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اجمللض االعل ٙللجقاف٘
 10مارط 2012

دغرافٔ٘ اجلرمي٘ ف ٙخدم٘ اجملتنع
إعزار

أ.د /حمند مدحت دابر عبد اجللٔل

أعتاس اؾغضافٝا بهً ١ٝاالراب داَع ١املٓٝا

هب عًٜ َٔ ٢تقز ٣يتٛظٝف َهْٛات دغضاف ١ٝاؾضمي ١إٔ ٜبشح
ًَٝا يف َزاخًٗا َٓٚاٖذٗا قبٌ اـٛض يف ٖشا ايغٝام ٚ ،ميهٔ يًذغضايف
إ ٜغِٗ يف َهافش ١اؾضمي َٔ Crime Prevention ١خالٍ خربات٘ يف
ايتشً ٌٝاملهاَْ spatial Analysis ٢غتدزَا يف سيو إسقا٤ات اؾضمي١
َٛٚامع سزٚثٗا ٚ ،إٔ ٜه ٕٛايفٝقٌ يف سيو َعزٍ اؾضميCrime rate ١
ٚيٝػ االصقاّ املطًكٚ . ١يه ٢تفٝز ابعار دغضاف ١ٝاؾضمي ١اجملتُع البز َٔ
ايٓعض ايٗٝا عً ٢اْٗا َٛمٛع فضع ، Sub discipline ٢مبعٓ ٢أْٗا يٝغت نٝاْا
قاُ٥ا بشات٘  ،امنا هلا عالق ١بهٌ فضٚع عًِ اؾغضافٝا ٚأٜنا بايعً ّٛاألخض.٣
ٚميهٔ يًذغضايف عً ٢عب ٌٝاملجاٍ إٔ ٜزصؼ َعزالت اؾضمي ١ف٢
ايضٜف ٚاؿنض ٚف ٢املزٕ ايهربٚ ٣ف ٢ايبًزإ ايقغريَٚ ، ٠ا ٚصا ٤سيو َٔ
خًفٝات ثكاف ١ٝؽا٥ع ١نُٛمٛع ايجأص ف ٢ايقعٝز ايش ٣ال تٓفع ف ٢رصاعت٘
فضر تٛطٜعات ٚأصقاّ داَز. ٠
ميهٔ يًذغضايف نشيو إٔ ٜنٝف إىل رصاع ١اؾضمي َٔ ١خالٍ
اقرتاسات٘ يتعزَ ٌٜغضح اؾضميٚ Crime theatre ١ارخاٍ تغٝريات عً ٘ٝفُٝا
ٜعضف بايتغريات املؤعغ ، Institutional changes ١ٝنُا ميهٓ٘ َٓاقؾ١
َٛمٛع ايعزايٚ ١املغاٚا equity and equality ٠يف تٛطٜع قٛات االَٔ ٚايؾضط١
ٚايطضم املجً ٢يتشكٝل سيو .
ٚرصاع ١اؾغضايف البعار دغضاف ١ٝاؾضمي ١ميهٔ إٔ تظٜز َٔ رصد١
إسغاؼ اؾُٗٛص باالَٔ ٚ ،تكًَ ٌٝا ٜعضف باـٛف َٔ اؾضميFear of Crime ١
ٚ ،تٗتِ دغضاف ١ٝاؾضمي ١نشيو باؾضا ِ٥املغتشزث ١يٝػ فكط عًَ ٢غت٣ٛ
اجملتُع احملٌ  Communityبٌ عًَ ٢غت ٣ٛاجملتُع األنرب Society
ٚنشا رصاعَٛ ١مٛع االصٖاب َٛ ٖٛٚ Terrorismمٛع ايغاع ١سايٝا ٚ ،رصاع١
اؾضمي ١املٓعُ Organized Crime ١ايت ٢عارَ ٠ا ته ٕٛعابض ٠يًشزٚر
ايغٝاعٚ ، Transnational ١ٝعً ٢املغت ٣ٛاألفغض ميهٔ يًذغضايف إٔ ٜزىل
بزي ٙٛيف َٛمٛع ايعٓف األعضٚ Domestic Violence ٣مبهٔ ي٘ إٔ ٜفضم بني
يف رصاعت٘ يًذضمي ١اجملتُع ١ٝبني فتُع ٜغٛر ٙنباص ايغٔ ٚ ،بني فتُع

ؽاب َٔ سٝح تضنٝب ايغهإ ٚ ،إٔ ٜكرتح آيَ ١ٝهافش ١اؾضمي١
ٚتٛد ٘ٝاعرتاتٝذٝات املهافش ١يف ١٦رميٛدضاف ١ٝبعٗٓٝا .
 َٔٚأِٖ االَٛص إٔ ٜطبل اؾغضايف ايٓعضٜات املتعزر ٠ف ٢رصاع ١دغضاف١ٝ
اؾضمي َٔٚ ، ١سيو َا ٜعضف بااللًٝظ ١ٜباعِ َ ٖٛٚ Crime profilingا ٜعٓ٢
اعًٛب اجملضّ ف ٢تٓفٝش دضا ُ٘٥ايت ٢عارَ ٠ا ؼزخ بؾهٌ َتغًغٌ
بٓفػ االعًٛب ٚ Serial Crimesأخريا ٚيٝػ آخضا االٖتُاّ بزصاع ١اؾضاِ٥
املغتذز ٠ايعقض ١ٜنُا ٖ ٛاؿاٍ يف اؾضا ِ٥االيهرت ١ْٝٚبأْٛاعٗا ،
ٚميهٔ ي٘ إٔ ٜطبل ايتكٓٝات اؿزٜجَ ١جٌ ْعِ املعًَٛات اؾغضافGIS ١ٝ
ٚاالعتؾعاص َٔ ايبعز ٚ RSايتكٓ ١ٝاألخريَ ٠فٝز ٠دزا يف ؼً ٌٝاؾضاِ٥
اـاف ١بايتًٛخ ايبٚ ، ٢٦ٝرصاعَٓ ١اطل طصاع ١ايٓباتات املدزص. ٠

خرٓط٘ دراٜه القتل العند يف مصر يف ىَآ٘ القرٌ الععرًٓ
ّمطلع القرٌ احلادٖ ّالععرًٓ
إعداد

أ.د /فتحٕ حمند مصٔلحٕ

أعتاس اؾغضافٝا ٚعُٝز نً ١ٝاآلراب داَع ١املٓٛف ١ٝاالعبل

تكع دضا ِ٥ايكتٌ ايعُز يف قُٖ ١ضّ اؾضا ِ٥يف َقض ،فف ٞايفرت/1996 ٠
 2004عذًت دضا ِ٥ايغضقات باْٛاعٗا َ %52.2نٔ لًن ١اؾنضا ،ِ٥تًتٗنا دنضاِ٥
املدزصات بٓغبٚ ، %17.3 ١تأت ٞدضا ِ٥االسزاخ بٓغب %11.2 ١يف املضتب ١ايجايجن،١
ٚتات ٞدضا ِ٥ايكتٌ يف املضتب ١ايضابعنٚ ١قبنٌ األخنري ٠بنني اؾنضا ِ٥املضتهبن١
بٓغبٚ ، %10.1 ١أخريا دضا ِ٥اؿضٜل ايعُز ٚاـطف ٖٚتو ايعضض بٓغنب%2 ١
يهٌ َُٓٗا َٔ الاي ٞاؾضا ِ٥املضتهب ١خالٍ ايفرت. ٠
ٚقز عنذًت دنضا ِ٥ايكتنٌ ايعُنز تضادعنا بط٦ٝنا يف ايفنرت،2006 -1990 ٠
ٚبتطبٝل ايعالقات االصتباط ١ٝيتطٛص دضا ِ٥ايكتٌ ايعُز يف َقنض ٚتطنٛص 64
َؤؽضا تقنف املنتغريات االقتقنارٚ ١ٜاالدتُاعٝنٚ ١ايزميٛيضافٝنٚ ١ايبٝ٦ٝن١
َٚتغري اـزَات ٚايتُٓب ١مبقض يف ْفػ ايفرتٚ، ٠نإ ٖشا ايرتادع أنجنض
اصتباطا باملتغريات ايزميٛيضافٚ ١ٝاالدتُاعٚ ١ٝاالقتقارٚ ١ٜايبٝ٦ٝن ،١بُٓٝنا
ظًت ايعالقن ١االصتباطٝن ١أمنعف بنني تطنٛص دنضا ِ٥ايكتنٌ ايعُنز ٚاملنتغري
ايتُٓٚ ٟٛاـزَات.
ٚأبضط ايتشً ٌٝاملهاْٚ ٞايظَاْ ٞؾضا ِ٥ايكتٌ ايعُز يف َقض إٔ أنجض
األقاي ِٝاؾغضاف ١ٝيف َقض اصتهابنا ؾنضا ِ٥ايكتنٌ ايعُنز ٖن ٛإقًن ِٝايٛدن١
ايكبًٚ( ٞعذٌ ؽٗض أنتٛبض أعً ٢قُٝا) ًٜ٘ٝ ،إقً ِٝايٛد٘ ايبشنضٚ (ٟننإ
ؽٗض َاصؼ أنجض ايؾٗٛص إصتهابنا) ،ثنِ احملافعنات اؿننض ( ١ٜؽنٗض إبضٜنٌ
أعً ٞايؾٗٛص فعال إدضاَٝا ) ٚ ،أخريا احملافعات ايقشضا ١ٜٚيٝشتٌ ارْ ٞقُٝن١
إدضاَ ١ٝيف َقض (فرباٜض ٚعتُربأ عً ٞقُٝا إدضاَ.) ١ٝ
ٚفُٝا ٜتعًل مبٛمس ١ٝاؾضمين ١ننإ فقنٌ ايضبٝنع أنجنض ايفقنٍٛ
إصتهابا ؾضا ِ٥ايكتٌ ايعُزٚ ،دا٤ت ف ٘ٝقافع ١أعٛٝط بأعً ٞق ١ُٝبُٓٝا
عذًت قافعيت دٓٛب عٓٝاٚ ٤ايٛار ٟاؾزٜز قُٝا أقٌٚ ،تال ٙفقٌ ايقنٝف
ٚإْفضرت ف ٘ٝقافع ١أعٛٝط بنأعً ٞقُٝن ١إدضاَٝن ١بُٓٝنا دنا٤ت قافعن١
األققض يتغذٌ قُٝا َتزْٚ ، ١ٝدنا ٤فقنٌ اـضٜنف يف املضتبن ١ايجايجن ١سٝنح

ؽغًت ف ٘ٝقافع ١أعنٛٝط أعًن ٞقُٝن ١إدضاَٝن ١بُٓٝنا استًنت قافعنات
بٛصععٝز ٚ،ايبشض االمحض ٚاألققض قُٝا َتزْٚ ،١ٝأخريا فقٌ ايؾتا ٤ايش ٟدنا٤
أقٌ ايفق ٍٛإصتهابا ظضا ِ٥ايكتنٌ ايعُنز ٚناْنت فٝن٘ قافعن ١أعنٛٝط
أعً ٞق ١ُٝإدضاَ ١ٝبُٓٝا إْفضرت قافعات ايبشريٚ ٠دٓنٛب عنٓٝاٚ ٤اعنٛإ
ٚاألققض بكُٝا َتزْ.١ٝ
ٚتفاٚتت دضا ِ٥ايكتٌ ايعُز بني ايًٚ ٌٝايٓٗاص ،فكز عنذًت فنرت ٠ايًٝنٌ
أنرب عنزر َنٔ دنضا ِ٥ايكتنٌ ايعُنز ٚغافن ١يف َٛعنِ ايضبٝنعٚ ،تقنزصت
قافع ١أعٛٝط املضتب ١األٚي ٞيف ٖش ٙايفرت ٠يٝال بُٓٝا دا٤ت قافعتا دٓٛب
عٓٝاٚ ٤األققض يف املضتب ١األخنريٚ . ٠استًنت فنرت ٠ايٓٗناص أقنٌ ْغنب ١إدضاَٝن١
ؾضا ِ٥ايكتٌ ايعُز ٚغاف ١يف َٛعِ ايقٝف ،إْفضرت ف ٘ٝقافع ١أعنٛٝط
املضتب ١األٚينْٗ ٞناصا بُٓٝنا ؽنغًت قنافعيت اينٛار ٟاؾزٜنز ٚاألققنض ْغنبا
َتزْ.١ٝإصتفعت دضا ِ٥ايكتٌ ايعُز ٚايؾضٚع فٝن٘ ْٗناصا َنٔ خافن ١يف إقًنِٝ
ايٛد ١ايكًيب ٚغاف٘ قافع ١أعٛٝط.
نُا اختًف دضا ِ٥ايكتٌ ايعُز يف َقض ٚفكا ملهنإ سنزٚثٗا ،فتعنز
املٓاطل ايٛاقع ١راخٌ ايهتً ١ايغهٓ ١ٝعببا يف إصتهاب أنرب عنزر َنٔ
دضا ِ٥ايكتنٌ ايعُنزٚ ،ناْنت قافعن ١أعنٛٝط األنجنض اصتهابنا ،بُٓٝنا
ؽغًت قافعيت دٓٛب عٓٝاٚ ٤األققنض أرْنَ ٢عنزٍ إدضاَن ٞراخنٌ املٓطكن١
ايغننهٓٚ . ١ٝناْننت األَننانٔ خنناصز ايهتًنن ١ايغننهٓ ١ٝأقننٌ تننأثريا يف
إصتهاب دضا ِ٥ايكتٌ ايعُزٚ ،ناْنت قافعن ١أعنٛٝط األنجنض اصتهابنا
ْٗاصا خاصز ايهتً ١ايغهٓ ،١ٝبُٓٝا عذًت قافعات أعٛإ ٚدٓٛب عنٓٝا٤
ٚبٛصععٝز ٚاالعهٓزص ١ٜاؿزٚر ايزْٝا .
ٚتفاٚتت دضا ِ٥ايكتٌ ايعُز َٔ َٓعٛص َضتهبٗٝا ،فكنز عنذًت أيًنب
احملافعات فذْٛ ٠ٛع ١ٝؾضا ِ٥ايكتٌ ايعُز أعًَ َٔ ٞعزٍ اؾُٗٛصٜن ١إال إٔ
قافعيت ايغضبٚ ١ٝأعٛإ عذًت َعزال ْٛعٝا َٓدفناٚ ،إتنح أٜنا إٔ ف٦ن١
ايؾباب(َٔ  30-20عاَا) انجض ايف٦ات ايعُض ١ٜاصتهابا ؾضا ِ٥ايكتنٌ ايعُنز
باألقاي ِٝاملقضٚ ١ٜثمجًٗا األقاي ِٝاؿننضٚ ١ٜايٛدن ١ايبشنضٚ ٟايٛدن ١ايكبًنٞ
ٚايقشضا ،ٟٚنُا إٔ ف ١٦املتظٚدني استًٛا املضتب ١األٚي َٔ ٞسٝنح إصتهناب
دضا ِ٥ايكتٌ ايعُز ٚ،ايؾضٚع ف ٘ٝخالٍ فرت ٠ايزصاع. ١

درمي٘ التعد ٚعل ٙاألراض ٙالسراعٔ٘ ف ٙقرٓت ٙدجلا ّبي ٙعنراٌ
مبركس دٓرمْاط
قرا ٗٛدغرافٔ٘
إعنزار

أ.د /ىارمياٌ عل ٙدرّٓغ أبْ كرٓعُ

أعتاس اؾغضافٝا ٚصٝ٥ػ قغِ اؾغضافٝا ايغابل ،بهً ١ٝاآلراب داَع ١املٓٝا

مل ٜعز ايتفهري اؾغضاف ٢اؿزٜح فضر رصاع ١اإلقً ِٝأ ٚاملهإ
َٔ ٚدٗ ١ايٓعض ايجابت ١أ ٚاؾاَزٚ ٠يهٔ أفبشت رصاع ١اؿضن ١ف ٢املهإ
ٚايظَإ تؾهٌ قٛصا أعاعٝا ف ٢تك ِٝٝايعالقات ايب ١ٝ٦ٝاملتعزرٚ ٠تٓٛع
املار ٠ايعًُ.١ٝ
فزصاع ١اؾضمي َٔ ١ايٛدٗ ١اؾغضاف ١ٝيٝغت قافض ٠عً ٢دضاِ٥
ايغضقٚ ١ايكتٌ ٚأعُاٍ ايبًطذ ١فكط إمنا تعزت إىل أْٛاع أخض َٔ ٣اؾضاِ٥
املدتًفٚ ١ايت ٢تضتبط بزصاع ١ايعٛاٖض االدتُاع ١ٝسات ايعالقات اؾغضاف١ٝ
املتبا ١ٜٓيًضبط بني اإلْغإ ٚاألصض مبعٓا ٙايٛاعع َٔ سٝح املفٗ ّٛايب٢٦ٝ
ايطبٝعٚ ٢ايبؾضٚ ٣ايضبط ٚايتشً ٌٝبني ايعزٜز َٔ املتغريات ايب١ٝ٦ٝ
ٚايغًٛن ١ٝاملتعزر.٠
 َٔٚاؾضا ِ٥ايت ٢اصتبطت باملتغريات اؾغضاف ١ٝبؾكٗٝا ايطبٝع٢
ٚايبؾض ٣دضمي ١ايظسف ايعُضاْ ٢عً ٢األصام ٢ايظصاع ١ٝايت ٢مل تعز قافض٠
عً ٢أطضاف املزٕ إمنا تعزت إىل ايكضٚ ٣ايٓذٛع ٚايعظب ف ٢ايضٜف املقض٣
بقف ١عاَ ،١فاحملالت ايعُضاْ ١ٝايضٜف ١ٝفَ ٢قض بقف ١عاََٚ ١ضنظ
رٜضَٛاؼ مبشافع ١املٓٝا بقف ١خاف ١قز اعرتتٗا ف ٢اآل ١ْٚاألخريٚ ٠خاف١
بعز ثٛصٜٓ 25 ٠اٜض  ّ2011مح ٢ايتٛعع ٚايغط ٛايعُضاْ ٢عً ٢سغاب
األصام ٢ايظصاع ١ٝاـقب ،١فتُزرت َغاسات تًو احملالت ف ٢نٌ إػاٙ
كايف ١نٌ قٛاعز ْٚعضٜات ايتٛعع ايعُضاْ ٢سٝح ىرتم ايعُضإ
ايعؾٛا ٢٥اؿك ٍٛبال أ ٣مٛابط.
ٚعٛف تتنح رصاعٖ ١ش ٙايعاٖض َٔ ٠خالٍ قاٚص كتًفَٓٚ ١اٖر
َتعزرَ ٠ضتبط ١بتشًٖ ٌٝش ٙايعاٖضَٗٓ ٠ا املٓٗر ايغًٛن ٢ايشٜ ٣فغض
عًٛى األفضار ٚاؾُاعات ف ٢إطاص ايب ١٦ٝايت ٢ؼٝط باإلْغإ ،ثِ املٓٗر
ايتشً ٢ًٝاملهاْ ٢املضتبط بتفغري ايتٓع ِٝاملهاْ ٢يًعاٖضٚ ،٠املٓٗر

ايغبب ٢ايشٜ ٣ربط ايعالقات املتعزر ٠بني اإلْغإ ٚب٦ٝت٘ ٚايشٜ ٣بني ٜٛٚمح
األعباب ايت ٢أرت إىل ْؾأ ٠ايعاٖضٚ ٠منٖٛا ٚتزٚص قاٚص رصاعٖ ١ش ٙايعاٖض٠
ف ٢عٓافض عزَٗٓ ٠ا:
 َا ٖ ٢ايعٛاٌَ املؤثض ٠ف ٢ايظسف ايعُضاْ ٢عً ٢األصام ٢ايظصاعَٚ ١ٝضاسًٗااملدتًف.١
 َاٖ ٢خقا٥ك ايظسف ايعُضاْ ٢عً ٢األصام ٢ايظصاعٚ ١ٝأْٛاع ايٛظا٥فملباْٖ ٢ش ٙايتعزٜات ٌٖ ٖ ٢عهٓ ١ٝأ ٚػاص ١ٜأ ٚفٓاع.١ٝ
 َا ٖ ٢ايٓتا٥ر املدتًف ١املرتتب ١عً ٢سزٚخ ٖش ٙايعاٖض.٠ٚف ٢ايٛقت ايش ٣تك ّٛف ٘ٝايزٚي ١بإْفام نجري َٔ األَٛاٍ عً ٢إعتقالح
األصام ٢ايقشضا ١ٜٚتظرار َعزالت ايظسف ايعُضاْ ٢عً ٢األصام ٢ايظصاع١ٝ
ف ٢ط ٍٛايبالر ٚعضمٗا بٓغب ١ترتاٚح َا بني  %3 ،2عٜٓٛا مما ٜرتتب عً٘ٝ
إْهُاـ َغاس ١األصام ٢ايظصاع.١ٝ
ٜٚعز َضنظ رٜضَٛاؼ أسز املضانظ ايتغع ايت ٢تتهَٗٓ ٕٛا
قافع ١املٓٝا ٚميجٌ اؿز اؾٓٛب ٢يًُشافعٚ ١ايتٜ ٢فقًٗا عٔ قافع١
2
أعٛٝط ٜٚؾغٌ َغاس َٔ ١األصام ٢تكزص عٛاىل  4162نِ ثمجٌ ْغب١
2
تبًغ َ َٔ %12.89غاس ١احملافع ١ايت ٢تبًغ 32279نِ .
ٚثمتز َغاس ١املضنظ نًٗا عً ٢داْبْٗ ٢ض ايٓ ٌٝبني سافت٢
اهلنبتني ايؾضقٚ ١ٝايغضب ١ٝملغاف ١تبًغ 28نِ ٜٚرتنظ َا ٜظٜز عً ٢تغع١
أعؾاص َغاس ١املضنظ ف ٢اؾاْب ايغضبْٗ َٔ ٢ض ايٓٚ ،ٌٝتؾغٌ املغاس١
املٓظصع َٔ %90 ١لًَ ١غاس ١املضنظ أَا املباْٚ ٢املضافل ايعاَ ١فتُجٌ َٔ %10
لً ١املغاس ١فٖ ٢شا املضنظ.
ٚقز ْتر عٔ عًُ ١ٝايظسف ايعُضاْ ٢عًَ ٢غاس ١األصام ٢ايظصاع١ٝ
فَ ٢ضنظ رٜضَٛاؼ اإلعتٝال ٤عًَ ٢ا ٜكضب َٔ  َٔ %6لًَ ١غاس ١املضنظ
خالٍ ايفرتٚ 1990 َٔ ٠ست ٢عاّ ٚ 2012نإ ٖشا ْتٝذ ١يغٝاب ايزٚيٚ ١األَٔ
خاف ١بعز ثٛصٜٓ ٠اٜض .2011
ٚقضٜتا بٓ ٢عُضإ ٚرؾا ثمجالٕ إسز ٣قضَ ٣ضنظ رٜضَٛاؼ ايبايغ
عزرٖا تغع ٚعؾض ٕٚقضٚ ،١ٜايكض ١ٜاألٚىل تكع عً ٢اؾاْب ايغضب ٢يٓٗض
ايٓٚ ٌٝتكزص َغاستٗا عٛاىل  417فزإ ثمجٌ َ َٔ %1.32غاس ١املضنظ
ٜغهٓٗا سٛاىل ْ 4479غُ( ١تعزار  )2006بهجاف ١تبًغ ْ %10غُ ١يًفزإ
ٚتنِ تابع ٚاسز ٖ ٢عظب ١اهلٛاص.٣

أَا قض ١ٜرؾا فتكع إىل ايغضب َٔ عض ٜٛعف ٚبٗا أنرب ػُع
عهاْ ٢عًَ ٢غت ٣ٛقض ٣قافع ١املٓٝا سٝح ثمجٌ ْغبتِٗ سٛاىل َٔ %25
لً ١عهإ املضنظ ايبايغ عزرِٖ ْ 259.734غُ ١سغب تعزار ٚ 2006تنِ
ايكض ١ٜسٛاىل إسزٚ ٣ثالث ٕٛتابع َا بني عظبٚ ١لع ،نُا أْٗا تؾغٌ
َغاس ١ثمجٌ سٛاىل  َٔ %21.1لًَ ١غاس ١املضنظ َٚععِ َغاسٖ ١شٙ
ايكض ١ٜتضبتٗا صًَ ١ٝطُٚ ١ٝٝتبًغ ايهجاف ١ايغهاْ ١ٝبٗا سٛاىل %8.6
ْغُ ١يًفزإ ٚيهٔ ْتٝذ ١يظٜار ٠ايُٓ ٛايغهاْ ٢تظاٜزت سضن١
ايعُضإ ٚخاف ١ف ٢ايعؾض ٜٔعٓ ١األخريٚ ٠نإ سيو عً ٢سغاب األصام٢
ايظصاع ١ٝمما ٜٓشص باـطض عً ٢املغاس ١املتبك َٔ ١ٝاألصام ٢ايظصاع.١ٝ
ٚعً ٢ايضيِ َٔ إٔ األصام ٢ايظصاعَ ١ٝاطايت َقٓف ١ف ٢عذالت
اؾُع ١ٝايظصاع ١ٝعً ٢أْٗا أصض طصاعٚ ١ٝيٝغت بٓا ٤إال إٔ ععضٖا قز اصتفع
إىل أنجض َٔ مخغ ١أَجاٍ ععضٖا قبٌ سيوٚ ،يشا هب إهار سٌ هلشٙ
اؾضمي َٔ ١خالٍ تفع ٌٝايكٛاْني بقٛص ٠دز ١ٜايت ٢ػضّ ٖش ٙايعاٖض.٠

األبعاد اجلغرافٔ٘ لعاٍرٗ اجلرمي٘ يف حمافع٘ أشْٔط
اعزار

أ.د /املتْلٕ الصعٔد أمحد أمحد

أعتاس اؾغضافٝا ايبؾضٚ ١ٜصٝ٥ػ قغِ اؾغضافٝا
نً ١ٝاآلراب  -داَع ١أعٛٝط

تٗتِ دغضاف ١ٝاؾضمي ١بعضض ايٓؾاط اإلدضاَ ٞعضما َهاْٝنا َنع
صبط٘ مبهْٛنات ايب٦ٝن ١اؾغضافٝن ١املارٜنٚ ١ايبؾنضٖٚ ، ١ٜنشا ٜعنا رصاعن١
ايتٓع ِٝاملهاْ ٞيعاٖض ٠اؾضمي َٔ ١سٝنح أمناطٗنا املهاْٝنَٓٚ ١عَٛاتٗنا
ٚاختالفاتٗا اإلقًَ ١ُٝٝنع رصاعن ١ايعٛاَنٌ اينيت تنؤر ٟإين ٞتًنو ايتٓعُٝنات
املهاْ. ١ٝ
أعُٗت ايطبٝع ١اؾغضاف ١ٝاييت تتُٝظ بٗا قافع ١أعٛٝط َٔ سٝنح
ٚدٛر اؿافات اهلنبَٚ ١ٝا بٗا َٔ نٗٛف ٚتالٍ َٚغاصات باإلماف ١إي ٞاؾنظص
ايضعٛب ١ٝايٓٗض ١ٜيف رعِ األْؾط ١اإلدضاَٚ ، ١ٝقز انتغبت تًو ايعناٖضات
أُٖٝتٗا عهِ عظيٓٗا ٚبعزٖا عٔ عٝطض ٠صداٍ األَٔ ٚايعزايٚ ١اؿهِ .
ٚقز أظٗنضت ايزصاعن ١يعٓٝنَ ١نٔ َنضتهيب اؾنضا ، ِ٥إٔ اؾضمين ١يف
احملافعَٓ ١فضرٚ )Unique( ٠أبضطت رصاعن ١اـقنا٥ك ايزميٛدضافٝن ١يًذٓنا ٠إٔ
َععُِٗ ٜتقنف ٕٛباصتفناع ْغنب ١األَٝنَٚ ١ععُٗنِ َنٔ اينشنٛص يف عنٔ
ايعٌُ ٚاإلْتاز ٚ ،ترتاٚح أعُاصِٖ بنابني  50-30عنٓٚ ، ١قنز اتننح أٜننا َنٔ
خالٍ رصاع ١اـقا٥ك االقتقار ١ٜملضتهيب اؾضا ِ٥أإٔ َععُِٗ َٔ ايفكضا٤
ٚإٔ ٖٓاى عالق ١طضر ١ٜق ١ٜٛبني ايفكض ٚاؾضمي ،١نُا ٜٛدز اصتبناط بنني
اصتفاع َعزالت ايبطايٚ ١اصتفاع َعزالت اؾضمي ١فاؾٓنا ٠املتعطًن ٕٛأنجنض
َٝال الصتهاب اؾضا ، ، ِ٥نُا تٛدز عالق ١ق ١ٜٛبني املْٗٓٛٚ ١ع اؾضمي، ١
ٚاتنح إٔ ايتبا ٜٔايجكايف ٚاالدتُاعٚ ٞاالقتقارٜ ٟؤثض يف َعزٍ اؾضمين. ١
ٚتؾغٌ قافع ١أعٛٝط ايرتتٝنب األ ٍٚعًنَ ٞغنت ٟٛاؾُٗٛصٜن ١يف دنضاِ٥
ايكتننٌ (6.2دضمينن100/١أألف ْغننُٜٚ ) ١عننظ ٟسيننو الْتؾنناص ظنناٖض ٠ايجننأصات
األعض ١ٜيف احملافعٚ ١اييت فاسبٗا ايضيب ١يف تعظٜظ اإللاب .
ٜٗٚزف ايبشح إي ٞايتعضف عً ٞأْٛاع اؾنضا ِ٥املتٛطٓن ١يف احملافعن١
ٚأعبابٗا اؾغضاف ١ٝايهآَٚ، ١ؼزٜز أْنٛاع اؾنضا ِ٥املتٛطٓن ١يف احملافعن١

ٚأعباب تٛطٓٗا ٖ ،شا باإلمناف ١يزصاعن ١األبعنار ايزميٛدضافٝنٚ ١االدتُاعٝن١
ٚايجكافٝننٚ ١االقتقننارٚ ١ٜايغٝاعنن ١ٝيًذضميننٚ ١خقننا٥ك َضتهبٗٝننا يف
احملافعٜٚ، ١تٓا ٍٚايبشح رصاع ١ايٓكاط اآلت: ١ٝ
 -1ايهٝإ ايب ٞ٦ٝحملافع ١أعٛٝط ٚعالقت٘ باؾضمي. ١
 -2أْٛاع اؾضا ِ٥ايغا٥ز ٠يف احملافعٚ ١أعبابٗا.
 -3ايتبا ٜٔاملهاْ ٞيف َعزالت اؾضمي ١يف سنض ٚصٜف احملافع. ١
 -4ايتشً ٌٝاملهاْٚ ٞايظَاْ ٞألْٛاع اؾضا ِ٥يف احملافع. ١
 -5اـقا٥ك ايزميٛدضافٚ ١ٝايتعًٚ ١ُٝٝاالقتقار ١ٜملضتهيب اؾنضاِ٥
يف احملافع.١
 -6ايٓتا٥ر ٚايتٛفٝات .

اجلراٜه االللرتّىٔ٘ بني األخالق ّأشالٔب العقاب
إعزار

أ.د /حمند ىْر الدًٓ الصبعاّٚ

أعتاس اؾغضافٝا ٚٚن ٌٝنً ١ٝاآلراب يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ
داَع ١املٓٝا

اؾضا ِ٥االيهرت ٖٞ ١ْٝٚدضا ِ٥تتُجٌ يف نٌ فعٌ أ ٚعًٛى يري
َؾضٚعٜٗ ،زف إىل ايٛف ٍٛيبٝاْات عض ١ٜأ ٚيري عضَ ١ٜغُٛح باالطالع
عًٗٝا أ ٚيري َغُٛح ْٚ ،كًٗا ْٚغدٗا أ ٚسشفٗا ،أ ٚتٗزٜز ٚابتظاط أؽدال
أٚدٗات َعٓ ١ٝبتًو املعًَٛات،أ ٚتزَري بٝاْات ٚساعبات ايغري بٛاعط١
فريٚعات .بٗزف ؼُ ٌٝاجملا عً ٘ٝخغاصٚ ،٠سق ٍٛاؾٓا ٠عً ٢أٟ
َهغب َارٜا نإ أَ ٚعٜٓٛا ٖٚ .ش ٙاؾضا ِ٥عً ٢أصبع ١أْٛاع - :
ايٓٛع األ ٍٚاؾضمي ١املار ٖٞ ٚ : ١ٜاييت تغبب أمضاصا ٚخغا٥ض َاي ١ٝعً٢
اينش َٔ ، ١ٝخالٍ ؼ ٌٜٛاؿغابات أ ٚايغط ٛعً ٢نضٚت اال٥تُإ .
ايٓٛع ايجاْ ٞاؾضمي ١ايجكاف ٖٞٚ ١ٝاييت تتعًل باملًه ١ٝايفهض َٔ ١ٜخالٍ
عضقَ ١عًَٛات أ ٚبٝاْات أ ٚأعاخ ْ ٚغبتٗا إىل اؾاْ، ٢
ٚايٓٛع ايجايح اؾضمي ١ايغٝاعٚ ١ٝاالقتقار ٖٞ ٚ ١ٜاييت تؤر ٟإىل ايتغبب
ف ٢إمعاف ؽعب أ ٚسه ١َٛعٛا ٤أليضاض عٝاع ١ٝأ ٚاقتقار. ١ٜ
 ٚايٓٛع ايضابع  ٢ٖٚاؾضا ِ٥األخالق ١ٝاملضتبط ١ظضمي ١اؾٓػ  ٖٞ ٚاييت
تتعًل بايتغضٜض ٚعتزصاز ٚعضقَ ١عًَٛات ٚأعضاص ؽدقٚ ١ٝاملغا ١َٚعًٗٝا،
َٚع اْتؾاص ثكاف ١ايبح ٚاإلعالّ اؿزٜح بأؽهاي٘ املتعزر ٠اييت تؾٌُ
ايٓؾض اإليهرت ْٞٚيألعاخ ايعًُٚ ١ٝايقشاف ١إاليهرتٚ ١ْٝٚاألخباص ٚرٚص
ايٓؾض ٚاملزْٚات ٚاملٓتزٜات ٚإالعالْات إاليهرتٚٚ ١ْٝٚناالت األْبا٤
ٚايضعاٚ ٌ٥ايقٛص ٚاالفالّ  ،بٛاعط ١أرٚات بح َتعزر ٠عرب اهلاتف احملُ ٍٛأٚ
ٚعا٥ط إيهرت ١ْٝٚسزٜج ١أخضَ ٣جٌ اؿاعبات اآليٚ ١ٝؽبهات ْكٌ
املعًَٛات ٚاإلْرتْت ،أفبح َٔ اينضٚص ٣ؼزٜز ٚتكٓني ٚمبط إدضا٤ات
االعتفارٚ ٠اؿقٚ ٍٛاعتغالٍ ٖش ٙاملٛار ٚايتعضٜف ٚايتبقري بٗا ْٚؾضٖا
عً ٢ايباسجني ٚاؾُٗٛص ،ن ٞال ٜكع املدايف ٕٛهلا ؼت طا ١ً٥ايكاْ، ٕٛ
فاؾٌٗ بايكاْ ٕٛال ٜعف َٔ ٢املغٛ٦ي. ١ٝ

ٜٗٚزف ٖشا ايبشح إىل ايتعضٜف باؾضا ِ٥االيهرتٚ ١ْٝٚرصاع ١أعبابٗا
ٚتٛطٜعٗا اؾغضايف ْٚتا٥ذٗا ٚايكٛاْني ايت ٢تطبكٗا بعض ايز ٍٚعً٢
َضتهبٗٝا يًشز َٓٗا  ،نُا ٜتٓا ٍٚاؾاْب األخالقٚ ٞاألرب ٞاملتُجٌ ف٢
أخالقٝات املٗٓ ١ف ٢االقتباؼ ٚايتٛثٝل ٚايفكضات املتؾابٗٚ ١تكٓٗٓٝا َ ٖٛٚا
ًٜك ٢بأعبا ٤دغاّ عً ٢طايب ايعًِ ٚايباسح ايشٜ ٟغع ٢يتٛثٝل َعًَٛات٘
َٚضادع٘ ٚ ،اؾاْب االخالق ٢املتُجٌ يف ايعالقات االدتُاعٚ ١ٝاالْغاْ١ٝ
املتقً ١ظضا ِ٥ايبح االيهرتٚ . ٢ْٚف ٢ايٓٗاٜ ١ٜعضض العايٝب اؿز َٔ
اؾضا ِ٥االيهرتٚ ١ْٝٚعبٌ َهافشتٗا ٚايتكًَٗٓ ٌٝا ألٕ ايكنا ٤عًٗٝا
ٜعز َغتشٝال .

التعرٓف بتقئ٘ البلتْمرتٓ٘ يف الدراشات امللاىٔ٘ ّدّرٍا يف
ملافح٘ اجلرمي٘
إعزار

أ.ر .قُز اـظاَ ٞعظٜظ

أعتاس ْعِ املعًَٛات اؾغضافٚٚ ١ٝن ٌٝنً ١ٝاآلراب يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ –
داَع ١ايفّٛٝ

تعضف تكٓ ١ٝايبهتَٛرت ١ٜبأْٗا تكٓ ١ٝايتقٜٛض اؾَ ٟٛتعزر ايظٚاٜا َٔ
اصتفاع َٓدفض الٜتذاٚط َ 1000رت ،عٝح ٜتِ تقٜٛض ايعاٖضات اؾغضاف١ٝ
بظا ١ٜٚعُٛر ١ٜاىل داْب أصبع طٚاٜا َا ١ً٥بزصد 40 ١يضفزٖا َٔ االػاٖات
اؾغضاف ١ٝايضٝ٥غ ١ٝاألصبعَٚ ١قشش ١االسزاثٝاتٚ ،بزق ١تقٌ اىل  15عِ
يًظٚاٜا ايعُٛر 20ٚ ١ٜعِ يًظٚاٜا املا.١ً٥
ٚتعٛر ٖش ٙايتكٓ ١ٝاىل بضا ٠٤اخرتاع َغذً ١بضقِ  275 ،425/60بتاصٜذ
ٚ 2002/11/8ؽنع يًكاْ ٕٛاألَضٜهًَٚ ٞها يؾضن ١ايبهتَٛرت ١ٜايزٚي١ٝ
َٚكضٖا ايضٝ٥غ ٞيف َز ١ٜٓصٚؽغرت يف ٚالْٜٛٛٝ ١ٜصى.
ٚتؾهٌ تكٓ ١ٝايبهتَٛرتْ ١ٜكًْٛ ١ع ١ٝيف ايزصاعات املهاْ َٔ ١ٝبٗٓٝا
ايتدطٝط ايعُضاْٚ ،ٞصفز ايعؾٛاٝ٥ات ايغهٓٚ ،١ٝايتدطٝط ايقٓاع،ٞ
ٚايتدطٝط املضٚصَٚ ،ٟهافش ١اؾضاٚ ،ِ٥األَٔ ايٛطاٚ ،اراص ٠ايهٛاصخ
َٚاٜضتبط بٗا َٔ خزَات عاؾ ،١اىل داْب اْتاز خضا٥ط نزعرتاي١ٝ
(تفق )١ًٝٝعاي ١ٝايزق.١
ٚتعترب َهافش ١اؾضا َٔ ِ٥أِٖ اجملاالت ايتطبٝك ١ٝيتكٓ ١ٝايبهتَٛرت١ٜ
ٚخاف ١يف ؼزٜز ايعٛاٌَ املهاْ ١ٝسات ايعالق ١يرتنظ اؾضاٚ ،ِ٥نشيو
ؼزٜز أْغب املٛاقع ٚاملغاصات يًتزخٌ ايغضٜع َجٌ ؼزٜز املزاخٌ ٚاملداصز
يًُٓؾآت ايعُضاْ ١ٝاييت تتعضض ؿاالت اؾضاٚ ِ٥نشيو ايهٛاصخ َجٌ
اؿضا٥ل َٚاٜضتبط بٗا َٔ ؽبه ١ايبٓ ١ٝايتشت ١ٝناملٝاٚ ٙايهٗضباٚ ٤ايطضم.
نُا تًعب تكٓ ١ٝايبهتَٛرت ١ٜرٚصا أعاعٝا نُقزص َعًَٛات ٞيتكٓ١ٝ
ْعِ املعًَٛات اؾغضاف ١ٝمبا تٛفض َٔ ٙفٛص د ١ٜٛعاي ١ٝايزقَٚ ١قشش ١إسزاثٝا
ٚبٗشا تتُٝظ عٔ َضٝ٥ات األقُاص ايقٓاع ١ٝبايزق ١املهاْ ١ٝايعايٚ ١ٝايظٚاٜا
املتعزر ٠مما ٜضفع َٔ َغت ٣ٛتقشٝح اـضا٥ط ٚؼزٜجٗا.
نًُات راي:١

تكٓ ١ٝايبهتَٛرت ،١ٜايتقٜٛض اؾ ٟٛعاي ٞايزق ،١ايتطبٝكات املهاَْ ،١ٝهافش١
اؾضا.ِ٥

اإلبادٗ اجلناعٔ٘ يف فلصطني  -دراش٘ يف دغرافٔ٘ اجلرمي٘
إعزار

ا.د /عبد الععٔه أمحد عبد الععٔه

أعتاس اؾغضافٝا ايغٝاع ١ٝنً ١ٝاآلراب داَع ١رَٓٗٛص.

املكقٛر ظضا ِ٥اإلبار ٠اؾُاع :١ٝأ ٣فعٌ ٜ ،ضتهب بكقز إٖنالى
لاع : ١ق ، ١َٝٛأ ٚإثٓ ،١ٝأ ٚعضق ، ١ٝأ ٚر ;١ٜٝٓإٖالننا نًٝنا  ،أ ٚدظٝ٥نا.
ٚتعز دضمي( ١اإلبنار ٠اؾُاعٝن genocide )١دٓاٜن ١خطنريInfamous Crime ٠
تٗظ األَٔ ٚايغًِ ايزٚيٝني ٚال تٓشقض آثاصٖا عً ٢إقً ِٝايزٚي ١فكنطٚ ،إمننا
ثمتز آثاصٖا إىل اجملتُع ايزٚيٚ ، ٞتطبل عكٛبتٗا باعِ اؾُاع ١ايزٚي.١ٝ
ٚملننا ناْننت املعاقبنن ١عًنن ٢دضمينن ١إبننار ٠اؾننٓػ ٖننَ ٞغننأي ١سات
اختقال رٚي ،ٞيشيو تؤنز اؾُع ١ٝايعاَ ١إٔ إبنار ٠األدٓناؼ دضمين ١يف
ْعض ايكناْ ٕٛاينزٚيٜٚ ،ٞنزٜٗٓا ايعنامل املتُنزٕٜٚ ،عاقنب َضتهبٖٛنا عنٛا٤
أناْٛا فاعًني أفًٝني أ ٚؽضنا ،٤بغض ايٓعض عٔ ففاتِٗ نشهناّ أٚ
أؽنندال عننارٜنيٚ ،عننٛا ٤قنناَٛا باصتهابٗننا عًنن ٢أعننػ تتعًننل بايننز ٜٔأٚ
ايغٝاع ١أ ٚاؾٓػ أ ٚأ ٟؽن ٤ٞآخنض .ننشيو تنزع ٛاؾُعٝن ١ايعاَن ١يألَنِ
املتشز ٠ايز ٍٚاألعنا ٤يغٔ َا ًٜنظّ َنٔ قنٛاْني ملٓنع ٖنش ٙاؾضمينٚ ١ايعكناب
عًٗٝاٚ ،تٛف ٞبتٓع ِٝايتعا ٕٚايزٚي ٞبني ايز ٍٚيتغنٗ ٌٝايتذنض ِٜايعادنٌ
هلش ٙاؾضميٚ ١ايعكاب عًٗٝاٚ .ال ٜكتقض اصتهاب اؾضمي ١عً ٢طَنٔ اؿنضب
فكط بٌ ٜتقنٛص اصتهابٗنا أٜننا يف طَنٔ ايغنًِٚ ،بنشيو تعتنرب االتفاقٝن١
األعُاٍ اييت تضَ ٞإىل إبار ٠اؾٓػ ايبؾض ٟدضمي ١رٚيٚ ١ٝادب ١ايعكاب بغض
ايٓعض عٔ ٚقت اصتهابٗاٚ ،بايتاي ٞفنال فناٍ العتبناص ايٓنظاع املغنًح صننٔ
يٛقٛع ٖش ٙاؾضمي.١
نُا ْقت اتفاق ١ٝاألَِ املتشز ٠عً ٢مخػ فٛص يًغًٛى اإلدضاَٞ
املؤثِ ؾضمي ١اإلبار ٠اؾُاع:ٖٞٚ ،١ٝ
() 1

إبار ٠اؾٓػ ايبؾض.ٟ

() 2

االتفام أ ٚايتآَض عً ٢اصتهاب دضمي ١إبار ٠اؾٓػ.

() 3

ايتشضٜض املباؽض ٚايعًا عً ٢اصتهاب دضمي ١إبار ٠اؾٓػ.

()4

ايؾضٚع يف اصتهاب دضمي ١إبار ٠اؾٓػ.

()5

االؽرتاى يف اصتهاب دضمي ١إبار ٠اؾٓػ ايبؾض.ٟ

تٗزف ٖش ٙايزصاع ١إىل تبٝإ فٛص اإلبنار ٠اؾُاعٝن ١يًفًغنطٝٓٝني

عًٜ ٢ز اإلعضاًٝٝ٥ني َٔٚ .ثِ تعضض ايزصاع ١يقٛص دضمي ١اإلبار ٠اؾُاع،١ٝ
ٚاييت تتُجٌ يف :قتٌ أفضار اؾُاع ،١أ ٚإؿام مضص دغز ،ٟأ ٚعكً ٞدغن،ِٝ
أ ٚإخناع اؾُاع ١عُزا ألسٛاٍ َعٝؾنٜ ;١ٝكقنز بٗنا إٖالنٗنا ايفعًن،ٞ
نًٝا ،أ ٚدظٝ٥ا أ ٚفضض تزابري; تغتٗزف َٓنع اإللناب راخنٌ اؾُاعن ،١أٚ
ْكٌ أطفاٍ اؾُاع ١عٓ ٠ٛإىل لاع ١أخض.٣

ٚقز اصتهبت ايغًطات اإلعضا ١ًٝٝ٥عًُٝات إبار ٠لاع ١ٝيًؾنعب
ايفًغطٝاَٗٓ ،ا عً ٢عب ٌٝاملجاٍَ :شع ١بًز ٠ايؾٝح عناّ ٚ ،1947قتنٌ 600
َٔ ايضداٍ ٚايٓغاٚ ٤ايتُج ٌٝظجنجَِٗٚ ،شعن ١قضٜن ١ععغنع يف اؾًٝنٌ يف
ْٚ ،1948غننف َٓ 20ننظال عًنن ٢عننهاْ٘ ايفًغننطٝٓٝني احملننتُني بزاخًننٗا،
َٚشع ١رٜض ٜاعني يف ٚ ،1948اييت اعتؾٗز فٗٝنا قضابن 360 ١ؽنٗٝزاَٚ ،شعن١
قض ١ٜأب ٛؽٛؽ ١يف ٚ ،1948اعتؾٗار  50فًغطٝٓٝاَٚ ،شع ١ايًنز يف ٜٛ 11يٝنٛ
ٚ ،1948اعتؾٗار  426فًغطٝٓٝاَٚ ،شع ١فنربا ٚؽناتٝال يف َٚ ،1982شعن١
املغذز األقق ٢يف ٚ ،1990اعتؾٗار  21فًغطٝٓٝاَٚ ،شع ١اؿضّ اإلبضاُٖٞٝ
يف ٚ ،1994اعتؾٗار  35فًغطٝٓٝاٚ .يريٖا َٔ املشابح.

اجلغرافٔا ّاجلرمي٘
مً البحح العلن ٙإىل التطبٔق األميٙ
إعزار

د /حمند البدرٖ حمند ىبُٔ عبد احلنٔد

أعتاس اؾغضافٝا املغاعز ٚصٝ٥ػ قغِ اؾغضافٝا نً ١ٝاآلراب داَع ١املٓٝا

أدضٜت ف ٢ايعكٛر ايجالخ األخري ٠عؾضات ايبشٛخ ف ٢دغضاف ١ٝاؾضمي١
راخٌ َقض ٚخاصدٗا ٚ ،يهٔ َاطايت اؾغضافٝا يا٥ب ١عٔ ايفهض األَٓ،٢
َٚاطايت ايزاخً ١ٝتفهض بٓفػ عكًٝتٗا ٚتتشٌُ فٛم طاقتٗا ٚؽغض َٜٝٛا
َٔ إفضارٖا ٚممتًهاتٗا.
ٚقز بشٍ ايباسح دٗٛرا سجٝج - ١خالٍ ايعاَني املامٝني َ -ع أنارمي١ٝ
ايؾضطَٚ ١زٜض ٚأَٔ املٓٝا يٓكٌ خربات٘ يقاْع ايكضاص األََٓ - ٢تطٛعا  -رٕٚ
دزَٚ . ٣ٚاطاٍ املغضح اؾغضاف ٢يًذضميَ ١فَٗٛا يًذاْٚ ٢يا٥با عٔ صداٍ
ايؾضط ١ايت ٢تفهض عكب ٚقٛع اؿارخ يٓكٌ اينشاٜا َٔ ايؾٗزاٚ ٤املقابني
ٚتضَ ِٝايتًفٝاتٚ ،يٝػ قبً٘ يتكًٚ ٌٝقٛع اؾضميٚ ١تٛد ٘ٝمضبات اعتباق١ٝ
يًُذضّ ٚاحملضض ٚاملدطط .
فُجال ال ٜٛدز مبٓاٖر نً ١ٝايؾضط ١ست ٢ايَ ّٛٝكضصا ٚاسزا عٔ
دغضافَ ١ٝقض أ ٚدغضاف ١ٝاؾضمي ١أ ٚايفضٚم اإلقً ١ُٝٝف ٢اجملتُع املقض، ٣
نُا التٛدز ٖ ١٦ٝيتقُ ِٝاألبٓ ١ٝاألَٓ ١ٝبؾهٌ وكل هلا اؿُا١ٜ
ٚاهلٝبٚ ١األَٔ .
 َٔٚايطبٝع ٢إٔ فاقز ايؾ ٧ٝال ٜعط َٔٚ ،٘ٝأعف َاطايت عٛخ
دغضاف ١ٝاؾضمي ١تكف عٓز سز ايتؾدٝك ال ايعالز ٚ ،رٚصٖا قافض فكط
عً ٢ايبشح ايعًُٚ ٢مل ٜتطضم إىل ايتطبٝل ٚ ،يٝػ ايعٝب ف ٢اؾغضافٝا،
ٚامنا ف ٢فاْع ايكضاص األَٓ ٢ايشَ ٣اطاٍ ٜفهض بعكً ٘ٝنً٘ ثماّ ٜا أفٓزّ
ٚعٝطضْا عً ٢املٛقف .
ٖش ٙايٛصق ١تكزّ خط ١عٌُ ٚصؤٚ ١ٜخضٜطَ ١غتكبٌ يتشغني األرا٤
األَٓٚ ٢ايؾضط ٢مبقض ٚ .اقرتاح اعايٝب أخض ٣ملٛادٗ ١اؾضميٚ ١ػفٝف
َٓابعٗا ست ٢ته ٕٛاملٛادٗ ١ايؾضط ٢ٖ ١ٝآخض اؿً. ٍٛ

البطال٘ ّاجلرمي٘ مً امليعْر الصْشْٔدغرايف
إعزار

دكتْر  /أمحد مْش ٙحمنْد خلٔل

أعتاس اؾغضافٝا ايبؾض ١ٜاملغاعز نً ١ٝاالراب – داَع ١املٓٝا

ٜعز ايعٌُ ق ١ُٝاقتقارٚ ١ٜادتُاع ، ١ٝعٛا ٤نإ ٖشا ايعٌُ سٖٓٝا أٚ
ٜزٜٚا أ ٚنالُٖا َعا  ،يشيو فإ ايبطاي ١تضتبط بآثاص عًب ١ٝعزٜز( ٠
اقتقارٚ ١ٜادتُاعْٚ ١ٝفغٚ ، )١ٝقز تؤرٖ ٟش ٙاآلثاص اي ٞايغًٛى االدضاَ،ٞ
فايبطاي ١ؼت ٟٛعً ٞبشٚص اؾضمي. ١
ٚعًٝكٖ ٞشا ايبشح اين ٤ٛعً ٞأثض بعض ايعٛاٌَ االقتقارَٔٚ ١ٜ
أُٖٗا ايبطاي ١عًَ ٞعزٍ اؾضاٚ ِ٥اْٛاعٗا ٚ ،سيو َٔ خالٍ فٝاي ١فُٛع١
َٔ ايفضٚض ٚايتغاؤالت ٖٓ ٌٖ :ايو عالق ١اصتباط ق ١ٜٛبني ايبطايٚ ١اؾضمي١
ٚاي ٞا ٟسز ممهٔ إ تؤثض ايبطاي ١يف اصتهاب اؾضا.ِ٥؟ َا َزَ ٟغاُٖ١
املتغريات ايزميٛيضافٚ ١ٝاالدتُاع ١ٝبني ايعاطًني يف دٓٛسِٗ الصتهاب
اؾضا.ِ٥؟َا ٖ ٛتأثري ايب ١٦ٝاؾغضافْٛ ( ١ٝع ايغهٔ ) سنض  /صٜف َٓ ،اطل
عؾٛاٖٚ ١ٝ٥اَؾ ، ١ٝعً ٞاصتهاب اؾضاٚ ِ٥اْٛاعٗا .؟ ٌٖ تتُٝظ َٓاطل
اقاَ ١اجملضَني غقا٥ك املٓاطل االدضاَ ، ١ٝاَ ٚا ٜعضف باعِ خضا٥ط أعطح
اـٛف (  ٖٞٚاملٓاطل اي ٞىؾاٖا ايٓاؼ يؾٗضتٗا يف اؾضميٚ ، ١اييت تتبأٜ
َٔ َٓطك ١اي ٞاخضَ َٔٚ ٟز ١ٜٓاي ٞاخض.ٟ؟ يايبا َا ته ٕٛاالعبا ٤ايعا١ًٝ٥
يًُذضّ نبريْ ٠غبٝا ٚ ،ال ٜتٛفض ي٘ َغاعزات ع ١ٝٓٝيف ٚقت االطَات .؟
ٜغًب عً ٞايعاطٌ ايؾعٛص بايعًِ ٚايعظي ١االدتُاع ١ٝمما ٜزفع٘ ايٞ
نضاٖ ١ٝاجملتُع فٝتدش َٛقفا عزٚاْٝا ٚانجض دضأ ٠يف اصتهاب اؾضمي. ١؟
َا ٖ ٛأثض ْٛع ايعٌُ ا ٚاملٗٓ ١عً ٞاؾضميٚ ١امناطٗا  ( ،دضا ِ٥ايعُاٍ  /دضاِ٥
املٛظفني ).؟ أثض َغضح اؾضميٚ ، ١اينش ١ٝيف تٗ ١٦ٝايعضٚف املٓاعب ١يًُذضّ
يف اصتهاب دضميت٘.؟
ٚعٛف تعتُز ايزصاع ١عً ٞايٛفف ٚايتشً ٌٝباالعتُار عً ٞبعض
ايزصاعات ايغابك ، ١اماف ١اي ٞرصاعَٝ ١زاْ ١ٝبتطبٝل اعتُاص ٠اعتبٝإ عًٞ
عْ َٔ ١ٓٝظال ٤ايغذٔ ايعُ َٞٛباملٓٝا  ،اماف ١اي ٞادضاَ ٤كابالت َع بعض
ايعاطًني  ،يًٛقٛف عً ٞاٚماعِٗ االقتقارٚ ١ٜاالدتُاعَ َٔ ، ١ٝبزأ ايٛقا١ٜ
خري َٔ ايعالز .؟

االبعاد اجلغرافٔ٘ لعاٍرٗ اجلرمي٘ يف املنلل٘ العربٔ٘ الصعْدٓ٘
إعزار

د /شحر حمند عْض السٓين

أعتاس اؾغضافٝا املغاعز نً ١ٝايعًٚ ّٛاآلراب داَع ١ايكقِٝ

اطرات َعننزالت اؾضمينن ١يف االْٚنن ١االخننري ٠صيننِ نننٌ ايكننٛاْني
ٚايتؾضٜعات اييت ؼُ ٞاملهتغبات ايبؾنضٚ ، ١ٜتطنٛصت ٚعنا ٌ٥تٓفٝنشٖا،
نٓتٝذ ١جملُٛع َٔ ١املتغريات ايغٝاعنٚ ١ٝاالقتقنارٚ ١ٜاالدتُاعٝن ١اينيت
طضات عً ٢اجملتُعات ايبؾض ١ٜبؾكٗٝا املتكزّ ٚايٓاَٚ .ٞملا ناْت اؾغضافٝا
تتعاٌَ َع اؾضمي ١عً ٢اْٗا ظاٖض ٠بؾنض ١ٜؼنزخ يف ننٌ االَنانٔ بنال
اعتجٓا ، ٤فإ دغضاف ١ٝاؾضمي ١تٗتِ بزصاع ١االمناط املهاْ ١ٝهلش ٠ايعاٖض،٠
ٚايبشح يف االعباب اؾغضافٚ ١ٝصاٖ ٤ش ٙاالمناطٚ ،عالقتٗنا بظٜنارَ ٠عنزالت
ٖش ٙايعاٖض.٠
ًٜٚكٖ ٢شا ايبشح اين ٤ٛعً ٢االبعار اؾغضاف ١ٝيعاٖض ٠اؾضمين ١يف
املًُه ١ايعضب ١ٝايغعٛر ١ٜاييت تتُٝظ غقا٥ك دغضافَ ١ٝتُٝنظ ٠ميهنٔ
إ ٜه ٕٛهلا رٚص باصط يف تفغري ٖش ٙايعاٖض ٠اييت تٓاَت يف االْٚن ١االخنري٠
ٚتٓٛعت ست ٢يزت عذالت ايؾضط ١تؾٗز ساالت فضٜزٚ ٠سزٜج ١يف ايغًٛى
اإلدضاَ ٞيز ٣أفضار اجملتُع ايغعٛر ٚ ،ٟافضطت ٚاقعا دزٜزا ٜغًب ايطُأْ١ٓٝ
ٜٚجري ايكًل يف ْفٛؼ ايٓاؼٚ ،قز بًغت اعزار ايكناٜا اؾٓا ١ٝ٥املٓتٗ ١ٝينز٣
احملانِ باملًُه ١عاّ َ 2012ا ٜكضب َٔ  66ايف قن ١ٝدٓا ١ٝ٥مبعزٍ 2.25
قن ١ٝيهٌ ْ 1000غُ ١تٓٛعت ٖش ٙايكناٜا َا بني قنناٜا منضب ٚعنهض
ٚكزصات ٚعضقٚ ١عطَ ٛغًح ٚقتٌ ٚطْا ٚيٛاط ٚعٓنف منز املنضأٚ ٠االطفناٍ
ٚاالػاص بايبؾض ٚيريٖا َنٔ اؾٓاٜناتٖٚ ،نَ ٛنا رفنع ايباسجن ١إىل ايبشنح عنٔ
االعباب اؾغضاف ١ٝاييت ميهٔ إ تفغض ظاٖض ٠اؾضمي ١يف فتُنع إعنالَٞ
قافغ ناملًُه ١ايعضب ١ٝايغعٛر ، ١ٜسٝح تنبني إ اعًنَ ٢عنزالت هلنشٙ
ايكننناٜا ناْننت يف َٓطكنن ١اؿننزٚر ايؾننُاي 4.28 ١ٝقنننْ 1000/١ٝغننُ١
َٓٚطك ١داطإ ْ 1000/3.01غَُٓ ٖٞٚ ١ناطل تكنع عًن ٢اطنضاف املًُهن، ١
بُٓٝا ناْت اقٌ ٖش ٙاملعنزالت يف َٓطكن ١لنضإ َٚهن ١املهضَن،2.58 ١
 2.54قنْ 1000/١ٝغُ.١

ٜٚفرتض ٖشا ايبشح إ ٖٓاى َٛمس ١ٝيًذضمين ١يف َٓطكن ١ايزصاعن١
تظرار فٗٝا اؾضا ِ٥يف بعض فق ٍٛايغٓٚ ١تكنٌ يف فقن ٍٛأخنض ، ٣نُنا إ
ايتٓٛع يف امناط اؾضا َٔ ِ٥سٝنح ايهنِ ٚايهٝنف ٖن ٛاْعهناؼ يًتٓنٛع
ايب ٞ٦ٝعٛا ٤نإ ٖشا ايتٓٛع طبٝعٝا أ ٚبؾضٜا فاملٓاطل سات َعاٖض ايغنطح
ايكاع ١ٝؽتًف اؾضمي ١فٗٝا عٔ االَانٔ املٓبغط ، ١نُا ؽتًف أمناط
اؾضمي ١يف املٓاطل املهتع ١بايغنهإ يف املنزٕ سٝنح تضتفنع ايهجافن١
ايغهاْٚ ١ٝرصدات االطرساّ عٓٗا بني املٓناطل املدًدًنٚ ، ١تتٓنٛع اؾضمين١
بني اؾٓغنٝات املدتًفنٚ ١ؽتًنف َعنزالتٗا َنٔ دٓغن ١ٝإىل أخنضٚ ، ٣فن٢
املٓاطل ايت ٢تضتفع بٗا َعزالت ايبطايٚ ١تظرار بٗا سناالت ايتفهنو االعنضٟ
َكاصْ ١باملٓاطل االخض ٣ايت ٢تكٌ فٗٝا ٖش ٙايعاٖض. ٠

أثر مْرفْلْدٔ٘ ّادٖ الئل علٕ درمي٘ اإلرٍاب مبحافعات الصعٔد
إعزار

د .أمحد مْش ٙخلٔف٘ مراد
تفذضت مبقض فُٛعَ ١تٓٛع َٔ ١دنضا ِ٥اإلصٖناب ،ننإ هلنا األثنض
ايبايغ عً ٞاجملتُع املقض ;ٟعٝاعٝا ٚاقتقارٜا ٚأَٓٝا ٚادتُاعٝناْٚ .هبنت
َقض بإسٝا ٤فهض ٠ايتهفري خالٍ ايٓقف ايجاْ َٔ ٞايكضٕ ايعؾض ،ٜٔسٝنح
عذٌ ايعزٜز َٔ دضا ِ٥اييت اعتٓزت يزعا ٣ٚاينتهفري ٚ ،أبنضط تًنو اؾنضاِ٥
ايتٝاٍ ؽدقٝات باصط ٠عٝاعنٝا ٚرٜٝٓنا ٚثكافٝناٚ ،دنضا ِ٥ايتدضٜنب ٚعنضق١
املُتًهات ٚاحملالت ايتذاص ،١ٜنُا ناْت ؾضا ِ٥اإلصٖاب عًن ٞايغنٝاس١
ابًغ األثض يف تزٖٛصٖاٚ .بتتبع ٚرصاع ١دضا ِ٥اإلصٖاب مبقضٚ ،دز إٔ َععُٗنا

ٚقع بايكاٖضٚ ٠ايقعٝز.

ٚتٗزف ٖش ٙايزصاع ١يتٛمٝح :
َ -1ز ٟتأثري ايعٛاٌَ ايطبٝعٚ ١ٝغافنَ ١عناٖض ايغنطح ٚاملٓناع عًنَٝ ٞنٌ
ايؾدق ١ٝايقعٝز ١ٜيًتز ٜٔأ ٚايعٓف
 -2رصاعَٛ ١صفٛيٛدٝنٚ ١ار ٟايٓٝنٌ مبقنض ٚايرتنٝنظ عًن ٞايكطاعنات اينيت

ؽٗزت أنرب دضا ِ٥إصٖاب ٚأعباب اختٝاصٖا نُغضح يتًو اؾضا.ِ٥
َ -3ز ٟتأثري َٛصفٛيٛدٚ ١ٝار ٟايٓ َٔ :ٌٝقضب اهلٛاَؿ ايقنشضاٚ ١ٜٚاهلنناب
ٚاينٝل ايٓغيب يٛار ٟايٓ ٌٝيف َععِ أدظا٥ن٘ٚ ،قطاعنات اجملنضٚ ٟاؾنظص

ايٓ ١ًٝٝعً ٞتٛطٔ اؾضا ِ٥اإلصٖاب ١ٝبايقعٝز.
 -4اعتدزاّ "اينزصٚب اؾبًٝن "١األٚرٜن ١اؾافنٚ ١صٚافنزٖا; نُدناطٕ ٚطنضم

ٖضٚب ْٚكٌ يألعًشٚ ١ايعتار ٚاألفضار ،يتٓفٝش ايعًُٝات اإلصٖاب.١ٝ
 -5اـضٚز بتٛفٝات عًُ ١ٝعًُ ١ٝقابً ١يًتطبٝل ،قنز تفٝنز َتدنش ٟايكنضاص
يًكنا ٤عً ٢تًو ايعاٖض َٔٚ .٠ثِ ال ٜكتقض رٚص ٖشا ايبشح عً ٢ايٛفف
ٚايتٛطٜع ٚايتشً ٌٝملهْٛات ايٓؾناط اإلدضاَن ،٢إمننا ٜٗنتِ بطنضم َٓنع
اؾضميَٚ ، ١هافشتٗا عً ٢أعاؼ دغضافَ ٢هاْ ٢عًٛن.٢

درمي٘ التعد ٚعل ٙاألراض ٙالسراعٔ٘ ف ٙمصر بعد ثْرٗ ٓ 22يآر
دراش٘ لألشباب ّاليتاٜر ّشبل املْادَُ.
إعزار
د /ممدّح إماو عبد احللٔه مرزّق مسَاٌ

رنتٛصا ٙاؾغضافٝا ايطبٝع ١ٝداَع ١ايكاٖض - ٠باسح رنتٛصا ٙاؾغضافٝا ايبؾض ١ٜظاَع١
عني مشػ – ٜعٌُ فَ ٢هتب ٚطٜض ايتدطٝط.

تعترب ظاٖض ٠ايتعز ٣عً ٢االصام ٢ايظصاعَ ١ٝؾهً ١اقتقار ١ٜنرب٣
تٛاد٘ االقتقار املقضْ ٣عضا ألٕ َٛاصر األصض ايظصاع ١ٝال تهف ٢يغز
األستٝادات ايبؾضٚ ١ٜاؿٛٝاْ َٔ ١ٝايغًع ايظصاع ١ٝاينضٚص ١ٜإلنفاض
اإلْتاز ايظصاع ٢ايشٜ ٣ؤثض عً ٢االقتقار ايك ٢َٛاملقضٚ ٣ايش ٣ميجٌ عزّ
اعتكضاص ف ٢األَٔ ايغشا ٢٥بقف ١خافٚ ١األَٔ ايك ٢َٛبقف ١عاَ. ١
ٚست ٢األصام ٞايقشضا ١ٜٚاييت مت اعتقالسٗا يًظصاع ١مل تغًِ َٔ دضمي١
ايتعز ٣عًٗٝا سٝح قاّ املغتجُض ٕٚبايتعز ٟعًٗٝا بايبٓاٚ ٤خاف ١طضٜل
َقض اعهٓزص ١ٜايقشضاٚ ،ٟٚبًغت لً ١املغاس ١ايت ٢مت ايتعز ٣عًٗٝا
خالٍ ايفرت 2011 /1/ 25 َٔ ٠ست 2013/2/9 ٢إىل  40353فزإ بعزر ساالت تعز٣
ٚفٌ إىل  942790ساي٘ َا مت أطايت٘  5560فزإ َٚا مل ٜتِ أطايت٘ ست ٢األٕ ٚفٌ
34803فزإ (ٚطاص ٠ايظصاعٚ ١اعتقالح االصام.)٢
ٖٓٚاى عز ٙأعباب عاعزت عً ٢أصتهاب ٖش ٙاؾضمي ١يعٌ أُٖٗا:
 اصتفاع ْغب ١ايفكض ف ٢ايضٜف ٚطٜار ٠أععاص َغتًظَات اإلْتاز ْعضا يؾضاٗ٥أَ ايغٛم ايغٛرا ٤بأمعاف ععضٖا مما ٜؾهٌ مغٛطا عً ٢ايفالح
فٝنطض يبٝع األصض ايظصاعَ ١ٝباْ ٢بأععاص َضتفع ١دزا.
 اإلْفالت األَٓٚ ٢تباطؤ أدٗظ ٠األَٔ ف ٢ايكٝاّ بأرٚاصٖا ٚٚدٛر ثغضات يفايكاْ. ٕٛ
ٚعٛف ٜتٓا ٍٚايبشح ايٓكاط ايتاي: ١ٝ
أٚال  :ايتعضف عً ٢املؾهًٚ ١طضم ايتعز ٣عً ٢االصام ٢ايظصاع. ١ٝ
ثاْٝا  :أعباب املؾهً( ١ايطبٝع – ١ٝايبؾض.) ١ٜ
ثايجا :ايتٛطٜع ٚايتشً ٌٝاؾغضاف ٢يًتعز ٣عً ٢األصام ٢ايظصاع ١ٝفَ ٢قض.
صابعاْ :تا٥ر ايتعز ٣عً ٢األصام ٢ايظصاع١ٝ
خاَغا :دٗٛر َٛادٗ ١ايتعز ٣عً ٢األصام ٢ايظصاع. ١ٝ

٘خطْٗ حنْ احلد مً اجلرمي, ٖالتطبٔق الفعلٕ للتصنٔه احلضر
)٘ٔمبدٓي٘ الياظْر (مشال ظرق املنلل٘ املغرب
اعزار

 فٔصل فاتح: الباحح

اٝ اؾغضاف١ ؽعب- ٠دزٚ – ١ّْٝ االْغاًٛ ايعٚ  اآلراب١ًٝ ن- ٍٚ قُز األ١داَع

١نٝ املغضب١ص مشاٍ ؽضم املًُهٛ ايٓاظ١ٜٓ مبز١ٝ٥اٛتعترب املٓاطل ايعؾ
١نن٦ِٝٗ ايتَِٝ يتقناًٝنل ايغننٝناب ايتطبٝ ْؾننأت يف ي١ٝٓػُعنات عنه،
،الٛاـنٚ ١ينٚ أَالى ايز٢ًا عٜتعزٚ ،ْٕٛدا عٔ ايكاٚثمجٌ خضٚ ،١ٜاؿنض
٤ َجنٌ املنا١ٝاـنزَات األعاعنٚ اع املضافلْٛ أ١ َٔ ناف١َٚ َٓاطل قضٖٞٚ
،ْٔكنط األَنٚ ،٤اينضبط بايهٗضبناٚ ، ٞات ايقضف ايقنشٛٓ ق،ايقاحل يًؾضب
ع إٔ ثمنضٝ نُا إٔ أطقتٗا ال تغنتط،افالتٛاملٚ املزاصؼٚ ،١ٝسزات ايقشٛايٚ
ٔزا عٝتؾهٌ َالسا يًُذضَني بعٚ ، َٔ األٚ أ،٧ َطافٚ أ، إععاف٠اصَٝٓٗا ع
االػناصٚ ّاإلدنضاٚ  االمضاف٢ً تؾذع ع١َ أسظٖٞٚ ،١َٝٓأعني ايغًطات األ
٘ نُنا أفنبشت َقنزصا يًعٓنف بهنٌ أؽنهاي، املدزصاتٚ عاتُٛٓيف امل
.يز اإلصٖابٜٛ َضتعا خقبا قزٚ
َِٝننل ايتقنناٝ تطبٚ ٌننٝننف إٔ عننزّ تفعٝ عننٓبني ن١ ايزصاعننٙيف ٖننش
 تضتفع١ْْٝٛ يري قاٚ ١ٝ٥اٛا عؾ٤اٝ خًفت أس١ٜٓ املزٙ اييت عضفتٗا ٖش١ٜاؿنض
ٕ أِٟ اؿننضُٝف ميهنٔ يًتقنٝمح نٛٓنُا ع،١بٗا َعزالت اؾضمي
عتُنزٜ ٟ اينش١ اؾضمين١فض فضفنٛل اؿز َٔ تٜا عٔ طضٝ٥قاٚ ا٤ؾهٌ إدضاٜ
. ١ يًذضمي١ يًُذضّ ايفضل املتاس٧ٝٗح ال تٝ ع١٦ٌٝ ايبٜ تعز٢ًع
The actual application of urban design, a step toward reducing crime in
Nador Northeast Kingdom of Morocco(
Considered slums in Nador Northeast Kingdom of Morocco , residential
communities arose in the absence of the proper application of the design
configuration urban , and represents a departure from the law , and an encroachment
on state property and properties , which are areas deprived of all types of facilities
and basic services such as drinking water , drainage channels , and linking electricity
, and points of security, health units , schools and transportation , and the alleys can
not pass , including an ambulance , or fire department , or security , and constitute a
haven for criminals away from the eyes of the security authorities , which are belts
encourages delinquency and crime and trafficking in contraband and drugs , It also

became a source of violence in all its forms and may generate a breeding ground of
terrorism .
In this study, we will show how the lack of activation and application of urban
design that have defined this city left alive random and illegal rises by crime rates,
as we'll explain how the urban design that is an action and a protective by reducing
the availability of opportunity crime, which is based on modified environment so Do
not create the opportunities for criminal offense.

اإلرٍاب ّأثارِ عل ٙالصٔاح٘ ف ٙمصر
دراش٘ دغرافٔ٘
إعداد

ّال ٛحمند ىـذٔب

املعٝز ٠بكغِ اؾغضافٝا نً ١ٝاآلراب داَع ١أعٛٝط

الميهٔ إْهاص ايعالق ١ايعهغ ١ٝبني اإلصٖاب ٚايغٝاس ١ف ٢اآل١ْٚ
األخري ، ٠فايغٝاس ١تعز ٚاسزَ َٔ ٠قارص ايزخٌ األصبع ١ايضٝ٥غ ١فَ ٢قض،
ٚيايبا َا ىتاص املدطط يًعٌُ اإلصٖاب ٢أٖزافا عٝاسَ ١ٝعَ ١ٓٝجٌ َٓطك١
األٖضاَات أ ٚاألققض أ ٚعٓٝاٚ ٤ايبشض األمحض ،فاهلزف ٖ ٛؼكٝل أنرب خغا٥ض
ادتُاعٚ ١ٝاقتقار ١ٜبايبالر.
 َٔٚاملعضٚف إٔ اقتقارٜات ايكضٕ ايٛاسز ٚايعؾض ٜٔتعتُز عً ٢ثالخ
فٓاعات ٖ ٢االتقاالت ٚتهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ٚايغٝاس ،١سٝح ٚظفت
ايغٝاس ١م َٔ % 10.5 ٛق ٠ٛايعٌُ عًَ ٢غت ٣ٛايعامل ٜٚعٌُ فٗٝا طبكا
إلسقاٝ٥ات َٓعُ ١ايغٝاس ١ايعامل ١ٝم ًَٕٛٝ 100 ٛعاٌَ عاّ . 2008
ٚقز طارت فٓاع ١ايغٝاس ١بٓغب %500 ١ف ٢صبع ايكضٕ األخريٚ ،قزص اإلْفام
ايغٝاس ٢عاّ  2007بٓشًَٝ 884 ٛاص رٚالص أَضٜهٚ ،٢ف ٢بعض ايز ٍٚايٓاَ١ٝ
تعز ايغٝاس ١أسز َقارص ايزخٌ ايضٝ٥غ ١ف ٢فاف ٢ايٓاتر احملًٚ ٢هلا تأثريٖا
ايٛامح عً ٢ايُٓ ٛاالقتقار.٣
ٚيايب ١ٝاألْؾط ١اإلصٖاب ١ٝبغبب  -ايعكٝز ٠أ ٚايغٝاع - ١ؼزخ فَٓ ٢اطل
دغضاف ١ٝعٝاس ١ٝهلا تأثريٖا املباؽض عً ٢اقتقار ايزٚيٚ ١ف ٢تٛقٝتات
قغٛب ١بزق ١إلسضاز ايزٚيٚ ١ؼط ِٝخططٗا يتُٓ ١ٝايغٝاسٚ ١دضٖا يًٛصا. ٤
ٚقز اعتٗزف اإلصٖاب عز ٠أٖزاف َٓٗا املغٛ٦يني اؿهَٝٛني ٚأفضار ايؾضط١
ٚايغٝاح األداْب ٚأسٝاْا األقً ١ٝاملغٝشٚ ١ٝسارت ٚتريت٘ ف ٢ايتغعٝٓٝات
سٝح ؽٗز عاّ  93م 1106 ٛقتٝال َِٓٗ  َٔ 120صداٍ ايؾضط 111 ، ١إصٖاب . ٢ثِ
َشع ١األققض  1997ايت ٢صاح مشٝتٗا  62عا٥شا ٚ ،عار يٓٝؾط َض ٠أخض ٣بزأ
َٔ عاّ  2004بإْفذاص ًٖٝت ٕٛطابا ف ٢دٓٛب عٓٝا ٤ايش ٣صاح مشٝت٘ 34
عا٥شا إىل داْب إفاب 171 ١فضرا َع اْٗٝاص  10طٛابل َٔ ايفٓزم ف ٢االْفذاص،
ثِ تٛايت بعز سيو َباؽض ٠األعُاٍ اإلصٖاب ١ٝفْٜٛ ٢بع.

ٚف ٢أبض 2005 ٌٜسزثت عًغً٘ تفذريات ف ٢ؽضّ ايؾٝذ ثِ ف ٢سنض23 ٣
ٜٛي 2005 ٛٝايت ٢صاح مشٝتٗا  88قتٝال ٚمَ 150 ٛقابا  ٖٛٚأنرب سارخ
إصٖاب ٢ف ٢تاصٜذ َقض .نُا ؽٗز عاّ  2006تفذريا ف ٢أبض ٌٜيجالث ١قٓابٌ
ف ٢رٖب ظٓٛب عٓٝا ٤ف ٢أعٝار ايضبٝع قتٌ ف 23 ٘ٝعا٥شا َقضٜا ٚادٓبٝا،
ٚف ٢عبتُرب  2008مت أعض  19أٚصبٝا َٚقضٜا ناْٛا ف ٢صسً ١عفاص ٣عرب
ايقشضاٚ ٤اقتٝزٚا يًغٛرإ ٚسزخ ف فرباٜض  2009اْفذاص خإ اـًٚ ٢ًٝف٢
أيغطػ  2012اعتؾٗز  16دٓزٜا َقضٜا ف ٢صفح.
ٖش ٙايزصاع ١ؼا ٍٚايضبط بني تًو األسزاخ ٚيريٖا َهاْٝا ٚطَاْٝا
ٚأثض سيو عً ٢فٓاع ١ايغٝاس ١فَ ٢قض.

