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 السياسة االجتماعية للنهوض بواقع األسرة العراقية
Social policy to develop the situation of the family in Iraq 
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Dr. Nabeel J. Mahmmed 

Dep. of Sociology- College of Arts/ University of Anbar    
 الخالصة

كشف وتحليل الواقع االجتماعي لألسرر  العراقيرةو ومرم  رم  إلىيهدف هذا البحث 
أهرم االسرتراتيجياا الممةمرة  إلرىالتعرف على مضموم السياسة االجتماعيرةو والتولرل 

سياسرة للنهوض بهذا الواقع بما يخدم تحقيق التنمية االجتماعية التري هري أهرم أهرداف ال
االجتماعية. ولتحقيق هذه األهداف وفقد تم استخدام المنهج الولريي مرم خرمل األرقرام 

والترري أع را لررور   ووغيررر الرسرمية يةمرم الجهرراا الرسرم والنسر  اححلراةية للتقررارير
واضحة لواقع األسر  في مجتمعنا العراقي. علما أم نوع الدراسة هي اجتماعيرة تحليليرة. 

ا التي تولرل أليهرا الباحرث والمدعومرة باألرقرام والنسر  اححلراةية أما أهم االستنتاجا
 الرسمية وغير الرسمية هي:

تدني المستوى التعليمي والتسر  مم المدارس بسب  اليقر وشيوع ظاهر  عمل األ يرال  .0
 مم جهة والتهجير وعدم استقرار الوضع األمني مم جهة أخرى.

 تدني مستوى الخدماا اللحية. .3
 %.00 إلىمعيما لألسر  في مجتمعنا العراقي حتى وللا زياد  نس  ال .2
زيرراد  نسرر  ال ررمق والتيررتم والترمررل وعمررل األ يررالو وتعررددا أسرربا  أو عوامررل شرريوع  .4

اخررررتمالا بنيويررررة فرررري األسررررر  أو المجتمررررع.  إلررررىهررررذه الظررررواهر االجتماعيررررة والم ديررررة 
 والسيما في ظل التحوالا المجتمعية المعالر .

تررم اقتررراو نمرروذي إلررمحي مكرروم مررم عرردد مررم االسررتراتيجياا  وأخيرررا ... فقررد
المناسرربة والممةمررة للنهرروض بواقررع األسررر  بمررا يخرردم تحقيررق الرفاهيررة االجتماعيررةو ومررم 

 هذه االستراتيجياا ما يلي:
 إستراتيجية القضاء أو الحد مم ظاهر  اليقر واحفقار. .0
 إستراتيجية تمكيم المرأ  وتمكيم الشبا . .3
 ية حماية ال يولة واألسر .إستراتيج .2
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Abstract 
This research aims to discover and analyze the social situation of the 

Iraqi family, know the content of the social policy and reach the most 
important strategies suitable to develop this situation in sake of the social 
development which is the most important aim of the social policy. To 
achieve these aims, descriptive method is used according numbers and 
statistic percentages reports of formal and informal institutions. These 
reports gave a clear image to the family situation in our Iraqi society. It's 
good to know that the study is social and analytic. The most important 
conclusions achieved by the researcher supported by numbers and statistic 
percentages, formal and informal are. 

1. Stooping of the educational level and escaping from school caused by 
poverty and children work on one hand, emigration and instability of 
security on other hand. 

2. Stooping of the level of health services. 
3. Increasing of the percentage of breadwinner women of the family in our 

Iraqi society reached to 11%. 
4. Increasing of the percentage of divorce, orphanhood, widowhood and 

children work. Multiplication of reasons or factors of the diffusion of these 
social phenomena leading to structural disorganizations in family and 
society. Especially under the contemporary societal transformations. 

Finally, a reformatory model composed of number of convenient 
strategies and suitable to develop the situation of the family is suggested in 
order to realize the social welfare. These strategies are.  

1. Strategy of fighting or limitation of poverty and impoverishing. 
2. Strategy of enabling the woman and young men. 
3. Strategy of protection of childhood and family. 

 السياسة االجتماعية للنهوض بواقع األسرة العراقية
 مقدمةال

تعرررررد األسرررررر  النظرررررام احنسررررراني األولو الرررررذا يمرررررارس فيررررر  اليررررررد أول عمقاتررررر  
احنسررررانيةو لررررذلس تعررررد األسررررر  المدرسررررة األولررررى لألفرررررادو علمررررا  إم النشررررا  االقتلررررادا 

سرلوس االجتمراعي كرام والضب  االجتماعي والتربيرة والرديم.. الره. هري أنمرا  خالرة لل
 أول ظهورها في ن اق األسر .
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كمررررا إم األسررررر  ترررروفر اححسرررراس باالنتمرررراء الررررذا يعررررد ذرو  الرررررواب  الوجدانيررررة 
م لهذه العمقاا دورا  كبيرا  في التوافق والتماسس والتما ل فيمرا بريم  للعمقاا األسريةو وا 

سري والعرا يي التري تخلقهرا مرحلرة التكامرل الني إلىأعضاء األسر و وذلس ألنها توللهم 
األسر . برل ألربحا تشركل هردفا اسرتراتيجيا للتنميرة االجتماعيرةو ألنهرا خر  دفراعي فري 
مواجهرررة األخ رررار االجتماعيرررة فررري وقرررا تنحسرررر بعرررض أدوار الدولرررة إم لرررم أقرررل كلهرررا 

دورهررا فرري عمليررة التنشرررةة  إلرررىباحضررافة جتماعيررةو السياسررية...اله(. )االقتلرراديةو اال
فرري المجتمعرراا العربيررة دورا  رةيسرريا  فرري تحقيررق األمررام  عيررةو فقررد لعبررا األسررر الجتماا

االجتمررراعيو فهررري التررري تقررروم بمسررراعد  أفرادهرررا المحتررراجيم ورعايرررة أفرادهرررا األلرررحاء 
 والمعوقيمو وتقديم المساعد  ل لبة العلم مم أفرادها...اله.

يرر  مررم يعرراني مررم إذم فهرري الوسرر  االجتمرراعي احنسرراني ال بيعرري الررذا يلجرر  إل
وبعد التغيراا الكبير  والتري سراهما  أفرادها مم أا مشاكل مادية ونيسية أو اجتماعية.

بهررررا ال ررررور  اللررررناعية ودخررررول انلررررة والتقرررردم التقنرررري والتكنولرررروجي والسرررريما فرررري وسرررراةل 
االتلرررراالا الحدي ررررة ومررررم  ررررم بررررروز ظرررراهر  العولمررررة  ررررم أتبعهررررا الخ ررررر األكبررررر وهررررو 

ساهما ب  أك رر مرم  م ريم دولرة ومرم قبلهرا الحلرار االقتلرادا لعرد  االحتمل الذا 
مرم  سنوااو فقد ت  را األسر  العراقية بجميع العوامرل المرذكور  سرليا  حالهرا حرال الك يرر

نوويرررة وفقرررردا الك يررررر مررررم  إلررررىتحولررررا مرررم أسررررر  ممتررررد   إذالعواةرررل العربيررررة والغربيررررة 
أبعرررد مرررم ذلرررس فقرررد ازدادا معررردالا  ىإلررروظاةيهرررا األساسررريةو برررل وتياقمرررا المشررراكل 

عوامررررل عديررررد   إلررررىالمعرررراقيم واليقررررر والتسررررر  مررررم التعلرررريم. وهررررذه العوامررررل باحضررررافة 
ظهررور عررد   علرروم مهتمررة بهررذا الشرر م منهررا الخدمررة  إلررىومشرراكل واجههررا العررالم قررد أد ى 

سياسرة وعلرى  الرنيسعلم علم االجتماع و  إلىاالجتماعية والرعاية االجتماعية باحضافة 
 ...اله.وعلم االقتلاد 

تاريخيررا  Social Policyهررذا وقررد ارتررب  ظهررور ميهرروم السياسررة االجتماعيررة 
وآ ارها السرلبية ومرم بالقرم التاسع عشرو أا كنتيجة من قية لتداعياا ال ور  اللناعية 

  م العوامل األخرى التي ذكرتها سليا و ومنها على سبيل الم ال )الحرو (.
تماعيررة جرراءا بهرردف مواجهررة ان ررار السررلبية للتغيررراا االقتلررادية السياسررة االج

انهيرررار الم سسرررة  بعررردواالجتماعيرررة والسياسرررية والحيررراظ علرررى اسرررتقرار النظرررامو والسررريما 
قرررد ألقرررى بضرررمل  علرررى جميرررع ميالرررل الحيرررا   3112فررري عرررام السياسرررية فررري العرررراق 

إم  ي منهرا األسرر  وال زالراعراناالجتماعية وكام سب  مباشر لك ير مم المشاكل التي ت
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منتخبررة ومم لررة تم رريم جيرردا  للشررع  العراقرريو لكرري تمررارس دورهررا فرري لررم تشرركل سررل ة 
اتخاذ قرراراا إيجابيرة لتحقيرق الرفاهيرة االجتماعيرة معتمرد  برذلس علرى الشرراةع السرماوية 

 لكرري يكرروم ودسررتورا يوافررق عليرر  جميررع أفررراد الشررع  وموا يررق دوليررة ال شررعاراا دوليررة.
للسياسررة االجتماعيررة دورا  عمجيررا  ووقاةيررا  وتنمويررا  فرري نيررس الوقررا ال أم يكرروم هرردفها 
عمي المشراكل التري أفرزتهرا العوامرل التري ذسكررا سرليا  فقر و وهرذا سروف يكروم الهردف 

 األساسي لهذا البحث.
 أواًل: مشكلة البحث

موضررروع عنررروام البحرررثو فسررروف يتبرررادر إلينرررا أنررر  يلرررل  ك إلرررىفيمرررا لرررو نظرنرررا 
للبحث وليس مشكلةو إال إنني قررا أم أكت  مشركلة البحرث ألم كرل الحقراةق واألرقرام 
التي سوف أت رق إليها هي في حقيقة األمر تم ل مشاكل تعراني منهرا األسرر  العراقيرةو 

ك يرررا  مررا يقتلررر دورهررا علررى معالجررة النترراةج أو الترري بررل وحتررى السياسررة االجتماعيررة 
جتماعية والسياسية وغيرهاو بردال  مرم أم تكروم السياسرة االجتماعيرة إفرازاا التغيراا اال
إذم فالمشكلة هري جملرة اسرتيهامية أو عبرار  تسر ل  الو نية.التنموية في لل  الخ   

وبالنسررربة للمشررركلة التررري يرررروم الباحرررث  .(0)واحجابرررة تكررروم فيمرررا يرررراد دراسرررت  أو بح ررر 
تتعررض لهرا األسرر  العراقيرة يومرا  بعرد يرومو مناقشتها هي المشراكل وان رار السرلبية التري 

حيث إم ازدياد معدالا ال مق وبشكل الفا للنظر يقابل  عزوف الشربا  عرم الرزواي 
برررروز ظررراهر  وازديررراد حررراالا الترمرررل والتيكرررس األسررررا وال رررمق والتسرررر  مرررم التعلررريم و 

ي عمررررل األ يررررال فرررري الشرررروارع )جمررررع النيايررررااو التسررررولو لررررب  األحذيررررةو العمررررل فرررر
الملررررانع...اله( وازديرررراد االنتهاكرررراا الملرررراحبة لهررررذا العمررررلو وكررررذلس ازديرررراد حرررراالا 
احعاقرررة الجسررردية بسرررب  األحرررداث اليوميرررة التررري تشرررهدها شررروارع العرررراق مرررم تيجيرررراا 

وعرم  ريرق قلرف ال راةراا  راا الميخخرة أو العبرواا الناسرية والملرقةبواس ة السريا
والمتجرررروليم وتكرررررار هررررذه الحالررررة. وجميررررع هررررذه  مكتظررررة بالباعررررةال األمريكيررررة لألسررررواق

 األسر  العراقية. اجتماعية ونيسية كبير  على المشاكل سوف تسب  بل سببا ضغو ا  
أيقنرا  كم إ ارتهرا حرول هرذا الموضروعو لكرموهناس الك ير مم التسا الا التي يم

بعررد  إم إ ررار  التسررا الا فرري المحرراور المهمررة للبحررث مررم شرر ن  إم تكرروم أك ررر وضرروحا  
 احجابة عليها مباشر  مم قبل الباحث.
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ذلرس ال يمنعنرا مرم أم نبحرث فري هرذه  ا ال نمتلس حلوال  سحريةو غيرر أمعلما  إنن
المشرررركلةو لنحرررراول أم نسررررل  عليهررررا بعررررض األضررررواء ونحللهرررراو فرررر م اححسرررراس بوجررررود 

 هو الخ و  األولى باتجاه حل ها. –أا مشكلة  – المشكلة
 ثانيًا: أهمية البحث
و ومررا 3112البحررث كونرر  يلقرري أو يبرررز واقررع األسررر  العراقيررة بعررد تترر تى أهميررة 

القتررر  مرررم آ رررار اجتماعيرررة واقتلرررادية ونيسرررية سرررببا اخرررتمال  بنيويرررا  أسرررريا  ومجتمعيرررا . 
كررذلس تبرررز األهميررة فرري أنرر  يلقرري الضرروء علررى متغيررر مهررم وهررو السياسررة االجتماعيررة 

السرريما وأننررا نعرررف مسرربقا  أم الهرردف األساسرري  ودورهررا فرري النهرروض بررالواقع األسرررا.
لقاء الضوء مرم خرمل اححلراةياا واألرقرام  للتنمية هو احنسام فهو الغاية والوسيلة. وا 
سيسرراعدنا علررى فهررم حقيقررة وواقررع هررذا احنسررامو ومررم  ررم رسررم الخ رر  واالسررتراتيجياا 

 .دماجيةالسياسية لتحقيق األهداف العمجية والوقاةية والتنموية واالن
 ثالثًا: هدف البحث

تحقيرررق جملرررة مرررم األهرررداف النوعيرررة والكميرررة علرررى لرررعيد  إلرررىى البحرررث عيسررر
 مضموم البحث وتتلخص هذه األهداف بما يلي:

 .كشف وتحليل الواقع االجتماعي واالقتلادا لألسر  العراقية .0
 .التعرف على  بيعة ومضموم السياسة االجتماعية .3
 .ة وأهداف السياسة االجتماعيةالرعاية االجتماعي إلىالت رق  .2
اقتراو نموذي إلمحي متكوم مم عدد مم االستراتيجياا الممةمة والمناسبة للنهروض  .4

 .بواقع األسر  بما يخدم الرفاهية االجتماعية
 رابعًا: المفاهيم األساسية للبحث

 السياسة االجتماعية .1
يوجررر  الخ ررر  يقلرررد بالسياسرررة االجتماعيرررة ب نهرررا نتررراةج التيكيرررر المرررنظم الرررذا 

"األفعرررررررال  إلرررررررىلإلشرررررررار   السياسرررررررة االجتماعيرررررررة ملررررررر ل سرررررررتخدم وي .(3)االجتماعيرررررررة
أمررا  .(2)والتشررريعاا الترري تقرروم بهررا الحكومررة مررم أجررل تحسرريم رفاهيررة السرركام المرردنييم"

التعريررررف الحررررديث للسياسررررة االجتماعيررررة فهرررري "آليررررة لبنرررراء مجتمعرررراا تسررررودها العدالررررة 
 .(4) ماا االستدامة"واالستقرار وتتوفر لها مقو 

أنها "كافة المبراد  الموجهرة للوسراةل  السياسة االجتماعيةتتمس رتيشارد  ويعرف
والغايرراا بقلررد تحديررد أهررداف المجتمررعو وتحترروا علررى جميررع الوسرراةل الترري تمكررم مررم 



 3102العدد األول )آذار(                     مجلة جامعة األنبار للعلوم االنسانية      
 

- 364 - 

األنسرررراق والمواقررررف والسررررلوسو وبررررذلس فرررر م السياسررررة تمكررررم أحررررداث تغييررررر موجرررر  فرررري 
ويتيرق معر   (5)"راا التي تعبر عم احراد  العامرة فري المجتمرعالحكومة مم إحداث التغي

األسرررررتاذ "مارشرررررال" عميرررررد كترررررا  السياسرررررة االجتماعيرررررة البري رررررانييم فررررري إم السياسرررررة 
االجتماعيررررة هرررري "سياسررررة الحكومررررة الترررري تتضررررمم مجموعررررة البرررررامج والررررنظم الموجهررررة 

ام االجتمررررراعي لتحقيرررررق المسررررراعداا العامرررررة والت مينررررراا االجتماعيرررررة وخررررردماا الضرررررم
 .(6)واحسكام وغيرها"

ويعرفهررررا تومرررراس اليرررروا: " ب نهررررا اتجاهرررراا ملزمررررة لتحقيررررق أهررررداف اجتماعيررررة 
تتضرررررررمم توضررررررري  المجررررررراالا وتحديرررررررد األسرررررررلو  الواجررررررر  اسرررررررتخدام  فررررررري العمرررررررل 

 .(7)االجتماعي"
نهرا: " القواعرد واالتجاهراا  يعررف السياسرة االجتماعيرة بأما عبرد المرنعم شروقي ف

لمسررتمد  مررم فلسررية احلررمو فرري المجتمررع والترري يجرر  مراعاتهررا عنررد اختيررار العامررة ا
 .(8)مياديم العمل واليةاا والمشكما وأسلو  العمل"

إذم السياسة االجتماعية هي "مجموعة مم القراراا والتشريعاا والرنظم اللرادر  
قرراراا مم سل ة ميوضة مم قبل الشع  ومم لرة لهرم تم ريم  جيردا  حلردار م رل هرذه ال

والقوانيم التري مرم شر نها تخلريص اليررد مرم اليقرر والياقرة والتشررد والتسرر  مرم التعلريمو 
وتررروفير الخرررردماا اللرررحية والتعليميررررةو وهرررذا ب بيعررررة الحرررال سرررروف ينسرررح  وبلررررور  

 ".سر  والمجتمع لتحقيق غاياا أسمى هي "الرفاهية االجتماعيةإيجابية على األ
 األسرة .2

ة يرررب  أفرادهررا بعضررهم برربعض راب ررة قرابررةو وتررذه  يقلررد باألسررر  كررل جماعرر
م األسر  ظراهر  اجتماعيرة ال بيولوجيرة تكونرا عرم أ إلىدرسة علم االجتماع اليرنسية م

" لتشرير Familyكذلس تسرتخدم األسرر  " .(9)حقوق وواجباا ال عم مجرد تمق واختم 
نرراث غيررر المتررزوجيم الجماعررة المتكونررة مررم الررزوي والزوجررة وأوالدهمررا الررذكور واح إلررى

األسررر  هرري لررور  التجمررع احنسرراني األولو و  .(01)الررذيم يقيمرروم معررا  فرري مسرركم واحررد
وهي جماعة أولية بمعنى أنها أسراس احنجرا  والت بيرع االجتمراعي للجيرل ال راني وهري 

الحر   إلرىكرذلس األلرل األول لعراداا التعراوم والتنرافس التري تررتب  ب شرباع الحاجراا 
 .(00)مركز االجتماعيواألمم وال

 خامسًا: األسرة العراقية بين الواقع والطموح
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م احنسرررام هرررو الكررراةم الحررري الوحيرررد الرررذا يتررر  ر  غلررر  الميكرررريم برررأ يكررراد يتيرررق
وي  ر اجتماعيا و فيت  ر ب هل  ومجتمع  وتاريخ  ولكل ما يحي  بر  لير  ر فيمرا بعرد ذلرس 

 رار الرذا يتحركروم فير  وعلير  نجرد حفي بناء شخلية أبناة  وفري حيراتهم فيرسرم لهرم ا
م األسررر  ترر دا وظاةيهررا االجتماعيررة التقليديررة مررع أبناةهررا مررم خررمل إكسررابهم أنما ررا  أ

وأسررالي  يمكررم ممحظتهررا فرري الواقررع بوسرراةل تعلررم سررميا الررتعلم بالممحظررة أو التقليرردو 
ه تسرررمى وهرررذه اليعاليررراا التررري يكتسررر  خملهرررا اليررررد عررراداا وقيمرررا  خرررمل مراحرررل نمرررو 

 بالتنشةة االجتماعية.
وعنرردما تترر  ر األسررر  أو تلرر دم بواقررع تشرركل فيرر  القرريم الحدي ررة أو الوافررد  قوالبررا  

شررريكة لألسررر  تسررهم فرري بررل ألرربحا مسرري ر  علرريهمو لتكرروم برردأا ترر  ر علررى األفررراد 
ذلس الواقرع قروى أخررى أحرد ا دمرارا  شرامم  فري  إلىعملية التنشةة االجتماعيةو يضاف 

لمجتمررع العراقرريو برردأ بالم سسررة السياسررية لتنهررار بعررده الم سسرراا األخرررى الواحررد  تلررو ا
 األخرىو أال وهو االحتمل.

تغيررراا مجتمعيررة  إلررىإذم األزمرراا والحرررو  الترري تواجههررا المجتمعرراا ترر دا 
عميقررررة علررررى لررررعيد اليعاليرررراا والنشررررا اا االقتلرررراديةو انيلررررال العواةررررلو تحركرررراا 

   .(03)ب الة والتهميش واليقر والتسر  ...الهالسكام زياد  ال
أغلرر  المشرراكل الترري تعرراني منهررا األسررر  العراقيررة فرري  إلررىوسرروف يررتم الت رررق 

م  مرروو األسررر  العراقيررة هرررو الررتخلص مررم هررذه المشرراكل باالعتمررراد  الوقررا الحرراليو وا 
للسياسررة  علررى القررراراا والموا يررق الدوليررة والتشررريعاا والدسررتور وهرري الركرراةز األساسررية
 االجتماعية على أم ال تكوم مجرد شعاراا فق . ومم هذه المشاكل ما يلي:

 المشاكل األسرية (1
تواج  األسر  العراقيرة مشركما ك يرر  ومتعردد و ولعرل مرم األهميرة أم نسرتعرض 
بعض هذه المشكما وأم نلقي الضوء عليهاو ومرم  رم مقارنرة تلرس المشراكل مرع بعرض 

مشررراكل  إلرررىنهرررا علرررى سررربيل الم رررال ملررررو وسررروف نت ررررق مشررراكل الررردول العربيرررة وم
)التيكرررررررس األسرررررررراو ال رررررررمقو العنرررررررف األسررررررررراو التيرررررررتم والترمرررررررلو عمرررررررل األ يررررررررال 

 والمرأ ...اله(.
إن  حالرة مرم حراالا القلرور فري أداء  إلىحيث يشير مل ل  التيكس األسرا 

توقع المجتمرع منهرا الوظاةف األسرية يحيد باألسر  عم األهداف العامة المشتركة التي ي
نرررر  )انهيررررار الوحررررد  األسرررررية وانحررررمل بنرررراء األدوار أ إلررررى. ويشررررير أيضررررا (02)تحقيقهررررا
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االجتماعية المرتب ة بها عندما ييشل عضو أو أك رر فري القيرام بالتزاماتر  ودور  بلرور  
 .(04)مرضية(

وقد عانا الك ير مم األسر العراقية مم الضغو  النيسرية بسرب  تردني المسرتوى 
المعاشررري وقلرررة المرررواد التررري تحلرررل عليهررراو كمرررا أم الحلرررار االقتلرررادا الرررذا كرررام 

المسرتوى المعاشري للمروا نيم بلرور   فيتعميق التياوا  إلىميروضا  على العراق أد ى 
لم يشهدها العراق سابقا و مما انعكس ذلس على العمقاا االجتماعية وبررزا ظرواهر لرم 

والقلرق النيسري  آبرةمعانرا  العديرد مرم األسرر مرم الكتكم م لوفة في المجتمع فضرم  عرم 
عرررم األسررر  لسررراعاا ومعانررا  أ يالهررا مرررم الحرمررام العرررا يي وذلررس لغيررا  األ  واألم 

فة . إضرا(05)وجنروو األحرداثالتيكرس  إلرىير دا   ويلة وضعف الرقابة األسرية غالبا  ما
يكرررس بنيرررة األسررررر  م عمليررراا التغيرررر االجتمررراعي السرررريع الترررري لهرررا دورهرررا فررري تأ إلرررى

م األزمررراا أأ فيهرررا تكييرررف األسرررر  لرررعبا و حيرررث التقليديرررة الممترررد و أوجررردا ظروفرررا  برررد
تغيررراا مجتمعيررة عميقررة علررى  إلررىوالحرررو  الترري تواجههررا المجتمعرراا البشرررية ترر دا 

 جميع األلعد  والنشا اا االجتماعية واالقتلادية والسياسية.
اد حراالا التيكرس ومنهرا )األ  الحاضرر ازدير إلىكذلس وجود أسبا  أخرى أد ا 

 .(06)اع األدوارو الوضع االقتلادا...(ر الغاة  وكذلس األمو ل
وعلينرررررا أم ال ننسرررررى كرررررذلس انتشرررررار جرررررراةم القترررررل والتسرررررلي  والجرررررراةم المنظمرررررة 

انخرررا  الك يررر مررم أفررراد تلررس األسررر  إلررىأد ى    والترهيرر  والقتررل علررى الهويررةوواحرهررا
 .اختمالا بنيوية ووظييية لألسر  إلىي تلس الجماعااو أدى ف)غن يةو فقير ( 

وهنررا ال نريررد أم نلقرري اللرروم داةمررا  علررى الحرررو  فيمررا سررببت  مررم مشرراكل للحيررا  
االجتماعيرررةو إال إم هرررذا ألرررب  واقرررع حرررالو حيرررث نررررى يوميرررا مشررراهد القترررل والتهجيرررر 

 آخره مم المشاكل. إلىالقسرا )داخليو خارجي( 
مردار األسررر  أبرام الحرر  نجرد تيككهرا أك رر وضرروحا  ألم  إلرى خلنردلكرم عنردما 

حجمها ألغر مما يجعلها مت  ر  بشكل مباشر وأسررع ناهيرسو عرم انرد ار أسرر بكاملهرا 
بسرر  القلررف الجرروا واحبرراد  الجماعيررةو فررالموا والتشررريد والتهجيررر قاعررد  مررم قواعررد 

 .(07)لتدمير ال تيرق بينهماالحر  ال يير من  شا  أو شابة فاحباد  الجماعية وا
إم المخا ر األك ر تهديردا  ألمرم احنسرام هري  إلىوتشير تقارير التنمية البشرية 
. (08)%(50وفقرردام األمررم السياسرري بنسرربة )%( 49فقرردام األمررم االقتلررادا وبنسرربة )

قرررردم للمرررر تمر الرررردولي لتلبيررررة االحتياجرررراا  الررررذا كررررذلس أشررررار تقريررررر الحكومررررة السررررورية
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% مرم األسرر العراقيرة فري سروريا بردوم معيرل لهراو وقرد 37ية لألسر العراقية إم احنسان
 .(09)العمل وزياد  نس  البغاء إلىتمخض عم هذا دفع أفراد األسر تلس 

المشراكل فري الخراري إذم المشكلة أكبر ممرا نتلرور فاألسرر  العراقيرة تعراني مرم 
بررل وكبررار السررم أيضررا  وا للشرربا عمليرراا القتررل والتهجيررر وازديرراد االعتقرراالوالررداخلو ف

الررذا أ ررار فررزع ازدادا حرراالا الرعرر  غيررا  المعيررل و  إلررىفرري جميررع المحافظرراا أد ى 
االنيجررراراا  التررري أحرررد ا الك يرررر مرررم احلررراباا و األ يرررال نتيجرررة االعتقررراالا الليليرررة 

السررركرو الجل رررة الدماغيرررة ازديررراد المرضرررى )ضرررغ  الررردمو  إلرررىوالتشررروهاا باحضرررافة 
كنتيجررة من قيررة لمررا تتعرررض لرر  األسررر  مررم ضررغو اا وسرروف . وهررذا يحرردث ...الرره(
العوامرررررل األخررررررى تباعرررررا  )تسرررررر  مرررررم التعلررررريمو ارتيررررراع نسررررر  ال رررررمقو  إلرررررىنت ررررررق 

 اليقر...اله(.
و وهرري كررذلس مشرراكل كررذلس هنرراس الك يررر مررم العوامررل المسررببة للتيكررس األسرررا

زيراد  التيكررس األسرررا  إلررىيررث تر دا قاةمرة بحررد ذاتهرا لهررا تر  يراا سررلبية علررى األسرر  ح
 مم جهة وت  ر سلبيا  على المجتمع مم جهة أخرى ومم هذه المشاكل مشكلة ال مق.

أرقى آلية شرعا لت نيس وضب  الغريز  الجنسية عنرد البشرر ومنحر   فالزواي يعد
لررية القدسرريةو إال إم هنرراس ظروفررا  شخلررية أو اجتماعيررة أو اقتلررادية عملررا وتعمررل 

  يل هذه انلية بواس ة ال مق.على تع
وال رررمق يكررروم أحرررد لرررماماا األمرررم للتررروتراا الحتميرررة التررري تقرررع فررري الحيرررا  

أسررربا  تيضررريل معظرررم  إلررىفيررر  الزوجيررة ولررريس لررردينا حاليرررا  أا مقيرراس أو دليرررل نلرررل 
المجتمعررراا لل رررمق بررردال  مرررم أشررركال االنيلرررال األخررررى فرررال مق هرررو الحرررل األك رررر 

 .(31)لحيا  الزوجيةانتشارا  لمشاكل ا
استحوذ موضوع ال مق على اهتمام الك ير مم علماء االجتماع والرنيس لمرا لر  

ن  قررار فرردا لكنر  فري أال مق يبدو لنا  أممم آ ار سلبية على اليرد والمجتمعو ورغم 
الحقيقة يت  ر بالعوامل والظروف االجتماعيرة المحي رة بر و ويقلرد برال مق: هرو إنهراء 

يررة بحكررم الشرررع والقررانومو وقررد الحررظ علمرراء االجتمرراع ارتيرراع معدالترر  فرري عمقررة زوج
السنواا األخيرر  فري العديرد مرم المجتمعراا المتقدمرة والناميرة علرى حرد سرواءو إذ تشرير 

ألررف حالررة  39بلرر   0950حرراالا ال ررمق فرري عررام  أمإحرردى الدراسرراا فرري بري انيررا 
حلررراءاا الرسرررمية فررري الررردول و كمرررا وتشرررير اح0995ألرررف عرررام  055 إلرررىوارتيعرررا 
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ملررر تحتررل المرتبررة األولررى فرري معرردالا ال ررمق تليهررا األردم  ررم السررعودية  أمالعربيررة 
 .   (30) م احماراا فالكويا ...اله

ومررا تررم ذكررره سررليا  مررم آ ررارا  سررلبية كررام لهررا دور فرري زيرراد  ال ررمق فرري األسررر 
افررررقو اليقرررررو عرررردم احنجررررا و العراقيررررة بسررررب  )الخمفررررااو الرغبررررة بررررال مقو عرررردم التو 

أحرررد أفرررراد األسرررر  وعررردم  المررررض...اله( وسررراهم أيضرررا  فررري عمليرررة التيكرررس ألم غيرررا 
 .وساهم في التيكس األسراضعف السل ة  إلىالرقابة أدى 

حيررررث نقلررررا لررررحيية المشرررررق العراقيررررة عررررم القاضرررري عبررررد ا  نررررورا انلوسرررري 
شررهد نحررو  3114ادو أم عررام بغررد -القاضرري فرري محكمررة األحرروال الشخلررية فرري الكررر 

حرررررروالي  3115( دعرررررروى  ررررررمق فرررررري حرررررريم بلغررررررا هررررررذه الرررررردعاوى سررررررنة 060708)
( حالرررررة زواي 243300و) 3114( حالرررررة زواي عررررام 202752( يقابلهررررا )045444)

على الزواي ازدادا لكرم بنسر  ضرةيلة  احقبالنسبة  أم. وأوض  انلوسي 3115لعام 
 إحلراةيااق ازدادا بمعردل ال ل ريمو وأشرارا نظرا  للظروف الراهنةو ولكم نس  ال رم

قضرررية  رررمق داخرررل محكمرررة المولرررل بينمرررا تضررراعيا عرررام  079حسرررم  إلرررى 3116
 .(33)05/6/3117( دعوى  مق محسومة لغاية 313) إلى 3117

أمرررا العنرررف والرررذا ألرررب  سرررمة ممزمرررة لكافرررة المجتمعرررااو برررل وألرررب  سرررمة 
السياسرررري  نرررري سرررروف أذكررررر المعنيرررريمأإال    معررررام  عررررد   فلرررر  وممزمررررة للمجتمررررع العراقرررري
 والسيكولوجي للعنف فق .

ر واألضرررار الترري يكرروم الغرررض أعمررال التمزيررق والترردمي»فررالعنف السياسرري هررو 
فيما يرذه  علمراء و (32)اختيار األهداف والضحايا والظروف ذاا أغراض سياسيةمنها 

إيقراع أذى جسردا  لرىإتعريرف العنرف ب نر  سرلوس  إلرىاالجتماع ومنهم )جراهامو جور( 
 .(34)«باألشخاص أو خسار  أموالهم
مم العنف إال فري الجنرة وا  أعلرمو لكرم مظراهر العنرف  وليس هناس مكام خال  

االجتماعي والسياسي واألسرا ألرب  ظراهر  مرم ظرواهر العلرر فري مجتمعنرا العراقري 
العراقري أذى  بل وألبحا متداخلة الواحد  ت  ر في األخررى فري إيقراع األذى برالموا م

   فردا  أو عضوا  في أسر  أو مجتمع.كام 
مرررم البلررردام التررري  ا  عرررددم ألتنميرررة البشررررية هرررذا الواقرررعو حيرررث وتعكرررس تقرررارير ا

أكرردا برر م تعرراني مررم األزمرراا والنكبرراا والحرررو  خررمل السررنواا العشررر المنلرررمةو 
 .أغل  هذه العوامل هي التي سببا العنف
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أسر  حول أمم احنسرام إم ملردر  2275شمل  وقد أشارا نتاةج مس  ميداني
العنف مم الداخل والخاري معا  والغالبية يروم أن   رار  علرى المجتمرع العراقري وكرذلس 

 .(35)ال يتيق مع القيم االجتماعية
وعلرررى اللرررعيد نيسررر  فقرررد أ رررر العنرررف علرررى المررررأ و فرررالك ير مرررم النسررراء ترررركم 

 ف. وأرغم الك ير مم اليتيراا علرى الرزواي الوظيية خوفا  مم القتل واالغتلا  أو الخ
األخررى وبرالعكس. وأمرا جرراةم مم ضمم  اةيتهم أو ال مق مم أزواجهرم مرم ال اةيرة 

التري حلردا أرواو الك يررر مرم النسراء فقرد بررررا براالنحراف أو الزنرا فري حرريم  الشررف
ليرررة المشررراركاا فررري العمأنهرررا اسرررتهدفا النسررراء الحالرررما علرررى الشرررهاداا العليرررا أو 

 .(ساهم في زياد  حاالا التيتم أو الترمل السياسية )مما
والنسرراء أك ررر عرضررة للعنررف ب شرركال  المختليررةو السرريما أ نرراء الحرررو  واألحكررام 
العسررركرية وفرررري أوقرررراا عرررردم االسررررتقرار السياسرررري واالجتمرررراعي وال قررررافي واالقتلرررراداو 

جرردا  فرري كررل مررم  نسرربة التعرررض للعنررف الجنسرري متقاربررة أم إلررىوتشررير اححلرراءاا 
امررأ  مرم بريم كرل خمرس  أم الناميرةو وقرد بينرا اححلراءاا البلدام اللناعية والبلدام

 .  (36)أو سبع نساء تتعرض لمغتلا 
م ال يررل فرري األسررر  العراقيررة يشررعر بررالخوف مررم أوقررد أشررارا إحرردى الدراسرراا 

م خرروف أد بهرراو حيررث وجرر بيعررة العمقررة التسررل ية الترري يتلرريومأحررد والديرر و وذلررس ل 
اء %( مرررررررم انبررررررر8و41م )أ%( و 5و20%( واألم )4و68ال يرررررررل مرررررررم والرررررررده بنسررررررربة )

%( 31م مشراهد  حروادث االنيجراراا شركلا نسربة )أيستخدموم الضرر  عقابرا و كرذلس 
 .  (37)%(6و03)لمحتمل %( ومشاهد  القلف الجوا 4و02وعرض الج ث )

واحرررد  مرررم أك رررر  0989وتعتبرررر االتياقيرررة الدوليرررة لحقررروق ال يرررل اللرررادر  عرررام 
االتياقيررراا الدوليرررة لحقررروق احنسرررام شرررموال  وت رررورا و وقرررد وردا فررري بعرررض المرررواد التررري 
تركررز بلررور  مباشررر  علررى حمايررة ال يررلو وتعتبررر هررذه المررواد ملزمررة للرردول الملررادقة 

ال يتعررض  أم( وتنلرام علرى 09 -06على االتياقيةو ومم بيم هذه المواد المرادتيم )
اس لعنررف فرري حياترر  الخالررة أو أسرررت  أو منزلرر  أو مراسررمت و وال أا مسررا إلررىال يررل 

م تتخرررذ الررردول األ رررراف جميرررع التررردابير التشرررريعية أغيرررر قرررانوني بشررررف  أو سرررمعت . و 
 .(38)التعليمية الممةمة لحماية ال يلواحدارية واالجتماعية و 

إم  إذ ويكررذلس ألررب  العنررف األسرررا هررو أحررد إفرررازاا العولمررة والبررث اليضرراة
ررراا الشرررعر  اللرررراع مرررم أجرررل متابعرررة أحرررد األفرررمم أو المشررراهد الرياضرررية أو آخرررر قل 



 3102العدد األول )آذار(                     مجلة جامعة األنبار للعلوم االنسانية      
 

- 343 - 

لمتابعرررة والمرررود ...اله. وهرررذا أسرررهم فررري العزلرررة االجتماعيرررة أو شرررراء أك رررر مرررم جهررراز 
أو شررراء المررواد الكماليررة )االسررتهمس المظهرررا( وهررذا األنشرر ة وحسرر  رغبررة كررل فرررد 

العمرلو بعردما  إلرىوسراهم فري خرروي األ يرال اقتلرادياو برل أ قل كاهل األسرر  العراقيرة 
 تدني مستواهم العلمي. إلىأ را زياد  ساعاا المشاهد  

القسرررراو عانرررا األسرررر  العراقيرررة مرررم مشررركلة أخررررىو أال وهررري مشررركلة التهجيرررر و 
قبلهرررا وجرررود ة العراقيررة بعرررد أحرررداث سررامراء و السررراح ااألوضرراع الم سررراوية الترري شرررهدتهف

ا بررررروز ظرررراهر  التهجيررررر القسرررررا )خارجيرررر إلررررىملو أد ا وبشرررركل واضرررر  قررررواا االحررررت
 ها اقتلاديا واجتماعيا و قافيا .وداخليا ( لألسر العراقية وت  را

قرررد ما منظمررراا مختليرررة أرقامرررا  عرررم التهجيررررو فالميوضرررية العليرررا لشرررر وم وقرررد 
 5و0عرم  3116المجةيم تحد ا بتقريرها الخاص بحالة العراق في تشريم األول عرام 

مليررروم مهجرررر داخلررريو أمرررا منظمرررة المجموعرررة ال بيرررة الدوليرررة ف نهرررا أكررردا برررام عررردد 
شخص بمرا فيهرا إقلريم  546178 عاةلة أا 90102حوالي  3117المهجريم بل  عام 

عرردا السررليمانيةو أمررا ميوضررية األمررم المتحررد  لشرر وم المجةرريم فقررد أكرردا إم  كردسررتام
مليرروم مهجررر خررارجي وتبقررى االختمفرراا  3و3 إلررىمليرروم داخلرري إضررافة  7و0هنرراس  

الواضرررررحة بررررريم الجهررررراا الحكوميرررررة وغيرررررر الحكوميرررررة بلررررردد الحجرررررم الحقيقررررري للنرررررزوو 
الرداخليو وبحسر  نشرر  وزار  المهجررريم والمهراجريم اللرادر  عررم قسرم المعلومراا لعررام 

 999773عاةلررررة وعرررردد أفرادهررررا  062574بلرررر  عرررردد المهجررررريم فرررري الررررداخل  3117
 .(39)فردا  

لكرل فررد »وهذا ب بيعة الحال يتعارض مرع الحقروق التري أق رهرا الدسرتور العراقري 
 (.22/0)الماد  « الحق في ظروف بيةية سليمة
و وجررردنا أم هنررراس تبرررايم كبيرررر فررري أعرررداد واأليترررام األرامرررلوفيمرررا يخرررص أعرررداد 

% مررررم مجمرررروع النسرررراء 8 أمالمعيشررررية  األحرررروالو ولقررررد أظهررررر مسرررر  واأليتررررام األرامررررل
بحو راا وبمختلررف اليةرراا العمريررة فري العينررة كررم أرامررل. وهرذا مررا أكدترر  وزار  العمررل الم

والشرر وم االجتماعيررةو وهرري واحررد  مررم الجهرراا الترري أخررذا علررى عاتقهررا متابعررة ملررف 
و وتشرررير آخررررر واألرامرررلالنسررراء عبرررر )داةرررر  رعايررررة المررررأ ( التررري تهرررتم بشرررر وم النسررراء 

( 0311111للم علرى معونراا حكوميرة تقردر برر)اللواتي يح األراملإحلاةية أم عدد 
ضررررحايا األحررررداث الترررري % متزوجررررة وبالنسرررربة ل55%و مقابررررل 8أرملرررةو أا مررررا يقررررار  

م هنررراس أيضرررا  تقرررديراا متباينرررة. وكرررام تقريرررر األمرررم المتحرررد  بشررر م  فررر 3112أعقبرررا 
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  فري زيراد واألرامرلأم أعرداد اليترامى  إلرىأشرار  3116فري العرراق لعرام  احنسامحقوق 
مميرريم  4عرردد اليتررامى فرري العررراق بلرر  أك ررر مررم  أممسررتمر و وتييررد بعررض التقررديراا 
 إلرررى األسررربا %(و وترجرررع 5و00مرررا نسررربت  ) ألسررررهم يرررل وشررركلا النسررراء المعررريما 

األزمررراا واليقرررر والحررررو و حترررى أ لرررق علرررى تلرررس اليةررراا ملررر ل  اليةررراا الهشرررة أو 
 .  (21)المهمشة
 
 

 مشاكل التعليم (2
جتمرررراع واالقتلرررراد منررررذ وقررررا لرررريس مربرررروم والم رخرررروم وعلمرررراء االلقررررد أدرس ال

ذا نظرنا  في تحقيقري  أهمية التعليم قالب ع التعلريم فري البلردام الناميرة واق إلىالتنميةو وا 
م ظراهر  التسرر  مرم التعلريم وترردني المسرتوى التعليمري تعرد مرم المشراكل الترري أ نمحرظ
 لها على واقع األسر  العراقية.وألقا بضم ومنها العملية التربويةتعاني 

الجديرررد  علرررى ضررررور  االرتقررراء بمسرررتوى  يرررة التعلررريم أكررردا الحكومرررةونظررررا  ألهم
أفرراده لتمكيرنهم الواقع التعليمي مم أجل النهوض بالمجتمع وت روير إمكانيراا وقابليراا 

برر م  (24علميررا  و قافيررا  وتربويررا  فرري الحيررا . وكيررل الدسررتور العراقرري الجديررد فرري المرراد  )
التعلرررريم عامررررل أساسرررري لتقرررردم المجتمررررع وحررررق تكيلرررر  الدولررررة وهررررو إلزامرررري فرررري المرحلررررة 

 .(20)االبتداةيةو وتكيل الدولة أيضا  مكافحة األمية
إم أ يال األسر المهجر  يعانوم مم مشراكل  إذ غير ذلسو إلىلكم  الواقع يشير 

ة الترري أعررد ا لتقريررر فرري مجررال التعلرريمو حيررث بلرر  عرردد األسررر فرري عين ررة الدراسرركبيررر  
نزحررا مررم منررا ق سرراخنةو وبلرر  مجمرروع  4879أسررر  مررم ألررل  400التنميررة البشرررية 

%( مرررنهم فررري 60سرررنة ) (06-0وتراوحرررا أعمرررارهم بررريم ) 0342األ يررال فررري العين رررة 
فيمرررا أضررر ر  3116-3115%( فررري الرردوام العرررام الدراسرري 37سررم الدراسرررةو اسررتمر )

 .(23)سةترس المدر  إلى%( مم األ يال 72)
ومع ت كيداا االتياقياا الدولية لحقوق ال يل في حرق ال يرل فري التعلريم واتخراذ 
التدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليرل مرم معردالا تررس المدرسرة كمرا 

أم يكررروم التعلررريم موجهرررا  نحرررو »( علرررى 39جررراء فررري المررراد  )(و كمرررا 38  المررراد  )أكدتررر
 «.(22)أقلى إمكاناتها إلى  وقدرات  العقلية والبدنية تنمية شخلية ال يل ومواهب



 3102العدد األول )آذار(                     مجلة جامعة األنبار للعلوم االنسانية      
 

- 346 - 

م النسرربة للتعلرريم األساسرري واحلزامرري أ إلررىلرراةياا وزار  التربيررة أشررارا لكررم  إح
  د  برل انخيضرا عردد المردارس مرع زيرادلم ت رأ عليها أا زيا 0995-0991مم عام 

 .(24)السقو  إلىعدد مدارس أخرى أيل  
 األ يررالالملتحقرريم فرري ريرراض  األ يررالفرري عرردد وعلررى الرررغم مررم حلررول نمررو 

نرر  لررم يحلررل ت ررور ملحرروظ فرري اسررتيعا  التعلرريم للسرركام بعمررر أ%و إال 2و4وبمعرردل 
( 00 -6( سرررنواا. وحلرررل بعرررض النمرررو فررري اسرررتيعا  التعلررريم للسررركام بعمرررر )4-5)

و السريما فري احلزامريو ممرا ي شرر عردم تحقيرق التعلريم 3118% لعرام 87بنسبة تغ ية 
 أم% بعررد 2و44 إلررىانخيرراض تغ يررة التعلرريم للسرركام فرري مرحلررة التعلرريم ال ررانوا ظررل 
المهنرريو  احعرردادا% وانخيرراض تغ يرة التعلرريم للسرركام فري مرحلررة التعلريم 6و56كانرا 

وهررذا مررا حرردث فرري التعلرريم العررالي )الجررامعي(و فلررم يلررل التمويررل الحكررومي والمسررتوى 
والم سسررررية( لتلررررحي   -والتنييذيررررة -لماليررررةالحررررد الررررمزم )مررررم الناحيررررة ا إلررررىالتنييررررذا 

 .(25)المدرسية أو المستلزماا التربوية األبنيةاالختمالا الحاللة لسد العجز في 
 أم إلرررىفررري العرررراقو فقرررد أشرررارا  (26)(IMIRAوأكررردا ذلرررس الدراسرررة الميدانيرررة )

% للنسررراء مقابرررل 24معررردالا األميرررة بررريم الرجرررال والنسررراء واسرررعة جررردا و حيرررث بلغرررا 
 .(27)% للرجال06

هناس مستوياا مرتيعة فري التعلريمو  أمو 3118وأشار دليل التنمية البشرية لعام 
والكتابررة شرركل نسرربة احلمررام بررالقراء   -إال أنهررا ال تعكررس تقرردما  ملموسررا و فمكونرر  األول

ال اني االلتحاقاا احجمالية بالمدارس االبتداةية وال انوية والعليرا بلر    % فق  ومكون78
%و ومررع أم النسرر  تكرراد تكرروم مقبولررة حسرر  المعررايير الدوليررةو لكررم مررا تررزال نسرربة 63

 .(28)األمية على حالها منذ عقود
وبسررب  األزمرراا والحرررو  واليقررر والررنم  الررذكورا )ال قافررة الب رياريكيررة( كانررا 

م برنيس يفجو  النوع واضحة وبشكل كبيرو فيري أغلر  منرا ق العرراقو احنراث ال يحضر
خول التعلرريم م لمررا يحلررل عليهررا الررذكور وفرري جميررع المسررتويااو حيررث تبلرر  اليرررص لررد

 .(29)3118 -3117% للعام الدراسي 42مجموع ال لبة  إلىنسبة احناث 
علرررى األسرررر و  ال قررل وهررذه المشررراكل فرري الم سسرررة التعليميررة ألقرررا وبشرركل كبيرررر

التنميرررةو  وكمرررا هرررو واضررر و حترررى ألررربحا هرررذه المشررراكل معوقرررا  أساسررريا  مرررم معيقررراا
   تداعياتها على البناء االجتماعي لألسر . إلىإضافة 

 المشاكل االقتصادية (3



 3102العدد األول )آذار(                     مجلة جامعة األنبار للعلوم االنسانية      
 

- 344 - 

م أو إال 3112ةلررة العراقيررة بعررد عررام علررى الرررغم مررم ارتيرراع مسررتوياا دخررل العا
وهررذا يعتبرر مررم العوامررل  وقررر والب الرةالوضرع المعيشرري بردأ بالترردهور وانتشرار ظرراهر  الي

 التي تعوق التنمية.
مسرتوى  3114ا أحرد الدراسراا حرول مسر  المعيشرة فري العرراق لعرام فقد أظهرر 

مرنخيض فري م شررراا التنميرة لأللييرة ال ال ررة بالمقارنرة مرع بلرردام الشررق األوسر و حيررث 
كمرا وأظهررا  أظهرا أم الخ ر باا ينذر بتيراقم وترردا المسرتوى المعيشري واللرحيو

 .(41)التموينيةحد كبير في غذاةها على الب اقة  إلىم األسر  تعتمد أ
العراقيرة تعريش تحرا خ رر اليقرررو م الك يرر مررم األسرر أإم مرا يحردث اليروم هرو 

والحلرار  0990وعرام  0981بل وألب  اليقر واقعرا م سراويا ناجمرا  عرم حررو  عرام 
فررازاا أ ررا وبشركل  3112االقتلاداو وسقو  النظام في عام  وما أعقبت  مم آ ار وا 

 ألسر  العراقية.كبير على الواقع االقتلادا ل
%( مم السركام الحضرر 0و73م حوالي )أ 0992حيث تشير االحلاةاا لعام 

فقررررر  %( يعيشرررروم فرررري 01-8( مررررم سرررركام الريررررف هررررم فقررررراءو مررررم بيررررنهم )8و80و )
%( مرم 25م )أفقرد بريم  3114. أما مس  األحوال المعيشية في العراق لعرام (40)قعمد

م أأسربوعيا  للحراالا ال ارةرةو كرذلس ألرف  111و011األسر العراقية ال تست يع تر ميم 
المن قررة الريييررة تتميررز بارتيرراع نسرربة األسررر الترري تقررع فرري اليةررة الرردنيا مررم الرردخل وتقررع 

.  ررم لتخررري إلينررا إحلرراةياا وزار  (43)%( منهررا فرري فةررة الخمررس األدنررى مررم الرردخل36)
( ألررف 235) إلررىالتخ رري  لترررب  مررا برريم انحسررار نسرربي لليقررر وارتيرراع متوسرر  الرردخل 

الغمء الياحش الذا لراح   إلىو دوم النظر 3115 – 3114 – 3112شهريا  لعام 
 تلس الزياد .

. (42)%( فررري ضررروء مكوناتررر  اليرعيرررة8و08وقررردرا قيمرررة دليرررل اليقرررر البشررررا برررر)
فرري قضررايا التمييررز  ومهمرا كانررا األسرربا و فر م لليقررر آ ررارا  سرلبية علررى األسررر و والسريما

المدرسررررة وتبقررررى احنرررراث  إلررررىاغلرررر  األسررررر اليقيررررر  ترسررررل الررررذكور  مإ إذ ضررررد المرررررأ و
جليساا المنزل. وهذا التمييز سينعكس مستقبم  على واقع المرأ  ومشراركتها فري تحقيرق 

 والد  ظواهر جديد  ومنها الب الة. إلىالتنمية. بل ست دا 
الب الررررة واحررررد  مررررم أخ ررررر المشرررراكل الترررري يواجههررررا المجتمررررع  أمال جرررردل فرررري 

العراقرريو لمررا يرافررق ذلررس مررم تررداعياا اجتماعيررة واقتلررادية ترافررق حالررة الب الررةو وقررد 
سرراهما عوامررل عديررد  فرري رفررع معرردالا الب الررة فرري العررراقو ومنهررا االنيجررار السرركاني 
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وعرردم التناسررق برريم مت لبرراا سرروق العمررل ومخرجرراا التعلرريمو وكررذلس بعررض السياسرراا 
 و وقرررد بلررر 3118توى التشرررغيل والب الرررة لعرررام الخا ةرررة للدولرررةو وقرررد أظهررررا نتررراةج مسررر

% للرجرررال 0و21% بمعررردل 21( بلررر  حررروالي 34 -05معررردل الب الرررة لليةرررة العمريرررة )
 .(44)%05% لإلناثو في حيم بل  معدل الب الة بلور  عامة 7و39و

( 34 -05فيمرا قردرا اححلراةياا الدوليرة شرريحة الشربا  والشراباا مرا بريم ) 
%(و فمررررا زال عرررردد كبيررررر مررررنهم 08م العررررالم أا حرررروالي )سررررنة مررررا يقررررار  خمررررس سرررركا

 إلرىيعتبروم في عداد العا ليم عم العمل أو مم البراح يم عنر و أو ينتقلروم مرم عمرل 
و حيرث م لرا معردالا الب الرة للشربا  فري من قرة الشررق األوسر  أعلرى نسربة فري آخر

اهرراا التشررغيل فرري العررالم ب سرررهو وهررذا مررا أشررار إليرر  تقريررر منظمررة العمررل الدوليررة )اتج
لمشررراريع وشررريوع ومرررع األزمرررة الماليرررة وعجرررز ميزانيرررة الدولرررة علرررى ت بيرررق ا و(45)العرررالم(

زيرررراد  فرررري ك افررررة السرررركام فرررري المنررررا ق الترررري  إلررررىالررررذا أد ى  ظرررراهر  اليسرررراد احدارا
اسررتق با المهجررريم فقررد سرراهم ذلررس فرري زيرراد  الب الررةو لتقررع األسررر  العراقيررة برريم م لررث 

 لة والتسر  مم التعليم.اليقر والب ا
 المشاكل الصحية  (4

م الم شررررراا اللررررحية قررررد تحسررررنا خررررمل أ إلررررىشررررير تقررررارير التنميررررة البشرررررية ت
وفرا   81السبعيناا وال مانيناا مم القرم الماضريو حيرث انخيضرا نسربة الوفيراا مرم 

م هرررذه الم شرررراا ترررردا فررري أو إال 0111وفرررا  لكرررل  41 إلرررىوالد  حي رررة  0111لكرررل 
 .(46)0990ا أبام العقوباا االقتلادية عام التسعينا

تلررروث وتررردمير بيةررري ولرررحي قرررل  3119-0990هرررذا وشرررهد العرررراق بررريم عرررام 
 نظير  في تاريه البشرية.

م العررراق يعرراني مررم األمررراض الناتجررة عررم تلرروث ميرراه أالحررظ الرردكتور لنيسرروم و 
خ ررر الوفررا  بالنسرربة إم  إذ تماريا والتهررا  الكبررد الوبرراةي(الشررر  م ررل )الكرروليرا والدوسررن

بينمرا قيرزا  0991( فري عرام 611:0لل يل الملا  بالدوسنتماريا لم تكرم تزيرد عرم )
م زيراد  األمرمو المعدنيرة أ إلرىو كمرا وأشرارا الدراسرة 3111م ( عا51:0) إلىالنسبة 

 .(47)زياد  أمراض الكلى إلىفي المياه سوف ي دا 
عرررم القلررررف الجررروا األمريكرررري أمرررا تلررروث الهررررواء وآ ررراره اللرررحيةو فهررررذا نررراتج 

و وكرذلس وجرود النيايراا وبك رر  فري في سنواا االحرتمل واستخدام القنابل المحرمة دوليا  
)ال مرررر( دوم االسرررتياد  الشرروارع واسرررتخدام ال ررررق التقليديرررة فررري عمليرررة الرررتخلص منهرررا 
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هررة أم تتخمررر وتبرردأ برر فراز رواةرر  كري إلررىبقررى ليتررراا  ويلررة فرري الشررارع منهرراو بعررد أم 
نقررل األمرراض عررم  ريررق الرذبا  والبعرروض الررذا  إلرىتلروث الهررواءو إضررافة  إلررىتر دا 

( الترري تظهررر حجررم المعانررا  للمرررأ  3و 0انظررر اللررور ) يررزداد مررع بقرراء تلررس النيايرراا.
دفررع األ يررال  إلرىأم تردني مسررتوى المعيشرة لألسررر  العراقيرة قررد أد ى  العراقيرة واأل يررال.

 ااو وهذا ما تسب  ب لابتهم ب مراض خ ير .للعمل في فرز وجمع النياي
م انتشررار حرراالا  التشرروه الرروالدا أو حرراالا العرروق بسررب  االنيجرراراا أو كمررا وا 

 وو قرد ولردا ضرغو ا  نيسرية ألرابا األسرر  العراقيرة3112بعرد عرام  القلف األمريكي
ع الضغو اا االجتماعية واالقتلادية التي ذكرا سليا و حتى ألربحنا نسرم إلىإضافة 

 .م ل األسر الم زومة والقلقة والهشة والمهمشة ...الهمسم ياا جديد  
الواقرررررعو انهيرررررار الم سسرررررة السياسرررررية ألقرررررى بضرررررمل  علرررررى بقيرررررة  هرررررو هرررررذا إذم

الم سساا األخرى بك ير مرم المشراكل التري ال حلرر لهراو لتر  ر علرى األسرر  العراقيرة 
الشرركل رقررم  إلررىضررة قلقررة. انظررر أسررر م زومررةو مري إلررى)األ و األمو األبنرراء( لتحولهررا 

أما ال موو فهرو الرتخلص مرم جميرع المظراهر السرلبية التري ذكررا سرليا و وتحقيرق  (.0)
 الرفاهية االجتماعيةو ب تباع سياساا اجتماعية وقاةية وتنموية.

مرررم خرررمل تررروفير الخررردماا اللرررحية والرعايرررة االجتماعيرررة وتعلررريم جيرررد لألسرررر  
نوسررية لرردعم المشرراركة اليعالررة مررم رأ  وتحقيررق المسرراوا  الجوأفرادهرراو ومررم  ررم تمكرريم المرر

جررل تحقيررق التنميررةو وسرريتم وضررع مجموعررة مررم االسررتراتيجياا المناسرربة لتحقيررق هررذا أ
 ال موو.
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 ال مر اللحي( تم ل عمل المرأ  في جمع النياياا في من قة 0لور  )

 
امة عند تيريغها مم والنسو  وهم يجمعوم القم األ يال( تم ل مجموعة مم 3لور  )

 مر اللحيال حاويتها في من قة 
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 آ ار التحوالا االجتماعية المعالر  على األسر  والتنمية( يوض  0شكل )

 سادسًا: الرعاية االجتماعية بين الماضي والحاضر
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تعتبر الرعاية االجتماعية مم البررامج العلميرة التري تبرذل جهرودا  وأنشر ة منظمرة 
ماعية لإلنسام وحل  جميع مشراكل  االجتماعيرة والتخ ري  لمواجهرة لتحسيم األداء االجت

 مت لباا التنمية بجميع أشكالها.
المتبادلررة والرعايررة االجتماعيررة قديمررة جرردا و حيررث كانررا مرادفررة لميهرروم المسرراعد  

بررريم النررراس لحرررل  مشررراكلهم الشخلرررية والعامرررة فررري وقرررا الشرررد   والرررذا عجرررزا قدراتررر  
ياجاتررر  م رررل رعايرررة فةررراا المسرررنيم واأليترررام واألرامرررل والتررري الشخلرررية عرررم مواجهرررة احت

 كانا بدافع اححسام المنب قة مم الوازع الديني.
وقد ت ور ميهوم الرعاية االجتماعية القاةم على المسراعد  بريم احنسرام وأخير و  

حيث أخذا الرعاية االجتماعية لورا  متعدد  لتظهر تشريعاا تكيل الرعايرة للمروا نيم 
لرررس المجتمعررراا وتظهرررر الك يرررر مرررم الحركررراا االجتماعيرررة ومنهرررا )قررروانيم اليقررررو فررري ت

 المحما التجاريةو جمعياا تنظيم اححسام( ليكوم لها ت  يرها الواض  بالت ور.
إذم ميهرروم الرعايررة االجتماعيررة يم ررل نظامررا  مركبررا  مررم الررنظم االجتماعيررة وهررو 

تهرررتم بمسررراعد  النررراسو كرررذلس فهرررو  يتضرررمم إ رررارا  واسرررعا مرررم المهرررم واألعمرررال التررري
يتضمم مختلف أنواع الخدماا الموجهة لمقابلرة الحاجرااو وتهردف الرعايرة االجتماعيرة 

حررررداث التغييررررر االجتمرررراعي وترررردعيم وتقويررررة الضررررب   إلررررى تحسرررريم األداء االجتمرررراعي وا 
 .(48)االجتماعي مم أجل رفاهية الناس في المجتمع

ور  اللرناعية خلولرا تلرس التري انب قرا فري والرعاية االجتماعيرة هري وليرد  ال ر
أعلررى درجررة ممكنررة مررم  إلررىالقرررم التاسررع عشررر فرري أوربرراو وذلررس مررم أجررل الولررول 

فري  احنتاجيةو حيث يمكرم أم تتحقرق احنتاجيرة العاليرة عرم  ريرق تردعيم قردراا األفرراد
ينظررر  مررنهم  واالسررتياد  مررم كررل ال اقرراا العاملررةو إذ المجتمررعو وحمايررة غيررر القررادريم

تنروع  إلرىاالحتياجراا احنسرانية نظرر  تكامليرةو ممرا ير دا  إلىنظام الرعاية االجتماعية 
خررردماتها لتلبيرررة هرررذه االحتياجررراا مرررم خرررمل عرررد   ميررراديم كرررالتعليم واللرررحة والترررروي  
وال قافررة واحسرركام..اله. إذ يتررولى تقررديمها المتخللرروم المتعررددوم فرري تلررس الميرراديم 

فقرررد لرررذلس  .(49)ء والمررردربيم والمررروجهيم واحعمميررريم واالجتمررراعييمكرررالمعلميم واأل برررا
كبيرر  لرعايرة المروا نيم والعمرل علرى تحقيرق الرفاهيرة  ألبحا الحكوماا تتحمل أعبراء  

 االجتماعيةو ان مقا مم مبدأ أم يعيش احنسام حيا  كريمة.
ا عليهررا ( مررم و يقررة حقرروق احنسررام العالميررة الترري وافقرر33ولقررد أكرردا المرراد  )
و بر م لكرل فررد باعتبراره عضروا و فري المجتمرع الحرق فري 0948هيةة األمم المتحد  عرام 
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الضرررررمام االجتمررررراعي فلررررر  الحرررررق فررررري الحلرررررول علرررررى إشرررررباع حاجاتررررر  االقتلرررررادية 
 .(51)واالجتماعية وال قافية التي ال غنى لكرامت  بدونها

فري أم يعريش فري  ( في نيس الو يقةو ب م لكرل فررد الحرق32كما وأكدا الماد  )
مسررتوى يكيررل لرر  وألسرررت  اللررحة والرفاهيررة وبلررية خالررة يضررمم لرر  الغررذاء والكسرراء 
والمسكم والرعاية ال بية والخدماا االجتماعيرة الضرروريةو ولر  الحرق فري الضرمام فري 

 .(50)حالة مرض و وعجزهو وترمل  وشيخوخت 
شررر ا مرررع نشررر   إذم الرعايرررة االجتماعيرررة هررري إحررردى الرررنظم االجتماعيرررة التررري ن

المجتمع وسايرت  بعملية الت ور وهي انم ت دا وظاةف مهمة ال غنرى عنهرا فري حيرا  
البشرررية شرر نها فرري ذلررس شرر م بقيررة الررنظم األخرررىو لترررتب  مررع هررذه الررنظم بشرربكة واسررعة 

 مم العمقاا التي شكلا معالم البناء االجتماعي.
 .(53)ميز بيمومم خمل مراحل ت ور الرعاية االجتماعية يح  أم ي

الرعايرررة االجتماعيرررة كوظييرررة م قترررة حيرررث يتررردخل المجتمرررع مرررم خرررمل بعرررض الجهرررود  .0
الحكوميررة واألهليررة لمسرراعد  المحترراجيمو ومررم  ررم تقتلررر الرعايررة االجتماعيررة فرري هررذه 

 الحالة على بعض اليةاا المحتاجة مم المجتمع.
  التغيير االجتمراعي مرم داةمةو حيث يقوم المجتمع بتخ يالرعاية االجتماعية كوظيية  .3

 Social Functionخرمل تروفير المروارد المزمرة لمسراند  وتحسريم األداء االجتمراعي 
رشراد النراس ومرم  رم تلرب   إلى جان  الخردماا المتعرارف عليهرا فري عرمي لمشراكل وا 

 خدماا الرعاية االجتماعية وظاةف أساسية في المجتمع.
ت  الخالة ب  ليقدم خدماتر  مرم خملهرا كما إم لنظام لرعاية االجتماعية م سسا

م ررررل م سسرررراا رعايررررة اللق رررراء واأليتررررام واألحررررداث المنحرررررفيم والمشرررررديم والمعرررروقيم 
والمسنيم فيي هذه الم سساا نجد أم دور األخلاةي االجتماعي ينش  ك يررا  لممارسرة 
م دوره المهنررري مرررع اليةررراا المسرررتييد  مرررم الخررردماا لتخليلرررهم مرررم معانررراتهم ومشررراكله

 وتنمية قدراتهم وت ويرها الستخدامها في المساعد  والتكييف والعمي.
نكلترا والدول الناميرة  إلىوسوف نت رق  ميهوم الرعاية االجتماعية في احسمم وا 

لإل مع على نوعية التحوالا التي حللا فري رعايرة النراس وهرل هنراس أوجر  مختليرة 
 أم إم الهدف واحد.

 .عية في إنكلترااتجاهات الرعاية االجتما .1
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وقررد م. 0910 –م 0827أترري  للملكررة فكتوريررا أم تتررولى عرررش إنكلترررا مررم عررام 
( عنردما سرنا 0831-0809أقلرى درجاتهرا فري سرنتي ) إلرىوللا الموجرة الرجعيرة 

غا ررة اليقرراء وغيرهررا لملرلحة  بقرة مررالكي األرضو ف ولرلا اليمحرريم  قروانيم القمر  وا 
وضررع أقررر  بنشررو   ررور  عنييررةو ولقررد  إلررىا الرربمد مسررتوى الجرروع والتشرررد واقتربرر إلررى

برردوم  تم لررا هررذه الموجررة الرجعيررة فرري إلغرراء المبرردأ القررانوني الررذا يمنررع حرربس أا فرررد
محاكمة شرعية. ومم المعروف أم ال ور  اللناعية التري مي رزا القررم التاسرع عشرر قرد 

أوال  عنررد الرردول الترري انب قررا وت ررورا جراءا بلرروم جديررد مررم الحضررار .. تلررس الحضررار  
( وشرهد 0809عرام ) برا أول سيينة عبرر المحري  األ لن رياالنجلوسكسونيةو حيث ع

العقرررد ال ررراني افتتررراو السررركس الحديديرررة وانتشرررر التلغرررراف فررري أوربرررا عرضرررا  و ررروال  فررري 
األربعينرراا كمرررا تررم بنررراء عرردد مرررم المررردم الكبرررى. وعلرررى الرررغم مرررم ذلررس فقرررد ألررريبا 

ببا انتكاسرراا با ولوجيررة خالررة.. فلقررد ارتيعررا نسرربة الضررراة  انجلترررا بعررد   حرروادث سرر
 .(52)وانخيضا األجور وعم ا الب الةو واستغل اللغار في الملانع استغمال  قاسيا  

م شرغلتها الحرر  مرع  رغم مم ذلس فلقد أخذا انجلترا تشعروبال بهذه المشراكل وا 
م يررتم احلرمو البرلمرراني فرنسراو وحترى بعررد انتهراء الحررر  اسرتمدا الموجرة الرجعيررة ولر

و ومع ذلس فقد ظلا القوانيم الجديرد  الخالرة بال يرل )تنظريم عمرل 0823إال في سنة 
األ يررال( فرري الملررانع وتحديررد سرراعاا عملهررم غيررر منيررذ  وقررد برررزا فرري هررذا الوقررا 

علررى التعلرريم وخالررة المرردارس األوليررةو ولكررم كررام احتكررار لإلشررراف جمعيتررام دينيتررام 
نجليزيررة لشرر وم التعلرريم وم الرر  الملررانع المرهقررة مررم العراقيررل الترري وقيررا الكنيسررة اال

 .(54)عاةقا  في  ريق الرقي والكياو ضد الجهالة
فقررررد شررررهدا إنكلترررررا بعررررض  0840زمررررام السررررل ة عررررام « بيررررل»وبعررررد أم تقلررررد 

االجتماعيرررةو ف لررربحا إنكلتررررا مكانرررا  رخيلرررا  للسررركمو وأزيرررل مرررم نظمهرررا  احلرررمحاا
سرررنا « متررررنيه»وبعرررد مجررريء «. جيرمررري بن رررام»سررروأ العيرررو  التررري كشررريها القضررراةية أ

قرروانيم عظيمررة وأقرررا تغيررراا كبيررر و فمنحررا ال بقررة الوسرر ى حررق االنتخررا  وتحرررر 
مجلرررس العمررروم مرررم سررري ر  ال بقرررة االرسرررتقرا يةو ف شررريعا الديمقرا يرررة فررري الحكومرررة 

قانونررا  جناةيررا و وبرردأا  حتررى كانررا إنكلترررا تملررس 0848 ومررا أم سررق  مترررنيهالملكيررةو 
نظامرررا  حعانرررة المررردارس وأقررررا قوانينرررا  لترقيرررة وسررراةل اللرررحة العامرررة وتحديرررد سررراعاا 

مرم وزار  غمدسرتوم التري اسرتمرا  إلرىالعمل بالنسبة لللغار ويرجع اليضرل فري ذلرس 
 .(55)م0874 – 0868عام 
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رر   نررا أم نوض  عيررة فرري إنكلترررا فرري ميرراديم الرعايررة االجتما م  التقرردم الكبيرررأويهم 
في الوقرا الحرالي ومرا تتمترع بر  هرذه الربمد مرم تشرريعاا حكوميرة نخرص منهرا بالرذكر 
قرررانوم بييررررروي ودسرررتور ال يررررل الررررذا يرررنظم رعايررررة ال يولررررة بواسررر ة الحكومررررة وكررررذلس 

مرم تجرار  مشاريع المساكم والتعليم احلزاميو كل ذلس جاء نتيجة لما مرر ا بر  إنكلتررا 
ى وسروء النظرام وأزمراا الحررو  التري مهردا حنكلتررا أم تتقردم هرذا أ رر المحرم واليوضر

 التقدم الهاةل في نظمها االجتماعية.
 الرعاية االجتماعية في اإلسالم  .2

إم الديم احسممي في با ن  وظاهره ديم اجتماعي بكل مرا يحملر  هرذا المعنرى 
لشرعو  بلرية عامرة ة برل وأهم هرا فري االديم أحد مقومراا ال قافركام ف ذا مم مقومااو 

ف م الديم احسممي الدعامة األولى في تنظيم المجتمع احسممي لمرا اشرتمل علير  مرم 
مبررراد  تحررردد مسرررتوى المعرررامما بررريم النررراس ومرررم نظرررم تحمررري هرررذه المبررراد  وتجعلهرررا 

 .  (56)واقعية وليسا مجرد تولياا أو توجيهاا
قاةمرة برذاتها برل هري كرل الرعاية االجتماعية على إنها مشركلة  إلىفهو لم ينظر 

متشابس تدخل فيها مكوناا ال حلرر لهراو ومرم  رم فر م توفيرهرا ووضرع األسرس لعرمي 
ع ررراء كرررل جرررزء نلررريب  مرررم  أا مشررركلة إنمرررا يكررروم بدراسرررة هرررذا الكرررل فررري ميررررداا وا 

 .(57)الدراسة وبالتالي مم التوجي  والتشريع
ممررا ال تكررروم لررر   كمررا إنررر  لررم يقتلرررر علررى المرررواعظ والولرررايا األخمقيررة فرررذلس

ومررم هنررا اليعاليررة الم لوبررةو إال إذا لرراحبت  قرروانيم واضررحة تحرردد الواجبرراا وتحميهررا. 
يظهر لنا التشريع احسممي متماسكا  بعض  ببعض ويتوقف نجاو كل ميررد  منر  علرى 
تنييررذ ونجرراو الميرررداا األخرررىو كمررا يتوقررف نجرراو تشررريعات  وقوانينرر  كلهررا علررى وجررود 

تحقيق لرال   إلىلدى الناسو كما تهدف الرعاية االجتماعية في احسمم  اليهم والوعي
ومباد  الرعاية االجتماعيرة فري احسرمم  .(58)الناس وتحقيق أمنهم واستقرارهم في الحيا 

 :(59)هي
 الوحد  في سبيل السمم العالمي. .0
 الشورى. .3
 المساوا  والعدالة االجتماعية. .2
 التعاوم. .4
 التكافل االجتماعي. .5
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 دية اليردية.الح .6
 احيمام. .7

رعايررة األيتررام فرري احسررممو لكرري نوضرر  دور احسررمم فرري  إلررىوسرروف نت رررق 
تررروفير الحاجيررراا الضررررورية لهرررم وعررردم  إلرررىالتررري هررردفا التشرررريعاا و وضرررع القررروانيمو 

 المساس بحقوقهم وتوفير الح  والحنام له الء.
احسررمم فيمررا حيررث نجررد أم لرريس هنرراس  اةيررة حظيررا بالرعايررة االجتماعيررة فرري 

حضي ب  األيتامو إم نظام الرعاية االجتماعية في احسمم لأليتام واضر  المعرالم م كرد 
 إلرىفي الك ير مم انيااو فهي ال اةية التي أولى ا  بها فري كتابرة ولراية ولرلا 

وقرد نرو  احسرمم فري لمم ال يرعى هذه ال اةية ويحيظ لهرا حقوقهرا. بالعذا  حد  التهديد 
يرررواء ة االجتماعيرررة الماديرررة ب هميرررالناحيررر ة تررروفير حاجيررراا األيترررام مرررم م كرررل وملررربس وا 

فرري   لىتعرر. ولنستشررهد برربعض انيرراا القرآنيررة حررول حررق األيتررامو قررال (61)لليقررراء مررنهم
َِ َواْلَمْبوِرِب َوَلِكونَّ اْلِبورَّ َمو سور  البقرر  ْن آَموَن َلْيَس اْلِبرَّ َأْن ُتَولُّووا ُوُجووَهُكْم ِقَبوَل اْلَمْشوِر

ِباللَّووِ  َواْلَيووْوِم اآْلِخووِر َواْلَمالِ َكووِة َواْلِكتَوواِب َوالنَِّبيىوويَن َوآتَووَ اْلَموواَل َعَلووَ ُحبىووِ  َ ِو  اْلُقْرَبووَ 
َكوواَة  ووالَة َوآتَووَ ال َّ َقوواِب َوَأَقوواَم الصَّ َواْلَيتَوواَمَ َواْلَمَسوواِكيَن َواْبووَن السَّووِبيِل َوالسَّوواِ ِليَن َوِفووي الرى

وورَّاِء َوِحوويَن اْلَبووْاِس ُأوَلِ ووَ  َوا وواِبِريَن ِفووي اْلَبْاَسوواِء َوالضَّ ْلُموفُوووَن ِبَعْهووِدِهْم ِإَ ا َعاَهووُدوا َوالصَّ
 .   (60)الَِّ يَن َصَدُقوا َوُأوَلِ َ  ُهُم اْلُمتَُّقونَ 

فرررالتنظيم القرآنررري لرعايرررة األيترررام يضرررع الشررررو  فررري رعرررايتهم والمحافظرررة علرررى 
نمررا أمرروالهم وحتررى يضرر حرردد مواقيررا مم حسررم إدار  أمرروالهم لررم يجعلهررا ترردار اعتبا ررا و وا 

تسرليمها إلرريهم وال ريرق الررذا يحرافظ عليهرراو وحترى يضررمم للرنيس البشرررية حسررم احدار  
 ا  وال يغررربم المسررر ول عرررم احدار  لهرررذه األمررروال جعرررل لهررر الء المرررديريم أو األولرررياء حقررر

للروا فري اسرت مارها وحترى ال ي خرذهم ال مرع  يييا  نظير إدارتهم لهذه األمروال حترى يخ
 .(63)فيها

األسرررر  وهررري كيرررام المجتمرررعو ف لرررمو  إذم فقرررد اهتمرررا جميرررع األديرررام بتررردعيم
وذلرررس مرررم خرررمل رعايرررة األبنررراء وتنشرررةتهم تنشرررةة المجتمرررع هرررو مرررم إلرررمو األسرررر و 

خرررمل م احسرررممي ومرررم اجتماعيرررة دينيرررة وكرررذلس رعايرررة األيترررام واألرامرررل. إال إم الررردي
  المكانرة االجتماعيرة وأع ى المرأ ( للزوي والزوجة واألبناءالحقوق والواجباا) تشريعات 
تشرترى وتبراع وك نهرا سرلعة  كانراالمرأ  قانوم أو تشريع آخررو فر تع يها لها أا التي لم
. وكذلس التجار  باأل يال. وآخرها ما اكتشيت  قنا  الجزير  بعد أربعة أشرهر مرم وال زالا
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الكبير  على أحد مواقع االنترناو لتكشف ظاهر  بيع األ يال حردي ي الروالد  فري  الجهود
كوريرا الجنوبيرة. وهرذا كلر  فري ظرل القروانيم والتشرريعاا الدوليرة والمر تمراا الدولرة التري 

 تنادا بحقوق احنسامو إال إم الحقيقة هي شعاراا فق  وليس قوانيم وتشريعاا.
 عراقيةالرعاية االجتماعية لألسرة ال .3

عررررم  ريررررق  0948الرعايررررة االجتماعيررررة كانررررا تقرررردم فرررري بدايررررة األمررررر ولغايررررة 
الجمعيرررراا الخيريررررة األهليررررة وقررررد كانررررا الخرررردماا بسرررري ة منهررررا اللررررحية والتعليميرررررة 
وال قافيررةو إال إم هررذه الخرردماا كانررا غيررر كافيررة حشررباع الحاجرراا والترري برردأا تررزداد 

نولرروجي والتقنرري..اله. وهررذا مررا والت ررور التكيومررا بعررد يررومو فرري ظررل زيرراد  عرردد السرركام 
وترروفير المجتمعيررة الترردخل لحررل المشرراكل الترري أفرزتهررا تلررس التحرروالا  إلررىالدولررة  ادعرر

 مستلزماا التحول بدوم أا عراقيل وذلس لتحقيق التنمية.
إذم ترردخل الدولررة ألررب  واضرر  للعيررام مررم خررمل لرردور العديررد مررم القرروانيم 

بنررررراء  حيرررررث لررررردر قرررررانوم الضرررررمام  عمجيرررررة وقاةيرررررةعمليرررررة  والترررري اعتبرتهرررررا الدولرررررة
جتماعي والتقاعد والتر ميم اللرحي والعمرل وقرانوم وزار  العمرل والشر وم االجتماعيرة اال

. وقرررد بلغرررا أهميرررة هرررذه الخررردماا ذروتهرررا بعرررد لررردور قرررانوم 0978لعرررام  095رقرررم 
وت سيس الم سسرة العامرة للرعايرة االجتماعيرة فري وزار   0981الرعاية االجتماعية عام 

س إنشررراء المراكرررز االجتماعيرررة التررري كانرررا تقررردم . كرررذل(62)العمرررل والشررر وم االجتماعيرررة
و وبعرررررد لررررردور قرررررانوم الرعايرررررة 0949مختلررررف الخررررردماا لألسرررررر  العراقيرررررة منرررررذ عررررام 

االجتماعيرررررة حولرررررا أعمالهرررررا ووزعرررررا علرررررى دور الدولرررررة ومراكزهرررررا لرعايرررررة األحرررررداث 
اكرز والمعوقيم والمعوزيم والمسنيم ومراكز مكافحة األمية ورعاية ال يولرة واألمومرة ومر 

.  ررم اجرررا تعررديم  علرررى (64)المنظمرراا الجماهيريررة وسررميا مراكررز التنميررة االجتماعيررة
لمعالجرررة حررراالا إنسرررانية جديرررد   0981( لسرررنة 036قرررانوم الرعايرررة االجتماعيرررة رقرررم )

مسرتوى أك رر تقردما  وشرموال  فري  إلرىونشا اا إضرافية تنقرل ميهروم الرعايرة االجتماعيرة 
 :(65)إ ار

جتماعية اليقير  وعديمة الدخل وذوا االحتياجاا الخالة مرم مواجهرة تمكيم اليةاا اال .0
 التحدياا والحاالا ال ارةة.

مرررع التغيررررراا االقتلرررادية واالجتماعيررررة والعمرررل علررررى  تكييرررف المهمشررريم والمسررررتبعديم .3
 .إفرازاتهاتعويضهم بالقدراا والم هما للد التداعياا وتقليل ت  يراا 

 ت هيل اليقراء والمحروميم. .2
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دعم قدراا الجماعاا التي تتعرض لخ ر الكوارث وأعمرال العنرف واحرهرا  والسياسرة  .4
 االجتماعية الخا ةة على توفير ظروف أفضل وسبل عيش أك ر أمنا  واستقرارا .

ب عانراا  3116وتم شمول مليوم عاةلة عراقية بقانوم الرعايرة االجتماعيرة لعرام 
شهريا  حس  عدد أفرراد األسرر و وفري عرام  ( ألف دينار031-51)    نقدية تتراوو بيم 

قيم والعرراجزيم م العمررل والمعررا% مررم العررا ليم عرر35ازدادا احعانرراا لتشررمل  3118
وهررل  % مررم مت لبرراا المعيشررة 01تكيرري لسررد لكررم هررل هررذه احعانرراا  (66)والشرريخوخة

 يمكررم أم ن لررق علررى هررذا القرررار بالقررانوم أو التشررريعا واا تشررريع هررذا الررذا ال يكيررل
 توفير أدنى المت لباا الضرورية للحيا .

الميراهيم الحدي رة التري تعبرر عرم  إلرىال برد أم نت ررق قبل أم نختم هذا المحرور 
التحرروالا الترري  رررأا علررى الرعايررة االجتماعيررة فرري المجتمررع المعالررر وهمررا ميهررومي 

 دولة الرعاية ومجتمع الرعاية.
مررة نحررو ضررمام وحمايررة الحررد مسرر ولية الحكو  إلررى (دولررة الرعايررة)يشررير ميهرروم 

األدنررررى مررررم الرررردخل واللررررحة واحسرررركام والتعلرررريم لكررررل مرررروا م باعتبررررار أم ذلررررس حررررق 
للمررروا م علرررى الدولرررةو ويسرررمي الررربعض هرررذا الميهررروم بدولرررة الرفاهيرررة الرررذا يقررروم علرررى 
أساس التيسير االجتماعي للمشاكل التي يلادفها الناس في إشباع حاجاتهمو كمرا يقروم 

االجتماعيرررة أو الجماعيرررة فررري المشررراكل العامرررةو وحرررق المررروا نيم فررري  علرررى المسررر ولية
الخدماا األساسية المزمة لتحقيق الرفاهية لهرم والكييلرة بتحقيرق األداء اليع رال للمجتمرع 

للناس جميعرا  تحظرى باألولويرة فري اليرص في نيس الوقا ومم  م ف م المساوا  وتكاف  
وتعتبر الت ميناا االجتماعية م راال  لرذلسو برل  تدخل الحكومة على حماية حقوق الملكية

إم االتجاه ت ور نحو تحسيم مستوى الحيا  ذاتهاو واح رراء المسرتمر لهرذه الحيرا  األمرر 
 .(67)الذا ساعد على نش   ميهوم مجتمع الرعاية

في ظل العولمة وان ار المتراكمة لألزمراا والحررو و هرل يمكرم أم نقرول ولكم 
الك ير مرم دول العرالم لرم تعرد فري وضرع يسرم  لهرا بر م تكروم )دولرة  أم دور الدولة في

نررف رعايررة( فيرري مجتمعنررا العراقرري نجررد أم األزمرراا والحرررو  والكرروارث واألمررراض والع
( 875وجررود ) إلررى. فقررد أشررارا اححلرراةياا الحدي ررة الررذا أوقررف جميررع برررامج التنميررة

( 92شررهر العشررر  الماضررية و)(  يررل تررم اخت ررافهم خررمل األ365أرملررة فرري العررراق و)
%( مرم ال رم  يعرانوم مرم 53أنهرم يتلقروم الضرر  فري المردارس و) إلرى يل أشاروا 

 .(68)االهانة الكممية أو الضر  مم قبل المعلم أو المدرس
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لرفاهيرةو وقرد انب رق هرذا أما ميهوم مجتمع الرعايرة في لرق علير  الربعض مجتمرع ا
مكانياا المزمة لنمو كل فرد في المجتمرعو وبنراء الت لع نحو توفير كل احالميهوم مم 

عليرررر  يلررررب  احنسررررام هررررو محررررور الحيررررا و وتلررررب  الرعايررررة بهررررذا المعنررررى هرررري هرررردف 
م األجهررررز  واألنظمررررة إمجموعررررة مررررم البرررررامج والخرررردماا بررررل  المجتمررررع وليسررررا مجرررررد

ة تقرام علررى أسراس مردى أسرهامها فري تنميرة النوعيرر لم سسراا القاةمرة فري المجتمرع والوا
تحقيرررق ذلرررس إال فررري فررري والنظرررام االجتمررراعي المرغرررو  وال تسرررير الم لوبرررة لإلنسرررامو 

 .(69)مجتمع تغل  علي  اللية احنسانية ويقدس العدالة وحسم الجوار
 سابعًا: التشريعات والمواثيَ الدولية والوطنية لحماية األسرة

واالجتمراعيو  تعتبر التشريعاا واج  ومبردأ إنسراني مهرم جردا  فري البنراء العلمري
وهي أحد الركاةز المهمة التي تعتمد عليها السياسة االجتماعية فري الحيراظ علرى كرامرة 
لزام الردول علرى تحقيرق الرفاهيرة االجتماعيرة لليررد واألسرر  والمجتمرع.  احنسام وحقوق  وا 

 إذم فالتشريعاا هي ذخير  األمة لتحقيق الرفاهية.
 يرررق الدوليرررة بالنسررربة لحقررروق األسرررر  تلرررس التشرررريعاا والموا إلرررىوسررروف نت ررررق 

المرتب ررة مباشررر  بتحقيررق الرفاهيررة وحقرروق ال يررل وحقرروق المرررأ و وكررذلس بعررض الحقرروق 
حقرراةق عمليررة ملموسررة ولرريس حبرررا  علررى  إلررىوتحويلهررا إذ مررا أخررذا الرردول باعتمادهررا 
 ورقو والسيما في الدول النامية.

 
 

 ثيَ الدولية:حماية األسرة في اإلعالنات العالمية والموا .1
فقررد نلررا المررواد الترري وردا فرري احعررمم العررالمي لحقرروق احنسررام والترري تررولي 

 .(71)اهتماما  خالا  باألسر  ومم هذه الحقوق
 :  06الماد   -

للرجررل والمرررأ و متررى أدركررا سررم البلررو و حررق التررزوي وت سرريس أسررر و دوم أا قيررد بسررب   .0
لرردى التررزوي وخررمل قيررام الررزواي عرررق أو جنسررية أو ديررم وهمررا متسرراويام فرري الحقرروق 

 ولدى انحمل .
 ال يعقد الزواي إال برضى ال رفيم والمزمع زواجهما رضاء  كامم  ال إكراه في . .3
األسر  هي الخلية ال بيعية واألساسية في المجتمرعو ولهمرا حرق التمترع بحمايرة المجتمرع  .2

 والدولة.
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 :  33الماد   -
الضررمام االجتمرراعي ومررم لكررل شررخص بولرري  عضرروا  فرري المجتمررعو حررق فرري 

حق  أم توفر ل و مم خمل المجهود القرومي والتعراوم الردولي وبمرا يتيرق مرع هيكرل كرل 
 دولة ومواردها.

 :35الماد   -
لكرررل شرررخص حرررق فررري مسرررتوى معيشرررت  يكيررري لضرررمام اللرررحة والرفاهيرررة لررر  وألسررررت و  .0

 وخالررررة علررررى لررررعيد الم كررررل والملرررربس والمسرررركم والعنايررررة ال بيررررة ولررررعيد الخرررردماا
االجتماعية الضروريةو ول  الحرق فيمرا ير مم العواةرل فري حراالا الب الرة أو المررض أو 

 العجز أو الترمل أو الشيخوخة.
لألمومررررة وال يولررررة حررررق فرررري الرعايررررة والمسرررراعد  ولجميررررع األ يررررال حررررق التمتررررع بررررذاا  .3

 الحماية االجتماعية.
قافيرةو فهرو معنري أما العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتلادية واالجتماعية وال 

 .(70)أساسا  باألسر  في المواد انتية
 :  01الماد   -

 األ راف في هذا العهد بما يلي: ر الدولتق
الترري تشرركل الوحررد  االجتماعيررة ال بيعيررة واألساسررية فرري المجتمررعو وجررو  مررن  األسررر و  .0

مم الحمايرة والمسراعد  وخلولرا  لتكروم هرذه األسرر  و روال نهوضرها أكبر قدر ممكم 
 مس ولية تعهد وتربية األوالد الذيم تعيلهم ويج  أم ينعقد الزواي برضا ال رفيم.ب

وجررو  ترروفير حمايررة خالررة لألمهرراا خررمل فتررر  معقولررة قبررل الوضررع وبعرردهو وينبغرري  .3
مرررن  األمهررراا العرررامماو أ نررراء اليترررر  المرررذكور  إجررراز  وباسرررتحقاقاا ضرررمام اجتمررراعي 

 كافية.
اعد  خالة للرال  جميرع األ يرال والمرراهقيم دوم أا وجو  اتخاذ تدابير حماية ومس .2

تمييررز سررب  النسرر  أو غيررره مررم الظررروف وحمايررة األ يررال والمررراهقيم مررم االسررتغمل 
 .األ يالاالقتلادا واالجتماعي وسم القوانيم التي تمنع عمل 

 :00الماد   -
تقر الدول األ راف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف لر  

 رت .وألس
 :  03الماد   -
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تقرررر الررردول األ رررراف فررري هرررذا العهرررد بحرررق كرررل إنسرررام فررري التمترررع بررر على مسرررتوى مرررم  .0
 اللحة الجسمية والعقلية يمكم بلوغ .

خاذهرا لتر ميم الممارسرة األ راف في هذا العهرد اتتشمل التدابير التي يتعيم على الدول  .3
 المزمة مم أجل:الكاملة لهذا الحقو وتلس التدابير 

رع وتر ميم نمرو ال يرل نمروا  العمل  -أ  على خيض معردل مروا المواليرد ومعردل وفيراا الرض 
 لحيا .

الوقايرررررة مرررررم األمرررررراض الوباةيرررررة والمتو نرررررة والمهنيرررررة واألمرررررراض األخررررررى وعمجهرررررا  -  
 ومكافحتها.

 حسيم جميع جوان  اللحة البيةية.ت -ي 
حالرررة تهيةرررة ظرررروف مرررم شررر نها تررر ميم الخررردماا ال بيرررة والعنايرررة ال بيرررة للجميرررع فررري  -د 

 المرض.
كمررا وتررم وضررع مجموعررة مررم الواجبرراا الترري يمكررم أم تحمرري األسررر  مررم جميررع 
المشرراكلو وذلررس فرري المي رراق العربرري لحقرروق احنسررامو والمررواد الترري نلررا علررى حمايررة 

 :(73)األسر  هي
 :22الماد   -
 األسر  هي الوحد  األساسية للمجتمع وتتمتع بحمايت . -أ 
 ل يولة والشيخوخة رعاية مميز  وحماية خالة.تكيل الدولة لألسر  واألمومة وا -  
 :40الماد   -

محررو األميررة واجرر و والتعلرريم لكررل مرروا مو علررى أم يكرروم االبتررداةي منرر  إلزاميررا  
 كحد أدنى وبالمجامو وأم يكوم كل مم التعليم ال انوا والجامعي ميسورا  للجميع.

 العراقي حقوَ األسرة في الدستور .2
ذكرره سرليا  فري الموا يرق الدوليرة والعربيرة والتشرريعاا تعد حقوق األسرر و وكمرا ترم 

ب بيعررة الحررال يعتمررد وكمررا أسررليا علررى مجررال حقرروق احنسررامو ولكررم هررذا  المهمررة فرري
مرردى وفرراء الحكومررة أو الدولررة والمجتمررع الرردولي بهررذه االلتزامرراا وذلررس لتحقيررق األمررم 

ا فرري مجررال األمررم االجتمرراعي والرروظييي واللررحي والتعليمرري ومررم  ررم نتيجررة التيرراعم
علرررى جميرررع المسرررتوياا المرررذكور  يمكرررم أم تتحقرررق الرفاهيرررة االجتماعيرررة لألسرررر  والتررري 
تعمل الدولة علرى تحقيقهرا مرم خرمل تردخلها وفرق المبراد  العمجيرة والوقاةيرة والتنمويرة 

 .والتقويمية واالندماجية )أا مشاركة الشع  في وضع القرار(
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 :(72)ستور العراقي لحماية األسر  هيالتي نص عليها الدومم الحقوق 
 أوال :

 األسر  أساس المجتمع وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية واألخمقية والو نية. -أ 
تكيررل الدولررة حمايررة األمومررة وال يولررة والشرريخوخة وترردعم الشرربا  وترروفر لهررم الظررروف  -  

 .المناسبة لتنمية قدراتهم
ي التربيرة والرعايرة والتعلريم وللوالرديم حرق علرى لألوالد حق على والديهم فر   انيا :

 أوالدهم في االحترام والرعاية والسيما في حاالا العوز والعجز والشيخوخة.
يحضررررر االسررررتغمل االقتلررررادا لأل يررررال بلررررور  كافيررررة وتتخررررذ الدولررررة   ال ررررا :

 احجراءاا الكييلة بحمايتهم.
 .(74)المدرسة والمجتمعرابعا : تمنع كل أشكال العنف والتعسف في األسر  و 

 (75)( 21الماد  ) -
أوال : تكيرررل الدولرررة لليررررد واألسرررر  وبخالرررة ال يرررل والمررررأ  الضرررمام االجتمررراعي 
واللررحي والمقومرراا األساسررية للعرريش فرري حيررا  حررر  كريمررة ترر مم لهررم الرردخل المناسرر  

 والسكم الممةم.
حالررة الشرريخوخة واللررحي للعررراقييم فرري  انيررا : تكيررل الدولررة الضررمام االجتمرراعي 

أو الب الررةو وتعمررل علررى وقررايتهم أو المرررض أو العجررز عررم العمررل أو التشرررد أو التيررتم 
 مم الجهل والخوف والياقةو وتوفر لهم السكم والمناهج الخالة لت هيلهم والعناية بهم.

 (:22الماد  ) -
 أوال : لكل فرد حق العيش في ظروف بيةية سليمة.

 لبيةة والحياظ عليها. انيا : تكيل الدولة حماية ا
 (24الماد  ) -

أوال : التعليم عامل أساسي في تقدم المجتمع وحق تكيلر  الدولرةو وهرو إلزامري فري 
 المرحلة االبتداةية وتكيل الدولة مكافحة األمية.

  انيا : التعليم المجاني حق لكل العراقييم في مختلف مراحل .
 (25الماد  ) -

ديررة ويحرررم االتجررار بالنسرراء واأل يررال واالتجررار  ال را : يحرررم العمررل القسرررا والعبو 
 بالجنس.

 (31الماد  ) -
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للمررروا نيم رجررراال  ونسررراء  حرررق المشررراركة فررري الشررر وم العامرررة والتمترررع برررالحقوق 
 السياسيةو بما فيها حق االنتخا  والتلويا والترشي  لكم الجنسيم.

 قانون األحوال الشخصية وحماية األسرة .3
لية أحد أهرم المجراالا التشرريعية لحقروق األسرر  فرم تم ل قوانيم األحوال الشخ

م األهميررة  يمكررم أم نررذكر ت  يرهررا الجرروهرا والمهررم علررى مكانررة األسررر  فرري المجتمررع وا 
التررري تكمرررم فررري إلررردار م رررل هرررذا القرررانوم هرررو ال يكررروم هنررراس اخرررتمف فررري الحكرررم أو 

جميرعو ويحرردد اجتهراداا فري الحكرم مرم قبررل القضرا و فالقرانوم هرو واحررد وي برق علرى ال
األسررررس وال وابررررا لحيررررا  األسررررر و علمررررا  إم قررررانوم األحرررروال الشخلررررية العراقرررري يسررررتمد 
أحكامررر  مرررم الشرررريعة احسرررممية وملرررادرها )القررررآم والسرررنة( ومرررع هرررذا نجرررد أم هنررراس 
اختمفرراا فرري هررذه القرروانيم وعلررى مررا أعتقررد أم هررذه االختمفرراا ناتجررة عررم االخررتمف 

 األحاديث الخالة بهذا الش م.في فهم وتيسير انياا و 
وهرررو الررر مو « األحررروال الشخلرررية»وقرررد أ لرررق علرررى هرررذا القرررانوم ملررر ل  

قرررانوني حرررديث وفرررد إلينرررا مرررع مرررا وفرررد مرررم التشرررريعاا األجنبيرررةو حيرررث لرررم يكرررم اليقهررراء 
المسررلموم ي لقونرر  علررى مسرراةل هررذا الكتررا و بررل كررانوا يرردرجونها تحررا عنرراويم مختليررة 

كتررا  المواريررثو وكترررا  النيقررةو وكتررا  النسررر و وهرري فرري كرررم م ررل: كتررا  النكررراوو و 
 .(76)الحالتيم تنظم المساةل التي تتعلق بشخص احنسام وعمقت  مع أقر  الناس إلي 

حيرث تشرير « كيييرة التعامرل مرع القرانوم»وهنا أريد أم أوضر  حالرة مهمرة وهري 
م علررررى جميررررع تسرررررا النلرررروص التشررررريعية فرررري هررررذا القررررانو ( »0المرررراد  األولررررى: ف )

عنردما تكروم القضرية أا «. واهراتالمساةل التي تناولتها هذه النلوص في ليظهرا أو مح
المعروضرررة من ويرررة تحرررا نرررص مرررم نلررروص هرررذا القرررانومو وجررر  علرررى القاضررري أم 

ملردر آخرر إال  إلرىي بق هذا النص وال يجتهد برأي و وحينةذ فلريس للقاضري أم ينتقرل 
يظررة أو اليحرروى لغيررر من ويررة تحررا الررنص فرري الإذا كانررا القضررية الم روحررة أمامرر  

وهررو الحكررم »وفرري الحالررة ال انيررة يجرر  أم ن بررق اليقررر  ال انيررة مررم نيررس المرراد  األولررى 
 .(77)«بمقتضى مباد  الشريعة احسممية األك ر ممةمة لنلوص هذا القانوم

ونسرتدل مرم ذلرس إم التشرريعاا أو النلروص القانونيرة تم رل قرو  المجتمررع ودرع 
حلرريم ألنرر  يمنررع حرردوث المشرراكل األسرررية بسررهولةو وبررذلس يقلررل مررم نسرر  ال ررمق 

وضررع فقررر   إلررىوكررذلس الترمررل ويحررافظ علررى كيررام األسررر  والمجتمررع. وهررذا مررا دعرراني 
لكي نرى ما الياةد  مم إلردار هرذا القرانوم « قانوم األحوال الشخلية»خالة بعنوام 
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وم قرانوم األحروال الشخلرية مرم األجرزاء أهرم فقراتر و حيرث يتكر إلرىمم خرمل الت ررق 
 التالية:

 الزواي وأركان  وشرو   وأنواع  وآ اره. -أ 
 ال مق. -  
 الوالد . -ي 
 النيقة ...اله. -د 

ن تي انم لمشروع أحكام األسر  في تنظيم الزواي وال رمق وآ ارهمراو حيرث عقرد 
  وأركانررا  المشررروع العراقرري البررا  األول لبيررام أحكررام عقررد الررزواي تعرييررا وحكمررا  وحكمرر

( 3( و)0فيرري المرراد  ال ال ررة: ف ) (78)وشررو ا و وأهليررة وا  باتررا و وذلررس فرري أربعررة فلررول
الرررزواي عقرررد بررريم رجرررل وامررررأ  تحرررل لررر  شررررعا  غايتررر  إنشررراء راب رررة للحيرررا  المشرررتركة »

عقد يييرد حرل اسرتمتاع »كذلس عرف اليقهاء الزواي تعريياا مختلية ومنها أن  « والنسل
أا إم الغايرررة مرررم عقرررد الرررزواي « المررررأ  برررانخر علرررى الوجررر  المشرررروعكرررل مرررم الرجرررل و 

فرررعيم إحررداهما إنشرراء راب ررة للحيررا  المشررتركة برريم الرجررل والمرررأ و و انيهمررا:  إلررىتتيرررع 
النسررل. وهررذام اليرعررام اللررذام جعلهمررا المشرررع العراقرري غايررة الررزواي وحكمترر  همررا مررا 

 إلررىمشرريرا   لى. فقررال تعرر(79)اترر  الحكيمررةنررص عليهمررا القرررآم الكررريم فرري العديررد مررم آي
ََ َلُكْم ِمْن َأْنُفِسُكْم َأْ َواجًا ِلَتْسُكُنوا ِإَلْيَها َوَجَعوَل َبْيوَنُكْم  الهدف األول: َوِمْن آَياِتِ  َأْن َخَل
َمَودًَّة َوَرْحَمةً 

َواللَّوُ  َجَعوَل : الهردف ال راني إلىفي سور  النحل مشيرا    لىوقال تعو (81)
ُكْم ِمْن َأْنُفِسُكْم َأْ َواجًا َوَجَعَل َلُكْم ِمْن َأْ َواِجُكْم َبِنيَن َوَحَفَدًة َوَرَ َقُكْم ِمَن الطَّيىَبواتِ لَ 

(80) .
: ال يجرروز 4( ف 7و 6و 5و 4أمررا فرري مسرر لة تعرردد الزوجررااو فرر م المرراد  ال ال ررة: )ف 

ذم تحقيرررق الشرررر يم الرررزواي بررر ك ر مرررم واحرررد  إال بررر ذم القاضررري ويشرررتر  حع ررراء اح
 .(83)التالييم

 أم تكوم للزوي كياية مالية حعالة أك ر مم زوجة واحد . -أ 
    أم تكوم هناس مللحة مشروعة. -  

إذا خيررف عرردم العرردل برريم الزوجرراا فررم يجرروز التعرردد ويترررس تقرردير ذلررس » :5ف
 .«للقاضي

رتيم كل مم أجرى عقدا  بالزواي ب ك ر مم واحد  خمفا  لما ذكر فري اليقر: »6ف
 .«( يعاق  بالحبس مد  ال تزيد على سنة أو بالغرامة5و  4)



 3102العدد األول )آذار(                     مجلة جامعة األنبار للعلوم االنسانية      
 

- 344 - 

( فري هرذه المراد  يجروز الرزواي بر ك ر 5و  4است ناء مم أحكام اليقرتيم ): »7ف
 «.مم واحد  إذا كام المراد الزواي فيها أرملة

حيث نجد أم هذا التعدد في  مللحة مشروعة سواء كانا هذه الملرلحة أسررية 
تعررردد  إلرررىتررردعو  إلرررىلرررية أو غيرررر ذلرررس مرررم الملرررال  المشرررروعة أو و نيرررة أو شخ

الزوجرراا وذلرررس للرررتخلص مررم ان رررار السرررلبية والضررغو اا واالضررر راباا التررري تعررراني 
منهررا األرملررةو وكررذلس ين بررق الحررال علررى الم لقررة. وهررذه ان ررار السررلبية ال تعرراني منهررا 

لس المجتمررع الررذا تررزداد فيرر  المرررأ  األرملررة أو الم لقررة بررل إم أسرررهم أيضررا  تعرراني وكررذ
 هذه الظاهر .

ونظررا  ألهميرة عقرد الرزواي وبرال  أ رره فرري حكرم العمقرة بريم الرزوجيم فقرد حرررص 
اليقهرراء علررى لرريانت  مررم كررل أنررواع االحتمرراالا الترري ترر  ر علررى لررحت . فيرري المرراد  

مررم يييررده لغررة أو عرفررا   –ينعقررد الررزواي ب يجررا  »الرابعررة مررم أركررام العقررد نلررا علررى 
تتحقرق »أمرا فري المراد  الخامسرة «. أحد العاقديم وقبول مم انخرر ويقروم الوكيرل مقامر 

األهليررة فرري عقررد الررزواي بترروافر الشررررو  القانونيررة والشرررعية فرري العاقررديم أو مررم يقررروم 
هررذه المرراد  أم لعقرد الررزواي نرروعيم مررم الشررو و شرررعية وقانونيررة فرر ذا ا وبينرر« مقامهمرا

ذا تخليرررا كررررم  أو تحققررراو تحققرررا أهليررررة  الرررزواي بررررالزوجيم أو بمرررم ينرررو  عنهمرررراو وا 
قسررميم:  إلررىبعضررهما لررم تتحقررق األهليررة. هررذا وقررد قسررم المشرررع العراقرري أهليررة الررزواي 

كمرال ال امنرة عشرر مرم  األولى: أهلية كاملةو فنص عليها في هذه اليقرر و وهري العقرل وا 
معنررى ذلررس أم مررم تررزوي بغيررر  العمررر. وهررذام الشررر ام قانونيررام لألهليررة ال شرررعيامو

نما يكوم مخاليا  قانونا . أما ال انية: أهليرة ناقلرةو  هذيم الشر يم ال يكوم آ ما  شرعا  وا 
للقاضررري أم يررر ذم برررزواي أحرررد الرررزوجيم المرررريض » 3كمررا مبررريم فررري المررراد  السرررابعة ف

 لررلحة الشخلرريةمعقليررا  إذا  بررا بتقريررر  برري أم زواجرر  ال يضررر بررالمجتمع وأنرر  فرري 
 .(82)«إذا قبل الزوي انخر بالزواي قبوال  لريحا  

كرررذلس اشرررتر ا اليقرررر  ال انيرررة مرررم المررراد  العاشرررر و أم يرفرررق البيرررام أو المعاملرررة 
تقريرررا   بيررا  ي يررد سررممة الررزوجيم مررم األمررراض السرراريةو وهررذه محرراوالا للقضرراء علررى 

 إلررىالررذا يرر دا حرراالا العرردوى برريم الررزوجيمو وكررذلس عرردم الت ررابق فرري لررنف الرردم و 
 .(84)مشاكل عديد  وأمراض وتشوهاا يمكم أم تلي  الجنيم

حقررروق الزوجرررة وهمرررا: المهرررر  إلرررىوترررم الت ررررق فررري قرررانوم األحررروال الشخلرررية 
تسرررتحق الزوجرررة المهرررر المسرررمى : »0حيرررث نلرررا المررراد  التاسرررعة عشرررر: فوالنيقرررة. 
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: فقررد 0ال رة والعشرروم: فأمرا المرراد  ال « بالعقردو فر م لرم يسررم أو نيري ألرم  فلهررا الم رل
تج  النيقة للزوجة على الزوي مم حيث العقد اللحي  ولو كانرا مقيمرة »نلا على 

 3أمررا ف« بيترر  فامتنعررا بغيررر حررق إلررىفرري بيررا أهلهرراو إال إذا  البهررا الررزوي باالنتقررال 
يعتبررر امتناعهررا بحررق مررا دام الررزوي لررم يرردفع لهررا معجررل مهرهررا أو لررم »فقررد نلررا علررى 

تعتبررر نيقررة الزوجررة غيررر »: فقررد نلررا 0أمررا المرراد  الرابعررة والعشررريم: ف« ايتيررق عليهرر
كمررا ونلرررا اليقرررر  « الناشررز دينرررا  فرري ذمرررة زوجهررا مرررم وقرررا امتنرراع الرررزوي عررم النيقرررة

تشرمل النيقرة ال عرام والكسرو  والسركم ولوازمهمرا »ال انية والماد  الرابعرة والعشرروم علرى 
 .(85)«الزوجة التي يكوم ألم الها معيم وأجر  الت بي  بالقدر المعروف وخدمة

إذم الحكمرررة مرررم الرررزواي وغايتررر  االجتماعيرررة النبيلرررة كونررر  سرررببا  لسررركوم الرررنيس 
و م نتهررا وبنرراء خليررة اجتماعيررة لررالحةو لهررذا فرر م سررم  قررانوم األحرروال الشخلررية أو 
التشررررررريعاا الخالررررررة بهررررررذا الشرررررر م )الررررررزواي( ألررررررب  لزامررررررا و ألم هنرررررراس العديررررررد مررررررم 

مالا الترري يمكررم أم تواجرر  هررذه الظرراهر  أو تواجرر  الررزوي أو الزوجررة كررل منهمررا االخررت
علرررى حرررد و وهرررذه قرررد تسرررب  انهيرررارا  فررري العمقرررة األسررررية وتسررراعد علرررى شررريوع مظررراهر 
التيكررس األسرررا أو  رررق التعامررل السررليمة مررع الزوجررةو كررذلس إم م ررل هررذه التشررريعاا 

الرررزوجيم للحقررراةق االجتماعيرررة الخالرررة الررروعي فررري إدراس  إلرررىتررردفع برررالزوي والزوجرررة 
)ميهرروم الررزوايو الغرررض مررم احنجررا و وظرراةف األسررر ....اله(. وبررذلس تكرروم باألسررر  

هررذه التشررريعاا ذاا جوانرر  عمجيررة وقاةيررة واندماجيررةو وسرروف نوضرر  هررذه الجوانرر  
 المهمة في المحور األخير مم هذا البحث.

 رمقو فر م إحسراس المجتمرع فري أما فيما يخرص ال رمق أو براألحرى مشركلة ال
 إلرىحرد كبيرر  إلرىومرا يترتر  علير  مرم تيكرس لردى األسرر و سراهم  خ ور  وقوع ال مق

وضرع مجموعرة مرم التشرريعاا التري مرم هرذه الظراهر  أو  إلىأم يعمل المشرع العراقي 
 تبيم ما هي الحاالا التي ال تقع فيها ال مق.

 نلا على ما يلي: 3و ف 0فيي الماد  الرابعة وال م وم: ف
إم وكلا بر  أو فوضرا ال مق رفع الزواي ب يقاع مم الزوي أو الزوجة : »0ف

 .«أو مم القاضي وال يقع ال مق إال بالليغة المخللة ل  شرعا  
ال يعتمرررد بالوكالرررة فررري إجرررراءاا البحرررث االجتمررراعي والرررتحكم فررري إيقررراع : »3ف
رفررع القيررد ال ابتررة بالنكرراو فرري »فهررو  وال ررمق لغررة فررس القيررد وحل رر و أمررا فقهيررا  « ال ررمق
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إم مررم  إلررىفيمررا أشررارا المرراد  الخامسررة وال م رروم «. الحررال أو المررال بليررظ مخلرروص
 ال يقع  مقهم ال يقع  مق األشخاص انتي بيانهم: 

السكرام والمجنوم والمعتروه والمكرره ومرم كرام ناقرد التمييرز مرم غضر  أو ملريبة  .0
 مياجةة أو كبر أو مرض.

يض فررري مررررض المرررواو أو فررري حالرررة يغلررر  فررري م لهرررا إذا مررراا فررري ذلرررس المرررر  .3
 .(86)المرض أو تلس الحالة وتر   زوجت 

كرررذلس شررررع قرررانوم األحررروال الشخلرررية عرررد  قررروانيم فررري هرررذا المجرررال م رررل عررردد 
و (ال ررمق الرر مث بليررظ واحرردو ال ررمق برر مث متيرقررااال لقرراا الترري يملكهررا الرجررل )

القروانيم جراء ليع ري المررأ  حقهرا فري كرل شريءو ألم المررأ  كذلس ف م تشرريع م رل هرذه 
كانرررا تعررراني مرررم جرررر اء أم الرجرررل لررر  الحرررق فررري ال رررمقو وقرررد حاولرررا بعرررض المرررواد 

تحديد الحاالا التي يكوم للزوجة الحق في  ل  ال مق بنراءا  علرى عرد    إلىالقانونية 
السرركرو الخيانرة الزوجيررةو اعتبراراا ومنهرا )ممارسررة اللروا  مررع انخرريم أو مررع زوجتر و 

 الزواي بزوجة  انية دوم إذم المحكمة...اله(.
ومررع كررل هررذه التشررريعاا الترري مررم شرر نها الحررد مررم زيرراد  حرراالا ال ررمق ألا 
سرررب  كرررامو ف ننرررا نجرررد إم حررراالا ال رررمق بررردأا ترررزداد يومرررا  بعرررد يررروم فررري المجتمرررع 

عليهرررا مرررم محكمرررة  العراقررريو حيرررث أشرررارا اححلررراةياا الرسرررمية التررري ترررم الحلرررول
( حالرررة  رررمق 281كانرررا ) 3117أم نسررر  ال رررمق فررري اليلوجرررة لسرررنة  إلرررىاليلوجرررة 

( 601فكانررا نسرر  ال ررمق ) 3118( دعرروى. أمررا سررنة 0311محسررومة مررم مجمرروع )
( دعرررروى 0511هنرررراس ) 3119سررررنة (و و 0711)حالررررة  ررررمق محسررررومة مررررم مجمرررروع 

 المحكمة. إلى مق مقدمة 
مق سررنة بعررد أخرررىو وهررذا قررد يكرروم نتيجررة من قيررة حيررث نجررد ارتيرراع نسرر  ال رر

وضررعف الرروازع الررديني مررع تررراكم المشرراكل األخرررى  التحرروالا المجتمعيررة المعالررر  إلررى
 وأهمها المشاكل المالية. والتي جاءا ظاهر  ال مق نتيجة من قية لذلس.

 ثامنًا: السياسة االجتماعية وحماية األسرة.
مشراكل التري واجهتهرا األسرر  العراقيرة فري الوقرا معظرم ال إلرىأم تم الت ررق بعد 

الحاضرررر مدعمرررة باألرقرررام واححلررراةياا المحليرررة والدوليرررة التررري ت كرررد ذلرررسو فمبرررد مرررم 
وجود تشريعاا وقروانيم دوليرة ومحليرة تعمرل علرى النهروض برالمرأ  وتردعيم مكانتهرا فري 

  األ يرررالو المجتمرررع وكرررذلس تحديرررد آليررراا معالجرررة الواقرررع الم سررراوا الرررذا يتعررررض لررر
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وكذلس األسر  بشكل عام والمتم لة بالعمقاا األسرية والوظراةف األسررية وللحيراظ علرى 
فقد تم تشريع مجموعة مم القوانيم التي تضمم حق الزوجرة والرزوي وال يرل فري  هاوكيان

الدسررتور العراقرري )الررذا يم ررل قواعررد السررلوس( وفرري المعاهررداا والموا يررق الدوليررةو لكررم 
م الرذا يهمنرا انم هرو التشرريع العراقري وقروانيم األحروال الشخلريةو  فر احس  اعتقراد

 اليقرر  ذلرس فري إلرىا وسروف يرتم الت ررق وذلس ألم االختمفاا موجرود  بريم المجتمعرا
 بالتيليل. التالية

بما إم األسر  ما زالا تم رل القاعرد  األساسرية فري حيرا  األفرراد والمجتمعراا لمرا 
المشرراعر احنسررانية الترري يحتاجهررا البشررر خررمل مسررير  الحيررا . تروفره مررم األمررم والرردعم و 

األفرررراد ويتلقررروم الخبرررراا األولرررى فررري العمقررراا  فيررري إ رررار األسرررر  يولرررد ويعررريش جميرررع
احنسررانية فينمررو اليرررد وتشرربع حاجاترر  األساسررية ويتعرررف علررى العررالم الخررارجي ويتياعررل 

ويرة ومنظومراا التيكيرر التري تنقلهرا مع  مم خمل استخدام المعارف والقيم والرموز اللغ
 .(87)لها األسر 

ولكري نحرافظ علررى كيرام األسررر  العراقيرة والنهرروض بواقعهرا المريرررو فهرذا يت لرر  
منرررا تحديرررد الوظرررراةف اليعليرررة التررري ت ديهررررا السياسررراا االجتماعيرررة مررررم جهرررة والخدمررررة 

جتماعيررة ألم االجتماعيررة مررم جهررة أخرررىو ومررا هرري السرربل الكييلررة بتحقيررق الرفاهيررة اال
ى أهررردافها تماعيرررة هررو " احنسررام" وعنررده تتمقررالهرردف األساسرري للسياسررة والخدمررة االج

 ية االجتماعية ببرامجها المتعدد .وكذلس الرعا
أهررداف الخدمرة االجتماعيررةو لوجرردنا أنهررا تعمرل علررى إعرراد  ت هيررل  إلررىولرو أتينررا 

لى القيام بر دوارهم االجتماعيرةو األفراد والجماعاا أو المجتمعااو ليلبحوا أك ر قدر  ع
لذلس فام التدخل المهني العمجيو ي خذ أبعادا  تقوم على دراسة المشركما وتشخيلرها 
ووضررررع الخ رررر  والبرررررامج العمجيررررة لمناسرررربة لمواجهتهررررا للقضرررراء عليهررررا أو الحررررد مررررم 

 .(88)ت  يراتها السلبية على األقل
 ويمكم تحديد ذلس بما يلي: 

 الوظا ف العالجية .1
تتررولى الدولررة معالجررة األوضرراع الترري تعرراني منهررا األسررر  بشرركل عررامو وذلررس مررم 
خرررمل قياسرررها بدراسرررة وولرررف وتحليرررل تلرررس المشررراكل باالعتمررراد علرررى المرررنهج العلمررري 
ووضررع المقترحرراا والحلررول الكييلررة بالقضرراء أو الحررد مررم مخررا ر تلررس المشرراكل والترري 

اقيرررة ومرررم هرررذه المشررراكل والتررري ترررم ألررربحا مستشررررية وكييلرررة بهررردم كيرررام األسرررر  العر 
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الت ررررق إليهرررا سرررليا  )اليقررررو المررررضو المجاعرررةو التسرررول ....الررره(. ب لررردار تشرررريعاا 
جميرررع أفرررراد  إلرررىم سسررراا اللرررحة والسياسرررة واالقتلررراد بتررروفير العرررمي وقررروانيم تلرررزم 

المجتمررعو وكررذلس الحررد مررم ظرراهر  الب الررةو ومنررع المسررتوليم مررم ممارسررة هررذه المهنررة 
د سرميتها بهرذه التسرمية ألنهرا فعرم  ألربحا مهنرة أو حرفرة يمارسرها حترى الشرخص )وق

م كررام يعرراني مررم العرروز المررادا(. بعررد أم ألرربحا هررذه المشرراكل قررادر  علررى  السررليم وا 
 تهديد كيام األسر  والمجتمع ككل.

 الوظيفة الوقا ية والتنموية. .2
مررا مررم شرر ن  وقايررة أمررا علررى اللررعيد الوقرراةي فتعمررل الخدمررة االجتماعيررة علررى 

األفراد مم الوقوع في المشكما واألزماا االجتماعيةو وتتردخل وقاةيرا  عرم  ريرق نشرر 
الررروعي العرررام وتحسررريم مسرررتوى المعيشرررة وت ررروير ظرررروف البيةرررة. وأمرررا علرررى اللرررعيد 
التنمررروا ف نهرررا تتررردخل فررري سررربيل تنميرررة القررردراا اليرديرررة والجماعيرررة فررري سررربيل ت ررروير 

ذلس فهرري ترردلي برأيهررا بالسياسرراا االجتماعيررة للمجتمررع وتقترررو مررا المجتمررع وتقدمرر و ولرر
. (89)تحتوي و وت الر  برتمزم الجرانبيم االجتمراعي واالقتلرادا لخ ر  التنميرة أميج  

تتعامرل هرذه الوظييرة مرع اليةراا االجتماعيرة التري مرم المحتمرل أم تقرع عليهرا األضرررار 
ق مرع ال رور  اللرناعية وفري الحاضرر الناجمة عم عملية التنميةو وكما حلل في الساب

مررع ان ررار أو إفرررازاا العولمررة وب بيعررة الحررال فرر م وظييررة الوقايررة أيضررا  تعتمررد وبشرركل 
اليررررم )احبرررداعو المهررررار و االبتكررررار  إلررررىكبيرررر علررررى اسرررتخدام المنرررراهج العلميررررة إضرررافة 

وقعرة وبررذل السررلبية المت بان رارالررتكهم  إلرى...الره( فري اسررتخدام تلرس المنرراهج للولرول 
م السياسرة االجتماعيرة فري أا بلرد أو أا أمجال التخ ي  لمواجهتها. علما   الجهود في

التري يمكرم ت بيقهرا مرم  واألولويراامجتمع قاةمرة علرى مجموعرة مرم الخيراراا المتاحرة 
السياسرراا االجتماعيررة هرري مررم لررنع  إموال يمكررم القررول أجررل النهرروض بواقررع األسررر . 

سياسررررررة االجتماعيررررررةو محلررررررور  بمهنررررررة الخدمررررررة االجتماعيررررررةو ال أماألخلرررررراةييمو أو 
فاحخلرراةي االجتمرراعي بعمررل ضررمم فريررق عمررل متكامررل مررم أخلرراةييم فرري مجرراالا 
االقتلرراد والسياسررة واالجتمرراع وغيرهرراو ليسرراهم الجمررع فرري مسرراعد  الدولررة علررى وضررع 

   السياساا المناسبة.
و  بررر و ويرررتيهم لهررردف فعلرررى احخلررراةي االجتمررراعي أم يعررري ذلرررس الررردور المنررر

م تحد ررر  عمليرررة التررردخلو يررر تي هرررذا أل تدخلررر  المهنررريو ومررردى التررر  ير الرررذا يمكرررم أم
االجتمرراعي هرردف يتم ررل فرري الررتخلص مررم الحررواجز الترري تمكررم العرراجزيم  األخلرراةي
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عررم تقريررر ملرريرهم داخررل األسررر و وهررذا ي كررد علررى قرريم مهنررة الخدمررة االجتماعيررة مررم 
القررو و وتوفيرهررا لهررم لتمكيررنهم مررم أداء أدوارهررم فرري  إلررىوم حيررث مسرراعدتها لمررم ييتقررر 

وهنررراس وجهررراا نظرررر و (91)الحيرررا  والقيرررام بوظررراةيهم ومسررر ولياتهم علرررى الوجررر  األكمرررل
عديد  في هذا المجال فمنهم مم يعتمد في السياسرة التنمويرة علرى مجرال التعلريم والررأا 

جرررال التررر ميم االجتمررراعي انخرررر يضرررع مجرررال اللرررحة أوال و ومرررنهم مرررم يعتمرررد علرررى م
ومرررنهم مرررم يحررردد تررردخل الدولرررة وسياسرررتها االجتماعيرررة فررري جميرررع المجررراالا فررري نيرررس 
الوقررا. وهررذا ب بيعررة الحررال لررع  جرردا  والسرريما فرري المجتمعرراا الناميررة وذلررس ألنهررا 

جهررود مضررنية وتنسرريق برريم احمكانيرراا البشرررية والماديررةو واسررتخدامها فرري  إلررىتحترراي 
م السياسرررة التنمويرررة أاحرررد. إال أم وجهرررة نظرررر الباحرررث هررري ي آم و جميرررع المجررراالا فررر

قاةمة على أساس البدء في المجال التعليمي ومم  رم اللرحي وسروف نوضر  التبريرراا 
 المن قية لهذه األولوية.

 التعليم. -أ 
 :(90)( مم الدستور العراقي على ما يلي24الماد  ) لقد احتوا

تمررع وحررق تكيلرر  الدولررةو وهررو إلزامرري فرري أوال : التعلرريم عامررل أساسرري لتقرردم المج
 المرحلة االبتداةيةو وتكيل الدولة مكافحة األمية.

  انيا : التعليم المجاني حق لكل العراقييم في مختلف مراحل .
أذهاننا س ال من قي وهو لمراذا جميرع الردول الغن يرة واليقيرر  ت كرد  إلىهنا يتبادر 

 على التعليما
األميرة والتسرر   إم إذ مل أساسي في التقدم والتنميةوعا للتعليم أهمية كبير  ألن 

ترررردني  إلررررى باحضررررافةوالهرررررو  مررررم المدرسررررة تعتبررررر مررررم العوامررررل المقبوضررررة للتنميررررة 
م تخلرريص فرر المسررتوى التعليمرري. وألم العمقررة و يقررة برريم العوامررل االجتماعيررة والتنميررةو 

احمررام. وهررذا مررا  إلررىقرردم دفررع حركررة الت إلررىاليرررد مررم األميررة والمرررض والجرروع سرري دا 
 جعل للتعليم والم سسة التربوية  قم  كبيرا  في البناء االجتماعي.

م الحكومررة العراقيررة أكرردا علررى االرتقرراء بالمسررتوى أونظرررا  ألهميررة التعلرريم نجررد 
التعليمرري مررم أجررل مسرراعد  األفررراد علررى مسرراعد  أنيسررهم علررى النهرروض بواقررع األسررر  

( مرم الدسرتور. لكرم 24وخير دليل علرى ذلرس هرو المراد  )جتمعو التي ينتموم إليها والم
األهرررم مرررم التشرررريع والدسرررتور هرررو ت بيرررق هرررذه المررروادو وكرررذلس يجررر  االهتمرررام برررالتعليم 

 وباألخص التعليم االبتداةي )كما  ونوعا (. وهذا النهوض يستلزم ما يلي:
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المعلررم )سررل ة م اليابررام أع ررا ألمعلم وترروفير الحمايررة لرر و ونررذكر االهتمررام بررا .0
القاضرري وراترر  الرروزير وهيبررة الجنرردا( لمررا للمعلررم مررم أهميررة فرري ترسرريه ال قافررة 

 وعلم في أذهام ال لبة.
االهتمام بال ال  وتوفير األجواء الممةمة للدراسة )الجو اللرحي والتعليمري ...  .3

 اله(.
فري االهتمام بالمناهجو إذ يج  أم تساير تلس المناهج عملية الت روير الحالرلة  .2

 المجتمع العالمي.
 تيعيل قانوم التعليم احلزامي. .4

وعليررر  يعتبرررر التعلررريم عامرررل مرررم عوامرررل التقررردم االقتلرررادا والرقررري االجتمررراعي 
حالررة أخرررى أك ررر إشررراقا  وت ررورا  فيمررا لررو التزمررا  إلررىوكييررل بنقررل المجتمررع مررم حالررة 

 الدولة وسياستها بالمعايير الدولية للتعليم.
م للقضراء علرى اليقرر والجريمرةو إذ أكردا أغلر  الدراسراا كذلس يعتبر عامل مه

انحسررار اليقررر والجريمررة والتشرررد لمررم يتمتعرروم بمسررتوى تعليمرري ومررادا عرراليو إال فرري 
 إلررىبعررض الحرراالا )جررراةم ذوا الياقرراا البيضرراء( إال أم دور التعلرريم هنررا قررد يتعرررض 

مرل والقضراء علرى مظراهر بعض الهزاا إذا لم يتناغم مرع سياسرة الدولرةو فري تروفير الع
علررى الجميررع دوم تحيررز أو تمييررز  الب الررة وتوزيررع عررادل لل رررو . وكررذلس ت بيررق القررانوم

را أو ديني أو قومي وبذلس سوف تحد هذه القوانيم مم الك ير مم الظرواهر السرلبية ذج
التي يعاني منها المجتمع وانعكسا سرلبيا علرى األسرر  ومنهرا )القضراء علرى العلراباا 

الحرررد مرررم العنرررف األسررررا و حة ومنرررع اسرررتغمل المررررأ  فررري قضرررايا غيرررر أخمقيرررةو المسرررل
 إلرىالقضاء على استغمل ال يل مم قبل أسرت  وانخريم وزجر  و واللراعاا األسريةو 

 .(لكي يعمل ....الهالشارع 
 المجال الصحي. -ب 

ر يرررتب  علررم اللررحة العامررة بررالعلوم االجتماعيررة ارتبا ررا  كبيرررا و وهررذا جعررل الك يرر
يعتبرونرر  علمررا  مررم العلرروم االجتماعيررةو كمررا ي كرردوم أهميررة  مررم علمرراء اللررحة العامررة

دراسررة العلرروم االجتماعيررة ك سرراس ضرررورا لدراسررة علررم اللررحة العامررةو وجانرر  كبيررر 
مررنهم ييضررل تسررمية علررم اللررحة االجتماعيررة ت كيرردا  لللررلة واالرتبررا  الو يررق بينرر  وبرريم 

 .(93)العلوم االجتماعية
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لمرحلررة الحاليررة نجررد أم أنظمررة الرعايررة اللررحية تمررر بمرحلررة مررم مراحررل وفرري ا
التدهورو حيث انتشار األمراض واألوبةة )الكوليراو أنيلرونزا الخنرازير وال يرورو الممريراو 

يرجررررع و الكبررررد الييروسرررري ...الرررره(. والممحررررظ انتشررررار األمررررراض وسرررر  األسررررر اليقيررررر و 
تررردني المسرررتوى التعليمررريو عررردم االكترررراث أو عرررد   عوامرررل أهمهرررا )اليقررررو  إلرررىالسرررب  

الممباال  ب عراض المرض أو المررض نيسر و عردم تروفر األدويرة والمراكرز اللرحية فري 
أم عرردد وفيرراا األ يررال  إلررىتلررس المنررا ق ...الرره(. وتشررير إحلرراةياا وزار  اللررحة 

 .(92)حالة وفا  0361بل   3115الرضع لسنة 
لمراكررررز اللررررحية وترررروفر العررررمي المناسرررر  ومررررم هررررذا المن لررررق نجررررد أم ترررروفر ا

وبيرع األدويرة وب سعار مدعومة مم قبرل الدولرةو وكرذلس مراقبرة اللريدلياا ومنرع مزاولرة 
ترروفير األ براء بمررا يتناسرر  مرع عرردد السرركام فرري  إلررى باحضرافةبردوم رخلررة ال بيرر . 

ألرف  721جميع المنا قو ولريس كمرا حلرل فري مراليو حيرث هنراس  بير  واحرد لكرل 
لحررق كررل شررخص فرري حمايررة لررحت  وفرري العرريش الكررريم باعتبرراره  وهررذا ت كيررد .شررخص

حررق مررم حقوقرر  الشخلررية. ودور الدولررة ال يقتلررر علررى إلرردار القرروانيم والتشررريعاا 
فقرر و بررل عليهررا توعيررة األفررراد بالجانرر  اللررحي وترروعيتهم بمخررا ر األمررراض المعديررة 

 ه األمراض.والييروساا المنتشر  وكييية التعامل مع أعراض هذ
 الوظيفة االندماجية. .3

اعتبرا منظمة األمم المتحد  هذه الوظيية قيز  نوعيرة فري مجرال سياسرة الرعايرة 
االجتماعيرررةو وهررري تيررررض إعررراد  توجيررر  المررروارد والبررررامج واألفررررادو بغيرررة ضرررمام كافرررة 

ة . أا نقلرة أساسرية فري سياسر(94)اليةاا االجتماعية وتكاملها فري حركرة التنميرة الشراملة
الرفاهيررررة. يجرررر  أم تكرررروم المشرررراركة عنلرررررا  ضررررروريا  فرررري عمليررررة لررررياغة السياسررررة 
االجتماعيررةو بدايررة بتحديررد المشرراكل والحاجررااو مرررورا  بعمليررة التشررريع ومررم  ررم التنييررذ 

التقررويم. والمشرراركة اليع الررة مررم قبررل المعنيرريم فرري السياسررة االجتماعيررة هرري  إلررىولرروال  
وضررمام قرردرتها علررى تلبيررة مام اليعالررة وقررو  التشررريعاا آليررة هامررة حرسرراء األسررس لضرر

حاجررراا المجتمرررع. وعنررردما يشرررعر األفرررراد بررر م لهرررم دورا  فررري اتخررراذ القرررراراا والتررري مرررم 
ش نها أم ت  ر في حياتهم ورفاهم تزداد  قتهم بمرم شررعوا تلرس القروانيم ويتو رد الترزامهم 

م العمليرررة التنمويرررة ودورهرررا فررري أ إلرررى باحضرررافةبالعمليرررة التنمويرررة بمرررا يخررردم المجتمرررع. 
مجررال ت رروير القرردراا البشرررية والسرريما فرري العمليررة الديمقرا يررة )االنتخابرراا( الختيررار 
لرررريو  منتخبررررة بعيرررردا  عررررم جميررررع التحيررررزاا )ال اةييررررة والكتلويررررة واليةويررررة والعشرررراةرية 



 3102العدد األول )آذار(                     مجلة جامعة األنبار للعلوم االنسانية      
 

- 444 - 

االختيرارو والمنا قية والحزبية ...اله( واالعتماد على مجموعة مم المعرايير فري عمليرة 
فشل الدولة ونجاحهرا فري إلردار التشرريعاا والقروانيم التري تخردم المجتمرع تعتمرد  إمإذ 

 على اليرد )المشاركة + االختيار(.
إذم على الدولة أم تمارس دورها في توعية األفرراد ب هميرة المشراركة واالختيرار  

اليع الرة(. االبتعراد عرم واالعتماد على الموا نة )الحقوقو الواجبااو االنتماءو المشراركة 
الضرررغ  أو التهديرررد أو الممارسررراا األخررررى والتررري قرررد تسرررب  ردود أفعرررال سرررلبية علرررى 
اليردو وبهذا سوف يشارس ويختار لكم )حكومة أو ليو  أو نخبرة( ليسرا مم لرة تم ريم  
جيدا  للمجتمعو ستكوم قراراتها وتشريعاتها ضعيية ومتحيز  وال يمكم أم ت برق مرم قبرل 

ع. فالهررردف لررريس فررري إلررردار القررروانيم برررل األهرررم هرررو الت كرررد مرررم ت بيرررق وتنييرررذ الجميررر
إم القراراا فري المنظمراا ذ  إ ال على ذلس المجتمع الياباني القراراا المتخذ و وخير م

اللررناعية تلرردر مررم األسرريل )القاعررد  العماليررة( ولرريس مررم األعلررىو وهررذا مررا سرراعدها 
 ا.على الت ور والتقدم في جميع المجاال

إذم السرررل ة هررري الشرررع  والشرررع  هرررو السرررل ةو لكررري نع ررري هرررذا الت رررور أو 
حالررة مرغررو  بهررا وتحقيقررا  للتنميررة فرري جميررع  إلررىاالنتقررال مررم حالررة غيررر مرغررو  بهررا 

المجرررراالا وكمررررا أكررررد علررررى ذلررررس العررررالم )رو ( برررر م التغيررررر بمشرررراركة الشررررع  يع يرررر  
والشرركل رقررم  خررتمالا بنيويررةا إلررىالمجتمررع قررو  أكبررر وبرردوم حرردوث أا مشرراكل ترر دا 

 .اعتماد السياساا االجتماعية المناسبة( يوض  دور الشع  في إنجاو الدولة في 3)
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( يوضح دور أفراد المجتمع في تحقيَ الهدف االندماجي والمشاركة 2شكل رقم )

 الفعالة في تحقيَ التنمية
 األسر . تاسعًا: االستنتاجات واالستراتيجيات المال مة للنهوض بالواقع

 االستنتاجاا. .0
مجموعرة مرم االسرتنتاجاا المهمرةو السريما بعرد الت ررق  إلرىلقد تولرل الباحرث 

مجموعررة مررم المحرراور الخالررة باللررحة والتعلرريم ومشرراكل ال ررمق والتيررتم والترمررل  إلررى
 وغيرها الك ير. أما أهم االستنتاجاا فتتلخص بما يلي:

ر الهشة والمعيما بالزيراد  وبشركل رهير و واألس واألراملأخذا ظواهر ال مق والتيتم  -أ 
 والتحوالا المجتمعية الحاللة في مجتمعنا العراقي. األزمااالسيما بعد 

 تدني المستوى التعليمي وانخياض توفير الخدماا اللحية لألسر  العراقية. -  
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لألسررر و وغيررر قررادر  علررى الحررد  األساسرريةرواترر  الرعايررة االجتماعيررة ال تسررد الحاجرراا  -ي 
 هر  اليقر.مم ظا

تداخل المشراكل التري ترم الت ررق إليهرا سرليا  مرع بعضرها الربعض سرب  تردهورا  اجتماعيرا   -د 
واقتلرراديا  ونيسرريا  للواقررع األسررراو وألرربحا )األسررر ( غيررر قررادر  علررى النهرروض بهررذا 
الواقع والمشاركة اليعالرة فري تنميرة المجتمرع. برل ألربحا هرذه المشراكل األسررية معوقرا  

 مية.أساسيا  للتن
حلررول جذريررة تعتمررد علررى مجموعررة مررم  إلررىالواقررع المريررر الررذا تواجهرر  األسررر  يحترراي  -ه 

االستراتيجياا الممةمة ضمم سياسة اجتماعية أو عرد  سياسراا للنهروض بهرذا الواقرع. 
 وهذا ما سيتم الت رق إلي .

 استراتيجياا النهوض بواقع األسر  العراقية. .3
 النهررروض برررالواقع الخررردمي واللرررحيتحقيرررق األهررردافو ومنهرررا  إلرررىلكررري نلرررل 

الهرردف األسررمى وهررو تحقيررق التنميررة  إلررىجررل التولررل أوالتعليمرري لألسررر  العراقيررةو مررم 
المسررتدامةو البررد مرررم االرتقرراء وت ررروير وتنميررة األسرررر  مررم خرررمل سررتراتيجياا متياعلرررة 

 ( فيما بينها وهي:2متقا عة )أنظر الشكل رقم 
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( يوضح طبيعة التفاعل والتقاطع بين االستراتيجيات 3رقم ) شكل
المقترحة

 
 ستراتيجية تخييف اليقر األسرا مم خمل: -أ 

دعرم األسرر و وذلرس مرم خرمل إقامرة مشراريع اقتلرادية ولرناعية خالرة لألسرر اليقيررر   .0
والهشررةو وفرري المنررا ق الترري تررزدحم بهررا هررذه األسررر. ومررم  ررم تقررديم القررروض الميسررر  

 أا فواةد.وبدوم 
 مع زياد  تكاليف المعيشة.زياد  روات  الرعاية االجتماعية بما يتناس   .3
 قيام الدولة بتشييد األبنية وتمليكها لألسر اليقير  واألرامل واأليتام. .2
 أم يكوم التعليم وتوفير الخدماا اللحية مجانا  لألرامل والمعيما واأليتام.  .4
 مم خمل: و وذلسالشبا تمكيم المرأ  و ستراتيجية  -  

 

  

 تخفيف الفقر

حماية ورعاية 
 الطفولة

تمكين المرأة 
 وتمكين الشباب

 النهوض
 بالواقع

 األسر 

 من خالل
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ت بيق اتياقياا وتشريعاا مناهضة التمييز ضد المرأ و أو بمعنرى أدق تحقيرق المسراوا   .0
 بيم المرأ  والرجل في الحقوق والواجباا.

المردارسو وام تكروم العقوبرة  إلرىأم تقوم الدولة ب لزام جميع األسر على إرسرال احنراث  .3
 لارمة لمم يعارض هذه التشريعاا.

التركيرز  إلىلعراقية التركيز على األدوار احنجابية فق  وااللتياا تتجاوز األسر  ا أم .2
 األدوار احنتاجية. إلى

أم تكوم هناس حمما إعممية لتعريف المجتمرع ب هميرة المررأ  فري التنميرة والتنميرة  .4
 المستدامة كمستييد  ومشاركة.

يريررةو منظمرراا المجتمررع المرردني والجمعيرراا الخ إلررىتشررجيع النسرراء علررى االنضررمام  .5
 المشاركة اليعالة وزياد  ت لعاتهم لملتحاق بالعمل. إلىوالتي يمكم أم تدفعهم 

تررروفير فررررص عمرررل للشررربا و وتررروفير الم سسررراا الترفيهيرررة المناسررربة لملررريء أوقررراا  .6
 اليرا  لدى الشبا .

إقامرررة منتررردياا ومقررراهي  قافيرررة وعلميرررة للشررربا  مرررم أجرررل زيررراد  التياعرررل المعرفررري  .7
 ا .والعلمي لدى الشب

 ال يولة مم خمل:ستراتيجية حماية  -ي 
و وعررردم التمييرررز بررريم لأل يرررالالكبيرررر   واألعررردادتررروفير ريررراض األ يرررال بمرررا يتناسررر   .0

ال يرررل الغنررري واليقيرررر فررري تقرررديم الخررردماا التعليميرررة المناسررربةو والعمرررل علرررى تهيةرررة 
ور الكرروادر التعليميررة الم هلررة والمندفعررة للعمررل فرري ريرراض األ يررالو وأم تكرروم األجرر

 مجانية ورمزية لرياض األ يال األهلية.
لررزام الكرروادر واألريررافبنرراء المرردارس الحدي ررة وزيرراد  عررددهاو والسرريما فرري القرررى  .3 و وا 

و وزيراد  رواتر  المعلمريم والمدرسريم العرامليم األريرافالتعليمية بالعمل الوظييي في 
 .األرياففي 

م إرسال أ يالهم للعملو والسريما تشريع القوانيم اللارمة الملزمة لألسر العراقية بعد .2
األعمرررال الخ رررر  م رررل العمرررل فررري جمرررع النيايررراا والعمرررل فررري المعامرررل والملرررانع 

 وغيرها.
إلرررزام األسرررر  العراقيرررة بتررروفير الخررردماا التعليميرررة للرررذكور واحنررراث وبررردوم أا تمييرررز  .4

 جذرا.
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وبيرررام مررردى وتحليلها شرررريعاا العراقيرررة لحمايرررة ال يولرررةومتابعرررة تنييرررذ القرررراراا والت .5
وهذا ين برررق أيضرررا  علرررى مرررع التحررروالا المجتمعيرررة المعالرررر وممةمتهرررا وانسرررجامها 

 التشريعاا الخالة باألسر  والمرأ  أيضا .
 المصادر

 .493و القاهر و ص3المعجم الوسي و الجزء األولو دار المعارفو   (0
 .01و ص0985امعيةو و السياسة االجتماعية والتشريعااو دار المعرفة الج)د(بيوميو محمد أحمد (3
 .04الملدر نيس و ص (2
نبيلررة حمررز و التجربررة التونسرريةو ودالالتهرراو نمرراذي السياسرراا االجتماعيررةو سلسررلة دراسرراا السياسرراا  (4

 ESCWA/SD/2001/9Social(و اللجنرة االقتلرادية واالجتماعيرة لغربري آسريا.3االجتماعيرة )
policies. 

 .32و ص0971ار االتحاد العربيو و السياسة االجتماعيةو د)د(أحمدو كمال احمد (5
خلييررررررررةو محررررررررروس محمودوالسياسررررررررة االجتماعيررررررررة والتخ رررررررري  فرررررررري العررررررررالم ال الررررررررثودار المعرفررررررررة  (6

 .7و ص0986الجامعيةواحسكندريةو
 .28و معجم العلوم االجتماعيةو الهيةة العامة للكتابةو ص)د(مدكورو إبراهيم (7
 .33س و صو السياسة االجتماعيةو الملدر ني)د(أحمدو كمال احمد (8
 .33و السياسة االجتماعيةو الملدر نيس و ص)د(أحمدو كمال احمد (9

 .01و ص0962و علم االجتماعو م ابع رويالو احسكندريةو )د(غيثو محمد عا ف (01
 .3و ص0967و األسر  ومشكمتهاو م بعة الشاعرو احسكندريةو )د(حسمو محمود (00

مررراع العاةلةوم بعرررة جامعرررة و لررربي  عبرررد المرررنعم أحمررردوعلم اجت)د(القلررريرو مليحرررة عررروني (03
 .34و ص0948بغدادو بغدادو

وأضررواء علررى الرعايررة االجتماعيرررة فرري احسررممومكتبة األنجلرررو )د(حسررمو محمررود نجيرر  توفيرررق (02
 .33و ص0984الملريةو

و 3114و دمشرررررقو 0و علرررررم االجتمررررراع العررررراةليو األهرررررالي للتوزيرررررعو  )د(تركيرررررةو بهررررراء الرررررديم خليرررررل (04
 .064ص

أ ررر الحلررار االقتلررادا علررى الجوانرر  اللررحية لأل يررال فرري العررراقو و )د(الجلبرريو سوسررم شرراكر (05
 بحوث أليلة منشور  على شبكة احنترنياو شبكة العلوم النيسية العربية.

Http:www.bmhh.med.sa/vb/showthread.php?t=6038 
Http:www.arabps/net.com/archives/op/OP/.Jalabi.embargo.htm. 

 .075و علم االجتماع العاةليو الملدر السابقو ص()دتركيةو بهاء الديم خليل (06
 . 014و ص3119و 0و علم ضحايا احجرامو دار الشروق للنشر والتوزيعو  )د(عمرو معم خليل (07
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و العررررراقو احنمرررراةيو وزار  التخ رررري  والتعرررراوم 3118التقريررررر الررررو ني لحررررال التنميررررة البشرررررية لعررررام  (08
 .41و ص3119

 إلرىماعية فري العرراقو احشركالياا وخيراراا النهروضو ورقرة مقدمرة و السياسة االجت)د(ياسيمو عدنام (09
 .3119آذار لعام  5 -2المنتدى االقتلادا الو ني األول المنعقد في بغداد للمد  مم 

 .361و الزواي والعمقاا األسريةو دار المعرفة الجامعيةو احسكندريةو ص)د(الخوليو سناء (31
جتماعيرة وأ رهرا علرى ارتيراع معردالا ال رمق فري المملكرة الخ ي و سلوى عبد الحميدو التغيراا اال (30

 07مرم وجهررة نظرر المرررأ  السرعوديةو مجلررة جامعررة الملرس عبررد العزيرزو اندا  والعلرروم احنسررانيةو م
 .64 -60و ص3119و 0ع

العبيداو بشرىو العنف المرتك  ضد المرأ  في المجتمع وفي نلوص قانوم العقوباا العراقري رقرم  (33
 .09و ص0969لعام  000

 .50و ص0990األسودو لادقو علم االجتماع السياسيو أسس  وأبعادهو دار الحكمةو بغدادو  (32
 .34و ص0996حريزو عبد النالرو احرها  السياسي دراسة تحليليةو مكتبة مدبوليو القاهر و  (34
 .74و ملدر سابقو ص3118التقرير الو ني لحال التنمية البشرية لعام  (35
رأ  برريم اهتمررام األمررم المتحررد  ورعايررة ملرررو المكترر  الجررامعي الحررديثو عمرررامو فررارس محمرردو المرر (36

 .9و ص3115و القاهر و 0 
 .76و ملدر سابقو ص3118التقرير الو ني لحال التنمية البشرية لعام  (37
مردى االتلرال واالخرتمف والتياعرلو مجتمرع  –عازرو عادلو اتياقية حقوق ال يل وحقروق احنسرام  (38

 .3114المعنية بحقوق ال يلو القاهر و الهيةاا غير الحكومية 
 .83 -80و ملدر سابقو ص3118التقرير الو ني لحال التنمية البشرية لعام  (39
و 3119و وزار  التخ رررري و بغرررردادو كررررانوم األولو 3114 -3101خ رررة التنميررررة الو نيررررة للسرررنواا  (21

 .042 -028ص
 انظر دستور العراق. (20
 .85ص و3118تقرير التنمية البشرية في العراق لعام  (23
و أ رر الحلرار االقتلرادا علرى الجوانر  اللرحية لأل يرال فري العرراقو الملردر )د(الجلبيو سوسم (22

 السابق.
 الملدر نيس . (24
 .008و ملدر سابقو ص3104 -3101الخ ة التنمية الو نية للسنواا  (25
26) IMIRA يعنرررري تقيرررريم متعرررردد الم شررررراا فرررري العررررراقو دراسررررة ميدانيررررة بالتعرررراوم برررريم معهررررد البحررررث :

يجررري والجهررراز المركرررزا لإلحلررراء وتكنولوجيرررا المعلومررراا وبررردعم مرررم قبرررل البرنرررامج احنمررراةي النرو 
ألررف أسررر  عراقيررة فرري عمرروم  111و33باحررث وشررملا  511لألمررم المتحررد و والترري اعتمرردا علررى 
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نظرر: نبرراس اللمزيد  العراقو والم شراا األساسية التي تم اعتمادها هي )التعليمو اللحةو العمل(.
لم يرررراو المررررأ  والتنميرررة المسرررتدامةو أ روحرررة دكتررروراه غيرررر منشرررور و جامعرررة بغررردادو كليرررة عررردنام ا

 .3115اندا و قسم االجتماعو 
و ملردر نيسر و 0995الم يراو نبرراس عردنامو المررأ  والتنميرة المسرتدامة فري ضروء مقررراا بكريم  (27

 .029ص
ي  والتعرررراوم احنمرررراةيو العررررراقو و وزار  التخ رررر3118التقريررررر الررررو ني لحررررال التنميررررة البشرررررية لعررررام  (28

 .33و ص3119
 .031و ملدر سابقو ص3104 -3101خ ة التنمية الو نية للسنواا  (29
و السياسررراا االجتماعيرررة فررري العرررراقو األمرررم المتحرررد و اللجنرررة االقتلرررادية واالجتماعيرررة لغربررري آسررريا (41

 .09و ص3116نيويورسو 
 إلرىعراقية للحد مرم اليقررو ورقرة عمرل مقدمرة المركز الو ني للبحوث والدراسااو التجربة الو نية ال (40

 .3117ورشة عملو " تعريف وقياس وتحليل اليقر"و دمشقو 
 .21و السياسة االجتماعية في العراقو ملدر سابقو ص)د(ياسيمو عدنام (43
 .37التقرير الو ني لحال التنمية البشريةو ملدر سابقو ص (42
دياا أسررواق العمررلو مجلررة جامعررة الملررس عبررد بلقاسررمو زايررراو أزمررة الب الررة فرري العررالم العربرري وتحرر (44

 . 02-3و ص3119و 3ع 32العزيزو االقتلاد واحدار و م
 .44و صالتقرير الو ني لحال التنمية البشريةو ملدر سابق (45
 .58و ص3118تقرير التنمية البشرية في العراق لعام  (46
العرراقو الملردر  و أ رر الحلرار االقتلرادا علرى الجوانر  اللرحية لأل يرال فري)د(الجلبيو سوسم (47

 السابق.
و الرعايرررة االجتماعيرررة احسرررمميةو دار الوفررراء لل باعرررة والنشررررو احسررركندريةو )د(فهمررريو محمرررد سررريد (48

 .06و ص3116
و 3و الخدمة االجتماعية في المجتمع المعالرو قسم العلروم االجتماعيرةو  )د(غرابيةو فيلل محمود (49

 .3118البحريمو 
 .02جتماعية احسمميةو الملدر السابقو صو الرعاية اال)د(فهميو محمد سيد (51
 .07الملدر نيس و ص (50
 .31الملدر نيس و ص (53
 .23الملدر نيس و ص (52
 .25الملدر نيس و ص (54
 .27الملدر نيس و ص (55
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و 3101و وآخررومو مقدمرة فري الخدمرة االجتماعيرةو مكتبرة األنجلرو الملرريةو )د(ع مامو عبد اليتراو (56
 .21ص

 .46ية احسمميةو الملدر السابقو صو الرعاية االجتماع)د(فهميو محمد سيد (57
 .47الملدر نيس و ص (58
 .29 -20و وآخرومو مقدمة في الخدمة االجتماعيةو ملدر سابقو ص)د(ع مامو عبد اليتاو (59
 .50الملدر نيس و ص (61
 .077سور  البقر و انية  (60
 .53و الرعاية االجتماعية احسمميةو الملدر السابقو ص)د(فهميو محمد سيد (63
 .316و علم اجتماع العاةلةو ملدر سابقو ص)د(القليرو احمد (62
 .318الملدر نيس و ص (64
 المركز الو ني للبحوث والدراسااو التجربة الو نية العراقية للحد مم اليقرو ملدر سابق. (65
 الملدر نيس . (66
 .04و الرعاية االجتماعية احسمميةو الملدر السابقو ص)د(فهميو محمد سيد (67
 ة.برنامج عرض على قنا  الحر  اليضاةي (68
 .05و الرعاية االجتماعية احسمميةو الملدر السابقو ص)د(فهميو محمد سيد (69
احعررررررررررررررررررررررررررررمم العرررررررررررررررررررررررررررررالمي لحقررررررررررررررررررررررررررررروق احنسرررررررررررررررررررررررررررررامو موقرررررررررررررررررررررررررررررع األمرررررررررررررررررررررررررررررم المتحرررررررررررررررررررررررررررررد .  (71

Http://www.un.ora/ar/documents/udhr 
ماعيررة وال قافيررةو مكتبررة حقرروق احنسررامو جامعررة المعهررد الرردولي الخرراص بررالحقوق االقتلررادية واالجت (70

 مينسوتا. 
Http://www.umn.edu/humanrts/arab/b002.html 

مكتبررة حقرروق احنسررامو اعتمررد مررم قبررل القمررة  -النسررخة األحرردث -المي رراق العربرري لحقرروق احنسررام (73
 .3114جامعة مينسوتاو  -العربية السادسة في تونس

Http://www.umn.edu/humanrts/arab/a003-2.html 
 نظر دستور العراق.ا (72
 نظر دستور العراق.ا (74
 1نظر دستور العراقا (75
و الررروجيز فررري شررررو قرررانوم األحررروال الشخلررريةو المكتبرررة القانونيرررةو الجرررزء األولو )د(حمررردأالكبيسررريو  (76

 .7و ص3116بغدادو 
 .8الملدر نيس و ص (77
 .30الملدر نيس و ص (78

http://www.un.ora/ar/documents/udhr
http://www.un.ora/ar/documents/udhr
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 .30 سور  الرومو انية (79
 .73 سور  النحلو انية (81
 .35و الوجيز في شرو قانوم األحوال الشخليةو ملدر سابقو ص)د(حمدألكبيسيو ا (80
 .39 -37الملدر نيس و ص (83
 .40 -29الملدر نيس و ص (82
 .69الملدر نيس و ص (84
 .011 -99الملدر نيس و ص (85
 .013الملدر نيس و ص (86
و وآخرررررومو الممارسررررة العامررررة فرررري الخدمررررة االجتماعيررررةو مجررررد الم سسررررة )د(حسرررريم حسررررم سررررليمامو (87

 .38و ص3115و بيرواو 0امعية للدراساا والنشر والتوزيعو  الج
الشرررهرانيو عررراةض سرررعد أبرررو نخررراعو الخدمرررة االجتماعيرررة ودورهرررا فررري مواجهرررة المشررركما األسررررية  (88

 07المعالر : العنف األسرا نموذجا و مجلة جامعة الملس عبد العزيزو اندا  والعلوم احنسانيةو م
 .33و ص3119و 3ع

 .21مودو الخدمة االجتماعية في المجتمع العربي المعالرو ملدر سابقو صغرايبةو فيلل مح (89
غرايبررررةو فيلررررل محمررررودو الخدمررررة االجتماعيررررة فرررري المجتمررررع العربرررري المعالرررررو ملرررردر سررررابقو   (91

 .20 -21ص
ومنشررور علررى 3117العالموجريررد  الرايررةو الدوحررةو عررم الحالررة االجتماعيررةو3117تقريررر عررام  (90

 موقع المعلوماا العالمية.
و احسررررركندريةو 2و اللرررررحة العامررررة والرعايرررررة اللررررحيةو م بعرررررة م. سو  )د(جرررراد ا و فررررروزا علرررري  (93

 .38و ص0975
 انظر دستور العراق. (92
 .7نبيلة حمز و التجربةو التونسية ودالالتهاو نماذي السياساا االجتماعيةو ملدر سابقو ص (94


