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 الممخص:

أحرز العديد مف بمداف المنطقة العربية ومنيا العراؽ نوًعا مف التقدـ الكبير في سد الفجوة بيف 
دة وميمة في الجنسيف ولكف  ال تزاؿ ىناؾ الكثير مف الفجوات البد مف اتخاذىا في نواحي عدي

الوصوؿ نحو غد مستداـ السيما العمؿ مف اجؿ القضاء عمى تيميش المراة وحفض حقوقيا القانونية 
 .والتشريعية 

 يهدف البحث الحالي الى  
  اوال : التعرؼ عمى وضع النساء الميمشات في داري احداث االناث ودار ضحايا االتجار بالبشر

  عالجات لممشاكؿ التي تعرضت ليا تمؾ النسوةثانيا :التوصؿ الى ابرز الحموؿ والم
ثالثا :انعكاس تمؾ المعوقات عمى تنفيذ اىداؼ التنمية المستدامة السيما بخصوص االىداؼ التي 

  تتعمؽ بحقوؽ المراة
رابعا :التوصؿ الى الحموؿ والمعالجات التي تحد مف تيميش النساء  ضحايا العنؼ االسري وتعزز 

 امة في العراؽسياسة التنمية المستد
يتحدد بالنساء الميمشات المقيمات في داري احداث النساء لالناث ودار ضحايا  حدود البحث :

 0200 -0202االتجار بالبشر لمعاـ الدراسي 
(  02( ودار المشردات ) 02اما بالنسبة لعينة البحث فقد تـ تمثيؿ مجموع عينة دار االتجار بالبشر )

 يج الوصفي التحميمي  في انجاز البحث الحالي استخداـ المنتـ و مستفيدة ،
  نتائج الدراسة  

 : اىـ النتائج التي توصمت ليا الدراسة الحالية ىي
 اوال :ابرز انواع العنؼ الذي تعرضت ليا المستفيدة في دار المشردات ىو

%( ، والعنؼ 23%(  ، العنؼ النفسي )02%(، العنؼ الجسدي )30العنؼ االسري )
 (%21الجنسي)

  ثانيا ابرز انواع العنؼ الذي تعرضت لو المستفيدة في دار االتجار بالبشرىو
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%(، العنؼ النفسي 02االسري %( ، العنؼ 02%( ، العنؼ الجسدي )32العنؼ الجنسي )
 (%2، العنؼ المفظي %(22)

 (%02%، ودار االتجار بالبشر )30ثالثا : التعرض الى التيديد واالبتزاز ) دار المشردات(
  %( دار االتجار بالبشر32%( في دار المشردات ، )30ابعا:الشعور باالماف بالدار )ر 

 خامسا::اسباب اليروب ومغادرة المنزؿ
  دار المشردات-أ

التيور % 20%وسائؿ التواصؿ االجتماعي ، 02% القيود االجتماعية ،00التفكؾ االسري ،
 %  03واالندفاع

  دار االتجار بالبشر-ب
% الفقر ، 22% تفكؾ االسري ، 02% وسائؿ التواصؿ االجتماعي ، 02جتماعية،القيود اال 35%

  % تيور واندفاع22
 .%  االتجار بالبشر32% دار المشردات ،33خامسا: نسبة االصابة باالمراض النفسية 

 الكممات المفتاحية: )االتجار بالبشر ، النساء المهمشات ، التنمية المستدامة(.
The situation of marginalized women in the current stage and obstacles 

to sustainable development: A field study in the homes of female 

juveniles and the home of victims of human trafficking 

dr. Abeer Najm Abdullah Al-Khalidi - Head of the International Society 

Research Department 

Prof. Dr. Azraa Ismail Zidan - University of Baghdad / Director of the 

Center for Women's Studies 

Abstracts: 

Many countries in the Arab region, including Iraq, have made some kind of 

great progress in bridging the gender gap, but there are still many gaps that 

must be taken in many important aspects in order to reach a sustainable 

future, especially working to eliminate the marginalization of women and 

reduce their legal and legislative rights. 

 The current research aims to 

First: To identify the situation of marginalized women in the homes of 

juvenile girls and the homes of victims of human trafficking 

Second: Finding the most prominent solutions and treatments to the problems 

that these women faced 

Third: The reflection of these obstacles on the implementation of the 

sustainable development goals, especially with regard to goals related to 

women's rights 
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Fourth: Reaching solutions and treatments that reduce the marginalization of 

women victims of domestic violence and enhance the policy of sustainable 

development in Iraq. 

The limits of the research are determined by marginalized women residing in 

the Homes of Juvenile Women for Females and the Home for Victims of 

Human Trafficking for the academic year 2021-2022. 

As for the research sample, the total sample of the Human Trafficking House 

(20) and the Homeless (30) beneficiaries were represented, and the 

descriptive analytical method was used in the completion of the current 

research. 

  Results 

The most important results of the current study are: 

First: the most prominent types of violence that the beneficiary was subjected 

to in the home for the homeless is Domestic violence (43%), physical 

violence (20%), psychological violence (14%), and sexual violence (16%) 

Second, the most prominent types of violence that the beneficiary was 

subjected to in the house of human trafficking is Sexual violence (40%), 

physical violence (25%), domestic violence 25%), psychological violence 

(10%), verbal violence 5%) Third: Exposure to threats and extortion 

(homeless women) 73%, and human trafficking home (90%) 

Fourth: Feeling safe in the home (73%) in the home for the homeless, (70%) 

in the human trafficking home Fifth: Reasons for escaping and leaving the 

house A-House for the Homeless 

Family disintegration, 23% social restrictions, 20% social media, 13% 

recklessness and impulsivity, 27% 

B - House of Human Trafficking 

35% social restrictions, 25% social media, 20% family disintegration, 10% 

poverty, 10% recklessness  

Fifth: The rate of mental illness is 47%, the home for the homeless, 40% is 

human trafficking. 

Keywords: (human trafficking, marginalized women, sustainable 

development). 

 :مشكمة البحث واهميته والحاجة اليه
تواجو المراة تحديات جمة  تتمثؿ تمؾ التحديات اوجو عديدة عمى الصعيد    

تعيقيا مف تفعيؿ دورىا في  والثقافي والصحي  والسياسي االجتماعي واالقتصادي
إلنجاز المرأة مف التقدـ وا المجتمع مما يعرضيا الى التيميش واالىماؿ ، مما يمنع

بيئتيا فينالؾ العديد ويقؼ سدًا  منيعًا يجب عمى المرأة كسره وتجاوزه لتكوف مؤثرة في 
مف المعيقات تحد مف تمكيف المراة  ىذه التحديات عديدة خطيرة ليا تداعيات جمة ال 
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تحمد عقباىا متمثمة  في  النظرة المجتمعية  لدى البعض وىي الصورة النمطية 
قوؿ بعض المجتمعات  حوؿ المرأة تشكؿ  تحديًا كبيرًا أماميا    المزروعة في ع

والسيما عندما يتـ التعامؿ مع امرأة ناجحة ومنجزة وليا تأثير إيجابي وفعاؿ في 
مجتمعيا، حيث يحاوؿ  بعض أفراد المجتمع كبح جماحيا وتقميص نجاحيا والتقميؿ منو 

وبة نجاحيا وىو أمر ينفيو مف خالؿ  الصور النمطية حوؿ المرأة  وضعفيا وصع
الواقع بالدليؿ القاطع ىذا فضال عف الخوؼ مف كالـ الناس لدى بعض المجتمعات 
المنغمقة فبعض النساء تتراخى في المشاركة الفاعمة  في مجتمعيا خوفًا مف كالـ الناس 
وكثرة األقاويؿ حوؿ المرأة التي ليا مركز ودور بارز وال تقبؿ  الخضوع والخنوع بؿ 

سعى لممشاركة في صنع القرار والمساىمة في بناء وتنمية مجتمعيا بعمميا  ومياراتيا ت
وخبراتيا المكتسبة  ولعؿ ىنالؾ معوؽ اخر تواجيو المراة بشيئ مف الخوؼ والقمؽ مما 
يسيـ   بشكؿ فاعؿ في الحد مف تمكينيا ويعرضيا الى االنسحاب مف الدور الفاعؿ 

  والتيميش واالقصاء   
كالتعرض الى التحرش بكؿ أشكالو المفظي والجنسي والبدني والتعنيؼ         

ىذه   اآلفات تشكؿ تحديًا أماـ المرأة إلبراز دور فاعؿ في  واالستقواء عمى المرأة كؿ
والتنمية وتحسيف كافة مناحي الحياة الخاصة المجتمع والمساىمة في التغيير والتطوير 

وجزءًا ال يتجزأ مف كياف االسرة  يا ككؿ باعتبارىا ركنًا مف أركانوبيا وبأسرتيا وبمجتمع
       .ه  السميـ المعافى التي تعد ىي نواة المجتمع  واساس بناء

يعد التشكيؾ بقدرات المرأة وعدـ قدرتيا عمى االنجاز والريادة وسيادة المجتمع     
مأخوذة عف المرأة عمى أنيا كائف الذكوري لدى بعض المجتمعات التقميدية المنغمقة ال

ضعيؼ   وعاجز عف القياـ بالميمات دوف مساعدة الرجؿ، تواجو العديد مف النساء 
تحديًا مرتبطًا بالتقميؿ مف قدراتيا والتشكيؾ مف إمكانية نجاحيا في عمميا أو إنجازه 

السيدات  بالشكؿ الذي قد ينجزه فيو الرجؿ ىذه الفكرة  المغموطة أثبتت عكسيا كثير مف
الناجحات والرائدات في السياسة واالقتصاد واألعماؿ والمجتمع حيث كّف في كثير مف 
الحاالت أفضؿ مف الرجاؿ الذيف ينافسونيـ حيث كانت لمتجارب المريرة التي تعرضيف 

وكاف اصرار تمؾ السيدات في تعزيز الخطى ليف دور فاعؿ في تصحيح ىذا المسار 
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يح والذي كاف لو دور بارز في تعزيز التنمية المستدامة الناجحة نحو المسار الصح
لتمؾ المجتمعات ، ومما ال شؾ فيو اف قمة الوعي لدى النساء خاصة في المناطؽ 

يكوف الوعي لدى النساء قمياًل   بما يتعمؽ  مركز المدينة النائية أو البعيدة عف 
بالد وكيفية المطالبة بيا بحقوقيف وواجباتيف المشرعة في القوانيف المعموؿ بيا في ال

وضمانيا   وصيانتيا مف االنتياؾ واالستغالؿ والضياع. فنجد الحمالت التوعوية 
منتشرة خاصة باألمور المتعمقة   بحقوؽ المرأة والتعنيؼ ضد المرأة وحقوؽ المرأة 

 فيعد،وغيرىا المالية مف الميراث وغيرىا مف القضايا إضافة  لحقوؽ األمومة والحضانة 
ورة العمؿ عمي تعزيز الثقافة المعرفية لدي النساء بالقوانيف والتشريعات التي ضر 

تمكنيف مف معرفة حقوقيف وحرياتيف وتبسيط النصوص القانونية وتيسير الوصوؿ إلييا 
وفيميا بشكؿ جيد وبمورتيا في شكؿ مألوؼ ومناسب لكؿ شرائح المجتمع وخاصة 

بة في قراءة وفيـ النصوص القانونية النساء غير المتعممات المواتي يجدف صعو 
ا ضرورة ممحة في المرحمة الراىنة وتعزيز تمؾ السمة ركف اساسي في تعزيز وأحكامي

 .نمية المستدامة في تمؾ المجتمعاتمفيـو تمكيف المراة ويعد الحجز االساس لتحقيؽ الت
وسائؿ   تبرز اىمية البحث الحالي ضرورة الضغط والمناصرة عبر المنظمات الدولية

اإلعالـ الرسمية الحكومية حوؿ المطالبة  بتعديؿ القوانيف غير المنصفة بالمرأة السيما 
تفعيؿ قانوف العنؼ االسري واالتفاقيات والمعاىدات الدولية المصادؽ عمييا مف قبؿ 
العراؽ   وتكثيؼ الندوات التثقيفية وورش العمؿ لزيادة الوعي القانوني لدي النساء 

مكينيف لموصوؿ إلي العدالة وتبني خطة إستراتيجية بيف المؤسسات الميمشات وت
الحقوقية والمؤسسات األىمية لتعزيز مفيوـ الجندر والقضاء عمي النزعة الذكورية في 

مف اخذ المجتمع مف منطمؽ غياب الوعي يؤدي إلي حرماف الحؽ لدى المراة الميمشة 
مؾ الحاالت يقعف تمؾ النسوة ضحية حقوقيا واسياميا الفاعؿ في المجتمع حيث اغمب ت

   .لالىماؿ والتيميش
فيما دعت الباحثتاف في البحث  إلي ضرورة استخداـ التكنولوجيا الحديثة في مجاؿ 
التوعية القانونية لضماف سيولة توصيؿ المعمومات إلي النساء في أسرع وقت السيما 
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ؿ السريع واألمف شبكات المعمومات التي تعد أفضؿ الوسائؿ وانجحيا في الوصو 
 وغيرىا .لممعموماتية القانونية مثؿ الفيس بوؾ وتوتير 

خطة  23، وأىداؼ التنمية المستدامة الػ 0202تمثؿ خطة التنمية المستدامة لعاـ    
عمؿ عالمية إلنياء الفقر وحماية الفرد السيما النساء وضماف االزدىار لجميع افراد 

ددة.فتعد أىداؼ التنمية المستدامة متكاممة وغير المجتمع. وتقـو الخطة عمى شراكة متع
قابمة لمتجزئة، وترتكز عمى األبعاد الثالثة لمتنمية المستدامة: االقتصادية واالجتماعية 

باإلجماع، التزمت جميع البمداف بتنفيذ  32/2والبيئية. باعتماد قرار الجمعية العامة رقـ 
ا ألولوياتيا اإلنمائية الوطنية "مف أجؿ وأىداؼ التنمية المستدامة وفقً  0202خطة عاـ 

ومكافحة أوجو عدـ المساواة داخؿ البمداف  ف القضاء عمى الفقر والجوع في كؿ مكا
وحماية حقوؽ اإلنساف وتعزيز  ،وبناء مجتمعات سممية وعادلة وشاممة ،وفيما بينيا

حقوقيف ومنع لالمساواة بيف الجنسيف وتمكيف النساء والفتيات وضماف الحماية الدائمة 
 االقصاء والتيميش .

بينما أحرز العديد مف بمداف المنطقة العربية ومنيا العراؽ نوًعا مف التقدـ الكبير في سد 
فال تزاؿ ىناؾ الكثير مف الفجوات البد مف اتخاذىا في  ولكف الفجوة بيف الجنسيف 

نساء. ففي عاـ نواحي عديدة وميمة في الوصوؿ إلى التحكـ في الموارد بيف الرجاؿ وال
، ُصّنفت المنطقة عمى أنيا األبعد مسافًة عف تحقيؽ التكافؤ بيف الجنسيف حيث 0223

%. وقد فاقـ مف ىذا الوضع 32بمغت الفجوة المتبقية بيف الجنسيف في المنطقة حوالي 
الزيادة في معدالت الفقر وأوجو عدـ المساواة، وكذلؾ وجود الصراعات. وبينما تأثر 

الرجاؿ والنساء، ما زالت المرأة تتأثر بشكؿ غير متناسب بسبب عدـ  بذلؾ كٌؿ مف
 .المساواة بيف الجنسيف

جزًءا  ال يتجزأ مف جميع األعماؿ التي تقـو  0202عاـ التنمية المستدامة تمثؿ خطة 
بيا ىيئة األمـ المتحدة لممرأة في جميع أنحاء المنطقة. يشترؾ المكتب اإلقميمي لييئة 

دة لممرأة لمدوؿ العربية مع السمطات اإلقميمية والوطنية، ومنظمات المجتمع األمـ المتح
المدني، ووكاالت األمـ المتحدة، وغيرىا مف المؤسسات في الدعوة إلى تحقيؽ المساواة 
بيف الجنسيف وتمكيف المرأة وضماف عدـ ترؾ أي امرأة أو رجؿ أو فتى أو فتاة خمؼ 
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تخمًفا عف الركب أواًل. ويتضّمف ذلؾ رفع مستوى  ركب التنمية، والوصوؿ إلى األكثر
، وتعزيز قدرة الشركاء عمى تنفيذ أىداؼ التنمية المستدامة، 0202الوعي بخطة عمؿ 

نتاج المعرفة  .وبناء الشبكات حوؿ تنفيذ تمؾ األىداؼ، وا 
مقاربات تقييـ تشاركية  0202كما تتطمب الطبيعة الشاممة والمتكاممة لخطة عاـ 

زايدة. تعمؿ منظمة األمـ المتحدة لممرأة عمى تعزيز الطمب واالستخداـ بصورة مت
 . لمتقييمات الُمراعية لمنوع االجتماعي

تعد األمـ المتحدة "حقوؽ المرأة ومساواتيا بالرجؿ" موضوعًا مف أىـ المواضيع الذي 
وـ مف يجب عمى دوؿ العالـ االىتماـ بو نظرًا الرتباطو الوثيؽ بما يعانيو العالـ الي

 .تقيقر شامؿ في كؿ نواحي الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية
فالفقر الذي يعاني منو العالـ الثالث مرجعو إلى األمية والجيؿ عند المرأة المذيف 
يصرفانيا عف العمؿ واإلنتاج ويشغالنيا باإلنجاب واالىتماـ بأمور البيت والزوج 

 .واألوالد
لى عدـ مساواة المرأة في الحقوؽ والتمييز بينيا وبيف الرجؿ والظمـ االجتماعي يعود إ

 .في األعراؼ والتقاليد والتشريعات الدينية
أما الحروب والظمـ السياسي التي تمارسو الدوؿ الكبيرة عمى تمؾ المتخمفة فيو يعود 

 . إلى بعد المرأة عف مراكز القرار التي يستأثر بيا الرجؿ
لذي تعاني منو المرأة حرصت األمـ المتحدة منذ منتصؼ مف ىنا ونتيجة ىذا القير ا

صدار اإلعالنات وتوقيع االتفاقيات التي تعمؿ  القرف الماضي عمى إقامة المؤتمرات وا 
عمى تأميف ىذه الحقوؽ والتي تمـز بموجبيا الدوؿ المنتمية إلى عضوية األمـ المتحدة 

دوؿ وتشريعاتيا ومف ىذه عمى التوقيع عمييا وتنفيذىا بمعزؿ عف قوانيف ىذه ال
 :المؤتمرات واالتفاقيات نذكر ما يمي 

، الذي اعتمد خطة عمؿ عالمية  2032اوال :المؤتمر العالمي لممرأة في مكسيكو سيتي 
تتبناىا جميع الدوؿ المنضمَّة إلى ىيئة األمـ المتحدة، ويكوف ىدفيا ضماف مزيد مف 

 .ياةاندماج المرأة في مختمؼ مرافؽ الح



 هـ4111-م  2022. لسنة الثالث  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
 

141 

الذي عقد تحت شعار: "عقد األمـ المتحدة  2092الدانمارؾ  –ثانيا:مؤتمر كوبنياجف 
 لممرأة العالمية المساواة والتنمية والسالـ

ومما تجدر اإلشارة إليو أنو بيف مؤتمري مكسيكو وكوبنياجف، عقدت عدة      
االتفاقية التي  مؤتمرات، ولعؿ أىـ ما يعنينا مف ىذه المؤتمرات واالتفاقيات ىو تمؾ

تحت اسـ "اتفاقية القضاء  29/20/2030أقّرتيا الجمعية العامة لألمـ المتحدة في 
عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة"، ىذه االتفاقية التي جعمت كّؿ المؤتمرات 
واإلعالنات تدور في فمكيا وتدعو إلى تطبيقيا، ىذا بالفعؿ ما حصؿ في لبناف حيث 

مي الرابع لممرأة في بيجيف دوره في تسريع الخطى مف أجؿ توقيعو كاف لممؤتمر العال
َـّ في   .03/3/2001عمى االتفاقية الذي ت

الذي عقد الستعراض التقدـ المحرز في تنفيذ  2092مؤتمر نيروبي/ كينيا  :  ثالثا
خطة العمؿ العالمية بعد مرور عشر سنوات عمى وضعيا قيد التنفيذ ولدراسة العقبات 

 . ات التي حالت دوف تنفيذىا كاممًة في جميع بمداف العالـوالمعوق
، ومما يمفت االنتباه 2003:مؤتمر السكاف والتنمية الذي عقد في القاىرة عاـ    رابعا

في ىذا المؤتمر الدعوة إلى حرية الجنس لممرأة وتغيير وحدة المجتمع األساسية أي 
 .األسرة إضافة إلى المناداة بقانونية اإلجياض

، وقد اشتير ىذا المؤتمر نظرًا لمتغطية 2002امسا :مؤتمر بيجيف الذي عقد عاـ خ
اإلعالمية التي حظي بيا، ولطبيعة النقمة النوعية في المطالب والدعوات التي قدمت 

 .فيو
 : وقد صدر عنه إعالن بيجين الذي كان من فقراته

ميع جوانب حياة المجتمع المرأة ومشاركتيا الكاممة عمى قدـ المساواة في ج تمكيف-2
 .بما في ذلؾ عممية صنع القرار وبموغ مواقع السمطة

الصريح بحؽِّ جميع النساء في التحكـ بجميع األمور المتعمقة بصحتيف االعتراؼ -0
 .وخصوصًا تمؾ المتصمة باإلنجاب

 -0.اتخاذ جميع التدابير الالزمة لمقضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز بيف المرأة -
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والذي خصِّص  0222+ الذي عقد في نيويورؾ في صيؼ 2ا :مؤتمر بيجيف سادس
في السنوات  2002لدراسة تطبيؽ التوصيات الصادرة عف مؤتمر بيجيف حوؿ المرأة 

الخمس الماضية والتخطيط لمسنوات الخمس المقبمة وذلؾ تحت شعار "المرأة عاـ 
                                                              ف الحادي والعشريف: المساواة بيف الجنسيف والتنمية والسالـ في القر 0222

 ."( 00،ص 0200)ياسيف :
+ ىو العمؿ عمى رفع 2ولعؿ أبرز وأىـ التوصيات التي صدرت عف مؤتمر بيجيف 

التحفظات عف "اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة" والعمؿ عمى 
 . 0222ائية عمييا، وذلؾ في المصادقة الني

تعد اىمية تعزيز التنمية المستدامة تتضمف تنمية بشرية تيدؼ إلى تحسيف مستوى 
الرعاية الصحية والتعميـ، فضاًل عف عنصر المشاركة حيُث تؤّكد عمى أّف التنمية 

في صنع القرارات التنموية التي تؤثر  االفرادينبغي أف تكوف بالمشاركة بحيث يشارؾ 
 ،( 21)المناوي : د.ت ،صحياتيـفي 

متنمية المستدامة، والعنصر الياـ ل تعزيز مفيوـ الجندر الحجر االساس حيث يشكؿ 
ىو عنصر العدالة أو اإلنصاؼ  –أيضًا  –الذي تشير إليو التنمية المستدامة 

والمساواة، وىناؾ نوعاف مف اإلنصاؼ ىما إنصاؼ األجياؿ المقبمة والتي يجب أخذ 
في االعتبار وفقًا لتعريفات التنمية المستدامة، والنوع الثاني ىو إنصاؼ مف مصالحيا 

يعيشوف اليوـ مف البشر وال يجدوف فرصا متساوية مع غيرىـ في الحصوؿ عمى الموارد 
الطبيعية والخدمات االجتماعية، والتنمية المستدامة تيدؼ إلى القضاء عمى ذلؾ 

 .بيف الجنسيفالتفاوت الصارخ 
إلى تقديـ القروض  -في بعدىا االجتماعي –ؼ التنمية المستدامة أيضًا كما تيد

لمقطاعات االقتصادية غير الرسمية، وتحسيف فرص التعميـ، والرعاية الصحية بالنسبة 
  وتمكينيا والقضاء عمى كافة اشكاؿ التميز  لممرأة

ناث ودار يتحدد بالنساء الميمشات المقيمات في داري احداث النساء لالحدود البحث:
 .0200 -0202ضحايا االتجار بالبشر لمعاـ الدراسي 
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 هدف البحث
اوال : التعرؼ عمى وضع النساء الميمشات في داري احداث االناث ودار ضحايا 

 االتجار بالبشر 
 ثانيا :التوصؿ الى ابرز الحموؿ والمعالجات لممشاكؿ التي تعرضت ليا تمؾ النسوة 

عمى تنفيذ اىداؼ التنمية المستدامة السيما بخصوص ثالثا :انعكاس تمؾ المعوقات 
 االىداؼ التي تتعمؽ بحقوؽ المراة 

ضحايا العنؼ  النساء رابعا :التوصؿ الى الحموؿ والمعالجات التي تحد مف تيميش 
 االسري وتعزز سياسة التنمية المستدامة في العراؽ.

 : اهم المفاهيم والمصطمحات الواردة بالبحث
 المهمشات  اوال : النساء

يعرؼ التيميش في دراسات عمـ االجتماع ، ظاىرة اجتماعية خطيرة  تتسـ خصائصيا  
بالخطر. وبالتالي ، يتـ جعؿ بعض قطاعات المجتمع غير مرئية ، أي يتـ وضعيا 
عمى اليامش ، إما مف خالؿ الثقافة السائدة أو مف خالؿ السياسات الحكومية ، مما 

 .سمًبا عمى مؤشرات التوتر االجتماعي يخمؽ حالة مف الظمـ ويؤثر
والقطاعات الميمشة ىي تمؾ التي ال تستطيع الوصوؿ إلى السمع والخدمات التي 
تتمقاىا القطاعات المتكاممة مف المجتمع المييمف )الكيرباء ، الماء ، االتصاالت ، 

       ..(وفرص العمؿ والعيش الكريـ  ،الغذاء ،التعميـ،تمكيف  المراة وصنع القرار
https://ar.encyclopedia-titanica.com/ 

 -اما تعريؼ النساء الميمشات التيميش : يعتبر التيميش جزء مف العنؼ ضد النساء 
عمى اعتبار بأف العنؼ ذا طابع عمومي ، فكثير مف النساء المواتي يكف ىدفا ألشكاؿ 

ويتيف أو خاصة مف العنؼ يصبحف ميمشات بسبب بعض األمور الخاصة بيف كي
ثقافتيف أو طبقتيف أو عرقيف أو حالتيف االجتماعية أو وضعيف الحالي ، وبحيث تكاد 

 -: أسباب العنؼ ال تختمؼ عف أسباب التيميش كما يمي
 .-2 سيادة الموروث الثقافي القبمي عمى النظاـ و القانوف .
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وساط ارتفاع نسبة األمية بيف صفوؼ النساء ، حيث ترتفع مستوياتيا في أ-0 .
الطبقات األدنى وفقا لتقسيـ الطبقي لممجتمع اليمني ) السادة ، الشيوخ ، القضاة ، 

 . *** " القبائؿ ، االخضور، الطبقة الميمشة " االخداـ
% مف السكاف يعيشوا تحت خط الفقر ، فكثيرا 32الفقر وبطء النمو االقتصادي -0 .

ف رب األسرة أو العائؿ ما تتعرض الصغيرات في السف لمزواج السياحي بأمر م
االقتصادي لألسرة ليصبحف فيما بعد مطمقات تعانيف إلى جانب العنؼ مف 

 . (21،ص 0220)الشيخمي :التيميش
التطرؼ الديني والذي تزداد حدة خطابو في التحريـ تجاه النساء المواتي تغير ت -3 

 . حالتيف االجتماعية فأصبحف مطمقات أو في وضع مختمؼ كضحايا العنؼ
وقوع النساء والصغيرات في دائرة التيميش بسبب وجود بعض النصوص -2    

القانونية في التشريعات الوطنية التي تكرس التمييز والعنؼ ضد النساء كغياب النص 
كنص مستقؿ بعنوانو وبأركانو  –التشريعي المتعمؽ بجرائـ الشرؼ وجرائـ وطء المحاـر 

النساء أو الصغيرات مساىمات في ارتكاب مثؿ  .فكثيرا ما تعتبر-وظروفو وعقوباتو 
تمؾ الجرائـ أوال يعفييف القانوف مف المسؤولية الجنائية ، وكما في قانوف األحواؿ 
الشخصية الذي تنعدـ فيو أىمية النساء منذ صغرىف ، حيث يجيز ىذا القانوف لولي 

 . يفاألمر بتزويجيف وىف صغيرات ، وكذلؾ انعداـ واليتيف في تزويج أنفس
التنشئة االجتماعية لمنساء والتي تساىـ في جعميف أكثر تيميشا ال نفسيف ، إذ -1 .

تساىـ ىذه التنشئة في غرس مفاىيـ العار وفقداف الثقة لمنساء بذواتيف حيف يصبحف 
 (0ص   0202    ،لحريريا) مطمقات أو أرامؿ أو مغتصبات . 

، http://wonews.net/ar/index.php?act=post&id=25436&msclkid=8baf8942ceb  
asustainable development  ثانيا : التنمية المستدامة 

تعرؼ التنمية مف العناصر األساسّية لالستقرار والتقّدـ االجتماعي واإلنساني،      
وىي عبارة عف عممّية تقّدـ ونمو تكوف بشكٍؿ جزئّي أو شامؿ باستمرار، تتفاوت 

حقيؽ الرقّي والتقدـ في مجاالت الحياة اإلنسانية، والمضي قدمًا بأشكاليا، وُترّكز عمى ت
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باإلنساف نحو االستقرار المعيشي والرفاىية، وتمبية متطّمباتو بكؿ ما يتماشى مع 
مكانياتو في كافة المجاالت االقتصادية واالجتماعية والفكرية  .احتياجاتو وا 

)https://mawdoo3.com(.                                                      
اما تعريؼ التنمية المستدامة  ىي التنمية التي ُتمبي احتياجات البشر في الوقت الحالي 
دوف المساس بقدرة األجياؿ القادمة عمى تحقيؽ أىدافيا، وتركز عمى النمو االقتصادي 

   والمسؤولية االجتماعية   والمسؤولية  لمستداـ واإلشراؼ البيئيالمتكامؿ ا
 (   Terry   :2019  . p.43)   

 2093وقد عرؼ تقرير برونتالند الذي أصدرتو المجنة الدولية لمبيئة والتنمية في عاـ 
التنمية التي تمبي احتياجات ‘التنمية المستدامة بأنيا ” مستقبمنا المشترؾ“بعنواف 

                                       ا     وف أف يعرض لمخطر قدرة األجياؿ التالية عمي إشباع احتياجاتيالحاضر د
 .”( 00،ص 0220صالح :) 

مفيوـ شامؿ يرتبط باستمرارية الجوانب “تضح لنا أف التنمية المستدامة في الواقع ىي 
، حيث ُتمّكُف التنمية المستدامة ”لممجتمع االقتصادية، واالجتماعية والمؤسسية والبيئية

المجتمع وأفراده ومؤسساتو مف تمبية احتياجاتيـ والتعبير عف وجودىـ الفعمي في الوقت 
الحالي مع حفظ التنوع الحيوي والحفاظ عمى النظـ اإليكولوجية والعمؿ عمى استمرارية 

حيوي حتى ال يتـ الجور عمى واستدامة العالقات اإليجابية بيف النظاـ البشري والنظاـ ال
 0202)ياسيف :حقوؽ الفئات الميمشة واألجياؿ القادمة في العيش بحياة كريمة

 .( 32،ص
 ثالثا :االتجار بالبشر                        

واالتجار ىو مزاولة اعماؿ التجارة بتقديـ السمع الى  الغير  بمقابؿ بطريقة البيع 
االتجار  )Commerce جارة في المغة الالتينيةوالت    Commerccium  والشراء

 مصطمح مشتؽ مف التجارة
ىو بيع وشراء األفراد ألغراض ترتبط بالعمالة القسرية، واالستعباد الجنسي، و 

التجار  واالستغالؿ الجنسي ألىداؼ تجارية عف طريؽ الميربيف وغيرىـ مف المنتفعيف
 .(   232ص  ، 0223)محمدف :باألشخاص مف أجؿ تجارة األعضاء)

https://mawdoo3.com/
https://mawdoo3.com/
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وبعبارة اخرى فاف االتجار باالشخاص او البشر يعني التسخير وتوفير المواصالت  
وتوفير  المكاف او استقباؿ  االشخاص بواسطة التيجير  او استعماؿ القوة او اي 
وسيمة اخرى لمضغط او االحتياؿ او استغالؿ الحقوؽ او استغالؿ الضعؼ لدى المراة  

مواؿ او الفوائد لمحصوؿ  عمى القياـ  بسيطرة شخص  عمى اخر او الطفؿ او تسميـ اال
 (0، ص 0223لغرض  االستغالؿ )عبد المطمب ، 

ىو أحد صور االتجار بالبشر، وقد يأخذ أشكاال مختمفة. ففي بعض  االتجار باألعضاء
الحاالت، يجبر الشخص عمى التخمي عف عضو مف أعضاء جسده، وفي حاالت 

ف يبيع أحد أعضائو مقابؿ الماؿ أو البضائع، ولكف ال يتـ الدفع أخرى يوافؽ الضحية أ
لو وفقا لالتفاؽ. وىناؾ حاالت يسمب فييا الشخص أحد أعضاء جسده دوف عممو، 
أثناء جراحة عالجية أخرى. أكثر الفئات تعرضا لمثؿ ىذا النوع مف االتجار ىـ 

االعضاء أحد أنواع الجريمة العامموف المياجروف، المشردوف، واألميوف. ويعد االتجار ب
   .(     33،ص 2002عارؼ : ة ) المنظمة والتي يتورط فييا أطراؼ عد
 االتجار باألشخاص بغرض الجنس

مميوف إنساف في العالـ، حيث يجد الضحايا  3.2يمس االتجار بالجنس حياة حوالي 
ويتضمف االتجار الجنسي  أنفسيـ في مواقؼ إكراه وسوء معاممة ال يمكف اليروب منيا

إكراه أشخاص مياجريف عمى نشاطات جنسية كشرط لتسوية ىجرتيـ، فيو يتـ وعد 
النساء واألطفاؿ المتاجر بيـ بالعمؿ في األنشطة المنزلية وفي الصناعة، ولكف يتـ 
أخذىـ لمعمؿ في المواخير، بينما يحاؿ بينيـ وبيف أوراؽ سفرىـ، ويتـ تعرضيـ لمضرب 

لتنكيؿ الجسدي والجنسي، حيث ترىف حرياتيـ بالعمؿ وتحقيؽ المكسب لفترة والحبس وا
 معينة 

ىو أحد صور العبودية الحديثة، إذ يتـ نقؿ أشخاص بغرض االتجار بغرض التشغيؿ 
تشغيميـ قسرا مف خالؿ التيديد أو العنؼ أو غيره مف وسائؿ اإلكراه. يتضمف االتجار 

 :بغرض التشغيؿ صورا مختمفة مثؿ
عمؿ القسري: وىو العمؿ أو الخدمة الذي يؤديو الشخص دوف إرادتو الحرة وتحت ال

 .( 22،ص 0223)عبد الحميد :                                تيديد العقوبة
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االنماط الشائعة لالتجار بغرض التشغيؿ تشمؿ األشخاص الذيف يجبروف عمى العمؿ 
راه، بدوف في الخدمة المنزلية، وأعماؿ الفالحة، والصناعة تحت التيديد بالعنؼ واإلك

 .(33)العساوي :د.ت ،صالحصوؿ عمى مقابؿ مادي منصؼ
 االطار المنهجي لمبحث  

  الطريقة واإلجراءات
يتناوؿ الفصؿ الحالي تحديد مجاالت الدراسة و المجتمع األصمي لمدراسة، وعينة    

  الدراسة، االدوات، ومنيج الدراسة
  المبحث االول: مجاالت البحث

  اسية لهذا البحثتتحدد المجاالت االس
ويقصد بو تحديد مجتمع الدراسة وقد تـ تحديد المجاؿ البشري اوال : المجال البشري : 

قاطع  في مدينة بغداد بالمستفيدات بدار المشردات ودار االتجار بالبشرلدراستنا الحالية 
 الرصافة

الدراسة وكانت ويقصد بيا الرقعة الجغراقية  التي أجريت  فييا ثانيا :المجال المكاني : 
  ي قاطع الرصافةف

 -المجتمع الدراسة 
يتمثؿ المجتمع لمدراسةفي دار المشردات و دار االتجار بالبشر التابع لموزارة العمؿ 

  والشؤوف االجتماعية 
ويقصد بيا الفترة الزمنية التي استغرقتيا الباحثة في المقابالت ثالثا : المجال الزماني 
 0/ 2دراسة وقد امتدت الفترة الزمنية في جانبيا النظري مف   وجمع البيانات واعداد ال

 09/2لغاية  22/0202/ 03، اما الجانب الميداني  0202/ 02/22لغاية  0202/
صعوبة مقابمة   ويعود سبب طوؿ الفترة الخاصة بالجانب الميداني الى 0202/

اعداد المستفيدات والسبب الثاني ىو تغير  20-المستفيدات بسبب انتشار جائحة كوفيد
بشكؿ كبير مف حيث الدخوؿ والخروج بأوامر قضائية وانحسار عدد المستفيدات بشكؿ 

 كبير وممفت لمنظر. 
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 صعوبة الحصول عمى العينة 
وما يرافقيا مف تداعيات عمى الباحثة والمستفيدات بالدار انتشار جائحة كورونا و -1

  االتجار بالبشر والمشردات
وذلؾ بسبب الدخوؿ ودار المشردات  تفيدات في دار االتجار بالبشرقمة اعداد المس -2

 الى كال الداريف يكوف بأمر قضائي واجراءات مشددة مف قبؿ وزارة الداخمية والعدؿ
  منهج الدراسة

استخدمت الباحثة في الدراسة الحالية المنيج الوصفي التحميمي التي تحاوؿ مف خاللو 
تحميؿ بياناتيا، وبياف العالقة بيف مكوناتيا، واآلراء وصؼ الظاىرة موضوع الدراسة، و 

 الناتجة عنيا التي تطرح حوليا والعمميات التي تتضمنيا واآلثار 
تـ اعتماد الدراسة الحالية عمى العينة العشوائية القصدية ويتميز ىذا  عينة الدراسة  

اعداد المستفيدات وتغير  بالنظر الى صغر حجـ العينة النوع  بسيولة أختيار العينة  
وأقتصار بالوقت والجيد وتخطي الظروؼ الصعبة  في دار االتجار بالبشر والمشردات 

في فترة اعداد البحث الحالي وبالنظر الى تغيير االحصاءات بشكؿ مستمر  وعدـ 
دقتيا  أثناء اعداد الدراسة الحالية  فكاف أختيار ىذا النوع مف العينات أدؽ في 

نات االحصائية الدقيقة   فضال عف سرعة  الوصوؿ الى المبحوثات الحصوؿ عمى البيا
 02، تمثمت بما يمي مجموع عينات دار المشردات رغـ الظروؼ الصعبة االستثنائية

  مستفيدة  02مستفيدة ، ومجموع عينة داراالتجار بالبشر 
اعتمدت الباحثة عمى المالحظة والمقابمة واالستبانة مف أجؿ وسائل جمع البيانات  

   الحصوؿ عمى الدقة المطموبة في البحث
 االستبانة  

  صدق االستبانة  
  أواًل: صدق المحكمين

تـ عرض االستبانة عمى مجموعة مف أساتذة جامعييف مف المتخصصيف في العمـو 
قاموا بإبداء آرائيـ ومالحظاتيـ حوؿ االجتماعية والنفسية واالطباء االختصاص ، حيث 

مناسبة االستبانة ليذه الدراسة أختصاصات متنوعة  لمتحقؽ مف صدؽ االستبانة  وأبداء 
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آرائيـ حوليا مف زاوية موافقتيـ أو عدميا  لمتاكد مف دقة الموضوعات والتساؤالت التي 
ف قوميا الخبراء انطوى عمييا المقياس ، ىذا وقد أكتسبت االستبانة قيمة صدؽ بعد ا

(وىذا يدؿ عمى إمكانية االعتماد  02.0ووجدنا أف قيمة الثبات عالية جدا إذ بمغت )
 عميو في جمع المعمومات الحقمية لممبحوثات

 الخبراء
 أ.د .عدناف ياسيف مصطفى-قسـ الخدمة االجتماعية -كمية التربية لمبنات-2

 -0 زينب محمد صالح . د .أ  -قسـ الخدمة االجتماعية  -كمية التربية لمبنات
 أ .د .أساور عبد الحسيف-قسـ الخدمة االجتماعية  -كمية التربية لمبنات -0
  الطبيبة االختصاض شذى عبد الكريـ عطرة –التقنية الطبية كمية -3
  الطبيب المتقاعد حاـز انور  مدير عاـ الوقاية الصحية السابقة /وزارة الصحة -2
 زىيرفاضؿ  أ . ـ . د . رنا بية والعمـو االنسانية كمية التر –جامعة تكريت -1
 

 تحميل البيانات االحصائية اوال : البيانات العامة
 ( 1جدول رقم ) 

  العمر
النسبة 
 المئوية

 دار االتجار بالبشر 
 التكرارات

 دار المشردات  النسبة المئوية
 التكرارات

 ت العمر

10  0 02  03 19-9 2 
50  22 22  0 29-29 0 
20  3 2  2 39-09 0 
10  0 2  2 39-09 3 
5  2 2  2 29-30 2 
 1 29-فأكثر 2  2 2  5

 مج  02  222 02  100

 
    29-0اوضحت نتائج التحميؿ االحصائي اعمار المودعات في دار االتجار بالبشر )

( ، في  39-00) مف عمر النسبةالمجموع و ( وبنفس   %22( وبنسبة ) 0بمجموع ) (
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  %22( ونسبة ) 22( وبمجموع ) 00-02مى نسبة تتمثؿ باالعمار )حيف اع
(مف العينة المبحوثة ،  %02( وبنسبة ) 3( مجموع )09-00 (،وسجمت االعمار )

اكدت مديرة الدار بالفترة التي سبقت تطبيؽ البحث الحالي وصوؿ مستفيدات الى الدار 
دار الصالحية –بغداد  باعمار صغيرة جدا اقؿ مف سنة وتـ احالتيـ الى محافظة

لمطفولة بسبب بيع االىؿ لمطفمة او مف خالؿ  بيع القابمة ليوالء االطفاؿ وتـ ضبط 
ورصد ىذه الحالة مف قبؿ وزارة الداخمية وبالتعاوف مع وزارة العدؿ واتخاذ االجراءات 

 القانونية بحؽ مرتكبييا 
وبمجموغ  سنة  29ة سنوات لغاي 0وفيما يخص دار المشردات انحسرت االعمار بيف 

%( مف 22ونسبة  )  0بمجموع  09لغاية  -20%( ، ومف عمر02( وبنسبة   ) 03)
 العينة المبحوثة.

 ( 2جدول رقم )
 المحافظة 

النسبة 
 المئوية

 دار االتجار بالبشر
 التكرار

النسبة 
 المئوية

دار 
 المشردات
 التكرار

 ت المحافظة

 1 بغداد 3 11 2 10
 2 ارانب 1 1 1 0
 3 بابل 2 7 2 5
 4 ميسان 5 17 3 15
 5 المثنى 2 7 1 5
 6 واسط 1 3 2 5
 7 صالح الدين 1 1 1 0
 8 السميمانية 1 1 1 5
 9 كركوك 1 1 1 5
 11 ذي قار 6 21 3 15
 11 اربيل 1 1 1 5
 12 كربالء 4 13 1 0
 13 نينوى 1 1 1 0
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 14 القادسية 3 11 3 15
 15 نجف 4 13 1 0
 16 ديالى 1 1 1 5
 17 اربيل 1 1 1 0
 18 دهوك 1 1 1 0
      

 مج 111 111

المحافضات ارتفاع مؤشر  في دار المشردات  اوضحت نتائج التحميؿ االحصائي
% ( وتمييا محافظة  02(  مستفيدات وبنسبة )1الجنوبية  في ذي قار وبمجموع ) 

(،وشيدت المحافضات الشمالية انقطاع تاـ والتي  23( وبنسبة )  2بمجموع )ميساف و 
ونسبة  تمثؿ حكومة كردستاف ، وبالنسبة الى دار االتجار بالبشر اعمى نسبة في ميساف

% (  22(،والمحافضات ميساف وذي قار  والقادسية وبنسبة ) 0% ( وبمجموع ) 22) 
  مف العينة المبحوثة  

 (3جدول )
 يل الدراسيالتحص

النسبة 
 المئوية

دار االتجار 
 بالبشر
 التكرارات

النسبة 
 المئوية

دار 
 المشردات
 التكرارات

 ت التحصيل الدراسي

 2 دوف االبتدائية 22 22 22 32
 0 ابتدائية 22 01 3 02
 0 متوسطة 0 3 2 2
 3 ثانوية 0 3 2 2
 2 جامعية 2 2 2 2
 1 اخرى 2 2 2 2

 مج  02 222 02 222
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انخفاض المستوى التعميمي بشكؿ ممفت  الحضنا تحميؿ البيانات االحصائية عندو  
% (  32لمنظر في الداريف والسيما في دار االتجار بالبشر لتصؿ النسبة الى )

%( ويرجع 22اما في دار المشرداد  لتصؿ الى نصؼ العينةوبنسبة )، 22وبمجموع 
 سبب ذلؾ الى :

وعي االجتماعي لدى االسر في المحافضات الجنوبية بالمشاكؿ اوال : ضعؼ ال
 االجتماعية التي يعاني منيا النساء الميمشات والفتيات الصغار 

 ثانيا: الزواج المبكر 
 ثالثا : سياسة التمييز ضد المراة  

 ( 4جدول )
  الحالة االجتماعية

النسبة 
 المئوية

دار االتجار 
 التكرارات بالبشر

 المشرداتدار  ويةالنسبة المئ
 التكرار بالبشر

الحالة 
 االجتماعية

 ت

 2 متزوجة 22 00 1 02
 0 مطمقة 0 22 2 02
 0 ارممة 0 22 2 2
 3 منفصمة 0 3 2 2

 2 عزباء 20 32 3 02
 مج 02 222 02 222

 
دت نتائج التحميؿ االحصائي  لدار المشردات حوؿ كوبالنسبة لمحالة االجتماعية ا

%  ، تمييا نسبة المتزوجات وبنسبة  32( وبنسبة  20تفاع نسبة العازبات وبمجموع )إر 
%( ، واخر نسبةالمنفصالت  22ثـ االرامؿ والمطمقات بنفس النسبة )%( ، 00)

%(، اما دار  االتجار بالبشر اعمى نسبة الغير  3(  وبنسبة قدرىا ) 0وبمجموع ) 
  قط مف العينة المبحوثة .%( ف 02( وبنسبة ) 3متزوجات وبمجموع )

 ( 5جدول )
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 فترة التواجد بالدار
النسبة 
 المئوية

دار االتجار  
 بالبشرالتكرارات

النسبة 
 المئوية

دار 
المشردات 

 التكرارات

فترة التواجد 
 بالدار

 ت

 2 اقؿ مف السنة 00  1  02
32  23  2 2-0   0 
2  2  0 0-3 0 
2  2  2 2-1 3 
2  2  2 3-9 2 
2  2  2 0-22 1 
 3 فاكثر-22 2  2  2

 مج  02 222 02  222
 

وتشير نتائح التحميؿ االحصائي اكثر الحاالت التواجد في دار االتجار بالبشرىي سنة 
( 1نة تمييا اقؿ مف سنة وبمجموع )( س 0-2وثمانية اشير وىي الفترة المحصورة بيف )

 وبنسبة )  ( 
 ( 1جدوؿ )

 مبادرة الزيارة
النسبة 

 ئويةالم
   مج

النسبة 
  

مجموع 
االجابة 

 ب ال

ع و مجم النسبة
االجابة 
 ب نعم 

 ت افراد اسرة المبحوثة

 2 دار المشردات 20 32 29 12 02 222%
دار االتجار  2 2 02 222 02 222

 بالبشر
0 
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بالنسبة لمراجعة النزيمة لدار االتجار بالبشر يكوف واوضحت نتائج التحميؿ االحصائي 
وزارة الداخمية حصرا وال توجد –ف طريؽ مراجعة ولي االمر مع مراكز الشرظة ع

مراجعة لمدار مف قبؿ ولي االمر ، ولكف في بعض االحياف يتـ مراجعتيـ اثناء 
كانت أما بالنسبة الى دار المشردات المحكمة او مكتب التحقيؽ يتـ االلتفاء باالىؿ .

( ، في حيف تمثؿ اغمبية العينة بعدـ  20) %( وبمجموع 32نسبة زيارة االىؿ تمثؿ )
 %( ويرجع سبب ذلؾ الى12الزيارة  بنسبة )

 اوال : انفصاؿ الوالديف 
 ثانيا : العيش مع زوجة االب او زوج االـ 

 ثالثا : التفكؾ االجتماعي 
 وقطع صمة الرحـرابعا: مغادرة المنزؿ بدوف عمـ الوالديف وبالنتيجة نكراف ذوييـ ليف 

سوء استخداـ الشيكة العنكبوتية والعيش بوىـ ايجاد فرصة عمؿ مف قبؿ  خامسا :
   محتاليف الغرض مف ذلؾ التغرير بيـ ىو استغالليـ العماؿ غير اخالقية 

 ( 7جدول )
  المعيل لالاسرة 

النسبة 

 المئوية

االتجبر  ردا

 ببلبشر

 التكرارات

النسبة 

 المئوية

دار  التكرار

 المشردات

 ت

 1 االب معيؿ 29 12 20 12
 2 االـ معيؿ 9 01 0 22
 3 االخ معيؿ 0 3 0 22
 4 االخت معيمو 2 0 2 2
 5 العـ معيؿ 2 0 2 2
 6 الخاؿ معيؿ 2 2 2 2
 7 غيرىـ 2 2 2 2

 مج  02 222 02 222
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المعيؿ لالسرة في كؿ مف دار وفي ىذا الجدوؿ نالحظ بشكؿ ممفت لمنظر تقارب نسبة 
%( مف العينة المبحوثة ، وتاتي بالمرتبة  12دات ودار االتجار بالبشر وبواقع )المشر 

%( مف  22%( مقابؿ )01الى ) الثانية االـ المعيمة حيث اشارت نسبة دار المشردات
دار االتجار بالبشر ، ثـ تنخقض تدريجيا بالنسبة العالة االخ ثـ االخت ، والعـ ، 

 التجار بالبشر كما ىو موضح بالجدوؿ أعاله.  وانعداـ االعالة لمخاؿ في دار ا
 8جدول 

 التعرض الى العنف
النسبة 
 المئوية

دار االتجار  
 التكرارات بالبشر

النسبة 
 المئوية

دار 
 المشردات
 التكرارات

 ت اشكال العنف

  العنف االسري 13 43 5  25
  العنف النفسي 4 14 2  11
  العنف الجنسي 5 16 8  41
  العنف الجسدي 6 21 5  25
  العنف المقظي 2 7 1  5

  مج 31 111 21 111
 30وبنسبة ) اكدت الدراسة الميدانية ارتفاع مؤشر العنؼ االسري لدى دار المشردات

( وعند االستفسار مف العينة المبحوثة تبيف اف اغمب المستفيدات 20%( وبمجموع )
 اما قبؿ زوجة االب بالمرتبة االولى  ، المواتي اكدف ىذا النوع  الممارس ضدىف مف

النوع الثاني ىو العنؼ الجسدي واشارت المستفيدات الى تعرضيف لمضرب مف قبؿ 
زوجة االب او االب الحقيقي وعند االستفسار مف احدى المبحوثات عف سبب ذلؾ 
ا تبيف اف والد الضحية مدمف خمر ويعامؿ االبناء بمنتيى الشراسة والقسوة مما سبب لي

  %  ،اما النوع الثالث ىو02اضطرابات نفسية والخوؼ مف االماكف المظممة وبنسبة 
والوقوع ضحية عصابات والتغرير بيـ  العنؼ الجنسي وكاف بسبب اليروب مف الدار 
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تحاوؿ مسؾ الضحية واستغالليا في اعماؿ منحرفة اخالقيا  لكونيا تعاني مف الخوؼ 
ونبيف عند الرابعة والعنؼ النفسي بالمرتبة  ربة ،وعدـ الشعور باالماف والغوالضعؼ 

مقابمة المستفيدات كاف سبب ىذا العنؼ ىو التفكؾ االسري وانفصاؿ الوالديف عف 
وبنسبة  2االبناء مما ولد لدى الضحية الشعور بالنبذ وعدـ االىتماـ والرعاية وبمجموع

ات تعرضيف الى الشتـ ، واحتؿ المرتبة االخيرة العنؼ المفظي  واكدف المبحوث % 21
والسب مف قبؿ الوالد او الوالدة بشكؿ مستمر مماسبب لمضحجية الرغبة باالنتقاـ  

 % فقط3وبنسبة 
 اما الحاؿ بالنسبة الى دار االتجار بالبشرفكانت وفؽ التسمسؿ التالي

 مبحوثات 1% ومجموع 32المرتبة االولى العنؼ الجنسي وبواقع 
وبنسبة 2بمجموع   الجسدي االسري والعنؼ العنؼ المرتبة الثانية احتؿ كؿ مف

(02)% 
 % 22( فقط وبنسبة  0المرتبة الثالثة العنؼ النفسي وبمجموع ) 

  فقط.% ( 2الرابعة  واالخيرة العنؼ الفظي  وبمجوع مستفيدة واحدة  وبنسبة ) المرتبة 
 11جدول

 التعرض الى التهديد واالبتزاز في الشارع
النسية 
 المئوية

 االتجار بالبشردار  
 التكرارات

النسبة 
 المئوية

 دار المشردات 
 التكرارات

التعرض 
الى 

التهديد 
 واالبتزاز

 ت

 1 نعم 22  73 18  91
 2 ال 8  27 2  11
 مج 31  111 21 111

 
اوضحت البيانات االحصائية ارتفاع مؤشر االجابة ب )نعـ ( لدى دار االتجار بالبشر 

( يقابميا مجموع المستفيدات المعرضات الى التيديد   29%( وبمجموع )02وبنسبة )
( وعند مقابؿ المسفيدات  00%( وبمجموع  )30واالبتزاز في دار المشردات بنسبة )
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في الداريف تبيف اف االبتزاز والتيديد نوعيف ىما الحضوري وااللكتروني عبروسائؿ 
المشردات  المواتي في حيف كاف مجموع المستفيدات في دار التواصؿ االجتماعي. 

(  0%(، اما دار االتجار بالبشر بمجموع )03(وبنسبة )9كانت اجابتيف ب )ال ( )
%( فقط،  واكدف المستفيدات  تعرضيف الى االبتزاز والتيديد مف قبؿ رب  22وبنسبة )

العمؿ  بمكاتب الخدمة والتوظيؼ وسحب مستمسكاتيـ وممارسة التيديد واالبتزاز وعدـ 
المستحقة ليف وخاصة لمعامالت االجانب لمخدمة ،مما تضطر السمطات  دفعو االجور

الحكومية في التدخؿ والحماية وتاميف سفرسف الى بالدىـ بعد االتصاؿ بالسفارات 
  الدوؿ المعنية بالمستفيدة بأوامر قضائية وحسـ موقؼ الموفدة .

 11جدول
 الشعور باالمان واالستقرار بالدار

النسبة 
 المئوية

االتجار  دار 
 بالبشر
 التكرارات

النسبة 
 المئوية

 دار المشردات 
 التكرارات

الشعور 
باالمان 

واالستقرار 
 بالدار

 ت

 1 نعم 22  73 14  71
 2 ال 8  27 6  31
 مج  31  111 21 111

( تقارب نسبة الداريف حوؿ الشعور باالماف وترفع ىذه النسبة 22وفي الجدوؿ رقـ )
ضور والسكف داخؿ الدار لكف ىذه النسبة تتراجع مع طوؿ فترة السيما في بداية الح

قضائية ، الحضنا ارتفاع االقامة وذلؾ بسبب عدـ السماح بمغادرة الداريف اال بأوامر 
نسبة دار المشردات بشكؿ طفيؼ عف دار االتجار بالبشر حيث سجؿ االوؿ نسبة 

  . مف العينة المبحوثة( فقط  23%(  وبمجموع )32( والثاني )00%( وبمجموع )30)
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 12دولج
 الرغبة بالخروج من الدار

النسبة 
 المئوية

دار االتجار  
 التكراراتبالبشر 

النسبة 
 المئوية

 دار المشردات 
 التكرارات

الرغبة 
بالخروج من 

 الدار

 ت

 1 نعم 21  91 15  75
 2 ال 11  111 5  25
 مج  31  111 21 111

الخروج مف الدار لدييـ  عف سببر االتجار بالبشر وعند االستفسار مف مستفيدات دا
في دور   رعاية االطفاؿ تؤمف المبحوثة بالعيش الكريـ منيا  رغبة في مزاولة مينة

 الحضانة ورعاية المسنيف في دور المسنسيف التابعة لوزارة العمؿ والشؤوف االجتماعية
ت مف الجنسية ، ىذا فيما يخص المستفيداوالعمؿ في صالوف لتجميؿ السيدات 

فالرغبة في العودة الى موطنيـ  مف غانا   ، اما  فيما يتعمؽ بالجنسيات االجنبيةالعراقية
وذلؾ لرعاية اسرىـ والحصوؿ عمى الماؿ الالـز لكونيـ ينحدرف مف أسر ذو  االصمي

لدار االتجار بالبشر الجنسية السودانية  ومف الجنسيات العربية دخؿ محدود جدا ، 
( ، اما  22%( وبمجموع ) 32، حيث بمغت النسبة االجمالية ليذا الدار ) ة والسوري

وبعد اجراء المقابمة الميدانية مع المستفيدات وجدنا اف اغمب  بالنسبة لدار المشردات 
بالرغـ مف  لدييـ رغبة قوية في العودة الى اسرىـ المستفيدات المواتي أجبف ب )نعـ ( 

السيما المواتي خرجف مف دارىـ دوف عمـ ذوييـ والقسـ  عدـ رغبة اىالييـ في عودتيـ
االخر يرغب بتعميـ مينة تؤىمـ لمعيش الكريـ خارج نطاؽ االسرة وبمغ مجموع 

، %(   02( مستفيدة وبنسة ) 02عـ )المستفيدات في دار المشردات المواتي أجبف ب ن
   ،حوثة فقط    %( مف العينة المب 22في حيف بمغت نسبة المواتي أجبف ب )ال ()
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 13جدول 
 االوراق الثبوتية لممبحوثة

النسبة 
 المئوية

دار االتجار  
 بالبشر

 التكرارات

النسبة 
 المئوية

 دار المشردات 
 التكرارات

االوراق 
 الثبوتية

 ت

 1 نعم 5  17 2  11
 2 ال 25  83 18  91

 مج  31  111 21 111
 

( أف أغمبية المستفيدات في الداريف 20ـ )أشارت نتائج البيانات الخاصة في الجدوؿ رق
(  02%( بالنسبة الى دار المشردات وبمجموع )90ليس لدييـ اوراؽ ثبوتية وبواقع )

%( مف 02(وبنسبة )29مستفيدة ، اما فيما يخص دار االتجار بالبشر بمغ مجموعيف )
 العينة المبحوثة ويرجع سبب ذلؾ الى 
واراقيـ الثبوتية عند اولياء  بدوف موافقة ذوييـ ارىفاوال اغمبية المستفيدات خرجيف مف د

 االمور 
غانا،نباؿ -مف الجنسيات التالية )كينياثانيا بالنسبة لمعربيات واالجنبيات الموجدات 

واالتجار  في دار المشردات ،بوتانفي اسيا ( عمما اف اغمبيـ يتحدروف مف كينيا ،و 
ي تـ قدوميـ عبر مكاتب خاصة المواتيعممف وفؽ عقود تشغيؿ  ىف مف بالبشر 

وقسـ كبير منيف تعرضوا الى  بالعمالة وتـ سحب اوراقيـ الثبوتية مف قبؿ رب العمؿ
، وبذلؾ يمكف اجماؿ الصعوبات التي تواجييا الضحية االجنبية بما النصب واالحتياؿ

 يمي 
ة اليجرة عدـ وجود مبالغ مالية كافية لمرجوع الى بمدىـ وتـ العمؿ والتنسيؽ مع منظم-أ

 (الؼ دوالر  20222الدولية مف أجؿ تسفيرىـ الى بمدىـ لدفع  تكاليؼ السفر والبالغة )
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ومف اىـ المستمسكات المفقودة جواز السفر وفي حالة  فقداف الجواز يتـ التنسيؽ -ب
مع وزارة الخارجية  حوؿ متابعة دخوليـ حوؿ المنافذ الحدودية ويتـ مفاتحة الدولة 

  الضحية .لمعرفة عائدية 
 14جدول 

 االصابة باالمراض المزمنة
النسبة 
 المئوية

دار االتجار  
 التكراراتبالبشر 

النسبة 
 المئوية

 دار المشردات 
 التكررات

االصابة 
باالمراض 

 المزمنة

 ت

 1 نعم 4  13 6  31
 2 ال 26  87 12  61

 مج  31  111 21  111
طبيب عاـ وطبيبة نسائية  الؾ تنسيؽ معىنوعند زيارة موقع الدراسة الميدانية الحضنا 

وطبيبة اسناف وباحثة اجتماعية مبعثوف مف وزارة الصحة كؿ اسبوع زيارة ، ويوجد 
تنسيؽ مع مستوصؼ الدىاليؾ في الصميخ لتوفير االدوية واذا لـ يتوفر الدواء في 
 المستوصؼ الصحي يتـ جمبة مف الصيدليات الخارجية واذا كانت ىنالؾ حالة طارئة

 تـ التنسيؽ مع مستشفى النعماف وفؽ موافقات اصولية 
%( ممف يعانوف امراض مزمنة وىي ) ارتفاع الضغط ، 20بمغت نسبة دار المشردات )

 %( 02خفقاف القمب ، والسكري ( ، في حيف بمغت نسبة دار االتجار بالبشر )
 عند استقباؿ الضحية يتـ عمؿ ثالث فحوصات في كال الداريف

 20-الخاصة ب كوفيد المسحة  -2
 االمراض المعدية والسارية -0
  الحمؿ-0
 
 
 



 هـ4111-م  2022. لسنة الثالث  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
 

161 

 15جدول 
 االصابة باالمراض النفسية

النسبة 
 المئوية

دار االتجار  
 التكرارات بالبشر

النسبة 
 المئوية

 دار المشردت 
 التكرارات

االصابة 
باالمراض 
 النفسية

 ت

 1 نعم 14  47 8  41
 2 ال 16  53 12  61
 مج  31  111 21 111

قبؿ اربعة اشير مف اجراء الدراسة الميدانية اكدت مديرة الدار استالـ ضحية تعاني مف 
 .مرض  الشيزوفرينيا وتـ احالتيا الى الطبيب النفسي المختص لتمقي العالج 

وفي اثناء تطبيؽ البحث وجدنا ارتفاع مؤشر االصابة باالمراض النفسية  في 
%(،أما بخصوص دار  االتجار بالبشر لتصؿ 33دارالمشردات لتصؿ النسبة الى )

 ( مستفيدات فقط 9%( وبمجموع )32النسبة الى )
مرض الكابة والقمؽ والفوبيا  اما اىـ االمراض النفسية التي تعاني منيا الضحية ىي

  واالضطرابات النفسية الناتجة عف الصدمات واالزمات التي مرت بيا الضحية .
 

 16جدول 
 زلاسباب مغادرة المن

النسبة 
 المئوية

 دار االتجار بالبشر 
 التكرارات

النسبة 
 المئوية

دار  
 المشردات
 التكرارات

 ت اسباب مغادرة المنزل

 1 الفقر 5  17 2  11
 2 التقكك االسري واالجتماعي 8  27 4  21
 3 القيود االجتماعية واالعراف 7  23 7  35
 4 وسائل التواصل االجتماعي 6  21 5  25
 6 التهور واالندفاع 4  13 2  11

  مج 31  111 21  111
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القيود واالعراؼ  احتمت المرتبة االولىوعند مقابمة مستفيدات دار االتجار بالبشر 

بتزويجيا احد  االقارب  البعض منيف لدىممارسة الضغوط عف طريؽ االجتماعية 
بب الثاني ىو والسدوف رغبتيا مما يسبب ذلؾ لدى الضحية رغبة جامحة في اليروب 

تعنيؼ الفتيات ببمارسة اعماؿ منزلية غير مدفوعة االجر مع معاممة قاسية مف قبؿ 
اما %( ،02( ونسبة ) 3وىذا ما اوضحتو نتائح التحميؿ االحصائي وبمجموع ) االىؿ 

%( والمرتبة الثالثة 02بالمرتبة الثانية فكانت لوسائؿ التواصؿ االجتماعي وبنسبة )
%( لكؿ مف فقرة الفقر 22%(، والمرتبة االخيرةبنسبة ) 02بنسبة )التفكؾ االسري و 
 والتيور واالندفاع 

 اما بالنسبة الى المشردات فكانت نتائج البحث ىي 
 %(03فقرة التفكؾ االسري وبنسبة )اوال احتمت المرتبة االولى 

 %(00ثانيا : المرتبة الثانية القيود االجتماعية واالعراؼ وبنسبة )
 %(02لمرتبة الثالثة وسائؿ التواصؿ االجتماعي وبنسبة )ثالثا :ا

 %(23رابعا : المرتبة الرابعة الفقر وبنسبة )
  %(20خامسا :المرتبة االخيرة التيور واالندفاع وبنسبة )

، او زواج وحياة سعيدة  فتيرب الضحية مع شخص يوىميا بفرصة عمؿ جيدة حيث 
تصبح ضحية ىاربة بدوف االىؿ وعند  وىو مجـر يحاوؿ افتراس ىذه الضحية و

وسحبيا الى الجانب الغير صحيح او السميـ ويتـ ابتزازىا يحاوؿ  منو محاولتيا اليروب
مداىمة مراكز الشرطة والمكافحة ويتـ القاء القيض  عف طريؽ مى الجاني القيض ع

  .واحالتو الى الجيات المختصة   عميو 
 17جدول 

 اسباب عدم اكمال الدراسة
النسبة 
 المئوية

 دار االتجار بالبشر
 التكرارات

النسبة 
 المئوية

دار 
 المشردات
 التكرارات

 ت اسباب عدم اكمال الدراسة
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 1 الفقر 6 21 2 11
 2 القيود االجتماعية واالعراف 11 33 9 45
 3 الزواج المبكر 11 33 8 41
 4 التهجيروالنزوح 1 1 1 1
 5 المرض 2 7 1 5
 6 اخرى تذكر 2 7 1 1

 مج  31 111 21 111
( اسباب عدـ اكماؿ الدراسة لدى 23تبيف نتائج البيانات االحصائية في الجدوؿ رقـ )

القيود مع  اتي في المرتبة االولى وبالتساوي ت المستفيدات مف دار المشردات
 (22بمجموع )التي تمنع الفتاة مف حؽ التعميـ و  الزواج المبكر  االجتماعية واالعراؼ

،اما %(02( وبنسبة  1%( ،اما العامؿ الثاني فيو الفقر وبمجموع )00وبنسبة )
المرتبة الثالثة فيو المرض  حيث وجدنا ىنالؾ مستفيدات يعانوف مف ضعؼ الحالة 

%(وبالتساوي  3(فقط وبنسبة ) 0الصحية وعدـ توفر الرعاية الطبية الالزمة وبمجوع )
 عند مقابمة المبحوثات االسباب التالية اب التالية االسبمع فقرة اخرى تذكر 

 اوال عدـ رغبة المبحوثة باكماؿ التعميـ
     ثانيا:بعد المدارس عف محؿ االقامة

 ثالثا :التمييز بيف الجنسيف
%( وتمتيا 32اما دار االتجار بالبشراحتمت المرتبة االولى القيود االجتماعية وبنسبة )

%(  واخيرا المرض 22% (، ومف ثـ الفقر )32ج المبكر وبنسبة )بالمرتبة الثانية الزوا
ح فال يوجد مستفيدات مف المحافضات زو %( فقط، اما فقرة التيجير والن2وبنسبة )

  في مرحمة تطبيؽ البحث الغربية .في كال الداريف
 نتائج الدراسة 

 اىـ النتائج التي توصمت ليا الدراسة الحالية ىي :
 ىو العنؼ الذي تعرضت ليا المستفيدة في دار المشرداتوال :ابرز انواع ا

%( ، والعنؼ 23%(  ، العنؼ النفسي )02%(، العنؼ الجسدي )30العنؼ االسري )
 %(21الجنسي)
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 ثانيا ابرز انواع العنؼ الذي تعرضت لو المستفيدة في دار االتجار بالبشرىو 
%(، العنؼ 02ري %( ، العنؼ االس02%( ، العنؼ الجسدي )32العنؼ الجنسي )

 %(2%( ، العنؼ المفظي 22النفسي )
%، ودار االتجار بالبشر 30ثالثا : التعرض الى التيديد واالبتزاز ) دار المشردات(

(02)% 
 %( دار االتجار بالبشر 32%( في دار المشردات ، )30رابعا:الشعور باالماف بالدار )

 :اسباب اليروب ومغادرة المنزؿخامسا:
 ت دار المشردا-أ

%وسائؿ التواصؿ االجتماعي ، 02% القيود االجتماعية ،00% التفكؾ االسري ،03
 % التيور واالندفاع20
 دار االتجار بالبشر -ب
% تفكؾ االسري ، 02% وسائؿ التواصؿ االجتماعي ، 02% القيود االجتماعية،02
  % تيور واندفاع22% الفقر ، 22

 % االتجار بالبشر 32% دار المشردات ،33خامسا: نسبة االصابة باالمراض النفسية 
 االستنتاجات

 اوال اهم العوامل التي تؤدي الى تهميش المراة  
 العنف ضد المراة )الجسدي ، النفسي ، المفظي ، الرمزي  -أ

 الجهل -ب
 عدم المساواة بين الجنسين  -ج
 الفقر -د
   العادات والتقاليد الخاصة  باجبار المراة بالزواج من االقارب-و
 الزواج المبكر -د

 ثانيا :التفكك االسري من اهم العوامل التي تؤدي الى انحراف الفتيات
 ثالثا:ضعف الوعي االجتماعي بالقوانين والتشريعات الخاصة بحماية المراة 
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رابعا :سوء استخدام وسائل التواصل االجتماعي والوقوع ضحية المتجارين والعصابات 
 لنساء الخاصة باالتجار واستغالل ا

 التوصيات
انشاء دار تاىيمية مختصة اليواء النساء المشردات وضحايا االتجار بالبشر  نوصي-2

والميمشات  اليواء النساء ضحايا كافة اشكاؿ العنؼ لحمايتيـ وتقديـ  البرامج التاىيمية 
لتزويدىـ بشيادة تاىيمية متخصصة  لالعماؿ الحرفية والفنية تمكنيـ مف العيش الكريـ 

 د الخروج مف الدار بع
وضع برامج تاىيمية ) نفسية ، اجتماعية ( لمنساء والفتيات المشردات والميمشات  -0

المواتي يعانيف مف العنؼ )االسري ، الجنسي ، الرمزي ، المفظي ( لغرض اعادة الثقة 
 ليف ممف لدييف اضطرابات  وامراض نفسية ومشكالت اجتماعية 

ؿ حاالت العنؼ القائـ عمى النوع االجتماعي مع اجراء تاسيس قاعدة بيانات لتسجي -0
وفؽ  مسوح ودراسات تتجدد بانتظاـ لرصد ىذه الحاالت  وتقديـ الحموؿ والمعالجات

 مستجدات المرحمة الراىنة
 تفعيؿ القانوف الخاص بمناىضة العنؼ ضد المراة  -3
عراقية لما لو مف تاثير انشاء استراتيجية وطنية لتعزيز التمكيف االقتصادي لممراة ال -2

عف طريؽ منح القروض الميسرة لفتح  0202ايجابي نحو تنفيذ خطة التنمية المستدامة 
 المشاريع الصغيرة وتدريبيف الحتراؼ مينة تمكف المراة الميمشة في العيش الكريـ

المصادقة عمى جميع المواثيؽ والمعاىدات الدولية وتفعيؿ العمؿ بيا الخاصة  -1
 مراة مف كافة اشكاؿ العنؼ  والعمؿ وفؽ سياسة عدـ التمييز بيف الجنسيف بحماية ال

توفير الحماية الالزمة لمنساء الميمشات اوقات النزاع المسمح والظروؼ االستثنائية  -3
التاكيد عمى دور االعالـ بعممية القضاء عمى التيميش ضد   -9 2002تطبيقا لمقرار 

جتماعي السيما لمنساء ذوات التعميـ المحدود في المراة والعمؿ عمى رفع الوعي اال
 االقضية والنواحي  واالرياؼ مف خالؿ القنوات الفضائية الرسمية  
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 المصادر العربية 
( ، بيروت ، دار  22ابف منظور، جماؿ الديف محمد ابف مكـر ف المجمد )-2 -

 2002صادر ، 
، ، دار  2قاموس المحيط ، جابادي ، الفيروز، مجد الديف محمد بف يعقوب ،ال-0-

 احياء التراث ، بيروت ،بدوف سنة طبع
  0220الفضؿ ،المتصرؼ القانوني في االعضاء البشرية ، عماف ، دار الثقافة ،  -0
الشيخمي ، عبد القادر )الدكتور ( ، جرائـ االتجار باالشخاص واالعضاء البشرية  -.3

لي ، منشورات الجمبي الحقوقية ، الرياض ، في الشريعة والقوانيف العربية والقانوف الدو 
 ، 0220 2ط
 .0223بسيوني :محمود شريؼ ، الجريمة المنظمة ،القاىرة  ف دار الشروؽ ف--2
عارؼ ،عارؼ عمي ،مدى شرعية التصرؼ باالعضاء البشرية ، رسالة دكتوراة -1
 2002كمية العمـو االسالمية ، جامعة بغداد ،،
بالقانوف الوظعي ، دار  ت مقارنا ريع الجنائي االسالميعودة ، عبد القادر ،التش-3

  0220احياء التراث ، بيروت ، 
عبد القادر، فواز عبد الحميد، اثر برنامج إرشادي في تعديؿ السموؾ العدواني لدى -9-

طمبة مرحمة التعميـ األساسي في األردف، رسالة دكتوراه غير منشورة، الجامعة 
 0223، قسـ اإلرشاد التربوي، بغداد، العراؽ، المستنصرية، كمية التربية

عبد الحميد ،عبدالحافظ ،عبد اليادي ، االثار االقتصادية واالجتماعية لظاىرة --9
عبد  ـ 0223االتجارباالشخاص ، الرياض ف جامعة نايؼ العربية لمعموـ االمنية ف 

بشر ، ورقة عمؿ المطمب ،ممدوح عبد الحميد  ، الجيود الدولية  لمكافحة االتجار بال
 0223ابو ظبي .–وزارة الداخمية –مقدمة الى المؤتمرالخاص بمكافحة االتجار بالبشر 

مجمدف، محمد  عبداهلل ، تجريـ االتجار بالنساء واستغالليف في الشريعة -0 -
  ـ 0223االسالمية  ، الرياض، جامعة نايؼ العربية لمعمـو االمنية  ، 

يـ ، أسرار سيكولوجية في النفس االنسانية ،دار صالح ، عمي عبد الرح - -22.-
 -ـ 0220البيت الثقافي ،العراؽ ،
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وكالة اخبار المراة د . عفراء الحريري،    ا لنساء الميمشات في المجتمع      - 22 
 ،   0202اليمني                         

 

http://wonews.net/ar/index.php?act=post&id=25436&msclkid=8b
af8942ceb 

الصاوي :محمد منصور ، احكاـ القانوف الدولي ، االسكندرية ف دار المطبوعات -20
ياسيف ، عدناف، التنمية البشرية واالجتماعية  واىداؼ التنمية  - الجامعية )د . ت (

 . ـ 0202المستدامة  في العراؽ ، التحديات والفرص المتاحة ،بغداد ، 
حي والتنمية في العراؽ مخاضات االمف االنساني  ياسيف ، عدناف ،االمف الص-20  

 ـ   0200لعقد مستداـ ،سمسة اصدارات مركز البياف لمدراسات والتخطيط    العراؽ،
ياسيف ، عدناف، التنمية البشرية واالجتماعية  واىداؼ التنمية المستدامة  في  --23

 ـ 0202العراؽ ، التحديات والفرص المتاحة ،بغداد ، 
 الجنبية المصادر ا

1- Terry   Anderson, Laura E. Huggins ,Economic Growth—the 

Essence of Sustainable Development ,2019. 

 ،www.hoover.org.com 

2-The global afghan opium Trade –assessment united nation 

office on  Drugs and      Crime(UNODO   ) university of  Arizona 

libraries,2011   

 


