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المستخمص
ىذه الدراسة بعنوان البعد الجغرافي لظاىرة الجريمة بوالية البحر األحمر ( دراسة حالة مدينة
بورتسودان ) والتى ىدفت إلى التعرف عمى التوزيع المكانى لمجريمة بمنطقة الدراسة  ،والتعرف عمى
الخصائص اإلقتصادية واإلجتماعية لممجرمين بمنطقة الدراسة .
إتبع الباحث المنيج الوصفى والمنيج التاريخي والمنيج التحميمى اإلحصائى فى الدراسة  ،واستخدم
الباحث طرق متعددة لجمع المعمومات مثل اإلستبانة والمقابمة والمالحظة .
ولقد تم إعداد اإلستبانة لغرض الدراسة ووزع عمى مرتكبى الجرائم المحكوم عمييم فى سجون المنطقة
 ،وذلك لمعرفة بعض خصائصيم الديمغرافية واإلقتصادية واإلجتماعية والمكانية التى ال تظيرىا
البيانات الرسمية .
توصمت الدراسة إلى أن العامل اإلقتصادي وقمة الدخل والعطالة وتدنى المستوى التعميمى ىى أىم
األسباب المفضية إلى إرتكاب وانتشار الجرائم بالمنطقة  ،إضافة إلى العامل المكانى أو البيئية التى
لعبت دو اًر ميماً فى إرتكاب الجريمة .
أوصت الدراسة بضرورة التوعية حول مخاطر الجريمة وتوفير فرص العمل لمشباب وتشجيع البحوث
الجغرافية اليادفة إلى إبراز اإلتجاىات الجغرافية المعاصرة واسياماتيا فى عمم الجريمة .

Abstract
This study deals with the spatial dimension of crime phenomenon in
the state of the Red Sea (Port Sudan City Case Study) which aims to
identify the spatial distribution of crime in the study area and to identify the
economic and social characteristics of criminals in the study area.
The researcher followed the descriptive approach and historical and
statistical analytical tools in the study, and the researcher used multiple
tools to collect information such as questionnaire, interview and
observation.
The questionnaire was prepared for the purpose of the study then
distributed to the perpetrators of the crimes in the prisons of the region, in
order to know some of their demographic, economic, social and spatial
characteristics that are not shown in the official data.
The study found that the economic factor, low income, unemployment and
low educational level are the most important reasons leading to the
commission and spread of crimes in the region, in addition to the spatial or
environmental factor that played an important role in committing the crime.
The study recommended the need to raise awareness about the dangers of
crime, provide job opportunities for young people, and encourage
geographical research aimed at highlighting contemporary geographic
trends and their contributions to criminology.
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 2-5توصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية :
 /0يعتبر العامل المادى ىو السبب الرئيس فى إرتكاب الجرائم بمنطقة الدراسة .
 /2توصمت الدراسة أن %61من أفراد مجتمع العينة الذين إرتكبوا الجرائم كانوا متزوجين .
 /3إن أكثر مرتكبى الجرائم بمنطقة الدراسة دخميم الشيرى أقل من  1000جنيو.
 /4إن أغمب الجرائم بمنطقة الدراسة جرائم جنائية متمثمة فى جرائم المخدرات واإلغتصاب والتحرش
باالطفال .
 /5ضعف التربية الدينية ليا أثر كبير فى إرتكاب الجريمة بمنطقة الدراسة.
 /6أكدت الدراسة أن لممستوى التعميمى عالقة بإرتكاب الجريمة .
 /7يعتبر التفكك األسرى ىو أكثر العوامل فى إرتكاب الجريمة وانتشارىا .
 /8األمية والفقر كان ليم أثر واضح فى إنتشار الجرائم بمنطقة الدراسة .
 /9إن أكثر الفصول إرتكاباً لمجريمة بمنطقة الدرسة ىو فصل الصيف .
 /10العادات والتقاليد بمنطقة الدراسة كان ليا دور سمبى فى مكافحة الجريمة .
 /11أظيرت الدراسة أن %75من مرتكبى الجرائم لممبحوثين كانوا ذكو اًر .
 %80 /12من أفراد مجتمع العينة المرتكبين لمجرائم أكدوا أن لمعقوبة أثر فى الحد من الجريمة.
 /13أكدت الدراسة أن لمتركيب العمرى عالقة بإرتكاب الجريمة .
 %59/14من أفراد مجتمع العينة أكدوا عمى أن البطالة ليا دور فى إنتشار الجريمة.
 %38/15من مرتكبى الجرائم يوافقوا عمى أن الصحبة السيئة ليا أثر فى إرتكاب الجريمة.
 /16الجيل بالقانون وعدم اإللمام بالعقوبات وأثرىا .

 3-5توصمت الدراسة إلى التوصيات اآلتية :
 /1العمل عمى تكثيف الجيود لمقضاء عمى الجريمة بين جميع أفراد المجتمع .
 /2عمل مشاريع تنموية لزيادة الدخل اليومى لألسر والحد من ظاىرة الفقر .
 /3التوعية بخطر متعاطى المخدرات والجرائم وأثارىا السالبة عمى الفرد والمجتمع .
 /4اإلستفادة من موقع المدينة الساحمى وتوفير فرص العمل المختمفة لمشباب.
 /5التنشئة االسرية لألطفال والتربية عمى القيم والعادات الدينية الحميدة .
 /6العمل عمى توعية المجتمع وتثقيفو ونشر التعميم بالمنطقة .
 /7توفير متطمبات الحياة من الخدمات العامة من صحة ونقل وتعميم وغيره.
 /8العمل عمى نشر قوات الشرطة وتمكينيم فى فصول السنة التى تزداد فييا الجريمة والحفاظ
األسري .
 /9إتباع الدين اإلسالمى فى ماأمر بو ومانيى عنو والقيم النبيمة لسنة النبى .
 /10التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية لمواطنى منطقة الدراسة .
 /11تعزيز وتقوية التعاون مع المنظمات الدولية واإلقميمية المتخصصة فى مجال مكافحة الجريمة .
 /12توجيو وسائل اإلعالم المختمفة لتشكيل القناعة لدى عامة الناس بخطر الجرائم .
 /13تنمية ريف المدينة بفتح المراكز الثقافية لمشباب وتوعيتيم بخطر الجريمة .
 /14العمل عمى مشروع التعميم مقابل الغذاء لتشجيعيم عمى التعميم وأىمية التعميم فى بعض مناطق
المدينة .

 /15تشجيع البحوث الجغرافية اليادفة إلى إبراز اإلتجاىات الجغرافية المعاصرة واسياماتيا فى عمم
الجريمة.

