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אאאמאא  )العوامـل ، األسباب، الوقاية و العالج( א

 ثــي الثالـى الوطنـــامللتق
 
 

 ،ار عنابةجامعة باجي خمت -) اجلزائر  ( وزارة التعليم العايل والبحث العلمي :تنظيــم
 االرطفونيا قسم علم النفس وعلوم الرتبية و - آلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية

  

 2007ماي / 23/24أيام 

boufoulab@yahoo.fr - bbboufoula@hotmail.com

 

 ر ـــــــــة في الجزائـــــل والجريمـــالطف: ي ــور الثانـــــــالمح
 مجرمين – منحرفين -أطفال الشوارع -

ري ـــع الجزائــة في المجتمــرأة والجريمـــالم: ثــور الثالــالمح
 الخ.... السارقة - المتاجرة بالعرض–المرأة القاتلة  -

 ري ـــــا الجزائــــــــحايم الضـــــــعل: ع ـــور الرابــــــالمح
 زنا المحارم –سوء المعاملة - التحرش الجنسي-االغتصاب -

 الخ ....ضحايا اإلرهاب 

: ة ـــي والجريمــــرض العقلـــالم: ســــور الخامــــــالمح
 ةـــــن للجريمـــــن والنفسييـــى العقلييـــاب المرضـــارتك
الجتماعي واالعالمي للجريمة التناول ا: ادســــــور الســـــالمح

أساليب الوقاية والعالج وبرامج التكفل في : المحور السابع
 الجزائر

 ة ــــــــــروط المشارآـــــــــش
 أن ال يكون البحث سبق نشره في مجالت أو شارك به في -

 .ملتقيات آخرى
 أن يكون البحث مستوفيا للقواعد العلمية المتعارف عليها في -

 مصادر والهوامش والمراجع كتابة ال
 )باستثناء المحور األول( تعطى األولوية للدراسات الميدانية -
  تكون المداخلة باللغة العربية -
  2007  مارس25 يرسل الملخص قبل -
 ال تبرمج المداخالت إال بعد إرسال النص الكامل وبعد عرضه -

 .على اللجنة العلمية للملتقى
 2007أفريل 15  ترسل البحوث كاملة قبل-
قرص +نسخة (14حجم  Simplified Arabic تكتب البحوث بخط-

 2007أفريل15 قبل )مرن
األستاذ :  ترسل  الملخصات والمداخالت  باسم رئيس الملتقى -

 بوفولة بوخميس 

 12: قسم علم النفس جامعة باجي مختار عنابة ص ب :وانـــــالعن
    الجزائر2300عنابة 

Fax(faculté) :038847525 
Fax : 038801702 

Tel (département) :030836144 
Tel : 079507928 

Email : boufoulab@yahoo.fr 
bbboufoula@hotmail.com 

 

 ةــــــــــــاإلشكاليــ 
لمجتمعات المعاصرة بشكل أصبحت فيه لقد انتشرت الجريمة في ا

: عائقا أمام التطور والتنمية وهذا االستفحال ناتج عن عوامل عديدة 
فمن جهة ساهمت التغيرات االجتماعية المتسارعة في إحداث خلل في 
أنساق القيم فتحول الناس من االهتمام بالقيم الروحية الخلقية إلى 

 اختالل في توازنهم وتكيفهم النفسي االهتمام بالقيم المادية وهذا خلق لهم
الذي يبدو جليا في شكل سوء واضطراب العالقات بين األفراد وتصلب 

 .األفكار وتعصب اآلراء

ومن جهة ثانية كان لتسارع وتيرة التقدم العلمي والتكنولوجي دور 
في تزايد الجريمة بل ازدادت خطورة وقوة ألنها عرفت كيف تتكيف 

تكنولوجيا الجديدة فظهرت الجريمة الصناعية وتتعدد مع معطيات ال
وجدير بالذكر أن الجريمة لم تعد حكرا ،)األنترنات (والجريمة اإلعالمية 

بل على الرجال فحسب ولم يقتصر أداؤها على الراشدين فقط ، 
 أصبحت ترتكب من قبل النساء واألطفال على حد سواء 

مختلف مشاربهم إن الوقاية من الجريمة يتطلب تعاضد المختصون ب
، علماء نفس واجتماع وقانون، ووضع برامج تكفل ووقاية متعددة 
األبعاد تكون مدروسة ومخطط لها بطريقة علمية ، وأن تلقى هذه 
البرامج التزاما بتطبيقها من طرف المؤسسات االجتماعية المعنية بهذه 

 .  الظاهرة 

 ىـــــــــــــــداف الملتقـــــــــأه
 : ملتقى إلى إبراز ما يلييهدف هذا ال

 واقع الجريمة في المجتمع الجزائري  وتتبع مختلف تطوراتها  في -1
 .الوقت الراهن 

 عرض البحوث والدراسات العلمية المنجزة منقبل الباحثين -2
 الجزائريين المختصين في علم النفس في مجال الجريمة 

ت من قبل معرفة أهم البرامج الوقائية والعالجية  التي أعد -3
  . المختصين للوقاية من الجريمة

 ىـــــــــــــــاور الملتقــــــــــمح
ينظم قسم علم النفس بجامعة عنابة ملتقى وطني يعالج فيه المحاور 

 : التالية 

 ة ــــــــم األساسيـــــــــالمفاهي:  ور األولــــــــالمح
 الجنوح الجرم - االنحراف–الجريمة :  قراءة تحليلية للمفاهيم -
 . العقاب في القانون الجزائري -الضحية–
 -نفسية اجتماعية:  قراءات نقدية للنظريات المفسرة للجريمة -

 .قانونية 
–المنهج اإلكلينيكي ، التجريدي :  أساليب البحث في الجريمة -

 . االجتماعي–األنثروبولوجي 
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