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اإلحصاء اجلنائي ودوره يف رصذ ومكافحة اجلرمية
املدزع
ذلُد عةد احملطٔ ضعدٕٚ
املعٗد ايحكين يف ايٓصف االغسف

ملخص البحث:
جعد اجلسميَ ١سضا خط#رلا جط#ع ٢اجملحُع#اد ناف ١#شاٖ#د ٠إىل جػخٝص٘#
ٚعالش٘ ٚايٛقاٚ ،َ٘ٓ ١ٜئ ٜحأج ٢ذيو إال باحلص ٍٛعً ٢املعً#َٛاد ناف ١#عٓٗ#ا
ٚاييت ٜٛفسٖا يٓا اإلظصا ٤اجلٓاٜٗٚ. ٞ٥دف ٖرا ايةعز إىل ايحعسف عًَ ٢اٖ١ٝ
اإلظصا ٤اجلٓاٚ ،ٞ٥أُٖٝح٘ ٚفٛا٥دٚ ٙاملصادز اييت ٜطحكَٗٓ ٢ا ٚاملعٛقاد اي#يت
جعذلض اإلظصا ٤اجلٓاٚ.ٞ٥صٛال إىل ٚضع أضظ جطٜٛس اإلظصا ٤اجلٓا.ٞ٥
ٚخًص ايةعز إىل ضسٚز ٠جعد ٌٜقاْ ٕٛاإلظصا ٤زقِ  21يط1972 ١ٓ#
يٝص##ةا اإلظص##ا ٤اجلٓ##ا ٞ٥ش##ص ٔ##َ ٤اخحصاص##اد ٚٚاشة##اد اجلٗ##اش املسن##صٟ
يإلظصا ٤جهٓٛيٛشٝا املعًَٛاد يف ايعسامٚ .ضسٚز ٠ايحع ٍٛإىل ْعاّ احلاضت
اآليٚ ٞايػةهاد االيهذل ١ْٝٚيف ايعُ ٌ#اإلظص#اٚ ،ٞ٥جٛش#ٜع َ#دخيً ٞايةٝاْ#اد
ٚفكا حلصِ ايعٌُ يف رلحًف احملانِ َٚدٜسٜاد ايػ#سةٚ ١ايط#صٚ ،ٕٛجف#سٜهِٗ
يًعٌُ اإلظصاٚ ،ٞ٥جٛظ#ٝد ايٓع#اّ اإلظص#ا ٞ٥يف ايدٚيٚ ١#اض#حخداّ اي#دلاَض
ٚاحلصّ اإلظصا ١ٝ٥اجلاٖص.٠
املقذمة
يكد انحطت اإلظصا ٤أَُٖ ١#ٝحصا#ٜد ٠يف ايعً ّٛ#اإلْط#اْٚ ١ٝاالشحُاع١#ٝ
ٚالضُٝا عً ِ#اإلش#ساّ ٚ،مل ٜع#د قاص#سا عً#َٝ ٢#اد ٜٔعًُ ١#ٝص#سف ١أ ٚعًّٛ#
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جحعاٌَ باألزقاّ نُا ٚنٝفا نعًِ االقحصاد أ ٚايحص#ازٚ ٠ريرلٖ#ا َ ٔ#ايعً.ّٛ#بٌ#
أصةعخ يإلظصا ٤اجلٓاَ ٞ٥هاَْ ١حُٝص ٠بني ضا٥س َ#ٝاد ٜٔاإلظص#ا ٤األخ#س،٣
ٚق##د جطٛ##زد ٖ##ر ٙاإلظص##ا٤اد عً ٢##اخ##حالف أْٛاعٗ##ا خ##الٍ ايعكٛ##د ايرالذ١##
املاض ١ٝبٛجا٥س أعً ٔ#َ ٢#جً#و اي#يت تكك#خ يف َ#ٝاد ٜٔاإلظص#ا٤اد األخ#س،٣
ظٝز جؤند اإلظصا٤اد اجلٓا ١ٝ٥يف نررل َٔ د ٍٚايعامل اجط#ا ْط#ام اإلش#ساّ
ٚجعدد صٛزٚ ٙأيٛاْ٘ ،مما ٜطع اجملحُعاد أَاّ َػهً ١نةرل ٠الب#د َ ٔ#ايحص#دٟ
هلا َٛٚاشٗحٗا مبخحًف ايٛضاٚ ٌ٥ايطةٌ.
ٚيإلظصا ٤اجلٓا ٞ٥دٚز نةرل يف َٛاشٖٗ ١ر ٙاملػهً َٔ ١خ#الٍ جطًٝ#
األضٛا ٤عً ٢#ايع#اٖس ٠اإلشساَ#َٚ ١#ٝا جحص#ف بٚ ،٘#ايٛص ٍٛ#إىل ظص#ٖ ِ#رٙ
ايع###اٖسٚ ٠أبعادٖ###ا ٚ،ايعٛاَ ٌ###امل###ؤذس ٠بٗ###ا ٚ،تد###ٜد ايعالق ١###ب###ني اجل###ساِ٥
ٚاجمل##سَنيٚ ،عالق ١##ذي##و بايصَ##إ ٚامله##إٚ ،ب##ايعسٚف االشحُاعٚ ١##ٝايذلب١# ٜٛ
ٚايٓفطٚ ١ٝ##االقحص##ادٚ ،١ٜب##ايحهرلاد اي##يت جط##سأ عً ##ٖ ٢#ر ٙايع##سٚف##َٚ ،د٣
جأذرلٖا عً ٢ظاٖس ٠اإلشساّٚ ،قدزجٗا عً ٢احلد َٔ إشساّ اجملسَني َ ٔ#شٗ،١#
أ ٚدفعٗ ِ##إىل ذي##و َ ٔ##شٗ ١##أخ##سٚ. ٣ال غ##و إٔ ذي##و ضُٗٝ##د ايط##ةٌ أَ##اّ
إعطا ٤احلً ٍٛاملٓاضة ١يًعد َٔ ايعاٖس ٠اإلشساَ.١ٝ
أهمية البحث:
انحطت اإلظصا ٤اجلٓا ٞ٥أُٖ ١ٝنةرل ٠يف اآل ١#ْٚاألخ#رلْ ٠حٝص ١#يًحطٛ#ز
ايه##ةرل يف ٚض##اٚ ٌ٥أدٚاد ايحعً ٌ##ٝاإلظص##ا،ٞ٥ظٝز َهٓ##خ أشٗ##ص ٠ايعداي١##
اجلٓا َٔ ١ٝ٥ايحعاٌَ َع ايهِ اهلا َٔ ٌ٥املعًَٛاد املحفسقٚ ١تًًٗٝا ٚاض#حخساط
املؤغساد اإلظص#ا ١ٝ٥ذاد ايدالي ١#ايعًُٚ ١#ٝايعًُ ١#ٝيف ق#ٝاع ظص ِ#اجلسمي،١#
ٚايهػف عٔ ةةٝعحٗا ٚأضةابٗا ٚدٚافعٗاٚ ،تدٜد اجتاٖ#اد جهرلٖ#اٚ ،جٛضٝ#ا

اإلحصاء اجلنائي ودوره يف رصذ ومكافحة اجلرمية )922( .............................................................

آذازٖا ٚاْعهاضاجٗا عً ٢ايفسد ٚاألض#سٚ ٠اجملحُ#عٚ ،ذي#و هٗ#ٝدا الق#ذلا أزل#ع
ايطةٌ ٚاْطت اإلشسا٤اد ملٛاشٗحٗا َٚعاجلحٗا ٚايٛقاَٗٓ ١ٜا.
ْٚعسا هلر ٙاألُٖ ١ٝفكد عُ#دْا يدزاض#ٖ ١#را املٛضٚ ، ٛ#نًٓ#ا أَ ٌ#إٔ
ٜه ٕٛحبرٓا إضاف ١شد#ٜد ،٠جط ً#األضٛ#ا ٤عً#َ ٢#د ٣أُٖ#ٖ ١#ٝر ٙاملػ#هً ١يف
ايعسام ٚريرل َٔ ٙايد.ٍٚ
مشكلة البحث:
بايسريِ َٔ نٌ جًو اجلٗٛد اييت جةرٍ يف َٝدإ اإلظص#ا ٤اجلٓ#ا ٞ٥فُ#ا
شاٍ املحعك###ل دَ ٕٚط###ح ٣ٛايطُٚ ٛ###ايط###ةت ٜعٛ###د إىل جف###اٚد االٖحُ###اّ
باإلظص###ا ٤اجلٓ###ا ٞ٥ب###ني رلحً###ف اي###دٚ ،ٍٚجع###دد اجلٗ###اد املعٓ ١###ٝبايةٝاْ###اد
اإلظص##ا ١ٝ٥اجلٓا ١##ٝ٥يف ايدٚي ١##ايٛاظ##دٚ ،٠جف##اٚد ايحه##ٝٝف ايك##اْ ْٞٛاجلٓ##اٞ٥
يًصساٚ ِ٥ايٓعس ٠ايكاصس ٠إىل َطأي ١دق ١ايةٝاْاد اإلظصا ١ٝ٥اجلٓاٚ ،١ٝ٥ال غ#و
إٔ ٖر ٙاألَٛز ٚريرلٖ#ا جط ِٗ#يف إض#عاف َص#داق ١ٝبٝاْ#اد ٚأزق#اّ اجلسمي ١#يف
اجملحُعٚ .البد جلٗاد ايكساز إٔ جعٝد ايٓعس يف َٛقفٗا َٔ اإلظصا٤اد اجلٓا،١ٝ٥
ٚجٛفس ايكاعد ٠ايعًُ ١ٝهلاٚ ،جٗحِ بحُٓ ١ٝايهٛادز ٚاملالناد املحخصصٚ ،١جطٛز
نف##ا ٠٤املالن##اد اإلظص##ا ١ٝ٥ايٛةٓٚ ،١##ٝجٛ##فس ايةٝاْ##اد ايدقٝك ١##ع ٔ##اجلسمي ١##يف
دلحُعٓا يه ٞجحُهٔ َسانص ايةعٛ#س ٚايدزاض#اد ٚاجلاَع#اد َ ٔ#إٔ جط ِٗ#يف
تً ٌٝاجتاٖاد اجلسميٚ ١جعني املخط األَين يف ٚضع ايدلاَض ايٛقا ١#ٝ٥ايالشَ١#
يًعد َٔ َعدالد اجلسمي.١
أهذاف البحث:
ٜٗدف ٖرا ايةعز إىل َٓاقػ ١دلُٛع َٔ ١األٖداف ميهٔ اضحعساضٗ#ا
عً ٢ايٓع ٛاآلج:ٞ
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 .1املكصٛد باإلظصا ٤اجلٓاٞ٥
 .2ايحعسف عً ٢أُٖ ١ٝاإلظصا ٤اجلٓاٚ ٞ٥فٛا٥د.ٙ
 .3ايحع##سف عًَ ٢##ص##ادز اإلظص##ا ٤اجلٓ##اٚ ،ٞ٥أَ ٟص##دز َ##ٖ ٔ##ر ٙاملص##ادز
ميهٔ إٔ ٜعهظ احلكٝك ١عٔ ظصِ اجلسمي ١يف دلحُع َا.
َ .4عٛقاد ايعٌُ اإلظصا ٞ٥بٛش٘ عاّ.
 .5نٝف ميهٔ إٔ ْطع أضظ َػس ٚجطٜٛس اإلظصا ٤اجلٓا.ٞ٥

منهجية البحث:
ٜعحُ##د ٖ##را ايةع##ز َٓٗص##ا ٚص##فٝا ٚتً##ًٝٝا ٜط##ع ٢إىل ايٛقٛ##ف عً٢##
ايط##سم املحةع ١##يف اإلظص##ا ٤اجلٓ##اٚ ٞ٥املص##ادز اي##يت ٜعحُ##د عً##ٗٝا يف

##ع

املعًَٛاد ٚايةٝاْ#اد ٚتً ٌ#ٝجً#و املص#ادز ٚإب#ساش شٛاْةٗ#ا االصلابٚ ١#ٝايطً#ة١ٝ
يًٛص ٍٛإىل أفطٌ ايطةٌ اييت صلت إجةاعٗا يف اإلظصا ٤اجلٓا.ٞ٥
املبحث األول

مفهىم اإلحصاء اجلنائي
يكد بدأ َفٗ ّٛاإلظصاٜ ٤حةًٛز َٓر إٔ عسف اإلْطإ ايعد ٚيكد ٚزدد
نًُ ١إظص#ا ٤يف املخطٛة#اد ايكدمي ١#يًفساعٓٚ ١#ن#ريو اإلريس#ٜل ٚايس#َٚإ

()1

 َٔٚاشٌ ايٛقٛف عًَ ٢#فٗ ّٛ#اإلظص#ا ٤اجلٓ#ا ٞ٥ضٓ#حٓا ٍٚجعس#ٜف اإلظص#ا٤
اجلٓ##اٚ ٞ٥جطٛ##ز ٙيف املطً##ت األ ،ٍٚأَ##ا املطً##ت اير##اْ ٞفٓحٓ##ا ٍٚف ٘##ٝأري##ساض
اإلظصا ٤اجلٓاْٚ.ٞ٥حٓاَ ٍٚصادز اإلظصا ٤اجلٓا ٞ٥يف َطًت ذايز.
املطلة األول :تعريف اإلحصاء اجلنائي وتطىره
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نًُ ١إظصاَ ٤ػحك َٔ ١ايفعٌ (ضلص(ٚ )ٞ#أظصٚ .)٢#أظص ٢#ايػ٤ٞ#
أظاط ب٘ٚ ،اظصٝخ ايػ ٤ٞ#عددجٚ ،٘#اإلظص#ا: ٤ايع#د ٚاحلف#غ (ٚ )2ق#د أغ#از
ايكسإ ايهس ِٜإىل اإلظصا ٤يف ظٛاي ٞمثإ ٚذالذني أ#ْ ١#ٜرنس َٓٗ#ا َ#ا  :ٞ#ًٜﭽ
ﮅﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐﮑﭼ ( ،)3ﭽ ﯮ ﯯ
ﯰﯱ ﭼ

()4

ﭽﰔ ﰕ ﰖ ﰗﭼ(.)5

ٚطلحً##ف َ##دي ٍٛنًُ ١##إظص##ا ٤فٗ ٞ##جع##ين عٓ##د اي##ةع
ٚاألزقاّ املحاظ ،١بُٓٝا جعين عٓد ايةع

اآلخس ةسم

دل##سد ايةٝاْ##اد

ع ٚجًخٝ#ص ٚع#سض

ٚٚصف ٖر ٙايةٝاْادٚ ،هر ٌ#عٓ#د آخ#سٚ ٜٔضٚ ٔ#َ ١ًٝ#ض#ا ٌ٥اق#اذ ايك#ساز يف
َٛاشٗ ١ظسٚف عدّ ايحأند(.)6
ٜع##سف اإلظص##ا ٤اص##طالظا بأْ ٘##عًٜ ِ##ةع##ز يف ةسٜك١##

##ع احلك##ا٥ل

اخلاص ١بايعٛاٖس املخحًفٚ ،١#ذي#و باملػ#اٖداد املحع#ددٚ ،٠يف نٝف ١#ٝجًخٝصٗ#ا
بػهٌ زقُ ٞقٝاضٜ ٞطٌٗ َعسف ١اجتاٖاد ٖر ٙايعٛاٖس(ٜٚ .)7ع#سف اإلظص#ا٤
نريو بأْ٘ أضًٛث عًُ ٞجلُع ايةٝاْاد عٔ إظد ٣ايعٛاٖس ٚجةٜٛةٗا ٚجصٓٝفٗا
ٚعسضٗا ٚتًًٗٝا (.)8
ٚاإلظصا ٤نعًِٜ ،عحدل اآلٕ َٔ أِٖ ايعً ّٛ#الٕ ايحخط ٝ#احل#دٜز يف
أ ٟدلاٍ ال ٜعد عًُٝا إال إذا مت بعد احلص ٍٛعً ٢#املعً#َٛاد ايص#عٝعٚ ،١ق#د
ازجة عًِ اإلظصا ٤بهٌ ْٛاظ ٞايعً ّٛاملخحًفٚ ١أصةا ميرٌ ايعُٛ#د ايفك#سٟ
أل ٟدزاض ١عًُ ١ٝعٔ أ ٟظاٖس ٠ميهٔ االعحُاد عًٗٝا.
أَ##ا اإلظص##ا ٤اجلٓ##ا ٞ٥فٗٚ ٛ##ضٚ ٔ##َ ١ًٝ##ض##ا ٌ٥ايةع##ز ايعًُ ٞ##اي##رٟ
ٜذلشِ خص#ا٥ص ٚزل#اد ايع#اٖس ٠اإلشساَ ١#ٝإىل أزق#اّ بأضًٛ#ث ٜسن#ص عً٢#
دزاض ١ايػخص ١ٝاإلشساََ ١ٝحةعا إٜاٖا باض#حعساض أض#ايٝت ايفع ٌ#اإلشساَٞ#
ٚزلاج٘ َٔ ظٝز احلصِ ٚايٓٚ ٛايصَإ ٚاملهإ ٚاألضًٛث ٚايٚ ُٓ#اي#دافع
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َط##حٗدفا ايحٛص ٔ##َ ٌ##خ##الٍ ذي##و إىل ايعالق ١##ب##ني اجلسميٚ ١##اجمل##سّٚ ،ب##ني
امل##حهرلاد االشحُاعٚ ١##ٝايركافٚ ١##ٝاالقحص##ادٚ ١ٜايةٚ ١##ٝ٦ٝريرلٖ##ا ،اي##يت جط##اعد
ايػخص أ ٚجدفع٘ إىل ازجهابٗا (.)9
ٚاإلظصا ٤اجلٓا ٞ٥اعحُد ززلٝا يف فسْطا نأظد ٚض#ا ٌ٥زص#د اجلسمي١#
َٓر عاّ ٚ ،)10( ّ1826يف بسٜطاْٝا فإ أ َٔ ٍٚاٖحِ مبٛض ٛاإلظصا ٤اجلٓ#اٞ٥
ايعامل ايدلٜطاْ( ٞشسمي ٞبٓراّ) ٚذيو ع#اّ  ّ1778ظ#ٝز أٚص ٢#احمل#انِ ب#إ
تص ٞاألظهاّ ايصادزَٗٓ ٠ا (ٚ ،)11قد اعحُد ززلٝا يف بسٜطاْٝا عاّ ،ّ 1856
##َٓٚر ذي##و ايٛق##خ اٖحُ##خ احمل##انِ باظص##ا ٤ع##دد ايكط##اٜا اي##يت مت ايٓع##س
ٚايحص####سف ف####ٗٝاٚ ،ب####دأد احمل####انِ بع####د ذي####و ت####حفغ بط####صالد هل####رٙ
اإلظصا٤اد.أَا يف ايٛالٜاد املحع#د ٠االَسٜه ١#ٝفك#د اعحُ#د اإلظص#ا ٤اجلٓ#اٞ٥
ززل##ٝا يف ض ٔ##َ ّ1933 ١ٓ##ة##سف َهح##ت ايحعكٝك##اد ايفدزاي ١##ٝت##خ َط٢ُ##
ايحكسٜس اإلظصا ٞ٥املٛظد (.)12
أَا يف ايعسام فكد نإ اإلظصا ٤يف ايرالذٓٝاد غعة ١يف ٚشاز ٠االقحص#اد
ٚاملٛاص##الد ،بع##د إٔ مت جكطُٗٝ##ا إىل ٚشازج##ني .يف ض 1939 ١ٓ##أحلك##خ ٖ##رٙ
ايػ##عة ١بٛ##شاز ٠االقحص##اد باض( ِ##اي##دا٥س ٠ايسٝ٥ط ١ٝ##يإلظص##ا .)٤مبٛش##ت ق##إْٛ
اإلظصا ٤زقِ  42يطٓٚ .1939 ١يف ض 1956 ١ٓ#أددل#خ َعٗ#ا اي#دٚا٥س ٚاألقط#اّ
اإلظصا ١ٝ٥املٛشٛد ٠يف بع

دٚا٥س ايدٚيَٓٚ ١#ػ#اجٗا ٚعً ٢#اذ#س ذي#و زل#ٝخ

ب(#دا٥س ٠اإلظصا ٤املسنص.)١ٜ
ٚيف ضٓ 1959 ١صدز ق#اْ ٕٛايطً#ط ١ايحٓفٝر ١#ٜاي#ر ٟاض#حعدذخ مبٛشة٘#
ٚشاز ٠ايحخطٚ ٝ##أحلك##خ بٗ##ا دا##٥س ٠اإلظص##ا ٤املسنصٚ ١##ٜزفع##خ دزشحٗ##ا إىل
َدٜس ١ٜعاَ ١بحازٜخ .1959/7/1
 ٚيف ض 1968 ١ٓ##ص##دز ْع##اّ ٚشاز ٠ايحخط ٝ##اي##ر ٟاض##حعدس مبٛشة٘##
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اجلٗ##اش املسن##ص ٟيإلظص##اٚ .٤يف ض 2004 ١ٓ##أع##ٝد ايٓع##س يف اهلٝه ٌ##ايحٓعٞ##ُٝ
ٚايف#ين يًٛ##شاز ٠اي##يت أص##ةعخ جطُٝ#حٗا (ٚشاز ٠ايحخطٚ ٝ##ايحع##ا ٕٚاإلمن##ا)ٞ٥
يحٓط##صِ َ##ع ةةٝع ١##االٖحُاَ##اد ٚاألْػ##ط ١اي##يت هازضٗ##ا ايٛ##شاز ٠عً ٢##ازض
ايٛاقع ٚأصةا اضِ اجلٗاش املسن#ص ٟيإلظص#اٚ ٤جهٓٛيٛش#ٝا املعً#َٛاد بع#د إٕ
اضحعدذخ ف ٘ٝدا٥س ٠عاَ ١باضِ (دا٥س ٠جهٓٛيٛش#ٝا املعً#َٛاد) .طل#حص اجلٗ#اش
بايعًُٝاد اإلظصا ١ٝ٥املحعًك ١#بحع#داد ايط#هإ ايع#اّ ٚايحع#داد بايعٚ ١#ٓٝ

#ٝع

ايعًُ##ٝاد اإلظص##ا ١ٝ٥ايصزاعٚ ١##ٝايصٓ##اعٚ ١ٝاالقحص##ادٚ ١ٜاالشحُاعٚ ١##ٝاملاي١##ٝ
ٚايٓكدٚ ١##ٜايركافٚ ١##ٝريرلٖ##ا مم##ا ي ٘##عالق ١##باي##دٚا٥س ايسزلٚ ١##ٝغ##ة٘ ايسزل١##ٝ
ٚاملؤضط##اد ايعاَٚ ١##اخلاصٚ ١##ايػ##سناد عُ##َٛا ٚاإلف##ساد ٚظاي ١##املٛ##اةٓني
ٚفعايٝاجِٗ مبا طلدّ ايحخطٚ ٝايحُٓ ١ٝايكٚ ١َٝٛايةع#ز ايعًُْٚ .)13(ٞ#عحك#د إٔ
ٖٓ##اى ض##سٚز ٠جلع ٌ##اإلظص##ا ٤اجلٓ##ا ٞ٥ش##ص##َٗ ٔ##َ ٤اّ ٚاخحصاص##اد اجلٗ##اش
املسنص ٟيإلظصاٖٚ ،٤را ٜحطًت جعد ٌٜقاْ ٕٛاإلظصا ٤زقِ  21يطٓ.1972 ١
ٜٚط##حعني اإلظص##ا ٕٛٝ٥اجلٓ##ا ٕٛٝ٥بكٛاع##د اإلظص##ا ٤ايعاَٚ ١##بكٛاع##د
ايعً ّٛ##االشحُاعٚ ١##ٝاجلٓاٚ ،١##ٝ٥أص ٍٛ##ايةع##ز ايعًُ ٞ##إلش##سا ٤تً ٌ##ٝعًُٞ##
َٓٗص ٞ##يحة##ٝإ عٓاص##س ايع##اٖس ٠اإلشساَٚ ١##ٝايحع##سف عً ٢##زلاجٗ##ا َ ٔ##خ##الٍ
َالظع ١##ايحه##سازادٚ ،املؤغ##ساد ٚاملع##دالد اإلظص##اَٚ ،١ٝ٥عاَ ٌ##ايحة##أٜ
ٚاالزجةاطٚ ،ايك ِٝاملسشعٚ ١ايٓط#تٚ...سل ٛ#ذي#و ٔ#َ ،أش ٌ#جفط#رل ايةٝاْ#اد
ٚاضحٓةاط احلكا٥ل املسجةط ١بايعاٖس ٠ذلٌ ايدزاض.)14( ١
ٜٚحطا مما جكدّ إٔ ٖٓاى فسقا بني نًُ" ١إظص#اٚ "٤نًُ" ١#إظص#اٝ٥اد"
ظٝز جعين نًُ ١إظصا ٤دلُٛع َٔ ١األضايٝت ايعًُ ١ٝاييت جط#حخدّ يف

#ع

ٚجصٝٓ##ف ٚجة##ٜٛت ٚع##سض ايةٝاْ##اد اإلظص##ا ٔ##َٚ ١ٝ٥ذَ ِ##عاجلحٗ##ا بايحعًٌ##ٝ
ٚايحفطرل بٗدف ايحعسف إىل ايعاٖس ٠قٝد ايدزاض .١أَا نًُ ١إظص#اٝ٥اد فحطً#ل

اإلحصاء اجلنائي ودوره يف رصذ ومكافحة اجلرمية )928( .............................................................

عً ٢#ايةٝاْ#اد اإلظص#ا ١ٝ٥ايسقُ ١#ٝاي#يت جص##ف ظ#اٖس#َ ٠اَ ،ر ٌ#ع#دد اجل##ساِ٥
املسجهة ١خالٍ فذلَ ٠عٚ ١ٓٝنريو جكازٜس املٛايٝد ٚايٛفٝاد أ ٚإظصا٤اد ايةطاي١
ٚايعُايٚ....١##سل ٛ##ذي##وٜٚ ،ع##د اإلظص##ا ٤نةٝاْ##اد زقُ ٛ##ٖ ١##ٝامل##اد ٠اخل##اّ
يإلظصا ٤ايعاّ.
الطرق اإلحصائية لذراسة اجلرمية:
ٖٓاى ةسٜكحإ ُٖٚا (:)15
 .1ةسٜك ١إظصا ٤اجلسمي :١#جع#ين دزاض ١#اجلسمي ١#دزاض ١#نُ ١#ٝبحصُ#ٝع بٝاْاجٗ#ا
ايعددٚ ١##ٜجصٝٓ##فٗا ٚجٛضٝ##ا ايعالق ١##ب##ني ظصُٗ##ا
ٚامل##حهرلاد ايفسدٚ ١##ٜاالشحُاعٚ ١##ٝايطةٝعٚ ١##ٝتد##ٜد
ايعالق ١##ب##ني األظه##اّ ايص##ادز ٠ض##د اجلٓ##اٚ ٠بٝاْ##اد
اير ٜٔمت ايكة

عًٚ ِٗٝ#جصٝٓ#فِٗ به#سض ايٛصٍٛ#

إىل تايٚ ٌٝافذلاضاد َةٓ ١ٝعً ٢بٝاْاد ايف ١٦ايعُس١ٜ
َرال(.)16
ًْٚعغ إٕ ٖر ٙايطسٜك ١ال جكدّ جفط#رلا ضً#ةٝا
يًصسمي ،١إمنا جكدّ اجتاٖاجٗا اييت ج#سب ب#ني َٓاضٝ#ةٗا
ٚعاَ ٌ##أ ٚظ##سف َع##ني ،نُ##ا أْٗ##ا جع##د َ##اد ٠أٚي١##ٝ
يًةعز اجلٓا ٞ٥يٛضع ايفسضٝاد ايعًُ ٔ#َ ١#ٝخ#الٍ
حبز عًُٚ ٞدزاضَٝ ١داْ.١ٝ
 .2ةسٜك ١إظصا ٤اجملسَنيٚ )17(:جٗحِ جبُع ايةٝاْاد عٔ َسجهيب اجلسا ِ٥بسصد
بٝاْ######اد َٚعً######َٛاد ناًَ ١######ع ٔ######زل######اجِٗ
ٚخصا٥صٚ ِٗ###ظ###سٚفِٗ ٚظ###االجِٗ االشحُاع١###ٝ
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يحعدٜد دزش ١امل ٌٝايٓفط ٞيًصسميَ ١رال ٚض أٟ
ف ٔ##َ ١##٦اجملحُ##ع؟ ٚيف أ ٟاألعُ##از؟ ٚأ ٟاجل##ساِ٥
ٖ ٞازجٝادا يهٌ ف١٦؟ ٚملاذا؟
ٚبٗر ٙايطسٜكْ ١#ط#حطٝع إٔ ْ#سب ب#ني خ#
ضرل ايعاٖس ٠اإلشساَٚ ١ٝب#ني ظ#اٖس ٠اشحُاع ١#ٝأٚ
ةةٝعَ ١ٝع ١ٓٝيف َهإ ذلدد َٔٚ .ذِ دزاض ١#ج#أذرل
ٖ###ر ٙايعٛ###اٖس ٚايع###سٚف عً ٢###ظص ِ###ايع###اٖس٠
اإلشساَ ١ٝازجفاعا أ ٚاشلفاضا.
املطلة الثاني :أغراض اإلحصاء اجلنائي
يإلظص##ا ٤فٛا##٥د ع##د ٠شعً##خ َٓ ٘##ايٛض ١ًٝ##األَر ٌ##يف تد##ٜد ظصِ##
ايع##اٖس ٠اإلشساَٚ ،١##ٝيف جٗ##َ ١##٦ٝاد ٠املكازْ ١##ب##ني اجل##سا ِ٥املخحًف ١##باألَ##انٔ
ٚاألشَٓ ١املحعددٚ ٠تدٜد عدد اجلٓاٚ ٠بٝإ ايٛضاٚ ٌ٥اآلالد اييت اضحخدَٖٛا
يف ازجهاث اجلسمي ،١#ي#را فك#د ٚص#ف٘ اي#ةع

بأْ ٘#األض#اع اي#ر ٟقاَ#خ عً٘#ٝ

دعا ِ٥ايةعز يف عًِ اإلشساّ مبفٗ َ٘ٛاحلدٜز(ٜٚ .)18صف٘ األضحاذ (ذٛزضحني
ضًٝني) بأْ#َ :٘#سآ ٠اجلسميٚ ١#ظط#اث املٝصاْ ١#ٝف#ٗٝا(ٜٚ .)19ع#د ٙاي#ةع

َ ٔ#أِٖ#

ٚض###ا ٌ٥ايةع###ز االشحُاع ١###ٝيف عً ِ###اإلش###ساّ ٚيف حب###ز اجلسمي ١###نع###اٖس٠
اشحُاع.)20(١ٝ
ٚميهٔ إ

اٍ فٛا٥د اإلظصا ٤اجلٓا ٞ٥يف ايٓكاط اآلج:١ٝ

 .1إٕ اإلظصا ٤اجلٓاٚ ٖٛ ٞ٥ض ١ًٝجٓرل ايطسٜل يةعز ٚدزاض ١ايعً ّٛ#اجلٓا،١#ٝ٥
ظ##ٝز ًٜص##أ ايةاظ##ز إىل ايةٝاْ##اد ٚاملعً##َٛاد اإلظص##ا ١ٝ٥ي##حًُظ ايٓك##اط
ايسٝ٥طٜٛٚ ١##ي##ٗٝا اٖحُاَٚ ٘##زعاٜحٚ ،٘##اإلظص##ا ٤اجلٓ##ا ٞ٥صلعًٓ##ا ْك##ف عً٢##
ظكٝك ١ايعاٖس ٠اإلشساَٚ ،١ٝعدد اجلسا ِ٥اييت ٚقعخ ٚعدد املكةٛض عًِٗٝ
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ٚجصٓٝفِٗ َٔ ْاظ ١ٝاجلٓظ ٚايعُ#س ٚايٛض#ع االشحُ#اعٚ ٞظص ِ#اإلش#ساّ
يف فذل ٠شَٓ ١ٝذلدد ٠أ ٚيف َٓطكَ ١ع. ١ٓٝ
 .2إٕ اإلظصا ٤اجلٓا َِٗ ٞ٥شدا يسضِ ايطٝاض ١اجلٓا ١ٝ٥املطحكةً ١ٝيًدٚي،)21( ١#
فٗ ٛديَٝ ٌٝطٛز أَاّ املػس ٜ ،طذلغد ب٘ يححة#ع ض#رل اإلش#ساَّٚ ،ساقة ١#اذ#س
ايحػسٜعَٚ ،دَ ٣الُ٥ح٘ بايٓطة ١حلصِ اإلشساّ ٚزد اجملسَني ٚإصالظِٗ،
نُ##ا ي ٛ##أز##ٜد َعسف ١##اذ##س جػ##دٜد ايعكٛب##اد عًَ ٛ##ْ ٢##ع##ني َ ٔ##اجل#سا ِ٥أٚ
اضحرٓا ٤آخس َٔ ايحصس ،ِٜأَ ٚالظعَ ١د ٣اذس اإلفساط أ ٚإٜك#اف ايحٓف#ٝر يف
األظهاّ .
ٜ .3عد اإلظصا ٤اجلٓ#اٚ ٞ٥ض ١ًٝ#يحكَ ِٜٛ#ط#ح ٣ٛاألدا ٤يف املؤضط#اد املسجةط١#
ب##اداز ٠ايعداي ١##اجلٓا )22(١##ٝ٥ضٛ##ا ٤اإلداز ١##ٜأ ٚايكط##ا ١ٝ٥أ ٚايعكاب ١##ٝظ##ٝز
ضٝ##عٗس َ##د ٣نف##ا ٠٤جً##و األشٗ##ص ٠يف َٓ##ع َٚهافع ١##اجلسمي ٚ ١#يف َعاًَ١##
اجمل##سَني ٚإص##الظِٗ ،أ##َ ٚد ٣ج##أذرل ايطٝاض ١##ايعكاب ١##ٝعً ٢##ظاي ١##ايعٛ##د
الزجهاث اجلسمي.١
 .4اإلظصا ٤اجلٓاٜ ٞ٥عط ٞ#ايػ#سةَ ١ع#ٝازا يحٛش#ٜع قٛاجٗ#ا ٚإَهاْاجٗ#ا ،فحع#دٍ
ٚجةدٍ خططٗا ْٚػاةٗا عً ٢سل ٛ#ضلك#ل املص#ٜد َ ٔ#ايفعاي ١#ٝيف َٓطكَ ١#ع١#ٓٝ
جػ##رل اإلظص##ا٤اد إىل ش##ٜاد ٠ش##سا ِ٥بع##ٗٓٝا ،نُ##ا إٕ ايػ##سة ١ق##د جهر##ف
محالجٗا يف ضاعاد َع ١ٓٝيف اي ّٛ#ٝأ ٚيف َ ّٛ#ٜع#ني َ ٔ#األض#ة ٛأَٛ ٚضِ#
َعني يف ايطٓٚ ١ذيو ظطت َؤغساد اإلظصا ١ٝ٥اجلٓا ١#ٝ٥بحصا#ٜد َْ ٛ#ع#ني
َٔ اجلسا ِ٥يف جًو ايفذل. ٠نريو فأْٗا جعهظ ملٔ ٖ ٛخازط شٗاش ايػ#سة١
َ##د ٣نف##اٚ ٠٤فعاي ١##ٝشٗ##اش ايػ##سة ١نه ٌ##أ ٚأ ٟش##ص.٘##َٓ ٤أ ٚق##د جهػ##ف
املفازقاد بني اجلسا ِ٥املةًغ عٓٗا ٚجًو املهحػفٖٚ ،١را بدٚزٜ ٙعهظ َ#د٣
َكدز ٠ايػسة ١أ ٚعصصٖا يف دلاٍ انحػاف اجلسمي.)23(١
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 .5إعالّ ايسأ ٟايعاّ عٔ أٚضا اإلشساّ يف اجملحُع ٚظص ١ًٝشٗٛد َؤضطاد
ايعداي ١اجلٓاٚ ١ٝ٥ذيو تكٝكا ٚج#دعُٝا حل#ل زقاب ١#اي#سأ ٟايع#اّ ٚنط#ةا يركح٘#
ٚجدعَ ِٝػازٜع اإلصال ٚايحطٜٛسٚ ،إجةا ايطسٜك ١ايط ١ًُٝ#يذلب ١#ٝايٓػ٤ٞ#
ٚمحا ١ٜاألظداس َٔ االسلساف .
ٚيف ْٗا ١ٜاألَس فالبد إٔ ْسنص عً ٢إٕ اإلظصا٤اد اجلٓا ١ٝ٥جعد َؤغ#سا
ٖاَا ملعسف ١زلا ايدٚي ١أ ٚفػًٗا يف ذلازب ١اجلسمي ١بصف ١عاَ.١
املطلة الثالث :مصادر اإلحصاء اجلنائي
ٖٓاى بع

األشٗص ٠ايسزل ١ٝاييت ٜعحُ#د عً#ٗٝا يف اإلظص#ا ٤اجلٓ#ا،ٞ٥

ٚذيو أذٓاَ ٤سظً ١إداز ٠ايعداي ١اجلٓا:ٖٞٚ ١ٝ٥
 .2إحصاءات الشرطة:
جرنس املصادز إٔ غسةْٜٛٛٝ ١زى ٖ ٞأَ ٍٚدٜس ١ٜغسة ١غ#سعخ جبُ#ع
أزق##اّ َ##رنساد إيك##ا ٤ايك##ة

يف ع##اّ  ّ 1840نُ##ا أْٗ##ا اض##حخدَخ َٓ##ر ع##اّ

 ّ 1858يحعدٜد أ ٚيحدلٜس َد ٣ظاشَٝ ١صاْ ١ٝايػسة ١إىل ايصٜاد ٠ضٜٓٛاً (.)24
 ٚجعد أشٗص ٠ايػ#سة ١يف َكدََ ١#ص#ادز اإلظص#ا ٤اجلٓ#اْ ٞ٥ع#س ًا يهٕٛ#
َسانص ايػسة ٖٞ ١ريايةا أٜ َٔ ٍٚحًك ٢اإلخةاز أ ٚايػه ٣ٛعٔ اجلسمي ،١يريو
ٜحِ االعحُاد عً ٢ذلاضس ايػسةًَٚ ١فاجٗا يف تدٜد أعداد اجلسا ِ٥املةًغ عٓٗا،
أ ٟاجلسا ِ٥اييت ٚصًخ إىل عًِ ايطًطاد ايسزلٖٚ .١ٝر ٙايط#صالد جعه#ظ
احلسن ١اي ١َٝٛٝيًعاٖس ٠اإلشساَ ١ٝاملطصًٚ ١تدد أبعادٖا بػهٌ ٜعد َٔ أقسث
اإلظصا٤اد اجلٓا ١ٝ٥إىل ايٛاقع ٚأٚضعٗا ْطاقاً يف جةٝإ ع#دد اجل#سا ِ٥بأْٛاعٗ#ا
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ٚجٛشٜع َٓاةكٗا ٚظسٚفٗا ٚاملحُٗني بٗا ٚايحصسف بِٜٗٚ .حٛقف َ#د ٣جكًٝ#ص
أ ٚجٛضٝع جفاص#ٖ ٌٝ#ر ٙايةٝاْ#اد عًْٛ ٢#ع ١#ٝايٓع#اّ اإلظص#ا ٞ٥املحة#ع ٚة#سم
جُٓٚ ٝجٛصٝف اجلساٚ ِ٥أٜطاً عًَ ٢د ٣ايدقٚ ١#االٖحُ#اّ َ ٔ#قة ٌ#ايك#اُ٥ني
عً ٢غؤ ٕٚاإلظصا.٤
ٚعٓ##دْا يف ايع##سام ف##إ َ##دٜسٜاد ايػ##سة ١يف احملافع##اد جك ّٛ##باع##داد
جكازٜس ضٓ ١ٜٛعٔ إظصا٤اد اجلسا ِ٥املطصً ١ي#دٜٗا ٚنُٓٛ#ذط عً ٢#ذي#و فك#د
ظصًٓ###ا عً ٢###ع###دد َ ٔ###اإلظص###ا٤اد ََ ٔ###دٜس ١# #ٜغ###سة ١ايدٜٛاْ ١###ٝقطِ###
اإلظص###اٚ،٤اجلدٚالٕ اآلج###ٝإ (ش###د ٍٚزقٜٛ )2،1 ِ###ض###عإ منٛذش###ا عٔ###
اإلظصا٤اد اجلٓا ١ٝ٥يف َدٜس ١ٜايػسة ١يف ذلافع ١ايدٜٛاْ.١ٝ

ايطٓ١

عدد اجلسا ِ٥املطصً ١يدَ ٣دٜس ١ٜغسة ١احملافع١

2003

1210

2004

4001

2005

4984

2006

5635
شد ٍٚزقِ ()1

عدد اجلسا ِ٥املطصً ١يدَ ٣دٜس ١ٜغسة ١ايدٜٛاْ١ٝ
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ايػٗس

عدد اجلسا ِ٥يطٓ2005 ١

عدد اجلسا ِ٥يطٓ١
2006

ناْ ٕٛايراْٞ

305

402

غةاط

273

504

آذاز

330

595

ْٝطإ

364

492

أٜاز

389

429

ظصٜسإ

565

452

هٛش

668

470

آث

525

562

أًٍٜٛ

563

466

جػس ٜٔاألٍٚ

406

500

جػس ٜٔايراْٞ

335

386

ناْ ٕٛاألٍٚ

261

377

4984

5635

اجملُٛ

شد ٍٚزقِ ()2
عدد اجلسا ِ٥املطصً ١يف َدٜس ١ٜغسة ١ذلافع ١ايدٜٛاْ ١ٝظطت األغٗس ٚايطٓٛاد

ٜٚةد َٔ ٚخالٍ اجلداٖ ٍٚر ٙإٕ ٖر ٙاإلظصا٤اد جفحكس إىل ايهررل َٔ
املعًَٛاد عٔ أعُاز املحُٗني ٚشٓطِٗ ٚٚظا٥فِٗ ٚةةكاجِٗ ٚأضسِٖ ٚن#ريو
اجلسمي ١اييت ازجهةخ ٚايعسٚف ٚاملالبطاد اييت أظاةحٗاٚ ،بايٓحٝص ١#ف#إ ٖ#رٙ
اإلظص##ا٤اد جتع ٌ##امل##س ٤ري##رل ق##ادز عً ٢##جه ٜٔٛ##فه##سٚ ٠اض##عٚ ١غ##اًَ ١عٔ##
أٚضا اجلسمي ١يف ايعسام إضاف ١إىل إ إظصا٤اد ايػسة ١جطصٌ ن ٌ#اجل#ساِ٥
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املةً##غ عٓٗ##ا ضٛ##ا ٤أناْ##خ نٝد ١##ٜأّ ري##رل نٝدٚ ،١##ٜن##ريو فاْٗ##ا جفحك##س إىل ع##دد
اجلسا ِ٥اييت مل جصٌ إىل عًُٗا ألضةاث رلحًفٜ ١سشع بعطٗا إىل ةةٝع ١اجلسمي١
ذاجٗا يهْٗٛا َٔ اجلسا ِ٥اييت جكع يف اخلفا ٤نص#سا ِ٥اإلشٗ#اض َ#رالٜٚ ،سش#ع
اآلخس َٓٗا إىل ةةٝع ١اجملين عً ِٗٝناجلسا ِ٥املاض ١بايػسف ٚاييت نررلا

ايةع

َا ضلص ِ#اجمل#ين عً ِٗٝ#ع ٔ#جك#د ِٜإخة#از أ ٚغ#ه ٣ٛاىل َسان#ص ايػ#سة ١جتٓة#ا
يًفطٝعٚ ،١يرا فإ إظص#ا٤اد ايػ#سة ١ال جعط ٞ#جعسٜف#ا دقٝك#ا ي فع#اٍ املةً#غ
()25

عٓٗا .

ٚعً ٢ايسريِ َٔ االْحكاداد اي#يت جٛش ٘#إىل إظص#ا٤اد ايػ#سة ،١فآْ#ا
ْرٖت إىل َا ذٖت إي ٘ٝايعدٜد َٔ باظر ٞعًِ اإلشساّ (ٚ )26ايةعز اجلٓ#ا،ٞ٥
ظ##ٝز ناْ##خ ##َٚا شاي##خ إظص##ا٤اد ايػ##سة ١املع ٍٛ##عً##ٗٝا ٚاألصً##ا ْع##ساً
يػُٛيٝحٗا ٚنْٗٛا األنرس جع#ةرلاً ع ٔ#ايٛاق#ع اجلٓ#ا ٔ#َ ٞ٥ريرلٖ#ا ٚألْٗ#ا جعه#ظ
عً ٢األقٌ ْطة ١اجلسمي ١اييت ٚصًخ إىل عًِ ايطًطاد األَٓ.١ٝ

 .9إحصاءات القضاء:

إظصا٤اد ايكطا ٖٞ ٤ايطسٜك ١األقدّ يكٝاع اجلسميٚ ،١جعٓ ٢#االعحُ#اد
عً ٢##ظط##اث ع##دد اإلداْ##اد اي##يت جص##دزٖا احمل##انِ اجلٓاٚ ،١##ٝ٥جحط ُٔ##ع##دد
ايكطاٜا احملاي ١إيٗٝا يًٓعس فٗٝا ٚعدد األغخاص اير ٜٔهخ إداْحِٗ بٛاضطحٗا.
ٚب##ريو جع##د (ض##صالد احمل##انِ) املص##دز األق##دّ يًُعً##َٛاد بص##دد ظصِ##
اجلسميٚ ،١##ق##ٝاع َ##ا إذا ناْ##خ اجل##سا ِ٥يف اشد##ٜاد أّ يف ْكص##إٚ ،ق##د ب##دأ يف
اضحخداّ إظصا٤اد اإلداْ ١يف بسٜطاْٝا يف ايكسٕ ايحاضع عػس املٝالد ٟعً#ٜ ٢د
ايةاظ##ز ايدلٜط##اْ( ٞريسمي ٞ##بٓر##اّ) اي##ر ٟن##إ أ ٔ##َ ٍٚب##دأ باظص##ا ٤ق##سازاد
اإلداْ ١##ايص##ادز ٠ع ٔ##احمل##انِٚ ،أَ##ا يف فسْط##ا فك##د ابح##دأ ايعُ ٌ##باظص##ا٤اد
ايكطا ٤عاّ  ،ّ1827أَا أقدّ إظص#ا٤اد اجلسمي ١#يف أَرلن#ا فاْٗ#ا تح ٟٛ#عً٢#
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َعًَٛاد االجٗاّ ٚاإلداْ ١يٜٓٛٛٝزى عاّ ٜٚ ،)27(ّ1829دافع َؤ#ٜد ٚاالض#حعاْ١
باظصا٤اد احملانِ عٓٗا ،بأْٗا أنرس دق ٔ#َ ١إظص#ا٤اد ايػ#سة ،١ألْ ٘#يف ٖ#رٙ
املسظًَ( ١سظً ١ايكطاٜ )٤رةخ قطاٝ٥اً ازجهاث املحِٗ يًصسمي ،١يف ظني نإ َٔ
قةٌ يف ْطام ايػسة ١دل#سد (َ#حِٗ) ق#د #ٜدإ ٚق#د ٜة #يسأ!!ٚ .جػ ٌُ#إظص#اٝ٥اد
احمل##انِ أٜط#اً أْٛ##ا ايعكٛب##اد اي##يت أص##دزجٗا جً##و احمل##انِ يف ف##ذلاد رلحًف،١##
ٚيدٜٓا عدد َٔ اجلدا ٍٚج#ةني إظص#ا٤اد اجل#سا ِ٥أَ#اّ احمل#انِ يف ايع#سام

()28

نُا يف اجلد)3( ٍٚ
األظهاّ ايصادز٠

اجلٓاٜاد

اجلٓا

األظدا

اجملُٛ

ايدلا٠٤

29

270

اإلفساط

1554

1588

2
س
191

301
3333

اإلعداّ

170

20

0

190

ايطصٔ املؤبد

256

11

33

304

ايطصٔ املؤقخ

626

445

141

1212

ضصٔ َد ٣احلٝا٠

8

0

0

8

ظةظ

157

305

12

474

ريساَ١

18

84

2

104

ظةظ َع إٜكاف ايحٓفٝر

9

308

0

317

أظهاّ أخس٣

1

54

0

55

صًا

0

10

0

10

اجملُٛ

2828

3099

381

6308

شد ٍٚزقِ ()3
اإلظصا٤اد ايحفص ١ًٝٝيإلظهاّ ايصادز َٔ ٠احملانِ اجلصا ١ٝ٥يف ايعسام يعاّ
 2009يًفصٌ ايسابع (األغٗس )10،11،12

( )29
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يهٔ ايٓكد ايرٚ ٟش٘ إىل ٖرا ايٓ َٔ ٛاإلظصا٤اد أْٗا جحطِ بايٓكص
ٚع##دّ االْحع##اّ إَ##ا َ ٔ##ش##سا ٤ع##دّ اٖحُ##اّ

##ٝع ايكط##ا ٠بدزشٚ ١##اظ##د٠

باإلظصا٤اد ،أ ٚألٕ ايسقاب ١ايكط#ا ١ٝ٥ال جأخ#رٖا باحلط#ةإ (ٚ .)30شلً#ص إىل
ايك ٍٛ##ب##إ ٖ##را ايٓ ٔ##َ ٛ##اإلظص##ا٤اد ال ٜعه##ظ احلص ِ##احلكٝك ٞ##يًص##ساِ٥
ايٛاقع ١فعالً ،ظٝز ٖٓاى عدد ن#ةرل َ ٔ#اجل#سا ِ٥جعص#ص األشٗ#ص ٠املخحص ١#عٔ#
ايكة

عًَ ٢سجهةٗٝا فحةكَ ٢كٝد( ٠ضد دلٗ )ٍٛأ( ٚال جصٌ إىل َسظً ١احلهِ

ايكطا ،)ٞ٥ظٝز ٜحِ ريًكٗا يف َسظً ١ايحعكٝل(.)31
 .2إحصاءات السجىن:
 ٖٞٚإظصا٤اد خاص ١#باملؤضط#اد ايعكابٚ ١#ٝاإلص#الظ( ١ٝايط#ص)ٕٛ
جحط ُٔ##ع##دد احمله ّٛ##عً ِٗٝ##بعكٛب##اد أ ٚج##دابرل ض##اية ١يًعس##َٚ ١##ٜدد ٖ##رٙ
ايعكٛب##اد ٚأْٛ##ا شسا##ُٗ٥اٚ ،ظسن ١##ايٓ##صال ٤اي##داخًني ٚاخل##ازشني##ٖٚ .رٙ
اإلظصا٤اد جكحصس فك عً ٢#اي#ر ٜٔجص#دز عً ِٗٝ#احمل#انِ أظهاًَ #ا بعكٛب#اد
ضاية ١يًعس( ١ٜاحلةظ أ ٚايطصٔ)  ٔ#َٚذ#ٜ ِ#حِ إزض#اهلِ إىل جً#و املؤضط#اد
يحٓفٝر ايعكٛبٖٓ َٔٚ .١ا ْػأد ٚاْةركخ االْحكاداد اييت جٛش ٘#هل#را ايٓٔ#َ ٛ#
اإلظصا٤اد اجلٓا ،)32(١ٝ٥فُٔ ايٓاظ ١ٝايعًُ ١ٝيٝظ نٌ َٜ ٔ#ص#دز عً ٘#ٝظهِ#
شٓا َٔ ٞ٥ذلهَُ ١اٜ ،سضٌ إىل املؤضط ١ايعكاب ،١#ٝفٗٓ#اى عكٛب#اد جص#دز َ#ع
ٚقف ايحٓفٝرٖٓٚ ،اى عكٛباد َاي ١ٝنايهساَ ١اي#يت جط#دد يف احملهُٚ ١#ال جصٌ#
إىل املؤضط##اد ايعكاب##ٖٓٚ ،١##ٝاى عكٛب##اد احل##ةظ اي##يت جه ٕٛ##أق##َ ٔ##َ ٌ##د٠
ايحٛقٝف (احلةظ االظحٝاة )ٞاييت أَطاٖا املحِٗ قةٌ احملانُ ،١فٝطً#ل ض#ساظ٘
انحفا ٤مبا أَطا ٙيف ايحٛقٝف َٔ ،د ٕٚإزضاي٘ يًُؤضط ١#ايعكاب .١#ٝي#ريو #ٜس٣
ن##ررل َ ٔ##اية##اظرني ٚخ##دلا ٤عً ِ##اإلش##ساّ ،إٔ إظص##ا٤اد ايط##ص ٕٛال جهفٞ##
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إلعطا ٤صٛزَ ٠حهاًَ ١عٔ ظصِ ٚاجتاٖاد اجلسمي ١يف بًد َا (.)33
إال إْٓا ْس ٣إٕ ايطص ٕٛجٛفس َهاْا شٝدا يًةاظرني عٔ ةسٜل االض#حةٝإ
أ ٚاملكابً ١ايػخص ١ٝأ ٚدزاضًَ ١فاد ايٓصال ٤نةعز َٝداْٜ ٞحعًل باجلسمي.١
املبحث الثاني
واقع اإلحصاء اجلنائي وتطىيره

إٕ اخلطٛ###اد املحخ###ر ٠يف جطة###ٝل ة###سم اإلظص###ا ٤اجلٓ###اٚ ٞ٥أض###ايٝة٘،
ٚاحلص ٍٛعً ٢ايٓحا٥ض املفٝد َٔ ٠خالٍ ايةٝاْاد اجملُٛع ،١#مل جحهاَ ٌ#بع#د يف
نررل َٔ بً#دإ ايع#امل ٔ#َٚ ،ضُٗٓ#ا ايع#سامٚ ،إ َؤضط#اد ايعداي ١#اجلٓا١#ٝ٥
بٛش٘ خاص ذاد ايعالق ١بحٓا ٍٚاجلسميٚ ١اجملسَني َ#دع ٠ٛحبه ِ#ايط#سٚز ٠إىل
إٔ جتعٌ إظصا٤اجٗا شاَع ١غ#اًَ ١يًةٝاْ#اد مم#ا َٖ ٛ#ط#صٌ ي#دٜٗا أ ٚمم#ا صل#ت
جطص ً٘ٝيدٜٗا ،ضٛا ٤أناْخ أشٗص ٠ايػسة ١أّ قطا ١ٝ٥أَ ٚؤضطاد عكاب. ١ٝ
ٚيٜ ٔ##حٛق##ع ألَ ٟػ##س ٚإٔ ٓ##ٜصا عٓ##د ايحٓف##ٝر َ##ا مل ٜحه##اجف عً٢##
إزلاظَ٘ٚ ،ا مل ٜط#حكس االعحك#اد ٚاالقحٓ#ا بأُٖ ١#ٝاإلظص#ا ٤اجلٓ#ا ٞ٥يف أذٖ#إ
ايعاًَني ايصهاز فٚ ٘ٝاملطٛ٦يني ايهة#از عً ٢#ظ#د ضٛ#ا ،٤يه ٘#ْٛع#اَال أضاضٝ#ا
ٚأدا ٠عًُ ١ٝيف دلاٍ دزاض ١اجلسميٚ ١دلاٍ اإلعداد يًحخط ٝيًُٓع ٚاملهافع. ١
 َٔٚاشٌ ٚضع أضظ جطٜٛس اإلظصا ٤اجلٓ#ا ٞ٥الب#د يٓ#ا إٔ ْ#ةني ٚاق#ع
اإلظص##ا ٤اجلٓ##ا ٞ٥يف املطً##ت األ ٔ##َٚ ،ٍٚذ##ْ ِ##ةني عٛٝب ٘##يف املطً##ت اير##اْٞ
ٚصٛال إىل جطٜٛس اإلظصا ٤اجلٓا ٞ٥يف املطًت ايرايز.
املطلة االول :واقع اإلحصاء اجلنائي الرمسي
ٜٓعس ايةع

حبرز غدٜد إىل اإلظصا ٤اجلٓا ٞ٥ايسزل ٞعً ٢أضاع أْ٘

ال ٜعهظ ضَ ٣ٛا ٚصٌ إىل عًِ ايطً#طاد ٚمت اإلخة#از أ ٚايػ#ه ٣ٛعٓٚ ٘#مت
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جطص َِٗٓٚ ،ً٘ٝايعالَ( ١#ضًٝ#ني  )Sillinظ#ٝز #ٜس ٣أْ ٘#صل#ت االعحُ#اد عً٢#
إظصا ١ٝ٥األغ#خاص اي#ر ٜٔه#خ إداْ#حِٗ أ ٚذةح#خ ظكٝك ١#ازجه#ابِٗ يًصسمي،١#
َٓطًكاً َٔ ظكٝكَ ١ا أذةحح٘ دزاض ١شسد يف أملاْ#ٝا إٔ ْط#ة ١اإلداْ#اد يف اجل#ساِ٥
اي##يت ٚصً##خ إىل عً ِ##ايػ##سة ١جةً##غ َ##ا ب##ني ( )%30 - %20يف ش##سا ِ٥ايكحٌ##
 )%25(ٚجلسا ِ٥ايطسق )%5(ٚ ١يًصسا ِ٥ايةطٝطٚ .)34( ١يهٓٓ#ا ْ#س ٣إٕ االعحُ#اد
عً ٢اإلظصا٤اد اجلٓا ١ٝ٥اييت جعهظ اإلداْاد ال جعط ٞصٛ#ز ٠ص#عٝع ١عٔ#
ْطة ١اإلشساّ يف اجملحُع  ،الٕ ٖٓاى َٔ ٜسجهة ٕٛاجلساٚ ِ٥يهٔ ال ج#حِ إداْ#حِٗ
ألضةاث قاْ ١ْٝٛأ ٚإٕ شسا ُِٗ٥الجصٌ إىل احملانِ بطةت ايصًا ايرٜ ٟحِ قةٌ
احملانُٚ ١بصٛز ٠عاَ ١فإ ٖٓاى بع

املعٛقاد اييت جٛاش٘ اإلظص#ا ٤اجلٓ#اٞ٥

ٚجررل ايهررل َٔ اإلغهايٝاد ظٛهلا  َٔٚذيو :
أ .إٕ اعحُ##اد جكط ِٝ##اجل##سا ِ٥ظط##ت شط##اَحٗا عًٚ ٢##ف##ل َ##ا ##ٜسد يف ق##إْٛ
ايعكٛب##اد ،ق##د ال ٜف##ٝد ايةاظ##ز اجلٓ##ا ٞ٥اي##ر ٘##ُٜٗ ٟأذ##س ايفع ٌ##اجلٓ##اٞ٥
ٚخطٛزج٘ عً ٢اجلُاع ١أنرس مما  ُٜ٘ٗايفعٌ نعدد دلسد.
ث .إٕ ايحصٝٓ##ف حبط##ت ايٛص##ف ايك##اْ ْٞٛق##د ##ٜحهرل خ##الٍ َساظ ٌ##ايحعك##ٝل
اجلٓا ،ٞ٥فكد جطصٌ ايٛاقع ١عً ٢أْٗا َٔ صٓف َعني ٚجطصٌ عً ٢أض#اع
ذيو ٚيهٔ مبسٚز ايٛقخ ٜحطا أْٗا َٔ صٓف آخس.
ط .جًصأ أشٗص ٠ايػسةٚ ١ايكطا ٤إىل جط#ص ٌٝاجلسمي ١#األخط#س ٚاألٖ ِ#يف ظاي١#
جعدد اجلسا ِ٥املسجهة َٔ ١قةٌ اجل#اْ ٞبٛص#فٗا اجلسمي ١#ذاد اجلط#اَ ١األن#دل
د ٕٚبك ١ٝاجلسا ِ٥فك#د ٜسجه#ت اجل#اْ ٞشسمي ١#قحٚ ٌ#ض#سقٚ ١اريحص#اث يف إٓ
ٚاظد يهٔ اجلسمي ١جطصٌ قحالً.
د .قد جه ٕٛاجلسميٚ ١اظدٚ ٠يه ٔ#ايةالري#اد عٓٗ#ا جهَ ٕٛ#حع#دد ٠نُ#ا يف ظاي١#
جطص ٌٝبالغ عٔ ايعرٛز عً ٢زأع شر ١يف َسن#ص َ#ا ٚجط#ص ٌٝب#الغ آخ#س يف
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ذلٌ ايعرٛز عً ٢بدٕ اجلر ١فحطصٌ عً ٢أْٗا (ٚاقعحإ) بدال َٔ (ٚاظد.)٠
 .ٙنُ##ا ض##ةل إٔ ذنسْ##ا قة ٌ##قً ٌ##ٝفٗٓ##اى ش##سا ِ٥جك##ع ٚال ٜص ٌ##عًُٗ##ا إىل
ايطًطاد ألضةاث عد.٠
 .ٚإٕ اإلظصا ٤اجلٓاٜ ٞ٥طا ٟٚب#ني األفع#اٍ املٛصٛ#ف ١عًٚ ٢#ف#ل َ#اد ٠قاْ١#ْٝٛ
ٚاظ##د( ٠ايكح##َ ٌ##رال) أ( ٚايط##سق##َ ١رالً) د ٕٚجصٝٓ##فٗا ظط##ت خطٛزجٗ##ا
ٚأذسٖا ع ً ٢اجملحُع ،نُا يف ايكحٌ املكذلٕ بايطسق ،١ظٝز جصٓف ايٛاقع ١إىل
(قحٌ) فك ٚفك#ا يًٛص#ف األغ#د .نُ#ا إٔ اإلظص#ا ٤اجلٓ#ا ٞ٥ال ٜسن#ص عً٢#
ايدٚافع ٚايةٛاعز.
ش .إٔ اإلظصا ٤اجلٓا ٞ٥ايسزل ٞيف ظكٝك ١األَس ال ٜعهظ إال ْػاط ايػسة ١يف
َهافع ١اجلسمي ،١نُ#ا يف ش#سا ِ٥املخ#دزاد ٚايحٗس#ٜت عُ ّٛ#اجل#سا ِ٥اي#يت
يٝظ فٗٝا َػحه ،)ٞفهًُا شاد ْػ#اط ايػ#سة ١يف َٓطك ٔ#َ ١#املٓ#اةل ،نًُ#ا
اشداد عدد املطصٌ َٔ اجلساٖٚ ،ِ٥را ٜعط ٞاْطةاعاً خاة٦اً بإٔ ٖٓاى شٜاد٠
يف اإلشساّ يف جًو املٓطك ١يف ظني إٔ ٚاقع احلاٍ ريرل ذي#و ٛ#ٖٚ ،إٔ جصا#ٜد
ْػاط ايػسة ١أد ٣إىل ازجفا يف َؤغساد ٚأزقاّ اجلسمي.١
ٜٛ .ش٘ بع#

اية#اظرني( )35اجٗاَ#اً بص#دد إض#ا ٠٤اض#حعُاٍ اإلظص#ا ٤اجلٓ#اٞ٥

ٚخاص ١فُٝا ٜطُ ٢بَٛ(#ش ١#اجلسمي )The Crime Wave ١#ظ#ٝز إٕ بع#
اجلٗ##اد ،ق##د جه##َٗٓ ٕٛ##ا ايػ##سة ،١أ ٚغ##سناد ايح##أَني ،جط##حفٝد َ##ٖ ٔ##رٙ
ايع##اٖس ٠يف إعط##ا ٤ايحدل##ٜساد يعًُٗ##ا ،فعً ٢##ض##ة ٌٝاملر##اٍٚ ،زد يف ايةع##ز
اير ٟقاّ ب٘ ايةاظرإ(َ( )36هًٓحٛى) (ٚأفٝط )ٕٛعاّ  1968بػ#إٔ َٓاضٝ#ت
ايحعكٝل ( إٕ بع#

ايحةا#ٜٓاد ايه#ةرل ٠يف َٓاضٝ#ت ايحعك#ٝل ميه ٔ#زدٖ#ا إىل

صٝغ ايحةآٜاد يف ممازضاد ايػ#سة ،١يف جٓف#ٝر ايك#اْ ٕٛاجلٓ#اٚ ٞ٥يف جط#صٌٝ
اجلسميٜٚ )١##ػ##رل ايةاظر##إ إىل جع##اظِ أع #داد ش##سا ِ٥ايط##سقْ ١حٝص ١##ألجط##ا
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ممازض ١ايٓاع يًحأَني عً ٢ممحًهاجِٗٚ ،اير ٟنإ ي٘ األذس ايٛاضا يف شٜاد٠
أزقاّ شسا ِ٥ايطسق ١زريِ أْ٘ ال ٜٛشد دي ٌٝعً ٢إٔ ٖر ٙايصٜاد ٠ناْخ ْاجت١
عٔ ظصِ ظكٝك ٞأ ٚشٜاد ٠يف ايطهإ.
 َٔٚاشٌ جكً ٌٝجأذرل املعٛقاد ايطابك ١عً ٢اإلظصا ٤اجلٓاْ ٞ٥سٔ#َ ٣
ايطسٚز ٟجٛظ#ٝد ايٓع#اّ اإلظص#ا ٞ٥يف ايدٚي ١#عً ٢#اخ#حالف أشٗ#ص ٠ايعداي١#
اجلٓا( ١ٝ٥غسة ، ١ذلانِ  ،ضصٚ .)ٕٛنريو ْس ٣ضسٚز ٠جٛظ#ٝد املص#طًعاد
ٚايحعسٜف###اد ايكاْ ١###ْٝٛيًص###ساَٚ ِ٥سجهة###ٗٝا مب###ا ٜط ُٔ###أفط ٌ###أدا ٤يًٓع###اّ
اإلظصاٚ ٞ٥اعحُاد اضحُاز٠

ع بٝاْاد ٚاظد. ٠

املطلة الثاني :عيىب اإلحصاء اجلنائي

إٕ املعًَٛاد اييت ٜٛفسٖا اإلظص#ا ٤اجلٓ#ا ٞ٥جع#دل عُ#ا ٚص ٌ#فع#الً إىل
عًِ اجلٗاد ايسزل َٔ ١ٝبٝاْاد عٔ ايٓػاط اإلشساَ َٔٚ ،ٞايطةٝع ٞ#إٔ ٖ#را
ال ٜعين (نٌ) ايٓػاط اإلشساَ ٞايفعً ٞاير ٟظصٌٚ ،قد ال ٜه ٕٛيًطً#طاد
احله ١##َٝٛأ ٚايسزل ١##ٝعً ِ#ب .٘##فاإلظص##ا ٤اجلٓ##اٜ ٞ٥ػ##رل إىل َ##ا مت اإلخة##از أٚ
ايػه ٣ٛعٓ٘ ززلٝاً إىل ايطًطاد أَ ٚا مت انحػاف٘ َٓٗا ،ظ#ٝز إٔ ٖٓ#اى ْط#ة١
ال ٜطحٗإ بٗا َ ٔ#ايٓػ#اط اإلشساَ ٞ#ال جص ٌ#إىل عً ِ#ايطً#طادٚ ،ال ٜع#سف
عٓٗا ايهررلٚ ،إمنا جطُ( ٢باجلسا ِ٥اخلف ،)١ٝأ( ٚاجلسا ِ٥املطحذل ،)٠أ( ٚاألزق#اّ
ايطٛ##دا ،)٤أ ٟاجل##سا ِ٥اي##يت مل جعٗ##س عً ٢##ايط##طا يحع##سف ،أ ٟظً##خ خف١##ٝ
َطحذل ٠مل ٜعًِ بٗا أظد.
ٖٓٚاى

ً ٔ#َ ١األض#ةاث اي#يت ج#دع ٛإىل ع#دّ ظٗٛ#ز بع#

ايٓػ#اط

اإلشساَ ٞضُٔ اإلظصا٤اد اجلٓاَٗٓٚ ١ٝ٥ا :
أ .قد ٜذلدد األغخاص اير ٜٔعًُٛا بٛق ٛاجلسمي ،١ع ٔ#اإلخة#از أ ٚايػ#ه٣ٛ
عٓٗا ضُاْاً ملصًعحِٗ أ ٚظفاظاً عً ٢زلع#حِٗ أ ٚخػ ٔ#َ ١ٝ#بط#ؼ اجل#اْٞ
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إذا مت اإلخةاز أ ٚايػه ٣ٛعٓ٘.
ث .قد ٜه ٕٛضةت عدّ اإلخةاز أ ٚايػه ٖٛ ٣ٛشٌٗ املٛاةٔ بايك#اْٚ ٕٛع#دّ
إدزان٘ إٔ ايفعٌ املسجهت ٖ ٛرلايف يًكاْ.ٕٛ
ط .قد ٜس ٣املحطسز أ ٚاجمل#ين عً ٘#ٝإٔ ايط#سز ايٛاق#ع عً ٘#ٝبطٚ ٝ#ال ٜط#حدعٞ
تٌُ عٓا ٤إخةاز أ ٚغه ٣ٛايػسة ١أ ٚاجلٗاد املطٛ٦ي.١
د .ن ٕٛايػخص َٔ أقسبا ٤اجلاْ ٞأَ ٚعازف٘ فٝذلدد ع ٔ#اإلخة#از أ ٚايػ#ه٣ٛ
عٓ٘.
 .ٙقد جه ٕٛاجلسمي ١املسجهة ١أ ٚايٛاقع ١ذاد ةةٝع ١#خاص ١#ج#دع ٛإىل ايحه#حِ أٚ
اخلٛ##ف َ ٔ##فطٝ##ع ١اشحُاعَ ١##ٝر :ٌ##اجل##سا ِ٥اجلٓطٚ ١ٝ##اإلشٗ##اض ٚض##سق١
ايفس َٔ ٚاألص ٍٛفٝفطٌ أٌٖ اجملين عً ٘ٝعدّ اإلخةاز أ ٚايػه.)37( ٣ٛ
 .ٚق##د ٜػ##عس ص##اظت املعً##َٛاد إٔ أشٗ##ص ٠ايعداي ١##ي ٔ##جط ٌٗ##ي ٘##ايط##ةٌ يف
اإلخة##از أ ٚايػ##هْ ٣ٛحٝص ١##ع##دّ ذكح ٘##بٗ##ا ٚع##دّ قٓاعح ٘##جب##د ٣ٚذي##و،
ٚاعحكاد ٙإٕ جًو األشٗص ٠ئ تكل ي٘ رياٜح٘ يف ايكصاص َٔ اجلاْ.ٞ
ش .ايح كايٝد االشحُاع ١ٝاخلاة ١٦قد جدفع ايػخص إىل ايحهحِ ٚع#دّ اإلخة#از أٚ
ايػه ٣ٛظٝز قد ٜػعس إٔ ذيو ٜطةت ي٘ عٝةاً اشحُاعٝا،يرا ٜفطٌ ايةع
ايًص ٤ٛ##حلَ ٌ##ػ##انًِٗ ايٓا

 ١##عٚ ٔ##ق ٛ##اجلسمي ٔ##َ ١##خ##الٍ املص##احل١

ٚايذلاض ٞأ َٔ ٚخالٍ ايًص ٤ٛإىل االْحكاّ ٚايرأز.
 .قد ٜه ٕٛايطةت يف عدّ اإلخةاز أ ٚايػه ٖٛ ٣ٛعدّ ٚشٛد ٚض ١ًٝاجص#اٍ
قسٜة ١##أ ٚبع##د َسن##ص ايػ##سة ١عَ ٔ##ه##إ احل##ادس فرلن ٔ##ذ ٚٚايعالق ١##إىل
ايطهٛد جفادٜاً ملحاعت ايطفس َٚصازٜف٘.
طٚ .ق##د ٜه ٕٛ##ايط##ةت عا##٥داً إىل جكص##د َ ٔ##قة ٌ##بع #
قفٝ

شٗ##اد ايحعك##ٝل يف

أزقاّ املطصٌ َٔ اجلسا ِ٥تاغٝاً يًُطا َٔ ١ً٥قةٌ اجلٗاد األعً،٢
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أ ٚاالجٗاّ بايحكصرل أ ٚعدّ ايهفا ٠٤يف َٓع ٚق ٛاجلسا.ِ٥
ٚخالصَ ١ا جكدّ فاْ٘ ال جٛشد دٚي ١يف ايعامل ميهٓٗا ايحأنٝد ب#إ ي#دٜٗا
إظصا٤اد دقٝكٚ ١ناًَ ١ظ ٍٛاجلسميَٚ ١سجهةٗا .فاإلظصا٤اد اجلٓاٜ ١ٝ٥ػٛ#بٗا
داُ٥ا ْكص يطةت َ#ا ضٛ#ا ٤ن#إ ذي#و ايط#ةت جٓع#ُٝٝا أ ٚقاْ#ْٝٛا أ ٚإداز#ٜا أٚ
ريرلٖا َٔ األض#ةاثٚ .يه ٔ#يٝ#ظ َعٓ ٢#ذي#و إٕ اإلظص#ا٤اد املحٛ#فس ٠يف ٖ#رٙ
ايدٚي ١عٔ اجلسميٚ ١#اجمل#سَني ال ميه ٔ#األخ#ر بٗ#ا أ ٚأْٗ#ا ري#رل ذاد ق ، ١#ُٝبٌ#
ايعهظ فٗر ٙاإلظصا٤اد جعطٓٝا فهس ٠غاًَ ١غة٘ ناًَ ١عٔ ايعاٖس ٠اإلشساَ١ٝ
يف ايدٚيٚ ،١بايحاي ٞفإ االضحٓحاشاد اييت جةٓ ٢#عً#ٖ ٢#ر ٙاإلظص#ا٤اد ميهٔ#
االعحُاد عًٗٝا ٚاألخر بٗا .
املطلة الثالث :أسس تطىير اإلحصاء اجلنائي
إٕ ْع##اّ اإلظص##ا ٤اجلٓ##ا ٞ٥يف ن ٌ##دٚيٜ ١##عحُ##د يف املك##اّ األ ٍٚعً٢##
األزق##اّ اجلٓا ١##ٝ٥اي##يت جص##ٖٚ ،ٌ##ر ٙاألزق##اّ جػ##هٌ ايٛقٛ##د اي##دافع إىل عًُ١##ٝ
اإلظصا ٤اجلٓا ٞ٥املحهاٌَ ٚاملٓحضٚ ،األزقاّ ئ جهَٓ ٕٛحص ١#إال إذا مت جطةٝكٗ#ا
عً ٢احلاالد يحصةا فُٝا بعد قسازاد ،فحص ٤ٞأُٖ ١ٝاألزق#اّ يف ْع#اّ ايعداي١#
اجلٓاَ ١##ٝ٥سجةط##َ ١##ع األض ١ً٦##ع :ٔ##ن##ٝف؟ َٚح٢##؟ ٔ##َٚ؟ ٖٚه##راٚ ،أٜط##ا يف
َٛاشٗحٗ ا يًُػانٌ اييت ظدذخ ٚايكسازاد اييت ٜساد اقاذٖ#اٚ .نُ#ا ٜك#اٍ إٕ
َفح#ا ايحك##دّ يًٓع##اّ اإلظص##ا ٞ٥اجلٓ##ا ٞ٥أل ٟدٚي ١##يٝ##ظ بع##دد األزق##اّ اي##يت
صلُعٗا ٚيهٔ يف ق ١ُٝاألض ١ً٦اييت جررلٖا ٖر ٙاألزق#اّ .أَ#ا املعً#َٛاد اجلٓا١#ٝ٥
فٗ ٞجػٌُ أنرس َٔ دلسد أزقاّ فٗ ٞأزلا ٤اجملسَني َٚعً#َٛاد ع ٔ#أعُ#ازِٖ
ٚٚظ##ا٥فِٗ ٚشٓطٚ ِٗ##ةةك##اجِٗ ٚاجتاٖ##اجِٗ ٚأض##سِٖٚ ،ن##ريو اجلسمي ١##اي##يت
ازجهةخ ٚايعسٚف ٚاملالبطاد اييت صاظةحٗا ٖٚهرا ( .)38يريو فإ اإلظصا٤
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اجلٓاْ ٖٞ ٞ٥ح#اط ع#د ٠عًُ#ٝاد َ ٔ#األزق#اّ ٚاملعً#َٛاد ٚايحك#ازٜس ٚايحٛ#ازٜخ
ٚايٛذا٥ل اجلٓا.١ٝ٥
 َٔٚخالٍ ايسش ٛإىل بٝاْاد اإلظصا ٤اجلٓا ٞ٥يف ايعسام ،ضٛا#َٗٓ ٤ا
َا ٜصدز عٔ َدٜسٜاد ايػسة ١أّ إظصا٤اد احملانِ ،صلد املسْ ٤فط٘ ريرل ق#ادز
عً ٢جه ٜٔٛفهسٚ ٠اضع ١شاَعٚ ١غاًََٚ ١فٝد ٠عٔ أٚضا اجلسمي ١يف ايعسام
(ٖ##را يف ظ#اٍ َ##ا إذا جٝط##سد ايةٝاْ##اد بطٛٗ##يٚ ،)١بٗ##را ف##إ أنر##س ايةٝاْ##اد ال
جط##اعد يف ايٛقٛ##ف عً ٢##جفط##رل نٝف ١##ٝجه##رل َٓاضٝ##ت اجلسمي##َٚ ،١##د ٣جفػ ٝ#يٗا
ٚاْحػ##ازٖا خ##الٍ ف##ذل ٠شََٓ ١##ٝع ،١##ٓٝأ ٚايحع##سف عً ٢##زل##اد ٚظ##سٚف ٖ##رٙ
اجلساَٚ ِ٥سجهةٗٝا ،أ ٚايطًٛى اإلشساَ ٞاحلاص ،ٌ#أ ٚاالجتاٖ#اد ايعاَ ١#ملرٌ#
ٖ###ر ٙاألٚض###ا ( .)39فالشاي###خ ٖٓ###اى ظاي ٔ###َ ١###ع###دّ االٖحُ###اّ بايةٝاْ###اد
ٚاملعًَٛاد املطصً ١يد ٣أشٗص ٠ايعداي ١اجلٓا ،١ٝ٥إضاف ١إىل عدّ اْحٗاط أصٍٛ
ٚخط ايحةٜٛت ٚايحصٓٝف.
 ًٜٚعغ املس ٤أْ٘ عً ٢ايسريِ َٔ إٔ ٖٓاى ْػ#اةاً ش#ٝداً َة#رٚالً َ ٔ#قةٌ#
أشٗص ٠ايعداي ١اجلٓا ١ٝ٥يف جٓا ٍٚقطاٜا اجلسا ِ٥عً ٢اخحالف أْٛاعٗا َ ٔ#ظ#ٝز
ايكة

عً ٢املحُٗنيٚ ،ايحعكٝل َعِٗٚ ،ذلانُحِٗٚ ،إٜكا ايعكٛباد ٚايحدابرل

عًَٚ ،ِٗٝا جةرٍ َ ٔ#شٗٛ#د جص ٌ#إىل ظ#د االضحػٗ#اد ٚايحط#ع ١ٝيف َط#ازد٠
اجلسمي ،١##إال إٔ ٖ##ر ٙاملؤضط##اد زري ِ##ممازض##حٗا ن##ٖ ٌ##ر ٙاألْػ##ط ١املححابع١##
ٚاملطحُسٚ ،٠جدٜٗٓٚا

ٝع دلسٜاجٗا ٚجفاصًٗٝا يف ضصالجٗا ،زل#د َععُٗ#ا ري#رل

َط##حطٝع رياية#اً إٔ ٜك##دّ عْ ٔ##فط ٘##صٛ##زٚ ٠اض##عٚ ١دقٝك ١##يحفاصَٛ ٌٝ##اشٗح٘##
أٚضا اجلسميْٛٚ ١عٚ ١ٝخصا٥ص اجمل#سَني ،إال بك#دز ذل#دٚد .إٕ ايٛص ٍٛ#إىل
ذيو ال ٜحِ إال َٔ خالٍ االٖحُاّ باإلظصا ٤اجلٓ#اٚ ٞ٥اعحُ#اد ايط#سم احلدٜر١#
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ٚاملٗٓ##ض ايعًُٚ ،ٞ##االٖحُ##اّ باع##داد ايهٛ##ادز ايهف ٠٤ٛ##يف دل##اٍ إظص##ا٤اد
اجلسميٚ .١قد اغاز َؤهس األَِ املحعد ٠ايط#ادع ملٓ#ع اجلسميَٚ ١#عاًَ ١#اجمل#سَني
ايرْ ٟص ضُٔ جٛصٝاج٘ عً ٢أُٖٚ ١ٝضع إظصا٤اد أنرس نفا ١#ٜع ٔ#اجلسمي١#
ٚاجلٜٓٛٚ ٛص ٞبإ جعصش

ٝع ايد ٍٚشٗٛدٖا ايساَ ١ٝإىل تطني املعً#َٛاد

ٚايةٝاْاد الضُٝا املحعًك ١باجلسا.)40(ِ٥
إٕ إظص##ا٤اد أشٗ##ص ٠ايعداي ١##اجلٓا( ١##ٝ٥ايػ##سة ،١ايكط##ا ،٤املؤضط##اد
ايعكاب ٖٞٚ ،١ٝاجلٗ#اد املطٛ٦#ي ١ع ٔ#جٓ#ا ٍٚقط#اٜا اجلسميٚ ١#اجمل#سَني) َاشاي#خ
جكحصس عً ٢ايحطص ٌٝايسٚجٝين ،ظٝز ايةٝاْاد َكحطةٚ ١ال جحعد ٣دلاٍ ايحعداد
عً ٢##اي##سريِ َ ٔ##إٔ اإلظص##ا٤اد املط##صًٚ ١املفص ٞ##ٖ ١ً##املع##ني األ ٍٚاي##رٟ
جطحك َ٘ٓ ٢املعًَٛاد ،يًٛقٛف عً ٢أٚضا اإلشساّ .
 َٔٚاشٌ َٛانة ١ايحطٛز اهلا ٌ٥يف ايعًْ ّٛكذل األخر مبا :ًٜٞ
 .1ضسٚز ٠ايحع ٍٛإىل ْعاّ احلاض#ت اآليٚ ٞ#ايػ#ةهاد االيهذل ١#ْٝٚيف ايعٌُ#
اإلظصاٚ ،ٞ٥جٛشٜع َدخيً ٞايةٝاْاد ٚفك#ا حلص ِ#ايعُ ٌ#يف رلحً#ف احمل#انِ
َٚدٜسٜاد ايػسةٚ ١ايطصٚ ،ٕٛجفسٜهِٗ يًعٌُ اإلظصاٚ، ٞ٥جٛظٝد ايٓعاّ
اإلظص##ا ٞ٥يف ايدٚي##ٖٓٚ ،١##اى ب##ساَض ٚظ##صّ إظص##ا ١ٝ٥ش##اٖصSAS & ( ٠
 )SPSSملعاجلَ ١طا ٌ٥ايحعً ٌٝاإلظصاْٚ ،ٞ٥رنس َٓٗا عً ٢ض#ة ٌٝاملر#اٍ ال
احلصس بساَض (ٚ )SPSSبساَض (ٚ )SASاييت جعد َٔ أنرس بساَض احلاضٛث
اضحخداَا يف ايحعً ٌٝاإلظصا.ٞ٥
 .2إْػ##اَ ١##٦ٖٝ ٤سنصَ ١##ٜحخصص ١##بػ##ؤ ٕٚاإلظص##ا ٤اجلٓ##ا ٞ٥ض ُٔ##اجلٗ##اش
املسن##ص ٟيإلظص##اٚ ٤جهٓٛيٛش##ٝا املعً##َٛاد يف ايع##سام ٜه ٕٛ##هل##ا ف##س ٚيف
احملافعا د ٖٚرا ٜحطًت ٚشٛ#د غ#ةه ١ايهذلٚ ١#ْٝٚاض#ع ١جص ٌ#ب#ني املهاج#ت
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املخحًف ١عًَ ٢ط#ح ٣ٛاحملافع#اد َ ٔ#شٗٚ ١#ب#ني اجلٗ#اش املسن#ص ٟيإلظص#ا٤
اجلٓا َٔ ٞ٥شٗ ١أخس ٣نُا يف ايػهٌ زقِ (. )1
إظصا٤اد
احملانِ
إظصا٤اد

إظصا٤اد

َسانص

َدٜسٜاد

ايػسة١

ايػسة١

اجلٗاش
املسنصٟ
يإلظصا٤
اجلٓاٞ٥

إظصا٤اد
ايطصٕٛ

غهٌ زقِ ()1
ٜٛضا نٝف ١ٝاْطٝاث اإلظصا٤اد اجلٓا ١ٝ٥يًصٗاش املسنص ٟيإلظصا ٤اجلٓاَ َٔ ٞ٥صادزٖا

اخلامتة:
قًٓا إٕ اإلظصا ٖٛ ٤ايٛض ١ًٝاألضاض ١ٝيك#ٝاع ظص ِ#اجلسمي ١#يف َٓطك١#
َاٚ ،يفذلَ ٠ا ،ظٝز تح ٟٛاإلظصا٤اد اجلٓا ١ٝ٥عً ٢ايهررل َٔ ايةٝاْاد ظٍٛ
َسجهيب اجلساَ ،ِ٥رٌ ايٓٚ ٛايعٌُ َٚطح ٣ٛايدخٌ َٚطح ٣ٛايحعًٚ ِٝريرلٖا
َٔ املؤغساد –نُا ٜفذلض إٔ جكدّ ايةٝاْاد ْفطٗا ظ ٍٛايطعٚ ١ٝبريو #ٜحِ
زضِ صٛزٚ ٠اضع ١ألِٖ خصا٥ص َسجهيب اجلسميٚ ١نريو ايطعاٜا.
ٚيكد ن#إ يًحك#دّ ايعًُ ٞ#اي#ر ٟظ#دس يف دل#اٍ اإلظص#اٚ ٤اض#حخداّ
احلاضٛ##ث اذ #س ن##ةرل يف جهٝ##رل ايٓع##س ٠إىل اإلظص##ا٤اد اجلٓا ١# ٝ٥حب##ٝز أض##عخ
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َعطٝاجٗا أدا ٠فعًَٛٚ ١ٝذٛق ١يٝظ فك #يف جك ِٝ#ٝأدا ٤أشٗ#ص ٠ايعداي ١#اجلٓا- ١#ٝ٥
بٌ أٜط#ا ملعسف ١#اي#دٚافع اإلشساَٚ ١#ٝجحة#ع جطٛزٖ#ا ٚاعحُ#اد ايطٝاض ١#ايٛقا١#ٝ٥
املٓاضة. ١
ٚيف خح##اّ حبرٓ #ا ٖ##را جٛصًٓ##ا إىل ع##دد َ ٔ##االض##حٓحاشاد ٚايحٛصٝ##اد
ٚنُا ٜأج:ٞ
االستنتاجات:
 .1إٕ اإلظصا ٤اجلٓا َٔ ٞ٥أٖ ِ#ايعً ّٛ#املط#اعد ٠يف صٓ#اعٚ ١اق#اذ ايك#سازاد
اييت قص ايطٝاض ١اجلٓاٚ ١ٝ٥ايكسازاد األَٓ ١ٝبػهٌ خاصٚ ،يعٌ ايط#ةت
ايسٝ٥ظ ٚزاٖ ٤ر ٙاألُٖ ٖٛ ١ٝإٔ اإلظصا٤اد جحعاٌَ َع األزقاّ ٚجعدل عٔ#
احلكا٥ل ٚجٗحِ بسصد ظسن ١اجلسميٚ ١ايعٛاٖس اييت ٜٛاشٗٗا اجملحُ#ع ٚاي#سب
بٗٓٝا ٚبني ٖر ٙاملحهرلاد.
 .2يك##د ٚش##دْا إٕ َص##ادز اإلظص##ا ٤اجلٓ##ا ٞ٥ايسزل ١##ٝجٓعص##س ب##ني ايػ##سة١
ٚاحملانِ ٚايطصٚ ٕٛعً ٢ايسريِ َٔ االْحكاداد اييت ٚشٗخ إىل نٌ ٚاظ#د
َٔ ٖر ٙاملصادز إال إٕ إظصا٤اد ايػسة ١جةك ٢األصًا يف ٖرا اجملاٍ ألْٗا
جعهظ عً ٢األقٌ ْطة ١اجلسمي ١اييت ٚصًخ إىل عًِ ايطًطاد.
ٖٓ .3اى فسم بني نًُ" ١إظصاٚ "٤نًُ" ١إظصاٝ٥اد" ظٝز جعين نًُ ١#إظص#ا٤
دلُٛع ٔ##َ ١##األض##ايٝت ايعًُ ١##ٝاي##يت جط##حخدّ يف

##ع ٚجصٝٓ##ف ٚجة##ٜٛت

ٚع##سض ايةٝاْ##اد اإلظص##ا ٔ##َٚ ١ٝ٥ذَ ِ##عاجلحٗ##ا بايحعًٚ ٌ##ٝايحفط##رل بٗ##دف
ايحعسف إىل ايعاٖس ٠قٝد ايدزاض .١أَا نًُ ١إظصاٝ٥اد فحطًل عً ٢ايةٝاْ#اد
اإلظصا ١ٝ٥ايسقُ ١ٝاييت جصف ظاٖسَ ٠اَ ،رٌ عدد اجل#سا ِ٥املسجهة ١#خ#الٍ
ف###ذلَ ٠عٚ ١###ٓٝن###ريو جك###ازٜس املٛاي###ٝد ٚايٛف###ٝاد أ ٚإظص###ا٤اد ايةطاي١###
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ٚايعُاي....١اخلٜٚ ،عد اإلظصا ٤نةٝاْ#اد زقُ ٛ#ٖ ١#ٝامل#اد ٠اخل#اّ يإلظص#ا٤
ايعاّ.
 .4عً ٢ايسريِ َٔ االْحكاداد اييت جٛش٘ إىل إظصا٤اد ايػ#سة ،١إال إْٓ#ا ْ#س٣
أْٗا ناْخ ٚال شايخ املع ٍٛعًٗٝا ٚاألصًا ْع#ساً يػُٛ#يٝحٗا ٚن#ْٗٛا األنر#س
جعةرلاً عٔ ايٛاقع اجلٓا َٔ ٞ٥ريرلٖا ٚألْٗا جعه#ظ عً ٢#األقْ ٌ#ط#ة ١اجلسمي١#
اييت ٚصًخ إىل عًِ ايطًطاد املخحص.١
 .5عً ٢ايسريِ َٔ إٔ ٖٓاى ْػاةاً شٝداً َةرٚالً َٔ قةٌ أشٗص ٠ايعداي ١#اجلٓا١#ٝ٥
يف جٓ##ا ٍٚقط##اٜا اجل##سا ِ٥عً ٢##اخ##حالف أْٛاعٗ##ا َ ٔ##ظ##ٝز ايك##ة

عً٢##

املحُٗنيٚ ،ايحعكٝل َعِٗٚ ،ذلانُحِٗٚ ،إٜكا ايعكٛب#اد ٚايح#دابرل عً،ِٗٝ#
َٚا جةرٍ َٔ شٗٛد جصٌ إىل ظد االضحػٗاد ٚايحطع ١ٝيف َطازد ٠اجلسمي،١
إال إٔ ٖر ٙاملؤضطاد زريِ ممازضحٗا نٌ ٖ#ر ٙاألْػ#ط ١املححابعٚ ١#املط#حُس،٠
ٚجدٜٗٓٚا

ٝع دلسٜاجٗا ٚجفاصًٗٝا يف ضصالجٗا ،زلد َععُٗ#ا ري#رل َط#حطٝع

ريايةاً إٔ ٜكدّ عٔ ْفط٘ صٛ#زٚ ٠اض#عٚ ١دقٝك ١#يحفاصَٛ ٌٝ#اشٗح ٘#أٚض#ا
اجلسميْٛٚ ١عٚ ١ٝخصا٥ص اجملسَني ،إال بكدز ذلدٚد .إٕ ايٛص ٍٛ#إىل ذي#و
ال ٜحِ إال َ ٔ#خ#الٍ االٖحُ#اّ باإلظص#ا ٤اجلٓ#اٚ ٞ٥اعحُ#اد ايط#سم احلدٜر١#
ٚاملٗٓ##ض ايعًُٚ ، ٞ##االٖحُ##اّ باع##داد ايهٛ##ادز ايهف ٠٤ٛ##يف دل##اٍ إظص##ا٤اد
اجلسمي.١
التىصيات واملقرتحات:
 .1دعِ اجلٗ#اد اي#يت جك ّٛ#باإلظص#ا ٤اجلٓ#ا ،ٞ٥بحٗ ١#٦ٝاملٛ#ظفني ٚايع#اًَني يف
ٖر ٙاألشٗص ٠بػهٌ خاص قةٌ جٛي ِٗٝايعٌُ َٔ خ#الٍ جًك ِٗٝ#دٚزاد يف
اإلظصا ٤اجلٓاٚ ،ٞ٥جٛفرل ايةٝاْاد ٚاملعًَٛاد املحعًك ١#ب#اجلسا ِ٥يًُخحص#ني
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ٚاية##اظرني ف##ٗٝاٚ ،أٜط##ا جٛ##فرل املٝصاْ ١##ٝاملٓاض##ة ١يحعك##ٝل ذي##و يح##حُهٔ جً##و
اجلٗاد َٔ َٛانة ١ايحطٛز اهلا ٌ٥اير ٟأصاث ٖرا ايعًِ .
 .2جعد ٌٜقاْ ٕٛاإلظصا ٤زقِ ( )21يطٓ 1972 ١يٝصةا اإلظصا ٤اجلٓا ٞ٥ش#ص٤
َٔ اخحصاصاد ٚٚاشةاد اجلٗاش املسنص ٟيإلظصاٚ ٤جهٓٛيٛشٝا املعًَٛاد
يف ايعسام.
 .3إقساز َاد ٠اإلظصا ٤اجلٓا ٞ٥نُٓٗض دزاض ٞيف أنادمي#ٝاد ٚنً#ٝاد ايػ#سة١
ٚايكاْ.ٕٛ
 .4ض###سٚز ٠ق###ٝاّ َسان###ص ايدزاض###اد ٚاألحب###اس ايكاْٚ ١###ْٝٛاألَٓ ١###ٝبحػ###صٝع
ايدزاض#اد ٚايةعٛ#س االضحػ##ساف ١ٝاجلٓا ١#ٝ٥يًٛص ٍٛ#إىل زؤ ١##ٜق#ادز ٠عً٢##
جٛق###ع َ###ا ضلحُ ٔ###َ ٌ###ش###ساَ ِ٥ط###حعدذٚ ١ايحٓة###ؤ باَهاْٚ ١###ٝض###ع اخلط##
ٚاالضذلاجٝصٝاد ايػاًَ ١يًحصد ٟيًصسمي.١
 .5جػ###صٝع املؤضط###اد اإلعالَ ١###ٝعًْ ٢###ػ###س اإلظص###ا٤اد اجلٓا ١# #ٝ٥املحعًك١###
بايعٛاٖس اإلشساَ ١ٝبأضًٛ#ث زص#ني ٜحط ِ#باملٛضٛ#ع ١ٝبع#ٝدا ع ٔ#ايحٌٗ#ٜٛ
ٚاملةايه ١اإلعالَ َٔ ١ٝاشٌ نطت ذك ١املٛاةٔ ايعساق ٞ#يف اإلع#الّ ٚجٛعٝح٘#
ٚتص َٔ ٘ٓٝرلاةس اجلسمي. ١
 .6إْػ##اَ ١##٦ٖٝ ٤سنصَ ١##ٜحخصص ١##بػ##ؤ ٕٚاإلظص##ا ٤اجلٓ##ا ٞ٥جابع ١##يًصٗ##اش
املسنص ٟيإلظصاٜ ،٤ه ٕٛهلا فس ٚيف احملافعاد ٖٚرا ٜحطًت ٚشٛد غ#ةه١
ٚاضع ١جصٌ بني املهاج#ت املخحًف ١#عًَ ٢#ط#ح ٣ٛاحملافع#اد َ ٔ#شٗٚ ١#ب#ني
اهل ١٦ٝاملسنص ١ٜيإلظصا ٤اجلٓا َٔ ٞ٥شٗ ١أخس.٣
 .7ضسٚز ٠ايحع ٍٛإىل ْعاّ احلاض#ت اآليٚ ٞ#ايػ#ةهاد االيهذل ١#ْٝٚيف ايعٌُ#
اإلظصاٚ ، ٞ٥جٛشٜع َدخيً ٞايةٝاْاد ٚفك#ا حلص ِ#ايعُ ٌ#يف رلحً#ف احمل#انِ
َٚدٜسٜاد ايػسةٚ ١ايطصٚ ،ٕٛجفسٜهِٗ يًعٌُ اإلظصاٚ ،ٞ٥جٛظٝد ايٓعاّ
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ِ٥سا### يًص١###ْْٝٛاد ايكا###فٜايحعسٚ طًعاد### املصٚ، .١###يٚ يف ايدٞ٥ا###اإلظص
ع#

٠حُاز#اد اض#ُاعحٚ ٞ٥ يًٓعاّ اإلظصا٤طُٔ أفطٌ أداٜ ٗا مباَٝسجهةٚ
. ٠اظدٚ اْادٝب
Abstract

This research is aiming to recognize the reality of
criminal statistic Nature of criminal statistic, its
importance, firstly understand the, its benefits and the
quality.
Obstacles facing those who deal with the statistic
system and we are going to clarify its mechanism.
We shall know the material and human
capabilities and the restraints of statistic performance
through explaining the technical state of the utilized
problems facing data. And how we progress the
criminal statistics.
The study concluded to a result that it is
necessary to introduce the Computerization and
electronic net in the statistic work To distribute data
introducers according to the volume of the Work in the
different police departments and sections as well as
they Shall be devoted to the statistic work. The system
of statistics in the State should be unifies this system
have to be used in all Departments in the State, which
can be connected by The electronic net.
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