
  
  

  توزيع الجريمة في الجزائر

  مصطفى زيكيو                

 أستاذ دائم بجامعة مستغانم       

  األسس المنهجية للدراسة

تعترب الدراسة امليدانية من أهم اجلوانب اليت يتميز �ا البحث 

العلمي وخاصة ما يتعلق بالبحوث  يف العلوم االجتماعية حبيث يتم 

يات عن الظاهرة حمل الدراسة وهذا لتمكني يف هذا اجلانب مجع املعط

الباحث من الوصول إىل اإلجابات العلمية اليت تؤكد صحة الفروض 

املطروحة على أسس علمية حىت يتسىن للباحث من صياغة 

  .تعميمات وقوانني علمية ميكن   من خالهلا التنبؤ مبستقبل الظاهرة

  :مصادر جمع المعطيات -1-1

يت يعتمد عليها الباحث يف علم االجتماع من بني أهم املصادر ال

اجلنائي هي املصادر البوليسية، كون أن هذه األخرية توفر لنا 

  .معطيات ذات جودة عالية حول اجلرمية

فمن خالل الدارسة اليت أجنزتاها حول العوامل االجتماعية 

والدميوغرافية وعالقتها باجلرمية، فبعد املوافقة على طلبنا من طرف 

ة العامة لألمن الوطين، حتصلنا على البيانات املتعلقة مبختلف املديري

  :أمناط اجلرمية نذكر منها

معطيات حول اجلرائم املرتكبة ضد األشخاص وهي بدورها  -

 2007م و 2006تتفرع إىل عدة أمناط   وذلك خالل سنة 

 .م2008م والفصول الثالثة األوىل لسنة 

لكات جبميع أشكاهلا معطيات حول اجلرائم املرتكبة ضد املمت -

 .لنفس الفرتة السابقة

 .م 2007م و 2006اجلرائم االقتصادية واملالية لسنة  -

ومن بني أهم املصاحل التابعة للمديرية العامة لألمن الوطين اليت أفادتنا 

  :باملعطيات حول اجلرمية جند

مهمتها مجع التقارير السنوية  D.P.Jمديرية الشرطة القضائية  -

رب كامل الرتاب الوطين، حيث أفادتنا حول اجلرمية ع

م  2006بإحصائيات حول اجلرمية اخلاصة بالفرتة 

جرائم ضد األشخاص واملمتلكات واجلرائم  -م2007و

  .-االقتصادية

أما مصلحة اإلحصائيات التابعة ملديرية الشرطة القضائية فقد  -

أفادتنا مبعطيات حول اجلرائم املتعلقة باألشخاص واملمتلكات 

إىل غاية  01/01/2008أشكاهلا اخلاصة بالفرتة من  جبميع

30/09/2008    

  :المناهج والتقنيات المتبعة  -1-2

  : المناهج المستخدمة في البحث -1-2-1

إرتبط تقدم البحث العلمي وحتصيل املعرفة العلمية بضرورة وجود 

منهج للبحث والتحصيل، فإن غاب املنهج خضع البحث للعشوائية 

ة غري علمية، فما انتكست مسرية البحث العلمي إال وأضحت املعرف

بسبب النقص يف تطبيق املناهج العلمية أو لتخلف أدوات تلك 

املناهج عن قياس الظاهرة موضوع البحث ومن املعروف أن املعرفة 

الواعية مبناهج البحث العلمي متكن العلماء من إتقان البحث وتاليف  

  51ص] 1.[كثري  من اخلطوات املتعثرة

  :المنهج اإلحصائي  -1-2-2

يعترب من أول الطرق اليت جلأ إليها الباحثون يف الظواهر 

االجتماعية بصفة عامة ويف علم  اإلجرام بصفة خاصة وهو يبني 

العالقة بني ظاهرة اإلجرام وبني الظواهر االجتماعية اليت تصاحب 

رمية ازدياد أو نقصان اجلرائم وعن طريقه ميكن بيان مدى ارتباط اجل

، فقد 44ص ] 2[جبميع العوامل اخلارجية وظروف البيئة املختلفة 

قمنا بتوظيف هذا املنهج من خالل حساب نسب املعطيات اليت 

وكذلك قمنا   .D.P.Jحتصلنا عليها من مديرية الشرطة القضائية

بتقسيم القطر الوطين إىل مخس مناطق جغرافيٍة، قمنا من خالهلا 

  .منطقة  مع حساب النسب اخلاصة �ا بتوزيع اجلرائم حسب كل

وقد استعملنا هذا املنهج أيضا من خالل تبويب البيانات يف شكل  -

فئات متثل الفئات العمرية للمتورطني يف خمتلف اجلرائم االقتصادية 

،  كما قمنا باستعمال الدوائر النسبية واألعمدة البيانية للتمكن 

  . من تفسري اجتاهات الظاهرة املدروسة

  :املنهج اإلحصائي يتلخص يف األيت و 

وذالك من خالل االعتماد على عدة مصادر  مجع البيانات أوال 

نذكر منها التعداد ، املسوح ، املعاينة وجتدر اإلشارة هنا إىل أن 

البيانات اليت يتم مجعها تكون يف شكلها اخلام و بالتايل جيب اللجوء 

   إىل اخلطوة الثانية وهي ترتيب البيانات



يتم تنظيم البيانات يف جداول حىت  تنظيم  البيانات وترتيبها  ثانيا

  يسهل قراء�ا 

وذالك من خالل الرسومات و ألشكال البيانية  متثيل البيانات ثالثا

و جتدر اإلشارة هنا بان التمثيل البياين له ضوابطه اخلاصة به حبيث 

خلاص به هو املدرج أن املتغرية الكمية املتصلة فا لتمثيل البياين ا

التكراري و املنحىن و املضلع التكراري أما املتغرية الكيفية فالتمثيل 

  البياين اخلاص �ا هو الدائرة النسبية واألعمدة البيانية 

وذالك من خالل استعمال املؤشرات  حتليل البياناترابعا 

، املتوسط احلسايب ، الوسيط (اإلحصائية  كمقاييس النزعة املركزية 

االحنراف املتوسط ، التباين ، االحنراف (و مقاييس التشتت ) املنوال

  ).املعياري

  :المنهج الوصفي -1-2-3

ويستخدم يف العلوم الطبيعية والعلوم االجتماعية ويعتمد على 

املالحظة بأنواعها باإلضافة إىل عمليات التصنيف واإلحصاء مع 

لوصفي من أكثر بيان و تفسري تلك العمليات، ويعترب املنهج ا

وقد استعملنا هذا  186ص ] 5[املناهج مالئمة للواقع االجتماعي 

املنهج من خالل حتليل البيانات واملعطيات اليت قمنا جبمعها بغرض 

  .اكتشاف العالقة بني املتغريات وتقدمي تفسريات علمية بشأ�ا

  :المنهج المقارن  -1-2-4

املقارنات بني وهذا املنهج قمنا باستخدامه من خالل عقد 

حيث املقارنة بني الواليات ذات  مستويات اجلرمية سواء كانت من

الكثافة السكانية ومستويات اجلرمية وبني مستويات اجلرمية يف منطقة 

وذلك بغرض إبراز ) اجلنوب(مع منطقة أخرى ) الساحل مثال(معينة 

االختالف  بني مستويات الظاهرة اإلجرامية وربطه بعامل الكثافة 

 –السكانية أو املقارنة اليت أجريناها بني إجرام الرجال وإجرام النساء 

أو املقارنة بني اجلرائم األكثر انتشارا من حيث  –اجلرائم االقتصادية 

   .الكم والنوع

 :اإلحصاءات اخلاصة - 5 -2- 1

ويقصد �ا تلك اإلحصاءات اليت تصدر عن هيئات متخصصة 

اليت تـــقوم �ا  تلف صور النشــاطـــاتوتتضمن تلك اإلحصـــاءات مـــخ

تلك الــهيــئات سـواء يف شـــكلـها الكمي أو الكيفي، ومن أبرز صـــور 

  .95ص ] 6[تلك اإلحصاءات 

جند إحصاءات األمن العام اليت يتضمنها تقرير سنوي اليت  -

تصدره اإلدارة املعنية باألمن كاإلحصائيات اليت قدمت لنا من 

رطة القضائية واخلاصة باجلرمية جبميع أشكاهلا طرف مديرية الش

م أو  2008م، 2007م، 2006واخلاصة بسنة 

اإلحصائيات    اليت قدمت لنا من ؛طرف خلية اإلعالم 

واالتصال بقيادة الدرك الوطين، وقد اشتملت تلك 

اإلحصائيات على اجلرائم ضد األشخاص، واملمتلكات واجلرمية 

 .ضد األسرة واآلداب العامةاملنظمة واجلرائم املرتكبة 

  
  توزيع اجلرمية يف اجلزائر – 2

  
  

يبني توزيع عدد القضايا املتعلقة باجلرائم ضد ) 1-2: (الشكل رقم

  األشخاص و املمتلكات 

    2006خالل سنة
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جرائم ضد  جرائم ضد 
  

جمهود شخصي انطالقا من اإلحصائيات الصادرة من  املصدر 

 قضائية التابعة للمديرية العامة لألمن الوطينمديرية الشرطة ال

)DPG(  

  مالحظة 

م قد مت تسجيل 2006يوضح الشكل أعاله أن خالل سنة 

قضية تتعلق باالعتداء على األشخاص أي بنسبة قدرها  58705

با النسبة للجرائم املتعلقة با لقانون العام و يف املقابل %  49.72

عتداء على املمتلكات قضية تتعلق باال 59362نالحظ تسجيل 

با النسبة �موع اجلرائم املتعلقة با احلق %50.2أي بنسبة قدرها 

  . العام

يبني توزيع عدد القضايا املتعلقة باجلرائم ) 2- 2: (الشكل رقم

  االقتصادية  واملالية

  2006خالل  سنة 
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  نفس املصدر السابق

 مالحظةانية لواردة يف هذا املقال مت مجيع األشكال البي

اجنازها مبجهود شخصي وذلك باالعتماد على 

اإلحصاءات السنوية للجرمية عرب كامل الرتاب الوطين 

الصادرة من مديرية الشرطة القضائية التابعة للمديرية 

  .العامة لألمن الوطين

حسب  2006يبني االشكألعاله أنه مت تسجيل خالل سنة 

قضية تتعلق باجلرائم  876طة القضائية إحصاءات مديرية الشر 

قضية تندرج ضمن اجلرائم املالية  2196االقتصادية بينما مت تسجيل 

فبمقارنة مستويات اجلرائم االقتصادية و املالية جبرائم القانون العام 

نالحظ أن هناك فرق جوهري من حيث عدد القضايا املسجلة و 

ملالية ترتكب من طرف شرحية هدا راجع إىل أن اجلرائم االقتصادية و ا

  ).اإلطارات ،جتار،مقاولني موظفني(من ا�تمع معينة 

 
يبني املناطق اإلجرامية األكثر تسجيال للجرائم ) 3-2: (الشكل رقم

  القتصادية واملالية خالل 

    م 2006 سنة 

  
  
 

 
 نفس المصدر السابق

ادية و نالحظ من خالل حتليل البيانات املتعلقة با جلرائم االقتص

م تبني لنا أن هناك ثالثة واليات سجل فيها  2006املالية لسنة 

أكرب عدد من القضايا با ملقارنة مع الواليات األخرى حبيث حتتل 

والية تلمسان الصدارة من حيث عدد القضايا املتعلقة با جلرائم 

 ) قضية 208(االقتصادية 

و السبب يف دلك يرجع إىل املوقع اجلغرايف مع العلم أن والية 

تلمسان هي والية حدودية مما جيعلها قبلة للمهربني،أما فيما خيص 

اجلرائم املالية فقد سجل منها أكرب عدد من القضايا  يف العاصمة و 

باعتبار أن العاصمة متثل قطب ) قضية   345(ذالك بواقع 

بنوك و مؤسسات مالية أما والية تبسه فتأيت  اقتصادي  ملا حتتويه من

يف املركز الثالث باعتبارها هي أيضا والية حدودية تشهد خمتلف 

  مظاهر التهريب

يبني توزيع عدد القضايا املتعلقة باجلرائم ضد ) 4-2: (الشكل رقم

  األشخاص و املمتلكات 

  2007خالل سنة
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  ابقنفس املصدر الس

مت  2007نالحظ من خالل الشكل املبني أعاله أنه خالل سنة 

قضية تتعلق جبرمية االعتداء على األشخاص أي  58486تسجيل 

من الـجرائم املتعلقة باحلق %  52.23ما يقارب نسبة قدرها حوايل 

العام حيث تشري األرقام إىل أن هناك زيادة يف نسبة هده اجلرائم 

أين قدرت ) 1-5أنظر إىل اجلدول (م  2006باملقارنة مع سنة 

أمـا فيما خيص اجلرائم %  49.72النسبة يف نفس اجلرمية ب 

أي %  47.8املتعلقة باملمتلكات فلقد مت تسجيل نسبة قدرها 

م و لكن  2006باخنفاض قدره نقطتني و نصف باملقارنة مع سنة 

فان ) الطفيف(الشيء املالحظ أن رغم هدا االرتــفاع  أو االخنفاض 

 .مستويات اجلرمية تبقى متقاربة 

يبني املناطق اإلجرامية يف اجلزائر خالل سنة ) 5-2( الشكل رقم 

  م  2007
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  نفس املصدر السابق

أن من بني أكثر املناطق اإلجرامية  -أعاله–يوضح الشكل املبني 

 ت على التوايلعلى مستوى القطر الوطين جند من بينها ثالثة واليا

باتنة وما مييز هذه الواليات هو أ�ا تصنف من بني  ،وهران اجلزائر،

 .الواليات األكرب من حيث الكثافة السكانية

 

يبني توزيع عدد القضايا املتعلقة باجلرائم )  6-2: (الشكل رقم

  االقتصادية واملالية 

   2007خالل سنة
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  السابقنفس املصدر 

يبني الشكل أعاله أن اجلرائم االقتصادية و املالية بقيت يف مستويا�ا 

م ، و نظرا 2006م   با ملقارنة مع سنة  2007الثابتة خالل سنة 

للتغريات اليت عرفتها اجلزائر يف ا�ال االقتصادي و ذالك من خالل 

رحلة االنتقال من االقتصاد املوجه إىل االقتصاد احلر و خالل هده امل

االنتقالية مت سن قوانني جديدة تتماشى مع النظام االقتصادي 

و دالك من خالل إعطاء حرية أكرب يف ) النظام الرأمسايل(اجلديد

املعامالت التجارية      و فتح ا�ال لالستثمار مما جعل بعض 

اإلفراد يستغلون تلك االمتيازات بطرق غري شرعية كا إنتاج سلع غري 

مواد تعود بالضرر صفات التجارية املعمول �ا  أو اسرتاد مطابقة للموا

اسرتاد البطاطا (على صحة املواطن و أفضل دليل على ذالك 

أو التهرب ) الفاسدة من كندا مستغلني حاجة ا�تمع هلده املادة

الضرييب أو من خالل التجاوزات املالية اليت يرتكبها بعض املستوردين 

جتاري بأمساء  الديون أو ممارسة نشاط من أجل اإلفالت من تسديد 

مستعارة أو قيام بعض املوظفني يف املؤسسات املالية بارتكاب جرائم 

  .االختالس  أو حتويل أموال عمومية

يبني املناطق اإلجرامية األكثر تسجيال للجرائم ) 7-2: (الشكل رقم

   2007سنة   القتصادية واملالية خالل

50

100

150

200

250

300

  

  نفس املصدر السابق

م مل تتغري  2007أنه خالل سنة  -أعاله -يوضح الشكل املبني 

املناطق اليت تعرف انتشارا واسعا للجرائم االقتصادية واملالية حبيث 

بقيت والية تلمسان هي األوىل من حيت تسجيلها للجرائم 

االقتصادية و والية اجلزائر من حيث تسجيلها للجرائم املالية و هدا 

  .ما يؤكد أن للموقع اجلغرايف تأثري يف مستويات اجلرمية

يبني توزيع نسب اخلــــــاصة   باجلرائم ضد ) 7-2:(الشكل رقم

األشخاص و املمتلكات حسب املوقع اجلغرايف للفرتة املمتدة من 

  . 30.09.2008إىل غاية  01.01.2008



 جرائم ضد األشخاص

  
  

 جرائم ضد املمتلكات

  

  
  

  السابقنفس املصدر 

أي خـالل  2008نالحظ أن خالل الفصول الثالثة األولـى لسنة 

 30/09/2008إلـى غاية   01/01/2008الفـرتة املـمـتـدة    من 

من اجلرائم ضد األشخاص قد سجلت يف املناطق %  25أن 

الساحلية و أن هذه النسبة تـبدأ يف التناقص كلما ابتعدنا من هذه 

يا�ا األدىن يف املناطق اجلنوبية      و هذا  املنطقة لتصــل  إىل مستو 

ما يـؤكد أن املوقع اجلغرايف عامل من العوامل املـؤثرة يف انتشار اجلرمية 

.  

  ).أنظر إىل الشكل اخلـاص جبـرمية ضـد األشخاص( 

أما فيما خيص اجلرائم ضد املمتلكات اليت سجلت خالل نفس الفرتة 

طق الساحلية   هي األكثر تسجيال فقد أكدت أيـضا النتائج بأن املنا

و تأيت يف املـرتبة الثانية %  18هلذه اجلرائم  و ذلك بنسبة تقارب 

الشرقية بينما نالحظ  أن مستـويات هذه اجلرمية تنخفض   املنطقة

كلما اجتهنا حنو الـمناطق اجلنوبية و هذا  ما يؤكد   أن للموقع 

نـظر إىل الشكل اخلاص أ(اجلغرايف تأثري كمي و نـوعي على اجلرمية 

  ).جبرائم ضد املمتلكات

  نتائج الدراسة – 3

بعد حتليل البيانات اخلاصة بفروض الدراسة حول العوامل اليت هلا اثر 

  واضح يف انتشار لظاهرة اجلرمية يف اجلزائر توصلنا إىل النتائج التالية  

 أن املناطق األكثر تسجيال للجرائم LES ZONNES 

Criminogènes  املدن اليت تتميز بكثافة سكانية  هي

عالية ،وذالك ما أثبتته اإلحصائيات اليت حتصلنا عليها 

كوالية اجلزائر،باتنة  )DPG.(من مديرية الشرطة القضائية 

    .،سطيف

  أن والية اجلزائر تأيت يف الصدارة من حيث عدد القضايا

املسجلة وهذا خالل السنوات  .املسجلة يف خمتلف اجلرائم

 .م  2008م،  2007م، و 2006ثالثة األخرية ال

  أن من بني أكثر اجلرائم  انتشارا واليت تندرج ضمن اجلرائم

اخلاصة باالعتداء  على األشخاص جند جرمية الضرب 

% 57واجلرح العمد فهي تشكل نسبة قدرها أكثر من 

من جمموع اجلرائم املسجلة على املستوى الوطين وأن والية 

، وهذا %16قدر فيها النسبة حوايل اجلزائر وحدها ت

دليل على أن املشكالت اليت ترتتب عن الكثافة السكانية  

كاالزدحام وضيق املساكن وانتشار البطالة كلها عوامل 

تساعد يف خلق التوتر الذي تنجم عنه أفعال وردود أفعال 

اجلرائم  –ترتجم من خالل االنتشار الواسع هلذه اجلرمية 

 .ضد األشخاص 

 لموقع اجلغرايف له تأثري يف توزيع نسب اجلرمية حبيث أن ل

وجدنا أن املناطق الساحلية هي من بني أكثر املناطق اليت 

تنتشر فيها اجلرائم اخلاصة باالعتداء على األشخاص 

واملمتلكات واجلرائم املالية، باعتبار أن هذه املنطقة تضم 

ما يقارب ثلث سكان اجلزائر، ويتعدى هذا العدد يف 

صل االصطياف أين يتم استقطاب أعداد هائلة من ف

السكان على غرار سكا�ا األصلني، أما    يف ما خيص 

اجلرائم املالية فإن منطقة الساحل تضم أكرب عدد من 

املراكز املالية كالبنوك، مؤسسات التأمني واخلزينة العمومية 

واملوانئ، املطارات هذه كلها عوامل تساعد  يف انتشار 

 رائمتلك اجل

 
  أن هناك توزيع نوعي للجرمية من خالل املوقع اجلغرايف حيث جند

تنتشر يف املنطقة الغربية كون هذه األخرية  االقتصاديةأن اجلرائم 

 .أين تكثر فيها جرائم التهريب) تلمسان(تضم مدينة حدودية 

  خاتمة



 اجلزائر يف اآلونة األخرية انتشارا الفتا لظاهرة اجلرمية مبختلف عرفت

أي اجلرائم ضد األشخاص (أشكاهلا سواء ما تعلق جبرائم احلق العام 

وعليه )  و اجلرائم ضد املمتلكات أو اجلرائم املتعلقة باآلداب العامة 

يتوجب أن تتضافر اجلهود من أجل احلد من انتشار هذه الظاهرة 

وذالك من أجل احملافظة على متاسك البناء االجتماعي من خالل 

تؤديها األنساق االجتماعية املكونة له بدءا باألسرة مث  األدوار اليت

  .املدرسة فاملسجد وكذا وسائل اإلعالم 
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