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 دراسة إحصائية للجريمة في الجزائر.

 د. مصطفى زيكيو

 ملخص:

د على باالعتما والريفية الحضريةتتركز الدراسة الراهنة حول حجم الجريمة في المناطق 

خالل طني واإلحصائيات الرسمية وذلك من خالل تتبع مستويات الظاهرة اإلجرامية على المستوى الو

ة جزائريحجم الجريمة المسجلة بين مختلف المدن ال مقارنةفترات زمنية مختلفة لكي يتسنى لنا 

انون في ق صنيف المعتمدكما تهتم هذه الدراسة أيضا بتنميط الجريمة حسب الت، وتطورها عبر الزمن

داء على االعت فجرائم الحق العام المقصود منها تلك الجرائم التي تتضمن جرائم، العقوبات الجزائري

جرائم و، القذف، السب والشتم، التهديد، الضرب والجرح العمدي، األشخاص  مثل  القتل العمدي

، تى صورهاالسرقة بش لممتلكات مثلاالعتداء على األسرة واآلداب العامة والجرائم المرتكبة ضد ا

 .االبتزاز، التدنيس، الحرق، والتخريب

 

ريمة في الج ، الجريمة في الوسط الحضري ، الجرائم أنواع ، حجم الجريمةالكلمات المفتاحية:  

 الوسط الريفي.

Résumé. 

La présente étude a pour objet l’ampleur de la criminalité dans les zones 

urbaines et rurales. En se basant sur la lecture et le traitement des statistiques, 

fournies par les services de la sûreté et de la gendarmerie nationale, sur le 

phénomène criminel au niveau national et à travers des périodes différentes, 

elle essaye de mesurer l’évolution de la criminalité en la comparant entre 

différentes villes algériennes, et de s’arrêter sur les différents types de cette 

criminalité, en prenant pour référence la classification des crimes du droit 

public, adoptée dans le code pénal algérien : atteintes aux personnes, tel la 

menace, l’homicide volontaire, coups et blessures volontaires; atteintes aux 

biens, tel le vol, sous ses différentes formes, la profanation et l’extorsion. 

Mots-clés   : Ampleur de la criminalité, Types de crime, Criminalité en milieu 

urbain, Criminalité en milieu rural. 

 مقدمة:

التزال الجريمة واحدة من الظواهر والمعضالت التي تهدد كيان الفرد والمجتمع على حد سواء         

وما يزال اإلنسان ،  فال يخلو أي مجتمع من هذه الظاهرة سواء كانت هذه المجتمعات متقدمة أو متخلفة

وهذا ما دفع بالكثير من علماء ،  حتى اليوم للحد منها  وكيفية التعامل معها والتصدي لها عاجزا

االجتماع إلى دراسة هذه الظاهرة من أجل الوقوف على أسبابها والعوامل المؤثرة فيها وقد أسفرت هذه 

، اإلجرامي الدراسات على أن هناك عوامل كثيرة  تضافرت فيما بينها لتشكل في اخر المطاف السلوك

فالفرد ال يولد مجرما بالفطرة بل يصبح مجرما نتيجة لتأثره بعدة عوامل سواء كانت داخلية تتعلق 

ولهذا فقد أصبحت الظاهرة اإلجرامية ، بشخصية الفرد أو خارجية تتعلق بالبيئة االجتماعية المحيطة به

الل وضع سياسات وقائية تشكل تحديا حقيقيا استوجب مجابهتها من طرف الدول والحكومات من خ

والقضاء على المشكالت التي من شأنها أن تفاقم من مستويات هذه الظاهرة كوضع إستراتيجية شاملة 

لمحاربة الفقر والبطالة باإلضافة إلى تجنيد كل الطاقات الفاعلة في المجتمع وخاصة وسائل اإلعالم 

جتماعية لذي تؤديه مؤسسات التنشئة االسم اومؤسسات المجتمع المدني من أجل التحسيس بالدور الحا

                                                
 الجزائر.       ، أستاذ محاضر بجامعة مستغانمzik.socio@gmail.com 

mailto:zikioui.mostaganem@hotmail.fr
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ثم المدرسة التي  ، بدءا باألسرة والبيئة المحيطة بها باعتبارها المؤسسة األولى التي ينشأ فيها الفرد

ثم المسجد  ، تعتبر المؤسسة المسؤولة عن غرس القيم والمعايير التي يتم بموجبها صقل شخصية الفرد

وازع الديني في نفوس األفراد من خالل اعتماد منهاج الوسطية الذي يعتبر الفضاء الروحي لغرس ال

ذي يهدد البناء واالعتدال تفاديا للتعصب الذي أدخل العديد من المجتمعات في براثين الفوضى  ال

والمجتمع الجزائري كغيره من بلدان العالم يشهد تناميا في ظاهرة اإلجرام إذ  ، االجتماعي برمته

،  على األشخاص والممتلكات معظم القضايا التي تعرفها المحاكم الجزائرية تصدرت جرائم االعتداء

السيما في بعض المدن الكبرى عبر التراب الوطني نذكر منها والية الجزائر ووالية وهران ووالية 

وهذا ما تبرزه اإلحصائيات الرسمية الصادرة عن المصالح األمنية ومن هنا تسعى الدراسة ، سطيف

تشخيص ظاهرة اإلجرام في مجتمعنا انطالقا من العوامل المؤثرة أو الدافعة باألفراد إلى  الراهنة إلى

يلية من واقع ارتكاب الجرائم السيما جرائم االعتداء على االشخاص والممتلكات من خالل دراسة تحل

ما  األتي:وعليه فإن الدراسة الراهنة تتمحور حول محاولة اإلجابة عن التساؤل ، اإلحصائيات الرسمية

 حـــجــــــم الـــــــــجريمة فـــــــــي  المجتمع الــــجزائري؟

 أوال/تحديد المفاهيم:

 

 تصنيف الجرائم: -1

( التصنيف وفقا لمعيار أو مجموعة من المعايير ويستخدم هذا المنهج في Typologieيقصد بالتنميط )

كما يستخدم في تنميط الجريمة ، الجماعات المحليةتصنيف العناصر الثقافية أو الجماعات االنسانية أو 

 (1)والسلوك اإلجرامي

و النح ويمكن اإلشارة على كثير من التصنيفات حسب اختالف المعيار المستخدم في التصنيف على

 األتي:

 يمكن تصنيف الجرائم واالنحرافات حسب معيار المصلحة االجتماعية محل العدوان. -

 نحرافات حسب معيار تنفيذ الجريمة.يمكن تصنيف الجرائم واال-

 يمكن تصنيف الجرائم واالنحرافات حسب معيار الباعث اإلجرامي.-

 وهناك مجموعة أخرى من المعايير ومن أمثلة ذلك التصنيفات القانونية وأهمها:

 تقسيم الجرائم وفق معيار جسامتها. -

 (2)تقسيم الجرائم وفق درجة استمراريتها. -

  الحضرية:الجريمة -2

قام عدد السيما في مجال الجريمة حيث ، ترتبط االيكولوجية في علم االجتماع بمدرسة شيكاغو

( وإرنست 1944-1864من علماء االجتماع المهتمين بإيكولوجية المدن وعلى رأسهم روبرت بارك )

المدن ( بوضع عدد من النظريات عن التوزيع الجغرافي للناس والخدمات في 1951-1886برجس )

والوصول إلى العوامل التي ساهمت في تشكيل التركيب الداخلي للمدينة ونموها معتمدين على مفاهيم 

 (3)مثل السيطرة واإلحالل والغزو وغيرها.

، وتتناول النظرية االيكولوجية السلوك اإلجرامي باعتباره ظاهرة ناشئة عن التغير االجتماعي

ي انفصال حاد في طريقة الحياة المادية االجتماعية ويحدث حيث يحدث خالل مراحل التغير االجتماع

ولذا فإنه يؤثر تأثيرا غير متساو وغير متكافئ على ، هذا االنفصال بصورة غير متساوية في المكان

الناس في األماكن  واألزمنة  المختلفة التي يعيشون فيها فهي تتناول العالقة بين الناس والبيئة المكانية 

ل الناشئة من المؤثرات والضغوط البيئية وهذه العالقة ليست ثابتة بل هي في تغير مستمر وردود األفعا

وتنشأ عنها ظواهر تتغير كنتيجة لعملية التفاعل االجتماعي واإليكولوجي كما تحاول هذه النظرية 

تيجة لعمليات تفسير األبعاد االجتماعية لمفهوم التفكك االجتماعي تفسيرا عمرانيا إذ جعلت هذه األبعاد ن

متتابعة تمر بها المدينة في تفسير الجريمة والجناح على أساس ارتباط السلوك الجانح بأوضاع معينة 

                                                
 .22ص ، 2009القاهرة ،  دار غريب للطباعة والنشر،  دراسات في علم االجتماع الجنائي ، طلعت إبراهيم لطفي (1)
 . 73-72ص ص ، 2011، دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية، االنحراف والجريمة في عالم متغير، منال محمد عباس (2)
 .214-213ص ص ، 2015، عمان،  دار صفاء للنشر والتوزيع ، علم الجريمة ، القرشي غني ناصر حسين ( 3)
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)ظروف التفكك االجتماعي( التي تنشأ نتيجة عمليات نمو المدن واإلجراء المتبع في دراسة الجريمة 

ة أو األقاليم على الخريطة في والجناح من وجهة النظر اإليكولوجية هو توزيع حاالت جرائم المدين

فترة زمنية محددة للكشف عن األقسام التي حدث فيها تركز للحاالت والمناطق التي ينذر حدوثها فيها 

 حيث يتضح التفاوت بين معدل الجريمة في الريف ومعدل الجريمة في الحضر. 

جرامي من حيث و في الحقيقة أن النواحي اإليكولوجية تؤثر بصورة كبيرة على السلوك اإل

فمثال جرائم العنف تكون نتيجة لحالة انفعالية مؤقتة ، تعدد الصور اإلجرامية ومن حيث نوع الجريمة

فيما يؤكد وجودها أو حدوثها في نفس منطقة اإلقامة عكس جرائم الممتلكات التي يكون لها نوع من 

وهناك أيضا عدة عوامل ، وجد فيهاالتخطيط فهي تبعد عن مقر إقامة المجرم أو بعيدا عن البيئة التي ي

ايكولوجية تؤثر على الجريمة منها حجم المدينة وعامل استخدام األرض فحجم المدينة يحدد النطاق 

الذي يمكن للمجرم أن ينتقل فيه ففي المدينة الكبيرة تتعدد المناطق التي يزاول فيها المجرم نشاطه في 

ودة والتي ال تعطي للمجرمين فرص كبيرة لتعدد أنشطتهم حين أن المدينة الصغيرة حيث مناطقها المحد

حيث أن تنوع استخدام األرض ، كما أن عامل استخدام األرض يعتبر حاسما في تأثيره على الجريمة

يؤدي بالتالي إلى أن تتغير نوع الجريمة فنمو النشاط التجاري في منطقة معينة يؤدي إلى انتشار جرائم 

      (1)والسطو. السرقة والنشل واالحتيال

(ما يسمى نموذج المنطقة المركزي ParkBurgess ، لقد طور كل من )بارك وبرجس

Concentric Zone Model) للمدينة والذي يضم خمس مناطق مستخدمين مفاهيم مثل السيطرة )

فالمنطقة األولى وهي منطقة ، والغزو واإلحالل وهي مستعارة عن االيكولوجيا الحيوانية والنبات

التجارة والتي تتميز بقلة السكان وسيطرة المؤسسات التجارية والخدمات الرخيصة والفنادق 

 The Zone Ofوالمنطقة التي تليها ومجاورة لها هي ما يسمى منطقة التحول ، المتواضعة

Transition  وهي المنطقة التي تبدأ المصانع وغيرها في غزوها والسيطرة عليها شيئا فشيئا وبالتالي

ن كانت رخيصة إال أن السكان ال يفضلون اإلقامة بها إال الفقراء وخاصة المهاجرين منهم الذين وأ

وعندما تتحسن أمورهم االقتصادية والمعيشية سوف ، عادة ال يعملون في المصانع القريبة لها

ل يغادرونها إلى المنطقة الثالثة وهي منطقة سكن العمال علما أنه سوف يحل محلهم القديم عما

الخامسة فهي وأما المناطق األخرى الرابعة ، ومهاجرون جدد في منطقة التحول أي المنطقة الثانية

 (2)األغلى وال يتحمل اإلقامة بها إال األثرياء.

 :الجريمةإحصاءات -3

ها لدى غ عنتم التبلي درك( على إحصاء كل الجرائم التي-تعتمد المؤسسات األمنية في الجزائر)شرطة

عبر كامل التراب الوطني وذلك حسب مجال اختصاص كل مؤسسة من المؤسسات  مصالح األمن

الح )والمقصود بمجال االختصاص أي أن الشرطة تنشط في المناطق الحضرية ومصالسالفة الذكر

لشرطة ات اصاءفبالنسبة إلح الدرك الوطني يرتكز نشاطها في المناطق الريفية والمناطق الحدودية(

وائر ن الدتقوم محافظات الشرطة بإرسال الحصيلة السنوية للجريمة بمختلف أنواعها إلى مقرات أم

 إلى  رهاقوم بدوتوالتي هذه الحصيلة إلى مقرات األمن الوالئي  بإرسالالتابعة لها وتقوم هذه األخيرة 

وي هذه وتحت،  جزائر العاصمةالكائن مقرها بال (D.P.J) إرسالها إلى مديرية الشرطة القضائية

صة وخا ليكفاء من ذوي المستوى التعليمي العاأب المؤسسة على مصلحة اإلحصائيات يعمل فيها شبا

ة م مرتكبحيث يتم تصنيف الجرائم إلى جرائم مرتكبة ضد االشخاص وجرائ، اآلليفي مجال اإلعالم 

 :وذلك على النحو األتيضد الممتلكات 

 

 - تنقسم إلى قسمين:      ضد األشخاصالجرائم المرتكبة 

                                                
 . 108-107ص ص  2001، اإلسكندرية،  المكتبة المصرية،  الجريمة في مجتمع متغير ، السيد عوض(1)
 .117-116ص ص  ، 2011 ، عمان ، دار المسيرة للنشر والتوزيع ، علم االجتماع الجنائي، السمري عدلي محمود (2)
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جرح وجرائم الضرب وال،  العمدي القتل:وتضم كل من الجرائم التي تمس بالسالمة الجسدية-أ

ى ضي إلالعمدي بنوعيه )الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة والضرب والجرح العمدي المف

 عاهة(. 

 .والقذف،  والشتم السب، التهديدوالجرائم اللفضية وتتوزع كما يلي: -ب

 

 :الجرائم المرتكبة ضد الممتلكات وتنقسم إلى قسمين 

 السرقة بشتى صورها وتصنف كما يلي:-أ

 (السرقة بالكسر(VOL PAR EFRRACTION:  وتتمثل في سرقة المنازل والمحالت

 التجارية.

 السرقة بالخطف  (vols a la sauvette)  

 (:السرقة بالنشلvol a la tire). 

  سرقة(  السياراتde véhicule  Vols) 

 ( سرقة توابع السياراتroulotte) 

 .السرقة باستعمال مفاتيح مقلدة 

 (Fausse clé) 

 

 جرائم أخرى ضد الممتلكات وتتوزع كما يلي:-ب

 ( الحرقIncendie) 

 ( التخريبDégradation) 

 ( التدنيسProfanation) 

 ( االبتزازExtortion) 

 :هامة مالحظة

ة طريقة عرض اإلحصاءات بين الشرطة والدرك فبالنسبة إلحصاءات الشرطهناك فرق في 

ات إحصاء بينما،  تقوم بعرض الجرائم السالفة الذكر في جداول موزعة على ثمانية وأربعون والية

اطق المن الدرك تعرض في جداول تضم الحصيلة السنوية للجرائم السالفة الذكر مع تحديد ما يسمى

واجه يوقد ،  الواليات األكثر تسجيال للجرائم بعض أي  (les zones criminogèneاإلجرامية )

 ل علىالطالب أو الباحث في مجال الجريمة عدة صعوبات نذكر منها على سبيل المثال كأن تتحص

حصل ( بينما تت2012-2009معطيات خاصة بجرائم القتل )خاصة بإحصاءات الشرطة خالل الفترة 

ل طني خالالقتل )صادرة عن خلية اإلعالم واالتصال التابعة للدرك الوعلى معطيات خاصة بجرائم 

م لجرائاونفس الشيء ينطبق على ، 2009( وبالتالي تتعذر المقارنة خالل سنة 2012-2010الفترة 

ال متد مثومن جهة أخرى فإذا تقدم الباحث بطلب يرجوا من خالله الحصول على معطيات ت ، األخرى

طيع ستنفال  2012-2009ثم تتحصل على معطيات تمتد من سنة   2018سنة  إلى غاية 2009من سنة

ب أن بما يج أي بمعنى اننا نتعامل مع هذه المؤسسات بما هو كائن وليسحتج على مؤسسات أمنية نأن 

  يكون.

   حجم الجريمة:

درك( وكذلك عدد -المسجلة من طرف مصالح األمن )شرطة الجرائمالمقصود منها عدد 

 .لعقوباتا قانونبموجب مختلف الجرائم التي يعاقب عليها  السنة فيخالل في األشخاص المتورطين 

 :مصادر جمع المعطيات/رابعا

ر ة باعتبالجريمتعتبر المصادر البوليسية من أهم المصادر التي يتم االعتماد عليها في دراسة ا

جة بدر تميزي كونه على هذا المصدر اعتمدناوقد ،  مؤسسة األمنية لها تعامل يومي مع الظاهرةأن ال

ات لواليمن خالل توزيع عدد القضايا واألشخاص الموقوفين حسب ا والمصداقية عالية من التنظيم

 وهو ما يطلق عليه بالحصيلة السنوية للجريمة.
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ب ث يتوجحي، خالل اتباع اإلجراءات القانونيةوقد تمكنا من الحصول على هذه المعطيات من 

يرية للمد على الباحث في مجال الجريمة أن يتقدم بطلب خطي إلى خلية اإلعالم واالتصال التابعة

تي وثائق الا بالالعامة لألمن الوطني يوضح من خالله نوع البيانات التي يود استعمالها في بحثه مرفق

مضى هادة مدرسية( باإلضافة إلى تقديم تصريح بالبحث متثبت بأنه باحث )شهادة العمل أو ش

  .ومصادق عليه من طرف رئيس قسم الدراسات للمؤسسة الجامعية التي ينتمي إليها

 خامسا/ الجريمة في المجتمع الجزائري:

فة سبوق في حجم الجريمة بصعرف المجتمع الجزائري في السنوات األخيرة تنامي غير م

د حيث أصبحت هذه الظاهرة تشكل تهديدا مباشرا على حياة األفرا العنف بصفة خاصةعامة و

كبة م المرتوقد تعددت أشكال الجريمة في المجتمع الجزائري منها الجرائ،  والمجتمع على حد سواء

ضرب ضد األموال كالسرقة بشتى صورها والجرائم المرتكبة ضد األشخاص مثل جرائم القتل وال

ير الجدو ، ى األسرة واآلداب العامة وغيرها من الجرائم ذات الصلةوالجرح العمدي واالعتداء عل

نطقتين ين المبات متفاوتة ولكن بدرج ،  بالذكر أن هذه الظاهرة تنتشر في المناطق الريفية والحضرية

  ،درك(، ة)شرط الذكر حسب ما تشير إليه البيانات اإلحصائية الصادرة من المؤسسات األمنية السالفتي

بين  لموجودأن نسلط الضوء على طبيعة التباين ا  هذه البياناتننا سنحاول من خالل عرض وعليه فإ

  الجريمة الريفية والحضرية فيما يخص الجرائم المرتكبة ضد  الممتلكات واألشخاص.    

 (1)الريف.و المدينة التباين الموجود في الجرائم المرتكبة ضد الممتلكات بين/أوال

 

 

 

الريفية  ات في المناطقاالعتداء على الممتلك جرائمفي (: توزيع القضايا المسجلة 01جدول رقم)

  (.2012-2009لمجتمع الجزائري خالل الفترة الممتد مابين )والحضرية في ا

 الفترة    

 المنطقة

2009 2010 2011 2012 

 التكرار

النسبة 

المئوي

 (%ة )

التكرا

 ر

النسبة 

المئوي

 (%ة )

 التكرار

النسبة 

المئوي

ة 

(%) 

التكرا

 ر

النسب

ة 

المئو

ية 

(%) 

 حضر 

 
53658 87.12 

   

5118

6 

    

82.49 
5501

7 

74.1

4 

558

61 

75.3

3 

 12.88 7932 ريف
1086

7 
17.51 

1919

3 

25.8

6 

182

98 

24.6

7 

 100 61590 المجموع
6205

3 
100 

7421

0 
100 

741

59 
100 

 

أن هناك اختالف  واضح  بين نسبة ب نالحظ (01معطيات الجدول رقم) من خالل عرض

حيث قدرت نسبة ،  الريفمع نظيرتها المسجلة في  مقارنةالجرائم المسجلة في  المناطق الحضرية 

ئم المسجلة في من مجوع الجرا %80الجرائم المرتكبة ضد الممتلكات في المناطق الحضرية بحوالي 

ين في علم اإلجرام على أن هذا النمط من الجرائم وقد يتفق العديد من المختص المجتمع الجزائري 

ومن أهم المؤشرات الدالة على ذلك هو تفشي البطالة والفقر بين فع في فترات األزمات االقتصادية يرت
                                                

 وخلية اإلعالم واالتصال لقيادة الدرك الوطني بالنسبة للمناطق الريفية. ، مديرية الشرطة القضائية بالنسبة إلحصاءات المنطقة الحضررية (1)
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حيث نجد أن معظم المنشئات الخاصة بالبنية  التحتية تم تشيدها في المدن ،  المجتمع فيشرائح واسعة 

باإلضافة إلى االنعكاسات الناجمة عن تحول النظام ،  بيرة نحوهامما تسبب في هجرة ريفية ك

أدى إلى غلق العديد من اقتصاد السوق" وهذا ما االقتصادي في الجزائر من االقتصاد الموجه إلى  

فقدان العديد من الوظائف من خالل تسريح أالف العمال  في ما تسببالشركات المنتجة المصانع و

وهذا ما دفع ،  وترافق معها فقدان مصادر الدخل ما انعكس على المستوى المعيشي لألسرة الجزائرية

بالعديد من األفراد إلى  اللجوء إلى  طرق غير مشروعة من أجل تحصيل حاجياتهم متخذين الجريمة 

 .تلك  الحاجياتكوسيلة لتلبية 

 توزيع الجرائم ضد الممتلكات في المناطق الحضرية:-أ

 

 جرائم االعتداء على الممتلكات في المناطق الحضرية خالل الفترة أنواع(: توزيع 02جدول رقم)

 (.2012-2009الممتدة مابين )

2012 2011 2010 2009 
        

 الفترة 

 

نوع 

 الجريمة 

النسبة 

المئوية 

(%) 

 التكرار

النسب

ة 

المئو

ية 

(%) 

 التكرار

النسبة 

المئوية 

(%) 

 التكرار

النسبة 

المئوية 

(%) 

التكرا

 ر

80,63 
4504

2 

84,0

3 

4623

3 
87,20 44636 88,58 

475

35  
 السرقة

18,33 
1024

0 

14,8

0 
8141 11,71 5993 10,38 

557

1 
 التخريب

 الحرق 427 0,8 451 0,88 561 1,02 504 0,90

 االبتزاز 82 0,15 88 0,17 65 0,12 56 0,1

 التدنيس 43 0,09 18 0,04 17 0,03 19 0,04

100 
5586

1 
100 

5501

7 
100 51186 100 

536

58 
 المجموع

 المصدر:مديرية الشرطة القضائية التابعة للمديرية العامة لألمن الوطني.

 

ارتفاع في عدد القضايا المسجلة  بأن هناك نالحظ( 02بيانات الجدول رقم ) عرضمن خالل 

( فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة ضد الممتلكات التي تمثل  نسبة 2012-2009خالل الفترة الممتدة مابين)

كما نالحظ أيضا أن جريمة السرقة  ، من مجموع الجرائم المتعلقة بجرائم الحق العام % 50تقارب 

من مجموع  الجرائم المتعلقة باالعتداء على  الممتلكات ومن بين أهم  %80وحدها تمثل  نسبة تفوق 

المساعدة  في  انتشار هذه  الظاهرة هو االرتفاع المسجل  في معدالت  البطالة في صفوف  العوامل  

التي  تقدم على ارتكاب مثل هذه الجرائم  لتلبية بعض الحاجيات  بأساليب غير مشروعة  الشباب فئة

الجرائم  ومن جهة  أخرى  فقد  زاد من  تفاقم  هذه الظاهرة هو استفادة هؤالء المتورطين في مثل هذه

كما تبين أيضا معطيات ، من ظروف تخفيف العقوبة  والذي ساهم في ارتفاع ظاهرة العود إلى الجريمة

الجدول السابق وجود أنماط أخرى لها عالقة بالجرائم المرتكبة ضد الممتلكات كجريمة الحرق التي قد 

واألراضي الزراعية تلحق بأمالك عمومية كالمصانع أو أمالك خاصة كحرق السيارات والمنازل 

أما  ، والمساحات الغابية  فقد يلجأ بعض المتورطين في مثل هذه الجرائم )الحرق(  بدافع االنتقام

جريمة  التدنيس فقد  ترتكب في  بعض األماكن  المقدسة كدور العبادة )المساجد( أين يتم سرقة 
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لى الممتلكات وهي جريمة أغراض تعتبر كوقف للمسجد وتوجد جريمة أخرى لها صلة باالعتداء ع

حيث يتم تسجيل هذه الجريمة في عدة أماكن و أبرزها المالعب الكروية أين يلجأ بعض  ، التخريب

األفراد إلى تخريب المنشآت الخاصة بالمرافق الرياضية وتخص هذه الجريمة أيضا العمليات التخريبية 

أما جريمة االبتزاز فقد ،  صادية الحيويةالتي تقوم بها بعض الجماعات اإلرهابية ضد المنشئات االقت

ارتفعت مستوياتها في السنوات األخيرة  نظرا إلى التقدم التكنولوجي الذي عرفه مجال االتصال من 

خالل ظهور الهواتف الخلوية وشبكات التواصل االجتماعي أين  يلجأ بعض مرتكبي هذه الجريمة إلى 

مالية مقابل عدم كشف صور أو مقاطع  فيديو تتميز  ابتزاز ضحاياهم من خالل مطالبتهم بمبالغ 

 بالخصوصية.

 

 

 -2009جريمة السرقة في المناطق الحضرية خالل الفترة ما بين ) أنواع(: توزيع 03جدول رقم )

2012.) 

2012 2011 2010 2009 

 الفترة       

 السرقةع انوأ

النسب

ة 

المئو

ية 

(%) 

التكر

 ار

النسب

ة 

المئو

ية 

(%) 

 التكرار

النسب

ة 

المئو

ية 

(%) 

 التكرار

النسب

ة 

المئو

ية 

(%) 

 التكرار

19.8

7 

949

8 
21.1 9756 

19.3

4 
8633 

20.5

9 
7869 

السرقة بتوفر 

 الظرف المشدد

19.0

4 

857

6 

18.8

7 
8724 

19.3

2 
8625 

16.6

9 
 السرقة بالكسر 9347

2.50 
125

1 
 السرقة بالتسلق 2071 2.54 1220 2.73 1203 2.60

14.9

0 

671

4 

15.6

1 
7217 

16.5

5 
7390 

17.0

6 
1088 

سرقة توابع 

 السيارات

9.74 
438

5 
9.60 4443 9.60 4285 

11.2

6 
 السرقة بالنشل 3545

1.62 730 1.65 761 1.82 811 1.77 839 
السرقة باستخدام 

 مفاتيح مقلدة

26.4

6 

119

19 

25.1

6 

1163

0 

25.8

7 

1154

4 

25.6

8 

1221

2 
 السرقة بالخطف

5.87 
264

4 
 سرقة السيارات 2095 4.41 2128 4.77 2499 5.41

100 
450

42 
100 

4623

3 
100 

4463

6 
100 

4753

5 
 المجموع

 نفس المصدر السابق.      

 

ارتفاع في عدد  القضايا المتعلقة    وجود نالحظ (03الجدول رقم ) من خالل عرض معطيات

حيث  ، في المجتمع الجزائري  وذلك خالل الفترة  المبينة في الجدول أعاله بشتى صورهابالسرقة 

بالمائة من مجموع الجرائم  المتعلقة  80يقدر عدد القضايا  المسجلة في جريمة السرقة بأكثر من 
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 بجميع أنواعها كما هو مبين في الجدول باالعتداء على الممتلكات والتي تضم كل من )جرائم السرقة

إلحصائية أن من بين االبتزاز والتدنيس( وتبين أيضا المعطيات ا، الحرق، وجرائم أخرى مثل التخريب

أنماط السرقة األكثر انتشارا في المجتمع الجزائري نجد السرقة بالخطف ثم تليها السرقة بتوفر الظرف 

المشدد )أي السرقة باستعمال السالح أو السرقة تحث تأثير مواد مخدرة أو السرقة أثناء اليل( ثم تليها 

ارتفاع في عدد القضايا المتعلقة بسرقة توابع كما نالحظ أيضا ، السرقة بالكسر ثم السرقة بالنشل

حيث يلجأ بعض محترفي هذا النوع من الجرائم إلى استهداف السيارات الفارهة من خالل ،  السيارات

والزجاجات العاكسة أو حتى عجالت السيارة ، التركيز على بعض التوابع الباهظة الثمن كالمذياع

تتميز بها بعض المدن الجزائرية من خالل غياب مواقف مستغلين في ذلك حالة عدم التنظيم التي 

السيارات المحروسة وغياب اإلجراءات األمنية مثل كاميرات المراقبة التي من شأنها أن تقلل من 

تفشي هذه الظاهرة وإذا أردنا أن نبين األسباب أو العوامل المؤدية إلى انتشار هذه الظاهرة فإننا 

ن:فالبعد  األول اجتماعي  وذلك  من خالل  الخلل الوظيفي الذي  يلحق  نستطيع أن نحدد بعدين رئيسيي

بواحدة  من أهم مؤسسات  التنشئة  االجتماعية أال وهي األسرة من خالل  غياب الوظيفة التربوية 

أما البعد الثاني فهو اقتصادي ومن أهم مؤشراته نجد  عامل البطالة الذي  استفحل في ، داخل هذا النسق

قيق أهداف مادية لفئات الشبانية وهذا ما يدفع ببعض األفراد إلى ارتكاب هذه الجرائم قصد تحصفوف ا

 بطرق غير مشروعة.

 توزيع الجرائم ضد الممتلكات في الريف:-ب

 

وي لسنة والتقرير السن 2011 بسنةانطالقا من التقارير السنوية حول حصيلة اإلجرام الخاصة 

 يلي:فقد جاءت النتائج كما  2012

  لسرقات احيث تمثل ،  % 76.62بنسبة تقدر بحوالي  2011ارتفاع االعتداءات ضد الممتلكات سنة

 ألتية:افقد سجلت النتائج  2010من إجمالي االعتداءات ضد الممتلكات ومقارنة بسنة  81.18%

والي در بح( بنسبة تقDestruction des biensارتفاع عدد القضايا المتعلقة بتحطيم الممتلكات ) -

99.62.% 

 .%36.46ي (بنسبة تقدر بحوالVols de cheptelsارتفاع عدد القضايا المتعلقة بسرقة المواشي ) -

الي ( بنسبة تقدر بحوVols de véhiculesارتفاع عدد القضايا المتعلقة بسرقة السيارات) -

69.11%. 

 

قضية  2288ائر )ومن أهم الواليات التي سجلت فيها الجرائم ضد الممتلكات هي : والية الجز

ق قضية تتعل 1284قضية منها  1284قضية تتعلق بجريمة السرقة( ووالية وهران) 1960منها 

لى إوللتوضيح أكثر أنضر  قضية سرقة( 544قضية منها  784بجريمة السرقة( ثم والية سطيف )

 الشكل الموالي.
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  ي أ،  متعلقة بالسرقة(قضية  14913قضية منها  18298تم تسجيل ) 2012خالل سنة أما

 2011بسنة  من إجمالي االعتداءات ضد الممتلكات ومقارنة %81.50بنسبة تقدر بــــــــــــ 

 فقد سجلت النتائج األتية:

 Cambriolages) %4.02ارتفاع في عدد القضايا المتعلقة بالسطو على المنازل بنسبة تقدر بــــــــــ-

d’habitation) 

 Vols de) % 5.99ايا المتعلقة بسرقة المواشي بنسبة تقدر بـــــــــانخفاض في عدد القض-

cheptels) 

 Vols de) %18.12انخفاض في عدد القضايا المتعلقة بسرقة السيارات بنسبة تقدر بـــــــــــ -

véhicules) 

 األتيكات هي جريمة االعتداء على الممتلك تضررا منوقد جاء في نفس التقرير بأن الواليات األكثر 

 (.02)أنظر إلى الشكل رقم 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

الجزائر وهران سطيف

2288

1284

784

1960

1031

544

828

539

382

لكات يوضح الواليات األكثر تضررا بجريمة االعتداء على الممت(:01)الشكل رقم

.  الخاصة بالمناطق  الريفية

جرائم ض الممتلكات

السرقة

عدد الموقوفين
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 التباين الموجود بين الجرائم المرتكبة ضد األشخاص بين الريف والمدينة./ثانيا

( : التباين الموجود بين إجرام الريف والمدينة فيما يخص الجرائم المرتكبة ضد 04جدول رقم)

 (.2012-2009)األشخاص خالل الفترة ما بين 

 الفترة     

 

 المنطقة

2009 2010 2011 2012 

 التكرار

النسبة 

المئوي

 (%ة )

 التكرار

النسبة 

المئوي

 (%ة )

 التكرار

النسبة 

المئوي

 (%ة )

 التكرار

النسبة 

المئوية 

(%) 

 حضر 
6984

6 
89.80 

6945

5 
88.71 

7629

3 
83.45 

7530

9 
83.44 

 11.29 8838 10.20 7935 ريف 
1513

1 
16.55 

1494

5 
16.56 

 المجموع
7778

1 
100 

7829

3 
100 

9142

4 
100 

9025

4 
100 

 

ك اختالف بين إجرام الريف بأن هنا نالحظ (04الجدول رقم) معطيات من خالل عرض

إجرام المدينة في المجتمع الجزائري فيما يخص الجرائم المرتكبة ضد األشخاص وذلك خالل الفترة و

هذا ما يؤدي بنا إلى القول بأن للتمدن أثار واضحة في ارتفاع نسب ( و2012-2009)الممتدة بين سنة 

وهذا راجع للخصوصية التي تتميز بها المناطق الحضرية من ،  اإلجرام مقارنة مع المناطق الريفية

اإلدارية التي لمؤسسات الحيوية الصناعية منها والتجارية وتمركز اث  ارتفاع في الكثافة السكانية وحي

منها الفئات التي تقوم بارتكاب ن من مختلف الفئات االجتماعية ود هي بدورها كمراكز جذب للسكاتع

تعتبر بيئة خصبة لما توفره من أهداف وذالك من  لهمالجرائم السالفة الذكر باعتبار أن المدينة بالنسبة 

ومن  ،  لسلطات األمنيةخالل األماكن التي يسهل فيها ارتكاب أفعالهم اإلجرامية دون الوقوع في يد ا
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أهم العوامل أيضا التي ساهمت في تفاقم هذه الظاهرة ) الظاهرة اإلجرامية( هو غياب التنظيم في 

هذا ما أدى إلى ظهور بيئة حاضنة للجريمة و،  المدن الكبرى مما يساهم في خلق مشكالت اجتماعية

األحياء القصديرية التي تزايد رين والها كانتشار األسواق الفوضوية ومحطات نقل المسافبمختلف أشك

عددها خالل األزمة األمنية التي مر بها المجتمع الجزائري في تسعينيات القرن الماضي أين نزح عدد 

 كبير من سكان األرياف إلى المدينة .

 

 

 
 

ين واضح ب تباينأن هناك بنالحظ ( 03رقم ) الشكل المعطيات الواردة في من خالل عرض

ة حيث لريفيبين المناطق الحضرية والمناطق ا يعدد الجرائم المسجلة فيما يخص جريمة القتل العمد

ث ية حيالحظنا أن مستوى هذه الجريمة يرتفع في المناطق الريفية أكثر منه في المناطق الحضر

  توضح البيانات النتائج اآلتية

  

 (سنة قضية 178تم تسجيل )341الحضرية بينما تم تسجيل في نفس السنة )في المناطق  2010 

 (.قضية 163( في المناطق الريفية أي بفارق)قضية

  ي مقابل ( في المناطق الحضرية على المستوى الوطنقضية 212فقد تم تسجيل ) 2011أما في سنة

 .في المناطق الريفية (قضية 393)

  ل ( خالقضية 389ة مقابل )( في المناطق الحضريقضية 208) 2012وقد تم تسجيل خالل سنة

 نفس السنة في المناطق الحضرية.

ائم هي الجر وقد أكدت التحقيقات أن من أهم األسباب المؤدية بالدرجة األولى إلى ارتكاب مثل هذه

ل واالتصا عالمتقرير خلية اإلالمشاجرة ثم تليها المشاكل العائلية وبنسبة أقل القتل ألسباب أخرى.)

 (. 2011لسنة  لقيادة الدرك الوطني

ومن الناحية السوسيولوجية يمكن أيضا تفسير هذا التباين الموجود بين إجرام الريف والمدينة 

ير السائدة في البيئتين)الريفية يإلى االختالف أيضا في طبيعة المعا يفيما يخص جريمة القتل العمد

والحضرية( فالمناطق الريفية تتميز بشدة تمسكها بالقيم االجتماعية وخاصة فيما يتعلق بقضية الشرف 

حيث ينظر إليه بنظرة مقدسة وأي انحراف عن هذه المعايير ال يمس الفاعل لوحده بل تلحق الوصمة 

كما تتميز  ، جرائم القتل بسبب الزنا أو الخيانة الزوجيةكل أفراد العائلة أو العشيرة وغالبا ما ترتكب ب

أيضا المناطق الريفية بنظرة األفراد إلى األرض بنظرة مقدسة حيث تحتل األرض مكانة كبيرة في 
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الضمير الجمعي في المجتمعات الريفية وبالتالي فإن الخالفات التي تنشب بسبب الميراث تتطور في 

كما نجد أيضا أن في بعض المناطق الريفية التي  ، بين المتخاصمينت إلى جرائم قتل بعض الحاال

مازالت تتشبث بالثأر والذي تعتبره مبدأ ال يمكن التنازل عنه من خالل القيم الموروثة من طرف 

وهذا عكس ما هو سائد في  ،  األجداد وخاصة في المناطق التي تتميز بتركيبة قبلية أو عشائرية

ة والمتمثلة في المؤسسة يتم اللجوء إلى مؤسسات الضبط االجتماعي الرسميالمناطق الحضرية أين 

 القضائية.

 

(: توزيع جرائم االعتداء على األسرة واآلداب العامة في المناطق الريفية والحضرية 06جدول رقم )

 (.2012-2009للمجتمع الجزائري خالل الفترة الممتدة ما بين )

     

 الفترة

 المنطقة

2009 2010 2011 2012 

التكرا

 ر

النسبة 

المئوية)

%) 

التكرا

 ر

النسبة 

المئوية)

%) 

 التكرار

النسبة 

المئوي

 (%ة)

التكرا

 ر

النسبة 

المئوية)

%) 

 حضر 
364

0 
69 

342

8 
67,45 3878 64,31 

407

0 
68,16 

 ريف
163

5 
31 

165

4 
32,55 2152 35,69 

190

1 
31,84 

 المجموع
527

5 
100 

508

2 
100 6030 100 

597

1 
100 

 

آلداب اأن جريمة  االعتداء على األسرة و ب( 06البيانات الواردة في الجدول رقم) توضح

جرائم لنمط من المع العلم أن هذا ا، الريفب  مقارنةالعامة  هي أكثر ارتفاعا في المناطق  الحضرية  

تحريض  وال قصريشمل االعتداء على   األصول و األفعال  المخلة  بالحياء  واالغتصاب  و إبعاد ال

ود  بين الموج و من أهم األسباب  التي يمكن أن  نفسر من  خاللها  هذا  التباينعلى فساد األخالق 

تالف  االخ إجرام  الريف و المدينة  فيما يخص  جريمة االعتداء على األسرة و اآلداب العامة هو

 -قتين )حضرالسائدين في المنطالتنشئة  االجتماعية  بين مستويات  الضبط  االجتماعي والموجود  

اسع ر الوريف( فالتغير الحاصل على البنية  األسرية في المجتمع  الجزائري  من  خالل االنتشا

عض بمكين يحول دون ت -وخاصة األسر التي يعمل  فيها كال الزوجين  -لألسرة النووية في المدينة

 هيف الري ن شكل األسرة المنتشرة فيإاآلباء من ممارسة مهامهم التربوية وعلى النقيض من ذلك ف

راد لى كل أفإتعدى ياألسرة الممتدة  التي ال يقتصر فيها دور التنشئة االجتماعية على الوالدين فقط بل 

ين سكان برابة العائلة كالجد والجدة واإلخوة واألعمام ...الخ(. باإلضافة إلى اتساع نطاق صلة الق

 ه األسرةتبدي الحترام المتبادل فيما بينهم من جهة والحرص الذيالمناطق الريفية مما يستدعي فرض ا

د تضر قفعال أات أبنائها وذلك خوفا من كالم الناس عند إقدام أحد األبناء على ارتكاب يتجاه سلوك

ينما ب،  وليةأقات بسمعة العائلة باعتبار أن العالقات السائدة  بين األفراد في البيئة الريفية هي عال

 فراد.ة بين األثانويمر تماما بالنسبة األفراد الذين يقطنون في المدينة أين تسود العالقات اليختلف األ

 

 نتائج الدراسة:

 من أهم النتائج التي تم التوصل إليها من خالل هذه الدراسة نوجزها فيما يلي

 - للمديرية العامة من خالل تحليل البيانات التي تحصلنا عليها من مديرية الشرطة القضائية التابعة

يتضح بأن هناك تباين فيما ،  لألمن الوطني وخلية اإلعالم واالتصال التابعة لقيادة الدرك الوطني

يتجلى هذا االختالف الموجود بين إجرام و يخص الكتلة اإلجرامية المسجلة بين المدينة والريف
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جرائم الحق العام)جرائم ضد والتي تندرج في إطار الريف والمدينة من خالل عدد القضايا المسجلة 

 األشخاص والممتلكات(.

 رنة مع ة مقاتتركز جريمة االعتداء على األشخاص في المدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالي

 في الكثافة السكانية. بانخفاضالمدن التي تتميز 

  من مجموع الجرائم المرتكبة ضد  %55تمثل جريمة الضرب والجرح العمدي نسبة تفوق

 ألشخاص في المدينة والريف على حد سواء.ا

 ية اب المؤداألسب من أهمو،  تعتبر جريمة القتل العمدي أكثر انتشارا في الريف بالمقارنة مع المدينة

 ة.العائلي مشاكلإلى ارتكاب جرائم القتل في المجتمع الجزائري هي المشاجرة ثم تليها بدرجة أقل ال

  ة ال المخلاألفعتتمثل في االعتداء على األصول و تعتبر جرائم االعتداء على اآلداب العامة والتي

 مناطقاالغتصاب و إبعاد القصر والتحريض على فساد األخالق أكثر انتشارا في البالحياء و

 الحضرية بالمقارنة مع الريف.

 سجلة م المي خمس مرات عدد الجرائعدد الجرائم المرتكبة ضد الممتلكات في المدينة يفوق بحوال

 في الريف.

 ثل نسبة يث تمجريمة السرقة من أكثر األنواع انتشارا فيما يخص جريمة االعتداء على الممتلكات ح

 لجرائم ضد الممتلكات. من مجموع ا %80تفوق 

   في المناطق الحضرية.  بشتى صورهاتتركز جريمة السرقة 

  ى ألخرالمدن ان الكبرى ذات الكثافة السكانية بالمقارنة مع يتركز توزيع جريمة السرقة في المد

 وخاصة ما تعلق بجريمة السرقة بالخطف والنشل.،  األقل من حيث الكثافة السكانية

  كان.دد السجريمة السرقة بالنشل في المدن الكبرى التي تتميز باالزدحام وارتفاع في ع تتوزع 

   بيئة  لللفاع في انتشار جريمة السرقة بالخطف حيث توفرالطابع العمراني للمدينة له دور أساسي

 جريمته دون الوقوع في أيدي رجال األمن.   الرتكاب خصبة

   ة مة السرقلجري تعتبر المدن الكبرى كوالية الجزائر ووهران وقسنطينة ....من أكثر المدن تسجيال

 وجرائم العنف.

ة المدينف ، الريف والمدينة من حيث الكمونستنتج مما سبق أن هناك تباين واضح بين إجرام 

حوالي حيث يقدر حجم اإلجرام المسجل فيها ب ، هي أكثر المناطق تسجيال للجريمة بشتى صورها

 تتميز وهذا راجع إلى طبيعة البيئة الحضرية التي ، خمس مرات حجم اإلجرام المسجل في الريف

نتشار األحياء وارتفاع الكثافة السكانية وا دبضعف الضبط االجتماعي والعالقات السطحية بين األفرا

على  للجريمة حاضنة وهذا ما يجعلها بيئة، الفوضوية واألحياء الشعبية التي تفتقر إلى التنظيم والتنمية

شي قة المواائم سرولكن الحظنا أن جر، عكس البيئة الريفية التي تتميز بالعالقات األولية بين األفراد

 تي ترتفعمدي الباإلضافة إلى جريمة القتل الع، فية أكثر من المناطق الحضريةترتفع في المناطق الري

وقوع  تعرف في المنطقة الريفية بالمقارنة مع المنطقة الحضرية وهذا راجع لخصوصية المنطقة التي

في  ا سبباوهذا ما يجعله ، نزاعات بين األفراد بسبب خالفات حول الملكية أو حول حدود الملكية

جرائم تعلقة بكما تتميز أيضا هذه المنطقة بارتفاع في عدد القضايا الم ، بعض جرائم القتلارتكاب 

 الشرف.

 خاتمة:

هناك شبه إجماع بين المختصين في مجال الجريمة بأن الظاهرة اإلجرامية تتشكل نتيجة 

البيولوجي لتضافر عدة عوامل سواء كانت هذه العوامل داخلية تتعلق بالفرد ويتمثل ذلك في الجانب 

والعوامل الخارجية التي تتعلق بالبيئة اإلجتماعية التي تحيط بالفرد كاألسرة والحي  ، والسيكولوجي

في العوامل الجغرافية هذه  التي تتمثلالبيئة الطبيعية  باإلضافة إلى، وطبيعة المسكن وجماعة الرفاق

وعلى الباحث في هذا المجال أن ال ،  العوامل مجتمعة من شأنها أن تدفع بالفرد إلى ارتكاب الجريمة

 يكون متحيزا التجاه واحد فقط بل يجب عليه أن يكون متفتحا على جميع اآلراء حتى يتمكن من إعطاء

حجم ولقد كان الهدف من إجراء هذه الدراسة هو التعرف على ، تفسير علمي متكامل لهذه الظاهرة
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البيئة الحضرية أو الريفية من خالل اعتمادنا على اإلجرام في المجتمع الجزائري سواء تعلق األمر ب

السيما بعض  ،  المصادر البوليسية والتي تتمتع بمصداقية عالية في مجال البحث المتعلق بالجريمة

وكذلك التعرف على أهم العوامل الكامنة وراء ،  الجرائم كاالعتداء على األشخاص والممتلكات

كانت اجتماعية أو اقتصادية أو ديمغرافية من خالل الدراسة  سواء ، ارتكاب األفراد لهذه الجرائم

التحليلية لواقع اإلحصاءات الرسمية الصادرة عن مصالح األمن الوطني والمتعلقة بظاهرة اإلجرام في 

 المجتمع الجزائري.

 انهماومجمل القول فإن الجريمة واحدة من الظواهر التي تهدد اإلنسان والمجتمع في كي

ساليب باع األلكن وعلى الرغم من ذلك يمكن محاربتها أو التقليص من حجمها وذلك بإت ، واستقرارهما

 يق دراسةعن طر كما ينبغي معالجة العوامل واألسباب الكامنة وراء هذه الظاهرة ، العلمية والوقائية

 وتشخيص تلك العوامل واألسباب قصد تخليص المجتمع منها.
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