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Résumé
La délinquance juvénile est l’un des phénomènes les plus dangereux que
rencontrent les sociétés arabes, dans toute leur diversité social et
économique , et le résultat des influences internes et externes , pour
plusieurs raisons, notamment la rupture de la famille avec sa véritable
identité et l'abandon de la plupart de ses composants de base et sa
rentrée dans  une labyrinthe de dépendance et un creuset de nouvelles
civilisations importés d'ici et là, et plus particulièrement celle venant de
l’occident d’ autant plus l’impact des changements qui se produisent au
niveau des valeurs sociales exotiques d’après l’ouverture au monde, qui
a conduit à l'émergence de (nouvelles actions) nouveaux  comportements
et de multiples problèmes qui affligent les liens de la famille , qui est à
son tour un facteur clé pour briser l'entité de la famille et démolir ses
attributs , et causant ainsi la déviation de l'enfant a la délinquance,
chacun selon les conditions vécues.
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