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ملخص:

ك األ كلقيناطياجمتمككمايككااألاتمفككق ا ك ا

يشكل األطفاككقطاعاقعككقاعمي ككقايككااأل
علككأام ككخاأل ككيت يِاأل ككاايمع لتككقاألاتمككما ترم ك األا ككعس باسألوا ككقلام ككق األا ككت اسأل تفقي ك ايككما
يتغيألاككواساشككل اي حككواسالك ايشككل او ا كيتألا ك يفاااكميماألاتمككما اوعككقيتتخاسا شك تتخاا ش ك با
يتلقيلباالايفداخب قاحل وعتخا ر اسإمنقايفدااامياقا اي ت ابيتألاو .ا
اااااا إيفاي ككح باال ككو األ ااك ك ااف ككداي ككااألاوا ككوعق األ قي ككباا ككمااأل دوأل ككق األ ق و ككباعل ككأا
ألا توىاأل وفيناسأل دسيل اس يتألا لوابغ باألحلاقظاعلأا كيت األ ا كباأل كااالاالكوطا كقاسالاعكوِاإالاميفا
كلربامسايتي ككااأل ككلخ اس ا
ا
حتظككأان ف قي ككباأل يتيككباأل ككاايتال تككقاأل وألع ككما كوأل ايتيككااأل ألع ككق األا ك
أل تصكديا كيت األا كح ب ا كداسعاكااأل تشكميفق األ وف كباعك واعكقص ِا ق كبايتيكااألحلكمس اال ك ا
الايككتخاأل تم ك ابككقاألا قاك اساككياألا قاك اسبككقاأل صككلاسأل ككق ااسبككقاأل مصك اسألاكممِ اسعككدا ككقيفا كيتألا
ألطيككما ككواألط ككقرا اإب كمأل األ فديككدايككااألالااقع ككق األ دس ككباألال يككبا لككدسطابغ كباال كميااألحلمقيككبا
ألحل باأل اا ا اعىتاألجلوأل األالصتمقع باسأل د باسأل ا باسأل لو ب .ا
ااااسعككداعا ككخا كيتألاأل ر ك اإ اب بككباي قالك األطسطااصصككقاحل ككو األ ااك ا األ شككمعباأل دس ككبا
حل ككو األس ككقيف اميككقاأل صككقينا صككفاحل ككو األ ااك ا األاوألب ككفاأل ق ككبا ككو األ ااك اسا ككقسطا
ألا ر ك ا أل صق ك اال ككو األ اا ك ا األ تش كميفق األ فمألع ككباسسألعككماأل ااو ككبا األ ف كمأل اي ككيتاألالالككت طا

ألطيميليا3002اسالىتايوي قا يتأل.ا ا

الكلمات املفتاحية :الطفل ،حقوق ،محاية ،تشريعات.
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International conventions for the protection and impact
In relevant Iraqi legislation of children's rights
Dr/ khalaf Ramadan Mohammed Bilal al-Jubouri
Faculty of Law- University of Mosul - Iraq

Abstract
Children constitute a broad segment of the population structure
of any society, as well as the ammunition that the society qualifies
for responsibility and the future prospects, dealing with its variables
and shaping its features and solving its problems, so the lack of
society in their care and upbringing is not only an understatement of
their rights but also a waste of a future in itself.
The issue of children's rights is an important topic in legal studies
at the national and international level, all in order to preserve this
powerless group only to receive the necessary attention required by
reality, whether in times of armed conflict and in peacetime, and in
addressing this issue, national legislation has stood almost helpless,
especially in times of war, where there is no distinction between a
fighter and a non-combatant, between a boy and an adult and
between men and women. International conventions binding on
states in order to enshrine the true protection of children in various
social, physical, psychological and behavioral aspects.
This research was divided into three investigations, the first
devoted to the rights of the child in the International Bill of Human
Rights, the second devoted to the rights of the child in the charters on
the rights of the child, and the third discussed the rights of the child
in Iraqi legislation and the reality of childhood in Iraq since the
American occupation in 2003 to the present day.
Key words: Child, Law, Protction, Legislatio n
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Conventions internationales pour la protection et l’impact
des droits de l’enfant
dans la legislation iraquienne pertinente
khalaf Ramadan Mohammed Bilal al-Jubouri
Faculté de droit /Université de Mossoul/ Irak

Résumé
Les enfants forment une large partie de la structure démographique de
toute société ainsi qu’ils sont les munitions qui qualifie la société de prendre
des responsabilités et de poursuivre les perspectives de l’avenir, de traiter
ses variables et de façonner ses caractéristiques et de résoudre ses
problèmes, de sorte que le manque de société dans leurs soins et l’éducation
est non seulement un euphémisme de leurs droits, mais aussi un gaspillage
de l’avenir lui-même.
La question des droits de l’enfant est un sujet important dans les
études juridiques au niveau national et international, tout cela afin de
préserver ce groupe impuissant uniquement pour recevoir l’attention
nécessaire requise par la réalité, que ce soit en temps de conflit armé et en
temps de paix, et en abordant cette question, la législation nationale est
restée presque impuissante, en particulier en temps de guerre, où il n’y a pas
de distinction entre un combattant et un non-combattant, entre un garçon et
un adulte et entre les hommes et les femmes. Conventions internationales
contraignantes pour les États afin d’enchâsser la véritable protection des
enfants dans divers aspects sociaux, physiques, psychologiques et
comportementaux.
Cette recherche a été divisée en trois enquêtes, la première
consacrée aux droits de l’enfant dans la Déclaration internationale des droits
de l’homme, la seconde consacrée aux droits de l’enfant dans les chartes sur
les droits de l’enfant, et la troisième a porté sur les droits de l’enfant dans la
législation irakienne et la réalité de l’enfance en Irak depuis l’occupation
américaine en 2003 à nos jours.

Mots clés: Enfant, Droit, Protection, Législations
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مقدمة:
ألطفاقطاميل قامج فكق ،اهبكخاا ل كماألحل كقِاسا كواأل كد ق ااال ك ا اس كاتخاأل كقوياعك ا
سص ك ا اعو ككوا ألا كقطاسأل ككويفايتي ككباألحل ككقِاأل ككد ق .ا ككخاوصككقطاأل غككداسب قاككوا اسعككدِاألا ككت ا
ألامصوِا أل مِاسألطيب اسال األ اا اسأل فافاعل وااميك ِا األ ك اااأل شكميباأل كويب ا تكخا
ليتأل األط كقلا اكيناال قا كقا لكياي شك وألابشكل ا كر وا ك تخاسيكاا كخا كمىام ا ك قا
ط ككخا ككمِاال قا ككقاأل ككااالاا م ككواي ككاالسيفاوعقي ككباص ككقلِاس ككر رب اسالاا ككناي ككاالسيفا
المصايدعو اا تنايتلقي ا ل خ اسأل اا ا يتألاألا لو األ شكمياأل كف فاالاالكوطاسالا
عوِا وا–اس يتألا مااأل ديتياميفاالويفا واال وعق،اإ ق بام ق با .ا
ا ككدابككدماأل تمككق ا ألاتمككماأل ككدسيلا ككو األ اا ك اي ك لأللايككمايالككماأل ككميفاألاقاككيا
ع ديقامعم اعص باألطيخا  9191اإع يفاص كفاأل كقصا كو األ ااك اسيف ك ا ا32ا
ك ك تم ا.9131اسع ككديقام ش ك ك ااألطي ككخاألاتر ككدِاعك ككق ا9111امس ككااي ككح باال ككو ا
ألس قيفاممه با يِاسم د اعلأا يت األحل و ا الي قصباي صقعتقاسأل فديكدايكاا صو كوا.ا
س ككقيفاألسع ك يفاأل فككقاياحل ككو األس ككقيفا9111ان ككووِاامعمككقطاألطي كخاألاترككدِا اجمككقطا
ال ككو األس ككقيف ااسن تح ككدامعككقوا كيتألاألسعك يفاإ االككفاأل ااو ككبا األ معقيككباسألا ككقعدِا
ام ككمىاا ككمواال ككو األ اا ك ابو ككاوا
أل ق ككتقاسم ككما كيتألاألسع ك يفاعككاايوألب ككفاسإع ك
إ ق ،اسبو اوافا ،ا,ا ياا كيتألاأل فتكداأل كدسيلاأل كقصانحل كو األاد كباسأل ق ك باسأل فتكدا
أل ككدسيلاأل ككقصانحل ككو األالعتص ككقليباسألالصتمقع ككباسأل ص ككقلويااع ككق ا9122امثااوص ككاا
ألجلت ككولاأل دس ككبا اع ككق ا9111انعتم ككقلاألجلمف ككباأل فقي ككبا ألي ككخاألاتر ككدِاالااقع ككباألطي ككخا
ألاتردِاحل و األ اا .اسال اميفاأل تشكميفق األ وف كباأل كو اعاافكدا فك طاعكااألالااقع كق ا
سألاوألب ككفاأل دس ككباب ك االاهلككاا ككيت األ تش كميفق اميفاات ق ك اال ككو األس ككقيفاأل ككاا التتككقا
اسألاوألب ككفاأل دس ككبا س كيتألا م ككااأل ا فككياميفاات ككماال ككقاياأل ككدسطاساش كميفق قا
ألسع ك
صو ق،اياا يت األاوألب ف.ا ا
03

اااااااس رقسطا ا يتألاأل ر األاتوألاماأليفا ت قسطا ا كيت األا كق ،اس

كخاأل رك ا

إ اب ب ككباي قال ك ك ا ك ك لويفاألط سطااصص ككقاحل ككو األ اا ك ك ا األ ش ككمعباأل دس ككباحل ككو ا
ألس قيف اميقاأل صقينا لويفاحل و األ اا ا األاوألب فاأل ق با و األ ااك اس ت كقسطا ا
ألا رك ك األ صق ك ك اال ككو األ اا ك ك ا األ تش ك كميفق األ فمألع ككباسسألع ككماأل ااو ككبا األ ف ك كمأل اي ككيتا
ألالالت طاألطيميلكيا3002اسالكىتايوي كقا كيتأل اس كمااأل رك ا األ تقيكبا قالكباال كخا
أل تق،ناأل اا تو اإ تقاسياامثام خاألالع ألالق امساأل تو ق األ اا مأل قاي ق با .ا
املبحث األول :حقوق الطفل يف الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان

اااااااش ككتم األ ش ككمعباأل دس ككباحل ككو األس ككقيفاعل ككأاألسعك ك يفاأل ف ككقاياحل ككو األس ككقيفا
9111ا سأل فتككداأل ككدسيلا لر ككو األاد ككباسأل ق ك باأل صككقلواعككق ا9122اسأل فتككداأل ككدسيلا
لر ككو األالعتصككقليباسألالصتمقع ككبا سأل ص ق ككباأل صككقلوا األ فككق ا ا ككو اسافككدا ككيت األاوألب ككفا
أل ص ثا مِاصتولافويلبا ل باال و األس قيفا األطيخاألاتردِ اسأل ااألبتدم اي يتاعكق ا
9112اع ديقام كدو األجلمف كباأل فقيكبا أليكخاألاتركدِاعكمألوألا ك طاأل كدسوِاألطس ايت كماا
الل ككفاجل ككباال ككو األس ككقيفا األا ظم ككباأل دس ككباإع كدأللايش ككمسناع ككااأل ش ككمعباأل دس ككبا
حل و األس قيفاس رقسطا ا يتألاألا ر ا ت قسطايف .
املطلب األول :حقوق الطفل يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 8491
اااااااايف ككولا وي ك ك اإع ك كدأللاألسع ك ك يفاأل ف ككقاياحل ككو األس ككقيفاإ اع ككق ا9112اع ككديقا
عككمعااجل ككباال ككو األس ككقيفان ككق اناتمككباألاو لككبا ككقاسع ككااي قعككمِاجل ككبا ك قابايككاا
جمموعبايااأل دسطايااب تقاأل والاي األاتركدِاألطيميل كباسألالحتكقلاأل كو ااس م كقاس كقيفا
سأل صقاسألامللباألاتردِاإعدأللايشكمسناألسعك يف اال ك ايصك ا كقيفام كيتأل األ ك داعكقوطا
يق اسأل يتيا قيفايشغ اي ص ا  ،او ،ااجل باال و األس قيفاأل تقبفبا أليخاألاتردِ ا
سعككدا فك األ ك داايق ك السوألا كيألا اإعكدأللاألاشككمسناس ق ككاا ككوابصككمقاواأل وألاككرباعلككأا
ألسع يف ااا حممد يوسف علوان ،حممد خليل املوسى( ،)1188ص.)48ا ا
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ااااااا اسي الككأاميفاألسعك يفاأل فككقاياحل ككو األس ككقيفا فككق ا9111اعككداليككناألسعككقوِاإ ا
ال ككو األطيويككباسأل ااو ككبايف كاق،ا سيف ك ساأل ك فاا كيتألاأل ككديناإ األالوا ككقنياأل وب ككفابككقاأل ااك ا
سميواي يتابدأليبايمألال اال قاواألطس " (منتصر سعيد محودة ( ،)1181ص)91ا اس يتألا ل اا
امي ق،اميفا شياألاقلِا /31ا مِا 3اعلأاميفا أليويباسأل ااو باألحلكفا اي كقعدِاسوعقيكبا
ق ككتقاسي ك فخاا ك افا ك اب ك اااألحلمقيككباألالصتمقع كب ا كوأل ا ق ككااسالل ككخا ع ك باعككاا
وننياعككمعيامسابامي ككبااككياعككمع ب"ا( املااادة ( )12الفقاارة ( )1مااا اإلعااالن العاااملي حلقااوق
اإلنسان لعام  )8491مكقاميفاألاكقلِاأل قل كباسأل فشكمسيفايكااألسعك يفااعكدا صكااعلكأا ا
لك اعك فاألحلككفا األ ككتفلخاس ك اميفايلككويفاأل تفلك خا ايمألاللككواألطس اسألط ق ك باعلككأا
ألطعك اناكقيفا.ا اسإيفايلكويفاأل تفلك خاألطسيلاإ ألي كق " ا املاادة ( )12الفقارة  8 /ماا اإلعااالن
العاملي حلقوق اإلنسان لعام  )8491ا
اإيفا ك كيتألايف ككينااإيفاعل ككأاأل دس ككباسمن األطفا ككقطاأل ت ك ك أل اب ككمقيفاس اق ككباألحلك ككفا األ ككتفلخا
س تلفاألامألال األ دوأل ب اسالبداميفا يت ماميفا كق ابفكااأل صكوصا األسعك يفاأل فكقايا
حل ككو األس ككقيفااشككم األس ككقيفاعموي كاق ،اسن تح ككدا ك يفاأل اا ك ابو ككاواإ ككق ،ايشككموطا
نسعقوِاإ ا يت األاوأللا يت ماي تقاعلأا األاصقطاألاقلِاألطس ايااألسعك يفاأل كاا صكاا
عل ككأام ككوا يو ككدامج ككماأل ككقرامال كمألوأل،اسيت ككقسيقا األ لمألي ككباسألحل ككو اسع ككداس ك كوألاأل ف ك ا
سأل وصدأليفاسعل تخاميفايفقيلوألابف تخابفكاابكمسااألس كق ا"ا( ملاادة ( )8ماا اإلعاالن العااملي
حلقوق اإلنسان لعام .)8491

ااااااسعلككأاأل ككماخايككااميفاألسع ك يفاأل فككقاياحل ككو األس ككقيفا ككوامسطاسب ككبالس ككباصككقلِا
علككأا ككف داال ككو األس ككقيفاسمعككقو اإ ككواالال ككقا ك األالااقع ككق األ دس ككباألاف ككب؛اإالاإيفا
أل فاايمىاميفا يتألاألسع يفا اا واع مباعق و بايل يباسالايفدساميفايلويفايفألاع مباملب با
كدا
ككم ا مككقاميفا كيتألاألسع ك يفاعايت ككمااال وعككقاياصككلبا لاا ك اب ك امعككقواأل تككقايككاابف ك ا
ر تخا األ تفل خاسال تخا األ معقيكباألالصتمقع كب اسبكيت ايلكويفاعكداافقيك ايكمايواكونا
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ال و األ ااك ابدوصكبامعك األ تمقيكقايكااإعك يفاص كفا فكق ا9131؛اسأل كيتيا ك واب ركوا
31اعقيق اإالاإ قا مىاميفاألسع يفا اسإيفا قيفاعداألع أل ابفااأل فا ا يتألاألاقطا وا ا
ألسع يفا اعدا تواأل ق اعلأايصكمألع وا تمكق األ كدسيلااكياألا ك و ايكواققيكباال كو ا
ألس ككقيفاألا تلا ككب اسع ككداألالااقع ككق األ د اس ككباألجلمقع ككباألال ي ككباأل ككااق ككد اققي ككباال ككو ا
ألس ككقيف اس ك ااملطاعلككأايف ك اإالاإ كدألواألااقع ككباال ككو األ اا ك ا فككق ا9111اسأل ككاا
ت قس قان ر االال ق .ا
املطلب الثاين :حقوق الطفل يف العهديا الدوليني لعام 8422

المصاسألافواألسع يفاأل فقاياحل و األس قيفاعلأاأليفايلركفاإ كدألوا كيتألاألسعك يفاإعكمألوا
ألااقع ككق ايل يككبا لككدسطاات ككماايفقجلككباسا ظ مككقاياصك اسلع ككقا لر ككو اسألحلكماي اسعككدا
اككمصخا كيتألاألحلككمصان اف ك اعككق ا9122اإع كمألواأل فتككداأل ككدسيلا لر ككو األاد ككباسأل ق ك با
سي ككاامثاأل فت ككداأل ككدسيلا لر ككو األالعتص ككقليباسألالصتمقع ككباسأل ص ق ككبا.اس ك ك ت قسطا ا كيتألا
ألاال األ ل ا باأل ااا قسطاهبقا يتيااأل فتديااال و األ اا اس مقايلي :ا
ا
الفرع األول  :العهد الدويل للحقوق واملدنية والسياسية لعام  8422ا

ااااااااا ماا لفتداأل دسيلا لر و األاد باسأل ق با فق ا9122الي قصكباس12ايكقلِا
,اسعداصق ام صمالعبايااألسع يفاأل فكقاي اإيفا صكاااأل ا كمِاأل قي كبايكااألاكقلِا  2ايكاا
أل فتداعلأام وا"االا ويتا مضااللخاألاكو ان ك با ل كمأل،خاأل كاايمال تكقامعك قصاا ك ا
معمقو خاعاا ق باعشماعقياق ،اا مقاالا ويتاا ا يت انيممِاالقيك "( املاادة ( )2الفقارة  2ماا
العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية لعام .)8422

اميك ككقاألاك ككقلِا  -3/90ااسحتدي ك كدأل،األ ا ك ككمِاأل صق صك ككبا ك ككدا صك ككااعلك ككأا ياص ك ك ا
ألاتتم ك ككويفاألطال ك كدألثاع ك ككااأل ك ككق غقاس ك ككق ويفان ك ككمعباألام ل ك ككباإ األ ك ككق ا لاص ك ك ا ا
ع ككقاي خ اس ك اميفايمألعككيا ا ظككق األ ك اايفقيلككباألا ك و قايفقيلككبايلككويفا ككد تقا
00

ألط ق ياإ

التخاسإعقلِاأت لتخاألالصتمقعياسياص األايت ويفاألطالكدألثاعكااأل كق غقا

سيفكقيلويفايفقيلكبااتاككفايكما ك تخاسيمأل ك خاأل ق و

كبا"ا(املااادة ( )19ماا العهااد الادويل للحقااوق

املدنية والسياسية للعام  ) 8422اا مقامااااألاقلِا  31ايكااأل فتكداأل كدسيلا لر كو األاكدينا
لر و األاد باسأل ق ك باإصكمأل أل اا كتتدمحاققيكباأل ق كماع كديقا صكااعلكأا ا لك ا
فاك األحلكفا اإصكمأل أل األحلمقيككباأل كااي كتوص تقايم ك ا ق كماعلكأام كماواسعلكأا ك ايككاا
ألاتمكماسأل دس ككب اسيف ك السيفاال ك اب ك األ ف صككمامساأل لكويفامساألجلك اامساأل لغكبامساأل داي ككبا
مساألط ك ك األ ك ككوييامساألالصتم ككقعيامساألالل ك ككبامساأل ك كواللِ .اا س لتاك ككياهب ك كيتألاأل ك ككدوايك ككاا
صوصاأل فتداسأل يتياا قس قايوعاوايااققيباال و األ ااك انعت كق ا فكد األا كقناجمكقطا
أل ر اس اقعوا لم يد .ا
الفرع الثاين العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية

ايفككداأل فتككداأل ككدسيلا لر ككو األالعتصككقليباسألالصتمقع ككباسأل ص ق ككباو كق،ايتم كق،ايككاا
مو ككقيفاأل شككمعباأل دس ككبا لر ككو األس ككق باال ك امعماككواألجلمف ككباأل فقي كبا أليككخاألاترككدِا ا
9122/93/92اسل ك اال ك األ اككقيفا ا"9192/9/3ا(لشااايعي حممااد بشاار(، )8441
ص..)984اسعككدام ككد األاككقلِاأل فقعككمِا ا م ككقاأل صق صككباعلككأااككمسوِاققيككباألطفاككقطايككاا
ألال ككت طاألالعتصككقلياسألالصتمككقعياسحتككمماأل ككت دأليتخايككاامياعم ك ايككااعككح واإ ككقلا
م عت ك ككخامساألساك ك كمألوابص ك ككر تتخامسا دي ك ككداال ك ككق خان ا ك ككمامساإحل ك ككق األطيفىاب م ك ككو خا
أل ا في اسمسص ااألاقلِاألايت ووِاعلأاأل دسطاميفاا ماالدسلأل،ا ل اا ا م األ ت دأل ا
أل فمقطايااألطفاقطاأبصماسيفقعك اعل كواعكق و ،اإيفألا كق وألالسيفاأل كاا"ا املاادة  ، )81الفقارة
 9ما العهد الادويل اخلااص ابحلقاوق االقتصاادية واالجتماعياة والثقايياة لعاام) 8422اميكقاألاكقلِا
 93اي ككااأل فت ككدا ككدا ص ككااعل ككأا ال ككفا ك اإ ككقيفا–اس ق ككباأل اا ك ا–ا األ تمت ككما
أبعلككأاي ككتوىايككااأل صككرباألجل ككم باسأل ف ل ككباسيككاابككقاأل ت كدألبياأل ككاايتفككقاعلككأاأل ككدسطا
ألققيف قا لو وطاإ ا يتألاألحلفاأل فمك اعلكأا اكاا ك باأل و كق ا األاوأل كداسيكااس كق ا
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ألطفاككقطاسأتيككقامنككواأل ااك امنككوا ككرياسحت ككقاعككىتاألجلوأل ك األ ككباسأل صك قع باسأل وعقيككبا
يككااألطيكمألضاأل ون ،ككباسألاتوف ككباسألات ككباسألطيكمألضاألط ككمىاسع صتككقاسيلق رتتككقاسأتيككقا
أل كديق اسأل ف قيككباأل ا كبا االق ككباألاكمض"ا(املاااادة (  ) 81ماا العهااد الادويل اخلاااص ابحلقااوق

االقتصادية واالجتماعية لعام .)8422

اميكقاألاكقلِا  92ايكااأل فتكدا كدام كمل ا لركفا األ تفلك خ اال ك ام يكااألاكقلِا
ألايت ووِاميفايلويفاأل تفل خاي كووأل،اسيتقالكق،ا ل م كماسن و كق ،األا ق ك ب اا مكقام كد األاكقلِا
ألاككيت ووِاعلككأااككمسوِاميفايلككويفاأل تفل ك خاألالبت كدأل،ياإ ألي كق،اسيتقال كق،ا ل م ككماسناككقيف ا مككقا
م ككد األا ككقلِاعل ككأاا ككمسوِاألال ك أل اوا ككباألون اسألطس ك ك ق األ ككق و قا لم ككقا ككقيفايف ك ك ا
ممل كق ،ا األ ت ككقوايكقايمس ككوايككاايكدألوراطفاككق خا" (المااا (  ) 31مااا الع ااد الاادولي

الخاص بالحقوق االقتصا ية واالجتماعية لعام  .)3611ا
ا

املبحث الثاين :املواثيق اخلاصة حبقوق الطفل
ا ع ككتدايال ككماأل ككميفاألاقا ككياأل ص ككق اي ظم ككباصدي ككدِاا ككفأاإ االا ككأاأل ككلخا
سألطيااأل دس ق اس فينابكيت اعصك باألطيكخاأل كاام شكح ا اعكق ا9191اعلكأامبكمايكعالما
نويا؛اإيفا ق ااياا تق،نا يتألاألاعالماإبمأل امخاايفق دأل ا لصلوامتاياا قاا ويبا
ألطساكقنا األ كقوِاألطسوب كباساا كفا ظكق األال تكدأل ااكياميفاإ شكق اعصك باألطيكخا كقيفايكاا
م خا تق،نايعالمانويكااألاكيت ووام اكاق.،اسعكدام كدو اعصك باألطيكخا اعكق ا9131اإعك يفا
ص ككفاحل ككو األ اا ك اسأل ككيتياا ككماامخ ككباي ككقل ايتم ككبااات ككقسطاال كو األ ااك ك ا ا
اتلكفاألاكقال ااس كاا ت كقسطان رك ا كيتألاألسعك يفا ك ق؛امس مكقاميفا كيتألاألسعك يفاعا
يصككدوا اال تككقان ككخاأل ككدسطامع ككق اعص ك باألطيككخ اسعايوصككواإ تككقاب ك امتااوص ت ككواإ ا
وص ك ككقطاس ك ككق األ ف ك ككقعا ا ك ككووِاسب ك ككباألصتمقع ك ككبا ك ككقلوِاع ك ككااأل فص ك ك باإ األطع ك ك قصا
أل ا ف ق اسن تقيلاعايما األسع يفاميامبمامساأل ت أليكق اعق و كب اميكقاأل ك األ صكقينا فكد ا
ا قس ككقا كيتألاألسع ك يفان تاص ك ا ف ككولاإ اميفاعص ك باألطي ككخاعككداأل ككقو ان ككدالناألحل ككم ا
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أل فقا ككباأل صق ككباعككق ا 9121ا تلككويفا ككيت األحلككم األا ككمقواألط ككيا ا ف ك اعصك باألطيككخ ا
س كيتألايفككيناميفا كيتألاألسعك يفاعككدام ك وا ايفيككباأل تككقوي اعككح واعككحيفاعص ك باألطيككخ اس كيتألا
ك لتايا ا كيتألاألا ر ك ابت ككقسطاسب تككقالس تككقايتمتككقا ككدو ا ان ك اي ظمككباألطيككخا
ألاترككدِ اس فككينابككيت اإعك يفاال ككو األ ااك ا فككق ا9111؛اسألااقع ككباال ككو األ ااك ا فككق ا
9111اسياا طاألاال قاأل تق ق .ا
املطلب األول :إعالن حقوق الطفل عام  8424ا

ا األ فشكمياايككاااشكميااأل صككقينا9111ام ككدو األجلمف ككباأل فقيككبا أليككخاألاترككدِا

إع ك يفاال ككو األ اا ك ا وأل ككبا91الس ككباسعاافككقوضاألسع ك يفاميالس ككب اا مككقاعاالت ككماميككبا
لس ككباع كااأل تص ككويا اسع ككداا ككمااألسع ك يفالي قص ككباسعش ككماي ككقل اسع ككداع ككد األ ك ك فاا
أليت كدأللأل،اساو ك فق،اسع ك يفاص ككفا ف ككق ا 9131اسأل ككيتيامعككم اإ ككوا اي ديككباألا ر ك ا
ساش ككياأل دي قص ككباإ األسع ك يفاأل ف ككقاياحل ككو األس ككقيفا 9111اسيف ك ك اي ككااي ال ككفاميفا
أل اا ا واإ قيفاألبتكدأل ،ا كيت ا تكوايتمتكمانحل كو األ كاايشكملتقاألسعك يفا" (مسار خليال،
حممااود ( ،)1119ص )81ا سع ككدام ككد األ دي قص ككباعل ككأاميفاأل ص ككوواألجل ككمقيناسأل ف ل ككيا
لاا ا واأل دأل ماأل م ،ااإ األ تر ق األطفاقطاحلمقيباعق و كبا ق كب اسيع كدِاعلكأاميفا
أل ا ا ا اايتمتمابااو با باإالاياا طاالتفوانحل و اسألحلماي األ كوألولِا األسعك يف ا
سم قبااأل دي قصبان وأل ديااسأل ق األاتتمبابشعسيفاأل اا اسأل لاق األحملل باسألحللويكق ا
ميفايف وألابل األحل و األ وألولِا ا يتألاألسع يف اسميفايفملوألاعلأاسافتقايواماأل ت ا يتا"
(أنظر ديباجة اإلعالن املنشورة على موقع األمم املتحدة  .)www.org/arabic.com .ا
اسممككقاي ك ا كيتألاألسع ك يفاأل تمقي ككوانطفا ككقطاال صم ككقاسص ككدسألاسلسيفاال ك اب ككقا
فاك اسم ككماب ك األجلك اامساأل لككويفامساأل فككم امساأل لغككبامساأل ككدياامساأل كممي اسن تككقيلا ك يفا
أل اا اي غياميفايتمتمانحل و ااكملا و كوافاك ا،اسألحل كو ايتلقيلكباالاااقاك اب تكقاس ك ا
سألال ككداي ت ككقاخ ككد األو ككم ا سميفاألا ككقسألِاأل لقيل ككباب ككقامج ككماألطب ككق ا ك اميفاا ككولا ك ك ا
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ألاتمف ككق ا س ك كيتألاألا ككدمابف ككدا ككقصاإيفايف ككداميفاألطفا ككقطا األ لك كدأليفاأل قي ككبا ككخا ا ككاا
ألحل ككو األ ككاايتمتككماهبككقامفاككقطاأل ككدسطاألات ديككبا"ا(املباادأ األول مااا ميثاااق حقااوق الطفاال لعااام

.)8424

اميقام خاألا قل األ فشمِاأل ااسول ا ا يتألاألسع يف؛ا ك ملااأل كوطام كقااشكم ا
علأاعدِاال و ؛اي تقاسصو اميفايتمتما افاك ابلك األحل كو األا كموِا ا كيتألاألسعك يفا
لسيفاأل ككتص ق اسلسيفاااميككفامساال ك اب ك األ فككم امساأل لككويفا....ا"ا(عبااد الوبااا  ،بوحديبااة

( ،)8441ص.)49

ا سي ككمىابف ككااأل ا ت ككق اميفا كيتألاألا ككدما ككقيفاي ككااألاا ك ضاميفايوا ككوا الي قص ككبا
ألسع ك يفا فقا ككقام ككوايم ك األا ككقسألِا األحل ككو اب ككقاألطفا ككقطا األ ف ككقع اعل ككأاألعت ككقواميفا
ألا ككقسألِاأل تقي ككباب ككقاأل ش ككمابوص ككواع ككق اع ككداا قس تت ككقايوألب ككفالس ككبا ي ص ككق األطي ككخاألاتر ككدِا
سألسع يفاأل فقاياحل كو األس كقيف ا سالاعك اميفاألطفاكقطابو كاتخايكاابكيناأل شكماي غكيا
ميفايش ككملوألا ككدماألا ككقسألِاأل ككااسول ا ا ك األاوألب ككفاسألالااقع ككق ايفأل األ ص ككلبا" (س ااحر

خليال حمماود ،مصاادر ساابق  ،ص 819اسي غككياألسعكقوِاإ اميفا كيتألاألا كدماعككداصكق اي كوال،ا
عكااألاكقلِاأل صق ككبايكااألسعك يفاأل فككقاياحل كو األس كقيفا فككق ا "9111حمماد قطااب،8411
ص.)2

ااااااااا مككقايشككم األسعك يفا ككيت االككفاأل ااك ا األ تفلك خاألاككقين اس ق ك ،با األامألال ك ا
ألطس ؛ا علكأاميفاي كتتدمحاو ككماب ق كباأل ااك األ فقيككباا كقعداواعلكأاا م ككباعدوألاكواسا ككديم ا
أل ش صكيا أليككوواسعكفوو انا ككعس باألطلب ككباسألالصتمقع كبا ف ككوا األاتمكما ا مككقام ككدا
ألسع ك يفاا م ككباع ككفوواأل اا ك انا ككعس باألطلب ككباسألالصتمقع ككبا ف ككوا األاتم ككما" (عب ااد
العزيز خميمر( ،)8449ص.)891-891

ا سي ك ككااألحل ك ككو األط ك ككمىاأل ك ككااا قس ك ككقاألسعك ك ك يفا ك ككواال ك ككفاأل ااك ك ك ا األ لفك ك ك ا
سألال كت مق اسأل ك فاعلككأاي ككعس باأل وأل ككدياا ايمألعكقِاسألعت ككقوايصككلرباأل ااك األ ا ككلأ ا
ماككفاإ ايف ك اسألص ك األ دس ككباسأل ككلاق األ فقيككبا ااككو يا ك ا ككيت األحل ككو اإاككق ب،اإ ا
02

او ياألحلمقيكباسأل غكوثاع كداأل لكوألوث اسالكفاأل ااك ا األحلمقيكباأل ق و كبايكاا ق كبااكمس ا
ألال تغ طاسألسمهقطا سأل وِاسالظماألالجتقوان اا اسأل ك عقعوامسااشكغ لواع ك ا كاايف كب ا
س ق كب،ا األطعمككقطاألا ككمِا صككتوامساامب تككو اسم كيأل،ام ككداألسع ك يفاعلككأاالككفاأل اا ك اميفا
ي شككحا ان ك اوسااأل ت ككقيواسأل تاككق خاسأل ص كدألعبابككقاأل شككفو اس ان ك األ ك اسألال ككق ا
أل فقاياس ديباألس قيفاط واألس قيف"احمماد عباد اجلاواد حمماد ( ،)8448ص ص21 ،28
)

سإيفألا ككقيفاالاب ككدايككااا ك خا كيتألاألسع ك يفا ألسع ك يفاأل ف ككقاياحل ككو األ اا ك األ صككقلواع ككق ا
 9111ا ابدايااأل وطام وايفدا اكوِا قيكباعلكأاأل صكف داأل كدسيلايكواققيكباال كو ا
أل اا ك اسألال تم ككق ان ااو ككب؛اإالاميفاي ككقايع ككيتاعل ككأاألسع ك يفام ككواعاي ك فا كمألال ،باعل ككأا
ال كو ا ككق ايف كبايككااألطفاكقطايفأل امساككقنا ق كب اال ك اعايك فا كمألالب،اعلكأاالتككما
ألطفاقطاأل ل اق انحل و األ وألولِا ا يتألاألسع يف؛اسإيفا قيفاعكدامعكقوااكم ق،اإ ايف ك ا ا
ألا ككدماألطسطاع ككديقا ككفاعلككأا"مياساككمام ككما ككواسط كماو" اس األا ككدماأل ككقلراع ككديقا
ككفا"األطفاككقطاألحملككمسيقايككااوعقيككباألط ككمِ ا مككقايع ككيتاعلككأاألسع ك يفاأل ت ككقو اإ األ ككوِا
أل ق و باألال يبا و كوا ك ااألااقع كبالس كب اس لكاايف ك االاي اكياع كواأل مكباألطلب كباأل ل كيِا
أل ككاام ك وايتمت كماهب ككقا اا ككمق،ماأل ش ككفو اساللويق ككق اإيفاالاي ك ك اممه ككباع ككااألسع ك يفا
أل فقاياحل و األس قيفا فق ا9111ا القا دسو اسع اميفااتروطاي قل،كواإ ا صكوصا
عق و ككبايفأل اف ف ككبالس ككباعقا ككباسيل ي ككبا األافق كدأل األ ال ككباعل ككو اإا ككق ،باإ اع ككق ا
أل دسطابت مقال قاي قا صو ق،ايتمباياا يتألاألسع يف.ا ا
املطلب الثاين :اتفاقية حقوق الطفل لعام 8414
اا ا30اال ك كويتا9111ا مع ككم األجلمف ككباأل فقي ككبا ألي ككخاألاتر ككدِاألااقع ككباال ككو ا
أل ااك اسيف ك ا وصك األ كمألواألاكمعخا 31/11اسعكدال لكااألالااقع كباال ك األ اكقيفا األ صككقينا
يككاا ك تم ا9110ابفككداميفا ككقلعااعل تككقا919الس ككب ايككماإب كدأل األ ككدسطاأل فديككدايككاا
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أل تراظق اسبيت ايلويفاألاتمماأل دسيلاعدا اأا اوِا يِاعلأافميفا ديباعم با
يتمككباي ككااأل ش كميبا ألطفا ككقط األ ككيتياايش ككللويفام ص ككمايككاابل ك ا ككلقيفاأل ف ككقعا 3ايل ككقوا
فاك ؛ايفككقينا930ايل ككويفايك تخا مككقابككقا 91-1اعككق ايككااأل فمك ا انككمسمحاعق ك با
ساككياإ ككق باس ككدلاال ككق خاسي ككت لتخاسيفككقينا10ايل ككويفاي ك تخايككااأل كواللِا انككمسمحا
عق ك باسالايككتخاا ك اميفككق خا ا ك األ كواللأل ان دس ككبا مككقايتفككمضام صككمايككاا93ا
يل ككويفافاك ك ا لم ككو ا ك ك اع ككق اب ك ك ا ككو األ تغيتي ككبا" (س اااي س ااعيد ،ج ااويلي (،) 1111

ص.)12

مضمون اتفاقية حقوق الطفل لعام  :8414ا
اا ك ككم ااألااقع ك ككباال ك ككو األ اا ك ك ا ف ك ككق ا9111الي قص ك ككباس11اي ك ككقلِاساش ك ككيا
أل دي قصك ككباإ ايك ككقاسولا اي صك ككق األطيك ككخاألاترك ككدِايك ككااي ك ككقل األ تصك ككاا مقيك ككباال ك ككو ا
ألس قيف اسألالع ألمحان لمأليكباجلم كمامع كق األط كمِاأل شكميب اس كيت ايكقاسولا األسعك يفا
أل ف ككقاياحل ككو األس ككقيفا 9111اسإع ك ك يفاال ككو األ اا ك ك ا 9111اإا ككق باإ األ فت ككدا
أل ك ككدسيلا لر ك ككو األاد ك ككباأل ق ك ك باسأل فتك ككداأل ك ككدسيلا لر ك ككو األالعتصك ككقليباسألالصتمقع ك ككبا
سأل ص ق ككب األ صككقلويااعككق ا.9112ااا سمعككقو األ دي قصككباإ األ ظككمسمحاأل صككف با لغقيككباأل ككاا
يف شتقاألطفاقطا اميق ااتلابايااأل فكقع اسم كد اعلكأاالقصكبا كعال اإ اوعقيكبا ق كبا
ا ككما األالعت ككقواممه ككباا ق ككدا ك اعككف اسأل مككباأل ص ق ككب اسيترككدلاأل ا كق األ ش ص كيا
تا فاماللق األالااقع بان اا ا فىناميفايقاصق ا ا يت األالااقع بايااماللكق االاي ا كفا
إالاعلأاياايصد اعل واس فاأل اا ا"(أمحد السعيد الدقاق ( ، )8449ص.)7ا ا
داعم ااألاقلِاألطس ايااألالااقع باأل اا اأب وا

اإ قيفاعايت قسيتاأل صقي كباعشكمِ ايكقا

عاي لاا ااأل معداع ايف ا وصك األ كق ويفاألاا كفاعل كو" (أنظار :املاادة ( )8ماا االتفاقياة)

ونيف ما قام خاألا قل األ ااصق اهبقاألالااقع باس مقايلي:ا ا
أوالا -مبدأ املساواة
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ااا م د األالااقع باعلأاميفا صو تقاا ا فاعلأامج ماألطفاقطالسيفاال امساأل كتص ق ا
مساااميفاعلأام قراألجلك اامساأل فاكم ا مساأل لكويفامساأل لغكبامساأل كدياامساأل كممياأل ق كيامسا
ألط ك األ ككوييامساألطل امساألالصتمككقعيامسايلككقيفاألاو ككد؛اس كوأل ا ككقيفاأل اا ك اف ف كق،امسا
يفقعككقامساع ككقص أل،امسا امياسا ككمام ككما"ا منظاار :املااادة ( )1مااا اتفاقيااة حقااوق الطفاال لعااام

.)8414

اثني ا -حتقيق املصاحل العليا للطفل
امو ككاا كيتألاألا ككدماألا ككقلِاأل صق ص ككباي ككااألالااقع ككب ا ك ام ككد األالااقع ككباعل ككأا
ا ككمسوِايمألع ككقِاأل ككدسطاألطفك كمألمحاحل ككو األ ااك ك امسال،اع ككداألق ككقيفامي ككباإصك كمأل أل اإلألوي ككبامسا
ا ا يتي ككبامساع ككق ،بامسااي ككقامم ككقايتفل ككفان اا ك ا م ككقام ككد األالااقع ككبا األ فدي ككداي ككاا
يوألل ككقاعل ككأاي ككدما أل ااك ك امسال ،اسأل وألع ككماميفاا ككيناألالااقع ككباا ككدماأل ااك ك امسال،اسيمألع ككقِا

يصكقحلواأل فل كقامسال،اع ك ايصكلرباأل دس كبامساسأل ديككوامسامال ق،كوايفكدا لككبا وع كباعلكأا ككف دا
ققيكباال كو األ ااك ا ط كوا ك اان كمسوِاميفاالكويفايصكقفاأل ااك ايما اكبايكماسأل ديكوامسا
مال ق،و"ا أنظر املادة (  )9ما االتفاقية) .ا

اثلث ا -حق الطفل يف احلياة

اس كيتألاألحلككفا الت كوا ق ككباألطلاييفاسأل ش كمأل،ماأل ككمقسيباسأل كوأل قاأل دس ككباسأل وف ككب؛ا
س كواالككفااتاكمناع ككوانعكياال ككو األس كقيفاألط ككمىاسالاع مكبا ككقعياألحل كو اإيفألايككقام ككدوا
يتألاألحلف اسالا م ا ايف ابقاأل ل قواسأل صغقواوصكقال،اس كق ا ،اسن تح كدا ك يفا كيتألاألحلكفا
ي تل ان مسوِاا دماأل غيتأل األ يت ا مو ابد ق،اسوعقيتواوعقيبا ر بايتلقيلب “
(The "Right of the child (1977)).

رابع ا -ضرورة احرتام رأي الطفل :
ا صككااألاككقلِا  93ايككااألالااقع ككباعلككأام ككوا"اي غككياميفايلككويفا ألفاككقطاالميككبا
أل كمميا ا ك األا ككق ،األ ككاااككعبماعل ك تخاسإب ك األالعت ككقواأل وألص ك ا ككيت األووأل اس كق،ا ككاا
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أل اا اس

وا"ا املادة ( )81ما االتفاقياةا ا.إيفا كيتألاألا كدمااكمسوِاأل كتمقناأل كدسطاألطفكمألمحا

سيع ككق األ د اس ككباسألاتمككماسألط ككمِاإ اموأل األ ااك ا ا ق ككباأل ككقاياأل ككااال ككو؛اال ك مقا
ن با ألفاقطاأل يتيااعقوبوألابلوغا ااأل صقي باعشم اطيفا عال ايشللويفا با يِايكاا
ككلقيفاأل ف ككقع اإيفاميفاع ككد األال ك أل ا كيتألاألا ككدماي ككعلياإ ا ت ككق،نا ك باص كدأل،اسا ككقوِاب م ككوا
أل اا ك األ ف لككياسأل ككيت يناسأل ص ككق ا ككيت اي غككياأل ككمقاا ككواأبيفايف ك اعككااموأل،ككوا ا ق ككبا
ألاقال ان امي باسألط لو األ اايمأل ق اس االكدسلاأل ظكق األ فكق اسألولأل األ فقيكبا" منتصار
سعيد ،محودة  ،مصدر سابق  ،ص .)79ا
اااااا س ككداع ك األ ك دا ككو اع ككقيفاألطيككقاأل فككق األ ككقبفا أليككخاألاترككدِاعككااممه ككباألال ك أل ا
ال ككو األ اا ك ا اي ق ككباصككق ا تككقا"اميفاألطفاككقطا ككخا اككاايلق ككباأل ككق غقاسميفاأل ككدسطا
يل يككباأبيفااككدو األ ل ك األ فككق ا لر ككو األس ككق با لق ككباألطفاككقط اط ككواع ككداأل ككت دأل ا
أل تفميككفاألال ككا اليا ألفاككقطا شككماحتككاا ككااأل صقي ككباعشككم؛ا ك يفايف ك ا تككويا ك ابا
يِاياا لقيفاأل فقع اسإيفألا ق وألاالايشقو ويفابشل اعكق ا األ فمل كق األ ق ك باإالاميفا
أل لصككيايككااأل ككدسطاا ككتممابصككووِاصككقلِاإ اسصتككق ا ظككماألطفاككقطا ا صككيايككااأل ككقايا
أل اااتفلفاهبخ"اا( ((Kofi Annan, www.unicef.org.ا
اسبفكداميفاأل تت كقايكاام ككخاألا كقل األ كااصكق اهبككقاألالااقع كباالابكدايكااميفا ككيت ما
م ككخاألحل ككو األ ككااا ككم تتقا صككقفاألطفاككقطاساككتل فا ككفاأل ااك ا اميفايلككويفا ككوام ككمِا
اككو ما ككواألجلككواأل فككق،لياسأل ا فككي ا أنظاار املااادة ( )7مااا ( )8مااا االتفاقيااة)اسالككفاأل اا ك ا ا
أل معقيباأل ديلب؛ا إيفألام يااألالااقع باأل دسطاألطفمألمحاإ كقلاأل معقيكباأل ديلكبا ألفاكقطاأل كيتياا
الام ككما ككخا كوأل ام ككقيفايف ك ابصككابايععتككبامسالأل،مككبا"ا(د .منتصاار سااعيد محااودة  ،مصاادر
سااابق  ،ص) 812اسالككفاأل اا ك ا األ معقيككباأل صككر با" (أنظاار املااادة ( )8/12مااا اإلعااالن
العاااملي حلقااوق اإلنسااان لعااام  8491وامل ااادة ( )8/81مااا العهااد الاادويل للحقااوق االقتص ااادية

واالجتماعيااة لعااام )8422ا ا مككقام ككد األالااقع ككباعلككأاالككفاأل اا ك ا األ تفل ك خ؛ااككقا كيتألا
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ألحلككفايككااممه كبا ككيِا اققيككباألس ككقيف ا اساشككياألسالصككق ،ق اإ ام ككواإاككق ،باإ اي يككقا
ألطفاككقطاأل ككيتيااالايلر ككويفانا كدألورام ك ،ا ككق اال كوأليلا910ايل ككويفافا ك ا األ ككدسطا
أل قي ككباي ككد سيفاأل دوأل ككبامثاالاي كتممسيفا تككق اس ككيت األاشككللبايف س ككقاأل ك فااإ األ ا ككما
أل شكديداسأل تصككدناألالصتمكقعياسألطلأل األ تفل مككياعكديداألال اككقض اس كيت األط ك ق ااككعليا
إ األالك اسأل ككحراسيكاامثاأل ت ككم ايكااألادو ككبا"اا)" "UNICEF(1989), p.11

مقام د األالااقع باعلأاالفاأل اا ا األ لف امسعق األ امألغاسأل مألالباطيفاأل ف األ كل خا
األجل ككخاأل ككل خ"...ا حممااود يتحااي عكا ااة ( ،)1119ص)818اسعااغاك األالااقع ككباممه ككبا
س ككق ،األسع ك اسأل ون اككباأل قيككباأل ككاااعليتككقاس كيتألا ماككااعلككأاأل ككدسطاألطع ككق ااككمسوِا
ألالع ك ألمحا ككفاأل اا ك ا األحلص ككوطاعل ككأاألافلوي ككباألا ق ك باي ككاااتل ككفاأل و ككق ،األ وف ككبا

كباسأل مسال كباسألاف ويكبا"
سأل دس باسخبق باال األ ااا تتدمحااف يك او ق كباأل ااك األالصتمقع ا
املادة ( )87ما االتفاقية) .ا

املبحث الثالث :حقوق الطفل يف التشريعات العراقية مع تقييم لواقع الطفل العراقي

ااااااايفل ككو ام ك كواعل ككأاموضاسأللياأل مأل ككديااسص ككد امس األ ك كوأل قاسمع ككديتقاا شك كميفبا
كتدابمي تككقاأل ق ككياسأل كدألين اس كيتألا ك اامألبككباأل ككوطام ككوا
قككووأل اسع كميفباألسومنككواأل ككاايشك ا
سي ككيتايككقاي يككداعلككأاأل م ككقاعقيككقاعاككماأل ف كمأل اعككوفقا كيألا اجمككقطا ككااأل كوأل ق؛اس ا
اتلفاجمقال األحل قِ؛ا وأل ألاي تقاأل وأل قاألاد بامساألجل أل ،ب.اسأل كوأل قاأل كاامس كااأل ااك ا
ممه با يِاسس م ا قاألحلمقيبا صيِا كق ويفاألطالكوألطاأل ش صك باوعكخا911ا ك با9111ا
سافدي اواسعق ويفاوعقيباألسالدألثاوعكخا9192ا ك با 9112اسعكق ويفاأل ف كون األ فمألعكيا
وع ككخا999ا ك ك با9121األاف ككدط اس ك ك ت قسطان تص ككقوام ككخا ككيت األ ك كوأل قاأل ككااس ككم ا
ألحلمقيباأل ق و باأل يتيبا لاا اسياامثا فمجاعلأالوأل باسألعماالقطاأل اا األ فمألعياأل يتيا
اد ووابشل ا اياي يتاألالالت طاألطجنلواميميلياأل غقعخ اسالىتايوي قا يتأل .ا
املطلب األول :حقوق الطفل يف التشريعات ا لعراقية
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ت قسطا ا يتألاألاال امسصواألحلمقيباأل ق و با لاا ا ا ايااأل د توواأل فمألعياأل ق يتا
فق ا3001اسعق ويفاأل ف ون األ فمألعياوعخا999ا با9121األافدطا اسعق ويفاوعقيبا
ألطالدألثاس مقايلي :ا
الفرع األول :الدستور العراقي لعام 1112

ا الال ككااأل فدي ككداي ككاا ص ككوصاأل د ككتوواأل فمألع ككياأل ق ككيتا ف ككق ا3001ا مقي ككبا
ال ككو األ اا ك ؛ا كوأل ،ايككاا ك طاأل ك فاأل صكميواعلككأايف ك امسايككاا ك طااككو ياألحلمقيككبا
ألط ق با أل مِاسالكفاأل تفلك خاساكيايف ك .ا فلكأا ك األاصكقطا صكااألاكقلِا 31ا/أل ا كمِا
مسال ،ايااأل د توواألايت وواعلأا ألط مِام قراألاتمماسحتكق أاأل دس كباعلكأا ق كقاسع متكقا
أل دي ك ككباسألط ع ك ككباسأل وف ك ككب"ا(ملا ااادة (/14أوالا/أ  ) ،ما ااا الدسا ااتور العراقا ااي الناي ا ا لعا ااام
 )1112اا مقا صااألاقلِا ا تقا ا م قامسال،ا اعلأا الاك األ دس كباققيكباألطيويكبا
باسامعأاأل شئاسأل ش ق اساكو ما كخاأل ظكمسمحاألا ق ك با ت م كبايللكق خا
سأل ااو باسأل ش و ا
سعدوأل خ" ااملادة (/14اثني ا) ما الدستور العراقي الناي لعام  .) 1112ا
ا مقاألعت األ د توواأل فمألعكياأل ق كيتاميفاأل ب كباسأل معقيكباسأل تفلك خا كياالكفا كألساللا
عل ككأاسأل ككديتخ"ا(امل ااادة (/14اثلث ااا) ماااا الدس ااتور العراقاااي النايا ا وحظااار الدس ااتور االسااات الل
االقتص ااادي لالف ااال ا بص ككووِا ق ككباسمسصك ك اعل ككأاأل دس ككباميفاات ككيتاألسصك كمأل أل األ لا ل ككبا
مككقيتتخا ألملااادة (/91أوالا) مااا الدسااتور العراقااي الناي ا ).اإاككق ب،اإ ا اق ككباأل دس ككبا ل ككمقيفا
ألالصتم ككقعياسأل ص ككري اسألا وي ككق األط ق ك با لف ك ا اال ككقِاال ككمِا مه ككبا لاا ك اسألا كممِا
صو ق،اسألط مِاعموياق،ا"ا(املادة ( /99أوالا) ما الدستور العراقي الناي ) .ا
ا مي ككقاع ككااال ككفاأل تفلك ك خاسأل ككيتيايتصك ك ابص ككووِاصو مي ككبا ككقِاأل ااك ك ا ككدام ككملا
أل د توواأل فمألعكياألاكقلِا /21مسال،اساث كق ،ا كيتألاألحلكف اال ك ا صكااألاكقلِا /21مسال ،اعلكأا
ميفا"األ تفلك ك خاعقيك ك ام ككقرا ت ككد األاتم ككماسال ككفاالال ككواأل دس ككباس ككواإ ألي ككيا األامالل ككبا
ألالبتدأل ،ككباسالا ك األ دس ككبايلق رككباألطي ككباميككقاأل ا ككمِااث كق،ايككااألاككقلِا  21ا ككدا صككاا
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عل ككأاميفا"أل تفل ك خاألا ككقيناال ككفا ل ك األ ف كمألع قا ااتل ككفايمألالل ككوا"(امل ااادة (/99اثني ااا) م ااا

الدستور العراقي الناي ) .

الفرع الثاين :قانون العقوابت العراقي رقم  888لسنة  8424ا

االككقلاأل تش كميفق األجل ق ،ككبا األ ف ككقعاجتم ككماعلككأاع ككد اي ككق بايككااعاي ككاا ك ق،ا
يف ككب ا س ككدا ككقواعككق ويفاأل ف ككون األ فمألعككياوعككخا999ا ك با9121األافككدطاعلككأا كيتألا
أل تن اال ا صااألاقلِا  21ايااأل كق ويفاألاكيت وواعلكأام كوا الاا كق األ كدعوىاألجل أل ،كبا
علأايااعايلااسعكااألوالكق األجلمهكباعكداممتاأل كقبفبايكااعمكم األاكقلِا  21ايكااعكق ويفا
أل ف ون األ فمألعكياوعكخا999ا ك با9121األافكدط.اسعكدام ك وا كيتألاألحللكخايفكدال،ابك فا
ألاككقلِا  2اي ككااعككق ويفاوعقي ككباألطال كدألثاوعككخا92ا ك با9112اسأل ككااو فككاا ككااع ككد ا
ألا عس با لصغياإ االق األ تق فبا"(محيد ،السعدي ( ،)8471ص .)921ا
ا سياامسصواألحلمقيباأل ق و با لاا ا اعق ويفاأل ف ون األ فمألعيا واع ق األ كق ويفا
ألايت ووابتشديداي عس بايمال األجلمهبااداأل اا اسيف اامق ،احلفاأل ااك ا األحل كقِا
سأل فقلِايااصتتواس فاواعااققيبا ا واإيتأل ا يت األجلمأل،خايااصتبام مى.ا ا
ا ككداألعت ك األاشككمناأل فمألعككيا ككغماأل ككاايشككدلأل،ا لف وبككباألاامساككباعلككأاص كمأل،خا
ألالاتصق اسأل لكوألنياس تك األ فكمضاألا صكوصاعل تكقا األاكوأللا  211-212؛اإيفألااشكدلا
ألاشككمنا ا ككمضاأل ف وبككباألجل ق ،ككباإيفألاسعفككااألجل كمأل،خاألاككيت ووِاعلككأاأل صككغيأل ايككاامعككقو ا
أل اقع اإ األ دوصباأل صق صكبا كوأل امتاأل افك ابماكق قامسابدس كو ا"(أنظار املاواد ()941 – 949
ما قانون العقوابت العراقي .اسالم ق،ايااألاشمناعلأاا شك باأل ااك ا شكحِام ع كباعويكبا كقا
يككعيااع ص ك بايتوأليت ككباصككق األاشككمنا اعككق ويفاأل ف ككون ا ككقايلا ك ايف ك احت كق،ا لرمقيككبا
سأل معقيباأل اا تقصتقاأل صغي اال اع ااألاقلِا  219ايااأل ق ويفا فقع بايكااالكمضا
يااعاي لااأل صقي باعشمايااعمكم اعلكأاافكقفياأل كلم اسعقع كااألاكقلِا  211ا كقال ا
ألحلق بامساألحمل األ فق األ يتياي د اي لماااا ا يتألاأل فمم"ا(أنظر املاادة ( )917ماا القاانون
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أعااال ) اا مككقاع ككااألاككقلِا  213ابف ككق ايككااماككمىاع ص كق،اعايككتخاأل صقي ككباعشككمايككاا
أل فمماعلأاأل ت وط اسالويفاأل ف وبكبامعكداإيفألا كقيفاألجلكقيناس كق،امساس ك ق،امسايللكفابمعقيكبا
سي الظكبايف ك األ شك فاسالتاكياهبكيتألاأل ككدوايكااعكق ويفاأل ف ككون األ فمألعكيا فكد األا ككقنا
جمقطاأل ر ا يت ا.ا ا

الفرع الثاين  -قانون رعاية األحداث رقم  72لسنة 8419
ا مكقايف اكم ام اكق،ا كوايكااألطيككوواألس قب كباأل ككااصكق اهبكقاعككق ويفاوعقيكباألطالكدألثا
وعخا92ا با9112ا واو ما ااألا عس باإ االق األ تق فبايااأل فمم.ا مقاعيناعكق ويفا
وعقيكباألطالكدألثاأبيككماألاشككمليااسم ككداعلككأااككمسوِاسسصككو اوعككقيتتخاسقككقيتتخايككاا اككما
ألاليكمألمح ا كيتألا ككداع ككااألاككقلِا  32ايككااأل ككق ويفاألاككيت وواأبيفااتككو اعككمفباألطال كدألثا
أل ر ك اعككااأل صككغق واأل ككق قاسأل ككقوبقايككاام ككم خاسألاتملككقا اميككق اايف ككبا قا ككق يا
سلسواأل ك ك مقاسا ككو األ ش ككمفباع ككداأل فص ككوواعل ككأاأل ص ككغيا ا ككيت األطي ككق ااإيص ككق واإ ا
يفسيو"...ا(املادة  99ما قانون رعاية االحداث العراقي رقم  72لسنة  .)8419ا
اميككقاعككااأل اا ك األ ت ك خامساجمتككوطاأل ك ا ككداالالككااألا كوأللا  12-21ايككاا
عكق ويفاوعقيككباألطالكدألثابككيت ا ككأاأل ككق ويفاميفا لك سصقاميفايت ككديقابالك ايشك اإ ا
حلم ككباألطال كدألثايال ككقيفا ت ككقاا ككخاأل ص ككغيايت ك خاألطب ككوياامساجمت ككوطاأل ك اإ تم ككقا ا
ساتر فاألحمللمباياام مقاعمألع قيفاسيفمس قيفا ااأل يِاسعقع يفاس قاقيفايااألطيكمألضا
ألافديكباسعككقلوأليفاعلكأاوعقيككباأل صكغياسإعق تككواسامب تكواسيتككو ما تمكقاال ككااأل كبا امثااصككدوا
ألحمللمككباعمألو ككقان ككخابصككووِايععتككباس اك ِاجتمي ككباميككد قا ككتبامعككتما كويتاالديككد قا ككتبا
معتمام مىاسام األحمللمبانالصق،األصتمقع ق،ا ايوِاأل صغيا الألواأل سصقا ف ناعلكأا
الق كب ا سإيفألاسصككد األحمللمككبايكااا ميككماأل قالك األالصتمكقعياميفايصككلرباأل صككغيايتر ككبا
بما باأل صغيااصدواعمألوألايما األ ت أليكق،اعلكأاأل ك سصقانس اكق اعلكأاأل صكغياإ اميفااتك سجا
ألط صأامساافم امسايص األ غ األ فمماأل يتيايل ك ا كواميصق كوا ...اسألال تك أل األ صكقينا كوا
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ألسيصككق ا لص ككغيا ككقاي ككقسياالصككبامع ك اسألوثاعلككأاميفاالاات ككقسيتابل ك األ ككباسال ككويفا
أل و ك باسألص ككباالا كويتاأل مصككوناع تككقا ...اميككقاإيفألاوم األحمللمككباميفايصككلرباأل صككغيااككيا
يتر ككبا تصككدواع كمألوأل،اإ غككق األ ككخا ل ك سصقاسي ككخاأل صككغياإ ايع ككباألصتمقع ككبايفككدِا
يتألاأل غمض ا"ا(املادة  99ما قانون رعاية االحداث).ا ا
ا مي ككقاع ككاايوا ككوناألسع ك كمألواب ك ك األ ااك ك اجمت ككوطاأل ك ك ا ككتخامي ككق االلم ككبا
ألطال كدألثاس كق،ا ككق ويفاألطال كوألطاأل ش ص ك باس كيتألايككقاع ككاابككواألاككقلِا  11ايككااعككق ويفا
وعقيباألطالدألث ا مقاع ااألاكقلِا  11اميفايفتك األ صكغياجمتكوطاأل ك اي كلمق،اعمألع كق،ا
يكقاعايص ككاا ك محايف ك اسمس ككااألاككقلِا  12ايككااأل ككق ويفاحلمككباألطالكدألثاميفاام ك ا
امسان خاإ ايديميباألجل باسألطالكوألطاألاد كبا تحعكي ا ا
بايااعمألو قاإعمألواأل
قا"ا(املادة  92ما قانون رعاية االحداث).ا ا

املطلب الثاين :واقع الطفل العراقي من االحتالل االنكلو أمريكي 1119
اااااا األ فشك كميااي ككااميفألوا3002ا عك ك ااأل ك كوالاي األاتر ككدِاساللاق،ت ككقا وي ككقاسأل ككما
أل اككق اعلككأاأل ف كمأل ام ككاماع ككااألالت ككوا األ تق ككمايككاا ككقيفايككااأل فككق ا ا ككو اسع ككدا
فمالككااأل فديككدايككااأل ت ككق ال االككوطاعككمع باألحلككم اعلككأاأل ف كمأل اااسيككااألاا ككدا ككقاميفا
ككيت ماميفاألطيككقاأل ف ككق األ ككقبفا ألي كخاألاترككدِا ككو اع ككقيفا ككقيفاعككدا ككماا ككباألسيفألع ككبا
أل ياق ككبا ميفاعم ك األ كوالاي األاترككدِاساللاق،تككقااككيايتاككقبفايككماي صككق األطيككخاألاترككدِ ا
س يتألايفيناميفاأل والاي األاتردِاعداأل تتلااعوألعداأل ق ويفاأل دسيلا"(خلاف رمضاان اجلباوري
( ،)1181ص  ،) 49ألطيماأل يتياي فتقا الأل،مِاألا عس باأل دس باعااألالت طاأل فمأل ا.ااااا ا

اااااا س داعقىن األ شف األ فمألعي األ وي ايااصمأل ا يتأل األالالت ط اسعايلاام فاقط األ فمأل ا حىاعاا يت األافق ِ ا ل دا
عقشامفاقطاأل فمأل االق بايح قسيبامب ق اعمل باأل غ س األطيميليا ا30ايقوراإ ا1امبمي ا 3002ااإيفاميفاأل غ ألِاعا
ه سألا األ صفاألجلوياسألاد فيابقافا امساع امساوص امساأليممِ اال ام اااعلأاأل فمأل ايقاي قو ا930ا
م فافاايااأل صوألوي اسأل يتأل،فاسألاتا مأل اياا طا20ام فافلفباصويب اس قيفا ص امفاقطاأل فمأل اياا يت ا

أل فمل ق ا يأل؛اإيفاملىا يتأل األ صف األ م ياإ اإيت ق اموسألاامالمح األطفاقط األطبماي " ا(حممد مرسي ،حممد
مرسي ( ،)1119ص،)2

بفداميفااملى األ وام األاف شياوالمح األ فوأل ،األ فمألع ب اال اااشأا اس اتقا
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أل ا م اسألجلون اسألحلميقيف األطيم األ يتي األاام ا يت األ فوأل ،اإ االميقيف امفاق ق ايا ايوأل لب األ دوأل ب اسأل تفل خ اساشيا
ألسالصق ،ق اميف ا عدل األ ت ي يت األ يتيااام وألاي قعد األ دوأل باال اي اعاا %31ايااجممون األ ت ي يتا اعمو األ لدا,ا
ا اا
س با ام ما األ دوأل باسإع ن اسأليت قن األ فوأل ،اعااإو قط امفاق قاإ اي قعد األ دوأل ب اسيلما األ
أل واماسأل اوألعماألا وياحلقطاألادألور اإيفاالايتأل اامالمحاألادألوراي بايااأل اقاسا فد ا تقامب ماي تل يق األ مألالبا

اسألطيقيف اب اإيف األا ق اي تق اميلب ا ل وني( "...كاظم ،املقدادي ،موقع احلوار املتمدن

) www.ahewar.orgا اميقاعااصمأل،خاألالالت طاألطيميلياأل ااألوال اامب ق األالالت طا تياألط مىا
ي ح باي دىا قاص ق األس ق ب اال األوال ااأل وأل األالجنلواميميل ب امبشم األجلمأل،خا ف األ لقيف األاد ق اس دا
فق اا يت األجلمأل،خا با ايِايااألطفاقط األطبماي .اس لتايا قابيت ماصمهباسألالدِايااصمأل،خاعوأل األالالت طا
أل غقعخا فامفاقط األ فمأل ا تقوي ا 92اميفألوا 3002اعق األجل دي األطيميليا ت ااا ميا ايماجمموعباياايتي ا
ناتصق افالباعمألع باعاات قسيتا 91ا بايااعمم قاسادعأاع ياعق خاق ِ ا اسا لا ايدي ب األحملموليباص و ا
بغدألل ا اسبفداميفاعق ا اعال األاميويفابت ا يت ا صمهتتخ األ لمأل اعقيوألاب تلتقاسإعفقط األ قوا اصصتتقا احقس باس اق ا
صمهتتخ اسعايتوعاوألاع دا يتألاألحلداب امسالوألام صما األسصمأل ؛ا قيوألاب ت امج مام مأللاعق،لباع ياسألاع ابايااسأل ديتقا
اسمفاق خ األ ص ببا اع باع ياسع تقا اسألالااا ل ظماميف األ لاق األطيميل ب اعاالشفاعااسعون األجلمهباإالا
بفدامعتمايااسعوعتق اس اافل واعلأ األجلمهباعقط األ لقا األطيميلياصويتيفا ق ويفا إيفاا األ مأل،اااشياإ ام يفا

مج م األا عس ق األ ف لميق األطيميل ق اعم وأل انايت ب ا األ ل لب األ ا اسعفا ا تق ا" ا(جوزيف،كانون .املوقعا

 www.mnarebta.comاص 3ا ,اسيشقو األ األحلقلببا دىا,ال.ا لفاوي قيف األجل ووي ايصدوا قبفا
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خامتة:
ااااااابفداميفاأل تفما قام خاأل واث،فاأل دس باأل ااالالاابواماألحلمقيباأل ق و با لاا ا
سياامثاعمص قاعلأاأل تشميفق األ فمألع با ا يتألاألاقطاالبداميفا وص ام خاأل تق،ناأل اا
او ل قاإ تقاسياامثاأل ت او ق األ اا مأل قاي ق باس مقايلي .ا
أوال :النتائج

-اعاالااألحلمقيباأل ق و باحل و األ اا ا توىاأل امواامنيفا ِاعص باألاليخاسهلاا

أليفا شيا ا يتألاألاواماأل األع يفاص فاحل و األ اا ا فق ا9131األ يتيا قيفاجمملا
جمموعباي قل ااات ماأل األال أل
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اع داأل شق اي ظمباألاليخاألاتردِا فق ا9111ابدم األجلتولااتصقعداحلمقيباال و األ اا ا صدواألالع يفاأل فقاياحل و األال قيفا9111اسياامثاألع يفاال و األ اا ا
فق ا9111اسأل فتديااأل دس قا أل فتداأل دسيلا لر و األاد باسأل ق باسأل فتداأل دسيلا
لر و األالعتصقليباسألالصتمقع با فق ا. 9122
اافداألااقع باال و األ اا ا فق ا9111ا اوِايتمباسأل فاق با يِاعلكأا كف داققيكباال كو األ ااك اال ك اصكق ا كقل ايتم اكبا م كدماألا كقسألِاسحت كفايصكقفاأل ااك األ فل ككقا
سالفاأل اا ا األحل قِاسامسوِاألال أل اوميتقاإاق باأل األ فديدايااألحل و .
امس ااأل تشميفق األ فمألع باال و األ اا األ فمألعياممه كبا كيِ اس كقايلاك ا كواألحل كقِاألحلكمِاأل لمهباس يت ما ا يتألاألاقطاأل د توواأل فمألعيا فق ا 3001اسعق ويفاأل ف ون األ فمألعياوعخا
999ا با9121اسعق ويفاوعقيباألطالدألثاوعخا92ا با9112
اعقىنامفاقطاأل فمأل انمس قاعق ك باي كيتاأل غك ساألالجنلكواميميلكيا 3002اسألوال كااعكوأل األالالت طامبشماألجلكمأل،خا كفامفاكقطاأل فكمأل اا مكقا كقيفايكاااكدألع ق األالالكت طاأل غقعكخاميفا
اككد وو األحلق ككباألاف شك باوالمحاأل فوأل،ك األطيككماأل ككيتياأل فلككااعلككأامفاككق خاممككقاألاككام خا
أل اام اي قعداأل دوأل ب.

اثنيا :االقرتاحات :

ااكمسوِا ع ككق األاتمككماأل ككدسيلابتاف ك ا صككوصاألالااقع ككق األ دس ككباألاتفل ككبا مقيككباال ككو األ اا اس قاي مااسيلا األ ف األحلماأل لمما خ.
اال ك األ ككدسطاعلككأاا ككمقااش كميفق قاأل وف ككبا صو ككقايككاا ككيت األالااقع ككق اسأل تشككديداعلأاياايمال ويفاألجلمأل،خا فاألطفاقط.
ااكمسوِاع كق األ كدسطاإ شكق ايع كق امسا كق ا معقيكباأل ااو كب اسقصك فاي كق اايكاايوأليت با يت األ دسطا تموي ا يت األاع ق .
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ااككمسوِاع ككق األ ككلاق األ فمألع ككباألا تصككباسي ظمككق األاتمككماألاككديناأل فمألع ككبابتوب ككفا ك األجلمأل،خاأل ااألوال اامنيفاأل غك ساألال للكواميميلكياأل غقعكخا لفكمأل االت كدألا ترميك األ كدعقسىا
ألجل أل ،ككباألي ككق األحمل ككق خاأل دس ككباسأل وف ككباا ككدا ك اي ككااألوال ك اص كمأل،خاال ككم ا ككفامفا ككقطا
أل فمأل  .ا
---------------------------

قائمة املراجع:
أوال :الكتب

 .9بوالدي ب اع داأل او ق . 9113اتونس وحقوق الطفل ااو ا:األاا فباأل ميف با ااو ا.
 .3قولِ اي تصما ف د . 3090امحاية حقوق الطفل الوأل باي قو بابق األ ق ويف األ دسيل األ فق ا
سأل ا واألس

يي األس ل دويب:الألواأل الماألجلقيفي.

 .2صويلي ا قعا ف د  . 3000امفهوم حقوق الطفل ومحايته يف الشريعة اإلسالمية والقانون
الدويل العام ا

اي د اإ ا دسِ اوألباب األجلقيفق األس

ي ب انالع أل ايم ام قله ب ا يفا

لفلو األطي ب األ ماياي .ا
 .1عا احمدا . 9110ااإلنسان بني املادية واإلسالم ابيس :الألواأل شمس .
 .1حمد احمد اع د األجلوألل ا  . 9119امحاية األمومة (الطفولة يف املواثيق الدولية والشريعة
اإلسالمية)،األس ل دويب:اي شحِاألافقومح
 .2حمدايم ي احمدايم ي  3002ا ا"ادور املنظمات األبلية يف مواجهة أتثر النزاع املسلح
على الطفولة املبكرة" اجملة خطوة األ ق مِ:ااألالااأل فم .
 .9حمدايو فاعلوأليف احمدا ل األاو أ  . 3099االقانون الدويل حلقوق اإلنسان ،املصادر
ووسائل الرقابة األجل األطسط اعمقيف:الألواأل ص ق ب.
 .1ا مم اع د األ ف ي  9112ا" ااتفاقية حقوق الطفل" ا اوِ اإ األطيق ام اإ األ ووأل اجملبا
ألحل و األ فدل2ا اميلوط.

 .1علقعب احمولا تريا . 3002اعلم نفس النمو ،الطفولة واملرابقة.
 .90ألجل ووي ا لفاوي قيف . 3090اأعمال الدولة يف ظل االحتالل األس ل دويب:الألواألجلقيفب
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ألجلديدِ .ا
 .99أل دعق احمد األ ف د ا" ااتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل على ضوء أحكام الشريعة
اإلسالمية " األ و ف.ا
 .93أل فدي اق د . 9190ا رح قانون العقوابت اجلديد ،دراسة حتليلية مقارنة ابغدألل:ايا فبا
ألاصقومح.ا ا

 .92أل شق في احمدابشي . 9113اقانون حقوق اإلنسان األا صووِ:ايلت باألجل األجلديدِ.ا ا
اثنيا :الرسائل اجلامعية:
.92احمول ايفيا ل  3002ا" حقوق الطفل يف اإلسالم واالتفاقيات الدولية ،دراسة مقارنة" ا
رسالة ماجستر،ا بلا:ا ل باأل دوأل ق األ فل ق اصقيفباأل قااأل وف ب.ا
اثلثا :املواثيق الدولية
.99اإع يفاص فاحل و األ اا ا فق ا9131
.91األسع يفاأل فقاياحل و األس قيفا9111
.91اإع يفاال و األ اا ا فق ا9111
.30األ فتداأل دسيلا لر و األاد باسأل ق با فق ا9122
.39األااقع باال و األ اا ا فق ا9111
رابعا  :التشريعات العراقية

.33اعق ويفاأل ف ون األ فمألعياوعخا999ا با9121
.32اعق ويفاوعقيباألطالدألثاوعخا92ا با9112
.31األ د توواأل فمألعيا فق ا 3001ا
خامسا  :بكة االنرتنت

25. Kofi, Annan “Why Make A Special Case for Children”,
ي قطاي شوواعلأاألاوعم www.unicef.orgا
 .32األا دأللي اا قنخ ا" اواقع حال الطفولة العراقي" اي قط اي شوو اعلأ ايوعم األحلوألو األاتمديف:ااا
www.ahewar.org
 .39ا ق ويف اصويتيف ا" اغتصا

وقتل ومؤامرة" ،اي قط اي شوو اعلأ األال ا اسعلأ األاوعم:اا

www.mnarebta.com
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