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التحريم6

خالصة انبحث

إف د ارسػػة ظػػاارج اإلج ػراـ ر تهتيػػر لاميتلػػا لػػدن الماتيػػيف مػػف ممػػا اإلج ػراـ
والباحثيف في اذا العمـ فهط ،وانمػا تسػتحوذ لي ػا مػت ااتمػاـ البػاحثيف فػي العمػوـ اراػرن
كارقتيػػاد و مػػـ الػػنقس والهػػانوف و مػػـ ارجتمػػاع وليػػر ذلػػؾ مػػف العمػػوـ ،وذلػػؾ نظػ ار لوجػػود

وشػػا ق قويػػة وروابػػط ذات يػػمة وطيػػدج بػػيف الجريمػػة وبػػيف تمػػؾ العمػػوـ ومػػف اػػذ المنطمػػؽ
نرن بأف دوافع الجريمة – مف اػلؿ الد ارسػات التػي لجريػت – ر تهتيػر مػت امػؿ دوف

آاػػر ،وانمػػا انػػاؾ وامػػؿ متعػػددج تكػػوف مسػػاولة بشػػكؿ مباشػػر لو ليػػر مباشػػر فػػي إنتػػاج
للػواف ديػػدج مػػف اإلجػراـ كالهتػؿ والسػػرقة والرشػػوج واراػػتلس والتزويػر وليراػػا مػػف الجػ ار ـ
و مت

و ذلؾ يحاوؿ كؿ مـ مف العموـ التي ذكرت لف تعالق اػذ المع ػمة مػف الزوايػا

التي تايلا
لهػد لظلػرت الكثيػر مػف الوقػا ع فػػي الما ػي والحا ػر لف ايػار المجػو إلػت الهػػوج

ا ػػو ل ػػيس الاي ػػار ارمث ػػؿ والوحي ػػد ف ػػي مكافح ػػة الجريم ػػة واست ي ػػاؿ ش ػػأفتلا وف ػػي الوقاي ػػة
والتحييف مف اذا المشكؿ الذي لاذ يستقحؿ لمر ويتسع نطاؽ انتشار ووجػود فػي الواقػع

الحي ػػاتي ل م ػػـ والش ػػعوه ،ب ػػؿ لف ان ػػاؾ اي ػػارات لا ػػرن لي ػػر ذل ػػؾ م ػػف ش ػػأنلا لف تش ػػكؿ
منظومػػة لمنيػػة تهػػي مػػف الوقػػوع فػػي ااويػػة ارنح ػراؼ والجريمػػة واف قيػػاـ اػػذ المنظومػػة ر
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الوقاية مف الجريمة (دراسة قانونية تحميمية ف بعض ط ار هلا)
ـ ـ يلح حسف لحمد

يمكػػف اف تػػرن النػػور إر مػػف اػػلؿ ت ػػافر كػػؿ الجلػػود و مػػت لكثػػر مػػف يػػعيد مػػف لجػػؿ
يػيالتلا يػػيالة مميػػة وواقعيػػة تتماشػػت مػػع الحاجػػات واإلمكانيػػات المتػػوفرج ،وفػػي الوقػت

ذاتػػت تمبػػي الطمػػوح الػػذي يتجسػػد فػػي امػػؽ بي ػػة اجتما يػػة تنحسػػر فيلػػا كافػػة لشػػكاؿ الرذيمػػة
وشتت مظاار ارنحلؿ ،وتتمتع بمستون جيد مف ارمف والراا والطمأنينة
مػػف انػػا لثبتػػت التجػػاره ،لف اإلج ػراـ يولػػد مػػف رحػػـ الظػػروؼ المأسػػاوية بماتمػػؼ
جوانبلا ارجتما ية وارقتيادية والنقسية والسياسية التػي تمػر بلػا المجتمعػات البشػرية ،لػذا
ف ػ ف معالجػػة جػػذور الظػػاارج اإلجراميػػة اػػو السػػبيؿ ارمثػػؿ فػػي ذلػػؾ ،ومػػف شػػأنت اف يكػػرس
ال ػػدفاع ارجتم ػػا ي

ػػداا ويك ػػبة مع ػػدرتلا المايق ػػة ويع ػػزز آلي ػػات ال ػػبط ارجتمػ ػػا ي

تجاالا ،ويعمؿ مت الحقػاظ مػت سػلمة النظػاـ ارجتمػا ي وحمايتػت مػف التككػؿ مػف اػذ

البمية المهيتة

املقدمـة

إف معركة البشرية ال روس مع اإلجراـ لـ تحسـ ليالحلا لحػد انف ،بػؿ لف اػذا

اليراع ما زاؿ محتدماً بػيف الطػرفيف واػو يػزداد

ػراوج يومػا بعػد يػوـ ،وقػد لاػذ اػذا النػزاع

لشػػكارً متباينػػة ويػػو اًر متعػػددج ،ولكػػف مػػع ذلػػؾ فػػاف اػػذا اإلاقػػاؽ و ػػدـ الػػتمكف مػػف اػػذا
المػػرض لػػـ يقػػت فػػي

ػػد الماسسػػات المعنيػػة مػػف السػػعي المتوايػػؿ لمويػػوؿ إلػػت لنجػػع

السبؿ وليوه الطرؽ في تطويؽ اذا المشكؿ واجتثاث جذور 2

وللذا نجد لنت لو لمكف اله ا بوساطة مف الوسا ط مت كؿ جريمػة فػل تم ػي
مدج قيػيرج إر ويظلػر بػدرً منلػا نمػط جديػد مػف الجػ ار ـ رف العوامػؿ التػي كانػت سػبباً فػي
إنتػ ػػاج اإلج ػ ػراـ السػ ػػابؽ تعػ ػػود فتنػ ػػتق إج ارمػ ػػا مػ ػػف جديػ ػػد ،ور يقػ ػػرؽ ػ ػػلج اإلج ػ ػراـ بقػ ػػرض

العهوبػػات ػػف ن ػػة المػػا مػػف السػػقينة الميػػابة بثهػػه ،كممػػا ن ػػة شػػي مػػف المػػا منلػػا
كممػػا سػػلؿ داػػوؿ المػػا فيلػػا مػػف جديػػد ،ولمه ػػا

بأحسف الط ار ػؽ الممكنػة

()1

مػػت اػػذا الاطػػر ر بػػد مػػف س ػد الاػػرؽ

ويمكػف تطبيػؽ اػذا التشػبيت نقسػت مػت اإلجػراـ ،فػ ذا لػـ يظلػر

في مجتمع ما مجرموف ،كاف مف اليعه معرفة لسباه انحراؼ ارفػراد فيػت إر بعػد د ارسػة
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تػاري حيػػاج كػؿ مػػنلـ ،ومتػػت و رفػت العوامػػؿ التػي سػػببت اإلجػراـ يػار باإلمكػػاف مهاومتلػػا
وكبة آفاتلا
وقد ت منت دراستنا اذ مبحثيف :تناوؿ المبحث اروؿ بعض الط ار ؽ العامػة فػي

الوقاية مف الجريمة ،وانهسـ مت ثلثة مطاله :تطرؽ اروؿ منلا إلت

ػرورج منػع الػزواج

الا ػػاطو ،وف ػػي المطم ػػه الث ػػاني ابين ػػا لامي ػػة مكافح ػػة الوس ػػا ؿ الترويحي ػػة ال ػػارج الممل ػػدج
لمسػػموؾ اإلج ارمػػي ،بينمػػا ااػػتص المطمػػه الثالػػث بتػػوفير التػػأميف ارجتمػػا ي ػػد البطالػػة
لمػػا المبحػػث الثػػاني فهػػد لشػػار إلػػت ط ػريهتيف مػػف الط ار ػػؽ الاايػػة بالوقايػػة مػػف الجريمػػة،

واحتون مػت مطمبػيف :لوللمػا تعمػؽ ب ػرورج الهيػاـ بالمعالجػة الطبيػة ل فػراد الػذيف ييػعه
شػقاااـ مػػف الجريمػػة ػػف طريػؽ التعهػػيـ وارست يػػاؿ ،فػػي حػيف تطػػرؽ الثػػاني إلػػت اراميػػة
البالغة في كشؼ الاطورج اإلجرامية ل فراد الذيف لديلـ استعداد رقتراؼ الجريمة

ولاي ار لرجو لف لكوف قد وفهت فيما ليبو إليػت ،واف لاطػأت فعػذري فػي ذلػؾ اػو
يدؽ نيتي ،واهلل ولي التوفيؽ ،وبت المستعاف
أهمية البحث

إف اػػاجس النػػاس مػػف اإلج ػراـ وماػػاوفلـ منػػت ازدادت وتػػا ر فػػي انونػػة اراي ػرج،

وت ػػا ؼ معػػت شػػعوراـ بعػػدـ ارمػػاف ،فػػالاوؼ مػػف الوقػػوع

ػػحية لمجريمػػة ظػػاارج قديمػػة

انااػػا اإلنسػػاف فػػي كػػؿ يػػور التػػاري البشػػري ،ومػػا زاؿ يعػػاني منلػػا لكثػػر مػػف لي وقػػت
م ت ،رنت مف سػمـ مػف الجريمػة يومػا قػد ر يسػمـ منلػا فػي يػوـ آاػر ،واذا لػـ ييػه اػذا
الػػدا الوبيػػؿ شايػػا مػػا ف نػػت سييػػيه آاػػر مػػف ذويػػت ،لػػذا ليػػبحت ظػػاارج اإلج ػراـ تحػػت
مجلر الدوا ر الماتية بمعرفة لسباه وجوداا لغرض اإلجلاز ميلا في ملداا

فالسػػبه ال ػػر يس الػػذي يكم ػػف و ار اراتم ػػاـ المت ازيػػد بل ػػذ المع ػػمة الاطيػ ػرج اػػو

كػػوف اإلج ػراـ يم ثػػؿ ظػػاارج

ػػارج وميكروبػػا اطي ػ ار ييػػيه سػػا ر المجتمعػػات الهػػديـ منلػػا

والحديث ،بحيث ر يامو لي مجتمع منلا و ميت فهػد بػات مػف الػلزـ وال ػروري لف ت ػع
الماسسػػات المعنيػػة يػػداا مػػت ارسػػباه الماديػػة إلػػت الجريمػػة مػػف اجػػؿ اله ػػا
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ميلػػا لو

الوقاية مف الجريمة (دراسة قانونية تحميمية ف بعض ط ار هلا)
ـ ـ يلح حسف لحمد

الحػػد منلػػا بار تمػػاد مػػت اربحػػاث والد ارسػػات فػػي شػػتت الميػػاديف العمميػػة ،ويػػتـ ذلػػؾ مػػف
الؿ الباحثيف والمتايييف في مـ الجريمة
وبمػا لف الوقػوع

()0

ػحية لاجػراـ مػا زاؿ بمثابػة ال ػريبة التػػي تقر ػلا الحيػاج مػػت

ارحيا مف بني البشر ،ف ف البحث المتوايؿ والسعي الحثيث في سػبيؿ الاػلص منلػا لو
التاقي ػػؼ م ػػف وطأتل ػػا يع ػػد ا ػػدفاً س ػػامياً ترن ػػو إلي ػػت الجل ػػات ذات العلق ػػة ،م ػػت لس ػػاس لف
التنهيػػه ػػف ميػػدر اإلج ػراـ و ػػف الطريهػػة لو الكيقيػػة التػػي يتكػػوف فيلػػا اػػو الحػػؿ ارمثػػؿ

والوسيمة الق مت في رسـ الاطط التي ويستعاف بلا لموقاية مف اطر وشرور
وبنا ً مت ما تهػدـ ،فهػد انبػرن القاحيػوف والعػامموف والمػدقهوف يدرسػوف شػاوص

المجػػرميف وليػػر المجػػرميف ،سػػعياً و ار الكشػػؼ ػػف إمػػارات يمكػػف لف ويلتػػدن ػػف طريهلػػا
إلػػت التشػػايص الػػدقيؽ للػػذ انفػػة المستعيػػية ،كػػي يكػػوف باإلمكػػاف ااتيػػار الػػدوا القعػػاؿ
للا ،وذلؾ او ما يسعت إليت ليحاه الشأف في كؿ زماف ومكاف
أهداف البحث

مف المسػمـ بػت لف كػؿ بحػث يرمػي إلػت تحهيػؽ جممػة مػف اراػداؼ التػي يمكػف لف

تهدـ حمورً ناجحة لممشكمة التي يتناولت ،ومف ابرز اراداؼ التي يحػاوؿ بحثنػا اػذا تهػديملا
بويقلا حل لمع مة اإلجراـ اي ما يأتي:

 ا تماد سياسة وقا ية طويمة ارمد تكوف ادفا لساسياً ومبدلً إسػتراتيجياً فػي معالجػة
جػػذور اإلج ػراـ والتيػػدي للػػا ،ويتمثػػؿ ذلػػؾ مػػف اػػلؿ اتاػػاذ حزمػػة مػػف التػػدابير

ارحت ارزيػػة مػػت اريػػعدج (الطبيػػة وارجتما يػػة وارقتيػػادية) التػػي مػػف شػػأنلا لف
تحد مف رقعة انتشار اذ المشكمة


دـ التعويؿ فهط مت العهوبػات مػت لنلػا ارسػموه الوحيػد فػي مهاومػة الجريمػة،

بػػؿ يهت ػػي معرفػػة البي ػػات الحا ػػنة للػػا التػػي الميػػدر ارسػػاس فػػي إنتػػاج اػػذ
انفة الابيثة ،وذلؾ لغرض تجقيؼ مثؿ اذ البي ات تمليػدا لمه ػا

الذي يعشعش في جنباتلا وزوايااا المظممة
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 العمؿ مت التيدي لمعوامػؿ المملػدج والمسػببة لمقعػؿ اإلج ارمػي ،سػوا تمثػؿ ذلػؾ
بالعوامػ ػػؿ الذاتيػ ػػة لو مػ ػػا يتعمػ ػػؽ بالعوامػ ػػؿ الاارجيػ ػػة مػ ػػف اػ ػػلؿ انليػ ػػات العمميػ ػػة
المعتمدج في معالجة كؿ حالة بما ينسجـ مع طبيعتلا

 ارستقادج الهيون مف د ارسػات البػاحثيف والمقكػريف فػي اػذا المجػاؿ ،والعمػؿ مػت
تقعي ػػؿ اإلجػ ػ ار ات الت ػػي توي ػػمت إليل ػػا م ػػت الواق ػػع العمم ػػي لمح ػػد م ػػف الت ػػدا يات
السمبية التي تامقلا الظاارج اإلجرامية مت السمـ ارامي في المجتمع
منهجية البحث

انطلقا مف اف لكؿ بحث ممي منلجاً يعتمد ميت في جمػع المعمومػات والحهػا ؽ

ف المشكمة التي يتناوللػا حتػت يسػتطيع التويػؿ إلػت التعميمػات وارطروحػات المتما ػة
ػػف نتا جل ػػا فه ػػد آثرن ػػا ف ػػي ا ػػذا البح ػػث ااتي ػػار (الم ػػنلق التحميم ػػي) اله ػػا ـ م ػػت الطريه ػػة
العممي ػػة ف ػػي د ارس ػػة المش ػػكمة ومعالجتل ػػا ،إذ يمك ػػف م ػػف الل ػػت تحمي ػػؿ وتي ػػنيؼ الحه ػػا ؽ

المتعمهػػة بارو ػػاع العامػػة التػػي تاػػص الظػػاارج اإلجراميػػة مػػف اجػػؿ الويػػوؿ إلػػت السػػبؿ
الرشيدج في الوقاية منلا ودر لاطاراا ف المجتمع
مفاهيم البحث

يعد تحديد المقاايـ مف ارمور التي اي مػت درجػة كبيػرج مػف اراميػة فػي العمػوـ

اإلنس ػػانية والطبيعي ػػة مػ ػػت ح ػػد س ػ ػوا  ،لكون ػػت – لي التحديػ ػػد  -ياس ػػس قا ػ ػػدج م ػػف القلػػػـ
المشػػترؾ للػػذ المقػػاايـ لػػدن البػػاحثيف وجملػػور اله ػ ار

ومػػف لبػػرز المقػػاايـ التػػي يحتويلػػا

بحثنا اذا اي:
أوَلً :الجريمة

رفػػت الجريمػػة مػػف زوايػػا ماتمقػػة ،وكػػؿ تعريػػؼ ل طػػت مقلوم ػاً لػػت ياتمػػؼ مػػف

حيػػث الم ػػموف ػػف التعريقػػات ارواػػر وقػػد تنو ػػت نيويػػلا نظ ػ اًر لتعػػدد ااتيايػػات

العمما والمقكريف وتبايف الزوايا التي ونظر إلت الجريمة مف الللا
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لجراـ

()2

فالجريمػ ػػة مػ ػػف الناحيػ ػػة المغويػ ػػة مشػ ػػتهة مػ ػػف الجػ ػػرـ الػ ػػذي يعنػ ػػي الػ ػػذنه ،وجمعػ ػػت
لمػػا ايػػطلحاً فتع ػػرؼ الجريمػػة م ػػف الناحيػػة الهانوني ػػة ،بأنلػػا ك ػػؿ نشػػاط ا ػػارجي

ايجابيػاً كػػاف لو سػػمبياً حرمػػت الهػػانوف وقػػرر لػػت هاب ػاً إذا يػػدر ػػف إنسػػاف مسػػاوؿ

()4

كمػػا

تعرؼ لي ا بأنلػا كػؿ فعػؿ لو تػرؾ يعاقػه ميػت الهػانوف هوبػة جنا يػة ،ور يبػرر اسػتعماؿ

حؽ لو واجه

()5

ومػػف المنظػػور الػػديني ،رفػػت الجريمػػة بأنلػػا كػػؿ فعػػؿ نلػػت اهلل نػػت و يػػياف مػػا

لمر اهلل بت

()6

لمػػا مػػف الناحيػػة ارجتما يػػة فهػػد رفػػت الجريمػػة بأنلػػا كػػؿ فعػػؿ ياػػالؼ الشػػعور

الع ػػاـ لمجما ػػة ،ولنل ػػا ليس ػػت إر تعبي ػػر ػػف نه ػػص الش ػػعور بالت ػػامف ارجتم ػػا ي ل ػػدن
مرتكبلا

()7

فػػي حػػيف رفلػػا النقسػػانيوف ومػػنلـ العػػالـ (ادلاار  ،بأنلػػا التعػػويض مػػا يشػػعر بػػت

اإلنساف مف نهص لو تقوؽ ولكنت تعويض ممتو لير موفؽ

()8

ثانيا :الوقاية

الوقايػػة اػػي تقػػادي الجريمػػة قبػػؿ لف تهػػع ،لي بمعنػػت تحاش ػي الوقػػوع فيلػػا ،إذ اف

م ػػـ الوقاي ػػة ا ػػو ف ػػرع م ػػف ف ػػروع م ػػـ اإلجػ ػراـ ،يح ػػدد انج ػػة الوس ػػا ؿ الكقيم ػػة بمن ػػع وق ػػوع

الجريمة ،وبعدـ تكرار مهترفيلا للا

()9

ويػػادي مػػـ الوقايػػة فػػي اػػذا اليػػدد الػػدور نقسػػت الػػذي يهػػوـ بػػت مػػـ العهػػاه فػػي

معاممة المحكوـ ميلـ ،مف اجؿ دـ ودتلـ إلت الجريمة مرج لارن

()12

املبحث األول

انطرائق انعبمة يف انىقبية من اجلرمية

تركز بعض الط ار ؽ العامة في الوقاية مف الجريمة مت العوامؿ التي ربما تسػبه

ظلوراا وتنتق المجرميف والتعريؼ بالبي ػات الحا ػنة للػـ ،فمتػت رفػت اػذ العوامػؿ التػي
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تسبه اإلجراـ ف ف ط ار ؽ الوقاية منلا تكوف سػلمة ويسػيرج لػذلؾ تهت ػي المعالجػة السػميمة
تشاييػ ػاً مميػ ػاً دقيهػ ػاً لمس ػػببات ا ػػذا الم ػػرض ارجتم ػػا ي القت ػػاؾ ،ك ػػي يمك ػػف و ػػع ح ػػد
لمااطر اذ العمة وتطويػؽ دا ػرج انتشػاراا ،ومػف ثػـ تهميػؿ ػدد

ػحايااا الػذيف يتسػاقطوف

كػػؿ يػػوـ ،واػػذا بطبيعػػة الحػػاؿ يتطمػػه ملػػارج وحػػذقا وحريػػا مػػف لػػدف الهػػا ميف مػػت اػػذا
ارمػػر وبنػػا

ميػػت ف ػ ف اللػػدؼ ارسػػمت فػػي اػػذا الجانػػه يكمػػف فػػي فلػػـ طبيعػػة الظػػروؼ

المحيطػػة بػػاإلجراـ حتػػت يكػػوف باإلمكػػاف فلػػـ طبيعتػػت ،وبالتػػالي الػػتمكف مػػف
ظلوراػػا لو حيػػر

ػػبطلا ومنػػع

ػػرراا مػػت ارقػػؿ ،بويػػقلا الميػػدر ارسػػاس والجػػواري فػػي وجػػود

ار تلؿ في المجتمع و عؼ كيانت نتيجة و علا العهبات لماـ سير الطبيعي الهويـ

إذاً فالبحػػث ػػف وامػػؿ الجريمػػة وكيقيػػة الوقايػػة منلػػا ر تهتيػػر مػػت جانػػه دوف

آار ،بؿ ينبغي اف يشمؿ ماتمؼ العوامؿ المتعمهة ببي ة اإلنساف الماديػة وارجتما يػة ،مػف
انا يعاني مـ الوقاية مػف الجريمػة مػا تعانيػت بهيػة العمػوـ ارجتما يػة مػف حيػث كػوف لكثػر
مواد لير محسوسة ور يمكف ويقلا لو قياسلا بأسػموه ممػي دقيػؽ ،كمػا اػو الحػاؿ فػي

وي ػػؼ ارش ػػيا المادي ػػة الت ػػي تبح ػػث نل ػػا العم ػػوـ الي ػػرفة ،لس ػػبه بس ػػيط ج ػػداً ا ػػو كون ػػت
يتعامػػؿ مػػع ارف ػراد وفػػؽ وامػػؿ و ػوابط ماتمقػػة ناتجػػة ػػف ػػدـ تسػػاويلـ فػػي يػػقاتلـ

وحواسلـ وشعوراـ واتجاااتلـ

املطهب األول :منـع انـزواج اخلبطئ

إف قياـ الزواج مت لسس يحيحة قواملا الو اـ والتقااـ ،كقيؿ ب شػا ة ارنسػجاـ
بيف الزوجيف وجعػؿ حياتلمػا بعيػدج ػف الالفػات ،مػت لسػاس لف اكػذا زواج سػوؼ ينػتق
لبنػػا ً لسػػويا يتمتعػػوف بأقيػػت درجػػات ارن ػباط ارجتمػػا ي وارلت ػزاـ الامهػػي ،ولف قيػػاـ
مثؿ اذا الػزواج النػاجة سػوؼ ي اكػوف لسػرج قويػة متماسػكة تأاػذ مػت اتهلػا تنشػ ة لطقاللػا
تنش ة اجتما ية ولالقية ،وتسلـ في بنا شايياتلـ بنػا ً يػحيحاً قا مػاً مػت لسػاس مػف
التوازف النقسي والتوافؽ مع قيـ المجتمع ول رافت ومثمت وتهاليد

لمػػا إذا كػػاف الػػزواج  -منػػذ البدايػػة  -ليػػر قػػا ـ مػػت د ػػا ـ سػػميمة ،بسػػبه ػػدـ

وجػػود تناسػػه معهػػوؿ ونسػػبي بػػيف الػػزوجيف مػػف حيػػث الثهافػػة والعمػػر والنظػرج المشػػتركة إلػػت
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لمػػور الحيػػاج الماتمقػػة ،ر ريػػه لنػػت سػػيكوف زواج ػاً فاش ػلً يق ػػي إلػػت قيػػاـ لسػػر تعػػاني مػػف

التقكػػؾ وارنحػػلؿ والشػػهاؽ وفهػػداف الػػدؼ العػػاطقي مػػا بػػيف لفراداػػا واف وجػػود مثػػؿ اػػذ

ارجوا ارسرية المشحونة بسو الوفػاؽ ر يتاػرج منلػا إر ارشػهيا والمنحػرفيف والجػانحيف

الذيف يشكموف ميد اًر لساسياً في ظلور اإلجراـ وزيادج معدرت حدوثت في المجتمع

لهػد لقػػر العممػػا والماتيػوف – حػػيف لثبتػوا بالتجربػة والبحػػث والكشػػؼ -لف امػػؿ

الوراثة يتوقؼ مت طبيعة تشكيؿ ارسرج ولسسلا ومهوماتلا ،فبمهػدار دقػة كػؿ مػف الػزوجيف
فػػي ااتيػػار الطػػرؼ اناػػر وحريػػت مػػت لف يكػػوف مػػف سػػللة طػػاارج ومنبػػت حسػػف وبي ػػة

يالحة ،واجتلاد في لف يكوف االياً مف العيوه الوراثية والامهيػة سػوؼ تتحهػؽ فػي النسػؿ
انثار التربوية اليالحة

()11

ولالب ػاً مػػا تنتلػػي الزيجػػات القاشػػمة بػػالطلؽ بسػػبه جممػػة مػػف العوامػػؿ ،فلػػو إمػػا

يك ػػوف بس ػػبه طغي ػػاف المش ػػاكؿ والالف ػػات الش ػػديدج ب ػػيف ال ػػزوجيف،لو بس ػػبه إام ػػاؿ لح ػػد
الػػزوجيف لواجباتػػت ارس ػرية ،لو يكػػوف بسػػبه وجػػود يػػه طػػارل لو قػػديـ لػػـ يعرفػػت لحػػداما
لثنا العهد ،مما يتوات استقحالت ،وياوؿ بالتالي إلت انعداـ السػعادج ارسػرية وافتهػاد اربنػا

لمحنػػاف والعطػػؼ ،فيبػػداوف بالبحػػث ػػف السػػعادج اػػارج البيػػت ،واػػو مػػا يعػػد بدايػػة التشػػرد

والجنوح وارنحراؼ

()10

لػػذلؾ نػػرن لف الػػديف اإلسػػلمي لولػػت مو ػػوع الػػزواج وحسػػف اراتيػػار فيػػت لاميػػة

قيون ،ولويت بأف ياتار المر زوجتت مف بي ة يالحة طاارج ،فمما جا فػي ارثػر ػف
اليػادؽ الميػدوؽ ميػت اليػػلج ولتػـ التسػميـ (تخيااروا لانمفكم وانكحاوا ا كفاا ) ومػف ثػػـ

ينبغ ػػي م ػػت ال ػػزوج لف يح ػػرص م ػػت لف تك ػػوف زوجت ػػت كريم ػػة العني ػػر ،طيب ػػة ارروم ػػة،
رف مث ػػؿ ا ػػذ الزوج ػػة س ػػوؼ تعم ػػؿ م ػػت م ػػؿ بيتل ػػا بأس ػػباه الس ػػعادج وتربي ػػة

لورداػػا مػػت كػػؿ امػػؽ حميػػد وفػػي الوقػػت ذاتػػت حػػذر يػػمت اهلل ميػػت وسػػمـ مػػف اررتبػػاط
بالمرلج التػي ر تتمتػع بالػديف والامػؽ الرفيػع واف كانػت جميمػة الشػكؿ ،رنلػا نشػأت فػي بي ػة
فاسػػدج ،إذ قػػاؿ( :إياااكم وخا ا ار الاادمنا قااالوا :ومااا خا ا ار يااا رسااو ،ااا قااا :،الم ارأة
الحسنا في المنبت السو .

()12
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ػػو ذلػػؾ فػ ف مػػت الوالػػديف تهػػع مسػػاولية لالقيػػة وشػػر ية فػػي المسػػا دج

مػػت تػػزويق لبنػػا لـ وفػػؽ رايػػة سػػميمة واػػذا ر يػػتـ إر مػػف اػػلؿ اراتيػػار السػػميـ لش ػريؾ

حيػػاتلـ المناسػػه الػػذي تتػػوفر فيػػت نايػػر النجػػاح ومهوماتػػت المتمثمػػة بالتكػػافا فػػي الػػديف
وارالؽ والسف والملنة والتماثؿ في المسػتون التعميمػي والثهػافي والمركػز ارجتمػا ي حتػت
يدوـ زواجلـ بعيدا ػف ارنشػهاؽ والالفػات ارسػرية والمشػاكؿ البيتيػة التػي ر شػؾ اف للػا
ت ػػدا يات وافػ ػ ارزات س ػػمبية تمه ػػي بظ ػػلؿ قاتم ػػة م ػػت حي ػػاتلـ كم ػػا اف م ػػت اربن ػػا اف ر
ينسػػاقوا و ار

ػواطقلـ اننيػػة فػػي ااتيػػار ش ػريؾ الحيػػاج المناسػػه للػػـ ،بػػؿ ينبغػػي مػػيلـ اف

يتػػأنوا مماي ػاً فػػي اػػذا ارمػػر واف يحكم ػوا هملػػـ وبيػػيرتلـ قبػػؿ بيػػراـ ،بعيػػداً ػػف النػػزوات
الطار ػػة والش ػػلوات الع ػػابرج م ػػف اج ػػؿ اف يك ػػوف النج ػػاح حم ػػيقلـ ف ػػي ا ػػذا المش ػػروع المل ػػـ

والاطير ،واف سر نجاح اذا المشروع او دواـ المحبة واإلاػلص والوفػاؽ ،لػيس فهػط قبػؿ
الزواج ،وانما بعد
إذاً فػ ف نتػا ق الػػزواج القاشػؿ تامػػؽ بي ػة لسػرية مقككػة تشػػوبلا الالفػات المسػػتمرج

ب ػػيف ال ػػزوجيف ،ارم ػػر ال ػػذي ي ػػنعكس س ػػمباً م ػػت اربن ػػا وس ػػموكلـ ،إذ لظل ػػرت الكثي ػػر م ػػف

الد ارسػػات وجػػود لقػػة وثهػػت بػػيف البي ػػة ارس ػرية المقككػػة وارنح ػراؼ والسػػموؾ اإلج ارمػػي،
ومنلػػا د ارسػػة (جمااوك وزوجتااه التػػي لو ػػحت اف ارسػػر التػػي يشػػيع فيلػػا الشػػهاؽ والن ػزاع
والايػ ػػاـ المسػ ػػتمر ي ػ ػػعؼ فيلػ ػػا اإلش ػ ػراؼ العػ ػػا مي ،ممػ ػػا يكثػ ػػر فيلػ ػػا نسػ ػػبة الجػ ػػانحيف

والمنحرفيف

()14

لما الزواج اليحية والناجة ف نت يوفر منااػا جيػدا لهيػاـ لسػرج قويػة متماسػكة تهػوـ
مػػت الػػود والتقػػااـ بػػيف الوالػػديف مػػف جلػػة وبينلمػػا وبػػيف اربنػػا مػػف جلػػة لاػػرن ،وبالتػػالي
سوؼ ينعكس ذلؾ مػت إنتػاج شايػية سػوية ر تنسػاؽ و ار النز ػات الشػريرج ،وتهػاوـ كػؿ

انح ػراؼ يػػدفع بلػػا إلػػت سػػموؾ سػػبيؿ الجريمػػة لمػػا ارسػػر المقككػػة بسػػبه الشػػجار المسػػتمر
بيف الوالديف لو ليػاه احػداما بػالموت لو الطػلؽ لو ارلتػراه مػف اجػؿ العمػؿ بعيػدا ػف

العا مػػة لو ػػدـ التكيػػؼ ارجتمػػا ي ،ف نػػت يتولػػد نلػػا ا ػػطراه نقسػػي لػػدن الطقػػؿ و ػػدـ
استهرار قد يدفع بت إلت اإلجراـ

()15
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ـ ـ يلح حسف لحمد

ومف لمات الزواج الااطو لي ا او زواج اربنػا قبػؿ سػف البمػوغ كمػا يحػدث
ذل ػػؾ لالب ػػا ف ػػي الطبه ػػات لي ػػر المثهق ػػة الت ػػي ر تع ػػرؼ مي ػػمحة لبنا ل ػػا لو الت ػػي ت ػػع

ميػػالحلا الاايػػة فػػوؽ ميػػالة لبنا لػػا ولهػػد حػػدد قػػانوف ارحػواؿ الشايػػية الع ارقػػي رقػػـ
( )188لسػػنة  1959المعػػدؿ فػػي المػػادج الثامنػػة منػػت ،اف يكػػوف الحػػد اردنػػت لمػػزواج اػػو
(امػػس ش ػرج سػػنة) لم ارلػػه فيػػت وذلػػؾ فػػي حػػاؿ ثبػػوت لاميتػػت وقابميتػػت بعػػد موافهػػة وليػػت
الشر ي

()16

ومف حارت الزواج الااط ة لي ا ،اػو الػزواج الهسػري ،إذ يجبػر الشػاه لو القتػاج

مت قبػوؿ شػريؾ الحيػاج ،رف الوالػديف قػد ااتػا ار ذلػؾ لو تاميػا مػف العػار فػي حالػة حمػؿ
القتاج قبؿ الػزواج بيػورج ليػر مشػرو ة ،وتحػدث مثػؿ اػذ الحػارت مػف الزيجػات فػي بػلد

الشرؽ مت وجت الايوص

()17

وقػػد ػػالق المشػػرع الع ارقػػي اػػذ المسػػألة فػػي المػػادج التاسػػعة مػػف القهػرج ارولػػت مػػف
الهانوف المذكور آنقا بأنت ر يحؽ ري مف ارقاره لو ارليار ،إك ار لي شاص ذكػ ار كػاف

لـ لنثت مت الزواج دوف ر ا  ،ويعد هد الزواج بػاإلك ار بػاطل ،كمػا نيػت القهػرج الثانيػة
مف المادج نقسلا مت معاقبة كؿ مف ياالؼ لحكاـ القهرج ارولت بالحبس مدج ر تزيػد مػت

ثلث سنوات ،وبالغرامة ،لو ب حدن ااتيف العهػوبتيف إذا كػاف قريبػا مػف الدرجػة ارولػت لمػا
إذا كاف الماالؼ مف لير اار فتكوف العهوبػة السػجف مػدج ر تزيػد مػت شػر سػنوات لو
الحػػبس مػػدج ر تهػػؿ ػػف ثػػلث سػػنوات ،كمػػا تطرقػػت القه ػرج الثالثػػة مػػف نقػػس المػػادج ب ػ لزاـ
المحكم ػػة الشػ ػػر ية لو محكمػ ػػة الم ػ ػواد الشايػ ػػية اإلش ػػعار إلػ ػػت سػ ػػمطات التحهيػ ػػؽ رتاػ ػػاذ
التعهيبات الهانونية بحؽ الماػالؼ إلحكػاـ القهػرج( )1وللػا الحػؽ فػي توقيقػت ل ػماف ح ػور

لمػػاـ الس ػػمطات المػػذكورج ،ويح ػػؽ لمػػف تع ػػرض لاك ػ ار لو المن ػػع مراجعػػة س ػػمطات التحهي ػػؽ
مباشرج بلذا الايوص

()18

كما اف إيابة احد الػزوجيف بمػرض مػف ارمػراض السػارية لو وجػود مػانع يػحي

ا ػػو لي ػػا ف ػػي ح ػػد ذات ػػت يع ػػد زواجػ ػاً لي ػػر ي ػػحية ،رن ػػت يول ػػد لسػ ػرج يك ػػوف معظ ػػـ لبنا ل ػػا
ميابيف بالعديد مف العمؿ وارمراض الع وية والنقسية التي قد تكػوف سػببا فػي اشػتطاطلـ
ػػف الطريػػؽ السػػوي ،وللػػذا جػػا فػػي المػػادج العاش ػرج وفػػي القه ػرج الثانيػػة مػػف الهػػانوف نقسػػت،
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تػ ػوافر ش ػػرط لسػ ػػاس يت ػػمف تهريػ ػ ار طبي ػ ػاً ياك ػػد س ػػلمة الػ ػػزوجيف م ػػف ارم ػػراض السػ ػػارية
والمعدية

()19

نسػػتامص ممػػا ورد بشػػأف لاميػػة الػػزواج فػػي بنػػا ارس ػرج المتماسػػكة ،اف اراتيػػار

الػػدقيؽ لش ػريؾ الحيػػاج اػػو الاطػػوج ارساسػػية فػػي بنػػا لس ػرج سػػميمة وبعيػػدج ػػف كػػؿ مظػػاار
ارنحلؿ وارنحراؼ وممي ة بأجوا المحبة والحناف
املطهب انثبني :مكبفحة انىسبئم انرتويحية انابر

تعد وسا ؿ التروية الم رج مػف العوامػؿ المسػا دج التػي تعمػؿ مػت نشػو السػموؾ
اإلجرامي ،إذ تملد مثؿ اػذ الوسػا ؿ ،ارر ػية الايػبة إلفسػاد الػذمـ ونمػو النز ػات التػي

تاػػره النقػػوس وتتمػػؼ اراػػلؽ وتقسػػد الهػػيـ وتليػػو المنػػاخ المل ػػـ لنشػػر الرذيمػػة ومظػػاار
القجور والمقاسد التي مف شأنلا تلديػد السػمـ ارامػي فػي المجتمػع وتهػويض لركػاف الق ػيمة
فيت
وم ػػف اب ػػرز مظ ػػاار ا ػػذ الوس ػػا ؿ ا ػػي ممارس ػػة المه ػػامرج الت ػػي تع ػػد م ػػف الع ػػادات

المنبوذج والسموكيات المشػينة الملدمػة لكيػاف ارسػرج ،نظػ ار لعجػز المهػامر -إذا كػاف ربػا للػا
– ف اإلنقاؽ مت احتياجاتلا ،فالمهامر يلوف ميت الهيػاـ بالوسػا ؿ ليػر المشػرو ة ،مثػؿ
السػػرقة واراػػتلس وايانػػة ارمانػػة مػػف اجػػؿ الحيػػوؿ مػػت المػػاؿ الػػذي يحتاجػػت إلشػػباع

نلمت لممهامرج ،طمعا في الكسه

ونظ ػ ار لمنتػػا ق السػػمبية والوايمػػة التػػي تتركلػػا المهػػامرج ،ومػػا تقػػرز مػػف آثػػار سػػي ة
مػ ػػت المػ ػػر ولس ػ ػرتت ،و مػ ػػت المجتمػ ػػع ،فهػ ػػد دلبػ ػػت معظػ ػػـ الػ ػػدوؿ والحكومػ ػػات مػ ػػت سػ ػػف
التشريعات التي تمنع مف ممارستلا ،و د ارماكف للذ العادج المنبوذج جريمػة يعاقػه ميلػا
الهانوف ،كهانوف العهوبات العراقي في المادج ( )289وقانوف العهوبات السػوري فػي المػادتيف

( )619و( )602والمبناني فػي المػادتيف ( )622و( )624وقػانوف العهوبػات الميػري الػذي
نص مت معاقبة كؿ مف يعد مكاناً لممهامرج في المادج ( )250منت

()02

ويعػ ػػد تعػ ػػاطي الماػ ػػدرات والمسػ ػػكرات واإلدمػ ػػاف ميلػ ػػا مػ ػػف الممارسػ ػػات ال ػ ػػارج

ارا ػػرن إل ػػي ت ػػعؼ اله ػػون العهمي ػػة واله ػػدرات الجس ػػدية ،وتح ػػدث ت ػػداو ار مريع ػػا ف ػػي اله ػػيـ
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ارالقية وااية لدن المدمنيف ميلا الذيف ييابوف بتقس واموهػي وانحػلؿ نقسػي وبػدني،
مما ي عؼ لديلـ ال وابط ارجتما ية ،ف ل ف إاماللـ ر مػاللـ ووظػا قلـ وواجبػاتلـ
تجػػا لسػػراـ واحتمػػاؿ ارتكػػابلـ لجػ ار ـ يحاسػػه ميلػػا الهػػانوف كارحتيػػاؿ والاطػػؼ واربتػزاز

وليراا لغرض الحيوؿ مت الماؿ وش ار ما يسد نلملـ مف اذ المواد السامة

()01

ورف المقاسد التي تتركلا اذ المواد ،باتت تشكؿ وبػا العيػر فهػد دلبػت الجلػات
المتاييػػة مػػت اتاػػاذ مجمو ػػة مػػف اإلج ػ ار ات والتػػدابير التػػي مػػف شػػأنلا اف تحػػد مػػف
انتشار اذ السموـ ،ومف بيف اذ اإلج ار ات:

 1تنظػ ػػيـ الحمػ ػػلت اإل لميػ ػػة الواسػ ػػعة والمتوايػ ػػمة ػ ػػف طريػ ػػؽ لجل ػ ػزج اإل ػ ػػلـ
الماتمقة المسػمو ة والمر يػة والمكتوبػة كالتمقػاز واليػحافة واإلذا ػة لتنػوير الػرلي

العاـ وتبيير الجملور بار رار الناتجة ف تناوللا

 0منع إنتاج واستيراد وبيع المادرات والمسكرات بكافة لينافلا
 2تشػديد العهوبػة المهػررج لجػ ار ـ تنػاوؿ الماػدرات والمسػكرات مػت ااػتلؼ لنوا لػػا
الطبيعية والمينعة

4

إنشا ميحات و يادات لمعالجة حارت اإلدماف ميلا

()00

لما فيما يتعمؽ بوجػود لوكػار البغػا ومكػامف القسػاد الجنسػي ،فلػي ر تهػؿ اطػورج

ػػف الممارس ػػات الترويحي ػػة ال ػػارج الس ػػالقة ال ػػذكر ،فل ػػي ارا ػػرن تع ػػد منبت ػػا م ػػف مناب ػػت
اإلج ػراـ ،والبغػػا ف ػػل ػػف الاطػػورج التػػي يشػػكملا ف نػػت يػػوفر ارج ػوا المناسػػبة والمملػػدج
لمهي ػػاـ بالعدي ػػد م ػػف الجػ ػ ار ـ الماالق ػػة لمهػ ػوانيف الناف ػػذج كونل ػػا تن ػػافي اله ػػيـ ارجتما ي ػػة وق ػػد

شػػر ت العديػػد مػػف الهػوانيف التػػي تعاقػػه مػػت اقتػراؼ اػػذا القسػػؽ ،إذ نيػػت المػػادج ()299
مف قانوف العهوبات العراقي المرقـ ( )111لسػنة  1969مػت معاقبػة كػؿ إنسػاف ذكػ ار كػاف
()02

حرض مت القجور لو اتاذ مف القسؽ حرفة ،مدج ر تزيد مت شر سنيف
لـ لنثت ا
كما نص قانوف مكافحة البغا رقـ ( )8لسنة 1988المعدؿ في المادج الرابعة منػت
ػي التػػي يثبػػت تعاطيلػػا البغػػا ب يػػدا لا فػػي إحػػدن دور اإليػػلح المعػػدج
مػػت معاقبػػة البغػ ا
لتوجيت وتأايؿ النسا مدج ر تهؿ ف ثلثة لشلر ور تزيػد مػت سػنتيف كذلؾ نيػت المػادج
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الثالثة منت بمعاقبة كؿ سمسار يتوسط بتسليؿ فعؿ البغا بأي طريهػة كانػت لو مػف شػاركت
لو اونػت بالسػػجف مػدج ر تزيػػد ػف سػػبع سػنوات ،فػػي حػيف للزمػػت المػادج العاشػرج مػػف ذات
اله ػػانوف و ازرج العم ػػؿ والش ػػاوف ارجتما ي ػػة لف تع ػػد به ػػدر ارحتي ػػاج دور اإلي ػػلح وتوجي ػػت

وتأايػػؿ النسػػا

فػػي المحػػلت التػػي ت اراػػا

ػػرورية لتنقيػػذ ب ػرامق التأايػػؿ السػػموكي والثهػػافي

لمبغايا بلدؼ إيلحلف وتمكينلف مف كسه يشلف بوسيمة شريقة

()04

لهد لظلرت الكثير مػف الد ارسػات التػي لجريػت بلػذا الايػوص اف انػاؾ لقػات
وطي ػػدج ومباشػ ػرج ب ػػيف الجريم ػػة واإلدم ػػاف م ػػت الما ػػدرات ،وتظل ػػر ا ػػذ العلق ػػة ف ػػي س ػػعي

المػػدمف لمحيػػوؿ مػػت الماػػدر الػػذي ليػػبة جػػز ا مػػف مكونػػات جلػػاز العيػػبي ،ومػػف ثػػـ
يجه حيولت ميت ملما كاف الثمف الذي يكمؼ ،مما يدفع المدمف إلت ارتكاه الج ار ـ مػف

اجؿ ذلؾ ،كالسرقة واحتراؼ البغا والرشوج والنيه

()05

وتأسيسػػا مػػت مػػا تهػػدـ ذكػػر  ،يت ػػة اف لموسػػا ؿ الترويحيػػة ال ػػارج لث ػ ار بالغػػا فػػي
دفػػع لكثيػػر مػػف ارف ػراد إلػػت سػػمؾ دروه الغوايػػة وال ػػلؿ ،ممػػا يشػػكؿ الاطػػوج ارولػػت فػػي

انحرافلـ ،وبالتالي اقترافلـ الج ار ـ التي يعاقػه ميلػا الهػانوف ،مػف انػا ليػبة التيػدي للػا
لم ار بالغ ارامية في قطع دابر اإلجراـ والمجرميف
املطهب انثبنث :انتأمني االجتمبعي ضد انبطبنة

تهػؼ البطالػة  -مػػف بػيف المشػكلت ارجتما يػػة – حجػر ثػرج لمػػاـ بعػض ف ػػات

وش ار ة المجتمع في الحيوؿ مت

ػروريات الحيػاج السياسػية ،وتكمػف اطورتلػا فػي انلػا

تكػ اػوف ظرفػػا مناسػػبا فػػي حػػدوث ارنح ػراؼ والجريمػػة ،ف ػ ذا مػػا طالػػت معانػػاج الق ػػات العاطمػػة
ف العمؿ لدن ذلؾ إلت ارتكاه بعض لفراداا الجريمة بدافع الحاجة والعوز والحرماف
وقد لثبتت العديد مف الدراسات التي قاـ بلا الماتييف والبػاحثيف ،اف انػاؾ يػمة

بػػيف اإلج ػراـ مػػف جلػػة والبطالػػة مػػف جلػػة لاػػرن ،واػػذ اليػػمة تتمحػػور حػػوؿ تػػأثر العطػػؿ

ولسرتت بالظروؼ ارقتيادية السي ة ،ارمر الذي يادي إلت جنوحت لمجريمػة بسػبه معاناتػت
المادية فالبطالػة بلػذا التيػور تعمػؿ مػت انحػلؿ الػروابط ارجتما يػة التػي تػربط العاطػؿ
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باناريف في المجتمع الذي يعػيش فيػت ،وانليػار الهػيـ والمعػايير ارجتما يػة السػا دج ،نتيجػة
دـ قدرتت مت التمسؾ بلا وتوققت ف العمؿ وفهدانت راميتت ارجتما ية

()06

إف تػػداور ارح ػواؿ ارقتيػػادية بسػػبه البطالػػة يػػاوؿ إلػػت تككػػؿ الهػػيـ ارجتما يػػة

وانحسػػاراا ،و نػػدما تتػػداور اػػذ الهػػيـ تنطمػػؽ نمػػاذج سػػموكية شػػاذج ػػف هاللػػا ،ولالب ػاً مػػا
تكػ ػػوف اػ ػػذ السػ ػػموكيات منافيػ ػػة لهػ ػػيـ المجتمػ ػػع ومثمػ ػػت العمػ ػػي ،ارمػ ػػر الػ ػػذي يولػ ػػد التػ ػػداور

الاموهػػي ،وبػػذلؾ يقهػػد المجتمػػع لمنػػت واسػػتهرار وتكثػػر مظػػاار الجريمػػة
ارجتمػػا ي والتحمػػؿ و
والسػػرقة واراػػتلس والرشػػوج والبغػػا وليراػػا مػػف الظ ػواار السػػمبية التػػي تجعػػؿ ارمػػف فػػي
و ػػع

ػ ػػعيؼ ر يه ػػون مػ ػػت اليػ ػػمود لم ػػاـ ريػ ػػاح ارنح ػ ػراؼ واإلجػ ػراـ ولػ ػػذلؾ نػ ػػرن اف

السياس ػػات الجنا ي ػػة الحديث ػػة اتجل ػػت نح ػػو ت ػػوفير ارحتياج ػػات المعاش ػػية لممع ػػوزيف بس ػػبه

البطالػػة مػػف اػػلؿ إيجػػاد مػػؿ لمهػػادريف ميػػت مػػف العػػاطميف لتمكيػػنلـ مػػف الحيػػوؿ مػػت
ارجر الكافي لسد احتياجاتلـ ،وقياـ الجلة الماتية في الدولػة بالتػأميف ارجتمػا ي وذلػؾ
بتاييص معونة شلرية ر تهؿ ف الحد اردنت ل جػور لغيػر الهػادريف مػت العمػؿ ولمػف

لـ يتوفر للـ مؿ ما

()07

إف البطالػػة التػػي تعػػاني منلػػا بعػػض ش ػ ار ة المجتمػػع تتػػرؾ آثػػا اًر نقسػػية واجتما يػػة

سي ة مت ارسر التي ت ف مف وطأتلػا ،ممػا يجعملػا تعػيش حالػة مػف البػاس والقهػر المػدقع
وشظؼ العيش ،إذ اف ارسرج القهيرج ر تولي لبنا اا مف الر ايػة والتربيػة الهػدر الػلزـ ،كمػا

تياه بالتقكؾ وتشتت لفراداا ،لوج مت اف الظػروؼ ارقتيػادية اليػعبة التػي تعيشػلا
اذ ارسر تاثر في تكويف لفراداا الجسمي والنقسي و ػدـ اسػتهرار ارسػرج ،وييػاحه ذلػؾ
دـ التكيؼ وارنطوا

()08

اليػػة الهػػوؿ اف مواجلػػة اػػذا المشػػكؿ الػػذي يقسػػد اراػػلؽ وياػػره ال ػػما ر

يحتاج الت ت افر الجلود وتحشيد الطاقات ،سوا

مت المستون الرسػمي لو مػت اليػعيد

الشػعبي مػػف اػػلؿ و ػػع ورسػػـ الاطػػط التػػي تػامف للػػـ حيػػاج معيشػػية رليػػدج لمػػذيف يعػػانوف
منػػت ،ويكػػوف ذلػػؾ إمػػا ب يجػػاد فػػرص مػػؿ للػػـ او دفػػع معونػػات ماليػػة للػػـ لحػػيف إيجػػاداـ

ل مارً يرتزقوف منلا ويدفعوف لا مة القهر
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املبحث انثبني

انطرائق اخلبصة يف انىقبية من اجلرمية

تتعامؿ الط ار ؽ الااية مع منابع اإلجراـ ارساسية ر مت الميادر النظريػة لو

المقتر ة التي ربما تق ي إلت إنتاج الجريمة ،ولػذلؾ فػ ف اػذ الط ار ػؽ تكػوف مػت تمػاس
مباشػ ػػر مػ ػػع البػ ػػار الحهيهيػ ػػة للج ػ ػراـ وميػ ػػادر المتعػ ػػددج ،وتتعامػ ػػؿ فػ ػػي الوقػ ػػت ذاتػ ػػت مػ ػػع
الشػػاوص الػػذيف يكونػػوف المح ػػف ارسػػاس لاج ػراـ البغػػيض منغيػػا مػػت النػػاس حيػػاتلـ

ومقسدا ميلـ نعمة ارمف وارماف والسكينة وارطم ناف

وتعمػػؿ الجلػػات المعنيػػة التػػي تتعامػػؿ بلػػذ الط ار ػػؽ مػػت إتبػػاع الوسػػا ؿ العمميػػة

الناجحػػة والسػػبؿ الكقيمػػة لػػدر اطػػر المجػػرميف انطلقػػا مػػف التعامػػؿ العممػػي الػػدقيؽ مػػع كػػؿ
حالػة مػف اػلؿ تشػايص لماتلػػا ورسػـ الاطػط التػي ت ػػمف الوقايػة منلػا لكػي ر تكػػوف
م رتع ػػا اي ػػبا لنم ػػو النز ػػات الشػ ػريرج والمنحرف ػػة الت ػػي يتول ػػد نل ػػا اإلجػ ػراـ وتتك ػػاثر ي ػػور
وتتعدد لشكالت ،مما يعيؼ بأمف المجتمع ويلدد استهرار وكيانت
فالتعامػػؿ مػػع اكػػذا حػػارت ر يهػػوـ بػػت طػػرؼ محػػدد بعينػػت ،وانمػػا تهػػوـ بػػت لط ػراؼ

ديػػدج ،رف طبيعػػة اػػذا المػػرض ارجتمػػا ي المػػزمف الاطيػػر لػػت لبعػػاد ماتمقػػة ،ينبغػػي اف
تت ػػافر فػػي التحيػػيف منػػت لكثػػر مػػف جلػػة مػػف اػػلؿ التنسػػيؽ المشػػترؾ والتعػػاوف المثمػػر
الهػػا ـ مػػت العمميػػة والواقعيػػة فػػي تشػػكيؿ جبلػػة مشػػتركة تتمتػػرس سػػوية لمجابلػػة اػػذا الػػدا

الوبيػػؿ والشػػر المسػػتطير الػػذي استعيػػت حمػػت ول يػػت لاػػؿ الحكمػػة الرشػػيدج ب يجػػاد الػػدوا
القعاؿ في العلج منت
املطهب األول :املعبجلة انطبية نهىراثة انسيئة

تشػػير معظػػـ الد ارسػػات العمميػػة لف لميػػقات الوراثيػػة التػػي تنتهػػؿ مػػف اريػػؿ إلػػت
القرع بوساطة الكروموسومات لث اًر فعارً ر يمكف تجاامت في دفع الكثير مػف المجػرميف إلػت
ارتكاه الجريمة ،وذلؾ بسػبه وجػود ااػتلؿ فػي اليػحة العامػة للػار المجػرميف سػوا مػا
يتعم ػػؽ بوج ػػود ا ػػطرابات همي ػػة لو اا ػػتلرت نقس ػػية و ي ػػبية لو م ػػا يا ػػص ارمػ ػراض
الجسمية التي يرثلا اربنا

ف انبا والتركيز مػت الو ارثػة ودوراػا المػادي إلػت اإلجػراـ،إذ
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بػػدل ااتمػػاـ البػػاحثيف بػػت فػػي مػػـ اإلج ػراـ منػػذ هػػود مػػف الػػزمف وذلػػؾ بسػػبه مػػا تنقثػػت فػػي
الجسـ البشري مف سموـ لو ما يياحبلا مف ل راض

وفػػي سػػبيؿ إثبػػات العلقػػة بػػيف الو ارثػػة والجريمػػة لي (وراثيػػة اإلج ػراـ) فهػػد و ػػع

الباحثوف دج تيورات ونظريات ،ومف جممتلا:
 10المقارنة بين اإلنسان المجرم واإلنسان البدائي:
ذاه بعض مما اإلجراـ ومنلـ العػالـ والطبيػه اريطػالي (لاومبروزو ولتبا ػت

إلت الهوؿ بأف اناؾ إمكانية لممهارنة بيف اإلنساف البػدا ي واإلنسػاف المجػرـ ،بػؿ انلػـ ذابػوا
إلػػت لكثػػر مػػف ذلػػؾ ف ػ لروا اف انػػاؾ إمكانيػػة لممهارنػػة بػػيف المجػػرـ وبػػيف الحيوانػػات الوحشػػية،

قايػػديف مػػف اػػذ المهارنػػة إثبػػات مػػدن العلقػػة بػػيف اإلج ػراـ والو ارثػػة لي (وراثيػػة المجػػرـ)،
وقػػالوا :إف المجػػرـ ارنمػػوذجي اػػو المجػػرـ بػػالقطرج ،والمجػػرـ بػػالقطرج اػػو الػػذي يولػػد ولديػػت

ميػػؿ طبيعػػي لاجػراـ ورثػػت ػػف ليػػمت البػػدا ي ،ويػػدلموف مػػت مػػا يهولػػوف بػػاف انػػاؾ تشػػابلا
كبي ار بيف اإلنساف المجرـ وبيف اإلنساف اروؿ في الايا ص البيولوجية

()09

وممػػا يػػدلؿ مػػت اػػذا الػرلي فػػي الػربط بػػيف الايػػا ص الع ػػوية لانسػػاف المجػػرـ

م ػػف جل ػػة واإلنس ػػاف الب ػػدا ي م ػػف جل ػػة لا ػػرن ا ػػو م ػػا ق ػػاـ ب ػػت (لاااومبروزو بقح ػػص اح ػػد
المجرميف ويد ت(فرسيني الذي ا ترؼ بهتمت شريف امرلج بطريهة وحشػية وشػره دمػا لف
قبؿ اف يهوـ بدفنلف ،وقد تبػيف لػت مػف اػلؿ اػذا القحػص اتيػاؼ اػذا المجػرـ بايػا ص

اإلنساف البدا ي الجثمانية والتشريحية نقسلا

()22

بي ػػد اف المعار ػػيف للػ ػػذا الػ ػرلي ينقػ ػػوف وج ػػود لي رابط ػػة ت ػ ػربط ب ػػيف ايػ ػػا ص

اإلنساف المجرـ واإلنسػاف البػدا ي مػف الناحيػة البيولوجيػة ،ويػروف اف مثػؿ اػذا ار تهػاد اػو

مح ػ ض تيػػورات وافت ار ػػات اريػػة ػػف اليػػحة ور تتمتػػع بػػأي سػػند ممػػي موثػػوؽ بػػت

واراـ مف اذا كمت او انت ليس اماؾ إنساف يولد ولديت ميوؿ لاجراـ ،ذلػؾ اف كػؿ إنسػاف
او مولود مت القطرج التي فطر اهلل سبحانت وتعالت الناس ميلا
 10دراسة تاريخ ا سرة
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ي ػراد بد ارسػػة تػػاري لس ػرج المجػػرـ اػػو اإلشػػارج إلػػت فحيػػلا ومهارنتلػػا بارسػػر التػػي
ينتمػػي إليلػػا ليػػر المجػػرميف ،واػػذ الد ارسػػات اػػي مػػف لكثػػر ارسػػاليه التػػي تسػػتادـ فػػي
إثب ػػات وراثي ػػة الجريم ػػة وم ػػف اب ػػرز اربح ػػاث الت ػػي لجري ػػت ف ػػي ا ػػذا المج ػػاؿ ا ػػي الد ارس ػػة

المج ػراج مػػت ا مػػة (ماااكس جااوك ارمريكيػػة فػػي لوا ػػؿ الهػػرف الثػػامف شػػر ،إذ كػػاف ره
ارسػرج مػػف مػػدمني المسػػكرات ،كمػػا كانػػت زوجتػػت تمػػارس السػػرقة ،وقػػد شػػممت اػػذ الد ارسػػة
دج لجياؿ مف نسؿ اذ ارسػرج ،بمػغ ػدداـ لكثػر مػف ( )722شػاص ،وتويػمت إلػت اف

حوالي ( )022منلـ اـ مف محترفي البغا والد ارج ،ولكثر مف ( )142يعانوف مػف التشػرد
ولكثػػر مػػف ( )75مجرمػػا اقترف ػوا ج ػ ار ـ ماتمقػػة ،وانػػاؾ ػػدد آاػػر مػػنلـ ميػػابوف بػػأمراض
يبية و همية

()21

وثم ػػة د ارس ػػة لا ػػرن لجري ػػت م ػػت ا م ػػة (كاليااااك م ػػف لمريك ػػا الش ػػمالية ش ػػممت

( )482سػػمقا للػػذ العا مػػة ،تبػػيف مػػف الللػػا اف مػػا ر يهػػؿ ػػف ( )074شايػػا لوديػػف فػػي
اقت ػراؼ ج ػ ار ـ ماتمقػػة مػػف بيػػنلـ ( )27حكم ػوا باإل ػػداـ لمػػا تبػػيف اف فر ػػا مػػف اػػذ العا مػػة
يكاد يكوف بأكممت مف محترفي الد ارج والشواذ ومرتكبي الج ار ـ العامة

()20

ور شػؾ اف البػاحثيف الػذيف قػاموا بػ ج ار اػػذ الد ارسػات قػد بػذلوا جلػودا م ػػنية ر

يمكف تجااملا في اذا الم مار وفي لقت ارنتبػا إلػت لاميػة د ارسػة المجػرميف مػت لسػس
الو ارثػػة مػػف منطمػػؽ اف اػػذا ارسػػموه – مػػف وجلػػة نظػػراـ – تعػػد إحػػدن لسػػاليه البحػػث
العممػػي التػػي تػػدلؿ مػػت دور واثػػر الو ارثػػة فػػي توجيػػت لفعػػاؿ اإلنسػػاف ،لمػػا الحهيهػػة ال ارسػػاة

ف ف السموؾ اإلنساني ر يورث بشػكؿ مطمػؽ ،واذا كانػت اليػقات الوراثيػة تنهػؿ مػف السػمؼ
إل ػت الامػػؼ لمػػا لرسػػؿ اهلل تعػػالت ارنبيػػا والمرسػػميف إليػػلح بنػػي البشػػر واا ػراجلـ مػػف
ظممات الشر وال لؿ إلت نور الاير واإليلح

 10قياس التشابه في الجريمة بين اآلبا وا بنا
تسػػتند للم ػػه الد ارس ػػات التػػي لجري ػػت بل ػػذا الاي ػػوص مػػت م ػػؿ مهارن ػػات ب ػػيف

انب ػػا واربن ػػا إلثب ػػات وجػ ػ ود مي ػػؿ م ػػوروث لاجػ ػراـ ويع ػػد العلم ػػة والطبي ػػه البريط ػػاني
(تشارلز جورنج مف لشلر الذيف قاموا بد ارسػات ميدانيػة فػي اػذا المجػاؿ ،وقػد تويػؿ مػف
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اػػلؿ د ارسػػاتت إلػػت لف نسػػبة التشػػابت بػػيف انبػػا واربنػػا فػػي السػػموؾ اإلج ارمػػي اػػي ()62
واػػذ النسػػبة اػػي التشػػابت ذاتػػت بيػػنلـ فػػي طػػوؿ الهامػػة ولػػوف العينػػيف وليرامػػا مػػف المظػػاار

القسيولوجية ولما فيما يتعمؽ بدراساتت بشأف اراوج في سموكلـ اي ()%45

()22

يبػػدو مػػف اػػلؿ مػػا تهػػدـ لف اػػذ الد ارسػػات ومثيلتلػػا قػػد لسػػهطت مػػف حسػػاباتلا
العوامؿ البي ية ول طت جػؿ ثهملػا لمعوامػؿ الوراثيػة وتأثيراػا مػت السػموؾ اإلج ارمػي وربطلػا
ربطاً وثيهاً بلذا النمط مف السموؾ ولف مثؿ اػذ النتيجػة تقتهػر إلػت الدقػة المو ػو ية فػي

إ طا ثهؿ كبير لمعامؿ الوراثي في التسبه بالجريمة وااماؿ بهية العوامؿ ارارن
10دراسة التوائم:

تعػػد د ارسػػة التػوا ـ إحػػدن الهنػوات الر يسػػة إلثبػػات وراثيػػة اإلجػراـ التػػي ػ اػوؿ ميلػػا
العديد مف العمما الذيف اا وا اػذا المجػاؿ ،فعمػت رجاحػة رليلػـ وسػداد فكػراـ ،اف الو ارثػة
امؿ ر يمكف ري دارس منيؼ التجاوز ميت ومف ثـ تجاامت

وم ػػف اب ػػرز العمم ػػا ال ػػذيف لولػ ػوا ناي ػػة كبيػ ػرج بل ػػذا المج ػػاؿ ،فه ػػاموا بالعدي ػػد م ػػف

الدراسات او العالـ (َلنج الذي يعد لوؿ مف استادـ دراسة التوا ـ في تػد يـ القكػرج الها مػة
بوراثيػػة اإلج ػراـ ،وقػػد نشػػر فػػي كتابػػت المعػػروؼ (الجريمااة كقاادر ولجػػرن فيػػت د ارسػػة مػػت

ثلثػػيف زوجػػا مػػف الت ػوا ـ الػػذكور ،مػػف بيػػنلـ ( )12زوجػػا مػػف الت ػوا ـ المتحػػدج و( )17زوجػػا
مف التوا ـ اراوج ،والتوا ـ المتحدج اي توا ـ البي ػة الواحػدج ،لمػا التػوا ـ اراويػة فلػي تمػؾ

التي تنشأ ػف بوي ػات مايػبة ،وقػد لثبتػت اػذ الد ارسػة اف ( )%77مػف التػوا ـ المتحػدج
لديلا توافؽ مت الجريمة ،بينما وجد اف نسبة التوافؽ في اإلجراـ مػف بػيف التػوا ـ اراػوج ر

تتج ػػاوز ( ،)%10وح ػػارت التواف ػػؽ بالنس ػػبة لمتػ ػوا ـ المتح ػػدج س ػػتة ل ػػعاؼ لمث ػػاؿ ح ػػارت
التوافؽ في السموؾ اإلجرامي بيف التوا ـ اراوج

()24

ور بد مف اإلشارج في اذا اليدد إلت انت مف لير المنطػؽ التسػميـ بحهيهػة مقاداػا

اف د ارسػة التػوا ـ التػي لجريػػت اػي د ارسػة موثػػوؽ بلػا بشػكؿ مطمػؽ فػػي التػدليؿ مػت الػػدور
البػػارز لمو ارثػػة فػػي اإلسػػلاـ فػػي ارتكػػاه الجريمػػة ،وذلػػؾ لسػػبه بسػػيط جػػداً واػػو اف الجريمػػة
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ليسػػت وردج امػػؿ واحػػد لو نتػػاج سػػبه محػػدداف وانمػػا تت ػػافر ػػدج وامػػؿ ولسػػباه فػػي
تكوينلا

إذا يتبػػيف مػػف كػػؿ مػػا تػػـ استع ار ػػت ػػف دور الو ارثػػة فػػي دفػػع بعػػض ارف ػراد إلػػت

اقتراؼ الجريمػة اف انػاؾ شػي ا مػف الغمػو فػي إظلػار دوراػا ،وفػي الوقػت نقسػت انػاؾ تهميػؿ
فػػي لاميػػة الجوانػػه اراػػرن التػػي تعػػد مػػف العوامػػؿ المسػػببة لاج ػراـ رنيػػار اػػذا ارتجػػا ،
ولكػػف مػػا يعنينػػا اػػو كيقيػػة الحقػػاظ مػػت السػػللة وتنهيتلػػا مػػف اردراف والش ػوا ه التػػي مػػف
المحتمؿ اف تتقاقـ ف طريؽ الوراثة
وقػػد اقتػػرح بعػػض العممػػا

ػػدج إج ػ ار ات طبيػػة مػػف شػػأنلا تاقيػػؼ اثػػر الو ارثػػة فػػي

الجريمػػة مػػف اػػلؿ مػػا تتركػػت مػػف لم ػراض هميػػة ونهػػا ص نقسػػية ،ف ػػل ػػف ارم ػراض

الجثمانية التي للا نييه في التلي ة لمجريمة ،واذ اإلج ار ات اي:

 1الهياـ بالقحص الطبي قبؿ الزواج ومنعت إذا كانت نتيجة القحص سمبية
 0التعهيـ :ويعني إزالة لو سد قناج اإلنزاؿ ف الرجؿ لو قناتي ارستهباؿ ند المرلج
 2است ياؿ الاييتيف ند الرجؿ لو المبي يف لدن المرلج
وان ػ ػػاؾ م ػ ػػف العمم ػ ػػا م ػ ػػف يه ػ ػػرر لن ػ ػػت ر توج ػ ػػد ثم ػ ػػة

()25

ػ ػػرورج لللتج ػ ػػا إل ػ ػػت التعه ػ ػػيـ

وارست يػػاؿ ،ولنػػت يكقػػي فػػي الوقايػػة مػػف الو ارثػػة السػػي ة ارلتجػػا إلػػت كافػػة الوسػػا ؿ الطبيػػة
واليحية والعلجية الكقيمة بتحسيف النسؿ وتهويتت سوا في المرحمػة السػابهة مػت الػوردج

ولػػذا ف ػ ف ال ػرلي السػػا د فػػي الكثيػػر مػػف دوؿ العػػالـ اػػو نشػػر الػػو ي الطبػػي بػػيف الم ػواطنيف
بكافػة الوسػػا ؿ التػي تبيػػراـ بػدور الو ارثػػة فػي نهػػؿ ارمػراض والعيػػوه إلػت الامػػؼ حتػػت ر
يهدـ منلـ مت الزواج إر بعد لف يعالق نقست مت ارقؿ سػوا جثمانيػاً لو نقسػياً ،ويحيػؿ
مت ما ياامت لحسف لدا رسالة الزواج

()26

نامػػص إلػػت الهػػوؿ مػػف اػػلؿ مػػا تهػػدـ اف الثهافػػة الطبيػػة ونشػػراا بػػيف لوسػػاط ال ػرلي

العاـ تمعه دو ار ملما في تحاشي الكثيػر مػف العمػؿ والعيػوه النقسػية والع ػوية التػي يمكػف
اف تػػورث والتػػي مػػف شػػأنلا اف تامػػؽ جػػيل معػػافت يتمتػػع بدرجػػة اليػػة مػػف اليػػحة البدنيػػة
والسػػيكولوجية ،واػػاؿ مػػف انحطػػاط ػػاـ مػػوروث ينػػأن بلػػـ ػػف كػػؿ سػػموؾ مشػػيف ولي ػػر
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مهبػػوؿ اجتما يػػا ،رف العهػػؿ السػػميـ ر يمكػػف اف يكػػوف إر فػػي الجسػػـ السػػميـ ،فلمػػا وجلػػاف
لعممة واحدج يستحيؿ القيؿ بينلما
املطهب انثبني :كشف اخلطىر اإلجرامية

ر يمكػف تجااػػؿ دور رجػاؿ الشػػرطة فػي الوقايػػة مػف شػػر اإلجػراـ والمجػػرميف مػػف
الؿ الدوريات التي يهومػوف بلػا فػي لحيػا وشػوارع المػدف واايػة فػي المنػاطؽ التػي تعػد

بػػارج المجػػرميف والتػػي تػػزداد فيلػػا نسػػه ار ت ػدا ات مػػت ارشػػااص لو مػػت الممتمكػػات
العامة مسببة الذ ر واللمع بيف الناس
فالش ػػرطي المبي ػػه الح ػػاذؽ يلح ػػظ بس ػػر ة ل م ػػاؿ لفػ ػراد ال ػػذيف يح ػػاولوف ماالق ػػة

الهػوانيف ك نشػا العيػػابات لو المتػاجرج بالماػدرات لو اسػػتغلؿ النسػا  ،إلػت ليػػر ذلػؾ مػػف
ار ماؿ المشبواة وتعد اذ المزية مػف محاسػف نظػاـ دوا ػر الشػرطة التػي تعػيف لكػؿ حػي
لو ناحية لفػرادا ر يتبػدلوف إر حسػه المػزوـ ،وبػذلؾ يتمكنػوف مػف التعػرؼ مػت كػؿ مػا فػي
الحػػي حتػػت إذا مػػا ظلػػر فيػػت شػػي جديػػد لقػػت نظػػراـ ونػػبللـ إلػػت

دقيهة

()27

ػػرورج مراقبتػػت مراقبػػة

وقػد ػالق قػانوف ر ايػػة ارحػداث رقػـ ( )76لسػػنة 1982المعػدؿ فػي المػػادج ()00
مػػف القه ػرج الثانيػػة منػػت اػػذ المسػػألة بشػػكؿ مقيػػؿ ،إذ لويػػت بهيػػاـ اإلتحػػاد العػػاـ لشػػباه

الع ػراؽ وبالتعػػاوف مػػع اإلتحػػاد العػػاـ لنسػػا الع ػراؽ بتشػػكيؿ لجػػاف لحمايػػة ارحػػداث تتػػولت
المس ػػاامة ف ػػي اإلشػ ػراؼ م ػػت ر اي ػػة ارح ػػداث ف ػػي ارس ػػر البديم ػػة ف ػػي ح ػػاؿ س ػػمه الوري ػػة
ومس ػػا دج إدارج المدرس ػػة ف ػػي تش ػػايص ارح ػػداث المشاكس ػػيف ومع ػػالجتلـ وفهػ ػاً لتوي ػػيات
مكت ػػه الا ػػدمات المدرس ػػية النقس ػػية وارجتما ي ػػة ومس ػػا دج الجل ػػات الماتي ػػة ف ػػي إنج ػػاح
مراقبػػة السػػموؾ والر ايػػة اللحهػػة وتػػوفير الجػػو ارسػػري ل حػػداث المػػود يف فػػي ماسسػػات

اإليػ ػػداع باإل ػ ػػافة إلػ ػػت

ػ ػػرورج التعػ ػػاوف مػ ػػع شػ ػػرطة ارحػ ػػداث فػ ػػي تشػ ػػايص ارحػ ػػداث

المشاكس ػػيف لو المعر ػػيف لمجن ػػوح واإلاب ػػار ػ ػف ارولي ػػا ال ػػذيف يس ػػي وف معامم ػػة الح ػػدث

دااؿ ارسرج

()28
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وكثي ػ ار مػػا يكػػوف رجػػاؿ الشػػرطة لوؿ مػػف يػػرن ارحػػداث حػػاؿ مباش ػرتلـ بار مػػاؿ
التي تهوداـ فيما بعد إلت اإلجراـ ،لو حاؿ معاشرتلـ رفاؽ السو  ،فيكوف الشرطي فػي اػذ

الحالػة فػي و ػع مناسػه لتنبيػت ارحػداث إلػت ميػيراـ لو تنبيػت آبػا لـ إلػت اطػورج ل مػػاؿ
لبنػا لـ ليتمكنػوا مػػف رد لػـ وتهػويـ سػػموكلـ لو ارسػتنجاد بعيػادات اإلرشػػاد وب مكػاف رجػػاؿ
الش ػػرطة لي ػػا ،من ػػع ارح ػػداث م ػػف ال ػػداوؿ إل ػػت لم ػػاكف المل ػػو ولع ػػه الهم ػػار وليراػ ػا م ػػف

المحلت التي تادي إلت تهلهر سموؾ ارحداث وتدفعلـ إلت اراطا

()29

وقد ورد في الهانوف المذكور ل ل فػي المػادج ( )02منػت بتكميػؼ شػرطة ارحػداث

بالبح ػػث ػػف الي ػػغار ال ػػاليف والل ػػاربيف م ػػف لس ػػراـ والملمم ػػيف والكش ػػؼ ػػف ارح ػػداث
المعر يف لمجنوح في لماكف جذه ارحػداث كالمهػااي والمشػاره والمػراقص ودور السػينما

فػػي سػػا ات متػػأارج مػػف الميػػؿ،و مت اػػذ الشػػرطة إييػػاؿ اليػػغير لو الحػػدث نػػد العثػػور
ميت في ارماكف التي تعر ت لمجنوح إلت ذويت

()42

كما يجه دـ إلقاؿ ق ية ملمة بلػذا اليػدد واػي انػت يهػع مػت رجػاؿ الشػرطة

واجػػه اكتشػػاؼ الاطػػورج اإلجرامي ػة ل شػػااص ومنعلػػا فػػي الوقػػت نقسػػت مػػف اإلف ػػا إلػػت
جػ ار ـ فعميػػة ،ذلػػؾ رف التجربػػة دلػػت مػػت اف كػػؿ جريمػػة يغمػػه يػػدوراا مػػف شػػاص كػػاف

شا عاً في الوسط المحيط بت انت سي ارالؽ ومف جلة لارن ف ف كؿ جريمة ر بػد مػف

اف تسبهلا فترج مف التأاػه وارسػتعداد ،كثيػ اًر مػا تظلػر الللػا مػت الشػاص ذاتػت إمػارات
كاشقة ػف سػو قيػد  ،كػأف يسػود الهمػؽ و ػدـ اررتيػاح لو اف تظلػر فػي طريهػة معيشػتت

در ؿ القو ت وار طراه لو اف يتاذ مواقؼ تلديديػة لو اف يعمػؿ مػت تزويػد نقسػت بمػا
يستادـ في تنقيذ الج ار ـ

()41

ومم ػػا ل ػػت فا ػػدج كبيػ ػرج ف ػػي ا ػػذا المج ػػاؿ ا ػػو اف تع ػػد ف ػػي لقس ػػاـ الش ػػرطة بطاق ػػات

ميورج لكافة الايػا ص الجسػمانية والنقسػانية ل شػااص الػذيف اػـ مػت اطػورج إجراميػة
لسبؽ ارتكابلـ جريمػة فػي الما ػي ،مػع بيػاف ارمػاكف التػي يتػردد ميلػا اػار ارشػااص

لو يهيموف بلا ،ولكف الاطورج اإلجرامية قػد تتػوافر حتػت فػي شػاص لػـ يرتكػه جريمػة مػف
قبؿ واف كػاف فػي طريهػت إلػت اإلجػراـ ،فيكػوف مػف واجػه رجػاؿ الشػرطة فػي اػذ الحالػة اف
يكشؼ نلا باليهظة الساارج وبكافة وسا ؿ التحري كي يجنه الغير آثاراا ال ارج

022

()40

الوقاية مف الجريمة (دراسة قانونية تحميمية ف بعض ط ار هلا)
ـ ـ يلح حسف لحمد

اف الملمػػة ارساسػػية لرجػػاؿ الشػػرطة فػػي الوقايػػة مػػف الجريمػػة قبػػؿ اف تهػػع ،اػػي
تعهػػه المتشػػرديف والمتسػػوليف بيػػقة امػػة والميػػابيف بغيبوبػػة لو شػػبت ليبوبػػة ناش ػ ة ػػف
م ػواد مسػػكرج لو ماػػدرج وارشػػااص الػػذيف يزاولػػوف تجػػارج السػػوؽ السػػودا  ،باإل ػػافة إلػػت

الكشػػؼ ػػف التكػػتلت التػػي ياشػػت يػػدور اإلجػراـ مػػف لفراداػػا سػوا اتاػػذت يػػورج الكتػػؿ
الشػػعبية لو العيػػابات اإلجراميػػة وفػػي سػػبيؿ ذلػػؾ يمػػزـ اف يكػػوف انػػاؾ ثلثػػة لن ػواع مػػف
المعرفة اي:
 1تػػوفر الاب ػرج بػػالظروؼ التػػي مػػف شػػأنلا تلي ػػة التكػػتلت والمسػػا دج مػػت تكوينلػػا
واظلاراا ؿ مسرح ارحداث

 0توفر الابرج بأساليه التحهيؽ العممي الكقيمة بكشػؼ النهػاه ػف الكػذه لو اكتمػاؿ
الحهيهة إذا تعذر في حالة ارتقاقات الجنا ية اف يبوح بسراا مف او طرؼ فيلا

 2معرفة القكرج الماتمرج في لذاػاف لفػراد التكتػؿ اإلج ارمػي ومػا يػدور فػي امػداـ مػف
نواي ػ ػػا شػ ػ ػريرج ون ػ ػ ػوازع فاس ػ ػػدج تق ػ ػػي إلػ ػ ػػت اقتػ ػ ػراؼ للػ ػ ػواف شػ ػ ػػتت م ػ ػػف ار مػ ػ ػػاؿ

اإلجرامية

()42

يبػػدو جميػػا مػػف اػػلؿ مػػا ذكػػر اف رجػػاؿ الشػػرطة للػػـ إسػػلاـ فعػػاؿ ومػػاثر فػػي در

اطر الجريمة ،و ميت ف ف ااتيار ارشااص العامميف في اػذا السػمؾ ينبغػي اف يكونػوا مػف
ذوي الشػػما ؿ المحمػػودج والايػػاؿ النبيمػػة ومػػف الػػذيف يشػػلد للػػـ بحسػػف الامػػؽ حتػػت يمكػػف

التعويؿ ميلـ في كبة ماتمؼ ليناؼ اإلجراـ ،كما يجه النلوض بمسػتون معيشػتلـ مػف
اػلؿ دفػػع المرتبػػات المجزيػػة للػـ وتكػريس المتميػزيف مػػنلـ حتػت يكػػوف لػػديلـ مسػػتون ػػاؿ
مف ارندفاع والحرص في لدا الواجه المكمقيف بت مت لحسف ما يراـ
اخلبمتة

بعد ارنتلا مف رض فهرات البحث ومقايمت ارساسية التي تناولػت مشػكمة الجريمػة
التي طالما انت وتعاني منلا المجتمعات اإلنسانية ف ننا تويمنا إلت النتا ق انتية:
لوَلً :نتائج البحث
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العدد ()4
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 1إف السياس ػػة الوقا ي ػػة م ػػف الجريم ػػة حاول ػػت لف تو ػػة المس ػػارات العممي ػػة الس ػػميمة
التي تكقؿ دـ الوقوع في براثنلا مف الؿ اإلشارج الوا حة إلت اإلجػ ار ات التػي
مف شأنلا در اطورج اذ المشكمة ف المجتمع

 0إف طػػرؽ الوقايػػة لػػـ تهتيػػر مػػت العوامػػؿ القرديػػة دوف العوامػػؿ المو ػػو ية ،بػػؿ
شػػممت جػػؿ اػػذ العوامػػؿ مػػت حػػد س ػوا ،رنلا تسػػااـ بهػػدر لو بػػكار فػػي إنتػػاج
الظاارج اإلجرامية
 2بػػروز جبلػػة متحػػدج لمكافحػػة اإلج ػراـ تشػػترؾ فيلػػا لط ػراؼ ػػدج رف التيػػدي للػػذا
المشػػكؿ والوقايػػة منػػت لػػيس باسػػتطا ة طػػرؼ واحػػد الهيػػاـ بػػت ،كونػػت بػػالغ التعهيػػد

واليعوبة وميادر نشو ت متعددج

 4إف فا ميػػة التػػدابير ارحت ارزيػػة مػػف الجريمػػة تعتمػػد -بالدرجػػة ارسػػاس  -مػػت كػػؿ
ارط ػراؼ الداامػػة فػػي اػػذ العمميػػة،وبالتالي ف ػ ف نجاحلػػا لو إاقاقلػػا يتوقػػؼ مػػت
مػ ػػدن جديػ ػػة اػ ػػذ ارط ػ ػراؼ فػ ػػي مواجلػ ػػة اػ ػػذ المشػ ػػكمة بػ ػػد اً بارس ػ ػرج وانتلػ ػػا

بماسسات المجتمع المعنية بلذا ارمر

 5تمعػػه الو ارثػػة دو اًر ر يمكػػف ارسػػتلانة بػػت فػػي نهػػؿ ارم ػراض والعيػػوه والعمػػؿ مػػف
السمؼ الت الامؼ سوا ً كانت اذ ارمراض نقسية لو

وية

ثانيااً :توصياات البحث

نسػػتطيع إجمػػاؿ التويػػيات التػػي يمكػػف لف تعػػزز سياسػػية الوقايػػة مػػف اإلج ػراـ بمػػا

يأتي:
 1التأكيد مػت الر ايػة اليػحية بشػهيلا الوقػا ي والعلجػي ،واػي مػف الواجبػات التػي
يجه لف تهوـ بلا السمطات اليحية ،ومف ذلؾ إحاطػة ارـ الحامػؿ بر ايػة كاممػة
لممحافظػ ػػة مػ ػػت يػ ػػحتلا ويػ ػػحة جنينلػ ػػا و ػ ػػماف تكوينػ ػػت الجسػ ػػماني والعهمػ ػػي

والنقسي
0

ػػرورج قيػػاـ وسػػا ؿ اإل ػػلـ المر يػػة والمسػػمو ة والمهػػراج بتو ي ػة وتبيػػير جيػػؿ
الشػػباه بػػالمعنت ارجتمػػا ي لمػػزواج ولاميتػػت ،بغيػػة تكػػويف ا مػػة تقػػيض بالحنػػاف

025

الوقاية مف الجريمة (دراسة قانونية تحميمية ف بعض ط ار هلا)
ـ ـ يلح حسف لحمد

والمحبة السعادج وبالتالي توفير بي ػة يػالحة لتنشػ ة لفراداػا تنشػ ة جيػدج تنػأن بلػـ
2

ف الوقوع في ملاوي ارنحراؼ والرذيمة والجنوح

مت الماسسات الماتيػة -وبالػذات دوا ػر العمػؿ وال ػماف ارجتمػا ي

إيجػاد

م ػػؿ لمه ػػادريف مي ػػت لغ ػػرض تمكي ػػنلـ م ػػف الحي ػػوؿ م ػػت ارج ػػر الك ػػافي لس ػػد
احتياجاتلـ،والعمػػؿ مػػت رفػػع الاػػد اردنػػت ل جػػور فػػي الهطػػا يف العػػاـ والاػػاص
إلت مستويات تكقؿ متطمبات الحياج اليومية
 4تػ ػػوفير الوسػ ػػا ؿ الترويجيػ ػػة النافعػ ػػة وذلػ ػػؾ ب نشػ ػػا الن ػ ػوادي والمل ػ ػػه الريا ػ ػػية
والمتاحؼ والمكتبات العامة والحدا ؽ والمتنزاات

 5الهيػػاـ بحمػػلت تو يػػة لبيػػاف ل ػرار ومسػػاول تنػػاوؿ المسػػكرات والماػػدرات مػػت
القػػرد والمجتمػػع ور سػػيما مػػف الػػدوا ر ذات العلقػػة وفػػرض هوبػػات راد ػػة مػػت

مرتكبي اذ ارفعاؿ
 6التأكيد مت ااتيار العناير ارمينػة والكقػو ج العاممػة فػي جلػاز ارمػف والشػرطة،
لكػػي ي ػػتـ التعوي ػػؿ ميل ػػا ف ػػي محاربػػة الجريم ػػة ودر مااطرا ػػا قب ػػؿ لف ته ػػع ،ممػػا

يحقظ لممجتمع لمنت واستهرار
هىامش انبحث

 1د راوؼ بيد ،مبادل مـ اإلجراـ ،دار القكر العربي ،الهاارج ،1990 ،ص 648
 0د محمػػد يػػبحي نجػػـ ،ليػػوؿ مػػـ اإلج ػراـ و مػػـ العهػػاه ،دار الثهافػػة لمنشػػر ،بيػػروت،
 ،0222ص7
 2محمػػد ب ػػف لبػػي بك ػػر ال ػرازي ،مات ػػار اليػػحاح ،دار الكت ػػاه العربػػي ،بي ػػروت،1992 ،
 4د

ص122

مػػي حسػػيف امػػؼ وسػػمطاف الشػػاوي ،المبػػادل العامػػة فػػي قػػانوف العهوبػػات ،مطبعػػة

الرسالة ،الكويت ،1980 ،ص057

 5جنػ ػػدي بػ ػػد الممػ ػػؾ ،الموس ػ ػو ة الجنا يػ ػػة ،ج ،2دار إحيػ ػػا الت ػ ػراث العربػ ػػي ،بيػ ػػروت،
 ،1992ص6
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مجمة جامعة تكريت لمعموـ اإلنسانية
المجمد ()15

العدد ()4

ايار ()0228

 6د محمػػد لبػػو زا ػرج ،الجريمػػة والعهوبػػة فػػي القهػػت اإلسػػلمي ،مكتبػػة ارنجمػػو المي ػرية،
 7د

الهاارج ،1982 ،ص02

بػػد القتػػاح اليػػيقي ود محمػػد زكػػي لبػػو ػػامر ،د ارسػػة فػػي مػػـ اإلج ػراـ والعهػػاه،

الدار الجامعية ،بيروت ،1998 ،ص20
 8د ا ػػادي ي ػػالة محم ػػد ،وس ػػا ؿ وقاي ػػة الش ػػباه م ػػف ارنحػ ػراؼ والجريم ػػة ،مجم ػػة آداه
الرافديف ،ع ،05س ،00المويؿ ،1992 ،ص465
 9د رمسيس بلناـ ،مـ الوقاية والتهويـ ،منشأج المعارؼ ،اإلسكندرية ،1986 ،ص9

 12د فت ػ ػػوح ب ػ ػػد اهلل الش ػ ػػاذلي ،لساس ػ ػػيات م ػ ػػـ اإلجػ ػ ػراـ والعه ػ ػػاه ،منش ػ ػػأج المعػ ػ ػػارؼ،
اإلسكندرية ،0222 ،ص05

 11د احمػػد الكبيسػػي ،فمسػػقة نظػػاـ ارس ػرج فػػي اإلسػػلـ ،ط ،0مطبعػػة الح ػوادث ،بغػػداد،
،1992
ص21-22

 10جعقػػر بػػد ارميػػر الياسػػيف ،اثػػر التقكػػؾ العػػا مي فػػي جنػػوح ارحػػداث ،ػػالـ المعرفػػة،
بيروت ،1981 ،ص61

 12د محمد الدسوقي ،ارسرج في التشريع اإلسلمي ،ط ،1دار الثهافػة ،الدوحػة،1995 ،
ص05

 14جعقر بد ارمير الياسيف ،اثر التقكػؾ العػا مي فػي جنػوح ارحػداث ،الميػدر السػابؽ،
ص61
 15د محمد يبحي نجـ ،ليوؿ مـ اإلجراـ و مـ العهاه ،الميدر السابؽ ،ص72

 16قػ ػػانوف ارح ػ ػواؿ الشايػ ػػية رقػ ػػـ  188لسػ ػػنة  1959المعػ ػػدؿ ،ط ،7مطبعػ ػػة الزمػ ػػاف،
بغداد ،0222 ،ص8

 17د راوؼ بيد ،مبادل مـ اإلجراـ ،الميدر السابؽ ،ص651-652
 18قانوف ارحواؿ الشايية رقـ ( )188لسنة  1959المعدؿ ،الميدر السابؽ ،ص9
 19الميدر نقست ،اليقحة نقسلا
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الوقاية مف الجريمة (دراسة قانونية تحميمية ف بعض ط ار هلا)
ـ ـ يلح حسف لحمد

 02د لكػػرـ نشػػأت إب ػراايـ ،مػػـ ارجتم ػاع الجنػػا ي ،شػػركة آه لمطبا ػػة ،بغػػداد،1999 ،
ص78

 01د يػػالة السػػعد ،الماػػدرات ول ػراراا ولسػػباه انتشػػاراا ،دار النشػػر ر توجػػد ،مػػاف،
 ،1997ص،67
 00د احمػػد بػػد العزيػػز ارلقػػي ،التػػدابير الوقا يػػة والعلجيػػة لمواجلػػة مشػػكمة الماػػدرات
والمسكرات ،منشورات المكته العربي لمكافحة الجريمة ،بغداد ،1980 ،ص027
 02قػػانوف العهوبػػات الع ارقػػي رقػػـ ( )111لسػػنة  1969المعػػدؿ ،المكتبػػة الهانونيػػة ،بغػػداد،
 ،0222ص16

 04قػػانوف مكافحػػة البغػػا رقػػـ ( )8لسػػنة  1988المعػػدؿ ،مطبعػػة الاي ػرات بغػػداد ،1998
ص6

 05احمػػد الػػرواس ،مشػػكمة الماػػدرات واإلدمػػاف ،المكتػػه الجػػامعي الحػػديث ،اإلسػػكندرية،
 ،0222ص95

 06د

ػاطؼ بػػد القتػػاح ،البطالػة فػػي العػػالـ العربػػي و لقتلػا بالجريمػػة ،المركػػز العربػػي

لمدراسات ارمنية والتدريه ،الرياض ،1992 ،ص 022ػ021

 07د لكػػرـ نشػػأت إب ػراايـ ،السياسػػة الجنا يػػة ،ط ،0شػػركة آه لمطبا ػػة ،بغػػداد،1999 ،
ص6

 08د محمد يبحي نجـ ،ليوؿ مـ اإلجراـ و مـ العهاه ،الميدر السابؽ ،ص81
 09د

بد الػرحمف توفيػؽ لحمػد ،دروس فػي مػـ اإلجػراـ ،ط ،1دار وا ػؿ لمنشػر ،مػاف،

 ،0226ص25

 22د محمػ ػػد ش ػ ػػلؿ حبي ػ ػػه ،لي ػ ػػوؿ مػ ػػـ اإلجػ ػ ػراـ ،ط 0مطبع ػ ػػة دار الحكم ػ ػػة ،بغ ػ ػػداد،
 ،1992ص74

 21د فوزيػػة بػػد السػػتار ،دروس فػػي مػػـ اإلج ػراـ و مػػـ العهػػاه ،دار المعرفػػة ،بيػػروت،
 ،1988ص82ػ81
 20د محمد شلؿ حبيه ،ليوؿ مـ اإلجراـ ،الميدر السابؽ ،ص175

 22د بد الرحمف توفيؽ لحمد ،دروس في مـ اإلجراـ ،الميدر السابؽ ،ص29
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 24الميدر نقست ،ص20
 25د رمسيس بلناـ ،مـ الوقاية والتهويـ ،الميدر السابؽ ،ص22
 26الميدر نقست ،ص20

 27د راوؼ بيد ،مبادل مـ اإلجراـ ،الميدر السابؽً  ،ص689
 28قػانوف ر ايػػة ارحػػداث رقػػـ ( )76لسػنة 1982المعػػدؿ ،ط ،2المكتبػػة الهانونيػػة ،بغػػداد،
 ،0227ص11
 29د راوؼ بيد ،مبادل مـ اإلجراـ ،الميدر السابؽ ،ص692

 42قانوف ر اية ارحداث رقـ ( )76لسنة  ،1982الميدر السابؽ ،ص10-11
 41د رمسيس بلناـ ،مـ الوقاية والتهويـ ،الميدر السابؽ ،ص42
 40الميدر نقست ،ص44

 42الميدر نقست ،ص44ػ45

أوَلً :الكتب

املصبدر

 الهرآف الكريـ
 احم ػ ػ ػػد ال ػ ػ ػػرواس ،مش ػ ػ ػػكمة الما ػ ػ ػػدرات واإلدم ػ ػ ػػاف ،المكت ػ ػ ػػه الج ػ ػ ػػامعي الح ػ ػ ػػديث،
اإلسكندرية0222 ،

 د احمد بد العزيز ارلقي ،التدابير الوقا ية والعلجية لمواجلة مشػكمة الماػدرات
والمسكرات ،منشورات المكته العربي لمكافحة الجريمة ،بغداد1980 ،

 د احمد الكبيسي ،فمسقة نظاـ ارسرج في اإلسلـ ،ط ،0مطبعػة الحػوادث ،بغػداد،
1992
 د لك ػ ػػرـ نش ػ ػػأت إبػ ػ ػراايـ ،السياس ػ ػػة الجنا ي ػ ػػة ،ط ،0ش ػ ػػركة آه لمطبا ػ ػػة ،بغ ػ ػػداد،
1999

 د لكػ ػػرـ نشػ ػػأت إب ػ ػراايـ ،مػ ػػـ ارجتمػ ػػاع الجنػ ػػا ي ،شػ ػػركة آه لمطبا ػ ػػة ،بغػ ػػداد،
1999
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الوقاية مف الجريمة (دراسة قانونية تحميمية ف بعض ط ار هلا)
ـ ـ يلح حسف لحمد

 جعقر بد ارمير الياسيف ،اثر التقكؾ العا مي في جنوح ارحداث ،ػالـ المعرفػة،
بيروت1981 ،

 جنػػدي بػػد الممػػؾ ،الموسػػو ة الجنا يػػة ،ج ،2دار إحيػػا الت ػراث العربػػي ،بيػػروت،
1992
 د رمسيس بلناـ ،مـ الوقاية والتهويـ ،منشأج المعارؼ ،اإلسكندرية1986 ،
 د راوؼ بيد ،مبادل مـ اإلجراـ ،دار القكر العربي ،الهاارج1990 ،
 د ي ػػالة الس ػػعد ،الما ػػدرات ول ػ ػراراا ولس ػػباه انتش ػػاراا ،دار النش ػػر ر توج ػػد،
ماف1997 ،

 د

ػػاطؼ ب ػػد القت ػػاح ،البطال ػػة ف ػػي الع ػػالـ العرب ػػي و لقتل ػػا بالجريم ػػة ،المرك ػػز

 د

ب ػػد ال ػػرحمف توفي ػػؽ لحم ػػد ،دروس ف ػػي م ػػـ اإلجػ ػراـ ،ط ،1دار وا ػػؿ لمنش ػػر،

العربي لمدراسات ارمنية والتدريه ،الرياض1992 ،

 د

ماف0226 ،

ب ػػد القتػ ػػاح الي ػػيقي ود محمػ ػػد زك ػػي لب ػ ػو ػػامر ،د ارسػ ػػة ف ػػي مػ ػػـ اإلج ػ ػراـ

والعهاه ،الدار الجامعية ،بيروت1998 ،

 د

م ػػي حس ػػيف ام ػػؼ وس ػػمطاف الش ػػاوي ،المب ػػادل العام ػػة ف ػػي ق ػػانوف العهوب ػػات،

مطبعة الرسالة ،الكويت1980 ،

 د فت ػػوح ب ػػد اهلل الشػ ػػاذلي ،لساس ػػيات مػ ػػـ اإلجػ ػراـ والعهػ ػػاه ،منش ػػأج المعػ ػػارؼ،
اإلسكندرية0222 ،
 د فوزي ػ ػة بػ ػػد السػ ػػتار ،دروس فػ ػػي مػ ػػـ اإلج ػ ػراـ و مػ ػػـ العهػ ػػاه ،دار المعرفػ ػػة،
بيروت1988 ،

 د محمػ ػػد لبػ ػػو زا ػ ػرج ،الجريمػ ػػة والعهوبػ ػػة فػ ػػي القهػ ػػت اإلسػ ػػلمي ،مكتبػ ػػة ارنجمػ ػػو
الميرية ،الهاارج1982 ،

 محمػ ػػد بػ ػػف لبػ ػػي بكػ ػػر ال ػ ػرازي ،ماتػ ػػار اليػ ػػحاح ،دار الكتػ ػػاه العربػ ػػي ،بيػ ػػروت،
1992
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مجمة جامعة تكريت لمعموـ اإلنسانية
المجمد ()15

العدد ()4

ايار ()0228

 د محم ػػد الدس ػػوقي ،ارسػ ػرج ف ػػي التشػ ػريع اإلس ػػلمي ،ط ،1دار الثهاف ػػة ،الدوح ػػة،
1995

 د محم ػػد ش ػػلؿ حبي ػػه ،لي ػػوؿ م ػػـ اإلجػ ػراـ ،ط 0مطبع ػػة دار الحكم ػػة ،بغ ػػداد،
1992
 د محم ػػد ي ػػبحي نج ػػـ ،لي ػػوؿ م ػػـ اإلجػ ػراـ و م ػػـ العه ػػاه ،دار الثهاف ػػة لمنش ػػر،
بيروت0222 ،
 د اادي يالة محمد ،وسا ؿ وقاية الشباه مف ارنحراؼ والجريمػة ،مجمػة آداه
الرافديف ،ع ،05س ،00المويؿ1992 ،

ثانياً :القوانين

 قانوف ارحواؿ الشايية رقـ( )188لسنة  1959المعدؿ
 قانوف ر اية ارحداث رقـ ( )76لسنة 1982المعدؿ

 قانوف العهوبات العراقي رقـ ( )111لسنة  1969المعدؿ
 قانوف مكافحة البغا رقـ ( )8لسنة  1988المعدؿ
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