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  مقدمة

ما بين معرآة النقاب و التاآسي الحريمي بدأت خطة عـزل النسـاء ، ففـي    
عدد من التغيرات االيجابية علي مسـتوي   2009الوقت الذي شهد فيه عام 

تراجـع االجتمـاعي   التشريعات و السياسات شهد أيضـا مؤشـرات خطيـرة لل   
علي مستوي دعم مشارآة المرأة فـي الحيـاة ،حيـث آانـت النسـاء وقـود       
لحمــالت و معــارك عــده علــي المســتوي السياســي و اإلعالمــي بــدًء مــن 
معرآــة زواج الســلطة و المــال فــي قضــية مقتــل فنانــة ،إلــي معرآــة المــد  
السلفي وضعف الحكومة في قضية النقاب ،آما شهدت تضارب شديد فيما 

  يتعلق بمشارآة النساء علي آافة األصعدة 
ففي نفس العام اقـر مجلـس الشـعب قـانون يـدعم مشـارآة المـرأة علـي         

مقعدا للنساء فـي البرلمـان لمـدة عشـر      64المستوي البرلماني بتخصيص 
ســنوات وتــم اســتحداث وزارة جديــدة هــي وزارة األســرة والســكان تتوالهــا 

تعيين  القيادات المحلية مـن   السفيرة مشيرة خطاب، في حين خلت حرآة
  أي سيدة. 

وعلي مستوي القضاء تولت المـرأة ألول مـرة منصـب رئـيس محكمـة فـي        
القضاء الجنائي.في حين اشتدت المعارضـة لمشـارآة النسـاء فـي القضـاء      

  اإلداري .
رئـيس جامعـة    حنفي وعلي مستوي القيادات العليا تم تعيين الدآتورة هند

 صحف قومية من امرأة واحدة . 8رؤساء  تعييناحكومية ألول مرة وخلت ت
ــلة باألســرة       ــوانين ذات ص ــة بمشــروعات ق ــدة البرلماني ــتألت األجن ــا ام آم
المصرية و استقرارها بدُء من قـانون األحـوال الشخصـية إلـي تنظـيم الرؤيـا       
والحضــانة  والعنــف المنزلــي  والتحــرش الجنســي  وإجهــاض المغتصــبة      

األسـرة  لـم تكـن ذات     رتماعية المعنيـة باسـتقرا  وغيرها، إال أن القضايا االج
ــام     ــي ع ــس الشــعب ف ــدي مجل ــة ل ــوانين   2009األولوي ــا تصــدرت الق وإنم

االقتصادية المعنية بسلب أموال األسرة أآثر من اسـتقرارها  االجتمـاعي و   
  رغم العمل علي حصار المرأة المصرية وعزلها .
صل األمر باألوضاع المعيشية  إال أن المرأة أبت ذلك الحصار ال سيما حينما يت

  ألسرتها .
آافــة  اإلضــراب فــيفقــد تصــدرت النســاء حرآــات االحتجــاج و االعتصــام و   

  القطاعات سواء الصحي ، التعليمي ، الزراعي ، وعمال المنازل .
آما ظلـت المـرأة فـي الخـارج مـا بـين سـندان الحاجـة لتحسـين أوضـاعها           

قـة غيـاب الحمايـة فـي جانـب      االقتصادية أو إيجاد فرصـة عمـل ولكـن ومطر   
  الدولة حيث تعرضت العديد من النساء لمشكالت ناتجة عن عملها بالخارج.

فضال عن استمرار االتجار بالنساء  تحت مسميات مختلفـة أخطرهـا إسـباغ    
  الشرعية الوهمية عليها باسم زواج القصر

دة و الزواج العرفي و المسيار . وعلي مستوي األمان الشخصي فرغم الزيا 
الملحوظة في البالغات المقدمة من األسر  والنساء لمواجهة جرائم العنـف  
الجنسي بدًء من االغتصاب  وهتك العـرض إلـي التحـرش و التفاعـل الجيـد      
من وزارة الداخلية  مع هذه البالغات فضًال عن الحمالت لمواجهـة التحـرش   
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د مـن هـذه   في الشارع إال إننا مازلنا بحاجـة إلـي  آليـة عمـل منهجيـة للحـ      
 الجرائم .

  

ويتناول هذا التقرير رصد ألوضاع المرأة المصرية من واقع التقارير الدولية 

صحيفة  18من خالل قراءة يومية لعدد وذلك اليومية  ف، الصح والمحلية

ومجلة يومية وأسبوعية شملت جرائد حكومية ومستقلة وحزبية ومعارضة 

  وذلك آما يلي:  وجرائد عربية ومجالت خاصة بشئون المرأة

  جرائد حكومية: جريدة األهرام، جريدة األخبار، جريدة الجمهورية، روز

   اليوسف.

  جرائد مستقلة: جريدة المصري اليوم، جريدة الشروق، جريدة نهضة

   مصر.

  ،جرائد حزبية: جريدة الوطني اليوم، جريدة الوفد، جريدة األحرار

   األهالي.

 دة البديل، اليوم السابع، جرائد معارضة: جريدة الدستور، جري

   األسبوع.

  جرائد عربية: جريدة الحياة  

 .مجالت خاصة بالمرأة: مجلة نصف الدنيا، مجلة حواء 

  جرائد دينية : عقيدتي  

  -اآلتية:في المجاالت  2009ويعكس التقرير رصد لواقع المرأة لعام
  

  المرأة وصناعة القرار وتولى المناصب القيادية

مليون  1.4محمد عثمان وزير التنمية االقتصادية أن  آشف الدآتور عثمان

وتوقع أن يكون عام  2009مصري من الجنسين سيفقدون وظائفهم خالل 

األسوأ على المرأة في ظل األزمة المالية العالمية وأشار خالل  2009

مؤتمر تداعيات األزمة المالية العالمية على األوضاع االقتصادية للمرأة 

ظمه المجلس القومي للمرأة إلى تقديرات الجهاز المرآزي المصرية والذي ن

أآدت إلى أن قوة العمل ستنخفض خالل العام الجديد  التيللمحاسبات 
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مليون بما ينعكس بدوره على المرأة باعتبارها قوة  4.2مليون إلى  5.9من 

  عامله في المجتمع.

ء فـي مصـر   دراسـة أعـدتها وزارة التنميـة اإلداريـة أّن النسـا     آما آشـفت   _

 3.7% مــن قــوة العمــل الحاليــة فــي الــبالد ويصــل عــددهن إلــى 15يمــثلن 

مليــون عامــل وعاملــة، ويســتوعب القطــاع الحكــومّي 17.3مليــون مــن بــين 

  .% من النساء العامالت53وحده أآثر من 

 : جاءت آالتالي :   تالتعيينافعلي مستوي 

وى ألول مرة يتم تعيين قاضيتين بلجنة حكام العاب الق  �

باإلسكندرية وهما د/ ماجدة ناجى ود/ عبير رمضان من أعضاء هيئة 

 التدريس بقسم التربية الرياضية للبنات.

  تم تعيين سالي الصعيدي آأول قاضية تجلس على منصة القضاء

أول امرأة فى تاريخ القضاء المصري تحكم في  فهيالجنائي 

على قضايا القتل والسرقة وتجارة المخدرات بعد أن جلست 

المنصة آعضو يمين فى هيئة محكمو جنح وجنايات أحداث 

  القاهرة.

  أصدر اللواء محمود ياسين نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية

بالقاهرة  حيأول قرار لتعيين فهيمة صالح لشغل منصب سكرتير 

لتكون أول سيدة من بين الرجال المتقدمين لشغل منصب 

  الموسكى.  حيسكرتير عام 

الدآتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية االقتصادية قرار أصدر �

بتولى الدآتورة فادية محمد أحمد عبد السالم أستاذ ومدير العالقات 

الدولية والمستشار بمعهد التخطيط القومي مديرا للمرآز 

  الديموجرافي بالقاهرة ندبا.
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عد أصدر أنس الفقى وزير اإلعالم قرارا بتكليف اإلعالمية نهال س  �

 فيبتولي منصب رئيس المكتب اإلعالمي لدى وفد مصر الدائم 

  نيويورك.

أصدر الرئيس حسنى مبارك قرارًا جمهوريًا بإجراء تعديل وزاري   �

محدود، شمل تعيين الدآتور محمد نصر الدين، وزيرًا للموارد المائية 

فك «زيد، آما أعاد القرار عملية  والري، خلفًا للدآتور محمود أبو

وزارة الصحة والسكان، واستحدث وزارة األسرة والسكان » آيبوتر

  وتعيين السفيرة مشيرة خطاب وزيرة لها.

أصدر مجلس إدارة غرفة الفنادق المصرية برئاسة وسيم محي   �

الدين قرارا بتعيين هالة الخطيب أمينا عاما لغرفة الفنادق وهى 

  تتولى فيها سيدة هذا المنصب. التيالمرة األولى 

أصدر الرئيس حسنى مبارك قرارا بتعيين الدآتورة هند حنفى   �

رئيسا لجامعة اإلسكندرية لتعد بذلك أول سيدة تتولى رئاسة جامعة 

  حكومية.

أصدر د/ أحمد نظيف رئيس الوزراء قرار بتعيين د/ نجوى فهيم      �

  .زهران نائيا لرئيس هيئة الطاقة الذرية 

  يسا لقرية العميد ئد محمد رمحمو اإلمارةصدر قرار بتعيين ست

رئيس قرية بمدينة الحمام لتكون بذلك أول  مصرية تشغل منصب 

 بدوية .

  صدر قرار بتعيين نشوي موسي في منصب سكرتير عام مساعد

  تتقلد هذا المنصب .  امرأةبمحافظة بور سعيد  لتكون بذلك أول 

 قرر االتحاد العربي للمستهلك باإلجماع اختيار سعاد الديب 

 .نائبا لرئيس االتحاد تصبح ل
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  تم تعيين  المصرية داليا مجاهد مستشارة البيت األبيض للشئون
االسالميه لتصبح بذلك  أول مسلمة محجبة تشغل منصبا رفيعا 

 .في البيت األبيض
 

 
   حصلت سميرة هجرس الهرشي في سابقه هي األولي من نوعها

في النقابة عبر تاريخ النقابات المهنية في سيناء علي مقعد 
 الفرعية للمحامين بشمال سيناء

 
      فازت د.إيمان بيبرس رئيسة جمعية النهـوض بـالمرأة برئاسـة النـادي

  المصري لتكون بذلك أول رئيسة ناد في مصر.

  :بالنسبة إلى عمل المرأة بالمهن المستحدثة

  عاما  54تبلغ من العمر  التيحصلت السيدة سهام مغازى و

ألحمر بالقاهرة على الترتيب األول وتعيش في منطقة الدرب ا

في أول شهادة تمنحها وزارة التربية والتعليم في السباآة حيث 

  رجًال. 35تفوقت خالل فصليين دراسيين على 

  تشت  وهى فتاة صعيدية من مرآز أبو» حنان الفولى«آما عملت

 حماديبمحافظة قنا، آسائقة أجرة على سيارة أجرة بين نجع 

الرحلة الواحدة  فييلومترات ذهابًا وعودة آ ٣١٠ أيوأسيوط، 

  ة .لتكون بذلك أول فتاة صعيدية تعمل بهذه المهن

 .  آما ظلت ماجدة أحمد ترتدي األفرول حتى تكون قدوة للجميع

حتى أن الباعة الجائلين لقبوها بالمرأة الحديدية  بالرغم من 

وصولها لمنصب منصب مديرة إدارة للمتابعة الميدانية بأحد 

 .حياءاأل

          آما تعد حنان آمـال وشـهرتها حنـان أبـو قلـة مـن مدينـة البلينـا
   أشهر تاجرة سالح مرخص في المحافظة

  دفعة  أولفي سابقة هي األولي من نوعها تم اإلعالن عن قبول
 من الطبيبات للعمل بالقوات المسلحة .
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  في احدث صيحة للمهن النسائية بدأت احدي شرآات األمن
القتالية  تالرياضيا فتاة مصرية علي  300الخاصة في تدريب 

  شخصيات .  تاليابانية للعمل آحارسا
 

 آانت آالتالي : وفيما يخص الجوائز التي حصدتها المرأة 

 وهـن :  د   2009عالمات مصريات بجائزة أفضل العلماء لعام  3فازت

. سناء بطرس بـالمرآز القـومي للبحـوث بجـائزة مسـابقة االتحـاد       

ة شمال إفريقيا  في مجال األرض وعلوم الحياة ، اإلفريقي بمنطق

آما فازت د. رميلة محيى عميد آلية هندسة بمدينة موريشيوس 

نولوجيا مـن منطقـة   على الجائزة في مجال العلوم اإلنسانية والتك

حصـلت د. أمينـة غريـب علـى جـائزة األرض      شرق إفريقيـا ، آمـا   

 وعلوم الحياة عن منطقة شرق آسيا  .

 ــازت د. رشــ ــوان   ف ــدي أســتاذ علــم المناعــة بقســم الحي يقة الري

جامعـــة القـــاهرة بجـــائزة أآاديميـــة العلـــوم الفرنســـية التابعـــة  ب

 إفريقيـا عالمة فـي قـارة    أفضلولقب  (لوريال اليونسكو) لليونسكو

 لقاح مضاد للبلهارسيا . إليتوصل لنجاحها في ال

  
  سلوى السيد حمادة بالمرآز األول آأفضل باحث د.فازت

في مسابقة جائزة الكندي للمعلوماتية  2008اتي لعام معلوم
 .تحت رعاية الجمعية  العلمية السورية للمعلوماتية 

 
  : على المستوى الفنيو
  
 العربية جائزة أفضل أنتاج اعالمى حول  ةمنحت منظمة المرأ

، للتونسية آريمه الوسالتى وللمصرية  2009المرأة العربية لعام 
يلمها التسجيلي ( لسنا عرائس ف نجالء محمود حنفي عن

  حلوة).
  
 :  مجلس إدارة نقابة مصريات بعضويةممثالت   3 فازت 

نهال عنبر وصابرين ونشوي   : المهن التمثيلية وهن
 .  اإلدارةمجلس  أعضاء بذلك ربع مصطفي وأصبحن
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  فازت إيمان جنيدى بمنصب قائد أورآسترا للفرقة القومية
بمهنة دائما ما آان   أول امرأة تفوز للموسيقى العربية لتعد بذلك 

  .يحتكرها الرجال
  
  فازت الفنانة المصرية هاله القوصي وآخرون  بجائزة أبراج آابيتال

   الفنية .  لألعمال
  

 : على المستوى الرياضيو
  

        للمرة األولى حققت ثالث فتيـات مصـريات ميـداليات ذهبيـة فـي

س حيــث فــازت البطولــة العربيــة أللعــاب القــوى للشــباب فــي تــون

ــة فــي الوثــب    بســنت مســعد ــة الذهبي ــالمرآز األول والميدالي ب

في مسـابقات   والء محمد عطيةالعالي، وفازت الالعبة المصرية 

الجلــة ضــمن منافســات البطولــة العربيــة أللعــاب القــوى للشــباب 

ســنة وفــى مســابقات القــرص فــازت الالعبــة المصــرية   20تحــت 

 ،  بالميدالية الذهبية الهام حسن وهبة

   آما استطاعت أمينة عبد القوى وأنجى خير اهللا ، هبة ترك ورنـيم

 16الوليلى انتـزاع المرآـز األول فـي بطولـة العـالم لالسـكواش ال      

أقيمت على أرض مصر وشارآت  التيلفرق السيدات لالسكواش 

دولـة أخـرى، آـذلك آانـت سـارة عاصـم        19فيها أقوى الفرق من 

لـة أمريكـا المفتوحـة للكاراتيـه،     السيد أول العبة مصرية تفوز ببطو

ة عبيـر عبـد الـرحمن مـن الفـوز بميـداليتين       يـ وأخيرا تمكنت الرباع

آيلـو جرامـا وآانـت برونزيتـا      69الخطف والنطر لـوزن   فيذهبيتين 

 الوزن نفسه من نصيب زميلتها فاطمة عبد اللطيف.

  
 .  تمكنت آنسات مصر المشارآات في البطولة العربية السادسة

سنة من  إحراز ميدالية ذهبية  17ب واآلنسات تحت عشر للشبا

ببطولة الفرق   أخريفي بطولة الفرق بسالح الشيش وذهبية 

 في سالح السيف.
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  : سوق العمل فيالتمييز ضد المرأة  

صعيد العمل إال   حققتها المرأة المصرية على التيالرغم من اإلنجازات ب

  : حيث سوق العمل فيدها أنها الزالت تعانى من بعض أشكال التمييز ض

أصدر السيد محمد عبد السالم محجوب وزير التنمية المحلية   �

المحافظات حيث خلت  فيقرارا بحرآة ندب وتعيينات بالمحليات 

  الحرآة من تعيين النساء وآانت للذآور فقط.

وزارة السياحة تمييزًا  فيشهدت عدد من الموظفات والعامالت   �

مشروع  فيالوزارة بإدراج أبنائهن وأزواجهن  ضدهن نظرًا لعدم سماح

 فيالعالج، بينما تسمح بذلك للرجال. وقالت إحدى العامالت 

٪ من ٩٠تتحمل فيه الوزارة نسبة  الذيشكواهن إن المشروع 

٪ ألفراد األسرة يسمح للموظف ٧٥تكاليف العالج للعامل أو العاملة و

يسمح لها بإدراج بعالج أسرته على نفقة الوزارة، أما الموظفة ف

أسرتها فقط إذا آانت مطلقة أو أرملة، بحجة أنها تعول أسرتها، 

وأآدن أن هناك بعض الموظفات يعانى أبناؤهن من أمراض مزمنة 

  يتكلف عالجها آالف الجنيهات.

أعتبر على شاآر رئيس مجلس إدارة بنك التنمية واالئتمان   �

بنك وقرر حرمانها من الزراعي أن المرأة غير مؤهلة للتعامل مع ال

أهلية الحصول على ما يسمى ب "قروض المرأة الريفية والمرأة 

لم تكن تتجاوز  والتيالمعيلة" وغيرها من مسميات القروض الصغيرة 

  جنيه. 1500

  صحف قومية  8 فيأقر مجلس الشورى تغييرات صحفية واسعة

رؤساء جدد غالبيتهم من أعضاء الحزب  8وقرر المجلس تعيين 

طني وسط غياب تام للمرأة فى جميع المواقع القيادية التى الو

  ها التغييرات.تشمل
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  تقدمت ميريهان محمود خريجة آلية التجارة بتقدير عام جيد

إلى شغل وظيفة فى بنك فيصل اإلسالمي ولكنها فوجئت 

برفض أوراقها مؤآدين على أن الوظائف الشاغرة لديهم 

  للرجال فقط.

 يسانس حقـوق محضـرًا ضـد موظـف     حررت فتاة حاصلة على ل

بمجلــس الدولــة لرفضــه أعطائهــا اســتمارة الترشــيح لوظيفــة  

 أمـام سـنة    23مهـدى   أيمـي لفتـاة وتـدعى   بالمجلس أآدت ا

أنها قرأت أعالنا في الصـحف عـن طلـب خريجـي      الدقيمأمور 

حقوق لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولـة وأسـرعت إلـى    

لمخـتص إال أنـه رفـض    المجلس وطلبت استمارة من الموظف ا

وعلــل رفضــه بــأن الوظيفــة للــذآور فقــط علــى الــرغم مــن أن   

   اإلعالن لم يذآر ذلك

      بحجة الدواعي األمنية أرسل وزيـر التعلـيم آتـاب دوري يحمـل

ــم  ــيم      4127/ب/4رق ــة والتعل ــدير التربي ــى م ــة إل ســرى للغاي

بمحافظة الشرقية بفسخ التعاقد مع أربعة مدرسات من مهنة 

 شرقية.التدريس بال

 

 نقيب المحامين   خليفةلمحاميات حمدي امجموعه من  طالبت

العامة للمحـامين   بالنقابةالعالج  الئحةالبند الثامن من  بتعديل

مخالفة لـنص المـادة    أنهام العالج بدعوي االمستفيدين من نظ

حيث جاء البند  النقابةمن الفصل الثاني الخاص بالقيد في  13

تضمن تمييـزا واضـحا ومخالفـا    والذي ي العالج الئحةمن  الثامن 

 المحامـاة من قـانون   13خالفا لنص المادة مللدستور المصري و

الن الئحــة العــالج  للنقابــةالخــاص بتنظــيم الشــئون الداخليــة  

 وفرقت بـين  المحاماة قانونجاءت مخالفة للشروط الواردة في 

مشـروع العـالج وحرمـت     بمزايـا في التمتع  والمحامية لمحام ا

لالستفادة مـن مشـروع    وأوالدهن أزواجهناميات من قيد المح
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 دطالبـت بالتعـديل البنـ     األسـرة الـزوج يعـول    أنالعالج بدعوي 

البطاقة  علي وأبناءهازوجها  بإضافةالثامن والسماح للمحامية 

 .العالجية

 
  

   رفضت محكمة األسرة بمجمع محاآم جنوب الوادي لجديـد

بعد وفاة المأذون السابق  اختيار  مأذونه سيدة لمدينة بالط 

ــي      ــد تقــدمت للحصــول عل ــال ق ــت الســيدة أمــل آم ، آان

  .المنصب في منافسة مع  أخر اختارته المحكمة

  خالفت مديرية التربية والتعليم بالشرقية وإدارة  منيا القمح

التعليميــة وتوجيــه االقتصــاد المنزلــي قــرارات وزيــر التربيــة   

مدارس عندما قـررت  والتعليم التي تنص علي سد العجز بال

مدرسة اقتصـاد منزلـي وألغـت تعاقـدهم      54االستغناء عن 

دون   2008/  2007الذي أبرمته معهن في العام الدراسـي  

مدرسـة   120سابق إنذار مما أسـفر عـن وجـود عجـز فـي      

   ابتدائية بإدارة منيا القمح التعليمية

       صـادر عـن   رئاسـي تجاهل مرآـز إعـالم طنطـا تنفيـذ قـرار 

ــيس الجم ــة،رئ ــوزارة    هوري ــا  ب ــن طنط ــواف م ــد ن بتعيين هن

وزارة اإلعـالم   فـي  مسئولتعيين أحد أقارب بقام  و اإلعالم 

مصـر،   في الطبيأولى ضحايا اإلهمال  د هيهن .بدًال منها

بالكامــل علــى  حيــث تــرك الطبيــب فوطــة طبيــة مفروشــة

األمعاء والقولـون والكلـى أثنـاء إجـراء جراحـة والدة قيصـرية       

والتصـاق   معـوي بها بتهتـك بـالرحم وانسـداد    ممـا أصـا   لها،

وعــدم انتظامــه،  الهضــميالجهــاز  بــالرحم وانهيــار وظــائف

  .بسببهعقم دائم انفصلت عن زوجها  فيوتسبب لها 

  : أوضاع المصريات بالخارج
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األولى خليجيا، أعلنت البحرين رسميا إلغاء نظام  هيخطوة  في  �

عددها رسميا اد، والمقدر البال فيالكفيل للعمالة الوافدة العاملة 

بنصف مليون عامل، يشكلون نصف سكان البحرين البالغ عددهم 

مليون نسمة، حيث سيكون ابتداء من أغسطس المقبل بإمكان 

العامل األجنبي االنتقال إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب 

  العمل األساسي.

عودي قام زوجها الس التينشرت جريدة الوفد أزمة عبير عوض و   �

باستخراج شهادة وفاة ألبنتها فرح (عامان) قبل دخوله السجن في 

قضايا شيكات، آما تعرضت عبير للطرد من مسكنها لعجزها عن دفع 

اإليجار بعد سجن زوجها، وحاولت عبير استخراج شهادة تثبت أن 

أبنتها على قيد الحياة وبذل السفير فوزى العشماوى القنصل 

السلطات السعودية أسفرت عن صدور قرار المصري العام جهدا لدى 

  من أمير الرياض بعودتها إلى القاهرة مع أبنتها.

  سنوات بالسعودية بسبب  3قامت آفيلة باحتجاز طبيبة مصرية

مشاآل بينهما، و أرادت الطبيبة إنهاء عقدها و لكن الكفيلة 

  رفضت و استخدمت آل الوسائل للضغط على الطبيبة.

 عاما منذ  55السيدة أحالم عباس رضوان  مأساة حقيقية تعيشها

بعد وفاة الزوج ،أن توفى زوجها الذي آان يعمل في السعودية 

وطنها ولكنها فوجئت بطلب استدعاء من  إلىقررت الزوجة العودة 

قسم شرطة "العريجاء" بالرياض فذهبت دون أن تعرف سبب 

ن االستدعاء وهناك تم حجز جواز سفرها لمنعها من السفر بعد أ

أتهمها الكفيل بأنها تحتفظ بأوراق ومستندات مهمة تخص 

  معامالت زوجها فى عمله بمكتب الخدمات 

  المرأة والتعليم
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  آشف الدآتور رأفت رضوان رئيس الجهاز التنفيذي بالهيئة العامة
لمحو األمية أن عدد اإلناث المصريات الالتي ال يجدن القراءة 

ثلثي أجمالي األميين في  مليون ما يعادل 11.5والكتابة يبلغ 
 مصر. 

 

   قــام المجلــس القــومي للطفولــة واألمومــة بتنفيــذ مبــادرة تعلــيم

مدرسة صديقة للفتيات   1115 تم افتتاح، وقد  2003 البنات في يناير

 وهـو مـا    , اآلن حتـى  تلميـذة ألف   29 الحق في التعليم لنحو  وفرت

ل مـرة ـ علـي    نجحـت المبـادرة وألو    ,  اإلنـاث مـن عـدد     %88 ثلمي

الفتيات خـارج التعلـيم علـي     أعدادمستوي الجمهورية في تحديد 

   . مســــــــــــــــــــــتوي العــــــــــــــــــــــزب والنجــــــــــــــــــــــوع

عـزب   لمبـادرة تعلـيم الفتيـات حاليـا      نطاقها الجغرافـي يشتمل  و

ونجوع محافظات سوهاج وأسـيوط والمنيـا وبنـي سـويف والفيـوم      

 . أآتوبر والبحيرة  6 والجيزة وحلوان و

 

  عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء أن    داللواء محم أآد
السفيرة مشيرة خطاب قدمت مبلغ مليون جنيه إلقامة مدارس 
صديقة للفتيات  بشمال سيناء وجار إنشاؤها لبدء  الدراسة بها 

المدارس آل التسهيالت للفتيات تقدم  . 2010/ 2009خالل عام 
واج من استخراج شهادات الميالد والرقم القومي وتوثيق الز

  القبلي لألسرة.
  

  استجابت مديرية التربية والتعليم في الجيزة لمطلب أولياء األمور
تالميذ مدارس الوراق بفصل مدارس البنات عن  البنين في الحي 

 في مدارس الفترتين . 
  

 
  أعلنت مشيرة خطاب  وزيرة  الصحة والسكان االنتهاء من  إعداد

ني في مبادرة تعليم ثالثة أدلة تدريبية لدمج المكون السكا
الفتيات تشمل التربية السكانية والتربية المجتمعية في هذا 

المجال وإعداد المدرب لخدمة الميسرات القائمات علي التعليم 
المجتمعات  يبالمدارس الصديقة للفتيات والرائدات الريفيات ف

 المحلية
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  حفل تخريج أول دفعة من فصول شهدت  محافظة بني سويف
جديدة مما يشجع علي  ةلسيدات المحافظة بطريق محو أالمية

المشارآة في األنشطة المختلفة بما يقلل من فترة محو األمية 
سنوات ،  وسوف يتم توزيع مشروعات  3شهور بدال من  6إلي 

 .من السيدات األوائل من خريجات هذه الفصول  5صغيرة علي 
 عاوي التي رفضت  دائرة التعليم   بمحكمة  القضاء اإلداري  الد

أقامتها عدد من الطالبات الحاصالت علي الثانوية العامة من 
المملكة العربية السعودية ضد آل من شيخ األزهر ورئيس جامعة 

األزهر ورئيس مجلس الوزراء بصفاتهم للمطالبة بإلغاء قرار 
  حرمانهم من أداء االمتحانات بالجامعة بعد إلغاء قيدهن بها . 

  
  اإلداري قرار وزير التعليم العالي وعدد من ألغت محكمة القضاء

الجامعية رؤساء الجامعات المصرية بمنع دخول المنقبات المدينة 
ورؤساء  قرار الوزيرإن  أسباب حكمهاالمحكمة في  وقالت

الجامعات مخالف للدستور الذي ينص علي الحرية الشخصية 
 وحرية ممارسة الشعائر الدينية.

  
  رئيس جامعة طنطا السماح للمنقبات قرر د. عبد الفتاح صدقة

بالدخول للجان االمتحانات بعد الكشف عن هويتهن موضحا انه 
قبل  منتقبةسوف يتم توفير مشرفات للكشف عن هوية آل 

  دخولها اللجنة متحديا بذلك قرار وزير التعليم العالي.
 من  تتعليمات بحظر المنتقبا 17أصدرت الجامعات المصرية ال

الجامعية من دخول  باإلداراتدريس والموظفات عضوات هيئة الت
قاعات لجان االمتحانات آمراقبات أثناء تأدية الطالب اختبارات 

  الفصل الدراسي األول 

  : قوانينمشاريع 

األساس  فيهدفت  التيشهد هذا العام العديد من المشاريع القانونية 

ون المصري إلى حماية المرأة من العنف والتمييز الواقع ضدها فى القان

وجاءت هذه المشاريع من قبل العديد من المنظمات والهيئات سواء 

الحكومية أو الحقوقية الدفاعية وآذلك العديد من نواب مجلس الشعب وال 

شك أن ذلك يدل على مدى اهتمام العديد من الجهات واألفراد المعنية 

اريع مصر ولكن على الرغم من آثرة هذه المش فيبتحسين أوضاع النساء 

إال أن غالبيتها لم ينال حظه من المناقشة أو اإلقرار داخل مجلس الشعب 

أو الشورى وظل يتأرجح بين الحين واألخر ما بين اللجان المختصة داخل 

مجلسي الشعب والشورى ومجمع البحوث اإلسالمية حتى يتم إقراره وقد 
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ة الشخصيدارت هذه المشاريع حول قضايا محددة تمثلت فى األحوال 

وإجهاض المغتصبة ومشروع  والمواريثالطالق  فيوالزواج العرفي والحق 

وتشديد عقوبات قانون حول تقديم دورات تدريبية للسعادة الزوجية 

التحريض على البغاء والتحرش وهتك العرض ومعاملة المسجونة الحامل 

ل وأخيرا نق العنف االنتخابي األطفال و فيأة الحامل واالتجار وإعدام المر

وفيما يلي نتناول آال من هذه المشاريع المقترحة  وزراعة األعضاء البشرية 

  بشيء من التفصيل.

  : أوًال: األحوال الشخصية

  آشف الدآتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والبرلمانية عن

الحكومة بإعداد تعديالت في قانون األحوال الشخصية. وأآد  قيام

لجامعات بمعهد إعداد القادة بحلوان، طالب ا شهاب في آلمة أمام

من التشريعات التي ستعرض  أن التعديالت ستتم في إطار حزمة

  علي البرلمان في الدورة الجديدة

أعلن المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، االنتهاء من إعداد   �

مشروع قانون األحوال الشخصية، مشيرًا إلى أنه سيتم عرضه على 

موافقته عليه، وأآد  فيرته الحالية، ويأمل مجلس الشعب خالل دو

على أن مشروع القانون الجديد تتضمن مواده توحيد االختصاصات 

، على القاضيلمحكمة األسرة، ووضع القضية فى ملف واحد أمام 

  أن تتضمن جميع مراحل التقاضى. 

رئيس مجلس الشعب بتقديم مقترح تقدم الدآتور فتحى سرور   �

ى قدمته الدآتورة زينب رضوان بشأن تنظيم رؤية مشروع القانون الذ

األبناء إلى مجمع البحوث اإلسالمية وذلك إلبداء الرأي الشرعي 

بشأنه وقد قرر المجمع بضرورة أن تتم دراسة الموضوع دراسة 

فقهية في ضوء نصوص الشريعة وذلك من خالل لجنة البحوث 

  .الفقهية بالمجمع برئاسة الدآتور عبد الفتاح الشيخ
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آذلك قدم المستشار عبد اهللا الباجا "نائب رئيس محكمة   �

استئناف أسرة القاهرة" بمشروع قانون تحت عنوان (لكل األبوين 

  واألجداد الحق في رعاية الصغير أو الصغيرة أو الصغار واستضافته).

بالحزب الوطني بمشروع قانون جديد  تقدمت أمانة السياسات  �

الشخصية، وتم إرسال مشروع القانون  حواللمدونة آاملة لقانون األ

وشمل القانون  .بمناقشته آامًال تقوم بدورها التيلوزارة العدل، 

الخطوبة، ويتطرق إلى تعريف  الجديد، آل مراحل الزواج ابتداء من

والصداق، وتعدد  أرآانه، وشروط عقد الزواج والوالية من الزوج،

الطالق،  الطرفين بعد الزوجات، والطالق والحقوق الخاصة بكل من

يتضمن المشروع ثالثة بنود مشترآة فى مقترح قانون األسرة 

رفع سن الزواج، وقانون الرؤية  هيوتعديالت قانون الطفل،  الجديد

  الفضلى للطفل، وأخيرا الوالية التعليمية لألم. بما يحقق المصلحة

ية أعد مرآز قضايا المرأة المصرية مشروع قانون األحوال الشخص  �

  الموحد تمهيدا إلقراره بمجلس الشعب. 

انتهى مجمع البحوث اإلسالمية من إدخال عددا من التعديالت   �
مسائل األحوال  فيحول قانون الرؤية واألبناء وإجراءات التقاضي 

  الشخصية.

قانون األحوال الشخصية  فيرفض علماء الزهر أقرار تعديل   �
زواج ويقننه لصالح الزوجة يقضى بمنع تعدد الزوجات فى وثيقة ال

بشكل عام بحيث إذا لم توافق الزوجة على الزواج بأخرى يمنع 
  الرجل من ذلك.

  تقدمت د. زينب رضوان رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب

بطلب لسن قانون يحترم خصوصية المرأة في حقها بإنهاء عقد 

لع أو الزواج من طرفها مباشرة دون الرجوع للزوج أو اللجوء للخ

  القاضي. 

  : ثانيًا: الزواج العرفي
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        طالبت أبتسام حبيـب عضـو مجلـس الشـعب بتعـديل قـانون زواج

) مـن القـانون   5المصريات من أجانب" واقتراح بتعديل نص المـادة ( 

) 68بتعـديل بعـض أحكـام القـانون رقـم (      1976) لسـنة  103رقم (

  : بشأن التوثيق على زواج المصريات من أجانب 1947لسنة 

  الثًا: المواريثث

  تقدم المجلس القومي للمرأة لمجلس الشعب بمقترح مشروع

الخاص  1946لسنة  77قانون لتعديل أحكام القانون رقم 

بالمواريث أضاف فيه مادة جديدة تعاقب مباشرة من يمتنع أو 

يحرم أحد الورثة الشرعيين من نصيبه الشرعي سواء الذآر أو 

 األنثى.

 لس الشعب بمقترح مشروع قانون تقدم آمال احمد عضو مج

معاقبة آل من حجب تسليم اإلناث حقهن في الميراث الشرعي 

  بالحبس لمدة سنتين . 

  رابعًا: إجهاض المغتصبة

  تقدم النائب محمد خليل قويطة بمشروع قانون لمجلس الشعب

بإباحة إجهاض المغتصبة وقال أن الهدف منه حماية المغتصبات 

ات وتمت موافقة األزهر على هذا من جراء مثل هذه العملي

  يوم. 120القانون على شرط أال يتجاوز عمر الجنين 

خامساًً: مشروع قانون حول تقديم دورات تدريبية للسعادة 

  الزوجية

  قدم المستشار القانوني محمد نجيب عبد الهادي رئيس االتحاد

النوعي لتعليم الكبار ومحو األمية بالقاهرة مشروع قانون إلى 

لس القومي للمرأة يتضمن تقديم دورات تدريبية للسعادة المج

الزوجية للمقبلين على الزواج بالمجان وأوضح مقدم القانون أن 
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محاضرة يقدمها أخصائيون فى علم  15هذه الدورات تكون بواقع 

االجتماع وشئون األسرة والزواج وعلم النفس وعلم التربية وعلم 

ة إتمام الدورة بنجاح بعد القانون وبعدها يمنح آل دارس شهاد

اجتياز اختبارات تحريرية وشفاهية. وتكون الشهادة موثقة من 

قبل المجلس القومي للمرأة وال يعقد المأذون القران إال بعد 

  تقديم الشهادة له من الخطيب

  سادسًا: معاملة المسجونة الحامل

وافقت لجنة الدفاع واألمن القومي بمجلس الشعب على   �

بإلزام إدارة السجن بمعاملة  ون تنظيم السجونتعديل قان

المسجونة الحامل بعد ثبوت حملها بتقرير طبي معاملة طيبة من 

  يوم. 40حيث الغذاء والتشغيل والنوم وحتى بعد أن تضع حملها ب 

  سابعًا: إعدام المرأة الحامل

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب على طلب وزارة العدل 

االقتراح بمشروع قانون الذي تقدمت به الدآتورة زينب بتأجيل مناقشة 

رضوان وآيلة مجلس الشعب حول وقف تنفيذ عقوبة إعدام المرأة 

الحامل المسجونة حتى يتم وليدها عامين ودعا المستشار حسنى 

بدراوى وزير العدل لشئون التشريع إلى ضرورة عرض المشروع على 

رة الداخلية لبيان عالقته مجلس الشورى ومجلس القضاء األعلى ووزا

  بالقوانين األخرى المرتبطة به مثل قانون السجون.

  : ثامنًا: التحريض على البغاء

لجنة االقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب علي اقتراح  وافقت  �

العقوبات يضمن حق المجتمع في  بمشروع تعديل مادتين بقانون

جهم علي البغاء والزنا تحريك قضايا وعقاب األزواج الذين يحرضون أزوا

 273الجماعي. وأحال رئيس اللجنة االقتراح بتعديل نص المادتين "
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التشريعية تمهيدًا إلقرارهما من مجلس  " عقوبات إلي اللجنة274و

  الحالية. الشعب خالل الدورة البرلمانية

  : تاسعًا: التحرش وهتك العرض

قتراحات أحال الدآتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب ا  �

بمشروعات قوانين إلى اللجنة التشريعية لمناقشاتها في 

اجتماعاتها المقبلة تضمنت االقتراحات تشديد عقوبة مواقعه األنثى 

بدون رضاها حيث يعاقب المتهم باألشغال الشاقة المؤبدة ويعاقب 

باإلعدام إذا آان من أصول المجني عليها أو المتولين تربيتها. ويعاقب 

سنوات،  7إلى  5عرض إنسان بالقوة بالسجن من آل من هتك 

وإضافة مادة جديدة الستحداث عقوبة التحرش الجنسي ويعاقب 

مرتكبها بالحبس مدة ال تجاوز سنة وغرامة ال تجاوز ألف جنيه. آما 

تم اغتصابها ونتج  التيتضمن االقتراح الثالث جواز إجهاض األنثى 

بة العامة أن تستأذن عن جناية المواقعة حمل. حيث يجوز للنيا

بإسقاط الجنين بناء على تقرير الطب الشرعي، وأشار االقتراح إلى 

أن المجتمع مطالب بأن يزيل عن المغتصبة الضرر المادي والمعنوي 

محنتها بعد  فييلحق بها بعد اغتصابها والوقوف إلى جوارها  الذي

  قيام المغتصب بفرض حمل عليها غصبا وآرها ال ذنب لها فيه.

افقت لجنة االقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب على وآما   �

مشروع قانون يقضى بتنفيذ عقوبة اإلعدام على المحكوم عليهم 

  قضايا اغتصاب على شاشات التليفزيون وشبكات اإلذاعة. في

تقدم المجلس القومي للمرأة بتعديل تشريعي لقانون  آذلك �

من الرجال أو النساء العقوبات يستهدف معاقبة المتحرشين جنسيا 

  الكثير من الدول العربية واألجنبية. فيأسوة بما حدث 

  آذلك تقدم المرآز المصري لحقوق المرأة بمشروع قانون

  لمناهضة التحرش الجنسي.
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  : عاشرًا: االتجار في األطفال

  تدرس وزارة األسرة و السكان تطبيق نظام جديد الستخراج

ليات االتجار في األطفال لمواجهة ظاهرة عم شهادات الميالد

استخدام بصمة قدم  حديثي الوالدة. يقوم النظام الجديد على

  المولود و إبهام أمه إلثبات صحة الشهادة.

  : االتجار بالبشرحادي عشر 

 االتجار في  عتقدمت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومن

ة األفراد بمشروع قانون لمكافحة االتجار في اإلفراد إلي رئاس

 مجلس الوزراء للتقدم به خالل الدورة البرلمانية الحالية 

  شارك المجلس القومي لحقوق المراه في إعداد صيغه أوليه

 لمشروع قانون لمكافحة االتجار بالنساء 

 األعضاء نقل وزراعةوع مجلس الشورى مبدئيا علي مشر وافق 

 البشرية .

  : البلطجة في االنتخابات:   ثاني عشر

دة حسن أمين عـام المجلـس القـومي للمـرأة أن المجلـس      أعلنت فرخن

يقوم حاليًا بإعداد مشروع مادة قانونيـة تشـدد العقوبـة علـى اسـتخدام      

  البلطجة في وقت االنتخابات

  
 مباشرة الحقوق السياسية   : :ثالث عشر 

للمرأة، قانون مباشرة  القوميالمجلس  فياللجنة التشريعية تدرس 

مجلس الشعب، لوضع سبل تفعيل  الحقوق السياسية وقانون

  القانونين

  إعداد مدونة لألسرة : رابع عشر 
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أعلن المستشار ممدوح مرعى وزير العـدل أن الـوزارة تعكـف اآلن إعـداد     

مدونة لألسرة تجمع آل األحكام الموضوعية والمواد والنصوص اإلجرائيـة  

ي المتفرقــة بمختلــف القــوانين والتشــريعات و التــي قــارب العمــر الزمنــ  

  لبعضها القرن تقريبا

  

  قانون بنك ناصر : :خامس عشر 

ناقشت اللجنة التشريعية بالمجلس القـومي للمـرأة تعـديل قـانون بنـك      

ناصر لتحقيق المصلحة العامة جاء ذلك بناء على مـا أوضـحته الشـكاوى    

تلقاها مكتب شكاوى المـرأة وتابعتهـا بـالمجلس وأشـارت إلـى أن       التي

بعـض مـواد قـانون بنـك ناصـر ممـا يسـتلزم         فـي هناك عددا من الثغرات 

 1والقـانون رقـم    2004لسـنة   11ضرورة إدخال تعديل على القانون رقـم  

  2000لسنة 

  

  : قوانين تم إقرارها

أثيرت من قبل العديد من  التيعلى الرغم من تعدد المشاريع القانونية 

لعديد من المنظمات والهيئات سواء الحكومية أو الحقوقية الدفاعية وآذلك ا

نواب مجلس الشعب ال نجد سوى مقترحا واحدا أقره مجلسي الشعب 

والشورى وهو مشروع قانون زيادة مقاعد للنساء بالبرلمان " الكوتا " والذي 

 والذيمقعدا إضافيا للمرأة في مجلس الشعب  64يهدف إلي تخصيص 

كل مقعد بواقع مقعدين ل 64ينص علي تحديد المقاعد اإلضافية للنساء بـ

وهي   المحافظات األآثر آثافة سكانية  باستثناء  محافظة (فئات)(عمال)

مقاعد يقتصر  4  حيث سيخصص لها  القاهرة ، الدقهلية ،الشرقية، البحيرة

 10لمدة   الترشيح لهذه المقاعد علي المرأة فقط لفصلين تشريعيين

  لةسنوات .وسوف يطبق هذا القانون في االنتخابات البرلمانية المقب

  . بالنظام الفردي

  فتاوى المرأة
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تخص المرأة وقد تمثلت أهم هذه  التيشهد هذا العام العديد من الفتاوى 
  الفتاوى فيما يلي:

تصدى مجمع البحوث اإلسالمية باألزهر الشريف برئاسة الدآتور   �
محمد سيد طنطاوي شيخ األزهر لقضية األحوال الشخصية في عدد 

  ي تأآيده على عدد من القضايا من أهمها:وانتهي إل  ، من جلساته

  يجوز انتقال الحضانة إلي األب بعد األم وأم األم.          -

يجوز رؤية الجد والجدة للمحضون سواء أآان ذلك في           -
  . حضور األبوين أم في غياب حضورهما

من صدر له حكم يقضي بحقه في رؤية المحضون إذا     -
الموعد المحدد ثالث مرات  ة فيتخلف عن الحضور للرؤي

الرؤية لمدة يحدها  لحرمانه من  , متتابعات رفع أمره إلي القضاء
   . القاضي

يجوز للطرف غير الحاضن استضافة الصغير بمسكنه           -
   . في العطالت إذا أذن الحاضن بذلك

 فيأقرت دار اإلفتاء بجواز أن يقوم األب باستضافة ابنه يوما    �

فتواها  فياألجازات واألعياد وقالت الدار  فيع، وأآثر من يوم األسبو

وسيلة لحماية  هي( أن الحضانة وتنظيمها أنما  2009لعام  16رقم 

المحضون ورعايته والقيام بحقوقه والعناية بشئونه حتى أن الحاضنة 

إذا أرادت إسقاط الحضانة ال تسقط وآل هذا حتى ال يضيع المحضون 

احة لكيد المطلق ضد مطلقته أو لمكر المطلقة فليست الحضانة س

والية للتربية  هيبمطلقها على حساب مصلحة المحضون بل 

غرضها االهتمام بالصغير وضمان مصلحته وآان عدد من اآلباء قد 

المرآز المصري لحقوق المرأة حول تعسف  إلىتقدموا بشكاوى 

حابهم تحقيق التواصل مع أبنائهن ورفضهن اصط فيبعض الحاضنات 

جعل الرؤية بإذن  فيمطالبين برفض مقترحات الدآتورة زينب رضوان 

تربية األبناء وقاطعا  فيالحاضنة واعتبروا المشروع مهدر لحقوقهم 

  لصلة الرحم بينهم وبين أبنائهم.
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وافق علماء األزهر الشريف على فرض قانون يوجب اللجوء إلى   �

دار اإلفتاء أن الدآتور  قضايا النسب، حيث أفادت في  DNAتحليل ال 

على جمعه أفتى بأنه ال مانع شرعا من إلزام المنكر سواء آان 

لالبن  DNAالرجل أو المرأة أم طرفا أخر آالولي مثال بإجراء تحليل ال 

أو البنت عندما يدعى أحدهما أو آالهما قيام عالقة زوجية بينهما 

بشبهة أو  بشهود أو توثيق أو نحوهما وآذلك الحال فى حدوث وطء

عقد فاسد بينهما وهذا إلثبات نسب طفل يدعى أحدهما أو آالهما 

أنه ولد منهما وفى حالة رفض المدعى عليه إجراء التحليل المذآور 

يعد الرفض قرينة قوية على ثبوت نسب هذا الطفل له وإن لم نلتفت 

إلى بقاء الزوجية ذاتها واآلثار المترتبة عليها فإن إثبات النسب ال 

  نى استمرار قيام الزوجية.يع

أجازت دار اإلفتاء نسب الطفل من زواج عرفي بشاهد واحد   �

ردا على سؤال يفيد أن  2009لعام  6922وقالت في فتواها رقم 

امرأة تزوجت عن طريق زواج عرفي وشهد عليه شاهد واحد وبغير 

علم وليها "أنه من المقرر إفتاء وقضاء أنه من أرآان العقد سماع 

دين إليجابه وقبوله وعليه وفى واقعة السؤال فإن هذا العقد شاه

العرفي محل السؤال يكون فاقدا لرآن من أرآانه فهو عقد فاسد 

يترتب عليه وجوب المهر على المدعي عليه للمدعية بما أستحل 

من فرجها، وإن آان قد دخل بها وأثمر ذلك ولدا أو حمًال سيقدر له 

نسبه للمدعى العام عليه ألن هذا االنفصال سليما فإنه يثبت 

  شبهة ويجب عليهما التشارك فورا".

أعلن الدآتور على جمعة مفتى الجمهورية رفضه الشديد إلصدار   �

مؤآًدا أن العبرة » الزواج العرفي«قانون رسمي بضرورة توثيق عقود 

ليست فى إصدار مثل هذا القانون، وإنما بإعادة النظر فى تربية 

األسرة والمؤسسات التعليمية بدورها الرئيسي فى  األبناء وقيام

رفضه مجمع البحوث وذلك لمخالفته أحكام هذا المجال، آما 
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الشريعة و الدستور موضحًا أن الزواج المستوفي األرآان و الشروط 

و اإلشهار) بأي وسيلة  –شاهد العقد  –الولي  –الشرعية (الزوج 

على من يباشر هذا العقد  فهو عقد صحيح و ال يجوز إيقاع أي عقوبة

  أو شهد عليه.

أعلنت دار اإلفتاء إباحة زواج المسيار بشرط موافقة الرئيس أو   �

"ولي األمر". و قد أصدر مرآز البحوث الشرعية التابع لدار اإلفتاء 

فتوى تبيح هذا النوع من الزواج و أآدت الفتوى أنه صحيح وجائز إذا 

حكام الشرعية، وقد أآدت دار استوفى الشروط التي نصت عليها األ

يستوفى األرآان والشروط الشرعية  الذياإلفتاء أن زواج المسيار 

ويتم آتابته فى وثيقة رسمية بواسطة شخص مختص، هو زواج 

شرعي غير أن الزوجين يتفقان فى العقد أو خارجه على أن الزوج ال 

وهو "زواج  يقيم مع الزوجة، وإنما يتردد عليها عندما تتاح له الفرصة،

صحيح تترتب عليه آل اآلثار الشرعية فيما عدا ما تنازلت عنه الزوجة 

  باختيارها".

، شيخ األزهر، نقل أعضاء طنطاويأباح الدآتور محمد سيد   �

قضية اغتصاب امرأة  فيالمتهمين العشرة المحكوم عليهم باإلعدام 

ًا، بمحافظة آفر الشيخ، دون اشتراط الحصول على موافقتهم مسبق

: لقد تعامل هؤالء المجرمون مع هذه المرأة دون أى طنطاويوأضاف 

لون من الرحمة، ولم يرحموا توسالتها وال حتى تقبيلها ألرجلهم، 

ويجوز لنا من الناحية الشرعية أن نحصل على أعضائهم بعد تنفيذ 

  حكم اإلعدام فيهم، وننقلها للمرضى الذين يحتاجون إليها.

، شيخ األزهر فتوى جديدة طنطاويد سيد الدآتور محمطلق أ  �

، بشرط أن تكون الفتاة المجهضة »إجهاض جنين االغتصاب«تجيز 

ـ حسب » رة ومش مرتاحة لما حدثطيبة السمعة ونقية وطاه«

قولهن، فى حين رفضت لجنة الفتوى باألزهر إباحة إجهاض المغتصبة 

طلقًا منذ في أي حالة من الحاالت، و أآدت أنها لم تفت باإلجهاض م
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إنشائها و حتى اليوم بالرغم من فتوى شيخ األزهر د. سيد طنطاوي 

  بإباحة هذا اإلجهاض.

رفض اإلمام األآبر د/ محمد سيد طنطاوي شيخ األزهر ما   �

تضمنته اتفاقية سيداو التابعة لألمم المتحدة والتى تدعو الى العديد 

قوامة الرجل  من األمور لمخالفة للشريعة اإلسالمية ومنها إلغاء

وإعطاء المرأة حق التعدد فى األزواج والمساواة فى الميراث بين 

آليهما والمساواة بين الرجل والمرأة فى الشهادة، آما رفض مطالبة 

االتفاقية بإلغاء المهر ووصفه ثمن لشراء المرأة، ووصف شيخ األزهر 

ذلك بكونه عوامل هدم األسرة المسلمة مطالبا الجهات المعنية 

  عدم قبولها حفاظا على الشريعة اإلسالمية .ب

األزهر إصدار أي قانون يقيد تعدد الزوجات في تحرك سريع رفض   �

للتصدي لدعوات بعض المنظمات النسائية بإصدار تشريع لمنع 

التعدد. و أشار الشيخ عبد الفتاح عالم أننا لسنا بحاجة إلى قانون 

اختيار زوجها أو االرتباط  يمنع التعدد فالمرأة لها مطلق الحرية في

  بشخص متزوج من أآثر من امرأة.

  أآد الدآتور أحمد الحداد آبير المفتيين فى دار اإلفتاء بدبى جواز

تولى المرأة منصب المفتى الرسمي فى الدول التى تختارها 

لذلك، وأن تصدر الفتاوى للرجال والنساء وقال فى فتوى حديثه 

أنه ال مانع من أن تتزاحم المرأة على أحد المواقع االلكترونية 

الرجل فى منصب المفتى ألنها مزاحمة شريفة وتعد من 

المسابقة للخيرات وأشترط الحداد بلوغ المرأة مرحلة االجتهاد، 

وقال أن للنساء خصائص ال يحسنها الرجال فاألجدر أن يقوم 

بإفتائهن نساء آما آانت أمهات المؤمنين يفعلن ذلك حيث آن 

نساء ما تعلمنه من رسول اهللا، وطالب بتأهيل آال من يبلغن ال

الرجال والنساء فى اإلفتاء خالل الكليات المتخصصة ومن جهته 

أآد الدآتور عبد الفتاح الشيخ رئيس اللجنة الفقهية بمجمع 
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البحوث اإلسالمية أن العلماء لم يشترطوا فى المفتى الذآورة 

األدوات والعلم للمرأة  ولم يقيدوها بهذا الشرط وقال إذا توافرت

فلها أن تفتى سواء فى أمور النساء أو أى قضايا أخرى فى حين 

رفض الشيخ عبد الحميد األطرش رئيس لجنة الفتوى باألزهر 

  تولى المرأة مهمة اإلفتاء بشكل رسمي.

  أصــدرت الجمعيــة العموميــة لقســمي الفتــوى والتشــريع برئاســة

ألول لـرئيس مجلـس   المستشار محمد أحمـد الحسـيني النائـب ا   

الدولــة فتــوى قانونيــة أآــدت فيهــا أحقيــة المطلقــة واألرملــة فــى 

معــاش والــدها بعــد أنتهــاء رابطــة زواجهــا دون المســاس بحقــوق 

الورثة موضـحة أن األرملـة إذا آانـت تسـتحق معاشـا عـن زوجهـا        

ومعاش والدها وذلك إذا آان  تحصل على الفرق بين معاش زوجها

دها أعلى من المعاش المستحق عـن  اش المستحق عن والالمع

 زوجها.

 
  أآدت د. آمنه نصير أستاذ العقيدة والفلسفة  انه اليوجد ما يحرم

عمل المراه آمؤذنة إال أنها تري انه اليوجد مواءمة لقيامها بهذا 
 العمل فلي الوقت الحاضر لوجود ما يكفي من  الرجال.

  

 .لمـــاء لع العـــالمييوســـف القرضـــاوى رئـــيس االتحـــاد  أطلـــق د

أن  فيهــا علــي  أآــدبخصــوص النقــاب والــذي فتــوي   المســلمين

المــرأة لــم تعــد الن النقــاب،  ارتــداء  األولــى بالنســاء حاليــا عــدم 

ــدارس       ــى الم ــل، وخرجــت إل ــت مــن قب ــا آان ــت آم حبيســة البي

ــا.      ــفيات وغيره ــل والمستش ــاآن العم ــات وأم ــا والجامع وخروجه

التعامـل مـع   يحوجها إلى آشف وجههـا وآفيهـا لضـرورة الحرآـة و    

ــاء،   ــاة واألحي ــيالحي ــم     ف ــع والشــراء، والفه ــاء والبي ــذ والعط األخ

  أن علي جمعة، مفتي جمهوريـة مصـر، علـى   د. أآد. آما واإلفهام

د. سـيد   األزهـر فيه شيخ  أيدهوهذا ما  النقاب، عادة وليس عبادة

ــاوي   طنطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 اعتصامات وإضرابات  

ومن المالحظ خالل  توالت موجة من االعتصامات واإلضرابات واالحتجاجات

المطالبة  فيالنساء مازالت تتقدم الصفوف   هذا الرصد اإلعالمي أن

نادت  التيالطبقة العاملة من أولى الفئات  فيبحقوقهن فقد آانت النساء 

  بحقوقهن ويتبين ذلك آما يلي:

   المصانع:إضراب عمال  

  إضراب مفتوح  فيدخل عمال مصنع "المنصورة اسبانيا" للنسيج

لعمل حيث قررت إدارة المصنع تصعيد المواجهة مع العمال عن ا

عامالت بحجة تحريض باقى عمال المصنع على  5وقررت فصل 

التوقف عن العمل وقد قررت العامالت المفصوالت تحرير محاضر 

  بالقوى العاملة الشرطة ضد إدارة الشرآة. 

  

  

  علي مستوي قطاع الصحة

  شيخ العام موظفة بمستشفى آفر ال 20اعتصمت نحو

احتجاجا على قرار مدير المستشفى بانتدابهن للعمل 

آعامالت نظافة لسد العجز فى عمال النظافة بالمستشفى، 

وطالبت الموظفات المعتصمات محافظ آفر الشيخ بالتدخل 

إلعادتهن إلى عملهن خاصة أنهن حاصالت على مؤهالت 

 عليا ومتوسطة.

 ام يمثلن ممرضة بمستشفى آفر الشيخ الع 400 أضربت

جميع ممرضات المستشفى عن العمل للمطالبة بتنفيذ 

 .القرار الوزاري الخاص برفع المكافأة الخاصة
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  نظم أآثر من ألفي ممرضة من ممرضات المستشفي العام

الجامعي في اإلسكندرية مسيرة احتجاجية طافت أقسام 

إدارة الجامعة بمد  راحتجاجا علي قرا والجامعةالمستشفي 

 سنوات 10هر الليلي اليفترة الس

  ممرضة بمستشـفى "فـوة المرآـزي" فـي آفـر       25تظاهرت

الشيخ في وقفـة احتجاجيـة أمـام المستشـفى بعـد دخـول       

سنة في غيبوبة عقب  30زميلتهن الممرضة أمال الشرقاوي 

  إجرائها عملية والدة قيصرية بسبب خطأ في عملية التخدير.

  بمشارآة أعتصم ممرضات وعمال مستشفى مطروح العام

داخل مبنى المستشفى  األقسامبمختلف  األطباءعدد من 

رافضين التوجه الى أقسامهم لممارسة عملهم بسبب قيام 

أطباء وممرضات  8مجموعة من المواطنين باالعتداء على 

 .عامالت بالمستشفى 

  عن  التمريض بجامعة المنصورة أخصائياتمن  107 أضربت

احتجاجا مجلس الشعب  مأما الكليةالطعام واعتصمن داخل 

بنقلهن وتوزيعهن   الجامعةعلي قرار د. احمد البيومي رئيس 

  آما اعتصمن..للعمل في مناطق مختلفة . 

   بشبين الكوم    يممرض وممرضة بمستشف 400نحواضرب

بالمساواة مع زمالئهم في البين التعليمي عن العمل مط

صار  المستشفيات والمعاهد التابعة لوزارة الصحة وسط ح

من األمن المرآزي والذي قام أفراده بالتواجد بزي ملكي في 

ممرضات من التجمهر ولكنهن المستشفي التعليمي لمنع ال

 رفضن .

  علي مستوي قطاع التعليم 
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 6تظاهرت العشرات من المشرفات االجتماعيات فى محافظة   �

أآتوبر أمام مبنى اإلدارة التعليمية بالمحافظة احتجاجا على عدم 

إدراج أسمائهن بكشوف الكادر رغم أدائهن امتحانات الكادر وقيام 

  بعض المراآز بصرفه.

  دخلت إيناس السيد أبو الخير مديرة مدرسة سخا النموذجية

اعتصام مفتوح عن العمل داخل المدرسة  فيللتعليم األساسي 

احتجاجا على قرار وآيل وزارة التربية والتعليم محمد األمين 

 مل دون التحقيق.بوقفها عن الع

 500و  طالبة منتقية بجامعة القاهرة 100أآثر من  تاحتشد 

طالبية ضد قرار  في مظاهرات  طالبه منتقيه بجامعة سوهاج

المجلس االعلي  للجامعات بعدم السماح لهن بدخول لجان 

 االمتحانات وهن يرتدين النقاب.

. 

  مدرسة خط عربي من جميع اإلدارات  200اعتصمت أآثر من

لتعليمية بمحافظة أسيوط  احتجاجا علي قرار وآيل الوزارة ا

باستبعادهن من التدريس بحجة عدم وجود مسمي تدريس خط 

  .سنوات. 10عربي علي الرغم من قيامهم بالتدريس لمدة 

  طالبة بمدينة السادات الجامعية في  200أآثر من  أضربت

احتجاجا المنوفية عن الطعام ورفضن استالم وجباتهن الغذائية  

 .جنية  100جنية إلي  60علي زيادة مصروفات المدينة من 

  

      ــانوي ــدادي _ الث ــري اإلع ــديني األزه ــد ال ــات المعه نظمــت طالب

ــرار منطقــة     ــة علــي ق ــة المراغــة بســوهاج وقفــة احتجاجي بمدين

ــام (       ــد بنظ ــة بالمعه ــد الدراس ــديل مواعي ــة بتع ــوهاج األزهري س

حصـة فـي اليـوم الواحـد      14المناوبة ) وثالثة أيام لكل معهد بعدد 

 الطالبات بضرورة عودة النظام القديم    توطالب
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  نظمـــت الطالبـــات الحاصـــالت علـــي الثانويـــة الســـعودية  وقفـــة

احتجاجية أمام جامعة األزهر احتجاجا علي إعالن الجامعـة وجـود   

طالبة فـي آليـات الطـب وطـب     50خطا  إداري أدي إلي قبول نحو 

وطلبـت الجامعـة مـن الطالبـات      األسنان والصيدلة دون وجـه حـق  

سحب ملفاتهن والعودة إلي الكليات الحكوميـة والتـي سـبق وان    

 التحقن بها.

 

  نظمت العشرات من المدرسات بنظام األجر وقفة احتجاجية أمام

ديوان عام المحافظة بالقليوبية للمطالبة بالتعاقد معهن للعمل 

علي تجاهل بالتدريس للمرة الثالثة خالل هذا الشهر احتجاجا 

مسئولي المحافظة والتعليم مطالبهن بالعمل في مجال 

 التدريس.

  علي مستوي قطاع الزراعة 

  سيدة من العامالت بجمعيات التشجير التابعة  50تظاهرت أآثر من

لوزارة الزراعة بالمنوفية والغربية أمام وزارة الزراعة احتجاجا على 

فى وظائفهن حيث شهرا وعدم تثبيتهن  24عدم صرف رواتبهن منذ 

  عاما. 15يعملن بعقود مؤقتة منذ 

  عامه  إضرابات

  أسرة أمام ديوان عام محافظة بورسعيد من أهالي  42تظاهرت

عشوائيات منطقة الحرية بعد أن خصصت المحافظة لهم وحدات 

  سكنية مملوآة لسكان آخرين

  

  أعترض عدد من السيدات موآب عبد العظيم وزير محافظ القاهرة

خوله ديوان المحافظة لالحتفال بالعيد القومي وذلك أثناء د

  تمنحها المحافظة التيللمطالبة بشقق للحاالت القاسية 
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  سيدات في اعتصام مفتوح علي ساللم نقابة  5دخلت

الصحفيين مستغيثات بالرئيس مبارك احتجاجا علي نزع محافظة 

المنوفية ملكية فدان ارض زراعية مملوآة لهن آميراث خصص 

 .1967ثة شهيد من شهداء لور

 

  شرآة  مصر للطيران  فيهددت مجموعة من المضيفات الجويات

أدت إلى أبقاء بعض  التيباالعتصام احتجاجا على المجامالت 

 فيزميالت لهن بالمكاتب مع األجور والحوافز رغم العجز الشديد 

 عدد المضيفات على الطائرات

 المصـري أمـام فـيال     اعتصمت جيهان سليمان المذيعة بالتليفزيون

مارينـا ودخلـت فـي إضـراب عـن       فيوزير الداخلية حبيب العادلي 

الطعام وذلك اعتراضا على مهاجمة مسجل خطر لها فـى محطـة   

أآتــوبر ومحاولــة ســكب البنــزين  6بنــزين بميــدان جهينــة بمدينــة 

ــوم آشــفت أن     ــاهرة الي ــامج الق ــا خــالل برن ــا ألنه ــا وإحراقه عليه

ن المستندات الرسمية هو وزوجته وبعـد  شخصا قام بتزوير عدد م

 الحلقة تم تحويلها إلى الجنايات وحكم عليها بالسجن.

    6اعتصمت المواطنة سوسن على سليمان من سـكان محافظـة 

أآتوبر أمام مستشفى القصر العيني الفرنسـاوي احتجاجـا علـى    

جنيـه مصـاريف    470مطالبة إدارة المستشـفى بتسـديدها مبلـغ    

  بن أختها رغم وفاته.إدارية عن عالج أ

  
  
  
  

  العنف ضد المرأة

مـون" شـبكة للقـادة     آياألمين العام لألمم المتحدة "بان  أطلق 
مبادرة جديدة تجمع عدد مـن السياسـيين الحـاليين     الرجال وهى

المجتمــع  فــيواألعضــاء البــارزين  والســابقين، والقيــادات الدينيــة



 34

ــرأة  ــاهرة العنــــــــف ضــــــــد المــــــ ــاء علــــــــى ظــــــ  .للقضــــــ
هـذه  لجميع أنحاء العـالم لالنضـمام    فيلرجال والفتيان آل ا داعيا 

آجـزء   الشبكة وآسر الصمت المحاط بالعنف ضد النساء والفتيات"
 التيمن أجل القضاء على العنف ضد المرأة"،  متحدونمن  حملة 

  .الماضيأطلقها العام 

 المرأةازديادا ملحوظا في حوادث العنف ضد  2009ولقد شهد عام 
   ف الثاني ،وخاصة في النص

جريمة ،  1283إلي  2009،وصل إجمالي  عدد جرائم العنف ضد المراه عام 

% ثم االغتصاب 75,2المقدمة بنسبة الجنسي  احتلت جرائم التحرش

% 5,3ثم جرائم الشرف بنسبة  7%1%ثم العنف األسري بنسبه 11,6

وذلك آما هو موضح لنا بالجدول % 0,6وأخيرا العنف المجتمعي بنسبة 

  تاليال

  النسبة  العدد  نوع الجريمة 
  %7,1  92  عنف اسري 
  %5,3  68  جرائم شرف

  %11,6  150  اغتصاب
  %75,2  965  تحرش جنسي
  %0,6  8  عنف مجتمعي

  %100  1283  اإلجمالي

  وفيما يلي نتناول آال من هذه الجرائم بشكل من التفصيل

  : أوًال: جرائم االغتصاب وهتك العرض

ز القومي للبحوث االجتماعية في مصر حوادث آخر دراسة للمرآ  قدرت
% من جرائم صغار السن، وبمعدل حادثتين 15االختطاف واالغتصاب بنسبة 

 وفى تقرير نشر أخيرا عن المرآز القومي للبحوث االجتماعية آل يوم تقريبا
آشف أن مصر تشهد  2006والجنائية بالمرآز القومي للبحوث الجنائية 

تصاب وأن جرائم وحوادث االغتصاب تحدث اآلن ألف حالة اغ 20سنويًا 
  ساعة واحدة تقريبًا بمعدل حادثتين لكل

شهد تقاربا  2009واإلحصاءات الرسمية أن عام  لدراساتولقد أآدت ا
ألف حالة  120إلى نحو  2008الجنسية مع عام  نسب الجريمة فيملحوظا 
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ألف  62من اللذين شهدا أآثر  2007و 2006 عاميسنويا، وإن ارتفعا عن 
  واغتصاب جنسيجريمة تحرش 

  جرائم االغتصاب 

  ُتستغل  في إمبابة  الساحل آوبريباطن  فيمغارة تم الكشف عن
تحت تهديد األسلحة وتخزينهن ثم  الشوارع فتياتاختطاف   في

 تناوب اغتصابهن واحده تلو االخري لمدة تصل إلي شهر

خالية ببيال  سنوات إلى بناية 5أستدرج نقاش طفلة عمرها     �
  واعتدى عليها جنسيا ثم ترآها وفر هاربا.

قام طالب جامعي بالزاوية الحمراء باختطاف ممرضة واالعتداء   �
عليها بالضرب المبرح واغتصابها ولم يكتف بذلك فقام بتصويرها وهى 

  عارية على هاتفه المحمول بحجة الضغط عليها بفضح.

نوية التجارية بواسطة قام ثالثة شبان بخطف طالبتين بالثا  �
(توآتوك) وتوجهوا بها إلى الزراعات بأطراف قرية (دمرو) بمحافظة 

  الغربية وتناوبوا االعتداء عليهما جنسيا.

قام معوق"بشلل األطفال" باالعتداء جنسيا على طفلتين   �
باإلعدادي واإلبتدائى بمنطقة منشية الحرية بشبرا الخيمة، وتم 

لى أمر إحدى الطفلتين وأعترف بالواقعة القبض عليه بعد إبالغ و
  أيام على ذمة التحقيق. 4وأحيل للنيابة التى أمرت بحبسه 

سنة) بتجارة القاهرة باستغالل غياب  19قام طالب جامعى (  �
خاله عن المنزل وحاول اغتصاب زوجته وعند مقاومتها واستغاثتها 

قعة سم من شفتيها وعند القبض عليه أعترف بالوا3قام بقضم 
  وتمت إحالته للنيابة.

آانت قد  في الثالثين من عمرها قام احد الدجالين باغتصاب فتاة  �
  لجأت إليه نتيجة لشعورها بالعنوسة.

ألقت مباحث الجيزة القبض على سائق حاول االعتداء على   �
طفلتين جنسيا بأحد العقارات، تم ضبط المتهم أثناء استغاثة أحدى 

ي من توثيقه حتى حضرت الشرطة وبمواجهة الفتيات وتمكن األهال
  المتهم أعترف بارتكابه الواقعة وتوالت النيابة التحقيق.

تمكنت مباحث األقصر من القبض على عربجى حاول التعدي   �
  جنسيا على سائحة آولومبية غرب المدينة. 
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فشل شاب في اغتصاب زوجة عمة حيث حاول االعتداء عليها   �
يران ولكن نتيجة فشله فى محاولة اغتصابها ولكنها استنجدت بالج

  انتقم منها وقام بإغراق طفليها في النيل . 

أنقذ رجال مباحث أآتوبر "عاملة" من االغتصاب فور قيام العامل   �
 26سنة وصديقه عادل عبد الوهاب حسن  27أحمد جمعه احمد 

سنة بخطفها على دراجة بخارية أثناء عودتها من عملها لمسكنها 
  ال، تم القبض على المتهمين وتولت النيابة التحقيق.لي

فتاة أثناء إجرائه باالعتداء علي قام طبيب بشري ببوالق الدآرور   �
  عملية جراحية لها حيث قام الطبيب بتخديرها وهتك عرضها.

عاطلين إلى محكمة جنايات جنوب بنها نسبت إليهم  6تم إحالة   �
الزراعات تحت تهديد األسلحة  التحريات خطف فتاة واغتصابها وسط

  البيضاء والمطاوى بمنطقة قليوب.

سنوات  10قضت محكمة جنايات اإلسكندرية بالسجن المشدد   �
  .على عربجى أختطف طفلة واعتدى عليها 

قررت نيابة مرآز المنيا حبس صاحب مزرعة وشريكه بعد اتهام   �
  لمزرعةعاملة بالمزرعة لهما باغتصابها أثناء وجودها داخل ا

قام سائق توك توك حاصل على دبلوم صنايع باغتصاب تلميذه   �
بالصف الثاني اإلعدادي ببلقاس تلقت الشرطة بالغا من أقارب 

  الطالبة.

وظف سنة م 28ق الدآرور أبن شقيقته أتهم سباك بمنطقة بوال  �
  داخل مسكنهم .عام جنسيا ومعاشرتها  16بالتعدي على أبنته 

قليوبية جهودها لكشف غموض حادث اختطاف تكثف مباحث ال  �
عاطلين أثناء سيرها بأحد شوارع منطقة شبرا  5فتاة من قبل 

الخيمة تحت تهديد السالح واصطحابها إلى منزل أحدهم وتناوبوا 
  اغتصابها.

اتهمت مديرة بشرآة خدمات بترولية زوجها بإحضار أصدقائه إلى   �
سبب فى هتك عرض أبنتها المنزل لتعاطي المخدرات بالمنزل مما ت

عاما حيث قاموا بهتك عرضها أثناء نومها أآثر  13التى تبلغ من العمر 
  وأنها خشيت أن تبلغ امها بذلك. من مره

ألقت مباحث مرآز المراغة القبض على مدرس ابتدائي قام   �
  .بهتك عرض تلميذاته داخل الفصل 
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، تعرضت طفلة فى السادسة من عمرها لحادث هتك عرض  �
لمنطقة زراعية بمدينة ملوى  واستدرجها» شيال«اعتدى عليها 

والذ  واعتدى عليها جنسيًا وترآها فى حالة إعياء وسط الزراعات
بالفرار. تمكنت أجهزة البحث من ضبط الجانى وتولت النيابة 

  التحقيق.

قاموا نيابة قليوب بحبس عاطلين على ذمة التحقيق  تأمر  �
ها فى أحد الشوارع تحت تهديد المطاوى اختطاف فتاة أثناء سيرب

  وحاوال اغتصابها إال أن األهالي أنقذوها فى اللحظة األخيرة .

قام مدرس ابتدائي بقرية شبرانتا التابعة لمرآز بسيون باغتصاب   �
  تلميذته داخل منزل جدته المهجور.

صيانة دش وصديقه مدير  فنيالقبض على  الجيزةألقت مباحث   �
للمصنع  ةباإلعداديرات التجميل استدرجا تلميذة ستحضمصنع لم

  واعتديا عليها.

أستغل أحد المدرسين فرصة وجود أجازة رسمية للمدرسة   �
  تنظمها المدرسة التيوأثناء تواجده إلعطاء دروس مجموعة التقوية 

أستدرج تلميذة بالصف الثاني اإلعدادي إلى حجرة الكنترول وحاول و
الصرخات وآسرت زميالتها باب الحجرة  االعتداء عليها فتعالت

  وأنقذنها من براثن المدرس.

حفيدته، ألقى القبض على  باغتصابالخيمة اقام عجوز بشبرا   �
  تولت التحقيق. التيالجد وأحيل للنيابة 

بخطف فتاة من دائرة اثنين من الذئاب البشرية تم القبض علي    �
سلحة البيضاء إلحدى تحت تهديد األ واصطحباهاقسم ثان العامرية 

  الخرابات وتعديا عليها جنسيا ، 

  ألقت مباحث الجيزة القبض على عامل لقيامه بهتك عرض ابنة
 زوجته، 

عاما  أثناء عودتها  19تم القبض علي شاب  قام باختطاف فتاة   �
   . عتدى عليها باإلآراهلمنزلها وا

طالبة أشخاص اختطفوا  4لدقهلية بحبس بانيابة بلقاس  تأمر  �
بالمرحلة الثانوية أثناء رآوبها توك توك مع خطيبها وتناوبوا اغتصابها 

  على مدار يوم آامل.

سنة إلى حادث اختطاف على يد مجهول حيث ١٦تعرضت فتاة   �
  يومًا. ٣٨قام باغتصابها لمدة 
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تمكنت مباحث دمنهور باالشتراك مع مباحث مرآز دمنهور   �
نهور قام باغتصاب طبيبة بالقبض على شيال ومسجل بقسم دم

  نساء ووالدة.

عامًا أثناء شرائها الخبز  95عجوزا عمرها بالخانكةأختطف نجار   �
فطلبت منه أن تستند عليه إال أنه هددها بمطواه وأخذها إلى طريق 

عليها إال أنها ظلت تصرخ فخاف من افتضاح  التعديالمقابر وحاول 
  ًا.أمره فضربها على رأسها وترآها وفر هارب

عاملين بمدينة قطور خطفوا  3تمكنت مباحث الغربية من ضبط   �
راقصة أثناء عودتها من أحد األفراح مع متعهد وتناوبوا االعتداء عليها 

  .وترآوها فى حالة إعياء شديد 

و هي في طريقها لحفظ سنوات  8قام عاطل باغتصاب طفلة   �
بمنطقة حساسة  عمليات في 3القرآن بـ "آتاب" القرية. أجريت لها 

بجسدها، مع احتمال إجراء جراحة استئصال رحم إثر حدوث تهتك به 
  .نتيجة االعتداء الجنسي

آشف مرآز النديم لعالج وتأهيل ضحايا العنف عن واقعة ضرب   �
وهتك عرض موظفة بشرآة آهرباء دمنهور على يد ضابط ومخبرين 

  من مباحث الكهرباء.

 بمحافظة السويس عاما  13تعرضت فتاة تبلغ من العمر   �
باستدراجها قام  عامل من محافظة اإلسماعيلية لالغتصاب من قبل 

وإيهامها بأنه سوف يتزوجها وقام باغتصابها هو وأصدقاؤه لمدة 
  أسبوع داخل مسكنه.

ذئاب بشرية تعدوا  5أمر وآيل نيابة مرآز المنصورة بضبط وإحضار   �
  عاما. 14جنسيا على فتاة عمرها 

رت نيابة بنها الكلية بحبس ثالثة ذئاب بشرية بعدما أختطف أم  �
احدهم فتاة من القاهرة ليغتصبها بإحدى العشش الموجودة 
بالزراعات بالقليوبية ويحتجزها ألآثر من شهر بداخلها بعدما دعا 

  أثنين من أصدقائه على تلك الوليمة.

ى سنة باغتصاب بنات زوجته وقد تم أحالته إل 35قام حداد   �
  محكمة جنايات المنيا.

نيابة السنبالوين بالدقهلية حبس ثالثة شباب على ذمة  تقرر  �
التحقيق بعد اختطاف ربة منزل وطفلها الرضيع واغتصابها وسط 
الزراعات تحت تهديد السالح ومحاولة قتلها بعد أن تعرفت على 

  أحدهم.
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على تجرد مزارع من أرمنت من مشاعره اإلنسانية وأآره نجلته   �
شهور وعندما تم ضبطه تناول  6معاشرته جنسيا تحت التهديد لمدة 

  صبغة شعر محاوال االنتحار.

سنوات بمدينة السنبالوين  10طفلة  باستدراج ميكانيكيقام   �
  حالة إعياء شديدة. فيترآها ثم  واغتصابها

فيه زوجها وعمه وأثنين من أبناء ببالغ  اتهمت  ربة منزلتقدمت   �
اختطافها من شقتها بحدائق األهرام وتناوبوا اغتصابها عنوة عمومته ب

  أمام بعضهم البعض.

سنة لمدة  71قضت محكمة جنايات المنيا بحبس بائع خضروات   �
  أشهر لقيامه بهتك عرض طفلة بالقرية. 6

 عاقبت محكمة جنايات الجيزة بإجماع اآلراء عامًال باإلعدام شنًقا،  �
مًدا مع سبق اإلصرار والترصد، واغتصابها التهامه بقتل ابنة عمه ع

  وسرقة قرطها الذهبي، انتقاًما منها بسبب أهانتها له.

أصدرت محكمة الجنايات فى طنطا حكمها باإلعدام على ثالثة   �
  ذئاب بشرية قاموا باختطاف ربة منزل واغتصابها تحت تهديد السالح.

بائع فى  أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما رادعا بمعاقبة �
  سنوات حيث قام بهتك عرض طفلة. 7محل سمك بالسجن 

قضت محكمة جنايات المنصورة بإعدام شاب قام باغتصاب فتاة   �
  داخل منزله بعد استدراجها و استخدام القوة معها.

قضت محكمة جنايات الجيزة بإحالة أوراق طالب بإحدى   �
حكم اإلعدام  إلى مفتى الجمهورية للتصديق على الخاصةالجامعات 

التهامه بقتل ابنة عمه مع سبق اإلصرار والترصد واالعتداء عليها 
  جنسيا بعد أن فارقت الحياة.

قضت محكمة جنايات القاهرة بإعدام سائق ميكروباص وتباع   �
التهامهما بخطف فتاة واغتصابها وقتلها وسرقة مشغوالتها الذهبية 

  منطقة نائية بالتجمع الخامس. في

درت محكمة السويس حكم السجن المؤبد لراعي غنم أص     �
  سنوات. 5سنة تحت التهديد لمدة  19اغتصب ابنته 

عاقبت محكمة جنايات القاهرة غيابيًا أخصائي جراحة مسالك      �
بولية بالسجن المؤبد بتهمة اغتصاب مريضة معاقة ذهنيًا و جسديًا 

  بالقوة.
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ذئاب  4بتجديد حبس  قرر قاضى المعارضات بمحكمة آفر الشيخ  �
بشرية بقرية رويته لقيامهم بخطف ممرضة ومحاولة اغتصابها بالقوة 

  تحت تهديد السالح.

بتهمة خردة  قضت محكمة جنايات اإلسكندرية بإعدام عامل  �
  واغتصابها تحت تهديد السالح.فتاة خطف 

قضت محكمة جنايات المنصورة بحبس سائق فى العقد الثالث   �
عاما الختطافه طفلة فى المرحلة اإلعدادية  25ؤبد من عمره بالم
  وهتك عرضها.

متهمين  ١٠أصدرت محكمة جنايات آفر الشيح، حكمًا بإعدام   �
خطفوا ربة منزل من شقتها وتناوبوا اغتصابها تحت تهديد السالح 
فى منطقة زراعية، وعاقبت المحكمة متهمًا حدثًا فى القضية 

  سنة. ١٥نفسها بالسجن المشدد لمدة 

قررت محكمة جنايات بورسعيد حبس وآيل مدرسة البدراوى    �
االبتدائية ثالث سنوات بعد أن وجهت له تهمة هتك عرض تلميذة 

عاما داخل أحد فصول المدرسة وأثناء  11بالمدرسة لم يتعد عمرها 
  اليوم الدراسي.

 سنة 23قضت محكمة جنايات اإلسكندرية بإحالة أوراق عاطل  �
مهورية أختطف طالبة عند زيارتها ألقاربها بالعوايد واعتدى لمفتى الج

  عليها تحت تهديد السالح.

أصدرت محكمة جنايات الفيوم حكمها بالسجن المؤبد ضد   �
  سنة بمقابر الفيوم. 14العاطلين التهامهما باغتصاب وقتل طفلة 

قضت محكمة جنايات دمياط بمعاقبة سبعة ذئاب بشرية   �
عاما لكل منهم وذلك لقيامهم باختطاف  15مدة بالسجن المشدد ل

فتاة تعمل بأحد المطاعم بمرآز شربين واالعتداء عليها أثناء عودتها 
حفل خطوبة أحدى زميالتها بالمطعم بقرية  فيمن مشارآتها 

  الوسطاني آفر سعد بدمياط.

قضت محكمة جنايات بنها بإحالة أوراق المتهم باغتصاب نجله      �
  يوبية إلى فضيلة مفتى الجمهورية.شقيقه بالقل

سنوات مع  7قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالسجن      �
الشغل للمتهم محمد فراج بتهمة هتك عرض فتاة لم تتجاوز من 

  العمر الثالثة عشر.

  القاهرة بمعاقبة عاطلين من معتاديآما قضت محكمة جنايات 
عاما لكل منهما  40األجرام والسرقة باإلآراه بالسجن المشدد 
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لقيامهما بخطف فتاة بمدينة مايو محاولة االعتداء عليها آما أطلقا 
عدة أعيرة نارية من سالح آلي وطبنجة على رئيس مباحث مدينة 

مايو أثناء قيامه بإلقاء القبض عليهما وقد عاقبتهما المحكمة بالسجن 
عاما أخرى عن  15عاما عن تهمة مقاومة السلطات و  25المشدد 

 االعتداء عليها .همة خطف أنثى ومحاولة ت
 
  عـاطلين وسـرعة ضـبط     4نيابة قسـم ثـان بالمنصـورة بحـبس      تأمر

وإحضــار أثنــين آخــرين اختطفــوا فتــاة وتنــاوبوا هتــك عرضــها وســرقة   
 ممتلكاتها.

   منزله وقام باغتصابها ،  إليالقي القبض علي عاطل استدرج طالبة
شـبرا الخيمـة بسـبب     فـي ا هربت مـن منـزل والـده   قد  الفتاة  آانت

 .المصروف إلى اإلسكندرية 
        تجرد عامل من أدميته أسـتدرج تلميـذة االبتدائيـة إلـى عمـارة تحـت

اإلنشاء بمدينة جرجـا وحـاول اغتصـابها فألقـت بنفسـها مـن الطـابق        
  الثاني مما أدى إلى أصابتها بكسور متفرقة.

 
  قضـية  متهمين فـى   4أصدرت محكمة جنايات السويس حكما بإعدام

متهمـين آخـرين بالسـجن     3اغتصاب وقتل فتـاتين وأدانـت المحكمـة    
سنة لحدث الشـتراآهم   15لمدة تتراوح بين السجن المؤبد والسجن 

  فى الواقعة.
  عاما لسطح عقـار بمنطقـة    12سنة طفلة عمرها  19أصطحب طالب

  بوالق الدآرور وتعدى عليها جنسيا.
 عاما والـذى أعتـاد    16بنته تجرد أب من مشاعر األبوة وقام باغتصاب أ

سنوات دون أن تجـرؤ الفتـاة علـى االعتـراض      4على معاشرتها لمدة 
حتى بدأت أثار الجريمة تنمو فى أحشائها حررت الفتـاة محضـرا وتـم    
القبض على األب الـذى أنكـر جريمتـه وأآـد أن أبـن عمهـا هـو الـذى         

 أغتصبها.
       شـهر مـع   أ 6قضت محكمة جنايـات الفيـوم بمعاقبـة عامـل بالسـجن

الشـغل وإلزامـه بالمصـاريف وإحالـة الـدعوى المدنيـة إلـى المحكمــة        
المختصة إلدانته فى قضية هتك عرض فتاة صغيرة السـن لـم تتجـاوز    

  العاشرة فى إحدى الزراعات بالفيوم بالقوة وتحت التهديد.
     5قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عـاطلين بالسـجن المشـدد 

ن عبد المـنعم ريـاض بوسـط القـاهرة وحـاوال      سنوات أثارا الذعر بميدا
العمومية بالميـدان بعـدما فشـال     المياهاالعتداء على فتاة داخل دورة 

  أقتادها بالقوة واستقال تاآسيا وأخبرا السائق أنها هاربة من أسرتها.
           آشـفت مباحـث العمرانيـة تفاصـيل واقعـة اختطـاف طالبـة علـى يـد

ســجل خطــر وأضــافت  شــخص مجهــول، تبــين أن مرتكــب الواقعــة م 
التحريات أن المتهم أشهر سالحا أبيض فى وجه الضـحية واصـطحبها   
عنــوة تحــت تهديــد الســالح أثنــاء ســيرها بصــحبة زمالئهــا، تبــين أن   

  المتهم توجه بالضحية إلى شقته واعتدى عليها جنسيا،  
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      أشـهر مـع الشـغل     ٦قضت محكمة جنايـات بـالحكم بالسـجن لمـدة
سنوات، وألزمتـه   ٩ة تبلغ من العمر لعامل شرع فى هتك عرض طفل

  .المحكمة بالمصاريف
  15قضت محكمة جنايات دمياط بحبس عامل بالحبس المشدد لمدة 

 عمته بدمياط. ابنةعاما الغتصابه 
 مباحث بندر شبين الكوم القبض على أربعة ذئاب بشرية قـاموا   ألقت

باختطاف عاملة بمستشـفى شـبين الكـوم وحـاولوا اغتصـابها تحـت       
  يد السالح بإحدى العشش بمنطقة نائية.تهد
  يوما على ذمة  15وزوجته  قهوجيقررت نيابة قسم أول طنطا حبس

ــزل بعــد أن اســتدرجاها     ــة من ــىالتحقيــق التهامهمــا باغتصــاب رب  إل
 منزلهما وقاما بتخديرها.

  ضـبط شـاب اقـتحم المستشـفى      فـي نجحت أجهزة األمن بسوهاج
اسـتراحتهن   فـي ممرضـات   3التكالى ببـرديس وقـام بـالهجوم علـى     

وطعـن أثنـين بـالمطواة لمحاولتهمـا      اغتصـابهن وأنقض عليهن محاوال 
  الهرب.

 صـاحب معـرض    مباحث حلوان جهودها لضبط المتهمـين بقتـل   تآثف
 سيارات واغتصاب زوجته بكفر العلو، وتوصلت التحريات إلى المتهمين

ابهمـا  وتبين أنهما مـن العـاملين فـى المعـرض وفـرا هـاربين بعـد ارتك       
  .الجريمة

      شهدت مدينة المنزلة بالدقهلية جريمة قتـل بشـعة أرتكبهـا خمسـة
أحـد المقـابر إلخفـاء     فـي بلطجية اغتصبوا فتاة وقتلوها وقاموا بدفنها 

  معالم الجريمة.
  يومـا علـى    15المعارف أبو العـال   أبوحبس بقررت نيابة مرآز أبشواى

 فـي وتصـويرهما  الجنسـي علـى أبنتيـه     التعديذمة التحقيق بتهمة 
  أوضاع مخلة إلجبارهما على االستمرار معه.

   ــل ــام عاط ــة      27ق ــة االجتماعي ــد الخدم ــة بمعه ــف طالب ــنة بخط س
  عليها جنسيا وسط الزراعات. والتعديبالزقازيق 

 ذئاب بشرية لخطفهم فتاة  3نيابة السنبالوين بالدقهلية حبس رت قر
  ح.من خطيبها واالعتداء عليها جنسيا تحت تهديد السال

  العقد الثاني من عمرها بمرآـز   فيفتاة  باغتصابذئاب بشرية  4قام
  داخل توك توك أحدهم. اختطافهاقويسنا بعد 

  إلىآانت ضحيتها فتاة أقرب  اغتصابشهدت مقابر باب الوزير جريمة 
وأنجـب منهـا   سـنه   56عاما على يد تربـى   14أن تكون طفلة عمرها 

  آيل نيابة الدرب األحمر.و أمامطفلة وأعترف الجاني بالواقعة 
    4شهدت قرية الفردسات مرآز المنزلة بالدقهلية جريمة بشـعة قـام 

أحـد المقـابر    فـي عاطلين بقتل فتاة بعـد اغتصـابها ثـم قـاموا بـدفنها      
  الحديثة بالقرية.

  عاما من مدينة الطور بمحافظة جنـوب سـيناء والـدها     20اتهمت فتاه
سـنوات والحمـل منـه     5دى عاما باالعتداء عليها جنسيا علـى مـ   50

 سفاحا لكن الطفل مات بعد والدته حسب قولها.
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  تجرد سائق وعامل بمنطقة المعادى من مشاعر الرحمة قاما بخطف
ربة منزل في رمضان أثناء استقاللها تاآسي وتناوبا اغتصابها 

  المحمول. االذهبية وهاتفه ابمنطقة زهراء المعادى وسرقا مصوغاته
 
  عام ووالدها   14الفيوم ضبط وإحضار فتاة عمرها قررت نيابة مرآز

للتحقيق في بالغ تقدما به إلى مباحث الفيوم حول تعرض الفتاة 
  لهتك العرض من احد جيرانه بقرية البسيونية بمرآز الفيوم .

          قضت محكمـة جنايـات آفـر الشـيخ باإلعـدام شـنقًا لمسـجلين بعـد
ــة منــزل وطفلهــا إ   لــى منزلهمــا، موافقــة فضــيلة المفتــى، خطفــا رب

واعتدى المتهمان جنسيًا على الضـحية وتخلصـا مـن طفلهـا بإلقائـه      
منطقـة الزراعـة بعـد إنهـاء      فـي ، والقيـا بـاألم   صـحي بيارة صـرف   في

 جريمتهما.  
    شــهدت محكمــة جــنح إمبابــة جلســات  محاآمــة المــدرس المــتهم

بتصوير بعض الطالبات في أوضاع مخلة أثناء ممارسته الرذيلـة معهـن   
ديهات وتوزيعها أحداثا مثيـرة انتهـت بصـدور حكمهـا بحـبس      على سي
 آالف جنيه. 10سنوات مع النفاذ وغرامة  3المتهم 

 
      تمكنت مباحث شبين الكوم من القبض علـى ذئبـين بشـريين طالـب

ثانوي ومبيض محاره قاما باختطاف طالبة ثانوي إلى الزراعـات وتعـديا   
ء شديدة وفـرا هـاربين   عليها جنسيا عدة مرات وترآاها في حالة إعيا

 . 
 إلـى محكمـة    عامـل يوميـه    نيابـة مرآـز االسـماعيليه  بإحالـة      تأمر

  عاما . 16 فتاة الجنايات بتهمة  االعتداء الجنسي على
         شهدت إحدى قرى مرآز الفيـوم واقعـة مثيـرة حيـث قـام ابـن عمـدة

باختطاف فالحة واغتصابها وسط الحقول ورفض والـد المجنـي عليهـا    
  ف جنيه رشوة مقابل التنازل عن المحضر وإجهاض الفتاه .أال 3مبلغ 

  
   آشفت مباحث أمن الجيزة غموض مقتل فتاة عثر على جثتها ملقـاة

من الشباب اختطفوهـا   3في ترعة المريوطية بمنطقة الهرم تبين أن 
من منطقـة إمبابـة وتنـاوبوا اغتصـابها داخـل شـقة بمنطقـة العجـوزة         

 وقاموا بخنقها وفروا هاربين.
  

    4ســنوات علــى 5قضــت محكمــة جنايــات بنهــا بالســجن المشــدد 
 عاطلين اختطفوا  فتاة واغتصبوها وسط الزراعات بمرآز بنها ، 

  
   ذئـاب بشـرية بعـد سـاعات      3ألقت مباحث آفر الشيخ القبض علـى

اغتصابها لوال انطالق  ةمن اختطاف  سيدة داخل سيارة أجرة ومحاول
  صرخات استغاثتها .
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  نمن الذئاب البشرية بالسـج  5جنايات الجيزة بمعاقبة قضت محكمة 
سنة ، والتـي   21سنوات لكل منهم لقيامهم باغتصاب  ربة منزل  10

آانت تسير  بـالطريق العـام بمنطقـة العمرانيـة وفوجئـت بـالمتهمين       
يقومون بخطفهـا وإدخالهـا بـالقوة داخـل تـوك تـوك وتوجهـوا بهـا إلـى          

 .منطقة زراعية وقاموا باغتصابها 
  

  قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة تباع وقهوجي  بالسجن بالمؤبد
التهامهما باغتصاب ربة منزل وسرقتهما ساعة حائط وتصوير المجني 
عليها إلجبار زوجها علـى تـرك الشـقة التـي اسـتأجرها مـن المـتهم        

 الثاني واألموال التي دفعها مقدما للشقة.
    هرة محاميـا بـوزارة الثقافـة    أحال المحامى العام  لنيابـات شـرق القـا

إلى محكمة الجنايات التهامـه بهتـك عـرض فتـاة والتحـرش بهـا فـي        
  ساعة من وقوع الحادث 24الشارع وذلك بعد 

  
  

  اعتدى مقاول من قرية العوامية على بناته الثالث جنسيا وفر هاربا
سنه تتهم أبوها  15أمن سوهاج بالغا من فتاه  ةتلقت مديري

ي وشقيقتيها الصغيرتان تم إحالة الفتيات للطب باالعتداء عليها ه
  الشرعي .

  
 ببالغ إلي النائب العام يطالب فيه بسرعة ضبط وإحضار   تقدم  نقاش

وقيام  سنوات 5ه وشقيقتها التهامهم بقتل نجلته شقيقه وزوجت
شقيقه الشاذ جنسيا باغتصابها مما أصابها بغيبوبة لمدة شهرين 

  وبعدها فارقت الحياة.
  
 مواطن ببالغ لدى شرطة شرق النيل أفاد فيه أن مجهولين  تقدم

قاموا باختطاف ابنته طالبة الثانوي واغتصابها بعد ضربها داخل مزرعة 
  بشمبات  

  
  عاما الدفاع عن نفسها في محاولة الغتصابها من  30تمكنت فتاه

ذئاب بشرية بأوسيم آانت في طريقها إلي خطيبها وحدثت  5قبل 
فنزلت من التاآسي وراقبها الذئاب واحتجزوها   مشادة مع السائق

  لكنها ظلت ترشقهم بالطوب وتصادف وجود أحد المارة فاستغاثت.
  

  أيام علي ذمة  4سنه 35قررت النيابة حبس محمد حنفي ألمظ
طفل وطفلة  30وهتك عرض أآثر من  لتحقيق  قام باغتصابا

  بالشرابية.
  

  غتصابهم لبائعة خضار من الذئاب البشرية بعد ا 6تم القبض على
آانت مع زوجها على ( عربيه آارو ) محملة بالخضار متجهين 
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ا الزوجة بعد ضرب الزوج وفروا  االسيارة وخطفو  اللسوق، استوقفو
  اغتصابها. ابها إلى قرية شبين دائرة مرآز شرفة الزقازيق  وتناوبو

  
  د سنه  تحت تهدي 14نيابة الفيوم تحقيقا حول اغتصاب فتاه أجرت

السالح  المتهم شاب (م.ي) من عائله آبيرة استغل غياب أبو الفتاه 
 وتهجم على المنزل واغتصبها .

  
 ) سنه في مرآز 35عاقبت  محكمة جنايات سوهاج مدرس ابتدائي (

سنوات بتهمة هتك عرض تلميذة ر.  3المشدد  نالمراغه  بالسج
  )سنه داخل احدي فصول المدرسة .12س ( 

  
 

 سنه نجل شقيقة زوجها صاحب شرآة 28ه. ع ( اتهمت ربة منزل (
ري ،  باستدراجها  لمنزل احد أصدقائه بمدينة السادات في 

المنوفية وتصويرها عارية معه تحت تهديد السالح االببض إلجبارها 
 علي ممارسة الرذيلة معه 

 بكرداسة ،  بتهمة التعدي علي  ) سنه 17( تم القبض علي سائق
  قام بمعاشرتها باإلآراه.سنه و22مريضة نفسيا  

  
 عاملين بموقف سيارات قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة 

في قتل فتاه مختلة عقليا  اسنوات الشتراآهم 10بالسجن المشدد 
  عقب اغتصابها .

  
  سائقين قاموا باختطاف  طالبة  7ألقت مباحث اخميم القبض علي

انه مهجور واغتصابها بالثانوي التجاري قاموا باختطافها واقتيادها لمك
  تحت تهديد السالح.

  
  ببالغ  بالقليوبية ، المرآزي آفر شكر  بمستشفي  ممرضة تقدمت

 جنسيا.  تتهم فيه طبيب بنفس المستشفي باالعتداء عليها
  

  تقدمت فتاة ببالغ لمباحث الفيوم قالت فيه أنها تعرضت للخطف أثناء
أشخاص   3ه رآوبها ( توك توك ) فوجئت بتوك توك آخر يستقل

طريقها أشهر احدهم السالح األبيض في وجهها مدعيا انه  ااعترضو
ضابط وحاول هتك عرضها ، ولكنة لم يتمكن من استكمال جريمته 

  من إنقاذها. ابمواقعتها  بسبب استغاثتها باألهالي الذين تمكنو
  

 سنوات  5اعتداء جنسي علي طفله عمرها  ةتم الكشف عن واقع
  تابعة لإلخوان المسلمين .بأحدي المدارس ال

 من الذئاب البشرية فتاة حيث قاموا  8في بني سويف اغتصب
بمطاردتها وهي داخل ميكروباص واعتدوا  علي الرآاب وخطفوا 

 الفتاة وتناوبوا االعتداء عليها . 
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  أشخاص بدمياط ، التهامهم بخطف طالبة  5القي القبض علي

ء عليها جنسيا تم حبسهم بالصف األول الثانوي الزراعي ،واالعتدا
  علي ذمة التحقيق .

 
 ) سنه إلي منزله وقام 12قام عاطل بالمنوفية باستدراج طفله(

 باغتصابها بطريقه وحشية.
 
  30أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكما بسجن سائق ميكروباص 

سنه التهامه بخطف وهتك عرض وسرقة طالبة ثانوي باإلآراه ، حيث 
سنوات  5عن التهمتين األولي والثانية وعاقبته بالسجن المؤبد 

 للثالثة .
  قضت محكمة جنايات الفيوم بسجن سروجي سيارات عذب ابنة

سنوات ،الطفلة في الثانية من عمرها وهتك عرضها   6زوجته لمدة 
 آما انه عذب شقيقاتها الثالث .

  
  تقدمت ربة منزل بالجيزة ببالغ يفيد أن جارها اختطفها بشقته

ورها عارية إلذاللها هي وزوجها بسبب وجود خالفات واغتصبها وص
 مالية بينهما .

  
  سنوات  4قضت محكمة جنح مستأنف الوراق بحبس طبيب الوراق

 التهمه بممارسة الرذيلة مع مريضاته وتصويرهن في أوضاع مخلة .
 

 ملثمين من داخل توك توك  4 اأنقذت العناية اإللهية فتاة اختطفه
ا اغتصابها داخل  ابسرقة مصوغاتها وحاولوبمنطقة الهرم وقاموا 

من المتهمين  2الزراعات لكنها تمكنت من اإلفالت منهم  تم ضبط 
  وجار ضبط الباقين.

  
      4قضت محكمة اإلسكندرية بمعاقبة جـار موظـف بالسـجن المشـدد 

ســنوات قــام باغتصــاب طفلتــي جــاره بســبب خالفــات بينهمــا حــول  
 ماسورة مياه . 

 
 ه في قريـة الشـقيفي التابعـة لمرآـز أبـو تشـت       اشتعلت فتنه طائفي

سـنه قـد تعرضـت     12بقنا  بعـدما تقـدمت أم بـبالغ يفيـد بـان ابنتهـا       
 لالغتصاب وهتك العرض من قبل شاب مسيحي .

  
 

    15قضت محكمة جنايات  شمال القاهرة بالسـجن المؤبـد  لسـائق و 
سنه  واغتصبوها حتى  32سنه لزمالئه استدرجوا أخصائية اجتماعية

 لموت.ا
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    ألقت مباحث قسم ثاني شبرا الخيمة   القبض علي  خـراط اغتصـب
إلـي منـزل مهجـور عقـب خـروجهن مـن        نتلميذات بعد اسـتدراجه  4

 المدرسة.
  
 

         قضت محكمة جنايـات بنهـا بمعاقبـة المتهمـين محمـد حامـد و وليـد
لطفي بالسجن المؤبد بعد أن تجردا من مشاعرهما وقاما باسـتدراج  

فقـدت الـوعي ثـم     حتـى وات ثـم تناوبـا اغتصـابها    سـن 5طفله عمرها 
ــرة       ــى لفظــت أنفاســها األخي ــاء شــديدة حت ــة إعي ــي حال ــا ف ترآوه

 .يبالمستشف
 

  
 عاما في حالة  13تلقت مديرية امن بور سعيد بالغا بوصول طفله

وضع واشتباه من المستشفي بان الحمل حدث بطريقة غير شرعية 
  الحمل حدث من أبيها أن، أثبتت  التحقيقات وباعتراف الطفلة  

  
  (بكتر )القي القبض علي عامل حاول اغتصاب طالبه هددها

فاستغاثت بالمارة ولجأت إلي احدي المحالت فاضطر للهروب لكن  
 .تم ضبطه 

 
  . سنوات اغتصبها  6تم القبض علي م  ع عاطل قام باستدراج طفله

 وسرق قرطها الذهبي
  

 
 تها العتقادها أنها أبلغت من صديقبالعمرانية  انتقمت مسجلة آداب

أسرة  زوجها  عن سلوآها السيئ فهددوها بتطليقها واخذ ابنها 
الوحيد منها ، فاتفقت مع زوجها( سائق توك توك ) واثنين سائقين 

،استدرجتها المتهمة لمنزلها وهناك استقبلها زوج  ا،علي اختطافه
واآرهوها  المتهمة والسائقان وقيدوها بالحبال  ثم تناوبا  اغتصابها

  علي توقيع إيصاالت أمانه
  اتهمت ربة منزل بإمبابة مدرسا بدار أيتام باغتصابها وتصويرها عارية

 علي توقيع إيصال أمانة لتهديدها به،  وإجبارها
   سنه من إنسانيته قام باستدراج جارته  18تجرد عامل بشبرا

 سنه  واغتصبها ثم ترآها في حالة إعياء شديدة وهرب 11الطفلة 
  

  ثانيًا: التحرش الجنسي 
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أن  2009للمجلس القومي لحقوق اإلنسان  الخامسذآر التقرير السنوي 
تميز بانتشار عدد من الظواهر السلبية الجديدة، أبرزها االنفالت  ٢٠٠٨عام 

، وما صاحبه من تزايد حاالت التحرش المصريالشارع  في السلوآي
ه، وقد أثبتت دراسة على نحو ال سابق ل والجماعي الفردي الجنسي

حديثة تناولت التحرش الجنسي بالمرأة العاملة داخل المصالح الحكومية 
من العامالت بالحكومة والقطاع  100% من نساء العينة (68مصر أن  في

العام) قد تعرضن للتحرش الجنسي سواء بالقول أو الفعل من جانب زمالء 
المنوفية والقاهرة  معتيبجاأعدها باحثان  التيأو رؤساء العمل الدراسة 

أمورها  فيتشير إلى مقدمات ثابتة للتحرش تبدأ غالبا باإلعجاب والتحدث 
  الخاصة.

  :ولمواجهة هذه الظاهرة على المستوى الشعبي_
قــاد شــباب الفــيس بــوك عــددا مــن الحمــالت حيــث رفضــت مجموعــة    

مؤآدين علـى أن آافـة الفتيـات    هذه الظاهرة ، استباحة غير المحجبات 
عرضـن للتحــرش الجنســي ولــيس هنــاك أيــة عالقــة مــا بــين األخــالق  تت

ا مش هأتحجـب وأنـت مـش    اب جاءت هذه الحملة تحت عنوان "أنوالحج
  هتتأدب" ،

  
رابطـة بعنـوان   » فـيس بـوك  «الموقع  مشترآيمن آخر  آما أطلق عدد _
أبريـل يومـًا مصـريًا     ١٨تتضـمن دعـوة إلـى اعتبـار     » حقيمش هسيب «

شـارع آمـن، ودعـوا لوقفـة احتجاجيـة       فيوالحياة  للقضاء على التحرش
ذلك اليوم، مطالبين مجلس الشـعب   فيجماعية فى جميع المحافظات 

  بالموافقة على مشروع القانون المعروض حاليًا لمواجهة التحرش
آما أطلقت مجموعه أخري علي الفيس بوك حملـة لمواجهـة  سـرطان    

خـالل تصـويرهم    التحرش من خالل مالحقة المتحرشـين وفضـحهم مـن   
المنتديات المختلفـة تمهيـدا إلقامـة دعـاوى قضـائية       فيوعرض صورهم 

  ضدهم
 

على جـروب بـالفيس بـوك     ناشطونمن ال أخريمجموعه  ت_آما طالب
بإنشاء شرطة نسائية في مصر للحد من التحـرش الجنسـي بـالمرأة.    

عضو و انضم له عدد آبير من الضـباط مـا بـين     1317بلغ أعضاء الجروب 
يد و معـارض. و يناشـد الجـروب وزارة الداخليـة إنشـاء آليـة شـرطة        مؤ

  .التحرش للبنات في مصر لمواجهة
  
تحقيقـات   إلجـراء منظمـة حقوقيـة نقابـة الصـحفيين       24دعـت   آما  _

تعرضــت لهــا بعــض الصــحفيات   التــيحــول واقعــة التحــرش الجنســي 
ــدة المســائية واتهمــن زمالئهــن المعينــين بالجريــ   دة المعتصــمات بجري

 .رئيس التحرير  قبل  بضربهن والتحرش بهن بتحريض من
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وقد اعتبر موقع هيئة اإلذاعة البريطانية ( بي بي سي )أن  _
المعاآسات أو المالحقات التليفونية احد أشكال ما سماه بالتحرش 
اللفظي بالمرأة في المجتمع المصري حاليا ، واصفا التحرش 

نه مشكلة متجذرة في مصر ، الجنسي سواء آان لفظيا أو جسديا بأ
وقال الموقع االنجليزي للهيئة في تقرير نشره أمس أن الشارع 
المصري يشهد حاليا انتشار ظاهرة  المعاآسات عبر الهاتف 
المحمول حتى وان بم يتم اإلبالغ عنها . وان الشارع اصحب بيئة 

 تخويف للنساء

  

  :وعلى المستوى الحكومي 

انه تنظيم حمالت تفتيشية على البازارات قرر وزير السياحة زهير جر_
بعد تعدد شكاوى السائحين بتعرضهم للتحرش الجنسي وال نصب 
عليهم، وحذر جرانه أصحاب البازارات السياحية خاصة بالمناطق 
الشاطئية من خطورة هذه السلوآيات الخاطئة على سمعة السياحة 

 المصرية

جديدة لمواجهة آما  بدأت محافظة اإلسكندرية في تطبيق خطة _
التحرش الجنسي حيث وافقت المحافظة علي تخصيص عدد من 

السيارات التاآسي للسيدات فقط علي غرار ماحدث في مترو األنفاق 
لحماية السيدات من التحرش واالختالط بالرجال  في وسائل المواصالت 

 . 
  

صدر عن وزارة األوقاف آتاب بعنوان " التحرش الجنسي , أسبابة  _آما 
عالجه " يتطرق إلى الظاهرة مؤآدا على أنها نمت بالشارع المصري و

بشكل متزايد فى اآلونة األخيرة , محاوال شرح األسباب والدوافع وراء 
التحرش بالنساء والحلول لمواجهة هذا السلوك، وذلك بهدف توزيعه 

عية المواطنين لتو  على أئمة المساجد على مستوى محافظات مصر
  ش والعمل على مواجهة انتشار الظاهرة.تحربحرمة أنواع ال

ومن خالل الرصد اإلعالمي نجد أن هذا العام شهد العديد من جرائم 
  التحرش الجنسي بمختلف محافظات الجمهورية ونستعرض ذلك آما يلي:

  :والجيزة  القاهرة محافظتي

 

 طالبات مدارس الزاوية الحمراء للبنات بالسيد   أمور استغاث أولياء
لعادلي وزير الداخلية حيث تتعرض بناتهن للمعاآسات حبيب ا
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اليومية والتحرش بهن أثناء خروجهن من المدارس ويؤآدن على أنهن 
اصدر  والذيقد استغثن بالمجلس الشعبي المحلي للزاوية الحمراء 

بتكثيف الحمالت على هذه المدارس خصوصا من  30/2/2008توصية 
بارك الثانوية حفاظا على مدرسة محمد فريد اإلعدادية وحسنى م

 بناتهم من الشباب المتسكع.
  آما وجه أهالي عدد من  أولياء أمور الطالبات من مدرستي أم

المؤمنين بنات والتحرير اإلعدادية بنات التابعات إلدارة شمال الجيزة 
التعليمية نداء عاجل إلى اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية حيث 

ات ومعاآسات البلطجية من الشباب الذين يعانون يوميًا من مضايق
  اعتادوا التجمع أمام المدرسة والتلفظ بألفاظ خارجه عن اآلداب.

شهد شهر ابريل االحتفال بأعياد الربيع وأثناء هذه  ولقد  �
جريمة تحرش في يوم واحد في محافظة الجيزة  90االحتفاالت ضبط 

ت باقي الوقائع ثلثها في شارع جامعة الدول العربية، بينما توزع
  حالة في حديقة الحيوان. 19على الشوارع األخرى. آما تم ضبط 

  
  في  إطار الحمالت األمنية علي أنحاء العاصمة قامت حملة أمنية

تحت إشراف  اللواء فاروق الشين مدير اإلدارة العامة لمباحث  القاهرة 
حالة معاآسة لفتيات  في الطريق العام وخدش  75، أسفرت عن 

 .ياءالح
 

 
 ري وحاالت واجهت أجهزة األمن في الجيزة والقاهرة الزحام المرو

بحملتين أمنيتين ، شارك فيهما  رعيدا لفطالتحرش في ثاني أيام 
ضابط ، األولى شنتها أجهزة الشرطة بالقاهرة  220مجند ا و 630

على منطقتي وسط البلد وآورنيش النيل بمشارآة أفراد من 
حالة 237س مدنية وأسفرت عن ضبط الشرطة السرية في مالب

تحرش والثانية نظمتها أدارة مرور الجيزة بالتعاون مع إدارة مرور 
القاهرة لتيسير حرآة المرور في مناطق االزدحام ، وأسفرت جهود 

 حالة معاآسة 237الحملة عن ضبط 
 
  محضر تحرش خالل أيام العيد  االضـحي    317سجلت شرطة القاهرة

محضــر تحــرش  أثنــاء أيــام  العيــد وقــع  115وســجلت شــرطة حلــوان 
 7معظمهــا علــي الكــورنيش وشــارع جامعــة الــدول العربيــة ،وتحــرر   

محاضر فقط غـي أآتـوبر ، إجمـالي حـاالت التحـرش فـي العيـد فـي         
ــري   ــاهرة ألكب ــي      462الق ــرش عل ــاالت تح ــات ح ــرش ومئ ــة تح حال

  الكورنيش  

 :محافظة حلوان 



 51

 إشراف اللواء حامد  شنت مديرية امن حلوان حملة موسعه تحت
 112عبد اهللا  بمناطق البساتين والمعادي والصف أسفرت عن ضبط 

  حالة معاآسة أمام المدارس و محطات.

  

  :محافظة اإلسكندرية

  

  آشف الدآتور طارق القيعى رئيس المجلس الشعبي المحلي
ألفا  13لإلسكندرية أن األجهزة األمنية باإلسكندرية تمكنت من ضبط 

قضية تعرض ألنثى فى  738ألفا و  12آداب تمثلت فى قضية  533و 
 .الطريق العام تحرشًا جنسيا باللفظ واللمس

  طالب  14أجرت إدارة وسط التعليمية باالسكندية تحقيقا مع
بمعاآسة طالبات  مبمدرسة التجارة الثانوية الجديدة بنين لقيامه

احدي المدارس المجاورة من اعلي  سطح المدرسة وخلع 
  م أمام الطالبات.مالبسه

  :محافظة اإلسماعيلية

  1802آشف اللواء مصطفى آامل مدير أمن اإلسماعيلية عن 
  قضية آداب وتحرش جنسي فى المحافظة خالل العام الماضي.

  :محافظة آفر الشيخ 

شدد اللواء محمد متولي عليان دير أمن آفر الشيخ علي ضرورة 
لجريمة ونشر الدوريات تكثيف التواجد األمني بمرآز بيال للحد من ا

المدارس لمنع معاآسة الطالبات استجابة لشكوي  أمام األمنية
الطالبات وقد أسفرت الحملة التي قادها رئيس مباحث بيال  أهالي

 أمامشابا يقومون بمعاآسة الطالبات  12بكفر الشيخ عن  ضبط 
منهم  3دخولهن وخروجهن  آما تم ضبط  أثناءمدرسة بيال الصناعية 

  ون سالحا ابيض  . يحمل

  محافظة الشرقية

 بنادى الشرقية بمدينة  خالل أالحتفاالت بأعياد شم النسيم
با حول فتاة وحاولوا التحرش بها شا 50، تجمع أآثر من الزقازيق 

نا أنها المطربة الشعبية هدى التى ينتظرون صعودها على ظ
  خشبة المسرح ولكن تدخل األمن لحماية الفتاة.

 ية التي نظمتها جامعة الزقازيق لألسر الطالبية خالل االحتفال
  .أمام آلية الصيدلة قام بعض الطالب بالتحرش بالطالبات
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  :محافظة البحر األحمر

  فى مدينة شرم الشيخ تم وضع آاميرات الكترونية لمكافحة التحرش
آاميرا ثابتة و متحرآة لتحقيق أعلى  67السياحي، حيث تم تثبيت 

  حين.درجات التأمين للسائ

 :جرائم التحرش

          تقــدمت ســيدة بــبالغ إلــى مرآــز شــرطة بلقــاس اتهمــت مــدير
مستشفى بلقاس العام بالتحرش الجنسي بها أثناء العمل تم ضـبط  

أمـرت بـإجراء التحريـات حـول      التـي المدير وأحيل إلـى النيابـة العامـة    
 الواقعة.

  
   ألقــت أجهــزة األمــن القــبض علــى موظــف قــام بــالتحرش الجنســي

ــذة و ــة    بتلمي ــيشــقيقتها داخــل شــقتيهما أخطــرت النياب ــت  الت تول
  التحقيق.

  
  فى  اإلعالمقررت النيابة العامة بالزقازيق إخالء سبيل أستاذ بقسم

آالف فى ذمة القضية المتهم  5آلية اآلداب جامعة الزقازيق بكفالة 
فيها بطلب رشوة جنسية من أحدى الطالبات نظير منحها تقديرا 

 .ى يدرسهامرتفعا فى المواد الت
  

  شهور بعد ادانتة  6قررت محكمه أوسيم  حبس ضابط لمدة
  باستعمال القسوة والتعذيب ضد خادمته والتحرش بها

 
  عاما بحلوان يوهم المواطنين بتسخير  70تم القبض علي مشعوذ

ربة منزل بالخليفة أن تقدمت به  الجان  تم القبض عليه بعد بالغ 
 بها جنسيا . المذآور نصب عليها وحاول التحرش

 
  أشهر حاول التحرش  6قضت محكمة الفيوم بمعاقبة سائق بالسجن

 برية منزل . ..
  

  سنه ببالغ  أمام قسم أول  35تقدمت سيدة أعمال مجرية
اإلسماعيلية اتهمت فيه مدرب اللياقة البدنية والسباحة بأحد 

  الفنادق بالتحرش بها أثناء جلسة التدليك .
 
 وظفا بجريدة خاصة بمغازلتها والتحرش بها اتهمت سائحة أمريكية م

عندما ترآها زوجها  بالعجوزة أثناء وجودها داخل سيارة زوجها
  بالسيارة للشراء من احد المحالت 
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   فوجئت ربة منزل بفيصل أثناء استدعاء مندوب شرآة لتصليح

غسالتها بالتحرش بها ومحاولة اغتصابها فصاحت واستيقظ الزوج 
  ه واقتادوه لشرطة الهرم .ب االنائم وامسكو

  
  متهمين إلي محاآمة عاجلة التهامهم تعمد إزعاج  6تقرر إحالة

مراآز اإلسعاف المختلفة واإلبالغ عن حوادث وهمية باستخدام  
 أجهزة المحمول ومعاآسة الموظفات بمرفق اإلسعاف . 

 
  أمر رئيس نيابة الوراق بحبس موظف بأحد البنوك أتهمته زوجته

سنوات"من زوجها األول والتحرش  9و 6على طفلتيها "باالعتداء 
 .بهما

  
  سنه  ارتدي زى  59ألقت  مباحث الدقهلية القبض علي عامل

منتقية ليتحرش بالنساء في السوق في قرية طناح بمدينة 
المنصورة و لكن حظه العاثر جعل األهالي يشكون فيه واآتشفوا انه 

 رجل فاحتجزوه .
  

 مصابة بكدمات وخدوش  الخاصةلشرآات تقدمت سكرتيرة بأحدي ا
متفرقة في جسمها ببالغ إلي قسم شرطة أآتوبر تتضرر فيه من ف 
. احمد طالب بكلية الهندسة وهو عراقي الجنسية لقيامه بالحضور 

  لمقر شرآة عملها ومحاولة التعدي عليها والتحرش بها جنسيا  
 ن شابا حررت مواطنه محضرا في قسم شرطة شبرا قالت فيه أ

تحرش بها أثناء سيرها بالشارع، ولكن  مسئولي القسم تقاعسوا 
عن اإلمساك به رغم إنها أبلغتهم عن المحل الذي يعمل به بعدما 

  .اخبرها به احد المارة
  سنوات قام بسب وقذف  3تم معاقبة شاب بالسجن المشدد

وتهديد طالبه أثناء  صعودها ساللم عقار بحدائق القبة ألخذ درس 
وصي  قام بتهديدها حني تسكت وثم حاول التحرش  بها خص

جنسيا . استغاثت الطالبة فأنقذها حارس العقار والذي امسك 
  بالمتهم  قبل هروبه

 
  تم إحالة طبيب بالمنبا إلي محاآمة عاجلة بعدما تقدمت فتاه ببالغ

  اتهمته فيه بالتحرش بها إثناء الكشف عليها
 
 معاقبة سائق غيابيا بالسجن قضت محكمة جنايات اإلسكندرية ب

 سنوات لتحرشه بمحاميه في احدي وسائل النقل العام 3لمدة 
  

 
  سنوات 6تم إلقاء القبض على عامل بصيدلية تحرش بطالبة.  
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 هيئة النيابة  طالب المستشار عبدالرؤوف موسى، نائب رئيس
أقصى عقوبة  اإلدارية رئيس الهيئة العامة للتأمين االجتماعي توقيع

موظف فى إدارة التحصيل بالصندوق الحكومي للتأمين على 
التهامه بتصوير زميالته داخل حمام العمل، عن طريق  االجتماعي

 أسفل الحوض فى وضعية تصوير الفيديو وضع الموبايل الخاص به
  إلى بلد ما  رسميمسئول سياسي واقتصادي ضمن وفد سافر

ألسانسير قام لعقد بروتوآوالت متبادلة، وأثناء تواجده داخل ا
قامت بمقاومته وتمزيق  والتيبالتحرش بإحدى عامالت الفندق 

قميصه وقدمت مذآرة احتجاجية إلى السفارة آاد الحادث أن يسفر 
 عن فشل مهمة الوفد الرسمي لوال تدخل الكبار

 قيامه بالتحرش الجنسي بها قامت موظفة بتحرير محضر ضد فراش ل
 أخطرت النيابة التى تولت التحقيق

  

  تلقى رجال قسم شرطة مدينة نصر بقطاع شروق القاهرة بالغا من
سنة بالتحرش  19عامل بقيام بمكتبة تفيد  سنة 25موظفة

 .الجنسي بها داخل المكتبة تم تحرير محضر بالواقعة

  

  

  :تم استبعاد مدير مدرسة البنات بزفتى عقابًا على رأيه
ثر من آده". تم "المتحرشون معذورون، و لو آنت مكانهم، لفعلت أآ

االستبعاد استجابة لخبر نشر في الوفد بتعليق هذا المدير، و تضمن 
الخبر عدم وجود سور للمدرسة اإلعدادي و دخول البنات للفصول و 
تعرضهم للبنات و معاآستهن. رد المدير على هذه الشكوى أنهم 

  معذورون.
 داء اتهمت ممرضة فى اإلسماعيلية أمين شرطة بالتحرش بها واالعت

  .عليها، مدعيا أنه ضابط برتبة عقيد
  أبريل وآفاية بتنظيم وقفة احتجاجية قام  6 حرآتيفي إطار قيام

  .عدد من رجال الشرطة بالتحرش بفتيات الحرآة 
  أآتوبر  6أمر وآيل أول نيابة الدخيلة بحبس عامل بمحل أحذية بقرية

حل بالساحل الشمالي تحرش بطفلة أمريكية أثناء تواجدها بالم
  لشراء حذاء.تين

  أوقف الدآتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى الدآتور "ح.م
المدرس بقسم اللغة العربية فى آلية اآلداب بقنا عن العمل لمدة 
ثالثة أشهر مع أحالته للتحقيق حيث أتهمته الطالبات بأنه يحرضهن 

 داخل مكتبه لمنحهن تقدير االمتيازعلى الرقص والغناء 
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  :ناتجة عن التحرش  جرائم

أربعة سنة  28أمرت نيابة حوادث شمال الجيزة بحبس عاطل   �
آشفت  سنة 28أيام على ذمة التحقيق التهامه بقتل سائق

التحقيقات أن المتهم قام بمعاآسة ابنة المجني عليه عدة مرات 
واالعتداء عليها بألفاظ خادشة للحياء وعندما قام المجني عليه 

طريق أبنته أثناء سيرها فى الشارع قام بمعاتبته باعتراض المتهم 
نشبت بينهما مشاجرة أصيب على أثرها المتهم فقرر االنتقام منه 

  وقتله.

 4قام حالق فى مدينة شبرا الخيمة بطعن خراط بمقص الحالقة   �
طعنات بالقلب ولم يترآه إال جثة هامدة وسط برآة من الدماء 

  عاآسة شقيقته بالشارع.وذهول المارة بالشارع لقيامه بم

أصيب أربعة أشخاص فى مشاجرة باألعيرة النارية بالعمرانية      �
  بسبب قيام طالب جامعي بمعاآسة جارته.

تحولت حياة سائق توك توك إلى جحيم قبل أن يحتفل بزفافه   �
ساعة حيث أرتكب جريمة قتل بقرية منطاى بالقليوبية  24 بحوالي

ع بسبب قيامه بمعاآسة خطيبته حيث مزق صديقه وسط الشار
  أثناء عودتها إلى المنزل بعد أن أشترت مالبس الفرح.

عاطلين على ذمة  4أمرت نيابة قسم أول شبرا الخيمة بحبس   �
التحقيق نسبت إليهم التحريات قتل طالب جامعي انتقاما منه 

  لمعاآسة شقيقة أحدهم.

البراجيل  مسجل خطر بمنطقةألقت مباحث أآتوبر القبض على   �
بأوسيم لقيامه بمعاآسة أحدى الفتيات بالمنطقة وإطالق النيران 
على شقيقها الذى توجه لمعاتبته فأصابه بجروح خطيرة وقطع بأصبع 

  يده.

حاول عاطل قتل عاملين مزق جسديهما بمطواة قرن وسط   �
ذهول المارة وترآهما وسط برآة من الدماء انتقاما منهما لمعاآسة 

  عمرانية وفر هارباصديقته بال

أشخاص بقرية ميت عساس التابعة لمرآز سمنود  3أستدرج   �
حالقا بالقرية إلى منزل أحدهم واعتدوا عليه بالضرب ثم أجبروه على 
خلع مالبسه وقاموا بتصويره عاريا وأجبروه على توقيع إيصاالت أمانة 
على بياض واستولوا على هاتفه المحمول انتقاما منه على 

  ه الفتيات.معاآست
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قام ثالثة أشقاء وبصحبتهم ثالثة من أصدقائهم بشبرا الخيمة   �
باستدراج شاب فى العقد الثالث من عمره وأوسعوه ضربا وقد دلت 

 الذيتحريات المباحث أن الحادث بدافع االنتقام من المجني عليه 
  عاآس شقيقة المتهم األول والثاني بألفاظ تخدش حيائها .

يب عامل بمحكمة األسرة لتصويره السيدات من آما تم تأد  �  
الخلف بالموبايل أثناء العمل و قيامه بعرض هذه الصور على العاملين 
بالمحكمة. قام العامل بالتعدي على الشرطي المكلف بالحراسة 

  .  بألفاظ غير الئقة عندما نهره األخير

ام أنهال فران بقرية ميت العطار على نقاش بمطواة بسبب قي     �
  األخير بمعاآسة خطيبة المتهم فى الشارع أآثر من مرة.

بسبب معاآسة الفتيات داخل الحرم الجامعي، قتل طالب      �
بكلية دار العلوم جامعة القاهرة زميال له عاتبه على تحرشه 

  بزميالته.

طالب جامعيين في مشاجرة بسبب معاآسة فتاة  5تم إصابة   �
. تبين قيام أحد الطالب بمعاآسة أمام مدخل جامعة جنوب الوادي

طالبة آانت بصحبة زميل لها و نشبت مشاجرة تدخل فيها أصدقاء 
   الطالبين أسفرت عن إصابتهم جميعًا.

لقيت سيدة مصرعها بسبب اعتراضها على قيام عاملين    �  
بمعاآستها أثناء مرورها فى الشارع إذ قامت بمعاتبتهما وتطور األمر 

ام على أثرها المتهمان بطعنها عدة طعنات إلى مشادة بينهم ق
  بالبطن لفظت على أثرها أنفاسها األخيرة.

مزق مسجل خطر بمنطقة أوسيم بائع خضار بالطعنات القاتلة   �
إثر مشاجرة نشبت بينهما بسبب قيام المتهم بمعاآسة شقيقة 

  المجني عليه أثناء عودتها إلى المنزل.

اللبن صديقه بالطعنات مزق سمسار عقارات بمنطقة صفط   �
القاتلة حتى لفظ أنفاسه األخيرة إثر مشاجرة حادة نشبت بينهما 

  بسبب قيام المتهم بمعاآسة أبن المجني عليه.

سنة هو وزوجته من السينما  22عمر عبده سليمان  أثناء خروج   �
فوجئ بشخص يقوم بمعاآسة زوجته، ولكن قام الزوج بطعنه حتى 

  الموت.

عاما مصرعه عندما حاول منع  40حمد عبد الحليم لقى رأفت أ  �
مسجل خطر من التحرش بفتاة تبيع الخبز من فرن بمنطقة خلف 

  قصر ثقافة بورسعيد.
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قتل سائق عامل رخام بالبساتين أطلق عليه النار من      �
مسدس غير مرخص فى مشاجرة لقيام المجنى عليه بمعاآسة 

  شقيقة المتهم.

يد عمه فى الخصوص إثر تلقيه عدة  عامل مصرعه على لقي  �
على  التعديطعنات نافذة بالقلب بسبب محاولة المجني عليه 

  زوجة المتهم والتحرش بها أثناء وجودهما بمفردهما بالمنزل.

قتل آهربائي ومحام فى وصلة  فيالمرج  فيشرع فرد أمن   �
استل خاللها المتهم سكينا  عتاب بسبب معاآسة شقيقة األول،

هاربا..  عليهما فأصابهما بجروح نافذة وفر المجنيطعنا على  وانهال
على المتهم واعترف بارتكابه  تحرر محضر بالواقعة وألقى القبض

  الجريمة. 

دفع شاب حياته ثمنا لمعاآسة شقيقة صديقه وجاره فى      �
  ببورسعيد. الضواحيالسكن بمنطقة 

 فيمغازلتها األخالق لقيامه ب فيأعطت ربة منزل حالقا درس   �
الشارع يوميًا قامت باستدراجه إلى منزلها ولقنته علقة ساخنة 
وأجبرته على خلع مالبسه والتوقيع على إيصاالت أمانة على بياض 

  تحرر المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

  شهدت منطقة بوالق الدآرور مشاجرة باألسلحة النارية بين عائلتين
 ما بمعاآسة فتاة من العائلة  بسبب قيام فرد من أحده

  
  ألقت أجهزة األمن بالجيزة القبض على عامل طعن مجندا بقوات امن

السـويس لقيامــه بمعاآســة إحـدى الفتيــات أثنــاء سـيرها معــه فــى    
  .الشارع 

    مزق عامل بمنطقة الجيزة جسد أمين شرطة بالسكين انتقامـًا منـه
قرر المـتهم أنـه    لقيامه بمعاآسة صديقته أثناء سيرها معه بالشارع.

حــال ســيره فــي الشــارع مــع إحــدى صــديقاته قــام المجنــي عليــه   
بمعاآسة الفتاة و محاولة لمسها بيديه و عندما منعـه الجـاني تلفـظ    
بألفاظ نابية، فأوصلها المتهم إلـى بيتهـا ثـم عـاد للشـرطي و عاتبـه       
فوقعــت بيــنهم مشــادة آالميــة تطــورت لمشــاجرة قــام علــى إثرهــا  

  ين الشرطه .أم العامل بطعن
  

       مزق مسجل خطر بمنطقة آرداسـة حـارة بالطعنـات القاتلـة بسـبب
قيامه بمعاآسة شقيقته أثناء ذهابها إلى العمل حتـى سـقط غارقـا    

 فى دمائه أمام المارة
  

      مزق جزار جسد صبي عاآس زوجته أثناء سـيرها فـى الشـارع قبـل
 .بدقائق انهال عليه بالساطور  اإلفطار
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 نـاء مشـاجرة  بسـبب قيـام أحـدهم بمعاآسـة       لقي طالب مصرعه أث

 20فتاة أثناء مروره ا بجوار المشاجرة حيث لقي مصرعه برصـاص يـن   
شخصا بقريـة المعتمديـة ببـوالق عنـدما آـانوا يتنـازعون فيمـا بيـنهم         

 بسبب قيام نجل المتصارعين.
 .  
   دفع نقاش بالعياط حياته ثمنا لمعاآسة جارته بالشارع حيث تصـادف

ــمــرور شــقيها أ ــاء مطاردت ــه وتطــور األمــر إلــى    هثن ــام بمعاتبت لهــا وق
مشاجرة أستل علـى أثرهـا سـكينا وطعنـه عـدة طعنـات نافـذة فـي         

  البطن.
  مزق عامل سيراميك بأآتوبر  جاره الموظف انهال علية بمنشار

حديدي وطعنه أمام الجيران ، وفر هاربا لالنتقام منه لقيامه بالتحرش 
 ي السوقبزوجته يوميا أثناء ذهابها إل

  لقي طالب أزهري بالفيوم مصرعه اثر قيام عاطل بطعنه بمطواة .
بعد نشوب مشاجرة بينهما بسبب قيام المتهم بمعاآسة شقيقة 

 المجني عليه
 
  عاقبت محكمة جنايات اإلسكندرية ميكانيكي بالسجن المؤبد

جنيه ، قتل نقاش ألنه حاول منعه من 5001وتعويض مدني مؤقت 
 ه.معاآسة بنت الحت

  
  

  أيام علي ذمة التحقيق  4أمرت نيابة العمرانية بحبس فران ونقاش
لقيامهما بقتل ميكانيكي حاول منعهما من معاآسة الفتيات أثناء 

  خروجهن من المدارس
 
 العالي للسياحة  دحدثت مشاجرة بين مجموعه من طالب المعه

والفنادق بمنطقة الرمل استخدموا فيها األسلحة البيضاء  والسبب 
 معاآسة احد الطالب لطالبة بالمعهد .

  
  سنة بالسجن  60قضت محكمة جنايات اإلسكندرية بمعاقبة عجوز

المشدد لمحاولته التحرش بربة منزل وهتك عرضها بالقوة داخل 
 األسانسير

  
  

 ثالثًا: جرائم على خلفية الشرف  

بخنق شقيقته لحملها  في الكوم األحمر عام)48قام مزارع(  �
  قاء القبض عليه وأعترف تفصيليا بالحادث.تم إلسفاحا ،
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فى قرية أبيس األولى فى اإلسكندرية قام زوج بذبح زوجته   �
وعلل ذلك بأنه آان يشك في سلوآها مع غيرته الزائدة عن حدها 
وأنه أثناء مضاجعته لها على فراش الزوجية نطقت باسم شخص أخر 

وأحضر  بدال من أسمه فنشب خالف بينهما وتوجه إلى المطبخ
  سكينا وقام بذبحها أمام طفلته الصغيرة.

فى  مشاجرة بين الزوجة وجارتها الكبيرة في السناثر  �
االعتذار بطالب الزوج زوجته الحامل ،اإلسكندرية فى مدينة الرمل 

هددها بالضرب فقامت هى بضربة فسبها فردت عليه وأثناء و للجارة
على اإلطالق. ولم  حديثهما قالت له أن الذى في بطنها ال يخصه

يشعر الزوج بنفسه إال وهو يمسك باإليشارب الذى آانت ترتديه 
  زوجته وقام بخنقها ثم ذبحها بسكين.

آشفت مباحث الجيزة غموض جريمة قتل تمت بإمبابة حيث   �
عثر على أجزاء آدمية لسيدة متناثرة بصناديق القمامة حيث تبين أن 

اطها بعالقة آثمة بشاب وقد تم شقيقها ووالدتها قاما بقتلها الرتب
  القبض على المتهمين.

فى آفر الدوار تحقق النيابة في واقعة قيام ترزي بطعن زوجته      �
وإصابتها بسكين لشكه في سلوآها وإصابة والدها بجرح قطعي 

  بأحد أصابعه.

آما قام أخر فى آفر الدوار بقتل نجله المعاق وزوجته ووالدتها   �
اهللا لهم عمرا جديدا وذلك ألنه رأى انه ال يمكن أن  ووالدها لكن آتب
  ينجب أبنا معاقا.

طعنات نافذة وأفادت  6ب شقيقتهفى آرداسة مزق نجار جسد   �
فى الضرب وشارآه فى ارتكاب الجريمة  ساعدهالتحريات بأن طليقها 

وتهتك  داخليوتم نقل الضحية إلى مستشفى الهرم مصابة بنزيف 
والظهر وأضافت التحريات  الفخذروح طعنية فى فى الكبد والكلى وج

عليها وان المتهمين  المجنيأن الواقعة بسبب الشك فى سلوك 
  مزقا شرايين يدها.

شرع سائق فى قتل زوجته بمساعدة شقيقها استدرجاها   �
لمنطقة نائية بكرداسة وانهاال عليها باألسلحة البيضاء حتى سقطت 

ا لفظت أنفاسها وفرا هاربين وسط برآة من الدماء فاعتقدا أنه
  واعترفا أنهما سمعا شائعات عن سوء سلوآها. 

بقوص على والدته بالسكين  قبليأنهال مزارع بقرية حجازة      �
  أثناء نومها لشكه فى سلوآها.
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أيام على ذمة التحقيقات  4نيابة بلقاس بحبس ربة منزل  تأمر  �
قيت مصرعها فور ل والتيالتهامها برآل نجلتها لحملها سفاحا 

  وصولها المستشفى.

مزق صاحب محل موبايالت بمنطقة الخصوص زوجته أثر   �
مشاجرة نشبت بينهما بعد إطالعه على رسالة على هاتفها 
المحمول من صديقها تتضمن آلمات حب وغرام وأنها ال تستطيع 

  العيش مع زوجها.

بقتل  قام تاجر وصاحب شرآة لالستيراد والتصدير بالقاهرة     �
  زوجته بعد أن ضربها بالكرباج بسبب شكه فى سلوآها.

أنهى رجل أعمال بمدينة نصر حياة زوجته أثر وصلة تعذيب      �
لشكه فى سلوآها وعندما لفظت أنفاسها ترآها جثة هامدة وفر 

  هاربا.

ألقت أجهزة األمن فى أآتوبر القبض على مسجل خطر، أفادت   �
ته لسوء سلوآها، حيث أوثقها التحريات بأنه تخلص من شقيق

  بالحبال وألقى بها من الطابق الرابع.

قتل سائق زوجته أنهال عليها بمطواة فطعنها طعنة نافذة      �
بالقلب حيث اعترف انه قام بذلك لشكه فى سلوآها وآثرة تعديها 

  عليه بالسب.

طعنة  ١٥ذبح موظف زوجته فى منطقة بوالق الدآرور، سدد لها   �
التحريات بأن المتهم عاد من سفره قبل  ى جسدها. أفادتنافذة ف

وأنهى حياتها  أيام. شك فى سلوك زوجته فقرر االنتقام لشرفه
  وترآها جثة هامدة. 

ألقت أجهزة األمن بالجيزة قسم شرطة بوالق الدآرور القبض   �
على عامل قام بذبح زوجته بعدة طعنات نافذة بسكين لشكه فى 

ات غير شرعية مع عدد من الرجال تولت النيابة سلوآها وإقامة عالق
  التحقيق.

قام تاجر بقرية أوالد يحي الحاجر بدار السالم بقتل شقيقته      �
  وزوجها بسبب زواجهما عرفيا وخروجهما عن تقاليد العائلة.

أنهت فتاة جامعية بمدينة فايد باإلسماعيلية حياة شقيقتها      �
ها فى سلوآها ومعاملتها السيئة الصغرى، التى تعمل ممرضة لشك

  لوالدتهما.

تجرد زوج بالمرج من مشاعره اإلنسانية تجاه زوجته وقام      �
  بطعنها بسكين عدة طعنات لشكه فى سلوآها.
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أيام على ذمة  ٤أمرت نيابة سنورس بحبس شقيقين   �
التحقيقات، أفادت التحريات أنهما تخلصا من شقيقتهما لشكهما فى 

ين أنهما اعتديا عليها بالضرب وأآدا سقوطها من الطابق سلوآها، وتب
  عن أن الضحية عذراء. الشرعيالثالث، وآشف تقرير الطب 

توصلت أجهزة األمن فى أآتوبر إلى المتهمين بقتل فتاة فى أبو   �
النمرس، وإغراق الجثة بالبنزين وإشعال النار فيها والتسبب فى 

تحقيقات أن شقيقها وزوجته تفحمها تمامًا. أفادت التحريات وال
ووالدتها وابنها وراء الجريمة، وأنهم تخلصوا من الضحية لسوء 

  سلوآها.

أجزاء وضعها  9قتل فنى تكييف وتبريد زوجته وقطع جثتها إلى   �
فى أآياس بالستيك وألقاها فى صندوق قمامة فى منطقة آفر 

  الجبل بالهرم لشكه فى سلوآها.

هم بقتل زوجته باعترافاته أما مدير أدلى مسجل خطر المت     �
  نيابة حوادث جنوب الجيزة بأنه تخلص منها لسوء سلوآها.

قامت أم وأبنها بقتل أبنتها بسبب شائعة آاذبة تناقلتها األلسنة   �
عن ارتباط المجني عليها بعالقة آثمة مع شخص ما حيث آشف 

  تقرير الطبيب الشرعي عن أن الفتاة آانت عذراء.

سويف لشكه فى سلوآها، آتم  ببنيامل شقيقته قتل ع  �
أنفاسها وأغرقها فى مجرى مائي حتى لفظت أنفاسها تم ضبطه 

  وأعترف وأحيل إلى النيابة.

أمرت نيابة حوادث شمال الجيزة بحبس متهمين أربعة أيام على   �
ذمة التحقيق التهامهما بقتل شقيقتهما وقد أفادت التحريات بأن 

تدراج شقيقتهما وانهاال عليها بالطعنات حتى المتهمان قاما باس
فارقت الحياة ثم أشعال النيران فى جثتها من أجل أخفاء معالم 
الجريمة وذآر المتهمان أن سبب قتلها أنهما ذهبا لقضاء سهرة 

  حمراء ففوجئا بأختهما تمارس الرذيلة مع آخرين.

ران فى ذبح موظف بشرآة آهرباء أبو قير زوجته ثم أشعل الني     �
جثتها نتيجة الآتشافه بوجود عالقة بين زوجته وبواب العمارة 

  باإلسكندرية.

سنة حيث أنها اعتادت الخروج  17سنة بقتل أبنته  49 األبقام   �
دون أذن والعودة فى ساعات متأخرة من الليل وعندما سألها والدها 
عن سبب تأخرها تلعثمت فى ردها فقام بخنقها بإيشارب آانت 

  ية حتى لفظت أنفاسها.ترتد
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قضت محكمة اإلسكندرية بإجماع اآلراء بإحالة أوراق عاطل إلى   �
فضيلة المفتى لقيامه بقتل زوجته حيث زعم أنه قتلها لسوء 

  سلوآها فتعدى عليها بالضرب المبرح مما أدى إلى وفاتها.

قضت محكمة الجنايات بشبين الكوم بمعاقبة نجار مسلح      �
لمدة سبع سنوات لقيامه بقتل شقيقته لسوء  بالسجن المشدد

  سلوآها .

  عاما على  15أصدرت محكمة جنايات اإلسكندرية حكما بالسجن
 المتهم محمد عبد الكريم لقتله زوجته لشكه فى سلوآها

  سنة سـائقا   48أمرت نيابة حوادث جنوب الجيزة بحبس سيد هاشم
الخامس لوقوفها مـع  التهامه بإلقاء أبنته شيماء من البلكونة بالطابق 

 شاب.
  شرع مبلط فى قتل زوجته لشكه فى سلوآها طعنها بالسكين عدة

طعنات نافذة بالرقبة والظهر وترآها تنزف اعتقادا منه أنها ماتت ثم 
  توجه إلى قسم المقطم وسلم نفسه

  
  
    قتل عاطل بالهرم خالته لشكه فى سلوآها زارها فى شـقتها وأثنـاء

 أنهال عليها طعنا بالسكين.قيامها بإعداد الشاى له 
        ذبح عامل زوجته فى بنى سـويف وفصـل رأسـها عـن جسـدها أثنـاء

  نومها لشكه فى سلوآها.
    أقــدم العامــل بالتراحيــل علــى قتــل زوجتــه وطعنهــا خمــس طعنــات

بالبطن والصدر ليرتاح من شكوآه ووساوس الشيطان التي سـيطرت  
لمرآـز سمسـطا    على تفكيره منذ أن قرر العـودة إلـى بلدتـه التابعـة    

 ببني سويف.
  
       أستدرج سائق شقيقته وسط الزراعـات وقـام بـذبحها وفصـل رأسـها

عن جسدها بمرآز دارو بأسوان لشـكه فـى سـلوآها وقـام بتسـليم      
 نفسه إلى المباحث.

  
  
   ،آشفت مباحث بوالق الدآرور غموض مقتل ربة منزل داخل شـقتها

أن المـتهم ذبـح   تبين أن مرتكب الجريمـة زوجهـا، وأفـادت التحريـات بـ     
المجني عليهـا، وأشـعل النيـران فـي جثتهـا إلخفـاء معـالم الجريمـة         

 وذلك لوجود شائعات في المنطقة بأنها سيئة السمعة.
  
    آشفت اإلدارة العامة لمباحث حلوان غموض العثور على جثـة امـرأة

حامل في ترعـة بمنطقـة الصـف تبـين أن شـقيقها قـام باسـتدراجها        
بب ارتباطها بعالقة بأحـد األشـخاص وحملهـا    وإغراقها في الترعة بس

  منه.



 63

  
  قام أب بمرآز القوصية بمحافظة أسيوط بذبح أبنته بعد هروبها مع

  محام .
  

  استعملت محكمة جنايات الجيزة الرأفة مع سائق وابنه مبيض
المحارة واآتفت بمعاقبتهما بالجبس لمدة سنه واحدة بالرغم من 

األول عمدا وقالت في أسباب  ثبوت ارتكابهما للجريمة قتل ابنة
الحكم أن أقوال الشهود واألوراق أثبتت أن المجني عليها آانت 

 بالفعل سيئة السمعة.
  

  
  قتل صاحب خبز بامبابه زوجته الثانية لشكه في سلوآها ، وعدها

بنزهة نيليه في القناطر الخيرية ثم قام بخنقها داخل سيارته 
عليها حجرا ثقيال على المالآي ولف جثتها بحبل بعد أن وضع 
  صدرها ثم ألقاها في ترعة المريوطية.

  
  أطلق تاجر خردة النار على زوجته وعشيقها عندما علم بوجود عالقة

بينهما وصلت الزوجة للمستشفى مصاب بطلق ناري بطن فتحة 
دخول وخروج من الظهر وصديقها ( موان ) مصاب بطلق ناري في 

 العنق .
  

 
  قام بتقييدها بالسالسل  ،بمحافظة قنا انتقم عامل من شقيقته

الحديدية والجنازير والزج بها داخل غرفة مظلمة بالمنزل تمهيدا 
للتخلص منها بمعاونة ابن عمه وابن عن والده وذلك لكثرة 

استخدامها للهاتف المحمول وشكهم في سلوآها  وبمداهمة 
 الشرطة تم العثور عليها وهى في حالة صحية سيئة .

  
  حياة ابنته في الدقهلية بلف ايشارب حول رقبتها حتى أنهى أب

فارقت الحياة وادعى أنها انتحرت، آشفت التحريات أن أألب تخلص 
منها الرتباطها بقصة حب مع شاب بقرية مجاورة ، حرر محضر 

  بالواقعة وأحيل إلى النيابة .
  
  

  سنه، في أماآن متفرقة  15قام سائق بمدينة المنصورة بضرب ابنته
جسدها حتى فارقت الحياة بعد علمه بوجود عالقة عاطفية من 

  وبين ابن الجيران
  

  سنه)بقرية عرب الرواشدة بطوخ ، قليوبية   60لم يتمالك األب مزارع
سنة وأنها  19نفسه عندما سمع عن سوء سلوك ابنته( زينب )  
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 4شباب القرية قام بتوثيقها بالحبال لمدة  نعلى عالقة بالكثير م
 يضربها بالعصا والكي حتى فارقت الحياة  . أيام وظل

  
  دفع الشك بسلوك الزوجة  الزوج أبو الحسن عبد التواب ، فالح إلي

قتل زوجته فأطلق عليها الرصاص من فرد خرطوش، اعترف المتهم 
  سنه . 15بجريمته وقضت محكمة جنايات الفيوم بحبسه 

  
  

  ) التلفون  ) سنه تتحدث في 36شاهد  عاطل شقيقته الممرضة ة
بصوت منخفض فشك في سلوآها  ثم قام واستل سكينا وطعنها به 

 سنه 18حتى فارقت الحياة ، وآان ذلك أمام ابنتها 
  
 قاموا خالتهما  من أختيهما وذلك بمعاونة  ابن  تخلص شقيقان

بجثتها بجوار البحر اليوسفي بقرية الكنيسة  ابخنقها بايشارب والقو
   .لشكهم في سلوآها  غرب الفشن ببني سويف ،وذلك

  
  قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة  صاحب شرآة بمدينة

سنوات قتل زوجته بعد أن قام بتقييدها   3نصر بالسجن المشدد 
بجنزير حديدي وقام بالتعدي عليها بيديه وقدميه وباله حديديه وذلك 

  لشكه سلوآها
  

 )  من أمها وعمرها  سنه  أن تلقي أختها 17) سنه ابنته  44اجبر أب
سنتين ، أمرها أن تلقيها في الترعة آي تغرق الن زوجته حملت 

 فيها سفاحا من جارها  .
  
 

  ذبح سائق بالصف زوجته المدرسة بعدة طعنات بعد ضبطها في وضع
 مخل مع موجه بالتربية والتعليم العالي داخل شقة الزوجية.

  
 )سنه داخل  )24آشفت المباحث لغز العثور علي جثة لربة منزل

صندوق قمامة بمنطقة السالم تبين أن وراء ارتكاب الجريمة خالها، 
الذي ارتبط بعالقة غير شرعية وأنها قامت بالهروب معه ومعاشرته 

 التخلص منها  رآزوج واإلنجاب منها وبعد شكه في سلوآها قر
  

 ) سنه حتي فارقت الحياة  15قام طالب جامعي ببنها بطعن أخته (
تسير برفقة احد أصدقائه ، تم ضبط المتهم أثناء مالحقته ألنها آانت 

  صديق أخته لقتله . 
  
 سنه بقتل زوجته الحامل 28زين (قام عامل باحدي محطات البن(

)ربة منزل لشكه في سلوآها آتم أنفاسها بالبالستر ثم انهال 27(
 علي رأسها بقطعة حديد ثم أشعل فيها.



 65

  
  
 مع شقيقه ابنته التي  كشتراقتل موظف بالمعاش بالخانكة ،  باال

عاما بسبب عودتها للمنزل في وقت متأخر . ظل  15تبلغ من العمر 
األب يعذبها ويكويها بالنار وضربها بعصي بها مسامير حتى فارقت 

 الحياة .
 سنه .من  21عاطل بالهرم يدعي طارق  مفي عزبة جبريل، انتق

وطعنه  ذئب بشري اغتصبه هو وشقيقته منذ سنوات استل سكينا
 حتى فارق الحياة. 

  
  قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة مزارع وابن عمه باإلشغال

عاما لقيامهما بقتل شقيقة األول وعشيقها ثارا لشرف  15الشاقة  
 العائلة  .

  
  سنه  المتهم بقتل  40قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة فالح

 .زوجته لشكه في سلوآها بالسجن المؤبد
  

  
 زوجته  لشكه في  هسنه باال سكندري 30اك شقيقته  قتل سب

سلوآها ، انهال عليها بالضرب ثم اغرق رأسها داخل حجرآن 
 بالستيك مملوء بالمياه  حتى فارقت الحياة

  
  ) سنه )عقله وتسرع في قتل زوجته  38في الغربية ،فقد جزمجي

التي شككته في نسب أوالده  الثمانية له فطعنها بالسكين عشر 
 .ات  ونقلت للمستشفي بين الحياة والموتطعن

  
 
  انقدت العناية اإللهية فتاة من الموت علي يد والدها في حلوان

استدرجها إلي حديقة مظلمة وحاول إنهاء حياتها لوال استغاثتها ، 
عاطفيا بأحد  اسنه الرتباطه 16آان األب قد قرر التخلص من ابنته 

  .األشخاص
 

 

  رابعًا: العنف األسري 

 6آشفت دراسة لهيئة آير الدولية "العنف األسري" أجريت فى   �
شقير، والعتامنة، الجاوى، المندرة، ونزلة  بني" هيقرى بأسيوط 

%، 80باقور، النخيلة" عن ارتفاع نسبة الطالق بها إلى أآثر من 
حاالت يوميا فى القرى مما يؤآد ازدياد مشكلة  6معدل الطالق بلغ 
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د، على الرغم من المحاوالت المتعددة من العنف األسري فى الصعي
قبل المؤسسات االجتماعية للقضاء عليها، وأشارت الدراسة إلى 
تنوع أشكال ومظاهر العنف األسري، آما أآدت دراسة لمرآز أبحاث 
الدراسات االجتماعية بجامعة جنوب الوادى بقنا عن العنف األسري 

ين محكمتى األسرة بقنا بين األزواج دراسة ميدانية تحليلية مقارنة ب
ومحكمة األسرة باألقصر بأشراف الدآتور السيد عوض رئيس قسم 

% من الزوجات يعانين من 20االجتماع بكلية اآلداب أن أآثر من 
العنف فى مدينة األقصر بينما ارتفعت نسبتهن فى محافظة قنا 

% ورصدت الدراسة أن مردود عنف األزواج ضد زوجاتهم 28لتصل إلى 
 60قصر وقنا أدى إلى تزايد حاالت التقاضي بينهما بنسبة فى األ

حالة فى محكمة األسرة بقنا  57حالة فى محكمة األسرة باألقصر و 
حاالت باألقصر مع ازدياد الطالق فى  5حاالت خلع بقنا و 9ومنها 

  محاآم األسرة بين الطرفين 

آذلك أشارت دراسة صادرة عن مرآز النديم لعالج و تأهيل   �
% من المصريات يتعرضن للعنف داخل 79حايا العنف إلى أن ض

% منهم 55األسرة. جاءت إجابات العينة محل البحث لتؤآد أن 
% من 12% من جانب األب ثم 20يتعرضن للعنف من جانب الزوج و 

% لزنا المحارم ممن 6جانب األخ. و آشفت الدراسة عن تعرض 
% من 84طالبت عامًا، و  40إلى   16تراوحت أعمارهن بين 

المبحوثات بتشريع يجرم العنف داخل األسرة ضد النساء رغم 
  إعدادهن للجوء للقانون.

  

  ويمكن لنا رصد عدد من جرائم العنف األسري آما يلي

سنة) بقتل زوجته بإحدى قرى الفيوم 35قام عوض فرج بريك(  �
بعدة طعنات نافذة في جسدها بعد أن أخبره أحد الدجالين أنها 

  .الجنسيبــ"ربطه بعمل سفلى" سبب له العجز قامت 

لقيت ربة منزل مصرعها باإلسكندرية إثر تعرضها للطعنات من   �
زوجها بسبب وقوع المشاجرات بينهما لعدم اإلنفاق عليها وطلبها 
الطالق ،وتم نقلها إلى مستشفى الرمل حيث لفظت أنفاسها 

لنيابة التى أمرت األخيرة وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالة الزوج ل
  أيام على ذمة التحقيق. 4بحبسه 

قتل عامل زوجته الشابة بمنطقة ثان رمل باإلسكندرية بسبب      �
  الخالف على مصروف المنزل.
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قتل طبيب بالحجر البيطري بميناء األدبية بالسويس زوجته   �
مدرسة االنجليزي أنهال بالشاآوش على رأسها فحطمه أثر تجدد 

  ة مادية قديمة بينهما في شقتهما.خالفات عائلي

أحبطت مباحث القاهرة محاولة قتل فتاة داخل مقابر اإلمام   �
الشافعي على يد والدها وشقيقها بسبب تأخرها فى عملها حيث 
أصطحبها الجناة إلى منطقة المقابر وقاموا بحلق شعرها وسكبوا 

ستغاثت عليها آمية من البنزين استعدادا لحرقها إال أن والدتها ا
  برجال المباحث وألقوا القبض عليهم وحبسهم على ذمة التحقيق.

أنهال عطار بمنطقة أبو الغيط بقليوب على زوجته األولى بسكين   �
ألهانتها زوجته الجديدة واتهامها بسوء السمعة أمام الجيران أودت 

  الحال. فيبحياتهم 

خطفها أقدم زوج على االنتقام من زوجته المدرسة بأن قام ب  �
االعتداء عليها جنسيا  اوتناوبوبمساعدة أربعة آخرين من أصدقائه 

عليها برفع دعوى قضائية  المجنيداخل شقة الزوجية وذلك لقيام 
  ضد المتهم تؤآد فيها عجزة جنسيا وإنها ما زالت بكرا . 

لقيت ربة منزل مصرعها على يد زوجها بقرية الباسوس بالقناطر   �
ال على رأسها بعصا خشبية بسبب تأخرها فى الخيرية بعد أن أنه

  أعداد الطعام.

لقيت ربة منزل  سنة مصرعها بعد أن قام زوجها بتحطيم رأسها   �
مستخدما ساطورا آما حاول قتل والدته المسنة وبناته إال أنه 
فشل، وتبين من تحريات مباحث مرآز دمنهور أن المتهم آان يمر 

النفسية آما آان آثير الخالفات مع بضائقة مالية مما أثر فى حالته 
  زوجته.

شهدت مدينة شبرا الخيمة جريمة قتل بشعة حيث قام زوج   �
ممارسة الجنس معه بسبب أنها آانت مرهقة  رفضها ل زوجتهبقتل 

  من عمل المنزل. 

أنهى عامل أمن سابق حياة زوجته فى إمبابة، أفادت التحريات   �
رأسها وترآها جثة هامدة  أن المتهم ضرب زوجته بماسورة على

قتل والدتها ألنها لم  واتصل بابنته المتزوجة فى قليوب وأخبرها أنه
  تنفق عليه.

آشفت مباحث الجيزة غموض مقتل زوجه تم العثور عليها   �
مهشمة الرأس داخل شقته بإمبابة تبين أن زوجها قتلها لسوء 

  ة التحقيقات.معاملتها له وفر هاربا، تم القبض عليه وباشرت النياب
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وقتل طفلته التى لم يتجاوز  قام اب بمنطقة الخانكة بخنق   �
عمرها اليومين بدون ذنب اقترفته لكن ألنها االبنة السادسة له حيث 
آان ينتظر ولدا فكتم أنفاسها وظل يردد الحمد هللا آفاية خمس 

  مصايب.

آخرين من أسرة  4أشعل موظف النيران فى زوجته وطفليه و   �
ه، بسبب خالفات زوجية أصيب المجني عليهم بإصابات وحروق زوجت

% وتم نقلهم إلى المستشفى، 70متفرقة بالجسم وصلت إلى 
  وتولت النيابة التحقيق.

قام أحد األزواج بكفر الزيات باالنتقام من زوجته بقتلها بعد أن      �
  رفضت معاشرته جنسيا من أثار غضبه.

لتخلص من النكد الزوجي الذى لجأ زوج إلى قتل زوجته ل     �
  تسببه له الزوجة تم تحرير محضر بمرآز قطور.

ألقت مباحث القليوبية القبض على عامل آارته نسبت إليه      �
التحريات سكب البنزين على زوجته وحماته مما تسبب فى مصرع 

  األخيرة.

أنتقم زوج من زوجته عندما عايرته بعدم قدرته الجنسية ونشبت   �
بطاطس، فأمسك بالمقالة  بقليا مشادة حامية أثناء قيامها بينهم

وألقاها على الزوجة وطفلتهم، تم ألقاء القبض على الزوج 
انتقاما منها لمعايرته بعدم قدرته  الواقعةوبمواجهته أعترف بارتكابه 
  على أداء واجباته الزوجية.

تخلص مهندس زراعي من زوجته و ابنته بالخنق بسبب   �
عقب عودتهم من أداء الصالة بالكنيسة. و قال في عشيقته، 

التحقيقات أنه قتلها بعض أن وصلت الخالفات بينهما لطريق مسدود 
  بسبب عالقاته غير الشرعية.

قام زوج بحرق زوجته انتقاما منها ألنها طلبت الطالق منه      �
  أعترف الزوج بالجريمة وتم حبسه.

طوم البوتاجاز بعد أن سبته انهال عامل على رأس زوجته بخر     �
  وظل يضربها على رأسها ولم يترآها إال جثة هامدة.

حيث أنهال أب   بشعة شهدت قرية العشى باألقصر جريمة قتل  �
على أبنته وخالها بسكين حتى فارقا الحياة احتجاجا على عقد قران 

  أبنته وزواجها رغم أنفه.

و إرسال صورهم قام طبيب بخطف أبناءه الثالثة و تعذيبهم   �
للزوجة إلجبارها على التنازل عن حضانتهم بعدما قامت هي برفع 
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دعوى خلع ضده بعد أن أساء معاملتها و دأب على أهانتها. األبناء 
ممنوعون من الذهاب إلى المدرسة منذ عام آامل. تمكنت االبنة 

  .يوم من احتجازها و أبلغت الشرطة 25بعد    الكبرى في الهروب

محكمة جنايات المنيا حكمها بإعدام خالد آمال المتهم أصدرت   �
بقتل زوجته ناردين محمد بعد ثالثة أيام من زواجها وذلك بعد رفضها 

  الزوجية. وحقوقهوإصرارها على عدم االستجابة لمطالبه 

 5قضت محكمة جنايات اإلسكندرية بالسجن المشدد لمدة   �
ته حيث قام سنوات على المتهم مصطفى ج.ع بتهمة قتل زوج

بطعنها بسكين المطبخ بعد مشادة آالمية بينهما لترديدها أغنية 
  مروى "أنت ما بتعرفش".

من المعادى إلى » بائع«أحالت محكمة جنايات القاهرة أوراق   �
فضيلة مفتى الجمهورية، التهامه بقتل زوجته عمدا مع سبق 

أعد  اإلصرار، حيث آشفت تحريات المباحث وتحقيقات النيابة انه
، وانهال عليها ضربا ورطم رأسها فى حائط مسكن » خرطوم مياه«

الزوجية وصفعها على وجهها وعندما سقطت على األرض ،آمم 
فمها ليسكت استغاثتها وقيدها بحبل ليعدم مقاومتها ثم رآلها فى 

  أنحاء متفرقة من جسدها حتى لفظت أنفاسها.

عام) لجزار 15قضت محكمة جنايات سوهاج بالسجن المشدد (  �
قام بقتل عروسه فى شهر العسل لطعنها فى رجولته حيث آان 

  يمر بحالة نفسية سيئة منعته من الدخول بها.

  سنوات إلتهامه بضرب  3قضت محكمة جنايات الجيزة بحبس خردة
حتى فارقت الحياة عقابا لها على أخذها نقودا  عام11نجلته عمدا 

 من محفظته لشراء الحلوى

 الخصوص النار فـي زوجتـه بسـبب آثـرة مطالبتهـا لـه       أشعل سائق ب
بالمال فنزل إلى سيارته و أحضر بنزينًا ثم قام بسكبه داخل الشقة و 
فــوق زوجتــه و أشــعل النــار التــي التهمــت الشــقة و أصــابت زوجتــه  

 بحروق خطيرة.
  
  بورسعيد، القبض على تاجر األخشاب المتهم  فيألقت أجهزة األمن

آشـفت التحريـات   دميـاط،   فـي  ٢ماته وإصـابة  بقتل زوجته وابنته وح
عــن أن ســبب الجريمــة خالفــات بينــه وبــين زوجتــه، آمــا تبــين أنهــا  
اســتغاثت بالشــرطة قبــل شــهرين، وأن ضــابطًا ســبق أن عثــر علــى 

، وأحالتـه  »تعـاطى «قطعة حشيش بحوزة المـتهم، وحـرر لـه محضـر     
وجتـه  وأضافت التحريات أن المتهم طلـب مـن ز   النيابة إلى المحكمة.

أن تتوجه للمحكمة لتشهد بأن القضية ملفقة، لكنها رفضـت وأقامـت   
 دعوى طلبت فيها الطالق، فقرر المتهم التخلص منها.
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    تمكنت مباحث الغربية من آشف غموض العثور على سـيدة مقتولـة

داخل شقتها بشارع أبن الفارض التابع لقسم أول طنطـا حيـث تبـين    
طنطا بعقد زواج عرفي وأنجبت منـه  أنها ارتبطت بطالب بكلية حقوق 

مـن أسـرة    ة لكونـه طفلة رفـض االعتـراف بهـا وخشـى مـن الفضـيح      
  مرموقة فقتلها.

  أشعل طالب في آلية األلسن بعد أن تم فصله النار في منزل حماته
بسبب وجود خالفات بينه وبـين زوجتـه، فأشـعل النيـران انتقامـا مـن       

 حماته التي ظن أنها السبب في الخالفات  
 ردا عاطل التخلص من زوجته وحماتـه مـرة واحـدة بسـبب الخالفـات      أ

المستمرة بينهما حيث قام بإلقاء ماء النار عليهما مما أدى إلصابتهما 
بحروق بأجسـادهن تـم نقلهـن للمستشـفى للعـالج وتولـت النيابـة        

  التحقيقات.
  ألقى مأمور ضرائب بزوجته من الطابق الثالث لخالفهما على مصروف

  البيت.
 
 
   ألقت أجهزة األمن بالبحيرة القبض على مريض نفسي قام باالعتـداء

على والدته بالفأس ولـم يترآهـا إال جثـة هامـدة وذلـك لتأخرهـا فـى        
 إعداد الطعام له.

  
 
  لقيت عجوز مصرعها وأصيبت سيدتان أطلق عليهن عامل أعيرة نارية

منـزل   إلـى من طبنجة فى مشاجرة بسبب رفض زوجته العودة معـه  
  ية.الزوج

 
  
 أطلـق رجـل أعمـال    ريو المذبحة العائلية فى النزهـة حيـث   تكرر سينا

بسـبب األزمـات    وانتحـر الرصاص على زوجتـه وأبنيـه داخـل مسـكنة     
 .المادية

  
         لقيت سيدة حتفها على يـد زوجهـا بعـد أن قـام بـذبحها إثـر مشـادة

  وقعت بينهما بقرية مازورة بمرآز سمسطا.
      سـاخنة بالكربـاج حتـى لفظـت     قتل تاجر خـردة زوجتـه ضـربها علقـة

 أنفاسها انتقاما منها لتأخرها في إيقاظه من النوم مبكرا.
        إثر مشاجرة وقعت بـين محـامي وزوجتـه بسـبب أهتمامهـا بأطفالهـا

  أآثر منه قام بقتل زوجته بالرصاص.
  سنة عامل آارتة بمنشية عبد المنعم رياض  38أستيقظ حسن جابر

يـز زوجتـه وزوجـة أبيـه الطعـام      بالقليوبية من نومه علـى ضـجيج تجه  
فقام بسبها وضربها أندفع وجن جنونـة وأحضـر جـرآن بنـزين وسـكبه      
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عليهما وأشعل النيران فيها لتلقى زوجة األب مصرعها وتصاب الزوجة 
  بحروق وتشوهات.

 ســنة عامــل  51نيابــة مشــتول الســوق بحــبس رضــا محمــود   تأمــر
بـأن هنـاك    علـى ذمـة التحقيـق والـذي أعتـرف     زوجتـه  المتهم بقتـل  

 .خالفات عائلية 
  اإلسكندرية، أفادت التحريات أنـه خنقهـا    فيتخلص عاطل من زوجته

بيديــه وترآهــا جثــة هامــدة، بعــد أن طالبتــه بشــراء متطلبــات العيــد،  
عامــل باليوميــة، وأنــه ال  » ســنة ٢٥«وأضــافت التحريــات أن المــتهم  

رفـة  غ فـي يقوى على توفير المصاريف وحالته المادية سيئة ويعـيش  
 باإليجار.  

 

  سنه على قاتل  15قضت محكمة جنايات سوهاج بالسجن المشدد
 زوجته بمرآز طما بسبب خالفات زوجية .

 

  حيـاة زوجتـه بسـبب دوام هجرهـا لمنـزل الزوجيـة        عامل بـالط انهي
 الذي تقيم فيه مع والدية في مطروح دون استئذانه

 ل حررته مأساة حقيقية سردها محضر بقسم شرطة شبرا الخيمة أو
ســيدة محمــد ســليمان تــتهم فيــه زوجهــا باســتخراج شــهادة وفــاة   
لزوجته ليتزوج بعـدها شـقيقتها وعنـدما اآتشـفت الزوجـة ذلـك قـام        
بتطليقها وخطـف  أطفالهـا ولكـن تمكـن احـدهم مـن الهـروب وشـكا         

 لوالدته الماسي التي تعرض لها من والده    

  

    مطلقتـه داخـل   القـاهرة القـبض علـى قاتـل      فـي ألقت أجهـزة األمـن
عين شمس. تبين أن المتهم آان مختبئًا لدى أحد أقاربه  فيشقتها 

محافظة المنيا، أفادت تحريات المباحث أن خالفات زوجية نشبت  في
بــين المــتهم وزوجتــه انتهــت بطالقهــا بعــد شــهرين مــن الــزواج، وأن  

عليها سبق لها الزواج، ولديها طفالن من زوجهـا األول، وأنـه    المجني
يوم الحادث قبل اإلفطار بساعة واحدة فى محاولة إلعادتهـا مـرة   عاد 

طلقات ناريـة بالصـدر وفـر     ٣أخرى إلى ذمته، لكنها رفضت فأمطرها بـ
  .هاربًا

 

  فـي قتلهـا    عاتهمت ربة منزل زوجها بإلقاء الكيروسين عليها والشـرو
 وإشعال النار  بها بحجة اعتيادها الخالفات مع جيرانها بقرية البياضية

فى في  مرآز ملوي  محافظة المنيـا ،تـم نقـل الزوجـة إلـى مستشـ      
 .سم وهى مصابه بحروق متفرقة في الج
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 بدرجـة مـدير عـام بمكتـب      محكمة جنايات الفيـوم آبيـر باحثـا    عاقبت
توثيق حكومي  بالسـجن لمـدة عـام إلدانتـه بضـرب زوجتـه بسـاطور        
 حتــى المــوت بســبب تعرضــه للعجــز الجنســي أفــادت التحقيقــات أن

الزوجة وصلت المستشفى جثه هامدة وتوفيت نتيجة إصابتها بهبوط 
 حاد في الدورة الدموية  

    قضت محكمة األسرة  بالدرب االحمربخلع مهندسة من زوجها التـاجر
لقيامــه بــالزواج مــن أخــرى عليهــا والتعــدي بالســب والضــرب عليهــا   

 لرغبته في إنجاب ولد   .
  بمحكمة األسرة بمدينة نصر لجأت طبيبة إلى مكتب تسوية منازعات

لتقدم دعـوى خلـع ضـد الـزوج الـذي آـان يسـيء معاملتهـا بالضـرب          
بعـد أن اسـتولى    3والسب واآتشافها حقيقة زواجه بأنه تزوج قبلهـا  

على أموالهن ، آما انه آان يلجا لوضع آاميرا مراقبة وتصوير لكـل مـا   
  يدور في حجرة النوم .

  
  سنوات ،قام    10أخته من أبيه ببالمنوفية بتعذيقام بائع متجول

ساعات حتى  4بتوثيقها  بالحبال وصعقها بالكهرباء واستمر يعذبها 
  فارقت الحياة وذلك ألنه رفض زيارة أمها لها . .

  
    اعتدى مدرس بالمنوفية بالضرب على مطلقته ، مهندسة ديكور

وطعنها بمطواة لخالفات قضائية بينهما وهى حاليا بالمستشفي 
  رجة .بحالة ح

  
  

  شعرت الزوجة بان حياتها الزوجية أصبحت مستحيلة بسبب معايرة
أهل زوجها الدائمة لها بعالقتها بزوجها قبل الزواج والتي أسفرت عن 

يوم )  فقامت بخنقها حرر  40طفله ، قررت األم التخلص من طفلتها( 
  الزوج محضرا بالواقعة بإدارة مغاغة بالمنيا .

  
  

 عاما آان  35حدثا مؤسفا انفرد مختل عقليا  شهدت مدينة الزقازيق
يعمل مفتش أغذية انفرد بوالدته وقام بذبحها أثناء وضوءها  ثم الذ 

 أيام من الهرب تم القبض عليه. 10بالهرب وبعد 
  

  قام عامل بمدينة الباجور ،  باختطاف مطلقته إلجبارها علي التنازل
اء الخالفات عن حقوقها حيث قام باستدراجها للمنزل بحجة إنه

بينهما وقام باالعتداء عليها بالضرب واحتجازها وإجبارها علي التوقيع 
 علي إيصاالت أمانة مقابل التنازل  عن حقوقها المادية .
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  سنوات على  5قضت محكمة جنايات اإلسكندرية بالسجن المشدد

  قتل خطيبته ألنها خرجت بدون إذنه.عامل 
  

  بصحبة شقيقتها ووالدتها ألخذ صل بفي ذهبت الزوجة لمنزل الزوجية
بعض متعلقاتها من المنزل فحاول الزوج منعها ثم انهال عليها برآلها 

بقدميه عدة مرات حثي توفيت ،  سبب المشاجرة معرفة الزوجة  
 بوجود عالقة غير شرعية  بين زوجها وبين صديقتها .

  
  سكبه تجرد ابن عاق من المشاعر اإلنسانية واحضر دلوا به بنزين و

على أمه وأشعل فيها النيران انتقاما منها لعدم إعطاؤه نقود ، نقلت 
  خطرة توالى نيابة الهرم التحقيقات .  األم للمستشفي في حالة

  
  سنة علي شاب  قام بقتل حماة  15صدر حكم بالسجن المشدد

 بسبب وجود حالفات عائلية بينهم .  في الفيوم  أخته
 

  إلي مشاجرة باألسلحة البيضاء   قام   في الهناجرة تطورت مشادة
بقطع أصابع عروسته اليمني بالسيف الن ذلك  علي إثرها  العريس

  عرفا لدي العائلة ويعني تأديب  العروس.
  

  بعد أن  نالبدر شيمن  سنه31أطاحت البورصة بعقل بائع ذهب ،
خسر آل أمواله ، فقام بإلقاء زوجته الشابة وابنتيه وعمرهما عام 

  ف من شرفة مسكنهم بالطابق الرابع .وعام ونص
  بسبب اهانة والديها المستمرة لها وسوء المعاملة قامت رشا طالبة

بكلية الهندسة بإشعال النار في الشقة ، وادعت  في البداية 
اقتحام غرباء ألشقه  ومحاولة قتلها وأختها وسرقة بعض المحتويات 

 ولكن بعد التحقيقات ظهرت الحقيقة .
  
 ية الصحة بمطروح جريمة بشعة حيث قام مسجل شهدت مدير

) سنه  تعمل 31طعنة لموظفة ( 11سنه ) بتوجيه  28خطر(
  بالشئون اإلدارية بديوان الصحة تبين أنها مطلقته وبينهما خالفات . 

  
  قام مزارع بقنا  بتهشيم رأس زوجته  الثانية والقي بها من الدور

  لرغيته في الزواج عليها . الثالث وزعم سقوطها أثناء إطعامها للدجاج
  
 الجيزة بمعاقبة سائق بالسجن المؤبد قتل  تقضت محكمة جنايا

 زوجة ابن خاله بقصد سرقة زوجها .
  
  تجرد أب من مشاعره طالبت الزوجة بالنفقة ورغم ثرائه رفض وحطم

  يوما. 19ذراع طفلتهما التي لم تتجاوز بعد 
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 جته لقيت علي إثرها انهال عامل بإمبابة بعصا غليظة علي رأس زو
 مصرعها وذلك لعدم اهتمامها بإرضاع نجهما الصغير وترآة يبكي .

 
  سنه) وطعنها بسكين  55سنه بالضرب علي خالته( 26تعدي عامل

داخل مسكنهما بمنطقة الوراق ،تبين أن الشقيقتين تقيمان معا في 
  نفس المنزل 

 امعي  قتل طالب ج  ق. قررت محكمة جنايات الزقازيق إحالة الورا
جدته إلي فضيلة المفتي ،حيث قام الحفيد بقتلها بطريقه وحشية 

 لسرقة أموالها . 
  

  سنه بمدينة  20آشفت مباحث سوهاج غموض  اختفاء ربة منزل
سنه ، بائع متجول بقتلها  38طهطا منذ أسبوعين ، تبين قيام زوجها 

يقات أن ودفن جثتها علي حافة ترعة ، واإلبالغ بغيابها ،أآدت التحق
الزوج تعدي علي زوجته بخشبة سرير علي رأسها بسبب وجود 

 خالفات عائلية بينهما حتى فارقت الحياة 
 .  
  قتل زوج ابنة زوجته التي لم يتجاوز عمرها عامان ونصف لخالفات مع

  زوجته علي مبلغ مالي 
  قتل فسخاني  زوجته حيث انهال عليها بالضرب المبرح حتى لفظت

ة اثر مشاجرة بينهما بسبب خالفات زوجية بالعامرية أنفاسها األخير
 غرب اإلسكندرية.

 
  قضت محكمة النقض بإلغاء حكم محكمة الجنايات القاهرة لمعاقبة

سنه لقتله زوجته عمدا  15احمد السيد بالسجن المشدد 
بالبساتين والسبب صدور قانون ساوي بين الجنون والمرض النفسي 

 تهم قتل زوجته اثر مشادة بينهما.في اإلعفاء من العقاب ، الم
  

  حكمت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة سائق  بالسجن المؤبد
ربة منزل  قتلها بسبب  22قريبته زوجة ابنة خاله  سنه  للقيامه بقت
  السرقة .

  قضت محكمة جنايات آفر الشيخ بالسجن المؤبد علي عمرو فتح
ب تعاطيه المواد بسبه بقتل زوجته اثر مشاجرة بينهما لقياماهللا 

المخدرة وعدم قدرة الزوجة علي تدبير المال له لتشتري له  هذه 
 المواد قام بضربها وطعنها حتي فارقت الحياة .

  
 (نقاش) سنوات  3أصدرت محكمة جنايات اإلسكندرية حكما بحبس

إلحداثه عاهة مستديمة بزوجته ، والسبب  خالفات زوجية انتهت 
بمطواة واحدث بها عاهة مستديمة بضرب المتهم للمجني عليها 
  استأصلت علي إثرها الطحال.
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  سنه   27تلقت مديرية امن الفيوم بالغا يفيد  بان طالب األلسن
يوما قيدها بالسالسل وضربها وعذبها  وأصابها  30احتجز زوجته 

  بحروق لكنها تمكنت من الهرب بعد تدخل الجيران
  

 جنيه  400ا إعطاؤه مبلغ علي قتل أمه يوم العيد لرفضه أقدم عاطل
خنقها بايشارب ثم لجا إلبالغ  الشرطة عن قاتل وهمي إلبعاد 

الشبهة عنه  ولكن أثبتت تحريات المباحث آذب ا دعاؤه وتم إحالته 
 لنيابة البساتين للتحقيق. 

.  
  تسبب مرض أنفلونزا الخنازير في طالق سيدة بأسيوط تدعي إيمان

قرية الفليو بابو تيج  ، آانت سنه ربة منزل من  28محمد حسن ، 
وسائل اإلعالم قد نشرت خبر االشتباه في إصابتها وعندما علم 

زوجها الذي يعمل بالسعودية قام بتطليقها خوفا من انتقال العدوى 
  ألطفاله

  
  سنه لمحكمة الجنايات التهامه بضرب ابنته نور  40تم إحالة عامل

 سنه حتى الموت . 17
 هرة  بالسجن المؤبد لإلماراتي من أصل قضت محكمة جنايات القا

 الجديدة رفلسطيني والحبس سنه لوالده في قضية مقتل فتاة بمص
  اشارت التحقيق الي زواجه منها

  
  آشفت مباحث الرمل غموض مقتل زوجة مدرسة بسم الفئران تبين

  أن مرتكب الحادث زوجها العامل الآتشافه عدم قدرتها علي اإلنجاب
 سنوات  ابنة شقيق زوجته، رآلها  3ة طفلة انهي مسجل خطر حيا

بقدميه في بطنها ووضع رأسها في المياه الباردة حني أصيبت بنزيف 
داخلي لفظت علي إثره أنفاسها األخيرة ،أفادت التحريات أن الضحية 

ووالدتها تقيمان في نفس المنزل وتبين انه اعتدي عليها بالضرب 
 حني تكف عن البكاء. 

 
 . . 

 
 عاما إلي  19قة المرج واقعة غريبة  حيث توجهت فتاه شهدت منط

الشرطة تبكي وتصرخ من والدها المسجل خطر وتطلب حكايتها منه  
ذآرت أن والدها بعد خروجه من السجن قام بضربها  بعصا غليظة  
وتهديدها بالسالح واستولي علي تحويشة عمرها وضرب زوجته 

 ارع .أيضا واستولي علي أموالها ثم طردها  للش
  
  قام عامل بمنطقة المنتزه بالتعدي علي زوجته بسكين مطبخ

فأصابها بعدة بجروح في جميع أنحاء جسمها حدث ذلك نتيجة 
  مشادة بين الزوجين
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  بعد خالفه مع شقيقته وآيلة المدرسة علي ملكيتها  أطلق مدير

 مدرسة بالمنتزه عيارين ناريين بفناء المدرسة  لتهديد شقيقته 
 

  :عنف مجتمعي خامسا 
 

 
  الخفير المتهم بالشروع في قتل  الجيزةعاقبت محكمة جنايات

 سنوات . 10المذيعة ايتن ألموجي بالسجن المشدد 
  

  آشفت مباحث سوهاج غموض اختفاء ربة منزل منذ أآثر من
شهرين بمرآز دار السالم ، تبين قيام جارها بقتلها وتمزيق  جثتها 

وذلك بسبب وجود خالفات مالية والقائها في الترعة  بالساطور
 بينهما .

 
 ) سنه بالسجن  36قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة محام (

سنوات لقيامة بإلقاء النار علي وجه فتاتين أثناء  10المشدد 
سيرهما بمنطقة العمرانية وأحدث بهما عاهة مستديمة بحجة إنهما 

  يرتديان مالبس خليعة . 
 
 رئيس مجلس إدارة وادي النطرون  اتهمت المحامية ناهد شفيق

قرار إزالة مخالف قام بتعنيفها  يباالعتداء عليها بسبب اعتراضها عل
بشدة ومزق مالبسها أمام مأمور ورئيس مباحث مرآز شرطة وادي 

النطرون الذي أمر القوة المصاحبة له باصطحاب المحامية إلي سيارة 
  الشرطة.

  بائع مالبس بالمؤبد قضت محكمة جنايات اإلسكندرية بمعاقبة
  لقيامه بقتل ربة منزل بسبب رفضها إعادة مبلغ اقترضته منه .

  قضت المحكمة بإعدام جزار قتل جارته بمساعدة زوجته لالستيالء
 .  ةفي الحوا مديعلي أموالها. 

 
  تعيش مروة محسن  وأسرتها  في جحيم بسبب مسجل خطر في

إذا لم توافق علي سنه  ، هددها بكل أشكال اإليذاء  46الوراق 
الزواج منه   هدها بإلقاء مواد حارقه عليها وقام بتجريد ابنهم من 

مالبسه وترآه عاريا حضر ضدها وضد أمها محاضر بالسرقة  ، مروة 
وأسرتها محتجزين في المنزل خوفا من  اإليذاء ، حرروا محاضر 

ئمة وانتهي األمر بأخذ تعهد عليه بعدم التعرض ولكن تزال الماساه قا
  بعد تجنيده عدد من البلطجيه.

  
  اتهمت ربة منزل ميكانيكيا ومسجل خطر باختطافها هي وصديقتها

أثناء سيرهما في شارع الهرم ، دلت التحريات  علي أن شقيقة  
المجني عليها الثانية رفضت الزواج من المتهم الثاني وهربت من 
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عمن المنزل فقام المتهمين بخطف المجني عليهما إلرشادهما 
 مكان العروس وقد قاما بتوثيقهما بجنزير حديد .

 
  حاول حالق قتل صديقته بعد رفض والده الزواج منها ورغبة محبوبته

الزواج من آخر نشبت بينهما مشاجرة قامت علي إثرها بقطع 
شرايينها  ثم قام بسكب ماء ساخن علي جسدها وترآها في 

 رائحة آريهة. غيبوبة وتمن الجيران من إنقاذها بعد انبعاث
  

  شهدت منطقة حيدر بالمنصورة واقعة اعتداء نفذها مسجل خطر
شقيقتين وذلك لرفض الشقيقتين زواج أختهما ألصغري منه  يعل

وأصاب األولي بشفرة  عفقام بالتربص بهما أثناء سيرهما بالشار
حالقة في وجهها ونزع سلسلتها الذهبية  آما قام بتهديد المارة 

 بسنجة.
 

  لورد في قرية الشروق باالسماعيلية بسبب    طفولة مريم اغتيلت
اإلصالح الزراعي "التابع لمجلس المدينة  بعد هدم المنزل على 

رأس الطفلة عادت أمها لتجد ابنتها مصابة وقد أآد التقرير الطبي أنها 
مصابة بشروخ في الجمجمة وآدمات بالمخ  ومجلس المدينة يتبرأ 

 من قرار اإلزالة .
  

 سنه مخنوقة  23الجيزة غموض مقتل ربة منزل امباحث  آشفت
داخل شقتها تبين أن مسجال اقتحم الشقة أثناء نومها  وخنقها 

 واستولي علي مصوغاتها الذهبية
  استيقظت قرية أبو العباس بمرآز بني مزار بالمنيا علي جريمة

بشعة بعد اآتشاف مقتل أم وأبنائها األطفال الثالثة مشنوقين في 
 .م منزله

 
  :إهمال طبي 

  
  حنان والتي دخلت  المستشفي الفندقي  ماساه راحت ضحيتها

بمستشفي السويس العام  يوم إلجراء عملية والدة قيصرية وبعد 
تفق من تأثير البنج  وحالتها تتدهور يوما بعد يوم سارع  متخديرها ل

  زوجها بإبالغ الشرطة والزالت التحقيقات مستمرة .
  

  لمستشفي  خاص بشارع السيد ) سنه   33(إيناس عبده ذهبت
رضوان شرق المدينة لتضع مولودها الرابع ادخلها الطبيب الذي آان 

يتابعها وأجرى لها عملية والدة طبيعيه بالرغم من اتفاق زوج 
  هالمجني عليها ( صالح  زآى موظف)  مع الطبيب أن تلد زوجت

لمولودة مما قيصريا نتيجة لكبر حجم الجنين قام الطبيب بشفط ا
 تسبب في نزيف حاد  بعد الوالدة حتى توفيت .
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   توجهت نادية آامل  بالمحمودية بالبحيرة لمعهد األورام ألخذ عينه
باثولوجية من الكبد لكن الطبيب ادخل األنبوب للرئة بدال من الكبد 

  مسببا لهال ثقبا بالرئة وعاهة مستديمة .
. 
 
  الطبيب في جسدها فقدت مدرسة لغات  حياتها عندما ترك

(مشرط)أثناء إجرائه جراحة لها في احد المستشفيات الخاصة 
 بالشيخ زايد بأآتوبر،  

  
  دخلت هبه عبد الجواد لتضع مولودها في مستشفي مطوبس

المرآزي  بكفر الشيخ ،آانت المفاجاه حينما اآتشف أهل المريضة 
ساعة أن المستشفي  ال يوجد بها طبيب واحد معالج وبعد أآثر من 

انتظار حضر الطبيب ووضعها داخل غرفة العمليات بالمستشفي ، ثم 
غادر الغرفة وترك السيدة غارقة في دمائها بعد انفجار الرحم ووفاة 

  الجنين .
 

  باإلسكندرية في إصابة  ألشاطبيتسبب طبيب في مستشفي
سنه بحروق في جسدها أثناء  80مريضة تدعي سعاد   محمود 

ال الرحم  بعد سكبه آحول ابيض علي جسد إجرائه عملية استئص
المريضة بدون حساب مع البيتادين المطهر  ليشتعل جسد المريضة 

 مع تشغيل جهاز الكي.
 

  أشهر إلجراء  4باإلسكندرية منذ  ألشاطبيدخلت مي مستشفي
عملية والدة ولكنها دخلت في غيبوبة  حني اآلن والسبب إهمال 

 الطبيب المختص في عالجها
  

  آمنه مستشفي جراحات اليوم الواحد بدمياط ليقرر األطباء دخلت
إجراء عملية استكشاف بسيطة، و في غرفة العمليات أخطا  قام 

الجراح فقد قام بسد القناة المرارية مما أدي إلي زيادة نسبة 
 الصفراء ودخول المريضة في غيبوبة حني فارقت الحياة

  
  

  
  نصب ،ابتزاز 

  
  سويف احترف على النصب على تم القبض على عاطل ببني

الفتيات  من خالل تعرفه عليهم من خالل االنترنت  ، وإيهامه لهن 
برغبته في الزواج ، ويطلب منهن التوقيع على إيصاالت أمانه إلثبات 

 به.ثقتهن
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 بمكتب تأجير السيارات البتزازها وتحصيل عامل  ةرفضت سيدة محاول
قيامه بتصويرها أثناء ممارسة مبالغ مالية وهددها بفضح عالقة  بها و

 الجنس معها ، تم إخطار النيابة للتحقيق 
. 
  تتهم فيه زوجها بتهديدها بعد مرور ببالغ  القليوبية زوجه بتقدمت ،

عام على زواجها بتوزيع فيلم قام بتصويره لهما أثناء ممارسة العالقة 
بت الزوجية وذلك الن خالفات عائلية نشبت بينهما وترآت منزله وطل

 الطالق
  

المصري تم اسـتخدام   اهناك جرائم مستحدثه طرأت علي مجتمعن
التكنولوجيا الحديثة فيها أسوا استخدام وقد اطلـق عليهـا الجـرائم    

  المعلوماتية . 
  

  :جرائم معلوماتية  
  
 ، انشأ موقع اليكتروني   انتقم فنان تشكيلي من فتاة رفضت خطبته

وة علي بريدها االليكتروني  اباحي ووضع  عليه صورها آما وجدت دع
بأنها هي التي انشات الموقع ومن يريد الدخول للموقع يتصل يها 

 على بريدها االليكتروني 
   قرر محام شاب من دمياط االنتقام من زميلته المحامية بعدما .

علي  ااتهمته بتزوير شيك لصالح احد موآليه ، قام بترويج صور له
مة هذه الصور التقطت لها بمعرفة تليفونات المحمول داخل المحك

 احدي صديقاتها  آانت مخطوبه لمحام زميل .
 
  حاول طالب طب بجامعة اإلسكندرية مقيم بدمنهور االنتقام من

خطيبته  لرفضها استمرار الخطبة ، انشأ موقعا خاصا لها علي 
االنترنت ووضع صور شخصية لها وبه إعالن عن أقامه عالقات 

 بالشباب.
  

 نيكي بالتشهير بمحاسبة علي الفيس بوك عن طريق قام ميكا
أنشاء بروفيل باسمها وضع صورها الشخصية ، لينتقم من خطيبها 

 .بسبب وجود خالفات بينهما 
  

 
  قضت الدائرة األولي للمحكمة االقتصادية في مجال مكافحة  جرائم

ألف  20االنترنت  بحبس طالب جامعي سنه معه الشغل وتغريمه 
مه عدة مواقع علي شبكة االنترنت للتشهير بسمعة جنية الستخدا

  مطلقته 
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ال تدخل    من الجرائم التي ترتكب ضد المراة هناك نوعيات أخري
ضمن التصنيف السابق ولكن من المؤآد أنها جرائم  تلحق بالمراه 

  اشد الضرر وهي بالتأآيد عنف نفسي  ومنها:
  
  باختطاف سيدة من نا نجع عزوز  بدشأشقاء وأبناء عمومتهم  6، قام

منزلها وتجريدها من مالبسها وعرضها علي أهالي النجع عارية 
تماما انتقاما من عائلتها الذين قاموا  من قبل باقتحام منزل 

 شقيقتهم وتجريا الداخلية والتشهير بها . 
  
  آالف  10أدانت محكمة جنح زفتي طبيبين وممرضا وتغريمهم مبلغ

الكشف عليهن  وتوزيع تلك  أثناء تمريضاجنيه ، التهامهم بتصوير ال
التسجيالت علي زمالئهم ، حضر الممرض وتمكن الطبيبين من 

 ب. الهر
  

  
 

  حاالت انتحار
  
         لقيت مطلقة مصرعها اثـر تناولهـا مبيـدا حشـريا سـام للـتخلص مـن

أشهر خوفـا   6الحياة بسبب حبسها داخل منزل أسرتها منذ أآثر من 
  من آالم الناس عليها.

  
 
 دواء _غير  تأن قررت االنتحار وتناول دت ربة منزل مصرعها بعلقي

معلوم _ داخل منزل الزوجية اثر خالفات بينها ويبن زوجها في شارع 
  بور سعيد بالمنصورة.

 
   أقدمت ربة منزل  باإلسماعيلية علي االنتحار بإشعال النار في

 الزوجية المستمرة بينها وبين زوجها ولم تالخالفا بنفسها بسب
 يتمكن احد من جيرانها من إنقاذها حتى لفظت أنفاسها األخيرة.

  
 
 غموض العثور علي جثة فتاة من  لغز  آشفت مباحث سوهاج

أسيوط غارقة في دمائها داخل عيادة طبيب بمدينة اخميم تبين أنها 
انتحرت بقطع شرايين يدها بمشرط الجراحة بعد أن سمحت لها 

ادة تبين أن االنتحار آان بسبب الممرضة السماح بالمبيت في العي
 .صعوبة الظروف المعيشية

  
  حاولت طالبة ثانوي االنتحار بالسم داخل الفصل الدراسي احتجاجا

علي إرغام والدها لها للزواج موهي في مرحلة التعليم  تمكنت 
  زميالتها من إنقاذها.
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  ربة منزل بمنطقة الدرب األحمر  بإنهاء حياتها داخل منزلها  قامت
فقد تبين وجود أثار تعذيب  قيام زوجها بضربها وإساءة معاملتها  ل

  علي جسدها وقيام زوجها بإطفاء السجائر فيه 
  انتحرت ربة منزل بالعمرانية ألقت بنفسها من بلكونة شقتها عقب

آان  دائم   الزوجأن  ىعلقة ساخنة من زوجها أشارت التحريات ال
رفض طلبها بزيارة أهلها  االعتداء عليها بالسب والضرب آما انه

  فقامت بإلقاء نفسها من البلكونه .

  

  _ اإلناثختان 

أآدت مشيره خطاب وزيرة األسرة والسكان على ارتفاع نسبة ختان اإلناث 
% و ذلك وفقًا للمسح الديموجرافي الذي قامت به 75على يد األطباء إلى 

في  %75إلى  1995% عام 17وزارة الصحة، و هي بذلك ارتفعت من 
خالل افتتاح المنتدى األول لتفعيل قانون تجريم  أآدت من  آما، 2005

% منن  55اإلناث أن خطة الوزارة نجحت حسب آخر استطالع للرأي وان 
الشباب أصبحوا  رافضين للختان وان معدل انتشار هذه الجريمة في 

%وألمحت إلي احتالل محافظة فنا بالنسبة 0,9المناطق الراقية اليتعدي 
  العلي في انتشار وممارسة تلك الجريمةا

وقد شهد هذا العام توقيع العديد من القرى بمحافظات الجمهورية منها _ 
أسوان والمنيا والدقهلية والفيوم وبورسعيد وسوهاج على وثائق لمناهضة 
لختان اإلناث حيث وصل عدد القرى التى وقعت مناهضتها للختان حتى 

 قرية. 28اآلن ما يزيد عن 

العزبي  محافظ أسيوط أن المحافظة بصدد اإلعالن  لأآد اللواء نبيما _آ
قري بمراآز أسيوط  5عن مبادرة جديدة لختان اإلناث تعلن خاللها 

  .وديروط والقوصية  خالية من ختان اإلناث 

 قــد 2008آانــت نتــائج المســح الصــحي و الــديموجرافي لمصــر عــام  -
أن هـذه   إالصـر مختتنـات   % من نسـاء م 90أوضحت انه  بالرغم من ان 

النسبة آخذة في التناقص بشكل ملموس. وفقد آشف تقريـر المسـح   
سـنة   19-15% من الفتيات في سـن  81فتيات بنسبة  5من آل  4أن 

% مـن النسـاء فـي سـن     94تم ختانهن في حين ترتفع النسـبة إلـى   
سنة، آما يوضح أن المعدل يقـل بـين الفتيـات غيـر المتزوجـات       24-29

ــن الســيد  ــل بنســب     ع ــان يق ــر أن الخت ــت التقري ــات. و أثب ات المتزوج
ملحوظة بين الفتيات الحاصالت على التعليم الثانوي و العـالي بنسـبة   

% مــن 63% مــن النســاء غيــر المتعلمــات. و أآــد أن  98% مقابــل 87
النسـاء اللــواتي ســبق لهــن الــزواج يعتقــدن أن الختــان عــادة يجــب أن  

. و فـي المسـح   1995سح عـام  % آن يؤيدنه في م82تستمر، مقابل 
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األخير تغيرت الصورة إلى حد آبير إذ تبـين أن أآثـر مـن ثلـث النسـاء و      
% 85ربع الرجـال يطـالبون بوقـف هـذه العـادة. المختتنـات فـي الحضـر         

   %.96مقارنة بالريف 

  - وقد شهد هذا العام عدد من حاالت الختان آان منها:

عة هروب فتاة شهد المستشفى العام بالمحلة الكبرى واق  �
فى الثالثة عشر من العمر عقب إدخالها  الشاميتدعى هدير جمال 

تعانى من نزيف حاد بسبب عملية ختان أجرتها لها   المستشفى
أحدى الدايات. حيث تم أجراء اإلسعافات الالزمة للفتاة لوقف النزيف 
و تم أبالغ الشرط، وقد قررت نيابة قسم ثان المحلة حبس الداية 

رت العملية على ذمة التحقيق واستعجال تقرير الطب التى أج
  عن إصابة الفتاة. الشرعي

محافظ الغربية، أحالة طبيب  الشناويقرر اللواء عبد الحميد   �
العام بطنطا للنيابة العامة ولجنة  المنشاويجراحة بمستشفى 

آداب المهنة لقيامة بإجراء عملية ختان لممرضة فى المستشفى 
  نونبالمخالفة للقا

  سنوات بإحدى قرى مرآز المحلة بنزيف حاد وتم  10أصيبت طفلة
نقلها فى حالة خطرة لمستشفى المحلة العام، تبين أن الضحية 
خضعت لعملية ختان فى منزلها بواسطة داية وبعد إصابتها بالنزيف 

  تم نقلها للمستشفى فى محاولة إلنقاذها

 م بمستشــفى أمــر النائــب العــام بحــبس الطبيــب يوســف عبــد الــداي
األقصر العام والممرض أشرف على وتقديمهما لمحاآمه عاجلـة بعـد   

 عملية ختان لها. وإجراءبطفلة  عمديتوجيه تهمة إحداث جرح 
  

  اتهــام أســتاذ بعــد  بــالتحقيق مــع مفــتش الصــحة ملــويبــة نياقامــت
بإجراء عملية ختان ألبنته مما تسبب في تعرضـها لنزيـف    له  جامعي

اسـتعان عامـل فـي شـبرا الخيمـة بشـقيقته        تهـا حاد آاد يودى بحيا
سـنوات   3وزوجها الحالق لختان زوجته داخل منزله بالقوة بعـد مـرور   

على زواجهمـا ممـا أسـفر عـن أصـابتها بنزيـف حـاد نقلـت أثـره إلـى           
 مستشفى ناصر العام.

 

         استعان عامل فـي شـبرا الخيمـة بشـقيقته وزوجهـا الحـالق لختـان
سـنوات علـى زواجهمـا ممـا      3عـد مـرور   زوجته داخل منزلـه بـالقوة ب  

 أسفر عن أصابتها بنزيف حاد نقلت أثره إلى مستشفى ناصر العام
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  االتجار فى البشر

  

 األمم المتحدة من أن االستغالل  تقرير صادر عن  حذر
االتجار بالبشر أشكال  أآثر هما الجنسي والعمالة القسرية

درات استند تقرير مكتب مراقبة المخشيوعا فى العالم ،
ومكافحة الجريمة التابع لألمم المتحدة على بيانات مستقاة 

أحدث تقديراته لحجم الظاهرة  فيهدولة واستعرض  155من 
وجهوده للسيطرة عليها ويشير التقرير إلى أن االستغالل 

فى المائة يعد من أآثر االنتهاآات  75الجنسي وبمعدل بلغ 
إال أنهن يمثلن  شيوعا وتشكل النساء والفتيات معظم ضحاياه

وفى ذات الوقت الجانب األعظم من منظمي عمليات االتجار 
بالبشر حيث مثلت النساء شريحة آبرى وبلغ معدل النساء 
بين من تمت إدانتهم فى أسيا الوسطى وأوربا الشرقية أآثر 

  فى المائة . 60من 
  االجتماعية  لمرآز القومي للبحوثلدراسة حديثة ولقد أشارت

ارتفاع نسبة االتجار باألطفال، حيث بلغت  إلىوالجنائية 
إجمالي الجرائم، وتمثلت فى بيعهم لمن يدفع  ٪ من١٣.٣

وممارسة السرقة أو أعمال منافية  أآثر، أو لترويج المخدرات
العامل األساسي الذى  وقالت الدراسة إن الفقر هو .لآلداب

 يدفع اإلنسان لإلقدام على بيع طفله ومن األسباب األخرى،
أن اإلدمان  موضحة التى رصدتها الدراسة، تعاطى المخدرات،

يذيب األنا العليا وهى النخوة والضمير لدى اإلنسان فتجعله 
شرفه وزوجته وأوالده للحصول على المخدر، وأشار إلى  يبيع

وقعت بمنطقة منشية ناصر، عندما  الحادثة الشهيرة التى
بناته  خصصه صاحبه لعرض» آشك«قامت المباحث بضبط 

على راغبى المتعة، بهدف إنجاب أطفال، ثم عرضهم للبيع 
   .جنيه للطفل الواحد ٢٠٠٠مقابل 

  40مرآـز األرض لحقـوق اإلنسـان إن    تقريـر صـادر عـن     آما أآد %
عاما يتزوجن من أثرياء  18فى مصر أقل من  من الفتيات القاصرات

ء االقتصــادية، معتبــرا أن زواج هــؤال الخلــيج، بســبب ســوء الحالــة
التـى انتشـرت   و المتعـددة   الفتيات هو نوع جديد من تجارة البشر

 .فى مصر والعالم 
  
  أعدتها وزارة األسرة والسـكان عـن زواج    أخري دراسة  تآما أآد

 أآـدت  ،والـذي يعـد اتجـارا بالنسـاء      القاصرات من غيـر المصـريين  
علــي أن زيــادة المهــور و آثــرة الهــدايا وارتفــاع تكــاليف   الدراســة 

ــز تجه ــات  هــو ال ي ــب،  ســبب  وراء الفتي زواج المصــريات مــن أجان
أآتـوبر   6وأوضحت الدراسة التي أجريت في ثالثة مراآز بمحافظة 
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وتضـمنت عينـة     والبـدر شـين   – ةالحـوا مديـ   –وهي أبو النمـرس  
% من الفتيات تزوجن من غير المصريين 74فتاة وان  2000قوامها 

وقـد  .،%66.6آـز الثالثـة   وتمثل نسـبة انتشـار الظـاهرة فـي المرا    
استقبل خط المشورة األسـرية واإلبـالغ عـن زواج األطفـال الـذي      
خصصته وزارة األسرة والسكان لإلبالغ عن حـاالت زواج القاصـرات   
من العرب ضمن حملة أعـدتها  عـدد آبيـر مـن المكالمـات لطلـب       

% 91.4المشورة الطبية ووصلت نسبة المتصلين من اإلنـاث إلـى   
  %. 8.6آور بينما من الذ

 تلقى الخط الساخن الذي  أنشأته وزارة األسرة والسكان قد  و
بالغات بعشرين حالة زواج أطفال من مسنين عرب ومصريين في 
محافظة آفر الشيخ وحدها خالل شهر واحد .  وتم تلقى بالغات 

  ..أخرى من محافظات بني سويف 

آان من  يوالتوقد شهد هذا العام عدد من قضايا االتجار بالنساء 
  أهمها:

 ٩٣٠١ضبط  محمود، دعبد المجيالنائب العام، المستشار  أعلن 
 مخالفة توثيق زيجات دون السن القانونية، مشيرًا إلى أن محافظة

 ٣٣٨٢حالة، تليها المنصورة بـ ٤١٠٢القاهرة احتلت المرتبة األولى بـ
محافظة  فيحالة، فيما آان عدد الحاالت  ٨٣٤ثم طنطا بـ حالة،
  .فقط ١٥كندرية اإلس

     

  تمكنت اإلدارة العامة لمباحث األحداث تحت إشراف اللواء أحمد
صالح مساعد وزير الداخلية إلقاء القبض على عدد من العصابات 
التى خصصت نشاطها اإلجرامي فى إيواء الصبية والفتيات القاصرات 
الهاربات من ذويهم واستغاللهم فى استجداء المارة وأعمال التسول 

 عد السيطرة عليهم بهتك عرضهم باإلآراه.ب

  تقدمت مشيرة خطاب وزيرة الصحة والسكان بالغ إلي النائب
) عاما  قالت  13العام بعد تلقيها مكالمة  تليفونيه من طفله ( 

فيه أنها  تعمل لدى ربة منزل قامت بتزويجها مرتين خالل 
 .واآلخر عربي  اجنبىشهر من شخصين أولهما 

  
 محضرا اتهمت فيه والدها  ةبالحوا مديسنه  16ة حررت   فتا ،

وشقيقها والمحامي بتزويجها رغم عدم بلوغها السن 
ألف جنية   70القانونية من ثري عربي  بعقد عرفي مقابل 

 وبعد الزواج ترآها الزوج وغادر البالد
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  سنوات بتهمة  3عاقبت محكمة جنايات الفيوم عامال بالسجن
عمال الدعارة وتقديمها لراغبى استخدام فتاة قاصر فى أ
 المتعة مقابل أجر مادي.

 
  تم حبس الطبيب آميل سمير المتهم األول في عصابة بيع

األطفال حديثي الوالدة والممرضة فاديه سيدهم والدايه 
 ريحانه يوسف ووالدي الطفلة التي عثر عليها بالعيادة

 

 ق تعرضت فتاة في  مرآز مغاغة بالمنيا  لمحاولة  خطف وسر
من المنقبات يستوقفوها وسألوها  3آليتها حين فوجئت ب

عن شيء ثم خدرتها أحداهن  وحين استيقظت وجدت 
نفسها في منطقه زراعية  شعرها محلوق وتبين أن خاطفيها 
رجل وسيدتين اخبروها أنهم يريدون آليتها وأنهم سوف 
يجرون لها عملية جراحية  بسيطة،  صرخت الفتاه ثم تمكنت 

 بمن الهر

.  

  انتهاآات حقوق النساء عن طريق األمن

  

العنف األمني وقد  من  أشكال تعرض عدد من النساء لعدة  ررصدا لتقري
  جاء ذلك آما يلي:

عاما رئيس مباحث شبرا الخيمة ثان  24اتهمت منى سعيد   �
بتعذيبها وحلق شعرها وإطفاء السجائر فى جسدها وقد أمر 

ئب العام بفتح التحقيق فى المستشار عبد المجيد محمود النا
  القضية وأحيل البالغ إلى نيابة جنوب بنها الكلية للتحقيق.

 بشن  إبريل 6فى إطار حرآة إضراب شباب  قامت مباحث أمن الدولة
حملة من االعتقاالت على عدد من الفتيات بجامعة آفر الشيخ حيث 
قام الحرس الجامعي باعتقال عدد من الفتيات منهما "أمنية طه، 

جامعة آفر الشيخ  -وسارة رزق" الطالبتين فى آلية الهندسة
يوًما  ١٥وتسليمهما إلى مباحث أمن الدولة ومن ثم تم حبسهما 

النيابة تهمة حيازة وتوزيع  على ذمة التحقيق، وقد وجهت إليهما 
منشورات تهدف إلى قلب نظام الحكم، وإثارة الجماهير، وتكدير 

فعل نقدا شديدا من منظمات حقوق السلم العام، وقد القى هذا ال
اإلنسان ومن المجتمع بأآمله نظرا إلى منافاته إلى العرف المصري 

طالبات بالجامعة  ٧ومن ثم أطلقت قوات أمن آفر الشيخ سراح 
بينهن أمنية طه وسارة رزق، المتهمتان بتوزيع ملصقات تدعو 
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سبيلهما لإلضراب، بعد قرار المحامى العام لنيابات المحافظة إخالء 
  بكفالة ألف جنيه لكل منهما.

    أمــر المستشــار عبــد المجيــد محمــود، النائــب العــام، بإحالــة عقيــد
شرطة إلى المحاآمة الجنائية العاجلة، التهامـه باسـتعمال القسـوة    
مع سيدة واالعتـداء عليهـا بالضـرب داخـل مكتبـه فـى مرآـز شـرطة         

ــين. آشــ       ــى العين ــورم ف ــة وت ــدمات متفرق ــابتها بك ــيم وإص فت أوس
التحقيقات أن ربـة منـزل، اتهمـت نائـب مـأمور مرآـز شـرطة أوسـيم         
بالتعذيب واالعتداء عليها بالضرب والسب والقـذف، وإصـابتها بكـدمات    

قـاع العـين وآـدمات     فـي  داخلـي أغلقت عينيها لمدة أسبوع ونزيـف  
متفرقــة بالرقبــة ومــؤخرة الــرأس والظهــر واليــدين والقــدمين والــبطن، 

االعتداء عليها وصـفعها   في» هشوم«استخدم » الضابط«وأضافت أن 
 فى الوجه.» بونيات«بيديه وسدد لها 

  
 فى أحد مستشـفيات بورسـعيد بـبالغ للنائـب العـام      تقدمت ممرضة 

تعرضها للسب والضرب على يد أحد ضباط الشرطة  آشفت فيه عن 
حيث أبلغت النجدة إلنقاذها مـن أقـارب أحـد المرضـى الـذين اعتـدوا       

والقذف ولكنها فوجئت بعد ذلـك بأنهـا قـد تحـرر ضـدها      عليها بالسب 
 بالغا وقد قام الضابط المسئول بضربها وسبها.

 
   محاميًا وقفة احتجاجيـة أمـام محكمـة إمبابـة الجزئيـة،       ٨٠نظم نحو

تعــدى رئــيس مباحــث مرآــز الجيــزة علــى المحاميــة   اعتراضــًا علــى
حجـز  محمود داخل القسـم واحتجازهـا داخـل غرفـة ال     حنفيحكيمة 

 .ساعة مقيدة بالكلبشات ٢٤لمدة 
  
 

  سيدات من قرية ديملشت التابعة لمرآز دآرنس  4احتجزت
،بالدقهلية بمرآز الشرطة إلجبار احد أفراد  أسرتهن علي تسليم 
نفسه التهامه بارتكاب جريمة قتل ثأرية  وقد قرر المستشار عبد 

 المجيد محمود  النائب العام التحقيق في  الواقعة . 
  
 ضد ببالغ  قدمت سيدة  من  قرية شكشوك  التابعة لمرآز ابشواي،ت

 هضابط مباحث المرآز اتهمته فيه بكسر شبابيك منزلها واقتحام
زل بحجة حيازة خالل محاولة تفتيش المنزل للقبض علي حارس المن

 .سالح
  

  العنف عالميا 
 .  تلقت السلطات والمؤسسات السويسرية المعنية بحماية

ألف شكوى من النساء  30العام الماضي نحو في  تلقت المرأة 
تعرضن ألعمال العنف من بينها الضرب وتشير اإلحصاءات الرسمية 

منهن قتلن بسبب العنف المنزلي وأن نحو نصف  25إلى أن 
الضحايا تربطهن عالقة قرابة بالمعتدى، وفى الغالب من جانب 
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ات أمريكية األزواج أو الرجال الذين يعيشون معهن، وتشير إحصاء
ألف جريمة اغتصاب سنويا في الواليات  100أن هناك نحو  إلى

أالف جريمة  5المتحدة وأن جرائم قتل النساء لتصل الى نحو 
 سنويا.

  
  " دراسة أجراها معهد بزوس لقياس اتجاهات الرأي   أشارتوقد

% من الفرنسيين أآدوا أنهم آانوا ضحية زنا 3العام آشفت أن 
فرنسيين أنه سمع من أحد  4د فرنسي من آل المحارم فيما أآ

  .المحيطين به انه تعرض لهذه العالقة الجنسية المحرمة
 
  أن العنف إلي  العنف ضد المرأة الفرنسيةتقرير  عن   أشارآما

سيدة  تعانى 101ساعة من أصل  56في المنازل يقتل امرأة آل 
أن سوء المعاملة الزوجية بأشكالها المختلفة  من ضرب وسب و

امرأة  156عدد النساء الالتي توفين نتيجة تعرضهن للضرب بلغ 
 .2008عام 

  
 مؤخرا مشروع قانون يسمح للـزوج بحرمـان زوجتـه    أفغانستان أجازت 

  معه . الجنسمن الطعام إذا رفضت أن تمارس  
   عامــا  32عارضــة األزيــاء آارآيتــا شــزآارينو لتــم  توقيــع عقوبــة جلــد

في واليـة  دوالر) بسبب شربها الخمر  1350أالف رنجيت ( 5وتغريمها 
 باهانج الماليزية

  ( فاريبا  باجو) التي تعمل مترجمة لصحيفة  الصحفيةاحتجزت طهران
( ال موندو) االسبانية خالل االنتخابات الرئاسية االخيرة في طهران 

  .بسبب شن الصحيفة هجوما  على نظام احمدي نجاد
 بنات في وآالة باجور القبلية قام مسلحون بنسف مدرسة ابتدائية لل

  بشمال غرب باآستان

 أخبار النساء بمنطقة الشرق األوسط

 

 فى المملكة العربية السعودية

    ومن  خالل تعديل حكومي  من نوعها األوليفي سابقة  هي
تكليف أول امرأة بمنصب وزاري، حيث أعفى العاهل السعودي تم 

لوزراء والمسئولين، وعين الملك عبد اهللا بن عبد العزيز عدًدا من ا
نورة الفايز نائبا لوزير التعليم. وشمل التعديل األول من نوعه منذ 

سنوات وزراء الصحة والعدل والتربية والتعليم ومجلس  ٣أآثر من 
 الشورى وهيئة األمر بالمعروف والنهى عن المنكر.
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   ) صد حكم ضد الصحفية السعودية روزانا اليامي منسقة برنامج
جلدة ، في قضية الجهر بالمعصية  60بالجلد ) بالخط العريضاحمر 

 م المشارآة في مثل هذه البرامج .،مع اخذ تعهد عليها يعد
  رئيس الهيئة السعودية لحقوق اإلنسان أن الحكومة صرح

السعودية تعمل على إصدار قوانين جديدة تفرض حد أدنى لسن 
  الزواج بهدف الحد من تزويج األطفال

 شـبكة االنترنـت    ساحتها أيضا في السعودية،  جديدة حملة بدأت
المعلمــات الســعوديات اللــواتي  عــدد آبيــر مــن الحملــة ، تخــص 

 الحقوق الوظيفيـة  يطالبن بالمساواة مع الرجل في الحصول على
الن  األوانرواتب ودرجات وغير ذلك من حقوق يعتقدن انـه آن  من 

  .تأخذ بعين االعتبار

مكة المكرمة على أب سعودى يبلغ من قضت المحكمة العامة ب  �
االف جلدة موزعة بالتساوى 8سنوات و 10عاما بالسجن  43العمر 

على فترات مدة سجنه فى أعقاب القبض علية أثناء ممارسته 
  عاما) فى الطريق العام .11التحرش الجنسي مع طفلته (

البالغة من » طفلة عنيزة«أصدر قاض سعودي حكما بصحة زواج   �
من عمره، فيما رفع المدعون  ٥٠سنوات من رجل فى الـ  ٩العمر 

السعودية عن والدة » الرياض«الحكم للتمييز. ونقلت صحيفة 
هل هذا يصح؟ «، وتساءلت: »المسئولين التدخل«الطفلة، مناشدة 

، موضحة أن الطفلة ال تعلم بزواجها حتى »أجيبونى، قلبى يتقطع
». والطفلة بمنزلى فى عنيزة اآلن، آما أن عقد القران تم فى بريدة،

آانت جمعية الدفاع عن حقوق المرأة فى السعودية، تحت 
التأسيس، طالبت وزارة العدل والمؤسسات الحقوقية السعودية 
بالتدخل سريعًا فى هذه القضية، من أجل تطليق طفلة عنيزة 
وتخليصها من صفقة الزواج التى تمت بين والدها والرجل البالغ من 

عامًا. وفى سياق متصل، أقدم أب سعودى على رهن  ٥٠العمر 
 ١٣.١٣ألف ريال ( ٥٠عاما لفك دينه البالغ  ٥٠ابنته لمسن يكبرها بـ

  ألف دوالر تقريبا).

أن السعودية تعهدت » هيومان رايتس ووتش«منظمة  أعلنت �
باتخاذ خطوات إلنهاء نظام وصاية الرجل على المرأة، مؤآدة أن نظام 

لبًا قانونيًا، وجاء فى بيان أصدرته المنظمة من الوصاية ليس متط
أثناء مراجعة مجلس  -جنيف، أن المسئولين السعوديين تعهدوا 

 - يونيو  ١٠األمم المتحدة لحقوق اإلنسان لملف السعودية فى 
باتخاذ خطوات إلنهاء نظام وصاية الرجل على المرأة ومنح آامل «

، حسب »التمييز ضد المرأةاألهلية القانونية للمرأة السعودية ومنع 
  بيان المنظمة.

.  
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       أقرت السعودية تشريعا جديـدا يتضـمن عقوبـات بالسـجن والغرامـات
لمكافحــة االتجــار بالبشــر وقالــت وآالــة األنبــاء الســعودية أن القــانون 
الــذي اقــره مجلــس الــوزراء يواجــه التجــار بموجبــة عقوبــة تصــل إلــى 

ر أو العقــوبتين معــا ألــف دوال 250عامــا أو غرامــة تفــوق  15الســجن 
ــة لمكافحــة االتجــار بالبشــر ومســاعدة     ــانون بإنشــاء هيئ ــنص الق وي
الضحايا على العودة إلى الوطن األم أو البقـاء فـى المملكـة وأضـافت     
المصادر على أن االتجار بالبشر يشـمل االعتـداء الجنسـي أو العمـل     
على الخدمة قسرا أو التسول واالسترقاق أم الممارسـات الشـبيهة   
بالرق أو االستعباد أو نزع األعضاء أو أجراء تجارب طبية على المجني 

 عليهم.
 
 الكويت يف

  
     ــاريخ الحيــاة النيابيــة فــى ســابقة هــى األولــى مــن نوعهــا فــى ت

سـيدات احتكــار الرجــال لمقاعـد البرلمــان بعــد    ٤الكويتيـة، آســرت  
 بإعالن فوزهن رسميا فى االنتخا

   يـت قـرارًا بمـنح النسـاء حـّق      أصدرت المحكمة الدسـتورية فـي الكو
الحصول على جوازات سفر وحق السـفر مـن دون موافقـة مسـبقة     
من أزواجهن وألغت المحكمة بندًا فـي قـانون الجـوازات الـذي يعـود      

والذي ينّص على حاجة المرأة لموافقـة زوجهـا قبـل     1962عام  إلى
  .الحصول على جواز سفر. وحكم المحكمة نهائي وال يمكن نقضه.

 
  

 رت فثوي رسمية صادرة عن وزارة األوقـاف الكويتيـة توجـب علـي     أثا
الوزيرات والنائبات االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية ومنها اللبـاس  
ــوزيرات      ــانيون ال ــواب برلم ــا ن ــد أن دع ــة دســتورية بع الشــرعي أزم

 والنائبات ( غير المحجبات) باالستقالة احتراما للدستور
  

  
  في السودان  

  
 25القـانون علـى حصـة الكوتـا      السـودانية بموجـب  صلت المرأة ح  %

  البرلمانية القادمة فى البرلمان وسوف يتم تطبيقها فى االنتخابات
  
 

      ،عاقبت محكمة الخرطوم، الصحفية السـودانية لبنـى أحمـد حسـين
» بنطلـون «دوالر أو الحبس شهرًا، على خلفية ارتدائها  ٢٠٠بالغرامة 

 -دانية لبنـى أحمـد حسـين    مكـان عام.ورفضـت الصـحفية السـو     في
دفـع الغرامـة، وقالـت إنهـا      -جلـدة   ٤٠آانت تواجه حكما بالجلد  التي

ــالم     ــرف الع ــى يع ــاة«تفضــل الســجن حت ــرأة الســودانية.  » معان الم
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وشــهدت وقــائع جلســة المحاآمــة عــدة تظــاهرات ســلمية ووقفــات  
احتجاجية، وردد النشطاء هتافات تطالب بالحرية للصحفية السودانية 

قــد المحاآمــة، وردت قــوات األمــن الســودانية بحملــة اعتقــاالت   وتنت
أصيب خاللهـا العشـرات مـن الناشـطين والناشـطات بسـبب الضـرب        
المبرح، وتم نقل الكثير مـنهم إلـى مستشـفى الحـوادث بـالخرطوم،      

آخرين. وأشـارت بعثـة المحـامين المصـريين      ٤٨باإلضافة إلى اعتقال 
نظمهـا المرآـز    التـي سودانية حملة دعم الصحفية ال فيالمتطوعين 

جمعية حقوقية مصرية، إلـى   ٢٠لحقوق المرأة بالتضامن مع  المصري
أن حيثيات الحكـم اعتمـدت علـى تنـاقض أقـوال الضـباط الـذين ألقـوا         

، انتهــت قضــية لبنــى بــإفراج    القــبض علــى الصــحفية الســودانية   
نيه سوداني قال ج 500 مع دفع الغرامة،   عنهاالسلطات السودانية 

عبد المنعم سليمان منسـق حملـة "ال لقهـر النسـاء بالسـودان" أن      
 .دفع الغرامة للبنى الذيالصحفيين السوداني هو  اتحاد

 

   جلـدة ألنهـا ارتـدت تنـوره رأي قـاض أنهـا        50تم جلد فتاة سـودانية
 16خليعة . أعلنت والدة الفتاه سيلفيا آاشف التي تبلغ من العمـر  

ة التي اعتقلت ابنتها بينما آانت في عاما أنها تنوي مقاضاة الشرط
ــالقرب  مــن منزلهــا فــي ضــاحية الكالآلــه    طريقهــا إلــي الســوق ب

 بالخرطوم ، وأضافت أن ابنتها قاصرة ومسيحية

 . . 
  

  فلسطين 
  
  

 . اللجنة الوطنية الفلسطينية مشروع قانون األحوال  قدمت
وقد تم التصديق على اتفاقية  الشخصية فى الضفة الغربية،

فى الثامن من  (ء جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداوإلغا
مارس، وقد صدر مرسوم رئاسى خاص بشأن المصادقة على 

 .بدون أى تحفظات االتفاقية
 
 

  الحكومة المقالة فى  أصدر رئيس مجلس العدل األعلى فىآما
 غزة قرار ينص على ارتداء المحاميات لزى محدد يشمل آسوة

معروفة بالروب وسترة قاتمة اللون من القماش األسود ال
وغطاء يحجب الشعر مثل المنديل أو ما  المعروفة بالجلباب

الجديد فرضت حكومة حماس  وفى بداية العام الدراسى يماثله.
الثانوية ارتداء ما  المقالة على الطالبات الدارسات فى المرحلة
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 سمته الزى الشرعى والجلباب األزرق والحجاب (ايشارب أو
  ابيض)،شال 

  
  أمرت وزارة الداخلية بالحكومة المقالة في غزة بقيادة آما

حماس بحظر رآوب السيدات علي المقاعد الخلفية للدراجات 
النارية وقال بيان نشر علي الموقع االليكتروني لوزارة الداخلية 

 أن هذا الحظر الهدف منه حماية السيدات
  

  
  
  في العراق  

 عضوا من أصل  16بموافقة محافظة واسط ف صدر قرار لمجلس
على تعيين محرم لكل عضوة مجلس  ) عضوا17النصاب البالغ (

حسابات صندوق  ) ألف دينار من200.000براتب شهرى قدره (
 دعم واسط.. وهذا القرار يعتبر إساءة للمرأة وتقليال من شأنها

  ويحط من
  

  في اإلمارات 
 

 لمحافظة تعتزم في خطوة يتوقع أن تثير غضب األوساط اإلماراتية ا
 إمارة دبي تدريب نساء علي إصدار الفتاوى. 

  
  في الصومال  
  

  قوانين من قبل المنظمات المناوئة للحكومة والمسلحة إصدارتم 
والتى تسيطر على أغلب األجزاء فى الصومال وخصوصا العاصمة 

أهمها عدم خروج المرأة للشارع إال ومعها  مقديشيو، آان من
عدم استعمال الموبايل الذى , حماالت الصدر مرافق، وعدم ارتداء

مشاهدة تليفزيون أو فتح  يصدر عنه نغمات موسيقية، عدم
القدم، هذا  المحطات الفضائية حتى لو آانت هناك مباراة لكرة

 باإلضافة إلى تطبيق أحكام القتل والرجم بالجمر للمرأة التى
  .تتهم بالزنى حتى دون محاآمة

 .  
 
  3باب اإلسالمية المتشددة في الصومال أغلقت حرآة الشآما 

منظمات نسائية في بلدة هوي التي تسيطر عليها الحرآة من اجل 
 منع النساء من العمل.

  
  في المغرب 

  



 92

 والناجحات فى االنتخابات  شكلت النساء المرشحات
رئاسة  % وتقلدت النساء 12.3بنسبة  3306البرلمانية 

شكل انتخاب أول  القطاعات المحلية عن مدن مختلفة، آما
لمجلس مدينة مراآش حدثا سياسيا فى تاريخ  امرأة عمدة

 المغرب
 
 ناشطة الحقوق المدنية في   أمينه أواميناتو حيدر  أضربت

جبهة  أعضاءالصحراء الغربية والتي  تطالب آواحدة من 
عن الطعام  أضربت ،االبولسياريو باالستقالل عن المغرب 

 أن داالسبانية بعزر الكناري بج ت ورافي مطار الز تواعتصم
سحبت السلطات المغربية جواز سفرها في طريق عودتها  
من نيويورك بعد تسلمها جائزة ناشطة الحقوق المدنية عام 

2009 .  
  
  

  حصلت الناشطة المغربية عائشة الشنا علي (جائزة اوبيس ) اعرق
 الجوائز العالمية وأآبرها في مجال األعمال اإلنسانية،وذلك لما

أنجزته من مساعدات لألمهات العازيات وهي أول  سيدة عربية 
 تحصل علي هذه الجائزة

  
  في لبنان  
  

  فازت المحامية أمل حداد بمنصب نقيب المحامين في بيروت لتصبح
 عاما. 90بذلك أول امرأة تفوز بهذا المنصب منذ تأسيس النقابة قبل 

  
 

  في اليمن  
 
    ــة المشــك ــيم العالمي ــة التحك ــررت لجن ــراء    ق ــن الخب ــدد م ــن ع لة م

واألآاديميين المتخصصين في مجال العلوم مـنح جـائزة أحمـد باديـب     
للتفوق العلمـي للمـرأة العربيـة التـي يمنحهـا معهـد العـالم العربـي         
بباريس والشبكة العالمية للبحـث حـول العلـم والـدين فـي اإلسـالم       

لبروفيسورة يمنية وبروفيسورة أخـرى مـن أصـل عربـي،      2009للعام 
ذلك تقديرًا إلنجازاتهما العلمية المتفوقة في مجـال فيزيـاء الجزئيـات    و

الدقيقة وفيزياء الفلك.. نالت الجائزة اليمنية أسـتاذة الفيزيـاء بجامعـة    
تعــز البروفيســورة عريفــة علــي خــان. فــي حــين شــاطرتها فــي نيــل 
الجائزة لهذا العام البروفيسورة نبيلة أغـانم الباحثـة بـالمرآز القـومي     

 نسي للبحوث العلمية. الفر
  

  فى األردن  .
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 عدد مـن المكاسـب المهمـة، وهـى صـدور قـانون ضـد         لمرأةا تحقق
الوافـدات، صـدور قـانون جديـد ضـمن       االتجار بالبشر لصـالح العـامالت  

العمل، وإنشـاء ديـوان    قانون العمل، ضد التحرش الجنسى فى مكان
%  20إلـى   نالمظالم، آما رفعت الكوتا الحصة النسائية فـى البرلمـا  

ــديات و   ــانون البل ــمن ق ــاص    6ض ــانون الخ ــى الق ــد للنســاء ف  مقاع
مـن   15من المادة  4باالنتخابات باإلضافة إلى رفع التحفظ عن الفقرة 

الســيداو، والتــى تــنص علــى إعطــاء الرجــل والمــرأة نفــس   اتفاقيــة
بالتشريع المتصل بحرآة األشخاص وحرية اختيار  الحقوق فيما يتعلق

  امتـــــــــــــــــــــــــهمحـــــــــــــــــــــــــل ســـــــــــــــــــــــــكنهم وإق
 

 

 في  الجزائر  

  قلقــه مــن وضــع المــراه والتــي  نالجزائــر عــأعــرب تقريــر امنــي فــي
أصبحت غير آمنه في بيتها أو فـي الشـارع الجزائـري ، أشـار التقريـر      

أمراه خالل الشهور العشرة األولي من العـام   20إلي  مقتل أآثر من 
لـة ،  الحالي منهن من لقيت مصرعها علي يد الزوج أو احد أفراد العائ

آما أشار التقريـر الـذي أعدتـه خليـة االتصـال بقيـادة الـدرك الـوطني         
سيدات خالل نفس الفترة مـن مجموعـة    108الجزائري إلي اختطاف 

 .سيدات آن ضحية العنف 2803

 

  مرسوم ترقية  لسيدة فاطمة  وقع الرئيس بوتفليقةآما
جنراًال آخرين،  14الزهراء عرجون من عقيد إلى جنرال رفقة 

بذلك أول امرأة تتقلد هذه الرتبة العسكرية الرفيعة  ونلتك
 المستقلة في تاريخ الجزائر

  

  المناضلة الجزائريـة، جميلـة    رر اتحاد األطباء العرب التكفل بعالجقآما
العـالج مـن بعـض     بوحريد، بعد إعالنها عن عجزهـا عـن تـدبير نفقـات    

 األمراض المزمنة

  تونس   فى

   ورفــع  28بنسـبة    ابـات التشـريعية  االنتخفــي   انتخـاب المـرأة  تـم %
، 2004فـى عـام    % 22.7مقابـل   249مـن مجمـوع    58عددهن إلـى  

الحـاآم،   امـرأة مـن الحـزب    17وقد ترأست النساء القوائم االنتخابية (
   من أحزاب المعارضة 15
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  ــدا مــن المضــايقات   آمــا شــهدت الســاحة النســائية الراديكاليــة مزي
حقوقيــة، وعلــى رأســها منظمــة للمنظمــات النســوية وال البوليســية

  النساء الديمقراطيات،

  في البحرين

        صــدرت مســودات قــانون األحــوال الشخصــية، وتــم إعطــاء المــرأة
  .البحرينية المتزوجة من أجنبى حق إعطاء جنسيتها ألوالدها

  إيران  في

أعلنت منظمة هيومان رايتس ووتش األمريكية أن السلطات اإليرانية  
المحاماة الخاص بشرين عبادى وذلك بعد داهمت في طهران مكتب 

أيام على اقتحام مقر منظمة ترأسها للدفاع عن حقوق  10نحو 
  اإلنسان وإغالقه في العاصمة اإليرانية.

الحاآم  في أنقرة دعا عثمان جوسكون نائب رئيس حزب العدالة  �
 إلي ضرورة إقامة مدارس للزواج لمواجهة زيادة عدد حاالت  , في ترآيا

جوسكون أرسل مشروع االقتراح إلي رئيس   ق في البالدالطال
ووزير الدولة لشئون المرأة يدفع فيه بأن عد حاالت  الحكومة أردوغان

وأنه يجب علي الشعب أخذ مسألة   , آبير الطالق قد تتزايد بشكل
األسرة تولي أهمية أآبر للجوانب المالية  وقال إن  , الزواج بجدية أآبر
أبناؤهم أو بناتهم مستعدين في  معرفة ما إذا آان للزواج عن مسألة
  . حقيقة األمر للزواج

  

  دراسات وأبحاث حول وضع المرأة في مصر:
  

  آشف تقرير صادر عن مرآز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمحافظة

الغربية عن تدنى شديد لنسبة مشارآة المرأة في المجالس 

الى عدد المقاعد المحلية المحلية بالمحافظة  أآد التقرير  أن اجم

مقعدا وبلغت نسبة المقاعد التي  2294الشعبية بالمحافظة بلغ 

مقعدا وال  88% فقط من اجمالى المقاعد بواقع 4تشغلها المرأة 

توجد بدائرة المحافظة مقاعد تشغلها المرأة بكل من مجلس 

 .الشعب والشورى  
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 نسان حول صادر عن مرصد الموازنة العامة وحقوق اإل آشف تقرير

تدني وضع المرأة وتراجع حقوقها االقتصادية واالجتماعية في خطة 

عن أن نسبة البطالة  2007،  2002التنمية ا القتصادية بين عامي

% من إجمالي قوة العمل في مصر وتترآز 50بين اإلناث وصلت إلي 

النسبة االعلي من البطالة بين السيدات في الوادي الجديد 

وأسوان ،أضاف التقرير أن عدد اإلناث في مصر  والسويس والجيزة

%من إجمالي عدد السكان وعلي الرغم من ذلك فال 48،87يمثل 

%فقط من إجمالي استثمارات خطة التنمية 3،13يحصلن أال علي 

للدولة ، أشار التقرير إلي تراجع مستوي الخدمة الحكومية المقدمة 

  المختلفة. تافظامن خالل برامج رعاية األمومة والطفولة بالمح

  مرآز النديم للعالج والتأهيل النفسي صادر عن  بحثا ميدانيا آشف

للتعرف علي أراء النساء في مشروع تجريم وذلك لضحايا العنف 

العنف المنزلي الذي شكل محور الحملة التي أجراها المرآز 

سيدة  1261منظمة أخري ، أجريت الدراسة على  90باالشتراك مع 

سرة %اعترفن بوجود عنف داخل األ98ئج عن أن وأسفرت النتا

%)يليها االبنة 61تعرضا للعنف ( والزوجة هي أآثر أفراد األسرة

%)أما أآثر األطراف ممارسة للعنف هو األب أو الزوج 25(

% من النساء قلن أنهن 94%)أما العنف في الشارع ف 33،40(

  % منهن لم تسمع به مطلقا.5سمعن عن التحرش و

 ئيات الجهاز المرآزي للتعبئة العامة واإلحصاء عن وجود آشفت إحصا

 404مليون أرمل من النساء والرجال في مصر  منهم  2،9أآثر من 

أرملة من  525مليون و 2% ، ونحو 1،8أالف من الرجال بنسبة 

 . % من النساء  من إجمالي  السكان10،7النساء بنسبة 

 علم  تاذأسالمهدي  سلوىد. أعدتها دراسة حديثة  آشفت

في صعيد مصر بين  أةميراث المرعنوان  ( باالجتماع بجامعة قنا 

، عن حرمان )في محافظتي سوهاج وقنا والمأمولالواقع 

وفقا  وذلكمن نصيبهن في الميراث  نمحافظتيالب النساء%من  95،5
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عدم تفتيت الملكية   يالصعيد بدعو أهلللعادات التي يتمسك بها 

  . من خارج العائلة  ألزواج األرضن م ذهاب جزء أوالزراعية 

  انتقدت دراسة حديثة صادرة عن مرصد الموازنة العامة وحقوق

اإلنسان بعنوان ( موازنة النوع االجتماعي في مصر) بنية الموازنة 

العامة المصرية وقالت إن وزارة المالية وبالرغم من أنها تري ضرورة 

ا لتعداد السكان ، لكن تقسيم اعتمادات الموازنة العامة للدولة وفق

% فقط رغم أنها نصف 40نصيب المرأة في الموازنة  يصل ل 

  المجتمع.

 الصادرة عن مؤسسة   ) نساء في سوق العمل (  آشفت دراسة

المرأة الجديدة عن ارتفاع نسبة العامالت بال عقود بكل من شرآات 

 إلينسبتهم بشرآات القطاع االستثماري  ووصلت  .. القطاعين

الدراسة  وأوضحت  . األعمال بشرآات قطاع   ٪ ٢١ مقابل    ٪ ٥٣  حوالي

علي عقد  العامالت في اغلب المصانع االستثمارية عند توقيعها أن

وهي االستمارة التي   «٦»  بالتوقيع علي استمارة أيضاعمل تقوم 

وبموجب هذه االستمارة يتم وقف   .. في حالة االستقالة توقع عليها

 ةلامع(  غير مثبتات   الكثير من العامالت أن فضال عن  .. لةتأمينات العام

 ) ةدوار

  دراسة صادرة عن الجهاز المرآزي للتعبئة العامة آما آشفت

 قالت الدراسة أن واإلحصاء بفشل الحكومة في منع ختان اإلناث،

% لعام 91.1نسبة السيدات السابق لهن الزواج وتم ختانهن بلغت 

موضحًا أن هذه النسبة تعتبر  2005عام % 95.8مقارنة بـ 2008

  المبذولة لمواجهة ختان اإلناث.  مرتفعة على الرغم من الجهود

 أآد التقرير الصادر عن مرآز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع 

هل للمرأة المصرية دور فعال في الحياة  "  لمجلس الوزراء بعنوان

لقوانين المصرية تساوي بين ٪يوافقون علي أن ا   64   أن السياسية؟" 

غير الملتحقين بالتعليم أو حاصلين    الذآور من   ٪75و   الرجل والمرأة،

 أحديالرجل والمرأة هي  علي تعليم أقل يرون أن المساواة بين
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 من اإلناث في نفس المستوي   80٪   خصائص الديمقراطية مقابل

 األعلىأصحاب التعليم من إجمالي الذآور    71  ٪ بينما يري   التعليمي،

الخصائص األساسية  احديبين الجنسين هي  أن المساواة

  . نفس المستوي التعليمي من اإلناث في   86  ٪ مقابل   للديمقراطية،

أن تكون المرأة نائبة  وآشف التقرير أن نسبة األفراد الموافقون علي

  . 50٪   بلغت والشورىفي مجلسي الشعب 

  دينا مندور مدرس االقتصاد بجامعة القاهرة  دراسة أعدتها د.آشفت

 عنحول ( وضع المراه في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ) 

 أن المشكلة الرئيسية هي ضعف مشارآة المرأة في هذا القطاع

%  10إلي حوالي  2006في عام والتي وصلت نسبة مشارآتها فيه 

وام السابقة  والتي آما شهدت هذه النسبة انخفاضا بالمقارنة باألع

% 7.وأثبتت الدراسة أن  2003% عام 14،  2000% عام 17آانت 

من عمل المرأة داخل قطاع الحاسبات االليكترونية واألنشطة 

المتعلقة بها يترآز في الوظائف التي تتطلب مستوي منخفض 

% للرجال 4للمهارة  آتجهز البيانات وأنشطة قواعد البيانات  مقابل 

 . 2006_ 2000ترة من عام ك في الفوذل

  أعدتها د. أميرة حداد مدرس االقتصاد والعلوم حذرت دراسة

 حذرت  عن أوضاع المرأة في سوق العمل السياسية بجامعة القاهرة

من استمرار عزوف القطاع الخاص عن تشغيل  النساء واالستعانة 

بهن في سوق العمل وقالت الدراسة التي أن قانون العمل يمثل 

 مام دمج المراه في القطاع الخاص بشكل آبير عقبة أ
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