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Abstract
This study investigated the post war types of crimes in El Fasher. In this study
two hundred cases of crimes against family members and children from20132014 , reported to the Family and Child Protection Police Units (FCPPU), have
been thoroughly investigated and discussed. The study focused mainly on three
aspects: the geographical distribution by residential areas; the time the crime
committed; and characteristics of the victims. Pearson coefficient is sig. at 0.96
which shows a strong relationship between the type of crime and the age of the
victims. Results also revealed a relationship between the type of crime and the
place where it was committed. The finding indicates the existence of specific
crimes in certain residential areas or in camps for the displaced. The study also
showed a strong correlation of 0.94 between the time the crimes occurred of and
the type of crime.
Key words: Crimes, time the crimes, FCPPU.
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أمناط اجلرائم مبناطق األزمات بغرب السودان :دراسة حالة مدينة الفاشر يف
الفرتة 3102م3102-م

د .إجالل عوض هللا فضل ادلوىل دمحم-أستاذ مساعد -جامعة ادللك خالد _كلية
العلوم اإلنسانية_ قسم اجلغرافيا
ادللخص
تناولت ىذه الدراسة أمناط اجلرائم يف مدينة الفاشر بعد أزمة احلرب .وركزت الدراسة على 200
حالة مت التبليغ عنها لدى وحدة شرطة محاية األسرة والطفل وتناولت التوزيع اجلغرايف اجلرائم ادلرتكبة
ضد أفراد االسرة والطفل حسب األحياء السكنية مبدينة الفاشر يف الفًتة 2013م2014-م كما
أوضحت الدراسة زمن حدوث اجلرمية وبعض خصائص الضحااي .وقد توصلت الدراسة إىل وجود
عالقة قوية بُت نوع اجلرمية وعمر الضحية وبلغ معامل بَتسون  0.96كما وجدت عالقة بُت نوع
اجلرمية ومكاهنا .شلا يوضح وجود جرائم زلددة يف أحياء سكنية معينية او يف معسكرات النازحُت.
كما أظهرت الدراسة وجود عالقة قوية طردية بلغت  0.94مبستوى داللة  .0.05بُت زمن
حدوث اجلرائم ونوع اجلرمية.
كلمات مفتاحية :جرمية ،ضحية ،أزمة ،مي ادلواليد ،إغتصاب ،جراح عمد.
مدخل :
 -0أمهية الدراسة
-1تعترب ىذه الدراسة من أوىل الدراسات اليت تدرس أمناط اجلرائم اليت يتعرض ذلا أفراد اإلسرة
والطفل يف مناطق األزمات ليس يف دارفور بل يف السودان والعامل العريب.
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-2تفيد الدراسة أصحاب القرار وادلواطنُت وذلك مبعرفة ادلناطق اخلطرة اليت تشتهر جبرائم معينة
ووضع وسائل دلعاجلة ذلا.
-3معرفة التوزيع اجلغرايف للجرائم والضحااي وذلك يساعد على تطبيق القوانُت والتشريعات اليت
حتفظ حقوقهم وتعاجل اآلاثر ادلادية وادلعنوية لديهم

 -2أهداف الدراسة
 -1التعرف على منط اجلرمية مبدينة الفاشر
 -2التعرف على منط التوزيع اجلغرايف للجرائم حسب األحياء السكنية مبدينة الفاشر
 -3معرفة الفئات األكثر تعرضاً للجرمية
 -4معرفة أكثر اجلرائم إنتشاراً مبنطقة الدراسة

 -3مشكلة الدراسة
تكمن ادلشكلة يف إستفحال اجلرائم يف منطقة الدراسة عامة وضد االسرة واألطفال خاصة يف فًتة
بعد احلرب األىلية 2013م2014-م واستمرارىا نتيجة إلنعدام األمن السبب الذي شجع
ا جملرمُت وتركز اجلرائم يف أحياء سكنية زلددة .إضافة اىل ظهور جرائم كانت شبو معدومة مثل
اإلغتصاب ورمي ادلواليد وقتلهم وغَتىا من اجلرائم اليت تظهر من خالل ىذه الدراسة .وميكن
صياغة مشكالت الدراسة يف التساؤالت التالية:
 -1ما ىي أكثر اجلرائم اليت يتعرض ذلا الضحااي مبنطقة الدراسة؟
-2ماىي أىم مناطق حدوث اجلرمية مبدينة الفاشر؟
-3ماىي أكثر الفئات تعرضا للجرمية؟
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 -4فرضيات الدراسة
يف سبيل حتقيق أىداف الدراسة مت وضع عدد من الفرضيات وتشمل- :
 -1أىم جلرائم إنتشارا ىي جرمية رمي ادلواليد وموهتم واإلغتصاب والقتل واجلراح العمد.
 -2أىم مناطق حدوث اجلرمية

ىو معسكر أبو شوك واألحياء السكنية الطرفية دلدينة

الفاشر.
 -3إن أكثر الفئات العمرية تعرضا خلطر اجلرمية ىي الفئة العمرية ( )15-11من اجلنسُت
وفئة حديثي الوالدة.

 -5منهجية الدراسة
إعتمدت ىذه الدراسة على البياانت اخلاصة جبميع حاالت اجلرائم ادلرتكبة ضد أفراد األسرة والطفل
مبنطقة الدراسة وىي ادلسجلة بسجالت البالغات بوحدة محاية األسرة والطفل يف الفًتة من
2013م اىل 2014م والبالغ عددىا  200حالة .ودلعاجلة البياانت استخدمت الباحثة برانمج
SPSSمتبعة ادلنهج اإلحصائي الوصفي وادلنهج التحليلي لتحليل البياانت ووصف اجلرائم ادلرتكبو
ضد الطفل واالسره .ودلعرفة توزيعها اتبعت ادلنهج الكارتوجرايف ادلستخدم يف رسم اخلرائط وتوزيع
اجلرائم حسب األحياء السكنية وذلك ابالعتماد على برانمج

.Arc GISوبرانمج

 mappuzzleكما أستخدمت ادلنهج التكاملي الذي يعتمد يف تفسَت األسباب ادلتكاملة اليت
ترتبط ابلفرد نفسو يف حدوث اجلرمية.
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 -6احلدود الزمانية وادلكانية
 -1احلدود ادلكانية
تقع مدينة الفاشر يف نطاق السهل األفريقي يف غرب السودان(ابراهيم4891،Ibrahimم ،)91،وىي
حاضرة والية مشال دارفور بُت دائريت عرض  ˚14,55و ˚15,12مشاالً وخطي طول

˚25,24و 27.35شرقاً يف مساحة تقدر وحواي  75كلم مربع ،ويوجد هبا  96حياً سكنيا أنظر
اخلريطة رقم ( )1ابإلضافة إىل معسكرات النازحُت.
ب_ احلدود الزمانية :تشمل الفًتة الزمنية بعد توقف احلرب األىلية يف الفًتة من 2013م-
2014م.

-7الصعوابت اليت واجهت البحث
يعترب احلص ول على البياانت ادلتعلقة ابجملٌت عليو مشكلة تواجو الباحثُت يف رلال جغرافية اجلرمية،
وابلتاي اكتفت الباحثة مبا توفر ذلا وىي 200حالة تشمل مجيع احاالت اجلرائم يف سجالت التبليغ
عن حاالت اجلرائم ادلرتكبة ضد ضحااي االسرة والطفل مبدينة الفاشر يف الفًتة من 2013م-
2014م ىذا إضافة اىل قلة ادلصادر والدراسات السابقة اليت تناولت ادلوضوع مبنطقة الدراسة.
خريطة رقم( )2موقع منطقة الدراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
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ادلصدر :عمل الباحثة و وزارة اإلسكان والتخطيط العمراين ،الفاشر2010،م

-8مصطلحات الدراسة
 -1الضحية :ىو الشخص الذي أضرت بو اجلرمية من األفعال واألقوال اإلجرامية أو الذي تعرضت
مصاحلو للخطر ولزم تعويضو عن الضرر الناشئ عن اجلرمية (دمحم1991،م،ص  .)12ىذا
وتستخدم كلمة ضحااي اجلرمية لتشمل مجاعة أو كياانت تعاين من أذى أو خسارة بسبب نشاط
غَت مشروع .وقد يكون اإليذاء بدنيا أو نفسيا أو إقتصااي .والضرر ميكن أن يكون مباشر أو غَت
مباشر (روابك وجرينبَتج، 2::3 ، Ruback and Greenberg،ص.)21-5

-2اجلرمية  :تعرف إصطالحا أبهنا سلوك سلالف للجماعة (مصطفى كاره1992 ،م،ص )30وىو
خروج عن القانون اجملتمع وتقاليده بسب أتذي الغَت (شاكر سليم 1981،م،ص )281او ىو كل
عمل يضر ابدلصاحل االجتماعية( سليم نعامة 1985،م )164،اما قانونيا تعرف اجلرمية أبهنا أي
فعل ينتهك القانون )(Horton and Gerald,1960:106ويعاقب عليو من قبل الدولة.وعليو
ميكن تعريفها ابهنا كل فعل ضار مبصاحل اجملتمع األساسية والفرد ويعاقب عليو القانون ويف ىذا
البحث صنفت اجلرائم وفقا لتصنيف جامعة الدول العربية للجرائم لتشمل اجلرائم ادلرتكبة ضدالنفس
 ،واجلرائم ادلخلة ابألخالق واآلداب العامة واجلرائم ادلرتكبة ضد حرية االشخاص ومسعتهم و اجلرائم
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ادلرتكبة ضد االموال واجلرائم ادلرتكبة ضد الثقة العامة  ،وجرائم التعدي على األمالك العامة واخلاصة
 ،وجرائم إمهال العائلة و اجلرائم ضد النظام العام.
-3القتل العمد ىو عقد النية و التصميم و العزم مسبقا على قتل نفس بشرية من قبل شخص
سليم عقليا وىو من اجلرائم اخلطرة يعاقب علية القانون ابلقتل (بركات 2000،م،ص)28
-4الضرب ادلفضي اىل ادلوت أو اإليذاء البليغ :ويشمل قيام اجلاين ابالعتداء ابلضرب على شخص
اخر مستخدما أي وسيلة شلا يؤدي ذلك الضرب اىل موت الضحية (زلمود2003،م ،ص.)79
أو قيام اجلاين بضرب شخص أو جرحو أو ايذائو أبي وسيلة من وسائل العنف يؤدي اىل مرضو أو
تعطيلو عن عملو دلدة تزيد عن العشرين يوما) )Walsh And Poole,1983 ,14
-5اإلغتصاب :قد عرفتو دائرة ادلعارف الربيطانية أبنو ادلواقعو ابإلكراه لشخص بدون رغبتو رجال
كان أم امرأة طفال كان أم ابلغا وميكن إخضاع ادلغتصب ابلضرب أو السالح أو غَته من وسائل
العنف.
-6النمط ادلكاين والنوعي للجرمية :ويقصد بو توزيع اجلرمية حسب نوعها مبنطقة الدراسة وىي
مدينة الفاشر حسب األحياء السكنية
-7األزمة :األزمة تعٍت الشدة أو الضيق وتقول العرب أزمت السنة وزمن أزم بكسر الزاي أي سنة
جدب وقحط وتعٍت حدث عصيب يهدد كيان الفرد واجملتمع وتدل على تغيَت ضلو األسوأ (ادلعجم
الوجيز1999،م ،ص )15ويف السياسةتعٍت الظروف اليت هتدد النظام السياسي .وعرفاىا جلن
سندر وبول ديزينج  Snyder &Diesingأبن األزمة الدولية عبارة عن تسلسل تفاعلي بُت
حكومة دولتُت أو أكثر يف صراع شديد ال يصل اىل مرحلة حرب حقيقية ولكن حيوي بُت طياتو
بدرجة كبَتة احتمالية نشوب تلك احلرب (سندر و ديزيننج 1987 ،Snyder &Diesing،م
،ص )9-8أو أن تكون أزمة إجتماعية واليت تعرف على أهنا خلل وعدم توازن يف عناصر النظام
اإلجتماعي يف ظل حاالت من التوتر والقلق والشعور ابلعجز لدى األفراد وعدم القدرة على إقامة
عال قات إجتماعية وإنسانية حسنة وظهور قيم ومعايَت إخالقية مغايَتة للثقافة السائدة يف اجملتمع
وابلتاي دتثل نقطة حتول تتطلب قرارات مصَتية حلسمها كما أهنا ال ختلو من عنصر ادلفاجآت
وتسبب حالة من عدم اإلستقرار وهتدد القيم بصورة يفقد السيطرة عليها ولذلك حتتاج إىل
RESS Journal
Route Educational & Social Science Journal
Volume 7/Issue 3, March 2020 p. 442-471

448

PATTERNS OF CRIMES AGAINST FAMILY AND CHILDREN IN CRISIS AREAS
449
OF WESTERN SUDAN: A CASE STUDY OF EL-FASHER CITY

إمكانيات ضخمة دلعاجلتها (موسوعة اجملاي القومية ادلتخصصة2001،م،ص)740- 737،
.وعليو ميكننا أن ضلدد خواص األزمة وتشمل التهديد ،ادلفاجأة ،ضيق الوقت.وىنالك التصنيف
من حيث معدل تكرار األزمة واليت تشمل ازمات ذات طابع فجائي أو ان تكون دورية اي
متكررة احلدوث كما يف موجات اجلفاف اليت تضرب ادلنطقة يف فًتات متعاقبة وتسمى واالزمة
الدورية (نصر2004،م،ص . )45كما تصنف من حيث الشدة اىل نوعُت وىي أزمات عنيفة أو
أن تكون ىادئة .أو أن تصنف اىل مستوايت جغرافية كأزمات دولية او على مستوى ادلنطقة او
االقليم (عليوة1997،م ،ص .)43ووفقا لذلك تصنف أزمة منطقة الدراسة ابهنا أزمة إقليمية
تطورت اىل أزمة دولية.

 -0الدراسات السابقة
من اىم الدراسات دراسة جيليس وآخرون )Gillisetal (1987درس أثر دور األسرة يف زايدة
معدالت اجلرمية لدي اإلانث ووضحت الدراسة اىل أنو كلما قل دور ادلراة يف األسرة و إدارة ادلنزل
كلما قل إرتكاب اجلرمية لديها.وتناولت دراسة بدوي ،حامد208( ،م) األبعاد ادلكانية للجرمية
بوالية غرب كردفان  -دراسة يف اجلغرافيا اإلجتماعية وركزت الدراسة على النزالء بسجون الوالية
لدراسة أثر العوامل الثقافية يف إنتشار اجلرمية وتوصلت الدراسة إىل أن احلرب الدائرة بُت قبيليت
احلوازمة والنوبة يف ادلنطقة ىو السبب يف تفشي اجلرمية .أما دراسة الفيصل ،خالد عام2008( ،م)
بعوان التحليل ادلكاين جلرائم السرقة أبحياء مدينة حائل من حيث نوع وحجم وتوزيع جرائم السرقة
أبحياء ادلدينة كما سعت الدراسة اىل رصد العوامل البشرية والطبيعية ادلؤثرة على توزيع ىذه اجلرائم
وتوصلت اىل وجود عالقة قوية بُت مكان سكن اجلاين ومكان ارتكاب اجلرمية كما توصلت اىل ان
اغلب حاالت السرقة تتمركز يف القلب التجاري .وتناولت دراسة علي ،فايز2010( ،م) بعنوان
اخلصائص االجتماعية واالقتصادية والثقافية دلرتكيب جرائم االغتصاب اجلنسي بوالية اخلرطوم دراسة
حتليلية وتوصلت الدراسة أن  %30من حاالت االغتصاب أعمارىم اقل من  30سنة وان
RESS Journal
Route Educational & Social Science Journal
Volume 7/Issue 3, March 2020 p. 442-471

Eglal Awadallah Fadlelmoula MOHAMMED

الضحااي يعيشون حالة من التفكك االسري  .ودراسة الزايدي2011( ،م) حسُت عليوي بعنوان
التباين ادلكاين للجرمية يف مدينة الناصرية عام دراسة يف اجلغرافيا االجتماعية تناولت اجلرائم وحتليل
العوامل ادلساعدة يف حدوث اجلرمية .وكذلك معرفة التغَتات اإلقتصادية واإلجتماعية اليت ذلا أتثَت
مباشر على الجريمة  .وابلتاي ،تسعى الدراسة إىل معاجلة ادلشكالت األمنية اليت تواجو اجملتمع
احملافظ من منظور جغرايف ،والتنبؤ ابألبعاد ادلستقبلية للسياسات الوقائية والعالجية ادلكانية،
اعتمدت منهجية البحث على طريقة حتليلية إحصائية وصفية لقياس مستوى اإلختالف بُت
األحياءمن حيث اجلرمية ،أظهرت الدراسة وجود تباين واضح يف مستوايت اجلرمية بُت مباين اجلَتان
السكنية يف مدينة الناصرية من حيث اجلودة والكمية .وىناك عالقة وثيقة بُت معدل اجلرمية
وادلتغَتات اإلجتماعية مثل البطالة ومستوى التعليم واحلالة اإلجتماعية ومستوى السكن ونوعية
السكن وتفكك األسرة .وقد درس الشمري2011( ،م) بعنوان دور الضحية يف حصول الفعل
اإلجرامي من منظور طالب جامعة انيف للعلوم االمنية يف مرحلة الدبلوم وادلاجستَت والدكتوراة
ودتت الدراسة من خالل استخدام أسلوب ادلسح اإلجتماعي وتوصلت الدراسة إىل أن دور الضحية
يف حصول الفعل اإلجرامي كانت مرتفعة وبدرجة عالية متمثلة يف اإلستفزاز من قبل الضحية وطبيعة
سلوك الضحية ،ومسات شخصية الضحية .وأوضحت دراسة  ،Umarمرمي

Umar,Mayam

(2014م) تناولت جرائم سرقات النساء يف منطقة اخلرطوم للسجينات بسجن ام درمان للنساء
واظهرت الدراسة اثر اخلصائص اإلجتماعية واإلقتصادية دلرتكبات جرمية السرقة وأن أغلب اجملرمات
من النازحات إضطررن للسرقة نتيجة ظروف الفقر والبطالة وتًتاوح أعمارىن بُت  30-18سنة.
تناولت دراسة مجيل ،وصفي2015( ،م) بعنوان جرائم القتل يف زلافظات غزة -دراسة يف جغرافية
اجلرمية حجم جرائم القتل يف زلافظات غزة ،والتعرف على التوزيع ادلكاين ذلا ،والكشف عن أكثر
جرائم القتل إنتشارا ،ابإلضافة إىل الوقوف على اخلصائص الدميغرافية ،واإلجتماعية واإلقتصادية
دلرتكيب جرائم القتل ،واألاثر ادلًتتبة عليها .وأجريت الدراسة على  127نزيل يف مركز اإلصالح
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والتأىيل "أنصار ادلركزي" للتعرف على اخلصائص اإلجتماعية واإلقتصادية دلرتكيب جرائم القتل،
وإعتمدت الدراسة يف منهجيتها على ادلنهج الوصفي والتحليلي ،وقد أظهرت الدراسة أن جرائم
القتل يف زلافظات غزة أتخذ طابعا غَت منتظم ،وأن ادلشكلة احلقيقية تتمثل يف الشجار وىو من
أىم أسباب القتل؛ حيث بلغت نسبة القتل بسبب الشجار  %62.2من أمجاي اجلرائم ،كما تبُت
أن الوسيلة ادلستخدمة يف اجلرمية تشمل السالح األبيض بنسبة  ،%45.7كما أكدت الدراسة أن
ىناك عالقة ارتباط قوية بُت الكثافة السكانية وجرائم القتل؛ حيث بلغ معامل االرتباط ،%82
ومبستوى داللة  ،%0.08وىي عالقة طردية قوية ذات داللة إحصائية.
ودرس أبو سيف ،زلمود (2016م) حجم اجلرائم ادلرتكبة ضد الثقة العامة يف زلافظات غزة
والتعرف على التوزيع ادلكاين ذلا ومعرفة اخلصائص الدميوغرافية واإلقتصادية للجناة وقد درس
حالة 85نزيل يف كافة مراكز التأىيل واإلصالح ومراكز الشرطة مبحافظة غزة وتوصلت الدراسة أن
أغلب مرتكيب اجلرمية من العاطلُت وال عمل لديهم .وقد درس الفتالوي ،حسُت جعار واجلبوري،
حيدر سامل (2016م) .التوزيع ادلكاين جلرمييت السرقة والقتل مبحافظة النجف يف ادلدة(-2004
 )2014وتناوال البحث التوزيع ادلكاين جلرمييت القتل والسرقة يف زلافظة النجف االشرف ،
وتوصلت الدراسة إىل أن جرائم القتل وحسب الوحدات اإلدارية ال تسَت على وتَتة واحدة بل تتباين
من وحدة إدارية إىل أخرى وقد بلغ معدل جرائم القتل يف انحية (احلَتة) ( )90,1جرمية قتل لكل
( ) 100الف نسمة من السكان  ،يف حُت ال تزيد عن ( )61,6جرمية لكل ( )100الف نسمة
يف انحية العباسية  ,فيما بلغ معدل جرائم السرقة يف مركز قضاء النجف ( )839,8جرمية سرقة
لكل ( )100الف نسمة من السكان  ،يف حُت ال يزيد ادلعدل عن ( )91,3جرمية لكل ()100
الف نسمة يف انحية العباسية .واوضحت الدراسة أن جرمية القتل يف زلافظة النجف ريفية  ,اما
ابلنسبة جلرمية السرقة فهي حضرية  .كما بينت الدراسة ان ىناك عالقة ارتباط قوية جداً بُت زلل
سكن اجلناة ومكان حدوث اجلرمية يف زلافظة النجف بلغت (.)0,99
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أمناط اجلرمية مبنطقة الدراسة:
ظهر من خالل ىذه الدراسة عدد من اجلرائم اليت أرتكبت ضد ضحاايىا مبختلف فئاهتم العمرية و
النوعية وقد صنفت اجلرائم وفقا للتصنيف ادلعتمد لدى جامعة الدول العربية للجرائم وىي اجلرائم
ضد النفس واجلرائم ادلخلة ابآلاب العامة وجرائم األموال واجلرائم ضد موظفي الدولة وجرائم
اإلخالل وحقوق األمومة واألبوة وإمهال العائلة(.جامعة الدول العربية1990،م،ص)90وسنتطرق
يف ىذا البحث اىل ضحااي اجلرائم مبنطقة الدراسة من حيث تركيبهم العمري ونوع اجلرائم و الفًتة
الزمنية اليت حتدث فيها والتوزيع اجلغرايف لضحااي اجلرائم داخل منطقة الدراسة .

أولا :زمن حدوث اجلرمية

درس كثَت من الباحثُت عالقة فصول السنة وادلناخ وحدوث اجلرائم واظهرت اوحاثهم عالقة بُت درجة
حرارة اجلو او الرطوبة بظهور تتزايد اجلرائم بل ابرتباط جرائم معينة بظروف مناخية زلددة مثل جرائم
السرقات واإلعتداء على األموال تنتشر يف الشتاء وجرائم اإلعتداء على العرض تنتشر يف فصل الربيع
وىكذا ( أبو خطوة  ، 1994 ،ص .) 240- 230ومن خالل ىذه الدراسة تبُت أن اجلرمية ذلا
قمتُت األوىل تبدأ يف بدا ية شهر مارس إىل أبريل حيث تبدأ درجة احلرارة يف اإلرتفاع وببداية دخول
بواكَت ىطول األمطار تقل نسبة اجلرمية يف شهر مايو ويونيو إلنشغال الناس ابلزراعة ومبجرد عودهتم
من ادلزارع تبدأ القمة الثانية للجرائم وتبدأ يف اإلرتفاع ببداية شهر يوليو وتصل أوجها يف شهر

اغسطس وسبتمرب وىي قمة فصل األمطار وتقل تدرجييا يف أكتوبر اىل ونوفمرب وديسمرب .انظر
الشكل رقم ( )1وعند دراسة العالقة بُت زمن حدوث اجلرائم ونوع اجلرمية ظهرت عالقة قوية طردية
بينهما وبلغت  0.94مبستوى داللة 0.05وىو يبُت حدوث جرائم زلددة يف فًتات زلددة من
العام مقارنة بغَتىا من شهور السنة.
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شكل ( )1حدوث اجلرائم حسب شهور السنة مبدينة الفاشر يف الفًتة 2013م2014-م

ادلصدر حساب الباحث اعتمادا على بياانت وحدة محاية االسرة والطفل عام 2014-2013م ،الفاشر

اثنيا :الفئات ادلعرضة للجرمية

ميكن تصنيف الضحااي مبنطقة الدراسة أبهنم ادلتضرين بصورة مباشرة ووقعت على أجسادىم أو
امواذلم أو مسعتهم عدة جرائم .وميكن تصنيفهم حسب النوع كما يف الشكل رقم ( )2الذي يبُت
الضحااي حسب النوع وأظهرت الدراسة وجود فئة اثلثة ونسبتها  %7من مجلة حاالت الدراسة
تعرض الضحااي فيها جلرائم مجاعية مثل اختطاف رلموعة من األطفال أو اغتصاب رلموعة اإلانث
وسنسلط الضؤ على ىذه احلاالت يف حيز آخر  .و ىنالك جرائم ترتبط ابلنساء مثل اإلجهاض و

جرمية قتل ادلواليد .و جرمية شهادة الزور ،وىنالك جرائم ترتبط ابلرجال مثل جرائم العنف بشكل
عام مثل الضرب و اجلرح و السرقات  ،جرائم مضرة ابدلصلحة العامة.
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شكل ( )2الًتكيب النوعي للضحااي مبدينة الفاشر 2014-2013م

ادلصدر عمل الباحث اعتمادا على بياانت وحدة محاية االسرة والطفل عام 2014-2013م ،الفاشر

ونالحظ تعرض الذكور للجرمية أكثر من االانث انظر شكل رقم( )2لكن من الناحية العمرية فقد
تبُت أن أكثر الفئات العمرية تعرضا خلطر جرائم اإلختطاف واإلغتصاب ىن اإلانث يف الفئة
العمرية ( )15-11سنة إضافة اىل جرائم الضرب .وتلي ىذه الفئة فئة الضحااي األبرايء وىم
حديثي الوالدة الذين مت رميهم و موهتم وبلغت نسبتهم  %14من مجلة حاالت الدراسة وأغلب
ادلواليد من الذكور .وتلي ىذه الفئة  ،فئة الذكور ( )15-11سنة وىم فئة ادلراىقُت األكثر حتداي
وإنغماسا يف ادلشاجرات وابلتاي حتتل ادلرتبة الثالثة من حيث تعرضها للجرمية كما ال تظهر حاالت
لضحااي النساء فوق عمر  40سنة يف حُت نتحصر اجلرمية على الضحااي الذكور فقط يف الفئات
العمرية( 40سنة فأكثر) وعند دراسة العالقة بُت اجلرمية والعمر وجدت عالقة قوية بُت ىذين
ادلتغَتين وقد بلغت قيمة معامل ارتباط بَتسون  0.96مبستوى داللة  0.05وىو ارتباط قوي
يوضح وجود فئات عمرية زلددة دتثل ىدف للمجرمُت مثل األطفال خاصة حديثي الوالدة
والفتيات اليافعات والشيوخ وذلك لضعف ىذه الفئات .أنظر الشكل رقم ()3
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شكل ( )3الفئات ادلعرضة للجرمية مبدينة الفاشر يف الفًتة 2013م2014-م

ادلصدر عمل الباحث اعتمادا على بياانت وحدة محاية االسرة والطفل عام 2014-2013م ،الفاشر

اثلثا :توزيع اجلرمية حسب نوعها مبنطقة الدراسة

مت تصنيف اجلرائم ادلرتكبة ضد الضحااي واليت تشمل عدد من اجلرائم وابلنظر اىل اجلدول رقم ()1
صلد سيطرة منط زلدد من اجلرائم وىي.

 -1اجلرائم ادلرتكبة ضد حياة األشخاص
وتشمل القتل العمد مع سبق اإلصرار والًتصد ،القتل اخلطأ (يف غَت حوادث ادلرور) ،القتل شبو
ا لعمد ،الضرب ادلفضي إىل ادلوت ،اإليذاء ،االعتداء الشديد أو اجلسيم أو ادلفضي إىل عاىو،
اإليذاء االعتيادي أو البسيط أو اخلفيف ،اجلروح أو الشجاج ،الشروع يف القتل العمد واالنتحار أو
الشروع فيو وقد صنفت اجلرائم ضد النفس مبنطقة الدراسة كما ىو موضح ابجلدول رقم ()1
ويالحظ أن نسبة الضحااي الذين تعرضوا للجرائم ضد النفس بلغت%51.5 .من مجلة حاالت
الدراسة وتشمل:
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أ-جرمية اجلراح العمد

يعترب أكثر اجلرائم شيوعا وبلغت نسبة الضحااي منو  %21,5من مجلة حاالت الدراسة انظر
جدول رقم ( )1وتكاد تنحصر جرائم اجلرح العمد يف الفئتُت ( )10-1سنة و ( )20-10سنة
وتضم ىذه الفئة األطفال وادلراىقُت ذكورا وإاناث ويالحظ أن عدد الضحااي الذكور أكثر من اإلانث
وذلك دليول فئة الذكور للنزاع أكثر يف الفئة العمرية ( )20-10سنة .أما الفئة الثالثة تعرضا ذلذه
اجلرمية ىم كبار السن ( 50سنة فأكثر) والسبب يرجع إىل ضعفها وابلتاي تكون ىدفا للمجرمُت.
وىنالك أسر تعرضت افرادىا للجرح العمد وبلغت نسبتهم.%3,5

ب  -جرمية رمي ادلواليد وقتلهم:

تعترب جرمية رمي ادلواليد غَت شرعيُت اجلرمية الثانية شيوعا وبلعت نسبتها %14من مجلة اجلرائم
ادلرتكبة ضد الضحااي مبنطقة الدراسة وضحاايىا ىم حديثي الوالدة ويف ىذه اجلرمية ضد النفس

الربيئة ميكن أن يلقى ادلولود حتفو نتيجة الرمي واإلمهال من جراء تعرضو للحيواانت الضالة او للربد
أو للجوع أو غَت ذلك من األسباب اليت أودت وحياة نسبة  %4من حالت الدراسة أي إىل القتل
العمد وذلك من خالل التخلص منو بواسطة وضعة يف كيس أو كرتون او رميو يف الطريق العام
وغَتىا من الوسائل واجلانية ىي ادلرأة بنسبة  %100بيد انو يف الغالب يتم ذلك حتت ضغط
ومشاركة األىل درءاً للعار الذي جلبتو الفتاة ذلم  .ولعل السبب يرجع اىل عزوف الشباب عن
الزواج بسبب الظروف اإلقتصادية.

ج -جرائم الضرب مع اإلرىاب:
بلغت نسبة الضحااي من ىذه اجلرائم  %8,5وترتيبها السابع من بُت اجلرائم مبنطقة الدراسة وأكثر
الفئات عرضة ذلا ىي الفئة ()20-11سنة وتًتكز جل اجلرائم على الفئات العمرية األقل من
 20سنة وتشمل العنف اجلسدي ضد االطفال ومبا أن دراسة اجلناة ليس موضوع دراستنا إال واننا
نتطرق ذلم يف ىذا الصدد أبهنم من غَت األقارب أو تربطهم مع الضحااي عالقة اجلوار وأكثر االحياء
السكنية اليت ينتشر فيها ىذه اجلرائم ىو حي ادلستقبل وىو من األحياء الطرفية جنوب ادلدينة يليو
السوق الكبَت وذلك لوجود عمالة األطفال ابلسوق وابلتاي يتعرضون جملموعة من اجلرائم نتيجة
إلحتكاكهم بغَتىم من فئات اجملتمع  .ووجد الباحثون أن األطفال أكثر شرائح اجملتمع عرضة
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للعنف مثل اجلرح الضرب الكي الصعق الكهرابئي وتدمَت للمأوى ومصادر األكل والشرب والتعليم
والصحة وىذا ما أنتجتو الصراعات مبنطقة الدراسة مثلها مثل ادلناطق اليت تشهد نزاعات يف أفريقيا
وذلك لعدم إمتالكهم أساليب دفاعية كالبالغُت وقد ذكر األستاذ الدكتور فتالوي أن أطفال العراق
تعرضو لكثَت من اإلضطراابت النفسية و والسلوكية نتجة احلرب (فتالوي 2006،م )102،كما
خلف النزاع ادلسلح بدارفور اكثر من  30ألف قتيل ونزوح  3مليون شخص وإضرام النار على 3
الف قرية ( علي )2011 ،

جدول ( ) 1ضحااي اجلرائم ادلرتكبة ضد حياة االنسان مبدينة الفاشر يف الفًتة 2013م2014-م
ادلصدر حساب الباحث اعتمادا على بياانت وحدة محاية االسرة والطفل عام 2014-2013م،
الفاشر
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د -جرائم ادلوت حرقا أو غرقا وإصاابت احلروق:
ونسبتهما  %3,5ويًتكز يف الفئات الصغرى اقل من  10سنوات وغالبا ما تكون اجلرمية نتيجة
امهال االىل للطفل الضحية جلرمية الغرق ومكان حدوث ىو رىد الفاشر اما جرمية احلرق ضحاايىا
اعمار سلتلفة تشمل افراد اسرة وبلغت نسبتها  %1,5وتًتكز يف الفئة العمرية ( 10-1سنوات)
وىي الفئة األضعف يف حاالت حدوث احلرائق.

ه -جرمية اإلنفجار والطلق الناري
وىم الضحااي نفجار األلغام اليت زرعت أثناء النزاع ادلسلح وقد نتج عن ذلك تعرض البعض دلواد
متفجرة أودت وحياة البعض ابدلنطقة ونسبتهم  %1او عن طريق الطلق الناري العشوائي نتيجة
إنتشار األسلحة وسهولة تداوذلا او االجتار هبا وقد بلغت نسبة الضحااي منو  %1,5وال ترتبط ىذه
اجلرمية بفئة عمرية زلددة

و -جرمية القتل العمد والتهديد ابلقتل

ادلالحظ أن ىذه اجلرمية ظهرت مبنطقة الدراسة بعد الصراعات ادلسلحة عندما أنتشر السالح
وأصبح متداوال .وقد أرتبطت ىذه اجلرمية ابلسرقة خاصة سرقة السيارات فأثناء ادلطاردة حيدث القتل

اخلطأ احياان او اجلرح وشلا يؤدي ذلك اىل نشر اخلوف واذللع للسكان يف خاصة أطراف ادلدينة
وتظهر ىذه اجلرمية يف حي ادلصانع شرق وإضافة اىل ضحااي اجلرائم اعاله توجد ضحااي احلروق
الغَت قاتلة وادلوت لسبب رلهول وبلغت نسبهما %2من مجلة حاالت الدراسة .ىذا إضافة اىل
جرائم التهديد ابلقتل ونسبتها  %1من مجلة حاالت الدراسة .وإتضح من خالل الدراسة ان
التوزيع اجلغرايف جلرائم الضرب واإلرىاب توزعت يف عدد من األحياء السكنية أمهها حي ادلستقبل
والسوق الكبَت ابإلضافة اىل معسكر أبو شوك أما جرمية اجلراح العمد فتتوزع يف مخسة وعشرون
موقعا غَت أن السوق الكبَت تتمركز فيو أغلب حاالت اجلرمية أما على نطاق األحياء السكنية
تكاد تتمركز يف حي دتباسي وحي الثورة جنوب أما جرائم رمي ادلواليد أو قتلهم بسبب الرمي
وجدت مبعسكر أبو شوك وبلغت نسبة احلاالت يف ىذا ادلعسكر  %25من مجلة حاالت ىذه
اجلرمية ،يليو ادلرميون يف أماكن غَت مفصح عنها بنسبة %21,4من مجلة حاالت الرمي مث الذين
مت رميهم ابلقرب من ادلستشفى السعودي القريب من معسكر ابو شوك للنازحُت.ىذا وعند دراسة
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العالقة بُت مكان اجلرمية وعمرالضحية وجدت عالقة قوية طردية بينهما وكانت قيمة معامل ارتباط
بَتسون  0.868عند مستوى الداللة  05.ولعل ذلك يوضح ارتباط رمي ادلواليد ابدلستشفيات
والطرق العامة  .اما التوزيع اجلغرايف جلرائم االنفجار والطلق الناري العشوائي تكاد تًتكز مبعسكر ابو
شوك بنسبة . %40
أنظر خريطة رقم ( )2خريطة ( )2توزيع اجلرائم ضد النفس مبندينة ا الفاشر2013م 2014-م

ادلصدر حساب الباحثة إعتمادا على بياانت وحدة محاية االسرة والطفل عام 2014-2013م ،الفاشر

 -2اجلرائم ادلخلة ابآلداب العامة:

وتشمل جرائم الزان والتحرش اجلنسي والشذوذ اجلنسي واحلض على الفواحش والبغاء واخللوة غَت
الشرعية والقذف ومن خالل ىذه الدراسة تبُت ان منطقة الدراسة تنتشر فيها بعضاً من ىذه اجلرائم
وتتمثل يف جرائم اإلغتصاب أو اإلغتصاب مع الضرب والزان واخليانة الزوجية واذلجران والتحرش مع
الضرب انظر جدول رقم ( )3وىي:
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أ -ضحااي جرمية اإلغتصاب

يعرف أبنو شلارسة اجلنس مع شخص بدون رغبتو رجال كان أم امرأة طفال كان أم ابلغا وميكن
إخضاع ادلغتصب ابلضرب أو السالح أو غَته من وسائل العنف وادللفت للنظر أن ىذه اجلرمية

كثرت يف فًتة ما بعد النزاع وحتتل ادلرتبة الثانية من حيث شيوعها وقد بلغت نسبة الضحااي منها
 % 11من مجلة حاالت الدراسة وأغلب حاالت اإلغتصاب ىم ضحااي يف الفئات العمرية (-10
 )20سنة ونسبة  %95,5من ىؤالء الضحااي إانث ،ونسبة %4,5منهم ذكور واجلناة ىم من
الشواذ جنسيا .وال نقول ان رلتمع منطقة الدراسة رلتمع مثاي شأنو شان سائر اجملتمعات توجد بو
نسبة من الشواذ .وتوجد حالة واحدة من حاالت االغتصاب اجلماعي أي ما تعادل نسبة %0,5
من مجلة حاالت الدراسة واجلناة ىنا رلهولون ىذا اضافة وترتبط ىذه ااجلرمية مبشاعر اخلوف،
االكتئاب ،واليأس ،والعجز واضطراابت القلق األخرى مبا يف ذلك متالزمة ما بعد الصدمة،
واخلجل ،وادلخاوف ادلستمرة .ومن أسباب تفشي جرمية اإلغتصاب ىو إنفالت األمن وقلة الوازع
الديٍت وغياب العقاب الذي يكبح مجاح اجملرمُت وكل ذلك شجع اجملرمُت الرتكاب كثَت من اجلرائم
اجلنسية .واجلدير ابلذكر ان الضحااي صغار السن أو األطفال قد جيربوا على ذلك ابلضرب أو
ابلتهديد  ،يف ظل الظروف اليت تعيشها ادلنطقة و تعترب السلطة ىي ادلسؤول األول عن ما حيدث
مبنطقة الدراسة كما فإن ظاىرة اإلغتصاب تدل على مايعيشو اجملتمع من اختالل وتفكك وميثل
منوذجا عدوانيا ضد ادلرأة وقد تلعب شخصية الضحية وضعفها وسذاجتها أو حىت عامل اإلغراء
دور يف إرتكاب اجلرمية وعليو ميكننا أن نوضح أنواع جرمية اإلغتصاب تشمل اغتصاب االطفال
القاصرين وإغتصاب الطفالت القاصرات مجاعي أوإنفرادي وإغتصاب الراشدات .ويف دراسة يف
ادلغرب ظهرت ىذه األصناف جلرمية االغتصاب (الشهب2015،م )7-4،ومبنطقة الدراسة تكاد
تنتشر جرمية اإلغتصاب يف معظم األحياء السكنية ويف بعض احلاالت تكون مصاحبة ابلضرب
ونسبة للوصمة اإلجتماعية جلرمية اإلغتصاب يظل عددا من الضحااي مكتم عن التبليغ عنو.

ب-ضحااي جرمية الزان:

ويعرف ابنو شلارسة اجلنس بغَت عالقة الزواج برضى الطرفُت وىو من اجلرائم اليت ختلخل بناء كيان
اجملتمع دلا فية من تفكك لؤلسر واختالط لؤلنساب وانتشار لؤلمراض اجلسدية والنفسية وىي من
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اجلرائم ادلنتشرة مبنطقة الدراسة .وقد ب لغت نسبة الضحااي من ىذه اجلرمية واخليانة الزوجية  %2من
مجلة حاالت اجلرمية.

مادلصدر 2013-2014عام الفاشر مبدينة العامة ابآلداب ادلخلة اجلرائم ضحااي )  (3جدول
الفاشر م 2013-2014،عام والطفل االسرة محاية وحدة بياانت على اعتمادا الباحثة حساب
ج -جرمية اذلجران واخليانة الزوجية
رلتمع الدراسة رلتمع مسلم ودتنع تعاليم اإلسالم فيو ىجران الزوجة لزوجها أو ىجران الزوج لزوجتو
ما مل أتيت بفاحشة فللزوجة على الزوج النفقة وتوفَت ادلأكل وادللبس ادلسكن الذي يصون حرمتها
وكرامتها من غَت إسراف أو تقتَت وذلك يف حدود قدرتو ومن خالل ىذه الدراسة تبُت ان نسبة
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ضحااي اذلجران بلغت 7.5%من مجلة حاالت الدراسة منها نسبة 3,5%من النساء ونسبة
2,5%من الذكور ،ونسبة 0,5%من الضحااي أسر ،ونسبة 1%من الضحااي رلموعة اطفال .اما
اخليانة الزوجية واليت دتثلها العالقات خارج إطار الزوجية وىي ظاىرة اندرة احلدوث بيد اهنا ظهرت
مؤخرا وبلغت نسبة الضحااي منها  0,5%والضحية انثى.
د-جرائم الضرب مع التحرش
تعترب ىذه اجلرمية جرمية مركبة تضم جرمية ضد النفس وسللة ابآلداب وبلغت نسبة الضحااي منها
1%من مجلة حاالت الدراسة والضحااي من اإلانث
ه -التوزيع اجلغرايف جلرائم اجلغرايف جلرائم ادلخلة ابآلداب العامة
تبُت من خالل الدراسة أن اجلرائم ادلخلة ابلآلداب مبدينة الفاشر وامهها جرمية اإلغتصاب تكاد
تًتكز يف معسكري أبو شوك ومعسكر زمزم ابإلضافة إىل األحياء الطريفة مثل حي الثورة مشال
وقشالك اجليش وحي التضامن وحي الوحدة وحي ادلصانع ابإلضافة اىل جرائم خليانة الزوجية
واذلجران والتحرش اجلنسي وىي موضحة ابلشكل رقم(4).
الفاشر مبدينة م 2013-2014لعام العامة ابآلداب ادلخلة اجلرائم ضحااي ) (4شكل

ادلصدر عمل الباحثة اعتمادا على بياانت وحدة محاية االسرة والطفل عام 2014-2013م ،الفاشر
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خريطة (  ) 3التوزيع اجلغرايف للجرائم ادلخلة بآلداب العامة مبدينة الفاشر2013م 2014-م

ادلصدر حساب الباحثة إعتمادا على بياانت وحدة محاية االسرة والطفل عام 2014-2013م ،الفاشر

 -3جرائم االموال

جرائم األموال ليست حديثة ولكن زادت نسبتها يف اآلونة األخَتة وظهرت كنتيجة مالزمة

لالنفالت األمٍت مبنطقة الدراسة .وجرائم ادلال تشمل كسب األموال عن طريق السرقة واإلحتيال أو
إتالف شلتلكات الغَت ومكاسب مالية أخرى وضحااي ىذه اجلرائم بلغت نسبتهم  %12,5من
مجلة حاالت الدراسة ونسبة ضحااي السرقة تقارب  %48منها .أما ضحااي اإلحتيال بلغت
نسبتهم  %4وضحااي إتالف ادلمتلكات نسبتهم  %2,5وينجلي ىذا يف الشكل رقم ()5
وأغلب ضحااي جرائم ادلال من الذكور ونسبتهم .%80ىذا وقد اظهرت الدراسة ان التوزيع
اجلغرايف للجرائم ضد األموال تكاد تتوزع على بعض األحياء السكنية ابلتساوي ابلرغم من وجود
احياء سكنية تكاد تًتكز فيها مثل معسكر أبو شوك وحي الوحدة وحي اإلنقاذ ومجيعها مناطق
طرفية.
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شكل رقم (  )5ضحااي اجلرائم ضد االموال مبدينة الفاشر 2014-2013م

ادلصدر عمل الباحثة اعتمادا على بياانت وحدة محاية االسرة والطفل عام 2014-2013م ،الفاشر

 -4اجلرائم ضد موظفي الدولة واإلخالل وحقوق األمومة والؤلبوة وإمهال العائلة

وىذه اجلرائم تضم منطُت من أمناط اجلرائم فاألول يشمل اجلرائم ضد موظفي الدولة وتشمل جرائم
إنتحال شخصية رمسية بنسبة  %1وحي الرديف .أما جرائم االخالل وحقوق االسرة تشمل عقوق
الوالدين وإمهال االسرة  ،فلؤلمومة واألبوة على األبناء الرب واإلحسان وىو حق دعت اإليو كل
الدايانت السماوية ويشدد اإلسالم على بر الوالدين ،وابدلثل لؤلبناء حقوق ومن خالل ىذه
الدراسة ال توجد حاالت لضحااي اإلخالل وحقوق األمومة واألبوة واألجدر انو يندر التبليغ عن
حاالت عقوق الوالدين غَت انو توجد نسبة  %2,5لضحااي اإلمهال من قبل األابء والضحااي ىم

األبناء واألسر شلا يؤدي اىل حرماهنم من حق االنفاق والرعاية واإلرشاد والتوجيو والعطف والتعليم
وغَتىا من احلقوق.
-5خادتة
يالحظ شلا سبق أن أكثر اجلرائم انتشارا مبنطقة الدراسة ىي جرمية اجلراح العمد وبلغت نسبة
الضحااي منو  %21.5واماكن حدوث اجلرمية تتوزع بُت مخسة وعشرون حيا سكنياً أمهها معسكر
أبو شوك والسوق الكبَت .وتليو جرمية رمي ادلواليد وقتلهم وىذه اجلرمية تنيجة طبيعية جلرمييت الزان
واإلغتصاب ،وبلغت نسبة الضحااي منها %14اىم مناطق رمي ادلواليد ادلستشفى السعودي
ومعسكر ابو شوك القريب من ادلعسكر .وتلي جرمييت اجلراح العمد ورمي وقتل ادلواليد جرمية
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االغتصاب يف ادلرتبة الثالثة وبلغت نسبة الضحااي منها  %11تتفرق مناطق حدوثها يف أحياء
سكنية عديدة مثل حي التضامن وقشالك اجليش وادلصانع وغَتىا من ادلناطق مث جرمية الضرب
واإلرىاب يف ادلرتبة الرابعة بنسبة  %8.5مث جرمية اذلجران فجرمية االختطاف مث السرقة بنسبة
 %7.5و %6.5و %6على التواي
يالحظ من اخلريطة رقم ()4أن اكثر األماكن تفشياً للجرمية ىو معسكر أبو شوك ويستأثر بنسبة
 %12من اجلرائم حيث توجد بو  %25من مجلة حاالت رمي ادلواليد وقتلهم و %25من مجلة
حاالت السرقة  %33.3من حاالت التشرد وبو  %66.6من حاالت استخدام االسلحة النارية
يف االشتباكات ابدلنطقة مث السوق الكبَت وبو  %7من حاالت اجلرمية توجد بو  %12من حاالت
اجلراح العمد يليهما وتوجد مبعسكر زمزم نسبة  %33.3من جرائم االغتصاب وبنسبة %100
حلاالت اخليانة الزوجية اما حي الرديف بو  %50من حاالت التحرش اجلنسي مع الضرب ,
ويليهما حي ادلعهد وحي ادلصانع وهبما نسبة  % 6من مجلة حاالت اجلرمية ويوجد وحي ادلصانع
نسبة  %33.3من مجلة حاالت اإلغتصاب مع الضرب .
خريطة ( )4توزيع مناطق حدوث اجلرائم ضد النفس واجلرائم ادلخلة ابآلداب مبدينة الفاشر يف
الفًتة من 2013م 2014-م

ادلصدر عمل الباحثة إعتمادا على بياانت وحدة محاية األسرة والطفل عام 2014-2013م،
الفاشر
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اخلامتة
تناولت ىذه الدراسة واليت هتدف إىل دراسة التوزيع اجلغرايف للجرائم ضد النفس وادلخلة ابآلداب
مبدينة الفاشر واليت هتدف اىل التعرف على منط اجلرمية اليت تعرض ذلا الضحااي بعد أزمة احلرب يف
األحياء السكنية مبدينة الفاشر .وماىي الفئات األكثر تعرضاً للجرمية إضافة إىل معرفة أكثر اجلرائم

إنتشاراً مبنطقة الدراسة.

النتائج والتحقق من الفرضيات
توصلت الدراسة إىل رلموعة من النتائج واليت ميكن أن نصنفها إىل عدة نواحي وتشمل:

● موسم اجلرمية

أظهرت الدراسة ان اجلرمية ذلا قمتُت االوىل تبدأ يف بداية شهري مارس وأبريل وتقل نسبتها يف
شهري مايو ويونيو وتبدأ القمة الثانية للجرائمة وتبدأ يف اإلرتفاع ببداية شهر يوليو وتصل أوجها يف
شهر اغسطس وسبتمرب يف اكتوبر إىل ونوفمرب وديسمرب .ىذا وعند دراسة العالقة بُت فًتة حدوث
اجلرائم او الشهور اليت حتدث فيها اجلرمية ونوع اجلرمية ظهرت عالقة قوية طردية بينهما وبلغت
 0.94مبستوى داللة 0.05وىو يربر إرتفاع نسبة حدوث جرائم يف فًتات زلددة من السنة.

● الضحااي ادلعرضُت للجرمية

قد تبُت أن أكثر الفئات العمرية تعرضا خلطر اجلرمية ىن اإلانث يف الفئة العمرية ( )15-11وىن
معرضات جلرائم االغتصاب والضرب مث حديثي الوالدة الذين مت رميهم وموهتم وتلي ىذه فئة الذكور
( )15-11سنة وىم فئة ادلراىقُت وعند دراسة العالقة بُت اجلرمية والعمر وجد أن معامل إرتباط
بَتسون بلغ 0.96مبستوى داللة  0.05وىو إرتباط قوي وذلك لوجود فئات عمرية زلددة دتثل
ىدف للمجرمُت مثل االطفال خاصة حديثي الوالدة والفتيات اليافعات والشيوخ وذلك لضعفهم.
وىذا حيقق الفرضية رقم ( )3القائلة (أن أكثر الفئات العمرية تعرضا خلطر اجلرمية ىي الفئة العمرية
( )15-11من اجلنسُت وفئة حديثي الوالدة).
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● أمناط اجلرمية مبنطقة الدراسة
يعترب اجلراح العمد أكثر اجلرائم شيوعا وبلعت نسبة الضحااي منو  %21,5وترى الباحثة أن
اإلنفالت األمٍت ووجود األسلحة بيد األفراد ساىم إىل حد كبَت يف إزدايد جرائم اجلراح العمد تليو
جرمية رمي ادلواليد وقتلهم وبلغت نسبة الضحااي منو  %14ويف ادلرتبة الثالثة صلد جرمية االغتصاب
وقد بلغت نسبة الضحااي منها  %11من مجلة حاالت الدراسة واغلب حاالت االغتصاب ىم
ضحااي يف الفئات العمرية ( )20-10سنة و نسبة  %95,5من ىؤالء الضحااي إانث ،ونسبة
%4,5منهم ذكور واجلناة ىم من الشواذ جنسيا وجتد نسبة %0.5حاالت إغتصاب مجاعي(5
فتيات) وىذا حيقق الفرضية رقم ( )1القائلة ( يتعرض ضحااي االسرة والطفل جلرمية االغتصاب
والقتل واجلراح العمد وىي أعلى اجلرائم انتشارا).

● التوزيع اجلغرايف دلناطق حدوث اجلرمية

أن أكثر األماكن تفشياً للجرمية ىو معسكر أبو شوك ويستأثر بنسبة  %12من اجلرائم حيث
توجد بو  %66.6من حاالت استخدام االسلحة النارية العشوائية وبو  %25من مجلة حاالت
رمي ادلواليد ابإلضافة اىل حي الصافية الذي يوجد بو ادلستشفى السعودي والذي يعترب من ادلناطق
اليت يتم رمي ادلواليد قربو مث السوق الكبَت وبو  %7من حاالت اجلرمية توجد بو  %12من حاالت
اجلراح العمد .يليهما حي السالم وحي الثورة جنوب ومبعسكر زمزم  %8من حاالت اجلراح العمد
كما توجد مبعسكر زمزم  %11من جرائم االغتصاب و %33.3من جرائم اإلغتصاب مع
الضرب وبنسبة  %100حلاالت اخليانة الزوجية و %50من حاالت التحرش اجلنسي مع الضرب
 ,ويليهما حي ادلعهد وحي ادلصانع وهبما نسبة  %6من مجلة حاالت اجلرمية ويوجد وحي ادلصانع
نسبة  %33.3من مجلة حاالت اإلغتصاب مع الضرب وىذا حيقق الفرضية رقم ( )2القائلة ( أىم
مناطق حدوث اجلرمية ووجودا للضحااي ىو معسكر أبو شوك و االحياء الطرفية دلدينة الفاشر).
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توصيات الدراسة:
 -1اإلىتمام بزايدة الوعي الديٍت يف اجملتمع ألن ضعف الًتبية الدينية لو أثر مباشر يف ارتكاب
اجلرائم
 -2ضرورة زايدة الوعي لؤلشخاص ادلكلفُت إبنفاذ القانون
 -3اعادة ادلهاجرين اىل مناطقهم وذلك بتوفَت األمن فيها واعادة اعمارىا وتوفَت مشاريع منتجة ذلم
فيها.
 -4حل مشكلة الفقر وتوفَت األمن وذلك ابلعمل على نزع األسلحة من األفراد واجلماعات
ادلسلحلة بعد احلرب
 -5تشجيع دراسات اجلرمية وتوفَت بياانهتا من قبل اجلهات ادلختصة حىت يتسٌت للباحثُت
دراستها بتعمق وإفادة اجملتمع وأصحاب القرار
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