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 واقع الطفولة في العراق إلىنظرة 
 (يةقانونة ـالجـمع)

 ــــــــ
 

 

 الدنـا بيـننا    أوا مأن 

 أكبادنا تمشي على األرض  
 لوهبت الريح على بعضهم    

 المتنعت عيـني عن الغمض        
 المقدمة
الحمدددد ح نحمددددع ون دددتعينه ون دددتغ رع  نإ

والصدددوا وال دددوم علدددى ر دددو    وعلدددى  لددده 
 :وصحبه أجمعين ،  ما بعد 

نددا نوضددح م دمددا بحانددا هدد ا مددن  ددو  نإف 
 :ال  رات اآلتيا 

 مدخل ممهد للتعريف بموضوع البحث: لا أو
قضديا حمايدا ح دول ال  د  واحددا مدن  تعد

أهم ال ضايا التي تشغ  حيزاً من االهتمام العالمي 
كددون ال  دد   إلددىء  لدد  ويعددزا ال ددب  مددن ورا
حمايا ورعايدا  اصدا  إلىم لول ضعيف يحتاج 

 .ب ب  عدم نضجه الج مي والع لي
ونظددراً لتعددرض هدد ع الشددريحا الهامددا مددن 

؛ ف دد تهديدات مباشرا وغيدر مباشدرا إلىالمجتمع 
الجهددددود الدوليددددا  وتضددددافرتتعالددددت األصددددوات 

المنا با  يا انونالوالمحليا من أج  توفير الحمايا 
 .بعدع  أواء قب  مولدع  و

هنالدد  العديددد مددن  أن اإلشددارامددن الجدددير ب
فددي فتددرا  اإلن ددانالمصدد لحات التددي ت لددل علددى 

 أوحدد   أوزمنيا من عمرع ف د ي لل عليه   د  
نه مراهددل حيدد  يراعددى فيهددا حدااددا  دد أوقاصددر 

 .فيعام  معاملا  ات  بيعا  اصا
يشددك  هدد ا الموضددو   أنوممددا الشدد  فيدده 

 ياإلن ددان  ددانونالاً مددن موضددوعات جددزاً أ ا ددي
الجنائي   انونالالدولي وك ا الحا  بالن با ل واعد 

 نإ، فضدددوً عدددن هددد ا فدددالعمددد   قدددانونووالمددددني 
إصدددار تشددريعات و نيددا  إلددىهنالدد  دو   ددعت 

 قااانون) اصددا تعنددى ب ضددايا ال  دد  أ لددل عليهددا 

، رعايدددا ال اصدددرين  قدددانونفضدددوً عدددن ( الطفااال
عا الم دددت ب  ، ناتعدددد صددد نظدددراً لكدددون ال  ولدددا

 .اليوم هم رجا  الغد وقادته أ  ا ف
مدددن  األ ا دددياالغايدددا  أنوالجددددير بالددد كر 

والتشدددريعات المكر دددا  ال دددوانيندرا دددا موقدددف 
، يتماددد  بت دددلي  الضدددوء علدددى    دددا األلحمايدددا 

التي عالجدت هد ا الموضدو  ،  يا انونال ضا واأل
ن دددا  الضدددعف وال دددوا فيددده ، فضدددوً عدددن  ناوبيددد
 أنالتي يعتمد عليها ، وفدي الواقدع  األ سا ا در

 إال أهميداه ا الموضو  بالرغم مما يت دم بده مدن 
مزيددددد مددددن الدرا ددددا  إلددددىه مددددا زا  بحاجددددا أندددد

و لدد  ب ددب  ت دداقم المشددكوت التددي واال ت صدداء 
 .تواجه ال  ولا فضوً عن زيادا تع يداتها

التصدور  انبمكدمن ال  أ  أ رامن ناحيا        
حمايا ال    قضديا حديادا النشدأا دعدت قضيا  أن
المنظمدات الدوليدا وغيدر الدوليدا والوكداالت  إليها

هد ع ال ضديا  أنالمت صصا برعايدا ال  د  ؛ بد  
فددي  اإلن ددانف ال ددنين حيدد  تنبدده  ال إلددىتعددود 

 يددا انونالوادي الرافدددين بوجددو  تددوفير الحمايددا 
 نداواآل، التدي تعرضدت فدي الهامدا له ع الشريحا 

  ددر كبيددر تمادد  بظددواهر عديدددا  إلددى األ يددرا
 لنااوحغري  عن مجتمعنا وعليه لو  البعض منها

إل دداء الضددوء علددى بعددض هدد ع الظددواهر والتددي 
هدا أنعلى وجه ال صوص لوجددنا    ا األت ص 

كايدرا والدبعض منهددا  ات  بيعدا يمكدن اعتبارهددا 
تؤار  لباً على تدمير حياا ه ا الكائن    يرا جداً 
لد وي  مااووالم ال  ف اهرا ، ما  ظالضعيف 
حبددو  الهلو ددا    ددا األ  اوتنددظدداهرا  أوال  دد  
ظدداهرا  أو وال ددكاير تالم ددكرا أوالم دددرات  أو

علددددى أفددددوم منافيددددا    ددددا األحصددددو   إمكانيددددا
الرقابدا علدى  عددامانلأل ول والدين و لد  ب دب  

والتددي  ددتؤدي ( أقددراص ال دديدي)هدد ع األشددر ا 
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ظددددداهرا  أو،  ال  ددددد  حدددددرافان إلدددددىبالنتيجدددددا 
ظددداهرا  أو   دددا األاالعتدددداءات الجن ددديا علدددى 

 مهدن   بات دا  لبا مدن المددارس وقيدامهم ت ر  ال
قيدامهم  أوينا   أعمارهم  م تل ا البعض منها ال

كمددددا ظهددددرت ظدددداهرا  باال ددددتجداء هنددددا وهنددددا 
 أولغايدات بديعهم  دارج الحددود    ا األاالتجار ب

هد ا مدا ا ت دامهم للعم  والر يلا بشدك   داص و
إصدددابتهم بدددأمراض   يدددرا كاإليددددز  إلدددىيدددؤدي 

 اوغيرهد؛  مدن فدرص التعلديم همانحرمفضوً عن 
مددن الظددواهر التددي  ددنعم  علددى توضدديحها مددن 

 . و  ه ع الدرا ا
 
 أهمية البحث :  ياا انث

تكمددن أهميددا البحدد  ، التددي دفعددت الباحدد  
عدا أ با  فال ضيا مدار البحد   إلىا تيارع  إلى

أهميدا و بيعدا  اصدا حيد    ي  تتعلل بموضو
ه يماددد  شدددريحا هامدددا ورئي ددديا مدددن شدددرائح أنددد

ريخ وش صديات االمجتمع والتدي  يتشدك  منهدا تد
األمم والشعو  الم تل ا لد ا نجدد مدن الضدروري 
الوقوف على المشدكوت التدي تواجده ال  ولدا فدي 
العرال ، وال يما في الوقت الدراهن لد ا بدات مدن 

بحددد  عدددن الو دددائ  يشدددغ  فكرندددا ال أنال بيعدددي 
لحمايددا هدد ا الجددزء الهددام واأل ا ددي مددن  يددا انونال
 .المجتمع  انأرك

أهميدددددددا  أن: ن دددددددت يع ال دددددددو   وعليددددددده
و صوصيا ه ا الموضو  تتبلور بكون المشدر  
العراقددي لددم يعددال  بشددك  محدددد هدد ا الموضددو  

التدددي   دددراو دددب  حمايتددده ، ومدددن الح دددائل األ
رورا تغددر  عددن البددا  أهميددا وضدد ال أنيتوجدد  

التد   التشريعي لحمايا رجا  الغد ال ين يمالدون 
، لدد ا اددروا قوميددا يددتم إعدددادها للم ددت ب   يددرا و

هدد ع  أنيتوجدد  تددوفير الحمايددا لهددم فضددوً عددن 
 اناال مئنددع دداء ندو  مددن إالحمايدا  ددتعم  علدى 

ري هم افددي ن ددوس أبندداء المجتمددع بعدددم ضدديا  تدد
 . الحضاري 
بحدد  ال ضدديا مدددار ال أن  ددر  جاندد مددن 

 أ  ددا تتعلددل ب ئددا  ات أهميددا كبيددرا بددالمجتمع ف

إحدا تهم  نإاليوم هم رجا  الم ت ب  وقادتده لد ا فد
بكدد   ددب  الرعايددا والحمايددا مددن الضدديا  واجدد  
ويددتم  لدد  بو ددائ  عديدددا مددن  ددو  مددنعهم مددن 
الت ر  من م اعد الدرا دا، ومندع ظداهرا ت دو  

هم ا دددتغولو االنحدددرافوحمدددايتهم مدددن    دددا األ
قضديا  أنو. ياً وغيرهدا مدن الم دائ  ال  دراجن 
 .من أبرز واجبات المجتمعتعد    ا األحمايا 

فضدددوً عدددن  لددد  ف دددد أضدددحت الظدددواهر 
عديدددا وتشدك  مشددكلا    دا األال دلبيا التدي تهدددد 

ى إي اف   يرا ، مما يت ل  منا جميعا العم  عل
لما يترت  عليهدا  نظراً . إهدار ال  ولا في العرال

بيا تتما  بعرقلا     التنميا ال وميدا من  اار  ل
 .في ال  ر

يمكنندا حمايدا هد ع  ه الأند اإلشارابوالجدير 
مدددن  دددو  تدددد    ال ئدددا الهامدددا مدددن المجتمدددع إال

 يدا انونالالدولا و لد  عدن  ريدل فدرض ال واعدد 
 ال اصدددددا والصدددددارما لحمايدددددا هددددد ع الشدددددريحا

 .الضعي ا
 فرضيات البحث: ثالثاا 

و ينصدد  علددى موضددو  البحدد  ، وهدد أن
إل اء الضوء على واقع ال  ولا فدي العدرال، يهدتم 
 : بإيجاد اإلجابا عن العديد من الت اؤالت منها 

قضيتنا تتعلل ببناء األجيدا  فهد  نتدركهم  أن . 1
ن أم علدى م اعدد الدرا دا وؤفي الشار  ينش

 ازديددددادلدددد ا يتوجدددد  البحدددد  عددددن أ ددددبا  
الظددددواهر ال ددددلبيا فددددي العددددرال ومددددن هددددو 

 عن ه ع الظواهر ؟ اً قانون  الم ئو
ال دددلبيا  تدددرا تب دددى الظدددواهر متدددى يدددا إلدددى .2

 ؟ انللعيال  يرا ماالا 
تدددرا هنالددد  و ددديلا لحمايدددا هددد ع  هددد  يدددا  .3

م اعدد الدرا دا قبد   إلدىالشريحا وإعدادتهم 
 ؟ واناألفوات 

المنا دبا  يا انونال اإلجراءاترا يا ت   هي ما . 4
عدد ت درا ت يالحمايا ال  ولا العراقيا ؟ وه  

بعبددارا ! كافيددا وتن ددجم مددع الوضددع الددراهن
لهدد ع  يددا انونال ددب  الحمايددا مددا هددي  أ ددرا
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ي  انونالالشريحا الهاما ؟ وأين نجد أ ا ها 
 ؟

وال ت ف الت اؤالت عندد هد ا الحدد بد  هد ع 
 اإلجابداوغيرها من الت اؤالت التي  نعم  علدى 

عليها مدن  دو  هد ا البحد  الد ي  ديل ى الضدوء 
بالحد من الظواهر ال دلبيا التدي   انونالدور  على

 .تواجه ال    العراقي بشك   اص
 هيكلية البحث :رابعا

علددى ضددوء هدد ا الت ددديم نددرا عددوج هدد ع 
 :المشكلا وفل النحو التالي

لمشكلة  األساسيةفي المدخالت :   لواألالمبحث 
 حماية الطفولة

مشاكلة  إزاءموقاف التشاريعات :  يانالثالمبحث 
 ة الطفولةحماي

 
اددم  ددنعم  علددى  ددتم هدد ا البحدد  ب اتمددا 

 :تما  م   ال تام وتتضمن 
 اال تنتاجات   .أ
 التوصيات   . 
 

 لواألالمبحث 
 األساسيةفي المدخالت 

 لمشكلة حماية الطفولة
 ــــ

 :تمهيد وتقسيم 
جددوهر البحدد   إلددىلكددي ن ددت يع الوصددو  

واقددع ال  ولددا  إلددى يدداقانوننظددرا  بإل دداءوالمتمادد  
مددن توضدديح بعددض : الً أوالبددد لنددا   فددي العددرال

و ل  لكي ندتمكن  الم اهيم  ات الصلا بالموضو 
ومددن اددم  يددا انونال مددن إدراجدده فددي  ضددم األفكددار

ي لمشدددكلا حمايدددا  دددانونالنبدددين التأصدددي  :  يددداً انا
 دددديتم توضدددديحه مددددن  ددددو   وهدددد ا مدددداال  دددد ، 

 :الم لبين اآلتيين 
  لواألالمطلب 

 مفاهيم أساسية
 ــــ
 

فددي صددل  الموضددو  يتوجدد   قبدد  الولددوج
عليندددا تحديدددد بعدددض المصددد لحات  ات العوقدددا 
بموضو  الدرا ا؛ و ل  لكون التعريدف بالشديء 
جدددزء مدددن تصدددورع وعليددده  دددنعم  مدددن  دددو  
ال  ور ال ادما على توضيح بعض الم داهيم  ات 

 : اآلتياالصلا بالموضو  من  و  ال رو  
 

 اسةالطفل محل الدر:  لواألالفرع 
ألغددراض هدد ا البحدد  يت لدد  منددا تحديددد 

اً وهددد ا مدددا قانوندددو شدددرعاً،ولغدددا،  مددددلو  ال  ددد 
 .توضيحه من  و  ال  ور ال ادما  او نح
 
  مدلول الطفل لغة: لا أو

ألل اظ المعهدودا افي الواقع كلما ال    من 
عدا ، فيراد به الصدغير  انمعبها  يفي اللّغا وعن

ّ ددح  الصددغيرا مددن كدد  شدديء ، وتددأتي بمعنددى ال
 أ  ددا التددي تجمعهددا الددريح ، وبمعنددى الحاجددا، و

الحوائ  صغارها، وال    الشدمس عندد غروبهدا، 
 ، وتدأتي أيضداً  ا  للنار  اعا ت دح   ْ  و ْ لاوي

وً ، فيدددعى  ْ ددالد الندداس والدددوا أوالمولددود مددن 
قولدده  (1) يحددتلم أن إلددىحددين ي دد   مددن ب ددن أمدده 

وإ ا )، وقولده أيضداً (2)(  دوً  ام ن درجكم)  تعالى
 .( 3)(منكم الحلم   ا األبلغ 
 
 مدلول الطفل شرعاا   :  ياا انث

 إلددى  صددالهانيددراد بدده الصددغير مددن وقددت 
المرحلددا التددي يمددر بهددا  أ ددراالبلددوأ أي بعبددارا 

ويب ددى هدد ا . (4)البلددوأ إلددىالشدد ص مددن المدديود 

                                                 
ألبدن  –العدر   نا، ل جما  الدين محمد بن مكرم. 1

 ، ص(ال  د )، حدرف ال داء مدادا 11منظور، ج
 .بعدها وما 444

 . 5:  ورا الح  ، اآليا . 2
 .55: ورا النور ، اآليا . 3
 ،ني ، فدتح ال دديراي بدن محمدد الشدوكمحمد بن علد. 4

 .434، دار المعرفا ، بيروت ، ص 3ج
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ي ا  بعد  ل      ب   اال م للولد حتى يميز ام ال
 .(5)هل وبالغ يافع ومرا

 اإلن ددانمراحدد   لددل  أنوالجدددير بالدد كر 
شريعتنا الغدراء  أنتمر بأ وار متعددا وله ا نجد 

أع ددت لكدد  مرحلددا ت ددميا تتوافددل مددع مع ياتهددا 
يددا ) تعددالىجدداء فددي  ددورا الحدد  ، قددا   وهدد ا مددا.

ا ندددإكندددتم فدددي ريددد  مدددن البعددد  ف نإأيهدددا النددداس 
ادم مدن  ل ناكم من ترا  ام من ن  ا ام من عل ا 

 ددا لنبددين لكددم ون ددر فددي لمضددغا م ل ددا وغيددر م 
أجدد  م ددمى اددم ن ددرجكم  إلددىنشدداء  األرحددام مددا

   ددوً اددم لتبلغددوا أشدددكم ومددنكم مددن يتددوفى ومددنكم 
أر   العمدر لكديو يعلدم مدن بعدد علدم  إلىمن يرد 

زلندا عليهدا المداء أنشيئاً وترا األرض هامدا فإ ا 
 . (6)(بتت من ك  زوج بهي  أنوربت و اهتزت

 
 اا قانونمدلول الطفل : ثالثاا 

اً البدد لندا قانوندبغيا اإلحا ا بمدلو  ال    
التددي  يددا انونالمددن بحادده مددن  ددو  التشددريعات 
ه يتوجدد  علينددا أندداهتمددت فددي ح دد  ال  ولددا ، إال 

على الرغم مدن : ح ي ا م ادها ما يلي إلى اإلشارا
األهميا الكبيدرا التدي يحظدى بهدا موضدو  ال  د  

تشددددريعات الدددددو  لددددم تت ددددل علددددى وضددددع  أنإال 
  وهد ا مدا  دنعم  ينهداانقوتعريف عام لل    فدي 

   .على توضيحه في ال  ور ال ادما 
مدددن ( 3)مدددن المدددادا ( الً أو)نصدددت ال  دددرا 

( 47)رعايدا األحددا  العراقدي النافد  رقدم  قانون
يعتبدددر : )يلدددي وتعديوتددده علدددى مدددا 1593 ل دددنا

 (.صغير من لم يتم التا عا من عمرع
 قدددانونمدددن ( 1)فدددي حدددين عرفتددده المدددادا 
ه من لدم أنب) 1542األحدا  العراقي الملغي ل نا

 (.يتم ال ابعا من عمرع
أمددا المشددر  المصددري ف ددد عددرف ال  دد  

ل دددنا  12ال  ددد  رقدددم  قدددانونمدددن ( 2)بالمدددادا 
ي صد بال  د  فدي ):حي  نص على ما يلي1557

                                                 
 .434المصدر ال ابل ، ص. 5
 . 5 ورا الح  ،  يا . 6

  دانونالمجا  الرعايا المنصوص عليهدا فدي هد ا 
 (.عشرا  نا ميوديا كاملا ياناممن لم يبلغ ك  

 يانالبري دددفدددي حدددين لدددم يضدددع المشدددر  
تعريددف لل  دد  بدد  اقتصددر علددى تحديددد المرحلددا 
العمريددددا حيدددد  ميددددز مددددابين ال  دددد  والمراهددددل 

مددن ( 14)، فال  دد  هددو مددن لددم يددتم  ددن ىوال تدد
ه ع ال ن ولدم  زاوتجعمرع، أما المراهل فهو من 

 . من عمرع( 14)يتم 
ح ول ال     ات اقيامن ( لىواأل)لمادا أما ا
الاامنددا  زاويتجددلددم  نا ددنإكدد  )ه أنددف ددد عرفتدده ب

لدم يبلدغ  دن الرشدد قبد   لد   عشرا من عمرع مدا
 .(7)(المن بل على ال     انونالبموج  
 
 الحدث:  يانالثالفرع 

فددي الم هددوم ( Juvenile)ي صددد بالحددد  
الصددغير مندد  والدتدده حتددى )االجتمدداعي والن  ددي 

تم نضددوجه االجتمدداعي والن  ددي وتتكامدد  لديدده يدد
عناصدددر الرشدددد المتمالدددا فدددي اإلدرا  أي ال ددددرا 

و بيعدا فعلده وت ددير نتائجده، مدع  على فهم ماهيا
تددوفير اإلرادا لديدده أي ال دددرا علددى توجيدده ن  دده 

 .(8)(االمتنا  عنه إلى أوفع  معين  إلى
ما المشر  العراقي ف د حدد م هوم الحد  أ

 قدانونمدن ( 3)مدن المدادا ( يداً انا)ل  رامن  و  ا
( 47)رعايدددددا األحددددددا  العراقدددددي النافددددد  رقدددددم 

: يلددي وتعديوتدده حيدد  نددص علددى مددا 1593ل ددنا
يعتبددر حدددااً مددن أتددم التا ددعا مددن عمددرع ولددم يددتم )

 (.الاامنا عشرا 
مددم المتحدددا النمو جيددا الدددنيا مددا قواعددد األأ

إلدارا شؤون قضاء األحدا  ف دد نصدت بال اعددا 

                                                 
ح ددول ال  دد  فددي  وصددا  ات اقيددا: ظددرأنللمزيددد .  7

وقواعد األمم المتحدا لمنع الجريمدا وافيا لمعايير 
والعدالدددا الجنائيدددا ، منشدددورات األمدددم المتحددددا ، 

 .1553نيويور  ، 
أكدرم نشددأت إبددراهيم ، جندوح األحدددا  عواملدده . د. 8

والرعايدددا الوقائيدددا والعوجيدددا لمواجهتددده ، مجلدددا 
-5، ال دنا1البحو  االجتماعيا والجنائيا ، العددد

 .34، ص1591، بغداد ، 14
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شددد ص  أو  ددد  )الحدددد  هدددو  أنعلدددى  يددداانالا
 ات  يدا انونالوجد  الدنظم صغير ال ن يجوز، بم

، م دداءلته عددن جددرم ب ري ددا ت تلددف عددن العوقددا
 .(9)( ري ا م اءلا البالغ
هنالدد  تبدداين  أن إلددى اإلشددارامددن الجدددير ب

في تشريعات الددو  العربيدا وباالت اقيدات الدوليدا 
الحدد  فدالبعض المعنيا بح ول ال    فدي ت دميا 

على الحدد  والدبعض األ در ( ال   )ي لل ل ظا 
والددددددبعض األ ددددددر ي ددددددميه ( اً قاصددددددر)ي ددددددميه 

هنال  تبداين مدابين  نإعن  ل  ف ؛ فضوً (صغيراً )
 أنتلددد  التشدددريعات فدددي تحديدددد  دددن الحدددد  إال 

جميعهددددا تت ددددل بضددددرورا حمايددددا ورعايددددا هدددد ع 
ضددددا  والشددددريحا الهامددددا بددددالمجتمع وتددددوفير األ

 .ا والا افيا والصحيا الجيدا لهاياالجتماع
ونحن نت ل مع االتجاع الد ي ي دمي الحدد  

 دددن ال دددابعا هدددو الحدددد  أن، وفدددي رأيندددا (  ددد )
األدنددى المنا دد  ل ددن الحددد  ، وهددو مددا أقرتدده 
مبددادا الشددريعا اإل ددوميا ونصددت عليدده معظددم 

  .(10)التشريعات العربيا
ه أندونعرف ال    ألغراض ه ع الدرا دا ب

يبلدددغ مدددن العمدددر  دددبعا أعدددوام ولدددم  نا دددإنكددد  )
 (. ن الرشد)الاامنا عشر  زاويتج

 
  التسرب: الفرع الثالث 

ويعني به تر  ال ال  المدر ا ل دب  مدن 
لمرحلدا التعليميدا التدي  دج   األ با  قب  أكماله ا

ال الدد  الدد ي يتددر  المرحلددا المنت دد   أن، وفيهددا
أمدددا التعريدددف . يعدددد فدددي عدددداد المت دددربين إليهدددا

                                                 
ال واعدددد النمو جيدددا إلدارا شدددؤون قضددداء : ظدددرنأ. 9

األحدا  في مجموعا صكو  دوليدا ، منشدورات 
 .1599األمم المتحدا ، نيويور  ، 

، م هددوم الحددد  فددي  ان ددليمعبددد الغنددي محمددد . 10
اإل وم ، معالجا في الشدريعا اإل دوميا لمشداك  

األحدددا  ، مجموعددا بحددو  منشددورات  حددرافان
، والتددددري  ت األمنيددداالمركدددز العربدددي للدرا دددا

 .155، ص1597الرياض ، 

   اعدهانوائي للت ر  فيعندي تدر  ال الد  اإلجر
 . (11)المرحلا الدرا يا هاءإنعن الدرا ا قب  

 
  

  يةانالعدو: الفرع الرابع 
، ل صدددي والموجدده نحددو هدددفاال ددلو    
أم غير ل ظي، ويتضمن مهاجما  ل ظياً  انأك واء 

اآل دددرين ماديددداً ومعنويددداً ومصدددحوباً بتعبيدددرات 
ا مدددن  دددو  تهديديدددا، وتكدددون ممار دددته مكت دددب
 .التربيا وموحظا النما ج المحي ا

 
 التعليم : الفرع الخامس 
وماديدا، ت دهم  يداانووجدعمليدا  هنيدا      
لن  ددها؛ مددن  يااإلن ددانتدداج الجماعددا نإفددي إعددادا 
 للتعلدديم أهميددا كبيددرا تتمادد  بمددا نإفدد أ ددراناحيددا 
 : يلي

  تدداجناإلإعددداد المددوا نين لل يددام بدددور فددي 
 أوعدادهم للعم ، إأي  راواإلداوال دمات 
 .تأهيلهم مهنياً 

 اً تهيئددا أفددراد الجماعددا البشددريا للعددي  معدد 
و دددكينا ن  ددديا فدددي  اجتمددداعيفدددي  دددوم 

مددددا ي ددددمى  أو ددددار العوقددددات ال ددددائدا، إ
 .بالتنشئا وال اعليا االجتماعيا

                                                 
عبدددد الواحدددد عبدددود صدددالح و الدددد  يدددر الددددين، . 11

في محافظدا  وياانالاأ با  ت ر   لبا المدارس 
بابدد  مددن وجهددا نظددر أعضدداء الهيئددا التدري دديا 

، 1555، 3، العددد 4،مجلا جامعدا بابد ، المجلدد
 .2ص 
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 يانالثالمطلب 
 مفهوم الحماية والرعاية 

 للطفل  يةقانونال
 ـــ

يدا ال  د  مدن أهدم تما  قضيا حمايدا ورعا
ال ضددايا الو نيددا، ويعددزا ال ددب  مددن وراء  لدد  

ال  دد  يعددد ديكتدداتور المجتمعددات الحدياددا لكددون 
مدن عوامد  التنميدا الم دتداما  هامداً  عداموً ويما  

الد ي  راألمدفهو يعكس درجا ت ور  لد  الشدع  
مدددددن شدددددتى صدددددور ورعايتددددده  لددددد  حمايتددددده يت
 .االتي قد يتعرض له تاواالعتداء تهاكاتناال

ويعد موضدو  ح دول ال  د  محدور الت ددم 
اليوم رجا  الغد  أ  ا والتنميا في المجتمعات ، ف

، وهدددم الرصددديد الددددائم لألمدددم ، وال  ولدددا تماددد  
والتدي  اإلن دانمدن مراحد  عمدر  لىواألالمرحلا 

الغدد لد ل   ان إنكتبدأ معها فترا تكوين ش صيته 
بعددددالم هدددد ع الشددددريحا  االهتمددددامالبددددد مددددن  ناكدددد
 . و  توفير الحمايا والرعايا لهممن  (12)ماالها

يت لد  مندا التوقدف لتحديدد م هدوم  وه ا ما
لل  د  ليت دنى لندا بعدد  يدا انونالالحمايا والرعايا 

 ات  يدددا انونال األفكدددار لددد  توظي هدددا فدددي  ضدددم 
 .العوقا بموضو  بحانا

( حمدددى)كلمدددا الحمايدددا مشدددت ا مدددن ال عددد  
منعده : ومحميداوحمى الشيء حمياً وحماً وحمايدا  

مدا حمدى مدن شديء : ودافع عنه، والحميا والحما 
 . (13)ي ر   وه ا شيٌء حمى أي محظور ال

كلما الرعايا فلها العديد من المددلوالت  أما
ِعيددددا. الددددوالي: عي؛ فددددالرا عددددى . العامددددا: الرَّ ور 

دددده ِرعايددددًا، و ت  ِعيَّ ْعيدددداً األ ميددددر  ر  ْرعدددداع ر  دددداع ي  رع 
ددداً  ددد. ح  ِِظددده: وِرعاي  رقدددوم  فهدددو وكددد  م  م 

لِدددي  أ  ْن و 
دددداهم  تدددده، وقددددد اْ ددددت رعاع  إِيَّ ِعيَّ : راِعدددديهم وهددددم ر 

ْرع   ْح  ظه ، واْ ت  عاعاْ ت  : وفي الما . ْيته الشيء  ف ر 

                                                 
  دانونالنجوا علي عتي ا ، ح دول ال  د  فدي . د .12

، 1555، دار الم ددددت ب  العربددددي، 1الدددددولي،  
 .بعدها  وما 15ص

 –العددر   انل دد، جمددا  الدددين محمددد بددن مكددرم. 13
 .155، مصدر  ابل، ص4ألبن منظور، ج

ن   ائنداً  م  دِن اْئدت  ل دم  أ ي م  ْن اْ دترعى الد ْئ   ف دد ظ  م 
ْوِضددِعها  ااندداألمف ددد وضددع  عددى . فددي غيددِر م  ور 

ْعيدداً وراعاهددا  هددا و :النُّجددوم ر  ِغيبهدداناراق ب  ددر  م  . ت ظ 
ع مدددر  ر  قَّبددده: وراعدددى أ ر  ر  ددده وت  : والم راعددداا. ح  ِظ 
ناظرا والم راقبا ْيتده. الم  : الْحظتده وراعْيتده: وراع 

مر   نوفوا الح ول امن م راع أي  نف دأل ي راعي أ ر 
 .(14)يصير إليه أمرع ما إلىينظر 

يده   ما يمكن اال دتدال  علأو نإفي الواقع 
 ا دتوفهنال   أن الكلمتان هاتانعنى من  و  م

 االعتبدارالمشدر  أ د  بعدين  أن؛ لهد ا نجدد بينهما
مدددع العناصدددر التدددي   دددجامهاانكددد  كلمدددا ومددددا 

كلمدا حمايدا والتدي يدراد بهدا  ردأوفد،  إليهدايرمي 
  .منع وقو  الضرر بشك  عام على ال   
جملدددا : )هددداأنوقدددد عرفهدددا الدددبعض علدددى 

الح دداظ  إلددىيا الراميددا التدددابير اإلداريددا وال ضددائ
علددددى صددددحا وتربيددددا وكدددد ا النضدددد  واإلدمدددداج 

لمجموعدددا أعمدددار تمتدددد مدددن مرحلدددا  االجتمددداعي
 .    (15)(مرحلا النض   إلى يانالمعإدرا  

معنددى الحمايددا  أن: عليدده ، ن ددت يع ال ددو  
لل  ددد  تعندددي تحدددريم الم ددداس بال  ددد   يدددا انونال

مشدرو  وإي دا  الع دا  المشددد علدى  م ا اً غير
 .من يعتدي على ح ول ال    الماليا والش صيا

 يدا انونالم هدوم الحمايدا  أن  ر  جان من 
ه يحم  أنب  ! ين وي على م هوم واحد  لل    ال

بدددين  ياتددده أكادددر مدددن معندددى وندددو  ؛ فالمددددلو  
 يعندددددددددددي( الحمايدددددددددددا)لم هدددددددددددوم ( الضددددددددددديل)
التهديدددددد  أوح وقددددده مدددددن ال  دددددر  -حرا دددددا  -

لوجددددود المددددادي ر الدددددفا  عددددن ا  ددددبمعنددددى .....
   .واالعتباري له

م هدوم الحمايدا  أننشدير هندا  أنمن الم يدد 
مددن  يبتددداه أندد دديما وبدددرجات م تل ددا ال تاويت دد

، وينتهدددي بتدددأمين ح دددول المعنيدددين بهددداالتحدددريم 

                                                 
 –العددر   انل ددجمددا  الدددين محمددد بددن مكددرم، . 14

 .252، مصدر  ابل ، ص5ألبن منظور ، ج 
 قددانونزيدومددا دريدداس ، حمايددا األحدددا  فددي . د. 15

اءات الجزائيا الجزائري ، دار ال جر للنشر اإلجر
 .11، ص2444والتوزيع ، ال اهرا ، 
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 يعندي مدا للحمايدا ال( الوا دع)المددلو   نإوعليه ف
م دداعدا ال  دد   إلددىورد  دداب اً فح دد  بدد  يمتددد 

الحمايددا )ئددرا حمايتدده لتشددم  فضددوً عددن ات ددا  دا
الجنائيا ، الحمايا اإلجرائيدا ، الحمايدا الصدحيا ، 

 فدددرادتح يدددز أ جانددد  إلدددى( االجتماعيددداالحمايدددا 
االهتمام  فيالهام  همبدور ايض لعو لكي المجتمع

 يدااوالزبال    فهم الاروا الح ي ا ويمالون حجدر 
 . في بناء المجتمع 
مدددلو  ال أن: ن ددت يع ال ددو  أ ددرابعبددارا 

مجمدو   إلىالوا ع للحمايا  يتم توظي ه لإلشارا 
( غـايـة) إلىالنشا ات التي  يتم أ  ها للوصو  

المدادي واالعتبداري  انالكيدتتما  بتعزيز وتح يل 
 .لل    والمحافظا على ح وقه

تتضدمن بدين هد ع الغايدا  أن   در جان من 
البحدد  فددي المشددكوت :  ياتهددا جملددا مهددام منهددا

الدرا دددات  إجدددراء،   دددا األمنهدددا  يانيعدددالتدددي 
الح ي ددا لجنددوح  األ ددبا للوقددوف علددى  يدداانالميد
، نشددددر المعلومددددات ، ت ددددديم ال دددددمات   ددددا األ

 ..اال تشاريا التي تهدف لحمايا ورعايدا ال  ولدا
؛ وه ا فدي الح ي دا كلده ينصد  من المهام وغيرها

لتح يدددل هددددف واحدددد يتماددد  بحمايدددا المدددورو  
 .  ي يتج د في ال  ولاللمجتمع وال ياإلن ان

نددو  الحمايددا الواجدد  توفرهددا  نإوعليدده فدد
تعتمددد بشددك  رئي ددي علددى نددو  التنظدديم ومددن اددم 

 تاندك، فإ ا بعين االعتبار الجها المنظما لهاتأ   
الدا ليدا  ال دوانينن  دو  أحكام الحمايا منظما م

دا ليدا  يداقانون، فعندئ    نكون أمدام حمايدا للدولا
الدولدا ف د  ، تبعداً لمبددأ  إقلديمي تصدر أارهدا علدى 

من جها ومبدأ  ديادا الدولدا علدى  ال وانينإقليميا 
لل    أشدكاالً  يا انونالموا نيها وقد تأ   الحمايا 

والحمايدا  –الحمايدا المدنيدا لل  د )عدا متميزا كـ
( الدددخ..والحمايدددا االجتماعيدددا –الجنائيدددا لل  ددد  

لكدد  واحدددا منهددا  صائصددها وأهدددافها  أنحيدد  
 .تح ي ها إلىالتي تصبوا 
 إلدىن دال هد ع الحمايدا يمتدد ،  نا ا كدإما أ

 ارج حدود الدولدا ، ويدتم  لد  مدن  دو  تنظديم 
أحكددددام هدددد ع الح ددددول بوا دددد ا هيئددددات دوليددددا 

 أمدددامدوليدددا ، فنكدددون عندئددد    ات اقيددداتوبموجددد  
الحمايدا )حمايا دوليا والتي قد تت   أحدد الصدور 

( الت ددددددكينيا) يالمنعيددددددا والحمايددددددا العوجيددددددا أ
والحمايدددددا التعويضددددديا والحمايدددددا الموضدددددوعيا 

 (.الخ....والحمايا اإلجرائيا 
كد  : )هداأنأما الرعايا ف د عرفهدا الدبعض ب
والحدد  متدهاوم إجراء يت   مع الحد  لتنميا قدوا 

من قوا ا دتجابته للمدؤارات الضدارا المحي دا بده 
بغدددددرض حمايتددددده ووقايتددددده مدددددن الوقدددددو  فدددددي 

 .(16)(االنحراف
الهددف  أنن  و  التعريدف ال دابل نجدد م

 مددن الرعايددا يتمادد  بالحيلولددا دون وقددو  الحددد  
 
ن ددال الرعايددا  أنفضددوً عددن  لدد  فدد االنحرافبدد

 االنحدراف إلدىتشم  األحدا  ال ين لم يتعرضدوا 
 اً ضدار ال ين ارتكبوا فعوً  األحدا ها تشم  أنكما 
، لد ا يتوجد  العمد    دانوناليحا   عليه  اً مجرم
ى وقايا هد ع الشدريحا الهامدا مدن  دو  ات دا  عل

من . جملا تدابير وقائيا للحد من الميو  المنحرفا
هدد ا الباحدد   ددمى هدد ع الشددريحا  أن  ددر  جاندد 

مع الت دميات التدي يت د ها   جاماانبالحد  و ل  
 .مشرعه الو ني
كلمدددا الرعايدددا تحمددد  بدددين  أن رأينددداوفدددي 

ايددددا الوق:  ياتهددددا مدددددلوالت عديدددددا فهددددي تعنددددي 
مددددن  ددددو  علددددى حددددد  ددددواء و لدددد  والحمايددددا 

هددد ا  أنالمحافظدددا والمراقبدددا علدددى ال  ددد  ، أي 
الوقايدا والمحافظدا عليده حيد   إلدىالشيء بحاجا 

تعريضده  إلدىمنه  ال ا ئينم االقترا   أنممكن 
يتوجد  الح داظ  ااندأموهدو بماابدا  رل  ر الضدر

المشر  العراقي حينمدا عدال   أنعليها، ل ل  نجد 
ال اصدرين تلد  ال ئدا الضدعي ا التدي تحتداج قضيا 
نو   داص مدن الحمايدا والوقايدا والمحافظدا  إلى

   ددددانونالف ددددد  ددددمى   ،وعلددددى أمددددوالهم ،علدددديهم
 49رعايدا ال اصدرين رقدم  قدانون)ال اص بهم بدـ

                                                 
منيدددر العصدددرا ، رعايدددا األحددددا  ومشدددكلا . د.  16

، المكتددددد  المصدددددري الحددددددي  ، 1الت دددددويم ،  
 .34، ص1545اإل كندريا ،
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رعايدا األحددا  ) قدانونفضوً عن ( 1594ل نا 
، والد ي يهددف (وتعديوتده 1593ل دنا  47رقم 
مددن  ددو   األحدددا را جنددوح الحددد مددن ظدداه إلددى

 حانالجدددمدددن الجندددوح ومعالجدددا  األحددددا وقايدددا 
 األ وقيدداوتكيي دده اجتماعيدداً وفددل ال دديم وال واعددد 

هدد ع الشددريحا  دديكونون  أن، حيدد  (17)للمجتمددع
راشدددين فددي الم ددت ب  لدد ا يتوجدد  الح دداظ علدديهم 
فددي هدد ع المرحلددا العمريددا ال  ددرا والتددي يت ددم 

قابليا للعوج واإلصوح ال     ولها بكونه أكار 
 ه الأندديصددل  عددودع وي ددوا حيدد   أنفيهددا قبدد  

 .يجدي بعد  ل  العوج ن عاً 
كايدرا  انأحيده فدي أند إلدى اإلشارالجدير بو

: قدددد ت تدددرن كلمدددا الرعايدددا بمددددلو  معدددين ماددد  
تددوفير : والتددي يددراد بهددا ( الرعايددا االجتماعيددا )

واالمتيدددازات ل ئدددا معيندددا مدددن فئدددات  االحتياجدددات
 .لمجتمع ا

الرعايا الجنائيدا والمدراد  انبعنوقد ترد  أو
الحدددد  معاملدددا  أومعاملدددا ال  ددد  المميدددز  :بهدددا

 اصا مدن حيد  ندو  وم ددار الع وبدا و لد  فدي 
بال ياس   انونالأي فع  يعاق  عليه  ارتكا حالا 
الع وبددات التددي ت ددرض علددى البددالغين وهدد ع  إلددى

 يددان انوالنجدددها فددي النصددوص  أنالرعايددا يمكددن 
ل دددنا 47األحددددا  العراقدددي النافددد  رقدددم   دددانونل

الع وبددددات العراقددددي النافدددد  رقددددم  قددددانونو1593
حيددد  ( 45-77)فدددي المدددواد 1575ل دددنا 111

م ددددؤوليا األحدددددا   إلددددىأشددددارات هدددد ع المددددواد 
أصدددددو   قدددددانونالجزائيدددددا ، كمدددددا ندددددص أيضدددددا  

فدددي 1541ل دددنا  23المحاكمدددات الجزائيدددا رقدددم 
 .منه( 242-233)المواد 

قددد ت تددرن الرعايددا بعبددارا    ددر ندد جامددن 
 مدس  إلدىمتكاملا والتي هي فدي الح ي دا تدرتكن 

الرعايدددا المعاشددديا ، الرعايدددا )م ومدددات تتماددد  بدددـ
الصحيا ، الرعايدا التربويدا والرعايدا التعليميدا ، 

                                                 
رعايدددا  قدددانونمدددن ( 1)المدددادا : ظدددر أنللمزيدددد . 17

 .1593ل نا ( 47)األحدا  العراقي الناف  رقم 

، وك  ه ع الم ومدات يحتداج ( ترويحيا الالرعايا 
 .ال     إليها

ضدددرورا العمددد  مدددن قبددد   أ دددرابعبدددارا 
تددددوفير هددددات  ات العوقددددا بالموضددددو  علددددى الج

الرعايددا والحمايددا لهدد ع الشددريحا بدددالً مددن إعددداد 
و لدد   !أمكنددا كايددرا ال ددتيعا  المنحددرفين مددنهم 

لكددون الواقددع العملددي أابددت بددالي ين ال ددا ع علددى 
 أن: ح ي ددددا يتوجدددد  الوقددددوف أمامهددددا إال وهددددي 
ن دبا  نإال    حينما يتم زجده بتلد  المؤ  دات فد

هدد ع  أنوفددي الح ي ددا % 25 زاوتتجدد إصددوحه ال
 . (18)الن با تعد   يرا

 
هدد ع الشددريحا  حددرافان أنأ ددر  جاندد مددن 
حددو  الضدرر بهدم وبد ويهم  إلدى ي وف ال يؤد
كافدددا أبنددداء  إلدددىضدددررهم يرتدددد  أنفح ددد  بددد  

يتصدور  أن انبمكده من ال  دأ نإالمجتمع وعليه ف
، ه بمنأا عن ضدرر هدؤالء المنحدرفينأنالبعض ب
أبنددداء المجتمدددع دورهدددم جميدددع يأ ددد   أند لددد ا البددد
ك  الظواهر ال لبيا التي تحدد  مدن  إلىللتصدي 

 .قب  ه ع الشريحا 
 

 يانالثالمبحث 
 مشكلة حماية الطفولة  إزاءموقف التشريعات 

 ـــ
تت ددل غالبيددا المجتمعددات فددي العددالم قا بددا 
علددى ضددرورا بحدد  مشدداك  ال  ولددا والحددد مددن 

هدددد ع الشددددريحا  تددددي تتعددددرض لهدددداال تهاكدددداتناال
الدددو  صددو  إصدددار  اتجهددت، ولهدد ا ف ددد الهامددا

                                                 
المشدددر  العراقدددي حددددد  أنمدددن الجددددير بالددد كر .  18

الت ددددميات للمؤ  ددددات التددددي تعمدددد  علددددى تن يدددد  
واإلحددا  و لد  وفدل  األ  دا الع وبات لشريحا 

المدر دا )مص لحات تربويا  ف ماها مددارس كدـ
أو أ لدل ( حينناالج انال تياإلصوحيا أو مدر ا 

دار الموحظدا ودار )على تل  المؤ  ات دور كدـ
عبددددد الجبددددار البصددددري ، ال  دددد  فددددي ( .لتأهيددد ا

تشريعات الاورا ، وزارا الا افا واإلعوم ، بغداد 
 .42، ص 1592، 
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والتشددريعات التددي تحدددد أهددم الواجبددات  ال ددوانين
هدد ع  اتجدداعالمل دداا علددى عدداتل المجتمددع والدولددا 

 أن انبمكده مدن ال  دأ أندشريحا الهامدا ، حيد  ال
تتددر  المشددكوت التددي تواجدده ال  ولددا بدددون حدد  

 إزاء موقددف التشددريعاتجدد ري ، وللوقددوف علددى 
،  ددنعم  علددى ت  دديم هدد ا  مشددكلا حمايددا ال  ولددا

 : واألبالم لددد    اونتنددد: م لبدددين إلدددى  المبحددد
ي لمشددكلا حمايددا ال  دد  ، وفددي  ددانونالالتأصددي  
   ددا األ ددنبح  حمايددا ورعايددا  يانالاددالم لدد  

 .في التشريعات العراقيا 
 لوالمطلب األ

 ي لمشكلة حماية الطفلقانونالالتأصيل 
 ــــ

اقددددع يمادددد  ال  دددد  رمددددز البددددراءا فددددي الو
األرض  إلدددىوالحريدددا الم ل دددا، ورمدددز الدددد و  

البكدددر والدددزمن البكددددر ، فهدددو االبت ددداما الع بددددا 
ه امدرا راب دا ندإوالكلما ال ريا وال بلا الرقي دا ، 

 !اجتماعيا وأ وقيا ودمويا وروحيا م د ا 
الولددد امددار )حنددف بددن قدديس وكمددا قددا  األ

لددده أرض  ليلدددا قلوبندددا وعمددداد ظهورندددا ونحدددن 
التجربددددا  تعاملددددت؛ لدددد ل  ف ددددد ( و ددددماء ظليلددددا

مدع قضديا حمايدا  باهتمداممد بعيد أومن   يااإلن ان
البالغددا لهدد ع  لألهميددا إلدراكهددم لدد  ال  ولددا ، و

ال  ولدددا تماددد  ظددداهرا  ات  أنالشدددريحا حيددد  
ولكددي يددتم درا ددا هدد ا الموضددو  . وجددوع متعددددا
 نددد جا، ال  اندددجوفدددي عددددا البحددد  يت لددد  مندددا 

ل ضددديا حمايدددا  التددداري يالتأصدددي  يتعلدددل ب  واأل
ح ددول ال  دد  عنددد العددراقيين ال دددماء ؛ حيدد  تعددد 
هددد ع الم دددألا قديمدددا وهددد ا مدددا أكدتددده الحوليدددات 
التاري يددا التددي بينددت مدددا االهتمددام الدد ي أع ددي 

 .ين ال دماء فهم زهرا الحيااعند العراقي   ا لأل
 مداماهت ف نبين من  ولده يانالا جان أما ال

 ل  ولدددا،الشدددريعا الغدددراء بالحددددي  عدددن حمايدددا ا
مدن م أكادر إلدىه ا االهتمام يعود  نإوفي الح ي ا 

 دددنا  لدددت ، وهددد ا مدددا يمكدددن اال دددتدال   1434
الكتدا  ) فدي  اإل دومياالشدريعا  أحكدامعليه مدن 
منهدددددا الكايدددددر مدددددن  ا دددددتمدتوالتدددددي ( وال دددددنا 

اآل در  جاند ال أمدا، التشريعات الوضدعيا الحديادا
الهتمدددام الددددولي ه يتعلدددل باندددإف ي  ددديتم بحاددده الددد

عم  علدى نوعليه  د. ل   ا ورعايا حمايا ب ضيا
  : انالجواآلتيا لبح  ه ع   و رالت صيص 

  لواألالفرع 
 حماية الطفولة عند العراقيين القدماء

 ــــ
العديددد مددن  ورد فددي النصددوص الم ددماريا

 نالعدراقيي اهتمدامالنصوص التدي تدد  علدى مددا 
وال ددديما اليتدددامى مدددنهم حيددد     دددا األباء ال ددددم
ركاجيندا فدي أولهم منزلا  اصا ؛ ف د أشار  تانك
ه أ دد  علددى ن  دده أنددب" علددى مددا يلددي  صددوحاتهإ

ه أنددلده مدينددا لكد  بإميااقداً وعهدداً أمددام تنجر دوا 
ي دددددع اليتدددددامى فري دددددا لظلدددددم  أنلدددددن ي دددددمح بددددد

 .(19)"األقوياء
ولم ي تصدر االهتمدام بال اصدرين علدى هد ع 

التشدريعات التدي  أنصوحات فح د  بد  نجدد اإل
أع بتها أكدت على ضرورا حمايدا هد ع الشدريحا 

  يدا انونالعدن االعتدراف لل  د  بالش صديا  فضوً 
 

 قدانون إليه أشارالحل بالميرا  وه ا ما  وإع ائه
 قددددددانونو (20)أشددددددنونا قددددددانونلبددددددت عشددددددتار و

كمددددا بحاددددت التشددددريعات العراقيددددا (21)حمددددورابي
ل  دد  بالرضدداعا والتربيددا تحددت ال ديمددا ح ددول ا

 .(22)أ راكنف 

                                                 
فددي العددرال ال ددديم ،   ددانون، ال ناعددامر  ددليم. د. 19

، 1544، م بعدددددددددا جامعدددددددددا الموصددددددددد  ، 1ج
فدددوزي رشددديد ، الشدددرائع . د. ومدددا بعددددها 27ص

، 1545العراقيدا ال ديمددا ، دار الرشديد ، بغددداد ، 
 .ومابعدها11ص

لبدددت  قدددانونمدددن ( 24)المدددادا : للمزيدددد راجدددع . 20
 .أشنونا قانونمن ( 19-14)عشتار والمواد 

فوزي رشيد ، الشرائع العراقيدا ال ديمدا ، دار . د. 21
 .اوما بعده 12ص ، 1545الرشيد ، بغداد ، 

 قددددانونمددددن ( 37-33: )للمزيددددد راجددددع المددددواد . 22
 قددانونمددن ( 154، 195،153)أشددنونا والمددواد 

 .حمورابي 
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التشدددريعات العراقيدددا  أنوالجددددير بالددد كر 
المدرأا الم ل دا    دا لت أهميا كبيرا ألأوال ديما 
تأ د  هدديتها  أن، حي  ت دت يع الم ل دا واألرملا

كما تأ   نصدف محصدو  الح د   (23)(الشيرقتوم)
لزوجهدددا ال دددابل فضدددوً عدددن  انالتابعددد ناوالب دددت
المن ولا و ل   دو  فتدرا تربيتهدا  موا األنصف 

 . (24)ها ال اصرين  الأل
حمدورابي ف دد  قانونمن ( 144)المادا  أما

نصدددت علدددى ضدددرورا حصدددو  المدددرأا األرملدددا 
من  اإل نعلى  ياانالاوالتي ترغ  بالزواج للمرا 

ال ل ا ال ضائيا و لد  لكدي يت دنى لهدا الحصدو  
لدديها  نأعلى المواف ا على الزواج و اصدا إ ا كد

قيامهدددا هدددي وزوجهدددا الجديدددد  جانددد  إلدددى أ  دددا 
ال اصدرين    دا األبتدوين أقدرار بالتعهدد برعايدا 

الددزوج  أووحمايددا أمددوالهم وعدددم قدددرا الزوجددا 
علدى بيدع أي شدديء مدن أمددوا  ال اصدرين ويعتبددر 

ال اصدددر ،  إلدددىالبيدددع بدددا وً حيددد  يرجدددع المدددا  
 .دفعه من امن وي  ر المشتري ما

 
 يانالثالفرع 

 الطفولةحماية  من اإلسالميةالشريعة  موقف
 ـــــــ

 

الغاااراء  اإلساااالميةلقاااد أرسااات الشاااريعة 
للطفل ، وتعتبر شاريعتنا  يةقانونالدعائم الحماية 

ل شااااريعة فااااي العااااالم مياااازت مااااابين أوالغااااراء 
نائيااة وساابل الصااغار والكبااار فااي المسااجولية الج

الحماياااة  اتخاااذت، وقاااد الحماياااة لهاااذي الشاااريحة
                                                 

ي ددوم  أنمددن العددادات ال ددائدا فددي العددرال ال ددديم . 23
حلددي )األ  بإهددداء ابنتدده عنددد زواجهددا أمددواالً كددـ

منتجدات زراعيدا  ومصوغات  هبيدا أو فضديا أو
كتعددويض لل تدداا ( أو مواشددي أو ع ددارات أو ن ددود

 أنعددن حصددتها بددالميرا  و لدد  لكددون اإلر  كدد
علددي صددوح . ا نددإلام تصددراً علددى الدد كور دون 

العراقيدددا ال ديمدددا  ينانال دددويا دددين ، الدددزواج فدددي 
/   دددانونكليدددا ال إلدددى،ر دددالا ماج دددتير ، م دمدددا 

 .ومابعدها 25، ص2442جامعا الموص  ، 
 .حمورابي  قانونمن ( 134)ظر المادا أن.  24

عاادة بعضااها قاارر بشااكل مباشاار الحقااوق  صااور
الحيااااة ، النماااو، )للطفااال كاااالحق فاااي  األساساااية

، لتغذيااةالتربيااة والتعلاايم ، السااعادة المتكاملااة، ا
والبعض األخر ( الخ ..السكن ، الحماية الصحية 

قرر الحقوق بصورة غير مباشرة لكونهاا تعلقات 
 .الطفل  إلىتأثيرها يعود  أنباألم ، إل 

علددى توضدديح بعددض هدد ع  وعليدده  ددنعم 
 :الح ول 

حددل ال  دد  فددي ابددوت الن دد  الدد ي  ددوف  . 1
لدده مددن  المنشددئيابددت بمجددرد وجددود ال ددب  

زوجيا صحيحا غير فا دا ، فمتدى مدا ابدت 
 أوالولددد قددد ولددد أاندداء الحيدداا الزوجيددا ،  أن

 ددو  مدددا العدددا وتددوفرت شددرو  الن دد  ، 
حينئددد    دددوف يابدددت ن دددبه مدددن الدددزوج بدددو 

صددلى   عليدده )قددا  الر ددو   ، (25)مندداز 
الولددددد لل ددددرا  ، وللعدددداهر الحجددددر ("و ددددلم
هدد ا الحددل لدديس  أن أ ددرامددن ناحيددا . (26)"

لل    فح   ب  هو حل لأل  واألم ، وهو 
الن   في  اته مدن  أن، حي   تعالىحل ح 
عليددده    التدددي تدددرتب  بدددالمجتمع ، إ ائالم ددد

التدددي تعدددد ندددواا  األ دددرا دددوف ي دددوم بنددداء 
لدددد ي يددددأمر البدددداري عددددز وجدددد  المجتمددددع ا

 . بالمحافظا عليها 
عند الدوالدا ، لمدا فيده مدن  اناآل حل ال     . 2

  شدديء أويكددون  أنال ائدددا العظيمددا وهددي 
كلمددا التوحيددد و لدد   ي ددر   ددمع ال  دد  هددو

 ،ء بر دددو    صدددلى   عليددده و دددلمإقتددددا
النبددددي  أن" د والترمدددد ي وارواع أبددددو د مددددا

                                                 
ي ناالعوما عوء الدين أبي بكر بن م عود الكا د. 25

، ال داهرا جماليدا، م بعدا ال4ئع الصنائع ، ج، بدا
 .333، ص

الحدي  مت ل عليه من حدي  أبي هريدرا، اإلمدام . 26
ى،  ددب  ناي الصددنعنددمحمددد بددن إ ددماعي  الكحو

،  1574، م بعا الحلبدي ، ال داهرا، 2ال وم ،ج
 .344ص
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أ ن الح ددددن أ ن فددددي "صددددلى عليدددده و ددددلم 
 . (27)"والح ين حين ولدا

 (28)ويت لددد  أيضددداً تحنيددد  المولدددود 
وت ميته قدا  الر دو  صدلى   عليده و دلم 

كدم تدددعون يددوم ال يامددا بأ ددمائكم وأ ددماء نإ"
وال ددداء عندده  (29)" بددائكم فح ددنوا أ ددمائكم 

وهدددي الددد بح للمولدددود وهدددي مدددن ( الع ي دددا)
الح ددول المشددروعا لل  دد  دلددت علددى  لدد  

 النبويددددددا الشددددددري ا ، مددددددا رواع  يدددددد األحاد
 

 ابن عمدار الضدبى قدا   ان ليمعن  الب اري
مدع الغدوم " ر و    صلى   عليه و لم 

عندده  ع ي ددا ، فددأهري وا عندده دمدداً ، وأمي ددوا
 . (30)"األ ا

فضدوً (  انوال تدالحلدل )ح ه في النظافدا كدـ . 3
والرضداعا مدن اللدبن  اانالحضدعن ح ه في 

  الدوالدا لمدا فيده مدن أوفدي الناز  من أمده 
 أن جانددد  إلدددى،  األمدددراضوقايدددا لددده مدددن 

أنينا وال م انوالحنحلي  األم يمنحه الدفء 
الدهددن أووالوالدددات يرضددعن " تعددالىقولدده 

                                                 
ي ناي الصددنعندداإلمددام محمددد بددن إ ددماعي  الكحو. 27

 .544، مصدر  ابل ، ص4، ب  ال وم ، ج
لمولود بمدا د ا  اإلصبع في فم اي صد بالتحني  إ. 28

لنمر وال دددكر وغيدددرع ، عليددده مدددن مدددادا حلدددوا كدددا
مددع  انالل ددو لدد  لت ويددا عضددوت ال ددم بحركددا 

. الحندد  وال كددين ، لكددي يتهيددأ المولددود لل ددم الادددي 
يزيددد عددن  وقددد أابتددت الدرا ددات ال بيددا بعددد مددا

. فوائددد التحنيدد   انالزمددأربعددا عشددر قددرن مددن 
 انحمددالم ل  عبد الدرزال  عبد. د: ظرأنللمزيد 

، الح ول المتعل ا بال    فدي الشدريعا اإل دوميا 
، 2445، ، اإل دددددكندريا، دار ال كدددددر الجدددددامعي

 .ومابعدها95ص
ل  يدده عبددد الددرحمن بددن محمددد بددن قا ددم العاصددي  .29

، 1443، 2،  4النجددددي ، حاشددديا النجددددي ، ج
 .247ال اهرا ص

ي، نانعى الصددندداإلمددام محمددد بددن إ ددماعي  الكحو. 30
، م بعا مصد  ى الحلبدى، دار 4 ب  ال وم ، ج

 .155ص ،1574الحدي  ، ال اهرا ، 

يددتم الرضدداعا  أنحددولين كدداملين لمددن أراد 
مدددن ت دددوم  ا دددتئجارالعمددد  علدددى  أو، (31)"

 بحالا مرضها ،  أوبإرضاعه عند ف دع األم 
  مدددن حدددل ال  ددد  الرعايدددا والحمايدددا كددد ل . 4

 دددال عليددده مدددن قبددد  أبدددوع حتدددى يشددد  نواإل
وعلدى " تعالىويكبر وي ت يع التك   قوله 

دددددددد ه  ل دددددددد ودِ المول دددددددد ر  وكْ  نرزقهَّ  هنُّ  ددددددددوت 
ْعروف   ، ب ددوف ال تدداا التددي يب ددى (32)"بددالم 

 .تتزوج  أناأل  ين ل عليها لحين 
 
كدد ل  حددل ال  دد  فددي التعلدديم ، و لدد  مددن  . 5

غددرس حدد   لدد  التعلدديم والددتعلم فددي  ددو  
ن س ال    ، قا  ر و    صدلى   عليده 

"  ل  العلم فريضا على كد  م دلم " و لم 
مْن يرد   به  يدراً ي  هده فدي "يضاً أوقوله 
 .(33)"الدين 

وه ع في الواقع قلي  مدن كادر ممدا ز درت 
به شريعتنا الغدراء فدي م دألا حمايدا ال  د  حتدى 

قددا  ( صددلى   عليدده و ددلم)يم الر ددو  الكددر أن
 ".ريح الولد من ريح الجنا "

 
 الثالث فرعال

 طفالاألالهتمام الدولي بحماية ورعاية 
 ـــ

ال درن التا دع عشدر  أن إلى اإلشاراتجدر  
م ددتنيرا حددرا  ياان ددإنأفكددار   ددولنالبدايددا  انكدد

 د ا بعدين  والن  يا  االجتماعياالعلوم  إلىترتكن 
الددددد ي يمدددددر بددددده المجتمدددددع  االعتبدددددار التدددددـ ور

 .(34)الدولي
ول دددد تبندددت منظمدددا العمددد  الدوليدددا ومنددد  

 و لد     دا األم ألا حمايدا  1515تأ ي ها عام 

                                                 
 .233 يا :  ورا الب را . 31
 .233:اآليا :  ورا الب را . 32
ي ناي الصددنعندداإلمددام محمددد بددن إ ددماعي  الكحو. 33

 .799، مصدر  ابل ، ص  4، ب  ال وم ، ج
كتبدا ، المحمد عدوين ، قضداء األحددا زين  أ. د. 34

 .37، ص2443،  انعميا ،  انونال
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من  و   ل لا من الصكو  واالت اقيات الدوليدا 

مددددن    ددددا األال اصددددا بحمايددددا  ت اقيددددااالمادددد  
 ت اقيدا، واالاالقتصادي والعمد  ال  در  تغو اال

، مددن العمددر للعمدد  األدنددىد ال اصددا بتحديددد الحدد
. (35)  دا األعدن الشدرو  الم لوبدا لعمد   فضوً 
ال  ولا   ا إنتم تواي ه من  و  مشرو   ماوه ا 
ومؤتمر الن اء الدولي لعام 1522لعام  يانالبري 
1522. 

هددددد ا وقدددددد توالدددددت االهتمامدددددات الدوليدددددا 
هنالدددد   ناوالمحليددددا بهدددد ا الموضددددو  حيدددد  كدددد
ل  ددد  عرفدددت نصدددوص دوليدددا عالجدددت ح دددول ا

والدد ي تددم تبنيدده مددن قبدد   (36) (جنيددف)بتصددريح 
 . 1524عصبا األمم عام

ومددا  يدداانالاالحددر  العالميددا  دال اندد أن إال
ت  ددد هدد ع  أن إلددى أداجلبتدده مددن ويددوت لل  ولددا 

، علدى حدد  دواء واألدبيدا يدا انونالالواي دا قيمتهدا 
االهتمام به ع الشريحا ب ى وه ا ما تدم مدن  أن إال

العدددالمي  عدددوناإلمدددن ( 25،27)مدددادتين دددو  ال
 .(37)1549عام  اإلن انلح ول 

                                                 
العمددد   أنبشددد 54رقدددم  ت اقيدددااال: ظدددر أنللمزيدددد . 35

المشدددتغلين فدددي الصدددناعا ل دددنا    دددا الليلدددي لأل
 األ  دا عمد   أنبشد 54رقم  ت اقيا، واال 1549

والتوصديا 1547في المهدن غيدر الصدناعيا لعدام 
ليوً في الزراعا لعدام  األ  ا عم   أنبش14رقم 

1521. 
 ددددانون ، الو ددددي  فددددي ال نعلددددوعبددددد الكددددريم . د .36

، انعمد،  ان دناإل، الكتا  الاال  ، ح دول الدولي
 .145، ص1554، 1 

علدى مدا  اإلعدونمن هد ا ( 25)ل د نصت المادا . 37
مومدددا وال  ولدددا الحدددل فدددي م ددداعدا لأل :"يلدددي 

بدددن س  األ  دددا ورعايدددا  اصدددتين، ويدددنعم كددد  
دتهدم ناتجدا ت والاندالحمايا االجتماعيا ،  واء أك

" عددن ربددا  شددرعي ، أم ب ري ددا غيددر شددرعيا 
يكدون  أنلك  ش ص الحل فدي التعلديم ، ويجد  "

على األقد  –التعليم في مراحله األولى واأل ا يا 
...." إلزاميدايكدون التعلديم األولدي  أن،و انبالمج–

لكددد  " ف دددد نصدددت علدددى مدددا يلدددي 27أمدددا المدددادا 

العهددد الدددولي للح ددول ال يا دديا والمدنيددا  أمددا     
 أربدعالمتحددا  ف دد أشدار فدي  األمدموالصادر عدن 

ه نص بالمدادا أنمواد منه على ح ول ال    حي  
علدى  اإلعدداممنه على تحدريم ت بيدل ع وبدا ( 7)
 إلددى أشددارتمندده ف ددد ( 14)المددادا  أمددا،    ددا األ

المتهمددين فدددي    ددا األضددرورا مراعدداا أعمدددار 
ال ضددائيا ، هدد ا وقددد تحدددات  اإلجددراءاتم ددألا 
والتي تماد  الوحددا  األ رادور  عن( 23)المادا 

 واالجتماعيددا فددي تكددوين المجتمددع وقددد األ ا دديا
و د  بيئدا  دليما ،    ا األضرورا عي   أكدت

قضديا حدل  لتاونت( 24)المادا  أنفي حين نرا 
فدددي .     فدددي اكت دددا  اال دددم والجن ددديا   دددا األ

المجتمدع  باهتمدامهد ا الموضدو  حظدى  نإالواقع 
 ديف التابعدا يالدولي حي  تم تأ يس منظمدا اليون

) للجمعيددا العامددا لألمددم المتحدددا بم تضددى ال ددرار
، وت ددددم 11/12/1547والمدددؤري فدددي ( 1-د54

لددا وفددي هدد ع المؤ  ددا العديددد مددن ال دددمات لل  و
العديد من دو  العالم ، وقد وجدت هد ع المؤ  دا 

ي مددن هدددر كبيددر بح وقهددا ممددا ناال  ولددا تعدد أن
تتبلددددور االهتمامددددات أكاددددر فددددأكار ،  أنيت لدددد  

 لإلعدددونتدددم وضدددع م دددودا  أنت النتيجدددا نددداوك
، وقددد وضددع 1554العددالمي لح ددول ال  دد   ددنا 

/ 24/11فددي صدديغته النهائيددا فددي  عددوناإلهدد ا 
قدددد وقعدددت  دددبعون دولدددا علدددى هددد ا ، و 1555
همدددا جندددو   نافدددي حدددين امتنعدددت دولتددد عدددوناإل

 .وكمبوديا  إفري يا
 Declarationح ددول ال  دد   إعددونويعددد    
of) the rights of the Child)   اً د دتور 

فضدوً  تهاكداتنااللحمايا ال  ولا من شتى صور 
عددن كونهددا تعمدد  علددى تددوفير الحمايددا ال ضدددلى 

ا الظددروف وات ددا  اإلجددراءات فددي كافدد   ددا لأل

                                                                        

لتعلديم يكون ا أنش ص الحل في التعليم ، ويج  
 –علددى األقدد   –فددي مراحلدده األولددى واأل ا دديا 

يكددددددددددون التعلدددددددددديم األولددددددددددي  أن، و انبالمجدددددددددد
 ..........."إلزاميا
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تنميددتهم بشددك  صددحي و بيعددي  انلضددمالمنا ددبا 
(38). 
ح ددول  عددونوفددي الدد كرا ال ددنويا الاواددين إل   

، اعتمددددت الجمعيدددا 24/11/1595ال  ددد  فدددي 
 ات اقيدددا)عرفدددت بدددـ ات اقيددداالعامدددا لألمدددم المتحددددا 

حيدز التن يد   ت اقيا، ود لت ه ع اال( ح ول ال   
هددد ع  إلدددىضدددم العدددرال نا ، وقدددد2/5/1554فدددي 
 .(39)1554ل نا  3رقم   انونالبموج   ت اقيااال
لعددام ( 192)رقددم  ت اقيدداوجدداءت بعددد  لدد  اال   

 ،   ا األحظر أ وأ أشكا  عم   أنبش1555
هنالدددد  العديددددد مددددن  أنومددددن الجدددددير بالدددد كر    

المددؤتمرات الدوليددا والمحليددا التددي تع ددد لحمايددا 
المشدكلا تكمدن  أنإال وال  ولا في العدالم  األموما
ت عيد  توصديات تلد  المدؤتمرات  إمكانيافي مدا 

 .و ل  ل دما ه ع الشريحا الضعي ا 
 

 يانالثالمطلب 
 في التشريعات العراقية طفالاألحماية ورعاية 

 ــــ
لكي يت نى لنا الوقوف على موقف المشدر        

البددد    ددا األالعراقددي مددن قضدديا حمايددا ورعايددا 
تحديدددد بعدددض المشدددكوت التدددي تواجددده : الً أولندددا 

على تحديدد : ياناومن ام  نعم  ا ال  ولا بالعرال
تنامي ه ع المشكوت التدي  إلىاأل با  التي أدت 
بح  ه ع المشدكوت وهد ا   انونالتبح  عن دور 

ت حصدر التشدريعامن  و  العمد  علدى  مما  يت
 األ ددس، ودرا ددا  التددي عالجددت هدد ا الموضددو 

جد  معرفدا أهد ع التشدريعات مدن  إليهاد التي ت تن
عمدد  لكددي ن، و لدد  وال ددوا فيهددا مكددامن الضددعف 

وت ويعها لكي تتوئم مع الظدروف  رهايعلى ت و
هدد ا مددا و العددرال أ  ددا الراهنددا التددي يمددر بهددا 

 .ال ادما   رو من  و  البحاه   او نح

                                                 
ح ول ال    في مجموعا صكو  دوليا ،  نإعو. 38

، 1599منشددورات األمددم المتحدددا ، نيويددور  ، 
 .349-345ص

، 3544منشدددددور بالوقدددددائع العراقيدددددا ، بالعددددددد.  39
4/4/1554. 

 لواألالفرع 
 تحديد بعض المشكالت التي 
 تواجه الطفولة بالعراق

 ــــ
العدددرال اليدددوم تحدددت و دددأا  أ  دددا يدددرزي        

ال  دددددر ال  دددددف وو واإلرهدددددا العندددددف الم دددددلح 
ون دص الرعايدا ( الددا لي وال دارجي )والتهجير 

فضددوً عددن االعتددداءات والتعلدديم وقلددا ال دددمات 
وغيرهدددا مدددن الم دددا ر فضدددوً عدددن ...الجن ددديا 
 . اإلهما 
ت دددتمر تدددداعيات هددد ع المشدددكوت  أنويتوقدددع     
  دديا والج ددديا والصددحيا علددى أبنائنددا لع ددود الن

 إلددى اإلشدداراتجدددر  أ ددرا، مددن ناحيددا (40)أ ددرا
في العرال قد القوا حدت هم    ا األمن  اآلالف أن
أصيبوا بأمراض ن  يا  أو (41)يتموا أوشوهوا  أو

وبالنتيجدددا  دددينعكس  لددد  علدددى تكدددوين المجتمدددع 
 .العراقي
 يداانونقوعليه لكي نعم  علدى تدوفير حمايدا       

لهدد ع الشددريحا الضددعي ا يت لدد  األمددر منددا تحديددد 
، وفدي ت التي تواجده ال  ولدا فدي العدرالالمشكو

ويعزا ال ب  من ! الواقع تعد ه ع الم ألا مع دا 
فدالبعض وراء  ل  لتنو  تل  المشكوت وتعددها 

 أنو دومتهم فضدوً عدن    دا األمنها يمس أمدن 
دا كد  البعدد يت م بكونه ظاهرا جديددا بعيد بعضها
  اوالمجتمددع العراقددي وعليدده  ددنحقدديم ومادد  عددن 
 .الشا ا  نل ي الضوء على بعض ه ع الظواهر أن

                                                 
الضدددددحايا ...العدددددرال  أ  دددددا ا دددددم ، صدددددباح ج .40

/ 5/5، 5252الصدامتون ،جريدددا التد، ي ، العدددد
 .11، ص 2449

مليدون   د  فدي العدرال قدد  4,5هنالد   أنه ا و. 41
الددف   دد  544ف دددوا والددديهم أو أحددداهما مددنهم 

تركدددوا ليعيشدددوا فدددي الشدددوار  وال ي ددديم فدددي دور 
 .    يتيم  455 إالاأليتام الحكوميا 
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  حبددددددددو     ددددددددا األ  اوتنددددددددظدددددددداهرا
أو  (42)الم دددرات أو( االرتددين)الهلو ددا

 تنشال التندر ا أوال كاير أو الم كرات 
وال دديكوتين؛ وتددزداد هدد ع الظدداهرا لدددا 

 أ  ددددددددا و (43)المتشددددددددردين   ددددددددا األ
 .  (44)الشوار 

  علددى    ددا األحصددو   إمكانيدداظدداهرا
منافيددددا لأل ددددول والدددددين و لدددد   أفددددوم
 األشدر االرقابا على هد ع  عدامانب ب  

 حدددرافان إلدددىوالتدددي  دددتؤدي بالنتيجدددا 
 . ال    

  ظددداهرا ت دددر  ال لبدددا مدددن المددددارس
م تل ا البعض منها  مهن   بات ا وقيامهم 

قيددددددددددامهم  أو أعمددددددددددارهمينا دددددددددد   ال
وفدددي الواقدددع . هندددا وهندددا   داءباال دددتج
ه ع الظاهرا تكادر  أن إلى اإلشاراتجدر 

 . ا ناإلبين ص وف 

                                                 
محمد مرعي صع  : الموضو  راجع حو  ه ا . 42

، جدرائم الم ددرات ، منشدورات زيدن الح وقيددا ، 
 .2444،  انلبن

زينددددا  ددددارل ، الت كدددد  األ ددددري وراء ظدددداهرا  .43
، 5243التددددددد ين ، جريدددددددا التدددددد، ي ، العدددددددد

12/4/2449. 
منظمددا الصددحا العالميددا  أن إلددى اإلشدداراتجدددر . 44

: أربعددددا فئددددات  إلددددىالشددددوار   أ  ددددا ق ددددمت 
الددد ين يعيشدددون فدددي الشدددوار  ولددديس    دددا األ.1

اللدددد ين تركددددوا أهلهددددم  األ  ددددا .2لددددديهم أهدددد   ،
 أ  دا . 3و كنوا الشوار  واألماكن المهجدورا ،

 أنالموجدددئ أو دور األيتدددام المعرضدددون ل  دددر 
اللددد ين تكدددون  األ  دددا . 4يصدددبحوا بدددو مدددأوا،

عوقدددتهم بددد ويهم ضدددعي ا أو واهيدددا وتضددد رهم 
 ضدددير  .ارج المندددز الظدددروف ل ضددداء الليددد   ددد

أ با  وحلدو  ..ي ، ظاهرا الت و  ناجا م الحمد
، 7/4/2445، 5557، جريددددا التددد، ي ، العددددد

 .14ص

  فدددي    دددا األ ا دددتغو وظددداهرا تجنيدددد
األعمدددددددددددا  )أو عمليدددددددددددات إرهابيدددددددددددا

 .(45)(الم لحا
 ا الجن ي لأل  تغو ظاهرا اال   . 
  ددددا األالعديددددد مددددن  اعت ددددا مشددددكلا   

 أو (46)حدتو االالعراقيين من قب  قوات 
 . أ راات جه
  فددي عمليددات    ددا األ ا ددتغو ظدداهرا

 .ال رقا 
  واالتجدددار بهدددم    دددا األظددداهرا   دددف

االت دددا   أوهم لغايدددات الر يلدددا ا دددتغولو
من األعضداء البشدريا  دلعاً تجاريدا يدتم 

 .(47)ماليا  ائلا  بيعها بمبالغ 
   تتنا دد   بمهددن ال   ددا األظدداهرا عمدد

فنيدددا  أعمدددا الددددعارا ، )عمدددارهم كدددـأو
بأمدددداكن  أوا ،ال دمددددا بالمندددداز  فاحشدددد

 مشددبوها ، الصددباغا ، دباغددا الجلددود ،
 األكيدددداسبيددددع  ،دفددددع عربددددات الحمدددد 
، بيددددددع  األح يدددددداوال ددددددجائر ، تلميددددددع 
الت تي  بأشياء  ،(48)الم درات وال مور

                                                 
مم المتحدا قدرت منظما األ أنمن الجدير بال كر . 45

الددد ين تدددم تجنيددددهم  فدددي ال دددوات  األ  دددا عددددد 
 344الم لحا  دون  دن ال ام دا عشدر بحدوالي 

 األمدمموقدع : ظر نأللمزيد .2441    بعام  ألف
(  فاليوني دددددددددددددددددي)المتحددددددددددددددددددا لل  ولدددددددددددددددددا 

www.unicef.org/Arabic 
الضدددددحايا ...العدددددرال  أ  دددددا صدددددباح جا دددددم ،  .46

 ،5252الصدددددامتون ،جريددددددا التددددد، ي ، العددددددد
 .11، ص 5/5/2449

فا مددا بحددري  ، الحمايددا الجنائيددا الموضددوعيا  .47
الم ددددت دمين ، دار ال كددددر الجددددامعي ،    ددددا لأل

 .191،  ص 2444اإل كندريا ،
تعتبر ال مر المد   لجميع الم ا د ل ا  ميت بأم . 48

ها توهن العزم وت ه  بالع د  فيصدبح نال بائ  أل
يددا ومتجددرداً مددن انمن دداقاً لغرائددزع الحيو ان ددناإل

 دميته ، دون كبح أو لجام ، وقد وردت نصدوص 
و نيا فدي العديدد مدن الددو  تحدرم تشدغي  ال  د  

فيهدددا أو تبدددا  ال مدددور  فدددي األمددداكن التدددي تصدددنع
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من أج   -المزاب - (49)ال ضوت الصلبا
الحصددددو  علددددى بعددددض المددددواد كعلدددد  
ا المشروبات الغازيا من اج  إعادا بيعه

 (.الخ من األعما  ..
   ظدددددددددددداهرا الت ندددددددددددد  أي التحددددددددددددو
(Transvestism ) التشدددددبه بدددددالجنس

 .األ ر وارتداء موب ه 
  هدا أ  الظاهرا قيام بعدض العوائد  ببيدع
 .الظروف االقتصاديا الصعبا جراء نم
 دددا ي لألعونددداإل  دددتغو ظددداهرا اال   

 .وب ري ا ت ل    ولتهم 
ا ا الشددمددن الظددواهر ال  ددرا  اوغيرهدد     

 األعمدا بكونهدا مدن  مواألعما  التدي ال تت د
المهاريددا التددي تعدددهم للحيدداا ول ددول العمدد  

تددددر علددديهم  فضدددوً عدددن كونهدددا بالح ي دددا ال
 أن، ومما الش  فيده وبا تمرارأمواالً كايرا 

هدد ع الظددواهر ال  ددرا تن ددوي علددى نتددائ  
 أجيدا  إلدى أاارهدايا وم ت بليا حيد  يمتدد ن 

تهديدددد البنيدددا  إلدددىي عديددددا وهددد ا مدددا  ددديؤد
 !للمجتمدع العراقدي( الديموغرافيدا)التركيبيا 
هدددد ع المرحلددددا  تتشددددك  مددددن  أنوال دددديما 

وأج ددددددددادهم    ددددددددا األ ولهددددددددا ع ددددددددو  
 .وش صياتهم

 يناالفرع الث
تنامي المشكالت التي  إلىاألسباب التي أدت 

 تواجه الطفولة في العراق
 ـــ

 إلدددىفدددي الواقدددع هنالددد  عددددا أ دددبا  أدت 
لظدواهر ال دلبيا بحدل ال  د  فدي المجتمدع شيو  ا

العراقي منها العام  االقتصدادي وعوامد  صدحيا 
وعوامدد  أمنيددا أ ددهمت فددي ت دداقم هدد ع المشدددكلا 

                                                                        

فا ما بحري، الحمايا : ظرأنللمزيد .والكحوليات 
الم ددددت دمين ،    ددددا الجنائيددددا الموضددددوعيا لأل

 .215مصدر  ابل ، ص
جبددار بجدداي ، ال  يددف وال دديم وال و يددا تجددارا . 49

، جريدددددا النددددور، ..األ  ددددا تل ددددى رواجدددداً بددددين 
 .5، ص29/4/2445يا، ان، ال نا الا215العدد

جتماعيا وعليده ا  وعواموعوام  تربويا وا افيا 
 ددنعم  فددي ال دد ور ال ادمددا علددى توضدديح هدد ع 

 .م  بشيء من الت صي  االعو
 العامل القتصادي .1

 كبيدددرا االقتصدددادي دورلعددد  العامددد  ا 
العراقيدا ، و اصدا  األ دراعلى د    بالتأاير

فددي فتددرا الحصددار االقتصددادي وال تددرا التددي 
ه ا ال ب  بشك   لبي على  عكسانوأع بتها، 

 إلددددى   ددددا األ ارتيددددادال  دددد  حيدددد  أضددددحى 
 الرت دا المدارس مكلف للعائلا العراقيا نظراً 

 جاندددد  إلددددىالم ددددتلزمات المدر دددديا  أ ددددعار
 إلدىالعراقيدا ،  األ دراحاد في د د   اض  ان

 . (50)زيددادا الب الددا وقلددا فددرص العمدد  جاندد 
 

وا ناالعدددرال عددد أ  دددا  أن إلدددى أداوهددد ا مدددا 
ب ددددد  أ إلدددددىون اليدددددوم مدددددن االفت دددددار ناويعددددد

 . (51)الم تلزمات الوزما للحياا
تدددهور الوضددع االقتصددادي لأل ددرا  أن
علدددى الوضدددع  عكدددس وبشدددك  كبيدددرناالعرقيدددا 

ضددا  ممددا ومددا علددى غيدرع مددن األالصدحي ، ك
األ درا تددمير الحيداا االجتماعيدا فدي  إلى أدا

 أن، والجدددير بالدد كر فددي هدد ا الم ددام العراقيددا
 األ درهنال  ت لل   يلي  ب ي حد  لدبعض 

العراقيا كما حد  بالم اب  تدرّدي  ب دي وهد ا 
 ات التدددأايرات (52)مدددا يشدددبه ال  دددزا ال دددريعا 

                                                 
وزارا العمددد  والشدددؤون  أنجددددير بالددد كر مدددن ال. 50

 2449االجتماعيددا وبح دد  أ ددر إحصددائيا لعددام 
عددددد العدددا لين عدددن العمددد  فدددي  أن إلدددىأشدددارت 

و م دددددا  انالعدددددرال أكادددددر مدددددن مليدددددون ومائتددددد
 .وعشرون ألف عا   عن العم  

مدددين ، األوضدددا  االقتصددداديا أمحمدددد صدددالح . د. 51
ل دلبيا اارهدا ااالجتماعيا المترديا في العرال و و

علددددى واقددددع ال  ولددددا ، جريدددددا التدددد، ي ، العدددددد 
 .5،  ص25/4/2445، 5542

، تددأاير العوامدد  االجتماعيددا  انفنددار  ددالم ع ددو. 52
 دو  فتدرا الحصدار  عوالا افيا في وفيدات الرضد

كليددا  إلددىاالقتصددادي ، ر ددالا ماج ددتير م دمددا 
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عيددا فددي العددرال ال  يددرا علددى الحيدداا االجتما
 .وعلى م ت ب  ال  ولا

ومددن الح ددائل الواجدد  الوقددوف أمامهددا 
بت كد   اً كبيدر اً العام  االقتصادي لعد  دور أن

قيام  إلىه ا العام   أداالعراقيا حي   األ را
ها م ابد  مبلدغ أ  الالعراقيا ببيع  األ ربعض 

  األ ددددرت ددددت يع تلدددد   مددددالي معددددين حيدددد  ال
 

هدددا فدددي ظددد  هددد ع أ  الال يددام بواجبهدددا بتربيدددا 
الظددروف االقتصدداديا واالجتماعيددا والصددحيا 

 .الصعبا 
 مل صحية اعو  .2

يددا المشددكوت الصددحيا التددي نامددن ناحيددا ا
العراقيددا فددي فتددرا الحصددار   األ ددرامنهددا  يانتعدد

عكدددس  دددلباً علدددى ن  ددديا انوال تدددرا التدددي أع بتهدددا 
بمدرض عضدا   األ دراأحد أفدراد  فإصاباال    

 انف د أو اآل رين األفرادعلى  وف ينعكس  لباً 
على الباقين   وف يؤار وبشك  كبير األبوينأحد 
 دددو  هددد ع ال تدددرا قدددد    دددا األ أن جانددد  إلدددى، 

و اصددا المعضددلا  األمددراضشددتى  إلددىتعرضددوا 
للتلو  البيئي الد ي تعدرض ويتعدرض  نظراً منها 

أكاددر هشاشددا فهددم    ددا األ أنلدده ال  ددر ، وبمددا 
ي بكد  جراء التلو  البيئدائ  من والمتضررين األ

 واألبحدددا ا دددات صدددورع ، وهددد ا مدددا أكدتددده الدر
 .(53)العلميا التي ت رقت له ا الموضو 

  األمنيالعامل  .3
منده  يانيعدالد ي  األمنديعدم اال ت رار 

، علدددى ال  ددد  العراقدددي  دددلباً عكدددس ناال  دددر 
حدددددواد   أو مااووالم دددددفعمليدددددات ال  دددددف 

ال صدددددف العشدددددوائي  أو اإلرهدددددابيالت جيدددددر 
؛ الحديادا األ دلحابالصواريخ وبك   مريكياأل

ن  ددديا ال  ددد  كددد  هددد ع عوامددد  أادددرت فدددي 
العراقي لهد ا نجدد كادرا االضد رابات الن  ديا 

                                                                        

، 2441جامعددا بغددداد ،غيددر منشدددورا ، /اآلدا  
 .49ص

 .5، مصدر  ابل ، ص أمينلح محمد صا. د. 53

العنددف  إلددىفضددوً عددن ميددو  ال  دد  العراقددي 
 .بشك  كبير يا ناوالعدو

المدددارس  أن إلددى اإلشدداراهدد ا وتجدددر 
عدن الصددراعات  أاومداً بمندالعراقيدا لدم تكدن ي

تعرض العديد مدن  إلىفالوقائع تشير  ،ال ائ يا
ال صدف والتهديدد علدى  إلدىالمدارس العراقيدا 

عددد مدن  با تشدهادممدا حددا !  دائ ي  أ اس
أعددين زموئهددم اللدد ين أصددبحوا  أمددام   ددا األ
ون مدددددن اضددددد رابات ن  ددددديا مزمندددددا نايعددددد
أي   عدددداليناالالكددددوابيس الليليددددا والتددددي ظ )كددددـ

التدددي الرعددد  وال دددز  مدددن األشدددياء ال بيعيدددا 
بعضدهم بدالتبو   إصدابا جاند  إلىيصادفونها 

 اإلبهدامومص  األظافرالليلي الوإرادي وقضم 
ي مددددن نايعدددد أصددددبحبعضددددهم  أنفضددددوً عددددن 

  دض ناصعوبا اال دتمرار فدي الدرا دا فيمدا 
بشك  كبير   راالم توا العلمي للشريحا األ

 .(54)(من ن ص التركيز ونانيعهؤالء  وأصبح
للعامدد   أنهنددا  إليدده اإلشدداراوالجدددير ب

دور كبيددر فددي رواج ظدداهرا االتجددار  األمنددي
 العدراقيين  دارج ودا د  العدرال    ا األببيع 
 

مددن    ددا األعشددرات  أن إلددى األرقدداموتددد  
هدد ا البلددد ي   ددون ويبدداعون وبأ ددعار  أبندداء
 .(55)$4444-244مابين  حاوتتر
 تربوية وثقافية   لعوام .4

ر للمدر ا دو نإما  بل ف إلى باإلضافا
كبيدددر يتوجددد  ت دددلي  الضدددوء عليددده ، حيددد  
لأل دددف الشدددديد هنالددد  بعدددض مدددن المددددراء 

ن معاملددددا يئووأعضدددداء الهيئددددا التعليميددددا ي دددد
ال لبددا وهدد ا مددا يددنعكس  ددلباً علددى ن  ددياتهم، 
وفددي الواقددع هنالدد  عدددا صددور ل ددوء معاملددا 

قيمدا،  ه بدوأندب إشدعارعف د تشدم   ن  ياً ال    
ه أند أو  بده ه غير محبو  ، وغير مرغدوأنو

                                                 
أجريددت مددن قبدد  الباحاددا للوقددوف  يدداانميددرا ددا . 54

 .على واقع ال  ولا في العرال 
 ،، ال دددنا ال اد دددا1445لمددددا ، العدددددجريددددا ا. 55

 .1، ص2445/ 4/4
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المدادا العلميدا ، كمدا  ا دتيعا غير قادر علدى 
 ددبه  ن  ددياً تشددم  صددور  ددوء معاملددا ال  دد  

تدددده أمددددام اآل ددددرين مددددن ناهإبأقدددد   الشددددتائم و
ال يام بضربه بعنف مما ي ب  لده  أوزموئه ، 

المدر ددددا نظددددراً  إلددددىال ددددوف مددددن الدددد ها  
 .للمعاملا ال يئا التي  وف يتعرض لها 

هنال  بعدض المددارس  أ رامن ناحيا 
مددن حيدد  المت لبددات التددي  األ ددراتا دد  كاهدد  

علددى  ددبي  الماددا     ددا األت ددوم ب لبهددا مددن 
بددالتبر  لصددبغ المدر ددا  األ ددرايت لدد  قيددام 

لألبدددددوا  والشدددددبابي   اإلصدددددوحاتء اجدددددرإو
 .األموروغيرها من 
بعدض أعضداء الهيئدا  أن جان  إلىه ا 
ويددا مددن ي ومددون بواجبدداتهم الترب التدري دديا ال
ن  دديا ال الدد  وأشددعارع  بإحبددا حيدد  قيددامهم 

 إلددىبعدددم ال دددرا علددى النجدداح مددا لددم ينت دد  
قيامدده  أو األ ددتا دروس  صوصدديا ي ددوم بهددا 

ز المرحلددا وهدد ع الظدداهرا وابدددفع الرشددوا لتجدد
توصف ب  اد الضمير لدا تلد   أنالتي يمكن 
 . الشريحا 

الصدد وف الدرا دديا  ازدحددامعددن  فضددو
ال لبدا  تبداعانعلدى   دلباً ممدا يدؤار بعدد ال لبا 

علددى ضددب   األ ددتا  إمكانيدداعدددم  جاندد  إلددى
بدددورع  األ ددتا عدددم قيددام  جاندد  إلددى. الصددف

المدادا العلميدا  وإيصدا التربوي بتعلديم ال لبدا 
ملكددداتهم ال كريدددا وتشدددجيعهم وتح يدددزهم  إلدددى

 أن: وح يل بنا ال دو  . على مواصلا الدرا ا 
وال الد  علدى حدد  الم توا التعليمدي لأل دتا 

قدد  الم ددتويات العلميددا أ إلددى ددواء قددد تدددنى 
وه ا ما يت لد  مندا البحد  عدن أفضد  ال دب  

 .للحد من ه ع الظاهرا ال  را 
ظهدرت ظداهرا النعدرا  أ رامن ناحيا 

 أنال ائ يا في المدارس حي  من المؤ ف له 
المؤ  دات التربويدا،  إلى امتدته ع الظاهرا 

لدددى أ ددداس قدددومي فأصدددبح ت  ددديم المددددارس ع
وه ا ما  يعم  على تر ديخ ال رقدا بدين أبنداء 

 .الو ن الواحد في الم ت ب  

 
  اجتماعية لعوام .5

الجتماعيددددددا يمكددددددن لنددددددا االعوامددددد   أن
مدن    دا األ ب  من أ با  ت ر   اعتبارها

يجدددددون  األمددددورليدددداء أوالمدددددارس ، فددددبعض 
ا أ دددددراج أبندددددائهم مدددددن المددددددارس رضدددددرو

هم و لدد  علددى بالعمدد  فددي ورشدد  ددرا همانو
أغلدد  العدداملين فددي الددور  هددم مددن  أنأ دداس 

حملدددددا الشدددددهادات وممدددددن أكملدددددوا الدرا دددددا 
عدددم تددوفر فددرص العمدد  فددي  أن إالالجامعيددا 

عددن قلددا المددردود المددادي  فضددودوائددر الدولددا 
العمدد  فددي الددور   إلددى نئددويلججعلددت هددؤالء 

أصدددحا  هددد ع الدددور  يشدددجعون  أنوعليددده فددد
 . (56)لمدر اأبنائهم للعم  معهم وتر  ا

أ هم وبشدك  كبيدر  األ رات ك   أنكما 
وفدداا أحددد  أوفددال ول    ددا األبالتددأاير علددى 

تعدددد الزوجددات كدد  هدد ع عوامدد   أوالوالدددين 
ل  ولددا للعمدد  وتددر  م اعددد ت ددهم فددي دفددع ا

ال اصدددا  اإلحصددداءات، هددد ا وتشدددير الدرا دددا
تضددداع ها  إلدددىبن ددد  ال دددول فدددي العدددرال 

ع ددددددددين وبشدددددددك  كبيدددددددر وملحدددددددوظ فدددددددي ال
 ! (57)األ يرين

الت كدددد  دا دددد   أدا يدددداانامددددن ناحيددددا 
 اإلبدددداء انف دددددالعراقيددددا مددددن جددددراء  األ ددددرا
 األعمددددا  أو عت ددددا ب ددددب  اال إمددددا واإل ددددوا
ظهدور  إلدىوعدم وجود مورد مدالي  اإلرهابيا

زواج المتعددا وتعددد  أوظدداهرا الددزواج العرفددي 
هددد ع الظددداهرا   يدددرا جدددداً علدددى فتياتندددا مدددن 

. واالجتماعيدا والصدحيا لن  دياا احيالنو جميع
لددد ا يتوجددد  علدددى المؤ  دددات الدينيدددا تحمددد  

بالحددد مددن هدد ع الظدداهرا ال  ددرا  ام ددؤولياته

                                                 
 .5، مصدر  ابل ، ص أمينمحمد صالح . د. 56
االجتماعيددا  اآلاددارعبددد الوهددا  مو ددى ،  انإيمدد. 57

كليددددا  إلدددىماج دددتير ،م دمددددا  لل دددول ، ر ددددالا
 ومددا 54، ص1559جامعددا الموصدد  ، / اآلدا 
 .بعدها 
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الصددحيحا  اإل ددوميابال واعددد  أبنائندداوتوعيددا 
 !بصحا شرو  الزواج والن   والميرا  

 عامل الهجرة  .6
ل دددد شدددهد العدددرال فدددي ال مدددس  دددنوات 

ن  ددا اكبددر هجددرا شددهدتها الم إلددىالمنصددرما 
 إمددا، وقددد ات دد ت الهجددرا 1549بعددد حددر  

بصددورا هجددرا دا ليددا حيدد  نددزح عدددد مددن 
من المندا ل التدي تشدهد عددم ا دت رار  انال ك
، أمنندا أكادرمندا ل  إلدىعنف  دائ ي  أوامني 
قدددد تت ددد  الهجدددرا صدددورا  دددروج العوائددد   أو

 ددارج الددبود للبحدد  عددن مددو   إلددىالعراقيددا 
ء المعيشدا فدي غدو أنإال  .هم  دالامن لهدم وأل
العراقيدددا  األ دددراكاهددد   أا لدددتدو  الجدددوار 

 إر ددا  إمكانيدداالنتيجددا عدددم  أصددبحتبحيدد  
المدددارس وهدد ا مددا يمادد  ضدديا   إلددىهم أ  ددال

 .له ع الشريحا الهاما
تعد قليد  مدن  األموره ع  األمروفي ح ي ا 

منه ال    العراقي، وال ؤا  ال ي  يانيعكار مما 
ل دب  الك يلدا للحدد مدن هدي ا مدا: يدل في المجدا  

 العرال ؟ أ  ا ضيا  
 إلددى أدتالتددي  األ ددبا بينددا بعددض  أنبعددد 

تنامي المشكوت التي تواجده ال  ولدا فدي العدرال 
البددد لنددا مددن البحدد  عددن الحلددو  لهدد ع الظددواهر 

هدا تهددد المجتمدع العراقدي برمتده أنال  را حيد  
أكار من نصف المجتمع  أنعلمنا ب ما إ او اصا 
 .  هم دون  ن الاامنا عشر العراقي

 يدداقانونالبحدد  عددن حلددو   نإفددي الواقددع 
 الم دددئو  أن: لهددد ع ال ضددديا يت لددد  مندددا ال دددو  

عدددن شددديو  هددد ع الظددداهرا أ دددراف عددددا  اً قانونددد
فالم دددؤوليا تضدددامنيا لددد ا يتوجددد  علدددى جميدددع 

هدد ع  تشددارانال يددام بدددورهم للحددد مددن  األ ددراف
 ر والتددددي تندددد! الظددددواهر ال ددددلبيا فددددي مجتمعنددددا 
الجهددد   تشدددارنالبدددال  ر للمجتمدددع برمتددده و لددد  

واألميددا بددين شددريحا كبيددرا فددي المجتمددع والدد ين 
 يصددددبحون فددددي الم ددددت ب  رجددددا  ون دددداء هدددد ا 

 األ درافنوضح ه ع  أن  او نحالمجتمع وعليه 

 واأل وقيددا يددا انونالالتددي ت ددع عليهددا الم ددؤوليا 
 :ما يلي في والتي تتما  

  وزارة التربية 
تعنددي ف دد  تهيئددا  التربويددا ال العمليددا نإ

البرام  التعليميا والو ائ  فح   ب  يتوجد  
ال ال  بك  الرعايا والعنايا وتشدجيعه  إحا ا

ألهميدا التعلديم وعليده  نظدراً لمواصلا الدرا ا 
دارا ت دع علدى عداتل إ يدا انونالالم دؤوليا  نإف

المددددارس والهيئدددا التعليمدددا بضدددرورا متابعدددا 
عددن الحددد مددن  فضددوبددا الم دديرا العلميددا لل ل

 .ظاهرا الت ر  بك  الو ائ  المتاحا 
المؤ  ددات التربويددا  نإفدد يدداانامددن ناحيددا 

المعنيددا بوضدددع المنددداه  ملزمدددا بضدددرورا كدددون 
المادا العلميدا تن دجم مدع الملكدات ال كريدا لل لبدا 

عن ضرورا كون الكتد  م بوعدا وبشدك   فضوً 
 .جيد وب   واضح

 مداعياجتعن ضرورا وضع باحد   فضوً 
جدده اعالجددا المشددكوت التددي توفددي كدد  مدر ددا لم

 .ال ال 
 

  وزارة الثقافة 
يتوجد  عليهدا العمد   اإلعدومأجهزا  أن

مدددن  دددو     دددا األعلدددى نشدددر الدددوعي لددددا 
وشاشددددددات التل زيددددددون  ءاوالم ددددددرالو ددددددائ  
 اإلشددداراظدددواهر ال دددلبيا التدددي تدددم الب  دددورا 

 انوبيبالتعليم    ا األعن ترغي   فضوً  إليها
 .هميتهأ

 

  ةالداخليوزارة  
 ليددا الحددد مددن اي ددتلزم علددى وزارا الد

عدن  فضدوهندا وهندا     دا األظاهرا ت دو  
ضرورا العم  وبشك  دائم بدوريات للمندا ل 
الصددددناعيا والددددور  للت تددددي  ومنددددع عمدددد  

ومعاقبا الم ال ين للتعليمات المتعل دا  ،األ  ا 
 .  ا األعم    انونب

 

 األمورلياء أو  
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دور هدددام بتشدددجيع  األمدددوريددداء لوأل نإ
ألهميددا  نظددراً هم علددى مواصددلا الدرا ددا أ  ددال
ب  دددورا    دددا األتوعيدددا  جانددد  إلدددىالتعلددديم 

تعددددددا ي الم دددددددرات والكحددددددو  و  ددددددورا 
وزيددادا الددواز  . ال ددلوكيات الجن دديا ال  ددرا

 .أبنائهمالديني لدا 
 

 المجسسات الحكومية وغير الحكومية  
 

وغيدر  نحن نددعو المؤ  دات الحكوميدا
الحكوميا المعنيدا برعايدا ال  ولدا فدي العدرال 

الظواهر ال لبيا التي  تشارانمن أج  الحد من 
بكادرا  ناآلالعرال والتدي أضدحت  أ  ا تهدد 

 نإللظروف الراهنا وعليده فد نظراً في العرال 
عدددددداد منظمدددددا اليون دددددكو يتوجددددد  عليهدددددا إ

يم الوضددع الدددراهن يددوت  واألبحددا الدرا ددات 
هدد ا الكددائن بحاجددا  أنحيدد  . ويدداللعمليددا الترب

رعايددا وعنايددا  اصددا وتددد   تشددريعي  إلددى
صددورا مددن صددور االعتددداء  أي ددريع يجددرم 

  .على ح ول ه ع الشريحا
 

 الفرع الثالث
 موقف المشرع العراقي من قضية

 طفالاألحماية ورعاية 
 ـــ

الم ددألا  أن: فددي البدددء البددد لنددا مددن ال ددو 
ميدا و اصدا إ ا تدزداد أه   دا األحمايا ورعايدا 

هدد ا الموضددو  الدد ي ن ددعى صددو   أنمددا علمنددا 
 ال ددددوانينالبحدددد  عندددده يوجددددد فددددي العديددددد مددددن 

فددي الدولددا ؛  قددانونوالدد ي يعددد أعلددى )كالد ددتور 
مجددرد الددنص عليدده فددي الد ددتور يعددد  أنوعليدده فدد

حمايددا واضددحا لهدد ا الحددل الدد ي يتوجدد  العمدد  
 ال  را إليه أشارتوه ا ما ( على حمايته ورعايته

من الد دتور العراقدي النافد  ( 34)الً من المادا أو
تك دد  ): يلددي حيدد  نصددت علددى مددا2445ل ددنا 

وب اصددا ال  دد  والمددرأا  األ ددراالدولددا لل ددرد و
والصددددددحي والم ومددددددات  االجتمدددددداعي انالضددددددم

للعي  فدي حيداا حدرا كريمدا تدؤمن لهدم  األ ا يا
 (.الد   المنا   وال كن الموئم 

 ينانقدددوا تدددرد فدددي هددد ع الحمايددد أنفضدددوً عدددن  
  دانونالك   دا األغير مت صصدا بحمايدا  أ را

 قددانونو1551ل ددنا ( 44)المدددني العراقددي رقددم 
 قددانونو1594ل ددنا ( 34)التجددارا العراقددي رقددم 

حيدد  ضددم هدد ا  1575ل ددنا 111الع وبددات رقددم 
لددت أوالتددي  يددا انونالالعديددد مددن المددواد   ددانونال

فضدوً عدن العنايا والحمايا لهد ع الشدريحا الهامدا 
( 23)أصو  المحاكمدات الجزائيدا رقدم  قانون أن

 .عال  ه ا الموضو   1541ل نا 
هنالدددد  العديددددد مددددن  أنوالجدددددير بالدددد كر 

ال ددرارات الصددادرا المتعل ددا برعايددا ال  ولددا فددي 
وال درار  1547ل دنا  547العرال كدال رار رقدم 

 ل ددددنا 424ال ددددرار  1545ل ددددنا  1534رقددددم 
وال دددددددرار 1594ل دددددددنا 991وال دددددددرار  1594
 .1599ل نا745

المت صصددا بحمايددا ورعايددا  ال ددوانين أمددا
 .في  يال ه ا البح  إليها اإلشاراف د تم    ا األ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أنومددددن الح ددددائل التددددي يتوجدددد   كرهددددا 
لى في المن  ا العربيدا ومن الدو  األ ناالعرال ك
   ا األبتأ يس جمعيا حمايا ورعايا  تقام التي
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لهدددد ع  ناوقددددد كدددد 15/3/1529 ريخاو لدددد  بتدددد
فددي    ددا األهددام برعايددا وحمايددا  الجمعيددا دور

 .(58)العرال واالهتمام بصحتهم وحياتهم 
الحمايددددا  إقددددرارعلددددى الددددرغم مددددن ولكددددن 

 يددا انونالفددي العديددد مددن المددواد    ددا لأل يددا انونال
مددن  دحددتبحيدد  ال جددداً مدددا فعاليتهددا قليلددا  أنإال 

 .لال  ولا في العرا إهدارظاهرا 

                                                 
وال  د  هيئاتهدا  األمعماد الجواهري ، ح دول . د .58

 ،ها الدوليا وتشريعاتها في العرالالو نيا وموااي 
 .5، ص2445شركا ال يف لل باعا ،

 : ينانال و
 1542ل نا  34نظام تشغي  اإلحدا  رقم  -
 1592ل نا  74ا اإلحدا  رقم رعاي قانون -
  1593ل نا 47رعايا اإلحدا  رقم  قانون -
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 اــمـاتــال 
 ــــ

مااة لهااذا البحااث مساا  الختاااام تمثاال الخات
 :وتتضمن

 :الستنتاجات . أ
نبدددددين ت ددددداقم  أنح يدددددٌل بندددددا فدددددي ال تدددددام 

 المشكوت التي تواجده ال  ولدا فدي العدرال  يومداً 
المحليا  األصواتج   ل  تعالت بعد يوم ، ومن أ

والدوليا بضرورا العم  للحد من تلد  المشدكوت 
بعدددددما دل المعنيددددين ب ضددددايا ال  ولددددا وال دددديما 

نددداقوس ال  دددر لتنبيددده المجتمدددع الددددولي برمتددده 
ب  ورا هد ع ال ضديا التدي أضدحت تشدك  قضديا 
اليوم والغد على حد  واء نظراً لتأايرهدا المباشدر 

 فدي المجتمدع  األ ا دياوغير المباشدر علدى البنيدا 
 . اليوم هم رجا  الغد وقادته أ  ا فالعراقي 

تكدددون ال واعدددد  أن م دددتغر المدددن  ولددديس
االعتداء على في م دما الحلو  للحد من  يا انونال

ال واعدد  نإعدن  لد  فد فضوً  العرال،ال  ولا في 
 شد ص دتكون ال يصد  ضدد أي  مرااآل يا انونال

 .  ا األح ول على  االعتداءت و  له ن  ه 
 إلدددىندددا نددددعو المشددر  العراقدددي فإنوعليدده 

 يدددا انونالو  يجددداد الحلدددضدددرورا العمددد  علدددى إ
المنا ددبا الصددارما لحمايددا ال  ولددا و اصددا فددي 
الظروف الراهندا التدي يمدر بهدا البلدد والتدي تت دم 

مددن    ددا األت ددر  فددي بزيددادا كبيددرا ملحوظددا 
الجن دي  وتعدا ي  االنحرافوالمدارس والت و  

 واألدويددداالكحدددو    اووتندددوالتدددد ين الم ددددرات 
ضهم كالمنش ات وحبو  الهلو ا فضوً عن تعر

 أن اصدددا وجن دددي الج ددددي وال  دددتغو اال إلدددى
  ددلبيامنددي يددنعكس أ  ددوتانمددن  يانيعددالمجتمددع 

والدينيددددا  واأل وقيدددداعلددددى التربيددددا االجتماعيددددا 
حددد تركددات الحددرو  ، فهدد ع فددي الواقددع أ   ددا لأل

هشاشا  األكارهم الشريحا    ا األ، و واألزمات
لدد ا البددد مددن العمدد  وبصددورا  ددريعا للحددد مددن 

 .ال  ولا في العرال ضيا  

التددددد   التشددددريعي  أن يدددداانامددددن ناحيددددا 
ألجيدددا  الم دددت ب  مدددن  يددداقانون يضدددمن حمايدددا 

 الضيا  
 انبمكده مدن الضدرورا ندإفضو عدن  لد  ف

العمدد  علددى زيددادا الددوعي لدددا المددوا نين بحيدد  
يددتوءم مددع   ددورا الم ددألا التددي تواجدده ال  ولددا 

التعامد  يتوجد   تدا فه ع الشريحا تعد قنبلدا موقو
 .معها بح ر شديد

التي يتوج  الوقوف   راومن الح ائل األ
الدوليددددا  ال ددددوانين أنعلددددى الددددرغم مددددن : يهددددا عل

الحدر  العالميدا  تهداءانبعدد  و صوصداوالدا ليا 
التدي  يا انونالشرعت العديد من النصوص  ياانالا

ومنعددت عملهددم    ددا األاهتمددت برعايددا وحمايددا 
الشددددوار   أن إال أعمددددارهممددددع  يددددتوءم الدددد ي ال
ت لددو فددي الواقددع  والددور  العراقيددا ال واألرصدد ا

ي تجدون فأغلد  هدؤالء قدد  أويعملون  أ  ا من 
عن مصددر للدرزل وقدد  بحااً ت ربوا من الدرا ا 

ليدداء أمددورهم أويكددون الددبعض مددنهم يعمدد  لدددا 
 .بعدما أجبروهم على تر  م اعد الدرا ا 

وزارا التربيددددا  أصددددرتهات ددددارير  وتشدددير
المت دددربين مدددن    دددا األعددددد  أنإلدددى عراقيدددا ال

 ال   ألف 44م اعد الدرا ا االبتدائيا يزيد عن 
هنالد  ت دارير  نإفضوً عن  لد  فد.  نوياً و البا 
   دا األالعديدد مدن  أناتضدح مدن  ولهدا  ياانميد

ضحيا عصابات منظما ت وم  أصبحوافي العرال 
 وإ دددراجهمالمتددداجرا بهدددم  أو أعضدددائهمب دددرقا 
الحددددود و لددد  فدددي ظددد  عددددم اال دددت رار   دددارج
 .األمني

 التوصيات . ب
غرس ال يم )  – األ وقيادم  فكرا التربيا  . 1

والعددادات والت اليددد فددي  واأل ددول اداوالمبدد
 -فدي النظدام التعليمدي  -(ال لبا أبنائنان وس 

و لددددد  مدددددن  دددددو   -( المنددددداه  ال ائمدددددا)
ت صديص مدددا  مددس دقددائل مددن كدد  حصددا 

عيددا ال لبددا فددي جميددع صدد وف تعليميددا لتو
 إلدىال لم التعليمي بدءاً من التعليم األ ا دي 

شددى ايتم أنالدرا ددات العليددا ، مددع ضددرورا 



 911 

 والتعليمدي الع لديأ لو  إد الها والم توا 
لك  مرحلا على الم ا ر التي تتعرض لهدا 

ا ددت دام و ددائ  االتصددا  الددبود كمددا يمكددن 
ت ، اإل اعددا ، لوحدداالتل زيددون: الجمدداهيري

الددخ ا ددت داماً فعدداالً ....، الصددحفاتإعوندد
لتوعيددددا ال لبددددا بالمشددددكوت التددددي تواجدددده 

التددي  اإلرهابيددا األعمددا بودهددم مددن  ددو  
البود والبنيدا التحتيدا وقتد   تدمير إلىتؤدي 
علددى حددد ال ددواء والتأكيددد التأكيددد  األبريدداء

على غرس الروح الو نيدا فدي ن و دهم مدن 
 . ضيه وشعبه  و  ح  العرال ووحدا أرا

التوعيددددا العمي ددددا لل لبددددا بأهميددددا الدرا ددددا  . 2
  ددددددددهم وتددددددددرغيبهم أنل دمددددددددا و ددددددددنهم و

 جاند  إلدىفي م اعد الدرا دا ؛  باال تمرار
تح يددز ال لبددا علددى الم دداهما النشدد ا فددي 
حمايددددا و ددددنهم بشددددتى الو ددددائ  كحمددددايتهم 

ترشددددديد  أولبيئدددددتهم بمندددددع ازديددددداد التلدددددو  
يرهددددا مددددن الميدددداع والكهربدددداء وغ ا ددددتهو 

 .ال ضايا الهاما
للمدارس التي تكار فيها  يانميدجراء م ح إ . 3

الظواهر ال لبيا كت ر  ال لبا مدن الم اعدد 
ظهددور حدداالت شددا ا عددن ال دديم  أو الدرا دديا

  أقدددوا أوواأل دددول  دددواء تمالدددت بأفعدددا  
كحالا اللوا  وتعا ي ال دكائر وغيرهدا مدن 

 لكدي يت دنى للجهدات المعنيدا الحاالت و لد 
 .الحلو  له ع المشكلا إيجاد

يجددد  تددددري  الهيئدددات التعليميدددا إلمددددادهم  . 4
بالمعلومددددات والمهددددارات الوزمددددا وتنميددددا 
قدراتهم لكي يت نى لهم ال يام بواجبداتهم مدن 

ضدا  المجتمدع أوفدي تح دين  اإل دهام و  
والعمدد  علددى توعيددا ال لبددا بأهميددا التعلدديم 

 أنحيدد  . وغددرس الددروح الو نيددا بن و ددهم
الهيئات التعليميا تما  ركيزا أ ا يا وهاما 

ه أند إلدى اإلشدارافي العمليا التربويا وتجدر 
لو أمكن توفير األعداد الكافيا من النوعيدات 
الجيدا من هد ع الهيئدات فدي النظدام التعليمدي 

 .   ل  يبشر بنجاح وفاعليا دورهم نإف

يتوجدددد  تدددددري  المت ددددرجين حددددديااً قبدددد   . 5
 ددددات التربويددددا تدددددريباً بالمؤ  ضددددمامهمان

( أشدهر ا ت حتىأشهر  امن اوا) –قصيراً 
قب  ممار تهم المهنا و لد  لكدي يصدبحوا  -

، عي بأ س التربيا العلميا الصدحيحاعلى و
في ه ع الددورات المت صصدا ه ا ويتوج  

عدددداد الكدددوادر التعليميدددا مراعددداا عددددا فدددي إ
، الت صصدددي األكددداديمي جانددد ال)  اندددجو
الا دددافي  جانددد ، اللتربدددويالمهندددي ا جانددد ال

تكون تل  الدورات على  أنون مح  (.العام 
 !الم توا الم لو  ولي ت دورات شكليا 

حرصاً على جع  العم  متكداموً يجد  تعيدين . 7
 لجنا قوميا تضم م تلدف ال  اعدات المعنيدا 

 
 

وزارا التربيدددا، وزارا التعلددديم : بهددد ا األمدددر
، يددداا الدا لالعدددالي والبحددد  العلمدددي، وزار

وزارا الصدددددحا، وزارا العمددددد  والشدددددؤون 
. ، الصدحافاوالتل زيدون اإل اعااالجتماعيا، 
يعملددوا جميعدداً ك ريددل عمدد   أنحيدد  يجدد  

واحددد مددن أجدد  إيجدداد أفضدد  ال ددب  لتح يددل 
 .األهداف أفض 

 قددانون إلصدددارضددرورا التددد   التشددريعي  . 4
ال واعدد  أهدميداع ا اص متكام  يضدم بدين ان

عمددد  علددى حمايدددا ورعايدددا التدددي ت يددا انونال
أ ددوا بالدددو  التددي شددرعت  العددرال؛ أ  ددا 

ل دددنا 12رقددم   دددانونالك ال ددوانينمادد  تلددد  
 . لحمايا ح ول ال    المصري 1557

 
تكددون درا ددتي هدد ع  أنوفددي ال تددام أرجددوا 

واقدع ال  ولدا فدي  إلدىنظدرا )بموضدو   ألمتقد 
، إلمامددددداً واضدددددحاً ( يددددداقانونمعالجدددددا  -العدددددرال 

مددن فائدددا فددي  وأتو ددمهأتو دداع  وا ددتظهرت مددا
 تهدددا انالتدددي تحظدددر  يدددا انونال اتانالضدددمزيدددادا 
فدددي العدددرال وت دددرض احتدددرام    دددا األح دددول 
له ع الشريحا الهاما والمحافظا  يااإلن انالكراما 

 .عليها من الضيا  
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