م  /جرائن االتجار بالبشر
هي اعداد الطلبة
•احود عادل فريح
•ايه رحين
•ايات هاهر
•ايالف عبد الحويد

الورحلة الثاًية
الشعبة ( أ )
جاهعة بغداد  /كلية القاًوى

بسن اهلل الرحوي الرحين
م  /جرائن االتجار بالبشر
يقصد تٖا ذجْيدد الشخدصاا الٗ ّقيدٔ الٗ اليد٘الوٌٕ ٗاللدر بىٌٖ ت٘اللدهح الىرٖديدد تداىق٘ج
ٗاللددراَاىٖا الٗ ريددك مىددل ٍددِ الخددناه الىقصددك ٗالشدرهددا الٗ الىصدددال الٗ اللددر به
الىسدديهح الٗ تااهدداو الٗ ذيقددغ ٍثدداىب ٍاىيددح تٖددد تددياٌٖ الٗ الىَرددا كج الٗ اللددر بىٌٖ
ىبرددكالا الىجْسدديح ٗالىدددااعج ٗالىاَددو الىقسددكج الٗ الىَرددا كج تااةددا ٌٖ الىث ددكيح الٗ
ىبركالا الٗ ذجاعب طثيح .
•تصفح داصح يقٍُ٘٘ تالر به الشطفاه ٗالىْسداو يقٍ٘دُ٘ ترجْيددٌٕ شاَداه ريدك
ٍ كٗاح .

الىجكيَح ذرثْإا الٍا َاااخ ٍحييح الٗ دٗىيح .
ٗالٕرَد الىَْظَاخ الىدٗىيح ٗالشقييَيح ٗتصدفح داصدح الشذحداد الشٗعتدغ ٗ اٍادح
الىدٗه الىاكتيح تَنافحرٖا ىريل الىجكيَح ٍدِ ددبه الصددالع ذ دكيااخ ٍصريفدح فدغ
ٕذال الىَجاه .
ٗيكفع الٕرَاً الىدٗه ىَنافحح ٕدذٓ الىجكيَدح ٗىدذىل ىَدا تٖدا ٍدِ ذٖديدد الشلدرقكالع
ٗليادج الىقاُّ٘ .
ٗذك ددع ده٘عذٖددا الّٖددا ذنددُ٘ ذْظيَدداخ مالخ طدداتع دفددغ ٗذاَددو ايد اللددر به
الىكخدداٗج تددو الىاْددع ٍددِ تادده الىحدداشخ تٖددد ذجْيددد الىَدد٘ فيِ ٗدص٘صددا
ٍ٘ فيِ الىنَاعك الىحدٗد ى كا ذسٖيو الىَكٗع .

•ذقدددع ٗماىددح الشلددرصثاعالخ الشٍكينيدددح (ٗ ) CIAاليددكالدالخ الىَْظَددح الىسددْ٘يح تَييددداع
دٗشع الٍكينغ .
تاشضددافح الخدداع الىرقكيددك ٍْظَددح الىاَددو الىدٗىيددح الى د الم ددك ٍددِ (ٍ )12ييددُ٘ خددص
يقاُ٘ ىةحايا الىسصكج ٗالىاث٘ديح .
ذاددد العتدداع الىاَاىددح الش ثاعيددح د٘الىغ (ٍ )32ييدداع دٗشع العتدداع الشلددر به الىجْسددغ
ىبطفاه ٗالىْساو (ٍ )28يياع ٗ ذؤمد الىَْظَح اي الُ (ٍ )%8دِ ضدحايا الشلدر به
الىجْسغ ٌٕ الىفرياخ ٗالىْساو ٕٗذال ٍا المدخ ايئ ذصكيحاخ ع يس الىَْظَح الشّركتد٘ه
فغ الىَؤذَك الىدٗىغ الشٗه ىبّركت٘ه ىَنافحح الشذجاع تاىث ك .

• الضافح ذ٘ضد تياّداخ الى٘شيداخ الىَرحددج الىَاْدغ تاىَصددعالخ الّٖدا
شذ٘ د الج دٗىح فيٖا ٕذٓ الىجكيَح .
ٗالشذجاع تاىث ك ٕ٘ ثاىث ذجاعج ريك ٍ كٗاح فغ الىاداىٌ ٗشي٘ دد
الدّ خل تاُ الىٖد الشلالغ ٍِ الىاصاتاخ ٕ٘ ْغ الشٍ٘اله .
الٕدددٌ الشذفاقيددداخ الشٍدددٌ الىَرحددددج ٗتكٗذ٘مددد٘ه الىَنَدددو الشٗه ىقَدددع
الىجكيَدددح ٍدددؤذَك الىدتيٍ٘الدددغ فدددغ اليهاىيدددا  2000لدددْح ٗالذفاقيددداخ
الىاكتيح .
ٍا يص الىدٗه الىاكتيح ّب ظ الىدٗع الىنثيك الىرغ قاٍدد تدٔ الىادكال
ٍٗصددك ٗىثْدداُ ْٕٗدداك ذ ددكيااخ داصددح تنددو دٗىددح ىَنافحددح ٕددذٓ
الىجكيَح .

•خنيد ىجْح ذسَ ىجْح ٗزالعج الىدالدييح (ب) ٍع ٍَ يغ الىَحافظداخ ٗالى يدك ٍْرظَدح
فغ القييٌ الى٘زالعالخ ٍِ الىجٖاخ مالخ الىابقح ىرر٘ى ذحقيق الٕدال الىقاُّ٘ .
•ٗضع دهط ىَنافحح الىجكيَح .
•الىرْسيق ٍع الىجٖاخ مالخ الىابقح .
•الىرْسيق ٍع الىجٖاخ ىَساادج ضحايا تريل الىجكيَح .
•الىقياً تحَبخ ذ٘ايح ٍِ ٍصاطك ذيل الىجكيَح .
•الىساغ ىبّظَاً الىاكال الى الذفاقياخ دٗىيح ىَنافحح ذيل الىجكيَح .
يااقة الىثحث الىَؤقد ٗركالقح شذقو اِ ٍ 5بييِ
ٗش ذزيد اِ ٍ 7بييِ
•اللرصدالً الشمكالٓ ٗالشترزالز الٗ الىرٖديد
•الليية ىصدال الىةحايا .
•الاهاو الٗ ذيقغ ٍيثب ىيحص٘ه اي الىَ٘الفقح ٍِ قثو الىسيهح الٗ الى٘شيح .

