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 ــةـــالمقـــــــدمـــ
يعددد الوسددوه ةدداىرة وديمددة ومسددومرة اددي المجومعدداته وىددي مددن الةددواىر ال  ددرة 

ه امددا ا أن كانددت ىدد ه الةدداىرة وموددد إلددغ ا   دداه ال دد ار مضددرة وسددمبيةوآاددة اجوماعيددة 
ال قددر والعددوح موحددامي  إن اسددو  ه ا   دداه بسددبب ةددرو  الشدد  دون سددن البمددوذه إ  

مون د  مدن ا مدواه لاي العمه بالوسوه بدعوى حده مشداكمي  الماديدةه أو اسدو  ى  ماديدًا 
 وال أ  ويدداً  المح ددمة مددن إعمدداه الوسددوه الوددي يقومددون اييدداه يعددد و ددراًا  يددر إنسددانياً 

 دةه ا   داه ادي إعمداه الوسدوه بدال رم وا مداكن العامدة أو ال ا وشد يهابودًأه اةاىرة 
اليددددو  اددددي مجومعاوندددداه إ  إن المسددددو يدين مددددن وشدددد يه ا   دددداه  ًا واسددددعاً نوشددددار اأ دددد ت 

ه أ  ويدددةبالوسدددوهه يسدددو مون ال دددراين عمدددغ حددددل سدددواء ال  ددده والمجومددد  ب ريقدددة  يدددر 
اال  ددده ال ددد ير يدددد ه إلدددغ عدددال  ال يددددر  ايدددو مدددا يضدددره أو ين عدددوه وبددد ل  وشدددوه ومددد  

بيد ا المجومد  الد ي ايدو ال دالم والمسديءه ممدا يدؤدي البراءة بما وكوسدبو مدن االحوكدا  
ليددد ا ال  دددهه ويسددديه عمميدددة والوربدددوي إلدددغ ا دددير سدددمبية ادددي الجاندددب الن سدددي والوكدددويني 

ه مددن جيددة أ ددرىانحرااددو بالمسددوقبه واروكابددو لمسددموكيات المجرمددةه ويسددو مون المجومدد  
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ة البريئدة لمو ده إلدغ باسوجداء ع  ي  واسومالوو بدال   وال ددا ه مسدو مين ومد  ال  ولد
لمحددد والقضدداء عمددغ ومدد   كاايددةكدده  لدد  يسددودعي جيددودًا  أ دد  أمددوالي  بدددون وجددو حددم 

الةدداىرة السددمبيةه وىددو مددا دادد  الدولددة إلددغ الوددد ه مددن  دد ه اددر  إجددراءات رادعددة اددي 
 ى ا المجاه ومنيا الودابير وامجراءات القانونية 

 :أهمية البحثأواًل: 

عمغ أسس ووي  وربوية  سن يا ة ووربية حدي ي الالكبيرة لىمية ا  جميعنا يدر 
وأ  وية ر ينةه إ  ينعكس كه  ل  اي ونشئة وم  ال ئدة وبمسدوقبمياه االمكدان ال بيعدي 
لنشية ال  ير أو ال  هه ىدو بيودو وبكند  عائمودو ووحدت رعايدة والديدوه إضدااة لممدرسدة 

ئ وودددي   دددحيحةه وجعددده مندددو ادددردًا والوعمدددي ه لينضدددا اكريدددًا وجسدددديًا ون سددديًا عمدددغ مبددداد
 دددددالحًا لممجومددددد  وعضدددددوًا ايجابيدددددًا ايدددددوه ال إن يودددددر  ادددددي الشدددددوار  ويمدددددارس امعمددددداه 
المشددبوىةه أو يكددون عرضددة ل سددو  ه مددن وبدده الددبع ه لي ددبم أداة لون يدد  سددموكيات 
محوقددرة ومجرمددة كالوسددوه و يددرهه كمددا يجعمددو  لدد  عرضددة لموشددرد واالنحددرا  ومشددرو  

الوربيدددة والونشدددئة ال بيعيدددة ضدددواب  ووعدددالي  ه كوندددو أ دددبم بعيددددًا عدددن وقب ً مسدددإجرامدددي 
وال ددحيحةه يسدداعد كدده  لدد  اددي انحرااددو نحددو ا اعدداه امجراميددة مسددوقبً ه وممددا وقددد  

بئعمدددداه  بددددئ رائي  ندددددر  أىميددددة البحددددث والدراسددددة بموضددددو  جريمددددة اسددددو  ه ا   دددداه
 الوسوه 

 :سبب اختيار موضوع البحثثانيًا: 

الموضو  ونبين أىميا نا  جممة أسباب داعونا ال ويار البحث والدراسة اي ى ا ى
 اي اآلوي:

يدداد ةدداىرة الشددحا ة والوسددوه واالسددوجداء بمددد ا يدددي لمندداس اددي ا مدداكن العامددة دح ا -ٔ
 بددئ رائي  عمددغ القيددا  اييددا وال ا ددة بددالمجوم ه بشددكه عددا  واسددو  ه ائددة ال دد ار

ىر السددددمبية و يددددر الحضددددارية ومحرمددددة دينيددددًا بشددددكه  دددداته الوددددي وعددددد مددددن الةددددوا
  ومحوقرة اجوماعياً  ومنبو ة أ  وياً 
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مددن مشددداىد مؤلمددة لحدداه مددن يقومددون بيدد ه ا اعددداه وان أعمدداه الوسددوه مددا وسددببو  -ٕ
كانددت بددداا  العددوح وال اوددةه لكنيددا وبقددغ و ددمة عددار اددي جبددين  دداحبيا وو دددد  

ايددوه لسددمبيات الوددي ومحددم بدده وعددد مددن ا هالواجيددة الحضددارية  ي مجومدد  موحضددر
ا بدد مدن البحددث ادي المعالجدة القانونيددة ليد ه ا عمداه المشددوىة لمواجيدة الحضددارية 
لممجومدد  وال سدديما أن كانددت وموددد لر  دداه لنددرى كيدد  جرميددا المشددر  العراوددي اددي 

 وانون العقوبات 
 مسددديلة اسدددو  ه ا   ددداه وداعيددد  لمقيدددا  بيددد ه ا اعددداهه وكدددون نوائجيدددا و يمدددةن إ -ٖ

نةرناه مدن  د ه وشدويو عمميدة ونشدئة ىد ه من وجية وا  ر عمغ س مة المجوم  
ال بقددددددة الضددددددعي ة لال  ولددددددةل وال دددددداعدة لممسددددددوقبهه عمددددددغ السددددددموكيات المنحراددددددة 

  والمشبوهه مما ينمي اييا ش  يات إجرامية عندما وكبر
 :مشكمة البحثثالثًا: 

 ددداه بئعمددداه الوسدددوه ادددي ونددداوه ودددانون العقوبدددات العراودددي موضدددو  اسدددو  ه ا  
له كد ل  جداء الددنت عمييدا ادي وددانون رعايدة ا حدداث ووحديدددًا ادي المددادة ٕٜٖل المدادة

ل وال ا ة بمسؤولية الولي عن إىمالو لمرعايدة الم موبدة لم د ير أو الحددثه ومدن ٖٓل
 -  ه وحميمنا لمن وته نجد عمييا الم حةات اآلوية:

حدد  ورة واحددة لمسدمو  امجرامديه وىدي  ايما ي ت شم الوجري  نجد إن المشر  -ٔ
 ورة اعه لام راءل إ راء ال  ير بئعماه الوسوهه ول  يبين  ور أ رى لمسمو  

يما إن كان يعداني مدن ااودة واقدر سامجراميه م ً  اسو  ه ال  ه أو ال  يره ال 
  وعوح

  اييا  ل  لون   من إعماه الوسوه الوي يقو اسيلة ميمة إال وىي بمل  يي   المشر   -ٕ
ال ددد يره وموردىدددا المددداليه الن ادددي  الدددب ا حيدددان يكدددون ال دددر  أو ال ايدددة مدددن 

 اسو  ه ا   اه بالوسوه ىي لمكسب المادي 
ال د ير ويسدو ه  قومدون بدئ راءشدد المشر  اي العقداب عمدغ بعد  ال ئدات ممدن ي -ٖ

وبددة حالددو اددي إعمدداه الوسددوهه وىدد  ا وليدداء وا و ددياء وممددن يكمدد  برعايددة أو مرا



   (9302لعام )ا(/03(/العدد )8لمجلد )/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

49 

وح ة  ل  ال  يره والعمة من  ل  الوشديد ىدي وربدو مدن ال د ير وسديولة إ رائدو 
أو بقدددوة ودددي يره بمدددا يمومكدددو مدددن سدددم و عميدددوه لكندددو لددد  يشددددد العقددداب ايمدددا إ ا كدددان 

  لدا  الضحية ل سوجداء السمو  امجرامي مو واًا م ً  بامكراه
وددا  مددن يسددو ه  لدد  ال دد ير  المشددر  إال وىددي إن لدد  ينوبددو ليددا ىنددا  مسدديلة ميمددة -ٗ

ليكسدددب وعدددا   بق دددد داعدددو لموسدددوه و  إلدددغ إحدددداث جدددروح أو عاىدددة أو وشدددوه لدددوه
 العامة معو 

وحديدددد سدددن ال ددد ير أو الحددددث ومراحددده  الىومدددا  لمسددديلةكمدددا لددد  يي ددد  المشدددر  با -٘
نضددوجو الجسدددي والعقمددي عنددد الوجددري  والعقدداب عمددغ مددن يسددو ه  لدد  ال دد ير أو 

هه إ  كمما كان عمر ال  ير اوه كمما كانت ار ة اسدو  لو الحدث بئعماه الوسو 
وا  رائو بالوسدوه أسديهه اومد  الحالدة وحوداج إلدغ الوشدديد بالمسدؤولية وبالعقداب وىدو 

 ل من وانون العقوبات ٕٜٖما ل  يي   بيا المشر  اي المادة ل
 :نطاق البحثرابعًا: 

مسددؤولية الجنائيددة لمددن يحددو  عمينددا عنددوان الموضددو  إن يحدددد ن اوددو اددي إ ددار ال
الوسدوهه و لد  ببحدث ووحميده جريمدة إ دراء بي ري ا   اه أو امحداث دون سن البموذ 

ه سواء الجنائيةا   اه بئعماه الوسوهه اي جوانبيا الموضوعية ضمن القواعد القانونية 
العامدددددة منيدددددا أ  ال ا دددددةه لددددد ا سددددديكون ن دددددام بح ندددددا بالدرجدددددة ا سددددداس ىدددددو الجاندددددب 

لالوجددددري  والعقددددابل  بقددددًا ل ددددور الوجددددري  وعنا ددددره المحددددددة بالن ددددوت الموضددددوعي 
 يا جرموالعقابية لموشريعات محه الدراسة الوي وضمنت ى ه الجريمة و 

 :منهجية البحثخامسًا: 

نبحدددث ىددد ه الجريمدددة ون  دددميا بالشدددرح والوحميددده وددددر اممكدددان وبمدددا يويسدددر لنددداه 
ه اسدددوقراء الن دددوت الودددي وناولدددت ومددد  موبعدددين المدددنيا االسدددوقرائي الوحميمددديه مدددن  ددد 

الجريمددةه مدد  وحميميددا ومقارنويددا ليوبددين لنددا مددديات الوجددري  والعقدداب لراعدداه والسددموكيات 
لد ا سديكون ه الوي ون  عمغ أ ارة م ه وم  الجرائ ه لكي نسو ي  الو وه  اضه النودائا

 منيا بح نا اسوقرائي وحميمي 
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 :هيكمية البحثسادسًا: 

 عمغ الييكمية اآلوية:نقس  البحث س
  ا   اه بالوسوه اسو  هم يو   المبحث األول:
  جريمةالأركان  المبحث الثاني:
  جريمةماآل ار الجحائية ل المبحث الثالث:

 املثحث األول
 األطفال تانتسىل استغالليفهىو 

الوسدوهه البدد لندا مدن  جدرائ ا   اه ب اسو  ه وبه الد وه بو  يه أركان جريمة
ر  عمغ ىد ا الم د ممه وبيدان م يومدو ودالالودو الم ويدة واال د  حيةه وعنا دره الوع

  ا وه لوعريد  الوسدوه م مبدينه لد ا سنقسد  ىد ا المبحدث إلدغ ووأسبابو ووسائه الحد من
 وسبه مكااحويا ا   اه وا  راء ا   اه ايو  وال اني  سباب ةاىرة وسوه 

 املطهة األول
 األطفال فيه استغاللانتعريف تانتسىل و

إن الوعري  بالم  محات وبيان م اىيميا ودالالويا امرأ المندات مندوه لووضديم 
م يو  ومعنغ العنوان لمقارئ من جية ولوحديد إبعاد الدراسدة مدن جيدة أ درى  ادالوعري  
أواًل يكددون بوحديددد معدداني الم دد محات ل ويددًاه  دد  بيددان وعري يددا ومعناىددا ا دد  حيًا أو 

ل دداني ا  ىدد ا الم مددب إلددغ اددرعينه نوضددم اددي ا وه الوعريدد  الم ددويه و سنقسدداقييددًا  لدد ا 
 ل    حي 

 التعريف المغوي: الفرع األول

َه وىدو اعده  ماسدي  الوسوه ل ويًا: م  مم الوسوه اي الم ة اس  من ال عه َوَسدول
َهه ه م دددر َوَسددول هص َهه َيَوَسددول َهه السلددائاهص ااْسددَوْعَ غه  الح   َوَسددول ياً َوَسددول  -َسددَيَه النلدداَس مصْسددَوْع ا
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هَ  َواَدهص الَ ْقرص بادَيْن َيَوَسدول
 الدب نه وسدوه يسدوهه اسدور غ وأيضدا ويعندي كد ل  اسدور اء هلٔل 

يده عمغ وحسين واسوحسان الشيءه ووحييندو ووحسدينو لسنسدان لكدي ي عمدوه إي وحسدين 
َه ليص  وَأمَمغ َليص {{  كما جاء اي القرآن }}الّشي َ لٕلالقبيم ليومناه المرء اي مبو  انص َسول

  لٖل

ه   ه والجم  أ  اهه وود يكون وال  ه ل ويًا ىو: المولود وولد كه وحشية أيضاً 
ال  دددده واحددددد وجمعددددًا وا   دددداه جمدددد    ددددهه ويق ددددد ايددددو المولددددود يقدددداه لددددو  لدددد  حوددددغ 

  ل٘لواددي القددران وجدداء أيضددا }}وال  دده الدد ي لدد  يةيددروا عمددغ عددورات النسدداء{{  لٗلالبمددوذ
ويعنددي كدد ل : النبددات الددر ت والددر ت ىددو الندداع ه وال  مددة ىمددا ال دد يرانه وال ددبي 

  وجاء اي القران الكري  }}وا  ا بمغ لٙليدعغ   ً  حين يسق  من ب ن أمو إلغ إن يحوم 
   لٛل   وجاء ك ل  }}   ن رجك    ً {{لٚل ا   اه منك  الحم  اميسوي نوا {{

وية لم ردات عنوان الموضدو  أ دراء ا   داه بالوسدوه ويوضم لنا إن المعاني الم 
وددده عمددغ السددؤاه و مددب شدديئًا مددن ال يددر مددن دون وجددو حددم واسوحسددان  لدد ه ووحبيبددو 
عندددد مدددن لددد  يدددو  سدددن الرشدددده إي ال ددد ار ه وا  ا اوودددرن بم دددردة إ دددراء ااندددو يعندددي دعدددوة 

 أو  ي شيء أ ر ال  ه أو ال  ير إلغ القيا  بسؤاه الناس بشح  عوني   مبًا لمماه 

 التعريف االصطالحي: الفرع الثاني

 ضدددمنادددي الدراسدددات امنسدددانية بم ومددد  مجاالويددداه  الوسدددوه ا ددد  حياً  يعدددر 
ا ي اال   ح القدانوني يعدر  الوسدوه بيندو: ل مدب  هاال   حيةلم اىي  العديد من ا
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 .401، ٓظذس عاتن، ص10اتٖ ٓ٘ظٞس، ٓؼعْ ُغإ اُؼشب، ض( 6)

 .59عٞسج اُ٘ٞس، آ٣ح ( 7)

 .5عٞسج اُحط، أ٣ح ( 1)
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ال ددددوة لمم دددمحة الش  دددية حودددغ لدددو ح ددده ىددد ا ال مدددب ادددي المةيدددر الكدددا ب لعمددده 
  لٔلجاريلو

اال دد  ح االجومدداعي يعددر  بينددو ل مددب ال دددوة مددن اماددراد اددي ال روددات  أمددا
  لٕلالعامةل

كمددا وردت وعدداري  لموسددوه اددي بعدد  الوشددريعات ال ا ددة بمكااحددة ىدد ه ةدداىرةه 
ومنيا ما جاء اي القانون البحريني ما ن و ليعد موسواًل كه من وجدد ادي ال ريدم العدا  

لعامددة أو ال ا ددة يسددوجدي  دددوة أو إحسددانًا مددن ال يددر حوددغ أو ا مدداكن أو المحدداه ا
ن كددان  يددر  ددحيم البنيددة أو  يددر وددادر عمددغ العمدده  ويعوبددر مددن أعمدداه الوسددوه مددا  وا 

عددر  سددم  واايددة أو ألعدداب اسوعراضددية أو  يددر  لدد  مددن ا عمدداه الوددي ال  -ٔيدديوي: 
 نا  ام دددابة ا ددد -ٕو دددمم مدددوردًا جدددديًا لمعدددي  بددد اوياه وكدددان  لددد  بق دددد الوسدددوه  

بجددروح أو عاىددات أو اسددوعماه ا   دداه أو أيددة وسدديمة أ ددرى مددن وسددائه ال دد  بق ددد 
  لٖلالوي ير عمغ الجميور السودرار ع  ول

المعدددهه جدداء م يددو   ٖٜٛٔل لسددنة ٙٚواددي وددانون رعايددة ا حددداث العراوددي رودد ل
مغ  لد  الوسوه ك ورة من  ور الوشرد ال ي يروكبو ال  ير أو الحدثه كما ن ت ع

وجددد موسددواًل  دددددٔ :إ ا ل و لدد  بقوليددا ليعددد ال دد ير أو الحدددث موشددرداً ٔ اقددرة ٕٗالمددادة ل
مدا ال  ده أو ال د ير نجدد  اي ا ماكن العامة أو و ن  ام ابة بجروح أو عاىاتل  وا 
إن  البية القوانين اعومدت عمغ سن الش ت لبيان م يو  ال  ه أو ال د ير واعوبدرت 

ومنيدا ودانون رعايدة ا حدداث العراوديه إ    لٗلمحددًا   يرًا أو   دً   كه من ل  يو  سناً 
                                                           

، أُؤعغح اُعآؼ٤ح 1ظ٤شاس ًٞسٗٞ، ٓؼعْ أُظطِحاخ اُوا٤ٗٞٗح، ذشظٔح: ٓ٘ظٞس اُواض٢، ط( 1)

 .472ص ،1991ُِذساعاخ ٝاُ٘شش ٝاُرٞص٣غ، ت٤شٝخ ُث٘إ، 

 .37ص ،1997حٔذ ص٢ً تذ١ٝ، ٓؼعْ أُظطِحاخ االظرٔاػ٤ح، ٌٓرثح ُث٘إ، ت٤شٝخ،د. ا( 2)

 .2007( ُغ٘ح 5( ٖٓ هإٗٞ ٌٓاكحح اُرغٍٞ ٝاُرششد اُثحش٢٘٣ سهْ )1أُادج )( 3)

( 2أُؼذٍ، كوذ ػشف اُطلَ ك٢ أُادج ) 1996( ُغ٘ح 12ٜٝٓ٘ا: اُوإٗٞ اُطلَ أُظش١ سهْ ) (4)

هإٗٞ اُطلَ ُِعٜٔٞس٣ح ؛ ٝع٘ٚ ٤ٓالد٣ح ًآِح( ٘ٚ اُصآ٘ح ػششجٓ٘ٚ تأٗٚ )ٖٓ ُْ ٣رعاٝص ع

( كوذ ظاء ترؼش٣ق ُِطلَ اُؼآَ ٝرُي ضٖٔ األحٌاّ اُر٤ٜٔذ٣ح ٝػشكٚ 2010اُغٞدا٤ٗح ُؼاّ) 

)٣وظذ تٚ اُطلَ اُز١ ٣ضاٍٝ ػٔال ٣ٝرشاٝغ ػٔشٙ ت٤ٖ عٖ اُشاتؼح ػشش ٝاُصآ٘ح ػشش(؛ ٝهإٗٞ 

 =( ٓ٘ٚ إٕ اُطلَ ٛٞ ) ًَ إٗغا1ٕ، ٝسد ك٢ أُادج )2006غ٘ح ( 3ُحوٞم اُطلَ اإلٓاساذ٢ سهْ)
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ل ٖلاعومددد عمددغ ال ئددة العمريددة لوحديددد مددن ىددو ال دد ير أو ال  ددهة كمددا جدداء اددي المددادة 
  ه أو من ل  يو  سن الرشد ال لم يو  منو وبينت وقسيمات وم اىي  لم  محات عديدة

و  الواسعة من عمره   انيًا: يعوبر حد ًا من أو  ون ت عمغ لأوال: يعوبر   يرًا من ل  ي
الواسعة من عمره ولد  يدو  ال امندة عشدرة   ال دًا: يعوبدر الحددث  دبيًا إ ا أود  الواسدعة مدن 
عمره ول  يو  ال امسة عشرة  رابعًا: يعوبر الحدث اوغ إ ا أود  ال امسدة عشدرة مدن عمدره 

  لٔلول  يو  ال امنة عشرة   ل

ل قيددي امموسددوه الك يددر مددن الم دداىي  والوعدداري  الوددي نعددر  إمددا اددي اال دد  ح ا
أبرحىدداه ومنيددا مددا عددر  الوسددوه لالووددو  بددال رم العامددة و مددب المسدداعدة الماديددة مددن 
المددارة أو مددن المحدداه أو ا مدداكن العموميددةه أو ادعدداء أو الوةدداىر بدديداء ال دمددة لم يددره 

الودي وو د  شدعارًا م  داء الوسدوهه  أو عر  العاب بيموانية أو القيا  بعمه من امعمداه
أو المبيددت اددي ال روددات وبجددوار المسدداجد والمندداحهه كدد ل  اسددو  ه الجددروح وام ددابة 

  لٕلبالعاىات أو اسوعماه أية وسيمة أ رى من وسائه ال   الكوساب ع   الجميورل

 ه اي الك ير من الو ا يه الحائدةي حة عمغ ى ا الوعري  انو جاء م واًل ود 
                                                                                                                                                      

ـ  15ُٝذ ح٤اً ُْٝ ٣رْ اُصآ٘ح ػششج ٤ٓالد٣ح ٖٓ ػٔشٙ(؛ ٝهإٗٞ حٔا٣ح اُطلَ اُعضائش١ سهْ )= 

( ٓ٘ٚ ػ٠ِ اٗٚ ) ًَ شخض ُْ ٣ثِؾ اُصآ٘ح 2ك٢ أُادج ) ، ٝػشف اُطلَ أ٣ضاً 2015( ُغ٘ح 12

 ػشش ع٘ح ًآِح(.

اُوٞا٤ٖٗ اُؼشاه٤ح ٝسد ك٤ٜا شالز ٓغ٤ٔاخ ٓخرِلح ُِظـ٤ش اُز١ ُْ ٣رْ عٖ اُششذ، ٢ٛٝ ػِٔاً إٔ  (1)

أُؼذٍ، ك٢  1951( ُغ٘ح 40كوذ ٗض اُوإٗٞ أُذ٢ٗ اُؼشاه٢ سهْ )اُطلَ، ٝاُحذز، ٝاُواطش، 

( إٔ عٖ 97/2( ٓ٘ٚ إٔ عٖ اُششذ ٢ٛ شٔا٢ٗ ػششج ع٘ح ًآِح، ٝهشس ك٢ أُادج )106أُادج )

ك٢  1910ُغ٘ح  71أٓا اُواطش، ٝكن هإٗٞ سػا٣ح اُواطش٣ٖ سهْ عثغ ع٘ٞاخ ًآِح، اُر٤٤ٔض ٢ٛ 

( ٓ٘ٚ كٜٞ)اُظـ٤ش اُز١ ُْ ٣ثِؾ عٖ اُششذ ترٔاّ اُصآ٘ح ػششج ٖٓ اُؼٔش، ٣ٝؼذ ٖٓ  3/1أُادج ) 

( ٖٓ  30/2أًَٔ اُخآغح ػششج ٖٓ اُؼٔش ٝذضٝض تئرٕ أُحٌٔح ًآَ األ٤ِٛح(. ٝػشكد أُادج ) 

ٗلغٚ اُواطش تأٗٚ )٣وظذ إلؿشاع ٛزا اُوإٗٞ اُظـ٤ش ٝاُع٤ٖ٘ ٖٝٓ ذوشس أُحٌٔح اٗٚ  اُوإٗٞ

ٗاهض األ٤ِٛح أٝ كاهذٛا ٝاُـائة ٝأُلوٞد إال إرا دُد اُوش٣٘ح ػ٠ِ خالف رُي(، ٝك٤ٔا ٣خض هإٗٞ 

اُ٘اكز ٝأُؼذٍ ح٤س هغْ اُؼٔش اُض٢٘ٓ ُِطلَ ك٢ أُادج  1913ُغ٘ح  76اإلحذاز اُؼشاه٢ سهْ 

كوشاذٜا اُصالز ػ٠ِ اُ٘حٞ ا٥ذ٢: )ػذٙ طـ٤شا إرا ُْ ٣رْ اُراعؼح، ٝحذشا إٕ أذْ  ُصاُصح ٓ٘ٚ ٝك٢ا

اُراعؼح ُْٝ ٣رْ اُصآ٘ح ػشش ٖٓ ػٔشٙ، ٝطث٤ا إٕ أذْ اُراعؼح ُْٝ ٣رْ اُخآغح ػشش، ٣ٝؼرثش 

اُرلشهح اُحذز كر٠ إرا أذْ اُخآغح ػشش ُْٝ ٣رْ اُصآ٘ح ػشش( ُِٔض٣ذ ٣٘ظش: ٓظطل٠ اُعثٞس١، 

 ت٤ٖ اُظـ٤ش ٝاُحذز ٝاُطلَ، ٓ٘شٞس ك٢ االٗرش٤ٗد )شثٌح اُوا٤٤ٖٗٞٗ اُؼشب(، ػ٠ِ أُٞهغ:ــ 

Child.html-theevent-arab.com/2016/04/Little-http://www.law  

 .4ص ،1917غٍٞ ٝٓؼٞهاخ ٌٓاكحرٜا، داس اُٜ٘ضح، اُواٛشج، ٓحٔذ أتٞ عش٣غ، ظاٛشج اُر (2)

http://www.law-arab.com/2016/04/Little-theevent-Child.html
http://www.law-arab.com/2016/04/Little-theevent-Child.html
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شدددكوا  الوه والوعريددد  ال يددد كر ايدددوعومدددد عمدددغ ا م مدددة الودددي يكدددون اييدددا  دددور الوسدددوه وا 
ا م مة به يكون م و رًا وجامعًا لممعنغ اال   حي لمم يو  ويور  ا م مدة الو بيقيدة 
جانبًاه ل ا نجد ىنا  من حاوه إن ي و ر اي الوعري  ويعراو الوسوه بينو لمد ا ك  

الوةددداىر بددديداء  دمدددة أو عدددر  سدددمعة واايدددة أو القيدددا   ل مدددب امحسدددان مدددن ال يدددر أو
  ونجدددد إن ىددد ا الوعريددد  كددد ل  جددداء معومددددًا عمدددغ ا م مدددة لٔل بعدددر  العددداب بيموانيدددةل

والو بيقدات الودي يكدون اييدا إعمداه وسدوهه كمدا ىدو الحداه ادي الوعريد  الد ي سدبقو وان 
 جاء م و رًا 

كده شد ت  كدرًا كدان أ  أن دغ  وىنا  من عر  الوسوه أيضا بينو ليعوبر موسوالً 
بمغ من العمر  مانية عشر عامًاه حاوه الح دوه عمدغ من عدة ماديدة مدن الجميدور دون 
مقابه سواء كان  ل  ادي ال ريدم العدا  أ  ا مداكن العموميدة أو د ده مندحه أو محده أو 
احددد ممحقاوددو بق ددد الح ددوه عمددغ ىدد ه المن عددة أو وددا  بعمدده مددن امعمدداه الوددي وو دد  

ونددرى عمددغ ىدد ا الوعريد  انددو وددد د دده بددالك ير   لٕلم  دداء ر بوددو لمح ددوه عمييدالشدكً  
الو ا يه ووض  بع  الشرو  ومنيدا شدر  البمدوذ ادي مدن يمدوين الوسدوهه لكدن الواود  
عكس  ل  ومامًا إ  إن الموسوه ود يكدون بدالغ أو  يدر بدالغه وىد ا مدا نحدن ب ددده مدن 

ال ندرى إن ليدا و إلدغ  كدره عبدارة  كدر أو أن دغ  اسو  ه ا   اه بئعماه الوسوهه إضدااة
جدوى االمسوحسن إن يبقي ال اعه مبندي لممجيدوه وعمدغ العمدو  لكد  الجنسدينه ويد كر 
كه من حداوه الح دوه عمدغ من عدة دون مقابده والدغ نيايدة الوعريد ه ومدن جيدة أ درى 

وودرا  سدمو  نجد انو اعوبر الوسدوه مدن ا عمداه الشدكمية القدائ  عمدغ مجدرد المحاولدة ال
   ل أي بدددد ل  وكددددون محاولددددة الح ددددوه عمددددغ من عددددة حدددداوه    الوسددددوه ليعوبددددر موسددددوالً 

الوسوه وسواًل كامً ه وىد ا وان كدان وشدديدًا ادي المسدؤولية الجنائيدة لكدن ومد  المسديلة ودد 
 وجد العديد من ال عوبات عمغ رأسيا مسيلة ام بات اي م ه وم  الحاالت 

                                                           

ٓحٔذ ًآَ اُطش٣ن، ٓعاالخ اُشػا٣ح االظرٔاػ٤ح ٝذ٘ظ٤ٔاذٜا، ٌٓرثح اُواٛشج اُحذ٣صح، اُواٛشج، ( 1)

 .170ص ،1970

سضا إعٔاػ٤َ، ظاٛشج اُرغٍٞ ٝدٝس اُششطح ك٢ ٌٓاكحرٜا، تحس ٓوذّ إ٠ُ ٓعِح أًاد٤ٔ٣ح ( 2)

 .279، ص1910ٛشج، ع، اُوا-اُششطح، د
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ن الوعدددداري  اال دددد  حية لم يددددو  الوسددددوه وكميددددا وبعددددد إن اسوعرضددددنا جممددددة مدددد
نضدد  الوعريدد  ا وددي لم يددو  الوسددوه ايمددا ي ددت إ ددراء ا   دداه ايددوه وعدداري  عامددةه 

لمقيدددا  ادددئ راء ا   ددداه بالوسدددوه نق دددد بدددو لدعدددوة مدددن لددد  يدددو  ال امندددة عشدددر مدددن عمدددره 
ديدة بددون مقابده إليو لداعدو إلدغ اسدوجداء و مدب المنداا  المايا وور يبيا ه بوحبيببالوسوه

من ال يره وسواء كان  ل  اي ا مداكن العامدة أ  ال ا دة وسدواء لم دمحة ال د ير أ  
لم ددمحة مددن داعددو أو أ ددراه بيدد ا السددمو  المنحددر ل ومددن  دد ه ىدد ا الوعريدد  نسددو ي  

 لمقيا  ايوه وىي: إن نحدد عنا ر الوسوه وا  راء ا   اه

ييددددحه أو سددددوء حالوددددو ال ددددحية أو اسددددو  ه حالددددة  دددد ر السددددن وعددددد  امدرا  والوم -ٔ
االجوماعيددةه سدددواء بددام راء أ  بييدددة وسدديمة أ دددرى بالضدد   أو بدددامكراه لداعددو إلدددغ 

 امويان إعماه الوسوه 
ن يكون الموسوه لد  يدو  ال امندة عشدر مدن عمدرهه إمدا مدن يداعدو بدام راء أو ب يدر أ -ٕ

  ل  لموسوه إن يكون بالغ سن الرشد 
ووحيينيا لدى دعوة ى ا ال  ير لمقيدا  اييدا بدالقوه أو  أن يو  وحبيب أعماه الوسوه -ٖ

 بال عه وبالقدر ال ي ي ري ى ا ال  ير اييا 
 مب مناا  مادية سواء نقود أ  أشياء أ درى حودغ وان كاندت  ددماته و لد  يكدون  -ٗ

بدون مقابه أو بمقابه عمه معين ال ويمو لو أو وااو يؤديو ال  ير لمجميور بدون 
  مب مني  

وددددد يكددددون اددددي ا مدددداكن العامددددة ال ددددرم والسدددداحات وا سددددوام و يرىدددداه أو الوسددددوه  -٘
 با ماكن ال ا ة المناحه والمحاه و يرىا 

إيددرادات إعمدداه الوسددوه مددن أمددواه وأشددياء وددد وكددون لم ددمحة ال دد ير أ  لم ددمحة  -ٙ
 من داعو لي ه السموكيات المنحراة 
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 املطهة انثاني
 هاأسثاب ظاهرج تسىل األطفال وسثم يكافحت

ابودًأ نقوه إن كه ةاىرة اجوماعية ناوجة عن سموكيات ا اراد ال وويوغ من اراذه 
ا بددد مددن وجددود مع يددات وأسددباب و مقيددا ووحركيددا أو وسدداى  اددي بمورويدداه سددواء كانددت 
ومدد  الةدداىرة ايجابيددة أ  سددمبيةه ولضددب  م دده ومدد  الةددواىر سددواء بدددعميا وونميويددا إن 

ه أ  بالقضددداء عمييددا إن كانددت سددمبية وضددارة بدددالمجوم ه كانددت ايجابيددة ونااعددة لممجومدد 
وحواج لجممة من الوسدائه الك يمدة بوحقيدم  لد   وبنداًء عمدغ  لد  سدنبحث ادي ىد ا ال در  
أسباب و شي ةاىرة الوسوه اي المجومعات وبالوحديد مسيلة اسدو  ه ا   داه ادي م ده 

ه الك يمة لمحد منيا والقضاء وم  الةواىر السمبية ال ي وعد محور دراسوناه وما ىي السب
عميياة واي ال رعين اآلويين ا وه: نبحث ايو ا سباب وال اني: ن   و لسبه معالجة 

 آاة الوسوه 
 أسباب الظاهرة: الفرع األول

  العديددددد مددددن ا سددددباب المنوجددددة لةدددداىرة الوسددددوه اددددي المجومعدددداته السدددديما ىنددددا
اوو ددددداديةه واجوماعيدددددةه و دددددحيةه اسدددددو  ه ا   ددددداه وا  دددددرائي  بالقيدددددا  اييددددداه ومنيدددددا 

   ا سباب لي ه الةاىرة السمبية:و قااية   ه ونبين اي ى ا ال ر  أى  وم

يعد ال قر وال اوة مدن أىد  أسدباب و شدي إعمداه الوسدوه واالسدوجداء  الفقر والحاجة: -ٔ
إ  ال  هلٔلاي المجوم ه ل ر  إشبا  حاجات أساسية وضرورية لحيداة ال درد وعيشدو

عاني مندو ائدات اجوماعيدة كبيدرةه ايضد رىا ي  يال قر والعوح ال ا ركر يمكننا إن نن
 لدد  إلددغ مددد يدددىا اددي الشددوار  وا مدداكن ال ا ددة والعامددة ل مددب العددون لسددد رمددم 

عممًا إن ةاىرة الوسوه وان كان ال قر احد أى  أسبابيا إال أنيدا منوشدرة ادي عيشياه 

                                                           

ٜٓا ًش٣ْ أُٞس، اُخظائض االظرٔاػ٤ح ٝاالهرظاد٣ح ُِٔرغ٤ُٖٞ ك٢ األسدٕ، سعاُح ( ُِٔض٣ذ ٣٘ظش: 1)

؛ د. هاعْ ػثٞد اُذتاؽ، اُرغٍٞ ٝاالٗحشاف ػ٘ذ 71، ص2002ٓاظغر٤ش، ٓوذٓٚ ُِعآؼح األسد٤ٗح،

ٝصاسج اُرخط٤ظ ٝاُرؼإٝ  -األطلاٍ ك٢ اُؼشام، تحس ٓوذّ إ٠ُ هغْ ع٤اعاخ اُر٤ٔ٘ح االظرٔاػ٤ح

 .6، ص2009اإلٗٔائ٢، تـذاد، 
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واي م ه   لٔلن كانت بنسب مو اووةالمجومعات ال نية كما اي المجومعات ال قيرة وا
ىد ا ا مدر مدن  د ه اسدو  ه ا   داه ادي ا مدب ا حيدان كدي وم  ا حواه يكدون 

يجددد بوا ع ددد  النددداس ورودددة القمدددوب لومددد  ال  ولدددة وبراءويددداه ليدددداعوا ليددد  أمدددواه أو 
أشدددياء أو أيدددة  ددددمات مجانيدددةه وىددد ا ا مدددر ودددد يكدددون مدددن  ددد ه  وي ال  ددده أو 

موسددوه واالسددوجداء مددن الندداس أو يسددو ه مددن وبدده ال يددر اددي ىدد ا ال دد ير بداعددو ل
  المجاه 

: الدد ي يراادم  وي العاىدات وا مدرا  المحمندة والعدداجحين العـوق العقمـي والجسـدي -ٕ
أو بسبب حادث أو عار  مداه وادي ىد ا المجداه يمكدن  ياً عن العمه والمعاوين  مق

مدن عدوم جسددي أو  ىندي إن يسو ه ال  ار مدن ومد  ال ئدةه باسدو  ه مدا وعانيدو 
أو حالويا ال حية عمومًاه وضع يا وومة حيمويا بداعيا إلغ ال رم وا ماكن العامة 

  لٕل أو ال ا ة لموسوه و مب اسوع ا  الناس لحالويا
ـــل:  -ٖ ـــدان المعي إن ك يدددر مدددن ا سدددر و قدددد مدددن يعيميدددا ويرعاىدددا و لددد  يعدددد سدددببًا  فق

ك ددده باحوياجاودددو ويرعددداهه يكدددون عرضدددة اددداليوي  ال اودددد لممعيددده ولمدددن يو هلٖللموسدددوه
ل نحدرا  لموسددوه أو ىدداًا سدديً  لممورب ددين لدوه اقددد ي وددار الوسدّوه بسددبب حرمانددو 
من المعيه ال ي يوّار لو مسومحمات الحياة المادية والروحيةه اي وقد الماه وامشرا  

  ا عمداه والووجيو الوربوي ال ي يرّبيو عمدغ عدّحة الدن س وكرامويداه ويمنعدو مدن او دا
الوضدديعة ومددن إ اله الددن س بالوسددّوه و يددرهه أو باسددو  ه ال يددر لددو بوشدد يمو بيدد ا 
السددددمو  المنحددددر ه ممددددا يجعمددددو اريسددددة سدددديمة لممو دددديدين مددددن أ ددددحاب الن ددددوس 

                                                           

د. ص٣اد ػ٢ِ اُعشظا١ٝ ٝد. ػثذ اُلراغ ػثذ اُـ٢٘ أُٜض، دساعح ذح٤ِ٤ِح ُظاٛشج ( ُِٔض٣ذ ٣٘ظش: 1)

اُرغٍٞ ك٢ ٓذ٣٘ح ؿضج ٝعثَ ػالظٜا، تحس ٓ٘شٞس ك٢ االٗرش٤ٗد، ػ٠ِ أُٞهغ: 

http://www.qou.edu/home/sciResearch/researchersPages/ziyad_Al_Jerjawi

/r24_drZiyadAljerjawi.pdf 14ص 13، ص 

٤ٗح أعثاتٜا ٝطشم ٓؼاُعرٜا )دساعح ٤ٓذا -د. عؼاد ساض٢ االػشظ٢، ظاٛشج اُرغٍٞ( ُِٔض٣ذ ٣٘ظش: 2)

؛ د. هاعْ ػثٞد اُذتاؽ، 102، ص2017، 1، ع21ك٢ ٓذ٣٘ح تـذاد(، ٓعِح ٤ًِح اُرشت٤ح ُِث٘اخ، ض

 .32ٓظذس عاتن، ص

دساعح اظرٔاػ٤ح ٤ٓذا٤ٗح ك٢  -د. ٤ٛصْ ػادٍ ػثٞد أُؼث٤ذ١، ظاٛشج اُرغٍٞ ٝذأش٤شٛا ػ٠ِ أُعرٔغ (3)

غْ ٌٓاكحح اُرغٍٞ ٝاُرششد، ٓذ٣٘ح تـذاد، تحس ٓوذّ إ٠ُ ٝصاسج اُؼَٔ ٝاُشؤٕٝ االظرٔاػ٤ح، ه

 .11، ص2016تـذاد، 

http://www.qou.edu/home/sciResearch/researchersPages/ziyad_Al_Jerjawi/r24_drZiyadAljerjawi.pdf
http://www.qou.edu/home/sciResearch/researchersPages/ziyad_Al_Jerjawi/r24_drZiyadAljerjawi.pdf
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الضعي ةه باسو  لو بئعماه الوسوه بئ رائو عمغ  ل ه ل سو ادة من موارد ا مواه 
 الموح ه من الوسوه أو  ير  ل  

مسيلة ميمة وق  عمغ عاوم عدة أ درا  وعمي  ا   اه إن  :مطفللتربية الخاطئة ال -ٗ
ابودًأ بالعائمة والمدرسة والمحي  االجوماعي لم  هه اكميا وؤ ر اي ونشدئة ىد ه ال ئدة 

 مدددنعمدددغ  مدددب الحاجدددة ه اوعمدددي  ال ددد ير لٔلعمدددغ العديدددد مدددن الم ددداىي  ا   ويدددة
ا نددس بالوسددّوه لديددو وددد يح دده  كددانه دأحدد أيالعددون مددن  شددح و  واالوكدداه ال يددره

ه ولكدن بمدرور أو  مبدًا لمحاجدة البع  لمح دوه عمدغ المداه يوسوه واسوحسانوه إ 
مدا يك يدو دون شدقاء أو بالوسّوه ن سوه اي بم الموسدّوه  امويانالحمن يحدث لديي  

ه ولكندددو ال يودددر  الوسدددّوه  ويدددويك يدددو مدددن المددداه مدددن  امددد وجدددود ر ددد  مددداه أو مقابددده
  لٕلياده عميوه ويحدث حالة االسوحسان والر بة أو اعوياد عمغ الوسّوهالعو

انييدددار ندددواة المجومددد  ا ولدددغ وأساسدددو لا سدددرةل ووشدددووياه لعددددة  :التفكـــك األســـري  -٘
أسباب كال  م واالن  اهه أو عد  الو اى  بدئح ه عوامده ال دراعات ال ددامات 

الو كد  والوحددة وعدد  االىومدا   مما يساعد عمغ إحد ه أجدواء عمغ ا جواء العائمية
 ممددا ينشددت الو كدد  العددائمي ه  و ددًا لم ئددة الضددعي ة م دده كبددار السددن أو ال دد ار

ي قددددد إارادىددددا و  و ددددًا ال دددد ار الشددددعور و لدددد  ه لٖلبددددده روابدددد  المحبددددة والمددددودة
  لٗلبالراحددة وال مينينددة واالنومدداءه  لدد  يجعميدد  عرضددة لموشددرد ووددر  منددحه المعيشددة

ريسدددة سددديمة لم يدددر بجددد بي  وادددر  ا وبدددا  عمددديي  وداعيددد  إلدددغ مدددا ممدددا يجعميددد  ا
 الوسوه  جرائ يشاءون ومنيا القيا  ب

ال ي  ددغ عمددغ الجميدد  مددا وسددببو التهجيــر والنــزوب بســبب الحــروب والصــرا ات:   -ٙ
كوارث الحروب والنحاعات العسكرية من أ را عمغ مجاالت حياة المجوم  كااةه مدن 

                                                           

تحس  -حاسز طاحة حغٖ، دٝس اُؼائِح ٝأُذسعح ك٢ ذشت٤ح األت٘اء ٝٝها٣رْٜ ٖٓ االٗحشاف (1)

 .579، ص2015، 33ٗظش١ ك٢ ػِْ االظرٔاع، ٓعِح ٤ًِح اإلعال٤ٓح اُعآؼح، ع

ظٜا ك٢ اُلوٚ اإلعال٢ٓ، حٌٜٔا ٝأشاسٛا ٝطشم ػال -د. ػ٢ِ ػٞدج اُشش٣لاخ، ظاٛشج اُرغٍٞ( 2)

 .62، ص2013األسدٕ،  -ػٔإ ،2، ع9أُعِح األسد٤ٗح ك٢ اُذساعاخ اإلعال٤ٓح، ض

 .101د. عؼاد ساض٢ االػشظ٢، ٓظذس عاتن، ص( 3)

دساعح اظرٔاػ٤ح ٤ٓذا٤ٗح ك٢ ٓذ٣٘ح أُٞطَ،  -س٣ْ ػثذ اُٞٛاب إعٔاػ٤َ، ظاٛشج ذغٍٞ األطلاٍ (4)

 .25؛ د. هاعْ ػثٞد اُذتاؽ، ٓظذس عاتن، ص114، ص2013، 42ٓعِح دساعاخ ٓٞط٤ِح، ع
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معيشدية سديئةه كدالويجير والندحوح الق دري والوشدرد ووده وأمدرا  وعاىدات وةدرو  
ه و  و دًا عمدغ ال ئدة الضدعي ة لٔلواقدان المو ن والبيدت وحيداة الدعدة واالسدوقرار

لا   دداهل امددا وعانيددو ا سددر الميجددرة السدديما ال قيددرة منيددا مددن عددوح وحرمددان يدددا  
بددده بعضددديا إلدددغ مدددد ا يددددي والوسدددوه مدددن النددداسه وال يسدددو نغ ال ددد ار مدددن  لددد  

ي ددددبحون اددددي م دددده ومدددد  ا حددددواه لقمددددة سددددائ ة لممورب ددددين ليدددد  ويسددددو مون أبشدددد  
 االسو  ه اي العديد من السموكيات المنحراةه ومنيا اسو  لي  بجرائ  الوسوه 

 سبل مكافحة الظاهرة: الفرع الثاني

الوسوه أو القضاء عميياه البد من او دا  بب ية الحد من ةاىرة اسو  ه ا   اه 
الوددددددابير الودددددي نراىدددددا ضدددددرورية وك يمدددددة بالقضددددداء عمدددددغ أسدددددباب ىددددد ه اآلادددددة  جممدددددة مدددددن

 -االجوماعيةه الوي وسويد  ائة ال  ولةه ومن أىميا:

معالجة مشكمة ال قر والعوح الوي وعداني منيدا ائدات اجوماعيدة واسدعة مدن المجومد ه  -ٔ
مينة كي ال يض ر إارادىا إلي مد أيديي  لمناسه أو وش يه أ  الي  اي م ه وم  ال

المشددينةه لجدد ب ع دد  الندداس لم  ولددةه أو ل ددر  و  ددي الكبددار عددن أنةددار ال يددر 
  لٕل بسبب الحياء ويكون  ل  بدا    ارى  ل ل 

االىوما  بعممية الوربية الن سدية والعمميدة لم د اره وىد ا يو مدب جيدودًا رسدمية عمدغ  -ٕ
دوي  عمددغ عدداوم مؤسسددات الدولددةه باالىومددا  بشددريحة المحددرومين وا يوددا ه لمسدداع

مواكبة وعميمي  وعد  وركي  لمقاعدد الدراسدة وان ال يكوندوا مشدردين ادي الشدوار  بد  
رويب وحسيب يواب  حالي ه ولضدمان إن ال يكوندوا موضد  اسدو  ه مدن وبده ال يدر 

  لٖلبج بي  وداعي  لموسوه
الح دداة عمددغ وددوة الددرواب  ا سددريةه بدددع  نددواة المجومدد  ا ولددغ لا سددرةل وور ددين  -ٖ

اسددكياه لمحددد مددن مشددكمة الو كدد  ا سددريه الدد ي يعددد مددن م ددادر ةددواىر الوشددرد وم

                                                           

أعثاتٚ ٝأشاسٙ ػ٠ِ األعش أُٜعشج، ٓعِح ٤ًِح  -( ٝد٣إ ٣اع٤ٖ ػث٤ذ، اُرٜع٤ش أُوغش١ ك٢ اُؼشام1)

 267ص، 2016، 1ع ،26اُرشت٤ح ُِث٘اخ، ض

 .11ٜٓا ًش٣ْ أُٞس، ٓظذس عاتن، ص (2)

 .29د. هاعْ ػثٞد اُذتاؽ، ٓظذس عاتن ، ص (3)
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والوسددوه اددي المجومعدداته لمح دداة عمددغ اسددوقرار إارادىددا   و ددًا ال دد ار لمددنعي  
 جدددرائ مدددن الوشدددرد واالنحدددرا ه واسدددو  لي  مدددن ال يدددر بك يدددر مدددن المجددداالت ومنيدددا 

  لٔلالوسوه
الحوياجدات ال ا دة أو ممدن يعدانون إمدرا  ل ئدة  وي ا كاايدةالرعاية االجوماعية ال -ٗ

ن سددية وجسددديةه باالىومددا  بيدد  ورعددايوي  كددي ال يكونددوا عرضددة معمدداه الوسددوه أو 
باسو  لي  بوم  امعماهه والسيما ائة ال  ار الوي وكون عممية ج بيا واسدو  ليا 

  لٕل سيمة اي م ه ى ه امعماه المنحراة
 املثحث انثاني
 أركان اجلرميح

يدددا ادددي الن دددوت العقابيدددةه يبدددين ايأن لكددده جريمدددة بنددداءًا وانونيدددًا  ا دددًا  الشددد 
مديات الوجري  والعقاب عمغ السموكيات المنحراةه ويشمه ى ا البناء شقين: ا وه يم ده 
الماديددات الناوجددة مددن ا اعدداه الوددي نمددومس نوائجيددا وأ رىددا واوعيددًا اددي الحيددح ال ددارجيه 

الماديددددات مددددن نودددداج يددددة لالن سدددديةل الوددددي وكددددون ومدددد  وال دددداني يكمددددن اددددي الجوانددددب المعنو 
عمددغ  لدد  سددنبين أركددان الجريمددة اددي ال ددرعين اآلويددين مددن ىدد ا الم مددب  دوااعيددا  وبندداءً 

 ا وه يكون لمركن المادي وال اني لممعنوي 

 املطهة األول
 انركن املادي

 ىدددددداأو مةير  إ ارىدددددداه إ  يم دددددده لٖلالددددددركن المددددددادي  ي جريمددددددة ىددددددو السددددددمو إن 
الد ي يوكدون مدن الماديدات الودي وندوا واوعيدًا مدن  هلٔلكيانيا المادي المحسدوسو ارجي ال 

                                                           

 .٤ٛ23صْ ػادٍ ػثٞد أُؼث٤ذ١، ٓظذس عاتن، ص د. (1)

؛ ػو٤َ ٛاشْ اُضت٤ذ١، ظاٛشج اُرغٍٞ ػ٘ذ 31هاعْ ػثٞد اُذتاؽ، ٓظذس عاتن، ص ( ُِٔض٣ذ ٣٘ظش:2)

                     األطلاٍ، ٓواٍ ٓ٘شٞس ك٢ االٗرش٤ٗد، ػ٠ِ أُٞهغ ا٥ذ٢:

http://www.nasiriyah.org/ara/post/15687 

أُؼذٍ، اُشًٖ أُاد١  1969( ُغ٘ح 111( ٖٓ هإٗٞ اُؼوٞتاخ اُؼشاه٢ سهْ )21)ػشكد أُادج ( 3)

تاُوٍٞ )اُشًٖ أُاد١ ُِعش٣ٔح عِٞى إظشا٢ٓ تاسذٌاب كؼَ ظشٓٚ اُوإٗٞ أٝ االٓر٘اع ػٖ كؼَ 

 أٓش تٚ اُوإٗٞ(.
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سدددمو  الجددداني سدددواء كدددان ايجابيدددًا أ  سدددمبيًا ماسدددًا بم دددمحة محددده حمايدددة وانونيدددةه وادددي 
جريمدددة إ دددراء ا   ددداه بئعمددداه الوسدددوهه نجدددد إن ليددد ه الجريمدددة  دددور محدددددة لسدددموكيا 

ل مدن ودانون العقوبدات العراوديه وا   جداء اييدا ليعاودب ٕٜٖامجراميه كما بينودو المدادة ل
بددالحبس مدددة ال وحيددد عمددغ    ددة أشددير وب رامددة ال وحيددد عمددغ  مسددين دينددارًا أو بئحدددى 
ىدداوين العقددوبوين كدده مددن أ ددرى ش  ددًا لدد  يددو  ال امنددة عشددر مددن عمددره عمددغ الوسددوهه 

يدد عمدغ مائدة ديندار أو ووكون العقوبة الحبس مدة ال وحيد عمغ سوة أشدير وب رامدة ال وح 
بئحدددى ىدداوين العقددوبوين إ ا كددان الجدداني وليددًا أو و دديًا أو مكم ددًا برعايددة أو مراوبددة  لدد  

 ٖٖٜٔل لعددددا  ٜٗوجدددداء الددددنت عمييددددا اددددي وددددانون الوسددددوه الم ددددري رودددد  ل الشدددد تل
كده مدن  -ٔل مندو ون دت عمدغ ليعاودب بدن س العقوبدة: ٙالمعدهه ووحديدًا ادي المدادة ل

 لٕلال ين وقه سني  عن  مسة عشر سنة عمغ الوسوهلأ رى ا حداث 

وجدداء الددنت عمييددا كدد ل  اددي وددانون رعايددة ا حددداث العراودديه اددي مددواد ال  دده 
ل مندو ليعاودب بدالحبس مددة ال ٕٛال الث وال ا ة بمسؤولية ا ولياء إ  جداء ادي المدادةل

ئة دينار كه ولدي وحيد عمغ سنة أو بال رامة ال وقه عن مائة دينار وال وحيد عمغ  مسما
داددد  ال ددد ير أو الحددددث إلدددغ الوشدددرد أو انحدددرا  السدددمو ل والوسدددوه يعدددد إحددددى  دددور 

  لٔاقرة ٕٗالوشرد اي وانون رعاية ا حداث كما بينت  ل  المادة ل

كما يعد الوسوه  ورة من  ور االوجار با ش ات إ  و  النت عميو ووجريمدو 
ه وجداء  لد  ادي ندت ٕٕٔٓل لسنة ٕٛو  لاي وانون مكااحة االوجار بالبشر العراوي ر 

االوجدددار ووحديدددد  دددورىا ون دددت عمدددغ اقدددرة أواًلل مندددو عندددد وعريددد  أعمددداه  ٔالمدددادة ل
ىدد ا القددانون وجنيددد أشدد ات أو نقميدد  أو إيددوائي        ددرا يق ددد باالوجددار بالبشددر ل

 بيد     اسو  لي  اي أعماه    الوسوه   ل 

                                                                                                                                                      

 ٓ٘شٞساخ اُحِث٢ ،1اُوغْ اُؼاّ، ط -( د. ػ٢ِ ػثذ اُوادس اُوٜٞظ٢، ششغ هإٗٞ اُؼوٞتاخ1)

 .307ص، 2001ُث٘إ،  -اُحوٞه٤ح، ت٤شٝخ 

 .1974( ُؼاّ 31ذْ سكغ عٖ اُحذز إ٠ُ شٔا٤ٗح ػششج ع٘ح ٝكواً ُوإٗٞ اُرؼذ٣َ سهْ ) (2)
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وودانون ودانون العقوبدات العراوديه اي  الجريمةوت العقابية لي ه ن الاعند وحميه 
اسدددو  ه ا   ددداه ه نجدددد إن  دددور الوسدددوه الم دددريه وودددانون رعايدددة ا حدددداث العراودددي

 اآلوية: ىي بجرائ  الوسوه

كدده اعدده أو وددوه يقددو  بددو ش  ددًا مددا لجدد ب ووح يددح ال دد ير  ىددو :اإلغــرا أواًل: 
ادئ ا  كدر  هلٔلر الوحدري  ل ويداً ه وام راء ىو  ورة من  و عمغ القيا  بئعماه الوسوه

بييدة  ريقدة أو وسديمةه يكدون و ه لٕليق دد بدو الوحدري  وحدث ال يدر عمدغ القيدا  ب عده مدا
المي  إن ي ه ام راء إلغ نويجة محددة وىي داد  ال  ده أو الحددث إلدغ الوسدوه بح دو 

و  وام ددراء يو مددب سددم عمدغ  لدد  بوحبيددب إعمدداه الوسددوه واالسددوجداء إليدو ووحيينيددا لددوه
ويشور  اي ى ا ال عه أو القوه ما يك ي من الوي ير عمغ إرادة ايجابي من ووه أو اعهه 

الوسددوه الم درى بيدداه وال يشدور  الددنت الددوارد  واسددو  لو ادي جددرائ ىد ا ال دد ير لوح يدحه 
اي وانون العقوبات السال   كره إن يقو  ال  ير أو الحدث بئعماه الوسدوهه كمدا ي يد  

ئددو السددو  لو بدده يكو ددي المشددر  بمجددرد إن ي بددت انددو وددد ودد  إ را مددن ةدداىر حكدد  الددنت
 الوسوه  باوورا  جريمة

الواو  عمغ ى ا ال  يره ودد يكدون مدن وبده الدولي أو الو دي أو مدن  سو  هواال
ل مددن ٕٜٖعددن مراوبوددو أو ك الوددوه ىدد ه ال ددورة نجدددىا اددي نددت المددادة ل مسددؤوهكددان 

العوبددارات وددرب  وي  الحالددةالعقدداب عمددغ ىدد ه وددانون العقوبدداته ووددد وشدددد المشددر  اددي 
عندما يسو ه من يكدون عمغ  ل  ال  يره  مسؤوهوم  ال  ات الولي أو الو ي أو ال

لسديولة ودي ير م ده ىدؤالء ال ايدة مدن الوشدديد ىندا و  لداعدو لموسدوهه وحت سم وو أو واليوو
مدن ال ريددب   سدو  هعمدغ ال  ده أو ال د ير عمومدًاه بشدكه أكبدر ممدا لدو كدان  لد  اال

ل مدددن وددانون العقوبدددات ادددي حالددة إن كدددان ام دددراء ٕٜٖلكددن ىندددا  وقييدددد لددنت المدددادة ل

                                                           

ٛٞ دػٞج أُخاطة إ٠ُ  :اإلؿشاء ُـ٣ٞاً تأٗٚ اعْ ٖٓ اُلؼَ اُشتاػ٢ أؿشٟ، ٣ٝؼ٢٘ ك٢ اُ٘حٞ (1)

ص ، اإلخالص ( ٝاإلخالص ٓلؼٍٞ تٚ ) اإلخال :ٓالصٓح أٓش ٓحٔٞد، ٝدكؼٚ إ٠ُ ذحث٤ة رُي ٗحٞ

حِٔٚ ػ٠ِ األٓش تٔؼ٠٘ أؿشاٙ تٚ، ٣٘ظش: اتٖ  :ُلؼَ ٓحزٝف ٝذوذ٣شٙ ) أُضّ (، ٣ٝأذ٢ تٔؼ٠٘ اُحَٔ

 .133، ٓظذس عاتن ، ص2ٓ٘ظٞس، ٓؼعْ ُغإ اُؼشب، ض

 .110ظثشإ ٓغؼٞد، ٓؼعْ اُشائذ، ٓظذس عاتن، ص( 2)
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حا دً  مدن الدولي اد  ي بدم حكد  الدنت ادي ىد ه الحالدة بده ي بدم الدنت ال دات ادي 
 وانون رعاية ا حداث وىو ما سنوضحو اي ال ورة ا  رى 

وددي المد كورة سددم ًا ه مدن وددانون العقوبدات العرا لٕٜٖون حدة عمدغ نددت المدادة ل
أنيددا و ددرت  ددورة السددمو  امجرامددي بددام راء اقدد ه ولدد  وجددر   ددور أ ددرى ممكددن إن 

اسدددو  ه  هوروكدددب بحدددم الحددددث أو ال ددد يره ليقدددو  بئعمددداه الوسدددوهه كاالسدددو  ه مددد  ً 
  مددن مدا يجنيددو مددن إعمداه الوسددوهه وممكدن إن يكددون بددئكراه او دنحاجدة ال دد يره أو ل 

كددون السددمو  مو ددو  وعمددغ درجددة عاليددة مددن ال  ددورةه وممكددن إن  لدد  الحدددث وىنددا ي
يددو  باسددو  ه حالددة  ا ددة اددي ىدد ا ال دد ير أو الحدددث كددالعوم الدد ىني أو الجسددديه 

وا   ر من  ل  ود وكون ه باسو دامو كيداة لموسوه لكسب وعا   الجميور م  حالوو
و الحددث ل در  داعدو  ورة السمو  باميد اء بدالجروح أو إحدداث عاىدة ليد ا ال د ير أ

واسو  ه  ل  لموسوهه اينا نكون أما   ور اي  ايدة ال  دورة وان كاندت ومد  ال دور 
مجرمددة ضددمن أحكدددا  ن ددوت أ ددرىه كجدددرائ  إيدد اء واعوددداء عمدددغ السدد مة الجسدددديةه 
لكنيددا ىنددا بق ددد  ددات وروكددب لدديس بباعددث اميدد اء أو إحددداث عاىددةه بدده بق ددد القيددا  

غ المشدددر  الجندددائي إن يي ددد   لددد  ادددي الحسدددبان ويجدددر  ومددد  بالوسدددوهه ممدددا ينب دددي عمددد
 ال وره ويروب عمييا جحاء مناسب وراد  لوم  السموكيات الجرمية 

 والبدددد كددد ل  مدددن أ ددد  سدددن ال ددد ير أو الحددددث بالحسدددبان عندددد الوجدددري  والعقدددابه
ة اال ي يجاوح حدًا معين يكون اوه وي يرا ل عه االسو  هه م ً  من يوجاوح سن ال امس

عشدددر لددديس م ددده مدددن ىدددو دون  لددد  كالددد ي ادددي سدددن العاشدددرة مدددن عمدددره يكدددون إ رائدددو 
ووجوب وشديد العقاب عمغ حالة إ راء أو  واسو  لو أسيه ممن وارب لبموذ سن الرشده

اسو  ه ائة من ل  يو  ال امسة عشره كونيا وكدون اضدع  ممدن أومدوا ال امسدة عشدر 
درا   واضدد وان لدد  يكددن كددامً  لكنددو معوبددرًا اددي م ووريبددة مددن سددن البمددوذه وليددا ومييددح وا 

 ك يرة بالقانون 
جداءت ىد ه ال دورة المجرمدة  دفع الـولي لمصـغير أو الحـدث  لـت التسـول:ثانيًا: 
ل من وانون رعاية ا حداث ايما ي ت مسدؤولية ولدي الحددث أو ال  دهه ٕٛاي المادة ل
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أو بال رامدة ال وقده عددن كمدا جداء اييدا مددا ن دو ليعاودب بددالحبس مددة ال وحيدد عمدغ سددنة 
مائددددة دينددددار وال وحيددددد عمددددغ  مسددددمائة دينددددار كدددده ولددددي دادددد  ال دددد ير أو الحدددددث إلددددغ 

يدده ىندا الوشرد   ل والوسوه ىو إحدى  ور الوشدرد ادي ودانون رعايدة ا حدداثه والددا  
ا ددددي ىدددد ه ال ددددورة نجددددد السددددمو    لٔلنددددو  مددددن امكددددراهيعددددد امجبددددار و أو عمددددغ الضدددد   

ي اعددده داددد  ال  ددده أو الحددددث وحممدددو عمدددغ القيدددا  بئعمددداه الوسدددوه امجرامددديه يوم ددده اددد
مدن وبده وليدو  ال  ده بالحجر والورىيدب ليد ا  أ بالور يببالض   عميو بيية وسيمة كانت 

جباره   الوسوه  عمغ اوورا  جرائ مسو ً  ما لديو سم ة عميوه لداعو وا 
رة المجرمة المدادة ن ت عمغ ى ه ال و  ثالثًا: استغالل األطفال بأ مال التسول:

ه ووددد جددداءت ٕٕٔٓل لسددنة ٕٛوددانون مكااحددة االوجددار بالبشدددر العراوددي رودد  ل مددن لٔل
مو ددواة اددي ىدد ا الدددنت الوشددريعيه إ  أضددا  المشددر  ىندددا أو ددااًا البددد مددن اروكددداب 
ال عه المجر  بياه وىي كما عبر عنيا النت إما إن يكون ىنا  ويديد بدالقوة أو العند  

سيمة لمض   عمغ ال  يره أو يكون باسو  ه سم ة أو بئع اء ماه أو اسوعماه أية و 
 أو م ريات أ رى لولي  ل  ال  ير أو من لو سم ة عميو لوش يمو بالوسوه 

 املطهة انثاني
 انركن اخلاص

ه االم دددمحة محددده عقدددابيوعدددد ال  ولدددة ادددي ىددد ه الجريمدددة محدددور اىومدددا  الدددنت ال
لوجدناىا وومحور حوه حماية ال  ير مدن أن االعوبار من الوجري  لو مح ناىا جيدًاه 

يكون أداة لون ي  بع  امعماه المشبوىة والسدمبيةه وادم الم داىي  وا   ويدة وامنسدانية 
ىدي حمايدة المجومد  مدن ةداىرة سدمبية والموم مدة بئعمداه الوسدوه  نيايدةاي المجوم ه وبال

اي الن وت العقابيدةه من   ه القضاء عميياه و ل  نجد إن شم الوكمي  أو الوجري  
يجر  كه من يسو ه ى ه ال ئة المسوضع ة بئعمداه الوسدوه المشدبوىةه وال  ولدة و د ر 

                                                           

ٝاإلظثاس ٝٗٞع ٖٓ اإلًشاٙ إ١ تئظثاس أُشء ػ٠ِ كؼَ ٝاُذكغ ك٢ اططالغ اُِـح ٣ذٍ ػ٠ِ اُضـظ  (1)

أ١ اضطشٙ إ٤ُٚ ، حِٔٚ ػ٤ِٚ، ٣٘ظش: اتٖ ٓ٘ظٞس، ٓؼعْ ُغإ اُؼشب،  :ٓا، دكغ ٣ذكغ دكؼٚ إ٠ُ ًزا

 .293، ٓظذس عاتن، ص4ض
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السدددن مرحمدددة حساسدددة ادددي حيددداة ال دددرده وحوددداج إلدددغ حمايدددة  ا دددةه   و دددًا ادددي ىددد ه 
الجريمددةه وىددي الضددحية أو المجنددي عميددوه ووكمددن م ددمحة ال دد ير أو ال  دده ادددي أن 

ة والونشدئة ال دحيحة ادي بدايدة نضدوجو العقمدي والجسددي ال يعي  اي أجواء مدن الرعايد
إن وسددو ه ضددع  ودروددو وومددة حيموددوه بون يدد  إعمدداه منحراددة ومجرمددةه ممددن يوددربت بددو 

كما يمكننا إن نحدد بناًء عمغ  ل  شرو  الركن ال ات ليد ه  ويسو ه وضعو ال ات 
لرجددو  إلددغ إحكددا  الجريمددةه جريمددة اسددو  ه ا   دداه اددي إعمدداه الوسددوهه ومددن  دد ه ا

 لت ى ه الجريمةه ووم  الشرو  ىي:الن وت الوجريمية الوي وناو 

ه سدواء محمدو  ده أو  د ير سدنه عمدغ أيدة  دورة كاندت وأيدا كدان ل وودو  اسدو  ه -ٔ
كان باسو  ه   ر السن أ  حاجة ىد ا ال د ير أ  ةروادو االجوماعيدة وا سدريةه 

 وبة من  ويو أو عد  وموعو بالرعاية الم م كان يكون يويماً 
عمددغ ش  ددًا لدد  يددو   االسددو  ه سددواء بددام راء أو الدددا  و يرىددا لمقيددا  بالوسددوه يددو  -ٕ

 ال امنة عشر من عمره 
 من وبه  ش  ًا بالغ سن الرشد  يو  االسو  ه لي ا ال  هن أ -ٖ
موضددو  ىدد ا االسددو  ه ىددو إعمدداه الوسددوه المجرمددة ووحبيدد ىا لدددى ىدد ا ال دد ير  -ٗ

 لداعو لمقيا  بيا 
ه بحاجددة لجيددود المجرمددة الوسددوه  رائي  بئعمدداهالةدداىرة اسددو  ه ا   دداه بددئإن 
قضددداء عمييدداه ولدددوعي مدددن كدده إادددراد المجومددد ه لوددداركيا الن ا   ددداه مكددداني  لممنةمددة 

وا مددداكن ال بيعدددي ادددي بيدددووي  ومدارسدددي  وعدددالمي  الجميددده البدددريءه ولددديس ادددي الشدددار  
ي   ي سيقضددي عمددغ   ددولوي ه ومسددوقبمه يمدددون أيدددى  لمح ددوه عمددغ المدداه الددالعامددة

ومووا أكيدا لكده  مدوح أو مسدوقبه كدان ممكدن إن ينوةدرى  يومدًاه كمدا  هحياوي  الكريمةو 
وكمن   ورة ا مدر ىدي بونشدئة ومد  ال ئدة ادي الشدوار ه بعيددًا عدن مكانيدا ال بيعدي بدين 

اب ه ممددا أحضددان أسددرىاه ممددا يجعدده ونشددئويا عمددغ اكددرة االن دد ت وعددد  االلوددحا  بالضددو 
 لجرائ  اي المسوقبه ا معدة سم ًا الروكاب يجعميا مشاري 
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 املطهة انثانث
 انركن املعنىي

دًة عمدغ الق دد وعوبر جريمة اسو  ه ا   اه بالوسوه جريمة عمديو ووسومح  حيدا
 ل ا سنبين ك  الق دين اي ال رعين اآلويين: هالعا  و دًا  ا اً 

 القصد العام: الفرع األول

ق د العا  يوم ده ادي نيدة واسدوعداد ن سدي لمجدانيه بئودامدو عمدغ اروكداب أي الإن 
وادددي جريمدددة اسدددو  ه   لٔلمدددن النشدددا ات امجراميدددة الودددي يوكدددون منيدددا سدددمو  الجريمدددة

ا   اه بالوسوه الق د الجنائي يكون بنية إ راء ال  ير أو الحدث مدن لد  يدو  ال امندة 
الوسدوه ووحبيبدو ليداه وىد ا اموددا  واموبداه عمدغ اوودرا   عشر من عمدره بالقيدا  بئعمداه

يجدب إن يودواار لددى ال اعده عمد  مسدبم بحقيقدة مدا يقدو  بدو  هم ده ىد ه ا اعداه الجريمدة
من أاعاه وب بيعويا ال  رة ولديو عم  بما سوؤوه إليو ى ه ا اعاه وانعكاساويا الموم مة 

ثه كمددا ال بددد إن يكددون عالمددًا بددين مددا يددو  بالنوددائا امجراميددةه الوددي مددن الممكددن إن وحددد
 همعمدداه الوسددوه ىددو  دد ير ولدد  يددو  سددن الرشددد القددانوني بالدددا أو  ء رااسددو  لو بددام

وع وة عمغ العم  يجب إن يوواار العن ر ال اني من عنا در الق دد الجندائي العدا  إال 
جدددوىر الق دددد والودددي وم ددده  هوىدددي أرادة السدددمو  امجرامدددي والودددي وسدددو مت مدددن الوودددائ 

بمعنغ إن وكون لدو إرادة لمدا يقبده عميدو مدن سدمو  إجرامدي  هلٕلالجنائي ب وروو العامة 
رادة ل عه ام راء بئعماه الوسوه أو بدا  ال  ه إلييا   وا 

 القصد الخاص: الفرع الثاني

الق ددد ال ددات ىددو شددعور ال اعدده بالضددرر الدد ي يمكددن إن يسددبب اعمددوه ويكمددن 
مجدداني بينددو يروكددب اعددً  مجرمددًا وانونددًا يبو ددي منددو الو ددوه إلددغ ىدد ا بنيوددو امجراميددة ل

                                                           

اُوغْ اُؼاّ، داس اُٜ٘ضح اُؼشت٤ح، اُواٛشج،  -( د. احٔذ كرح٢ عشٝس، اُٞع٤ظ ك٢ هإٗٞ اُؼوٞتاخ1)

؛ ٣ٝؼشف اُوظذ اُع٘ائ٢ ك٢ هإٗٞ اُؼوٞتاخ اُؼشاه٢ تأٗٚ ) اُوظذ أُعش٢ٓ ٛٞ 457، ص1911

ذٞظ٤ٚ اُلاػَ إسادذٚ إ٠ُ اسذٌاب اُلؼَ إٌُٔٞ ُِعش٣ٔح ٛادكاً إ٠ُ ٗر٤عح اُعش٣ٔح اُر٢ ٝهؼد أٝ أ٣ح 

 (.1كوشج  33ٗر٤عح ظش٤ٓٚ أخشٟ( ٣٘ظش: أُادج )

 .451د. احٔذ كرح٢ عشٝس، ٓظذس عاتن، ص (2)
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 ددر  إجرامددي  ددات اددي ن سددوه وىدد ا ال ددر  ال ددات الدد ي يكمددن اددي ن سددو يوم دده 
االق دددد ال دددات عن دددر ميددد  مدددن الدددركن المعندددوي ادددي ك يدددر مدددن  هلٔلبالق دددد ال دددات

بباعدث  الجرائ ه يسو مت من   ه عبارات النت ومقا دىاه ويوميح بنيدة  ا دة إي
أو  اية  ا ة وحر  إرادة ال اعه ووداعيا الروكاب السمو  المجر ه ايو أ ًا نيدة واعيدة 
ووعمددم بدديمرل معددين يمو دده بو كيددر الجدداني ويوجددو لددو ىددواه ممددا يحيددد مددن و ددميمو عمددغ 

  لٕلامودا  مويان ال عه المجر  

إضددااة  ال دد ار أو ا حددداث بالوسدوه وو مددب و ددًا  ا دداً  اسدو  ها دي جريمددة 
لمق ددد العددا ه ا بددد مددن إن ووددواار لدددى ال اعدده اددي ىدد ه الجريمددة نيددة  ا ددة أو شددعور 
وو مي  ن سي  ات يبو يو اي ن سوه وووم ه وم  النيدة أو الشدعور ادي ال ايدة واليدد  
ال ي يرو  الو وه لوه وىو اسو  ه ال  ه أو من ل  يدو  ال امندة عشدر سدنو مدن عمدره 

جبداره عمدغ القيدا  بومد  بئعماه الوسوهه سواء بئ  رائو من وبه ال يدر أيدًا كدان أ  بداعدو وا 
 عنو  مسؤوهأو ال السموكيات المنحراة من وبه وليوا 

 املثحث انثانث
 اآلثار اجلزائيح نهجرميح

يعددد العقدداب أىدد  اآل ددار الجحائيددة  ي جريمددةه اددالنت الجنددائي كمددا ىددو معددرو  
يدد  الدد ي يوضددمن أمددرًا أو نييددًا يووجددو بددو يوكددون مددن شددقينه ا وه شددم الوجددري  أو الوكم

المشددر  إلددغ الم دددا بين بيحكامددو ب مددب ال ضدددو  لددو وا  اعددة أوامدددره واجوندداب نواىيدددوه 
  لٖلوال ددداني ىدددو شدددم الجدددحاء ا  دددر المورودددب عمدددغ مدددن ي دددال  شدددم الوجدددري  أو الوكميددد 

وو دددات وىندددا  أ دددار جحائيدددة أ دددرى ايمدددا يوعمدددم بالجاندددب امجرائدددي لمجدددرائ ه وكي يدددة اال
                                                           

دساعح  -ػثذ اُؼض٣ض تٖ حٔٞد تٖ ػثذا هلل اُشصش١، اُرغٍٞ ك٢ ٗظاّ االذعاس تاألشخاص اُغؼٞد١ (1)

٤ًِح اُذساعاخ اُؼ٤ِا،  -ذأط٤ِ٤ح ٓواسٗح، سعاُح ٓاظغر٤ش، ظآؼح ٗا٣ق اُؼشت٤ح ُِؼِّٞ األ٤٘ٓح

 .120، ص2010اُغؼٞد٣ح،  -اُش٣اع

، 1917عآؼح اُعذ٣ذج، اإلعٌ٘ذس٣ح، اُوغْ اُؼاّ، داس اُ -د. ٓحٔذ ػٞع، هإٗٞ اُؼوٞتاخ (2)

 .213ص

 -طالٍ ػثذ حغ٤ٖ اُثذسا٢ٗ، اُششػ٤ح اُعضائ٤ح، أطشٝحح دًرٞساٙ، ظآؼح أُٞطَُِٔض٣ذ ٣٘ظش:  (3)

 .15ـ14، ص٤ًِ2002ح اُوإٗٞ، 
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وو بيم النت الموضوعي عمغ من ينوي  إحكاموه ول  نو رم ليا كونو موضو  واس  
وىددي العقوبددة ا  ددمية  وموشددعب ونكو ددي اقدد  ببيددان العقوبددة المقددررة عمددغ ىدد ه الجريمددة
   واي ال رو  اآلوية:وبع  العقوبات الوكميمية الوي يمكن و بيقيا عمغ ى ه الجريمة

 صميةالعقوبة األ: الفرع األول

وعددر  العقوبددة اقييددًا بينيددا لالجددحاء المقددرر لم ددمحة الجماعددة عمددغ ع دديان أمددر 
  ووعنددي كدد ل  لجددحاء جنددائي يوضددمن إي مددا مق ددودًا يقددرره القددانون لٔلالشددار  أو نييددول

  لٕلويووعو القاضي عمغ من و بت مسؤوليوو عن الجريمةل

ل مددن وددانون ٕٜٖل ووعددد ىدد ه الجريمددة جنحددة بددالنةر لعقوبويدداه ا ددي نددت المددادة
العقوبدددات حدددددويا بدددالحبس مددددة ال وحيدددد عدددن    دددة أشدددير و رامدددة  وحيدددد عمدددغ  مسدددين 

ليعاوب بدالحبس مددة ال وحيدد عمدغ    دة أشدير وب رامدة ال وحيدد عمدغ ديناره إ  جاء بيا 
 مسين دينارًا أو بئحدى ىاوين العقوبوين كه من أ رى ش  ًا ل  يو  ال امنة عشر مدن 

لوسددوه   ل ونجددد اددي الشددم ال دداني مددن الددنت  اوددو حدددًا  دداني لمعقدداب ليدد ه عمددره عمددغ ا
 عدن مسدؤواللجريمة و ل  بالنةر إلغ   ة الجانيه اين كان الجداني وليدًا أو و ديًا أو ا

مراوبدددة ال ددد ير ورعايودددوه راددد  المشدددر  الجندددائي الحدددد ا عمدددغ لمعقوبدددة إلدددغ سدددوة أشدددير 
ووكدون العقوبدة واضدم مدن الدنت العقدابي ل     وال رامة  وحيد عمغ مائة دينار كمدا ىدو

الحبس مدة ال وحيد عمدغ سدوة أشدير وب رامدة ال وحيدد عمدغ مائدة ديندار أو بئحددى ىداوين 
العمدة العقوبوين إ ا كان الجاني وليًا أو و يًا أو مكم ًا برعاية أو مراوبة  ل  الشد تل و 

ه وسدديولة اسددو  لو مددن  لدد  الوشددديد ىددي لقددرب ىدد ا الشدد ت مددن ال  دده المجنددي عميددو
اددي نددت الوسددوهه واسددو  ه مددا لددو مددن سددم ة ووددي ير عمددغ ىدد ا ال دد يره إمددا  رائددو ببئ

مددن وددانون رعايددة ا حددداث الوددي يشددمه حكميددا الددولي اقدد  ولددي ال  دده إن ل ٕٛالمددادة ل
داعدو إلددغ القيدا  بئعمدداه الوسددوهه وجداء اييددا ليعاودب بددالحبس مدددة ال وحيدد عمددغ سددنة أو 

                                                           

، ٌٓرثح 2اُوغْ اُؼاّ، ط -د. ػثذا ُوادس ػٞدج، اُرشش٣غ اُع٘ائ٢ اإلعال٢ٓ ٓواسٗاً تاُوإٗٞ اُٞضؼ٢ (1)

 .601، ص1964اُؼشٝتح، اُواٛشج،  داس

، 1962د. عؼ٤ذ ٓظطل٠ اُغؼ٤ذ، اإلحٌاّ اُؼآح ك٢ هإٗٞ اُؼوٞتاخ، داس أُؼاسف، اُواٛشج،  (2)

 .547ص
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قه عن مائة دينار وال وحيدد عمدغ  مسدمائة ديندار كده ولدي داد  ال د ير أو بال رامة ال و
الحدث إلدغ الوشدرد أو انحدرا  السدمو ل وىد ا الدنت  دات يقيدد الدنت العدا  ادي ودانون 
العقوبات اي ما ي ت إن كان الجاني المسو ه لم  ه أو ال د ير بئعمداه الوسدوه ىدو 

 وليًا لو 

لعراودددي عمدددغ عقوبدددات اشدددد ممدددا جددداء بدددو وندددت ودددانون مكااحدددة االوجدددار بالبشدددر ا
ودددانون العقوبدددات وودددانون رعايدددة ا حدددداثه إن ودددواارت ىندددا  عنا دددر وشدددرو  جريمدددة 
االوجار بالبشر ب ورة اسو  ه ال  ه بالوسوهه إ  جعميا المشر  ىنا جناية ووض  ليا 

ون مميدد ٕ٘إلددغ  ٘ٔعقوبددة السددجن المؤبددد إضددااة لم رامددة الماليددة الوددي ووددراوح مددا بددين ل
 دينار عراويل 

نو من المسوحسن إن يشددد المشدر  العقداب عمدغ ومد  الجريمدةه اومن جانبنا نرى 
برا  حددييا ا عمدغ وا دندغه بجعده عقوبدة احدبس ادي الدنت العقدابي العدا  مددة ال وحيدد 
عمغ السنةه وال وقده عدن سدوة أشدير إن كدان الجداني مجدردًا مدن أيدة  د ةه إمدا إن كدان 

يدددد العقوبددة إلدددغ الحدددبس الشددديد مددددة ال وحيدددد عمددغ سدددنة ون ددد ه  و  دد ة ممكدددن إن وح 
إضااة إلغ را  حد ال رامة اي ك  الحدالوينه وادي مدا ي دت الدنت ال دات ادي ودانون 
رعايدددة ا حدددداث ندددرى كددد ل  بضدددرورة راددد  حدددد العقوبدددة إلدددغ الحدددبس مددددة ال وحيدددد عمدددغ 

 قيا  بئعماه الوسوه السنوين لمولي ال ي يدا  أبنائو أو ممن ى  وحت رعايوو إلغ ال

عددد وة عمدددغ  لددد  وشدددديد العقددداب عمدددغ بعددد  الحددداالت الودددي ليدددا مدددن ال  دددورة 
والمساس بس مة ال  ير أو الحدثه كئحداث جرح أو عاىة مسوديمة اي ى ا ال  ير 
أو الحدث الم رى أو المدداو  لموسدوهه ل در  جد ب اسدوع ا  النداس معدوه وان كاندت 

 ا ددددة بجددددرائ  اميدددد اء واالعوددددداء عمددددغ السدددد مة ومدددد  الحدددداالت مجرمددددة بالن ددددوت ال
الجسددديةه لكنيددا ىنددا وعوبددر ةددرو  مشددددة ومروكبددة ل ايددة جرميددو أ ددرىه وباعددث أ ددر 
عمددغ إن وكددون العقوبددة اددي م دده ومدد  ا حددواه السددجن المؤبددد عدده  مددن جانددب أ ددر البددد 

ايشدددد  بالمشددر  الجنددائي إن يي دد  بالحسددبان موضددو  ال ئددة العمريددة اددي مسدديلة العقددابه
العقاب عمغ من يقو  بئ راء أو من يدا    يرًا أو حدث دون سدن ال امسدة عشدر مدن 
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عمدرهه أك ددر مددن ال ئددة ا  درى ممددن يوعدددى عمددره ال امسددة عشدر إلددغ وبدده إومددا  ال امنددة 
 عشر 

 التدابير االحترازية: الفرع الثاني
ميميددددة يمكددددن أن وشددددمه ىدددد ه الجريمددددة بو بيددددم بعدددد  الودددددابير االحوراحيددددة الوك 

و ددر   لإجددراءات الودددابير االحوراحيددة ىدديالمناسددبة ليددا والممكددن و بيقيددا وانونددًا عمييدداه و 
واليددد   عمددغ الجدداني الدد ي حكدد  عميددو بجريمددة مددا لمنعددو مددن اروكدداب الجريمددة مسددوقب ً 

الودي ودد وددا  الجداني الروكداب  امجراميدةمنيا ىدو ووايدة الجداني والمجومد  مدن ال  دورة 
  رىأ الجريمة مرة 

أو  ائ ددة مددن  لإجددراء  أو ىددي لٔليددالع ج إلددغويددد   أنيددابالمسددوقبه اضدد  عددن 
و وييدددا ش  دددية مروكددددب  إجراميدددةالودددي يحدددددىا المشدددر  لمواجيددددة   دددورة  امجدددراءات

ال يشدور  اييدا المسدؤولية الجنائيدة لمشد ت ميقاعيدا و   لٕللالجريمة لودرأىا عن المجوم 
وو ضدد  لمبدددأ المسدداواة والو ريددد ومبدددأ  سددؤوهمعميددو ويمكددن و بيقيددا عمددغ شدد ت  يددر 

 والودددابير االحوراحيدة الوددي يمكددن أن و بدم عمددغ مروكددب ىد ه الجريمددة ىددي  لٖلالش  دية
 ٕٔٔو ٕٓٔو ٜٔٔو ٛٔٔوٚٔٔكمددددا وضدددحويا المددددواد ل أربعدددةالوددددابير الماديدددة ىددددي 

عيددد الو هالم ددادرةلل مددن وددانون العقوبددات العراوددي وىدد ه الودددابير ووضددمن ٖٕٔو ٕٕٔو
وسدنبين وددبيرين اقد  مدن  لووو  الش ت المعنوي وحمدو هو مم المحه هبحسن السمو 

كه ىد ه الوددابير الودي يمكدن و بيقيدا عمدغ مروكدب جريمدة إ دراء ا   داه بالوسدوه وىدي 
 الم ادرة والوعيد بحسن السمو ه وضمن ال قرات اآلوية:د

حيدث مضدمونيا عدن  كوددبير احودراحي مدادي ال و ومد  مدن ووعدد أوال: المصادرة:
 هلٚٔٔالمشدددر  العراودددي ىددد ا الوددددبير ادددي المدددادة ل أوردوودددد  هالم دددادرة كعقوبدددة وكميميدددة

 أو المحددرحة أوالمعدددة  أوالم ددنعة  ا شددياءالم ددادرة كودددبير احوددراحي لضددب  وم ددادرة 
                                                           

اُوغددْ اُؼدداّ، داس اُعآؼددح اُعذ٣ددذج، اإلعددٌ٘ذس٣ح،  –د. ٓحٔددذ صًدد٢ أتددٞ ػددآش، هددإٗٞ اُؼوٞتدداخ  (1)

 .314، ص2010

 .130، ص1976، اُذاس اُؼشت٤ح ُِطثاػح، تـذاد، 1ش االحرشاص٣ح، طد. ٓحٔذ شالٍ حث٤ة، اُرذات٤ (2)

اُوغدْ اُؼداّ، داس اُوادعد٤ح ُِطثاػدح،  –د. ضاس١ خ٤َِ ٓحٔٞد، اُٞظ٤ض ك٢ ششغ هإٗٞ اُؼوٞتداخ  (3)

 .131، ص1912تـذاد، 
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وان  هالمعروضة لمبيد  الودي وعدد ادي جميد  ىد ه الحداالت جريمدة ادي  اويدا أوالمسوعممة 
ل  وكن مضدبو ة  إنوم ادرويا حوغ  ا شياءمموكة لمموي  ويكون ضب  ى ه ل  وكن م

يمدة إ دراء ا دي جر  هكانت معينة وعيينا كاايدا إنيجوح ضب يا ايما بعد  هووت المحاكمة
ينوا عن إعمداه الوسدوه كه ما  إحراح أوي بم ى ا الودبير عند حياحة  ا   اه بالوسوه

 أو المسوعممة اييا من أمواه وأشياء مح مة من الشحا ة 
 إلددحا ل بينددو ٛٔٔل مدن المددادة لٔال قددرة ل أوضددحوو :التعهــد بحســن الســموكثانيــًا: 

لمدة ال وقه عن  هبحسن سموكو المحكو  عميو بين يحرر ووت  دور الحك  عميو وعيداً 
ال وحيددد عمددغ  إنيجددب  ا حددواهيددا واددي كدده ايسددنة وال وحيددد عمددغ مدددة العقوبددة المحكددو  

 هأو انويائيدا  ي سدبب كدان ا  دميةدأ مدن وداريا انويداء ون يد  العقوبدة  مس سنوات وبد
يقددر  هأو مدا يقدو  مقامدو المحكو  عميو بين يود   ندوم المحكمة مبم دا ماليداً  إلحا م  

ال يددنقت ىدد ا  إنعمددغ ه مددن وبدده المحكمددة بمددا يوناسددب مدد  حالوددو االجوماعيددة والماليددة
يددا  ىدد ا المبمددغ  أنالددنت  ه وأجدداحغ مددائوي ديندارالمداه عددن عشدرين دينددارًا وال يحيددد عمد

لددا  المبمدغ أو مدا يقدو   أجد وحددد  إنعن المحكو  عميو ش ت آ ر  وعمدغ المحكمدة 
وضددد  المحكدددو  عميدددو وحدددت مراوبدددة  أنلددد  يدددو  الددددا  يوعدددين عمدددغ المحكمدددة  وا  امقامدددو 

دبيرًا آ در يناسدب وو د  ود أن أوليداالشر ة مدة ال وقه عن سنة وال وحيد عمغ مدة الوعيد 
  وبد ل  يكدون الوعيدد بحسدن السدمو  ىدو وددبير ا ويداري لممحكمدة لٔلحالة المحكو  عميو

 أنمددا وجدددت  عمددغ مددن يسددو ه ا   دداه بددئ رائي  لمقيددا  بئعمدداه الوسددوه أ او رضددو  أن
ويوعيد بدان ال يعداود اسدو  ه ا   داه بومد  ا عمداه  حالة المحكو  عميو وسودعي  ل 

من إ رائي  بوحبيب ووحيين إعماه الوسوه والوسك  بال رودات وا مداكن العامدة المنحراة 
دواادد  ن سددية و نيددو  إيجددادواليددد  مددن ورائددو ىددو  لشددح  واسددوجداء ع دد  الجميددور ليدد ه

  لٕلو ل  بويديده بضيا  مبمغ الوعيد هعن اروكاب الجرائ  مسوقب ً 

                                                           

 1969( ُغدد٘ح 111( ٓددٖ هددإٗٞ اُؼوٞتدداخ اُؼشاهدد٢ سهددْ )111( ٓددٖ أُددادج )٣2٘ظددش: اُلوددشج ) (1)

 ذٍ.أُؼ

اُوغدْ اُخداص، ٓطثؼدح اُضٓدإ، تـدذاد،  –د. كخش١ ػثذ اُشصام اُحدذ٣ص٢، شدشغ هدإٗٞ اُؼوٞتداخ  (2)

 .533، ص1996



 (قانونية تحليلية دراسة) التسول جرائم في األطفال استغالل

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

011 

 الخاتمة

اسدونواجات حدوه موضدو  جريمدة  وا  البحث نسوعر  جممة ما وو دمنا لدو مدن 
إ ددراء ا   دداه بالوسددوهه ونوضددم مددا نددراه مددن وو دديات حددوه الن ددوت القانونيددة الوددي 
 عالجددددت ىدددد ه الجريمددددة بدددددعوة المشددددر  إلددددغ وعددددديميا  ونبددددين  لدددد  اددددي اقددددروين ا ولددددغ

 ل سونواجات وال انية لموو يات:

 أوال: االستنتاجات

بياعددداه ايجابيدددة ووضدددمن وحبيدددب إعمددداه يكدددون بالقيدددا  الوسدددوه اسدددو  ه ا   ددداه ب -ٔ
بيبسدد   ددورة ليددا وكددون بمددد يددد  عمومدداً الوسددوه لدددى ال  دده ووحيينيددا لددوه والوسددوه 

الموسددوه لم يددره  البددًا عددوني  باسددوجداء المدداه مددني ه وبدددون مقابدده أو بقيامددو ببيدد  
سمعة وااية أو وقدي   دمة بسدي ة لم يدر ل در  الح دوه عمدغ المداه أو ا شدياءه 

 وي إن يكون  ل  اي ا ماكن العامة أ  ال ا ة ويسو
أن م يو  ال  ه ل ويًا وا   حيًا ووانونيًا يده عمدغ كده مدن ولدد حيدًا ولد  يوجداوح  -ٕ

سن معين يمكنو من امدرا  والومييح اي الحيداةه ممدا ين عدو أو يضدره بشدكه يسديه 
 اسو  لو من وبه ال ير اي إي مجاه ومنيا إعماه الوسوه المنحراة 

لجريمدددة اسدددو  ه ا   ددداه بجدددرائ  الوسدددوه أركدددان عامدددةه مددداديه ومعندددويه المدددادي  -ٖ
يوم ه ب ور محددة لمسمو ه وىي اعه إ راء ال د ير بالوسدوه أو داعدو لمقيدا  بيدا 
أو اسددو  لو بييددة  ددورةه كمددا ىددو واضددم مددن نددت وددانون العقوبددات ووددانون رعايددة 

المعنددوي يوضددمن و ددد عددا  مددن  ا حدداث ووددانون مكااحددة االوجددار بالبشددره وركنيددا
رادة لمسددددمو  امجرامددددي وو ددددد  ددددات يوم دددده بنيددددة اسددددو  ه  لدددد  ال دددد ير  عمدددد  وا 
ضدددااة لرركدددان العامدددة ىندددا  ركدددن  دددات بيدددا وىدددو اسدددو  ه ال  ولدددة  بالوسدددوهه وا 

 بالوسوه 
يدا شد ت مدا اييو مب القيدا  بياعداه ايجابيدة يقدو   جرائ  الوسوها   اه باسو  ه  -ٗ

بدددالقوه أو بال عددده  ددد ير لددد  يدددو  سدددن الرشدددد ليقدددو  أو يسدددو ه  دددري بدددالغ وعاوددده ي
 بئعماه الوسوه ب مب الماه أو ا شياء من الناس 
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عاودددب المشدددر  العراودددي عمدددغ جريمدددة اسدددو  ه ا   ددداه بالوسدددوه بدددالحبس البسدددي   -٘
وال رامدة أو بئحدداىماه ووعدد ىد ه الجريمدة جنحدةه وشددد العقداب عمييدا ادي حالددة أن 

 لد  ال د يره إمدا ادي ودانون  وليدًا أو و ديًا أو مكم دًا برعايدة أو مراوبدةكان الجاني 
رعاية امحداث نجده ود جر  حالة  ا ة ىي دا  الدولي لم د ير أو الحددث لمقيدا  
بالوسددوهه وجعدده ليددا عقوبددة اشددد اددي وددانون مكااحددة االوجددار بالبشددر إ  رادد  الحددد 

 ٕ٘إلددغ  ٘ٔالوددي ووددراوح مددا بددين ا عمددغ ليددا إلددغ السددجن المؤبددد وبال رامددة الكبيددرة 
 مميون دينار عراوي 
 ثانيًا: التوصيات

وجددر   ددور أ ددرى ممكددن إن وروكددب اددي مددا يوعمددم بالجانددب الموضددوعي نقوددرح أن  -ٔ
اسو  ه حاجة ال  يره أو ومنيا  بحم الحدث أو ال  يره ليقو  بئعماه الوسوهه

بدئكراه  لد  الحددث وىندا  نأو إ ا كدامما يجنيو من إعماه الوسدوهه والوربم   او نل 
باسدو  ه حالدة  ا دة  أويكون السمو  مو و  وعمغ درجة عالية من ال  ورةه 
لكسدب وعدا   الجميدور  اي ىد ا ال د ير أو الحددث كدالعوم الد ىني أو الجسدديه

بالجروح أو إحدداث عاىدة ال  ير إي اء يو  م  السمو   ووجري  حالة أن كانمعوه 
بباعث  إ ا كان  ل  هوكسب ع   الناس لحالوو لوسوهابداعو واسو  ه  ل  ايو ل

ينب دي عمدغ المشدر    و اميد اء أو إحدداث عاىدةه ولديس بق دد مجدرد القيا  بالوسدوه
الجنائي إن يي    ل  اي الحسبان ويجر  وم  ال دوره ويرودب عمييدا جدحاء مناسدب 

 وراد  لوم  السموكيات الجرمية 
بجعده عقوبددة الحدبس ادي الدنت العقددابي ا عمدغ وا دندغه  حدددبراد  ونو دي كد ل   -ٕ

العددا  مدددة ال وحيددد عمددغ السددنةه وال وقدده عددن سددوة أشددير إن كددان الجدداني مجددردًا مددن 
أيدة  د ةه إمدا إن كدان  و  د ة ممكدن إن وحيدد العقوبدة إلدغ الحدبس الشدديد مددة ال 
وحيددد عمددغ سددنة ون دد ه إضددااة إلددغ رادد  حددد ال رامددة اددي كدد  الحددالوينه واددي مددا 

ل دددات ادددي ودددانون رعايدددة ا حدددداث ندددرى كددد ل  بضدددرورة راددد  حدددد ي دددت الدددنت ا
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العقوبدة إلدغ الحددبس مددة ال وحيددد عمدغ السددنوين لمدولي الدد ي يددا  أبنائددو أو ممدن ىدد  
  وحت رعايوو إلغ القيا  بئعماه الوسوه

ل وال دددات بجريمدددة إ دددراء ا   ددداه بالوسدددوه ٕٜٖنقودددرح أن يعدددده ندددت المدددادة لو  -ٖ
مددة ال وحيدد عمدغ السدنةه وال وقده عدن  يعاودب بدالحبس ـــ1ويكون بال ي ة اآلويدة ل 

 ه كه من أ رى ش  ًا ل  يو  ال امنة عشرة من عمره عمغ الوسوه سوة أشير
 بئحدى الحاالت اآلوية:ددالشديد إ ا و  اعه ام راء  وكون العقوبة الحبس -ٗ

 لة ال قر والعوح الوي يعانييا  ل  ال  ير اسو  ه حاأ دد 

 وو ال حية مما ود يعانيو من عوم  ىني أو جسدي اسو  ه حالب دد 
  إ ا كان عمر ال  ير أو الحدث دون ال امس عشرج دد 

ويعاودب بالسددجن حسددب ا حدواه أن ودد  إحددداث جددرح أو عاىدة لممجنددي عميددو بق ددد  -٘
 داعو لموسوه أو لكسب وعا   الجميور معول
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 رالمصاد
 القران الكريم **

 أوال: المعاجم والقواميس
   ٕ٘ٓٓه دار  ادره بيروته ٔٔةوره معج  لسان العرب ه جابن من -ٔ
   ٜٜ٘ٔأبو بكر الراحيه معج  م وار ال حاحه مكوبة لبنانه بيروت لبنانه  -ٕ
 ه دار الجيه بيروته دون واريا ٖاحمد بن اارس بن حكرياه معج  مقاييس الم ةه ج -ٖ
  ٜٜٚٔاحمد حكي بدويه معج  الم  محات االجوماعيةه مكوبة لبنانه بيروته -ٗ
ه المؤسسدة الجامعيدة ٔجيرار كورنوه معج  الم د محات القانونيدةه ورجمدة: من دور القاضديه   -٘

  ٜٜٛٔلمدراسات والنشر والووحي ه بيروت لبنانه 
 ثانيًا: الكتب

القسد  العدا ه دار النيضدة العربيدةه القداىرةه  -د  احمد اوحي سروره الوسدي  ادي ودانون العقوبدات -ٔ
ٜٔٛٔ  

  ٕٜٙٔيده امحكا  العامة اي وانون العقوباته دار المعار ه القاىرةه د  سعيد م   غ السع -ٕ
القس  العا ه دار القادسية لم باعةه  –د  ضاري  ميه محموده الوجيح اي شرح وانون العقوبات   -ٖ

  ٕٜٛٔب داده 
القسدد  ال دداته م بعددة الحمددانه ب ددداده  –د  ا ددري عبددد الددرحام الحدددي يه شددرح وددانون العقوبددات  -ٗ

ٜٜٔٙ  
ه ٕالقسدد  العددا ه   -  عبدددا لقددادر عددودةه الوشددري  الجنددائي امسدد مي مقارنددًا بالقددانون الوضددعيد -٘

  ٜٗٙٔمكوبة دار العروبةه القاىرةه 
منشدددورات الحمبدددي  1القسددد  العدددا ه   -د  عمدددي عبدددد القدددادر القيدددوجيه شدددرح ودددانون العقوبدددات -ٙ

  ٕٛٓٓلبنانه  -الحقوويةه بيروت 
  ٜٚٛٔومعووات مكااحوياه دار النيضةه القاىرةه  محمد أبو سري ه ةاىرة الوسوه -ٚ
القسدد  العددا ه دار الجامعددة الجديدددةه امسددكندريةه  –د  محمددد حكددي أبددو عددامره وددانون العقوبددات   -ٛ

ٕٓٔٓ  
  ٜٙٚٔه الدار العربية لم باعةه ب داده ٔد  محمد ش ه حبيبه الودابير االحوراحيةه    -ٜ

  ٜٚٛٔلعا ه دار الجامعة الجديدةه امسكندريةه القس  ا -د  محمد عو ه وانون العقوبات  -ٓٔ
د  محمددددد كامدددده ال ريددددمه مجدددداالت الرعايددددة االجوماعيددددة وونةيماويدددداه مكوبددددة القدددداىرة الحدي ددددةه  -ٔٔ

  ٜٓٚٔالقاىرةه 
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 ثالثًا: االطاريح والرسائل الجامعية
قدانونه كميدة ال -  ه عبد حسين البدرانيه الشرعية الجحائيةه أ روحدة دكودوراهه جامعدة المو ده -ٔ

ٕٕٓٓ  
 -عبددد العحيددح بددن حمددود بددن عبدددا ت الشدد ريه الوسددوه اددي نةددا  االوجددار با شدد ات السددعودي -ٕ

كميددة الدراسددات  -دراسددة وي دديمية مقارنددةه رسددالة ماجسددويره جامعددة ندداي  العربيددة لمعمددو  ا منيددة
  ٕٓٔٓالسعوديةه  -العمياه الريا 

ة لمموسددولين اددي ا ردنه رسددالة ماجسددويره ميددا كددري  المددوره ال  ددائت االجوماعيددة واالوو ددادي -ٖ
  ٕٕٓٓمقدمو لمجامعة ا ردنيةه

 رابعًا: البحوث
بحدددث  -حددارث  دداحب حسددنه دور العائمدددة والمدرسددة اددي وربيددة ا بنددداء وووددايوي  مددن االنحددرا  -ٔ

  ٕ٘ٔٓه ٖٖنةري اي عم  االجوما ه مجمة كمية امس مية الجامعةه  
شدددر ة ادددي مكااحويددداه بحدددث مقدددد  إلدددغ مجمدددة أكاديميدددة رضدددا إسدددماعيهه ةددداىرة الوسدددوه ودور ال -ٕ

  ٜٓٛٔ ه القاىرةه -الشر ةه د
دراسددة اجوماعيدددة ميدانيددة ادددي مديندددة  - ه     ريدد  عبدددد الوىدداب إسدددماعيهه ةدداىرة وسدددوه ا   دددا -ٖ

  ٖٕٔٓه ٕٗالمو هه مجمة دراسات مو ميةه  
سددة ميدانيددة اددي مدينددة أسددبابيا و ددرم معالجويددا لدرا -سددعاد راضددي االعرجدديه ةدداىرة الوسددوه د  -ٗ

  ٕٚٔٓه ٔه  ٕٛب دادله مجمة كمية الوربية لمبناته ج
حكميددا وأ ارىددا و ددرم ع جيددا اددي ال قددو امسدد ميه  -د  عمددي عددودة الشددري اته ةدداىرة الوسددوه -٘

  ٖٕٔٓعمان ا ردنه  هٕه  ٜالمجمة ا ردنية اي الدراسات امس ميةه ج
د ا   اه اي العدرامه بحدث مقدد  إلدغ وسد  سياسدات د  واس  عبود الدباذه الوسوه واالنحرا  عن -ٙ

  ٜٕٓٓوحارة الو  ي  والوعاون امنمائيه ب داده  -الونمية االجوماعية
دراسة اجوماعية ميدانية اي  -د  ىي   عاده عبود ألعبيديه ةاىرة الوسوه ووي يرىا عمغ المجوم  -ٚ

وسدد  مكااحددة الوسددوه والوشددرده  مدينددة ب ددداده بحددث مقددد  إلددغ وحارة العمدده والشددؤون االجوماعيددةه
  ٕٙٔٓب داده 

أسدبابو وأ داره عمدغ ا سدر الميجدرةه مجمدة كميدة  -وديان ياسين عبيده الويجيدر ألقسدري ادي العدرام -ٛ
  ٕٙٔٓه ٔه  ٕٙالوربية لمبناته ج

 ًا: القوانينخامس
  ٖٖٜٔل لعا  ٜٗوانون الوسوه الم ري رو  ل -ٔ
 المعده ٜٔ٘ٔلسنة ل ٓٗلالقانون المدني العراوي رو   -ٕ
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 المعده  ٜٜٙٔل لسنة ٔٔٔوانون العقوبات العراوي رو  ل -ٖ
  ٜٓٛٔلسنة   ٛٚرو   العراوي وانون رعاية القا رين -ٗ
 المعده  ٖٜٛٔل لسنة ٙٚوانون رعاية ا حداث العراوي رو  ل -٘
 المعده  ٜٜٙٔل لسنة ٕٔرو  ل الم ري ال  ه القانون -ٙ
  ٕٚٓٓلسنة ل ٘وانون مكااحة الوسوه والوشرد البحريني رو  ل -ٚ
  ٕٓٔٓ  وانون ال  ه لمجميورية السودانية لعا  -ٛ
  ٕٕٔٓل لسنة ٕٛوانون مكااحة االوجار بالبشر العراوي رو  ل -ٜ

  ٕ٘ٔٓل لسنة ٕٔ - ٘ٔوانون حماية ال  ه الجحائري رو  ل -ٓٔ
  ٕٙٔٓل لسنة ٖوانون حقوم ال  ه امماراوي رو  ل -ٔٔ

 ًا: مواقع االنترنيتسادس
  عبددد ال ودداح عبددد ال نددي اليمددته دراسددة وحميميددة لةدداىرة الوسددوه اددي د  حيدداد عمددي الجرجدداوي ود -ٔ

مديندددددددددددددة  دددددددددددددحة وسدددددددددددددبه ع جيددددددددددددداه بحدددددددددددددث منشدددددددددددددور ادددددددددددددي االنورنيدددددددددددددته عمدددددددددددددغ المووددددددددددددد : 
iResearch/researchersPages/ziyad_Al_Jerjhttp://www.qou.edu/home/sc

awi/r24_drZiyadAljerjawi.pdf 
عقيددده ىاشددد  الحبيدددديه ةددداىرة الوسدددوه عندددد ا   ددداهه مقددداه منشدددور ادددي االنورنيدددته عمدددغ المووددد   -ٕ

 .nasiriyah.org/ara/post/15687http://www                          :       اآلوي
م   غ الجبوريه الو روة بين ال  ير والحدث وال  دهه منشدور ادي االنورنيدت لشدبكة القدانونيين  -ٖ

nttheeve-arab.com/2016/04/Little-http://www.law-العدددددددربله عمدددددددغ الموو :ددددددددد 
Child.html 

 

http://www.qou.edu/home/sciResearch/researchersPages/ziyad_Al_Jerjawi/r24_drZiyadAljerjawi.pdf
http://www.qou.edu/home/sciResearch/researchersPages/ziyad_Al_Jerjawi/r24_drZiyadAljerjawi.pdf
http://www.nasiriyah.org/ara/post/15687
http://www.law-arab.com/2016/04/Little-theevent-Child.html
http://www.law-arab.com/2016/04/Little-theevent-Child.html
http://www.law-arab.com/2016/04/Little-theevent-Child.html
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 :ـمخــــصــالمـ
وعددد ال  ولددة مددن أىدد  المراحدده العمريددة الوددي وحودداج إلددغ نوعددًا  ا ددًا مددن الرعايددة 
واالىومدددددا ه وليدددددا احوياجاويدددددا ال ا دددددة الودددددي وحدددددو  إن يؤ ددددد  بدددددالك ير مدددددن ا ولويدددددات 

ونشدئة جيده المسدوقبه عمدغ أسدس  اديوالمو مباته كي ودؤدي إلدغ  ايدة سداميةه وومحدور 
 كاسددو  لي ةه وجعدده مددني  أاددراد  ددالحين بددده اسددو  ليا بالسددموكيات المشددبوىةه ر ددين

ل سددوجداء وشددح  عددون الندداسه اددي ال روددات أو ا مدداكن العامددة وال ا ددةه  اددي الوسددوه
ممددددا يسدددداعد اددددي ونشددددئوي  عمددددغ السددددموكيات المنحراددددةه اكيدددد  ال وىدددد  يوسددددكعون عمددددغ 

ن بدال ير ويكوسدبون العدادات السديئةه بدده ا ماكن العامة أو ال ا ةه ويحوكدو بال روات 
عمددغ السددموكيات الحميدددةه مددن  وربددواإن ينشددئوا اددي مكدداني  ال بيعددي البيددت والمدرسددةه وي

والدددديي  ومعممددديي  ويوموعدددوا بالرعايدددة الجيددددة وي ضدددعون لمروابدددة الكاايدددةه مدددن كددده  لددد  
يدددددا الميددددددان جددددداءت الحمايدددددة والرعايدددددة ليددددد ه ال ئدددددة المسوضدددددع ةه وبجميددددد  الميدددددادين ومن

 القانونيه والسيما اي مجاه الوجري  والعقاب لالحماية الجنائيةل 

إ  أن الن دددوت العقابيدددة ادددي  البيدددة القدددوانين الجحائيدددةه وجدددر  ووعاودددب كددده مدددن 
يسو ه ال  ار أو ا   اه اي وش يمي  بئعماه الوسوهه ومنيدا ودانون العقوبدات العراودي 

كددده مدددن ي دددري  دد يرًا لددد  يدددو  سدددن الرشدددد  المعددددهه وودددد جددر  ٜٜٙٔلسدددنة ل ٔٔٔرودد  ل
بئعمدداه الوسددوهه وكدد ل  نجددد اددي وددانون رعايددة ا حددداث العراوددي وددد جدداء بحكدد   ددات 
عمدددغ مسدددؤولية ولدددي ا مدددر الددد ي يددددا  مدددن ىدددو وحدددت واليودددو مدددن ال ددد ار أو ا حدددداث 
معمدداه الوسددوهه وليدد ه الجريمددة بنيددان وددانوني يوم دده بركنييددا المددادي والمعنددوي إضددااة 

مددددركن ال ددددات وىدددددو حمايددددة ال  ولددددةه وليدددددا أ ارىددددا الجحائيددددة واىمدددددا العقددددابه الموم ددددده ل
 بالعقوبات ا  مية وبع  الودابير ال ا ة والمناسبة ليا 



   (9302لعام )ا(/03(/العدد )8لمجلد )/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

019 

ABSTRACT: 

Childhood is one of the most important stages of life that 

requires special care and attention. It has its own needs which 

necessitate taking many priorities and requirements to achieve a 

lofty goal, which is to educate the future generation on solid 

foundations that make them good individuals instead of exploiting 

suspicious behaviors, Such as seduction or payment to beg and 

helping people, in roads or public and private places, which helps 

in their development on deviant behaviors, so how they do not 

huddle on the roads and in public or private places, and hold 

others and acquire bad habits instead of being established in their 

medical place at home and school, and learn the behaviors of 

good, from their parents and their teachers and enjoy good care 

and are subject to adequate supervision, all that came protection 

and care for this vulnerable group, and in all fields, including the 

legal field, principally in the area of criminalization and 

punishment (criminal protection). 

The punitive provisions of most criminal laws criminalize 

and punish all those who exploit children or children in their 

employment by begging, such as the Iraqi Penal Code No. 111 of 

1969, which penalizes anyone who seduces a minor who has not 

attained puberty by begging. The law for the care of Iraqi 

juveniles has come under a special provision for the responsibility 

of the guardian, who under his or her jurisdiction is responsible 

for minors or juveniles to act as beggars, and this crime has a legal 

structure whose physical and moral wealth is the protection of 

children and has its criminal effects. Special measures And 

appropriate for them. 


