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الحكلفة الاقحصادًة والاجحماعية لىسائل الدفع الالكتروهية
ثحليل الحجربة الجسائرية وآفاقها
 طىيل أحمد.د. بىشعىر الغازي رضية – أ.د
)GPES( مخبر بحث الحىكمة العمىمية والاقحصاد الاجحماعي
 الجسائر- كلية العلىم الاقحصادًة – جامعة ثلمسان

Abstract:
The system of values changed during last twenty years, witch crime ramps at an increasing rate,
and gain legitimacy in all societies. Criminal justified their growth reasons that crime resemble
of any other economic activity. In addition, compensates by a material interest transferred from
one person to another or from one country to another or from public property for private
property, in order to redistributing wealth through tricks and illegal techniques. With information
technology and Informatics, the crime became very easy and in multiples forms, which has
become daily in terrible evolution, and broke into our lives to occupy an important part
irreplaceable. In contrast, crimes invaded values, ethics system, and caused considerable
financial costs, which calls for accelerating the fight against the phenomenon to reduce them.
In this context, Algeria is seeking to involve the electronic payment methods in different
economic sectors to the goal of speeding up transactions and keep up with technological
development, without neglecting the risk of cyber-crime faces the economy and society together.
Proceeding from these considerations, this study seeks to analyze the economic and social cost
caused by electronic payment methods to reap all positive results and exclude negative effects
resulting therefrom.
Keywords: economic crime - electronic payment methods - the economic and social cost - ethics
- Algeria.
JEL Code: K24 - O32
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ملخص:
حؼيرث مىظىمت اللُم زالٌ العكغٍخين ألازيرجين باهدكاع الجغٍمت بمعضٌ متزاًض ،واهدؿاب مكغوعُتها في ول اإلاجخمعاث.
بغع مغجىبى الجغٍمت أؾباب جىاميها بدكبيهها بأي وكاٍ اكخهاصي آزغ جلابله مىـعت ماصًت جدىٌ مً شخو آلزغ أو مً
صولت زغي أو مً اإلامخلياث العامت ؿغاص معُىين ،لهضؾ إعاصة جىػَع الثروة مً زالٌ خُل وأؾالُب ػير مكغوعت .ولعل
ما ؾهل الجغٍمت وعضص في أقيالها ،جىىىلىحُا اإلاعلىماث واإلاعلىماجُت التي أنبدذ جخُىع بكيل عَُب ًىمُا واكخدمذ
خُاجىا إلى أن ناعث حؼء مهم منها ال ًمىً الاؾخؼىاء عىه .ملابل طلً ػؼث مىظىمت اللُم وألازالق وحؿببذ في جيالُف
مالُت معخبرة ،مما ٌؿخضعي ؤلاؾغاع في مداعبت الظاَغة للخض منها.
في َظا الؿُاق حؿعى الجؼابغ إلى اكدام وؾابل الضؿع الالىتروهُت في مسخلف اللُاعاث الاكخهاصًت لهضؾ حؿغَع اإلاعامالث
ومىاهبت الخُىع الخىىىلىجي ،صون إَماٌ زُغ الجغٍمت الالىتروهُت اإلادضق باالكخهاص واإلاجخمع معا.
اهُالكا مً َظٍ الاعخباعاث ،حؿعى َظٍ الضعاؾت إلى جدلُل ومداولت خؿاب الخيلـت الاكخهاصًت والاحخماعُت الىاحمت عً
وؾابل الضؿع ؤلالىتروهُت لججي ؿلِ الىخابج ؤلاًجابُت لها واؾدبعاص ألازاع الؿلبُت الىاحمت عنها.
الكلمات املفحاحية :الجغٍمت الاكخهاصًت  -وؾابل الضؿع ؤلالىتروهُت – الخيلـت الاكخهاصًت والاحخماعُت -اللُم وألازالق –
الجؼابغ.
K24 - O32 : JEL
مقدمة
ؾعذ البكغٍت عبر مغاخل جُىعَا إلى جدلُم الىمى الظي حؼير مـهىمه هدُجت ألاػماث وػٍاصة الخاحاث ،إلى أن أنبدذ
ػاًتها الىنىٌ إلى الىمى الكامل بكلُه الاكخهاصي والاحخماعي ( Klasen, 2005 & Ravaillon, 2004 & Commission de
.) planification, 2007
لظلً مغث مً اإلالاًًت إلى هظم الخباصٌ والىلض وجدلُم ألاعباح الُابلت ،وهدُجت عىإلات الاكخهاصًاث وجُىع جىىىلىحُا
اإلاعلىماث بىجيرة مدؿاععت ،ججؿض حؼء مهم مً أَضاؾ ألالـُت للخىمُت مً زالٌ مهُلح الخىمُت اإلاؿخضامت الظي جُلب
جىػَع عاصٌ للثروة (.)Stiglitz, Sen et Fitoussi, 2009
باإلالابل عنض العالم عضص مهم ومخىىع مً الجغابم الاكخهاصًت  ،احؿع مضاَا ،وآزاعَا اعكذ واَل الخيىماث والاكخهاصًاث
وألاؿغاص ،وكُضث هخابج الىمى اإلادلم.

1

Rapport du Groupe de réflexion sur le retard pris dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour le
développement, Nations Unies New York, 2015
2
Sondage Global Economic Crime Survey, 2016, publié par PwC.
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صواؿع َظا الخىؾع عضًضة ،جخمثل في الغبذ الـاخل الظي َاإلاا خلم به العباكغة وألاطهُاء ،ؿهل ًمىً أن ًُاٌ بضون
الجغٍمت الاكخهاصًت اإلاغجىبت؟ ما أزغٍ على اليكاٍ الاكخهاصي العاصي (الخيلـت الاكخهاصًت) وعلى إعاصة جىػَع الضزل
والثروة (الخيلـت الاحخماعُت)؟
هظلً خـؼث جىىىلىحُا اإلاعلىماث جىامي الجغٍمت الاكخهاصًت ختى أنبدذ بيؿبت هبيرة الىتروهُت ( ،)%80عواصَا الكباب
هدُجت بلائهم لؿاعاث َىٍلت مخهلين با هترهِذ ،مهىوؾىن بأن هجاخهم ًخدلم عىض ازتراق أهظمت ممىىعت ،صون إصعان
الخض الـانل بين الجغٍمت ؤلالىتروهُت واليكاٍ الاكخهاصي اإلاكغوع واإلاعخاص.
اؾخمغاع ألاؿغاص واإلاىظماث بالجغم الالىترووي كض ًغحع لؼمىى اللىاهين والخماَل في جُبُلها ،حعلض الخاالث وحكابىها أو
ًغحع أهثر لىظام العضالت الجىابُت والجهاػ الخىظُمي؟
كض جيىن أؾباب أزغي حكغع الجغٍمت ؤلالىتروهُت ػغاى أمىُت ومهالح ؾُاؾُت ،أو هدُجت ؾُاصة صولُت وصعمها أهثر مما
ٌؿمذ بخدىٍالث الثعوة على مؿخىي الضوٌ والخيىماث  ،ؿخيكأ بظلً عىامل الجغٍمت على مؿخىي الضوٌ الخابعت أو
الـليرة ،لخىتهً خلىق الُبلت اإلاخىؾُت والضهُا ،مما ًضعم الـىاعق الاحخماعُت وٍؼٍض الهىة بين الُبلاث .ؿخخىؾع بظلً
قبىت الاحغام (عضص الطخاًا والعىابض اإلاترجبت عً الجغٍمت) وجدؿبب بظلً في زلم حغٍمت يض ؤلاوؿاهُت هيل.
العىإلات والاكخهاص اإلاـخىح مؿاع ؾلىخه الضوٌ لبلىغ الىمى ،ؿداػث علُه جلً التي جدىمذ في جىىىلىحُا اإلاعلىماث ،زم
شجعذ ألاكل منها خظا الهدؿاب َظٍ الـغنت مً زالٌ عكمىت أهظمتها واخغاػ الىمى الكامل ،لىً في اإلالابل تهضًض حؿُم
ًـىق َظٍ الـغنت وٍلغي َظا ؤلاهجاػً ،خمثل في مساَغ ألامً ؤلالىترووي ،ؿُعغكل بلىغ ألاَضاؾ وَعُم الُمىخاث الغكمُت
التي اؾدثمغ العالم الىثير مً أحلها.
إطن اليل ًخأزغ بالجغٍمت ؤلالىتروهُت ومىُلُا ًخدمل جيلـتها بكيل مباقغ أو ػير مباقغ .في خين جخًمً مياؿدت الجغيمت
الاكخهاصًت زالر أهىاع مً الخيالُف هي :جيلـت الخهضي للجغٍمت والخيلـت التي ًخدملها اإلاخًغعون منها باإلياؿت إلى جيلـت
ًضؿعها أؿغاص اإلاجخمع (.)G.BECKER, 1976
 )2009للىكاًت مً
 2004و  09-04اإلاؤعر في 5أوث
وعػم الجهىص الضولُت والىَىُت (كاهىن العلىباث 15-04اإلاؤعر في 10هىؿمبر
الجغٍمت الالىتروهُت ال هخىكع ونىٌ الضوٌ إلى الخض منها جماما ،وعلُه ًجب إًجاص جىلُـت مثلى بين الخيلـت اإلاضؿىعت
إلاياؿدت الجغٍمت واإلاىـعت اإلادللت مً اإلاياؿدت.
أهُض لً جدىاػٌ الجؼابغ عً مىانلت جىؾُع اؾخعماالث وؾابل الضؿع الالىتروهُت في مسخلف اللُاعاث الاكخهاصًت لججي
زماع الؿغعت والضكت في اإلاعامالث .وجدضي الغكمىت والخىىىلىحُاث الخضًثتً ،جعلها مالػمت للجغٍمت ؤلالىتروهُت ،مما ًجبر
ول مً الاكخهاص واإلاجخمع على صؿع جيلـتها .إطن عكمىت الاكخهاص الىَجي ًجب أن جيىن بسُى مضعوؾت جأزظ في الاعخباع
وحعي حجم الخيلـت الاكخهاصًت والاحخماعُت الىاحمت عً وؾابل الضؿع ؤلالىتروهُت ومداولت جضهُتها كصخى خض ممىً
لخدهُل ؿلِ الىخابج ؤلاًجابُت لها واؾدبعاص ألازاع الؿلبُت الىاحمت عنها.
 3ذىفُغ وؿائم انجغًَح ،جغًَح كثغي فٍ دض طاذها يثم ذغظَح انُؼاػاخ يٍ أجم تُغ األؿهذح نهذظىل ػهً أعتاح ؽائهح وذىؿُغ ؿىق األؿهذح  .هضف
كم يٍ انىالَاخ انًرذضج األيغَكُح وعوؿُا تُغ كم اَراجها يٍ األؿهذح يًا جؼم يٍ أفغَمُا انىؿطً وانجُىتُح ؿىق جظاب نظنك ،تاإلػافح ئنً َهة
يىاعصها انطثُؼُح ،فجؼهها ػغػح أكثغ نهجغًَح وانفمغ  .نرىؿغ أكثغ ؽانغ ()Touil &Bouchaour, 2014, L’Afrique richesse et fratricides

4في  USAقانون سنة  ،1984وفي فرنسا سنة  ،1988وفي إنجمت ار سنة .1990
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إلاعالجت َظا الُغح كؿمىا َظا البدث إلى 3أحؼاء هي:
 - 1الجغٍمت الاكخهاصًت :مـاَُم وأعكام
 - 2جُىع الجغٍمت الالىتروهُت ،ألاؾباب والىخابج
 - 3الخيلـت الاكخهاصًت والاحخماعُت في الجؼابغ لىؾابل الضؿع الالىتروهُت
 - 1الجريمة الاقحصادًة :مفاهيم وأرقام
جغجبِ الجغٍمت مهما واهذ َبُعتها باإلَاع اإلااصي ،ؿهضؿها في أػلب ألاخُان الضزل أو اإلاىـعت الىاحمت عنها ،ؿهي وكاٍ كض
ٌكبه اليكاٍ الاكخهاصي مً الىاخُت اإلااصًت ،وَى اليكاٍ اإلاسالف للخم وػير اإلاكغوع مً الىاخُت اللاهىهُت ،وَى أًًا
الـعل اإلادغم مً الىاخُت الكغعُت.
 - 1- 1جعريف الجريمة الاقحصادًة:
جسخلف حعاعٍف الجغٍمت الاكخهاصًت خؿب جسهو الباخث ،لظا ؾىؾ وعغى ؿُما ًلي مـاَُم صكُلت ٌلجغٍمت
الاكخهاصًت مً أحل الخبؿُِ.
 الجغٍمت الاكخهاصًت لؼت :هي ؿعل ػير مدبظ ومىغوٍ ًلابله اللىم ،وهي أًًا الظهب أو ؤلازم الظي ٌؿخضعيالعلاب.
 الجغٍمت الاكخهاصًت في اللاهىن :هي زُأ عمضي أو ػير عمضي ًؤصي إلى يغع بالؼيرً ،لؼم الخعىٌٍ وَعاكب علُهاللاهىن العخباعٍ مسالـا للمهلخت الاحخماعُت.
 الجغٍمت الاكخهاصًت في الاكخهاص :هي اعخضاء على الثرواث واإلامخلياثً ،ضًىه اللاهىن ،وٍدؿبب في ايعاؾ ألامًالاكخهاصي ويُاعهً ،لخم يغعا احخماعُا ًخعضي هُاق الجغٍمت لِكمل اإلاجخمع هيل.
 الجغٍمت الاكخهاصًت في الاؾالم :حكمل ول ؾعل مسالف للىاعض الضًً ؤلاؾالمي ،ههى هللا عىه وخظع باعجيابه،ًمـ الىظابف والؿلىواث الاكخهاصًت مً اهخاج ،اؾدثماع وجىػَع ،جمىٍل ...
 - 2- 1أهىاع الجريمة الاقحصادًة:
أقغها ؾابلا إلى أن الجغٍمت الاكخهاصًت حكمل ول ؾلىن اكخهاصي مسالف لللاهىن والكغع ،وٍأزغ ؾلبا على صزل الاؿغاص
واإلاجخمع والاكخهاصًاث وبالخالي ًيلف العالم يُاع ؿغنت الغؿاَُت ،التي َاإلاا واهذ َضؾ اؾتراجُجي ؾام ،هغؾذ حهىص
هبيرة متراهمت حل جدلُله .حعضصث أهىاع الجغٍمت الاكخهاصًت بخُىع اإلاجخمعاث وخاحُاتها ،باإلياؿت إلى َبُعت الىظام
الاكخهاصي الؿابض (عأؾمالي ،افجغاوي ،هُىلبرالي ،الاؾالمي)  ،ؿمً عؿع ألاؾعاع والاخخياع إلى ػؿُل ألامىاٌ وحغابم
اإلاعامالث اإلاالُت والالىتروهُت والهـلاث العمىمُت في مجاٌ البىاء والاَعام...إلى أن حعضث الخضوص الؿُاؾُت ؿكملذ
التهغٍب ،ججاعة العملت واإلاسضعاث وألاؾلخت...

Gary Becker, The Economic Approach to Human Behavior, Univ of Chicago Press, 1976.
 6يذًض دايض ػثض هللا" ،أَىاع انجغائى االلرظاصَح فٍ انُظاو انغأؿًانٍ واالشرغاكٍ " ،تذث يمضو نهُضوج انؼهًُح انذاصَح واألعتؼىٌ – انًغكؼ انؼغتٍ
نهضعاؿاخ األيُُح وانرضعَة ،انغَاع فٍ 1996 - 09 -29
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مً وحهت هظغ صًيُت (ول الىخب الؿماوٍت) ،ول هؿب مدغم هاجج عً الخبابث أو عضم بظٌ الجهض الالػم (مثال الغقىة،
الخُـُف بمـهىمه الىاؾع) ٌعخبر حغٍمت اكخهاصًت هه ًلخم يغعا بالـغص واإلاجخمع.
إطن هي الخغوج مً ؤلاَاع اإلاباح واإلاغػىب الظي ًيخج عىه مىـعت خلُلُت إلى صابغة اإلامىىع والخدظًغ والىهي ،الظي ًىؾع
خلل الجغٍمت،
 بخؼاضخي اللاهىن الىيعي بخسـُف العلىبت (عضم جُبُم ؤلاعضام واللهام) ،إلى حاهب ػُاب اإلاؿاءلت. الؼجى الـاخل اإلادلم مً الجغٍمت ،وحؼُُخه بكبىت مً الاؾدثماعاث الاحخماعُت والخيرًت (صوع ألاًخام ،الجمعُاثالخيرًت ،اللغوى الخؿىت لـابضة الكباب والبُالين.)...
 جىامي زُغ جىىىلىحُا اإلاعلىماث ووؾابل الاجهاٌ مما ٌؿاعض على ازتراق اإلامىىع واللغنىت ،باإلياؿت إلىنعىبت هكف َىٍت مغجىبها.
 جغجبِ أًًا الجغٍمت باللىة (الاكخهاصًت ،اإلاالُت ،الؿلُت) واؾخؼالٌ اإلاىانب. الظغوؾ الاكخهاصًت والاحخماعُت السخيبت وعضم اإلاؿاواة في الخىػَع.ًمىً جلؿُم الجغابم الاكخهاصًت إلى:
 خؿب هىع اليكاٍ الاكخهاصي (ػعاعت ،نىاعت ،ججاعة ،مالُت) ، على أؾاؽ الىظابف الاكخهاصًت (مً اهخاج ،اؾتهالن ،اؾدثماع ،جباصٌ،)... حغابم لها علىباث مدضصة في الىخاب والؿىت والؿغكت ،الغبا ،الؼل ،التزوٍغ ،الاؾغاؾ ،الهىعت وأزغي علىباتهاًدضصَا اللاهىن واللًاء.
 - 3- 1أركان الجريمة الاقحصادًة.
اجسظث الجغٍمت الاكخهاصًت مؤزغا اقياال حضًضة جُلبذ العالم الاؿتراضخي والػمذ جُىع جىىىلىحُا اإلاعلىماث ،مما ًجعلها
جخمخع ببعٌ الخهىنُت وجخميز عً الجغٍمت الخللُضًت .لظا مً الًغوعي ؿدو أعوان الجغٍمت الاكخهاصًت .هجض معاًير
اللُام الجغٍمت والخالي:
 الغهً اإلااصيَ :ى طلً الؿلىن أو الـعل اإلااصي اإلالمىؽ الظي ًمثل الجغٍمت ،وَى قغٍ أؾاسخيً ،خيىن مً زالر عىانغهي الـعل ،والىدُجت وعالكت الؿببُت بُنهما .
 الغهً اإلاعىىي ٌ :كترٍ ثوؿغ العلم و ؤلاعاصة  ،أي أن اللهض الجىاةي َى ملُاؽ للعلىبت ،لىً َى ًخؼير مً هظام آلزغ،ؿيلما وان الىظام قضًض ولما وان اللهض الجىاةي ػير مخُلب.
سهف تٍ ؿهُى اٌ تٍ طانخ انًُغي" ،انجغائى االلرظاصَح وأثغها ػهً انرًُُح فٍ االلرظاص اإلؿاليٍ " ،يإؿـح شثاب انجايؼح ،اإلؿكُضعَح،1999 ،
ص.22
 8ذرًثم فٍ انشًغ وانًشضعاخ وجًُغ انـًىو انؼاعج .
َ 9ـغٍَ ػثض انذًُض" ،انجغائى االلرظاصَح انرمهُضَح وانًـرذضثح " ،انًكرة انجايؼٍ انذضَث ،2009 ،ص 81
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 الغهً الكغعي َ :ى الىو اللاهىوي الظي ًدضص الجغٍمت و ًدضص لها علىبت ،ؿال ًىحض حغٍمت بضون كاهىن.-2ثتىر الجريمة الاقحصادًة.
الجغٍمت الاكخهاصًت كضًمت كضم الخاعٍش ،بغػ أزغَا في الضوٌ اللىٍت التي اعخيذ بخُبُم اللاهىن والخًاعاث التي اَخمذ
بئكامت العضٌ ،وججؿض طلً بخضزل الضولت في الخُاة الاكخهاصًت ،والخًاعة الـغعىهُت مً زالٌ جىػَع مُاٍ الىُل للؿلي
وعضم الؼل في ألاوػان  .هما اَخم الغومان بدىظُم الاكخهاص ،واإلاعاكبت على مسالـت َظا الخىظُم  ،بـًل ههىم
كاهىهُت حعللذ باؾخيراص وججاعة الخبىب .أًًا اعخبر كاهىن خمى عابي في العغاق هظام قامل ،إلاا ؾىه مً إنالخاث صازلُت
للجهاػ ؤلاصاعي وَضؿذ إلى جدؿين معِكت الؿيان وعؿع اإلاظالم واللًاء على الغقىة .وأهُض حاء ؤلاؾالم لضعم ألازالق
الخؿىت وتهظًب الـغص واإلاجخمع ،ؿأـمغ وعػب باجباعها وأحؼي عً طلً بالجىت ،وإلاً زالف وجىلى ؿله العلاب في الضهُا
وآلازغة.
العضًض مً اللىاهين نضعث بهظا الكأن ،لىنها في الىاكع لم حؿتهضؾ الجغٍمت الاكخهاصًت واللًاء عليها ،إهما واهذ عباعة
 1311في خىم
عً علىباث مالُت لؼغى جصخُذ ازخالالث َُيلُت .على ؾبُل اإلاثاٌ هجض في ؿغوؿا كاهىن نضع ؾىت
 1810في اإلااصة
( )Philippe IVبدظغ جهضًغ الخبىب الؼظابُت لخدؿين جمىًٍ باعَـ ،زم ويع كاهىن العلىباث الـغوسخي ؾىت
مسالف اللىابذ اإلاخعللت بالهىاعت والخجاعة والـىىن وحمُع ألاعماٌ الًاعة بالهىاعت
ة
 413وما بعضَا على ججغٍم
الـغوؿُت .
وكض جميز اللغن العكغون بخضزل واؾع للضولت في الخُاة الاكخهاصًت جبعه بالًغوعة ويع ههىم حؼبُت لخماًت
الخىظُماث الاكخهاصًت .واػصاص حجم الخضزل بهىعة زانت زالٌ الخغبين العالميجين ألاولى والثاهُت وفي ألاػمت الاكخهاصًت
 1929ؿهضعث ههىم حؼابُت ججغم ألاؿعاٌ اإلاسلت بىظام الخمىًٍ والدؿعير وججاعة الخبىب الؼظابُت واؾخيراصَا
ؾىت
وجهضًغَا ،وعملُاث ؤلاهخاج والخىػَع والاؾدثماع  ...ووان مً هدُجت طلً أن جبيذ الضوٌ الغأؾمالُت مبضأ خماًت الؿُاؽة
الاكخهاصًت بدىظُماث اكخهاصًت وجأًُضَا بعلىباث إصاعٍت أو اكخهاصًت أو حؼابُت .
في العهغ الخضًث ،جُىعث الجغٍمت الاكخهاصًت مع ازخالؾ ألاهظمت الاكخهاصًت (اكخهاص مسُِ ،مـخىح ،أو مسخلِ).
خُث اعخمض الـىغ الغأؾمالي على خغٍت جضاوٌ عىامل ؤلاهخاج (العمل وعأؾماٌ) ؾعًا لخعظُم اإلاىـعت(الغبذ) ،وبخدلُم
اإلاىـعت الصخهُت ؾىؾ ًيخج عنها جدلُم اإلاهالح الجماعُت بُغٍلت ػير مباقغة .إطن ؾُاصة اإلاىاؿؿت الخغة وجضزل
بؿُِ للضولت صعم ؿىغة الجغٍمت الاكخهاصًت ،ن صاؿع الغبذ َى اإلابرع .في خين ،مهما َالذ الخغٍت هُاق واؾع ،ال ًمىً
 10طغُغ َىؿف" ،انجغًَح انًغذكثح ػثغ األَرغَُد " يظكغج ياجـرُغ ،كهُح انذمىق وانؼهىو انـُاؿُح ،ذُؼٌ وػو ،2013 ،ص 69

 11عوي انمغآٌ انكغَى لظض كثُغج ػٍ انغش وانـغلح يُها قصة سيدنا يوسف وسورة المطففين
 12عصام هالل عفيفي "،االستشارات القانونية والمحاماة"

 13مثل إفشاء أسرار الصناعة في الخارج وتصدير بضائع ذات صنف رديء ،وجميع أشكال التحالف الضارة بالصناعة والمضاربة عمى

األسعار والقيم.

14

http://www.adelamer.com/vb/showthread.php?5900-%C7%E1%CC%D1%ED%E3%C9%C7%E1%C7%DE%CA%D5%C7%CF%ED%C9
 15أَىع يذى ص طضلٍ انًـاػضج" ،انًـإونُح انجؼائُح ػٍ انجغائى االلرظاصَح " ،صاع انثمافح نهُشغ وانرىػَغ ،200 ،ػًاٌ ،ص. 1
 16انًمىنح انشهُغج ِصو ؿًُث" :صػه َؼًم صػه ًَغ" ،وفًُا َرؼهك تانؼاللاخ انرجاعَح وانظُاػُح ذثمً انضونح ساعجا أٌ (.)To keep out the ring
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ان ججخاح ؾُاصة الضولت والخضوص الؿُاؾُت وألامىُت والاكخهاصًت والاحخماعُت .بمعجى أن جدلُم الغبذ واإلاهلخت الخانت
ال ًمىً أن ًخعضي هُاق مدضص وٍخىؾع على خؿاب ألامً الؿُاسخي ،والاكخهاصي والاحخماعي .وَىظا ول زغوج عً َظٍ
الخضوص (الخضوص الكغعُت واللاهىهُت) ٌعخبر حغٍمت .لىً في الىاكع اللىاهين الهاصعة في الىظام اللبرالي والىُىلبرالي هي
كىاهين جدمي الىظام الاكخهاصي مً اإلاكاول الاكخهاصًت والبُالت ،الخطخم والاخخياع ،أي هي إلاىاحهت أػماث معُىت عابغة
عابغة وصوعٍت (جخىغع مً خين آلزغ) ،ولِؿذ كىاهين زانت بالجغٍمت الاكخهاصًت ًغاعى ؿيها ألارع الاكخهاصي والاحخماعي،
والخضَىع اإلادلم والعبء الظي جخدمله الخيىماث والخُغ الظي ًىاحهه الـغص واإلاجخمع.
جدذ ػُاء العىإلات وخغٍت الخباصٌ ،خمُذ الجغٍمت الاكخهاصًت ،ؿخم حؼُُت اإلاعامالث الؿِئت واإلاكبىَت بمعامالث خؿىت،
 2009أهثر مً60
وعنها وكأث مىاَم الىعُم الجباةي .التي ػاصث أَمُتها بـًل الجغٍمت الاكخهاصًت ،أنبذ عضصَا في
مىُلت ،جمثل 2،1مً ؾيان العالم وجمؿً % 26مً عأؾماٌ العالم ،وجمخلً %31مً أعباح الكغواث اإلاخعضصة الجيؿُت
ألامغٍىُت  .عػم الخُغ الىاضح لهظٍ اإلاىاَم إال أنها لم ًىً ممىً اؾدئهالها أو ححى الخسـُف مً وكعها وصعمها
الكخهاص الجغٍمت ( .)Stiglitz, 2002
مما ًؤهض أن الىظام الىُىلبرالي ًضعم اكخهاص الجغٍمت ،إلػىاء حؼء مً العالم وخماًت مهالخهم على خؿاب الباقي (الباقي
ًمثل الضوٌ الىامُت).
 )Oxfam, 2017جؼٍض زغوة ألاهثر ػجى بىجيرة مخهاعضة وجغاهم مدؿاعع مما ٌعمم الـجىة بين ألاػىُاء والـلغاء.
وخؿب مىظمت (
و جبين اخهابُاث (  ) 2013،The Global Wealth Databookأن ههف الؿيان ألاهثر ؿلغا في العالم واهىا ًمليىن ؿلِ % 0,7
 1700ملُاع صوالع .وما ًضٌ على جىؾع الخـاوث والالمؿاواة في الؿىىاث
 ،2013أي خىالي
مً الثروة الهاؿُت العاإلاُت في
 2016ؿلِ % 0, 2مً زغوة العالم ،أي 409ملُاع
ألازيرة ،هجض أن ههف الؿيان ألاهثر ؿلغا في العالم واهىا ًمليىن ؾىت
ً .)2016بين الكيل الخالي جىػَع الؿيان ألاهثر ؿلغا في العالم .
صوالع خؿب (،Crédit Suisse

 1لاَىٌ (  )Sherman, USA, 1890انماػٍ تًُغ سهك انركرالخ االلرظاصَح أو االدركاع ،ولاَىٌ ( )Clayton Act, USA,1914انظٌ جغيد
فُه انًُافـح غُغ انشغػُح .
 18فٍ  1930ذى ئسفاء أيىال ػذاَا انُاػٍَُ تاَضاػها فٍ دـاتاخ تُكُح ؿىَـغَح ،ثى نجأخ انُها انُشثح انفغَـُح وانشغكاخ األيغ َكُح ذهغتا يٍ
انؼغَثح ،ففٍ انفرغج  1995-1989دىانٍ  1/3يُها ال ذضفغ انؼغائة ،تؼض طنك هٍ وؿُهح نغـُم أيىال انًشضعاخ وانكاػَُىهاخ واألؿهذح
َ 19ـغٍَ ػثض انذًُض ،يغجغ ؿاتك ،ص
20
Stiglitz, Joseph E. “Globalization and Its Discontents”. New York: W.W. Norton, 2002.
21
Note méthodologique pour le rapport 2017 d’Oxfam « une économie au service des 99 % », Dossier technique
d’Oxfam, Janvier 2017.
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الشكل ( :)1الخىػَع ؤلاقلُمي للىهف ألاهثر ؿلغا مً ؾيان العالم
املصدرDossier technique d’Oxfam, Janvier 2017:
ًبين الكيل ( )1أن ؿلِ % 1مً ههف الؿيان ألاهثر ؿلغا َم مً أمغٍيا الكمالُت ،بِىماٌ % 70عِكىن في صوٌ مىسـًت
الضزل وألاهثرَا مضًىهُت.
 ،)2016جظهغ الىخابج أن" عىامل الخُغ " ألاهثر اعجباَا بأؿلغ %20مً الؿيان جخمثل في وىنهم:
صابما خؿب (،Crédit Suisse
قباب ،وػير متزوحين ولِـ لهم مؿخىي صعاسخي ،بِىما العىامل الثاهىٍت جخعلم ب :لضيهم زالزت أَـاٌ أو أهثر ،ال ٌكخؼلىن
(بُالت) أو معىكين.
ول َظا ًمثل أعيُت زهبت لخُىع الجغٍمت الاكخهاصًت بكتى أهىاعها هما ٌعىؿها الكيل ( )2أصهاٍ:

2016
 2014و
الكيل ( :)2جهيُف الجغابم الاكخهاصًت على اإلاؿخىي العالمي لؿىت
اإلاهضعComment lutter contre le crime organisé international? Bilgesu Aydın :
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ًىضح الكيل أن ألاهىاع الخللُضًت للجغابم الاكخهاصًت اهسـًذ بًؾبت نؼيرة (بمعضٌ مخىؾِ مً 3إلى )%5مً ؾىت
 ،2016ما عضي الجغابم الالىتروهُت ػاص بيؿبت .%8مما ًجعل معضٌ الجغابم الاكخهاصًت الاحمالي مغشح للؼٍاصة،
 2014إلى
.2030
لُهل إلى معضٌ % 11مع ؾىت
عػم أهه أظهغث اخهابُاث ( )Global Economic Crime Survey, 2016أن معضٌ الجغابم الاكخهاصًت اهسـٌ مً % 37ؾىت
( 2016جلغٍبا َى مؿخلغ)َ ،ظا ال ٌعجي جدؿً هدُجت اللاهىن وعصع اإلادخالين واإلاؼوعًٍ ،عبما ًيىن هدُجت
 2014إلى % 36ؾىت
 2008وجضاعُاتها .هما َى مبين في ألاقياٌ أصهاٍ.
جًُِم الخىاق وحؿغب الؿُىلت بؿبب أػمت
الجدوو ( :)1جُىع معضٌ الجغابم الاكخهاصًت العالمي
الؿىىاث

معضٌ الجغابم الاكخهاصًت ()%

2001

43

2003

37

2005

45

2007

43

2009

30

2011

34

2014

37

2016

36

ومً معُُاث الجضوٌ أعالٍ ويعىا الكيل الخالي:

كم انجغائى االلرظاصَح غُغ االنكرغوَُح يٍ غش ،ذؼوَغ ،ذهغب ػغَثٍ ،ؿغلح عؤوؽ األيىال ،ذثُُغ األيىال ...انز 200
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معدل الجرائم االقتصادية ()%
43
36

37

2016

2014

34

2011

45

43
37

30

2009

2007

2005

2003

2001

الشكل ( :)3جُىع معضٌ الجغابم الاكخهاصًت العالمي
املصدر :اخهابُاث  ،Global Economic Crime Survey, 2016م6
ًسـي زباث َظا اإلاعضٌ ،الخـاوث الىبير في جىػَع الجغابم الاكخهاصًت على مؿخىي مسخلف مىاَم العالم ،ؿسجل اهسـاى
في ول مً أمغٍيا الكمالُت ،والالجُيُت ،وأعوبا الؼغبُت ،بِىما سجل معضٌ الجغابم الاكخهاصًت اعجـاع مدؿىؽ في إؿغٍلُا،
والكغق ألاوؾِ ،وأعوبا الكغكُت.
الجضوٌ ( :)2جىػَع الجغابم الاكخهاصًت على اإلاىاَم الجؼغاؿُت في العالم
اإلاىاَم
إؿغٍلُا
أوعوبا الكغكُت
أمغٍيا الكمالُت
أوعوبا الؼغبُت
آؾُا واإلادُِ الهاصي
أمغٍيا الالجُيُت
الكغق ألاوؾِ
العالم

معضٌ الجغابم الاكخهاصًت لؿىت معضٌ الجغابم الاكخهاصًت لؿىت
)%( 2016
)%( 2014
57
50
40
35
37
41
33
39
30
32
28
35
25
21
36
37
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توزيع الجرائم االقتصادية على المناطق الجغرافية في العالم بين  2014و2016
57
50
37 36

35
25

العالم

28

39
33

32 30

37

41

40
35

21

الشرق األوسط أمريكا الالتينية آسيا والمحيط
الهادي

أوروبا الغربية أمريكا الشمالية أوروبا الشرقية

معدل الجرائم االقتصادية لسنة )%( 2016

إفريقيا

معدل الجرائم االقتصادية لسنة )%( 2014

الشكل ( :)4جىػَع الجغابم الاكخهاصًت على اإلاىاَم الجؼغاؿُت في العالم
املصدر :اخهابُاث  ،Global Economic Crime Survey, 2016م6
هما أؿاص هــ اإلاهضع بأن الجغابم الاكخهاصًت ألاؾاؾُت جخمثل في ازخالؽ ألانىٌ بيؿبت %64والجغٍمت ؤلالىتروهُت
بيؿبت %32والـؿاص بيؿبت .%24وجمـ بلىة الخضماث اإلاالُت ،زم اللُاع العمىميً ،لُه كُاع جىػَع ؾلع الاؾتهالن ،زم
كُاع اإلاىانالث ،إلى حاهب كُاعاث أزغي بيؿب نؼيرة.
 ،2016وعغيه في الجضوٌ أصهاٍ.
وههِب أَم الضوٌ مً الجغٍمت الاكخهاصًت لؿىت
الجدوو ( :)3جىػَع الجغابم الاكخهاصًت على أَم الضوٌ في العالم
الضوٌ

معضٌ الجغابم الاكخهاصًت لؿىت
)%( 2016

الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت

38

اإلاملىت اإلاخدضة

55

اؾباهُا

55

ؿغوؿا

68

عوؾُا

48

اؾتراًٌا

52

حىىب اؿغٍلُا

69
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36

العالم

املصدر :اخهابُاث  ،Global Economic Crime Survey, 2016م7
ًبين الجضوٌ أهه خظُذ ول مً ؿغوؿا وحىىب اؿغٍلُا بأعلى معضالث الجغٍمت الاكخهاصًت.
-2

ثتىر الجريمة الالكتروهية ،ألاسباب والنحائج

الاوؿان احخماعي بُبعه ،ؿمهما حعلضث بحئجه وخـذ باإلاساوؾ وألازُاعً ،بلى مجبر على الخعامل والخـاعل معها ،وَؿعى
حاَضا لخدلُم الؿعاصة وجللُل الًغع الىاجج عً مسخلف اإلاخضزلين.
ؾلم الجمُع بًغوعة جىىىلىحُا اإلاعلىماث واؾخسضاماتها اإلاىثـت ،وجىكع اإلاؼٍض مً الخُىٍغ والضكت في اإلاؿخلبل .خُث حكير
 2016إلى 77،3ملُاع مخعامل با هترهِذ ( ،)En ligneأي %50مً الؿيان ،أي بمعضٌ متزاًض ب %9باليؿبت
الاخهابُاث ؾي
.2020
 2014وإلى أهثر مً %11في خضوص
لؿىت
و 79،2ملُاع مسجل على قبياث الخىانل الاحخماعي ،أي % 37مً الؿيان .وَكمل َظا الاؾخعماٌ الىثُف ول مىاَم
العالم ،لخخىػع والخالي :
جدوو ( :)4معضٌ اهدكاع ؤلاهترهذ في العالم ()%
اإلاىاَم

معضٌ اهدكاع ؤلاهترهذ في العالم ()%

اؿغٍلُا

29

أمغٍيا الكمالُت

88

أوعوبا الؼغبُت

84

آؾُا الجىىبُت

33

املصدرhttp://www.blogdumoderateur.com/chiffres-internet :
ًلابل َظٍ ألاعكام الضالت على الخلضم الخلجي العالمي واهدكاعٍ ،ما ًسُف مً جًاعف وحؿاعع للجغٍمت الالىتروهُت على
هُاق عالمي واؾع قامال ليل ؿئاث اإلاجخمع زانت اليؿاء وألاَـاٌ .وحكير الاخهابُاث إلى وكىع هدى 500ملُىن بالؽ
ضخُت التهضًضاث ؤلالىتروهُت ،أي ما ٌعاصٌ ملُىن ضخُت ًىمُا .
وجؤهض بعٌ الخلاعٍغ الى وحىص 14ضخُت في الثاهُت ،وأن ولـت الجغابم ؤلالىتروهُت كض ججاوػث كُمت الؿىق الؿىصاء
لليىواًين والهيروًٍ ،والتي جبلؽ 288ملُاع صوالع ،وأن زلثي البالؼين خىٌ العالم أي % 69واهىا ضخاًا للجغابم ؤلالىتروهُت .
)Rapport annual KPCB (Kleiner Perkins Caufield and Byers
http://www.blogdumoderateur.com/chiffres-internet
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هما أقاعث صعاؾت أعضَا (  ) CSIS & McAfee, 2014أن اإلاؤؾؿاث ألامغٍىُت هي ألاهثر جًغعا مً الجغابم الاكخهاصًت.
-1-2جعريف الجريمة الالكتروهية وأسبابها:
حعض حغابم الىمبُىجغ والاهترهذ ،أو ما ٌؿمى  ، Cyber Crimesظىاَغ إحغامُت جلغع أحغاؽ الخُغ لخيبه مجخمعىا عً حجم
اإلاساَغ والخؿابغ التي ًمىً أن جىجم عنها ،زانت أنها حغابم طهُت جيكأ وجدضر في بِئت إلىتروهُت أو بمعجى أصق عكمُت،
ًلترؿها أشخام مغجـعي الظواء وٍمخليىن أصواث اإلاعغؿت الخلىُت ،مما ٌؿبب زؿابغ للمجخمع هيل على اإلاؿخىٍاث
الاكخهاصًت والاحخماعُت والثلاؿُت وألامىُت .إطا واهذ مجخمعاجىا العغبُت لم جخأزغ بكيل هبير مً مثل َظٍ الظىاَغ
ؤلاحغامُت ،إال أن َىان صوال عغبُت هثيرة أضخذ مهخمت بخلً الظىاَغ ،ومـهىمها اللاهىوي ،وؾماث اإلاجغم اإلاعلىماحي  .أما
الجغٍمت ؿهي الؿلىهُاث وألاؿعاٌ الخاعحت على اللاهىن والجغابم ؤلالىتروهُت هي اإلاسالـاث التي جغجىب يض ألاؿغاص أو
اإلاجمىعاث مً ألاؿغاص بضاؿع الجغٍمت وبلهض إًظاء ؾمعت الطخُت أو أطي ماصي او عللي للطخُت مباقغ او ػير مباقغ
باؾخسضام قبياث الاجهاالث مثل ؤلاهترهذ  .وَعغؿها حىن ؿىعؾتر “ول ؿعل احغامي ٌؿخسضم الىمبُىجغ في اعجيابه هأصاة
عبِؿُت وَعغؿها مىخب جلُُم الخلىُت بالىالًاث اإلاخدضة الامغٍىُت انها “الجغٍمت التي جلعب ؿيها البُاهاث الىمبُىجغٍت والبرامج
اإلاعلىماجُت صوعا عبِؿُا.
 أؾبابها:جسخلف أؾباب الجغٍمت ؤلالىتروهُت خؿب هىعها وهىع اإلاؿتهضؾ وهىع الجاوي ومؿخىي جىـُظٍ (الـغص ،اإلاجخمع ،العالم).
ؿجغابم الكباب والهىاٍ والوػاع جسخلف عً أؾباب حغابم اإلادترؿين ،وجسخلف وؿم َضؿها ؾغكت أو معلىماث أو ججاعة
باإلاعلىماث أو شخهُت الخ.
كض ًيىن التهمِل والاكهاء الاحخماعي والـلغ أؾباب عبِؿُت للجغٍمت ؤلالىتروهُت ،لظا ًجب أن ًدخًً اإلاجخمع الجمُع
وَصجع وٍـعل مكاعهتهم .
-2-2هخابج الجغٍمت الالىتروهُت:
 على اإلاؿخىي الضولي. 575ملُاع صوالع
جيلف الجغابم الالىتروهُت الاكخهاص العالمي 445ملُاع صوالع ؾىىٍا ،وجتراوح بين 375ملُاع صوالع هدض أصوى و
هدض أعلى  .ختى الخض ألاصوى ًـىق بىثير الضزل اللىمي إلاعظم بلضان وخيىماث العالم .خُث ًمثل الكيل أصهاٍ ما جفكضٍ

See more at : http://www.elkhabar.com/press/article/14109/#sthash.ATsHIkLl.dpuf
le Center for Strategic and International Studies
 31اسراء جبريل رشاد مرعي ،المركز الديمقراطي العربي2016 ،
28

اسراء جبريل رشاد مرعي ،مرجع سابق.
This entry was posted in Secretary General, United Nations on October 17, 2016 by Nagat Amin
Véronique Arène avec IDG NS, publié le 10 Juin 2014

www.jilrc.com - conferences@jilrc.com - +961- 71053262

25
26

29
30

13

أعمال المؤتمر الدولي الرابع عشر :الجرائم اإللكترونية| طرابلس  25 - 24مارس 2017

 200000مىهب عمل في USA
الضوٌ مً الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي الىاحم عً الجغٍمت الالىتروهُت .هما جخىكع الضعاؾت زؿاعة
 150000في أوعوبا.
وخىالي

الكيل ( :)5وؿب ما جـلضٍ صوٌ العالم مً الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي هدُجت الجغٍمت الالىتروهُت
اإلاهضعMcAfee, 2014 :
هما بينث صعاؾت ملاعهت أزغي ٌ 252قغهت في 7صوٌ ،جُىع جيلـت الجغٍمت الالىتروهُت هما ًظهغٍ الكيل الخالي:

تطور تكلفة الجريمة االلكترونية للشركات محل الدراسة (بالدوالر(
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
روسيا

أستراليا البرازيلالمملكة المتحدة

اليابان

2015

ألمانيا

2014

الواليات المتحدة
األمريكية

2013

الشكل ( :)6جُىع جيلـت الجغٍمت الالىتروهُت ٌ 252قغهت في 7صوٌ
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املصدر2015 Cost of Cyber Crime Study: Global Benchmark Study of Global Companies :
ًمثل الكيل مجىؾِ الخيلـت الخلضًغٍت لجغابم ؤلاهترهذ في  7صوٌ ٌ 252قغهت مىـهلت ،مع ملاعهت لثالر ؾىىاث ،وهي
واضخت بكيل هبير في الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُتً .خم جدىٍل أعكام الخيالُف إلى صوالع أمغٍيي ػغاى اإلالاعهت .
 .2015جم كُاؾها بالعمالث اإلادلُت .وٍىضح
 2014و
والكيل ( )7أصهاٍ ًلخو نافي الخؼير في جيالُف حغابم ؤلاهذعهذ بين عامي
الكيل أهبر ػٍاصة في الخيلـت ؤلاحمالُت للجغٍمت ؤلالىتروهُت في عوؾُا والىالًاث اإلاخدضة ب % 29و ،% 19على الترجِب .و% 8
في أإلااهُا ،إط حسجل أكل ػٍاصة في إحمالي الخيلـت الؿىىٍت.
تغير تكاليف الجرائم اإللكترونية بين ()2015-2014
ألمانيا

8

أستراليا

13
14

المملكة المتحدة

14

اليابان
الواليات المتحدة األمريكية

19

روسيا

29
35

30

25

20

15

10

5

0

)2015
-2014
الكيل ( :)8حؼير جيلـت الجغٍمت الالىتروهُت بين (
اإلاهضعCost of Cyber Crime Study: Global Benchmark Study of Global Companies, 2015 :
لم جترن الجغٍمت الالىتروهُت صون مغاكبت ،بل وحضث العضًض مً ألاحهؼة الضولُت إلاياؿدت الاحغام الالىترووي أَمها هجض:
َُئت ألامم اإلاخدضة ،مًظمت الخعاون والخىمُت الاكخهاصًت ،مجمىعت العمل اإلاالي ( ،)GAFIالضًىان اإلاغهؼي للمع الاحغام
الاكخهاصي واإلاالي اإلاىظم (بـغوؿا وبلجُيا) ...
باإلياؿت إلى الاؾدثماع اإلادلم في كُاع ألامً الالىترووي العالمي ( )cyberassuranceالظي ًخىكع أن ًهل إلى 74،155ملُاع
 .2019مع العلم أهه ًترهؼ %90مً ؾىق الخأمين يض مساَغ جىىىلىحُا اإلاعلىماث في الىالًاث اإلاخدضة،
صوالع في ؾىت
وؾخىحض حكغَعاث مكابهت في أماهً أزغي ،مما ؾُؤصي إلى همى ؾىق الخأمين مً مساَغ جىىىلىحُا اإلاعلىماث ،والظي كض
ًخدلم بخعؼٍؼ الىعي لضي اللاصة ومخسظي اللغاع .

Cost of Cyber Crime Study: Global Benchmark Study of Global Companies, 2015
Avec Bill Goodwin de ComputerWeekly (groupe TechTarget).
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ومع طلً مً الهعب جلضًغ ألايغاع الىاحمت عً الهجماث الخبِثت واللغنىت على قبىت ؤلاهترهذ بضكت ،ن معظمها ال ًخم
الخبلُؽ عنها.
إطن أنبدذ جمثل عبء واضحً ،جب الاؾدثماع مً أحله بلىة وؾغعت لخسـُف الًغع اللابم والخض مً زُغ آزغ
مؿخلبلي أهبر وأعظم على حمُع ألانعضة ،يَضصأمً الجمُع وؾالمتهم.
 في الجؼابغ.عػم حجم الخعامل ؤلالىترووي البؿُِ في الجؼابغ ،إال أنها لم حؿلم مً تهضًضاث الجغٍمت الالىتروهُت ،خُث جدخل َظٍ
ألازيرة مغاجب أولى إؿغٍلُا وعغبُا مً خُث الجغٍمت ؤلالىتروهُت ،بيؿبت ،% 85ولم حؿخثن خؿاباث اإلاؿؤولين منها ،ما
حعلها مً بين أبغػ عُىاث واَخماماث جلاعٍغ اإلاىظماث والهُئاث الضولُت اإلاسخهت .
 1055حغٍمت الىتروهُت ،جىعٍ ؿيها أهثر مً 946شخو ،أي بمعضٌ حغٍمت الىتروهُت ول زماوي
،2016
خُث سجل ؾىت
ؾاعاث ،وزالر حغابم ول 24ؾاعت .وَى عكم ًغي البعٌ أهه كض ًيىن بعُضا عً الىاكع بالىظغ إلى أن عضصا ػير كلُل مً
ضخاًا ؤلاحغام ؤلالىترووي ال ًلىمىن بالخبلُؽ ؾباب مسخلـت ًخلضمها الخىؾ مً الـًُدت وهلو زلاؿت الخبلُؽ .
. 2016
 2013إلى
وعغى في الجضوٌ الخالي جُىع اٌحغٍمت الالىتروهُت في الجؼابغ مً ؾىت
.2016
 2013إلى
حضوٌ ( :)5جُىع اٌحغٍمت الالىتروهُت في الجؼابغ مً ؾىت
الؿىىاث
2013
2014
2015
2016

)2016
- 2013
عضص اٌحغابم الالىتروهُت في الجؼابغ (
91
246
567
1055
اإلاهضع :اخهابُاث مً الغابِhttp://www.echoroukonline.com/ara/articles/513381.html :
وعىـ ألاعكام على مسُِ ختى جخىضح لىا وجيرة التزاًض اإلادؿاععت واإلاخىامُت.

33

http://www.elkhabar.com/press/article/14109/
http://www.akhbarelyoum.dz/ar/200235/205130, Février, 2017
35
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/513381.html
34
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عدد الجرائم االلكترونية في الجزائر (- 2013
)2016
1055

567

2016

2015

246

91

2014

2013

)2016
- 2013
الشكل ( :)8عضص اٌحغابم الالىتروهُت في الجؼابغ (
 ،2016مما ٌؿخضعي الاؾخعجاٌ بىيع زُت مدىمت إلاىاحهت
 2015إلى
ًبين الكيل أن عضص اٌحغابم الالىتروهُت جًاعف مً
ؾُل اٌحغابم الالىتروهُت العاعم ،الظي ػُب العلىٌ ،والضًً ،وألازالق ،وؤلاوؿاهُت هيل ،جدذ عاًت الخـخذ
والخىىىلىحُا !!!!
-3

الحكلفة الاقحصادًة والاجحماعية في الجسائر لىسائل الدفع الالكتروهية.

 1-3الحكلفة الاقحصادًة والاجحماعية في الجسائر للجريمة الالكتروهية
لعل اإلادغن ألاؾاسخي الظي ًضؿع الاوؿان للخُأ واعجياب الجغٍمت الالىتروهُت َى حعظُم الثروة ،لىً كض جلُضٍ ألازالق
الخؿىت التي وكأ عليها ،وما خثذ علُه الكغاةع الؿماوٍت مً جدـيز للخير والىعُض بالعلاب إلاً ًسالـها ،ووحىص اللىاهين
والضؾاجير لخلىٍم ؾلىن ألاؿغاص .إطن الـغص اإلاضعن إلاهلخخه الصخهُت ًجب أن ًلِـ ما ًدلم مً هخابج عىض ؾعُه للماٌ
وٍلاعهه مع الخيلـت اإلادخملت الىاججت عً الخماصي في جدلُم الىؿب صون مغاعاة ما ًدىاكٌ مع الكغع واللاهىن .وبهظٍ
الُغٍلت الخؿابُت ًلضع الخيلـت اإلااصًت اإلالمىؾت واإلاباقغة اإلاخىكعت عىض الازالٌ باللىاهين (صًيُت وصهُىٍت) وهظلً الخيلـت
الاحخماعُت التي ًخدملها اإلاجخمع مً آؿاث والالمؿاواة ،ؿخجعله ؾببا في زؿاعة أهبر.
إطن اليل ًخأزغ بالجغٍمت ؤلالىتروهُت ومىُلُا ًخدمل جيلـتها بكيل مباقغ أو ػير مباقغ .خؿب ()G.BECKER, 1976
والخيلف التي ًخدملها
ة
جخًمً مياؿدت الجغٍمت الاكخهاصًت زالر أهىاع مً الخيالُف هي :جيلـت الخهضي للجغٍمت
اإلاخًغعون منها باإلياؿت إلى جيلـت ًضؿعها أؿغاص اإلاجخمع ،هدُجت جـصخي آلاؿاث وألازالق الؿِئت وؤلازالٌ با مً والاؾخلغاع.
بؼٌ الىظغ عً الخيلـت الاحخماعُت ،حكمل الخيلـت الاكخهاصًت ،الخيلـت اإلاالُت اإلاضؿىعت إلاىاحهت الجغٍمت مً جدلُلاث،
مسابغاث ،والجهاػ ألامجي...وملابل َظٍ الخيلـت جخدلم مىـعت مالُت مباقغة جيخج عً الغكابت والخماًت مً الجغٍمت .ومىه
جخلاَع الخيلـت اإلاياؿدت مع اإلاىـعت الىاججت مً اإلاياؿدت لخعُي اللُم اإلاثلى للخيلـت واإلاىـعت أي إخضار الخىاػن ،وبالخالي
كبىٌ مؿخىي أصوى مً الجغٍمت (الدجم ألامثل) ال ًمىً الخسلو مىه ،ن طلً كض ًيلف اإلاجخمع أهثر ما ًىؿغٍ.
MR = MC
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MR

التكاليف الحدية واإلرادات
الحدية

[NOM DE
CATÉGORIE]MC

التوليفة المثلى من التكلفة والمنفعة لتحقيق توازن المجتمع

10
8
6
4
2
0

حجم الجريمة

الشكل( :)9حجم الجغٍمت الالىتروهُت ألامثل في اإلاجخمع
359
 ،2013م
املصدر :عبض الغػاق بً َاوي" ،مباصا الاكخهاص الجؼةي" ،وابل ،ألاعصن،
ًمىً جىيُذ الخيلـت ؤلاحمالُت الىاحمت عً الجغٍمت الالىتروهُت في الجضوٌ الخالي:
جدوو ( :)6ملخو للخيلـت ؤلاحمالُت الىاحمت عً الجغٍمت الالىتروهُت
ما هي؟
الخيلـت
 اللُمت اإلاالُت اإلاضؿىعتالاكخهاصًت لخدلُم ألامً الالىترووي.
 الخؿاعة اإلاالُت الىاججتعً الجغٍمت الالىتروهُت.

الخيلـت
الاحخماعُت

الخيلـت
ؤلاحمالُت

هُف ًخم جضهُتها؟
مً ًخدملها؟
 اٌؿغص العاصي :حؼء ًلخُع مً الثروة  -صعم ألامً الالىترووي بترقُض الاهـاق في ٌوالاهـاق الخيىمي
 جيىًٍ أؿغاص الجهاػ ألامجي الـغص اإلاخىعٍ (الطخُت) زؿاعة كض  -حؿهُل َغق ؤلابالغجؤصي إلى ؤلاؿالؽ
 حكضًض اللاهىن بالخُبُم الـعلي ،وججضًضٍ اإلاجخمع :جدىٍل الثروة ،لُىجم عىه :بهـت صوعٍت لُخماشخى مع الجغابم اإلاؿخدضزت.الالمؿاواة ،البُالت والهجغة
 الاكخهاص :زؿاعة ول اؾدثماع مىحهللخىمُت البكغٍت.
الـغص بخالشخي ألازالق والثلت الخىعُتاإلاجخمع بهضم اللُم الاوؿاهُت الغكابتالاكخهاص :زلم مكاول الخلضًغ الخلُلي للخُغ ،كُاؾه واحخماعُت حعغكل وجلغي الىمى
العمل الجاص على مياؿدخه على
الاكخهاصي اإلادلم
حمُع المؾخىٍاث

جيلـت معىىٍت جخجؿض في
اخباٍ ألاؿغاصَ ،ضم
كضعاتهم ،ججبرَم على
الخىاَؤ أو الاوعؼاٌ ،مما
ًـلض اللُمت مً ول
اؾدثماع إلخضار حؼظًت
جصدح
عىؿُت
الازخالالث.
جأزغ الخىمُت ،جدىٍل الـغص واإلاجخمع والاكخهاص
الثروةَ ،كاقت اإلاجخمع
وعغيخه لالزخالٌ

جىمُت الىاػع الضًجي والازالقيالاؾدثماع أهثر في التربُت والخعلُم والخيىًٍ.ؿخذ الـغم وعضم جًُِم الخىاق على
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الكباب
العلاب الـعلي للخض مً الاهذقاع جدضًث اللىاهين.اخخًان اإلاجخمع لليل ،ن الاكهاء ؿغنت
مدـؼة للجغٍمت.
املصدر :مً إعضاص الباخثان
أمام الخُغ الىبيرَ ،ضؾ الجمُع جضهُت الخيالُف الاكخهاصًت والاحخماعُت للجغٍمت الالىتروهُت.
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ًمىىىا جمثُلها بالىمىطج الخُي والخالي:
)Min CT= f (C posT +C perT +C crim + C security num +C society
C posT ≤ Rentabilité LT

S/C :

C crim ≤ C formt
C crim+ C security num ≤ Rentabilité Marginale
C posT, C perT, C crim, C security num, C society ≥ 0
 : C posTجيلـت اكخىاء الخىىىلىحُا
 : C perTجيلـت زؿاعة الخىىىلىحُا
 : C crimجيلـت مياؿدت الجغٍمت
 : C security numجيلـت الاؾدثماع في ألامً الغكمي
 : C societyالخيلـت الاحخماعُت
 : Rentabilité LTاإلاغصوصًت اإلاذ كلت مً اكخىاء الخىىىلىحُا على اإلاضي البعُض
 : C formtجيلـت الخيىًٍ
 : Rentabilité Marginaleاإلاغصوصًت الخضًت إلاياؿدت الجغٍمت
-2-3الحكلفة الاقحصادًة والاجحماعية لىسائل الدفع الالكتروهية في الجسائر.
 جُىع وؾابل الضؿع الالىتروهُت.جدلُم الىمى الكاملٌ ،ؿخضعي إخضار حؼُير عمُم وإنالخاث ؿعالت على حمُع ألانعضة .و عكمىت الاكخهاص وؾُلت جضعم
َظا الخؼُير مً زالٌ جدضًث وؾابل الضؿع .لىً في الىاكع حجم اإلاعامالث الخجاعٍت الالىتروهُت جمثل ؿلِ %1مً حجم
اإلاعامالث الخجاعٍت ،والتي جلخهغ على السخب مً اإلاىػعاث الالىتروهُت (مً البهىن ومياجب البرًض).
كض ًغحع عؼوؾ الجؼابغٍين عً اؾخعماٌ وؾابل الضؿع الالىتروهُت إلى جأزغ اإلاكغع الجؼابغي في جىظُم وؾابل الضؿع
 ،2005باإلياؿت إلى ػُاب الىهىم اللاهىهُت اإلاىظمت لها .إلى حاهب عضم هـاًت ههىم كاهىن
الخضًثت بمىحب كاهىن
العلىباث الجؼابغي على جىؾًغ خماًت حؼابُت لىؾابل الضؿع واإلاخعاملين بها مً حهت ،ومً حهت أزغي كهىع صوع
 36ذضيُغ انركُىنىجُا ػُض انـغلح ،لغطُح انثغايج ،أٌ اؿرثًاع تضوٌ يغصوصَح .
 3صػى األيٍ انغلًٍ ػهً انًـرىي انىؽٍُ وانضونٍ.
38

http://www.al-fadjr.com/ar/index.php?news=316532
 39لاَىٌ انؼمىتاخ  15-04انًإعر فٍ َ 10ىفًثغ  2004و  09-04انًإعر فٍ  5أوخ .2009
 40سشح دـُثح" ،وؿائم انضفغ انذضَثح فٍ انماَىٌ انجؼائغٌ " ،ياجُـرُغ ،جايؼح انًـُهح ،2016 ،ص.222
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اإلاؤؾؿاث البىىُت واإلاالُت في إخضار حؼُير في ؾلىن اإلاخعاملين وهؿب زلتهم ججاٍ وؾابل الضؿع الالىتروهُتً ،غحع إلى
ػُاب الاجهاٌ والخىعُت.
لىً مع طلً خغنذ الجؼابغ على جىؾُع هظام الضؿع الالىترووي لِكمل عضص هبير مً اللُاعاث الخجاعٍت والخضماجُت في
مغخلت أولى بخعمُم اإلاىػعاث الالىتروهُت والسخب بىاؾُت البُاكاث الالىتروهُت (بُاكاث الابخمان) ،وفي مغخلت زاهُت
جمثلذ في الضؿع عً َغٍم ألاهترهِذ ،وَى لهالح مؤؾؿت جىػَع اإلاُاٍ ،قغهت جىػَع الىهغباء والؽاػ ،باإلياؿت الى مؤؾؿاث
الىلل والدجؼ .
 الخيلـت الاكخهاصًت والاحخماعُت اإلاخىكعت لىؾابل الضؿع الالىتروهُت في الجؼابغ.ختى وإن واهذ ججغبت الجؼابغ بؿُُت في مجاٌ الضؿع الالىترووي ،ؿهي مدـىؿت باإلاساَغ .وول مً هجاخها وجىؾعها ًخُلب
صعم زلت اإلاخعاملين ،والظي ًخدلم بضوعٍ بعبِ مًمىن بكبىت ألاهترهذ وبخـاصي ول الاهلُاعاث اإلاعُلت ،وأًًا جأمين
كاهىوي مدىم ٌؿدبعض الهجماث ؤلالىتروهُت وعملُاث اللغنىت والؿغكت والازخالؽ .
إطن ألامً الالىترووي عبء يغوعي ومؿخعجل عػم ثوالُـه وكُىصٍ .اليل اإلاًُغ لخدمل عبء ألامً الالىترووي بؿبب
عٍ اهين أؾاؾُين َما :مؿؤولُت خماًت الخغٍاث الـغصًت (الخُاة الخانت) ،وخماًت زغوة اإلاجخمع (أي ؤلاعر) .وبالخالي
اإلاؿؤولُت ججعلىا في إَاع حؿُير اإلاساَغ ،إما :
 مً زالٌ الخدىم في الىلابو ،وجبجي أؾلىب الجىصة، أو الترهيز أهثر على التهضًضاث والخعغؾ على واكع وإمًاهُاث الهجماث والجغابم. ،)1985زم خماًت
ألامً الالىترووي (َ )Cyber sécuritéى أًًا هُاق واؾع ،ػير هاضج ،ومعلض ،اهُلم بدماًت ؤلاعالم آلالي (
. )2015
 ،)2008وزلو إلى ألامً الكامل (
 )2000إلى أن ونل إلى ألامً الغكمي (
اإلاعلىمت (
لخلضًغ الخيلـت اإلاخىكعت لىؾابل اٌصؿع الالىتروهُت ًجب ملاعهت مجمىع جيالُف الاكخىاء والدؿُير والخيالُف الالػمت لخىؿير
ألامً الالىترووي مع اإلاىـعت اإلادللت (الخماًت والؿالمت) .أهُض أن جىؿير ألامً ًغجبِ بالًغوعة بصخيء طو كُمت مميزة ال
ًمىً الخسلي عىه ،كض ًيىن في اإلاؤؾؿت العالمت الخجاعٍت ،أو ؾعغ في البىعنت ،هما ًمىً أن ًخمثل في وظابف (مىانب
عمل) ،أو ألاَـاٌ (اإلاؿخلبل) ،أو خُاة (الصخت) .وباليؿبت للخُغ كض ًيىن مً كبل اإلاىاؿؿين ،أو مدخالين ،أو ماؿُا ،أو
حغيمت مىظمت ،أو ختى صوٌ وخيىماث .وإلاىع الخُغ أو جضهِخه ،أي ؤلاخؿاؽ ؿعال با مان ،أهُض ؾىضؿع (بكيل ؿغصي أو
حماعي) الللُل مً الخغٍت ،أًًا الىكذ يغوعي ،وبضون قً الىثير مً اإلااٌ.
41

http://www.al-fadjr.com/ar/index.php?news=316532
42
 3يـرىَاخ،
أشاع انشثُغ االلرظاصٌ َىَؾ لغاع ئنً ػغوعج ذفؼُم يا َـًً تاأليٍ انًؼهىياذٍ ػُض ئجغاء انضفغ اإلنكرغوٍَ ،وانظٌ َرى ػهً
أوال انرأكض يٍ ذأيٍُ انجهاػ يٍ انرجـؾ انظٌ ذرى يٍ سالنه ػًهُح انشغاء أو انضفغ اإلنكرغوٍَ ،ثاَُا التض يٍ ذأيٍُ يىالغ األَرغَد انرٍ َرى يٍ سالنها
ذـىَك انًُرجاخ وانشضياخ يغ ذجُة انمُاو تًؼايالخ انشغاء ػثغ انًىالغ غُغ انًؼغوفح وانًشثىهح ،ثانثا االؿرؼاَح تانثغيجُاخ وأجهؼج ذأيٍُ انشثكاخ
انرٍ عغى ػضو ػًاَها تُـثح  100تانًائح ئال أَها ذمهم دضج ػًهُاخ انمغطُح وانرجـؾ .
43

Réfalo.Pierre-Luc, « La sécurité numérique de l’entreprise », Eyrolles, Paris 2013, p 16.
L’union internationale des télécommunications a proposé en 2010 la définition suivante : l’ensemble des
politiques, outils, concept de sécurité, méthodes de gestion des risques, formations… voir Réfalo.P-L, op.cit. p26
45
Réfalo.P-L, op.cit. p26
44
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ًمثل ألامً الالىترووي مجاٌ واؾع للخدلُم والاؾخلهاءٌ ،كغن ول الـاعلين في الؿىق (العغى-الُلب) ،واإلاؤؾؿاث
العمىمُت ،والجمعُاث اإلاهىُت ،والباخثين.
باليؿبت ٌجيلـت الاحمالُت الخانت بىؽابل الضؿع الالىتروهُت ،جًم الخيلـت الاكخهاصًت والخيلـت الاحخماعُت:
 الخيلـت الاكخهاصًت جىلؿم إلى:
-1الخيالُف الثابخت وحكمل:
 اكخىاء اإلاىػعاث الالىتروهُت ،مثال في بىً ( )Société Généraleبىً ؿغوسخي ٌعمل خؿب اللاهىن الجؼابغي ولـذ 1566ملُىن صج.
خىالي 18ملُىن صج للمىػع الىاخض وٍخىػع على التراب الىَجي 87ووالت ،جغحع جيلـت الاكخىاء إلى
 جيالُف زضمت ألاهترهِذ وجيالُف الدؿُير ،جدىاؾب مع عضص الؼبابً ومغصوصًت البىً.-2الخيالُف اإلاخؼيرة وحكمل:
 جيالُف الهُاهت ،الًُاع ،الخسغٍب ،الؿغكتجيلـت ألامً الالىترووي ،عمىما جيىن متزاًضة ومؿخمغة .هظغا َمُت ألامغ الظي ًخُلب ألامً والخماًت ،واإلاؿؤولُت
اإلاـغويت لخماًخه .والخـىير في جضهُتها ،كض ًسلم زُغ أهبر ،زير صلُل على َظا ملىلت ()Abraham Lincoln
» ! . «Si vous pensez que l’éducation coute cher, essayez l’ignorance
 الخيلـت الاحخماعُت ،جخجؿض في يُاع اللُم ،الؼاء الخىمُت ،ؿجىة الالمؿاواة جدؿع ،عضص الـلغاء واإلادخاحين
ًؼٍض ،مما ًخُلب إهـاق أهبر وجيالُف حضًضة.
ووان مً اإلاـغوى واإلاخىكع أن جيىن ؤلاصاعة الالىتروهُت ومنها الخيىمت الالىتروهُت وؾُلت لبىاء اكخهاص كىي حؿاَم في خل
مكىالث اكخهاصًت ،و وؾُلت زضمت احخماعُت حؿاَم في بناء مجحمع قىي ،ووؾُلت جـاعل بأداء اعلى وثكاليف اقل وهي
اًًا وؾُلت اصاء باحخُاػ ول مظاَغ الخأزير والبِء والترَل في الجهاػ الخيىمي .كما ًىضح الكيل الخالي:

الشكل ( :)10الدور

الاقحصادي
22546 Réfalo.P-L, op.cit. p
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والاجحماعي للحكىمة الالكتروهية
املصدرhttp://www.arablaw.org/Download/E-goverment_General.doc :
ظهغث حلُا بىاصع هجاح وجـىق الخيىمت الالىتروهُت والغكمىت ،لىً مع طلً جبلى مهضصة بالجغٍمت الالىتروهُت أي صؿع
جيلـت اكخهاصًت واحخماعُت مخىكعت مخىامُتٌ .عمل على جضهُتها الاؾدثماع في ألامً الالىترووي ،والظي ًخُلب بضوعٍ عاملين
أؾاؾُين َما الخىهمت والخيىًٍ.
خاثمة.
ػؼث الجغٍمت الاكخهاصًت ول اإلاجخمعاث ،اإلاخلضمت منها والىامُت ،وحؼلؼلذ ؿيها لخمـ ول الُبلاث .ؿاهسغَذ المؾخىٍاث
ؤلاصاعٍت العلُا والضهُا معا في الـؿاص واإلاعامالث ػير اإلاكغوعت ،مما أعاق عملُت الخىمُت وأؿلضَا الـعالُت ،باإلياؿت إلى
ؾُاصة عضم الاخترام والالمباالة ،لللاهىن والخيىمت والضولت هيل.
الاهدكاع الىاؾع للجغٍمت َى أًًا هلُت اوعُاؾ للخدىالث الاحخماعُت وهتيحت للخدىٌ والاهخلاٌ مً جىظُم إلى آزغ (مثل
الضوٌ الىامُت التي واهذ مؿخعمغاث لؿىىاث كغٍبت) ،هأن الاهدغاؾ الاكخهاصي (الجغم) هدُجت َبُعُت لالهخلاٌ مً مغخلت
زغي أو مً هظام آلزغ.
والخيلـت الاكخهاصًت والاحخماعُت اإلاخىكعت لىؾابل الضؿع الالىتروهُت ،جبلى لخض ما اؾدثماع مغبذ (َاإلاا لم جخجاوػ الخيلـت
اإلاضؿىعت إلاىاحهت الجغٍمت أو لخىؿير ألامً ،اإلاىـعت الىاحمت عنها ،أي خالت الخىاػن)  ،مدىعٍ الغبِسخي جيىًٍ وجضعٍب
العنصر اللشري .ويمان التزام َظا ألازير ووفاؤه ،وهؿب ثقحه ًضؿع بالجغٍمت الالىتروهُت بعيدا ال شك (الخُغ=.)0
وبظلً جثمً الجهىص اإلابظولت وجىعضم الخيالُف .مما ٌؿمذ بججي زماع الخىىىلىحُا والغكمىت ،وجدلُم الىمى الكامل.
املراجع.
Daniel E. Fleming (2012). Democracy's Ancient Ancestors: Mari and Early Collective Governance.
Cambridge University Press (July 19, 2012), ISBN: 1107404932
Kousoules.G, « Key to economic progress », Ballantine books, New York, 1958
Comment lutter contre le crime organisé international ? Bilgesu Aydın
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