مجلة الرافدين للحقوق  ،المجلد ( ، )22العدد ( ، )97السنة ()22

173

هقال هراجعة عن "قانون هكافحة االجتار بالبشر

رقن  82لسنة -)*(-"8108
Review article on "Anti-Human Trafficking Law
"No. 28 of 2012
آهال عبد اجلبار حسوني

قسن علوم احلاسوب /اجلاهعة التكنولوجية
Amal Abdul Jabbar Hassoni
Department of Computer Science/ Technological University
Correspondence:
Amal Abdul Jabbar Hassoni
E-mail: Amaal.A.Hassoni@uotechnology.edu.iq

ٜعد االػاز بايبشس ثايح ػازَ ٠سع ١يف ايعامل بعد ػاز ٠االضًشٚ ١املددزات ،اذ
ٜه ٕٛايبشس َٖٛ ٛضٛع ٖر ٙايتذاز ٠ؾٝتِ املتادس ٠بأشداص انجسِٖ َٔ ايٓطاٚ ٤االطؿاٍ
اَا يف سدٚد دٚيتِٗ ا ٚخازدٗا ٜٚه ٕٛايػسض َٔ املتادس بِٗ اَا يًعٌُ ايكطس ٟاٚ
االضتػالٍ اؾٓط ٞا ٚاملتادس ٠بأعطا ِٗ٥ايبشس.١ٜ
ٚقد ْعِ املشسع ايعساقَ ٞهاؾشٖ ١ر ٙاؾسمي ١مبٛدب قاَْ ٕٛهاؾش ١االػاز بايبشس زقِ
 28يطٓ 2012 ١اذ ٜتطُٔ ٖرا ايكاَْ )14( ٕٛاد ٠قاْٚ ١ْٝٛنُا :ًٜٞ
 اذ بٓٝت املاد ٠االٚىل/اٚال َٓ٘ عً ٢تعسٜـ ٖر ٙاؾسميٖٚ ١را ايتعسٜـ َأخٛذ َٔبسٚتٛنَٓ ٍٛع قُع َٚعاقب ١االػاز باألشداص ٚغاص ١ايٓطاٚ ٤االطؿاٍ املهٌُ
التؿاق ١ٝاالَِ املتشد ٠ملهاؾش ١اؾسمي ١املٓعُ ١عرب ايٛطٓ ١ٝيطٓ( 2000 ١بسٚتٛنٍٛ
بايريَ )ٛاير ٟصادم عً ٘ٝايعسام ٚيهٔ قاّ املشسع ايعساق ٞبإدخاٍ ايعدٜد َٔ
ايتعدٜالت عًٖ ٢را ايتعسٜـ ،اذ بٓٝت ٖر ٙاملاد ٠اؾعاٍ االػاز بايبشس " ٖٞٚػٓٝد
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االشداص -اْ ٚكًِٗ -ا ٚاٜٛا ِٗ٥ا ٚاضتكباهلِ" ،نُا بٓٝت ٖر ٙاملاد ٠ايٛضا ٌ٥اييت
ٜطتددَٗا َستهبٛا ٖر ٙاؾسمي" ٖٞٚ ١ايتٗدٜد بايك ٠ٛا ٚاضتعُاهلا ا ٚغري ذيو َٔ
اشهاٍ ايكطس ا ٚاالختطاف ا ٚاالستٝاٍ ا ٚاـداع ا ٚاضتػالٍ ايطًط ١ا ٚبإعطا ٤ا ٚتًكٞ
َبايؼ َاي ١ٝاَ ٚصاٜا يَٓٛ ٌٝاؾك ١شدص ي٘ ضًط ١اٚ ٚال ١ٜعً ٢شدص آخس"ٚ ،بٓٝت
ٖر ٙاملاد ٠اٜطا اهلدف َٔ املتادس ٠باألشداص " ٖٞٚبٗدف بٝعِٗ ا ٚاضتػالهلِ يف
اعُاٍ ايدعاز ٠ا ٚاالضتػالٍ اؾٓط ٞا ٚايطدس ٠ا ٚايعٌُ ايكطس ٟا ٚاالضرتقام اٚ
ايتط ٍٛا ٚاملتادس ٠بأعطا ِٗ٥ايبشس ١ٜا ٚألغساض ايتذازب ايطب."١ٝ
 ؾٛؾكا هلرا ايتعسٜـ مل ٜعترب ايكاْ ٕٛدسمي ١اػاز بايبشس دؾع االَٛاٍ ٚايتربعاتألشداص يدٚ ِٜٗالٚ ١ٜضًط ١عً ٢ايطش ١ٝاذا مل ٜهٔ اهلدف َٓٗا بٝع ٚاضتػالٍ
ايطش ١ٝيف اعُاٍ ايدعاز ٠ا ٚاالضتػالٍ اؾٓط ٞا ٚايطدس ٠ا ٚايعٌُ ايكطس ٟاٚ
االضرتقام ا ٚايتط ٍٛا ٚاملتادس ٠بأعطا ِٗ٥ايبشس ١ٜا ٚألغساض ايتذازب ايطبَٔٚ ,١ٝ
ذيو دؾع االَٛاٍ ٚايتربعات هلؤال ٤االشداص بٓ ١ٝايصٚاز َٔ ايطش َٔٚ ١ٝذيو قٝاّ َٔ
ي٘ ايٛالٚ ١ٜايطًط ١عً ٢ايؿتا ٠ايكاصس بتصٚجيٗا يشدص َا َكابٌ اؿص ٍٛعًَ ٢سدٚد
َادَ ٟعني َٓ٘ ،ؾته ٕٛايطش ١ٝاقسب َا ته ٕٛيًطًع ١اييت ٜتِ املتادس ٠بٗا َكابٌ
َسدٚد َاد.ٟ
 ٚسطٓا ؾعٌ املشسع عٓدَا اعترب دسمي ١اػاز بايبشس اذا نإ ايػسض َٓٗا اضتػالٍاالشداص إلدسا ٤ايتذازب ايطب ١ٝعً ِٗٝضٛا ٤عً ٢االشداص اْؿطِٗ ا ٚعً٢
اعطا ،ِٗ٥اذ تعد ٖرَٝ ٙص ٠يًُشسع ايعساق ٞمتٝص بٗا عٔ ايٓصٛص ايدٚيٚ ١ٝايكٛاْني
ايعسب.)1(١ٝ

( )1يشظخ القاضي رحيم حدن العكيمي ،بحث بعشهان" نظخة نقجية في قانهن االتجار بالبذخ
العخاقي رقم82لدشة  ، "8118عمى السهقعrahimaqeeli.blogspot.com :
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 َٔٚاَجًٖ ١ر ٙايٓصٛص ايدٚيٚ ١ٝايكٛاْني ايعسب ،١ٝاملاد/3( ٠أ) َٔ بسٚتٛنٍٛ
بايريَ ٛيطٓٚ ،2000١املاد َٔ )2(٠قاْ ٕٛزقِ64يطٓ 2010١املصس ٟبشإٔ االػاز بايبشس،
ٚاملاد َٔ )1(٠ايكاْ ٕٛاالؼاد ٟاالَازات ٞزقِ51يطٓ 2006١بشإٔ َهاؾش ١دسا ِ٥االػاز
بايبشس املعدٍٚ ،املاد/3(٠أ/ب) َٔ قآَْ ٕٛع االػاز بايبشس االزدْ ٞزقِ9يطٓ.)1(2009١
( )1اذ نرت السادة (/3أ) من بخوتهكهل باليخمه لدشة "8111يقرج بتعبيخ االتجار

باألشخاص "تجشيج أشخاص أو نقميم أو تشقيميم أو إيهاؤىم أو استقباليم بهاسطة التيجيج
بالقهة أو استعساليا أو غيخ ذلك من أشكال القدخ أو االختطاف أو االحتيال أو الخجاع
أو استغالل الدمطة أو استغالل حالة استزعاف ،أو بإعطاء أو تمقي مبالغ مالية أو
مدايا لشيل مهافقة شخص لو سيطخة عمى شخص آخخ لغخض االستغالل ،ويذسل
االستغالل ،كحج أدنى استغالل دعارة الغيخ أو سائخ أشكال االستغالل الجشدي ،أو

الدخخة أو الخجمة قدخا ،أو االستخقاق أو السسارسات الذبيية بالخق ،أو االستعباد أو ندع
األعزاء".

ونرت السادة( )8من قانهن رقم46لدشة 8111السرخي بذأن االتجار بالبذخ عمى "ُيعج

مختكباً لجخيسة االتجار بالبذخ كل من يتعامل بأية صهرة في شخص طبيعي بسا في ذلك
البيع أو العخض لمبيع أو الذخاء أو الهعج بيسا أو االستخجام أو الشقل أو التدميم أو
اإليهاء أو االستقبال أو التدمم سهاء في داخل البالد أو عبخ حجودىا الهطشية – إذا تم
ذلك بهاسطة استعسال القهة أو العشف أو التيجيج بيسا ،أو بهاسطة االختطاف أو االحتيال
أو الخجاع ،أو استغالل الدمطة ،أو استغالل حالة الزعف أو الحاجة ،أو الهعج بإعطاء

أو تمقى مبالغ مالية أو مدايا مقابل الحرهل عمي مهافقة شخص عمى االتجار بذخص
آخخ لو سيطخة عميو – وذلك كمو – إذا كان التعامل بقرج االستغالل أيا كانت صهره
بسا في ذلك االستغالل في أعسال الجعارة وسائخ أشكال االستغالل الجشدي ،واستغالل
األطفال في ذلك وفي السهاد اإلباحية أو الدخخة أو الخجمة قد اًخ ،أو االستخقاق أو
السسارسات الذبيية بالخق أو االستعباد ،أو التدهل ،أو استئرال األعزاء أو األندجة
البذخية ،أو جدء مشيا".

ونرت السادة( )1من القانهن االتحادي االماراتي رقم11لدشة 8114بذأن مكافحة جخائم
االتجار بالبذخ السعجل"  - 1يعج مختكبا جخيسة اإلتجار بالبذخ كل من:
أ  -باع أشخاصاً أو عخضيم لمبيع أو الذخاء أو الهعج بيسا=
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=ب  -استقطب أشخاصا أو استخجميم أو جشجىم أو نقميم أو رحميم أو آواىم أو استقبميم أو
سمسيم أو استمسيم سهاء داخل البالد أم عبخ حجودىا الهطشية بهاسطة التيجيج بالقهة أو

باستعساليا أو غيخ ذلك من أشكال القدخ أو االختطاف أو االحتيال أو الخجاع أو إساءة
استعسال الدمطة أو استغالل الشفهذ أو إساءة استغالل حالة الزعف وذلك بغخض
االستغالل .
ج  -أعطى أو تمقى مبالغ مالية أو مدايا لشيل مهافقة شخص لو سيطخة عمى شخص آخخ
لغخض استغالل األخيخ.
 – 8يعتبخ إتجا اًر بالبذخ ،وله لم يشطه عمى استعسال أي من الهسائل السبيشة في الفقخة
الدابقة ما يمي :

أ – استخجام طفل أو نقمو أو تخحيمو أو إيهاءه أو استقبالو بغخض االستغالل .
ب– بيع طفل أو عخضو لمبيع أو الذخاء
 -3يذسل االستغالل في حكم ىحه السادة جسيع أشكال االستغالل الجشدي أو استغالل دعارة
الغيخ أو الدخخة أو ندع األعزاء أو الخجمة قد اًخ أو االستخقاق أو التدهل أو السسارسات

الذبيية بالخق أو االستعباد.

كسا ونرت والسادة(/3أ/ب) من قانهن مشع االتجار بالبذخ االردني رقم9لدشة8119
عمى" ﺃ -ﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻨﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ (ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ)-1 ،ﺍﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺍﺷﺨﺎﺹ
ﺍﻭ ﻧﻘﻠﻬﻢ ﺍﻭ ﺍﻳﻮﺍﺋﻬﻢ ﺍﻭ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻬﻢ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻬﻢ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﺍﻭ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ
ﺍﻭ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻘﺴﺮ ﺍﻭ ﺍﻻﺧﺘﻄﺎﻑ ﺍﻭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻝ ﺍﻭ ﺍﻟﺨﺪﺍﻉ ﺍﻭ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻭ
ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺣﺎﻟﺔ ﺿﻌﻒ ،ﺍﻭ ﺑﺎﻋﻄﺎ ٤ﺍﻭ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺍﻭ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻟﻨﻴﻞ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺷﺨﺺ ﻟﻪ

ﺳﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺆﻻ ٤ﺍألﺷﺨﺎﺹ.

-8ﺍستقﻄاﺏ ﺍً نقل ﺍً ﺍيﻮﺍء ﺍً ﺍستقبال مﻦ ىﻢ ﺩًﻥ ﺍلﺜامنة عشﺮﺓ متى كاﻥ ﺫلﻚ بغﺮﺽ
ﺍستغالليﻢ ًلﻮ لﻢ يقتﺮﻥ ىحا اإلستغالل بالتيجيج بالقهة أو استعساليا او غيخ ذلك من
الطخق الهاردة في البشج ( )1من ىحه الفقخة.

ﺏ -لغاياﺕ ﺍلفقﺮﺓ (ﺃ) مﻦ ىﺬه ﺍلماﺩﺓ ،تعني كممة (ﺍالستغالل) ﺍستغالل ﺍالشخاﺹ في
ﺍلعمل بالسخﺮﺓ ﺍً ﺍلعمل قسﺮﺍ ﺍً ﺍالستﺮقاﻕ ﺍً ﺍالستعباﺩ ﺍً نﺰﻉ ﺍالعضاء ﺍً في
ﺍلﺪعاﺭﺓ ﺍً ﺍﻱ شﻜل مﻦ ﺍشﻜال ﺍالستغالل ﺍلجنسي.
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 اَا املادٖ َٔ "2"٠را ايكاْ ٕٛؾكد ْص عً ٢تشه ٌٝؾٓ ١يف ٚشاز ٠ايداخً ١ٝايعساق١ٝتطُ "٢ايًذٓ ١املسنص ١ٜملهاؾش ١االػاز بايبشس".
 اَا املادٖ َٔ "3"٠را ايكاْ ٕٛؾكد بني اختصاصات ٖر ٙايًذٓ:ٖٞٚ ١ٚ -1ضع اـطط ٚايرباَر ملهاؾشٖ ١ر ٙايعاٖسٚ ٠اؿد َٓٗا.
 -2تكد ِٜايتٛصٝات ملهاؾشٖ ١ر ٙايعاٖسَٚ ٠تابع ١تٓؿٝرٖا بايتٓطٝل َع اؾٗات املعٓ.١ٝ
 -3اعداد ايتكازٜس املتعًك ١بٗر ٙاؾسميٚ ١ؾكا يالتؿاقٝات ايدٚي ١ٝذات ايعالق ١بٗر ٙاؾسمي١
ٚزؾع ٖر ٙايتكازٜس اىل اؾٗات املعٓ.١ٝ
 -4ايتٓطٝل ٚايتعاَ ٕٚع اؾٗات املعٓ َٔ ١ٝادٌ َطاعد ٠ضشاٜا االػاز بايبشس ٚايعٌُ
عً ٢تبادٍ املعًَٛات ٚاـربات َع ايد ٍٚاجملاٚزٚ ٠املٓعُات ايدٚي ١ٝاملدتص.١
 -5ايعٌُ عً ٢اقرتاح االدسا٤ات ايالشَ َٔ ١ادٌ َطاعد ٠ضشاٜا ٖر ٙاؾسميٚ ١محا١ٜ
ايشٗٛد ٚاجملٓ ٢عً.ِٗٝ
 -6ايكٝاّ عُالت ايتٛعٚ ١ٝايتجكٝـ يبٝإ كاطس ٖر ٙاؾسميٜٚ ١ه ٕٛذيو بايتعاَ ٕٚع
َٓعُات اجملتُع املدْٚ ٞاملؤضطات االنادميٚ ١ٝايدَٚ ١ٜٝٓسانص ايبشٛخ.
ٚ -7ضع تكسٜس ضٓ ٟٛيبٝإ ساالت دسمي ١االػاز بايبشس ٚاؾٗٛد اؿه ١َٝٛاملبرٚي ١يف
َهاؾشتٗا.
 -8ايطع ٞالْطُاّ ايعسام يالتؿاقٝات ايدٚي ١ٝاـاص ١ظسمي ١االػاز بايبشس "ٚؾعال اْعِ
ايعسام اىل بسٚتٛنَٓ ٍٛع قُع َٚعاقب ١االػاز باألشداص ٚغاص ١ايٓطاٚ ٤االطؿاٍ
املهٌُ التؿاق ١ٝاالَِ املتشد ٠ملهاؾش ١اؾسمي ١املٓعُ ١عرب ايٛطٓ ١ٝيطٓ2000 ١
(بسٚتٛن ٍٛبايريَ.")ٛ
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ٚيهٔ َا ٜؤخر عًٖ ٢را ايكاْ ٕٛعٓد بٝإ اختصاصات ٖر ٙايًذٓ ١اْ٘:
* إ ٖرا ايكاْ ٕٛمل ٜٓص عً ٢دٚز االعالّ يف اؿد َٔ اْتشاز ٖر ٙايعاٖسٚ ٠اضتػالٍ
ٚضا ٌ٥االعالّ املسٚ ١ٝ٥املطُٛعَٛٚ ١اقع ايتٛاصٌ االدتُاع ٞيف َٛادٖٗ ١ر ٙاؾسمي،١
ٚنُا إ يإلعالّ ايدٚز االجياب ٞيف َهاؾشٖ ١ر ٙاؾسميٚ ١يهٔ البد َٔ االخر بٓعس
االعتباز االضتدداّ ايطًيب يٛضا ٌ٥االعالّ ،اذ البد إ ٜٓص املشسع ايعساق ٞعً٢
تشدٜد ايسقاب ١عً ٢االعالّ ٚعدّ اضتػالي٘ َٔ ادٌ ايرتٜٚر إلعالْات ٜه ٕٛظاٖسٖا
ػاز ٟبُٓٝا ٖ ٞيف اؿكٝك ١غطا ٤الزتهاب دسمي ١اػاز بايبشس.
* اُٖ ١ٝاالعالٕ عًٚ ٢ضع َهاؾَ ١٦اي ١ٝيهٌ َٔ ٜك ّٛباإلبالؽ عٔ دسمي ١اػاز بايبشس
يًشد َٔ ٖر ٙاؾسمي.١
 اَا املادٖ َٔ "4" ٠را ايكاْ ٕٛؾكد ْصت عً ٢تشه ٌٝؾٓ ١ؾسع ١ٝملهاؾش ١دسمي١االػاز بايبشس يف نٌ اقً ِٝا ٚقاؾع ١غري َٓتعُ ١يف اقً.ِٝ
 اَا املٛاد "ٖ َٔ "9/8/7/6/5را ايكاْ ٕٛؾكد بٓٝت عكٛبَ ١ستهب دسمي ١االػازبايبشس  ٖٞٚترتاٚح بني اؿبظ ٚايطذٔ املؤقت ٚاملؤبد ٚصٛال اىل عكٛب ١االعداّ
اضاؾ ١اىل ؾسض ايػساَات.
 ؾكد بٓٝت املاد/5 " ٠اٚال " َٓ٘ بإ ته ٕٛعكٛبَ ١ستهب دسمي ١االػاز بايبشس ٚؾكايًُاد ٖٞ َ٘ٓ "1"٠اؿبظ املؤقت ٚبػساَ ١ال تكٌ عٔ (َ5الٜني دٜٓاز) ٚال تصٜد عٔ(10
َالٜني دٜٓاز).
 اَا املاد/5 " ٠ثاْٝا " ؾكد بٓٝت إ ايعكٛب ١ته ٕٛبايطذٔ َد ٠ال تصٜد عٔ( )15ضٓ١ٚبػساَ ١ال تصٜد عٔ(َ10الٜني دٜٓاز) اذا اضتعٌُ اؾاْ ٞاسد ايٛضا ٌ٥االت-:١ٝ
* ا ٟشهٌ َٔ اشهاٍ االنساَ ٙجٌ االبتصاش ا ٚايتٗدٜد ا ٚعذص ايٛثا٥ل ايسمس ١ٝاٚ ٚثا٥ل
ايطؿس.
* قٝاَ٘ باضتعُاٍ ايٛضا ٌ٥االستٝاي َٔ ١ٝادٌ خداع ايطشاٜا.
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* قٝاَ٘ بإعطا ٤ا ٚتًكَ ٞبايؼ َاي ١ٝآَ ٚاؾع يًشص ٍٛعًَٛ ٢اؾك َٔ ١ي٘ ضًط ١اٚ ٚال١ٜ
عً ٢ايطش.١ٝ
 اَا املاد َ٘ٓ " 6 " ٠ؾكد شدد ايعكٛبٖ ١ر ٙاؾسمي ٖٞٚ ١ايطذٔ املؤبد ٚبػساَ ١التكٌ عٔ( ًَٕٛٝ15دٜٓاز) ٚال تصٜد عٔ ( ًَٕٛٝ25دٜٓاز) اذا ازتهبت دسمي ١االػاز
بايبشس يف ايعسٚف االت:١ٝ
* اذا نإ عُس اجملٓ ٢عً ٘ٝاقٌ َٔ  18ضٓ١
* اذا نإ اجملٓ ٢عً ٘ٝاْج ٢ا ٚذ ٟٚاالعاق.١
* اذا ازتهبت اؾسمي َٔ ١مجاع ١ادسآََ ١ٝعُ ١ا ٚاذا ناْت اؾسمي ١ذا طابع دٚي.ٞ
* اذا مت ازتهاب اؾسمي ١عٔ طسٜل االختطاف ا ٚايتعرٜب.
* اذا نإ اؾاْ ٞاسد اص ٍٛا ٚؾسٚع اجملٓ ٢عً ٘ٝا ٚي٘ ايٛال ١ٜعً ٘ٝا ٚشٚدا ي٘.
* اذا اصٝب اجملٓ ٢عً َٔ ٘ٝدسا ٤االػاز ب٘ مبسض ال ميهٔ شؿا ٙ٤ا ٚعاَٖ ١طتدمي.١
* اذا مت االػاز بايبشس يعدَ ٠سات ا ٚعً ٢عد ٠اشداص.
* اذا نإ اؾاَْٛ ٞظـ اَ ٚهًـ غدَ ١عاَ.١
* اذا اضتػٌ اؾاْْ ٞؿٛذ ٙا ٚضعـ ايطشاٜا ٚساداتِٗ.
 اَا املاد َ٘ٓ "7" ٠ؾكد بٓٝت إ عكٛبٖ ١ر ٙاؾسمي ١ته ٕٛاؿبظ َد ٠ال تكٌ عٔ"3ضٓٛات" ٚبػساَ ١ال تكٌ عٔ(َ10الٜني دٜٓاز) ٚال تصٜد عٔ( ًَٕٛٝ20دٜٓاز) اٚ
بأسدُٖا:
* اذا نإ َستهب ٖر ٙاؾسمي ١قد اْشأ ا ٚاداز َٛقعا عً ٢شبه ١االْرتْٝت بٗدف االػاز
بايبشس.
* اذا قاّ بايتعاقد عً ٢صؿك ١اػاز بايبشس ا ٚقاّ بتطٖٗ ٌٝر ٙايصؿك ١عٔ طسٜل
اضتدداّ شبه ١االْرتْٝت.
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 اَا املادٖ َٔ "8" ٠را ايكاْ ٕٛؾكد بني إ عكٛب ١االػاز بايبشس ٖ ٛاالعداّ اذا ادتٖر ٙاؾسمي ١اىل َٛت اجملٓ ٢عً.٘ٝ
 اَا املاد َ٘ٓ "9" ٠ؾكد بني عكٛب ١ايشدص املعٓ ٟٛايرٜ ٟك ّٛبازتهاب دسمي ١االػازبايبشس اذ ته ٕٛايعكٛب ٖٞ ١ايػساَ ١اييت ال تكٌ عٔ (َ5الٜني دٜٓاز) ٚال تصٜد
عٔ(َ25الٜني دٜٓاز) يف ساٍ ثبٛت اشرتاى ايشدص املعٓ ٟٛيف ازتهاب دسمي ١االػاز
بايبشس ا ٚإ اؾسمي ١ازتهبت بامس٘ ا ٚؿطاب٘ ا ٚملٓؿعت٘ ،نُا إ ٖر ٙايعكٛب ١ال ؽٌ
بايعكٛب ١اييت تؿسض عً ٢املدٜس املؿٛض يًشدص املعٓ ٟٛا ٚاملطؤ ٍٚعٔ ادازت٘ اذا
ثبت اشرتان٘ يف دسمي ١االػاز بايبشس.
ٚيهٔ َا ٜؤخر عًٖ ٢را ايكاْ ٕٛؾُٝا ٜتعًل باملٛاد ايعكاب ١ٝايٛازد ٠ؾ ٘ٝاْ٘ ٜطبل ٖرا
ايكاْٚ ٕٛي ٛنإ ٖٓاى قاْ ٕٛعكاب ٞآخس ته ٕٛايعكٛب ١ؾ ٘ٝاشد َٔ قاَْ ٕٛهاؾش ١االػاز
بايبشس زقِ  28يطٓ ، 2012 ١ؾهإ االسس ٣باملشسع ايعساق ٞاالخر مببدأ ايعكٛب ١االشد
عً ٢نٌ شدص ازتهب دسمي ١االػاز بايبشس ضٛاٚ ٤ددت ايعكٛب ١يف ٖرا ايكاْ ٕٛا ٚاٟ
قاْ ٕٛعكاب ٞآخس( ،)1يهَ ٕٛستهب ٖر ٙاؾسميٜ ١تطًط عً ٢شدص آخس (ي٘ ْؿظ اؿكٛم
ٚايٛادبات اَاّ ايكاْ )ٕٛيف دطدٚ ٙسسٜت٘ ٜٚك ّٛمبعاًَت٘ نطًع ١تباع ٚتشرت َٔ ٣ادٌ
اؿص ٍٛعًَ ٢هاضب َاد.١ٜ
 ٚسطٓا ؾعٌ املشسع ايعساق ٞعٓدَا مل ٜأخر باالعتباز َٛاؾك ١ضشاٜا ٖر ٙاؾسمي ١عً٢ازتهاب ٖر ٙاؾسمي ١عكِٗ ضٛا ٤نإ ايطش ١ٝذنس اّ اْجٚ ٢ضٛا ٤نإ بايؼ اّ قاصس.
 اَا املاد َ٘ٓ "11" ٠ؾكد ايصّ ايٛشازات عً ٢تكد ِٜاملطاعدات يطشاٜا االػاز بايبشسٚاٜطا شدد عًَ ٢ساعا ٠استٝادات االطؿاٍ ٖٚر ٙااليتصاَات ٖ:ٞ

( )1يشظخ م.م سعج جسار نذسي ،بحث بعشهان "مجى فاعمية قانهن مكافحة االتجار بالبذخ
العخاقي" دراسة في ضهء االلتدامات التي اوردىا بخوتهكهل باليخمه" ،فعاليات السؤتسخ

الجولي الخامذ لمقزايا القانهنية ،كمية الحقهق-جامعة تذيك الجولية18،نهفسبخ،8181
اقميم كخدستان-اربيل ،ص.171
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* عسض ايطشاٜا عً ٢اطبا ٤كتصني.
* تكد ِٜاملطاعد ٠ايًػ ١ٜٛيًطشاٜا غري ايعساقٝني.
* تكد ِٜاملطاعدات ٚاالضتشازات ايكاْٚ ١ْٝٛاملعًَٛات االضرتشاد ١ٜيطشاٜا ٖر ٙاؾسمي.١
* َطاعدتِٗ يالتصاٍ بعٛا ًِٗ٥ا ٚدٚهلِ اييت حيًُ ٕٛدٓطٝتٗا َٓٚعُات اجملتُع املدْٞ
َٔ ادٌ سصٛهلِ عً ٢املطاعدات ايالشَ ١هلِ.
* ايكٝاّ عُا ١ٜضشاٜا ٚشٗٛد ٖر ٙاؾسمي.١
* ايعٌُ عً ٢اؿؿاظ عً ٢ضس ١ٜاملعًَٛات املتعًكات بايطشاٜا ٚمحا ١ٜسكٛقِٗ ٚنساَتِٗ.
* تكد ِٜاملطاعدات املاي ١ٝيًطشاٜا ٚتٛؾري ضهٔ َؤقت هلِ ٜتالَ ِ٥ع دٓطِٗ ٚضِٓٗ.
* ايعٌُ عً ٢تأٖ ٌٝضشاٜا ٖر ٙاؾسمي َٔ ١ايٓاس ١ٝايبدْٚ ١ٝايٓؿطٚ ١ٝاالدتُاعَٔ ١ٝ
خالٍ اْشاَ ٤سانص اٜٛاٚ ٤تأَٖ ٌٝتدصص ١بٗرا ايشإٔ ا ٚدٚز يًسعا ١ٜتابع ١يٛشاز ٠ايعٌُ
ٚايشؤ ٕٚاالدتُاع َٔ ١ٝادٌ اعاد ٠دَر ٖؤال ٤ايطشاٜا َع اجملتُع.
ٚيف ٖرا ايصدد ؾكد اصدز فًظ ايٛشزا ٤ايعساقْ ٞعاَا خاصا يسعا ١ٜضشاٜا
االػاز بايبشس زقِ 7يطٓ 2017١املعدٍٚ ،ايرٜٓ ٟص عً ٢تأضٝظ داز ا ٚانجس يف بػداد
ٜطُ ٢داز زعا ١ٜضشاٜا االػاز بايبشس ٜٚه ٕٛازتباط ٖرا ايداز بدا٥س ٠ذ ٟٚاالستٝادات
اـاص ١يف ٚشاز ٠ايعٌُ ٚايشؤ ٕٚاالدتُاع ،١ٝنُا إ يٛشٜس ايعٌُ ٚايشؤ ٕٚاالدتُاع١ٝ

تأضٝظ دٚز يسعا ١ٜضشاٜا االػاز بايبشس يف احملاؾعات غري املٓتعُ ١بإقً.)1(ِٝ

ٚيهٔ ايطؤاٍ ايرٜ ٟطسح ٌٖ ،تٛدد سايٝا َسانص اٜٛاٚ ٤تأَٖ ٌٝتدصص ١ا ٚدٚز
زعا ١ٜملطاعد ٠ضشاٜا ٖر ٙاؾسمي١؟
يف اؿكٝك ١اْ٘ ال ٜٛدد يف ايعسام اال داز ٚاسد ٠يسعا ١ٜضشاٜا االػاز بايبشس ٜطُ٢
(ايبٝت اآلَٔ) ٜتِ َشازنت٘ َٔ قبٌ ضشاٜا ايعٓـ ٚضشاٜا االػاز بايبشسٚ ،يهٔ َا ٜؤخر
عً ٢اْشاٖ ٤را ايداز اْعدّ ايتدصٝصات املاي َٔ ١ٝادٌ ادازت٘ ٚاعتُاد ٙعً ٢تربعات
( )1يشظخ نص السادة( )1من نظام رعاية ضحايا االتجار بالبذخ رقم 7لدشة 8117السعجل.
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املاْح احملًٚ ٞايدٚي ،ٞاضاؾ ١اىل قً ١املٛازد ايبشس ١ٜايالشَ ١إلدازٖ ٠را ايداز َٔ ٚدٛد
نٛادز طب ١ٝكتصٚ ١نٛادز ايبشح االدتُاعٚ ٞايٓؿط ،ٞنُا إ عدد املطتؿٝدٖ َٔ ٜٔرا
ايداز َٔ ضشاٜا االػاز بايبشس ال ٜصاٍ د ٕٚاملطت ٣ٛاذا َا قٛزٕ بعدد ايكطاٜا املعسٚض١
اَاّ ايكطا ٤ايعساق.)1(ٞ
* إ تك ّٛايٛشازات عً ٢تٛؾري ؾسص يًتعًٚ ِٝايعٌُ ٚايتدزٜب يًطشاٜا.
* ايعٌُ عً ٢تطٗ ٌٝاقاَ ١ايطشاٜا االداْب يف ايعسام بصٛزَ ٠ؤقتٚ ١ذيو بتٛؾري
تأشريات دخٚ ٍٛاقاَ ١هلِ بصٛزَ ٠ؤقتٚٚ ١ثا٥ل ضؿس خاص ١بِٗ هلرا ايػسض عٓد
ايطسٚز.٠
* ايعٌُ عً ٢تكد ِٜايدعِ ايدبًَٛاض ٞيف ساٍ ن ٕٛايطشاٜا َٔ غري ايعساقٝني َٔ ادٌ
تطٗ ٌٝعٛدتِٗ اىل بًداِْٗ.
ٚيهٔ َا ٜؤخر عً ٢املشسع ايعساقٖٓ ٞا اْ٘ نإ االؾطٌ ي٘ االخر مببدأ املعاًَ١
باملجٌ َٔ خالٍ تكد ِٜايدعِ ايدبًَٛاض َٔ ٞايد ٍٚيًطشاٜا ايعساقٝني اذا ناْٛا يف اـازز

َٔ ادٌ تأَني عٛدتِٗ اىل ايعسام(.)2

 نُا ْصت املادٖ َٔ " 12 " ٠را ايكاْ ٕٛعً ٢ضسٜإ قاْ ٕٛايعكٛبات زقِ  111يطٓ١ 1969عً ٢نٌ ساي ١مل ٜسد عًٗٝا ايٓص يف ٖرا ايكاْ.ٕٛ
ٚيف ْٗاٖ ١ٜرا املكاٍ ْٛد إ ْبني إ ٖرا ايكاْٜ ٕٛعد خط ٠ٛاجياب ١ٝملٛانب١
ايتشسٜعات ايعسبٚ ١ٝاالتؿاقٝات ايدٚي ١ٝاملٓعُ ١هلر ٙاؾسميٚ ١خاص ١يف ظٌ ايٛضع االَين
ايرٜ ٟعٝش٘ ايعسام ٚٚدٛد عصابات داعش مما اد ٣اىل شٜادٖ ٠ر ٙاؾسمي ١ؾ ،٘ٝعً ٢ايسغِ
( )1يشظخ تقخيخ الظل لتحالف اوىارد السقجم الى لجشة اتفاقية القزاء عمى جسيع اشكال
التسييد ضج السخأة /سيجاو( تقخيخ جسيهرية العخاق) ،ص-11ص.11

( )8يشظخ م.م سعج جسار نذسي ،بحث بعشهان "مجى فاعمية قانهن مكافحة االتجار بالبذخ
العخاقي" دراسة في ضهء االلتدامات التي اوردىا بخوتهكهل باليخمه" ،مرجر سابق،
ص.173
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َٔ اـطٛات ايبط ١٦ٝباػا ٙتٓؿٝر ٖرا ايكاْ َٔٚ ٕٛذيو ٚدٛد ظاٖس ٠ايتطٚ ٍٛاضتػالٍ
االطؿاٍ بد ٕٚزقٝب ا ٚقاضب ١يًذٓا.٠
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