
 -دراسة مقارنة–الدياسة الجشائية في جخيسة البغاء 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (20), No. (70), Year (22) 

623 

-دراسة ُمقارىة-السياسة اجليائية يف جرمية الِبغاء 
)*(

- 

 عباس فاضل سعيدد.                        الباحث ٍاشه حمند أمحد   

 اجليائي املساعدأستاذ القاىوٌ                                                             

 املوصل/ جامعة احلقوقكلية                                                              

                                   املستخلص
تٴعسٴ دطمي١ ايبػا٤ َٔ أؾسٹ اؾطا٥ِ اؾٓػ١ٝ خطٛض٠ّ ٚأنجطٖا تصسٜعا يٮخ٬م  

٘ٴ مبكاِّ ايػًع١ اييت اّٚايٓعاّ ايع ، ٚملٳ ٫ ٖٚٞ ػعٌ َٔ عٹطض اٱْػإ ٖٚٛ أغ٢ً َا ميًه
ٍٞ  تباعٴ ٚتؿرت٣ ٍٟ غٍؼ أٚ إؾباعِ يص٠ٺ عاضض١ٺ ٯزَ ٍٔ َاز يف غٛم ايطش١ًٜ ٚايفػٛم بجُ

ِٝ ايسٜٔ َٚباز٨ يتفات ملا تأَط ب٘ٹ تعايإْػامٳ ٚضا٤ٳ ؾٗٛات٘ٹ ٚغطا٥عٙٹ ايب١ُٝٝٗٹ زٕٚ ا٫
٘ٴ ص١ًّ ا٭خ٬م ايفاض١ً بٗا ، ٚضأٜٓا إٔ املؿطع اؾٓا٥ٞ ايعٹطاقٞ قس عاجل تًوَ اؾطمي١ َٚا ي
ٔٵ ٜٴػاِٖ يف ٜع دٓا٥ٞ خــــاصَٔ خ٬ٍ تؿط ٘ٶ يًدطٛض٠ اييت حيًُٗا نٌ َٳ ، اٹزضانّا َٓ

يػًب١ٝ ع٢ً َػت٣ٛ ثاضٖا اآاملتادط٠ با٭عطاض ع٢ً ايٓعاّ ايعاّ ايساخًٞ ، ْاٖٝوَ عٔ 
٘ٴ زٚض ، ايصٟ بسٚضٙٹ تٓب٘ٳ يتوَ املداطط ٚساٍٚ تطٝٝل اـٹٓام ع٢ً اجملتُع ايسٚيٞ نٌ َٔ ي

، ٚشيو َٔ خ٬ٍ َٔ ٜتعاٌَ بتذاض٠ٹ ايطقٝل ا٭بٝض غُٝا ، ٫ٚيف تػٌٗٝ مماضغتٗا
سْاٖا ٚيٮغف بكٝت ، غري أْٓا ٚدس٠ا٫ٹتفاقٝات ايسٚي١ٝ اييت ُأبطَت ؼت َع١ً اُ٭َِ املتش

ضغب١ سكٝك١ ، ٚمل تٴتٳطدِ إىل سكٝك١ ع٢ً أضض ايٛاقع ؛ بايٓعط يعسِّ ٚدٛز سربّا ع٢ً ٚضم
ات اٱغ١َٝ٬ ٚاسس٠ّ تًٛ  تفهٝو عٴط٣ اجملتُع، اييت تٗسف إىلَٔ قٹبٌ ايسٍٚ ايهرب٣

ٌٴ ايسٚض اُ٭خط٣ ، ٚأبطظ زيٌٝ ع٢ً شيو زعُٗا اي٬قسٚز يٓؿط ايتكٓٝات اؿسٜج١ اييت ؼت
 .٢ً مماضغ١ ايػًٛنٝات اي٬أخ٬ق١ٝا٭ٍٚ يف ايتشطٜض ع

   .ا٥ٞايهًُات املفتاس١ٝ: اؾطا٥ِ ا٭خ٬ق١ٝ، ايػٝاغات اؾٓا١ٝ٥ املكاض١ْ، ايكإْٛ اؾٓ

Abstract 

The crime of prostitution of the most sexual offenses 

dangerous and most Tsidiaa to morality and public order , 

did not a make it display rights , a most precious possession 

prestigiously commodity that is bought and sold in the 
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market of vice and immorality invaluable material 

understatement or satisfy the thrill of casual Adami formats 

behind the desires and instincts bestiality without paying 

attention to what ordered by the teachings and principles of 

morality , and we saw that the legislature Iraqi criminal has 

dealt with the crime and its connected through criminal 

legislation particular , recognizing the seriousness carried by 

each of contributing to the trading of symptoms on the 

internal order , not to mention its negative effects on the 

community level international , which in turn alerted to tack 

risk and tried to clamp down on all of his role in facilitating 

the exercise, particularly handles the slave trade white , and 

through international agreements signed under the umbrella 

of the United Nations , but we found unfortunately remained 

ink on paper , did not translate to the fact on the ground; 

given the absence of a genuine desire by the major countries 

, which aims to dismantle the bonds of Muslim societies, one 

after the other , and the most prominent evidence of that 

unlimited support for the deployment of new technologies, 

which occupies the first floor of incitement to practice 

behaviors immoral.                                                                                                                                                       

Keywords: ethical crimes, comparative criminal policies, 

criminal law. 

 ةـاملقدم
 :/ ايتعطٜف مبٛضٛع ايسضاغ١أ٫ّٚ

ضتهاب اؾطا٥ِ املاغ١ بايعطض ٚا٭خ٬م ٜطدع إىل إصاب١ ا بتسا٤ٶ ْكٍٛ إٕ غببا 
ضتهاب اخت٬ٍ ٜػ٢ُ بايتطدِ اؾٓػٞ، عٝح ٜٓسفع املصابٕٛ ب٘ٹ إىل اايػطٜع٠ اؾٓػ١ٝ ب

َٔ  سيٓٛع َٔ اؾطا٥ِ ٜعغتدساّ ايك٠ٛ، ٖٚصا اادطا٥ِ ا٫عتسا٤ ع٢ً ا٭عطاض ٚا٭خ٬م ٚيٛ ب
٫ بٌ إٔ  ،غتكطاض ايٓعاّ ايعاّ بعٓاصطٙ ايج٬ث١اأخطط اؾطا٥ِ اييت تٗسز أَٔ اجملتُع ٚ

اٯزاب ٚا٭خ٬م ايعا١َ ايعٓصط ايطابع َٔ عٓاصط  اايفك٘ ٚايكطا٤ ايفطْػٞ اٱزاضٟ قس عسٻ
تفٛقٗا يف اـطٛض٠  ايٓعاّ ايعاّ، ٚنٝف ٫ ٖٚٞ تطاٖٞ يف خطٛضتٗا دطا٥ِ ايكتٌ ٫ بٌ إْٗا

ٚتؿهٌ أسس أِٖ ا٭غباب اييت ت٪زٟ إىل ٚقٛع دطا٥ِ ايكتٌ ٚغاسات ايكطا٤ اؾٓا٥ٞ 
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؛ اؾطا٥ِ َٔ سٝح َػاغٗا باجملتُع عتربتٗا ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ َٔ اخططاتؿٗس بصيو، ٚقس 
متؼ يصيو ٚتكسٜطّا َٔ ايؿاضع اٱغ٬َٞ هلصٙ اـطٛض٠ فكس عسٖا َٔ اؾطا٥ِ ايعا١َ فٗٞ ٫ 

َٔ اؾطا٥ِ املاغ١ بهٝإ اجملتُع يصيو فٗٞ تعاقب ع٢ً نٌ  عسٸَٔ تكع عًٝ٘ فشػب بٌ ت
ٚط٤ قطّ غٛا٤ أٚٳقعٳ َٔ َتعٚز أّ غري َتعٚز، أَا ايكٛاْني ايٛضع١ٝ فأْٗا تط٣ إٔ 
اؾطا٥ِ املاغ١ بايعطض ٚا٭خ٬م َٔ اؾطا٥ِ ايؿدص١ٝ اييت متؼ ايفطز ايصٟ تكع عًٝ٘ ٫ٚ 

ٕ ضضا٤ صشٝح َٔ قبٌ ت ع٢ً فطز َطتبط بطابط١ ظٚد١ٝ أٚ ٚقعت بسٚعا ٚقتتشكل إ٫ إش
 .    اجملين عًٝ٘ٹ

 :/ أ١ُٖٝ َٛضٛع ايسضاغ١ثاّْٝا

إٕ اؿُا١ٜ اؾٓا١ٝ٥ بٛاغط١ ايتذطِٜ ثِ ايعكاب ٖٞ غ٬ح شٚ سسٜٔ فٗٛ إٕ  
ضٹع٘ٹ ايصشٝح ٚٚفكّا يطٛابط قا١ُ٥ ع٢ً ُأغؼ قا١ْْٝٛ زقٝك١ َػتٛا ٳ يف َٛٳ سا٠ َٔ غتٴدسّٹ

غتطبل عًٝ٘ نإ  صٟاملباز٨ ٚايكِٝ ايس١ٜٝٓ ا٫دتُاع١ٝ اييت حيطص عًٝٗا اجملتُع اي
بايكصٛض نُا ٖٛ اؿاٍ  ٖٚاتني ايٛغًٝتني باٱغطاف أ اغتدساّتػِٳ ابايفعٌ محا١ٜ، أَا إٕ 

ْهٕٛ يف اؿكٝك١ أَاّ  فإْٓابايٓػب١ يًذطا٥ِ املاغ١ بايعطض ٚا٭خ٬م ايعا١َ قبٌ اـاص١ 
ٙٴ، ٖٚٛ أَط ٩ٗاى ؿكٛم اٱْػإ يف أمس٢ ؾ٤ٞ ٜعتع ب٘ٹ اٱْػإ ٖٚٛ طٗاض٠ ايعطض ْٚكاْتا

طبٝعٞ ْٚتٝذ١ َٓطك١ٝ يهٕٛ ايػٝاغ١ اؾٓا١ٝ٥ يٝػت فطز تصٛض فهطٟ عبجٞ خٝايٞ، بٌ 
إٕ ايػٝاغ١ اؾٓا١ٝ٥ يف فاٍ ايتذطِٜ ٚايعكاب تكّٛ ع٢ً أغؼ َػتُس٠ َٔ ٚاقع اجملتُع 

شفاظ ع٢ً نٝاْ٘ َٔ ايتصسع ٚايتشًٌ ٫ٚغُٝا َٔ ايٓاس١ٝ ا٭خ٬ق١ٝ اييت ٚدست با٭صٌ يً
يػٝاغ١ اؾٓا١ٝ٥ يف دطمي١ بـ )ا ٚاملٛغّٛاييت تؿهٌ ا٭غاؽ ايصٟ ٜطتهع عًٝ٘ عجٓا ٖصا 

َٴكاض١ْ  ".ايبػا٤( "زضاغ١ 

 : / اهلسف َٔ ايسضاغ١ ٚأغبابٗاثايجّا

اجملتُع  اْٗٝاضٛاٌَ ٫ ضٜب إٔ ايفٛض٢ يف ايع٬قات اؾٓػ١ٝ أِٖ عاٌَ َٔ ع 
باب أسس أِٖ دطا٥ِ  ع٢ً شيو فكس ٚٳدٳستٴ َٔ ايططٚضٟ إٔ ْططم ٚإٖا١ْٹ نطاَت٘ٹ، ٚبٓا٤ٶ

٘ٴ ع٬ق١ بٗا  _ا٭خ٬م  غري  تًو ايص٬تنٞ ْكف ع٢ً سكٝك١  -أ٫ ٖٚٞ دطمي١ ايبػا٤ َٚا ي
ايع٬ز املؿطٚع١ اييت تسْؼ ا٭عطاض ٚت٪زٟ إىل تصسع ا٭خ٬م ٚتسٖٛضٖا َٚٔ ثِ إجياز 

  .ايٓادع هلا 
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 : ْطام ايسضاغ١ /ضابعّا

َٔ ْاس١ٝ اؾطا٥ِ اييت  :ا٭ٚىل/ سٜس ْطام ٖصٙ ايسضاغ١ َٔ ْاسٝتني٫ بس يٓا َٔ ؼ
دطمي١ مماضغ١ ايبٹػا٤ تتعًل مبٛضٛع زضاغتٓا ٚاييت ترتنع ببٝإ ايػٝاغ١ اؾٓا١ٝ٥ يف 

: َٔ ْاس١ٝ ايكٛاْني قٌ ايسضاغ١ إش ٚايجا١ْٝ بصٛض٠ٺ ض٥ٝػ١ ٚاؾطا٥ِ ا٭خ٬ق١ٝ امُلػ١ًٗٹ هلا
غتٓصب زضاغتٓا بصٛض٠ ض٥ٝػ١ ع٢ً أسهاّ ايكإْٛ اؾٓا٥ٞ ايعطاقٞ ايٓافص ٚاملعسٍ 

٘ٴ فط٬ّ عٔ ايكٛاْني اؾٓا١ٝ٥ يف نٌ ٚفطْػا ٚا٭ضزٕ  َصطَٔ  ٚايكٛاْني اؾٓا١ٝ٥ امله١ًُ ي
  .   ٚايػٛزإ نًُا ٚدسْا ضطٚض٠ يصيوَ 

 :خاَػّا / فطض١ٝ ايسضاغ١

تكّٛ فطض١ٝ َٛضٛع ايسضاغ١ ع٢ً قاٚي١ إجياز أدٛب١ ْادع١ عٔ ايتػا٫٩ت اييت 
 ٚنُا ٜأتٞ : ٘،ميهٔ إٔ تسٚض سٍٛ اؾطا٥ِ اييت قس تصٝب عطض اٱْػإ ٚنطاَت

ٌٖ ناْت ايعكٛبات اييت قطضتٗا ايكٛاْني اؾٓا١ٝ٥ ايٛضع١ٝ هلصٙٹ اؾطا٥ِ َت١ُّ٥٬ َع .  1
ع ؟ ٌٖٚ ناْت ٖصٙٹ ايعكٛبات ناف١ٝ يتشكٝل ايطزع ايعاّ خطٛضتٗا ايهبري٠ ع٢ً اجملتُ

 ؟ اؿُا١ٜ اؾٓا١ٝ٥ اي٬ظ١َ أّ ٫ ٚتأَني

َا َس٣ ايكصٛض ايصٟ ٚقع فٝ٘ٹ َؿطع ايكإْٛ اؾٓا٥ٞ ايٛضعٞ يف غٝاغت٘ اؾٓا١ٝ٥ .  2
٘ٴ ايكصٛض عااييت عاجل َٔ خ٬هلا اؾطا٥ِ َٛضع ايسضاغ١ ؟ ٚإشا نإ قس  رت٣ غٝاغت

 ؟ػببفُا ٖٛ اي

 / َٓٗذ١ٝ ايسضاغ١ :زغّا غا

غٓعتُس يف نتاب١ َٛضٛع زضاغتٓا ٖصٙ ع٢ً أنجط َٔ َٓٗر َٔ َٓاٖر ايبشح  
 ايعًُٞ ٚنُا ٜأتٞ :

غتعطاض ايٓصٛص ايكا١ْْٝٛ اييت عاؾت اؾطا٥ِ َٛضٛع آَٗر ؼًًٝٞ : ٜكّٛ ع٢ً .  1
ٛف ع٢ً ايطأٟ ايسضاغ١، ثِ بٝإ اٯضا٤ ايفك١ٝٗ اييت ططست سٛهلا َٚٓاقؿتٗا يًٛق

ايطادح َٓٗا، فط٬ّ عٔ ا٫غت٦ٓاؽ بكطاضات قطا١ٝ٥ تسعِ ٚتععظ َٛقف ايتؿطٜع ٚايفك٘ 
 .اٱَهإ اؾٓا٥ٞ ايٛضعٞ ٚاٱغ٬َٞ قسض
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َٓٗر َكاضٕ : ٜكّٛ ع٢ً بٝإ أٚد٘ ايٓكص ٚايكصٛض اييت ؾابت ايٓصٛص اييت .  2
 .اؾٓا١ٝ٥ ايٛضع١ٝ قٌ املكاض١ْ يف ايكٛاْني اؾطمي١عاؾت 

  :ّا / ٖٝه١ًٝ ايسضاغ١غابع

َٔ أدٌ اٹعطا٤ صٛض٠ ٚاضش١ يٮفهاض ايفًػف١ٝ اييت تكّٛ عًٝٗا ايػٝاغ١ اؾٓا١ٝ٥ 
يف دطمي١ ايبٹػا٤ َٚا ٜطتبط بٗا، اضتأٜٓا تكػِٝ َٛضٛع ايبشح ع٢ً أضبع١ َباسح تػبكٗا 

ٚتطنٓا َٴكس١َ، خصصٓا املبشح ا٭ٍٚ يبٝإِ َفّٗٛ دطمي١ ايبػا٤ ٚايع١ً َٔ ػطميٗا، 
، أَا ايجايح فكس -ايبٹػا٤  –ايجاْٞ يًٛقٛف ع٢ً اؾطا٥ِ ا٭خ٬ق١ٝ املػ١ًٗ يًذطمي١ ا٭ص١ًٝ 

تططقٓا فٝ٘ٹ يًذعا٤ اؾٓا٥ٞ ايصٟ قس ًٜشل مبٔ ٜٴُاضؽ اؾطمي١ أٚ ٜٴػاِٖ فٝٗا، ثِ ٚقفٓا يف 
أِٖ  ا٭خري ع٢ً ايبعس ايسٚيٞ يًذطمي١، ثِ ٚنأٟ عح أنازميٞ اْتٗٝٓا غامت١ٺ تتطُٔ

 ا٫ٹغتٓتادات ٚايتٛصٝات . 

 : متٗٝس ٚتكػِٝ
تٴعسٴ دطمي١ ايبػا٤ َٔ أؾسٹ اؾطا٥ِ اؾٓػ١ٝ خطٛض٠ّ ٚأنجطٖا تصسٜعا يٮخ٬م  

٘ٴ مبكاِّ ايػًع١ اييت  ٚايٓعاّ ايعاّ، ٚملٳ ٫ ٖٚٞ ػعٌ َٔ عٹطض اٱْػإ ٖٚٛ أغ٢ً َا ميًه
ٍٟ غ ٍٔ َاز ٍٞ تباعٴ ٚتؿرت٣ يف غٛم ايطش١ًٜ ٚايفػٛم بجُ ٍؼ أٚ إؾباعِ يص٠ٺ عاضض١ٺ ٯزَ

اْػامٳ ٚضا٤ٳ ؾٗٛات٘ٹ ٚغطا٥عٙٹ ايب١ُٝٝٗٹ زٕٚ ا٫يتفات ملا تأَط ب٘ٹ تعايِٝ ايسٜٔ َٚباز٨ 
ا٭خ٬م ايفاض١ً، َٚٔ أدٌ ايٛقٛف ع٢ً َس٣ لاح ايػٝاغ١ اؾٓا١ٝ٥ اييت ب٢ٓ عًٝٗا 

يٓا َٔ إٔ ْٴعٳطِزٳ ع٢ً  املؿطع اؾٓا٥ٞ أسهاَ٘ يف َٛاد١ٗ ٖصٙٹ اؾطمي١ َٔ عسَٗا ٫ بسٻ
َفَٗٛٗا ثِ املربضات اييت تسعٛا إىل ػطميٗا َٔ عسَ٘ ثِ ا٭ضنإ اييت تكّٛ عًٝٗا ثِ بٝإ 
َكَٛات أِٖ اؾطا٥ِ اييت ٖٞ ع٢ً ص١ًٺ ٚثٝك١ مبُاضغ١ٹ ايبػا٤ ثِ اؾعا٤ ايصٟ ًٜشل مبٔ 

٘ٴ ايػكٛط يف ٖاٜٚتٗا َع اٱؾاض٠ إىل اؾٗٛز ايسٚيٝ ٘ٴ ْفػ ٍٴ ي ١ اييت بصيت يف غبٌٝ اؿسٸ تٴػٳٛ
 : ٚنُا ٜأتٞ قسض اٱَهإ َٔ املداطط اييت دًبتٗا ع٢ً اٱْػا١ْٝ،
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 املبحث األول

 مفَوو جرمية البغاء
ّٴ عًٝٗا دطمي١   إٕ ايٛقٛف ع٢ً املفّٗٛ ايكاْْٛٞ ٚايؿطعٞ يًػًٛنٝات اييت تكٛ

ايؿطٜع١ ا٫ٹغ١َٝ٬ ٜتطًب َٓا امُلتادط٠ باؿطٜات اؾٓػ١ٝ يف ايكإْٛ اؾٓا٥ٞ أٚ بايعٹطض يف 
 :ٚنُا ٜأتٞ إٔ ْٛضح تعطٜفٗا ثِ ايع١ً اييت زعت إىل اٹزخاهلا ؼتٳ طا١ً٥ ايتذطِٜ ٚايعكاب،

 املطلب األول

 تعريف جرمية الِبغاء
ٙٴ إىل قٝاّ املطأ٠ سط٠ّ ناْت  يف ايبس٤ ْكٍٛ إٕ ايبٹػا٤ يف نتب ايٓشٛ ٜٳٓصطفٴ َعٓا

تصفٴ با٫عتٝازٹ َٔ أدٌ مجع املاٍ أنجط َٔ قطا٤ ايؿ٠ٛٗ، أّ أ١َّ مبُاضغ١ٹ ايع٢ْ بؿهٌ ٜ
. أَا ع٢ً صعٝس ايفك٘ اؾٓا٥ٞ ٚايؿطعٞ فكس (1)ٖٚٞ ١َٓٗ ممت١ٓٗ ٚعاضٷ ع٢ً َٔ متاضغٗا

٘ٴ ايبعض بأْ٘: ) تعسزت ايتعاضٜف اييت غاقٖٛا هلصا املصطًح، إقا١َ ع٬ق١ سٝح عطف
إْٛ ايٛضعٞ ٫ٚ اٱهلٞ، ايػا١ٜ َٓٗا دٓػ١ٝ عابط٠ بني ضدٌ ٚاَطأ٠ غري َتفك١ ٫ َع ايك

ضطب : ). يف سني عطف٘ آخط بأْ٘(2)(از١ٜ أٚ إؾباع ساد١ دٓػ١ٝ غطٜع١ٜؼكٝل َصًش١ َ
َٔ ضطٚب ايسعاض٠ حيصٌ فٝٗا ايطدٌ ع٢ً َتعت٘ٹ اؾٓػ١ٝ َٔ اَطأ٠ٺ ٫ ٜٴكِٝ َعٗا ط٬ّٜٛ ٫ٚ 

ٔٴ هلا ؾعٛض اؿب ٫ٚ ست٢ ا٫سرتاّ، بٌ ٜتُتع َعٗا دٓػٝ ٘ٴ هلا َٔ َبايؼ ٜٴهٹ ّا َكابٌ َا ٜسفع
. يف سني لس ايفك٘ اؾٓا٥ٞ ايعطبٞ ٜهاز جيُع ع٢ً (3)ْكس١ٜ أٚ ْعري خسَات َاز١ٜ َع١ٓٝ ( 

٘ٴ بسٚضٖا ع٢ً أْ٘ إتٝإ  ايتعطٜف ايصٟ دا٤ يف أسهاّ قه١ُ ايٓكض املصط١ٜ، ٚاييت عطفت

                                                      

 ،بيخوت، لبشان ،دار إحياء التخاث العخبي ،3ج 2ط ،القامػس السحيط ،الفيخوز أبادي(  2)
، الجار الحجيث لمصباعة 23، ج2ط ،لدان العخب ،؛ ابغ مشطػر187ص ،2886
 .  64ص ،.1002 ،لبشان ،بيخوت ،والشذخ

)2( Alfred Kinsey, Sexual Behaviour in the Human Male, Philadelphia, 

Saunders 1972 , p . 129 .  

)3( Ellis, A. Studies in the Psychology of Sex, A pelican Book 

Middlesex , England, 1973 , p . 23 .                                                                                         
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١ إٕ اضتهبٗا ايطدٌ فٗٞ ٖٚصٙٹ ايفاسؿ ايفاسؿ١ َع نٌ َٔ ٜؿتِٗٝٗا َٔ ايٓاؽ زٕٚ متٝٝع،
 . (1)فذٛض ٚإٕ قاضفتٗا املطأ٠ فٗٞ زعاض٠

أَا ايبػا٤ يف ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ فريازٴ ب٘ٹ ايع٢ْ باٱَا٤ يكا٤ ُأدٛض َع١ٓٝ، ٖٚٛ إٕ           
نإٳ ٜٳػًب فُٝا بني اٱَا٤ فإْ٘ ٜهٕٛ أسٝاّْا يف اؿطا٥ط َٔ ايٓػا٤، ٫ بٌ قس ٜصٌ ا٭َط يف 

ٍٴ ع٢ً اَتٗإِ ايع٢ْ ٚاغتكباٍ ايطداٍ ٭دً٘ٹ، ايػايب َٔ ا٭ سٛاٍ إىل ٚضع ع٬َات فاضق١ تٳسٴ
ٙٴ ٢ْٗٚ عٓ٘ اهلل تباضى ٚت ٚيٝػتعفف ايصٜٔ ٫ عاىل يف نتاب٘ٹ ايععٜع بكٛي٘ٹ ))ٖٚٛ ايصٟ شنط

جيسٕٚ ْهاسّا ست٢ ٜٴػِٓٝٗ اهلل َٔ فطً٘ٹ ٚايصٜٔ ٜبتػٕٛ ايهتاب مما ًَهت أمياْهِ 
َٔ َاٍِ اهلل ايصٟ ٤ٳاتانِ  ٫ٚ تٴهطٖٛا فتٝاتهِ ع٢ً  ٚآتِٖٛفِٝٗ خريّا فهاتبِٖٛ إٕ عًُتِ 

 .(2)ايبػا٤ٹ إٕ أضزٕٳ ؼصٓا يتبتػٛا عطٳضٳ اؿٝا٠ ايسْٝا ....((
ٚع٢ً َػت٣ٛ ايتؿطٜعات اؾٓا١ٝ٥ فكس َطت دطمي١ ايبػا٤ بتطٛضات عسٜس٠  ست٢ 

ٍ اؾٓػ١ٝ تٴُاضؽ بعٝسّا عٔ ٚصٌ بٗا اؿاٍ إىل َا ٖٞ عًٝ٘ٹ ايّٝٛ، إش ظًت ٖصٙٹ ا٭فعا
َع١ً ايتؿطٜعات اؾٓا١ٝ٥، ٫ بٌ أْٗا ٫ قت ضٚادّا ٚاغعّا ٫ غُٝا يف فرت٠ َا بعس اؿطب 
ايعامل١ٝ ا٭ٚىل ؛ بػبب اْتٗاظ ايكٛازٜٔ ايسٚيٝني َا صاسبٳ ا٫َتٝاظات ا٭دٓب١ٝ َٔ اْف٬ت 

هبري َٚٓٗا ايسٍٚ قٌ ْتٝذ١ّ عسّ ٚدٛز ضقاب١ دس١ٜ يًُٛا٧ْ يف زٍٚ ايؿطم ا٭ٚغط اي
املكاض١ْ، ٚاييت بسٚضٖا َهٓتِٗ َٔ إزخاٍ أنرب عسز َٔ ايٓػ٠ٛٹ اي٬تٞ ٜٴُاضغٔ ايسعاض٠، 
ا٭َط ايصٟ أز٣ إىل إضعاف متػو عا١َ ايٓاؽ بأخ٬م ٚتعايِٝ ايسٜٔ اٱغ٬َٞ اؿٓٝف، 

ا ٖصٙٹ اٯف١ ٚبعس اؿطب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ تٓب٘ املؿطع اؾٓا٥ٞ ـطٛض٠ٹ اٯثاض اييت خًفتٗ
ا٭خ٬ق١ٝ، ٚبسأ ٜٳػٴٔ قٛاْني دٓا١ٝ٥ تٴذطّ ٖصٙٹ ايع٬قات اؾٓػ١ٝ ايعابط٠ ٚتعاقب عًٝٗا، 

                                                      

ق في جمدة 36( لدشة 866(  يشطخ قخار محكسة الشقس السرخية في الصعغ ذي الخقع )2)
 ،السػسػعة الساسية ،مذار إليِو لجى : السحامي عبج السشعع حدشي ،18/2/2876

 ،؛ د. عبج الحسيج الذػاربي 214ص  ،مرجر سابق  ،الجدء الثامغ ،ئياإلصجار الجشا
؛ معػض  12ص ،1002 ،مشذأة السعارف باإلسكشجرية ،الجخائع السشافية لآلداب العامة

 ،السػسػعة الذاممة في الجخائع السخمة باآلداب العامة وجخائع ىتظ الِعخض ،عبج التػاب
 .     8ص ،دون سشة نذخ ،ةاالسكشجري ،، دار السصبػعات الجامعية1ط

 ،بيخوت ،مصبعة عيدى الباني وشخكاه ،2ط ،التحخيخ والتشػيخ ،دمحم الصاىخ بغ عاشػر (1)
 .22جدء مغ اآلية رقع :  ،؛ سػرة  الشػر780، صه2273



 (00( ، السنة )02( ، العدد )02المجلد )مجلة الرافدين للحقوق ، 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (20), No. (70), Year (22) 

777 

ػتكٌ سٝح نافح املؿطع ايعطاقٞ ٖصٙٹ اؾطمي١ اـطري٠ َٔ خ٬ٍ إصساض قإْٛ دٓا٥ٞ َ
ٙٴ "قإْٛ َهافش١ ايبٹػا٤ إٔ "، ٚقاّٳ بإيػا٥٘ٹ أنجط َٔ َط٠ إىل عٔ قإْٛ ايعكٛبات أمسا

ْاٖٝوَ  1988( يػ١ٓ 8أغتكط ب٘ٹ اؿاٍ ع٢ً ايكإْٛ ايٓافص سايٝا ٖٚٛ ايكإْٛ شٟ ايطقِ )
عٔ ايكطاضات اييت صسضت َٔ فًؼ قٝاز٠ ايجٛض٠ املٓشٌ بٗصا ايؿإٔ ٚاييت ٫ تعاٍ ْافص٠ إىل 

يٓافص سس نتاب١ٹ ٖصٙٹ ايػطٛض، ٚقس عطفَت املاز٠ ا٭ٚىل َٔ قإْٛ َهافش١ ايبػا٤ ايعطاقٞ ا
. َٚا ٬ٜسغ ع٢ً َفّٗٛ أٚ ايًٛاط١ بأدط َع أنجط َٔ ؾدص( تعاطٞ ايعْاايبٹػا٤ بأْ٘ )

ٙٴ ع٢ً فعٌ ايعْا بٌ مشٌ ب٘ٹ ايًٛاط١ ٖٚصا ٜعين إٔ  املؿطع ايعطاقٞ يًبػا٤ أْ٘ مل ٜكصط
ايبػا٤ قس ٜٴُاضؽ َٔ قٹبٳٌِ املطأ٠ ٚايطدٌ ع٢ً سسٺ غٛا٤، ٚجيب إٔ ٜكع ايفعٌ َع أنجط َٔ 

ٕ يكا٤ٹ عٍٛض َعني ، َٚا ٜ٪خص ع٢ً املؿطع ايعطاقٞ بٗصا ايصسز أْ٘ قَصٳطٳ ؾدص ٚإٔ ٜهٛ
ايبػا٤ ع٢ً ايع٬قات اؾٓػ١ٝ املأدٛض٠، يف سني نإ ٜٴفرتض ب٘ٹ إزخاٍ أ١ٜ ع٬ق١ دٓػ١ٝ 
تتصف با٫عتٝاز َع عسّ ايتُٝٝع ٚإٕ ناْت ايػا١ٜ َٔ إقاَتٗا فطز إؾباع ايؿ٠ٛٗ اؾٓػ١ٝ 

. أَا قإْٛ ايعكٛبات ايػٛزاْٞ ايٓافص فإْ٘ مل ٜٴعٳطٸفٳ ايبػا٤ إ٫ إْٓا  يهٌ َٔ ٜطًبٗا يٝؼ إ٫
٘ٴ ٜٳعٴس 154/1ميهٔ إٔ ْػتؿف َا ٜٓصطف إيٝ٘ٹ َفَٗٛ٘ َٔ خ٬ٍ ْص املاز٠ ضقِ )  (، إش إْ

زاعطّا نٌ َٔ قاّ مبُاضغ١ٹ ص٬تٺ دٓػ١ٝ يف بٝٛت ايسعاض٠ أٚ نإ شيو َكابٌ اؿصٍٛ ع٢ً 
اٍ يف قإْٛ ايعكٛبات اُ٭ضزْٞ ايٓافص ٚاملعسٍ. يف سني مل ٜطز يف نػبٺ َا، ، ٚنصا ٖٛ اؿ

ايٓافص أٟ ْص ٜٛضح املطاز  1961( يػ١ٓ 10قإْٛ َهافش١ ايسعاض٠ املصطٟ ضقِ )
 . ()بايبٹػا٤

                                                      

()  واألمخ الحي يشبغي التشػيو إليِو في ىحا الرجد ىػ التدسية الرحيحة لمقانػن الحي
حيث كان السذخع العخاقي أكثخ تػفيقًا  ،ِو مكافحة جخيسة الِبغاءيدعى السجتسع مغ خالل

إذ أن األخيخ أشمق عمى القانػن الحي  ،ودقة في تدسية القانػن مغ السذخع السرخي 
عالج مغ خاللِو جخيسة البغاء اسع قانػن مكافحة الجعارة وكان األججر بِو أن يدسيِو 

م في نرػصِو كمستي الفجػر والجعارة خرػصًا وىػ قج استخج ،قانػن مكافحة الِبغاء
وجعل األولى خاصة بِارتكاب الحكخ لمفحذاء وأشمق الثانية عمى السخأة التي ُتِقيع عالقات 

األمخ الحي يجلشا عمى أن الفجػر ىػ غيخ الجعارة وفي الػقت  ،جشدية غيخ محجودة
ما ذىب إليِو وىػ  ،"البغاء" لمفطيغ يشجرجان تحت مدسى واحج ىػنفدو نجج أن ىحيغ ا

 =قزاء الشقز والفقو الجشائي الػضعي واإلسالمي كسا مَخ بشا فيسا تقجم . يشطخ:
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ْٚط٣ إٔ َفّٗٛ دطمي١ ايبػا٤ جيب إٔ ٜٓصطف إىل نٌ مماضغ١ دٓػ١ٝ غٛا٤ 
اهل١٦ٝ اييت ػطٟ عًٝٗا يف دطمي١ ايع٢ْ أّ متجًت ٖصٙٹ املُاضغ١ يف صٛضتٗا ايتا١َ أٟ ب

فطز مماضغ١ َكسَات٘ٹ زٕٚ ٚدٛز ايطغب١ يف إقا١َ ع٬ق١ بؿهًٗا ايتاّ َا زاّ أْٗا تكع ع٢ً 
ٚد٘ ا٫عتٝاز َٚٔ زٕٚ متٝٝع بكصس اؿصٍٛ ع٢ً عٛض ْكسٟ أٚ فطز إؾباع ايػطٜع٠ 

ٜٴعسٴ زي٬ّٝ قّٜٛا ع٢ً مماضغ١  اؾٓػ١ٝ ٚإٕ نإ ٚدٛز املكابٌ املازٟ يف ايػايب َٔ ا٭سٛاٍ
ايبػا٤ ٫ٚ ِٜٗ بعس شيو إٔ ػطٟ اؾطمي١ ضُٔ إطاض َٓعِ أٚ غري َٓعِ، أٟ ٜػتٟٛ إٔ 
ٙٴ  َٴعسٸ غًفّا ملُاضغ١ٹ ٖصٙٹ ايفاسؿ١ ٜٴسٜط تٴُاضؽ ٖصٙٹ ايع٬قات اؾٓػ١ٝ ايعابط٠ يف َهإ 

ُطاض١ٜ أٚ إٔ تتِ ٖصٙٹ ٜٚؿطف ع٢ً اْتعاّ غري ايعٌُ فٝ٘ٹ بصٛض٠ٹ تتصف بايسمي١َٛ ٚا٫غت
ايع٬قات يف ايبٝت ايؿدصٞ يًبٳػٹٞ أٚ ايفادط عػب ا٭سٛاٍ أٚ يف بٝت َٔ ٜطٴّٚ إقا١َ َجٌ 
ٖصٙٹ ايع٬قات أٚ ست٢ يف أٟ َهإ آخط ٜتفكإ عًٝ٘ٹ ٖصا َٔ داْب، َٚٔ داْب آخط فإٕ 

سه١َٝٛ  مماضغ١ ايبٹػا٤ قسٸ تهٕٛ َٓع١ُ بصٛض٠ٺ ضمس١ٝ مبٛدب تعًُٝات صازض٠ َٔ دٗات
كتص١، عٝح متٓح نٌ َٔ ٜطّٚ اَتٗاْ٘ َٔ ايٓػا٤ ٚايطداٍ ع٢ً ضخص١ ٚخيطع يفشص 
طيب يف َٛاعٝس قسز٠ يًتأنس َٔ َس٣ غ٬َتِٗ َٔ ا٭َطاض اؾٓػ١ٝ ايػاض١ٜ خؿ١ّٝ َٔ 
تفؿٞ ا٭َطاض ايفتان١ يف اجملتُع، ًٜٚتعَٕٛ َكابٌ شيو بسفع ضطا٥ب تسفع بصٛض٠ٺ زٚض١ٜ 

ٜػ٢ُ َٔ حيٌُ ٖصٙٹ ايطخص١ ََٛػّا، ٚقس ٜهٕٛ ايبػا٤ غري َٓعِ ضمسّٝا  ٚيف ٖصٙٹ اؿاي١
َٔ قبٌ ايسٚي١ أٟ ممٓٛعا ٚخيطع َٔ ٜٴُاضغ٘ ؾعا٤ دٓا٥ٞ بعس إٔ نؿفت ا٭ٜاّ املداطط 
اؾ١ُ اييت ؼًُٗا ٖصٙٹ امل١ٓٗ ايس١٦ْٝ بني دٓباتٗا ع٢ً اجملتُعات اييت تعرتف بٗا 

 .ع٢ً َٔ مياضغٗأ صعٛب١ ايػٝطط٠ ٚتٓعُٗا فط٬ّ ع

                                                                                                                              

دار السصبػعات  ،جخائع االعتجاء عمى األخالق ،القاضي حدغ حدغ مشرػر=
 .   32، ص2874 ،االسكشجرية ،الجامعية
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ٚيهٞ ْكف ع٢ً َفّٗٛ ايبٹػا٤ بصٛض٠ٺ زقٝك١ ٫ بسٸ يٓا َٔ إٔ ْكف ع٢ً َع٢ٓ 
ا٭يفاظ اييت تٓسضز ؼت ٖصا املصًح أٚ قس ؽتًط ب٘ٹ أسٝاّْا ضغِ أْٗا يف سكٝكتٗا ٫ تعسٚ 

٘ٴ، ٖٚٞ َا ٜأتٞ ٘ٴ ٫ٚ متجٌ َطازفات ي  :  -(1)إٔ تهٕٛ دع٤ َٓ

 ٜطاز ب٘ٹ بػا٤ ايصنٛض ٚاٱْاخ ع٢ً سسٺ غٛا٤ .:  Prostitutionايبػا٤  – 1

 : تؿري إىل بػا٤ اٱْاخ زٕٚ ايصنٛض . Prostitution Feminineايسعاض٠  – 2

: ٖٚٛ غ٬ف املصطًح ايػابل ٜؿري إىل  Prostitution Masculineايفذٛض  – 3
 بػا٤ ايصنٛض زٕٚ اٱْاخ .

ٍٴ ع٢ً ا٭فعاٍ Debaucheeايفػل  - 4 اؾٓػ١ٝ غري املؿطٚع١ ٚاييت  : ٖٚٛ يفْغ ٜس
قس ٜٴُاضغٗا نٌ َٔ ايصنط ٚاُ٭ْج٢ زٕٚ إٔ تتٛافط فٝٗا ؾطٚط دطمي١ ايبػا٤ ٫ٚ غريٖا 
ٍٍ أٚ أفعاٍ أٚ ايتشطٜض  ِٵ بأقٛا ٝٴس ايع٤٬ُ ٚإغٛا٥ِٗ نايكٛاز٠ اييت تتُجٌ بٹتٳصٳ

ا٤ أّٜا ٚاملػاعس٠ ع٢ً اضتهاب اؾطا٥ِ ا٭خ٬ق١ٝ ٚنصا إعساز قٌ خاص ملُاضغ١ٹ ايبػ
نإ ٖصا احملٌ بٝت أّ ؾك١، ٚغٓتططم هلصٙٹ اؾطا٥ِ اييت ٖٞ ع٢ً اضتباطٺ ؾسٜس 

 .بٹػا٤ يف َٛضٍع ٫سل إٕ ؾا٤ اهللظطمي١ مماضغ١ اي

: ٜٚعين ايبػٞ اييت ؼٌُ ضخص١ َٔ قبٌ اؾٗات  Fille Soumiseاملَٛؼ  – 5
َطاٜكتٗا أٚ ضفع املدتص١ تٴُاضؽ مبٛدبٗا أفعاٍ ايسعاض٠ زٕٚ إٔ ٜتذطأ أسس ع٢ً 

زع٣ٛ عًٝٗا َت٢ َا ايتعَت مبُاضغ١ٹ ٖصٙٹ ايع٬قات اؾٓػ١ٝ ٚفكّا يًٓعاّ ايكاْْٛٞ 
 .١ مبعاٚي١ٹ ٖصٙٹ امل١ٓٗ امُلؿ١ٓٝايصٟ سصًت مبٛدب أسهاَ٘ٹ ع٢ً ايطخص

 
 
   

                                                      

 ،1022 ،اإلسكشجرية ،دار الجامعة الججيجة ،جخائع البغاء ،: د. إيسان دمحم الجابخي (  يشطخ2)
 ؛ 11ص

Call Girls , by Roberta Perkins and Francis Lovejoy, UWA Press, 

2007, p . p 2-3.                                      
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 املطلب الثاىي

 العلة مً جتريه الِبغاء
ٌٍ زقٝل حيفغ ملا ناْت ايػٝاغ١ اؾٓا١ٝ٥ تٗسف إىل بٓا٤ ايكٛاْني اؾٓا ١ٝ٥ بؿه

يًُذتُع متاغو ْعاَ٘ ايعاّ ايصٟ ٜتهٕٛ َٔ يَبٹٓات عسٜس٠ َٔ أُٖٗا اٯزاب ٚا٭خ٬م 
ايعا١َ، فإْٗا بايٓتٝذ١ ٜٓبػٞ إٔ تطع ُأغؼ َت١ٓٝ ملهافش١ٹ أسس أخطط ٖصٙٹ اٯفات 

٘ٴ، آ٫ ٖٚٞ دطمي١ ايبٹػٳا٤، ٖصٙٹ اؾطمي١ اييت تفاٚتت ايتؿطٜعات ايٛضع١ٝ  يف إجياز تصسٜعّا ي
ع٬ز هلا ٖٚٞ تػع٢ يًشسٸ َٔ آثاضٖا قسض اٱَهإ ٚعػب ايػٝاغ١ اؾٓا١ٝ٥ اييت قاَت 
عًٝٗا تًو ايتؿطٜعات، إش ضأت بعطٗا إٔ اؿٌ ا٭َجٌ ملٛادٗتٗا ٜهُٔ يف ٚضع تؿطٜع 
٘ٴ  خاص بٗا ٫ ٜٴذطَٗا بٌ ٜتطُٔ تٓعُٝا ٜٓبػٞ ع٢ً َٔ ٜطّٚ مماضغتٗا إٔ ٜطاعٞ أسهاَ

ذعا٤ املٓصٛص عًٝ٘ٹ يف شيو ايتٓعِٝ، أَا ايبعض اٯخط فكس شٖبٳ إىل ٚإ٫ تعطض يً
٘ٴ ايرتزٟ يف أسطاْٗا، ٚاملػأي١  ٘ٴ ْفػ ػطميٗا ابتسا٤ ٚفطض اؾعا٤ ع٢ً نٌ َٔ تٴًُٞ ي
يٝػت اعتباطٝ٘ بٌ إٕ يهٌ داْب َُٓٗا سذر ٜسعِ بٗا ٚد١ٗ ْعطٙ ٖٚٞ يف اؿكٝك١ متجٌ 

 ا ٜأتٞ :  بايٓػب١ٹ يٓا املصًش١ احمل١ُٝ، ٚنُ
 الفرع األول

 تيظيه ممارسة الِبَغاء
إٕ ٚدٛز بعض ايتؿطٜعات يف َٜٛٓا ٖصا تتٛىل ع١ًُٝ تٓعِٝ ايبٹػا٤ يٝؼ بسع١  

قا١ْْٝٛ سسٜج١، بٌ إٕ هلا دصٚضا" تاضخي١ٝ تطدع إىل ايكطٕ ايػازؽ قبٌ امل٬ٝز، إش ٚضع 
ّْٛا ٜتٛىل تٓعِٝ قاْ - نبري َؿطعٞ أثٝٓا ٚسانُٗا -ٖٚٛ املؿطع اٱغطٜكٞ صٛيٕٛ 

مماضغ١ ايبٹػا٤ ٚفطض ايطقاب١ ع٢ً ايبٝٛت اييت تٴُاضؽ فٝٗا ٖصٙٹ ايع٬قات اؾٓػ١ٝ 
ٔٻ يف  املأدٛض٠، ٚقس ناْت ايبػاٜا ًَعَات باضتسا٤ٹ ظِٟ َعني ٫ٚ ٜسخًٔٳ املس١ٜٓ إ٫ ْٗاضّا ٜٚػه

ٔٻ  بٝٛت قسز٠ تػطٞ أبٛابٗا ايػتا٥ط ٚخيطعٔٳ يطقاب١ٹ ايبٛيٝؼ ٚناْت ايسٚي١ تفطض عًٝٗ
أزا٤ ضطا٥ب َاي١ٝ قسز٠ ؾأْٗا ؾإٔ أٟ ١َٓٗٺ ُأخط٣ َٚٔ ا٭َج١ً ايتاضخي١ٝ اؿسٜج١ يكٛاْني 

َاٜٛ عاّ  17ايًبٓاْٞ ٚايكإْٛ ايعطاقٞ ايصازض يف  1935ُأغػطؼ  16ْعُت ايبػا٤ قإْٛ 
 1949 اييت بكٝت ْافص٠ إىل عاّ 1905ْٛفُرب  ٥٫ٚ16ش١ بٝٛت ايعاٖطات ايصازض٠ يف  1943
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سٝح مت إيػا٤ ايبٹػا٤ املٓعِ، ٖصا ٚقس اغتٓست ايسٍٚ اييت تبٓت غٝاغ١ تٓعِٝ ايبٹػا٤ ع٢ً 
 :(1)َربضات عسٜس٠ أُٖٗا

نجط٠ ا٭صٛات ايساع١ٝ إىل محا١ٜ ٖصٙٹ امل١ٓٗ ٚمشٛهلا بطعا١ٜ ايكإْٛ، َٚٔ ضُٓٗا أ٫ٚ : 
" عٔ تأٜٝسِٖ ، إش أعًٔ بعض ايكػاٚغ١ أؾٗطِٖ "ُأٚغػطنيأصٛات ضداٍ زٜٔ ْصاض٣

ٔٻ ٜكُٔٳ بٛظٝف١ٺ ادتُاع١ٝ بٹسٳفعٹِٗٔٳ ايؿطٚض عٔ اجملتُع ؛ يهٕٛ  يتكٓني عٌُ ايبػاٜا، عذ١ أْٗ
٘ٴ  ايطدٌ ايصٟ ٜٴُاضؽ اؾٓؼ َع ََٛؼ ٚيكا٤ أدط َعني أقٌ إضطاضّا باجملتُع ممٔ تسفع

٘ٴ املطأ٠ اييت متتٗٔ ايبػا٤ غطاط ِِٝ تصطٜف ؾٗٛت٘ إىل اغتصاب فتا٠ ؾطٜف١، أٟ أْ٘ ٜؿب
املٝاٙ ايجك١ًٝ يف ايكصٛض، ٖصٙٹ اـطاطِٝ اييت يٛ مت غًكٗا زٕٚ َتٓفؼ، ا٭َط ايصٟ ٜ٪زٟ 
إىل تفؿٞ ايطٚا٥ح ٚايػُّٛ اييت تٴدٳبح صفٛ اؿٝا٠، ْاٖٝو عٔ تٓعِٝ ايبػا٤ ٜ٪زٟ إىل اؿس 

ٟ بصٛض٠ٺ نبري٠ َٔ اْتؿاض ا٭َطاض اؾٓػ١ٝ امُلعس١ٜ َٔ خ٬ٍ خطٛع ايبػاٜا يفشص زٚض
٘ٴ  .    فُٝا يٛ مل تهٔ مماضغتٗا َٓع١ُ" ا٭َط ايصٟ ٫ ميهٔ بًٛغ

ايبػا٤ يف سكٝكت٘ٹ ضش١ًٜ ؾأْ٘ ؾإ بك١ٝ ا٭فعاٍ اؾٓػ١ٝ اييت يٝؼٳ هلا غطا٤ َٔ  ثاّْٝا :
املؿطٚع١ٝ ٫ زّٜٓا ٫ٚ قاّْْٛا، غري أْٗا َطتبط١ّ با٭خ٬م ايؿدص١ٝ اييت حيًُٗا ضُري نٌ 

يصٟ بٌٝ يف إزخاهلا ؼت طا١ً٥ اؾعا٤ اؾٓا٥ٞ، إ٫ بايكسض اؾدص، ٚيٝؼ يًُؿطع َٔ غ
؛ ٭ْ٘ يف ٖصٙٹ اؿاي١ تعًٛ سكٛم ايعا١َ ع٢ً إضاز٠ ا٭فطاز، تتعطض فٝ٘ٹ سكٛم ايػري يًططض

٫ٚ غبٌٝ يًُؿطع اؾٓا٥ٞ إىل ايكٍٛ بٛدٛز ضطٚضات أخ٬ق١ٝ ٚقا١ٝ٥ نُا ٖٛ اؿاٍ بايٓػب١ 
  .تفؿٞ ا٭َطاض يططٚض٠ ايٛقا١ٜ َٔ

إٕ َٔ ٜٴُاضؽ ايبٹػا٤ يٝؼ إ٫ ضش١ّٝ يًُذتُع ايصٟ ٜعٝـ فٝ٘ٹ ؛ بايٓعط يصعٛب١  ثايجّا :
ايعطٚف ا٫قتصاز١ٜ ٚايٓفػ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ اييت َطٳ بٗا ٖ٪٤٫ ا٭فطاز، فط٬ّ عٔ إٔ دطمي١ 

، ايبٹػا٤ يف ايػايب تتِ مماضغتٗا يف اـفا٤ ٚبايٓتٝذ١ فٗٞ ؼتاز إىل إدطا٤ات ؼكٝك١ٝ زقٝك١

                                                      

(1 )  William Sanger , The History of Prostitution – New York , Arno 

Press , 1972 , p.p78 – 88  

؛ د. دمحم  24 – 23ص ص  ،مرجر سابق ،جخائع البغاء ،ن دمحم الجابخي نقاًل عغ : د. إيسا
  .  234ص ،2846 ،مصبعة القاىخة ،2ط ،جخائع الِبغاء ،نيازي حتاتو
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ا٭َط ايصٟ قس ٜ٪زٟ إىل املػاؽ عطَات ُأْاؽ ؾٴطفا٤ زٕٚ َربض، ٚإٕ مت إثباتٗا عل َٔ 
ُأتِٗ مبُاضغتٗا فإٔ ايعكٛب١ اؾعا١ٝ٥ بػٝط١ ٫ٚ تفٞ بايػٳطض إش ٫ تتعس٣ يف أؾسٸ اؿا٫ت 
اؿبؼ قصري املس٠، ٖٚٞ عكٛب١ ٫ تهفٞ يتطبٝل بطْاَر إص٬سٞ ْادح عل امُلسإ ٫ٚ 

ُٓعطٴ إىل َجٌ ٖصا اؾعا٤ بأْ٘ َٔ كاطط امل١ٓٗ غُٝا إش ٘ٴ غٝٳ ا نإ قرتفّا يًبٹػا٤ إىل زضد١ٹ أْ
يٝؼ إ٫، ٚنصا ٖٛ اؿاٍ فُٝا ناْت ايػطا١َ َكرت١ّْ بعكٛب١ٹ اؿبؼ أٚ مت فطضٗا زْٚٗا، إش إٕ 
ايبػٞ غٛف ٜٓسفع بعس إٔ ٜسفع ايػطا١َ احملهّٛ بٗا ٚئ ٜسخطٳ دٗسّا يف تعٜٛض ايٓكص 

٘ٴ املاي١ٝ بإقا١َ أنرب عايص  .سز َٔ ايع٬قات اؾٓػ١ٝ املأدٛض٠ٟ أصاب شَت

 الفرع الثاىي

 جتريه ممارسة الِبغاء
ملٵ تهسٵ ايكٛاْني املٓع١ُ مل١ٓٗٹ ايبٹػا٤ يف ايكطٕ ايتاغع عؿط تطبل يف زٍٚ ايعامل 

ؿطٜعات قٌ ست٢ بسأت بايعٚاٍ ؾ٦ّٝا فؿ٦ّٝا قبٌ ْٗا١ٜ شيو ايكطٕ ٖٚٛ َا عًٝ٘ٹ اؿاٍ يف ايت
ٍٴ دٗسّا يف َٓاٖطتٗا ٚايتكًٌٝ َٔ ؾإٔ اؿذر  املكاض١ْ ؛ بػبب ايتٝاضات ايك١ٜٛ اييت مل تأ
تٴ إىل اؿكٝك١ بٹصٹ١ًَٺ، إش إٕ  اييت اتطح دًّٝا يًعٝإ ٚبايسيٌٝ ايٛاقعٞ أْٗا ٚا١ٖٝ ظا٥ف١ ٫ٚ تُٳ

ٔٻ إْكاش اجملتُع َٔ خطط اي ؿٗٛات اؾاق١ اييت ٫ ايٓػا٤ ايًٛاتٞ حيرتفٔٳ ايبػا٤ يٝؼ ٖسفٗ
ٔٻ اؾٓػ١ٝ اييت  ٔٻ ٜطًديٳ املاٍ فط٬ّ ع٢ً إؾباع غطٜعتٗ ػس غب٬ّٝ يتفطٜػٗا، ٚإمنا ٖ
ٔٻ بصٛض٠ٺ عطض١ٝ، يصا َٚٔ أدٌ ايٛقٛف ع٢ً ايع١ً اييت تٳكٹفٴ ٚضا٤ ػطِٜ ايبٹػا٤  تتشكل هل

ٌ ٚاييت ٖٞ يف بصٛض٠ٺ تفٞ بايػطض ٫ بسٻ َٔ إٔ ْتشسخ عٔ َٳطاضٙٹ بؿ٤ٞٺ َٔ ايتفصٝ
ضُٔ ْعاّ قاْْٛٞ َعني، ٚنُا ايٛقت ْفػ٘ ضزٴ ع٢ً اؿذر اييت متػو بٗا َٔ قاٍ بإباست٘ٹ 

 : ٜأتٞ
ايكٍٛ بإٔ اسرتاف ايبٹػا٤ َٔ ؾأْ٘ٹ إٔ حيفغ ا٭َٔ ا٭خ٬قٞ يف اجملتُع ؛ ٭ْ٘  إٕ: أ٫ّٚ

ٓػ١ٝ ايفتان١ ٜعٌُ ع٢ً تطؾٝح ايؿٗٛات، سذ١ ملٵ تًبح إٔ اْٗاضت أَاّ تفؿٞ ا٭َطاض اؾ
اييت باتت تٗسز ا٭َٔ ايصشٞ فٝ٘ٹ، ٚضبٻ َٔ ٜػأٍ نٝف شاى ٚاملَٛػات خيطعٔ يفشص 
طيب زٚضٟ ؟ فٓكٍٛ إٔ شيو ؾ٤ٞ َتٛقع دسّا ٭غباب عسٜس٠ َٓٗا : إٕ فطص١ املَٛػات 
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املػذ٬ت ي٬تصاٍ اؾٓػٞ بايطداٍ تعٜس بٓػب١ٺ نبري٠ عٔ فطص اٱْاخ اي٬تٞ ٜٴُاضغٔ 
ا٭َط ايصٟ ٜرتتب عًٝ٘ٹ اضتفاع ْػب َعس٫ت اٱصاب١ باٱَطاض اؾٓػ١ٝ ايػاض١ٜ، ايبػا٤ غطّا 

نُا إٔ ايفشص ايطيب املععّٛ يف ايػايب ٜهٕٛ غري زقٝل ٭نجط َٔ غبب، ْاٖٝوَ عٔ 
تسٖٛض اؿاي١ ايٓفػ١ٝ ْتٝذ١ّ يٮغايٝب ايػ١٦ٝ اييت تٳذطٟ َٔ خ٬هلا مماضغ١ ايع٬قات 

غًبّا ع٢ً اؾٗاظ ايعصيب املٛدٛز يف قاعس٠ ا٭عطا٤ اؾٓػ١ٝ ا٭َط ايصٟ ٜٓعهؼ 
ايتٓاغ١ًٝ يًَُٛؼ ست٢ ٜٓتٗٞ بٗا اؿاٍ إىل فكسإ ايتشهِ بكٛاٖا ايعك١ًٝ ٚايعاطف١ٝ مما 
جيعٌ َٓٗا أؾب٘ بآي١ٺ صُا٤، فط٬ّ ع٢ً إٔ َٔ ٜتصٌ باملَٛؼ املصاب١ ٜصاب ب٘ٹ ٖٚٛ ٫ 

٘ٴ غٝعٌُ ع٢ً ْ كٌ املطض يف نٌ َط٠ٺ ٜٴكِٝ فٝٗا ع٬ق١ خيطع يًفشص ايطيب ٚبايٓتٝذ١ فأْ
 .(1) دٓػ١ٝ ٖٚهصا

أَا ايكٍٛ بإٔ مماضغ١ ايبٹػا٤ تسخٌ ضُٔ اؿطٜات ايؿدص١ٝ اييت ٫ غبٌٝ يًكإْٛ : ثاّْٝا
ٍٷ َطزٚزٵ ٭ٕ اٱْػإ يٝؼ سطّا يف ايتصطف باغتػ٬ٍِ  إىل ػطميٗا أٚ ست٢ تٓعُٝٗا، قٛ

عًٝ٘ٹ إٔ ٜطع يف اعتباضٙٹ ا٫ٍٚ اؿفاظ ع٢ً  دػسٙٹ بصٛض٠ٺ َطًك١ َٔ نٌِ قٝسٵ، بٌ جيب
املصًش١ ايعا١َ ٚايٓعاّ ايعاّ ، ٚإ٫ يتفؿت اؾطمي١ اؾٓػ١ٝ يف ثٓاٜا اجملتُع ٫ٚغُٝا يف 
صفٛف ايطفٛي١ املبهط٠ ٚأ٫ٚز ايؿٛاضع يػٗٛي١ٹ إغٛا٥ِٗ ٚاغتسضادِٗ ملُاضغ١ ايبػا٤ ٚإْتاز 

 . (2)املٛاز اٱباس١ٝ
بصعٛب١ٹ إقا١َٹ ايسيٌٝ ع٢ً مماضغ١ ايبٹػا٤ ؛ يهْٛ٘ٹ يف ايػايب ٜٴُاضؽٵ يف  نُا إٔ ايكٍٛثايجّا : 

٘ٴ ؛  اـفا٤ ٜٴعٳسٴ سذ١ ٚا١ٖٝ ٫ ميهٔ ا٫ضتهاظ عًٝٗا يًُطايب١ بعسّ ػطِٜ ايبٹػا٤ أٚ ست٢ تكٓٝٓ
إش إٕ ايتػًِٝ بٗصٙٹ اؿذ١ ٖٛ يف ايٛقت ْفػ٘ تػًُّٝا بعسّ دٛاظ ػطِٜ أٟ فعٌ َُٗا ناْت 

اييت جيًبٗا ع٢ً اجملتُع ؛ ٭ٕ غايب١ٝ ا٭فعاٍ اٱدطا١َٝ تكع يف اـفا٤ٹ ٚؼتاز إىل اـطٛض٠ 

                                                      

 (1)   Lydia Otis Leah , Prostitution in Medieval Society '' The History 

of an Urban Institution in Languedoc '' , Chicago: University of 

Chicago Press . 1985. p. 41.        

 .238ص ،مرجر سابق ،جخائع الِبغاء ،د. دمحم نيازي حتاتو (1)
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ٚإٜكاع اؾعا٤  ١ٹبصٍِ دٗس َطاعف َٔ أدٌِ نؿفٗا ٚايتٛصٌ إىل ا٭زي١ ايهاف١ٝ يٲزاْ
 . (1)املٓصٛص عًٝ٘ٹ يف ايكإْٛ 

بسا١ٜ  أَا َٛقف ايػٝاغ١ اؾٓا١ٝ٥ ايؿطع١ٝ َٔ مماضغ١ٹ ايبٹػا٤ فٗٛ ٚاسس َٓصٴ
اـًٝك١، إش ْٗت ايسٜا١ْ ايٝٗٛز١ٜ عا١َ َعتٓكٝٗا عٔ مماضغ١ ا٭فعاٍ اؾٓػ١ٝ أٚ اٱػاض 

ي٬٦ تعْٞ  بٓتوَ يًع٢ْيف غٳفط اي٬ٚبني ))٫ تٓؼٳ ا مبشاضَِٗ بػ١ٝ مجع املاٍ بسيٌٝ َا ٚضزٳ
عٝػ٢ طا١ْٝ سٝح ضٴٟٚٳ عٔ غٝسْا ، ٚنصا ٖٛ اؿاٍ يف ايسٜا١ْ ايٓصٚمتت٧ً ا٭ضض ضش١ًٜ((

٘ٴ قاٍ يف إلٌٝ َتٻ٢ ) ٘ٴ قٌٝ يًكسَا٤ ٫ تعِٕ ٚأَا أْا )عًٝ٘ٹ ايػ٬ّ( أْ إْهِ قس مسعتِ أْ
٘ٴ، فإٕ ناْت عٝٓو اي٢ُٓٝ تٴعجطى  فأقٍٛ يهِ إٕ َٔ ٜٓعط اَطأ٠ فٝؿتٗٝٗا فكس ظ٢ْ بٗا قًب

 .(2)(طا٥و ٫ٚ ٜٴًك٢ دػسى نً٘ يف دِٗٓفأقًعٗا ٚايكٗا عٓو ٭ْ٘ خري يو إٔ ًٜٗو أسس أع
ٚقس ْٳٗٳتٵ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ عٔ مماضغ١ ايفٛاسـ ٚايفذٛض َا ظٗط َٓٗا َٚا بطٔ 
نايبٹػا٤ ٚايػفاح، ملا ٜرتتب ع٢ً اقرتافٗا َٔ عٛاقب ٚخ١ُٝ تطتسٸ ع٢ً ايفطز ٚاجملتُع ايصٟ 

سيٌٝ َا ب صش١ٜٝٓتُٞ إيٝ٘ٹ ع٢ً ايػٛا٤، ٚنٝف ٫ ٚايبػا٤ ٜٳذًب مج١ً َٔ ايهٛاضخ َٓٗا 
َا ٜس٠ "ضضٞ اهلل عٓ٘" أْ٘ قاٍ : )" عٔ بطٓا ايهطِٜ "ص٢ً اهلل عًٝ٘ٹ ٚغًِٚضزٳ عٔ ضغٛي

ٍّ قط إ٫ غًطَ اهلل عًِٝٗ  ٌٴ بِٝٓٗ ٫ٚ ظٗطت ايفاسؿ١ يف قٛ ّٷ ايعٗس قط إ٫ نإ ايكت ْكضٳ قٛ
. ٚاؿسٜح ايصٟ ٚضزٳ عٔ ُأّ امل٪َٓني (3)(ايعنا٠ إ٫ سبؼ اهلل عِٓٗ املطط املٛت ٫ٚ َٓعٳ قّٛ

٘ٴ قاٍ : ) ضضٞ اهلل عٓٗا " إٔ ضغٍٛ اهلل " ص١َُْٛٝ٢ً "  ٫ تعاٍ أَيت اهلل عًٝ٘ٹ ٚغًِ " أْ
ؾو إٔ ٜعُِٗ اهلل ععٻ ٚدٌ غري َا ملٵ ٜفـ فِٝٗ ٚيس ايع٢ْ فإشا فؿا فِٝٗ ٚيس ايع٢ْ فٝٛ

ٙٴ ايٛاقع ايّٝٛ َٔ تفؿٞ يٮَطاض اؾٓػ١ٝ اييت ٫ ٜعاٍ ايعًِ ٜكفٴ (4)(بعكاب . َٚا ٜؿٗس

                                                      

 .240ص  ،( السرجر نفدوُ 2)
 –السقجس الشاشخ دار الكتاب  ،-سفخ الالوبيغ  –العيج العطيع  –الكتاب السقجس ( 1)

دار الصباعة  ،؛ إنجيل متَّى 278ص  ،18العجد ،28صحاح ا –الذخق األوسط 
: د. إيسان دمحم . نقاًل عغ26ص ،16آية  4، اصحاح 2872 ،القاىخة ،القػمية

 .25( ص2ىامر رقع ) ،مرجر سابق ،جخائع البغاء ،الجابخي 
 ،كتاب الجدية ،8ج ،سشغ البييقي الكبخى  ،اإلمام أحسج بغ الحديغ بغ عمي البييقي (2)

 .122ص ،ه2324 ،الخياض ،الشاشخ مكتبة السعارف
رقع الحجيث  ،4، ج1ج ،صحيح التخغيب والتخىيب ،اإلمام دمحم بغ ناصخ الجيغ األلباني( 3)

 .205ص ،دون تاريخ نذخ ،الخياض ،مكتبة السعارف ،(1300)
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ٕ جيس هلا ايسٚا٤ ايؿايف، ٖٛ خري زيٌٝ ع٢ً صسم َا ٚعسٳ ب٘ٹ َٔ ٫ ٜٓطل عٔ عادعّا عٔ أ
ٙٴ ٖٛ ايصٟ أعط٢ يًُطأ٠ نطاَتٗا ٚععٖا فذعٌٳ  ادتُاع١ٝاهل٣ٛ . َٚٓٗا  إش إٕ اٱغ٬ّ ٚسس

ربُٖا، بسيٌٝ َٓٗا اُ٭ّ ٚأَطٳ بطاعتٗا ٚبٹطٖا َا ملٵ ٜهٔ يف شيو َعص١ّٝ هلل بٌ ٚٳقَطٳٕٳ عبازت٘ بٹ
ٌٻ (1)((إ٫ إٜاٙ ٚبايٛايسٜٔ إسػاّْا ...ٚقط٢ ضبوَ آ٫ تعبسٚا باضى ٚتعاىل: ))قٛي٘ٹ ت . ٚقٛي٘ٹ د

٘ٴ يف عاَني إٔ يف ع٬ٙ )) ٍٔ ٚفصاي ٘ٴ ّٖٚٓا ع٢ً ٖٚ ٘ٴ ُأَ أؾهط ٚٚصٝٓا اٱْػإ بٛايسٜ٘ٹ محًت
ِٷ ف٬ تطعٗيٞ ٚيٛايسٜو إىلٻ املصري *   ُاٚإٕ داٖساى ع٢ً إٔ تٴؿطى بٞ َا يٝؼ يوَ ب٘ٹ عٹً

ٗٴُا يف ايسٴْٝا َعطٚفّا * . ٚدعٌ َٓٗا اُ٭خت ٚاَط ٚضغبٳ بطعاٜتٗا ٚايعطف عًٝٗا، (2)((ٚصاسب
ٚايعٚد١ ٚأَطٳ باٱسػإ هلا ٚاؿفاظ عًٝٗا ٚأزا٤ٹ سكٛقٗا، بسيٌٝ َا ٚضزٳ عٔ دابط بٔ عبس 

٘ٴ قاٍ يف خٹطب١ ايٛزاع: )اهلل  عٔ ضغٍٛ اهلل " ص٢ً اهلل عًٝ٘ٹ  يف ايٓػا٤  أتكٛا اهللٚغًِ " أْ
ٔٻ  ٔٻ إٔ ٫ ٜٛط٦ ٔٻ به١ًُٹ اهلل ٚإٕ يهِ عًٝٗ ٔٸ بأ١َٓٹ اهلل ٚاغتشًًتِ فطٚدٗ فإْهِ أخصمتٖٛ

ٔٸ عًٝ ٔٸ ضطبّا غري َربح ٚهل ٔٸ ُفطؾهِ أسسّا تهطْٖٛ٘ فإٔ فعًٔٳ فأضطبٖٛ ٔٸ ٚنػٛتٗ ٗٴ هِ ضِظقٹ
ايؿط ٚايفػاز  . ٚدعٌ َٓٗا ايبٓت ٚسح ع٢ً ضعاٜتٗا ٚاؿفاظ عًٝٗا َٔ َػايو(3)(باملعطٚفٵ

ٙٴ عبس اهلل بٔ عبا ٘ٴ" عٔ ايٓيبٸ "ص٢ً اهلل عًٝ٘ٹ ٚغًِبسيٌٝ َا ضٚا ٘ٴ  "ؽ "ضضٞ اهلل عٓ أْ
٘ٴ اق ٙٴ بٓتإ فٝشػٔ إيُٝٗا َا صشبتااٍ: )َا َٔ ضدٌ تسضى ي ٙ أٚ صشبُٗا إ٫ أزخًتا

ٍع َا سٝح ترتتب ع٢ً اْتؿاض مماضغ١ ايع٬قات اؾٓػ١ٝ يف فتُ اقتصاز١ٜ. َٚٓٗا (4)(اؾٓٸ١
ٙٴ أسس فٝ٘ٹ آثاض اقتصاز١ٜ ٚخ١ُٝ َٔ أظَاتٺ اقتصاز١ٜ ٚنٛاضخ طبٝع١ٝ ٚفاظض  زٕٚ إٔ ٜٓهط
بؿط١ٜ ٚفاعات ٚمٖٛا َٔ ايفٛادع اييت تٓٗاض أَاَٗا ايبٴ٢ٓ ايتشت١ٝ يًسٍٚ اييت تططبٗا، 

، ـٖٚصٙٹ ا٭َٛض تٴعسټ بطاٖني ٚاضش١ ع٢ً َا ٚعس ب٘ٹ غبشاْ٘ ٚتعاىل َٔ ٜٴكاضف ٖصٙٹ ايفٛاس
٘ٴ بسيٌٝ قٛي٘ٹ تباضى ٚتعاىل: )) ايؿٝطإ ٜٳعسنِ ايفكط ٜٚأَطنِ بايفشؿا٤ ٚاهلل ٜعسنِ َػفط٠ّ َٓ

ٚضطبٳ اهلل َج٬ّ قط١ّٜ ناْت ٤ا١َّٓ َط١ّٓ٦ُ . ٚقٛي٘ٹ تعاىل: ))(5)((ط٬ّ ٚاهلل ٚاغعٷ عًِٝٚف
ٍٕ فهفطت بٹأْعِِ اهلل فأشاقٗا اهلُل يباؽٳ ا ؾٛع ٚاـٛف مبا ناْٛا ٜأتٝٗا ضِظُقٗا ضغسّا َٔ نٌِ َها

                                                      

 . 12جدء مغ اآلية رقع :  ،سػرة اإلسخاء( 2)
 . 24 ،23اآليتان رقع :  ،سػرة لقسان (1)
 . 775ص ،(2127رقع الحجيث ) ،1ج ،صحيح مدمع ،اإلمام مدمع بغ الحجاج (2)
الشاشخ دار البذائخ  ،(66، رقع الحجيث )2ج ،2ط ،اآلدب الُسفخد   ،اإلمام البخاري  (3)

 . 32ص ،2308 ،بيخوت ،اإلسالمية
 . 157اآلية رقع :  ،سػرة البقخة (4)
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اهلل بٔ عباؽ  " يف اؿسٜح ايصٟ ٚضزٳ عٔ عبس. ٚقٛي٘ "ص٢ً اهلل عًٝ٘ٹ ٚغًِ(1)((ٜصٓعٕٛ
. ٖصا (2)(فكس أسًٛا بأْفػِٗ عــــصاب اهللإشا ظٗطٳ ايع٢ْ ٚايطب٢ يف قط١ٜٺ ..ضضٞ اهلل عٓ٘": )"

ٙٴ فُٝا ٞ عٚإٕ دعا٤ َٔ مياضؽ ايبٹػا٤ ٜتفل َع اؾعا٤ات اييت تًشل بايعاْ ٢ً َا فصًٓا
 .      تكسّ شنطٙ

 املطلب الثالث                                

 أركاٌ جرمية الِبغاِء      
َٔ خ٬ٍ املفاِٖٝ اييت غٴكٓاٖا يًبٹػا٤ ميهٔ ايكٍٛ بإٔ ٖصٙٹ اؾطمي١ ؾأْٗا ؾإٔ 

ٟٛ، ٚايٛقٛف أٟ دطمي١ ُأخط٣ تكّٛ ع٢ً ضنٓني ا٭ٍٚ ٖٛ ايطنٔ املازٟ ٚايجاْٞ ايطنٔ املعٓ
 :ٌ َُٓٗا يف فطع َػتكٌ، ٚنُا ٜأتٞع٢ً سكٝكتُٗا ٜتطًب َٓا إٔ ْتعطض يه

 الفرع األول

 الركً املادي
نٌ دطمي١ يهٞ ٜتشكل ٚدٛزٖا ٫ بسٻ هلا َٔ ضنٔ َازٟ، ٖصا ايطنٔ ايصٟ ٜتُجٌ 
بايٓؿاط ايصٟ ٜصسض َٔ اؾاْٞ ٜٚتدص َعٗطّا خاضدّٝا ٜتسخٌ املؿطع َٔ ادً٘ٹ بايعكاب، 
٘ٴ يف ايٓٗا١ٜٹ جيب إٔ حيٌُ َعٗطّا خاضدّٝا ًَُٛغّا ٚإٕ  ٖٚٛ خيتًف باخت٬ف اؾطا٥ِ، إ٫ أْ

. (3)نإٳ َتبآّٜا، فكس ٜهٕٛ ع٬ُّ َازّٜا أٚ ق٫ّٛ ٜٴبس٣ اٚ نتاب١ّ تٴٓؿط أٚ ضمسّا ٜٴعطض ٚمٛٙٹ
زعاض٠  -ٚايطنٔ املازٟ يف دطمي١ ايبٹػا٤ ٜكّٛ ع٢ً عٓصطٜٔ ا٭ٍٚ فعٌ املُاضغ١ اؾٓػ١ٝ 

 أٚ فذٛض، ٚايجاْٞ إٔ تٴُاضؽ ٖصٙٹ ا٭فعاٍ ع٢ً ٚد٘ٹ ا٫عتٝاز، ٚنُا ٜأتٞ :

                                                      

 . 221اآلية رقع :  ،سػرة الشحل (2)
بغ ابغ ِحبان بتختيب اصحيح  ،البدتياإلمام دمحم بغ ِحبان بغ أحسج ابػ حاتع التسيسي  (1)

 ،بيخوت ،الشاشخ شبكة السذكاة اإلسالمية ،(3320رقع الحجيث ) ،20ج ،1ط ،بمبان
 . 147ص ،تد.

دار السعارف  ،2ط ،األحكام العامة في قانػن العقػبات ،د. الدعيج مرصفى الدعيج (2)
 . 113ص ،2846 ،بسرخ
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ملا نإٳ ايبٹػا٤ ع٢ً ايطأٟ ايطادح ٖٛ َباؾط٠ ايفشؿا٤ أّٜا  أ٫ّٚ / فعٌ املُاضغ١ اؾٓػ١ٝ : 
ٔٵ  ايٓاؽ بػري متٝٝع زٕٚ اؾرتاط اؿصٍٛ ع٢ً عٸٛضٵ  ٔٵ ٜطًبٗا َٹ ناْت صٛضتٗا َع نٌ َٳ

٘ٴ ايعطٚف يصيو زٕٚ َعني، عً ٔٵ ٖٝأت َٶ ٔٵ تػع٢ ٱضضا٤ٹ ؾٗٛتِٗا َع نٌِ  ٌٴ َٳ ٝ٘ٹ تعسٴ زاعط٠ ن
إٔ تػتٓس إىل عاطف١ سب ٚغٛا٤ٶ اغتػًت ٖصٙٹ املُاضغات يف اؿصٍٛ ع٢ً َكابٌ أّ ٫، ٫ 
بٌ أسٝاّْا ٖٞ اييت تكّٛ بايسفع َٔ أدٌ إؾباع يصتٗا اؾٓػ١ٝ، ٚايطدٌ ايصٟ ٜطتاز َٓاظٍ 

٘ٴ َع أٟ اَطأ٠ٺ ٜصازفٗا بطضاٖا ٜٴعسٴ فادطّا ايبػٹا٤ أٚ ٜ  . (1)تذٍٛ يف ايؿٛاضع  ٜٚكطٞ ؾٗٛت
يصا ف٬ ٜسخٌ ضُٔ مماضغ١ ايبٹػا٤ ايع٬قات اؾٓػ١ٝ اييت ػطٟ بني ضدٌ ٚاَطأ٠ 

ٜٚطًل ع٢ً   –َت٢ َا ناْت تو ايع٬قات ايس١٦ْٝ قا١ُ٥ ع٢ً أغاؽ ايطغب١ ٚايتدصٝص 
ٚبايتايٞ فأْٗا تفًت َٔ طا١ً٥ اؾعا٤ات اؾٓا١ٝ٥ َا مل  داز١ْ،ٖصٙٹ ايع٬ق١ اؾٓػ١ٝ باملَجٌ 

 .  (2)تتٛافط فٝٗا َكَٛات دطمي١ دٓػ١ٝ ُأخط٣ نع٢ْ ايعٚد١ٝ َج٬ّ
٫ ٜٴعاقب ايكإْٛ ع٢ً فطز إقا١َ ع٬ق١ دٓػ١ٝ عاضض١، ٚإمنا ٜٓبػٞ إٔ ثاّْٝا / ا٫عتٝاز : 

تًف عٔ عٓصط عسّ ايتُٝٝع، إش إٔ عسّ تتصف ٖصٙٹ ايع٬ق١ اؾٓػ١ٝ با٫عتٝاز، ٚا٭خري خي
ايتُٝٝع َتعًل با٭ؾداص ايصٜٔ ٜٴُاضؽ َعِٗ ايفعٌ يف سني إٔ ا٫عتٝاز َطتبط بتهطاض 
ايفعٌ يف أٚقات َتبا١ٜٓ ٚنًُا تٗٝأت ايعطٚف املٛات١ٝ، شيو إٔ ايعكاب ٜٓصب ع٢ً ساي١ أٚ 

ايعٴٓصط باضتهاب ايفاسؿ١ ظطف قا٥ِ ظاْب ايفاعٌ ٫ ع٢ً فطز ٚاقع١ َاز١ٜ، ٜٚتٛافط ٖصا 
َطتني أٚ أنجط يف َهإ ٚاسس أٚ عس٠ أَانٔ ٚيف أظ١َٓ كتًف١ ٫ ظَٔ ٚاسس، عًٝ٘ٹ فإٔ 
مماضغ١ ايع٬ق١ اؾٓػ١ٝ يف َهإِ َا عس٠ َطات ٚيف ٚقت ٚاسس ٫ تصًح يكٝاّ عٓصط 

                                                      

، دار 2ط ،جخائع اآلداب العامة ، حامج قسحاوي السدتذار دمحم أحسج عابجيغ و المػاء دمحم (2)
الحساية  ،؛ د. دمحم زكي أبػ عامخ 224ص ،2877 ،اإلسكشجرية ،السصبػعات الجامعية

 .45ص ،االسكشجرية ،دار الجامعة الججيجة ،الجشائية لمِعخض
ىتظ  السػسػعة الذاممة في الجخائع السخمة باآلداب العامة وجخائع ،د. معػض عبج التػاب (1)

 . 282ص  ،مرجر سابق ،الِعخض
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. (1)أٚ اَطأ٠  ا٫عتٝاز يف دطمي١ ايبـــــٹػا٤، ٚيٛ تٛادس يف شيو ايعَإ ٚاملهإ أنجط َٔ ضٳدٌ
ٚيٓا ؾاٖس ع٢ً ٖصا ايعٴٓصط َٔ أسهاّ ايكطا٤ اؾٓا٥ٞ ايعطاقٞ، ففٞ زع٣ٛ ْعطت َٔ قبٌ 
قه١ُ دٓاٜات ايهطر تتًدص ٚقا٥عٗا يف قٝاّ فُٛع١ َٔ ايطداٍ باصطشاب فتا٠ َٔ 
إسس٣ َٓاطل بػساز إىل بٝت َٗذٛض يف َٓطك١ٺ ُأخط٣ فٝٗا َٔ أدٌ مماضغ١ ايع٬ق١ اؾٓػ١ٝ 

ٙٴ مخػٕٛ أيف زٜٓاض عطاقٞ، َٚٔ خ٬ٍ ايتشكٝل ٚاحملان١ُ ثبتٳ إٔ ٖصٙٹ يكا٤  َبًؼ قسض
ايفتا٠ َعتاز٠ ع٢ً إقا١َ ص٬ت دٓػ١ٝ َع نٌ َٔ ٜطًبٗا يكا٤ عٍٛض َعني َٓصٴ أنجط َٔ 

 . (2)غ١ٓ 
ٚا٭صٌ بإٔ ايكٝس ايصٟ ٜطزٴ ع٢ً سط١ٜ ا٫زعا٤ ايعاّ يف ؼطٜو ايسع٣ٛ اؾعا١ٝ٥ ٖٛ 

ب عسّ ايتٛغع يف تفػريٙٹ يهٞ ٫ ميتس أثطٙ إىل ٚقا٥ع إدطا١َٝ ٫ ؼٌُ قٝس اغتجٓا٥ٞ جي
بني طٝاتٗا ايع١ً اييت َٔ أدًٗا قٝسٳ املؿطع سل ايػًط١ املدتص١ بططٚض٠ تكسِٜ ؾه٣ٛ 
َٔ شٟٚ ايؿإٔ ست٢ ميهٓٗا َباؾط٠ إدطا٤ات اـص١َٛ اؾٓا١ٝ٥، نُا مل ٜٴكٝس املؿطع 

ٜٛٔ قٓاعت٘ٹ َٔ أزي١ٺ قسز٠ٺ بعٝٓٗا ٚإمنا تطى املػأي١ ايكاضٞ اؾٓا٥ٞ امُلدتص بططٚض٠ٺ ته
٘ٴ اؿط١ٜ ايتا١َ  يػًط١ٹ ايكاضٞ ايتكسٜط١ٜ ٫ٚ َعكب ع٢ً قه١ُ املٛضٛع يف ٖصا ايصسز فً

م ايسع٣ٛ أٟ إٔ هلا أصٌ يف أٚضا –يف تهٜٛٔ قٓاعت٘ٹ َا زاّٳ إٔ ٖصٙٹ ا٭زي١ غا٥ػ١ 
َطأ٠ َت١ُٗ مبُاضغ١ٹ ايبٹػا٤ ٖٛ ٚدٛزٖا يف ، فًٛ نإ ايسيٌٝ ع٢ً ااملعطٚض١ أَاّ ايكطا٤

َٓعٍ إسس٣ صسٜكاتٗا اييت اعتازت ع٢ً فتح َٓعهلا يًبٹػا٤ ٚٚدس يف شيو ايٛقت ضد٬ٕ قاّٳ 
ٌٴ َُٓٗا بسفع َبًؼ َٔ املاٍ يصاسب١ٹ املٓعٍ َٔ أدٌ َٛاقع١ َٔ دا٤تٗا ظا٥ط٠، ٚبايفعٌ  ن

                                                      

الجخائع السشافية لآلداب العامة في القػانيغ الخاصة وقانػن  ،د. عبج الحسيج الذػاربي (2)
جخائع االعتجاء عمى  ،؛ القاضي حدغ حدغ مشرػر 68ص  ،مرجر سابق ،العقػبات
/ 1/ 13ق جمدة  48( لدشة 38754)  ؛ الصعغ رقع 48ص  ،مرجر سابق ،األخالق

مخكد  ،7ج ،السػسػعة الساسية ،مذار إليِو لجى : السحامي عبج السشعع حدشي ،2886
 . 242ص  ،1005 ،القاىخة ،حدشي

؛ 1006/  6/  21ة جشايات الكخخ في يشطخ القخار غيخ السشذػر الرادر مغ محكس (1)
الرادر عغ  1007/  21/  22في  1007/ ج /  264القخار غيخ السشذػر رقع 

 . السحكسة ذاتيا
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عٓسَا زاِٖ ضداٍ ايبٛيٝؼ املٓعٍ،  قاّ ا٭ٍٚ مبٛاقعتٗا ٚنإٳ ايجاْٞ ع٢ً ٚؾو َٛاقعتٗا
٘ٴ بٝتّا يًسعاض٠،  فإٕ ا٭زي١ يف ٖصٙٹ اؿاي١ إشا نإ ثابت١ عل صاسب١ املٓعٍ ايصٟ دعًت َٓ

٘ٴ يٝؼ نافّٝا ٱزا١ْٹ ايجا١ْٝ بايٓعط يعسّ ؼكل ايؿطٚط ظاْبٗا  . (1)إ٫ أْ

 الفرع الثاىي

 الركً املعيوي
ٍ اٱدطا١َٝ بصٛض٠ٺ َٛضٛع١ٝ َاز١ٜ عت٘، َعًّٛ إٔ ايكإْٛ ٫ ٜعاقب ع٢ً ا٭فعا

بٌ ٫ بسٻ َٔ إٔ ٜهٕٛ ايفعٌ صازضا" عٔ إضاز٠ إدطا١َٝ آمث١، أٟ ْتٝذ١ خطأ ٜٴػٓس 
ملطتهب٘ٹ، ٖٚٛ ٫ ٜهٕٛ نصيو إ٫ إشا نإ قس ٚقع ممٔ تٛد٘ إيٝ٘ٹ أسهاّ ايكإْٛ ٜٚهٕٛ أ٬ّٖ 

ا٤ عٔ ٖصا ا٫صٌ، إش ٜؿرتط يكٝاَٗا . ٫ٚ ؽطز دطمي١ ايبٹػ(2)يتشٌُ َػ٪ٚي١ٝ أعُايـــــــ٘ٹ
يف ْعط ايكإْٛ قصسإ قصسٷ عاّ ٜتُجٌ باػاٙ إضاز٠ اؾاْٞ إىل اضتهاب ايفعٌ امُلهٕٛ 
يًذطمي١ َع عًُ٘ٹ ايٝكٝين بهاف١ٹ عٓاصطٖا، يصا ٫ ميهٔ إٔ تكع دطمي١ ايبػا٤ ممٔ أقسّٳ ع٢ً 

٘ٴ ٜٴُاضغٗا َع ؾدص تطبط٘ ب٘ٹ ع٬ق١  إقا١َٹ ع٬ق١ دٓػ١ٝ غري َؿطٚع١، ٖٚٛ ٜعتكس أْ
ؾطع١ٝ أٚ عاطف١ٝ، ٚقصس خاص ٜتُجٌ باهلسف َٔ ايع٬ق١ اؾٓػ١ٝ، آ٫ ٖٚٛ إضضا٤ ؾ٠ٛٗ 
ايػري أّٜا نإ أٚ ؾٗٛتٗا، أَا إٕ نإ اهلسف َٓٗا إؾباع ؾٗٛت٘ٹ أٚ ؾ٠ٛٗٹ ؾدص َعني، ف٬ 

١ ُأخط٣ نع٢ْ تكّٛ دطمي١ ايبٹػا٤ ٫ْتفا٤ٹ ايكصس ا٭زبٞ ضغِ أْٗا قس تؿهٌ دطمي١ أخ٬قٝ
. أَا عٔ َكَٛات دطمي١ ايبٹػا٤ يف ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ فٗٞ ٫ ؽطز عُا مت (3)ايعٚد١ٝ َج٬ّ

٘ٴ فُٝا تكسّ، فهٌ دطمي١ يف ايؿطٜع١ تتطًب ع٢ً َا ٜصٖب إيٝ٘ٹ غايب١ٝ ايفك٘ اٱغ٬َٞ  عطض

                                                      

دون  ،القاىخة ،الجخائع الساسة بالذخف واالعتبار واآلداب ،السدتذار مرصفى الذاذلي( 2)
 . 27ص ،تاريخ

لمسديج مغ التفاصيل عغ مكانِة الخكغ السعشػي في بشاء كيان الجخيسة يشطخ د. محسػد  (1)
 ،مشذأة السعارف باإلسكشجرية ،2ط ،الشطخية العامة في القرج الجشائي ،نجيب حدشي

 وما بعجىا . 14ص  ،2877
؛ نقاًل 124 ،2877 ،القاىخة ،مكتبة غخيب ،الجخائع الجشدية ،د. إدوار غالي الجىبي (2)

 .42ص ،مرجر سابق ،جخائع الِبغاء ،: د. إيسان دمحم الجابخي عغ
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ٔٷ َازٟ   -ضنٔ ؾطعٞ  –ث٬ث١ أضنإ  ٔٷ أزبٞ  -ٚضن يف اٱغ٬ّ  ، ٚملا نإ ايبٹػا٤(1) -ٚضن
ّٵ َع نٌ َٔ ٜطًبٗا زٕٚ متٝٝع، فإْٗا إٕ ناْت  ٜؿٌُ مجٝع ايع٬قات اؾٓػ١ٝ اييت تٴكا
ع٬ق١ دٓػ١ٝ تا١َ زخًت ضُٔ ْطام دطمي١ ايع٢ْ اؿس١ٜ ٚإ٫ فأْٗا تٴعسٵ َٔ اؾطا٥ِ 

 ايتععٜط١ٜ . 
 املبحث الثاىي

 جرائه ذات صلة مبنارسِة الِبغاء
١ٝ اييت غًهٗا املؿطع يف عكاب دطمي١ ايبٹػا٤ إٕ ايٛقٛف ع٢ً ايػٝاغ١ اؾٓا٥

ّٴ  ٍٞ َٔ اٱجياظ ع٢ً املعاؾ١ اؾٓا١ٝ٥ اييت قطضٖا عٍل َٔ ٜٴكس ٜتطًب َٓا إٔ ْٴعٳطِزٳ ٚيٛ بؿ
ع٢ً مماضغ١ غًٛنٝات ٖٞ يف اؿكٝك١ٹ دع٤ ٫ ٜتذعأ َٔ اَتٗإِ ايبٹػا٤ شات٘، ٚأبطظ ٖصٙٹ 

سٻ َٓٗا يف ايػايب َٔ ا٭سٛاٍ ملُاضغ١ ايبٹػا٤ تتُجٌ ايػًٛنٝات اييت تٴعسٴ مبجاب١ٹ َكسَات ٫ ب
 : ، ٚت١٦ٝٗ قٌ يًبٹػا٤، ٚنُا ٜأتٞبايكٛاز٠ ) تصٝس ايع٤٬ُ أٚ ايػُػط٠ (

 املطلب األول

 جرمية القوادة
تتُجٌ دطمي١ ايكٛاز٠ بكٝاّ ؾدص اٚ فُٛع١ أؾداص بٓؿاط ٜبتػٕٛ َٔ ٚضا٥٘ٹ 

ّٴ َباؾط٠ ايفشؿا٤ ٚت٦ٝٗ ١ ايفطص١ أٚ تكسِٜ املػاعس٠ املاز١ٜ أٚ ست٢ ايتٝػري ملٔ ٜطٚ
املع١ٜٛٓ أّٜا ناْت ططٜك١ ٖصٙٹ املػاعس٠ أٚ َكساضٖا، إش ْصت ايفكط٠ ايجا١ْٝ َٔ املاز٠ ا٭ٚىل 

ايٛغاط١ بني ؾدصني قٞ ايٓافص ع٢ً إٔ ايػُػط٠ تعين )َٔ قإْٛ َهافش١ ايبٹػا٤ ايعطا
شيو ايتشطٜض ٚيٛ مبٛافك١ٹ أسس  بكصس تػٌٗٝ فعٌ ايبٹػا٤ بأ١ٜٹ ططٜك١ٺ ناْت ٜٚؿٌُ

(، يف سني مل لس ٍ بٹػا٤ ؾدص بايطضا٤ أٚ باٱنطاٙايؿدصني أٚ ْا٥ب٘ نُا ٜؿٌُ اغتػ٬
يف قإْٛ َهافش١ ايسعاض٠ املصطٟ ايٓافص ٫ٚ قإْٛ ايعكٛبات ايػٛزاْٞ ٫ٚ اُ٭ضزْٞ ايٓافصٜٔ 

                                                      

 ،دار الشيزة العخبية ،"لفقو الجشائي اإلسالمي "الجخيسةا ،د. محسػد نجيب حدشي (2)
 .  432 – 386ص  ص ، 1006 ،القاىخة
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ؿهٌ نٌ ٚاسس َٓٗا دطمي١ قٛاز٠، ْصّا مماث٬ّ ٚإمنا اٚضزٳ ن٬ّ َِٓٗ عسزّا َٔ ا٭فعاٍ اييت ٜ
َٴكَٛاتٗا، ٚنُا ٜأتٞ :   ا٭َط ايصٟ ٜتطًب َٓا إٔ ْكف ع٢ً 

إش ٜتهٕٛ ايطنٔ املازٟ يف دطمي١ ايبٹػا٤ َٔ اقرتاف أسس ا٭فعاٍ : أ٫ّٚ / ايطنٔ املازٟ
ايٛاضز٠ بايٓصٛص اؾعا١ٝ٥ املكاض١ْ ٖٚٞ ايتشطٜض ٚايتػٌٗٝ ٚاملػاعس٠ ٚمٖٛا َٔ 

تٴػاعس َُٗا نإ تأثريٖا يف ٚقٛع ايع٬ق١ اؾٓػ١ٝ غري ايؿطع١ٝ، إش ٜهفٞ  ايٛغا٥ٌ اييت
. فايتشطٜض قس ٜكع بايكٍٛ أٚ بايفعٌ بػض ايٓعط عٔ (1)إتٝإ أٟ فعٌ َٓٗا يتشكل اؾطمي١ 

سسٚخ ايٓتٝذ١ َٔ عسَ٘ إش إٕ ا٭خري٠ ٫ تعس عٓصطّا يف ايطنٔ املازٟ ؾطمي١ ايكٛاز٠ ؛ شيو 
اٍ تٴعسٴ دطمي١ تا١َّ مبذطز سصٛهلا خ٬فّا ملا ٖٛ َعطٚف يف ْطام إٔ َجٌ ٖصٙٹ ا٭فع

ا٫ؾرتاى أٚ املػا١ُٖ يف اؾطمي١، إش إْٗا ٫ تسخٌ ؼت طا١ً٥ ايتذطِٜ ٚايعكاب َا مل تكع 
ايٓتٝذ١ اٱدطا١َٝ يهٕٛ املػاِٖ ٜػتُس إدطاَ٘ َٔ ايفاعٌ ا٭صًٞ، ٚنصيو ٖٛ اؿاٍ 

يتػٌٗٝ اييت تعين قٝاّ ايػُػاض بايتسابري اي٬ظ١َ بايٓػب١ٹ يصٛض٠ ايكٛاز٠ عٔ ططٜل ا
ٚت١٦ٝٗ ايفطص١ أٚ تكسِٜ املػاعس٠ املاز١ٜ أٚ املع١ٜٛٓ يؿدص َا َٔ أدٌ متهٝٓ٘ٹ َٔ 

 . (2) مماضغ١ٹ ايبػا٤ أّٜا ناْت ططٜك١ أٚ َكساض ٖصٙٹ املػاعس٠ أٚ زضد١ ايتػٌٗٝ
ؾطمي١ يف صٛض٠ ايكصس اؾٓا٥ٞ ٜتُجٌ ايطنٔ املعٟٓٛ يف ٖصٙٹ اثاّْٝا / ايطنٔ املعٟٓٛ : 

ايصٟ ٜتشكل ٚدٛزٙ باْصطاف إضاز٠ اؾاْٞ مٛ ؼكٝل ايٓتٝذ١ اييت ض٢َ إيٝٗا َٔ ٚضا٤ 
ؼطٜط٘ٹ أٚ تػًٗٝ٘ٹ أٚ َػاعست٘ٹ يًُذين عًٝ٘ٹ ٖٚٞ مماضغ١ ايسعاض٠ أٚ ايفذٛض َع ايعًِ 

ا ايكصس ٫ ٜهفٞ بأضناْٗا ٚعٓاصطٖا نُا سسزٖا ايكإْٛ ٖٚصا ٖٛ ايكصس ايعاّ، إ٫ إٔ ٖص

                                                      

( مغ قانػن 2السادة ) ،( مغ قانػن مكافحة الِبغاء العخاقي الشافح1/ 2يشطخ السػاد )( 2)
 ،( مغ قانػن العقػبات اأُلردني الشافح والسعجل222 – 220مكافحة الجعارة السرخي، )

 ،ج( مغ قانػن العقػبات الدػداني الشافح والسعجل ؛ د. ىاللي عبج الاله أحس245السادة )
 ،دار الشيزة العخبية ،2ط ،الحساية الجشائية لؤلخالق مغ ضاىخة االنحخاف الجشدي

 .200ص ،2885 ،القاىخة
قانػن مكافحة الجعارة والجخائع السشافية  ،د. عبج الحسيج الذػاربي و د. عبج الدالم مقمج (1)

 .23ص ،د. ت ،مشذأة السعارف باإلسكشجرية ،2ط ،لآلداب العامة
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يكٝاّ ايطنٔ املعٟٓٛ يف ايكٛاز٠ بٌ ٫ بسٻ َٔ تٛافط ايكصس اؾٓا٥ٞ اـاص إىل داْب٘ٹ 
 .(1)ٚاملتُجٌ يف اػاٙ إضاز٠ اؾاْٞ إىل إضضا٤ ضغبات ايػري اؾٓػ١ٝ

 املطلب الثاىي

 جرمية فتح وإدارة حمل للِبغاء
ش١ ايبٹػا٤ ايعطاقٞ ايٓافص ع٢ً ْصت املاز٠ ا٭ٚىل يف فكطتٗا ايجايج١ َٔ قإْٛ َهاف 

٘ٴ ايطز١٦ٜ إىل َػت٣ٛ اؿطٝض عٝح قاّٳ بفتحِ أٚ إزاض٠ بٝت  َعاقب١ٹ نٌ َٔ ْعيت ب٘ٹ أخ٬ق
ملؿطع بٝت ايبػا٤ ملُاضغ١ٹ ايبػا٤ ع٢ً َػُعِ َٚطأ٣ عا١َٹ أبٓا٤ٹ اجملتُع، إش عطف ا

٘ٴ أٚ ايتشطٜض عًٝ٘ٹ أٚ َا ٜٴشكل  احملٌ املٗٝأ يفعٌِ ايبٹػا٤ أٚ تػًٗٝ٘ٹ أٚ ايسعا١ٜبــــــــأْ٘ ) ي
. ٚفتح قٌ يًبٹػا٤ٵ بٛصف٘ٹ دطمي١ (2)(ا٭فعاٍ اييت تػاعس ع٢ً ايبٹػا٤ أٟ فعٌ أخط َٔ

 : ، ٖٚٞ َا غٝهٕٛ َٛضع عجٓا اٯتٞأخ٬ق١ٝ ٜتطًب تٛافط أضنإ ٜكّٛ عًٝٗا
 الفرع األول

 الركً املادي
َٔ عٓصطٜٔ ا٭ٍٚ ايفعٌ املازٟ ٜتهٕٛ ايطنٔ املازٟ يف دطمي١ٹ فتح قٌ ايبٹػا٤  

ٚايجاْٞ ا٫عتٝاز أٟ إٔ ٜهٕٛ احملٌ َفتٛسّا يهٌ َٔ ٜٴطٜس مماضغ١ٹ ايع٬قات اؾٓػ١ٝ، ٚنُا 
 ٜأتــــٞ : 

ٜتُجٌ ٖصا ايعٓصط بكٝاِّ اؾاْٞ بفتحِ أٚ إزاض٠ٹ احملٌ َٔ أدٌ مماضغ١ٹ : أ٫ّٚ/ ايفعٌ املازٟ
َا ٖٛ َطًٛب ٱقا١َٹ ايع٬قات غري ا٭خ٬ق١ٝ،  ايفذٛض ٚايسعاض٠، ٜٚتشكل شيو بتذٗٝعٙٹ بهٌ

غٛا٤ٶ أمتٳ شيو ظٗٛزٹ صاسب احملٌ ايؿدص١ٝ أّ بايتعإٚ َع غريٙ، ٚخيطز َٔ ْطام 
املػا١ُٖ يف ٖصٙٹ اؾطمي١ أٚ املعا١ْٚ اـسّ ٚأقاضب صاسب ب٪ض٠ٹ ايفػاز ٖصٙٹ إشا قاَٛا 

٘ٴ عٓسٳ غٝاب٘ٹ بايتعإٚ َع ايكٛ ازٜٔ ايصٜٔ جيًبٕٛ ايع٤٬ُ حملٌ ايفػل بإزاضتٗا بايٓٝاب١ٹ عٓ

                                                      

 . 24ص  ،لحسيج الذػاربي و د. عبج الدالم مقمج ,السرجر الدابقد. عبج ا (2)
 243السػاد ) ،( مغ قانػن مكافحة الجعارة السرخي الشافح 20- 8 – 7تقابميا السادة )  (1)

( مغ الئحة مشع بيػت 2، 1السادتان )  ،( مغ قانػن العقػبات الدػداني الشافح244 -
 .قانػن العقػبات اأُلردني الشافح ( مغ208السادة )الشافحة و  2816الِبغاء اأُلردني لدشة 
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. ٜٚهفٞ يتشكل ٖصٙٹ اؾطمي١ تٛفري َهإ َػتٛض عٔ (1) ٚنٌ َٔ ٜطغب يف مماضغ١ٹ ايفاسؿ١ٹ
أْعاض أبٓا٤ اجملتُع  ٫ خاضد٘، ٫ٚ عرب٠ مبػت٣ٛ ايتذٗٝع إش قس ٜهٕٛ ػٗٝعّا فاخطّا ٚقس 

ٜٴعسٴ َتٛافطّا ست٢ إٕ مت مماضغ١  ٜهٕٛ زٕٚ شيو، بٌ إ ٖصا ايفعٌ املازٟ يف ٖصٙٹ اؾطمي١
. نُا ٜسخٌ يف ْطام ايتذطِٜ َٔ ٜتعإٚ َع غريٙٹ ع٢ً إزاض٠ٹ (2)ايع٬ق١ اؾٓػ١ٝ ع٢ً ا٭ضض

قٌ مماضغ١ٹ ايبٹػا٤ ست٢ ٚإٕ نإ ٜٴؿاضى يف إزاض٠ٹ ٖصا احملٌ عٔ بٴعٵسٺ أٟ زٕٚ إٔ ٜتٛادس 
نُؿطٚع ٫ جملطز مماضغ١ٹ  فٝ٘ٹ َت٢ َا نإ ٜٗسف َٔ ٚضا٤ ْؿاط٘ ٖصا اغتػ٬ٍ احملٌ

ايفذٛض َٔ قٹبٳً٘ فشػب بٌ إٔ تهٕٛ يسٜ٘ٹ ١ْٝ بت١٦ٝٗٹ ٖصا املهإ يهٞ ٜٴُاضؽ ايػري ع٬قات٘ٹ 
. ٖصا ٫ٚ ًٜعّ يًكٍٛ بتُاّ َجٌ ٖصٙ اؾطمي١ٹ إٔ ٜتِ ضبط َٔ بساخً٘ٹ ِٖٚ (3)اؾٓػ١ٝ فٝ٘ٹ

٫ تطبط بِٝٓٗ أ١ّٜ ضٚابط ٜٴُاضغٕٛ ايفاسؿ١ بايفعٌ، بٌ ٜهفٞ يٛقٛعٗا تٛادس ضداٍ ْٚػا٤ 
َٴعٳسٵ غًفّا ملُاضغ١  ؾطع١ٝ َع١ًَٛ َت٢ َا ناْت ٖٓايو ز٥٫ٌ ق١ٜٛ تؿري إىل إٔ ٖصا املهإ 
ايبٹػا٤ زاخً٘، يصا ٫ ٜٴعسٵ املهإ ايصٟ ٜٴتدص نُطنع أٚ ْكط١ يًذُع بني ايٓػا٤ ٚايطداٍ ايصٜٔ 

ٌٷ َِٓٗ َع قطٜٓ٘ٹ إىل َ هإ آخط ٱؾباعِ يصت٘ َهاْا ٜطَٕٚٛ مماضغ١ ايفاسؿ١ ثِ ٜصٖب ن
 .(4)ملُاضغ١ ايبػا٤ٹ

إٕ فتح قٌ ملُاضغ١ٹ ايبٹػا٤ أٚ إزاضت٘ٹ ٫ ٜٴعس دطمي١ يف ايكإْٛ اؾٓا٥ٞ َا : / ا٫عتٝازثاّْٝا
مل ٜتصف شيو ايفعٌ با٫عتٝاز، إش ٜؿرتط إٔ ٜجبت بإٔ فتح ٖصا احملٌ أٚ إزاضت٘ٹ قس مت 

٘ٺ  ٜتصفٴ با٫عتٝاز عٝح تٴُاضؽ فٝ٘ٹ ايع٬قات بكصس تػٌٗٝ مماضغ١ ايبٹػا٤ ع٢ً ٚد
اؾٓػ١ٝ بصٛض٠ٺ َتهطض٠ أٚ ؾب٘ َٜٛٝ٘، أَا إٕ متت مماضغ١ تًو ايػًٛنٝات يف احملٌ ملط٠ٺ 
ٚاسس٠ٺ فكط ٚمل تتهطض ففٞ ٖصٙٹ اؿاي١ ٫ ميهٔ ٚصف املهإ بأْ٘ بٝت زعاض٠ ٫ٚ ًٜشل 

                                                      

مرجر  ،الحساية الجشائية لؤلخالق مغ ضاىخة االنحخاف الجشدي ،د. ىاللي عبجهللا أحسج (2)
 .222ص ،سابق

مرجر  ،السػسػعة الذاممة في الجخائع السخمة باآلداب العامة ،د. معػض عبج التػاب (1)
 .  252ص ،سابق

 .54ص ،مرجر سابق ،الجخائع السشافية لآلداب العامة ،لذػاربيد. عبج الحسيج ا (2)
 .436ص  ،مرجر سابق ،جخائع الِبغاء ،د. دمحم نيازي حتاتو (3)
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٘ٴ ٖصا َؿه٬ّ ؾ طمي١ٺ ُأخط٣، ٚيعٌ اؿه١ُ اييت بصاسب٘ٹ أٟ دعا٤ دٓا٥ٞ َا مل ٜٳهٔ فعً
تكف ٚضا٤ اؾرتاط املؿطع ؼكل ضنٔ ا٫عتٝاز يف َجٌ ٖصٙٹ اؾطمي١ تهُٔ يف إبكا٤ باب 
٘ٴ  ايعٛز٠ أَاّ َٔ زفع٘ ايؿٝطإ إىل َكاضف١ ٖصٙٹ ا٭فعاٍ اجملط١َ، غ٬ف َا إشا تهطض َٓ

زّٜا ًَُٛغّا ع٢ً إٔ ٖصا ٖصا ايػًٛى املؿني ايصٟ ٜٴعسٴ عٓصطّا يف ايطنٔ املازٟ ٚزي٬ّٝ َا
ايؿدص قس اْػام ٚضا٤ ْعٚات٘ٹ ايؿٝطا١ْٝ ٚأغًلٳ ايباب َٔ خًف٘ٹ ع٢ً املباز٨ ا٭خ٬ق١ٝ 

 .                           (1)ايػا١َٝ ٚتعايِٝ ايسٜٔ ايعاي١ٝ ٚا٭سهاّ ايكاْـ١ْٝٛ امُلذط١َ

 الفرع الثاىي

 الركً املعيوي
ايبٹػا٤ َٔ اؾطا٥ِ ايعُس١ٜ اييت تتطًب  إٕ دطمي١ فتح أٚ إزاض٠ قٌ ملُاضغ١

يكٝاَٗا ٚاغتشكام فاعًٗا اؾعا٤ اؾٓا٥ٞ تٛافط ايكصس اؾٓا٥ٞ ايعاّ ٚايصٟ ٜتُجٌ باػاٙ 
إضاز٠ اؾاْٞ إىل ت١٦ٝٗٹ َهإ ملٔ ٜٴشبٵ إٔ ٜٴُاضؽ ع٬قات دٓػ١ٝ َع أ١ٜٹ اَطأ٠ٺ ٜصازفٗا 

َٛات اييت تكّٛ عًٝٗا اؾطمي١ نُا ٚايعهؼ صشٝح بايطغِ َٔ أْ٘ ٜٴشٝط عًُّا ظُٝع املك
سسزٖا املؿطع اؾٓا٥ٞ، عًٝ٘ٹ ٫ ٜتٛافط ايكصس اؾٓا٥ٞ يس٣ َٔ قاّ بتأدريِ بٝت يؿدٍص 
َعني ٖٚٛ جيٌٗ بإٔ امُلػتأدٹط ٜٟٓٛ إٔ ٜفتح املهإ امُلػتأدٳط ملُاضغ١ٹ ايبػا٤ ٚبايٓتٝذ١ 

املػتأدط ايصٟ أغا٤ٳ  فًٔ ًٜشل ب٘ٹ أٟ دعا٤ دٓا٥ٞ، بٌ إٔ َٔ سل املايو إٔ ٜٴطايب
 .  (2)اغتدساّ املـــهإ املــــــــ٪دـــــط بتد١ًٝٹ املهإ فــــــٞ اؿاٍ

                                                      

؛ 54ص ،مرجر سابق ،الجخائع السشافية لآلداب العامة ،د. عبج الحسيج الذػاربي (2)
مرجر  ،الجشديىاللي عبجهللا أحسج، الحساية الجشائية لؤلخالق مغ ضاىخة االنحخاف د.

 .   221ص ،سابق
مرجر  ،جخائع اآلداب العامة ،(  السدتذار دمحم أحسج عابجيغ و المػاء دمحم حامج قحساوي 1)

في ( 2315؛ قخار لسحكسِة استئشاف بغجاد برفتيا التسييدية ذي الخقع ) 220ص ،سابق
حكسة السبادئ القانػنية في قزاء م ،السحامي ىادي عديد عمي ،2873/ 4/ 25جمدة 

  .21ص  ،2886 ،بغجاد ،مصبعة الدمان ،2ط ،استئشاف بغجاد
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ٖصا ٚإٕ ايكٍٛ بكٝاّ اؾطمي١ يف داْب املتِٗ َٔ عسَ٘ٹ َػأي١ عا٥س٠ إىل غًط١ 
قه١ُ املٛضٛع ايتكسٜط١ٜ ٫ٚ َعكب عًٝٗا يف َا ٜتعًل بايسيٌٝ ايصٟ اغتٓست عًٝ٘ٹ يف 

اعتٗا  ٚقطاض سهُٗا َا زاّٳ إٔ هلصٙٹ ا٭زي١ أصٌ ثابت يف أٚضام ايسع٣ٛ ٚنإٳ تهٜٛٔ قٓ
 .       (1)ايتػبٝب غا٥ػّا َكب٫ّٛ ٚإ٫ فإٔ قطاض اؿهِ ٜهٕٛ قاب٬ّ يًٓكض

 املبحث الثالث

 عقوبة ممارسة الِبغاء
تؿطٜعات ٫ بسٻ يٓا َٔ إٔ ْبشح يف عكٛب١ دطمي١ ايبٹػا٤ ٚاؾطا٥ِ املطتبط١ٹ بٗا يف اي 

اؾٓا١ٝ٥ قٌ املكاض١ْ ْٚٓاقـ َػأي١ َس٣ نفاٜتٗا يًكطا٤ٹ عًٝٗا أٚ ع٢ً ا٭قٌ اؿسٸ َٔ 
اْتؿاضٖا، َٚٔ أدٌ اٱساط١ٹ بفًػف١ٹ ايػٝاغ١ اؾٓا١ٝ٥ اييت عاجل املؿطع َٔ خ٬هلا دطمي١ 

 :ُٝٗا ع٢ً ث٬ث١ َطايب، ٚنُا ٜأتٞايبٹػا٤ يف ؾكٗا ايعكابٞ اضتأٜٓا تكػ

 املطلب األول

 عقوبة البغاِء
تٴعاقب ايبػٞ يبٹػا٤ ايعطاقٞ ايٓافص ع٢ً أْ٘ )( َٔ قإْٛ َهافش١ ا4ْصت املاز٠ )

اييت ٜجبت تعاطٝٗا ايبٹػا٤ بإٜساعٗا إسس٣ زٚض اٱص٬ح امُلعس٠ يتٛدٝ٘ ٚتأٌٖٝ ايٓػا٤ َس٠ ٫ 
. فامل٬سغ إٔ ايعكاب ايصٟ حيل يكاضٞ أؾٗط ٫ٚ تعٜس عٔ غٓتني( تكٌ عٔ ث٬ث١ٹ

٘ٴ عل َٔ تٛافطت ظاْبٗا أزي١ ناف١ٝ يتهٜٛٔ عكٝس٠ احمله١ُ بإٔ املطأ٠ املٛ ضٛع إٜكاع
املاث١ً أَاَٗا تٴُاضؽ ايع٬قات اؾٓػ١ٝ َع نٌ َٔ ٜطًبٗا زٕٚ متٝٝع مبكابٌ أٚ َٔ زْٚ٘ٹ، 
ٜتُجٌ بإٜساعٗا يف إسس٣ زٚض اٱص٬ح ٚايتأٌٖٝ يفرت٠ٺ ظ١َٝٓٺ ٫ تكٌ عٔ ث٬ث١ٹ أؾٗطِ ٫ٚ تعٜس 

٘ٴ قصط ْطام ايعكٛب١ ع٢ً أسس يف مج ٝع ا٭سٛاٍ عٔ ايػٓتني، َٚا ٜ٪خص ع٢ً ٖصا ايٓص أْ
ططيف ايع٬ق١ اؾٓػ١ٝ ضغِ إٔ قٝاَٗا ٫ ميهٔ إٔ ٜهتٌُ َٔ زِٕٚ ٚدٛز ايططف ايجاْٞ ايصٟ 

                                                      

السحامي عبج  ،ق 48لدشِة  27/2/2881( في جمدِة 22540يشطخ قخار الشقس رقع ) (2)
 .242ص  ،مرجر سابق ،7ج ،السػسػعة الساسية ،السشعع حدشي
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ٔٽ ْاٖٝوَ عٔ  ٜهٕٛ يف ايػايب َٔ ا٭سٛاٍ َعتازّا ع٢ً َطادع١ ايبػاٜا أٜٔ َا ٜٴصازف ٚدٛزٖ
ٛب١ ٚعسّ تٓاغبٗا َع اـطٛض٠ اييت ؼًُٗا مماضغ١ ايبٹػا٤ ع٢ً اجملتُع ْٚعاَ٘ بػاط١ٹ ايعك

ايعاّ، غري إٔ املؿطع ايعطاقٞ قس تٓب٘ٳ يف ٚقتٺ ٫ سل ملػأي١ٹ عسّ تٓاغب اؾعا٤ املكطض 
علِ َٔ ٜجبت تعاطٝٗا ايبٹػا٤، ٚشيو مبٛدب قطاض فًؼ قٝاز٠ ايجٛض٠ املٓشٌ شٟ ايطقِ 

 – 3أ٫ّٚ : ٜٴعاقب باٱعساّ نٌ َٔ : .... ٚايصٟ دا٤ٳ فٝ٘ٹ ) 30/10/2001يف ( ايصازض 234)
 .ٜٳجبٴتٴ تعاطٝٗا ايبٹػا٤ ...(

صطٟ ايٓافص فكس دا٤ٳ فٝٗا بأْ٘ / ز ( َٔ قإْٛ َهافش١ٹ ايسعاض٠ امل 9اَا املاز٠ ) 
ٌ ٜٴعاقب باؿبؼ َس٠ ٫ تكٌ عٔ ث٬ث١ أؾٗط ٫ٚ تعٜس ع٢ً ث٬خ غٓٛات ٚبػطا١َ، ....، ن)

. َٚا ٜ٪خص ع٢ً املؿطع ايعطاقٞ ٜ٪خص ع٢ً ع٢ً مماضغ١ ايفذٛض أٚ ايسعاض٠( َٔ اعتازٳ
ْعريٙٹ املصطٟ، بٌ ٜٚعٜس عًٝ٘ٹ بعكٛب١ٹ ايػطا١َ اييت تؿهٌ سافعّا قّٜٛا ع٢ً ايعٛز٠ إىل 

بت٘ مماضغ١ٹ ايبػا٤ بعس اْكطا٤ ايعكٛب١ ايػايب١ يًشط١ٜ َٔ أدٌ تعٜٛض ايٓكص ايصٟ غب
. يف سني مل لس فُٝا بني ْصٛص ٥٫ش١ َٓع بٝٛت ايبٹػا٤ املاي١ٝ يًبػٞ ايػطا١َ يًص١َ

اُ٭ضز١ْٝ ٫ٚ يف قإْٛ ايعكٛبات ايٓافص فٝٗا ْصّا حيسز يٓا ايعكٛب١ اييت ميهٔ يًكطا٤ إٔ 
٘ٴ ٜٴُاضؽ ايبػا٤ ضغِٳ نجط٠ ٚدٛز ايٓصٛص اييت  ٜٴٓعٍٳ اؾعا٤ املكطض فٝ٘ٹ عل َٔ ثبتٳ أْ

ت اييت تٴعسٴ َكسَات هلصٙٹ اؾطمي١، ْٚعتكس إٔ ٖصا ا٭َط ٜٴعسٴ ْكصّا تٴعاقب ع٢ً املُاضغا
تؿطٜعّٝا ٜٓبػٞ تساضن٘ ٭ٕ ايتذطِٜ ٚايعكاب يف إطاض ايكإْٛ اؾٓا٥ٞ خاضع نُا ٖٛ َعًّٛ 

٢ املػأي١ يكاعس٠ ؾطع١ٝ ايتذطِٜ ٚايعكاب قاعس٠ ٫ دطمي١ ٫ٚ عكٛب١ إ٫ بٓص ٚست٢ ٫ تبك
اَا املؿطع ايػٛزاْٞ فكس نإٳ أنجط تٛفٝكّا يف ٖصا اؾاْب، إش  .خاضع١ّ ٭ٖٛا٤ٹ ايكطا٠

٘ٴ ٜٴعاقب بــ ( َٔ قإْٛ ايعكٛبات ايػٛزاْٞ ايٓافص 1/ 154ْصت املاز٠ ) ٚاملعسٍ ع٢ً أْ
. ٚسبصا يٛ باؿبؼ َس٠ ٫ تتذاٚظ ث٬خ غٓٛات(....، اؾًس مبا ٫ ٜتذاٚظ َا١٥ دًس٠ أٚ )

ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ يف ٖصا اٱطاض ٚفطم يف اؾعا٤ بني َٔ  إٔ املؿطع ايػٛزاْٞ غاض ع٢ً ْٗر
َٴشصٔ َٚٔ ٖٛ غري شيو، بإٔ ٜعاقب ا٭ٍٚ بايطدِ ٚا يجاْٞ ٜٴكسّ ع٢ً مماضغ١ ايبٹػا٤ ٖٚٛ 

 .اؾًس َع ايتػطٜب أٚ اؿبؼ
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 املطلب الثاىي

 عقوبة القوادة
بإٔ مماضغ١ٹ ايبٹػا٤ ٚضزٳ يف املاز٠ ايجا١ْٝ َٔ قإْٛ َهافش١ٹ ايبٹػا٤ ايعطاقٞ ايٓافص 

َٴذٳطٵَإ، يف سني ْصت املاز٠ ) ايػذٔ بَٔ شات ايكإْٛ ع٢ً إٔ ٜٴعاقب ) (3ٚايكٛاز٠ هلا 
٘ٴ يف فعٌ  نٌ مسػاض أٚ َٔ ؾاضن٘ –: أ َس٠ ٫ تعٜس ع٢ً غبع غٓٛات أٚ عاْٚ

. َٚٔ خ٬ٍ ٖصا ايٓص ٜتبني يٓا َس٣ اـطٛض٠ اييت حيًُٗا ايػُػاض بني ايػُػط٠...(
ٚنٝف ٫ ٚقس ٚصًت ب٘ٹ ايسْا٠٤ ٚاـػ١ ٚا٫مطاط ا٭خ٬قٞ إىل َػت٣ٛ تصٝس دٓبٝ٘، 

أعطاض ايٓاؽ يػطض املتادط٠ بٗا ٚدٳينٸ ا٭ضباح َٔ ٚضا٥ٗا، فط٬ّ ع٢ً إٔ َجٌ ٖصا 
٘ٴ املؿطع  ايؿدص ٜهٕٛ يف ايػايب َٔ ا٭سٛاٍ َٔ مماضغٞ ايبػا٤، ٚي٫ٛ شاى ملا سسز ي

رتاٚح َستٗا َا بني اـُؼ غٓٛات إىل غبع غٓٛات ٚملا اؾٓا٥ٞ عكٛب١ قاغ١ٝ ْٛعّا َا ت
صٓفٗا يف َطتب١ٹ اؾٓاٜات اييت ؼتٌ ق١ُ اهلطّ َٔ سٝح خطٛض٠ آثاضٖا ع٢ً َصاحل 
اجملتُع احمل١ُٝ، ٖصا إٕ نإ َٔ ٜكّٛ بايكٛاز٠ ٜٴُاضغٗا با٫عتُاز ع٢ً دٗٛزٙٹ ايؿدص١ٝ 

٘ٴ ايس١٦ْٝ ٖصٙٹ عٔ ططٜل فُٛع١ َٔ ٚبصٛض٠ٺ غري َٓع١ُ، أَا إٕ نإ ايكٛاز ٜٴُاضؽ َٗٓت
ا٭ؾداص ايصٜٔ خيطعٕٛ ٱزاضت٘ٹ ٚتٛدٝٗ٘ يف ٖصا ايؿإٔ فإٕ ايعكٛب١ تٴؿسز يتصٌ إىل 
تٗٔ ٖصٙٹ  ًه٘ َٔ ُٜٳ ٍٴ نٌ َا ُٜٳ أقص٢ زضداتٗا، ْاٖٝوَ عٔ عكٛب١ املصازض٠ اييت تطا

ِٴ َٔ  خ٬ي٘ٹ َعاٚي١ ايبػا٤، إش ا٭عُاٍ غٛا٤ٶ أنإ َٓك٫ّٛ أّ عكاضّا َت٢ نإ ا٭خري ق٬ّ ٜت
، 27/8/1994( يف 118دا٤ يف ايكطاض ايصازض َٔ فًؼ قٝاز٠ ايجٛض٠ املٓشٌ شٟ ايطقِ )

ٛٽْٳ١ّ ٭غطاض  – 1ايصٟ ْص ع٢ً َا ٜأتٞ : ) ...  َٴهَ ٜٴعاقب باٱعساّ نٌ َٔ أزاضٳ فُٛع١ 
.  1988يػ١ٓ  8ايػُػط٠ املٓصٛص عًٝٗا يف املاز٠ ا٭ٚىل َٔ قإْٛ َهافش١ ايبٹػا٤ ضقِ 

ٜٴصازض املاٍ املًُٛى يًُصنٛضٜٔ يف ايفكط٠ ا٭ٚىل َٔ ٖصا ايكطاض أٚ ٭سسِٖ َٓك٫ّٛ نإٳ  – 2
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. ٚقس تطدِ ايكطا٤ اؾٓا٥ٞ َا دازت ب٘ٹ قٛاعس (1)(ضّا ُأؽصٳ ق٬ّ ٭غطاض ايػُػط٠أّ عكا
ا١ٝ٥ يف قه١ُ ايكإْٛ اؾٓا٥ٞ ايعطاقٞ إىل سكٝك١ٺ ع٢ً أضض ايٛاقع، فٗصٙٹ اهلٝأ٠ اؾع

ايتُٝٝع ا٫ؼاز١ٜ تصازم ع٢ً صش١ٹ قطاضٜٔ صسضا باٱزا١ْ ضس َتُٗني قاَا مبُاضغ١ٹ 
/ أ٫ّٚ/ 234ايكٛاز٠ ٚايػُػط٠، ٚنإٳ ايكطاض قس صسضٳ ٚفكّا ملا يف قطاض فًؼ قٝاز٠ ايجٛض٠ ) 

اييت ؛ ٚشيو يهفا١ٜٹ ا٭زي١ املتٛافط٠ ضسُٖا يف ايسع٣ٛ املطفٛع١ ضسُٖا 2001( يػ١ٓ 4
اٱعساّ  تٴجبت قٝاَُٗا بايػُػط٠ َكابٌ أدط ٚسهُت عًُٝٗا بايػذٔ امل٪بس بس٫ّ َٔ

( َٔ قإْٛ ايعكٛبات ايعطاقٞ ايٓافص ٚاملعسٍ يهٕٛ املتُٗني 1/ 132اغتس٫٫ باملاز٠ ) 
 .     (2) َكتبٌ ايعٴُـطيفؾابني 

اؾٓح نأصٌ، أَا قإْٛ َهافش١ ايسعاض٠ املصطٟ ايٓافص فكس صٓفٳ ايكٛاز٠ ضُٔ 
ّٴ ع٢ً مماضغتٗا بعكٛب١ٺ غايب١ يًشط١ٜ ٫ تتذاٚظ ايج٬خ غٓٛات َع  إش إْ٘ عاقب َٔ ٜٴكسٹ

٘ٴ ع٢ً أْ٘ ) 1املاز٠ ) إيعاَ٘ٹ بسفع غطا١َ، إش ْصت  نٌ َٔ سطضٳ ؾدصّا شنطّا نإ / أ ( َٓ
٘ٴ ....،  ٘ٴ ي ٙٴ ع٢ً شيو أٚ غًٗ ٜٴعاقب أٚ ُأْج٢ ع٢ً اضتهاب ايفذٛض أٚ ايسعاض٠ أٚ غاعس

( . غري إٔ املؿطع تعٜس ع٢ً ث٬خ غٓٛات ٚبػطا١َ ...باؿبؼ َس٠ ٫ تكٌ عٔ غ١ٓ ٫ٚ 
املصطٟ قس ضفع غكف ايعكٛب١ اييت َٔ املُهٔ إٔ تًشلٳ بايكٛاز يف سا٫تٺ ُأخط٣ نُا يٛ 
٘ٴ ع٢ً  متت ايكٛاز٠ ع٢ً ؾدٍص مل ٜٴتِ غٔ ايطؾس بٳعس أٚ با٫غتفاز٠ َٔ ايػًط١ اييت ي

إشا نإٳ َٔ ٚقعت عًٝ٘ٹ اؾطمي١ مل / ب( بأْ٘ )1٘ٹ ٖٚهصا، سٝح دا٤ يف املاز٠ )اجملين عًٝ
ٜتِ َٔ ايعُط اؿاز١ٜ ٚايعؿطٜٔ غ١ٓ ٬َٝز١ٜ ناْت ايعكٛب١ اؿبؼ َس٠ ٫ تكٌ عٔ غ١ٓ ٫ٚ 

 تعٜس ع٢ً مخؼ غٓٛات ٚبػطا١َ ..( . 

                                                      

؛ وقج 2883/  8/   4الرادرة في  2415ع القخار مشذػر في جخيجة الػقائع العخاقية رق( 2)
( الدابق 3/ أواًل /  123تع  التأكيج ما جاء في القخار أعاله بقخار الحق ىػ القخار )

 اإلشارة إليِو .
( / الرادر عغ الييأة الجدائية األولى في محكسة 1126يشطخ القخار غيخ السشذػر رقع )( 1)

الييأة ( الرادر عغ 537؛ القخار غيخ السشذػر رقع ) 16/1/1022التسييد / في 
 .1022/ 1/ 21محكسة التسييد / في  الجدائية الثانية في
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بػٝط١ ٫  َؿطع قإْٛ ايعكٛبات اُ٭ضزْٞ ايٓافص ايكٛازٜٔ بعكٛبات خصٻيف سني 
ايعاّ، إش ٫  ا٫دتُاعٞتتٓاغب َع اـطٛض٠ اييت ػًبٗا أفعاهلِ اٱدطا١َٝ ع٢ً ايٓعاّ 

٘ٴ َٔ خ٬ٍ ْص  تتعس٣ عكٛب١ ايكٛاز ايج٬خ غٓٛات يف أؾس ا٭سٛاٍ ٖٚٛ َا ميهٔ ٬َسعت
٘ٴ اييت دا٤ فٝٗا )310از٠ )امل إىل ث٬خ غٓٛات ٚبػطا١َ  ت١ٹ أؾٗطٜٴعاقب باؿبؼ َٔ غ( َٓ
أْج٢ زٕٚ ايعؿطٜٔ  -1:  َا٥يت زٜٓاض إىل مخػُا١٥ زٜٓاض نٌ َٔ قاز أٚ ساٍٚ قٝاز٠ َٔ

َٔ ايعُط يٝٛاقعٗا ؾدص َٛاقع١ غري َؿطٚع١ يف املًُه١ اٚ يف اـاضز، ٚناْت تًو ا٫ْج٢ 
 –3ّٝا يف املًُه١ أٚ يف اـاضز . أْج٢ يتصبح بػ – 2. ت بػّٝا اٚ َعطٚف١ بفػاز ا٫خ٬ميٝػ

ُأْج٢ يتػازض َهإ  – 4. كِٝ يف بٝت بػا٤ أٚ ترتزز إيٝ٘ٹض٠ٹ املًُه١ بكصس إٔ تٴُأْج٢ ملػاز
إقاَتٗا ايعازٟ يف املًُه١ ٚمل ٜهٔ شيو املهإ بٝت بٹػا٤، بكصسٹ إٔ تٴكِٝ يف بٝت بٹػا٤ يف 

ؾدص مل ٜٴتِٳ ايجا١َٓ  – 5. رتزز إيٝ٘ٹ ٭دٌِ َعاٚي١ ايبٹػا٤املًُه١ أٚ يف اـاضز أٚ إٔ ت
٘ٴ َتػاٌٖ دسّا َعٳ ٖصٙٹ ايؿطحي١ َٔ  .فعٌ ايًٛاط ب٘ٹ( ٫ضتهابٔ عٴُطٙٹ عؿط٠َ َ بٌ إْ

اجملطَني اييت مل ٜكف ؾطٖا عٓس سسٚز املًُه١ اُ٭ضز١ْٝ بٌ اَتسٳ إىل خاضدٗا ا٭َط ايصٟ 
زٚيٝا"، فط٬ّ ع٢ً أْٗا ٚفكّا ملا دا٤ يف ْص ٢ ٖصٙٹ اؾطمي١ ا٭خ٬ق١ٝ طابعا "أضف٢ عً

٘ٴ ٚع٢ً ايٓػا٤ ايعفٝفات ا٭َطٳ ايصٟ جيعٌ َِٓٗ  املاز٠ قس تٴُاضؽ يف سلِ َٔ مل تهتٌُ أًٖٝت
فطٜػ١ّ غ١ًّٗ ايٛقٛع يف ؾطىٹ ايكٛازٜٔ ايصٜٔ ٜتفٕٓٓٛ يف أغايٝب اٱقٓاع . ٚمل ٜهتفٹ املؿطع 
٘ٴ متاز٣ يف ايتػاٌٖ َع ايكٛازٜٔ عٓسَا مل ٜعاقبِٗ إ٫ باؿبؼ  اُ٭ضزْٞ بٗصا ايتػاٌٖ بٌ إْ

ٟ ٜرتاٚح َا بني ايػ١ٓ إىل ايج٬خ غٓٛات ضغِ أِْٗ قاَٛا مبعاٚي١ٹ ٖصٙٹ امل١ٓٗ ايبػٝط ايص
٘ٴ 311صت املاز٠ )اؿكري٠ باغتدساِّ ٚغا٥ٌ ضػط ٚإنطاٙ عل ايطش١ٝ، إش ْ ٘ٴ ع٢ً أْ َٓ )

قاز أٚ ساٍٚ قٝاز٠ ُأْج٢ بايتٗسٜس  – 1: بؼ َٔ غ١ٓ إىل ث٬خ غٓٛات نٌ َٜٔٴعاقب باؿ)
قازٳ ُأْج٢ يٝػت  – 2املٛاقع١ غري املؿطٚع١ يف املًُه١ أٚ يف اـاضز .  أٚ ايتدٜٛف ٫ضتهابٹ

بٳػّٝا أٚ َعطٚف١ بفػاز ا٭خ٬م بٛاغط١ٹ ازعا٤ ناشب أٚ بإسس٣ ٚغا٥ٌ اـساع يٝٛاقعٗا 
ْاٍٚٳ ُأْج٢ أٚ أعطاٖا أٚ تػبب يف تٓاٚهلا عكاضّا أٚ  – 3ؾدص أخط َٛاقع١ غري َؿطٚع١ .

ص َٔ َٛاقعتٗا ّا بصيو ؽسٜطٖا أٚ ايتػًب عًٝٗا نٞ ٜٴُهٔ ؾدَاز٠ أٚ أؾٝا٤ ُأخط٣ قاصس
  .       َٛاقع١ غري َؿطٚع١(
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أَا َؿطع قإْٛ ايعكٛبات ايػٛزاْٞ فكس غًوَ غٝاغ١ عكاب١ٝ َتؿسز٠ يف َٛاد١ٗٹ 
دطمي١ٹ ايكٛاز٠ ٚإٕ مل تصٌ إىل اؿس ايصٟ شٖبٳ إيٝ٘ٹ املؿطع ايعطاقٞ يف قإْٛ َهافش١ٹ 

عاقبٳ ع٢ً ايكٛاز٠ يف ؾهًٗا ايبػٝط بعكٛبات ترتاٚح بني اؾًس  إْ٘إش  ايبٹػا٤ ايٓافص،
٘ٴ َٔ ْص املاز٠ ) ( َٔ قإْٛ ايعكٛبات ايػٛزاْٞ ايٓافص 156ٚايػذٔ ٖٚٛ َا ميهٔ ٬َسعت

٘ٴ )يف ؾ َٔ ٜٴػٟٛ ؾدصّا بإٔ ٜٴػطٜ٘ أٚ ٜأخصٙ أٚ ٜػاعس يف كٗا ا٭ٍٚ اييت دا٤ فٝٗا بأْ
ضٙ ٫ضتهاب دطمي١ ايع٢ْ أٚ ايًٛاط أٚ مماضغ١ٹ ا٭فعاٍ ايفاسؿ١ أخصٙٹ أٚ اقتٝازٙ أٚ اغت٦ذا

ػذٔ َس٠ أٚ ايفاضش١ أٚ املد١ً باٯزاب ايعا١َ، ٜٴعاقب باؾًس مبا ٫ ٜٴذاٚظ َا١٥ دًس٠ أٚ باي
. غري إٔ املؿطع ايػٛزاْٞ قس ؾسز عكٛب١ ايكٛاز يف سا٫تٺ ٫ تٴذاٚظ مخؼ غٓٛات ...(

ٚاٚ اؾُع( ٚبٗصا فأْ٘ مل ٜرتى يًكاضٞ غًط١ ٝري بـــ )اغتعاض عٔ )أٚ( ايتدُأخط٣ إش 
تكسٜط١ٜ بٌ ٖٛ ًَعّ ظًس ايكٛاز ثِ غذٓ٘ ملس٠ قس تصٌ إىل غبع غٓٛات فُٝا إشا نإٳ 
اجملين عًٝ٘ٹ غري ناٌَ ا٭١ًٖٝ يصػطِ غٓ٘ٹ أّ يهْٛ٘ٹ ٜعاْٞ َٔ َطض عكًٞ أٚ أٟ عاضض 

مماضغ١ ايبٹػا٤ خاضز سسٚز ايػٛزإ، َٔ عٛاضض ا٭١ًٖٝ أٚ نإ اهلسف َٔ قٝاز٠ ايؿدص 
ٍٴ عًٝ٘ٹ ايؿل ا٭خري  ...، فإشا نإ ايؿدص ايصٟ َٔ املاز٠ شاتٗا اييت دا٤ فٝٗا )ٖٚٛ َا ٜس

مت إغٛا٩ٙ غري بايؼ أٚ كتٌ ايعكٌ أٚ نإ املكصٛز مماضغ١ أّٜا َٔ تًو ا٭فعاٍ خاضز 
 .   ٠ ٫ ػاٚظ غبع غٓٛات(٠ ٚايػذٔ َسايػٛزإ، ٜٴعاقب باؾًس مبا ٫ ٜٴذاٚظ َا١٥ دًس

 املطلب الثالث

 عقوبة فتح وإدارة حمٍل للبغاء
ٜٴعاقب يبٹػا٤ ايعطاقٞ ايٓافص ع٢ً أْ٘ )ْصت املاز٠ ايجايج١ َٔ قإْٛ َهافش١ ا 

نٌ َػتػٌ أٚ َسٜط حملٌ عاّ أٚ أٟ قٌ  –بايػذٔ َس٠ ٫ تعٜس عٔ غبع غٓٛات : ب 
اصّا ٜٴُاضغٕٛ ايبٹػا٤ يػطض اغتػ٬هلِ يف أخط ٜػُح يسخٍٛ اؾُٗٛض فٝ٘ٹ اغتدسّ أؾد

َٔ ٜٳًُو أٚ ٜٴسٜط َٓع٫ّ أٚ غطفّا أٚ فٓسقّا مسحٳ يًػري بتعاطٞ  -ايتػٜٛل حملًــــــ٘ٹ . دـ 
٘ٴ بكطاض ٤ فٝ٘ٹ أٚ غٌٗٳ أٚ غاعسٳ ع٢ً شيو(ايبٹػا . بٌ إْٓا ْط٣ بإٔ ٖصا ايٓص َعطٌ سهُ

ب١ إىل اٱعساّ يف ساٍ نإٳ ايبػا٤ ٜٴُاضؽ فًؼ قٝاز٠ ايجٛض٠ امُلٓشٌ ايصٟ ضفع غكف ايعكٛ
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ضُٔ إطاض َٓعِ، ٚع١ًُٝ فتح أٚ إزاض٠ قٌ ايبٹػا٤ ٫ ٜؿو أسس يف نْٛٗا ؽطع يتٓعِٝ 
 .(1)َعني، فط٬ُ ع٢ً عكٛب١ َصازض٠ ايٛنط ايصٟ ػطٟ فٝ٘ٹ ايع٬قات غري ا٭خ٬ق١ٝ

١ ٫ تتٓاغب أَا قإْٛ َهافش١ ايسعاض٠ املصطٟ ايٓافص فكس قطض عكٛبات بػٝط 
٘ٴ ايكٝاّ بفتح أٚ إزاض٠ َهإ َعني ع٢ً َطأ٣ َٚػُع ناف١ أبٓا٤  ايبت١ َع َكساض َا حيًُ
اجملتُع َٔ خطٛض٠ ادطا١َٝ، عٝح ٜػتطٝع نٌ ؾدص تٴػٝطط عًٝ٘ٹ ايصات ايسْٝا إٔ 

٘ٴ  ْتٝذ١ّفطص١ إؾباع َٝٛي٘ٹ اؾٓػ١ٝ ؛ ٜطتاز َجٌ ٖصٙٹ ا٭َانٔ اييت ٜٳعًِ َكسَّا أْٗا تٛفط ي
؛ ٚشيو إَا يطعف تأثري ايصات ايعًٝا أٚ ايصات ا٫دتُاع١ٝ ع٢ً نبح مجاسٗايعسّ قسض٠ 

٘ٴ يًصٖاب إىل َجٌ ٖصٙٹ ا٭َانٔ فط٬ّ ع٢ً ا٫مطاط ا٭خ٬قٞ  اْعساَٗا بايه١ًٝ، ٚمما ٜسفع
٘ٴ يف ْعط ايكإْٛ ٜٴعترب ؾاٖس ع٢ً َٔ َاضؽ َعٗا ايع٬ق١  ٘ٴ، بٌ إْ عسّ َعاقب١ ايكإْٛ ي

١ يف ساٍ مت ايكبض عًٝٗا بت١ُٗٹ مماضغ١ ايبٹػا٤ أٚ فتشٗا أٚ إزاضتٗا حملٌ زعاض٠ . اؾٓػٝ
ٚنٝف ٫ تهٕٛ ايعكٛب١ غري ضازع١ ٖٚٞ ٫ تتعس٣ ايج٬خ غٓٛات ٚايػطا١َ، نُا ٖٛ ٚاضح َٔ 

نٌ َٔ فتح أٚ أزاض ق٬ّ يًفذٛض أٚ ايكإْٛ املصنٛض ايصٟ دا٤ فٝٗا )( َٔ 8ْص املاز٠ )
ٜس عٔ ٕٚ بأ١ٜٹ ططٜك١ ناْت يف إزاضت٘ٹ ٜٴعاقب باؿبؼ َس٠ ٫ تكٌ عٔ غ١ٓ ٫ٚ تعايسعاض٠ أٚ عا

. ٖصٙٹ ايعكٛب١ خاص١ مبٔ ٜفتح أٚ ٜٴسٜط ق٬ّ يًبٹػا٤ أٚ ٜٴعإٚ ث٬خ غٓٛات ٚبػطا١َ ....(
٘ٴ أٚ إزاضت٘ٹ أٚ  ع٢ً شيو، أَا إٕ نإ ايؿدص ٜٳًُو احملٌ زٕٚ إٔ ٜٴؿاضى يف ع١ًُٝ فتش

٘ٴ املعا١ْٚ ايصطحي ٙٴ ي ٘ٴ يًػري أٚ أدط ٘ٴ ايصٟ قسَ َٴًه ٕٻ  ٘ٴ ٜٳعًِ َػبكّا بأ ١ ع٢ً شيو، َعٳ أْ
( َٔ 9غٛف ٜفتح نُشٌ ٱقا١َ املُاضغات غري ا٭خ٬ق١ٝ، فٗٛٳ ٜعاقب ٚفكّا يٓص املاز٠ )

ٜٴعاقب باؿبؼ َس٠ ٫ تكٌ عٔ ث٬ث١ ٠ املصطٟ ايٓافص اييت دا٤ فٝٗا )قإْٛ َهافش١ ايسعاض
نٌ َٔ أدط أٚ قسّ بأ١ٜٹ صف١ٺ ناْت  –ع٢ً ث٬خ غٓٛات ٚبػطا١َ .... أ أؾٗط ٫ٚ تعٜس 

َٓع٫ّ أٚ َهاّْا ٜٴساض يًفذٛض أٚ ايسعاض٠ أٚ يػه٢ٓ ؾدص أٚ أنجط إشا نإ ٜٴُاضؽ فٝ٘ٹ 
                                                      

( في 227يشطخ نز القخار الرادر مغ مجمذ قيادة الثػرة السشحل ذي الخقع ) (2)
/ 8 /4الرادرة في  2415لعجد رقع والسشذػر في الػقائع العخاقية با 16/7/2883

مجمذ قيادة الثػرة بالقخار  ؛ وقج تست التثشية عمى ما ورَد في ىحا القخار بقخار2883
 .والحي سبَق وأن أشخنا إليوِ  1002الالحق الحي صجَر عغ السجمذ في 
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نٌ َٔ ميًو أٚ ٜٴسٜط َٓع٫ّ َفطٚؾّا أٚ غطفّا َفطٚؾ١  –ايفذٛض أٚ ايسعاض٠ َع عًُ٘ٹ بصيو . ب 
ُٗٛض ٜهٕٛ قس غٌٗ عاز٠ ايفذٛض أٚ ايسعاض٠ غٛا٤ٶ بكبٛي٘ٹ أؾداصّا أٚ ق٬ّ َفتٛسّا يًذ

ٔٴ ْعتكس إٔ ْص بايتشطٜض ع٢ً ايفذٛض أٚ ايسعاض٠( ٜطتهبٕٛ شيو أٚ بػُاس٘ٹ يف قً٘ٹ . ٚم
٘ٴ، إش إٔ ْص املاز٠ ايجا١َٓ ٜػتٛعب نٌ اؿا٫ت اييت  املاز٠ ايتاغع١ تعٜٝس ٫ َربض ي

٘ٴ ؼت  عاؾتٗا ٖصٙٹ املاز٠، ْاٖٝوَ عٔ ٙٴ ايصٟ دعً إٔ صاسب امُلًو ايصٟ ٜعًِ بإٔ عكاض
تصطف غريٙٹ ٜٴػتدسّ نٛنٍط ملُاضغ١ٹ ا٭فعاٍ اؾٓػ١ٝ غري ا٭خ٬ق١ٝ ٚضغِ شيو مل ٜبازض إىل 
٘ٴ َٛافل بصٛض٠ٺ ض١ُٝٓ ع٢ً ٖصٙٹ ا٭فعاٍ غري املؿطٚع١، يصا  غشب ٜٳسٙ عٔ ايعكاض ٫ ؾو أْ

ٌٴ ضُٔ ف١٦ٹ  . ا٭خري٠ دطَتٗا املاز٠ ايجا١َٓ املعاْٚني عًٝٗا ٖٚصٙٹفٗٛ ع٢ً أقٌ تكسٜط ٜٳسخ
ْٚٓٛٙ أخريّا ٚيٝؼ أخطّا إىل إٔ املؿطع املصطٟ قس ؾسز ايعكٛب١ ْٛعّا َا يف ساٍ نإ 
٘ٴ غًط١ّ عًٝ٘ٹ إش دا٤ يف ايؿطط ا٭خري َٔ ْص  اؾاْٞ َٔ شٟٚ اجملين عًٝ٘ٹ  أٚ ممٔ ي

٘ٴ )امل طتهب اؾطمي١ َٔ أصٍٛ َٔ ٜٴُاضؽ ايفذٛض أٚ إشا نإ َاز٠ ايجا١َٓ غايف١ ايصنط بأْ
٘ٴ اؿبؼ َس٠ ٫ تكٌ عٔ  ٘ٴ أٚ ممٔ هلِ غًط١ُ عًٝ٘ٹ تهٕٛ عكٛبت ايسعاض٠ أٚ املتٛيني تطبٝت

 . ع غٓٛات غ٬ف ايػطا١َ املكطض٠(غٓتني ٫ٚ تعٜس ع٢ً أضب
ٚإشا َا تصفشٓا ْصٛص قإْٛ ايعكٛبات اُ٭ضزْٞ ايٓافص ٥٫ٚش١ َٓع بٝٛت ايبٹػا٤  

ِٴ  َٴؿطع قإْٛ ايعكٛبات اُ٭ضزْٞ بٗصا ايصسز تتػ لس إٔ ايػٝاغ١ اؾٓا١ٝ٥ اييت تبٓاٖا 
بايتػاٌٖ ٚايتؿذٝع ع٢ً امُلٝٛع١ ٚاملُاضغات اي٬أخ٬ق١ٝ إىل سسٺ بعٝس، إش مل ٜٴعاقب ع٢ً 
ٌٍ يًبػا٤ إ٫ بعكٛب١ بػٝط١ بٌ بػٝط١ٺ دسّا ٫ تتذاٚظ يف أغ٤ٛ ا٭سٛاٍ  فتح أٚ إزاض٠ ق

سطٜت٘ٹ َس٠ّ ٫ تتذاٚظ ايػت١ أؾٗط أٚ ا٫نتفا٤ بايػطا١َ يٛسسٖا ٚإٕ نإٳ قس ػاٚظٳ  تكٝٝس
٘ٴ 312ت املاز٠ )ايتهطاض ايصٟ ٚقع فٝ٘ٹ املؿطع املصطٟ زٕٚ َربض، إش ْص ٘ٴ ع٢ً أْ َٓ )

أعسٻ بٝتّا  – 1ٜٴعاقب باؿبؼ ست٢ غت١ أؾٗط أٚ بػطا١َ ... أٚ بهًتا ايعكٛبتني نٌ َٔ : )
نإٳ َػتأدطّا َٓع٫ّ أٚ َتٛيّٝا  – 2تٛىل إزاضت٘ أٚ اؾتػٌ أٚ غاعسٳ يف إزاضت٘ٹ . أٚ  يًبٹػا٤ أٚ

٘ٴ نبٝت يًبٹػا٤ ٖٚٛ عامل بصيو  ؾ٪ْٚ٘ ٚمسحٳ باغتعُاٍ شيوَ املٓعٍ أٚ باغتعُاٍ أٟ قػِ َٓ
٘ٴ  -3.  نإٳ َايهّا َٓع٫ّ أٚ ٚن٬ّٝ ملايه٘ٹ ٚأدط شيو املٓعٍ أٚ أٟ قػِ َٓ٘ َع عًُ٘ٹ بأْ
. أَا املاز٠ اغتعُاي٘ املػتُط نبٝت يًبٹػا٤( ػتعٌُ نبٝت يًبٹػا٤ أٚ اؾرتى عٔ قصس يفغٝ
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٘ٴ فكس َٓحٳ مبٛدبٗا املؿطع اُ٭ضزْٞ ع٢ً خذٌ حمله١ُٹ املٛضٛع غًط١ّ تكسٜط١ٜ 313) َٓ )
تػتطٝعٴ َٔ خ٬يٹٗا إٔ تصسض قطاضّا يٝؼٳ مبصازض٠ ايعكاض ٚإمنا إْٗا٤ عكس اٱداض٠ َٚٔ ثِ 

 .(1)يف سا٫ت ٚيف سا٫تٺ ُأخط٣ إقفاٍ ايعكاض يٝؼ إ٫ايتد١ًٝ 
ٍٴ   ٚإشا َا ضدعٓا يكإْٛ ايعكٛبات ايػٛزاْٞ ايٓافص ٚاملعسٍ لس فٝ٘ٹ أسهاَا" تٳسٴ

٘ٴ إٔ ٜطع ْصب عٝٓٝ٘ٹ َكساض ا٭ضطاض ا٫دتُاع١ٝ اييت جيًبٗا  ع٢ً َؿطٍع زفعت ب٘ٹ سهُت
قٹبٌِ ايعا١َ ع٢ً أَٔ اجملتُع ْٚعاَ٘ٹ  قٝاّ ؾدص َا بفتحِ أٚ إزاض٠ٹ قٌ َعني َعًّٛ َٔ

 ٍٕ ِٴ عٔ إْػا ٘ٴ عكٛب١ّ تععٜط١ٜ قاغ١ٝ تتٓاغب َع فعًت٘ٹ اييت تٓ ا٭خ٬قٞ، عٓسَا قطض ي
٘ٴ )155َٓشِط، إش ْصت املاز٠ ) دط ق٬ّ ٜكّٛ بإزاض٠ٹ قٌ يًسعاض٠ أٚ ٜٴ٪ َٔ - 1( ع٢ً أْ

٘ٴ غٝتدصٴ ق٬ّ يًس ِٴ بأْ عاض٠، ٜٴعاقبٵ باؾًس مبا ٫ ٜتذاٚظ َا١٥ أٚ ٜػُحٵ باغتدساَ٘ ٖٚٛ ٜٳعً
. (دًس٠ ٚبايػذٔ َس٠ ٫ تتذاٚظ مخؼ غٓٛات نُا جيٛظ اؿهِ بإغ٬مِ احملٌ أٚ َصازضت٘ٹ

ٌٵ إىل عؿط٠ غٓٛات فط٬ّ ع٢ً املصازض٠  ٚتؿسز ايعكٛب١ ايػايب١ يًشط١ٜ يف ساي١ ايعٛز يٹتٳص
٘ٴ ٚإ٫ ف٬ ٜٴ صازض ًَو ايػري َا مل ٜهٔ ٖٛ اٯخط غ٤ٞ ايٛدٛب١ٝ حملٌ ايبٹػا٤ إٕ نإ َايهّا ي

٘ٴ ع٢ً عًِ ٚزضا١ٜ بتفاصٌٝ املُاضغات غري ا٭خ٬ق١ٝ اييت تكع يف ًَه٘ٹ ايصٟ  اي١ٝٓ أٟ أْ
ا١ْٝ إش ْصت ايفكط٠ ايج ،(2)ؼت تصطفٹ غريٙٹ َٚع ٖصا مل ٜبازض إىل املطايب١ٹ بتد١ًٝٹ ايعكاض

٘ٴ ) ١ٝ مبٛدب أسهاّ ايبٓس ا٭ٍٚ َٔ ٖصٙٹ املاز٠ َٔ ٜٴسإ يًُط٠ ايجأَْ املاز٠ شاتٗا ع٢ً أْ
ٜٴعاقب باؾًسٵ مبا ٫ ٜتذاٚظ َا١٥ دًس٠ ٚبايػذٔ َس٠ ٫ ػاٚظ عؿط٠ غٓٛات َع َصازض٠ 

٘ٴ ٖصا ايفعٌ بعس شيو فريتفع غكف ايعكٛب١ يٝصٌ إىل إظايت٘ٹ َٔ ٌ(. احمل ٚإٕ تهطض َٓ
٘ٴ ) (155املاز٠ )ايٛدٛز، ٖٚٛ َا دا٤ت ب٘ٹ ايفكط٠ ايجايج١ َٔ  يف ساي١ سٝح ْصت ع٢ً أْ

 .  ٚ ايػذٔ امل٪بس َع َصازض٠ٹ احملٌ(إزا١ْ اؾاْٞ يًُط٠ٹ ايجايج١، ٜٴعاقب باٱعساّ أ
 
 

                                                      

( مغ قانػن العقػبات اأُلردني الشافح والسعجل ؛ ونز 222(   يشطخ نز السادة رقع )2)
 .شع بيػت البغاء األردنية الشافحة( مغ الئحة م2السادة رقع )

 .قانػن العقػبات الدػداني الشافح ( مغ3/  244(   تشطخ السادة رقع )1)
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 املبحث الرابع

 الُبعد الدولي جلرمية الِبغاء
إشا ناْت ايػٝاغ١ اؾٓا١ٝ٥ ؽتًف َٔ زٚي١ إىل ُأخط٣ تبعّا يتبأٜ ايعطٚف 

١ٹ اييت تٴشٝط بهٌ ٚاسس٠ٺ َٓٗا، فإٔ املػأي١ بايٓػب ايػٝاغ١ٝ ٚا٫قتصاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ
٘ٴ ص١ًّ بٗا  غتجٓا٤ٶؾطمي١ ايبٹػا٤ جيب إٔ تٴعسٴ ا ع٢ً ٖصٙٹ ايكاعس٠ ؛ ٭ٕ دطمي١ ايبػا٤ َٚا ي

َٔ اؾطا٥ِ اُ٭خط٣ تتطًب ملهافشتٗا ٚايكطا٤ عًٝٗا تبين غٝاغ١ دٓا١ٝ٥ َٛسس٠ ع٢ً 
يعابط٠ يًشسٚز، ٖٚٛ َا ٜٴفػط يٓا قٝاّ غايب١ٝ َػت٣ٛ زٚيٞ بٛصفٗا َٔ اؾطا٥ِ امُلٓع١ُ ا

ايتؿطٜعات اؾٓا١ٝ٥ ايّٝٛ با٭خص بٓعاّ ا٫ختصاص ايؿاٌَ، عٝح ميتس ْطام ايتذطِٜ 
ٚايعكاب إىل أْؿط١ إدطا١َٝ َٓٗا ػاض٠ ايطقٝل ا٭بٝض ٭غطاض دٓػ١ٝ ست٢ ٚإٕ ناْت قس 

ز قٹِٝ ٚأخ٬قٝات اجملتُع ٚقعت خاضز سسٚز إقًِٝ ايسٚي١ ؛ يهِٕٛ َجٌ املُاضغات تٴٗس
ٍٕ ٚظَإ، ا٭َط ايصٟ ٜتطًب َع٘ َهافش١ اؾطمي١ املٓع١ُ ايعٌُ  اٱْػاْٞ نهٌ يف أٟ َها
ِٴ مبٛدبٗا ػطِٜ ٚعكاب أٟ اْتُا٤ أٚ اؾرتاى يف تٓعِٝ أٚ  ٚفكّا يػٝاغ١ٺ دٓا١ٝ٥ فعاي١ ٜٳت

ا ٚعسز ايعاًَني فٝٗا إزاض٠ املٓعُات اييت تٴُاضؽ اٱدطاّ املٓعِ َُٗا نإٳ َػت٣ٛ تٓعُٝٗ
. ٚنٝف ٫ ٚا٫ػاض بايبؿط دطمي١ شات طبٝع١ خاص١ قًٗا غًع١ (1)ٚاؾ١ٗ اييت تسعُٗا

َتذسز٠ تتُجٌ بف١٦ٺ خاص١ ممٔ ٜٴعإْٛ ايفاق١ ايؿسٜس٠ ٚايبطاي١ ٚاْعساّ ا٭َإ ا٫دتُاعٞ، 
بصٍٳ اجملتُع  . ٚبايفعٌ(2)ٖصٙٹ ايؿطحي١ اييت ؼتٌ ايٓػا٤ ٚا٭طفاٍ املطتب١ ا٭ٚىل فٝٗا

ايسٚيٞ ؼت ضعا١ٜ اُ٭َِ املتشس٠ دٗٛزّا ٜٴؿهط عًٝٗا يف فاٍ محا١ٜ سكٛم اٱْػإ ٚاؿفاظ 
ع٢ً نطاَت٘ٹ، ٖصٙٹ اؾٗٛز اييت َطت بتطٛضات عسٜس٠ ست٢ ٚصًت إىل َا ٖٞ عًٝ٘ٹ ايّٝٛ، 

بٹكسضِ َا ضغِٳ إٕ تًوَ احملا٫ٚت يف بساٜتٗا مل تهٔ تٗسف إىل سعط عًُٝات ا٫ػاض بايبؿط 
ناْت َٓؿػ١ً بايعكاب ع٢ً ا٫ػاض بايطقٝل ا٭بٝض يٮغطاض اؾٓػ١ٝ، ٚأبطظ احملا٫ٚت 

                                                      

ُأشخوحة دكتػراه مقجمة إلى مجمذ  ،الجخيسة السشطسة ،: د. كػركيذ يػسف داود( يشطخ2)
 .210ص ،2888،كمية القانػن جامعة بغجاد

رسالة ماجدتيخ مقجمة في إحجى كميات القانػن  ،اإلجخام السشطع الجولي ،قارة وليج: يشطخ( 1)
 .8ص ،1021 ،ئخ العخبيةفي جسيػرية الجدا
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ايسٚي١ٝ ملهافش١ اؾطمي١ املٓع١ُ ٜتُجٌ باتفاق١ٝ ا٭َِ املتشس٠ ملهافش١ اؾطمي١ امُلٓع١ُ 
ايعا١َ عتُستُٗا اؾُع١ٝ نٍٛ بايريَٛ املًشل بٗا ٚايًصٜٔ اٚبطٚتٛ 2000ايعابط٠ يًشسٚز يػ١ٓ 

، ٚصازقت عًٝ٘ٹ َععِ زٍٚ ايعامل، إش صازمٳ عًٝٗا ايعطام 12/12/2000يٮَِ املتشس٠ يف 
، نُا صازقت عًٝٗا اؾُٗٛض١ٜ املصط١ٜ بتاضٜذ 2007( يػ١ٓٹ 20مبٛدب ايكإْٛ ضقِ )

5/3/2004(1). 
ٖصا ٚإٕ دطمي١ ا٫ػاض بايبؿط ٭غطاض دٓػ١ٝ ؾأْٗا ؾإٔ أٟ دطمي١ تتطًب 

ٛزٖا تٛافط شات ا٭ضنإ اييت ٫ بسٻ َٓٗا يكٝاّ أٟ دطمي١ ُأخط٣ َٔ ضنٔ يهٞ ٜتشكل ٚد
َازٟ ٜتهٕٛ َٔ غًٛىٺ إجيابٞ ٜتُجٌ بايٓؿاط ايصٟ جيب إٔ ٜصسض ممٔ ٜٴُاضؽ ٖصٙٹ 
اؾطمي١ ٚجيب إٔ ٜرتتب ع٢ً ٖصا ايٓؿاط اجملطّ ْتٝذ١ّ َع١ٓٝ تتُجٌ باملتادط٠ ببين 

ايتصطفات املؿطٚع١ ٚغري املؿطٚع١، ٜٚؿرتط يف  اٱْػإ ايصٟ أصبحٳ غًع١ تٓصبٴ عًٝٗا
قٌ دطمي١ املتادط٠  يٮغطاض اؾٓػ١ٝ إٔ ٜهٕٛ إْػاّْا ع٢ً قٝس اؿٝا٠ ؛ يهٕٛ ٖصٙٹ 
٘ٴ َٓصٴ ٫ٚزت٘ٹ ست٢  ٘ٴ اهلل تعاىل ي اؾطمي١ قًٗا اَتٗإ ايهطا١َ ايبؿط١ٜ اييت ٖٞ سلٷ َٓش

ٳ : )) نتاب٘ٹ ايععٜع تباضى ٚتعاىل يفٚفات٘ٹ، ٚزيًٝٓا يف شيو قٍٛ اهلل َٵٓٳا بٳٓٹٞ آَزّٳ ٚيَكَسٵ نَطٻ
ٔٵ خٳًَِكٓٳا  ُٻ ٢َ نَجٹرٍي َٹ ِٵ عًٳ ٖٴ ِّبٳاتٹ ٚٳفَطٻًِٓٳا ِٵ َٹٔٳ ايطَّ ٖٴ ِٵ فٹٞ اِيبٳطِّ ٚٳاِيبٳشٵطِ ٚٳضٳظٳِقٓٳا ٖٴ ًِٓٳا ٚٳسٳُٳ

قاّٳ ؾدص ، ٚعًٝ٘ٹ فإٕٳ ٖصٙٹ اؾطمي١ ٫ تكّٛ بعس ٚفا٠ امُلذ٢ٓ عًِٝٗ نُا يٛ (2)((تٳِفطٹًّٝا
بؿشِٔ فُٛع١ٺ َٔ ايطقٝل ا٭بٝض إىل بًسٺ َا َٔ أدٌ اغتػ٬هلِ يف غًٛنٝات َٓاف١ٝ 
يٰزاب ٚيف ايططٜل ٚقع سازخ أٚز٣ عٝا٠ٺ نٌ َٔ يف ٖصٙٹ ايؿش١ٓ، ففٞ َجٌ ٖصٙٹ اؿاي١ ٫ 
تكّٛ اؾطمي١ قٌ ايبشح ٚإٕ نإ باٱَهإ قٝاّ دطمي١ ُأخط٣، ٚإٔ تهٕٛ ٖصٙٹ ايٓتٝذ١ 

١ غببّٝا بايٓؿاط ايصٟ صسضٳ عٔ اؾاْٞ، فط٬ّ ع٢ً ايطنٔ املعٟٓٛ ايصٟ ٜطبط ٖصٙٹ َطتبط
املازٜات بٓفػ١ٝ اؾاْٞ اييت أقسَت ع٢ً َكاضف١ٹ ٖصا ايػًٛى امُلذطّ ضغِٳ عًُٗا بإٔ ٖصٙٹ 

                                                      

دوُر السشطسات الجولية في  ،لمسديج مغ التفاصيل يشطخ : ُمحسج  َحدغ َخُسػ الُسُدوري  (2)
رسالة ماجدتيخ مقجمة إلى مجمذ كمية الحقػق في  ،مكافحِة الجخيسة ِعبَخ الػششية

 .  وما بعجىا 26ص ،1020 ،جامعة السػصل
 .60( سػرة األسخاء اآلية رقع: 1)
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ا٭فعاٍ ممٓٛع١ َٚعاقب عًٝٗا قاّْْٛا، ٚايطنٔ املعٟٓٛ يف َجٌ ٖصٙٹ اؾطمي١ ٜتدص صٛض٠ 
ٞ يف صٛضت٘ٹ اـاص١، أٟ إٔ ٖصا اؾاْٞ يف دطمي١ اغتػ٬ٍ ايٓػا٤ ٜٗسف إىل ايكصس اؾٓا٥

اغتدساّ نٌ َٔ زخًت ؼت َعًت٘ٹ املع١ًُ بػبب ايعطٚف ا٫دتُاع١ٝ ايكاغ١ٝ يف أعُاٍ 
ايسعاض٠ ٚإؾباع ايطغبات اؾٓػ١ٝ يهٌ َٔ ٜطًبٗا ٜٚكسض ع٢ً زفع مثٓٗا، َٚٔ صٛض 

نًٝب فط٬ّ عٔ عطٚض  ٛ اٯ١ْٚٹ ا٭خري٠ ايفٝسٜا٫غتػ٬ٍ اؾٓػٞ يًٓػا٤ ٚا٭طفاٍ يف
ا٭ظٜا٤ اـًٝع١ ٚعطض ا٭ف٬ّ اٱباس١ٝ ع٢ً ايكٓٛات ايفطا١ٝ٥ ٚايؿبه١ ايعٓهبٛت١ٝ ٚتٛظٜع 
ٔٸ، إش نؿفت ايصشف١ٝ  أضقاّ ٖٛاتف يػطض ا٫تصاٍ بايٓػا٤ متٗٝسّا ملُاضغ١ٹ اؾٓؼ َعٗ

بع غٓٛات يف ايتشطٟ عٔ اؾطا٥ِ ايبًػاض١ٜ َُٝٞ تؿاناضٚفا اييت قطت َا ٜٴكاضب ايػ
" The Price of Sexا٭خ٬ق١ٝ ٚػاض٠ اؾٓؼ يف ايعامل عٹربٳ َٛقعٗا ع٢ً ايؿبه١ ايسٚي١ٝ "

إٕ سطن١ ا٫ػاض بايٓػا٤ قس تهجفت َ٪خطّا يف زٍٚ اـًٝر ايعطبٞ ٫ٚ غُٝا يف إَاض٠ زبٞ، إش 
ذربٕٳ ع٢ً مماضغ١ٹ ايسعاض٠ فٝٗا أعًٓت ٚظاض٠ اـاضد١ٝ ا٭َطٜه١ٝ بإٔ عسز ايٓػا٤ ايًٛاتٞ ٜٴ

ٜطبٛ ع٢ً ايعؿط٠ آ٫ف اَطأ٠، ٚيف اؾُٗٛض١ٜ ايرتن١ٝ اييت ناْت عاص١ُ اـ٬ف١ اٱغ١َٝ٬ يف 
ٍٔ َط٢ تٴكٗط املطأ٠ ع٢ً مماضغ١ اؾٓؼ َع َا ٜعٜس عٔ اـُػني ضد٬ّ يف ايّٝٛ  . (1)ظَ

خ٬ق١ٝ، ٚنٝف ٫ َٚٔ أبؿع أؾهاٍ ا٫ػاض با٭طفاٍ اغتػ٬هلِ يف أعُاٍ غري أ
َٚجٌ ٖصٙٹ ايػًٛنٝات املؿ١ٓٝ ت٪زٟ إىل إفػاز فططت٘ٹ ايػ١ًُٝ ٚفكسإ ايربا٠٤ اييت حيًُٗا 

، ٖصا ٚمل ٜتٛقف ا٫غتػ٬ٍ اؾٓػٞ ملجٌِ ٖ٪٤٫ يف (2)َٔ ٖٛ زٕٚ غٔ ايطؾس بني دٓبٝ٘ٹ 
ٓػٞ ا٭َانٔ املع١ًُ ٚأٚناض ايطش١ًٜ ٚايفػاز عػب َا ؼٌُ يٓا صفشات ا٫غتػ٬ٍ اؾ

ٍٴ ع٢ً قٝاّ أعساز نبري٠ َٔ ؾطحي١ ا٭ثطٜا٤ َٔ  يٮطفاٍ ٚإمنا ٖٓايوَ تأنٝسات ٚاضش١ تس

                                                      

 :بكة العشكبػتية عمى السػقع اآلتيتقخيخ مشذػر عمى الذ(   2)
     www . Egyptian talks . org   18/8/1022تاريخ الديارة. 

غ استغالل جشدي ضج القاصخات لجفعيعشػان "مقال مشذػر عمى الذبكة العشكبػتية ب(   1)
 8/1022/ 18تاريخ الديارة  ،www.bahareth.org: لمعسل في الجعارة " عمى السػقع

، دار 2ط،جخائع الحاسػب واألنتخنت ،؛ ولمسديج ُيشطخ : السحامي دمحم أميغ الذػابكة
 .وما بعجىا 226ص ،1008 ،األردن ،الثقافة

http://www.bahareth.org/
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أصشاب ايٓفٛش باغتػ٬ٍ َا ِٖ فٝ٘ٹ يف إؾباعِ ْعٚاتِٗ بصٛض٠ٺ ؾاش٠ َٔ خ٬ٍ مماضغ١ 
اؾٓؼ َع ا٭طفاٍ ٚايُكصط، فٗصٙٹ كطد١ تًفع١ْٜٝٛ مت فصًٗا بػبب غًٛنٗا املٓشطف 

ٔٻ اـُؼ عؿط٠ تكّٛ بإزاض٠ ؾب ه١ زعاض٠ َه١ْٛ َٔ إسس٣ عؿط٠ فتا٠ ٫ تتذاٚظ أعُاضٖ
ٔٻ ٱؾباعِ ْعٚات ف١٦ ا٭ثطٜا٤ َٔ ايػا٥شني ايعطب ٚبأغعاض عاي١ٝ، ٖٚصا ايكٓصٌ  غ١ٓ تٴكسَٗ
ايفطْػٞ ٜطبط ٖٚٛ مياضؽ أفعاٍ ايؿصٚش اؾٓػٞ َع أضبع١ َٔ ا٭طفاٍ ايصنٛض 

٘ٴٚاصطشاب أخط َٔ َس١ٜٓ اٱغهٓسض١ٜ إىل   . (1)باضٜؼ َٔ أدٌ ايػطض ْفػ
ٚأبطظ َا دا٤ يف اتفاق١ٝ ا٭َِ املتشس٠ ملهافش١ٹ اؾطمي١ عرب ايٛط١ٝٓ ٚايربٚتٛنٍٛ 
املًشل بٗا يف إطاض َهافش١ اؾطمي١ َا ٚضزٳ يف املاز٠ ا٭ٚىل َٓٗا اييت أٚضشت بإٔ اهلسف 

ػتٜٛات َٔ أدٌ ا٭غاغٞ َٔ عكسٖا ٖٛ تععٜع ايتٓػٝل ٚايتعإٚ ايسٚيٞ ع٢ً أع٢ً امل
ِٴ بأضطاضٖا ايعامل بأغطٙٹ أٚ ع٢ً ا٭قٌ اؿس َٔ  ايكطا٤ ع٢ً اؾطمي١ املٓع١ُ اييت تٳعٴ
اْتؿاضٖا بني أٚغاط اجملتُع ايسٚيٞ ؛ ٖصٙٹ املػأي١ اييت ٫ ميهٔ إٔ تتشكل َا مل تتب٢ٓ 

ايفتٝات ايسٍٚ ا٭ططاف غٝاغ١ دٓا١ٝ٥ َٛسس٠ . نُا تٴعسٴ دطمي١ ا٫غتػ٬ٍ اؾٓػٞ يًٓػا٤ ٚ
 .  (2)ايكاصطات َٔ أِٖ صٛض دطا٥ِ ا٫ػاض بايبؿط اييت دا٤ٳ بطٚتٛنٍٛ بايريَٛ ملهافشتٗا

ٚيف ختاّ زضاغ١ٹ ايبٹػا٤ ٫ بسٻ يٓا َٔ ن١ًُٹ سٍل يف ايػٝاغ١ اؾٓا١ٝ٥ اييت غًهتٗا 
٘ٴ إٔ ايػٝاغ١ اييت عا جل َٔ ايتؿطٜعات اؾٓا١ٝ٥ قٌ امُلكاض١ْ، إش تٳبنيٳ يٓا مما تكسّٳ بٝاْ

                                                      

عسميات اإلتجار بالبذخ وآليات  ،: د. دمحم عمي العخيانلمسديج مغ التفاصيل يشطخ (2)
؛ د. سػزي عجلي 84ص  ،1022 ،اإلسكشجرية ،دار الجامعة الججيجة ،2ط ،مكافحتيا

دار الجامعة  ،2ط ،اإلتجار في البذخ بيغ االقتراد الخفي واالقتراد الخسسي ،ناشج
 .122ص ،1004 ،اإلسكشجرية ،الججيجة لمشذخ والتػزيع

 ،الثخى  مشذػرة في مجمة ،مقالة بعشػان االستغالل الجشدي لمشداء ،خالج أحسج العسخ( 1)
: بكة العشكبػتية عمى السػقع اآلتيمشذػر عمى الذ ،102 ،الدشة الدابعة ،العجد الدابع

www. Khalid AL Omar. org،  ؛ ولمسديج عغ جخيسة 1022/ 8/ 10تاريخ الديارة
القانػن الجولي  ،: عسخ محسػد السخدوميتخزع لقػاعج القانػن الجولي يشطخالبغاء التي 

 ،1008 ،األردن ،دار الثقافة ،2ط ،سحكسة الجشائية الجوليةاإلنداني في ضػء ال
 .وما بعجىا 371ص
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خ٬هلا املؿطع ايعطاقٞ دطمي١ ايبٹػا٤ ٚاؾطا٥ِ اييت ٖٞ مبجاب١ٹ َكسَاتٺ هلا يف قإْٛ َهافش١ٺ 
ايبٹػا٤ ايٓافص ٚاملعسٍ ٚايكطاضات اييت صسضت عٔ فًؼ قٝاز٠ ايجٛض٠ املٓشٌ ٚاييت ٖٞ يف 

ىل سسٺ َا اؿكٝك١ باتت تؿهٌ دع٤ا" ٫ ٜتذعأ َٔ ٖصا ايكإْٛ تٴعسٴ غٝاغ١ّ دٓا١ّٝ٥ فعاي١ّ إ
َٔ ٚد١ٗ ْعطْا يف اؿس َٔ مماضغ١ٹ َجٌ ٖصا ايٓٛع َٔ اؾطا٥ِ، فبايٓػب١ٺ يؿل ايتذطِٜ 
ٙٴ ٜتفل َع غريٙٹ َٔ ايتؿطٜعات امُلكاض١ْ غٛا٤ٶ تًو اييت ؾطعت قاّْْٛا خاصّا نُا ٖٛ  ٚدسْا

ايؿإٔ، اؿاٍ يف اؾُٗٛض١ٜ املصط١ٜ أّ انتفت مبا ٚضزٳ يف قإْٛ ايعكٛبات َٔ أسهاّ يف ٖصا 
سٝح ضأٜٓا إٔ ْطام ايتذطِٜ أساط بهٌِ فعٌ أٚ مماضغ١ غري أخ٬ق١ٝ َٔ املُهٔ إٔ ت٪زٟ 
يف ايػايب َٔ ا٭سٛاٍ إىل مماضغ١ غًٛنٝات غري أخ٬ق١ٝ، ٚنٝف ٫ ٖٚٛ ٜٳعٴسٴ نٌ مماضغ١ 
ٌٵ ايفذٛض ٚايسعاض٠ َت٢ َا متت مماضغ١ تًو ايػًٛنٝات  دٓػ١ٝ أّٜا ناْت زضدتٗا َٔ قَبٹٝٹ

ِٴ با٫سرتاف َٔ أدٌ اؿصٍٛ ع٢ً َكابٌ أّٜا ناْت طبٝعت٘ أٚ اي٬ أخ٬ق١ٝ ع٢ً ٚد٘ ٜتػ
َٔ أدٌ إؾباع ايػطٜع٠ اؾٓػ١ٝ َع نٌ َٔ ٜطًب ايفعٌ َا زاّ إٔ شيو جيطٟ زٕٚ أٟ 
متٝٝع، ست٢ ٚإٕ مل ٜصٌ ايفعٌ اؾٓػٞ إىل ايسضد١ املطًٛب١ يف دطمي١ ايع٢ْ املعاقب عًٝٗا 

ٝبٴ ع٢ً ايػٝاغ١ ايٛضع١ٝ يف ٖصا اؾاْب قٝاّ املؿطع بتذطِٜ املطأ٠ قاّْْٛا، ٚإٕ نٓا ْٴعٹ
بٛصفٗا فاع٬" يف اؾطمي١ َٚٔ َاضؽ ايفعٌ َعٗا ؾاٖس عًٝٗا ٚيف ايػايب ٫ خيطع ٭ٟ 
دعا٤ دٓا٥ٞ ٖٚٛ أَط طبٝعٞ ْٚتٝذ١ َٓطك١ٝ يٮغاؽ ايصٟ بٴٓٝت عًٝ٘ٹ ايػٝاغ١ اؾٓا١ٝ٥ 

٫ ميهٔ إٔ تكّٛ بػري ٚدٛز ططفني فط٬ّ ع٢ً إٔ َٔ ايٛضع١ٝ، ضٴغِ إٔ ايع٬ق١ اؾٓػ١ٝ 
ٜطبط َع َٔ تٴُاضؽ ايبػا٤ ع٢ً ا٭ضدح ٜهٕٛ َعتازّا ع٢ً َطادع١ٹ ا٭َانٔ اييت تتٛادس 

؛ ٭ٕ ع١ً ايتذطِٜ ٖٓا تٓصب ع٢ً تٛافط عٓصط ا٫عتٝاز ٚعسّ ايتُٝٝع ٫ ع٢ً (1)فٝٗا ايبػاٜا

                                                      

وأحكام القزاء الجشائي الِعخاقي تذيج بحلظ حيث ذىبت رئاسة محكسة جشايات الكخخ في ( 2)
: بعج التحقيق والسحاكسة تبيغ أنُو بتاريخ حكست فييا بيحا الذأن إلى القػل دعػى 

ارستيع فعل س( ومجسػعة مغ الستيسيغ لسسالسذتكي )جمبت دورية الشججة  2/5/1005
 ،ن( إلى مخكد شخشة الحخية وفتح السحزخ وبػشخ بإجخاِء التحقيقالِبغاء مع الستيسة )

س( السجونة أقػالو في دور التحقيق أنو قبل ما يقارب الذيخ وقج ذكخ السذتكي )
 =ػرة وبجاخمياوالشرف كان يتجػل في مشصقة حي الدالم وشاىَج أحج الجور السيج
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ٌٶ شات ايع٬ق١ اؾٓػ١ٝ غري املؿطٚع١، ٖٚصا أَ ٘ٴ ٖٚٛ زيٝ ط ٫ ميهٔ ا٫غتُطاض يف ايػهٛتٹ عٓ
ع٢ً عذع ايػٝاغ١ اؾٓا١ٝ٥ ايٛضع١ٝ اييت بٴٓٝت يف ٖصا اؾاْب ع٢ً َبسأ اسرتاّ اؿط١ٜ 

                                                                                                                              

وعمى أثخىا قام ىػ ومجسػعة مغ  ،أشخاص وفتاة يقػمػن بسسارسة األعسال الجشدية=
األشخاص بإلقاء القبس عمى الستيسة ) ن( والذباب الحيغ كانػا ُيسارسػن معيا وعجدىع 

وبعج التحقيق  ،ستة وبعجىا قامػا بتدميسيع لجورية الشججة التي نقمتيع إلى مخكد الذخشة
حيث ذكَخ الذاىج األول بأنو كان واقفًا  ،ذخشة عمى مجسػعٍة مغ االعتخافاتحرمت ال

في مشصقة الصػبجي فإذا برجيقيغ لُو ومعيع فتاة  2/5/1005عمى باِب دارِه بتاريخ 
تجعى ) ن( وأخبخوُه بأنيع قج جمبػىا مغ أجِل مسارسة الجشذ معيا مقابل مبمغ قجره 

وقال الذاىج الثاني الحي ىػ أحج  ،لقبس عمييعخسديغ ألف ديشار وبعجىا تع إلقاء ا
صجيقي الذاىج األول فقج ذكخ بأنُو في التاريخ السجون ذىب مع الرجيق الثاني إلى 
شارع حيفا وقاما بجمب الفتاة )ن( لغخض مسارسة الجشذ معيا مقابل خسديغ ألف 

الدالم وبعجىا ديشار تع إعصاؤىا المخأٍة تجعى ُأم عمي ثع أخحا الفتاة إلى مشصقة حي 
وتػالت أقػال األشخاص الحيغ مارسػا الفعل  ،مارسا الفعل معيا ثع تع القبس عمييسا

بػصفيع شيػدًا عمى الستيسة ) ن( في مخحمة التحقيق االبتجائي والتي أقخت بسا جاء في 
أقػال الذيػد وأضافت كحلظ بأنيا ُتسارس الجعارة لحداب السػمدة ُأم عمي مشُح ما 

دشة بعج أن حخضتيا األخيخة عمى القيام بيحِه األفعال الالأخالقية ومسا سيَل في ُيقارب ال
عسيمة إقشاعيا وضعيا السادي الرعب الحي تعيذو وكػنيا مصمقة مشُح ما ُيقارب الخسذ 

إال أنيع أنكخوا ما أقخوا بِو أمام  ،سشػات وأنيا تدكغ اآلن في دار السػمدة ُأم عمي
إال أن ذلظ لع يثِغ عديسة السحكسة التي  ،لتحقيق القزائيضابط الذخشة في مخحمة ا

الستيسة كػنت قشاعتيا مغ األدلة الستحرمة في مخحمة التحقيق االبتجائي وقزت بتجخيع 
الفقخة  1002( لدشة 123( وفقًا لسا جاَء في قخار مجمذ قيادة الثػرة السشحل رقع )) ن

ػن العقػبات العخاقي الشافح التي ُتجيد ( مغ قان221/2( وبجاللة السادة )2أواًل عمى )
تخفيف العقػبة متى تػافخت إحجى الحاالت التي جاءت فييا وتبعًا لدمصة السحكسة 
التقجيخية التي راعت كػن مغ ثبتت إدانتيا ال تدال شابًة في مقتبل العسخ فزاًل عغ خمػ 

ام بعقػبِة الدجغ لحا قخرت السحكسة تبجيل عقػبة اإلعج ،صفحتيا الجشائية مغ الدػابق
. يشطخ قخار الحكع غيخ السشذػر الحي ذخة سشة مع احتداب مجة مػقػفيتيالسجة خسذ ع

 .     21/6/1006صجَر عغ رئاسة محكسة جشايات الكخخ في 
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اؾٓػ١ٝ اييت دًبت بسٚضٖا ع٢ً اجملتُعات ايعطب١ٝ اٱغ١َٝ٬ نٛاضخ أخ٬ق١ٝ ٜٓس٣ هلا 
 .تفهري بٗا١ تٳعذع ايؿٝاطني عٔ ايدبني اٱْػا١ْٝ ٚع٬قات دٓػٝ

ٚإشا َا اْتكًٓا إىل ايػٝاغ١ اؾٓا١ٝ٥ يف ؾكٗا اؾعا٥ٞ ْط٣ بإٔ َػًو املؿطع 
ٌٴ ع٢ً غريٙٹ َٔ ايتؿطٜعات املكاض١ْ يف ٖصا اؾاْب ؛  ٘ٴ املؿطع ايػٛزاْٞ ٜٳفطٴ ايعٹطاقٞ َٚع
٘ٴ قس غًوَ غٝاغ١ّ تكرتب إىل سسٺ بعٝس َع ايػٝاغ١ اييت دا٤ٳ بٗا ايتؿطٜع اؾٓا٥ٞ  إش إْ

غ٬َٞ ٫ٚ غُٝا بعس صسٚض قطاضات فًؼ قٝاز٠ ايجٛض٠ املٓشٌ اييت ضفعت غكف ايعكٛب١ اٱ
ٍٴ ع٢ً إزضاى املؿطع ايعطاقٞ  عسّ نفا١ٜ  ٘ٴ ٜٳس إىل سسٖا ا٭ع٢ً، ٖٚصا إٕ زٍٳ ع٢ً ؾ٤ٞٺ فإْ
اؾعا٤ات املٓصٛص عًٝٗا يف قإْٛ َهافش١ ايبٹػا٤ ايعطاقٞ ايٓافص يًٛقٛف يف ٚد٘ تٝاض 

٘ٴ ا٭خ٬قٞ بايتصسع، َٚع ٖصا فإْٓا ايٓعٚات اي ٬أخ٬ق١ٝ اييت تٴٗسز نٝإ اجملتُع ْٚعاَ
ْأخص ع٢ً املؿطع ايعطاقٞ عسّ تبين غٝاغ١ دٓا١ٝ٥ تػاعسٙ ع٢ً ضبط غًٛنٝات َٔ 
ٜكَٕٛٛ باغتػ٬ٍ ايتكٓٝات املتطٛض٠ اييت باتت تؿهٌ ٚغ١ًٝ فعاي١ دسّا يف تػٜٛل ايطشا٥ٌ 

ايتصطفات املا٥ع١ بني مجٝع ؾطا٥ح اجملتُع ٚيف َكسَتٗا اؾٓػ١ٝ ٚإؾاع١ٹ ضٚح اؾٓؼ ٚ
ؿاٖسٖا يف ايؿبه١ ايعٓهبٛت١ٝ ا٭ْرتْت، ٚخري زيٌٝ ع٢ً شيو ا٭ظٜا٤ ؾب٘ ايعاض١ٜ اييت ْ

 . مجٝع ايٓٛاسٞ َٔ سٛيٓا
أَا عٔ اؾٗٛز ايسٚي١ٝ اييت بصيت يف غبٌٝ اؿس َٔ اْتؿاض ا٫ػاض بايبؿط 

يف اؿكٝك١ ٫ تعسٚا إٔ تهٕٛ فطز سٹرب ع٢ً ٚضم ؾأْٗا  ٭غطاض ا٫غتػ٬ٍ اؾٓػٞ، فٗٞ
اييت ٚضزت يف ْصٛصٗا ض١ٜ٩  ؾإٔ َا غبكٗا َٔ اتفاقٝات زٚيٝ٘ زٕٚ إٔ ٜتػ٢ٓ يٮسهاّ

؛ ٚشيو بػبب عسّ ٚدٛز ايطغب١ اؿكٝك١ٝ يس٣ نباض ايػاغ١ يف تطبٝل أسهاّ ايٓٛض
ِ يف إص٬ح ا٭ٚضاع املرتز١ٜ يف املعاٖسات ايسٚي١ٝ اييت َٔ ؾأْٗا فُٝا يٛ طبكت إٔ تٴػاٖ

٘ٴ ضطٚضّٜا ـس١َٹ َصاؿِٗ ٚحيافغ ع٢ً  ععُّٛ اجملتُ ايسٚيٞ، ايًِٗ إ٫ بايكسض ايصٟ ٜطْٚ
َٔ ٜؿاٖس ؾاؾات ايكٓٛات ايفطا١ٝ٥ ٜٚػافط يف ايبًسإ اٱغ١َٝ٬ قبٌ  إٕاَتٝاظاتِٗ، إش 

ٌ فط٬ّ ع٢ً ٚدٛز أَانٔ اُ٭ٚضٚب١ٝ ٜط٣ إٔ اؾٓؼ مياضؽ يف اؿسا٥ل ايعا١َ ٚع٢ً ايػٛاس
ِٴ بايعبا٥ٔ َٔ كتًف بكاع ا٭ضض ع٢ً َطأ٣ َٚػُع ايػًطات ايعا١َ ٚعا١َ  َؿٗٛض٠ تعزس
ٌٍ أٚ خؿ١ٝ ايعاض ا٫دتُاعٞ، ٚنٌ شيوَ ؼت َػ٢ُ مماضغ١ اؿطٜات  اجملتُع زٕٚ خذ
اؾٓػ١ٝ اييت أفػست ا٭عطاض ٚخًطت ا٭ْػاب ٚغاعست ع٢ً تفؿٞ ا٭َطاض ايفتان١ 

 ٜعاٍ ايعًِ اؿسٜح عادعّا عٔ إجياز ايع٬ز ايٓادع هلا ْاٖٝوَ عٔ نْٛٗا غببّا اييت ٫
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ض٥ٝػٝا": ٫ضتهاب عسز نبري دسّا َٔ اؾطا٥ِ ع٢ً اخت٬ف أْٛاعٗا، ٖصٙٹ اٯثاض املسَط٠ اييت 
     .                   ٭ْفؼ َٚسبط ؾ٪ْٚٗا ٖٞ اييت تطبلَا نإٳ هلا إٔ تكع يٛ إٔ ؾطٜع١ اهلل خايل ا

 ةـاخلامت
بعس إٔ فطغٓا َٔ زضاغ١ أِٖ ا٭فهاض ايفًػف١ٝ اييت بٴٓٝت عًٝٗا ايػٝاغ١ اؾٓا١ٝ٥ 
َٴكسَاتٗا َٔ خ٬هلا يف ايتؿطٜعات اؾٓا١ٝ٥ قٌ امُلكاض١ْ ،  اييت عٴٛؾت دطمي١ ايٹبػا٤ ٚ

طدٴ٠ٛ اْتٗٝٓا إىل مج١ًٺ َٔ ا٫غتٓتادات ٚايتٛصٝات اييت ْطاٖا ضطٚض١ٜ ٫نتُاٍِ ايػا١ٜ املَ
 َٔ ٚضا٤ ايهتاب١ يف َجٌ تًوَ اؾطا٥ِ ا٭خ٬ق١ٝ ٚنُا ٜأتٞ :

 :أ٫ّٚ / ا٫ٹغتٓتادات

اتطحٳ يٓا إٔ ايػٝاغ١ اؾٓا١ٝ٥ اييت عاجل َٔ خ٬هلا املؿطع اؾٓا٥ٞ ايعٹطاقٞ     
، ٜٴُهٓٗا يٛ طبكت بٗا غٝاغ١ فعاي١ َٔ سٝح ايتذطِٜ دطمي١ ايبٹػا٤ ٚايػًٛنٝات امُلطتبط١

قٝك١ إٔ تٳشسٳ َٔ اْتؿاض َجٌ تًوَ امُلُاضغات اي٬أخ٬ق١ٝ اييت تًٛخ ايعٹطض بصٛض٠ٺ ز
ٍٔ ظٖٝسٚتفؿٞ ا٭َطاض اؾٓػ١ٝ ايفتان١ ٚػعٌ َ ٘ٴ غًع١ّ ٜٴتادط بٗا بجُ ٘ٴ ٓ ، غري إٔ غٝاغت

٘ٴ املؿطع اؾعا٥ٞ ؾابٗا ايكصٛض يف داْبٗا ايعكابٞ تًوَ قس ، إش ٚدسْا إٔ اؾعا٤ ايصٟ فطض
ٔٵ ؼرت ٘ٴ ع٢ً امُلذتُعف ايبػا٤ بػٝط دسّا ٫ٚ ٜتٓاغب َع َكساعل َٳ ، ض ايؿط ايصٟ ػًب

، ايصٟ تؿري ػاض بايطقٝل ا٭بٝضنُا ٚدسْا إٔ ايبػا٤ غبب َباؾط ٫ٹتػاعِ ْطام ا٫
اٱسصا٥ٝات ايطمس١ٝ يف اٯ١ْٚ ا٭خري٠ إىل ظٜاز٠ نجافت٘ يف بعض ايسٍٚ ايعطب١ٝ اٱغ١َٝ٬، 

ٙٴ قس  .ٔ ٜٴػٌٗ اٹمتاّ َجٌ تًوَ اؾطمي١تؿسز يف عكاب َ يف ايٛقت ايصٟ ْطا
ضأٜٓا إٔ اؾٗٛز ايسٚي١ٝ اييت ٜػع٢ اجملتُع ايسٚيٞ ممج٬ّ ب١٦ٝٗ ا٭َِ امُلتشس٠ َٔ    

َٴباؾط٠ ٚاٱػاض باؿطٜات  ام ع٢ً دطمي١ ا٫ػاض بايبؿط بصٛض٠ٺ  خ٬هلا إىل تطٝٝل اـٓٹ
، ٫ تعسٚا ْػُع عٓٗا يف مجٝع ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ اؾٓػ١ٝ بططٜك١ٺ غري َباؾط٠ ٚاييت نجريّا َا

، بايٓعط يعسِّ ٚدٛز ض١ٜ٩ سكٝك١ٝ يس٣ ٓٛضإٔ تهٕٛ سربّا ع٢ً ٚضم ٚئ ٜٴهتب هلا ض١ٜ٩ اي
 إىل تؿذٝع َجٌ ٖصٙٹ َٔ بٝسٙٹ َكايٝس ايتشهِ بايؿ٪ٕٚ ايسٚي١ٝ ، بٌ إٕ ٚاقع اؿاٍ ٜٴؿريٴ

تٝحٳ هلا َٔ ٚغا٥ٌ إىل تفهٝو عط٣ ، ٭ٕ تًوَ ايسٍٚ تػع٢ داٖس٠ّ ٚبهٌ َا ُأاملُاضغات
، ٚخري ٜٓتب٘ إيٝٗا أسس ٚبصٛض٠ٺ تسضجي١ٝاجملتُعات اٱغ١َٝ٬ عط٠ّٚ تًٛ اُ٭خط٣ زٕٚ إٔ 
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زيٌٝ ع٢ً شيوَ ايػُّٛ اؾٓػ١ٝ اييت تػطٟ نايٓاضِ يف اهلؿِٝ ٚاييت ٜتِ بجٗا عٔ ططٜل 
ٔٵ ضسِٳ ضبّٞ أٟ بٝت َػًايتهٓٛيٛدٝا املتطٛض٠ اييت ٫ ٜهاز خيًٛ َٓٗا ايٝٛ ، تًوَ ِ إ٫ َٳ

ٚايؿبه١ ايعٓهبٛت١ٝ ٚاهلٛاتف ايصن١ٝ ٚمٛٳ شيو َٔ أدٗع٠ٺ  تايتكٓٝات اييت تتُجٌ بايػتا٫ٜ
بك٢ َٓٗا ايّٝٛ إ٫ ايٓعض ، ٚاييت ملٵ ٜيت نإٳ ٜتش٢ً بٗا عا١َ املػًُنيٖسا١َ يٮخ٬م اي

  .  ايٝػري
 ثاّْٝا / ايتٛصٝات :

طاقٞ إٔ ٜٴعٝس ايٓعط يف غٝاغت٘ٹ اؾٓا١ٝ٥ اؿاي١ٝ اييت عاٌَ . ْسعٛا املؿطع اؾٓا٥ٞ ايعٹ 1
٘ٴ  َٔ خ٬هلا ايؿدص ايصٟ ٜٴُاضؽ ايع٬ق١ اؾٓػ١ٝ َع اَطأ٠ ؼرتف ايبػا٤ ع٢ً أْ

ٔٵ ٜتعطض ٭ٟ ٘ٴ ي ، يف ْٛع َٔ أْٛاع اؾعا٤ات اؾٓا١ٝ٥ ؾاٖس يف اؾطمي١ ، ٚبايتايٞ فأْ
ٙٴ ، ٖٚٞ َعا١ًَْ َعٝب١ ٜؿٛبٗا  ايٛقت ايصٟ ٫ ٜٴُهٔ هلصٙٹ اؾطمي١ إٔ تتِ زٕٚ ٚدٛز

ايكصٛض ٚتتعاضض َع ايكٛاعس ايعا١َ اييت تٴٓعِ أسهاّ ايفاعٌ ا٭صًٞ ٚايسٚض ايط٥ٝػٞ 
٘ٴ شاى ٜتذاٌٖ ا٭ضطاض اييت ٜٳذًبٗا  ٘ٴ يف قٝاّ اؾطمي١ ، نُا إٔ املؿطع مبٛقف ايصٟ ٜٳًعب

٘ٴ غٝهٕٛ غببّا  َٔ ٜطتاز ا٭َانٔ اييت تتٛادس فٝٗا ايبػاٜا ع٢ً اجملتُع ، إش أْ
ٙٴ َٔ ضٹعافٹ يٓفٛؽ ع٢ً ا٫ٹقتسا٤ٹ ب٘ٹ ٚٚغ١ًٝ فعاي١ يٓكٌ ا٭َطاض  يتؿذٝعِ غري

ٙٴ فُٝا بعس . ٘ٴ بٌ ست٢ أ٫ٚز  اؾٓػ١ٝ ايفتان١ إىل ضشاٜا نجري٠ قس تهٕٛ َٓٗا ظٚدت
. ْأٌَ َٔ املؿطع اؾٓا٥ٞ ايعطاقٞ إٔ ٜٴػاضع إىل اؿفاظ ع٢ً َا تبك٢ َٔ َباز٨  2

َٴتدُّا ببٛازض ايؿ طٜع١ اٱغ١َٝ٬ ٚا٭خ٬م ايعطب١ٝ يف امُلذتُع ايعٹطاقٞ ايصٟ باتٳ ايّٝٛ 
٘ٴ ايتهٓٛيٛدٝا اؿسٜج١  ا٫ٹم٬ٍ ا٭خ٬قٞ ؛ ٚشيو َٔ خ٬ٍ ؼذِٝ اـطط ايصٟ ؼًُ
اييت ظاٖطٖا اـري ٚباطٓٗا ٜػًٞ بايػُّٛ ٚا٭َطاض ايفتان١ اييت إٕ تٴطنت زٕٚ ع٬ز 

ٚؽتًط ا٭ْػاب ٚتٓتؿط ا٭ٚب١٦ اييت ٫تعاٍ عًّٛ ايطب اؿسٜج١ فػتفػس ا٭عطاض 
عادع٠ّ عٔ إجياز ع٬ٍز ْادٍع هلا، تصسٜكّا يكٍِٛ ضغٛيٓا ايهطِٜ "قُس" "ص٢ً اهلل 

ِ بٗٔ ٚأعٛش ٜا َعؿط امُلٗادطٜٔ مخؼٷ إشا ُأبتًٝتعًٝ٘ٹ ٚغًِ" يف اؿسٜح ايطٌٜٛ: )
ٔٻ ٍّ قِط ست٢ ٜٴعًٓٛا بٗا إ٫ فؿا فِٝٗ ايطاعٕٛ ، مل تعٗط ايفاسؿ١ يف باهلل إ تٴسضنٖٛ قٛ

، ٫ٚ غبٌٝ إىل شيو ٬فٹِٗ ايصٜٔ َطٛا .... اؿسٜح(ٚا٭ٚداع اييت ملٵ تهٔ َٳطت يف أغ
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ٱباس١ٝ ع٢ً قإْٛ َهافش١ املٛاقع ا)إ٫ َٔ خٹ٬ٍ غٳِٔ قإْٛ خاص ٜٴُهٔ إٔ ْػُٝ٘ٹ بـ
َٴدتصني ايؿبه١ ايعٓهبٛت١ٝ( ٚأصشاب نفا٠٤ ع١ًُٝ َتابع١ بٓٛز ، ٚإٔ ٜعٗس إىل ُأْاٍؽ 

ٙٴ.      َجٌ شيو ايكإْٛ فُٝا يٛ متٳ اٹصساض

 ادرـاملص
 ايكطإٓ ايهطِٜ.

 أ٫ّٚ / ايتفػري :
، َطبع١ عٝػ٢ ايباْٞ ٚؾطناٖـ، 1قُس ايطاٖـط بٔ عاؾٛض، ايتشطٜط ٚايتٜٓٛط، ط  .1

 ٖـ.1384بريٚت، 
 ثاّْٝا / املعادِ :

، ايساض اؿسٜح يًطباع١ ٚايٓؿط، 1يػإ ايعطب، ط . قُس بٔ َهطّ بٔ َٓعٛض ا٭ْصاضٟ،1
 .2003بريٚت، يبٓإ، 

، زاض إسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ، 1. قُس بٔ ٜعكٛب ايفريٚظ آبازٟ، ايكاَٛؽ احملٝط، ط2
 .1997بريٚت، يبٓإ، 

 ثايجّا / نتب ايفكٗـ اٱغ٬َٞ :
ايٓاؾط َهتب١  اٱَاّ أمحس بٔ اؿػني بٔ عًٞ ايبٝٗـكٞ، غٓٔ ايبٝٗـكٞ ايهرب٣،. 1

 ٖـ.1415املعاضف، ايطٜاض، 
(، ايٓاؾط زاض ايبؿا٥ط 77، ضقِ اؿسٜح )1، ز3. اٱَاّ ايبداضٟ، اٯزب امُلفطزٵ، ط2

 ٖـ. 1409اٱغ١َٝ٬، بريٚت، 
. اٱَاّ قُس بٔ ْاصط ايسٜٔ ا٭يباْٞ، صشٝح ايرتغٝب ٚايرتٖـٝب، ضقِ اؿسٜح، َهتب١ 3

 املعاضف، ايطٜاض، زٕٚ غ١ٓ ْؿط.
بٔ ابٔ سٹبإ برتتٝب ا. اٱَاّ قُس بٔ سٹبإ بٔ أمحس ابٛ سامت ايتُُٝٞ ايبػيت، صشٝح 4

 ، ايٓاؾط ؾبه١ املؿها٠ اٱغ١َٝ٬، بريٚت، زٕٚ غ١ٓ ْؿط.2بًبإ، ط
ا٭َاّ َػًِ بٔ اؿذاز أبٛ ايٓٝػابٛضٟ، صشٝح َػًِ، ؼكٝل قُس ف٪از عبس ايباقٞ، . 5

 بريٚت، زٕٚ غ١ٓ ْؿط. ايٓاؾط زاض إسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ،
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 ضابعّا / نتب ايكإْٛ : 
 .2011. ز. إميإ قُس اؾابطٟ، دطا٥ِ ايبػا٤، زاض اؾاَع١ اؾسٜس٠، اٱغهٓسض١ٜ، 1
، زاض املطبٛعات 1. ايكاضٞ سػٔ سػٔ َٓصٛض، دطا٥ِ ا٫عتسا٤ ع٢ً ا٭خ٬م، ط2

 .1985اؾاَع١ٝ، ا٫غهٓسض١ٜ، 
، زاض املعاضف 3هاّ ايعا١َ يف قإْٛ ايعكٛبات، ط. ز. ايػعٝس َصطف٢ ايػعٝس، ا٭س3

 .1957مبصط، 
، 1ايطمسٞ، ط ٚا٫قتصازاـفٞ  ا٫قتصازػاض يف ايبؿط بني ٫. ز. غٛظٟ عسيٞ ْاؾس، ا4

 .2005زاض اؾاَع١ اؾسٜس٠ يًٓؿط ٚايتٛظٜع، اٱغهٓسض١ٜ، 
ٛاْني اـاص١ ٚقإْٛ . ز. عبس اؿُٝس ايؿٛاضبٞ، اؾطا٥ِ املٓاف١ٝ يٰزاب ايعا١َ يف ايك5

 .2003، َٓؿأ٠ املعاضف باٱغهٓسض١ٜ، 1ايعكٛبات، ط
. ز. عبس اؿُٝس ايؿٛاضبٞ ٚ ز. عبس ايػ٬ّ َكًس، قإْٛ َهافش١ ايسعاض٠ ٚاؾطا٥ِ 6

 ، َٓؿأ٠ املعاضف باٱغهٓسض١ٜ، زٕٚ غ١ٓ ْؿط.1املٓاف١ٝ يٰزاب ايعا١َ، ط
ْػاْٞ يف ض٤ٛ احمله١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ، . ز. عُط قُٛز املدعَٚٞ، ايكإْٛ ايسٚيٞ اٱ7

 . 2009، زاض ايجكاف١، ا٭ضزٕ، 1ط
، 1. املػتؿاض قُس أمحس عابسٜٔ ٚ ايًٛا٤ قُس ساَس قُشاٟٚ، دطا٥ِ اٯزاب ايعا١َ، ط8

 .1988زاض املطبٛعات اؾاَع١ٝ، اٱغهٓسض١ٜ، 
، زاض اؾاَع١ 1ا، طػاض بايبؿط ٚآيٝات َهافشتٗـا٫. ز. قُس عًٞ ايعطٜإ، عًُٝات 9

 .2011اؾسٜس٠، اٱغهٓسض١ٜ، 
، زاض 1. ز. قُس ظنٞ أبٛ عاَط، اؿُا١ٜ اؾٓا١ٝ٥ يًعطض يف ايتؿطٜع املصطٟ، ط10

 .2011اؾاَع١ اؾسٜس٠، ا٫غهٓسض١ٜ، 
 .  1957، َطبع١ ايكاٖـط٠، 1. ز. قُس ْٝاظٟ ستاتٗـ، دطا٥ِ ايبٹػا٤، ط11
، زاض ايجكاف١، ا٭ضزٕ، 1، دطا٥ِ اؿاغٛب ٚا٭ْرتْت،طاحملاَٞ قُس أَني ايؿٛابه١. 12

2009. 
. املػتؿاض َصطف٢ ايؿاشيٞ، اؾطا٥ِ املاغ١ بايؿطف ٚا٫عتباض ٚاٯزاب، ايكاٖـط٠، زٕٚ 13

 غ١ٓ ْؿط.
، َٓؿأ٠ املعاضف 3. ز. قُٛز لٝب سػين، ايٓعط١ٜ ايعا١َ يف ايكصس اؾٓا٥ٞ، ط14

 .1988باٱغهٓسض١ٜ، 
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، زاض ايٓٗـط١ 1لٝب سػين، ايفكٗـ اؾٓا٥ٞ اٱغ٬َٞ " اؾطمي١ "، ط. ز. قُٛز 15
 . 2007ايعطب١ٝ، ايكاٖـط٠، 

. ز. َعٛض عبس ايتٛاب، املٛغٛع١ ايؿا١ًَ يف اؾطا٥ِ املد١ً باٯزاب ايعا١َ ٚدطا٥ِ 16
، زاض املطبٛعات 2، زاض املطبٛعات اؾاَع١ٝ، ا٫غهٓسض١ٜ، ط2تو ايعطض، طٖ

 سض١ٜ، زٕٚ غ١ٓ طبع.اؾاَع١ٝ، ا٫غهٓ
. ز. ٖـ٬يٞ عبس ايًٗـ أمحس، اؿُا١ٜ اؾٓا١ٝ٥ يٮخ٬م َٔ ظاٖـط٠ ا٫مطاف اؾٓػٞ، 17

 .1996، زاض ايٓٗـط١ ايعطب١ٝ، ايكاٖـط٠، 1ط
 ضابعّا / ايطغا٥ٌ ٚا٭طاضٜح :

نٛضنٝؼ ٜٛغف زاٚز، اؾطمي١ املٓع١ُ، ُأططٚس١ زنتٛضاٖـ َكس١َ إىل فًؼ ن١ًٝ  .1
 .1999َع١ بػساز،ايكإْٛ دا

قاض٠ ٚيٝس، اٱدطاّ املٓعِ ايسٚيٞ، ضغاي١ َادػتري َكس١َ يف إسس٣ نًٝات ايكإْٛ يف . 2
 .2012مجٗـٛض١ٜ اؾعا٥ط ايعطب١ٝ، 

ُٴٛ امُلعٴٚضٟ، زٚضٴ املٓعُات ايسٚي١ٝ يف َهافش١ٹ اؾطمي١ عٹربٳ ايٛط١ٝٓ، 3 َٴشُسٵ سٳػٔ خٳ  .
 .   2010ٛم يف داَع١ املٛصٌ، ضغاي١ َادػتري َكس١َ إىل فًؼ ن١ًٝ اؿك

 خاَػّا / ايسٚضٜات ٚايكطاضات ايكطا١ٝ٥ :
. احملاَٞ عبس املٓعِ سػين، املٛغٛع١ املاغ١ٝ يًكٛاعس ايكا١ْْٝٛ اييت قطضتٗـا قه١ُ 1

 .2006ايٓكض املصط١ٜ، اٱصساض اؾٓا٥ٞ، َطنع سػين، ايكاٖـط٠، 
، 1بػساز، ط اغت٦ٓافقطا٤ قه١ُ  . احملاَٞ ٖـازٟ ععٜع عًٞ، املباز٨ ايكا١ْْٝٛ يف2

 .1997ايٓاؾط َطبع١ ايعَإ، بػساز، 
؛ٚايكطاض غري  2007/  7/  12. قطاض غري املٓؿٛض ايصازض َٔ قه١ُ دٓاٜات ايهطر يف 3

 ايصازض عٔ احمله١ُ شاتٗـا. 2008/  12/  31يف  2008/ ز /  175املٓؿٛض ضقِ 
عٔ اهلـٝأ٠ اؾعا١ٝ٥ ا٭ٚىل يف قه١ُ ايتُٝٝع /  ( / ايصازض2217. ايكطاض غري املٓؿٛض ضقِ )4

 .27/2/2013يف 
( ايصازض عٔ اهلـٝأ٠ اؾعا١ٝ٥ ايجا١ْٝ يف قه١ُ ايتُٝٝع / 648. ايكطاض غري املٓؿٛض ضقِ )5

 .2013/ 2/ 12يف 
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 غازغّا / ايكٛاْني :
 قإْٛ َهافش١ ايسعاض٠ املصطٟ. .1

 فص ٚاملعسٍ .ايٓا 1960( 16قإْٛ ايعكٛبات اُ٭ضزْٞ ضقِ ) .2

 ايٓافص.  1988( يػ١ٓ 8قإْٛ َهافش١ ايبٹػا٤ ايعطاقٞ ضقِ ) .3

 ايٓافص ٚاملعسٍ. 2010قإْٛ ايعكٛبات ايػٛزاْٞ يػ١ٓ  .4

 ايٓافص٠. ٥٫1927ش١ َٓع بٝٛت ايبٹػا٤ اُ٭ضزْٞ يػ١ٓ  .5

( يف 118ْص ايكطاض ايصازض َٔ فًؼ قٝاز٠ ايجٛض٠ املٓشٌ شٟ ايطقِ ) .6
/  9/   5ايصازض٠ يف  3526يٛقا٥ع ايعطاق١ٝ بايعسز ضقِ ٚاملٓؿٛض يف ا 27/8/1994

1994. 

 غابعّا / َٛاقع ا٭ْرتْٝت :
 . خايس أمحس ايعُط، َكاي١ بعٓٛإ ا٫غتػ٬ٍ اؾٓػٞ يًٓػا٤، َٓؿٛض٠ يف ف١ً ايجط٣،1

: به١ ايعٓهبٛت١ٝ ع٢ً املٛقع اٯتٞ، َٓؿٛض ع٢ً ايؿ2012ايعسز ايػابع، ايػ١ٓ ايػابع١، 
www.  Khalid AL Omar. org 2013/  9/  20، تاضٜذ ايعٜاض٠. 

 : به١ ايعٓهبٛت١ٝ ع٢ً املٛقع اٯتٞ. تكطٜط َٓؿٛض ع٢ً ايؿ2
    www. Egyptian talks. org   29/9/2013تاضٜذ ايعٜاض٠. 

اغتػ٬ٍ دٓػٞ ضس ايكاصطات "َكاٍ َٓؿٛض ع٢ً ايؿبه١ ايعٓهبٛت١ٝ بعٓٛإ  .2
 :ٛقعع٢ً امل" ٔ يًعٌُ يف ايسعاض٠يسفعٗـ

     www.bahareth.org 9/2013/ 29، تاضٜذ ايعٜاض٠. 
 ثآَّا / املصازض ا٭دٓب١ٝ :

1 - Alfred Kinsey, Sexual Behaviour in the Human Male, 

Philadelphia, Saunders 1972.  

2 - Ellis, A. Studies in the Psychology of Sex, A pelican 

Book Middlesex, England, 1973.                                                         

http://www.bahareth.org/


 (00( ، السنة )02( ، العدد )02المجلد )مجلة الرافدين للحقوق ، 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (20), No. (70), Year (22) 

737 

3 - Call Girls, by Roberta Perkins and Francis Lovejoy, 

UWA Press, 2007. 

4 - Lydia Otis Leah , Prostitution in Medieval Society '' The 

History of an Urban Institution in Languedoc '', Chicago: 

University of Chicago Press. 1985.       
 

 

 

 

 

 


