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دور مراكز التكفل بالقاصرات الجانحات في مكافحة ظاهرة الجنوح 

 في الجزائر

–مولأالواقع والم-  

اجباتنة أنموذ  CSR مركز   

 
 

  والية باتنة ديرية النشاط االجتماعيم

 1وجامعة باتنة

 -باتنة–حي كشيدة المركز المتخصص في إعادة التربية بنات

بالتعاون مع مخبر التطبيقات النفسية في الوسط العقابي 

1جامعة باتنة  

 



 
تصاعديا أصبح يهدد استقرار المجتمع ونظمه،  ااهرة جنوح األحداث التي سلكت منحفي منأى عن ظ اليومالجزائري  مجتمعاللم يعد 

مما جعلها محط اهتمام الكثير من الباحثين والمختصين في المجاالت النفسية واالجتماعية والقانونية والسياسية، وذلك في إطار 

 النظريات المفسرة للسلوك المنحرف.

حيث تطلعنا وسائل اإلعالمالمرئية والمكتوبة  يوميا بصنوف عديدة هذه الظاهرة اليوم لتشمل بشكل كبير الفتيات،  ةواتسعت رقع

خاصة بجنوح الفتيات ما دون السن القانونية للبلوغ خالل العشريتين األخيرتين، وتجلت مظاهره خاصة في السرقة لالنحرافات

 غير الشرعي والقتل... التشرد وتعاطي المسكرات والمخدرات والحمل

ولكن مع تحول نظرية العقاب إلى نظرية اإلصالح أنتج قفزة نوعية في نمط التكفل المؤسساتي بهذه الشريحة، وبات التكفل النفسي 

االجتماعي التربوي بديال عن األساليب الردعية التقليدية وأصبح دور مؤسسة التكفل ال يتمثل فقط في عزل هذه الفئة مدة زمنية 

يحددها قاضي األحداث، بل تعدى ذلك وأصبحت هذه المؤسسات بمثابة خط دفاعي ضد تفشي الجريمة من خالل العمل على إصالح 

إعادة تعليم نمط حياتي الفتاة الجانحة، وإتاحة المجال لها ألدراك أهمية إعادة تموضعها في الجماعة سيما من خالل تحريك آلية 

لغير كما يسمح لها بإدراك أهميتها كفرد وككيان متكامل، ومن هنا تظهر أهمية التعليم والتأهيل منظم وأسلوب تواصل إيجابي مع ا

أثناء التكفل في المؤسسة المتخصصة في إعادة التربية التابعة لوزارة التضامن واألسرة وقضايا المرأة، الرتباطهما الوطيد 

كذا في تكوين العادات السلوكية والميول والقيم، فالتكفل بالفتاة القاصرة باألداءات السلوكية للفتاة وتكوين االتجاهات وتعديلها و

داخل مركز إعادة التربية يتطلب مهارة واحترافية عالية لتحقيقما ينتظر منه تحقيقه مع هذه الفئة، فهو سيساهم إن ُوفرت له شروط 

 ي للفتاة النجاح فيإعادة التكيف النفسي واالجتماعي واألخالقي والتعليمي والمهن

الجانحة حتى يعدها إعدادا صحيحا يمكنها من تحمل مسؤوليتها بعد قضاء مدة التكفلوسلك سلوك سوييضمن لها احتواء اجتماعي 

حول الفتاة الجانحة في مقاربة الملتقى انطالقا مما سبق جاء هذا يجنبها إعادة السقوط في براثين الجريمة واالنحالل.و

لسبر أغوار هذه الظاهرة ومحاولة تشريح أسبابها وآثارها على الفتاة والمجتمع والخروج بتصورات سيكوسوسيوتربوية كمحاولة 

حول سبل القضاء عليهاوذلك من خالل التطرق إلىمهام هذه المراكز المتخصصة من الناحية التربوية واإلدارية والقانونية 

 .واإلشكاالت الواقعية والقانونية التي تعترض مهامها
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 المحور األول: عوامل وأسباب تفشي ظاهرة جنوح األحدث 

 الثاني: التدابير الوقائية للحد من ظاهرة جنوح األحداث رالمحو 

   .المحور الثالث: المتابعة القضائية للقاصرة الجانحة في التشريع الجزائري 

  المحور الرابع: دور المؤسسات االجتماعية واألمنية والمجتمع المدني في دمج القاصرات الجانحات في المجتمع من

 .يدجد

 

  بموضوع الملتقىاألساتذة في جميع التخصصات ذات العالقة 

 )........الباحثون والمختصون في قضايا االنحراف )مختص نفسي، مشرف  اجتماعي، مربون 

 ).....،الجهات األمنية )الشرطة، الدرك الوطني، الجمارك 

  )......رجال القانون )محامون، قضاة 

 

 

 

 

 

 

 

 المؤسسة الرتبة االسم واللقب

 1جامعة باتنة  أستاذ أد/ مزوز بركو

 1جامعة باتنة  أستاذ أد/لخضر بن ساهل

 1جامعة باتنة  أستاذ اد/ لبنى احمان

 1جامعة باتنة أستاذ أد/أمزيان وناس 

 1جامعة باتنة  أستاذ أد/ فريدة بلفراق

 1جامعة باتنة  أستاذ اد/ سمير شعبان 

 1جامعة باتنة أستاذ أد/خشمون محمد

 جامعة بسكرة  أستاذ أد/ مليكة عرهور

 1جامعة باتنة  أستاذة محاضر د/ سمية  بن لمبارك 

 1جامعة باتنة  أستاذ محاضر د/مختار كربال 

 1جامعة باتنة  أستاذة محاضرة  د/سماح بشقة

 1جامعة باتنة أستاذ محاضر د/ سعاد بن عبيد 

 1جامعة باتنة  أستاذة محاضرة د/فوزية بوعون

 جامعة جيجل  أستاذة محاضرة د/ احسان براجل 

 للملتقىالمحاور األساسية 

 

 المعنيون بالمشاركة في الملتقى 

 

 : أ/ أوشن نادية رئيسة اليوم الدراسي
 

أد/خديجة بن فليسرئيسة اللجنة العلمية :   

 أعضاء اللجنة العلمية



 المركز الجامعي بريكة ةأستاذ محاضر د/لموفق ثلجة 

 1باتنةجامعة  ةأستاذ محاضر د/سرار عائشة 

 مدير النشاط االجتماعي محمد لمين رحايلية

 

 والية باتنة

 

مديرة المركز وأخصائية  منزر كريمة

 نفسانية

  -باتنة–المركز المتخصص في إعادة التربية بنات 

أخصائية تربوية وأستاذة  أوشن نادية 

 مؤقتة

 -باتنة–المركز المتخصص في إعادة التربية بنات 

 -باتنة–المركز المتخصص في إعادة التربية بنات  طبيب رئيسي أمزيان محمد الصغير

 -باتنة–المركز المتخصص في إعادة التربية بنات  أخصائية اجتماعية عيسى لبنىبن 

 -باتنة–المركز المتخصص في إعادة التربية بنات  مربي متخصص رئيسي تواتيت نجيب

 -باتنة–المركز المتخصص في إعادة التربية بنات  مربي متخصص رئيسي بلمعزيز محمد ديدي

 

 

 

 

ضرورة التقيد بالمنهج العلمي المتعارف عليه في البحوث العلمية.-  

أن يندرج البحث ضمن أحد محاور الموضوع ولم ينشر سابقا.-  

تكتب المداخلة بخط:- (SimplifiedArabic)   14رقم    

صفحة 18عدد صفحات المداخلة ال يتجاوز -  

والثنائيةال تقبل إال المداخالت الفردية-  

 

 

 

20/20/2022 :كاملة يوم أخر أجل إلرسال المداخالت-  

25/02/2022الرد على المداخالت المقبولة:  تاريخ-  

ترسل جميع المداخالت على البريد االلكتروني-  

csrbatna1@gmail.com 
 

 

 شروط تقديم المداخالت
 

 تواريخ هامة 
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