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بابني،ماظؾابماألولمؼضممثالثةمصصولمواظؾابماظـاغيممعؼدعةمومؼشؿلماظؽؿاب
مؼضممصصؾنيموعؾقق.

المغلؿطقعمأنموم،عرتمبفاماجلزائرؿؿفامسدةمحضاراتمَصعؼدعةمضؿتمأمساءمَب
م مخالل معن مغعقشه مألغـا ماظؿارؼخ مػذا مواألذكاصمغؿفاػل مواألحقاء مادلدن أمساء

 ...مساءمأخرىوأ
ماظذيمؼعينماظرجلماظؽاتؾةمسدت م"صاري" معنمأصولمترطقةمعـلمادم مأمساء

مؼؼعميفوػيمحيممEl Blansaمإدؾاغقةمعـلأمساءموم،األمحراألمسرمأوماألذؼرمأوم
ما معدؼـة ماألصوظؾؾقدة ماظلؽان مإىل مالتقينمصؼدممروبوغقؿاتوم،ؾقنيتشري مأصل عن

م« Maouche »عـلم.« ouche » إىلم« us » حتوظتمسدةمطؾؿاتمالتقـقةمتـؿفيمب
م معن مَت« Marius »اظيتمتـقدر مواظؾوغقةمطؿا ماظؼرراجقة مبعضماظـؿاذج طرضتمإىل

مأذكاص مأمساء مضؾائلمادمدرتمعـفا مأمساء مودرد مواظرببرؼة مطؿ، أعـؾةممضربتا
مدؿعؿارؼةماظػرغلقة.احلؼؾةماالسنممروبوغقؿقة

مادلدنمماظؽاتؾةمتطرضتم:الفصل األولمالباب األول: متلؿقات مأصل إىل
ماظػصلموواظؾؾدؼاتمواحملاصظاتميفماجلزائرم تلؿقةميفمجدولمم34سرضتميفمػذا

ماظالتقـقة،م مباحلروف مظالدم مادلطابؼة مواظؽؿابة ماظعربقة مباظؾغة ماظؽؿابات ؼضم
مب معدظول مإىل متلؿقةاإلضاصة ماظـؼلم.طل ماماظؾغويمػذا ماإلدارة مبه ظػرغلقةمضاعت
مم".صـدق"م"Foundok "ظةمأنمحتاصظمسؾىمذؽؾفامعـلقاِوُع

م متطرضت مطؿا مجؾؾؿفا ماظيت ماظؿلؿقات ماظإىل مواظغزوات ماظرحالت سؾىمواصدة
م مأاجلزائر متثرحقث مبأعـؾة مفا معرحؾة ماظرببرؼةمعن مواظؾقؾقة ماظرببرؼة مضؾل عا

مواظػرغلقةوا مواالدؾاغقة مواظرتطقة مواظعربقة مواظالتقـقة مغػسمم؛ظػقـقؼقة متؼرؼؾا وػذا
تلؿقةمم323وسرضتمجدولمضممم.حمؿوىمادلؼدعةمععماخؿالفماألعـؾةماظطوبوغقؿقة

ثمموضقتمععـىمطلمتلؿقةمم،ضدميةموتلؿقؿفاماحلاظقةمواظوالؼةماظيتمتـؿؿيمإظقفا
وػيمععظؿفامألمساءمجـراالتمم،صرغلاعنمػذهماظؿلؿقاتماظؼدميةمألعاطنمأغشأتفام

موسؾؿاءمصرغلقني.
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ى،مسرضتمتـاوظتمصقهمأمساءماظشوارعمواألزضةموأمساءمأخرمالفصل الثانيأعام
)أيممم2341وبعدممم2341ظشوارعماجلزائرمضؾلمماروبوغقؿإمسامم272ؼضممولمصقهمجد

م.ماظيتمباذرتفاماإلدارةماجلزائرؼةم2333تلؿقاتماإلدارةماظػرغلقة(موتلؿقاتم
م ماظعداظةممالفصل الثالثأعا مجمال ميف ماظؿلؿقات مسن مصقه ماحلدؼث مطان صؼد

ماحملؽؿةم مأسضاء م مصقفا متـاوظت مصؼد ماحملؽؿة مأعا ماظؼقاس. مووحدات واظـؼود
ماظـؼودمصؼدمسرضتم مأعا واحلؼوقمادلرياثقةموادلذاػبماألربعةميفماظؼاغونماإلدالعي.

رعزمظؽلمضطعةموضقؿؿفاممععمإسطاءمم2341جدولمضممتلؿقاتماظؼطعماظـؼدؼةمضؾلم
جدولمظوحداتماظوزنموعامؼعادهلاممصؼدمضدعتباظػرغك،موباظـلؾةمظوحداتماظؼقاسم

ويفماظـؼطةماألخريةمعنمػذامم2341لمعةمضؾباظغرامموعؼاؼقسماألروالموعؼاؼقسماظل
ماظػصلمحتدثتمسنماإلدارةماظيتمطاغتمتلريمسؾقفامادلدؼـةمدابؼا.

ممالباب الثاني: مصمالفصل األولأعا ضممجدولمظؾعضمخمؿصراتماظؽؾؿاتمؼد
مقمعـفامادلكؿصر.اظؽؾؿةماظيتماذُؿمةميفمععظممطؿبماظؼضاءمواظؼاغوغقةمادللؿعؿؾ

ميفمجمالممصقهماظؽاتؾةمسددتمالفصل الثاني:مو مادللؿعؿؾة اظؽؾؿاتماظالتقـقة
مؾؿعـى.ظمإدـادػااظؼضاءموترمجؿفامحرصقامععم

م:أعامادلؾققمصؼدمضم
مممممممةميفماجلزائر.مدظقلماهلقؽةماظؼضائقم-2
ممنوذجمظعؼدمضدؼم.م-3
مجدولمأمساءمظؾعضماألعاطنميفماجلزائرمععمأمسائفمماألوظقة.م-4
 عؤظفمجلدولمأمساءمذوارعماجلزائر.م-5

 هدوة صارة 

، دوافعه النفسوة وعوامله ، االحنراف النسويهادوة العود البهلول
    10،1101تونس، الطبعة  ، دار حممد علي للنشر،معوةاجملت

م" ماظؽؿابمعوضوع ماالدمرافماإلجراعيؼؿـاول مدقؿا مال م،االدمرافماظـلوي"
مسؾمم موػؿا ماالجؿؿاع مسؾم مصروع معن مصرسني ماػؿؿام مدائرة ميف مادلوضوع مػذا وؼؼع

 .االجؿؿاعماألدريموسؾمماالجؿؿاعماإلجراعي
إىلمأنماظؾقثميفمزاػرةمجرميةمم-يفمغظرماظؾاحـة–وترجعمأػؿقةمػذامادلوضوعم

مؼؾقماظعـاؼةماظؽاصقةموؼعدمجماالمعفؿالمعنمجماالتماظؾقث،محقثمأنمادلرأةممل
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ععظمماظؽؿاباتميفماظعؼودماألخريةمتفؿممجبرائمماظرجال،مصظاػرةمإجراممادلرأةمتعربم
مأصؾقتم مأغفا موسن مأصعاهلا مو مواجتاػاتفا مسنمحتولموتغريميفموضعمادلرأة أؼضا

موبا مإجيابا، مأو مدؾؾا ميفماجملؿؿع موعؿػاسؾة مػذهمصاسؾة مسؾى ماظضوء مصؿلؾقط ظؿاظي
اظظاػرةمالمؼـؼصمعنمعؽاغةمادلرأةماظؿوغلقةمألنمغلاءمتوغسمعـؾفنمعـلمعـقالتفنم

مواالضؿصادؼة.موضاسفنماالجؿؿاسقةيفمطلمأدماءماظعاملمؼؿػاسؾنميفمإرارمأ
ماظظاػرةمحتاولماظؾاحـةماظؽشفمسنماظعواعلمادلِؤدؼةمظظاػرةم صػيمدرادةمػذه

ماظدرادةمإىلماظؿعرفمسؾىمعدىمتطورماالدمرافماظـلويموتف دفمعنمخاللمػذه
ماظؽقػيموحماوظةم متطورػا مالمدقؿا ماظؿوغلقة مادلرأة ماالدمرافماظؼاغوغيمسـد زاػرة

ماظؿقوالتماالجؿؿاسقةمبؽشفماظظروفمواظعواعلماظيت مأدتمبفامصفؿهمسؾىمضوء
مادلـقرف ماظػعل مػذا موأظإىل ماظاَلإجؿؿاسي ماظلؾوك مسؾى ماظضوء مبإظؼاء موذظك الم،

ماظظاػرة"م مػذه مإىلمخطورة مظػتماظـظر مبغقة ماظؾقث( م)سقـة ضاغوغيمظؾعضماظـلاء
اظيتمتوصفمسادةمباظصػةماجملؿؿعقةمألغفامبعقدةمسنماظوضاؼةمواظعالجمسنمعؿـاولم

ماألصرادمواجلؿاساتموحلؾفامالبدمعنمتدخلماظلؾطاتمادللؤوظة.
ضقةماألوىلميفماغطؾقماظؾقثمعنمجمؿوسةمعنماظػرضقاتماظرئقلقة،متؿؿـلماظػر

أنمتػشيمزاػرةماظؾطاظةمواظػؼرمغؿقفةمضؾةمعواردماظرزقمخاصةميفمادلـارقماحملروعةم
مزادمعنمػفرةماإلغاثمدمومادلدنماظؽربىم معا مبراعجماظؿـؿقةموػذا اظيتمملمتشؿؾفا
حقثمتؿؽاثرمصرصماالرتزاقمممامجعلمػذهمادلدنمعلارحمظالدمرافمعـفامجرميةم

ماظـاغ ماظػرضقة مأعا مأعامادلرأة. مادلرأة. مادمراف معن مزاد ماظدخل مضعف مصؿؿفؾى قة
اظػرضقةماظـاظـةمصفيمأنمعامؼـؿجمسنمتدغيمادلـظوعةماظؼقؿقةميفماجملؿؿعمعنمدؼوطم

ماظقأسمواظؾؤساظػردميفمدواع ماظضقاعمواظػراغمو متؿؿـلميفمصعاظقةمة مورابعمصرضقة .
كماالدمرافماظغزوماظـؼايفمواظػؽريماظيتمختؾقمحاجاتمزائػةمعامؼوظدمخؾػقةمدؾو

مظدىمادلرأةمواظرجلمسؾىمحدمدواء.م
ادؿكدعتماظؾاحـةمأطـرمعنمأداةمجلؿعمادلعؾوعاتمسؾىمأعلمأنمتؽؿلمبعضفام

مم23مو 24اظؾعضمتؿؿـلميفمبعضماإلحصائقاتماظرمسقةمحولمإجرامماظػؿقاتمبنيم
مبعضمرجالماظ ،مؼاغونموأحدماخلرباءميفمسؾمماظـػسدـة،موبقاغاتمعقداغقةمآلراء

ماسؿ مخاللمطؿا مصػاضسم مخرجياتمدفن معن مظعقـة مبقاغاتمعقداغقة ؿدتمسؾى
م.3116وم 3115

مادلـفجماظؽؿيماظوصػيماظؿقؾقؾيماسؿؿادام موتطورػا ماظظاػرة اتؾعماظؾاحثمظػفم
دـةميفمتوغسميفمادلدةمم23موم24اإلحصائقاتمحولمجرائمماإلغاثمبنيمسؾىمبعضم
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يفمجداولمإحصائقةمماتفابعدمأنموضعمتصـقفمععطقم3114موم2334اظػاصؾةمبنيم
.مطؿامادؿكدممادلـفجماظؽقػيماالدؿؼرائيميفمصفممادلعطقاتماظيتممتماحلصولمبلقطة

سؾقفاموأؼضامصفممدؾوطقاتفنمأثـاءماظعؿلمادلقداغيمسـدمعؼابؾةمخرجياتماظلفن،م
موزؼارتفنميفمعـازهلن.م

ماظؾقثمإىل ماظؾاحثمعوضوع ماظؾابماألولمضلم مؼؿضؿن مأبواب: اإلرارممثالثة
مغظري،مسؾارة مررح موعـففقؿه،ممسن ماظؾقث مصؽرة معؾاحث: مأربعة مإىل ؼـؼلم

وحتدؼدمععاغيمادلػاػقمموادلصطؾقاتماظعؾؿقةمادلؿداوظةميفماظؾقثم،مثممسرضتمأػمم
اظـظرؼاتماظيتمتـاوظتمزاػرةماجلرميةمورابعمعؾقثمخصصؿهمظؿارؼخماالدمرافم

ماإلجراعيمسـدمادلرأةميفمتوغسم.
م مسن مسؾارة ماظـاغي ماظؾاب متوغسممأعا ميف ماإلغاث مجرائم محول متطؾقؼقة درادة

ماالجؿؿاسقة مو مظؾكصائصماظدميغراصقة مبؿؼدؼم مادلؾقثماألول ظؾؿفؿؿعممعفدتميف
ماظظاػرةاظؿوغلي مدردت ماظـاغي مادلؾقث مويف ماإلحصائقاتمم، مبعض مخالل عن
معرصؼامدرادؿهمبؾقثمإحصائيمظظاػرةمإجرامماألرػالماإلغاثمبؿوغس.ماظرمسقة

:مصكصصؿهمظؾؿؼابالتمادلقداغقةمادلؾاذرةمععمخرجياتمدفنمأعاماظؾابماظـاظث
ماخلروجم مثم ماظرمسقة، موشري ماظرمسقة ماظزؼارات مغؿائج محتؾقل معع صػاضس،

مبادؿـؿاجات.
وخامتةماظؾقثمسؾارةمسنمجمؿوسةمعنمادلالحظاتمواالضرتاحاتماظيتمتوصؾتم

ظؿقلنيممومتوصقاتم،ؾاذرتفامظؾؿوضوعموظؾعؿلمادلقداغيإظقفاماظؾاحـةمعنمخاللمع
موم مظظروفمصردؼة مغؿقفة ماالدمرافمطان مطون ماالضؿصادؼة مو ماالجؿؿاسقة األوضاع
جمؿؿعقةمخارجةمسنمإرادةمادلرأةمداػؿتميفمدصعفامالرتؽابمذظكماظعؿل،موترىم
اظؾاحـةمضرورةمبذلماجلفودماظوضائقةمواظعالجقةمومعضاسػؿفامظؾققؾوظةمدونمغشوءم

مػذاماالدمراف.
ملولى كواكي 


