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 :المستخلص

ف على أنماط الجرائم التي ترتكبها الوافدات في مدينة جدة، والكشف عن التوزيع الجغرافي  هدفت هذه الدِّراسة إلى التعرُّ

ف على لتلك الجرائم، ومواقع سكن مرتكبات الجرائم في محاولة لتفسير العوامل الكامنة  وراء هذا التوزيع، والتعرُّ

خصائص الرحلة إلى الجريمة، وتحليل الخصائص االجتماعية واالقتصادية لمرتكبات الجرائم من الوافدات في سجن 

تناولت هذه الدِّراسة جرائم الوافدات في سجن جدة العام بمدينة جدة، من حيث خصائصها العامة، ونمطها  جدة العام. 

 السائد، وتوزيعها الجغرافي، وخصائص الرحلة إلى الجريمة لهذه الفئة. 

ح الشامل، هـ في مدينة جدة بطريقة المس6341طُبِّقت هذه الدِّراسة على نزيالت سجن جدة العام من الوافدات لعام 

باستخدام المنهج اإلحصائي االستداللي، ووزعت االستبانة على جميع النزيالت الوافدات في سجن جدة العام، حيث 

 وضعت الباحثة خمسة عشر تساؤالا لتحقيق أهداف دراستها.

مطلقات إن النتائج الرئيسة التي ترتبت على هذه الدِّراسة تضّمنت الكشف عن: أن أكثر مرتكبات الجرائم كن 

وعامالت ومن الفئة العمرية الشابة، وتصّدرت الجرائم األخالقية لدى تلك الفئة، وأن أكثر الجرائم حدثت بالقرب من 

كم(، وتصدَّر حي  6سكن مرتكبات الجرائم من الوافدات، ولم تتجاوز المسافة المقطوعة للوصول إلى موقع الجريمة )

 ط اإلجرامي عند هذه الفئة.الجامعة كأكثر أحياء مدينة جدة في النشا

الوافدات، النمط النوعي للجريمة، النمط المكاني للجريمة، النمط الزمني للجريمة، التوزيع  الجريمة، الكلمات المفتاحية:

 المكاني، الرحلة إلى الجريمة.
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Non-Saudi Women Crimes in Jeddah General Prison 

(An Applied Study in the Geography of the Crime) 

 

Abstract: 

 This Study aimed at identifying the patterns of crimes committed by the Non-Saudi women 

in Jeddah General Prison, revealing the geographical distribution of these crimes and the 

locations of the perpetrators of the crimes in an attempt to explain the factors behind this 

distribution. In addition identifying the characteristics of the journey to commit a crime and 

analyzing the social and economic characteristics of the Non-Saudi women offenders in 

Jeddah General Prison. This study also dealt with the crimes of Non-Saudi women 

offenders in Jeddah General Prison in terms of their general characteristics, pattern, 

geographic distribution and reasons of committing such a crime. 

This study was applied to the inmates of Jeddah's general prison of Non-Saudi women 

in 1436 AH in Jeddah as per a comprehensive survey method by using the descriptive-

deductive approach. The questionnaire was distributed to all the Non-Saudi inmates in 

Jeddah General Prison. The researcher developed 15 questions to achieve the objectives of 

her study. 

The main Findings of this study included the following: Most Non-Saudi women 

offenders were divorced, workers and young aged. The moral crimes were the most 

prominent in that category and that the most crimes occurred near the residence of the Non-

Saudi women offenders. The distance traveled to reach the crime site was usually less than 

(1 kilometer). Most of the criminal activity committed by this category took place in the 

university district. 

Keywords: crime, Non-Saudi women, qualitative pattern of crime, spatial pattern of crime, 

temporal pattern of crime, spatial distribution, journey to crime. 
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 :المقدِّمة 

لبحثية الحديثة في علم الجغرافيا، وذلك ضمن المفهوم يأتي التركيز على دراسة جرائم اإلناث استجابة لالتجاهات ا

ل أحد االتجاهات  الحديث الذي برز منذ الثلث األول من القرن المنصرف تحت عنوان: "جغرافية األنوثة"، حيث يشكِّ

التي كانت  Women’s Issuesبهدف تضمينها قضايا المرأة  حاولة إعادة كتابة علم الجغرافياالبحثية التي تسعى لم

)مطاعن،  Feminist theoryغائبة عن البحث الجغرافي، والتي تطورت جراء االهتمام المتزايد بالنظرية األنثوية 

 (.3هـ، ص1436

وحيث إن االتجاه الجغرافي في دراسة الجريمة يرّكز على أهمية العامل الجغرافي في وجود الجريمة، وتحديد  

الجغرافية الطبقية، ومدى تأثيرها على االنحراف والجريمة. وللعامل الجغرافي دور نوعها وتكرارها، ودراسة الوقائع 

(، لذا فإن هذه الدِّراسة 35م، ص5162في حدوث الجريمة، ووجود التسهيالت والمعرقالت لرجال الشرطة )الزيادي، 

هم العوامل المسببة للسلوك تتناول مشكلة جرائم النساء الوافدات في سجن جدة العام من منظور جغرافي؛ لمحاولة ف

 اإلجرامي لهذه الفئة والحّد منها. 

 :الدِّراسةمشكلة 

العديد من الدِّراسات رغم أن السجينات النساء يشكلن نسبة صغيرة من المسجونين في أنحاء العالم، إال أن 

ا على مدار العقود القليلة الماضية ) واألبحاث العالمية تشير إلى أن ا كبيرا  Jeffries andأعدادهن شهدت ارتفاعا

Newbold,2015). 

وبالنظر إلى واقع سجون النساء في منطقة مكة المكرمة نجد أنه رغم قلة عدد السجينات إال أن غالبيتهن سجينات 

 -6354لعام بمدينة مكة المكرمة خالل األعوام ( الذي يظهر نمو أعداد السجينات بالسجن ا6-6وافدات، ويؤكد الجدول )

هـ، وازدياد أعداد السجينات الوافدات مقارنة بالسجينات السعوديات طوال العشر األعوام 6345-6344هـ/ 6353

 هـ(.6341الماضية )مطاعن، 

ن الفترة اإلحصاءات الرسمية غير المنشورة الصادرة من سجن جدة العام ألعداد السجينات، أنه بي كما تظهر 

هـ هناك تباين واضح بين عدد السجينات السعوديات وعدد السجينات الوافدات في سجن 6341-1435هـ/6351 -1426

جدة العام، إلى جانب االرتفاع العام لعدد السجينات الوافدات مقارنة بنظيراتهن من السجينات اإلناث طوال األعوام 

 جدة العام يرجع إلى العدد المتزايد للسجينات الوافدات، السجينات في سجن الزيادة في عددمما يعني أن العشرة الماضية، 

( خالل األعوام العشرة الماضية، وهو ضعف متوسط نمو السجينات ٪3526الوافدات )حيث بلغ متوسط نمو السجينات 

 (.1( لنفس الفترة الزمنية، وهو أمر مقلق )جدول: ٪5562السعوديات الذي بلغ )
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 هـ(1214-1211هـ/1242-1241نمو أعداد السجينات بالسجن العام بمدينة مكة المكرمة خالل األعوام ) (1)جدول رقم  

معدل 

الزيادة 

 السنوية

متوسط 

النمو 

 السنوي

 

 إجمالي

% 

 

 السعوديات

% 

 

غير 

 السعوديات

% 

إجمالي 

 الحاالت

 أعداد السجينات

 السنوات
 غير السعوديات السعوديات

 هـ6354-6353 12 2 21 84.2 1.4 611 - -

 هـ6353-6352 21 3 23 82.5 3.2 611 5 6

 هـ 6352-6351 81 1 81 85.2 1.5 611 2.1 5.4

 هـ 6351-6351 81 1 615 83.6 2.8 611 2.2 4.2

 هـ 6351-6352 665 2 661 82.1 3.4 611 1.3 2

 هـ 6352-6358 651 8 658 84 1 611 2.5 1.1

 هـ 6358-6341 651 1 651 82.5 3.2 611 1.1 1.2

 هـ 6341-6346 621 2 622 83.8 2.6 611 8.2 61.5

 هـ 6346-6345 611 3 613 81.1 5.4 611 61.3 65.4

 هـ 6345-6344 511 1 511 81.6 5.8 611 65.1 62

 المجموع 1411 06 1421 - - - - -

(. جرائم اإلناث في مدينة مكة المكرمة دراسة في جغرافية هـ1210المصدر: مطاعن، فاطمة بنت موسى بن يحيى )

 ، رسالة ماجستير، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض.الجريمة

 هـ(1210-1240التطور العددي للسجينات النساء في سجن جدة العام للفترة )( 4جدول رقم )

 السنوات
معدل الزيادة  الجملة وافدات سعوديات

 ٪ العدد ٪ العدد ٪ العدد السنوية

 - 611 920 82.2 906 6.2 14 هـ6351

 54 611 1142 81.2 1117 5.5 25 هـ1427

 51- 611 244 81.5 261 5.2 54 هـ6352

 61- 611 122 81.1 158 4.3 51 هـ6358

 48 611 6132 81.1 6165 4.3 41 هـ6341

 82 611 6886 88.5 6811 1.2 62 هـ6346

 6 611 5116 88.4 6821 1.1 63 هـ6345

 12- 611 386 88.1 328 1.3 5 هـ1433

 1 611 241 81.5 256 5.2 62 هـ6343

 53 611 138 88.1 131 1.4 5 هـ6342
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 612 611 6413 82.2 6431 6.5 61 هـ6341

هـ(، إحصاءات غير 1210-1240المصدر: من حساب الباحثة، بناء على: تقرير سجن جدة العام لعدد السجينات للفترة )

 منشورة، وزارة الداخلية.

ا للزيادة الكبيرة في عدد السجينات الوافدات في سجن جدة العام، واستجابة لدعوات االتجاهات البحثية الحديثة  نظرا

في الجغرافيا لدراسة اإلجرام النسوي من منظور جغرافي، ترّكز هذه الدِّراسة على جرائم النساء الوافدات في سجن جدة 

العام؛ من أجل المساهمة في توسيع دائرة األدبيات المتعلقة بجرائم النساء من خالل استكشاف العوامل، واألسباب 

 ل مدينة جدة بشكل خاص، والمملكة العربية السعودية بشكل عام.المحفزة إلجرام النساء الوافدات داخ

 أهداف الدِّراسة:

 .واالقتصادية للنساء الوافدات في سجن جدة العام تحليل الخصائص االجتماعية -

ف على األنماط العامة لجرائم النساء الوافدات في سجن جدة  -  العام.التعرُّ

 الكشف عن التوزيع الجغرافي لمواقع ارتكاب جرائم النساء الوافدات في سجن جدة العام ومواقع سكنهن. -

ف على أهم خصائص رحلة الجريمة للنساء الوافدات في سجن جدة العام في مدينة جدة. -  التعرُّ

 أهمية الدِّراسة: 

  العلمية:األهمية 

يمكن أن تسهم مثل هذه الدِّراسات في بناء خلفية علمية عن ظاهرة الجريمة لدى النساء الوافدات في سجن جدة العام  -

 في الدِّراسات المستقبلية.

 افدات وشرح أنماط الجريمة.يمكن أن تساعد هذه الدِّراسة في فهم السلوك اإلجرامي لدى السجينات الو -

 تغطي مثل هذه الدِّراسات جانباا حيوياا بجغرافية الجريمة، وهي جرائم النساء الوافدات. -

 :األهمية العملية 

الخدمات األمنية على  يمكن أن تساعد دراسة رحلة الجريمة للنساء الوافدات في سجن جدة العام على تعزيز انتشار -

 مستوى وحدات صغيرة كاألحياء.

قد تسهم هذه الدِّراسة في إعطاء بعض المؤشرات التي يمكن االستفادة منها لدى المختصين والمعنيين في المجال  -

 األمني؛ لرسم خطط فعالة لمواجهة ظاهرة الجريمة لدى النساء الوافدات بالمملكة العربية السعودية.
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 منهجية الدراسة:  

اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي االستداللي؛ من أجل قياس وتحليل بيانات الدِّراسة، حيث يعتمد المنهج على 

 تجميع البيانات ثم تحليلها إحصائياا بصورة دقيقة.

 أسلوب جمع البيانات:

أسلوب الحصر الشامل من كافة النزيالت الوافدات في سجن جدة العام؛ لغرض الحصول على استخدمت الباحثة 

( نزيلة، 431هـ، وبلغ عددهن )6341بيانات شاملة خالل فترة الدِّراسة الميدانية التي تمت في الشهر السادس من عام 

 لحصر الشامل.مما يتيح للباحثة مجاالا للتشخيص الدقيق للبيانات التي تم جمعها بأسلوب ا

 مجتمع الدِّراسة:

يشتمل مجتمع الدِّراسة على النزيالت الوافدات من الموقوفات والمحكومات داخل نطاق سجن جدة العام بمدينة 

 ( نزيلة وافدة.431هـ، وبلغ عددهن )6341ة التي تمت في الشهر السادس من عام جدة، خالل فترة الدِّراسة الميداني

 مصادر جمع البيانات:

 الكتب والمراجع:  .1

والرسائل الجامعية المنشورة وغيرة المنشورة، واألبحاث العلمية اعتمدت الباحثة في هذه الدِّراسة على الكتب 

 المختصة بالجريمة باللغتين العربية واإلنجليزية.

 . البيانات المنشورة وغير المنشورة:4

حصلت الباحثة على بعض التقارير واإلحصاءات غير المنشورة التي تخدم موضوع  البيانات غير المنشورة:

 الدِّراسة، وهي كالتالي:

 هـ(.6341-6351تقرير سجن جدة العام ألعداد السجينات السعوديات والوفدات للفترة ) -

 هـ.6346جدة عام تقرير التعداد العام للسكان حسب الجنسية والجنس لمدينة  -

اعتمدت الباحثة على البيانات الحكومية المنشورة كمصادر لجمع البيانات كالخرائط  البيانات المنشورة:

 واإلحصائيات والتقارير، ومن أبرزها:

 هـ(.6341الخرائط والبيانات الصادرة من أمانة محافظة جدة لعامي ) -

 هـ.6343النتائج التفصيلية للتعداد العام للسكان والمساكن في منطقة مكة المكرمة التابع لوزارة التخطيط لعام  -

 الدِّراسة الميدانية: .1

يارة سجن جدة العام، استعانت الباحثة بعد أخذ الموافقة من المديرية العامة للسجون بوزارة الداخلية السعودية لز

 باالستبانة؛ باعتبارها المصدر األساسي لغالبية بيانات الدِّراسة؛ وذلك لعدم توافر مصادر أخرى تخدم غرض الدِّراسة.
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إن الغرض الرئيس من االستبانة هو قياس مدى تأثير الخصائص االجتماعية واالقتصادية والديموغرافية  

فة إلى الخصائص الزمانية والمكانية للرحلة إلى الجريمة على مرتكبات الجرائم من النساء الوافدات والتعليمية، باإلضا

في سجن جدة العام بمدينة جدة، وقد وزعت الباحثة االستبانة على جميع النزيالت الوافدات في سجن جدة العام. تضمنت 

، قسمتها الباحثة إلى خمسة أقسام كالت62االستبانة ) الي: القسم األول: ويحوي القسم األول على البيانات الشخصية ( سؤاالا

عن النزيالت الوافدات؛ لهدف قياس عالقة الخصائص الديموغرافية واالقتصادية واالجتماعية والتعليمية. والقسم الثاني: 

أسباب ارتكاب الجريمة  اشتمل على البيانات الخاصة بموقع سكن النزيلة الوافدة؛ لقياس العالقة بينها في محاولة لتفسير

واختيار موقعها. والقسم الثالث: يتعلق بأنواع الجرائم المرتكبة؛ لمعرفة أنماط الجرائم التي ترتكبها النزيالت الوافدات في 

سجن جدة العام. القسم الرابع: لبيانات موقع ارتكاب الجريمة، ووسائل المواصالت المستخدمة للوصول للموقع؛ لمعرفة 

اء ارتكاباا للجرائم وأسباب اختيارها في ضوء البيانات المتاحة. القسم الخامس: لمعرفة زمن ارتكاب الجريمة؛ أكثر األحي

 فيها.للمساهمة في حصر األوقات التي تنشط فيها الجريمة؛ لرفع نسبة انتشار الدوريات األمنية 

 حدود الدِّراسة:

 الحدود المكانية: .1

تقع مدينة جدة على الساحل الغربي للمملكة عند منتصف البحر األحمر، وتعد عروس البحر األحمر وأكبرر المردن المطلرة 

را  ا مهما ا فري مختلرف المجراالت التجاريرة والخدميرة، ممرا جعلهرا مركرزا عليه، حيث عاشرت نهضرة صرناعية كبيررة، وتطرورا

دة ثراني أكبرر المردن السرعودية بعرد مدينرة الريراض، حيرث يبلرغ عردد هـ(. وتعد مدينة جر6341للمال واألعمال )أمانة جدة، 

 ( 6-6هرررررررررـ(، وتوضرررررررررح الخريطرررررررررة )6346( نسرررررررررمة )مصرررررررررلحة اإلحصررررررررراء العامرررررررررة، 453415181سررررررررركانها )

 ( امتداد حدود منطقة الدِّراسة الحالية.6-5و)
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( موقع منطقة دراسة جرائم النساء 1خريطة رقم ) 

  هـ1210الوافدات في سجن جدة العام لعام 

 

*المصدر: من إعداد الباحثة، اعتماًدا على بيانات أمانة 

 هـ(، المملكة العربية السعودية.1210جدة لعام )

 

راسرررررررة إلرررررررى أربرررررررع منررررررراطق )خريطرررررررة:    رررررررمت الباحثرررررررة أحيررررررراء منطقرررررررة الدِّ  ، وجررررررردول:4كمرررررررا قسَّ

(، حيث استعانت الباحثة بطريق الحررمين الشرريفين كحرد فاصرل برين أحيراء شررق وغررب المدينرة، وتبردأ أحيراء منطقرة 4

في حين تبردأ حردود أحيراء منطقرة الجنروب مرن طريرق جردة  أبحر،الدولي وشرم  زعبد العزيشمال المدينة من مطار الملك 

 كالتالي: مكة السريع وطريق الفالح )الميناء( شارع المحجر، وهي

 ( من مساحة مدينة جدة.٪5548(، وهي تمثِّل )2كم1851( حياا، وتبلغ مساحتها )56شمال مدينة جدة: تضم هذه ) .6

( أن التعداد السكاني لم يشمل ستة أحياء لحداثتها، وبلغ إجمالي عدد السكان في األحياء المتبقية 4يتضح من الجدول ) .5

( سعودية، في حين بلغ عدد السركان مرن الوافردات 615326السعوديات )( نسمة، حيث بلغ عدد السكان من 415123)

 ( وافدة.216،,)

 

( حدود منطقة دراسة جرائم النساء الوافدات في 4خريطة )

 هـ وفقًا لألحياء1210لعام لعام سجن جدة ا

اعتماًدا على بيانات أمانة جدة المصدر: من إعداد الباحثة، 

 هـ(، المملكة العربية السعودية.1210لعام )
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( مسرراحة المدينررة، وبلررغ ٪4154(، وهرري تمثررل )2كررم 6352( حياررا، وتبلررغ مسرراحتها )46جنرروب مدينررة جرردة: وتضررم ) .4 

( سرعودية، 215216( نسمة، حيث بلغ عدد السكان مرن السرعوديات )5315116إجمالي عدد السكان في هذه المنطقة )

  .( وافدة615882في حين بلغ عدد السكان من الوافدات )

( مرن مسراحة المدينرة، بلرغ إجمرالي ٪5553(، وتمثِّرل )٢كم6121( حياا، وتبلغ مساحتها )62) وتضمشرق مدينة جدة:  .3

السركان ( سعودية، وبلغ عدد 255456( نسمة، حيث بلغ عدد السكان من السعوديات )5225815عدد سكان المنطقة )

 ( وافدة.٪465821من الوافدات )

( من مساحة ٪256(، وتمثل هذه المساحة )٢كم 425( حياا، وتبلغ مساحتها )21غرب مدينة جدة: تضم هذه المنطقة ) .2

( نسررمة، حيررث يبلررغ عرردد السرركان مررن السررعوديات 551265343مدينررة جرردة. ويبلررغ إجمررالي عرردد سرركان هررذه المنطقررة )

 ( وافدة.5455235بلغ عدد السكان من الوافدات )( سعودية، فيما 2845111)

 هـ1436( التقسيم الجغرافي لمناطق مدينة جدة لعام 1جدول رقم )

 ٪ 4المساحة كم ٪ عدد األحياء المنطقة

 48.5 6226 61.6 56 شمال جدة

 41.4 6352 51.15 46 جنوب جدة

 55.3 6121 5.65 62 شرق جدة

 2.6 425 33.1 21 غرب جدة

 166.6 2214  166 112 اإلجمالي

 هـ(، المملكة العربية السعودية.1210*المصدر: من حساب الباحثة، اعتماًدا على بيانات أمانة جدة لعام )
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 هـ1436التقسيم الجغرافي لمناطق مدينة جدة لعام  3) خريطة رقم ) 

 

 (، المملكة العربية السعودية.1210*المصدر: من إعداد الباحثة، اعتماًدا على بيانات أمانة جدة لعام )

 الحدود الزمنية:

 هـ.6341الثالث من شهر جمادى اآلخر لعام ُحدد الحد الزمني من بدء الدِّراسة الميدانية التي تمت في اليوم 

 الحدود البشرية: 

( 431هن النزيالت الوافدات من المحكومات والموقوفات في سجن جدة العام بمدينة جدة، وقد بلغ عددهن )

 نزيلة وافدة.
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 اإلطار النظري والدِّراسات السابقة 

 :النظري العام لطبيعة السلوك اإلجرامي في الشريعة اإلسالمية اإلطار

الجرائم في اعتبار اإلسالم في أصل معناها: اعتداء على المصالح التي اعتبرها الشرع مصالح معتبرة، أو تنتهي 

بمصلحة، وهو ما يسمى سد الذرائع، وتقرر أن المصالح المعتبرة في اإلسالم هي ما يتعلق بحفظ إلى أمر فيه ضرر 

ف الماوردي الجرائم في كتابه "األحكام 48م، ص6882النفس، وحفظ المال، والعقل، والدين )أبو زهرة،  (. وعرَّ

؛ ذكر في 568م، ص6824لماوردي، السلطانية" بأنها: "محظورات شرعية، زجر هللا تعالى عنها بحد أو تعزير" )ا

  م(.5116البشر، 

: "اتفق 52-51م، ص ص5116وبيَّن خالد البشر ) ( أن الجريمة في الشرع اإلسالمي تمر بثالث مراحل قائالا

ا؛ حتى تكون هناك جريمة تعاقب  علماء التشريع الجنائي اإلسالمي أن الجريمة تمر بثالث مراحل ال بد من توافرها جميعا

مرحلة التفكير: وهي المرحلة التي يبدأ بها المرء بالتفكير في  -6لشريعة اإلسالمية، وهي على النحو التالي: عليها ا

مرحلة التحضير: وهي  -5ارتكاب الجريمة، وفي الشريعة اإلسالمية ال تعاقب على ما يكون في القلب أو ورد في الذهن. 

لتنفيذ الجريمة، وال تعتبر معصية إال إذا كانت وسائل التحضير مرحلة اإلعداد والتخطيط وتهيئة األدوات والوسائل 

مرحلة التنفيذ والشروع: وهي المرحلة التالية لعملية التحضير، حيث يبدأ المجرم بتنفيذ جرمه  -4معصية بحد ذاتها. 

الفعل معصية بقصد وهدف ارتكاب الجريمة، وتقرر الشريعة اإلسالمية المعاقبة على الشروع في كل جريمة إذا كان 

 أصالا وغير مباح".

يرتكبه اإلنسان البالغ العاقل  شاذ،تنظر الشريعة اإلسالمية إلى ظاهرة الجريمة نظرة موضوعية على أنها فعل 

ا؛ إلحداث الضرر بالمصالح الدنيوية والدينية، يقول تعالى ِ  ُحُدودُ  :﴿ تِْلك  متقصدا بُوه اف ال   هللاَّ لِك   ۗت ْقر 
ذ   ُ  يُب يِّنُ  ك   لِلنَّاسِ  آي اتِهِ  هللاَّ

لَّهُْم ي تَّقُون    [.621﴾ ]سورة البقرة:ل ع 

 :السلوك اإلجرامي من المنظور الوضعي 

ا، بينما ال تُصنَّف كذلك في  قوانين دول أخرى، تُصنَّف بعض األنشطة السلوكية في قوانين بعض الدول جرما

على سبيل المثال: استهالك الكحوليات، تعّد جريمة في الدول اإلسالمية بناء على أوامر التشريع اإلسالمي، يقول تعالى: 

ا أ ْكب ُر ِمن نَّ ﴿ إِْثُمهُم  ن افُِع لِلنَّاِس و  م  بِيٌر و  ا إِْثٌم ك  ْيِسِر ۖ قُْل فِيِهم  اْلم  ْمِر و  ِن اْلخ  ا ۗ فْ ي ْسأ لُون ك  ع  [، ويقول 568﴾ ]سورة البقرة: ِعِهم 

ِل الشَّْيط انِ تعالى: ﴿ م  ُم ِرْجٌس ِمْن ع  اأْل ْزال  اُب و  اأْل ْنص  ْيِسُر و  اْلم  ْمُر و  ا اْلخ  نُوا إِنَّم  لَُّكْم تُْفلُِحون   ي ا أ يُّه ا الَِّذين  آم  ﴾ ف اْجت نِبُوهُ ل ع 

للمفاسد، بينما تعد نشاطاا قانونياا في  ا، مما جعل منعها وتحريمها درءا ية[؛ لضررها بالمصالح الدنيو81]سورة المائدة:

دول أخرى كالواليات المتحدة األمريكية وبعض الدول األوروبية، فالجريمة ظاهرة معقدة في األصل وتتأثر بالزمان 

 .والمكان

الجريمة، ومحاولة  كّرس العديد من الباحثين على مر العصور واألزمان جهودهم في دراسة مفهوم ظاهرة

إلى أن أسباب ارتكاب  (Cesare Lombroso) التوصل لمسببات ارتكابها، فبينما يذهب العالم اإليطالي "لومبروزو"

 الجريمة يعود إلى الصفات الجسدية الموروثة للفرد،
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ا فرد آلخر، أميرّكز على أن الجريمة سلوك مكتسب ينتقل من  (Sutherland) نجد العالم األمريكي أدوين سذرالند 

فيشير إلى أن السلوك اإلجرامي يتأثر بعدة عوامل؛ كالطقس، والحالة  (A. Quetelet)  العالم البلجيكي المبرت كيتيلي

الفقر كأحد أهم األسباب  (Bosco) وبوسكو (Niceforo)االجتماعية واالقتصادية للفرد، في حين تناول نيسفور 

الذي علل أن الجريمة تحدث في ظروف اجتماعية معينة،  (Thomas) توماسالرتكاب الجريمة، ويخالفهم في ذلك 

 م(.5162واستبعد العوامل االقتصادية والبيئية )الزيادي، 

وقد تمخضت من هذه الجهود العديد من التفسيرات الوضعية التي يمكن تصنيفها تحت خمسة أقسام رئيسة، وهي: 

سير االجتماعي، والتفسير الجغرافي، والتفسير االقتصادي. وفيما يلي التفسير البيولوجي، والتفسير النفسي، والتف

 :استعراض لتلك التفسيرات

  التفسير البيولوجي لظاهرة السلوك اإلجرامي: .1

الوراثي له دور أساسي في ظهور السلوك اإلجرامي لدى  اتجه الباحثون البيولوجيون إلى االعتقاد بأن العامل

 األفراد، واعتمدوا في دراستهم على:

تتبع شجرة العائالت لمعرفة التاريخ اإلجرامي لألسرة، وما إذا كان المجرم ينحدر من أسرة فيها آباء وأجداد  -6

 مجرمون.

وتوأمين ناتجين من اتحاد بويضتين  حدة،وادراسة التوأم: وتطبق بمقارنة توأمين متطابقين ناتجين من بويضة   -5

 مختلفتين.

قياس التشابه في الجريمة بين اآلباء واألبناء، ومن ثم أطلقوا مصطلح االستعداد اإلجرامي الموروث )رومبل،   -4

 (Cesare Lombroso) (. ومن أشهر رواد هذه النظريات العالم اإليطالي تشيزري لومبروزو52م، ص5165

أن  (Criminal Man) رائد المدرسة الوضعية اإليطالية، الذي ذكر في كتابه الشهير تحت عنوان الرجل المجرم 

ا إلى الظروف البيولوجية أو العضوية.   الجريمة ترجع أساسا

 :التفسير النفسي لظاهرة السلوك اإلجرامي .4

تتفق الدِّراسات البيولوجية مع الدِّراسات النفسية في أن الجريمة ناجمة عن عامل فردي، إال أنها تختلف في الجانب 

الفردي، فالباحثون في الدِّراسات البيولوجية يعتقدون أن الجريمة تحدث نتيجة عامل وراثي أو عضوي، بينما يؤمن 

 .الجريمة ناجمة عن باعث وسبب نفسي يؤدي إلى ارتكابهاالباحثون في الدِّراسات النفسية أن 

 :التفسير االجتماعي لظاهرة السلوك اإلجرامي .1

ن المجررمين خالل أواخر القرن التاسرع عشرر، عنردما كانرت النظريرات البيولوجيرة التري توضرح الفرروق الفرديرة بري

وغير المجرمين لشرح شذوذ الجريمة هي العررف السرائد فري األوسراط العلميرة، كترب عرالم االجتمراع الفرنسري دوركهرايم 

(Durkheim,1951)  عن الحالة الطبيعية للجريمة في المجتمع، وأوضح أن السلوك البشري وسوء السلوك ال تكمن فري

  (Zembroski,2011) .الفرد، بل في المجموعة والتنظيم االجتماعي

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-7-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار السابع والعشرونالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                                 17   

ISSN: 2706-6495 

كانت الجريمة تمثّل حقيقة اجتماعية وجانباا عادياا في المجتمع، وأشار إلى أن  (Durkheim)بالنسبة لدوركهايم  

 الجريمة تشير إلى حدود األخالق.

 :التفسير االقتصادي لظاهرة السلوك اإلجرامي .2

يعتمد التفسير االقتصادي على قياس مدى تأثير الدافع االقتصادي في ارتكاب الجريمة كالفقر والبطالة، وإن 

 .ارتكاب الجريمة يتم بقرار عقالني من قبل الجاني

 :التفسير الجغرافي لظاهرة السلوك اإلجرامي .5

يقيس التفسير الجغرافي أثر البيئة وعناصرها المختلفة على السلوك اإلجرامي، ممثلة بالموقع الجغرافي، والمدة 

الزمنية، وظروف المناخ كدرجة الحرارة واألمطار. وتتداخل التفسيرات الجغرافية بالمتغيرات االجتماعية واالقتصادية 

 نظرة أكثر شمولية. البشرية، مما يضفي عليها

 االتجاه التكاملي في تفسير السلوك اإلجرامي: .0

عدة عوامل داخلية وخارجية  يفسر االتجاه التكاملي السلوك اإلجرامي على أنه سلوك مركب ناتج عن تضافر

 للعالم والتر ريكليس Theory Containmentاعل الديناميكي، وتمثل نظرية االحتواء مشتركة في صورة من التف

Reckless) Walter م ذلك، حيث حاول تفسير السلوك اإلجرامي من خالل تطوير نظرية االحتواء، 6811( في عام

 أن األفراد قد "دفعوا" أو"ُسحبوا" إلى الجريمة. التي تفترض

ن محددات السلوك اإلجرامي هري االحترواءات الداخليرة والخارجيرة التري "تحمري" ( أReckless) ويعتقد ريكليس

العالقة بين الشد والجرذب وبرين السرلوك المنحررف/ اإلجرامري، وأن الردفع أو السرحب فري اعتقراد ريكلريس يترأثر بظرروف 

ادي، والصررراعات الجماعيررة، معيشررية سررلبية )بالنسرربة للمنطقررة والثقافررة(، مثررل: الفقررر، والبطالررة، وانعرردام األمررن االقتصرر

 (.Reckless,1967,p.479ووضع مجموعة األقلية، واالفتقار إلى الفرص، وعدم المساواة )

 التحليل الجغرافي لجرائم النساء الوافدات في سجن جدة العام

راسرة الميدانيرة المتمثلرة فري االسرتبانة، حيرث  يركِّز هذا الفصل على تحليل البيانات التي ترم جمعهرا مرن خرالل الدِّ

ا وافيارا عنهرا؛ لمحاولرة اإلجابرة عرن  سيتم تحليل البيانات المباشرة لالستبانة برالطرق اإلحصرائية المختلفرة التري قردمنا شررحا

نرات لكرل تسراؤل تحرت عنروان رئريس، ثرم يرتم تحليرل العالقرات بينهرا واسرتخالص تساؤالت الدِّراسة، حيث يتم عرض البيا

 النتائج بعد ذلك.

  الخصائص االجتماعية واالقتصادية لمرتكبات الجرائم من الوافدات في سجن جدة العام: 

ف على مجتمع الدِّراسة هو إلقاء الضوء على سمات الخصائص االجتماعية واالقتصادية  إن الهدف من التعرُّ

هـ؛ وذلك لغرض الوصول إلى مسببات الجريمة 6341لمرتكبات الجرائم من النساء الوافدات في سجن جدة العام لعام 

ستراتيجية واضحة تقلل من حدوث الجريمة لدى هذه الفئة ودوافعها، والعوامل المؤثرة الدافعة الرتكابها؛ من أجل وضع ا

 داخل المجتمع السعودي.   
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 الجنسية: .1 

( جنسية، وكانت أكثر الجنسيات ارتكاباا 25بلغ عدد الجنسيات المسجلة في استمارة االستبانة لهذه الدِّراسة )

( من إجمالي النساء الوافدات في ٪48556هـ الجنسية اإلندونيسية أوالا بنسبة )6341للجرائم في سجن جدة العام لعام 

ا بنس٪61553(، والتشادية ثالثاا بنسبة )٪64522سجن جدة العام، ثم الجنسية الصومالية ثانياا بنسبة ) بة (، واليمنية رابعا

( لكل منهما، ثم في المرتبة ٪2534(، فيما تعادلت في المرتبة الخامسة الجنسية السودانية واإلثيوبية بنسبة بلغت )251٪)

ا في معدل ارتكاب الجرائم لدى بعض ٪1554السادسة الجنسية المغربية بنسبة بلغت ) ا واضحا (. ونالحظ انخفاضا

 ،4( لكل جنسية )جدول: ٪1541الية، واألردنية، حيث تساوت في نسبتها )الجنسيات، وهي: الموريتانية، والكينية، والم

 (.1شكل: 

 هـ1436( التوزيع العددي والنسبي لمرتكبات الجرائم من النساء الوافدات في سجن جدة العام وفقًا للجنسية لعام 4جدول رقم )

 % العــدد الجنسية

 56.48 16 إندونيسيا

 64.22 32 الصومال

 61.53 43 تشاد

 2.14 58 اليمن

 2.34 52 السودان

 2.34 52 إثيوبيا

 1.54 53 المغرب

 4.16 65 تونس

 5.16 8 الفلبين

 5.36 2 نيجيريا

 5.36 2 باكستان

 5.66 1 سيريالنكا

 6.51 3 سوريا

 6.51 3 بورما

 6.51 3 الهند

 1.81 4 مصر

 1.11 5 البنغال

 1.11 5 إرتيريا

 1.11 5 الحبشة

 1.11 5 فلسطين

 1.11 5 بنغالديش

 1.41 6 موريتانيا

 1.41 6 كينيا

 1.41 6 مالي

 1.41 6 األردن

 166.6 114 المجموع

 هـ1436المصدر: من عمل الباحثة، بناء على الدِّراسة الميدانية عام 
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تكبات الجرائم من النساء الوافدات في سجن جدة العام وفقًا للجنسية لعام التوزيع العددي والنسبي لمر (1شكل رقم ) 

 هـ1436

 

 هـ1436المصدر: من عمل الباحثة، بناء على الدِّراسة الميدانية عام 

 الخصائص العمرية: .4

تبرريّن لنررا مررن خررالل دراسررة الخصررائص العمريررة للنسرراء الوافرردات فرري سررجن جرردة العررام أن أكثررر مررن ثلررث مرتكبررات 

 الجررررررررررررائم مرررررررررررن النسررررررررررراء الوافررررررررررردات فررررررررررري سرررررررررررجن جررررررررررردة العرررررررررررام ينتمرررررررررررين إلرررررررررررى الفئرررررررررررة العمريرررررررررررة 

را واضرحا  ومرن تزيرد أعمرارهن عرن الخمسرين سرنة (،٪3151سنة( بنسبة )  20-29) راسرة انخفاضا ا لتلرك الفئرة فسرجلت الدِّ

 (.2، شكل :5( )جدول: ٪458بنسبة )

التوزيع العددي والنسبي لمرتكبات الجرائم من النساء الوافدات  (5جدول رقم )

 هـ436في سجن جدة العام وفقًا للعمر لعام 

 ٪ العدد العمر بالسنين

 31.1 642 58-51من 

 42.2 662 48-41من 

 64.1 32 38-31من 

 1.4 56 51أقل من 

 4.8 64 فأكثر 21من 

 166.6 114 المجموع

 هـ1436المصدر: من عمل الباحثة، بناء على الدِّراسة الميدانية عام 
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التوزيع العددي والنسبي لمرتكبات الجرائم من النساء الوافدات في سجن جدة العام وفقًا للعمر لعام  (4شكل رقم ) 

 هـ1436

 

 هـ1436المصدر: من عمل الباحثة، بناء على الدِّراسة الميدانية عام 

يتضح مما سبق أن نسبة ارتكاب الجرائم تتجه نحو الزيرادة لردى النسراء الوافردات فري مرحلرة الشرباب وصروالا إلرى 

النضررج، ثررم تقررل كلمررا اتجهنررا نحررو الشرريخوخة، ولعررل مررن أبرررز األسررباب المؤديررة إلررى ارتكرراب الجريمررة فرري هررذه المرحلررة 

نسررية، خاصررة إذا تضررافرت هررذه األسررباب مررع عرردة عوامررل: العمريررة هررو النشرراط الجسررماني، والحاجررة إلشررباع الرغبررة الج

كابتعاد الوافدة وانقطاعها عن أسرتها لفترات طويلة بغرض العمل، أو لتروافر البيئرة المحفرزة والمهيئرة لالنحرراف، سرواء 

 داخل بيئة العمل أو خارجها. 

الجرردير بالررذكر أنرره وفقاررا لاحصرراءات السرركانية الرسررمية الصررادرة مررن الهيئررة العامررة لاحصرراء بالمملكررة العربيررة 

 39-20م، فإن إجمالي عدد النساء الوافدات بمنطقة مكة المكرمة الالتي ينتمين ضمن الفئة العمرية )2017السعودية لعام 

ا( هو ) ( وافدة، وال يمكننا إغفال الفئرة 458185815ساء الوافدات والذي يبلغ )( وافدة من إجمالي عدد الن656315111عاما

 المخالفة ألنظمة العمل والعمال التي لم يشملها التعداد السكاني الرسمي للمملكة العربية السعودية. 

 الحالة االجتماعية: .1

هـ أن ثلث مرتكبات الجرائم كن من 6341أظهرت الحالة االجتماعية للنساء الوافدات في سجن جدة العام لعام 

(، ثم فئة غير المتزوجات بنسبة بلغت ٪5258(، يليها فئة المتزوجات بنسبة بلغت )٪4552فئة المطلقات بنسبة بلغت )

 (.3ل: شك ،6( )جدول: ٪6556(، وفئة األرامل بنسبة بلغت )5155٪)
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( التوزيع العددي والنسبي لمرتكبات الجرائم من النساء الوافدات في سجن جدة العام وفقًا للحالة 6جدول رقم ) 

 هـ1436االجتماعية لعام 

 ٪ العدد الحالة االجتماعية

 45.2 618 مطلقة

 52.8 81 متزوجة

 51.5 21 غير متزوجة

 65.6 31 أرملة

 166.6 114 المجموع

 هـ1436المصدر: من عمل الباحثة، بناء على الدِّراسة الميدانية عام 

( التوزيع العددي والنسبي لمرتكبات الجرائم من النساء الوافدات في سجن جدة العام وفقًا للحالة 1شكل رقم )

 هـ1436االجتماعية لعام 

 

 هـ1436المصدر: من عمل الباحثة، بناء على الدِّراسة الميدانية عام 

 :التعليميةالخصائص  .2

 للمستوى التعليمي كما يلي: العالم وفقاا الوافدات في سجن جدة  جرائم أن نسباتضح 

لمرتكبات الجرائم من النساء الوافدات في سجن جدة العام وفقًا ( التوزيع العددي والنسبي 2جدول رقم )

 هـ٦٣٤١للمستوى التعليمي لعام 

 ٪ العدد المستوي التعليمي

 56.6 11 أمية

 51.2 18 تقرأ وتكتب

 62.1 15 ثانوي

 62.4 26 متوسط
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 65.1 35 ابتدائي

 66.3 42 جامعي

 166.6 114 المجموع

 هـ1436المصدر: من عمل الباحثة، بناء على الدِّراسة الميدانية عام 

 

فدات في سجن جدة العام وفقًا ( التوزيع العددي والنسبي لمرتكبات الجرائم من النساء الوا2شكل رقم )

 هـ1436للمستوى التعليمي لعام 

 

 هـ1436المصدر: من عمل الباحثة، بناء على الدِّراسة الميدانية عام 

انخفاض المستوى التعليمي، لوحظ أن غالبية مرتكبات الجرائم من النساء الوافدات كن من األميات، مما يعني أن 

وما يترتب عليه من الجهل وقلة الوعي له دور كبير في ارتفاع نسبة الجرائم بين النساء الوافدات، ويؤكد ذلك انخفاض 

 نسبة الجرائم في فئة الجامعيات، حيث نجد أن الوعي والثقافة كان لهما دور في تقليل ارتكاب الجرائم بين الوافدات.

     المهنية:الخصائص  .5

 (. 5، شكل: 8نالت فئات العامالت في المملكة نسب مختلفة في ارتكاب الجرائم كما يلي )جدول:

النساء الوافدات في سجن جدة العام وفقًا  التوزيع العددي والنسبي لمرتكبات الجرائم من (8جدول رقم )

 هـ1436نية لعام للخصائص المه

 ٪ العدد المهنة

 42.1 651 عاملة منزلية

 43.8 661 ال تعمل

 56.1 15 موظفة
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 2.3 62 تاجرة

 166.6 114 المجموع

 هـ1436المصدر: من عمل الباحثة، بناء على الدِّراسة الميدانية 

النساء الوافدات في سجن جدة  التوزيع العددي والنسبي لمرتكبات الجرائم من (5شكل رقم )

 هـ1436العام وفقًا للخصائص المهنية لعام 

 

 هـ1436المصدر: من عمل الباحثة، بناء على الدِّراسة الميدانية 

لررن، حيررث بلغررت نسرربتهن الالفررت للنظررر فرري الجرردول أعرراله تقررارب نسررب فئررة العررامالت المنزليررات ومررن ال تعم

( من إجمالي مرتكبات الجرائم مرن النسراء الوافردات، ولتميرز هرذه الفئترين بالمسرتوى المعيشري المرنخفض، فريمكن 1558٪)

ا فعاالا في حياة الفرد، وفي كيفية قضاء أوقات فراغه، كما تؤثر على سلوكيات الفرد سلباا أو إيجاباا.   القول: إن للمهنة دورا

راسررة شررملت مررن دخلررن المملكررة العربيررة السررعودية  تجرردر اإلشررارة إلررى أن فئررة العررامالت المنزليررات فرري هررذه الدِّ

ومررن تخلفررن عررن حمررالت الحررج والعمرررة وعملررن كخادمررات بررالتخفي  كفالئهررن،ثررم هررربن مررن منررازل  نظاميررة،بطريقررة 

 .ويتقاضين أجورهن بالساعة

     الدخل الشهري: .0

( التوزيع العددي والنسبي لمرتكبات الجرائم من النساء الوافدات حسب الدخل 6، شكل:8جدول كشف )

 يلي:الشهري كما 
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العددي والنسبي لمرتكبات الجرائم من النساء الوافدات في سجن جدة العام وفقًا  ( التوزيع9جدول رقم ) 

 هـ1210للدخل الشهري لعام 

 ٪ العدد الشهريالدخل 

 48.2 645 6111أقل من 

 41.1 615 6888-6111من 

 62.3 26 5888-5111من 

 1.8 54 4888-4111من 

 4.8 64 فأكثر 2111من 

 4.4 66 3888-3111من 

 166.6 114 المجموع

 هـ1210المصدر: من عمل الباحثة، بناء على الدِّراسة الميدانية 

 

( التوزيع العددي والنسبي لمرتكبات الجرائم من النساء الوافدات في سجن جدة العام وفقًا 0شكل رقم )

 هـ1210للدخل الشهري لعام 

 

 هـ1210المصدر: من عمل الباحثة، بناء على الدِّراسة الميدانية 

يتضح لنا أن ثالثة أربراع مرتكبرات الجررائم مرن الوافردات فري سرجن جردة العرام كرن مرن ذوات الردخل المرنخفض 

كبير في إقردامهن علرى ارتكراب الجررائم، وبالترالي (، مما يؤكد أن الدخل الشهري والحاجة المادية لها دور ٪1152بنسبة )

فإن فرص ارتكاب الجريمة لدى النساء الوافردات فري مدينرة جردة تزيرد بانخفراض المسرتوى المعيشري وتقرل بارتفاعره. كمرا 

 أكدت الدِّراسة سابقاا على ارتفاع نسبة الجريمة عند العامالت المنزليات من ذوات األجر المنخفض ومن ال تعملن.
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 :ألنماط العامة لجرائم النساء الوافدات في سجن جدة العاما 

هـ، والكشف 1436نتعرف في هذا الجزء على األنماط العامة لجرائم النساء الوافدات في سجن جدة العام لعام

 ي لها؛ بهدف الوصول إلى حلول تساهم في حماية المجتمع من تنامي ظاهرة الجريمة لدى هذه الفئة.عن التوزيع الجغراف

 األنماط النوعية لجرائم النساء الوافدات في سجن جدة العام: .1

 الوافدات بسجن جدة العام:أنواع جرائم النساء   -

استأثرت الجرائم األخالقية بأكثر من نصف الجرائم المرتكبة من قبل النساء الوافدات في سجن جدة العام بنسبة 

(. وشغلت جرائم القتل نسبة ٪858رائم السرقة بنسبة بلغت )(، ثم ج٪6154(، ثم جرائم المخدرات بنسبة بلغت )2151٪)

( لجرائم النصب واالحتيال، وتساوت جرائم التزوير والقذف ومزاولة السحر كأقل الجرائم ٪454(، وبنسبة )٪1بلغت )

ى هذا االنخفاض إلى قلة اإلبالغ عن هذا النوع ٪154ارتكاباا من قبل الوافدات بنسبة ) أو  من الجرائم( لكل منهن، ويُعز 

 (.7، شكل: 10ما يعرف باإلجرام الخفي )جدول: 

العددي والنسبي لمرتكبات الجرائم من النساء الوافدات في سجن جدة العام وفقًا لنوع الجريمة  التوزيع (10جدول رقم )

 هـ1436لعام 

 ٪ العدد نوع الجريمة

 21.1 622 أخالقية

 61.4 23 مخدرات

 8.8 44 سرقة

 1.1 51 قتل

 4.4 66 نصب واحتيال

 5.3 2 اعتداء ومضاربة

 5.3 2 مسكرات

 6.2 2 تغيب عن المنزل

 1.1 5 محاولة قتل

 1.4 6 تزوير

 1.4 6 قذف

 1.4 6 مزاولة السحر

 166.6 114 المجموع

 هـ1210المصدر: من عمل الباحثة، بناء على الدِّراسة الميدانية 
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التوزيع العددي والنسبي لمرتكبات الجرائم من النساء الوافدات في سجن جدة العام وفقًا لنوع الجريمة لعام ( 2شكل رقم ) 

 هـ1436

  

 هـ1210المصدر: من عمل الباحثة، بناء على الدِّراسة الميدانية 

ا الجرائم األخالقية وجرائم المخدرات والسرقة تتميز بارتفاع  الجدير بالذكر أن هذه األنواع من الجرائم وتحديدا

العائد منها، وهي جرائم تتالءم مع الطبيعة األنثوية للمرأة سواء من الناحية البيولوجية أو النفسية أو االجتماعية، كما أن 

الجرائم الخفية. وكما الحظنا سابقاا أن غالبية مرتكبات الجرائم من النساء الوافدات هذه األنواع من الجرائم تتميز بصفة 

ا، ومن فئة العمالة المنزلية، لذا فمن المنطقي انتشار هذه األنواع من الجرائم تحديدا  هن من ذوات الدخل المنخفض جدا

 بينهن. 

المنزليات ومن يندرج تحت هذه الفئة ترتكب معظم جرائمها وبناء على نتائج الدِّراسة فيمكن القول: إن العامالت 

كالسرقة، أو تتورط في جرائم أخالقية سواء في داخل منزل الكفيل أو خارجه؛ إما بدافع االنتقام من األسرة التي تعمل 

 .لديها أو لزيادة الربح المادي

في سجن جدة العـــام حسب أحياء مدينة ( التوزيع الجغرافي ألنواع جرائم النساء الوافدات 3الخريطة ) تظهرا

 :هـ1436جدة لعام 
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 هـ 1210حسب أحياء مدينة جدة لعام  ( التوزيع الجغرافي ألنواع جرائم النساء الوافدات في سجن جدة العـــام2) خريطة 

 

جدة لعام المصدر: من عمل الباحثة، اعتماًدا على الدِّراسة الميدانية والبيانات الصادرة من أمانة 

 هـ(.1210)

 األنماط المكانية لجرائم النساء الوافدات في سجن جدة العام: .4

 مواقع ارتكاب جرائم النساء الوافدات في سجن جدة العام:

( يتضح استئثار حي الجامعة كأكثر أحياء مدينة جدة في عدد ارتكاب الجرائم من قبل 66من تحليلنا للجدول رقم )

تصل  وتقل تدريجا الي ان(، ٪253(، ثم حي الصفا بنسبة بلغت )٪6653النساء الوافدات في سجن جدة العام بنسبة بلغت )

( في سبعة أحياء وهي: النزلة الشرقية، والمرجان، وأبحر الجنوبية، وبني مالك، والثغر في منطقة غرب ٪154نسبة )اقل 

 جدة، والسنابل في منطقة شرق جدة، واألجواد في منطقة شرق جدة.
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 سجن جدة العام وفقًا لألحياء لعامالتوزيع العددي والنسبي للجرائم المرتكبة من قبل النساء الوافدات في  (11جدول رقم ) 

 هـ1210

 الرقم

 التسلسلي

الحي الذي ارتكبت فيه 

 الجريمة
 ٪  العدد

الرقم 

 التسلسلي

الحي الذي ارتكبت 

 فيه الجريمة
 ٪ العدد

 1.8 4 الصحيفة 53 66.3 42 الجامعة 6

 1.8 4 المروة 52 2.3 52 الصفا 5

 1.8 4 مدائن الفهد 51 2.6 51 البوادي 4

 1.1 5 السليمانية 51 1.8 54 الفيصلية 3

 1.1 5 مشرفة 52 3.2 61 غليل 2

 1.1 5 المحمدية 58 3.2 62 السالمة 1

 1.1 5 البساتين 41 4.8 64 الروابي 1

 1.1 5 النهضة 46 4.1 65 الربوة 2

 1.1 5 النسيم 45 4.5 61 النزلة اليمانية 8

 1.4 6 النزلة الشرقية 44 4.5 61 العزيزية 61

 1.4 6 المرجان 43 5.1 8 السبيل 66

 1.4 6 أبحر الجنوبية 42 5.1 8 الشرفية 65

 1.4 6 بني مالك 41 5.3 2 الشاطئ 64

 1.4 6 الثغر 41 5.3 2 الكندرة 63

 6.5 3 المحجر 42 5.3 2 الهنداوية 62

 1.8 4 الوزيرية 48 5.6 1 البلد 61

 1.1 5 الخمرة 31 6.2 1 النعيم 61

 1.4 6 السنابل 36 6.2 2 النزهة 62

 4.1 65 المنتزهات 35 6.2 2 الحمراء 68

 1.8 4 السامر 34 6.5 3 الرويس 51

 1.1 5 بريمان 33 1.8 4 الخالدية 56

 1.4 6 االجواد 32 1.8 4 الزهراء 55

 5.3 2 أبحر الشمالية 31 1.8 4 مطار الملك عبد العزيز 54

 هـ.1210المصدر: من عمل الباحثة، بناء على الدِّراسة الميدانية 

( توزيع أعداد الجرائم المرتكبة من قبل النساء الوافدات في سجن 8( وشكل رقم )65فيما يلخص لنا الجدول رقم )

 جدة العام بحسب المناطق، وفيه نالحظ استئثار منطقة غرب جدة بالمرتبة األولى في عدد الجرائم، 
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(، يليها منطقة شرق جدة في المركز الثاني بنسبة ٪2855( جريمة على مستوى مناطق مدينة جدة بنسبة )581) 

 ( لمنطقة شمال جدة.٪553(، وبنسبة )٪4م منطقة جنوب جدة بنسبة )(، ث253٪)

فدات في سجن جدة العام وفقًا االعددي والنسبي للجرائم المرتكبة من قبل النساء الو ( التوزيع14جدول رقم )

 هـ1210للمناطق لعام 

 المنطقة
 الجرائم

 ٪ العدد

 28.5 581 غرب جدة

 2.3 62 شرق جدة

 4 61 جنوب جدة

 5.3 2 شمال جدة

 166 114 المجموع

 هـ.1210المصدر: من عمل الباحثة، بناء على الدِّراسة الميدانية 

فدات في سجن جدة العام وفقًا للمناطق لعام االتوزيع العددي والنسبي للجرائم المرتكبة من قبل النساء الو (4شكل رقم )

 هـ1210

 

 هـ.1210المصدر: من عمل الباحثة، بناء على الدِّراسة الميدانية 

تشير النتائج السابقة إلى أن هناك تطابقاا بين مواقع ارتكاب الجرائم من قبل النساء الوافردات وبرين مواقرع سركنهن، 

قرد ارتكبرت فري حري  جرائم المرتكبة من قبل النساء الوافدات( من نسبة ال٪6653حيث لوحظ أن أعلى نسبة جريمة وهي )

 (.٪6152كن من سكان حي الجامعة بنسبة )من مرتكبات الجرائم الجامعة بمنطقة غرب جدة، في حين أن أعلى نسبة 

وبتتبع للتوزيع الجغرافي لمواقرع سركن النسراء الوافردات فري سرجن جردة وفقارا لألحيراء، قسرمت الباحثرة مواقرع سركن 

  هـ إلى ثالث فئات:6341للمناطق لعام  مرتكبات الجرائم من النساء الوافدات وفقاا
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 ( وافدة:26-16ة األحياء التي تراوح عدد سكانها من مرتكبات الجرائم من النساء الوافدات بين )فئ -أ 

يتميرز حري الجامعرة برأن أكثرر مرن نصرف تركيبتره السركانية هرم مرن ضمت هذه الفئة حي الجامعة في منطقرة غررب جردة. 

( مرن إجمرالي السركان النسراء ٪23.8( من إجمالي سكان الحي، كما تبلرغ نسربة الوافردات )٪11.2السكان الوافدين بنسبة )

ممرا يعلرل اسرتئثار حري الجامعرة كرأكثر األحيراء ارتكابارا للجررائم مرن قبرل هرـ(، 6346في الحي )الهيئرة العامرة لاحصراء، 

 النساء الوافدات في سجن جدة العام.

 ( وافدة: 16-46مرتكبات الجرائم من النساء الوافدات بين ) فئة األحياء التي تراوح عدد سكانها من -ب

وتشمل كل من أحياء الصفا والبروادي والفيصرلية فري منطقرة غررب جردة، حيرث تتميرز هرذه األحيراء برأن أكثرر مرن نصرف 

الوافردات (، حيرث تبلرغ نسربة ٪23( في الفيصلية، كذلك حي البروادي )٪28سكانها هم من السكان الوافدين، بنسبة بلغت )

 ( من إجمالي السكان النساء في الحي.21٪)

 ( وافدة: 46-16فئة األحياء التي تراوح عدد سكانها من مرتكبات الجرائم من النساء الوافدات بين ) -ج

 وتشمل أحياء العزيزية، وغليل، والنزلة اليمانية، والسالمة، والربوة، والروابي، والرويس في منطقة غرب جدة.

التوزيع الجغرافي لمواقع سكن النساء الوافدات في  (5خريطة رقم )

 هـ1210سجن جدة العام وفقًا لألحياء لعام 

 

نات الصادرة الدِّراسة الميدانية والبياالمصدر: من عمل الباحثة، اعتماًدا على 

 .هـ(1214 –هـ 1210)من أمانة جدة لعامي 
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التطابق النسبي بين موقع جرائم النساء في سجن جدة العام  (0خريطة رقم ) 

 ومواقع سكنهن في مدينة جدة

 

المصدر: من عمل الباحثة، اعتماًدا على الدِّراسة الميدانية والبيانات الصادرة من أمانة 

 هـ(.1214 –هـ 1210جدة لعامي )

العالقة بين مواقع سكن مرتكبات الجرائم من النساء الوافدات في سجن جدة العام وأنواع الجرائم المرتكبة لعام 

 هـ:1210

( جريمرة مرن إجمرالي أنرواع 622ارتكربن جررائم أخالقيرة بلرغ عرددها )مرتكبات الجررائم من تحليلنا نجد أن غالبية 

(. واسرتأثر حري الجامعرة فري منطقرة غررب جردة علرى أعلرى معردل ارتكراب جررائم أخالقيرة بعردد ٪21515الجرائم بنسربة )

(، ثرم تراله أحيراء الفيصرلية والصرفا والنزلرة اليمانيرة والعزيزيرة فري منطقرة غررب جردة بعردد ٪6655( جريمة، بنسبة )56)

 ( من إجمالي الجرائم األخالقية. ٪41561( على التوالي، بنسبة )61( و)61( و)64( و)63جرائم )

وهي ذات النتيجة التي توصلت إليها الباحثة عند دراسة العالقة برين أنرواع الجررائم التري ترتكبهرا النسراء الوافردات 

في سجن جدة العام ومواقع ارتكابها، مما يعني أن مرتكبات الجرائم األخالقية من النساء الوافدات يملرن إلرى ارتكابهرا فري 

 واقع سكنهن.م
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( من إجمرالي أنرواع الجررائم، واسرتأثر ٪61551( جريمة بنسبة )23واحتلت جرائم المخدرات المرتبة الثانية بعدد ) 

ا فرري منطقررة غرررب جرردة علررى جرررائم المخرردرات بعرردد ) ( جرررائم، ثررم ترراله أحيرراء البرروادي والصررفا 2حرري الجامعررة مجررددا

( مررن إجمررالي جرررائم ٪35528( جرررائم علررى الترروالي، بنسرربة )3( و)2( و)1والعزيزيررة فرري منطقررة غرررب جرردة بعرردد )

 المخدرات.

(، فقرد سرجل حري السرالمة فري ٪8583( جريمرة مرن إجمرالي أنرواع الجررائم بنسربة )44وبلغ عدد جرائم السرقة )

( 4( و)3( جرائم، ثم تاله حيا الصفا والنعيم في غرب جدة بعردد )2منطقة غرب جدة أعلى معدل في جرائم السرقة بعدد )

 ( من إجمالي جرائم السرقة.٪41541جرائم على التوالي، بنسبة )

(، وتسرراوت أحيرراء الجامعررة ٪1515( جريمررة مررن إجمررالي أنررواع الجرررائم بنسرربة )51ووصررل عرردد جرررائم القتررل )

ي جررائم ( مرن إجمرال٪21والسامر والصحيفة والصفا والنزلة اليمانية في منطقة غرب جدة بجريمتين لكل منهم، وبنسبة )

 القتل، بذلك نجد نصف جرائم القتل من قبل النساء الوافدات حدثت في منطقة غرب جدة.

( مررن إجمررالي أنررواع الجرررائم ٪4546( جريمررة بنسرربة )66أمررا جرررائم النصررب واالحتيررال فوصررل عررددها إلررى )

رب جردة بجرريمتين، المرتكبة، حيرث سرجل حري البروادي فري منطقرة غررب جردة ثرالث جررائم، ثرم تراله حري الربروة فري غر

( من إجمالي جرائم النصب واالحتيال، ثم جرائم االعتداء والمضاربة وجرائم المسكرات، حيرث وصرل ٪32532وبنسبة )

( من إجمالي أنواع الجرائم. ففي جرائم االعتداء والمضاربة نجرد أن حري ٪553عدد كل منهما إلى ثماني جرائم، وبنسبة )

سرجل جرريمتين، ثرم تسراوت أعرداد هرذه الجررائم، حيرث سرجلت جريمرة واحردة فري سرتة الفيصلية في منطقة غرب جردة قرد 

أحياء، وهي: الجامعة في غرب جدة، والمحجرر والوزيريرة فري جنروب جردة، والنسريم والصرفا والنزلرة اليمانيرة فري غررب 

 ( من إجمالي جرائم االعتداء والمضاربة في مدينة جدة.٪611جدة، بنسبة )

أحيرراء البرروادي  المسرركرات إلررى ثمرراني جرررائم مررن إجمررالي أنررواع الجرررائم، فررنالحظ اسررتئثارووصررل عرردد جرررائم 

لكرل مرنهم، ثرم حيري غليرل والزهرراء فري جنروب بجريمرة واحردة لكرل منهمرا،  بجرريمتينوالرويس والنزهة في غرب جردة 

 ( من إجمالي جرائم المسكرات في مدينة جدة.٪611وبنسبة )

( مرن إجمرالي أنرواع الجررائم، حيرث ٪652ل فوصل عددها إلى خمس جررائم بنسربة )أما جرائم التغيب عن المنز

سجل حي السالمة في غرب جدة جريمتين، ثم أحياء الرويس وغليل والروابري فري غررب جردة جريمرة واحردة لكرل مرنهم، 

زعررت فرري أحيرراء ( مررن إجمررالي أنررواع الجرررائم، وتو٪151(، ثررم جرررائم محاولررة القتررل بجررريمتين، وبنسرربة )٪611بنسرربة )

(. بعد ذلك جرائم التزوير، حيث سرجلت جريمرة واحردة فري ٪611المنتزهات بشرق جدة والنهضة في غرب جدة، بنسبة )

(. أما جرائم القذف فنجد أن حي الجامعة في منطقرة غررب جردة سرجل جريمرة ٪611حي الروضة في غرب جدة، بنسبة )

 ( من إجمالي جرائم القذف. ٪611واحدة، بنسبة )

ا جررررائم مزاولرررة  (.٪611فقرررد سرررجل حررري الفيصرررلية فررري غررررب جررردة جريمرررة واحررردة، بنسررربة ) السرررحر،وأخيررررا
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 هـ1210العالقة بين مواقع سكن مرتكبات الجرائم من النساء الوافدات في سجن جدة العام وأنواع الجرائم المرتكبة لعام  (13جدول رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هـ.1210المصدر: من عمل الباحثة، بناء على الدِّراسة الميدانية 
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 هـ1210العالقة بين مواقع سكن مرتكبات الجرائم من النساء الوافدات في سجن جدة العام وأنواع الجرائم المرتكبة لعام  (13تابع جدول رقم ) 

 

 هـ.1210المصدر: من عمل الباحثة، بناء على الدِّراسة الميدانية 
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وبتحليل العالقرة اإلحصرائية برين موقرع السركن ونروع الجريمرة، أثبرت التحليرل اإلحصرائي لقيمرة مربرع كراي  

(، ممرررا يررردل علرررى وجرررود عالقرررة ارتباطيرررة برررين 15114( وجرررود داللرررة إحصرررائية عنرررد مسرررتوى داللرررة )112514)

(، وهرو 15114( على وجود داللة إحصائية عند مسرتوى داللرة )15312المتغيرين. كما أكدت قيمة معامل كريمر )

 .يدل على وجود ارتباط طردي ومتوسط القوة بين المتغيرين

( العالقة اإلحصائية بين مواقع سكن مرتكبات الجرائم من النساء الوافدات في سجن 14جدول رقم )

 هـ1210الجرائم المرتكبة لعام جدة العام وأنواع 

 العالقة اإلحصائية المتغير

مواقع أنواع الجرائم / 

 السكن

 1.114 مستوى الداللة 112.14 5كاي

 1.114 مستوى الداللة 1.312 كريمر

 هـ.1210المصدر: من عمل الباحثة، بناء على الدِّراسة الميدانية 

 األنماط الزمنية لجرائم النساء الوافدات في سجن جدة العام: .1

 ساعات الجريمة: .6

( من جرائم النساء الوافدات في سرجن جردة العرام حردثت خرالل الفتررة ٪45524 (( إلى أن15يشير الجدول رقم )

(1-66 ) عردد الجررائم المرتكبرة خررالل الليرل تزيرد عرن عرردد  أي ان ،وتختلرف عرن نسرربة حردوثها اثنراء سراعات النهررار لريالا

  (.9الجرائم المرتكبة خالل ساعات النهار )شكل:

( التوزيع العددي والنسبي لمرتكبات الجرائم من النساء الوافدات في سجن جدة 15جدول رقم )

 هـ1436العـــام وفقًا لساعات الجريمة لعام 

 % العدد ساعات الجريمة

ا 2-66  ٪56.12 11 صباحا

ا 65-5  ٪52.81 21 ظهرا

 ٪64.21 31 مساء 4-1

 ٪45.24 612 ليالا  1-66

ا 65-3  ٪1.14 55 فجرا

 166 114 المجموع

 هـ.1210المصدر: من عمل الباحثة، بناء على الدِّراسة الميدانية 
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( التوزيع العددي والنسبي لمرتكبات الجرائم من النساء الوافدات في 9شكل رقم ) 

 هـ1436سجن جدة العـــام وفقًا لساعات الجريمة لعام 

 

 هـ.1210المصدر: من عمل الباحثة، بناء على الدِّراسة الميدانية 

الجريمة إال أنه يالحظ مما سبق التقرارب الشرديد برين الفتررة الصرباحية وفتررة الظهيررة )مرن رغم تفاوت ساعات 

ا(، بنسبة بلغت ) ا وحتى الثانية ظهرا ( إلجمرالي كرال الفتررتين، وبرين الفتررة المسرائية وحترى ٪3151الساعة الخامسة صباحا

ا( ب (. هرذه النتيجرة اتفقرت مرع دراسرة مطراعن ٪24نسربة )فترة الفجر )من الساعة الثالثة مساء وحتى السراعة الرابعرة فجررا

( من إجمالي جرائم اإلناث غيرر السرعوديات فري مدينرة ٪2252م(، حيث أثبتت نتائجها أن )5115هـ(، وزعزوع )6341)

. كمرا اتفقرت مرع نترائج الدوسرري ) ا والعاشررة لريالا هرـ(، ومرشران 6362جدة قد ترم ارتكابهرا فيمرا برين السراعة الثالثرة ظهررا

 هـ(.6365)

 أيام الجريمة: .5

ان الجردول ( من الجرائم ارتكبت خالل أيام األربعاء والخميس والجمعرة، حيرث ٪21.1إن )يتضح من الدراسة  

 .يوضح توزيع الجرائم اثناء ايام االسبوع (10، وشكل:16 )جدول:

( التوزيع العددي والنسبي لمرتكبات الجرائم من النساء الوافدات في سجن جدة 16جدول رقم )

 هـ1210العـــام وفقًا أليام الجريمة لعام 

 النسبة ٪ العدد أيام الجريمة

 55.1 12 الخميس

 68.1 14 الجمعة

 61.1 24 األربعاء

 63.2 38 السبت
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 النسبة ٪ العدد أيام الجريمة

 66.3 42 األحد

 61.5 43 اإلثنين

 1.1 51 الثالثاء

 166.6 114 المجموع

 هـ.1210المصدر: من عمل الباحثة، بناء على الدِّراسة الميدانية 

( التوزيع العددي لمرتكبات الجرائم من النساء الوافدات في سجن جدة العـــام 10شكل رقم )

 هـ1210وفقًا أليام الجريمة لعام 

 

 هـ.1210المصدر: من عمل الباحثة، بناء على الدِّراسة الميدانية 

ى ذلرررك؛ ٪2151أي أن غالبيرررة الجررررائم ارتكبرررت خرررالل نهايرررة األسررربوع بإجمرررالي نسررربة بلغرررت ) (، ولربمرررا يُعرررز 

را، وتنشرط الرتباطها باإلجازة األسبوعية للمدارس ومعظم القطاعات  الحكومية والخاصة، حيرث تشرهد مدينرة جردة ازدحاما

ا كبيرة الرتكاب الجرائم.   فيها الحركة التجارية واألنشطة الترويحية، مما يتيح فرصا

 شهور الجريمة:

( تقارباا في نسرب ارتكراب الجررائم للوافردات خرالل شرهور السرنة، إال أنره وبرالنظر فري تلرك 61أظهر الجدول رقم )

ا طفيفاا في نسبة الجريمة في األشهر األولى من السنة، ثم تبدأ النتائج بالتذبذب واالنخفاض في  النتائج نجد أن هناك ارتفاعا

 (.66األشهر األخيرة )شكل: 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

 م
را
ج
 ال
دد
ع

 يام الجريمة

العدد

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-7-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار السابع والعشرونالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                                 35   

ISSN: 2706-6495 

التوزيع العددي والنسبي لمرتكبات الجرائم من النساء  (12جدول رقم ) 

 هـ1210الوافدات في سجن جدة العـــام وفقًا لشهور الجريمة لعام 

 النسبة ٪ العدد شهور الجريمة

 64.4 33 ربيع األول

 65.1 35 صفر

 61.2 41 ربيع الثاني

 8.1 45 محرم

 8.1 41 شعبان

 2.3 52 جمادى األول

 1.2 51 شوال

 1.2 52 جمادى الثاني

 1.1 51 رمضان

 2.3 62 رجب

 3.2 61 ذو القعدة

 3.2 62 ذو الحجة

 166.6 114 المجموع

 هـ.1210المصدر: من عمل الباحثة، بناء على الدِّراسة الميدانية 

التوزيع العددي لمرتكبات الجرائم من النساء الوافدات في سجن جدة  (11شكل رقم )

 هـ1210العـــام وفقًا لشهور الجريمة لعام 

 

 هـ.1210الدِّراسة الميدانية المصدر: من عمل الباحثة، بناء على 
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( في شهر جمادى ٪253(، وبنسبة )٪6152تبدأ نسبة الجريمة في االنخفاض خالل شهر ربيع الثاني لتصل إلى ) 

( في شرهر رجرب، ثرم تبردأ فري االرتفراع الطفيرف فري شرهر ٪253( في شهر جمادى الثاني، وبنسبة )٪152األول، وبنسبة )

( فري ٪152(، وبنسربة )٪ 151 (تبدأ باالنخفاض مررة أخررى فري رمضران لتصرل إلرى (، بعد ذلك٪851شعبان لتصل إلى )

 (.٪352 (( و٪352شهر شوال، ثم شهري ذو القعدة وذو الحجة بنسبة )

ى تفسرير انخفراض نسربة  يتضح مما سبق أن هنراك تذبرذباا فري معردل ارتكراب الجررائم خرالل شرهور السرنة، ويُعرز 

العتبارات دينية، حيث تنخفض في شرهر رمضران لروحانيرة هرذا الشرهر الفضريل، الجريمة في شهر رمضان وذي الحجة 

ودور الصيام في تهذيب سلوك الفرد، إلى جانب قلة الحركة خالل ساعات النهار؛ وذلك لتقلريص سراعات العمرل الرسرمية 

را لترزامن هرذين في المملكة العربيرة السرعودية خرالل شرهر رمضران بواقرع خمرس سراعات يوميارا طيلرة أيرام األسربوع،  أيضا

 الشهرين مع اإلجازة السنوية في قطاع التعليم، وتختلف هذه النتيجة مع ما توصلت إليه الدِّراسات السابقة.

 سجن جدة العام بمدينة جدة: [ خصائص رحلة الجريمة لمرتكبات الجرائم من النساء الوافدات في٤-٤]

هرـ، مرن 6341يركز هذا الجزء على دراسة أهم خصائص رحلة جريمة النساء الوافدات فري سرجن جردة العرام لعرام 

برين المتغيررات خالل قياس المسافة المقطوعة والزمن المستغرق للوصرول إلرى موقرع الجريمرة، ثرم ربرط العالقرة بينهمرا و

التاليرة، وهري: )موقرع ارتكراب الجريمررة، ونروع وسريلة النقرل المسرتخدمة، وأنررواع الجررائم المرتكبرة، وفئرات العمرر( علررى 

مستوى وحدات صغيرة متمثلة بأحياء مدينة جدة؛ وذلك من أجل فهم الوسائل والظروف التي ساهمت فري وصرول النسراء 

 ذلك لوضع آليات تحد من انتشار ظاهرة اإلجرام لدى هذه الفئة. الوافدات إلى موقع ارتكاب جرائمهن، و

وقد واجهت الباحثة صعوبة في جمع معلومات تفصيلية ودقيقة؛ لتحديرد موقرع سركن مرتكبرات الجررائم مرن النسراء 

سرماء الوافدات، وموقع ارتكراب الجريمرة بصرورة أدق؛ وذلرك لعردم درايرة غالبيرة النسراء الوافردات فري سرجن جردة العرام بأ

الشوارع، وصعوبة وصف المعالم القريبة من موقع السركن أو موقرع ارتكراب الجريمرة، باسرتثناء اإلدالء بأسرماء األحيراء، 

 مما حدا بالباحثة لقياس المسافات من منتصف األحياء.

 المسافة المقطوعة للوصول إلى موقع ارتكاب الجريمة:

تعتبر المسافة المقطوعة للوصول إلى موقع ارتكاب الجريمة أحرد أهرم المؤشررات التري تسراعد علرى توضريح حجرم 

الرحالت التي تقطعها مرتكبات الجرائم من النساء الوافدات للوصول إلى موقرع ارتكراب الجريمرة؛ لرسرم إطرار تصروري 

ا لعملية ا  ختيارهن لمواقع ارتكابهن للجرائم. أكثر وضوحا

أن غالبية النساء الوافدات في سجن وبدراسة المسافة المقطوعة من موقع السكن إلى موقع ارتكاب الجريمة نجد 

جدة العام كن ممن ارتكربن جررائمهن فري نفرس األحيراء التري يسركن بهرا، وقرد بلغرت نسربة الرحلرة إلرى الجريمرة لهرذه الفئرة 

( لمرن ارتكربن جررائمهن فري داخرل السركن، أمرا ٪6152مسافة )أقل من كم واحد( الرتكابها، ونسبة ) ( لمن قطعن2355٪)

كم( فقد بلغت نسربتهن  3-6من وقعت جرائمهن في األحياء المجاورة لمواقع سكنهن وقطعن لتنفيذها مسافة تراوحت بين )

كرم(، ومسرافة  2-2عرن مسرافة تراوحرت برين )(، ومن ارتكبن جرائمهن في أحياء بعيردة عرن مواقرع سركنهن فقرد قط2.6٪)

 ( على التوالي.٪158( و)٪6653كم(، بنسبة بلغت ) 65-8تراوحت بين )
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 ( )جردول:٪251كرم( ) 65فيما بلغت نسبة اللواتي ارتكبن جرائمهن في مدن أخرى، وقطعرن لتنفيرذها مسرافة زادت عرن )  

النساء الوافدات في سرجن جردة العرام مرن موقرع سركنهن ( مسار رحلة مرتكبات الجرائم من 1رقم ) وتوضح خريطة(. 62

 هـ.6341إلى موقع ارتكاب الجريمة لعام 

 هـ1210( المسافة المقطوعة في رحلة جريمة النساء الوافدات في سجن جدة العام لعام 14جدول رقم )

 ٪ العدد المسافة المقطوعة للرحلة للجريمة بالكم

 23.5 621 6أقل من 

1-4 27 8.1 

5-8 38 11.4 

9-12 23 6.9 

 2.1 58 65أكثر من 

 61.2 42 ال توجد رحلة

 611 445 المجموع

 هـ.1210المصدر: من عمل الباحثة، بناء على الدِّراسة الميدانية 

وبدراسة العالقة اإلحصائية بين المسرافة المقطوعرة وموقرع ارتكراب الجررائم أثبرت التحليرل اإلحصرائي لقيمرة مربرع 

( عنرد 6( وجود عالقة ارتباطية برين المتغيررين. كمرا أكردت قيمرة معامرل كريمرر )15111مستوى داللة )( عند 881كاي )

 (.68( وجود ارتباط تام بين المتغيرين )جدول:15111مستوى داللة )

 العالقة بين المسافة المقطوعة للوصول إلى موقع الجريمة ومواقع ارتكابها( 19جدول رقم )

 موقع ارتكاب الجريمة
 سافة المقطوعة للرحلة للجريمة بالكم )٪(الم

 ال توجد رحلة 14أكثر من  14-9 4-5 2-1 1أقل من 

 61.2 1.1 1.1 1.1 1.1 23.5 داخل حي السكن

 1.1 1.1 1.1 1.1 2.6 1.1 الحي المجاور

 1.1 1.1 1.8 66.3 1.1 1.1 حي بعيد

 1.1 2.1 1.1 1.1 1.1 1.1 مدينة أخري

 61.2 2.1 1.8 66.3 2.6 23.5 المجموع

    6.666 مستوى الداللة 881 5كاي

    6.666 مستوى الداللة 6 كريمر

 هـ.1210المصدر: من عمل الباحثة، بناء على الدِّراسة الميدانية 

ولو أخذنا باالعتبار ما توصلنا إليه سرابقاا مرن أن غالبيرة الجررائم قرد ارتكبرت مرن قبرل العرامالت المنزليرات وذوات 

 الدخل المنخفض، إضافة إلى معوقات التنقل،
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ا   ا لهن بقيادة المركبات، ممرا يجعرل خيرارات التنقرل محردودة جردا  وهي أن النساء بالمملكة العربية السعودية لم يكن مسموحا

لهن في ظل غياب وسائل النقل العامة كالدراجات النارية والحافالت وغيرهرا، وكمرا أن نسربة اسرتخدام النسراء للنقرل العرام 

هـ(، فسنجد 6353(، وهي أقل مما هو موجود في دول العالم ذات المستوى المتكافئ في التنمية )زعزوع، ٪53تقل عن )

ى إل  ى العوامل المذكورة أعاله. أن قلة المسافة المقطوعة للجريمة تُعز 

مسار رحلة مرتكبات الجريمة من النساء الوافدات في سجن جدة العام  (2خريطة رقم )

 هـ1210من موقع السكن إلى موقع ارتكاب الجريمة لعام 

 

المصدر: من عمل الباحثة، اعتماًدا على الدِّراسة الميدانية والبيانات الصادرة 

 هـ(.1210من أمانة جدة لعام )

العالقة بين المسافة المقطوعة لوصول النساء الوافدات في سجن جدة العام إلى موقع الجريمة، ونوع وسيلة 

 هـ:1210المواصالت المستخدمة لعام 

تعد وسيلة المواصالت من أهم المؤشررات الدالرة علرى طرول رحلرة المجررمين، كمرا تعرد مرن العوامرل الدالرة علرى 

م، 5162المستوى االقتصادي المرنعكس علرى نروع الوسريلة المسرتخدمة للوصرول إلرى مواقرع ارتكراب الجريمرة )مطراعن، 

 (.362ص

( تنروع وسرائل المواصرالت التري اسرتخدمتها مرتكبرات الجررائم، لكرن النسربة الغالبرة كانرت 51يتضح من الجدول )

( مررن ٪12( علررى الترروالي، أي: أن أكثررر مررن )٪4651( و)٪3351سرريارات األجرررة، وتالهررا السرريارات الخاصررة بنسررب )

 (.4-64)شكل:مرتكبات الجرائم من النساء الوافدات استخدمن سيارات األجرة والسيارات الخاصة 
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ويعود ارتفاع نسبة هذين النوعين من وسائل النقل دون غيرهمرا هرو مرا ذكرنراه مسربقاا مرن محدوديرة وسرائل النقرل  

( من مرتكبات الجررائم مرن النسراء الوافردات ارتكربن الجريمرة مشرياا ٪6551للنساء بالمملكة العربية السعودية، وظهر أن )

مرتكبات الجرائم من النساء الوافدات كن قد ارتكربن جررائمهن فري نفرس سركنهن، ( من إجمالي ٪6152على األقدام، وأن )

( من مرتكبرات الجررائم لرم ٪5554ولم يرصد لهن أي استخدام ألي وسيلة من وسائل المواصالت، مما يعني أن ما نسبته )

 ذوات الدخل المنخفض. يستخدمن وسائل النقل، السيما وأن غالبية مرتكبات الجرائم كن من العامالت المنزليات و

ا ظهر أن ) ( من مرتكبات الجرائم قطعن مسرافتهن للوصرول إلرى موقرع الجريمرة باسرتخدام الطرائرة، ٪154وأيضا

ى ذلك إلى أنه قد تم القبض عليهن من قبل البحث الجنائي لحظة وصرولهن لمطرار الملرك  ( ٪154، وأن )عبرد العزيرزويُعز 

 ، حيث استخدمن المركبات الخاصة من نوع الحافالت.قد ارتكبن جرائمهن باستخدام الحافلة

( التوزيع العددي والنسبي لمرتكبات الجرائم من النساء 46جدول رقم )

 الوافدات في سجن جدة العام وفقًا لنوع وسيلة المواصالت

 النسبة ٪ العدد وسيلة المواصالت

 1.4 6 حافلة

 33.1 632 سيارة أجرة

 46.1 612 سيارة خاصة

 1.4 6 طائرة

 61.2 42 في المنزل

 65.1 35 مشياا على األقدام

 611 445 المجموع

 هـ.1210المصدر: من عمل الباحثة، بناء على الدِّراسة الميدانية 

التوزيع العددي والنسبي لمرتكبات الجرائم من النساء الوافدات في سجن جدة  (14(شكل رقم

 وفقًا لنوع وسيلة المواصالتالعام 

 

 هـ.1210المصدر: من عمل الباحثة، بناء على الدِّراسة الميدانية 
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( العالقررة بررين وسرريلة المواصررالت المسررتخدمة والمسررافة المقطوعررة للوصررول إلررى موقررع 56)يظهررر الجرردول رقررم  

ارتكاب الجريمة، حيث تبين أن غالبية مرتكبات الجرائم من النساء الوافدات اللواتي اسرتخدمن سريارات األجررة للوصرول 

(، بينما انخفضت نسبتهن برين ٪2251كم(، بنسبة بلغت ) 3-6إلى مواقع ارتكاب جرائمهن قد قطعن مسافة تراوحت بين )

(، مما يعني أنهن يملن إلرى اسرتخدام سريارات األجررة الرتكراب الجررائم فري ٪3353من استخدمن السيارات الخاصة إلى )

األحياء المجاورة لسكنهن، فيما تقاربت نسبة من استخدمن سيارات األجرة للوصرول إلرى مواقرع ارتكراب جررائمهن وبرين 

( علرى ٪21( و)٪2151كرم(، بنسربة بلغرت )2 -2قل مرن كرم واحرد(، ومرن قطعرن مسرافة تترراوح برين )من قطعن مسافة )أ

ا انخفضت نسبتهن بين من استخدمن السيارات الخاصة بنسبة بلغت )   .( على التوالي٪3153( و)٪5251التوالي، وأيضا

سافة المقطوعرة للوصرول إلرى معنى هذا أن هناك عالقة عكسية بين نوع وسيلة المواصالت المستخدمة وبين الم

كرم فأقرل( يملرن إلرى اسرتخدام  2موقع الجريمة، حيث إن مرتكبات الجرائم من الوافدات واللواتي تتميز رحلرتهن بالقصرر )

كررم( يملررن إلررى اسررتخدام السرريارات  2سرريارات األجرررة للوصررول إلررى موقررع جرررائمهن، بينمررا اللررواتي تزيررد رحلررتهن عررن )

 الجريمة، لذا فإن اختيار وسيلة المواصالت تختلف بالبعد أو القرب من موقع الجريمة.الخاصة للوصول إلى موقع 

( وجررود عالقررة 15111( عنررد مسررتوى داللررة )411561كمررا أثبررت التحليررل اإلحصررائي لقيمررة معامررل مربررع كرراي ) 

د ارتبراط متوسرط برين ( وجرو15111( عند مستوى داللرة )15311ارتباطية بين المتغيرين، كما أكدت قيمة معامل كريمر )

المتغيرين، وهو ما يؤكد لنا أن اختيار وسيلة المواصرالت يحكمره عردد مرن القررارات التري تتخرذها مرتكبرات الجررائم مرن 

النساء الوافدات عند التخطيط الرتكاب جرائمهن؛ وذلك من أجل تحقيق أكبر عائد من الربح مع جهد ووقرت أقرل، خاصرة 

 المنخفض.وأن غالبيتهن من ذوات الدخل 

( العالقة اإلحصائية بين المسافة المقطوعة لوصول النساء الوافدات في سجن جدة العام إلى موقع 41جدول رقم )

 هـ1210الجريمة ونوع وسيلة المواصالت المستخدمة لعام 

 وسيلة المواصالت
 المسافة المقطوعة للرحلة للجريمة بالكم )٪(

 توجد رحلة ال 14أكثر من  14-9 4-5 2-1 1أقل من 

 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 حافلة

 1.1 36.3 31.2 21.1 22.1 21.1 سيارة أجرة

 1.1 22.1 25.5 31.3 33.3 52.1 سيارة خاصة

 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 طائرة

 611.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 في المنزل

 1.1 1.1 1.1 5.1 1.1 55.2 مشياا على األقدام

 611 611 611 611 611 611 المجموع

    1.111 مستوى الداللة 411.61 5كاي

    1.111 مستوى الداللة 1.311 كريمر

 هـ.1210المصدر: من عمل الباحثة، بناء على الدِّراسة الميدانية 
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العالقةةة بةةين المسةةافة المقطوعةةة لوصةةول النسةةاء الوافةةدات فةةي سةةجن جةةدة العةةام إلةةى موقةةع الجريمةةة، وأنةةواع الجةةرائم  

 هـ:1210المرتكبة لعام 

( نجد أن جررائم النسراء الوافردات بكافرة أنواعهرا تترأثر بالمسرافة، كمرا أن هنراك 55من خالل دراستنا للجدول رقم )

  .تبايناا في نسب المسافات المقطوعة

الجرردير بالررذكر أن غالبيررة مرتكبررات الجرررائم مررن النسرراء الوافرردات ممررن قطعررن مسررافات بعيرردة الرتكرراب جرررائمهن 

 استخدمن السيارات الخاصة. 

وبالنظر لنروع هرذه الجررائم ونروع وسريلة المواصرالت المسرتخدمة للمسرافات البعيردة، ينبثرق هرذان التسراؤالن: هرل 

راسرة اإلجابرة عنهرا؛  جينة الوافردة عالقرة بقائرد المركبرةه والرذي تعرذريوجد شرريك فري الجريمرةه وهرل ترربط السر علرى الدِّ

 لرفض غالبية النزيالت اإلجابة عنها باالستبيان. 

وبتحليل العالقة اإلحصائية برين نروع الجريمرة وفقارا للمسرافة المقطوعرة للرحلرة للجريمرة، أثبرت التحليرل اإلحصرائي 

(، مما يدل على وجرود عالقرة ارتباطيرة برين 15111داللة إحصائية عند مستوى داللة )( وجود 614532لقيمة مربع كاي )

 ( وجود ارتباط ضعيف بين المتغيرين.15111( عند مستوى داللة )15521المتغيرين. كما أكدت قيمة معامل كريمر )

ن جدة العام إلى موقع ( العالقة اإلحصائية بين المسافة المقطوعة لوصول النساء الوافدات في سج44جدول رقم )

 هـ1210الجريمة وأنواع الجرائم المرتكبة لعام 

 أنواع الجرائم
 المسافة المقطوعة للرحلة للجريمة بالكم )٪(

 ال توجد رحلة 14أكثر من  14-9 4-5 2-1 1أقل من 

 55.8 22.5 18.1 12.8 11.1 22.1 أخالقية

 2.1 1.1 1.1 1.1 4.1 5.2 اعتداء ومضاربة

 1.1 1.1 1.1 1.1 4.1 1.1 تزوير

 1.1 4.3 1.1 2.4 1.1 6.6 تغيب عن المنزل

 66.3 64.2 2.1 1.8 63.2 2.8 سرقة

 63.4 1.1 3.4 1.1 1.1 1.2 قتل

 1.1 4.3 1.1 1.1 1.1 1.1 قذف

 5.8 1.1 1.1 1.1 4.1 1.1 محاولة قتل

 52.1 51.1 3.4 2.4 1.3 62.8 مخدرات

 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 مزاولة السحر

 63.4 4.3 3.4 1.1 1.1 1.1 مسكرات

 5.8 1.1 2.1 5.1 1.1 4.8 نصب واحتيال
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 أنواع الجرائم
 المسافة المقطوعة للرحلة للجريمة بالكم )٪(

 ال توجد رحلة 14أكثر من  14-9 4-5 2-1 1أقل من 

 611 611 611 611 611 611 المجموع

مستوى  614.32 4كاي

 الداللة
1.111  

 1.521 كريمر

 هـ.1210المصدر: من عمل الباحثة، بناء على الدِّراسة الميدانية 

العالقة بين المسافة المقطوعة والزمن المستغرق لوصول مرتكبات الجةرائم مةن النسةاء الوافةدات فةي سةجن جةدة العةام 

 هـ:1210إلى مواقع ارتكاب الجريمة لعام 

( أن أكثر من نصف الجرائم التي ارتكبت لم يسجل لها رحلة، وبالتالي 54تشير البيانات الواردة في الجدول رقم )

 (؛ وذلك لوقوعها في داخل السكن.٪1352ليس لها زمن وصول بنسبة بلغت )

والنسبي للزمن المستغرق في الرحلة إلى الجريمة لجرائم  ( التوزيع العددي41جدول رقم )

 النساء الوافدات في سجن جدة العام

 ٪ العدد  الزمن المستغرق لرحلة الجريمة بالدقائق

ال توجد رحلة للجريمة لوقوعها في داخل 

 السكن
562 13.2 

 61.5 43 فأقل 61 

 66-51 32 64.1 

 56-41 62 3.2 

 46-31 63 3.5 

 36-21 2 6.2 

 6.5 3 فأكثر  26

 611.1 445 المجموع

 هـ.1210المصدر: من عمل الباحثة، بناء على الدِّراسة الميدانية 
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( التوزيع العددي والنسبي للزمن المستغرق في الرحلة إلى الجريمة 11شكل رقم ) 

 لجرائم النساء الوافدات في سجن جدة العام

 

  هـ.1210المصدر: من عمل الباحثة، بناء على الدِّراسة الميدانية 

نتبين مما سبق أن أكثر من نصف مرتكبرات الجررائم مرن النسراء الوافردات فري سرجن جردة العرام لرم تسرجل لهرن مردة 

اإلحصائية بين متغيرر الرزمن (، وبتحليل العالقة ٪1352زمنية للوصول لموقع الجريمة؛ لوقوعها في داخل السكن بنسبة )

 .المستغرق للوصول ومتغير المسافة المقطوعة، أثبت التحليل اإلحصائي لقيمة مربع كاي

( وجررود عالقررة ارتباطيررة بررين المتغيرررين. كمررا أكرردت قيمررة معامررل جامررا 15111( عنررد مسررتوى معنويررة )666252)

راسرة سرابقاا مرن ( وجود ارتباط متوسرط برين الم1.111( عند مستوى داللة )51151) تغيررين، ممرا يؤكرد مرا أثبتتره هرذه الدِّ

ميل مرتكبات الجرائم من النساء الوافدات إلى ارتكاب جرائمهن برالقرب مرن مواقرع السركن، وهري تؤكرد مرا توصرلت إليره 

ن أقرل هـ(، والتي أثبتت أن غالبية مرتكبات الجرائم قطعن مسافات تراوحت بري٣٤١,الدِّراسات السابقة كدراسة مطاعن )

كم(،  3هـ(، حيث أثبت أن المسافة المقطوعة لمرتكبي الجرائم ال تتعدى )6368كم(، ودراسة الخريف ) ٣كم إلى  6من )

( من الجرائم كانت في مكران ال يبعرد عرن سركن الجراني مئرة مترر ٪2151هـ(، حيث أثبت أن ما نسبته )6362والدوسري )

 (.53)جدول: 

ة بين المسافة المقطوعة والزمن المستغرق لوصول مرتكبات الجرائم من النساء العالقة اإلحصائي (42جدول رقم )

 هـ1210الوافدات في سجن جدة العام إلى مواقع ارتكاب الجريمة لعام 

زمن الرحلة 

 بالدقائق

 المسافة المقطوعة للرحلة للجريمة بالكم )٪(

 ال توجد رحلة 14أكثر من  14-9 4-5 2-1 1أقل من 

 1.1 1.1 1.1 1.1 32.6 611.1 فأقل 61

66-51 1.1 26.8 51.4 1.1 1.1 1.1 

56-41 1.1 1.1 21.8 1.1 1.1 1.1 

46-31 1.1 1.1 62.2 18.1 1.1 1.1 
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زمن الرحلة 

 بالدقائق

 المسافة المقطوعة للرحلة للجريمة بالكم )٪(

 ال توجد رحلة 14أكثر من  14-9 4-5 2-1 1أقل من 

 1.1 611.1 41.3 1.1 1.1 1.1 فأكثر 36

 611.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 ال توجد رحلة

 611 611 611 611 611 611 المجموع

 6.666 الداللةمستوى  1114.4 4كاي

 6.666 مستوى الداللة 6.420 جاما

 هـ.1210الباحثة، بناء على الدِّراسة الميدانية المصدر: من عمل 

العالقة بين المسافة المقطوعة لوصول مرتكبات الجرائم من النسةاء الوافةدات فةي سةجن جةدة العةام إلةى مواقةع ارتكةاب 

 هـ:1436الجريمة وفئات العمر لعام 

( أن هنرراك تبايناررا فرري نسررب المسررافة المقطوعررة للوصررول إلررى مواقررع 52اتضررح مررن خررالل دراسررة الجرردول رقررم )

ارتكاب الجرائم، وميل غالبية مرتكبرات الجررائم علرى اخرتالف الفئرات العمريرة إلرى ارتكراب جررائمهن ضرمن مسرافات ال 

ا عن مواقع سكنهن.   تبعد كثيرا

ن جرردة العررام ممررن ينتمررين إلررى الفئررة كمررا أظهررر التحليررل أن غالبيررة مرتكبررات الجرررائم مررن النسرراء الوافرردات بسررج

ا(، كرن قرد قطعرن مسرافة تراوحرت برين ) 51العمرية )أقل من  ( للوصرول إلرى مواقرع ٪6253بنسربة بلغرت ) كرم( 2 -2عاما

الفئرة فري حرين ظهرر تقرارب فري نسرب المسرافة المقطوعرة للوصرول إلرى مواقرع ارتكراب الجريمرة برين ارتكاب جررائمهن. 

ررا(،  31-38العمريررة ) للوصررول إلررى مواقررع كررم(  3-6( لمررن قطعررن مسررافة تراوحررت بررين )٪153حيررث بلغررت النسرربة )عاما

ا فأكثر( ف 21الفئة العمرية )أما كم(.  2-2( لمن قطعن مسافة تراوحت بين )٪158ارتكاب جرائمهن، و) ا عاما تقاربت أيضا

 6( لمرن قطعرن مسرافة )أقرل مرن ٪458حيث بلغت نحو )في نسبة المسافة المقطوعة للوصول الي مواقع ارتكاب الجريمة 

  كم(. 2-2( لمن قطعن مسافة تراوحت بين )٪254للوصول إلى مواقع ارتكاب جرائمهن، و)كم( 

وبتحليل العالقة اإلحصائية بين الرحلرة للجريمرة وفقارا لفئرات العمرر، أثبرت التحليرل االحصرائي لقيمرة مربرع كراي 

( عنرد 15132رتباطيرة برين المتغيررين. كمرا أكردت قيمرة معامرل جامرا )( وجود عالقة ا1516( عند مستوى داللة )31514)

 ( عدم وجود داللة إحصائية.15216مستوى داللة )

العالقة اإلحصائية بين المسافة المقطوعة لوصول مرتكبات الجرائم من النساء الوافدات في سجن جدة  (45جدول رقم )

 هـ1210العام إلى مواقع ارتكاب الجريمة وفئات العمر لعام 

فئات العمر 

 باألعوام

 المسافة المقطوعة للرحلة للجريمة بالكم )٪(

 ال توجد رحلة 14أكثر من  14-9 4-5 2-1 1أقل من 

 1.1 61.5 3.4 62.3 66.6 5.2 51أقل من 

51-58 48.3 44.4 48.2 18.1 32.4 52.1 
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فئات العمر 

 باألعوام

 المسافة المقطوعة للرحلة للجريمة بالكم )٪(

 ال توجد رحلة 14أكثر من  14-9 4-5 2-1 1أقل من 

41-48 41.2 32.6 52.8 61.3 51.1 31.1 

31-38 61.6 1.3 1.8 2.1 1.8 51.1 

 66.3 1.1 1.1 2.4 1.1 4.8 فأكثر 21

 611 611 611 611 611 611 المجموع

 31.14 5كاي
مستوى 

 الداللة
1.16    

 1.132 جاما
مستوى 

 الداللة
1.216    

 هـ.1210الدِّراسة الميدانية المصدر: من عمل الباحثة، بناء على 

 :التوصياتوالنتائج 

 يتناول هذا الفصل نتائج وتوصيات الدِّراسة لجرائم النساء الوافدات في سجن جدة العام:

 النتائــج:

اإلندونيسرية بالمرتبررة األولررى فري عرردد الجررائم المرتكبررة مررن إجمرالي مرتكبررات الجررائم مررن النسرراء اسرتأثرت الجنسررية  -

 (.٪21.4الوافدات في سجن جدة العام بنسبة )

سرنة( 2-29 تبيّن أن أكثر من ثلث مرتكبات الجرائم من النساء الوافدات في سجن جدة العام ينتمين إلى الفئة العمريرة ) -

 (.٪40.7بنسبة )

 (.٪32.8رت فئة المطلقات غالبية مرتكبات الجرائم من النساء الوافدات بسجن جدة العام بنسبة )تصد -

 ( من مرتكبات الجرائم من النساء الوافدات في سجن جدة العام كن من األميات.٪21.1أظهرت الدِّراسة أن نسبة ) -

ات الجررائم مرن النسراء الوافردات بسرجن جردة استأثرت فئة العامالت المنزليات بالمركز األول في المهن كأكثر مرتكبر  -

 (.٪42العام بنسبة بلغت )

( من مرتكبات الجرائم من النساء الوافدات في سجن جدة العام هن من ذوات الردخل الشرهري )أقرل ٪39.8اتضح أن ) -

 لاير(. 6111من 

هرـ فري منطقرة غررب 1436الجرائم المرتكبة من قبل النساء الوافدات في سرجن جردة العرام لعرام ( من ٪2.89تركزت ) -

 جدة.

فئة األحياء التي ترراوح عردد الجررائم المرتكبرة تصدر حي الجامعة من منطقة غرب جدة فئة األحياء األعلى من حيث  -

 (.٪11.4بنسبة ) هـ1436( جريمة لعام 30-40بها بين )

 (.٪56.6ألخالقية بالمركز األول في عدد جرائم النساء الوافدات في سجن جدة العام بنسبة )استأثرت الجرائم ا -
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(، واسرتأثر ٪43.49استأثرت أحياء منطقة غرب جدة كأكثر مناطق مدينة جدة ارتكبت بهرا الجررائم األخالقيرة بنسربة ) - 

 (.٪12.2م األخالقية بنسبة )حي الجامعة من منطقة غرب جدة على المقدمة كأكثر األحياء ارتكاباا للجرائ

(، ممرا يردل علرى وجرود عالقرة 01.11( وجرود داللرة إحصرائية عنرد مسرتوى داللرة )717.03أثبتت قيمرة مربرع كراي ) -

 ارتباطية بين متغير مواقع ارتكاب جرائم النساء الوافدات في سجن جدة العام وبين متغير أنواع الجرائم المرتكبة.

( وجرود ارتبراط طرردي 0.000( علرى وجرود داللرة إحصرائية عنرد مسرتوى داللرة )0.443أكدت قيمرة معامرل كريمرر ) -

ومتوسررط القرروة بررين متغيررر مواقررع ارتكرراب جرررائم النسرراء الوافرردات فرري سررجن جرردة العررام وبررين متغيررر أنررواع الجرررائم 

 المرتكبة.

 ( من مساكن مرتكبات الجرائم في أحياء منطقة غرب جدة.٪92.1تركزت ) -

اسرتأثر حري الجامعرة مرن منطقرة غررب جردة فئرة األحيراء األعلررى مرن حيرث فئرة األحيراء التري ترراوح عردد سركانها مررن  -

استأثر حي الجامعة في (. كما ٪10.5هـ بنسبة )1436وافدة لعام  (30-40)مرتكبات الجرائم من النساء الوافدات بين 

 (.٪11.2ة بنسبة )منطقة غرب جدة كموقع سكن أعلى معدل ارتكاب جرائم أخالقي

 أن مرتكبات الجرائم األخالقية من النساء الوافدات يملن إلى ارتكابها في مواقع سكنهن.توصلت الدِّراسة إلى  -

(، ممرا يردل علرى وجرود عالقرة 0.003( وجرود داللرة إحصرائية عنرد مسرتوى داللرة )608.03أثبتت قيمرة مربرع كراي ) -

 ائم من النساء الوافدات في سجن جدة العام وأنواع الجرائم المرتكبة .ارتباطية بين متغير مواقع سكن مرتكبات الجر

(، وهرو يردل علرى وجرود 0.003( علرى وجرود داللرة إحصرائية عنرد مسرتوى داللرة )0.408أكدت قيمة معامل كريمر ) -

م وأنرواع ارتباط طردي ومتوسط القوة بين متغير مواقع سكن مرتكبات الجرائم من النساء الوافدات في سجن جدة العرا

 الجرائم المرتكبة.

 66-1( مرن جررائم النسراء الوافردات فري سرجن جردة العرام ترم ارتكابهرا مرا برين السراعة )٪32.5تشير الدِّراسة إلرى أن ) -

.)  ليالا

 (.٪57.6ارتكبت جرائم النساء الوافدات في سجن جدة العام أيام األربعاء والخميس بنسبة ) -

 وافدات في سجن جدة العام تم ارتكابها في شهر ربيع األول.( من جرائم النساء ال٪13.3اتضح أن ) -

كرم( للوصرول إلرى  6( من مرتكبات الجرائم من النساء الوافدات في سجن جردة العرام مسرافة )أقرل مرن ٪54.2قطعت ) -

 موقع الجريمة. 

بررين متغيررر  ( وجررود عالقررة ارتباطيررة0.000( عنررد مسررتوى داللررة )881أثبررت التحليررل اإلحصررائي لقيمررة مربررع كرراي )  -

 المسافة المقطوعة وموقع ارتكاب الجريمة.

( وجرود ارتبراط ترام برين متغيرر المسرافة المقطوعرة وموقرع 0.000( عنرد مسرتوى داللرة )6أكدت قيمة معامل كريمرر ) -

 ارتكاب الجريمة.

لجريمرة استخدمت مرتكبات الجررائم مرن النسراء الوافردات فري سرجن جردة العرام سريارات األجررة للوصرول إلرى موقرع ا -

 (.٪55.6كم( بنسبة ) 3-6(، وقطعن مسافة تتراوح بين )٪44.6بنسبة )

( مرنهن ٪10.5( مرن جررائمهن مشرياا علرى األقردام، وارتكبرت )٪12.7ارتكبت النساء الوافردات فري سرجن جردة العرام ) -

 ( من مرتكبات الجرائم لم يستخدمن وسائل النقل.٪23.2جرائمهن في نفس سكنهن، أي: أن )
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راسة أن هناك عالقة عكسية بين نوع وسائل المواصرالت المسرتخدمة لوصرول النسراء الوافردات بسرجن جردة كشفت الدِّ  - 

 العام إلى موقع ارتكاب الجرائم وبين المسافة المقطوعة.

( وجررود عالقررة ارتباطيررة بررين متغيررر المسررافة 0.000( عنررد مسررتوى داللررة )376.16أثبتررت قيمررة معامررل مربررع كرراي ) -

النساء الوافدات في سجن جدة العام إلى موقع الجريمة ومتغير نوع وسيلة المواصرالت المسرتخدمة  المقطوعة لوصول

 هـ.1436لعام 

( وجرود ارتبراط متوسرط برين اإلحصرائية برين متغيرر 0.000( عنرد مسرتوى داللرة )0.476أكدت قيمرة معامرل كريمرر ) -

المسافة المقطوعة لوصول النساء الوافدات في سرجن جردة العرام إلرى موقرع الجريمرة ومتغيرر نروع وسريلة المواصرالت 

 هـ.1436المستخدمة لعام 

 2جررة بالقصرر )اتسمت رحلة مرتكبات الجرائم من النساء الوافدات بسجن جدة الالتي يملن إلرى اسرتخدام سريارات األ -

 كم(. 8كم فأقل(، بينما ازدادت مسافة من استخدمن السيارات الخاصة )

أن أكثر من نصف مرتكبات الجرائم من النساء الوافدات في سجن جدة العام لم تسجل لهن مدة زمنية للوصرول لموقرع  -

 (.٪64.8الجريمة؛ لوقوعها في داخل السكن بنسبة )

( وجود عالقة ارتباطية برين متغيرر المسرافة المقطوعرة 0.000ند مستوى معنوية )( ع1118.8أثبتت قيمة مربع كاي ) -

والزمن المستغرق لوصول مرتكبات الجرائم من النساء الوافدات في سجن جدة العام إلى مواقع ارتكاب الجريمة لعرام 

 هـ.1436هـ، ومتغير الزمن المستغرق للوصول لعام 1436

( وجرود ارتبراط متوسرط برين متغيرر المسرافة المقطوعرة 0.000د مسرتوى داللرة )( عنر0.276أكدت قيمة معامل جاما ) -

لوصررول مرتكبررات الجرررائم مررن النسرراء الوافرردات فرري سررجن جرردة العررام إلررى مواقررع ارتكرراب الجريمررة ومتغيررر الررزمن 

 هـ.1436المستغرق للوصول لعام 

ا  - أثبتت الدِّراسة ميل مرتكبات الجرائم على اختالف الفئات العمرية إلى ارتكاب جرائمهن ضمن مسافات ال تبعرد كثيررا

 عن مواقع سكنهن. 

( وجررود عالقررة ارتباطيررة بررين متغيررر المسررافة المقطوعررة 0.01( عنررد مسررتوى داللررة )46.03أثبتررت قيمررة مربررع كرراي ) -

وافدات في سرجن جردة العرام إلرى مواقرع ارتكراب الجريمرة ومتغيرر فئرات العمرر لوصول مرتكبات الجرائم من النساء ال

 هـ.1436لعام 

( عرردم وجررود داللررة إحصررائية بررين متغيررر المسررافة 0.501( عنررد مسررتوى داللررة )0.048أكرردت قيمررة معامررل جامررا ) -

ب الجريمة ومتغير فئات المقطوعة لوصول مرتكبات الجرائم من النساء الوافدات في سجن جدة العام إلى مواقع ارتكا

 هـ.1436العمر لعام 

 التوصيات العامة لجرائم النساء الوافدات في سجن جدة العام بمدينة جدة:

 خلصت هذه الدِّراسة إلى عدة توصيات، منها:

إنشرراء موقررع تررابع للمديريررة العامررة للسررجون والمباحررث العامررة يتضررمن قاعرردة بيانررات أمنيررة مفتوحررة ومتاحررة ضرررورة  -

 للباحثين.
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توصي الدِّراسة بدراسة الجرائم األخالقية لدى النساء الوافدات كدراسة جغرافية مستقلة؛ لكونها أكثرر الجررائم ارتكابارا  - 

 من قبل النساء الوافدات في مدينة جدة.

راسررة بررإلزام مررالكي للحرر - د مررن إيررواء المخررالفين ألنظمررة اإلقامررة والعمررل داخررل المملكررة العربيررة السررعودية، توصرري الدِّ

 المساكن بعقد إلكتروني يُربط مع وزارة الداخلية.

 إلزام مكاتب االستقدام بالسجل التاريخي القضائي للعاملة من بلدها. -

 إدراج شرط الفحص النفسي مع الفحص المرضي للعامالت الوافدات.  -

 إلزام األسر السعودية والمقيمة بضرورة اإلبالغ عن مساكن مشبوهة، وعمل مداهمات سرية للمواقع المشتبه بها. -

 سن عقوبات لمن يأوي عامالت منزليات هاربات واألسر التي تتعامل معهن. -

ة توزيررع واسررتحداث مراكررز شرررطة جديرردة فرري شررمال وجنرروب مدينررة جرردة، وتطبيررق تحتراج الخرردمات األمنيررة إلررى إعرراد -

 المعايير والمعدالت التخطيطية للخدمات األمنية.

توعيرة المجتمرع السرعودي حررول مخراطر إيرواء النسرراء الوافردات المخالفرات ألنظمرة وزارة العمررل فري المملكرة العربيررة  -

 السعودية.

 المراجع

 أواًل: المراجع العربية:

،  جرائم األحرداث فري منطقرة الريراض: دراسرة فري جغرافيرة الجريمرة.هـ( 6352الباحوث، عبدالرحمن بن عبدالعزيز ) -

 الرياض. .جامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمية .رسالة دكتوراه

 بيروت: مكتبة لبنان. .معجم مصطلحات العلوم االجتماعية .م(6821)بدوي، أحمد زكي  -

التوزيررع المكرراني للجريمررة فرري مدينررة الريرراض وعالقتهررا بالخصررائص البيئيررة  .هررـ(6353برردوي، عبرردالرحمن عبرردهللا ) -

 الرياض. .أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية .رسالة ماجستير .للمكان دراسة تحليلية في جغرافية الجريمة

الريراض: أكاديميرة نرايف العربيرة . )6ط( .مكافحة الجريمة في المملكة العربية السعوديةم( 5116البشر، خالد سعود ) -

 للعلوم األمنية.

الريراض: أكاديميرة نرايف العربيرة للعلروم  .)6ط( .أنماط الجرائم في الروطن العربري .م(6888البشري، محمد األمين ) -

 األمنية.

مجلرة جامعرة األنبرار للعلروم اإلنسرانية، .النظريات العلمية فري تفسرير الظراهرة االجراميرة .م(5112ناظم )جاسم، زياد  -

 .421-438 (:61.)العدد

الخصرائص المكانيررة لمواقرع الجرررائم اإلرهابيررة فري المملكررة العربيررة .هررـ( 6364) الحرارثي، وفرراء بنرت عرروض حامررد -

جامعرة أم  .رسرالة ماجسرتير .باسرتخدام نظرم المعلومرات الجغرافيرةالسعودية دراسة تطبيقية على مدينة الريراض 

 مكة المكرمة. .القرى

الريراض: مركرز  .الجريمرة فري المردن السرعودية دراسرة فري جغرافيرة الجريمرة .هـ(6368) الخريف، رشود بن محمد -

 وزارة الداخلية. .أبحاث مكافحة الجريمة
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، جتماعية لتوزيع الجريمة على أحياء مدينة الريراض: دراسرة ميدانيرةالمحددات اال .هـ(6364الخليفة، عبدهللا حسين ) - 

 الرياض: مركز أبحاث مكافحة الجريمة، وزارة الداخلية.

 6 .الحيراةالخمور ،  ألف قضية جنائية... أبرزها المخدرات و 68األجانب يتوّرطون في  .م(5162آل دبيس، فاطمة ) -

 مارس.

التوزيررع المكرراني للجريمررة فرري مدينررة جرردة وخصررائص الجنرراة االجتماعيررة  .هررـ(6362الدوسررري، إبررراهيم بررن صررالح ) -

 وزارة الداخلية. .، الرياض: مركز أبحاث مكافحة الجريمةواالقتصادية والتعليمية: دراسة جغرافية

م تحليل نمط توزيع جرائم السرقة في مدينة حائل السرعودية باسرتخدام نظر.هـ( 6345الدويكات، قاسم، والفيصل، خالد ) -

 .151-286 .(4) 1 .، مجلة اتحاد الجامعات العربية لآلدابالمعلومات الجغرافية

مجلررة  .االتجاهررات النظريررة الحديثررة المفسرررة لظرراهرة الجريمررة: نحررو قررراءة تحليليررة تكامليررة .م(5165رويمررل، نرروال ) -

 .36-51 .(41التواصل في العلوم اإلنسانية واالجتماعية، العدد: )

 ، القاهرة: دار الفكر العربي.الجريمة والعقوبة في الفقه اإلسالمي .م(6882)أبو زهرة، محمد  -

 دمشق: دار الحصاد. (.6ط .)جغرافية الجريمة مبادئ وأسس .م(5162الزيادي، حسين عليوي ناصر ) -

( 6ط .)جرررائم النسرراء العوامررل االجتماعيررة المؤديررة إلررى ارتكرراب المرررأة للجريمررة .م(5161السررناري، بسررمة عبرردهللا ) -

 الرياض: أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية..

 ، القاهرة: الدار المصرية اللبنانية.(6ط .)مقدمة في التحليل اإلحصائي لبحوث اإلعالم .م(5163عبدالعزيز، بركات ) -

 دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع. :األساليب الكمية اإلحصائية في الجغرافية .م(5162العزاوي، علي ) -

 .اإلسكندرية: الدار الجامعية للطباعة والنشر .علم اإلجرام والعقاب  .م(6882) القهوجي،علي عبدالقادر -

العالقة بين النمو السكاني والكثافة السكانية والجريمة دراسرة تطبيقيرة علرى مراكرز  .هـ(6353محيا، ناصر بن متعب ) -

 الرياض.  .أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية .رسالة ماجستير .رياضالشرطة بمدينة ال

 .األنماط المكانية لجريمة السرقة في مدينة الرياض دراسة فري جغرافيرة الجريمرة .هـ(6365مرشان، سعيد بن ناصر ) -

 الرياض. .جامعة الملك سعود .رسالة ماجستير

 .( نسمة2111عدد السكان في المدن التي يزيد عدد سكانها عن ).هـ( 6346مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات ) -

هرررررررررررررررررررررررررررررررررررـ  مرررررررررررررررررررررررررررررررررررن موقرررررررررررررررررررررررررررررررررررع  64/6/6348تررررررررررررررررررررررررررررررررررراريخ الررررررررررررررررررررررررررررررررررردخول 

https://www.stats.gov.sa/sites/all/modules/pubdlcnt/pubdlcnt.php?file=https://www<

>05.pdf&nid=3295-prim-.stats.gov.sa/sites/default/files/census31 

 . جرائم اإلناث في مدينة مكة المكرمة دراسة فري جغرافيرة الجريمرة .هـ(6341مطاعن، فاطمة بنت موسى بن يحيى ) -

 الرياض. .جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية .ستيررسالة ماج

 .جامعرة أم القررى .رسالة ماجسرتير .جغرافية السرقة في مدينة مكة المكرمةهـ( 6351المطرفي، محمد بن سليم سفر ) -

 مكة المكرمة.

 (.6ط .)ماعيررةالمرردخل إلررى إعررداد البحرروث والرسررائل الجامعيررة فرري العلرروم االجت .هررـ(6344الرروليعي، عبرردهللا ناصررر ) -

 الرياض: مكتبة جرير.
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بيررروت: الرردار  .ترجمررة: ليلررى بنررت صررالح محمررد زعررزوع .جغرافيررة الجريمررة الحضرررية .هررـ(6356هربرررت، ديفيررد ) - 

 العربية للعلوم.
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