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ادللخص
يشكل االىتمام ابلطفل والطفولة ؾباال واسعا وفبتدا على مستوى العامل ككل  ،حيث نتيجة اعبهود يف
وقتنا اغبايل يف كل مكان زاد االىتمام ابألطفال والسعي اغبثيث كبو توفَت أفضل السبل اؼبمكنة لتحقيق
طفولة أمنة ومستقرة  .وحقيقة أن األطفال يف عاؼبنا اؼبعاصر يواجهون الكثَت من اؼبشكالت والتحدايت
واؼبصاعب فهناك عامل من األطفال غَت مهتم بو كفاية ويندرج ربت ىذا العامل أطفال مل يعوا قط بطفولة
ىانئة  .ولقد جاءت اتفاقية حقوق الطفل عام  1989م حبل وسط ىو اعتبار الطفل كل من مل يبلغ
شبانية عشر من عمره ما مل يبلغ سن الرشد قبل ذلك دبوجب القانون اؼبطبق عليو ,وطبق لذلك البد
من توافر شرطُت لكي نسمي الشخص طفل  :األول :أال يكون قد بلغ سن الثامنة عشرة ، .الثاين :أال
يكون القانون الوطٍت قد حدد سن الرشد أقل من ذالك .بلغ عدد األطفال يف العراق  16.3مليون
طفل منهم األطفال اقل من  18سنة ويبثلون  %48من ؾبموع السكان وفق اؼبسح االقتصادي العام
 . 2012حيث البفض معدل الفقر اؼبدقع بُت األطفال بُت عامي  2012-2007على مستوى
الفئات العمرية  ،كما البفض الفقراء من األطفال من  %26.5يف عام  2007إىل  %22.9عام
 ، 2012حيث تبُت النمو السريع للسكان يف العراق  %2.5إىل  %3.7سنوايً مصحواب دبعدل
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 آما العدد الكلي.  إي زايدة العدد اإلصبايل لألطفال أبكثر من مليون شخص4.86 خصوبة كلي
 وكان نصيب األطفال،  مليون طفل3.70  مليون طفل إىل3.74 لألطفال الفقراء فقد البفض من
.2012  عام%57.6  إىل2007  عام%54 بُت الفقراء يف العراق يف حالة ارتفاع من
. سوء التغذية،  فقر األطفال،  اغبرمان،  حقوق الطفل: الكلمات ادلفتاحية

Abstract
The concern for children and childhood is a wide and extended field worldwide as a
whole, as the result of the efforts in our time everywhere have increased interest in
children and the relentless pursuit of providing the best possible ways to achieve a safe
and stable childhood. The fact that children in our contemporary world face a lot of
problems, challenges and difficulties, there is a world of children that is not interested in
it adequately, and under this world children who have never been aware of a happy
childhood are included under this world. The Convention on the Rights of the Child
came in 1989 AD with a compromise, which is that every child who has not reached
eighteen years of age unless he reaches the age of majority before that is in accordance
with the law applicable to it, and accordingly, two conditions must be met in order to
:call the person a child
.First: He must not have reached the age of eighteen
The .Second: The national law should not have set the age of majority less than that
number of children in Iraq reached 16.3 million, including children under 18 years of
age, and they represent 48% of the total population according to the 2012 economic
survey. As the rate of extreme poverty among children decreased between 2007-2012
at the level of age groups, the poor also decreased children from 26.5% in 2007 to
22.9% in 2012, as it showed the rapid growth of the population in Iraq 2.5% to 3.7%
annually accompanied by a fertility rate Totally 4.86, i.e. increasing the total number of
children by more than a million people. The total number of poor children decreased
from 3.74 million to 3.70 million, and the share of children among the poor in Iraq was

.on the rise from 54% in 2007 to 57.6% in 2012
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ادلقدمة :
ويبتد االىتمام حبقوق الطفل إىل عمق التاريخ اإلنساين  ،حيث وضعت اجالنتُت جيب عام 1923
إعالن حقوق الطفل يف عصبة األمم اؼبتحدة  ،ومت اعتماده عام  1924وظبي إبعالن جنيف وايل ضم
على كفالة األطفال ورعايتهم وضبايتهم بغض النظر عن جنسياهتم .ومت تطوير النص عام  1948عند
مناقشة اإلعالن العاؼبي غبقوق اإلنسان  ،ويف عام  1989اعتمدت اعبمعية العامة لألمم اؼبتحدة اتفاقية
حقوق الطفل وبدأ تنفيذىا يف  2أيلول عام  1990دبوجب اؼبادة  49وقد صادقت صبيع الدول ماعدا
الصومال :وقد نصت االتفاقية على حق الطفل يف اغبياة وبقاء مبوه والتمتع ابلصحة والتعليم  ،ومكافحة
سوء التغذية وخفض معدالت التغذية .ويف تقرير اليونيسيف عام  2002وضح إن حالة األطفال يف
العراق يف تدىور مستمر نتيجة مرور العراق بنزاعات وحروب منذ عام  1980واىل أالن  ،حيث يعانون
األطفال من الفقر واغبرمان وسوء التغذية ،وذلك نتيجة إن األطفال ىم أكثر الفئات عرضا للفقر يف
األسرة ،بسبب خضوعهم للظروف اليت تعيشها األسرة فعندما تعاين األسرة من أزمة اقتصادية تصبح
غَت قادرة على توفَت احتياجات أطفاؽبا من الرعاية الكاملة والتعليم والصحة فبا جعل األسرة العراقية
تعتمد على الطفل يف تلبية احتياجاهتم فبا أدى إىل خرق حقوق الطفل .وقد تعهدت اغبكومة العراقية
دبعاعبة نقاط اغبرمان والفقر اليت يواجهها األطفال وبينت التزامها من خالل خطة التنمية الوطنية
 2017-2013وكذلك إسًتاتيجية زبفيف الفقر  2014-2010ومع ذلك الزال أطفال العراق
مهددين ابلفقر واغبرمان متعدد اإلبعاد وىذا يتناقض مع حقوق الطفل .

منهجية البحث :
مشكلة الدراسة  :ابلرغم من وجود معظم القوانُت اليت صادق العراق عليها غبماية حقوق الطفل  ،أال
أن الطفل العراقي الزال يعيش أوجو الفقر واغبرمان اؼبختلفة .
ىدف الدراسة  :هتدف الدراسة إىل :
 -1التعرف على القوانُت اليت صادق عليها العراق غبماية الطفل
 -2أوجو الفقر واغبرمان ابلنسبة للطفل العراقي
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 -3أىم اؼبخاطر اليت تنتج عن معاانة األطفال من الفقر واغبرمان .
فرضية الدراسة  :يتأثر الطفل العراقي حبالة الفقر واغبرمان اليت تعيشها األسرة فبا يؤدي اىل زايدة معاانة
األطفال وخاصة عندما تصبح األسرة عاجزة عن توفَت احتياجات أطفاؽبا وىذا يتناقض مع نص إعالن
حقوق الطفل يف صبيع اجملاالت .

ادلبحث األول  :مفهوم الطفولة واالتفاقيات اخلاصة حبماية الطفل
يشكل االىتمام ابلطفل والطفولة ؾباال واسعا وفبتدا على مستوى العامل ككل  ،حيث نتيجة اعبهود يف
وقتنا اغبايل يف كل مكان زاد االىتمام ابألطفال والسعي اغبثيث كبو توفَت أفضل السبل اؼبمكنة لتحقيق
طفولة أمنة ومستقرة  .وحقيقة أن األطفال يف عاؼبنا اؼبعاصر يواجهون الكثَت من اؼبشكالت والتحدايت
واؼبصاعب فهناك عامل من األطفال غَت مهتم بو كفاية ويندرج ربت ىذا العامل أطفال مل يعوا قط بطفولة
ىانئة  .إن الطفولة ىي أوىل مراحل اغبياة ،وىي مرحلة أساسية ومهمة يف التكوين والتقوًن ،حيث يتم
فيها إعداد الطفل وأتىيلو ليستقبل مراحل عمره اؼبقبلة إبدراك قوي ،وبعقلية أنضج ،ودبعلومات أوضح.
وقد اختلف العلماء يف تقسيم مراحل النمو ،ويف تسمية كل مرحلة منها .فمنهم من يقسم النمو إىل
ثالث مراحل وىي مرحلة الطفولة اؼببكرة ،وسبتد من اؼبيالد إىل سن السادسة ،ومرحلة الطفولة اؼبتأخرة،
وتبدأ من سن السادسة إىل الثانية عشرة .أما اؼبرحلة الثالثة فهي مرحلة اؼبراىقة والشباب ،وسبتد من الثانية
عشرة إىل السابعة عشرة .ففي مرحلة الطفولة اؼببكرة( عارف  ، )5 ،2011 ،ويعتمد الطفل بشكل
كامل يف إشباع حاجاتو اؼبادية واؼبعنوية على والديو واألسرة ،خصوصا األم .ويف ىذه اؼبرحلة يصعب
االعًتاف للطفل دبمارسة أي قدر من اغبرايت أو السماح لو بتحمل أي نوع من اؼبسؤوليات .أما يف
اؼبرحلة الثانية فإن دور األسرة يظل رئيساً يف حياة الطفل ،ويشاركها يف ربمل اؼبسؤولية سلطات الدولة،
حيث يلتحق الطفل ابؼبدرسة لتلقي التعليم اإللزامي .أما يف اؼبرحلة الثالثة ،وىي مرحلة اؼبراىقة والشباب،
فيكون الًتكيز على أنبية منح الطفل مزيد اً من اغبقوق واغبرايت ،والسماح لو ابالندماج يف اغبياة
النشطة ،ومنحو اغبرية للتعبَت عن آرائو ،واحًتام حياتو اػباصة ،وبذلك ينتقل الطفل من مرحلة الطفل
احملمي  Protection Infantإىل مرحلة الطفل اؼبسئول .
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أن التعريف الدويل يف اتفاقية حقوق الطفل فقد عرفت الطفل أبنو كل إنسان مل يتجاوز الثامنة عشر ما
مل يبلغ سن الرشد قبل ذلك دبوجب القانون اؼبنطبق عليو (د.ضبد  . )28 ،2009 ،وبتحري مفهوم
الطفل يتبُت لنا أبنو الولد حىت البلوغ  ،والطفولة ىي الفًتة الواقعة بُت الوالدة والبلوغ فالطفولة ىي
اؼبرحلة من اؼبيالد إىل البلوغ وىي أىم مراحل التكوين ومبو الشخصية وىي ؾبال إعداد وتدريب الطفل
للقيام ابلدور اؼبطلوب منو يف اغبياة ويقصد ابلطفل من وجهة نظر القانون ىو اإلنسان الكامل اػبلق
والتكوين ؼبا يبتلك من قدرات عقلية وروحية وعاطفية وبدنية وحسية  ،أال أن ىذه القدرات ينقصها
النضج والتفاعل ابلسلوك البشري لينشطها ويدفعها للعمل  ،ويف ضوء ىذه الظواىر ينمو االذباه
السلوكي اإلدراكي لدى الطفل داخل اجملتمع الذي يعيش فيو ويف ضوء ىذا التعريف القانوين  ،اختلفت
اآلراء الفقهية يف معٌت الطفل إىل اذباىات متعددة -:
االجتاه األول  :يرى ان مرحلة الطفولة تبدأ ابؼبيالد وتنتهي ببلوغ سبع سنوات فال يؤاخذ دبا يفعلو من
أمور غَت مشروعة وال يعاقب عليها (.اػبفاجي . )467 ،2014 ،
االجتاه الثاين  :يرى ان مرحلة الطفولة تبدأ منذ اؼبيالد وتنتهي يف سن الثانية عشرة سنة  ،وذلك الهنا
السن اليت يبدأ فيها النمو العضوي والنفسي ابلتكامل  ،حيث يبدأ فيها الطفل ابالعتماد على نفسو
(ابو خوات )2005،10 ،
االجتاه الثالث  :يرى ان مرحلة الطفولة تبدأ منذ اؼبيالد وتنتهي يف سن اػبامسة عشرة من العمر ،
وذلك اعتماداً على ربديد الشريعة اإلسالمية ؽبذه اؼبرحلة  ،واعتبارىا سناً للبلوغ اذا مل تظهر
عالماتو.
االجتاه الرابع  :يرى ان مرحلة الطفولة تنتهي يف الثامنة عشرة سنة  ،ألهنا اؼبرحلة العمرية اليت يتحمل
فيها الشخص اؼبسؤولية اعبزائية الكاملة  ،ويبتلك التمييز واإلدراك الالزمُت(.اؼبسدي . )12 ،2007 ،
وتتصدر قضااي الطفولة ابالىتمام والعناية منذ القدم وقد حددت أنبية ىذه اؼبرحلة يف ثالث نقاط
رئيسية (ابراىيم -: )5 ،2014 ،
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 -1أهنا مرحلة طويلة الزمن وذات حاجة اىل رعااي خاصة ألنو تعٍت اؼبدة اليت ال يستغٌت فيها الطفل
عن أبويو بل وبتاج فيها إليهما  ،فالطفل البشري يصل اىل الدنيا وىو يف حالة عجز اتم تتعلق
حياتو بعناية من مولد من عوامل التأثَت اؼبختلفة .
 -2أهنا مرحلة قابلة للتكوين والتوجو والبناء  ،فالطفل أييت إىل الدنيا وىو مزود ابلطاقات
واالستعدادات واؼبيول والقدرات اؼبختلفة واؼبواىب الطبيعية وقادر على إعالمو بُت نفسو من
انحية وبُت ما تطلبو موافق اغبياة يف البيئة اليت تنشأ فيها من انحية أخرى .
 -3أهنا مرحلة االستعداد للمستقبل فهي تعد حجر الزاوية لبناء اإلنسان وتشيد حضارتو وضمان تقدمو
فالعناية ابلطفولة عناية تؤدي إىل حسن تكوينو وبناء شخصية من كل نواحيها .
لقد اثر االختالف بُت أعضاء اجملتمع الدويل يف ربديد بدء مرحلة الطفولة ,ىل تكون من بداية
اغبمل أم من مرحلة ما بعد الوالدة ,حيث كان يطالب بعضها وطالب بعضها أبن Moment
of Conceptionأبن تبدأ مرحلة الطفولة منذ غبظة اإلخصاب تبدأ ىذه اؼبرحلة منذ فًتة
تواجد اعبنُت يف رحم األم ,يف حُت طالب البعض اآلخر أن تبدأ ىذه اؼبرحلة منذ الوالدة  .وقد
اىتمت اعبماعة الدولية ابلطفل وحباجتو للحماية والرعاية ,ولكنها مل تكلف نفسها عناء البحث
عن تعريف وبدد بداية مرحلة الطفولة ,ولذا جاءت اإلعالانت واالتفاقيات الدولية الصادرة قبل
وبعد اتفاقية حقوق الطفل دون أن ربدد بشكل واضح وصريح ؼبفهوم الطفل يف القانون  .الدويل,
وردبا تركت ىذه اؼبسألة للتشريعات الوطنية لتحدده يف ضوء ظروف كل دولة  ,أما اتفاقية حقوق
الطفل يعيبها أهنا مل تتناول حالة بداية مرحلة الطفولة : ,لقد تردد القانون الدويل كثَتا يف منح
تعريف للطفل ,إذ إن بعض الدول كانت تريد مد مرحلة الطفولة إىل مدة أطول إلصباغ اؼبزيد من
اغبماية على الطفل ,والبعض اآلخر كان يريد اختصار ىذه اؼبدة وفق لظروفها االقتصادية  .ولقد
جاءت اتفاقية حقوق الطفل عام  1989م حبل وسط ىو اعتبار الطفل كل من مل يبلغ شبانية عشر
من عمره ما مل يبلغ سن الرشد قبل ذلك دبوجب القانون اؼبطبق عليو ,وطبق لذاك البد من توافر
شرطُت لكي نسمي الشخص طفل (السواري : )14 ،2013 ،
األول :أال يكون قد بلغ سن الثامنة عشرة .
الثاين :أال يكون القانون الوطٍت قد حدد سن الرشد أقل من ذالك.
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وبذا يتضح أن االتفاقية جاءت حبد أقصى لعمر الطفل وىو شباين عشر سنو ,حىت يتناسب مع
الظروف االجتماعية ,يف كافة البلدان حول العامل  .وقد نصت القوانُت والتشريعات الدولية واحمللية
اػباصة بتشغيل األطفال على منع تشغيل األطفال أكثر من ست ساعات عمل يوميا لألطفال
الذين أعمارىم  15عاما فأكثر،أما األطفال الذين تقل أعمارىم عن ذلك فال هبوز تشغيلهم أبي
حال من األحوال ومع ىذا ال يتم التقيد بتلك القوانُت يف أغلب
األحيان  ،ولقد أبرزت النتائج أن  57.2 %من األطفال العاملُت يعملون أكثر من  6ساعات
عمل يوميا .إضافة إىل عدم حصول ىؤالء األطفال على أجر مناسب للطاقة اليت يبذلوهنا ىذا يف
حال الطفل الذكر أما يف حال الطفلة األنثى فال وبق ؽبا اخذ معاش(اؼبركز الفلسطيٍت لالتصال
والسياسات التنموية . )15 ،2012 ،
وعقدت الكثَت من اؼبؤسبرات يف ؾبال حقوق الطفل واعتبارا من أول نوفمرب سنة
1909ومنها(غنام-:) 83 -82 ,2010 ,
 -1اؼبؤسبر األول 1909
واىم ما جاء يف ىذا اؼبؤسبر  ،أن اغبياة العائلية واألسرة ىي أحسن وأظبى ما جاءت بو اؼبدنية,
واألطفال هبب أن ال ينزعوا من أسرىم إال للحاجات الضرورية والقصوى ونتيجة ؽبذا اؼبؤسبر أنشئ
مكتب لألطفال لألشراف على شؤون األطفال وىذا اؼبكتب يعد من أوىل اؼبؤسسات اغبكومية
العاؼبية لألطفال .
 -2اؼبؤسبر الثاين 1919
اىتم ىذا اؼبؤسبر دبستوايت رعاية األطفال من حيث صحة األطفال واألمهات الداخلة يف القوى
العاملة كذلك حبماية األطفال الذين يف حاجة إىل خدمات من نوع خاص .
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 -3اؼبؤسبر الثالث 1930
اىتم ىذا اؼبؤسبر ابلذات ابلناحية الصحية والوقائية فأصدر اؼبؤسبر قراراتو عن االىتمام بصحة الطفل
والوقاية من اإلمراض ونتيجة لذلك تضمن قانون الضمان االجتماعي األمريكي رعاية الفئات التالية
 :األطفال اؼبعاقُت  ,األطفال العاجزين  ,صحة األمومة والطفولة وخدمات رعاية األطفال .
 -4اؼبؤسبر الرابع 1940
حيث أىم ما جاء بو حول األطفال والشباب يف ظل الديبقراطية واحتياجاهتم .
 -5اؼبؤسبر اػبامس 1950
اىتم بنتيجة القدرات والصفات العقلية والعاطفية والروحية الضرورية لسعادة الفرد واؼبواطن .
 -6اؼبؤسبر السادس 1960
يعترب ىذا اؼبؤسبر العيد الذىيب ؼبرور طبسون عاماً على قيام ىذه اؼبؤسبرات وقد جاء ىذا اؼبؤسبر
ابلتوجيهات التالية -:
لكل والية ابلوالايت اؼبتحدة أن تصدر تشريعاً ىبول اجملتمعات احمللية أن تفرض على أي مؤسسية
اجتماعية مسؤولية رعاية وضباية األطفال اؼبهملُت وتقدم اػبدمات اؼبمكنة ؽبم وألسرىم احملتاجو
للخدمات .
 -7اؼبؤسبر السابع 1970
اندي اؼبؤسبر بضرورة وأنبية عقد مؤسبرات منفصلة عن الشباب تدور حول ما يلي  -:اؼبخدرات
واإلدمان  ,التعليم ,الفقر ,العمالة ,البيئية اػبارجية التعاون الصفري.
أما ما ىبص االتفاقيات العربية اليت وقعت عليها معظم الدول العربية ومنها (فاروق)27, 2007 ,
-:
-1
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حيث وضعت االتفاقية اؼبواد من ( )64-57غبماية اإلحداث وأحالت يف مادهتا  57اىل
التشريعات الوطنية لبيان اإلعمال اليت ال هبوز تشغيل اإلحداث هبا من اعبنسيُت قبل بلوغهم سن
الثانية عشر .كما نصت على عدم جواز تشغيل اإلحداث يف اإلعمال الصناعية قبل سن اػبامسة
عشر فيما عدا اؼبتدرجون منهم  .كذلك حظرت االتفاقية يف اؼبادة ( )58تشغيل اإلحداث قبل
سن السابعة عشر يف الصناعات اػبطرة أو الضارة ابلصحة اليت ربددىا التشريعات والقرارات
واللوائح اػباصة بكل دولة .وحرصاً على توفَت اغبماية الالزمة لألحداث فقد نصت اؼبادة  62على
إجراء الكشف الطيب الدوري على اإلحداث ,وذلك للتأكد من لباقتهم الطبية .كما نصت اؼبادة
 64من االتفاقية على منح اإلحداث دون سن السابعة عشر إجازة سنوية تزيد على اإلجازة
السنوية اليت سبنح للعمال البالغُت .
 -2االتفاقية العربية رقم ( )7لسنة  1977بشأن السالمة والصحة اؼبهنية .
تقضي االتفاقية يف مادهتا السادسة خبطر تشغيل اإلحداث من اعبنسيُت يف اإلعمال الصناعية قبل
سن اػبامسة عشر فيما عد اؼبتدرجون فهم كما نصت الفقرة الثانية من اؼبادة اؼبذكورة على عدم
جواز تشغيل اإلحداث من اعبنسيُت قبل بلوغهم سن الثامنة عشر يف الصناعات اػبطرة او الضارة
ابلصحة واليت ربددىا التشريعات والقرارات واللوائح اػباصة بكل دولة .
 -3االتفاقية العربية رقم ( )12لسنة  1980بشأن العمال الزراعيُت تقضي االتفاقية يف مادهتا
اػبامسة أبن وبدد تشريع كل دولة والقواعد اؼبتعلقة بتشغيل اإلحداث يف الزراعة ووبدد كذلك
اإلحكام اػباصة دبجاالت وساعات عملهم وإجازهتم .
 -4االتفاقية العربية رقم ( )18لسنة  1996بشأن تشغيل اإلحداث
عاعبت ىذه االتفاقية تنظيم عمل اإلحداث فحددت يف مادهتا األوىل اؼبقصود ابغبدث يف ؾبال
تطبيق إحكامها ,وىو من أمت الثالثة عشر ومل يكمل الثامنة عشر من عمرة سواء ذكر أو أنثى ,
وجرى ربديد ىذه السن من خالل قراءة االستبيان الذي قامت منظمة العمل العربية ابستطالع
وجهات نظر الدول األعضاء بشأنو ,وحظرت اؼبادة األوىل يف فقرهتا الثانية تشغيل من تقل سنو عن
الثالثة عشر وأحالت إىل اعبهات اؼبختصة يف كل دولة لتحديد اإلجراءات الالزمة للتحقق من سن
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اغبدث  ،إما اؼبادة  25تشَت أن الطفولة أبهنا تستحق رعاية ومساعد ,حيث بينت اعبمعية العامة
لألمم اؼبتحدة اتفاقية حقوق الطفل يف  1989ودخلت االتفاقية حيز التطبيق عام  1990وىي
األكثر مشوالً بُت معاىدات حقوق اإلنسان وحقوق الطفل  .وىذا يعٍت أن االىتمام هبذا اؼبوضوع
اخذ حيزاًكبَتاً يف اؼبؤسبرات الدولية وخاصة إعالن جنيف عام  1924فاعالن حقوق الطفل لعام
 1959وصوالً إىل اتفاقية الطفل لعام  ,1989اليت تعترب أول وثيقة دولية عرفت الطفل وحددت
حقوقو بشكل منفصل وقد صادقت عليها عام  1974صبيع الدول ماعدا الصومال  .إذن يعٍت
الطفل كل إنسان مل يتجاوز الثامنة عشر ومل يبلغ سن الرشد يتم تشغيلهم يف ـبتلف اجملاالت
اإلنتاجية واػبدمية بعيداً عن اإلطار السري ويف مقابل مادي ويستثٌت عمل األطفال داخل األسرة
رغم أن االستغالل قد يقع على الطفل داخل أسرتو أال انو يعد عمل دون مقابل .أما ما ىبص
االتفاقيات اليت صادق العراق عليها ( وزارة العمل والشؤون االجتماعية -: )17 ،2011 ،
 -1أقرت اؼبادة  32من اتفاقية حقوق الطفل ،اليت صادق عليها العراق عام  1994حق الطفل
يف "ضبايتو من االستغالل االقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطَتاً أو يبثل إعاقة
لتعليم الطفل ،أو أن يكون ضاراً بصحة الطفل أو بنموه البدين ،أو العقلي ،أو الروحي ،أو
اؼبعنوي ،أو االجتماعي.
 -2اتفاقية العمل الدولية رقم  138لسنة  :1973هتدف االتفاقية اليت صادق عليها العراق سنة
 1985على اؼبدى البعيد إىل القضاء الكامل على عمل األطفال ،حيث وضعت حداً أدىن لسن
العمل ،وىو سن إسبام التعليم اإللزامي والذي ال يقل عن اػبامسة عشرة ،كما منعت تشغيل
األطفال حىت سن الثامنة عشرة يف األعمال اليت وبتمل أن تعرض للخطر صحة أو سالمة أو
أخالق األحداث (األطفال) .وقد اعتمدت منظمة العمل الدولية يف يونيو/حزيران  1999االتفاقية
رقم  ،182واليت صادق عيها العراق عام . 2001وىي االتفاقية اػباصة أبسوأ أشكال عمل
األطفال ،واليت تلزم الدول األطراف فيها "ابزباذ إجراءات فورية وفعالة لضمان حظر أسوأ أشكال
عمل األطفال والقضاء عليها ابعتبار ذلك مسأل ًة عاجلة" أما "أسوأ أشكال عمل األطفال"،
دبوجب تلك االتفاقية ،فمن بينها "العمل ابلسخرة أو قسراً"  .أما ما ىبص دستور العراق
العراق الدائم لسنة  (2005د.كاظم  ،بدون سنة -: )158 ،
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 -1حيث نصت اؼبادة  29منو "وبظر االستغالل االقتصادي لألطفال بصوره كافة  ,وتتخذ
الدولة اإلجراءات الكفيلة حبمايتهم .كذلك اؼبادة " 30تكفل الدولة للفرد واألسرة -وخباصة
الطفل واؼبرأة – الضمان االجتماعي والصحي  ,واؼبقومات األساسية للعيش يف حياة حرة كريبة
 ,تؤمن ؽبم الدخل اؼبناسب ,والسكن اؼبالئم".
 -2كما فعلت الدولة العراقية حيث تضمن قانون العمل اػباص هبا اؼبرقم ( )71لسنة  1987ويف
اؼبواد ( ،)97 ،96 ،95 ،94 ،93 ،92 ،91 ،90ففي اؼبادة ( )90يشَت القانون إىل
تعريف األحداث (األطفال) يف الفقرة (أوالً) من اؼبادة نفسها ،حيث يعرفهم ىم األشخاص
الذين مل يكملوا الثامنة عشر من العمر .ويف (اثنياً) من نفس اؼبادة يشَت إىل عدم جواز تشغيل
األحداث (األطفال).

ادلبحث الثاين :الطفل العراقي بني الفقر واحلرمان
أوال  :أوجو الفقر واغبرمان للطفل العراقي .
أ -الفقر النقدي لألطفال
لثالث عقود ونصف والعراق يعيش يف حالة حرب تنوعت إشكاؽبا  ،وقد كان نصيب لألطفال من
الفقر واغبرمان ابعتبارىم جزء من األسرة العراقية  ،فأطفال العراق يف الثمانينات فتحوا عيوهنم على حرب
ومع ذلك كان الغالبية منهم امنُت يف بيوهتم مع تعليم فبتاز وتغذية جيدة وخدمات صحية  .مث بدأت
احملنة اغبقيقية لألطفال يف العراق بعد غزو الكويت وما تالىا حصار اقتصادي  ،ففي الفًتة بُت 1991
تردى وضع األطفال مع سوء التغذية  .حيث يتباين توزيع سكان العراق فيما ىبص األطفال  ،حيث
بلغ  16,3مليون طفل وىم األطفال البالغون اقل من  18سنة ويبثلون  %48من ؾبموع سكان العراق
 ،مث ارتفع العدد الكلي لألطفال دبقدار  2,1مليون بُت  2012 -2007وتضم ما يقارب تسعة من
أصل عشرة طفال واحد على األقل (وزارة التخطيط  ،2012 ،ص. )12

744

Route Educational & Social Science Journal

Volume 6(11); December 2019

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(11); December 2019
جدول رقم ( )1حجم معدالت الفقر يف العراق لعامي 2012 -2007
2007
فئات العمر الفقراء

2012
نسبة الفقر

شدة الفقر

نسبة الفقر

شدة الفقر الفقراء

1-0

528555

29

1,6

466059

22,2

1,6

4-2

691244

26,9

1,8

677248

22,2

1,6

9-4

27 1073128

1,8

23,7 1104093

1,8

14-10

943957

26,1

1,7

977188

23,6

1,8

17-15

507678

23,8

1,4

477679

21,3

1,5

26,5

1,7

22,9

1,7

اؼبصدر :وزارة التخطيط  ،صندوق األمم اؼبتحدة للطفولة (اليونسيف )  ،فقر األطفال يف العراق :ربليل
اذباىات فقر األطفال والتوصيات بشان سياسات اإلسًتاتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر -2017
 ، 2021العراق  ،بغداد  ، 2017 ،ص19-18
يتضح من خالل اعبدول أعاله أن نسبة الفقر يف عام  2007ىي  26,5وقد البفضت إىل 22,9
عام  ، 2012وذلك بسب تطبيق اسًتاتيجيو زبفيف الفقر األوىل حيث ترتفع أعداد الفقراء األطفال
يف الفئة العمرية من أربعة إىل تسع سنوات حيث قدر بنحو  1073128عام  2007وبنسبة
 ، %15,58أما نسبة الفقر فقد كانت  %27فيما البفضت نسبة الفقر إىل  %23,7عام 2012
 ،فيما استقرت شدة فقر األطفال بُت 1,7و . 1,8
جدول رقم ( )2توزيع األطفال حسب حالة الفقر
اؼبؤشر

من 4-0

من14-5

من 17-15

اإلصبايل

الفقر اؼبدقع

1,1

1,3

1

1,2

الفقراء

21

22,2

20,2

21,6

قريب من الفقر

16,7

16,3

14,6

16,3

غَت فقَت

61,2

60,2

64,2

61,1
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أصبايل اؼبعرضُت للفقر
من األطفال

38,7

38,8

39,8

35,8

اؼبصدر  :وزارة التخطيط  ،صندوق األمم اؼبتحدة للطفولة (اليونسيف )  ،فقر األطفال يف العراق :ربليل
اذباىات فقر األطفال والتوصيات بشان سياسات اإلسًتاتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر -2017
 ، 2021العراق  ،بغداد  ،2017 ،ص.68
يتضح من خالل اعبدول رقم  ، 2أن األطفال الذين يعانون من الفقر اؼبدقع ىم اقل نسب كون العراق
يعتمد على نظام توفَت البطاقة التموينية فبا يقلل نسبة إصابة األطفال ابلفقر .أما الفقراء فقد تراوحت
نسبتهم بُت 20و 22حسب الفئات العمرية واليت تركزت أعالىا يف الفئة العمرية من  5سنوات إىل
 14سنة .
ب -االختالفات اعبغرافية لفقر األطفال يف العراق .
زبتلف نسبة فقر األطفال بُت احملافظات العراقية  ،حيث مت تصنيف األطفال الفقراء اقل من %10
يف السليمانية و %2,9يف اربيل و  %5,1يف دىوك  ،أما أكثر احملافظات فقراً اؼبثٌت %56,5
والقادسية  %48وميسان  %47وذي قار  . %46,4حيث أن التدرج اعبغرايف يشَت إىل أن نسبة
فقراء تًتكز يف اؼبناطق اعبنوبية واألقل فقرا يف كردستان العراق  .ويف اؼبقابل كانت ىناك معدالت
متوسطة فقر متوسطة مثل اببل  %30,7وكربالء  %26وصالح الدين  ( %25,1وزارة التخطيط ،
 .)19 ،2017فيما يشَت ربليل الفقراء األطفال إىل التباين بُت الذكور واإلانث  ،حيث تقل نسبة
الفقر يف الفئة العمرية 1اىل  3سنة كون األسر تتحمل أعباء ىؤالء األطفال  .حيث يزداد الفقر يف
األسر اليت يرأسها أفراد عاملُت يف ؾبال الزراعة  ،فيما زادت خطورة الفقر بشكل ملحوظ يف قطاع
البناء والنشيد من  130يف عام  2007إىل  164يف عام  ( 2012وزارة التخطيط )25 ،2017 ،
.
ج -األبعاد اؼبتعددة لألطفال احملرومُت .
تتعدد أوجو اغبرمان وذلك يعٍت أن الفقر لألطفال ال يبكن حصره ابعبانب النقدي فقط  ،وإمبا يبكن
قياس حرمان األطفال من خالل عدم حصوؽبم على الصحة الكافية والتعليم اعبيد واؼبياه والصرف
744

Route Educational & Social Science Journal

Volume 6(11); December 2019

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(11); December 2019
الصحي ؽبم  ،وىذا يبثل نوع من أنواع الفقر متعدد األبعاد وىو يرتكز على أربعة أنواع التغذية ،
والتعليم  ،والصحة واإلسكان واؼبياه والشكل التايل يوضح أوجو اغبرمان الرئيسية .
الشكل رقم ( )1أوجو اغبرمان يف إطار حقوق الطفل
أوجو اغبرمان يف إطار حقوق الطفل
التغذية

التعليم

نقص الوزن يصنف
األطفال الذين بُت
 4-0بنقص الوزن اذا

الدراسة االبتدائية من -6
 12يعد الطفل ؿبروما اذا
مل يزاول الطفل تعليمو
ابؼبدرسة يف اي مستوى

كان الوزن اؼبعياري
عن متوسط قيمة الوزن
ابلنسبة للعمر اقل من
2
توقف النمو :ان
التاخر يف النمو احدى
نتائج حرمان التغذية
تنخفض اطوال
االطفال اقل من
اؼبتوسط
اؽبزال  :اي نقص
بنسبة وزن اعبسم
مقارنة ابلطول
التنوع الغذائي :اي
نقص يف حرمان
الطفل اي يستهلك
أربعة او اقل من
اجملموعات الكلية
للمواد الغذائية

التحصيل الدراسي -15
: 17يعد الطفل ؿبروما اذا
فشل يف ربقيق اقباز رظبي
ومل يستمر ابلتعليم
ازدايد مدة الوصول اىل
الدراسة من 17 -6

الصحة
حصول على الرعاية
الصحة :يعترب ؿبروما اذا
وجد اي اصابة او اعاقة او
مرض ومل يتلق اي رعاية
صحية
مدة وصول صبيع االطفال
للمرافق الصحية يعد ؿبروما
الطفل اذا كان يعيش يف
اسرة ربتاج اىل اكثر من
 30دقيقة للوصول اىل
اؼبستشفى
اؼبساعدة اؼباىرة عند
الوالدة :يعد االطفال
ؿبرومُت اذا مل تتلقى
أمهاهتم اؼبساعدة أثناء
الوالدة

اإلسكان واؼبياه
االكتظاظ :يعد الطفل ؿبروما
اذا كان يعيش يف اسر ربتوي
على اكثر من ثالثة اشخاص
يف غرفة واحدة
نوع اؼباوى  :يعد الطفل ؿبروما
اذا كان يعيش يف بيت مصنوع
من الطُت واػبيزران
اغبصول على اؼبياه النظيفة :اذا
كانوا يعيشون يف اسر اليبكنها
اغبصول على اؼبياه من الشبكة
الوطنية
اغبصول على الصرف الصحي
:اذا كان يعيش يف منزل غَت
مزود خبدمة الصرف الصحي

اؼبصدر  :من أعداد الباحثتُت ابالعتماد على :
صندوق األمم اؼبتحدة للطفولة (اليونيسيف )  ،وزارة التخطيط  ،فقر األطفال يف
العراق :ربليل اذباىات فقر األطفال والتوصيات بشان اإلسًتاتيجية الوطنية

للتخفيف من الفقر  ،2021 -2017العراق  ، 2017 ،ص30
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وإذا ما مت تطبيق ىذه األوجو من اغبرمان يف العراق سنجد أن األمر سيحدد نوع اغبرمان الذي يعيش
فيو أطفال العراق .
 -1أوجو اغبرمان يف الصحة يف العراق لعام 2012
حيث تشَت الوضع الصحي ألطفال العراق اىل ان تقريباً  %7,5من األطفال ال وبصلون على
الرعاية الصحية الكافية  ،ورغم التباين اعبغرايف مثال يف النجف  %15,8وىي أعلى نسبة واقل
نسبة كانت يف صالح الدين بنسبة  ، %2حيث يعيش جزء صغَت من األطفال على بعد أكثر من
 30دقيقة من اؼبرافق العامة (بنسبة  %3,7على اؼبستوى الوطٍت )  ،ولكن ىذا اؼبؤشر يبُت الفجوة
الواسعة بُت اؼبناطق الريفية  %9,8واغبضر  %0,4حيث يشَت الشكل التايل اىل أوجو اغبرمان يف
اجملال الصحي .
الشكل رقم ( )2أوجو اغبرمان يف الصحة يف العراق لعام 2012

الحصول على المرافق
الصحية للفقراء
الحضر %9,3ريف 11,35
اجمالي %10,5

مدة الوصول إلى
المرافق الصحية
حضر()1,1
ريف()12,1
إجمالي()6,9

الصحة

المساهمة الماهرة
عند الوالدة للفقراء
حضر()2,1
ريف ()7,1
إجمالي()4,7

اؼبصدر  :من أعداد الباحثتُت ابالعتماد على
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وزارة التخطيط  ،صندوق األمم اؼبتحدة للطفولة (اليونسيف )  ،فقر األطفال يف العراق :ربليل اذباىات
فقر األطفال والتوصيات بشان سياسات اإلسًتاتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر ، 2021-2017
العراق  ،بغداد  ،2017 ،صفحات ـبتلفة .
 -2أوجو اغبرمان يف التعليم يف العراق .
يتضح من خالل الشكل التايل إىل أن أوجو اغبرمان تتمثل يف مدة الوصول إىل اؼبرافق التعليمية من قبل
الفقراء حيث ترتفع يف اؼبناطق الريفية فبا يشكل عائق يف الوصول إىل اؼبراكز التعليمية  ،بينما يشكل
االلتحاق ابؼبدارس االبتدائية للفقراء ارتفاعا سواء يف اغبضر أو الريف وكما يف الشكل التايل .
الشكل رقم ( )3أوجو اغبرمان يف التعليم لعام 2012
اوجه الحرمان فً التعلٌم
مدة الوصول الى المرافك االساسٌة للفمراء

حضر 5,5 :

رٌف 15,2 :

تحصٌل التعلٌم االبتدائً للفمراء

اجمالً 10,7 :

حضر 36,7

االلتحاق بالمدرسة االبتدائٌة للفمراء

حضر 16,4 :
رٌف21,8 :

رٌف 32,8 :
اجمالً 34,8 :

اجمالً 19,3 :

اؼبصدر  :من أعداد الباحثتُت ابالعتماد على
وزارة التخطيط  ،صندوق األمم اؼبتحدة للطفولة (اليونسيف )  ،فقر األطفال يف العراق :ربليل
اذباىات فقر األطفال والتوصيات بشان سياسات اإلسًتاتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر
 ، 2021-2017العراق  ،بغداد  ،2017 ،صفحات ـبتلفة
 -3أوجو اغبرمان يف السكن واؼبياه والصرف الصحي يف العراق
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يبكن تقييم أوجو اغبرمان من السكن واؼبياه والصرف الصحي بثالث مؤشرات ىي ( االكتظاظ  ،نوع
اؼبأوى  ،اؼبياه ) ويف العراق مثال يعد الطفل ؿبروما أذا كان يعيش يف اسر أكثر من ثالثة أشخاص يف
غرفة واحدة  ،حيث يعاين أكثر من  %7من األطفال من االكتظاظ وقد قسمت الباحثتان نسب
االكتظاظ ألعلى نسب ومتوسط ومنخفض حسب احملافظات وكما يف الشكل التايل .
الشكل رقم ( )4أوجو اغبرمان يف السكن واؼبياه والصرف الصحي يف العراق لعام 2012
•اعلى  (8 -11واسط  ،مٌسان  ،المادسٌة  ،النجف  ،كركون  ،المثنى االنبار )
•متوسط  ( 4-7البصرة  ،دهون  ،ذي لار  ،بابل  ،بغداد  ،صالح الدٌن  ،كربالء )
•الل من  ( 3دٌالى  ،اربٌل  ،السلٌمانٌة )

•اعلى (11-20كركون  ،واسط  ،ذي لار  ،نٌنوى  ،المادسٌة  ،مٌسان  ،صالح الدٌن  ،دٌالى )
•متوسط  ( 2-5اربٌل  ،البصرة  ،المثنى  ،دهون  ،كربالء )
•الل من  (1بابل  ،السلٌمانٌة  ،االنبار  ،بغداد  ،النجف )

االكتظاظ
نوع
المأوى

•اعلى ( 22-33ذي لار  ،الموصل  ،المثنى  ،واسط  ،كركون  ،دٌالى  ،مٌسان )
•متوسط  ( 14-21صالح الدٌن  ،المادسٌة ،بابل  ،السلٌمانٌة
•الل  (2-7اربٌل  ،النجف  ،كربالء  ،بغداد  ،البصرة  ،دهون  ،االنبار )

المياه

اؼبصدر  :من أعداد الباحثتُت ابالعتماد على
وزارة التخطيط  ،صندوق األمم اؼبتحدة للطفولة (اليونسيف )  ،فقر األطفال يف العراق :ربليل اذباىات
فقر األطفال والتوصيات بشان سياسات اإلسًتاتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر ، 2021-2017
العراق  ،بغداد  ،2017 ،ص44
يتضح من خالل الشكل أعاله أن أعلى معدالت اكتظاظ كانت يف ؿبافظات واسط وميسان
والقادسية والنجف وكركوك واؼبثٌت واالنبار  ،أما اقل احملافظات كانت ىي احملافظات الشمالية يف
كردستان العراق اربيل والسليمانية  .أما من حيث اؼبأوى حيث يشَت اىل نوعية الوحدة السكنية من
منزال او شقة يف مقابل مأوى مصنوع من اػبيزران او الطمي وغَتىا من اؼبواد الطبيعية  ،واألخَت تشَت
اىل نوع اغبرمان اليت يعيش فيها الطفل  ،وأعلى احملافظات فيها أيضا كركوك  ،ميسان  ،واسط  ،ذي
قار  ،نينوى  ،صالح الدين  ،دايىل.
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أما ذات النوعية اعبيدة ىي اببل  ،السليمانية  ،بغداد  ،النجف .أما النوع األخر ىو اؼبياه حيث يعترب
الطفل ؿبروما أذا كان يعيش يف منزل غَت مزود خبدمة صرف صحي او يعيش يف منزل ال يبكنهم
اغبصول على اؼبياه كما يف الشكل رقم .1وكانت أعلى احملافظات احملرومة ىي ذي قار  ،اؼبوصل  ،اؼبثٌت
 ،واسط  ،كركوك  ،دايىل  ،ميسان  ،أما اقل احملافظات احملرومة ىي  ،اربيل  ،النجف  ،بغداد  ،البصرة
 ،دىوك  ،االنبار .
 -4أوجو اغبرمان من التغذية يف العراق
تندرج التغذية الكافية من بُت االحتياجات األساسية لألطفال  ،حيث ان الطفل وبتاج اىل الغذاء
الكايف من اجل مبوه العقلي والبدين ليصبح قواي يف اؼبستقبل حيث يشَت الشكل رقم  1اىل ثالث
مؤشرات للتغذية  ،االول توقف النمو ( قياس الطول مقارنة ابلعمر )  ،الثاين نقص الوزن (قياس الوزن
مقارنة ابلطول )  ،والثالث اؽبزال ( قياس الوزن مقارنة ابلطول )  ،واعبدول التايل يوضح اغبرمان من
التغذية يف العراق حسب احملافظات .
اعبدول رقم ( )3انتشار اغبرمان يف اؼبؤشرات اؼبختارة للتغذية عام  2012يف العراق
مؤشر توقف النمو

مؤشر نقص الوزن

تنوع النظام الغذائي

مؤشر اؽبزال

احملافظة

النسب احملافظة

النسب

احملافظة

النسب احملافظة

النسب

االنبار

 35,3االنبار

13,4

اؼبثٌت

 15,0ميسان

32,0

بغداد

32

بغداد

18,4

بغداد

 12,2القادسية

25,7

دايىل

 30,1النجف

10,4

االنبار

9,5

اؼبثٌت

24,8

النجف

 28,5البصرة

9,8

واسط

7,8

واسط

23,3

صالح الدين  24,6واسط

9,4

ذي قار

7,7

نينوى

17,9

واسط

 23,6اربيل

9,3

اربيل

7,2

دايىل

17,3

نينوى

 23,5صالح الدين 9,2

البصرة

7,2

صالح الدين 16,5

البصرة

8,6

صالح
الدين

7,2

12,2
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دىوك

19

ذي قار

8,6

النجف

7,1

السليمانية

11,1

القادسية

 18,9ميسان

7,4

القادسية

6,6

ذي قار

10,8

اؼبثٌت

 18,9دايىل

7,3

دايىل

6,2

دىوك

9,7

ذي قار

 18,1كربالء

7,2

ميسان

6,1

كركوك

8,6

اربيل

 17,5القادسية

7,1

كربالء

5,4

اببل

8,1

ميسان

 16,9نينوى

6,1

نينوى

4,4

بغداد

6,7

كربالء

 16,2دىوك

5,8

اببل

4,0

النجف

6,5

اببل

 12,6اببل

5,1

دىوك

4,0

اربيل

6,4

كركوك

11

السليمانية

4,1

السليمانية

3,4

البصرة

4,5

السليمانية

9,7

كركوك

3,7

كركوك

1,8

كربالء

4,1

اؼبصدر  :وزارة التخطيط  ،صندوق األمم اؼبتحدة للطفولة (اليونسيف )  ،فقر األطفال يف العراق :ربليل
اذباىات فقر األطفال والتوصيات بشان سياسات اإلسًتاتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر -2017
 ، 2021العراق  ،بغداد  ،2017 ،ص35
يتضح من خالل اعبدول أعاله أن ابلنسبة إىل مؤشر توقف النمو كان أعلى معدل يف ؿبافظة االنبار
وبغداد ودايىل  ،أما اقل اؼبعدالت كانت ىي  ،اببل  ،كركوك  ،السليمانية .وفيما ىبص مؤشر نقص
الوزن فكانت أيضا االنبار ىي األوىل وتليها بغداد والنجف  ،أما اقل احملافظات فكانت أيضا اببل ،
السليمانية ودىوك  .وابلنسبة ؼبؤشر اؽبزال فكانت أعلى اؼبعدالت ىي اؼبثٌت وبغداد واالنبار  ،أما اقل
احملافظات ىي أيضا اببل  ،دىوك والسليمانية وكركوك .أما اؼبؤشر اػباص بتنوع النظام الغذائي ،
ويندرج اغبرمان يف ىذا اؼبؤشر لألسر الفقَتة كوهنا ال تستطيع استهالك معظم ىذه اجملموعات  .ويشر
اعبدول رقم  3إىل أن تنوع النظام الغذائي كان يف ؿبافظة ميسان األعلى تليها القادسية واؼبثٌت و واسط
 ،أما اقل احملافظات كانت ىي اببل  ،دىوك  ،السليمانية  ،كركوك .
اثنياً  :ـباطر الفقر على األطفال يف العراق .
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بلغ عدد األطفال يف العراق  16.3مليون طفل منهم األطفال اقل من  18سنة ويبثلون  %48من
ؾبموع السكان وفق اؼبسح االقتصادي العام  . 2012حيث البفض معدل الفقر اؼبدقع بُت األطفال
بُت عامي  2012-2007على مستوى الفئات العمرية  ،كما البفض الفقراء من األطفال من
 %26.5يف عام  2007اىل  %22.9عام  ، 2012حيث تبُت النمو السريع للسكان يف العراق
 %2.5اىل  %3.7سنوايً مصحواب دبعدل خصوبة كلي  4.86اي زايدة العدد اإلصبايل لألطفال
أبكثر من مليون شخص .
آما العدد الكلي لألطفال الفقراء فقد البفض من  3.74مليون طفل اىل  3.70مليون طفل  ،وكان
نصيب األطفال بُت الفقراء يف العراق يف حالة ارتفاع من  %54عام  2007إىل  %57.6عام
.2012
ال توجد أرقام رظبية تبُت حجم مشكلة فقر األطفال يف العراق و ىذا يبثل نقص كبَت يف البياانت
اؼبتاحة .ولكن األدلة تشَت ان ىناك أشكال من عمل األطفال آخذ ابالزدايد .ووفقا ألحد مفتشي
العمل يف وزارة العمل والشؤون االجتماعية " ,أن أسوأ أشكال عمل األطفال موجود يف الصناعات
التالية :مصانع الطابوق يف النهروان ,مصانع النسيج يف الشعلة و الكاظمية ,معامل السجاد  ,معامل
اغبدادة ,ومعامل السيارات يف الشيخ عمر و الكاظمية ,واؼبخابز و اؼبطاعم و معامل أعادة التصنيع
البالستيكي يف بوب الشام و معامل اغبلوايت و الصابون يف صبيلة الصناعية  ,و أضاف ان أسوأ
أشكال عمل األطفال يزداد بصورة بطيئة فبا هبعل السيطرة عليو عملية ليست ابلصعبة"  .و من اجل
لقمة العيش وعدم توفر مصدر دخل كايف والناتج عن آسوا إشكال الفقر ىناك الكثَت من األطفال
يعملون يف ؾبال اؼبخدرات و البغاء و ينظر إليها على أهنا أسهل طريقة لكسب اؼبال وفقا عبمعية اؽبالل
األضبر العراقية ,كما أن الشواىد تشَت إىل أن أسوأ أشكال عمل األطفال موجودة يف الوقت اغباضر ويف
ازدايد.أن األطفال العراقيُت يتعرضون لإلصابة يف العمل وذلك وفق مسح اليونيسيف  . 2004ىناك
 %9من األطفال العاملُت يتعرضون لإلصابة يف أماكن العمل و  %58يتعرضون للعنف يف آماكن
العمل أيضا  .أطباء يف ؿبافظة بغداد ذكروا "أهنم يعاعبون على األقل طفال واحدا يوميا اثر التعرض ؼبواد
كيمائية"  .ويف دراسة لوزارة الصحة و ابلتعاون مع وزارة العمل والشؤون االجتماعية  ,وجد أن %55
من األطفال الذين يعملون يف اؼبناطق الريفية يتعرضون لإلصاابت اعبلدية ( وزارة العمل والشؤون
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االجتماعية  ، 2011 ،ص . )23و األطفال الذين يعملون يف ورش العمل و الصناعات الثقيلة يعانون
من مشاكل يف التنفس نتيجة للتعرض للمواد الكيميائية والغازات,حيث ذكرت وزارة الصحة أن ىؤالء
األطفال يصلون إىل اؼبستشفى عند تدىور حالتهم الصحية وىذا يدل على احتمالية وجود عدد اكرب
من األطفال اؼبصابُت ومل يستطيعوا الوصول إىل اؼبستشفى .من كل ما تقدم يتبُت أن ىناك العديد من
أوجو أسوأ أشكال عمل األطفال ,و عواقبها على األطفال تتمثل يف زايدهتا .ومن دون اغبصول على
البياانت يصبح من غَت اؼبمكن بيان عدد األطفال الذين يعملون يف أسوأ أشكال عمل األطفال .ولعل
من أىم تلك العلل ظاىرة األيتام وأطفال الشوارع  .فقد تضخم جيش األيتام يف العراق وأصبح يزداد
يوما بعد أخر  .ويقدر عددىم ب  ٤,٥مليون طفل مع  ٣ ١مليون أرملة (  )٢والكثَت من ىؤالء
أصبحوا من أطفال الشوارع الذين تقدر أعدادىم ب  ٦٦٦ألف (  )٣قبل تفاقم موجات النزوح يف
 ،٢٦١وتشَت التقارير إىل ما يقرب من  ٥٦٦,٦٦٦طفل بُت  ١٥ ٤يستغل كطفل عامل ويرسلون
للعمل يف أماكن مؤذيو وقاسيو (  . )٢والوجو األقبح ؽبذه الظاىرة يتمثل يف أطفال اؼبقالع الذين يعيشون
ويعتاشون على مناطق الطمر الصحي (د.اضبد . )381 ،2012 ،

االستنتاجات
 -1ىناك الكثَت من االتفاقيات الدولية ابتدآ من  1909واىل  2005مع أقرار دستور العراق .
 -2أن صبيع االتفاقيات الدولية والعربية واحمللية تركز على أن الطفل يستمر ربت رعاية اآلسرة إىل
حد السن القانوين للعمل وىو  18سنة .
 -3حيث نصت اؼبادة  29منو "وبظر االستغالل االقتصادي لألطفال بصوره كافة  ,وتتخذ الدولة
اإلجراءات الكفيلة حبمايتهم .كذلك اؼبادة " 30تكفل الدولة للفرد واألسرة -وخباصة الطفل
واؼبرأة – الضمان االجتماعي والصحي  ,واؼبقومات األساسية للعيش يف حياة حرة كريبة ,
تؤمن ؽبم الدخل اؼبناسب ,والسكن اؼبالئم".
 -4كما فعلت الدولة العراقية حيث تضمن قانون العمل اػباص هبا اؼبرقم ( )71لسنة  1987ويف
اؼبواد (،)97 ،96 ،95 ،94 ،93 ،92 ،91 ،90
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 -5حيث تشَت الوضع الصحي ألطفال العراق اىل ان تقريباً  %7,5من األطفال ال وبصلون على
الرعاية الصحية الكافية  ،ورغم التباين اعبغرايف مثال يف النجف  %15,8وىي أعلى نسبة واقل
نسبة كانت يف صالح الدين بنسبة  ، %2حيث يعيش جزء صغَت من األطفال على بعد أكثر
من  30دقيقة من اؼبرافق العامة (بنسبة  %3,7على اؼبستوى الوطٍت )  ،ولكن ىذا اؼبؤشر
يبُت الفجوة الواسعة بُت اؼبناطق الريفية  %9,8واغبضر.%0,4
 -6يتضح من خالل الشكل التايل اىل ان اوجو اغبرمان تتمثل يف مدة الوصول اىل اؼبرافق التعليمية
من قبل الفقراء حيث ترتفع يف اؼبناطق الريفية فبا يشكل عائق يف الوصول اىل اؼبراكز التعليمية
 ،بينما يشكل االلتحاق ابؼبدارس االبتدائية للفقراء ارتفاعا سواء يف اغبضر او الريف.
 -7مؤشر توقف النمو كان أعلى معدل يف ؿبافظة االنبار وبغداد ودايىل  ،أما اقل اؼبعدالت كانت
ىي  ،اببل  ،كركوك  ،السليمانية .وفيما ىبص مؤشر نقص الوزن فكانت أيضا االنبار ىي
األوىل وتليها بغداد والنجف  ،أما اقل احملافظات فكانت أيضا اببل  ،السليمانية ودىوك .
وابلنسبة ؼبؤشر اؽبزال فكانت أعلى اؼبعدالت ىي اؼبثٌت وبغداد واالنبار  ،أما اقل احملافظات ىي
أيضا اببل  ،دىوك والسليمانية وكركوك .أما اؼبؤشر اػباص بتنوع النظام الغذائي.

التوصيات
 -1العمل على زبفيف نسب الفقر بُت األطفال من خالل دراسة الواقع األسري الذي يدفعهم للوقوع
يف براثن الفقر .
 -2االستفادة من اؼبوارد االقتصادية للدولة وخاصة يف احملافظات اليت سبتلك موارد نفطية وتعاين من
الفقر واغبرمان
 -3التوجو كبو تقليص أوجو اغبرمان يف اجملال الصحي والتعليم والتغذية  ،من خالل زبصيص اإلنفاق
األكرب على ىذه القطاعات .
 -4أعادة العمل بنظام البطاقة التموينية للفقراء وتزويدىم ابؼبواد األساسية واإلضافية اليت يبكن ان تقلص
نسبة الفقر لدى األطفال .
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 -5االىتمام بتوفَت اإلحصائيات والبياانت الالزمة من اجل الوقوف على واقع فقر األطفال ابلرغم من
مصادقة العراق على الكثَت من االتفاقيات الدولية والعربية واحمللية .
-6

فتح ؾبال العمل لإلابء واألمهات لتلبية االحتياجات الضرورية  ،فبا يسهم يف عدم زج أطفاؽبم

للعمل يف سن مبكرة .
-7

أنشاء مؤسسات تدريبية إنتاجية على ان تستوعب األطفال اؼبتأخرين دراسياً ومتكرر الرسوب

لتدريبهم على صناعة مناسبة ومن مث توفَت عائد مناسب للمتدربُت .
-8

ال هبوز ان يقبل اغبد األدىن لسن العمل عن  18سنة يف اي نوع من أنواع االستخدام او

العمل اليت يتحمل ان يعرض للخطر صحة وسالمة األطفال .
-9

ربدد القوانُت واللوائح الوطنية او السلطة اؼبختصة بعدم التشاور مع منظمات أصحاب العمل

.
 -10توحيد اعبهود من ذوي االختصاص لرصد وتوفَت اإلحصاءات الرظبية والدقيقة عن األطفال
العاملُت الذين يعانون من التفكك األسري والفقر .

ادلصادر :
 -1اؼبركز الفلسطيٍت لالتصال والسياسات التنموية  ،مشروع ضباية األطفال من العبودية (عمل
األطفال يف القوانُت واألنظمة الدولية  ،تقدًن صبيل الدوابش  ،فداء ابو تركي ،امارات ابو
رجب ،
 -2ابراىيم  ،دمحم ضياء الدين خليل  ،حقوق الطفل مفهوم وتطورىا عرب التاريخ البشري  ،أعمال
اؼبؤسبر الدويل السادس  ،اغبماية الدولية للطفل  ،طرابلس 2014 ، 1/ 22-20،
 -3د.اضبد  ،اضبد علي  ،أطفال اغبرب يف العراق أمراء حروب اؼبستقبل :دراسة يف حقوق الطفل
العراق  ،ؾبلة تكريت للعلوم السياسية  ،العدد.2012 ،11
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