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     :ملـــخــــص

يتضمن النطاق الشبكي اخلاص، سيما الويب املظلم منه؛ العديد من املعامالت الشبكية املشبوهة، على غرار األعمال الداخلة     
، بأبشع وأنذل واليت جند أمهها مواقع االجتار باألطفال للعديد من األغراض سيما االستغالل اجلنسي. شخاصيف مفهوم االجتار باأل

األمر الذي حول سوق االجتار اجلنسي باألطفال؛ من امليدان املادي التقليدي إىل الوسط االفتراضي املشفر غري . كال والطرقاألش
  .  املفهرس، الذي خيفي هوية املتعاملني معه ومكان تواجدهم

ي واجهه املشرع اجلزائري األمر الذ. ومن خالل ذلك؛ برز التحدي اجلنائي يف مكافحة هذا النوع من اإلجرام املرقمن    
موضوعيا؛ مببدأ شرعية عام، جيعل من جرائم االجتار باألشخاص اليت ترتكب أو يسهل ارتكاا عن طريق الشبكة؛ من السلوكيات 

كن أن إال أن اإلشكال الذي مل يتجاوزه املشرع؛ يكمن يف أزمة األعمال اإلجرائية، اليت ال مي. املعاقب عليها بالنص التقليدي النافذ
بضرورة العودة إىل إجراء التسرب  نا للقولما دفع. تكون ناجعة يف أغلب األحيان، نظرا للطابع املشفر الذي ميتاز به الويب املظلم

كحل وقيت، مع إلزامية التدخل التشريعي لتقنني الوقاية الرقمية الذاتية، باالعتماد على برامج ربط الشبكات وتتبعها، على شاكلة 
   .  "Memex"برنامج 

. خطورة ظاهرة االجتار اجلنسي باألطفال عرب النطاق الشبكي اخلاص هذا ما تفضلنا بتقدميه من خالل دراسة احلال، حىت نبني     
  . ما يتطلب العمل بإجراء التسرب وقتيا والوقاية الشبكية الذاتية وقائيا. وحمدودية املكافحة اجلنائية ذات الصلة، سيما اإلجرائية منها

أزمة / مكافحة جنائية موضوعية / ظاهرة االجتار اجلنسي باألطفال / النطاق الشبكي اخلاص /  شبكة االتصال الدولية(: املصطلحات املفتاحية
 )ضرورة الوقاية الرقمية/ أزمة اإلجراءات التقليدية / مكافحة جنائية إجرائية / الشرعية اجلنائية 

  

Abstract: 
 The deep web, particularly the dark web, includes many suspicious network transactions, similar 
to those of the concept of human trafficking. The most important of these sites is the site of child 
trafficking for sexual exploitation in the ugliest forms and ways. this has transformed the process 
of child sex trafficking from the traditional physical field to the unclassified, virtual medium, 
which hides the identity and whereabouts of its clients. 

   As a result, the criminal challenge has emerged in combating this type of digital crime. 

This issue has been dealt by the Algerian legislator with a general principle of legality which 
makes human trafficking crimes, committed or facilitated by the network of behaviors 
punishable by the traditional text in force. However, the problem that the legislator has not 
overcome is the procedural crisis, which cannot often be effective due to the encoded nature of 
the dark web. This led to the need to return to the leak as a temporary solution, with the 
legislative intervention required to regulate the digital self-prevention, relying on network 
programs and tracking, similar to the program "Memex". 

     This is what we have provided through the case study, so as to demonstrate the seriousness of 
the phenomenon of child trafficking through the deep web. the limited criminal control, 
particularly procedural ones  Prompt us to work with temporary leakage and self-retinal 
protection. 

Key words: (Internet/ Deep Web / Child Trafficking / Substantive criminal control / Criminal law crisis / 
Procedural criminal control / Traditional procedural crisis / Digital prevention) 
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   :ـدمــــةــمقـ
عرف العامل منذ أمد ليس بالقريب العديد من السلوكيات اخلطرية ذات الطابع العاملي العابر للحدود الوطنية، اليت متس بأمن     

باتمع الدويل املعاصر؛ إىل العمل جاهدا للحث يف اإلطار الثنائي  األمر الذي دفع. واستقرار الدول بشكل مجاعي ال فردي
اليت جند أمهها وأخطرها االجتار املنظم العابر للحدود الوطنية، بالعديد من السلع . واجلماعي؛ على ضرورة جترمي هذه السلوكيات

ثة من حيث االنتشار واملمارسة اإلجرامية بدرجة أوىل، واملخدرات بعد ذلك، وباألشخاص كمرتبة ثال اخلطرية، سيما السالح
   .أو حىت العابر للقارات إن يف شكله العابر للدول ،املنظمة

األمر  .من أهم االهتمامات القانونية املعاصرة، إن يف اإلطار الدويل أو الوطين ؛االجتار باألشخاص يعدوربطا بدراسة احلال؛     
اتفاقية األمم سيما . من الصكوك الدولية واإلقليمية ذات الصلة مبكافحة هذه السلوكياتالذي أدى إىل االتفاق الدويل على العديد 

نع وقمع مب ا اإلضايف املتعلقبروتوكوهل، و2000سنة املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، املعتمدة من اجلمعية العامة 
وهو السبيل الذي اتبعته اجلزائر وطنيا  .أيضا 2000عية العامة سنة املعتمد من اجلمباألشخاص خباصة النساء واألطفال،  االجتار

 15مكرر  303إىل  4مكرر  303لقانون العقوبات باملواد من  2009سنة  بعد تصديقها على االتفاقية والربوتوكول؛ بتتميمها
  .ومنه جترميها لالجتار باألشخاص

حصرا من  ةوبأغراض متباينة حمدد .صغار وكبار ،ر من رجال ونساءوتقع جرمية االجتار باألشخاص؛ على مجيع أصناف البش   
جتعل من االجتار  اليت. يربز أكثر من خالل اإلحصائيات اإلجرامية ذات الصلة األمر الذي .وغريها ةاملشرع، منها املالية واجلنسي

جهة، والفائدة املالية اخليالية للجناة من جهة من  اجلنسي سيما باألطفال؛ حيتل املراتب األوىل من حيث النسبة واخلطورة والبشاعة
    .مليار سنويا ورمبا أكثر 28مقدار الـ  إىل درجة بلوغ األرباح ذات الصلة،. أخرى

إال أن االجتار باألشخاص، سيما باألطفال لألغراض اجلنسية، الذي وصفناه باخلطري، وكيفناه يف املرتبة الثالثة يف إطار اإلجرام     
خاصةً إذا ما  .د جتارة السالح واملخدرات؛ يعد أكثر خطورة ويف املرتبة األوىل عامليا إذا ما اتصل بشبكة االتصال الدولةاملنظم بع

ممن يلجون إىل  ٪ 80 أن فوفق دراسة إحصائية شبكية؛ مت التوصل إىل .الذي يوفر األمان للجناة أجنز يف اإلطار الشبكي اخلاص،
اجلنسي وفق العديد من ؛ ينشطون يف جنس األطفال، سيما االجتار م عن طريق استغالهلم -اخلاصالنطاق الشبكي –هذا األخري 

      .من البشاعة مبكان تعداألشكال، منها ما 

حقيقة ، ويف القانون اجلزائري األشخاصبمبجرد حماولة الربط بني ما ذكر أعاله، من أفكار قانونية ذات الصلة جبرمية االجتار     
عن ماهية هذا النوع من االجتار  أوال نتساءل؛ اخلاصاالجتار باألطفال عرب النطاق الشبكي  خطورة وبشاعة ناجتة عن رقمية

إحلاق  خبصوصاحترام الشرعية واملشروعية وثانيا؛ عن املكافحة اجلنائية ذات الصلة، من حيث . احلديث كظاهرة رقمية خطرية
هذه ملتابعة  النافذة جناعة إجراءات التحري والتحقيق مدى ومنه عن ،من جهة ألشخاصجبرمية االجتار باهذا النوع من االجتار 

   .من جهة أخرى السلوكيات

لغرض البحث يف املوضوع حمل الدراسة، من حيث حتديد معامله التقنية والقانونية، ومنه اإلجابة عن التساؤالت ذات الصلة     
ملنهج التحليلي بعد وصف أهم املفاهيم اليت نراها أساس ومنطلق الدراسة، ومنه االنتقال االعتماد على اتوجب علينا  املقدمة أعاله؛

األمر الذي نستعرضه؛ بالتطرق أوال إىل االجتار اجلنسي باألطفال عرب النطاق  .الطابع النقدي الشخصي من منطلق قانوين حمض إىل
املكافحة اجلنائية املوضوعية واإلجرائية هلذه الظاهرة عند  ، ومن مث نتوقف)مبحث أول(الشبكي اخلاص كظاهرة رقمية خطرية 

    ). ثانمبحث (احلديثة 
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   املبحث األول
  ظاهرة االجتار اجلنسي باألطفال عرب النطاق الشبكي اخلاص

التقليدية  واالهتمام الدويل والوطين ملكافحته؛ العديد من الصور عرفت عملية االجتار بالبشر، كسلوك اكتسب الوصف اجلنائي    
 من حيث وتوافقت استقرت اليت وان تتباين وتتمايز جنائيا من حيث الوصف والتكييف؛ إال أا .املتصلة بالسلعة والسوق والتاجر

احليز اخلارجي الذي بتصاهلا بالنطاق املادي امللموس املعروف تقليديا وال اكتساا للبعد العاملي العابر للحدود الوطنية من جهة،
؛ مل يظل على حاله بعد ظهور وتطور شبكة االتصال الدولية وهو األمر الذي .من جهة أخرى فيه الركن املادي للجرميةيرتكب 
، سيما من خالل النطاق الرقمي على أا اجتار بالبشر يف شكله برزت العديد من السلوكيات اليت ميكن النظر إليها مبدئياحيث 

ومنه وجب قبل التطرق إىل املكافحة اجلنائية املوضوعية واإلجرائية  .جد معقدةالشبكي اخلاص وما يكتسبه من خصوصية 
، ومن مث التعريج على )مطلب أول( للنطاق الشبكي اخلاصال عند تبيان اخلصوصية الرقمية للسلوكيات حمل الدراسة؛ الوقوف أو

       .]1[)ثانمطلب ( نفسهاملمارسة الرقمية ألعمال االجتار اجلنسي باألطفال عرب النطاق 

   النطاق الشبكي اخلاص خصوصية :املطلب األول
العام يف الشق  النطاقحيث يتمثل  .تتكون شبكة االتصال الدولية عموما من نطاق شبكي بقسمني أحدها عام واآلخر خاص    

يقتصر  الذياخلفي  القسمعلى  نطاقها اخلاصوينطوي . له ، املنطوي على الويب السطحي واملكونات املكملةالظاهر من الشبكة
 نكتفي يف إطار دراسة احلال وعلى العموم .-ويب خمتلف عن السطحي املذكور- دون املكونات املكملة فقط على الويب
وآليات الولوج ، )فرع أول( الذي نبينه من خالل حتديد تعريفه التقينو، ]2[العام نظريه النطاق الشبكي اخلاص دون بالتطرق إىل
       ).فرع ثان( ل معهإليه والتعام

  تعريف النطاق الشبكي اخلاص : الفرع األول

، الذي يقابل الويب السطحي الشبكي اإلمجايل اخلفي من النطاق الويب ؛ مبثابةكما بينا أعاله يعد النطاق الشبكي اخلاص    
 ،"Deep Web - Le Web Profond "املنطوي أساسا على الويب العميق  وهو .كأحد مكونات النطاق االفتراضي العام

سعة الويب العميق؛  حيمل حيث  ".Dark Web - Le Web Sombre" بالويب املظلم يدعى ويب آخر مدخل يف األولو
ال تظهر  ،اليت يعرضها يف شكل غري مفهرس. من احلجم اإلمجايل للمعلومات الشبكية املتاحة ٪ 95الـ معلوماتية قد تصل إىل 

                                                             
ذات وصف على أا  ، بغض النظر عن مدى تكييف السلوكيات ذات الصلةنتطرق إىل كل ذلك يف شكله الرقمي كظاهرة شبكية حديثة حيث [1]

  .  من عدمه جرمي
 ليها والتعامل معها رقمياجمموعة املعلومات الشبكية املمكن الولوج إ: "يف؛ " Surface Web-Le web de Surface " الويب السطحي يتمثل [2]

ولإلشارة ال تشكل هذه املعلومات رغم كوا املعروفة ". بكل سهولة عرب املتصفحات العادية وحمركات البحث املعروفة، نظرا لفهرستها وعدم تشفريها
الدارك ويب؛ "يش، التجارة الرقمية عرب فؤاد جح :أنظر يف ذلك. كأكثر تقدير ٪ 16على من نطاق الشبكة، واملنطوي  صغرعند العامة؛ إال اجلزء األ

، ص 2017، ديسمرب 02، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة اجللفة، عدد جملة صوت القانون والسياسة، "قصور يف التجرمي وعجز يف املتابعة
جانفي  05: ، تاريخ التصفح2015يلية جو 03: ، تاريخ النشر"Deep Webما ال تعرف عن اإلنترنت اخلفي "هاين مسري علي،  :وأنظر أيضا. 71

     .about-know-not-do-you-http://www.arageek.com/tech/2015/07/03/what- :الرابط الشبكي، 2017

وهذا انطالقا من مميزاته الرقمية املوضحة أعاله، واليت ال تطرح أي إشكال . عن إطار دراسة احلالعد النطاق االفتراضي العام على عمومه؛ خارجا يو    
وإضافة إىل ذلك؛ يعتمد القائمون على االجتار اجلنسي باألطفال عرب الشبكة؛ على نطاقها اخلاص فقط، نظرا خلصائصه . جنائي ال موضوعي وال إجرائي

  .  القادمة بالدراسة
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خانة  ، بل جيب تدوين عنوان املوقع املراد الولوج إليه على-مثال Google –ات البحث املعروفة عن طريق حمركللباحث عنها 
  .]3[عناوين الويب

وأما خبصوص الويب املظلم؛ فهو جزء فرعي من الويب العميق ويتصف بنفس صفاته الشبكية املذكورة كأصل عام، كما يزيد     
ر املوقع واملعلومات إمكانية التعرف على مصد ، ما جيعل مناملتصلة به ترد مشفرة عنه مبيزة التشفري، حيث مواقعه واملعلومات

ال ميكن الولوج إليه إال باالعتماد على متصفحات خاصة تضمن السرية والتشفري من و .مستحيال نأمرا يكاد يكو املدخلة فيه؛
خاصة  بعد تقلي دعوة إال إليها ال ميكن الولوج أحيانو. جهة، وباالعتماد على حمركات حبث من الطبيعة نفسها من جهة أخرى

من احلجم اإلمجايل للويب  ٪ 15وعلى العموم حيتل الويب املظلم مساحة معلوماتية شبكية ال تزيد عن .من أحد املتعاملني معه
  . ]4[العميق

الطبيعة اخلاصة، إن من  ت ذات؛ على العديد من املعلوما-ظلماملعميق وال-اخلاص  الشبكيحيتوي الويب املتصل بالنطاق و    
واملنظمات الراعية ذات األمهية الكبرية للدول وجد الويب العميق أصال؛ بغرض نقل املعلومات حيث  .منطلق األمهية أو اخلطورة
اليت -املشكوك يف مشروعيتها اجلنائية ارسة العديد من األعمال التجارية ممبالويب املظلم؛  يتصلكما . للمصاحل الدولية الكربى

، على غرار بيع السالح واملخدرات، وبيع األعضاء البشرية، واالجتار -األخالقي واتمعي حتما من املنظور تعد غري مشرعة
، "Bitcoin"بالبيت كوين األعمال التجارية؛ باالعتماد على عملة رقمية تدعى  ذهوعلى العموم متارس ه .]5[اخل...باألشخاص

  . ]6[الالزمة للولوج إىل الويب املظلماملتصلة باملتصفحات واحملركات  نفسهاالتشفري وحتمل خصوصية السرية  اليت

  الولوج إىل النطاق الشبكي اخلاص: الفرع الثاين

؛ إال بإتباع خطوات تقنية معينة، تتطلبها اجلهات املنشأة -سيما املظلم منه-ال ميكن الولوج افتراضيا إىل النطاق الشبكي اخلاص    
 املتصفحات وحمركات البحث العادية؛ه عن طريق استعمال حيث على عكس الويب السطحي الذي ميكن التفاعل مع. له واملديرة

اللذان  ؛ تضمن السرية ومحاية التشفري)ثانيا( وحمركات حبث) أوال( جيب يف اإلطار الشبكي اخلاص االعتماد على متصفحات
     .ظلم أصاليعدان أساس قيام الويب امل

                                                             
الرابط ، 2017جانفي  08: ما هو الديب ويب؟ وكيف تدخل إليه؟، دون تاريخ نشر، تاريخ التصفح !مد الغضبان، العامل اخلفيحم :أنظر[3] 

مرجع هاين مسري علي،  :وأنظر أيضا .access-to-how-and-web-deeb-the-is-http://www.netaawy.com/2016/08/What :الشبكي
 .سابق

   :وأنظر أيضا. املرجع نفسه حممد الغضبان، :أنظر [4]
- DAVAIDE Philippe, "La Théorie du Darknet", Chaire De Cyberdéfense Et Cybersecuritè, France, 2015, p 01. 
Disponible sur le Lien: http://www.chaire-cyber.fr/#&panel1-2. 

  :وأنظر أيضا .املرجع نفسهحممد الغضبان،  :أنظر[5] 
- BOUNNEFILLE Vincent, (Les Darknets: Extrémités D’un Réseau Aumbiant), Mémoire    Master 1, Département 
Arts Plastiques, Unicersité de Paris 8 Saint-Denis Vincennes, France, 2015, p 29 et 30. Disponible sur le Lien: 
http://docmia.fr/d/70640.  

متاجر الويب املظلم ها عرب ئاشترابيها؛ ويتم احلصول عل .من أهم العمالت الرقمية االفتراضية اليت ال بنك هلا ؛"Bitcoin"البيت كوين  وتعد عملة[6] 
  :أنظر يف ذلك .املتاحة عرب الويب السطحي واملظلم معاعرب ألعاب شبكية معينة، الفوز ا عن طريق أو نفسه، 

- DELAHAYE Jean-Paul, "Le Bitcoin, Première Crypto-Monnaie", Bulletin de la société informatique de France, 
Numéro 4, France, 2014, p 68 et 69. Disponible sur le Lien: https://bitcoin.fr/les-articles-de-jean-paul-delahaye-sur-
bitcoin/. 

مبوجب قانون املالية  التعامل ا منعويف سبيل ذلك جنده قد . رقمية على اختالف أنواعهاأن القانون اجلزائري ال يعترف بالعملة ال نبنيكإضافة و    
عدد ) ج ر(، 2018، يتضمن قانون املالية لسنة 2017ديسمرب  27، مؤرخ يف 11-17قانون رقم ؛ 117املادة : أنظر يف ذلك. 2018لسنة 
  .2017ديسمرب  28، صادر بتاريخ 76
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  ملتصفحات اخلاصة بالنطاق الشبكي اخلاصا :أوال

، Google Crome" سيما متصفحيعادة ما يتم االعتماد للولوج إىل النطاق الشبكي؛ على متصفحات عادية ومعروفة،     

Mozilla."...  إىل  جحيث للولو. اخلاصوالعام  نيالشبكي نيبني النطاق حمل الولوج الدائر باختالفإال أن األمر يف احلقيقة خيتلف
وهو . وغريها املشاة هلا من حيث التركيبة واملميزات الرقمية ،النطاق العام؛ يكفي االعتماد على واحد من املتصفحات املذكورة

ظرا لكوا ال تستطيع احلفاظ ن ،-سيما الويب املظلم منه–األمر الذي ال ميكن إتباعه بغرض الولوج إىل النطاق االفتراضي اخلاص 
  .اللذان يعدان أهم ركائزه والسريةالتشفري على 

توكول وبتعطيلها ملفعول بر الشبكية ةيرسالتشفري والمن ، تض؛ عكف املختصون على إجياد متصفحات خاصةنفسه ويف اإلطار    
ملني املتعا املخفية هلوية، "Onion"، العامل بالنطاقات القائمة على الحقات Tor"[7]"واليت جند أمهها؛ متصفح . "TCP-IP"الـ

  .]8[بينهم عرب الويب املظلم ومكان تواجدهم، وخط سري املراسالت الشبكية املنجزة

  اخلاصة بالنطاق الشبكي اخلاص البحث حمركات :ثانيا

ق أمام الباحث عن املعلومات يت حبث ختتصر الطرال الرقمي الشبكي؛ على إجياد حمركايف اعملت اجلهات املختصة      
فعوض أن يقوم الشخص بكتابة العنوان الكامل والدقيق للموقع املراد الولوج  .""Googleاليت جند أمهها حمرك الشبكية املختلفة، 

إال أن هذه احملركات ال ميكن إعماهلا إال  .إليه؛ يقوم بكتابة جزء من العنوان نفسه على اخلانة املخصصة للبحث اليت يوفرها احملرك
العتماد على حمرك البحث العادي للولوج إىل اوبالتايل ال ميكن  .ومات املفهرسة من خاللهيف الويب السطحي، وهي متصلة باملعل

 باالعتماد علىفالويب العميق وان كان ميكن االستفادة من خدماته جزئيا  .ذات الصلة بالنطاق الشبكي اخلاص املعلومات الرقمية
  .]9[؛ لكونه غري مفهرس متاماوال اخلاصة العاديةال  املتصفحات العادية؛ فال ميكن الولوج إليه عرب حمركات البحث

من  الًكَشالذي يعد م. الويب املظلم وأما اجلزء الشبكي الذي ينطوي على خصوصية جد معقدة يف هذا اإلطار؛ فيتمثل يف    
اليت ال و .مرة 500حبوايل  ""Googleحة عرب حمرك البحث الشهرياتزيد عن تلك املتمعلومات شبكية مشفرة وغري مفهرسة 

 .، من منطلق أا مفهرسة من خالهلا دون سواهاتضمن السرية والتشفري باستعمال حمركات حبث خاصة ميكن الوصول إليها إال
قد ال تتضمن العديد من املواقع اخلاصة  هذه احملركات إال أن .]Grams..."]10و Torch"لعل أبرز هذه احملركات اخلاصة جند و

املنطوية  اتي روابط مشفرة ال تفهم منا إال الكلمبعد تلق إليها إال وصول، اليت ال ميكن الفهرا من خالهلا بسبب عدم واخلطرية
عرض صور وفيديوهات جنسية املتصل ب "charms lolita" صول إىل موقعوال ميكن الفمثال  ."onionو http" لواحق الـعلى 

   .]11[العنوان املتصلة باملتصفح اخلاصيف خانة  ؛"/http://hjugt4215ljhtrdjh.onion"رابط الإال بكتابة  -فتيات-لألطفال

                                                             
الذي و. واحد من بني متصفحات النطاق الشبكي اخلاص وأمهها على اإلطالق ".التوجيه البصلي - Tor  - The Onion Roter" يعد متصفح الـ [7]

   :أنظر يف ذلك. من قبل البحرية األمريكية، اهلادفة إىل تأمني اتصاالا 2004استعمل ألول مرة سنة 
- JOAO FERNANDES Silva, "Le Dark Web: ombre et lumière", date de publication: 02 novembre 2016, Date 
d'Accès: 06-01-2017. Lien direct: http://www.cafebabel.fr/style-de-vie/article/le-dark-web-ombre-et lumiere.html. 

اليت جتعل من إمكانية التعرف عليها  ،خوادم وسيطة؛ بتحويل كل املعلومات ذات الصلة إىل الشبكياستعماله  مبجرد "Tor"متصفح  يث يقومح [8]
دون تاريخ نشر، ،  deep webوالنت العميق dark web  كل شئ عن االنترنت املظلمموقع علم تعلم،  :أنظر يف ذلك. بفك شفرا أمرا مستحيال

  . we.html-deep-web-http://www.ta3allamdz.com/2015/11/dark :الرابط الشبكي، 2017جانفي  06: التصفحتاريخ 
 .مرجع سابقحممد الغضبان،  :أنظر[9] 

   - .DAVAIDE Philippe, op.cit, p p 06-09 :أنظر[10] 
  .حيمل الرابط املذكور أعاله املواصفات نفسها املتصلة باملوقع املقصود، إال أنه ال يعد حقيقيا من منطلق التحفظ على نشر املواقع اإلجرامية؛[11] 
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  ممارسة أعمال االجتار اجلنسي باألطفال عرب النطاق الشبكي اخلاص: املطلب الثاين
حيث منذ وصول  .ا املادي التقليدي أو حىت الشبكي احلديثتتعدد وتتنوع السلوكيات اجلنسية املتصلة باألطفال، إن يف شكله    

ن السلوكيات ؛ أصبحت تساعد على ارتكاب العديد م]12[شبكة االتصال الدولية إىل نسب عالية من حيث املوصولية العاملية
رف على اجلناة ورغبام اتصفت باخلطورة املعروفة والسالسة يف التع وهي اليت . نطاقها االفتراضي العاماجلرمية ذات الصلة عرب

سيما – النطاق االفتراضي اخلاص إىلاجلنسية  األعمالغاية ولوج هذه  إىلالذي استمر على حاله؛  األمروهو  .ومنه جناعة املكافحة
 فالباألطحد االجتار اجلنسي، سيما  إىلالسلوكيات اجلنسية عربه  سرية والتشفري، ما سهل ومسح بتطوير، الضامن لل-الويب املظلم

لالجتار اجلنسي باألطفال عرب النطاق املدلول العام  إىلوهو األمر الذي نبينه فيما يلي من خالل التطرق  .على اختالف أعمارهم
       ).فرع ثان(هذا االجتار اجلنسي احلديث  أشكال ، ومن مث الوقوف عند أهم)فرع أول( الشبكي اخلاص

  سي باألطفال عرب النطاق الشبكي اخلاص املدلول العام لالجتار اجلن: الفرع األول

فبغض النظر عن النطاق الشبكي . خاصةًوذات الطابع اجلنسي  عموما باألطفالتتنوع السلوكيات الشبكية ذات الصلة باالجتار     
 .يفةخمهائلة وقد وصل إىل أرقام  ؛]Thorn"]13"باألطفال حسب منظمة  الشبكي االجتار املقصود الدائر بني العام واخلاص؛ جند أن

 ء مرحلة ما أثنامن األطفال الناجني من االجتار بالبشر مت تسويقهم على االنترنت يف ٪ 63حيث صدر عن املنظمة نفسها؛ أن 
سنة ويوجهون إىل االستغالل  24ال يزيد سنهم عن الـ  ؛من األشخاص املتاجر م عموما ٪ 60اتصاهلم بالشبكة، وأكثر من 

ويف السياق نفسه؛  .موقع شبكي على صور اعتداء جنسي على األطفال 57توى أكثر من اح 2016 كما أنه سنة .اجلنسي
؛ أنه باستعمال برنامج "Twitterو Facebook"على غرار  الشبكيةالشركات و اجلمعيات صدر عن عدد هائل من

"PhotoDNA" مليار  1.8 ه يف كلأن إىلل الكاشف عن الصور الشخصية املتصلة باالستغالل اجلنسي لألطفال؛ مت التوص
  .ذات صلة باالستغالل اجلنسي لألطفالألف صورة  720صورة حمملة جند حوايل 

دون أساسا باإلناث  سيما كونه متصال. ألغراض اجلنسية؛ على العديد من العناصر األساسيةل باألطفالقوم االجتار الشبكي وي   
محاية اتمعات الفقرية  العاملة على العدل الدولية حيث أكدت بعثة .ن ذلكتكون أعمارهم أقل بكثري م، ويف العادة سن الرشد

كما  .]14[عاما 12 الـ ٪ من الضحايا الذين أنقذم تقل أعمارهم عن54أن ؛ 2017بتاريخ سبتمرب  حول العامل من العنف
 حيث يتاجر  .]15[م من قبل أشخاص آخرينأن االجتار اجلنسي باألطفال؛ ال يقوم على عرض الضحية لنفسه شبكيا، وإمنا يتاجر

                                                             
؛ إىل -اإلنترنت–؛ ستصل نسبة املوصولية العاملية بشبكة االتصال الدولية 2020يف اإلطار نفسه؛ يتوقع االحتاد الدويل لالتصاالت أنه حبلول سنة [12] 

  :أنظر يف ذلك. من سكان العامل ٪  50أكثر من 
- International Telecommunication Union (ITU), Connect 2020 Agenda for Global Telecommunication/ICT 
Development, The Plenipotentiary Conference of the International Telecommunication Union, Busan-South Korea, 
2014, P 07.  Digital Link: https://www.itu.int/en/connect2020/Pages/default.aspx. 

 وذلك. املنظمات غري احلكومية؛ من خالل حتالف مجع كبري من الشركات التكنولوجيا واحلكومات و2009سنة  "Thorn"تأسست منظمة [13] 
حمل االجتار اجلنسي عرب  األطفالتسريع الكشف عن هوية  وهو األمر الذي ينجز عن طريق. منهم بغرض مكافحة االجتار اجلنسي بالبشر، سينا األطفال

أنظر ". Microsoftو Googleو kFaceboo"شركة متخصصة يف اال التكنولوجي، لعل أبرزها؛  20تظم املنظمة أكثر من و. الشبكة ومحايتهم
الرابط ، 2018فيفري  09: ، تاريخ التصفح2017أوت  17: ايفا الشويف، كيف حتارب التكنولوجيا االجتار بالبشر؟، تاريخ النشر :يف ذلك
  .akhbar.com/node/281825-http://www.al :الشبكي

، 2018فيفري  14: ، تاريخ التصفح2017 أكتوبر 16: تاريخ النشر ،استغالل األطفال جنسيا عرب اإلنترنت يف تزايد، حنان ضاهر :رأنظ[14] 
  .https://www.akhbaralaan.net/news/world/2017/11/6تزايد-يف-اإلنترنت-عرب- جنسيا-األطفال-استغالل/ :الرابط الشبكي

ه اإلدراك والتمييز الكافيني ليفكر يف القيام مبثل هذه األفعال لوحده، وان قام ا فهي خارج إطار دراسة احلال من فالطفل عموما ال يتوفر لدي[15] 
 .وهذا بغض النظر عن إمكانية الدخول يف إطار جنائي آخر متصل بالفاعل املعنوي. ا بغاء وليس اجتارمنطلق أ
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فقد يكون . باألطفال جنسيا وفق العديد من الصور اليت سنراها الحقا، من قبل أشخاص بالغني، إما فرادا أو يف شكل منظم
كما . ختطاف مثال، أو له رابطة مسبقة به من منطلق قرابة أو عالقات مدرسية أو اجتماعيةالشخص أجنبيا عن الطفل يف إطار اال

  . قد يتاجر جنسيا بالطفل من قبل تنظيمات إجرامية معينة تنشط يف اال نفسه

فيوجد العديد من األشخاص يعانون من . ة؛ إما لغرض مادي أو نفسيوعلى العموم يتم ممارسة هذه النشاطات التجارية اخلطري    
صور، سيما اجلنس بالتعذيب، واإلجبار على املمارسة أمراض نفسية تدفعهم إىل االستغالل اجلنسي لألطفال وفق العديد من ال

كما قد يكون الغرض من ذلك مجع املال غري املشروع، وهو األمر الذي يعد األكثر انتشارا،  .]16[املباشرة وغري املباشرة مع الغري
  .]17[اليةمببالغ خي شبكيةه قد تفتح مزادات تؤجر وتباع الفتيات القاصرات بأمثان باهظة، إىل درجة أن حيث

يعد كل ما قدم أعاله؛ متصال بالنطاق الشبكي العام كأصل، وان جتاوز ذلك فلن خيرج عن الويب العميق يف إطار النطاق     
تتبع اجلناة وخط سريهم عرب  يدا من الناحية اجلنائية؛ نظرا إلمكانيةوهو األمر الذي يعد أقل تعق. الشبكي اخلاص كأكثر تقدير

هو الذي يتصل بالويب فوأما االجتار اجلنسي باألطفال األكثر خطورة موضوعيا وإجرائيا؛  .املذكور سابقابروتوكول اإلنترنت 
 .اجلنسية املمارساتبالسرية والتشفري، ومنه تزداد اجلرأة لدى التجار عرب الشبكة من حيث  الذي ميتازاملظلم على وجه اخلصوص، 
، -دراسة مباشرة للمواقع-للمواقع الشبكية ذات الصلة حبثي شخصي، من منطلق سةفيما يلي من الدراوهو األمر الذي نركز عليه 

    . ، واإلحصائيات ذات الصلةاالجتار اجلنسي باألطفال املتاحة أشكال إن من حيث

  االجتار اجلنسي باألطفال عرب النطاق الشبكي اخلاص  أشكال: الفرع الثاين

 فان. هلا االجتار اجلنسي باألطفال عرب النطاق الشبكي اخلاص، سيما الويب املظلم منهتتعدد وتتنوع األشكال املمارس من خال    
هي اجلنسي من منطلق نفسي مرضي؛  باإلشباعمن حيث غرض الربح اخلالص، أو الربح املتبع  األخرييف  هذه املمارسات تتفق

ذات  أو بيع الصور والفيديوهات النهائي اجلنسي لبيعلعرضه ، أو )أوال(لإلجيار اجلنسي املؤقت عرض الطفل تتباين خبصوص، إما 
    .]18[)ثانيا( الصلة باملمارسات اجلنسية معه

   اإلجيار املؤقت طريق عن االجتار اجلنسي باألطفال :أوال

وأمثان ، ملدة معينة وبشروط -سيما الفتيات-حيتوي الويب الظلم؛ على العديد من املواقع ذات الصلة بإجيار األطفال جنسيا     
الذي قد يكون فردا أو تنظيما، كما قد يكون عمله منظما ومعتادا يف شكل جتارة حيترفها، أو عمال . نفسه حمددة من التاجر

   .عارضا يستهويه بشكل متقطع أو ملرة واحدة فقط

                                                             
وإال كيف نفسر . را لطلب املقابل املايل؛ إال أننا نراه يف العديد من األحيان مبثابة االضطراب النفسيوهو األمر الذي رغم كونه اجتارا باألطفال نظ[16] 

أطفال كانوا حتت سيطرا تتراوح  9؛ عملية إلقاء السلطات الفلبينية القبض على امرأة وإنقاذ -نقال عن منظمة خريية بريطانية-نشر جريدة اإلنديبنيت 
. وهي اليت كانت متارس معهم اجلنس، بغرض اإلرسال املباشر واملسجل إىل أشخاص يدفعون املال مقابل ذلك. والتسع سنواتأعمارهم بني العامني 

سنوات، وهذا  8مر والغريب يف األمر أنه عند عملية املدامهة؛ ألقي القبض يف حالة تلبس على املرأة املذكورة وهي متارس اجلنس مع ابنتها البالغة من الع
تاريخ ، منظمة دولية تكشف ارتفاع استغالل األطفال جنسيا عرب اإلنترنت بشكل يدعو للقلق رباب فتحي، :أنظر يف ذلك. االجتار بصورهابغرض 

  :الرابط الشبكي، 2018فيفري  14: ، تاريخ التصفح2017نوفمرب  17: النشر
http://www.youm7.com/story/2017/11/173514231/منظمة-دولیة-تكشف- ارتفاع-استغالل-األطفال-جنسیا-عبر-اإلنترنت-بشكل/. 

؛ ملكاسب االجتار اجلنسي بالنساء واألطفال 2010إىل درجة تقدير منظمة العمل الدولية قبل سنة . على جتاره أمواال باهظةوهو األمر الذي يدر [17] 
، حبث لنيل درجة الدبلوم يف الشؤون الدولية )مشاكل االجتار بالنساء يف العامل العريب(أمل الديبات،  :أنظر يف ذلك. نويامليار دوالر س 28حبوايل 

   .03، ص 2010والدبلوماسية، األكادميية السورية الدولية، سوريا، 
 ."Ahmia"رك البحث حمو "Tor"تصفح مستعمال اب ،ظلممباشر يف مواقع الويب املو شخصي من منطلق حبثي إليها؛اليت سنتطرق  األشكالوهي [18] 



دودية املكافحة اجلنائيةحماالجتار اجلنسي باألطفال عرب النطاق الشبكي اخلاص؛ بني خطورة الظاهرة الرقمية و                /فؤاد جحيش. أ  
 

 2018ن تنظيم خمرب الدولة واإلجرام املنظم، جامعة البويرة مداخلة مقدمة للمشاركة يف املؤمتر الدويل الثاين حول االجتار بالبشر، م
 

8 
 

 ،"Slave Girls"وقع مالعديد من الفتيات املعروضات لإلجيار الشهري أو النصف الشهري، من قبل جند ويف هذا اإلطار؛     
 اليت تقوم على أساسها عملية اإلجيار -الشروط واملزايا-األحكام حيث يضع املوقع جمموعة من  .الذي يعمل يف إطار منظم

على  تتمثل مدة االستفادةف .، وفوائد الطالب أو الزبوناالستفادة والثمن املطلوب وطريقة طلب اإلجيارمدة واحملددة يف  .اجلنسي
أخرى من  إىل ةثابتا ال يقبل املساومة من جهة وال يتغري من فتا اإلجياركما يعد مثن  .يوما 30يوما أو  15يف إما  صرسبيل احل

  .]19[يوم 30ملدة لإلجيار  أمريكي دوالر 2980يوم، و 15 بالنسبة لإلجيار ملدة أمريكي دوالر 1590ـ واملقدر ب .جهة أخرى
، مع ضرورة املطلوبة احلاملة للمواصفات املرغوب فيها ةالرقمي للموقع نفسه، بعد اختيار الفتاوأما طلب اإلجيار فيكون عرب الربيد 

: يف مجلة واحدة مفادها وأما فوائد الزبون؛ فاملوقع يعرضها صراحةً. أن يكون للزبون بريد رقمي يعمل مبواصفات الويب املظلم
  .]20["اإلجيار ةتويف مجيع رغبات الزبون اجلنسية طلية مدستس ةأن الفتا"

    البيععن طريق  االجتار اجلنسي باألطفال :ثانيا

جند العديد من املواقع األخرى اليت تستهدف البيع ذات الصلة بإجيار األطفال جنسيا املذكورة أعاله؛  باإلضافة إىل املواقع    
 النهائي لون األطفال يف اإلجيار اجلسديأو إىل جتار جنس يستغ ،مبمارسة اجلنس مع صغار السن مهووسنيالنهائي، إىل أشخاص 

كما قد يحبس الطفل لدى الشخص؛ ليقوم باستغالله اجلنسي يوميا، عن طريق . أو لبيع الصور والفيديوهات اجلنسية ذات الصلة
  . -عل طبعامع إخفاء هوية الفا-التقاط الصور الفاضحة وعرضها للبيع، أو بيع العرض اجلنسي معه على املباشر، أو بعد التسجيل

سيما ما يوفره موقع . ألطفال بغرض االستغالل اجلنسيابيع اليت تعرض  الويب املظلم،مواقع ويف هذا اإلطار؛ جند العديد من      
"Baby Heart"، ورقة الزبائن  نشرومن خالله ي. سنوات مسأطفاال يف سن جد مبكرة، قد ال تزيد حىت عن اخل يعرض الذي

؛ بوضعه لصورة مع فتاة معني سيما ما تقدم به شخص. الطفل املراد احلصول عليه ومواصفاتسية، عن ميوهلم اجلنشخصية 
     .]21[املفضلة معهممارسات اجلنسية املحتديد  باإلضافة إىل سنوات، 05 أقل من فتياتال يوله املنصب علىمب تصرحيهصغرية، و

؛ بعد -سنوات 10أقل من –على احتجاز األطفال صغار السن يعمل الكثري من األشخاص والتنظيمات ؛ السياق نفسهويف     
وهذا بغرض ممارسة اجلنس عليهم؛ وبيع الصور والفيديوهات ذات . شرائهم من العصابات املتخصصة يف ذلك أو خطفهم املباشر

الذي يقوم ، "RED ROOM –الغرفة احلمراء " املسمى بـ وأبرز موقع متصل بذلك جند. الصلة إىل أشخاص يدفعون املال
لتعذيب األطفال وحىت الرضع، وفق أشكال ال ميكن تصورها، سيما املباشرة  وغري مباشرة ةعروض مباشرالقائم عليه بتقدمي 

 يف البث املباشر لالعتداء اجلنسي، إما أن يشترك ؛للراغب يف االستفادة من خدمات املوقعوميكن . اجلنسية للرضيع حىت وفاته
أو قد يكتفي  .كوين بيت 5كوين، أو كعضو ممتاز بقيمة بيت  1بقيمة ، أو كعضو قائد بيت كوين 0,2كعضو متفرج بقيمة 

   .]22[من خصومات معتربة عتادينمع استفادة األعضاء امل ،بثمن معني سابقةتحميل الفيديوهات الب الزبون
                                                             

وأما الدفع فيكون بعملة . -الفتاة-األورو أو أي عملة رمسية أخرى؛ يعد جمرد حتديد لثمن السلعة أو األمريكي بالدوالر مبلغ اإلجيار عرضإال أن [19] 
ومنه جيب على الزبون  .عليها املوقع نفسه خاصة والويب املظلم عمومااليت حتمل مواصفات التشفري والسرية نفسها القائم  ،"Bitcoin –البيت كوين "

بسعر جد مرتفع  صةرتعد مدرجة يف البو ولإلشارة فان هذه العملة. ؛ عرب الطرق احملددة لذلك"البيت كوين"أن حيول املبلغ احملدد بالدوالر إىل عملة 
أسعار العمالت، أحدث  :أنظر يف ذلك .أمريكيدوالر  560.428 9إىل  "بيت كوين" 01، وصل سعر 2018فيفري  15، حيث بتاريخ حاليا

، 2018فيفري  15: ، تاريخ النشر!2018فيفري  15احملدثة يوميا بتاريخ اليوم ) USD( مقابل الدوالر األمريكي) BTC(أسعار البيت كوين 
  .btc.html-/usdhttps://www.currencyc.com/ar: الرابط الشبكي ،2018فيفري  15: تاريخ التصفح

             سنة امسها  15فتاة بسن صورا فاضحة ل؛ 2018فيفري  15يعرض من بني الفتيات املتاحة بتاريخ  وعلى سبيل املثال؛ جند املوقع[20] 
  .01ملحق رقم  :يف ذلك أنظر .موجودة برومانيا، ومن املمن إيصاهلا إىل أي مكان يرغب فيه الزبون" Bonnie –بوين "

  .02ملحق رقم  :نظرأ[21] 
  .03ملحق رقم  :أنظر[22] 
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   املبحث الثاين
  خلاصجتار اجلنسي باألطفال عرب النطاق الشبكي الال املكافحة اجلنائية

 االجتار اجلنسي باألطفال عرب النطاق الشبكي اخلاص كظاهرة خبصوصيف املبحث األول من الدراسة؛  تقدميه متانطالقا مما     
رقمية حديثة؛ ميكن القول أا ظاهرة من اخلطورة مبكان، جتاوزت كل التوقعات املمكن تصورها يف جمال االجتار باألشخاص 

 اهلدف منتسي الطابع الرقمي املشفر، وحمل السلوكيات ينطوي على أطفال يف سن جد مبكرة، وفالنطاق املعتمد يك. عموما
يتوجب التصدي اجلنائي املوضوعي واإلجرائي،  األمر الذي .املتصلة بتقبل العقل البشري اجلنسية املمارسات جتاوز كل احلدود

، من خالل نصوص موضوعية جترم وتعاقب -جد متقدمة ولو أا وصلت إىل مرحلة–ملكافحة الظاهرة قبل استفحاهلا أكثر 
التطرق إىل ب وهو ما نستعرضه .اخلاص الشبكيالنطاق  خصوصية مع تضمن جناعة التعاملبالتشديد الالزم، وأخرى إجرائية 

اخلاص، إن  كيالشبالنصوص اجلنائية اجلزائرية، من حيث مدى حتقيقها للمكافحة الالزمة لالجتار اجلنسي باألطفال عرب النطاق 
       ).  مطلب ثان(، أو إجرائيا )مطلب أول(موضوعيا 

  الجتار اجلنسي باألطفال عرب النطاق الشبكي اخلاصلاجلنائية املوضوعية  كافحةامل :املطلب األول
األمر الذي . هايعد من بديهيات القانون اجلنائي املوضوعي؛ تدخل املشرع لتجرمي السلوكيات واجبة التجرمي بعد حماولة حصر    

نائية املوضوعية النافذة؛ حيث بالبحث يف النصوص اجل. خبصوص العديد من السلوكيات ذات الصلة سار وفقه املشرع اجلزائري
جرمية جند العديد من اجلرائم اليت تظهر على أا تصلح لتطبق على االجتار اجلنسي باألطفال عرب النطاق الشبكي اخلاص، سيما 

، )فرع أول(منه وجب التطرق أوال إىل األحكام العامة جلرمية االجتار باألشخاص وفق مفهومها التقليدي و .اصاالجتار باألشخ
    ).فرع ثان( االجتار اجلنسي باألطفال عرب النطاق الشبكي اخلاص البحث يف مشروعية تطبيقها علىومن مث حماولة 
   عرب النطاق الشبكي اخلاصاجلنسي باألطفال  االجتار جرمية االجتار باألشخاص ملكافحة :الفرع األول

مبوجب تتميمه لقانون العقوبات سنة  حديثا املشرع اجلزائري اليت جرمها تعد جرمية االجتار باألشخاص؛ من السلوكيات    
ج بإدرا -مبدئيا–واليت تقوم على أحكام جنائية موسعة، ما يسمح  .]23[15مكرر  303إىل  4مكرر  303باملواد من 2009

جرمية االجتار باألشخاص من  األمر الذي يدفع قبل مناقشة مشروعية ذلك؛ إىل الوقوف عند. االجتار حمل الدراسة؛ ضمن إطارها
          ).    ثانيا(، وأركاا )أوال(حيث مفهومها 

  مفهوم جرمية االجتار باألشخاص :أوال
االجتار باألشخاص، سيما من حيث التوسيع والتضييق من مفهومها العام، ختتلف التعريفات التشريعية والفقهية املوضوعة جلرمية     

التسخري وتوفري : "رفها البعض على أاعحيث ي .سوقالذي يدور بني العناصر الثالث األساسية، املنطوية على السلعة والوسيط وال
                                                             

، معدل 1966جوان 11، صادر بتاريخ 49عدد ) ج ر( ،العقوبات، يتضمن قانون 1966 جوان 08، مؤرخ يف 156-66أمر رقم  :أنظر[23] 
    .2009مارس  08، صادر بتاريخ 15عدد ) ج ر(، 2009فيفري  25، مؤرخ يف 01-09، سيما بأمر رقم ومتمم

عتمدة أن اجلزائر قد صدقت على العديد من الصكوك الدولية ذات الصلة، سيما اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية املكما     
وبروتوكول منع وقمع االجتار باألشخاص خباصة النساء واألطفال . -2002فيفري  05صدقت عليها اجلزائر بتاريخ -2000نوفمرب  15بتاريخ 

، 55-02مرسوم رئاسي رقم  :أنظر يف ذلك. -2003نوفمرب  09الذي صدقت عليه اجلزائر بتاريخ -كمل لالتفاقية نفسها املعتمد بالتاريخ نفسهامل
 15حدة يوم م املتيتضمن التصديق بتحفظ على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، املعتمدة من طرق اجلمعية العامة ملنظمة األم

، يتضمن التصديق بتحفظ 417-03مرسوم رئاسي رقم  :وأنظر أيضا. 2002فيفري  10، صادر بتاريخ 09، عدد )ج ر(، 2000نوفمرب سنة 
عتمد من ة، املعلى بروتوكول منع وقمع االجتار باألشخاص خباصة النساء واألطفال املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطني

  .              2003نوفمرب  12، صادر بتاريخ 69، عدد )ج ر(، 2000نوفمرب سنة  15طرق اجلمعية العامة ملنظمة األمم املتحدة يوم 



دودية املكافحة اجلنائيةحماالجتار اجلنسي باألطفال عرب النطاق الشبكي اخلاص؛ بني خطورة الظاهرة الرقمية و                /فؤاد جحيش. أ  
 

 2018ن تنظيم خمرب الدولة واإلجرام املنظم، جامعة البويرة مداخلة مقدمة للمشاركة يف املؤمتر الدويل الثاين حول االجتار بالبشر، م
 

10 
 

      ة أو أية وسيلة أخرى للضغط أو االحتيال بواسطة التجهيز أو استعمال القو األشخاصاملواصالت وتوفري املكان أو استقبال 
 .]24["للحصول على فوائد لنيل سيطرة شخص على آخر بغرض االستغالل أو استغالل الضعف لدى الشخص أو تسليم أموال أو

الفعلية على  السيطرة " :جلرمية االجتار باألشخاص؛ على أا يفهم من التعريف الواسع الذي جاء به املشرع اجلزائريوعلى العموم 
  .]25["وفق أشكال ووسائل حمددة حصرا، بغرض استغالله وفق األشكال احملددة أيضا الضحية

من أبرز أنشطة اجلرمية حيث تعد . العديد من السمات األساسية اليت تربز خطورا على جرمية االجتار باألشخاص؛ تقومو    
 من سلسلة جرائموتتكون . -مع إمكانية عدم اتصافها بذلك– لذي تدرهنظرا للمال الوفري ا املنظمة العابرة للحدود الوطنية

دية مأا من اجلرائم الع باإلضافة إىل .يتطلب ركنها املادي نوعا من االستمرار حىت يتحقق اليتتعد من اجلرائم كما أا  .متصلة
عن العديد من اجلرائم اليت تشاها،  األشخاصبختتلف جرمية االجتار يف السياق نفسه؛ و .]26[اليت تتطلب سرية كبرية الجنازها

 ستطلب رضا املعين به، على عكيبأمن الدولة و؛ املهاجرين حيث يتصل ريب. والبغاء واخلطف املهاجرين ريب سيما جرائم 
أما و. االجتار وبإدارة آخرين يف ،يف البغاء املرأة تبيع املتعة برضاهاكما أن  .االجتار الذي يكون ضد الشخص ومن دون رضاه

  .]27[جرمية مستقلة بتخلف ذلك، وشخاص إذا كان بغرض االستغاللعنصر مكون لالجتار باألفيعترب   طف،خبصوص اخل

  أركان جرمية االجتار باألشخاص: ثانيا

بأركاا  األحكام املوضوعية ذات الصلة بالتجرمي والعقاب، سيما ما يتعلقتقوم جرمية االجتار باألشخاص على جمموعة من     
كن ؛ مي-اليت تعترب الركن الشرعي- "ج.ع.ق" 4/1مكرر  303 حتت رقمكورة أدناه ذامل املادة اليت بالرجوع إىل نص. القانونية

              ).2(، والركن املعنوي )1( الركن املادي ها من حيث حتديدأن نستعرض

ف التشريعي السابق بالذكر؛ من بني يوفق التعر جتار باألشخاصتعترب جرمية اال :الركن املادي يف جرمية االجتار باألشخاص. 1
حيث حصر  .فهي تقتصر على السلوك اإلجرامي والوسيلة املستعملة. جرائم الضرر احملض، اليت ال تتطلب النتيجة اإلجرامية لقيامها

وهو األمر  .ماستقباهلأو  ئهمإيواأو  همتنقيلهم أو نقلأو  -أو طفل/بالغ و– األشخاص جتنيد املشرع السلوكيات اإلجرامية يف؛
   استعمال القوة أو جمرد التهديد بذلك، أو اإلكراه أو االختطاف أو االحتيال أو اخلداع  يفالذي يكون باستعمال وسائل حمددة 

      . ضحيةأو إساءة استعمال السلطة أو استغالل حالة الضعف أو إغراء من له سلطة على ال

بنوع من  ؛كجرمية عمدية رمية االجتار باألشخاصيف جي الركن املعنو ميتاز :جرمية االجتار باألشخاصالركن املعنوي يف . 2
، وتطلب لقيام مسؤولية قصد االستغالل يف إضافة إىل العلم واإلرادة حيث حدده املشرع. ، سيما القصد اخلاص منهاخلصوصية

وعلى العموم ينطوي االستغالل كقصد  .بالذكر من جهة أخرىالشخص؛ أن يتم الربط بينه وبني السلوك اإلجرامي السابق 
        استغالل دعارة الغري أو أي شكل من أشكال االستغالل اجلنسي املربح، جنائي خاص يف جرمية االجتار باألشخاص؛ على 

   .االستعباد أو نزع األعضاء أو االستغالل يف التسول أو السخرة أو اخلدمة كرها أو االسترقاق أو املمارسات الشبيهة بالرق أو
                                                             

لطبعة األوىل، عبد القادر الشيخلي، جرائم االجتار باألشخاص واألعضاء البشرية وعقوبتها يف الشريعة والقوانني العربية والقانون الدويل، ا :أنظر[24] 
  .16و 15، ص 2009 بريوت، لبنان، منشورات احلليب احلقوقية،

جتنيد أو نقل أو تنقيل أو إيواء أو استقبال شخص أو أكثر بواسطة التهديد بالقوة أو باستعماهلا أو غري " :حيث عرفها املشرع اجلزائري على أا[25] 
  اخلداع أو إساءة استعمال السلطة أو استغالل حالة استضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية ذلك من أشكال اإلكراه، أو االختطاف أو االحتيال أو 

  .، مرجع سابق156- 66؛ أمر رقم 4/1مكرر  303املادة  :أنظر ". أو مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة على شخص آخر بقصد االستغالل
، ص 2014 عمان، األردن، ، دار الثقافة للنشر والتوزيع،مقارنةدراسة –االجتار بالبشر  وجدان سليمان أرتيمة، األحكام العامة جلرائم :أنظر[26] 
  .71و 70، ص 2011دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية، القاهرة، مصر، –جرمية االجتار بالبشر  ،دهام أكرم عمر :وأنظر أيضا .152و 151
    .148-145املرجع نفسه، ص ص  وجدان سليمان أرتيمة، :أنظر[27] 
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  جبرمية االجتار باألشخاص عرب النطاق الشبكي اخلاصعن مشروعية إحلاق االجتار اجلنسي باألطفال  :الفرع الثاين

، من منطلق اتصال ضرورة انعدام التنايف بني الواقعة املرتكبة ونص التجرمي احتراما ملبدأ املشروعية اجلنائية، املنطوي على    
 أشكال االجتار اجلنسي باألطفال عرب النطاق الشبكي اخلاص تطابق؛ وجب التساؤل عن مدى وعية املذكورة بالشرعية اجلنائيةاملشر

بالبحث يف األمر الذي نبينه . ومنه قيام املشروعية اجلنائية من عدمها ،االجتار باألشخاص، مع نص جترمي -املذكورة سابقا–
  ).ثانيا(واملعنوي ) أوال(املادي التطابق املتصل بركين اجلرمية؛ 

  املشروعية اجلنائية من حيث الركن املادي للجرمية :أوال

اليت بتخلفها خنرج . يقوم الركن املادي يف جرمية االجتار باألشخاص؛ وفق ما بينا سابقا على سلوكيات ووسائل حمددة حصرا    
وعلى  .]28[للطفللى غرار االستغالل اجلنسي عوفرت أركاا، ما ت من إطار االجتار باألشخاص ونتحول إىل جرائم أخرى إذا

  ).2( وإمكانية اجنازها عرب الشبكة، )1(املتصلة والوسائل  ، من حيث السلوكياتاملقصودةميكن البحث يف املشروعية  العموم

وكيات احملددة من بغض النظر عن اتساع أو ضيق نطاق السل :للجرمية الركن املادي ووسائل من حيث تطابق سلوكيات. 1
من حيث طبيعة  إال، ال خيرج كثريا عنها عرب النطاق الشبكي اخلاص، ]29[املشرع يف هذا اإلطار؛ جند أن االجتار اجلنسي باألطفال

، فعليا يكون قد احتجزهفاجلاين الشبكي؛ قبل أن يظهر الطفل عرب الشبكة اخلاصة؛ جيب أن  .السلوكيات الشبكية حمل الدراسة
د يتحقق بعد مراحل يشارك فيها أشخاص آخرون أو يقوم ا اجلاين نفسه؛ الذي ق .باإليواء صراحةً ذي عرب عنه املشرعال األمر

   .]30[استقبالهأو  ، أو نقله أو تنقيلهالطفلعن طريق جتنيد 

لى االجتار حمل الدراسة؛ واليت بإسقاطها ع .كما يعتمد اجلاين على جمموعة من الوسائل يف إطار حتقيق السلوكيات املذكورة    
ينطوي على  يف االجتار اجلنسي باألطفال عرب النطاق الشبكي اخلاص؛وهذا نظرا ألن املهم . جندها قابلة للحصول على جمملها

يد جتن يتمفبغرض اإليواء النهائي للطفل؛ قد  .يف املبحث األول من الدراسةاإليواء املمهد لعملية االستغالل وفق األشكال املبينة 
كما قد حيدث اإليواء بطريقة رضائية يف  .أو تنقيلهم ونقلهم باالحتيال أيضا أو بالقوة .على أوليائهم األطفال عن طريق االحتيال

  .]31[البداية بعد االحتيال على الطفل أو إغرائه

ملذكورة عرب الشبكة، تنجز السلوكيات والوسائل اقد حيدث و :اجناز السلوكيات والوسائل عرب النطاق الشبكيمن حيث . 2
األمر الذي نستعرضه بالقول أن املشرع وقت وضعة لنص  .كأن يتم التجنيد باالحتيال عرب الويب املظلم مثال .سيما نطاقها اخلاص

كان سريا للغاية يف -؛ مل يكن يقصد حتما الويب املظلم، نظرا لكونه أحدث عن ذلك من حيث االنتشار2009التجرمي سنة 
                                                             

عكس االستغالل يف إطار االجتار باألشخاص؛ ال على املشرع تطلبيال  ؛- كجرمية مستقلة- عري النطاق الشبكي عموما طفلفبخصوص استغالل ال[28] 
يوليو  15، مؤرخ يف 12-15قانون رقم  ؛141دة املا: أنظر يف ذلك .اجلاين، بل يكون استغالله عن بعد وعرب الشبكة احتجاز الضحية وحبسه لدى

    .2015جويلية  19، صادر بتاريخ 39عدد ) ج ر(، يتعلق حبماية الطفل، 2015
وهو ". تدبري مكان إلقامة الضحية متهيدا الستغالله": الضحية يف إطار االجتار باألشخاص عموما؛ على أنهيعرف اإليواء كآخر مرحلة قبل استغالل [29] 

ارج مع تقدمي قرض ألهله، ومبجرد السفر جيد أن األمر مدبر وعليه ممارسة ما يطلب منه من أعمال غري بعرض بوظيفة يف اخلما حيدث بعد جتنيد الضحية 
أو باستقباله؛  ".أو تنقيله؛ ببيعه آلخرين سيستغلونه .ممن يعمل يف النقل غري املشروع ؛أو بعد نقله. -هو أمر مستبعد يف إطار دراسة احلال-"مشروعة

، مذكرة لنيل شهادة )النظام القانوين جلرمية االجتار بالبشر(أمحد محودي،  :أنظر يف ذلك". لإليواء بغرض االستغالل كمرحلة أوليه قبل تسليمه"
      .34، ص 2015، اجلزائر، 1املاجستري يف القانون اجلنائي، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر 

     ؛ قانون رقم02/1 املادة :أنظر يف ذلك. "سنة كاملة 18الثامنة عشر كل شخص مل يبلغ ": عرفه املشرع اجلزائري؛ على أنه الطفل الذي[30] 
  .، املرجع نفسه15-12

        .39- 35ص أمحد محودي، املرجع نفسه، ص  :أنظر يف ذلك .اليت تطرق هلا الفقه بالتعريف املفصل، بعد أن حددها املشرع حصرا وهي الوسائل[31] 



دودية املكافحة اجلنائيةحماالجتار اجلنسي باألطفال عرب النطاق الشبكي اخلاص؛ بني خطورة الظاهرة الرقمية و                /فؤاد جحيش. أ  
 

 2018ن تنظيم خمرب الدولة واإلجرام املنظم، جامعة البويرة مداخلة مقدمة للمشاركة يف املؤمتر الدويل الثاين حول االجتار بالبشر، م
 

12 
 

؛ إمكانية العقاب على اجلرائم التقليدية املرتكبة عرب أو بتسهيل من ]32[04- 09لكن مبا أنه أقر بالقانون . -تلك املرحلة
  .     ميكن القول أنه يقصد الشبكة بكل مكوناا وأجزائها الظاهرة واملخفية عنه ؛تكنولوجيات اإلعالم واالتصال

  ميةاملشروعية اجلنائية من حيث الركن املعنوي للجر: ثانيا
قد يستغرب البعض لعدم التطرق إىل أشكال االستغالل اجلنسي للقاصر املوضحة سابقا؛ يف اجلزئية السابقة املتصلة بالركن     

ال يعد  األمريف احلقيقة  .الداخلة يف إطار الركن املادي العرض لإلجيار والبيع؛ يعدان من بني السلوكيات أن من منطلق. املادي
دور القصد اجلنائي اخلاص، يف إطار  تلعب هذه األشكالحيث  .-واألطفال كذلك–ار باألشخاص كذلك يف إطار االجت

االستغالل يف  الذي حدده املشرع خبصوص جرمية االجتار باألشخاص عموما؛وهو  .للحصول على املالاالستغالل اجلنسي للطفل 
أو االستعباد أو نزع  هأو االسترقاق أو املمارسات الشبيهة ب أو السخرة أو اخلدمة كرها ، أو االستغالل يف التسولاجلنسي املربح

   ).2(اجنازه عرب الشبكة ، و)1( أشكال االجتار اجلنسي مع االستغالل تطابق مدى الذي نبحث فيه من حيث األمر .األعضاء

حث يف املدلول اجلنائي بالب :طفال عرب النطاق الشبكي اخلاصباألمن حيث تطابق االستغالل مع أشكال االجتار اجلنسي . 1
فاجلاين الرقمي . حمل الدراسةأشكال االجتار جند منها ما تتطابق مع  ألنواع االستغالل املتصل جبرمية االجتار باألشخاص عموما؛

ملتفق ، على أن تقوم الفتاة القاصر بإرضاء الزبون جنسيا طيلة املدة املدة زمنية معينة مقابل مثن حمددالذي يستهدف تأجري الطفل 
دخل ضمنا يف يكما أن البيع الشبكي النهائي للطفل بغرض جنسي؛  .]33[عليها؛ يكون قد قام باستغالله يف إطار دعارة الغري

بيع الصور وكذلك خبصوص . كسلعة تباع وتشترى، سيما للغرض اجلنسي يتعامل مع الطفل، الذي ]34[االسترقاق مفهوم
      .]35[نسيةاجلغراض ألل األشخاصستغالل ا؛ الذي يتطابق متاما مع الشبكي اخلاص والفيديوهات اجلنسية لألطفال عرب النطاق

على عكس الركن املادي املسابق بالذكر؛  :اجلنسي لألطفال عرب النطاق الشبكي اخلاص استهداف االستغاللمن حيث . 2
ة أعاله؛ جيب أن يقصد اجلاين استهدافه عرب نبيالثالث امل األشكالغالل وفق تفان االس. الذي ميكن أن نتصوره عرب النطاق الشبكي

وبغض النظر عن حدوث االستغالل من عدمه نظرا العتبار جرمية االجتار  .-يف إطار دراسة احلال-النطاق الشبكي اخلاص
يا؛ عنصرا جوهر اجلنسي للطفل جرائم اخلطر احملض؛ يعد القصد اجلنائي اخلاص املنطوي على االستغاللمن  عموما باألشخاص

  . تخلفه نتحول إىل جرائم أخرى على حسب احلالة، سيما جرمية اختطاف قاصرحيث ب
مل يكن  ؛سابقة الذكر" ج.ع.ق" 4مكرر  303واإلشكال املطروح يف هذا اإلطار يكمن يف أن املشرع وقت وضعه للمادة     

. املذكورة 04-09أ من قانون رقم -2/1باملادة وهو األمر الذي يواجه جنائيا  .يقصد حتما الويب املظلم، وفق ما بينا سابقا
ويف القصد املنطوي على بيع . لتنفيذهب املظلم مبثابة املسهل والبيع اجلنسي للقاصر؛ يكون الوي اإلجيارب القصد املتصل يفحيث 

         .]36[الوسيلةالصور والفديوهات اجلنسية؛ يصبح الويب نفسه مبثابة 
                                                             

، يتضمن القواعد اخلاصة للوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات 2009أوت  05، مؤرخ يف 04-09قانون رقم أ؛ -02/1املادة  :أنظر[32] 
  .2009أوت  06، صادر بتاريخ 47عدد ) ج ر(اإلعالم واالتصال ومكافحتها، 

مبارك  :أنظر يف ذلك". املقابل املايل استخدام شخص ملباشرة األعمال اجلنسية مع الغري بغرض احلصول على: "اليت يعرفها الفقه اجلنائي على أا[33] 
   .03، ص 2010هشام عبد العزيز، االجتار بالبشر بني الواقع والقانون، مركز اإلعالن األمين، املنامة، البحرين، 

مد حيي ومجع من مطر حم :أنظر يف ذلك". نقل سيادة الضحية من شخص آلخر عن طريق البيع أو املقايضة: "على أنهالفقه اجلنائي  لذي يعرفها[34] 
  .08، ص 2010املختصني، اجلهود الدولية يف مكافحة االجتار بالبشر، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، السعودية، 

   .07املرجع نفسه، ص  :أنظر يف ذلك. ؛ شكل من أشكال االستغالل اجلنسيعموما حيث يعترب اإلنتاج االباحي لألفالم والصور[35] 
يكون للتفاهم على فاملسهل؛ أما و. االستغالل حبصول اجلنس وتلقي املقابل إىل مباشرة تؤدي ؛الوسيلة أن حيث بني الوسيلة واملسهل، من نفرق[36] 

   .  فقط دون حصوله كيفية تنفيذ االستغالل
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  الجتار اجلنسي باألطفال عرب النطاق الشبكي اخلاصلنائية اإلجرائية املكافحة اجل: املطلب الثاين
؛ يف إطار جرمية االجتار الجتار اجلنسي باألطفال عرب النطاق الشبكي اخلاصبعد التسليم بأن املشرع اجلزائري جيرم ا    

ور النص املوضوعي؛ وجب البحث يف ونظرا لتطلب املكافحة اجلنائية عموما؛ العمل بالنص اإلجرائي بعد انتهاء د .باألشخاص
عن  متاما ، ويف الوقت نفسه تعجزالعاماليت برزت منها ما هي حديثة تتناسب مع النطاق الشبكي  .إجراءات املتابعة ذات الصلة

اد املناداة إىل العودة للعمل بإجراء التسرب يف شكل حديث من جهة، واالعتم ومنه، )فرع أول( مواجهة النطاق الشبكي اخلاص
              ).  فرع ثان(على وسائل تقنية حديثة تتناسب مع خصوصية الويب املظلم من جهة أخرى 

  مكافحة جرمية االجتار اجلنسي باألطفال عرب النطاق الشبكي اخلاصإجراءات  أزمة: الفرع األول

؛ يف جتاوز النطاق الشبكي نطاق الشبكي اخلاصاالجتار اجلنسي باألطفال عرب ال مبكافحة جرميةيكمن العجز اإلجرائي املتصل     
وجتاوز النطاق الشبكي اخلاص خاصةً لإلجراءات احلديثة املعتمدة ملكافحة اجلرائم ذات الصلة بالنطاق  قليدية،عموما لإلجراءات الت

ألمر الذي نبينه أكثر ا. حتديث النصوص اإلجرائية توقف عند حد النطاق الشبكي العام دون اخلاص وبتعبري أخر .الشبكي عموما
         ).   ثانيا( ومظاهر عجزها، )أوال( النافذة بالتطرق إىل اإلجراءات

  كافحة جرمية االجتار اجلنسي باألطفال عرب النطاق الشبكي اخلاصالنافذة ملاإلجراءات  :أوال

العديد من اإلشكاالت اإلجرائية  ظهرتقمي عموما؛ روالوسط ال إىل النطاق الشبكي خاصةً -والتجرمي- مبجرد ولوج اجلرمية    
املستمد أساسا من  وهو األمر. ، واألعمال اإلجرائية املنجزة من جهة أخرىهات القائمة على التحري والتحقيقذات الصلة باجل

خربا نظرا لقلة علمها و ؛عجزت السلطات املختصة عن التحري والتحقيقحيث  .الطبيعة الرقمية املعقدة للوسط اجلرمي احلديث
  .]37[وبالتبعية صعوبة إثبات اجلرمية. ات املتصلة باجلاين واين عليهتعقد أمر اكتشاف اجلرائم، نظرا للعديد من االعتبارالرقمية، و

سيما  سلطات املختصة،اجلنائي الرقمي لل تدريبالالعمل على متت مواجهته يف اجلزائر تشريعا وتنضما؛ عن طريق  األمر الذي    
سابق الذكر، الذي نظم عمليات املعاينة والتفتيش واحلجز داخل  04-09وإصدار قانون رقم  .]38[رجال الشرطة القضائية منها

احلجز على كل ما يفيد يف مكافحة ومنه إمكانية التعرف على هوية اجلاين و .]39[املنظومة املعلوماتية مبا فيها شبكة االتصال الدولية
     عرب وسيلة تقنية منطوية على الربوتوكول األمر الذي يتم يف جممله .ول على الدليل الرقمي بتعبري آخر، أو احلصاجلرمية

"TCP-IP"]40[ .وحىت مراقبة اتصاالته الشبكيةمكان االتصال وهوية صاحب احلساب حيث بواسطته ميكن حتديد ،]41[ .  

  نسي باألطفال عرب النطاق الشبكي اخلاصمكافحة جرمية االجتار اجل عجز اإلجراءات النافذة عن :ثانيا

تطرقنا يف املبحث األول من الدراسة؛ إىل أن السلوكيات املراد دراستها تتصل بنطاق افتراضي خاص، سيما الويب املظلم منه،     
وهذا . لرقميةأساسياته ايعدان من  ؛حيث التعتيم على هوية املتصل ومكان االتصال. الذي يقوم على خاصييت التشفري والسرية

                                                             
ستر يف القانون اجلنائي والعلوم اجلنائية، كلية ، مذكرة لنيل شهادة املا)جرائم الوسط الرقمي؛ جترمي حديث بأبعاد تقليدية(فؤاد جحيش،  :أنظر[37] 

     .64- 62، ص ص 2015ة، جامعة البويرة، اجلزائر، احلقوق والعلوم السياسي
دول عربية منها اجلزائر معدات وجتهيزات ملراقبة  6الناشط اجلزائري، أملانيا سلمت  :أنظر يف ذلك. 2009تكوين الضباط يف أملانيا سنة سيما [38] 
       .http://dzactiviste.info :الرابط الشبكي، 2015فيفري  23: ، تاريخ التصفح2013جويلية  03: ت، تاريخ النشراالنترن
     .، مرجع سابق04-09وما يليها؛ قانون رقم  05 املادة[39] 
[40] TCP   = Transmission Control Protocol/  IP =Internet Protocol. 
: تاريخ التصفحيف حبث وحتقيق اجلرائم على الكمبيوتر، دون تاريخ نشر،  TCP/IPعبد املطلب، استخدام بروتوكول ممدوح عبد احلميد  :أنظر [41]
    .ArabLawInfo.com://http :، الرابط الشبكي2015جانفي  25
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، عن طريق تقنيع الوجه وذبذبة الصوت وعدم اإلعالن عن -كما بينا سابقا-باإلضافة إىل أخذ رواده لقدر عايل من االحتياط
  . اخل...اهلوية احلقيقية ومكان الواجد

ا عاجزة متاما عن عموما؛ ميكن القول أ ةرائم الشبكياجلوبالرجوع إىل اإلجراءات النافذة خبصوص التحري والتحقيق يف     
 "TCP-IP"عطل عمل الربوتوكوليفتشفري الويب املظلم؛  .مكافحة جرمية االجتار اجلنسي باألطفال عرب النطاق الشبكي اخلاص

وعامة غري – وتفتيش املوقع يعد بال جدوى ألنه حيتوي على معلومات شخصية مشفرة .ومكان تواجده لتحديد هوية اجلاين
  .    ]42[وذبذبة الصوت اجلاين أو السمعية البصرية، ال يؤدى إىل أي نتيجة، نظرا للتقنيع االتصاالت السمعية ، وحىت مراقبة -مشفرة

  كافحة جرمية االجتار اجلنسي باألطفال عرب النطاق الشبكي اخلاصملربط البرامج االعتماد على التسرب و: الفرع الثاين
؛ عن مكافحة جرمية االجتار اجلنسي باألطفال عرب النطاق -يف اجلزائر وغريها– ذةبعد التسليم بعجز اإلجراءات اجلزائية الناف    

أنتج  ما. حل هلذا الفراغ اخلطري جيادإل؛ املختصةحيث سعت اجلهات . وجب البحث عن بديل إجرائي لذلكاالفتراضي اخلاص؛ 
       .]43[)أوال( التسرب نية الرجوع إىل إجراءالذي نؤكد قبله؛ على إمكا ،)ثانيا(تقين منطوي على برامج ربط الشبكات  سبيل
  كافحة جرمية االجتار اجلنسي باألطفال عرب النطاق الشبكي اخلاصاالعتماد على التسرب مل :أوال
 .]44[ا يف دراسة سابقة لنا؛ أنه من بني الوسائل اإلجرائية املمكن إتباعها لإليقاع جبناة الويب املظلم عموما؛ إجراء التسربنقدم    

كالغرفة احلمراء –بالولوج إىل مواقع الويب املظلم املتصلة باالجتار اجلنسي لألطفال ؛ املختصحيث يقوم ضابط شرطة قضائية 
زبون جنسي، ويشتري من اجلاين اجلنس املصور يف العديد من املرات، على أن يومهه بعد فترة أنه يرغب يف أن على أنه  ،-مثال

  .-وهو ما يعد مستبعدا نظرا لفطنة اجلناة-كسب ثقته، إىل أن يكشف له عن هويته احلقيقيةع الوقت يميصبح مساعدا له، و
  كافحة جرمية االجتار اجلنسي باألطفال عرب النطاق الشبكي اخلاصملربط البرامج على االعتماد : ثانيا
      أطلقت  ر بالبشر عرب الويب املظلم عموما؛انطالقا من العجز اإلجرائي القانوين املبني أعاله وسابقا يف مواجهة جرمية االجتا   

البحث يف ب يقوم آلياالذي . "memex"، ما يسمى بربنامج 2014سنة  -الذراع البحثية لوزارة الدفاع األمريكية-داربا"وكالة 
القبض على  لقاءاليت حتوي اجتار بالبشر عموما، ويربط الشبكات ببعضها البعض ويتتبعها دف إالويب املظلم عن املمارسات 

يقوم مبسح اإلعالنات ذات الصلة باالجتار اجلنسي باألشخاص بعد أن مييزها آليا عن بائعات اهلوى،  ؛تقديروكأقل  .اجلاين املتنقل
  .   ]45[جنسي إعالن 100وهو ما حصل فعال مبسح يف مرحلة سابقة ألكثر من 

                                                             
يف الفيديوهات اجلنسية والتعذيبية  ماائدر حيث يظه. ، الذي ال أحد يعرف امسه احلقيقي"the bad rabbit - األرنب السيئ"وهو ما كان يقوم به  [42]

     ،24ر ـخب :أنظر يف ذلك .ن حتديد نبضاتهـتكلم يكون صوته مذبذبا ال ميك وإذا ،ال يتكلم كثرياكما أنه . أرنب على شكل بقناع مع األطفال،
 the bad rabbi  ،الرابط الشبكي، 2018ري فيف 17: ، تاريخ التصفح2017جويلية  23: تاريخ النشرأخطر جمرمي الديب ويب: 

.                                                                                                   https://www.youtube.com/watch?v=aDCMULEgPdA  
 األرنبفمثال الرجل . اة اجلرائم حمل الدراسة عن طريق اخلطأ أو تدابري تتخذها جهات ال عالقة هلا بالتحري والتحقيقإال أنه قد حيدث ويقع جن [43]

وسار به إىل مزرعة  سنوات من روضة أطفال، 04طفل عمره بعد أن اختطف  سنة، 63وهو يف سن الـ  2014املذكور أعاله؛ مت القبض عليه سنة 
 "GPS"؛ كان حيمل يف يده ساعة صغرية وضع فيها أبويه جهاز سن حض الطفلولكن حل. غالله جنسيا عرب الويب املظلمبعيدة، لغرض إيوائه واست

قاعة ا ، وعثر على امساعد 20له أكثر من  واعترف بأناملدامهة ألقي القبض عليه، وعند  .من حتديد مكانه الربازيلية صغري، مكن أجهزة الشرطة
ينتظرون دورهم كضحايا  ميف غرفة واحدة من دون طعا نيحمتجزطفل  70، وأكثر من ومئات األطفال املدفونني باملزرعة ،تسجيل الفيديوجتهيزات 

   .املرجع نفسه :أنظر يف ذلك. تعذيب جنسي مصور
املواد  :وأنظر أيضا .83-80ص ص  مرجع سابق، ،"الدارك ويب؛ قصور يف التجرمي وعجز يف املتابعة"فؤاد جحيش، التجارة الرقمية عرب  :أنظر [44]
، صادر بتاريخ 49عدد ) ج ر( ،اإلجراءات اجلزائية، يتضمن قانون 1966 جوان 08، مؤرخ يف 155-66أمر رقم ؛ 18مكرر65- 11مكرر65
  .، معدل ومتمم1966جوان 11
  .ايفا الشويف، مرجع سابق: أنظر يف ذلك .هايغري منيغرين من التسعرية على أساس املخاطر، وأما التاجر اجلنسي فال  وفقه؛ بائعات اهلوىف [45]
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  :اخلامتـــــــــة
بني البعدين الرقمي االجتماعي من جهة والقانوين اجلنائي من جهة أخرى؛ أن االجتار  الرابطة يتضح لنا من خالل دراسة احلال

ما يصعب حىت  والبشاعة من اخلطورةله أصبح أمرا واقعا اجلنسي باألطفال عرب النطاق الشبكي اخلاص، سيما الويب املظلم منه؛ 
األمر الذي . الويب تقنيا، وازداد أمانا وسرية يفيد ا روادهتطور هذا وهو ما يزداد جسامة كلما . تقبله من العقل البشري السوي

منها االجيابية  ؛ ميكن القول أننا توصلنا إىل جمموعة من النتائج،اإلجرائيةو املوضوعية من حيث املكافحة بعد ربطه باجلانب اجلنائي
  .نقترح هلا حلوال نراها مناسبة ومنها السلبية، اليت

يف  باألشخاصجترمي املشرع اجلزائري لالجتار  إىلسيما بالنظر . مناسبة إىل حد ما وضوعية؛ نرى أاحيث املكافحة املمن ف    
اعتماده ملبدأ الشرعية العام خبصوص جرائم الوسط الرقمي عموما، اليت تعد السلوكيات حمل الدراسة واحدة صورته التقليدية، و

إال أننا نعيب حتديد صور . الويب املظلمص االجتار اجلنسي باألطفال عرب خبصو إلفالت اجلناة موضوعيا؛ومنه ال جمال  .منها
  .االستغالل كقصد جنائي خاص؛ يف صور حمددة حصرا، وهو ما ال يتناسب مع الطابع الديناميكي سريع التطور للنطاق الشبكي

 ةبسبب التشفري والسرية الكبري ،حمل الدراسةفنجدها عاجزة متاما عن متابعة جناة اجلرائم  وأما من حيث املكافحة اإلجرائية؛    
 ميزةكما أن  .ل إىل هوية اجلاين وال إىل حتديد موقعه اجلغرايفوأا غري صاحلة تقنيا؛ للوصوخاصة  .اليت ميتاز ا الويب املظلم

جيعل من املعاينة والتفتيش ترك األثر الرقمي على املواقع ذات الصلة، ما تكمن يف عدم  ممارسة هذه السلوكيات الشبكية اخلاصة؛
    . واحلجز والتنصت واعتراض املراسالت الشبكة؛ مبثابة اإلجراء عدمي اجلدوى

البحث عن املكافحة  ومنه نرى أنه من الواجب يف إطار حتدي مكافحة االجتار اجلنسي باألطفال عرب النطاق الشبكي اخلاص؛    
خبايا هذا  رقمية حمضة، دف إىل اكتشافإنشاء فرق حبث علمية مبهام فنوصي ب. ياملزدوجة الدائرة بني الطابعني التقين واجلنائ

كما نوصي جنائيا؛  .من جهة أخرى وتعمل على إجياد برامج رقمية آلية حتارب اإلعالنات الشبكية اجلنسيةمن جهة،  النطاق
تفادي من منطلق سبيل املثال ال احلصر،  ، عن طريق سرده ألشكاله علىعموماتدخل املشرع؛ ليفتح جمال االستغالل بضرورة 

دربة حتت املختصة وامل الوقاية اإلجرائية، اليت متارسها اجلهات شبه القضائية كذلك وليقنن. التطور الشبكي السريع واليومي
          .إشراف القضاء، وباالعتماد على الوسائل التقنية احلديثة

  قائمـــة املراجــــع
  غـة العربيـةاملــراجع بالل/ أوال

  :ــــبـــــــالكت -أ
  .  2011دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية، القاهرة، مصر، –جرمية االجتار بالبشر  ،دهام أكرم عمر. 1
دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، –وجدان سليمان أرتيمة، األحكام العامة جلرائم االجتار بالبشر . 2

2014 .  
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جويلية  03: دول عربية منها اجلزائر معدات وجتهيزات ملراقبة االنترنت، تاريخ النشر 6ري، أملانيا سلمت الناشط اجلزائ. 2
   .http://dzactiviste.info :، الرابط الشبكي2015فيفري  23: ، تاريخ التصفح2013
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                                                                                    .btc.html-https://www.currencyc.com/ar/usd   
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- DELAHAYE Jean-Paul, "Le Bitcoin, Première Crypto-Monnaie", Bulletin de la société 
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B- Rapports et Recherches:  
- DAVAIDE Philippe, "La Théorie du Darknet", Chaire De Cyberdéfense Et Cybersecuritè, 
France, 2015. Disponible sur le Lien: http://www.chaire-cyber.fr/#&panel1-2. 
- International Telecommunication Union (ITU), Connect 2020 Agenda for Global 
Telecommunication/ICT Development, The Plenipotentiary Conference of the International 
Telecommunication Union, Busan-South Korea, 2014.  Digital Link: 
https://www.itu.int/en/connect2020/Pages/default.aspx.  

C- Mémoires Universitaires: 
- BOUNNEFILLE Vincent, (Les Darknets: Extrémités D’un Réseau Aumbiant), Mémoire    
Master 1, Département Arts Plastiques, Unicersité de Paris 8 Saint-Denis Vincennes, France, 
2015. Disponible sur le Lien: http://docmia.fr/d/70640 
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- JOAO FERNANDES Silva, "Le Dark Web: ombre et lumière", date de publication: 02 
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  الملـــــــــحــــــق رقم 01
http://slavegl5jgdo2pbk.onion/index.html           

 

FULL ESCROW !!! 
The girl isbrought to the place youchoose 

 
To have a slave girl contact s……………@s.......pro 

                   Hire for 15 days: 1490€/1590$          Hire for 30 days: 2790€/2980$ 
               The slave girl willfulfill ALL yourwishes 24/7 for the specifiedperiod of time 
 

Bonnie, age: 15, from Romania                   CurrentlyAvailable                                  
 

 
Ratings and reviews 
Cole 

She'slovely! I chose her as first girl. The best choice of my life! 

FULL ESCROW !!! 

The girl isbrought to the place youchoose 
If you have particularrequests about age, body, ethnicity, etc. ask us 

To hire or BUY a slave girl contact s……………@s.......pro 
 
01/01  
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   02ق رقم ــــــحـــــــــالمل                                   
 
http://hggfdhj5144ggh.onion/viewtopic.php?f=46&t=5278&sid=bf25ebd14cdb6db5a6e136ce12d1051a 

 
…………………  
………………… 
Posts: 586 
Joined: Sat Jul 22, 2017 2:49 am 
I like: Girls 
AoA: 0-5yo and older 
Preference: SoftCore 
1st Fetish: Diapers 
2nd Fetish: Vaginal 
Has thanked: 251 times 
Been thanked: 604 times 

 

 
 

2/15/2018 1:50 PM 
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   03ق رقم ــــــحـــــــــالمل                                    
 
Red Room                                                                            http://rgfddcrt45127hgf.onion/redroom.php 

 

RED ROOM 
AND YOU COULD 

BE A 
SPECTATOR! 

Take Part In This Once-in- a-Lifetime Experience 
The remaining still Access points: 

Acces Type: 
 

SPECTATOR 
You can only watch 

Price: 0.2 BTC    Available: 1 
Member 

INSTANT ACCESS 
 

COMMANDER 
To be the master 

Price: 1 BTC      Available: 1 Member 
INSTANT ACCESS 

 
MASTER 

Grand Master 
Price: 5 BTC      Available: 0 Member 

RESERVED 
 

DOWNLOAD VIDEO  LAST EVENT 
Old Member contact us for a Discount. 

2/15/2018 1:03 PM 
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