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Abstract 
It is known that the child by virtue of its composition and 
organic mental does not have the ability to protect itself from 
the risk that displays his life and physical integrity, mental or 
moral or educational risk, and does not have the ability to 
perceive what the dangers that beset him or that might be 
exposed, especially in the early years of age, but these 
considerations tend laws to give the penal protection of the 
child from the cases exposed to risk by criminalizing acts or 
behaviors that would endanger the lives of the child or his 
physical or mental, moral or educational risk if not achieved 
by actual harm, and within this trend will come Project Child 
Protection Act, which included Iraqi penal provisions for the 
protection of children from exposure to risk situations                                                                    
.The aim of research on the subject of the penal protection of 
the child at risk to stand on the criminal policy of preventive 
lawmaker Iraq for a class of children at risk in the light of the 
draft Law on the Protection of the Child, and how they differ 
from the policy pursued by the legislator in the Penal Code 
No. 111 of 1969 amended or agreed with him, although the 
passage of four and a half decades on the promulgation of the 
law the latter, as well as stand on the effectiveness of such 
protection or limitations, especially with the spread of the 
phenomena of abandoned children, street children, which have 
become of dangerous phenomena and deployed widely in 
recent decades, and posed by these phenomena risk of pithy 
the organic virtue composition baby and mental development.                                                                                                
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المنشور في الوقائع  ١٩٩٤لسنة  ٣تم التصدیق على اتفاقیة حقوق الطفل بالقانون رقم  )١(
مع التحفظ على حریة الدین لدى الطفل الواردة في  ٣/٧/١٩٩٤في  ٣٥٠٠العراقیة بالعدد 

من االتفاقیة الن تغییر الطفل لدینه مخالف ألحكام الشریعة ) ١٤) من المادة (١الفقرة (
 اإلسالمیة .

الى أن  األسرة هي أساس  ٢٠٠٥) من دستور جمهوریة العراق لسنة ٢٩) أشارت المادة (٢(
 =، وتكفل الدولةها الدینیة واألخالقیة والوطنیةالمجتمع وتحافظ الدولة على كیانها وقیم
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في األسرة  كلها وتمنع أشكال العنف والتعسف لشیخوخةاألمومة والطفولة وا حمایة=
  والمدرسة والمجتمع.

المعدل الحمایة الجزائیة  ١٩٦٩لسنة  ١١١) كفل المشرع العراقي في قانون العقوبات رقم ١(
التي ) للجرائم  ٣٨٥ - ٣٨١ص الفصل الخامس من الباب األول ، المواد ( خ إذ، للطفل
لحمایة  ٣٨٣منها المادة  تتعریض الصغار للخطر ، وخصلقاصر و بالبنوة ورعایة ا تتعلق

 الطفل المعرض للخطر.
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  املطلب األول
  تعريف الطفل املعرض للخطر

          


  

  الفرع األول
  تعريف الطفل

–
–

            













                          

  دار  – ١١ج – ١ط –لسان العرب  –) ینظر: ابن منظور ، جمال الدین محمد بن مكرم ١( 
 . ٤٠١ص  –بال سنة طبع  –بیروت  –صادر 

 -هرة القا –مطبعة مصر  – ٢ج –المعجم الوسیط  –) ینظر: إبراهیم مصطفى وآخرون  (٢
  .  ٢١ص  – ١٩٦٠

  .٤٠١ص  –مصدر سابق  – ١١ج –لسان العرب  –)  ینظر: ابن منظور  (٣
  .)٥( ) سورة الحج : اآلیة (٤
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 –دار الرسالة  –مختار الصحاح  –) ینظر: الرازي ، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر (١ 
  . ٣٩٤ص  – ١٩٨٣ –الكویت 

  ) .٥٩) سورة النور : اآلیة (٢( 
  ) .٣١النور : اآلیة ( ) سورة (٣
بال مكان طبع  –المسؤولیة الجنائیة لألطفال المنحرفین  –حمد سلطان عثمان أ) ینظر: د.  (٤

الحمایة الجنائیة الموضوعیة  –، نقال عن فاطمة بحري  ١٩ص – ٢٠٠٢- القاهرة  –
  . ٢١ص – ٢٠٠٧ –سكندریة األ –دار الفكر الجامعي  –تخدمین لألطفال المس

جنوح األحداث عوامله والرعایة الوقائیة والعالجیة لمواجهته  –د. أكرم نشأت إبراهیم ) ینظر: ٥(
بحث منشور ضمن مجموعة بحوث الحلقة الدراسیة الخاصة بوقایة األحداث من  –

 – ١٧االنحراف الذي أقامه مركز البحوث والدراسات في مدیریة الشرطة العامة للفترة من 
  .٣٥ص  – ١٩٨٣ –بغداد  – ٤ع  – ١٩٨١/ تشرین الثاني /  ١٩
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المكتب الجامعي  –محكمة الطفل والمعاملة الجنائیة لألطفال  –) ینظر: مدحت الدبیسي ١(
  . ١١ص  – ٢٠٠٨ –القاهرة  –الحدیث 

هناك ألفاظ مترادفة لمعنى الطفل ومن بینها الحدث ، إذ هو أكثر المصطلحات استعماال ) ٢(
ألخیرة لیس . والحدث في القوانین ابالمعاملة الجزائیة له علقالتي تت في القوانین والسیما تلك

نما یعد المر هو الصغیر على إطالقه ها في فترة محددة من العمر تبدأ بسن هفقو ء حدثا ، وإ
لتي حددها القانون للرشد ، وتنتهي ببلوغ السن اتنعدم قبلها المسؤولیة الجزائیة التمییز التي

. مع تحمل المسؤولیة الجزائیة الكاملةالحدث أصبح أهال ل التي یفترض بعدها أن، الجنائي
المعدل قد عرف الحدث في  ١٩٨٣لسنة  ٧٦اإلشارة إلى قانون األحداث العراقي رقم  

     =، وصنفالثامنة عشرة/ ثانیا) بأنه من أتم التاسعة من عمره ولم یتم ٢المادة (
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، من عمره ولم یتم الخامسة عشرة عةالحدث إلى فئتین ، الحدث الصبي وهو من أتم التاس=
  والحدث الفتى وهو من أتم الخامسة عشرة من عمره ولم یتم الثامنة عشرة .

المسؤولیة الجنائیة للطفل في تشریعات الدول العربیة  –) ینظر: د . حمدي رجب عطیة ١(
  . ١٢ص  – ٢٠١٠ –المنوفیة  –مطابع جامعة المنوفیة  -٢ط –والشریعة اإلسالمیة 

) من الفرع الثاني من الفصل الثالث من الباب الثالث (األطفال في سن ٢: الفقرة (ینظر) ٢(
  .مشروع قانون حمایة الطفل العراقيالمسؤولیة الجزائیة) من 
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  الفرع الثاني
  لخطرض لتعريف التعر

           


        







                          

دراسة موضوعیة مقارنة  -الحمایة الجزائیة لحق الطفل في الحیاة  -) ینظر: عال رحیم كریم ١(
 -كلیة القانون  -  ٢ع  -ات والبحوث القانونیة بحث منشور في مجلة القانون للدراس -

  . ١٥٠ص  - ٢٠١٠ -جامعة ذي قار 
  ) ینظر:٢(

Schroder ( H ) – Les delits de miss en danger – R.I.D.D.P – 1969 – 
P.9                                

الخطر العام النظریة العامة للجرائم ذات  –نقال عن : د. عبد الباسط محمد سیف الحكیمي 
 –عمان  –دار العلمیة للنشر والتوزیع ودار الثقافة للنشر والتوزیع  –أطروحة دكتوراه  –

    . ٥٩ص – ٢٠٠٢-األردن 



  في ضوء مشروع قانون حمایة الطفل العراقي -دراسة مقارنة-ایة الجزائیة للطفل المعرض للخطرالحم
  

Rafidain Of Law Journal, Vol. (16), No. (58), Year (18) 

٢٣٠

 


––


      
            


   







  نياملطلب الثا
  متييز الطفل املعرض للخطر عن غريه

       



    



                          

  ) ینظر:١(
Versele ( S.C.) Les delits de miss en danger – R.I.D.D.P – 1969 – 

P.84 .                              
  .٥٩ص  –المصدر السابق  –اسط محمد سیف الحكیمي نقال عن : د. عبد الب      

القاهرة  - المطبعة العالمیة  -النظریة العامة في ظروف الجریمة  - ) ینظر: د. عادل عازر ٢(
  . ١٨٤ص  - ١٩٦٧ -
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  الفرع األول
  متييزه عن الطفل اجلانح

–– 
     







           











                          

  . ٣٥ص  –مصدر سابق  –) ینظر: د. أكرم نشأت إبراهیم ١(
عرب لمصطلح الطفل المنحرف ) ینتقد جانب من الفقه استعمال بعض المشرعین والباحثین ال٢(

بدال من مصطلح الطفل الجانح ، الن الجنوح صورة من صور االنحراف ، وال یصح 
إطالق اسم الكل على الجزء ، إذ البد من التمییز بین صورتي االنحراف وهما : االنحراف 

جة اف جنائي قد یكون نتی، والجنوح وهو انحر الجنوح (التعریض للجنوح )الذي قد یؤدي إلى 
  .یسبق الجنوح انحراف الطفل یلزم بالضرورة أن ، ومن ثم اللالنحراف

دار الثقافة للنشر  – ١ط –دراسة مقارنة  –قضاء األحداث  –ینظر: د. زینب احمد عوین 
مصدر سابق  –؛ د. حمدي رجب عطیة  ٢٤ص  – ٢٠٠٩ –األردن  –عمان  –والتوزیع 

  . ٣٥-٣٤ص ص –
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یة الطفل التونسي یعد الطفل جانحا إذا  أتم الثالثة عشرة من إلى قانون حما عند العودة )١(
قانون الطفل المصري ، فان الطفل وفق  على ا) ، أم ٦٨عمره وارتكب جریمة ( الفصل 

یعد جانحا إذا تجاوز سنه اثنتي عشرة سنة میالدیة كاملة ولم یتجاوز الثامنة عشرة من 
ن الجنائیة الخاصة (المادة بات أو احد القوانیالعمر وارتكب فعال معاقبا علیه بقانون العقو 

٩٤(.  
تقام  الالنافذ التي نصت على انه :( /أوال) من قانون رعایة األحداث٤٧) یقابلها نص المادة (٢(

  .التاسعة من عمره) الدعوى الجزائیة على من لم یكن وقت ارتكاب الجریمة قد أتم
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  الفرع الثاني
  متييزه عن الطفل املعرض للجنوح

     


                          

المسؤولیة الجنائیة للصبي في الفقه   -) ینظر: د. حنان شعبان مطاوع عبد العاطي ١(
 –القاهرة  –یة دار النهضة العرب –اإلسالمي دراسة مقارنة بالقانون الجنائي الوضعي 

  .١٨٨ص  – ٢٠٠٤
 -قانون الطفولة الجانحة والمعاملة الجنائیة لألحداث  - ) ینظر: د. محمود سلیمان موسى ٢(

 –سكندریة األ –عارف منشأة الم - دولي دراسة مقارنة في التشریعات الوطنیة والقانون ال
  .٩٦ص  - ٢٠٠٦
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مصدر  –نب احمد عوین ؛ د. زی ٣٥ص  –مصدر سابق  –أكرم نشأت إبراهیم  ) ینظر: د.١(
  .٢٣ص  –سابق 

مصدر  –مدحت الدبیسي  ؛ ١٣٠ص  –مصدر سابق  –) ینظر: د. محمود سلیمان موسى ٢(
  .١٢ص  - سابق

 - ١٩٩٥ -بال مكان طبع  -  ٢ط –انحراف األحداث  –ینظر: عمر الفاروق الحسیني  ٣)(
ص  -مصدر سابق  - ، أشارت إلیه : د. حنان شعبان مطاوع عبد العاطي ١٠٥ص 
١٨٨.  

  . ٢٤ – ٢٣ص –مصدر سابق  –)  نقال عن : د. زینب احمد عوین ٤(
لمادتین اوفق  على لسلوكالمشرع العراقي بین الحدث المشرد والحدث منحرف القد میز ) ٥(

 =التعرض حاالت ن هي منان المادتاإال أن الحاالت التي تضمنتها هات، )٢٥،  ٢٤(
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عامل النوعین معاملة و ، لمحكمة األحداث االختصاص بنظرها للجنوح بدلیل انه أعطى=
  .تمییز بینهما هو مجرد تمییز شكليواحدة مما یستدل منه أن ال

  . ) أحداث عراقي ٥٦،  ٢٦لمادتین ( : نص ا ینظر  
) أحداث ٣١) أحداث كویتي ، والمادة (٢٧) أحداث قطري ، والمادة (١/٢)  یقابلها المادة ( ١(

) أحداث لبناني . مع اإلشارة إلى أن ٢٧) أحداث إماراتي ، والمادة (١٣أردني ، والمادة (
هذه القوانین قد جاءت نصوصها متباینة في صیاغتها من حیث تحدید حاالت التعرض 

ا من ها جاءت متشابهة من حیث المعنى تقریبا ، فضال عن ذلك فان منهللجنوح ، إال أن
( حاالت التعرض لالنحراف ) كالقانون القطري والكویتي بـنص على هذه الحاالت ووصفها 

، ومنها من وصفها بحاالت التشرد كالقانون األردني واإلماراتي ، ومنها من میز بین 
 .الملغي ١٩٨٣حداث اللبناني لسنة وح كقانون األحاالت التشرد وبقیة حاالت التعرض للجن

  .١٦٥ - ١٦٠ص -مصدر سابق  -للتفصیل: د. زینب احمد عوین  وینظر
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  . ) أحداث عراقي ٧٤، ٢٧، ٢٦مواد ( : ال نظری) ١(
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  الفرع الثالث
  متييزه عن الطفل ضحية سوء املعاملة


           

Kemp





                          

  . ٣٩ص  –مصدر سابق  –) ینظر: د. حمدي رجب عطیة ١(
اإلساءة للطفل یرتبط ارتباطا وثیقا   )  تشیر الدراسات الطبیة والنفسیة والتربویة إلى أن مفهوم٢(

كغیره  -المفهوم  وخضع هذابالقیم االجتماعیة السائدة في المجتمع في فترة تاریخیة معینة ، 
بالطفل والطفولة تتمثل في  التي تتعلقلتطورات عدیدة ، واهم هذه التطورات  –من المفاهیم 

فل ملك لوالدیه یفعالن به ما اتجاه المجتمعات إلى التخلص تدریجیا من مفهوم أن الط
دراك أن للطفل حقوق یجب احترامها وااللتزام بها وحمایتها . ینظر: د. سهام  یریدان ، وإ

همالهم دراسة میدانیة في مدینة الریاض  -عبد الرحمن الصویغ   -اإلساءة إلى األطفال وإ
لطفولة المجلس العربي ل -  ٣مج  - ٩ع  -بحث منشور في مجلة الطفولة والتنمیة 

  .٢٩ص  - ٢٠٠٣ -القاهرة   -لتنمیة وا
بحث مقدم لنیل  -الحمایة الجنائیة للطفل ضحیة سوء المعاملة  - ) ینظر: محمد عزوزي ٣(

 =دبلوم الدراسات العلیا المعمقة في القانون الخاص مقدم إلى جامعة سیدي محمد بن عبداهللا
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Steel and Pollock   
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األسري  العنف–د الرحمنماعیل عب(غیر منشورة) ؛ د. علي إس ٨ص  -  ٢٠٠٦ - فاس =
 -  www.arabicdocspopcouncil.org-بحث منشور على الموقع االلكتروني  -

  .١٤ص
  .١٤ص  –المصدر السابق  –د الرحمن ) ینظر: د. علي إسماعیل عب١(
طفل ضحیة سوء ) من مشروع قانون حمایة الطفل على انه :( یعد ال٧١) نصت المادة (٢(

المعاملة إذا ما تعرض لضرر بدني أو نفسي أو اجبر على تنفیذ أفعال تنطوي على 
مخاطر صحیة أو بدنیة أو معنویة تحول من دون تمتعه بحقوقه أو یحرمه األشخاص الذین 

المحیطون به من حاجاته یتولون تربیته أو رعایته أو حفظه أو المسؤولون عنه أو 
  .األساسیة)



  )١٨) ، السنة (٥٨) ، العدد (١٦مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد (

Rafidain Of Law Journal, Vol. (16), No. (58), Year (18) 

٢٣٩





 

  
          

         
            

           


 
        

            
          




 








                          

لسنة  ٧٨) من قانون رعایة القاصرین رقم ١٨أن مصطلح سوء المعاملة في المادة ( ورد )١(
النافذ التي منحت مدیریة رعایة القاصرین حق طلب تحریك الدعوى الجزائیة ضد  ١٩٨٠

  .إذا أساء معاملته أو عرضه للخطر المكلف برعایة القاصر
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  املطلب الثالث
  حاالت تعريض الطفل للخطر




   

                          

ویعاقب بالعقوبة ذاتها  .……ذا تكون العقوبة السجن إ) على انه : (٦٩/٢) نصت المادة (١(
إذا كان التعریض للخطر بحرمان الطفل عمدا من التغذیة أو العنایة التي تقتضیها حالته 

  .نونا أو عرفا أو اتفاقا بتقدیمها)مع التزام الجاني قا
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  االجتاه األول : حصر حاالت تعريض الطفل للخطر
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عدل المشرع عن استخدام  إذ  ٢٠٠٨لسنة  ١٢٦هذه المادة كانت بالقانون رقم  عدلت) ١(
ل لالنحراف واستبدله بمصطلح تعرض الطفل للخطر ، ومن هنا یرى مصطلح تعرض الطف

جانب من الفقه إن تعرض الطفل للخطر  هو في حقیقته تعرض لالنحراف ، ومن ثم یلزم 
 –إزالة هذا الخطر المحیط بالطفل إلمكان ضمان عدم انحرافه . ینظر: مدحت الدبیسي 

  .٦٤ص  –مصدر سابق 
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بحث منشور في مجلة  -مایة األطفال المعرضین للخطر ح -) ینظر : د. عادل عازر ١(
 - ٢٠٠٣ -القاهرة  - المجلس العربي للطفولة والتنمیة  -  ٣مج - ٩ع - الطفولة والتنمیة 

  .٢٣ -  ١٩ص 
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   التحديد املعياري حلاالت تعريض الطفل للخطري : االجتاه الثان

       



           

             
 



  عدم حتديد حاالت تعريض الطفل للخطراالجتاه الثالث : 
        


  

                          

) تجدر اإلشارة إلى أن هذا التحدید المعیاري لحاالت تعریض الطفل للخطر ورد في معرض ١(
  .فل المعرض للخطرالذي أطلق علیه تسمیة الطف المشرع السوداني للطفل المشرد تعری
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  .مشروع قانون حمایة الطفل العراقي) من ٦٩: المادة ( ینظر) ١(
  .) عقوبات عراقي٣٨٣: المادة ( ینظر) ٢(
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دار  – ١ط –تجریم تعریض الغیر للخطر  –) ینظر: د. حاتم عبد الرحمن منصور الشحات ١(
؛ د. عبد الباسط محمد سیف  ١٠-٩ص ص  – ٢٠٠٣ –القاهرة  –النهضة العربیة 

  .٥٩- ٥٨ص ص  –مصدر سابق  –لحكیمي ا
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  املبحث الثاني
  تطبيقات احلماية اجلزائية للطفل املعرض للخطر





 


        

 
           



  املطلب األول
  جرمية ترك الطفل أو التخلي عنه




                          

ن المشرع العراقي مشروع قانون حمایة الطفل نصا یعاقب بموجبه من كان وراء لم یضمن ا )١(
) على عقاب كل من كان وراء انحراف ٨٥/٢تشرد الطفل ، في حین نص في المادة (

) من قانون ٢٥المنصوص علیها في المادة ( ذاتها سلوك الطفل ، ومحددا لذلك الحاالت
، إذ األحداث رعایة تي على خالف نهجه في قانونرعایة األحداث النافذ ، وهذا األمر یأ

) أحداث  ٣٠المادة / الحدث أو الصغیر وانحراف سلوكه (عاقب كل من كان وراء تشرد  
  عراقي.

للخطر بوصفهما  ض الطفل) یتناول جانب من الفقه جریمة ترك الطفل مع جریمة تعری٢(
 =رغم من إن ترك الطفل أو التخلي عنه هي إحدى حاالت تعریضلى الجریمة واحدة ، ع
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دراسة في  - العنف ضد النساء واألطفال  -الطفل للخطر . ینظر: د. ممدوح خلیل البحر =
نهضة دار ال - القانون الجنائي والقانون الدولي اإلنساني مع بیان موقف التشریع اإلماراتي 

  . ١٢٥ص  - ٢٠١١ -القاهرة  - لعربیة ا
، ) عقوبات لبناني٥٠٠-٤٩٨والمواد () عقوبات مصري ،  ٢٨٧ - ٢٨٥) یقابلها المواد (١(

) عقوبات أردني . مع اإلشارة إلى ٢٨٩) عقوبات إماراتي ، والمادة (٣٥٠- ٣٤٩والمادتان (
ال إلحدى حاالت ) قانون الطفل المصري  قد عاقبت كل من عرض طف٩٦أن المادة (

تقل عن ستة أشهر  ) بعقوبة الحبس مدة ال ٤،  ٣الخطر الواردة فیها باستثناء الفقرتین ( 
ن ، ومن ثم یطبق بصدد الفقرتین تقل عن الفي جنیه أو بإحدى هاتین العقوبتی وبغرامة ال

من ) ١٤٣) األحكام الخاصة بها الواردة في قانون العقوبات . یراجع : المادة ( ٤،  ٣(
  .انون الطفل المصريق
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  .مشروع قانون حمایة الطفل العراقي) من ٥: المادة ( ینظر) ١(
) ٤٩٨ي ، والمادة () عقوبات إمارات٣٤٩) عقوبات مصري ، والمادة (٢٨٥: المادة ( ینظر) ٢(

  .عقوبات لبناني
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ل ) من مشروع قانون حمایة الطف ٧٢/٢،  ٧٠/٢على سبیل المثال المادتین (  ینظر) ١(
  .العراقي
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  ) عقوبات أردني .٢٨٩) عقوبات عراقي ، والمادة (٣٨٣: المادة ( ینظر) ١(
  ) عقوبات لبناني .٤٩٨) عقوبات مصري ، والمادة (٢٨٥: المادة ( ینظر) ٢(
  ) عقوبات إماراتي .٣٥٠، ٣٤٩: المادتین ( ینظر) ٣(
خاص ( ترجمة لین صالح موسوعة قانون العقوبات العام وال - ) ینظر : العالمة رینیه غارو ٤(

  .٢٥١ص  - ٢٠٠٣ - بیروت  - الحقوقیة منشورات الحلبي  - ٧مج  -مطر) 
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رسالة ماجستیر  -الحمایة الجزائیة للطفل في القانون الجزائري  -) ینظر : بلقاسم سویقات ١(
ورقلة  -جامعة قاصدي مرباح  -قسم الحقوق  -مقدمة إلى كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 

  .(غیر منشورة) ٧٥ص  - ٢٠١١- ٢٠١٠ -
  .  ٧٤ص  -المصدر السابق  -) ینظر: بلقاسم سویقات ٢(
أكادیمیة  -  ١ط - الحمایة الجنائیة للطفل المجنى علیه  -حمد طه أ) ینظر: د. محمود ٣(

  . ٧٧ص - ١٩٩٩ -الریاض  - نایف العربیة للعلوم األمنیة 
  . ٧٧ص  -المصدر السابق  -حمد طه أ) ینظر: د. محمود ٤(
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  . ٣٥-٣٤ص  - مصدر سابق  -) ینظر: بلقاسم سویقات ١(
  . ٢٥٤-٢٥٣ص  - مصدر سابق  -) ینظر: رینیه غارو ٢(
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  املطلب الثاني
  جرمية االمتناع عن رعاية الطفل

 
           


          


 




            
   

                          

. أشار الیه  ١٦/٩/١٩٩٩في  ٧/ ١٩٠٩) ینظر: قرار المجلس األعلى الجزائري المرقم ١(
  . ٣٤ص  -مصدر سابق  -محمد عزوزي 

في  ١٠٠٢١فة الجزائیة األولى المرقم الغر  -) ینظر: قرار المحكمة العلیا في الجزائر ٢(
بحث منشور  -جریمة تعریض الغیر للخطر  -. أشارت إلیه : ریدا فدهیل  ٢٠٠٠/ ٢٦/٣

 www. Redafodhil . blogspot . comعلى الموقع االلكتروني : 
) عقوبات أردني . مع اإلشارة إلى ٢٩٠) عقوبات لبناني ، والمادة (٥٠١: المادة ( ینظر) ٣(

نص على هذه الجریمة لم یرد ضمن نصوص قانون العقوبات المصري الذي نص فقط  إن ال
  .ى جریمة االمتناع عن اداء النفقة) عل٢٩٣،  ٢٩٢في المادتین (
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، إذ ضمن جرائم االمتناع عن اإلغاثةن جریمة االمتناع عن رعایة الطفل ا ورد النص على) ١(
تزید على سنة  یعاقب بالحبس مدة ال: ((من قانون العقوبات على انه  )٣٧١نصت المادة (

تزید على مائة دینار أو بإحدى هاتین العقوبتین كل من كان مكلفا قانونا أو  وبغرامة ال
اتفاقا برعایة شخص عاجز بسبب صغر سنه أو شیخوخته أو بسبب حالته الصحیة أو 

ة من صور هي صور  ، وهذه الحالةعن القیام بواجبه)) بدون عذر النفسیة أو العقلیة فامتنع
) التي تنص على ١٤١ادة (، وبالتالي یصار إلى تطبیق أحكام المالتعدد الحقیقي للجرائم

إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجریمة التي عقوبتها اشد والحكم : ((انه
ذا كانت العقوبات متماثلة حكم    )).هاابإحدبالعقوبة المقررة لها وإ
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  . ١٣١-١٣٠ص  -مصدر سابق  - ممدوح خلیل البحر ) ینظر: د. ١(
  ) من البحث .٢٧) ینظر : ص (٢(
  . ١٣١ص  -مصدر سابق  - ) ینظر : د. ممدوح خلیل البحر ٣(
 -١مج -  ٣ط -القسم العام  -شرح قانون العقوبات  - ) ینظر : د. محمود نجیب حسني ٤(

؛ وسیم ماجد  ٣٧٧ص  -بال سنة طبع  -لبنان  -بیروت  -منشورات الحلبي الحقوقیة 
 -رسالة ماجستیر مقدمة إلى كلیة الدراسات العلیا  -الجرائم الماسة باألسرة  -إسماعیل 

  (غیر منشورة). ٢١ - ٢٠ص ص - ٢٠١١ -فلسطین  -نابلس -جامعة النجاح الوطنیة 



  في ضوء مشروع قانون حمایة الطفل العراقي -دراسة مقارنة-ایة الجزائیة للطفل المعرض للخطرالحم
  

Rafidain Of Law Journal, Vol. (16), No. (58), Year (18) 

٢٥٨

 






 

      


 
              

 



        






         

 

                          

دار  -  ٢ط -القسم الخاص  -شرح قانون العقوبات  - ) ینظر : د. فوزیة عبد الستار ١(
  . ٣٦٢ص  -  ٢٠٠٠ -القاهرة  -العربیة  النهضة

  . ٣٦٣ص  -المصدر السابق  -) ینظر : د. فوزیة عبد الستار ٢(
  ) عقوبات أردني .٢٩٠/١: المادة ( ینظر) ٣(
  ) عقوبات أردني.٢٩٠/٢: المادة ( ینظر) ٤(



  )١٨) ، السنة (٥٨) ، العدد (١٦مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد (

Rafidain Of Law Journal, Vol. (16), No. (58), Year (18) 

٢٥٩


         




           



  ةـاخلامت


          



 

 
 

 
 
         




 
        

 
 

                          

  .٢٤-٢٣ص  - مصدر سابق  -) ینظر : وسیم ماجد إسماعیل ١(



  في ضوء مشروع قانون حمایة الطفل العراقي -دراسة مقارنة-ایة الجزائیة للطفل المعرض للخطرالحم
  

Rafidain Of Law Journal, Vol. (16), No. (58), Year (18) 

٢٦٠

 
    


       

       
 

 


 
              

        


 
  


       

 
  


 






          




  )١٨) ، السنة (٥٨) ، العدد (١٦مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد (

Rafidain Of Law Journal, Vol. (16), No. (58), Year (18) 

٢٦١

          
 

           
            
    

          



 

    



           

      
         





         

       
 


     



         



  في ضوء مشروع قانون حمایة الطفل العراقي -دراسة مقارنة-ایة الجزائیة للطفل المعرض للخطرالحم
  

Rafidain Of Law Journal, Vol. (16), No. (58), Year (18) 

٢٦٢

           


           
 –    





 


          

         
    


  

 

            



        


 









































  )١٨) ، السنة (٥٨) ، العدد (١٦مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد (

Rafidain Of Law Journal, Vol. (16), No. (58), Year (18) 

٢٦٣

  ادرـاملص

 

 
         

 
 

 
 

 
 

          


 
 

 
         

 
 

 
           

 
     


 



  في ضوء مشروع قانون حمایة الطفل العراقي -دراسة مقارنة-ایة الجزائیة للطفل المعرض للخطرالحم
  

Rafidain Of Law Journal, Vol. (16), No. (58), Year (18) 

٢٦٤

       
 

 
 

          
 

         
 

 
 

        
 

        
        

 
 


  

        
  


 

 


 



  )١٨) ، السنة (٥٨) ، العدد (١٦مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد (

Rafidain Of Law Journal, Vol. (16), No. (58), Year (18) 

٢٦٥

        


 
 


 

 



         
 
 

 


 

        
 

 



 –
 

www.arabicdocs.popcouncil.org
         

 

www.Redafodhil.blogspot.com



  في ضوء مشروع قانون حمایة الطفل العراقي -دراسة مقارنة-ایة الجزائیة للطفل المعرض للخطرالحم
  

Rafidain Of Law Journal, Vol. (16), No. (58), Year (18) 

٢٦٦
                    



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 


