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 الممخص: 

المجتمع  يانتشار جرائم الخطف ف الكشف عن حجمإلى يدف ىذه الدراسة ت
لقاء الضوء عمى مكان ارتكاب جرائم  المصرى من واقع اإلحصاءات الرسمية، وا 

 يصائص الديموجرافية لضحايا ومرتكبالخطف، وأساليب ارتكابيا، وأسباب اقترافيا، والخ
الكمى الذي يتجمى من خالل تحميل تمك الجرائم. وقد استعانت الباحثة بالمنيج 

وحتى عام  3002من العام عبر عشر سنوات )منذ عام إلحصاءات األ يحصائإ
-3002دثة خطف خالل الفترة من حا 0011(. واشتممت الدراسة عمى تحميل 3003
المجال البشري لمدراسة.  اجاني مثموا جميعً  3100ضحية و 0311، كان بينيا 3003

أعمى نسبة ارتكاب لجرائم الخطف اختصت بيا محافظة  وخمصت الدراسة إلى أن
يا محافظة تواقعة، تم 0011% من إجمالي قدره 01.1حيث بمغت النسبة  ،القاىرة
% وتأتي في مقدمة األسباب الدافعة لعممية 1.0حافظة الغربية %، وم01.1الجيزة 

الخطف الرغبة في الحصول عمى الفدية، ثم النزاع عمى المال، يمييا في الترتيب 
لجرائم  اوكان الذكور أكثر استيدافً  الخالفات الشخصي، واالعتداء الجنسي، واالنتقام.

ث(، والغالبية العظمى من % إنا 31.1% ذكور مقابل  40.1الخطف من اإلناث؛ )
سنة  01من قل األالمجني عمييم في حوادث الخطف تقع أعمارىم في الفئة العمرية 

 واقعة. 0311% من إجمالي قدره  16.1بنسبة  طفاًل  611حيث بمغت 
 

 

 

 
 .والديموجرافية المحددات االجتماعية - الخطف – الجريمة :الكممات المفتاحية
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Abstract: 

This study aimed to reveal the extent of kidnapping crimes in 

the Egyptian society based on official statistics, and to shed light on 

the location of the kidnapping crimes, the methods of committing 

them, the reasons for their commission, and the demographic 

characteristics of the victims and perpetrators of those crimes. The 

researcher used the quantitative approach that is demonstrated through 

statistical analysis of public security statistics over ten years (since 

2003 until 2012). The study included the analysis of 1184 kidnappings 

during the period from 2003 to 2012, among which were 1299 victims 

and 2,400 perpetrators, all of whom represented the human field of the 

study. The study concluded that the highest rate of committing 

kidnapping crimes was specific to Cairo Governorate, where the 

percentage reached 18.6% of a total of 1184 incidents, followed by 

Giza Governorate 14.6%, and Gharbia Governorate 9.1%. Then the 

dispute over money, followed in the order of personal differences, 

sexual abuse, and revenge. Males were more likely to be kidnapped 

than females; (71.4% are males versus 28.6% females), and the vast 

majority of the victims of kidnappings are under the age of 18 years, 

reaching 596 children, or 45.9% of a total of 1299 incidents.  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Key words: phenomenon – kidnapping - the social determinants. 
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 مقدمة:
 عن األعراف والقيم المجتمعية السوية، اا وخروجً ا وانحرافً لجريمة تعديً ا تعتبر

وىي تتطور وتتعدد أساليب ارتكابيا، والقضاء عمييا ميمة شبو مستحيمة، ولكن يمكن 
، وال يخمو منيا أي مجتمع عمى اإلطالق، وكما قال إميل دور ياتقميصيا أو تحجيم

طبيعية مصاحبة لمتطور االجتماعي والتطور االجتماعي كايم: "إن الجريمة ظاىرة 
 ألي مجتمع يصحبو جممة من المشكالت االجتماعية منيا الجريمة".

ويبرىن الواقع االجتماعي اليوم عمى تزايد معدالت الجريمة، حيث ارتفعت 
معدالتيا عن ذي قبل وتنوعت أنماطيا وأسبابيا، فمن المالحظ أن مصر شيدت 

في أنماطو، وقد أكد تقرير مصمحة األمن العام  دالت اإلجرام، وتحواًل تزايًدا في مع
ن وزارة الداخمية عمى أن جرائم الخطف من أبرز الجرائم التي تصاعدت الصادر ع

يناير  36وقد يرجع ذلك ألحداث ثورة  .(0)3003و 3000يعامنسبة ارتكابيا خالل 
 المجتمع المصري آنذاك، وماحالة االنفالت األمني الذي شيدىا ما صاحبيا من و 

تبعو من حالة االنييار األخالقي والتدىور القيمي، وانتشار عدد كبير من البمطجية 
األمني في بداية الثورة،  إلى الغيابفي الشوارع نتيجة ىروبيم من السجون، باإلضافة 

 وىو ما أسيم في ارتفاع الجريمة بصورة كبيرة.
إلى  3000( حالة في عام 342د من )في االزدياجريمة الخطف إذ أخذت  

% عن العام السابق عميو، وظيرت 002أي بزيادة قدرىا  3003( في عام 610)
إلقاء  يتموبناء عميو س .والقميوبيةأعمى معدالتيا في محافظات: القاىرة والجيزة والغربية 

عن والكشف  الضوء عمى ىذه الجريمة التي باتت تيدد أمن المجتمع وتزعزع استقراره
 مدى انتشارىا في المجتمع المصري من خالل اإلحصائيات الرسمية.

  الدراسة:إشكالية  
لما تخمفو من أضرار  انظرً  ؛من الجرائم التي تيدد اإلنسانية تعتبر جرائم الخطف



3033 فبراير –السبعون الثاني و  العدد             واألربعون   الثامنةالسنة  –مجمة بحوث الشرق األوسط   

Forty - eighth year - Vol. 72 Febreuary  2022 332 

فيي من أخطر  ف، وألسرتو، أو مجتمعو.و مادية ومعنوية، سواًء بالنسبة لشخص المخط
لحقوقيم المكفولة ليم بمقتضى القوانين المحمية  اام، وانتياكً ا لألمن العتيديدً الجرائم 

واالتفاقيات الدولية. فجرائم الخطف من الجرائم المركبة التي تعتمد عمى مجموعة من 
األفعال، يشكل كل منيا جريمة بحد ذاتيا، فقد يكون الغرض استغالل الضحايا 

البشرية، أو استغالليم  باألعضاءفين في الممارسات الجنسية، أو لغرض المتاجرة و المخط
، أو تغيير نسبيم أو غيرىا من ىذه األفعال، األمر الذي يعكس خطورة ىذه ااقتصاديً 

  الجريمة وخاصة أنيا تقع عمى الفئات األضعف في المجتمع وىي فئة األطفال.

المحددات في السؤال الرئيس التالي: ما الدراسةإشكالية  يمكن صياغةوعميو 
، في 3003-3002ة والديموجرافية لمخاطفين ولممخطوفين في الفترة من االجتماعي

  المجتمع المصري؟

 : األىمية من المبررات التالية تنبع -الدراسةأىمية  

خاصة بعد ثورة  من آثار سمبية عمى المجتمع، الخطفو جريمة تعكسما  .0
  ألغمى ثرواتو وىم البشر. من تيديد كل ما فيو وصواًل  -يناير36

إذ قفزت نسبة ارتكابيا إبان عام  ،.ارتفاع معدالت الخطف في المجتمع المصري3
 .3000% عن عام 002بنسبة  3003

موضوع البحث باألمن اإلنساني؛ ونقصد بذلك األمن بمفيومو  .ارتباط2
االجتماعي القانوني الذي يجب توافره لكافة أفراد المجتمع قبل بعضيم البعض 

–جسده وعقمو –يشمل حق كل فرد في حماية حياتو وقبل الدولة، ل اأساسً 
 وعرضو، ومالو، ودينو، ونسمو.

  التي تناولت ىذا الموضوع. في ضوء عمم الباحث. قمة الدراسات السوسيولوجية 1
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 أىداف الدراسة:

. الكشف عن مدى انتشار جرائم الخطف في المجتمع المصري لمفترة الممتدة 0
 . 3003-3002من 

 صائص االجتماعية والديموجرافية لضحايا جرائم الخطف ومرتكبييا.. تحديد الخ3

 أىم العوامل االجتماعية الدافعة الرتكاب جرائم الخطف. . إبراز2

. التعرف عمى الفترات الزمنية والمكانية التي ترتفع فييا معدالت الخطف في 1
 المجتمع المصري.

 تساؤالت الدراسة: 

تمع المصري خالل الفترة الزمنية الممتدة من ما حجم وقائع الخطف في المج .0
  ؟3003إلى  3002

؟ وما الحالة االجتماعية خطفلم ا. من ىم أبرز الفئات العمرية األكثر تعرضً 3
  والمينية ليم؟

 . ما الخصائص العمرية والتعميمية والمينية لمرتكبي جرائم الخطف؟ 2

 . ما األسباب الدافعة الرتكاب جرائم الخطف؟1

ما أكثر األوقات التي تتم ؟ ا أكثر المناطق التي حدثت فييا جرائم الخطفم .6
  فييا جرائم الخطف؟

  مفاىيم الدراسة: 

المتأمل فيما أورده الدارسون حول تعريف الجريمة يجد أن  مفيوم الجريمة: .0 
  ىذه التعريفات يمكن أن تنقسم إلى:
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 تمك التعريفات التي تنطمق ومن أمثمة :ىو االتجاه القانوني االتجاه األول:
تعريف أحمد خميفة "الذي يرى أن الجريمة ىي السموك الذي  من االتجاه القانوني؛

نص القانون عمى تحريمو وعقاب مرتكبيو". ويتفق ىذا التعريف مع التعريف الذي 
نو يرى أن الجريمة من الوجية القانونية ىي ارتكاب فعل أو إ"إذ  ؛قدمو يسر أنور

عن فعل يجرمو القانون ويقرر لو عقوبة جنائية". وىناك من يرى أن الجريمة االمتناع 
  (3)مفيوم قانوني يشتمل عمى كافة أشكال السموك الذي يعاقب عمييا القانون الجنائي.

في وعرفتيا األمم المتحدة في االتفاقية الدولية لمنع الجريمة والتي أبرمت 
يعاقب عميو القانون بالحرمان من الحرية  ام بأنيا سموك يمثل جرمً 3003عام  باليرمو

 (2)لمدة قصوى ال تقل عن أربع سنوات أو بعقوبة أشد.

تمثل الجريمة في تقديره السائد  الذي االجتماعي:االتجاه الثاني: ىو االتجاه 
إذ يميل أصحاب ىذا االتجاه إلى وضع تعريف اجتماعي  ،)التضاد مع المجتمع(

  (2)ضار بالمجتمع وبرفاىية أعضائو. مؤداه أن الجريمة ىي سموك

بفكرة الجريمة الطبيعية والتي قصد  جارفالووفي إطار ىذا المفيوم فقد جاء 
يثار والرحمة التي تسود المجتمعات المتمدنة. كما كل فعل يقع بالمخالفة لقواعد اإل بيا

وف بأن الجريمة يجب أن تحمل عمى أنيا كل فعل يقع بالمخالفة لظر  )فيري(نادى 
  (2) وقواعد التعايش االجتماعي المتعمقة بنظامو وأمنو.

فقد عرف الجريمة بأنيا الفعل الذي يقع بالمخالفة لمشعور  ،أما )دور كايم(
ىكذا  (2) الجمعي، فالجريمة ماىي إال تعبير عن انعدام شعور التضامن االجتماعي.

ض القواعد األخالقية فقد ذىب عمماء االجتماع إلى أن الجريمة تشمل أي سموك يعار 
 لممجتمع التي تشكل فيما بينيا مجموعة قوانين سواء كانت مؤسسية أم ال. 
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  :الخطفمفيوم  .3
 وتعني kidفي المغة اإلنجميزية يتكون من كممتين kidnapمصطمح )الخطف(

ويعود تاريخ المصطمح في المغة اإلنجميزية إلى القرن  ،تعني االستيالءو  Napطفل، وكممة 
 (2) .ادس عشر الميالدي عندما كان يتم سرقة األطفال لمعمل في مزارع المستعمراتالس

ف مصدر من الفعل خطف يخطف : إن كممة الخطخطفالمغوي لم التعريف
والخطف لغًة ىو  .(2)والخطف ىو: االستالب، وقيل األخذ في سرعة واستالب ،اخطفً 

   (2) .يسبالقوة أوبالتدل ةانتزاع الشئ من يد مالكو أو حائز 

عند عمماء االجتماع  خطف: يرتبط مفيوم العند عمماء االجتماع خطفال
بإنقاص الذوات االجتماعية، وكممة إنقاص ال تعني بالضرورة الموات أو القضاء عمى 

ف بل تحمل معاني اإلنقاص؛ تعطيل الدور االجتماعي لألفراد أو و الشخص المخط
االجتماعي ىنا ما يقوم بو األفراد من  والدور لألشياء.تعطيل الدور االقتصادي 

 خطففإن عمماء االجتماع يعتبرون ال ،ومن ىنا ،واجبات تجاه المجتمع واآلخرين
 (00) ظاىرة تدخل ضمن تخصص عمم اجتماع الجريمة واالنحراف.

لقد عرف فقياء القانون ف في القانون الوضعي: خطمفيوم جريمة ال
ن اتفقت في مضمونيا، إال عدة، الوضعي جريمة الخطف بتعريفات  نيا تختمف في إوا 

: الخطف بأنو أسموبيا وألفاظيا المستعممة فييما، وأذكر من ىذه التعريفات ما يمي:
حيث  ،سموك مادي إيجابي يتمثل في انتزاع شخص من بيئتو ونقمو إلى بيئة أخرى

 بأنيا نقلوعرفيا البعض اآلخر يخفي فييا عمن ليم حق المحافظة عمى شخصو، 
   (00)الطفل من مكانو في ظروف يفقد معيا األدلة المثبتو الشخصية. 

بأنو سمب الفرد أو الضحية حريتو  األفراد خطففي حين يعرف البعض 
باستخدام أسموب أو أكثر من أساليب العنف، واالحتفاظ بو في مكان ما يخضع لسيطرتو 

 مخطفضع تعريف شامل للغرض معين. ويفضل اتجاه آخر و  افين تحقيقً و ورقابة المخط
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إلى  الو استنادً  ا يمكن أن يكون محاًل السمب لم التعرض المفاجئ والسريع باألخذ أو بأنو:
بينما عرفت محكمة النقض المصرية جريمة  (03) قوة مادية أومعنوية ظاىرة أو مستترة.

  (02)خطف األطفال بأنيا: انتزاع الطفل المخطوف من بيئتو وقطع صمتو بأىمو. 

ف انتيت إلى أن خطالحظ أن الجيود الفقيية السابقة الذكر في تعريف الوي
ومن  ،نقل أو إبعادوالثاني:  األول: انتزاع نشاط مادي يقوم عمى عنصرين الخطف

ن اختمف  خطفىذين العنصرين يتكون فعل ال فقد يقع باستخدام القوة أو  أسموبو،وا 
ينصرف إلى  االنتزاع(يوم ىذا النشاط )التيديد أو الحيمة أو أن يقع بدون ذلك، وأن مف

  أمنيم.المساس بالحرية الفردية لألشخاص وذلك بتقييد حرية تنقميم وتيديد 

  :االجتماعية والديموجرافية مفيوم المحددات.2

يا وبين العالقة بينالدافعة لجريمة الخطف، و  نقصد بيا األسباب االجتماعية
تمك بمعنى تحديد األماكن التي تميل فييا  ؛والسياق الجغرافي واالجتماعي المحيط

توزيع تتضمن المحددات الديموجرافية بينما  .إلى االنخفاض أو االرتفاعالجريمة 
الحالة العمرية، والتوزيع النسبي و إناث(،  –المخطوفين وفقا لمنوع )ذكورالخاطفين و 

  .المخطوفينالخاطفين و ليويات 
سة عمى المنطمقات الدوركايمية في اعتمدت الدرا المنطمق النظري لمدراسة:

 قيمنسق ، أي أنيا نتيجة الضطراب واختالل وظيفي في الخطفجرائم  فيم وتفسير
منيا المجتمع  عانى قد لتيا ومعايير المجتمع الناتج عن التغييرات الحادة المفاجئة

 .حتى استقرار األوضاعو  يناير 36وخاصة بعد أحداث ثورة

عمى أن التطورات التي مرت بيا المجتمعات «ان غميونبرى»يؤكد في ىذا اإلطار و 
قد أدت إلى أزمات ليا أبعاد  -ية أو سياسية أو أيدولوجيةعكانت ثقافية أو اجتماأسواء –العربية 

العربي الذي فقد األمن والطمأنينة  األزمات عمى اإلنسان ذهروحية ومادية، ولقد انعكست ى
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لالنطواء، والتخمي عن  العالم والميللخوف من وشعر بزوال اليقين، واتسمت شخصيتو با
المواقف اإليجابية، والخمود إلى المواقف السمبية المتمثمة في رفض الذات ورفض اآلخر مًعا، 

 (02) والتي تحفز اإلرادة وتحث عمى العمل. الكبرى الباعثة عمى األمل، وغياب الُمثل

من الفقدان النسبي حالة  وىنا نكون في مواجية حالة من الالمعيارية أو
، أي أن المجتمع يفتقد في ىذه الحالة مجموعة القواعد والمعايير االجتماعية رلممعايي

المنظمة لمطموحات والرغبات ومن ثم سموكيات وتفاعالت أفراد المجتمع بعضيم 
نحراف والجرائم غير المألوفة من قبل والتي تصاحب وتظير صور من اال (02).ببعض

 36الجتماعي والسياسي، مثل التي يحياىا المصريون منذ ثورة عمميات التحول ا
 وانتشار العديد من الجرائم وفي مقدمتيا جرائم الخطف. يناير،

اإلشارة إلى أنصار االتجاه السيكولوجي الذين ينظرون  اويجب أالنغفل أيضً 
إلى السموك اإلجرامي عمى أنو سموك شاذ مرضي صادر عن شخصية مضطربة 

. كما يرى أنصار ىذا االتجاه أن كل الت المجرمينطبق ذلك عمى أغمب حاوين انفسيً 
فعل إجرامي ما ىو إال داللة وتعبير عن الصراعات النفسية التي تدفع صاحبيا إلى 

  (02) ارتكاب الفعل اإلجرامي.

عمى أن السموك اإلجرامي ما  اويعزز التفسير السيكولوجي لمجريمة ألكسندر مؤكدً 
 ،(Ego) ، والذات) Idلالضطراب في مكونات الشخصية الثالثة اليو )ىو إال نتيجة 
في تكييفيا مع منظومة األخالق والمعايير السائدة في المجتمع،   super egoوالذات العميا

فيي كخالصة إشباع لغريزة إنسانية بطريق شاذ ال ينتيجو الرجل العادي في إرضاء 
بعمة أو أكثر في الصحة النفسية؛  اون مصحوبً لخمل في ىذه الغريزة يكالغريزة نفسيا وا

فإن السموك اإلجرامي ما ىو إال نوع من السموك الشاذ المرضي يحتاج إلى  ،وبناء عميو
إلى أن  العالج، كما تحتاج األمراض العقمية إلى العالج والرعاية. وقد أشار برت

ال يعوقو عائق،  احرً  اانطالق الدوافع الغريزية انطالقً التصرفات اإلجرامية ما ىي إال 
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ويرى أنو من الممكن النظر إلى أنواع االنحرافات المختمفة كالسرقة واالعتداء واالغتصاب 
   (02) والجرائم الجنسية وغيرىا عمى أنيا تعبيرات لغرائز معينة.

تجعل الجاني يقدم  ممكن أن أيًضايتضح أن العوامل النفسية  ،ومما سبق
ا أمراض واضطرابات عاطفية أو خمل عقمي أو ضغط سببي يكونو  الخطفعمى فعل 

حباط أو وقوعو تحت تأثير صدمة، إباكتئاب أو  لجانينفسي أو قد ترجع إلى إصابة ا
 . الخطففتتكون لديو تصورات ذىنية تدفعو إلى ارتكاب جريمة 

  :السابقة الدراسات -سابًعا

 (02)(3004حمد،دراسة )ثائر أ أىم الدراسات التي تناولت ظاىرة الخطف ومن

من نزالئيا  ( نزياًل 030)مقابمة التي أجريت في دائرة إصالح العراقية، واعتمدت عمى 
ستبيان من مرتكبي جريمة الخطف. وقد استخدمت الدراسة المسح االجتماعي واستمارة ا

. وأسفرت النتائج عن أن النسبة الغالبة لمرتكبي جرائم الخطف ( سؤااًل 21احتوت عمى )
الشباب الُعزاب ذوي التعميم المنخفض والعاطمين عن العمل والمقيمين في  كانوا من

المجتمع الحضري. كما أكدت عمى أن الرغبة في الكسب السريع كانت في مقدمة 
أسباب ارتكاب ىذه الجرائم، ثم جاء دافع العداوة واالنتقام في الترتيب الثاني. كما بينت 

في الشارع، وفي أماكن العمل. وأن أغمبيا وقع ىذه الجرائم ارتكبت  معظم الدراسة أن
. كما بينت الدراسة أن اتوالمخدر  خمورنياًرا. وأن أغمب أفراد العينة كانوا أسرى تأثير ال

ضعف األجيزة األمنية وغياب سمطة الدولة تسببت في قيام ثالثة أرباع المبحوثين 
 . خطفالبجرائميم، وأنيم جميًعا كان ليم شركاء في تنفيذ جريمة 

التحميل  (02)(Keith Soothill, Brian, 2007دراسة )بينما استخدمت 
في المممكة المتحدة معتمدة عمى سجالت الشرطة التي  الخطفاإلحصائي لجرائم 

خالل البعض السنوية ومقارنتيا ببعضيا  الخطفاحتوت عمى الكثير من حاالت 
التاريخ الجنائي لحوالي  وقد سمطت الضوء عمى .3000إلى 0141الفترة الممتدة من 



 لمخاطفين ولممخطوفين دراسة في المحددات االجتماعية والديموجرافية في المجتمع المصري الخطف جريمة 
 شيماء مجدي حسين أحمدالباحثة/                                                3003-3002 لمفترة

Forty - eighth year - Vol. 72 February 2022 322 

في ىذه الفترة. وقد أولت  الخطفامرأة تمت إدانتيم جمعًيا بتيمة  616رجال و 4013
وبعض الجرائم األخرى  الخطفالدراسة عنايتيا برصد العالقة بين ارتكاب جريمة 

ما كان يترتب عمييا ارتكاب جرائم  اكثيرً  الخطف وقد بينت أن جرائم كالقتل وغيرىا.
كاالغتصاب والسطو المسمح والقتل، وأن عصابات أجنبية منظمة ىي التي أخرى: 

فين في لندن كانوا من األجانب، وقد نجحت وحدة و المخط معظمتقوم بيا اليوم، وأن 
 فين. و كبير من المخط عددالمتخصصة في استرجاع  الخطف

 الخطفمشكمة لتبرز  (30)(3002John Domingo، وجاءت دراسة )
عمى النيجيريين في نيجريا بشكل عام وسكان مدينة أويو بشكل خاص. وانعكاساتيا 

مفردة تم  310ولكي تحقق غاياتيا استخدمت أداة االستبيان الذي تم تطبيقو عمى 
ن من مقر ياختيارىم بشكل عشوائي من بين: رجال شرطة من مختمف اإلدارات، ومحام

الدراسة؛ بيدف استطالع آراء  القضاء، وكذلك من بين رجال الدين والجميور في منطقة
وثقافة الناس، وتصرف الحكومة تجاه  الخطفوتصورات المجيبين عن العالقة بين 

   وأحكام الدستور النيجيري. الخطفف، وىل كانت ىناك عالقة بين خطقضية ال

وقد أظيرت نتائج الدراسة: أن القسط األوفر من حاالت الخطف كان يعود إلى 
في نيجيريا ىو نتيجة  الخطف أجل الحصول عمى الفدية، وأن انتشارأسباب اقتصادية ومن 
نو قد ارتبط ارتباًطا وثيًقا في مدينة إيذ القانون لمقاضاة الجناة، كما لمتراخي في عممية تنف

أويو باألنشطة السياسية. وأن تصاعد نسبة البطالة بين الشباب وكذلك تعاطي المخدرات 
د جرائم العنف وفي مقدمتيا الخطف والسطو المسمح. وأن واالتجار بيا قد أدى إلى تصاع
المتكررة وثقافة الناس، وأوصت الدراسة بأنو ينبغي  الخطفثمة عالقة وطيدة بين جرائم 

ألنو قد  ،مخاطفينعمى العائالت من أقارب الضحايا عدم الرضوخ أو اإلذعان بدفع الفدية ل
  .الخطفحفيزي لتكرار حاالت لوحظ أن دفع الفدية بسيولة كان بمثابة عامل ت

فقد  ،(30)( 3002عبد المعبود عبد الرسول وخمف عبد السالم، أما دراسة )
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األفراد في المجتمع المصري لمدة عاميين  خطف اعتمدت عمى عرض وتحميل جرائم
. وقد انتيج الباحثان المنيج المقارن وطريقة تحميل 3002و 3003متتالين: أي 

التي نشرت في صحيفة األىرام المصرية في الفترة المحددة،  الخطفالمضمون لجرائم 
، وقد قام 3002جريمة عام  012مقابل  3003عام  خطفجريمة  10وكان عددىا 

أطفاليا بمحافظة اإلسماعمية. وكانت أىم النتائج التي  خطفالباحثان بمقابمة أسر تم 
، وجاء إقميم القاىرة الخطفتوصمت إلييا الدراسة: سيادة الطابع الحضري عمى جرائم 

. وكان الخطفالكبرى متصدرا باقي أقاليم الجميورية من حيث ارتفاع معدالت جرائم 
األطفال وطالب المدارس ورجال األعمال في مقدمة الضحايا، ولم تقتصر حاالت 

عمى الذكور دون اإلناث بل شممت الجنسين. وقد استخدم الخاطفون أساليب  الخطف
ميم منيا: استخدام السالح الناري واستقالل سياراتيم وسيارات متعددة لتنفيذ جرائ

المخطوفين، واتباع أسموب التحايل مع المخطوفين، باإلضافة إلى التوثيق بالحبال 
 تحت تيديد السالح، واقتحام المنازل وخطف األفراد، واستخدام تخدير الضحايا.

ر إلى وجود عالقة ارتباطية وبينت الدراسة أن مرتكبي ىذه الجرائم عاطمون؛ مما يشي
. وأما دوافعيم فجاءت متعددة متباينة ما بين طمب الخطفبين البطالة وارتكاب جرائم 

الفدية والسرقة أو من أجل االنتقام والثأر أو االغتصاب أو التوقيع عمى إيصاالت 
طفال المخطوفين في أمانة، أو نتيجة الخالفات المالية أو من أجل استخدام األ

 ن طمب الفدية شكل الدافع األبرز بين ىذه الدوافع جميًعا. إول، إال التس
البشر  خطففقد عالجت جريمة  ،(33) (3002عبد التواب جابر،أما دراسة )

في المجتمع المصري، واعتمدت عمى منيج تحميل المضمون لحوادث الخطف التي 
راسة عمى تحميل . واشتممت الد3001تم نشرىا في مجمة أخبار الحوادث أثناء عام 

جانًيا مثموا  001وقام بيا  ،ضحية 12حادثة تمت خالل ىذا العام نفذت ضد  21
جميًعا المجال البشري لمعينة. وكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة أن 

إذ تبين  ؛صيب األوفر في حوادث جرائم الخطفمحافظات الوجو البحري كانت ليا الن
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% قد حدثت في محافظات الوجو البحري  14مثمت نسبة  حادثة خطف والتي 21أن 
ا أن % وقعت في الوجو القبمي. كما اتضح أيضً 02مقارنة بخمس حوادث أي 

  الحضر كان لو النصيب األكبر مقارنة بالريف.

فين كانوا من الحضر ومن الذكور صغار السن و كما تبين أيًضا أن أغمب المخط
سنة  06ين وخمس عشرة سنة، وتالىم من ىم في سن الذين تراوحت أعمارىم ما بين سنت

سنة، وأن ما يقرب من نصف العينة كانوا ينتمون إلى أسر ثرية.. وأن من قام  20إلى 
بمعظم حاالت الزمالء واألصدقاء ثم الغرباء ثم الجيران. كما تبين أيًضا أن نسبة كبيرة من 

االقتصادية . وقد جاءت العوامل الجناة كان ليم تاريخ إجرامي قبل ارتكاب جريمة الخطف
مقدمة العوامل الدافعة الرتكاب جريمة الخطف بغية الحصول عمى الفدية، ثم جاءت  في

بعدىا العوامل االجتماعية وكانت من أجل أغراض متفاوتة: إما الحصول عمى شيادة في 
  إلخ.المحكمة أو من أجل تخويف أسرة الضحية من القيام بأمر معين..... 

 ،الدراسات السابقةالمنيج الذي اعتمدت عميو  فاختالسبق يتضح  مما 
منيج تحميل المضمون، بينما استخدم البعض اآلخر المنيج المقارن و  فاستخدم البعض

 حصائيإلتحميل االمن خالل  المنيج الكمى الذي يتجمىاستخدمت الدراسة الحالية 
( وىي في 3003تى عاموح 3002من العام عبر عشر سنوات )منذ عام األ لتقارير
   .Keith Soothill, Brian مع دراسة تتشابو ذلك

بين أداة استبيان  واختمفت األدوات المستخدمة في الدراسات السابقة ما
 مجالالوفي حين كان حصائي. خدمت الدراسة الحالية التحميل اإلومقابمة، بينما است

المجال الجغرافي لمدراسات  نالعربية كاىو جميورية مصر لمدراسة الحالية الجغرافي 
   خرى تتنوع مابين دولة العراق، والواليات المتحدة، ودولة نيجيريا.األ
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 :اإلجراءات المنيجية لمدراسة
استعانت الباحثة بالمنيج الكمى الذي يتجمى من خالل تحميل  منيج الدراسة:

ام وحتى ع 3002من العام عبر عشر سنوات )منذ عام إلحصاءات األ إحصائي
(. لمكشف عن حجم الجريمة واتجاىاتيا، وتوزيعيا االيكولوجي، فضاًل عما 3003

تتضمنو من بيانات عن بعض الظروف المرتبطة بارتكاب الجريمة وبيانات عن 
خصائص المتيمين والمجني عمييم. ومن األىمية بمكان أن ننوه إلى أن آخر تقرير 

 .3003أصدرتو وزارة الداخمية ىو تقرير 

  ت الدراسة:مجاال

طبقت الدراسة عمى حوادث الخطف المبمغ عنيا في تقارير المجال المكاني: 
 األمن العام، لذا فكان مجاليا الجغرافي ىو جميورية مصر العربية. 

حادثة خطف خالل  0011اشتممت الدراسة عمى تحميل المجال البشري: 
 اوا جميعً جاني مثم 3100ضحية و 0311، كان بينيا3003-3002الفترة من 

  المجال البشري لمدراسة.
تم تحميل الحاالت التي وقعت خالل الفترة التي امتدت من المجال الزمني: 

3002-3003. 

 :مناقشة نتائج الدراسة 

 خصائص جرائم الخطف: -أواًل 

 :3003- 3002عدد وقائع الخطف المبمغ عنيا خالل الفترة من  .0

في ع الخطف المبمغ عنيا د وقائأن إجمالي عد ن( ع0يكشف جدول رقم )
أنو خالل الفترة الممتدة من و واقعة،  0011قد بمغ حوالي 3003-3002الفترة من 
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%، بينما 31واقعة بنسبة  220بمغ عدد وقائع الخطف حوالي  3000وحتى  3002
%. وقد يرجع ذلك 43واقعة بنسبة  161حوالي  3003-3000بمغت خالل عامي 

   يناير خالل تمك الفترة. 36ثورة  تي أعقبإلى حالة االنفالت األمني الذ

 : (3003 -3002)لمفترة .التوزيع الجغرافي لجرائم الخطف 3

 ( تبرز لدينا مجموعة المالحظات التالي: 3)رقم من خالل استقراء الجدول 
لحوادث الخطف في  اإلجماليبمغ العدد  جرائم الخطف بالمحافظات الحضرية:

حالة بنسبة  330ختصت القاىرة بالنصيب األكبر واقعة، ا 341القطاع الحضري 
بواقع %، ثم بور سعيد 02حالة بنسبة  21%، ثم تمتيا محافظة االسكندرية بواقع 41.0
محافظة  احاالت، كما احتمت أيضً  1السويس بواقع  ا% وأخيرً 1.6حالة بنسبة  01

ع محافظات القاىرة المرتبة األولى في نسبة ارتكاب جنايات الخطف عمى مستوى جمي
 0011قدره حالة من إجمالي  330% بواقع  01.1الجميورية، حيث بمغت نسبتيا 

 .، ودراسة عبد المعبود عبد الرسولوىذه النتيجة أكدتيا؛ دراسة عبد التواب جابر. واقعة

نسبة جرائم الخطف المبمغ  اارتفعت أيضً  الخطف بمحافظات الوجو البحري: جرائم
% من إجمالي جرائم 21.4حالة أي بنسبة 126إلى حري لتصل عنيا بمحافظات الوجو الب
حالة؛  0011عمى مستوى الجميورية البالغ عددىا  3003-3002الخطف في الفترة من 

وتضم محافظات اإلسماعمية، ودمياط، والقميوبية، والدقيمية، والشرقية، والبحيرة، والغربية، 
ربية احتمت المرتبة األولى من بين وكفر الشيخ، والمنوفية. كما تبين أن محافظة الغ

% 31.1محافظات الوجو البحري في نسبة ارتكاب جنايات الخطف، حيث بمغت نسبتيا 
( 126حالة من إجمالي جنايات الخطف الواقعة بتمك المحافظات البالغ عددىا ) 001بواقع 

فظة %، ثم محا06.1حالة حيث بمغت نسبتيا  14حالة، تمييا محافظات الشرقية بواقع 
حالة 11حالة، ثم محافظة دمياط بواقع  10% بواقع 01اإلسماعمية حيث بمغت نسبتيا 

%. وتحتل 00% ثم محافظة القميوبية 00%، تمييا محافظات الدقيمية 00.2بنسبة 
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محافظة الغربية المرتبة الثالثة بعد القاىرة والجيزة عمى مستوى محافظات الجميورية في 
   %.6.4%، الشرقية  1.0حيث بمغت النسبة  نسبة ارتكاب وقائع الخطف،

يمي الوجو البحري في االرتفاع  القبمي:الخطف بمحافظات الوجو  جرائم
محافظات الوجو القبمي: وتضم محافظات الوجو القبمي محافظات: الجيزة، بني سويف، 

زة أكتوبر. وتحتل محافظة الجي 1الفيوم، المنيا، أسيوط، سوىاج، قنا، أسوان، األقصر، 
المرتبة األولى بين محافظات الوجو القبمي، حيث بمغت نسبة جنايات الخطف بيا خالل 

( حالة من إجمالي جنايات الخطف 042% بواقع ) 13.3الفترة محل الدراسة بنسبة 
حالة، وجاءت من بعدىا محافظة سوىاج  100المرتكبة في تمك المحافظات وعددىا 

حالة بنسبة  60لة، ثم محافظة المنيا بواقعحا 10% بواقع 01.1حيث بمغت النسبة 
 %.1حالة بنسبة  22%، وقنا بواقع 00.3حالة بنسبة  11%، ثم أسيوط بواقع03.1

بينما احتمت محافظة الجيزة المرتبة الثانية بعد محافظة القاىرة عمى مستوى جميع 
  %.01.1محافظات الجميورية في نسبة ارتكاب وقائع الخطف، حيث بمغت النسبة 

انخفاض نسبة جرائم الخطف بمحافظات  الخطف بمحافظات الحدود: جرائم
الحدود: والتي تضم محافظات البحر األحمر، ومطروح، والوادي الجديد، وسيناء 

( إلى أن إجمالي حاالت 3الشمالية، وسيناء الجنوبية. وتشير بيانات الجدول رقم )
( حالة 10بمغت ) 3003-3002خالل السنوات من عام –الخطف بتمك المحافظات 

%( من إجمالي تمك الحاالت عمى مستوى الجميورية البالغ عددىا 6.3بنسبة )
( حالة. كما يتبين أن محافظة مطروح احتمت المرتبة األولى بين محافظات 0011)

% من إجمالي 31.3الحدود في نسبة ارتكاب جنايات الخطف، حيث بمغت النسبة 
( حالة، ثم تأتي 10ات الحدود البالغ عددىا )تمك الجنايات عمى مستوى محافظ

محافظات )شمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر األحمر( في المرتبة الثانية، إذ بمغت 
% لكل منيم من إجمالي تمك الحاالت عمى مستوى محافظات الحدود، 30.2النسبة 



 لمخاطفين ولممخطوفين دراسة في المحددات االجتماعية والديموجرافية في المجتمع المصري الخطف جريمة 
 شيماء مجدي حسين أحمدالباحثة/                                                3003-3002 لمفترة

Forty - eighth year - Vol. 72 February 2022 322 

% من 1.1وقد جاءت في المرتبة الثالثة محافظة الوادي الجديد حيث بمغت النسبة 
إجمالي الحاالت عمى مستوى محافظات الحدود. بينما تمثل محافظة مطروح نسبة 

 % بالمقارنة بجنايات الخطف عمى مستوى جميع محافظات الجميورية. 0.1

  . جرائم الخطف وزمن ارتكابيا:2

 شيور السنة: الواقعة خاللجرائم الخطف  2.0

ارتكاب جنايات سب ( عن اختالف ن2)يكشف تحميل بيانات الجدول رقم 
 يحتل فصل :وذلك عمى النحو التاليآخر عمى مدار السنة، الخطف من شير إلى 
المرتبة األولى من بين فصول السنة من  مايو(بريل و أمارس و )الربيع الذي يضم أشير 

% بواقع 31إذ بمغت النسبة فيو  ؛ب وقائع الخطف بأنواعيا المختمفةحيث نسبة ارتكا
-3002حالة خالل الفترة الممتدة من  0011جمالي قدره حالة خطف من إ 223

غسطس( إذ بمغت نسبة أ)يونيو ويوليو و ، ثم يميو فصل الصيف الذي يضم أشير3003
يضم أشير  حالة، ثم يأتي فصل الخريف الذي 311% بواقع 31.1الجرائم الواقعة فيو 

 311% بواقع 31.3لو )سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر( والذي بمغت نسبة الجرائم الواقعة خال
ديسمبر ويناير وفبراير( ويأتي في المرتبة )حالة، وأخيًرا فصل الشتاء الذي يضم أشير

  حالة. 343بواقع  %32الرابعة، إذ بمغت نسبة الجرائم فيو 

يالحظ بصفة عامة أن معدالت الخطف تبمغ أقصى مدى ليا في الفترة من 
نسبة وقائع الخطف في ىذه الفترة شير مارس وحتى شير أكتوبر، وقد بمغ متوسط 

% 00واقعة والتي تمثل  001%، وأنو في الوقت الذي يسجل فيو شير مايو 11.2
من إجمالي حاالت الخطف بالمقارنة بشيور السنة األخرى الواقعة خالل الفترة من 

، نجد أن معدالت 0011بجميع محافظات الجميورية والبالغ عددىا  3002-3003
 %.4واقعة بنسبة  12ى معدل ليا في شير يونية أي الخطف تبمغ أدن
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  :نيار( – )ليلجرائم الخطف الواقعة حسب وقت ارتكابيا من اليوم  2.3

 قائع الخطف بالضوء )لياًل تأثر نسب ارتكاب و  عن (1يكشف الجدول رقم )
(، حيث يتضح: أن الغالبية العظمى من حاالت الخطف الواقعة خالل الفترة اونيارً 
 111وبمغ عددىا  اعمى مستوى الجميورية ارتكبت نيارً  3003-3002ة من الممتد
% خارج 1.0% ارتكبت داخل المناطق المسكونة و11.4% منيا 64.1بنسبة 

بنسبة  600البالغ عددىا  المناطق المسكونة، بينما حاالت الخطف المرتكبة لياًل 
المناطق  % خارج4% ارتكبت داخل المناطق المسكونة و21.3% منيا )13.3

% من جرائم الخطف التي ارتكبت كانت في 11.1المسكونة(. وىكذا نالحظ أن 
% من تمك الجرائم ارتكبت خارج نطاق المناطق 06.0نطاق المناطق المسكونة وأن 

ومن خالل البيانات السابقة يتضح لنا أن معظم حاالت الخطف حدثت  المسكونة.
من اعتبارات أمنية أو اجتماعية وىذا إنذار داخل المناطق السكنية دون الخوف  انيارً 

خطير ييدد المجتمع، وليذا أصبحت مقمقة لراحة المواطنين واستقرار المجتمع وقد 
خرجت عن نطاق السيطرة، وقد يرجع ذلك إلى الضعف األمني والظروف الصعبة 

  .اجناة الرتكاب أبشع الجرائم نيارً مرت بيا البالد مما شجع الالتي 
   الخطف وأسباب ارتكابيا:جرائم . 2

النواحي المالية  ( أن6)يتضح من النظر لمبيانات اإلحصائية بالجدول رقم  
في الحصول عمى المال )الفدية(  ممثمةتأتي في مقدمة األسباب الدافعة لعممية الخطف 

الشخصية %، يمييا في الترتيب مباشرة الخالفات  03.1%، والنزاع عمى المال 11.1
%، 3.6االنتقام%، 00 الجنسي %، االعتداء1.1أسباب غير معروفة و  %(،01.0)

 ا.%، وأخيرً 2%، ودافع الزواج 0أما عدم االنجاب والنزاع عمى األرض فيأتي بنسبة 
.% وىذه النتيجة أكدتيا العديد من الدراسات منيا؛ 3النزاع العائمي والمرض نفسي 

  ة عبد المعبود عبد الرسول.دراسة ثائر أحمد، ودراسة عبد التواب جابر، ودراس
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 :3003-3002خصائص الجناة في جرائم الخطف خالل الفترة -اثانيً 
 ة التالية: النوع، السن، الجنسية،عرض الخصائص الرئيسسيتم في إطار ذلك و 

 .المستوى التعميمي، الحالة االجتماعية، الحالة المينية

 :والفئة العمرية لمجناة مرتكبي جرائم الخطف . النوع0

عدد الجناة في جرائم  بمغالتالي: ( يتضح 2)رقم من خالل استقراء الجدول 
 3323( متيم؛ منيم 3100حوالي ) 3003-3002الخطف خالل فترة الدراسة من 

%. وىذا يعكس أن نسبة 4من اإلناث أي بنسبة  014% و12من الذكور أي بنسبة 
جع ذلك إلى أن الذكور لدييم وربما ير ارتكاب الرجال لجرائم الخطف أكثر من النساء. 

ىذه  ، وتتفقالنساءالقدرة عمى اإلقدام والمخطارة ويمتمكون فنون ارتكاب الجريمة عن 
  النتيجة مع ما توصمت إليو الدراسات السابقة من ارتفاع نسبة الجناة الذكور.

إلى أقل  30) نلتمك الجريمة ىي الفئة العمرية م اأكثر الفئات العمرية ارتكابً 
إلى  20% من مجموع الجناة، تمييا الفئة العمرية من )من 11.2سنة( بنسبة 20من 

%، 03.4سنة( بنسبة  60إلى أقل من  10%، ثم )من20.1سنة( بنسبة 10أقل من 
سنة( بنسبة  10إلى أقل من 60%، ثم )من  1سنة( بنسبة 30إلى أقل 01ثم )من 

 .%. 1سنة بنسبة  10عن  %، وأقل نسبة كانت لمفئة العمرية التي يزيد سنيا1.1
( والتي تضم 10-30في الفئة العمرية من ) اومن الواضح أن ثمة تركيزً 

%. وربما يرجع ذلك إلى طبيعة ىذه الفئة العمرية من حيث تكوينيا وبنائيا  41.0تقريبا
ألن  االنفسي. فيي تضم مرحمة الشباب التي يتسم بناؤىا النفسي بعدم االستقرار؛ نظرً 

تمك المرحمة العمرية تكون أكثر حساسية لمتغيرات الواقع المتجددة، ومن  الشخصية في
 بما ينبغي أن يكون.  ابما ىو كائن، وأكثر ارتباطً  اثم تجعميا أقل ارتباطً 

وفي إطار اليوة بين ما ىو كائن وما ينبغي أن يكون يتراكم عدم إشباع الحاجات 
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حباطات وأشكال القمق المختمفة وعدم األساسية لمشخصية، ومن ثم تتكثف التوترات واإل
الرضا التي تعانييا الشخصية في حياتيا عبر ىذه اليوة، مما ينجم عنو الوقوع في أشكال 
مختمفة من العنف. والعامل الثاني الذي يفسر التركيز في تمك الفئة العمرية ىو أن ىذه 

ثقافي. وذلك العامل الفئة تتميز شخصيتيا بإسياميا الكامل في التفاعل االجتماعي وال
 10)األكثر من  سنة( وكبار السن 01يفسر انخفاض النسبة لدى الصغار السن )أقل من 

سنة(، حيث إن صغار السن ال يدخمون في تفاعالت اجتماعية، وكذلك الكبار الذين 
ينسحبون من الحياة االجتماعية، وتفاعالتيا، ومن ثم يتضاءل قدر عنفيم بقدر انسحابيم 

عل االجتماعي. وعمى ذلك فإن السن يصاحبو نوعان من التطور، تطور داخمي من التفا
خارجي يتعمق بالبيئة االجتماعية المحيطة  يتعمق بالتكوين العضوي والنفسي، وتطور

  بالفرد، وىذا التطور لو تأثير في حجم الظاىرة.

  :الخطفمرتكبي جرائم  المستوى التعميمي لمجناة .2
الغالبية العظمى من مرتكبي  ( يتضح أن2بق رقم )من خالل الجدول السا

متيم، يمييم  3100من إجمالي  %11.1جرائم الخطف أميون، حيث بمغت نسبتيم 
ن أعمى نسبة بين مرتكبي جرائم الخطف ىم إ%، أي 21يعرفون القراءة والكتابةمن 

%. وانخفضت نسبة مرتكبي 12.1الذين لم يحصموا عمى أي مؤىل دراسي حيث بمغ 
الثانوية العامة والتعميم العالي والتعميم  ائم الخطف في المؤىالت الدراسية:ر ج

توضح النسب و %(. 3.2 %،2.1،%00األساسي، حيث بمغت نسبتيم عمى التوالي )
السابقة وجود ارتباط عكسي بين ارتفاع المستوى التعميمي وانخفاض معدل جرائم 

وى التعميم انخفض معدل الجريمة، ولكن ال يعني ذلك أنو الخطف، فكمما ارتفع مست
 االخطف، ولكن ثمة ارتباطً  كمما انخفض المستوى التعميمي زاد عدد مرتكبي جرائم

بين ارتفاع المستوى التعميمي وانخفاض معدل جرائم الخطف. وىذه النتيجة  اواضحً 
عبد التواب جابر، ودراسة أكدتيا العديد من الدراسات منيا؛ دراسة ثائر أحمد، ودراسة 
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عبد المعبود عبد الرسول. وقد نرى في ذلك إلى أن التعميم ىو قوة دافعة نحو الضبط 
االجتماعي، وذلك إذا ما اقترن بالتربية السميمة مما يكفل تجنب الجريمة، كما أن 

 لممسئولية ورشادة أكثر في السموك. االتعميم يكسب الشخصية مرونة وتقديرً 

 مرتكبي جرائم الخطف:  لمجناة االجتماعية.الحالة 1 

% مقابل 60.3نسبة وقائع الخطف بين المتزوجين  ( أن1)رقم يكشف الجدول 
. % بين المطمقين 2% بين العزاب. ثم تنخفض النسبة بصورة حادة لتصل إلى 11.2

بين األرامل من الجنسين. تزايد جرائم الخطف بين الرجال المتزوجين  %.3والمطمقات، و
كان بين فئة العزاب حيث كانت نفسو األمر و % لمنساء. 1.4% مقابل 16.6بنسبة 

% لمنساء. ويمكن أن تفسر ىذه النتيجة من خالل 3مقابل  %14.2النسبة بين الرجال 
ما قد يرتبط باألسرة واألنشطة الممقاة عمى عاتق الرجل المتزوج من ضغوط نفسية 

ء. بينما يرجع ارتفاع النسبة بين فئة العزاب إلى لمحصول عمى المال لسد احتياجات األبنا
ارتفاع نسبة البطالة والعزوبية بين الشباب والرغبة في الحصول عمى المال بصورة 

   .ةسريعة، واتجاه كثير من الشباب لممخدرات مما يدفع ىؤالء الشباب إلى الجريم

  . الحالة المينية لمجناة مرتكبي جرائم الخطف:2

أعمى نسبة لمرتكبي جرائم الخطف كانت لمفئة  ( أن1)رقم يكشف الجدول  
%، ومقسمة عمى النحو 26.4التي ال تعمل )ربات البيوت، العاطمون، الطمبة( ونسبتيا

%، 36.1%، بينما يمثل الذكور العاطمون 1.6التالي: النساء من ربات البيوت
والعاديين حيث %( ثم جاءت فئة العمال الحرفيين 2.1) اوالطمبة من الذكور أيضً 

%، يمييا فئة 4%، وفئة العمال الزراعيين 00ن ي%، ثم فئة السائق34.1بمغت نسبتيا
 يونوعمال حكوم ن%، وموظفو 1غير معروفة بنسبةأخرى %، ومين 1.3التجار 

 ن في مجال التعميمو %، عامم 0.4%، مجندون 3.1%، مراقب أمن وحراسة 3.6
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الغالبة لمجناة اإلناث تتركز في فئة ربات  ويتضح مما سبق أن الحالة المينية.%. 1
ن يلوقائع الخطف ىم فئة العاطم االبيوت، بينما كان أكثر الجناة من الذكور ارتكابً 

ن، العمال الزراعيين، يوالطمبة، ثم فئة العمال الحرفيين والعاديين، يمييا فئة السائق
 ، مراقب أمن وحراسة.يينوعمال حكوم ينالتجار، وموظف

ىذه األرقام أن الغالبية العظمى من مرتكبي جرائم الخطف من األوساط وداللة 
االجتماعية واالقتصادية المنخفضة، تمك التي تمثل الشريحة الدنيا لمطبقة العاممة التي 
تسكن األحياء الشعبية وتمر بسوء األحوال االقتصادية واالجتماعية وىو ما أكدتو دراسة 

   لتواب جابر، ودراسة عبد المعبود عبد الرسول.كل من ثائر أحمد، ودراسة عبد ا
  :3003-3002خالل الفترة خصائص المجني عمييم في جرائم الخطف -اثالثً 

المستوى  السن، النوع،ة التالية: عرض الخصائص الرئيسسيتم طار ىذا اإل وفي
 الحالة االجتماعية، الحالة المينية. التعميمي،

 خطف: . نوع المجني عمييم في جرائم ال0

لجرائم الخطف من اإلناث،  ا( أن الذكور أكثر استيدافً 00يوضح الجدول رقم )
وىذه النتيجة أكدتيا العديد من الدراسات منيا؛ % إناث( 31.1% ذكور مقابل 40.1)

  دراسة ثائر أحمد، ودراسة عبد التواب جابر، ودراسة عبد المعبود عبد الرسول.

  جرائم الخطف: الفئة العمرية لممجني عمييم في. 3

الغالبية العظمى من المجني عمييم في  ( أن00)يتضح من الجدول رقم 
 طفال 611سنة حيث بمغت 01حوادث الخطف تقع أعمارىم في الفئة العمرية أقل من

، تمييا نسبة الذين تقع أعمارىم في 0311%( من مجموع المجني عمييم 16.1بنسبة)
%( ثم الذين 01.2)اشخصً  321بواقع  ة(سن20 إلى أقل من 30)الفئة العمرية من

ا شخصً 011سنة( بواقع  10إلى أقل من  20)تقع أعمارىم في الفئة العمرية من
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%( ثم 00) شخًصا 012 (سنة30إلى أقل من  01ثم الفئة العمرية من) %(،00.1)
 %(، أما الفئة العمرية4.6بنسبة) اشخصً  11سنة(  60إلى أقل من 10)الفئة من 

وأقل نسبة كانت لمفئة العمرية  %(،2.6) اشخصً  16سنة( 10قل من إلى أ 60)من 
 .%(3.1بنسبة ) اشخصً  20حوالي  سنة( 10من يزيد سنيم عن

ن صغر السن وكبره من األمور التي تؤخذ بعين االعتبار عند إ ،والواقع
%( بنسبة 11سنة ) 01في الفئة العمرية أقل من  اثمة تركيزً ن إخطف الضحية حيث 

. وتتفق ىذه النتيجة مع ما % لألطفال اإلناث02.1ور، وألطفال لمذك% ل23.1
 من ارتفاع نسبة المجني عمييم من األطفال. السابقة توصمت إليو الدراسات

  :الحالة التعميمية لممجني عمييم في جرائم الخطف. 2

 ،( أن الغالبية العظمى من المجني عمييم عزاب03يتضح من الجدول رقم )
%، ونسبة المطمقين لم تزد عن 26.1%، يمييم المتزوجون 11.3بتيم حيث بمغت نس

وىذه النتيجة أكدتيا العديد من الدراسات منيا؛ دراسة ثائر أحمد، ودراسة عبد  ،.1%
  التواب جابر، ودراسة عبد المعبود عبد الرسول.

 : . الحالة االجتماعية لممجني عمييم في جرائم الخطف2  

الغالبية العظمى من المجني عمييم في حوادث أن  (02يوضح الجدول رقم )
، 0311% من إجمالي 10.4الخطف يعرفون القراءة والكتابة، حيث بمغت نسبتيم 

%، بينما بمغت نسبة المجني عمييم في التعميم الثانوي 34.3يمييم أميون بنسبة 
  %.02.2%، أما التعميم الجامعي لم تزد نسبتيم عن 01واألساسي حوالي 

 لمدراسة:تخالصات العامة االس

وتصدر إقميم القاىرة الكبرى باقي أقاليم  الخطفسيادة الطابع الحضري عمى جرائم  - 
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 ،كانت أعمى نسبة الرتكاب جرائم الخطف من نصيب محافظة القاىرةو الجميورية، 
جريمة، ثم جاءت محافظة الجيزة لتحتل  0011% من إجمالي 01.1حيث بمغت 

ذلك لما تتسم بو ىذه المجتمعات من قد يرجع و %. 01.1ة المركز الثاني بنسب
روابط اجتماعية ضعيفة، وعالقات ثانوية ميمشة ناتجة عن الضغوط الحياتية، 

سمطة الضبط وعدم االستقرار االجتماعي، والذي أدى بدوره إلى إضعاف 
، بجانب تقمص العالقات األسرية وباألخص العالقات االجتماعي غير الرسمي

لعدم تحقق  اية التي أصبحت في اآلونة األخيرة تتسم بالتفرقة والتشتت، نظرً القراب
كان ذلك الدعم أالتوازن العائمي، وبالتالي يجد الفرد نفسو يفتقر لمدعم األسري سواء 

يير االجتماعية واختالل تراجع القيم الدينية وشبكة المعابجانب  ،اأو معنويً  اماديً 
وىذا ما أكدتو  .خاصة قيم التضامن اإلجتماعيو  ،منظومة القيم االجتماعية

أشارت إلى أن المجتمعات الحضرية منذ بداية األلفية الثالثة  عديدة التيدراسات 
تعرضت لمكثير من التغيرات االجتماعية والثقافية السمبية، والتي أثرت بدورىا عمى 

  .(32)م السائدةحياة الفرد واألسرة وأنماط التفاعل االجتماعي والثقافي وشكل القي

 االغالبية العظمى من حاالت الخطف الواقعة عمى مستوى الجميورية ارتكبت نيارً -
ويرجع ذلك إلى الضعف األمني والظروف الصعبة ، وداخل المناطق السكنية

 ، وىو ماانيارً  الرتكاب أبشع الجرائم مرت بيا البالد مما شجع الجناةالتي 
أن قمة الخدمات األمنية وخاصة في  KristyNethery,2002أكدتو دراسة 

  .سباب انتشار جرائم الخطفأمن  االريف مقارنة بالمدينة كانت سبب

طمب الفدية،  تعددت الدوافع الكامنة وراء ارتكاب جرائم الخطف ومن أىميا: -
ن إواالعتداء الجنسي، ثم االنتقام، إال  الشخصية،يمييا في الترتيب الخالفات 

يشير إلى طغيان  مما دافع األبرز من بين الدوافع السابقةدية شكل الطمب الف
القيم المادية عمى شخصيات الخاطفين ومحاوالتيم لموصول عمى المال بأي 
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لبشر صغاًرا أم كباًرا، وسيمة ممكنة، حتى لو كان ذلك عمى حساب أرواح ا
ناثًا، ذكوًرا أم  عن المنظمات الحقوقيةوقد كشفت بعض  أقارب أم غرباء. وا 

 عام حالة خطف فى 161من لمفدية  طمًبا خطفالحاالت عدد تزايد فى 
رصدت  افي ىذا اإلطار أيضً و  .(32)3001عام حالة فى  0400إلى  3003

 خطفمن  ىناك نسبة كبيرةلمنيوض بأوضاع الطفل أن المؤسسة المصرية 
  (32)%.13وذلك بنسبة  فديةلم اطمبً  األطفال

أقل  مييم في حوادث الخطف تقع في الفئة العمريةالغالبية العظمى من المجني ع -
 % لألطفال اإلناث،02.1% لألطفال لمذكور، و23.1بنسبة  ،سنة 01من 

األمر الذي يعكس خطورة ىذه الجريمة وخاصة أنيا تقع عمى الفئات األضعف 
 حيث يسيل خطفو واستدراجو واالعتداء عميو.، في المجتمع وىي فئة األطفال

تجار باألشخاص الصادر عن العالمي عن اإل التقريريؤكد  وفي ىذا اإلطار
عدد ضحايا االتجار التابع لألمم المتحدة أن  والجريمةمكتب المخدرات 

إلجمالي عدد الضحايا المكتشفين  األف طفل وفقً  03نحو إلى  يصلباألطفال 
ة نسب وبمغت، عمى مستوى بمدان العالم3000عام وحتى  3004منذ عام 
% من إجمالي عدد ضحايا 60 يحوال جار باألطفال في مصرضحايا االت

  (32) .فين في تمك الفترةشتجار بالبشر المكتاال

%  4(، مقابل%12)بمغت معظم مرتكبي جرائم الخطف كانوا من الذكور بنسبة  -
جرائم الرجال والنساء، وبين  بين وجود ارتباط oaklyأوكمي آنا وأكدت لإلناث،

التي يرتكبيا  الذكورة واألنوثة؛ حيث إن نمط ومعدل الجرائم األنماط الثقافية عن
أن أوكمي وترى  كل جنس يعبر عن نمط شخصيتو والدور االجتماعي لو،

 ومن ثم ومحدداتيا، تعد من سمات الذكورة –عمى وجو الخصوص-الجريمة
 (32)سير انخفاض معدالت جرائم النساء.في تف لك يساعد
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 عما ترتكبو من جرائم معمومة، المرأة، فضاًل آخر يذىب إلى أن  وىناك رأى
 %30 -6%من جرائم السرقة، ومن00يبمغ  يسمى بالجرائم الخفية فيما اتؤدي دورً 

من  %10و القتل مع سبق اإلصرار والترصد، جرائم%من 00وعمد، الجرائم القتل 
ق ويشير ذلك إلى أن اإلناث يشتركن في الجرائم الخفية بنسبة تفو  جرائم اآلداب.
 حتى ال التنفيذ إلى رجل ويبقين ىن بعيًداألنين يفضمن أن يعيدن ب االذكور؛ نظرً 

 (32) يقعن في يد العدالة.

مرتكبي جرائم الخطف لمفئة التي ال تعمل عن ارتفاع نسبة  كشفت نتائج الدراسة -
صاعد ت أن Domingo,2013 Johدراسة ما أوضحتو  وىو ،%26.4ونسبتيا

إلى  أدى تجار بياعن العمل واستيالك المخدرات واإل مينمعدالت الشباب العاط
 ومن المالحظ ارتفاع معدل البطالة في .تصاعد جرائم العنف مثل الخطف
 %1( حيث ارتفع المعدل من 3002-3000المجتمع المصري خالل الفترة من )

 (32).%02.3إلى 
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 :التوصيات

عاون مع األجيزة الحكومية يجب عمى المواطنين ووسائل اإلعالم المختمفة الت -
بيدف حماية األطفال  ،والجيات األمنية، من أجل التصدي ليذه الجريمة

  واألسرة والمجتمع ككل.
األسرة في مواجية تمك الجريمة، من خالل الرعاية واإلرشاد  عمى دوريقع  -

 ادور الدولة بكافة قطاعاتي اوأيضً . عمى الطفل وخاصةً والتوجيو وتشديد الرقابة 
وعمل منشورات تمك الجريمة ألخذ التدابير لموقاية واإلرشاد تجاه  اومؤسساتي
 لألطفال في المدارس.توجييية 

رفض تحرير محضر عن واقعة الخطف و  ينبغي عمى العائالت وأقارب الضحايا -
 الخطف.ن دفع الفدية قد لوحظ أنو عامل تحفيزي ألعمال ألدفع الفدية لمخاطفين، 

مجتمعو،  فرص عمل لمشباب عمى أن يستثمر وقتو فيما يفيد العمل عمى توفير-
  ومن ثم يقمل عدد العاطمين في المجتمع وتقل معدالت ارتكابيم لمجرائم.

 وزيادة أعدادىا خاًصة أمام المدارس. لتكثيف األمني والدوريات الراكبةضرورة ا -

صة بجرائم ضرورة تغميظ العقوبة واإلسراع بتنفيذىا وتطوير التشريعات الخا-
 الخطف.

 ،الخطفحول جرائم  إجراء المزيد من البحوث االجتماعية والدراسات الميدانية-
 قتراح الحمول العممية لمواجيتيا.حتى يتسنى ا
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 (:3003 -3002)لمفترة جداول الدراسة الخاصة بجرائم الخطف 

 (0جدول رقم )

 3003 - 3002الفترة منتوزيع وقائع الخطف المبمغ عنيا خالل 

 

 

 العدد
 
 

 السنوات

 عدد جنايات الخطف
 المبمغ عنيا

جممة المجني 
 عمييم

 ينجممة المتيم
 

 % ع % ع % ع

3002 02 0.2 02 0.2 23 0.2 

3002 30 0.2 32 0.2 22 3.2 

3002 02 0.2 30 0.2 22 3.2 

3002 32 3.2 20 3.2 23 2 

3002 22 2 20 2 20 2.2 

3002 22 2 22 2 002 2.2 

3002 20 2 22 2.2 020 2.2 

3000 22 2.2 22 2.2 302 2.0 

3000 322 32 322 33 222 30 

3003 220 22 223 20 0.013 22.2 

 000 3100 000 0.322 000 0022 اإلجمالي
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 (3جدول )
 (3003 -3002)يوضح توزيع جنايات الخطف عمى محافظات الجميورية لمفترة

     السنوات 
 
 

 المحافظات 

3002 3002 3002 3002 3002 300
2 

 اإلجمالي 3003 3000 3000 3002
(3002-3003) 

 ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع
 

% 

 02.2 330 22 22 02 30 02  02 2 3 2 2 القاىرة
 02.2 022 22 22 32 2 0 0 3 2 - 1 الجيزة
 2.0 002 32 32 00 02 2 2 2 3 7 7 الغربية
 2.2 22 22 2 3 3 0 2 2 - - 1 الشرقية
 2.3 20 32 02 2 3 2 3 0 0 1 1 عميةاالسما
 2.0  20 23 00 2 0 - - 0  0 2 - سوىاج
 2.2 20 32 02 2 3 0 0 - 0 - - المنيا
 2 22 32 02 0 - 0 0 - - - - دمياط

 2 22 32 2 2 - 2 - - - 1 - الدقيمية
 2.2 22 32 03 0 0 3 0 0 - 1 1 أسيوط

 2.2 22 30 2 2 0 - - 3 3 2 - القميوبية
 2 22 02 2 3 2 0 2 3 0 1 - السكندريةا

 3.2 22 32 3 2 0 - - - --  - 1 قنا
 3.2 20 02 2 3 0 0 - 2 - 1 1 البحيرة

 0.2 02 2 2 2 2 - - 0 0 1 - بني سويف
 0.2 02 02 - - 0 - 3 - - - - بورسعيد
 0.2 02 2 2 2 - 0 0 0 - -  - مطروح
 0.2 02 2 2 - 0 - - 0 - - - المنوفية

 0.3 02 2 2 3 3 0 - - - - - فر الشيخك
 0.0 02 2 2 - - - - - - - 1 شمال سيناء
 0.0 02 2 3 - - 0 - 0 - - - جنوب سيناء

 0 03 2 0 - 0 - 3 - 0  2 - الفيوم
 0.0 02 2 0 3 - - 0 0 - - - البحر األحمر
 .2 2 2 0 0 - - - - - - - الوادي الجديد

 .2  2 2 - - - - - - - - - أسوان
 .2 2 - 2 3 0 - - - - - - األقصر

 .2 2 - - - 2 - - - - - - أكتوبر  2
 .2  2 - 3 - 0 0 - - - - - السويس
002 220 322 22 20 22 22 32 02 30 02 اإلجمالي

2 
000 
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(2جدول )  
 السنة  عمى شيورتوزيع وقائع الخطف المبمغ عنيا 

 3003– 3002الفترة من خالل

 
 
 

  

 السنوات 
 
 
  
 
 
 
 

 الشيور 

30
02

 30
02

 30
02

 30
02

 30
02

 30
02

 30
02

 30
00

 30
00

 30
03

 

الي
جم

اإل
 

30
02

-
30

03
 

 % ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع

 2.3 22 22 2 2 2 0 2 2 2 2 0 يناير
 2.2 22 22 0 2 2 2 2 2 2 2 2 فبراير
 2.2 002 22 02 2 2 3 2 0 - - 2 مارس

 2.2 000 20 02 02 2 2 2 2 3 0 - بريلإ
 00 002 20 32 00 2 2 0 3 3 0 2 يوما

 2 22 22 02 00 2 2 3 3 0 3 2 يونيو
 2.2 22 22 30 2 2 2 - 2 3 2 - يوليو

 00 002 22 32 2 00 2 3 - 0 3 - غسطسأ
 2.2 22 32 20 03 2 - 2 2 - 0 - سبتمبر

 2 002 20 20 03 2 2 2 2 3 3 3 كتوبرأ
 2.2 20 20 22 0 2 2 0 3 - - 0 نوفمبر

 2.2 22 22 22 0 2 2 - 3 - 0 - سمبردي
 000 0022 220 322 22 20 22 22 32 02 30 02 اإلجمالي
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 2جدول رقم
 توزيع وقائع الخطف المبمغ عنيا حسب زمان 

 3003-3002الفترة ومكان وقوعيا خالل 
 المكانية-الفترات الزمنية 

 
 
 
 

 السنوات 

 
 نيارا
    

 ليال
 

  ولياًل  انيارً 
 
 

 
 لياإلجما
 

  ولياًل  انيارً 

داخل 
المناطق 
 المسكونة

خارج 
المناطق 
 المسكونة

 
داخل  اإلجمالي

المناطق 
 المسكونة

خارج 
المناطق 
 المسكونة

 
 

 اإلجمالي

داخل 
المناطق 
 المسكونة

خارج 
المناطق 
 المسكونة

3002 2 3 2 2 2 2 00 2 02 
3002 2 3 00 2 0 00 02 2 30 
3002 03 0 02 2 - 2 02 0 02 
3002 03 2 02 2 2 02 30 2 32 
3002 02 3 02 30 - 30 22 3 22 
3002 02 2 32 02 2 33 22 02 22 
3002 22 2 22 32 3 32 23 2 20 
3000 22 2 22 22 2 20 22 2 22 
3000 022 02 022 22 02 002 322 22 322 
3003 320 20 223 022 22 322 222 22 220 
 0022 022 0002 200 22 202 222 22 222 اإلجمالي
 000 02.0 22.2 23.3 2 22.3 22.2 2.0 22.2 النسبة %
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 (2)جدول رقم
 وقائع الخطف وفق بواعث ارتكابيا: وزيعت

 السنوات
  
 
 
 

 المحافظات 

 اإلجمالي 3003 3000 3000 3002 3002 3002 3002 3002 3002 3002
3002-3003 

 ع
  

 ع
  

 ع
  

 ع
  

 ع
  

 ع
  

 ع
  

 ع
  

 ع
  

 ع 
  

 ع
  

 
% 
 

خالفات 
 شخصية 

0 3 3 2 2 2 2 02 20 23 022 02.0 

 3.2 20 2 2 3 2 3 2 3 -   االنتقام 
عدم 

االنجاب أو 
 التبني 

0 3 3 - 0 3 3 3 0 - 02 0 

ارتكاب 
 فحشاء

2 2 2 00 2 30 02 02 02 32  020  00 

عمى  نزاع
 المال 

  - 2 2 2 02 02  20 22 022 03.2 

الحصول 
 المالعمى 

2 2 2 2 02 2 02 32 022 220 220 22.2 

 3 3 - - - - - - - 0   0  نزاع عائمي

نزاع عمى 
 أرض

0 0 0 - - - - - - 2 03 0 

بقصد 
 الزواج 

- - - - - - - - - 2 2 2 

 - - - - - - - - - -  - - دفع العار

مرض 
 نفسي

- - 3 - - - - - - - 3 3 

 2.2  20 22 32 00 2 0 - - -  - قصد آخر

 اإلجمالي
 

02 30 02 32 22 22 20 22 322 220 0011 000 
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 (2جدول رقم )
 :لمنوع والفئة العمرية المجناة طبقً  التوزيع النسبي

 
الفئة    

 العمرية 

 النوع
 

  السنوات
  
   

 
أقل إلى  02من 

 سنة 30

 
إلى أقل  30من 

 سنة 20من 

 
إلى أقل  20من

 سنة 20من 

إلى أقل  20من
 سنة 20من 

إلى أقل 20من
 سنة20من 

أكثر من 
 سنة20

 
 

  اإلجمالي     

ور
ذك

اث 
إن

ور 
ذك

اث 
إن

ور 
ذك

اث 
إن

ور 
ذك

اث 
إن

ور 
ذك

اث 
إن

ور 
ذك

اث 
إن

ور 
ذك

اث 
إن

الي 
جم

اإل
 

3002 02 - 02 3 2 0 2 0 0 - - - 22 2 23 

3002 3 0 32 0 2 3 2 0 3 0 3 - 22 2 22 
3002 2 - 02 2 02 2 2 0 3 0 - 0 22 00 22 
3002 2 0 22 - 02 0 2 0 - - - - 22 2 23 
3002 2 0 32 3 03 2  3 2 0 - - 22 03 20 
3002 00 - 23 0 33 0 03 2 3 - 0 0 000 2 002 
3002 2 0 22 2 22 3 02 2 2 2 0 - 022 02 020 
3000 32 3 23 2 20 2 32 2 02 - 0 - 022 32 302 
3000 02 0 302 2 022 03 20 2 02 2 - - 220 32 222 
3003 22 2 222 23 222 00 020 2 22 3 00 3 0022 22 0.023 
 3200 022 3322 2 02 00 22  20 322 22 202 22 0000 00  022 اإلجمالي

 3200 02 002 202 222 0022 022 مج 
% 
 

2 22.2 20.2 03.2 2.2 2. 000 
2.2 2. 20.2 3.2 32.2 3 00.2 0.2 2 2. 2. 3. 000 
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 ( 2جدول رقم )
 النوع  –التعميمية  الحالة االتوزيع النسبي لمجناة طبقً 

 
 
 

  

 
 النوع –الحالةالتعميمية 

 
 

 السنوات 
  
   

تعميم  يقرأ ويكتب أمي
 أساسي 

 اإلجمالي عالي     ثانوي 

ور
ذك

اث 
إن

ور 
ذك

اث 
إن

ور 
ذك

اث 
إن

ور 
ذك

اث 
إن

ور 
ذك

اث 
إن

ور 
ذك

اث 
إن

  مج 

3002 02 - 02 - - 0 - 2 2 - 22 2 23 

3002 02 2 32 - 0 - 2 - 3 - 22 2 22 
3002 03 2 32 2 3 - 2 - 3 - 22 00 22 

3002 32 - 32 0 2 0 2 0 3 - 22 2 23 
3002 32 2 32 2 - - 00 0 2 - 22 03 20 

3002 22 2 22 0 2 - 2 0 0 - 000 2 002 

3002 22 2 22 2 - - 32 0 02 - 022 02 020 

3000 22 02 22 2 - - 32 0 03 - 022 32 302 

3000 302 30 020 2 23 0 22 0 02 - 220 32 222 

3003 222 32 220 33 - - 00
0 

2 20 0 0016 64 0.013 

 
 اإلجمالي

222 22 222 22 23 2 32
2 

0
2 

22 0 3322 014 3100 

0022 222 22 320 22 3200 

 
% 
 

2002 2 2202 302 303 ،0 202 ،2 202 0.02 000 

2202 22 302 00 202 000 
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 (2جدول رقم )
 النوع –طبقَا لمحالة االجتماعية  النسبي لمجناة التوزيع 

 
 
 
 
 
 

  

 
 النوع –الحالة االجتماعية 
 السنوات

 

  اإلجمالي أعزب أرمل مطمق متزوج
 مج

ور
ذك

اث 
إن

ور 
ذك

اث 
إن

ور 
ذك

اث 
إن

ور 
ذك

اث 
إن

ور 
ذك

اث 
إن

 

3002 2 2 - - - - 20 0 22 2 23 
3002 32 2     32 - 22 2 22 
3002 33 2 - 0 - 0 30 3 22 00 22 
3002 32 3 0 - - - 20 0 22 2 23 
3002 23 2 - -- - - 22 2 22 03 20 

3002 22 2 - 0 - - 22 - 000 2 002 

3002 22 2 - - - - 20 2 022 02 020 

3000 22 02 - - - - 002 2 022 32 302 
3000 302 33 0 0 0 - 322 2 220 32 222 
3003 611 21 3 0 0 0 601 30 0016 64 0.013 
 اإلجمالي

 
0012  003 1 1 3 3 0021 11 3322 014 3100 

0306 1 1 0012 3100 

% 60.3 2. 3. 11.2 000 

16.6 1.4 3. 0.  01 . 01 . 14.2 3 000 
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 2جدول رقم 
 لممينة والنوع اطبقً النسبي لمجناة  التوزيع

 
 -المينة
 النوع
 
 
 
 

 السنوات
 
 

زارع
م

جر 
تا

جر  
تا

 

ظفو
مو

 
ومة

حك
ال 

وعم
 

 

جال
ر

 
حة 

سم
ت م

قوا
 

رطة
 ش

جال
ر

 

جال
ي م

ن ف
ممي

عا
 

ميم
لتع

ا
 

بي
مراك

د و
صيا

 

ون
ائق

س
 

سة
حرا

أو 
ن 

 أم
قب

مرا
رفي 

وح
ي 

عاد
مل 

عا
 

زل
 من

ربة
 

مبة
ط

طل 
عا

 
 

رى
 أخ

ين
م

 
  

 
 اإلجمالي

ور
ذك

ور 
ذك

ور  
ذك

ور  
ذك

ور  
ذك

ور 
ذك

ور 
ذك

ور  
ذك

ور 
ذك

اث  
إن

ور 
ذك

 

ذ
ور

ك
ور  

ذك
اث 

إن
ور 

ذك
اث 

إن
 مج 

3002 3 2 3 - 0 - 2  - 02 2 2 2  - 22 2 23 

3002 2 3 0 3 0 - 3 3 30 2 0 00 2 - 22 2 22 

3002 2  0 0  
  

3 - - 2 - 00 00 2 2 2  - 22 00 22 

3002 2 2 3 
  

 - -  - 2 2 02 2 2 02 - - 22 2 23 

3002 2 00 2 
  

- - - 2 2 30 00 - 00 2 0 22 03 20 

3002 2 2 
  

3  3 - 0 02 0 23 2 2 32 - 3 000 2 002 

3002 3 - 00 
  

 0 2 
  

 - 30 - 22 02 00 22 2 - 022 02 020 

3000 00 02 2 3 2 - 32 0 22 32 02 22 02 - 022 32 302 

3000 20 32 00 2 2 00 22 20 22 32 33 022 20 2 220 32 222 

3003 001 44 30 31 1 30 020 1 224 63 31 201 00 6 0016 64 0.013 

 3100 014 3322 03 16 100 10 066 164 61 316 20 01 10 10 011 040 اإلجمالي

% 4 1.3 3.6 0.4 1. 0.2 00 3.1 34.1 1.6 2.1 36.1 2.2 2. 000 
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00جدول رقم   
 (إناث-ذكور )لمتغير النوع اطبقً عمييم التوزيع النسبي لممجني 

 السنوات 
  
 
 
 
 النوع 

3002 3002 3002 3002 3002 3002 3002 

 
3000 

3000 3003 
 اإلجمالي 

3002-3003 

 ع
  

 ع
  

 ع
  

 ع
  

 ع
  

 ع
  

 ع
  

 ع
  

 ع
  

 ع 
  

 
 ع
  

 
% 
 

 20.2 232 230 332 22 20 33 33 02 00 2 3 ذكور

 32.2 223 020 22 23 22 32 02 03 00 02 02 إناث 
 000 0322 113 322 22 22 22 20 20 30 32 02  اإلجمالي

% 0.2 0.2 0.6 3.2 2 2 2.2 2.2 33 60 000 000 
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 (00جدول رقم )
 لمتغير النوع والفئة العمرية اطبقً عمييم التوزيع النسبي لممجني 

 
 

  

 السنوات 
  
   

 02أقل من 
  سنة

إلى  02من 
 30أقل من 
 سنة

إلى أقل  30من  
إى  20من   سنة 20من 

 20أقل من 
 سنة

إلى  20من 
  20أقل من 

 20من 
إلى أقل 

 20من 
  سنة

فئة من 
يزيد سنيم 

 20عن 
 سنة 

 جمالياإل اإلجمالي 

ور
ذك

اث 
إن

ور 
ذك

اث 
إن

ور 
ذك

اث 
إن

ور 
ذك

اث 
إن

ور 
ذك

اث 
إن

ور 
ذك

اث 
إن

ور 
ذك

اث 
إن

ور 
ذك

اث 
إن

الي 
جم

اإل
 

3002 3 2 - 2 - 3 - 3 - 3 - - - - 3 02 02 

3002  2 2  - 3 - 2 0 - - - - - - - 2 02 32 
3002 2 2 - 0 3 2 - - 0 - - - - - 00 00 30 
3002 00 2 0 2 2 2 3 0 0 -  - - 0 - 02 03 20 
3002 02 02 0 3 2 2 3 - 0 - 3 - - - 33 02 20 
3002 2 03 2 2 2 2 2 2 3 0 - - - - 33 32 22 
3002 00 02 00 2 00 2 2 - 2 - 0 - 0 - 20 22 22 

3000 32 30 00 00 00 2 2 2 3 0 - - - - 22 23 22 

3000 020 02 20 02 02 02 00 00 2 2 - - - - 332 22 322 

3003 022 22 02 02 002 32 20 02 22 2  20 3 32 2 230 020 223 
 

 اإلجمالي
101 044 13 10 061 13 002 26 11 03 12 3 31 2 232 223 0322 

611 012 321 011 11 16 20 0322 

% 
23

.1
 

02
.1

 1.
2

 1.
4

 03 1.
2

 1.
4

 3.
4

 1.
1

 

1. 2.
2

 3. 3.
3

  

3. 20
.2

 32
.2

 00
0

 

11 00 01.3 00.1 4.6 2.6 3.1 000 
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 (03جدول رقم )
  طبقا لمحالة التعميمية اطبقً  عمييم التوزيع النسبي لممجني

 
 
 
 

 

 –الحالةالتعميمية    

 النوع

 

 السنوات

 

 

 أمي

 

 يقرأ ويكتب

 

 تعميم أساسي
 عالي ثانوي

 

 اإلجمالي

ور
ذك

اث 
إن

 

ذ
ور

ك
اث 

إن
ور 

ذك
اث 

إن
ور 

ذك
اث 

إن
ور 

ذك
اث 

إن
ور 

ذك
اث 

إن
 

 

 اإلجمالي

3002 3 2 - 2 - 3 - - - 0 3 02 02 

3002 2 2 2 2 - 0 - - - 0 2 02 32 

3002 2 2 3 0 0 3 3 2 - 0 00 00 30 

3002 2 2 2 3 0 2 2 3 0 0 02 03 20 

3002 2 2 2 00 - - 2 0 3 0 33 02 20 

3002 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 33 32 22 

3002 03 2 02 30 - - 00 0 2 2 20 22 22 

3000 33 30 32 02 - - 2 3 2 2 22 23 22 

3000 22 32 23 02 22 00 20 2 23 2 332 22 322 

3003 002 22 322 22 - - 22 02 22 00 230 020 223 

     اإلجمالي

 

331 036 210 010 13 32 020 24 016 31 134 243 0311 

262 613 16 011 040 0311 

% 04.1 1.1 31.2 03.1 2.3 0.1 00.0 3.1 00.3 3 000 

34.3 10.4 6 03.1 02.3 000 
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 (02جدول رقم )
 النوع –طبقا لمحالة االجتماعية  التوزيع النسبي لممجني عمييم

 
الحالة 

االجتماعية 
  النوع –

 
 السنوات

  
   

 اإلجمالي أعزب أرمل مطمق متزوج

ور
ذك

 

إن
ور اث

ذك
اث 

إن
ور 

ذك
اث 

إن
ور 

ذك
اث 

إن
ور 

ذك
اث 

إن
الي 

جم
اإل

  

3002 - 6 - 3 - - 3 1 3 06 04 

3002 0 2 - - - - 4 03 1 06 32 
3002 0 3 - - - - 1 1 00 00 30 
3002 1 2 - - - - 03 1 01 03 20 
3002 1 0 - - - - 01 04 33 01 10 
3002 1 6 - - - - 02 33 33 34 11 
3002 06 1 - 0 - - 36 31 10 22 42 
3000 02 1 - 0 - - 12 22 61 13 11 
3000 16 01 - 0 - - 012 10 331 61 314 
3003 331 16 - - - - 312 11 630 010 113 

 اإلجمالي
 
 

213 11 - 6 - - 616 311 134 243 0311 

110 6 - - 121 0311 
% 26.1 1. - 11.3 000 
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 01-04كمية اآلداب، قسم عمم االجتماع، ،رسالة ماجستير، جامعة المنصورة ،المنصورة
 /www.innfrad.com/News م 1الساعة  3001أغسطس  36 جريدة انفراد، .23

، تم http://anhri.net/?p=143852   الشبكة العربية لمعمومات حقوق االنسان، .32
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.Nations office on Drugs and Crime, New York, 2012, p.27 
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 . 3000دار شتات،
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الة ماجستير، ثائر أحمد، ظاىرة خطف األشخاص، دراسة ميدانية في دائرة إصالح العراقية، رس .0

مساء 1الساعة  04/1/3030تمت الزيارة لمموقع بتاريخ   .3004، جامعة بغداد،اآلدابكمية 
  sagerrint.Blogspt.com-http ://www.alومتاح عمى الرابط التالي:

محمدعبدالسالم عبداهلل، التحضر والتغير في أنساق القيم : دراسة سوسيولوجية في مدينة  .3
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. دباب زىية، جريمة اختطاف األطفال في المجتمع الجزائري: الدوافع واالنعكاسات، مجمة جيل 0
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وتوجد عمى الرابط التالي: الساعة التاسعة مساء،  30/1/3030
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 .3006والجنائية، يوليو 
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، 11بحوث ودراسات، مجمة نصف سنوية، الجياز المركزي لمتعبئة واإلحصاء، العدد–. السكان6
  .3001إصدار يوليو 
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