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واقع الجرائم في مصر وفًقا لمؤشر الجريمة العالمي 
Numbeo

تحتــل مصــر المرتبــة 

) 60(المرتبـــــــة 
ـــبة  ـــا بنس عالميً

)46,79 (
ا عربيًــ والســابعة

وفقــــا لمؤشــــر 
الجريمــــــــــــــة 
ـــــــــــــالمي  الع

"Numbeo " فـــي
.م2021عام 

 
 
 

46,79%46,92%50,71%53,72%52,86%56,53%60,14%52,43%48,95%44,31%
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الرافد اإلحصائي



  2016:  2007معدالت الجرائم األسرية في مصر في الفترة من 
 وفًقا لدراسة أجراها المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية عام

م2019

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

اجمالي الجرائم األسرية 219 278 276 313 255 354 279 420 515 635
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ــغ عــدد  كمــا بل
 الجــرائم التــي

 نطاقتقع في 
ـــي  ـــرة ف األس

ـــر  ) 3544(مص
ـــل  ـــة قت جريم
ــــن  أســــري م

ـــــام  م 2007ع
إلـــــى عـــــام 

. م2016



  مقارنة م2021 عام في مصر في األسرية الجرائم معدالت
السابع اليوم جريدة مضمون لتحليل طبقًا 2016 بعام

الجرائم عدد بلغ كما 
ي األســـرية ام ف  ع

) 355(   م2016
ة رية جريم ي أس  ف

ل ة) 566( مقاب  جريم
رية ي أس ام ف  ع

ى يشير مما م2021  إل
 مالجرائ معدالت ارتفاع

. األسرية
ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوإبريلمارسفبرايريناير

2016 303038222747623114121824

2021 494339456130734447216252
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الرافد 
المجتمعي

 تشــير جميــع الشــواهد
ـــة  والمالحظـــات الميداني
المباشـــرة إلـــى ارتفـــاع 

ة معدالت الجرائم األسري
 بالمجتمع المصـري ومـن
أمثلة هـذه الجـرائم األب 
ــــــل أوالده،  ــــــذي يقت ال
ــتخلص  ــي ت ــة الت والزوج
مــن زوجهــا أو العكــس، 
ــذبحون  ــذين ي ــوة ال واألخ

 .أخــتهم بســبب الميــراث
ـــل هـــذه الممارســـات  ك

اة نراها في تفاصيل الحي
.اليومية لبعض األسر



أهداف ورقة السياسات

ية تهدف الورقة البحث
إلـــى تعزيـــز الجهـــود 
الوطنيـــة للحـــد مـــن 

، الجــــرائم األســــرية
 ووضــع بــرامج تــتالءم

ير مع فهم طبيعة التغ
ــيط  ــي مح ــادث ف الح

.األسرة المصرية



المنهجية
راءشجرة المشكالت      تحليل المضمون        عينة الخب

 



العوامل التي تؤدى إلى ارتكاب 
 الثقافية العواملالجرائم األسرية

 النفسية العوامل

 العوامل التكنولوجية

قتصادية العوامل  ا

جتماعية العوامل  ا

 العوامل القيمية والدينية



مسارات تحليل الوضع الراهن 
لحماية األسرة

المسار 
الوقائي 

المسار 
القانوني

المسار 
التوعوي



المسار الوقائي
م2021طبًقا لتقرير التنمية البشرية المصري عام 



التجارب الدولية

التجارب 
الدولية

تجربة 
اإلمارات

تجربة 
أندونسيا

تجربة 
اليابان

تجربة 
السعودية

تجربة  
األردن

تجربة 
أمريكا



النتائج

ــد معــدالت الجــرائم األســرية  تزاي
غ في المجتمع المصري، حيث بلـ

ـــا  ـــرائم طبًق ـــدد الج ـــالي ع إجم
لتحليـــل مضـــمون جريـــدة اليـــوم 

 355م 2016الســـابع فـــي عـــام 
جريمة واستمر هذا المعـدل فـي 

ـــى  ـــى وصـــل إل ـــد حت  566التزاي
.2021جريمة في عام 

التغيــــر الــــذي أصــــاب األســــرة 
ــرة،  ــة األخي ــالل اآلون ــرية خ المص
ــر  ــدة منهــا تغي بفعــل عوامــل عدي

، المنظومــة القيميــة واألخالقيــة
والعوامــل االجتماعيــة، والعوامــل 
االقتصــــــــــادية، والعوامــــــــــل 

ية، التكنولوجية، والعوامل النفسـ
.والثقافية



البدائل   
يـف لكـل ويتضمن برامج وقائية شاملة ومستدامة قائمة على التوعية والتثق•

ل بـرامج مـا قبـ(أفراد األسرة، بكافة المراحل العمرية وتتضمن هذه البـرامج 
ر بـرامج خاصـة بكبـا-برامج خاصة بحمايـة الطفـل-برامج ما بعد الزواج-الزواج
)السن

البديل األول
الفعلـي  يتضمن هذا البديل إنشاء مرصد للجرائم األسرية يتولى رصد الواقـع•

ف هـذا لتلك الجرائم وتقييم مدى التقدم في الحد من تلك الجـرائم، كمـا يهـد
تـي المرصد إلى تدعيم االهتمـام القـومي بقضـايا األسـرة ومتابعـة الحالـة ال

.وصلت إليها
البديل الثاني

ــتص • ــرية تخ ــة األس ــة الجريم ــدة لمكافح ــيس وح ــديل تأس ــذا الب ــمن ه يتض
ــة  ــروع فــي كاف ــا ف ــة وله ــوزارة الداخلي ــع ل ــرية تتب بمكافحــة الجريمــة األس

ــين فــي  ــاء متخصص ــا أعض ــات ويوجــد به ــاع (المحافظ ــم االجتم ــب  –عل الط
). خبراء قانون –علماء دين  –النفسي 

ياسـة ويعتبر هذا البديل هو البديل المرجح لفريق البحـث ويتناسـب مـع الس•
.العامة للدولة

البديل الثالث

ل يعتمد هذا البديل على إدخـال مـادة التربيـة األسـرية كمتطلـب إلزامـي لكـ•
البديل الرابع.المراحل العمرية بما يتناسب مع مستواهم العقلي واإلدراكي

ضـع بـرامج استحداث هيئة للتنمية األسرية تختص بقضايا األسرة، وتتـولى و•
البديل الخامس.متخصصة ككيان شامل من خالل الربط بين الوزارات المختصة



ألية التنفيذالجهة المنفذةالبديل 
وزارة التضامن االجتماعي -االستراتيجية الشاملة لألسرة-1

المجلس القومي للمرأة -
المجلس القومي للسكان -

ة ويتضــمن بــرامج وقائيــة شــاملة ومســتدامة قائمــة علــى التوعيــ
ا قبـل برامج م(والتثقيف لكل أفراد األسرة، بكافة المراحل العمرية 

بـرامج  -بـرامج خاصـة بحمايـة الطفـل-برامج ما بعـد الـزواج-الزواج
:وتشمل على سبيل المثال )خاصة كبار السن

ــد  ــزواج علــى ي ــامج تــأهيلي للشــباب المقبــل علــى ال ــاز برن  اجتي
يــتم  متخصصـين بمكاتــب التوجيــه واالستشـارات األســرية بعــد أن

:تفعيل دورها ويتضمن البرنامج
.ةتعزيز اإليمان بقدسية الزواج ورفع مستوى الثقافة الزوجي-
تدريب المشاركين على التعامل مع الخبرات الجديدة-
تحمـل تشجيع الشباب على االقبال على الزواج وتعزيز التفـاهم و-

.المسئولية األسرية

مـن  توفير كافة البيانـات عـن وضـع الجـرائم الخاصـة باألسـرةةالمركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائيمرصد الجرائم األسرية-2
تـى حيث معدالت انتشارها على الفترات الزمنيـة المختلفـة ح

.يمكننا التنبؤ بمسارها في المستقبل
تحـرش ال –تلقي الشكاوى الخاصة بكل قضايا العنف األسـري 

.إلخ والتحقيق فيها –

وزارة الداخليةوحدة مكافحة الجرائم األسرية-3
 
 

األمانة العامة للصحة النفسية

رصــد حــاالت العنــف المنزلــي والتــي تتضــمن إســاءة معاملــة 
ــس  ــات والعك ــاء  –األزواج للزوج ــة األبن ــاءة معامل ــاالت  –إس ح

.إساءة معاملة كبار السن –التحرش  –اإلهمال 
ين فـي طرح مقترحات بحثية خاصة بتعديل التشريعات والقوان

.ضوء رؤيتها للحاالت الواردة للوحدة
طي عمل خط ساخن لتلقي البالغات والشكاوى بحاالت التعـا

.وإدمان المواد المخدرة
االت مركز حماية األسرة كمركز متخصص الستقبال وإيواء الحـ

يم الواردة والتي تعرضـت للعنـف أو محتمـل تعرضـها لـه وتقـد
.الخدمات الالزمة بخطة عالجية

.التوعية بأهمية الطبيب النفسي والصحة النفسية
طـة التوعية بمخاطر التعاطي واإلدمـان، ورصـد الجـرائم المرتب

.بهما وتحويلها إلى المؤسسات العالجية المختصة

وزارة التربية والتعليم مادة التربية األسرية-4
وزارة التعليم العالي

 يعتمــد هــذا البــديل علــى إدخــال مــادة التربيــة األســرية كمتطلــب
ي إلزامي لكل المراحل العمرية بما يتناسـب مـع مسـتواهم العقلـ



التوصيات    

ــانون  ــدار ق إص
الحمايـــة مـــن 
ــــــــــــــف  العن

األسري

ــة  ــادة التربي ــرح م ط
األســـرية كمتطلـــب 
ــــي  ــــي إلزام دراس
لجميـــــع المراحـــــل 
ـــاف ـــة وتض  التعليمي

للمجموع

إطالق مبادرة في 
م بيتننا مسن للقيا

بحمالت منزلية عند 
 الطلب لمواجهة العنف
الموجه لكبار السن 
 باإلضافة إلى القيام

ية بحمالت توعية بكيف
ن التعامل مع كبار الس

ية إطالق االستراتيج
ــــرة  ــــة لألس الوطني
ــــة  المصــــرية لحماي
األســرة مــن منظــور 
شــــمولي ولــــيس 

ثـل كفئات منفصلة م
ــرأة أو  ــل أو الم الطف

كبار السن 

123

5 4

مية استحداث هيئة للتن
ايا األسرية تختص بقض

ه األسرة، وتتولى وضع
ان برامج متخصصة ككي

شامل من خالل الربط 
ةبين الوزارات المختلف

استحداث وحدة مكافحـة 
ة الجريمــة األســرية تابعــ

ــولى ــة تت ــوزارة الداخلي  ل
مكافحـــة كـــل أشــــكال 
 العنف واإلهمال األسري

ين وتضم خبراء ومتخصص
مـــن ضـــباط الشـــرطة، 
وعلمــاء الــدين، وعلمـــاء 

االجتماع والنفس

6



شجرة مشكالت الجرائم األسرية

النتائج

ج استحداث هيئة للتنمية األسرية تختص ب ر ام ب
ى التوعي ة عل تدامة قائم املة ومس ة ش ة وقائي

رة  راد األس ل أف ف لك ل (والتثقي ا قب رامج م ب
زواج زواج-ال د ال ا بع ل-وم ة الطف ار -وحماي وكب

)السن

اء د  انش ولى رص رية يت رائم األس د للج مرص
ا والت رائم وتتبعه ك الج ي لتل ع الفعل ؤ الواق نب

بمسارها في المستقبل

ة تأسيس وحدة لمكافح: وحدة مكافحة الجريمة
ي الجريمة تابعة لوزارة الداخلية  ولها فروع ف
ا أعضاء متخصصي ن كل المحافظات ويوجد به
د ين في الطب النفسي وعلم االجتماع وعلماء ال

.وخبراء في القانون

رية ة األس ادة التربي ي لك: م ب الزام ل كمتطل
تواهم ع مس ب م ا يتناس ة بم ل العمري  المراح

ي  ةالعقل ة(، المرحل ة  -االبتدائي  -االعدادي
)الجامعية -الثانوية

األسباب

ة ة وديني ل قيمي وازع : (عوام عف ال ض
ديني ة -ال ة-المادي ار الفردي عف-انتش  ض

) الروابط األسرية

ة ل اجتماعي درات: (عوام ك -المخ التفك
ري وي -األس ر الس ة غي ئة االجتماعي  -ةالتنش
) الشك في السلوك -الخيانة

ادية ل اقتص ة: (عوام توى المعيش دنى مس -ت
)عدم كفاية الدخل -البطالة-الفقر

اع: (عوامل تكنولوجية ي مواقع التواصل االجتم
ة  ال درامي ن أعم الم م ائل اإلع ة وس ا تبث وم

) تدعوا للعنف

يـة الضـغوط الحيات:(عوامل نفسية
ــــ ــــاب عوالش ــــالنقص واالكتئ ور ب

)والمرض النفسي

اب تتمثـل فـي غيـ: (عوامل ثقافيـة
ثقافــة الحــوار والتفاعــل مــع األخــر 

)والندية

المشكلة

ى د البحث ى: الراف ات عل ن الدراس د م دت العدي  أك
د  ة ولي رية كدراس رائم األس دالت الج اع مع ارتف

.م) 2021(رشاد ودراسة ابتهال عادل  عام 

عالميًا  60تحتل مصر المرتبة : الرافد اإلحصائي
ة عربيا، كما بلغ إجمالي عدد الجرائم األسري 6و

م 2021وتزايد في عام 355م 2016في عام 
جريمة أسرية 566حتى وصل إلي 

ي د المجتمع د تشــير جميــع الشــواه:الراف
 والمالحظــات الميدانيــة إلــى ارتفــاع

مع معدالت الجرائم األسـرية بـالمجت
المصــري ومــن أمثلــة هــذه الجــرائم 
ـــل أوالده، والزوجـــة  ـــذي يقت األب ال
التي تـتخلص مـن زوجهـا كـل هـذه 

فـــي تفاصـــيل  نراهـــاالممارســـات 
الحياة اليومية




