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Abstract: 

 Girls still suffer from violations for their rights, they are the first victims 

for violation of human right.  pay attention to girls and terminate the 

matter of the discrimination against them, especially in the developing 
countries and build their personality to be themselves and their families 

able to face the future and to be pioneers influence the society, 

Therefore, the United Nations focused on the rights of girls and 

promised it one of the sustainable development goals that it seeks to 

achieve in 2030. However, we lack legislation and international 
conventions on the rights of the girl child, Convention on the Rights of 

the Child for 1989, and Convention on the Elimination of All Forms of 

Discrimination Against Women (CEDAW) 1979 violation against them 

are considered the keystone of the rights of girls internationally.  

I shall use the comparative approach in my research methodology 

between the Iraqi law and the international conventions and 
agreements, in order to compare the general provisions, as well as 

mentioning the most serious violations of the rights of the girl child in 

Iraqi society and the provisions of Islamic Sharia regarding these 

violations. The study aims to find special rules for the girl child that 

distinguish her and grant her adequate rights from childhood, as I did 

not find anyone who addressed the rights of the girl child in Iraqi 
Republic in the light of international law, despite the serious violations 

of her rights, and we did not find the Iraqi legislator has sought or seek 

to develop legislations that limiting these violations. 

Thus, I shall search the problem in two researches, the first about what 

are the rights of the girl child, The second research is about the main 
rights of girls. The most important results I found that the rights of the 

girl child encouraged and helped girls to develop mentally, physically 

and psychologically, that contribute to the development of societies, and 

the most underdeveloped states are those that do not consider or pay 

attention to the rights of girls under the age of eighteen, With the need 

to pay attention to the education and upbringing of girls to be a leading 

woman in society and to be able to live and provide for her family. 
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 بين االتفاقيات الدولية والقانون العراقيحقوق الطفلة: دراسة مقارنة 

 
 2هبة ثامر محمود 

 
 الملخص
، ناانالضحايا عندما تنتهك حقوق اإلأول  التزال البنات تعاني من انتهاكات لحقوقهن، فهن

ن تكون أنهاء ماألة التمييز ضدهن وتكوين شخصيتها لتمكينها في إإن االهتمام بالبنات و
قيادية في الماتقبل مؤثرة في عائلتها وفي المجتمع، لذا اهتمت األمم المتحدة بحقوق  أمرأة

 .2030التنمية الماتدامة التي تاعى لتحقيقها في  أهدافالفتيات وعدته من أحد 
ننا نفتقر للتشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفلة، وتعدان اتفاقية أإال 

 1979 (CEDAW) التمييز ضد المرأة أشكالواتفاقية القضاء على جميع  1989الطفل 
 .ي في حقوق الفتيات دوليا  اااالحجر األ

االتفاقيات الدولية لغرض ما منهجية البحث اأاتخدم المنهج المقارن بين القانون العراقي وأ
االنتهاكات الخطيرة لحقوق الطفلة في المجتمع أهم  مقارنة النصوص العامة مع ذكر

 .ية من هذه انتهاكاتاامالعراقي وموقف الشريعة اإل
حقوق الطفلة في العراق في ضوء القانون  إلىن هدف الدرااة هو انه لم أجد من تطرق إ

الدولي على الرغم من االنتهاكات الجايمة لحقوقها ولم نجد المشرع العراقي قد اعى 
 .لوضع تشريعات تحد من هذه االنتهاكات

للطفلة  ناانلذا اأبحث مشكلة البحث في مبحثين، المبحث األول عن ماهية حقوق اإل
 .يةاااالطفلة األ وبحثت في المبحث الثاني في حقوق

ن االهتمام بحقوق الطفلة شجعت وااعدت الفتيات على النمو العقلي والجادي أهم النتائج أو
تهتم أو  الدول تخلفا  هي من ال تراعي أكثرن أوالنفاي الذي ااهم في تطور المجتمعات و

بحقوق الفتيات الاتي يقل عمرهن عن الثامنة عشر، مع ضرورة االهتمام بتعليم البنات 
 .تهاأار إعالةقيادية في المجتمع ولتتمكن من العيش و أمرأةوتربيتها لتكون 

ية، القانون اام، االتفاقيات الدولية، الشريعة اإلناانالطفلة، حقوق اإل: الكلمات المفتاحية

 .البنات القاصراتالعراقي، 

 

 
 :المقدَّمة

الضحايا أول  ن التركيب النفاي والجادي للبنت يختلف عن الولد فهنالتزال الفتيات تعاني من انتهاكات لحقوقهن أل
واوء المعاملة وينظر إليهن  ، إذ تتربى المايين من الفتيات في بيئة ياودها اإلهمال واالرهاقناانعندما تنتهك حقوق اإل

وتعليم بماتوى متدني وتجبر على العمل وتجبر على  أقلة والمجتمع ويحصلن على تغذية اراألفي  أهمية أقلنهن أعلى 
 Theories & Approaches International Girls Development, The) الزواج المبكر واالنجاب

Resource Center for Adolescent Pregnancy Prevention (ReCAPP), 1995) إن االهتمام ،
بالبنات وانهاء ماألة التمييز ضدهن وخاصة في الدول النامية، يزيد من فرص الحياة من الصغر وان تربيتها بالشكل 

قيادية مؤثرة في المجتمع، فالنااء هن  أمرأةالصحيح وتكوين شخصيتها لتمكين نفاها وعائلتها في الماتقبل لتكون 
 بالرجل. أاوةنعات الحياة وصانعات الماتقبل صا
الجناي وزواج القاصرات، وال تزال المخاوف من  لالنوع اليزال قائما  وكذلك االاتغا أااسن العنف القائم على إ

)اليونايف  الوصم بالعار من جرائم الشرف وغيرها عقبات حقيقية امام تحقيق العدالة للناجيات من العنف القائم على النوع
 .(2018م.، 

ان حقوق الطفلة في العراق يحكمها  حقوق الطفلة في العراق الوضع في المحافظات العراقية يختلف عن العاصمة بغداد
في  أكثراألعراف االجتماعية، فيزداد زواج القاصرات في الريف عنه في المدنية لوجود زواج األقارب ويزداد 

، كما ان الظروف االقتصادية الايئة بغياب المعيل بابب الحروب خلفت الكثير من دما هو موجود في بغداع المحافظات
 أعمالوتشغيلهن بالدرااة  نتركجعل البنات ي إلىمما دفع األمهات  خاصة بعد نزوح العوائل بابب الحروب يتاماأل
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، كما جائحة كورونا على تعليم الفتيات بشكل البي أثرتالمنزل ورعاية اخوتها االصغر وتزويجهن وهن قاصرات كما 
ي وهو الدين الذي يعتنقه الغالبية العظمى من الشعب العراقي يحث على زواج القاصرات خوفا  عليها اامن المجتمع اإلإ

زواج ية ال يمنع اامه من الشريعة اإلأحكامن القانون األحوال الشخصية العراقي المأخوذة أالمجتمع، كما  آفاتمن 
 (.8في المادة ) األمرلكن بموافقة ولي  القاصرات

ا ، فالكثير من القاصرات أحيانعلى حياة المجتمع العراقي وان كانت تخالف الدين والقانون  ان األعراف االجتماعية تطغوإ
ا  أحيانق وتختريحرمن من الميراث والتعليم ويجبرن على الزواج المبكر واالنجاب وتجبر على الزواج من األقارب 

المنزلية، وبابب الوضع االقتصادي  عمالوتاتغل في األالعشيرة، أو  حقوقهن بابب الفصول العشائرية الاائدة في القبيلة
من زوجة  أكثرزواجه بأو  عالتهنإينجب عدد كبير من األطفال دون القدرة على  حيانالكثير من األ ا  أحيانلاب الضعيف 

من واحدة، تقوم البنات بالتاول والتشرد في الشوارع وتتعرض  أكثرالعراقي يمنع الزواج بن القانون إعلى الرغم  واحدة
  .لااتغال

ان نجد مدن العراق وخاصة في بغداد  إذ انوان ماتوى الوعي والثقافة له دور كبير في االعتراف بحقوق القاصرات 
مرحلة الدكتوراة  إلىد ان البنات تكمل تعليمهن القاصرات يتمتعن بأعلى ماتويات من الحقوق بعض مناطق بغداد فنج

 من دون تدخل االهل وال تحرم من ميراثها وال تعمل من الزوجوتمتلك ايارة شخصية للذهاب للجامعة وهي من تختار 
  .وأخرىالبيت، وتتمتع بصحة جيدة، ولكن أيضا يختلف الوضع من عائلة  أعمالالمااعدة في  أجل

 11بهن في لاحتفال قد نالت حقوق الطفلة االهتمام الدولي من قبل منظمة األمم المتحدة وقد جعلت يوم عالمي خاص 
 أهداف وقد عدته أحدالجنس،  أااسعلى ضدهن  حماية حقوقهن والقضاء على التمييز أجل من في كل عام تشرين األول

للنهوض بارعة بواقع المجتمعات المتخلفة  2030للمااواة بين الجناين  تحقيقها إلىالتنمية الماتدامة التي تاعى 
 United) هدافاألوقد وافق العراق على هذه الثالث والقضاء على الفجوة الكبيرة بين دول العالم المتقدم ودول العالم 

Nation, 2020).  
عطائهن حقوقهن وحرم التمييز ضدها، إذ خلق هللا الذكر  أهميةتربيتهن و أهميةعلى مكانة البنات و اامأكد اإلوقد 
ن ذََكٍر تعالىوجعل لهما صفات وخصائص تميزهما قال  نثىواأل )الحجرات، االية  (أنثىو: )َيا أَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكم م ِ
(13)). 

الطفلة وتوجد فقط بعض النصوص حقوق للتشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية الخاصة ب اما عن مشكلة البحث نفتقر
، 1966 ناانوالعهدين الدوليين لحقوق اإل 1948 ناانالعامة في المواثيق الدولية منها اإلعان العالمي لحقوق اإل

لحماية حقوق النااء والقضاء على  (CEDAW) 1979 التمييز ضد المرأة أشكالوتعدان اتفاقية القضاء على جميع 
الصادرة عن األمم المتحدة التي تضمن حقوق األطفال دون تمييز  1989اتفاقية الطفل لانة والتمييز والعنف ضدهن 
وان االاتمرار في الفشل الدولي في تشريع اتفاقية تحمي حقوق  ي في حقوق الفتيات دوليا ،ااااناثا  وذكورا  الحجر األ

 عد على االاتمرار في انتهاك حقوقهن.الفتيات ياا
ما عن الهدف من البحث هو انه لم يابق ان تم بحث حقوق الطفلة في العراق على الرغم من االنتهاكات الكبيرة لحقوقهن أ

حث المشرع العراقي على تشريع قانون يخص حقوق الطفلة والبنات القاصرات دون ان الثامنة عشرة من  أجل ومن
المجتمع، إذ صدرت العديد من التقارير من  آفاتقتراح لوضع قانون يخص الطفلة وكيفية حمايتها من العمر ولغرض اال

 األمم المتحدة واليونياف عن انتهاك حقوق البنات القاصرات في الكثير من مناطق العراق. 
إليجاد في االتفاقيات الدولية والقانون العراقي مقارنة النصوص العامة  المقارن لغرض اما منهجية البحث اأاتخدم المنهج

قواعد خاصة بالطفلة تميزها وتمنحها الحقوق الكافية من الصغر لتكون مؤثرة في المجتمع وصانعة أجيال في الماتقبل، 
  لذا اأبحث الموضوع وفقا  للخطة التالية:

 للطفلة. ناانالمبحث االول: ماهية حقوق اإل
 للطفلة والتمييز ضدها والنظريات الخاصة بالطفلة. ناانوق اإلالمطلب االول: تعريف حق

 ية. ااموموقف الشريعة اإل الدولية الخاصة بحقوق الطفلة االتفاقياتأهم  المطلب الثاني:
 ية.اااالمبحث الثاني: حقوق الطفلة األ

 المطلب االول: حقوق الطفلة االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
 حقوق الطفلة المدنية والاياايةالمطلب الثاني: 

 الخاتمة.
 

 المبحث األول
 ماهية حقوق الطفلة

تعزيز مكانة وحقوق الطفلة والمرأة في  أجل مفهوم حقوق الطفلة ليس بجديد ولكن زاد االهتمام به في الوقت الحاضر من
 ة والمجتمع انبحث ذلك وفقا  لما يأتي:اراألداخل 

 



VOLUME 3, ISSUE 4 August 2021 

 

 
 
 
 

 323IJHER Journal 

International Journal of Humanities and Educational Research 

 
 المطلب األول

 الطفلة وتمييز ضدهامفهوم حقوق 
يومنا هذا في العديد من المجتمعات، فهي  إلىللتمييز ضدها لضعفها منذ عهد الجاهلية و أهميةان مفهوم حقوق الطفلة ذو 

  وصية الرحمن بها، لذا انبحث في مفهوم الطفلة والتمييز ضدها وفقا  لاتي:
 نثىالطفل والطفلة أي الجناين الذكر واأل تعالىابحانه و : خلق هللاتعريف حقوق الطفلة والتمييز ضدهاالفقرة األولى: 

 لحكمة منه عظيمة ولم يميز بينهما وانما جعل كا  منهما صفات خلقية تميزهما. 
، َحقًّا وَحق ة  وُحقُوق ا، فهو حقيق، والمالحق في اللغة هو  ، اْحِقْق، ِحقَّ ، حقَّ على، حقَّ لـ َحقَْقُت، يِحق  : )فعل(، حقَّ فعول َحقَّ
ِ َوأَثْبَتَهُ َعلَْيِه، َحق: )اام( َحق: مصدر األمرمحقوق عليه، حقَّ  : صح  وثبت وصدق، َحقَّهُ بِالقَانُوِن َوالعَْدِل: َغلَبَهُ َعلَى الَحق 

 ناانبأنها مجموعة من الحقوق التي يتمتع بها اإل ناان، وعرف الباحثون في حقوق اإل)تعريف ومعنى الحق (َحقَي 
  .ا  إناانبوصفة 

ْفلة: الصغيران، مصدر َطِفلَ (، َطفَل: )ااموفي اللغة  ْفُل والط ِ  أَْي بَلَغَْت َعْشَر َانََواتٍ  ِطْفلَةٌ فِي اْلعَاِشَرةِ ِمْن ُعْمِرَها:، والط ِ
 . )معنى طفلة (

 هن عن ثمانية عشر انة(أعمارالطفلة في القانون الدولي: )وهن األطفال االناث التي تقل أو  تعريف الفتاةأما 
(Definition of terms) . 

ا، فهو ُمَمي ِز، والمفعول ُمَميَّز، مصدر َماَز، اْلَميْ  عنأما    ُز التمييز في اللغة العربية فيعني َميََّز: )فعل(، ميََّز يمي ِز، تَميِيز 
ة، ميََّز أو  بَْيَن النَّاِس: التَّْفِضيُل، التَّْفِرقَةُ بَْينَُهْم، محاباةٌ  اْلَمْيُز بَْيَن النَّاِس:  : فََرَزهُ َعْن َغْيِرِه، عَزله،الشيءمعاملةٌ خاص 

: نزعة التَّفرقة بين النَّاس في حقوقهم وواجباتهم أو  التَّْفِضيُل، التَّْفِرقَةُ بَْينَُهْم، محاباةٌ  ة، الميز العنصري  معاملةٌ خاص 
 الختاف أجنااهم وألوانهم.

ِ والبَاِطِل: الفَ    : نَِظاٌم تَْنَهُجهُ بَْعُض تَمييز: )اام(، مصدر َميََّز، التَّْميِيز بَْيَن الَحق  ْصُل، العَْزُل، التَّْفِريُق، التَّْميِيُز العُْنُصِريُّ
 َحقُّ التََّمتُّعِ بَِكافَِّة الُحقُوقِ  إناان األْنِظَمِة العُْنُصِريَِّة ِللتَّْفِرقَِة بَْيَن النَّاِس فِي ُحقُوقِِهْم َوَواِجبَاتِِهْم اِلْختِاَِف أْجنَاِاِهْم ِلُكل ِ 

ِ تَْميِيٍز، َكالتَّْمِييِز بَْيَن العُْنُصرِ  يَّاِت ُدوَن أي  ينِ أو  الِجْنِس أو  اللْونِ أو  َوالُحر ِ ِ أو  الد ِ يَاِاي  أيِ الا ِ ِ َرأيٍ آَخرَ أو  الرَّ )تعريف  أَي 
 .ومعنى ميز(

العالمية، وهي الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والمدنية والايااية، حقوق  ناانحقوق الطفلة هي حقوق اإل  
هي حقوق ملك للجميع بمن فيهم األطفال والمراهقين، يتمتع األطفال والمراهقين بالحقوق التي تتعرض لانتهاك  نااناإل

 إلىيحتجن  وبالتاليالنتهاكات حقوقهن بابب وضعهم كقصر ولحاجتهم للرعاية والحماية، وتتعرض الفتيات الصغيرات 
معاهدة دولية تم التصديق  أكثر، وهي 1989حماية خاصة، حقوق الطفلة منصوص عليها صراحة  في اتفاقية الطفل 

 واتفاقية 1966والعهدين الدوليين  1948 ناانعليها في التاريخ، وهي واردة في اإلعان العالمي لحقوق اإل
(CEDAW) 1979 وغيرها من المواثيق الدولية التي تلتزم 1989التمييز ضد المرأة، واتفاقية الطفل  للقضاء على ،

 The People's Movement for Human Rights) ناانباإلعان واالتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق اإل
Education (PDHRE) / NY) .    
دون ان الثامنة عشر مالم يتم ان الرشد قبل ذلك بموجب  إناان( على انه: )أي 1وقد عرفت اتفاقية الطفل في المادة )

( التي 2/1المااواة بين األطفال وعدم جواز التمييز ضدهم في المادة ) 1989القانون المنطبق علية( وبينت اتفاقية الطفل 
لموضحة في هذه االتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لواليتها دون أي نوع . تحترم الدول األطراف الحقوق ا1نصت: )

 دينهمأو  لغتهمأو  جناهمأو  لونهمأو  الوصي القانوني عليهأو  والديهأو  من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل
أي وضع أو  مولدهم،أو  عجزهم،أو  ثروتهم،أو  االجتماعي،أو  اإلثنيأو  أصلهم القوميأو  غيرهأو  رأيهم الاياايأو 
 (.آخر

يعنى مصطلح "  االتفاقيةألغراض هذه ( على انه: )1التمييز ضد المرأة في المادة ) (CEDAW)كما عرفت اتفاقية 
إحباط أو  أغراضه توهينأو  الجنس ويكون من إثارة أااستقييد يتم على أو  ااتبعادأو  تفرقة أيالتمييز ضد المرأة " 

أو  ية في الميادين الايااية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والمدنيةاااوالحريات األ ناانأة بحقوق اإلللمر االعتراف
مماراتها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أو  إحباط تمتعها بهذه الحقوقأو  توهينأو  ميدان آخر، أيفي 
 (. المااواة بينها وبين الرجل أااس

المااواة بين الجناين والقضاء على ماألة  إلى 2010هيئة األمم المتحدة للمرأة  إنشاءإذ اعت األمم المتحدة وخاصة بعد 
، (UN WOMAN) 2030التنمية الماتدامة في الدول النامية في  أهدافالتمييز ضدها وتمكين المرأة لغرض تحقيق 

النهوض بالفتيات وتمكينهن وتأكيد حق الفتيات في  أجل األول يوم عالمي لاحتفال بالفتاة من من تشرين 11وجعلت 
 أحداثجيل قادر على  إنشاء أجل التغيير في كل بقاع العالم والقضاء على العنف ضدهن واالهتمام بتعليمهن من أحداث

 .(United Nations, 2020)تغير اجتماعي 
نجد ان الطفلة بتاء التأنيث هي الصغيرة التي لم تكمل الثامنة عشرة من عمرها والتي تحتاج العتراف بحقوقها وللحماية 

 تها وفي المجتمع. أارقيادية مؤثرة في  أمرأةمن قبل الدولة لتتمكن من النمو وتصبح أو  والرعاية واالهتمام من قبل ذويها
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 : الخاصة بها: توجد نظريتانالفقرة الثانية: النظريات 

وهي عن األعراف االجتماعية وزواج القاصرات )نظرية عن درااة في الكاميرون(  أوالً: نظرية الطيف المعياري:
هذه األعراف تؤكد على وجوب زواج القاصرات ولكنها تختلف  فرادتااهم األعراف االجتماعية في تحديد الوكيات األ

العاقات مع الرجال خارج إطار  نخر، كما ان القاصرات المحترمات الاتي ال يماراهذه األعراق من مجتمع عن اال
  .(Beniamino Cislaghi, 2019)الزواج يجب ان يتزوجن مبكرا  

ثانياً: نظرية التغيير: وهي "الفتيات ليست عرائس" هذه النظرية تقوم على انهاء مسألة زواج القاصرات تقوم على 
 أربعة اركان وهي: 

 تمكين القاصرات: توفير الابل والقدرات وواائل التثقيف الكافية لتمكين البنات القاصرات.-1
 تغيير نظرتهم عن زواج القاصرات وحثهم على منعه.  أجل والتجمعات: حشدهم من اراألحشد -2
 تقديم الخدمات: توفير الخدمات الازمة التي تحتاجها القاصرات المعرضات للزواج المبكر.-3
 Girls)وضع إطار قانوني وايااي: لمنع زواج القاصرات ودعم البنات القاصرات المتزوجات وتطبيقه بشكل فعال -4

Not Brides, 2014). 
ئهن حقوقهن إعطاشمل في وضع حلول منطقية لمشاكل الفتيات القاصرات وأوناحظ ان نظرية التغيير هي االرجح ألنها 

 للحماية والرعاية واالهتمام. ابالولد ومراعاة وضعهن الخاص كقاصرات يحتاجن أاوة
 

 المطلب الثاني
 ية ساموموقف الشريعة اإل الطفلة الدولية الخاصة بحقوق االتفاقياتاهم 

اهتم المجتمع الدولي بالفتيات القاصرات وحث الدول على حماية حقوقهن وتشريع قوانين تنصف البنات من الوالدة وحتى 
تطبيق وحماية حقوق الطفلة ألنه يتوافق  إلىية اامتعليمها الجامعي، وقد اعت الدول اإل إكمالالثامنة عشرة و إكمال

  ية انبحث ذلك وفقا  لما يأتي:اامالشريعة اإل أحكامو
: ال توجد اتفاقيات دولية تخص حقوق الطفلة وتمنع التمييز ضدها، فقط يوجد االتفاقيات الدولية الخاصةأهم  الفقرة األولى:

على عدم تمنع واكدت  ناانوحقوق الطفل بشكل عام تتضمن قواعد عامة في حقوق اإل نااناتفاقيات دولية في حقوق اإل
 الجنس اهمها: أااسجواز التمييز على 

: الذي أكد على المااواة وعدم التفرقة والتمييز على (United Nations, 1945) 1945أوال : ميثاق األمم المتحدة 
 (393صفحة ، 2013)يواف، ( منها. 8الجنس وذلك في المادة ) أااس
الجنس  أااسالذي رفض التمييز على  (United Nations, 1948) 1948نااناإلعان العالمي لحقوق اإلثانيا : 

يات المذكورة  إناان: )كِل  نصت: ) ( التي2ية في المادة )ااااأل ناانوعده من حقوق اإل حقُّ التمتُّع بجميع الحقوق والحِر 
أو  الِد ين،أو  اللغة،أو  الجنس،أو  اللون،أو  في هذا اإلعان، دونما تمييز من أيِ  نوع، وال ايما التمييز بابب العنصر،

خر(، كما ان الصفة أيِ  وضع آأو  المولد،أو  الثروة،أو  االجتماعي،أو  األصل الوطنيأو  الرأي اياايًّا وغير ايااي،
ية وشرعية وال يمكن التنازل عنها الي أخاقي الشامل يجعلها حقوقا  ناانية الشاملة نجدها ايضا  في هذا الطابع اإلنااناإل

 .(5، صفحة 2006)االاراج، كانون االول  ابب كان
 1966، العهد الدولي للحقوق المدنية والايااية (1966)االمم المتحدة،  ناانلحقوق اإل 1966الدوليين  نثالثا : العهدي 

. تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق 1( التي نصت: )2/1الجنس المادة ) أااسالذي رفض التمييز على 
يمها والداخلين في واليتها، دون أي تمييز بابب أقلالموجودين في  فرادالمعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع األ

أو  االجتماعي،أو  األصل القوميأو  غير ايااي،أو  الرأي ايااياأو  الدين،أو  اللغة،أو  الجنس،أو  اللون،أو  العرق،
المادة  1966ة والثقافية (، والعهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعيغير ذلك من األابابأو  الناب،أو  الثروة،

. تتعهد الدول األطراف في هذا العهد بأن تضمن جعل مماراة الحقوق المنصوص عليها في هذا 2التي نصت: )( 1/2)
أو  غير ايااي،أو  الرأي ايااياأو  الدين،أو  اللغة،أو  الجنس،أو  اللون،أو  العهد بريئة من أي تمييز بابب العرق،

  غير ذلك من األاباب(.أو  الناب،أو  الثروة،أو  اعي،االجتمأو  األصل القومي
 : تعد(1979-1981)االمم المتحدة،  CEDAW 1979التمييز ضد المرأة لعام  أشكالرابعا : اتفاقية القضاء على جميع 

والتي اكدت على مبدأ المااواة بين المرأة ه أشكالوثيقة صادرة عن األمم المتحدة تناهض التمييز ضد المرأة بجميع أهم 
 والرجل في الحقوق.

 1989حقوق الطفلة مقننة في اتفاقية األمم المتحدة للطفل (1990 -1989)المتحدة ا.،  1989خاماا : اتفاقية الطفل 
، با Haarr) ةوحماية حقوقها الثقافية واالقتصاديوتشمل عدم التمييز والحماية من االذى واوء المعاملة ومن اجهاض 

( وهو الذي لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره وااوت بين الولد والبنت في 1، عرفت مفهوم الطفل في المادة )تاريخ(
األطراف الحقوق الموضحة  . تحترم الدول1)( نصت: 2/1الجنس المادة ) أااسالمادة، وترفض أي تمييز ضدها على 

أو  في هذه االتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لواليتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل
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أو  أصلهم القوميأو  غيرهأو  رأيهم الاياايأو  دينهمأو  لغتهمأو  جناهمأو  لونهمأو  الوصي القانوني عليهأو  والديه
  .أي وضع آخر(أو  مولدهم،أو  عجزهم،أو  ثروتهم،أو  االجتماعي،أو  اإلثني

عالمي  يوم 170/66بقرارها  2011كانون األول  19وقد اعتمدت الجمعية العامة في وقد اهتمت األمم المتحدة بالطفلة 
 أااسلى حماية حقوقهن والقضاء على التمييز ضد الطفلة ع أجل تشرين األول لاحتفال بهن من 11خاص بهن في 

 2030تحقيقها األمم المتحدة في المااواة بين الجناين  إلىالتنمية الماتدامة التي تاعى  أهدافتحقيق  أجل الجنس، من
 للنهوض بارعة بواقع المجتمعات المتخلفة والقضاء على الفجوة الكبيرة بين دول العالم المتقدم ودول العالم الثالث. 

إن االهتمام بالبنات وانهاء ماألة التمييز ضدهن وخاصة في الدول النامية، يزيد من فرص الحياة من الصغر وان تربيتها 
قيادية مؤثرة في المجتمع، فالنااء هن  أمرأةبالشكل الصحيح وتكوين شخصيتها لتمكين نفاها وعائلتها في الماتقبل لتكون 

   ل.بالرج أاوةصانعات الحياة وصانعات الماتقبل 
( منه على المااواة وعدم التمييز 14أكد في المادة ) (2006)البرلمان العراقي ،  2005ونجد ان الداتور العراقي لعام 

أو  القوميةأو  العرقأو  العراقيون متااوون أمام القانون دون تمييز بابب الجنسالجنس نصت: ) أااسامام القانون على 
 االجتماعي(.أو  الوضع االقتصاديأو  الرأيأو  المعتقدأو  المذهبأو  الدينأو  اللونأو  األصل

ونجد ان المشرع العراقي ااوى بين البنت والولد في الحقوق والواجبات وااوى في ان البلوغ والتمتع باألهلية الكاملة 
 الثامنة عشر انة. إكمالوهي 

ية بالطفلة والمااواة في الحقوق والواجبات بين الولد اامية: اهتمت الشريعة اإلااماإل الفقرة الثانية: موقف الشريعة
على حق الطفلة في  اام، واكد اإلبناءوالبنت، وحث الوالدين على االهتمام بحقوق أوالدهم بمجموعة واجبات اتجاه األ

كان يكره  اام، الن االب قبل اإل((8)اورة الكوثر االية )قُتلَْت( ٍب َوإِذَا اْلَمْوُءوَدةُ ُائِلَْت*بِأي  ذَنْ : )تعالىالحياة في قوله 
 والدة البنات إذ كانت الطفلة تدفن تحت التراب وهي حية.

َر أََحُدُهْم بِاأل: )تعالىوقوله  َر بِِه أَيُْمِاُكهُ َعلَى  نثىَوإِذَا بُش ِ َظلَّ َوْجُههُ ُمْاَودًّا َوُهَو َكِظيٌم* يَتََواَرى ِمَن اْلقَْوِم ِمن ُاوِء َما بُش ِ
ِ اْلَمثَُل األَْعلَى َوُهَو اْلعَِزيُز  ااءإال  ُهوٍن أَْم يَُداُّهُ فِي التَُّرابِ   اْلَحِكيُم(َما يَْحُكُموَن* ِللَِّذيَن الَ يُْؤِمنُوَن بِاآلخرةِ َمثَُل الاَّْوِء َوّلِِلَّ

 .((60-59-58)اورة النحل االية)
توارى أي يخفي نفاه من الناس وكأن الخزي الكظيم وهو المملوء بالغيض من دون ان يتكلم وجهة ماودا  أي كئيبا  وي

-ه1420)ابن كثير ،  تعالىوالعار لحق به، ام يقوم بوأد الطفلة ليخفي العار الذي لحق به وذلك لعدم ايمانهم باهلل ابحانه و
  .(273، صفحة 1999

ال تَْكَرهوا البَناِت، فإنَّهنَّ المؤناات والغاليات في قوله: )على إنجاب البنات وتربيتهن ألنهن ملسو هيلع هللا ىلص وحث النبي محمد 
  .)الراوي بن عامر، ضعيف الجامع(( الُمْؤنِااُت الغالياتُ 

 نبياءوقال صالح بن أحمد ابن حنبل إمام أهل الانة والجماعة كان إذا بلغه أن أحدا  رزق ببنت قال بشروه وأخبروه ان األ
، قد جاء في البنات ما قد بناءبنات فا يزال الرجل عقيم من الذرية حتى يوهب البنات ولو كان عنده مائة من األ أباء

 علمت.
وقال يعقوب بن بختان: ولد لي ابع بنات، فكنت كلما ولد لي ابنة دخلت على احمد بن حنبل فيقول لي: يا ابا يواف 

 .(31، صفحة 1431)ابن جوزية ،  يبنات. فكان قوله يذهب هم أباء نبياءاأل
، َوَكااهنَّ ِمن ِجَدتِِه كنَّ لَهُ حجاب ا مَن ملسو هيلع هللا ىلص: )ولقول الراول محمد  ، واقاهنَّ ، وأطعَمُهنَّ َمن كاَن لَهُ ثاُث بَناٍت فصبَر عليهنَّ

تربية البنات  أهمية. يؤكد الحديث على ،(2974مر، المصدر: صحيح ابن ماجه، ص )الراوي بن عا القياَمِة(النَّاِر يوَم 
 واالنفاق عليهن حتى الكبر ألنهن يحجبن من نار جهنم يوم القيامة.

 وهو يدل على اهتمام النبي )الراوي بن مخرمة( أْغَضبَنِي(فاِطَمةُ بَْضعَةٌ ِمن ِي، فَمن أْغَضبَها ملسو هيلع هللا ىلص: ) ولقول الراول محمد
 بمشاعر ابنته فاطمة فيكره غضبها.ملسو هيلع هللا ىلص  محمد
)الراوي بن عباس  الجنةَ(َمْن ُوِلَدْت له ابنةٌ فلم يئِْدها ولم يُهْنها ولم يُؤثْر ولَده عليها يعني الذَكَر أدخلَه هللاُ بها ملسو هيلع هللا ىلص: )ولقولة 

 عدم إيذاء البنات ولم يفضل عليها الولد فوعده هللا بالجنة. أهمية، يؤكد الحديث على (
اامه وليس له االهلية في أو  للطفل الحق في اختيار اام حان، الن الطفل من صغره ال يملك امر نفاه اامكما كفل اإل

الن اختيار االام يعود  مكروها  ال يتحرج منه في الكبرأو  ذلك، ومن حقه على والدية ان يختارا له ااما  حانا  ال ايئا  
كاَن يغي ُِر االْاَم ) ملسو هيلع هللا ىلصالبا ، فقد روي عن الايدة عائشة رضي هللا عنها كان النبي محمد أو  باألثر النفاي على الطفل ايجابا  

   مكروها  يغيره في الحال.أو  فاذا وجد احدا  يحمل ااما  قبيحا   )عائشة(( القبيحَ 
أو  َمن عال ابنتينِ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي ،رضي هللا عنه عن أنساالنفاق على البنات في حديثة  أهميةملسو هيلع هللا ىلص وبين النبي محمد 

وأشار  -يموَت عنهنَّ ُكْنُت أنا وهو في الجنَِّة كهاتيِن أو  موت،أو  ينفصلن عنه بتزويج-ثاث ا، حتَّى يَبِنَّ أو  أختينِ أو  ثاث ا،
 .)بن مالك ( «والَّتي تليهابأُصبُِعه الواطى 

َواَل تَْقتُلُوا أَْواَلَدُكْم : )تعالىالبنت بابب الفقر وعدم القدرة على االنفاق في قولة أو  قتل األوالد أي الولد تعالىوقد حرم هللا 
اَخْشيَةَ إِْمَاٍق ۖ نَّْحُن نَْرُزقُُهْم َوإِيَّاُكْم ۚ إِنَّ   ((31)اورة االاراء االية )( قَتْلَُهْم َكاَن ِخْطئ ا َكبِير 

يَّة  ِضعَاف ا َخافُوا َعلَْيِهْم فَْليَتَّقُوا : )تعالىعلى حق البنات في الميراث لقوله  اامواكد اإل َوْليَْخَش الَِّذيَن لَْو تََرُكوا ِمْن َخْلِفِهْم ذُر ِ
َ َوْليَقُولُوا قَْوال  َاِديد ا ) ا ۖ َوَايَْصلَْونَ  اليتامى أموال( إِنَّ الَِّذيَن يَأُْكلُوَن 9َّللاَّ ا إِنََّما يَأُْكلُوَن فِي بُُطونِِهْم نَار  ا ) ُظْلم  ( 10َاِعير 
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ُ فِي أَْواَلِدُكْم ۖ ِللذََّكِر ِمثُْل َحظ ِ اأْلُنثَيَْينِ  من  يتام، اآلية تؤكد اكد على حق األ((11-10-9)اورة النااء االية )( يُوِصيُكُم َّللاَّ
 . تعالىالبنات واالوالد على الاواء في ميراث االهل وان لم يااوي في النصيب لحكمة منه 

من ألف انة في التأكيد على حق البنات القاصرات في  أكثرقد ابق المجتمع الدولي المعاصر قبل  اامنجد ان اإل  
لهي الذي يحمي البنات من الموت وكذلك حماية حقها ان تتزوج إذ شرع القانون اال إلىالتربية والمعاملة الحانة واالنفاق 

تكريما  لهم  نبياءوان هللا جعل خلفة البنات لألملسو هيلع هللا ىلص في الميراث الن التربية الصالحة تدخل الجنة حاب قول النبي محمد 
 ومنزلة اضافية.

 
 المبحث الثاني

 ية للطفلةساسالحقوق األ
تعد من المواضيع المهمة والمعاصرة وتزداد مع تقدم الدول من الناحية العلمية والثقافية والحضارية، وان  ناانحقوق اإل

 (55، صفحة 2011)الديربي ، منذ بدأ الخليقة.  ناانكانت حقوق مرتبطة باإل
من  أكثرمن االوالد ألنهن معرضات النتهاكات لحقوقهن  أكثرالرعاية واالهتمام والحماية  إلىتحتاج البنات القاصرات 

 الولد لذا يوجب توفير حماية إضافية لهن.
لألطفال على الاواء بين  نااناتفاقية مصادق عليها في التاريخ وهي اتفاقية حقوق اإل أكثر 1989تعد اتفاقية الطفل 

 The People's) كل طفل دون تمييز من أي نوعل ناانالطفل والطفلة، تحترم الدول األطراف وتضمن حقوق اإل
Movement for Human Rights Education (PDHRE) / NY) توجد الكثير من الحقوق المشتركة بين ،

يطرح هل يوجد حقوق خاصة بالفتيات دون الذكور تحتاج للدرااة والبحث الاؤال الذي انه إال  األطفال االناث والذكور
 القانون الدولي فيه من النصوص الكافية لحماية الفتيات القاصرات؟ انبحث ذلك وفقا  للتقايم االتي:

 المطلب األول
 خاصةالحقوق ال

ن مفهومها يختلف أإال  وال يمكنه االاتغناء عنها ناانالشخصية أي المرتبطة بشخص اإلالحقوق الحقوق هي أهم  ن منإ
 انبحث ذلك وفقا  لما يأتي: الدولوباقي بين االتفاقية 

لتحقيق طموحات القاصرات  أهميةتعد حقوق الفتيات المراهقات االجتماعية ذات  الفقرة األولى: الحقوق االجتماعية:
تمكين الفتيات  أعمالالتنمية البشرية الماتدامة، وتعد الحقوق االجتماعية جزء من  أهدافبتحقيق ماتقبل أفضل وتحقيق 

 . (Gaia ،2015) هنارية وتوفير ماتوى معاشي جيد لهن وألاااهن لتوفير الخدمات األاروهي مهمة لهن وأل
ية للمجتمع إذ ناحظ ان الكثير من الفتيات اااة هي الوحدة الطبيعية واألاراألالبند األول: حقها في عدم التمييز ضدها: 

ة خاصة في المجتمعات الشرقية والعراق من ضمنها اذ اراألتعاني من التمييز واوء المعاملة مقارنة مع اخيها داخل 
 ناان( من اإلعان العالمي لحقوق اإل2ة في المعاملة والحقوق، إذ نصت المادة )اراأليفضل الولد على البنت داخل 

في  1966الجنس، وكذلك العهد الدولي للحقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية  أااسعلى منع التمييز على  1948
( من اتفاقية 2/1(، والمادة )1المادة ) 1979( من اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة 1(، وكذلك المادة )2/2المادة )
( من اتفاقية 13( والمادة )12المادة ) هجناه، وهو ما كفلتأو  لطفلعنصر ا أااسالتي منعت التمييز على  1989الطفل 
  التي ااوت بين البنت والولد في حق التعبير. 1989الطفل 

( تؤكد على المااواة بين المرأة والرجل 14) نجد ان هناك نص عام في المادة 2005الداتور العراقي  إلىوبالرجوع   
   القاصر.أي يشمل الولد الصغير والبنت 

ة اراألمن قبل االحترام والتقدير و الحميدة خاقعلى األحقها في التربية  البند الثاني: حقها في الرعاية والتربية:
تكوين شخصيتها الماتقلة من الصغر حقها في الحماية من العادات والتقاليد الضارة حقها في عدم التمييز ضدها من و

اشباع حاجتها من الحنان والمحبة واالهتمام والمعاملة الخاصة بها  ،والحنان االبوياألوالد الذكور من حيث المعاملة 
المجتمع كالفااد واوء  آفاتحمايتها من وة والمجتمع الدولي اراألة وعضو في اراألاحترامها كفرد داخل و ،أنثىك
أو  هانتهاإاالاتهانة بها ال يجوز  أو احترام خصوصيتها وتكوين شخصيتها الخاصة بها وعدم تصغيرها ،والرذيلة خاقاأل

وال يجوز تشبيهها بالذكور في الشكل ، من الذكور بابب انوثتها أقلانها  التعامل معها علىالتقليل منها امام الذكور 
، ناحظ ان الفتيات تعاني من التمييز في التربية والرعاية مقارنة والمظهر المابس واختيار اام جميل ومائم لها انثوي

تربية البنات واالجر في ذلك ووعد هللا  أهميةبين  اامبأخيها وخاصة في دول العالم الثالث، وابق ان ذكرنا ان اإل
رعاية وتربية خاصة بها كما أوصى بذلك هللا ابحانه  إلىالوالدين بالجنة، الن طبيعة البنت تختلف عن الولد لذا تحتاج 

ا  حتى من األاماء التي يختارها لها والديها وحتى أحيانالعراق ان البنات تعاني ألنها االم في الماتقبل، ونجد في  تعالىو
للطفلة ان  ناانشيء غير مرغوب به فمن حقوق اإلأو  من المابس وطريقة التربية للبنات التي يتعامل معها على انها ولد

ي الحنيف، إذ اامما حث على ذلك الدين اإليختار لها اام يليق بها يدل على المحبة والاعادة في والدة البنت والخير ك
يامونها بأاماء تدل على أو  نجد هناك من البنات من ياموها بأاماء أوالد تشبيها  لها باألوالد لرغبتهم في انجاب األوالد

 اام كافي أي كافي بنات. أو  م اام ختام بمعنى اخر بنتأأو  نهايةأو  عدم الرضا من والدتها كاام منتهى
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( إذ اعترفت الدول بحقوق 5في العديد من المواد حق الطفل في الرعاية وذلك في المادة ) 1989اتفاقية الطفل كفلت 
الماؤولين عنه أو  أوالد مع مرعاه األعراف والتقاليد في كل دولة،أو  وواجبات الوالدين اتجاه أبنائهم اواء كانوا بنات

( في حق الطفل في معرفة والدية وتلقي الرعاية الكافية، كما منعت فصل 7/1الوصي، واعترفت المادة )أو  قانونا  كالولي
ة في اراألحماية شمل  إلى(، كما دعت االتفاقية 9وفقا  للقانون وبقرار قضائي وذلك ااتنادا  للمادة )إال  الطفل عن والدية

(، كما منعت االتفاقية أي 14ط في المادة )(، كما كفلت االتفاقية حرية الفكر والوجدان والدين للطفل وفقا  لشرو10المادة )
( حق الطفل 7/1)(، وضمنت اتفاقية الطفل في المادة 16ته في المادة )أارغير قانوني يخص الطفل وأو  تعافي إجراء

 في االام.
االوصياء أو  على الاواء بين البنات واألوالد بناء( من االتفاقية التي اكدت على حق االبوين في تربية األ18المادة )أما 

القانونيين على ان تضع مصلحة الطفل في المقدمة، وان تعمل الدول على تطوير مؤااات رعاية األطفال وتضمن ذلك، 
المادة عنف اخذ رأيها لتكوين شخصيتها من الصغر وان تكون معاملتها خاصة عن الولد بأالوب حنين ورقيق بعيد عن الو
 لدين( من اتفاقية الطفل وحرية ا14( و)13)

ء الحق للوالدين في التربية والرعاية، كما ان قانون إعطا/ ثانيا ( في 29وهو ما أكد عليه الداتور العراقي في المادة )
 (. 57األحوال الشخصية العراقي كفل رعاية األطفال وحضانتهم من قبل االم واألب في المادة )

جميل يليق بالبنات من األاماء العربية المعروفة وذات المعاني ونجد ان المشرع العراقي لم يلزم الوالدين باختيار اام  
، ونعتقد انه على المشرع العراقي منع موظف األحوال المدنية من تاجيل أاماء غريبة وغير ملسو هيلع هللا ىلصالجميلة اقداء  بنبينا محمد 

يؤثر على نفاية جميلة وغير عصرية وليات عربية وإلزام الوالدين باختيار اام جميل وعصري وعربي الن مثل هذا 
 الطفل وحتى الكبر.

على الزواج واالنجاب  اإلكراهوهو ما يتعلق )بزواج القاصرات و حقوقها في مسائل األحوال الشخصية: البند الثالث:
تزويجها برجل كبير في الان وان عدم و ،حقها في حمايتها من الزواج المبكروحقها في الميراث(: يعد من حقوق الطفلة 

 .ثانية وعدم اجبارها التزوج من ابن عمها وحمايتها من الفصول العشائرية في زواج البنات والطاقتكون زوجة 
أو  عاما  وشخص بالغ 18أي ارتباط غير رامي بين طفٍل تحت ان أو  أي زواج رامييعرف زواج القاصرات بأنه: )

(، وال تزال زواج القاصرات منتشر بشكل وااع، وتعد األمم المتحدة ان القضاء على ماألة زواج القاصرات طفل آخر
 .)اليونايف، ( 2030التنمية الماتدامة في  أهدافها لتحقيق أهدافمن 

يعود الابب في ذلك ان االضرار الصحية التي تصاب بها الفتيات القاصرات في حال االنجاب المبكر لعدم اكتمال نموها، 
 كما انه يؤثر على تعليمها إذ ان الكثير من الفتيات تترك التعليم بابب الزواج المبكر مما يضر بماتقبلهن، وألاباب كثيرة 

ِت اْلَمادَّةُ  ِ ( ِمَن اإْل 16) نَصَّ ِ َعلَى َحق  َواجِ بِِرَضا الطَِّرفِينَ  المرأةْعَاَِن اْلعَالَِمي  ُجِل فِي الزَّ وشرطة بالبلوغ وعدم  المااوي ِللرَّ
ْقتَِصاِديَِّة ية للمجتمعاااة الخلية الطبيعة واألاراألاإلكراه في الزواج وعد  ِ ِلْلُحقوِق ااْلِ ْجتَِماِعيَِّة ، َكذَِلَك اْلعَْهِد الدَّْوِلي  َوااْلِ

 .(10) فِي اْلَمادَّةِ  1966َوالثَّقَافِيَِّة 
لَِت اِت ِفَاقِيَِّة القضاء على جميع  َمْجُموَعة  ِمَن الن ِقَاِط فِي ُمَاالَةُ القضاء على التَّْمييَز  1979التمييز ضد المرأة  أشكالَوْقد فُص ِ

ت ِفَاقِيَِّة َزَواَج /ب( وَ 1-16، أعطت الحرية في ماائل الزواج المادة )ِصيَّةِ فِي َمَاائِِل اأْلَْحَواِل الشَّخْ  المرأةِضدَّ  ُمْنِعَت ااْلِ
زواجه أي أثر أو  على أن "ال يكون لخطوبة الطفل (CEDAW)من اتفاقية  (2/ 16، إذ نصت المادة )اْلقَاِصِرينَ 
 .نجاب بين طفل والثاني، كذلك الحرية في ماائل الحمل وتحديد عدد األطفال وفترة االقانوني"

ينبغي للدول األطراف أن "تتخذ جميع ) :على أنه ( نصت23/3نجد ان نص المادة ) 1989وعند الرجوع التفاقية الطفل 
 (5 ، صفحة2014)االناان،  (.التدابير الفعالة والمائمة بغية إلغاء المماراات التقليدية التي تضر بصحة األطفال

 ( أعطت الحرية للعراقيين في ماائل األحوال الشخصية دون تقييد بالدين41وعند العودة للداتور العراقي نجد ان المادة )
المعدل في  1959ان قانون األحوال الشخصية النافذ إال  معتقد، لذا لم يمنع الداتور زواج القاصرات،أو  المذهبأو 

( زواج القاصرات بموافقة 8الثامنة عشر للزواج، وااتثنى من ذلك في المادة ) إكماللة و( اشترط االهلية الكام7المادة )
الولي، وعد زواج المكرة باطا  قبل الدخول ووضع عقوبة جزائية على من يخالف هذا النص وهو الحبس ثاثة انوات 

  (،9بإحدى هاتين العقوبتين في المادة )أو  وبالغرامة
( وضمن حق التملك 22الحقوق االقتصادية واالجتماعية في المادة ) 1948 ناانالعالمي لحقوق اإلضمن اإلعان َكَما 

في جانب الحقوق  فِي َمَاائِِل اْلِميَراِث ُدوَن تَْمييزٍ  1979 (CEDAW)اتفاقية  (، كما ااواه17على الاواء في المادة )
ْقتَِصاِديَِّة (، واكد 13عائلية في المادة )( وكذلك حقوقها من االاتحقاقات ال1االقتصادية في المادة ) ِ ِلْلُحقوِق ااْلِ اْلعَْهِد الدَّْوِلي 
ْجتَِماِعيَِّة َوالثَّقَافِيَِّة   ( المااواة في الحقوق االقتصادية واالجتماعية.3في المادة ) 1966َوااْلِ

( واكد على المااواة بين 2ع المادة )ي للتشرياااالمصدر األ اامالنافذ أكد على ان اإل 2005الداتور العراقي أما 
 (.23( في الوضع االقتصادي واالجتماعي وضمن للعراقيين حق التملك في المادة )14المرأة والرجل في المادة )

ية الحق في الميراث للبنت من اامالشريعة اإل أحكامالمأخوذ من  1959وقد أكد قانون األحوال الشخصية العراقي النافذ 
 غير متزوجة. أو  بالغة متزوجةأو  ( اواء كانت قاصر1/ 89جديها للذكر مثل حظ االنثيين في المادة )أو  والديها
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من رياض ، التعليم التعليم وخاصة تعليم الفتيات يعد من حقوق الطفلة هو الفقرة الثانية: حقوقها في التعليم والثقافة:
في الكبر  لتكون ام وزوجة صالحة ومدبرة منزلوة أارالمرحلة الجامعية والعليا مع االهتمام بتعليمها لتكوين  إلىاألطفال 

 قيادية مؤثرة في المجتمع. أمرأةوان تكون 
تعليم الطفلة من األولويات إذ يقضين اغلب اوقاتهن في البيت في مااعدة  دفي بعض الدول والمناطق في العالم ال تع

، ويعد الفقر العامل الحاام في ماألة تعليم الفتيات إذ ان  (López) المنزلية وتربية األطفال عمالوالدتهن في األ
في تعليم الفتيات، وان اهتمام الوالدين في ماألة  باءفي عزوف األاألاباب أهم  مصاريف التعليم والنقل وتوفير الغذاء لهن

تحقيق التنمية وتحاين الماتوى المعاشي لهن  أجل تعليم الفتيات ينعكس على ماتواهم العلمي، الن التعليم ضروري من
  .(Gaia, 2015) الماتقبلفي 

ِ التَّْعِليِم، 26فِي اْلَمادَّةِ) 1948 ناانِلُحقوِق اإلنَصُّ االعان اْلعَالَِميَّ  ُجِل فِي َحق  ( َوالَّتِي َااَوْت بَْيَن اْلَمْرأَةِ َوالرَّ
ْجتَِما27َواْلَمادَّةَ) ْقتَِصاِديَِّة َوااْلِ  1966ِعيَِّة َوالثَّقَافِيَِّة لَِانَةُ ( اْلُمتَعَل ِقَةَ بِاْلُحقوِق الثَّقَافِيَِّة، َواْلعَْهَد الدَّْوِليَّ الخاص بِاْلُحقوِق ااْلِ

ت ِفَاِقيٍَّة 14( َو) 13اْلَمادَّتَْيِن)  ْفِل ِلَانَِة  ،(10م اْلَمادَّةَ)1979 (CEDAW)( َوَكذَِلَك اِْمتِثَاال  اِلِ ت ِفَاِقيَِّة الط ِ م 1989َواِلِ
ت ِفَاقِيَِّة ُحقوِق ذَِوي اإلعاقة من االتفاقية،  /ج(17انتاج كتب األطفال ونشرها المادة )و (29والمادة ) (28اْلَمادَّةُ)  2006َواِلِ

ُجِل فِي اْلُحُصوِل َعلَى التَّْعِليِم.24اْلَمادَّةَ)(2006 2008-)المتحدة ح.،   (، فَلَْم تَْمييَز َهِذِه اْلقََوانِيِن الدَّْوِليَِّة بَْيَن اْلَمْرأَةِ َوالرَّ
َمةُ تَابِعَةُ لََها َوِهي ُمَنظََّمةُ     1945)مَنظََّمةَ األمم اْلُمتَِّحَدةَ ِللتَّْرِبيَِة َواْلعُلُوِم والثقافة(اليوناكو َوقَْد أُْنِشئَِت اأْلَُمُم اْلُمتَِّحَدةُ ُمنَظَّ

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) ، وصدرت
( على عدم جواز التمييز 1والتي اكدت في المادة ) (1960 1962-)والتعليم،  1960اتفاقية مكافحة التمييز ضد التعليم 

 الجنس. أااسفي مجال التعليم على 
ِة ِلأْلَُمِم 2030التَّْنِميَةَ اْلُمْاتََداَمةَ ِلعَاِم  أهدافن االهتمام بتعليم األطفال يااعد على تَْحِقيُق إ م اْلُمْعتََمَدةَ ِمْن َقْبَل اْلَجْمِعيَِّة اْلعَامَّ

 م.2015اْلُمتَِّحَدةِ 
التعليم الجامعي هو  إكمالاألاباب التي تمنع القاصرات من التعليم وأهم  عن وضع تعليم القاصرات في العراق فإن منأما 

ي في تراجع تعليم الفتيات وماتوياتهن، وان العادات أاااوهو كان ابب  يتامن الحروب خلفت الكثير من األالفقر كما ا
تعليمهن وبابب تفوق العادات العشائرية في  إكمالأو  واألعراف في األرياف التي تمنع الفتيات من االلتحاق بالمدراة
فظات، ولخوف االهل على الفتيات بابب الوضع األمني ضرورة تزويج الفتيات القاصرات ألقاربهن خاصة في المحا

 .2003الغير ماتقر بعد 
كما ان البعض من الفتيات محرومات من دخول مجاالت تعليم معينة تقتصر على األوالد دون االناث، ولخوف االهل من 

قد اعت وزارة التربية على عن جعل الفتيات يكملن الدرااة الجامعية، و باءاالختاط باألوالد في الجامعات يعزف األ
كليات خاصة بالبنات كلية التربية  إنشاءمدارس خاصة بالبنات لمنع االختاط وعملت وزارة التعليم العالي على  إنشاء

تعليمهن الجامعي في مجاالت  كمالقام البنات لتمكين البنات إل -يةاامللبنات وكلية التربية الرياضية وكلية الشريعة اإل
  يرغبونها.

تراجع تعليم الفتيات بشكل كبير إذ حرمت  2014المخيمات في  إلىوبابب دخول داعش ونزوح العوائل من المدن 
التي دخلت العراق لم تمكن  2020االالف منهن من حق التعليم في المدارس والجامعات، كما ان جائحة كورونا في 

وقد تابب ذلك في خروج العراق من جودة التعليم ياير ) شيءإال  الكثير منهن من تلقي التعليم الكامل وما حصلن علية
 .(2020)المتحدة ت.،  (2020-2019العالمي بموجب تقرير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي للعامين 

ْوِليَِّة فَقَْد نَصَّ الدُّْاتُوُر اْلِعَراقِيُّ  ِ اْلَمْرأَةِ َواْلفَتِيَّاِت بتلِقي اجود أَنََواعٍ التَّْعِليِم َواْلبَْحِث  2005ِلَانَِة َواِْمتِثَااَل ِلْلقََوانِيِن الدَّ َعلَى َحق 
ِ َوذَِلَك فِي اْلَمادَّةِ  دََّر قَانُوُن ( ِمَن الدُّْاتُوِر، َوصَ 35) ( بِفَْقَراتَِها اأْلَْربَعَةَ َونَصَّ َعلَى اْلُحقوِق الثَّقَافِيَِّة فِي اْلَمادَّةِ 34) اْلِعْلِمي 

ثُمَّ َصْدُر بَْعَد ذَِلَك قَانُوِن  (1971)وقائع، قانون محو االمية العراقي ،  1971( ِلَانَِة 153َمْحِو االمية فِي اْلِعَراِق َرْقَم)
ِ َرْقَم) اِمي  )وقائع، قانون  1978( ِلَانَِة 92َوَمْن ثُمَّ َصْدُر قَانُوِن َرْقِم)(1976قائع، )الو 1976( ِلَانَِة 118التَّْعِليِم الزَّ

 قَانُوُن اْلَحْملَِة اْلَوَطنِيَِّة الشَّاِملَِة ِلَمْحِو االمية االلزامي، َوَمْن ثُمَّ َصْدُر قَانُونِ  (1979الحملة الوطنية لمحو االمية الشامل، 
ِلْلقََضاِء َعلَى  (2011، 2011( لانة 23)وقائع، قانون محو االمية رقم ) قَانُوَن َمْحِو االمية النَّافِذَ  2011( ِلَانَِة 23َرْقِم)

ْبِعينِيَاِت ِمَن اْلقَْرِن الماضي.  االمية فِي اْلِعَراِق بَْعَد انَّ قََضى َعِليَُّها فِي الاَّ
مدارس  إنشاءية وناانية واالجتماعية واإلخاقان على الدولة االهتمام بالتعليم الخاص بالبنات من الناحية الدينية واألونجد 

خاصة بالفتيات ومناهج خاصة بذلك وتربيتها وتعليمها ألنها االم في الماتقبل كما وتزويدها بأحدث اااليب ومناهج التعليم 
تها أارة ولتتمكن من االنفاق على نفاها دون الحاجة لمعيل وان تعيل أارالعالمية لتكون إمراه قيادية في المجتمع ولتكون 

 ن الفقر وتعليمها كيفية حماية نفاها.تها مأاروذلك لحمايتها و
 التاول أعمالمماراة أو  التشغيلحمايتها من  والرعاية الصحية االنفاق عليها) الفقرة الثالثة: الحقوق االقتصادية:

يعد من حقوق الطفلة حقها في المااواة مع الولد في الحصول على نظام غذائي متوازن  :وتوفير الضمان االجتماعي(
 The People's Movement for)ي والنفاي خاقوتوفير ماتوى معاشي مائم لنمو الطفلة الفكري والجادي واأل

Human Rights Education (PDHRE) / NY) ،أو  مرهقة وضارة بها أعمالفي المنزل ب يجوز تشغيلها ال
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رقم  اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحد األدنى للان)ان تعمل في الشوارع لبيع حاجات أو  تشغيلها في الدور كخادمة
  .(1973)الدولية و منظمة العمل الدولية ،  (1973( لانة 138)
 في حصولها على اعلى ماتويات من الصحة البدنية والنفاية وهو النفاية والجادية والخاصة بها كفتاةحقها في الصحة و

لتنجب أوالد اصحاء في  ،(92، صفحة 2018)اكر ،  1946ما نص علية في داتور منظمة الصحة العالمية أول 
إذ تعهدت الدول المنضمة التفاقية الطفل في ( من حقوق الطفل 23ويقويها المادة ) حقها في االطعام الذي ينميهال الماتقب
بالولد  أاوة، وتقديم الرعاية الصحية للطفل /اوال ( ِمْنهُ 30)( ضمان الحماية والرعاية لرفاهية األطفال اْلَمادَّةَ 3/2المادة )

( من اتفاقية الطفل، وعدم تشغيلها 27ها والدولة المادة )( من اتفاقية الطفل وضمان حقها في االنفاق عليها من والدي24)
 ( في اتفاقية الطفل.26وحقها في توفير الضمان االجتماعي ) ،(32المادة )مما يؤثر على تعليمها 

ْفلَ  للمرأة 2005العراقي  دُّْاتُورَ  وقد ضمن ( والزم قانون األحوال الشخصية العراقي 30في المادة ) اْلَحيَاةِ اْلَكِريَمةِ  َوالط ِ
( كما يضمن قانون التقاعد لألوالد 58نفقة األوالد القصر على االب دون تمييز بين الولد والبنت في المادة ) 1959

الزواج، كذلك و أ في حال التوظيفإال  وخاصة الفتيات ال يقطع الراتب التقاعدي بناءالمتوفي انتقال الحقوق التقاعدية لأل
 .(11)النااء، االية األنثيين( يوصيكم هللا في أوالدكم للذكر مثل حظ : )تعالىالحق في الميراث قال 

إذ تتولى مديرية رعاية  1980( لانة 76كما ضمن المشرع العراقي حقوق الطفل في قانون رعاية القاصرين رقم )
أو  ( والرقابة وكذلك االشراف على من يتولى رعاية القاصر كالولي101الطفل بموجب المادة ) أموالالقاصرين حماية 

 .(2018)الزيدي،  القاصر وتنميتها أموالالقيم وكذلك حفظ أو  الوصي
 أحكامونجد ان المشرع العراقي تأثر بناحظ ان االتفاقيات الدولية لم تميز في الحقوق االقتصادية بين الولد والبنت   

 ية التي تمييز في ماائل الميراث بين البنت والولد بجعل حصة الولد ضعف البنت لحكمة شرعية.اامالشريعة اإل
تامين صحي الزامي في العراق، وقد تدنت ماتوى الرعاية  دانه ال يوجإال  وقد وفر العراق مراكز لرعاية االم والطفل،

الصحية في العراق بابب الحروب والوضع االقتصادي، إذ يتردد الكثير من العراقيين في الذهاب للماتشفيات والمراكز 
 الصحية العامة لاوء وتخلف ونقص الخدمات الطبية وياعى الكثير منهم للافر للعاج في الخارج.

 
 الثانيالمطلب 

 الحقوق العامة
ين الداخلية نها الحقوق التي تتكفل الدول بتوفيرها للشعب والتي نص عليها في الداتور والقوانأتعرف الحقوق العامة على 

 والقوانين الدولية. 
)القتل بابب التلقيح الصناعي واالجهاض والمواد المخدرة والعنف  حقها في الحياة وسامة جسدها الفقرة األولى:

وااليذاء النفاي واالغتصاب والتحرش واالاتغال الجناي وتجارة الجنس واالاترقاق والختان وبيعها واالتجار بها 
( وقد كفلت االتفاقيات الدولية المبحث األول -ابق بحثه في المطلب األولحرم هللا وئد البنات ) والحمل القاري(:

إذ بابب التطور في أجهزة الكشف المبكر عن جنس الجنين تعمل  أنثىأو  الحكومات حق الحياة للجميع دون ااتثناء ذكر
تحديد جنس الجنين  إلىالتلقيح الصناعي  إلىاجهاض البنات لعدم رغبة الزوج في انجاب البنات وبابب اللجوء  إلىالنااء 

 إلىل الواحد مما أدى عندما اتبعت الدولة الصينية ايااة الطفمن الذكور وهو ما يشكل خطر حقيقي على جنس االناث )
(، وهو ما كان معمول به في الصين مليون أعزب وقد انهت الصين هذه الايااية 30اختال التوازن بين الجناين وخلف 

 وما تزال االثار الضارة لهذه الايااة قائمة. (NPR, 2016) 2015تشرين األول  إلى
 التناالية من الختان وهي عادات قديمة عند البعض يعد من انتهاكات حقوق الطفلة )ويقدروحقها في حماية أعضائها 

 التناالية األعضاء لتشوية تعرضن أمرأةو بنت مليون واربعون ومئة مليون مئة بين ما ان للاكان المتحدة األمم صندوق
 األواط والشرق افريقيا في الحاالت هذه ومعظم عام كل في المخاطر لهذه معرضة بنت مايين ثاثة عن يقل ال ما وان
لتشوية  خضعن% 75 بنابة عشرة والاابعة عشرة خماة بين هنأعمار تتراوح التي البنات نأ مصر وفي اياأو

 (.Haarr, n.d)األعضاء التناالية ولها مضاعفات خطيرة على صحة البنات ومع ذلك الحالة ماتمرة( 
ِ اْلَحيَاةِ َوَاَاََمةِ  ُجِل فِي ِحَمايَِة َحق  ِ المرأة المااوي ِللرَّ ْوِليَِّة َعلَى َحق  ْت َجِميُع اْلَمَواِثيِق الدَّ ِ نَصَّ  اْلبََدِن فِي اإْلْعَاَِن اْلعَالَِمي 

، َواْلعَْهُد الدَّْوِليُّ ِلْلُحقوِق (1949-1864)االحمر،  اأْلَْربَعَةِ ( ِمَن اِت ِفَاقِيَّاِت ِجنِيِف 3( َوَكذَِلَك اْلَمادَّةِ)3اْلَمادَّةَ) ناانِلُحقوِق اإل
يَاِايَِّة اْلَمادَّتَْيِن)  ااواهاكدت اْلُحقوَق اْلَواِرَدةَ فِي اْلَمَواثِيِق أََعَاهُ الَّتِي  (CEDAW)( َوَكذَِلَك فِي اِت ِفَاقِيَّةُ 7( َو)6اْلَمَدنِيَِّة َوالا ِ
ُجِل   والمرأة. َوَرفََضِت التَّْمييُز بَْيَن الرَّ

ِ فِي اْلَحيَاةِ فِي 2005َوقَْد نَصَّ الدُّْاتُوُر اْلِعَراقِيُّ ( من اتفاقية الطفل في حماية حياتها 6وهو ما كفلتة المادة )  َعلَى اْلَحق 
 (،419-418-417اإلجهاض جريمة في المواد ) 1969( لانة 111وعد القانون العقوبات العراقي رقم )(، 15اْلَمادَّةِ)

َمِت اْلقَتُْل واي اِْعتَِداء  يَقَُع َعلَى َحيَاةِ  الِ َاَواَء َوْقعٍ عَ  نااناإل َوُهنَاَك نُُصوِص َعِديَدةِ فِي قَانُوِن اْلعُقُوبَاِت اْلِعَراقِيَّ َجرَّ جَّ  لَى الرُّ
ُر ِمْنَها اْلَمادَّةَ)أو  ةَ بِتَْجِريِم اْلقَتِْل اْلعَْمَد، َواْلَمادَّةَ)406-405الن َِااَء نُذَك ِ ْرَب اْلُمْفِضي 410( اْلَخاصَّ َمْوٌت،  إلى( الضَّ

َدةٍ َعلَ 411َواْلَمادَّةَ) ِ نَْوعٍ ِمْن أَْنَواعِ اِْعتَِداٍء َوَوْضعِ ُعقُوبَاٍت ُمَشد ِ ْعتَِداِء الَِّذي يُْفِضي ( َجِريَمةَ اْلقَتِْل اْلَخَطأَ، َكذَِلَك ُجْرِم أَي  ى ااْلِ
  نُوِن اْلَمْذُكوِر.( ِمَن اْلقَا416 -415 -413 -412ِلعَاَهِة ُمْاتَِديَمِة فِي اْلَمَواد ِ )
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ُجَل فِي اْلَمادَّةِ 1948 ناانإِِذ اُْكُد االعان اْلعَالَِميَّ ِلُحقوِق اإل ( َواْلعَْهَد 3) علَى االمن الشَّْخِصيَّ َوَااَوى بِذَِلَك بَْيَن المرأة َوالرَّ
يَاِايَِّة  ُد  1979 (CEDAW)( ُدوَن تَْمييٍز، ثُمَّ َجاَءِت اِت ِفَاقِيَّةُ 9 -8 -7) فِي اْلَمَواد ِ  1966الدَّْوِليَّ ِلْلُحقوِق اْلَمَدنِيَِّة َوالا ِ ِلتَُؤك ِ

ت َِجاِر بَِها6َعلَى َمْبَدأِ ِحَمايَِة المرأة َوذَِلَك فِي اْلَمادَّةِ)  ةَ بَِمْنعِ ااْلِ وهي جريمة مرتبطة باالتجار اِْاتِْغَاَلَُها ِجْنِايًّا أو  ( اْلَخاصَّ
 (9، صفحة 2019)اعود، ية حرمتها الديانات الاماوية وكافحتها االتفاقيات الدولية، ناانضد اإلبالبشر وهي جريمة 

 ِ ْعتَِداِء اْلَجَاِدي  ت ِفَاقِيَّةَ َعلَى َما َوْرٍد 2اْلَمادَّةَ)َوَدَعْت ِلْلِحَمايَِة اْلقَانُونِيَِّة للمرأَةْ َوالَّتِي َمْن ِضْمنََها َحقََّها فِي َعَدِم ااْلِ ( َوقَِد اكدت ااْلِ
ِ ِلُحقوِق اإل يَاِايَِّة، َكذَِلَك نَص ِ الدُّْاتُوِر  ناانِمْن ُحقوِق للمرأَةْ فِي اإْلْعَاَِن اْلعَالَِمي  َواْلعَْهَد الدَّْوِليَّ ِلْلُحقوِق اْلَمَدنِيَِّة َوالا ِ

ِ اْلَمادَّةَ   ة َواْلَمْدَرَاةَ َواْلُمْجتََمَع.اراأل/ َرابِع ا( َعلَى َمْنعِ اْلعُْنِف َداِخَل  9) اْلِعَراقِي 
والعنف واإلااءة الجناية وهو ما نصت عليه اتفاقية الطفل  حمايتها من االغتصاب واالاتغال الجناي والتحرشوكذلك 
 . (34)أي انتهاك جناي المادة أو  الدعارة أعمالمماراة أو  (19) المادةفي 

/ 393جريمة التحرش الجناي بالقاصرات ظرفا  مشددا  في المادة ) 1969وقد عد المشرع العراقي في قانون العقوبات 
  ثانيا (.

في بعض مراكز التلقيح الصناعي لم نجد ان المشرع  نثىولكثرة اجهاض البنات في العيادات الخاصة وقتل الجنين األ
المضرة لحماية التوازن داخل المجتمع بين عدد االناث  عمالويا  لمنع مثل هذه األالعراقي وضع قانون يشكل رادعا  ق

 والذكور.
ولم يشدد القانون العراقي العقوبات على االتجار بالفتيات وجرائم االغتصاب ولم يشدد العقوبات على تجارة الجنس التي 

 . نثىجنس الجنين وقتل األوال عملية اجهاض البنات والتلقيح الصناعي بتحديد  2003زادت بعد 
 حيانكما يعاني العراق اليوم من تجارة الجنس ما يامى بزواج المتعة عدا عن زواج القاصرات إذ تجبر في بعض األ

 على زواج المتعة وهو ما يشكل خطر على الفتيات وماتقبلهن، كذلك االتجار بالبنات.
في مراكز التلقيح الصناعي وأطفال  نثىوقتل الجنين األ ونحث المشرع العراقي على وضع قانون يمنع اجهاض البنات

 االنابيب.
 يتامنجد ان االتفاقية ضمنت للطفل الحق في دور األ 1989عند العودة التفاقية الطفل الفقرة الثانية: حقوقها المدنية: 

( من اتفاقية 20/3لمادة )ي ااام( والوصاية واجب توفيرها من قبل الدولة وقف الدين اإل37المادة ) حداثوإصاح األ
( وتوفير الحماية والرعاية للفتيات 20( وحضانة الدولة المادة )9/1الطفل وفصل الطفل عن والدية في اتفاقية الطفل )

ذوات اإلعاقة وحقها في ان يكون لها ولي في حال وفاة والديها والمااواة امام القانون والمثول امام القضاء وحقها في 
 التبني.

إذ تتولى مديرية رعاية القاصرين  1980( لانة 78ن قانون رعاية القاصرين العراقي حقوق الطفل بالرقم )وقد ضم
( وايضا  تتولى الرقابة واالشراف على الولي والوصي والقيم وتعمل على حفظ 101القاصر بموجب المادة ) أموالحماية 
ورعايته في الجوانب االجتماعية والدرااية والماائل القاصر وتنميتها واالشراف على من يتولى امر القاصر  أموال

  القانونية.
ويمنع  حداثعلى ان يجرى التحقيق في محكمة األ 1983( لانة 76رقم ) حداثكما ضمن حقوق الطفل قانون رعاية األ

 جراءاإلويعد  األمرالقانون توقيف الطفل في المخالفات، على ان تجري محاكمة الحدث في جلاة ارية وبحضور ولي 
مجهول الناب، ولم أو  ضم اليتيم أحكامنظم  حداثالمتخذ بحق القاصر يامى تدبير وليس عقوبة، كما ان قانون رعاية األ

 العقوبات قانون في للطفل ضمانات وفر قد العراقي المشرع ان )كما يعاقب الطفل عن جرائمه إذا لم يتم التااعة من عمره
 ابعاد ومنها العائلة وهجر للخطر الصغار وتعريض القاصر ورعاية بالبنوة المتعلقة الجرائم على نص حيث العراقي

  (2018)الزيدي، حضانته(  عن المحضون
)المتحدة ا.،  .1984 المهينةأو  يةإناانالاأو  العقوبة القاايةأو  المعاملة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب  

1984) 
التي تعيش أو  حقها في ان تحمل اام وجناية ابويها، وجناية الدولة التي ولدت فيها الفقرة الثالثة: حقوقها السياسية:

 فيها.
الحقوق للبنات هو حقها في اختيار اام جميل يليق بها من أاماء االناث الن االام المكروه يؤثر على الطفلة نفايا  أهم  من

 واجتماعيا  ألنها ال تملك االهلية لتختار ااما  يليق بها على ان يكتب في جنايتها مع تأكيد نابها لوالديها 
ولد حقها في الحصول على أو  اختيار اام وتاجيل والدة اواء بنت وهو ما اكدت علية اتفاقية الطفل على حق الطفل في

( من االتفاقية والحفاظ 8/1( والحفاظ على الجناية المادة )7/2( وتجنب انعدام الجناية المادة )7/1جناية والديها المادة )
 على الهوية. 

/ ثانيا ( ومنع 18االب في المادة )أو  ة من االمالنافذ حق الطفل في الجناية العراقي 2005كما أكد الداتور العراقي لانة 
/أ( 3وذلك في المادة ) 2006/ ثالثا (، وأكد على ذلك قانون الجناية العراقي النافذ 18احب الجناية العراقية عنه في )

  (49، صفحة 2018)الزيادي،  الم عراقية.أو  التي نصت على منح الجناية العراقية من ولد الب



VOLUME 3, ISSUE 4 August 2021 

 

 
 
 
 

 331IJHER Journal 

International Journal of Humanities and Educational Research 

أو  وقد كفلت اتفاقية الطفل الحق في تكوين اراءه وحرية التعبير على ان ال يضر بحقوق الغير وال يضر باألمن الوطني
الصحة العامة واالخذ برأيهم والمثول الاتماع اليه امام القضاء عند الطلب وذلك في أو  اآلداب العامةأو  النظام العام

 ( من االتفاقية 13( و )12المادة )
 ( منها.14تقييد االجهار بالدين وذلك ااتنادا  للمادة )أو  وال يجبر الطفل على اعتناق دين معين من الصغر
( من اتفاقية الطفل والحماية من الرق والعبودية وااتغالها في 39ة )وكذلك حقها في تأهيل األطفال بابب الحروب الماد

   الحروب، والمثول امام القضاء واالاتئناس بشهادة الصغيرة
 

 الخاتمة
ات الازمة جراءاتخاذ اإل إلىتعد حقوق الطفلة من المواضيع المهمة والمعاصرة وقد دعت األمم المتحدة -1 أوالً: النتائج:

التغيير في الماتقبل، وحث المجتمع الدولي على  أحداثلحماية الفتيات القاصرات رغبة وايمانا  منها في دورهن في 
 رعاية القاصرات وتوفير الضمانات الكفيلة لحقوقهن.

الاائدة في وجدنا من خال الدرااة ان حقوق الطفلة في المجتمع العراقي يحكمها األعراف العشائرية واألعراف -2
المجتمع الواحد كذلك القوانين المطبقة في العراق وماتوى الوعي الثقافي للعائلة الواحدة كذلك الظروف الصعبة التي مر 

   وجعلت الوضع االقتصادي يتردى مما زاد انتهاك حقوق الطفلة. يتامبها العراق من حروب خلفت الكثير من األ
حقوق الطفلة شجعت وااعدت الفتيات على النمو العقلي والجادي والنفاي م باالهتماوجدت من خال الدرااة ان -3 

تهتم بحقوق الفتيات الاتي يقل أو  الدول تخلفا  هي من ال تراعي أكثرالذي ااهم في تطور البلدان والمجتمعات وان 
 عن الثامنة عشر. هنأعمار

ضرورة تشريع قانون يحمي حقوق األطفال بشكل عام وحقوق الطفلة بشكل خاص وتشريع قانون -1 ثانياً: المقترحات:
يدين األعراف العشائرية التي تظلم الطفلة وتشريع قانون يوفر الحماية االقتصادية للطفلة وضمان جميع الحقوق الخاصة 

 عية والثقافية والايااية والمدنية.من حقها في الحياة والتعليم والصحة وجميع حقوقها االجتما أنثىبها ك
 تشريع قوانين تنص على عقوبات جزائية مشددة لمن يمس حقوق الطفلة تكون كفيلة بتحقيق الردع داخل المجتمع.-2
نحث المشرع العراقي على تشريع قانون يقضي على ااتخدام القاصرات في الفصول العشائرية وعدم اجبارها على  -3

د الفعل جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبات اشد من مجرد اإلكراه على الزواج المنصوص عليها الزواج من األقارب وع
 في قانون األحوال الشخصية العراقي النافذ.

 تشريع قانون يحمي حقوق االطفال في اوقات النزاعات والحروب.-4
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 التنمية. المجلس القومي لحقوق اإلناان.

(. اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. 2006 2008-ايار, -كانون االول  3-13االمم المتحدة. ) -حقوق اإلناان
، من 2021ايار ,  25(. تاريخ االاترداد A/RES/61/106)قرار الجمعية العامة 

https://www.ohchr.org/ar/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsperson
sWithDisabilities.aspx 

 . 2839رضي هللا عنها عائشة. )با تاريخ(. حديث صحيح. المحدث: االلباني، المصدر: صحيح الترمذي ص
 (. )با تاريخ(. القران الكريم .31اورة األاراء االية )

 ريم.((. القران الك13اورة الحجرات. )االية )
 (. )با تاريخ(. القران الكريم .8اورة الكوثر االية)
 (. )با تاريخ(. القران الكريم .60-59-58اورة النحل االية)
 (. )با تاريخ(. القران الكريم .11-10-9اورة النااء االية )
 .11(. القران الكريم. االية 11اورة النااء. )االية 

(. 1االلتزامات الناشئة عن المواثيق العالمية حقوق اإلناان" درااة مقارنة" )المجلد ط(. 2011عبد العال الديربي . )
 القاهرة، مصر : المركز القومي لاصدارات القانونية .
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، خاصة حكم 3/294عبد هللا الراوي بن عباس . )با تاريخ(. المحدث احمد شاكر . المصدر: ماند أحمد، ص: 
 المحدث: إاناده حان. 

،. خاصة حكم المحدث: صحيح، التخريج: 2974لراوي بن عامر. )با تاريخ(. المصدر: صحيح ابن ماجه، ص عقبة ا
 (. )المحدث: االلباني، المحرر(17403( واللفظ له، وأحمد )3669أخرجه ابن ماجه )

محدث: ، خاصة حكم ال6268عقبة الراوي بن عامر. )با تاريخ(. ضعيف الجامع. المصدر: ضعيف الجامع، ص 
(، وابن أبي 17411، التخريج: أخرجه أحمد )627/ 7ضعيف، ثم تراجع الشيخ وصححه، الصحيحة: 

 (. )المحدث: االلباني، المحرر(856( )17/310(، والطبراني )98الدنيا في ))النفقة على العيال(( )
، من 2021اذار,  22اد مجلس القضاء االعلى. تاريخ االاترد -(. جمهورية العراق2018, 1 21كاظم الزيدي. )

 /https://www.hjc.iq/view.4119ضمانات حماية الطفل في القانون العراقي: 
، من منع 2021اذار,  7الجمعية العامة. تاريخ االاترداد -(. االمم المتحدة 2014نياان,  2مجلس حقوق اإلناان. )

 //:httpsهذه المماراة:  مماراة تزويج االطفال والزواج المبكر والزواج القاري والقضاء على
www.ohchr.org 

(. 1(. تحفة المودود بأحكام المولود )المجلد ط1431محمد بن ابي بكر بن ايوب بن اعد الزرعي الدمشقي ابن جوزية . )
)المحقق: عثمان بن جمعة ضميرية، المحرر( جدة، المملكة العربية الاعودية : دار عالم الفؤاد للنشر 

 والتوزيع.
 (. حق الطفل في الخصوصية في القانون الدولي. ، الجيزة، مصر : مركز الدرااات العربية.2018ل اكر . )محمد عاد

، من حماية الطفل: 2021ايار ,  22(. اليونايف لكل طفل. تاريخ االاترداد 2018منظمة اليونايف. )
https://www.unicef.org/iraq/ar/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8

%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84/%D9%85%D8%A7%D8%

B0%D8%A7-%D9%86%D9%81%D8%B9%D9%84 
أحكام الجناية والموطن ومركز االجانب. بيروت: دار  -(. القانون الدولي الخاص2018نبراس ظاهر الزيادي. )
 الانهوري.
(. القاهرة، مصر : 1جلد ط(. حقوق المراة في القانون الدولي والشريعة اإلاامية )الم2013يواف حان يواف. )

 المركز القومي لاصدارات القانونية.
 


