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الملخص
تمثل جرائم البغاء من الجررائم المررثرف ر المجتمرع وباائرا االجتمراع وعلرى متتلرم مراسراتا
هر تلر ل تهديرردا ع علررى المجتمررع واررتمتا ،كمررا ترررثر ر تالر ة األارررف واررل أ رادهررا هر هرراهرف
محرمة اجتماعيا ع وديايا ع وتتااول هذه الدرااة اهرم الع امرل االجتماعيرة واالقتصرادية واألي ل جيرة التر
تقم ورائها ،كما وتمثل درااة عراقية جديدف عن هاهرف البغاء .هر تتاراول أبعراد اجتماعيرة تررثر ر
السل االنحرا لدى الفتيات وتفسير هرذا السرل مرن خرتل عردف ع امرل مسريترف تررثر ر ج انر
الحيرراف االجتماعيررة ،أذ تجتمررع عرردف ع امررل تسررهم بررانحرا الفتيررات وإتجرراهن نح ر البغرراء ماهررا ررعم
التال ر ة االجتماعيررة و ررعم ال ر ا ع الررديا والعاررم األاررر و ررعم المسررت ى االقتص راد وترريثير
صررديقات الس ر ء إ ررا ة لترريثير واررائل األعررت  .وأيض را ع يتارراول هررذا البحررل أثررار البغرراء علررى المجتمررع
وأاباب ومعالجات البغاء من حيل العمل على حماية المجتمع والفتيات مرن االنحررا واالنجررار نحر
السل الماحر وتاسيق الجه د بين اإلدارات المتتلفة المعاية بالظاهرف ،ورصد تتبع شرب ة األنترنر
ووقم بل إعتناتهم ح ل البغاء.
الكلمات المفتاحية /األبعاد االجتماعية  ،Social dimensionsالبغاء Prostitution
ABSTRACT
The crimes of prostitution are crimes that affect the society and its social
structure and its various institutions. They pose a threat to society and its
safety. It also affects the formation of the family and the behavior of its
members. This phenomenon is socially and religiously prohibited. This study
deals with the most important social, economic and ecological factors behind
it. On the phenomenon of prostitution.It deals with social dimensions that
affect the behavior of girls and the interpretation of this behavior through
several factors that affect the dominant aspects of social life. There are several
factors that contribute to the deviation of girls and their tendency toward
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prostitution, including the weakness of socialization, weak religious fortunes,
domestic violence, poor economic status and the influence of bad friends in
addition to the influence of the media.This research also addresses the effects
of prostitution on society and the causes and treatment of prostitution in terms
of protecting society and girls from deviation and deviation towards deviant
behavior, coordination of efforts among the various departments involved in
the phenomenon, monitoring Internet tracking and stopping broadcasting their
advertisements on prostitution.
المقدمة
تعتبر جرائم البغاء ملر لة علرى المسرت ى االجتمراع وعلرى مسرت ى الر بن العربر هر علرى
الجان االجتماع تمثل إختالع بااء المجتمع ووهائفا ل نها اعتداء على اإلنسان وهر أيضرا ع تمثرل
أما على المست ى الميدان ينها التزال من المسائل البحثية الت لرم تلقرى، تهديدا ع على المجتمع واتمتا
ع ليس من السهل الحص ل على تعراون المبح ثرات مرن الاسراء
الدرااة ال ا ية وذلك لحسااية الم
ع
،وما يحاب بهذا الا ع من الجررائم والت رتم عليهرا ضرت عرن ترردد الجهرات المسررولة ر ال لرم عاهرا
ويعتبر البغاء التتر الذ يهدد قيم وأختقيات المجتمع قد أثبتر الدراارات أن هارا تزايرد ر جررائم
البغرراء والزنررا والتحرررس الجاس ر والفعررل الفا ررا حاص رةع بعررد التت ر ر الت ا ل ر ج والعلم ر وارره لة
 لررذا ررين البحررل يم ررن تقسرريما إلررى ثتثررة،الت اصررل االجتمرراع ممررا أتررا رررت تفرراقم هررذه الظرراهرف
 المفراهيم والمصرتلحات:  المبحل الثران. عااصر البحل األاااية: المبحل األول: مباحثة وه كتت
. أهم الع امل واألثار المردية لمماراة البغاء: المبحل الثالل،التاصة بالبحل
Introduction
The crime of prostitution is a problem at the social level and at the level
of the Arab world. On the social side, it is a violation of society and its
functions because it is an assault on the human being. It also represents a
threat to society and its safety. At the field level, it is still a research issue that
has not been studied sufficiently. It is not easy to obtain the cooperation of
female interrogators, the nature of these crimes and the secrecy of these
crimes, as well as the reluctance of those responsible to reveal
them.Prostitution is considered a threat to the values and ethics of society.
Studies have shown that there is an increase in prostitution, adultery, sexual
harassment and blatant acts, especially after technological and scientific
development and the ease of social communication. Therefore, the research
can be divided into three topics, namely: The first topic: basic research
elements, The second topic: concepts and terminology related to research, The
third topic: The most important factors and effects leading to the practice of
prostitution.
المبحث األول
P a g e | Available online:

https://edupediapublications.org/journals/index.php/IJR/
397

e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 05 Issue 19
August 2018

International Journal of Research
Available at https://edupediapublications.org/journals

عناصر البحث األساسية

أولا :مشكلة البحث

ال تعتبر قضية البغاء من القضايا الحديثة المجتمع العراق بل ه هاهرف قديمرة ،وأن الجديرد
ه إعتاء القضرية إهتمامرا ع بالغرا ع خاصرة بعرد تزايرد نسربة الفتيرات الماحر رات جاسريا ع بصر رف تردع إلرى
الت تر وأثارف االنتباه وخاصة إذا كان التت يماران هذه الجريمة هن تيات صغيرات السن.
أن انحرررا المرررأف هرراهرف جررديرف بالدرااررة  ،ألنهررا ترررثر ترريثيرا ع وا ررحا ع ر إاررتقرار المجتمررع
بدرجة ال تقل عن تيثيرا ع الرجل  ،وذلك الن المرأف تلع دورا ع ج هريا ع وا رحا ع ر اارتقرار المجتمرع ،
و تال ا األاررف تالر ة اجتماعيرة ارليمة و ر تحديرد ارل كهم  ،وان دراارة هرذه الظاهرف)البغراء ر
ك نها من الجرائم الماظمة ت ن أكثر أهمية بالاظر إلى ك نها مل لة ذات ج ان عديردف ومتا عرة ،لرذا
رررين هررراهرف البغررراء هررراهرف اجتماعيرررة تترررالم جميرررع اللررررائا السرررماوية ومعظرررم القررر انين ال رررعية
والض ابط االجتماعية والقيم واألختق الابيلة ه تفسد الحياف االجتماعية وتهردر كرامرة المررأف العاملرة
يها ،ه ص رف متميزف مرن صر ر االنحررا ولهرا أثرار اجتماعيرة ونفسرية تررد إلرى تصردع األاررف
وتفتي القرابة وخلط األنسراب وأثرار العرداوف ،إ را ة إلرى أثارهرا الصرحية التتيررف خاصرة يمرا يتعلرق
بالمراض الجاسية الت تصي البغية وتقض عليها.

ا :أهمية البحث
ثانيا
-1
-2
-3
-4

تارراول الع امررل االجتماعيررة واالقتصررادية واألي ل جيررة المرديررة إلررى مماراررة البغرراء وأثارهررا علررى
المجتمع العراق .
إثراء الم تبة العراقية بدرااة جديدف عن هاهرف البغاء ،وذلك لقلة الدرااات هذا المجال.
محرراول الت صررل إلررى إجابررات شرراحاة حر ل تسرراتالت الدرااررة والتر تتعلررق بار ع وببيعررة هرراهرف
البغاء.
الت صررل إلررى نتررائو وت صرريات قررد تفيررد المسرررولين والمتتصررين والمهاررين بهررذه الظرراهرف لمحاولررة
ال ص ل إلى حل ل وتقليل من هذه الظاهرف

ا :أهداف البحث
ثالثا

المجتمع العراق  ،ومدى تيثيرهرا علرى الباراء االجتمراع

 -1االبتع على مدى تفل هذه الظاهرف
للمجتمع.
 -2محاولة التعر على األبعاد االجتماعية لهذه الظاهرف الت تاع س على البغ واألارف والمجتمع.
ارتفاع أ انتفاض؟ وما يتتل ذلك من اهتما بها؟
 -3التعر على حجم هذه الظاهر وهل ه
المبحث الثاني
المفاهيم والمصطلحات الخاصة بالبحث

أولا :البعد

البعد لغةع :ه خرت القررب ،وبعرد رد القبرل ،وبعرد بعردا أ هلرك أو اغترراب هر باعرد ،أبعراد
)أام جمع بعد ،البعد :إتساع المدى بعد إتساع المسا ة أو الفج ف). 1
البعرررد اصرررتتحاع :يسرررمى أيضرررا البعرررد المعيرررار أو المراسررر والرررذ يلرررمل مسرررت ى التحليرررل
االجتماع ل ن كل مجتمع يضم نظم اجتماعية متتلفة يسميها مراسات وكرل مراسرة تضرم مجم عرة
من المراكرز االجتماعيرة تسرمى أدوار ومرا يتعلرق بهرا مرن واجبرات وحقر ق ول رل دور مرن هرذه األدوار
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مجم عة من الت قعات المفضلة والت تتعلق بال يفية الت يسلك يهرا الفررد مثرل هرذا الردور والتر ي مرل
بعضها اآلخر). 2
وقررد عررر عررالم االجتمرراع (هللررر  )hillerالبعررد :بانررا االبتعرراد وعررد التقررارب بررين األشررتات،
والايما هرالء الذين ياتم ن إلى مرات اجتماعيرة متتلفرة وقرال أيضرا أن الفررق برين اللرهرف والقر ف أو
المرتبة أو الم انة االجتماعية الت ياتم ن إليها األ راد إلى ات اجتماعية أيضا). 3
ويعرف البعد إجرائياً :ه الاتائو المترتبة على البغاء وتيثيره المجتمع ا اء كران هرذا التريثير
على الج ان االقتصادية والصحية والقيمية واألماية وبلقيها اإليجاب والسلب .

ا :البعد الجتماعي
ثانيا

تعررر األبعرراد االجتماعيررة مررن الااحيررة السيسرري ل جية ه ر  :درجررة التفرراهم ال جرردان أو درجررة
التررداخل يسررتعريها بر رران أو شتصرران أحرردهما إتجرراه األخررر وادخررل هررذا المفه ر ر مجررال العل ر
االجتماعيررة العالمرران األمري يرران (بيررر -وبيرررج ) ر كتابهمررا مقدمررة علررم االجتمرراع 4)،وأن األبعرراد
االجتماعيررة تات ر عل رى عرردف م ر عات يابغ ر علررى الباحررل إن ييخررذها ر الحسرربان عاررد درااررة
الظرراهرف االجتماعيررة أو العمليررة االجتماعيررة الت ر يريررد الباح رل درااررتها ه ر تات ر علررى مضررامين
وأدوار وما يتعلق بها من حق ق وواجبات). 5
ع يهتم بدرااة المضامين والدالالت والاتائو أل هاهرف اجتماعيرة
البعد االجتماع أل م
)6
مرتبترررة بالغرررة والتررراري والعرررادات والتقاليرررد االجتماعيرررة واألهررردا والمصرررالا الملرررتركة ،ومرررن
المعرو إن ل ل نظا اجتماع مجم عة من األبعاد الت يت قع من ختلهرا تفاعرل مرع بعضرها الربع
إلى أن تحقق األهدا المحددف ومن هذه األبعاد ه )البعد الافس  ،البعد االجتمراع أو البعرد اللتصر
أو الفرد والبعد الثقا  ،وااتااول درااتاا البعد االجتمراع الرذ يتريلم مرن جماعرات وعتقرات
والظ اهر والاظم االجتماعية واألنساق الت يتيلم ماها المجتمع). 7
وكذلك تعر األبعاد االجتماعية :ه الع امرل االجتماعيرة التر تحريط برالفرد مارذ مريتده وحترى
إرت ابا الجريمة ا اء كان هذا ال اط بلريا ع أ م انيا ع ،وقد يتتلم ال اط االجتماع باختت الم قم
قد ي ن مفرو ا ع أو متتارا ع ول ل واط ماها عتقة بالسل اإلجرام واإلنحرا  8)،وأيضرا تعرر
األبعاد االجتماعية :ه الع امل الت يم ن أن تساهم متتلم السل االنحرا لدى هررالء الفتيرات
وتفسير هذا السل من ختل عدف ع امل مسيترف ،والت تتمثل الظرو الس اية البي يرة والتصردع
تعررض الفتراف إلرى االنحررا وغيراب الرقابرة األاررية
األار والصحبة البي ية الت قد ت ن اب
)9
األارف كل هذه ع امل ترد بالفتاف إلى مماراة البغاء .
وال ا ع الديا

ا :البغاء Prostitution
ثالثا

البغاء لغةع :جمع بغ ويقرال بغيرا وال احردف بغير والجمرع بغايرا وبغر األمرة تبغر بغيرا ،وباغر
مباغرراف وبغرراء بال سررر والمررد وه ر بغ ر  ،وبغ ر  :عهرردت و ن ر  ،وقيررل األمررة رراجرف ) 10أ مررا كان ر
اجرف). 11
يعرف البغاء اصطالحا ًprostitution :
معجم مصتلحات العل االجتماعية :ه االتصرال الجاسر الرذ يرتم مقابرل الحصر ل
يعر
على المال دون االكتراث العابف  ،إذ أن البغر تقرد جسردها دون تمييرز برين الرجرال وقرد ت ر ن البغر
محتر ررة اعتررادت العرريا علررى احترررا هررذه المهاررة ولرريس لهررا أ عمررل غيررره أو قررد ت ر ن ترررف البغر
عر ية وه أن تعت جسدها مرن يحرر البغراء وهارا مرن يحللرا ويبيحرا ويعمرل علرى تاظيمرا وكران
البغاء قديما يات على قيم دياية وكان يمارس البغاء المعابد مع الفتيات). 12
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وعر ررا البغرراء :ه ر االتصررال الجاس ر الررذ يررتم مقابررل الحص ر ل علررى المررال وعررد االكتررراث
العابف  ،إذ أن البغر تقرد جسردها دون التميرز برين الرجرال ،وأن البغراء :هر اارتتدا الجسرم إلر راء
الله ات الغير مباشرف من اجل الحص ل على المال دون تميز). 13
ويعر ) Oswald Schwarzالبغ  :بانها المرأف الت تقبل مقابل ماد لسلعة وه غير قابلة
للبيع بل ل عل ويعر أيضا :بانها المرأف الت تعرض نفسها كل وق وم ان بدون لذف). 14
وعر ررا )حسررن عررت  :ألنررا وارريلة للت س ر تسررتغل يهررا المرررأف جسرردها ر اتصرراالت جاسررية
تماراها مع عمتئها ال على أااس عتقة شتصية شرعية أو غير شرعية وإنما مقابرل مرا يرد ع ن مرن
مقابل البغاء وايلة للت س ). 15
أمررا تعريررم )أكتر ن Acton-لررا اتجاهررات متتلفررة ر تعريررم البغرراء حيررل يقر ل إن أصررحاب
االتجاه الديا واألختق يركدون على إن كل اتصرال غيرر ملرروع يعرد بغراء وهرذه ال لمرة متابقرة ل رل
من نا المرأف أو بغائها ا اء بيجر أو من دونا إذا تاا ل عن عفتها ب عا واختيار). 16
وعر )محمد نيا حتاتة البغاء :بانا ااتتدا الجسم إلر راء اللره ات الغيرر مباشررف نظيرر
اجر أو بدون اجر). 17
وهاا من يرى إن البغاء ه ااتتدا الجسم إلر اء الله ات الغير مباشرف من اجرل الحصر ل
على المال وبدون تميز ،وهاا من يرى إن البغاء حر ة تقد عليهرا المررأف مقابرل الحصر ل علرى المرال
وه تلغل اغل وقتها بها). 18
والتعريف اإلجرائي للبغاء :ه عتقة جاسية بين رجل وامرأف وه عتقة غير شرعية تق بها
المرأف لتلبية حاجة الرجل الجاسية مقابل حاجتها الجاسية وتلبية حاجتها االقتصادية والمادية.

ا :الجريمة Crime
رابعا

 .1تعريف اللغوي للجريمة
الجريمة اللغة :الذن واإلثم ،ويقال جر جرما أ أذنر واكتسر  ،ويتلرق عارد الفقهراء علرى
الجريمة :بينها جااية تعر عادهم بين كل ما يجايا المرأ مرن شر ء اكتسربا وهر عرا ألنرا اخرت بمرا
يحرر مررن الفعرل وشرررعا ااررم لفعرل مجررر ار اء كران ر ملررك أو نفرس قيررل كررل عرل محظر ر يتضررمن
ررا على الافس وغيرها). 19
 .2المفهوم القانوني للجريمة
الجريمررة ر القرران ن )هر ارت رراب عررل أو االمتارراع عررن عررل يجرمررا القرران ن ويقرردر لررا عق بررة
جاائية ). 20
وتعر أيضا :بانها كل عل متالم ألح ا قان ن العق بات باعتبار قان ن العق برات هر القران ن
الذ يتضمن األ عال المحرمرة ويحردد مقردار عق بتهرا ولمرا كانر الجريمرة عمرت رارا بتبيعتهرا علرى
المجتمع الذ شرع الهي ة االجتماعية عقابا على مرت بيها). 21
أن الجريمة من الااحية الل لية لتعريم القان ن ه كل عل أو امتااع نهى اللرع عاا ويفرض
لررا عقابررا ،كمررا عررر القرران ن الجريمررة بانهررا السررل اإلنسرران المحظ ر ر الررذ يرردخل برريمن المجتمررع
واتمتا وكل عل أو تصر أو تر حرمة اللرع وقدر لا العق بة المااابة). 22
أن القان ن ه الرذ يحردد األ عرال التر تعرد جريمرة ويعرد مرن يقر بهرا مجرر وياظرر )ت رارتن
اللين Thorsten Ssellin-إلى الجريمة على :أنها خروج كل معراير السرل وق اعرده ويرتم تردعيمها
عن بريق إجرائيات ) sanctionالت تع س القيمة الت ترتبط بمعاير الجماعة). 23
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ويعررر )هيرشررل برنس ر  Herchel Prins-يق ر ل إن الجريمررة مفه ر قرران ن يلررمل كا ررة
أشر ال السررل التر يعاقر كلهررا القرران ن الجاررائ ويق ر ل )باجررامين Benjamin-إن الجريمررة انتهررا
للقان ن يستحق العقاب). 24
ويعر )تابان Tappan-الجريمة :بانها عل أو امتاراع عمرد يرت ر مترالم بق اعرد القران ن
الجاائ دون مبررر بردون الحاجرة للرد اع اللررع وترا الدولرة علرى إن هرذا الفعرل أو االمتاراع ي ر ن
جريمة). 25
 .3التفسير االجتماعي لمفهوم الجريمة
يعر علم االجتماع الجريمرة :بانهرا ارل ياتهرك الق اعرد األختقيرة التر و رع لهرا الجماعرة
جررزاءات اررلبية تحمررل صررفة راررمية أو هر السررل الررذ تحرمررا الدولررة لمررا يترتر عليررا رررر علررى
المجتمع والذ تتدخل بعقاب مرت بيا). 26
وتعر أيضا :على إنها كل ال يتاا ى مع القيم االجتماعية السائدف المجتمع وقيرل إنهرا كرل
عل يتعارض مع ما ه نا ع للجماعة). 27
أن أول محاولة لتعريم الجريمة من وجهة نظر العلماء كانر لرد)دوركهايم قرد عرر الجريمرة
تعريفا ع اجتماعيا ع :باعتبارها الفعل الذ يقع متالم لللع ر الجماع والجريمرة عارده مرا هر إلرى تعبيرر
عن انعدا اللع ر بالتضامن االجتماع لدى الفررد والرذ يفسرره هر عرد ترزود الفررد برالقيم والق اعرد
االجتماعية الت مة للجماعة والت تتمت عاها رف التضامن االجتماع ). 28
وعر أيضرا الجريمرة اجتماعيرا ع :بانهرا كرل عرل يقرد عليرا اللرت بردوا ع رديرة تهردد الحيراف
االجتماعيررة وحيرراف الجماعررة وتتاررا ى مررع حيرراف الجماعررة وانتقرردوا علمرراء القرران ن علررى تعررريفهم للجريمررة
باعتبار إن المجتمع يتت ر ويتغير ويتتلم من م ان و مان إلى م ان و مان آخر). 29
ويعررر )جرريمس مررار  Jamse mark-الجريمررة :علررى إنهررا كررل عررل يلررير إلررى االنفعررال
واالنتقا والرغبة األخذ بالثير من قبل الجماعة وه يتتلم عن مجرد الضرر الرذ يلحرق بلرت
ما ويلير لديا انفعال الغض ). 30
وتعريف اإلجرائي للجريمة :وه تلمل كا ة أن اع السل التر تضرر برالمجتمع واأل عرال التر
تترج عن معاير وق اعد المجتمع وتهدد اتمة وامن المجتمع وتجريما الدولة وتضرع لرا الدولرة قران ن
وتعاق عليا وتعاق مرت بيا.
المبحث الثالث
أهم العوامل واألثار المؤدية لممارسة البغاء

أولا :العوامل المؤدية إلى ممارسة البغاء

تعررددت وجهررات الاظررر ح ر ل الع امررل واألاررباب الت ر ترررد إلررى انحرررا الفتيررات والتجررائهن
لمماراة السل االنحرا  ،وهاا ال ثير من الدرااات أكردت علرى إن اخرتت الع امرل المرديرة إلرى
الع امرل العضر ية والعقليرة والافسرية والربع أرجعهرا إلرى الع امرل
السل االنحرا ه اختت
البي يررة واالجتماعيررة والرربع اآلخررر أرجعهررا إلررى ع امررل ترب يررة متعلقررة بياررالي الضرربط االجتمرراع
داخل األارف). 31
وهاا عدف ع امل مرتبتة بانحرا الفتيات واتجاههن إلى مماراة البغاء ومن أبر ها ه :

-1ضعف النتشة الجتماعية(األسرة)
أن التال ة االجتماعية لها تيثير كبير ال الفتاف ان انحرا الفتيات أو امتهانهن للدعارف ما
ه ر إال نتيجررة التصرردع األاررر والعاررم األاررر وغيرراب دور األارررف أمررا ل رراف عائلتهررا أو تصرردعها
كالتتق واالنفصال برين الرزوجين أو انحرا همرا 32)،وتعرد الظررو االجتماعيرة هر العامرل األااار
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الذ يرد إلى عجز األارف عن ت ير الرعاية المااابة ألباائها أو غالبرا مرا ترد عهم تلرك الظررو إلرى
التغا ر عررن تغير أباائهررا عررن الدرااررة حتررى يتم ار ا مررن العمررل ر بعر األعمررال لمسرراعدتهم ر
الرردخل 33)،التال ر ة األارررية لهررا دور كبيررر ر تل ر يل شتصررية الفرررد وتلقيررا القرريم والعررادات وأنمرراب
السل وأاالي الض ابط االجتماعية ،إن اغل البغايا لهن حياف مضتربة ر بفر لتهن متسرمة بسر ء
المعاملة وان العامرل الحاارم ر االنحررا إلرى البغراء هر ا رتراب الافسرية الجاسرية عارد البغر وقرد
يستهل البغاء ا ء التربية واالحتقار والى إبار مرجع من القيم االجتماعية واألختقية والدياية). 34
تلير معظم الدراارات علرى إن انتفراض المسرت ى االجتمراع ألارر المح ر علريهم ر قضرايا
البغاء ،حيل إن االنتفاض المسرت ى التعليمر والثقرا وتردن أعمرالهم المعر يرة هر عامرل مسراعد
المتهانهن البغاء ،حيل تلير درااة أجراها الدكت ر )عبد الررحمن عبرد العرال  ،إن هارا انتفراض ر
مست ى التعليم لألارر التر ياحردر ماهرا البغايرا ،ر حرين ت ر ن الاسربة اقرل ممرن يعمرل إبرائهم ر مهرن
مت اتة كالمدراين والملرتغلين باألعمرال الحررف والتجرارف ،بيامرا جراءت نسربة اإلبراء واألمهرات الرذين
يعمل ن مهن تتصصية كالمهاداين واألبباء والضباب وغيرهم من يعمل ن ر وهرائم عليرا قليلرة
جدا 35)،أن ال ع االجتماع لألارف ال يمثل وحرده عامرل رئيسر محفرز إلرى بريرق البغراء .إن تريثير
الع امل االجتماعية ال يتضا دون التعر على الع امل األخرى وأنمراب التفراعتت االجتماعيرة ،وهرذا
مررا يم ررن التعررر عليررا مررن خررتل درااررة السررجل اإلجرام ر أل ررراد أثرررهم ر جرررائم البغرراء وم قررم
أ واجهن و وجاتهم من ارت ابهم لتلك الجرائم). 36

-2العنف األسري
يعد العام األار وما تعانيا الفتيات من التعرض للضرب والتعذي والحرمران مرن الغرذاء مرن
الع امل الافسية الت تد ع بالفتيات بالهروب من المازل هربا مما تعانيرا داخرل األاررف ،وهرذا مرا يسرهل
علرريهن الرردخ ل ر عررالم البغرراء ،وأيضررا نجررد أبارراء الم ردماين والررذين يتارراول ن الحب ر ب والملررروبات
بحثا عن أاباب ارت راب
الروحية يعان ن من عد الت ا ق الافس  37)،واكد الدكت ر )رمسيس باها
الاساء لجرائم البغاء يرجعهرا علرى إنهرا عقردف نفسرية ت نر لردى المررأف مارذ الصرغر وأثاراء مراهقتهرا،
ألنها تص رت ص رف غير واقعية من صراع خيالهرا نتيجرة للعتقرة برين أبيهرا وأمهرا بحيرل تظهرر امررأف
اررهلة األاتسررت للمتعررة بالرجررل بحيررل انتبعر هررذه الصر رف ر ذهررن الفترراف بحيررل تح لر إلررى واقررع
السل الافس لدى الفتاف). 38
وهاا درااات تركد على إن التصدع الذ يصي األارف والتف ك االجتماع األثر ال بير علرى
نفسية البغايا ،بحيل إن غياب أحد األبر ين أو كتهمرا بسرب برتق أو و راف أو الهجرر أو السرجن ،حيرل
ييخررذ التف ررك إقامررة األبارراء مررع وجررة األب أو وج األ  ،والارريما قرردان المراهقررة الح ر والحارران مررن
والديها والذ يرد بها إلى البحل عمرا قدترا مرن األاررف إلرى الهرروب مرن تلرك األجر اء والبحرل عرن
أج اء بديلة يرد بها إلى السل الماحر  39)،التصدع التلق لألارف حتى ل كان م جر دف بحيرل
ي ر ن أحررد األب ر ين أو كتهمررا ممررن يرردمن التمررر أو المترردرات أو األقمررار أو ت ر ن مي ر لهم جاسررية أو
إجرامية هرذا برالتير يررثر علرى ارل الفتيرات وي ر ن عاصرر اعرل ر ارت ابهرا للسرل الماحرر ،
والايما إذا كان األهل واألخ ف هم من يلجع ن على مثل هذا السل الماحر ). 40

 -3ضعف المستوى القتصادي
أن ا ء ال ع االقتصاد يرد إلى حالة عد اتباع الفرد لحاجاتا الضرورية .ضريق المر ارد
ررت العمرل وقلرة األجرر وعرد قردرف األاررف علرى إعالرة
االقتصادية والعر المراد والبتالرة ونقر
نفسررها يررد عها إلررى اعتمرراد المع نررة والصرردقة وهررذه الظرررو ترررد للمرررأف وتحفزهررا علررى االتجررار
بعر ها 41)،لذلك ان بعر الدراارات تركرد بر ن هراهرف البغراء مرتبترة ارتبابرا ع وثيقرا ع بظراهرف الفقرر
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اجرد إن ال ثيرر مرن الفتيرات التتر يمارارن البغراء عرن ع ائرل قيرررف أو اقردات المعيرل لرذلك تلجري إلررى
البغرراء للعرريا أو ال س ر المرراد تررد عهن هرررو الحيرراف الماديررة الصررحية واأل مررات الت ر تمررر بهررا
المجتمعررات بالفتيررات بمماراررة البغرراء ونجررد بعر الفتيررات يماراررن البغرراء ر البررارات والمترراعم ،وال
ايما مع الذين لديهن القدرف على د ع الاق د 42) ،لذا تلير الع امل االقتصادية كدا ع ج هر لممارارة
البغاء قضرية التم رين االقتصراد للمررأف باعتبارهرا األكثرر عر را لألارتغتل الجاسر تحر وبريف
الظرو االقتصادية ،إال أن التم ين االقتصاد للمررأف ال يعتبرر قرط رمانة لهرا مرن عرد السرق ب ر
هاوية البغاء ،بل يسهم دعم قيم السل التاصرة بالعمرل لردى األباراء وتحقرق اكبرر دخرل لألاررف ر
دعم قدرتها على م اجهة مصاع الحياف ويجابها الفقرر 43)،ومرن الع امرل االقتصرادية المهمرة المررثرف
البغاء ه البتالة ه ترد إلرى عرد وجر د مرال ووجر د وقر رر  ،وبالترال تررد إلرى ارت راب
جريمة البتالة عامل مهم وختير يرثر آمن المجتمع واتمتا متتلم ن اح الحياف االجتماعية
والافسية واالقتصادية وحتى السيااية). 44

-4جماعة رفاق السوء

يلع ر األصرردقاء دورا ع هام را ع ر مماراررة السررل االنحرا ر  ،حيررل يمثررل أحررد الع امررل الدا عررة
لجريمررة البغرراء والجريمررة بلر ل عررا  ،وان انحرررا األصرردقاء لررا دور هررا ر السررمع عررن الجريمررة أو
رتيتا أحد أش ال السل االنحرا هم أحيانا المصدر األااار للجريمرة وكيفيرة ارت ابهرا 45)،وتلعر
ر راق السر ء دورا هامرا ر انحررا الفتيرات والتجررائهن إلرى ممارارة البغراء وال أحرد يا رر هرذه القرردرف
السي ة التيثير علرى شتصرية الفتراف والعمرل علرى إغرائهرا بلرتى التررق ،وذلرك لل قر ع ر شرركهن
وال إرادتهن والتضر ع لهرن ر كرل شر ء واالنرزالق معهرم ر عرالم الرذيلرة حيرل يسرتمدون مراهم
حاجتهن إلى تيكيد الذات واللع ر باألمن مما يمح لديهن أ ملاعر لإلثم أو القلق). 46
ويلررير العررالم )اررذرالند علررى إن االنحرررا السررل ك يم ررن تعلمررا مررن خررتل المتالتررة أو عررد
اكتساب واحترا الجماعة الت يس دها القان ن ،بحيل يتتلرم السرل االجرامر مرن شرت إلرى آخرر
ول اا أشار إلى ع امل أخرى ترثر أيضا بالبغايا من حيل م ان االختتب والبي ة االجتماعية الت تررثر
على الفتيات ويرت بن الجريمة 47)،أن ال ثير من الفتيات تلجي إلى البدائل من الر اق تع يضا لما تقااريا
األارف ا اء كان ذلك حرمانا ع أو ا تقادا ع للح والرعاية وإشباع حاجاتها األاااية وتلجري ال ثيرر مرن
الفتيات إلى ر اق الس ء تع يضا عما ياقصها داخل األاررف مرن حاران األمرر الرذ يررد إلرى االنرزالق
عالم االنحرا والجريمة.

-5وسائل األعالم
أن هاررا ال ثيررر مررن الدرااررات واألبحرراث االجتماعيررة التر تركررد علررى دور واررائل األعررت ر
الترريثير علررى الفتيررات رر اررل كهن وتلررمل الدرااررات ،درااررة التلفزيرر ن واإلذاعررة واأل ررت وال ترر
والمجررتت وواررائل الت اصررل االجتمرراع دورهررا ر ت جررا السررل إلررى ارت رراب الجريمررة ومماراررة
البغاء 48)،حيل يلع األعت دور على تلجيع المماراة الجاسرية مرن حيرل
السل االنحرا
ما يعرض أو ما يلراهد عبرر اللاشرات وخاصرة األعرت المرئر  ،بحيرل يلرجع علرى الجريمرة وان ردف
الفعررل ت ر ن عاديررة ياتر علررى المتعررة ولرريس جريمررة يم ررن إن يعاقر عليهررا بحيررل تلررعر ال ثيررر مررن
البغايررا إن مماراررة الجرراس لرريس جريمررة 49)،وأن كثرررف مررا تعر ررا واررائل األعررت ر أثررارف الغريررزف
الجاسية عن بريق األ ت والص ر اإلباحيرة المغريرة وعرن بريرق القصر الغراميرة واألدب والثقا رة
ترثر بل ل كبير على األشرتات ر ارتيراد مثرل تلرك األمراكن التر ي ر ن يهرا الجراس مبرا  ،لرذلك إن
ال ثير من الرقابة بع الدول تماع العديد من عرض األ ت الجاسية ،كما تماع حضر ر المرراهقين
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إلى قاعات عرض تلك األ ت وتفرض بع
تااول المتدرات وارت اب الجريمة). 50

الدول الرقابة على أ رت الفيردي المثيررف التر تعمرل علرى

-6ضعف الوازع الديني
أن غياب ال ا ع الديا لا األثر ال بير انحرا ال ثير من الفتيات االنزالق ر الهاويرة
ومماراررة السررل البغررائ  ،والارريما إلررى ال ثيررر مررن الضررغ ب الت ر تتعرررض لهررا ر عصرررنا الحررال
والعتقات االجتماعية مع المحيتين والتساهل يها وإ الة الحياء بين الرجل والمررأف واأللفراه المتداولرة
بين الجاسين الت تلجع على االختتب ال ا ا بردون رقابرة أاررية أو ت جيهيرا وخلرق )عرز وجرل
األنسان مستقيما ع بالفترف ،ثم بين لا التريق الهدى وبريرق الضرتلة لعلمرا )عرز وجرل إن هرذه الفتررف
الت تستمر معا أما مغريات الحياف ووا اة الليتان ،اإلنسان لرا متلرق الحريرة ر االنحررا عرن
الفترررف أو عررد الحيررد ماهررا هر متيررر ولرريس مسررير عررن بريررق األمانررة التر وهبهررا إيرراه وهاررا يرريت
الحساب والعقاب 51)،ويلع العامل الديا دورا ع مهما ع التربية ويحليهم بالعادات والتقاليد االجتماعية
السررليمة حيررل يجر إن ي ر ن لرردى ال الرردين ثقا ررة ديايررة لي نر ا قررادرين علررى اتترراذ القرررارات السررليمة
لمستقبل أباائهم ،والبد من ت ر العقيدف التر تمثرل الحجرر األااار لمارع انحررا الفتيرات ،الن العقيردف
تعد الزاوية األاااية وليسر شر تع للعبرادف هر أارل ب للحيراف والتف يرر وبريقرة للتعامرل مرع الم اقرم
السي ة الت تتعرض لها الفتاف حياتها العقيدف الت تمد الفتاف بالمثل والقيم والتقاليد الت تهد بهرا ر
حياتهررا الملي ررة برراإلغراءات وواررائل االنحرررا اللرره انية ،رراذا لررم ي ررن لررديها مررانع ديا ر متمس ر ة بررا
تتعرض لإلحباب واالنحرا  ،وبالتال احترا ها للسل البغائ الن تمسرك الفتراف بعقيردف تسراعدها علرى
ت امل شتصيتها وتستتيع م اجا الظرو الصعبة ومقاومة أ ال ماحر بثقة ثابتة). 52

ا :أثار البغاء على المجتمع
ثانيا

يل ل البغاء خترا ع على المجتمع بسب امتااع ال ثير من الرجال وعزو هم عن الرزواج ،وذلرك
إلشباع نزواتهم دون تحمل ت اليم الرزواج ومسرروليتا ،وكمرا إن للبغراء دور كبيرر ر تلرجيع عمليرات
االغتصاب وذلرك ألارباب ماهرا الرربا المراد الرذ يحصرل عليرا المحررض مرن البغايرا ممرا يجعلرا ر
بحل دائم عن تيات يرمن لا هذا الدخل 53)،وقد يلجي بع اللباب على االعتداء الجاسر علرى بعر
الفتيات بسب الع المال والبتالة عن العمل ،وذلك لعجزهم عن ت ير المال لد عا للبغايا ليتساى لهرم
مماراررة الفحلرراء معهررا .وترر اغل ر الفتيررات بررال ق بالترقررات أو عرررض صرر رهم علررى واررائل
الت اصل االجتماع ليتساى لهن اصتياد الزبائن وإغررائهم ،األمرر الرذ د رع برال ثير مرن اللرباب اآلن
باالعتقرراد إن كررل مررن تقررم بالترقررات أو الل ر ارع مررن المم ررن إن ت ر ن بغيررا ويج ر السررع ورائهررا
والتحرس بها ،إن ساد بع الرجرال الرذين يت جهر ن اإلشرباع رغبراتهم الجاسرية مرن البغايرا لر امتارع
هرالء الرجال عن الذهاب إلى بي تهن ألمتاع ال ثير ماهن عن مماراة هرذا الفعرل الحررا وبحرثهن عرن
مهن أخرى ي سبن ر قهن ماها .إن كل اللرائع السماوية تحرر البغراء وتحرر كرل العتقرات التر تالري
خارج أبارها والدين اإلاتم يحر كل العتقات الغير شرعية والت ت ن خارج إبار الزواج.

ا :األسباب والمعالجات
ثالثا

 -1رورف تفعيل شربة اآلداب والعمل على متابعة القضايا التأختقية المدن والمحا ظات.
 -2رررورف العمررل علررة إدخررال وااررتتدا أحرردث الترررق العلميررة لم اجهررة جرررائم البغرراء مررع رررورف
تدري الضباب والعاملين هذا المجال على تلك ال اائل.
 -3العمل على تاسيق الجه د بين اإلدارات المتتلفة المعاية بالظاهرف و ارف الداخليرة والعمرل علرى
رصد وتتبع شب ة األنترني وبل إعتناتهم عن الدعارف و بتهم وإيجاد تعاون مع شب ة اله اتم
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المحم لة إبار أدار وقان ن لحل مل لة التت ب الغير مرخصرة ومتابعرة مرن يسرتتدمها ر
هل ال ع الراهن.
 -4العمررل علررى وج ر د رقابررة صررارمة علررى المته ر الليليررة والمحررتت العامررة واألشرررا علررى مرردى
التزامها بالق انين وتلديد العق بات على من يتالم القان ن.
 -5للعمررل علررى إيجرراد واررائل رقابررة عالررة علررى م ر ثق عقرر د الررزواج والتررتق خاصررة رر القرررى
والمحا ظات وتحديد معايير جديدف لتعياهم ومتابعة عملهم.
 -6غلق الا اد الغير صحية أو رض رقابة على الا اد المساج والس نا ومتابعرة أنلرتتها والرقابرة
على العاملين بها من الجاسين.
الحرد مرن هراهرف البغراء بلر ل جرد وال اريما
 -7األهم من كل الق انين ه تتبيق الدين اإلاتم
عن صعق العق بات المقررف من الحبس أو الغرامات.
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