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قحطان ياسين عطية الزيدي

المقدمة
ال شؾ أف ظاىرة االتجار بالنساء تعد مف الجرائـ الشديدة الخطورة والتي
تقع تحت طائمة الجرائـ ضد االنسانية ،لما ليا مف أثار خطيرة ألنيا تمثؿ انتياكاً
صارخاً ألىـ حؽ مف حقوؽ االنساف التي نادت بو الشرائع السماوية وىو حؽ
الحياة ،فأغمى ما يممكو أي إنساف مف حقوؽ بشكؿ عاـ ىو حؽ الحياة ،فالحياة ضد
الموت وعندما يسمب ىذا الحؽ مف اإلنساف فال أىمية بالنسبة لمحقوؽ االخرى التي
نصت عمييا القوانيف الوطنية والدولية لصالح االنساف ،ألف ىذا الحؽ ىو األصؿ
العاـ واألساس الذي يبنى عميو صرح القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف الذي اىتـ بمنح
وحماية كافة الحقوؽ المدنية والسياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية لصالح أي
فرد مف االفراد سواء كاف ذك اًر أـ أنثى ودوف أي تميز بينيما .
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ومف اجؿ اتخاذ اجراءات فعالة لمنع وقمع ومعاقبة االتجار بالبشر
وخاصة النساء واالطفاؿ وحماية ضحايا تمؾ الظاىرة فاف االمر يتطمب نيجاً دولياً
ابتداء مف بمداف المنشأ
شامالً مف كافة البمداف التي تشيد ىذا النشاط االجرامي
ً

انتياء ببمداف المقصد او المقر النيائي الستغالؿ الضحايا ،
والعبور "او الترانزيت" و ً

وعميو سنقوـ بدراسة ىذا الموضوع مف خالؿ مبحثيف رئيسييف ،نبحث في االوؿ عف
حماية النساء مف االتجار عمى الصعيد الدولي ،وسنتطرؽ في المبحث الثاني إلى
حماية النساء مف االتجار عمى الصعيد الوطني وكما يأتي:
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المبحث االول
حماية النساء من االتجار عمى الصعيد الدولي
أف موضوع حماية النساء مف االتجار باإلضافة إلى كونو مسألة انسانية
فإنيا تعد مسألة ميمة تمس الديف والشرؼ والعرض والقيـ األخالقية ووجودىا بشكؿ
عاـ ،فحماية المرأة تعني حماية كؿ المقومات التي تيـ المجتمع الدولي ،وأف
المساس بالمرأة يعد مساساً بمنظومة األخالؽ العربية واإلسالمية أكثر مف أي
مجتمع أخر.
ومما الشؾ فيو أف المشكمة االساسية في حماية النساء مف االتجار ىو
انو بالرغـ مف تعدد الوثائؽ الدولية الخاصة بحماية ىذه الفئة الضعيفة غير اف ىذه
الوثائؽ لـ تؤد إلى حماية النساء بشكؿ ينسجـ مع ما التزمت بو الدوؿ -ىذا مف
جانب ،ومف جانب أخر أف المجتمع الدولي المتطور ونعني بو الدوؿ المتقدمة ىو
الذي ينادي بحماية المرأة وىو نفسو الذي ينتيؾ قواعد القانوف الدولي اإلنساني
وتنتيؾ عمى يديو أبسط حقوؽ المرأة (.)1
وقد أقر القانوف الدولي اإلنساني لمنساء حماية عامة بوصفيا مف
المدنييف ،وحماية خاصة ليا بوصفيا امرأة يتطمب أف يحمييا القانوف بحماية ال
يتمتع بيا غيرىا ،وسنقوـ بتوضيح ذلؾ مف خالؿ تقسيـ ىذا المبحث إلى ثالثة
مطالب ،نبحث في المطمب االوؿ عف الحماية الدولية العامة لمنساء ،وسنبيف في
المطمب الثاني الحماية الدولية الخاصة لمنساء ،في حيف سنتطرؽ في المطمب
الثالث إلى بروتوكوؿ باليرمو لعاـ  2000وكما يأتي:
) )1خميؿ ابراىيـ محمد ،حماية النساء في المنازعات المسمحة ،دار النيضة العربية ،القاىرة،
 ،2012ص .11
Journal of college of Law for Legal and Political Sciences

حامية النساء من الاجتار عىل الصعيدين ادلويل والوطين (حبث مس تل)

4

المطمب االول
الحماية الدولية العامة لمنساء
جاءت قضية الدفاع عف حقوؽ المرأة وحمايتيا وضرورة مساواتيا بالرجؿ
ضمف االىتمامات الرئيسية لألمـ المتحدة ،فكاف مبدأ المساواة بيف الجنسيف مف
المبادئ االساسية التي أقرتيا منظمة االمـ المتحدة منذ سنة  ،1945وأقامت االمـ
المتحدة مؤتمرات عديدة بشأف حقوؽ المرأة وحمايتيا ،أي حؽ المرأة بالمساواة مع
الرجؿ في السمـ وفي التنمية وفي األسرة والمجتمع وفي فرص التعميـ وفي األجور
وفرص العمؿ وحؽ المرأة في احتراـ جميع الحقوؽ اإلنسانية المقررة ليا ،ومف
المبادئ االساسية االخرى التي جاءت بيا منظمة االمـ المتحدة ىي القضاء عمى
جميع أشكاؿ التميز ضد المرأة وتفعيؿ دورىا في المجتمع ،والتأكيد عمى مبدأ
المساواة بيف الرجاؿ والنساء في الحقوؽ جميعاً (.)1
وبناء عمى ما تقدـ ومف أجؿ إعطاء صورة واضحة عف الحماية الدولية
ً

العامة التي تتمتع بيا النساء عمى المستوى الدولي في ظؿ االتفاقيات والمواثيؽ

الدولية الخاصة بحماية االفراد مف االتجار ،ارتئينا أف نقوـ ببياف ىذه الحماية مف
خالؿ تقسيـ ىذا المطمب إلى ثالثة فروع ،نبحث في االوؿ عف االتفاقية الخاصة
بالرؽ لعاـ  ،1926وسنبيف في الثاني اتفاقية حظر االتجار بالبشر واستغالؿ دعارة
الغير لعاـ  .1949وسنتطرؽ في الثالث إلى االتفاقية التكميمية ألبطاؿ الرؽ وتجارة
الرقيؽ واالعراؼ والممارسات الشبيية بالرؽ لعاـ  1956وكما يأتي:
) (1د .منذر الفضؿ ،انتياكات حقوؽ المرأة في العراؽ ،بحث منشور في المجمة العراقية لحقوؽ
االنساف الصادرة عف الجمعية العراقية لحقوؽ االنساف فرع سوريا ،العدد ،2002 ،5/ص،56
ولممزيد ينظر :د .بثينة شعباف ،المرأة العربية في القرف العشريف ،ط ،1دار المدى لمثقافة والنشر،
دمشؽ ،2000 ،ص.202
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الفرع االول
االتفاقية الخاصة بالرق لعام 6291
عمى ضوء تقرير لجنة الرؽ المؤقتة التي عينيا مجمس عصبة األمـ
المتحدة عاـ  ،1924ورغبة في استكماؿ وتوسيع الصنيع الذي تـ تحقيقو بفضؿ
صؾ بروكسؿ عاـ  ،1890 -1889وفي العثور عمي وسيمة لتنفيذ العمؿ في
مختمؼ أنحاء العالـ لمرغبات التي أعمف عنيا موقعو اتفاقية (ساف جرماف  -إف –
الي) بصدد تجارة الرقيؽ واالسترقاؽ ،واعترافا بأف مف الضروري أف يتفؽ ،طمبا
ليذه الغاية ،عمي تدابير أكثر شمولية مف تمؾ التي اشتممت عمييا تمؾ االتفاقية،
وباإلضافة إلي ضرورة منع تحوؿ عمؿ السخرة إلي ظروؼ تماثؿ ظروؼ الرؽ،
قررت "الدوؿ الموقعة أدناه" عقد اتفاقية خاصة بالرؽ وعينت ممثميف مطمقي
الصالحية ليا ليذا الغرض (.)1
اذ تعد ىذه االتفاقية أحد اقدـ االتفاقيات الدولية التي كاف غرضيا منع
كافة انواع الرؽ والعبودية ،والتي أظيرت مدى خطورة جرائـ االتجار بالبشر بكافة
اشكاليا عمى المجتمع الدولي ،فجاء نصيا كاالتي:
" مف المتفؽ عميو أف يستخدـ في ىذه االتفاقية التعريفاف التالياف:
 -1الرؽ ىو حالة أو وضع أي شخص تمارس عميو السمطات الناجمة عف حؽ
الممكية ،كميا أو بعضيا.
 -2تجارة الرقيؽ وتشمؿ جميع األفعاؿ التي ينطوي عمييا أسر شخص ما أو
احتيازه أو التخمي عنو لمغير عمى قصد تحويمو إلي رقيؽ ،وجميع األفعاؿ التي
) )1د .محمود شريؼ بسيوني ،الوثائؽ الدولية المعنية بحقوؽ االنساف ،المجمد االوؿ الوثائؽ
العالمية ،دار الشروؽ ،القاىرة ،2003 ،ص .583
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ينطوي عمييا احتياز رقيؽ ما بغية بيعو أو مبادلتو وجميع أفعاؿ التخمي ،بيعا أو
مبادلة عف رقيؽ تـ احتيازه عمى قصد بيعو أو مبادلتو ،وكذلؾ ،عموما ،أي اتجار
باألرقاء أو نقؿ ليـ".
كما نصت ىذه االتفاقية أيضاً عمى أف " يتعيد األطراؼ الساموف
المتعاقدوف ،كؿ منيـ في ما يخص األقاليـ الموضوعة تحت سيادتو أو واليتو أو
حمايتو أو سمطانو أو وصايتو ،وبقدر كونو لـ يتخذ بعد التدابير الضرورية لذلؾ:
(أ) بمنع االتجار بالرقيؽ والمعاقبة عميو.
(ب) بالعمؿ ،تدريجيا وبالسرعة الممكنة ،عمى القضاء كميا عمى الرؽ بجميع صوره
" (.)1
ويتضح مف النصوص أعاله أف ىذه االتفاقية تناولت الصور األكثر
شيوعاً في ذلؾ الوقت مف عمميات االتجار بالبشر وىي تجارة الرقيؽ ،حيث كاف
يستخدـ األفارقة ( بصفة خاصة ) والعديد مف االشخاص مف أمريكا الالتينية وقارة
اسيا كعبيد ،وىذه ما جعؿ دوؿ االطراؼ في عصبة االمـ المتحدة تدارؾ خطورة
ىذه الجرائـ عمى الجنس البشري مستقبالً وحماية االفراد مف ىذ الجرائـ ،وجعمت ىذه
االتفاقية ممارسة أي عمؿ مف اعماؿ وسمطات الممكية عمى أي إنساف بكافة
الوسائؿ والسبؿ يعد ذلؾ بمثابة رؽ يستوجب عقاب دولي وداخمي واعتبار الشخص
مجرـ دولياً (.)2
ومف وجية نظرنا أف ىذه االتفاقية كانت ىي البداية والمبنة األولى التي
وضعت إطا اًر تجريمياً لعمميات الرؽ والتي عمى اساسيا تـ التيقف مف خطورة ىذه
) )1المادة  2،1مف االتفاقية الخاصة بالرؽ عاـ .1926
) )2ىاني عيسوي السبكي ،االتجار بالبشر دراسة وفقاً لمشريعة االسالمية وبعض القواعد القانونية
الدولية والوطنية ،ط ،1دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،عماف ،2014 ،ص .51
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الجرائـ عمى حقوؽ االنساف ،ومف ثـ ضرورة تفعيؿ السبؿ المتاحة لمواجية ىذه
العمميات مف أجؿ تمتع االنساف بالحياة والحرية والمساواة .

الفرع الثاني
اتفاقية حظر االتجار بالبشر واستغالل دعارة الغير لعام 6292
أقرت الجمعية العامة لألمـ المتحدة عاـ  1949صكوؾ دولية عدة متعمقة
بمحاربة االتجار بالنساء واالطفاؿ ومف ضمنيا اتفاقية حظر االتجار باألشخاص
واستغالؿ دعارة الغير ،وقد وحدت ىذه االتفاقية أربعة صكوؾ دولية في ىذا الشأف
كانت قد أعدت في وقت سابؽ تحت إشراؼ عصبة االمـ ( ،)1وتمثؿ ىذه االتفاقية
تطو اًر لمفيوـ االتجار بالبشر ،أدى إلى توسيع نطاقيا ليشمؿ جميع االشخاص ذكو اًر
كانوا أـ نساء.
وقد نصت ىذه االتفاقية عمى انو "يتفؽ جميع أطراؼ ىذه االتفاقية عمى
إنزاؿ العقاب بأي شخص يقوـ ،إرضاء ألىواء آخر -1 :بقوادة شخص آخر أو
غوايتو أو تضميمو عمى قصد الدعارة ،حتى برضاء ىذه الشخص -2 .باستغالؿ
دعارة شخص آخر حتى برضاء ىذا الشخص" ،ونصت كذلؾ عمى " إنزاؿ العقاب
بكؿ شخص يممؾ أو يدير ماخو ار لمدعارة ،أو يقوـ عف عمـ بتمويمو أو المشاركة في
تمويمو ،أو يؤجر أو يستأجر ،كميا أو جزئيا مبنى أو مكانا آخر الستغالؿ دعارة
الغير"

()2

ومف ىذا المنطؽ نرى انو جاء حؽ كؿ شخص ذك اًر كاف أـ انثى في

) )1ديباجة اتفاقية حظر االتجار بالبشر واستغالؿ دعارة الغير لعاـ  ،1949عمماً أف ىذه
االتفاقية قد اعتمدت وعرضت لمتوقع والتصديؽ واالنضماـ بموجب قرار الجمعية العامة لألمـ

المتحدة ( 317د )4-عاـ .1949
) )2المادة  2،1مف اتفاقية حظر االتجار باألشخاص واستغالؿ دعارة الغير لعاـ .1949
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حمايتو مف أي فعؿ يمس كرامتو كحمايتو مف ظاىرة االتجار بالبشر وحمايتو مف
أعماؿ الدعارة وخاصة النساء باعتبار أف ىذه االعماؿ مخمة باآلداب العامة ومسيئة
بحقيف ومحطة لكرامة االنساف .
لكف البعض يذىب إلى القوؿ بأف ىذه االتفاقية لـ تصؼ النساء
كأشخاص مستقميف ليف حقوؽ ،وانما بوصفيف كائنات معرضة إلى الخطر بحاجة
إلى حماية مف شرور أعماؿ الدعارة ،كما أغفمت ىذه االتفاقية بعض أشكاؿ االتجار
االخرى ،مثؿ االتجار بعماؿ الخدمة ،واالتجار داخؿ الحدود الوطنية ،وربطت بيف
اليجرة غير الشرعية واالتجار مف جية ،وبيف االتجار بالنساء والدعارة مف جية
أخرى ( ،)1ونرى كذلؾ أف ىذه االتفاقية عمى الرغـ مف إنيا تحرـ الدعارة عموماً ،إال
إنيا لـ تفرؽ بيف الدعارة القسرية والدعارة االختيارية ،بصرؼ النظر عف إرادة
وموافقة الشخص الذي سيقوـ بيذه االعماؿ .

الفرع الثالث
االتفاقية التكميمية ألبطال الرق وتجارة الرقيق واالعراف والممارسات
الشبيهة بالرق لعام 6291
تناولت ىذه االتفاقية بعض التقاليد المشابية لمرؽ والتي لـ تشمميا
التعريفات التي جاءت في االتفاقية الدولية لمرؽ لعاـ  ،1926ومف مبادئ ىذه
االتفاقية ىي أف حؽ التمتع بالحياة والحرية حؽ لكؿ كائف بشري يكتسبو عند
مولده ،فكانت تيدؼ إلي تكثيؼ الجيود ،الدولية والوطنية عمى حد سواء ،بغية
) )1وجداف سميماف أرتيمة ،مدى توافؽ احكاـ الجرائـ في القانوف االردني لمنع االتجار بالبشر مع
االحكاـ العامة لمجريمة -دراسة مقارنة ،اطروحة دكتوراه ،جامعة عماف العربية ،كمية القانوف،
 ،2012ص .60
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إبطاؿ الرؽ وتجارة الرقيؽ واألعراؼ والممارسات الشبيية بالرؽ ،وقد نصت ىذه
االتفاقية عمى أف " تتخذ كؿ مف الدوؿ األطراؼ في ىذه االتفاقية جميع التدابير
التشريعية وغير التشريعية القابمة لمتنفيذ العممي والضرورية لموصوؿ تدريجيا
وبالسرعة الممكنة إلي إبطاؿ األعراؼ والممارسات التالية أو ىجرىا حيثما استمر
وجودىا ،وسواء شمميا أـ لـ يشمميا تعريؼ "الرؽ" الوارد في االتفاقية الخاصة
بالرؽ ،الموقعة في جنيؼ لعاـ .)1(1926
وبذلؾ فأف القانوف الدولي وضع قواعد ألزـ الدوؿ الموقعة عمى اتفاقيات
منع تجارة الرؽ جميعيا بمنع الرؽ ومعاقبة االشخاص الذيف يتاجروف فيو والعمؿ
بشكؿ تدريجي عمى القضاء عمى نحو نيائي عمى صور الرؽ جميعيا التي تمثؿ
انتياؾ خطير لحقوؽ االنساف (.)2
فممارسة ىذه االعراؼ والتقاليد ضد المرأة يمنعيا مف التمتع بحقوقيا
االنسانية وحرياتيا االساسية كالحؽ في الحياة واألمف الشخصي والحؽ في التعميـ
والحؽ في الصحة والحؽ في السكف والحؽ في المشاركة في الحياة العامة ،وىذا
كمو يعد انتياؾ لحقوؽ المرأة ويبقييا في وضع التبعية ويساعد عمى استمرار التفاوت
في توزيع القوى بيف الرجؿ والمرأة (.)3

) )1المادة  1مف االتفاقية التكميمية ألبطاؿ الرؽ وتجارة الرقيؽ واالعراؼ والممارسات الشبيية
بالرؽ لعاـ .1956
) )2د ,سييؿ حسيف الفتالوي ،موسوعة المنظمات الدولية لألمـ المتحدة ،ج(3االنجازات

واالتفاقيات) ،ط ،1دار الحامد لمنشر والتوزيع ،عماف ،2011 ،ص .158

) ) 3د .بشرى العبيدي ،العنؼ ضد المرأة مقارنة مع وضع المرأة فغي العراؽ ،بحث منشور عمى
الموقع االلكتروني http://www:gipi.org/wp- contont/up louds/1.doc. :تاريخ الزيارة
2015/3/10
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وقد اعترفت ىذه االتفاقية بأف نقؿ أو محاولة نقؿ الرقيؽ مف بمد إلى اخر
بأي وسيمة أو االشتراؾ فيو يعد جرماً جنائياً في نظر قوانيف دوؿ االطراؼ في ىذه
االتفاقية ،ويتعرض االشخاص الذيف يدانوف بيذه الجريمة إلى عقوبات شديدة جداً،
وطالبت الدوؿ االطراؼ باتخاذ جميع التدابير الفعالة لمنع قياـ السفف والطائرات
التي تحمؿ اعالنيا مف نقؿ الرقيؽ وعدـ استخداـ موانئيا ومطاراتيا وسواحميا في
نقؿ الرقيؽ ،ويصبح ح اًر بصورة آلية أي رقيؽ يمجأ إلى أية سفينة مف سفف أية دولة
طرؼ في ىذه االتفاقية (.)1

المطمب الثاني
الحماية الدولية الخاصة لمنساء
يتمتع النساء بحماية مزدوجة تأخذ بعيف االعتبار احتياجاتيف الخاصة
إضافة إلى تمتعيف في نفس الوقت بالحماية العامة ذاتيا المقررة لمرجاؿ دوف أي
تميز مجحؼ ،وعمى ىذه االساس تعامؿ النساء بالرعاية الواجبة لجنسيف عمى أف
يمنحف كافة المزايا المقررة ألقرانيف مف الرجاؿ (.)2
والنساء دائماً ما تكوف بحاجة ماسة إلى اقرار حماية قوية وخاصة بيا،
نظ اًر لمظروؼ واالعتبارات الخاصة المحيطة بيذه الفئة ،وتجدر االشارة إلى اف ىذه
القواعد الخاصة بحماية بعض الفئات كحالة الشخص المحمي أو سنو أو جنسو أو
طبيعة العمؿ الذي يقوـ بو ،ىي قواعد مكممة لقواعد الحماية العامة ،أي أف القواعد

) )1المادة  4،3مف االتفاقية التكميمية ألبطاؿ الرؽ وتجارة الرقيؽ واالعراؼ والممارسات الشبيية
بالرؽ لعاـ .1956
) )2د .عمي صادؽ ابو ىيؼ ،القانوف الدولي العاـ ،ط  ،19منشأة المعارؼ ،االسكندرية،
 ،1997ص  818وما بعدىا.
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العامة والقواعد الخاصة لحماية النساء ىي قواعد مكممة لبعضيا البعض ،بحيث ال
تستطيع الدولة التذرع بإحداىا لمتحمؿ مف االخرى (.)1
وقد أكد القانوف الدولي اإلنساني عمى أف يسري عمى النساء مبدأ مراعاة
نوع الجنس ،حيث نص عمى انو "يجب اف يتـ التعامؿ مع النساء بكؿ االعتبار
الواجب لجنسيف ،ويجب عمى أي حاؿ أف يمقف معاممة ال تقؿ مالءمة عف المعاممة
التي يمقاىا الرجاؿ" ( ،)2وىذا المبدأ يشكؿ صورة مف صور الحماية اإلضافية
الخاصة لمنساء ،وعميو سنقوـ بدراسة ىذا المطمب مف خالؿ تقسيمو إلى فرعيف،
نبحث في الفرع االوؿ عف االتفاقية الدولية الخاصة بشأف القضاء عمى جميع أشكاؿ
التميز ضد المرأة لعاـ  ،1979وسنتطرؽ في الفرع الثاني إلى االعالف الخاص
بشأف القضاء عمى العنؼ ضد المرأة لعاـ  1993وكما يأتي:

الفرع االول
االتفاقية الدولية الخاصة بشأن القضاء عمى جميع أشكال التميز ضد
المرأة لعام 6292
أف ىذه االتفاقية قد صدرت مف قبؿ الجمعية العامة لألمـ المتحدة عاـ
 1979والتي تعد بحؽ مف أىـ الوثائؽ الدولية القانونية التي تساوي بيف الجنسيف
في جميع مجاالت الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والمدنية ،وكاف
مف مبادئيا التصدي لمتوزيع التقميدي ألدوار المرأة والرجؿ ،والعمؿ عمى المساواة
) )1زكريا حسيف عزمي ،مف نظرية الحرب الى نظرية النزاع المسمح مع دراسة خاصة بحماية
المدنييف في النزاع المسمح ،رسالة دكتوراه ،القاىرة ،1978 ،ص.373

) )2المادة  14مف اتفاقية جنيؼ الثالثة لعاـ  ،1949ولممزيد ينظر :نجيب اسعد عودة ،حماية
النساء في القانوف الدولي اإلنساني ،دراسة تحميمية لواقع النساء في العراؽ وفمسطيف ،رسالة
دكتوراه ،جامعة عماف العربية لمدراسات العميا ،2007 ،ص .138
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اماـ القانوف وفي القانوف لكؿ ما يتعمؽ بالمعامالت والفرص والممكية والكرامة
باالعتماد عمى مبادئ القانوف الدولي والوطني (.)1
وقد أوردت ىذه االتفاقية بنوداً تشجب فييا الدوؿ األطراؼ جميع أشكاؿ
التميز ضد المرأة وأف تنتيج بكؿ الوسائؿ المناسبة سياسةً تستيدؼ القضاء عمى
التميز ضد المرأة منيا إدماج مبدأ المساواة بيف الرجؿ والمرأة في الدساتير
والتشريعات ،وفرض حماية قانونية لحقوؽ المرأة واالمتناع عف أي عمؿ تميزي ضد
المرأة والغاء جميع األحكاـ الجزائية التي تعد تمي اًز ضد المرأة ،كما نصت أيضاً
عمى جميع الدوؿ االطراؼ أف تتخذ في جميع المياديف كؿ التدابير المناسبة بما في
ذلؾ التشريعية ،لكفالة تطور المرأة وتقدميا الكامميف عمى نحو يضمف ليا ممارسة
حقوؽ االنساف والحريات االساسية عمى اساس مبدأ مساواتيا مع الرجؿ ( ،)2وكذلؾ
حاربت ىذه االتفاقية االتجار بالبشر وبخاصة النساء عندما نصت عمى أف تتخذ
الدوؿ األطراؼ جميع التدابير المناسبة بما في ذلؾ التشريعية  ،لمكافحة جميع
أشكاؿ االتجار بالمرأة واستغالؿ بغاء المرأة ( ،)3ومف خالؿ ىذا النص يتضح لنا اف
ىذه االتفاقية قد أقرت حماية قانونية خاصة لمنساء مف ظاىرة االتجار وىذا ما يعد
خطوة ايجابية عمى مستوى دولي شامؿ.

) )1ىادي عزيز عمي ،مراجعات في التشريعات والقوانيف العراقية الخاصة بالمرأة ،ط ،1مركز
عراقيات لمدراسات ،2007 ،ص .22
) )2المادة  /2أ ،ب ،والمادة  3مف االتفاقية الدولية الخاصة بشأف القضاء عمى جميع أشكاؿ
التميز ضد المرأة لعاـ  ،1979عمماً أف العراؽ قد صادؽ عمى ىذه االتفاقية بالقانوف رقـ 66

لسنة  1986والذي نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد  3107الصادرة في .1986/3/21

) )3المادة  6مف االتفاقية الدولية الخاصة بشأف القضاء عمى جميع اشكاؿ التميز ضد المرأة لعاـ
.1979
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ومف كؿ ما تقدـ يمكننا القوؿ بأف ىذه االتفاقية وما جاءت بو مف أحكاـ
تضمف لمنساء كافة الحقوؽ وال سيما بخصوصية المرأة تعد ضمانة ودعامة متينة
تؤكد يقيناً تمتع المرأة بالحقوؽ والحريات االساسية لإلنساف الواردة في الميثاؽ
واالعالف العالمي لحقوؽ االنساف وكؿ االتفاقيات التي تناولت حقوؽ االنساف عمى
اختالؼ مواضيعيا ،كما أكدت عمى مبدأ عدـ التميز ضد المرأة وىو مبدأ ثابت في
مفردات ومقاصد األمـ المتحدة .

الفرع الثاني
االعالن الخاص بشأن القضاء عمى العنف ضد المرأة عام 6221
أصدرت الجمعية العامة لألمـ المتحدة في عاـ  1993وثيقة دولية مف
بيف المواثيؽ الدولية االخرى خاصة في حماية المرأة ،حيث حظرت مف جميع انواع
العنؼ الذي تمارس ضد المرأة في جميع مجالت الحياة ،وىذه الوثيقة تدعى
باإلعالف العالمي لمقضاء عمى العنؼ ضد المرأة الذي جاء بتعريؼ واضح
لمصطمح العنؼ ضد المرأة بكونو "أي فعؿ عنيؼ قائـ عمى أساس الجنس ينجـ
عنو او يحتمؿ أف ينجـ عنو أذى او معاناة بدنية أو نفسية أو جنسية لممرأة بما في
ذلؾ التيديد بأفعاؿ مف ىذا القبيؿ أو القسر أو الحرماف التعسفي مف الحرية ،سواء
حدث ذلؾ في الحياة العامة أو الخاصة" (.)1
وقد نص االعالف اعاله عمى انو ينبغي عمى الدوؿ أف تديف العنؼ ضد
المرأة ،وأف تدرج في قوانينيا المحمية جزاءات جناية أو مدنية بحؽ مف يصيبوف
النساء باألضرار بإيقاع العنؼ عمييف وأف تؤمف لمنساء تعويضاً عف االضرار
كتقديـ المساعدة لمنساء المواتي تعرضف لمعنؼ وتوفير الرعاية ليف مف الناحية
) )1المادة 1مف اإلعالف بشأف القضاء عمى العنؼ ضد المرأة لعاـ .1993
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الصحية واالجتماعية وفتح االبواب اماميف لموصوؿ إلى ىيئات العدالة لمحصوؿ
عمى عالج فعاؿ لما أصابيف مف أذى (.)1
وأشار اإلعالف إلى حقيقة إف فئات معينة مف النساء معرضات بوجو
خاص لمعنؼ ,بما في ذلؾ األقميات والالجئات والفقيرات فق ار مدقعا والنساء
المعتقالت في مؤسسات إصالحية والنساء المعاقات ،كما ويضع ىذا اإلعالف
سمسمة مف التدابير التي يجب أف تتخذىا الدوؿ لمنع ىذا العنؼ والقضاء عميو واف
ال تتذرع بالعادات أو التقاليد أو الديف كي تتجنب واجباتيا في القضاء عمى ىذا
العنؼ( ،)2ومف ذلؾ يتضح لنا أف اعالف القضاء عمى العنؼ ضد المرأة لعاـ
 1993قد سمؾ أتجاىاً يكفؿ لممرأة جميع الحقوؽ في كافة مجاالت الحياة ،وبيف
لمعالـ بأف حؽ المرأة في حماية خاصة ومساواتيا مع الرجؿ في ىذه الحماية وعدـ
التميز بينيما ىو السبيؿ نحو التنمية البشرية وتحقيؽ الرخاء والسمـ في العالـ.

المطمب الثالث
بروتوكول باليرمو لعام 9222
يعد بروتوكوؿ باليرمو أحد المالحؽ المرفقة باتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة
الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعاـ  ،2000وىو الصؾ الدولي الرئيسي بشأف
مكافحة االتجار بالبشر وخصوصاً النساء واالطفاؿ ،إذ انو ألزـ الدوؿ االطراؼ
بمنع وقمع ومعاقبة مرتكبي جرائـ االتجار بالبشر ،ونص عمى اتخاذ اجراءات فعالة
لمنع وقمع ومكافحة االتجار باألشخاص وبخاصة النساء واالطفاؿ تشمؿ كافة
تدابير منع ذلؾ االتجار ومعاقبة المتاجريف وحماية ضحايا ذلؾ االتجار بوسائؿ
) )1المادة  /4ؼ  4مف اإلعالف بشاف القضاء عمى العنؼ ضد الم أرة لعاـ .1993
) )2د .بشرى العبيدي ،مرجع سابؽ ،ص.7
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منيا حماية حقوقيـ اإلنسانية المعترؼ بيا دولياً ،لذا قررت الجمعية العامة إنشاء
لجنة حكومية دولية مفتوحة باب العضوية مخصصة لغرض وضع اتفاقية دولية
شاممة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ،واقتناعاً منيا بأف استكماؿ اتفاقية
األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بصؾ دولي لمنع وقمع
ومعاقبة االتجار باألشخاص وبخاصة النساء واالطفاؿ سيفيد في منع ومكافحة تمؾ
الجريمة (.)1
وكاف الغرض مف وضع ىذ البروتوكوؿ ،القياـ بمنع وقمع ومكافحة االتجار
باألشخاص ،مع إيالء اىتماـ خاص لمنساء واالطفاؿ ،ومساعدة ضحايا ذلؾ
االتجار وتوفير الحماية الالزمة ليـ ،مع االحتراـ الكامؿ لحقوقيـ اإلنسانية المعترؼ
بيا ،وتعزيز التعاوف بيف الدوؿ االطراؼ مف اجؿ تحقيؽ تمؾ االىداؼ (.)2
ويقصد بتعبير االتجار باألشخاص وفقاً ليذا البروتوكوؿ "تجنيد أشخاص
أو نقميـ أو تنقيميـ أو إيواؤىـ أو استقباليـ بواسطة التيديد بالقوة أو استعماليا أو
غير ذلؾ مف أشكاؿ القسر أو االختطاؼ أو االحتياؿ أو الخداع أو استغالؿ
السمطة أو استغالؿ حالة استضعاؼ ،أو بإعطاء أو تمقي مبالغ مالية أو مزايا لنيؿ
) )1ديباجة بروتوكوؿ منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص وبخاصة النساء واالطفاؿ المكمؿ

التفاقية االمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعاـ  ،2000وقد اعتمد وعرض

لمتوقيع والتصديؽ واالنضماـ بموجب قرار الجمعية العامة لألـ المتحدة  25الدورة الخامسة
والخمسوف المؤرخ في .2000 /11 /15
) )2المادة  2مف بروتوكوؿ منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص وبخاصة النساء واالطفاؿ
المكمؿ التفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعاـ  ،2000ولممزيد ينظر:

د .خالد مصطفى فيمي ،النظاـ القانوني لمكافحة جرائـ االتجار بالبشر في ضوء القانوف رقـ
64لسنة  2010واالتفاقيات الدولية والتشريعات العربية ،دار الفكر الجامعي ،االسكندرية،2010 ،
ص .528
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موافقة شخص لو سيطرة عمى شخص آخر لغرض االستغالؿ .ويشمؿ االستغالؿ،
كحد أدنى ،استغالؿ دعارة الغير أو سائر أشكاؿ االستغالؿ الجنسي ،أو السخرة أو
الخدمة قسرا ،أو االسترقاؽ أو الممارسات الشبيية بالرؽ ،أو االستعباد أو نزع
األعضاء" (.)1
فالبروتوكوؿ أعاله يعرؼ االتجار باألشخاص لغرض تحديد نطاؽ تطبيؽ
البروتوكوؿ ذاتو ،ونطاؽ تطبيؽ اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة أيضاً عمى انشطة
االتجار ،وتوفير أساس مشترؾ لصياغة القوانيف الداخمية بشأف االفعاؿ االجرامية،
وتطوير االجراءات الجنائية والتدابير الالزمة لتقديـ المساعدة لضحايا االتجار
وحمايتيـ ،كما ونص البروتوكوؿ عمى "اف تحرص كؿ دولة طرؼ ،وبقدر ما يسمح
بو قانونيا الداخمي عمى صوف الحرمة الشخصية لضحايا االتجار باألشخاص
وىويتيـ ،بوسائؿ منيا جعؿ االجراءات القانونية المتعمقة بذلؾ االتجار سرية"( ،)2لذا
نرى أف ىذه النقطة جاءت في محميا مف حيث التأكيد عمى حماية وتعزيز حقوؽ
االنساف ،دوف تفرقة بيف إنساف وآخر ،فحؽ الحماية مف أي ضرر ىو حؽ لكؿ
البشر .
كما ونص البروتوكوؿ أعاله أيضاً عمى اف "تتخذ كؿ دولة طرؼ كافة
التدابير التشريعية التي تسمح لضحايا االتجار باألشخاص البقاء داخؿ إقميميا
بصفة مؤقتة أو دائمة ،وعمى أف تحرص الدولة الطرؼ التي يكوف الضحية مف
) )1المادة  3مف بروتوكوؿ منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص وبخاصة النساء واالطفاؿ
المكمؿ االتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعاـ .2000

) )2المادة  6مف بروتوكوؿ منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص وبخاصة النساء واالطفاؿ
المكمؿ التفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعاـ  ،2000ولممزيد ينظر:
ىاني عيسوي السبكي ،مرجع سابؽ ،ص .45
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رعاياىا أو التي كاف يتمتع بحؽ اإلقامة الدائمة فييا وقت دخولو إقميـ الدولة
المستقبمة عمى اف تيسر وتقبؿ عودة ذلؾ الشخص إلى وطنو دوف إبطاء ال مسوغ
لو مع إيالء االعتبار الواجب لسالمة ذلؾ الشخص (.)1
ومف كؿ ما تقدـ يتضح لنا أف بروتوكوؿ منع وقمع ومعاقبة االتجار
باألشخاص وبخاصة النساء واالطفاؿ لعاـ  ،2000عمى الرغـ مف انو يعطي أىمية
خاصة لفئتيف بشريتيف ىما النساء واالطفاؿ إال أف نطاقو يشمؿ مختمؼ األشخاص
بغض النظر عف الموف أو الجنس أو السف أو المغة ،وىذا ما يحسب لو ،ولكف ما
يعاب عميو انو لـ يعالج االتجار المحمي داخؿ الحدود الوطنية ،وانما يتصدى فقط
لإلتجار العابر لمحدود الوطنية التي تقوـ بو جماعات اجرامية منظمة ،لذلؾ فيو ال
يمكف تطبيقو عمى االتجار المحمي الذي قد يكوف ىو اآلخر منظماً تقوـ بو
عصابات اجرامية منظمة داخؿ الحدود الوطنية.

) )1المواد  9،8،7مف بروتوكوؿ منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص وبخاصة النساء
واالطفاؿ والمكمؿ التفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعاـ ،2000
ولممزيد ينظر :د .خالد مصطفى فيمي ،مرجع سابؽ ،ص .533
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المبحث الثاني
حماية النساء من االتجار عمى الصعيد الوطني
أف االىتماـ بوضع النساء وحمايتيف مف أي اعتداء وال سيما االتجار لـ
يكف مقتص اًر عمى المستوى الدولي فحسب بؿ كاف مثار اىتماـ عمى المستوى
الوطني أيضاً ،حيث أف القوانيف الوطنية ترجمت ما ورد في اإلعالنات واالتفاقيات
الدولية بالنص صراحة عمى الحقوؽ والحريات االساسية لممرأة وحمايتيا ،واكدت
الدساتير العراقية المتعاقبة منذ تأسيس الدولية العراقية بدءاً بالقانوف االساسي
العراقي لعاـ  1925وصوالً إلى دستور جميورية العراؽ النافذ لعاـ  ،2005وبصورة
متفاوتة عمى حؽ العراقييف في التمتع بحقوقيـ كافة ،مف دوف إشارة صريحة إلى
وجوب إلغاء التميز ضد المرأة عمى الرغـ مف أف العراؽ قد صادؽ عمى اتفاقية
القضاء عمى جميع أشكاؿ التميز ضد المرأة ،إال انو لـ يتخذ خطوات جدية في
سبيؿ ارساء ىذه االتفاقية (.)1
وقد اكد الدستور العراقي النافذ لعاـ  2005عمى أف "العراقيوف متساووف
أماـ القانوف دوف تميز بسبب الجنس أو العرؽ أو القومية أو األصؿ أو الموف أو
الديف أو المذىب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع االقتصادي أو االجتماعي ،ولكؿ
فرد الحؽ في الحياة واألمف والحرية ،وال يجوز بأية صورة الحرماف مف ىذه الحقوؽ
وبناء عمى قرار صادر مف جية قضائية مختصة "(،)2
أو تقيدىا إال وفقاً لمقانوف،
ً

) )1مجموعة مف الباحثيف والباحثات  ،مراجعات في التشريعات والقوانيف العراقية الخاصة بالمرأة،
ط ،1مركز عراقيات لمدراسات ،بغداد .2007 ،ص .70
) )2المادة  15 ،14مف دستور جميورية العراؽ النافذ لعاـ .2005
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ونص كذلؾ عمى أف "يحرـ العمؿ القسري (السخرة) والعبودية وتجارة العبيد ( الرقيؽ
) ويحرـ االتجار بالنساء واالطفاؿ واالتجار بالجنس " (.)1
ويتضح لنا مف كؿ ما تقدـ أف المشرع الدستوري العراقي قد جاء بحماية
عامة لكؿ الع ارقييف رجاالً ونساء عندما نص عمى اف العراقيوف متساووف أماـ
القانوف دو تميز ،وبحماية خاصة لمنساء والسما الحماية مف ظاىرة االتجار،
ولإلحاطة أكثر بالموضوع سوؼ نقوـ بدراسة ىذا المبحث مف خالؿ تقسيمو إلى
مطمبيف ،نبحث في المطمب االوؿ عف الحماية العامة لمنساء ،وسنتطرؽ في
المطمب الثاني إلى الحماية الخاصة لمنساء وكما يأتي:

المطمب االول
الحماية العامة لمنساء
أف الحماية العامة لمنساء تعني حماية المرأة لكافة الحقوؽ والحريات
االساسية الممنوحة ليا ،وىذه الحماية متفرقة في نصوص قوانيف عقابية متعاقبة منذ
تأسيس الدولة العراقية ،كقانوف الجزاء العثماني الذي كاف مطبقاً في العراؽ قبؿ
الحرب العالمية االولى عندما كاف العراؽ تابعاً لمدولة العثمانية ،وكذلؾ قانوف
العقوبات البغدادي التي تناوؿ في احكامو عالقات مدنية ليس موضوعيا قانوف
العقوبات ونص بالعقوبات عمى امور تخرج عف مفيوـ الجريمة ،لذلؾ كانت السياسة
التشريعية السميمة تقتضي بوجوب تطوير القوانيف واالنظمة داخؿ الدولة العراقية
لكي تساير اوضاع المجتمع المتطور ،وبالفعؿ تـ تبديؿ قانوف العقوبات البغدادي
بقانوف جديد يدعى بػ( قانوف العقوبات العراقي) يساير الحياة العصرية لمجتمع

) )1المادة  /37ثالتاً مف دستور جميورية العراؽ النافذ لعاـ .2005
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متجدد كالمجتمع العراقي ( ،)1وعميو سنقوـ بدراسة ىذا المطمب مف خالؿ تقسيمو
إلى فرعيف ،نبحث في الفرع االوؿ عف قانوف العقوبات العراقي رقـ ( )111لعاـ
 ،1969وسنتطرؽ في الفرع الثاني إلى قانوف مكافحة البغاء رقـ ( )8لعاـ 1988
وكما يأتي:

الفرع االول
قانون العقوبات العراقي رقم ( )666لعام 6212
يعد ىذا القانوف ىو القانوف العقابي الثاني بعد القانوف الذي اصدره القائد
العاـ لمقوات البريطانية المحتمة في العراؽ عاـ  1918وقد نفذ ىذا القانوف في عاـ
 1919باسـ قانوف العقوبات البغدادي حتى تـ الغائو بموجب القانوف رقـ ()111
اء
لعاـ  ،1969وقد نص ىذا القانوف عمى انو "ال عقاب عمى فعؿ أو امتناع إال بن ً
عمى قانوف ينص عمى تجريمو وقت اقترافو وال يجوز توقيع عقوبات أو تدابير

احت ارزية لـ ينص عمييا القانوف " ( ،)2ويتضح لنا مف ىذا النص ىو أف القانوف
المذكور جاء بيدؼ منع الجريمة ضد االفراد بما فييـ النساء والمجتمع وتحديد
االفعاؿ المحضورة والخطرة والمعاقب عمييا وتحديد العقوبات والحاالت التي
يستعاض عنيا بتدابير احت ارزية.
وبقدر تعمؽ االمر بموضوعنا بحماية النساء مف االتجار فقد اشار القانوف
اعاله عمى انو "تسري أحكاـ ىذه القانوف عمى كؿ مف وجد في العراؽ بعد أف
ارتكب في الخارج بوصفو فاعالً أو شريكاً بجريمة مف جرائـ تخريب أو تعطيؿ

) )1كامؿ السامرائي ،قػانوف العقوبػات البغػدادي وتعػدياله وذيولػو موحػداً ،مطبعػة المعػارؼ ،بغػداد،
 ،1957ص.7

) )2المادة  1مف قانوف العقوبات العراقي رقـ  111لعاـ .1969
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وسائؿ المخابرات والمواصالت الدولية واالتجار بالنساء أو الصغار أو بالرقيؽ أو
بالمخدرات" ( ،)1ويتضح مف ىذا النص أف المشرع الجنائي في العراؽ قد نبو إلى
خطورة جريمة االتجار بالنساء ومما يدؿ عمى تنبو المشرع العراقي إلى خطورة ىذه
الجريمة ىو انو جعميا مف ضمف االختصاص الشامؿ القانوني لمعقوبات والذي
يقصد منو امكانية معاقبة الشخص اذا وجد في العراؽ وكاف قد ارتكب جريمة مف
الجرائـ المتصمة باإلتجار بالبشر بغض النظر عف المكاف الذي ارتكب فيو الشخص
(.)2

جريمتو

ويتضمف ىذا القانوف الذي يفترض انو شرع لحماية الحقوؽ والحريات
الفردية والعامة بعض النصوص الذي تمثؿ انتياكاً ليذه الحقوؽ والحريات بشكؿ
لممرة ،منيا مثالً عندما نص عمى انو "ال جريمة أذا وقع
خاص الحقوؽ اإلنسانية أ
الفعؿ استعماالً لحؽ مقرر بمقتضى القانوف ويعتبر استعماالً لمحؽ تأديب الزوج
لزوجتو وتأديب اآلباء والمعمميف ومف في حكميـ االوالد القصر في حدود ما ىو
مقرر شرعاً أو قانوناً أو عرفاً" ( ،)3فبموجب ىذا النص يسمح لمزوج أف يضرب
زوجتو (لتأديبيا) وقد يصؿ حدود ىذا التأديب إلى درجة شديدة مف اإليذاء الجسدي
والنفسي إذا ما كاف العرؼ السائد في منطقة أو عائمة أو عشيرة الزوج أو الزوجة
يسمح بذلؾ كالضرب بالعصا أو الحزاـ أو غير ذلؾ مف أساليب ووسائؿ ما يسمى
بالتأديب بحسب العرؼ الذي سيمنع محاكمة الزوج إلباحة القانوف لو فعؿ ذلؾ
) )1المادة  13مف قانوف العقوبات العراقي رقـ  111لعاـ .1969

) )2د .صالح ىادي الفتالوي ،جريمة االتجار بالبشر ،كمية القانوف ،جامعة بغداد ،بحث منشور
عمى الموقع االلكتروني http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&ald=71185 :تاريخ
الزيارة .2015/3/12
) )3المادة  41مف قانوف العقوبات العراقي ر قـ  111لعاـ .1969
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بغرض تأديب زوجتو( ،)1وىذا في رأينا يمثؿ انتياكاً واضحاً لحؽ المرأة في السالمة
الجسدية والنفسية وىد اًر لكرامتيا وأدميتيا البشرية .
ومف النصوص االخرى التي تبيف عدـ مساواة المرأة بالرجؿ وتفاوت
الحماية الجنائية فيما بيف الجنسيف ىو ما جاء في نطاؽ تجريـ زنا الزوجية ،حيث
نص قانوف العقوبات العراقي عمى انو "تعاقب بالحبس الزوجة الزانية ومف زنا بيا
ويفترض عمـ الجاني بقياـ الزوجية ما لـ يثبت مف جانبو أنو لـ يكف في مقدوره
بحاؿ العمـ بيا ،ويعاقب بالعقوبة ذاتيا الزوج أذا زنا في منزؿ الزوجية" ،ويقصد
بمنزؿ الزوجية ىو كؿ مكاف يحؽ لمزوج أف يكمؼ زوجتو باإلقامة فيو ،أو الذي
يكوف ليا أف تدخؿ فيو مف تمقاء نفسيا لتقيـ معو (.)2
ويتضح لنا مف النص أعاله أف نطاؽ تجريـ زنا الزوجة يختمؼ عف نطاؽ
تجريـ زنا الزوج ،ألف الزوج ال يعاقب عمى جريمة الزنا إال أذا ارتكبو في منزؿ
الزوجية ،في حيف أف الزوجة تعاقب عمى ذلؾ سواء كاف في منزؿ الزوجية أو في
مكاف أخر ،فالمشرع العراقي ساوى بيف الرجؿ والمرأة مف حيث العقوبة عندما نص
عمى عقوبة الحبس ألي مف الزوجيف اذا ارتكب الزنا الزوجية ،وىذا ما يحمد عميو
المشرع العراقي ،ولكنو اقتصر عمى عقوبة الزوج اذا زنا في منزؿ الزوجية وىذا ما
لـ يكف موفقاً بو ،اذ كاف األجدر بو أف ينص عمى عقوبة الزوج حتى لو ارتكب ذلؾ
الفعؿ خارج المنزؿ .

) )1د .بشرى العبيدي ،مرجع سابؽ ،ص .125
) )2المادة  /377ؼ  2،1مف قانوف العقوبات العراقي رقـ  111لعاـ  ،1969ولممزيد ينظر :د.
عبد المييمف بكر ،القسـ الخاص في قانوف العقوبات ،ط ،7دار النيضة العربية ،القاىرة،1977 ،
ص .724
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الفرع الثاني
قانون مكافحة البغاء رقم ( )8لعام 6288
أف فعؿ البغاء مف المؤشرات المؤلمة عمى احتمالية ضعؼ وانييار
المبادئ اإلنسانية والقيـ البشرية الناجـ عف تردي األوضاع االجتماعية واالقتصادية
واالدارية عمى المستوييف الدولي والوطني ،والشؾ ىناؾ فرؽ تاريخي بيف الجيود
الدولية لمناىضة فعؿ البغاء وبيف اىتماـ القانوف الداخمي في العراؽ ،اذ بدأ أوؿ
جيد دولي لوضع الحموؿ ومواجية حالة البغاء في نطاؽ القانوف الدولي كاف عاـ
 1904مف القرف الماضي ،اما اىتماـ الحكومة العراقية بمعالجة مشكمة البغاء بدأ
مع بدايات العقد الرابع مف القرف الماضي ،اذ تحولت الفكرة مف المواجية
االجتماعية إلى تجسيدىا في الشكؿ والصياغة القانونية بصدور نظاـ تفتيش بيوت
الدعارة ومراقبة البغايا لمكافحة االمراض الزىرية رقـ ( )33لعاـ .)1( 1943
ومف أىـ التشريعات التي أىتمت وحاولت ايجاد حؿ لمشكمة البغاء ىو
قانوف مكافحة البغاء رقـ( )8لعاـ  ،1988وقد نص ىذا القانوف عمى انو يقصد
بالتعابير االتية المعاني المبينة ازاءىا:
البغاء  :ىو تعاطي الزنا او المواطة بأجر مع اكثر مف شخص.
السمسرة  :ىي الوساطة بيف شخصيف بقصد تسييؿ فعؿ البغاء بأية طريقة كانت
ويشمؿ ذلؾ التحريض ولو بموافقة احد الشخصيف او نائبو كما يشمؿ استغالؿ بغاء
شخص بالرضاء او باإلكراه.

) )1د .أكرـ نشأت إب ارىيـ ،موقؼ التشريع العراقي مف البغاء ،مجمد الحقوقييف العراقييف ،عدد،4
 ،1972ص.53
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بيت الدعارة  :ىو المحؿ المييأ لفعؿ البغاء او تسييمو او الدعاية لو او التحريض
عميو او ما يحقؽ اي فعؿ اخر مف االفعاؿ التي تساعد عمى البغاء (.)1
كما ونص القانوف المذكور عمى "أف يعاقب بالسجف مدة ال تزيد عمى سبع
سنوات ،كؿ سمسار أو مف شاركو أو عاونو في فعؿ السمسرة ،أو أي شخص كاف
يستغؿ أو يدير محؿ عاـ أو أي محؿ أخر يسمح لدخوؿ الجميور فيو استخداـ
اشخاصاً يمارسوف البغاء لغرض استغالليـ في التشويؽ لمحمو ،وتكوف العقوبة
السجف مدة ال تزيد عمى عشر سنوات لكؿ مف استبقى ذك اًر أو انثى لمبغاء أو
المواطة في محؿ ما بالخداع أو باإلكراه والقوة أو التيديد وكاف عمر المجني عميو
أو عمييا أكثر مف ثماني عشرة سنة" (.)2
ويتضح لنا مف النصوص أعاله أف المشرع العراقي قد اتجو إلى اعتماد
الزجر القانوني وتشديد العقوبة ،لذا جاءت العقوبة شاممة لكؿ سمسار ومسؤوؿ
ومدير لمحالت تعاطى فييا أفعاؿ البغاء ،وىذا كمو ليس لمكافحة تمؾ الظاىرة
فحسب بؿ مف أجؿ القضاء عمييا ،وذلؾ ألف البغاء يعد مف أىـ وأخطر صور
االتجار بالبشر واالكثر انتشا اًر في دوؿ العالـ لما تحققو مف ثروات ،ومف أكثر
الفئات استيدافا ليذه الظاىرة ىـ النساء واالطفاؿ.

) )1المادة  1مف قانوف مكافحة البغاء رقـ  8لعاـ  ،1988وقد نشر ىذا القانوف في الوقائع
العراقية ،العدد  ،3186بتاريخ

.1988/1/25

) )2المواد  5،3مف قانوف مكافحة البغاء العراقي رقـ  8لعاـ .1988
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المطمب الثاني
الحماية الخاصة لمنساء
بعد أف اصبح العراؽ مف البمداف المصدرة لمبشر بسبب الظروؼ
االقتصادية واالجتماعية التي مر بيا البمد في اآلونة االخيرة ،برزت الحاجة إلى اف
يكوف ىناؾ تشريع خاص لمكافحة ىذه الظاىرة ومعاقبة القائميف عمييا وحماية
ضحاياىا وخاصة النساء واالطفاؿ ،لذا قاـ المشرع العراقي بإصدار قانوف خاص
لمكافحة ىذه الجريمة وىو قانوف رقـ ( )28لسنة ( 2012قانوف مكافحة االتجار
بالبشر) ،والذي نص في االسباب الموجبة لو ىو اف ىذا القانوف شرع بيدؼ
مكافحة ىذه الجريمة والحد مف انتشارىا وآثارىا ومعاقبة مرتكبي ىذا الفعؿ الذي
يييف الكرامة اإلنسانية وبغية وضع اآلليات التي تكفؿ مساعدة ضحايا االتجار
بالبشر (.)1
أما عف العنؼ ضد النساء الذي يعتبر عامؿ مساعد لتشرد النساء ولمجوء
إلى أعماؿ أخرى مخمة بالحياء كالدعارة وإلتجار بأجسادىف ،فقد سجمت حالت
عنؼ ضد المرأة في العراؽ ارتفاعاً ممحوظاً في سجالت محاكـ االحواؿ الشخصية
والجنائية االمر الذي ولد مخاوؼ مف تفاقـ الظاىرة في ظؿ القوانيف الرادعة ،وتتزايد
المخاوؼ مع اتساع تأثير التقاليد العشائرية المورثة والتطرؼ الديني عمى المجتمع

) )1د .سموى أحمد ميداف المفرجي ،نحو استراتيجية دولية وطنية لمكافحة االتجار بالنساء ،مجمة
جامعة تكريت لمعموـ القانونية والسياسية ،المجمد ،2السنة ،6العدد ،2014 ،20ص.89
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العراقي المذيف ال يقراف بحصوؿ المرأة عمى حقوقيا عف طريؽ سف
التشريعات( ،)1فكؿ ىذه المعطيات في رأينا استدعت الحكومة العراقية إلى تأسيس
مراكز اجتماعية تيتـ بحماية المرأة ورعايتيا ،وىذه الحماية نجدىا في قانوف الحماية
االجتماعية رقـ ( )11لعاـ  ،2014ولإلحاطة أكثر بالموضوع سنقوـ بتقسيـ ىذا
المطمب إلى فرعيف ،نبحث في الفرع االوؿ عف حماية النساء في ظؿ قانوف مكافحة
االتجار بالبشر رقـ ( )28لعاـ  ،2012وسنتطرؽ في الفرع الثاني إلى قانوف
الحماية االجتماعية رقـ ( )11لعاـ  ،2014وكما يأتي:

الفرع االول
قانون مكافحة االتجار بالبشر رقم ( )98لعام 9269
أشار قانوف مكافحة االتجار بالبشر رقـ ( )28لعاـ 2012إلى أف
المقصود باإلتجار بالبشر ألغراض ىذا القانوف ىو تجنيد اشخاص أو نقميـ أو
ايوائيـ أو استقباليـ بواسطة التيديد بالقوة أو استعماليا أو غير ذلؾ مف أشكاؿ
القسر أو االختطاؼ أو االحتياؿ أو الخداع أو استغالؿ السمطة أو بإعطاء أو تمقي
مبالغ مالية أو مزايا لنيؿ موافقة شخص لو سمطة أو والية عمى شخص آخر بيدؼ
بيعيـ أو استغالليـ في أعماؿ الدعارة أو االستغالؿ الجنسي أو السخرة أو العمؿ

) )1مقاؿ متاح عمى االنترنت بعنواف تحذير مف تفاقـ العنؼ األسري مع غياب القوانيف الرادعة
عمى الموقع االلكتروني:
 www:/ iraqiwomensleague.com/mod.php?mod=news&modfile=itemتاريخ
الزيارة .2015/4/15
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القسري أو االسترقاؽ أو التسوؿ أو المتاجرة بأعضائيـ البشرية أو ألغراض
التجارب الطبية (.)1
كما وقضى القانوف أعاله بتشكيؿ لجنة في و ازرة الداخمية تسمى بػ ػ (المجنة
المركزية لمكافحة االتجار بالبشر) مع ممثمي االقاليـ والمحافظات غير المنتظمة في
اقميـ والو ازرات والجيات ذوات العالقة ويكوف ليا فروع في جميع المحافظات مف
اجؿ وضع الخطط والبرامج لمكافحة ظاىرة االتجار بالبشر والحد منيا وتقديـ
التوصيات الالزمة لمكافحة االتجار بالبشر ومتابعة تنفيذىا واعداد التقارير المتعمقة
باإلتجار بالبشر وفقاً لالتفاقيات الدولية ذوات الصمة والتعاوف والتنسيؽ مع الجيات
المعنية لمساعدة ضحايا االتجار بالبشر وتبادؿ المعمومات والخبرات مع الدوؿ
المجاورة والمنظمات الدولية المختصة ،واقتراح االجراءات المناسبة لمساعدة ضحايا
االتجار بالبشر وحماية الشيود والمجني عمييـ (.)2
كما أف توفير الحماية لضحايا االتجار بالبشر وبخاصة النساء وضماف
الدعـ المناسب ليف أمر اساسي لوضع استراتيجية فعالة لمكافحة االتجار بالبشر،
وىذا يتـ عف طريؽ تحديد مف ىـ ضحايا االتجار بالبشر فبدوف التعرؼ عمى ىوية
الضحايا ال يمكف تقديـ الحماية المالئمة ليـ ،وكذلؾ البد مف تشديد العقوبة عمى
الجناة ،وىذا ما أشار اليو القانوف العراقي لمكافحة االتجار بالبشر عندما نص عمى
"انو تكوف العقوبة السجف مدة ال تزيد عمى خمس عشرة سنة وبغرامة ال تزيد عمى
عشرة مالييف دينار كؿ مف ارتكب جريمة االتجار باستخداـ أي شكؿ مف أشكاؿ
االكراه كاالبتزاز أو التيديد أو حجز وثائؽ السفر أو المستمسكات الرسمية ،أو
) )1المادة  /1ؼ 1مف قانوف مكافحة االتجار بالبشر العراقي رقـ  28لعاـ  ،2012منشور في
الوقائع العراقية ،العدد  ،4236ص.1
) )2المادة  3،2مف قانوف مكافحة االتجار بالبشر العراقي رقـ  28لعاـ

.2012
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استخداـ اساليب احتيالية لخداع الضحايا أو التغرير بيـ وكذلؾ إعطاء أو تمقي
مبالغ مالية أو منافع لمحصوؿ عمى موافقة مف لو السمطة أو الواليو عمييـ" (.)1
وكذلؾ نص عمى "الحبس مدة ال تقؿ عف ثالث سنوات وبغرامة ال تقؿ
عف عشرة مالييف دينار وال تزيد عمى عشريف مميوف دينار أو بإحداىما لكؿ مف
أنشأ أو أدار موقعاً عمى شبكة المعمومات بقصد االتجار بالبشر أو تعاقد عمى
صفقة تتعمؽ باإلتجار بالبشر أو سيؿ ذلؾ باستخداـ شبكة المعمومات ،ونص ايضا
عمى أف "تكوف العقوبة باإلعداـ اذا أدى الفعؿ الى موت المجني عميو" (.)2
ومف كؿ ما تقدـ نرى أف القانوف العراقي لمكافحة االتجار بالبشر رقـ
( )28لعاـ  2012عمى الرغـ مف انو لـ يكف موفقاً في تحديد االفعاؿ المكونة
لعممية االتجار واالغراض والوسائؿ المستخدمة الرتكاب تمؾ االفعاؿ بخالؼ النص
الدولي الوارد في بروتوكوؿ منع وقمع ومكافحة االتجار باألشخاص وبخاصة النساء
واالطفاؿ لعاـ  ،2000إال انو في رأينا جاء بحماية خاصة لضحاء االتجار بالبشر
وال سيما النساء ولحد مف ىذ الظاىرة ،لكف الظروؼ التي يمر بيا البمد مف نزاعات
وصراعات داخمية ،وانشغاؿ الحكومة بتوفير األمف لممواطنيف ،جعؿ مف ىذا القانوف
وغيره مف القوانيف االخرى غير فعالة في بعض االحياف.

) )1المادة  /5ؼ 3مف قانوف مكافحة االتجار بالبشر العراقي رقـ  28لعاـ  ,2012ولممزيد
ينظر :سالـ إبراىيـ بف احمد النقبي ،جرائـ االتجار بالبشر واستراتيجيات مكافحتيا عمى الصعيديف

الدولي واالقميمي ،شركة الدليؿ لمدراسات والتدريب واعماؿ الطباعة والنشر ،القاىرة ،2012،ص
.179
) )2المادة  8 ،7مف قانوف مكافحة االتجار بالبشر العراقي رقـ  28لعاـ .2012
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الفرع الثاني
قانون الحماية االجتماعية رقم ( )66لعام 9269
أف مفيوـ الحماية االجتماعية يعني "مجموعة اآلليات واألنشطة المترابطة
اليادفة الى تحقيؽ االستقرار االقتصادي واالجتماعي ،بتحرير اإلنساف مف ضغط
الحاجة والعوز والحرماف ،وحمايتو مما ييدده مف إخطار داخمية وخارجية كاألزمات
االقتصادية المالية و الحروب و حالة الحصار االقتصادي والكوارث الطبيعية
كالمجاعات والفيضانات واألمراض الوبائية" ،كما ويشمؿ مفيوـ الحماية االجتماعية
مجموعة مف التدابير التي تؤىؿ اإلنساف لمحصوؿ عمى احتياجاتو األساسية مف
المأكؿ والمسكف والممبس والعالج خاصة في الظروؼ التي يواجو فييا كارثة طبيعية
أو ضائقة اقتصادية وضماف الحد األدنى لمستوى المعيشة ،وىذه التدابير
االقتصادية ىي التي تصب في النياية في خمؽ األماف االجتماعي أو االقتصادي
لألفراد (.)1
وتماشياً مع النظـ الدولية في الحماية االجتماعية ومف أجؿ االرتقاء
بالمجتمع العراقي إلى مصاؼ المجتمعات المتقدمة التي توفر ليا حكوماتيا كافة
المستمزمات ووسائؿ الحياة الكريمة ،وبغية رفع المستوى المعيشي لألفراد واألسر
دوف خطر الفقر وتقديـ الخدمات االجتماعية ليـ في مجاالت التربية والصحة
والسكف والتعميـ والتنسيؽ مع الو ازرات والجيات ذات العالقة بشأف توفيرىا ليـ قدر
تعمؽ االمر بيا ،اصدر المشرع العراقي قانوناً خاصاً بذلؾ يدعى ( قانوف الحماية

) )1فالح خمؼ الربيعي ،دور شبكات الحماية االجتماعية في حماية الفقراء مف مخاطر
الخصخصة،

مقاؿ

متاح

عمى

االنترنت

عبر

الموقع

االلكتروني:

 www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=135246تاريخ الزيارة .2015/4/20
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االجتماعية ) رقـ ( )11لعاـ  ،2014وتسري أحكاـ ىذا القانوف عمى كؿ مف األسر
واالفراد ممف ىـ دوف خط الفقر مف العراقييف ورعايا الدوؿ االخرى المقيميف في
العراؽ بصورة دائمة ومستمرة وقانونية ( ،)1وذلؾ مف أجؿ تحقيؽ حياة كريمة ألبناء
المجتمع ،وتعزيز قيـ التكافؿ االجتماعي ،وضماف وصوؿ مظمة الحماية االجتماعية
إلى كافة الفئات المشمولة بأحكامو ،وضماف الدخؿ لألفراد وأسرىـ في حاالت
العجز واإلعاقة والشيخوخة والوفاة وفقداف القدرة عمى العمؿ بشكؿ يؤمف الحياة
الكريمة (.)2
وتمنح النساء بموجب ىذا القانوف مبمغ اإلعانة النقدية المحددة في الجدوؿ
الممحؽ بيذا القانوف أذا لـ يكف ليا دخؿ ،اما اذا كاف ليا دخؿ ثابت فيمنح الفرؽ
بيف دخميا ومستوى الدخؿ الوراد في الجدوؿ اذا توافرت فييا شروط االستحقاؽ،)3( ،
ونص كذلؾ عمى "أف تتولى ىيئة الحماية االجتماعية تقديـ اإلعانات النقدية التي
تمنح وفقاً لعدد أفراد األسر وعمى أف تقدـ ىذه اإلعانات نقداً مشروطة إلى اإلفراد أو
األسر المشمولة بأحكاـ ىذا القانوف لضماف حصوليـ عمى الخدمات االجتماعية في
التربية والتعميـ والصحة والسكف والمجاالت األخرى بالتنسيؽ مع الجيات ذات
العالقة" ( ،)4فعند التمعف بيذا النص نعود ونتساءؿ أف العراؽ يعاني مف ضعؼ
) )1المادة  1مف قانوف الحماية االجتماعية العراقي رقـ  11لعاـ  ،2014منشور في الوقائع
العراقية ،العدد  ،4316بتاريخ .2014/3/24
) )2المادة  3مف قانوف الحماية االجتماعية العراقي رقـ  11لعاـ .2014
) )3المادة  2مف قانوف الحماية االجتماعية العراقي رقـ  11لعاـ .2014

) )4المادة  /8ؼ  2،1مف قانوف الحماية االجتماعية رقـ  11لعاـ  ،2014ولممزيد ينظر :محمد
حسف السالمي ،الحماية االجتماعية بالحد االدنى حؽ مف حقوؽ االنساف ،مقاؿ متاح عمى
االنترنت

عبر

الموقع

االلكتروني:

www.sotaliraq.com/mobile-

 item.php?id=182963تاريخ الزيارة .2014/4/22
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ىيكمي في إمكانيات مؤسسات الدولة مف تقديـ الخدمات عموماً وباألخص الصحة
والتعميـ والنقؿ والسكف ،فما ىي االليات التي تمكف ىذه الفئات الضعيفة اجتماعياً
(دوف خط الفقر) في الحصوؿ عمى الخدمات المناسبة التي ىي أصالً ضعيفة في
بنيتيا وانتاجيتيا ،ولذلؾ حتى يتـ تجاوز ىذه المشكمة نرى انو ينبغي تطوير
التشريعات والقوانيف الوطنية ،واعداد برامج ومشاريع وأنشطة تيتـ بالصحة والتعميـ
وغيرىا مف الخدمات ،ووضع خطة سياسية قوية وفعالة ترعى كؿ تمؾ البرامج
والمشاريع وتضعيا في اطار عمؿ واحد وتجمع فييا وتصبح أجزاء متناسقو مف
خطة .

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences

حامية النساء من الاجتار عىل الصعيدين ادلويل والوطين (حبث مس تل)

32

الخاتمة
في نياية بحثنا ىذا ال بد لنا أف نوضح خالصة االستنتاجات التي تـ التوصؿ إلييا
متبوعة بأىـ المقترحات وكاالتي:
اوالً :االستنتاجات
 -1أف موضوع حماية النساء مف االتجار باإلضافة إلى كونو مسألة انسانية فإنيا
تعد مسألة ميمة تمس الديف والشرؼ والعرض والقيـ األخالقية ووجودىا بشكؿ عاـ،
فحماية المرأة تعني حماية كؿ المقومات التي تيـ المجتمع .
 -2بالرغـ مف تعدد الوثائؽ الدولية الخاصة بحماية النساء إال اف ىذه الوثائؽ لـ
تأتي بشكؿ ينسجـ مع ما التزمت بو الدوؿ -ىذا مف جانب ،ومف جانب أخر أف
المجتمع الدولي المتطور ونعني بو الدوؿ المتقدمة ىو الذي ينادي بحماية المرأة
وىو نفسو الذي ينتيؾ قواعد القانوف الدولي اإلنساني وتنتيؾ عمى يديو أبسط حقوؽ
المرأة.
 -3أف حماية النساء تعد ضمانة ودعامة متينة تؤكد يقيناً تمتع المرأة بالحقوؽ
والحريات االساسية الواردة في االتفاقيات الدولية التي تناولت حقوؽ االنساف عمى
اختالؼ مواضيعيا.
 -4أف القانوف العراقي لمكافحة االتجار بالبشر رقـ ( )28لعاـ  2012عمى الرغـ
مف انو لـ يكف موفقاً في تحديد االفعاؿ المكونة لعممية االتجار واالغراض
والوسائؿ المستخدمة الرتكاب تمؾ االفعاؿ بخالؼ النص الدولي الوارد في
بروتوكوؿ باليرمو لعاـ  2000إال انو جاء بحماية خاصة لضحاء االتجار بالبشر
وال سيما النساء .
ثانياً :المقترحات
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 -6ضرورة تفعيؿ دور المؤسسات الدينية والتربوية والتعميمية في إبراز القيـ
األخالقية والمبادئ الدينية التي تدعو لنبذ كافة أشكاؿ االتجار بالنساء وحماية
الضحايا .
 -2يجب أف تسارع الدوؿ إلى إصدار قوانيف خاصة بمكافحة االتجار بالنساء،
وعدـ االعتماد عمى نصوص متناثرة في القوانيف الجنائية واالجتماعية.
 -3تطبيؽ السياسات التي تستيدؼ تأىيؿ المجني عمييـ صحياً ونفسياً بما يضمف
اعادة اندماجيـ في المجتمع .
 -4حث الحكومة العراقية عمى أتباع سياسة فاعمة واستراتيجية محددة لمتصدي ليذه
الظاىرة وذلؾ مف خالؿ مكافحتيا بالوسائؿ القانونية .
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المصادر
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ثانياً :الكتب القانونية
 -1د .بثينة شعباف ،المرأة العربية في القرف العشريف ،ط ،1دار المدى لمثقافة
والنشر ،دمشؽ.2000 ،
 -2د .خالد مصطفى فيمي ،النظاـ القانوني لمكافحة جرائـ االتجار بالبشر في
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 -4سالـ إبراىيـ بف احمد النقبي ،جرائـ االتجار بالبشر واستراتيجيات مكافحتيا
عمى الصعيديف الدولي واالقميمي ،شركة الدليؿ لمدراسات والتدريب واعماؿ الطباعة
والنشر ،القاىرة.2012،
 -5د .سييؿ حسيف الفتالوي ،موسوعة المنظمات الدولية لألمـ المتحدة،
ج(3االنجازات واالتفاقيات) ،ط ،1دار الحامد لمنشر والتوزيع ،عماف.2011 ،
 -6د .عبد المييمف بكر ،القسـ الخاص في قانوف العقوبات ،ط ،7دار النيضة
العربية ،القاىرة.1977 ،
 -7د .عمي صادؽ ابو ىيؼ ،القانوف الدولي العاـ ،ط  ،19منشأة المعارؼ،
االسكندرية.1997 ،
 -8كامؿ السامرائي ،قانوف العقوبات البغدادي وتعدياله وذيولو موحداً ،مطبعة
المعارؼ ،بغداد.1957 ،
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 -9د .محمود شريؼ بسيوني ،الوثائؽ الدولية المعنية بحقوؽ االنساف ،المجمد
االوؿ الوثائؽ العالمية ،دار الشروؽ ،القاىرة.2003 ،
 -10د .منتصر سعيد حمودة ،الحماية الدولية لممرأة ،ط ،1دار الفكر الجامعي،
االسكندرية.2010 ،
 -11ىادي عزيز عمي ،مراجعات في التشريعات والقوانيف العراقية الخاصة بالمرأة،
ط ،1مركز عراقيات لمدراسات.2007 ،
 -12ىاني عيسوي السبكي ،االتجار بالبشر دراسة وفقاً لمشريعة االسالمية وبعض
القواعد القانونية الدولية والوطنية ،ط ،1دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،عماف.2014 ،
 -13د .يوسؼ حسف يوسؼ ،جريمة الرؽ واالتجار بالبشر وفؽ القوانيف الدولية
وطرؽ مكافحتيا ،ط ،1دار الكتب والوثائؽ القومية ،االسكندرية.2014 ،
ثالثاً :الرسائل واالطاريح
 -1زكريا حسيف عزمي ،مف نظرية الحرب الى نظرية النزاع المسمح مع دراسة
خاصة بحماية المدنييف في النزاع المسمح ،رسالة دكتوراه ،القاىرة.1978 ،
 -2نجيب اسعد عودة ،حماية النساء في القانوف الدولي اإلنساني ،دراسة تحميمية
لواقع النساء في العراؽ وفمسطيف ،رسالة دكتوراه ،جامعة عماف العربية لمدراسات
العميا.2007 ،
 -3وجداف سميماف أرتيمة ،مدى توافؽ احكاـ الجرائـ في القانوف االردني لمنع
االتجار بالبشر مع االحكاـ العامة لمجريمة -دراسة مقارنة ،اطروحة دكتوراه ،جامعة
عماف العربية ،كمية القانوف.2012 ،
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الممخص
تأتي أىمية ىذا البحث مف كونو يتناوؿ موضوع حماية النساء مف االتجار بالبشر
باعتباره أحد أىـ الجرائـ العابرة لمحدود الوطنية ،الذي يحتؿ المرتبة الثالثة بعد تجارة
المخدرات والسالح في العالـ ،وىو يمثؿ شكالً جديداً مف أشكاؿ العبودية التي
عرفتيا البشرية .
ومف منطمؽ أف جرائـ االتجار بالبشر وخاصة النساء واالطفاؿ تشكؿ خرقاً واضحاً
لكرامة االنساف وأدميتو وحريتو وحقوقو ،فقد قاـ المجتمع الدولي ممثالً بييئة األمـ
المتحدة بجيود جبارة لمواجية ىذه الظاىرة والتقميؿ مف آثارىا السمبية ،فقد أسفرت
الجيود في نياية المطاؼ بإقرار البروتوكوؿ الخاص بمنع وقمع ومعاقبة االتجار
بالبسر وبخاصة النساء واالطفاؿ المكمؿ االتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة
المنظمة عبر الوطنية لعاـ .2000
كؿ ذلؾ مف أجؿ الوصوؿ إلى حقيقة مفادىا أف جرائـ االتجار بالبشر بدأت تأخذ
مكاناً ميماً عمى مستوى القانوف الدولي والتشريعات الوطنية ،فاألرقاـ واالحصائيات
المقدرة بيذا الشأف باتت تفوؽ التوقع ،مما يعني أف ىناؾ مشكمة حقيقة تدعو إلى
تضافر الجيود الدولية لمحاربة ىذه الظاىرة ،والقياـ بسف التشريعات الالزمة لمحاربة
كافة الصور واالشكاؿ التي تتخذىا جرائـ االتجار بالبشر ،والقياـ بإصالحات قانونية
خاصة بحماية الضحايا تتناسب مع األحداث العصرية الواقعة ،كؿ ذلؾ دفعنا إلى
تخصيص ىذا البحث ليذا الموضوع.
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Summary
The importance of this research is that it deals with the
protection of women from human trafficking as one of the most
important transnational crimes, which ranks third after the drug
and weapons trade in the world, and represents a new form of
slavery known to humanity.
The international community, represented by the United
Nations, has made great efforts to counter this phenomenon and
to minimize its negative effects. Efforts have finally resulted in
the adoption of the Protocol for the Prevention, Suppression
and Punishment of Trafficking in Human Beings In particular
women and children, supplementing the United Nations
Convention against Transnational Organized Crime, 2000.
This is in order to reach the fact that the crimes of human
trafficking began to take an important place at the level of
international law and national legislation. The figures and
statistics estimated in this regard exceeded expectations, which
means that there is a real problem calling for concerted
international efforts to fight this phenomenon, Necessary to
combat all images and forms taken by human trafficking
crimes, and to carry out legal reforms for the protection of
victims commensurate with contemporary events, all of which
led us to allocate this research to this subject.
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