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Abstract 
 

This paper targets the traumatized situations that Iraqi people witnessed during the last 

years, especially concerning children class who represents the essence of human 

development. We passed the most important problems facing Iraqi child, caused by the 

absence of societal security and stability. Among these problems, malnutrition and its 

danger on child future, which leads to the aggravation of pigmy among children, 

besides future problems reflecting on educational level. These crises affected on the 

levels of joining the primary education, reducing the number of preprimary students " 

kindergartens". The present paper showed the effect of family problems on precocious 

development of childhood, in addition to the problems of poverty and forced relegating 

that Iraqi society has passed, its graveness on children and their future. At the end, 

social policy is planned in order to develop the situation of childhood in the Iraqi 

society.    

 المقدمة
 ،األخور ومعانوا  بوين الفتوات  مأسواوية األكثورهوم الحوحايا  األطفوالفي نزاعات اليووم     
 أومليوون طفول فوي العوالم شوردوا داخول  (22) مون أكثور أنالمتحود   األممتشير تقديرات  إذ

 العواملون، األطفوال الشووارع ، وأطفوال األيتوام"هوم مون  األطفوالهوالال   أكثر ،أوطانهمخارج 
 .(1)"ثرين بمرض نقص المناعة...وغيرهمالمتأ واألطفالوقين المع
شوووريحة اتجوووال  واحوووحا   اجتماعيوووا   واسوووتبعادا   هوووذل الحقوووات  تشوووكل خطوووور  كبيووور  أنالشووو   

فوووي ظوووروف األزموووات  العووورا  أطفوووال فصووول هوووذل الخطوووور  عووونوال يمكووون  ،  عالميوووا األطفوووال
مون  العرا   أطفال فقد عانى .لبشريةوتراجع مالشرات التنمية ا وغياب االستقرار المجتمعي

وقوود   واالحوتالل والحوروب والعقوبوات والصووراعات الداخليوة األزموواتارث فتورات طويلوة مون 
شخصيات غير مستقر  انعكست عليهم فوي فتور  البلووا والشوباب،  لبنا  أسست هذل المعانا 

 %(74) موايقرب يمثلوون األطفوالعلموا ان شوريحة  ،واستمرت هذل المعانا  حتى يومنا هوذا
 ذإ حسوب نتواتع عمليوات التورقيم والحصور التوي نفووذت نصوف عودد سوكان العورا  الوذغ يبلو 

. وبهوذل الكثافوة السوكانية يكوون (2)مليوون نسومة 6113 بوو م2002قدرت عودد السوكان عوام 
الصووراع  أشووكالكووان لكوول شووكل موون قوود و لشووريحة األطفووال ثقوول كبيوور فووي النمووو السووكاني، 



 في ظروف األزمات مشكالت الطفولة 
 

  3102العدد الثاني )حزيران(                                            مجلة جامعة االنبار للعلوم االنسانية     

553 

دخووول فقووود  ال تعووود وال تحصوووى ، أحووورارمووون القووورن الماحوووي  األخيووور ثوووة خوووالل العقوووود الثال
وبعوودها حوورب  م1299والووى  م1290موون  إيوورانمووع  ن سوونواتالعوورا  فووي حوورب لموود  ثمووا

فتر  احوتالل  إلىدام  حصار اقتصادغالمتحد   األمم فرحتومن ثم  م1220الكويت عام 
هووذا وذا   بقيووة دول العووالم  العزلووة عوون إلووى أد كوول هووذل األوحوواع  م 2006 العوورا  عووام

 كولتآ إلوىوالمهارات في االتساع في المعارف  األخذ في تزايد معدالت الفقر والفجو   أسهم
  .(6)وتعليمهم األطفالالتي حققتها البالد في مجال صحة  خطير للمكاسب
تصواعد  وأد  ، إنسوانية أزموةكبيور  فوي العورا  تواجو   أجزا كانت  م2003ومع نهاية عام 

 ، م2006لهجمات الناجمة عن التمرد والهجمات المحاد  لهوا منوذ الووزو واالحوتالل عوام ا
عمال ( عراقوي داخول 1،400،000نوزو  ) إلوى م2003 شوهر شوباطالعنف الطاتفية من  وا 

ولووم يحصوول  .م2003 األولمووع حلووول شووهر كووانون الوودول المجوواور   إلووىالعوورا  ومليووونين 
كمووا حوورم  ،حقوووقهم فووي المووأو  والوووذا  والصووحة والتعلوويمالقليوول موون  إالالنووازحين  األطفووال
 األموموقودرت  من هذل الحقو  في المحافظات التي اشتدت وطأ  الصراعات فيها، األطفال
 .م2003العوام  أثنا في هجمات العنف  عراقي قتلوا إلف (67000من ) أكثر إنالمتحد  
بقدر ما يسوتطعن لتلبيوة احتياجوات  أمورهنيتدبرن  األراملوُتركت من الرجال  أكثرهموكان 

ان كوول هووذل المالشوورات تثبووت ان الطفوول  .(7)ألسوورهنممووا تفوواقم حجووم المعوويالت  ،أطفووالهن
العراقي بات على مفتر  طر ، وان هذل الحووط واآلثار االجتماعية والنفسية ال يمكن ان 

نموووا هوووذل الصووودمات نت  ان وقوووعتنتهوووي بمجووورد الحووود مووون هوووذل األزموووات أو الوووتخلص منهوووا، وا 
،  وهوذا اشود توأثيرا عليو  فوي المسوتقبل ستطارد الفرد العراقي عند بلوغ  وربما ستكون آثارها

وايهدد مستقبل اإلنسان العر  مية فوي كثيور مون األحيوان تونعك  د  قي، الن هوذل الحوووط الص 
الحيووا  االجتماعيووة وقوود يسووتمر ى مواجهوة ظووروف فوي بنووا  شخصووية محووطربة ال تقووو  علوو

وهووذا األموور يعووزز الخطووور  اتجووال الطفولووة العراقيووة . علووى موود  الحيووا  انإلنسووخوووف هووذا 
 ،وخاصة ما يتعل  بأهداف  وطموحات  كيان هذا اإلنسانويحعها أمام تأثيرات مالجلة تهدد 

وما يطفو على سطح الواقع االجتماعي يبرهن ذل  فقد بات اإلنسوان العراقوي بعود األزموات 
فووي مدينووة الفلوجووة ان  أثبتتوو  دراسووة لواقووع الشووباب العراقوويمووا ال يشووعر بقيمووة الحيووا  وهووذا 
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%( يفحوولون المووت علووى الحيووا  بسوبب األوحوواع المترديووة فوي الووبالد وهووذا 64،43نسوبة )
 .(3)النظام االجتماعي في العرا  مسير  شر خطير بات يهددمال 

البيانوات  وأظهورت األمنويفي التعليم بدرجة كبير  بسبب الوحوع  األطفالحقو   تأثرتكما 
غير ملتحقين بوالتعليم فوي المرحلوة  ألف (900،000)ان  م2003التي تم جمعها في عام 

معودل معرفوة القورا   بوين الموراهقين والشوباب فوي  أموا % منهم مون الفتيوات ،47االبتداتية ،
 األمورسونة  67-23سنة فكان اقول مون نظيورل فوي المرحلوة العمريوة  27-13الفتة العمرية 
 (.3)الجيل الصوير اخذ يتخلف عن سابق  أن الذغ يدل على

تثبت تهديود الطفول العراقوي باالسوتبعاد والتهمويا وهوذا مالشور  خطير   مالشرات إنهاال ش  
لوم  أكثور خطوور  متويورات وقود أفورزت هوذل األوحواع يهدد مستقبلهم على المسوتويات كافوة.

 الشووارع، أطفوالو  ن،يلمنهوا اتسواع حجوم )المتسوو  مع العراقي في الماحيتيتعرض لها المج
 انتهووا  حوو  الحمايووة للطفوول ، إلووى أد ( هووذا ن موون الدراسووةوالمتسووربي نيالمتشووردو  ،األيتووامو 

قيوووام بعوووض العصوووابات لالتجوووار  إلوووى إحوووافة ،االسوووتوالل  إلوووىكموووا يتعووورض الطفووول اليووووم 
بيووووع بعووووض الممنوعووووات وخاصووووة مووووا يتعلوووو   أوموووون خووووالل تشووووويلهم بالتسووووول  باألطفووووال

وغيرهوا  ، فوي منطقوة بواب الشورقي بووداد  ومثال على ذل  ما يحصل اليووم فويبالمخدرات 
جووا  اختيووار موحوووع وبنووا  علووى ذلوو   . موون المشووكالت التووي تهوودد مسووير  الطفوول العراقووي

 إلوى واإلشوار بحثنا لتسليط الحو  على ابرز العوامل المهدد  للطفولة في المجتمع العراقوي 
 مووووع اإلشووووار  إلووووى مبحووووث خوووواصلعالميووووة لحمايووووة الطفوووول التشووووريعات والمواثيوووو  الوطنيووووة وا

في المجتمع لتحقي  مستقبل  إدماج ل العراقي وكيفية في تمكين الطف السياسة االجتماعيةب
 .أكثر أمنا واستقرارا

اإلطوار المفواهيمي مون مقدموة وأربعوة مباحوث تناولنوا فوي المبحوث األول  هذا البحث وتكون
المهدد  للطفولة  إموا المبحوث الثالوث  العواملمبحث الثاني في حين تناولنا في ال والمنهجي

تخصووص لدراسووة التشووريعات والمواثيوو  التووي نصووت علووى حقووو  الطفوول وأخيوورا تناولنووا فووي 
التوصويات  و الخالصوة إلى اإلشار مع السياسة االجتماعية لتمكين الطفولة الرابع  المبحث

سوونتناول  الناو    المهوودد  للطفولووة ،التووي تسوواعد صووانعي السياسووات فووي الحوود موون العواموول 
 المباحث تباعا ...
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 -:ويتضمن والمنهجي لمفاهيميا اإلطار:األولالمبحث 
 المنهجي اإلطار -أوال

 :مشكلة البحث -1
فهووي  المجتمووع الووذغ توجوود فيوو ، إطوواردد فووي وجووود المشووكلة االجتماعيووة يتحوو إن  الشو    

نقووول هنووا   سوولبيا ولووذل  حينمووا ا  قفوومو  إزا لتتمثوول فووي وحووع اجتموواعي معووين يقووف النووا  
فأننوووا  نفعووول شوويتا  اتجاهوو  ، أندون  التسوواالل عنوو  ، ويجعلنووا فووي موقوووف ،شوويتا مووا مخيفوووا  

 .هنا  مشكلة اجتماعية  أننقر  حينتذ
 غيوور مرغوووب فيوو  ويووالثر علووى طبيعووة وتقوودم المجتمووع ، ي شوو يالمشووكلة هوو أنوهووذا يعنووي 

ومووا تعرحووت لوو  موون حووياع واسووتبعاد فووي ظووروف الطفولووة  وان مشووكلة بحثنووا توودور حووول 
وعنوودما  ان طفوول اليوووم هووو رجوول المسووتقبلبهووا المجتمووع العراقووي. علمووا  األزمووات التووي موور  

يكووون واقووع الطفوول العراقووي تحتحوون  األزمووات والتحووديات فووين  مسووتقبل التنميووة فووي العوورا  
تعيا طفولت  واقعوا سيبقى على مفتر  طر  وربما ال يمكن الحديث عن تنمية في مجتمع 

 منهووا  االجتماعيووة السوولبية والمجتمووع العراقووي يقووف اليوووم ازا  العديوود موون المتويوورات مأزومووا.
خوووالل العقوووود  فوووالعرا  مووور   ،التوووي تفاقموووت بسوووبب الوحوووع المجتمعوووي الموووأزومواالقتصوووادية 

 االقتصوووووادغ مووووون القووووورن الماحوووووي بأزموووووات كثيووووور  )الحوووووروب والحصوووووار األخيووووور الثالثوووووة 
حوووووط اجتماعيوووة ونفسوووية  إموووام العوووراقيينسووواهمت فوووي وحوووع  األزمووواتهوووذل  حوووتالل(واال

 واإلرهووابتكووري  مجموعووة موون المشووكالت والتحووديات المتمثلووة بووالعنف  إلووى أدتمتواصوولة 
 أدا وحوووعف  ،المشوووكالت االقتصوووادية المتمثلوووة بالبطالوووة واتسووواع داتووور  الفقووور إلوووى إحوووافة

ارتفوواع  إلووى أد المتوودهور ممووا  األمنوويالوحووع  بسووبب باألمووانالمالسسووات وغيوواب الشووعور 
وارتفووووواع  الشووووووارع...وغيرهم( وأطفوووووالن و والمعوقووووو واأليتوووووام األرامووووول) شوووووةلهانسوووووب الفتوووووات 

معدالت التسورب بوين الطوالب وارتفواع معودالت االنحوراف والجريموة وتراجوع الوحوع البيتوي 
ن مون الناحيوة التنظيميوة لمدا أوحاعاالجتماعية وتدهور  المسالوليةالمخالفة لمعيار  تفاقمو 

وقود نجوم عنو  تفواقم  اإلنسواني لألمنشكلت تهديدا  خطيرا جميع هذل المتويرات  أن ،والبيتية
 ا، ومنهووومشوووكالت مجتمعيوووة باتوووت تهووودد مسوووير  الحيوووا  االجتماعيوووة لشوووراتح المجتموووع كافوووة
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والتعليميوة الحماية الصحية  أو تراجع غياببب بس تحررا األكثر التي تعد األطفالشريحة 
التسورب  إلوىوتعورض الكثيور مونهم  واإلنموا انتها  حقوقهم فوي الحمايوة والبقوا   إلى إحافة

 شوكالأمختلف  إلىتعرحهم  كل هذا أد  إلى  من مقاعدهم الدراسية والتشرد في الطرقات
 وآخورونتعواطي المخودرات  إلوىاالنتهاكات منها استواللهم الجنسي وتعرض الوبعض مونهم 

إلى جانب ذل  ال بد من اإلشار  إلوى بعوض . تل تنفيذ بيد الجماعات المسلحةوسا أصبحوا
المالشووورات التوووي تعوووزز الخطوووور  اتجوووال شوووريحة األطفوووال فقووود قووودر المسوووح العنقوووودغ متعووودد 

مووا يتعلوو  بالتحووا  الطفوول فووي ريوواض األطفووال ال تزيوود علووى يف المالشوورات الرابووع فووي العوورا 
 يلية حسوب المنطقوة الجورافيوة، فالنسوبة ترتفوع فو% فقط ولووحظ وجوود فورو  تفاحو7نسبة 

% وهذا مالشر يهدد قحية 1المناط  الريفية عن  في % ، في حين ال تزيد3الححر إلى 
التنمية المبكر  للطفل فقد أثبتت الدراسات ان التنمية المبكر  للطفولة تنعك  بشوكل ايجوابي 

حالوة لكول  20بحووالي  قودر  لووالد حديثي ا األطفالوفيات  ما يتعل  بو فيو على مستقبلهم، 
حالوووة لكووول  12 إلوووىوالد  حيوووة، بينموووا بلووو  معووودل وفيوووات موووا بعووود حوووديثي الووووالد    1000
حالووة  64 إلووىدون سوون الخامسووة  األطفووالحالووة والد  حيووة. وببلوووا معوودل وفيووات  1000

%( قبول 94) دون سن الخامسوة األطفالوالد  حية، تحدث معظم وفيات  1000وفا  لكل 
فووي منطقوة محافظووات وسوط وجنوووب  أعلوىاألول، وتكووون معودالت الوفيووات وغهم عوامهم بلو

  (.4)العرا  مقارنة بيقليم كردستان
الشريحة  علما  أن عدم استوالل هذل ،هنا  مشكلة يعاني منها المجتمع أنومن هنا نقول  

مون  اتمكينهوو  الطفولة العراقية ض بواقعو نهوال ومنظمات المجتمع المدني من قبل الحكومة
فحوووال عووون المشووواركة والمسووواوا  وغيرهوووا مووون  اسوووبخوووالل التعلووويم وتووووفر وحوووع صوووحي من

هودم  أدوات إلوىفوي المسوتقبل  ولسوتتح ، فان هذل الشريحةمالشرات التنمية البشرية األخر 
 وبنا  المجتمع. ألمن
 أهمية البحث:  -2
للمجتموع العراقوي علوى الطفولة في الهرم السكاني  أهمية خالل البحث من أهميةتكمن     
وتمثوووول هووووذل الشووووريحة ابوووورز العناصوووور  موووون ركوووواتز التنميووووة البشوووورية. أساسوووويةركيووووز   أنهووووا

لووم  فوويذافووي بنووا  المسووتقبل باعتبارهووا قووو  نمووا  حتمووي كووالزمن ال يمكوون تأجيلوو   اإلسووتراتيجية



 في ظروف األزمات مشكالت الطفولة 
 

  3102العدد الثاني )حزيران(                                            مجلة جامعة االنبار للعلوم االنسانية     

555 

 ا  ،ستسوتمر رغوم كول شول بالنمو والتمكين فان هوذل الشوريحة  واإلعداديتم تعهدها بالرعاية 
نموا مموا يهوودد  الخواطل فقوود يتحوول هووذا الجيول إلووى وسواتل تعيوو  امون المجتمووع، االتجووال ب وا 

ولعول  االخوتالل علوى حاحور ومسوتقبل المجتموع ، أنوواعشوتى  معوزز  ،االمصير من   بيفالت
طاقة فاعلوة منتجوة ومبدعوة  إلىتتحول  أن إماطاقة  إنهاالبحث في الطفولة  أهميةما يزيد 

لوم تجود لهوا  إذاواحود  آنطاقة تدميريوة مربكوة تودمر ذاتهوا ومجتمعهوا فوي  إلىتتحول  أن آو
 المجتمعي. األمنالتي تفت  بها وتهدد طبيعة  األمراضمخرجا مناسبا بعيدا عن كثير من 

 :البحث أهداف -3
كبيوووور  فووووي المجتمووووع العراقووووي وهووووي صووووور  موووون صووووور  أهميووووةتشووووكل قحووووية الطفولووووة      

هوذا   أهودافت ولهوذا جوا  ولة يعني دعم جوهر التنمية البشورية ،المستقبل واالهتمام بالطف
لواقوع الطفولوة فوي العورا  مون  اجتماعيلتقديم تحليل  باالعتماد على المنهع العلميالبحث 

موود   للوقوووف علووى علووى المسووتو  المحلووي والعووالمي اإلحصوواتية المعطيوواتخووالل بعووض 
 أهم ن التعرف علىع فحال ،الراهنة مةاألز الطفل العراقي خالل الخطور  التي تعرض لها 
بعض التشوريعات والمواثيو  التوي نصوت علوى  توظيفمع  العراقية العوامل المهدد  للطفولة

 بالطفولوووة السياسووة االجتماعيوووة للنهوووضب ، موووع التركيووز علووى مبحوووث خوواصحمايووة الطفوول
قوورارات التوصوويات التووي تخوودم صووانعي ال ، والتوصوول إلووى مجموعووة موونفووي العوورا  هوواوتمكين

 .واستقرارا   ما يحق  مستقبل أكثر أمنا  ب األطفاللتحسين حال 
   لمفاهيمي:ااإلطار  -ثانيا  

 Crisisاألزمة  -1
"  بأنهوا "المجوال الزمنوي Coral Bellاألستاذ "كورال بيول  يشير مفهوم األزمة حسب رأغ  

 .(9)قات القاتمة"الذغ تظهر في  نزاعات ترتفع إلى الحد الذغ تهدد في  بتويير طبيعة العال
" وصوف األزموة بمعنيوينش أشوار فوي األول إلوى إن األزموة Barkerكما نجود األسوتاذ بواركر"

عبار  عن حوووط نفسوية داخليوة أو تويور فوي الحالوة النفسوية لتنسوان، تعيقو  فوي الوصوول 
إلوى موقوف خطيور يعطول قودرات الفورد والجماعوة  حقي  أهداف . ويشوير المعنوى اآلخورإلى ت

" األزموووة إنهووووا موقوووف يعبوووور عوووون Janosilkويصوووف جانوسوووويل  ". (2)دا  الوووووظيفيفوووي األ
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إحباط الشخص اتجال أهداف ، فينتع مجموعة من االحوطرابات والمخواوف والقلو  المسوتمر 
الوذغ يهوددل ويعيوو  تكيفو  موع محيطوو  االجتمواعي وربموا يترتووب علوى هوذا الموقووف نووع موون 

  .(11)و -بما يأتيش " بان األزمة تتميز" "جيم  روبنسونوير  الباحث  (.10)الصدمة
 والتصرف بشكل مستمر. األحداثنقطة تحول في سير وتدف   األزمة -1
 .األزمةالمتورطة في  لألطرافالعليا  لألهدافهي تهديد  األزمة -2
 .األزمةالداخلة في  األطرافرسم مستقبل  إلىعاد  نتاتع مهمة تالدغ  األزمةيعقب  -6
 ونتاتجها. األحداث ل في  السيطر  على هي مد  وموقف تتحا األزمة -7
ظهوور السوأم واالرتبوا  والقلو  بووين  إلوىتوالدغ  يبالشوعور بالعجالوة التو األزموةتتميوز  -3

 .األزمة أطراف
يور فوي مسوير  الحيوا  االجتماعيوة بكلهوا توأثير  األزموةفي حوو  المفواهيم السوابقة يتحوح ان 

 وعلى شراتح المجتمع كافة.
تعدد االتجاهات في دراسة مفهوم األزمة فعلى الصعيد الطبي نجود ومما تجدر اإلشار  إلي  

هذا المفهوم يشير إلى تدهور الحالة الصحية لتنسان، كما أشار االقتصاديون إلوى األزموة 
شوووار أاالقتصوووادية، واهوووتم علموووا  الووونف  فوووي دراسوووات  عووون األزموووة فيموووا يتعلووو  بالهويوووة، و 

. (12)اعيون عوون أزمووة التجووان  الوووطني والقوووميالووديمورافيون لالزمووة السووكانية ، واالجتموو
تعبوووور عوووون مالشوووور خطيوووور لتفوووواقم ويوووور  البوووواحثون فووووي علووووم االجتموووواع ان ظوووواهر  الحوووورب 

. ولذا ير  كل من "هورثوت و لسلي" بقولهما "ان الحرب مشكلة اجتماعية" وعدها األزمات
االجتمووواعي،  حالوووة مووون حووواالت التفكووو  أومثووول العوووالم "اليووووت" و "ميووورال" مظهووورا  آخووورون

دمووووووان األحووووووداثوجنووووووو   اإلجراموووووويكحوووووواالت السوووووولو   المخوووووودرات والكحووووووول والطووووووال   وا 
 (.16)والبطالة

 األزمووات وبنووا  علووى مووا تقوودم سوونركز فووي خطوووات هووذل الورقووة علووى التووأثير الووذغ تحيطوو  
 إحوداثالتوي تعورض لهوا المجتموع العراقوي فوي  األوحواع أسوهمت، وكيوف األطفوالشوريحة ب

ي مسير  الحيوا  االجتماعيوة وتراجوع دور المرجعيوات االجتماعيوة وخاصوة موا ف خلل وظيفي
 يتعل  بالدور المالسساتي لمالسسات البنا  االجتماعي. 
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 childhood -الطفولة:-2
"انو  منوذ القورن  إلوى م1232عوام "Philip Ariesلقد ذهب المالرخ الفرنسي "فيلب اريي    

مد   أغ إلى"الطفولة" وتظل هنا  خالفات  الساد  عشر بزغت فجو  مميز  بين البلوا و
  مووون المناسوووب اعتبارهوووا مالسسوووة اجتماعيوووة" أوتعووود الطفولوووة "رحلوووة بيولوجيوووة نحوووو البلووووا" 

، وير  علموا  باعتبارها المحصلة المتوير  لعمليات اجتماعية وتاريخية وسياسية واقتصادية
تياجوواتهم "الطبيعيووة" موون الوونف  ان األطفووال كاتنووات فووي طووور التحووول االنسوواني وتنحووع اح

  (.17)خالل مراحل عمرية من التنشتة االجتماعية
والتوي يكوون خاللهوا فوي  ،اإلنسوانلتلو  المرحلوة المبكور  مون حيوا  يشير مفهوم الطفولة كما 

 اإلخووو موون  األسوور  وأعحووا  األبوووين أكووانواحالووة اعتموواد واحووح علووى المحيطووين بوو  سوووا  
  يكووون الطوورف المسووتجيب لعمليووات التفاعوول االجتموواعي كمووا انوو المدرسووين . أو واألخوووات
التفكيووور  وأسووواليببالعوووادات والتقاليووود والقووويم والمعوووايير والتوووي يوووزود عووون طريقهوووا  مووون حولووو ،

السوولو  التووي تووالثر علووى نمووو شخصوويت  واسووتيعاب  للواجبووات ولاللتزامووات المرتبطووة  وأنموواط
و  تكاملو  موع المجتموع علوى المسوتو  وبالتوالي تحودد مسوت في المستقبل ، األدواربتوقعات 

 إلىوتمتد مرحلة الطفولة من الوالد   الثقافي واالجتماعي والوظيفي والمعيارغ والشخصي ،
الطفول  إنعلوى اعتبوار للطفولوة  اإلسوالميةالخامسة عشر وهو العمر الذغ حددت  الشوريعة 

 .(13)واإلدرا حتى هذا العمر غير مكتمل التميز 
بأنو  كول إنسوان لوم يتجواوز الثامنوة عشور موا لوم  االتفاقيوة لحمايوة حقوقو فوي  الطفل ومعنى 

وتتسم مرحلة الطفولة بسرعة النمو الجسمي، وبذل الجهد لتعليم كيفية اخذ  .يبل  سن الرشد
 مرحلوة الطفولوة المبكور  إلوى أحيانوا، وتقسوم هوذل المرحلوة تادوار البالوين وتحمول المسوالوليا

 إلووىسوونوات  المتووأخر  )موون سووت أو( ومرحلووة الطفولووة الوسووط سوونوات سووت إلووى)موون الوووالد  
 (.13)مرحلة المراهقة(

 Empowerment-التمكين: -3
إن مصووطلح"التمكين" جديوود فووي لفظوو  قووديم فووي محوومون ، وقوود يكووون اقوورب إلووى لفظووة    

تعموول  مووا هووي إال ميوودان لخوودمتهم عوون طريوو  مالسسووات طفولووةال يووةاالرعايووة، علمووا أن رع
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بقصوود تزويوودهم بنوووع موون الخبوور  الجماعيووة أو الخدمووة االيجابيووة التووي  ،تهمعلووى تنميووة قوودرا
 تتيح لهم فرص النمو وف  احتياجاتهم ورغباتهم. 

وسويلة يمكون مون " بأنو  إلى مفهووم التمكوين  Robert" "Adams آدمزت روبر ويشير 
 فهم ،تحكم فووي ظووروفهم وانجوواز أهووداوالجماعووات والمجتمعووات موون الوو األفوورادخاللهووا تمكووين 

  .(14)م واآلخرين لتحسين نوعية الحيا توفر لديهم القدر  على العمل لمساعد  أنفسهل
مفهوووم التمكووين )هووو موون المفوواهيم المسووتحدثة أخيوورا فووي مجووال المواطنووة، والتنشووتة  يعوودكمووا 

االجتماعيوووة، والتنميوووة الذاتيوووة والمحليوووة، والنووووع االجتمووواعي. انووو  وليووود ذلووو  التويووور القووووغ 
، الذغ هو بمثابة االنقالب العمي ، أو بمثابة الثور  في حقل التصورات والمقاربات والسريع

لالجتماع السياسي وتنمية القدرات، وهوو التويور الحاصول منوذ أكثور مون عقودين، والمنعووت 
" وال يخلووو أصوولها موون Empowermentبالعولمووة. وكلمووة تمكووين هووي ترجمووة للمصووطلح "

سووولطة، التجووويز، تقويوووة الملكيوووة أو القووودر ، اقتووودار الوووذات، تعوودد فوووي المعووواني منهووواش مووونح ال
التدبير الذاتي. كما أن صويوة التمكوين صويوة دالوة علوى شورطية خارجيوة، ال علوى شورطية 
نموووا بمسووواعد  عامووول خوووارجي أو بتوووأثير  ذاتيوووة، إذ الفعووول ال يأتيووو  الفاعووول بذاتووو  وحسوووب، وا 

ي مصوولحة الفوورد موون اجوول تحسووين لووذا إن التمكووين هووو الوسوويلة التووي تصووب فوو .(19)منوو (
 نوعية حيات  و مساعدت  على االندماج والتكيف المجتمعي.

" "ان للتمكين معاني مختلفة تختلوف بواختالف السوياقات الثقافيوة Narayanويعرف  "ناريان 
كوول الثقافووات حيووث يوورتبط بمفوواهيم  إلووىواالجتماعيووة والسياسووية، وال يمكوون ترجمتوو  بسووهولة 

الوووذات والوووتحكم وسووولطة الوووذات واالعتمووواد علوووى الوووذات، واالختيوووار الحووور مختلفوووة مثووول قوووو  
والحيا  الكريمة، ويرتبط ذل  بقدر  الفرد على الدفاع عون حقوقو  واالسوتقاللية وصونع القورار 

الجمواعي، وقود  أوالحر والوعي والقدرات، ويمكون ان يكوون التمكوين علوى المسوتو  الفوردغ 
ياسووويا، ويمكووون اسوووتخدام  للتعبيووور عووون العالقوووات داخووول س أواجتماعيوووا  أويكوووون اقتصووواديا 
 (.12)بين فتات المجتمع" أوالمنزل الواحد 

 
 
 



 في ظروف األزمات مشكالت الطفولة 
 

  3102العدد الثاني )حزيران(                                            مجلة جامعة االنبار للعلوم االنسانية     

551 

  تداخلة في تهديد الطفولةالمبحث الثاني: العوامل الم
 تمهيد

 إلوى  العالم نحا أفي مختلف  األطفالمن  كبيروم في عالم يتعرض في  عدد الي إننا      
 أوالعنووف  عمووالأ أوراتهم وتشووتد معانوواتهم بسووبب الحووروب مخوواطر تعيوو  نموواتهم وتنميووة قوود

غيور ذلو  مون  إلوى ،شوكال أبمختلوف  الفصل العنصرغ والعودوان واالسوتواللبسبب التميز و 
خووور تتعووورض طفولتوووو  إلوووى التهديووود واالنتهووووا  ، والمجتموووع العراقووووي هوووو اآلالخطووورمظووواهر 
 إلى في المستقبل وربما سيتحولون الستقرارهم وأمنهم ا  يشكل تهديد إنال بد  وهذا المستمر،

. وهوووووذا مالشووووور خطيووووور ال بووووود ان يحوووووعنا فوووووي موقوووووف االسوووووتعداد هووووودم لمجتمعووووواتهم أدوات
واالهتمام في دراسوة مشوكالتهم وتشخيصوها لوحوع الحلوول المالتموة. وهنوا نشوير إلوى ابورز 

  -العوامل التي باتت تهدد مسير  الطفولة في المجتمع العراقيش
 سر واألالطفولة  -أوال
 الطفولة في دوامة العنف. -ثانيا  
 الطفولة والفقر.-ثالثا  
 .الطفولة والتهجير القسرغ-رابعا  

 -شاول هذل العوامل تباعا  نتنوسوف 
 شرسر واألالطفولة -أوال
هووي النوووا  و  اإلنسووانيةت االوونظم االجتماعيوة المهمووة فووي جميووع المجتمعو أهووم األسوور تعود     

لتووي تعموول علووى بنووا  ع علووى عاتقهووا العديوود موون الوظوواتف اويقوو ،مجتمووعال لتكوووين األساسووية
  العالقات المجتمعية من اجل الحفاظ على مسير  النظام االجتماعي.وتماس  

فوووي بنوووا   ا  كبيووور  التوووي تعووورض لهوووا المجتموووع العراقوووي خلوووال   واألزمووواتوقووود تركوووت الحوووروب 
القتووول  إلوووىين خاصوووة بعووود ان تعووورض عووودد كبيووور مووون العوووراقياألسووور  العراقيوووة، و ووظووواتف 
 ،الرجوال تعرض لها الكثير من العوراقيين وخاصوة اهر التهديد التيعن مظ فحال   والتهجير

واجهوة   المورأ  تصدروقد أفرزت هذل األوحاع بعض المتويرات الجديد  في مجتمعنا منها 
وهوووذا  انجووواز المهوووام المختلفوووة خوووارج المنوووزل. أوتحمووول المسوووالولية سووووا  مووون ناحيوووة العمووول 
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الذغ يولد لدينا حالة مون و  أغلب أبنات  بدون آبا ، جيل كامل طر يدل على وجودمالشر خ
أو  الفووراا األبوووغ لوود  أغلووب األسوور، فكيووف نتوقووع أن يعوويا هووالال  األبنووا  فووي ظوول غيوواب

 من المجتمعي.باتت تعمل على استدامة الالأ قانون الدولة وانتشار المليشيات التي تراجع
نسوا  لنسوبة ا فقود زادت والنسوا  ، األطفوالالعراقيوة دفوع ثمنو    األسور  أصابان الوهن الذغ 

د فيوو  عوودد كبيوور موون النسووا  المعوويالت لوويصوونف العوورا  علووى انوو  ب إذ، ألسوورهنالمعوويالت 
 (.20)%.11 إلىتصل حسب تقديرات وزار  التخطيط 

لوى وقد أثبتت الدراسات ان اآلبا  الذين يعانون من الحووط االقتصادية هم أكثر عرحة إ
زيواد  فوي مشواكلهم العاطفيوة وخاصوة مووا يتعلو  باالكتتواب والقلو  والمشواكل السولوكية، وهووم 
أكثر عداتية وعقابية فوي التعامول موع أطفوالهم، وهوذا مون القحوايا التوي تهودد تنميوة الطفولوة 

 .(21)المبكر 
ن ، ا2007المعيشووية عووام  لألحوووال اإلنموواتيدراسووة وزار  التخطوويط والتعوواون  أظهوورت كمووا

 (.22)من التي يرأسها الرجال أدنىالتي ترأسها نسا   األسرمستو  
وتشووير اإلحصوواتيات التووي تصوودرها بعووض الجهووات مثوول وزار  العموول والشووالون االجتماعيووة 
والتخطويط والتعواون اإلنمواتي مون خوالل الجهواز المركوزغ لتحصوا  وتكنولوجيوا المعلومووات 

هم نصف مليوون طفول مشورد فوي الشووارع بينموا إلى وجود قرابة خمسة ماليين طفل يتيم بين
 (.26)يتيما فقط (732أليتام ما مجموع )تحم دور الدولة ل

هذل المعطيات تعزز مد  الخطور  التي تواجهها األسر  العراقية بسبب التحول االجتمواعي 
الجتمواعي، وهوذا التهديود يونعك  بصوور  سولبية علوى التنميوة المبكور  الذغ أصواب  نسويجها ا

ذا مووا أخووذنا باالعتبووار المصوواعب والتحووديات االقتصووادية المسووتمر  التووي تواجههووا فوول. للط وا 
األسر  العراقية، فمن المتوقع أن يستمر المهمشون فوي المسوتقبل القريوب بالشوعور بالحووط 
المالي لتسهام في دخل األسر ، في الوقوت الوذغ تبقوى فيو  معودالت البطالوة عاليوة وفورص 

 العمل محدود .
ارتفعت معدالت الطال  في العورا  تواج  األسر  العراقية مشكالت التفك  األسرغ فقد  كما

حوووووالي  (32313)إلووووى  2007% عووووام 10حالووووة حووووالي (  29320)بوتووواتر عاليووووة موووون 
 أسووبابمشووكالت تتصوودرها الكثيوور موون  عوون تفوواقم . وهووذا االرتفوواع نوواجم2010% عووام 21
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على  اإلنفا ، عدم اإلنجابعدم سجام الزوجين،عدم انمنها  وصحية، تصاديةاجتماعية واق
مون زوجوة ثانيوة، هجور ، الوزواج العنف حد الزوجةالزواج في سن مبكر،  واألوالد،الزوجة 

انخفحوووت نسوووبة الووزواج فوووي العووورا  مووون إلوووى جانوووب ذلوو   وغيرهووا. الخيانوووة ،الووزوج للزوجوووة
% 4213حالوووة وبنسوووبة  260740إلوووى  م2007%  عوووام 2012حالوووة وبنسوووبة  232337

. ولعول ذلو  يعوود إلوى أسوباب عديود  منهوا ارتفواع تكواليف الوزواج وتعقود الحيوا  2011عام 
 (.27)االجتماعية  والتعليم وغيرها.

المكونوة  األسور غريبوة مثول  أسرية أنماطوفي هذا السيا  نجد المجتمع العراقي يواج  اليوم 
 أبويهموالوفوا   األطفوالفيهوا سوو   ي لم يبو تال واألسرالمالقتة  واألسرفقط  وأبناتها األممن 

بحواللها  ألقوتبسبب الحروب واالحتالل وما رافقهما من دمار وما نجم عنهما من مشاكل 
وانتهاكوووا  للطبيعوووة  اإلنسوووانيوالتوووي تمثووول ثقووووب فوووي الحووومير  علوووى النسووويع االجتمووواعي ،

 .(23)البشرية
التحديات  التوي سواهمت فوي المجتمع العراقي يواج  اليوم جملة من  وهنا يمكن القول ان  

 إلوىتعرض احودهما  أوكالهما  أواتساع وتفاقم البيوت المحطمة بسبب موت احد الوالدين 
 األطفوواليترتووب عليوو  نتوواتع سوولبية يكووون حووحيتها  األموورمرحووا  مزمنووا   وهووذا  أواالعتقووال 

اجووول  تهوووتم بالرعايوووة البديلوووة مووونويوووزداد الخطووور عنووودما ال نجووود المالسسوووات المناسوووبة التوووي 
 البيتة المالتمة. توفيرالحفاظ عليهم و 
طفووول 200علوووى  2003وزار  العمووول والشوووالون االجتماعيوووة فوووي عوووام  أجرتهووواوفوووي دراسوووة 

 أعحا ينظم   األحيانعملهم كان في كثير من  أنفتا   وقد تبين  34فتى و 166متسول 
التسوول مون  إلوى % كوانوا قود دفعووا34 أنوفوي الواقوع  كبار لوي  لهوم قرابوة بهوم، أو األسر 
 أوسوويتخلون عوون التسووول فيمووا لووو وجوودوا فرصووا  لدراسووة  أنهووم% قووالوا 20وان  أسوورهمقبوول 

الكبوار مونهم علمووا  إلوى أجوورهمدفوع نسووبة مون  إلوى% محوطرين 20وكوان حووالي   العمول،
سوونة وكووان حوووالي ربووع  12 إلووى 10مووا بووين  األطفووالالفتووة العمريووة الوالبووة بووين هووالال   أن

 إمووافقوودت  إنهووا% موون هووالال  24بينمووا قالووت نسووبة  لووديهما ،اقوود فقوودوا كووال و  الاألطفوو أولتوو 
 (.23)مآبا ه أو ماتهأمه
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فر لوو  الفرصووة الالزمووة لتنميووة شخصوويت ، وقوووال المختلفووة يصووعب ان افالطفوول الووذغ ال تتووو 
والطفل العراقي اليوم تحتحن  األزموات التوي تفواقم مون مشوكالت  يصبح شابا مبدعا  خالقا، 

ان الحووط االجتماعية التي تعيشوها أسورت  هوي األخور  تتسوبب فوي تفواقم المشوكالت  كما
 .اجع التنمية المبكر  لشريحة الطفولةوتعزز من تر 

 -الطفولة في دوامة العنف::يا  ثان
ومحودد  من الطفولة هو الحمان الستمرار التنمية البشرية وهو شرط مسب  لهوا ،أ أن      

واالسوتقرار  األمونعامول العنوف يتنواقض موع عامول  أنلوة ولوذا نجود العاج أهودافهاألولويات 
الحقوو  التوي نصوت عليهوا مواثيو  حقوو   أهوممون  اإلنسوانيةوان الح  فوي الحيوا  والكراموة 

مووا نشوواهدل اليوووم علووى ارض الواقووع نجوودل خووالف هووذل الحقووو  موون خووالل  أن إال ،اإلنسووان
وهووذا مووا جعلهووم يعيشووون واقعووا   األطفووالحوود اموون  إشووكال االنتهاكووات واالسووتوالل بمختلووف 

 .  األخر في الدول  أقرانهممأساويا يفو  
كان هنا  نحو م 2000 و م1292 بين عاميالدولية  اإلحصا اتوفي هذا المجال تشير 

مختلفووة موون العووالم معظمهووا فووي الوودول الفقيوور  حيووث تواجوو   أرجووا فووي  امسوولح انزاعوو 111
 .(24) ومحدود  والطفولة فرص حيا  قاسية األسر 

وموا بعودها موروا بتجوارب قاسوية  األخيور العرا  خالل الحورب  أطفال أن إلى اإلشار وتجدر 
مموا كونوت لوديهم مفهووم  أسورهم أفورادتعوذيب احود  أواعتقوال  أووشاهدوا مووت  اإلسا  من 

 احطرابات ما بعد الصدمة.
توات المهمشوة فوي الهورم ولعول اخطور موا يتعورض لو  المجتموع العراقوي يتجسود فوي ازديواد الف

والتوووي باتوووت  ن  وغيووورهم(و المعوقووو ، األرامووول الشووووارع ، أطفوووال فقووورا ، ،أيتووواماالجتمووواعي )
ا موون مصوودرا رتيسوويكووون فووي المسووتقبل  أناالجتموواعي بالخلوول الووذغ يمكوون  األموونتصوويب 

 .(29)نسجم مع معايير المجتمع وتوجهات مصادر السلو  الذغ ال ي
 ، ألمونهمالعراقيين تفصح عن حالة انتها  قاسية واسوتثناتية  طفالاألمعانا   أنوهكذا نجد 

  تمثل مالشرات سلبية على مستقبلهم. نهاأكما  وتجاوز فظ على حقوقهم ،
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االنتهاكوات التوي يتعورض لهوا الطفول فوي العورا  اليووم تكمون فوي انتهوا  حقووقهم  أشكال نإ
هووذل  أنحهم الفحوولى والتميووز علمووا ومصووال تهووماآر والبقووا  والنمووو السووليم واحتوورام  األموونفووي 

                                           الحقو  نصت علي  االتفاقية الدولية لحقو  الطفل.
وفي خحم دوامة العنف نجد اليوم أن الطفولوة العراقيوة تودفع حوريبة باهحوة ثمنهوا المووت 

 أمن المجتمع واستقرارل .والعو  والتيتم والجوع واألمية ال ش  ان  تهديد خطير يفت  ب
فوووي المجتموووع  التوووي يتعووورض لهوووا أطفالنوووا موووةز أتومووون هنوووا ال بووود مووون القوووول أن الظوووروف الم

مووون خوووالل تهيتوووة الخووودمات بجديوووة ،والتعامووول معهوووا  لوووم تالخوووذ بنظووور االعتبوووار ذاإ العراقوووي
فووووي  باهظووووةن الكلفووووة االجتماعيووووة سووووتكون يفووووتهووووا وتمكينهووووا لهووووذل الشووووريحة وحماي ةالالزموووو

حوود مالسسووات العنووف والتموورد  ستصوونع هووذل األوحوواع جوويال اقوورب إلووى وربمووا سووتقبل ،الم
 ، وقد يتحول هذا الجيل إلى قنابل موقوتة تهدد األمن االنساني. الحبط االجتماعي
 جماعوووات إلوووى تتحوووول كثيووور مووون األحيووواند  فوووي أمنهوووا واسوووتقرارها فوووي إذن فالطفولوووة المهووود

ممووا يووالدغ إلووى تفوواقم الجريمووة  ،موون المجتمووعأسووتقرار ة فرعيووة تسووهم فووي تهديوود واتشووكل ثقافوو
واالنحرافووات وهنووا ال بوود موون االهتمووام بهووذل الشووريحة وتوووفير البيتووة المالتمووة التووي تسوواعدهم 

 .واالندماج في المجتمععلى التكيف 
 شالطفولة والفقر-ثالثا
ار الفقوورا  لقووو  يشووير سوواول النسووكي إلووى الفقوور بأنوو  "افتقووار إلووى القووو  والمتعووة "أغ افتقوو    

جماعيووة تمكوونهم مووون ممارسووة التووأثير والسووويطر  علووى ظووروفهم وتحقيووو  مسووتويات معيشوووية 
 .(22)أفحل من خالل العمل الذاتي

وتشير أدبيات التنمية البشرية بأن الفقر والحرمان من أهوم المعوقوات فوي سوبيل التعلويم وان 
فوي التعلويم وهوذا موا يجعول الفقور أموامهم فورص المشواركة  كثير من األحيوان تقولالفقرا  في 

موون العواموول المهوودد  لشووريحة الطفولووة وتفشووي مظوواهر األميووة فيصووبح عاتقووا فووي حصووولهم 
وهوووذا األمووور قووود يووودفع بعوووض الفتوووات السوووتواللهم  علوووى عمووول أو فوووي الووودفاع عووون حقووووقهم،

 هذل الشريحة. علىالخطور  نسبة  أو جنسيا فتزداد اقتصاديا  
الخودمات  غيابالبطالة واألمية واألمراض و لعديد من مظاهر الفقر و ويشهد اليوم مجتمعنا ا

اإلنماتيوووة مموووا سووواهم فوووي اتسووواع الفجوووو  فوووي المجتموووع العراقوووي أد  هوووذا األمووور إلوووى تفووواقم 
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المحتوواجين والنسووا  المعوويالت ألسوورهن فحووال عوون اعتموواد غالووب األسوور الفقيوور  علووى عموول 
 األمن اإلنساني. أطفالهم وغيرها من الظواهر التي أصبحت تهدد

وموون اخطوور مووا يهووودد الطفولووة اليوووم فوووي العووالم ظوواهرتي سووو  التوذيوووة والتقووزم، فقوود أثبتوووت 
الدراسوووات ان التوذيوووة الجيووود  هوووي حجووور الزاويوووة فوووي تنميوووة الطفووول الصوووحية وخاصوووة فوووي 
السنوات األولى من عمور الطفول، وقود تونعك  سوو  التوذيوة سولبيا علوى نموو وتطوور المو . 

ني مون نقوص اعويمليون( طفول  122،000،000البن  الدولي ان ما يقرب ) وفي مالشرات
% مون 10 وهوذل البلودان، أطفوال% مون 26الوزن فوي البلودان الناميوة اليووم، اغ موا يعوادل 

% 24تقودر بووو  أسوويانسوبة تقووع فوي  وأعلووىيعوانون موون نقوص الوووزن الشوديد،  األطفووالهوالال  
مليووون(  123،000،000ن )بظواهر  التقوزم فوي. وفوي مووا يتعلو  أفريقيوا% فوي 21مقارنوة بوو 

نصوف هوالال  يعيشوون فوي و طفل تحت سن الخامسة فوي البلودان الناميوة يعوانون مون التقوزم 
 .(60)أسياجنوب 

وهووووووي المشووووووكالت  األزموووووواتتوووووونعك  علووووووى الطفولووووووة فووووووي ظووووووروف  أخوووووور وثمووووووة قحووووووية 
الوووذغ  إلجهوووادادراسوووة ان  أثبتوووتالحمووول، وقووود  أثنوووا  األمواالحوووطرابات التوووي تتعووورض لهوووا 

 إلوووىيووونعك  علوووى الجنوووين ومسوووتقبل  مووون خوووالل تعووورض الجنوووين  األم أثنوووا  الحموووليصووويب 
 أو "هرمون الووووذكور "مسوووتويات عاليوووة مووون الهرمونوووات المعينووووة مثووول )هرموووون تستوسوووتيرون

الكوووورتيزول هرموووون التووووتر( وقووود توووم ربوووط ذلووو  بعووود  موووالثرات علوووى الجنوووين منهوووا مشوووكلة 
الد  وانخفووووواض التحصووووويل التعليموووووي فوووووي وقوووووت الحووووو  فوووووي االنخفووووواض بوووووالوزن عنووووود الوووووو 

 (.61)الحيا 
ممثل اليونيسيف في العورا  أن حيوا  ماليوين األطفوال مازالوت مهودد   ويقول )روجر رايت (

  بسبب العنف وسو  التوذية وقلة الميال الصالحة للشرب.
ان هووووذل ان مشوووكلة سوووو  التوذيوووة تهووودد صوووحة الطفووول، وقووود دلوووت المالشووورات العالميوووة لوووذا 

م المشكلة تتسبب في وفيات نصف إجمالي األطفال في العالم، وبالنسبة إلى من يتبقى منه
 .(62)نهم يعانون من تكرار اإلصابة باألمراض واحطرابات في النموعلى قيد الحيا  في

األطفوال % مون 9ان  إلوى م2011وتظهر بيانوات المسوح العنقوودغ متعودد المالشورات لعوام 
% 7ي العوورا  يعووانون موون نقووص الوووزن المتوسووط أو الحوواد، وحوووالي دون سوون الخامسووة فوو
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يعانون من نقص الوزن الحاد، كما أشارت نتاتع القياسات حومن هوذا المسوح ان موا يقورب 
%( يعانون من التقزم الحواد أو المتوسوط)أغ أنهوم 26من ربع األطفال دون سن الخامسة )

%( إلوى التقوزم الحواد، وأشوارت البيانوات 10قصار القامة نسبة إلى عمورهم(، بينموا يعواني )
%( موون األطفووال يعووانون موون الهووزال الحوواد أو المتوسووط)أغ بمعنووى اقوول وزنووا 4أيحووا ان )

أطفووال دون  2%( يعووانون موون الهووزال الحوواد، وان طفووال موون كوول 7نسووبة إلووى طووولهم(، و )
األطفال في ن ، وعالو  على ذل  في%(12الخامسة يعانون من زياد  في الوزن ما يعادل )

تقوووزم بالمقارنوووة موووع بووواقي شوووهرا  هوووم أكثووور احتمووواال ان يكونووووا يعوووانون مووون ال 26-12سووون 
بالمسوتو  التعليموي  ويرتبط سو  التوذية ارتباطا وثيقا هم اصور أو اكبر سنا ،من، األطفال 

  .(66)لالم، ولكن االرتباط كان قليال  مع معدل مالشر الثرو  لألسر المعيشية
إن خوووروج األطفوووال إلوووى الشوووارع مووون اجووول إعالوووة أسووورهم سووواهم فوووي  نجووود إلوووى جانوووب ذلووو 

تعرحهم إلى العديد من المخاطر وفي هذا الشأن يشير مدير منظمة أصوات الطفولوة بوأن 
ألوف طفول مودمن علوى المخودرات فوي بووداد وحودها كموا يتعورض  (11هنا  ما يزيود علوى )

 .(67)رات األطفال إلى االغتصاب يوميا  عش
مقارنووة  ن الوودخل فيوو  يعوود متوودنيا  ينفطيووة فووغم موون أن العوورا  بلوود غنووي بووالموارد الوعلووى الوور 

بالبلودان النفطيوة المجوواور  فقود تبووين مون خوالل المسووح االقتصوادغ واالجتموواعي لألسور عووام 
 .(63)% من السكان 26مثل بأن نسبة الفقرا  في العرا  ت م2009

لووى خلوول فووي وظاتفهووا التربويووة فتصووبح وهووذا مالشوور يهوودد تماسوو  وبنووا  األسوور  ممووا يووالدغ إ
في عمر مبكر للعمول مون اجول رفوع  أبناتهادفع قد تناتها و غير قادر  على تلبية متطلبات أب

مستو  دخلها وهذا يوحوح مود  العالقوة بوين فقور األسور  وارتفواع أطفوال الشووارع ومون هنوا 
األسوور  ورعايتهووا  البوود موون الحكومووة اإلسووراع لتفعيوول مووواد الدسووتور التووي توونص علووى حمايووة

علووى اموون  خطووروهووذا  وتصوودعهاعلمووا أن الفقوور يعوود موون العواموول األساسووية لتهديوود األسوور  
 .واستقرار الطفولة

اتسوواع ظوواهر  عمالووة األطفووال للبحووث عوون لقمووة عوويا  وموون مخوواطر الفقوور انوو  أسووهم فووي
ي تنفيوذ ألسرهم هذا األمر فسح الفرصة أمام العصابات والجماعات المنظموة السوتواللهم فو

 أهدافهم في بيع المخدرات آو القتل فحال  عن استواللهم جنسيا .
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ينتشوور عنوود تقاطعووات الموورور واإلشووارات  اذع باتووت واحووحة للعيووان فظوواهر  أطفووال الشوووار 
خر يبيع حاجيات مختلفة أو يقدم خدمات مثل ية بعحهم يمتهن التسول والبعض اآلالحوت

اإلحصوا ات الدقيقوة عون األطفووال  قلووةلوى الورغم مون وع مسوح جوام السويارات أثنوا  توقفهووا ،
الذين يفقدون عاتالتهم أو أولت  الوذين يتركوون مقاعود الدراسوة إال أن موا يطفوو علوى سوطح 
 الواقع االجتماعي يشير بأن األطفال المشردين يالس  لظاهر  تبدو غريبة على مجتمعنا.

المحافظوووات كافوووة، احتووورافهم  ولعووول موووا يزيووود الخطوووور  اتجوووال هوووالال  األطفوووال وعلوووى مسوووتو 
نها أالش  و االنحرافات الجنسية،  فحال عنلتدخين وتعاطي المخدرات بعض السلوكيات كا

 .من واستقرار البلدأالخطر اتجال ظواهر تهدد األطفال في العرا  وتنذر ب
ظاهر  االتجار باألطفال  إليها في خحم الفقر المتفاقم وهيثمة قحية مهمة تجدر اإلشار  

ال تمعية إلى اسوتوالل األطفوال و د اتجهت بعض العصابات المنظمة خالل الفوحى المجفق
يوع وشورا  الرقيو  بالتوي تتعامول ب األسووا  أو األسربعض  إلى أطفال الشوارع وبيعهم سيما

اإلحصوا ات بوأن بعوض علما أن التجار  باألطفوال تعود مربحوة جودا  حتوى أشوارت   األبيض
ن هووووذل التجووووار  تووووأتي بعوووود تجووووار  ا  و  مليووووار دوالر سوووونويا  22وز تتجوووواالووووربح  لهووووذل التجووووار  
 .(63)المخدرات والسال  

ومن هنا نجد أن الطفولة باتت ححايا االتجار والقتل والدمار واالستوالل على الرغم من  
االتفاقيووات والتشووريعات التووي توونص علووى حمووايتهم ولكوون يبوودو لنووا أن هووذل االتفاقيووات تبقووى 

 هو األكثر ححور بين صفوفهم . لعنف والتهديدى قانون احبر على ور  ويبق
مليوون طفول يعيشوون فوي حالوة فقور  40وتشير اإلحصا ات على مستو  العالم بوأن هنوا  

مطلووو  ومووودقع، ويرتفوووع عوووددهم باسوووتمرار وبوووذل  يصوووبح األطفوووال هوووم أكثووور رهووواتن النظوووام 
يوووراقبهم  مع يقهووورهم ،فوووالمجت االجتمووواعي واالقتصوووادغ والسياسوووي تعرحوووا لسوووو  المعاملوووة،

 .(64)إليهم ويعاقبهم وأحيانا يقتلهم ونادرا ما يستمع
وال يمكن أن ننسى ظاهر  تعد اليوم أكثر تهديدا في صفوف األطفال وتورتبط بظواهر  الفقور 

لمعاشووي ألوليووا  األمووور اأال وهووي ظوواهر  التسوورب موون التعلوويم فنجوود أن انخفوواض المسووتو  
 المقاعد الدراسية وزجهم في سو  العمل. دفعهم إلى تسريح أبناتهم من
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ويرتبط التسرب من التعليم بتدهور أوحاع التنمية البشرية من خالل مالشر معودل التسورب 
وذل  أن معظوم المتسوربين هوم مون العواتالت التوي تعتبور مون الفتتوين األفقور  من المدرسة ،

فكلموووا  سووورب،فوووي المجتموووع بحيوووث تظهووور عالقوووة عكسوووية بوووين مسوووتو  الووودخل ومسوووتو  الت
انخفض الدخل ،ازدادت إمكانية تسرب الطلبة كون  يهدد التمكين اإلنساني ويحدد من قدر  

 (.69)عل االيجابي مع محيطهم االجتماعياألفراد على التفا
عن انخفاض مستو  االلتحا  بالتعليم االبتداتي  م2009ويشير تقرير التنمية البشرية لعام 

 .م1220في سنة  2019كان  بعد أن ،2003%في سنة 9310الى
بووودعم مووون اليونسووويف أن معووودل  2007كموووا اظهووور المسوووح الوووذغ نفذتووو  وزار  التربيوووة عوووام 
إال أن موا يشوير إلوى القلو  أن عودد  %93االلتحا  بالصوفوف االبتداتيوة فوي العورا  يصول 

من الفتيات وان  %47الف طفل بينهم  300األطفال غير المدرجة في الدراسة يصل إلى 
 % من األطفال يتسربون من المدار  قبل االبتداتية.27رب قما ي

ويسوووجل عووودد مووون االقتصووواديين مالحظووواتهم العلميوووة بوووالقولش أن عووودم اعتمووواد الدولوووة علوووى 
نظام تنموغ يساعد على زياد  دخل الفرد ويساعد العواتل على تنشتة وتعليم أبناتهم بصور  

ي تووفير بعوض متطلباتهوا علوى أطفالهوا سيساعد على استمرار اعتماد العواتل ف صحيحة ،
عبر زجهوم فوي سوو  العمالوة وان الشوارع بموا يحملو  مون مخواطر سويواجهها الطفول سورعان 
موووا سووويتحول إلوووى منحووورف أو مجووورم أو موووا شووواب . وبوووذل  يفقووود االقتصووواد العراقوووي مسوووتقبل 

حوود عحوو اقتصووادغ قوود يكووون فوواعال فووي المجتموع وعلووى الحكومووة اإلسووراع بييجوواد حلووول لل
 .(62) عمل للكبار ورفع مستواهم المعيشيمن عمالة األطفال وذل  بتوفير فرص 

 -لقرسري:اولة والتهجير الطف-رابعا  
 وأكثرهوووا يعوود الحووو  فوووي الحيوووا  والحووو  فوووي السووالمة الشخصوووية أهوووم حقوووو  اإلنسوووان      

 وتشكل النزاعات تهديدا  مباشرا  لهذل الحقو . ،أصالة
بووار اإلنسووان فووردا  أو أسوور  علووى موووادر  بيتوو  فووي منطقووة معينووة لقسوورغ إجاويعنووي التهجيوور 

خوور  داخوول البلوود أو يلجووأ إلووى بلوود تحووت طاتلووة التهديوود ممووا يحووطرل لالنتقووال إلووى منطقووة أ
 (.70)خرآ

فال حرية مع الخوف. يولذا ف  ن ح  اإلنسان في األمن هو جوهر حق  في أن يكون حرا   
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 اجبوورواوتكموون خطووور  التهجيوور تجووال الطفولووة موون خووالل معانوواتهم موون مشوواكل مركبووة فقوود 
النفسوية  اآلثوارعلى االنقطاع عن جذورهم ومجتمعاتهم المحلية التي ولودوا فيهوا ، وتتعواظم 

لووم تكوون قووادر  علووى الوودفاع عوون نفسووها وعلووى حمايتوو   سوورت أ أنللتهجيوور حووين يوودر  الطفوول 
 .(71) باألسر ممثل  باألمنمصادر الشعور  أهممما يعني انهيار 

إشووباع احتياجوواتهم واحووطرارهم عوون  األسوور وتتفوواقم مشوواكل الطفولووة المهجوور  عنوودما تعجووز 
لود  الطفولوة ويعرحووها  إحبواط  عامول يشوكل األموورمون الدراسوة وهوذا  والتسوربالعمول إلوى 
 التهديد المستمر  إلى
طفول مون  1276 مجمووع األطفوال فيهوا  أسور  مهجور   بلو  (711) دراسة على أشارتوقد 

 1) إلىبين العام  أعمارهم% ذكور وتراوحت 72والباقي  إناث% 39المهجر  بواقع  األسر
 2003% للعوام الدراسوي 24%  منهم فوي سون الدراسوة وقود اسوتمر مونهم 31سنة(  13 –
معظمهوووم يرغوووب  أنتووور  المدرسوووة علموووا  إلوووى األطفوووال% مووون 46فيموووا احوووطر  2003 –

 .( 72) إليهاود  بالع
التسووورب الدراسوووي علوووى خلفيوووة التهجيووور  إلوووىالطفولوووة المهجووور  تعرحوووت  أنوهوووذا يعنوووي    

أمنهم واستقرارهم ووحوع عوواتلهم بوالقل  علوى تفاقم الخطر على  إلىذل   أد مما  ألقسرغ
  مستقبلهم التعليمي

التقووة بلوووت نسووبة  غيوور أموواكنفووي  أسوورهمويووزداد الخطوور اتجووال الطفولووة المهجوور  موون خووالل عوويا 
 األطفوالعلوى نفسوية  ااالكتظاظ مرتفعة كما هنوا  اسور سوكنوا فوي بنايوات مهدموة مموا شوكل تهديود

 عدوانيين فوي المسوتقبل يهودد إلىتنعك  على بنا  شخصيتهم ومسيرتهم المستقبلية وربما يتحولون 
إال  األخيور لسونوات ، وعلى الرغم من االسوتقرار الوذغ شوهدل المجتموع خوالل امن المجتمعأ وجودهم

علوى مسوتقبلهم وخاصوة موا يتعلو  بمسويرتهم الدراسوية،  لو  الطفولوة سويتر  بصومات  ان ما تعرحت
أثنوا  التهجيور ربموا سوتنعك  علويهم فوي بنوا  شخصويات  اوان األوحاع الصدمية التي تعرحوا لهو

 .غير متزنة فحال عن تأخرهم في المسير  الدراسية
فوواقم تفووي سوواحة الخطوور ويووزداد تهديوود هووذل الشووريحة كوول يوووم بسووبب را و حظوو أكثوورتبقووى الطفولووة و 

نقوف يودا واحود    أنهوذا التهديود يتطلوب منوا جميعوا  أموامالفوحى في المجتمع العراقي وان الوقووف 
 مستقبل البلد .  إهمالالطفولة يعني  إهمال أن علما   أطفالناللحد من مشكالت 
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 المبحث الثالث
 لية لحماية حقوق الطفلريعات والمواثيق الدو التش

الدوليىىة حىىول ضىىرور   الوطنيىىة و علىىا الىىرن  مىىن كىىل الشىىراة  الرسىىماوية واالتفا يىىات""
 العرا ىي ن مىا يجىري علىا ارل الوا ى إفى حماية الطفولة في ظروف الحىر  والنزاعىات  

 أكثىىركىىل تلىىش الشىىراة  واالتفا يىىات تبقىىا حبىىرا  علىىا ورق حىىين ي ىىب  المىىوت  أنيثبىىت 
 ""حياته  من حك  القانونحظورا  في 
فووي التنميووة الشووواملة ،  األساسووويةالعواموول  أهووممووون  تنميووة الطفووول ورعايتوو  عووامال   الشوو  ان
، فاالهتموام تحقيقهوا إلوىة التوي تسوعى الدولوة والمنظموات الدوليوة الرتيسو األهودافوهدفا من 

، لوذا قبلتهم صناع المسو واألطفال ،بمستقبل الطفل يعني الحفاظ على مستقبل المجتمعات
الموووال  رأ  ألنهووواالسووماوية والمنظموووات الدوليوووة بحقوووو  هووذل الشوووريحة  األديوووانفقوود اهتموووت 

االهتموووام  األخيووور  اآلونوووةولقووود زاد فوووي  ،الوووذغ تعتمووود عليووو  المجتمعوووات فوووي بنا هوووا وتقووودمها
 إعوالنالمستو  المحلي وتجسد في ذلو   أوبحقو  الطفل سوا  كان على المستو  الدولي 

علووى المسووتو  المحلووي  م1227علووى المسووتو  الوودولي وعووام  م1292ل سوونة حقووو  الطفوو
 -وهي ش أقسامثالثة  إلىويقسم هذا المبحث 

  اإلسالمحقو  الطفل في  -ش أوال
 حقو  الطفل في المواثي  الدولية . -ثانيا ش
 حقو  الطفل على المستو  المحلي .  -ثالثا ش
 . اإلرسال حقوق الطفل في  -:أوال
فيمووا يتعلوو  بالطفوول فقوود حوورص  موواأ ،المخلوقووات أعظوومل موون دعوو اإلنسووانكوورم  ماإلسووال   

الطفوول  رعايووة المجتموع علووى و يندالوالوو وأوصووىورعايوة تامووة  إعطاتوو  حقووو علووى  اإلسوالم
ان تطبي  هوذل الحقوو  هوو  ، علما  وأخالق ، وتربيت  تربية صحيحةوالمحافظة على صحت  

في عملية التنمية البشورية، وهنوا سونركز علوى  تي لنهوض بواقع الطفولة، وعامل ر جوهر ا
  هذل الحقو  كما يأتي...
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 -حقوق الطفل  بل الوالد  : -1
 أجسوامهموذل  بتهيتوة العوامول المسوببة لصوحة  مقبل ميالده باألطفال اإلسالملقد اهتم    

 قوووتهم ورجاحووة عقووولهم وارتفوواع نسووبة ذكوواتهم بالحووث علووى اختيووار وأسووبابوسووالمة بيتووتهم 
لينشووا الطفوول علووى غايووة موون  اإلسووالمحووعها و والقواعوود التووي  المبوواد الصووالحة حسووب  األم
 .(76)األخال  الصفات وكرم الطباع وحسن  سمو

 حقوق الطفل عند والدته :  
النقواا   إنسوانيفهوو مون ناحيوة حو   أهميتو موحووع لو   اإلسوالمموحوع الطفولوة فوي  أن

حل الطفل التي يكون فيها الحول لو  وال قوول  وهوي مرا أهمفي  حيث ان  يتعل  بمرحلة من 
 أيوودغيهملوو  فيحوويع وتتلقفوو   أوغيوورل ليحسوون القيووام عليهووا حتووى ينمووو ويقووو  ،  إلووى مووأمور 

يقوووم المجتمووع  أنالبوود  أخوور مجتمعوو  ، وموون ناحيووة  نحوورفين فيكووون عنصوورا هووداما فوويالم
ذا سوويجعل هووت حيوواتهم و حووال موون خووالل تقووديم خوودمات ومتطلبووا أحسوونعلووى  أبنووا ل بيعووداد

 -ش أهم هذل الحقو  إلى اإلشار من هذل الطفولة صانعة للمستقبل ومن هنا البد من 
 -ح  الطفل في الحيا  ش  - أ
  األحووالحوال مون  بوأغعليو   االعتودا  أواليجوز هدر حيات   إذ اإلسالمح   اقرل  أولهو 

. كموا ركووز  ( 66)اإلسوورا ،ايةش( گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ )قوال تعوالى 
حيووث يتكوووون المجتمووع مووون النوووا   شوووكال أعلوووى حمايووة الطفووول موون التمييوووز بكافووة  اإلسووالم

حمايوة الطفول مون  إلوى اإلسوالم أشارجميعا  وهم سواسية  وال يميز بينهم سو  التقو  كما 
 ،حمايتوو  إلووىالنبويووة التووي توودعو  واألحاديووث القرآنيووة اآليوواتتعووددت  ،اذ واإلسووا   اإلهمووال
 .(77) والطوار حماية الطفل في حاالت الكوارث  إلى إلسالما وأشار

المجتمووع  أن أسووا قوواتم علووى  األمووروهووذا ،لووى حوو  الطفوول فووي المشوواركة ا اإلسووالم أشووار 
الحرية في التعبير  لألطفالللجميع وخاصة  اإلسالم أعطىفقد  ،مجتمع تشاورغ اإلسالمي

  .(73)ومشاركتهم للكبار في اتخاذ القرار أراتهمعن 
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 ثوارآعليها وهي حسن تسمية المولوود لموا لالسوم الجميول مون  اإلسالم أكدثمة قحية مهمة 
ويووودخل الفخووور ،فهوووو يووودخل السووورور علوووى نفووو  المسووومى  ،نفسوووية وتربويوووة كثيووور  ومتنوعوووة

 واثبات نسب  من والدي .  ،وخاصت   أبي والراحة على نف  
بير  علوى التكووين الجسومي والنفسوي ك أهميةعلى قحية الرحاعة وما لها من  اإلسالم أكد

 وأشوار يوتم الرحواعة. أن أرادن الرحواعة حووالن كوامالن لمون أقر القران الكريم بوأو  ،للطفل
 ال بودفو ،حتوى يبلوووا مبلو  الرجوال  األبنوا  إلوى اإلبا ها واجبة على دالنفقة وع إلى اإلسالم

  تربيووة توووتربي،والشوود   حوو  الطفوول فووي ححووانت  وعوودم معاملتوو  بالقسووو  لوالوودانا يحفووظ أن
 فاحلة للحفاظ علي  من الوقوع في االنحرافات.

وحووع حقووو  متكاملووة وان العموول بهووذل الحقووو  سوويخل   اإلسووالم أنوفووي هووذا السوويا  نجوود 
كافوة  األزمنوةوعلوى مسوتو   أشكالهاجيل واعي بحقوق  قادر على مواجهة المتويرات بكافة 

وحتووى قبوول  األولووى نشووأتهاد برعايووة الطفولووة منووذ تعهوو اإلسووالميالتشووريع  أن، وهكووذا نجوود 
بنوا  شخصويتهم ومعواملتهم بحكموة مون اجول تعوودهم علوى  و والدتهم وحرص علوى توربيتهم

للطفولووة هوووي رعايووة مسووتمر  وخوووص  اإلسووالمرعايووة  أنالفاحوولة علموووا  واألخووال العبووادات 
  .وحفظ حقوقهم األيتامفي رعاية  اإلسالم
 -المواثيق الدولية :حقوق الطفل في  -ثانيا :
ومنهووا مووا يتعلوو   اإلنسووانحقووو   إقوورارفووي مجووال  كبيوورا   لقوود شووهد القوورن العشوورين تطووورا      

التووي تعوورض لهووا العووالم  واألزموواتثوور الحووروب ا علووىبحمايووة الطفولووة وجووا  هووذا االهتمووام 
دفوع فواقم الفوحوى والوال امون علوى المسوتو  العوالمي  مموا ت إلىهذا  أد خالل القرن نفس  

ولكافووة الفتووات العمريووة   اإلنسووانالعديوود موون الهيتووات والمنظمووات العالميووة لالهتمووام بحقووو  
التوي تشوكل نسوبة عاليوة فوي الهورم السوكاني ومون هنوا  األطفوالوشومل هوذا االهتموام شوريحة 

الطفول  أن األولوىالمواد   األولاتفاقية حقوو  الطفول تشوير فوي جزتهوا  أن إلى اإلشار تجدر 
 الطفول هوو أنأغ  ،(73)و موا لوم يبلو  سون الرشود ألوم يتجواوز الثامنوة عشور  انإنسوهو كول 

اعيوة متحمل المسالولية المدنيوة واالجت قادر علىرعاية ووصاية وغير  إلىمازال في حاجة 
 بمفردل .
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ت بشووالون  وحمايووة الطفولووة المووالتمرات والمواثيوو  التووي اهتموو أهووم إلووى اإلشووار ر دوهنووا تجوو
 ومنها ش

الخوواص بشووان رعايووة الطفولووة ونووص علووى االهتمووام  م1202عووام  األبوويضت مووالتمر البيوو"
عوام  األبويضالتي ترعى الطفل ، والموالتمر الثواني للبيوت  األساسيةالبيتة  أنهاعلى  باألسر 
مووون خوووالل  تووووفر مراكوووز  واألطفوووال األمهووواتوقووود تحووومن الوقايوووة العاموووة لصوووحة  م1212

 باألموموووةالتوعيوووة بالمشوووكالت الخاصوووة  رعايوووة ودخووول مالتوووم فحوووال عووون االهتموووام بجانوووب
 . (74)األطفالوفيات  وأسباب

مالتمووة للعوويا مووا جووا  فووي  ظووروفوموون المواثيوو  التووي نصووت علووى حمايووة الطفوول وتوووفر 
فووول الوووذغ اعتمدتووو  طحقوووو  ال إعوووالنوفوووي  م1227،جنيوووف  لحقوووو  الطفووول لعوووام  إعوووالن

العوالمي لحقوو   اإلعوالنفوي والمعتورف بو   م1232تشورين الثواني  20الجمعية العامة فوي 
 26)فووووي العهوووود الوووودولي الخوووواص فووووي الحقووووو  المدنيووووة السياسووووية فووووي المووووادتين   اإلنسووووان

( 10وفووي العهوود الوودولي الخوواص بووالحقو  االقتصووادية واالجتماعيووة والثقافيووة )الموواد  (27و
الطفول بسوبب عودم نحوج  البودني والعقلوي يحتواج  أنوكل هذل المواثي  جا ت من منظور 

ووقاية ورعاية خاصة بما في ذل  حماية قانونية قبل الوالد  وبعدها كما جوا   إجرا ات ىإل
 حقو  الطفل . اتفاقيةفي 

 م1292اتفاقيووة حقووو  الطفوول للعووام  إليهووا أشووارتالقحووايا التووي  أهووم إلووىوموون هنووا سنشووير 
 . م1220 أيلولوقد باشر العمل في هذل االتفاقية في 

التووي تسووتهدف احتوورام الوودول  واإلحكووامديوود موون المزايووا والتوودابير وتحوومنت هووذل االتفاقيووة الع
  (12-3)الموواد   الحقووو  االجتماعيووة والتووي تحوومنتها  إلووى اإلشووار لحقووو  الطفوول وتجوودر 

علوووى هويتووو  بموووا فوووي ذلووو  جنسووو  واسوووم   والحفووواظفووول الحووو  والحيوووا  والبقوووا  والنموووو طلكووول 
 .(79)تلقي رعايتهما ي  و دوصالت  العاتلية وح  الطفل في معرفة وال

  الطفول فوي تكووين حوللطفول مون خوالل  واألمنيوةحقو  الثقافيوة ال إلىاالتفاقية  أشارتكما 
داريوووةقحووواتية  إجووورا اتفوووي أغ  إليووو الخاصوووة وحقووو  فوووي االسوووتماع  أراتووو  ، وموووا يتعلووو   وا 

غيوووور  أويجووورغ أغ تعوووورض تعسوووفي  ان اليجوووووز بأنووو (  13فوووي )لموووواد   األمنيووووةبوووالحقو  
منزلوو  ، وال أغ مسووا  غيور قووانوني بشوورف   أو أسورت  أوللطفوول فوي حياتوو  الخاصووة قوانوني 
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فوي  12كموا نصوت المواد   يحمي  القوانون مون مثول هوذا المسوا  . أنالح    سمعت  ول أو
جميووع التوودابير  تأخووذ أنهووذا المجووال لحمايووة الطفولووة موون العنووف الن الوودول الموقعووة البوود 

 أوالحورر  أوالعنف  إشكالة المالتمة لحماية الطفل من كافة والتعليمي واإلداريةالتشريعية 
 ( .72) إهمال المعاملة المنطوية على  أو اإلهمال أوالعقلية  أوالبدنية  اإلسا  

 أورض أغ طفووول للتعوووذيب بالحووورب يع ووو ال أنعلوووى  64المووواد   أشوووارتوفوووي هوووذا السووويا  
جوراتم يرتكبهوا  بمود  الحيوا  بسوبالسوجن  آو اإلعودامالعقوبة القاسية وان ال تفورض عقوبوة 

اهتموت   كموا  (.30)عنو   لتفوراج إمكانيوةوجوود  دون سونة 19عون  أعمارهمتقل  أشخاص
فوي المواد   وأشوارت 19كوالحقو  التربويوة فوي المواد   األخور لعديد من الجوانوب االتفاقية با

ا مون في حقوو  الطفول المعوو  وغيرهو 26كما تحمنت الماد   الجلكح  الطفل  إلى 22
 . األخر المواد 

بقحووووايا الطفولووووة ومشووووكالتها  اإلحسووووا ابوووورز دالالت هووووذل االتفاقيووووة هووووو  أنوهكووووذا نجوووود 
والى  األولىقحية سياسية من الدرجة  وأمال على مستقبل العالم وان هموم الطفل  وتأثيرها

نهواجانب كونها قحية اجتماعية  الطفولوة تورتبط بالتنميوة والسوالم والتقودم وان انعقواد قموة  وا 
اجههووووا الطفووول فووووي عالمنووووا و هووووة التحوووديات التووووي يجمالشووور للعهوووود الوووودولي المشوووتر  فووووي موا
 المعاصر والمعانا  التي يتعرض لها.

المتحود   األمومالحقوو  التوي نصوت عليهوا اتفاقيوة  إلوى اإلشواراتوخالصة القول هذل بعض 
كالحقو  ، نوا  السوغ والطفل المعا  من عد لحقو  الطفل وهي تجمع بين حقو  الطفل 

 واإلنسوووانية،والصوووحية ،والقحووواتية  ،والتعليميوووة،واالجتماعيوووة ،والثقافيوووة ،المدنيوووة والسياسوووية 
غالبهووووا ال يتعووووارض مووووع  أن إالوالدوليووووة وهووووذل الحقووووو  وان كانووووت ذات مرجعيووووة غربيووووة ،

 وهي جا ت للحفاظ على الطفولة على المستو  المحلي والعالمي .، اإلسالميةالحقو  
ولكوون مووا يطفووو اليوووم  1227الحكومووة العراقيووة صووادقت علووى هووذل االتفاقيووة فووي عووام وان 

واقووع  أنقلوو  كبيوور بوول  أمووامعلووى السووطح االجتموواعي موون انتهاكووات لحقووو  الطفوول يحووعنا 
التعوذيب  أنالطفل اليوم فوي المجتموع العراقوي لوي  فيو  أغ مالموح مون هوذل االتفاقيوة فنجود 

نصوووص هوذل االتفاقيووة فالطفول فووي العورا  اليوووم يتعوورض ححووورا مون  أكثوروالقتول والموووت 
يتفوواقم مسووتو  التهديوود ولووم نجوود أغ حلووول اتجووال هووذل الظووروف بوول كوول  أشووكال أقسووى إلووى
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التهديد والخطور  اتجال هذل الشريحة وهذا مالشر خطير على مستقبلهم وعلى امن واستقرار 
 . البلد

 -: حق الطفل في الدرستور العرا ي -ثالثا :
اتفاقيوووووة حقوووووو  الطفووووول والبروتوكووووووالن  أوردتهووووواتعووووود حقوووووو  الطفووووول كموووووا       

وقوود صوواد  العوورا   اإلنسووانموون حقووو   يتجووزأ االختيوواران الملحقووان بهووا جووز  ال
 البروتوكوووووولينولوووووم يصوووواد  بعووووود علووووى  م1227علووووى االتفاقيووووة الموووووذكور  عووووام 

ر  التكوون بون العيأساسوية، فوتعد خطوو   الرسمية المصادقة أنالملحقين بها ومع 
تطبيقوووات عمليوووة علوووى صوووعيد  إلوووىالنظريوووة  المبووواد فيهوووا بووول فوووي مووود  تحوووول 

  .الواقع
المعاهوود  لووم يعوود كافيووا لتووامين حقووو   إلووىاالنحوومام  أوالتصوودي   أن إلووى اإلشووار كمووا نجوود 
نمووواالطفووول  التشوووريعات واتخووواذ خطووووات عمليوووة للوفوووا   بيصوووداريتطلوووب قيوووام الحكوموووات  وا 

إلووى الحكومووة العراقيووة لووم تووولي االهتمووام الكووافي  أنذا السوويا  نجوود بحقووو  الطفوول وفووي هوو
مووون الدسوووتور العثمووواني وحتوووى الحكوموووة االنتقاليوووة لعوووام     فوووي الدسووواتير القديموووة بووود الطفولووة
من موقع فنجد الماد   أكثرفي أشار للطفل  م2003الدستور العراقي للعام  أن إال م2007

الموواد   ( ونصووتعراقيووة  أم أوعراقووي  ألبا كوول موون ولوود يعوود عراقيوو )الفقوور  الثانيووة -( 19)
 واألخالقيوووةالمجتموووع وتحوووافظ الدولوووة علوووى حياتهوووا وقيمهوووا الدينيوووة  أسوووا  األسووور   )أ( 22

والطفولوة والشويخوخة  األموموةتكفول الدولوة حمايوة  (ب)والوطنية وجا  في الماد  ذاتها فقر  
 .(31) ة لتنمية قدراتهمالظروف المناسبوالشباب وتوفر لهم  أالنشوترعى 

بكافة جوانبها حتموا سيسواعد علوى النهووض بوالواقع  األسر محافظة الحكومة على كيان  أن
هوي جوز  مون البنوا  االجتمواعي وان أغ خلول يصويب هوذل المالسسوة  األسور المجتمعي الن 

 سوور  يعنووي االهتمووام بالطفوولاألسووتقرار البنووا  االجتموواعي وان االهتمووام فووي نعك  علووى اسووي
وان تعوورض أغ فتووة  األسوور فووي بنووا   األساسوويوالشوويوخ الن هووذل الفتووات هووي الووركن  أوالنشوو
 اإلسوراعوحوياع المجتموع ومون هنوا البود مون الحكوموة  األسر هم في تفك  سيسحياع  إلى

 د هذا الدستور .بالتطبي  الفعلي لموا
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السووووتوالل ر اإلووووى ححوووو 22الدسووووتور العراقووووي فووووي الفقوووور  الثالثووووة موووون الموووواد   أشوووواركمووووا 
وفوووي  .(32)اإلجوورا ات الكفيلوووة بحموووايتهم بصوووورل كافووة وتتخوووذ الدولوووة  لألطفوووالاالقتصووادغ 
 لمدرسة والمجتمع .وا األسر في  العنف والتعسف أشكالمنع كل  إلى أشارالفقر  الرابعة 

فوي اتفاقيوة حمايوة 12فوي الفقور  الرابعوة تتفو  موع المواد   22مواد   أنوفي هذا السيا  نجود 
البوودني والعقلووي  واإليووذا العنووف  أشووكالالتووي نصووت علووى حمايووة الطفولووة موون كافووة  الطفوول

إال  المحلوي أوعلى الرغم من هوذل االتفاقيوات علوى المسوتو  العوالمي و واالستوالل الجنسي 
القحوا   ولذا على،األخر  من البلدان  قران أبين  أواقع الطفولة العراقية هو االسو  يبقى ان 

والتخفيووووف موووون هووووذل المظوووواهر المهوووودد  ،علووووى محموووول الجوووود  األموووورهووووذا أن يأخووووذ العراقووووي 
 كبيوور هووذل الظوواهر  سووتكون الكلفووة االجتماعيووة فووي المسووتقبل  إهمووالن أل ، لمسووتقبل الطفوول

شووريحة الطفولووة يعنووي حووياع عنصوور  إهمووال أنوسووتنعك  علووى اموون واسووتقرار البلوود علمووا 
 مهم في تنمية المجتمع .

يقوع علوى  األولوى( فوي الفقور  60دستور العراقوي مون خوالل المواد  )ال إليها أشارثمة قحية 
 إلوووى الطفووول والمووورأ بالتحديووود  وأشوووارت واألسووور الدولوووة الحووومان االجتمووواعي والصوووحي للفووورد 

  وكريمة تالمن لهم الدخل المناسوب والسوكن األساسية للعيا في حيا  حر وتوفير المقومات 
 .(36)المناسب 

الدسوتور للحومان االجتمواعي والصوحي للفتوات  نوص،   المواد  الفقور  الثواني مون نفووفي  
وحموايتهم ( والعواطلين عون العمول  واأليتوامالشيوخ والمرحى والعجز  والمشردين  ) المهمشة

 والعنايووة بهووم ، لتووأهيلهمموون الجهوول والخوووف والفاقووة وتوووفر لهووم السووكن والمنوواهع الخاصووة 
 vulnerableتزايودت الفتوات المهمشوة و  الفقور والعنوف والخطورونجد اليووم فوي ظول منواخ 

group  وان دور الدولوة ال بود أن يوأتي التي باتت تشكل نسبة مهموة فوي اللوو  االجتمواعي
هوذل الفتوات  إلوىورفع من مستو  الرواتب المقدر  عاجل لتفعيل شبكات األمان االجتماعي 

سووهم فووي تقوودم عجلووة االهتمووام بهووذل الفتووات سي أنعلمووا  وأمووانوتمكيوونهم موون العوويا بكرامووة 
 .للمجتمع اإلنساني األمنالتنمية وتحقي  

  الووى أهميووة 67الموواد   شووار كمووا فوويور العراقووي االدسووت أند السووابقة نجوود جانووب الموووا إلووى 
فوووي االبتداتيوووة  إلزامووويلتقووودم المجتموووع وحووو  تكفلووو  الدولوووة وهوووو  اأساسووو عوووامالل دعوووالتعلووويم و 
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علووى حريووة اإلنسووان  64الدسووتور فووي الموواد   كووذل  أشووارو ، األميووةوتكفوول الدولووة مكافحووة 
 (.37)وكرامت  ، وحرم االتجار بالنسا  واألطفال واالتجار بالجن  

شووريحة بهتمووام الوان ا أمنووا أكثوورخطوووات مهمووة فووي بنووا  مجتمووع  إنهوواقووول ش قووف قلوويال لنن
 المبووواد ن فيهوووا ، بووول فوووي مووود  تحوووول موووكت ر  الأن العبووو إال األهميوووة،بوووال   أمووورالطفولوووة 
 صعيد الواقع المجتمعي .تطبيقات عملية على  إلىالنظرية 

 -ش الرسيارسية االجتماعية لتمكين الطفولة-المبحث الراب  :
الدوليووة والقوووانين  واالتفاقيوواتهووم المعووايير أطفولووة و ل  لتووم تحديوود العواموول المهوودد أنبعوود    

والمالسسووووات  هووووز األجالدسووووتورية والوحووووعية البوووود موووون تحديوووود السياسووووة االجتماعيووووة ودور 
تنفيوووذ وكيفيووووة التعامووول مووووع شوووريحة الطفولووووة الليووووات آالحكوميوووة فووووي تحديووود هووووذل السياسوووة و 

وموووا داموووت ، أفحووولوالنهووووض بهوووم مووون اجووول تمكيووونهم بالمسوووتو  المطلووووب لبنوووا  مسوووتقبل 
السياسووة االجتماعيووة تمثوول التفكيوور الموونظم الووذغ يوجوو  التخطوويط والبوورامع االجتماعيووة التووي 

مجتمووع موون نظووم ومنووواهع الرعايووة االجتماعيووة التووي يمكوون أن تحقوو  أعلوووى تطلوو  فووي أغ 
ة والتنمويوووووووة درجوووووووات التنسوووووووي  والتكامووووووول بوووووووين االسوووووووتراتيجيات االجتماعيوووووووة واالقتصوووووووادي

 والنما  وتالمن فرص الحماية للطفولة ن ذل  يتطلب توفير بيتة تمكينيةيوالتعليمية...ال . ف
شواعة رأغ عوام داعوم وماليود للسياسوات لهم في إطار عقد اجتماعي يقوم على بنو ا  الثقوة وا 

وعنوود . االجتماعيوة يحووم جميوع شووركا  التنميوة )الدولووة والمجتموع الموودني والقطواع الخوواص(
سياسة النهوض بواقع الطفولة يخطر ببالنا كالم المتحدث باسم اليونسيف في الحديث عن 

زم تقالنشاطات االقتصادية ت قين جعل مني األمن والالفقدان  أنهذا الصدد حيث يالكد ش) 
ت البطالة والفقور فوي المجتموع بينما تعمقت معدال -+،االجتماعي تنهار األمانشبكات و  ،

و أانخرطووووا فوووي ميووودان العمووول األطفوووال والشوووباب هوووذل الظوووروف ، فوووان الكثيووور مووون  تحوووت
ت تكووون تحوو فر  ، وغالبووا مووااالمتووو  األعمووالينخرطوووا فووي مختلووف  آويتسووولون فووي الشوووارع 

وموون اجوول التووودخل . (33)(ألسوورهمقاسووية مووون اجوول تووامين لقمووة العووويا  و ظووروف محوونية
 األولويووة أسووا ا سياسووات تنمويووة قاتمووة علووى بواقووع الطفولووة المهوودد  يتطلووب منوو والنهوووض
 -ومنها ش
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لتقدم المجتمع وح  تكفلو  الدولوة وهوو  أساسيوهذا عامل  -ش التعلي في مجال  -أوال 
موون اجوول النهوووض بجيوول  األميووة البتداتيووة وتكفوول الدولووة مكافحووة فووي المرحلووة ا إلزامووي
 .وعيا  بمستقبل  أكثر

فاعليووة مون خووالل  أكثورسياسوة  إلووىالنهووض بواقوع التعلوويم فوي المجتموع العراقووي يحتواج  أن
فوي  وخاصوة المدرسة إلى أبناتهادفع  إلى األسر المستمر ووحع عقوبات تلزم  نشر الوعي

 أنفقووط بوول البوود موون الحكومووة  األسوور اليتوقووف علووى  األموورهووذا  أن إال ،المرحلووة االبتداتيووة
وتعمووول علوووى تطبيووو  فقووورات الدسوووتور الخاصوووة فوووي حمايوووة  باألسووور تتوووولى الرعايوووة الكاملوووة 

المتسووووربين موووون الدراسووووة  أنعلمووووا  ،22الموووواد   كمووووا نصووووت ورعايتهووووا بشووووكل فعلووووي األسوووور 
وهنوا ال بود  عوودون إلوى  األسور الفقيور  والتحاقهم بسو  العمل في عمر مبكر فوي الوالوب ي

موون توووفير الوودخل المناسووب لهووذل األسوور  لتمكيوونهم موون إعوواد  أبنوواتهم إلووى مقاعوودهم الدراسووية 
فالحفوواظ علووى الطفولووة  ،وهووذل تعوود أول خطووو  لحمايووة الطفولووة فووي خحووم الفوحووى األمنيووة

 يجب أن يبدأ من رعاية الحكومة لألسر .
اتهم ربموا عوض الطفولة اليوم لمخاطر كبير  تهوددهم وتهودد مجتمفشل التعليم يعر  أنالش  و 

 . واألزماتالحروب  أوقاتمما يفعل الفقر والحرمان في  أكثر
الحاجوات  أولويوات رأ بعض الحاجات كوالتعليم والصوحة تقوع علوى  إشباع أنوهذا يعني  

 صووووحة التعلووويم وال حاجوووات إشوووباع أنوملوووب   ومسوووكن( حيوووث  مأكووول) لتنسوووان األساسوووية
 ويسر. بسهولة  لتنسان األساسيةبقية الحاجات  إلشباعيالدغ 

التعليم فهو العامل الذغ يوفر للفرد فرصوا الكتسواب مجموعوة  أهمية إلىشير وثمة قحية ت
المعرفووة والمعلومووات التووي توودخل فووي تحديوود  بحجووم موون لكبيوور  موون المهووارات والقوويم ويووزود

  .مستقبل  
 إلزاميوووةل قحوووية ع وووأن تفبواقوووع الطفولوووة البووود مووون الحكوموووة  التعلووويم فوووي النهووووض  وألهميوووة

مقاعووودهم الدراسوووية مووون خوووالل تشوووكيل لجوووان  إلوووىالمشوووردين  إعووواد لوووى التعلووويم والحووورص ع
أطفوووال اغلوووب  أنالشووووارع علموووا  وأطفووواللمتابعوووة المتسوووولين األمنيوووة  األجهوووز بالتعووواون موووع 
ام بهووذا الجانووب يعوود ثوورو  وطنيووة وان االهتموو موون الووذين تسووربوا موون الموودار  الشوووارع هووم 

 بنا  المجتمع . إعاد يمكن من خاللهم 
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ويمكن أن نشير إلى بعض الجوانب األساسية التي تسهم كسياسات تنموية للنهووض بواقوع 
 -الطفولة من خالل ما يأتي ش

الطبيعية وفي االلتحا   األسر  إطارتمكين الطفل من حق  في التنشتة والتربية في  .1
ر يسوووتثيحقووو  فوووي التعلووويم الجيوود النوعيوووة الوووذغ و  ،حلوو األساسوووي واسوووتكمال مر ابووالتعليم 
 ... األخالقية واالجتماعية وهذا يعتمد علىواالبتكار ويالكد القيم  اإلبداعقدرت  في 
 األساسووويمرحلووة التعلووويم  فوووي هدف االسووتيعاب الكامووولسوووتتبنووي سياسوووات ت - أ

 .  فالاألط أوساطخاصة في  األميةوالسعي الجاد للقحا  على 
 اإللزاموي المجواني موع السوعي للوصوول بو  إلوى  األساسوي وتعمويم التعلويم  -ب

 . اإلناثوتوفير فرص متساوية لتعليم  إتمام التعليم الثانوغ
جميوع عناصور المنظوموة التعليميوة خاصوة نوعيوة المنواهع  االرتقا  بجود  -ج

 قبل الجامعي . األطفال حتى مرحلة التعليمبد ا من رياض 
الراهنوووووة  المتويووووورات يوووووال مطووووووير بووووورامع التعلووووويم والتووووودريب المهنوووووي بموووووا ت -د

 مل .عومتطلبات سو  ال
 .وأدبياماديا ومعنويا  بأوحاع المعلم والنهوض  إعداداالرتقا  بسبل -ه

وانطالقوووا مووون هوووذل التصوووورات فوووان متطلبوووات النهووووض تقتحوووي تحسوووين كافوووة 
ع بحيوووووث يتحقووووو  لجميوووووع الجوانوووووب النوعيوووووة للتعلووووويم وحووووومان االمتيووووواز للجميووووو

والمهوارات  ةيم السيما القرا   والكتابلعالدراسيين نتاتع واححة وملموسة في الت
يوسوووع الخيوووارات المتاحوووة  أنللحيوووا  لوووذا فوووان محوووور التركيوووز ينبووووي  األساسوووية
 نيتطلوب )حوما ثقافة االنجاز وتحسين انجاز الطالب وان هذا المسار إلنشا 

اتر موع وال يتعواطون الكحوول والسوكن المخودرات وخاليوة مو أمنوةمدار  عراقيوة 
فوواد  موون فوورص التعلووويم )مهموووا كووان العموور والجوون ( مووون اال تمكووين كوول طفوول
 اإلنسانية .لتحقي  حاجات  

وزيوواد  قوودرتها وتمكينهووا موون توووفير الرعايووة توووفير العوويا الكووريم للمالسسووة األسوورية  -2
عطوا  الرعايوة الالزموة لوالم والحماية ألفرادهوا موا يحقو  األمون واالنودماج االجت مواعي وا 

ة التوي تكفول الوحوع فر فيهوا كافوة المسوتلزمات الطبيواوتوفير مراكوز صوحية مجانيوة تتوو 
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مع االهتمام بالتوعية المستمر  فيما يتعل  بحماية الطفولة من كافوة  ،الصحي المناسب
  التميز واالستوالل.أشكال 

 المعاقين ، األطفالوخاصة  احتياجا ، ثراألك األطفالنحو  اإلنماتيةتوجي  الجهود  -6
  .األسرغالتأطير  إلىالمفتقرين  واألطفال

شكاله أنواعهفي مجال الحماية من العنف واالرستغالل بكافة  -ثانيا  . وا 
حمايووة  إلووىوصووفاتهم الفرديووة بحاجووة  أعمووارهمبوووض النظوور عوون  األطفووالجميووع      

  .. الو  الدولوة العور  -الثقافوة -توفر بووض النظور عون الجون  أنخاصة والتي يجب 
 ،تقووع علوويهم مسووالولية وممارسووة وحمايووة الحقووو  أنفسووهم واألطفووال وأفرادهوواومالسسوواتها 

العنووف والتهديوود  أشووكالاشوود  إلووىالعوورا  يتعرحوووا  أطفووالنوور  اليوووم  أنوموون المالسووف 
قم وموا يفوا .مون واسوتقرار المجتموعأ األزموة اتجوالالمستمر وهذا الوحوع سواهم فوي تفواقم 

مون قبول  األطفال  في العرا  يسوتولون اليوومالخطر اتجال المجتمع وامن البلد انجد أن 
 وأدوات تهووودد امووون واسوووتقرار المجتموووع مووون خوووالل  بعوووض العصوووابات ليصوووبحوا عوووامال  

وتنفيوذ أهودافهم فوي  ةاألطفوال تحوت سويطرات الجماعوات المسولحانخراط عدد كبير مون 
 اإلمكانيوواتهووذا الخطوور الووداهم وبكوول  أمووامالوقوووف  موون هنووا البوود موون و القتوول والوودمار.

 إلوىهوذل الشوريحة  اإلجورا ات لتحوولوحكوموة اتخواذ العديود مون  وهذا يحتواج منوا شوعب
ماجوووا  فوووي بعوووض موووواد الدسوووتور  أنعلموووا  ،ثووورو  وطنيوووة يعتمووود عليهوووا فوووي تقووودم البلووود

ور  التووي الل والعنووف اليتناسووب مووع حجووم الخطوول حمايووة الطفوول موون االسووتوالعراقووي حووو 
 اليوم في العرا  . الطفل إليهايتعرض 

حقوو  فووي  تمكووين الطفوول فووي تعموول علووى  أن السسووات المجتمعيووةمولووذا علووى كافووة  ال 
وهوووذا يتطلوووب اعتمووواد بعوووض الخطووووات وتطبيقهوووا بالشوووكل الفعلوووي  حمايوووة مووون العنوووفال

 -ما ياتي ش ومنها 
فووي  واإلهمووال يووذا واإلالعنووف  أشووكالموون جميووع  األطفووالالتوعيووة بحوورور  حمايووة  .1

علووى  نصوتالقووانين والتشووريعات التوي  والمدرسوة والمجتموع المحلووي وتفعيول المنوزل
 مون مالسسوات الرعايوة االجتماعيوة موع حمايوة الطفولوة مون خوالل تووفير عودد كبيور

حمايوة الطفولوة موع هو جز  مون  أن االهتمام باألسر علما  ألسرهم،الرعاية الفعلية 
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 فووالاألطالتربووويين بثقافووة التعاموول مووع  اآلبووا فووي توعيووة  بوورامع خاصووةإلووى  اإلشووار 
 .أشكالهاواستخدامهم الوساتل التربوية الحديثة واالبتعاد عن الوساتل العنفية بكافة 

من  األطفالة تعمل على القحا  على ظاهر  عمل تفعيل سياسات تنموية مستحدث .2
نفسوويا واجتماعيووا  لهمتوأهيمقاعوودهم الدراسوة والعموول علووى  إلووىالطفولوة  إعوواد خوالل 
  مكثفة بدورات

 اإلجووووووورا اتالمشوووووووردين واتخووووووواذ  واألطفوووووووالالعووووووواملين  األطفوووووووال أوحووووووواعتحسوووووووين  .6
المعيشية  ماالجتماعية والتدابير التشريعية الكفيلة بحمايتهم والحد من تردغ ظروفه

كووول الووودعم لتنفيوووذ مشووواريع وقاتيوووة وعالجيوووة وتعليميوووة  الصوووحية وتقوووديم وأحووووالهم، 
 مجتمعي سوغ. إطاروتامين اندماجهم في  وتاهيلية

ذوغ  واألطفووالالجووانحين واليتووامى والمهجوورين  لألطفووال ةمعالجووة الظووروف الصووعب .7
 وتووووأهيلهملمبكوووور ااالحتياجووووات الخاصووووة موووون خووووالل توووووفير سووووبل الوقايووووة والعووووالج 

 المجتمع ثانية . إلىلتكيفهم 
هم في منواهع عن طري  برامع خاصة تسا األطفالنشر الوعي بشكل خاص لد   .3

 . المحافظة علي  ةدهم وكيفيبأهمية جس األطفال التربية الجنسية وفي توعية
 -ش معالجة ظاهر  الفقر -ثالثا

ظاهر  الفقر من الظواهر المعقد  وهي حقيقة راسخة ومنتشر  علوى مسوتو  واسوع  أن  
ثموة هوو جووهر الحو  فوي التنميوة ولوي   اإلنسوانمون أ أن  سولمممن العوالم ولعول مون ال
وعادلووة وحكووم رشوويد  نافووذ ة تتميووز باالسووتقرار وتخحووع لقوووانين يووتتنميووة بوودون بيتووة مالا

تسوتعمل  أنهو جوهر التنمية فال بد  اإلنسانومادام  ،وفرص متساوية ومشاركة حقيقة
التخفيووف موون  أوهوودف مكافحووة الفقوور  ويووأتيلوو   أفحوولمين مسووتقبل أتوولبوورامع التنميووة 

توزيع الودخل والثورو  وعلوى البطالوة والجهول فوي مقدموة  حدت  والقحا  على الفرو  في
 .(33)التنمية  أهداف

ن النهوووض بواقووع الطفولووة البوود موون التخفيووف موون فقوور األطفووال يور فوووموون  هووذا المنظوو
 -المهمشين من خالل سياسات تنموية قاتمة على األسا  األتيش
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شوة موون لفتوات الهالفقيور  المسووتهدفة وا األسوررفوع مسوتويات الودخل وتحسووين قودرات  -1
 خالل العمل على رفع رواتبهم من قبل شبكات الحماية االجتماعية .

داف وحووع سياسووات وبوورامع خاصووة موون خووالل اسووته ،باألطفووالاالهتمووام المباشوور  -2
القتصووووادية واالجتماعيووووة المعيشووووة والقوووودرات والفوووورص اى لووووعتركووووز  أننها أمووون شوووو

 ...شة وتعزيز حقوقهم ومنهم للفتات اله
  .ن في المالسساتو والمشرد أليتاما األطفال - أ

 العاملون في الشوارع األطفال  - ب
 ن للحماية خصوصا الذين يعانون من سو  المعاملة و المحتاج األطفال - ت

موون اجوول  األولويوواتيكووون موون  أناالهتمووام المبكوور بالطفولووة البوود  أن هووذا السوويا وفووي 
دم عووصووحية والمسوواوا  و حمووايتهم وتمكيوونهم موون خووالل بوورامع متعوودد  كووالتعليم والعنايووة ال

فوووي التنميوووة  األساسوووية التوووي تشوووكل العامووول مسوووليبيووونهم فحوووال عووون التوذيوووة ال التمييوووز
 البشرية .

والبد من السياسات التنموية الوقوف عند المصاعب  إليها اإلشار وثمة قحية البد من 
ألسور االتوي تواجههوا  واألزمواتهذل التحوديات  أنمر  علما تالمس االقتصاديةوالتحديات 

فوي دخلهووا  لتسووهامالعمول المبكور  إلووى أبنواتهم دفووعط علوى العراقيوة سوتكون عاموول حوو
م المووادغ عموون خووالل لوود أمامهووا األمووروحووع هووذا  وهووذا يتوجووب موون السياسووة الوطنيووة

حوووياع وتفكووو   أنللطفووول والشووو   األموووانهوووي صووومام  األسووور  أنعلموووا  لألسووور والكووافي 
 الطفولة .. يعد من العوامل المهدد  لحياع األسر 

الفتوووات الهشوووة وخاصوووة موووا يتعلووو  بالطفولوووة المأزوموووة مووون األيتوووام وأطفوووال  مسووواعد  أن
الشوووارع واألطفووال العوواملون وغيوورهم ال بوود ان تبوودأ بمعالجووة الموووذيات التووي عمقووت موون 

علمووا ان دعووم  واألساسوويةعلووى تلبيووة حاجوواتهم الماليووة  األسوورمسوواعد  ك هووذل المظوواهر
وان دور السياسوة االجتماعيوة  .جوهر النهوض بالطفولة العراقيوةالمالسسة األسرية هو 

ينبووي و  األسور تقليص داتر  الفقر بوين  أن أسا يعتمد على برامع قاتمة على  أنالبد 
مقاعوود  إلووىالعوواملين   أبناتهووا إرسووال إلووىالفقيوور  جوودا  األسوور هووذل تسووتهدف وتسوواعد أن
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ة للنهوووض بواقووع يخطووو  حوورور الهووذل والقحووا  أو الحوود موون تسووربهم الدراسووي و  الدراسووة
 . الطفولة
 ،يا للتحسوين الوداتم لظوروف الطفولوةن تراجوع ظواهر  الفقور يشوكل عوامال  أساسويوهكوذا فو

الصوحة والتوذيوة والتربيوة بكافوة  ن األطفال سويكون بمقودورهم النفواذ بشوكل أسوهل إلوىأل
لحصوول علوى المزيود والى الخدمات االجتماعية األساسوية األخور  وبالتوالي ا شكالها ،أ

 من حقوقهم األساسية.
 توالتو يا ال ةالخ

األوحووواع المأزوموووة التوووي تعووورض لهوووا المجتموووع العراقوووي   اسوووتهدف هوووذا البحوووث      
خووالل السوونوات األخيوور  وخاصووة مووا يتعلوو  بشووريحة األطفووال التووي تمثوول جوووهر التنميووة 

عراقوي بسوبب غيواب األمون البشرية، وقد تناولنا ابرز المشوكالت التوي يواجههوا الطفول ال
واالستقرار المجتمعي، ومن هذل المشكالت مشكلة سو  التوذيوة وخطرهوا علوى مسوتقبل 

فحوال عون مشوكالت مسوتقبلية تونعك   األطفوالالطفل التي تالدغ في تفواقم التقوزم بوين 
علوى تراجوع مسوتويات االلتحوا   األزمواتعلى المستو  التعليمي ،  كما انعكسوت هوذل 

 "،األطفوال رياضدراسة ما قبل التعليم االبتوداتي" إلىبتداتي، وقلة المتقدمين بالتعليم اال
فحوووال عووون ، علوووى تنميوووة الطفولوووة المبكووور    األسووور مشوووكالت  خطووور بينوووت الورقوووة كموووا

موور  بهووا المجتمووع العراقووي ومووا لهووا  التووي مشووكالت الفقوور والتهجيوور القسوورغ إلووىالتطوور  
ها وفووووي ختووووام الورقووووة تووووم وحووووع سياسووووة الطفولووووة ومسووووتقبل شووووريحةموووون خطووووور  علووووى 

 اجتماعية من اجل النهوض بواقع الطفولة في المجتمع العراقي.
ومن اجل الحود مون هوذل الظوواهر والتحوديات ال بود مون وحوع بعوض التوصويات التوي  

يمكن أن تسواعد صوانعي السياسوات فوي النهووض بواقوع الطفول العراقوي ومون خوالل موا 
 -شياتي
ة التوووي تووووفر الحمايوووة الكاملوووة لألطفوووال والنهووووض بوووالواقع خلووو  البيتوووة التمكينيووو .1

التربووووغ والتعليموووي والصوووحي والعمووول علوووى توعيوووة األسووور  والمدرسوووة والمجتموووع 
 بحقو  الطفل وحسب ما نصت عليها الشراتع السماوية والمواثي  الدولية.



 في ظروف األزمات مشكالت الطفولة 
 

  3102العدد الثاني )حزيران(                                            مجلة جامعة االنبار للعلوم االنسانية     

555 

العمل على حماية األسر  من خالل رعايتها معنويا وماديا على أن االسرل هي  .2
لبيتووة األساسووية التووي تعموول علووى حمايووة الطفوول علمووا أن حوومان حوو  األسوور  ا

 .اتجال الطفل سيساعد في دورها التربوغ والتعليمي
وتووفير الحمايوة  الحد من استوالل األطفال المهمشين على مختلوف األصوعد ، .6

 الالزمة من خالل رفع الحمان االجتماعي للطفولة واالمومة.
 أطفوال  هممونو بجميوع فتواتهم ، األطفاللكل  ساسيةاألتأمين الخدمات الصحية  .7

  الشوووارع والمشووردين والمهجوورين والمتحووررين موون الكوووارث الطبيعيووة والحووروب 
المسوووتمر لهوووذل الخووودمات بموووا فوووي ذلووو  بنوووا  قووودرات الكووووادر الصوووحية وتطووووير 

 البنية التحتية لهذل الخدمات.
ار  واسووتمرارهم فيهووا العموول علووى اسووتيعاب جميووع األطفووال موون الجنسووين بالموود .3

ل ومعالجة مشكلة التسرب من التعليم األساسي على المستو  الفوردغ لكول طفو
عووداد بوورامع لوودعم األسوور المحتاجووة فووي إطووار التحووامن المجتمعووي وتشووجيع ا  و 

 .االستثمار في مشروعات صوير 
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