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 المستخلص
ان الفكر االجرامي في عالمنا اليوم واألساليب المتبعة من قبل العصابات االجرامية مستفيدة من وسائل التكنلوجيا 
والتطور العلمي كان البد مجابهته بقوانين رادعة تمنع هذه العصابات من العمل واالستفادة من هذا التطور. وان 

النوعية في زراعة األعضاء البشرية لألشخاص المحتاجين لها ظهرت التطور الحاصل في مجال الطب والقفزة 
عصابات عبر الوطنية تقوم باالستفادة من حاجة المريض للعضو البشري بتوفيره بطرق غير مشروعة وغير 
إنسانية كان تكون عملية ابتزاز او احتيال او قسري كالخطف وغيرها من الجرائم لتوفير العضو او النسيج 

 الستفادة المالية منه.البشري ل
ان جريمة بيع األعضاء البشرية ال يمكن تنفيذها اال عن طريق عدة اشخاص يقوم كل واحد منهم بعمل  

فالقائم باالحتيال والطبيب والمروج والناقل وقد تكون الجريمة تقع في بلد وبيع العضو في بلد اخر يسكن بها 
 البشري.المريض المحتاج زراعة العضو او النسيج 

وكما ذكرنا انها جريمة عابرة للحدود فكان البد ان تكون هناك اتفاقيات ومعاهدات دولية وإقليمية لكي  
يتم التعاون بين الدول في مكافحة هذه الجريمة المنظمة. ان اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر 

الحد من عمل هذه العصابات االجرامية، وان العراق قد أنظم الوطنية والبروتوكوالت الملحقة بها قد ساعدت في 
وان من شروط االتفاقية اصدار تشريعات تمنع االتجار بالبشر واألعضاء البشرية  2007لهذه االتفاقية في سنة 

وقانون عمليات زرع األعضاء  2012( لسنة 28فأصدر المشرع العراقي قانون مكافحة االتجار بالبشر رقم )
وقد أصدر عقوبات للمجرمين الذين يقومون بعمليات زرع  2016لسنة  11ومنع االتجار بها رقم  البشرية

 لألنسجة واألعضاء البشرية.

 
Abstract 

Criminal thinking in our world today and the methods used by criminal gangs, taking 
advantage of the means of technology and scientific development, had to be met with 
deterrent laws that prevented these gangs from operating and benefiting from this 
development. The evolution of medicine and the qualitative leap in the transplantation 
of human organs for people in need of it have led transnational gangs to take 
advantage of the patient's need for the human organ by providing it in illegal and 
inhumane ways, such as extortion, fraud or coercion, such as kidnapping and other 
crimes, to provide the human organ or tissue for financial benefit. The crime of selling 
human organs can only be carried out by several persons, each performing the work of 
a fraudster, doctor, promoter and carrier. As we have stated, it is a transnational 
crime, there must have been international and regional conventions and treaties for 
cooperation among States in combating this organized crime. The United Nations 
Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols thereto had 
helped to limit the operation of such criminal gangs. Iraq had regulated that 
Convention in 2007. 
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 المقدمة 
ان هللا سبببببببتعالى كرمبببببببالو عبببببببة  يلبببببببر اد  ك م بببببببى     بببببببة  بببببببر ا ة  كعةمبببببببى   بببببببو 

دددددددي  َدَم عثيبببببببة مبببببببن ال  ببببببب  كعمبببببببا  بببببببر  كلبببببببى سبببببببتعالى كرمبببببببالو    دددددددا َبِ  ْمَِ َوَلَقدددددددْد َكرب
دددْف  مب ْ ْم َعَلددد   َك  َدددر  مَ  ا دددْلَِ َردددال  َوَفثب ْبََ  دددَف ال ْ م مَ  دددا ْ ْم ف دددي اْلَبدددرَ  َواْلَرْحدددر  َوَرَ ْقَِ دددا َوَحَمْلَِ

دددددي    دددددا ًَِْلث   بببببان  سببببب  ارلسبببببان لبببببى عةمبببببة كعةامبببببة  ببببب  ي بببببك     ار بببببا   (1) َخَلْقَِ
 بببببت ان رنبببببكن  لبببببا  اععبببببا    ا  بببببة   بببببو ي مبببببى اك ي بببببن  وبببببك اك لسبببببي  ملبببببى ك 

 رةدع عل من رسكل لى ل سى ذل  
معال ببببببة  ةا ببببببة  وببببببك ت ببببببة  يببببببدل  ان رطببببببكة الم بببببب  ك الببببببة  ببببببر م ببببببال الطببببببت كا 
الموببببببك الرببببببالي اك الملببببببات يء ببببببذ مببببببن  بببببب   ا ببببببة سببببببكا  عببببببر اك ميبببببب  دكن 
رمبببببة   المريبببببةع لع اربببببى ل  طبببببة اك يكلبببببر المربببببك ر تبببببى اك تمكا قبببببة الكةثبببببة  لقببببباذ 

ة    لببببببتل مببببببن الممعببببببن ذلبببببب ة ار ان الملبببببباتا  ار ةام ببببببة الر بببببب   ع ببببببا  المبببببب
 ةلببببة عا ببببة المببببة   ل ةا ببببة ا  وببببا  لرنببببكن ملببببدة مببببالر  يببببة م ببببةكع ل بببب  
كذلبببب  تارر بببباة ير بببب  ا  وببببا  اك ارلسبببب ة الت ببببة ة ممببببا رمببببد  ة مببببة يك ببببت مببببن 

  قك  يرل يذ ا تمقكتة ةاد ة.
المديبببببد مبببببن الملامبببببا  الدكل بببببة ك بببببد عابببببر  بببببذا المكوبببببكع تا رمبببببا  عا بببببة البببببدكلة ك 

كا    م ببببببببةة كرة ببببببببن   م ببببببببة ر ببببببببة   ارر بببببببباة تا  وببببببببا  الت ببببببببة ة  لببببببببو  ن معببببببببل 
ال ة مبببببة  بببببك اسبببببرإل ل   وبببببا   سببببب  ا لسبببببانة  بببببذا مبببببا   بببببعل الر انبببببا لعقبببببى  بببببر 
سبببب مة  سببببمىة كرة ببببن  طببببكة   ببببذا الاببببا ة   ببببر ريلببببر  ما ببببا  ا ةام ببببة ملامببببة 

ل ببببباعىة عربببببو لبببببك رةربببببت   بببببو ذلببببب  ا وبببببةاة ل بببببذا ال بببببةا   تإل بببببة رعقيببببب  الثبببببةا  ا
 تا   ا   ك    ا   ةكاع  .
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 مكوببببببببكع  ة مببببببببة ارر بببببببباة تا  وببببببببا  الت ببببببببة ة  عرسببببببببت   م ببببببببة ر م ببببببببى  ببببببببدية 
تار رمببببا  مببببن  بببباليين المم  ببببة كالم م ببببة   ببببر ال الببببت المم ببببر   ببببر  ة مببببة ر ر ببببي 

ا ة ر بببببببا  بببببببن ال بببببببةا   الرق يد بببببببة تا رتاة بببببببا  عبببببببد المكوبببببببك ا  تالإلبببببببة الد بببببببة الربببببببر 
ارتمببببباد العديثبببببة ل  ة مبببببة الربببببر تارببببب   طبببببة دا ببببب  ي بببببدد سببببب اد  القبببببالكن كاسبببببرقةاة 
الم رممببببببا  مببببببن   ببببببة كمببببببن  ببببببى   ببببببة   ببببببان معببببببل ال ة مببببببة  ببببببك   وببببببا   سببببببد 
ارلسبببببان ك بببببذا مبببببا   بببببعل ا ربببببدا    بببببو سببببب مة ال سبببببد. امبببببا مبببببن اللاع بببببة الم م بببببة 

رن ببببي  ببببن وببببمي   ررمثببببل  ببببر  طببببكة   ة مببببة ارر بببباة تا  وببببا  الت ببببة ة الرببببر
الم رمببببببن الببببببدا  ر كالببببببدكلر  ببببببر مكا  ر ببببببا لاببببببةا لك ببببببكد  لببببببكة  ببببببر الر ببببببة ما  

 الدكل ة كالكطل ة لمكا  ة  ذا ال ة مة.
ان  ة مببببببببببة ارر بببببببببباة تا  وببببببببببا  الت ببببببببببة ة  ببببببببببر مببببببببببن ال ببببببببببةا   المبببببببببباية  ل عببببببببببدكد 
كلمعا عر ببببببببا ي ببببببببت ان  عببببببببكن  لببببببببا  رمبببببببباكن دكلببببببببر كا   مببببببببر مببببببببن  بببببببب ل  قببببببببد 

  م بببببببرةعة كرمبببببببد ار ا  بببببببة ا مببببببب  المرعبببببببد  لمعا عبببببببة ال ة مبببببببة ارر ا  بببببببا  كمما بببببببدا
الملامببببببة  يببببببة الكطل ببببببة كالرببببببر ا رمببببببد  كلببببببد   تمك ببببببت  ببببببةاة ال مم ببببببة المامببببببة 

 بببببر ا سبببببا   5222ر بببببة ن الثبببببالر  12 بببببر  22البببببدكة   52لألمببببب  المرعبببببد  ة ببببب  
 بببببر معاةتبببببة ارر ببببباة تا  وبببببا  الت بببببة ة اذ ان اليةكركعبببببكر  الث ثبببببة الم عقبببببة ي بببببا 

 رعدد ال ة مة الملامة كالرر من ومل ا  ة مة ارر اة تا  وا  الت ة ة.
 مشكلة الرحث

 ان م ع ة التعث رر    تما  أرر: 
 ي ان  قكتة ارر اة تا  وا  الت ة ة .1
  ل  ة مة ارر اة تا  وا  الت ة ة  ة مة دكل ة .5
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 ببببببل  ببببببال  القببببببالكن المةا ببببببر  ة مببببببة ارر بببببباة تا  وببببببا  الت ببببببة ة ت ببببببعل  .3 
  ملن اك  عد من  ذا ال ة مة ك ل ير   من الممايية الدكل ة.

 أْمية الرحث 
ان   م ببببببببة التعببببببببث رنمببببببببن  ببببببببر ان  ة مببببببببة ارر بببببببباة تا  وببببببببا  الت ببببببببة ة  

 ة مببببة مسببببرعدثة لري ببببة رطببببكة الم بببب  ك الببببة  ببببر الطببببت اذ  معال ببببة  ةا ببببة  وببببك 
مببببن  اك لسببببي  ت ببببة   ببببر  سبببب  السببببان يببببدل الموببببك الرببببالية  قببببد اسببببرإل   م مك ببببة

الملببببباتا  ال اة بببببة   بببببو القبببببالكن تاةرنبببببات  بببببد   بببببةا   ليرمعلبببببكا مبببببن ي بببببن  وبببببك 
اك لسببببببي  ت ببببببة  الببببببو  بببببب   مببببببة   معرببببببا  الببببببو الريببببببةع  أ م ببببببة التعببببببث  ببببببذا 

 ممة ة  قكتة ارر اة تا  وا  الت ة ة.
 مِهجية الرحث    

لممة ببببببة المقكتببببببة الرببببببر ر ببببببة    ببببببو مةرنيببببببر  ة مببببببة ارر بببببباة تا  وببببببا   
القببببالكن المةا ببببر ك ببببر  ة مببببة  يببببة الكطل ببببة ك ببببت ان رنببببكن مل   ببببة  الت ببببة ة  ببببر

 التعث اسرقةا ر رع ي ر مقاةن 
 خْة الرحث 

 سبببببم  الدةاسبببببة   بببببو مط يبببببين المط بببببت ا كل رمة بببببي  ة مبببببة ارر ببببباة تا  وبببببا  
الت بببببببة ة ك لالببببببب ا ك سببببببب  المط بببببببت   بببببببو  بببببببة ين ال بببببببةع ا كل رمة بببببببي  ة مبببببببة 

 لا    ة مة ارر اة تالت ة كاةعال ا.ارر اة تالت ة كال ةع الثالر  
امببببببببا المط ببببببببت الثببببببببالر  رلبببببببباكل الرنييببببببببي القببببببببالكلر ال ة مببببببببة ارر بببببببباة تا  وببببببببا  
الت ببببببة ة ك ببببببد  سبببببب    ببببببو  ببببببة ين ال ببببببةع ا كل رمييبببببب   ة مببببببة ارر بببببباة تا  وببببببا  
الت ببببببة ة  ببببببن ال ة مببببببة الدكل ببببببة كدكة ا مبببببب  المرعببببببد  لمعا عببببببة ال ة مببببببة الملامببببببة 
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ةع الثبببببببالر: المقكتببببببا   بببببببر القببببببالكن المةا بببببببر ل ة مببببببة ارر ببببببباة  يببببببة الكطل بببببببةة ال بببببب
 تا  وا  الت ة ة ك كالين مقاةلة. 

المْلدددددددب امو  جريمدددددددة ااِجدددددددار رامعثدددددددا  الرشدددددددرية ِعريًلددددددد  وخ ا  دددددددها 
 واركاِها

ان  ة مبببببببببة ارر ببببببببباة تا  وبببببببببا  الت بببببببببة ة مبببببببببن ال بببببببببةا   العديثبببببببببة الربببببببببر  
سببببببان ت ببببببعل متا ببببببة ك ببببببد رلطببببببك    ببببببو م بببببباطة م رمم ببببببة   ببببببر رمبببببب   سبببببب  ارل

رلببببببببباكل  بببببببببذا المط بببببببببت رمة بببببببببي  ة مبببببببببة ارر ببببببببباة تا  وبببببببببا  الت بببببببببة ة كممة بببببببببة 
 لا لبببببب ا ك ببببببد  سبببببب  المط ببببببت   ببببببو  ببببببة ين رلبببببباكل ال ببببببةع اركل رمة ببببببي  ة مببببببة 
ارر ببببباة تار وبببببا  الت بببببة ة كال بببببةع الثبببببالر  لبببببا    ة مبببببة ارر ببببباة تار وبببببا  

 الت ة ة كاةعال ا.
 ِجار رامعثا  الرشريةالًلرع امو : ِعريف جريمة اا 

للبببببرمعن مبببببن رمة بببببي  ة مبببببة ارر ببببباة تا  وبببببا  الت بببببة ة ي بببببت   يلبببببا ان لمبببببة  
 الموك الت ة  كمن ث  رمة ي ارر اة كال من يين الرمة  ين

 أوا: الِعريف اللغوي ل ِجار رامعثا  الرشرية
المببببال  ارر بببباةف  ة بببب  الر بببباة  تأل ببببا   مماةسببببة الي ببببن كال ببببةا ة ك قلببببد ي ببببا رق يببببت

ة (3)ة كالر بببببببباة : الي ببببببببن كال ببببببببةا  لإلببببببببة  الببببببببةتلة عة ببببببببة الرببببببببا ة(5)تإلببببببببة  الببببببببةتل 
 (4)كالرا ة من  ماة  ا  مال الر اة ة   و ك ى ارعرةا  

ة ك ببببببةك   ببببببك عببببببل (2)الموببببببك الت ببببببة :  بببببب   مببببببن ال سببببببدة ارلببببببي كالة ببببببل كاليببببببد 
  (6) ا  كا ة لعمى ك مم ا   وا 
 الرمة ي ال ة ر ل موك الت ة  
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مبببن   ببب      تألبببى"ن ال ق بببر ا سببب مر الموبببك الت بببة  يبببب  قبببد  بببة  الم مببب 
 مرلب ا  عبان المبينة سبكا  كلعك باة عقةل بة كدمبا  ك   با  لسب ة ة مبن ا لسبان

  (7)." لى اك مل ل ا  تى
 الِعريف الْبي للعثو الرشري 

 ببببببببة  الموببببببببك مببببببببن اللاع ببببببببة الطي ببببببببة تالببببببببى  تبببببببباة   ببببببببن م مك ببببببببة مببببببببن  
كا  ببببببة مميلببببببةة كمثببببببال   ببببببو ذلبببببب  ارلسبببببب ة رممببببببل مببببببن تموبببببب ا الببببببتم  لرببببببءد  

 (8)الق ت كالدماغ كا  وا  الرلاس  ة كالممد  كالنيد ك ية ا من ا  وا .
 الِعريف الًلقهي والقاِوِي للعثو الرشري 
  كر: رمة ي  ق ا  القالكن ل موك الت ة  

  ةَ   ق ا  القالكن الموك الت ة  رمة  ا   د  مل ا: 
 ببببذا ا  يببببة   لببببا ع ببببا  ك ميرببببا الببببو  ببببك   لقببببل  وببببك مببببن المريببببةع سببببكا  عببببان 
 (9)المسر يد ل قك  مقا  الموك الرالي  ك المل كع  

ك بببببة  ا وببببباا  بببببك   م مك بببببة ا  ببببب ا  مبببببن ال سببببب  الربببببر رقبببببك  يكا  بببببة مميلبببببة  بببببر 
 .(12) س  ارلسان مثل: الرل    ك اللط   

ك بببببة  ا وببببباا       ببببب   مبببببن   ببببب ا  ارلسبببببان سبببببكا  عبببببان مسبببببرق  عبببببالن و  ك  ببببب   
 (11)ك عالقةل ة  ك ا لس ة  من المو

ك بببببة  ا وببببباا يلبببببى    ببببب   مبببببن ارلسبببببان مبببببن السببببب ة ك   بببببا كلعك بببببا سبببببكا  عالببببب  
مرلبببببب ة تببببببى    مل لبببببب ة  لببببببىة كان الببببببد   مريببببببة مببببببن   وببببببا  ارلسببببببان المر ببببببدد   

(15). 
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مببن  م مك ببة مببن يرنببكن  ا لسببان  سبب  مببن  بب   ك ببة  ا وبباا تالببى   عببل
  معبن ر كالبذ  معبدد  كابا ي  بد   ك كا  بة تبأدا  يبل   كالبذ  ا لسب ة
 ر قا ر ت عل اسريدالى ل  س 
 الرقبا   لبو يبءد  ممبا ملبى  ب    ك تالنامبل اسر لبالى رب  مبا  ذا مر بدد ك يبة
 (13)ال س     ر

  اِيا: الِعريف القاِوِي للعثو الرشري 
ف امسبببببببباا( مببببببببن  ببببببببالكن 1 ببببببببة  القببببببببالكن المةا ببببببببر الموببببببببك الت ببببببببة   ببببببببر المبببببببباد  )

تالبببببى    5216لسبببببلة  11 بببببة ة كملبببببن ارر ببببباة ي بببببا ة ببببب   م  بببببا   ةع ا  وبببببا  الت
ة عمبببببا  (14)الموبببببك الت بببببة  : عبببببل  ببببب   مبببببن  سببببب  ارلسبببببان العبببببر اك مبببببن ميببببب    

فسادسببببباا( مبببببن القبببببالكن ل سبببببى تالبببببى   السببببب ة 1 بببببة  ارلسببببب ة الت بببببة ة  بببببر المببببباد  )
 (12)ت ة ة :     من     وك ت ة  يل ع من السان عر اك من مي    

   ببببر القببببالكن ا لع يببببب   ال ببببا  يلقببببل كرلاببببب   عمببببا  ببببة  الموببببك الت بببببة  
   قلببببد تع مببببة  وببببك  ببببر رطييبببب  اععببببا   ببببذا القببببالكن  5ف7ا  وببببا   ببببر المبببباد  

عببببل  بببب   مببببن ال سبببب  يرنببببكن مببببن م مك ببببة مةعتببببة كمرلا مببببة مببببن ارلسبببب ة كالببببذ  
  (16)ر معن ل  س  اسريدالى ت عل ر قا ر  ذا ما ر  اسر لالى تالنامل  

مببببببن  ببببببالكن اللببببببعة المامببببببة كالممادلببببببة تالقببببببالكن  321ك ببببببة   ببببببر المبببببباد   
ا مة عبببببببببر ت    قلبببببببببد  1984القبببببببببكمر ل ةا بببببببببة ا  وبببببببببا  اللبببببببببادة  بببببببببر سبببببببببلة 

تالبببببببط   الموبببببببك الت بببببببة   بببببببر رطييببببببب   ععبببببببا   بببببببذا القبببببببالكن: الن  بببببببةة الق بببببببتة 
الة ببببببةة اليلعة ببببببا ة الل بببببباع المامببببببرة القةل ببببببةة المابببببب ة كال  ببببببد كعببببببل مببببببا روبببببب ر 

 ال كا ل اللادة  من ك اة  اللعة  ذا الكلي      ى 
 الِعريف الًلقهي لجريمة ااِجار رامعثا  الرشرية
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 ببببببة   ق ببببببا  القببببببالكن  ة مببببببة ارر بببببباة تا  وببببببا  الت ببببببة ة رمبببببباة ي  ببببببد    
مل بببببا   ذلببببب  الل بببببات ا  ةامبببببر البببببذ  رقبببببك  تبببببى  لببببباتا  ا  بببببةا  المبببببلا  المببببباية 

 ببببببب ا  الم بببببببةتين كالم  بببببببة ن مبببببببن ل عبببببببدكد كا كطبببببببانة مبببببببن  ببببببب ل اسبببببببرإل ل ا 
ي بببببببدال   ا لببببببب  ة كلببببببب ع   وبببببببا    كارر ببببببباة ي بببببببا ي بببببببد   ة  بببببببا  بببببببر   ببببببب ا  

ك بببببة  ا وببببباا    بببببر  م  بببببة ربببببر  تإلبببببة  ي بببببن  ك  (17)  بببببة ن يل بببببة المربببببا ة   ي بببببا 
ة ك بببببة  (18) ببببةا   لسبببب ة  ك   وببببا  مببببن  سبببب  ارلسببببانة عال  ببببد كالببببد  كالن ببببو   

ة ملامببببببببة ير م ببببببببن ا  بببببببب ا  دكن ا وبببببببباا    ببببببببك   ببببببببا   ببببببببةد اك  ما ببببببببة   ةام بببببببب
ةوبببببا    ك الرعايبببببل  ك ارنبببببةاا  ك عربببببو يةوبببببا  ة عيبببببث يبببببر  لببببب ع   وبببببا   بببببءر  

ة ك بببببة  (19)الوبببببعا ا كت م بببببا عتوبببببا ة مبببببن   بببببل العلبببببكل   بببببو  ةتبببببا  مال بببببة   
  وببببا  عا ببببة الرلببببة ا   يببببة الم ببببةك ة الرببببر مببببن  بببب ل ا  ن رعببببكل  سبببب  ارلسببببان 

ة  (52)يرلببببببة   ببببببر  طمببببببة م تبببببب     لببببببو سبببببب مة يببببببر  الرلببببببة   ببببببر    ا ببببببى عمببببببا
ك ة بببب  ا وبببباا    مببببل  قببببن   ببببو     وببببك مببببن   وببببا  ارلسببببان دكن ةوببببااة مببببن 

ة ك ة بببببى (51) ببببب ل    كسبببببي ة  سبببببة ة ي بببببد  اسبببببرإل لى ماد بببببا كرعقيببببب  البببببةتل ملبببببى  
ا بببببةكن تالبببببى    مبببببل  قبببببن   بببببو     وبببببك مبببببن   وبببببا  ا لسبببببان دكن ةوبببببااة مبببببن 

 (55)ا كرعقي  الةتل ملى    ل    كسي ة  سة ة ي د  اسرإل لى ماد 
 الِعريف القاِوِي لجريمة ااِجار رااعثا  الرشرية

لبببب  يببببةد رمة ببببي  ببببر  ببببالكن  م  ببببا   ةع ا  وببببا  الت ببببة ة كملببببن ارر بببباة ي ببببا ة بببب  
المةا ببببببر رمة ببببببي ل ة مببببببة ارر بببببباة تار وببببببا  الت ببببببة ة اذ  كةد  5216( لسببببببلة 11)

ك اللسببببببي  الت ببببببة  اك ( مببببببن  ببببببذ القببببببالكن    عوببببببة ي ببببببن الموببببببك ا9 ببببببر المبببببباد  )
 ببببببةاءا اك ارر بببببباة تببببببى تأ ببببببة كسببببببي ة عالبببببب  ك عوببببببة   ببببببو الطييببببببت ا ببببببةا   م  ببببببة 

كعبببببان ار بببببدة ان يبببببةد رمة بببببي  (53)اسر لبببببال الموبببببك ك ة بببببى  لبببببد   مبببببى يبببببذل   
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كاوبببببل كلبببببة ل لرنبببببكن  بببببذا ال بببببة   كاوبببببعة الممبببببال  ك بببببة  التاعبببببث ان  بببببذا  مبببببد 
 58ارر بببباة تالت ببببة ة بببب   لقبببب   ببببر الر ببببة نة ك ببببد كةد رمة ببببي  ببببر  ببببالكن معا عببببة

الممبببببببدل المةا ببببببر رمة  بببببببا وببببببمل اا ل مربببببببا ة  تار وببببببا  الت بببببببة ة  بببببببر  5215لسببببببلة 
المببببباد  )افاكرا( مبببببن  بببببذا القبببببالكن    قلبببببد تارر ببببباة تالت بببببة   بببببةا   بببببذا القبببببالكن 
ر ليببببببببد ا بببببببب ا   ك لق  بببببببب   ك ايببببببببكا     ك اسببببببببرقتال  ة يكاسببببببببطة الر ديببببببببد تببببببببالقك   ك 

مبببببن   بببببعال القسبببببة  ك ار رطبببببا   ك ارعر بببببال  ك ال بببببداع  اسبببببرممال ا  ك  يبببببة ذلببببب 
 ك اسببببببببرإل ل السبببببببب طة  ك يا طببببببببا   ك ر قببببببببر متببببببببال  مال ببببببببة  ك م ا ببببببببا لليببببببببل مكا قببببببببة 
 ببببب   لبببببى سببببب طة  ك كر بببببة   بببببو  ببببب   ا بببببة ي بببببد  يببببب م    ك اسبببببرإل ل    بببببر 
  مببببببببببببال الببببببببببببد اة   ك ارسببببببببببببرإل ل ال لسببببببببببببر  ك السبببببببببببب ة   ك الممببببببببببببل القسببببببببببببة   ك 

لرسبببببببببكل  ك المربببببببببا ة  تأ وبببببببببا    الت بببببببببة ة  ك   بببببببببةا  الر ببببببببباةت ارسببببببببرة ا   ك ا
ة اذ  ببببببا  الرمة ببببببي مطبببببباي  لرمة ببببببي يةكركعببببببكل ملببببببن ك مببببببن كمما تببببببة  (54)الطي ببببببة  

ارر ببببباة تا  ببببب ا  كت البببببة ا ط بببببال كاللسبببببا  المعمبببببل رر ا  بببببة ارمببببب  المرعبببببد  
رر ( يلببببد) ( مببببن لببببب  اليةكركعببببكل عببببباآ3لمعا عببببة ال ة مببببة الملامبببببةة  ببببر المببببباد  )

 قلبببببببد يرمييبببببببة ارر ببببببباة تا  ببببببب ا : ر ليبببببببد   ببببببب ا   ك لق  ببببببب   ك رلقبببببببي     ك "
 يبببببببكاء    ك اسبببببببرقتال   يكاسبببببببطة الر ديبببببببد تبببببببالقك   ك اسبببببببرممال ا  ك  يبببببببة ذلببببببب  مبببببببن 
  ببببببببعال القسبببببببببة  ك ار رطبببببببببا   ك ارعر بببببببببال  ك ال بببببببببداع  ك اسبببببببببرإل ل السببببببببب طة  ك 

ة  ك م ا ببببببببا لليببببببببل اسببببببببرإل ل عالببببببببة اسروببببببببما ة  ك يا طببببببببا   ك ر قببببببببر متببببببببال  مال بببببببب
مكا قبببببببة  بببببببب   لبببببببى سبببببببب طة    بببببببو  بببببببب     بببببببة لإلببببببببة  ارسبببببببرإل ل. ك  ببببببببمل 
ارسببببببببرإل لة ععببببببببد  دلببببببببوة اسببببببببرإل ل د بببببببباة  الإليببببببببة  ك سببببببببا ة   ببببببببعال ارسببببببببرإل ل 
ال لسبببببببببرة  ك السببببببببب ة   ك ال دمبببببببببة  سبببببببببةاة  ك ارسبببببببببرة ا   ك المماةسبببببببببا  ال بببببببببيي ة 

 ن ا مببببب  المرعبببببد  ة   بببببو البببببة   مبببببن (52)تبببببالة ة  ك ارسبببببرمتاد  ك لببببب ع ا  وبببببا   .
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ر ر بببب   الببببدكل تاسببببر دا  ل بببب  الللببببك  الببببكاةد   ببببر اليةكركعببببكل لر ببببة   ارر بببباة  
تار ببببببب ا ة ار ال بببببببا ر ببببببب ن   بببببببو ريلبببببببر الر بببببببة ما  الكطل بببببببة الرمة بببببببي الكاسبببببببن 
ل ر ببببببباة تالت بببببببة ك بببببببذا مبببببببا سببببببباة    بببببببى الم بببببببةع المةا بببببببر اذ عبببببببان الرمة بببببببي  بببببببر 

ت ببببببة ة اك اسببببببر دا  ا  وببببببا  الت ببببببة ة اللطببببببا  الكاسببببببن كان ارر بببببباة تا  وببببببا  ال
   ةا  الر اةت الطي ة  د ا  ة مة من  ةا   ارر اة تالت ة .

امببببببببا  ببببببببر القببببببببالكن الية طببببببببالر  قببببببببد  ببببببببة   ة مببببببببة ارر بببببببباة تا  وببببببببا   
الت بببببة ة ت بببببعل مسبببببر    اذ ييلببببب  ال قبببببة  ا كلبببببو مبببببن المببببباد  ا كلبببببو مبببببن  بببببالكن 

 مببببببد ال بببببب   مةرنببببببت ال لعببببببة اذا  ببببببا   ببببببةا   ارر بببببباة تار وببببببا  الت ببببببة ة يببببببب   
يببببد ن  ك ر قببببر مي بببب  مببببالر لايببببة   امببببى يرعلببببيل  وببببك ت ببببة   ك  ذا سببببمو لببببذل  
سببببكا   نببببان ذلبببب  ال بببب   مرببببك ر  ك   ببببو  يببببد الع ببببا ة سببببكا   نببببان الموببببك معببببل 
ال ة مببببببة مسرألبببببب  تال مببببببل  ك سببببببير  اسر لببببببالى كذلبببببب  تإلببببببة   ةا رببببببى ل بببببب   

اة تار وبببببا  عبببببل مبببببن يبببببد ن مي ببببب  ممبببببين   بببببةة عمبببببا  مبببببد مةرنتبببببا ل ة مبببببة ارر ببببب
تإلببببة  المثببببكة   ببببو مببببالل يةروببببر اسببببرقطاع  وببببك مببببن  سببببمى تمقايببببل مبببباد   ك 
 ن  قببببك  ال بببب   تمببببة  ا مببببداد تأعببببد ا  وببببا  لايببببة مببببن يببببد ن لببببى الم  ببببد مببببن 

 (56)اللقكد  
 الًلرع ال اِي : خ ا ص جريمة ااِجار رامعثا  الرشرية واركاِها

 ااِجار رامعثا  الرشريةأوا : خ ا ص جريمة 
ان لنببببببل  ببببببة   ل ببببببا  ببببببد   لببببببا   كان  ببببببة   ارر بببببباة تا  وببببببا  الت ببببببة ة  ببببببر 

  ة مة مسرعدثة    ا  د   لا   ك ر:
 ة مبببببة اعرةا  بببببة اك ملامبببببة:  بببببر ل سببببب   ة مبببببة كاعبببببد   قبببببك  ي بببببا  ببببب    .1

كاعببببد يةرني ببببا يل ببببات ا ةامببببر كاعببببد كالمببببا  ببببر م ببببةكع ا ةامببببر اذ رنببببكن ي ببببا  ببببد  
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 ةام بببببببة ك قبببببببك  ي بببببببا  بببببببد  ا ببببببب ا  عبببببببل كاعبببببببد  قبببببببك  يبببببببدكة ممبببببببين يبببببببد   ل بببببببطة  
تالكسببببب ت كالربببببا ة كالطييبببببت اذ يرسببببب   بببببذا الرلاببببب   ار ةامبببببر   بببببو    بببببا  كادكاة 

  (57)مرتايلة يين ا ةادا ك كواع م ر  ة رةرت عقك اا كالر اما  مرتايلة.
 ة مببببببببة ذا  طبببببببباتن دكلببببببببر: لاببببببببةا ل كسببببببببا ل اررلببببببببال العببببببببديث ككسببببببببا ت  .5

رطبببببببكة   بببببببان  ة مبببببببة ارر ببببببباة تار وبببببببا  الت بببببببة ة  لبببببببتع  ذا  طببببببباتن اللقبببببببل الم
دكلببببر  نثببببة ملبببببى مع  ببببا اك     م بببببا اذ  لببببتل مبببببن السبببب ل اررلبببببال يببببتم  ال قبببببةا  
مببببن الببببدكل ال قيببببة  مببببن  يببببل الملبببباتا  ار ةام ببببة لإلببببة  لبببب ع ا وببببا    تم ر ببببي 

  ليبببببر  الكسبببببا ل عبببببان رنبببببكن ماد بببببة اك  سبببببة ة اك تارعر بببببال كلق  بببببا البببببو دكلبببببة   بببببة 
 (58)ي م ا   ر  ة مة  ية الكطل ة كرر  ك ا م ا انثة من دكلة.

ذا  طبببببببباتن دكلببببببببر   ببببببببر: ررميبببببببب   ة مببببببببة ارر بببببببباة تا  وببببببببا  الت ببببببببة ة  .3
تطبببباتن السببببة ة ممببببا  لببببمت الن ببببي  ل بببباة   ببببر تمبببب  ي ببببدان المببببال  رنببببكن  ببببكا   
ارلراببببباة لمم  بببببا  البببببب ةع طك  بببببة  ببببببداا ك بببببد اسببببببرإلل الم ةمبببببكن  ببببببذا ال ةلبببببة  ببببببر 

د يبببببببديل ل مةوبببببببو البببببببذين  عكلبببببببكن  ببببببر عالبببببببة  بببببببأ  ليببببببب م   ا  وبببببببا   يبببببببة  ي ببببببا
متببببببالين مببببببن لببببببعة الوببببببع ة اذ رنببببببكن ع ببببببار   ممةوببببببة ل  طببببببةة ك عببببببكن ا ببببببةا  

 (59) ذا المم  ا   ر اةك  سة ة رامة ك د رنكن دكن مراتمة طي ة.
 ة مببببببة رعرببببببك    ببببببو  ببببببد   ببببببةا    ة  ببببببة كمل ببببببا  ة مببببببة ارر بببببباة تالت ببببببة  .4

 ن كالرببببببر  مببببببدان مببببببن ال ببببببةا   المبببببباية  ل عببببببدكد الكطل ببببببة ك ة مببببببة ر ة ببببببت الم ببببببا ة 
كعبببببببذل   ة مبببببببة ارعر بببببببال ك ة مبببببببة الر ديبببببببد تبببببببالقك  اك ت بببببببعل مبببببببن ا بببببببعال القسبببببببة 
ك ة مبببببة لقبببببل ا  ببببب ا   يبببببة العبببببدكد ت بببببعل  يبببببة  بببببالكلر اك  ة مبببببة ار رطبببببا  

 (32)كعذل   ة مة ر ليد ا  ا   مم كن كسطا .
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طبببببة   بببببد  مل بببببا ارعر بببببال رمببببد  ة مبببببة ا ربببببدا    بببببو عة بببببة الم لببببر    بببببى  .2 
 (31)اك ال طي اك الر ديد.

 ة مبببببببة مسبببببببرعدثة:  بببببببر  ة مبببببببة عديثبببببببة ا بببببببة  لري بببببببة الرطبببببببكة الم مبببببببر  .6
كالطيبببببر عيبببببث اسبببببرإل   الملببببباتا  ار ةام بببببة الملامبببببة  بببببذا الرطبببببكة  بببببر سببببب كع   
ار ةامبببببببر كالبببببببتعكا  طبببببببكةكن سببببببب كع   ار ةامبببببببر  بببببببر عبببببببل رطبببببببكة عالبببببببل مبببببببن 

 (35)رقل ا  الطت ككسا ت اللقل.
يببببببل   ببببببو القببببببالكن:  سببببببرإلل المةوببببببو ا ثة ببببببا  الببببببذين  عرببببببا كن  لببببببو الرعا .7

لقببببببل   وببببببا  تالسبببببب ة  لببببببو دكل   ببببببة  ل علببببببكل   ببببببو   وببببببا   قببببببةا  مببببببن ر بببببب  
الدكلببببة ك بببببك مببببا  مبببببة  يبببببب )سبببب اعة  ةا بببببة ا  وببببا (ة ك بببببذا مبببببا   بببباة ال بببببى رقة بببببة 

 (33)ملامة اللعة المالم ة.
  اِيا: اركاف جريمة ااِجار رامعثا  الرشرية

 ة مبببببة ل ببببا ةعبببببن مبببباد  كةعبببببن مملببببك  ك  بببببت ان  عببببكن  لبببببا  لبببب   بببببالكلر لنببببل 
ي ببببة  ال مببببل ال ةمببببر ك وبببب ر    ببببى لببببتإلة  ببببد  الم ببببةك  ةة ك ببببر ال ببببةا   المبببباية  

 ل عدكد   عكن ةعن ا ة ل ا ك ك الةعن الدكلر كسلتعث اةعان  ذا ال ة مة.
 

 اوا : الركف المادي
ان  ة مببببببة ارر بببببباة تار وببببببا  الت ببببببة ة مببببببن ال ببببببةا   ا ي اي ببببببة كالرببببببر  قببببببك  ي ببببببا 
ال ا بببببل ل ببببباطاا م ال ببببباا ل قبببببالكن ك قسببببب  البببببةعن المببببباد  ل ة مبببببة ارر ببببباة تار وبببببا  
الت ببببببببة ة الببببببببو معببببببببل ال ة مببببببببة كالسبببببببب ك  ال ةمببببببببر كاللري ببببببببة ار ةام ببببببببة كالم  ببببببببة 

 السيي ة.  
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 محل الجريمة: .1
تا  وببببببببا  الت ببببببببة ة  ببببببببك عببببببببل مببببببببن يرلببببببببي تلبببببببب ة ان معببببببببل  ة مببببببببة ارر بببببببباة 

ا لسببببال ة كتمملببببو ا ببببة عببببل مببببن يلرمببببر ل  ببببل  الت ببببة  تبببب  ر ة بببب  ييببببل     سببببرك  
 بببببر ذلببببب  المبببببكاطن اك ا  ليبببببر كعبببببذل  البببببذعة كارلثبببببو كالط بببببل كال بببببات  ببببب   يبببببةا 
تالسببببببن اك المةعبببببب  ار رمببببببا ر اك اللببببببعر كا  ببببببت الببببببذين  عكلببببببكن  ةوببببببة ل ببببببذا 

كالمعربببببببا ين ماد بببببببا كالبببببببذين  عبببببببكن ا لبببببببا    يي بببببببن ا وبببببببا     ال ة مبببببببة  ببببببب  ال قبببببببةا 
مقايببببل مي بببب  مببببالرة كعببببذل  الم طببببك ين الببببذين يببببر  الربببب اع ا وببببا    يكاسببببطة  م  ببببة 
الر ببببببدية ليببببببر  لق  ببببببا الببببببو المعرببببببا ينة كعببببببذل  لا لببببببر ار   ببببببة الببببببذين ر يببببببدةعكن 

  طكة  ارمة ك ط ال ال كاةع الم ةدين الذين  إلةة ي   .
 (34)ة ر  قبببببن ار   بببببو   وبببببا  ارلسبببببان سبببببكا  عبببببان عبببببر  ك ميببببب . معبببببل ال ة مببببب

( مببببببن  ببببببالكن  م  ببببببا   ةع 2ة8ة9ة13ة16ة17ة18ة52ك ببببببذا مببببببا  ندرببببببى المببببببكاد )
 (32)المةا ر. 5216لسلة  11ا  وا  الت ة ة كملن ارر اة ي ا ة   

 السلوك الجرمي .2
 لقببببببد ييلببببببا ان  ة مببببببة ارر بببببباة تا  وببببببا  الت ببببببة ة  ببببببر  ة مببببببة ملامببببببة  قببببببك  ي ببببببا
 ببببد  ا بببب ا   عببببكن عببببل  ببببةد مببببن  ببببذا الملبببباتة ار ةام ببببة تممببببل ممببببين لرعقيبببب  
اللري بببببة المة بببببك  مبببببن  بببببذا ا  مبببببال كالربببببر ررمثبببببل يلببببب ع ا  وبببببا  كالرلبببببة  ي بببببا 
ل ببببببةتل المبببببباد   يببببببة الم ببببببةكع ك معببببببن رقسبببببب   السبببببب ك  ال ةمببببببر ل ة مببببببة ارر بببببباة 

 مل(تا  وا  الت ة ة   و  سمين  ماة )لكة الس ك ة ككسا ل الرما
  ور السلوك . أ
لببببببببكة السبببببببب ك  ث ثببببببببة  ببببببببر: السبببببببب ك  ا ي ببببببببايرة كالسبببببببب ك  السبببببببب يرة كالسبببببببب ك   

ا ي بببببببببباير تارمرلبببببببببباعة   ة مببببببببببة ارر بببببببببباة تا  وببببببببببا  الت ببببببببببة ة ررسبببببببببب  تالسبببببببببب ك  
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ا ي ببباير   بببك لببب ع  وبببك مبببن  سبببد الم لبببر    بببى ك ة بببى  بببر  سبببد المعربببا  البببو  
ذين  بببببذا الموبببببك تمقايبببببل مببببباد ة ك عبببببكن السببببب ك  ال ةمبببببر  بببببر   بببببا  الم بببببةمين كالببببب

 عكلببببببببكن  بببببببباد  مببببببببن  لبببببببباتا  ملامببببببببة رسببببببببرإلل عا ببببببببة تمبببببببب  المةوببببببببو  ببببببببر 
م رممبببببا  م ر  بببببة ا  ي بببببا  ببببباية  ل عبببببدكد اك  بببببر البببببدا ل البببببو  ةا بببببة   وبببببا   بببببر 
  سببببباد   لرنبببببكن سبببببيت  بببببر اسبببببرمةاة    بببببر الع بببببا  مثبببببل  ةا بببببة الق بببببت كالن بببببوة اك 

ءر   ببببر رعسببببين ع ببببار   مثببببل  ةا ببببة  ةل ببببة المببببين ك ية ببببا مببببن ا  وببببا ة   قببببك   بببب
الم بببببةمين  بببببر مماةسبببببا  كسببببب كع ا    ةام بببببة كتالرمببببباكن مبببببن  بببببدد مبببببن ا طبببببةا  

 (36)المسا دين لي ن   وا   سد ة ل ءر  المةوو المعرا ين .
 وسا ل الِعامل  . ب

ان كسببببببا ل الرمامببببببل ال ببببببالر مببببببن الم لببببببر    ببببببى  ببببببر  ة مببببببة ارر بببببباة تار وببببببا  
 الت ة ة  ك   امى ياعد  العار  الرال ة:

لموبببببببك الت بببببببة  مقايبببببببل مل مبببببببة مال بببببببة اك مل مبببببببة   بببببببة  العلبببببببكل   بببببببو ا (1)
 ك عكن متوا الم لر    ى.

الرببببببب اع  وبببببببك اك لسبببببببي  ت بببببببة  اك    بببببببا ت بببببببة ة مبببببببن  ببببببب   يكاسبببببببطة  (5)
 ارنةاا القسة  

الربببب اع  وببببك اك لسببببي  ت ببببة  اك    ببببا ت ببببة ة مببببن  بببب   عببببر يكاسببببطة  (3)
 ارعر ال.

الرببببب اع  وبببببك اك لسبببببي  ت بببببة  اك    بببببا ت بببببة ة مبببببن  ببببب   ميببببب  دكن  (4)
 .(37)ان يكلر تالريةع اك دكن مكا قة ذك  المي 

الركسبببببببت  لبببببببد الر ببببببب  ن اك العلبببببببكل   بببببببو  وبببببببك اك لسبببببببي  اك    بببببببا  (2)
ت بببببة ة مبببببن الم لبببببر    بببببىة    اسبببببردةا  ا ببببب ا  اك السبببببمر البببببو رقة بببببت ك  بببببا  
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اللاببببةة اك ال مببببن يببببين ا بببب ا   ببببر عا ببببة الببببو   وببببا  ت ببببة ة كا بببب ا  ررببببا ة 
 .(38) ي ا اك  ةو ا ل ي ن

 
 
 جرميةالَِِجة ال .3

ررمثبببببل اللري بببببة ال ةم بببببة يرعقق بببببا اذ ربببببر   ة مبببببة ارر ببببباة تار وبببببا  الت بببببة ة  بببببر 
المل مبببببة المال بببببة اك الما بببببد المبببببالر البببببذ   عبببببكن تمقايبببببل مببببباد  اك  بببببد رنبببببكن المل مبببببة 
سبببببببداد ديبببببببن اك  بببببببد رنبببببببكن المل مبببببببة ذا  طي مبببببببة مملك بببببببة ععلبببببببكل ال بببببببالر   بببببببو 

 رة  ة ك د رنكن المل مة  ية م ةك ة.
  اللري بببببببببة ال ةم بببببببببة رعبببببببببدد ا ار ا بببببببببانة ارر ببببببببباا ا كل يرمثبببببببببل ان م  بببببببببك  

تارر ببببباا المببببباد  ك ملبببببر ذلببببب  عبببببل رإلييبببببة ييبببببدل ا كوببببباع   بببببو لعبببببك ا بببببة لري بببببة 
اثببببببة السبببببب ك  ار ةامببببببرة امببببببا ارر بببببباا الثببببببالر   ببببببك ارر بببببباا القببببببالكلر ك رمثببببببل  ببببببر 
ا المبببببببدكان   بببببببو ملببببببب عة اك عببببببب   عمي بببببببا القبببببببالكنة ان ارر ببببببباا المببببببباد  كارر بببببببا

القبببببببالكلر  سبببببببب مان  ببببببببر وببببببببتت اد  ل لري ببببببببة ال ةم ببببببببةة  ارر بببببببباا المبببببببباد   سبببببببب ل 
الرعقبببب  ملبببببى كذلبببب   بببببك  تبببباة   بببببن ارثببببباة الماد ببببة الربببببر  معببببن ادةان بببببا تبببببالعكا ة 
ار ال ببببببا ر رن بببببببر  بببببببر ر بببببببعيل اللري بببببببة ال ةم ببببببة   عبببببببكن ارر ببببببباا القبببببببالكلر البببببببذ  

ة اذا عالببببب  اللري بببببة  مثبببببل  بببببدكالا   بببببو ملببببب عى  عمي بببببا القبببببالكن  ببببب  رمبببببد  ة مببببب
ال ةم بببببة ر رمثبببببل  بببببدكاا   بببببو ملببببب عة اك عببببب   عمي بببببا القبببببالكن  ارر ببببباا القبببببالكلر 

 .(39) عيي ال مل الماد  لر   ارثاة
 الع قة السببية .4



 

 999  |مجلة مداد اآلداب 

 عقوبة االتجار باألعضاء البشرية في القانون الدولي والعراقي دراسة مقارنة

 

ان رنرمبببببال البببببةعن المببببباد   بببببر ال ة مبببببة الممد بببببة تلببببب ة  امبببببة ك ة مبببببة ارر ببببباة  
يي ة ك بببببك المللبببببة تا  وبببببا  الت بببببة ة تلببببب ة  البببببة ربببببكا ة  للبببببة الم  بببببة السببببب

ا  يبببببة مبببببن البببببةعن المببببباد  الربببببر ربببببةتت يبببببين السببببب ك  البببببذ  اةرنتبببببى ال بببببالر كر ببببب  
اللري بببببة   يبببببد لق بببببا  البببببةعن المببببباد   بببببر ا بببببة  ة مبببببة ان رلسبببببت  بببببذا اللري بببببة  بببببن 
ال مبببببل اك ارمرلببببباع الم بببببة     ان  عبببببكن ال مبببببل اك ارمرلببببباع البببببذ  اةرنتبببببى ال بببببالر 

 .(42) ك سيت ك كع اللري ة
 بببببببة السبببببببيي ة  بببببببر  ة مبببببببة ارر ببببببباة تا  وبببببببا  الت بببببببة ة ي بببببببت ان رربببببببكا ة ان الم 

   بببببة يبببببين  مبببببل ار ربببببدا    بببببو سببببب مة ال سببببب  كتبببببين اللري بببببة ال ةم بببببة المرمث بببببة 
 بببببببر مسبببببببا  تسببببببب مة ال سببببببب ة ان لببببببب ع الموبببببببك الت بببببببة   سبببببببيت ل م لبببببببر    بببببببى 
اعبببببداث  ا بببببة مسبببببرد مة ك عبببببكن الموبببببك المسرألبببببل سببببب مة رتببببباع كر بببببرة ة اك  بببببد 

الربببب اع الموببببك مببببن  بببب   ميببببب  دكن مةا ببببا  الر ببببة ما  السبببباة ة مببببا يلبببببر   عببببكن 
 . (41)من ا ردا    و عةمة المي 

  اِيا: الركف المعِوي 
ان البببببببةعن المملبببببببك   بببببببك المعبببببببكن مبببببببن الل بببببببات البببببببذ لر كالل سبببببببر المميبببببببة  

 بببببن ال  لببببب ة ار ةام بببببة ك  بببببت ربببببكا ةا  بببببر ال ة مبببببة  ببببب  ك بببببكد ل  ة مبببببة يبببببدكن 
انرم ببببببب   لالبببببببة البببببببةعن المببببببباد   بببببببالر ة    بببببببر الس اسبببببببا  البببببببةعن المملبببببببك  كان 

المقاي ببببة ل سبببب  ال مببببل اك الرببببة   ببببر الللببببك  المقاي ببببة يببببل  ببببك   وببببا ارلببببال  ببببذا 
 ببببة   (45)ال مببببل يبببباةاد   عداثببببى مببببن  يببببل السببببان   ببببو اللعببببك الببببذ   عببببددا القببببالكن.

 ق بببببببببا  القبببببببببالكن البببببببببةعن المملبببببببببك   بببببببببك      بببببببببة ربببببببببةتت يبببببببببين ماد بببببببببا  ال ة مبببببببببة 
ة ك ا ببببببببببة الل ببببببببببات ار ةامببببببببببر الببببببببببذ لر كالل سببببببببببر  ببببببببببر (43) ببببببببببالر  ك  لبببببببببب ة ال
 لكةرين  ما:
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رنبببببكن  ي بببببا ا ةاد  مر  بببببة البببببو  لالبببببة البببببةعن المببببباد  ل  ة مبببببة تأنم  بببببا  .  
 كمس طة   ي ا ك ادة    و رك ي  ا ك ك ما  سمو تالقلد ال ةمر.

رنببببببكن ا ةاد  مسبببببب طة    بببببببو ال بببببب   ار ببببببة    اللري بببببببة ك ببببببك مببببببا  سبببببببمو  . ت
 (44)تال طأ

كممبببببببا رقبببببببد  يريبببببببين  ن المسبببببببءكل ة ال  ا  بببببببة رقبببببببك    بببببببو  سبببببببا  القلبببببببد ال ةمبببببببر 
عألببببل  ببببا  كرقببببك    ببببو  سببببا  ال طببببأ عاسببببرثلا    ببببو ا لببببل ك لتإلببببر  ن رسببببرلد 
 بببببببذا المسبببببببءكل ة   بببببببو لببببببب   بببببببالكلر  قبببببببد  بببببببة  القلبببببببد تالبببببببى     ببببببب  تملالبببببببة 

ةاد  مر  ببببببببة  لببببببببو رعقيبببببببب   ببببببببذا الملالببببببببة  ك  لببببببببو  يكل ببببببببا    ك ببببببببد  (42)ال ة مببببببببة كا 
 ال ا ببل رك  ببى  ببك ال ةمببر القلببدة  القببالكن المةا ببر القلببد ال ةمببر يببب    بب

 ك مب  الربر ال ة مبة لري بة  اد با  لبو ل  ة مبة المعبكن  ال مبل اةرنبات  لبو  ةادربى
ة كالقلببد ال ةمببر يرنببكن مببن  ببد   لالببة ن (46)  ببة     ةم ببة لري ببة   ببة اك

  ما:
ةرنبببببات ال ة مبببببةة الم ببببب :  بببببك العالبببببة الذ ل بببببة  عبببببكن   ي بببببا ال بببببالر سبببببا ة ا .  

كررمثبببببببل  بببببببذا العالبببببببة  بببببببر امبببببببر   ال بببببببالر القبببببببدة الببببببب    مبببببببن المم كمبببببببا   بببببببن 
 .(47)الملالة الرر ررنكن ال ة مة الذ   عددا القالكن 

ا ةاد : ك ببببر  تبببباة   ببببن  ببببك  ل سبببب ة  ك ل ببببات ل سببببر  عببببكن ال ببببالر   ي ببببا  . ت
ا  سبببا ة   دامببببى   ببببو اةرنببببات ال ة مبببةة كذلبببب  تببببان  قببببك  ال بببالر يرك  ببببى عببببل   وبببب

 سببببببببببمى  ك تموبببببببببب ا ل ق ببببببببببا  تار مببببببببببال المعكلببببببببببة ل  ة مببببببببببة كتمببببببببببد ار بببببببببباذ القببببببببببةاة 
 .(48)يرل يذ ا

 
 المْلب ال اِي: الِكََف القاِوِي لجريمة ااِجار رامعثا  الرشرية
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ان  ة مبببببببببة ارر ببببببببباة تا  وبببببببببا  الت بببببببببة ة  بببببببببر  ة مبببببببببة  ببببببببباية  ل كطل بببببببببة   
كلممة ببببة الرنييببببي القببببالكلر ل ببببا  قببببد  سبببب  المط ببببت   ببببو  ببببة ين ال ببببةع اركل رمييبببب  
 ة مببببببة ارر بببببباة تار وببببببا  الت ببببببة ة  ببببببن ال ة مببببببة الدكل ببببببة كدكة ارمبببببب  المرعببببببد  

لببببباكل المقكتبببببا  لمعا عبببببة ال ة مبببببة الملامبببببة  يبببببة الكطل بببببة امبببببا ال بببببةع الثبببببالر  قبببببد ر
  ر القالكن المةا ر ل ة مة ارر اة تار وا  الت ة ة ك كالين مقاةلة  

الًلدددرع امو  : ِمََددد  جريمدددة ااِجدددار رامعثدددا  الرشدددرية عدددف الجريمدددة الدوليدددة 
ِية و  دور اممم المِحدة لمكافحة الجريمة المِظمة عبر الْو
الدكل ببببببة تمببببببد    ببببببن ال ة مببببببة ررميبببببب   ة مببببببة ارر بببببباة تار وببببببا  الت ببببببة ة 

مميببببببب ا    بببببببر ر مبببببببن  بببببببر تمببببببب   لا لببببببب ا مبببببببن ال ة مبببببببة الدكل بببببببة كال ة مبببببببة 
الكطل ببببة كسببببلرطة  الببببو الرمييبببب  يببببين ال ة مببببة الدكل ببببة ك ة مببببة ارر بببباة تار وببببا  

 كما  ك دكة ارم  المرعد  لمعا عر ا.  الت ة ة 
 

 ةأوا: الِمََ  بَف الجريمة الدولية وجريمة ااِجار رااعثا  الرشري
لرنييببببي  ة مببببة ارر بببباة تار وببببا  الت ببببة ة  ببببل رمببببد  ة مببببة دكل ببببة   يببببد  

مببببببببن ان لرمببببببببة    ببببببببو ال ة مببببببببة الببببببببدكلرة  رمببببببببدد  الرمبببببببباة ي ال ق  ببببببببة ل  ة مببببببببة 
الدكل بببببة  قبببببد  بببببة  ال ق بببببى   سبببببية ال ة مبببببة الدكل بببببة   ال مبببببل البببببذ  يةرنبببببت   ببببب را 

 عمي بببببا  بببببذا القبببببالكن  تقكا بببببد القبببببالكن البببببدكلر المبببببا  ك عبببببكن وببببباةاا تالملبببببالل الربببببر
ة عمببببببا (49)مببببببن ار رببببببةا  ل ببببببذا ال مببببببل تلبببببب ة  ة مببببببة كاسببببببرعقا   ا  ببببببى المقببببببات  

 ة  بببببببا ال ق بببببببى يببببببب   ال بببببببا   ال مبببببببل البببببببذ  رطيببببببب   قكتربببببببى كرل بببببببذ تاسببببببب  ال ما بببببببة 
ة امبببببببا ارسبببببببراذ البببببببدعركة عسبببببببلين لبببببببالل  ييبببببببد  قبببببببد  بببببببة  ال ة مبببببببة (22)الدكل بببببببة 

الكن البببببدكلر ال لبببببا رة كا  يبببببة الدكل بببببة تال بببببا    بببببدكان   بببببو ملببببب عة  عمي بببببا القببببب
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 عببببببد  ببببببةكع القببببببالكن الببببببدكلر المببببببا  الببببببذ   لببببببت  العما ببببببة ال لا  ببببببة   ببببببو ملبببببب عة 
ة ك بببببببد  بببببببة  البببببببدعركة  يبببببببةا    (21)يبببببببة   ل بببببببا م مبببببببة ك ساسببببببب ة ل م رمبببببببن البببببببدكلر  

الملببببببالر تال ببببببا   عببببببل  مببببببل اك امرلبببببباع م ببببببالي ل قببببببالكن الببببببدكلر  وببببببة  ببببببر الك بببببب  
ي ببببذا القببببالكنة كالببببذ  يةسبببب   ببببر    ببببا  الببببدكل ل سببببى تملببببالل ال ما ببببة المعم ببببة 

ار رلببببباع تببببببأن  بببببذا ال مببببببل يلتإلبببببر المقببببببات    بببببى  لا  ببببببا كر   بببببرةت  ن  عببببببكن  ببببببذا 
ارمرلبببباع تأ مبببباع الببببدكل عا ببببةة كلنببببن  ع ببببر ان  عببببكن  ببببر وببببك  مرط تببببا  المدالببببة 

. كمببببببن الرمبببببباة ي السبببببباتقة ل ببببببد ان  ة مببببببة ارر بببببباة (25)كالوببببببةكةا  ار رما  ببببببة  
الت ببببببة ة سبببببب ك  ر  ما ببببببت    ببببببى القببببببالكن ال لببببببا ر الببببببدكلر كذلبببببب  رن تا  وببببببا  

ال ة مببببة الدكل ببببة مببببن لاع ببببة ال ببببع  ة كا مببببة رةرنببببت تم ال ببببة  كا ببببد القببببالكن الببببدكلر 
المببببببا ة كمببببببن اللاع ببببببة المكوببببببك  ة ررمثببببببل تعما ببببببة ملببببببالل الم رمببببببن الببببببدكلر مببببببن 

ارر بببببببباة المببببببببدكان  ببببببببن طة بببببببب   كا ببببببببد القببببببببالكن الببببببببدكلر المببببببببا . كرمريببببببببة  ة مببببببببة 
تا  وببببببا  الت ببببببة ة  ة مببببببة  الم ببببببة  رمببببببة  ال ة مببببببة المالم ببببببة تأل ببببببا   رلببببببة ا  
ملا  بببببببى لأل ببببببب   كرلطبببببببك  تالمبببببببدكان   بببببببو القببببببب   الت بببببببة ة ا ساسببببببب ة  بببببببر المبببببببال  

ة كان (23)المرمببببببدن مثببببببل العبببببب   ببببببر الع ببببببا  كالعبببببب   ببببببر سبببببب مة ال سببببببد كعةمرببببببى  
  مبببببا ييل بببببا  بببببر لبببببد ا  البببببل ال بببببةا   المالم بببببة  بببببر  بببببةا   دا   بببببة ررمببببباكن البببببدكل

مببببببن  بببببب ل المما ببببببدا  كارر ا ببببببا  الدكل ببببببة ال ما  ببببببة كالثلا  ببببببةة ان سببببببيت رسببببببم ة 
 ببببببذا ال ببببببةا   تببببببال ةا   المالم ببببببة  ل ببببببا ملر ببببببة   ببببببر عثيببببببة مببببببن دكل المببببببال  ك عببببببكن 
رل يبببببذ ا مبببببن  يبببببل  لببببباتا  دكل بببببة ملامبببببة رمببببباة   ل بببببطر ا  بببببر  بببببد  دكل مثبببببل 

المم بببببببة ك لببببببباتا  ارر ببببببباة تا  وبببببببا   لببببببباتا  ارر ببببببباة تالم بببببببدةا  كر  يبببببببي 
الت بببببة ة كارر ببببباة تبببببالة ي . كمبببببن  بببببذا الملط ببببب  ربببببد ل  ة مبببببة ارر ببببباة تا  وبببببا  
الت ببببببة ة وببببببمن  ببببببالكن  سببببببمو  ببببببالكن المقكتببببببا  المببببببالمر كلبببببب   القببببببالكن الببببببدكلر 
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ال لببببببا رة اذ رمريببببببة  ة مببببببة  اد ببببببة كل سبببببب  دكل ببببببة كرنببببببكن ال ة مببببببة المالم ببببببة ذا   
 ببببببر  بببببد  دكل ك  ببببببو الببببببة   مببببببن ذلببببب   ببببببان  ببببببذا ال ببببببةا   طببببباتن دكلببببببر اذ رةرنببببببت 

رلاببببة  ببببر المعببببان  الدا   ببببة ك مثببببل مةرنيك ببببا امببببا  المعببببان  الكطل ببببةة امببببا ال ببببةا   
الدا   بببببة   عبببببكن مةرنيك بببببا دا بببببل الدكلبببببة الكاعبببببد . كر ر بببببي ال ة مبببببة الدكل بببببة  بببببن 

 ال ة مة المالم ة  ر  د   مكة مل ا:
ال لبببببا ر البببببدكلرة ك مثبببببل مةرنيك بببببا امبببببا  ال ة مبببببة الدكل بببببة ر وبببببن ل قبببببالكن  .1

المعبببببان  الدكل بببببة اك الكطل بببببة عسبببببت ك بببببا ن البببببد ك  كلابببببا  القوبببببا  البببببكطلر البببببذ  
اةرنيببببب  دا  بببببى ال ة مبببببة. امبببببا ال ة مبببببة المالم بببببة  أل بببببا ر وبببببن لميبببببد  ار رلبببببا  

 المالمر ل قوا  الكطلرة ك سة    ي ا القالكن الكطلر .
  بببببببو ملببببببب عة دكلبببببببة راتمبببببببة ل م رمبببببببن ال ة مبببببببة الدكل بببببببة يرةربببببببت  بببببببدكال ا  .5

 الدكلرة اما ال ة مة المالم ة  قن  دكال ا   و اللاا  الما  الدا  ر.
رقرببببببببةت ال ة مببببببببة المالم ببببببببة الببببببببو عببببببببد عييببببببببة مببببببببن ال ة مببببببببة الدا   ببببببببة كان  .3

اةرنيببببب   بببببر  بببببد  دكل كلنبببببكن اةرناي بببببا  بببببر اللطبببببا  البببببدكلر   وببببب ر   ي بببببا طببببباتن 
 المالم ة

 عبببببببدد اةعبببببببان ال ة مبببببببة المالم بببببببة ك وبببببببن المقكتبببببببا   ان القبببببببالكن ال لبببببببا ر البببببببكطلر
لمةرنيي ببببببببباة امبببببببببا ال ة مبببببببببة الدكل بببببببببة   عبببببببببدد  ةعال بببببببببا ك قكتار بببببببببا القبببببببببالكن البببببببببدكلر 
ال لببببا ر. ان مببببن ا بببب  مببببا  ميبببب  ال ة مببببة المالم ببببة  ببببن ال ة مببببة الدكل ببببة  ببببك الببببةعن 

ذ مببببا رببببك ة  ببببذا البببب ةعن الببببدكلر اذ ان ال ة مببببة المالم ببببة ر ك ببببد  ي ببببا ةعببببن الببببدكلر كا 
 (24) ررعكل ال ة مة المالم ة الو  ة مة دكل ة.

ِية    اِيا : دور اممم المِحدة لمكافحة الجريمة المِظمة عبر الْو
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ان ار ا  بببببببببة ا مببببببببب  المرعبببببببببد  لمعا عبببببببببة ال ة مبببببببببة الملامبببببببببة  يبببببببببة الكطل بببببببببة كالربببببببببر 
البببببدكة   52ا رمبببببد  كلبببببد   تمك بببببت  بببببةاة ال مم بببببة المامبببببة لألمببببب  المرعبببببد  ة ببببب  

 وببببببك ثبببببب  الببببببتل  147كالرببببببر ك ببببببن   ي ببببببا  5222ن الثببببببالر ر ببببببة  12 ببببببر  22
 5218رمبببببببك   16 وبببببببك ا رتببببببباةاا مبببببببن  192 بببببببدد ا طبببببببةا  الملامبببببببة ل ر ا  بببببببة 

كرمببببد  ببببذا ارر ا  ببببة ا سببببا  الببببدكلر الة  سببببر  ببببر معا عببببة ال ة مببببة الملامببببة  يببببة 
الكطل ببببة كربببب  الرك  ببببن   ي ببببا مببببن  يببببل ا  وببببا   ببببر مببببءرمة س اسببببر ة  ببببن المسببببرك  

 5222عبببببالكن الثبببببالر لسبببببلة  12-15ل بببببا  بببببر مديلبببببة تببببباليةمك ل  ربببببة  مبببببن  بببببر   طا
ة ثببببببب  العقببببببب  تارر ا  بببببببة ثببببببب ث 5223 ي بببببببكل  59ك بببببببد د  ببببببب  عيببببببب  الرل يبببببببذ  بببببببر 

يةكركعببببببكر  اسببببببر د   م ببببببار  كماببببببا ة معببببببدد  ل  ة مببببببة الملامببببببة اذ روببببببمل  
  ذا اليةكركعكر 

 يةكركعببببببببببببكل ملببببببببببببن كمما تببببببببببببة ارر بببببببببببباة تا  بببببببببببب ا ة ك الببببببببببببة اللسببببببببببببا  .  
 كا ط ال

 يةكركعكل معا عة ر ة ت الم ا ة ن  ن طة   الية كالتل كال ك. . ت
يةكركعبببببببببببكل معا عبببببببببببة ا سببببببببببب عة اللاة بببببببببببة ك   ا  بببببببببببا كمعكلار بببببببببببا كالبببببببببببذ ية   .  

 كارر اة ي ا تلكة   ية م ةك ة.
كريبببببد ل ي بببببدان ان  عكلبببببكا  طبببببةا  ل ر ا  بببببة ل سببببب ا  يبببببل ان رلبببببتل  طبببببةا   بببببر    

ال ة مببببببة رنببببببكن ذا  طبببببباتن  5ال قببببببة   3المبببببباد  ك ببببببد ييلبببببب   (22)مببببببن اليةكركعببببببكر .
مبببببن  بببببذا المببببباد   عبببببكن ال بببببة  ذا  1 بببببر ال قبببببة  -5 يبببببة البببببكطلر ك بببببد للببببب  ت   

 طاتن  ية الكطلر  ذا :) ( اةرنت  ر  نثة من دكلة كاعد 
)ت( اةرنببببت  ببببر دكلببببة كاعببببد ة كلنببببن  ببببة   الببببت عييببببة مببببن ار ببببداد اك الر طبببب ت 

 كلة   ة  لى اك رك  ى اك ار ةا     ى  ر د
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) ( اةرنببببت  ببببر دكلببببة كاعببببد ة كلنببببن وبببب م   ببببر اةرناتببببى  ما ببببة   ةام ببببة ملامببببة  
 رماة   ل طة   ةام ة  ر  نثة من دكلة

ة (26))د( اةرنببببت  ببببر دكلببببة كاعببببد ة كلنببببن عالبببب  لببببى  ثبببباة  ببببديد   ببببر دكلببببة   ببببة . 
كان  بببببذا ارر ا  بببببة ال مببببب  البببببدكل ا طبببببةا  ير بببببة ن  بببببكالين كار ببببباذ ربببببدايية لر بببببة   

ل  لا  ببببا الرببببر رةرنببببت  مببببدا لأل مببببال ال ةم ببببة الرببببر رلطببببك    ببببو ار ببببا  يببببين ا  مببببا
 ببببب   اك  بببببد  ا ببببب ا  تلبببببكة  متا بببببة  اك  يبببببة متا بببببة  ل علبببببكل   بببببو مل مبببببة 
مال ببببة اك ماد ببببة   ببببة   سببببا د   ببببو رل يببببذ ار ببببا  ل ما ببببة   ةام ببببة ملامببببةة كعببببذل  

ذا ة ك بببب(27)  ببببا   بببب    ببببن   بببب  يببببدكة  ا ببببل  ببببر ل ببببات  ما ببببة ملامببببة   ةام ببببة 
مببببا  ببببا  تببببى الم ببببةع المةا ببببر تمببببد ارلوببببما  الببببو ارر ا  ببببة تمك ببببت  ببببالكن الوببببما  
 م كة ببببببة المببببببةا  الببببببو ار ا  ببببببة ارمبببببب  المرعببببببد  لمعا عببببببة ال ة مببببببة الملامببببببة  يببببببة 

اذ البببببدة ر بببببة مين  مبببببا  5227لسبببببلة  52الكطل بببببة كاليةكركعبببببكلين الم عقبببببين ة ببببب  
ك ببببببببالكن  م  ببببببببا   ةع  5215لسببببببببلة  58 ببببببببالكن معا عببببببببة ارر بببببببباة تالت ببببببببة ة بببببببب  
 . 5216لسلة  11ا  وا  الت ة ة كملن ارر اة ي ا ة   

( تلبببببببببكن السببببببببب اد  ل بببببببببدكل ا طبببببببببةا  4ك بببببببببد ييلببببببببب  ارر ا  بببببببببة تمك بببببببببت المببببببببباد  )
كالمسبببببببباكا   ببببببببر السبببببببب اد  كالسبببببببب مة ا    م ببببببببة كميببببببببد   ببببببببد  الرببببببببد ل  ببببببببر ال ببببببببءكن 

ة القوبببببا  ة ك دا  الدا   بببببة كر  معبببببن ر  دكلبببببة مبببببن دكل ا طبببببةا  تمماةسبببببة الكر ببببب
الكابببببا ي الربببببر يلبببببات ي بببببا علبببببةاا تسببببب طا  ر ببببب  الدكلبببببة ا  بببببة  تمقروبببببو  الكل بببببا 

 .  (28)الدا  ر
الًلدددددرع ال ددددداِي: العقوردددددال فدددددي القددددداِوف العراقدددددي لجريمدددددة ااِجدددددار رااعثدددددا  

ة    الرشرية وقواَِف مقاِر
 اوا : عقورة جريمة ااِجار رااعثا  الرشرية في القاِوف العراقي
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( مبببببببن  بببببببالكن  م  بببببببا   ةع ا  وبببببببا  8د الم بببببببةع المةا بببببببر  بببببببر المببببببباد  ) بببببببد عبببببببد
تبببببالريةع تالموبببببك الت بببببة  دكن  5216لسبببببلة  11الت بببببة ة كملبببببن ارر ببببباة ي بببببا ة ببببب  

مقايببببببل اذ للبببببب    عببببببكن الريببببببةع تالموببببببك اك اللسببببببي  الت ببببببة  كار لببببببا  تببببببى دكن 
ت ببببة  ( مببببن ل بببب  القببببالكن ملببببن ي ببببن اك  ببببةا  الموببببك ال9ك ببببر المبببباد  ) (29)مقايببببل  

اك ارر بببباة تببببى تببببا  كسببببي ى عببببالرةك   اك ا  بببب ن كعببببذل  ملببببن الطييببببت مببببن ا ببببةا  
 م  ببببة  ةع اك اسر لببببال ل موببببك الت ببببة   ببببر عالببببة   مببببى تببببان الموببببك ربببب   ببببةا ا 
اك ي مببببببى اذ للبببببب    ببببببو    عوببببببة ي ببببببن الموببببببك اك اللسببببببي  الت ببببببة  اك  ببببببةاءا اك 

م  بببببة اسر لبببببال ارر ببببباة تبببببى تبببببا  كسبببببي ة عالببببب  ك عوبببببة   بببببو الطييبببببت ا بببببةا   
  (62) الموك ك ة ى  لد   مى يذل   

 المقكتا  ارل  ة  ر القالكن المةا ر ل ة مة ارر اة تار وا  الت ة ة
( مبببببببببببببببببببببببببببببن  بببببببببببببببببببببببببببببالكن  51 – 52 – 19 – 18 – 17عبببببببببببببببببببببببببببببدد  المبببببببببببببببببببببببببببببكاد ) 

لسبببببببببببببلة  11 م  بببببببببببببا   ةع ا  وبببببببببببببا  الت بببببببببببببة ة كملبببببببببببببن ارر ببببببببببببباة ي بببببببببببببا ة ببببببببببببب  
 17  اذ ييلببببببببببببب  المببببببببببببباد  المقكتبببببببببببببا  ارلببببببببببببب  ة لمةرنيبببببببببببببر  بببببببببببببذا ال بببببببببببببةا  5216

 قكتببببببببببة مببببببببببن اسرألببببببببببل اك  ةع اعببببببببببد ا  وببببببببببا  الت ببببببببببة ة كان عببببببببببان ال بببببببببب   
(  7مريبببببببببببةع  قبببببببببببد للببببببببببب  يبببببببببببب   اكرا:  ما بببببببببببت تالسببببببببببب ن مبببببببببببد  ر رقبببببببببببل  ببببببببببببن  )

(  مسببببببببببببببة م يببببببببببببببين ديلبببببببببببببباة كر ر  بببببببببببببببد  222222سببببببببببببببلكا  كتإلةامببببببببببببببة  ببببببببببببببن ) 
(   بببببببببببة  م يبببببببببببين ديلببببببببببباة عبببببببببببل مبببببببببببن اسرألبببببببببببل اك  ةع  12222222  بببببببببببو ) 

( 9( ك )2  الت بببببببببببببة ة اك السببببببببببببب ة  ببببببببببببب   رععبببببببببببببا  المبببببببببببببكاد  )اعبببببببببببببد ا  وبببببببببببببا
( مبببببببببببن  بببببببببببذا القبببببببببببالكن . ثال ببببببببببباا رسبببببببببببة  اععبببببببببببا  اليلبببببببببببد ) اكرا( مبببببببببببن  بببببببببببذا 11ك )

( تملببببببببببببن لقببببببببببببل  وببببببببببببك اك 2ة اذ ييلبببببببببببب  المبببببببببببباد  )(61)المبببببببببببباد    ببببببببببببو المريببببببببببببةع  
ري ببببببببببببك  لقببببببببببببل  -لسببببببببببببي  ت ببببببببببببة  تسببببببببببببتن  قببببببببببببةا  ك ببببببببببببر عمببببببببببببا لرلبببببببببببب    كر :
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ر ا بببببببببببببة ار لوبببببببببببببةكة   وبببببببببببببك اك لسبببببببببببببي  ت بببببببببببببة  مبببببببببببببن  سببببببببببببب  السبببببببببببببان عببببببببببببب 
رقروبببببببببي ا المعا ابببببببببة   بببببببببو ع بببببببببا  المر قبببببببببر اك    بببببببببى مبببببببببن مبببببببببة   طيبببببببببة ة 
 كان ريرةربببببببببببببببببببببببببببببببت   بببببببببببببببببببببببببببببببو اللقبببببببببببببببببببببببببببببببل ر ديبببببببببببببببببببببببببببببببد لع بببببببببببببببببببببببببببببببا  المريبببببببببببببببببببببببببببببببةع .

ري ببببببببببببببك  اسر لببببببببببببببال     وببببببببببببببك ت ببببببببببببببة  اك لسببببببببببببببي  مببببببببببببببن  سبببببببببببببب   -ثال ببببببببببببببا :
السببببببببان عببببببببر كلببببببببك يةوبببببببباا اذا عببببببببان ذلبببببببب  يببببببببءد  الببببببببو مكرببببببببى اك العببببببببا  وببببببببةة 

 اك    مبببببببببببببن كابببببببببببببا ي  سبببببببببببببمى . سببببببببببببب   تبببببببببببببى اك رمطيبببببببببببببل    مبببببببببببببن عكاسبببببببببببببى 
ر ي بببببببببك  لقبببببببببل ا وبببببببببا  اك السببببببببب ة ت بببببببببة ة مبببببببببن  سببببببببب  السبببببببببان عبببببببببر  -ثالثبببببببببا :

 الببببببببببببببببببببببببببببببببببببو ا ببببببببببببببببببببببببببببببببببببة يببببببببببببببببببببببببببببببببببببءد  الببببببببببببببببببببببببببببببببببببو ا ببببببببببببببببببببببببببببببببببببر ت ارلسببببببببببببببببببببببببببببببببببببات .
 عاببببببببببببة اسر لببببببببببببال ار وببببببببببببا  الت ببببببببببببة ة اك ارلسبببببببببببب ة اك لق  ببببببببببببا اك  -ةاتمببببببببببببا :

  ة  ببببببببببببببببببببببببببببببببببا ار لإلببببببببببببببببببببببببببببببببببة     ببببببببببببببببببببببببببببببببببر اك ل  ببببببببببببببببببببببببببببببببببةا  الم م ببببببببببببببببببببببببببببببببببة .
  ار تمببببببببببببد مكا قببببببببببببة ري ببببببببببببك  اسر لببببببببببببال  وببببببببببببك ت ببببببببببببة  اك لسببببببببببببي - امسببببببببببببا :

المريبببببببببببةع مسبببببببببببتقا ك ي بببببببببببت ان رنبببببببببببكن المكا قبببببببببببة رعة ة بببببببببببة  بببببببببببر عوبببببببببببكة اعبببببببببببد 
 ار ةتبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببا  مبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببن الدة بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة اركلبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببو .

ر ي ببببببببببببببك  لقببببببببببببببل ار وببببببببببببببا  اك  بببببببببببببب   مل ببببببببببببببا اك السبببببببببببببب ة مببببببببببببببن  -سادسببببببببببببببا :
 بببببببببببد مر اك لا لبببببببببببر ار   بببببببببببة ك ر  مربببببببببببد يةوبببببببببببا  الملقبببببببببببكل ملبببببببببببى اك مكا قبببببببببببة 
 مبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببن  مث بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببى  الكلبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببا .

المببببببببببين مببببببببببن ارع ببببببببببا  لإلببببببببببة  ارسببببببببببر اد  مل ببببببببببا  عاببببببببببة اسر لببببببببببال  -سبببببببببباتما :
  ر  ةع القةل ة .

مبببببن ل ببببب  القبببببالكن ملمببببب  ي بببببن اك  بببببةا  الموبببببك اك اللسبببببي   9عمبببببا ان المببببباد   (65) 
الت بببببة  اك ارر ببببباة تبببببى اذ للببببب  يبببببب    عابببببة ي بببببن الموبببببك اك اللسبببببي  الت بببببة  اك 
 بببببةاءا اك ارر ببببباة تبببببى تا بببببة ك سبببببي ة عالببببب  ك  عابببببة   بببببو الطييبببببت ا بببببةا   م  بببببة 
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( ييلببببببب  تملبببببببن 11ة كالمببببببباد  ) (63)اسر لبببببببال الموبببببببك ك ة بببببببى  لبببببببد   مبببببببى يبببببببذل   
ا بببببببببةا   م  بببببببببا  ارسر لبببببببببال كالببببببببب ةع ار  بببببببببر المسر ببببببببب  ا  اك المةانببببببببب  الطي بببببببببة 
الم بببببببببا   مبببببببببن  يبببببببببل ك  بببببببببة اللبببببببببعة اذ للببببببببب  يبببببببببب   ر ي بببببببببك  ا بببببببببةا   م  بببببببببا  
ارسر لببببببال ك ةع ار وببببببا  ار  ببببببر المسر بببببب  ا  ك المةانبببببب  الطي ببببببة الم ببببببا   مببببببن 

الم  ببببببا ك قببببببا ل  ببببببةكت الرببببببر رعببببببدد ك  ببببببة اللببببببعة يلببببببا    ببببببو ركلبببببب ة مببببببن ال  لببببببة 
 .(64)يرم  ما   لدة ا الك  ة  

( سبببببببلكا  12(  بببببببد  ةوبببببب   قكتبببببببة السبببببب ن مببببببد  ر رقبببببببل  ببببببن )18كامببببببا المبببببباد  )
(   ببببببة م يببببببين لنببببببل مببببببن  ببببببا  تارسر لببببببال اك البببببب ةع اك 12222222كتإلةامببببببة )

 ببببببباة  اك عبببببببان كسببببببب ت اك  بببببببا  تبببببببار  ن ارعر بببببببال اك ارنبببببببةاا اك  ال ببببببب  اععبببببببا  
اذ للبببببب  يببببببب    ما ببببببت  5215( لسببببببلة 58معا عببببببة ارر بببببباة تالت ببببببة ة بببببب  ) ببببببالكن 

(   بببببببببببة سبببببببببببلكا  ك تإلةامبببببببببببة ررقبببببببببببل  بببببببببببن ) 12تالسببببببببببب ن مبببببببببببد  ررقبببببببببببل  بببببببببببن )
(   ببببببببة ن 52222222(   ببببببببة  م يببببببببين ديلبببببببباة ك رر  ببببببببد   ببببببببو ) 12222222

م يبببكن ديلبببباة عببببل مببببن اسر لبببل  وببببكا اك  بببب   ملببببى اك لسبببي ا مببببن السببببان عببببر اك 
اك عببببببان ك سبببببب طا اك  ببببببا  تببببببار  ن اك الرعايببببببل اك ارنببببببةاا  ميببببب  اك  ةع اك  بببببباة 

 بببببببالكن معا عبببببببة   تقلبببببببد  ة بببببببى  بببببببر  سببببببب  ا بببببببة    بببببببا رععبببببببا   بببببببذا القبببببببالكن ك
ة كل عببببببل ان الم ببببببةع المةا ببببببر  ببببببد (62)  5215( لسببببببلة 58ارر بببببباة تالت ببببببة ة بببببب  )

تببببببببت يببببببببين  ببببببببالكن  م  ببببببببا   ةع ا  وببببببببا  الت ببببببببة ة ك ببببببببالكن معا عببببببببة ارر بببببببباة ة 
 تالت ة عكل ما معم ين اعدا ما ل  ة.

(  قببببببد  ببببببدد الم ببببببةع تالمقكتببببببة اذ لر بببببب  عالببببببة ك ببببببا  ل مريببببببةع  قببببببد 19امببببببا المبببببباد  )
للبببببببببب  يببببببببببب   رنببببببببببكن المقكتببببببببببة السبببببببببب ن المءتببببببببببد ك الإلةامببببببببببة الرببببببببببر ر رقببببببببببل  ببببببببببن            

( اةتمبببببببين 42222222م يبببببببكن ديلببببببباة ك ر ر  بببببببد   بببببببو ) (   بببببببة ن 5222222) 

https://iraqld.hjc.iq/LoadLawBook.aspx?SC=070520126734598
https://iraqld.hjc.iq/LoadLawBook.aspx?SC=070520126734598
https://iraqld.hjc.iq/LoadLawBook.aspx?SC=070520126734598
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 م يبببكن ديلببباة اذا رةربببت  بببن اةرنبببات اعبببد ار مبببال المللبببك    ي بببا  بببر المبببادرين 
  (66)  من  ذا القالكن مك  المريةع ) 18  (ك)17 (
 

 ااسِِِاجال
 ريين ل تعاث  د  اسرلرا ا  ك ر : 
ان  ة مبببببببة ارر ببببببباة تا  وبببببببا  الت بببببببة ة  بببببببر  ة مبببببببة  الم بببببببة   بببببببر ل بببببببا  .1

تمببببب  ال لبببببا   ل  ة مبببببة الدكل بببببة كلنل بببببا ل سببببب  ي ة مبببببة دكل بببببة اذ يلمبببببد  البببببةعن 
 الدكلر  ي ا.

 بببببذا ال ة مبببببة  بببببر المعبببببان  الدكل بببببة كالمبببببا رنبببببكن  ر معبببببن معانمبببببة مةرنيبببببر .5
 معانمر    ر المعان  الكطل ة.

ان مما ببببببد  ارمبببببب  المرعببببببد   ببببببد ييلبببببب  طي مببببببة  ة مببببببة ارر بببببباة تار وببببببا   .3
الت ببببة ة ك ببببد ال مبببب  الببببدكل المك مببببة   ببببو الببببداة  ببببكالين رملببببن  ببببذا ال ة مببببة ك ببببد 

 مببببا  ببببالكن معا عببببة  عببببان المببببةا  مببببن المببببك مين ل ببببذا المما ببببد  ك ببببد الببببدة  ببببالكلين
ك بببببببببببالكن  م  بببببببببببا   ةع ا  وبببببببببببا   5215( لسبببببببببببلة 58ارر ببببببببببباة تالت بببببببببببة ة ببببببببببب  )

ك ببببد للبببب   ببببر  ببببد   قببببةا  مببببن  5216لسببببلة  11الت ببببة ة كملببببن ارر بببباة ي ببببا ة بببب  
  ذين القالكلين تمقكتا  ةاد ة رملن مةرنير  ذا ال ة مة.

 المقِرحال 
 لتاعث ما  أرر:لمعا عة  ة مة ارر اة تا  وا  الت ة ة  قرة  ا 
الوببببببببما   م ببببببببن الببببببببدكل الببببببببو ار ا  ببببببببة ا مبببببببب  المرعببببببببد  لمعا عببببببببة ال ة مببببببببة  .1

 الملامة  ية الكطل ة كاليةكركعكر  الم عقة .
 الك ك    و استات  ذا ال ة مة كممال ر ا تطة  رملن الر اة ا .5

https://iraqld.hjc.iq/LoadArticle.aspx?SC=170720164940807
https://iraqld.hjc.iq/LoadArticle.aspx?SC=170720161040816
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ا امبببببة مبببببءرمةا  كلبببببدكا  رثق   بببببة تم ببببباطة  بببببذا ال ة مبببببة كراثية بببببا السببببب ير  .3
   و الم رمن
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 99، ص9999بين االحياء، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية، 
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العراقي ،  9996لسنة  99قانون عمليات زرع األعضاء البشرية ومنع االتجار بها رقم  (99)

 /خامساَ(9المادة )

العراقي ،  9996لسنة  99قانون عمليات زرع األعضاء البشرية ومنع االتجار بها رقم  (99)

 /سادساً(9المادة )

(16) In This Act "organ means any part of a human body consisting 

of a structured arrangement of tissues which if wholly removed, can 

not be replicated by ths body.), Subsec (2). Sec (7) Human Organ 

Transplants Act 1989 

فيصل بن عبد المطلب، جريمة االتجار باالعضاء البشرية، رسالة لنيل شهادة الماجستير في  (97)

 999، ص9999القانون، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

 

، األردن، عمان، دار وائل 9طالل ارفيفان عوض الشرفات، جرائم االتجار بالبشر، ط (99)

 999، ص9999للنشر، 

، جرائم االعمال الطبية في االتجار بالبشر في النظام السعودي، علي بن عبد الرحمن الورثان (99)

 99، ص9999مكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة نايف للعلوم األمنية، الرياض، 

خالد مصطفى فهمي، النظام القانوني لزراعة األعضاء البشرية ومكافحة االتجار باالعضاء  (99)

 699، ص9999مصر، اإلسكندرية،  البشرية، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي،

رامي متولي القاضي، مكافحة االتجار باالعضاء البشرية في التشريع المصري والمقارن،  (99)

 99، ص9999، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، مصر، القاهرة، 9ط

 99رامي متولي الفاضي، المرجع نفسه، ص (99)

( لسنة 99شرية ومنع االتجار بها رقم )( من قانون عمليات زرع األعضاء الب9المادة )  (99)

 العراقي 9996

 المعدل 9999لسنة  99/أوال( من قانون مكافحة االتجار بالبشر رقم 9المادة ) (99)

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص وبخاصة األطفال ( الفقرة )أ( من 9المادة ) (99)

 ريمة المنظمةوالنساء المكمل التفاقية االمم المتحدة لمكافحة الج

جرائم االتجار باالعضاء البشرية  9999القسم األول المادة األولى الفقرة األولى من قانون  (96)

 واالعالنات التجارية البرطاني 

مراد بن علي زريقات، جريمة االتجار باالعضاء البشرية، قراءة أمنة وسيسيولوجية، مؤتمر  (97)

 99،ص9996مؤته، األردن، االمن والديمقراطية وحقوق االنسان، جامعة 

 99رامي متولي القاضي، مرجع سابق، ص (99)

فايز دمحم دمحم، المواجهة التشريعية لمكافحة االتجار باالعضاء البشرية دراشة مقارنة في  (99)

القانون المقارن والدولي لحقوق االنسان، مجلة الحقوق للبحوث القانونية االقتصادية، جامعة 

 999، ص9999(، 9اإلسكندرية، مصر، عدد)
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دموش حكيمة، االتجار باالعضاء البشرية: دافع وراء تهريب األشخاص، مجلة الدراسات  (99)

كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  9999-99العدد 99حول فعلية القاعدة القانونية، المجلد

 999بجاية،ص

 96مراد بن علي زريقات، مرجع سابق، ص (99)

مشروع باالعضاء البشرية، دار الثقافة، عمان، األردن، زغال حسني عودة، التصرف غير ال (99)

 999، ص9999

 99رامي متولي القاضي، المرجع نفسه، ص (99)

، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 9منذر الفضل، التصرف القانوني في األعضاء البشرية، ط (99)

 79، ص9999عمان، األردن، 

 العراقي 9996لسنة  99بها رقم قانون عمليات زرع األعضاء البشرية ومنع االتجار  (99)

 96، ص9999حسنين إبراهيم صالح عبيد، الجريمة الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة،  (96)

 999، ص9999نبيل صقر، الوسيط في جرائم األشخاص، دار الهدى، الجزائر،  (97)

 لويزة غماري، زرع األعضاء البشرية بين الشرع والقانون، مذكرة تخرج لنيل شهادة (99)

 97، ص9999الماجستير، المدرسة العليا للقضاء، الجزائر، 

نبيل العبيدي،خالد دمحم عجاج، الطبيعة القانونية لجريمة االتجار باالعضاء البشرية، مجلة  (99)

 799، ص9999، سنة 9، الجزء9، العدد9جامعة تكريت للحقوق، السنة 

، دار الثقافة 9سة مقارنة، طكامل السعيد، شرح االحكام العامة في قانون العقوبات درا (99)

 999، ص9999والتوزيع، عمان، األردن، 

الزهراء بن سعادة، الحماية الجنائية لحرمة الميت في التشريع الجزائري، رسالة ماجستير،  (99)

 99، ص9999جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

والتوزيع، ، دار الثقافة للنشر 9فخري الحديثي، خالد الزعبي، شرح قانون العقوبات،ط (99)

 979، ص9999عمان، األردن، 

، مطابع السعيد، 9فايز الظفيري، ودمحم بوبز، شرح القواعد العامة لقانون الجزاء الكويتي، ط (99)

 999الكويت، ص

 999فايز الظفيري، ودمحم بوبز، نفس المصدر، ص (99)

 999كامل السعيد، مصدر سابق، ص (99)

 9969لسنة  999م ( من قانون العقوبات العراقي رق9/99المادة ) (96)

 999، ص9996عبود السراج، قانون العقوبات، منشورات جامعة حلب، سوريا، (97)

 999فخري الحديثي، خالد الزعبي، المصدر نفسه، ص (99)

دمحم محي الدين عوض، دراسات في القانون الدولي الجنائي، بحث منشور في مجلة القانون  (99)

 996، ص9969، مصر، 9، العدد 99واالقتصاد، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، مجلد 

 997دمحم محي الدين عوض، المصدر نفسه، ص (99)

حسنين صالح عبيد، الجريمة الدولية، دار النهضة العربية للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة،  (99)

 7، ص9999
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ابراحهيم دمحم العناني، النظام الدولي األمني، مجلة العلوم االقتصادية، جامعة عين شمس،  (99)

 997، ص999، 9الحقوق، العددكلية 

فرج علوان هليل، المحكمة الجنائية الدولية ) نشأتها وتشكيلها والدول الموقعة عليها  (99)

 97واإلجراءات أمامها واختصاصها. الجرائم الدولية وأركانهاعلى ضوء نظام روما األساسي في 

 79، ص9999، دار المطبوعات الجامعية، مصر، 9999يوليو 

 79هليل، المصدر نفسه صفرج علوان  (99)

الموقع االلكتروني الرسمي لمكتب األمم المتحدة اإلقليمي المعني بالمخدرات والجريمة  (99)

  https://www.unodc.org/romena/ar/untoc.htmlللشرق األوسط وشمال افريقيا  

 99:99الساعة  97/9/9999تاريخ الدخول 

 من اتفاقية اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية  9( الفقرة 9المادة ) (96)

 ( من اتفاقية ااألمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية9المادة ) (97)

 الوطنية( من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر 9المادة ) (99)

 9996لسنة  99( من قانون عمليات زرع األعضاء البشرية ومنع االتجار بها رقم 9المادة )(99) 

  9996لسنة  99من قانون عمليات زرع األعضاء البشرية ومنع االتجار بها رقم  9المادة  (69)

 9996لسنة  99من قانون عمليات زرع األعضاء البشرية ومنع االتجار بها رقم  97المادة  (69)

 9996لسنة  99من قانون عمليات زرع األعضاء البشرية ومنع االتجار بها رقم  9المادة  (69)

 9996لسنة  99من قانون عمليات زرع األعضاء البشرية ومنع االتجار بها رقم  9المادة  (69)

 9996لسنة  99من قانون عمليات زرع األعضاء البشرية ومنع االتجار بها رقم  99المادة  (69)

 9996لسنة  99ن قانون عمليات زرع األعضاء البشرية ومنع االتجار بها رقم م 99المادة  (69)

 9996لسنة  99من قانون عمليات زرع األعضاء البشرية ومنع االتجار بها رقم  99المادة  (66)
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