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 سٍاسح انتجرٌى وانعقاب يف أحكاو قاَىٌ يكافحح االجتار تانثشر
-8108( تسُح 82انعراقً رقى )

)*(
- 

   و.و. حمًذ رٌاب سطاو اجلثىري      طالل عثذ حسني انثذراًَ   د.  
 يذرس انقاَىٌ اجلُائً ادلساعذ           ادلساعذ اجلُائًانقاَىٌ أستار 

 كهٍح احلذتاء اجلايعحقسى انقاَىٌ/       ىلم    ادل/ جايعح احلقىقكهٍح   
 ادلستخهص

إٔ دطمي١ االػاض بايبؿط تعس أقص٢ سسٚز االْتٗاى يًهطا١َ اإلْػا١ْٝ، ٚمتجٌ 
ايطفط٠ ايٓٛع١ٝ يف فاٍ االغتػالٍ غرل اإلْػاْٞ يًفطز، يصيو تطافطت اؾٗٛز يًكطا٤ ع٢ً 

ٓٗا ايكا١ْْٝٛ، فكس أخصت ، َٚٔ ضُناف١ تًو ايعاٖط٠ ٚاؿس َٓٗا بايططم ٚايٛغا٥ٌ
١ ظاٖط٠ االػاض بايبؿط بايتذطِٜ ٚايعكاب هافشايتؿطٜعات اؾٓا٥ٞ ايٛط١ٝٓ زٚضٖا يف فاٍ َ

ٚأثطٖا  خطٛض٠ تًو اؾطمي١زضد١ عًٝٗا، ٚاتبعت يف غبٌٝ شيو غٝاغ١ دٓا١ٝ٥ َتال١ُ٥ َع 
 ضُٔ ٗاأسهاَإش عاجل ، ٖٚصا َا اخص ب٘ ايتؿطٜع اؾٓا٥ٞ ايعطاقٞ ايػًيب ع٢ً اجملتُع

قإْٛ خاص ملهافش١ دطمي١ االػاض بايبؿط، ٜٚتذ٢ً شيو َٔ خالٍ أتباع٘ غٝاغ١ دٓا١ٝ٥ 
 يف أسهاّ ايتذطِٜ ٚايعكاب.خاص١ َٚتُٝع٠ 

 ايهًُات املفتاس١ٝ: قإْٛ ايعكٛبات، االػاض بايبؿط، غٝاغ١ ايتذطِٜ
Abstract 

That the crime of human trafficking constitutes the 

maximum violation of human dignity and represents the 

qualitative leap in the field of nonhuman exploitation of the 

individual. Therefore, efforts have been made to eliminate 

and limit this phenomenon by all means, including legal 

ones. To criminalize and punish them, and followed for that 

criminal policy commensurate with the degree of seriousness 

of the crime and its negative impact on society, and this is 

taken by Iraqi criminal legislation as it dealt with its 

provisions within the special law to combat the crime of 
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trafficking in human beings, and this is evidenced by his 

followers Sia Of special and distinct in terms of 

criminalization and criminal punishment. 

Keywords: Penal Code, Human Trafficking, Criminalization 

Policy 

 حـادلقذي
مبفَٗٛٗا ايعاّ ٖٞ َصطًح ٜسٍ ع٢ً خط١ ايسٚي١ ٚغٝاغتٗا إٔ ايػٝاغ١ اؾٓا١ٝ٥ 

ٚمتجٌ أسس٣ أٚد٘ اختصاص ايسٚي١ َٚػؤٚيٝتٗا،  (1)يف اؿس َٔ ظاٖط٠ اإلدطاّ َٚهافشتٗا
ٚدع٤ َٔ سكٗا ايػٝازٟ يف اجملاٍ ايكاْْٛٞ، َٚٔ خالشلا ػطّ األفعاٍ املطط٠ مبصاحل 

بٗا املتُجٌ عُا١ٜ اجملتُع َٔ األفطاز زاخٌ اجملتُع ٚايعكاب عًٝٗا، يتؤزٟ ٚاد
ايػًٛنٝات ايطاض٠ مبصاؿ٘، ٚشيو ٜهٕٛ بإتباع أفطٌ ايػبٌ يًشس َٔ تًو ايعٛاٖط 
اإلدطا١َٝ ٚأؾهاشلا، ٖٚصا األَط مبذًُ٘ ٜعٛز إىل أصٍٛ ايػٝاغ١ اؾٓا١ٝ٥ املعتُس٠ َٔ قبٌ 

اقٞ ْصٝب َٓٗا، فٞ دطا٥ِ االػاض بايبؿط نإ يًتؿطٜع اؾٓا٥ٞ ايعط، فايسٚي١ َٚؤغػاتٗا
إش إٔ محا١ٜ اإلْػإ ٚاؿفاظ سكٛق٘ ٚنٝاْ٘ ال ٜعاٍ قٛض االٖتُاّ ٚايػا١ٜ األغاغ١ٝ َٔ 
تؿطٜع األسهاّ ايكا١ْْٝٛ، ٚتٓٛعت صٛض االْتٗانات ٚاؾطا٥ِ اييت تطتهب عك٘، ست٢ 

ٚ ٚايذلبح ٜباع ٜٚؿط٣ باملكابٌ املازٟ ٚباالغتػالٍ نُا يٛ نإ غًع١ أ يإلػاضأصبح قٌ 
ؾ٤ٞ غؼ، بؿهٌ ٜتٓاف٢ َع َبسأ ايهطا١َ اإلْػا١ْٝ، َٚٔ ٖٓا تطافطت اؾٗٛز ؿُا١ٜ 
اإلْػإ ٚنٝاْ٘ ٚٚدٛزٙ مبا ًٜٝل بهطاَت٘ ٚتفطًٝ٘ يف ايٛدٛز، فأخصت ايتؿطٜعات 
ايكا١ْْٝٛ زٚضٖا يف ٖصا املطُاض ملا شلا َٔ أ١ُٖٝ ٚبٛصفٗا َٔ ايٛغا٥ٌ امل١ُٗ ؿُا١ٜ 

 اإلْػا١ْٝ.سكٛم األفطاز ٚنطاَتِٗ 
 أ١ُٖٝ ايبشح

تأتٞ أ١ُٖٝ ايسضاغ١ َٔ أ١ُٖٝ َٛضٛعٗا فأٟ ؾ٤ٞ أِٖ َٔ محا١ٜ اإلْػإ  
ٚاؿفاظ ع٢ً نطاَت٘ ٚشات٘، ٚشيو َٔ خالٍ بٝإ غٝاغ١ املؿطع اؾٓا١ٝ٥ يف اؿفاظ ع٢ً 

                          

( إذ يعد أول Feuerbach( يرجع تعبير السياسة الجنائية إلى الفقيو األلماني فويرباخ )0)
ية، حيث قد من استعممو في القرن التاسع عشر وقد بينيا عمى انيا حكمة الدولة التشريع

قصد بو مجموعة الوسائل التي يمكن اقتراحيا من طرف المشرع أو اتخاذىا بواسطتو في 
وقت معين في بمد ما من أجل مكافحة الجريمة، لممزيد ينظر: د. احمد فتحي سرور، 

 .00، ص0978اصول السياسة الجنائية، دار النيضة العربية، القاىرة، 
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، ٚتٛضٝح نٝف١ٝ َعاؾ١ َجٌ تًو اؾطا٥ِ ٚايتسابرل يإلػاضنطا١َ ايفطز َٔ إٔ ٜهٕٛ عطض١ 
 دص٠ ملهافشتٗا يف فاٍ األسهاّ اـاص١ يف قإْٛ َهافش١ االػاض بايبؿط.املت

 َؿه١ً ايبشح
تجاض إؾهاي١ٝ ايسضاغ١ َٔ خالٍ بٝإ َس٣ لاح غٝاغ١ املؿطع اؾٓا٥ٞ يف فاٍ  

َهافش١ دطا٥ِ االػاض بايبؿط، ٚشيو َٔ خالٍ تػًٝط ايط٤ٛ ع٢ً فعاي١ٝ أسهاّ ايتذطِٜ 
١ املتبع١ يف َجٌ ٖصٙ ايػًٛنٝات اجملط١َ، َٚا ٖٞ ْتا٥ر ٖصٙ ٚايعكاب ٚاآلثاض اؾعا٥ٝ

ايػٝاغ١ ٚفعايٝتٗا يف ٖصا اجملاٍ؟ ٌٖٚ ناْت تًو ايػٝاغ١ املتبع١ يف قإْٛ َهافش١ 
االػاض بايبؿط ٚاضش١ ٚع٢ً قسض َٔ املػؤٚي١ٝ يف اؿس َٔ تًو اؾطا٥ِ ٚؽفٝف أثاضٖا 

 ادع١ يف بعض املػا٥ٌ.ع٢ً ايطشاٜا ٚاجملتُع؟ أّ األَط عاد١ يًُط
 أٖساف ايبشح

ْبتػٞ َٔ زضاغ١ ايػٝاغ١ اؾٓا١ٝ٥ يف دطا٥ِ االػاض بايبؿط ايٛصٍٛ إىل بٝإ  
 األَٛض اآلت١ٝ:

بٓٝاْٗا  تٛضٝحتٛضٝح غٝاغ١ املؿطع اؾٓا٥ٞ يف فاٍ أسهاّ دطا٥ِ االػاض ب .1
 ايكاْْٛٞ أضناْٗا ٚعٓاصطٖا ٚضٛابطٗا، ٚاملصًش١ قٌ اؿُا١ٜ فٝٗا.

صٌٝ أثاض دطا٥ِ االػاض بايبؿط قسض اإلَهإ غٛا٤ يف فاٍ األثط اؾعا٥ٞ املتُجٌ تف .2
بايعكاب أّ يف ايتسابرل ايكا١ْْٝٛ ٚاالدتُاع١ٝ يطشاٜا تًو اؾطا٥ِ، ٚنصيو عح آيٝات 

 َهافش١ تًو اؾطا٥ِ ٚإبطاظ َػًو ايػٝاغ١ اؾٓا١ٝ٥ يًُؿطع يف ٖصا اجملاٍ.

 ْطام ايبشح
اؾٓا١ٝ٥ يف قإْٛ االػاض بايبؿط حيتِ عًٝٓا إٔ مسز ْطام  إٕ َٛضٛع ايػٝاغ١ 

ايبشح يف فاٍ األسهاّ اـاص١ يف ْصٛص ايكإْٛ ٚأسهاَٗا َٔ خالٍ ؼًًٝٗا ٚفِٗ 
 يٓا غبٌ غٝاغ١ املؿطع اؾٓا١ٝ٥ يف ؼسٜس أسهاّ ايتذطِٜ ٚايعكاب نيضٛابطٗا يٝتب

بع١ يًشس َٓٗا َٚٔ أثاضٖا، يصا غٝهٕٛ ٚؼسٜس اآلثاض اؾعا١ٝ٥ شلصٙ اؾطا٥ِ ٚايػبٌ املت
ْطام ايبشح ضُٔ األسهاّ اـاص١ يكإْٛ االػاض بايبؿط ايعطاقٞ غٛا٤ يف َٝسإ ايتذطِٜ 

 ايعكٛبات ٚايتسابرل ٚاآليٝات املتبع١ يف َهافشتٗا.نأّ يف اآلثاض اؾعا١ٝ٥ 
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 َٓٗذ١ٝ ايبشح
االػاض بايبؿط املٓٗر ْتبع يف عح ٚزضاغ١ َٛضٛع ايػٝاغ١ اؾٓا١ٝ٥ يف قإْٛ 

يتأصًٝٞ ايتشًًٝٞ يًٓصٛص ايكا١ْْٝٛ اـاص١ ٚاملع١ٝٓ بتًو اؾطا٥ِ، يٝهٕٛ َٓٗر ايبشح ا
 ؼًًٝٞ.

 ٖٝه١ًٝ ايبشح
 -غٓكػِ ٖٝه١ًٝ ايبشح ٚفل احملاٚض اآلت١ٝ:

 أسهاّ دطا٥ِ االػاض بايبؿط. املبشح األٍٚ: ايػٝاغ١ اؾٓا١ٝ٥ يف
 .ٚآيٝات َهافشتٗا ١ٝ يف أثاض دطا٥ِ االػاض بايبؿطايػٝاغ١ اؾٓا٥ املبشح ايجاْٞ:

 ادلثحث األول
 انسٍاسح اجلُائٍح يف أحكاو جرائى االجتار تانثشر

إٔ تتبعٓا ْصٛص قإْٛ َهافش١ دطا٥ِ االػاض ٚبايتشسٜس َا اقطٙ يف املاز٠ 
 اػاض ٚاغتػالٍ يألؾداص، نُا تؿهٌاألٚىل، لسٙ قس بني ايعسٜس َٔ ايػًٛنٝات اييت 

أٟ إٔ فاالت  ،سسز ايٓتا٥ر اإلدطا١َٝ شلصا ايػًٛى اجملطّ اييت تٗسف شلا ع١ًُٝ االػاض
١ بُٓط ايػًٛى َٛصٛف ت ططٜك١ اضتهاباالغتػالٍ قسز٠ غًفًا، إضاف١ اىل شيو فكس دا٤

غٝاغ١ املؿطع يف ؼسٜس أسهاّ ايتذطِٜ َٔ خالٍ اغتكطا٤ ٖٓا ٓبني غ يصيو، اف٘ذلَعني الق
١ْٝٛ يف قإْٛ َهافش١ االػاض بايبؿط، يتتطح يٓا صٛض ايتذطِٜ ٚضٛابطٗا ايٓصٛص ايكاْ

اؾٓا١ٝ٥ يف صٛض ايػًٛى اإلدطاَٞ، ٚايٓتا٥ر اإلدطا١َٝ ٚنصيو  ػٝاغ١ايتتبع َٔ خالٍ 
  -املصًش١ قٌ اؿُا١ٜ َٔ ايتذطِٜ. ٚيف املطايب اآلت١ٝ:
 ادلطهة األول

 سٍاسح ادلشرع يف حتذٌذ لىر انسهىك اإلجرايً
اعتُس املؿطع يف قإْٛ َهافش١ االػاض بايبؿط ططٜك١ ايُٓاشز املتعسز٠ ٚايبس١ًٜ يف  

ؼسٜس صٛض ايػًٛى اإلدطاَٞ، ٖٚصٙ ايػٝاغ١ تتبعٗا املؿطع يػطض سلٍٛ أنجط َٔ 
منٛشز يألفعاٍ اييت ٜتشكل بٗا اػاض باألؾداص، ٖٚصا األَط ًْتُػ٘ مما دا٤ت ب٘ املاز٠ 

عٓسَا بٝٓت ( 1)2012( يػ١ٓ 28ٕ َهافش١ االػاض بايبؿط ضقِ )فكط٠ أٚاًل( َٔ قاْٛ 1)
ٖصا ايكإْٛ ػٓٝس  ألغطاضبايبؿط  باإلػاضايػًٛنٝات اجملط١َ إش ْصت ع٢ً )ٜكصس 

                          

 .82/4/8108، بتاريخ 4826العدد منشور في الوقائع العراقية،  (0)
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أؾداص أٚ ْكًِٗ أٚ إٜٛا٥ِٗ أٚ اغتكباشلِ، بٛاغط١ ايتٗسٜس بايك٠ٛ أٚ اغتعُاشلا...( إش 
 -ٜٓشصط يف أضبع١ أمناط ٖٞ: اضيإلػٜتذ٢ً َٔ خالٍ ايٓص إٕ ايػًٛى اجملطّ 

ٚال  (1)إٔ فعٌ ايتذٓٝس ٖٛ إعساز ايؿدص ٚت٦ٝٗت٘ يػطض َٔ أغطاض االػاضأٚاًل: ايتذٓٝس: 
ٜكصس ب٘ ٖٓا ايتذٓٝس بكصس ايكٝاّ باألعُاٍ ايعػهط١ٜ، نُا ٜبسٚ ي١ًًٖٛ األٚىل، بٌ بٛصف٘ 

يتذٓٝس نٛغ١ًٝ يًٛصٍٛ إش ٜعتُس ع٢ً ا إسس٣ صٛض ايػًٛى اجملطّ ؾطمي١ االػاض بايبؿط،
إىل تعب١٦ األؾداص ٚت٦ٝٗتِٗ يػطض االػاض بِٗ فٝٓشصط ايػًٛى اجملطّ ٖٓا مبذطز ت١٦ٝٗ 

 .يإلػاضايؿدص َا ٚإعسازٙ 
َٚٔ املالسغ اْ٘ مل  ،ايٓكٌ ٖٓا ٜكتصط ع٢ً ؼٌٜٛ ايؿدص َٔ َهإ ألخطثاًْٝا: ايٓكٌ: 

١ اييت ٜتِ بٗا ْكٌ ؾدص أٚ فُٛع١ حيسز املؿطع ايعطاقٞ ايٛاغط١ أٚ املػاف١ أٚ ايططٜك
بٌ تطى األَط ع٢ً َطًك٘ أٟ ٜػتٓتر َٔ شيو إٔ فطز ؼٌٜٛ  ،يػطض املتادط٠ بِٗ

ٖٛ صٛض٠ َٔ أمناط ايػًٛى ايصٟ ٜتِ بٗا االػاض بايبؿط  يإلػاضؾدص َٔ َهإ ألخط 
ا أٚ اجملطّ، غٛا٤ نإ شيو بٛاغط١ غٝاض٠ أٚ َؿًٝا أٚ أ١ٜ ٚاغط١ ْكٌ َُٗا نإ ؾهًٗ

املِٗ إٔ ٜهٕٛ ايٓكٌ دع٤ َٔ ع١ًُٝ االػاض بايؿط، ٜٚهتفٞ ٖٓا يف  ،ططٜك١ ايٓكٌ َٚػافت٘
 .(2)ٖصٙ ايصٛض٠ فطز تػٝرل َهإ اجملين عًٝ٘ َٔ َهإ اىل أخط زاخٌ إقًِٝ ايسٚي١

تتدص صٛض٠ اإلٜٛا٤ ٖٓا إعساز املج٣ٛ ٚايػهٔ يًؿدص ايطش١ٝ ٖٚٓا البس ثايجًا: اإلٜٛا٤: 
أٟ ٜفذلض ٖٓا إٔ ٜهٕٛ املهإ َعسًا يػطض ايػهٔ  ،أ٣ٚ ٚقٌ يًػه٢َٓٔ ٚدٛز َ

طايت، ٚأًٜا نإ ؾهٌ شيو املأ٣ٚ ٚسذُ٘  ّٚاإلقا١َ ملس٠ َع١ٓٝ َُٗا ناْت َستٗا قصطت أ
 املِٗ إٔ ٜهٕٛ َعسًا يإلغهإ ٚصاحل يإلقا١َ.

ص أٚ فُٛع١ ٚاملكاب١ً ٚاغتكباٍ ايؿد ايًكا٤ٜهٕٛ االغتكباٍ مبذطز ضابعًا: االغتكباٍ: 
ٚقس  تطتبط صٛض٠ االغتكباٍ اجملط١َ َع غرلٖا َٔ ايصٛض  ،األؾداص قٌ االػاض

ب٘ َٚٔ  يإلػاضفاالغتكباٍ ٜفذلض بعس إٔ تتِ ع١ًُٝ ايتذٓٝس ايؿدص ٚإعسازٙ  ،ايػابك١

                          

كما يأخذ التجنيد ىنا صورة جمع المجني عمييم لغرض إدخاليم في عمل أو خدمة ( 0)
معينة في أي صورة من صور االتجار بالبشر، لممزيد ينظر: دىام أكرم عمر، جريمة 

 .91، ص8100دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية، القاىرة،  -االتجار بالبشر
، جامعة 0مطر وآخرون، الجيود الدولية في مكافحة االتجار بالبشر، جيحيى محمد  د.( 8)

 .046، ص8101نايف العربية لمعموم األمنية، المممكة العربية السعودية، 
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ٚاملأ٣ٚ ٜفذلض قبٌ اإلٜٛا٤ ٚاإلقا١َ فٝهٕٛ إغهإ  يإلػاضثِ ْكً٘ اىل َأ٣ٚ خاص 
 عس إٔ ٜتِ اغتكباي٘.ايؿدص ٚإٜٛا٥٘ ب

فكط٠ أٚاًل( قس اعتُس ع٢ً أغًٛب ايُٓاشز  1سغ ٖٓا إٔ املؿطع يف املاز٠ )ٜالٚ
ايبس١ًٜ يف صٛض ٚأمناط ايػًٛى اإلدطاَٞ إش ٜهتفٞ يكٝاّ املػؤٚي١ٝ اؾٓا١ٝ٥ إٔ ٜطتهب 
اؾاْٞ أٟ صٛض٠ َٔ ايػًٛى اجملطّ ٚال ٜؿذلط إٔ ٜأتٝٗا نًٗا فتُع١، ٖٚصا ٜتطح دًًٝا 

ٓسَا اغتعٌُ املؿطع ايعطاقٞ يف ْص املاز٠ املصنٛض٠ غابكًا أزا٠ )أٚ( ايتدٝرل١ٜ ٚمل ع
ٜػتعٌُ )ٚاٚ( اؾُع مبا ٜفٝس أْ٘ ٜهتفٞ بإ ٜكذلف اؾاْٞ أٟ منط َٔ أمناط ايػًٛى 
اجملطّ يٝػأٍ عٔ دطمي١ اػاض بايبؿط، ٖٚصٙ غٝاغ١ دٓا١ٝ٥ تتبعٗا ايتؿطٜعات يػطض 

ؾٓا١ٝ٥، ٚقس اتبعٗا املؿطع ايعطاقٞ يف قإْٛ َهافش١ االػاض بايبؿط ايتؿسٜس يف املػؤٚي١ٝ ا
 ٚشيو األَط دٝس يف َجٌ ٖصٙ اؾطا٥ِ يًشس َٓٗا َٚهافش١ اْتؿاضٖا يف اجملتُعات.

: بػٝت ايتصسٟ ألفعاٍ االػاض بايٛغا٥ٌ ناف١ بايبؿط يإلػاضخاَػًا: ايذلٜٚر االيهذلْٚٞ 
ٜٚر شلصٙ األفعاٍ اجملط١َ بأ١ٜ ٚغ١ًٝ الغُٝا عٔ ططٜل ٚقطع ايػبٌ بٛد٘ نٌ َٔ ٜطّٚ ايذل

املٓصات االيهذل١ْٝٚ اييت ؾا٥ع اغتعُاشلا يف ايٛقت اؿايٞ ٚأصبشت دع٤ َٔ اؿٝا٠ 
اي١َٝٛٝ يًُذتُع، سطص املؿطع اؾٓا٥ٞ ع٢ً َعاؾ١ ٖصٙ اؿاي١ نذع٤ َٔ غٝاغت٘ 

َٔ قإْٛ َهافش١  (9ٗا املاز٠ )اؾٓا١ٝ٥ ايٛقا١ٝ٥ يًشس َٔ تًو اؾطا٥ِ، ٖٚصٙ ايصٛض٠ بٝٓت
( ثالخ غٓٛات ٚبػطا١َ ال تكٌ عٔ 3االػاض ٚدا٤ فٝٗا )ٜعاقب باؿبؼ َس٠ ال تكٌ عٔ )

( أٚ بإسساُٖا نٌ َٔ: أٚاًل: أْؿأ أٚ 2000000( عؿط٠ َالٜني زٜٓاض ٚال تعٜس ع٢ً )10000000)
عاقس ع٢ً صفك١ تتعًل اًْٝا: تأزاض َٛقعًا ع٢ً ؾبه١ املعًَٛات بكصس االػاض بايبؿط. ث

ٚلس إٔ ٖصٙ املاز٠ تطُٓت ػاض بايبؿط أٚ غٌٗ شيو باغتدساّ ؾبه١ املعًَٛات( باإل
ايعسٜس َٔ األمناط اجملط١َ يًػًٛى اإلدطاَٞ ٖٚٞ اإلْؿا٤ ٚاإلزاض٠ بايفكط٠ األٚىل ٚايتعاقس أٚ 

ٖٛ اؿاٍ تػٌٗٝ شيو بايفكط٠ ايجا١ْٝ، ٚنٌ ٖصٙ ايصٛض اجملط١َ َػتك١ً عٔ بعطٗا نُا 
بايصٛض األخط٣ اييت غبل اؿسٜح عٓٗا، إش اإلْؿا٤ ٜهٕٛ مبذطز اغتشساخ َٛقعًا ايهذلًْٚٝا 

بايبؿط ٚاإلزاض٠ نصيو تعين ايعٌُ ع٢ً إزا١َ املٛقع  يإلػاضيػطض ايذلٜٚر االيهذلْٚٞ 
ٚتؿػًٝ٘ ٖٚصٙ ايصٛض٠ تتطًب االغتُطاض ٚقس تهٕٛ َػتك١ً عٔ األٚىل االغتشساخ يًُٛقع 

ؿا٥٘ أٚ َطتبط١ بٗا، إش ممهٔ ٜٓؿأ املٛقع ٜٚساض يػطض ايذلٜٚر االيهذلْٚٞ ألغطاض ٚإْ
االػاض، ٚنصيو لس ايصٛض األخط٣ اييت بٝٓتٗا ايفكط٠ ايجا١ْٝ ٖٚٞ فطز ايتعاقس ع٢ً أٟ 
صٛض٠ َٔ صٛض االػاض بايبؿط أٚ فط ايتػٌٗٝ يصيو نُا يٛ ناْت ٖٓاى زلػط٠ أٚ ٚغاط١ 
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، ٚعًَُٛا تتػِ نٌ ٖصٙ ايصٛض يإلػاض١ ايتعاقس ٚإبطاّ ايصفكات َع١ٓٝ يتػٌٗٝ عًُٝ
اجملط١َ يف ٖصٙ املاز٠ بأْٗا منط َٔ اإلدطاّ االيهذلْٚٞ، ٚاملػأي١ األخط٣ إٔ ٖصٙ األمناط 
َٔ ايػًٛى اإلدطاَٞ ٖٞ دطا٥ِ ؾه١ًٝ تهتٌُ مبذطز اقذلاف ايػًٛى اإلدطاَٞ نإْؿا٤ 

 اقس عدل املٛاقع االيهذل١ْٝٚ أٚ تػٌٗٝ.ايٛقع االيهذلْٚٞ أٚ أزاضت٘ أٚ ايتع
( نٌ َا مل ٜطز ب٘ 12املاز٠ ) يف ٚإضاف١ ملا تكسّ فكس أساٍ قإْٛ َهافش١ االػاض

ْص اىل أسهاّ قإْٛ ايعكٛبات نُا بٝٓت شيو ٚدا٤ فٝٗا )تػطٟ أسهاّ قإْٛ ايعكٛبات 
ٖٚصٙ غٝاغ١ يف نٌ َا مل ٜطز فٝ٘ ْص خاص يف ٖصا ايكإْٛ(  1969( يػ١ٓ 111ضقِ )

تتػِ بٗا ايتؿطٜعات اؾٓا١ٝ٥ اـاص١ يف ايػايب باْتٗاز أغًٛب اإلساي١ يف ايتذطِٜ دٓا١ٝ٥ 
ٚايعكاب ٜٚتشكل شيو يف األغًب األعِ َٔ األسٛاٍ يف ايتؿطٜعات املٓع١ُ ملٛضٛع َا 

ٚعٓس  (1)ايًذ٤ٛ إىل اؾعا٤ اؾٓا٥ٞ نٛغ١ًٝ يطُإ اسذلاّ أسهاَ٘ شات٘ ٚتتطُٔ يف ايٛقت
عس دطمي١ االػاض بايبؿط خاضع١ يالختصاص يطدٛع ألسهاّ قإْٛ ايعكٛبات ٜالسغ أْ٘ ا

( َٔ قإْٛ ايعكٛبات ايعطاقٞ سٝح ْص ع٢ً أْ٘ )تػطٟ إسهاّ ٖصا 13ايؿاٌَ يف املاز٠ )
ايكإْٛ ع٢ً نٌ َٔ ٚدس يف ايعطام بعس إٔ اضتهب يف اـاضز بٛصف٘ فاعال أٚ ؾطٜها دطمي١ 

: ؽطٜب أٚ تعطٌٝ ٚغا٥ٌ املدابطات أٚ املٛاصالت ايسٚي١ٝ ٚاالػاض َٔ اؾطا٥ِ ايتاي١ٝ
 بايٓػا٤ أٚ ايصػاض أٚ بايطقٝل أٚ املدسضات(.

 ادلطهة انثاًَ
 انىلف اجلُائً نهسهىك حتذٌذ سٍاسح ادلشرع يف 

 وانُتائج اإلجرايٍح
َٞ فكط٠ أٚاًل( َٔ قإْٛ االػاض بايبؿط يتشسٜس ايػًٛى اإلدطا 1دا٤ ْص املاز٠ )

ٚأضاف ي٘ ٚصف، إش سسز املؿطع نٝف١ٝ اضتهاب ايػًٛنٝات اجملط١َ شلصٙ اؾطمي١ عٓسَا 
بٝٓت شيو بصٛض٠ د١ًٝ املاز٠ املصنٛض٠ غًفًا ٚدا٤ فٝٗا )... ػٓٝس أؾداص أٚ ْكًِٗ أٚ 
إٜٛا٥ِٗ أٚ اغتكباشلِ، بٛاغط١ ايتٗسٜس بايك٠ٛ أٚ اغتعُاشلا أٚ غرل شيو َٔ أؾهاٍ ايكصط أٚ 

ايػًط١ أٚ بإعطا٤ أٚ تًكٞ َبايؼ َاي١ٝ أٚ  أٚ االستٝاٍ أٚ اـساع أٚ اغتػالٍ االختطاف
ٚايٛصف ٖٓا ٜهُٔ َعاٜا يٌٓٝ َٛافك١ ؾدص ي٘ غًط١ أٚ ٚال١ٜ ع٢ً ؾدص آخط...( 

                          

، دار النيضة 0النظرية العامة، ط -أحمد عبد الظاىر، القوانين الجنائية الخاصة د. (0)
 .014، ص8101العربية، القاىرة، 
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بايططٜك١ اييت ٜطتهب بٗا ايػًٛى اجملطّ، مبع٢ٓ إٔ تتِ ع١ًُٝ ايتذٓٝس أٚ ايٓكٌ أٚ اإلٜٛا٤ 
اٍ ايك٠ٛ أٚ فطز ايتٗسٜس بٗا أٚ بٛغا٥ٌ ايكصط ٚايطػط أٚ االغتكباٍ بٛاغط١ اغتعُ

ايٓفػٞ ٚاملازٟ ٚغرلٖا َٔ ٚغا٥ٌ اؾدل ٚاإلنطاٙ ايٛسؿ١ٝ اييت تصاسب أفعاٍ االػاض 
اجملط١َ، أٚ باغتعُاٍ االختطاف ٚططم االستٝاٍ ٚاـساع يألؾداص يػطض ظدِٗ 

١ ٚايٓفٛش يف ع١ًُٝ االػاض أٚ ٚاغتػالشلِ يف أٟ صٛض٠ َٔ صٛض االػاض، أٚ باغتدساّ ايػًط
بايذلغٝب ٚايٛعٝس بإعطا٤ َٓافع َاز١ٜ أٚ َع١ٜٛٓ يؿدص َا ي٘ غًط١ ٚال١ٜ أٚ ٚصا١ٜ ع٢ً 
قاصط يًشصٍٛ ع٢ً َٛافكت٘ يعز ٖصا ايصػرل يف عٌُ َٔ أعُاٍ االػاض بايبؿط، ٖٚصٙ 

طز عٔ ايططم اييت تطتهب بٗا صٛض ايػًٛى اإلدطاَٞ نُا بٝٓٗا ْص املاز٠ ٖٚٞ ال ؽ
 اضتهاب ايػًٛى اجملطّ عٔ ططٜل ايذلٖٝب أٚ ايذلغٝب نُا ٜتطح َٔ فش٣ٛ ايٓص.

أَا ايػطض َٔ اضتهاب ايػًٛى اإلدطاَٞ ٚاملتُجٌ يف ايتذٓٝس أٚ ايٓكٌ أٚ اإلٜٛا٤ 
أٚ االغتكباٍ ٖٛ ايٛصٍٛ إىل ؼكٝل االػاض ٚايذلبح بايؿدص ايطش١ٝ يف دػسٙ أٚ سطٜت٘ 

فكط٠ أٚاًل( إش  1اًل َا، ٖٚصا األَط ٜتذ٢ً َٔ خالٍ ْص املاز٠ )أٚ اغتػالٍ دٗٛزٙ يف عُ
بٗسف بٝعِٗ أٚ اغتػالشلِ يف أعُاٍ ايسعاض٠ أٚ االغتػالٍ )...بٝٓت إٔ اشلسف َٔ االػاض ٖٛ 

أٚ ايتػٍٛ أٚ املتادط٠ بأعطا٥ِٗ  اؾٓػٞ أٚ ايػدط٠ أٚ ايعٌُ أيكػطٟ أٚ االغذلقام
اييت ( 1)...( ٖٚٓا سسز املؿطع غًفًا ايٓتٝذ١ اؾٓا١ٝ٥ايبؿط١ٜ أٚ ألغطاض ايتذاضب ايطب١ٝ

إٔ ايٓتا٥ر اإلدطا١َٝ  أٟاؾاْٞ َٔ أفعاٍ االػاض ظػس أٚ سط١ٜ ايطش١ٝ،  ؼكٝكٗا ٜبتػٞ
ٖٚٞ االغتػالٍ ٚايذلبح أٚ اإلؾباع قسز٠ بايٓص، اييت قس تتُدض عٔ غًٛى اؾاْٞ 

عطا٤ ض٠ ٚايتػٍٛ ٚاملتادط٠ باألٚايسعا يطغبات َؿب١ٖٛ، نايبٝع ٚاالغتػالٍ اؾٓػٞ
ايبؿط١ٜ ٚغرلٖا، ٚنٌ شيو قً٘ ايؿدص ايطش١ٝ، ٚاملالسغ ٖٓا إٔ نٌ ٖصٙ ايٓتا٥ر 
احملسز٠ ال ٜتطًب إٔ ؼسخ فعاًل، أٟ ال ٜؿذلط إٔ حيسخ االغتػالٍ اؾٓػٞ أٚ ايسعاض٠ أٚ 

هط٠ ايٓتا٥ر االغتػالٍ بايتػٍٛ بٌ ٖٓا تهُٔ غٝاغ١ املؿطع اؾٓا١ٝ٥ يف االعتُاز ع٢ً ف
سٝح ٜتشكل املٓع مبٛاد١ٗ اـطٛض٠ اإلدطا١َٝ قبٌ إٔ تكع اؾطمي١، ٖٚٓا شات اـطط، 

                          

النتيجة اإلجرامية ىي االعتداء عمى مصمحة يحمييا القانون سواء أدى الى الضرر ( 0)
بالمصمحة أم مجرد تعريضيا لمخطر، لممزيد ينظر: د. فوزية عبد الستار، شرح قانون 

د. احمد شوقي ؛ 848، ص0998القسم العام، دار النيضة العربية، القاىرة، -العقوبات
، 0999خطر العام، دار النيضة العربية، القاىرة، عمر أبو خطوة، جرائم التعريض لم

 .41ص
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تهُٔ أ١ُٖٝ ؼسٜس خطٛض٠ ايؿدص اإلدطا١َٝ فٗٞ ايػبٌٝ يًٛصٍٛ اىل ؼكٝل اسس ؾكٞ 
ايػٝاغ١ اؾٓا١ٝ٥ املتُج١ً باملٓع ٚايكُع، أٟ مبذطز تعطٜض ايطش١ٝ ـطط االغتػالٍ 

ػٍٛ أٚ ايتذاضب ايطب١ٝ...، ٖٚٓا ميهٔ ايكٍٛ بإٔ دطا٥ِ االػاض بايبؿط ٖٞ اؾٓػٞ أٚ ايت
 .(1)َٔ ف١٦ دطا٥ِ اـطط

نايتػٍٛ أٚ ايسعاض٠ أٚ ايبٝع  يإلػاضإٔ ٚقع ؾ٤ٞ َٔ ايٓتا٥ر احملسز٠ نػطض أَا 
ٚايؿطا٤ يألعطا٤ ايبؿط١ٜ أٚ االغتػالٍ االقتصازٟ ايكصطٟ نايػدط٠ ٚغرلٖا، ٖٓا متتس 

اؾٓا١ٝ٥ ألسهاّ قا١ْْٝٛ أخط٣ يف ْطام قٛاْني دٓا١ٝ٥ أخط٣، ٚسػب اؿاي١ قس  املػؤٚي١ٝ
أٚ ضُٔ أسهاّ  (2)تهٕٛ عا١َ نكإْٛ ايعكٛبات ايعطاقٞ نُا يف أسهاّ ػطِٜ ايتػٍٛ

دٓا١ٝ٥ خاص١ نأسهاّ دطمي١ ايبػا٤ اييت عاؾٗا قإْٛ خاص ٖٚٛ قإْٛ َهافش١ ايبػا٤ 
نإ ٖٓاى أػاض باألعطا٤ فإٔ دطمي١ االػاض باألعطا٤  ٚنصيو إٔ( 3)1988( يػ١ٓ 8ضقِ )

عًُٝات ظضع األعطا٤ ايبؿط١ٜ َٚٓع االػاض بٗا ايبؿط١ٜ ْصت عًٝٗا أسهاّ خاص١ يف قإْٛ 

                          

دور في مجاالت عديدة في القانون الجنائي منيا في تجريم الشروع فيو ( أن لفكرة الخطر 0)
العمة من التجريم، ألن مجرد البدء في تنفيذ الفعل بقصد ارتكاب جريمة من شأنو أن ييدد 

ليا أىمية أيضًا في مجال نظريات السببية الحق أو المصمحة محل الحماية القانونية، و 
وبالخصوص نظرية السببية المالئمة، كما ليا دور في حاالت الدفاع الشرعي وحالة 

د. محمود الضرورة، وىي العمة من إنزال التدابير االحترازية واىم شروطيا، لممزيد ينظر: 
، 0982ية، القاىرة، نجيب حسني، عالقة السببية في قانون العقوبات، دار النيضة العرب

، دار النيضة 2دراسة مقارنة، ط –؛ د. سمير الشناوي، الشروع في الجريمة 48ص
 وما بعدىا. 014، ص0998العربية، القاىرة، 

( لسنة 000( من قانون العقوبات العراقي ذو الرقم )298عالجتيا المادة )جريمة التسول  (8)
ال تزيد عمى ثالثة أشير وبغرامة ال  المعدل، إذ جاء فييا )يعاقب بالحبس مدة 0969

تزيد عمى خمسين دينارًا أو بإحدى ىاتين العقوبتين كل من أغرى شخصًا لم يتم الثامنة 
عشر من عمره عمى التسول، وتكون العقوبة الحبس مدة ال تزيد عمى ستة أشير وبغرامة 

ليًا أو وصيًا أو مكمفًا ال تزيد عمى مائة دينار أو بإحدى ىاتين العقوبتين إذا كان الجاني و 
 برعاية أو مراقبة ذلك الشخص(.

 .85/0/0988، بتاريخ 2086منشور في الوقائع العراقية، العدد  (2)
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( ضُٔ 22ٚ 21ٚ 20ٚ 19ٚ 18ٚ 17إش بني يف أسهاّ املٛاز )( 1) 2016( يػ١ٓ 11ضقِ )
 ايفصٌ اـاَؼ ؼت عٓٛإ ايعكٛبات.

 ادلطهة انثانث
 سٍاسح ادلشرع اجلُائٍح يف حتذٌذ ادلصهحح حمم احلًاٌح

املتعاضف عًٝ٘ إٔ ايٓعاّ ايكاْْٛٞ ألٟ زٚي١ ٜططًع بعب٤ محا١ٜ املصاحل ٚايكِٝ 
األغاغ١ٝ اييت تِٗ اجملتُع، ٚشيو بفطض فُٛع١ َٔ االيتعاَات جيب ع٢ً األفطاز 

ق١ بني األفطاز ٜٚطفٞ ٚاؾُاعات َطاعاتٗا، إش إٕ اؿاد١ إىل ٚدٛز تٓعِٝ حيسز ايعال
اؿُا١ٜ ع٢ً َصاؿِٗ، قس ظٗطت يف اجملتُعات يتشسٜس مماضغ١ اؿكٛم ٚٚضع األبعاز 
ايالظ١َ يًشًٝٛي١ زٕٚ إغا٠٤ اغتعُاشلا أٚ االعتسا٤ ع٢ً سكٛم اآلخطٜٔ عٓس مماضغتٗا، 

طع ال ٚتتذ٢ً أ١ُٖٝ املصًش١ يف ايكإْٛ اؾٓا٥ٞ نْٛٗا أغاؽ ايتذطِٜ ٚايعكاب، إش إٔ املؿ
جيطّ األفعاٍ َٔ ادٌ ايتذطِٜ، بٌ بٛصف٘ ٚغ١ًٝ ؿُا١ٜ َصًش١ بعٝٓٗا، فهٌ دطمي١ 
تؿهٌ اعتسا٤ ع٢ً َصًش١ َع١ٓٝ، قسض املؿطع دساضتٗا باؿُا١ٜ، ٚؼسٜس ٖصٙ املصًش١ يف 
نٌ ْص ػطميٞ ٜتدص زٚضًا أغاغًٝا يف ؼسٜس ْطام ايتذطِٜ يف ٖصا ايٓص ٚايػطض َٓ٘، 

ٜػتعني ب٘ املؿطع يف ٚضع ايطابط املٛضٛعٞ يًتكػُٝات ايعا١َ فٗٞ املعٝاض ايصٟ 
 .(2)يًذطا٥ِ ٚيف ضغِ ايُٓٛشز ايكاْْٛٞ بهٌ دطمي١ أٚ يطا٥ف١ َع١ٓٝ َٔ اؾطا٥ِ

ٚإٔ ناْت املصًش١ اؾٓا١ٝ٥ ٖٞ ايػا١ٜ األغاغ١ٝ َٔ ايتذطِٜ ٚايعكاب، فالبس َٔ 
كٝك١ ايجابت١ يف فاٍ ايكٛاعس فاؿإٔ ٜهٕٛ شلا زٚض ٚسطٛض يف غٝاغ١ املؿطع اؾٓا١ٝ٥، 

اؾٓا١ٝ٥ ٚخصٛصًا املٛضٛع١ٝ َٓٗا ٖٞ إٕ نٌ ْص حيُٞ َصًش١ َا، فتشسٜس املصًش١ 
املعتدل٠ اييت ؼع٢ باؿُا١ٜ ايكا١ْْٝٛ، ٜهٕٛ ضادعًا إىل ثٛابت ٚقسزات َع١ٓٝ َٔ َٓعٛض 

ا َٔ نٌ ادتُاعٞ ٚاقتصازٟ ٚغٝاغٞ، ٜط٣ املؿطع اؾٓا٥ٞ ضطٚض٠ اؿفاظ عًٝٗا ٚصْٛٗ
اعتسا٤ أٚ ضطض ٜصٝبٗا أٚ فطز تعطٜطٗا يًدطط، ٖٚصٙ ٖٞ ايػا١ٜ األغاغ١ٝ َٔ تؿطٜع 

يف فاٍ ايكإْٛ اؾٓا٥ٞ عًَُٛا بأْٗا )املٓفع١ املصًش١ يصيو تعطف ايٓصٛص اؾٓا١ٝ٥. 

                          

 .06/5/8106، بتاريخ 4415منشور في الوقائع العراقية، العدد  (0)
مة لممزيد ينظر: د. حسنين ابراىيم صالح عبيد، فكرة المصمحة في قانون العقوبات، المج (8)

، المركز القومي لمبحوث االجتماعية والجنائية، القاىرة، 8، ع07الجنائية القومية، مجمد 
 .849؛ وكذلك ص827، ص0974
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قٌ اؿُا١ٜ ايكا١ْْٝٛ اييت ٜطفٝٗا املؿطع ع٢ً اؿل املعتس٣ عًٝ٘ أٚ املٗسز 
عطف نصيو بأْٗا )فُٛع ايجٛابت أٚ ايكِٝ األغاغ١ٝ جملتٍُع َعني يف ٚقٍت . ٚت(1)باالعتسا٤(

َعني ٚتتُتع باؿُا١ٜ اييت تٛفطٖا ايٓصٛص ايكا١ْْٝٛ، يتشكٝل املٓافع املطًٛب١ َٔ ٖصٙ 
 .(2)اؿُا١ٜ(

مبفّٗٛ  تٚعٓس تتبع أسهاّ قإْٛ االػاض بايبؿط ٜالسغ إٔ غٝاغ١ املؿطع دا٤
سكٛم ايطش١ٝ  تسفع اقٌ اؿُا١ٜ، ٜٚتذ٢ً شيو َٔ خالٍ أْٗ كتًف يف فاٍ املصًش١

اْتٗاى صاضر ملبازئ  ؿهٌَٔ داْب ٚمح٢ اجملتُع َٔ داْب أخط، فذطا٥ِ االػاض ت
أٚ غًع١  بؿع صٛض االغتػالٍ ظعً٘بأايفطز  اغتالٍايهطا١َ اإلْػا١ْٝ ٜٚتذ٢ً شيو َٔ خالٍ 

ايتػٍٛ أّ ايسعاض٠ أّ ايػدط٠  يػطض ايذلبح املازٟ، غٛا٤ نإ شيو يف فاٍ قٌ
ٚاالغذلقام ٚايبٝع ٚايؿطا٤ يألعطا٤ ايبؿط١ٜ ٚغرلٖا، ٚاؾاْب االدتُاعٞ يًُصًش١ ٜهٕٛ 
عُا١ٜ اجملتُع َٔ آفات ايػًٛنٝات اجملط١َ نايتػٍٛ ٚايسعاض٠ ٚغرلٖا ٚاالغتػالٍ 

تصطف االقتصازٟ يألفطاز بٛصفِٗ يب١ٓ اجملتُع َٚهْٛ٘ األغاغٞ فال جيٛظ يًفطز اي
ٚقس عدل عٔ شيو بصٛض٠ صطحي١ ْص  يإلػاضبٓفػ٘ ٚبٝع سطٜت٘ أٚ ايكبٍٛ باـطٛع 

( َٔ قإْٛ َهافش١ االػاض بايبؿط ايعطاقٞ ٚدا٤ بٗا )ال ٜعتس مبٛافك١ ضشاٜا 10املاز٠ )
دطمي١ االػاض بايبؿط يف نٌ األسٛاٍ( ٖٚصا َا ٜسيٌ ع٢ً إٔ املصًش١ َٔ ايتذطِٜ َتعًك١ 

ُاعٞ ٚإٔ ناْت تتطُٔ محا١ٜ ايفطز بايسضد١ األٚىل. ٚعٓس ايطدٛع اىل باؾاْب االدت
األغباب املٛدب١ يًكإْٛ ٜتطح إٔ املصًش١ ٚايػا١ٜ األغاغ١ٝ َٔ تؿطٜع أسهاّ ايكإْٛ 
ٖٞ محا١ٜ ايهطا١َ اإلْػا١ْٝ َٔ إٔ تٗإ ٚتصٍ، يصيو مل ٜؿذلط املؿطع إٔ تتشكل ْتٝذ١ 

هط٠ اـطط يًٛقا١ٜ َٔ أثاض ٖصٙ اؾطا٥ِ، ٚنصيو تػًب ع٢ً االػاض اإلدطا١َٝ باعتُازٙ ع٢ً ف

                          

دراسة مقارنة،  –محمد عباس حمودي الزبيدي، نظرية المصمحة في الطعن الجنائي  (0)
 .02، ص8116جامعة الموصل،  –أطروحة دكتوراه، كمية القانون 

دراسة مقارنة، دار السنيوري،  -سطام، الحماية الجزائية لمسمم االجتماعيمحمد ذياب  (8)
 .98، ص8107لبنان،  -بيروت
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صعٛب١ إثبات ايعالق١ ايػبب١ٝ ٖٚصا نً٘ ٜٓبع َٔ غٝاغت٘ اؾٓا١ٝ٥ اـاص١ يف أسهاّ ٖصا 
 .(1)ايكإْٛ

 ادلطهة انراتع
 سٍاسح ادلشرع اجلُائٍح يف انركٍ ادلعُىي جلرميح االجتار تانثشر

عٟٓٛ ٜٚتُجٌ يف ١ْٝ ٚاغتعساز ْفػٞ إٔ ايكصس اؾٓا٥ٞ ٖٛ دٖٛط ايطنٔ امل 
يًذاْٞ، بإقساَ٘ ع٢ً اضتهاب أٟ َٔ ايٓؿاطات اإلدطا١َٝ اييت ٜتهٕٛ َٓٗا غًٛى 

ٚيف دطمي١ االػاض بايبؿط لس ايكصس اؾٓا٥ٞ ٜهٕٛ إضاز٠ ؼكٝل أفعاٍ االػاض . (2)اؾطمي١
 ،ٛا٤ أٚ ايتذٓٝس ...اخلٚتتُجٌ يف اقذلاف أٟ منط َٔ أمناط ايػًٛى اإلدطاَٞ نايٓكٌ أٚ اإلٜ

ٚشيو ٜتِ عٔ عًِ َػبل بطبٝع١ األفعاٍ اؾط١َٝ ٚايػا١ٜ ْٚتا٥ذٗا ٚبإضاز٠ إدطا١َٝ َتذ١ٗ 
مٛ ؼكٝل شيو، ٚإٔ ضدعٓا ألسهاّ قإْٛ َهافش١ االػاض بايبؿط ٚؼسٜسًا َا اقطٙ يف ْص 

اقذلاف٘ يًػًٛى بفكطتٗا األٚىل( لسٙ قس سسز اشلسف ايصٟ ٜصبٛ ي٘ اؾاْٞ َٔ  1املاز٠ )
اإلدطاَٞ ٚشيو َٔ خالٍ غٝاغت٘ اؾٓا١ٝ٥ اييت اتبعٗا يف أسهاّ شيو ايكإْٛ، ٚشيو إٔ زٍ 

شلصٙ اؾطا٥ِ  (3)ع٢ً ؾ٤ٞ فأْ٘ ٜسٍ ع٢ً إٔ املؿطع اؾٓا٥ٞ قس تطًب قصسًا خاصًا
 باإلضاف١ اىل ايكصس ايعاّ.

                          

الء محمد صاحب عسكر، مدى استجابة قانون مكافحة االتجار بالبشر العراقي آم.  (0)
دراسة تحميمية مقارنة، مجمة القادسية لمقانون  -لمتطمبات مكافحة جريمة االتجار بالنساء

 .825، ص8108، 0، ع9موم السياسية، جامعة القادسية، مجمدوالع
القسم العام، دار  -( لممزيد ينظر: د. احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات8)

ذو الرقم ؛ وقد عرف قانون العقوبات العراقي 457، ص0980النيضة العربية، القاىرة، 
لجرمي ىو ا( بالقول أن )القصد 0 فقرة22المادة )في القصد الجنائي  0969( لعام 000)

توجيو الفاعل إرادتو إلى ارتكاب الفعل المكون لمجريمة ىادفًا إلى نتيجة الجريمة التي 
بأنو )عمم بعناصر وقعت أو أية نتيجة جرمية أخرى(. كما يعرف القصد الجنائي فقييًا 
رادة متجية إلى تحقيق ىذه العناصر أو قبوليا( ينظر:  مود نجيب د. محالجريمة وا 

، 0988، دار النيضة العربية، القاىرة، 2حسني، النظرية العامة لمقصد الجنائي، ط
 .42ص

شعور الفاعل بالضرر الذي يمكن إن يسبب فعمو، ويكمن يعرف القصد الخاص بأنو ) (2)
 =ىذا بنيتو اإلجرامية لمجاني بأنو يرتكب فعاًل مجرمًا قانونًا يبتغي منو الوصول إلى
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ٜػتدًص ٚ، فايكصس اـاص عٓصط َِٗ َٔ ايطنٔ املعٟٓٛ يف نجرل َٔ اؾطا٥ِ
َٔ خالٍ عباضات ايٓص َٚكاصسٖا، ٜٚتُٝع ب١ٝٓ خاص١ إٟ بباعح أٚ غا١ٜ خاص١ ؼطى 
إضاز٠ ايفاعٌ ٚتسفعٗا الضتهاب ايػًٛى اجملطّ، فٗٛ أشًا ١ْٝ ٚاع١ٝ تتعًل بأٍَط َعني ميتجٌ 

، (1)بتفهرل اؾاْٞ ٜٚتذ٘ ي٘ ٖٛاٙ مما ٜعٜس َٔ تصُُٝ٘ ع٢ً اإلقساّ إلتٝإ ايفعٌ اجملطّ
ايٛاضح إٔ غٝاغ١ املؿطع اؾٓا١ٝ٥ يف قإْٛ َهافش١ االػاض بايبؿط قس سسزت اي١ٝٓ  َٚٔ

اـاص١ ٚايباعح ايبعٝس َٔ ٚضا٤ اقذلاف أٟ صٛض٠ َٔ صٛض ايػًٛى اجملطّ اييت سسزٖا 
ػٓٝس أؾداص أٚ  ( ٚاييت تطُٓت )أٚاًل: ..1ايٓص ٜٚتذ٢ً شيو َٔ خالٍ ْص املاز٠ )

بٗسف بٝعِٗ أٚ اغتػالشلِ يف أعُاٍ ايسعاض٠ أٚ االغتػالٍ اشلِ... ْكًِٗ أٚ إٜٛا٥ِٗ أٚ اغتكب
أٚ ايتػٍٛ أٚ املتادط٠ بأعطا٥ِٗ  اؾٓػٞ أٚ ايػدط٠ أٚ ايعٌُ أيكػطٟ أٚ االغذلقام

ايبؿط١ٜ أٚ ألغطاض ايتذاضب ايطب١ٝ...( ٚايكصس اـاص ميهٔ اغتٓتاد٘ َٔ اشلسف 
اجملطّ ٜٚتُجٌ يف ١ْٝ ؼكٝل أغطاض )ايٓتٝذ١( ايصٟ ٜطاز ؼكٝك٘ َٔ اضتهاب ايػًٛى 

 إسس٣ في االدطاَٞ ايٓؿاط محل اغتػالٍاالػاض اييت سسزٖا ايٓص بصٛض٠ ٚاضش١ أٟ 
سابقا ً شنطٖا ايٛاضز ايصٛض

بٗسف بٝعِٗ أٚ نُا دا٤ يف غٝام ايٓص عباض٠ )...( 2)
ط يػطض اغتػالشلِ...( إش ال بس َٔ تٛافط ايكصس اـاص ٚايصٟ ٜتُجٌ ب١ٝٓ االػاض بايبؿ

ايبٝع أٚ االغتػالٍ بايتػٍٛ ٚايسعاض٠ ٚغرل شيو َٔ ايٓتا٥ر اييت ٜطاز ؼكٝكٗا َٔ أفعاٍ 
 االػاض.

 
 
 

                                                             

ي خاص في نفسو، وىذا الغرض الخاص الذي يكمن في نفسو يتمثل غرض إجرام=
بالقصد الخاص( ينظر: عبد العزيز بن حمود بن عبدا هلل الشثري، التسول في نظام 

دراسة تأصيمية مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة نايف  -االتجار باألشخاص السعودي
 .081، ص8101السعودية،  -كمية الدراسات العميا، الرياض -العربية لمعموم األمنية

القسم العام، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،  -( د. محمد عوض، قانون العقوبات0)
 .802، ص0987

لممزيد ينظر: د. نوال طارق ابراىيم، جريمة االتجار باألشخاص، مجمة العموم القانونية،  (8)
 .876، ص8100، 0، ع86جامعة بغداد، مجمد
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 ادلثحث انثاًَ
 وآنٍاخ يكافحتها انسٍاسح اجلُائٍح يف أثار جرائى االجتار تانثشر

أثاض عسٜس٠ أُٖٗا أألثط ٚانتُاٍ اضناْٗا ٚعٓاصطٖا دطمي١  ٜٓتر عٔ اضتهاب 
( 1)املتُجٌ بايعكاب أٚ ايتسبرل ايصٟ حيسزٙ ايٓص اؾٓا٥ٞ ع٢ً اقذلاف ايفعٌ اجملطّاؾعا٥ٞ 

ٚإٔ ناْت ايعكٛب١ ٖٞ األثط ايكاْْٛٞ األبطظ يًذطمي١ يهٔ ٖٓاى مج١ً أثاض أخط٣ يًذطمي١ يف 
اجملاٍ االدتُاعٞ أٚ ايٓفػٞ ٚاؾػسٟ ع٢ً ضشاٜاٖا ٚيصا تٗتِ ايٓصٛص ايكا١ْْٝٛ بتًو 

٢ شيو َٔ خالٍ ايٓص ع٢ً مج١ً تسابرل ٚإدطا٤ات صش١ٝ أٚ ادتُاع١ٝ أٚ اؾٛاْب، ٜٚتذً
اقتصاز١ٜ، ٚسػب َا تتطًب٘ ع١ًُٝ َهافش١ اؾطمي١ َٚعاؾ١ أثطٖا ايػًيب غٛا٤ ع٢ً 
ايفطز أّ ع٢ً اجملتُع، ٖٚصا األَط حيتاز اىل مج١ً تسابرل تتٓاغب َع خطٛض٠ اؾطمي١ 

آيٝات َٓاغب١ ملتابع١ تًو اؾطا٥ِ ٚاؿس َٓٗا  ٚأثطٖا ايػًيب، َٚٔ داْب أخط ؼتاز اىل
قسض اإلَهإ، ٖٚٓا البس َٔ عح غٝاغ١ املؿطع اؾٓا١ٝ٥ يف قإْٛ َهافش١ االػاض بايبؿط 
يف فاٍ ايعكٛبات اييت فطضٗا ع٢ً َطتهب ايػًٛى اؾٓا٥ٞ يًذطمي١ َٚا ٖٞ ايتسابرل اييت 

ايطشاٜا َٔ اؾٛاْب االدتُاع١ٝ ٚايصش١ٝ فطضٗا ملعاؾ١ اآلثاض ايػًب١ٝ يتًو اؾطمي١ ع٢ً 
ٚايجكاف١ٝ ٚاالقتصاز١ٜ، ٚنصيو عح َٛضٛع اآليٝات أٚ اإلدطا٤ات املتدص٠ يًشس َٔ تًو 

 اؾطمي١.
غٓبني ٖٓا غٝاغ١ ايعكاب يف قإْٛ َهافش١ االػاض بايبؿط ٚايتسابرل ايكا١ْْٝٛ  

ٛضح فٝ٘ غٝاغ١ املؿطع ٚاالدتُاع١ٝ األخط٣ املذلتب١ ع٢ً اقذلاف اؾطمي١ ٚنصيو ْ
اؾٓا١ٝ٥ يف فاٍ ايتسابرل ٚاآليٝات يًكطا٤ ع٢ً تًو اؾطا٥ِ ٚاؿس َٔ اقذلافٗا ٚضُٔ 

 -املطايب اآلت١ٝ:
 

                          

أىم اآلثار الجزائية ألية جريمة، فالنص الجنائي كما ىو معروف يتكون ( يعد العقاب من 0)
من شقين، األول شق التجريم أو التكميف الذي يتضمن أمرًا أو نييًا يتوجو بو المشرع إلى 
طاعة أوامره واجتناب نواىيو، والثاني ىو شق  المخاطبين بأحكامو بطمب الخضوع لو وا 

لممزيد  من يخالف شق التجريم أو التكميف،عمى  الجزاء الذي يتضمن األثر المترتب
 -ينظر: طالل عبد حسين البدراني، الشرعية الجزائية، أطروحة دكتوراه، جامعة الموصل

 .85ص 84، ص8118كمية القانون، 
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 ادلطهة األول
 سٍاسح ادلشرع اجلُائٍح يف انعقاب عهى جرائى االجتار

طمي١ إٔ ايعكٛب١ اؾعا١ٝ٥ نُا ٖٛ َعطٚف متجٌ أِٖ اآلثاض املذلتب١ ع٢ً اضتهاب اؾ 
ٚؼكل َػؤٚي١ٝ اؾاْٞ عٓٗا، ٚإٔ ايػٝاغ١ اؾٓا١ٝ٥ ايٓادش١ يف فاٍ ايعكٛبات تهٕٛ يف 
فطض ايعكاب املٓاغب ع٢ً األفعاٍ اإلدطاَٞ َٔ سٝح ايهِ ٚايٓٛع، ٚعٓس ايطدٛع ألسهاّ 
قإْٛ َهافش١ االػاض بايبؿط تتطح يٓا غٝاغ١ املؿطع اؾٓا١ٝ٥ يف ٖصا اجملاٍ ٚؼسٜسًا يف 

( إش لس أْ٘ قس ٚضع فُٛع١ َٔ ايعكٛبات ٚإشا عجٓا 9-8-7-6-5ملٛاز )ْصٛص ا
َٛضٛعٗا يف ٖصا ايكإْٛ ٚنٝف ناْت غٝاغ١ املؿطع يف تٓعُٝٗا؟ لس أْٗا متٝعت بعس٠ 

 خصا٥ص ٚأُٖٗا:
إٔ املؿطع اؾٓا٥ٞ يف ْصٛص املٛاز املصنٛض٠ غًفًا قس أعتُس ع٢ً اؾُع بني ْٛعني  أٚاًل:

يعكٛبات ايػايب١ يًشط١ٜ )ايػذٔ أٚ اؿبؼ( ٚايعكٛبات املاي١ٝ )ايػطا١َ( َع َٔ ايعكٛبات، ا
ايتػًٝغ بايعكٛب١ ع٢ً اؾاْٞ يف ٖصٙ اؾطا٥ِ، ٚفطض عكٛب١ اإلعساّ يف ساي١ ٚاسس٠ إشا أز٣ 

( بفكطتٗا 5(. أَا يف املاز٠ )8فعٌ االػاض اىل َٛت ايطش١ٝ ٖٚصا َا لسٙ يف ْص املاز٠ )
( مخػ١ 5000000ٜعاقب بايػذٔ املؤقت ٚبػطا١َ ال تكٌ عٔ ) -فٝٗا )أٚاًل )األٚىل( إش دا٤ 

( عؿط٠ َالٜني زٜٓاض نٌ َٔ اضتهب أسس األفعاٍ 10000000َالٜني زٜٓاض ٚال تعٜس عٔ )
( ٖٚصٙ ايػٝاغ١ اييت أتبعٗا املؿطع يف ايتأنٝس ع٢ً اؾُع 1از٠ املٓصٛص عًٝٗا يف امل

بني ْٛعني َٔ ايعكٛبات ايػايب١ يًشط١ٜ ٚاملاي١ٝ ملهافش١ ٖصٙ اؾطا٥ِ اييت ٜهٕٛ ايسافع 
َٓٗا االػاض ٚايذلبح املايٞ َٔ إتٝإ األفعاٍ اجملط١َ فٗٓا دا٤ت غٝاغ١ ايعكاب بفطض 

 ٤ّ َٔ ايٓٛاٜا ٚايسٚافع اإلدطا١َٝ شلصٙ اؾطا٥ِ.ْٛع َعني َٔ ايعكاب ٜتُاؾ٢ ٜٚتال
نُا اعتُست غٝاغ١ املؿطع ايعطاقٞ اؾٓا١ٝ٥ ع٢ً ايتؿسٜس يف ايعكاب يف بعض ساالت  ثاًْٝا:

( بفكطتٗا 5االػاض، ٖٚٞ أَا إٔ تهٕٛ َتعًك١ بايػًٛى نططٜك١ اضتهاب٘ نُا دا٤ يف املاز٠ )
ٛب١ ايػايب١ يًشط١ٜ ٚايعكٛب١ املاي١ٝ، عكٛب١ )ايجا١ْٝ( إش ٚضعت سسًا ٚاسس بايٓػب١ يًعك

( عؿط٠ 10000000مخػ١ عؿط٠ غ١ٓ ٚبػطا١َ ال تعٜس ع٢ً ) 15ايػذٔ َس٠ ال تعٜس ع٢ً 
َالٜني زٜٓاض يف ساي١ اضتهاب اؾطمي١ بٛغ١ًٝ اإلنطاٙ أٚ االبتعاظ أٚ ايتٗسٜس أٚ سذع ٚثٝك١ 

ٌ االستٝاٍ ٚايتسيٝؼ، أٚ غفط أٚ َا ؾاب٘ يًطػط ع٢ً ايطش١ٝ، ٚنصيو اغتدساّ ٚغا٥
إعطا٤ َبايؼ َاي١ٝ يًشصٍٛ ع٢ً َٛافك١ ؾدص ي٘ غًط١ ع٢ً ايطش١ٝ ناألب ٚايٛيٞ 
ٚايٛصٞ، ٜٚالسغ إٔ ٖصٙ ايعطٚف َهطض٠ فذطمي١ االػاض نُا غبل باملبشح األٍٚ ايػًٛى 
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اإلدطاَٞ فٝٗا َٛصٛف مل ٜهٔ بػٝط ٚبايتايٞ إٔ ايتؿسٜس ٚٚضع سسٜٔ يًعكٛب١ يف ساي١ 
ًٛى املٛصٛف ٚايبػٝط أَط مل تٛفل ب٘ غٝاغ١ املؿطع اؾٓا١ٝ٥ يف ايعكاب، ألٕ ايػ

( 5ايػًٛى قس دا٤ َٛصٛف باألغاؽ، ٚبايتايٞ لس إٔ ايفكط٠ ظا٥س٠ يف ْص املاز٠ )
 ٚؼتاز اىل َطادع١ عصف أسس٣ ايفكطتني ٚتٛسٝس سسٚز ايعكٛب١ عٍس ٚاسس.

عكٛب١ ايػذٔ املؤبس ٚغطا١َ ال ٜكٌ  إش ٚضعت (1)(6نُا دا٤ ايتؿسٜس يف املاز٠ ) 
( مخػ١ 25000000( مخػ١ عؿط٠ ًَٕٝٛ زٜٓاض ٚال ٜعٜس ع٢ً )15000000َكساضٖا عٔ )

ٚعؿطٕٚ ًَٕٝٛ، يف ايعسٜس َٔ اؿاالت ٖٚٞ أَا َتعًك١ ظاْب ايٓتٝذ١ اإلدطا١َٝ أٚ بؿدص 
َطض خطرل أٚ  ايطش١ٝ أٚ مبطتهب دطمي١ االػاض ٖصا َا دا٤ت ب٘ إش ْتر عٔ فعٌ االػاض

ال ٜطد٢ ؾفا٤ٙ سػب َا ٜجبت٘ عًِ ايطب أٚ إشا تهطض فعٌ االػاض أٚ نإ َطتهب بٛاغط١ 
َٓع١ُ إدطا١َٝ عابط٠ يًشسٚز أٚ نإ َطتهب فعٌ االػاض شٚ صف١ ناملٛظف أٚ ايٛيٞ أٚ 
ايٛصٞ ع٢ً ايصػرل ٖٚٓا نصيو دا٤ ايتؿسٜس ع٢ً ططٜك١ اضتهاب ايفعٌ أٟ ايٛصف عٓس 

 طم االختطاف أٚ ايتعصٜب أٚ اغتػالٍ ضعف ايطش١ٝ ٚسادت٘.اغتعُاٍ ط
فطض املؿطع عكٛب١ خاص١ يًؿدص املعٟٓٛ نذع٤ َٔ غٝاغت٘ اؾٓا١ٝ٥ ملهافش١  ثايجًا:

االػاض بايبؿط ٚٚضع سسٜٔ أٚ عكٛبتني األٚىل يف ساي١ اؾذلان٘ يف اضتهاب أٟ َٔ أفعاٍ 

                          

( 05111111( اآلتي )يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة ال تقل عن )6جاء في المادة )( 0)
( خمسة وعشرون مميون دينار كل 85111111يد عمى )خمسة عشر مميون دينار وال تز 

 -من ارتكب جريمة االتجار بالبشر إذا وقعت في أحدى الظروف اآلتية:
 ( الثامنة عشرة من عمره.08إذا كان المجني عميو لم يتم )    -أوال
 إذا كان المجني عميو أنثى أو من ذوي اإلعاقة.   -ثانياً 
 بة من جماعة إجرامية منظمة أو كانت ذات طابع دولي.إذا كانت الجريمة مرتك   -ثالثاً 
 .إذا ارتكبت الجريمة عن طريق االختطاف أو التعذيب  -رابعاً 

  أو ممن لو الوالية عميو أو زوج أذا كان الجاني من أصول المجني عميو أو فروعو -خامساً 
 لو.
 نتيجة االتجار بو. إذا أصيب المجني عميو بمرض ال يرجى شفاؤه أو عاىة مستديمة -سادساً 
 .إذا وقع االتجار عمى عده أشخاص أو لمرات متعددة  -سابعاً 
 إذا وقع االتجار من موظف أو مكمف بخدمة عامة.  -ثامناً 
 استغالل النفوذ أو استغالل ضعف الضحايا أو حاجاتيم. -تاسعاً 
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اؾٓا١ٝ٥ ايتبع١ٝ نايتػٌٗٝ ٚاملػاعس٠  االػاض ٖٚصا االؾذلاى بأٟ صٛض٠ َٔ صٛض املػا١ُٖ
أٚ االتفام أٚ قس تأخص صٛض٠ ايتشطٜض ٚايذلٜٚر ألفعاٍ االػاض اجملط١َ، ٖٚصا َا بٝٓت٘ 

( مخػ١ 5000000ٜعاقب بػطا١َ ال تكٌ عٔ ) -أٚاًل ( بفكطتٗا األٚىل إش ايٓص ع٢ً )9املاز٠ )
ٕٛ زٜٓاض نٌ ؾدص َعٟٓٛ ٚعؿطٜٔ ًَٝ ( مخػ25000000١َالٜني زٜٓاض ٚال تعٜس ع٢ً )

ملٓفعت٘ ٚال خيٌ ٖصا  ثبت اؾذلان٘ باؾطمي١ أٚ اضتهب اؾطمي١ بازل٘ أٚ ؿػاب٘ أٚ
 بايعكٛب١ اييت تكطض عل املسٜط املفٛض أٚ املػ٦ٍٛ عٔ إزاض٠ ايؿدص املعٟٓٛ إشا ثبت

املاز٠  اؾذلان٘ يف اؾطمي١(. أَا ايعكٛب١ ايجاْٞ ٚاألؾس ٖٞ َا قطضٙ يف ايفكط٠ ايجا١ْٝ َٔ
ْفػٗا إش ٚضع عكٛب١ اؿٌ ايٓٗا٥ٞ يًؿدص املعٟٓٛ ٚإٜكاف ْؿاط٘ بصٛض٠ َؤقت١ أٚ غًل 
َكطٙ أٚ ايفطع ايتابع ي٘ إشا ثبت أْ٘ َطتهب ألٟ فعٌ َٔ أفعاٍ االػاض، ٖٚصٙ اؿاي١ إشا 
نإ ٖصا ايؿدص املعٟٓٛ فاعاًل أصًًٝا ٚيٝؼ فطز َػاِٖ تبعٞ يف اقذلاف تًو اؾطا٥ِ، 

ْب أخط إٔ ٖصٙ ايعكٛب١ دعًٗا املؿطع دٛاظ١ٜ ٚيٝػت ٚدٛب١ٝ نُا ٜفِٗ َٔ صٝاغ١ َٚٔ دا
ْص ايفكط٠ إش دا٤ فٝٗا )يًُشه١ُ سٌ ايؿدص املعٟٓٛ أٚ إٜكاف ْؿاطات٘ بصٛض٠ ْٗا١ٝ٥ 
أٚ َؤقت١ أٚ غًل َكطٙ إشا ثبت اضتهاب٘ ألسس األفعاٍ املٓصٛص عًٝٗا يف ٖصا ايكإْٛ( 

ح بصيو يف بسا١ٜ ايفكط٠ بايكٍٛ ٞ الّ اؾٛاظ عٓسَا صطٖٚٓا اغتعٌُ املؿطع اؾٓا٥
يًُشه١ُ( ٚمل ٜكٍٛ )ع٢ً احمله١ُ( ٖٚصا دع٤ َٔ غٝاغت٘ اؾٓا١ٝ٥ يف فاٍ إفػاح اجملاٍ )

، عًًُا إٔ املؿطع اؾٓا٥ٞ ٖٛ َٔ حيسز ْطام ايػًط١ ايتكسٜط١ٜ يًػًط١ ايتكسٜط١ٜ يًكطا٤
فايػًط١ ايتكسٜط١ٜ تعس ٚغ١ًٝ تسخٌ يف  يًكاضٞ نذع٤ َٔ غٝاغت٘ يف ايتذطِٜ ٚايعكاب،

 .(1)تٛقٝع ايعكابسكٗا يف مماضغ١ 
 ادلطهة انثاًَ

 سٍاسح ادلشرع اجلُائٍح يف انتذاتري االجتًاعٍح وآنٍاخ احلذ 
 يٍ جرائى االجتار

عاز٠ َا حيسز املؿطع اؾٓا٥ٞ ال غُٝا يف ايكٛاْني اـاص١ آيٝات َهافش١ ايفعٌ  
ؾٓا٥ٞ، ٚحيسز نصيو فُٛع١ َٔ ايتسابرل ٚاـطٛات املٓاغب١ اجملطّ نذع٤ َٔ غٝاغت٘ ا

ملعاؾ١ اآلثاض ايػًب١ٝ ايٓاػ١ عٔ اقذلاف ايػًٛى اجملطّ، غٛا٤ ناْت صش١ٝ أّ ثكاف١ٝ أّ 
                          

ة، مجمة كمية د. نوفل عمي عبداهلل الصفو، أساليب الصياغة القانونية لمنصوص الجنائي( 0)
 .71، ص8102، جامعة كركوك، 6، االصدار8القانون لمعموم القانونية والسياسية، مجمد
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إش إٔ اؾاْب ايٛقا٥ٞ يًػٝاغ١ اؾٓا١ٝ٥ َِٗ، ٜٚتُجٌ يف ٚضع غٝاغ١ اقتصاز١ٜ...اخل، 
يًشس َٔ تًو غ١ ايٛاقع ٚٚضع ايتؿطٜعات ايالظ١َ ؾا١ًَ ملٓع االػاض بايبؿط َٔ خالٍ زضا

تعٜٛض ٚزعِ ٚضعا١ٜ ايطشاٜا يف اؾٛاْب املاي١ٝ ٚايصش١ٝ ٚايٓفػ١ٝ اؾطا٥ِ، ٚنصيو 
. ٖٚٓا غٓتتبع غٝاغ١ املؿطع (1)ٚايتع١ًُٝٝ ٚغرلٖا يًتدفٝف َٔ اثط أفعاٍ االػاض عًِٝٗ

برل املتدص٠ يًشس َٔ اثط االػاض ع٢ً اؾٓا١ٝ٥ يف أسهاّ قإْٛ َهافش١ االػاض يف فاٍ ايتسا
ايطشاٜا ٚنصيو ْبني غٝاغت٘ يف نٝف١ٝ إعساز آيٝات ٚإدطا٤ات اؿس َٔ تًو اؾطا٥ِ، ٚضُٔ 

 -ايفطعٝني اآلتٝني:
 انفرع األول

 انتذاتري االجتًاعٍح دلساعذج ضحاٌا االجتار
تسابرل تطُٓت غٝاغ١ املؿطع اؾٓا١ٝ٥ يف قإْٛ َهافش١ االػاض فُٛع١ َٔ اي 

املتٓٛع١ يطفع اآلثاض ايػًب١ٝ يتًو اؾطا٥ِ عٔ ايطشاٜا أٚ ايتدفٝف َٓٗا، ٚدا٤ شيو يف 
ع٢ً أْ٘ )تًتعّ زٚا٥ط ايسٚي١ املع١ٝٓ مبػاعس٠ ضشاٜا االػاض بايبؿط َع  ايكٍٛ( 11املاز٠ )

ٛ َطاعا٠ االستٝادات اـاص١ يألطفاٍ...( ٖٚٓا بٝٓت ٚادبًا ع٢ً زٚا٥ط َٚؤغػات ايسٚي١ ٖٚ
 االيتعاّ مبػاعس٠ ايطشاٜا باإلَهاْٝات املتٛفط٠ ٚناًل سػب اختصاص٘ نُا صطست بصيو،
ٚإٔ ضدعٓا ملا تطُٓت٘ أسهاّ ٖصٙ املاز٠ يٛدسْا أْٗا بٝٓت ايعسٜس َٔ ايٛغا٥ٌ ملػاعس٠ 
ضشاٜا االػاض ٚمبذاالت عسٜس٠، َٓٗا ايصش١ٝ ٚاالقتصاز١ٜ ٚايجكاف١ٝ ٚايٓفػ١ٝ نُا خصت 

س٠ ايطشاٜا االداْب َٔ غرل ايعطاقٝني إش َٔ املُهٔ إٔ تهٕٛ ايطش١ٝ يف سهُٗا َػاع
، ٚبٝٓت يف (2)ؾدص أدٓيب، إش إٔ دطا٥ِ االػاض بايبؿط َٔ املُهٔ إٔ تأخص طابعًا زٚيًٝا

                          

( لسنة 88( القاضي محمد ممحان الدليمي، مقال حول قانون مكافحة االتجار بالبشر رقم )0)
 https://www.hjc.iq/view.1857، منشور في االنترنيت، الموقع: 8108

الدولة المعنية بمساعدة ضحايا تمتزم دوائر ( النص عمى أنو )00جاء في المادة )( 8)
 يأتي: تجار بالبشر مع مراعاة االحتياجات الخاصة لألطفال وكمااإل
 عرض الضحايا عمى طبيب مختص لمتحقق من حالتيم الصحية. -أواًل 
 تقديم المساعدة المغوية لمضحايا اذا كان الضحايا من غير العراقيين. -ثانياً 
 =تقديم المساعدة والمشورة القانونية والمعمومات االرشادية ليم. -ثالثاً 
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سهُٗا اَطٜٔ َُٗني، األٍٚ ٖٛ ايٛدٛب ٚااليعاّ ع٢ً زٚا٥ط ايسٚي١ َٚؤغػاتٗا ايتٓفٝص١ٜ 
( 11ا٥ِ االػاض ٖٚصا األَط ٚاضح َٔ خالٍ صٝاغ١ املاز٠ )بايكٝاّ مبػاعس٠ ف١٦ ضشاٜا دط

إش دا٤ت بٗا عباض٠ )تًتعّ زٚا٥ط ايسٚي١ املع١ٝٓ مبػاعس٠ ضشاٜا االػاض...(، ٚايجاْٞ دا٤ 
ٚٚدٛب َطاعات  يإلػاضفٝٗا ايتأنٝس ع٢ً خصٛص١ٝ ف١٦ االطفاٍ عٓسَا ٜصبشٛا ضش١ٝ 

٢ سهِ ٖصٙ املاز٠ أْٗا مل تبني خصٛص١ٝ تًو ايف١٦ ايطعٝف١ َٚػاعستٗا، ٚمما ٜالسغ عً
عاق١ عٓسَا ٜهْٛٛا ضشاٜا ع١ًُٝ االػاض، ٚٚدٛب ناإلف١٦ شٟٚ االستٝادات اـاص١ 

طفاٍ عٓس َعاؾ١ اثاض ٖصٙ اؾطا٥ِ عًًُا إٔ ؾدص طاعاتِٗ نُا ٖٛ اؿاٍ بايٓػب١ يألَ
بٝٓت شيو ايفكط٠  ايطش١ٝ ي٘ أثط يف تؿسٜس ايعكاب إٔ نإ َٔ شٟٚ االستٝادات اـاص١ نُا

 ( َٔ قإْٛ َهافش١ االػاض.6)ثاًْٝا( َٔ املاز٠ )
 
 
 

                                                             

تأمين االتصال بعوائميم ان وجدت أو الدولة التي يحممون جنسيتيا ومنظمات  -رابعاً =
 المجتمع المدني لمحصول عمى المساعدة الالزمة ليم.

 توفير الحماية الالزمة لمضحايا والشيود. -خامساً 
سرية المعمومات المتعمقة بالضحايا واحترام خصوصياتيم وصون الحفاظ عمى  -سادساً 

 كرامتيم.
م مع ءمكان سكن مؤقت لسكنيم وبشكل يتالتوفير المساعدة المالية لمضحايا وتوفير  -سابعًا 

 جنسيم وفئاتيم العمرية.
واء اعادة تأىيميم من النواحي االجتماعية والنفسية والبدنية من خالل انشاء مراكز اي -ثامناً 

العمل والشؤون االجتماعية بموجب نظام  لوزارةوتأىيل متخصصة أو دور لمرعاية تابعة 
 دمجيم بالمجتمع. إلعادةخاص 

 توفير فرص العمل والتدريب والتعميم. -تاسعاً 
تسييل عممية اقامتيم في العراق بمنحيم تأشيرات الدخول واالقامة بشكل مؤقت في  -عاشراً 

 صة ليذا الغرض عند الضرورة.العراق ووثائق السفر خا
تقديم الدعم الدبموماسي لمضحايا من غير العراقيين لتسييل عممية عودتيم  -حادي عشرال

 الى بمدانيم.(
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 نثاًَانفرع ا
 اَنٍاخ احملذدج دلكافحح جرائى االجتار

أعتُس املؿطع اؾٓا٥ٞ يف قإْٛ َهافش١ االػاض ع٢ً آيٝات قسز٠ يػطض َتابع١  
َػتٜٛني َطنعٟ دطا٥ِ االػاض بايبؿط ٖٚٞ عباض٠ عٔ اغتشساخ ؾإ كتص١ ٚتهٕٛ ع٢ً 

ٚإقًُٝٞ، يػطض َتابع١ دطا٥ِ االػاض بايبؿط َٚهافشتٗا، ٚدا٤ ايٓص ع٢ً تؿهٌٝ ٖصٙ 
( َٔ قإْٛ َهافش١ االػاض 2ايًذإ ٚؼسٜس آيٝات عًُٗا ٚاختصاصٗا ضُٔ ْص املاز٠ )

 إش بٝٓت )تؿهٌ ؾ١ٓ يف ٚظاض٠ ايساخ١ًٝ تػ٢ُ بـــ )ايًذ١ٓ املطنع١ٜ ملهافش١ االػاض بايبؿط(
َع ممجًٞ األقايِٝ ٚاحملافعات غرل املٓتع١ُ يف إقًِٝ ٚايٛظاضات ٚاؾٗات شٚات ايعالق١ 

يتبني أٖساف تؿهٌٝ ٖصٙ ايًذ١ٓ  (1)(3تتٛىل ؼكٝل أٖساف ايكإْٛ( ثِ دا٤ت املاز٠ )
( إٔ ؾإ أخط٣ تػ٢ُ ايًذإ ايفطع١ٝ 4ْٚطام عًُٗا ٚاختصاصٗا. ثِ بٝٓت نصيو املاز٠ )

 األقايِٝ. ٚتهٕٛ ع٢ً َػت٣ٛ

                          

 تتولى المجنة لتحقيق أىداف ىذا القانون الميام اآلتية:( النص عمى )2جاء في المادة )( 0)
 البشر والحد منيا.وضع الخطط والبرامج لمكافحة ظاىرة االتجار ب -أواًل 
تقديم التوصيات الالزمة لمكافحة االتجار بالبشر ومتابعة تنفيذىا بالتنسيق مع الجيات  -ثانياً 

 ذوات العالقة.
بالبشر وفقًا لالتفاقيات الدولية ذوات الصمة ورفعيا  باإلتجارإعداد التقارير المتعمقة  -ثالثاً 

 لمجيات ذوات العالقة.
ق مع الجيات المعنية لمساعدة ضحايا االتجار بالبشر وتبادل التعاون والتنسي -رابعاً 

 المعمومات والخبرات مع الدول المجاورة والمنظمات الدولية المختصة.
اقتراح اإلجراءات المناسبة لمساعدة ضحايا االتجار بالبشر وحماية الشيود والمجني  -خامساً 

 عمييم
مخاطر االتجار بالبشر بالتعاون مع  القيام بحمالت توعية وتثقيف لمتحذير من -سادساً 

 منظمات المجتمع المدني والمؤسسات األكاديمية والدينية ومراكز البحوث.
إصدار تقرير سنوي فيما يتعمق بحاالت االتجار بالبشر وجيود الحكومة في  -سابعاً 

 مكافحتيا.
 التجار بالبشر.لمتعمقة بمكافحة االسعي النضمام العراق الى االتفاقيات الدولية ا -ثامناً 
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َٚا ٜالسغ ع٢ً غٝاغ١ املؿطع اؾٓا١ٝ٥ أْ٘ أعتُس يف تؿهٌٝ ايًذإ ايتٓفٝص١ٜ 
ٚدعًٗا ع٢ً َػتٜٛني )ؾ١ٓ َطنع١ٜ بٛظاض٠ ايساخ١ًٝ ٚؾإ فطع١ٝ يف األقايِٝ ٚاحملافعات( 

 ٚظاض٠ ايساخ١ًٝ بٛصفٗا اؾ١ٗ ايتٓفٝص١ٜ ٚاملع١ٝٓايًذ١ٓ املطنع١ٜ يف َطتبط١ بٚايًذإ ايفطع١ٝ 
بصيو املٛضٛع، َع أَها١ْٝ َؿاضن١ اؾٗات ايتٓفٝص١ٜ األخط٣ املع١ٝٓ بصيو نٛظاض٠ ايصش١ 
ٚايعسٍ ٚايعٌُ ٚايذلب١ٝ ٚايجكاف١ ٚغرلٖا َٔ اؾٗات اييت ميهٔ إٔ تهٕٛ َع١ٝٓ، يهٔ دطا٥ِ 
االػاض بايبؿط ؼتاز اىل دٗٛز أندل َٔ شيو ٚتعإٚ أٚغع َٔ دٗات أخط٣ َٚع١ٝٓ بٗصا 

( 2ايكطا٥ٞ، يصا ْط٣ إٔ ٜعسٍ ْص املاز٠ )أّ َٔ اؾاْب ايتٓفٝصٟ أّ ايكاْْٛٞ  األَط غٛا٤
( بإضاف١ عٓصط قطا٥ٞ ٚؼسز اؾٗات ايتٓفٝص١ٜ بؿهٌ أٚضح، ٚنصيو البس إٔ ٜهٕٛ 4ٚ)

ؾٗات أخط٣ نُٓعُات اجملتُع املسْٞ عًَُٛا ٚال غُٝا املع١ٝٓ عكٛم اإلْػإ زٚض 
 ا٥ِ َٚهافشتٗا ٚايكطا٤ عًٝٗا.َٚؿاضن١ فعاي١ يًشس َٔ تًو اؾط

 حـاخلامت
سٍٛ َٛضٛع ايػٝاغ١ اؾٓا١ٝ٥ يف قإْٛ  ْتا٥رْبني ٖٓا أِٖ َا تٛصًٓا إيٝ٘ َٔ 

ٖصا املٛضٛع ٚشيو ضُٔ ايفكطات  يفَهافش١ االػاض، َٚٔ ثِ ْططح مما ْطاٙ َٔ تٛصٝات 
 اآلت١ٝ:

 أٚاًل: االغتٓتادات
٤ت َتُٝع٠ يف دٛاْب ايتذطِٜ ٚايعكاب ٖٚصا إٔ ايػٝاغ١ اؾٓا١ٝ٥ يف دطا٥ِ االػاض دا .1

طا٥ِ أقص٢ سسٚز ٖصٙ اؾمتجٌ إش َا اغتٓتر َٔ خالٍ عح غٝاغ١ ايتذطِٜ ٚايعكاب، 
ٚاالستكاض يهٝإ ايفطز ٚنطاَت٘ َٔ خالٍ االػاض ب٘  باإلٖا١ْاالْتٗاى يًك١ُٝ اإلْػا١ْٝ 
 ٚاغتػالي٘ يًذلبح املازٟ.

يتذطِٜ أغًٛب ايُٓاشز اإلدطا١َٝ املتعسز٠ فًِ اغتدسّ املؿطع اؾٓا٥ٞ يف َٝسإ ا .2
حيصط ايػًٛى اإلدطاَٞ بصٛض٠ ٚاسس٠ بٌ دعً٘ َتعسز سػب صٛض ٚأمناط االػاض 

 اييت ميهٔ إٔ ٜتِ بٗا االغتػالٍ ٚاالػاض بايطشاٜا.
اعتُست غٝاغ١ املؿطع اؾٓا٥ٞ ع٢ً فهط٠ اـطط بايٓػب١ يًٓتا٥ر اإلدطا١َٝ ٚإٔ  .3

 ايصٟ ٜطّٚ يتشكٝك٘ اؾاْٞ َٔ اقذلاف ايػًٛى اجملطّ. سسزت ايٓتا٥ر ٚايػطض
السعٓا إٔ املصًش١ يف ايتذطِٜ ٚايعكاب اييت اعتُستٗا غٝاغ١ املؿطع اؾٓا١ٝ٥ يف  .4

قإْٛ َهافش١ االػاض دا٤ت مبفّٗٛ شٚ ٚدٗني األٍٚ ٖٛ محا١ٜ َصًش١ ايفطز باؿفاظ 
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الدتُاعٞ شلصٙ اؾطا٥ِ ع٢ً نٝاْ٘ ٚسطٜت٘ ٚدػسٙ، ٚاؾاْب اآلخط ٜتُجٌ بايبعس ا
ٚشيو باؿفاظ ع٢ً بٓٝإ اجملتُع َٚهْٛات بٓا٥٘ األغاغ١ٝ املتُج١ً باألفطاز ٚيصيو إٔ 

ال حيٍٛ زٕٚ تطبٝل أسهاّ ايتذطِٜ  يإلػاضَٛافك١ ايطش١ٝ يف إٔ تهٕٛ قٌ 
 ٚايعكاب.

َهافش١  َا ٜتعًل باآلثاض اؾعا١ٝ٥ ٚؼسٜسًا ايعكٛب١ اعتُست ايػٝاغ١ اؾٓا١ٝ٥ يف قإْٛ .5
االػاض ع٢ً ْٛعني َٔ ايعكٛبات ٖٚٞ ايػايب١ يًشط١ٜ ٚاملاي١ٝ )ايػذٔ ٚاؿبؼ 
ٚايػطاَات املاي١ٝ( ٚفطض عكٛب١ اإلعساّ يف ساي١ ٚاسس إشا تػبب فعٌ االػاض مبٛت 
ايطش١ٝ ٖصا بايٓػب١ يًؿدص ايطبٝعٞ، أَا األؾداص املع١ٜٛٓ فكس سلًٗا ْطام 

عكٛب١ اؿٌ أٚ اإلٜكاف َٔ َعاٚي١ ايٓؿاط نشس أقص٢ ايعكاب ٚايتذطِٜ إش فطض عًٝٗا 
يًعكٛب١ ٚفطضت نصيو ايعكٛبات املاي١ٝ ايػطاَات نصيو، إشا ثبت اؾذلانٗا يف أعُاٍ 

 املتادط٠ يف ايبؿط.
تبٓت غٝاغ١ املؿطع اؾٓا١ٝ٥ يف قإْٛ َهافش١ االػاض غٝاغ١ دٓا١ٝ٥ ٚقا١ٝ٥  .6

هٌٝ ؾإ َطنع١ٜ ٚفطع١ٝ بٗسف ٚعالد١ٝ بايٛقت ْفػ٘، إش ْص ايكإْٛ ع٢ً تؿ
َهافش١ ظاٖط٠ االػاض بايبؿط َٔ خالٍ َتابعتٗا ٚضصسٖا ٚتكسِٜ أفطٌ ايػبٌ 
يًٛقا١ٜ َٓٗا أٚ يًشس َٔ أثاضٖا ايػًب١ٝ ع٢ً ايطشاٜا، َٚٔ داْب آخط تطُٔ ايكإْٛ 
مج١ً َٔ ايتسابرل املٓاغب١ يًشس َٔ األثط ايػًيب شلصٙ اؾطا٥ِ ع٢ً ايطشاٜا إش ٚضع 

١ً ٚادبات ع٢ً اؾٗات املع١ٝٓ تكسميٗا يطشاٜا عًُٝات االػاض اجملط١َ ٖٚٞ مج
َتٓٛع١ يف فاالت عسٜس٠ صش١ٝ ٚادتُاع١ٝ ٚاقتصاز١ٜ ٚثكاف١ٝ ْٚفػ١ٝ سػب ساي١ 

 ايطش١ٝ َٚا ؼتاز ي٘ يًتدفٝف َٔ َعاْاتٗا أٚ تعٜٛطٗا.

 ثاًْٝا: ايتٛصٝات
تذطِٜ ٚايعكاب يف ْصٛص قإْٛ ْططح ٖٓا أِٖ َا ْطاٙ َٔ َكذلسات يف أسهاّ اي

 -َهافش١ االػاض بايبؿط ٚضُٔ ايٓكاط اآلت١ٝ :
إٔ ْٛصٞ بإ ٜتِ ايتأنٝس ع٢ً خصٛص١ٝ ف١٦ شٟٚ االستٝادات اـاص١ ناإلعاق١  .1

عٓسَا ٜهْٛٛا ضشاٜا ع١ًُٝ االػاض، ٚٚدٛب َطاعاتِٗ نُا ٖٛ ناْت ش١ٖٝٓ أٚ دػس١ٜ 
ٖصٙ اؾطا٥ِ ٚشيو بإزضاز فكط٠ خاص١ بِٗ اؿاٍ بايٓػب١ يألطفاٍ عٓس َعاؾ١ آثاض 

 (.11ضُٔ أسهاّ املاز٠ )
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( بإضاف١ عٓصط قطا٥ٞ ٚؼسز اؾٗات ايتٓفٝص١ٜ 4( ٚ)2از )ْٛط٣ إٔ ٜعسٍ ْص امل .2
ٚتعإٚ أٚغع ناف١ ضح، نٕٛ ٖصٙ اؾطا٥ِ ؼتاز اىل دٗٛز أندل َٔ ايػًطات ابؿهٌ ٚ

اْب ايتٓفٝصٟ أّ ايكاْْٛٞ أّ غٛا٤ َٔ اؾ ،ع١ٝٓ بٗصا األَطاملخط٣ األٗات اؾَٔ 
 ايكطا٥ٞ.

 :ادرـادلص
 أٚاًل: ايهتب.

امحس ؾٛقٞ عُط أبٛ خط٠ٛ، دطا٥ِ ايتعطٜض يًدطط ايعاّ، زاض ايٓٗط١ ايعطب١ٝ، ز.  .1
 .1999ايكاٖط٠، 

، زاض ايٓٗط١ 1ايٓعط١ٜ ايعا١َ، ط -أمحس عبس ايعاٖط، ايكٛاْني اؾٓا١ٝ٥ اـاص١ز.  .2
 .2010ايعطب١ٝ، ايكاٖط٠، 

 .1972س فتشٞ غطٚض، اصٍٛ ايػٝاغ١ اؾٓا١ٝ٥، زاض ايٓٗط١ ايعطب١ٝ، ايكاٖط٠، امحز.  .3
ايكػِ ايعاّ، زاض ايٓٗط١ ايعطب١ٝ، -امحس فتشٞ غطٚض، ايٛغٝط يف قإْٛ ايعكٛباتز.  .4

 .1981ايكاٖط٠، 
زضاغ١ َكاض١ْ، زاض ايهتب ايكا١ْْٝٛ، -زٖاّ أنطّ عُط، دطمي١ االػاض بايبؿطز.  .5

 .2011ايكاٖط٠، 
، زاض ايٓٗط١ ايعطب١ٝ، 3زضاغ١ َكاض١ْ، ط–زلرل ايؿٓاٟٚ، ايؿطٚع يف اؾطمي١ز.  .6

 .1992ايكاٖط٠، 
ايكػِ ايعاّ، زاض ايٓٗط١ ايعطب١ٝ، -ز. فٛظ١ٜ عبس ايػتاض، ؾطح قإْٛ ايعكٛبات .7

 .1992ايكاٖط٠، 
زضاغ١ َكاض١ْ، زاض ايػٓٗٛضٟ،  -قُس شٜاب غطاّ، اؿُا١ٜ اؾعا١ٝ٥ يًػًِ االدتُاعٞ .8

 .2017يبٓإ،  -برلٚت
ايكػِ ايعاّ، زاض اؾاَع١ اؾسٜس٠، اإلغهٓسض١ٜ،  -قُس عٛض، قإْٛ ايعكٛباتز.  .9

1987. 
، داَع١ 1َطط ٚآخطٕٚ، اؾٗٛز ايسٚي١ٝ يف َهافش١ االػاض بايبؿط، زحي٢ٝ قُس ز.  .10

 .2010ْاٜف ايعطب١ٝ يًعًّٛ األ١َٝٓ، املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ، 
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، زاض ايٓٗط١ ايعطب١ٝ، 3عط١ٜ ايعا١َ يًكصس اؾٓا٥ٞ، طقُٛز لٝب سػين، ايٓز.  .11
 .1988ايكاٖط٠، 

قُٛز لٝب سػين، عالق١ ايػبب١ٝ يف قإْٛ ايعكٛبات، زاض ايٓٗط١ ايعطب١ٝ، ز.  .12
 .1983ايكاٖط٠، 

 ثاًْٝا: االطاضٜح ٚايطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ.
 -ٛصٌطالٍ عبس سػني ايبسضاْٞ، ايؿطع١ٝ اؾعا١ٝ٥، أططٚس١ زنتٛضاٙ، داَع١ امل .1

 .2002ن١ًٝ ايكإْٛ، 
عبس ايععٜع بٔ محٛز بٔ عبسا هلل ايؿجطٟ، ايتػٍٛ يف ْعاّ االػاض باألؾداص  .2

زضاغ١ تأص١ًٝٝ َكاض١ْ، ضغاي١ َادػترل، داَع١ ْاٜف ايعطب١ٝ يًعًّٛ  -ايػعٛزٟ
 .2010ايػعٛز١ٜ،  -ن١ًٝ ايسضاغات ايعًٝا، ايطٜاض -األ١َٝٓ

زضاغ١ َكاض١ْ،  –ملصًش١ يف ايطعٔ اؾٓا٥ٞ قُس عباؽ محٛزٟ ايعبٝسٟ، ْعط١ٜ ا .3
 .2006داَع١ املٛصٌ،  –أططٚس١ زنتٛضاٙ، ن١ًٝ ايكإْٛ 

 ثايجًا: ايبشٛخ.
أال٤ قُس صاسب عػهط، َس٣ اغتذاب١ قإْٛ َهافش١ االػاض بايبؿط ايعطاقٞ ّ.ّ  .1

زضاغ١ ؼ١ًًٝٝ َكاض١ْ، ف١ً ايكازغ١ٝ  -ملتطًبات َهافش١ دطمي١ االػاض بايٓػا٤
 .2018، 1، ع9ًكإْٛ ٚايعًّٛ ايػٝاغ١ٝ، داَع١ ايكازغ١ٝ، فًسي

سػٓني ابطاِٖٝ صاحل عبٝس، فهط٠ املصًش١ يف قإْٛ ايعكٛبات، اجمل١ً اؾٓا١ٝ٥ ز.  .2
 .1974، املطنع ايكَٛٞ يًبشٛخ االدتُاع١ٝ ٚاؾٓا١ٝ٥، ايكاٖط٠، 2، ع17ايك١َٝٛ، فًس 

، 26اص، ف١ً ايعًّٛ ايكا١ْْٝٛ، فًسْٛاٍ طاضم ابطاِٖٝ، دطمي١ االػاض باألؾدز.  .3
 .2011 ،، داَع١ بػساز1ع

ز. ْٛفٌ عًٞ عبساهلل ايصفٛ، أغايٝب ايصٝاغ١ ايكا١ْْٝٛ يًٓصٛص اؾٓا١ٝ٥، ف١ً  .4
 .2013، داَع١ نطنٛى، 6، االصساض2ن١ًٝ ايكإْٛ يًعًّٛ ايكا١ْْٝٛ ٚايػٝاغ١ٝ، فًس
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 ضابعًا: ايكٛاْني.
 .1969( يػ١ٓ 111) قإْٛ ايعكٛبات ايعطاقٞ ضقِ .1
 .1988( يػ١ٓ 8قإْٛ َهافش١ ايبػا٤ ضقِ ) .2
 .2012( يػ١ٓ 28قإْٛ َهافش١ االػاض بايبؿط ضقِ ) .3
 .2016( يػ١ٓ 11عًُٝات ظضع األعطا٤ ايبؿط١ٜ َٚٓع االػاض بٗا ضقِ )قإْٛ  .4

 خاَػًا: اؾطا٥س ايطزل١ٝ.
بتاضٜذ  4236 ،25/1/1988بتاضٜذ  3186 دطٜس٠ ايٛقا٥ع ايعطاق١ٝ، االعساز:  .1

 .16/5/2016بتاضٜذ  4405 ،23/4/2012

 غازغًا: َٛاقع االْذلْٝت.
( يػ١ٓ 28ايكاضٞ قُس ًَشإ ايسيُٝٞ، َكاٍ سٍٛ قإْٛ َهافش١ االػاض بايبؿط ضقِ ). 1

 ، َٓؿٛض يف االْذلْٝت، املٛقع:2012
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