االسػػتغاثة باألىػػالى الػػذيف أنقػػذوىا ومحاو 

 .القبض عمى المتيميف وتولت النيابة التحقيؽ 
اتيمت  التميفزيونية بالغا بقسـ شرطة قصر النيؿ 6حررت مترجمة حرة تعمؿ فى أعداد البرامج 

ف اسػػتدرجيا الػػى مكتبػػو بػػدعوى االتفػػاؽ فيػػو رئػػيس حػػزب سياسػػى باغتصػػابيا داخػػؿ مكتبػػو بعػػد أ
 . معيا حوؿ أعداد بعض البرامج واالطالع عمى أفكاره إال أنيا فوجئت بو يتعدى عمييا جنسيا 

                                                           
1
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2
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3
 12/1/2008أخبار اليوم  

4
 12/1/2008أخبار اليوم  

5
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قنا  ابتكرتيا أسرة بمركز أرمنت الحيط بمحافظة 1طريقة بشعة لالنتقاـ مف رفض الزواج بابنيـ 
تػـ . ىذه الطريقة تتمثؿ فى فض غشاء بكارة الفتاة الرافضة لمزواج مف ابنيـ بغرض االنتقػاـ منػو 

 .القبض عمى المتيميف وتولت النيابة التحقيؽ 
 الطػػب الشػػرعى لتوقيػػع الكشػػؼ الطبػػى عمييػػا وضػػبط 2قػػررت نيابػػة الجماليػػة إحالػػة سػػيدة الػػى 

حضار مسجؿ خطر كاف عمى عالقة بالمجنى عم ييػا قبػؿ زواجيػا فقػرر اغتصػابيا انتقامػا منيػا وا 
لزواجيػػا مػػف غيػػره عنػػدما كانػػت المجنػػى عمييػػا فػػى طريقيػػا الػػى منزليػػا واصػػطحبيا تحػػت تيديػػد 

 . السالح الى منزؿ ميجور حيث اعتدى عمييا جنسيا 
ارتباطػو  الرجولة والمشاعر وقاما باستدراج فتاة مسػتغال 3تجرد طالب وشقيقو مف أدنى درجات 

تػـ القػبض . طفيا بيا وتناوبا االعتداء عمييا جنسيا بعػد أف ىربػت مػف منػزؿ أىميػا لمػزواج منػو عا
 .عمى المتيـ وتولت النيابة التحقيؽ 

 عمى ثالثػة عػاطميف قػاموا باغتصػاب ربػة منػزؿ أثنػاء 4نجحت مباحث الجيزة فى إلقاء القبض 
الممؾ فيصؿ حيث توقػؼ أمػاـ السػيارة  استقالليا لسيارة أجرة مف أماـ مسكنيا لتوصيميا الى شارع

تػوؾ تػوؾ يسػػتقمو المتيمػوف الػذيف اجبػػروا المجنػى عمييػا بػػالنزوؿ مػف السػيارة تحػػت التيديػد وقػػاموا 
 .باالعتداء عمييا جنسيا وسرقة مصوغاتيا 
الثالثػة الجيزة الكمية باستمرار حبس الػذئاب البشػرية  5أمر المحامى العاـ األوؿ لنيابات جنوب 

يف بخطؼ زوجة واغتصابيا تحت تيديد السالح بعد سرقة مصوغاتيا الذىبية اثػر مشػاجرة المتيم
مع زوجيا لعدـ انتظامو فى العمؿ تركت عمى أثرىا منزؿ الزوجية الػى منػزؿ والػدىا وفػى الطريػؽ 

 .اعترض توؾ توؾ الميكروباص الذى تستقمو وقاموا باختطافيا واالعتداء عمييا بعد سرقتيا 
 عػاطميف عمػى ذمػة التحقيقػات بتيمػة خطػؼ 6حػوادث شػرؽ القػاىرة بحػبس أربعػة  أمرت نيابة

 . طالبة مف أماـ مستشفى فمسطيف بمصر الجديدة واغتصابيا وسرقتيا باإلكراه 
النػاس  الحساسة ولـ يراع أصوؿ الجيرة واحتػراـ أعػراض 7لـ يفكر فى مركزه المرموؽ ووظيفتو 

شػػرى يمػػتيـ جسػػد الشػػابة الرقيقػػة التػػى لػػـ تجػػد سػػالحا وفػػى لحظػػة غػػدر تحػػوؿ العجػػوز الػػى ذئػػب ب
تػػـ القػػبض عمػػى المػػتيـ وتولػػت نيابػػة محػػـر بػػؾ . تػػدافع بػػو عػػف نفسػػيا سػػوى الصػػراخ والتوسػػالت 

 .باإلسكندرية التحقيؽ 

                                                           
1
 26/1/2008املسائية  

2
 9/2/2008هنضة مصر  

3
 20/2/2008املسائية  

4
 29/2/2008البديل  

5
 5/3/2008املسائية  

6
 14/3/2008املصرى اليوم  

7
 19/3/2008املسائية  



 14 

 عامػػا 61وصػػديقو بالسػػجف المشػػدد  1قضػػت محكمػػة جنايػػات شػػماؿ القػػاىرة بمعاقبػػة طالػػب 
 .لقياميما بمحاولة خطؼ واغتصاب مربية أطفاؿ وسرقتيا باإلكراه 

عمػى اثنػيف قامػا باختطػاؼ سػيدتيف واغتصػابيما داخػؿ  2ألقت مباحث مركز المنصورة القػبض 
 .األراضي الزراعية اثر قياـ المتيماف باستيقاؼ إحدى السيارات التى تستقميا المجنى عمييما 

 القبض عمى أربعة عػاطميف حػاولوا خطػؼ سػيدة داخػؿ 3ى نجحت يقظة ضباط مباحث الجيزة ف
تػػوؾ تػػوؾ الغتصػػابيا وسػػرقتيا أثنػػاء ذىابيػػا لزيػػارة والػػدىا بكرادسػػة واسػػتقالليا التػػوؾ تػػوؾ الػػذى 

 .انحرؼ بيا أثناء سيره الى قطعة ارض ميجورة مما دفعيا الى االستغاثة إلنقاذىا 
 شيت مف عقاب أسػرتيا فحاولػت قتػؿ وكيمػةممذاتيا خ 4باعت الطالبة مصوغاتيا لألنفاؽ عمى 

المدرسػة وسػػرقة أمواليػػا ، تمكنػػت الضػحية مػػف مفػػاداة الطعنػػات واسػتغاثت بػػالجيراف الػػذيف امسػػكوا 
 . بالمتيمة وأوثقوىا بالحباؿ وسمموىا لمشرطة بالساحؿ 

 محطػة األتػوبيس لكػى تسػارع بػالعودة الػى منزليػا 5كعادتيا كؿ يـو أنيت عمميا وىرولت الػى 
وبعػد أف طػاؿ انتظارىػا قػررت اسػتقالؿ الميكروبػػاص لمنيػب وبالفعػؿ توقػؼ ليػا أحػدىما وصػػعدت 
إليو ثـ اكتشفت انو خاوى مف الركاب إال مف راكبيف جمسػوا بجػوار السػائؽ وتوجسػت الفتػاة بعػض 

تػػـ . الشػػو ولػػـ ييمموىػػا فرصػػة اليػػروب وانحرفػػت السػػيارة وسػػط الزراعػػات لالعتػػداء عمييػػا جنسػػيا 
 .عمى المتيميف وتولت النيابة التحقيؽ القبض 

ليمػا واعتديا عمييا جنسيا انتقاما منيا لنيرىا   6قاـ عاطالف باقتحاـ شقة ربة منزؿ بالنيضة 
ليمػػا عقػػب معاكسػػتيما ليػػا فػػى وقػػت سػػابؽ بعػػد أف قػػاموا بكسػػر بػػاب الشػػقة ثػػـ قػػاموا بسػػرقتيا بعػػد 

 .التحقيؽ  تـ القبض عمى المتيميف وتولت النيابة. االعتداء عمييا 
عمػييف عػاطميف اختطفػوا ثػالث فتيػات وتنػاوبوا االعتػداء  7قرر وكيؿ نيابة الساحؿ حبس اربعة 

لمدة عشرة اياـ وكاف الفتيات الثالث قد غمفمف مختطفييف واجريف اتصػاال تميفونيػا بػرئيس مباحػث 
فتـ القػبض قسـ شرطة الساحؿ واخبرنو باختطافيف وانيف محتجزات فى شقة باحد شوارع الساحؿ 

 . عمى المتيميف 
خطبتيػػا لػػػو قػػػاـ صػػاحب سػػػنتراؿ بػػػالجيزة  8انتقامػػا مػػػف اسػػرتيا التػػػى رفضػػػت الموافقػػة عمػػػى 

باغتصاب فتاة بعد قيامػو باقتحػاـ محػؿ المالبػس التػى تعمػؿ بػو وخػدرىا واغتصػبيا امػاـ زميالتيػا 
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ف القػبض عميػو وتولػت فى العمؿ ثـ تركيا بعد ذلؾ فى حالة اعياء وفرا ىاربا وتمكنت المباحث م
 . النيابة التحقيؽ 

وتمكػف استدرجيا الى منزلو بعد ارتباطو بيا عاطفيا  1اغتصب مسجؿ خطر عشيقتو السكرتيرة 
مف اغتصابيا وفض غشػاء بكارتيػا ومعاشػرتيا معاشػرة االزواج وعقػب ذلػؾ قػاـ بتصػويرىا بياتفػو 

بض عمى المتيـ وتولت النيابة التحقيػؽ تـ الق. المحموؿ وارساؿ رسائؿ تيديد ليا بافتضاح امرىا 
. 

وسػبوه وحاوؿ اغتصاب ابنتيـ بالقوة بعد اف تشاجر معيػـ  2انتقـ العاطؿ مف جيرانو بالقميوبية 
وسبوه واىانوه اماـ جيرانو واىدروا كرامتو لقيامػو بػاعتراض طريػؽ االبنػة ومعاكسػتيا فقػرر االنتقػاـ 

 .قيؽ تـ القبض عمى المتيـ وتولت النيابة التح. منيـ 
سػػنوات ومعاقبػػة شػػقيقو  60عامػػؿ بالسػػجف المشػػدد  3قضػػت محكمػػة جنايػػات الجيػػزة بمعاقبػػة 

سنوات بعد اتياميما بخطؼ ممرضة بالجيزة وىتػؾ عرضػيا اثنػاء عودتيػا لػيال  5بالسجف المشدد 
 . مف عمميا باحد مستشفيات الجيزة 

بائعػػة اثنػػاء قيامػػو بتوصػػيميا الػػى احػػد االمػػاكف بمدينػػة  4اقػػدـ سػػائؽ تػػوؾ تػػوؾ عمػػى اختطػػاؼ 
سمنود تحت تيديد السالح بعػد قيامػو باالسػتعانة بسػائقيف اخػريف مػف زمالئػو واقتيادىػا الػى احػدى 
االراضػػى الوراعيػػة وتنػػاوبوا االعتػػداء عمييػػا جنسػػيا وقضػػاء سػػيرة حمػػراء معيػػا وفػػروا ىػػاربيف بعػػد 

تػػػـ القػػػبض عمػػػى المتيمػػػيف وتولػػػت النيابػػػة . عيػػػاء شػػػديدة فػػػض غشػػػاء بكارتيػػػا واصػػػابتيا بحالػػػة ا
 .التحقيؽ 

بمطػواة عامؿ باقتحاـ منزؿ خطيبتػو واالعتػداء عمييػا  5تمقى مامور مركز سنورس بالغا بقياـ 
واحػػداث اصػػابات بيػػا فػػى انحػػاء متفرقػػة بجسػػدىا ومحاولػػة االعتػػداء عمييػػا جنسػػيا وذلػػؾ لقياميػػا 

عاطيػػػو المػػػواد المخػػػدرة فقػػػاـ المػػػتيـ باالنتقػػػاـ منيػػػا ومحاولػػػة بفسػػػخ خطوبتػػػو نظػػػرا لسػػػوء سػػػموكو وت
اغتصابيا الجبار اىميا عمى الزواج ولكف محاولتػو بػاءت بالفشػؿ بعػد اف قػاـ بطعنيػا بمطػواة فػى 

 .تـ القبض عمى المتيـ وتولت النيابة التحقيؽ . وجييا وبطنيا وتقطيع مالبسيا وفر ىاربا 
بعػػد اف شػػاىدوىا وىػػى تػػرقص بطريقػػة خميعػػة تثيػػر  6 اختطػػؼ ثالثػػة عػػاطميف راقصػػة شػػعبية

غرائػػزىـ فػػى حفػػؿ عػػرس بمدينػػة الخانكػػة فتتبعوىػػا بعػػد خروجيػػا بدراجػػة بخاريػػة وىػػى تسػػتقؿ سػػيارة 
اجرة حتى وصمت لمنطقة زراعية وامطروىا بالرصاص واجبروىا عمى النزوؿ مف السيارة واعتػدوا 
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2
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تػػػـ القػػػبض عمػػػى المتيمػػػيف وتولػػػت النيابػػػة . ة عمييػػػا جنسػػػيا بوحشػػػية تحػػػت تيديػػػد االسػػػمحة الناريػػػ
 .التحقيؽ 

 المنصػورةومقيمػة بقريػة ميػت عمػى مركػز   1تمقى مدير امف الدقيميػة اخطػارا يفيػد قيػاـ ارممػة 
القػػى . تػػتيـ خفيػػرا نظاميػػا بالمعػػاش باغتصػػابيا بعػػد دخػػوؿ غرفتيػػا مػػف الشػػباؾ وقيامػػو بتخػػديرىا 

 .ت النيابة التحقيؽ القبض عمى المتيـ واعترؼ بالواقعة وتول
لمتاميف باحالة فنى اشعة بعيادة الشرطة بالفيـو التابعة  2امر نائب رئيس ىيئة النيابة االدارية 

الصػػػػحى لممحاكمػػػػة التاديبيػػػػة التيامػػػػو بػػػػالتحرش الجنسػػػػى باحػػػػدى المدرسػػػػات بمدرسػػػػة المكفػػػػوفيف 
درسة باالعتداء عميو بالضػرب باستخداـ القوة اثناء اجراء اشعة ليا عمى الفقرات القطنية قامت الم

 . المبرح 
منػػزؿ اثنػػاء اسػػتقالليا تػػوؾ تػػوؾ لتوصػػيميا الػػى منزليػػا  3اختطػػؼ عػػاطالف بالتػػؿ الكبيػػر ربػػة 

واصطحباىا الػى منطقػة ميجػورة وتناوبػا اغتصػابيا واثنػاء عودتيمػا شػاىدىا صػديقيما فعػادوا الػى 
 .ف وتولت النيابة التحقيؽ تـ القبض عمى المتيمي. نفس المنطقة الميجورة واغتصوبيا 
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 16/6/2008املسائية  
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 18/6/2008الحرار  
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 النساءعنف االسرى ضد ال: ثانيًا 
 إلػى فييػاأدى العنػؼ األسػرى  ،حػاالت، ( 1)بمغت حوادث العنػؼ األسػرى الموجػو ضػد النسػاء 

االسػرى  العنػؼوقد تنوعت اسػباب . سيدات اخريف ( 4)سيدات والى اصابة ( 3) شروع فى قتؿال
 .مادية أو اسريو أو بدافع االنتقاـ أو لخالفات  سموؾالبسبب الشؾ فى 

 .القاىرة ، الجيزة ، الشرقية ، مطروح  وقد جاءت حوادث العنؼ بمحافظات عديدة منيا
 . حوادث ، مايو حادثتيف ، يونيو حادثة واحدة ( 3)وقد جاءت تمؾ الحوادث بشيور يناير 

ديػػة او الشػػؾ فػػى السػػموؾ خالفػػات المافػػى حػػؽ النسػػاء بحجػػة ال إرتكبػػتجػػرائـ التػػى الوكانػػت أكثػػر 
 .  مف جانب االب او االبف او االخ 

.  رو ذكػ( 6) المرتكبػو ذكورفى حيف كاف عدد ال.  اتسيد( 7)االناث المعتدى عمييف  عدد وكاف
وكػػؿ مػػػف االب ادث ، و حػػ( 4) بػػفمرتكػػب العنػػؼ بالمعتػػدى عمػػييف مػػف السػػيدات اال صػػمة وكػػاف
 . حادثو واحدة فقط واالخ 

 :ه الحوادث كالتالى وسوؼ نستعرض ىذ
 والػده العػاجز واتيمتػو فػى رجولتػو وانػو ال يسػتطيع 1شرع شاب بالعياط فػى قتػؿ أمػو إلىانتيػا 

األنفاؽ عمى المنزؿ وكونيا ىى المسئولة عف مصاريؼ المنزؿ ممػا ثثػار حفيظػة االبػف حيػث قػاـ 
بضػػربيا بعصػػا غميظػػة عمػػى رأسػػيا وظػػف أنيػػا فارقػػت الحيػػاة ولكػػف بعػػد نقميػػا الػػى المستشػػفى تبػػيف 

 .أنيا مازالت عمى قيد الحياة 
 جؿ خطػػر حػػاوؿ قتػػؿمطػػروح جيودىػػا لضػػبط مسػػ 2تكثػػؼ إدارة البحػػث الجنػػائى بمديريػػة أمػػف 

شػػقيقتو المدرسػػة وطفمييػػا واعتػػدى عمييػػا بالضػػرب المبػػرح وتسػػبب فػػى أحػػداث كسػػور بيػػا وفقػػدىا 
 .وأكدت انو دائـ التعدى عمييا بعد طالقيا وأقامتيا فى منزؿ األسرة . السمع بإحدى أذنييا 

 ارةبقالػػب طػػوب لرفضػػيا مسػػاعدتو فػػى شػػراء سػػي 3قػػاـ عاطػػؿ بالشػػرقية بتيشػػيـ راس والدتػػو 
صػػرارىا عمػػى انػػو يطمػػب شػػيئا مسػػتحيال ألنيػػا مجػػرد بائعػػة جػػبف بأحػػد أسػػواؽ منيػػا  نصػػؼ نقػػؿ وا 

تػـ القػبض عمػى المػتيـ وتولػت النيابػة . القمح وال تممؾ أي مبالغ مالية مما دفعو الرتكاب الواقعة 
 . التحقيؽ 

 ربحػػبس عاطػػؿ سػنة مػػع الشػػغؿ التيامػػو بضػػ 4قضػت محكمػػة جػػنا مسػػتانؼ العجػوزة بتاييػػد 
والدتػػو بسػػبب رفضػػيا سػػموكياتو مػػع الجيػػراف فػػى المنطقػػة وتشػػاجره المسػػتمر معيػػـ ممػػا دفعيػػا الػػى 

 .تحرير بالغ ضده 
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 عػيف شػمس باسػتقبالو ربػة منػزؿ مصػابة بجػرح طعنػى 1اخطر مستشفى منشػية البكػرى قسػـ 
رب بسػكيف وباالنتقاؿ وسؤاؿ المصابة قررت قياميا والدىا السائؽ بالتعدى عمييػا بالضػ. بالصدر 

تػـ ضػبط . محدثا اصابتيا وذلػؾ اثنػاء تواجػدىما بالمسػكف لرغبتػو فػى الحصػوؿ عمػى امػواؿ منيػا 
 .المتيـ وبمواجيتو اقر بارتكاب الواقعة نظرا لسوء سموؾ نجمتو 

 بتشوىات وحػروؽ بعػد القائػو بمػاء النػار عمػييـ بسػبب 2اصاب عامؿ باوسيـ والدتو وشقيقتو 
رغبتو فى بناء شقة اعمى المنزؿ بدال مف شقيقو االكبر الذى يؤسػس شػقة الخالفات المالية وذلؾ ل

 .تـ القبض عمى المتيـ وتولت النيابة التحقيؽ . لزواجو 
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 8/5/2008املسائية  
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  ةيــــــــــزوجالفالفات اخل: ثالثًا 
حالػة ادى فييػا ( 30)بمغت جممة الخالفات الزوجيػة بػيف االزواج والعنػؼ النػاتج عنيػا لمنسػاء 

أغمػػػب دوافػػػع الخالفػػػات ترجػػػع إلػػػى   وكانػػػت .زوجػػػة( 81)لػػػزوج الػػػى قتػػػؿ العنػػػؼ مػػػف جانػػػب ا
أو االنتقػاـ  أو العجػز الجنسػى لمػزوج والعائمية بيف االزواج أو الشػؾ فػى سػموكيا المادية الخالفات

او عػػػدـ تحمػػػؿ الػػػزوج المسػػػئولية او رفضػػػيا االنجػػػاب والػػػبعض يرجػػػع أو اىانػػػو الزوجػػػو لزواجيػػػا 
 . السباب مجيولة 

اسػػيوط ، القميوبيػػة ، االسػػكندرية ، القػػاىرة ،  جػػاءت تمػػؾ الحػػوادث بمحافظػػات عديػػدة منيػػاوقػػد 
 . الغربية ، الجيزة ، الشرقية ، الدقيمية ، الفيـو ، المنيا ، المنوفية 

حػػوادث ، ابريػػؿ  ( 4)حػػوادث ، وكػػؿ مػػف فبرايػػر ومػػارس ( 6)ونشػػرت تمػػؾ الحػػوادث بشػػيور ينػػاير 
 .  حوادث ( 7)ث ، يونيو حواد( 6)حوادث ، مايو ( 7)

، الشػروع فػى والحػرؽ، واالصػابو، واالجيػاض، القتػؿاحػداث العنػؼ عػف نتػائج أغمبيػا  اسفرت وقد
فػػى حػػيف بمػػغ االعتػػداء  حادثػػة ،( 26)والػػبعض منيػػا ادى الػػى السػػجف فبمغػػت جػػرائـ القتػػؿ القتػػؿ، 

كمػا انػب الػزوج ، اجيػاض لمزوجػة مػف ج تحػاال( 3)وتػـ رصػد  ،  حػوادث( 4)البدنيػو  باالصابو
فى حػيف . سيدة ( 32)وقد بمغ عدد االناث المعتدى عمييف .  شروع فى قتؿ ة واحدةتـ رصد حال

 . ذكر ( 32)بمغ عدد الذكور مرتكبى العنؼ 
عتػػداء عمػػييف، إلسػػيدة تػػـ ا( 28)المعتػػدى عمػػييف ىػػف ربػػات المنػػازؿ فبمػػغ عػػددىف  اكثػػر وكانػػت

   .مدرسة وموظفة ىف  واالثناف اآلخرياف
 . الطميؽ  اومرتكب العنؼ بالمعتدى عمييف مف السيدات ىو الزوج  صمة وكاف

 
 :وسوؼ نستعرض ىذه الحوادث كالتالى 

 مػػف قمبػػو الرحمػػة وتعػػدى بالضػػرب عمػػى 1تجػػرد زوج بحمػػواف مػػف مشػػاعره اإلنسػػانية وانتزعػػت 
تػـ . زوجتو الموظفة بعد عممو بحمميا النو ال يرغب فى تحمؿ المسئولية مما أدى الى إجياضيا 

 .نقؿ الزوجة الى المستشفى وأخطرت النيابة التى تولت التحقيؽ 
 تػػاجر المخػػدرات قاتػػؿ زوجتػػو بمنطقػػة أطفػػيا حيػػث بينػػت 2ألقػػت مباحػػث الجيػػزة القػػبض عمػػى 
د أف أدلت بمعمومات لمباحث المخدرات عف قيامو باالتجار فى التحريات انو قرر االنتقاـ منيا بع

 . المواد المخدرة وبعد ىروبيا مف المنزؿ ظؿ يبحث عنيا حتى عثر عمييا وقتميا ثـ الذ بالفرار 

                                                           
1
 5/1/2008املسائية  

2
 8/1/2008البديل  
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 وارتكػػب جريمػػة بشػػعة بحػػؽ زوجتػػو حيػػث قػػاـ بتخػػديرىا 1 اإلنسػػانيةتجػػرد زوج بقويسػػنا مػػف 
. واسػتدرجيا الػػى مستشػفى خػػاص واسػتولى عمػػى كميتيػػا وباعيػا لحسػػابو وكػذا مصػػوغاتيا الذىبيػػة 

 . أخطرت النيابة التى تولت التحقيؽ 
 بالضػرب عمػى زوجتػو حتػى فارقػت الحيػاة بعػد أف 2تعدى زوج فػى األسػبوع األوؿ مػف الزفػاؼ 

 .األشخاص  عايرتو بعجزه الجنسى وشكو فى سموكيا بعد معرفتو بعالقتيا بأحد
 جريمػة قتػػؿ بشػعة راحػػت ضػحيتيا زوجتػػو أطمػؽ عمييػػا 3ارتكػب محػاـ بمدينػػة ديػروط ب سػػيوط 

الرصػػاص مػػف مسدسػػو وضػػرب رأسػػيا بسػػكيف وحطميػػا بيػػد اليػػوف وذلػػؾ بسػػبب عػػدـ إنجابيػػا بعػػد 
 . عدة سنوات مضت عمى زواجيما 

الفئػراف  س كمية مف سـقاتؿ زوجتو بعد اف قاـ بد 4قررت نيابة مركز بنى مزار استمرار حبس 
داخػػؿ زجاجػػة الػػدواء الػػذى تسػػتخدمو لمعػػالج مػػف السػػعاؿ لمػػتخمص منيػػا بسػػبب الخالفػػات الزوجيػػة 

 . بينيما 
حريمى عامؿ مطعـ قاـ بقتؿ زوجتو خنقا بايشارب  5ألقت مباحث جنوب الدقيمية القبض عمى 

 .التحقيؽ أخطرت النيابة التى تولت . بقرية كفر الوزير لشكو فى سموكيا 
 قتؿ وقعت أحداثيا بيف أفػراد أسػرة عنػدما اقػدـ األب عمػى 6شيدت منطقة حدائؽ القبة جريمة 

ضػػػرب زوجتػػػو ممػػػا أدى الػػػى وفاتيػػػا أمػػػاـ أبنائيمػػػا بسػػػبب إصػػػرارىا عمػػػى زيارتػػػو فػػػى محػػػؿ عممػػػو 
 . تـ القبض عمى المتيـ وتولت النيابة التحقيؽ . ومطالبتيا بأمواؿ باستمرار 

 بتيمة قتػؿ مطمقتػو بعػد فشػمو فػى أعادتيػا الػى عصػمتو فقػرر 7اليـر بحبس زوج أمرت نيابة 
تـ القبض عمى المتيـ وبمواجيتو اعترؼ بارتكاب الواقعة انتقاما مف طميقتو . االنتقاـ منيا وقتميا 

 .ألؼ جنية ورفضت أف تعيدىا إليو  40التى سرقت مف شقتو مبمغ 
ائؽ لقيامو بقتػؿ زوجتػو بسػكيف لشػكو فػى سػموكيا حبس س 8قررت نيابة حوادث شماؿ الجيزة 

 .وغيابيا الدائـ عف منزؿ الزوجية وقاـ بتسميـ نفسو لرجاؿ المباحث 
 غموض حػادث مقتػؿ سػيدة عثػر عمػى جثتيػا عاريػة 9تمكف أجيزة األمف بالقميوبية مف كشؼ 

ا قػاـ بقتميػػا طعنػة نافػذة ومذبوحػة مػف الرقبػػة حيػث تبػيف أف مرتكػب الحػادث زوجيػ 17تمامػا وبيػا 

                                                           
1
 9/1/2008األحرار  

2
 20/1/2008هنضة مصر  

3
 22/1/2008الوفد  

4
 26/1/2008األحرار  

5
 19/2/2008املسائية  

6
 20/2/2008اجلماهري  

7
 25/2/2008البديل  

8
 27/2/2008املسائية  

9
 7/3/2008املسائية  
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بعد معاشرتيا جنسيا لشكو فى سموكيا ثـ قاـ بطعف نفسو محػاوال االنتحػار إلييػاـ رجػاؿ المباحػث 
تػػـ القػػبض عمػػى المػػتيـ وتولػػت . بػػاف مجيػػوليف تسػػمموا لغرفػػة النػػـو لقتػػؿ زوجتػػو وطعنػػوه لسػػرقتيا 

 .النيابة التحقيؽ 
 وشػجارىما الػدائـ فاحضػر سػكينالػو بسػوء السػموؾ  1لـ يتحمؿ الزوج اتيامات زوجتو وحماتػو 

مف مطبخ شػقتو وانيػاؿ عمييمػا طعنػا حتػى لفظتػا أنفاسػيما األخيػرة وعنػدما حاولػت شػقيقة الزوجػة 
إنقاذىما انياؿ عمييا ىى األخرى طعنا ثـ قاـ بتسميـ نفسو بمركز شػرطة شػربيف بالدقيميػة وتولػت 

 . النيابة التحقيؽ 
 فػى سػموكيا أوثقيػا مػف يػدييا وقػدمييا بالحبػاؿ 2 تخمص عامؿ فى العمرانية مف زوجتو لشكو

وانياؿ عمييا بالضرب والمكمات ثـ امسؾ برأسيا وصدميا فى الحائط حتى لفظت أنفاسيا األخيرة 
 .تـ القبض عمى المتيـ وتولت النيابة التحقيؽ . 

التػى  ذىب الزوج راغبػا فػى الصػما مػع زوجتػو 3فى منزؿ والده المقيـ فى مدينة تال بالمنوفية 
تركػػت لػػو المنػػزؿ اثػػر خػػالؼ نشػػب بينيمػػا تقابػػؿ الػػزوج مػػع زوجتػػو وحػػاوؿ إقناعيػػا بالصػػمح لكنيػػا 
لقائيا مف نافذة الشقة التى تقػع  رفضت وأماـ إصرارىا عمى الرفض لـ يجد الزوج ردًا إال بحمميا وا 

 .ابة التحقيؽ تـ نقؿ الزوجة الى المستشفى وتـ القبض عمى المتيـ وتولت الني. فى الدور الثانى 
 بػػروض الفػػرج عمػػى زوجتػػو الحامػػؿ بالضػػرب والسػػب حتػػى 4تعػػدى زوج صػػاحب محػػؿ موبيميػػا 

تػػـ أخطػػار النيابػػة . أجيضػػيا وىػػى فػػى شػػيرىا الثالػػث وعممػػت ذلػػؾ لوجػػود خالفػػات زوجيػػة بينيمػػا 
 .التى تولت التحقيؽ 

 تػػو بعػػد أف قامػػامسػػئولية التسػػبب فػػى قتػػؿ نجم 5حمػػؿ أب بالمحمػػة الكبػػرى زوج ابنتػػو ووالدتػػو 
بتوثيقيػػػا بالحبػػػاؿ واحتجازىػػػا داخػػػؿ غرفػػػة ومنػػػع الطعػػػاـ عنيػػػا ثػػػـ إشػػػعاؿ النػػػار فييػػػا حتػػػى لفظػػػت 

تػػػـ أخطػػػار النيابػػػة التػػػى تولػػػت . أنفاسػػػيا األخيػػػرة وىػػػى حامػػػؿ فػػػى شػػػيرىا السػػػابع لمػػػتخمص منيػػػا 
 .التحقيؽ 

 اد قسػػط جيػػازلرفضػػيا بيػػع قرطيػػا الػػذىبى لسػػد 6قػػاـ زوج بػػالفيـو بخنػػؽ زوجتػػو حتػػى المػػوت 
التميفزيػػوف الػػذى اشػػتراه وتوجيػػت غاضػػبة الػػى منػػزؿ والػػدىا وبعػػد أف صػػالحيا زوجيػػا وعػػادا الػػى 
. منزؿ الزوجية وأثناء العتاب تجددت الخالفات فقاـ الزوج بخنؽ زوجتو التى سػقطت جثػة ىامػدة 

 .تـ القبض عمى المتيـ وتولت النيابة التحقيؽ 

                                                           
1
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2
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5
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زفػت حب طويمة بمنطقة حمػواف وعاشػوا سػعداء حتػى  1ة جمعو الحب بجارتو فتزوجيا بعد قص
إليػػو زوجتػػو بحمميػػا األوؿ وأنجبػػت الزوجػػة وبعػػد مػػرور ثالثػػة سػػنوات فاجأتػػو زوجتػػو بخبػػر حمميػػا 
الثانى وبدأت الخالفات بينيما بسػبب إمكانياتيمػا الماديػة البسػيطة ولكنػو تحمػؿ ذلػؾ حتػى أخبرتػو 

تػػـ . يػػا بالضػرب حتػػى فقػدت الػوعى وتعمػػد إجياضػيا بحمميػا الثالػث فاستشػػاط غضػبا وانيػاؿ عمي
 . نقميا لممستشفى وأخطرت النيابة التى تولت التحقيؽ 

 زوج قػاـ بقتػؿ زوجتػو لشػكو فػى سػموكيا وذلػؾ 2تمكنت مباحث الجيزة مف إلقاء القػبض عمػى 
التػى  تػـ أخطػار النيابػة. سػنوات  3كى يرضى كرامتو ورجولتو وفرا ىاربا بطفمو البالغ مػف العمػر 

 .تولت التحقيؽ 
زوجتػو سنة التيامػو بقتػؿ  61بالسجف المشدد  3عاقبت محكمة جنايات القاىرة عامال بالمقطـ 

تبػػػيف أف المػػػتيـ تشػػػاجر مػػػع . وتقطيػػػع جثتيػػػا والػػػتخمص منيػػػا فػػػى منطقػػػة صػػػحرواية " فمسػػػطينية"
 .أياـ وارتكب جريمتو لشكو فى سموكيا  5القتيمة بسبب تغيبيا عف المنزؿ لمدة 

بػالطالؽ  الخدعة وانيا تزوجػت مػف نصػاب ىػددىا 4اياـ مف زواجيما اكتشفت الزوجة  60بعد 
اذا لـ تتنازؿ لو عف شقتيا وعندما رفضت االستجابة لمطمبػة نفػذ تيديػده وطمقيػا ثػـ اشػعؿ النيػراف 

 تػـ. فى الشقة لالنتقػاـ منيػا ورغػـ محاولتيػا اليػرب مػف النيػراف فانيػا اصػيبت بحػروؽ فػى قػدمييا 
 .تحرير محضر بقسـ ثاف المنتزه وتولت النيابة التحقيؽ 

 مػف ازاحػة السػتار عػف جريمػة قتػؿ بشػعة ىػزت مشػاعر 5تمكنت ادارة البحث الجنائى باسيوط 
الشػػارع االسػػيوطى وراحػػت ضػػحيتيا مدرسػػة باحػػدى مػػدارس مدينػػة اسػػيوط ، حيػػث تبػػيف اف زوج 

تػـ القػبض عمػى المػتيـ وتولػت النيابػة . المجنى عمييػا مػدرس قتميػا نتيجػة خالفػات عائميػة بينيمػا 
 .التحقيؽ 

 قبػؿ وفاتيػا باشػعاؿ النػار فػى جسػدىا اثنػاء قياميػا باعػداد 6اتيمت ربة منزؿ بالصؼ زوجيػا 
لقيػػت الزوجػػة مصػػرعيا بمستشػػفى . الطعػػاـ لػػو بسػػبب الخالفػػات الزوجيػػة بينيمػػا الرتفػػاع االسػػعار 

 .قصر العينى وتولت النيابة التحقيؽ 
زوجتػو بيف احضانيا فتعوضو عما افتقػده عمػى يػد  7لـ يكف يمنى نفسو باكثر مف امراه يرتمى 

ى احػدى الفتيػات وايػاـ قميمػة وتػـ الػزواج االولى التى عايرتو بعجزه الجنسى واخيرا وقػع اختيػاره عمػ
ومرت االياـ دوف اف ينجح الزوج فى اثبات رجولتو وكمما سالتو عف السبب يؤكػد ليػا انػو يخضػع 
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الػػى العػػالج ممػػا دفػػع الزوجػػة الػػى التعػػرؼ عمػػى شػػاب يسػػكف بجوارىػػا وبػػدات تتػػردد عمػػى منزلػػو 
واكػدت لػو انيػا تخونػو وىنػا فقػد صػوابو وعندما عمـ الزوج واتيمػو بالخيانػة عايرتػو بعجػزه الجنسػى 

تػػـ القػػبض عمػػى المػػتيـ واحيػػؿ لمجنايػػات وصػػدر . وكػػتـ انفاسػػيا الػػى اف فارقػػت الحيػػاة اـ عينيػػو 
 .سنوات  7ضده حكـ بالسجف 

 مشػػادة بػػػيف جػػزار ومقػػػيـ بقريػػة ماقوسػػػة 1بسػػبب مصػػروؼ المنػػػزؿ وغػػالء االسػػػعار حػػدثت 
ج باخػذ سػكيف المطػبخ الحػادة وقػاـ بطعػف زوجتػو عػدة بمحافظة المنيػا وزوجتػو ادت الػى قيػاـ الػزو 

تـ القبض عمى الزوج وتولػت . طعنات فى العنؽ والفخذ وجانبيا االيسر حتى سقطت جثة ىامدة 
 .النيابة التحقيؽ 

 سػنة مػع الشػغؿ عمػػى عامػؿ كيربػاء قػاـ بقتػػؿ 81الزقػازيؽ بالسػػجف  2قضػت محكمػة جنايػات 
د اف اكتشػػؼ عػػدـ عػػذريتيا وبػػاجراء التحريػػات اثبػػت الطػػب عروسػػو يػػـو زفافيػػا انتقامػػا لشػػرفو بعػػ

 .الشرعى اف الزوجة مازالت بكرا ووجيت لمزوج تيمة القتؿ العمد 
 الكبػرى جريمػة قتػؿ بشػعة قتػؿ حػداد مطمقتػو وفصػؿ 3شيدت منطقة الطريػؽ الػدائرى بالمحمػة 

مػى اتمػاـ الػزواج فػاراد راسيا عف جسدىا اماـ طفمييمػا بعػد اف عمػـ بارتباطيػا بصػديقو واتفاقيمػا ع
 .تـ القبض عمى المتيـ وتولت النيابة التحقيؽ . االنتقاـ منيا بقتميا 

 داخؿ منزؿ اسػرتيا بقريػة الشػوبؾ بالقميوبيػة حيػث 4مزؽ عامؿ نظافة جسد مطمقتو بالسكيف 
. ذىب العطائيا طفميا فرفضت اخذه فانياؿ عمييا بالسكيف ولـ يتركيا اال جثة ىامدة وفر ىاربا 

 .تـ القبض عمى المتيـ وتولت النيابة التحقيؽ 
يخمػى  وقمة حيمتيا عفرت راسػيا بتػراب قدميػو اف 5انيارت امامو توسمت اليو اف يرحـ ضعفيا 

سبيميا ويتركيػا تمضػى الػى حػاؿ سػبيميا ولػف يطوليػا منػو سػوء ولػف تفػتح فميػا بكممػة واحػدة لكنػو 
فكفاه اف يطبؽ عيينو عمى ىذا المشػيد البشػع اصـ اذنيو عف كؿ ىذا واغمض عينيو عف رؤيتيا 

الذى راىا عميو وىى عارية عمى فػراش الزوجيػة وقػد اصػدر قػراره الػذى لػف يتراجػع فيػو وقػد قضػى 
عمييا باالعداـ لكف حتى ال يكوف الموت راحة ليا تفنف فى تعذيبيا قبؿ اف يفيض بيده روحيا اال 

 . قية والتى تولت التحقيؽ اف الجيراف انقذوىا وتـ ابالغ النيابة بالشر 
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 مصػر القديمػة مػف فتػاة تصػغره بعشػر سػنوات انجبػا طفمػة 1تزوج مسجؿ سػرقات متنوعػة فػى 
تعانى مف المرض وبعد مدة قميمػة اراد الػزواج مػف اخػرى فرفضػت اـ طفمتػو وحػدثت بينيمػا مشػادة 

 .مدة تطورات الى مشاجرة القى خالليا المص زوجتو مف الطابؽ الرابع فسقطت جثة ىا
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 نســـــــــــاءقتل ال: رابعًا 
خالؿ  يفتنوعت اسباب قتمحادثة، وقد ( 12)بمغت الحوادث التى تـ رصدىا لقتؿ النساء العمد 

، وقػد قمنػا بتقسػيـ جػرائـ القتػؿ العمػد المرتكبػة ضػد النسػاء إلػى 8002النصؼ األوؿ مف عاـ 
 :كالتالىجرائـ قتؿ داخؿ األسرة وخارج األسرة، 

 جرائـ قتؿ النساء داخؿ األسرة -6
 تنوعػت اسػباب قتػؿ المػرأة ، وقػدحادثػة، ( 11)بمغت الجرائـ التى تـ رصدىا لقتػؿ النسػاء العمػد 

 مػػفالخػػوؼ او السػػرقة الشػػؾ فػػى السػػموؾ او سػػوء السػػموؾ او عػػدة اسػػباب منيػػا  الػػدافعحيػػث كػػاف 
لحمميػا سػفاحا او التػاخر فػى و لالنتقػاـ أو أ االسػرية فضح عالقة محرمة أو لمخالفػات الماديػة أو

 .الحضور لممنزؿ 
بورسػػػعيد ، االسػػػكندرية ، الشػػػرقية ، البحػػػر وقػػػد جػػػاءت تمػػػؾ الحػػػوادث بمحافظػػػات عديػػػدة منيػػػا 

 . االحمر ، الفيـو ، القاىرة ، بنى سويؼ ، الجيزة ، القميوبية ، اسيوط ، المنيا ، سوىاج ، قنا 
حػوادث ، ( 8)حػوادث ، مػارس ( 4)حػوادث ، فبرايػر ( 7)نػاير بشػيور يوقد جاءت تمؾ الحػوادث 

 .حوادث ( 5)حوادث ، ديسمبر ( 9)حادثة ، مايو ( 13)ابريؿ 
فػػى حػػيف كػػاف عػػدد الػػذكور مرتكبػػى العنػػؼ .  سػػيدة( 46)عػػدد االنػػاث المعتػػدى عمػػييف  بمػػغ وقػػد
سػيدة ( 45)ددىف المعتدى عمييف ىف ربات المنازؿ فبمغ عػ اكثر وكاف. انثى ( 12)وذكر ( 44)
  .وكاف أكثر مرتكبى العنؼ ىـ اإلبف، واألخ، واألب. عاممة تقريبًا و 
 

 :وسوؼ نستعرض ىذه الحوادث كالتالى 
أقاربيػا ربة منزؿ داخؿ شقة زوجيا التاجر تبػيف أف أحػد  1كشفت مباحث الجيزة غموض مقتؿ 

جنيػػػو  1200جنيػػػو منػػػذ عػػػاميف واثػػػر توجػػػو إلييػػػا بمبمػػػغ  2000وراء الجريمػػػة وانػػػو اقتػػػرض منيػػػا 
رفضػػت أف تأخػػذ المبمػػغ وحػػدثت بينيمػػا مشػػادة ضػػربيا عمػػى رأسػػيا وكػػتـ أنفاسػػيا واسػػتولى عمػػى 

 . مصوغاتيا الذىبية 
بعػد جثة سيدة مجيولة ب رض فضاء بالعامريػة  2كشفت مباحث العامرية غموض العثور عمى 

أف تبيف أنيا ضحية زوج ابنة عمتيا الذى قتميا لسرقة أمواليا بعد أف طالبتػو بتحويػؿ عقػد الػزواج 
تػػػـ القػػػبض عمػػػى المػػػتيـ . وقتميػػا  االعرفػػى منيػػػا الػػػى رسػػػمى وخوفػػا مػػػف الفضػػػيحة قػػػاـ باسػػػتدراجي

 . وتولت النيابة التحقيؽ 
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وخنقيا بقنا بعد أف استدرجتيا األـ الى إحدى غرؼ المنزؿ  1حياة شقيقتو أنيى عاطؿ ووالدتو 
تػػػـ القػػػبض عمػػػى . األخ بايشػػػارب حتػػػى لفظػػػت أنفاسػػػيا األخيػػػرة لحمميػػػا سػػػفاحا مػػػف ابػػػف عميػػػا 

 .المتيميف وتولت النيابة التحقيؽ 
كيا بإحالػػة المػػتيـ بقتػػؿ شػػقيقتو لشػػكو فػػى سػػمو  2أمػػر المحػػامى العػػاـ لنيابػػات جنػػوب الجيػػزة 

لمحكمػػة الجنايػػات بعػػد أف كشػػفت التحريػػات أف المجنػػى عمييػػا متزوجػػة مػػف ابػػف عميػػا الػػذى كػػاف 
يعامميا بقسوة مما دفعيا القامة عالقة غير شرعية مع ابف خالو مما دفع شػقيقيا بخنقيػا بخرطػـو 

 .الشيشة حتى فارقت الحياة 
 يعمػؿ شػياال خنػؽ ابنتػو ىػذه المػرة رجػؿ عجػوز 3جريمة قتػؿ جديػدة شػيدتيا بورسػعيد بطميػا 

انتقاما لشرفو بعد أف ساءت سمعتيا فى مكاف سكنو مما اضػطره الػى بيعػو واالنتقػاؿ لمكػاف جديػد 
إال أنيا عاودت الخروج مف المنزؿ وساءت سمعتيا وأثناء عتابو ليا لـ يتماسؾ نفسو وىو يخنقيػا 

 . وتركيا جثة ىامدة وذىب لقسـ الزىور وسمـ نفسو 
 اإلعداـ فى ابنتو المطمقة لشكو فى سػموكيا صػعقا 4مزار بمحافظة المنيا حكـ  نفذ أب فى بنى

بالكيرباء بعد أف تغيبت عف المنزؿ لمدة عشرة أياـ عقػب قيػاـ زوجيػا بتطميقيػا لشػكو فػى سػموكيا 
 .تـ القبض عمى المتيـ وتولت النيابة التحقيؽ . 

 قتو بعػد يػوميف مػف حفػؿ الزفػاؼعامؿ زراعى شقي 5شيدت منطقة العامرية جريمة بشعة قتؿ 
بعد أف اكتشؼ الزوج أنيا ليست بكرا ليمة الدخمة فاتصؿ بوالدتيا الصطحابيا الى منزليـ فحضر 

تػـ القػبض عمػى . شقيقيا واصطحابيا الى طريؽ غيػر مميػد وطعنيػا عػدة طعنػات أودت بحياتيػا 
 .المتيـ وتولت النيابة التحقيؽ 

 غمػػوض حػػادث العثػػور عمػػى جثػػة خرسػػاء ممقػػاه 6ف كشػػؼ تمكنػػت أجيػػزة األمػػف بالقميوبيػػة مػػ
بترعػػة ريػػاح التػػوفيقى حيػػث تبػػيف أف مرتكػػب الحػػادث أوالد خمتيػػا فتاتػػاف صػػـ بمسػػاعدة سػػائؽ ابػػف 
خاؿ المجنى عمييا وخالتيا قػاموا بخنقيػا وتيشػيـ رأسػيا بسػبب معػايرة المجنػى عمييػا لبنػت خالتيػا 

تـ القبض عمى المتيميف وتولت النيابة التحقيؽ . اج الى تستعد لمزواج عمى أثاث ومفروشات الزو 
. 
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والسػابؽ ىزت مشاعر المواطنيف حيث قاـ بقتػؿ عمتػو  1ارتكب فالح ب سيوط جريمة قتؿ بشعة 
قيامو بسرقتيا عدة مػرات إال أنيػا فػى المػرة األخيػرة شػعرت بػو وعنػدما حاولػت االسػتغاثة قػاـ بكػتـ 

 .عمى المتيـ وتولت النيابة التحقيؽ  تـ القبض. أنفاسيا حتى فارقت الحياة 
 جريمػػة قتػػؿ بشػػعة أنيػػى مػػزارع حيػػاة ابنتػػو المطمقػػة 2شػػيدت منطقػػة دار السػػالـ فػػى سػػوىاج 

واسػػتدراجيا الػػى مػػزارع القصػػب وكػػتـ أنفاسػػيا حتػػى فارقػػت الحيػػاة وأخفػػى الجثػػة داخػػؿ حفػػرة وذلػػؾ 
ض عمػػى المػػتيـ وتولػػت النيابػػة تػػـ القػػب. لالنتقػػاـ منيػػا لشػػكو فػػى سػػموكيا بعػػد الطػػالؽ مػػف زوجيػػا 

 .التحقيؽ 
 فالح التيامػو بقتػؿ شػقيقتو لسػوء سػموكيا وتمردىػا 3أمر رئيس النيابة العامة بمغاغة بحبس 

عمػػػى زوجيػػػا وأسػػػرتيا وتكػػػرر غيابيػػػا المسػػػتمر عػػػف المنػػػزؿ فأحضػػػرىا الػػػى منػػػزؿ األسػػػرة وطعنيػػػا 
 . بمطواة واتيـ زوجيا لوجود خالؼ بينيـ 
  حيػػث قػػاـ بحػػرؽ شػػقتيا بمنطقػػة فكتوريػػا باإلسػػكندرية 4ارتكػػب شػػاب جريمػػة فػػى حػػؽ جدتػػو 

تػـ القػبض عمػى المػتيـ وتولػت . لالنتقاـ منيا لرفضيا إقراضو مبمغا ماليا لألنفاؽ عمى المخدرات 
 .النيابة التحقيؽ 

جثػة لي عمػى قسـ شرطة البدرشيف يفيد بعثور األىا 5تمقى مدير أمف الجيزة أخطارا مف م مور 
أكدت التحريات أف القتيمة سيئة السمعة . جثة ربة منزؿ داخؿ منزليا ومصابة بعدة طعنات نافذة 

تـ القبض . وأنيا اعتادت الزواج العرفى مف شباب القرية وتبيف أف أحد أقاربيا ىو مف قاـ بقتميا 
 .عمى المتيـ وتولت النيابة التحقيؽ 

الزوجػة لمخػدرات بعػد قضػاء سػيرة حمػراء معيػا إال أف ا 6أنيى سائؽ حياة زوجة والده مدمنػة 
الثانية لوالده اعترفت عميو وقادت ضباط المباحث لضػبطو حيػث تبػيف انػو بعػد أف قػاـ بمعاشػرتيا 
جنسػػية مسػػتغال غيػػاب والػػده قػػاـ أحػػد األشػػخاص بالحضػػور الصػػطحابيا معػػو لممارسػػة الفحشػػاء 

تـ القػبض عمػى . بالضرب حتى فارقت الحياة  وتعاطى المخدرات قاـ المتيـ بمنعيا وتعدى عمييا
 . المتيـ وتولت النيابة التحقيؽ 
 سػنوات لقيامػو بقتػؿ والػدة 60بمعاقبػة مػتيـ بالسػجف المشػدد  7قضت محكمة جنايات القاىرة 

زوجتو التى كانت دائما تحرض ابنتيا عميو وتدفعيا الى ترؾ منزؿ الزوجية مما دفعو الػى الواقعػة 
. 
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 سػائؽ بييئػة الصػرؼ الصػحى عمػى ذمػة التحقيقػات لقيامػو 1ة العامريػة بحػبس مر رئيس نياب
بتعػػػذيب ابنتػػػو وتكبيميػػػا بسػػػبب سػػػوء سػػػموكيا ومغادرتيػػػا المنػػػزؿ اكثػػػر مػػػف مػػػرة دوف أذف ممػػػا أدى 

 . لوفاتيا 
معيػا تعدييا بالسب عمى والدتيما والتشػاجر  2مزؽ جزار جسد شقيقتو بسكيف بالخانكة بسبب 

تػػػـ نقػػػؿ المجنػػػى عمييػػػا الػػػى المستشػػػفى وتػػػـ . الواقعػػػة والتػػػى ادت لمصػػػرعيا  باممػػػا دفعػػػو الرتكػػػ
 .القبض عمى المتيـ وتولت النيابة التحقيؽ 

 منػزؿ والػدىا بمدينػة أبػو كبيػر بالشػرقية 3كشفت مباحث الشػرقية غمػوض مقتػؿ زوجػة داخػؿ 
عتيـ بعػد ضػربيا بفػازة حيث تبيف أف شقيقتيا الصغرى قتمتيا لتشييرىا بأفراد أسرتيا واإلسػاءة لسػم

 .تـ القبض عمى المتيمة وتولت النيابة التحقيؽ . ثـ خنقيا 
 قاتػػؿ أمػػو بػػاليـر بعػػد أف طعنيػػا عػػدة طعنػػات نافػػذة 4تمكنػػت مباحػػث الجيػػزة مػػف القػػبض عمػػى 

بالصدر أودت بحياتيا فى الحاؿ اثر شكو فى سػموكيا وأنيػا عمػى عالقػة مػع جارىػا ويتػردد عمييػا 
 .فى أوقات غيابو 

عامػا مشػددة لقيامػو بقتػؿ  61موظػؼ بالسػجف لمػدة  5قضت محكمػة جنايػات القػاىرة بمعاقبػة 
ابنة عمو عمدا ولـ يتركيا إال جثة ىامدة بدافع االنتقاـ منيا التى كانت تربطو بيػا عالقػة غراميػة 
وتخمػػت عنػػو حينمػػا فصػػمو والػػدىا عػػف العمػػؿ ليجػػدىا بصػػحبة شػػاب فػػى أحػػد الحػػدائؽ العامػػة فقػػاـ 

 .  ميا بعد أف أىانتيا انتقاما منيا بقت
 قاتػػؿ حماتػػو بمزغونػػة بالبدرشػػيف بعػػد أف تبػػيف أف 6تمكنػػت مباحػػث الجيػػزة مػػف القػػبض عمػػى 

المتيـ قاـ بقتؿ حماتو بعد أف حولػت حياتػو الػى جحػيـ لتػدخميا الػدائـ فػى حياتػو مػع زوجتػو فقػرر 
 .االنتقاـ منيا بطعنيا بالسكيف 
 عمى جثة لفتاة فى العقد الثالػث مػف عمرىػا متعفنػة 7لغز العثور نجحت مباحث الجيزة فى حؿ 

بػػالطريؽ الػػدولى تبػػيف أف وراء ارتكػػاب الواقعػػة شػػقيقى المجنػػى عمييػػا أرادا االنتقػػاـ منيػػا لزواجيػػا 
تػػـ القػػبض عمػػى المتيمػػاف وأحػػيال الػػى النيابػػة التػػى تولػػت . بػػرجميف فػػى أف واحػػد ولسػػوء سػػمعتيا 

 . التحقيؽ 
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 بحػػبس قاتػػؿ شػػقيقتو بالعمرانيػػة عمػػى ذمػػة التحقيقػػات 1بػػة حػػوادث جنػػوب الجيػػزة أمػػر مػػدير نيا
الرتباطيا بعالقة مع أحد شباب المنطقة التى يقيماف بيا مػع األسػرة وكثػرة الشػائعات حوليػا فقػرر 

 .شقيقيا تأديبيا بقتميا 
 بشػعة حيػث قامػت فتػاة فػى العقػد الثػانى مػف عمرىػا 2شيدت مدينة شػبرا الخيمػة جريمػة قتػؿ 

بالتخمص مف جدتيا العجوز والتى تقيـ معيا بمفردىا أمال منيا فى الحصوؿ عمى بعض األمػواؿ 
السػػػتكماؿ بػػػاقى أثػػػاث منػػػزؿ الزوجيػػػة فاتفقػػػت مػػػع صػػػديقتيا لمػػػتخمص مػػػف جػػػدتيا وقامػػػت الحفيػػػدة 

نفاسػػيا حتػػى فارقػػت الحيػػاة وقػػاموا بسػػرقتيا بوضػػع المخػػدر لجػػدتيا فػػى الشػػاى وقػػاـ الثالثػػة بكػػتـ أ
 .وفروا ىاربيف 

شػقيقتيا بإحالة ربة منزؿ الى محكمة الجنايات قتمػت  3أمر المحامى العاـ لنيابات شماؿ الجيزة 
تبػيف أف الضػحية مريضػة نفسػيا وتقػيـ مػع شػقيقتيا . شقيقتيا فى كرداسة بضػربيا بحمػة ويػد ىػوف 
 .وأدت الرتكاب الواقعة ويـو الحادث وقعت مشاجرة بيف الشقيقتيف 

قتػػؿ بشػػعة حيػػث تػػـ العثػػور عمػػى جثػػة سػػيدة  4شػػيدت مدينػػة سػػفاجا بػػالبحر األحمػػر جريمػػة 
تبػيف . مذبوحة داخؿ منزليػا ومقطوعػة الػرأس وبيػا عشػر طعنػات فػى منػاطؽ متفرقػة مػف جسػدىا 
افظػة مف التحريات انتشار كميب فاضح عمى أجيزة المحموؿ بػيف عػدد كبيػر مػف المػواطنيف بالمح

تظير فيو المجنى عمييا داخؿ غرفتيا فى وضع مخؿ مع شػقيؽ زوجيػا حتػى عمػـ أىميػا بالواقعػة 
 .فقاـ والدىا بقتميا 

 وألقى بجثتيا فػى بئػر ميػاه لخالفيػا الػدائـ مػع أسػرتيا 5خنؽ مزارع بمركز دار السالـ شقيقتو 
تـ القبض عمى . عاد الشبية عنو وزوجيا فقرر االنتقاـ منيا لتركيا منزؿ الزوجية وابمغ بغرقيا الب

 .المتيـ وتولت النيابة التحقيؽ 
 فى أنيػا قتمػت أميػا بعػد أف رفضػت زواجيػا مػف 6ألقت مباحث الجيزة القبض عمى فتاة يشتبو 

خطيبيا فى مسكنيا بمنطقة شبرامنت بعد أف أغواىا خطيبيػا بقتػؿ والػدتيا إلفسػاح الطريػؽ التمػاـ 
 . زواجيما 

المنػزؿ لشكو فى سموكيا وغيابيا التكػرر عػف  7بجى التيامو بقتؿ شقيقتو تحقؽ حمواف مع عر 
لفترات طويمة فحدثت بينيمػا مشػادة كالميػة بينيمػا بسػبب غيابيػا ومعػايرة زمالئػو لػو فقػاـ بضػربيا 

 . بقالب طوب عمى باب المنزؿ فسقطت عمى السمـ مما أدى الى وفاتيا 
                                                           

1
 17/4/2008البديل  

2
 17/4/2008املسائية  

3
 20/4/2008املصرى اليوم  

4
 22/4/2008البديل  

5
 24/4/2008األهرام  

6
 26/4/2008البديل  

7
 29/4/2008البديل  



 30 

 فػػى مصػػرع ربػػة منػػزؿ سػػقطت مػػف العاشػػر تبػػيف أف 1كشػػفت تحقيقػػات نيابػػة المنتػػزه مفاجػػ ة 
شػػقيقيا ووالػػػدىا حمقػػػا شػػػعرىا وحواجبيػػا وأوثقاىػػػا بالحبػػػاؿ لمنعيػػػا مػػف الخػػػروج الػػػى الشػػػارع وعقػػػب 
خروجيما فكت قيودىا وعند عودة شقيقيا حاوؿ االعتداء عمييا مما دفعيا الػى القفػز مػف  الشػرفة 

. 
 نسػانية وقػاـ بخنػؽ شػقيقتو المطمقػة داخػؿمشػاعره اإل  2تجرد مسجؿ خطػر بشػبرا الخيمػة مػف 

تػػـ القػػبض . حجػػرة نوميػػا بسػػبب تأخرىػػا خػػارج المنػػزؿ وانتشػػار الشػػائعات بعالقتيػػا بأحػػد الشػػباب 
 .عمى المتيـ وأخطرت النيابة التى تولت التحقيؽ 
الحكػـ مػتيـ الػى فضػيمة المفتػى لمتصػديؽ عمػى  3قضت محكمة جنايات سػوىاج باحالػة اوراؽ 

د اف وجيت لو النيابة تيمة قتؿ قريبتو مػع سػبؽ االصػرار والترصػد اثػر نشػوب خػالؼ باعدامو بع
بيف المتيـ والمجنى عمييا بعد امتناعو دفػع ايجػار قطعػة االرض التػى تمتمكيػا باالضػافة لرفضػيا 

 .الزواج مف شقيقو مما دفعو الرتكاب الواقعة 
 مػى ذمػة التحقيػؽ لقيامػو بقتػؿموظػؼ ع 4امر وكيػؿ اوؿ نيابػة قسػـ اوؿ شػبرا الخيمػة بحػبس 

 .شقيقتو عقابا ليا عمى تاخرىا فى العمؿ وعودتيا الى المنزؿ فى وقت متاخر مف الميؿ 
جػواؿ مقتػؿ سػيدة مسػنة عثػر عمييػا االىػالى داخػؿ  5تمكنت مباحث الجيزة مف كشؼ غموض 

تػـ . رضػائيا بمصرؼ رى بالعياط حيث تبػيف قيػاـ زوجػة ابنيػا بتيشػيـ راسػيا وخنقيػا لفشػميا فػى ا
 .القبض عمى المتيمة وتولت النيابة التحقيؽ 
ابشػواى جثػة لسػيدة متحممػة فػى بحػر الػوادى بقريػة  6تمكنت مباحث الفيـو مف كشؼ غموض 

بالفيوـ تبيف انيا لمطمقػة قتميػا اوالد عمومتيػا واشػاعوا زواجيػا فػى محافظػة اخػرى وذلػؾ بعػد تػردد 
قػػػبض عمػػػى المتيمػػػيف واحيمػػػوا الػػػى النيابػػػة التػػػى تولػػػت تػػػـ القػػػاء ال. شػػػائعات تؤكػػػد سػػػوء سػػػموكيا 

 .التحقيؽ 
بػائع شػقتيا فػى البدرشػيف تبػيف اف حفيػدىا  7كشفت مباحث الجيزة غموض مقتؿ عجوز داخؿ 

طعنػػة نافػػذة بالصػػدر والػػبطف وحػػاوؿ خنقيػػا وتبػػيف انػػو كػػاف  11ورد وراء الجريمػػة وانيػػف سػػدد ليػػا 
الػػؼ جنيػػة فقػػرر قتميػػا وسػػرقة  45و انيػػا باعػػت الشػػقة بػػػ يزورىػػا مػػرة اسػػبوعيا ويػػـو الحػػادث اخبرتػػ

 .المبمغ 
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 ماسػػاويا حيػػث قػػاـ فػػراف بػػالتخمص مػػف شػػقيقتو 1شػػيدت منطقػػة الحكػػر البحػػرى بػػالتبيف حادثػػا 
الكبرى بعد اف عايره اصدقاؤه بسوء سموكيا وارتباطيا بعالقات متعددة ومتشعبة بكثير مف الرجاؿ 

نػزؿ الزوجيػة اليػاـ طويمػة شػعرت بعػدىا بالوحػدة فقامػت بعمػؿ وذلؾ بعد كثرة غيػاب زوجيػا عػف م
عالقات محرمة وعندما عاتبيا شقيقيا ثػارت فػى وجيػو ونيرتػو بشػدة وتعالػت اصػواتيما ممػا دفعػو 

 .تـ القبض عمى المتيـ وتولت النيابة التحقيؽ . الرتكاب الواقعة 
 سػػنوات اكػػدت 60د لمػػدة بمعاقبػػة ربػػة منػػزؿ بالسػػجف المشػػد 2قضػػت محكمػػة جنايػػات القػػاىرة 

تحقيقػات النيابػة العامػػة اف المتيمػة نشػبت بينيػػا وبػيف شػػقيقة زوجيػا المتػوفى العديػػد مػف النزاعػػات 
بسػػبب تركتػػو التػػى ورثيػػا ليمػػا ولنجمتيػػا قبػػؿ وفاتػػو وقبػػؿ الواقعػػة بايػػاـ قميمػػة فوجئػػت المتيمػػة بقيػػاـ 

باسػتدعاء احػد مػوظفى سػجالت شقيقة زوجيا والتى تقطف معيا بنفس المنزؿ بمنطقة عيف شمس 
الشػػير العقػػارى واالتفػػاؽ معػػو ومػػع اخػػر مجيػػوؿ عمػػى تزويػػر عػػدة محػػررات رسػػمية واثبػػات عػػدة 
وقػائع غيػػر صػػحيحة وذلػؾ بنيػػة االسػػتيالء عمػى ممتمكػػات مػػورثيـ واكتشػفت المتيمػػة تمػػؾ المػػؤامرة 

 .ة طعنات ليا الخبيثة فقررت افشاليا وتاديب المجنى عمييا بالتقاط الة حادة وتوجيو عد
 عامػػا لقتميػػا 61ربػػة منػػزؿ باالشػػغاؿ الشػػاقة لمػػدة  3قضػػت محكمػػة جنايػػات القػػاىرة بمعاقبػػة 

ضرتيا وذلؾ عمدا مع سػبؽ االصػرار والترصػد بػاف بينػت النيػة وعقػدت العػـز عمػى قتميػا واسػتمت 
صػحة ذلػؾ  يد اليوف الحديدية فاردتيا قتيمة بسبب معػايرة المجنػى عمييػا لممتيمػة بػالعقـ رغػـ عػدـ

 .مما دفعيا الرتكاب الواقعة 
 ذمػػة التحقيقػػات التيامػػو بقتػػؿ ابنتػػو لشػػكو فػػى 4امػػرت نيابػػة بنػػى سػػويؼ بحػػبس مػػزارع عمػػى 

سػموكيا بعػػد اف اكتشػؼ ارتباطيػػا بعالقػة اثمػػو مػػع احػد االشػػخاص وحمميػا سػػفاحا منػو اثنػػاء سػػفره 
 .لمخارج وقياـ والدتيا باجيضيا دوف عممو خوفا مف افتضاح امرىا 

 عمػػى عنػػؽ والدتػػو وخنقيػػا ثػػـ ابمػػغ طبيػػب 5تجػػرد سػػائؽ بسػػوىاج مػػف جميػػع مشػػاعره واطبػػؽ 
جنيػو مػف شػقيقو ورفػض  200االبف القاتؿ كاف قد اقتػرض تبيف اف . الوحدة الصحية بانيا ماتت 

تػػػـ القػػػبض عمػػػى المػػػتيـ وتولػػػت النيابػػػة . سػػػدادىا فعاقبتػػػو نيرىػػػا فمطمتػػػو فػػػانقض عمييػػػا وخنقيػػػا 
 .التحقيؽ 
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شػقيقتو جزار بالسجف المشدد سػبع سػنوات بتيمػة قتػؿ   1قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة 
التػى تقػيـ بيػا فاسػتدراجيا الػى منطقػة نائيػة وكػتـ انفاسػيا ثػـ عمدا نظرا لسوء سموكيا فى المنطقة 

 .طعنيا حتى فارقت الحياة 
 بالمنيػا جريمػة بشػعة قػاـ شػاب بػذبا شػػقيقو 2شػيدت قريػة شػرارة التابعػة لمركػز ابػو قرقػاص 

تػـ القػبض عمػى المػتيـ . وفصؿ راسيا عف جسدىا وذلؾ ثأرا لشرفو بعد حمميا سػفاحا مػف جارىػا 
 .بة التحقيؽ وتولت النيا

بقتميػا عجػوز داخػؿ شػقتيا بالعمرانيػة تبػيف قيػاـ حفيػدىا  3كشفت مباحث الجيزة غموض مقتؿ 
وسرقة مشغوالتيا الذىبية بعد اف رفضت مساعدتو ماديا وعندما الح عمييا وبختو ودخمت المطبخ 

حتى سقطت العداد الطعاـ فاستشاط غضبا واسرع بالمحاؽ بيا ثـ قيدىا مف الخمؼ وكتـ انفاسيا 
 .  تـ القبض عمى المتيـ وتولت النيابة التحقيؽ . جثة ىامدة فجردىا مف مصوغاتيا الذىبية 

ذبحيػا جريمػة قتػؿ بشػعة انيػى جػزار حيػاة زوجػة عمػو  4شيدت قرى كـو بدار بمركز المنشاة 
بسػػكيف داخػػؿ منزليػػا لػػرفض زوجيػػا كتابػػة اقػػرار عمػػى نفسػػو بعػػدـ تعديػػو عمػػى زوجتػػو نفػػذ المػػتيـ 

 .اخطرت النيابة التى تولت التحقيؽ . ريمتو ثـ ذبح نفسو بالسكيف نفسيا ج

 
 

 قتؿ النساء مف المجتمع -8
تنوعػػت اسػػباب قتػػؿ المػػرأة  وقػػدحادثػػة، ( 33)بمغػػت الجػػرائـ التػػى تػػـ رصػػدىا لقتػػؿ النسػػاء العمػػد 

فضػػػح عالقػػة محرمػػػة أو لمخالفػػػات  مػػفالخػػػوؼ  أوعػػػدة اسػػباب منيػػػا السػػرقة  الػػدافع،حيػػث كػػػاف 
الشؾ فى السموؾ او نتيجة تصػادؼ وجػود الضػحية اثنػاء مشػاجرة  أو لالنتقاـ أو اسرية المادية أو

 .ما 
قنػػا ، االسػػكندرية ، االسػػماعيمية ، الغربيػػة ، وقػػد جػػاءت تمػػؾ الحػػوادث بمحافظػػات عديػػدة منيػػا 

 . قيمية ، المنوفية الفيـو ، القاىرة ، اسواف ، الجيزة ، القميوبية ، الد
حػػوادث ، ( 4)حػػوادث ، وكػػؿ مػػف فبرايػػر ومػػارس ( 10)بشػػيور ينػػاير وقػػد جػػاءت تمػػؾ الحػػوادث 

 .حوادث ، يونيو حادثتيف ( 7)حوادث ، مايو ( 6)ابريؿ 
( 4)تػػـ قػػتميـ فػػى حػػيف صػػاحب ذلػػؾ اصػػابة  سػػيدة( 38)عػػدد االنػػاث المعتػػدى عمػػييف  بمػػغ وقػػد

 .  انثى( 13)و ذكر( 40)الذكور مرتكبى العنؼ فى حيف كاف عدد . سيدات اخريف 

                                                           
1
 14/6/2008البديل  
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 .  عاممة تقريبًا سيدة و ( 41)المعتدى عمييف ىف ربات المنازؿ فبمغ عددىف  اكثر وكاف
 

 :  وسوؼ نستعرض ىذه الحوادث كالتالى 

بحياتيػا  جارتيا بعصا غميظة عمى رأسيا أودت 1ألقت مباحث الجيزة القبض عمى سيدة ضربت 
 . بسبب خالفات الجيرة بينيما بمنطقة أبو النمرس بسبب األطفاؿ 

ربػػة منػػزؿ بالحوامديػػة تبػػيف أف جػػزارا وزوجتػػو قتالىػػا  2كشػػفت مباحػػث الجيػػزة غمػػوض مقتػػؿ 
 .لسرقة مصوغاتيا والقيا جثتيا فى الترعة 
مجيػوؿ جثة لزوجة فى العقد الثالث مف عمرىا قتميا  3كشفت مباحث أشموف لغز العثور عمى 

تبػػيف مػػف التحريػػات أف جػػار المجنػػى عمييػػا حػػاوؿ سػػرقتيا لكنيػػا . بعػػد أف قػػاـ بسػػرقتيا وفػػر ىاربػػا 
 .ألؼ جنية وبعض المشغوالت الذىبية  20اكتشفت أمره فقاـ بقتميا واستولى عمى مبمغ 

 بب خالفػات ماليػة بينيمػا قامػت عمػى أثرىػاالراقصة بس 4لقيت فتاة مصرعيا عمى يد صديقتيا 
تػػػـ القػػػبض عمػػػى المتيمػػػة وتولػػػت النيابػػػة . الراقصػػػة بطعػػػف المجنػػػى عمييػػػا بسػػػكيف أودت بحياتيػػػا 

 .التحقيؽ 
 سائؽ وزوجتػو الراقصػة بعػد اقتحاميمػا منػزؿ 5تمكنت مباحث الدقيمية مف إلقاء القبض عمى 
وطالبوىا بمفػاتيح سػيارة زوجيػا وعنػدما رفضػت  وقتؿ سيدة بطريقة مثيرة بعد أف طرقوا باب شقتيا

 . تـ القبض عمى المتيميف وتولت النيابة التحقيؽ . اعتدى عمييا بالضرب حتى الموت 
أثنػاء منزؿ بمفردىا تركيا ابنيا الوحيد أمانػة عنػدىما  6استغؿ نقاش وحالؽ بالمرج وجود ربة 

مصيرىا سوؼ يكوف عمى يد أصدقاء نجميا سفره لمعمؿ خارج البالد ولـ تكف تعمـ ىذه السيدة أف 
تػػـ القػػبض عمػػى المتيمػػيف . بعػػد أف لقيػػت حتفيػػا عمػػى أيػػدييما وقػػاموا بسػػرقة مصػػوغاتيا الذىبيػػة 

 .وتولت النيابة التحقيؽ 
 بػيف زوجػيف داخػؿ مسػكنيما بمصػر القديمػة لغػز 7شيور كشفت مشاجرة نشػبت  3بعد مرور 

خػؿ منزليػا بالبسػاتيف تبػيف أف الػزوجيف قتالىػا لسػرقة مقتؿ ربػة منػزؿ عثػر عمػى جثتيػا مخنوقػة دا
 .نقودىا 

 بشعة راح ضػحيتيا زوجػة بعػد أف لقيػت حتفيػا متػ ثرة بمػاس 1شيدت مدينة زفتى جريمة قتؿ 
تبيف مف التحريات قيػاـ محػامى بارتكػاب الواقعػة حيػث كانػت تربطػو عالقػة غيػر . كيربائى شديد 
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ميػػو فػػى مكتبػػو وفػػى الفتػرة األخيػػرة ىددتػػو بفضػػح عالقتيمػػا شػرعية بػػالمجنى عمييػػا ودائمػػة التػردد ع
تػػـ القػػبض عمػػى المػػتيـ . لزوجتػػو ومحاولػػة ابتػػزازه فقػػاـ بػػالتخمص منيػػا والقػػى بجثتيػػا فػػى الشػػارع 

 .وتولت النيابة التحقيؽ 
عمػى عالقػة مثمػة بيػا بعػد مشػاجرة نشػبت بينيمػا  2أنيى شػقى بعابػديف حيػاة ربػة منػزؿ كػاف 

نو وىى فى حالة عدـ اتزاف لتناوليا أقراصا مخدرة فاعتدى عمييا بالضرب مما بسبب دخوليا مسك
 .أدى الى وفاتيا فى الحاؿ 

 قيػد عػاطالف عجػوزا بالحبػاؿ بعػد أف وضػعا شػريطا 3شيدت مدينة الخانكة جريمػة قتػؿ بشػعة 
شػغوالت الصقا عمى فميا مستغميف أقامتيا بمفردىا داخؿ منزليا وقاما بقطػع أصػابعيا الخػراج الم

الذىبية منيا وعندما صاحت بالصراخ قاما بذبحيا واستوليا عمى باقى مصوغاتيا الذىبية وأمواليا 
 .تـ القبض عمى المتيماف وتولت النيابة التحقيؽ . 

وسػرقة حيث قاـ عامػؿ بػالتخمص مػف أرممػة عجػوز  4شيدت منطقة الدرب األحمر واقعة مثيرة 
تحمػى بيػا بعػد أف توجػو الػى منزليػا بػدعوى احتياجػو لكػوب بعض المشغوالت الذىبية التى كانت ت

تػػـ القػػبض عمػػى المػػتيـ . مػػاء وذلػػؾ لمػػروره بضػػائقة ماليػػة ورغبتػػو فػػى إتمػػاـ زواجػػو مػػف خطيبتػػو 
 .وتولت النيابة التحقيؽ 

 قتميا بمفتاح معدنى كبير عندما طمبػت منػو الػزواج 5تخمص حداد فى الشيخ زايد مف صديقتو 
تيمػا لػػدى زوجتػو فاعتػػدى عمييػػا بسػكيف واخػػرج أحشػاءىا ثػػـ القػى بجثتيػػا فػػى وىددتػو بفضػػح عالق

 .  الشارع وأشعؿ النيراف فييا الخفاء معالميا 
 غمػوض مقتػؿ سػيدتيف بمنطقػة الجمػرؾ حيػث 6كشؼ ضباط إدارة البحث الجنائى باإلسكندرية 

الحػػػادث بػػػدافع تبػػػيف أف وراء الجريمػػػة فنػػػى كمبيػػػوتر صػػػديؽ زوجػػػة إحػػػدى المجنػػػى عمييػػػا ارتكػػػب 
 .تـ القبض عمى المتيـ وتولت النيابة التحقيؽ . السرقة 

 اإلسػػكندرية مػػف كشػػؼ غمػػوض مقتػػؿ ربػػة منػػزؿ 7تمكنػػت إدارة البحػػث الجنػػائى بمديريػػة أمػػف 
بشقتيا بمنطقة محـر بؾ تبيف أف نقاش وسائؽ وموظؼ تسمموا الى شقة المجنى عمييا مف النافذة 

األجيزة الكيربائية ثـ اعتدوا عمييا جنسػيا وعنػدما حاولػت االسػتغاثة وقاموا باالستيالء عمى جميع 
تػػـ القػػبض عمػػى المتيمػػيف وتولػػت النيابػػة . قػػاموا بكػػتـ أنفاسػػيا فسػػقطت عمػػى األرض جثػػة ىامػػدة 

 .التحقيؽ 
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سػػنوات قػػاـ بقتػػؿ  60نقػػاش بالسػػجف المشػػدد لمػػدة  1قضػػت محكمػػة جنايػػات القػػاىرة بمعاقبػػة 
داد ديوانػو حيػػث تسػمؿ الػى منزليػػا لػياًل قػاـ بسػػرقة مصػوغاتيا وأثنػاء ذلػػؾ جارتػو العجػوز الثريػػة لسػ

 .رايتو المجنى عمييا فحدثت بينيما مشادة انتيت بقتميا ثـ فرا ىاربا 
موظػؼ القديمة غارقة فى النعػيـ بعػد اف تزوجػت مػف  2مألت الغيرة قمبيا عندما رأت صديقتيا 

ا العاطؿ سولت ليا نفسػيا الػتخمص مػف صػديقتيا ميسور الحاؿ وعندما تذكرت حاليا وحاؿ زوجي
واتفقت مع زوجيا عمػى سػرقتيا وقتميػا فقامػا بزيػارة ضػحيتيما بحجػة التعػرؼ عمػى زوجيػا ثػـ قامػا 
بخنقيػػػا وتوثيقيػػػا بالحبػػػاؿ ثػػػـ قامػػػا بػػػذبحيا وطعنيػػػا عػػػدة طعنػػػات أودت بحياتيػػػا ثػػػـ قػػػاموا بسػػػرقة 

 .ة بشبرا الخيمة التحقيؽ تـ القبض عمى المتيميف وتولت النياب. مصوغاتيا 
عمى  الخيمة مف مشاعره اإلنسانية وأطمؽ الرصاص 3تجرد صاحب مصنع سجائر بمدينة شبرا 

. عمى خطيبتو بعد اختالؼ مػع أسػرتيا عمػى تحديػد موعػد الزفػاؼ ممػا أدى لمصػرعيا فػى الحػاؿ 
 .تـ القبض عمى المتيـ وتولت النيابة التحقيؽ 
 حيػث تخمػت سػيدة عػف أنوثتيػا وانيالػت بالضػرب 4شيدت قرية الحمة باسنا جريمة قتؿ بشعة 

بالشوـ عمى جارتيا ولـ تتركيا إال جثة تسبح فى بركة مف الدماء اثر مشادة كالمية بينيما بسبب 
الخالفػػات األسػػػرية نظػػػرا لوجػػود صػػػمة نسػػػب بينيمػػا ومعايرتيػػػا ليػػػا وسػػاعدىا شػػػقيقا وشػػػقيقتيا فػػػى 

 .تـ القبض عمى المتيميف وتولت النيابة التحقيؽ . مة الجري
صابة ثالثة عمى 5تمقى مدير أمف الفيـو إخطارا مف م مور  يد  مركز ابشواى بمصرع سيدتيف وا 

يد فالح مختؿ عقميا بقرية شكشكوؾ تصادؼ مػروره أمػاـ أحػدىما ربػة منػزؿ وابنتيػا أثنػاء قياميمػا 
فقػػاـ بعػػض الصػػغار برشػػؽ المػػتيـ بالحجػػارة فاشػػتاط مػػنيـ بغسػػيؿ األوانػػي بميػػاه الحنفيػػة العموميػػة 

غيظا واعتقد باف العجوز وابنتيا وراء ما ارتكبو الصغار فقاـ باستخراج سكيف مػف طيػات مالبسػو 
 .  وانياؿ بيا عمييما وعندما حاولت أخرى إنقاذىما مف بيف يديو طعنيا ىى األخرى وفر ىاربا 

 شػاب ووالدتػو وأشػقائو األربعػة عمػى ذمػة التحقيقػات 6 أمرت نيابة حوادث شماؿ الجيزة بحبس
عمػػى وجػػو الضػػحية ووالػػدتيا " شػػطة"التيػػاميـ بقتػػؿ شػػقيقة خطيبػػة األوؿ السػػابقة وتبػػيف انيػػـ القػػوا 

وشػػقيقتيا واعتػػدوا عمػػييـ بالضػػرب باألسػػمحة البيضػػاء والشػػـو بعػػد أف تػػـ فسػػخ خطبػػتيـ وخطبتيػػا 
 .لواقعة الخر مما دفعو لالنتقاـ منيا بارتكاب ا
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 العثػور عمػى جثػة لسػيدة فػى أحػد شػوارع العمرانيػة تبػيف أنيػا 1كشفت مباحث الجيزة غمػوض 
ىربػػت مػػف منػػزؿ زوجيػػا فػػى أسػػيوط قبػػؿ عػػاـ وعاشػػت خمػػؼ محطػػة القطػػار بػػالجيزة والتقػػت شػػابا 

شػػيور وانػػو شػػؾ فػػى سػػموكيا وحػػدثت مشػػاجرة بينيمػػا ضػػربيا  10وجمعتيمػػا عالقػػة خاطئػػة لمػػدة 
طعنػة بأنحػاء جسػد  93مى رأسيا وتوجو الى منزؿ والدتو واخذ منيػا سػاطورا وسػدد بقطعة حديد ع

تػـ القػبض عمػى المػتيـ تولػت النيابػة . الضحية وفصؿ ساقييا عػف جسػدىا والقػى بيػا فػى الشػارع 
 . التحقيؽ 

أحػد قتمت جارتيا ببوالؽ الدكرور أثناء اختفائيػا لػدى  2ألقت مباحث الجيزة القبض عمى سيدة 
يػػا بحمػػواف وتبػػيف مػػف التحريػػات أف المتيمػػة كانػػت عمػػى عالقػػة بػػزوج المجنػػى عمييػػا وعنػػدما أقارب

عممػػت زوجتػػو بتمػػؾ العالقػػة قػػررت المتيمػػة أف تػػتخمص منيػػا حتػػى ال يفتضػػح أمرىػػا وتتػػزوج مػػف 
 .جارىا 

مباحػػث الجيػػزة غمػػوض مقتػػؿ مطمقػػة السػػفير  3بعػػد عشػػرة أيػػاـ مػػف البحػػث المسػػتمر كشػػفت 
عمييا مقتولة داخؿ شقتيا بمنطقة الدقى بعد خنقيا وسػرقة مجموعػة مػف التحػؼ  السابؽ التى عثر

الثمينػػة مػػف داخػػؿ شػػقتيا حيػػث تبػػيف أف خادمػػا سػػودانيا عمػػؿ لػػدييا وتػػرؾ العمػػؿ منػػذ شػػيريف قبػػؿ 
 .وقوع الحادث قاـ بتنفيذ جريمتو وىرب 

شػقيقتيا طيبتو وقتػؿ  أف قاـ خطيب أحد بناتو بذبا خ 4انيار الزوج باكيا وىو يشكى حالو بعد 
شقيقتيا المتزوجة وقتؿ والدتيـ اثر جموسػو معيػـ فػى منػزليـ ببػيف السػرايات قػاـ بػذبح األـ وابنتيػا 
الكبػػرى ثػػـ اتصػػؿ بخطيبتػػو وقػػاؿ ليػػا انػػػو ذبػػح والػػدتيا وشػػقيقتيا وعنػػدما حضػػرت تصػػرخ بػػػأعمى 

طبػة لسػوء طعنػات وتركيػا جثػة بجػوار شػقيقتيا بعػد أف قػررت األسػرة فسػخ الخ 6صوتيا سػدد ليػا 
 . تـ القبض عمى المتيـ وتولت النيابة التحقيؽ . سموؾ المتيـ 

 فتػػاة بطمقػػات ناريػػة تصػػادؼ مػػرورىـ فػػى شػػارع 5لقيػػت ربػػة منػػزؿ مصػػرعيا فػػى قنػػا واصػػيبت 
القػت المباحػث القػبض . نشبت فيو معركة ثارية بيف عائمتيف ولـ يصب احد مف اطػراؼ المعركػة 

 . نقؿ الضحايا الى المستشفى وتولت النيابة التحقيؽ  متيميف مف العائمتيف وتـ 3عمى 
 جػػزاريف عمػػى ذمػػة التحقيقػػات بتيمػػة السػػرقة 6امػػر مػػدير نيابػػة حػػوادث شػػماؿ الجيػػزة بحػػبس 

باالكراه والقتؿ العمد لربة منزؿ داخؿ منزليا بورداف حيث وجدت قتيمة عف طريؽ شنقيا بايشػارب 
خصيف الذيف تـ القبض عمييمػا يقيمػاف بجػوار منػزؿ وجد بجوارىا حيث تبيف مف التحريات اف الش

                                                           
1
 24/4/2008املصرى اليوم  

2
 24/4/2008البديل  

3
 28/4/2008األهرام  

4
 28/4/2008املصرى اليوم  

5
 2/5/2008املصرى اليوم  

6
 5/5/2008البديل  



 37 

المجنػػػى عمييػػػا وانيمػػػا ارتكػػػب الواقعػػػة لسػػػرقتيا وعنػػػدما اسػػػتيقظت المجنػػػى عمييػػػا مػػػف النػػػـو قػػػاموا 
 .بشنقيا وفروا ىاربيف 

عمػدا سػنة لقيامػو بقتػؿ جارتػو  61بالسػجف لمػدة  1قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة نجار 
اثناء اقتحامو منزليا ليال لسرقتيا واالسػتيالء عمػى امػواؿ عمالئيػا مػف مع سبؽ االصرار والترصد 

 .اقساط السمع واالجيزة التى تقـو بتحصيميا لمروره بضائقة مالية 
وعنػدما  منزؿ صديقو فى غيابو مف اجؿ سرقتو 2خاف فنى اتصاالت العيش والمما وتسمؿ الى 

جنية  100خشية افتضاح امره وقاـ بسرقة  اكتشفت اـ وزوجة صديقو وجوده بالمنزؿ قاـ بذبحيما
 .تمكنت مباحث االسكندرية مف ضبط المتيـ وتولت النيابة التحقيؽ . كانت بحوزتيما وفر ىاربا 

 طالبػػة ووالػػدتيا وصػػديقتيا الػػى فضػػيمة المفتػػى 3قضػػت محكمػػة جنايػػات القػػاىرة باحالػػة اوراؽ 
تقػاـ منيػا بعػد اف المتيمػة االولػى قػد تزوجػت تمييدا العداميما الدانتيما بقتؿ ربة منزؿ عمدا لالن

عرفيا مف زوج القتيمة وعندما طمبت منو تطميقيا رفض النيا حامؿ فقررت االنتقاـ منيا وتوجيػت 
الى مسكف الضحية وقامتا بتخديرىا وانيالتا عمييا ضربا ثـ قامتا بخنقيػا وسػرقة محتويػات المنػزؿ 

 .الزوج باالتجار بو وتركت كمية مف الييرويف فى الشقة الدانة 
 العثػػور عمػػى جثػػة سػػيدة ممقػػاه باحػػدى القػػرى التابعػػة 4كشػػفت مباحػػث االسػػماعيمية غمػػوض 

لمدينػػة ابوصػػوير تبػػيف اف القاتػػؿ مقػػاوؿ وىػػو صػػديؽ زوجيػػا وانػػو اتصػػؿ بيػػا ليمػػة الحػػادث وطمػػب 
 تػػـ ضػػبط المػػتيـ واخطػػرت. حضػػورىا ولمػػا حضػػرت اراد معاشػػرتيا فرفضػػت فاسػػتؿ سػػكينا وقتميػػا 

 . النيابة التى تولت التحقيؽ 
 جثػػة داخػػػؿ برميػػػؿ فػػى المنطقػػػة الصػػػحراوية 5كشػػفت مباحػػػث القػػػاىرة غمػػوض العثػػػور عمػػػى 

بالبسػػاتيف تبػػيف انيػػا لفتػػاة مػػف المػػرج ىربػػت مػػف اسػػرتيا وارتبطػػت بعالقػػة مػػع امػػيف شػػرطة واقامػػت 
سػػػتيالء عمػػػى مػػػا معػػػو وعنػػػدما طالبتػػػو بػػػالزواج حػػػدثت بينيمػػػا مشػػػاحنة انتيػػػت بانيػػػاء حياتيػػػا واال

القػى القػبض عمػى المػتيـ وتولػت . بحوزتيا وتحطػيـ سػاقييا بمطرقػة حديديػة والػتخمص مػف الجثػة 
 .النيابة التحقيؽ 

تػدخؿ  منو عمى جياز الفيديو باالكراه بمساعدة شػقيقو 6قطع شقى خطر طريؽ طفؿ واستولى 
ت زوجتػػو العػػروس تػػدخؿ احػػد الجيػػراف النقػػاذ الصػػغير فانيػػاؿ عميػػو المػػص بشػػومة ومطػػواة تػػدخم

                                                           
1
 7/5/2008هنضة مصر  

2
 10/5/2008هنضة مصر  

3
 18/5/2008املسائية  

4
 20/5/2008املصرى اليوم  

5
 26/5/2008املصرى اليوم  

6
 10/6/2008اليوم الوطىن  
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القت المباحث القبض عمى المتيميف وتولت النيابة بشبرا . النقاذه ودفعت حياتيا ثمنا عف زوجيا 
 . الخيمة التحقيؽ 

 بمديريػػة امػػف االسػػكندرية مػػف كشػػؼ غمػػوض مقتػػؿ ربػػة منػػزؿ 1تمكنػػت ادارة البحػػث الجنػػائى 
بشػقتيا بمنطقػة محػػـر بػؾ تبػػيف مػف التحريػػات اف الجنػاة ىػـ نقػػاش وسػائؽ وموظػػؼ قػاموا بالتسػػمؿ 
الى شقة المجنى عمييا مف النافذة المطمة عمى الشارع وقاـ االوؿ باالستيالء عمػى جميػع االجيػزة 

عتػداء الكيربائية بالشقة فى حيف حاوؿ الثانى والثالث بشؿ حركة المجنى عمييا وحػاوؿ الثالػث اال
تػػـ القػػبض . عمييػػا جنسػػيا كرىػػا عنيػػا وعنػػد اسػػتغاثتيا قػػاـ بكػػتـ انفاسػػيا حتػػى سػػقطت جثػػة ىامػػدة 

 .عمى المتيميف وتولت النيابة التحقيؽ 
 
 
 

                                                           
1
 23/6/2008املسائية  
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  نســـــــاءانتحار ال: خامسًا 
مػنيف فػى إزىػاؽ ( 12) نجحػت سػيدة،( 62)بمغت جممة حاالت االنتحار المرصودة مػف النسػاء 

انتحػار  اسبابوقد تنوعت . حاالت حاولف االنتحار وفشمف( 6) بينما كاف ىناؾ أرواحيف بالفعؿ،
أو او المعانػػػاة مػػػف مػػػرض نفسػػػى  االصػػػابة باالكتئػػػابإلػػػى اسػػػباب متعػػػددة منيػػػا  ورجعػػػت النسػػػاء

االنفصاؿ عػف الخطيػب او االجبػار لمعػودة أو  لزيادة االعباء الماليةأو عائمية أو  زوجية لخالفات
حزنا عمى وفاة احد افػراد االسػرة او حزنػا عمػى فشػؿ االبنػاء وبعضػيا يرجػع السػباب أو  الى الزوج
 .مجيولة 

اىرة ، بنػى سػويؼ ، الجيػزة ، قػقنػا ، الغربيػة ، ال وقد جاءت تمؾ الحوادث بمحافظات عديدة منيا
 .، القميوبية  االسكندرية

( 4)ادثػة واحػدة ، ابريػؿ بشيور يناير حػادثتيف ، وكػؿ مػف فبرايػر ومػارس حوجاءت تمؾ الحوادث 
 . حوادث ( 5)حوادث ، وكؿ مف مايو ويونيو 

 جػرائـاحداث العنؼ عف نتػائج منيػا الوفػاة بقتػؿ الػنفس أو بالتسػمـ أو بحػروؽ فبمغػت  اسفرت وقد
فػى حػيف بمغػت  ،حػوادث ( 4)بالتسػمـ حوادث االصابو  بمغتحادثة ، فى حيف ( 12)قتؿ النفس 

 . ف ثتيحاد حوادث االصابة بحروؽ
سػيدة ، فػى حػيف ( 19)المجنى عمييف وقاتمى انفسيف ىف ربات المنازؿ فبمػغ عػددىف  اكثر وكاف

 .  وظفة وطالبة كاف المجموعو االخرى مف السيدات ىف م
 

 :وسوؼ نستعرض ىذه الحوادث كالتالى 
 تناوليػا صػبغة شػعر ممػا أدى الػى مصػرعيا عمػى الفػور 1انتحػرت ربػة منػزؿ بقنػا عػف طريػؽ 

وذلػؾ بسػػبب الخالفػات الزوجيػػة بينيػػا وبػيف زوجيػػا لقيػاـ الػػزوج باصػػطحاب زوجتػو الثانيػػة لإلقامػػة 
 . تـ نقؿ المصابة الى المستشفى وأخطرت النيابة التى تولت التحقيؽ . معيما فى منزؿ واحد 

 ابالموافقة عمى خطوبتيا مػف حبيبيػا فاسػتغمت قياميػ 2قامت خادمة باالنتحار لعدـ قياـ أىميا 
بمفردىا بشػقة مخػدومتيا بمنطقػة المنتػزه وتناولػت سػـ الفئػراف وبعػدىا سػقطت عمػى األرض مغشػيا 

 .تـ نقميا الى المستشفى لمحاولة إسعافيا وأخطرت النيابة التى تولت التحقيؽ . عمييا 
 الخػامس بمنطقػة المقطػـ فمقيػت مصػرعيا عنػدما قػررت 3ألقت ربة منزؿ بنفسػيا مػف الطػابؽ 

تػـ أخطػار النيابػة التػى تولػت . ياتيا حزنا عمى وفاة أميا حتى تمحؽ بيا فى القبر التخمص مف ح
 .التحقيؽ 

                                                           
1
 20/1/2008املسائية  

2
 23/1/2008األحرار  

3
 13/2/2008األهرام  
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 النػار فػى نفسػيا بسػبب حزنيػا عمػى ابنيػا 1أنيت ربة منزؿ بالقناطر الخيريػة حياتيػا بإشػعاؿ 
تػـ . األكبػر الػذى فشػؿ فػى الحصػوؿ عمػى أى فػرص عمػؿ لسػد احتياجػات األسػرة بعػد وفػاة والػده 

 . النيابة التى تولت التحقيؽ أخطار 
 النيػراف بنفسػيا بعػد أف رفضػت أسػرتيا الموافقػة عمػى 2أشعمت فتاة فى العقد الثالث مف العمر 

خطبتيػػا بشػػاب ارتبطػػت بػػو عاطفيػػا فتسػػبب ذلػػؾ فػػى أصػػابتيا بأزمػػة نفسػػية سػػيئة أدت الرتكابيػػا 
 .أخطرت النيابة التى تولت التحقيؽ . الواقعة 

مسػموبة  تفعؿ ما تجبر عمى فعمو وىػى مغمضػة العػيف 3غموبة عمى أمرىا عاشت طواؿ عمرىا م
اإلرادة فيى لـ تختر اسميا ولـ تختر أبوييا ولـ تختر نوعية التعميـ الذى فشمت فى استكمالو ولػـ 
تختػػر أيضػػا زوجيػػا الػػذى سيشػػاركيا الحيػػاة التػػى أجبػػرت عمييػػا ولمػػا فػػاض بيػػا الكيػػؿ قػػررت فػػى 

لػػـ يجبرىػػا أحػػد عميػػو فاختػػارت نيايتيػػا بيػػدىا باالنتحػػار بػػاف حكمػػت عمػػى  النيايػػة أف تصػػدر قػػرارا
تػـ أخطػار الشػرطة . نفسيا باإلعداـ شنقا داخؿ غرفة نوميا بعد أف عانيت االكتئاب منذ صغرىا 

 . بامبابة وتولت النيابة التحقيؽ 
 يػث اسػتغفمتمف داخؿ أتوبيس ىيئة النقػؿ العػاـ ح 4انتحرت سيدة فى العقد الثالث مف عمرىا 

زوجيػػػا وقامػػػت بإلقػػػاء نفسػػػيا مػػػف نافػػػذة األتػػػوبيس التػػػى فارقػػػت عمػػػى ثثرىػػػا الحيػػػاة فػػػور وصػػػوليا 
. المستشػػفى بسػػبب أعبػػاء الحيػػاة ظنػػا منيػػا أنيػػا بػػذلؾ سػػوؼ تػػريح زوجيػػا وتخفػػؼ مػػف معاناتػػو 

 .أخطرت النيابة بمدينة نصر والتى تولت التحقيؽ 
 م سػاويا حيػث قامػت ربػة منػزؿ تعػانى مػف أحػد 5شيدت قرية منطى بمحافظة القميوبية حادثا 

األمراض النفسػية بإلقػاء نفسػيا مػف الطػابؽ الرابػع أثنػاء غيػاب أفػراد أسػرتيا فسػقطت عمػى األرض 
 . أخطرت النيابة التى تولت التحقيؽ . جثة ىامدة 

 حشػػريا وعثػػرت اسػػرتيا عمػػى جثتيػػا داخػػؿمبيػػدا  6انتحػػرت ربػػة منػػزؿ فػػى بنػػى سػػويؼ تناولػػت 
 .اخطرت النيابة بالواقعة وتولت التحقيؽ . حجرة نوميا 

 تركػػت لػػو عػػش الزوجيػػة وتوجيػػت الػػى منػػزؿ والػػدىا بشػػبيف 7بعػػد مشػػاجرة عنيفػػة مػػع زوجيػػا 
القنػاطر وانتابتيػا حالػة نفسػية سػػيئة بسػبب بعػدىا عػف الػزوج فقػػررت الػتخمص مػف حياتيػا وغافمػػت 

تػػـ نقػػؿ الجثػػة الػػى . يا والقػػت بنفسػػيا مػػف الطػػابؽ السػػادس فمقيػػت مصػػرعيا فػػى الحػػاؿ افػػراد اسػػرت
 .المستشفى وتولت النيابة التحقيؽ 
                                                           

1
 3/3/2008الدستور  

2
 1/4/2008هنضة مصر  

3
 3/4/2008هنضة مصر  

4
 22/4/2008املسائية  

5
 30/4/2008املسائية  

6
 1/5/2008املصرى اليوم  

7
 8/5/2008املسائية  
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 بعػدما قامػت بسػكب كميػة كبيػرة مػف الكيروسػيف عمػى 1انيت ربة منػزؿ بالصػؼ حياتيػا حرقػا 
% 100نسػبتيا جسدىا واشعمت النار فى نفسيا حتى لفظت انفاسيا االخيػرة متػاثرة بحػروؽ بمغػت 

اثػػر معاناتيػػا مػػف مػػرض نفسػػى سػػبب ليػػا حالػػة اكتئػػاب مزمنػػة ادت لعػػدـ مقػػدرتيا عمػػى التػػاقمـ مػػع 
 .حياتيا بشكؿ طبيعى 

 عنػدما اقػدمت ربػة منػزؿ عمػى القػاء نفسػيا فػى نيػر 2شيدت مدينة كفػر الزيػات واقعػة مثيػرة 
العػػودة لمنػػزؿ زوجيػػا نظػػرا النيػػؿ لمػػتخمص مػػف حياتيػػا بسػػبب قيػػاـ اشػػقائيا بمحاولػػة اجبارىػػا عمػػى 

لوجػػود خالفػػات دائمػػة بينيمػػا وعنػػدما رفضػػت ذلػػؾ قػػاموا باقتيادىػػا بػػالقوة فاقػػدمت عمػػى االنتحػػار 
لميػػػروب مػػػف جحػػػيـ زوجيػػػا ولكػػػف القػػػدر انقػػػذىا مػػػف المػػػوت المحقػػػؽ عنػػػدما قػػػادت الصػػػدفة احػػػد 

 .يؽ اخطرت النيابة التى تولت التحق. الصياديف النتشاليا قبؿ غرقيا فى المياه 
زوجيػا الخػامس بسػبب خالفاتيػا المسػتمرة مػع  3القت ربة منزؿ بكرداسة بنفسػيا مػف الطػابؽ 

 .اخطرت النيابة التى تولت التحقيؽ . فمقيت مصرعيا فى الحاؿ 
فتناولػت  الطويرات بقنا لقيػاـ اىميػا باجبارىػا عمػى العػودة لزوجيػا 4انتحرت ربة منزؿ مف قرية 

 .اخطرت النيابة التى تولت التحقيؽ . صبغة شعر فادت الى تسمميا 
 انفصػػاؿ خطيبيػػا عنيػػا بتعػػاطى اقػػراص الضػػغط 5حاولػػت طالبػػة بػػابو النمػػرس االنتحػػار بعػػد 

 . والسكر تـ نقميا الى مركز السمـو واخطرت النيابة التى تولت التحقيؽ 
فػور  الغربية بتناوؿ مبيد حشرى اودى بحياتيا 6انتحرت ربة منزؿ فى مدينة السنطة بمحافظة 

تػـ . فور وصوليا الى المستشفى بسبب الخالفات الزوجية عمى مصروؼ البيت وارتفاع االسعار 
 .اخطار النيابة التى تولت التحقيؽ 

فػى  وحالة االكتئاب التى اصابتيا عقب وفػاة زوجيػا 7تخمصت موظفة ببنى سويؼ مف حياتيا 
شيور ربطت حبال فػى سػقؼ الغرفػة وصػنعت لنفسػيا مشػنقة بعػد  3از قبؿ انفجار اسطوانة بوتاج

اف اغمقت الغرفة الموجود بيا ابنتاىا بعػد اف تركػت ليمػا رسػالة توضػح فييػا قرارىػا بػالتخمص مػف 
 .  حياتيا بعد وفاة زوجيا 

                                                           
1
 9/5/2008الدستور  

2
 21/5/2008املسائية  

3
 29/5/2008املسائية  

4
 6/6/2008املصرى اليوم  

5
 15/6/2008البديل  

6
 16/6/2008البديل  

7
 27/6/2008املصرى اليوم  
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بحالػة  الرابعة عمى التوالى وبذات الطريقة الصػابتيا 1اقدمت عجوز بالمرج عمى االنتحار لممرة 
نفسػػية سػػيئة نتيجػػة الوحػػدة حيػػث قامػػت بتنػػاوؿ كميػػة كبيػػرة مػػف مبيػػد حشػػرى اصػػابيا بحالػػة تسػػمـ 

 . استدعت نقميا فى حالة خطرة بغرفة العناية المركزة بمستشفى الدمرداش 

 

                                                           
1
 30/6/2008الدستور  
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  للنساء االهمال في الرعايه الصحيه: سادسًا 
نتيجػة ىػذا  اتسػيد( 60)وفػاة  حادثة أدت إلى( 86)بمغت حوادث االىماؿ فى الرعاية الصحية 

االىمػػاؿ الطبػػى لممريضػػة اثنػػاء أو بعػػد الجراحػػة أو لقمػػو :  متنوعػػة منيػػا ألسػػباب وكانػػت. اإلىمػػاؿ
او لعػػػدـ سػػداد تكػػػاليؼ  المستشػػػفيات الحكوميػػو أو زيػػػادة جرعػػو البػػػنج لممريضػػو داخػػؿاالمكانيػػات 

 .العالج 
شػيخ ، االسػكندرية ، القميوبيػة ، القػاىرة كفػر الوقد كانت ىذه الحوادث فى محافظات عديدة منيا 

 .، المنوفية ، الجيزة ، الفيـو ، الغربية ، اسيوط 
حػػوادث ، ( 4)حػػوادث ، مػػارس ( 3)حػػوادث ، فبرايػػر ( 4)ينػػاير  وجػػاءت تمػػؾ الحػػوادث بشػػيور

 .حوادث ( 3)حوادث ، يونيو ( 4)حوادث ، مايو ( 3)ابريؿ 
لوفػػاه أواالصػػابو بعاىػػو مسػػتديمو أو الغيبوبػػو التامػػو احػػداث العنػػؼ عػػف نتػػائج منيػػا ا اسػػفرت وقػػد

وحادثػة حادثػة ، ( 8) ةاالصابو بعاىو مسػتديم بمغتادث ، فى حيف و ح( 10)جرائـ الوفاة  فبمغت
اكثػػر  وكػػاف ،واحػػدة لكػػؿ مػػف قطػػع بعضػػمة الشػػرج واالصػػابة بغيبوبػػة تامػػة واالصػػابة بنزيػػؼ حػػاد 

 .  طالبة ومترجمة وموظفة سيدة و ( 18)عددىف  فبمغضحايا اإلىماؿ الطبى ىف ربات المنازؿ 
 

 :وسوؼ نستعرض ىذه الحوادث كالتالى 
فػى موظؼ يفيد قياـ طبيب نساء وتوليػد بتػرؾ فوطػة  1تمقى م مور قسـ ثاف المنتزه بالغا مف 

تػـ أخطػار النيابػة التػى تولػت . بطف زوجتو أثناء إجراء عمميػة الػوالدة بأحػد المستشػفيات الخاصػة 
 . التحقيؽ

حجػرة ضحيتيا سيدة بدأت م ساتيا فور خروجيا مػف  2حمقة جديدة مف حمقات اإلىماؿ الطبى 
العمميػػات بعػػد جراحػػة البواسػػير التػػى أجراىػػا طبيػػب جػػراح لػػـ يتػػردد فػػى مصػػارحتيا بفشػػؿ الجراحػػة 
وسرعاف ما أصاب السيدة نزيؼ حاد ال ينقطع لتكتشؼ الكارثة بػاف الجراحػة الخاطئػة تسػببت فػى 

 .   زء بعضمة الشرج قطع ج
 واقعة إىماؿ جديدة أسػفرت عػف مصػرع موظفػة شػابة أثنػاء 3شيدت مستشفى خاص بالمحمة 

إجراء عممية والدة قيصرية ليا تبيف أف المستشفى ال يوجد بو غرفة أفاقػة فضػال عػف وجػود نقػص 
 .حاد فى تجييزات غرفة العمميات 

                                                           
1
 19/1/2008املسائية  

2
 19/1/2008الوفد  

3
 22/1/2008الوفد  
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 بمستشػفى بػوالؽ أبػو العػال العػاـ لممحاكمػة جػراح 1أمرت نيابة بػوالؽ أبػو العػال بإحالػة طبيػب 
بتيمػػة اإلىمػػاؿ بعػػد أف تػػرؾ فوطػػة طبيػػة فػػى بطػػف مريضػػة أثنػػاء قيامػػو بػػإجراء عمميػػة استئصػػاؿ 

 .المرارة ليا 
 إلجػػراء عمميػة الزائػدة وبعػد أسػبوعيف فوجئػت بػػا ـ 2دخمػت طالبػة مستشػفى خاصػا بالعمرانيػة 

تػـ أخطػار النيابػة التػى تولػت . طبية داخػؿ بطنيػا  شديدة فى بطنيا واكتشؼ األطباء وجود فوطة
 .التحقيؽ 

فوجئػت إلجراء جراحػة والدة قيصػرية إال أنيػا  3دخمت زوجة شابة مستشفى فى جسر السويس 
بخروج صديد مػف بطنيػا أثنػاء فػؾ السػمؾ ممػا اسػتدعى خياطتيػا مػرة أخػرى إال أف صػحتيا بػدأت 

 .مـ دموى والتياب سحائى بالمخ أدى لوفاتيا فى التدىور بسبب أف الجرح مموث تسبب فى تس
م سػاة إنسػانية عاشػتيا سػيدة بطنطػا كانػت تعػانى  4تباشر نيابة قسـ أوؿ طنطػا التحقيػؽ فػى 

ارتفاع السكر وانخفاض فػى ضػغط الػدـ وجػرح بالقػدـ اليمنػى وعمػى أثرىػا نقمػت الػى مستشػفى  مف
عوى حاجتيػا إلجػراء جراحػة فػى سػاقيا المبرة بطنطا لتخػرج منيػا الػى إحػدى العيػادات الخاصػة بػد

 .أصيبت بعدىا بغرغرينة أدت لبتر ساقيا 
 بمستشفى التحرير بامبابة بتيمة اإلىماؿ الطبػى 5تباشر نيابة قسـ امبابة التحقيؽ مع طبيبة 

لمريضػػة دخمػػت المستشػػفى لمػػوالدة فػػتـ استئصػػاؿ الػػرحـ بعػػد دخوليػػا المستشػػفى بيػػوميف باإلضػػافة 
 .صحية نتيجة تأخر إجراء عممية الوالدة ليا لتدىور حالتيا ال

األوسط "والدة فاشمة لسيدة حامؿ مف قرية  6قاـ طبيب بمستشفى نقادة المركزى بإجراء عممية 
أصػيبت عمػػى أثرىػا بشػػمؿ تػاـ وذلػػؾ بعػد أف قػاـ الطبيػػب باسػتخراج جثػػة الجنػيف واستئصػػاؿ " قمػوال

 .بنزيؼ حاد رحـ األـ وقطع أحد الشراييف مما أصاب السيدة 
 دار الشػػفاء الخػػاص بمدينػػة السػػادات بالمنوفيػػة 7فقػػدت زوجػػة حياتيػػا بعػػد دخوليػػا مستشػػفى 

الستئصاؿ المارة فخرجت الى القبر بعد إعطائيا جرعة بنج زائدة ترؾ بعدىا طبيب التخدير غرفة 
 .  العمميات ىاربا مما تسبب فى منع وصوؿ األوكسجيف الى المخ وأدى الى الوفاة 

حيػث دخمػت الزوجػة فػى غيبوبػة مفاجئػة فسػارع الػزوج  8ت الريػاح بمػا ال تشػتيى السػفف جاء
بنقميا الى المستشفى وىناؾ عمـ أنيا مصػابة بمػرض فػى الػدـ وصػعوبة فػى التػنفس ممػا اسػتدعى 

                                                           
1
 30/1/2008األهرام  

2
 15/2/2008املصرى اليوم  

3
 18/2/2008املصرى اليوم  

4
 29/2/2008البديل  

5
 17/3/2008البديل  

6
 8/3/2008البديل  

7
 27/3/2008البديل  

8
 29/3/2008األسبوع  
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يومػا بعػد ذلػؾ قػرر األطبػاء عمػؿ شػؽ حنجػرى ليػا  45وضعيا عمى جياز تنفسى صػناعى لمػدة 
إال أف ذلػػػؾ لػػػـ يسػػػتمر طػػػويال حيػػػث تالحػػػظ بعػػػد فتػػػرة خػػػروج طعػػػاـ  وأخػػػذت حالتيػػػا فػػػى التحسػػػف

وشراب مف فتحة الشؽ الحنجرى قػرر األطبػاء بعػدىا تركيػب أنبوبػة شػؽ حنجػرى داخمػى وخػارجى 
وتـ استدعاء طبيب األنؼ واألذف والحنجرة لتركيب األنبوبة والذى لـ يدقؽ فػى مقاسػيا ومالئمتيػا 

ذا الزوجػة تسػتغيث مػف ضػيؽ فػى التػنفس بسػبب صػغر لحجـ الحنجرة فقاـ بتركيبيا عمى  عجػؿ وا 
حجـ األنبوبة ورفض الطبيب الحضور حتى تحوؿ لوف الزوجة لمزرقاف واخذ الوجو يتضخـ حتػى 

تػـ تحريػػر محضػر بقسػػـ . توقػؼ التػنفس وتػػـ نقميػا الػػى حجػرة العنايػػة المركػزة بػػيف الحيػاة والمػػوت 
 .حمواف ضد الطبيب 

 بشػػ ف تسػػبب إحػػدى الممرضػػات بمركػػز صػػحى 1أكتػػوبر تحقيقػػات  1بػػػ تجػػرى النيابػػة اإلداريػػة 
إسكاف المستقبؿ فى وفاة سيدة بالحى السادس أثناء قياميػا بتوليػدىا دوف اتبػاع اإلجػراءات الطبيػة 
واالسػػتعانة بػػاألجيزة الطبيػػة المجيػػزة ودوف حصػػوليا عمػػى تػػرخيص بمزوالػػة المنػػة ممػػا تسػػبب فػػى 

 .تيا أصابتيا بنزيؼ حاد أودى بحيا
لمػدة عػاـ وكفالػة تسػبب عػف طريػؽ الخطػ  فػى  2عاقبت محكمة جػنا السػاحؿ طبيبػا بػالحبس 

وفاة أـ وجنينيا أثناء عمميػة والدة ليػا فػى عيادتػو الخاصػة اثػر إعطائيػا عقػاقير طبيػة تسػببت فػى 
 .انفجار الرحـ ووفاة األـ والجنيف 

اثر الى وحوش حيث قست قموبيـ  الشاطبى باإلسكندرية 3مالئكة الرحمة تحولوا فى مستشفى 
اثر دخوؿ زوجة تعانى مف ثالـ شديدة نتيجة وفاة الجنيف بأحشائيا بعد أف أوضحت ذلؾ األشػعة 
التى أجرتيا مسبقا وتـ حجز الزوجة ووضعيا عمى قائمة االنتظار بالرغـ مف خطورة حالتيا لوفاة 

 .الطفؿ بداخميا وظمت المريضة تنزؼ ولـ يحاوؿ أحد أنقذىا 
واتيػـ عمميػة والدة باحػدى العيػادات الخاصػة ببػاب الشػعرية  4ت سيدة مصرعيا اثناء اجراء لقي

الزوج الطبيب الذى اجرى العممية باالىماؿ والتسبب فى وفاة الزوجة والوليػد مػدعيا حػدوث جمطػة 
 .تـ تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيؽ . بالرئة اثناء عممية الوالدة 

الػذىاب  عندما شعرت بعدـ وضوح الرؤية وعمى اثره قررت 5وقعت الموظفة فى يد مف ال يرحـ 
الػذىاب لطبيػػب العيػػوف لعمػػؿ نظػػارة لمقػػراءة حيػػث قػرر الطبيػػب ضػػرورة عمػػؿ اشػػعة مقطعيػػة عمػػى 
المخ وعرضيا عمى طبيب مختص والذى قرر بوجود وـر بسيط عمى الغدة النخامية بالمخ يحتاج 

واف اجرائيػػػا سيحسػػػف مػػػف الرؤيػػػة وتقػػػرر اجػػػراء الجراحػػػة بمستشػػػفى اسػػػيوط الػػػى جراحػػػة بالمنظػػػار 
                                                           

1
 11/4/2008البديل  

2
 17/4/2008املصرى اليوم  

3
 22/4/2008هنضة مصر  

4
 3/5/2008البديل  

5
 6/5/2008هنضة مصر  
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الجػػامعى لتخػػرج المريضػػة فػػى غيبوبػػة كاممػػة ماتػػت بعػػدىا بايػػاـ نتيجػػة الىمػػاؿ طبػػى وخطػػا فػػى 
 .التشخيص 

 عجوز انفاسػيا االخيػرة وىػى ممقػاه امػاـ بػاب مستشػفى خػاص 1وسط ذىوؿ المواطنيف لفظت 
تبيف اف السيدة دخمػت المستشػفى الخػاص لمعػالج مػف مػرض القمػب مايو بشبرا الخيمة  15بشارع 

وىبوط حاد فى الػدورة الدمويػة اال انػو تػـ طردىػا بحجػة عػدـ وجػود عنايػة مركػزة بالمستشػفى بينمػا 
افػػاد االىػػالى انػػو تػػـ طردىػػا لعػػدـ قػػدرتيا عمػػى سػػداد رسػػـو العػػالج فظمػػت امػػاـ بابػػو حتػػى لفظػػت 

 .انفاسيا االخيرة 
 باستئصػاؿ رحميػا دوف مبػرر وذلػؾ طبقػا 2يبػا بمستشػفى القػاىرة التخصصػى اتيمت سػيدة طب

لتحاليؿ وفحوصات قامت بيا عقػب الجراحػة اثػر معاناتيػا مػف حالػة نزيػؼ حيػث اكػد ليػا الطبيػب 
 . وجود وـر خبيث بالرحـ وثبت بعد اجراء الجراحة ومف خالؿ التحاليؿ اف الوـر ليس خبيثا 

احػدى  واقارب ضحية والتى لقيت مصرعيا فػى 3رات مف اىؿ شيدت مشرحة زينيـ تجمع العش
العيادات الخاصة بحمواف اثناء خضوعيا الجراء جراحة عاجمة الزالة بعض الحصوات حيث اتيـ 

 . زوجيا الطبيب باالىماؿ ومحاولة سرقة كميتيا 
اء اجػر  يـو عقب اجرائيػا جراحػة تصػحيا نظػر وتػـ 4اصيبت مترجمة بمدينة نصر بالعمى لمدة 

تـ تحريػر محضػر بالواقعػة واخطػرت النيابػة . جراحة مرة ثانية نتج عنيا اصابتيا بعاىة مستديمة 
 .التى تولت التحقيؽ 

 المقػدـ مػف فػالح عػف االىمػاؿ الطبػى لنجمتػو اثػر 5تباشر نيابة سنورس تحقيقاتيا فػى الػبالغ 
 .فيت بعد ثالثة اشير اجراء عممية قيصرية ادخمتيا فى غيبوبة تامة اثر االىماؿ الطبى وتو 

 

                                                           
1
 15/5/2008البديل  

2
 27/5/2008البديل  

3
 7/6/2008الدستور  

4
 25/6/2008املصرى اليوم  

5
 28/6/2008املسائية  
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 عمالة النساء:  سابعاً 
بيػدؼ السػرقة ادت الػى احتجػازىـ  مف الخدمات الى مخدومييا عنؼ موجو ادثو ح (1)رصد  ـت

وقعػػػت الحػػػوادث خػػػالؿ ينػػػػاير و لحػػػيف االنتيػػػاء مػػػف التحقيقػػػات، أولصػػػدور حكػػػـ بالسػػػجف عمػػػييـ 
      .يونيو حادثتيف حادثتيف ، وكؿ مف فبراير ومارس ومايو حادثة واحدة ، 

والجػػػدير بالػػػذكر أننػػػا لػػػـ نجػػػد فػػػى الجرائػػػد المرصػػػودة أى حػػػوادث عنػػػؼ تجػػػاه النسػػػاء العػػػامالت، 
 .المنازؿ، وىو العنؼ الذى اعتدنا عمى رصده ضد المرأة العاممة( خادمات)وخاصة عامالت 

زؿ نجػػد أنيػػا المنػػا( خادمػػات)وبػػالنظر لألخبػػار المرصػػودة التػػى نشػػرت فػػى الجرائػػد تجػػاه عػػامالت 
 7حػػوادث فقػػط مػػف اؿ 3فبػػالرغـ مػػف أف . توصػػيؼ بػػأنيف مسػػتغالت، عػػاىرات، مجرمػػات بػػالفطرة
واعترفػػػػت بالسػػػػرقة، إال أف بػػػػاقى ( الخادمػػػػة)حػػػػوادث المرصػػػػودة تػػػػـ القػػػػبض  فييػػػػا عمػػػػى العاممػػػػة 

بػؿ رغػـ اف واقعػة السػرقة محػؿ تحقيػؽ مػف ق( الخادمػة)الحوادث المنشورة بيا كممات إدانة لمعاممػة 
 .النيابة

المنػػػػػازؿ ( خادمػػػػػات)وبػػػػػالنظر إلػػػػػى إسػػػػػموب كتابػػػػػة خبػػػػػر حػػػػػوادث اإلبػػػػػالغ عػػػػػف سػػػػػرقة عػػػػػامالت 
لمخػػدومييف نسػػتطيع القػػوؿ اف الصػػحفى فػػى صػػياغتو لمخبػػر يػػتيـ الخادمػػة قبػػؿ انتيػػاء التحقيقػػات 
وثبوت التيمة عمييا، وىو األمر الذى ينطبؽ عمى الغالبية العظمى مف المجتمع الػذى ينظػر إلػى 

نظػػرات تممؤىػػا الشػػؾ والريبػػة مػػف اخالقيػػف، وتممؤىػػا االحتقػػار ( الخادمػػات)ثػػؿ ىػػؤالء العػػامالت م
 .بسبب عمميف فى البيوت

وبنظرة خاطفة عمى أوضاع عامالت المنازؿ فى بعض الدوؿ العربية نجد اف ىػذه الفئػة الميمشػة 
ت التػػى تػػؤمف ليػػف اصػػبحت فػػى ثمػػاف بسػػبب الػػروابط والنقابػػات التػػى يقمػػف بيػػا، وبسػػبب التشػػريعا

التػػػػأميف الصػػػػحى واالجتمػػػػاعى، أمػػػػا فػػػػى مصػػػػر فمازالػػػػت الدولػػػػة تغمػػػػض عينييػػػػا عػػػػف انتياكػػػػات 
 .حقوقيف، وتصـ ثذانيا اتجاه المطالبة بتشريع يساعد فى اعطاؤىف حقوقيف كعامالت
 .ومازاؿ المجتمع يوصميف بتدنى األخالؽ سواء بالقوؿ الصريح أو النظرات المريبة

قيامنا بإدراج ىذه األخبار فى مجموع الحػوادث باعتبارىػا عنػؼ موجػو مػف المػرأة  وبالرغـ مف عدـ
 . وليس ضد المرأة
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وسػػوؼ نقػػـو بإسػػتعراض الحػػوادث المتيمػػة بيػػا النسػػاء العػػامالت كمػػا ذكػػرت مػػف مصػػادرىا، 
 :كالتالى

   
 بسػرقة خػاتـ سػػوليتير بفصػوص المػاظ مػف داخػػؿ 1أبمغػت فنانػة معتزلػة قسػـ شػػرطة العمرانيػة 

تػػػـ القػػػبض عمػػػى المتيمػػػة وتولػػػت النيابػػػة . دوالب غرفػػػة نوميػػػا واتيمػػػت خادمتيػػػا بسػػػرقة الخػػػاتـ 
 .التحقيؽ 

 ب حػد األبػراج بشػارع البحػر األعظػـ بػالجيزة 2اسػتغمت خادمػة إقامػة ثػرى عربػى بمفػرده بشػقتو 
ة وىددوه باألسمحة ثػـ أوثقػوه بالحبػاؿ ليتمكنػوا مػف واصطحبت شقيقتيا وزوجيا واقتحموا عميو الشق

 . أخطرت النيابة التى تولت التحقيؽ . سرقتو ولكف حارس العقار استطاع القبض عمييـ 
تقػدر عمى ذمة التحقيؽ التياميا بسرقة مشغوالت ذىبيػة  3أكتوبر حبس خادمة  1أمرت نيابة 

 .الفيال التى تعمؿ بيا قيمتيا بمائتى ألؼ جنيو وىواتؼ محموؿ مف داخؿ 
بحجػة  عاطؿ ووعدىا بالزواج إال انو بدا يتيرب منيا 4ارتبطت خادمة بمدينة نصر عاطفيا مع 

ضػػيؽ ذات اليػػد وفػػى األيػػاـ األخيػػرة إقناعيػػا بمراقبػػة أحػػد سػػكاف العمػػارة األثريػػاء وتحػػيف الفػػرص 
الء عمػى بعػض المشػغوالت لمقياـ بالسطو عمى محتويات الشقة واتفقػا مػع أحػد أصػدقائيما باالسػتي

 .الذىبية ومبمغ مالى إال انيـ سقطوا فى يد رجاؿ المباحث وتولت النيابة التحقيؽ 
 معػورجػؿ اعتػاد اف يصػطحب مثيالتيػا لمعمػؿ  5جاءت مف احدى قرى محافظة الفيػـو بصػحبة 

اسػرة  فى المكتب الذى يمتمكو لتوريػد الخادمػات ومػرت بيػا االيػاـ سػريعة وجػاء نصػيبيا لمعمػؿ مػع
عربيػػة تقػػيـ فػػى حػػى اليػػـر وتغيػػرت حياتيػػا وتعرفػػت عمػػى شػػاب اقامػػت معػػو عالقػػة محرمػػة ولػػـ 
يعتػػرؼ بيػػا ثػػـ تعرفػػت عمػػى كيربػػائى تزوجيػػا ولػػـ يمػػض عمػػى زواجيمػػا سػػوى شػػيور قميمػػة حتػػى 
فوجئت بو يطرح عمييا خطة لسرقة امواؿ مخدومييا وبعػد طػوؿ رفػض قػررت الموافقػة ثػـ فوجئػت 

. ؼ جنيػة ويقػـو بتطميقيػا فمػـ تجػد اماميػا سػوى ابػالغ الشػرطة عنػو وعػف نفسػيا اال 5بو يعطييا 
 .وتولت النيابة التحقيؽ 

 بعػدالييػا التحريػات سػرقة رجػؿ اعمػاؿ كػويتى  6القت مباحث الجيزة القبض عمى سػيدة نسػبت 
 .يـو واحد مف عمميا عنده خادمة بعد اف تعرؼ عمييا فى احد المطاعـ الشييرة 

                                                           
1
 20/1/2008روز اليوسف  

2
 31/1/2008األهرام  

3
 16/2/2008الدستور  

4
 7/3/2008املسائية  

5
 1/5/2008هنضة مصر 

6
 1/6/2008البديل  
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كانػت ذىبية ومبمغ مالى كبيػر لصػحفية بالمعػادى  1حث القاىرة مف اعادة مشغوالت تمكنت مبا
خادمتيػػػػا قػػػػد سػػػػرقتيا بعػػػػد اف التحقػػػػت لمعمػػػػؿ لػػػػدييا وقامػػػػت بانتحػػػػاؿ اسػػػػـ اخػػػػر وىربػػػػت لمدينػػػػة 

 . االسكندرية اال انيا وقعت فى يد رجاؿ المباحث 
 

                                                           
1
 9/6/2008املسائية  
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 ضد النساءالعنف الرمسي :  ثامناً 
مثؿ قياـ بعض ضباط الشرطة  متنوعة ألسبابعنؼ رسمى وكانت  تحاال( 60)تـ رصد 

أو بسبب حرية الراى والتعبير أو مف خالؿ التعذيب واالحتجاز بالتعدى عمى بعض السيدات 
بدعوى طمبيا لتنفيذ حكـ بالحبس او قياميا بالسرقة وىناؾ احتجاجات ومظاىرات قامت بيا 

وقد اسفرت احداث . ع واخرى بسبب نقص الخبز مجموعة مف السيدات لمنع انشاء احد المصان
 بالضربواالعتداء وىى الشروع فى ىتؾ العرض واالصابة البدنية والنفسية العنؼ عف نتائج 

عمى حرية  والتعدىوالسرقو أواالصابو بعاىة مستديمة ىذا بجانب السب واالىانو واالحتجاز 
 .  الرأى والتعبير

ساء لمقياـ بمظاىرات سممية لمتعبير عف وجيات نظرىف، وىو والجدير بالذكر ىو حداثة خروج الن
األمر الذى قوبؿ مف الجيات األمنية باالستنكار والعنؼ الشديد تجاه النساء فضربيف والتحرش 

 (. كما يعتقدوف)بيف سيؤدى إلى منعيف مف الخروج 
شرقية ، المنيا ، دمياط الدقيمية ، البحيرة ، المنوفية ، الجيزة ، الوجاءت تمؾ الحوادث بمحافظات 

 .، االسكندرية 
يناير حادثة واحدة ، فبراير حادثتيف ، مارس حادثة واحدة ، ابريؿ  وجاءت تمؾ الحوادث بشيور

 .حوادث ، يونيو حادثة واحدة ( 3)حادثتيف ، مايو 
 لـعدد الذكور المرتكبيف لمعنؼ  اما. ة سيد( 3000)اكثر مف االناث المعتدى عمييف  عدد وبمغ

 . نستطع التوصؿ اليو 
 

 :وسوؼ نستعرض ىذه الحوادث كالتالى 
 شػػرطة منػػوؼ لػػـ يكػػف الصػػراخ لرجػػؿ عػػادى يػػتـ ضػػربو 1انطمقػػت صػػرخات عاليػػة داخػػؿ قسػػـ 

نما لرقيب شػرطة نسػائى قػاـ أمػيف شػرطة وزمالئػو بتمقينيػ عمقػو سػاخنة وادخموىػا غرفػة  اوتعذيبو وا 
النوبتجيػػة حيػػث قػػاـ رئػػيس المباحػػث بضػػربيا بسػػمؾ كيربػػائى وبالمكمػػات عمػػى وجييػػا بسػػبب أنيػػا 

 . مطموبة لتنفيذ حكـ بشير حبس لعدـ تنفيذىا تعميمات رئيسيا 
 الشػرطة الدميػػة المػػواطنيف داخػؿ العديػػد مػػف األقسػػاـ 2فػى حمقػػة جديػػدة مػف سمسػػمة انتياكػػات 

السيدات لالعتداء بالسب والضرب داخػؿ ديػواف قسػـ شػرطة الرمػؿ أوؿ باإلسػكندرية تعرضت أحد 
عمى يد أحد ضباط النوبتجية اثر توجييا لمقسـ لزيػارة ابنيػا والػذى أنيػى عقوبػة الحػبس لمػدة سػنة 

يداعو بحجز القسـ لحيف دفع غرامة مالية قدرىا عشرة ثالؼ جنيو عمى ذمة نفس القضية   .وا 

                                                           
1
 10/1/2008الوفد  

0
2
 18/2/2008الدستور  
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 حيػث تعرضػت طالبػة بكميػة الحقػوؽ لمضػرب وتمزيػؽ 1ديدة شيدىا قسـ اليـر واقعة اعتداء ج
مالبسػػيا واالعتػػداء عمػػى شػػقيقيا وتيديػػده باالحتجػػاز مجاممػػة لمطػػرب وراقصػػة بأحػػد مالىػػى شػػارع 
اليـر لفسخيا الخطوبة مػف صػديؽ المطػرب ممػا دفعػو الػى اتياميػا بسػرقة شػقتو بعػد قضػاء سػيرة 

 .معو 
 مركػز منيػا القمػا بالشػرقية بإجبػار موظفػة بػإدارة منيػا 2د مػف شػرطة فى تطور خطيػر قػاـ رائػ

القمػػػح التعميميػػػة والمضػػػربة عػػػف الطعػػػاـ بػػػالتوقيع عمػػػى تنػػػازؿ عػػػف المحضػػػر الػػػذى حررتػػػو ضػػػد 
الداخمية مػف انتياكػات فػى حقيػا وىػدـ منزليػا وسػجف أطفاليػا بواسػطة مجموعػة مػف البمطجيػة فػى 

 حضور قوة مف الشرطة 
 سيدة تتيـ فيو ضابطا وثالثة مخبريف مػف 3لجيزة التحقيقات فى بالغ تقدمت بو تباشر نيابة ا

قوة مباحث قسـ الجيزة بتعذيبيا وصعقيا بالكيرباء إلجبارىا عمى االعتػراؼ بارتكػاب حادثػة سػرقة 
 .وتحت التعذيب الشديد اعترفت بالسرقة حتى يتركوىا 

امية احتجاجا عمػى سػب أمػيف شػرطة المنصورة مح 4اعتصمت بغرفة المحاميف بمجمع محاكـ 
 . بنيابة قسـ أوؿ المنصورة ليا ومحاولة االعتداء عمييا وسبيا 

حررت إحدى أعضاء طاقـ تمريض مستشفى العباسية لمصحة النفسية بقسػـ ثػاف مدينػة نصػر 
تتيـ فيو رئيس قسـ الباطنة بالمستشفى بالتعدى عمييا بالسب والضرب الذى افضى الػى اصػابتيا 

 مبكر كادت تفقد معو الممرضة حمميا  بطمؽ 
شػرطة عمػى ذمػة التحقيػؽ فػى الػبالغ المقػدـ مػف  5امرت نيابة قسػـ كفػر الػدوار بجػبس مجنػد 

محامى مركز ىشاـ مبارؾ لمقانوف يتيـ فيو مجند الشرطة بسرقة شنطة مػديرة مركػز النػديـ لعػالج 
بعػػػد حضػػػورىا احػػػدى  وتاىيػػػؿ ضػػػحايا التعػػػذيب بتحػػػريض مػػػف رئػػػيس مباحػػػث قسػػػـ كفػػػر الػػػدوار

الجمسات بمحكمة جنح كفر الدوار المتيـ فييا بعض االشخاص بمقاومة السػمطات الػذيف يتيمػوف 
 .الشرطة بدورىـ بتعذيبيـ 

المنيػػا مطالبػػات المحػػافظ بوقػػؼ تجػػاوزات مسػػئولى  6سػػيدة امػػاـ ديػػواف محافظػػة  30تظػػاىرت 
لػػػػذيف قصػػػػروا اشػػػػتراكات الخبػػػػز عمػػػػى الوحػػػدة المحميػػػػة لقريػػػػة طػػػػوخ الخيػػػػؿ التابعػػػػة لمركػػػػز المنيػػػػا ا

 .المحاسيب دوف باقى االسر المقيمة بعزبة عبد المالؾ ناروز التابعة لقرية طوه مركز المنيا 

                                                           
1
 2/2/2008الدستور  

2
 7/3/2008البديل  

3
 15/4/2008البديل  

4
 20/4/2008البديل  

5
 4/5/2008املصرى اليوم  

6
 7/5/2008البديل  
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سػػيدات دميػػاط امػػاـ نقابػػة الػػزراعييف ضػػد انشػػاء مصػػنع  1االؼ سػػيدة مػػف  3تظػػاىر حػػوالى 
ات األمػف بميػاجمتيف ورددف ىتافات رافضػة القامػة المصػنع فػى دميػاط  حيػث قامػت قػو " اجريوـ"

وتسػػبب اليجػػـو عمػػييف بالضػػرب فػػى اضػػرار منيػػا االصػػابات فػػى الجيػػاز التنفسػػى والجمػػدى وفػػى 
 .العينيف باالضافة الى التعرض لالصابة ببعض السرطنات 

مباحػػث مركػػز شػػرطة بنػػدر المنيػػا بمحاولػػة ىتػػؾ عرضػػيا  2اتيمػػت ربػػة منػػزؿ بالمنيػػا رئػػيس 
االعتداء عمييا ىى وشقيقاتيا داخؿ مسكنيا الجبارىػا عمػى وتحريض مجموعة مف البمطجية عمى 
 .مغادرة شقتيا لصالح احد المحاميف 
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 لنساءمتنوع ضد اطرق وعنف حوادث : تاسعًا 
. اخريف ( 4)واصابة  سيدة( 15)وفاة  إلى أدتحادثة ( 30)بمغت حوادث الطرؽ المرصودة  

الخنؽ بالغاز أو انفجارات اسطوانات الغاز أو السقوط مف : متنوعة مثؿ حوادثوكانت أغمبيا 
بسبب دىسيا باالقداـ اثناء شراء نتيجة اختالؿ التوازف أو الصعؽ بالكيرباء أو  العميااالدوار 
 .او الندالع النيراف او السباب اخرى  أو نتيجة النييار احد المنازؿالخبز 

الغربية ، القميوبية ، المنوفية ، الجيزة ، االسكندرية  دة منياوجاءت تمؾ الحوادث بمحافظات عدي
 .، الدقيمية ، الشرقية ، الفيـو 
حوادث ، وكؿ مف فبراير حادثة واحدة ، مارس حادثتيف ( 3)يناير  وجاءت تمؾ الحوادث بشيور

 . حوادث ( 3)حوادث ، يونيو ( 4)حوادث ، مايو ( 3)، ابريؿ 
 

 :كالتالى  وسوؼ نستعرض ىذه الحوادث
 داخؿ شػقتيا الكائنػة بمنطقػة فممػنج بالرمػؿ حيػث التيمػت 1لقيت سيدة مصرعيا وىى محترقة 

النيػػراف حجػػرة النػػـو بسػػبب مػػاس باألسػػالؾ الكيربائيػػة والف المتوفيػػة قعيػػدة الحركػػة وتقػػيـ بمفردىػػا 
 .التيمتيا النيراف وىى جثة متفحمة 

 المنوفيػػة مصػػرعيا اثػػر نشػػوب حريػػؽ أثنػػاء قياميػػا 2لقيػػت ربػػة منػػزؿ بشػػبيف الكػػـو محافظػػة 
. بالتدفئػة عمػػى موقػد بمػػدى حيػث امتػػدت النيػراف لمالبسػػيا وحػدثت أصػػابتيا التػى أدت الػػى وفاتيػػا 

 .أخطرت النيابة التى تولت التحقيؽ 
 بعد اف غمبيـ النػـو أثنػاء قيػاميـ بإشػعاؿ وابػور جػاز 3لقيت أـ وابنتيا الشابة مصرعيـ خنقا 

 .تـ أخطار النيابة التى تولت التحقيؽ . ة لمتدفئ
بالغػاز حادثا م ساويا حيث لقت زوجػة مصػرعيا خنقػا  4شيدت قرية كفر عطاؿ اهلل مركز بنيا 

تػػػـ أخطػػػار . أثنػػػاء اسػػػتحماميا فػػػى الحمػػػاـ بعػػػد أف تسػػػرب الغػػػاز مػػػف األنبوبػػػة الموصػػػمة لمسػػػخاف 
 .النيابة التى تولت التحقيؽ 

األرض  كبير فى ىبوط مفػاج  لمنزليػا تحػت 5نقاض بمركز أبو لقيت عجوز مصرعيا اسؿ األ 
حيث سقط الطابقاف العموياف فى ميؿ واضح تجاه المنزؿ المواجو لتكتب النجاة لباقى أفراد العائمة 

 .أخطرت النيابة التى تولت التحقيؽ . التى سارعت بالفرار 
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أمػاـ وقوفيا فى طابور الخبػز   لطوابير الخبز أثناء 1شيدت محافظة الغربية مصرع أو شييدة 
أحد المخابز بقرية خرستيد التابعة لمركز طنطا اثر اصطداميا بجرار زراعى أثناء وقوفيا بجانػب 

 .تـ أخطار النيابة التى تولت التحقيؽ . المخبز 
بحػروؽ ناصر العاـ بوصوؿ ربة منزؿ مصػابة   2تمقى مدير أمف القميوبية إشارة مف مستشفى 

طؽ متفرقػػػة مػػػف جسػػػدىا أثنػػػاء قياميػػػا بإشػػػعاؿ موقػػػد الكيروسػػػيف العػػػداد اإلفطػػػار خطيػػػرة فػػػى منػػػا
 .لزوجيا وأبنائيا 

السػاعة بالدقيمية أماـ طابور الخبز بعد أف وقفت مف  3توفيت ربة منزؿ مف مركز محمة دمنة 
تػػـ أخطػػار النيابػػة . الثامنػػة صػػباحا فدىسػػتيا األقػػداـ بعػػد سػػقوطيا عمػػى األرض مػػف شػػدة الزحػػاـ 

 .لتى تولت التحقيؽ ا
 غػاز البوتاجػاز أثنػاء اسػتحماميا داخػؿ حمػاـ شػقتيا 4لقيت ربة منزؿ مصرعيا بسػبب تسػرب 

 .تـ أخطار النيابة التى تولت التحقيؽ . بقميوب 
اختؿ  سجادة فوؽ سطا منزؿ اسرتيا بقميوب حيث 5لقيت فتاة مصرعيا اثناء قياميا بتنظيؼ 

تػػػـ اخطػػػار النيابػػػة التػػػى تولػػػت . اء نشػػػر السػػػجادة اختػػػؿ توزانيػػػا وسػػػقطت مػػػف اعمػػػى السػػػطح اثنػػػ
 .التحقيؽ 

 خطيػػػرة اثػػػر انييػػػار سػػػقؼ منزليػػػا بحػػػى العطػػػاريف 6اصػػػيبت ربػػػة منػػػزؿ بكسػػػور واصػػػابات 
باالسكندرية نتيجة النييار الجدار الخمفى مف العقار المجاور الصادر لو قرار ازالة ولـ يتـ تنفيػذه 

 . تـ اخطار النيابة التى تولت التحقيؽ. 
 نتيجػة احتػراؽ شػقتيا بمنطقػة امبابػة وذلػؾ عنػدما 7فى حػادث ماسػاوى لقيػت سػيدة مصػرعيا 

تركػػت انػػاء فػػوؽ البوتاجػػاز لفتػػرة طويمػػة ممػػا ادى الػػى تفحمػػو واحتػػراؽ المطػػبخ بالكامػػؿ ثػػـ امتػػدت 
 .تـ اخطار النيابة التى تولت التحقيؽ . النيراف الى حجرات النـو فاحترقت السيدة 

 ماسػاويا اثنػاء قيػاـ ربػة منػزؿ بمسػاعدة زوجيػا فػى 8ما بشػبيف القنػاطر حادثػا شيدت قرية ط
درس محصوؿ القمح حيث التيمت ماكينة الدراسة ذراعيا ثـ راسيا ولػـ تتركيػا اال اشػالء بػداخميا 

 .تـ اخطار النيابة التى تولت التحقيؽ . وسط ذىوؿ العامميف معيما 
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 ر انفجػار اسػطوانة الغػاز الموجػودة بمنػزؿ احػداىفاثػ 1اصيبت ثالثة سػيدات بػالوراؽ بحػروؽ 
 . فتـ اخماد الحريؽ بمعرفة االىالى وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى تولت  التحقيؽ 

 بصػعؽ كيربػائى اثنػاء قياميػا باعمػاؿ النظافػػة 2لقيػت ربػة منػزؿ بػالوراؽ حتفيػا اثػر اصػػابتيا 
الكيربائيػػػة نػػػتج عنيػػػا انبعػػػاث تيػػػار كيربػػػائى  بمطػػػبخ الشػػػقة سػػػقطت بعػػػض الميػػػاه عمػػػى االسػػػالؾ

 .اخطرت النيابة التى تولت التحقيؽ . بارضية المطبخ ادى الى مصرعيا فى الحاؿ 
سػتارة اثػر سػقوطيا مػف شػرفة سػكنيا اثنػاء قياميػا بتركيػب  3لقيت ربة منزؿ بػالواؽ مصػرعيا 

اخطػرت النيابػة التػى تولػػت . فاختػؿ توازنيػا ممػا ادى الػى سػػقوطيا فػى الشػارع ووفاتيػا فػى الحػػاؿ 
 .التحقيؽ 

حضػار نقػاش التيامػو باسػتدراج 4أمر وكيؿ أوؿ نيابة قسػـ أوؿ شػبرا الخيمػة   بسػرعة ضػبط وا 
خطيبتو الى منزلو بمنطقة عزبة عثماف بحجة اصطحابيا الى أحد األسواؽ بالمنطقة لشراء بعض 
متطمبػػات الػػزواج وفػػور وصػػوليا قػػاـ بتقييػػدىا واالسػػتيالء عمػػى مصػػوغاتيا الذىبيػػة بمسػػاعدة والػػده 

 . وزوجتو 
 ضػػبطالطػػب الشػػرعى لتوقيػػع الكشػػؼ الطبػػى عمييػػا و  5قػػررت نيابػػة الجماليػػة إحالػػة سػػيدة الػػى 

حضار مسجؿ خطر كاف عمى عالقة بالمجنى عمييػا قبػؿ زواجيػا فقػرر اغتصػابيا انتقامػا منيػا  وا 
لزواجيػػا مػػف غيػػره عنػػدما كانػػت المجنػػى عمييػػا فػػى طريقيػػا الػػى منزليػػا واصػػطحبيا تحػػت تيديػػد 

 . السالح الى منزؿ ميجور حيث اعتدى عمييا جنسيا 
 ة عػاطميف قػاموا باغتصػاب ربػة منػزؿ أثنػاءعمى ثالثػ 6نجحت مباحث الجيزة فى إلقاء القبض 

استقالليا لسيارة أجرة مف أماـ مسكنيا لتوصيميا الى شارع الممؾ فيصؿ حيث توقػؼ أمػاـ السػيارة 
تػوؾ تػوؾ يسػػتقمو المتيمػوف الػذيف اجبػػروا المجنػى عمييػا بػػالنزوؿ مػف السػيارة تحػػت التيديػد وقػػاموا 

 .باالعتداء عمييا جنسيا وسرقة مصوغاتيا 
لمحاولتػو عامػا  61بمعاقبة عامؿ دوكو بالسجف المشػدد  7قضت محكمة جنايات شماؿ القاىرة 

قتؿ عجػوز بعػد أف قػاـ بكػتـ أنفاسػيا لسػرقة قراطيػا الػذىبى إال أنيػا تخمصػت مػف ىجومػو الشػرس 
 .واستغاثت بالجيراف 

الثالثػة البشػرية  الجيزة الكمية باستمرار حبس الػذئاب 1أمر المحامى العاـ األوؿ لنيابات جنوب 
المتيميف بخطؼ زوجة واغتصابيا تحت تيديد السالح بعد سرقة مصوغاتيا الذىبية اثػر مشػاجرة 
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مع زوجيا لعدـ انتظامو فى العمؿ تركت عمى أثرىا منزؿ الزوجية الػى منػزؿ والػدىا وفػى الطريػؽ 
 .بعد سرقتيا اعترض توؾ توؾ الميكروباص الذى تستقمو وقاموا باختطافيا واالعتداء عمييا 

النػاس  الحساسة ولـ يراع أصوؿ الجيرة واحتػراـ أعػراض 2لـ يفكر فى مركزه المرموؽ ووظيفتو 
وفػػى لحظػػة غػػدر تحػػوؿ العجػػوز الػػى ذئػػب بشػػرى يمػػتيـ جسػػد الشػػابة الرقيقػػة التػػى لػػـ تجػػد سػػالحا 

بػػؾ تػػـ القػػبض عمػػى المػػتيـ وتولػػت نيابػػة محػػـر . تػػدافع بػػو عػػف نفسػػيا سػػوى الصػػراخ والتوسػػالت 
 .باإلسكندرية التحقيؽ 

 ابنيػػا العامػػؿ وصػػديقو بسػػبب إقػػراض األوؿ لمثػػانى 3حاولػػت األـ التػػدخؿ لفػػض مشػػاجرة بػػيف 
بعض المبالغ المالية وعندما أراد الصديؽ استرداد أموالو رفض العامؿ فحدثت بينيما مشاجرة فمػا 

افػػػذة فػػػى الػػػبطف مػػػف كػػػاف جػػػزاء األـ التػػػى تػػػدخمت لفضػػػيا إال أف أصػػػيبت فػػػى المشػػػاجرة بطعنػػػة ن
 .  صديؽ ابنيا نقمت عمى أثرىا الى المستشفى فى حالة سيئة 

عمػييف عػاطميف اختطفػوا ثػالث فتيػات وتنػاوبوا االعتػداء  4قرر وكيؿ نيابة الساحؿ حبس اربعة 
لمدة عشرة اياـ وكاف الفتيات الثالث قد غمفمف مختطفييف واجريف اتصػاال تميفونيػا بػرئيس مباحػث 

ساحؿ واخبرنو باختطافيف وانيف محتجزات فى شقة باحد شوارع الساحؿ فتـ القػبض قسـ شرطة ال
 . عمى المتيميف 

خطبتيػػا لػػػو قػػػاـ صػػاحب سػػػنتراؿ بػػػالجيزة  5انتقامػػا مػػػف اسػػرتيا التػػػى رفضػػػت الموافقػػة عمػػػى 
باغتصاب فتاة بعد قيامػو باقتحػاـ محػؿ المالبػس التػى تعمػؿ بػو وخػدرىا واغتصػبيا امػاـ زميالتيػا 

عمؿ ثـ تركيا بعد ذلؾ فى حالة اعياء وفرا ىاربا وتمكنت المباحث مف القػبض عميػو وتولػت فى ال
 . النيابة التحقيؽ 

وتمكػف استدرجيا الى منزلو بعد ارتباطو بيا عاطفيا  6اغتصب مسجؿ خطر عشيقتو السكرتيرة 
ا بياتفػو مف اغتصابيا وفض غشػاء بكارتيػا ومعاشػرتيا معاشػرة االزواج وعقػب ذلػؾ قػاـ بتصػويرى

تـ القبض عمى المتيـ وتولت النيابة التحقيػؽ . المحموؿ وارساؿ رسائؿ تيديد ليا بافتضاح امرىا 
. 

" تػوؾتػوؾ "عمػى جػزار وبػائع متجػوؿ اثنػاء ركوبيمػا  7القت مباحث مديرية امف الجيزة القبض 
 . ونسبت ليما المباحث القياـ بخطؼ ربة منزؿ لسرقتيا باالكراه 
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وسػبوه وحاوؿ اغتصاب ابنتيـ بالقوة بعد اف تشاجر معيػـ  1انتقـ العاطؿ مف جيرانو بالقميوبية 
. واىانوه اماـ جيرانو واىدروا كرامتو لقيامو باعتراض طريؽ االبنة ومعاكستيا فقرر االنتقػاـ مػنيـ 

 .تـ القبض عمى المتيـ وتولت النيابة التحقيؽ 
اف النطػؽ اثػر تعرضػيا لحػادث سػرقة بشػبرا الخيمػة بعػد  2 فقدت سيدة بالعقد الرابع مف عمرىا

تـ القبض عمى المػتيـ . صفعيا المتيـ عمى وجييا واستولى عمى ما بحوزتيا مف ماؿ وفرا ىاربا 
 .وتولت النيابة التحقيؽ 

بعػػد اف شػػاىدوىا وىػػى تػػرقص بطريقػػة خميعػػة تثيػػر  3اختطػػؼ ثالثػػة عػػاطميف راقصػػة شػػعبية 
مدينػػة الخانكػػة فتتبعوىػػا بعػػد خروجيػػا بدراجػػة بخاريػػة وىػػى تسػػتقؿ سػػيارة غرائػػزىـ فػػى حفػػؿ عػػرس ب

اجرة حتى وصمت لمنطقة زراعية وامطروىا بالرصاص واجبروىا عمى النزوؿ مف السيارة واعتػدوا 
تػػػـ القػػػبض عمػػػى المتيمػػػيف وتولػػػت النيابػػػة . عمييػػػا جنسػػػيا بوحشػػػية تحػػػت تيديػػػد االسػػػمحة الناريػػػة 

 .التحقيؽ 
 

 
 
 

                                                           
1
 20/5/2008هنضة مصر  

2
 8/6/2008هنضة مصر  

3
 10/6/2008املسائية  
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 وتوصيات فالحظات ختاميةم: عاشرًا 
برصد عدد  مف الجرائد المصرية سواء اليومية أو  2008لقد قمنا خالؿ النصؼ األوؿ مف عاـ 

المسائية، البديؿ، األحرار، نيضة مصر، الوفد، الجماىير، االىراـ، المصرى األسبوعية وىى 
، الدستور ومف . وذلؾ بيدؼ التعرؼ عمى حجـ وانواع العنؼ الذى تتعرض لو النساء .اليـو

حالة تعدى عمى النساء سواء باالعتداء الجنسى أو القتؿ أو ( 224)خالؿ الرصد أكتشفنا وجود 
والرقـ األكثر أسفًا ودىشة ىو حاالت القتؿ . الضرب المبرح أو اإلىماؿ الذى يفضى إلى الموت

حادثة، وىو ما يعنى أف أكثر مف نصؼ السيدات المعنفات تعرضف ( 139)والوفاة التى بمغت 
وىو ما . لمقتؿ وىو األمر الذى يدؿ عمى تزايد القسوة والعنؼ اتجاه النساء الذى يؤدى إلى قتميف

يعنى إستحواذ أكثر أشكاؿ العنؼ قسوة وىو القتؿ عمى النسبة الغالبة مف العنؼ الموجو لمنساء 
 .المصريات

( 24)بالذكر أف الزوجات المقتوالت مف جراء العنؼ الموجو مف الزوج إلييف بمغ  والجدير 
زوجة وىو ما يعنى إف الرجاؿ ( 24)حادثة عنؼ تجاه الزوجات قتمت ( 30)زوجة، فمف جممة 

وىو مايعنى أيضًا تزايد نسبة حوادث العنؼ المادى . أصبحف يقمف بقتؿ نساؤىف كوسيمة لمتأديب
رض لو النساء المصريات، ومازلنا نصرخ أماـ الظاىرة التى تزايدت قسوتيا والجسدى التى تتع

 . ونتائجيا بتزايد نسب تدىور المستوى المعيشى والغالء وضغوط الحياة
أمػػرأة، سػػػواء ( 139)حالػػة عنػػػؼ موجػػو لمنسػػاء تسػػػبب العنػػؼ فػػى قتػػػؿ ووفػػاة ( 224)فمػػف جممػػة 

، أو لعػػدـ (24)جتمػػع، أو الخالفػػات الزوجيػػة مػػف األسػػرة أو الم( 78)بسػػبب قتػػؿ النسػػاء المتعمػػد 
، وأخيػػرًا بسػػبب حػػوادث الطػػرؽ (12)، او قتػػؿ النسػػاء ألنفسػػيف باالنتحػػار (10)الرعايػػة الصػػحية 

 .حالة( 5)والمتنوعة 
 

وقػػد الحظنػػا أيضػػًا مػػف خػػالؿ الرصػػد تزايػػد  عػػدد الضػػحايا مػػف النسػػاء الالتػػى ال يعممػػف والالتػػى 
ف ىف أكثر فئات السيدات المعنفات، واألكثر فى نسبة العنؼ مػف يطمؽ عمييف ربات بيوت فمازال

عتداء جنسى ، وىو مػا يعنػى  أف النسػاء الالتػى ال تعممػف ويعيشػف لتربيػة أطفػاليف  ىماؿ وا  قتؿ وا 
ىف أكثر المتعرضات لممارسة العنؼ ضدىف وذلؾ بسبب قمة وعييف وألنيـ ال يمثموف قوة داخػؿ 

المساعدة فى دخؿ األسرة ومػف ثػـ يكػف أكثػر الحمقػات االجتماعيػة  أسرىـ لعدـ قدرتيف غالبًا عمى
وىو أيضػًا مػا يؤكػد عمػى أف السػيدات غيػر . ضعفًا فيتوجو نحوىف العنؼ بشكؿ أكبر وأكثر قسوة

المتعممات الالتى يعشف فى الفقر والجيؿ ىف مػف يقػع عمػييف تفريػغ طاقػات العنػؼ مػف الػزوج أو 
 .لمعنؼ لمواقع عمييفمف المجتمع وىف األكثر تقباًل 
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أيضًا الحظنا أف مرتكبى العنؼ مف الرجاؿ ضد النساء عادة مف الطبقػات الفقيػرة ويعممػوف بميػف 
أو عػػػاطميف عػػػف العمػػػؿ أو مسػػػجمى خطػػػر أو سػػػائقيف، كمػػػا وجػػػد أيضػػػًا ( ىامشػػػية)غيػػػر مسػػػتقرة 

 .  مرتكبى العنؼ مف الطالب والموظفيف ووالمزارعيف ولكف بنسبة أقؿ
 

فمازلنا نرى أف الصحؼ أيضًا تمارس . مستوى األعالـ الذى يقوـ بنشر ىذه الحوادثأما عمى 
العنؼ تجاه النساء مف خالؿ تحميؿ الصحفي وصياغتو لخبر االعتداء عمى النساء، فيو خبر 
يحتوى عمى إدانو لممرأة قبؿ صدور الحكـ وفى مرحمة التحقيقات، كما أف الخبر يوجد بو تبرير 

،  فعمى سبيؿ (الضحية)األب فى قتؿ أو تشوية الزوجة أو األبنة أو األخت  لموقؼ الزوج أو
 .......المثاؿ

ارتكب محاـ بمدينة ديروط بأسيوط  جريمة قتؿ بشعة : ما نصو 22/1نشرت جريدة الوفد بتاريخ 
راحت ضحيتيا زوجتو أطمؽ عمييا الرصاص مف مسدسو وضرب رأسيا بسكيف وحطميا بيد 

 ...عدـ إنجابيا بعد عدة سنوات مضت عمى زواجيماوذلؾ بسبب اليوف 
اقدـ األب عمى ضرب زوجتو مما أدى الى : اآلتى 19/2كما نشر  بجريدة المسائية بتاريخ 

 ..بسبب إصرارىا عمى زيارتو فى محؿ عممو ومطالبتيا بأمواؿ باستمراروفاتيا أماـ أبنائيما 
التى تركت  زوج راغبا فى الصمح مع زوجتوذىب ال: اآلتى 30/3وبجريدة المصرى اليـو بتاريخ 

لو المنزؿ اثر خالؼ نشب بينيما تقابؿ الزوج مع زوجتو وحاوؿ إقناعيا بالصمح لكنيا رفضت 
لقائيا مف نافذة الشقة التى تقع فى  وأماـ إصرارىا عمى الرفض لـ يجد الزوج ردًا إال بحمميا وا 

 .....الدور الثانى
بخنؽ زوجتو حتى الموت لرفضيا بيع قرطيا قاـ زوج بالفيوـ : تىبجريدة البديؿ اآل 9/4وبتاريخ 

 .............الذىبى لسداد قسط جياز التميفزيوف الذى اشتراه 
جمعو الحب بجارتو فتزوجيا بعد قصة حب طويمة : أيضًا اآلتى 9/4وبجريدة الجماىير بتاريخ 

وؿ وأنجبت الزوجة وبعد مرور زفت إليو زوجتو بحمميا األ بمنطقة حمواف وعاشوا سعداء حتى
ثالثة سنوات فاجأتو زوجتو بخبر حمميا الثانى وبدأت الخالفات بينيما بسبب إمكانياتيما المادية 

ولكنو تحمؿ ذلؾ حتى أخبرتو بحمميا الثالث فاستشاط غضبا وانياؿ عمييا بالضرب البسيطة 
 ...........حتى فقدت الوعى وتعمد إجياضيا

انتحرت سيدة فى العقد الثالث مف عمرىا مف داخؿ أتوبيس : ما يمى 22/4ى وبجريده المسائية ف
التى فارقت عمى  حيث استغفمت زوجيا وقامت بإلقاء نفسيا مف نافذة األتوبيسىيئة النقؿ العاـ 

 .................ثثرىا الحياة
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ىذه المرأة تبرر أف  -حتى ولو كانت مستترة–وىكذا عادة ما نجد في خبر الحادثة أي كممات 
الواقع عمييا العنؼ تستحؽ ما حدث ليا، وتبرر ليذا الرجؿ المعتدى قتمو ليا أو ضربيا أو 

 .أصابتيا بعاىة مستديمة، فيي السبب وراء اعتداء الرجؿ عمييا
كما أف الصحفى يتناوؿ الخبر بدوف تحميمو أو تفسيره أو التعمؽ فيو فيو مجرد خبر لواقعة  

قوـ بصياغتو فيو يتعمد أف يكوف لو عنواف جذاب إلغراء القارىء بقرائو العنؼ وفقط، وحينما ي
الخبر حتى ولو كاف أسموبة الشيؽ فى الكتابة سيحوؿ الجالد إلى الضحية، ويشعر القارىء بأف 

ىانة  !!! . الضحية ىى السبب فيما وصمت إليو مف قتؿ وتشويو وا 
 

 والتقرير يتضمف بعض التوصيات نعرضيا كالتالى: 
 خاذ جميع التدابير  الالزمة لمقضاء عمى التمييز ضد المرأة  سواء عمى المستوى ات

 .االقتصادى أو القانونى والسياسى
  التوعية بحقوؽ المرأة ومساواتيا بالرجؿ فيما يتعمؽ بحقوقيا فى العمؿ والحياة الكريمة

 .والالئقة بدوف تمييز 

 د المرأة وظاىرتي الزواج توعية المجتمع لمقضاء عمى العنؼ األسرى الموجو ض
 .المبكر وختاف االناث 

 تشديد عقوبات جرائـ الشرؼ والمطالبة بالمساواة فى العقوبة بيف الرجؿ والمرأة. 

 كفالة الخدمات الصحية لمنساء وخاصة فى المناطؽ الريفية والعشوائيات . 

 خاص العمؿ عمى إزالة تأثير سياسات السوؽ الحرة عمى عمؿ النساء فى القطاع ال
 .والغير رسمى واليامشى

  عادة التدريب المينى  لتنمية ميارتيا  .التأكيد عمى حؽ المرأة فى تمقى التدريب وا 

  التأكيد عمى حؽ المرأة فى المساواة فى األجر وفى المعاممة والحصوؿ عمى الضماف
 .االجتماعى والحؽ فى الوقاية الصحية وسالمة ظروؼ العمؿ 

 جتماعية ، والضماف االجتماعي لتشمؿ جميع النساء سواء توسيع مظمة التأمينات اال
رغـ وجود قوانيف تقضى ذلؾ إال أف . العامالت أو غير العامالت وكذلؾ األطفاؿ 

الروتيف ، وصعوبة وبطء االجراءات ،وجيؿ المرأة بحقوقيا يقؼ عثرة فى تطبيؽ 
دالت التضخـ تمؾ القوانيف ، كما أف المبمغ الذى يصرؼ ضئيؿ وال يتناسب مع مع

ولذا يجب االىتماـ بإزالة معوقات تمؾ القوانيف والحرص عمى . وغالء المعيشة 
 .تطبيقيا مع زيادة المبالغ المالية  التى تحصؿ عمييا السيدات 
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  إعطاء معاش إستثنائى ألسرة المعتقؿ أو السجيف بعد دراسة حالتيا حتى خروج
ى تمر بيا األسرة ، خاصة عندما يكوف المعتقؿ أو السجيف نظرًا لمظروؼ المادية الت

 .ىو عائميا الوحيد 

  االىتماـ بالمرأة الريفية وتوسيع فرص التنمية المتاحة أماميا ، وتحسيف كافة
الخدمات بالريؼ ، وتحسيف الرعاية الصحية ، والتأكيد عمى العمؿ المالئـ لممرأة 

 .العاممة فى القطاع الزراعى

 سالمية والوقوؼ بجانب السيدات الوريثات وخاصة العمؿ عمى تطبيؽ الشريعة اإل
 . لألراضى الزراعية، وتمكينيـ مف أراضييـ الزراعية

 العمؿ عمى إصدار قانوف لحماية النساء مف العنؼ األسرى الالتى تتعرضف لو. 

  محاسبة ومساءلة كؿ مف تقدـ زوجتو أو ابنتو أو أختو عمى االنتحار وتقديمة
 .بالضحية إلى االنتحارلممحاكمة بتيمة الدفع 

  تخصيص صفحات لممراة فى الصحؼ يكتب فييا كؿ ما يخص النساء مف قضايا
 .  ومشكالت وحوادث

  ،العمؿ عمى وجود دورات تدريبة لكاتبى صفحة الحوادث فى الصحؼ المصرية
لتوعيتيـ بحقوؽ المرأة فى المواثيؽ الدولية وفى القانوف المصرى، ولتدريبيـ عمى 

 . ة الخبر بشكؿ محايدكيفية صياغ
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 االعتداءات الجنسية عمى النساء داخؿ األسرة جرائـيوضا (  1 )جدوؿ رقـ 
نوع مرتكب  مينة المعتدى عميو مرتكب العنؼ نتيجة العنؼ سبب المشكمة المشكمة ـ

 العنؼ
مينة القائـ 

 بالعنؼ
نوع المعتدى 

 عميو
 المصدر المكاف

العجوز ينتيز  6
سفر ابنو لينفرد 

 بزوجتو

 1/6المسائية  البدرشيف بالجيزة أنثى - ذكر ربة منزؿ والد الزوج االعتداء الجنسى االعتداء الجنسى عمييا

 
 

 االعتداءات الجنسية عمى النساء مف المجتمع جرائـيوضا (  8 )رقـ جدوؿ 
مينة المعتدى  مرتكب العنؼ نتيجة العنؼ سبب المشكمة المشكمة ـ

 عميو
نوع مرتكب 

 العنؼ
مينة القائـ 

 بالعنؼ
نوع المعتدى 

 عميو
 المصدر المكاف

ربة منزؿ تتيـ محاميا  6
 بشبرا الخيمة

 6/6المسائية  شبرا الخيمة بالقميوبية أنثى محامى ذكر ربة منزؿ أحد األشخاص االعتداء الجنسى االعتداء الجنسى عمييا

صياد وصديقو يختطفاف  8
 فتاة ببمطيـ

 1/6األحرار  بمطيـ بكفر الشيخ أنثى صياد  ذكور ربة منزؿ شخصاف االعتداء الجنسى االعتداء الجنسى عمييا

اغتصب جارتو المختمة  3
 فضبطتو زوجتو

 68/6أخبار اليوـ  الجمالية بالقاىرة أنثى موظؼ ذكر ربة منزؿ أحد األشخاص االعتداء الجنسى االعتداء الجنسى عمييا

صاحب المعرض التيـ جسد  1
 العاممة

 68/6أخبار اليوـ  امبابة بالجيزة أنثى صاحب معرض ذكر عاممة أحد األشخاص االعتداء الجنسى االعتداء الجنسى عمييا

إنقاذ سيدة مف براثف أربعة  1
 ذئاب

 61/6األحرار  بمقاس بالدقيمية أنثى - ذكور ربة منزؿ أربعة أشخاص االعتداء الجنسى االعتداء الجنسى عمييا

معدة برامج تتيـ رئيس  1
 حزب سياسى باغتصابيا

المصرى اليـو  القاىرة أنثى رئيس حزب  ذكر معدة برامج أحد األشخاص االعتداء الجنسى االعتداء الجنسى عمييا
80/6 

رفضت الزواج ففضوا غشاء  1
 بكارتيا بالقوة

 81/6المسائية  أرمنت بقنا أنثى - ذكور ربة منزؿ خمسة أشخاص االعتداء الجنسى انتقاما منيا
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يغتصب سيدة بالقوة  2
 لزواجيا مف أخر

 3/8نيضة مصر  الجمالية بالقاىرة أنثى مسجؿ خطر ذكر ربة منزؿ أحد األشخاص االعتداء الجنسى انتقاما منيا

طالب وشقيقو يغتصباف فتاة  3
 ىاربة مف أسرتيا

 80/8المسائية  مصر القديمة بالقاىرة أنثى طالب ومسجؿ  ذكور ربة منزؿ شخصاف االعتداء الجنسى االعتداء الجنسى عمييا

القبض عمى ثالثة عاطميف  60
 استدرجوا سيدة

 83/8البديؿ  كفر طيرمس بالجيزة أنثى عاطميف ذكور ربة منزؿ ثالثة أشخاص االعتداء الجنسى االعتداء الجنسى عمييا

ذئاب خطفوا زوجة  3حبس  66
 بالجيزة

االعتداء الجنسى عمييا 
 وسرقتيا

 1/3المسائية  بوالؽ الدكرور بالجيزة أنثى حموانى وسائؽ ذكور ربة منزؿ ثالثة أشخاص االعتداء الجنسى

عاطميف خطفوا  1حبس  68
 طالبة

االعتداء الجنسى عمييا 
 وسرقتيا

المصرى اليـو  مصر الجديدة بالقاىرة أنثى عاطميف ذكور طالبة أربعة أشخاص االعتداء الجنسى
61/3 

العجوز الذئب خطؼ ابنة  63
 الجيراف عنوة

 63/3المسائية  اإلسكندرية أنثى موظؼ ذكر طالبة أحد األشخاص االعتداء الجنسى االعتداء الجنسى عمييا 

عاما لطالب وصديقو  61 61
 شرعوا فى اغتصاب فتاة

االعتداء الجنسى عمييا 
 وسرقتيا

 83/3المسائية  مدينة نصر بالقاىرة أنثى طالب   ذكور مربية أطفاؿ شخصاف االعتداء الجنسى

نقاش وصديقو يختطفوف  61
 سيدتيف داخؿ األراضي

مركز المنصورة  إناث نقاش ذكور ربات منزؿ شخصاف االعتداء الجنسى االعتداء الجنسى عمييـ
 بالدقيمية

 81/3المسائية 

عاطميف حاولوا خطؼ  1 61
 سيدة داخؿ توؾ توؾ

االعتداء الجنسى عمييا 
 وسرقتيا

 30/3المسائية  مركز كرداسة بالجيزة أنثى عاطميف ذكور ربة منزؿ أربعة أشخاص االعتداء الجنسى

يختطفوف فتاة أثناء ذئاب  3 61
 عودتيا لمنزليا

 1/1نيضة مصر  المنيب بالجيزة أنثى سائؽ وعاطميف ذكور عاممة ثالثة أشخاص االعتداء الجنسى االعتداء الجنسى عمييا 

القبض عمى عاطميف  62
 اقتحموا منزؿ سيدة

 86/1البديؿ  النيضة بالقاىرة أنثى عاطميف ذكور ربة منزؿ شخصاف االعتداء الجنسى االعتداء الجنسى عمييا 

 3عاطميف اختطفوا  1حبس  80
 فتيات

 2/1البديؿ  الساحؿ بالقاىرة اناث عاطميف ذكور - أربعة أشخاص االعتداء الجنسى االعتداء الجنسى عمييـ

 66/1االىراـ  الجيزة انثى صاحب سنتراؿ ذكر عاممة احد االشخاص االعتداء الجنسى  االعتداء الجنسى عميياشاب يعتدى عمى فتاة  86
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 لرفض اسرتيا خطبتيـ
يستدرج عشيقتو ويصورىا  88

 عارية 
نيضة مصر  الجيزة انثى مسجؿ خطر ذكر سكرتيرة احد االشخاص االعتداء الجنسى  االعتداء الجنسى عمييا

63/1 
عاطؿ يحاوؿ اقتحاـ منزؿ  83

 ربة منزؿ 
نيضة مصر  قميوب بالقميوبية انثى عاطؿ ذكر منزؿربة  احد االشخاص االعتداء الجنسى االنتقاـ منيا

80/1 
سنوات لعامؿ  60السجف  81

 وشقيقو بالجيزة
 83/1البديؿ  الجيزة انثى عامؿ ذكور ممرضة شخصاف االعتداء الجنسى االعتداء الجنسى عمييا

سائقيف توؾ توؾ  3 81
 يستدرجوف بائعة

 81/1المسائية  مدينة سمنود بالغربية انثى سائقيف ذكور بائعة اشخاصثالثة  االعتداء الجنسى االعتداء الجنسى عمييا

فسخت خطبتو فحاوؿ  81
 اغتصابيا

 81/1المسائية  مركز سنورس بالفيوـ انثى عامؿ ذكر ربة منزؿ احد االشخاص االعتداء الجنسى االعتداء الجنسى عمييا

عصابة تخطؼ راقصة تحت  81
 التيديد

مدينة الخانكة  انثى عاطميف ذكور راقصة ثالثة اشخاص االعتداء الجنسى االعتداء الجنسى عمييا
 بالقميوبية

 60/1المسائية 

خفير يقتحـ منزؿ عجوز  82
 بالمنصورة

قرية ميت عمى  انثى خفير ذكر ربة منزؿ احد االشخاص االعتداء الجنسى االعتداء الجنسى عمييا
 بالدقيمية

 61/1المسائية 

بعيادة محاكمة فنى اشعة  83
 الشرطة بالفيوـ

 62/1االحرار  الفيوـ انثى فنى اشعة ذكر مدرسة احد االشخاص االعتداء الجنسى االعتداء الجنسى عمييا

عاطميف يخطفوف ربة  3 30
 منزؿ بالتؿ الكبير

المصرى اليـو  التؿ الكبير بالشرقية انثى عاطميف ذكور ربة منزؿ ثالثة اشخاص االعتداء الجنسى االعتداء الجنسى عمييا
81/1 

  
 

 العنؼ االسرى يوضا مشاكؿ وأسباب حوادث (   3 )جدوؿ رقـ 
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مينة المعتدى  مرتكب العنؼ نتيجة العنؼ سبب المشكمة المشكمة ـ
 عميو

نوع مرتكب 
 العنؼ

مينة القائـ 
 بالعنؼ

نوع المعتدى 
 عميو

 المصدر المكاف

االبف يحاوؿ قتؿ أمو  6
 إلىانتيا والده

 2/6البديؿ  العياط بالجيزة أنثى - ذكر ربة منزؿ االبف الشروع فى القتؿ انتقاما منيا

الشقيؽ حاوؿ قتؿ  8
شقيقتو بعد أف تسبب 

 فى أصابتيا

 61/6البديؿ  مطروح أنثى عاطؿ ذكر مدرسة األخ الشروع فى القتؿ الشؾ فى السموؾ

عاطؿ ييشـ رأسو  3
 والدتو بقالب طوب

 62/6الدستور  منيا القما بالشرقية أنثى عاطؿ ذكر بائعة االبف الشروع فى القتؿ خالفات مادية

تاييد حبس عاطؿ  1
 ضرب والدتو

المصرى اليـو  العجوزة بالجيزة انثى عاطؿ ذكر ربة منزؿ االبف االصابة بجروح خالفات اسرية
8/1 

سائؽ يطعف ابنتو  1
 بالسكيف 

 2/1المسائية  عيف شمس بالقاىرة انثى سائؽ ذكر ربة منزؿ االب االصابة بجروح لسوء السموؾ

عامؿ يشوه والدتو  1
 وشقيقتو بماء النار

 61/1البديؿ  اوسيـ بالجيزة اناث عامؿ ذكر ربات منزؿ (االخ)االبف  االصابة بحروؽ خالفات مادية

 
 

 الخالفات الزوجية جرائـ يوضا مشاكؿ وأسباب ( 1)جدوؿ رقـ 
مينة المعتدى  مرتكب العنؼ نتيجة العنؼ سبب المشكمة المشكمة ـ

 عميو
نوع مرتكب 

 العنؼ
مينة القائـ 

 بالعنؼ
نوع المعتدى 

 عميو
 المصدر المكاف

زوج يجيض  6
زوجتو لعدـ رغبتو 

 فى اإلنجاب

حمواف  أنثى - ذكر موظفة الزوج إلجياضا لعدـ تحمؿ المسئولية
 بالقاىرة

 1/6المسائية 

أبمغت الشرطة عف  8
 زوجيا فقتميا

أطفيا  أنثى تاجر مخدرات ذكر ربة منزؿ الزوج القتؿ منياانتقاما 
 بالجيزة

 2/6البديؿ 
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يخدر زوجتو  3
ويستدرجيا ليسرؽ 

 كميتيا

مركز قويسنا  أنثى عامؿ ذكر ربة منزؿ الزوج اإلصابة بعاىة مستديمة خالفات مادية
 بالمنوفية

 3/6األحرار 

عايرتو بعجزه  1
 فقتميا ثارا لكرامتو

 80/6نيضة مصر  - أنثى - ذكر ربة منزؿ الزوج القتؿ انتقاما منيا

الزوج أطمؽ  1
الرصاص عمى 
 زوجتو ب سيوط

مركز ديروط  أنثى محامى ذكر ربة منزؿ الزوج القتؿ عدـ اإلنجاب
 ب سيوط

 88/6الوفد 

يقتؿ زوجتو بالدواء  1
 الساـ فى بنى مزار

بنى  مركز أنثى منجد ذكر ربة منزؿ الزوج القتؿ خالفات عائمية
 مزار بالمنيا

 81/6األحرار 

عامؿ مطعـ يقتؿ  1
 زوجتو خنقا

مركز ميت  أنثى عامؿ ذكر ربة منزؿ الزوج القتؿ الشؾ فى السموؾ
غمر 
 بالدقيمية

 63/8المسائية 

مقتؿ زوجة  2
بالبوكس مف 

 زوجيا

حدائؽ القبة  أنثى عامؿ ذكر ربة منزؿ الزوج القتؿ خالفات عائمية
 بالقاىرة

 80/8الجماىير 

يذبا مطمقتو فى  3
الشارع لسرقتيا 

 أموالو

 81/8البديؿ  اليـر بالجيزة أنثى - ذكر ربة منزؿ الطميؽ القتؿ انتقاما منيا 

سائؽ يقتؿ زوجتو  60
 بالسكيف بكرادسة

كرادسة  أنثى سائؽ ذكر ربة منزؿ الزوج القتؿ الشؾ فى السموؾ
 بالجيزة

 81/8المسائية 

سائؽ يقتؿ زوجتو  66
ويضمؿ رجاؿ 

 المباحث

مركز قميوب  أنثى سائؽ ذكر ربة منزؿ الزوج القتؿ الشؾ فى السموؾ
 بالقميوبية

 1/3المسائية 

 68/3األىراـ قرية  إناث بائع ذكر ربات منزؿ الزوجالقتؿ واإلصابة بجروح  الىانتيا الزوجيذبا زوجتو  68
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وحماتو ويحاوؿ 
 قتؿ أخرى

الحصص  خطيرة 
 بالدقيمية

عامؿ يقتؿ زوجتو  63
بالمكمات فى 
 العمرانية

العمرانية  أنثى عامؿ ذكر ربة منزؿ الزوج القتؿ الشؾ فى السموؾ
 بالجيزة

 61/3المصرى اليـو 

زوج يمقى بزوجتو  61
 مف الطابؽ الثانى

مركز تال  أنثى - ذكر ربة منزؿ الزوج الشروع فى القتؿ انتقاما منيا
 بالمنوفية

 30/3المصرى اليـو 

صاحب محؿ  61
الموبيميا أجيض 

 زوجتو

روض الفرج  أنثى صاحب محؿ ذكر ربة منزؿ الزوج اإلجياض خالفات عائمية  
 بالقاىرة

 1/1المسائية 

اب بالمحمة يتيـ  61
 زوج ابنتو بقتميا 

قرية ميت  أنثى - ذكر  ربة منزؿ الزوج  القتؿ انتقاما منيا
 يزيد بالغربية

 2/1الدستور 

بسبب يخنؽ زوجتو  61
 قسط التميفزيوف

مركز أطسا  أنثى - ذكر ربة منزؿ الزوج القتؿ خالفات مادية
 بالفيوـ

 3/1البديؿ 

زوج بحمواف  62
 يجيض زوجتو

حمواف  أنثى عامؿ ذكر ربة منزؿ الزوج اإلجياض خالفات عائمية
 بالقاىرة

 3/1الجماىير 

الزوج قتؿ زوجتو  63
 وفرا ىاربا بالجيزة

 60/1البديؿ  الجيزة أنثى - ذكر ربة منزؿ الزوج القتؿ الشؾ فى السموؾ

المتيـ بادعاء  80
 األلوىية قتؿ زوجتو 

الرمؿ  أنثى - ذكر ربة منزؿ الزوج القتؿ أسباب مجيولة
 باإلسكندرية

 82/1المصرى اليـو 

سنة لعامؿ قتؿ  61 86
 زوجتو بالمقطـ

المقطـ  أنثى عامؿ ذكر ربة منزؿ الزوج القتؿ الشؾ فى السموؾ
 بالقاىرة

 30/1المصرى اليـو 

الزوج طمؽ زوجتو  88
 وولع فى الشقة 

المنتزه  أنثى نصاب ذكر ربة منزؿ الطميؽ االصابة بحروؽ انتقاما منيا
 باالسكندرية

 8/1المصرى اليـو 

 1/1نيضة مصر منطقة  أنثى - ذكر ربة منزؿ الزوج القتؿ خالفات عائميةخنؽ زوجتو ومزؽ  83
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جسدىا بمنطقة 
 الخميفة

الخميفة 
 بالقاىرة

مدرس يقتؿ زوجتو  81
 باسيوط طعنا

 1/1المسائية  اسيوط أنثى مدرس ذكر مدرسة الزوج القتؿ خالفات عائمية

عامؿ يشعؿ النار  81
 فى زوجتو بالصؼ

الصؼ  أنثى عامؿ ذكر ربة منزؿ الزوج القتؿ خالفات عائمية
 بالجيزة

 63/1البديؿ 

عايرتو بعجزه  81
فقتميا وتـ الحكـ 

 سنوات 1عميو بػ 

 61/1نيضة مصر  الجيزة أنثى - ذكر ربة منزؿ الزوج  القتؿ الشؾ فى السموؾ

جزار يقتؿ زوجتو  81
 بالمنيا

قرية ماقوسة  أنثى جزار ذكر ربة منزؿ الزوج  القتؿ خالفات مادية 
 بالمنيا

 81/1المسائية 

سنة  81السجف  82
 لعامؿ قتؿ عروسو

الزقازيؽ  أنثى عامؿ ذكر ربة منزؿ الزوج  القتؿ السموؾالشؾ فى 
 بالشرقية

 1/1البديؿ 

حداد يفصؿ راس  83
 مطمفتو بالغربية

المحمة  انثى حداد ذكر ربة منزؿ الطميؽ القتؿ انتقاما منيا
الكبرى 
 بالغربية

 63/1المصرى اليـو 

عامؿ نظافة يقتؿ  30
مطمقتو داخؿ منزؿ 

 اسرتيا

قرية الشوبؾ  انثى عامؿ نظافة ذكر ربة منزؿ الطميؽ القتؿ خالفات عائمية
 بالقميوبية

 63/1المسائية 

 
 

 
 

 القتؿ  داخؿ االسرة يوضا مشاكؿ وأسباب حوادث (   1  )جدوؿ رقـ 
 المصدر المكافنوع المعتدى مينة القائـ نوع مرتكب مينة المعتدى  مرتكب العنؼ نتيجة العنؼ سبب المشكمة المشكمة ـ
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 عميو بالعنؼ العنؼ عميو
 60/6المصرى اليـو  الجيزة أنثى سائؽ ذكر ربة منزؿ زوج ابنة العـ القتؿ بيدؼ السرقة زوجة تاجر الجيزة قتميا قريبيا  6
العامرية  أنثى مزارع ذكر ربة منزؿ زوج ابنة العمة القتؿ خوفا مف فضا عالقة أثمو طالبتو بالزواج الرسمى فقتميا 8

 باإلسكندرية
 68/6نيضة مصر 

عاطؿ وربة  ذكر وأنثى ربة منزؿ االبف واألـ القتؿ لحمميا سفاحا عاطؿ يقتؿ شقيقتو بمشاركة أميا  3
 منزؿ

 61/6الجماىير  المراشدة بقنا أنثى

 86/6الدستور  البدرشيف بالجيزة أنثى - ذكر ربة منزؿ األخ القتؿ الشؾ فى السموؾ إحالة قاتؿ شقيقتو لمجنايات 1
 82/6الوفد  بورسعيد أنثى شياؿ ذكر ربة منزؿ األب القتؿ الشؾ فى السموؾ أب يخنؽ ابنتو ببورسعيد 1
صعيدى ينفذ حكـ اإلعداـ فى  1

 ابنتو
 83/6األحرار  بنى مزار بالمنيا أنثى فالح ذكر ربة منزؿ األب القتؿ الشؾ فى السموؾ

عامؿ زراعى يقتؿ شقيقتو بعد  1
 زفافيا

منطقة العامرية  أنثى عامؿ زراعى ذكر ربة منزؿ األخ القتؿ الشؾ فى السموؾ
 باإلسكندرية

 36/6المصرى اليـو 

بنات الخالة وابف  القتؿ انتقاما منيا كشؼ غموض مقتؿ فتاة خرساء 2
 الخاؿ

ربات منزؿ  إناث وذكر ربة منزؿ
 وسائؽ

 ½المسائية  بنيا بالقميوبية أنثى

الفالح قتؿ عمتو بعد فشمو فى  3
 سرقتيا

 2/8المسائية  مركز الفتا ب سيوط أنثى فالح ذكر ربة منزؿ ابف األخ القتؿ بيدؼ السرقة

مزارع يقتؿ ابنتو ويدفف جثتيا فى  60
 الزراعات 

منطقة دار السالـ  أنثى مزارع ذكر ربة منزؿ األب القتؿ الشؾ فى السموؾ
 بسوىاج

 80/8المصرى اليـو 

 80/8المسائية  مغاغة بالمنيا أنثى فالح ذكر ربة منزؿ األب القتؿ الشؾ فى السموؾ بمغاغةطعنة  63يقتؿ شقيقتو بػ 66
منطقة فيكتوريا  أنثى عاطؿ ذكر ربة منزؿ الحفيد القتؿ انتقاما منيا الحفيد يشعؿ النار فى جدتو 68

 باإلسكندرية
 8/3المسائية 

مقتؿ ربة منزؿ داخؿ منزليا  63
 بالبدرشيف

منطقة البدرشيف  أنثى - ذكر ربة منزؿ أحد االقارب القتؿ لسوء سموكيا
 بالجيزة

 3/3المسائية 

سائؽ يقتؿ زوجة والده بعد  61
 معاشرتيا جنسيا

مركز كرادسة  أنثى سائؽ ذكر ربة منزؿ ابف الزوج القتؿ انتقاما منيا
 بالجيزة

 1/3المسائية 
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 2/3الدستور  القاىرة أنثى - ذكر ربة منزؿ زوج االبنة القتؿ انتقاما منيا يقتؿ والدتو زوجتو بعيار نارى 61
حبس سائؽ عذب ابنتو حتى  61

 الموت
العامرية  أنثى سائؽ ذكر ربة منزؿ األب القتؿ سوء السموؾ

 باإلسكندرية
 68/3المصرى اليـو 

 63/3المسائية  بالقميوبيةالخانكة  أنثى جزار ذكر ربة منزؿ األخ القتؿ انتقاما منيا جزار يطعف شقيقتو بالسكيف 61
مقتؿ سيدة عمى يد شقيقتيا  62

 الصغرى
مدينة أبو كبير  أنثى ربة منزؿ أنثى ربة منزؿ األخت القتؿ انتقاما منيا

 بالشرقية
 83/3المسائية 

 81/3البديؿ  اليـر بالجيزة أنثى - ذكر ربة منزؿ االبف القتؿ الشؾ فى السموؾ يقتؿ أمو باليـر عدة طعنات قاتمة 63
يقتؿ ابنة عمو لرفضيا الزواج  80

 منو
 1/1نيضة مصر  القاىرة أنثى موظؼ ذكر ربة منزؿ ابف العـ القتؿ انتقاما منيا

قرية مزغونة  أنثى - ذكر ربة منزؿ زوج االبنة القتؿ انتقاما منيا يؤدب حماتو بالسكيف حتى الموت 86
 بالجيزة

 63/1البديؿ 

الشقيقاف تخمصوا مف شقيقتيـ  88
 بالقتؿ 

 61/1البديؿ  الصؼ بالجيزة أنثى - ذكور ربة منزؿ االخوة القتؿ الشؾ فى السموؾ

 61/1البديؿ  العمرانية بالجيزة أنثى - ذكر ربة منزؿ األخ القتؿ الشؾ فى السموؾ حبس قاتؿ شقيقتو بالجيزة 83
فتاة تقتؿ جدتيا بمساعدتيا  81

 صديقتييا
شبرا الخيمة  أنثى ربة منزؿ إناث ربة منزؿ الحفيدة القتؿ السرقة بيدؼ

 بالقميوبية
 61/1المسائية 

إحالة ربة منزؿ قتمت شقيقتيا بيد  81
 اليوف

منطقة كرادسة  أنثى ربة منزؿ أنثى ربة منزؿ األخت القتؿ خالفات أسرية
 بالجيزة

 80/1المصرى اليـو 

العثور عمى جثة سيدة مقطوعة  81
 الرأس

مدينة سفاجا  أنثى - ذكر ربة منزؿ األب القتؿ الشؾ فى السموؾ
 بالبحر األحمر

 88/1البديؿ 

يخنؽ شقيقتو ويمقى بجثتيا فى  81
 بئر مياه

مركز دار السالـ  أنثى مزارع ذكر ربة منزؿ األخ القتؿ انتقاما منيا
 بسوىاج

 81/1األىراـ 

القبض عمى فتاة قتمت والدتيا  82
 بالجيزة

منطقة شبرامنت  أنثى ربة منزؿ أنثى ربة منزؿ االبنة القتؿ خالفات أسرية
 بالجيزة

 81/1البديؿ 

 83/1البديؿ  حمواف بالقاىرة أنثى عربجى ذكر ربة منزؿ األخ القتؿ الشؾ فى السموؾ حبس عربجى قتؿ شقيقتو بحمواف 83
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الشقيؽ تسبب فى سقوط شقيقتو  30
 مف العاشر

 83/1المصرى اليـو  المنتزه باإلسكندرية أنثى عاطؿ ذكر ربة منزؿ األخ القتؿ الشؾ فى السموؾ

يقتؿ شقيقتو خنقا أماـ طفميا  36
 الرضيع

شبرا الخيمة  أنثى مسجؿ خطر ذكر ربة منزؿ األخ القتؿ الشؾ فى السموؾ
 بالقميوبية

 30/1المسائية 

 8/1الدستور  سوىاج أنثى مزارع ذكر ربة منزؿ االقارب أحد القتؿ انتقاما منيا االعداـ لقاتؿ قريبتو باسيوط  38
لتاخرىا فى العمؿ لوقت  موظؼ ييشـ راس شقيقتو  33

 متاخر
شبرا الخيمة  انثى موظؼ ذكر عاممة االخ القتؿ

 بالقميوبية
 3/1الدستور 

 3/1الدستور  العياط بالجيزة أنثى منزؿربة  أنثى ربة منزؿ زوجة االبف القتؿ خالفات اسرية سيدة بالعياط تتخمص مف حماتيا  31
مقتؿ سيدة قتميا اوالد عمومتيا  31

 بالفيوـ
 1/1المصرى اليـو  الفيوـ أنثى - ذكور ربة منزؿ خمسة مف اوالد العمة القتؿ انتقاما منيا

 1/1المصرى اليـو  البدرشيف بالجيزة أنثى بائع ورد ذكر ربة منزؿ الحفيد القتؿ بيدؼ السرقة الحفيد قتؿ جدتو طعنا فى منزليا 31
فراف يقتؿ شقيقتو مستخدما  31

 سكيف المطبخ
 66/1المسائية  التبيف بالقاىرة انثى فراف ذكر ربة منزؿ االخ القتؿ لسوء السموؾ

عيف شمس  أنثى ربة منزؿ أنثى ربة منزؿ زوجة االخ القتؿ خالفات مادية توفى زوجيا فقتمت شقيقتو 32
 بالقاىرة

 66/1نيضة مصر 

قتمت ضرتيا بيد اليوف بعيف  33
 شمس

عيف شمس  أنثى ربة منزؿ أنثى ربة منزؿ الزوجة االولى القتؿ انتقاما منيا
 بالقاىرة

 61/1نيضة مصر 

حبس مزارع قتؿ ابنتو فى بنى  10
 سويؼ

 82/1المصرى اليـو  بنى سويؼ انثى مزارع ذكر ربة منزؿ االب القتؿ الشؾ فى السموؾ

يخنؽ والدتو ويبمغ بموتيا طبيعى  16
 بسوىاج

 3/1المصرى اليـو  سوىاج انثى سائؽ ذكر ربة منزؿ االبف القتؿ خالفات مادية

سنوات لجزار  1السجف المشدد  18
 قتؿ شقيقتو

 61/1البديؿ  الجيزة انثى جزار ذكر ربة منزؿ االخ القتؿ لسوء السموؾ

عامؿ يقتؿ راس شقيقتو دفاعا  13
 عف شرفو

 80/1المصرى اليـو  قرية شرارة بالمنيا أنثى عامؿ ذكر ربة منزؿ االخ القتؿ لحمميا سفاحا
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 86/1الدستور  العمرانية بالجيزة انثى ميكانيكى ذكر ربة منزؿ الحفيد القتؿ بيدؼ السرقة الميكانيكى قتؿ جدتو بالعمرانية 11
جزار يذبا زوجة عمو وينتحر  11

 بسوىاج
مركز المنشاة  انثى جزار ذكر ربة منزؿ ابف شقيؽ الزوج القتؿ انتقاما مف زوجيا

 بسوىاج
 81/1المصرى اليـو 
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 القتؿ خارج االسرة يوضا مشاكؿ وأسباب حوادث (   1  )جدوؿ رقـ 
مينة المعتدى  مرتكب العنؼ نتيجة العنؼ سبب المشكمة المشكمة م

 عميو
نوع مرتكب 

 العنؼ
مينة القائـ 

 بالعنؼ
 نوع المعتدى

 عميو
 المصدر المكاف

قتمت جارتيا بشومة ب بو  6
 النمرس

 8/6البديؿ  أبو النمرس بالجيزة أنثى ربة منزؿ أنثى ربة منزؿ أحد السيدات القتؿ خالفات الجيرة

الجزار وزوجتو قتال ربة  8
 منزؿ خنقا بالحوامدية

 1/6الوفد  الحوامدية بالجيزة أنثى منزؿجزار وربة  ذكر وأنثى ربة منزؿ أحد األشخاص وزوجتو القتؿ بيدؼ السرقة

الجار قتؿ جارتو بعد فشمو  3
 فى سرقتيا

 2/6البديؿ  أشموف بالمنوفية أنثى عاطؿ ذكر ربة منزؿ أحد األشخاص القتؿ بيدؼ السرقة

 61/6األحرار  باإلسكندريةمحـر بؾ  أنثى راقصة أنثى ربة منزؿ أحد السيدات القتؿ خالفات مادية حبس راقصة قتمت زميمتيا 1
راقصة وزوجيا قتال جارتيما  1

 ببمقاس
 61/6األحرار  بمقاس بالدقيمية أنثى راقصة وسائؽ أنثى وذكر ربة منزؿ أحد السيدات وزوجيا القتؿ بيدؼ السرقة

عاطالف يقتموف والدة  1
 صديقيما 

نيضة مصر  بالقاىرةالمرج  أنثى نقاش وعاطؿ ذكور ربة منزؿ شخصاف القتؿ بيدؼ السرقة
61/6 

مشاجرة الزوجيف كشفت  1
 مقتؿ الجارة

 62/6الوفد  البساتيف بالقاىرة أنثى ربة منزؿ وعاطؿ ذكر وأنثى ربة منزؿ أحد السيدات وزوجيا القتؿ بيدؼ السرقة

االفوكاتو كيرب عشيقتو فى  2
 مكتبو

 63/6النبا  مدينة زفتى بالغربية أنثى محامى  ذكر ربة منزؿ أحد األشخاص القتؿ خوفا مف فضا عالقة أثمو

شقى خطر ينيى حياة  3
 عشيقتو بعابديف

المصرى اليـو  عابديف بالقاىرة أنثى مسجؿ خطر ذكر ربة منزؿ أحد األشخاص القتؿ انتقاما منيا
82/6 

عاطالف يذبحاف عجوزا بعد  60
 توثيقيا بالحباؿ

مدينة الخانكة  أنثى عاطميف ذكور ربة منزؿ شخصاف القتؿ بيدؼ السرقة
 بالقميوبية

 82/6الوفد 

عامؿ يقتؿ أرممة بالدرب  66
 األحمر

 60/8المسائية  الدرب األحمر بالقاىرة أنثى عامؿ ذكر ربة منزؿ أحد األشخاص القتؿ بيدؼ السرقة

المصرى اليـو  الشيخ زايد بالجيزة أنثى حداد ذكر منزؿربة  أحد األشخاص القتؿ خوفا مف فضا عالقة مثمةحداد يقتؿ عشيقتو ويشعؿ  68
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 80/8 فييا النيراف
كشؼ غموض مقتؿ  63

 سيدتيف بمنطقة الجمرؾ
منطقة الجمرؾ  إناث فنى كمبيوتر ذكر ربات منزؿ أحد األشخاص القتؿ بيدؼ السرقة

 باإلسكندرية
 81/8األىراـ 

كشؼ غموض مقتؿ سيدة  61
 بشقتيا

نقاش وسائؽ  ذكور ربة منزؿ ثالثة أشخاص القتؿ بيدؼ السرقة
 وموظؼ

نيضة مصر  محـر بؾ باإلسكندرية أنثى
81/8 

يقتؿ جارتو العجوز  ليسدد  61
 ديوانو

 /3نيضة مصر  القاىرة أنثى نقاش ذكر ربة منزؿ أحد األشخاص القتؿ بيدؼ السرقة

تقتؿ صديقتيا بمعاونة  61
 زوجيا لحقدىا عمييا

 61/3األىراـ  شبرا الخيمة بالقميوبية أنثى  ربة منزؿ وعاطؿ ذكر وأنثى ربة منزؿ وزوجياأحد السيدات  القتؿ بيدؼ السرقة

يقتؿ عروسو بالرصاص بعد  61
 فسخ الخطوبة

 62/3المسائية  شبرا الخيمة بالقميوبية أنثى صاحب مصنع ذكر عاممة أحد األشخاص القتؿ انتقاما منيا

تضرب جارتيا بالشومة  62
 حتى الموت

قرية الحمة مركز أسنا  أنثى ربة منزؿ أنثى ربة منزؿ أحد السيدات القتؿ أسرية لخالفات
 بقنا

 88/3المسائية 

صابة  63 مصرع سيدة وابنتيا وا 
 أخرى عمى يد مختؿ عقميا

 63/1المسائية  قرية شكشوؾ بالفيوـ إناث فالح ذكر ربات منزؿ أحد األشخاص القتؿ واإلصابة انتقاما منيـ

ووالدتو وأشقائو شاب  80
يقتموف شقيقة خطيبتو 
 ويصيبوف األـ واالبنة

ثالثة أشخاص وثالث  القتؿ واإلصابة انتقاما منيـ
 سيدات

ناث ربات منزؿ المصرى اليـو  الجيزة إناث ربات منزؿ ذكور وا 
83/1 

منادى سيارات وراء مقتؿ  86
 طعنة 33فتاة بػ

المصرى اليـو  العمرانية بالجيزة أنثى منادى سيارات ذكر ربة منزؿ أحد األشخاص القتؿ الشؾ فى السموؾ
81/1 

تقتؿ جارتيا طمعا فى  88
 زوجيا

 81/1البديؿ  بوالؽ الدكرور بالجيزة أنثى ربة منزؿ أنثى ربة منزؿ أحد السيدات القتؿ خوفا مف فضا عالقة مثمة

مقتؿ مطمقة سفير سابؽ  83
 قتميا خادميا السودانى

 82/1األىراـ  منطقة الدقى بالجيزة أنثى خادـ ذكر ربة منزؿ أحد األشخاص القتؿ بيدؼ السرقة

المصرى اليـو  بيف السرايات بالقاىرة إناث - ذكر ربات منزؿ أحد األشخاص القتؿ انتقاما منيـشاب يذبا حماتو وابنتيا  81
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 82/1 وخطيبتو ببيف السرايات
مقتؿ ربة منزؿ واصابة  81

 اخرى بطمقات نارية
تصادؼ مروىما اثناء 

 معركة ثارية
القتؿ واالصابة 

 بجروح
المصرى اليـو  قنا اناث - ذكور ربات منزؿ ثالثة اشخاص

8/1 
جزار وصديقو يشنؽ ربة  81

 منزؿ بورداف
 1/1البديؿ  ورداف بالجيزة أنثى جزاريف ذكور ربة منزؿ شخصاف القتؿ بيدؼ السرقة 

نجار يقتؿ جارتو بمنزليا  81
 بالوراؽ

 1/1نيضة مصر  الوراؽ بالجيزة أنثى نجار ذكر ربة منزؿ أحد األشخاص القتؿ بيدؼ السرقة 

صديؽ الزوج قتؿ والدتو  82
 وزوجتو فى غيابو

نيضة مصر  االسكندرية اناث فنى اتصاالت ذكر ربات منزؿ احد االشخاص القتؿ بيدؼ السرقة
60/1 

احالة اوراؽ ثالثة لممفتى  83
 قتموا عروس 

 62/1المسائية  القاىرة انثى طالبة وموظفة اناث ربة منزؿ ثالثة سيدات القتؿ انتقاما مف زوجيا

رفضت اقامة عالقة معو  30
 فقتميا صديؽ زوجيا

مدينة ابوصوير  أنثى مقاوؿ  ذكر ربة منزؿ احد االشخاص القتؿ انتقاما منيا
 باالسماعيمية

المصرى اليـو 
80/1 

 اميف شرطة يقتؿ سيدة 36
 ويخفى جثتيا فى برميؿ

المصرى اليـو  البساتيف بالقاىرة أنثى اميف شرطة ذكر ربة منزؿ أحد األشخاص القتؿ خوفا مف فضا عالقة مثمة
81/1 

عروس تتمقى طعنات دفاعا  38
 عف زوجيا

الوطنى اليـو  شبرا الخيمة بالقميوبية انثى شقى خطر ذكور ربة منزؿ شخصاف القتؿ دفاعا عف الزوج
60/1 

مقتؿ سيدة بشقتيا  33
 باالسكندرية

نقاش وسائؽ  ذكور ربة منزؿ ثالثة اشخاص القتؿ بيدؼ السرقة
 وموظؼ

منطقة محـر بؾ  انثى
 باالسكندرية

 83/1المسائية 

 
 

 انتحار المراهيوضا مشاكؿ وأسباب حوادث (  1 )جدوؿ رقـ 



 74 

مينة  مرتكب العنؼ نتيجة العنؼ سبب المشكمة المشكمة ـ
المعتدى 
 عميو

نوع مرتكب 
 العنؼ

مينة القائـ 
 بالعنؼ

نوع المعتدى 
 عميو

 المصدر المكاف

انتحار سيدة بصبغة الشعر  6
 بقنا

 80/6المسائية  مركز قوص بقنا - ربة منزؿ أنثى - المجنى عمييا اإلصابة بالتسمـ خالفات زوجية

انتحار خادمة بسـ فئراف  8
 لرفض أسرتيا خطبتيا

منطقة المنتزه  - ربة منزؿ أنثى - المجنى عمييا اإلصابة بالتسمـ عائميةخالفات 
 باإلسكندرية

 83/6األحرار 

تمقى بنفسيا مف الطابؽ  3
 الخامس

 63/8األىراـ  منطقة المقطـ بالقاىرة - ربة منزؿ أنثى - المجنى عمييا الوفاة  حزنا عمى وفاة والدتيا

أـ تحرؽ نفسيا بالقناطر  1
 الخيرية

حزنا لفشؿ ابنيا فى 
 الحصوؿ عمى عمؿ

القناطر الخيرية  - ربة منزؿ أنثى - المجنى عمييا الوفاة 
 بالقميوبية

 3/3الدستور 

تشعؿ النيراف بجسدىا  1
 لرفض أسرتيا زواجيا

اإلصابة بحروؽ  خالفات عائمية
 خطيرة

 ¼نيضة مصر  قمعة الكبش بالقاىرة - ربة منزؿ أنثى - المجنى عمييا

ربة منزؿ تحكـ عمى   1
 نفسيا باإلعداـ

 ¾نيضة مصر  امبابة بالجيزة - ربة منزؿ أنثى - المجنى عمييا الوفاة المعاناة مف حالة اكتئاب

سيدة تمقى بنفسيا مف  1
 نافذة األتوبيس

 88/1المسائية  مدينة نصر بالقاىرة - ربة منزؿ أنثى - المجنى عمييا الوفاة زيادة األعباء المالية

المريضة انتحرت مف  2
 الطابؽ الرابع

 30/1المسائية  قرية منطى بالقميوبية - ربة منزؿ أنثى - المجنى عمييا الوفاة المعاناة مف مرض نفسى

تنتحر بالمبيد الحشرى فى  3
 بنى سويؼ

 6/1المصرى اليـو  قرية شندا ببنى سويؼ - ربة منزؿ أنثى - المجنى عمييا الوفاة االسباب مجيولة

تمقى بنفسيا مف الطابؽ  60
 السادس

شبيف القناطر  - ربة منزؿ أنثى - المجنى عمييا الوفاة خالفات زوجية
 بالقميوبية

 2/1المسائية 

تشعؿ النار فى نفسيا  66
 بالصؼ

 3/1الدستور  الصؼ بالجيزة - ربة منزؿ أنثى - المجنى عمييا الوفاة االصابة بحالة اكتئاب
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ربة منزؿ تمقى بنفسيا فى  68
 النيؿ بكفر الزيات 

 86/1المسائية  كفر الزيات بالغربية - ربة منزؿ أنثى - المجنى عمييا االصابة بجروح خالفات زوجية 

سيدة تنتحر مف الطابؽ  63
 الخامس

 83/1المسائية  كرداسة بالجيزة - ربة منزؿ أنثى - المجنى عمييا الوفاة خالفات زوجية

انتحار ربة منزؿ بقنا  61
 تناولت صبغة شعر

الجبارىا عمى العودة 
 لزوجيا

 1/1المصرى اليـو  قرية الطويرات بقنا - ربة منزؿ انثى - المجنى عمييا الوفاة

طالبة تحاوؿ االنتحار  61
 بتعاطى اقراص الضغط

 61/1البديؿ  بالجيزة ابو النمرس - طالبة انثى - المجنى عمييا االصابة بالتسمـ النفصاليا عف خطيبيا

انتحار ربة منزؿ بالغربية  61
 بمبيد حشرى

 61/1البديؿ  مدينة السنطة بالغربية - ربة منزؿ انثى - المجنى عمييا الوفاة خالفات زوجية

موظفة تنتحر حزنا عمى  61
 وفاة زوجيا

حى الغمراوى ببنى  - موظفة انثى - المجنى عمييا الوفاة االصابة بحالة اكتئاب
 سويؼ

 81/1المصرى اليـو 

عجوز بالمرج تحاوؿ  62
 االنتحار لممرة الرابعة

 30/1الدستور  المرج بالقاىرة - ربة منزؿ انثى - المجنى عمييا االصابة بالتسمـ االصابة بحالة نفسية 

 
 

 
 اإلىماؿ فى الرعاية الصحيةيوضا مشاكؿ وأسباب حوادث (  2 )جدوؿ رقـ 

مينة المعتدى  مرتكب العنؼ نتيجة العنؼ سبب المشكمة المشكمة ـ
 عميو

نوع مرتكب 
 العنؼ

مينة القائـ 
 بالعنؼ

نوع المعتدى 
 عميو

 المصدر المكاف

طبيب يترؾ  6
الفوطة فى بطف 

 مريضة

اإلصابة بعاىة  اإلىماؿ الطبى
 مستديمة

 63/6المسائية  المنتزه باإلسكندرية أنثى طبيب ذكر ربة منزؿ أحد األطباء

طبيب أىمؿ ضحية  8
 ف صاب مريضتو بكارثة

قطع بعضمة  اإلىماؿ أثناء الجراحة
 الشرج

سيدى سالـ بكفر  أنثى طبيب ذكر ربة منزؿ أحد األطباء
 الشيخ

 63/6الوفد 
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وفاة سيدة داخؿ  3
 مستشفى خاص بالمحمة 

 88/6الوفد  المحمة بالغربية أنثى أطباء ذكور ربة منزؿ مجموعة مف األطباء الوفاة اإلىماؿ الطبى

محاكمة جراح ترؾ فوطة  1
 ببطف مريضة

اإلصابة بعاىة  اإلىماؿ الطبى
 مستديمة

بوالؽ أبو العال  أنثى طبيب ذكر ربة منزؿ أحد األطباء
 بالقاىرة

 30/6األىراـ 

يترؾ فوطة فى بطف  1
 مريضة بعد الجراحة

اإلصابة بعاىة  اإلىماؿ الطبى
 مستديمة

 61/8المصرى اليـو  العمرانية بالجيزة أنثى طبيب ذكر طالبة أحد األطباء

دخمت المستشفى لموالدة  1
 فتسمـ دميا وماتت

جسر السويس  أنثى طبيب ذكر ربة منزؿ أحد األطباء الوفاة  اإلىماؿ الطبى
 بالقاىرة

 62/8المصرى اليـو 

أطباء بالتسبب  3اتياـ  1
 فى بتر ساؽ مريضة

اإلصابة بعاىة  اإلىماؿ أثناء الجراحة
 مستديمة

 83/8البديؿ  طنطا بالغربية أنثى أطباء ذكور ربة منزؿ ثالثة أطباء

األطباء ضحوا با ـ  2
 والجنيف أثناء الوالدة

اإلصابة بعاىة  اإلىماؿ أثناء الجراحة
 مستديمة

قرية األوسط قموال  أنثى طبيب ذكر ربة منزؿ أحد األطباء
 ب سيوط

 2/3البديؿ 

دخمت المستشفى لموالدة  3
 وخرجت بال رحـ

اإلصابة بعاىة  اإلىماؿ أثناء الجراحة
 مستديمة

 61/3البديؿ  امبابة بالجيزة أنثى طبيبة أنثى ربة منزؿ أحد األطباء

زوج يتيـ أطباء دار  60
 الشفاء بقتؿ زوجتو

مدينة السادات  أنثى طبيب ذكر ربة منزؿ أحد األطباء الوفاة إعطائيا جرعة بنج زائدة
 بالمنوفية

 81/3البديؿ 

إىماؿ الطبيب اغتاؿ  66
 فرحة زوجيف

اإلصابة بغيبوبة  اإلىماؿ الطبى
 تامة

 83/3األسبوع  حمواف بالقاىرة أنثى طبيب ذكر ربة منزؿ أحد األطباء

التحقيؽ فى وفاة سيدة  68
 أثناء والدتيا

 66/1البديؿ  بالقاىرةأكتوبر  1 أنثى ممرضة أنثى ربة منزؿ أحد الممرضات الوفاة اإلىماؿ الطبى

سنة حبسا لطبيب نساء  63
 تسبب فى وفاة أـ

 61/1المصرى اليـو  الساحؿ بالقاىرة أنثى طبيب ذكر ربة منزؿ أحد األطباء الوفاة  اإلىماؿ الطبى

كادت زوجة تفقد حياتيا  61
 فى مستشفى الشاطبى

اإلصابة بنزيؼ  اإلىماؿ الطبى
 حاد

 88/1نيضة مصر  اإلسكندرية أنثى طبيب ذكر ربة منزؿ أحد األطباء

 3/1البديؿ باب الشعرية  أنثى طبيب ذكر ربة منزؿ أحد األطباء الوفاة  اإلىماؿ الطبىزوج يتيـ طبيب بالتسبب  61
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 بالقاىرة فى وفاة زوجتو
بالغ عاجؿ لوزير  61

 الصحة عف وفاة سيدة
 1/1نيضة مصر  اسيوط أنثى طبيب ذكر موظفة أحد األطباء الوفاة  اإلىماؿ الطبى

وفاة سيدة اماـ مستشفى  61
 خاص

شبرا الخيمة  أنثى طبيب ذكر ربة منزؿ أحد األطباء الوفاة لعدـ سداد تكاليؼ العالج
 بالقميوبية

 61/1البديؿ 

سيدة تتيـ طبيبا  62
 باستئصاؿ رحميا

اإلصابة بعاىة  اإلىماؿ أثناء الجراحة
 مستديمة

مصر الجديدة  أنثى طبيبة أنثى ربة منزؿ أحد األطباء
 بالقاىرة

 81/1البديؿ 

مصرع ربة منزؿ داخؿ  63
 عيادة خاصة بحمواف

 1/1الدستور  حمواف بالقاىرة أنثى طبيب ذكر ربة منزؿ أحد األطباء الوفاة االىماؿ الطبى

اصابة مترجمة بعاىة  80
 مستديمة عقب جراحة

اإلصابة بعاىة  اإلىماؿ أثناء الجراحة
 مستديمة

مدينة نصر  أنثى طبيب ذكر مترجمة األطباء أحد
 بالقاىرة

 81/1المصرى اليـو 

مصرع ربة منزؿ اثناء  86
 اجراء عممية قيصرية 

مركز سنورس  أنثى طبيب ذكر ربة منزؿ أحد األطباء الوفاة اإلىماؿ أثناء الجراحة
 بالفيوـ

 82/1المسائية 

 
 

 
 عمالة المراهيوضا مشاكؿ وأسباب حوادث (  3  )جدوؿ رقـ 

مينة المعتدى  مرتكب العنؼ نتيجة العنؼ سبب المشكمة المشكمة ـ
 عميو

نوع مرتكب 
 العنؼ

مينة القائـ 
 بالعنؼ

 المصدر المكاف نوع المعتدى عميو

الخادمة قامت بسرقة  6
 مخدومتيا الفنانة

العمرانية  أنثى خادمة أنثى فنانة أحد السيدات السجف بيدؼ السرقة
 بالجيزة 

اليوسؼ  روز
80/6 

حبس خادمة حاولت  8
 سرقة شقة ثرى

سيدتيف وزوج  السجف بيدؼ السرقة
 إحداىما

 36/6األىراـ  الجيزة ذكر خادمة إناث وذكر ثرى عربى

حبس خادمة أكتوبر  3
 لسرقتيا مخدوميا

أكتوبر  1 ذكر خادمة أنثى - أحد السيدات السجف بيدؼ السرقة
 بالجيزة

 61/8الدستور 
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وعشيقيا خادمة  1
 يسرقاف أحد األثرياء

أحد الفتيات  السجف بيدؼ السرقة
 وشخصاف

مدينة نصر  ذكر خادمة وعاطميف أنثى وذكور ثرى
 بالقاىرة

 1/3المسائية 

خادمة تعترؼ بسرقة  1
مخدومتيا ىى 

 وزوجيا

احد الفتيات  السجف بيدؼ السرقة
 وزوجيا

نيضة مصر  بالجيزةاليـر  انثى خادمة وكيربائى انثى وذكر  ربة منزؿ
6/1 

القبض عمى خادمة  1
 الجيزة

 6/1البديؿ  الجيزة ذكر خادمة  انثى  رجؿ اعماؿ احد الفتيات  السجف بيدؼ السرقة

القبض عمى خادمة  1
 صحفية المعادى

المعادى  انثى خادمة  انثى  صحفية احد الفتيات  السجف بيدؼ السرقة
 بالقاىرة

 3/1المسائية 

 
 

 
 العنؼ الرسمىيوضا مشاكؿ وأسباب حوادث (  60 )جدوؿ رقـ 

مينة المعتدى  مرتكب العنؼ نتيجة العنؼ سبب المشكمة المشكمة ـ
 عميو

نوع مرتكب 
 العنؼ

مينة القائـ 
 بالعنؼ

نوع المعتدى 
 عميو

 المصدر المكاف

تعذيب سجانة داخؿ  6
 قسـ الشرطة

بدعوى طمبيا لتنفيذ حكـ 
 بشير

أميف شرطة  ذكور رقيب شرطة شخصاف اإلصابة البدنية
 ورئيس مباحث

 60/6الوفد  منوؼ بالمنوفية أنثى

ضباط قسـ اليـر  8
 يحتجزوا طالبة

رئيس مباحث  ذكور طالبة شخصاف اإلصابة البدنية بدعوى قياميا بسرقة
 وضابط

 8/8الدستور  اليـر بالجيزة أنثى

سيدة تتيـ ضباط  3
 قسـ باالعتداء عمييا

غرامة احتجاز ابنيا لدفع 
 مالية

 62/8الدستور  الرمؿ باإلسكندرية أنثى ضباط ذكور ربة منزؿ مجموعة مف الضباط اإلصابة البدنية

طرد موظفة مف  1
 المستشفى بالشرقية

تعذيبيا مف قبؿ الشرطة بعد 
 ىدـ منزليا

مركز منيا بالقما  أنثى ضباط ذكور موظفة مجموعة مف الضباط اإلصابة البدنية
 بالشرقية

 1/3البديؿ 

سيدة تتيـ ضابط  1
مباحث بصعقيا 

إلجبارىا عمى االعتراؼ 
 بالسرقة

أحد الضباط وثالثة  اإلصابة البدنية
 مخبريف

 61/1البديؿ  الجيزة أنثى ضابط ومخبريف ذكور ربة منزؿ
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 بالكيرباء
محامية تعتصـ داخؿ  1

مجمع المحاكـ 
 بالدقيمية

 80/1البديؿ  المنصورة بالدقيمية أنثى أميف شرطة ذكر محامية أحد أمناء الشرطة النفسيةاإلصابة  العتداء أميف شرطة عمييا

مجند شرطة يعتدى  1
عمى مديرة مركز 

 النديـ

لحضورىا احد جمسات 
 التعذيب

االصابة البدنية 
 والنفسية

المصرى اليـو  كفر الدوار بالبحيرة انثى مجند شرطة ذكر طبيبة احد افراد الشرطة
1/1 

مظاىرة نسائية اماـ  2
 ديواف محافظة المنيا

المسئوليف  بالوحدة  االصابة النفسية لنقص الخبز
 المحمية

مسئولى الوحدة  ذكور ربات منزؿ
 المحمية

 1/1البديؿ  المنيا اناث

االؼ سيدة  3تظاىر  3
 فى دمياط

لمنع انشاء احد المصانع 
 الضارة

 83/1البديؿ  دمياط  اناث مسئوليف ذكور ربات منزؿ مسئوليف االصابة النفسية

مدرسة تتيـ احد  60
ضباط المباحث بيتؾ 

عرضيا ىى 
 وشقيقاتيا

احد الضباط ومجموعة  االصابة البدنية الجبارىا عمى مغادرة شقتيا
 مف البمطجية

 1/1الدستور  المنيا اناث ضابط وبمطجية ذكور ربات منزؿ

 

 

 
 
 
 

 الطرؽ واألخرى المتنوعةيوضا مشاكؿ وأسباب حوادث (  66 )جدوؿ رقـ 
مينة المعتدى  مرتكب العنؼ نتيجة العنؼ سبب المشكمة المشكمة ـ

 عميو
نوع مرتكب 

 العنؼ
مينة القائـ 

 بالعنؼ
نوع 

المعتدى 
 عميو

 المصدر المكاف
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تفحـ جثة عجوز  6
 باإلسكندرية

فممنج منطقة  أنثى - - ربة منزؿ - الوفاة ماس كيربائى
 باإلسكندرية

 2/6األحرار 

المدف ة التيمت صاحبتيا  8
 بقويسنا

 61/6األحرار  مركز قويسنا بالمنوفية أنثى - - ربة منزؿ - الوفاة امتداد النيراف الى جسدىا

مصرع أـ وابنتيا خنقا  3
 أثناء التدفئة

أثناء التدفئة اختنقوا 
 بالدخاف

 88/6الوفد  بالفيوـ امركز أطس إناث - - ربات منزؿ - الوفاة

تسرب الغاز مف اسطوانة  مصرع زوجة خنقا بالغاز  1
 الغاز

 81/8المسائية  مركز بنيا بالقميوبية أنثى - - ربة منزؿ - الوفاة

مصرع عجوز تحت  1
 األنقاض بالشرقية

مركز أبو كبير  أنثى - - ربة منزؿ - الوفاة لممنزؿ يىبوط مفاجئ
 بالشرقية

 80/3األىراـ 

مصرع سيدة أثناء وقوفيا  1
 فى طابور الخبز

صدميا جرار مع الحائط 
 أثناء شراء الخبز

 81/3البديؿ  قرية خرستيد بالغربية أنثى مزارع ذكر ربة منزؿ أحد األشخاص الوفاة

احتراؽ ربة منزؿ أثناء  1
 أعداد اإلفطار

 1/1المسائية  بالقميوبيةشبرا الخيمة  أنثى - - ربة منزؿ - الوفاة اشتعاؿ النيراف بمالبسيا

وفاة مواطنة فى طابور  2
 عيش بالدقيمية

دىستيا األقداـ أثناء 
 شراء الخبز

مجموعة مف  الوفاة
 األشخاص

ناث ربة منزؿ مركز محمة دمنة  أنثى - ذكور وا 
 بالدقيمية

 60/1الدستور 

مصرع ربة منزؿ مختنقة  3
 أثناء االستحماـ

تسرب الغاز مف اسطوانة 
 الغاز

 61/1المصرى اليـو  قميوب بالقميوبية أنثى - - ربة منزؿ - الوفاة

مصرع فتاة اثناء تنظيؼ  60
 السجادة فوؽ المنزؿ

 68/1المسائية  قميوب بالقميوبية أنثى - - ربة منزؿ - الوفاة اختؿ توازنيا

اصابة ربة فى انييار  66
 عقاريف بالعطاريف

االصابة بكسور  انييار منزليا
 وجروح

حى العطاريف  أنثى - - ربة منزؿ -
 باالسكندرية

 61/1المصرى اليـو 

مصرع سيدة فى حادث  68
 ماساوى بامبابة

 62/1االىراـ  امبابة بالجيزة أنثى - - ربة منزؿ - الوفاة اشتعاؿ النيراف بالمنزؿ

 80/1المسائية شبيف القناطر  أنثى - - ربة منزؿ - الوفاةالتيمتيا ماكينة درس مصرع ربة منزؿ فى  63
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 بالقميوبية القما حادث ماساوى بالقميوبية
سيدات بالوراؽ  3اصابة  61

 فى منزؿ احداىف
ربات منزؿ  - االصابة بحروؽ انفجار اسطوانة الغاز

 وطالبة
 6/1البديؿ  الوراؽ بالجيزة اناث - -

مصرع سيدة اثناء قياميا  61
 باعماؿ المنزؿ

 8/1نيضة مصر  الوراؽ بالجيزة انثى - - ربة منزؿ - الوفاة صعقيا التيار الكيربائى

سقوط ربة منزؿ مف  61
 شرفة سكنيا 

 8/1نيضة مصر  الوراؽ بالجيزة انثى - - ربة منزؿ - الوفاة اختؿ توازنيا

نقاش شبرا يستدرج  61
 خطيبتو لمنزلو

نقا ذكر ممرضة أحد األشخاص االعتداء البدنى بيدؼ السرقة
 ش

 1/6الدستور  بالقميوبية شبرا الخيمة أنثى

تاجر يصيب فتاة فى  62
 عينييا برصاصة

أثناء الشجار مع أحد 
 شركائو

اإلصابة بعاىو 
 مستديمة

 81/6الدستور  دار السالـ بالقاىرة أنثى تاجر ذكر - أحد األشخاص

مجيولوف يعتدوف بالشوـ  63
 سيدة 61عمى 

لمحاولتيف مقابمة زوجة 
 الرئيس

مجموعة مف  االعتداء البدنى
 األشخاص

 83/8المصرى اليـو  حمواف بالقاىرة إناث بمطجية ذكور ربات منزؿ

سنة حبس لطالب فق   80
 عيف خطيبتو

اإلصابة بعاىة  انتقاما منيا
 مستديمة

 6/3الدستور  الجيزة أنثى طالب ذكر طالبة أحد األشخاص

سنة سجنًا لعامؿ  61 86
 حاوؿ قتؿ عجوز

 3/3األىراـ  بوالؽ الدكرور أنثى عامؿ دوكو ذكر ممرضة أحد األخص البدنىاالعتداء  بيدؼ السرقة

رفضت االنضماـ لشبكة  88
 مداب فخطفيا القواد

 61/3المصرى اليـو  القاىرة أنثى - ذكور وأنثى - شخصاف وسيدة االعتداء البدنى انتقاما منيا وسرقتيا

غيبوبة السكر انقذت  83
 عجوز مف الموت

 88/1األىراـ  مركز زفتى بالغربية أنثى طالب ذكر ربة منزؿ أحد األشخاص االعتداء البدنى بيدؼ السرقة

تدخمت األـ لفض مشاجرة  81
 ف صيبت بطعنة

خالفات بيف االبف 
 وصديقو

اإلصابة بطعنة 
 بالبطف

 81/1البديؿ  بوالؽ الدكرور بالجيزة أنثى - ذكر ربة منزؿ أحد األشخاص

يمزؽ جسد خطيبتو اماـ  81
 عمميا

 66/1المصرى اليـو  الدقى بالجيزة أنثى نجار مسما ذكر عاممة أحد األشخاص االصابة بجروح انتقاما منيا
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نيراف الحقد جعمتيا  81
 تتشاجر مع ضرتيا

 68/1نيضة مصر  الوراؽ بالجيزة أنثى ربة منزؿ أنثى ربة منزؿ الزوجة األولى االصابة بجروح انتقاما منيا

ثالثة أشقاء يوثقوف ربة  81
 منزؿ بالحباؿ

االعتداء البدنى  انتقاما منيا
 والسرقة

 61/1نيضة مصر  امبابة بالجيزة أنثى ميكانيكى ذكور ربة منزؿ أشخاص 3

جزار وبائع يخطفوف سيدة  82
 فى توؾ توؾ

 63/1البديؿ  بالجيزةامبابة  أنثى جزار وبائع ذكور ربة منزؿ شخصاف االعتداء البدنى بيدؼ السرقة

فسخت خطبتيا لو فانتقـ  83
 منيا بالطعف بسكيف

 83/1نيضة مصر  بوالؽ الدكرور بالجيزة أنثى عامؿ  ذكر ربة منزؿ أحد األشخاص االصابة بجروح انتقاما منيا

صفعة عمى الوجو افقدت  30
 سيدة النطؽ

االصابة بفقد  بيدؼ السرقة
 النطؽ

 2/1نيضة مصر  شبرا بالقاىرة أنثى لص ذكر صاحبة مكتبة أحد األشخاص
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 سمسمة الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية
 :تؼول ػلً

 .سيبدح الىػً ثأوضبع حقىق اإلًسبى االقتصبديخ واالجتوبػيخ فً هصز* 

 .احلقىق، ومشف األسجبة املختلفخ التً تإدي ئىل اًتهبك هذه احلقىقاملسبمهخ فً حتسني أوضبع تلل * 
 املسبمهخ فً وقف تذهىر هنظىهخ احلقىق االقتصبديخ واالجتوبػيخ فً الفرتح األخريح ،خبصخ فً ظل سيبسبد التحزر االقتصبدي التً تتجنبهب* 

 .الذولخ

ً تنتهل *  حقىقهن االقتصبديخ واالجتوبػيخ، ثسجت ػذم هشبرمخ النشف ػي الزؤي واالحتيبجبد احلقيقيخ للفئبد الت

 .هؼظن تلل الفئبد فً صنغ القزار
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 مركز األرض لحقوؽ اإلنساف مؤسسة ال تيدؼ إلى الربا        
 2996فى ديسمبر عام  أنشىء       

 
 مركز األرض؟ لماذا

أنشئ مركز األرض للددفا  عدق ايدايا الفنحديق والريدص المندرن مدق منقدور حقدو  ا نسداق   
بعد     أق تبيق لمؤسسي المركز خلو  ساحة العمل األهلي في منر مق المنقمات التي تعمل فدي 

 :اتجاه إنشاء المركزومق بيق القيايا واالحتياجات الحقيقية التي دفعت في . هذا المجال
معالجة عدم التوازق في االهتمام بحقو  الفنحيق والمسألة الزراعية في منر وتنحيح -

المسار في قل األويا  الجديدة المتعلقة بتحرير سو  األرض واألسعار مع دراسة أثر ونتائج 
     .                        هذه السياسات عل حياة الفنحيق واالاتناد الزراعي 

عدم وجود بنية تشريعية تنقم أويا  العامليق في اطا  الزراعة  وبالتالي تعريهم النتهاكات -
عديدة شبه يومية  سواء على نعيد حقواهم االاتنادية واالجتماعية أو على نعيد الحقو  

 .                           المدنية والسياسية
  خانة على نعيد الخدمات  مما يجعل اطا  اتسا  الفجوة بيق الريص والحير في منر - 

عريض مق سكاق الريص عرية النتهاكات مياعفة بسبب تردى األويا  االاتنادية 
 .واالجتماعية

تفاام مشكلة عمالة األطفال في الريص في القطا  الزراعي أو غيره مق القطاعات  وزيادة  -
 .معدالت األمية والتسرب مق المدارس بينهم

ت التي تتعرض لها المرأة الريفية  على نعيد األسرة والعمل  أو بسبب األويا  االنتهاكا -
 . االجتماعية العامة

 :مجاالت عمل المركز
الدفا  عق  الفنحيق والعمال الزراعييق بسبب أويا  العمالة الزراعية الدائمة والمؤاتة -

مل وا جازات واللوائح التي الناجمة عق غياب التنقيم القانوني  وخانة فيما يتعل  بعقود الع
 .تنقم حقواهم وواجباتهم

 .دعم وتشجيع دور التنقيمات النقابية والتعاونيات والجمعيات والروابط الفنحية - 
 .مواجهة قاهرة عمالة األطفال مق حيث أسبابها ومقاهرها وآثارها مق منقور حقو  الطفل -
العامنت في اطا  الزراعة  لمواجهة االنتهاكات العمل على تمكيق المرأة الريفية  وخانة  -

 .التي تتعرض لها بسبب ويعها النوعي واالجتماعي
الدفا  عق البيئة الزراعية وبيئة المجتمع الريفي يد مخاطر التلوث  وتوعية الفنحيق بقيايا  -

 . التلوث البيئي

 أهداص المركز
 .واالجتماعية للفنحيق في ريص منر المساهمة في تحسيق األويا  االاتنادية -
رند انتهاكات حقو  ا نساق التي تحدث داخل القرية المنرية وخانة المتعلقة بالحقو  -

 .االاتنادية واالجتماعية
تنمية وعى المواطنيق بنشر ثقافة حقو  ا نساق وتشجيع  العمل المشترك والتنسي  بيق -

 .تعزيز ايم الديمقراطية وحقو  ا نساق مؤسسات المجتمع المدني ودعم استقنلها و
المساهمة في نياغة برنامج ا ننح االاتنادن الزراعي في منر بحيث يكفل للفنحيق 

 .. حقواهم ويؤمنهم في زراعة أراييهم
الكشص عق رؤى واحتياجات الفئات المهمشة والفقيرة في منر وأشراكهم في نناعة القرار  

 ليهم ونياغة البرامج التي تطب  ع
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 :آليات عمل المركز
 .تقديم المساعدة القانونية للفنحيق في القيايا ذات النلة بحقواهم االاتنادية واالجتماعية أو المدنية والسياسية-
 .إندار التقارير والدراسات والبيانات لكشص االنتهاكات التي يتعرض لها الفنحوق والريص المنرن-
 .طويات من أجل تنمية وعى المواطنين في القرية المصرية بالحقوق المتعلقة بقضاياهمتنظيم دورات تدريبية وإصدار الم -
 .تكويق شبكة مق المتطوعيق والمهتميق والنشطاء لدفع العمل األهلي والتطوعي في مجال حقو  ا نساق  -
 .واالجتماعية والثقافية والبيئية تنقيم الندوات وعقد ورش العمل لمنااشة القيايا المتعلقة بأويا  الريص المنرن السياسية-
السعى  اامة عناات وطيدة مع المؤسسات المحلية والدولية المهتمة بالعمل في مجال التنمية وحقو  ا نساق للمساهمة في تحقي   -

 أهدافنا

 
والنياديق المركز يقدم الدعم القانونى مجاناً ويتلقى كافه الشكاوى المتعلقة بحقو  الفنحيق والعمال 

 والمرأة واألطفال فى الريص
 

 
 

 

 

 


