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المقـــــــدمــــــــة
تحت ػػؿ الطفول ػػة مكان ػػة ىام ػػة فػ ػ الحي ػػاة فيػ ػ رمػ ػ الحي ػػاة واس ػػتم ارريتيا ونظػ ػ ار

لضعؼ الطفؿ البدن والنفس بسبب عدـ اكتماؿ نموه الجسم والعقم فإنو ما فتئ أف
كاف عرضة لمعديد مف الجرائـ الماسة بحقو ف الحياة وسالمة جسمو مف األخطػار إلػ

جانب تمؾ الماسة بأخالقو وبحقو ف العيش ف كنػؼ أسػرة كريمػة األمػر الػي يتطمػب

إبالئي ػػا االىتم ػػاـ الكبي ػػر ود ارس ػػة احتياجاتي ػػا م ػػف جوانبي ػػا المختمف ػػة وينبغػ ػ أف تعم ػػؿ
ىيئات الدولة عمػ د ارسػة احتياجاتيػا وصػيانتيا فاالطفػاؿ مػف أكثػر الجماعػات البشػرية
تأث ار بانتياكات حقوؽ اإلنساف.

وانعكاس ػػا لم ػػا تق ػػدـ كرس ػػت الجي ػػود الدولي ػػة والداخمي ػػة اىتمامي ػػا ىبي ػػيه الشػ ػريحة

الض ػػعيفة فعمػ ػ المس ػػتو ال ػػدول

ل ػػـ تح ػػظ الطفول ػػة باإلىتم ػػاـ ال ػػال ـ كفئ ػػة إجتماعي ػػة

مستقمة إال مف بداية القرف  19حيث تـ اإلىتماـ بالطفؿ بشكؿ فعم

ويلؾ مػف خػالؿ

إعػالف جنيػؼ الخػػاص بحقػوؽ الطفػػؿ لسػنة  1924كمػػا أكػدت األمػػـ المتحػدة إىتماميػػا

لمطفؿ مػف خػالؿ اإلعػالف العػالم لحقػوؽ اإلنسػاف فػ  1948إلػ أف تكرسػت حقػوؽ

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences

1

ظاهرةىالتخليىعنىاألطفالىحدوثيىالوالدةىوقتلكم ى

الطفػؿ نيائيػػا بموجػػب إتفاقيػة حقػػوؽ الطفػػؿ الصػادرة فػ التػ صػادقت عمييػػا أغمبيػػة الػػد
وؿ مف بينيا العراؽ.

وعم ػ الصػػعيد العرب ػ

ورغػػـ تػػأخر الػػدوؿ العربيػػة ف ػ االىتمػػاـ بمسػػألة حق ػػوؽ

اإلنساف مقارنة بالتشريعات االجنبية نجد انيا واكبت تمؾ التشريعات فيما بعػد ويلػؾ مػف

خػػالؿ مػػا شػػيدتو جامعػػة الػػدوؿ العربيػػة مػػف أنشػػطة متعػػددة حيػػث انعقػػدت حمقػػة د ارسػػية
حوؿ واقع الطفؿ العرب وخاصة الطفؿ الفمسطين ف القػاىرة مػف  23إلػ  26أكتػوبر
 1978وفييػػا قػػدمت مبػػادرة ىامػػة تمثمػػت ف ػ تقػػويـ واقػػع الطفولػػة ف ػ البمػػداف العربيػػة

والمطالبة بعقد مؤتمر عرب لمناقشة أوضاع الطفولة وانعقد ف تونس بػيف  08وأفريػؿ
 1980مػ ػػؤتمر الطفػ ػػؿ العرب ػ ػ لتحديػ ػػد اإلحتياجػ ػػات األساسػ ػػية لتنميػ ػػة الطفػ ػػؿ العرب ػ ػ

ودراسة قياـ منظمة عربية لمطفولة وتػـ أيضػا خػالؿ المػؤتمر مناقشػة د ارسػة حػوؿ مػد
تنفيػي اإلعػػالف العػػالم لحقػػوؽ الطفػػؿ لسػػنة  1989فػ البمػػداف العربيػػة كمػػا تػػـ اإلتفػػاؽ

فػ المػؤتمر عمػ صػػياغة ميثػاؽ عربػ لحقػػوؽ الطفػؿ وىػو مػا تػػـ إنجػا ه الحقػا واقػ ارره
ف مجمس و راء الشؤوف اإلجتماعية العػرب فػ دورتػو الرابعػة والتػ انعقػدت فػ تػونس
مف  2إل  06ديسمبر.1983

واسػػاقا مػػع مػػا تقػػدـ بػػيؿ الع ػراؽ جيػػود كبي ػرة لتحسػػيف أوضػػاع الطفولػػة وتك ػريس
حقوقيا مف خالؿ منظومة تشريعية وخمؽ مؤسسات خاصة باألطفاؿ وعم الػرغـ مػف

ى ػػيه الجي ػػود المبيول ػػة ىن ػػاؾ نس ػػبة كبيػ ػرة م ػػف األطف ػػاؿ ال تػػ اؿ تتع ػػرض لكاف ػػة أش ػػكاؿ
اإلعتػ ػ ػػداءات والممارسػ ػ ػػات المحطػ ػ ػػة بالك ارمػ ػ ػػة اإلنسػ ػ ػػانية إي تعرضػ ػ ػػت ىػ ػ ػػيه الش ػ ػ ػريحة
النتياكات صارخة اضحت تيدد أمنيـ وسالمتيـ ولعػؿ مػف بػيف الظػواىر التػ شػيدت

انتشا ار واسعا ف األونة األخيػرة ظػاىرة القتػؿ والتخمػ عػف الطفػؿ حػديث العيػد بػالوالدة

وىػػيا مػػا يتطمػػب المراجعػػة التش ػريعية لمنصػػوص الت ػ تتنػػاوؿ ىػػيا الجانػػب مػػف الحمايػػة

الجنائية لمطفولة أسوة بكثير مف التشريعات المتقدمة ف ىيا المجاؿ.
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مشكمة الدراسة:
يتعػػرض ماليػػيف األطفػػاؿ عبػػر العػػالـ إلػ عػػدة انتياكػػات فأصػػب الطفػػؿ ضػػحية

اإلىماؿ والعنػؼ والقسػوة واالسػتغالؿ ولػـ تقتصػرىيه االعتػداءات عمػ المحػيط الخػارج

فق ػػط ب ػػؿ أنتفك ػػؾ العائم ػػة ووض ػػعيا المت ػػرد وع ػػدـ وح ػػدتيا وديمومتي ػػا اد إلػ ػ تيدي ػػد
الطفولة حت داخؿ محيطيا األسر (.)1

ورغـ كثرة الدراسات والبحوث الت تمت حوؿ الطفػؿ إال أف محػور إىتماميػا كػاف
يدور دائما حوؿ األحداث الجانحيف أما األطفاؿ الييف وقع عمييـ الفعؿ اإلج ارمػ

فمػـ

ي ػػول اإلىتم ػػاـ باألسػػػباب التػ ػ جعمػػػتيـ يقع ػػوف ض ػػحية اإلعت ػػداء وال بالنت ػػائ واآلثػػػار
المترتبػػة عػػف الجريمػػة ليػػدؼ مواكبػػة ىػػيه اآلثػػار عػػف طريػػؽ رعايػػة الطفػػؿ وتأىيمػػو بمػػا
يتوافؽ حاجياتو النفسية والصحية.

فسف الضػحية وخصوصػية عػدـ قػدرتيا عمػ الػدفاع عػف الػنفس ومقاومػة العوامػؿ
التػ تسػػمط عمييػػا فػ بعػػض الجػرائـ تجعميػػا أجػػدر مػػا تكػػوف بالحمايػػة الجنائيػػة

()2

ومػػا

ظ ػػاىرة التخمػ ػ ع ػػف األطف ػػاؿ ح ػػديث الػ ػواالدة اال ش ػػكؿ م ػػف االش ػػكاؿ االجرامي ػػة التػ ػ

تتعػػرض ليػػا ىػػيه الفئػػة االجتماعيػػة والتػ ينبغػ أف تكػػوف محػػال لتمػػؾ الحمايػػة السػػيما

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

وقد اشارت الباحثة النفسية واالجتماعية واالستاية ف جامعػة بغػداد الػدكتورة نػا
بدرخاف السند ال ”اف مشكمة التخم عف االطفاؿ حديث الوالدة تحتاج إل وقفة جادة

وواضحة اي مف المالحظ انيا اصػبحت متكػررة ومػ ار ار يعمػف عػف العثػور عمػ رضػيع او

حػػديث الػوالدة فػ وسػػائؿ االعػػالـ المختمفػػة وىنػػاؾ اسػػباب متعػػددة ليػػيه المشػػكمة ومنيػػا
( )1عبيػػر نجػػـ عبػػدا  .حقػػوؽ الطفػػؿ ف ػ ظػػؿ األ مػػات المجتمعيػػة الطفػػؿ الع ارق ػ نمويجػػا .بغػػداد
مجمة البحوث التربوية والنفسية .العدد .33ص.3

( )2عبدا بف سميماف بف عبدا

 .2113الحماية الجنائية لمطفؿ ف ضػوء القػوانيف العمانيػة مقارنػة

بالشريعة اإلسالمية( .دكتوراه) الجامعة اإلسالمية ف مالي يا .ص.1
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العو الماد الي دفع الكثير مف العوائؿ إل التخمػ عػف اوالدىػـ الشػرعييف ظنػا مػنيـ
انيـ قد يجدوف ماليا امنػا يػوفر ليػـ المػأو

فضػال عػف العػادات والتقاليػد التػ تحاصػر

الش ػػباب الس ػػيما الفتي ػػات فػ ػ االقض ػػية والنػ ػواح اي ما ال ػػت لح ػػد االف ظػ ػواىر (الني ػػوة
والفصمية)منتشرة ف تمؾ المناطؽ وىيه العادات البالية دفعتيف إل ارتكػاب الكثيػر مػف

االخطاء والمحرمات الدين ”

()1

.

وايا كانػػت االوضػػاع االقتصػػادية واالجتماعيػػة واالمنيػػة ليػػا صػػداىا ف ػ إرتكػػاب

مثػػؿ ىػػيه الجػرائـ فػػأف عػػدـ فاعميػػة النصػػوص العقابيػػة الخاصػػة بيػػيه الجػرائـ يكػػوف ليػػا
اثرىا الي ال يمكف تجاىمو ف الحد مف ىيه الظاىرة وىيا ما سػوؼ يكػوف محػو ار ليػيه

الد ارسػػة فمػػف خػػالؿ اإلطػػالع عم ػ النصػػوص العقابيػػة الخاصػػة بيػػيه الج ػرائـ نجػػد أف
ىناؾ كثير مف النقاط الت يمكف طرحيا ف سبيؿ تع ي الحماية الجنائية لمطفؿ حديث

العيد بالوالدة عميا تسيـ ف الحد مف ىيه الظاىرة.
أسئمة الدراسة:
ما ىو مفيوـ الطفؿ ف إطار التشريع العراق ؟
مػػا م ػػد فاعمي ػػة النص ػػوص الخاص ػػة بتج ػريـ التخمػ ػ ع ػػف الطف ػػؿ ح ػػديث العي ػػد

بالوالدة والت جاء بيا التشريع العراق ؟
أهداف الدراسة:

الكشؼ عف مفيوـ الطفؿ ف إطار التشريع العراق .
بيػػاف مػػد فاعميػػة النصػػوص الخاصػػة بحمايػػة الطفػػؿ حػػديث العيػػد بػػالوالدة والتػ

جاء بيا التشريع العراق .

( )1جريدة الصباحwww.alsabaah.iq .2018/2/14 .
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املبحث األول

هفهىم الطفل يف إطار التشريع العراقي

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

المصػ ػػطمحات المعب ػ ػرة عػ ػػف ىػ ػػيه الفئػ ػػة العمريػ ػػة فاسػ ػػتخدـ مصػ ػػطم الحػ ػػدث والقاصػ ػػر
وصغير السف لمتعبير عف الفئة العمرية المشمولة بنطاؽ الحماية الجنائية.
فأطمؽ مصطم (الحدث) ف إطار قانوف العقوبات العراق رقـ  111لسنة1969

وقانوف رعاية األحداث لمداللة عم الفئة العمرية التػ تبػداء بسػف التمييػ وتنتيػ ببمػوغ
سػػف الرشػػد

()1

ويكػػر لفػػظ (القاصػػر) ف ػ إطػػار قػػانوف رعايػػة القاص ػريف رقػػـ  78لسػػنة

 1981عند تحديد نطاؽ سريانو فقصد بػو الصػغير الػي لػـ يبمػ سػف الرشػد وىػو إتمػاـ

الثامنة عشر مف العمر(.)2

أما بالنسبة لمصطم (الطفؿ) فقد يكره ف قػانوف الرعايػة االجتماعيػة رقػـ 126

لسػػنة  1981عنػػد تحديػػد دور الدولػػة المخصصػػة لرعايػػة االطفػػاؿ

()3

واطمػػؽ ف ػ إطػػار

قػػانوف رعايػػة األحػػداث لفػػظ (الصػػغير) عم ػ مػػف لػػـ يػػتـ التاسػػعة مػػف عم ػره وقػػرر عػػدـ
مساءلتو ج ائيا ولفظ (الصب ) عم مف أتـ التاسعة ولـ يتـ الخامسػة عشػر مػف عمػره
ولفظ (الفت ) عم مف أتـ الخامسة عشره مف عمره ولـ يتـ الثامنة عشر(.)4

ويظيػػر ممػػا تقػػدـ غيػػاب الوحػػدة المنطقيػػة عم ػ ىػػيه التعريفػػات فضػػال عػػف عػػدـ

اتسػاقيا كمػا غػاب التنظػيـ المنيجػ فييػا إي أنيػا تعػال حػػاالت عػدة لمطفولػة ولكػف فػ

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

( )2ينظر المادة  1/3قانوف رعاية القاصريف العراق رقـ  78لسنة .1981
( )3ينظر المادة  .1/32قانوف الرعاية االجتماعية العراق رقـ  126لسنة .1981
( )4ينظر المادة  3 4/3مف قانوف رعاية األحداث العراق رقـ  76لسنة .1983
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مواضيع مختمفة مما يغمب عمييا طابع التشتت ألنو يجب الرجوع إل عدة قوانيف لمحكـ

ف حالة معينػة كػيلؾ غيػاب الجيػة المرك يػة التػ تتػول ميمػة جمػع المعمومػات بشػأف
ىيه الفئة اإلجتماعية عم عكس الدوؿ األخر الت افردت قانونا خاصا بييه الفئة.

املبحث الثاني

احلوايت اجلنائيت للطفل حذيث العهذ بالىالدة يف إطار التشريع
العراقي

يمكف اإلحاطة بييه الحماية مف خالؿ تأطيرىػا بثالثػة صػورة تمثػؿ أوجػو الحمايػة
الرئيسة لييه الفئة يمكف التعرض ليا بالشكؿ التال
أوالً:جريمة التخمي عن الطفل حديث العهد بالوالدة.
الشؾ أف ترؾ الطفػؿ أوضػعو فػ مكػاف ال يتواجػد فيػو النػاس وال يتوقػع وجػودىـ
فيو اال ناد ار مف شأنو أف يعرض حياتػو لمخطػر

()1

لػيا جػرـ المشػرع الع ارقػ ىػيه الحالػة

وجعميػػا محػػال لممتابعػػة الج ائيػػة حيػػث نصػػت المػػادة  383مػػف قػػانوف العقوبػػات الع ارق ػ

عم ػ أنػػو( .1يعاقػػب بػػالحبس مػػدة ال ت يػػد عم ػ ثػػالث سػػنوات أو بغ ارمػػة ال ت يػػد عم ػ
ثمثمائة دينار مف عرض لمخطر سػواء بنفسػو أو بواسػطة غيػره شخصػا لػـ يبمػ الخامسػة

عشر مف عمره أو شخصا عاج ا عف حمايػة نفسػو بسػبب حالتػو الصػحية أو النفسػية أو
العقمية .2 .وتكوف العقوبة الحبس إيا وقعت الجريمة بطريقة ترؾ الطفػؿ أو العػاج فػ

مكػػاف خػػاؿ مػػف النػػاس أو وقعػػت مػػف قبػػؿ أحػػد مػػف أصػػوؿ المجن ػ عميػػو أو ممػػف ىػػو

مكمؼ بحفظو أو رعايتو فإيا نشأ عف يلؾ عاىة بالمجن عميو أو موتو دوف أف يكػوف
الجان قاصدا يلؾ عوقب بالعقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضػ إلػ العاىػة أو إلػ

المػػوت  -بحسػػب األح ػواؿ -ويعاقػػب بالعقوبػػة ياتيػػا إيا كػػاف التع ػريض لمخطػػر يحرمػػاف
( )1محمػػد مصػػباح القاضػ
فيػػرو

 .1998الحمايػػة الجنائيػػة لمطفولػػة .القػػاىرة دار النيضػػة .ص .41اربيػػو

 2115حمايػػة حقػػوؽ الطفػػؿ ف ػ القػػانوف الػػدول

جامعػػة اكم ػ محنػػد الحػػاج الج ائػػر

ماجستير ص.114
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الصغير أو العػاج عمػدا عػف التغييػة أو العنايػة التػ تقتضػييا حالتػو مػع التػ اـ الجػان

قانونا أو اتفاقا أو عرفا بتقديميا).

يظيػػر مػػف الػػنص المتقػػدـ أف المشػػرع الع ارق ػ لػػـ يفػػرد نصػػا خػػاص لتػػرؾ الطفػػؿ

حديث العيد بالوالدة فقد جاء بنص شامال لييه الفئة العمرية حت سف الخامسة عشرة
ويظير منو جممة األركاف الت تنبن عمييا ىيه الجريمة ويمكف بيانيا باألت

 -1الصــفة :يظيػػر مػػف ىػػيا الػػنص أف المشػػرع الع ارق ػ إشػػترط سػػنا معينػػا فػػيمف
يكوف محالا لمحماية الج ائية فاشػترط أف ال يتجػاو عمػر الطفػؿ خمػس عشػر سػنة وال

نشػػايع المشػػرع ف ػ ىػػيا التوجػػو حيػػث أف الطفػػؿ يحتػػاج الحمايػػة حت ػ واف تجػػاو سػػف

الخامسػػة عشػػر مػػف عم ػره فكػػاف المفػػروض بالمشػػرع أف يمػػد نطػػاؽ الحمايػػة حت ػ سػػف

الثامنة عشر وأف يشدد العقوبة إف لـ يتجاو السابعة مف عمره.
ولـ يشترط المشرع العراق صفة معينػة فػ الجػان

فػيمكف أف يكػوف مػف اصػوؿ

المجن ػ عميػػو كمػػا يمكػػف أف يكػػوف شخصػػا أخػػر غيػػر أف المشػػرع جعػػؿ الصػػفة ظرفػػا
مشػػددا لرتكػػاب الجريمػػة فػػاف كػػاف الجػػان مػػف اصػػوؿ المجن ػ عميػػو أو ممػػف يممكػػوف
السمطة عمية تشدد العقوبة بحؽ الحان (.)1

 -2السموك اإلجرامي :يتمثؿ ىيا السموؾ بنقؿ الطفؿ إل مكػاف خػاؿ مػف النػاس
أو إلػ مكػػاف ال يتواجػػد فيػػو النػػاس إال نػػاد ار كوضػع الطفػػؿ ف ػ مكػػاف ميجػػور أو امػػاـ
احد المساجد ويتحقؽ ىيا الركف بمجرد نقؿ الطفؿ حتػ وأف لػـ يترتػب عمػ ىػيا النقػؿ

أ نتيجػة ضػارة بػو إي عػػد المشػرع ىػيه الجريمػػة مػف جػرائـ الخطػػر التػ تتحقػؽ بمجػػرد

( )1سػ ػػعد ع ػ ػ ت السػ ػػعد

الحمايػ ػػة الجنائيػ ػػة لألطفػ ػػاؿ حػ ػػديث ال ػ ػوالدة ف ػ ػ القػ ػػانوف الع ارق ػ ػ  .جريػ ػػدة

الصباح.2017/8/15 www.alsabaah.iq.
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وقوع الفعؿ دوف الحاجة إل وقوع النتيجة فأف تحققت كاف مف شأف يلؾ تشديد العقوبة

بحؽ الجان

فكمما اد الضرر ادت العقوبة (.)1

وعػػف محػػؿ الجريمػػة اشػػترط المشػػرع الع ارقػ

أف يكػػوف التػػرؾ فػ محػػال خػػاال مػػف

الناس دوف اف يشير إل حالة الترؾ ف محؿ لـ يكف خاليا مف الناس إي مػف الممكػف
تص ػػور ى ػػيه الحال ػػة كم ػػا ل ػػو وض ػػع الطف ػػؿ فػ ػ مس ػػجد أو مستش ػػف

واف ك ػػاف احتم ػػاؿ

تعرض الطفؿ لمخطر اقؿ مف تركو ف محؿ خاال مػف النػاس غيػر أف احتمػاؿ الضػرر
وارد فػ مثػؿ ىػػيه الحالػة وىػػو مػا يتطمػػب معالجػة تشػريعة خاصػة بيػػيه الحالػة د عمػ

يلػػؾ اف المش ػػرع الع ارقػ ػ لػػـ يتط ػػرؽ إلػ ػ حالػػة تح ػػرض االص ػػوؿ أو غيػػرىـ عمػ ػ ت ػػرؾ
الطفػػؿ كمػػا ىػػو الحػػاؿ فيمػػا يسػػم بػػاألـ البديمػػة وأف كػػاف مػػف الممكػػف تطبيػػؽ القواعػػد
العامة فػ ىػيا الجانػب إال أف ىػيه الحمايػة ال تكفػ

إي اف افػراد نصػوص خاصػة بيػيه

الحالة مف شأنو اف يييئة حماية كافية لمطفؿ المجن عميو.
ثانياً :قتل األم لطفمها حديث العهد بالوالدة.
المشػػرع الع ارق ػ وكبػػاق التش ػريعات ق ػد كفػػؿ حػػؽ الطفػػؿ ف ػ الحيػػاة فجػػرـ القتػػؿ
بجميع صوره واشكالو غير أنو ف يات الوقت ياتو أقػر بالمسػؤولية المخففػة إلعتبػارات

معينػة كحالػة قتػػؿ األـ لطفميػا حػػديث العيػد بػالوالدة إف حممػػت بػو سػػفاحا حيػث نصػػت

المادة  417مف قانوف العقوبات العراق عم إنو(يعاقب بالسجف مدة الت يد عمػ عشػر
سنيف أو بالحبس مدة ال تقؿ عف سػنة األـ التػ تقتػؿ طفميػا خػديث العيػد بػالوالدة إتقػاء

العار إيا كانت قد حممت بو سفاحا).

وبػيلؾ تعػػد األمومػػة ركػػف البػػد مػػف تحققػػو لقيػػاـ ىػػيه الجريمػػة ويسػػتو لقياميػػا أف

ترتكػػب بالقيػػاـ بفعػػؿ أو اإلمتنػػاع عنػػو فتتحقػػؽ بضػػرب الطفػػؿ حت ػ موتػػو كمػػا تتحقػػؽ
( )1رنا ابػراىيـ العطػور .2111.جريمػة تعػريض الغيػر لمخطػر فػ قػانوف العقوبػات الفرنسػ  .االردف
ص . 152عمػ ػػر فػ ػػاي الب ػ ػ ور  2112الحمايػ ػػة الخاصػ ػػة لػ ػػبعض الفئػ ػػات ف ػ ػ القػ ػػانوف الػ ػػدول
اإلنسان

جامعة النجاح الوطنية فمسطيف ص.77
Journal of college of Law for Legal and Political Sciences

8

مجلةىكلوةىالقانونىللعلومىالقانونوةىوالدوادوة/المجلد ى(/)8العدد ى(/)92العام ى()9102ى ى

بإمتنػاع االـ عػف إرضػاع طفميػا حتػ وفاتػو كمػا عػد المشػػرع الع ارقػ ىػيه الجريمػة مػػف

الجػرائـ العمديػػة التػ يشػػترط لقيميػػا القصػد الجنػػائ بعنصػريو العمػـ واالرادة فضػػال عػػف
القصد الجنائ الخاص والمتمثؿ برتكاب الجريمة ممف حممت سفاحا إتقاءا لمعار(.)1
مف ىنا يمكف القوؿ وحسب توجو المشرع العراق

أنو اليمكف االستفادة مف ىيا

العير القانوف المخفؼ قتؿ األـ لطفميا حديث الوالدة السباب اخر غير الت جاء بيػا

القانوف فال تسػتفيد مػف ىػيا التخفيػؼ أف كػاف القتػؿ بسػبب الفقػر أو بػدافع الرحمػة كمػا
والتسػػفيد أف كػػاف الحمػػؿ عػف طريػػؽ الف ػراش الشػػرع

د عمػ يلػػؾ ال يػػدخؿ فػ إطػػار

ىيا العير حصوؿ القتؿ مف قبؿ األب أو مف اصوؿ مف حممت سفاحا
وال نشايع المشرع العراق ف عموـ ىيا التوجو كاف األول تشػديد العقوبػة بػدال

مف تخفيفيا فقد ارتكبت االـ جػريمتيف جريمػة ال نػا فضػال عػف جريمػة القتػؿ واليجػد
القوؿ انيا كانت تحت ظؿ اكراه معنو اجبرىا عم ىيا السموؾ.
ثالثاً :قتل الطفل القاصر.

ويراد بيا جميع صور القتػؿ التػ قػد يتعػرض ليػا الطفػؿ باسػتثاء قتػؿ األـ لطفميػا
حيث الوالدة لـ تسػمؾ التشػريعات الجنائيػة منحػا واحػدا بشػأف ىػيه الجريمػة ففػ الوقػت

الػي نجػد فيػػو أف جانػب مػف التشػريعات قػد اقػرت حمايػػة خاصػة لمطفػؿ فعػػدة قتمػو ظرفػػا
مشددا لجريمة القتػؿ نجػد الجانػب األخػر مػف ىػيه التشػريعات لػـ تفػرد ليػيه الصػورة مػف
صور القتؿ حماية خاصة واخضعتيا لنصوص القتؿ العاد .

( )1حسػػيف عبػػد عمػ  .2118 .اثػػر صػػفة المجنػ عميػػو فػ تخفيػػؼ العقػػاب فػ الجػرائـ الماسػػة بحػػؽ
الحيػػاة .السػػميمانية مجمػػة العمػػوـ فػ ػ جامعػػة جييػػاف .ص.9وجػػد عبػػدالرحمف حسػػن .2113 .
االحك ػػاـ العامػػة والخاصػػة لجريم ػػة قتػػؿ األـ لوليػػدىا .فمس ػػطيف جامعػػة الش ػػرؽ األوس ػػط .ص.65

بوصػوار ميسػػوـ  2117تجػريـ التعػػد عمػ حقػػوؽ الطفػػؿ فػ القػػانوف الػػدول

دكتػػوراه جامعػػة

اب بكر بمقايد الج ائر ص.91
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وبسػػتقراء النصػػوص الخاصػػة بجريمػػة القتػػؿ فػ إطػػار التشػريع الع ارقػ

نجػػد أف

المشرع العراق لـ يفرد لييه الجريمة نصوصا خاصػة وبيػيا اخضػعيا لمقواعػد الخاصػة

بجريمػػة القتػػؿ فػػال فػػرؽ فػ إطػػار التشػريع الع ارقػ أف يكػػوف الضػػحية فػ جريمػػة القتػػؿ

طفال أو إنسانا بالغا.

وال نساند المشػرع الع ارقػ فػ ىػيا التوجػو إي اف ضػعؼ امكانيػات الطفػؿ العقميػة
والجسػػمية تجعم ػػو فريسػػة س ػػيمة لم ػػف تسػػوؿ ل ػػو نفسػػو اف تك ػػوف ض ػػحيتو ىػػيه الفئ ػػة م ػػف

البشػػر بالتػػال كػػاف عمػ المشػػرع الع ارقػ أف يأخػػي بنظػػر االعتبػػار ىػػيه الصػػفة فيشػػدد
العقاب عم مف ارتكب الجريمػة بػدال مػف يخضػعو لنصػوص العقػاب الخاصػة بالجريمػة
ف صورتيا العادية.
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الخاتمة
إف ظاىرة قتػؿ األطفػاؿ حػديث الػوالدة أو التخمػ عػنيـ مػف اخطػر الظػواىر التػ

يج ػػب الوق ػػوؼ عن ػػدىا والس ػػع لمح ػػد منيا ػ ػ كي ػػؼ ال؟ وىػ ػ تم ػػس رج ػػاؿ الغ ػػد وعم ػػاد
المستقبؿ وحيف ينظر إل المنظومة القانونية المتعمقة بحماية ىيه الفئػة الضػعيفة نجػد

أف التنظيـ القانون ليا ال يرق إل مستو الطموح فيناؾ جممة مػف الثغػرات القانونيػة

التػ ػ ينبغػ ػ معالجتي ػػا بغي ػػة الح ػػد م ػػف ى ػػيه الظ ػػاىرة وى ػػيا م ػػا نص ػػبو إلي ػػو م ػػف خ ػػالؿ
المطالبػػة بتوحيػػد النصػػوص القانونيػػة الخاصػػة بيػػيه الفئػػة ف ػ إطػػار قانونػػا واحػػد اسػػوة
بكثيػػر مػػف التش ػريعات ومعالجػػة الن ػواقص التش ػريعية ف ػ إطػػار الحمايػػة الجنائيػػة لمطفػػؿ

حديث الوالدة السيما بشأف تشديد العقاب بشأف األـ الت تقدـ عمػ ىػيا الفعػؿ الشػنيع

ومػػف بػػاب أول ػ أف يقػػع ىػػيا التشػػديد عم ػ إ شػػخص أخػػر اليحمػػؿ ىػػيه الصػػفة كمػػا
وينبغ ػ معالجػػة حالػػة التخم ػ عػػف حػػديث العيػػد بػػالوالدة حت ػ وأف لػػـ يكػػف يلػػؾ المكػػاف

خاليا مف الناس اسوة بكثير مف التشريعات كما ينبغ التنبو لحالة االشراؾ ف الجريمة

سػ ػواء اك ػػاف يل ػػؾ ب ػػالتحرض او المس ػػاعدة او االتف ػػاؽ وع ػػدـ االكتف ػػاء بتطبي ػػؽ القواع ػػد

العامة ف ىيا اإلطار.
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المصادر
 -1بوصػ ػوار ميس ػػوـ  2117تجػ ػريـ التع ػػد عمػ ػ حق ػػوؽ الطف ػػؿ فػ ػ الق ػػانوف ال ػػدول
دكتوراه جامعة اب بكر بمقايد الج ائر.

 -2حسػػيف عبػػد عم ػ

 2118اثػػر صػػفة المجن ػ عميػػو ف ػ تخفيػػؼ العقػػاب ف ػ الج ػرائـ

الماسة بحؽ الحياة السميمانية مجمة العموـ ف جامعة جيياف.

 -3رابيػػو فيػػرو

 2115حمايػػة حقػػوؽ الطفػػؿ ف ػ القػػانوف الػػدول

الحاج الج ائر ماجستير.

جامعػػة اكم ػ محنػػد

 -4رنػ ػػا اب ػ ػراىيـ العطػ ػػور  2111جريمػ ػػة تع ػ ػريض الغيػ ػػر لمخطػ ػػر ف ػ ػ قػ ػػانوف العقوبػ ػػات
الفرنس

االردف.

 -5سعد ع ت السعد

الحماية الجنائية لألطفاؿ حديث الوالدة ف القانوف العراق .

 -6عبػػدا بػػف سػػميماف بػػف عبػػدا

 2113الحمايػػة الجنائيػػة لمطفػػؿ ف ػ ضػػوء الق ػوانيف

العمانية مقارنة بالشريعة اإلسالمية (دكتوراه) الجامعة اإلسالمية ف مالي يا.

 -7عبير نجـ عبدا

حقوؽ الطفؿ ف ظؿ األ مات المجتمعية الطفؿ العراق نمويجػا

بغداد مجمة البحوث التربوية والنفسية.

 -8عمػ ػػر فػ ػػاي الب ػ ػ ور  2112الحمايػ ػػة الخاصػ ػػة لػ ػػبعض الفئػ ػػات ف ػ ػ القػ ػػانوف الػ ػػدول
اإلنسان

جامعة النجاح الوطنية فمسطيف

 -9قانوف الرعاية االجتماعية العراق رقـ  126لسنة .1981
 -11قانوف العقوبات العراق رقـ  111لسنة . 1969

 -11قانوف رعاية األحداث العراق رقـ  76لسنة .1983

 -12قانوف رعاية القاصريف العراق رقـ  78لسنة .1981
 -13محمد مصباح القاض

 1998الحماية الجنائية لمطفولة القاىرة دار النيضة.

 -14وجػ ػػد عبػ ػػدالرحمف حسػ ػػن

 2113االحكػ ػػاـ العامػ ػػة والخاصػ ػػة لجريمػ ػػة قتػ ػػؿ األـ

لوليدىا فمسطيف جامعة الشرؽ األوسط.

 -15جريػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدة الصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػباحwww.alsabaah.iq .2018/2/14 .
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مجلةىكلوةىالقانونىللعلومىالقانونوةىوالدوادوة/المجلد ى(/)8العدد ى(/)92العام ى()9102ى ى

المــــمخــــص:

ال شؾ أف االىتماـ بالطفولة لو بال االثر عم المجتمع فأطفاؿ اليػوـ ىػـ رجػاؿ

الغدػ ومف ىيا المنطمؽ سعت الجيػود الدوليػة واالقميميػة والداخميػة عمػ تكػريس الحمايػة
الجنائيػػة ليػػيه الش ػريحة الضػػعيفة مػػف اف ػراد المجتمػػع ومنيػػا التش ػريع الع ارق ػ

فالمشػػرع

الع ارق ػ قػػد اصػػدر العديػػد مػػف الق ػوانيف الت ػ تسػػتيدؼ تػػوفير الحمايػػة وتحقيػػؽ السػػالمة
لصغار السف منيا قانوف رعاية االحداث وقانوف رعاية القاصريف فضال عف النصوص
الت جاء بيا قانوف العقوبات العراق

وعم الػرغـ مػف إف ىػيه القػوانيف تتضػمف التأكيػد

عم ػ االلت ػ اـ بضػػماف السػػالمة والحمايػػة ليػػيه الش ػريحة غيػػر أف الػػي شػػاع ف ػ األونػػة
األخي ػرة ظػػاىرة تسػػتوجب الوقػػوؼ عنػػدىا السػػيما مػػف حيػػث المعالجػػة التش ػريعية ليػػا إال
وى

ظاىر التخم عف األطفاؿ حديث الوالدة وقتميـ فكثي ار ما نسمع عف العثور عم

طفؿ حديث الوالدة ف احد الطرقات أو عند ابواب المسػاجد أو فػ امػاكف القمامػة سػواء
اكػػاف حيػػا أـ ميتػػا وبغيػػة التعػػرؼ عم ػ مػػد فاعميػػة النصػػوص الجنائيػػة الت ػ تضػػمنيا
التش ػريع الع ارق ػ بيػػيا الشػػأف إرت ػ ء الباحػػث أف يكػػوف محػػو ار لد ارسػػتو مػػف خػػالؿ اتبػػاع
مني تحميم قائـ عم استقراء النصوص وتحميميا بغية الوصوؿ لحموؿ عممية الشكالية
الدراسة.
الكممات المفتاحية ظاىر التخم

األطفاؿ حديث الوالدة التشريع العراق .
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ظاهرةىالتخليىعنىاألطفالىحدوثيىالوالدةىوقتلكم ى

ABSTRACT :
There is no doubt that the attention to the childhood has a
great influence to the society, The present children are the man of
the future, Stemming from this point the international, regional
and internal efforts try to dedicate the criminal protection to this
weakened class. One of these efforts have been exerted by the
Iraqi legislation. The Iraqi legislator has issued many laws which
aim to provide protection and safety to the children such these
laws are the Juvenile Welfare Act and Child Care Act as well as
the other texts that found in the Iraq punishments law. Although
these laws assure and abide to ensure the safety and protect this
stratum, what is disseminated at present, that there is a
phenomenon needs an attention especially from the legislation
point of view which is the abandon of the child and kill them. We
hear many news that a new baby was found on the road, in front
of the mosque or on the rubbish place whatever the baby is dead
or still alive. The researcher attempts to know to what extend the
Iraqi legislation texts have dealt with this topic. This study adopts
the analytic approach by studying the texts and analyse them in
.order to reach to practical solution for this issue
Keywords: the abandon phenomenon, children, new baby,
Iraqi legislation .
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