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 ــةـــالمقـــــــدمـــ

 نظػػػػراو  واسػػػػتمراريتيا  الحيػػػػاة رمػػػػ  فيػػػػ  الحيػػػػاة فػػػػ  ىامػػػػة مكانػػػػة الطفولػػػػة تحتػػػػؿ
 أف فتئ ما فإنو العقم و  الجسم  نموه اكتماؿ ـعد بسبب النفس و  البدن  الطفؿ لضعؼ

إلػ   األخطػار مف جسمو سالمةو  الحياة ف  بحقو الماسة الجرائـ مف لمعديد عرضة كاف
 يتطمػب الػي  األمػر كريمػة  أسػرة كنػؼ ف  العيش ف  بحقوو  بأخالقو الماسة تمؾ جانب
 تعمػػػؿ أف ينبغػػػ و   المختمفػػػة جوانبيػػػا مػػػف احتياجاتيػػػا ودراسػػػة الكبيػػػر االىتمػػػاـ إبالئيػػػا
 البشػرية الجماعػات أكثػر مػف فاالطفػاؿ وصػيانتيا  احتياجاتيػا دراسػة عمػ  الدولة ىيئات
 .نسافاإل حقوؽ بانتياكات تأثرا

 الشػػػريحة ىبيػػػيه اىتماميػػػا والداخميػػػة الدوليػػػة الجيػػػود كرسػػػت تقػػػدـ لمػػػا وانعكاسػػػا   
 إجتماعيػػػة كفئػػػة ـ الػػػال باإلىتمػػػاـ الطفولػػػة تحػػػظ لػػػـ  الػػػدول  المسػػػتو  فعمػػػ   الضػػػعيفة
ـ    حيث 19 القرف بداية مف إال مستقمة  خػالؿ مػف يلؾ  و فعم  بشكؿ بالطفؿ اإلىتماـ ت
 إىتماميػػا المتحػد ة األمػػـ أكػدت كمػػا  1924 لسػنة الطفػػؿ بحقػوؽ الخػػاص جنيػؼ إعػالف
 حقػوؽ تكر سػت أف  إلػ  1948 فػ  نسػافاإل لحقػوؽ العػالم  اإلعػالف خػالؿ مػف لمطفؿ
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 الػػد أغمبيػػة عمييػػا صػادقت التػػ  فػػ  الصػادرة الطفػػؿ حقػػوؽ إتفاقيػة موجػػبب نيائيػػا   الطفػؿ
 العراؽ. بينيا مف وؿ

 حقػػػوؽ بمسػػػألة االىتمػػػاـ فػػػ  العربيػػػة الػػػدوؿ تػػػأخر رغػػػـو  العربػػػ   الصػػػعيد وعمػػػ 
 مػف يلػؾو  بعػد فيما التشريعات تمؾ واكبت انيا نجد االجنبية بالتشريعات مقارنة نسافاإل

 دراسػػية حمقػػة انعقػػدت حيػػث متعػػددة  أنشػػطة مػػف العربيػػة ؿالػػدو  جامعػػة شػػيدتو مػػا خػػالؿ
 أكتػوبر 26إلػ   23 مػف القػاىرة ف  الفمسطين  الطفؿ خاصةو  العرب  الطفؿ واقع حوؿ

 العربيػػػة البمػػػداف فػػ  الطفولػػػة واقػػػع تقػػويـ فػػػ  تمثمػػػت ىامػػة مبػػػادرة قػػػدمت فييػػا  و 1978
 أفريػؿو  08 بػيف تونس ف  انعقدو  الطفولة  أوضاع لمناقشة عرب  مؤتمر بعقد المطالبةو 

 العربػػػػ   الطفػػػػؿ لتنميػػػػة األساسػػػػية اإلحتياجػػػػات لتحديػػػػد العربػػػػ  الطفػػػػؿ مػػػػؤتمر 1980
 مػد  حػوؿ دراسػة مناقشػة المػؤتمر خػالؿ أيضػا تػـو  لمطفولة  عربية منظمة قياـ دراسةو 

 اإلتفػػاؽ تػػـ كمػػا العربيػػة  البمػػداف فػػ  1989 لسػػنة الطفػػؿ لحقػػوؽ العػػالم  اإلعػػالف تنفيػي
قػػرارهو  الحقػا إنجػا ه تػػـ مػا ىػوو  الطفػؿ  لحقػػوؽ عربػ  ميثػاؽ صػػياغة عمػ  ؤتمرالمػ فػ   ا 
 تػونس فػ  انعقػدت التػ و  الرابعػة دورتػو فػ  العػرب اإلجتماعية الشؤوف و راء مجمس ف 
 1983.ديسمبر  06إل  2 مف

 تكػػػريسو  الطفولػػػة أوضػػاع لتحسػػػيف كبيػػػرة جيػػود العػػػراؽ بػػػيؿ تقػػدـ مػػػا مػػػع واسػػاقا  
 مػف الػرغـ عم و   باألطفاؿ خاصة مؤسسات خمؽو  تشريعية نظومةم خالؿ مف  حقوقيا
 أشػػػكاؿ لكافػػػة تتعػػػرض تػػػ اؿ ال األطفػػػاؿ مػػػف كبيػػػرة نسػػػبة ىنػػػاؾ المبيولػػػة  الجيػػػود ىػػػيه

 الشػػػػػػريحة ىػػػػػػيه تعرضػػػػػػت إي  يةنسػػػػػػاناإل بالكرامػػػػػػة المحط ػػػػػػة الممارسػػػػػػاتو  اإلعتػػػػػػداءات
 شػيدت التػ  ظػواىرال بػيف مػف ولعػؿ  وسالمتيـ أمنيـ تيدد اضحت صارخة النتياكات

  بػالوالدة العيػد حػديث الطفػؿ عػف التخمػ و  القتػؿ ظػاىرة األخيػرة األونة ف  واسعا   انتشارا
 الحمايػػػة مػػف الجانػػب ىػػيا تتنػػػاوؿ التػػ  لمنصػػوص التشػػريعية المراجعػػػة يتطمػػب مػػا وىػػيا

 المجاؿ. ىيا ف  المتقدمة التشريعات مف بكثير أسوة لمطفولة الجنائية
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 :الدراسة مشكمة

 ضػػحية الطفػػؿ فأصػػب  انتياكػػات  عػػدةإلػػ   العػػالـ عبػػر األطفػػاؿ ماليػػيف عػػرضيت
 الخػارج  المحػيط عمػ  االعتػداءات تقتصػرىيه لػـو  واالسػتغالؿ القسػوةو  العنػؼو  اإلىماؿ
 تيديػػػدإلػػػ   اد  وديمومتيػػػا وحػػػدتيا عػػػدـو  المتػػػرد  وضػػػعياو  العائمػػػة أن تفكػػػؾ بػػػؿ فقػػػط 

  .(1)األسر  محيطيا داخؿ حت  الطفولة

 كػاف إىتماميػا محػور أف   إال   الطفػؿ حوؿ تمت الت  البحوثو  الدراسات كثرة ـورغ
 فمػـ  اإلجرامػ  الفعؿ عمييـ وقع الييف األطفاؿ أم ا  الجانحيف األحداث حوؿ دائما يدور
 اآلثػػػػارو  بالنتػػػػائ  الو  اإلعتػػػػداء ضػػػػحية يقعػػػػوف جعمػػػػتيـ التػػػػ  باألسػػػػباب اإلىتمػػػػاـ يػػػػول 

 بمػػا تأىيمػػوو  الطفػػؿ رعايػػة طريػػؽ عػػف اآلثػػار ىػػيه اكبػػةمو  ليػػدؼ الجريمػػة  عػػف المترتبػػة
 .الصحيةو  النفسية حاجياتو يتوافؽ

 العوامػؿ مقاومػةو  الػنفس عػف الػدفاع عمػ  قػدرتيا عػدـ خصوصػيةو  الضػحية فسف
 ومػػا (2)  الجنائيػػة بالحمايػػة تكػػوف مػػا أجػػدر تجعميػػا الجػػرائـ بعػػض فػػ  عمييػػا تسػػمط التػػ 

 التػػػػ  االجراميػػػػة االشػػػػكاؿ مػػػػف شػػػػكؿ اال واالدةالػػػػ حػػػػديث  األطفػػػػاؿ عػػػػف التخمػػػػ  ظػػػػاىرة
 السػػيما الحمايػػة  لتمػػؾ محػػال   تكػػوف أف ينبغػػ  والتػػ  االجتماعيػػة  الفئػػة ىػػيه ليػػا تتعػػرض

  األخيرة. األونة ف  ممحوظ بشكؿ الجريمة ىيه ارتكاب انماط ت ايدت أف بعد

 نػا  دكتورةالػ بغػداد جامعػة ف  واالستاية واالجتماعية النفسية الباحثة اشارت وقد 
 جادة وقفةإل   تحتاج الوالدة حديث  االطفاؿ عف التخم  مشكمة اف”ال  السند  بدرخاف
 او رضػيع عمػ  العثػور عػف يعمػف ومػرارا متكػررة اصػبحت انيا المالحظ مف اي وواضحة
 ومنيػػا المشػػكمة ليػػيه متعػػددة اسػػباب ىنػػاؾو  المختمفػػة  االعػػالـ وسػػائؿ فػػ  الػػوالدة حػػديث

                                                           

 بغػػداد  نمويجػػا . العراقػػ  الطفػػؿ المجتمعيػػة  األ مػػات ظػػؿ فػػ  الطفػػؿ حقػػوؽ عبػػدا . نجػػـ عبيػػر (1)
 .3ص .33العدد والنفسية. التربوية البحوث مجمة

 مقارنػة العمانيػة القػوانيف ضػوء ف  لمطفؿ الجنائية الحماية .2113 عبدا   بف سميماف بف عبدا  (2)
  .1ص مالي يا. ف  اإلسالمية الجامعة )دكتوراه( .اإلسالمية بالشريعة
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 مػنيـ ظنػا الشػرعييف اوالدىػـ عػف التخمػ إل   العوائؿ مف الكثير دفع ي ال الماد  العو 
 تحاصػر التػ  والتقاليػد العػادات عػف فضػال  المػأو  ليػـ يػوفر امنػا ماليا يجدوف قد انيـ

 )النيػػػػوة ظػػػػواىر االف لحػػػػد ما الػػػػت اي والنػػػػواح  االقضػػػػية فػػػػ  الفتيػػػػات السػػػػيما الشػػػػباب
 مػف الكثيػر ارتكػابإل   دفعتيف البالية العادات وىيه المناطؽ  تمؾ ف  منتشرة(والفصمية
 . (1) ”الدين  والمحرمات االخطاء

يا  إرتكػػػاب فػػػ  صػػػداىا ليػػػا واالمنيػػػة واالجتماعيػػػة االقتصػػػادية االوضػػػاع كانػػػت وا 
 ليػػا يكػػوف الجػػرائـ بيػػيه الخاصػػة العقابيػػة النصػػوص فاعميػػة عػػدـ فػػأف الجػػرائـ  ىػػيه مثػػؿ
 ليػيه محػورا   يكػوف سػوؼ ما وىيا الظاىرة  ىيه مف الحد ف  تجاىمو يمكف ال الي  اثرىا

 أف نجػػػد الجػػرائـ بيػػيه الخاصػػػة العقابيػػة النصػػوص عمػػ  اإلطػػػالع خػػالؿ فمػػف الدراسػػة 
 حديث لمطفؿ الجنائية الحماية تع ي  سبيؿ ف  طرحيا يمكف الت  النقاط مف كثير ىناؾ
  الظاىرة. ىيه مف الحد ف  تسيـ عميا بالوالدة  العيد

 دراسة:ال أسئمة

 العراق ؟ التشريع إطار ف  الطفؿ مفيوـ ىو ما

 العيػػػد حػػػديث الطفػػػؿ عػػػف التخمػػػ  بتجػػػريـ الخاصػػػة النصػػػوص فاعميػػػة مػػػد  مػػػا 
 العراق ؟ التشريع بيا جاء الت و  بالوالدة

 الدراسة: أهداف

 العراق . التشريع إطار ف  الطفؿ مفيوـ عف الكشؼ

 التػػ و  بػػالوالدة العيػػد حػػديث الطفػػؿ بحمايػػة الخاصػػة النصػػوص فاعميػػة مػػد  بيػػاف
 العراق . التشريع بيا جاء

 

                                                           

 www.alsabaah.iq ./142018/2 الصباح. جريدة (1)
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 األول املبحث
 العراقي التشريع إطار يف الطفل هفهىم

 بتحديػد يتعمػؽ فيمػا نصوصػو بػيف وانسػجاما   اسػتقررا   يعػرؼ لـ العراق  التشريع أف
 ليشػمؿ إمتػد حيػث الطفولػة سػف تحديد عم  يقتصر لـ التيبيب ىيا أف بؿ الطفولة  سف

 والقاصػػػػر الحػػػػدث مصػػػػطم  فاسػػػػتخدـ العمريػػػػة  الفئػػػػة ىػػػػيه عػػػػف المعبػػػػرة محاتالمصػػػػط
 الجنائية. الحماية بنطاؽ المشمولة العمرية الفئة عف لمتعبير السف وصغير

 1969لسنة 111 رقـ العراق  العقوبات قانوف إطار ف  الحدث()مصطم  فأطمؽ
 ببمػوغ وتنتيػ  التمييػ  بسػف تبػداء التػ  العمرية الفئة عم  لمداللة األحداث رعاية وقانوف
 لسػػػنة 78 رقػػػـ القاصػػػريف رعايػػػة قػػػانوف إطػػػار فػػػ  القاصػػػر() لفػػػظ ويكػػػر  (1)الرشػػػد سػػػف

 إتمػاـ وىػو الرشػد سػف يبمػ  لػـ الػي  الصػغير بػو فقصد سريانو نطاؽ تحديد عند 1981
  .(2)العمر مف عشر الثامنة

 126 رقػـ تماعيػةاالج الرعايػة قػانوف ف  يكره فقد الطفؿ() لمصطم  بالنسبة أما 
 إطػػار فػػ  واطمػػؽ  (3)االطفػػاؿ لرعايػػة المخصصػػة الدولػػة دور تحديػػد عنػػد 1981 لسػػنة
 عػػدـ وقػػرر عمػػره مػػف التاسػػعة يػػتـ لػػـ مػػف عمػػ  الصػػغير() لفػػظ األحػػداث رعايػػة قػػانوف

 عمػره  مػف عشػر الخامسػة يتـ ولـ التاسعة أتـ مف عم  )الصب ( ولفظ  ج ائيا   مساءلتو
  .(4)عشر الثامنة يتـ ولـ عمره مف عشره الخامسة أتـ مف عم  )الفت ( ولفظ

 عػػدـ عػػف فضػػال   التعريفػػات ىػػيه عمػػ  المنطقيػػة الوحػػدة غيػػاب تقػػدـ  ممػػا ويظيػػر
 فػػ  ولكػف لمطفولػة عػد ة حػػاالت تعػال  أنيػا إي فييػا المنيجػػ  التنظػيـ غػاب كمػا  اتسػاقيا

                                                           

 قػػانوف مػػف 3/1 والمػػادة  1969 لسػػنة 111 رقػػـ العراقػػ  العقوبػػات قػػانوف مػػف 66 المػػادة ينظػػر (1)
 .1983 لسنة 76 رقـ العراق  األحداث رعاية

 .1981 لسنة 78 رقـ العراق  فالقاصري رعاية قانوف 3/1 المادة ينظر (2)
 .1981 لسنة 126 رقـ العراق  االجتماعية الرعاية قانوف .32/1 المادة ينظر (3)
  .1983 لسنة 76 رقـ العراق  األحداث رعاية قانوف مف 4 3/3 المادة ينظر (4)
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 لمحكـ قوانيف عدةل  إ الرجوع يجب ألنو التشتت طابع عمييا يغمب مما مختمفة مواضيع
 بشػأف المعمومػات جمػع ميمػة تتػول  التػ  المرك يػة الجيػة غيػاب كػيلؾ  معينػة حالة ف 
 الفئة. بييه خاصا   قانونا   افردت الت  األخر  الدوؿ عكس عم  اإلجتماعية الفئة ىيه

 الثاني املبحث
 التشريع إطار يف بالىالدة العهذ حذيث للطفل اجلنائيت احلوايت

 العراقي
 الحمايػة أوجػو تمثػؿ صػورة بثالثػة تأطيرىػا خالؿ مف الحماية بييه اإلحاطة مكفي
 التال   بالشكؿ ليا التعرض يمكف الفئة  لييه الرئيسة

  بالوالدة. العهد حديث الطفل عن التخمي أواًل:جريمة

 وجػودىـ يتوقػع وال النػاس  فيػو يتواجػد ال مكػاف فػ  أوضػعو الطفػؿ ترؾ أف الشؾ
 الحالػة ىػيه العراقػ  المشػرع جػـر لػيا  (1)لمخطػر حياتػو يعرض أف شأنو مف نادرا   اال فيو

 العراقػػ  العقوبػػات قػػانوف مػػف 383 المػػادة نصػػت حيػػث الج ائيػػة لممتابعػػة محػػال   وجعميػػا
 عمػػػ  ت يػػػد ال بغرامػػة أو سػػػنوات ثػػالث عمػػػ  ت يػػػد ال مػػدة بػػػالحبس يعاقػػب .1أنػػػو) عمػػ 

 الخامسػة يبمػ  لػـ شخصػا   غيػره بواسػطة أو بنفسػو سػواء لمخطر عرض مف دينار ثمثمائة
 أو النفسػية أو الصػحية حالتػو بسػبب نفسػو حمايػة عف عاج ا   شخصا   أو عمره مف عشر

 فػ  العػاج  أو الطفػؿ ترؾ بطريقة الجريمة وقعت إيا الحبس العقوبة وتكوف .2 العقمية.
 ىػػو ممػػف أو عميػػو المجنػػ  أصػػوؿ مػػف أحػػد قبػػؿ مػػف وقعػػت أو النػػاس مػػف خػػاؿ مكػػاف

 يكػوف أف دوف موتو أو عميو بالمجن  عاىة يلؾ عف نشأ فإيا رعايتو  أو بحفظو كمؼم
إلػ   أو العاىػةإلػ   المفضػ  الضرب لجريمة المقررة بالعقوبة عوقب يلؾ قاصدا   الجان 
 يحرمػػاف لمخطػػر التعػػريض كػػاف إيا ياتيػػا بالعقوبػػة ويعاقػػب -األحػػواؿ بحسػػب - المػػوت

                                                           

 بيػػو.را41ص النيضػػة. دار القػػاىرة  لمطفولػػة. الجنائيػػة الحمايػػة .1998 القاضػػ   مصػػباح محمػػد (1)
 الج ائػػػر  الحػػػاج  محنػػػد اكمػػػ  جامعػػػة الػػػدول   القػػػانوف فػػػ  الطفػػػؿ حقػػػوؽ حمايػػػة  2115 فيػػػرو  

 .114ص ماجستير 
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 الجػان  التػ اـ مػع حالتػو تقتضػييا التػ  العنايػة أو ييػةالتغ عػف عمػدا   العػاج  أو الصغير
 بتقديميا(. عرفا   أو اتفاقا   أو قانونا  

 الطفػػؿ لتػػرؾ خػػاص نصػػا   يفػػرد لػػـ العراقػػ  المشػػرع أف المتقػػدـ الػػنص مػػف يظيػػر
 عشرة  الخامسة سف حت  العمرية الفئة لييه شامال   بنص جاء فقد بالوالدة  العيد حديث
 باألت   بيانيا ويمكف الجريمة  ىيه عمييا تنبن  الت  كافاألر  جممة منو ويظير

 فػػيمف معينػػا سػػنا   إشػػترط العراقػػ  المشػػرع أف الػػنص ىػػيا مػػف يظيػػر :الصــفة -1
 وال سػنة  عشػر خمػس الطفػؿ عمػر يتجػاو  ال أف فاشػترط الج ائية  لمحماية محالا  يكوف
 سػػف تجػػاو  واف حتػػ  الحمايػػة يحتػػاج الطفػػؿ أف حيػػث التوجػػو  ىػػيا فػػ  المشػػرع نشػػايع

 سػػف حتػػ  الحمايػػة نطػػاؽ يمػػد أف بالمشػػرع المفػػروض فكػػاف عمػػره  مػػف عشػػر الخامسػػة
 عمره. مف السابعة يتجاو  لـ إف العقوبة يشدد وأف عشر  الثامنة

 اصػوؿ مػف يكػوف أف فػيمكف الجػان   فػ  معينػة صفة العراق  المشرع يشترط ولـ
 ظرفػػا   الصػػفة جعػػؿ المشػػرع أف غيػػر أخػػر  شخصػػا   يكػػوف أف يمكػػف كمػػا عميػػو  المجنػػ 
 يممكػػػوف ممػػػف أو عميػػو المجنػػػ  اصػػػوؿ مػػف الجػػػان  كػػػاف فػػاف الجريمػػػة  لرتكػػػاب مشػػددا  
 .(1) الحان  بحؽ العقوبة تشدد عمية السمطة

 النػاس مػف خػاؿ مكػافإل   الطفؿ بنقؿ السموؾ ىيا يتمثؿ :اإلجرامي السموك -2
 امػػاـ أو ميجػػور مكػػاف فػػ  الطفػػؿ عكوضػػ نػػادرا   إال النػػاس فيػػو يتواجػػد ال مكػػافإلػػ   أو
 النقػؿ ىػيا عمػ  يترتػب لػـ وأف حتػ  الطفؿ نقؿ بمجرد الركف ىيا ويتحقؽ المساجد  احد
 بمجػػرد تتحقػؽ التػ  الخطػػر جػرائـ مػف الجريمػػة ىػيه المشػرع عػػد   إي بػو  ضػارة نتيجػة أ 

                                                           

 جريػػػػدة العراقػػػػ . القػػػػانوف فػػػػ  الػػػػوالدة حػػػػديث  لألطفػػػػاؿ الجنائيػػػػة الحمايػػػػة السػػػػعد   عػػػػ ت سػػػػعد (1)
 www.alsabaah.iq 2017/8/15.الصباح.
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  عقوبةال تشديد يلؾ شأف مف كاف تحققت فأف النتيجة  وقوعإل   الحاجة دوف الفعؿ وقوع
 .(1) العقوبة  ادت الضرر  اد فكمما الجان   بحؽ

 مػػف خػػاال   محػػال   فػػ  التػػرؾ يكػػوف أف العراقػػ   المشػػرع اشػػترط الجريمػػة محػػؿ وعػػف
 الممكػف مػف إي الناس  مف خاليا   يكف لـ محؿ ف  الترؾ حالةإل   يشير اف دوف الناس 
 احتمػػػاؿ كػػػاف واف مستشػػػف   أو مسػػػجد فػػػ  الطفػػػؿ وضػػػع لػػػو كمػػػا الحالػػػة ىػػػيه تصػػػور
 الضػرر احتمػاؿ أف غيػر النػاس  مػف خاال   محؿ ف  تركو مف اقؿ لمخطر الطفؿ تعرض
 عمػػ   د  الحالػة بيػػيه خاصػة تشػػريعة معالجػة يتطمػػب مػا وىػػو الحالػة ىػػيه مثػؿ فػ  وارد
 تػػػرؾ عمػػػ  غيػػػرىـ أو االصػػػوؿ تحػػػرض حالػػػةإلػػػ   يتطػػػرؽ لػػػـ العراقػػػ  المشػػػرع اف يلػػػؾ

 القواعػػد تطبيػػؽ الممكػػف مػػف كػػاف وأف البديمػػة  بػػاألـ يسػػم  فيمػػا الحػػاؿ ىػػو كمػػا الطفػػؿ
 بيػيه خاصػة نصػوص افػراد اف إي تكفػ   ال الحمايػة ىػيه أف إال الجانػب ىػيا فػ  العامة
 عميو. المجن  لمطفؿ كافية حماية يييئة اف شأنو مف الحالة

 بالوالدة. العهد حديث لطفمها األم قتل ثانيًا:

 القتػػؿ فجػػـر الحيػػاة  فػػ  الطفػػؿ حػػؽ كفػػؿ دقػػ التشػػريعات وكبػػاق  العراقػػ  المشػػرع
 إلعتبػارات المخففػة بالمسػؤولية أقػر ياتو الوقت يات ف  أنو غير واشكالو  صوره بجميع
 نصػػت حيػث سػػفاحا   بػو حممػػت إف بػالوالدة العيػد حػػديث لطفميػا األـ قتػػؿ كحالػة معينػة 
 عشػر عمػ  ت يدال مدة بالسجف يعاقب)إنو عم  العراق  العقوبات قانوف مف 417 المادة
 إتقػاء بػالوالدة العيػد خػديث طفميػا تقتػؿ التػ  األـ سػنة عف تقؿ ال مدة بالحبس أو سنيف
 سفاحا (. بو حممت قد كانت إيا العار

 أف لقياميػػا ويسػػتو  الجريمػػة  ىػػيه لقيػػاـ تحققػػو مػػف البػػد ركػػف األمومػػة تعػػد وبػيلؾ
 تتحقػػؽ كمػػا موتػػو  تػػ ح الطفػػؿ بضػػرب فتتحقػػؽ عنػػو  اإلمتنػػاع أو بفعػػؿ بالقيػػاـ ترتكػػب

                                                           

 االردف  الفرنسػ . العقوبػات قػانوف فػ  لمخطػر الغيػر ريضتعػ جريمػة .2111العطػور. ابػراىيـ رنا (1)
 الػػػػدول  القػػػػانوف فػػػػ  الفئػػػػات لػػػػبعض الخاصػػػػة الحمايػػػػة  2112 البػػػػ ور  فػػػػاي  عمػػػػر . 152ص
 .77ص فمسطيف  الوطنية  النجاح جامعة   نساناإل
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 مػػف الجريمػة ىػيه العراقػ  المشػػرع عػد   كمػا  وفاتػو حتػػ  طفميػا إرضػاع عػف االـ بإمتنػاع
 عػػف فضػػال   واالرادة  العمػـ بعنصػػريو الجنػػائ  القصػد لقيميػػا يشػػترط التػ  العمديػػة الجػرائـ
  .(1)لمعار إتقاءا   سفاحا   حممت ممف الجريمة برتكاب والمتمثؿ الخاص الجنائ  القصد

 ىيا مف االستفادة اليمكف أنو العراق   المشرع توجو وحسب القوؿ يمكف ىنا مف 
 بيػا جاء الت  غير اخر  السباب الوالدة حديث لطفميا األـ قتؿ المخفؼ  القانوف العير

 كمػا الرحمػة  بػدافع أو الفقػر بسػبب القتػؿ كػاف أف التخفيػؼ ىػيا مػف تسػتفيد فال القانوف 
 إطػػار فػػ  يػػدخؿ ال يلػػؾ عمػػ   د الشػػرع   الفػػراش طريػػؽ فعػػ الحمػػؿ كػػاف أف والتسػػفيد

  سفاحا   حممت مف اصوؿ مف أو األب قبؿ مف القتؿ حصوؿ العير ىيا

 بػدال   العقوبػة تشػديد األول  كاف التوجو  ىيا عموـ ف  العراق  المشرع نشايع وال 
 واليجػد   القتػؿ جريمػة عػف فضػال   ال نػا جريمػة جػريمتيف  االـ ارتكبت فقد تخفيفيا  مف

 السموؾ. ىيا عم  اجبرىا معنو  اكراه ظؿ تحت كانت انيا القوؿ
 القاصر. الطفل قتل ثالثًا:

 لطفميػا األـ قتػؿ باسػتثاء الطفػؿ ليػا يتعػرض قػد التػ  القتػؿ صور جميع بيا ويراد
 الوقػت ففػ  الجريمػة  ىػيه بشػأف واحػدا   منحػا   الجنائيػة التشػريعات تسػمؾ لـ الوالدة  حيث
 ظرفػػا   قتمػو فعػػد ة لمطفػؿ خاصػة حمايػػة اقػرت قػد التشػػريعات مػف جانػب أف فيػػو نجػد الػي 
 مػف الصػورة ليػيه تفػرد لػـ التشػريعات ىػيه مػف األخػر الجانػب نجػد القتػؿ  لجريمة مشددا  
 العاد . القتؿ لنصوص واخضعتيا خاصة حماية القتؿ صور

                                                           

 بحػػؽ الماسػػة الجػػرائـ فػػ  العقػػاب تخفيػػؼ فػػ  عميػػو المجنػػ  صػػفة اثػػر .2118 عمػػ . عبػػد حسػػيف (1)
 .2113 حسػػػن . عبػػػدالرحمف .وجػػػد 9ص جييػػػاف. جامعػػػة فػػػ  العمػػػـو مجمػػػة السػػػميمانية  يػػػاة.الح

 .65ص األوسػػػط. الشػػػرؽ جامعػػػة فمسػػػطيف  لوليػػػدىا. األـ قتػػػؿ لجريمػػػة والخاصػػػة العامػػػة االحكػػػاـ
 جامعػػة دكتػػوراه  الػػدول   القػػانوف فػػ  الطفػػؿ حقػػوؽ عمػػ  التعػػد  تجػػريـ  2117 ميسػػـو  بوصػػوار

 .91ص ج ائر ال بمقايد  بكر اب 
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 أف نجػػد  العراقػػ  التشػػريع إطػػار فػػ  القتػػؿ بجريمػػة الخاصػػة النصػػوص وبسػػتقراء 
 الخاصػة لمقواعػد اخضػعيا وبيػيا خاصػة  نصوصا   الجريمة لييه يفرد لـ العراق  المشرع
 القتػػؿ جريمػػة فػػ  الضػػحية يكػػوف أف العراقػػ  التشػػريع إطػػار فػػ  فػػرؽ فػػال القتػػؿ  بجريمػػة
 بالغا . ا  إنسان أو طفال  

 ميػةالعق الطفػؿ امكانيػات ضػعؼ اف إي التوجػو  ىػيا فػ  العراقػ  المشػرع نساند وال
 مػػػف الفئػػػة ىػػػيه ضػػػحيتو تكػػػوف اف نفسػػػو لػػػو تسػػػوؿ لمػػػف سػػػيمة فريسػػػة تجعمػػػو والجسػػػمية
 فيشػػدد الصػػفة  ىػػيه االعتبػػار بنظػػر يأخػػي أف العراقػػ  المشػػرع عمػػ  كػػاف بالتػػال  البشػػر 
 بالجريمػة الخاصػة العقػاب لنصػوص يخضػعو مػف بػدال   الجريمػة ارتكب مف عم  العقاب

 العادية. صورتيا ف 
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 الخاتمة
 التػ  الظػواىر اخطػر مػف عػنيـ التخمػ  أو الػوالدة حػديث  األطفػاؿ قتػؿ ىرةظا فإ
 وعمػػػػاد الغػػػػد رجػػػػاؿ تمػػػػس وىػػػػ  ال؟ كيػػػػؼ منيا ػػػػػ لمحػػػػد والسػػػػع  عنػػػػدىا الوقػػػػوؼ يجػػػػب

 نجػد الضػعيفة  الفئػة ىيه بحماية المتعمقة القانونية المنظومةإل   ينظر وحيف المستقبؿ 
 القانونيػة الثغػرات مػف جممة فيناؾ الطموح   مستو إل   يرق  ال ليا القانون  التنظيـ أف

 خػػػالؿ مػػػف إليػػػو نصػػػبو مػػػا وىػػػيا الظػػػاىرة  ىػػػيه مػػػف الحػػػد بغيػػػة معالجتيػػػا ينبغػػػ  التػػػ 
 اسػػوة واحػػد  قانونػػا   إطػػار فػػ  الفئػػة بيػػيه الخاصػػة القانونيػػة النصػػوص بتوحيػػد المطالبػػة
 لمطفػػؿ جنائيػػةال الحمايػػة إطػػار فػػ  التشػػريعية النػػواقص ومعالجػػة التشػػريعات  مػػف بكثيػػر
 الشػنيع  الفعػؿ ىػيا عمػ  تقدـ الت  األـ بشأف العقاب تشديد بشأف السيما الوالدة  حديث
 كمػػا الصػػفة  ىػػيه اليحمػػؿ أخػػر شػػخص إ  عمػػ  التشػػديد ىػػيا يقػػع أف أولػػ  بػػاب ومػػف

 المكػػاف يلػػؾ يكػػف لػػـ وأف حتػػ  بػػالوالدة العيػػد حػػديث عػػف التخمػػ  حالػػة معالجػػة وينبغػػ 
 الجريمة ف  االشراؾ لحالة التنبو ينبغ  كما التشريعات  مف بكثير وةاس الناس مف خاليا  
 القواعػػػد بتطبيػػػؽ االكتفػػػاء وعػػػدـ االتفػػػاؽ  او المسػػػاعدة او بػػػالتحرض يلػػػؾ اكػػػاف سػػػواء
 اإلطار. ىيا ف  العامة
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 :ـمخــــصــالمـ
 رجػاؿ ىػـ اليػوـ فأطفاؿ  المجتمع عم  االثر بال  لو بالطفولة االىتماـ أف شؾ ال

 الحمايػة تكػريس عمػ  والداخميػة واالقميميػة الدوليػة الجيػود سعت المنطمؽ ىيا ومف ػ الغد
 فالمشػػػرع العراقػػػ   التشػػػريع ومنيػػػا المجتمػػػع  افػػػراد مػػػف الضػػػعيفة الشػػػريحة ليػػػيه الجنائيػػة
 السػػػالمة وتحقيػػػؽ الحمايػػػة تػػػوفير تسػػػتيدؼ التػػ  القػػػوانيف مػػػف العديػػػد اصػػػدر قػػػد العراقػػ 
 النصوص عف فضال   القاصريف رعاية وقانوف االحداث عايةر  قانوف منيا السف  لصغار

 التأكيػد تتضػمف القػوانيف ىػيه إف مػف الػرغـ وعم  العراق   العقوبات قانوف بيا جاء الت 
 األونػػة فػػ  شػػاع الػػي  أف غيػػر الشػػريحة  ليػػيه والحمايػػة السػػالمة بضػػماف االلتػػ اـ عمػػ 

 إال ليػػا  التشػػريعية المعالجػػة حيػػث مػػف السػػيما عنػػدىا الوقػػوؼ تسػػتوجب ظػػاىرة األخيػػرة
 عم  العثور عف نسمع ما فكثيرا وقتميـ  الوالدة حديث  األطفاؿ عف التخم  ظاىر  وى 
 سػواء القمامػة امػاكف فػ  أو المسػاجد ابواب عند أو الطرقات احد ف  الوالدة حديث طفؿ
 ياتضػػمن التػػ  الجنائيػػة النصػػوص فاعميػػة مػػد  عمػػ  التعػػرؼ وبغيػػة  ميتػػا أـ حيػػا اكػػاف

 اتبػػاع خػػالؿ مػػف لدراسػػتو محػػورا   يكػػوف أف الباحػػث إرتػػ ء الشػػأف  بيػػيا العراقػػ  التشػػريع
 الشكالية عممية لحموؿ الوصوؿ بغية وتحميميا النصوص استقراء عم  قائـ تحميم  مني 

   .الدراسة

 .العراق  التشريع الوالدة  حديث  األطفاؿ  التخم   ظاىر  المفتاحية الكممات
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ABSTRACT : 

There is no doubt that the attention to the childhood has a 

great influence to the society, The present children are the man of 

the future, Stemming from this point the international, regional 

and internal efforts try to dedicate the criminal protection to this 

weakened class. One of these efforts have been exerted by the 

Iraqi legislation. The Iraqi legislator has issued many laws which 

aim to provide protection and safety to the children such these 

laws are the Juvenile Welfare Act and Child Care Act as well as 

the other texts that found in the Iraq punishments law. Although 

these laws assure and abide to ensure the safety and protect this 

stratum, what is disseminated at present, that there is a 

phenomenon needs an attention especially from the legislation 

point of view which is the abandon of the child and kill them. We 

hear many news that a new baby was found on the road, in front 

of the mosque or on the rubbish place whatever the baby is dead 

or still alive. The researcher attempts to know to what extend the 

Iraqi legislation texts have dealt with this topic. This study adopts 

the analytic approach by studying the texts and analyse them in 

order to reach to practical solution for this issue.  

Keywords: the abandon phenomenon, children, new baby, 

Iraqi legislation . 


