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 -اخلالصة :
ان جريمة االتجار بالبشر من الجرائم المهمة والخطرة التي اضحت محل بحث الكثيرين. لكونها لم تعد تنحصر بشخص واحد أو بمكان       

واحد وانما تعدت الى ان اصببببببحت منلمة ستى مدبببببتوا زولي. مما راز .ي مطورتها. يما ان اتميتها متلتاة من محل الجريمة وتو االندبببببان 
رة فانون ماق بالجريمة المعيورة .ي العرا  تم تجريم اال.عا  التي وحقه .ي الحااة والح رية والكرامة وسبببببببسمة الجدبببببببد  ولعسببببببببا  اسسر مبببببببو

. وتعر 2012لدببنة28تدمل ضببمن مصببطتت االتجار بالبشببر وحدزت العقومات المناسبببة لتت  اال.عا  وتو فانون مكا.حة االتجار بالبشببر رفم 
ي لمواكبة التطورات التي تطرأ ستى المجتمع .  ولستماة المعيورة تناولنا بالبحث سببااسببة مشببرسنا .ي القانون حدببنة محمد ستيها المشببرة العراف

المعيور انفًا وذل  من مس  مبحثين مصبببببصبببببنا االو  لبحث ماااة جريمة االتجار بالبشبببببر من مس  اساة مطالل بحثنا .ي المطتل االو  
. اما المطتل الثاني مصببصببانه ل اان صببور االتجار بالبشببر .ي حين بحثنا .ي المطتل الثالث اريان مدلو  أو تعريف جريمة االتجار بالبشببر

االو  جريمة االتجار بالبشببببر. اما المبحث الثاني تناولنا ااه الدببببااسببببة الجوائاة .ي فانون مكا.حة االتجار بالبشببببر اذ بحثنار .ي اساة مطالل 
مكا.حة االتجار بالبشببر. .ي حين بحثنا .ي المطتل الثاني سببااسببة العقا  .ي فانون مكا.حة االتجار منه بحثنا ااه سببااسببة التجريم .ي فانون 

 بالبشر. وتناولنا .ي المطتل الثالث سااسة المنع .ي فانون مكا.حة االتجار بالبشر. 
 ومعد بحثنا .ي الموضوة المتقدم العير توصتنا الى:   
االتجار بالبشببببببببببر حصببببببببببر صببببببببببور االتجار بالبشببببببببببر سك   روتويو  منع وفمع ومعا بة االتجار ان مشببببببببببرسنا العرافي .ي فانون مكا.حة -1

.قد اورزتا ستى سببببب يل المثا  ال الحصبببببر ويان االجدر بمشبببببرسنا ان محعو حعو ما نص ستاه ال روتويو  المعيور   2000باالمبببببخاق لعام 
 اسسر . 

نوي وتعر تعد حدنة محمد ستيها المشرة. إذ ان تناك الكثيرين التعين يرتك ون ان مشرسنا سالج الجرائم المرتكبة من ف ل الشخص المع   -2
 جرائم بلسم الشخص المعنوي أو لحدابه.  

 مشبببرسنا العرافي .ي القانون المعيور ماا بالدبببااسبببة الجوائاة بجوانبه أو ا.رسها الثسم محاولة منه .ي معالجة الجريمة من يا.ة جوان ها-3
 ى الوافع الوطني والدولي . اممانًا بخطورتها ست

 الكتمات المفتاحاة: الجريمة. المشرة الجوائي. القانون . االتجار بالبشر. المكا.حة
ABSTRACT  : 

The crime of trade human beings is one of significant and dangerous crimes .  Which become point of 

research by more researchers .  Because it is not restricted in certain person or at specified place but it 

extended even it become an organization within international level .  Which increased its risky .  Whereas its 

importance is arisen from place of crime , who is man , his right in life , freedom , dignity and healthy of 

body .  As well as for abovementioned causes , special law for mentioned crime was enacted in Iraq .  Where 

it incriminates actions which are entered within term of trade of human beings .  And suitable punishments 

were determined for those activities which is Law of Combat Trade of Human Beings Act No.  28 in 2012  .  

This good deed is praised by Iraqi legislator to be in lined with developments which are occurred over society 

.  For aforementioned significance , we have discussed in research policy of Iraqi legislator in Law of Combat 

trade of Iraqi human beings , therefore over two researches .  We specified first one to debate what is crime 

of trade human beings through three demands .  We discussed in the first demand meaning or definition of 

crime of trade human beings .  Whereas second demand was determined to state forms of trade human beings 

, such as we studied in the third demand bases of crime of trade human beings .  Second research was specified 

to study penal policy in law of combat of trade human beings .  Where we discussed it within three demands 

.  Firstly to study policy of incrimination in law of combat trade of human beings .  Secondly to debate policy 

of punitive in law of combat of trade of human beings .  Thirdly we argued policy of prevention in law of 

combat trade of human beings After we investigated in the abovementioned subject .  We have concluded 

the following  :  

1) Our Iraqi legislation in law of combat trade of human beings determined forms of trade human beings to 

reflect protocol prevention , oppression and punish trade of people in year 2000 .  Where it stated it as an 

example not limited .  Where it was the best way on our legislator had to adopt the points that were mentioned 

in the aforementioned protocol  
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2 ) the Iraqi legislator tackled crimes were done by morale person .  Where this is considered as a good deed 

to be praised for the legislator .  Where there are more who committed crimes in the name of morale person 

or for his behalf  

3 ) Our Iraqi legislator in the mentioned law involved in the penal policy with its fields or its three branches 

as a trial to treat the crime of its whole sides as belief in its risky on the national and international reality  

Key words : Crime , penal legislator , law  or  act , trade human beings , combat  

 املبحث االول ماهية جرمية االجتار بالبشر 
ال د لنا ان ن ين   2012( لدنة  28لتوفوف ستى الدااسة الجوائاة التي انتهجها مشرسنا العرافي .ي فانون مكا.حة االتجار بالبشر رفم )      

 سنحاو   اانهوتعا ما    ف ل الخوا .ي  اان سااسة المشرة .ي ذل  القانون   االتجار بالبشر مع  اان صورتا واريانهامدلو  أو معنى جريمة  
من مس  اساة مطالل. المطتل االو  سنبحث ااه مدلو  أو تعريف جريمة االتجار بالبشر والمطتل الثاني سنخصصه  وذل   .ي تعا المبحث   

 اريان جريمة االتجار بالبشر .ي المطتل الثالث .   سنخصص المطتل الثالث لبحثحين  ل اان صور االتجار بالبشر . .ي 
 مدلول جرمية االجتار بالبشراألول املطلب 

ن ف ل  لم تكن جريمة االتجار بالبشر من الجرائم التي لم يتناولها الفقه والتشريع لتبحث .ي معناتا أو مدلولها.  ل نسحظ انها تم تعريفها م
سمتاة  الكثيرين من الباحثين. يما وان يثير من التشريعات تضمنت تعريفًا ماصًا بالجريمة المعيورة . تعرف جريمة االتجار بالبشر بلنها : ))  

))    -. و تعرف بلنها:    (1)استجس  لشخص محدز من  يئته الى مكان آمر وذل  بقصد استغسله يا.ة اوجه االستغس  غير الشرسي لتبشر ((
سمتاة استغس  لتضحاما سواء سن طريق تجنيدتم أو نقتهم فدرًا أو امتطا.هم أو باالحتاا  ستيهم و.را استغسلهم .ي نشاطات غير مشروسة  

.  وامضًا : )) انها تجنيد االمخاق    (2)ل سائر امكا  االستغس  الجندي أو الر  أو الدخرة أو الخدمة فدرًا أو االسترفا  أو نوة االسضاء ((مث
أو  أو نقتهم أو ايوائهم أو استقبالهم  واسطة االكرار أو االمتطاف أو الخداة أو اساءة استعما  الدتطة أو اساءة استغس  حالة استضعاف  

بإسطاء أو تتقي مبالغ مازمة أو مواما لنيل موا.قة مخص له ساطرة ستى مخص ا.راز  واسطة امة وسيتة امرا لغرا االستغس  ويشمل 
هة بالر  االستغس يحد ازنى استغس زسارة الغير أو سائر امكا  االستغس  الجندي أو الدخرة أو الخدمة فدرًا أو االسترفا  أو الممارسات الش ي

))العمتاة التي يتم  ها استغس  الشخص استغساًل يهدف تحقيق الرمت سن طريق استخدام االكرار   -  وتعرف :(3)و االستعباز أو نوة االسضاء((أ
م  .  تعا ما اورزر الباحثين .ي مجا  تعريف الجريمة مدار بحثنا  لكن ويما ذيرنا ان تعريف الجريمة ل   (4))المازي أو النفدي( أو الخداة((

 ير االتي: مقتصر ستى الباحثين .قط وانما تناولته يثير من التشريعات والمواايق الدولاة التميتها ومطورتها ومن اتم تعر المواايق والتشريعات نع
الوطنا- الجريمة  لمكا.حة  المتحدة  المكمل التفا اة االمم  النداء واالطفا   ة غير  روتويو  منع وفمع ومعا بة االتجار باالمخاق ومخاصة 

سرف جريمة االتجار بالبشر بانها عبارة سن )) تجنيد االمخاق أو نقتهم أو ايوائهم أو استقبالهم  واسطة التهديد بالقوة    2000المنلمة لدنة  
ستضعاف أو استعمالها أو غير ذل  من امكا  القدر أو االمتطاف أو االحتاا  أو الخداة أو اساءة استعما  الدتطة أو اساءة استغس  حالة ا

أو بإسطاء أو تتقي مبالغ مازمة أو مواما لنيل موا.قة مخص له ساطرة ستى مخص امر لغرا االستغس   ويشمل االستغس  يحد ازنى.  
ز  ستعبااستغس  زسارة الغير أو سائر امكا  االستغس  الجندي  أو الدخرة أو الخدمة فدرًا. أو االسترفا  أو الممارسات الش يهة بالر . أو اال

 .  (5)أو نوة االسضاء ((
)) استقطا  امخاق أو نقتهم أو ايوائهم أو استقبالهم بغرا استغسلهم    -فانون منع االتجار بالبشر االرزني سرف االتجار بالبشر بانها : -

  الدتطة أو استغس  حالة  سن طريق التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذل  من امكا  القدر أو االمتطاف أو االحتاا  أو الخداة أو استغس
ا  الضعف. أو باسطاء أو تتقي مبالغ مالاة أو مواما لنيل موا.قة مخص له ساطرة ستى تؤالء االمخاق. أو استقطا  أو نقل أو ايواء أو استقب

لها أو غير ذل  من الطر   من تم زون الثامنة سشرة متى يان ذل  بغرا استغسلهم ولو لم مقترن تعا االستغس  بالتهديد بالقوة أو استعما
ء أو  الوارزة اسسر.  وتعني يتمة )االستغس ( استغس  االمخاق .ي العمل بالدخرة أو العمل فدرا أو االسترفا  أو االستعباز أو نوة االسضا

تناولتها يثير من القوانين    .  ومعد استعراضنا لمدلو  جريمة االتجار بالبشر التي(6).ي الدسارة أو اي مكل من امكا  االستغس  الجندي ((
بالتعريف التميتها وتلايرتا ستى المدتوا الدامتي والخارجي لت تدان إذ انها لادت جريمة مخص واحد ترتكل بمكان معين ضد مخص ما.  ل 

تل سرف مشرسنا   تي من الجرائم التي تمتد لعدة زو  والتي تكون ستى ذات تنلام تختتف سن الجرائم البداطة. ونحن  هعا الصدز نتدائل
لدنة  28العرافي جريمة االتجار بالبشر ؟نجيل ستى تعا التداؤ  بلن المشرة العرافي تطر  لهعر الجريمة ف ل تعريفها .ي القانون الخاق  ها رفم  

رة الع يد وحلر  ( إذ نص الدستور ستى تحريم العمل القدري والع وزمة وتجا37.ي المازة )  2005وذل  .ي زستور العرا  النا.ع لدنة    2012
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ولكن بعد تشريع فانون مكا.حة االتجار بالبشر نتحظ ان مشرسنا سرف    (7)االتجار بالبشر واالطفا  واالتجار بالجن  بإمتسف صورر وامكاله
قوة أو استعمالها أو  جريمة االتجار بالبشر تعريفا واضحًا .هي عبارة سن:  ))تجنيد امخاق أو نقتهم أو ايوائهم أو استقبالهم  واسطة التهديد بال

مخص    غير ذل  من امكا  القدر أو االمتطاف أو االحتاا  أو الخداة أو استغس  الدتطة أو بإسطاء أو تتقي مبالغ مازمة أو مواما لنيل موا.قة
الع الدخرة أو  الجندي أو  الدسارة أو االستغس   أو له ستطة أو والمة ستى مخص امر  هدف  اعهم أو استغسلهم .ي اسما   القدري.  مل 

.  نسحظ من التعريف اسسر ان مشرسنا حصر انواة    (8)االسترفا  أو التدو  أو المتاجرة باسضائهم البشرية أو الغراا التجار  الط اة ((
لم محصر تت  االمكا  وانما توسع  ها.   2000االستغس   تدعة امكا  .ي حين ان  روتويو  منع وفمع ومعا بة االتجار باالمخاق لدنة  

ة .  وستاه يت ين لنا بلن جريمة االتجار  ويان االجدر بالمشرة سدم حصر امكا  االستغس  لمواكبة التطورات الممكن حصولها .ي تعا الموضو 
ريفها  بالبشر تي من الجرائم الخطرة والمهمة والتي تتطتل منا الوفوف لتبحث .ي يا.ة جوان ها ومن اتم تعر الجوانل مدلولها ويت ين لنا ان تع

رار. ومن تنا ممكننا ان نتوصل الى تعريف مبدط  تناولته يثيرًا من التشريعات والمواايق التي طرحنا اتمها .ي البحث ولا  جماعها منعًا لتتك
لتت  الجريمة بلنها : ))جريمة زولاة منلمة  تتمثل .ي استغس  االمخاق بشتى االمكا  ومكا.ة الطر  غير المشروسة  هدف تحقيق الكدل 

 غير المشروة باستغسلهم ((.  
 املطلب الثاني: صور جرمية االجتار بالبشر :

لبشر تمتار بخصائص سدة .هي تعد من الجرائم المنلمة. وانها جريمة معقدة وتتشاب  مد باتها بكثير من العوامل منها ان جريمة االتجار با
. وتعد جريمة مريبة يتكون رينها    (9)االفتصازمة والدااسة واالجتماعاة. يما انها تمثل اكثر نشاط  .ي العالم بعد تجارة الدسح والمخدرات

. ومن تنا ولكون جريمة االتجار تمتت  تعر   (10)ل . وامضًا تي جريمة مدتمرة وسمدمة يتوا.ر .يها القصد الجنائيالمازي من اكثر من .ع
الخصائص التي تميوتا سن غيرتا من الجرائم ال د ان نتناو  بالبحث صور تعر الجريمة بما تمتكه من مصائص تجعتها تمتار سن غيرتا من 

البشر ينته  اساسًا حق االندان .ي الحااة والحرية والتحرر من الع وزمة بجماع امكالها. ويتمثل تد.ه استغس  الجرائم  .  والم  ان االتجار ب
استغسال بقصد الكدل غير المشروة وان تعا االنتهاك أو االستغس   له صور وامكا     (11)االندان من يس الجندين و.ي جماع الفئات العمرية

 مكن ان نعير اتم تت  الصور : سدة من الصعل حصرتا ولكن م 
 االتجار بالبشر الغرض العمل القسري )السخرة( -الفرع االول :

مقصد بالدخرة أو العمل القدري ))كل سمل أو مدمة تؤمع سنوة من اي مخص تحت التهديد بلمة سقومة والتي لم يتطوة تعا الشخص     
يتم اجبار الشخص باالكرار الجددي أو النفدي لتقاام بعمل ما مد ل له مشقة ير.ضها تتحقق تعر الصورة سندما  (.  12)بلزائها بمحض امتاارر (( 

ذل  الشخص لو يرجع االمر له. ويكون االجبار  تعرا الشخص لتعنف أو تقييد حريته أو احتجارر بمكان ما. أو اجبارر ستى العمل لتدديد 
. أو احتجار ر  العمل لجوار العامل أو تصريت االفامة أو توية    (13)مته  زين أو بحجل اجور العمل سنه أو مكون  ر.ض ز.ع م تغ مقا ل س

العامل. يما تدمل من ضمن حاالت العمل القدري االساءة الجددمة أو العاطفاة من ف ل ر  العمل تجار مدم المنار  الن يثير ما مقع مدم 
طفا  فدرًا ممن مس  استعما  القوة أو االكرار أو االحتاا  ستيهم . ما ذيرنار وامضًا تشغيل اال  (14)المنار  .ي مباك تعر الجريمة بالقوة واالكرار  

  اسسر معد ا رر امكا  اجبار العامل والتي تدمل ضمن صورة العمل القدري "الدخرة " ان مشرسنا العرافي امار الى تعا النوة من انواة أو 
.ي المازة االولى /اواًل منه)المعيورة سابقًا( والمتضمنة مفهوم    2012لدنة 28م  صور االتجار بالبشر .ي القانون الخاق باالتجار بالبشر رف

 جريمة االتجار بالبشر. يما ان مريعتنا الدمحاء تي االمرا امارت الى تعا النوة من انواة أو صور االتجار بالبشر .هي لم تجو الدخرة و 
 داواة  ين البشر وال تمييو  ينهم . استغس  العامل زون ان نعطي حقه. ومريعتنا يعل  افرت بالم

 االتجار بالبشر الغراض )البغاء/ االستغالل الجنسي(.   -الفرع الثاني:
ًا مقصد باالستغس  الجندي: ))امة محاولة أو .عل استغس  لتدتطة الرسماة أو الدتطة المعنوية استغساًل جنداًا ويشمل ذل  وتعا لا  حصر    

وتعد تعر الصورة من صور االتجار    (15)تماعاة أو الدااساة من مس  استغس  مخص جنداًا لشخص امر ((  االستفازة المالاة أو االج
ت والدسح  بالبشر اكثر انتشارًا وميوسًا سن بافي صور الجريمة.  ل اكثرتا مطرًا ستى الدو  لد ل وتو انها تدر ارماحًا يثيرة ازت  تجار المخدرا

كما ان الد ل .ي انتشار تعر الصورة تو ستعة تعر التجارة وتو االندان اذ تكون  ( 16)ي واست داله  هعر التجارة الى تجر أو ترك سمتهم االصت
غير فا تة لسستهسك مس  رمن محدز سك  الدتع االمرا التي تكون سرضة لتتتف بد ل سوء التخوين أو تعرضها للروف معينة.  يما 

البغاء تو الشكل الغالل لجريمة االتجار بالبشر. ويمكن ان تتخع امكااًل مختتفة .قد يتم استخدام    نسحظ ان صورة االتجار بالبشر الغراا
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الضحاة .ي منشورات أو ا.سم اباحاة أو الغراا الدسارة أو التدلا  الجندي أو .ي الدااحة الجنداة سواء أمدتخدم .ي تعر الصورة امخاق 
لعرافي سن تعر الصورة ونص ستيها .ي المازة االولى من القانون .و.ي الوفت العي تجرم ااه القوانين  . ولم مغفل مشرسنا ا  (17)بالغين أو اطفا 

))َواَل توْكِرتووا َ.َتَااِتكوْم   -الوضعاة تعر الصورة من صور االتجار بالبشر .قد جاءت االمات الكريم .ي تحريم اكرار الفتاات ستى البغاء فا  تعالى :
))الوَّاِنَاةو َوالوَّاِني َ.اْجِتدووا يولَّ    - . يما لم مكتفي القران الكريم سند تعا الحد  ل حرم الونا وجعل سقومتها الجتد فا  تعالى :  (18)َسَتى اْلِبَغاء ((  

نتوْم توْؤِمنووَن ِباّللَِّ  ِ ِإن يو ْعكوم ِ ِهَما َرْأَ.ٌة ِ.ي ِزيِن َّللاَّ َما ِمَئَة َجْتَدٍة َواَل َتْلمو ْنهو َن اْلموْؤِمِنيَن ((َواِحٍد مِ  َما َطاِئَفٌة مِ  . وتعا يد     (19) َواْلَيْوِم اْْلِمِر َوْلَاْشَهْد َسَعاَ هو
 ستى ان الشريعة االسسماة سبقت القوانين .ي تجريم تعر الصورة. 

 االتجار بالبشر لالغراض الطبية .  -الفرع الثالث :
))  اام .رزًا أو جماسة اجراماة منلمة بجمع االمخاق زون رضاتم بالتحايل أو االكرار. إذ يتم نوة اسضاء    -تعرف تعر الصورة بلنها :  

وتعد تعر الصورة انتهاكًا لحرمة االندان ولحقوفه االساساة .ي الحااة . يما     (20)تؤالء الضحاما وماعها من اجل الحصو  ستى الرمت المازي ((
اجراماة ي يرة وذل  لكونها من الجرائم التي تم  يرامة االندان وحقه .ي الحااة. .هي تخر  الضمانات الخاصة    انها .ي الوافع لها مطورة

. وستاه و نلرًا  (21)بحمامة يرامة االندان المتمثتة .ي سمة االندان واحترامه منع  دامة حااته وحرمة وسسمة جددر وحلر التعامل المالي معه 
ة االتجار بالبشر ذا طابع زولي .س د ان مكون تناك تعاون زولي أو افتامي .ي س يل مكا.حتها .هي تشمل نوة االسضاء  لكون تعا النوة من انوا 

 . البشرية واالتجار  ها وامضَا اجراء التجار  الط اة غير المشروسة ستى االندان وغيرتا من االنتهاكات التي تطا  حق االندان .ي الحااة
رافي نص .ي متن القانون ستى ان المتاجرة باالسضاء البشرية أو الغراا التجار  الط اة .قد حصر النشاط المتعتق ونسحظ ان مشرسنا الع

غير    هعر الصورة اما بالمتاجرة باالسضاء البشرية أو الغراا التجار  الط اة .المدؤولاة الجنائاة ال تتحقق .ي حا  االستخدام الغراا امرا 
ال محمد ستاه المشرة العرافي .كان االجدر به ان ال محدزتا او يرزتا حصرًا .ي صتل القانون.  يعل  الدين االسسمي   التجار  الط اة وتعا ما

))َلَقْد َمَتْقَنا   -اتتم من جانبه .ي حق االندان .ي الحااة وسدم المداس  هعا الحق  ل نرار فد يرم ذات االندان ومر.ه تشريفًا سلامًا فا  تعالى :
ندَ  اكوْم    - . ومن ام حرم القران الكريم فتل النف  .قا  تعالى :   (22)اَن ِ.ي َأْحَدِن َتْقِويٍم ((اْْلِ ))َواَل َتْقتوتووْا النَّْفَ  الَِّتي َحرََّم َّللا و ِإالَّ ِباْلَحقِ  َذِلكوْم َوصَّ

 ين تعر الصورة من صور االتجار بالبشر ومين  تت  الجرائم التي تم  واميرًا ال د ان نشير الى وجو  سدم الختط    . (23)ِبِه َلَعتَّكوْم َتْعِقتووَن ((
المعد  يجريمة االيعاء وجريمة احدام    1969لدنة  111سسمة االندان وحقه .ي الحااة المنصوق ستيها .ي فانون العقومات العرافي رفم  

يت ين لنا تنا  .     (24)االكرار أو بالتحايل سدت جريمة اتجار بالبشرساتة .هنا متى ما يانت الجريمة تتم الغراا الرمت المالي بالتجوء لتقوة أو  
تعر   ان جريمة االتجار بالبشر تتخع صورًا أو انواسًا مختتفة وان ما اورزنار من صور تي ال تمثل يل صور أو امكا  االتجار بالبشر ولكن تعد

 ة ومإتجار متصاسد مع التطور والثورة التكنولوجاة . الصور اتمها وا ررتا. لكون صور االتجار بالبشر توايدت بدرسة .ائق
 املطلب الثالث : اركان جرمية االجتار بالبشر:

لغرا سد  الدتوك المرتكل جريمة بالمعنى الجوائي ال د من ان تتوا.ر ااه مروط وسناصر محدزة وتي الشروط والعناصر السرمة لقاام  
.كل جريمة تكون من ط اعة مختتفة لها ياان مازي ومعنوي ويتمثل الجانل المازي ااما مقع من   . (25)الجريمة و اامها وتدمى باريان الجريمة

ن الجاني من ا.عا  وما يترتل  ستيها من ااار . اما جان ها المعنوي .يتمثل .ي ستم الجاني وارازته . .كما ان الجريمة تي من صنع االندا
.  والوافع ان جريمة االتجار بالبشر مثتها يلي جريمة امرا ال تتحقق اال  توا.ر سناصرتا أو مروطها   (26)كعل  ال د ان تكون صازرة سن ارازته

وتعا ما سنخوا به .ي تعا المطتل وذل  من مس  بحث الرين المازي لهعر الجريمة ومن ام بحث الرين المعنوي لها مع االمتصار .ي تعا  
 الجانل منعًا لتتكرار . 

 الركن المادي -الفرع االول :
))الوجه اللاتر لتجريمة ومه يتحقق   - . وتو ممثل :(27))) مازمات الجريمة التي تلهر  ها الى العالم الخارجي((  - مقصد بالرين المازي :    

ا.رتا حتى معت ر  . والرين المازي الي جريمة مقوم ستى اساة سناصر ال د من تو   (28)استداء الفاسل ستى المصتحة المحماة من ف ل القانون ((  
 الرين المازي متحقق وتتمثل تعر العناصر .ي الدتوك االجرامي و النتاجة االجراماة والعسفة الد  اة 

 اواًل: السلوك االجرامي 
ت اًا المعد  الفعل بلنه: )) يل تصرف جرمه القانون امجا اًا يان ام س  1969لدنة  111لقد سرف المشرة العرافي .ي فانون العقومات رفم      

.   واستنازًا لهعا التعريف ممكن القو  ان الدتوك االجرامي لجريمة االتجار بالبشر   (29)كالترك واالمتناة مالم يرز نص ستى مسف ذل  ((
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ون االتجار يتعدز تبعًا المتسف الصور التي من مسلها تتحقق الجريمة . .يتمثل الدتوك االجرامي .ي تعر الجريمة استنازًا الى تعريفها .ي فان 
. ويمكن ان نعرف اال.عا  المعيورة اسسر باالتي : التجنيد تو )) جمع   (30) بالتجنيد والنقل وااليواء واالستقبا     2012لدنة  28بالبشر رفم  

العازة  ولا  الحافهم بالجاش الن الجاش .ي  -المجني ستيهم لغرا استخدامهم .ي الدسارة أو الدخرة أو حتى الحافهم بالجماسات المدتحة 
وااليواء (  32)اما النقل .هو ))  اام مرتك ي الجريمة  نقل المجني ستيهم باستخدام التهديد بالقتل ورغمًا الى مكان امر ((  (.  31)((    -مكون نلاماًا  

عنى االستقبا  فريل لمعنى  .ي حين مكون م  (33)معرف بإنه ))  اام الجاني  تهالة مكان ملوي الاه المجني ستاه ويتخعر م يتًا مقضي ااه اوفاته ((
ا  االيواء اال ان االستقبا  ال مشترط بقاء المجني ستاه .ي معاة الجاني مدة معينة .قد مدتق ته ومن ام مدتمه لشخص امر بعد ساسات. ومهع

االيواء واالستقبا  مصحومًا مكون الدتوك االجرامي .ي جريمة االتجار بالبشر منحصر  هعر اال.عا  المعيورة اسسر وفد مكون التجنيد والنقل و 
ما لنيل موا.قة  بالتهديد بالقوة أو استعمالها أو القدر أو االمتطاف أو االحتاا  أو الخداة أو استغس  الدتطة أو اسطاء أو تتقي مبالغ مالاة أو موا

زور الجاني ستى تغيير مكان   مخص له ستطة أو والمة ستى مخص امر .  وفد ال مصاحل الدتوك االجرامي ما ذيرنار اسسر  ل مقتصر
 .  (34)الضحاة زون ان ممارس اي نوة من انواة االكرار أو الخداة أو استغس  الدتطة التي لدمه ستى الضحاة 

 - النتيجة االجرامية :-2
تي تمثل العنصر الثاني من و   (35)تعرف النتاجة االجراماة  ب ))يراز  ها التغيير العي محدم .ي العالم الخارجي يلار لتدتوك االجرامي((    

  جي(( سناصر الرين المازي لتجريمة ويقصد  ها امضا )) االار المترتل ستى الدتوك االجرامي والعي يتمثل بالتغيير العي محدم .ي العالم الخار 

ئم الضرر التي تتمثل .ي وفوة ان النتاجة االجراماة لتجريمة التي نحن بصدزتا تتمثل .ي االار العي يترتل ستىيها وماستبارتا من جرا   (36)
ني  ستوك اجرامي تنتج سنه ااار .هي  هعا الوصف تترتل ستيها سدة نتائج بحدل الصور المرتكبة .ي تت  الجريمة وتبعًا لتغرا العي اراز الجا 

المترت التجنيد والنقل  الوصو  الاه من مس  ارتكابه الجريمة وتو االستغس  غير المشروة بشتى االمكا  والوسائل .  .االار  ل ستى .عل 
 وااليواء واالستقبا  تو االستداءستى حق االندان .ي الحااة وسسمته الجددمة .  

 العالقة السببية -3
تمثل العسفة الد  اة العنصر الثالث من سناصر الرين المازي .هي حتقة الوصل  ين الدتوك االجرامي والنتاجة االجراماة وتعرف )) انها 

العي    الصتة التي ترمط ما  ين الدتوك االجرامي والنتاجة االجراماة الضارة يرابطة العتة بالمعتو  بحيث تث ت ان الدتوك االجرامي الوافع تو
. اي اننا تنا نفترا  اام الدتوك االجرامي و اام اار ذل  الدتوك المتمثل .ي النتاجة .تو وفع الدتوك    (37)ازا الى حدوم النتاجة الضارة ((

والنقل  ولم تتحقق النتاجة .س نبحث .ي العسفة الد بة .  وتتحقق العسفة الد  اة .ي تعر الجريمة بقاام الدتوك االجرامي المتمثل بالتجنيد  
المترتل ستيها الضرر بالجاني واستغسله ومالتالي مد المتمثل بصور االتجار بالبشر  المترتل سالدتوك  ل  وااليواء واالستقبا  وتحقق االار 

 الجاني سن جريمته المرتكبة متى ما تحققت النتاجة سن الدتوك االجرامي لجريمة االتجار بالبشر . 
 الركن المعنوي  -الفرع الثاني :

المكفي لتحقق جريمة ما تو.ر رينها المازي  ل يتوم ان يتو.ر رين امر تو الرين المعنوي المتمثل بكاان الجريمة النفدي فوامه العناصر      
من توا.ر  ولما يانت جريمة االتجار بالبشر من الجرائم العمدمة لعل  ال د    (38)النفداة المكونة لها. ويراز به االصو  النفداة لمازمات الجريمة  

لدنة  111( من فانون العقومات العرافي رفم  1/ 33القصد الجنائي أو الجرمي . والقصد الجنائي أو الجرمي سر.ه المشرة العرافي .ي المازة )
رماة امرا )) تو توجاه الفاسل ارازته الى ارتكا  الفعل المكون لتجريمة. تاز.ًا الى نتاجة الجريمة التي وفعت أو امة نتاجة ج - بلنه : 1969

ين (( وان القصد يتكون من سنصري العتم واالرازة ومدون احدتما ال نكون امام جريمة سمدمة وال يتحقق القصد الجنائي ومالتالي ال مقوم الر 
والعتم تو  المعنوي لتجريمة. أي ان الرين المعنوي .ي الجريمة العمدمة مقوم متى ما تو.ر القصد الجنائي المتحقق بعنصري العتم واالرازة . 
ريمة التي  احاطة الجاني ستمًا بالعناصر المكونة لتجريمة اي باريان الجريمة واتجار ارازته لتفعل المكون لتجريمة. ويتمثل الرين المعنوي .ي الج

الجريمة تنا   .محل-نبحثها بعتم الجاني بموضوة الحق المعتدي ستاه وموضوة الحق المعتدا ستاه تو حق االندان .ي الحااة وسسمة الجدد  
وستم الجاني بخطورة .عته االجرامي المتمثل .ي االستداء ستى حق االندان .ي الحااة وسسمة الجدد من مس  القاام بالتجنيد    -تو االندان

سمدمة ال مكفي والنقل وااليواء واالستقبا  . وال د ان نشير ونحن بصدز البحث .ي الرين المعنوي لجريمة االتجار بالبشر الى ان تناك جرائم  
  -بلنه :  لتحقق المدؤولاة الجوائاة سنها تو.ر القصد الجرمي بمعنار العام المتمثل بالعتم واالرازة .  ل ال د ان يتو.ر فصدًا ماصًا العي معرف

يث وال سسفة له  )) انصراف الناة الى غرا معين أو يد.عها الى الفعل باسث معين أو انه حالة نفداة متعتقة  نتاجة معينة أو  باسث م 
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. والقصد الخاق .ي الجريمة التي نبحثها يتمثل .ي ان تكون غامة الجاني من ستويه تو استغس  المجنى ستاه بشتى    (39)بالرين المازي ((
الخاق    . وفد حدز مشرسنا .ي القانون (40) االمكا  والوسائل. واالستغس  تو )) عبارة سن الحصو  ستى الرمت أو المنفعة بصفة سامة ((

باالتجار بالبشر صور االستغس  لتمجنى ستاه  تدعة صور وتي ) اعهم و استغسلهم .ي اسما  الدسارة أو االستغس  الجندي أو الدخرة أو 
تتكون العمل القدري أو االسترفا  أو التدو  أو المتاجرة باسضائهم البشرية أو الغراا التجار  الط اة (.  وستاه يتضت لنا ان تعر الجريمة 

المعنوي من رينين اساسيين رين مازي ورين معنوي الرين المازي مشمل الدتوك االجرامي والنتاجة والعسفة الد  اة التي ترمط  ينهما. اما الرين  
 سن تو.ر القصد  يتمثل .ي ستم الجاني وارازته المتجه الرتكا  الفعل االجرامي يما  ينا بلنها من الجرائم التي تتطتل توا.ر فصدًا ماصًا. .ضسً 

 العام لنكون امام جريمة االتجار بالبشر .  
 السياسة اجلزائية يف قانون مكافحة االجتار بالبشر املبحث الثاني

الخطوط العريضة التي مضعها المشرة وتو مقوم  تشريع القوانين .هي  هعا الوصف تتمتع بلتماة   ان الدااسة الجوائاة أو الجنائاة بإستبارتا   
تعر  مفهوم  ماتو  أو  الجوائاة؟  الدااسة  تعريف  تو  .ما  المصطتت.  تعا  من  المقصوز  ما  نحدز  ان  االلمام  ها  اجل  من  ال د  ومصوصاة 

)) تدعى .ي النهامة لتوصو  الى ا.ضل صاغة لقواسد القانون وتوجاه يل من   -نها :الدااسة؟تعرف الدااسة الجوائاة سند الفقاه مارك اندل بإ
)) تي   -وتعرف امضًا: (41)المشرة العي مشرة القانون والقاضي العي مقوم  تط اقه واالزارة العقا اة المكتفة  تنفيع ما مقضي به تعا القاضي ((

ه من  ين االراء المختتفة ااقررر يقاسدة فانوناة سواء .ي ضوء نصوق التجريم والعقا   سااسة تشريعاة بحتة .هي رأي المشرة العي مدتقر ستا 
  - وامضًا تي :  (42)أو فواسد االجراءات الجنائاة أو .ي مجا  االنلمة القانوناة التي تحدز اساليل الوفامة والتنفيع العسجي لتعقومات والتدا ير((

.  وستاه يت ين لنا ان    (43)تحديد ما معد جريمة و.ي اتخاذ التدا ير المانعة والعقومات المقررة لها (()) التي ت ين المبازئ السرم استمدتا .ي  
الدااسة الجوائاة تي االزوات التي يتم وضعها  ين يدي المشرة ليتمكن سن طريقها من تحديد ما معت ر جرائم والعقومات التي تفرا ستيها 

تعد يعل  اال لغامة. وتي حمامة مصالت المجتمع وتعر الحمامة ال تتحقق اال باضفاء صفة االتجريم ستى    واالجراءات السرم اتخاذتا . وتي ال
ائي مفرا اال.عا  التي تشكل انتهاكًا لتت  المصالت. يما ان تجريم اال.عا  التي تشكل استداًء ستى المصالت ال يؤزي اارر ما لم مقترن بجواء جن

اتخاذ التدا ير السرمة لمواجهة الخطورة الناجمة سن تت  اال.عا  . ومما تقدم يتضت لنا ان لتدااسة الجوائاة  ستى من يرتكل الفعل المجرم و 
ابطة .روة اسم وتي )سااسة التجريم وسااسة العقا  وسااسة المنع( وان يل سااسة ال تقل .ي اتميتها سن الدااسة االمرا. .الفروة الثسم متر 

م الفعل العي معت ر انتهاك لمصتحة معينة ال مجدي نفعًا ما لم مكن له جواء )سقومة وتد ير( يتخع .ي مقا ل ارتكا   مع بعضها البعض .إن تجري
االتجار الفعل المجرم . وتعا ما سنحاو  ان ن ينه من مس  المطالل الثساة االتاة التي سنبحث .ي االو  منها سااسة التجريم .ي فانون مكا.حة  

الثاني سااسة العقا  .ي القانون المعيور. .ي حين سنتناو  .ي الثالث منها  اان سااسة المنع .ي ذل  القانون باستبارتا   بالبشر وسنبحث .ي
 سااسة يتجل اليها المشرة لتحد من ظاترة الجريمة ف ل وفوسها .  

 :2012لسنة 28املطلب االول: سياسة التجريم يف قانون مكافحة االجتار بالبشر رقم 
اسة التجريم باستبارتا احد مطري الدااسة الجوائاة لها اتماة ي يرة ال تقل اتماة سن بافي .روة الدااسة الجوائاة؛ وذل  لكونها ازاة  ان سا  

  تجريم اال.عا  التي تشكل استداًء ستى مصالت معينة. لعل  سنبحث .ي تعا المطتل سن مدلو  أو مفهوم سااسة التجريم .ي الفرة االو  منه. 
 ة التجريم .ي فانون مكا.حة االتجار بالبشر .ي الفرة الثاني منه .  وسااس

 الفرع االول )) مدلول أو مفهوم سياسة التجريم(( 
 (44))) الشطر االو  من الدااسة الجوائاة أو المكمتة لدااسة الوفامة من االجرام .ي الكفاح ضد الجريمة ((  -تعرف سااسة التجريم ستى انها:   

.  وستاه ومن مس  ما تقدم يت ين لنا ان التجريم له    (45))) تو.ير افصى زرجات الحمامة لتقام والمصالت المتجدزة ((  -انها : . وتعرف ستى  
 فيوزًا  زورر المهم سواء يان تعا الدور اجتماعاًا ام ترمويًا وي دو تعا الدور باررًا من مس  النصوق االمرة والناااة .تت  النصوق ما تي اال

. ستمًا ان  (46)امات تفرا ستى تصر.ات اال.راز من اجل حمامة المصالت ومالتالي .را الجواء المناسل ستى من ينته  تت  المصالتوالتو 
. يما    تحديد اتماة تت  المصالت مكون و.قًا لتلروف االجتماعاة الدائدة وط اعة يل مجتمع من المجتمعات المتاارة باالنلمة القائمة .ي زولها  

.ما معت ر انتهاكًا لمصتحة معينة مجرم  نص القانون ويفرا الجواء القانوني المناسل لعل     (47)ة التجريم تعد ظاترة سامة .ي المجتمع  ان ظاتر 
)) تي يل حاجة انداناة اذا يان من ملنها   -االستداء وتعا مدري ستى الجماع زون استثناء لكون معاار التجريم تو المصتحة والتي تعرف : 
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اي ان متى ما    (48)ي الى امباة مازي لسندان أو تحقق له استقرارًا نفداًا ستى ان ال تتعارا تعر الحاجات مع ما مقررر الشارة((  ان تؤز
 كانت تناك مصتحة معرضة لسستداء يان تناك نص تجريمي مضفي الحمامة ستى تت  المصتحة .  

 بالبشر ((الفرع الثاني ))سياسة التجريم في قانون مكافحة االتجار 
  مشرسنا ف ل ان مشرة فانونًا ماصًا لجريمة االتجار بالبشر حرق ستى النص ستى تعر اللاترة الخطرة  اواًل .ي زستور العرا  النا.ع لدنة    

عرافي ستى  سندما جرم العمل القدري والع وزمة وتجارة الع يد يما حرم االتجار بالنداء واالطفا  واالتجار بالجن  إذ نص الدستور ال   2005
. وامار ااناًا .ي   (49))محرم العمل القدري "الدخرة". والع وزمة   وتجارة الع يد"الرفيق". ويحرم االتجار بالنداء واالطفا . واالتجار بالجن (

رفم   العتاا  العرا اة  الجنائاة  المحكمة  استخدم مصط   2005لدنة 10فانون  القانون  تعا  .ي  المشرة  ان  اال   الجريمة  تعر  )االتجار  ستى   تت 
. ومع توايد وانتشار جريمة االتجار بالبشر يان لوامًا ستى مشرسنا ان يواكل التطورات .ي تعا المجا   (50)باالمخاق(  داًل من االتجار بالبشر

ستى المصتحة  وان يواجهه  تشريع فانون ماق لهعر الجريمة يخطوة مهمة من ف ته .ي س يل الحد من تعر الجريمة . ومن اجل اضفاء الحمامة  
اال.عا    2012لدنة 28المتمثتة .ي حق االندان .ي الحااة والعاش بكرامة وسسمة الجدد وسدم االيعاء ولما تقدم جرم المشرة .ي القانون رفم 

 - المدرجة .ي ازنار ومالتفصيل اْلتي :
ل من أمكا  االكرار ياال توار أو التهديد أوحجو  استخدام أي مك( جرمت من يرتكل جريمة االتجار باستخدام الوسائل االتاة:  5المازة )-1

أو تتقي مبالغ مالاة أو منا.ع    إسطاء  او  استخدام اساليل احتاالاة لخداة الضحاما أو التغرير  هم  او  واائق الدفر أو المدتمدكات الرسماة
.  نسحظ من مس  النص المتقدم ان مشرسنا جرم ارتكا  الفعل متى ما استخدم مرتكبه  ستيهم  لتحصو  ستى موا.قة من له الدتطة أو الوالمه

ق المجنى ستاه. لكون تعر اال توار أو التهديد أو حجو واائق الدفر أو المدتمدكات الرسماة . أو استخدم االحتاا  أو حصل ستى منفعة بح
 اال.عا  .يها تضتيل أو تغرير بالمجنى ستاه ويكون .يها تحت وطلة االكرار ومدتو  االرازة . 

يان المجني ستاه انثى      او( الثامنة سشرة من سمرر18لم يتم )  ( جرمت من يرتكل الجريمة اذا وفعت .ي يلن تقع ستى مخص6المازة) -2
.ي    االمتطاف أو التععيل  ي  او تم استخدامجماسة إجراماة منلمة أو يانت ذات طابع زولارتك ت من ف ل      او اذاأو من ذوي االسافة

المجني ستاه بمرا     او فد يترتل ستيها اصابةيان الجاني من أصو  المجني ستاه أو .روسه أوممن له الوالمة ستاه أو روجًا  او   ارتكا ها 
  او تكون وفعت ستى سدة امخاق او لعدة مرات او وفوسها ستى موظف او مكتف بخدمة االتجار بهاليرجى مفاؤر أوساتة مدتدممة نتاجة  

.  .ي النص اسسر نسحظ ان المشرة والتماة الجريمة  استغس  النفوذ أو استغس  ضعف الضحاما أو حاجاتهمارتكا ها سن طريق      سامة  واميراً 
يورة اممانًا من المشرة بلن تعر اللروف متى ما توا.رت ينا امام جريمة تدتحق تشديد جرم الفعل متى ما وفع .ي ظرف من اللروف المع

 العقا  بحق مرتك يها . 
تعافد    ويعل  يل من  أنشل أو أزار موفعًا ستى مبكة المعتومات بقصد االتجار بالبشر  ( من القانون جرم .يها المشرة  يل من 7المازة )-3

المعتوماستى صفقة تتعتق باالتجار بالبش الفعل يت ين لنا مواكبة المشرة   .   تر أو سهل ذل  باستخدام مبكة  وتو  نصه ستى تجريم تعا 
 لتتطورات الحاصتة .ي مجا  المعتوماتاة واالتصاالت. 

اة جرم المشرة  ( من القانون جرمت الفعل اذ ازا الى موت المجنى ستاه .  التماة الروح البشرية وتقدمدًا لحق االندان .ي الحا8المازة )-4
الفعل العي يؤزي الى موت المجنى ستاه.  ل اكثر من ذل  جعل سقومة تعا الفعل االسدام وتو امد سقومة ذيرت .ي متن فانون مكا.حة  

 االتجار بالبشر . 
متراكه بالجريمة أو  يل مخص معنوي ا ت ا( من القانون جرم المشرة ارتكا  الجريمة من ف ل الشخص المعنوي .قد جاء .يها ان  9المازة )-5

ا ارتكل الجريمة باسمه أو لحدابه أو لمنفعته والمخل تعا بالعقومة التي تقرر بحق المدير المفوا أو المدؤو  سن ازارة الشخص المعنوي اذ
ؤولاة االمخاق المعد  س ق فانون مكا.حة االتجار بالبشر .ي افرار مد 1969لدنة 111ان فانون العقومات رفم  ا ت امتراكه .ي الجريمة. 

( منه وتو اذ نص ستى ذل  بد ل يثرة االمخاق المعنوية وانتشارتم. يما سالج 123( و المازة )122المعنوية جوائاًا وذل  .ي المازة )
جواء العي احتمالاة افدام االمخاق القائمين ستى االزارة بارتكا  جرائم بلسم تعر االمخاق . يما نسحظ ان المشرة باالضا.ة الى انه حدز ال 

مفرا ستى الشخص المعنوي يعل  حدز تدا ير احترارية تفرا ستاه أو تقررتا المحكمة . وتعا ما امع به المشرة يعل  .ي فانون مكا.حة  
  االتجار بالبشر يما ورز .ي النص اسسر .قد جرم امتراك الشخص المعنوي أو ارتكابه جريمة االتجار بالبشر ويعل  جرم ارتكا  الجريمة من 

ف ل المدير المفوا أو المدؤو  سن ازارة الشخص المعنوي.  وستاه ومناًء ستى ما تقدم نسحظ ان فانون مكا.حة االتجار بالبشر سالج تعر  
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ظل    كل .يالجريمة بجوان ها المختتفة .قد جرم الفعل متى ما توامن مع االكرار أو اال توار أو االحتاا  أو المنفعة. يما انه جرم الفعل اذا ارت
ظروف محاطة به سواء يانت اللروف موضوعاة سائدة لتجريمة ام مخصاة سائدة لتمجنى ستاه أو الجاني أو ازا الفعل الى موت المجنى  

 ستاه. يعل  جرم المشرة الفعل متى ما ارتكل من ف ل الشخص المعنوي .  
 2012نة لس28املطلب الثاني ) سياسة العقاب يف قانون مكافحة االجتار بالبشر( رقم 

لتوضات تعا المطتل ال د لنا من  اان ماتو تعريف سااسة العقا  ومن ام  اان سااسة العقا  .ي فانون مكا.حة االتجار بالبشر وذل  من    
 مس  .رسين االو  سنخصصه لبحث تعريف سااسة العقا  والثاني سنتطر  ااه الى سااسة العقا  .ي القانون المعيور .  

 تعريف سياسة العقاب (الفرع االول ) 
ومن (  51))) الجواء العي مقررر القانون الجنائي لمصتحة المجتمع تنفيعًا لحكم فضائي ستى من تث ت مدؤوليته سن الجريمة((    - العقومة تي :

مس  تعريف العقومة يتضت لنا ان العقومة ما تي اال جواء الجريمة التي ارتك ت وسكرت صفو المجتمع وتعا الجواء انما .را لغرا تحقيق  
  يهم الهدف منه .ي اصسح الجاني ومكا.حة الجريمة.  يما وان تعر العقومة يتم تحديدتا مقا ل اال.عا  المرتكبة من ف ل الجناة ضد المجنى ست

   . وحيث ان سااسة التجريم تجرم اال.عا  وتضفي الحمامة ستى المصالت من االنتهاك والتعدي .إن سااسة العقا  تحدز العقومات لتت  اال.عا
ع    م المجرمة من ف ل سااسة التجريم. .العقومة تي ازاة مع رة سن التجريم .  ومن تنا ت رر لنا مدا الرابطة الوااقة التي ترمط سااسة العقا

سااسة التجريم وذل  يما فتنا ان التجريم تو اضفاء افصى مراتل الحمامة التشريعاة ستى مصتحة معينة ولما يان استو  التع ير سن تت   
حدن  الحمامة تو الجواء. .عتاه ال د ستى المشرة ان يدرك مدا اتماة ومطورة الجواء الجنائي سند وضعه سااسة التجريم حتى يتم التع ير سنه ا

.تجريم .عل معين ال يؤتي  ثمارر ما لم مقترن بجواء محقق الهدف من سااسة التجريم المتمثل بحمامة المصالت من االنتهاك واالستداء    (52) ير  تع
  .  وال د لنا .ي تعا الصدز ان ن ين ان الدااسة العقا اة .ي مجا  تحديد الهدف منها تتكون من فدمين االو  : موضوسي : يبحث .ي الصورة 

ت المجرزة لتعقومة .ي مرحتة تشريعها وما تي االس  التي مجل اتباسها .ي مرحتتي التط يق والتنفيع. والثاني : اجرائي: يبحث .ي االجراءا
)) المبازئ   -.  ومناًء ستى ما تقدم ممكن تعريف سااسة العقا  بإنها :  (53)التي مجل اتباسها لتفصل .ي مدا تو.ر حق الدولة .ي العقومة  

)) انها الشطر الثاني لتدااسة الجنائاة تتطور تبعًا لتت  العقائد   - . وتعرف امضًا :(54)لتي مقوم ستيها تحديد العقومات وتط اقها وتنفيعتا ((  ا
 .   (55)واال.كار والقام ((

 2012لسنة 28الفرع الثاني ) سياسة العقاب في قانون مكافحة االتجار بالبشر( رقم 
نون مكا.حة االتجار بالبشر جاء  نصوق فانوناة جرمت .يها اال.عا  التي بارتكا ها تتحقق الجريمة مدار بحثنا ومقا ل  ان المشرة .ي فا    

ت تجريم تعر اال.عا  حدز المشرة بالنص العقومات الرازسة لتت  اال.عا . يما نسحظ من مس  فراءة نصوق القانون تدرج المشرة .ي العقوما
الدجن المؤفت والدجن المؤمد وصواًل الى االسدام العي ممثل امد  نوة من انواة العقومات وسنوضت العقومات .ي القانون   ين الغرامة والحب  و 

 بالتفصيل اْلتي:  2012لدنة 28رفم 
) تي الوام  )  -التي تعرف ستى انها :   ( من القانون ساف ت الشخص المعنوي العي يرتكل جريمة االتجار بالبشر بعقومة الغرامة9المازة ) -1

جتماعاة المحكوم ستاه بلن يد.ع الى الخرينة العامة الم تغ المعين .ي الحكم وتراسي المحكمة .ي تقدير الغرامة حالة المحكوم ستاه المالاة واال
. يما منحت المحكمة صسحاة حل الشخص المؤفت    (56)ما ا.ازر من الجريمة أو يان يتوفع ا.ازته منها وظروف الجريمة وحالة المجنى ستاه ((

و.ي الوافع ان معالجة المشرة العرافي لتجرائم المرتكبة من ف ل  أو يتم امقاف نشاطه مؤفتًا أو نهائاًا أو غتق مقرر .ي حا  ا وت ارتكابه الجريمة.
 جرائم بلسم الشخص المعنوي أو لحدابه.   الشخص المعنوي تعد حدنة محمد ستيها المشرة. إذ ان تناك الكثيرين التعين يرتك ون 

والغرامة لمن ينشل أو يدير موفع ستى مبكة المعتومات بقصد االتجار بالبشر أو    ( من القانون  نصت ستى سقومة الحب  الشديد7المازة )-2
المحكوم ستاه .ي احدا المنشلت   )) ايداة  تعافد ستى صفقة تتعتق باالتجار بالبشر أو فام  تدهيل ذل  و معرف الحب  الشديد ستى انه : 

ونسحظ من (.  57)  العقا اة المخصصة فانونًا لهعا الغرا المدة المقررة .ي الحكم وال تقل مدته سن اساة مهور وال تويد ستى مم  سنوات ((
الوطناة التي ال تتحدز  دولة معينة  زراستنا لهعر المازة ان مشرسنا واكل التطورات المعاصرة .ي استبار تعر الجريمة من الجرائم المنلمة س ر  

 ويمكن استخدام مبكة االنترنت .ي اتمام صفقات الجريمة  ين الدو .  
)) تو ايداة المحكوم ستاه .ي احدا المنشآت   ( من القانون نصت ستى الدجن المؤفت والغرامة و معرف الدجن المؤفت بانه :    5المازة )-3

نسحظ     .  ( 58)ا اكثر من مم  سنوات الى مم  سشرة سنة ما لم ينص القانون ستى مسف ذل  ((العقا اة المخصصة فانونًا لهعا الغر 
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( انها حدزت سقومة مرتكل الجريمة بالدجن المؤفت والغرامة   والغرامة توزاز اذا ما ارتك ت الجريمة باستخدام احد وسائل االكرار  5ستى المازة )
اة. امضًا نسحظ ان المشرة .ي المازة اسسر منت القاضي الدتطة التقديرية .ي تحديد مدة الدجن المؤفت او االحتاا  او اسطاء او تتقي مبالغ مال

تويد مدة .في الفقرة االولى جاءت عبارة )معافل بالدجن المؤفت( زون ذير مدة الدجن. اما .ي الفقرة ااناًا من المازة .قد .قد ذير المشرة ان ال
لنص تترك حرية لتقاضي المختص .ي تحديد مدة الدجن المؤفت حدل يل فضاة معروضة امامه . يما  ( سنة  ومهعا ا15الدجن سن )

ت .ي ونسحظ ان المشرة فرن العقومة بالغرامة اذا ارتك ت لسسبا  المعيورة .ي المازة اسسر وان جمع المشرة لعقومتي الغرامة والدجن المؤف
 جريمة المرتكبة ولغرا تشديد العقومة لتكون رازسًا لمن يرتك ها ومالتالي الحد من ارتكا ها مدتق ًس.  مازة فانوناة واحدة انما الزراكه لخطورة ال

)) تو ايداة المحكوم ستاه .ي    ( من تعا القانون نص المشرة ااه ستى سقومة الدجن المؤمد والغرامة ويعرف الدجن المؤمد  بلنه :6المازة )-4
ة س ق وان    (59)  فانونًا لهعا الغرا لمدة سشرين سنة ((احدا المنشآت العقا اة المخصصة   متى ما ارتك ت الجريمة .ي ظل توا.ر ظروف سد 

 امرنا اليها .ي الفرة الدا ق .  
.  وجاء .يها    (60)))تي منق المحكوم ستاه حتى الموت ((  -( من القانون نص .يها المشرة ستى سقومة االسدام العي معرف بإنه:8المازة )-5
((. ولعل المشرة نص تنا ستى سقومة االسدام اممانًا منه بقدساة الروح البشرية ون العقومة باالسدام اذا أزا الفعل الى موت المجني ستاهتك))  -:

 تنا نسحظ ان المشرة است ر اللروف المعيورة .ي المازة اسسر   وحق االندان .ي الحااة ويجواء مفرا ستى يل من مدتهين بالحااة البشرية .  
ظر.ًا مشدزًا اذا توامن وفوة احد اللروف مع وفوة الجريمة تشدز العقومة .متى ما تو.رت تت  اللروف وتحققت الجريمة يتم .را العقومة  

  يرتكل   المنصوق ستيها فانونًا وتي الدجن المؤمد الغرامة .  وستاه ومناًء ستى ما تقدم يت ين لنا ان المشرة تدرج بالعقومات المفروضة ستى من
جريمة االتجار بالبشر حدل يل حالة ونسحظ امضا ان مشرسنا لم مشير الى سقومة الحب  البداط  يعقومة ستى من يرتكل الجريمة محل 

ة  البحث اممانًا منه بخطورة واتماة تعر الجريمة ستى المجتمع بصورة سامة وستى الفرز بشكل ماق ولكون مدة الحب  البداط تكون لفترة فصير 
( ان  10لها تط يق ال رامج العسجاة ستى المحكوم ستيهم ومالتالي ال تتحقق الغامة من تت  ال رامج .  يما نسحظ من نص المازة )ال يتم مس

)) ال معتد بموا.قة ضحاما جريمة االتجار بالبشر .ي يل االحوا (( و.ي تعا النص ضمانة من الضمانات التي نص    -المشرة نص ستى : 
 ما الجريمة .  ستيها القانون لضحا

 املطلب الثالث: سياسة املنع يف قانون مكافحة االجتار بالبشر:
الوفوف  ان الفرة الثالث من .روة الدااسة الجنائاة يتمثل .ي سااسة المنع ولهعر الدااسة اتميتها الى جانل سااستي التجريم والعقا  وال د من    

 وذل  من مس  الفرسن التاليين .   2012لدنة   28ستى التعريف  ها ومن ام البحث .ي سااسة المنع .ي القانون رفم 
 يف سياسة المنع (( الفرع االول )) تعر 

)) تي التي تحدز التدا ير الواجل توا.رتا لمواجهة الخطورة االجتماعاة لتفرز من اجل منعه من ارتكا    -تعرف سااسة المنع ستى انها :   
محاو  المشرة من المعد  بالتدا ير االحترارية التي  1969لدنة    111وتتمثل سااسة المنع .ي فانون العقومات العرافي رفم     (61)الجريمة ((

) اجراء  مسلها الحد من ظاترة الجريمة من مس  التعرف ستى اسبا ها واتخاذ التدا ير لمنع وفوسها .  وتعرف التدا ير االحترارية ستى انها : )
ومهعا   (62)تمع((أو مجموسة من االجراءات التي معينها المشرة لمواجهة مطورة اجراماة تكمن .ي مخصاة مرتكل الجريمة لتدرأتا سن المج

الخصوق مشير ز.  احمد .تحي سرور الى وجو  ان نفر   ين الخطورة االجراماة والخطورة االجتماعاة لكي ال محصل تدامل ما  ين سااسة 
لتي تهدف العقا  وسااسة المنع؛ وذل  الن الخطورة التي تدتهد.ها العقومة تي مطورة مرتبطة بالجريمة ولعل  تدمى اجراماة . اما الخطورة ا

. ستمًا ان سااسة المنع أو الوفامة من االجرام واسعة النطا  وتشمل (63)لها سااسة المنع تكون ف ل الجريمة وتدبقها لعل  تدمى اجتماعاة  
.راز وتلمين جماع جوانل الحااة وتقع مدؤولاة تنفيعتا ستى يل من اجهوة الدولة واال.راز وتي ال تتحقق مالم يتم تو.ير الرسامة المتكامتة لس

ناحاة من  الضبط االجتماسي . .تحقيق الرسامة المتكامتة مكون  تو.ير الرسامة المعاماة والرسامة الصحاة والترموية والتعتاماة والترويجاة ولكل  
نلام الحكم وسسمة اجهوة   تعر النواحي اتميتها .ي الوفامة من االجرام . اما الضبط االجتماسي .يتحقق  تو.ير العدالة وساازة القانون واستقرار

. ومناء ستى ما تقدم .إن سااسة المنع تقوم ستى  (64)الدولة .متى ما تحقق ذل  سيؤزي الى انتلام المجتمع وسسمته وتدني ندبة ارتكا  الجرائم
نداني . والثاناة منع الجريمة صورتين االولى الوفامة من الجريمة  تو.ير اللروف االجتماعاة المسئمة لعسج اسبا  االنحراف .ي الدتوك اال

وان   (65)ومواجهة الخطورة االجتماعاة التي تتوا.ر لدا بعض اال.راز وتنعر  بارتكا  الجريمة مدتق ًس  تدا ير مانعة تهدف الى ابطا  مفعولها 
 االساس العي تقوم ستاه سااسة المنع تو مواجهة الخطورة الكامنة لدا بعض اال.راز .  
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 )سياسة المنع في قانون مكافحة االتجار بالبشر العراقي (( الفرع الثاني )
المعد  واجه الخطورة االجراماة بالتدا ير االحترارية اي ان سااسة المنع    1969لدنة 111ذيرنا سابقًا ان المشرة  .ي فانون العقومات رفم     

لعامة التي تنص ستى ان الخاق مقيد العام . ولكوننا نبحث .ي فانون .ي فانون العقومات تتمثل .ي التدا ير االحترارية اال اننا ومحدل القاسدة ا
مكا.حة االتجار بالبشر ال د من الرجوة الى متن القانون االمير من اجل تحديد سااسة المشرة .ي منع ارتكا  تت  الجريمة. .هل تضمن 

االتجار بالبشر ام نعتمد ستى القواسد العامة المنصوق   القانون .ي متنه نصوصًا تشير الى تدا ير تتخع لغرا الحد من ظاترة أو جريمة
نسحظ ان مشرسنا امار    2012لدنة 28ستيها .ي فانون العقومات؟  .ي الوافع ومن مس  استقراء نصوق فانون مكا.حة االتجار بالبشر رفم  

تجار بالبشر (( . يما وان سنوان القانون تضمن عبارة  ( منه الى  تشكيل لجنة .ي ورارة الدامتاة )) التجنة المريوية لمكا.حة اال2.ي المازة )
حظ  مكا.حة والمكا.حة ال تكون اال من مس  مواجهة مرتك ي الجريمة بالجواء المناسل ويعل  .را التدا ير المناسبة لمنع ارتكا ها . يما نس

وجماع تعر المهام تدمل من ضمن االجراءات التي تتخع  ( من القانون 2( حدز المهام المويتة لتجنة المشكتة بموجل المازة )3ان نص المازة )
( الفقرة الثاناة منها .قد جاءت متضمنة تدا ير احترارية بشكل صريت تتخع بحق 9لمنع ارتكا  الجريمة أو الحد من ارتكا ها اما .ي المازة )

لتمحكمة حل الشخص المعنوي   -اانااً .قد نصت ستى ))  الشخص المعنوي وتنا ت رر لنا سااسة المنع لتمشرة .ي فانون مكا.حة االتجار بالبشر
((. وال د اميرًا من االمارة أو امقاف نشاطاته بصورة نهائاة أو مؤفتة أو غتق مقرر اذا ا ت ارتكابه ألحد األ.عا  المنصوق ستيها .ي تعا القانون 

تل ابعد من ذل  .قد نص ستى الرسامة السحقة لضحاما الى ان القانون لم يتقصر ستى النص ستى ا.رة الدااسة الجنائاة .ي متنه.  ل ذ
منه  ومهعا النص يو.ر ضمانة حقاقاة تتات لتضحاما االندماج بالمجتمع زون التلار نفداًا ومدناًا بالجريمة  (66)(  11االتجار بالبشر .ي المازة )

الجماسات بعمتاات اجراماة تلمع نف  طابع الجريمة المرتكبة المرتكبة ومالتالي احتمالاة العوزة لتت  الجماسات المنلمة وانجرارتم مع تت   
 بحقهم . 
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 -:بالبشر مع مراساة االحتااجات الخاصة لعطفا  ويما ملتي

 .   سرا الضحاما ستى ط يل مختص لتتحقق من حالتهم الصحاة -أوالً 

 .   تقدمم المداسدة التغوية لتضحاما اذا يان الضحاما من غير العرافيين -اانااً 

 تقدمم المداسدة والمشورة القانوناة والمعتومات االرمازمة لهم.  -االثاً 

 .   ي محمتون جنديتها ومنلمات المجتمع المدني لتحصو  ستى المداسدة السرمة لهمتلمين االتصا  بعوائتهم ان وجدت أو الدولة الت -رابعاً 

 .   تو.ير الحمامة السرمة لتضحاما والشهوز -مامداً 

 .  الحفاظ ستى سرية المعتومات المتعتقة بالضحاما واحترام مصوصااتهم وصون يرامتهم -سازساً 

 .  مكان سكن مؤفت لدكنهم ومشكل يتسئم مع جندهم و.ئاتهم العمريةتو.ير المداسدة المالاة لتضحاما وتو.ير  -سابعاً 

مل اسازة تلتيتهم من النواحي االجتماعاة والنفداة وال دناة من مس  انشاء مراكو ايواء وتلتيل متخصصة أو زور لترسامة تابعة لورراة الع  -اامناً 
 والشؤون االجتماعاة بموجل نلام ماق السازة زمجهم بالمجتمع 

 .  تو.ير .رق العمل والتدريل والتعتام -سعاً تا
تدهيل سمتاة افامتهم .ي العرا  بمنحهم تلميرات الدمو  واالفامة بشكل مؤفت .ي العرا  وواائق الدفر ماصة لهعا الغرا سند    -سامراً 

 .   الضرورة

 ((ى  تدانهمتقدمم الدسم الد توماسي لتضحاما من غير العرافيين لتدهيل سمتاة سوزتهم ال -حازي سشر
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