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 تطىر انتشار الجريمت في المجتمعاث وسبل معالجتها 

سيد نىال           هرة      قمقاني فاطمت الز  

 
 ملخص :

ظاىرة  ، وىي  رافقت اجملتمع البشري منذ نشوئو تواجدت بتواجد االنساف ، وقدؽلة تعترب اجلرؽلة ظاىرة اجتماعية 
 يفسلبية تعرب عن ما يسميو 'اؽليل دوركامي'  )ابالنومي(  ، وىو خلل وارتباؾ وبعثرة يف العالقات االجتماعية و 

و عرفت اجلرؽلة تطورات بتطور اجملتمع الذي عرؼ الثورة ادلعلوماتية وخدمة االنًتنت شلا أدى ، االجتماعيالسلوؾ 
مألوفة من قبل ، فاجملرموف استفادوا من ىذا التقدـ التقٍت للقياـ جبرائم إُف ظهور أظلاط جديدة من اجلرائم َف تكن 

فهذا التطور التقٍت الذي سهل اجلرؽلة جعلها تشكل خطورة أكرب على تقليدية بوسائل تكنولوجية متطورة، 
دولية  زلليُت ولكن أصبحت اجملرمُتاجملتمعات على اختالفها وَف نعد نتحدث عن جرائم وطنية تقًتؼ من طرؼ 

 عابرة للقارات من كل اجلنسيات ال ربًـت احلدود.  
جاءت ىذه الورقة حوؿ ادلوضوع الذي سيتضح أكثر  وانطالقا من األعلية اليت تشكلها اجلرؽلة كظاىرة اجتماعية،

يف تسهيل اليت سنتناوؿ من خالذلا اجلرؽلة وأتثَتىا على اجملتمع ، ودور الوسائل التكنولوجيا احلديثة   يف ادلداخلة
عملية ارتكاب اجلرائم بكل أنواعها، وكما سنتناوؿ دور ادلؤسسات االجتماعية  وادلؤسسة القانونية وسنتحدث على 
قواعد  الضبط االجتماعي اليت تعمل على  التخفيف من اجلرائم  يف اجملتمع ابالستعانة  دبؤسسات التنشئة 

 . االجتماعية كاألسرة ، ادلدرسة ، وسائل االعالـ
  تكنولوجبا ادلعلومات. اجلرمية . العودلة.الكلمات ادلفتاحية : 

 

 مقدمة:
تعترب ظاىرة اجلرؽلة قدؽلة قدـ اجملتمع البشري،أي أف اجملتمعات البشرية عرفت اجلرؽلة منذ  وجودىا،إال أهنا كانت يف 

،فتعقد احلياة مع التغَتات االقتصادية والسياسية واالج تماعية اليت طرأت على اجملتمع حدود أضيق شلا نراه اليـو
الدوِف الزمها تغَت يف أشكاؿ وأنواع اجلرائم،من حيث طرؽ ارتكاهبا ووسائل كشفها، فأصبح الضرر أكرب وأضخم 

 سواء على الدوؿ ادلتقدمة أو الدوؿ النامية و ادلتخلفة. 
 



 

  Route Educational and Social Science Journal           

  Volume 5(1), January 2018  638 

، قمقاني فاطمت الزهرة وسيد نىال تطىر انتشار الجريمت في المجتمعاث وسبل معالجتها  

 
اف التطورات االقتصادية والثقافية واالجتماعية و التقنية غَتت من أظلاط اجلرؽلة يف اجملتمعات البشرية، ومنها اجملتمع 
العريب الذي تعرض لنفس التغَتات، فنتج عن ذلك ظواىر اجرامية مستحدثة َف تعرؼ من قبل، وجرائم تقليدية 

نتشار االسرعة و  ائل احلديثة يف ارتكاهبا شلا ساعد على الدقة يف التنفيذ و عدـ ترؾ اآلاثر،استعملت الوس
فأصبحت دولية منظمة، نتيجة القدرات اذلائلة اليت تتمتع هبا من حيث رؤوس أمواذلا الضخمة واستعماذلا للوسائل 

 التكنولوجية ادلتطورة، واستفادهتا من العودلة.
 البحث  خطواتأوال : 

اشكالية ىذه الورقة البحثية ادلسومة بػػػػ "اسباب انتشار اجلرؽلة يف اجملتمعات وسبل مواجهتها " يف البحث  -1
العلمي ادلنظم يف دراسة اجلرؽلة ، وسبحورت اشكالية الورقة حوؿ اسباب انتشار اجلرؽلة يف اجملتمعات ؟ أنواع اجلرائم 

االجتماعية  يف احلد من الظاىرة االجرامية اليت هتدد استقرار  التقليدية وادلستحدثة ؟و دور  وسائل ادلؤسسات
 اجملتمعات؟ 

  : اتالفرضي -3
 يف اجملتمع على انتشار اجلرؽلة .السيئة اسية واالقتصادية يتساىم األوضاع االجتماعية و الس -
" يساعد  Anomie" الالمعيارية " " عند اميل دوركامي وفقداف ادلعايَت يف اجملتمع أو دبا يسمى  ضعف القيم -

 على االضلراؼ واجلرؽلة. 
التطور التكنولوجي يف رلاؿ ادلعلوماتية و العودلة ساعدا على انتشار جرائم مستحدثة منها اجلرؽلة ادلنظمة واالذبار  -

 ابلبشر ،واألطفاؿ. 
 ادلنهج  الػمتبع : -4

،فقد اعتمدت عند معاجليت لو و زلاولة اإلدلاـ جبميع جوانبو عدة مناىج علمية نظرا دلا ذلذا ادلوضوع من أعلية يف الوقت الراىن 
 منها:

: وذلك ابستقراء و مجع ادلادة العلمية من الكتب والدراسات اليت تناولت ادلوضوع ،ومن سلتلف ادلصادر و  ادلنهج االستقرائي -
الدولية الغربية والعربية اخلاصة ابجلرؽلة وسبل   صدرىا ادلنظمات،و االضطالع على التقارير اليت تادلراجع يف التخصصات ادلختلفة 

 مواجهتها.
االجابة عن  إُفبعد القراءة  ، للوصوؿ  ،االستقراءمن خالؿ :  وذلك بتحليل ادلادة العلمية  اليت توصلت إليها ادلنهج التَّحليلي- 

 نا ألف تكوف مشًتكة يف أغلبية اجملتمعات .   واليت عملوسبل مواجهتها  االشكالية ادلطروحة حوؿ أسباب اجلرؽلة 
 ادلوضوع أمهية  -5
 اجلرؽلة ظاىرة اجتماعية مازالت قائمة حلد اآلف بل ىي يف تزايد مستمر وترتب عنها آاثرا سلبية على اجملتمع. -
اكتساب اجلرؽلة الصبغة العادلية حيث ترتبت عنها آاثر اجتماعية تتمثل يف الألمن ،وشيوع االضطراب والفوضى  -

داخل اجملتمع ،فكاف من الواجب التصدي ذلا ابلدراسة والوصوؿ ألسباهبا بغرض التقليل أو التخفيض من وقوعها 
 لى اجلرؽلة.ادلادية ،واالجتماعية ومن األذى اجلسدي ادلًتتب عوتكلفتها 
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دراسة اجلرؽلة والتحكم يف  أسباهبا بغرض احلفاظ على وحدة اجملتمع وربقيق األمن واالستقرار االجتماعي الذي  -

 ىو مطلب أساسي لكل فرد يف اجملتمع.
من  أفراد اجملتمع  للقياـ بدورىا للحفاظ على ة ادلسئولة عن الضبط االجتماعي ادلؤسسات االجتماعيتنبيو  -

 ثقافة وقيم اجملتمع.اجلرؽلة واحلفاظ على 
 .على االنتشار السريع للجرؽلة و اجلرؽلة االلكًتونية  تسعى للتعرؼ على اجلوانب السلبية للتقنية احلديثة وأتثَتىا -

 حتديد ادلفاهيم :  اثنيا
 .اجلرمية تعريف-1
جـر التعدي واكتساب االمت ،واجلـر الذمب ،وأجـر ارتكب جرما فهو رلـر ،واجملـر تعريف اجلرمية لغة : -

   معاين :تظهر عدة  من ىذا التعريف.1ادلذنب
دبعٌت  ـ  ر ا  ،فهو ج  و  م  ر  ،أي ص   و  م  ر  تػ  ا واجج م  رج ج   و  م  ر  النخل ،غل ج  ـ  ر  ،ومنو ج   ع  ط  ما ،دبعٌت ق  رج ، ج   ـ  ر  ،غل ج  ـ  ر  ج  القطع : "  -
 2لثمرثو " طع  وقا   رـ  ا  ص  
ر ـ  ج  الذنب :  - ر اًما إذا أذنب ،فاجل ار ـ  واجملج ج ر ـ  وأجج  .3فعل الذنب واجلرؽلة دبعٌت ـ  رج ،واجل   ب  ن  ىو ادلذج  ـ  ر  رجًما وإ جج
 "  .4وورد على لساف العرب أف "ج ر ـ  دبعٌت جٌت جرؽلة ،وج ر ـ  إذا عظم ج رجم و  أي أذجن ب  

غة العربية استخدمت لإلشارة إُف الكسب ادلكروه وغَت ادلستحسن و سلالف للحق لة يف الأف اجلرؽل ـا تقدشلويتبُت 
 والعدؿ كما يراد منها احلمل على فعل آمث. 

 اصطالحا :  -3
 :يف الفقه االسالمي تعريف اجلرمية  -

 .5يعرفها اخلياط عبد احلميد أبهنا "اتياف فعل زلـر معاقب على فعلو، أو ترؾ فعل غلب القياـ بو "
والفعل الذي يشكل جرؽلة من ىذه األفعاؿ ىو الذي جعل لو عقوبة، فإذا َف يرتب عليها الشرع عقوبة أو جزاء 

 فليست جبرؽلة.  
 وين للجرمية:التعريف القان -

 .6اجلرؽلة يف التصور القضائي والقانوين ىي "اعتداء أو عدواف على القانوف، ولذلك تستحق احملاسبة واجملازاة "
 

                                                 

 
1
 .89، ص  1989، دمحم بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي ، مكتبة لبناف ،بَتوت ، خمتار الصحاح  

  2 .242 ،، ص 1989للًتبية والثقافة والعلـو ، جامعة الدوؿ العربية ،ادلنظمة العربية أمحد سلتار عمر ،داود عبده وآخروف ،  ، األساسي دلعجم  العريبا  
 .243نفس ادلرجع ،ص  3
 .91، ص 1990، 12ج ،،ابن منظور ، دار صادر للطباعة ،بَتوت  لساف العرب 4
  .53نفس المرجع ، ص  5
 .31، ص1اجلالوي، الألردف،ط مكتبة ، بركات النمر ادلهَتات،(1997)،جغرافيا اجلرمية علم االجرام الكارتوجرايف 6
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(" أبهنا فعل أو امتناع يقرر  عوض دمحموعرفها )، 7"أبهنا أي فعل ينتهك القانوف" ) Hortpn) 1960 .وعرفها

    8لو ادلشرع جزاء جنائيا سواء كاف ىذا اجلزاء عقوبة او تدبَتا وقائيا"
وىذا ادلفهـو وإف كانت لو أعلية من الناحية القانونية إال أنو ال يكفي لوصف سلوؾ ما بوصف اجلرؽلة إُف أف يثبت 

 لتحقق أساسا من نوع اجلزاء الذي يرتبو القانوف عليو.أف ىذا السلوؾ غَت مشروع ،بل ينبغي ا
" والقاعدة يف التشريع احلديث أنو ال جرؽلة وال عقوبة إال بقانوف فأي أداة غَت القانوف ال تقوى على إسباغ وصف 
اجلرؽلة على سلوؾ مهما تبث ضرره أو خطره ومهما أمجع الناس على استنكاره، وإظلا يكسب السلوؾ ىذه الصفة 

 .    9 احلظة اليت يتدخل فيها ادلشرع فيحظر ىذا السلوؾ ويقرر عقوبة على مرتكبيو"يف
 التعريف االجتماعي للجرمية: –

(" أبهنا أي فعل ؽلكن وصفو أبنو يشكل سلالفة للسلوؾ النمطي للمجتمع. يف حُت Thosten Sellinيعرفها )
كل سلوؾ سلالف دلا ترتضيو اجلماعة، وىذا السلوؾ ضار يعترب )كارة مصطفى( أف اجلرؽلة من الناحية االجتماعية "
 . 10"والعادات ويقتضي احلساب وادلسألة دلرتكبيوابدلصاٌف االجتماعية وفيو انتهاؾ حلرمة التقاليد واألعراؼ 

فاجلرؽلة من الناحية االجتماعية ىي كل فعل يتعارض مع ما ىو انفع للجماعة و ماىو عدؿ يف نظرىا، فاجلرؽلة " 
اعتمادا على ادلفهـو االجتماعي ىي انتهاؾ للعرؼ السائد شلا يستوجب توقيع اجلزاء على منتهكيو ، وأهنا ذلك 

  .11مجاعتو اخلاصة الفعل العدائي وادلعارض لتماسك اجلماعة اليت يعدىا الفرد 
 إف سلتلف التعاريف االجتماعية دلفهـو اجلرؽلة تركز على نقاط أساسية ؽلكن اختصارىا يف مايلي :

 إف الضرر االجتماعي الذي ينطوي عليو الفعل االجرامي أو السلوؾ االجرامي ىو هتديد اجملتمع يف كيانو ، -1
ن اجملتمعات ومنها رلتمعنا العريب وىذه التكاليف ابىظة فمن الناحية ادلادية تكلف مصاريف كبَتة يف أي رلتمع م

ليس فقط من اجلوانب ادلادية ادلتصلة هبا وادلرتبطة بنفقات بناء ادلؤسسات العقابية واقامة النزالء هبا بل كذلك من 
 .حيث النفقات اليت تتطلبها اجهزة العدالة اجلنائية أبنواعها ادلختلفة

خلق أفعاؿ وسلوكيات سلالفة لقواعد الضبط االجتماعي ،ودلا اتفق عليو أفراد اجملتمع ،ومن ىذا ادلنطلق  -2
صلد أف األفراد يف اجملتمع ىم من ػلدد ماىو جرؽلة ،إذ أف ما يعتقد أنو  جرؽلة يف بعض اجملتمعات ال يعد جرؽلة يف 

   تمعات الغربية.  رلتمعات أخرى ،خاصة إذا قاران اجملتمعات العربية ابجمل
 
 

                                                 
 .32نفس ادلرجع، ص  7
 .32دمحم عوض، دمحم أبو عامر، الدار اجلامعية، بَتوت، ص ، (1996) ،مبادئ علم اإلجرام والعقاب 8
 .57، دمحم لعقاب، دار ىومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، ص (2003 ) جمتمع االعالم و ادلعلومات، ماهيته و خصائصه، 9

 . 36، ص  32بركات النمر ادلهَتات، مرجع سابق، ص  10
 ..9،رمضاف السيد، ادلكتب اجلامعي احلديث،االسكندرية ،ص (1985) اجلرمية واالحنراؼ من ادلنظور االجتماعي، 11
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 التعريف االجرائي :  -

كل فعل أو امتناع يتعارض مع القيم واألفكار اليت استقرت يف كياف اجلماعة أو أهنا تلك اليت تتعارض مع 
 . األساسيات اخلاصة حبفظ اجملتمع وبقائو

من ىذا كلو أف ىناؾ توافق بُت ادلعٌت اللغوي وادلعٌت االصطالحي للفظ اجلرؽلة وادلعٌت فيهما متقارب يف  وطللص
بعض صوره حيث أف ىذا اللفظ استعاره الفقو إلطالقو على كل اكتساب مكروه ، كما أف اللفظ االصطالحي يف 

حيث أف الفقهاف يتفقاف على أنو إتياف أو   تعريف اجلرؽلةالفقو اإلسالمي يتفق سباـ االتفاؽ مع الفقو الوضعي يف 
ترؾ دلا أيمر بو الشرع والقانوف. كما أتضح لنا أف اجلرؽلة يف وصفها الدنيوي الذي ينفذىا احلاكم يطابق التعريف 

 الوضعي للجرؽلة .
 :العودلة  -3

ىي نسق من الثقافة والقيم وادلعايَت ادلهيمنة واليت تسعى إُف فرض أسلوب واحد مهيمن ومقصي لبقية القيم 
والثقافات األخرى ، فالعودلة يف شكلها احلديث ىدفها األوؿ واألخَت القيم الثقافية  وليس اجلانب االقتصادي كما 

 أف األمريكيوف أنفسهم ال ؼلفوف ىذا اجلانب. يروج لو ، فاألمر يتعلق بغزو فكري وثقايف و قيمي، حيث 
ودبا أف العزلة عن العاَف حبجة معاداة العودلة  أسلوب ال غللب منفعة كونو  نوع من اذلروب ، فكاف لزاما  على 
اجملتمعات العربية أف نكوف واعية برىاانت العودلة وربدايهتا ، و ابلسياسات اليت نواجو هبا ىذا التحدي ومقاومو ، 

ىذا ما صرح بو الفرنسيوف ذات مرة منتقدين اذليمنة الثقافية األمريكية اليت ذبسدىا ثقافة "الكوكا كوال" و"ماؾ و 
"  .  12دوانلد"  " إذا كنا ال نستطيع أف نبدع مثل أمريكا فعلى األقل غلب أف نقاـو

 تكنولوجيا ادلعلومات :-4
اليت "يغطي كل أشكاؿ التكنولوجيا  (Information Technology)مصطلح )تكنولوجيا ادلعلومات( 

والتعامل معها، ت ستخدـ يف انتاج واستحداث ادلعلومات ومعاجلتها، وربليلها، وزبزينها، وتبادذلا، وتوزيعها، وإدارهتا، 
ير يف أشكاذلا ومظاىرىا ادلتعددة، متضمنا ذلك العتاد والربرليات والشبكات وترقية علـو احلاسوب، وتصمبم وتطو 

 .13و تركيب وتنفيذ منظومات ادلعلومات وتطبيقاهتا"
وبنظرة عامة تشمل ادلعلوماتية كل ما يتعلق ابدلنظور العلمي لتقنية ادلعلومات واالتصاالت وتصميم تقنياهتا ادلختلفة 

 وتطبيقاهتا لتطوير اجملتمع.  
ادلعلومة، وذلك من حيث اغلادىا، واختزاهنا  لقد ارتيط التطور التكنولوجي بتطور ادلعلومايت، فيحدث التغَت أوال يف"

 وانتقاذلا وتنوعها وزبصصها وآلية االستفادة منها، فبدأت ادلعلومة ابالعتماد على الذاكرة البشرية، وحفظها ادلباشر 
 

                                                 
 .95عبد العاِف دبلة، ، دار اخللدونية، اجلزائر، ص ،(3122 )مدخل إىل التحليل السوسيولوجي، 12
 .59مركز دراسات الوحدة العربية، لبناف،ص دمحم علي رحومة،،( 2000)، إجتماعية-ة التكنواالنرتنت وادلنظوم 13
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مشافهة، مث ذبسدت يف أوساط مادية كاحلجر واخلشب وادلعدف وغَت ذلك مث ازبذت شكل يف وسط الفكر ونقلها 

     .14"الرمز، شلثلة للمدركات ادلادية وادلعنوية فكانت الصورة واالشارة وكاف الرسم واخلط واللوف والكلمة واحلرؼ
( علي دمحم رحومةة وىذا ما يؤكده )وَف يكن تطور ادلعلومة دبعزؿ عن التطورات األخرى وخباصة التطورات االجتماعي

تطورت ادلعلومة، عرب تطور الظاىرات االجتماعية، بل ظهرت بظهورىا وتشكلت بتشكلها، فابتكرت يف قولو "
ادلعلومة تقنيتها وطبقتها خلدمة االنساف يف سلتلف ظواىره االجتماعية، كالتجارة والقانوف والتعليم والدين، وفرضت 

التطوري يف ادلعٌت وادلبٌت واالغلاد واالنتقاؿ على سلتلف احلضارات اليت أقامتها، وىذا مايؤكد  بذلك رموزىا دبستواىا
 . 15"دور الصيغة ادلعلوماتية يف مواصلة التطور االجتماعي

ومع حواِف منتصف مخسينات القرف العشرين، بدأت بوادر التغَت التكنولوجي ،تظهر يف احلياة االجتماعية الغربية 
 أمريكا، وال سيما بعد دخوؿ احلاسوب يف احلياة البشرية على نطاؽ واسع، وأخذ اجملاؿ ادلعلومايت يبسط وخباصة يف

 نفوذه على احلركة االجتماعية.
 لقد بدأ التحوؿ من حضارة الصناعة إُف حضارة ما بعد الصناعة، وإُف حضارة ادلعلومات أو احلضارة االلكًتونية.

وابتكر طريقة  1837( عاـ صمويل مورساإللكًتوانت مع صنع التليغراؼ على يد )وكانت البداية األوُف لعصر "
للكتابة تعتمد على استخداـ "النقط والشرط" وقد مت مد خطوط التلغراؼ السلكية عرب كل أورواب وأمريكا واذلند 

تصاؿ اليت أدت يف خالؿ القرف التاسع عشر، وعد التلغراؼ فيما بعد من بُت العناصر اذلامة يف تكنولوجيا اال
  .16"النهاية إُف وسائل إلكًتونية

 انتشار اجلرمية   تطور : العوامل اليت ساعدت على لثااث
التغَتات االقتصادية واالجتماعية والسياسية اليت عرفتها اجملتمعات الغربية والعربية نتج عنها أشكاؿ وأنواع من  إف 

أكرب و أضخم ، كما أف بعض اجلرائم التقليدية ظهرت أبساليب اجلرائم أكثر تعقيدا وأصبح الضرر الذي تسببو 
حديثة يف طرؽ ارتكاهبا وابستعماذلا تقنيات متطورة يف سبيل الوصوؿ إُف أىدافها االجرامية ، فالتطور الذي عرفتو 

برة اجملتمعات جعل اجلرؽلة تتطور من حدود ضيقة إُف حدود أوسع ، فأصبحنا نتحدث عن اجلرؽلة ادلنظمة العا
  .17للحدود اليت تتمتع بقدرات ىائلة من حيث تنظيماهتا االجرامية وأظلاط أنشطتها ورؤوس أمواذلا الضخمة

فاجلرائم التقليدية ؽلكن التعامل معها أو على األقل احلد منها فهي على الغالب ال تتعدى قتل نفس أو سرقة أو 
 وغسل األمواؿ وهتريب ادلخدرات واآلاثر واالذبار ابلبشر  اغتصاب، ولكن اجلرؽلة ادلنظمة العابرة للحدود واإلرىاب

 
 

                                                 
 .61رجع، ص نفس ادل 14
 .62، 61، ، ص صالسابق رجعنفس ادل 15
 .4، ص 1اجلزائر،ط كنوز احلكمة للنشر والتوزيع، مسعود بوسعدية  وآخروف،االستخدام والتأثري، (2011 )تكنواوجيا االتصال واإلعالم احلديثة ، 16
  . 15، ص1، يوسف داود كوركيس،الدار العلمية و الدولية و دار الثقافة للنشر والتوزيع،عماف،ط (2001)، اجلرمية ادلنظمة 2 
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سواء بتنظيم شبكات الدعارة وشبكات هتريب األطفاؿ واألعضاء البشرية، ردبا ىذه ىي اجلرائم األخطر على 
 .عن فداحتها يف إحلاؽ الضرر، فإف مكافحتها ال تبدو سهلةاجملتمعات قاطبة، وفضال 

  :  ادلعلوماتية تكنولوجيا انتشار -2
يف ظل التطور اذلائل الذي شهده رلاؿ اإلعالـ واالتصاؿ والذي رافقو التطور الكبَت يف تكنولوجيات احلواسيب 

نتج عنها نوع جديد من ادلعامالت واألجهزة الذكية، أدى ذلك إُف ظهور أدوات واخًتاعات وخدمات جديدة 
يسمى ابدلعامالت االلكًتونية والذي يقصد هبا كل ادلعامالت اليت تتم عرب أجهزة الكًتونية مثل : احلاسوب، شبكة 

و اذلواتف الذكية، و نتيجة التطور الكبَت والسريع ذلذه األجهزة ضعفت القدرة على  االنًتنيت، اذلاتف احملموؿ
بة والتحكم، شلا أدى إُف ظهور نوع جديد من اجلرائم يسمى ابجلرؽلة االلكًتونية أو ادلعلوماتية أو ادلرافقة و ادلراق

أو اذلواتف الذكية ادلوصولة بشبكة  التقنية ، واليت ىي عبارة عن نشاط إجرامي تستخدـ فيو تقنية احلاسب اآلِف
  االنًتنيت بطريقة مباشرة أو غَت مباشرة لتنفيذ الفعل اإلجرامي.

اف التقدـ العلمي والتكنولوجي  جعل التحكم يف العمليات االجرامية  يتسم بيسر وسهولة ،  ال ربدىا حدود 
 ، حىت أهنا مسيت جبرائم الياقات البيضاء ،ألهنا نظيفة ، يصعب التحري حوذلا. 18 جغرافية ، وال تًتؾ آاثر مادية

يس واقع اذليمنة الغربية على معطيات ىذه البيئة وتشديد إف التغَتات اجلديدة يف البيئة االتصالية أدت إُف تكر 
القبضة عليها،فال تقتصر ىذه اذليمنة على بػ عجد واحد يتعلق ابإلنتاج االتصاِف فحسب، بل ىي ىيمنة ذات ابعاد 

ت متعددة،تشمل صناعة أدوات االتصاؿ والبٌت التحتية اخلاصة هبا، ابإلضافة إُف احملتوى ادلقدـ عرب تلك األدوا
، فتنامت اجلرائم  والذي ػلمل يف كثَت من األحياف مضامُت سلبية تدعو إُف استباحة الرذائل وطمس العقائد

 ادلختلفة وإعالء قيمة اجلسد ادلقًتف ابدلتعة واجلنس خاصة يف ظل تعاظم دور الثورة التكنولوجية.   
 العودلة: -3

تزاؿ تثَت نقاشا كبَتا يف العاَف ،وقد ارتبطت يف بداايت ظهورىا تعترب العودلة موضوعا من ادلواضيع الرئيسية اليت ال 
بعاَف االقتصاد وادلاؿ ،ومع التطور التقٍت والعلمي وادلعلومايت احلاصل مشلت كل جوانب احلياة االجتماعية 

 واالقتصادية والسياسية والثقافية ،شلا جعلها قضية مهمة تطرح حوذلا العديد من التساؤالت.
 .19( " على أهنا عبارة عن انقساـ البشر إُف حضارات متصادمة ،متناحرة متقاتلة  صامويل هانتجتون فقد عرفها)

وهبذا يؤكد لنا الباحث أبنو ال توجد حضارة واحدة بل ىناؾ العديد من احلضارات اليت زبتلف فيما بينها 
اخضاع احلضارات األخرى وطمس  ابختالؼ القيم اليت ربملها كل منها ، وىذا االختالؼ غلعل كل حضارة رباوؿ

 ىويتها فيحدث االصطداـ. واف كاف ىذا التعريف يبدو متشائما نوعا ما إال أنو ػلمل يف طياتو الكثَت من 
 

                                                 
  .201مرجع سابق،ص س،يوسف داود كوركي 18
،صموئيل ىنتنغتوف، ترمجة،مالك عبيد أبو شهيوة،زلمود دمحم خلف، ليبيا، الدار اجلماىَتية للنشر  (1999)، صدام احلضارات وإعادة بناء النظام العادلي 19

 .189ص.1والتوزيع، ط
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أتثرت أكثر من غَتىا ابلعودلة ، اليت يعترب ىدفها األوؿ واألخَت احلقائق اليت نعيشها وخاصة البلداف العربية اليت 

 القيم الثقافية وادلعايَت وليس اجلانب االقتصادي فقط كما يروج لو.
لقد خلقت العودلة عدـ التوازف ادلعلومايت فبعد أف كانت الدوؿ تصنف من الناحية االقتصادية،  برز تصنيف جديد 

 نولوجيا ادلرتبطة هبا، فأصبح ىناؾ وفق ىذا التصنيف رلتمعات فقَتة معلوماتيا وأخرىنتيجة لثورة ادلعلومات والتك
 غنية.

ويصنف الوطن العريب عموما يف دراسات سلتلفة أنو من اجملتمعات الواقعة ربت خط الفقر خاصة يف األرايؼ 
توسط انتشار اخلدمات اذلاتفية ، حيث ال يتجاوز م ،حيث الفقر من الناحية االقتصادية والفقر ابخلدمات ادلختلفة
من امجاِف عدد السكاف، بينما ىي على  %7.8واالتصاالت ادلتنقلة يف ادلنطقتُت العربية واإلفريقية أكثر من 

  .20 %19.2ادلستوى العادلي 
وفقا ويتمثل التحدي الرئيسي يف البلداف األقل تطورا يف قدرهتا على تكييف تكنولوجيا ادلعلومات يف ظل العودلة 

حلاجاهتا كوهنا ال تشارؾ يف عملية االنتاج والبحث و التطوير، ألف ىناؾ مشكالت أخالقية و انسانية تفرزىا عودلة 
ادلعلوماتية، وىذه ادلخاطر ال ينجو منها األفراد واجلماعات ، وقد ذكرهتا الوثيقة الرئيسية دلؤسبر اليونسكو العادلي 

شارت أف ثورة ادلعلومات والتكنولوجيا ىي نتاج الفكر الغريب، لذا فإف زلتواىا قد ال الثاين للًتبية وادلعلوماتية اليت أ
، فقد يصبح  شلكنا لتدفق ادلعلومات أف يًتؾ  أاثرا سلبية يف ثقافات األمم  يتالءـ دائما مع بلداف العاَف كافة

  .21والشعوب األخرى
م، وخباصة اجملتمعات العربية و االسالمية اليت َف فنتج عن العودلة عدة سلبيات، أثرت على أخالؽ وسلوؾ األم

تساىم يف صناعة التكنولوجيا واليت تكوف أكثر تضررا من غَتىا، فشاعت الرذائل مع سهولة ارتكاهبا، وتفجرت 
 الغرائز، وانتشرت اجلرائم بكل اشكاذلا.

اجلرؽلة اليت ىي يف احلقيقة معروفة فساعلت العودلة يف تضاعف الظواىر السلبية اليت أصبحت هتدد اجملتمع، ومنها 
من قبل، إال أف أساليب ارتكاهبا تغَتت يف ظل العودلة والتطور التكنولوجي  الذي تعرفو اجملتمعات، فبعد اف كانت 

 اجلرائم تقليدية وزللية أصبحت عن طريق التقنية عابرة للدوؿ والقارات وصعبة االكتشاؼ.
وادلستحدثة ىف أطراؼ اجلرؽلة من رلـر ذي دافع الرتكاب اجلرؽلة وضحية ، إال أف فهناؾ تشابو بُت اجلرائم التقليدية 

أداة ارتكاب اجلرؽلة ادلستحدثة  ومكاهنا غَتا من شكل اجلرؽلة  اليت أصبحت ال تتطلب انتقاؿ اجلاين إُف مكاف 
ومكاف اجلرؽلة كما أصبحت  اجلرؽلة  انتقاال فيزيقيا بل تتم عن بعد ابستخداـ خطوط وشبكات االتصاؿ بُت اجلاين

 منظمة ودولية تسَتىا شبكات تنتشر يف كل البلداف. 
 

                                                 

.27ص، 1منشورات دار عالء الدين، للنشر والتوزيع والًتمجة، سوراي، ط،ادللحم  امساعيل،(2008 )،االنسان والرتبية يف عصر ادلعلومات  20
  

.53مرجع سابق،ص اسماعيل الملحم،  
21
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، وىي مصدر قوة اقتصادية، وسياسية، وعسكرية و تزايدت اجتماعية، ومع تزايدىا   فادلعلومات تتزايد يوماً بعد يـو

، وظهر العديد من الظواىر ادلرضية و الالأخالقية اليت تنذر ابخلطر، كالنصب  صور االعتداءات و التهديدات
ادلؤسسات، والدعارة ونشر االابحية بُت  ، وابتزاز األشخاص و واالحتياؿ على ادلصارؼ وفتح شبكات االرىاب

 سهولة التهرب من القانوف.  األطفاؿ ، فأصبحت اجلرائم ادلستحدثة أكثر قوة وخاصة مع
 : ( االجتماعية القيم ضعف ) الالمعيارية  -4

أوؿ من قدـ زلددات الالمعيارية وارتباطها ابلسلوؾ االنتحاري أو االجرامي وقد قاـ  (Durkheim .E) يعد
(Merton.R) ( بتقدمي نظرية يف تفسَت السلوؾ االجرامي، وقدـ إضافة كبَتة على فكرة الالمعياريةAnomie )

(Durkheim .E) 22"، وذلك يف اطار زلاولة تفسَت اجلرؽلة يف اجملتمع األمريكي. 
 ظلاذج لالستجاابت الناذبة عن تفاعل الفرد مع البيئة االجتماعية ومنها: (Merton.R)*ولقد طور 

 ظلوذج سلوؾ التوقي عندما تكوف األىداؼ والوسائل واضحة ومقبولة يف اجملتمع. -1
سلوؾ اجملدد أو ادلبتكر حيث يطور البعض وسائل وطرؽ لتحقيق غاايهتم، لصعوبة االمتثاؿ لوسائل ظلوذج  -2

 ربقيق األىداؼ.
ظلوذج السلوؾ الًتاجعي )االنسحايب( حيث يرفض األفراد تقبل وإتباع األىداؼ الثقافية واالجتماعية ادلسطرة -3

 نسحبة.والوسائل ادلؤدية إليها ومن مت يعيشوف بطرقة ىامشية م
ظلوذج السلوؾ الثوري أو التمردي وىو سلوؾ تصارعي منظم حيث يرفض األفراد األىداؼ الثقافية للمجتمع -4

 . 23والوسائل االجتماعية ادلؤدية إليها، ويسعوف إُف تغيَتىا كليا
واجلرؽلة فاف الصنف الًتاجعي والثوري ىم أكرب فئة ذلا قابلية االضلراؼ والتطرؼ  (Merton.R)فحسب ظلوذج 

حيث أهنم ينضووف بسهولة ربت لواء اجلماعات االجرامية وادلتطرفة حبثا عن العدالة وادلساواة واحلرية اليت ينشدوهنا 
، ىراب من القيم ادلتوارثة اليت ربد من حريتهم ، وسهلت التكنولوجيا ىذا اخلروج عن النظاـ العاـ ادلسطر من طرؼ 

  .رؽلةاجملتمع واالذباه ضلو التطرؼ واجل
 :  البطالة والفقر -3

 اُفوتعد من أىم العوامل اليت قد تدفع األفراد ومنهم الشباب إُف االضلراؼ أو التطرؼ مث اجلرؽلة  ، إذ أف احلاجة 
ادلاؿ إلشباع االحتياجات الضرورية أو حىت الكمالية ، واليت قد ال تتوفر لدى الفقَت أو العاطل قد تدفع الفرد 

 .24دفعو لالنتماء للجماعات االجرامية اليت تقـو إبشباع حاجاتو ادلادية وادلعنويةلالضلراؼ ، وقد ت
 

                                                 

 
22

  .65ص سامية جابر، دار ادلعرفة اجلامعية، االسكندرية، ،( 4204)، سوسيولوجيا االحنراؼ  

23  .98طالب،دار الطليعة للطباعة والنشر،بَتوت ، ص مبارؾ أحسن ، ( 4224 )اجلرمية والعقوبة يف ادلؤسسات اإلصالحية، 
  

24 الشباب بني التطرؼ واالحنراؼ، )3999 (، إبراهيم ،إمساعيل ، القاهرة، الدار العربية للكتاب، ص 20.
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 :  وقت الفراغ - 4

يستغل الشباب أوقات فراغو يف عمل يلعب الفراغ دورا مباشرا يف انضماـ الشباب لالضلراؼ واجلرؽلة  ، إذ أنو إذا َف 
مفيد ػلقق أىدافو ويستثمره فيما يعود عليو إبشباع حاجاتو ، فإنو قد يتعرض للضجر وادللل واإلحساس ابلدونية ، 

  وابلتاِف قد ال يًتدد يف االطلراط يف اجلماعات ادلتطرفة اليت تساعده على ربقيق ذاتو
  ،شعر الفرد أنو مضطهد وأف حقوقو مسلوبة يف اجملتمع وأنو فرد مهمش: إذ أنو حينما ي االستبعاد االجتماعي-6

فإف ذلك يساعده على االنضماـ اُف اجلماعات ادلتطرفة و االجرامية إلزالة ما وقع عليو من تعسف واسًتجاع 
 حقوقو.

اجملتمعات  : يعد استفحاؿ الفساد يف اجملتمع عامل ىدـ يف بناء ووظائف وجود فساد فاحش يف اجملتمعات -7 
، بل وبداية زواؿ ذلك اجملتمع ، والفساد لػو أشكاؿ عديدة ، منها،  الفساد اإلداري والفساد السياسي والعديد من 
األنواع األخرى ، فانتشار الفساد يف رلتمع ما سيؤدي إُف تعطيل احلقوؽ وسوء األداء اخلدمي ، وتضخيم 

الؿ الوظيفة، ولقد مسيت ىذه اجلرائم جبرائم الياقات البيضاء، لشدة البَتوقراطية وانتشار الرشوة واحملسوبية واستغ
 سريتها وعدـ تركها أاثرا مادية ،حيث أهنا ربدث بطريقة نظيفة.

فكثَت من األفراد يستغلوف الفساد والفوضى اليت تكوف يف اجملتمع من أجل جلب عدد أكرب من العناصر لالطلراط 
والفوضى ال يربراف ارتكاب اجلرائم ألهنا  تظل أعماال غَت مشروعة ، زبالف معهم يف اجلرؽلة، واف كاف الفساد 

  .الفطرة السليمة وتتعارض مع كل األدايف السماوية والقيم واالذباىات اليت يتبناىا غالبية البشر ويف شىت العصور
 

 أنواع اجلرائم  رابعا :
أصبح االىتماـ ابلظواىر االجتماعية متزايدا يف كل اجملتمعات دبا فيها اجملتمعات العربية دلا تشكلو من أخطار لقد 

عليها من كل النواحي االقتصادية واالجتماعية والسياسية  ، حيث أصبح من الصعب السيطرة على أنواعها 
ديثة اليت َف تظهر من قبل ، وسواء كانت ىذه وعددىا كوف أف ىناؾ جرائم قدؽلة بوجو حديث ومنها اجلرائم احل

 اجلرائم قدؽلة أو مستحدثة فإهنا تعمل على ربطيم واهنيار اجملتمع ،ومن اىم ىذه اجلرائم :  
 الشكل احلديث للتعامل والًتويج للمخدرات وابلذات ادلخدرات الصناعية ،وغسيل األمواؿ اليت ينتج عنها.    -1
 كمواد أسلحة الدمار الشامل وادلواد ادلشعة عامة والنووية .ادلتاجرة غَت ادلشروعة   -2
استغالؿ النساء واألطفاؿ وادلتاجرة هبم أو استغالذلم يف البغاء ، حيث تشَت التقديرات إُف أف صور االذبار  -3

الح ابلبشر ادلختلفة أضحت حاليا سبثل اثلث أكرب نشاط إجرامي يف العاَف ،ػلقق أرابحا بعد االذبار يف الس
وادلخدرات.بل أف البعض يتوقع أبف تتقدـ ىذه التجارة يف ادلستقبل على ذبارة السالح.فتشَت االحصائيات أنو 

يتم نقلهم سنواي إُف الوالايت األمريكية ألفا من الضحااي الذين  (72-67) يوجد يف الوالايت ادلتحدة فقط بُت 
 قد أشار إُف أف ضحااي االذبار  2010رغلية األمريكية عاـ التقرير السنوي العاشر الصادر عن وزارة اخلا،بل أف 
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، كما توضح بياانت مكتب األمم ادلتحدة  2011-2009مليوف شخص مابُت  12.3ابلبشر قد بلغ عددىم 

واجلرؽلة أنو ال توجد منطقة يف العاَف دبنأى من ىذه اجلرؽلة وتداعياهتا ،أذ يتم األاذبار ابألشخاص ادلعٍت ابدلخدرات 
أف  ) ( Unicefاليونيسف دولة تتأثر هبذه التجارة ، كما أشار تقرير منظمة  161دولة ،وأنو يوجد  127يف 

سنواي،يتم استخدامهم يف ذبارة البغاء وىو ما يسمى سنة الذين كانوا زلال جلرائم االذبار 18عدد األطفاؿ أقل من 
بظاىرة السياحة من أجل شلارسة اجلنس مع األطفاؿ، او يستخدموا يف احلروب حيث يتم ترحيلهم إُف مناطق 

" ،أو للقياـ بعمليات اجلنود األطفالالنزاعات ادلسلحة ليستخدموا كدروع بشرية وضحااي لأللغاـ ،وىو ما يسمى "
  .25األطفال االرهابيون " "وىو ما يسمى بظاىرة انتحارية ،

: قياـ شبكة متخصصة بتوفَت األعضاء البشرية ابلتعاوف مع مستشفيات   البشرية ابألعضاءر اجرائم االجت -6
خاصة، ويتم اإلعالف عن ذلك ربت عنواف التربع مقابل مبالغ مالية، حيث شهدت شبكة اإلنًتنت سوؽ سوداء 

ة إلكًتونية لعصاابت مافيا األعضاء البشرية، حيث قدمت بعض الشركات مزادات على اإلنًتنت لألعضاء البشري
يتمّثل  ، كما 26تنافسية الكلى والكبد والنخاع ...إٍف، أبسعار  يطرح للبيع فيها كل شيء بدءًا من القلوب إُف

األطفاؿ واستئصاؿ بعض األعضاء منهم، مثل سرقة العيوف والكلى ونقل األعضاء وبيعها  اختطاؼيف  كذلك
اخلاصة وكذا  االحتياجاتألطفاؿ من ذوي ادلشردين وا اختطاؼ ، و27للمستشفيات اليت تدير مثل ىذه العمليات

سرقة اجلثث ، كما يتم االذبار عن طريق  بيع أعضاء من أجسادىم دببالغ طائلةب ، والقياـ بقتلهم ومن مث28 اجملانُت
سواء كانت جثث احملكـو عليهم ابإلعداـ أو غَتىم شلن ال يستلمها أحد من أفراد الشرطة، أو سرقة اجلثث بعد 

 .29ادلقابريف دفنها مباشرة 
اليت ازداد انتشارىا بتطور األسلحة الذكية اليت يستخدمها اجملرموف لتكريس وأحكاـ قبضتهم  جرائم االرىاب -5

على ضحاايىم بقصد االغتصاب والسطو على شلتلكاهتم ،وتشريدىم كم أراضيهم ، وبيع األسلحة الفتاكة بطريقة 
 .غَت شرعية ، فمخاطر االرىاب عظيمة وكبَتة

جرائم احلاسب اآلِف وشبكة االنًتنت ومنها تزوير بطاقات االئتماف واالحتياؿ ادلاِف االلكًتوين، وسرقة  -6
ادلعطيات و التجسس، ألسباب انتقامية. فهذه اجلرائم اليت ترتكب عن طريق احلاسوب تكوف ضد األشخاص 

ة اليت تتم عن طريق االنًتنت، وىذا يعترب وادلسؤولُت ، وتعد جرائم اجلنس وخاصة جنس األطفاؿ من اجلرائم اخلطَت 
 من التطورات اخلطَتة للجرؽلة أصبح يفرض ربدايت كبَتة أماـ اجملتمعات.  

                                                 
25

، أفريل 41،رللة مركزحبوث الشرطة،العدد 1، رامي متوِف القاضي،ج(2014) ،أتمالت يف األحكام اجلنائية اخلاصة مبكافحة االجتار ابلبشر يف التشريعات العربية 
 .  341،ص

  .25،ص  1لبناف، ط-،بساـ عاطف ادلهتار،منشورات احللبػي  احلقوقية، بَتوت (2008) ،حتدايت و حلول استغالل األطفال 26
 .32نفس ادلرجع ،ص  27

 .69، أمحد لطفي السيد مرعي، )دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية، القاىرة، ص(2009)، إسرتاتيجية مكافحة جرائم اإلجتار ابلبشر 4
 .17الرايض ،ص 23/2006 -18دمحم فتحي عيد ، وبروتوكوالت، ، آليات التنفيذ وعرب احلدرد الدوليةالتعاون الدويل دلكافحة االجتار ابألطفال   29
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ادلؤسسات بدفن ادلواد السامة وادلخلفات جرائم تلوث البيئة نتيجة التصنيع الفوضوي فتقـو الكثَت من  -7

 والنفاايت النووية شلا أدى إُف التدىور البيئي والتسمم والتلوث اذلوائي، وتلوث مياه األهنار والبحار واحمليطات.
نو ال اجلرؽلة ادلنظمة وأسلحتها التقنية احلديثة وسلاطرىا االقليمية والعادلية،ويعترب ىذا النوع من اجلرائم األخطر كو  -8

يقتصر على نوع واحد من اجلرائم ولكن تشتمل على جرائم متعددة ،منها جرائم اقتصادية وجرائم الشركات ادلتعددة 
اجلنسيات واالحتياؿ الدوِف إُف رلاالت الدعارة والقمار واالذبار ابلبشر ،ولقد شجع النظاـ العادلي اجلديد ونظاـ 

اجلرائم كاإلرىاب لو ىيكل ىرمي متدرج ،يعمل يف سرية اتمة ولو قانوف العودلة اجلرؽلة ادلنظمة ، فهذا النوع من 
 داخلي ينظم العمل ويضع عقوابت للمخالفُت من أعضائو .وذلك لضماف استمرارىا لفًتة طويلة،بل

 ولزايدة التمويو فإف بعض العصاابت ادلنظمة تعمل ربت الفتات شرعية.             
 مواجهة اجلرمية دور مؤسسات اجملتمع يف خامسا:

 ادلؤسسة األسػػػػػػػػػرية : -2
تعترب األسرة من أقوى ادلؤسسات اليت تؤثر يف تكوين شخصية الفرد من الطفولة إُف مرحلة الشباب، واليت تتحكم 
يف سلوكو، ففيها ؽلارس ذباربو األوُف ، ومنها يستمد خرباتو ، وعنها يقتبس العادات والتقاليد ويعرؼ معٌت اخلطأ 

 والصواب .
ودور ادلؤسسة األسرية يف ىذا اجملاؿ كبَت لسببُت، أوذلما أف اتصاؿ الفرد أبسرتو خالؿ طفولتو األوُف ىو اتصاؿ 
مطلق ال يعًتيو انقطاع و ال تتخللو عالقات أخرى تعارض يف أتثَتىا أتثَت األسرة أو ربد منو، والثاين أف الطفل 

 أسرتو ، فيكوف مهيأ للصقل والتشكيل. تنفتح عيناه أوؿ ما تنفتحاف على رلتمع
ولذلك فإف ما تًتكو األسرة يف نفس الفرد، وعلى األخص يف طفولتو األوُف ويف سن احلداثة يرسب يف األغوار 

  .30ويستقر يف األعماؽ ويالزمو طيلة حياتو ويؤثر إُف حد كبَت يف سلوكو ،سواء كاف الفرد واعيا لذلك أو غَت واع
تماـ الوالدين أو أحدعلا و انشغالو عن أسرتو ، يؤدي إُف تصدع العالقات األسرية وىذا يؤثر ففي  حالة عدـ اى

على تنشئة األبناء بصفة كبَتة ، ويف كثَت من األحياف ينحرفوف وىذا ما أكدتو الكثَت من الدراسات حوؿ االضلراؼ 
 ،وبعدىا يدخلوف عاَف اجلرؽلة.      

االضلراؼ واجلرؽلة وخاصة أهنا أصبحت منتشرة وميسرة للجميع عن طريق االنًتنت ولتجنب األسرة وقوع األبناء يف 
ووسائل التواصل االجتماعي توجب عليها تنشئة األبناء التنشئة الصحيحة و  أداء دورىا  للحد من اجلرائم من 

  خالؿ مايلي :
ب االستبدادية اليت تدفع ابلشباب تربية األبناء على أساس ادلودة واحملبة والتفاىم ، وعدـ استخداـ األسالي -2

 إُف االضلراؼ والتطرؼ مث اجلرؽلة.
                                                 

 .311جامعة بَتوت العربية ،بَتوت،ص ،، دمحم زكي أبو عامر(1992)مبادئ علم االجرام والعقاب،  30 
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ادلساواة والعدؿ بُت األبناء عند التعامل حىت ال ػلدث خالؼ وحقد ، واضلراؼ فكري أو خلقي يؤدي  -4

إُف اخلروج من البيت ، اين غلد اجلماعات االجرامية اليت تستغل الظروؼ السيئة للشباب لتقودىم إُف التطرؼ 
 واجلرؽلة و االرىاب.   

ل األسرة ، منذ نعومة أظافر األبناء بتعليمهم القيم مثل غرس القيم والسلوكيات الدينية واألخالقية داخ -5
احًتاـ شلتلكات الغَت وعدـ االساءة اليهم من خالؿ قدوتنا وىو الرسوؿ عليو الصالة والسالـ يف حسن معاملة 
اآلخرين، وكذلك غرس القدوة وادلثل يف السلوؾ والعمل وعدـ االسراؼ و االضرار ابآلخرين وكذلك غرس قيم 

ص يف العمل ومراقبة هللا يف السر والعالنية واحملافظة على الصلوات وحب مساعدة اآلخرين والعطف عليهم اإلخال
   .من مطلق ال يؤمن أحدكم حىت ػلب ألخيو ما ػلب لنفسو

غرس ادلعارؼ العلمية يف نفوس األبناء عن التكنولوجيا ودورىا االغلايب يف تقدـ الفرد واجملتمع ، لتحصينهم من -5
ضلراؼ الفكري الذي ينشر من خالؿ وسائل االعالـ ، واآلاثر السلبية اليت قد تنتج عنها ، و يكوف ذلك اال

بتعريفهم  هبذه التكنولوجيا وكيفية التعامل معها ، و ىذا عن طريق احلوارات وادلناقشات األسرية اليت تتم بُت األبناء 
 ىذا احلوار على تساؤالت األبناء واستفساراهتم وما يدور يف واآلابء داخل األسرة يف جو ىادئ ومتزف ، واإلجابة يف

 .أذىاهنم من أفكار ومعلومات ومعارؼ سليمة أو غَت سليمة
تعليم األبناء السلوكيات السليمة ، فدور األسرة ال يقتصر على اجلانب ادلعريف واإلدراكي ولكن دورىا  -6

ر الرفقة الصاحلة، فالتهاوف يف متابعة األبناء قد يؤدي إُف  وحثهم  على حسن اختيا يتعدى ذلك إُف متابعة األبناء 
كثَت من السلوكيات واألمراض مثل الرىاب االجتماعي، والتسّرب من الدراسة والتشّرد وعدـ الشعور ابدلسؤولية 

ماعات والالمباالة والوقوع يف براثن ادلخدرات وشبكات اجلرؽلة و اإلرىاب، فادلتتبع لسَت  الذين ينخرطوف يف اجل
االجرامية و االرىابية ادلتطرفة ، من خالؿ وصف ادلقربُت منهم غلد أهنم كانوا يف عزلة وانطواء عن اجملتمع شلا سّهل 

 .31التغرير هبم
 ادلؤسسة الرتبوية :  -3

اإلعداد تساىم ادلؤسسة الًتبوية يف عملية التنشئة االجتماعية ، نظرا دلا توفره للفرد من امكانيات النضج الفكري، و 
للمواجهة واالستقالؿ يف احلياة ادلقبلة، حيث تتحدد لو يف زلكات معينة ، وتوجيهات ملزمة ، وربديد ما لو من 
حقوؽ ، وما يػ تػ و ق ع  منو من أدوار وواجبات يف احلياة اليومية. وتلعب ادلؤسسة الًتبوية ، دورا كبَتا يف تطوير القيم 

مية يف احلياة ادلدرسية ، حيث يػ ل ق ن  التلميذ احًتاـ الوقت ،واحًتاـ حقوؽ لدى الفرد، من خالؿ التفاعالت اليو 
 .32 اآلخرين، واالمتثاؿ األخالقي واالنصياع دلعايَت اجلماعة

                                                 
رابط جامعة اإلماـ دمحم بن سعود اإلسالمية ، الرايض، ،  الرمحن بن عسكرمنصور بن عبد ،دور ادلؤسسات االجتماعية يف التبصري من جرائم تقنية ادلعلومات  31

 http://www.social-team.com/forum/showthread.php?t=3838ادلوضوع  
.78، ص 1، اندية رضواف، اذليئة ادلصرية العامة للكتاب، مصر، ط  (1997) الشباب ادلصري ادلعاصر وأزمة القيم،  32
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،ربرص الدوؿ واجملتمعات على توجيو كافة جهودىا لًتبية كافة  ونظرا ألعلية الدور الذي تلعبو ادلؤسسة الًتبوية

أفرادىا ونشر الوعي والتعليم بُت صفوفهم ، وذلك إدراكا منهم أبعلية ذلك لنمو الفرد واجملتمع ، وتنفق يف ذلك 
م نوعا من العديد من األمواؿ واجلهود ادلادية والبشرية ، وىي على يقُت أبف ما تنفقو يف رلاؿ الًتبية والتعلي

 . االستثمار الذي ال تقل قيمتو عن االستثمار يف اجملاؿ االقتصادي
إال أف الربامج التعليمية ال تتطرؽ للمخاطر اليت تشكلها اجلرؽلة بكل أنواعها على الفرد و اجملتمع دبا فيها اجلرائم 
االلكًتونية ، وخاصة على فئة الشباب. وىذا التقصَت من ادلؤسسة الًتبوية يؤثر على أدائها كمؤسسة للتنشئة 

 وخاصة فيما ؼلص اجلرائم ، ذلذا أضحى من الضروري أف يػ ف ع ل  االجتماعية ، تعٌت بتوجيو وترشيد سلوؾ ادلتعلمُت
 دور ادلؤسسة الًتبوية يف احلد من العنف واالضلراؼ و اجلرائم بكل أنواعها تقليدية أو حديثة. 

 وتتحدد وظائف ادلؤسسة الًتبوية يف العناصر التالية : 
وخاصة   ة التلميذ، وضماف إدلامو دبا حولوالقياـ بعملية التنشئة االجتماعية ، من أجل تكوين شخصي -1

 .ابلتكنولوجيا احلديثة
ربط الطالب ابلثقافة السائدة يف اجملتمع وتعريفهم بًتاث أمتهم ، مع بث روح التجديد واإلبداع والتألق ،  -2

ف ضحية ذباواب مع ادلستجدات وادلتغَتات احلضارية فيما ال ؼلالف األسس والثوابت اإلسالمية ، حىت ال يقعو 
اجلماعات االجرامية وادلتطرفة، الذين يزرعوف الشك يف الثوابت الدينية والثقافية للشباب بغية استدراجهم للجرؽلة 

 والعنف والتطرؼ.
تكامل اجلهود الًتبوية بُت البيت وادلدرسة واجملتمع ، من أجل تكوين جيل انفع ، عرؼ حقوقو فوقف عندىا  -4

، وعرؼ واجباتو فأداىا على الوجو ادلطلوب،وىذا ػلد من اطلراط الشباب يف اجلرائم ادلختلفة  ، كالقرصنة ، وابتزاز 
 خوؿ ربت لواء مجاعات اجلرؽلة ادلنظمة ، واالرىاب.  األشخاص مقابل مبالغ مالية ، والسرقة ،والتزوير، والد

االىتماـ بدراسة السلوؾ االجتماعي وأظلاط احلياة وتقدؽلها للنشء بصورة مبسطة ، ألغراض الًتبية ادلدنية  -5
  ليكونوا أعضاء انفعُت يف اجملتمع ، دبا يضمن عدـ وقوعهم يف دائرة الزلل واالضلراؼ واجلرؽلة.

الًتبوية والتعليمية ابجلهود اجملتمعية ، من أجل إغلاد نشء متوازف وسوي زلاط بسياج من القيم  ربط األنشطة -6
 .الدينية واألخالقية شلا يؤدي إُف اتساقو مع احمليط الذي يعيش فيو وغلعلو عنصرا مشاركا وعضوا فعاال

  ،االجتماعية وغرس القيم الًتبوية لدى الناشئةويؤكد شبَت " أف ىناؾ العديد من ادلؤسسات اليت تساىم يف التنشئة 
ومن أعلها : األسرة وادلسجد واالعالـ ، بيد أف ادلدرسة تقـو بدور اكرب يف غرس القيم الًتبوية ، وذلك ابعتبارىا 

  ادلؤسسة الرمسية ادلختصة ، وألنو من اليسَت عليها غرس أو تعديل االذباىات والقيم ادلراد تلقينها للطالب ، من
 
 
 



 

  Route Educational and Social Science Journal           

  Volume 5(1), January 2018  651 

، قمقاني فاطمت الزهرة وسيد نىال تطىر انتشار الجريمت في المجتمعاث وسبل معالجتها  

 
خالؿ ادلناىج وعن طريق ادلعارؼ العلمية اليت تقدـ للطالب وفق طرؽ علمية سلططة ، وأبساليب مباشرة أو غَت 

   .33مباشرة
لقد اصبح النظاـ الًتبوي يف عصر العودلة والتطور التكنولوجي ملـز إبدراج برامج للوقاية من اجلرؽلة واالضلراؼ ، 

 ، مع االحتفاظ خبصوصية اجملتمع. ابالستعانة ابخلربات الدولية يف رلاؿ الًتبية والتعليم 
حيث ، يف النظم الًتبوية  ادلواطنة العادلية، و  النظاـ الًتبوي مطالب بًتسيخ مفهـو ادلواطنة اخلاصة ابجملتمع أصبحف

يتعلم الطالب التعاطف وادلسؤولية ذباه األفراد الذين ف ،من ادلفاىيم احليوية ادلستخدمة دلنع اجلرؽلة   يعترب ىذا ادلفهـو
ا ووحدهتا،وىو ال يعرفوهنم وؽلكن أال  يعرفوىم أبدًا ّ،وىذا يشكل إعداد للعقوؿ الشابة الحًتاـ البشرية يف تنوعه

 عرب االنًتنت. أحد أىم األىداؼ األساسية يف التعليم اجلّيد هبدؼ منع العنف والتطرؼ واجلرؽلة
فادلواطنة العادلية ىي احلس ابالنتماء إُف اجملتمع العادلي واإلنسانية ادلشًتكة، حيث يعيش أفراده بتضامن وحس 

ترّكز على تطوير معارؼ ادلتعلمُت ومهاراهتم و قيمهم و كما مجاعي ومسؤولية مجاعية على ادلستوى العادلي ،  
مواقفهم من أجل مشاركتهم الفاعلة يف تطوير رلتمعاهتم بسالـ واستدامة ، كما ت عٌت الًتبية على ادلواطنة العادلية بزرع 

مواجهة  ز واحًتاـ حقوؽ اإلنساف، والعدالة االجتماعية، واالستدامة البيئية، وىي قيم جوىرية تساعد على تعزي
 اجلرؽلة .

فالنظاـ الًتبوي يعمل على دمج األفراد يف اجملتمع ، من خالؿ العملية الًتبوية، فيتشربوف القيم االجتماعية االغلابية 
يف نفوسهم ، كقيم االنتماء الوطٍت و مشاعر الوحدة الوطنية اليت زبلق التماثل االجتماعي الضروري  سج ر  غج اليت تػٌ 

 للمحافظة على بقاء األمن واالستقرار يف اجملتمع.
 ادلؤسسة الدينية :-4

ؽلة موقف يعترب الدين رلموعة قيم أتمر ابدلعروؼ وتنهى عن ادلنكر، وؽلكن القوؿ بوجو عاـ أبف الدين يقف من اجلر 
العداء، ألهنا زبالف مصلحة اجلماعة أو ىي تعدي على حقوؽ اجلماعة.و تشكل القيم الدينية عامال أساسيا من 
عوامل ضبط سلوؾ األفراد و وتعامالهتم، فالنسق الديٍت يف اجملتمعات االسالمية نسقا رئيسيا ومؤثرا يف بقية 

 ساؽ السياسية. األنساؽ االجتماعية والًتبوية واألسرية وحىت األن
إف السعي احلثيث للظفر ابدلنجزات احلضارية واللهث وراء مستجداهتا اليومية ، واالستفادة من التقدـ التقٍت السريع 
الذي قصر ادلسافات اجلغرافية وأزاؿ احلدود الطبيعية بُت البلداف واتصاؿ اجملتمعات البشرية بعضها ببعض، كل ىذا 

قيم الدينية اليت تعترب أحد العوامل األساسية  اليت ساعلت يف انتشار اجلرؽلة. وقد ساىم يف التحلل اجلزئي من ال
أثبتت بعض الدراسات ادلتخصصة يف ىذا اجملاؿ إُف أف الوازع الديٍت يساىم يف التحكم بسلوكيات الشباب 

 سهم. السليمة، وأف خلخلتو وضعفو يف نفوسهم كاف وراء ولوجهم عاَف اجلرؽلة  وسيطرهتا على أنف
                                                 

 
 .69،ص 2ط ،بريوت، وليد شبري شالش،مؤسسة الرسالة،(2191 ،)وادلنهج اإلسالمي يف عالجهامشكالت الشباب  33
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فالتعاليم اإلسالمية الصحيحة اليت ت عتمد يف عملية التنشئة االجتماعية ذلا دور مهم يف محاية الشباب من اآلفات 
اليت تؤدي إُف اضلراؼ سلوكهم ، حيث عاًف الدين االسالمي األمراض اليت تفتك ابجملتمعات من جذورىا وتؤدي 

إُف الدين واليت تساىم يف قياـ اجملتمع وضماف استمراره ، الوظائف االجتماعية اليت تسند إُف اهنيارىا، من خالؿ 
 :ومن أعلها

* إقامة الروابط االجتماعية اليت تربط الفرد ابجملتمع واحلرص عليها ، ومنها : التعاطف والتكافل واحملبة واإلخاء  
ولتكن تمعو قاؿ تعاُف " واالنتماء ، وىي سلوكيات اجتماعية ربقق للفرد قيامو بدور اغلايب يف خدمة واستقرار رل

 ،104" سورة آؿ عمراف اآلية منكم أمة يدعون إىل اخلري وأيمرون ابدلعروؼ وينهون عن ادلنكر
فالنسق الديٍت يضع مهابة يف النفوس للنظاـ االجتماعي ، وػلدد العقوابت اليت ستطاؿ كل من يتعدي عليو ،  * 

بشرية ، وىي سلطة ضرورية تكفل احملافظة على ذلك النظاـ ، أكثر ويف الوقت ذاتو يغرس الرقابة الذاتية يف النفس ال
  من سلطة العقوابت اليت سيناذلا ادلنحرؼ دنيواي فيما لو انتهك زلرمات النظاـ االجتماعي.

ربقيق مبدأ التوازف بُت مصلحة الفرد ومصلحة اجملتمع ، فال تطغى مصلحة الفرد على مصلحة اجملتمع ، وال  *
تطغى مصلحة اجملتمع على مصاٌف الفرد ، وػلقق النسق الديٍت للفرد تنمية العقل وكماؿ النفس وتقوية اجلسد ، 

  .ألف يف صالح الفرد صالح للمجتمع
مواجهة اجلرؽلة مساعلة فعالة، حيث يؤدي إُف تراجع اجلرؽلة ، وىذا بتزويد األفراد فالنسق الديٍت يساىم  يف 

ابدلفاىيم الصحيحة عن طريق ادلؤسسات الرمسية و ادلوثوقة إلبطاؿ  األدلة الدينية اليت تستخدمها اجلماعات 
 االجرامية لتحقيق أىدافها وتربير جرائمها.

 ادلؤسسة االعالمية : -5
يف اآلونة األخَتة ثورة إعالمية غَتت مالمح اجملتمعات ، وفرضت أظلاط جديدة من السلوكات  تعيش اجملتمعات

 يتصدى  ،على األفراد َف تكن معهودة من قبل ، وىذه التغَتات استدعت إعالما أمنيا يواكب التطور االعالمي
 بعملية الوسائل ىذه ادلستقبلية. فتقـو الشباب وصحتو نفسية على حقيقياً  اليت أصبحت تشكل خطراً  اتخالفللم

د ث  حيث أهنا تغذي الشباب  و شاملة، ودائمة سلبية متواصلة تنشئة  ، يف نفوسهم عميقة أاثراً  ابلقيم السلبية، فت حج
فوسائل اإلعالـ  يف ىذه احلالة  شديدة الًتكيز بكثافة  مستمر و للمواد اليت تعرض بشكل وخاصة الذين يتعرضوف

سلبيا حيث تساىم يف نشر ادلضامُت اإلجرامية اليت هتدد الفرد واجملتمع يف غياب القوانُت الصارمة و  تلعب دورا
 الردعية.

فدور اإلعالـ مهم يف ربقيق األمن عن طريق التنشئة االعالمية  و يتحدد ىذا دبدى مشاركتو يف احلفاظ على أمن 
ئم ادلختلفة اليت ترتكب عن طريق الوسائل التكنولوجية واستقرار اجملتمع ، عن طريق نشر ادلعلومات حوؿ اجلرا

احلديثة ، لتوعية كل أفراد اجملتمع دبخاطرىا، وهبذه التوعية تكوف قد ساعلت يف حل جزء أساسي من ادلشكلة اليت 
 هتدد الفرد واجملتمع.
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فعن طريق التوعية اليت يقـو هبا االعالـ  يتحوؿ األفراد  مهما كاف دورىم أو موقعهم إُف رجاؿ أمن ػلافظوف على 
سالمة اجملتمع من اجلرائم االلكًتونية اليت هتدد استقرار اجملتمع،  و مستقبل الشباب ، الذي ؽلثل  أكرب نسبة 

 و من كل اجلهات عرب الفضائيات وشبكة االنًتنت.تستهلك ادلواد وادلضامُت االجرامية اليت تصدر إلي
وأماـ ىذه التحدايت أصبح لإلعالـ دور فعاؿ يف تبصَت أفراد اجملتمع خبطورة الظواىر االجراميىة التقليدية 
وادلستحدثة اليت ساعلت فيها تقنيات ووسائل االعالـ ادلتطورة ، وتكثيف احلملة اإلعالمية على اإلجراـ واجملرمُت 

بة كل خارج على ادلبادئ والقوانُت واستغالؿ كل فرصة شلكنة الستفظاع اجلرؽلة ، وإظهار فساد العناصر وزلار 
اإلجرامية وإبراز أساليبها غَت ادلشروعة، وتوضيح دورىا يف نشر الذعر وزعزعة االستقرار، وىذا يؤدى إُف هتيئة رأى 

االنتماء للوطن، وابلتاِف القياـ بدوره يف مساندة معظم عاـ مستنَت قادر على تنمية احلس األمٍت وتعميق الوالء و 
 ..اإلجراءات وادلمارسات اليت هتدؼ إُف مواجهة اجلرؽلة والتصدي ذلا

إف وسائل اإلعالـ يف اجملتمع بقدرهتا اجلبارة وإمكانياهتا اذلائلة، مسئولة مسئولية كاملة عن تنمية الوعي اجلماىَتي 
 فاإلعالـ  لو دور كبَت يف احلد من اجلرؽلة .اجلرؽلة. ابآلاثر السلبية ادلًتتبة على

  :خامتة
انتهاكًا صرػلًا حلقوؽ اإلنساف اليت نص عليها ديننا اإلسالمي احلنيف، وكافة الشرائع السماوية،  تعد اجلرؽلة

ها على ، فقد ربولت ىذه اجلرائم إُف ظاىرة عادلية، أصبحت تفرض نفس والدساتَت الوضعية، وادلواثيق الدولية
موضوعاً لتطورات الكبَتة اليت جعلتها  تشكل خطرا  كبَتا على اجملتمعات شلا جعلها  نظرا األجندة الدولية،

  الجتهادات عديدة تسعى لدراسة أبعادىا ومسبباهتا وسبل التصدي دلخاطرىا واحتواء تداعياهتا.
الألمن وشيوع الفوضى واالضطراب داخل اجملتمع فاجلرؽلة كظاىرة اجتماعية يؤدي انتشارىا داخل اجملتمع إُف خلق 

،إضافة إُف ما يًتتب عنها من آاثر تعرقل التنمية االقتصادية وتلحق أضرار كبَتة ابالقتصاد الوطٍت ،شلا يؤثر سلبا 
 على معيشة أفراد اجملتمع.

ادلستوى ادلعيشي لألفراد،  وىناؾ عدة عوامل تلعب دورا ىاما يف ظلو ظاىرة اجلرؽلة كارتفاع مستوى البطالة ،وتدين
وتدين اخلدمات ، والفساد االداري ، وتوسع انتشار تكنولوجيا ادلعلومات اليت سهلت للمجرمُت القياـ ابجلرائم 
ادلختلفة واالطلراط يف اجلماعات االجرامية ادلنظمة دوليا ، واالستبعاد االجتماعي ألفراد اجملتمع وهتميشهم غلعلهم 

جرامية عن بعد دوف عناء وال تعب فيستخدموف يف ذبارة البشر و الدعارة واالرىاب وغَتىا ينخرطوف يف منظمات ا
من اجلرائم ادلستحدثة ، ابإلضافة إُف ضعف القيم و ادلعايَت اليت ربكم اجملتمعات واليت تعمل كوسيلة لضبط 

يف ظل العودلة والثورة التكنولوجية  سلوكات األفراد لتتماشى مع متطلبات اجملتمع االقتصادية والسياسية واالجتماعية
فكل ىذه العوامل وأخرى توصلنا إُف أهنا تعد أسباب رئيسية يف انتشار اجلرؽلة اليت  هتدد  اجملتمع ابالهنيار.فعلى 

ل اجملتمع إذا أراد التقليل من ظاىرة اجلرؽلة ومنو احملافظة على أمن واستقرار األفراد ،البد من العمل للتقليل من العوام
 ادلؤدية إُف ارتكاهبا، ولذلك  نقًتح التوصيات التالية : 
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 ،، واخلدمات كاخلدمات الصحية والتعليمية والًتفيهية لألفراد داخل اجملتمعربسُت األوضاع ادلعيشية لألسر - 1

 الة لدى الشباب،واشراكهم يف الربامج التنموية للبالد.  والتقليل من البط
اغلاد القنوات العلمية والدعوية و االسالمية اليت من خالذلا تظهر الصورة الصحيحة لإلسالـ وتعريف الناس  -2

بدينهم احلق ومناقشة االذباىات اليت تشيع ادلنكر الفكري الذي يؤدي إُف التطرؼ الفكري والعنف واجلرؽلة 
 لدعوات ادلنحرفة اليت ذبد أذاان صاغية من األفراد وخباصة فئة الشباب.   وا
إبدماج و، بُت أفراد اجملتمع يف احلقوؽ والواجبات بتطبيق القانوف ابلعدؿ واالنصاؼ ربقيق العدؿ وادلساواة -3

األفراد يف رلتمعاهتم على أصعدة االنتاج و االستهالؾ والعمل السياسي والتفاعل االجتماعي، وإذا َف ػلقق اجملتمع 
ألفراده ادلساواة فسينتج عن ذلك استبعاد لألفراد على مجيع األصعدة وىذا احلرماف واإلقصاء االجتماعيُت سيدفعاف 

 اط يف اجلماعات ادلتطرفة.   ابألفراد إُف العنف و اجلرؽلة واالطلر 
تشجيع التفكَت احلر، و ااتحة فرصة التعبَت لكل فئات اجملتمع وخباصة فئة الشباب ، وعدـ إلزاـ األفراد ابلرؤية  -5

األحادية ، فاالستبداد الفكري يؤدي ابلعديد من األفراد وال سيما الشباب االنتقاؿ من التطرؼ إُف العنف و 
  االجرامي انتقاما من اجملتمع. اجلرؽلة ، إُف السلوؾ

وتصور احللوؿ ، بناء على دراسات  اجلرؽلة واجلرؽلة االلكًتونية تتطلب مقاومة اجلرؽلة القياـ بدراسة مسببات  -6
امبَتيقية ذات منهجية علمية ، واالستفادة من التجارب اليت طبقتها رلتمعات أخرى ومن مث ادلبادرة بتطبيق احللوؿ 

 الالزمة .
مراجعة مسببات االضلراؼ والتطرؼ واجلرؽلة وادلبادرة بسرعة لتصحيح األخطاء، ابالستفادة من اآلاثر السلبية  -7

اليت أفرزهتا اجلرائم على اختالؼ أنواعها يف ذات اجملتمع ، ومن التجارب اليت طبقت لعالج ىذه اجلرائم يف 
 .اجملتمعات األخرى ،مع احًتاـ مبدأ اخلصوصية

مقاومة اجلرؽلة  من خالؿ وضع خطط إسًتاتيجية مدروسة ومرنة و بعيدة ادلدى ، من أجل ضماف عدـ تكرار  -8
 ىذه اجلرائم أو التقليل من أخطارىا قدر االمكاف. 

تشجيع البحوث العلمية يف ميداف اجلرؽلة للوقوؼ على أسباهبا والعمل على ازالتها بدال من مواجهتما -10
 ة.ابلوسائل األمني

مراقبة ما تقدمو وسائل االعالـ احلديثة حيث اهنا من اىم األسباب يف توسع انتشار اجلرؽلة انتقاذلا بُت  -11
 اجملتمعات من طرؼ اذليئات ادلختصة يف البالد ومن طرؼ األولياء. 

نظرا للفضائل والقيم العمل على تقوية الوازع الديٍت يف نفوس األفراد شلا يقوي فرص االبتعاد عن طريق اجلرؽلة  -12
 السياسية اليت يدعو إليها.
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 ملحق :
ولقد قامت الباحتثاف حبساب  2013/2014جداوؿ تبُت التطور يف نسب اجلرؽلة يف الوطن العريب بُت سنة 

االرتفاع يف نسبة اجلرؽلة واطلفاضها ،فاستنتجنا أف ىناؾ اطلفاض يف اجلرؽلة التقليدية يف بعض البلداف العربية ، نتيجة 
القرصنة الكًتونية وأصبحت تعاين من جرائم   ريقوالذي أصبحت كل التعامالت تتم عن طالتطور التكنولوجي 

تزاؿ اجلرؽلة يف الكثَت من البلداف  .يف حُت الواجلرائم ادلنظمة  وتزوير بطاقات االئتماف و تبييض األمواؿ وهتريبها
 العربية ومنها اجلزائر، ادلغرب  تًتكز على اجلرؽلة التقليدية. 

 
    

  االمارات نسبة اجلرمية يف انسان( 211111)لكل 
 نوع اجلرمية 3124 3125

 القتل 0,6 (6,35% +)   0,7
 االختطاؼ 1,0 (26,92% -)   0,8

 السطو 3,4 (1,16% +)   3,5
 

http://ar.knoema.com/atlas:  Ref* 
 

 

http://ar.knoema.com/atlas
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  نسبة اجلرمية يف  اجلزائر انسان( 211111)لكل 
 نوع اجلرمية 3124 3125

 القتل 1,3 (% 17,46 +)   1,5
 االختطاؼ 0,6 (48,28% +)   0,9

 السطو 142,7 (3,04% -)   138,3
http://ar.knoema.com/atlas:  Ref* 

 
  نسبة اجلرمية يف ادلغرب انسان( 211111)لكل 
 نوع اجلرمية 3122 3123

 القتل 1,2 (10,34% +)   1,3
 االختطاؼ 7, 1 (72,19% +)   2,9

202,6  (+ 
126,96%) 

 السطو 89,3

 
http://ar.knoema.com/atlas:  Ref* 

 
  نسبة اجلرمية يف مصر انسان( 211111)لكل 

 نوع اجلرمية 3125 3126
 القتل 0,81 (% 143,54 +) 1.98

 االختطاؼ 0,11 (% 166,35 +) 0,3
 السرقة 0,77 (% 256,2 +) 2,74

 الف نسمة 100ابلنسبة لكل ربويل معدؿ اجلرائم ابلنبسة للعدد الكلي لنسمة مصر اُف معدؿ اجلرائم *
http://www.elzamanalmasry.com/?p=31561:  Ref* 

 
  نسبة اجلرمية يف السعودية انسان( 211111)لكل 

 نوع اجلرمية 2013 2014
 زلاولة القتل 16,7 (12,3%-)   14,6

 اخلطفزلاولة  1,1 (11,8%-)  0,9
 الطعن 11 (60%-)  4,4

 ابستعماؿ نسبة االرتفاع او االطلاض 2013استنتاج جرائم *
 

http://ar.knoema.com/atlas
http://ar.knoema.com/atlas
http://www.elzamanalmasry.com/?p=31561
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Ref : http://alekhbariya.net/ar/node/14444* 

 
  نسبة اجلرمية يف تونس انسان( 211111)لكل 

 نوع اجلرمية 2013 2014
 االعتداء ابلعنف 311,1 (1%) 311,1

 اجلرائم األخالقية 89,4 (1,9%-)  87,7
 السرقة 189,7 (3,1%-)  183,79

حساب نسبة االرتفاع او  الف نسمة 100للعدد الكلي لنسمة تونس اُف معدؿ اجلرائم ابلنسبة لكل  ابلنسبةربويل معدؿ اجلرائم * 
 .االطلفاض

-le-tout-sur-criminels-faits-des-http://opendata.interieur.gov.tn/ar/catalog/statistiques:  Ref
2013-annee-l-avec-comparaison-en-2014-annee-l-durant-republique-la-de-territoire 

 
 

 
 
 

 
 

 

http://alekhbariya.net/ar/node/14444*
http://opendata.interieur.gov.tn/ar/catalog/statistiques-des-faits-criminels-sur-tout-le-territoire-de-la-republique-durant-l-annee-2014-en-comparaison-avec-l-annee-2013
http://opendata.interieur.gov.tn/ar/catalog/statistiques-des-faits-criminels-sur-tout-le-territoire-de-la-republique-durant-l-annee-2014-en-comparaison-avec-l-annee-2013

