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 :المقـــدمـة العـــامة

      تعكس خصائصهم و نشاطهم و ثقافتهم مرآةن المدينة سجل حافظ لتاريخ سكانها ، إ   
    .و تراثهم و حضارتهم ، فهي بنية جغرافية و اجتماعية و اقتصادية و ديمغرافية متميزة

     تفاعلها  تنظيمها ، و يعمل على إلىو تخطيط المدينة يراعي كل هذه الجوانب و يهدف 
و تكاملها ألجل ساكنيها ، و بالتالي فان أي خلل يصيب هذا النظام يتأثر فيها مما ينتج عنه 

  .الكثير من المشكالت البيئية و الحضرية و العمرانية 
   المجتمع فرقيها  إليهصورة عاكسة للمستوى الحضاري الذي وصل  إالفالمدينة ما هي    

  .المجتمع و العكس صحيح إليهالذي وصل و ازدهارها مرتبط بالرقي 
، فقد يؤثر بشتى أنواعهرام ـي تأثيرا على عالم اإلجـل الجغرافـإنه مما الشك فيه أن للعام و  

 أهل اع و ذهنيات الناس و طريقة معيشتهم ، و من الشائع عندنا في الجزائر أن ذهنيةـعلى طب
ان الحياة بنفس التصور و ال يسلكان فيها نفس المدينة فهما ال يتصور أهل الريف تختلف عن ذهنية

السلوك ، فهما على وجه العموم ال يستسيغان نفس األشياء و ال يستهجنان نفس األفعال ، و قد يبدو 
و يغضبه ، في حين يراه ذالك من باب المزاح و ترفيه ، و ما نقوله عن الريف  الفعل لهذا قبيحا

   .احل مقارنة بساكن الصحراءمقارنة بالمدينة قد يصح عن ساكن الس
امل الضبط اإلجتماعـي يـة تكاد تكون منعدمة بسبب قوة عكما أن الجرائم في المجمعات الريف   

ة الجرائـم كـامال لقـيم و تقاليـد المجتمع، لذا فإن نوعي و األسري و خضوع الفـرد خضـوعا
التجمعات (في المدينة التي تسود في الريـف تختـلف عن نوعيـة الجرائـم التي تسـود 

، كما أن هناك عالقة بين الجريمة و طبيعة المنطقة السكانية ، فزيادة الكثافة السكانية و ) الحضرية
ة ، أي م العديد من مظاهر اإلنحراف و الجريمينتج عنه و اختالف المستويات االجتماعية السكنية

  الكثافة   حيث  من  المدينة   مجحر بالجريمة وك   نسبة  ةزياد بين  طردية  ةعالقأنه توجد 

ميدان المدينة و الجريمة بأن  على سبيل الحصر يخطرنا تاريخ البحث اإلجتماعي في، السكانية
  ةــالمدين  حجم  كبر  أنهناك تالزما بين اإلنحرافات السلوكية و إتساع العمران ، بمعنى آخر 
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  االجتمـاعي،   الضـبط   فـي   وضـعف   التقاليد  من  تحلل  يصاحبه  فيها  العالقات  وتعقيد
  التماسـك   وضـعف   والنفعيـة   الفرديـة   نحو  تتجه  الحديثة  المدينة  سكان  بين  فالعالقات

  علـى   يساعد  مما  قوتها  الكثير من  واألعراف  والتقاليد  العادات  بالتالي  وتفقد  االجتماعي،
 . ممارستها  في  لمستخدمةا  واألساليب  وأنواعها  وأشكالها  الجريمة  تطور

لذا يجب إعطاء تفسير أكثر مصداقية عن العوامل الدافعة إلرتكاب الجريمة ، فالهدف األساسي    
لعالم اإلجرام هو محاولة الكشف عن أسباب الجريمة للقضاء عليها من المجتمع أو على األقل 

الجرائم المتعلقة بالمدافن و بحرمة  إعداد العدة لها للتخفيف من وقوعها، كالتسول، التشرد، الرشوة،
  .إلخ...الموتى، التخريب، التجمهر

كما نريد أن نؤكد حقيقة ، هي أن السياسة الجنائية لكي يكون لها دور إيجابي في مكافحة   
الجريمة البد أن تخرج من إطارها القمعي العتيق الذي قبعت و تحجرت فيه أمدا طويال إلى التوسع 

قة اإلجرام من الجانب عال بحثاب اإلجراءات ، لذا جاءت هذه الدراسة لمجالها إلستيع في
  .لعوامل الدافعة إلرتكاب الجريمة و إعطاء تفسير أكثر مصداقية عن ا ‘العمراني 

قد يختلف اإلجرام  في النوعية بإختالف أنواع التجمعات السكنية، فمثال قد تنتشر األفعال الماسة    
  .جديدة ، في حين قد تكثر السرقة و أعمال العنف في األحياء القصديريةباألخالق في األحياء ال

بنـاءا على ما سبـق ال يجب النظر إلى اإلجرام من زاوية واحدة فقط بل يجب النظر إليه من    
هي تربة خصبة لعــالم ) المدن الكبرى(و عليه فإن التجمعات السكنية الكبرى . جميع الزوايا

قسنطينة هي أحد المدن الكبرى في الجزائر التي تزخر بفسيفساء في أنماطها  ، و مدينة مراـاإلج
السكنية ، فـفيها المدينة العتيقة، األوروبية، المنطقة السكنية الحضرية الجديدة، التطوري، 

باإلضافة إلى أهمية الموقع الجغرافي لهذه المدينة العريقة و الذي  ‘الخ...الترقوي، القصديري،
للمواصالت و حلقة وصل بين مدن الشمال الشرقي الجزائري و جنوبه مما أهلها آلداء   جعلها عقدة

هامة ساعدت على النمو المتزايد للسكان و كذا الهجرة إليها ، فالمدينة إذن تجاوزت الحجم  فوظائ
  .مقارنة بمركبات موضعها الذي لم يعد ينسجم مع توسعها الحالي
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لهذه المدينة ، و محاولة البحث عن حلول عقالنية  اكبير اهتماماعطي كل هذه المعطيات جعلتنا ن   
و ال ندعي أننا سنجد حلوال لمشكلة الجريمة من  ‘و لو بقليلفي دلك لهذه المشكلة والمساهمة 

منظور التهيئة العمرانية ، إال أننا سنقدم بعدا أو دورا نتفاعل فيه مع هذه الظاهرة أال وهي الجريمة 
حيث يمكننا التعرف على حقيقة هده الظاهرة في مدينة , التساؤالت التاليةعلى  باإلجابةو المدينة 
  :قسنطينة 

  هل لهذه المعطيات عالقة باإلجرام بشتى أنواعه ؟ -1
 ماهي عالقة اإلجرام بالمدينة ؟ -2

 إلى أي مدى عالقة هذا التنوع المجالي بالتنوع اإلجرامي ؟ -3

 هل لظاهرة اإلجرام عالقة بالظروف السكنية و المعيشية ؟ -4

 هل هناك توازن مجالي للمدينة في توزيع مقرات األمن عبر القطاعات الحضرية ؟ -5

 ما مدى فعالية تواجد مقرات األمن عبر القطاعات الحضرية في مكافحة ظاهرة اإلجرام ؟ -6

إلى آخر و من حي إلى آخر و من  هل اإلجرام مختلف كما و نوعا من قطاع حضري -7
 نمط إلى آخر ؟

ر المستعملة في توزيـع و تقسيـم مقـر األمـن الحضري عبر مجال ـما هي المعايي -8
           ؟محيط التدخل  دمعايير لتحديالماهي  المدينة؟

  ؟) محيط التدخل(حدود مقرات األمن  تتطابق معهل الحدود اإلقليمية للقطاعات الحضرية  -9
 هل مقر األمن  الحضري متواجد في المكان المناسب ؟  -10

 هل هناك عجز في مقرات األمن عبر مجال المدينة ؟ -11

عدم توفر دراسات لها عالقة بالبحث  بالرغم منللوصول إلى اإلجابة عن هذه التساؤالت و    
 ‘ن قبـللمية أو منهجيـة مدروسـة مكون الموضوع حديث الدراسـة، و ليس به خلفيـة ع

  . على كل تساؤالتنا لإلجابةمررنا بمجموعة من المراحل و اتبعنا المنهجية التالية 
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  :مــراحل البحـــث

  :مرحـلة البحـث النظــري - 01

تم من خاللها االطالع على مختلف الوثائق و المراجع التي لها صلة بالمـوضـوع، سواء من 
  :قريب أو من بعيد

    .بموضوع بحثنا كتب و دراسات تتعلق* 
  .معطيات إحصائية الخاصة بالسكن و السكان من الديوان الوطني لإلحصاء بـقسنطينة* 
  .معطيات إحصائية من أمن والية قسنطينـة* 
  .معطيات إحصائية من المجموعة الوالئية للدرك الوطني بـقسنطينة*  
  .الجرائـد الرسميـة* 
  .مقاالت متفرقة تفيد موضوع بحثـنا* 
  .كـرات الطلبـةمذ* 

  :مرحـلة البحـث الميــــدانـي - 02

اشتملـت دراستنـا الميدانيـة على الزيارات التي أجريناها لمختلف مؤسسات الدولـة بواليـة    
كما تم . قسنطينــة ، و التي تحققنا من خاللها من الوسائل المـاديـة و الطـاقـات البشـرية 

  : اإلتصـال بـ
  ).أمن واليـة قسنطينــة(من الوطني المديرية العامة لأل -
 .المجموعــة الوالئيـة للـدرك الوطنـي بـقسنطينـة -

  . الديـوان الوطنـي لإلحصــاء -
  .الموضوعب التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بجمع المعطيات وقد قمنا

  : مرحـلة معـالجـة و تحليـل المعطيــات -03

القطاعات المجالية (و جعلهـا في جداول في جداول  ـهاالمعطيـات ، قمنـا بتبويب بعـد جمع   
        ، و هذا لتسهيـل عمليـة المعالجـة  )من جهة و مختلـف الخصائـص من جهة أخرى

  . و إنجـاز األشكـال البيانيـة و الخرائـط  ثم التعليـق عليها
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ـل و التي ستظهـر في على المعاييـر الدوليــة من باب المقارنة و التحلي اعتمدناو قد     
 .البحـث

  :مرحـلة التشخيــــص - 04

طيـات، تمكنا من استخراج النقائص و مسبباتها و الوقوف على مختلف عبعـد تحليـل الم   
فصول  ثالثـةتتلخص نتيجة العمل في  .ي على أساسها وضعنا بعض التوصياتالمشاكل الت

  : متكاملة هـي
  .طبا حضريا متميزا في الجزائرمدينة قسنطينة ق : الفصل األول   

بحثـنا مـن خـالل هذا الفصل األهمية و المكانة التي تحتلها مدينـة قسنطينـة ، و الثقل    
السكـاني و السكنـي لقطـاعاتها الحضريـة دون أن ننسى أنماطهـا السكنية بما في ذلك 

المدينة قبلة للسكان  لت مني جعأو عسكرية و التالتدفقات المجالية سواء كانت تعليمية ، صحية 
  .الشرق الجزائري من جميع أنحاء

  .  و الجزائـر كحـالة مفهومهــا الجـريمة، : الفصل الثـانـي

     لتعريف الشامل للجريمة سواء االصطالحي أو القانوني، ا إلى تطرقنا من خالل هذا الفصل   
في األخير قمنا  و .قتها بالمجال وم اإلنسانية األخرى، و كذا عالفي بعض العل مفهومها و حتى

  .هاب بإس و أنواعها  أسباب الجرائم إلىالجزائر ، أين تطرقنا فيها بدراسة حالة 

  

  معالجــةالتحليـل الجريمة و أنوعها و طرق  :الفصل الثـالـث

  :و هو مقسم إلى مبحثيـنموضوع دراستنا، ل اصلبيكـون هذا الفصل    
 إلىينة و العينات المدروسة ، التي نتعرض فيها أهم الجرائم بالمد ىإلنتطرق فيه : المبحث األول

بعض أنواع الجرائم تبعا ألهميتها و تأثيرها ، و من ثم تقييم الوضع األمنـي على مستوى المجال 
المدروس ، كذلك وجب علينا التطرق إلى ماهية األمـن الحضـري و معايير تحديد محيط تدخله 

  .ات الحضرية حسب القطاع ائـمالجر أنواعلـعدد مقراته ، باإلضافـة إلى ، و التطور التاريخي 
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نتطرق فيه ـة لكل ما جاء في الفصول ، حيث عـن حوصلفهو عبارة : أما المبحث الثانـي   
و في إلى الوسط ثم إلى الغرب كعينات،من الشرق  الجزائريةإلـى دراسـة مقارنة بين الواليات 

  .معـالجـةالتوصيـات و طـرق البـدائـل و األخير نتطرق إلى ال
ها        عناصر المدينة و نتعرف فيها على العالقة بينخـاتمة و أخيرا تم إتمـام هذا البحـث ب

 .اإلجرامو 
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  :مـقدمـة

  
موقع مدينة قسنطينة الجغرافي الممتاز أهلها الحتالل مكانة هامة بين مدن الشرق الجزائري ،    

لوقت المركز الثقافي، الصحي،  االجتماعي ، فهي مركز الوالية و الدائرة و البلدية و في نفس ا
  .السياسي،  االقتصادي،  التجاري، و العسكري لإلقليم الشمالي الشرقي

أنماطها  و تحليلالحقائق الخاصة لهاته الوضعية التي تعيشها مدينة قسنطينة ،  هذا بتسجيلو   
مساحة المعمورة عبر المجال زيادة ال وعن النمو الحضري كزيادة عدد السكان ،  ةناتجالراهنة ال

     فهاته اإلنشغاالت . المدينة  الذي شوهالحضري ، باإلضافة  إلى إنتشار التعميـر العشوائـي 
مدينة قسنطينة قطبا و غيرها سنحاول التطرق إليـه بإسهـاب فـي هذا الفصل تحت عنـوان 

التي عليها المجال الحضري ، من أجل الوصول إلى الصورة الحقيقيـة حضريا متميزا في الجزائر
  .القسنطينـي
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  :متميز للمدينةمـوقـع  -1

تتجـلى األهميـة الجغـرافيـة للمدينـة فـي مـدى فعـاليـة المـوقع ، و قدرة     
المـوضع عـلـى إستيعـاب التطـور العمـرانـي المتـزايـد ، ألن المدن تقوم في أماكن 

مجتمع يتغيـر نـوعهـا بمرور الزمـن ، و لكن الذي يحدد معينة لتؤدي خدمـات ضرورية لل
أما  .دينة هـو طبيعـة المكـان الذي تقام فيهنـوع الوظيفـة التـي قـامت مـن أجلهـا المـ

العامل الذي يتحكم  إلــي حد كبيـر في نموهـا و يساعد علي تغييــر وظـائفهـا فيمـا بعد 
  .فهو الموقـع

أن  استطاعسط الشرق الجزائري  ألنـه وقع طبيعـي متميز فـي وتحتل مدينة قسنطينة م   
يتكيف مع مختلـف الوظـائف التي عرفتهـا المدينة منذ قيـامهـا كمدينة عسكريـة دفـاعية 

ذ أنهـا تضمن مجـال نفـوذ واسع ، وهـي من أحسـن المـواقع إالوقت الحـاضر إلى
من  نسبة ممكنة هـا و بالتالـي تحقيق أكبـرفي ذلك المنـاطق القريبـة المحيطـة ب متجـاوزة

  .إلى أن أصبـح مجـالهـا يغطى رقعـة واسعـة مـن الشـرق الجـزائـري ،هذه العالقـة
  

  :لمــدينــــةالتاريخية البارزة لهميــة األ -2
فـمدينـة قسنطينــة هـي  تاريخها و موقعها الجغرافي، تستمد المدن أهميتها من خالل   

الجزائرية ذات األهمية اإلستراتيجية و اإلقتصادية الخاصة ، لكونها عاصمة إقليم  إحدى المدن

  .ة و حركة النقل و المواصالتـادالت التجاريـة في المبـالشرق الجزائري ، و بوابته الرئيسي

بفضل موقعها المتميز الذي منحها شهرة تاريخية و مكانة إستراتيجية حربيا و تجاريا  و ذلك

يا القسنطينية و التل ، فـي موضع مركزي من الهضـاب العل العصور ، فالمدينة تقع عـلى مـر

األمر الذي جعل منهـا همـزة وصـل بين إقليميــن متكامليـن همـا الصحـراء فـي 

  .الجنـوب و السـاحل فـي الشمـال
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يبهـا و تـركفـي مظهرها الحضري و في بنيتها  ـة تغيرات عـديـدةكمـا عرفـت المدين   

الـوظيفـي ، و عـالقتهـا مـع اإلقليـم المجـاور لهـا ، حيث كـانت مكانتهـا الدفـاعيـة 

فسـح  مماو موقعهـا التجـاري الهـام وراء تعـاقب العـديـد مـن الحضـارات عليهـا، 

  .لهـا المجـال لتطـور عمرانهـا فـي مختلـف اإلتجـاهـات حتى أخذت شكلهـا الحـالـي

  

  :لمدينـة قسنطينةمتباين اللحضري نمو اال -3

إن النمـو الحضـري هـو المؤشـر الحقيقـي لمعـرفـة نقـاط الضعف و القوة في أي    
مما دفعنا للبحث عن األسباب ،  )1( مدينـة مهما كانت أسبـاب نشـأتهـا و طـرق نموهـا

دقيقـة عـن فكرة  إعطاء و بالتالي. المختلفـة او إتجـاهـاته لنمو مدينة قسنطينةالحقيقية لنمو 
ـدة في كل مـرحلـة من مراحـل تطور األحـوال اإلقتصـاديـة و السيـاسيـة السائ

  .تترجـمه عـادة عـن طريـق السكـن و السكـان و الدور الوظيفـي المدينـة الذي
فهـذا النمـو الذي سببـه اإلنتعـاش اإلقتصـادي و تطـور األنشطـة الصنـاعيـة أدى    

من سكـان األريـاف و إرتفاع الطلـب على المساكـن  كبيرةـة إلى إستقطـاب نسبـة بالمدين
، و الضغط على المرافق العامة و الخدمات اإلجتماعية، صاحبه هذا كله إختناق كبير على المدينة 

ا و مالي هذه الدراسة من ـل الحصر موضوع دراستنـاكل جمة ، على سبيـمش عنـه رانجمما 
وجب علينا معرفة السكن و السكان في مجال دراستنا معرفة دقيقة و تتبع مراحل نمو تأثير ، حيث 

     المدينة و كيفية تطورها و ماهي األنماط السكنية السائدة فيها و مدى تأثيرها بطريقة مباشرة 
  .أو غير مباشرة على المجال

  

  

                                                 
.24، ص )دراسة تطبيقية على مدينة قسنطينة(الصادق مزهود ، أزمة السكن في ضوء المجال الحضري، :المصدر - 1  
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  : نمو سكاني متذبذب -3-1

  

  ) :م2008 -م 1966(ـن نمـو سكاني متذبـذب و متباي  -3-1-1

 
  م 2008- م1966قسنطينة للفترة  ةتطور سكان مدين) : 01(الجدول رقم  

  تعداد  1977تعداد  1966تعداد   السنوات
1987  

 2008تعداد  1998تعداد 

  448374  481947  450738  357500  245621  )نسمة(عدد السكان

     33573 -  31209  93238  111879)نسمة(النمو الفعلي 
  0.72-  0.61  2.34  3.47 %دل النمو مع

  ، 2008، 1998، 1987، 1977، 1966التعداد العام للسكن و السكان للسنوات :المصدر
  الديوان الوطني لإلحصاء

 حيث في تناقص مستمر  أن معدل النمو )1(رقم  لالشكو ) 1(رقم  نالحظ من خالل الجدول   
و تعود ،   % 0.72- السالبة، و المقدر بـ  بالقيمة) 2008-1998(وصل في الفترة التعدادية 

قطاع سيدي راشد  المدينة و بالخصوص سكان  سكان العديد من  أسباب هذا اإلنخفاض إلى ترحيل
، في سكني للمجال الحضري القسنطيني  أصبحت متنفس التي، إلى المدينة الجديدة بعـلي منجلي

ري ، ناهيك عن توجيه النمو نحو الحض األحياء الفوضوية و التحسينإطار سياسة القضاء على 
  .استثناءمدن التوابع ، و هذا في جميع القطاعات بدون 

كما أن لعامل الهجرة دور كبير و عامل أساسي في زيادة عدد السكان بمدينة قسنطينة، حيث    
    عرف مجال الدراسة نزوحا ريفيا هائال باتجاهها، و هذا بسبب التركز الصناعي و تعدد الوظائف

و الخدمات على اختالف أنواعها و كان من نتائج هذا التركز أنه قامت مجموعة كبيرة من   
األحياء القصديرية التي شوهت منظرها العمراني و أدت إلى خلق مشاكل اجتماعية ظلت المدينة 

كل إلى هذا و ذاك فان النتائج أثرت على تزايد عدد الوافدين إلى المدينة بش إضافةتعاني منها، 
  .و ملفت لالنتباه  متزايد 
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  :)2008 – 1987( حسب القطاعات الحضريةي تطور السكانال -3-1-2

ني التطور السكاني حسب القطاعلت الحضرية للمجال الحضري القسنطي) : 02(الجدول رقم 
  ) : م2008- م1987(

التعداد 

  القطاعات

  2008تعداد   1998تعداد   1987تعداد 

عدد 

  السكان

النسبة 

  المئوية

عدد 

  السكان

النسبة 

  المئوية

عدد 

  السكان

النسبة 

  المئوية

  15.32  65900  16.62 79465 14.42 63688  سيدي مبروك

  14.33  61613  11.51  55064  9.88  43678  التوت

  12.17  52330  17.08 81701 18.00 79534  سيدي راشد

  11.44  49218  10.73 51297 9.51 42005  صالح بودراع

  10.99  47266  8.05 38515 14.08 62194  القماص

  10.58  45496  8.35  39949 - -  الزيادية

  10.30  44296  12.03 57521 16.42 72535  المنظر الجميل

  7.67  33017  5.66 27069 3.08 13622  جويلية 05

  7.16  30806  9.93 47488 14.58 64398  القنطرة

 % 429942100 % 465021100 % 440842100  المجمـوع
  .      ، الديوان الوطني لإلحصاء2008، 1998، 1987التعداد العام للسكن و السكان للسنوات :المصدر    

بر حجم من حيث كقطاع سيدي مبروك  هو أيتبين لنا أن ) 2(رقم  للجدول استقرائنامن خالل  
، و هذا % 15.32الذي بلغت نسبته  ت تقريبا السيما التعداد األخيرفي جميع الفترا عدد السكان

يتماشى مع أقدمية القطاع الحضري و تنوع األنمـاط السكنية به ، دون أن ننسى قطاع سيدي 
يطة بالمدينة ، راشد العريـق و الذي يعود سبب تراجعه إلى ترحيل سكانه إلى مدن التوابع المح

) 1987 – 1998(ن ـالسابقتيي ، رغم كبر حجمه في الفترتين ـالسيما المدينة الجديدة علي منجل
 %14.33، أما ثاني قطـاع فهو التـوت بنسبة  %18.00،  %17.08مئوية على التوالي بنسب 

  .ارتفاع نسبته إلى إنجاز المشاريع السكنية به و خاصة بحي زواغي و تعود 
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  :مرتفعة شماال سكـانيةكـثافة  -3-1-3

و عدد السكان الذين يشغلونها و هي مقياس تعرف الكثافة السكانية بأنها العالقة بين المساحة    
هام يمكننا من معرفة مناطق تركز السكان و كيفية توزيعهم عبر المجال و مدى إستجابتهم للبيئة 

  . التي يعيشون فيها و مقدار تفاعلهم معها 
  .تمتاز مدينة قسنطينة بكثافة سكانية متفاوتة كما هو موضح في الجدول أدناه   

  م 2008الكثافة السكانيـة حسب القطاعات الحضرية لسنـة ): 03(الجدول رقم 
 التعداد

  

  القطاعات

عدد 

  2008سكان

  

المساحة 

  بالهكتار

الكثافة 

  هـ/ن

  124.73  528.33  65900  سيدي مبروك
  103.22  429.15  44296  المنظر الجميل
  102.90  478.29  49218  صالح بودراع
  100.05  307.90  30806  القنطرة

  84.24  621.18  52330  سيدي راشد
  70.65  643.96  45496  الزيادية
  69.25  682.52  47266  القماص
  56.04  1099.48  61613  التوت

  25.77  1281.44  33017  جويلية 05
  70.80  6072.25  429942 المجمـوع
  .الوطني لإلحصاء نم، الديوا2008التعداد العام للسكن و السكان : المصدر          

  .المصلحة التقنية لبلدية قسنطينة -

    
للكثافة السكانية عبر  ئاتف يمكن تمييز أربع) 02(لخريطة رقم و ا) 03(رقم من خالل الجدول  

  : القطاعات الحضرية و هي كالتالي
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  ـرتفعـةكثـافـة م: الفئة األولى

سيدي مبروك ، : هكتار تضم كل من القطاعات /نسمة  124.73و 100.05بين تتراوح ما   
  .ر المساحة التي يحتلها كل قطـاعالمنظر الجميل ، صالح بودرع و القنطرة و هذا راجع إلى صغ

  نسبيـا  كثـافـة مـرتفعـة: الثانيةالفئة 

سيدي : قطاعان إثنـان هما على التوالي  هكتار تضم/نسمة 84.24و 70.65بين  تتراوح ما   
الية منها ، و هي مناطق راشد ، الزيادية تقع هذه القطاعات على أطراف المدينة في الجهـة الشم

  .لواليات المجاورة كان السمستقبلة 
  متـوسطـة كثـافـة : الثالثةالفئة 

اص ، التـوت و هذا القم: هكتار تضم قطاعان هما/نسمة  69.25 و 56.04 بين تتراوح ما   
          راجع إلى كبـر المساحة التي يحتلها كل قطـاع ، باإلضافة إلى وجود مساحات شاغرة

  .و مساحات أخرى في طور اإلنجـاز
  ضعيفـةكثـافـة : الـرابعـةالفئة 

هكتار ، و هذا /نسمة 25.77جويلية تقدر نسبته بـ  05وهو قطـاع  تضم قطاع واحد فقط   
و هي أكبر مساحة على مستوى إقليم المدينة ،  )1(هكتار 1281.44مساحته و المقدرة بـمقابل كبر 

  .تبعثر المساكن و ، أحياء طور االنجاز باإلضافة إلى وجود
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
.المصلحة التقنية لبلدية قسنطينة- 1  
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  :للمجـال الحضـري القسنطينـي التطور السكنـي -3-2

بالتطـور المحسـوس الذي يترجـم  وعـا كبيرا في مظهـرها العمـراني،شهدت المدينة تن   
العديد من األطراف عمومية كانت  و هذا من خالل مشاركة. ي و الوظيفـيفي المجـال السكنـ

  .أم خاصة
  تباين الكثافة السكنية حسب األنماط -3-2-1

  

  

  

  

إن معرفة الكثافة السكنية أمر ضروري في الدراسات العمرانية، لتوضيح المناطق المعمورة من    
الكثافة من أهمية في موضوع بحثنا، حيث أنها مرتبطـة باألنماط السكنية  هلهذوما  الشاغرة،

، و بإرتفاع البنايات السكنية و توزيعها على المجال، )الخ...جماعي، فردي، فوضوي،(الموجودة 
التالي تم تصنيف المجال الحضري إلى ) 05(و الجدول رقم ) 03(و إعتمادا على الخريطة رقم 

  :ايلي مـأربعة فئات ك
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  كثـافـة سكنيـة مرتفعـة بـأطراف المدينة
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  .السكنية حسب القطاعات الحضرية للمجال الحضري القسنطينـي  الكثافـة) : 04(الجدول رقـم 

 التعداد

  

  القطاعات

عدد المساكن 

  م2008لسنة 

  

   المساحة

  بالهكتار
الكثافة 

  هـ/مسكن

  13.11  478.29  6272  صالح بودراع
  11.33  528.33  5985  سيدي مبروك
  10.28  307.90  3166  القنطرة
  10.09  682.52  6885  القماص

  8.46  621.18  5257  سيدي راشد
  6.91  1099.48  7594  التوت

  6.16  429.15  2642  المنظر الجميل
  5.53  643.96  3561  الزيادية

  2.91  1281.44  3727  جويلية 05
  7.43  6072.25  45089 المجمـوع

  .الوطني لإلحصاء نيوام، الد2008التعداد العام للسكن و السكان : المصدر
  المصلحة التقنية لبلدية قسنطينة

  كثـافـة مـرتفعـة: الفئة األولى

سيدي ع صالح ، ابودر :التاليةت هكتار تضم قطاعا/مسكن 13.11و 10.09بين  تتراوح ما    
هذا راجع إلى صغر المساحة التي يحتلها كل قطـاع و ما يقابله  والقماص ،  القنطرة ،مبروك 
 بناءال(، باإلضافة إلى طبيعة األنماط السكنية السائدة ، في أحياء هذه القطاعات المساكن من عدد 
  .إلخ ...،) 09(،الجماعي التي تصل بها عدد الطوابق إلى تسعة الفوضويالفردي،
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  نسبيـا  كثـافـة مـرتفعـة: الثانيةالفئة 

أكبر  وو ههـو قطاع سيدي راشد واحد فقط و ضم قطاعيهكتار /مسكن 8.46  انسبته تقدر     
  اهيك إلى إنتشار النمط التقليدي ، القصديري ، ، ن ا إلى صغر المساحةمن المتوسط ، تعود أسبابه

التي تكون بناياتها متالصقـة ال تفصلهـا مساحـات ،  ، الفوضوي  بكثـرة في هذا القطـاع و
  .عالوة على ذالك قلـة المساحات الشاغرة

  متـوسطـة كثـافـة  :الثالثةالفئة  

، المنظر الجميل التـوت: هكتار تشمل القطاعات التالية/مسكن  6.91و  5.53تتراوح مابين    
باإلضافة إلى كبـر المساحة التي يحتلها كل قطـاع ،  ،الزيادية ، و هي متوسطة و هذا نظرا إلى

خرى في طور مساحات أ و عوائق طبيعية فراغات بين المساكن ، وجود مساحات شاغرة ،
  .اإلنجـاز

  ضعيفـةكثـافـة : الـرابعـةالفئة 

هكتار ، و هذا /مسكن 2.91جويلية تقدر نسبته بـ  05وهو قطـاع  تضم قطاع واحد فقط   
و هي أكبر مساحة على مستوى إقليم المدينة  )1(هكتار 1281.44 مقابل كبر مساحته و المقدرة بـ

  .تبعثر المساكن نجـاز وإلى وجود مساحات في طور اإل، باإلضافة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
.المصلحة التقنية لبلدية قسنطية-  1  
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  :عبر القطاعات الحضريةالسكنيـة البنـايات  أنـواع -3-2-2

تنظيم هندسي و معماري ، حيث يعطينا صورة على على أنها السكنية أنواع البنايات تعرف      
 األنواعمستوى معيشة السكان ، و من أجل تصنيف هذه  أيضا يترجم، كما بناية لالشكل الخارجي ل

المباني، المظهر أو الشكل الخارجي ، مواد البناء  ارتفاععلى بعض المؤشرات منها  االعتماديتم 
  .إلخ...،

الديـوان (م 2008ن لسنـة ان و السكـالخاصة بالتعداد العـام للسك االستماراتاستنادا على    
  :التـالي )05(قم ر الجـدول كان لنا ).الوطنـي لإلحصـاء 

  .السكنية عبر القطاعات الحضرية أنواع البنايات ):05(م ول رقدالج
 أنواع

 البنايات 

 القطاعات

بناء 

جماعي

بناء فردي 

تحصيصات

بناء

فردي 

فوضوي

بناء 

فردي 

 تقليدي

بنايات 

 أخرى

  النسبة المجموع

%  
المئويـة

 17.25  7316 30 472 1059 5269 269 التوت

 15.73  6679 17 23 819 5777 36 القماص

 14.27  6054 21 81 159 5366 42 صالح بودراع

 12.73  5401 50 346 547 3830 548 سيدي مبروك

  10.60  4498  71  722  251  2870  580  سيدي راشد

 8.24  3496 16 16 1176 1854 430 الزيادية

 8.17  3467 14 24 14 2908 420 جويلية05

 7.60  3224 45 108 1212 1667 189 القنطرة

 5.37  2282 57 37 45 1656 484ميلالمنظر الج

  100 42417  321  1829  5282  31197 2998  المجموع
  .الوطني لإلحصاء نم، الديوا2008التعداد العام للسكن و السكان : المصدر       
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من حيث عدد  يتبين لنا أن أكبر قطاع )04(رقم الخريطـة و ) 05(رقم  من خالل الجدول 

و مساحة كبيرة القطاع ذ هذا أن إلى، و هدا راجع  % 17.25توت، بنسبـة هو قطاع ال البنايات ،
منجزة و في ، من جهة و من جهة أخرى فهو يضم منطقة زواغي و التي تشهد بنايات مختلفة 

و بودراع صالح  رة ، يليه كل من القطاعين القماصطور االنجاز و تحتل هي األخرى مساحة كبي
هي بنايات  بهما السائدة البنايات، فهدين القطاعين معظم  ) % 14.27،   %15.75(على التوالي 

أكبر نسبة من البنايات  على ذلك فانأو فوضوية، ناهيك ) تخصيصات(فردية سواء مخصصة 
بن : مقارنة بجميع القطاعات و هو يضم األحياء %13.62الفردية يمثلها قطاع القماص بنسبة 

قطاع القنطرة بالبنايات الفوضوية عدد من  أننا نسجل أكبرفي حين  .الخ...شيكو، المنى، القماص
للبنايات متمثلة خاصة في أحياء األمير عبد القادر العلوي و السفلي، أما بالنسبة ، و  %2.86بنسبة 

على  %1.70و  %1.37قطاع سيدي راشد بنسب مئوية  إلى الصدارة عودالجماعية و التقليدية فت
  .قدم هدا القطاع من جهة و صغر مساحته من جهة أخرى إلى جعو السبب في ذلك راالتوالي، 

توجد فأصغر نسبة لعدد البنايات السكنية المتنوعة عبر المجال الحضري القسنطيني  ، في األخيرو
طبيعة البناء الراقي، فجل بناياته تعود  إلى، و هدا راجع  %5.38قطاع المنظر الجميل بنسبة  في
حيث تفصل بينها عدة مساحات غير مبنية مستغلة ،  )لنمط األوروبيا(العهد االستعماري  إلى

مكاتب  ولالستجمام ، هذا إضافة إلى احتواء هذا القطاع على مقرات حدائق و كمواقف للسيارات
  . لعدة مؤسسات إدارية و اقتصادية 
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  : صديرية شوهت المظهر الحضري القسنطينـيـالمساكن الق - 3-2-3 

  

  

  
   
البعض منها مع  أندمجالمباني المخالفة في مدينة قسنطينة بشكل مدهش ، حيث  انتشرتلقد   

وقد شيدت على قطع أرضية غير مهيأة للتعمير ، بإعتبارها لم تكن ضمن اإلحتياطات ، المدينة 
دلك نتيجة المرافق العامة و لبلدية ، و بالتالي نجد طرقها ضيقة منعرجه ال تتوفر فيها لالعقارية 

          مستوفاة للمواصفات المطلوبة من حيث تنظيمها الهندسي الغير تواجد الكثير من المباني 
  .ستخدامات األرض في المدينة و ما حولهاالمعماري مما شوه التوزيع العام الو 

ا ـم فيهـون التحكة تحول دـتشكل مشكلة أمني) المسـاكن القصديـرية(و بدأت هـذه األحياء 
رف ـف و التطـوب للعنـالمناطق إلى جي تحولت هدهة و قد ـأو ضبطها من قبل األجهزة األمني

  .و اإلرهاب
فـبعض الدراسات تؤكد أن المناطق الفوضوية تزداد فيها معدالت الجريمة و تنتشر فيها األنشطة 

  . الغير مشروعة 
التي قامت بإحصـائهـا معطيات علـى ال دااستنافـي إحصـاء هذه المناطـق  اعتمدناقد و 

  . م 2008معطيات التعداد العام للسكن و السكان لسنة إلـى مديريـة التعمير و البناء ، باإلضافة 
  .و الجـدول الموالـي يوضـح إحصـاء هـذه المسـاكـن 

  
  
  
  
  

جنوب و شمال المدينةالبنايات القصديرية تحتل  
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  :م2008قسنطينـة إحصاء المساكن القصـديـريـة لسنـة  مدينـة ):06(جـدول رقم 

  

القطاع  اسم

  الحضري

عدد إجمالي 

  المساكن

عدد المساكن 

  القصديرية

  النسبة 

% 
  المئوية

  3.11  938  3166  القنطرة
  2.76  1247  3561  الزيادية

  2.08  607  5985  سيدي مبروك
  1.44  650  6885  القماص
  1.34  1403  7594  التوت

  0.98  51  2642  المنظر الجميل
  0.24  71  3727  جويلية 05

  0.15  112  6272  راعصالح بود
  0.11  443  5257  سيدي راشد
  12.24  5522  45089  المجمــوع

  .المديرية العامة للتعمير و البناء+  الوطني لإلحصاء نم، الديوا2008التعداد العام للسكن و السكان : المصدر

  
ر يضم أكب الذي أن قطاع التوت هو ) 02(و الشكـل رقم ) 06(رقم  يتضح من خالل الجدول   

يليه قطاع القنطرة في نفس الفئة و هذا  ،% 30.11و هذا بنسبة  ،عدد من البنايات القصديرية
بقيام المواطنين ببناء المساكن في عدة مناطق داخل هذا النسيج و خارجه دون ،  % 2.76بنسبة 

 س ،ـتخطيط أو توجيه مثل المباني المنتشرة في أحياء الكلمتر الرابع ، شعبة الرصاص ، ابن تلي
و منحدرات األمير عبد القادر العلوي و حي األمير عبد  ة ،ـد بالزياديـاف واد الحـعلى ضف

وقد شيدت على ،  وهي مباني في معظمها غير مستوفاة للشروط الصحية. الخ...،القدر السفلي
  لتالي و با قطع أرضية غير مهيأة للتعمير ، بإعتبارها لم تكن ضمن اإلحتياطات العقارية البلدية ،
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غير نتيجة لعدم توفر الكثير من المباني نجد طرقها ضيقة منعرجه ال تتوفر فيها المرافق العامة 
ع العام ـمستوفاة للمواصفات المطلوبة من حيث تنظيمها الهندسي و المعماري مما شوه التوزيال
 .ستخدامات األرض في المدينة و ما حولهاال

  . 2008إحصـاء المساكـن القصديريـة لسنـة مدينة قسنطينــة ): 02(الشكـل رقم

  2008مدينـة قسنطينة إحصـاء المساكن القصديرية لسنـة 
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  :عبر المجال الحضري القسنطيني توزيـع السكـن -3-2-4

  توزيع السكن عبر المجال الحضري القسنطيني) :  07(جدول رقم 

نوعية 

  كناسمال

مساكن 

  فردية

مساكن 

 جماعية

مساكن 

  فوضوية
كن مسا

  تقليدية

شاليات 

  جاهزة

مساكن

سابقة 

  التجهيز

مؤسسات 

  مهنية
مساكن 

  أخرى

  116  205  766  24  1829  5282  2998 31197  عدد المساكن

    0.27  0.48  1.80  0.06  4.31  12.45  7.07 73.55   %النسبة

  .الوطني لإلحصاء نم، الديوا2008التعداد العام للسكن و السكان : المصدر
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يتبين أن المجال الحضري القسنطينـي يغلب  ) 03(و الشكل رقم ) 07(رقم  جدولمن خالل ال  

، ثم تليه المساكـن الفوضوية ذات الطابع  % 73.55عليه طابع المساكن الفردية ، و هذا بنسبـة 
،  %  7.07، أما بالنسبة للمساكـن الجماعيـة فهي تقدر بـ % 12.45الفـردي دومـا بنسبـة 

دا مقارنة بالمساكن الفرديـة ، في حين نسجل أخفض نسبة لتوزيع المساكن فهي منخفضـة جـ
إذ تكاد أن تكون منعدمة مقارنة بالعدد  %  0.06شاليات جاهـزة بنسبـة  فيبمدينة قسنطينـة 
  ).شرقا و غربا(فهي على شكل بقع سكنية على أطراف المدينة . اإلجمالي للمساكن 

  
  ـة توزيع السكـن عبر المجـال مدينة قسنطينـ): 03(الشكـل رقم
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  :مدينة قسنطينةلالتدفقات المجالية  - 4    

   ب و العصورـة و العلمية عبر مختلف الحقـظلت مدينة قسنطينة تحافظ على مكانتها الثقافي   
و الحضارات التي مرت بها ، فموقعها الجغرافي و اإلستراتيجي الحصين أهلها لكي تلعب أدوارا 

مة ميزتها عن باقي المدن ها اقتصاديةمكانة و وضعها في سكرية في المنطقة ، سياسية و ع
   .األخرى 
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فليس من الغريب أن تستقبل مدينة قسنطينة مثل هذا النوع من . فنزح الناس إليها من كل مكان    

ضم أكبر العاصمة اإلدارية للوالية و عاصمة اإلقليم الشرقي ، ناهيك على أنها تتمثل فهي .الهياكل 
سكانية بالوالية ، ضف إلى ذالك توفر المجال المناسب لقيام مثل هذا النوع من المؤسسات من  كثافة

خدمات مختلفة و شبكة نقل متطورة ، و غيرها من اإلمكانات  المادية و الطاقات البشرية التي 
  .تحفز على ذالك

ن نحوها ، و قد جاءت كثالث قطب فقد لعبت مدينة قسنطينة دورا كبيرا في إستقطاب المواطني   
في سياسة أقطاب النمو التي إنتهجتها الجزائر خالل السنوات األولى من اإلستقالل ، بحيث إستفادت 

  .هذه األخيرة من العديد من البرامج اإلستثمارية في شتى القطاعات و الميادين 
           الذي عرفته الهياكل الواسع االنتشارو ففي المجال الجامعي و رغم التطورات الكبيرة * 

ث ـو المؤسسات الجامعية عبر الوطن خالل العشرية األخيرة ، تظل والية قسنطينة تشكل ثال
ي على مستوى الوطن وهذا منذ قيام قطاع التعليم العالي و البحث العلمي بها ، إذ ـب جامعـقط

فة التي منحت لمدينة و والية و و المخططات اإلنمائية المختلــة أقطاب النمـيندرج ضمن سياس
  .قسنطينة األولوية و األسبقية في إكتساب هياكل و مؤسسات جامعية 

    ةـوالنوعي) ة ـة المختلفـآت الجامعيـاكل و المنشـكالهي( ة ـذه المؤهالت الكميـكل ه   
جعلت من نوعية التأطير و التكوين ،  و كذا  اإلختصاصات الموجودة ، المتمثلة فـي ةـالكيفي أو

لتصبح اليوم  ،مدينة قسنطينة قبلة للطلبة من مختلف واليات الوطن و خاصة الواليات الشرقية منها
    من مختلف الجهات ،  ليهاإثاني أكبر والية على المستوى الوطني من حيث عدد الطلبة الوافدين 

ذا على شيء فإنمـا و إن دل ه .ة ـن باألحياء الجامعيـة المقيميـيترجمه عدد الطلب و هذا ما
كقطـب جامعـي كبير على يـدل على األهميـة و الثقـل الذي تتمتـع به والية قسنطينـة 

  .المستـوى الوطنـي عـامة و اإلقليمـي خـاصة
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و نفسـر اإلهتمـام الكبيـر الذي توليـه السلطـات و على رأسهـا  وزارة التعليـم العـالي     

  يـر الهيـاكل الضروريـة إلستقبـال هذا الكـم الهائـل من الطلبـة و البحث العلمـي ، في توف
قسنطينـة من العديد من اإلقامات ضمـن هذا المنظور إستفـادت واليـة  .في أحسـن الظـروف

  . )1(ها سنويائل من الطلبة الذين يقصدون جامعتالجامعية ، بالنظر إلى العدد الها
ة من أهداف التطور اإلجتماعي و اإلقتصادي حيث أنها تعتبر الصحف ،أما في المجال الصحي* 

   انـال يمكن تحقيقه إال إذا تفهمنا العالقة الموجودة بين اإلنس ، ادحق أساسي لجميع أفراد المجتمع
ويأتي هذا الجانب من الدراسة في إبراز أهمية ) .الذي يعيش فيه اإلنسان و الوسط(و الطبيعة 

ت المواطنين ، و من ثم الدور حاجيا تلبيةمؤسسات صحية قادرة على  المدينة و ما تتوفر عليه من
من مختلف ربوع الوطن السيما  ية في إستقطاب العديد من السكانتلعبه هذه التجهيزات الصح التي

ي جامعي على مستوى الشمال ـز إستشفائـم مركـقسنطينة تملك أهـواليات الشرق الجزائري ، ف
 إقامةلنا مكان  بينتسجالت الدخول اليومية التي على  اإلطالعبعد  و هدا ما تأكد لنا الشرقي

عددهم خالل  قدرم ، حيث ـو في مختلف المصالح التي إستقبلته ،للمرضى المعالجين بالمستشفى
كما وجدنا أن المستشفى يعالج مرضى بلديته ، و مرضى  . )2(مريض  8507م حوالي 2000سنة 

 يعالج حتى مرضى من بعض بلديات الواليات المجاورة للوالية ،  بعض البلديات المجاورة له ، و
و يعود هذا أساسا لعامل المسافة أو إلى وجود إختصاص في مستشفى ما و غيابه في المستشفيات 

رى ، و من خالل السجالت السالفة الذكر وجدنا أن المرضى المستفيدين من خدمات ـاألخ
، في حين بلغت نسبة  % 87.9نطينة وصلت نسبتهم إلى اإلستشفاء الصحي التابعين لوالية قس

     المرضى ، عدد من إجمالي % 12.1المرضى القادمين من خارج الحدود اإلدارية للوالية إلى 
قد شملت القادمين من كل واليات الشرق، خاصة منها  و هي نسبة معتبرة ال يمكننا تجاهلها ، و

  .الخ...، أم البواقيميلة، سكيكدة: المجاورة لقسنطينة مثل 
  
  

                                                 
.2004اصر محمد رضا ، عالقة المؤسسات الجامعية بالمجال الحضري القسنطيني ، مذكرة تخرج ، سبتمبر ن - 1  

.أثر التجهيز على حركة السكان للتداوي في مجال و الية قسنطينة مذكرة نهاية الدراسة:المصدر - 2  
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إن األدوار التي مارستها المدينة تختلف بإختالف قوة نفوذها عبر و أخيرا في المجال العسكري ف* 

      المختلفة ، فكون المدينة عاصمة إقليمية هاهذه األخيرة لها تأثير مباشر في خصائصالمجال ، 
، فللدور العسكـري أيضا على إقليمها  عيةو مدينة مركزية ، تتمتع بالسيطرة اإلقتصادية و اإلجتما

ظلت و مازالت تشتمل على كل المؤسسات الحكومية  المدينةفان أن  ، تهاأهميـعامل أساسي في 
و تتمثل في األراضي المنتشرة السيما العسكرية منها ، وهدا نتاج  األهمية و المكانة التي تحتلها ،  

    .الخ...،الجميلو المنظر  دية،الك المنصورة،هضبة  :الحضريها داخل نسيج
فهذا الكم الهائل من وحدات الجيش الوطنـي الشعبـي لـدليل على أهمية المدينـة و مجال     

الضروري إليوائهم ، و من أثر عليها من ناحية المسكن  الذينفوذها ، و من أسباب التوافد الكبير 
عن في الواقع و المرافق ، التي عجزت  ثم استنزاف األراضي الصالحة للتعمير و كذا التجهيزات

دد سكان الجالبين  االجتماعيةالناجمة عن الروابط  االنعكاساتمن جهة أخرى . مواكبة هذه الزيادة 
القادمين من مختلف واليات الوطن حتى الغربية و الجنوبية منها  التابعيين للمؤسسات العسكرية ،

  .مع سكـان المدينـة 
على و سكنية قى مدينة قسنطينـة من أكبر المدن و أكثرها كثافة  سكـانية من خالل ما سبق تب   

  .المستوى الوطنـي 
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  :خـالصـة الفصـل 

لقـد كان للتطـور السكـانـي و السكنـي الذي عرفته مدينة قسنطينـة األثـر الكبيـر في    
الشرق الجزائري ، إذ عرفت تطورا حيث تعتبر المدينة قطبا والئيا و إقليميا رائدا في أهميـتها 

، الثقافية ، و هذا ما نتج عنه زيادة ديموغرافية  االجتماعية،  االقتصاديةكبيرا في مختلف المجاالت 
 هاو أطرافز المدينة ـة سكانية سريعة جدا ، و قد مست هذه الزيادة السكانية مركـهامة و حرك

) صحيـة ، تعليمية ، و عسكريـة ( سكان ة للـل جذب قويـه من عوامـر عليـخاصة بما تتوف
أو من خارجها ، مما أدى إلى تشبع المدينة ها عن ذلك هجرة كبيرة للمدينة سواء من داخلناهيك ، 

أنماطها السكنية ، حيث تقدر ، دون أن ننسى بالسكان و أصبحت تعاني من ضغط سكاني كبير 
 انتشار إلى باإلضافة ،  % 74 يحوال األخيرية بـالمدينة حسب التعداد المساكن الفرد نسبة

فظهرت  .بسبب عدم تلبية الحاجة الملحة للسكن المساكن القصديرية في جنوب و شمال المدينة
فالمنظر  العقارية بها ،و هدا نظرا لنقص االحتياطات  إختالفات المجال و تداخل األنماط السكنية

 إضافة. الخ...و الفوضوي الصلب ، فرديو ال يالعام للعمران غير واضح و متداخل بين الجماع
 مما دفعنجدهـا في أطراف المدينة ، التي السكنيـة  شمـاال ، والكثافة السكانية المرتفعة  دلك إلى

فهـذا ، بالسلطات إلى خلق مدن حول المدينة إلمتصاص الفائض السكاني و فك الضغط عليها 
و نتعرف عليهـا من خالل هـذا إليها سنتطرق  وخيمـة  نتـائجولـد الفائض و هذا الضغط 

  .الفصل المـوالي 

  ماهي يا ترى هذه النتـائـج ؟ـف* 
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  :مقـدمـــة

منذ أن وجد اإلنسان فوق سطح ، لمـا كـانت الجريمـة قديمـة قـدم البشـريـة نفسهـا    
   .هي ظاهرة ملموسة في أي مجتمع بشريف  ، األرض

زايد فعال بالنسبة للمدينة الواحدة بتزايد سكانها و يفسر ذلك هناك من يرى أن حجم اإلجرام يتفـ «
  .» )1(المدينةبتوفر و تنوع اإلجرام في 

تشهد كثافة سكانية و سكنية كبيرة باإلضافة إلى عـالم دن الـكغيرها من مالجزائرية  مدنالو  «   
    فإن كثافة السكانعلى كل حال . ثقافية و ،  اجتماعية ة ،ـالت إقتصاديـما تتمتع به من مؤه

و بما توفره من فرص التالقي بين األشخاص تتيح فرصا كثيرة للوقوع في اإلجرام ، و هذا الرأي 
من العائدين إلى   % 50  حيث يبرز أن  1970يدعمه بحث قامت به إدارة السجون الفرنسية سنة 
  .»  )2(األريـافبالنسبة لسكان  % 30الجريمة هم من القاطنين في المدن الكبرى مقابل 

ستخدامها في الدراسة حديد عدد من المفـاهيم التي جرى اا سنتعرض في هذا الفصل إلى تلـذ   
، و بعد ذلك من حيث التعاريف القانونية و اإلصطالحية ، و حتى في بعض العلوم األخرى 

يل أهم الدراسات و البحوث التي اعتمدنا عليها في وضع خطة الدراسة ، على سبنستعرض 
 .الحصر الجزائر العاصمة كحـالة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
1 - LEBRET : GUIDE  DE  L’ENQUETE SOCIALE EN MILIEU  URBAIN. 1955.) 
CLIFFORD SHAW A CHICAGO. ANN NITERN CRIM 1962, II, 357. 

  2 125-124ص).المطبعة الجهوية بقسنطينة(وعات الجامعية دردوس المكي ، الموجز في علم اإلجرام ، الديوان المطب: الدكتور -
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  الجريمة، مفاهيم و تعريفات: المبحث األول
  

  :تعـريـف الجريمـــة -1

  :)1(التعريف القـانونـي -1-1

  
أغلب الـتشريعات على أن الجريمة هـي سلـوك إجرامي بإرتكاب فعل جرمه القانون  اتفقت *

  .أو اإلمتنـاع عن فعـل أمـر بـه القـانـون
كـل : أمـا بالـرجوع إلـى القـانـون الـوضعـي نطبـق مبـدأ الشـرعيـة و نقـول  *

  .مـن إرتكـب جـريمـة منصـوص و معاقـب عليهـا قانـونـا فهـو مجـرم
أمـا القـوانيـن المكملـة و قانـون العقوبـات، فال تقـوم جريمـة إال بـفعل غيـر  *

وصف الفعل بـأنـه غيـر مشـروع إذا تضمـن ويـ. مشـروع يقـرر القانـون لـه عقـوبة
القـانون نصـا بجرمـه و لم يكـن في الظـروف التـي إرتكـب فيهـا خاضعـا لسبـب من 

  .أسبـاب اإلبـاحـة
  

  :االصطالحيالتعريف  -1-2

  :اإلجرام اصطالحا
صد فعل فعل محرم يقع المرء عليه عن ق «:و عرفت الذنب بأنه  العظيم،بأنه الذنب : الجرم   
فعل ذنب عظيم يقع المرء عليه . » )2(رام و يكون ذلك بين العبد و ربه و بين العبد و العبد ـالح

  .عن قصد سواء أكان ذلك في حق المولى أو في حق العباد
  
  

                                                 
مديرية ) الشرطة القضائية(مركز تحضير المتحانات و المسابقات، مديرية التعليم و المدارس الدروس التحضيرية في المواد المهنية  -1

. 2007التعليم و المدارس، المديرية العامة لألمن الوطني طبعة   

.)305، 1 1 4( انظر الكليات للكفوى -  2  
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  :االختصاصاتتعريف الجريمـة في بعض  -1-3

  
  : )1(في علـم اإلجتمـاع - أ

  

 ةالمحيط ةظاهرة اجتماعيه ناشئه عن تأثير البيئمن ناحية كونها  الجريمةيدرس  الذيهو و   
  . باإلنسان

بعضها يتعلق بالفرد و بعضها ، فاإلجرام هـو ظاهرة مركبـة من مجموعة عوامل متداخلة    
يتعلق بالبيئة و هذه العوامل جميعا هي التي تدفع الفرد إلى العمل اإلجرامي و من ثم ينبغي عدم 

ؤثرة في حياة اإلنسان سواء كانت ذاتية عضوية أو نفسية أم إغفال أي عامل من العوامل الم
  .خارجية في محيط البيئة بعناصرها المختلفة المادية و المعنوية 

       

  :)2(في علـم النفـس -- ب                 

بأنها السلوك اإلنساني الجنائي الذي يفقد اإلنسان قبل ) الجريمة(يعرف علماء النفس الجنائي    
، و بالتالي قد يرتكب سلوك   اجه جزء أو كل من وعيه اإلدراكي و يصبح يتصرف كالحيوانإنته

              . و غيرها من الجرائم التي ترتكب بحق الناس المظلومين أ االنتحارسلبي بحق نفسه كحـاالت 
 حيث،  و قد وضح الكثير من العلماء بأن السلوك الجنائي يعتبر سلوك مكتسب و ليس وريث   

 ،بيئة أوسع و هي بيئة المدرسةثم  من يكتسب الطفل السلوك من بيئة أولية و هي بيئة المنزل 
حتى و صوله لمرحلة البلوغ و هي المرحلة الخطرة حيث يطلق على سلوكه السلبي ،الشارع 

ك و هناك وسائل تعزز السلو، لسلبي اال الجنحة أي يصبح له عقوبة قانونية لسلوكه  بالجريمـة
عنف و القتل ، المصارعة ، اإلنتقام و هناك الالجنائي و نأخذ على سبيل المثال ال الحصر أفالم 

و  سائل مدعمة مثل الخموروالجريمة و حصرت بالرفقة السيئة ، و  الرتكابسائل مشجعة و
  .المخدرات 

                                                 
.قانون العقوبات القسم العام : زهير آاظم عبود  -  1  
.قانون العقوبات القسم العام : زهير آاظم عبود  - 2  
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  :تقسيـم الجرائـم -2

تهـا و تأثيـرهـا، و مع ازدياد لقـد تـم التطـرق لبعـض أنـواع الجـرائـم تبعـا ألهمي   
الجرائـم و إنتشـارهـا يتـدنـي الشعـور بـاألمـان و الـرفاه اإلجتمـاعـي فـي 
المجتمـع الحضـري و لـذا فـإن الجريمـة تشكـل فـي مجـال التعميـر و التهيئـة 

 و البحـث فيهـا بكـل مـوضوعيـة ومـن ثـم تقييـم الوضـعبها  االهتمامدراسـة يجـدر 
كما أن هذه األنواع من الجرائم  دور كبير في األمنـي علـى مستـوى المجـال المـدروس ، 

 .أهمية خاصة في استتباب األمن وتعزيز إحساس المواطن به  هازعزعة األمن واستقراره، ولكشف

  :و تتمثـل أنـواع هـذه الجرائــم فيمـايلـي     
  .المساس باألشخاص -01
 .تالمساس بالممتلكا -02

 .المساس باألمن و النظام العام -03

 .مكافحة المخدرات -04

 .األشخاص محل أمر اإليداع -05

  .تطهيـرال عمليـات -06
  :)1( المسـاس باألشخــاص -2-1

  :رائـم عـلىان بحـد ذاتـه و تحتـوي هـذه الجوهـي الجرائم التـي تمس اإلنسـ   
  .حديـث العهـد بالـوالدةالقتـل العمـدي و القتـل الخطـأ و قتـل طفـل  -01
 .الضـرب و الجرح العمـدي و الجـرح الخطأ و السيـاقة فـي حالة سكـر -02

 .إنتهـاك حرمـة مسكن و عدم مساعـدة شخص في خطـر مادي أو معنـوي  -03

 .اإلهـانـات الشتم،السب و  -04

 .الوشايـة الكاذبـة -05

 .الخطـف و اإلجهاض  -06

  

                                                 
.دليل الشرطي  مدیریة التعليم و المدارس المدیریة العامة لالمن الوطني‘ نيابة المدیریة لشؤون الموظفين التكوین المهني -  1  
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  :)1( المسـاس بالممتلكــات -2-2

  :رائـم عـلىن و تحتـوي هـذه الجلجرائم التـي تمس كل ما يملكـه اإلنسـاوهـي ا   
 .السـرقـة و إخفـاء المسـروقـات -01

  .سرقـة السيارات -02
 .النصـب و خيـانـة األمـانـة و إصـدار شيـك بـدون رصيـد -03

 .التعـدي علـى الملكيـة العقـاريـة -04

 .الهـدم و التخريب -05

 .الحرق العمـدي  -06

  .ـةإختـالس أموال عمومي -07
  
  :)2( المسـاس باألمـن و النظـام العـام -2-3

  :وهـي الجرائم التـي تمس النظـام العـام و تحتوي هـذه الجـرائـم عـلى مـايلـي    
، طلـب حسنـة أو إعـانة  استجداءو هـي جمـاعة  :)Mendicité( التسـول - أ

  .مجـانية لمصلحـة شخصيـة
خص الذي ال عمل له و ليس له محل هـي حـالـة ش :  )Vagabondage(تشـرد - ب

  .و التشرد جريمة يعاقب عليها القانون. إقامة دائم كما أنه ال يمكنه أن يثبت موردا لإلرتزاق 
هـي الوقـوف فـي وجـه رجـال الشـرطـة لمنعهـم  :)Rébellion (:العصيـان - ج

أو غيرهـا أو  و يمكن أن يـكون هـذا المنـع بالمقاومـة المسلحـة. من آراء و ضيفتهـم
 .بالقـوة أو بالعنـف يحـوز أيضـا إستعمـال لفـظ العصيـان

حـالـة الخـروج خلسـة من المكـان المحبـوس فيـه  :)Evasion(  الهـروب -د
  .هـرب المتهـم: مثـال

  
  

                                                 
.دليل الشرطي  مدیریة التعليم و المدارس المدیریة العامة لألمن الوطني‘ ن الموظفين التكوین المهنينيابة المدیریة لشؤو -  1  
  . دليل الشرطي  مدیریة التعليم و المدارس المدیریة العامة لالمن الوطني‘ نيابة المدیریة لشؤون الموظفين التكوین المهني- 1
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  :)1( مكـافحـة المخـدرات -2-4

جتمـع إن آفـة المخـدرات هـي مـن أخطـر المشاكـل التـي يتعـرض لهـا الم    
الجـزائـري فـي أهـم طاقتـه أال وهي الطاقـة الشابـة و قـد تزايـدت هـذه الظـاهـرة 

اإلدمـان علـى المخـدرات مـن المشاكـل  يعد و. و بشكـل خطيـر في اآلونـة األخيـرة
العضـال التـي تهـدد البشـرية ليـس في الجـزائـر فحسـب بـل فـي مختلـف دول 

جعـل مشـرعي مختلـف القوانيـن المقارنـة يبـادرون إلى التطـرق  العالـم ، و هـذا مـا
إلى هـذه اآلفـة و معالجتهـا في بـادئ األمـر بنصـوص تشريعيـة لينـة في أحكامهـا ، 

قتصـر على فئـة معينـة بذاتهـا ، كمـا أن هـذه اآلفـة لـم ت. جيـا ثـم تشـددت تدري
 ، و غيـر متعلمين ، شبـابـا و شيوخـامتعلميـن  ، بـل شمل كل الفئـات ذكورا و إنـاثـا

ممـا جعـل سمـوم المخـدرات تغـزو  المدمنينقـد تزايـد في السنـوات األخيـرة عـدد 
  .المـدارس حتىو المحـالت و الجامعـات و   البيـوت

  :)2( تعـريـف المخـدرات -أ

و غير سامة جعل أمر وضع  ةنظرا لتنوع المخدرات في شكل نباتات و مواد كيمياوية سام    
تعريف شامل جامع لها صعبا للغاية لذلك انقسم تعريفها بحسب الجانب الذي ينظر منه إليها و 
نكتفي بالتعريفين العلمـي و القانونـي و التعاريف التي جاءت بها إتفاقيـة األمم المتحدة لمكافحة 

  .اإلتجـار غيـر المشـروع بالمخـدرات و المـؤثرات العقليـة
 :التعريف العلمـي -1-أ

الـوعي  النعـاس و النـوم أو غيـابلمخـدرات مـادة كيميـائيـة سامة تسبـب ا   
ي لى الجهـازالعصبادة تـؤثـر عم هاأنو تعرف أيضـا ب. المصحوب بتسكيـن األلـم

سبب تعاطيهـا حـدوث تغيـرات في وظائـف المخ ، و تشمـل هـذه المـركزي و ي
  ا أو إضطـرابا في مـراكز المـخ المختلفـة تؤثـر عـلى مـراكز التغيـرات تنشيطـ

                                                 
مديرية ) الشرطة القضائية(ية التعليم و المدارس الدروس التحضيرية في المواد المهنية مركز تحضير إلمتحانات و المسابقات، مدير -2

2007التعليم و المدارس، المديرية العامة لألمن الوطني طبعة    

ديرية م) الشرطة القضائية(المتحانات و المسابقات، مديرية التعليم و المدارس الدروس التحضيرية في المواد المهنية امركز تحضير -1
2007التعليم و المدارس، المديرية العامة لألمن الوطني طبعة    
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الذاكـرة و التفكيـر و التركيـز و اللمـس و الشـم و البصـر و التذوق و السمـع و اإلدراك 

  .و النطـق
  
 :التعريف القـانونـي -2-أ

 لـم يتعرض المشـرع الجـزائـري لتعـريف المخـدرات كمـا فعلـت بعـض القوانيـن   
  :أعطى تعريفات منها أن الذي مـر التعـريف للفقـهالمقارنـة و تـرك أ

المـادة المخـدرة هـي كـل مـادة خـام أو مستحضرة تحتـوي عـلى عنـاصر * 
منبهـة مـن شأنـها إذا استخدمت فـي غيـر األغـراض الطبيـة و الصناعيـة أن 

ر بالفـرد و المجتمـع جسمـيا تـؤدي إلى حالـة التعـود أو اإلدمـان عليـها ممـا يضـ
  .و نفسـيا و إجتماعـيا

ان و تسمـم مجموعـة من المـواد تسبب اإلدم المخـدراتأن ر وقيـل فـي تعريـف آخ* 
ألغـراض يحـددها إال الجهـاز العصـبي و يحضـر تناولـها أو زراعتـها أو صنعـها 

 .القانـون ، و ال تستعمـل إآل بواسطـة من يـرخص لـه بذلك

و نظـرا لصعـوبة وضـع تعريـف شامـل جامـع للمخـدرات ، فإن المشـرع * 
الجزائـري لم يضـع تعريـفا للمـواد المخـدرة إآل أنـه نـص على تحريـم نوعيـن من 

من  02و المـؤثرات العقليـة فنـص عليـها في المـادة  المخدرالمـواد المخـدرة ، و هي 
م المتعلـق بالوقايـة مـن المخـدرات و 2004بر ديسم 25المؤرخ في  18-04القانـون 

  .المؤثـرات العقليـة و قمـع اإلستعمـال و اإلتجـار غير المشروعيـن بها
  

  :العمـرانـيعالقة الجريمة بالمجال  - 3 
 
   كثافتها   وزيادة  السكنية،   أحيائها  التساع   نظرا   الكبيرة،  المدن  في  األمن  مشكلة  تزداد   

   في   ضعف  من  عادة  يصحبه  بما  االقتصادي  نشاطها  اتساع  عن  فضالً  السكانية،
من أحياء  ، لمدينةل  العمراني  النطاق  اتسع  وقد  التقليدية،  االجتماعية   والمفاهيم  العالقات

  نـف عـبطرق تختلسكنية جديدة تم تصميم و تخطيط أحيائها تقليدية ذات أزقة ضيقة إلى أحياء 
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     د من الجريمةـالعديد من الطرق المستقيمة و الشطرنجية للحبها توجد  التقليدي ، حيثالنمط 

  أسلوب تخطيط و تصميم البيئة السكنية و طريقة تشكيلها فو إشاعة األمن في المناطق العمرانية ، 
م ـة بين السكان ، و إحساسهـالقات اإلجتماعيـة العـدورا هاما و فعاال للغاية في تقوييلعب 
 بالتالي تقليص الفرص المتاحة للجريمة ، و كذا فين و مشاركتهم الفعالة في إيجاده ، و ـباألم

 التخطيـطجوانب إبراز و في هذه الدراسة تم  .الرفع من مستوى األمن باألحياء السكنية 
اني بصفة مباشرة أو غير مباشرة على اإلجرام في المدينة السيما أنواع المب  المؤثرةالعمراني 

  .السكنية عبر القطاعات الحضرية للمجال القسنطيني
 ةباإلطار العلمي الرئيسي أو المحوري وفق منهجيالتخطيـط العمـراني  اتجاهاتترتبط     

فيها الموضوعات ضمن الوحدة المنهجية للعلم ، و في هذا السياق فإن موضوع  تتواءممؤطرة 
  لمناهج و األفكار المدروسة مرتكزة في األساس ، ألن ا النعتي موضوعهدراستنا يعطي للدارس 

في كيفية إعطـاء المجـال الحضري أو العمـراني  دوره الفعـال على العلم الرئيسي و هو 
  درات ـلنا ق تتبينو منها دراسة الجريمة لكي  ، جـالإبراز و إيجاد الحلول للمشاكل المتعلقة بالم

  .كالجريمةقابلية للتطبيق في موضوع حيوي  على تطوير مناهج ذات المهيئينو إمكانيات 
   إن الجريمة ظاهرة ملموسة في أي مجتمع بشري ، لكن األمر يتفاوت عند التصنيف فأي نظام 

فـي مبادئ رئيسية  صياغةتصنيفي للجريمة و المجرمين لن يحظى باإلجماع ، و لكن الهدف هو 
الجرائم و إنتشارها يتدنى  ازديادمع . في المجتمع  إعطاء المجال حقه التنظيمي و التخطيطي 

ع الحضري ، و لذا فإن الجريمة تشكل للمهيئين حقول دراسية ـالشعور باألمان و الرفاه في المجتم
نحراف المجرمين و اموضوعية جديرة بالبحث و اإلهتمام فيما يخص العدالة و الشرطة و 

 للمشكالتضحاياهم و غير ذالك ، ألنها تطرح لنا آراء أكاديمية في سياق الدراسات التطبيقية 
اإلجتماعية التي تهدف من تطبيق نتائجها إبرازها للسكان في المدن التي تمثل الجريمة فيها مصدر 

 .في هذا المجال الحيوي ة و طالما أن للبحث قيمته و فعاليته ـخوف و قلق على حياتهم اليومي

ذا أصبح عملها و تقييم ـلما كانت الشرطة هي رأس الحربة في تطبيق القوانين و حفظ األمن ل    
سواء (فمناطق عمل وحدات الشرطة  ،المهيؤون  من صلب الموضوعات التي يهتم بها هاـأدائ

  د من ـ، متباينة في العدي) إلخ...مدن، دوائر، بلديات، سكنية،أحياء  صغيرة،كانت تجمعات سكنية 
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المتغيرات مثل المساحة ، حجم السكان و تركيباتهم العمرية و المهنية ، تكرار حدوث الجريمة ، 
حجم قوة الشرطة ، إمكاناتهم البشرية و اآللية ، لذا فإن تطبيق القوانين ، و بالتالي حفظ األمن ، 

و بما أن هناك . المسؤولة عنها  المجاليةعة سيتباين طبقا لقدرة قوة الشرطة في السيطرة على الرق
المجـال المنهج التطبيقي في على  لالعتمادو له بعده المكاني ، لذا توفرت فرصة  األداءتباين في 

لتحليل الوضع األمني من خالل تقييم آداء مديريات الشرطة ، و تقييم الوضع األمني  نـياالعمر
 .على مستوى البلد ، المدينة ، اإلقليم 

مقاربة فيما  العاصمة كدراسة و أول ما نستهل به هو دراسة أسباب و أنواع الجرائم في الجزائر
  .بعد مع مجال الدراسة

  فـماهي يا ترى هاته األسباب و األنواع ؟
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  أسباب و أنواع الجرائم حالة الجزائر: المبحث الثاني

  :مقدمـة

نواعها و ما تحمله هذه الظاهرة في طياتها من هموم و شجون قبل أن نتطرق إلى الجريمة و أ   
و جب علينا أوال أن نبحث عن األسباب الدافعة إلرتكاب الجريمة ، فالجريمة هي  ، و ما إلى ذلك 

   .نتيجة و ليس سبب ، و هي مختلفة في أسبابها و تطال كل شرائح المجتمع 
، و قد هذه الظاهرة  ويالت  ة األخرى تعاني منفالجزائر العاصمة كغيرها من المدن الجزائري   

تمتـاز بكثـافة سكـانية و سكنيـة مرتفعـة ناهيك على أنها اخترنا الجزائر بالذات كونها 
ما بعد لمقارنتها في ليس إال  ، و هذاعاصمة الدولة الجزائرية و بالتالي فكل األنظار تتجـه إليها 

ة قسنطينـة من حيث الكثافة السكـانية و السكنيـة و حتى مع مجال الدراسة ، ألنها أكبر من مدين
   .خالل هذا المبحث ليه منعهـذا ما سوف نتعرف     .المساحة 

  :أسبـاب الجرائـم -1

  :و من هذه األسباب    
الفقر،الحرمان ، التخلف ، البطالة ، الهجرة ، التسرب المدرسي ، التفكك األسري ، الطالق ، 

فجل هذه األسباب نلخصها في ثالث محاور . التسول ، و معارضة السلطة العنوسة ، التشرد ،
  :أساسية هي

  .األسباب اإلقتصادية* 
 .األسباب اإلجتماعية* 

  :االقتصاديةاألسباب  -1-1

تعد عوامل أساسية في  و التخلف و غيرها هي المتمثلة في الفقر ، البطالة ، الهجرة ، الحرمان ، و
الجريمة بشتى أنواعها و التفنن في  الرتكابفرص الو من ثم تهيأ فيها  ، تكوين السلوك اإلجرامي

وعلى سبيل الحصر فقد عالجت مصالح الشرطة بأمن والية الجزائر العاصمة خالل األشهر . آدائها
   ا فيـتعود أسبابه ،)1(قضية تتعلق بالقتل العمدي) 17(العشرة من السنة الجارية سبعة عشر 

  
                                                 

   -  2008الجزائر  –مدیریة الشرطة القضائية   1
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قة و تجريد الضحايا من أشياء مادية ال يمكن مقارنتها باألرواح المزهقة ، فيما الغالب إلى السر

  . تعود أسباب بعض الجرائم إلى عوامل تافهة و أشياء ال ترقى إلى حدود إرتكاب الجرائم اإلنسانية 
  :االجتماعيةاألسباب  -1-2

ل الناجم عن التسرب األطفا انحرافأي  ، و على رأسها األحداث االجتماعيةأما األسباب    
كلها سببها الرئيسي هو الفقر ناهيك عن الظروف  ، المدرسي و التفكك األسري ، التشرد و التسول

كلها  . غياب مساحات اللعب و المراكز الثقافية إلى باإلضافة ، العائلية و كذا غياب مراقبة األولياء
ث يكون الشارع أحسن ، حيعوامل و راء تضخم الوضع و إحداث ضغوطات نفسية على الطفل 

لم مع أي شكل من التأق بالتالي و إخراج شحنة الضغط األسري و ما بداخله للتعبير عن بديل له
     بحكم أنها مدن كبيرة  ، و قد إحتلت  والية الجزائر العاصمة  تليها وهران .أشكال اإلنحراف 

   ل كما تصدرت قضايا الضرب الصدارة في ظاهرة إنحراف األطفا ، و تضم نسبة سكانية كبيرة
يؤدي في  هذا ماو ، و الجرح العمدي و السرقة الريادة عند األطفال لغياب العائلة في اإلرشاد 

أثبتت أن معظم حيث الدراسات و البحوث العلمية هذا ما أكدته . األخير إلى الجريمة بكل أنواعها
  .لحداثـةالمجرمين البالغين قد بدؤوا حياتهم اإلجرامية منذ سن ا

  
  :أنـواع الجرائـم -2

خرى في ثالث محاور أساسية تبعا لألسباب السالفة الذكر األالجريمة فهي تتلخص هي  أنواعأما    
فمنها الجرائم اإلقتصادية، الجرائم السياسية و الجرائم اإلجتماعية ، والتي يمكننا إختصارها  

  :فيمايلي
  :الجرائم اإلقتصـادية -2-1

المناطق  المحرومة من أبسط  نشأ الجرائم اإلقتصادية   نتيجة للفقر و العوز فيغالبا ما ت   
الحياة ، و يقتصر أصحابها أو مرتكبيها على بعض الحاالت كالعصابات المنظمة و الغير  متطلبات
الكبرى ،  االقتصاديةلكن الجرائم  .بغية الحصول على الربح السريع و المال السهل و الوفير منظمة
      بتوظيفها باسم شركات وهمية. سلها ها جمع األموال بطرق ملتوية و غير مشروعة ثم غغايت
  ة تعتمد وتسمح ـعلى استخدام طرق غير قانوني كذلك ، وتقوم) جريمة تبييض األموال(حقيقية  أو
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وتصطاد أعضاءها بشكل مدروس وخاص للقيام بالمهمات  األفراد والجماعات باستغالللنفسها 
  كما يدخل  .توظيف األموال واستخدامها لصالح هذه العصابات إرتكاب الجرائم من أجل ة والصعب

  بإعتبارها تقوم على الفساد االقتصادي غالبا ، وتنشأ من خالله ، ضمن هذا اإلطار الجرائم المالية
 على نهب المال للقطاعات العامة و الخاصة والعمل على تخريبها وعجزها و يعتمدون أربابها
، بـل وتستخـدم أحيانا أساليب  الرشاوى تدوير األمـوال من خالل التالعب و نتيجـة لسرقتها أو

 ها فيوفة عن طريق رؤوس ذكية تستغل ذكاءالطرق العلمية الخبيـثـة وغير المكشو اإلحتكار 

 وغالبا ما يتهرب.خدمة الجرائم المالية مما ينتـج عنها خراب وتدهور في اقتصاد الدولـة 

 يضحون بصغار موظفيهم من أجل التغطية على حجم ما ويـتـنصلون من الجريمة أو  لمسئولونا

  . سرق وحجم ما نهب من أموال
  :الجرائم السيـاسيـة -2-2

منظمات مرتبطة بهذه السلطة أو تلك، ومقابل ارتكاب الجريمة  ترتكبها على الغالب جماعات أو   
و لجماعة ما، ويدفع لمرتكبيها أمواال طائلة، لكن يذهب لسلطة ما، أ وتصفية أحد أطراف معارضة

بطريقة مختلفة ال ترضى عنها هذه السلطة أو تلك، أو تختلف  ضحيتها أبرياء مشكلتهم أنهم يفكرون
وكلها أساليب ترهيب يمكن إعتبارها نوع من . وهذا الحزب أو ذاكأالجماعة  إيديولوجياً عن هذه

  .كبير  اجتماعيخلل ما ينتج  ، اطنينترتكب بحق المو أنواع الجرائم
  :الجرائم اإلجتماعيـة -2-3

نقص  التعليم ، و،  اليومية للمواطن شيةمع تردي األوضاع االقتصادية المعيمرتبطة بعمق فهي     
حركات  انتشار المرض و، التخلف ، الفقر ، األمية  ،  وأحد مظاهرها تـفـشي البطالة .الوعي

وحين تتفشى مثل هذه األمراض اإلجتماعية  .عالم الجريمة وتستقطبهم إلى ء تسعى إلستغالل الفقرا
على المجتمع ، سواء  السلبية ونتائجها، المخدرات وتجارتها  النتشار، فإنها تصبح بؤرة صالحة 

 سواءا كلهم يستخدمون الجريمة بدرجات متفاوتةالمتاجرين فيها، ف شريحة لمتعاطيها ، أم بالنسبة 
   .و غالبا ما تتفرع عن ذلك جرائم أخرى  ،لالستهالكو للتسويق أ
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الموت،  والفقير يزداد فقرا ، وهذا ما يفسر ظاهرة الهجرة وتزايد أعداد قوارب يزداد غنا فالغني   

المعقولة  حيث أصبحت فرصة الهروب نحو المجهول من وطن ال يفتح أبواب الرزق والحياة
  في تحسين وضعه  حين يفقد األملف .الهاجس األول عند الشباب هي الطريقة الوحيدة وو للمواطن، 

  في المقابل من يعينه و يجمل له طريق االنحراف مع توفره على النوازعشي ، ويجد المعي
  جريمته  فإننا نجده يرتكبالدوافع العائلية و الذاتية التي تلعب دورها في استمالته نحو االنزالق ، و

والمحيط اإلجتماعي  اإلقتصادية ة وـدان إنساني، ألن العوامل األسريدون رادع من ضمير أو وج
  .       القيـم و تغييـر المفـاهيموالتعليمي يساهم بشكل أساسي في قلب 

األوالد تؤدي  فاألسرة المفككة، أو التي تعرض بعض أفرادها إلى حاالت عنف بحق األم أو   
تعرض له بحق  األقل نفس األسلوب الذيبشكل حتمي إلى أن يستخدم أحد أفرادها على 

يمكننا حصر الجرائم  اآلخرين،فضحايا العنف هم غالبا عنيفين والعنف جريمة، ففي مجتمعنا
االجتماعية بجرائم ترتكب بحق األطفال والنساء أو بحق اآلباء و اإلخوة و أحيانا فيما يسمى بجرائم 

د في نسبتها هو تردي القوانين الرادعة المرأة وما يزي الشرف ، و هي أحد جرائم العنف ضد
) الشرف( وتستره وراء قانون يحمي المجرم ويضحي بالمرأة كموضوع  لمرتكبيها وحماية المجرم
إلخ ، وجرائم االغتصاب سواء بحق األطفال أو المحارم أو النساء تتعلق ...له أو لألسرة والعشيرة 

 م علىـرغم أنها ضحية في غالب األحيان والتكت والتقاليد البالية، حيث يضحى بالمرأة بالعادات

  . بإسم المحافظة على العائلة وسمعتها ) الذكر ( الفاعل ألنه 
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  :خـالصـة

  

إلى تدهـور األوضاع االجتماعية راجع نستخلص ممـا سبق أن تنامي معدالت الجـريمـة    
فاع مستوى البطالة ، إلى جانب نتيجة التحوالت اإلقتصـاديـة التي تشهدها الجزائـر و ارت

تراجع اإلجراءات المتخذة للحد من جرائم السرقة و اإلعتداء على حياة األفراد بسـبب التركيـز 
السيما و أن ثلث الجزائريين علـى مكافحة الجريمـة ، باإلضافة إلى البطـالة و البـؤس ، 

نسب  ارتفاع هذا ما يبرر ، هو أب الشرور كلهاالذي هذا األخير . يعيشون تحت خط الفقر
ت ـفي األوساط الشعبية األكثر بؤسا ، فكلما زادت نسبة الفقراء تفش و السرقة االعتداءات

  . ها ـة بكل أشكالـالجريم
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  :خالصـة الفصـل

 
و  مريتطلب و يحتاج إلى جهد مث خطورة وتفاقم مثل هذه األنواع من الجرائم، إن الحد من   
كما أن المخاوف المترتبة عن هذه  حدتها،و التصدي، و ذالك للتخفيف من للمعالجة ب مجدية أسالي
و   سببها الرئيسي راجع بالدرجة األولى إلى الفقر ، المستخلصة من خالل هذا الفصـل النتائج

 ، هذا ماو اإلحتقار الذاتي و التهميش  اإلحساسالحرمان مما يولد لدى الفرد الجزائري نوع من 
و هاجس الفراغ ة ـرقة في األوساط الشعبية ، باإلضافة إلى البطالـنسبة اإلعتداءات و الس يبرر

شي تصبح تفقد األمل في تحسين وضعها المعي هذه القوة الكامنـة حين ، لدى الشبابالنفسـي 
و ارتكاب  االنزالقة نحو ـة تلعب دورها في استمالـع عائلية و ذاتيـنوازع و دواف الديه
و  ةـاألسريل ـألن العوام. واعها دون رادع من ضمير أو وجدان إنساني ـم بأنـجرائال

  .و التعليمي يساهم بشكل أساسي في قلب القيم و تغيير المفاهيـم االجتماعيو المحيط  االقتصادية
 هذا هو الحال بالنسبة للجزائـر العاصمة، فما هو الحال يا ترى لمدينة الجسور المعلقة ؟ و ما   

  .  هي أنواع هذه الجرائـم عبر قطاعاتها الحضرية ؟ و كيف تتوزع نسبها ؟
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  البدائل و طرق المعالجة: اثاني
  المبحثخالصة 
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 و أنواعها عبر المجال الحضري القسنطيني المخالفات: المبحث األول

             :مقدمـة

  
، باإلضافة إلى زيادة  و المساكن  كزيادة عدد السكان إن التغير الناتج عن النمو الحضري   

و  اجتماعيةيعاني من عدة مشاكل حة المعمورة عبر المجال الحضري ، خلق لنا مجال المسا
غيـر الئـق يعـاني من عمـراني المجال الأصبـح و من جهة أخرى  جهة هذا من . اقتصادية

  همما نجم عنمهيأة  ، الغير المساحات الشاغرة أطراف المدينة ، و التعميـر العشوائـي على 
  .ظاهرة اإلجرام في المدينة  أهمها سلبية في المجتمعج الظهور بعض النتائ

الحضري وطبيعة إستطانهم داخل المجال السكان  وتوزيع ية و السكنية ،كثافة السكانهذه الف   
ي تحقيق األهداف الرامية في أسباب و انتشار الجريمة في التأثير ف هذا من معرفة مدى هم تمكن

  . المدينة
؟ و ما هي  أهم الجرائم في المدينةو من ثم تحديد  الفصل،رق إليه في هذا هذا ما سوف نتطو    

  و ما هي األماكن أو القطاعات الحضرية المرتفعة فيها نسبة اإلجرام ؟ الدوافع في ذلك ؟ 
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  : العينات المدروسـة -1

       لعينة ،نسبة مئوية لأي  دراسة المجال ككل بدون أخذو قد اعتمدنا في تحديد العينات على    
عن طريق األمن الوالئي لوالية قسنطينـة ،  و هذا بالمسح الشامل لجميع مقرات األمن الحضري

باإلضافـة إلـى المجمـوعة الوالئيـة للـدرك الوطنـي لواليـة قسنطينـة بالنسبة للتجمعات 
التوت ، الزيادية ، : (الحضريةالقطاعات العديد من الثانويـة و المناطق المبعثرة المندرجة ضمن 

  ).جويلية ، بودراع صالح  05القماص ، 
  :ماهو األمـن الحضــري -2

فبحكم تواجد األمن الحضري  .و المجتمع  أداة تقارب بين الشرطة إن األمن الحضري يعد   
 ه و ممتلكاته ،ـن في ذاتـة المواطـداخل مجمعات سكنية حضرية أو بمحاذاتها و تكفله بحماي

مرفقا بقدر ما يكفل المواطن خالل الدور الوقائي األمني ، ثم دوره  يجعل من األمن الحضري
  .الردعي في حالة خرق القوانين

  : (1) تعـريـف األمـن الحضـري -2-1

     إن األمن الحضري هو مصلحة أمنية قاعدية ميدانية متفرعة عن المديرية العامة لألمن الوطني   
ا التنظيمي ، أي الخلية األولى في التسلسل الهيكلي للمديرية العامة لألمن و تشكل أسفل هيكله

الوطني يرتبط عضويا بأمن الدائرة في العالقة اإلدارية و بالحي الحضري في عالقته بالمواطن 
  .بحكم أنه أقرب نقطة من المجتمعات السكنية الحضرية

عة جغرافية تسمى إقليم طي رقإن األمن الحضري يعد مرفقا عموميا و هيكل أمني يغ   
تواجد  باختالفتختلف  ال يوجد توحيد لمساحة الرقعة الجغرافية المغطاة بحيث . اإلختصاص 

الحضري فيضم تعدادا سكنيا يختلف  أما بالنسبة لإلقليم االختصاص. المجمعات السكنية الحضرية
و تتضاءل نشاطات األمن و عليه تتزايد أ ، من منطقة إلى أخرى بإختالف الكثافة السكانية

إلى هذا  ةباإلضاف .صالح و المواقع اإلستراتيجية بهو تواجد الم    الحضري بتعداد سكان اإلقليم
األخير يمكن أيضا تحديد محيط األمن الحضري من خالل انتشار الحوادث و الجرائم ، الحالة 

 .االجتماعية و االقتصادية و الرقعة الجغرافية و تضاريسها 

                                                 
.2000من والية الجزائر العاصمة، المرشد العملي لألمن الحضري، المديرية العامة لألمن الوطني، طبعة أ -1  
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  : توزيـع مقرات األمن بالمجال الحضري القسنطينـي -2-2

سواء من تتوزع مقرات األمن بمدينة قسنطينـة بشكـل غير منتظم عبر مجالها الحضري ،    
فهي ال تحتل المواقع ، ) القطاع الحضري(حيث عددها ، أو من حيث تموضعها على المجال 

كيفية توزيع فـي ) 08(رقم الجدول و ) 04(توضحة الخريطة رقم هذا ما  .اإلستراتيجية للمجال
  .القطاعات الحضرية ىمقرات األمن عل

  .مدينة قسنطينـة عدد مقرات األمن الحضري عبر القطاعات الحضرية): 08(جدول رقم 
  

  األمنرقم مقر  عدد مقرات االمن اسم القطاع الحضري

  13-03 02  القنطرة
 12 01  الزيادية

  17-04 02 سيدي مبروك
 11 01  صالقما

  14-08 02  التوت
  16-05 02 المنظر الجميل

  07-06 02  جويلية 05
 09 01 صالح بودراع

  15-10- 02-01 04  سيدي راشد
  17  المجموع

  .2009 المعاينة الميدانية: المصدر                                                     
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 :األمن بـمدينـة قسنطينـةلعدد مقرات  يالتاريخالتطور  -2-2-1

ان وإنما إرتبط هذا ـلسكللسكـن و ا لم يرتبط تقسيم عدد مقرات األمن الحضري بالتعداد العام   
  :التقسيم  بتاريخ إنشـائهـا أو إنجـازهـا حيث خلصنا إلى التقسـيم التالي

  .م1970مابعد اإلستقالل إلى غاية سنة *  أ
 .م1980م إلى غاية سنة 1970من سنة * ب

 .م1990م إلى غاية سنة 1980من سنة *  ج

 .م2000م إلى غاية سنة 1990من سنة *  د

  .         م2008م إلى غاية سنة 2000من سنة * هـ
 :م1970مابعد اإلستقالل إلى غاية سنة  -أ

كلها موزعة تقريبا في (1) مقرات) 05(خمسة ت األمن الحضري في هذه المرحلة كان عدد مقرا   
  :ينة تتضمن القطاعات الحضرية التاليةوسط المد

  ).01(قطاع سيدي راشد مقـر واحـد  -01
 ).02(قطاع المنظر الجميـل مقـران  -02

 ).01(قطـاع القنطـرة مقـر واحـد  -03

 ).01(قطاع سيدي مبروك مقر واحـد  -04

التي كانت أي أن توزيع المقرات كان توزيعا عقالنيا على حسب الوضع الراهن في تلك الفترة    
      بناء و تشييد الدولة للنهوض بنفسها ، هذا العدد من مقرات األمن يقابله عدد سكاني كبير فترة

أي حـوالي )2( نسمة 245621م بـ 1966ة ـلسن و السكن و المقدر حسب التعداد العام السكان
  .مقر أمن/ن 49124

  : م 1980م إلى غاية سنة 1970من سنة   -ب

في   )3( د و واحد فقطـر واحـرة السـابقة أضيف مقـفي الفتإضافة إلى خمس مقرات األمن    
 قطاع القنطرة وهذا راجع إلى إنشاء أحياء جديدة تندرج ضمن إطار التوسـع العمراني لمدينـة 

                                                 
.تحقيق ميداني+ أمن والية قسنطينة مصلحة العتاد -  -1  

.الديوان الوطني لإلحصاء‘ 1966لسكان للسكن وا التعداد العام - 2  
.قيق ميدانيتح+ أمن والية قسنطينة مصلحة العتاد  -  3  
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ل ـكما نسج. حي الزيادية ي يوسف وساقية سيد: تتمثـل هـذه األحيـاء الجديدة في، قسنطينـة 

 1977و السكـن و لسنـة سكان للب التعداد العـام ـالفترة حس إرتفاع في عدد السكان خالل هذه
مقر أمن ، وهو مرتفع مقارنة /نسمة  57594أي حوالي  )1(نسمة   345566   :بـ حيث قدر

  .بالفتـرة السابقـة 
  : م1990م إلى غايـة سنة 1980من سنة  -ج
 مقـرات) 09(تسعة  عدد مقـرات األمن في هذه الفـترة ليصـل في المجمـوع إلى ارتفع   

  : وهذا راجع إلى )2(
مدينة قسنطينة في هذه  هشاهدتالذي   التوسع العمراني:  من النـاحية العـمرانية -1    

م ـالمرحلة والمتمثل في إنشـاء المنطقة السكنية الحضارية الجديدة واالمتداد للنسيج العمراني القدي
  .الخ...ية ، بوجنانة ،  بوالصوف ،جويل 05:السيما في األحياء الجديدة التالية 

م وهى إحدى مؤشرات الإلستقرار 1988بعد أحداث أكتوبر  :من الناحـية األمنية  -2    
و  من الناحية األمنية  ةة الالزمـر الوقائيـة إلى تخاد التدابيـالدول اضطرتاألمني للبالد ، حيث 

 ،األحيان تحويل بعض مصالح البلدية تكثيف مراكز المراقبة و إنشاء مقرات األمن ، و في بعض
أو مقرات صحية و هذا للمنفعة العمومية إلى مقرات لألمن ، و هذا ما نسجله في قطاع التوت أين 

  .)3( كان مقر األمن الحضري سابقا عبارة عن دار البلدية
 م فقدر1997لسنة السكن  و لسكاناأما عدد السكان في هذه الفترة حسب التعداد العلم    
و هي . مقر أمن/نسمة 49072حوالي  نجدبمقارنته بعدد مقـرات األمن ، و )4( نسمة 441651بـ

  . منخفضة مقارنـة بالفترتيـن السابقتيـن 
  : م2000م إلى غايـة سنة 1990من سنة   -د

تمثـل هذه الفتـرة العشـريـة السـوداء التي مرت بهـا البالد، إذ بلـغ عـدد المقرات     
  ) 06(تم إنشـاء ستـة فقط ، أي في ظرف عاميـن )5( مقرا) 15(يهـا خمسـة عشر األمنيـة ف

                                                 
.الديوان الوطني لإلحصاء‘ 1977لسكان للسكن و ا التعداد العام - 1  
.تحقيق ميداني+ من والية قسنطينة مصلحة العتاد أ- 2  

.تحقيق ميداني+ والية قسنطينة مصلحة العتاد أمن  -  3  
.الديوان الوطني لإلحصاء‘ 1997لسكان للسكن وا لتعداد العام ا-  4  
تحقيق ميداني + سنطينة مصلحة العتاد أمن والية ق - 5  
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فمعظم هذه المقرات نجدها موزعة . الفترات السابقةبة و هو رقم قياسي إذا ما قورن ـمقرات أمني

ة و الجنوبية الشرقية، و هي ـة الشرقيـة، الشماليـفي الجهة الشمالي اعلى أطراف المدينة السيم
  :عبر القطاعات الحضرية حسب الجدول التاليموزعة 

  :توزع مقرات األمن عبر القطاعات الحضرية) : 09(جدول رقم 

 الرقم
القطاع 

  الحضري
  العنـــوان المقر افتتاحتاريخ 

ما كان عليه 

  المقر

  من قبـل

ر تابع ـمق  سالمي سليمان جنه,06 م13/02/1996  سيدي راشد 01
  للبلدية

مصلحة العتاد  حي باب الجابية كركري م11/11/1997  سيدي راشد 02
  األمن الوالئي

 مقر أمني جديد  حي القمــاص م10/02/1996  القمــاص 03
عيادة متعددة   حي الزيـاديـة م10/02/1996  الزيـاديـة 04

  الخدمات
شارع سليماني بن حمو  م10/03/1997  القنطــرة 05

  عيسي
مصلحة األمن 

  الوالئي
 مقر أمني جديد  م25/05/1997  التـــوت 06

  .2009معاينة ميدانية+أمن والية قسنطينة: مصدر                                            
      
نالحظ أن معظم مقرات األمن هي قديمة في نشأتها أي بعبارة ) 09(رقم من خالل هذا الجدول    

      ة للصحـة ـلدية  أو مصلحة تابعأخري هي منشآت كانت مستغلة من قبل سواء كمصلحة تابعة للب
الثاني في  و أخيرا كمصلحة تابعة لألمن الوالئي ، ما عدا مقران فقط األول في قطاع القماص و

 المستقرة التي سادغير ة و الحالة األمنية هذا راجع إلى زيادة عدد السكان من جهو  .قطاع التوت
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رناه ااألمن إال أنه يعتبر ضعيف إذا ما ق رغم هذا الكم من مقرات. من جهة أخرى القطاعين

 نان و السكبالشبكة النظرية للتجهيز، حيث بلغ عدد السكان في هذه الفترة حسب التعداد العام للسك
مقر أمن و هو منخفض مقارنة بالفترة /نسمة 31931حوالي أي    )1( نسمة 478969م 1998لسنة 
  .السابقة
  :  م2008م إلى غايـة سنة 2000من سنة   -هـ
 خاللهايرتفع عدد مقرات األمن في هذه الفترة بشكل كبير مقارنة بالفترة السابقة فلم ينجز  لم   

في حين بلغ عدد السكان حسب . )2(امقر) 17(سوى مقران فقط، بعدد إجمالي قدره سبعة عشر 
مقرات األمن  رناه بعددا، إذا ما ق)3( نسمة 438161م 2008خير للسكن و السكان لسنة التعداد األ

و يمكن تلخيص . و هو منخفض مقارنة إلى جميع الفترات. مقر أمن/نسمة 25774حوالي نجد 
  :التطور التاريخي لعدد مقرات األمن لمدينة قسنطينة ، في الجدول التالي 

   مدينة قسنطينـة التطور التاريخي لعدد مقرات األمن): 10(جدول رقم 
  

  الحضـريعـدد مقـرات األمـن الفتـــــرة

  05 1970مابعد اإلستقالل إلى
  06 1980إلى1970من
  09 1990إلى1980من
  15 2000إلى1990من
  17 2008إلى2000من

  .2009تحقيق ميداني+ األمن الوالئي : المصدر                                             
  
  
  

                                                 
.الديوان الوطني لإلحصاء‘ 1998لسكان االتعداد العام للسكن و  -   1  
.تحقيق ميداني+ أمن والية قسنطينة مصلحة العتاد  -  2  

.الديوان الوطني لإلحصاء‘ 2008ن للسكن والسكا لتعداد العاما-  3  
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  :ريةنسبة التغطية األمنية في القطاعات الحض -2-3

تفسر التغطية األمنية للقطاعات الحضرية بـخريطة توزيع مقرات األمن الحضري عبر المجال    
و هذا ما . الحضري القسنطيني ، حيث نسجل بأن التغطية األمنية تختلف من قطاع إلى آخر 

  :مـوالـيال )11(رقم  يوضحه الجدول
   اعات الحضريةمدينة قسنطينة التغطية األمنية عبر القط): 11(جدول رقم

  %النسبة المئويـة   عدد مقـرات األمـن 2008عدد السكان اسم القطاع الحضري

  23.53  04  52330  سيدي راشد

  11.76  02  65900  سيدي مبروك

  11.76  02  61613  التوت

  11.76  02  44296  المنظر الجميل

  11.76  02  33017  جويلية 05

  11.76  02  30806  القنطرة

  5.89  01  49218  صالح بودراع

  5.89  01  47266  القماص

  5.89  01  45496  الزيادية

  100  17 429942  المجمــــوع

  .2009ميداني تحقيق: المصدر                                                                   
  

إلى مقر لنـا أن عدد مقرات األمـن يتراوح مابين مقران  يتضـح) 11(رقم  من خالل الجدول   
ذا قارنا إسيما آخـر تبدو متفاوتة من قطاع الى أي بنسبة تغطية  القطاعات،واحد و هذا في جميع 

  . عدد التجهيزات في حد ذاتها مع الكثافات السكانية 
  : التـالية القطاعاتجميـع جالية بين ن الفوارق إف

ن إختالف في عدد يالقطاعهاذين نسجل في كلى  .و قطاع الزياديــة مبروكسيدي قطاع * 
  .ختالف في عدد السكانإو  األمن مقرات
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  .  كذالك مابين قطاع المنظر الجميل و قطاع بودراع صالح* 

لتغطية حوالي  أمنيةمقرات  )04(أربع مغايرة بوسط المدينة أين تتوضع أيضا  الوضعيةكما أن 
عتبار دور و مكانة وسط إلابعين  أخذناما  إذاهذه النتيجة هي في الواقع منطقية . نسمة 52330

المدينة في استقطاب السكان المحليين و الوافدين من أطراف المدينة و الضواحي و حتى من بعض 
إلى غاية والية سطيف غربا،  و المتواجدة في نطاق مجاالت نفوذها، و التي تصل.المدن المجاورة

  .شرقا شماال، و قالمةباتنة جنوبا، و الواليات عنابة،سكيكدة و جيجل 
  . 06و  05رقم  أنظر الخريطتين 

تظهر من خالل معيار عدد الشرطة و عدد السكان حسب  األمنيةن التغطية إف أخرىمن ناحية    
    شرطي لكل نسمة  1054ن النسبة هي في حدود إالمتحصل عليها في الجزائر ف األخيرةالمعطيات 

 كذلك و. نسمة 300شرطي لكل  ـدولي المقدر بذا ما قورنت بالمعيار الإو بالتالي فهي بعيدة جدا 
ة الثالثة بعد المغرب ـر في المرتبـذ نجد الجزائإالحال حتى بالنسبة لبعض دول المغرب العربي 

  .و تونس
ن الوضع قد يتالشى أب ىءنبينه إتجاه الذي سلكته الدول في العشرية األخيرة فإلا حسب بيد أنه   
  .زات األمنية التي تسعى الدولة إلى توفيرهاقصر مدة بالنظر إلى التعزيأ في
  
  :لمقرات األمن و عالقتها بالقطاعات الحضرية الوظيفيـة الحدود اإلقليميـة -3

  :يمكـن أن نستخلـص بعض المالحظـات و هي) 07(من خالل الخريطـة رقم    
مقرا، و عدد  17البالغ عددها تتميز مدينة قسنطينة بتباين في عدد مقرات األمن الحضري *     

        عدد مقرات األمن و مساحة،  و كذلك عدم التوازن بين.  )09(القطاعات الحضرية التسعة 

  : على سبيل المثال .عات الحضريةة القطاـو كثاف
القماص، :  هناك قطاعات حضرية بها مقر أمنـي واحـد و هم القطاعـات التاليـة   

 تقدركثـافة سكـانية و سكنيـة عاليـة  بهر نسجل ع صالح، فهذا األخيابودر و الزيادية،
  .) هكتار/مسكـن 13هكتار، /نسمة 102 (على التوالي
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و مقابل حيز مجالي صغير في حين هنـاك قطاعات أخرى تحتـوي على مقران أمنيـان  

ا ، أم)1( هكتار  307.90بـ تقدر مساحتـه  القنطـرة  الذيمثال على ذلك القطاع الحضري 
ري سيـدي راشـد بعـدد عدد من مقرات األمـن هو القطـاع الحض أكبر يضمالذي قطاع ال

  .مقـرات أربعـة
غيـر متمركـز لمقرات األمـن عبر تنفرد مدينة قسنطينة بتوزيع : التوزيـعمن حيث * 

  : على سبيـل المثـال .القطاعـات الحضريـة
ع الحضري القنطرة بعيدا عن السكنات مقر األمن الحضري الثالث التابـع للقطا توضـع -

ذات الكثافة السكانية و السكنية المرتفعة، السيما حـي األميـر عبد القادر  الفوضويـة
  .العلـوي بما فيـه الحـي القصديـري فــج الريــح

هضبة (ضـم منطقـة زواغي و التي ت ع الحضـري التـوت رغـم كبر مساحـتهالقطـا -
  .ا األخير ال نجد فيه مقر أمن حضري إلى حد الساعةإال أن هذ) عيـن الباي

  :أما من حيث التداخل نالحظ ما يلي * 
على سبيل المثال المقرات األمنية  نها،الوظيفية لمقرات األمن فيما بي اإلقليميـة لحدودبيـن ا-

، فجميعهـا تقع في قطـاع حضري واحد أال وهو قطـاع سيدي 17، 13، 12، 11، 04رقم 
رق المقابل لمستشفى أمراض ملتقى الط واحـدة هي و تلتقي حدودها في نقطة ، مبروك

في  مقر الواحد في حالة وقوع أي طارىءالكلـى، مما يعيق و يصعب تحديد اإلقليم الوظيفي لل
  .نقطة التالقـي

على طوله إلى قسمين مختلفين  مقسمالنهج  نهج العربي بن مهيدي على سبيل المثال هذا -
  .و خلفيتها تابعة لمقر أمني آخر ألمنية حيث أن الواجهة األمامية للعمارة تابع لمقرللمقرات ا

نفس الشـيء بالنسبة لشارع بلوزداد  فواجهة العمارة تابعة لمقر أمني و خلفيتها تابعة لمقر  -  
  .أمني ثاني

  
  

                                                 
.المصلحة التقنية لبلدية قسنطينة-  1  
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رات كذلك الطريق ما بين ساحة الشهداء و ساحة أول نوفمبر مقسم إلى قسمين فالسيا -

المتوجهة إلى المستشفى في هذا الطريق تابعة لمقر أمني، في حين أن السيارات في اإلتجاه 
  .المعاكس أي نحو ساحة الشهداء تابعة لمقر أمني آخر

  :القطاعات الحضرية حدود بين الحدود اإلقليمية الوظيفية لمقرات األمن و *
على  ابق مع حدود القطاعات الحضريةفجميع مقرات األمن حدودها اإلقليمية الوظيفية ال تتط

  :سبيـل المثـال
و التابع  ي بوالصوف، المتواجد بح06اإلقليميـة الوظيفيـة لمقر األمن الحضـري رقم الحدود  -

التغـذي، وجويلية نجدها تصـل تقريبـا إلى غاية المعهد الوطني للتغذيـة  05للقطاع الحضري 
  . ـارةأي أننـا ندخل في حدود بلديـة عين اسم

، 14نفس المالحظة السابقة نجدها في الحدود اإلقليمية الوظيفية لمقر األمن الحضري رقم  -
المتواجد بحـي بومرزوق  و التابع للقطاع الحضري التـوت، فحدوده تتجـاوز حدود القطاع 
الحضري لتصل إلى غاية طريق شعبة الرصاص عند مقر الثكنـة التابعة للوحدات الجمهورية 

  .)unité d’interventionوحدة التدخـل (ـن لألم
و المتواجد بنهج بيدي لويزة، و التابع  16أما الحدود اإلقليمية الوظيفية لمقر األمن الحضري  -

إلى غاية ملتقى  24للقطاع الحضري المنظر الجميل فتصل حدوده مع طريق عين الباي رقم 
  .طاع الحضري التـوتخل ضمن حدود القدالطرق لمعبر ماسينيسا ، و الذي ي

ن الوضعية قد إمن فألهذا المنطلق و بناءا على التداخالت الحاصلة بين العديد من مقرات امن    
حجام السكانية و السكنية ألعتبار اإلذا ما أخذنا بعين اإعادة التنظيم المجالي خاصة إ إلى تتطلب

  .التي تتزايد بوتيرة جد متسارعة داخل المحيط العمراني
  
  
  
  
  



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلمعالجــةاو أنواعها و طرق المخالفات تحليل : الفصـل الثالـث

 66

  

  
  



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلمعالجــةاو أنواعها و طرق المخالفات تحليل : الفصـل الثالـث

 67

  

  :م2007م إلى سنة2005عبر القطاعات الحضرية من سنة  توزيع المخالفات - 4

  
  عبر القطاعات الحضريةالمخالفات مدينـة قسنطينـة ): 12(جدول رقم 

  :)2007 -   2005(للفترة                               

المخالفات    

  القطاعات

المساس 

  بالممتلكات

المساس

  باألشخاص

المساس

  من العامباأل

مكافحة

  المخدرات

عمليات   محل أمر إيداع

  المجموع  التطهير
النسبة 

  المئوية
 %  العدد %  العدد % العدد % العدد % العدد %  العدد

  24.35  6089 57.05 615 27.15 1110 23.87 116 29.39 211 18.85 1582 23.97 2455 سيدي راشد

  16.20  4051 10.85 117 13.08  535 4.53 22 8.77 63 15.47 1298 19.68 2016سيدي مبروك

  13.57  3393  6.96  75 13.49  552 17.90 87 24.23 174 13.52 1135 13.37 1370 جويلية05

  10.29  2574 11.69 126  9.68  396 5.76 28 10.31 74 8.64 725 11.96 1225 القنطرة

  8.73  2184  5.29  57  9.59  392 11.32 55 8.36 60 10.91 916  6.87  704 التوت

  8.23  2059  2.13  23  9.37  383 11.93 58 5.43 39 9.62 808  7.30  748المنظر الجميل

  6.99  1747  00  00  6.77  277 6.99 34 3.89 28 7.46 626  7.63  782 القماص

  6.03  1507  5.38  58  6.41  262 10.29 50 2.92 21 7.99 671  4.34  445 الزيادية

  5.62  1405  0.65  07  4.45  182 7.41 36 7.10 51 7.52 631  4.86  498صالح بودرع

  1078  4089 486 718 8392  10243 المجمـوع
25009  100  

  11.11  11.11 11.11 11.11 11.11  11.11 المتوسط

  . مصالح الدرك الوطني+ مصالح األمن الوالئي :المصدر  
     

جـال الدراسـة إلى أربع تم تقسيم م) 08(و الخريطة رقـم ) 12(من خالل الجدول رقم       
  :فئات

  قضية 2272قضية إلى  1563من  :فئة مرتفعة جدا: الفئة األولى

مخالفة  2272تضم قطاع واحد فقط و هو قطاع سيدي راشد ، الذي قدر فيه عدد القضايا بـ    
، و تعود أسباب هذا  % 25.07مخالفة ، أي بنسبـة  9063بعدد إجمالي للمخالفات في المدينة 

رتفاع إلى أن القطاع يضم عدد كبير من األحياء الفوضوية ، ناهيك عن وجود القطاع ضمن اال
  .حركة و ديناميكية كبيرة لـعدد السكان 
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  قضية 1563قضية إلى  1167من  :فئة مرتفعة: الفئة الثانيـة

سكانية جويلية ، و هذا راجع إلى الكثافة ال 05سيدي مبروك ، : تضم قطاعان اثنان هما   
المرتفعة في كلى القطاعين ، عالوة أنهما من األحياء القديمة في مدينة قسنطينة ، فهما يضمان 

  .األحياء الفوضوية و األحياء القصديرية 
  قضية 1167قضية إلى  577من  :فئة متوسطـة نسبيـا: الفئة الثالثـة

قطاع التوت ، : لفة مخا 1000قطاعات و هي الفئة أقل من ) 05(تضم هذه الفئة خمسة    
القماص ، القنطـرة ، الزيادية ، المنظر الجميل ، أكبر عدد القضايا في هذه الفئة هو بقطاع 

و أخفضهـا القطاع الحضري الزيادية بنسبـة  % 9.93مخالفـة أي بنسبة  900القنطرة بعدد 
األحياء  تواجد إلى ، تعود أسباب هذه المخالفات إلى عدد السكان المرتفع باإلضافة أيضا % 6.37

الفوضوية المنتشرة في هذه القطاعات خاصة قطاع القنطرة و الذي يضم كل من حيي األميـر 
و هذا إن دل على شيء فإنما يدل على تفاقم األوضاع االجتماعية .عبد القادر العلـوي و السفلـي 
  .في ظل ظروف معيشية صعبة

  قضية 577ى قضية إل 486من  :فئة متوسطـة: الفئة الرابعـة

 % 5.63مخالفة ، أي بنسبـة  486تضم هذه الفئة قطاع واحد فقط هو  قطاع  بودراع صالح بـ 
مخالفة ، كما نسجل في هذا القطاع نقص في عدد مقرات األمـن حيث  500وهي الفئة األقل من 

 نسمـة حسب التعداد األخير 49218فقـط مقابل عدد سكاني قدره ) 01(يوجد به مقـر واحد 
  .م 2008لسنة 

  :المخــالفات النمطية المجالية حسب -4-1

 إجراءنه من الضروري أ ارتأيناعبر القطاعات العمرانية المخـالفـات توزيع  إلىبعد التطرق    
 إعطاءلعل من هذا المبتغى  .االختالفنقاط التشابه و نقاط  إلظهاربين القطاعات  مجاليهمقاربة 

ني و من ثمة تقديم الحلول ـبالوسط الحضري القسنطي األمنينظيم توضيح قد يساعد على فهم الت
 نناإفو حتى يتسنى لنا هذا  .السكانية األوساطالنقائص و بسط القانون في  الستدراكالضرورية 

  ).04(أنظر الشكل رقم  :نجاز المصفوفةإقمنا ب
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  : مايلـي لنا  و من خالل الشكل أعاله كان عليها بين النتائج المتحصلمن -1

  :المجموعـة األولـى

جويلية و قطاع سيدي  05قطاع سيدي راشد، : من ثالث قطاعات هي المجموعةتتكون هذه  
الذي ال نسجل فيه  القطاع األخيربإستثنـاء أنواع المخالفات هي التي تسود فيها جميع مبروك، و 

  .  من العامنسبة كبيرة من المخالفات الخاصة بمكافحة المخدرات و المساس باأل
  :الثـانيةالمجموعـة 

القماص، الزيادية، القنطرة، المنظر الجميل، : تتكون من باقي القطاعات األخرى على سبيل الذكر
التـوت و أخيرا قطاع بودراع صالح، فهذه المجموعة ليس بها جميع أنواع المخالفات، أو بعض 

  .على العمـوم متوسطـةالحاالت السائدة، فهي 
  :مالحظـة

هنا إلى أن المخالفات المسجلة هي في الواقع ليست كلها أرقام حقيقية بل هناك جدر اإلشارة ت

  : بعض األرقام لم يتم إحصاؤها نظرا لمايلي

  . )التنازل بالتراض( تنازل بعض الضحايا عن شكواهم بعد مجرد القبض على المتهم -1

 ).قضايا عدم إكتمال التحقيق فيها(البحث بدون جدوى في بعض القضايا إليجاد المتهمين  -2

بعض الضحايا من جنس النساء ال يواصلن شكواهن أثناء التحقيق، و هذا خوفا من  -3

م ـمن المحاكالخوف  ن، أوـرات األمـن على مقـن في المجتمع أثناء ترددهـسمعته

    .و المجالس القضائية

  
  ):2007-2005(نسمة للفترة  1000عبر القطاعات الحضرية لكل ع المخالفات توزيـ -5

نسمة التي  1000تم التطرق إلى الجرائم عبر القطاعات الحضرية و هذا بتسجيل القضايا لكل    
وصلت إلى علم مصالح الشرطة بأمن والية قسنطينة و كذا مصالح الدرك الوطني خالل السنوات 

  .‰5.49لهذه القضايا و المتوسط قدره  يد مستمر في النسب المسجلة، تزا 2005-2006-2007
   
  



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلمعالجــةاو أنواعها و طرق المخالفات تحليل : الفصـل الثالـث

 72

  
نطالقا من معدل النمو إ 2007-2006-2005للسنوات كما تم حساب متوسط عدد السكان   

نسمة  505980ين وجدنا متوسط عدد السكان هو  أ %0.61و المقدر ب  1998الخاص بتعداد 
  .حسب ما هو مدون في الجدول أدناه

  نسمة 1000عبر القطاعات الحضرية لكل  المخالفاتمدينة قسنطينة ): 13(رقم جدول 

  )2007-2005(للفترة 

  

  

  المجموع

  نسبة اإلجرام بالنسبة

  نسمة 1000لـ  

  12.03 6089 سيدي راشد

  8.01 4051 سيدي مبروك

  6.70 3393 جويلية 05

  5.09 2574 القنطرة

  4.32 2184 التوت 

  4.07 2059 المنظر الجميل

  3.45 1747 القماص

  2.98 1507 الزيادية

  2.78 1405 صالح بودراع

  49.43 25009 المجموع

 متوسط عدد السكان

2005-2007  

505980 5.49  

  .مصالح الدرك الوطني+ مصالح األمن الوالئي :المصدر                                               
  
  :تم تقسيم مجـال الدراسـة إلى أربع فئات) 09(الخريطة رقـم و ) 13(من خالل الجدول رقم   
  

المخالفات

 القطاعات
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  عن المتوسط فئة مرتفعة جدا: الفئة األولى

هذا في خالل  ‰12.03ت نسبته ب تضم قطاع واحد فقط و هو قطاع سيدي راشد ، الذي قدر   
قدر قضية فهذا القطاع يضم كل من مصالح الشرطة و الم 6089 عدد القضاياسنوات بمجموع  3

  اعـرتفإلمن حضري و العاملة في هذا القطاع لوحده كما تعود أسباب هذا اأمقرات  4 ـعددها ب
...) نهج الثوار ، حي قيطوني عبد المالك ، حي القصبة(لضمه عدد كبير من األحياء الفوضوية  

  .)ية مرتفعةكثافة سكان(ليه إكما يشهد ايضا هذا القطاع توافد كبير لعدد السكان ال سيما الوافدين 
  عن المتوسط فئة مرتفعة: الفئة الثانيـة

 ‰ 6.70و ، ‰ 8.01بنسب جويلية  05سيدي مبروك ، : قطاعان اثنان هما هذه الفئة تضم   

، فقطاع سيدي مبروك هو تابع لمصالح الشرطة يصم مقران اثنان لالمن الحضري  على التوالي
، حي االخوة عه فمثال حي االخوة عباس اال انه يضم احياء فوضوية منتشرة عبر حدود قطا

جويلية يشترك فيه كل من مصالح الدرك الوطني و مصالح الشرطة ،  05ما قطاع أالخ ... عرفة
طرافه حيث هشاشة المباني و ضعف أاء الفوضوية الواقعة على حيألرتفاع لإلسباب هذا اأو تعود 

افية الوافدة إلى المدينة ناهيك عن تنوع التنوع في األصول الجغر لىإضافة إلالمستوى المعيشي با
،عالوة على ذالك )المواطن القسنطيني(في عاداتهم و تقاليدهم و المتنافية مع عادات المدينة 

  . اإلنحالل الخلقي
  :فئة متوسطـة: فئة الثالثـةال

سبة قطاع القنطرة ، التوت ، المنظر الجميل ، أكبر نقطاعات و هي ) 03( ثالثتضم هذه الفئة    
و تعود اسبابه إلى الكثافة السكانية المرتفعة في  ‰ 5.09في هذه الفئة هو قطاع القنطرة بنسبة 

هذه القطاعات ، باالضافة ايضا إلى االحياء الفوضوية المنتشرة في هذه القطاعات خاصة قطاع 
ل من التوت و الذي يضم كل من االحياء ابن تليس ، الشالي ، رومانيا ، فهذا القطاع يضم ك

ناهيك ايضا عن قطاع  ، مصالح الشرطة و الدرك الوطني و بنسبة اكبر مصالح الدرك الوطني
  .الخ...القنطرة الذي يضم كل من احياء االمير عبد القادر العلوي و السفلي
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   :فئة ضعيفة عن المتوسط: الفئة الرابعـة

ودراع صالح ، و هي الفئة االقل قطاعات هي القماص ، الزيادية ، ب) 03(ثالث تضم هذه الفئة    
على التوالي ، تعود اسباب انخفاض  ‰ 2.78، و  ‰ 2.98،  ‰ 3.45من المتوسط بنسب 

القطاعات إلى ضعف التغطية االمنية من طرف مصالح الشرطة و المقدرة بمقر نسبة االجرام ب
     ه القطاعاتأمني واحد فقط لكل قطاع حضري رغم تواجد االحياء الفوضوية المنتشرة في هذ

  .و المتواجدة على اطراف مدينة قسنطينة
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  :المبحـثخـالصة 

أن عدد مقرات األمن الحضري هي في تزايد  ، يتضح جليا سابقا من خالل ما جاء ذكـره   
 300وهذا من أجل الوصول إلى المعاييـر الدوليـة التي تحدد معـدل شرطي لكـل . مستمر
شرطي   إالفال نجد  ،ذلك عن  جدا ال يزال بعيدا المسجل في الواقع المعدل في حين أن نسمـة،

   .نسمة 1054لكل 
، و تتوزع في المساس بالممتلكات ، المساس باألشخاص : تتعـلق بـالمخالفات جل  و أن   
ا ، و همالقطاعان الحضريـان سيدي راشد و سيدي مبروك السيما في ،  قسنطينـة سط مدينةو

  .  نشاط و حيوية كثيفة في مجالهما ديناميكية و من أقدم القطاعات الحضرية بالمدينة ، حيث يشهدا 
 1998عد ما كان في سنة في المقابل نجد أن عدد السكان في تناقص مقارنة بالفترة السابقة فب   

يقدر  2008األخير لسنة  العام للسكن و السكان نسمة أصبح حسب التعداد 481947بـيقدر 
نسمة، و هذا راجع إلى تقليل الضغط على  33573نسمة أي بفارق سكاني قدره  448374بحوالي 

لمدينتيـن في او المتمثـلة إلى المدن الجديدة تفريـغ الفائض السكـاني و السكني المدينة و 
 في إطار توجيـه معظم البرامجماسينيـسا بالخروب ، الجديدتيـن علي منجلي بـعين البـاي و 
هذه الوضعية توحي بدون شك أن المجال العمراني  .و المشاريع اإلستثمارية السكنيـة نحوهمـا

  .لمدينة قسنطينة سوف تطرأ عليه تحوالت جذرية من حيث التغطية األمنية
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  تحليـل، مقـارنة و طرق معالجة : المبحث الثاني

  

  مقدمة
  تحليل و دراسة مقارنة: أوال

  م2007م إلى سنة2005في مدينة قسنطينـة من سنة فـات المخال - 1    
  المدينة و الوالية خالل السنوات لمسجلة في المخالفـات اأهم  - 2    

                         2005 ،2006 ،2007  
  .ة عبر الواليات الجزائريالمخالفـات  - 3    

  البدائل و طرق المعالجة: ثانيا

  خالصة المبحث
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  :مقدمـة

  

تزداد مشكلة األمن في المدينة، نظرا ألحيائها السكنية، و زيادة كثافتها السكنيـة والسكانيـة،    
السنـوات األخيرة  خاصة خاللالعمراني  هانطاقاتساع ، و  االقتصادينشاطها  توسع   فضال عن
لفك الخناق  دينة الجديدةو المتمثلة في إنشاء الم ، نظرا للسياسة المنتهجـة في هذا اإلطار و ذلك

  و تخطيط أغلبيتها التي تم تصميم إلى هذه األحياء الجديدةو نقل الفائض السكاني عن القديمة 
  . بطرق تختلف عن األنماط السابقة السيما التقليدية منها 

بباقي  اإلجرام بمدينة قسنطينة مقارنة بالوالية ككل ، من جهة و و سنتطرق في هذا الفصل إلى
  . ن جهة أخرىم اليات من جهة أخرىالو
قيناها من أرض الواقع و من و البدائل التي است وضع بعض االقتراحاتحاولنا و في األخير    

  .  و عسى أن تكون مجدية و فعـالة ىلعل عملنا اليومي بالميدان 
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  :و دراسة مقارنة تحليل: أوال

  :م2007م إلى سنة2005طينـة من سنة في مدينة قسن تطور عدد المخالفات -1

  عبر المجال الحضري القسنطينـي المخالفاتمدينـة قسنطينـة ): 14(جدول رقم 

  ).م2007 - 2006 - 2005( خالل السنوات
    

 السنوات
  المخالفات

2005 2006  2007  

  %  العدد  %  العدد % العدد

 39.59  2897 43.79  3969 39.13  3377 المساس بالممتلكات
 34.45  2521 31.99  2899 34.44  2972 س باألشخاصالمسا

 15.72  1150 15.97  1447 17.29  1492 محل أمر إيداع
  4.92  360  4.03  365  4.09  353 عمليات التطهير

  3.32  243  2.46  223  2.96  255 المساس باألمن العام
  2.00  146  1.76  160  2.09  180 مكافحة المخدرات
  100  7317  100  9063  100  8629 المجمـوع

  .معالجة المعطيات+ الدرك الوطني + األمن الوالئي :المصدر                                  
    
 كان يتعلق لقضايا المسجلةل نالحظ أن أكبر عدد) 05(و الشكل رقم ) 14(من خالل الجدول رقم  
في تزايد ثم انخفاض السنوات الثالث حيث بدأ العدد  خاللبالممتلكات و هذا التي تمس  الجرائمب

ارتفعت  2006سنة في ، و % 39.13بنسبة  2005نسبي في تسجيل القضايا، أي أنه كان في سنة 
، أما ثاني مرتبة  2007في سنة  % 39.59انخفاضا طفيفا ، و انخفضت  % 43.79النسبة إلى 
قليال ، تراجع  كان هذا النوع من الجرائم متزايدا ثم .هي المساس باألشخاصالمخالفات من أنواع 

 2006في سنة  تناقص و،  2005في سنة   %34.99 يمثل ، أي أنه كانليعود من جديد في تزايد 
  .2007في سنة  % 34.45رتفع من جديد العدد لتصل نسبته إلى ثم ا ،%31.99إلى 

  



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلمعالجــةاو أنواعها و طرق المخالفات تحليل : الفصـل الثالـث

 80

  
لى إذا ما تمعنا قليال في هذه المعطيات يبدو جليا أن الحركية تعتبر متجانسة بغض النظر إ    

جرام متحكم فيها نسبيا  إلهذا يعني أن الوضعية في ميدان ا. ىخرألى إبعض التذبذبات من مخالفة 
رتباك سيما فيما يخص المساس باالشخاص  إلن وجدت بعض الفوارق فهي ال تستدعي اإو حتى 

 .مني أكثر نجاعةألذا ما أصبح التأطير اإو مكافحة المخدرات ، لكن الوضعية قد تتحسن أكثر 
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عبر المجالالمخالفات مدينة قسنطينة أنواع ): 05(الشكل رقم   

)2007-2005(خالل السنوات                         
للسنوات مدينة قسنطينـة أنواع الجرائـم عبر المجال  
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 :)2007، 2006، 2005(مدينة و الوالية ال لمسجلة فيالمخالفات اأهم   -2

هي جرائم المساس  هاأهم الحظنا أنالمدينة عبر قطاعاتها الحضرية، بجرائم بعد دراسة أنواع ال   
لذلك ستقتصر المقارنة بين مجال المدينة و مجال الوالية على ، اس باألشخاصبالممتلكات و المس

  . هاذين النوعين من الجرائم 
  بين المدينة و الواليةالمخالفات مقارنة  :والية قسنطينة):15(جدول رقم 

  .2007، 2006، 2005 خالل السنوات                            

 السنوات
  

  المجال

2005  2006 2007  

المساس 

  بالممتلكات

المساس

  باألشخاص

المساس

  بالممتلكات

المساس 

  باألشخاص

المساس 

  بالممتلكات

المساس 

  باألشخاص

 61.59 3377 المدينة
% 

2972 74.86 
% 

3969 61.79 
% 

2899 68.39 
%  

2897 55.04 
%  

2521 69.62 
%  

%100 5483 الوالية
  

3970 100%
  

6423 100% 4239 100% 5263 100% 3621 100% 

  .معالجة المعطيات+مصالح الدرك الوطني+مصالح األمن الوالئي: المصدر                                                

  
هي في تزايد على  المبينة فيه يتبين لنا أن الجرائم عبر الفترات )15(رقم  من خالل الجدول   
من  % 60والية فالمدينة تشكل نسبة أكبر من أما مقارنة بال. لعموم في كلى النوعين من الجرائما

  :إلىو هذا نظرا ، عبر مجال الوالية مجموع الجرائم المرتكبة 
  .ارتفاع نسبة الكثافة السكانية و السكنية للمدينة * 
ميلة ، سكيكدة ، (من مختلف الواليات المجاورة  إليهاديناميكية كبيرة لسكان المدينة و الوافدين * 

، ) مختلف المديريات الجهوية(و ذلك لتوفر المدينة على مختلف الهياكل اإلدارية . )الخ...جيجل ، 
ناهيك على دورها المحوري ، و الجامعية ) المدنية منها و العسكرية المستشفيات الجهوية(الصحية 

  .رقـم الشـقليإضمن الشبكة العمرانية ب
  
  
  



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلمعالجــةاو أنواعها و طرق المخالفات تحليل : الفصـل الثالـث

 83

  
  :مقـاربـة مجاليـة 2007 لسنـة عبر الواليات الجزائريةالمخالفات  أهم-3    

أن نستعين بالمثلـث  بين المخالفات و توزيعها مجـاليا كان لـزاما االرتباطلمعرفة مدى     
  .البيـاني الذي يعتبر من أنجـع الطـرق البيانية في هذا الميـدان

  .)06(أنظـر الشكل رقم  
مخـالفات عبر التراب الوطنـي بنـاءا على ما جاء بالرسم المشار إليه أعاله يبدوا أن توزيـع ال

  .غير متجـانس إذ يبرز عدة حاالت مختلفــة
  
  : الحــاالت السائــدة -أ

  : الفئـة األولـى

الشلف، بويرة، تامنراست، الجلفة، سعيدة، مستغانم، : واليات من بينها ) 08(تضم هذه الفئة ثمانية 
ـرة المخـالفـات التي تتعلق بومرداس، و قسنطينـة، تتميز هذه الفئة من الواليات بسيط

  . بالمسـاس بالممتلكـات
  : الفئـة الثـانية

هي  والية، أين المخالفات التي ترتبط بالمساس باألشخاص) 15(تتكون هذه الفئة من خمسة عشر 
) 11(الغالبة مجاليا، جل هذه الواليات متواجدة بالشرق الجزائري و المقدرة بعدد إحدى عشرة 

قد يعود هذا التوزيع المجالي إلى أسباب معينة لذا يجب ).  15(سة عشر والية من مجموع خم
النظر و طرح التساؤل في حيثياته، السيما إقامة دراسات في علم االجتماع و علم النفس في هذا 

  .الشأن
  : الفئـة الثـالثة

ذه تنفرد ه. بسكرة، بشار، تلمسان، عين دفلة، غليزان: واليات هي) 05(مجموعة تضم خمسة 
واليات ) 04(مجاليا فهي تضم أربعة . الفئة بسيطرة المخالفات التي تخص بـمكافحة المخدرات

هذه الظاهرة  انتشاربالمناطق الغربية للبالد، و هذا إن دل فإنما يدل على ) 05(من مجموع خمسة 
در بقوة بغرب الوطن القريب من الشريط الحدودي مع المملكة المغربية أين تتواجد أكبر مصا

  .للتموين بالمخدرات
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  : المختلطـةالحــاالت  -ب

  : الفئـة األولـى

تيارت، عنابة، و تندوف، و هي تجمع بين المخالفات المتعلقة : واليات) 03(ثالث تشمل هذه الفئة 
  .بالمساس بالممتلكات و المخالفات المتعلقة بالمساس باألشخاص

  : الفئـة الثـانية

بالمسـاس باألشخـاص  ةبها المخالفـات المرتبط تتميزواليات ) 10(ة تتكون هذه الفئة من عشر
  .و المخالفات المرتبطة بالمخدرات

  : الفئـة الثـالثة

جلها  .العاصمة، وهران، سيدي بلعباس، معسكر، أدرار، و النعامة: واليات) 06(تضم ستة 
رتبطة بالمخدرات و المساس ، و هي تكثر بها المخالفات المواليات غربية ماعدا الجزائر العاصمة

  .بالممتلكات
بعد هذا التنطيـق المجـالي لشتـى المخالفات يتضح أن واليات الوطن تنقسـم إلى ثالث 

   .التالية) 10(أنظر الخريطة رقم منـاطق كبرى من حيث نوعيـة المخـالفات 
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  البدائل و طرق المعالجة: ثانيا

فهو ركيزة أساسية الستقرار . القديم ى له الفرد والجماعات منذإن األمن مطلب أساسي سع   
على  لتحقيق هذا المطلب وقد اعتمدت المجتمعات اإلنسانية. الحياة االجتماعية بشتى صورها

                       .فيها  القصور   جوانب   وتحديد، الجريمةوسائل متعددة للوقاية من 

توفر األمن والسالمة  التي الحلـول بعض إيجاد في ساهمئل تمن البدامجموعة ما سبق م نخلص   
  : لديه بذلك نشر اإلحساس تو ، للمواطـن

من خالل توفير العناصر الحيوية، مثل األرصفة والتشجير واإلضاءة  تهيئة األحياء  -1  
 ومباني المرافق والمحالت التجارية، وكذلك الفراغات المشتركة شبه الخاصةالترفيه ومناطق 

 تسهيلكمناطق تجمع ضمن الحي السكني، لتشجع السكان على التواجد خارج الوحدات السكنية و
  .بين مساكنهم والمسجد والمدرسة والحديقة،  على األقدام داخل الحي السكنياألطفال تنقل 

 
  :مشاركة السكان في المراقبة -2

و عليه فإن . ف مبدأ إسالميإن مشاركة المجتمع في الوقاية من الجريمة والصيانة من االنحرا
رجال الشرطة داخل األحياء بالتعاون مع للسكان دور أساسي و فعال في الرفع من مستوى األمن 

 .السكنية

   والمنحرفين من التجمع بعيدا عن أعين  المناطق التي تُمكن المجرم من االختباء مراقبة  -3  

  .ن الوحدات السكنيةمنتشرة داخل الحي وبيال، مثل القطع السكنية السكان

ن توفر العالقات االجتماعية بين السكان عامل مهم في إ: الرفع من مستوى المراقبة -4
واألنشطة األخرى التي تدور من  األبنـاءمراقبة األنشطة الخارجية التي يؤديها الرفع من مستوى 

جتماعي بين السكان في قد وجد أنه كلما زاد الترابط االل. األمان في الحيتحقيق وبالتالي  حولهم
  .الحي كلما انخفض مستوى الجريمة به

الوصول إلى المعايير الدولية ادة في عدد رجال الشرطـة، و هذا من أجل ـزيال -5
  ).نسمـة 300شرطـي لكـل (
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، فهذه المقـرات  التوزيـع األمثـل لمقرات األمـن عبر القطاعات الحضـريـة -6

تواجدها في المجـال الحضري يقلل من احتمـاالت حدوث تقـدم خدمـة للمواطـن، فمجـرد 
لـذا من الضـروري أن يكـون انتشار قواتها و تواجدها بشكـل يؤدي إلى هـذه . الجريمة

تي تكـون فيها نسـب الالقطاعـات الحضريـة السيما  .النتيجـة و على أفضـل صـورة
راشد، قطـاع سيدي مبـروك، قطـاع سيدي : اإلجرام مرتفعـة، و نخص على سبيـل المثـال

  .جويلية 05و قطاع 
لـرسـم الحدود اإلقليمية الوظيفـة لمقـرات األمن الحضري، يجب إشراك كل من  -7

 هذا من أجل رسم الحدودمديريـة الديـوان الوطنـي لإلحصـاء،  و لبلـديةلالمصالح التقنيـة 
معطيـات السكنيـة و السكـانية تسهيـل عملية جمـع الو  بطريقة أكثر منهجيـة و تخطيطيـة،
هذا من جهة و من جهة أخري رسم الحدود بالتطابق مع المتزامنـة مع التعدادات الوطنية، 

. لتسهيل العمـل الميداني لمقرات األمـن دون الوقوع في تداخل فيما بينها  districtsالمقاطعات 
  .د و اإلنجـازوسهولـة تحديـد اإلقليـم الوظيفـي لمقرات أخرى عند التشييـ

 الساحـة ليـال فيتنمية العمـل الوقائي من خالل التواجـد الدائـم لرجال الشـرطة  -8
  .انهـار و

  تفعيل وتعزيز دور الشرطة كجهاز مكلف بمحاربة الجريمة بطرق عصرية في مجال  -9
  .الشرطـة التقنيـة و العلميـة و االرتكاز على آليـات حديثـة للتحليـل اإلجـرامي

إعـادة تأطير عمل اإلستعالمات العامـة من خالل تحديد دقيـق ألهداف جديدة،  -10
  .على سبيل المثال جرائـم تبييـض األمـوال ، ألنواع جديدة من الجرائم لم تكن من قبل

  المواصـلة في تكوين و تخريـج الدفعـات من رجال الشرطـة بمختـلف رتبهـم -11
  .لحاجيـات المواطنيـن باالستجابةفيـل ، لتحقيـق أداء كو اختصاصاتهم 

فتـح مكاتب خاصة بالشرطة الجـواريـة عبر األحيـاء الفوضويـة و القصديريـة  -12
   .)المهمشـة(
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مصلحة تابعة لألمن الوطني، تقوم بعدة مهام، هي  :الجــــواريـــة الشرطــةفـ
  مركز الشرطة ملجأ لكل من لديه ، وجعل و التقرب إليه المواطن ومساعدته إلىأساسها الوصول 

، 2000البداية كانت سنة  .المبدأ األساسي الذي أنشئت من أجله الشرطة الجوارية هو هذا ،مشكل
  .)1( وهي لحد اآلن في طور التجسيد، والعمل ال يزال مستمرا لتطويرها

تركيز ، مع الينلدى المواطن استفحللالأمن الذي باإلجـرام و االتقليص من الشعور  -13
  .العنف العائلي  على مكافحة تهميش الشباب والوقاية من خطر اآلفات كالمخدرات والعنف و

مفهوم  إطارة في ـة العموميـة والصحـة العامـن والسكينـضمان األم إلىإضافة  -14
تحرير المخالفات والقيام بتحقيقات فيما يخص الجوار وما شابه ذلك من يجـب النظام العمومي، 

  ".الحيمشاكل 
اء مقرات أمـن جديـدة تكون متكـاملة مع مقـرات األمن القديمـة، و في ـإنش -15

غطـي ت بحيث ،)بطريقـة مدروسـة( نفس الوقت يكـون توضعهـا في المكان المناسـب
  ، البنايات الفوضوية التي تكون فيها نسب اإلجرام مرتفعـة وسط أو العجـز، السيما االحتياجات

قطـاع سيدي راشـد، قطاع : في القطـاعـات التاليـة النتائج المتحصل عليهاو هذا من خالل 
  .جويليـة 05سيدي مبروك، قطاع 

في تنفيـذ التشريعـات و اللوائـح ) المصالح التقنيـة(تفعيـل دور الرقابـة البلديـة  -16
نشاء البنايات في إ ستمراراالالقانونيـة الخاصـة بالبنـاء، بحيث تكون أكثر فعالية للحـد من 

  .المخالفة لألحكام التنظيميـة
ضـرورة تطبيـق القوانيـن التشريعية و اللـوائح التنظيميـة و هذا عن طريق  -17

  .األجهـزة األمنيـة المتمثـلة في شرطـة العمـران
تقديم يد المساعدة إليها تسند  هي مصلحـة تابعـة لألمـن العمـومي :فـشرطة العمـران

و هذا بحكـم إنشاء شرطـة العمران و حماية البيئة وفقا للقـرار رقم . ية للبلديـةللمصالح التقن
  )2(. م1999-10- 03بتـاريخ  9677

                                                 
ز تحضير االمتحانات و المسابقات ، مديرية التعليم و المدارس الدروس التحضيرية في المواد المهنية ،المديرية العامة لألمن مرآ-1

2007الوطني الطبعة    
.2000أمن والية الجزائر العاصمة ، المرشد العملي لألمن الحضري ، في المديرية العامة لألمن الوطني ، الطبعة -  2  
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جريمة يتأثر بمدى وجود الإلى أن توزيع تشيـر العديد من الدراسات : نطاق الحيازة -18
  أن  يدركونلغرباء السكان وا من خالل تهيئة األحياء جعليمكن و .هاالفرص التي تهيئ الرتكاب

من التفكير ن والمنحرفين والمجرمين سوف يمنع المتطفلي اذهالحي مراقب من قبل قاطنيه، و
ففي النادر . دخلوا إلى الحي لواألمر ووقوعهم تحت المساءلة من قبل السكان  ئفي الدخول في باد

المعماري  يمكن بالتصميمو. أن يرتكب المجرم جريمته إذا علم أنه سوف يكتشف بسهولة
والعمراني تشكيل التكوينات الخارجية لتظهر بوضوح أن المكان جزء من النطاق المشترك الخاص 

  .بمجموعة من األسر
 

من المدينة نحو (الريفية ، تشجيعا لعملية الهجرة العكسية سياسة تنمية األقاليم  تجسيد-19
صفة الفعالية و الشمولية  إعطائهاو  مشاريع تنموية جاذبة للمناطق الريفية بإنشاء، و ذلك ) الريف

  ).سياسة التجديد الريفي(للقضاء على فكرة النزوح الريفي 
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  :خـالصة المبحـث

  
من خالل ما جاء ذكـره في هذا المبحث نجـد أن مدينـة قسنطينة هي من بين المدن    

جرائم الماسة الو  بالممتلكات جرائم الماسةالخاصة الجزائرية التي تعاني من ظاهرة اإلجرام، 
نها تحتل المرتبة الخامسة في باألشخاص، هذا على مستوى المدينـة، أما على مستوى الوالية فـإ

بالممتلكات فإنها تحتل المرتبة الثالثة  ـةسـاجرائم المالفي و الترتيب العام للواليات الجزائرية، 
  .سكانها وترامي أطرافهالتزايد عدد و هذا بعد الجزائر العاصمة و وهران، 

        السيما كثافتها السكانيـة، ـةنيمع كبر واتساع المد تزداد معدالت الجريمة خصوصاً وأن   
إال أنه ال ، وعلى الرغم من أن هناك أساليب وقائية وعقابية تتبع للحد من الجريمةو السكنيـة، 
   التي أصبح بعضها وكرا للجريمة  ، الفوضوية و القصديريةخاصة األحياء بعيدا هـا يزال تطبيق

نرى بأنها من المعالجات التي العديد  إلعطاءما دفعنا  ، و بؤرا خطيرة لإلجرام و المجرمين
، وتمكين السكان من المشاركة في وتوفير بيئة سكنية آمنة  ستساهم في الرفع من مستوى األمن

   .الي تخفيف العبء على أجهزة األمن، وبالتقمـع الجريمـة
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  :الخـاتمــة العـــامة

  
      يتطلب و يحتاج إلى جهد مثمر خطورة وتفاقم مثل هذه األنواع من الجرائم ، إن الحد من   

وال يتأتى ذلك إال بتوفير الرزق . التصدي ، و ذالك للتخفيف من حدتها للمعالجة وو أساليب مجدية 
 والتنميةالداخلية والخارجية  لتجارةلالعمل للجميع وفتح باب فرص  الحسن من خالل توفير

وأيضا التركيز على الدراسات االقتصادية الحكيمة  مين القروض الميسرة للمواطن ،أوت ، ةيالزراع
من قبل الدولة بهدف النهوض بالمجتمع نحو األفضل، ونشر الثقافة االجتماعية واالهتمام بالوعي 

ى دور األسرة وروابطها والحفاظ عليها اإلنساني والمعرفي والقضاء على والتخلف، والتأكيد عل
والسعي من قبل الدولة إلى اإلصالح االجتماعي، واإلعالم الهادف والموجه بطريقة صحيحة 

  .ستشارة األخصائيين والمعالجين النفسانيينإومدروسة، و
المتخصصة في مجال حماية األسرة والبيئة و المجتمع  دعم الجمعياتإلى كما تفتقر السلطات    
على تغيير القوانين الجائرة، أو تحديثها بما يتناسب طردا مع العصر  صفة عامـة ، وال تعملب

  .وتطـور المجتمع 
كما كشفت العديد من الدراسات فإرتباط الجريمة بعدد السكان أو بحجم المدينـة،  ،من جهة أخرى

    .الكثافة السكانيةعن وجود عالقة طردية بين زيادة نسبة الجريمة وكبر حجم المدينة من حيث 
نتيجة لعمليات التحضر السريع فقد تزعزعت الكثير من القيم والعادات والمفاهيم التقليدية  و

،  السيما والية قسنطينة موضوع )عواصم الواليات(في والياتنا  وظهرت الكثير من القيم الجديدة
  ، بحثنـا 

انخفاض في  ةالمؤثروامـل العمن بين عتبار أن حجم المدينة هو األخذ بعيـن اإلإال أنه يجب    
  ،ها نالسكنية وما يترتب عباإلضافة إلى األحياء ، السلبية على المدينة مستوى األمن وانعكاساته

بعض المشاكل ق عرفت في الساب) الهامشية(الفوضويـة و القصديرية حياء األأن معظم أي 
  .استفحل فيها اإلرهاب في السابق األمنية، خاصة وأن هذه المناطق
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، فنجد "لقد كانت هناك قفزة نوعية في هذا المجال" حسب التحقيق الميداني شير نرقام ألبا و   

في غضون عامين فقط من العشرية السوداء تم فتـح و تدشين ف أمنيا،مقرا  17بها  اآلنالمدينة 
  .من الوطنيلألمن الحضري من قبل المديرية العامة لأل مقرات 06
العادات و التقاليد األصيلة بأصالة  إعادة زرع ، التاريخيإحياء التراث  ،التأكيد علىكما يجـب    

به  واالذي لو تمسك اإلسالمي الحنيفالروابط العائلية المتينة القائمة على الديـن  كذا هذه المدينة و
على أيدي العابثين والمفسدين لما أصابهم من السوء خاصة بمفاهيمه الصحيحة، والضرب بقوة 

   .داخل المجتمع
  
  
  
  
  
  



  
  

  



  
  

  



  
  

  



  
  

  



  
  

  



  ةــة التقنيــالبطاق

  الخاصة بالوضعية اإلجرامية للقانون العام

  ] 2005....مثال  [السنة المبينة 
  

  :المساس باألموال* 
  

  ..........، عدد المتورطين ..........قضية ، أنجز منها ..........سجلنا  2005خالل سنة 
  
  .قضية....... ......]العدد[........السرقة البسيطة  -
  .قضية........................... السرقة الموصوفة  -
  .قضية............................. الهدم و التخریب  -
  .قضية.............................. سرقة السيارات  -
  .قضية................................ الحرق العمدي  -
  .قضية............... .......اختالس أموال عمومية  -
  .قضية.......................... المساس بالحرومات  -
  

  :بالممتلكـاتالمساس * 
  

  ..........، عدد المتورطين ..........قضية ، أنجز منها ..........سجلنا  2005خالل سنة 
  
  .قضية ..........................................]العدد[........الضرب و الجرح  -
  .قضية................................................................ السب و الشتم  -
  .قضية.................................................... المساس باآلداب العامة  -
  .قضية.. ......................................................................اإلهـانة -
  .قضية.............................. الضرب و الجرح العمدي المفضي للوفاة  -
  .قضية............................................................... الوشایة الكاذبة -
  .قضية.................................................................. القتل العمدي -
  .قضية........................................................... القتل الغير عمدي  -
  .قضية....................................................................... الخطـف  -
  .يةقض..................................................................... اإلجهـاض  -
  
  
  
  



  :2007الجرائم عبر الواليات الجزائرية لسنـة     

  م2007ـة خالل سنات الجزائـرية الواليعبر أهم الجرائم  الجـزائـر: جدول

 المخالفات

  الواليات

المساس

 بالممتلكات
المساس

 باألشخاص
مكافحة 

 المجموع  المخدرات

  %  العدد  %  العدد  %  العدد

  1704  1.37  288  0.37 432 0.93 984  أدرار

  2808  0.69  144  1.06 1248 1.34 1416  الشلف

  1896  0.69  144  0.86  1008  0.70  744  األغواط

  7464  1.37  288  3.80  4464  2.57  2712  أم البواقي

  9912  2.40  504  5.32 6240 3.00 3168  باتنة

  1668  1.20  252  0.69 816 0.57 600  بجاية

  1632  1.72  360  0.61 720 0.52 552  بسكرة

  768  1.72  360  0.29 336 0.07 72  بشار

  4680  2.40  504  2.17 2544 1.55 1632  بليدة

  2124  0.51  108  0.74 864 1.09 1152  بويرة

  2088  0.34  72  0.74  864  1.09  1152  تامنراست

  5160  1.37  288  3.15 3696 1.11 1176  تبسة

  5592  7.55 1584  2.04 2400 1.52 1608  تلمسان

  4332  1.20  252  1.76 2064 1.91 2016  تيارت

  5004  2.23  468  2.25 2640 1.80 1896  تيزي وزو

  53124 26.27 5508 17.95 21072 25.17 26544  الجزائر

  3924  0.86  180  1.43 1680 1.96 2064  الجلفة

  2184  1.03  216  1.02  1200  0.73  768  جيجل

  7968  2.06  432  3.47  4080  3.28  3456  سطيف

  1320  0.34  72  0.49 576  0.64 672  سعيدة

  4092  1.20  252  2.21 2592 1.18 1248  سكيكدة

  4488  3.09  648  1.31 1536 2.18 2304  سيدي بلعباس

  8592  3.09  648  3.52 4128 3.62 3816  عنابة

  3252  1.54  324  1.76 2064 0.82 864  قالمة



  

  .المعطيات ةمعالج+ مديرية الشرطة القضائية بالجزائر :المصدر                                         

  

  9224  1.62  340  3.08  3621  4.99  5263  قسنطينة

  4656  1.37  288  2.33  2736  1.55  1632  المدية

  2940  0.86  180  0.94 1104 1.57 1656  مستغانم

  5232  1.03  216  2.49 2928 1.98 2088  امسيلة

  5016  2.40  504  1.84 2160 2.23 2352  معسكر

  4128  1.37  288  1.96 2304 1.46 1536  ورقلة

  20424  8.24 1728  6.34 7440 10.67 11256  وهران

  2364  1.54  324  1.02  1200  0.80  840  البيض

  180  0.17  36  0.08  96  0.04  48  إيليزي

  2700  0.51  108  1.27 1488 1.05 1104 برج بوعريريج

  2304  0.69  144  0.90 1056 1.05 1104  بومرداس

  1752  1.37  288  1.14 1344 0.11 120  الطارف

  494  0.17  36  0.20 240 0.21 218  تندوف

  2268  0.51  108  1.10 1296 0.82 864  تيسيمسيلت

  1728  0.34  72  0.82 960 0.66 696  الوادي

  4764  1.20  252  0.02  2592  1.82  1920  خنشلة

  5304  2.06  432  3.19  3744  1.07  1128  سوق اهراس

  4740  2.23  468  2.45 2880 1.32 1392  تيبازة

  5544  0.69  144  3.15 3696 1.61 1704  ميلة

  3444  1.89  396  1.39 1632 1.34 1416  عين الدفلة

  1164  0.51  108  0.37 432 0.59 624  النعامة

  1656  0.34  72  0.86 1008 0.55 576  عين تيموشنت

  2844  0.51  108  0.61  720  1.91  2016  غرداية

  3168  2.06  432  1.23  1440  1.23  1296  غيليزان

 243814  100 20968  100 117381 100 105465  المجمـوع



  : )1(األمـر باإليـداع  -

  :تعـريـف

توجيـه أمـر إلى رئيس المؤسسـة العقابيـة لقبـول المتهـم كمحبوس السجـن و     

مـر ق إ ج هو ذلك األ 117عليـه فأمـر اإليـداع طبقـا لمـا تقتضـي بـه المـادة 

الذي يصـدره القاضي إلي المشـرف أو رئيـس مؤسسـة إعـادة التربيـة باستالم و 

حبـس المتهـم و يرخـص هذا األمـر أيضا بالبحـث عـن المتهـم و نقلـه إلي 

و يفهـم من هـذا أن المتهـم . مؤسسـة إعـادة التربيـة إذا كان قد بلـغ به من قبـل 

واب مـن طـرف المحقـق و هكـذا قـرر قـد أديـن بعقوبـة الحبـس و استج

  .إيداعـه الحبـس

  :)2(عمليات التطهيـر  -

و هي مصلحة تابعـة لألمـن العمومـي ، تقوم هذه األخيرة بعمليات حجـز و مداهمـة    

معروضة و بضـائع  فجائيـة لمحاربة ظاهرة التجارة الغير شرعية بمختلـف أنواعها من سلع   

ات ، و من ثم تحويلهـا فيما بعد إلى المستشفيـات أو إلى ديار الرحمـة على األرصفـة و الطرق

  . و العجـزة ، بعد اإلجراءات القانونيـة و اإلداريـة

  

  

  

                                                 
مديرية ) الشرطة القضائية(مركز تحضير المتحانات و المسابقات، مديرية التعليم و المدارس الدروس التحضيرية في المواد المهنية  -1

2007العامة لألمن الوطني طبعة التعليم و المدارس، المديرية    
2004عام  "شاطو نوف : "المدرسة العليا للشرطة ب-دروس و محاضرات خاصة بتكوین طلبة ظباط الشرطة للنظام العمومي-- 2  



 

   حــجــــم االجــــــرام مـرتـكـبــو الـجـرائــم

Auteure d'infractions volume de la criminalite 
                 الجرائـــم   

INFRACTIONS 

 النســاء القصــر األجــانـب

مـرتكبـي 
   قضايا وصلت الى       الجـرائـم

     (المجموع)
قضايا 
   علم الشرطة تمـت

Etrangers Mineurs 
Femme

s 
Auteurs 
(Total) 

قضايا 
الشـروع حلت

بمبادرة 
 الشرطة

affaires 
portées à   

 يداع
المج
موع

يدا
 ع

المج
موع

يدا
 ع

المج
موع يداع

المجمو
 ع

Affa
ires

Tenta
tives 

Affaire
s sur 

 la 
connaissance   

M  D 
Tot
al 

M  
D 

Tot
al 

M  
D 

Tot
al 

M  
D Total 

réso
lues   

initiati
ve de la police   

 الجنايات والجنح ضد السالمة العمومية                        
اإلختــالس                        
الغـــــدر                        
الرشـــوة                        
 استغــالل النفـــود                        
 اساءة استعمـال السلطــة ظـد األفــراد                        

                        
اساءة استعمـال السلطــة ظـد الشيـئ 

 العمومـي
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  :ملخــص

نهضة تنموية شاملة يعتبر ن النمو الحضري المتسارع في العديد من الدول في العقود األخيرة إ   
رة و ارتفاع ـق تيارات الهجـنتيجة لتدف معظم المدن هشهدتحيث نتيجة للمعطيات المعاصرة، 

   .معدالت الزيادة الطبيعية
، أين نجد  كما هو الحال في بالدنا" ، بشكل واضح في المدن الرئيسيةـذا النمـو هو تمركز

هي ذات نمو عمراني و سكاني كبير،  ،) رقـو الشالوسط، الغرب (العواصم اإلقليمية كعاصمة 
 هاشأنه أن يزيد من أهمية المدينة و يجعلمن  هذا. "بها  و النشاطات ركز العديد من الوظائفمو ت

  . منطقة جذب للسكان
  ةـة و العمرانيـمن حيث األهمية السكانيلشرق الجزائري ا عاصمةينـة قسنطينـة مدبإعتبارو 
 مظاهر االنحراف والجريمةالسيما  ،المشاكل اإلجتماعية ظهور العديد منب سمح، االقتصاديةو 

  .على المجتمع التي تؤثر سلباً
و كذا تقوية العالقات االجتماعية  ة استتباب االمن و توفير السالمة،و من هذا المنطلق تبرز أهمي

للسكان ، بين السكان حيث تعتبر من أهم المعايير التي تساهم في توفير بيئة خارجية سكنية أفضل
رام ـد بؤر لالجـالتي تعهذه األخيرة حياء الفوضوية و القصديرية بشكل خاص ، و األ بشكل عام

ة و اإلستعجالية في تلك ـلممكناول ـم الحلـراز أهـو إب مما أوجب استئصالهاو المجرمين 
  .المناطق

  
  

  :ستدالليـةامفردات 

، الحدود اإلقليمية  حضريالمن األ، مقر  الجريمةقسنطينة ، القطاعات الحضرية ، ،  المدينة   

   . ، نسبة اإلجرام الوظيفية لمقرات األمن



Résumé : 
 
 
La croissance urbaine rapide dans les pays en voie de développement a 
engendré de grandes mutations sociales, économiques et spatiales. C’est 
la résultante de plusieurs paramètres qui a fait de nos villes de véritables 
foyers d’où émergent une série de problèmes. 
Les plus récurrents sont incontestablement liés aux différents infractions 
et délits qui caractérisent malheureusement la plupart des quartiers de la 
ville algérienne. Constantine est l’une des grandes villes dont le pouvoir 
attractif a fait d’elle un centre par ou transitent de nombreux flux 
migratoires. 
Ceci et souvent synonyme de problèmes pour les services de sécurité qui 
s’attèlent a lutter contre toute forme d’infraction ou de délits. 
Le dispositif sécuritaire mis en place a toujours donné des résultats en 
contribuant à instaurer un climat de sécurité en dépit du phénomène de 
capitalisation démographique dans certains quartiers défavorises de la 
ville qui continuent à focaliser l’intérêt sécuritaire.  
  
 
 
Mots clé : 
 
La ville – Constantine – secteur urbain – infractions – sureté urbaine –

fleau social – forte densité – habitations sommaires. 



Summary 

 

   The urbane growth is fast in many countries during the last decimated which 
consist a general revolution that give place to the contemporary data, after that 
most of the cities knew an urbane growth and civilized very accentual further to 
the immigration emergency and the higher average natural growth, the 
concentration of this growth in evident manner in the large cities (in center, west 
and east) which know a big demographic growth and the concentration of many 
functions and activities, that accentuate the importance of the city , and make for 
it a target in order to attract immigrants. 

   The city of Constantine which is considered as the Capital of the Algerian East 
has contributed from the side of Urban, Architectural, and economic importance, 
in the immergence of several crimes and banditry which have a negative impact 
on the society. Based on this principle, appears the importance of security and 
safety in these zones, and also the development of social ties between the 
citizens because it is considered as the biggest criterion which contributes of 
creating a secure surrounding for the population globally, and for the dangerous 
regions particularly, which are considered as the train that encourages the 
emergence of the crime, this latter has been imposed without the extraction and 
the clarification of  rapid and possible solutions in these zones.  
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