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 :ملخص

 وؤخض اللضًمت العصىع  عغؿخه الظي اقؾرركلال  الجضًض الكيل بالبكغ جااعالا ٌعض

ع ؤلاوؿان هغامت ؿحها ُجمـ التي اإلاماعؾاث ؤؾىء ُّ  البالؽ ألازغ عً هاهًُ خلىكه وجظ

  والجؿضًت، الىـؿُت خالخه على جسلـه الظي
ّ
 ًغي  الؿلىهُاث هظه ًماعؽ مً ؤن بل

 خُث مً الثالثت اإلاغجبت في جإحي خُث اإلاالًير، لؾآ جضع جااعة بإنها ًغي  ؿهى طلً، عىـ

ل مصضع وحعض واإلاسضعاث ألاؾلحت جااعة بعض الغبذ  على ؤزغي  بحغامُت ليكاػاث جمٍى

 .ألامىاٌ وجبُِع ؤلاعهاب عؤؾها

مت زؼىعة بلى وبالىظغ  بةؾخمغاع واإلاىظماث الحيىماث ؾعذ بالبكغ جااعالا حٍغ

ؼ بلى  ووطع والاجـاكُاث اللىاهين ّؾً عبر مياؿدتها في الضولُت الجهىص حعٍؼ

 بإن هاض طلً وملابل وكمعها، اإلاماعؾاث هظه مثل مىع بؼغض والخضابير ؤلاؾرراجاُاث

غ كامىا بضوعهم اإلااغمين مت بعجياب في ؤؾالُبهم بخؼٍى  صائما وؾعىا بالبكغ جااعالا حٍغ

 ما وؤبغػ  بهم، ؤلاػاخت وجمىع اإلاكِىت مماعؾاتهم علحهم حؿهل حضًضة ػغق  ببخياع بلى

 الخىىىلىجي الخؼىع  هى ؿُتاخرراب بالبكغ نو اإلاخاحغ  لهاؾخؼو  الحضًث العصغ عغؿه

 .اإلاعلىماجُت والثىعة

                                                             

 اإلاالف اإلاغؾل. 
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  البكغ خُاة اصبدذ ولما الخىىىلىجي والخؼىع  العىإلات في العالم جلضم ؿيلما
 
 ؾهلت

 جااعالا على ًىعىـ الحاٌ هــ بُجهم، ؿُما والخعامالث الاجصالث مااٌ في زاصت

ً جىؿغ ؿالخىىىلىحُا بالبكغ،   بالبكغ للمخاحٍغ
 
 إلعجياب اوحعلُض   اببضاع   ؤهثر ػغكا

 ًلىم خُث الصـلاث، وعلض الخضماث عغض هما ماالين في ازصىص   حغائمهم

 بُجهم ؿُما والخىاصل زضماتهم لعغض الاهررهذ قبىت الٌاؾخؼب بالبكغ نو اإلاخاحغ 

 وعاءها جررن ل التي الىاب وعؾائل الضعصقت ػغؾ زالٌ مً اإلاكغوعت ػير اإلاىاص وجباصٌ

 ؤ
 
ت اإلالـاث مدخىي  إلزـاء الدكـير بلى ًلجاون حعلبه،هما ًمىً زغا  .مغؾلحها وهٍى

 بعالهاث زالٌ مً الطحاًا جاىُض ؤحل مً ؤلاهررهذ بالبكغ نو اإلاخاحغ  ٌؿخؼل هما

 جغؿحهُت ؤو ؾُاخُت ؤو صىاعُت زضماث جىؿير ومىاكع العمل ؿغص جىؿير ومىاكع

 زاصت الـاضحت الجيؿُت صىعهم بُع زالٌ مً الطحاًا الٌاؾخؼ وختى وهمُت،

 .حيؿُت ألػغاض واليؿاء ألاػـاٌ

 ؾِكيل بظلً واللُام ،وجلضمها الخىىىلىحُا جؼىع  وكف اإلاؿخدُل مً وألهه

ت هبيرة زؿاعة  مً اللهااؾخؼ على الحيىماث عملذ الخىىىلىحُا، كمع مً ؿبضل ؛للبكٍغ

ً وكف ؤحل  وعملُاث جدغواث جغصض ؤهظمت بوكاء زالٌ مً ومياؿدتهم بالبكغ اإلاخاحٍغ

 بعباعة ؤي للطحاًا، اإلاؿاعضة جلضًم بؼغض الخىىىلىحُا الٌاؾخؼو  بالبكغ، جااعالا

 .لها الحل مً احؼء   حكيل اؤًظ   ؿهي اإلاكيلت مً احؼء   الخىىىلىحُا قيلذ مثلما ؤزغي 

مت الاجااع بالبكغ؛كلماث مفتاحيت:   .جؼىع الخىىىلىحُا ،مياؿدت الجٍغ

Abstract: 

Trafficking in human beings is the new form of slavery known in 

antiquity and one of the worst practices affecting human dignity and 

loss of human rights, not to mention the great impact it has on its 

psychological and physical state. However, those who practice these 

practices see the opposite, he sees it as a trade that generates 

thousands of billions. Comes third in terms of profit after the arms and 

drug trade and is a source of funding for other criminal activities, 

especially terrorism and money laundering. 

In view of the seriousness of the crime of human trafficking, 

governments and organizations have consistently endeavored to 
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strengthen international efforts to combat them by enacting laws and 

conventions and developing strategies and measures to prevent and 

suppress such practices. In contrast, criminals have developed their 

methods of committing human trafficking and have always sought to 

create new ways to facilitate their practices shameful and prevent the 

overthrow of them, and highlighted what the modern era and exploited 

by human traffickers professionally is the technological development 

and the information revolution. 

The more the world advances in globalization and technological 

development, the more easily human lives become, especially in the 

field of communications and transactions among them. The same is 

true of human trafficking. Technology provides more creative and 

complex ways for traffickers to commit crimes, especially in the areas 

of services and deals. Using the Internet to display their services and 

communicate among themselves and the exchange of illegal materials 

through chat rooms and WAP messages that leave behind a trace can 

be tracked, and resort to encryption to hide the content of the files and 

the identity of the sender 

Human traffickers also exploit the Internet to recruit victims 

through advertisements, job creation sites, sites providing industrial, 

tourist or recreational services, and even exploiting victims by selling 

their sexually explicit images, especially children and women, for 

sexual purposes. 

Sins it is impossible to stop the development and progress of 

technology and to do so would be a great loss to humanity. Instead of 

suppressing technology, governments have used it to stop and combat 

human traffickers by establishing systems that monitor the movements 

and operations of human trafficking and exploit technology to assist 

victims. So technology has been part of the problem and is also part of 

the solution.  

Keywords: Human traffickers; combating the crime; progress of 

technology. 
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بالبكغ لِـ ظاهغة حضًضة، بل كضًمت كضم الخاٍعش مىظ ؤن اطؼهض  جااع ظاهغة الا

م الاوؿان ؤزاه الاوؿان وماعؽ طضه ؤقض ؤهىاع الجغائم، في وكذ زلله هللا في ؤخؿً  جلٍى

 يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق يف ُّٱ: وؤخؿً جىٍغمه للىله عؼ وحل
َّ ين ىن نن من زن  رن مم ام

كض حعغض ؾُضها ًىؾف علُه . و (1)

لى عٍؼؼ مصغ الظي اقرراه مجهم بمبلؽ عىضما باعه البضو الؿُاعة ب الؿالم إلاثل هظه الظاهغة

َّ هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ ُّٱػهُض للىله حعالى: 
(2). 

ت واللىاهين الضولُت   جااع والىػىُت خغمذ الاوعػم ؤن حمُع الكغائع الؿماٍو

ت في مسخلف مىاػم العالم ماعؾذ الغق  ،بالبكغ  ؤهىا هاض ؤن اإلااخمعاث البكٍغ
ّ
بل

 بإقياله وؤهىاعه اإلاسخلـت.

بالبكغ على اإلاؿخىي العالمي  جااع وزالٌ الؿىىاث الللُلت اإلااطُت ظهغث حغائم الا

الضولي، بعض ؤن ؤصبذ اق وهإهم الخدضًاث التي ًىاحهها اإلااخمع ؾرركهكيل حضًض لال 

بالبكغ الظي جضًغه وحؿيره مىظماث وعصاباث  جااع عضص هبير مً الضٌو مدىعا كىٍا لال

 جااع بحغامُت مىظمت، وكض حاء في اإلااصة الثالثت مً بغوجىوٌى مىع وكمع ومعاكبت الا

مت  باألشخاص، وبساصت اليؿاء وألاػـاٌ اإلاىمل لجـاكُت ألامم اإلاخدضة إلاياؿدت الجٍغ

" جاىُض ؤشخاص ؤو هللهم ؤو باألشخاص:  جااع ىظمت عبر الىػىُت ؤهه ًلصض بالاإلا

جىلُلهم ؤو بًىائهم ؤو اؾخلبالهم بىاؾؼت التهضًض باللىة ؤو اؾخعمالها ؤو ػير طلً مً 

الٌ خالت اؾخؼالٌ الؿلؼت ؤو اؾخؼؤقياٌ اللؿغ ؤو الازخؼاؾ ؤو الاخخُاٌ ؤو الخضاع ؤو 

جللي مبالؽ مالُت ؤو مؼاًا لىُل مىاؿلت شخص له ؾُؼغة على اؾخظعاؾ، ؤو بةعؼاء ؤو 

كمل الا ؾخؼشخص آزغ لؼغض الا  الٌ صعاعة الؼير ؤو اؾخؼالٌ، هدض ؤصوى، ؾخؼالٌ. َو

اق ؤو اإلاماعؾاث ؾرركالٌ الجيس ي، ؤو السخغة ؤو الخضمت كؿغا، ؤو الا ؾخؼؾائغ ؤقياٌ الا 

 .(3)"الكبحهت بالغق، ؤو الاؾخعباص ؤو هؼع ألاعظاء

                                                             
 ؾغاء.مً ؾىعة ؤلا  70آلاًت  -(1)

 مً ؾىعة ًىؾف. 20آلاًت  -(2)

اإلااصة الثالثت مً بغوجىوٌى مىع وكمع ومعاكبت الاجااع باألشخاص، وبساصت اليؿاء وألاػـاٌ اإلاىمل -(3)

مت اإلاىظمت عبر الىػىُت، الظي ؤعخمض وعغض للخىكُع  والاهظمام بمىحب  لجـاكُت الامم اإلاخدضة إلاياؿدت الجٍغ

= 
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مت الا بالبكغ ؾعذ الحيىماث واإلاىظماث بةؾخمغاع  جااع وبالىظغ بلى زؼىعة حٍغ

ؼ الجهىص الضولُت في مياؿدتها عبر ّؾً اللىاهين والاجـاكُاث ووطع ؤلاؾرراجاُاث  بلى حعٍؼ

والخضابير بؼغض مىع مثل هظه اإلاماعؾاث وكمعها، وملابل طلً هاض بإن اإلااغمين 

مت الا غ ؤؾالُبهم في بعجياب حٍغ وؾعىا صائما بلى ببخياع  بالبكغ  جااع بضوعهم كامىا بخؼٍى

ػغق حضًضة حؿهل علحهم مماعؾاتهم اإلاكِىت وجمىع ؤلاػاخت بهم، وؤبغػ ما عغؿه العصغ 

ً بالبكغ باؾخؼالحضًث و   ؿُت هى الخؼىع الخىىىلىجي والثىعة اإلاعلىماجُت.اخرراله اإلاخاحٍغ

بالبكغ والخىىىلىحُا في العالم اإلاعاصغ كظُت معلضة  جااع ؿالعالكت بين الا

وػامظت بط ؤن الخؼىعاث الحضًثت في الخىىىلىحُا مثل الهىاجف اإلادمىلت وؤلاهررهذ 

وقبياث الخىاصل الاحخماعي وػيرها كض حعلذ خُاجىا واجصالجىا ؤؾهل وفي هــ الىكذ 

مت اإلاىظمت، وعلى الغػم مً ؤهه ل ًمىً ألخض  ا في اإلاعغهت طض الجٍغ ا هام  ـ  ؤصبدذ خلُ

 ؤن اإلاكيلت التي جثيرها هظه ؤن ٌكً في بؾهام الخىىى 
ّ
لىحُا بكيل هبير في خُاجىا، بل

مت، بل عىضما اؾخسضل جيكإ عىضما ل ًخم  ؿإلتاإلا ام الخىىىلىحُا في اللظاء على الجٍغ

مت.اؾخسضًخم   امها لدؿهُل اعجياب الجٍغ

 مً ول ما ؾبم جخالى بقيالُت اإلاضازلت في: هُف ؤزغ الاهررهذ على 
 
اهؼالكا

مت الا  بالبكغ؟ جااع حٍغ

لإلحابت عً هظه الاقيالُت كؿمىا الضعاؾت بلى مدىعًٍ ؤؾاؾين هدىاٌو في 

: اؾالُب  ً بالبكغ لالهررهذ،بىما زصصىا اإلابدث الثاوي اؾخسضاإلابدث ألاٌو ام اإلاخاحٍغ

مت ل  بالبكغ.  جااع لضعاؾت صوع الاهررهذ في مياؿدت حٍغ

 بالبشر لإلهترهتاملتاجريً ام اشتخدأشاليب املبحث ألاول: 

ت  لت التي جدبعها ألاعماٌ الخااٍع ٌؿخسضم اإلااغمىن ؤلاهررهذ بىــ الؼٍغ

اللاهىهُت لإلعالن وحظب الؼبائً، طلً ؤهه وفي ألاؾاؽ ؤلاهررهذ حعض ؤصاة حؿخسضم 

لرروٍج وبُع اإلاىخااث والخضماث بامُع ؤهىاعها وجلضًم عغوض العمل مً زالٌ مىاكع 

ُت ومً زالٌ مدغواث البدث ؤو الىىاؿظ اإلاىبثلت لليكغ وكىىاث عؾمُت وػير عؾم

=                                                             

ش الىـاط في  ،2000هىؿمبر ؾىت  15اإلااعر في  25كغاع ألامم اإلاخدضة في الضوعة  ، اإلاىكع 2003صٌؿمبر  25جاٍع

http://www.un.org/Docs/asp/ws/as  

http://www.un.org/Docs/asp/ws/as
http://www.un.org/Docs/asp/ws/as
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ض اإلاؼعج،   بلى مؿاخاث ؤهثر اؾتهضاؿا مثل ػغؾ الضعصقت والبًر
 
والعغوض اإلالغبت وصىل

ً بالبكغ وؾُلت ؿعالت وػير ملُضة لخاىُض الطحاًا وجلضًمهم  وبالخالي ؤصبذ للمخاحٍغ

 لهم للعثىع علحهم.على ػبم بلى العمالء الظًً لِـ علحهم مؼاصعة مىاػ 

 ا ػير صحُذ؛ام ؤلاهررهذ" عملُا ًبضو مصؼلحاؾخسضام مصؼلح "ؾىء اؾخسضو 

ام ٌعجي ؾخسضألن ؤلاهررهذ ًىؿغ لجمُع اإلاؿخسضمين هــ ؤلامياهُاث الخلىُت وؾىء الا 

ؤن اإلاؿخسضم ل ٌؿخسضم اللضعاث التي جىؿغها آلالت بكيل صحُذ ؤو وامل، وخلُلت ؤن 

مىن ؤلاهررهذ ألػغاض بحغامُت ل ٌعجي ؤنهم ٌؿِئىن طلً بعع ألاشخاص ٌؿخسض

 ولىجهم ٌؿخسضمىنها بكيل ػير لئم، بعباعة ازغي ًيبغي ؤن ل هلىم  ؤلاهررهذ عً طلً.   

 الل املتاجريً بالبشر إلاهترهت لالجصال فيما بينهماشتغ: املطلب ألاول 

مت الؿُبراهُت ماغما مً هىع زاص بط ًخمخع  باملت مً  ٌعخبر الجاوي في الجٍغ

الخصائص واإلاميزاث التي جميزه عً اإلااغم العاصي، ؿهى ل ًظؼغ الى مؼاصعة منزله 

مت التي اعجىبها ان جغجب ؤزاع وعىاكب جمـ  لعجياب الـعل الاحغامي بِىما ًمىً للجٍغ

 ماصًت بلضان مسخلـت وجازغ على عضة ضحا
 
ع ول ًررن ؤزاعا ًا في وكذ واخض، هما اهه ؾَغ

مت مما ًصعب جدضًض مىكعه، بعباعة ؤزغي، ؿةن الاهررهذ ؤصبدذ ؤصاة  في مؿغح الجٍغ

ؿعالت في ًض الجىاة وفي حمُع اهىاع الجغائم وزاصت الجغائم اإلاىظمت مجها وبؼبُعت 

ع.   لا لخدلُم الغبذ الؿَغ  الحاٌ ػٍغ

ؤلاهررهذ عامل الدؿهُل الغئِس ي للجماعاث اإلاىظمت التي جخاحغ بالخالي حعض 

بالبكغ، خُث جظمً لهم عضم الىكف عً هىٍتهم وجىؿغ لهم جضابير لعغكلت جدبع 

ً بالبكغ  اجصالتهم، ومً ػير اإلاعغوؾ ما هي الىؾائل والخلىُاث التي ٌؿخسضمها اإلاخاحٍغ

 في حغائمهم لدؿهُل وكاػهم، لىً هىان ؤقي
 
اٌ مسخلـت مً الىظائف التي جدضًضا

ً بالبكغ مً ؤحل  جلضمها ؤلاهررهذ والتي ًمىً عصض بؾخعمالها مً ػغؾ اإلاخاحٍغ

 بغػها:لض الصـلاث ؤجمىُجهم مً ؤلاجصاٌ ؿُما بُجهم وجباصٌ اإلاىاص ػير اإلاكغوعت وع

ت:  -1 ت وان عام اإلاامىعاث ؤلازباٍع م في 1979ؤٌو ظهىع للمامىعاث ؤلازباٍع

ت على ؤنها لىخت اعالهُت ٍو ،حامعت صًىن مىً حعٍغف اإلاامىعاث الازباٍع

ؤلف مامىعت جدخىي على عؾائل في  30 الىرروهُت هبيرة ًصل عضصها بلى

ً طوي الاهخماماث  ،مىطىعاث مسخلـت لت حضًضة لالجصاٌ مع آلازٍغ وهي ػٍغ
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ض  اإلاكررهت ت بمثابت صحف خائؽ، ؤو صىاصًم بٍغ وحعض اإلاامىعاث ؤلازباٍع

بت الكبهعامت،  ٌؿخؼُع ؤي مخصل باإلهررهذ ، خُث بدللاث الىلاف وهي كٍغ

كاعهت باإلاٌؿمذ  ؤن ًؼلع علحها، وؤن ٌكاعن ؿحها، وكض جيىن مؼللت بدُث ل

 
ّ
وهي مً ؤكضم زضماث الكبىت ، (1)لألعظاء وكض جيىن مخاخت للجمُع بل

 .وألاحؼاء اإلايىهت لها

في جباصٌ اإلاعلىماث  حؿخسضم ػغؾ الضعصقت في ألاؾاؽػغؾ الضعصقت:  -2

ً الخىىىلىحُا  ذاجاخ، هما الىصُت مع مامىعت مً اإلاؿخسضمين آلازٍغ

ؿغاص مً عوٍت ام الياميرا ليي ًخمىً ألا اؾخسضالحضًثت جلىُت جباصٌ اإلالـاث و 

م وحىص بعع البرامج لخدلُم  بعظهم البعع ؤزىاء الضعصقت وطلً عً ػٍغ

 .(2)ألاػغاض ههظ

: هظام جباصٌ ؿعاٌ للملـاث عبر قبىت الاهررهذ، (FTPبغوجىوٌى هلل اإلالـاث) -3

ٌؿمذ للمؿخسضمين بالىصٌى اإلاباقغ الى اللغص الصلب لحاؾب ؤزغ 

ل اإلالـاث   .(3)وجدمُل وجنًز

ض ؤلالىررووي: ًلصض بها  -4 ام قبىت الاهررهذ إلعؾاٌ الىزائم اؾخسضالبًر

ض الىررووي زاص به،  واؾخالمها، خُث ًسصص ليل شخص صىضوق بٍغ

والظي ًيىن عباعة عً ملف على وخضة الاكغاص اإلامؼىؼت ٌؿخسضم إلؾخلباٌ 

ض في العالم في  الغؾائل الخاصت به وبمياهُت جىصُل عؾائله بلى ؤي ميان ًٍغ

 .(4)زىان معضوصة

ض الالىررووي بإهه ؤهثر زضماث الاهررهذ  اما وقُىعا، ؿظال عً اؾخسضًخميز البًر

 في بًصاٌ الغؾائل واؾخلبالها. طلً ؿةهه ًخميز بالؿغعت الـائلت

ام هظام للدكـير بؼغض ازـاء مدخىي اإلالـاث اإلاغؾلت اؾخسضالدكـير: ًمىً 

                                                             
ت، مصغ،  -(1) ان، زضماث الاهررهذ، الؼبعت الغابعت، مىخبت الاؾىىضٍع  .37، ص 2001ؤخمض ٍع

ان، زضماث الاهررهذ، اإلاغحع هـؿه، ص -(2)  .38ؤخمض ٍع

مدمض صالح خامضي، عالكت جىىىلىحُا اإلاعلىماث بظاهغة الاجااع بالبكغ في عصغ العىإلات ومضي جإزيرها على -(3)

، العضص الثاوي، كؼغ،   .03، ص 2012صولت كؼغ، اإلاالت العغبُت الضولُت للمعلىماجُت، اإلاالض ألاٌو

ان، زضماث الاهررهذ، اإلاغحع الؿابم، ص -(4)  .38ؤخمض ٍع
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مت وؤًً. ت مغؾلحها مما ًصعب على ؤحهؼة الكغػت جدضًض مً اعجىب الجٍغ  وهٍى

مسخلف هظه الىظائف والبرامج التي جلضمها ؤلاهررهذ جسلم هظاما ل مغهؼي، ؤي 

ي جمغ مً زالله حمُع الاجصالث، بىاءا على طلً ل ًخم حسجُل ل ًىحض زاصم مغهؼ 

الاعؾاٌ ول ًمىً جدبعها خُث ل ًمىً للمىكع جدبع الاجصاٌ مغة ؤزغي، هما ؤن 

ً بالبكغ ًمىً ان ًغؾلىا اجصالتهم عبر ؾلؿلت مً الىاكلين ٌؿخسضم ول واخض  اإلاخاحٍغ

ىىتهم مً جدصين اهـؿهم مً مجهم جىىىلىحُا اجصاٌ مسخلـت، هظه الخىىىلىحُا م

ت لهىٍاتهم مما ٌؿمذ لهم باعجياب حغائمهم بدض  الاًلاع بهم ووؿغث لهم صعحت مً الؿٍغ

 ؤصوى مً اإلاساػغ. 

 اللهماشتغام املتاجريً بالبشر لالهترهت لتجىيد الضحايا و اشتخد: املطلب الثاوي

 مسخلـت ًمىً ؤن جاعل 
 
العالكت بين جاىُض الطحاًا وؤلاهررهذ جإزظ ؤقيال

ً بالبكغ عبر اإلاىاكع ؤلالىرروهُت وزضماث ؤلاهررهذ، ؤو  ؿت للمخاحٍغ الطحاًا ًلعىن ؿَغ

 الٌ وجضاٌو الطحاًا وؤلاعالن عً زضماتهم للعمالء عبر الاهررهذ.اؾخؼًمىً ؤن ًخم 

 ر الاهترهتججىيد الضحايا عبالفرع ألاول: 

حعض مىاكع الالىرروهُت وػغؾ الضعصقت وؤلاعالهاث هي ألاؾالُب الغئِؿُت التي 

الٌ ؾخؼٌؿخسضمها اإلاخاحغون بالبكغ لخاىُض الطحاًا، زاصت اليؿاء بؼغض الا 

الجيس ي، وؤبؼع ؤهىاع اإلاىاكع التي ٌؿخسضمها اإلاخاحغون بالبكغ لخاىُض الطحاًا جخمثل في 

 مىاكع اإلاغاؿلت، ومىاكع مسخلـت لخلضًم ؿغص العمل ؤو الؿُاخت.مىاكع ووالث الؼواج، 

 هاما في جاىُض ضحاًا الا
 
بالبكغ، خُث ؤن العضًض  جااع جلعب مياجب الؼواج صوعا

مً هظه اإلاىاكع جلع في بلضان اإلاصضع الغئِس ي في جىؿير اليؿاء الطحاًا، خُث ػالبا ما 

حل الاؾخـاصة مً ؤًؼلب مً اليؿاء الىاؿضاث على هظه اإلاىاكع صؿع ملابل مالي مً 

ره مما زضماث اإلاىكع وهظا اإلالابل هى في الؼالب مبالؽ ؿُه ًصعب على اإلاغؤة الـليرة جىؿي

ًظؼغها بلى ؤزظه هضًً مً اإلاىكع، هظا الضًً ًسلم هىع مً العبىصًت بين اإلاغؤة والىوالت 

 بّهً صون علمهً. جااع مما ًاعل هظه الازيرة جخدىم في اليؿاء اإلاضًىاث وجىحهً هدى الا

مً زالٌ ػغؾ  ،زاصت اليؿاء وألاػـاٌ، ا ًلىم اإلااغمىن باؾخضعاج وبػغاءهم

ٍمىً مكاهضة ء اإلاعلىماث والصىع وألاخاصًث، و الضعصقت التي ًخضاٌو ؿحها ألاعظا



 
 التكىولوجي التطو   ظل في بالبشر الاججا  جريمت مكافحت جحدياث

 

   

ب وام ؤو عً ػٍغ م الٍى علما ؤن هظه  ،،الـُضًى مالجمُع والخدضر معهم عً ػٍغ

 .(1)مً العالم الؼغؾ جامع ؤشخاصا مً ؤكؼاع مسخلـت

صوع هبير في بػغاء اليؿاء ل قً ؤن ػغؿت الضعصقت في قبىت ؤلاهررهذ لها ومما 

م الا  جااع وألاػـاٌ على العمل في مااٌ الا الٌ الجيس ي وهظا بؼبُعت ؾخؼبالبكغ عً ػٍغ

 .الحاٌ ؾاهم وبكيل هبير في اػصهاع هظه الخااعة اإلادغمت

ؤما باليؿبت إلعالهاث الاهررهذ ؿةن صوعها وؤهمُتها في جاىُض الطحاًا مؿإلت 

باليؿاء، خُث ًغي البعع ؤن عضصا كلُال مً  جااع مخىاػع خىلها زاصت في مااٌ الا

ـُت، اؾخسضاليؿاء والـخُاث لضيهً بمياهُت  ام الاهررهذ زاصت في اإلاىاػم الـليرة والٍغ

غون بإن الاهررهذ ل ًمىً ؤن جيىن  والتي ًخم مجها جاىُض العضًض مً الـخُاث واليؿاء ٍو

با حمُع الـخُاث ؤو اليؿاء لهً بمياهُت ؤصاة ؿعالت في الخاىُض، بِىما ًغي آزغون ؤن  جلٍغ

الىصىٌ الى الاهررهذ مً زالٌ اإلاضاعؽ واإلاىخباث، خُث ؤنهً ًلصضن هظه ألاماهً 

ً بالبكغ ؿت للمخاحٍغ  .(2)بؼغض البدث عً ؿغص عمل في الخاعج ؿُلعً ؿَغ

ام ؤلاهررهذ لخاىُض الطحاًا اليؿاء اؾخسضًيبغي ؤلاقاعة ؤًظا بلى ؤهه ل ًخم 

ػـاٌ ؿلؽ، بل حؿخسضم ؤًظا بؼغض جاىُض الغحاٌ ألػغاض السخغة والعمل وألا 

 الجبري عبر مىاكع وووالث الخىظُف التي جيىن في ؤػلب الحالث ووالث وهمُت.

عخلض ؤن  جااع خُث حعض ووالث الخىظُف الحللت ألاولى في ؾلؿلت الا بالبكغ، َو

لضعصقت وووالث الخىظُف هم معظم الىاؽ الظًً ًـظلىن البدث عً عمل في ػغؾ ا

ؤهاؽ ًـخلغون للماهالث الحلُلُت التي جؼلبها ووالث الخىظُف اإلاعخمضة واللاهىهُت 

التي جخعامل مع الباخثين عً العمل العاصًين، مما ًاعل الطحاًا ًلجئىن بلى ووالث 

 .(3)الخىظُف عبر الاهررهذ والتي ل جؼلب قهاصاث ؤو زبراث

                                                             
صالح خامضي، عالكت جىىىلىحُا اإلاعلىماث بظاهغة الاجااع بالبكغ في عصغ العىإلات ومضي جإزيرها على مدمض  -(1)

 .06صولت كؼغ، اإلاغحع الؿابم، ص 

 ( 2 )- Athanassia P.Sykiotou, trafficking in human bings: internet recruitment, 

directorate of  general of human rights and legal affairs council of Europe, 2007, p42. 

(3) - Athanassia P.Sykiotou, trafficking in human bings: internet recruitment, op. cit, p44. 
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 حضًضا ولىً  جااع ًا الاوهىظا ؿةن جاىُض ضحا
 
بالبكغ عبر ؤلاهررهذ لِـ قىال

بالبكغ ؾابلا وان ًخم مً زالٌ ؤلاعالهاث في الصحف  جااع ماغص وؾُلت حضًضة، ؿال

واإلايكىعاث اإلاىػعت في الكىاعع، ؿهظه هي الؼغق اللضًمت واإلاعغوؿت لخاىُض ضحاًا 

لخىىىلىجي اهخللذ هظه بالبكغ، ؤما في الىكذ الحالي ومع الخىؾع ا جااع بؼغض الا

ؤلاعالهاث الصحـُت واإلايكىعاث بلى ؤلاهررهذ ولم ٌعض الطحاًا بداحت بلى قغاء الصحف 

ً بالبكغ لم ٌعض علحهم صؿع ملابل للـظاء ؤلاعالوي في الصحف او  في خين ان اإلاخاحٍغ

ػبع اإلايكىعاث، ؿاإلهررهذ ببؿاػت ػيرث الىؾائل اإلاؿخسضمت لخاىُض الطحاًا 

 بالبكغ.  جااع الخإهُض في اعجـاع وجيرة الاوؾاهمذ ب

 بالبشر عبر الاهترهت ججا  الل ضحايا الاشتغالفرع الثاوي: 

باألشخاص،  جااع بُيذ اإلااصة الثالثت مً بغوجىوٌى مىع وكمع ومعاكبت الا

مت اإلاىظمت عبر  وبساصت اليؿاء وألاػـاٌ اإلاىمل إلجـاكُت ألامم اإلاخدضة إلاياؿدت الجٍغ

 بالبكغ وخصغتها في: جااع الٌ ضحاًا الااؾخؼالىػىُت صىع 

  الل الجيس ي:شتغالا 

 مً الا جااع الاٌكيل 
 
 مهما

 
ؤلاحمالي بالبكغ  جااع باليؿاء لؼغض الجيـ كؿما

على  هًًخم بحباع  خُث ،وػالبُت خالث العبىصًت عبر خضوص الضٌو في ًىمىا الحاطغ

مماعؾت الجيـ الخااعي باللىة والخضاع وؤلاهغاه ؤو مً زالٌ مماعؾت الؿلؼت والخإزير 

  .اللُام بمثـل هظه ألاؿعاٌ علحهً مً ؤحل

ؼصاص اوؼماؽ وجىعغ عصاباث ؤلاحغام العاإلاُت في الا باليؿاء لؼغض  جااع ٍو

ظلً بؿبب الٌ الجيس ي بؿبب ألاعباح العالُت التي جدللها هظه الخااعة وهؾخؼالا 

 بطا ما جم بللاء اللبع علحهم، 
 
صعىبت اهدكاؾ ؤمغهم، والعلىباث الخـُـت وؿبُا

 ٌ ، خُث ؤن ؤهثر ما ًمىً ؤن ًضاهىا به هى جؼوٍغ حىاػاث الؿـغ ؤو جإقيراث الضزى

 بمئاث اإلاالًين مً الضولعاث ػير الخاطعت 
 
وباإلالابل جدلم هظه العصاباث ؤعباخا

ً ، (1)ل ألامىاٌُها مً بلض بلى آزغ لؼؿللظغائب، والتي ًمىً هلل هما ؤصبذ اإلاخاحٍغ

                                                             
خمض ؿخحي عُض، عصاباث ؤلاحغام اإلاىظم وصوعها في الاجااع باألشخاص ـ صعاؾت ميكىعة طـمً هخـاب  -(1)

ت "مياؿدـت الاجاـاع باألشخاص وألاعظاء اض ،"، الصاصع عً ؤواصًمُت هاًف العغبُت للعلىم ألامىُت البكٍغ ، الٍغ

= 
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 عـً مباؾخعمالهبالبكغ ٌعغؿىن 
 
عضة  همبجباع اإلاخلً لىؾائل الخىىىلىحُا الحضًثت ؿظال

 بالبكغ زصىصا عبر الاهررهذ. جااع في الا ممً زاللها عملُاته ونضًغ ًػغق 

الٌ ؾخؼالا الٌ وبالخصىص ؾخؼام ؤلاهررهذ ألػغاض الا اؾخسضخُث ًمىً 

م ؤؿغاص ل  م حماعاث بحغامُت ؾخسضالجيس ي، بما عً ػٍغ امهم الخاص ؤو عً ػٍغ

مىظمت بهضؾ جدلُم الغبذ الخااعي مً زالٌ بُع الصىع ؤو عغض الخضماث، بط جلىم 

ًّ كض جم ؾخؼصـداث الىٍب بعغض بعالهاث عً وؿاء ألػغاض الا  حي ه
ّ
الٌ الجيس ي والا

ًّ ػالبا. جااع الا  به

جم تهٍغب وؿاء مً الُابان بلى هاواي في الىلًاث اإلاخدضة  2000ؿـي ؾىت 

ىُت ألػغاض الا  ام اؾخسضالٌ الجيس ي، خُث ؤن اإلاخاحغون بهً واهىا ًلصضون ؾخؼألامٍغ

م  الطحاًا لللُام بعغوض اباخُت خُت والتي ؾخعغض على الجمهىع الُاباوي عً ػٍغ

إلاىاص ؤلاباخُت جمىع مثل هظه الخصغؿاث قبىت ؤلاهررهذ، ؿاللىاهين الُاباهُت اإلاخعللت با

ً بالبكغ على اللُام بهظه العملُاث زاعج الُابان، هما ؤن ؤلاهررهذ  مما شجع اإلاخاحٍغ

ؾاهمذ في وكغ بعالهاث زاصت بهظه العملُت على مىاكع ًاباهُت وؾهلذ الخلاغ اإلاىاص 

، هظه الحالت بُيذ (1)والصىع الخاصت بهظه العملُت وبعؾالها بلى اإلاكاهضًً في الُابان

هُف ًمىً ؤن حؿخسضم جىىىلىحُا الاهررهذ في الالخـاؾ على حمُع الحضوص واللىاهين 

بيؿاء مً الُابان بلى الىلًاث اإلاخدضة  جااع الىػىُت، وهُف ؾاهمذ في زلم ؿىغة الا

ىُت و   اللهم حيؿُا إلاكاهضًً في الُابان.اؾخؼالامٍغ

  باحيت:صىع ووشر املواد إلا 

التي حؿخؼل ؾىاء ؤلاهررهذ بلضع هبير هإصاة ليكغ اإلاىاص ؤلاباخُت  حؿخسضمهما 

ؿىىاث الدؿعُىاث عغؿذ اهـااعا في بوكاء اإلاىاكع الالىرروهُت التي ؿ ،ألاػـاٌاليؿاء  ؤو

قهضث احؿاعا في الجغائم اإلاسلت بالحُاء، وطلً بيكغ وجىػَع الغؾائل والصىع وألاؿالم 

=                                                             

ل   17-15واإلاخظمً ؤعماٌ الىضوة العلمُت التي ؤكُمذ باألواصًمُت زالٌ الـررة ما بين  اض، 2004ؤؿٍغ ، الٍغ

 .16الؿعىصًت، ص

على  صغ العىإلات ومضي جإزيرهامدمض صالح خامضي، عالكت جىىىلىحُا اإلاعلىماث بظاهغة الاجااع بالبكغ في ع -(1)

 .07صولت كؼغ، اإلاغحع الؿابم، ص
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جـُض الخلضًغاث بإن عضص خُث ، (1)عغوطها ؤػـال ووؿاءؤلاباخُت التي حؿخعمل في 

ًدص ى باإلاالًين وعضص ألاػـاٌ اإلاعغوطين  الاهررهذ صىع ؤلاؾاءة بلى ألاػـاٌ على قبىت 

 .اجاه ؾً الطحاًا هدى الاهسـاضهما  ،ألاعجح بعكغاث آلالؾ في الصىع ًدص ى على 

م قبياث  كغ الصىع على هدى مرزاًض عً دوجى    للىظغاءػٍغ
 
 ما ًاعل هكـها ؤمغا

 Internet Watch)هررهذ عصض ؤلا عً ماؾؿت  ةوجـُض البُاهاث الصاصع  ،صعب

Foundation ) 
 
الجيس ي  بالعخضاء  بإن عضص الىؼاكاث التي حؿخظُف مدخىي مخعللا

وؤن  2012و 2006 على ألاػـاٌ كض اهسـع بلى الىصف في الـررة ما بين عامي

ؽ عجها وعضصها  الصـداث ؤلالىرروهُت 
ّ
  1561صـدت واهذ مؿخظاؿت على  9550اإلابل

 
 
  38مً  هؼاكا

 
ٌعجي خضور اهسـاض في جضاٌو صىع  ػير ؤن طلً ل ،(2) 2012في عام  بلضا

  الاعخضاء الجيس ي على ألاػـاٌ.

 29908هررهذ الغابؼت الضولُت لخضماث اإلاؿاعضة عبر ؤلا  ذ، جلل2011وفي عام 

في اإلاائت مجها بإػـاٌ في ملخبل  71بؾاءة بلى ؤػـاٌ، ًخعلم  بالغ بكإن مىاص جدخىي على 

  6البلىغ و
 
 غبال   37404، كـؼ طلً العضص بلى 2012  وفي عام  ،في اإلاائت بإػـاٌ صؼاع حضا

  في اإلاائت  9في اإلاائت مجها بإػـاٌ في ملخبل البلىغ و 76ًخعلم 
 
 . (3)بإػـاٌ صؼاع حضا

 :
ً
 السخرة أو الخدمت قصرا

ؿلض ًإزظ قيل ؤعماٌ  ،بالبكغ جااع عضص صىع هظا الكيل مً ؤقياٌ الاخج

السخغة والتي حكمل جاىُض وبًىاء وهلل وبمضاص ؤو جىؿير شخص للعمل ؤو لخلضًم 

                                                             
مت العابغة لألوػان والثىعة اإلاعلىماجُت"، مضازلت طمً   -(1) ؤزام بً عىصة ػواوي ملُىت، جدضًاث ظاهغة الجٍغ

، هظم ؤًام اإلااجمغ اإلاؼاعبي ألاٌو خٌى اإلاعلىماجُت واللاهىن، ولُت الحلىق حامعت ؾعض صخلب البلُضة، الجؼائغ

 .18، ص2009اهخىبغ  27/30

غ ؾىىي صاصع عً ماؾؿت مغاكبت الاهررهذ لؿىت  -(2)  مخىؿغ على اإلاىكع الخالي: 2012جلٍغ

 www.iwf.org.uk/assets/media/annual-reports/FINAL%20web-friendly%20IWF% 

        

ش   .11:37على الؿاعت  2018-02-09جم الاػالع علُه بخاٍع

غ ؾىىي صاصع عً الغابؼت الضولُت لخضماث اإلاؿاعضة عبر ؤلاهررهذ  -(3) ، مخىؿغ على 2012عام INHOPE جلٍغ

ش http://www.inhope.org/gns/about-us/annual-reports.aspxاإلاىكع الخالي:  . جم الاػالع علُه بخاٍع

 .13:22على الؿاعت  20-02-2018

http://www.iwf.org.uk/assets/media/annual-reports/FINAL%20web-friendly%20IWF%202012%25
http://www.iwf.org.uk/assets/media/annual-reports/FINAL%20web-friendly%20IWF%202012%25
http://www.iwf.org.uk/assets/media/annual-reports/FINAL%20web-friendly%20IWF%202012%25
http://www.inhope.org/gns/about-us/annual-reports.aspx
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حل ؤن ًلىم بإقؼاٌ قاكت ػير ػىعُت ؤزضماث مً زالٌ اللىة والخضاع ؤو ؤلاهغاه مً 

ت التي حعخبر ؤخض ؤؾىؤ ؤقياٌ ، ًًضولظمان الوللسخغة  ؤو كض ًخالى في العبىصًت اللؿٍغ

ً ألؾباب اكخصاصًت  جااع الا لع ؿحها العضًض مً اإلاهاحٍغ  ٍو
 
باألشخاص وؤهثرها اهدكاعا

بت بلى اإلاغاهؼ  ؿاؿغون مؿاؿاث بعُضة ؤو كٍغ ممً ًرروىن بُىتهم في ماخمعاث هامُت َو

ت مً  تحل العمل، خُث ؤالحظٍغ خُث  ،ًصبدىن عغطت ألوطاع العبىصًت اللؿٍغ

 مً كبل  ،ٌعاهىن ؤطي مً ؤعباب ؤعمالهم
 
 ؤو حؿضًا

 
ومً اإلامىً ؤن ًيىن ألاطي لـظُا

عب العمل، ما ًاصي ؤخُاها بلى زغق علض العمل الظي ًدىم العالكت بين الازىين والظي 

كض جاض مامىعت كض ًخسظ قيل جإزير ألاحىع ؤو عضم مىذ عؼلت للغاخت مً العمل و 

 .(1)مدخاؼة اللها لضعحت اعخباعهااؾخؼهه ًخم ؤهـؿها ؤخُاها 

طمذ الؿلؼاث البىلىضًت وؤلاًؼالُت كىاتها في بػاع عملُت   2006ؿـي عام 

"Terra Promessa بهم للعمل اللؿغي،  113" التي جمىىذ مً اهلاط ضحُت جم تهٍغ

باألشخاص مً  جااع وان جلىم بال خُث كامذ الؿلؼاث بخـىًُ اإلاىظمت ؤلاحغامُت التي

بًؼالُا وبىلىضا، وبعض الخدلُلاث اجطح ؤن جاىُض الطحاًا جم مً زالٌ بعالهاث 

ؾاعت جدذ خغاؾت  15الىظائف الصحـُت وؤلاهررهذ وؤنهم ؤحبروا على العمل إلاضة 

 عحاٌ مؿلحين.

 :بيع ألاطفال 

بالبكغ هيل  جااع باألػـاٌ مً الا جااع حكير جلضًغاث خضًثت بلى ؤن وؿبت الا

كمل الا ،جرزاًض   باألػـاٌ  جااع َو
 
الٌ الجيس ي، ؾخؼالٌ، مجها الا ؾخؼعضة مً الا  طغوبا

لررن في خالث هثيرة بمماعؾاث    ػـاٌ.ألا بُع جصل بلى خض ٍو

غ العالمي عً الا ـُض الخلٍغ عً مىخب  2012باألشخاص الصاصع في عام  جااع ٍو

مت بإن خالث الاألامم اإلاخدضة اإلاعجي باإلاسضعاث وال  27باألػـاٌ اإلاىكىؿت مثلذ  جااع جٍغ

، وكض واهذ 2010و 2007بالبكغ في الـررة ما بين عامي  جااع في اإلاائت مً خالث الا

، وفي الؿىىاث ألازيرة، واهذ 2006و 2003في اإلاائت في الـررة ما بين عامي  20 وؿبتها

                                                             
عة طـمً هخـاب خمض ؿخحي عُض، عصاباث ؤلاحغام اإلاىظم وصوعها في الاجااع باألشخاص ـ صعاؾت ميكى -(1)

ت  وما ًلحها. 31، اإلاغحع الؿابم، ص " "مياؿدـت الاجاـاع باألشخاص وألاعظاء البكٍغ
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اصة ؤعلى باليؿبت بلى البىاث، ؿـي الـررة ما بي ، همذ وؿبت 2009و 2006ن عامي الٍؼ

في اإلاائت. وجمثل البىاث ضحُخين مً  17في اإلاائت بلى  13البىاث مً مامىع الطحاًا مً 

ؤصل ول زالزت مً الطحاًا ألاػـاٌ، وعػم جباًً الاجااهاث على الصعُض العالمي، 

غ ؤن ؤهثر مً  اصة واضحت في وؿبت خالث الا 20ٌؿخيخج الخلٍغ  سجلذ ٍػ
 
 جااع بلضا

ملاعهت بالـررة ما بين عامي  2010و 2007باألػـاٌ اإلاىكىؿت في الـررة ما بين عامي 

اإلاىدكـين في  جااع . وجاضع ؤلاقاعة بلى ؤن ما ًغبى على زلثي ضحاًا الا2006و 2003

لُا والكغق ألاوؾؽ هم ؤػـاٌ ألػغاض  جااع ًمثل الا  وعلى الصعُض العالمي  ،ؤؿٍغ

 .(1)اإلاائت مً مامىع الحالث اإلاىكىؿتفي  58الٌ الجيس ي ؾخؼالا 

عغض بالبكغ مً  جااع الاؤلاهررهذ عصاباث ؤلاحغام اإلاىظم في مااٌ  ذمىى ؿلض

م ؤلاعالهاث، واإلاثاٌ على  للبُعالؿلع في هظه الخااعة وهم الطحاًا مً البكغ  عً ػٍغ

ؤهه كض ظهغث على اإلاىكع اإلاسصص للمؼاصاث على بخضي اإلاىاكع بكبىت ؤلاهررهذ  ،طلً

 وصل ؾعغ مً عغطه في اإلاىكع  م واخضبعض ًى خُث و عغض لبُع ػـل باإلاؼاص العلجي 

يي 5.750.000بلى عكم ؿىلي بلؽ  الؼـل   .(2)صولع ؤمٍغ

هررهذ، ، ؤعلً مضعى علُه وؤم لؼـلين عً بُع ؤػـالها عبر ؤلا 2008وفي عام 

ا لضعاؾت الحالت، جم الخـاوض على بُع ألاػـاٌ عبر اإلاياإلااث الهاجـُت واإلاغاؾالث  ووؿل 

بالبكغ  جااع عبر ؤلاهررهذ، وؤللي اللبع على الجاوي في ػىاجُمال ووحهذ بلُه تهمت الا

 والخأمغ.

 بالبشر ججا  املبحث الثاوي: دو  الاهترهت في مكافحت جريمت الا

بالبكغ لِؿذ مؿإلت مباقغة، خُث جىص  جااع الخىىىلىحُا والاالعالكت بين 

( مً اجـاكُت ألامم اإلاخدضة إلاياؿدت الخعظًب على ؤهه ًيبغي للضٌو 3ؿلغة ) 27اإلااصة 

                                                             
غ العالمي عً الاجااع باألشخاص الصاصع في عام -(1) عً مىخب ألامم اإلاخدضة اإلاعجي باإلاسضعاث  2012الخلٍغ

مت، مخىؿغ على اإلاىكع:    والجٍغ

https://www.unodc.org/documents/treaties/organized_crime/COP6/CTOC_COP_20

12_2/CTOC_COP_2012_2_A.pdf  ش  .22:23عت على الؿا 03/02/2018جم الاػالع علُه بخاٍع

مت ػؿُل ألامىاٌ، الؼبعت ألاولي، مىخبت الع -(2) ُيان، عاحع لخـاصُل ؤهثر: ؤخمض بً مدمض العمغي، حٍغ

اض، الؿعىصًت،   .23، ص2000الٍغ

https://www.unodc.org/documents/treaties/organized_crime/COP6/CTOC_COP_2012_2/CTOC_COP_2012_2_A.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/organized_crime/COP6/CTOC_COP_2012_2/CTOC_COP_2012_2_A.pdf
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"الؿعي بلى الخعاون في مااٌ بهـاط اللاهىن مً ؤحل الخصضي  ألاعظاء في ؤلاجـاكُت: 

مت اإلاىظمت عبر الىػىُت اإلاغجىبت مً زال  .(1)ام الخىىىلىحُا الحضًثت"اؾخسضٌ للجٍغ

ام الىؾائل الخىىىلىحُت اإلاخلضمت مثل اؾخسضوفي الىكذ الحاطغ، مً زالٌ 

هظام جدضًض اإلاىاكع، والهىاجف الظهُت، وقبىت ؤلاهررهذ، وقبياث الخىاصل الاحخماعي 

ت وػيرها، ًمىً ألحهؼة جؼبُم اللاهىن الخىاصل بكيل ؤؾغع وؤهثر ؿعالُت، وجدضًض هٍى

ً وجدبع ؤوكؼتهم مً زالٌ جدبع هىاجـهم اإلادمىلت، واإلاعامالث واإلاغاؾالث عبر  اإلاخاحٍغ

م ألاؿغاص واإلاامىعاث والىوالث واإلاىظماث ػير اؾخسضؤلاهررهذ، وباإلطاؿت بلى طلً، 

اصة الىعي العالمي بهظه اإلاؿإلت  الحيىمُت وػيرهم على هؼاق واؾع ول ما ؾبم طهغه لٍؼ

 ت ؤلاحغامُت.ومىع هظه ألاوكؼ

 ام الاهترهت ملالحقت املتاجريً بالبشراشتخد: املطلب ألاول 

للض جم بوكاء العضًض مً ألاصواث الخىىىلىحُت واإلاىصاث والخضماث لخِؿير 

وجىؾُع مهاعاتهم ومعاعؿهم  الخعاون الضولي والخدلُم والخىاصل بين مىـظي اللاهىن،

ً بالبكغ وؤلاًلاع بهم، بؼغض ب  هظهغ بعظا مجها:ًلاؾ اإلاخاحٍغ

ليت للشرطت الجىائيت املىظمت الدو الخاص ب هظام الاجصاالث العامليتالفرع ألاول: 

 )إلاهتربول(

مت في حمُع ؤهداء  190وهي مىظمت خيىمُت صولُت جخإلف مً  بلضا جداعب الجٍغ

، اؾخعملذ (2)العالم مً زالٌ الخعاون بين الؿلؼاث وػيرها مً ووالث بهـاط اللاهىن 

وهى هظام      -Iها هظام ضًثت إلاصلحتها مً زالٌ بوكائبالخإهُض الخىىىلىحُا الح

لالجصالث العاإلاُت، ًدُذ لإلهرربٌى اجصال وحعاوها ؤؿظل في ماالث اإلاعلىماث 

 بالبكغ. جااع الحؿاؾت خىٌ العالم مً ؤحل مياؿدت الا

                                                             
اإلااعر  39/46اجـاكُت مىاهظت الخعظًب، اجمضتها الجمعُت العامت لهُئت الامم اإلاخدضة بمىحب اللغاع عكم  -(1)

  ، مخىؿغة على اإلاىكع:1987حىان  26لذ خيز الخىـُظ في صز 1984صٌؿمبر  10في 

 https://www.unicef.org/arabic/crc/files/C_Against_torture.arabic.pdf  جم الاػالع علُه

ش   . 23:22على الؿاعت  2018-03-20بخاٍع

ش:  www.intrpol/int/pub اإلاىكع الغؾمي لألهرربٌى  -(2) على الؿاعت  2018-01-11جم ؤلاػالع علُه بخاٍع

20:09. 

https://www.unicef.org/arabic/crc/files/C_Against_torture.arabic.pdf
http://www.intrpol/int/pub
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ب البكغ والا  ؤصاة "عؾالت تهٍغ
 
بهم" لخىؿير صُؼت  جااع هما ؤوكإ ؤلاهرربٌى ؤًظا

. جااع مىخضة لإلبالغ عً خالث الا  بالبكغ بين البلضان ألاعظاء وكاعضة بُاهاث ؤلاهرربٌى

 الفرع الثاوي: فرقت العمل العامليت الظاهريت

تهضؾ بلى بىاء قغاهت صولُت ؿعالت مً مامىعت مً ووالث بهـاط اللاهىن مثل 

، الكغػت الـُضعالُت ألاؾ ، ًىعوبٌى ً حؿاعض على خماًت ؤلاهرربٌى ررالُت )ؤ ؾ ب( وآزٍغ

 الؼـاٌ مً ؤلاعخضاء علحهم عبر الاهررهذ.

 قع فرقت العمل العامليت املرئيت()مو  PINعمليت الفرع الثالث: 

هي عباعة عً مباصعة مً ؿغكت العمل العاإلاُت ؤلاؿرراطُت، هضؿها  PINعملُت 

اإلاعلً عىه هى جدضص الاشخاص الظًً لضيهم مٌُى حيس ي لألػـاٌ وػيرهم مً 

ألاشخاص، الظًً ٌؿخسضمىن الاهررهذ للىصىٌ الى اإلاىاص ؤلاباخُت، العملُت جىؼىي على 

مصائض مسررقي الكبياث، ؤو  HONEYPOTSبوكاء وحكؼُل عضص مً اإلاىاكع حعغؾ بـ 

 .(1)خُث جىهمهم بخلضًم صىع ػير كاهىهُت وطلً لإلًلاع بإهبر عضص ممىً مً الجىاة

 اشتغقاعدة البياهاث الدوليت لصو  الفرع الرابع: 
ً
 الل ألاطفال جيصيا

جدضًض ألاػـاٌ الظًً قاعوىا في مكاهض بباخُت وحعلب ؤزغهم مهمخان صعبخان 

  ،باليؿبت للؿلؼاث
 
 مً الصعب حضا

 
وعىضما ًدؿجى جدضًض الطحُت، ًيىن ؤخُاها

مؿاعضجه على جااوػ آزاع الصضمت الىـؿُت الىاحمت عً مكاعهخه في اإلاكاهض اإلاصىعة، 

عذ بكيل ؤو آزغ بها ألهه ٌعخلض ؤن الصىع التي ًخعلم ِكغث ؤو ُوِػّ
ُ
 .ألامغ ُخـظذ ؤو و

لجيس ي على قبىت ؤلاهررهذ، الٌ اؾخؼولخدضًض وحعلب ؤزغ ألاػـاٌ ضحاًا الا 

الٌ ألاػـاٌ في اإلاىاص ؤلاباخُت اؾخؼؤوكإث بلضان عضًضة وخضاث مخسصصت في مياؿدت 

، وحعض كاعضة جخعاون مع ؤلاهرربٌى والُىعوبٌى ومىخب الخدلُلـاث الاجداصي وما بلى طلً

ت للمعلىماث والخدلُلااؾخؼالبُاهاث الضولُت لصىع   ؤصاة كٍى
 
ث، الٌ ألاػـاٌ حيؿُا

ػللذ في عام 
ُ
 2001وهي ؤصاة جضًغها ؤلاهرربٌى وجمىلها اإلاـىطُت ألاوعوبُت، وواهذ كض ؤ

                                                             
على  مدمض صالح خامضي، عالكت جىىىلىحُا اإلاعلىماث بظاهغة الاجااع بالبكغ في عصغ العىإلات ومضي جإزيرها -(1)

 .10صولت كؼغ، اإلاغحع الؿابم، ص
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خم جدضًثها باهخظام بأزغ ما جىصلذ بلُه الخىىىلىحُا، مما 2009وُحضصث في عام  ، ٍو

ًدُذ للمدللين اإلاخسصصين جباصٌ اإلاعلىماث مع ػمالئهم خٌى العالم، وهي حؿخسضم 

هت الصىع إلًااص الصالث بين الطحاًا واإلاىتهىين وألاماهً، بغاماُاث معلضة إلالاع 

 بلاعضة البُاهاث وجخعاون في  40وجخصل في الىكذ الحالي كىاث الكغػت مً هدى 
 
بلضا

 وعلى اإلاعخضًً علحهماؾخؼالخعغؾ على ضحاًا 
 
 .(1)الٌ ألاػـاٌ حيؿُا

 الفرع الخامض: مؤشصت مايكروشوفت

ض مكرري الجيـ على ؤلاهررهذ طمً بلى « ماًىغوؾىؿذ»ٌؿعى مىظـى  ُّ جص

 هى عباعة عً  ،بالبكغ جااع مباصعة إلاياؿدت الا
 
ؿالغوبىث الظي ؤػللخه الكغهت مازغا

ًسخبئ زلف بعالهاث واطبت للخضماث الجيؿُت، ًخدضر مع ألاشخاص  chabot بغهامج

 ؤهه الـخا
 
 للخضماث الجيؿُت، مّضعُا

 
ة اإلاىحىصة في الظًً ًضزلىن بلى هظه ؤلاعالهاث ػلبا

اُبهم عً حمُع ألاؾئلت مً عمغه وبطا إلاـ  ،، عػباتها الجيؿُت وؤؾعاعهااؤلاعالن ٍو

الغوبىث هُت في قغاء زضماث حيؿُت، ًلىم بةعؾاٌ عؾالت صاعمت للمكرري ًدظعه ؿحها 

مً مساػغ قغاء الجيـ، لُخؼّىع الخدظًغ بلى بالغ للؿلؼاث في خاٌ ؤظهغ الصخص 

.ً  اهدغاؿُت، مثل قغاء زضماث حيؿُت مً ؤشخاص كاصٍغ
 
 مُىل

هخا وواقىؼً، وهى حؼء مً ازخبرث الكغهت بغهاماها في مىاػم ؾُاجل، ؤجال  

عخبر الا جااع مباصعة ؤػللها هاقؼىن في مااٌ مياؿدت الا ٌُ بالجيـ  جااع بالبكغ، والظي 

ً مً ؤبعاص  ؤبغػ وحىهه، بهضؾ جسـُع الؼلب على الجيـ مً زالٌ جدظًغ اإلاكرًر

هظا ألامغ وجإزيره على الطحُت. ؿبعضما جىخمل اإلاداصزت بين الغوبىث والكاعي، وعىض 

بن قغاء الجيـ »هُض مداولت قغاء زضماث حيؿُت، ًغؾل الغوبىث الغؾالت الخالُت جإ

ل   على اإلاضي الؼٍى
 
 حؿُما

 
مىً ؤن ٌؿبب طغعا مً ؤي شخص هى عمل ػير كاهىوي، ٍو

ؾدخم مغاحعت جـاصُل هظا الحاصر بكيل  ،بالبكغ جااع للطحُت، وهظلً صوعة الا

ل جداٌو قغاء  ،ـاط اللاهىن لالؾخاىابؤهبر، وكض ًخم الاجصاٌ بً مً كبل ؾلؼاث به

 .«الجيـ مغة ؤزغي، ؿةهه لً ًدلم ما جبدث عىه
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 الفرع الصادس: مؤشصت مراقبت الاهترهت

هي عباعة عً زؽ ؾازً إلاؿخسضمي الاهررهذ ليي ًخمىىىا مً ؤلابالغ عً 

 حعغطهم بلى مدخىي ػير كاهىوي على الاهررهذ. 

 بالبشر ججا  ملصاعدة ضحايا الاام الاهترهت اشتخد: املطلب الثاوي

ت لطحاًا  هىان صوع واضح لخىىىلىحُا اإلاعلىماث في جىؿير اإلاؿاعضة الظغوٍع

بالبكغ، وحؿهُل عىصتهم على مىػجهم ألاصلي، هما ؤن هىان ػغق ببضاعُت عضة  جااع الا

 ام الخىىىلىحُا ؿحها إلاؿاعضة الطحاًا.اؾخسضًمىً 

 بالبشر ججا  لضحايا الاضمان الصالمت الجصديت الفرع ألاول: 

جىؿير الحماًت مً معاوصة الاًظاء وبساصت عىضما ًلىم الطحاًا باإلصلء 

مىً صعم هظه الحماًت مً زالٌ اؾخعمل الاهررهذ،  ً بالبكغ، ٍو بكهاصتهم طض اإلاخاحٍغ

ىهُت مؼللت، خُث حؿمذ  وطلً مً زالٌ ما ٌعغؾ بالصلء بالكهاصة عبر صائغة جلـٍؼ

بكهاصتهم في ميان آزغ ػير كاعت اإلادىمت، بط ؤن قهاصتهم ًخم هللها  للكهىص باإلصلء

مباقغة عبر الاهررهذ الى كاعت اإلادىمت خث ًىحض اللاض ي ومدامي الضؿاع واإلاتهم الظًً 

مىً لهم ػغح الاؾئلت على الكهىص، وهظه الؼغؿت التي  ؿمعىن الىلل ٍو ٌكاهضون َو

غؿت مىـصلت في مبجى اإلادىمت ؤو ختي في ًضلي مجها الكهىص قهاصتهم ًمىً ؤن جيىن ػ

 ميان مسخلف.

 عودة الضحايا إلى موطنهم ألاصلي جيصير الفرع الثاوي: 

بالبكغ  مً زالٌ جباصٌ اإلاعلىماث  جااع جضعم قبىت الاهررهذ مؿاعضة ضحاًا الا

بالبكغ، بدُث جمىً مً بحغاء الررجِباث الالػمت  جااع ووكغها عبر قبياث مياؿدت الا

 لعىصة آمىت للطحاًا، ؿظال عً جىؿير مؿاخت عامت ليكغ اإلاعلىماث عً اإلاـلىصًً.

 بالبشر بين املىاطق املعزولت ججا  بىاء  وابط ملكافحت الاالفرع الثالث: 

غ بالبك جااع حؿاهم الاهررهذ في بىاء عوابؽ بين حهاث ؿاعلت في مياؿدت الا

م جباصٌ اإلاعلىماث عبر الاهررهذ، ؿمثال مىظماث ػير خيىمُت  معؼولت وطلً عً ػٍغ

 جااع عضًضة في مىاػم معؼولت جظع كىائم بإؾماء اشخاص مـلىصًً وعلى الاػلب جم الا

بهم، في خين ؤن العضًض مً اإلاىظماث الؼير  خيىمُت في اإلاضن التي ػالبا ما جيىن وحهت 
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لىماث عً ضحُا ًبدثىن عً مؿاعضة ؿمً زاٌ عبؽ بين بالبكغ لضيها مع جااع الا

ً بهم  .(1)معلىماث الؼغؿين ًمىً اهلاط هالء الطحاًا مً بغازً اإلاخاحٍغ

 خاجمت

مت  مً زالٌ هظا البدث جم الخؼغق الى العالكت التي جغبؽ بين الاهررهذ وحٍغ

بالبكغ وهُف ؤزغث ول مجها في ألازغي، وجىصلىا الى هدُات مـاصها ؤن الاهررهذ  جااع الا

 جااع والخىىىلىحُا بصـت عامت حكيل حؼء مً اإلاكيلت اإلاخمثلت في اهدكاع ظاهغة الا

ً بالبكغ ٌؿخؼلىن الاهررهذ لخىؾُع وحؿهُل وكاػهم زاصت  بالبكغ، خُث ان اإلاخاحٍغ

ع عمالئهم وختى في مااٌ علض الصـلاث وصىل الى في مااٌ الاجصاٌ ؿُما بُجهم ؤو م

اللهم، هما جىصلىا الى ان الخىىىلىحُا بصـت عامت والاهررهذ اؾخؼجاىُض الطحاًا و 

زاصت حكيل اًظا حؼء مً الحل لهظه اإلاكيلت، خُث ًمىً ؤن حؿخسضم الاهررهذ 

ً بالبكغ واعرراض اجصالتهم ومالخلتهم ؿظال عً صوع  ها الىبير في للخدغي عً اإلاخاحٍغ

 مؿاعضة الطحاًا. 
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