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 الباحث /محمد مهدي صالح 

 

   التشريعات العراقية المتعلقة بحقوق الطفل الثقافية في العراق 

   2005ـ الدستور العراقي لسنة  1

 (  4المادة )

اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق ،ويضمن حق العراقيين بتعليم ابنائهم باللغة االم التركمانية 

المؤسسات التعلمية الحكومية ، وفقا للضوابط التربوية ، او بأية لغة اخرى في المؤسسات  ،والسريانية ،واالرمنية ،في 

 التعليمية الخاصة . 

 (  35المادة )

ترعى الدولة النشاطات والمؤسسات الثقافية بما يتناسب مع تاريخ العراق الحضاري والثقافي ، وتحرص على اعتماد 

 . توجهات ثقافية عراقية اصيلة 

 (  38المادة )

 تكفل الدولة ،بما ال يخل بالنظام العام واآلداب : 

 اوال : حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل . 

 ثانيا : حرية الصحافة والطباعة واإلعالن واإلعالم والنشر . 

 ثالثاً : حرية االجتماع والتظاهر السلمي ، وتنظم بقانون . 

 

 1994( لسنة 3قم )تفاقية حقوق الطفل المصادق عليها بموجب القانون ر ا

 12المادة 
تكفل الدول األطراف في هذه االتفاقية للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير عن تلك اآلراء  ـ1

 .بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل، وتولى آراء الطفل االعتبار الواجب وفقا لسن الطفل ونضجه

خاص، فرصة االستماع إليه في أي إجراءات قضائية وإدارية تمس الطفل، ولهذا الغرض، تتاح للطفل، بوجه ـ2
 .إما مباشرة، أو من خالل ممثل أو هيئة مالئمة، بطريقة تتفق مع القواعد اإلجرائية للقانون الوطني

 13المادة 
وتلقيها   يكون للطفل الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع أنواع المعلومات واألفكار ـ1

وإذاعتها، دون أي اعتبار للحدود، سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة، أو الفن، أو بأية وسيلة أخرى يختارها  
 .الطفل

 :يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لبعض القيود، بشرط أن ينص القانون عليها وأن تكون الزمة لتأمين ما يليـ 2

 احترام حقوق الغير أو سمعتهم، أو، ( أ)

 .ة األمن الوطني أو النظام العام، أو الصحة العامة أو اآلداب العامةحماي  (ب)
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 14المادة 
 .تحترم الدول األطراف حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدينــ 1

تحترم الدول األطراف حقوق وواجبات الوالدين وآذلك، تبعا للحالة، األوصياء القانونيين عليه، في توجيه  ــ 2
 .ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل المتطورةالطفل في 

ال يجوز أن يخضع اإلجهار بالدين أو المعتقدات إال للقيود التي ينص عليها القانون والالزمة لحماية السالمة  ــ 3
 .العامة أو النظام أو الصحة أو اآلداب العامة أو الحقوق والحريات األساسية لآلخرين

 15المادة 
 .الدول األطراف بحقوق الطفل في حرية تكوين الجمعيات وفى حرية االجتماع السلميتعترف  ــ 1

ال يجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأية قيود غير القيود المفروضة طبقا للقانون والتي تقتضيها الضرورة في  ــ 3
ية الصحة العامة أو اآلداب مجتمع ديمقراطي لصيانة األمن الوطني أو السالمة العامة أو النظام العام، أو لحما

 .العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم

 17المادة 
تعترف الدول األطراف بالوظيفة الهامة التي تؤديها وسائط اإلعالم وتضمن إمكانية حصول الطفل على  

جتماعية المعلومات والمواد من شتى المصادر الوطنية والدولية، وبخاصة تلك التي تستهدف تعزيز رفاهيته اال

 :والروحية والمعنوية وصحته الجسدية والعقلية، وتحقيقا لهذه الغاية، تقوم الدول األطراف بما يلي

تشجيع وسائط اإلعالم على نشر المعلومات والمواد ذات المنفعة االجتماعية والثقافية ، للطفل ووفقا لروح )أ(

 29المادة 
هذه المعلومات والمواد من شتى المصادر الثقافية والوطنية تشجيع التعاون الدولي في إنتاج وتبادل ونشر )ب(

 والدولية، 
 األطفال ونشرها، كتب تشجيع إنتاج)ج(
تشجيع وسائط اإلعالم على إيالء عناية خاصة لالحتياجات اللغوية للطفل الذي ينتمي إلى مجموعة من  )د(

 مجموعات األقليات أو إلى السكان األصليين، 
مبادئ توجيهية مالئمة لوقاية الطفل من المعلومات والمواد التي تضر بصالحه، مع وضع أحكام تشجيع وضع )ه(

 .في االعتبار  18و  13المادتين 

 28المادة 
تعترف الدول األطراف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقا لإلعمال الكامل لهذا الحق تدريجيا وعلى أساس تكافؤ ـ 1

 :الفرص، تقوم بوجه خاص بما يلي

 جعل التعليم االبتدائي إلزاميا ومتاحا مجانا للجميع، )أ(
تشجيع تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي، سواء العام أو المهني، وتوفيرها وإتاحتها لجميع األطفال، واتخاذ )ب( 

 التدابير المناسبة مثل إدخال مجانية التعليم وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة إليها،
 ليم العالي، بشتى الوسائل المناسبة، متاحا للجميع على أساس القدرات، جعل التع)ج(
 جعل المعلومات والمبادئ اإلرشادية التربوية والمهنية متوفرة لجميع األطفال وفى متناولهم، )د( 

 .اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدالت ترك الدراسة)ه(

كرامة التدابير المناسبة لضمان إدارة النظام في المدارس على نحو يتمشى مع  كافة  افتتخذ الدول األطرـ 2

 .الطفل اإلنسانية ويتوافق مع هذه االتفاقية

تقوم الدول األطراف في هذه االتفاقية بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي في األمور المتعلقة بالتعليم، وبخاصة ـ 3

الجهل واألمية في جميع أنحاء العالم وتيسير الوصول إلى المعرفة العلمية والتقنية بهدف اإلسهام في القضاء على 

 .وإلى وسائل التعليم الحديثة. وتراعى بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد
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 29المادة 

 :توافق الدول األطراف على أن يكون تعليم الطفل موجها نحوـ 1

 ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها،تنمية شخصية الطفل )أ(
 تنمية احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية والمبادئ المكرسة في ميثاق األمم المتحدة،  )ب(
تنمية احترام ذوى الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمة الخاصة، والقيم الوطنية للبلد الذي يعيش فيه الطفل  )ج(

 نشأ فيه في األصل والحضارات المختلفة عن حضارته، والبلد الذي
إعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع حر، بروح من التفاهم والسلم والتسامح والمساواة بين  )د(

الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات اإلثنية والوطنية والدينية واألشخاص الذين ينتمون إلى السكان 

 األصليين،

 .تنمية احترام البيئة الطبيعية )ه( 

ما يفسر على أنه تدخل في حرية األفراد والهيئات في إنشاء المؤسسات   28ليس في نص هذه المادة أو المادة ـ 2

من هذه المادة وباشتراط   1التعليمية وإدارتها، رهنا على الدوام بمراعاة المبادئ المنصوص عليها في الفقرة 

 .ي توفره هذه المؤسسات للمعايير الدنيا التي قد تضعها الدولةمطابقة التعليم الذ

 30المادة 
في الدول التي توجد فيها أقليات إثنية أو دينية أو لغوية أو أشخاص من السكان األصليين، ال يجوز حرمان الطفل  

بثقافته، أو االجهار  المنتمى لتلك األقليات أو ألولئك السكان من الحق في أن يتمتع، مع بقية أفراد المجموعة،

 .بدينه وممارسة شعائره، أو استعمال لغته

 31المادة 
تعترف الدول األطراف بحق الطفل في الراحة ووقت الفراغ، ومزاولة األلعاب وأنشطة االستجمام المناسبة ـ 1

 .بحرية في الحياة الثقافية وفى الفنون كةلسنه والمشار

الكاملة في الحياة الثقافية والفنية وتشجع على توفير فرص   كة فل في المشارتحترم الدول األطراف وتعزز حق الط ـ 2

 .مالئمة ومتساوية للنشاط الثقافي والفني واالستجمامي وأنشطة أوقات الفراغ

 1986( لسنة 72قانون تصديق ميثاق حقوق الطفل العربي رقم )

من  ـ  1 اساسي  مكون  حقوقها  ورعايتها وصون  الطفولة  هو  تنمية  بل  االجتماعية  التنمية  مكونات 

جوهر التنمية الشاملة، والطفولة هي المستقبل، والعامل الحاسم في صنعه، ورعايتها اولوية مقدمة 

في جهود التنمية، واولوية في البرامج القطاعية، قصد منح الطفل خير ما عند امتنا لضمان صنع  

 ما في الوجود بخير ما في االنسان ولخيره . خير

 

تنمية الطفولة ورعايتها، التزام ديني ووطني وقومي وانساني نابع من عقيدتنا، وقيمنا الروحية   -2

 .نا وواقعنا، واستجابة لتطلعاتنا واالجتماعية، وتراثنا ومبادئ

 

مسؤولية عامة، تقوم عليها الدولة واالمة، ويسهم فيها الشعب من منطلق    التنشئة السوية الطفالنا  -3

التكافل االجتماعي، وتتجه لتنمية الطفل تنمية تثري ذاته وكيانه بحب اقرانه واسرته وبحب وطنه،  

. تقدمها  وصنع  وحدتها  لتحقيق  والعمل  وحضارتها،  امته  بتراث   واالعتزاز 

قو  -4 واساسه،  المجتمع  نواة  وعلى االسرة  والمواطنة،  واالخالق  الدين  هدى  على  التكافل  امها 

الرعاية   وتوفير  والتحلل،  الضعف  عوامل  من  حمايتها  مسؤولية  تقع  واحاطتها أل الدولة  فرادها 

بالضمانات الكافية، ومد الخدمات االساسية التي تعين على تطورها، وعلى رفع قدرتها االجتماعية 

وتقدمه االمة  بناء  في  والحنان  واالنتاجية  والدفء  الرعاية  ابنائها  منح  على  قادرة  ولتكون  ا، 

واالطمئنان واالستقرار واالمن االجتماعي المفضي للنمو المعافى في كنفها، وال يكون سحب والية 
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 ثيرها المرغوب على مستقبل هؤالء االبناء . أ االسرة على ابنائها اال لضرورة قصوى تتمثل في ت

  –لتعليم المجاني والتربية في مرحلتي ما قبل المدرسة والتعليم االساسي  كيد وكفالة حقه في اأ ت  -11

ادنى   االتجاهات    -كحد  اكتساب  وفي  الدائم  التغيير  في  الزاوية  حجر  هو  التعليم  ان  بحسبان 

والمهارات والقدرات التي يواجه بها كل المواقف الجديدة بالمعرفة المتجددة، ويتخلص بها من القيم  

و  الال التقدير وظيفية  وحسن  والموضوعي  العلمي  التفكير  على  بها  وينشا  السلبية،  البالية  التقاليد 

وحب العمل وحسن ادائه، كما يمده بالقدرة على رفع مستوى معيشته وثقافته العامة، وعلى االسهام 

اوقات  استثمار  حسن  وفي  المستمرة،  الثقافة  في  حقه  وضمان  وامته  مجتمعه  حياة  في  االيجابي 

 ، وفي الترفيه عن نفسه باللعب والرياضة والقراءة .الفراغ 

 

اقامة نظام تعليمي سليم في كل دولة عربية وعلى نطاق الوطن العربي، يكون الزاميا في  - 21
مراحله االساسية، ومجانيا في كل مراحله للقادرين على مواصلته, من مرحلة ما قبل المدرسة 

لقدرة االقتصادية او المنبت االجتماعي او الراي السياسي، وحتى التعليم العالي، دون تمييز بسبب ا
 وان يسترشد في ذلك باستراتيجية تطوير التربية في الوطن العربي .

قيام لجنة للطفولة في كل قطر عربي، تضم في عضويتها االجهزة الرسمية واالهلية والشعبية  - 26
في مجال وضع السياسة والتخطيط  ذات االختصاص واالهتمام برعاية الطفولة وتنسق جهودها 

 -والتنفيذ والمتابعة والتقويم، وان تكون من مهامها العاجلة ما يلي:

 
حوال الطفولة من مختلف الجوانب  أل اجراء دراسات ومسوح شاملة لتقويم الوضع الراهن   -ا 

طيط لجهود االقتصادية واالجتماعية والصحية والتربوية والثقافية لتكون هذه الدراسات اساسا للتخ 
 رعاية الطفولة .

وضع خطة مسترشدة بما تضمنه هذا الميثاق، وما خطته استراتيجية العمل االجتماعي في   -ب 
الوطن العربي، وتحديد اولويات وخطوات تنفيذ هذه الخطة الزمنية واالمكانات والموارد الالزمة 

 ية .لتنفيذها، في اطار الخطة الوطنية للتنمية االقتصادية واالجتماع

 

طفال، من خالل المراكز لالاعتماد المنهج المتكامل في تقديم الرعاية والخدمات االساسية  ـ  27

 المتعددة االغراض وعلى يد االفراد المتعددي المهارات والواجبات . 

الخدمات    -29 ايصال  من  الممكنة  االغراض  المتعددة  والمرافق  المؤسسات  من  شبكة  اقامة 

االساسية لالطفال في مختلف بيئاتهم مع التركيز على البادية والريف واالحياء الفقيرة بالمدن،  

والمراكز  كالمدارس  ارتيادها  الناس  يالف  التي  والمؤسسات  المراكز  في  الخدمات  توطن  وان 

 والمساجد، ما اعان عليه االمكان . االجتماعية

 

االستعانة الى اقصى حد بوسائل االعالم المختلفة، مطلوبة بصورة ملحة وعاجلة اذ بدون   -38

هذا ال يمكن ان نؤسس عمال نافعا في مجتمع تشكل االمية عقبته االجتماعية االساسية واجهزة 

اثيرها البالغ في تكوين الراي العام، االعالم بفضل انتشارها في انحاء الوطن العربي، وبفضل ت

وبحسبانها مصدر المعرفة الوحيد الميسور لالميين، مدعوة لتخصيص جانب كبير من جهدها  
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اهمية  مراعاة  خالل  ومن  المتخصصة،  برامجها  خالل  من  الطفولة،  قضايا  لخدمة  وبرامجها 

 دورها في تثقيف وتربية االطفال والكبار في برامجها العامة . 

 

لقيمناوال   والمجافية  الضارة  المستوردة  البرامج  من  االعالم  اجهزة  تقدمه  ما  تنقية  من  ،  بد 

 .للتاثير على ابنائنا  والسلبية

 2011( لسنة 25رقم )قانون وزارة الشباب والرياضة  

 ( 3المادة )
 يهدف القانون الى اآلتي :

 

إعداد الشباب وتحصينهم وحمايتهم وتاهيلهم فكرياً وسياسياً وعلمياً واجتماعياً وثقافياً   –اوال 

ورياضياً و توجيه طاقاتهم ومواهبهم نحو المســاهمة في بـناء العراق والتعبير عن روح المواطنة  

 أي اآلخر.العراقية الصالحـة وإحترام القانون ونبذ العنف واشاعة ثقافة احترام الرأي والر

تطويــر القطاع الرياضي من خالل العمل مع الجهات الرياضية المختلفة الحكومية  –ثانيا  

وغيرالحكومية لتفعيل حركة االندية واالتحادات الرياضية االولمبية وغير االولمبية واالتحادات  

يسهم في اداء البارالمبية واتحادات العوق الذهني والخاص ودعم انشطتها بالوسائل الممكنة بما 

 مهماته بالشكل الذي يليق بالعراق واهمية تمثيله دوليا. 

تنظيم االنشطة التربوية والثقافية والفنية والعلمية والبدنية والرياضية بمختلف التخصصات  –ثالثا 

والمجاالت وتسهيل مشاركة شباب العراق وأطفاله من كال الجنسين في الفعاليات والدورات 

ؤتمرات والبطوالت المحلية والعربية والدولية بالتنسيق مع االقاليم والمحافظات  والمهرجانات والم

 غير المنتظمة في اقليم والجهات ذوات العالقة . 

توظيف الجهود للحفاظ على ما يؤمن حماية المصالح العليا للشباب و الرياضة العراقية  –رابعا  

 يد والقرارات المحلية والدولية . وسمعة اجهزتها كافة وبشكل ينسجم مع األعراف والتقال

 2011(لسنة 22قانون وزارة التربية رقم )

 ( 8المادة )

 يتكون التعليم مما يأتي:
 اوال : 

 ( ست سنوات .6مرحلة التعليم االبتدائي و مدتها ) –أ
( ست سنوات وتتكون من مستويين ، المستوى المتوسط  6مرحلة التعليم الثانوي ومدتها )  –ب

( ثالث سنوات ، وينقسم على نوعين عام و 3ثالث سنوات والمستوى االعدادي ومدته )( 3ومدته )
 مهني.

 
 ثانيا :

( ست  6( تسع سنوات ويتكون من مرحلة الدراسة االبتدائية ومدتها )9التعليم األساسي ومدته ) –أ
 ( ثالث سنوات.3سنوات ومستوى الدراسة المتوسطة ومدته )

التعليم االساسي بشكل تدريجي في مناطق او مدارس يحددها الوزير   تعمل الوزارة على تطبيق–ب
 سعياً إلى أعمامه و الزاميته .

   (9)المادة 
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 يكون التعليم في رياض األطفال والمدارس و المعاهد كافة والمراكز التابعة للوزارة مجانيا. 

 ( 11المادة )
لون السادسة من العمر عند ابتداء السنة اوالً : التعليم االبتدائي عام و موحد و إلزامي للذين يكم

 الدراسية أو في الحادي والثالثين من شهر كانون األول من تلك السنة . 
 

 ثانيا: 
التعليم المتوسط عام يهدف الى اكتشاف قدرات الطالب وميولهم وتنميتها و تزويدهم بالمعارف   –أ

وتنمية روح المواطنة الصالحة فيهم ، و الخبرات األساسية المتنوعة لتمكينهم من مواصلة الدراسة 
 و للوزارة إجراء التنويع في المستوى المتوسط في المرحلة الثانوية. 

 يجوز مد إاللزام إلى التعليم المتوسط عند توافر اإلمكانات الالزمة لذلك. –ب
  التعليم اإلعدادي عام و متنوع ويهدف إلى االستمرار في اكتشاف قابليات الطالب وميولهم–ج

وتنميتها والتوسع في الثقافة و مطالب المواطنة السلمية والتدرج في الحصول على مزيد من التنوع  
 ولمواصلة مراحل الدراسة الالحقة في ميادين المعرفة والتدريب على تطبيقاتها تأهيال للحياة العملية 

 ( 16المادة )

التعليم العالي والبحث العلمي فتح مدارس تعليمية  تتولى وزارة التربية بالتنسيق مع وزارة  –أوالً 
 خارج جمهورية العراق حسب مقتضيات الحاجة وتنظيم أعمالها ومتابعة توفير احتياجاتها .

 للوزارة فتح مدارس باللغتين العربية والكردية وفقا للقواعد التربوية . –ثانيا 
اقيين من التركمان والسريان واألرمن للوزارة وضع قواعد تربوية بما يضمن الحق للعر –ثالثاً 

بتعليم أبنائهم باللغة األم في المؤسسات التعليمية الرسمية أو بأية لغة أخرى في المؤسسات التعليمية 
 الخاصة .

 المعدل  1976(لسنة 118قانون التعليم األلزامى رقم )

 ( 1المادة )

والزامي لجميع االوالد الذين يكملون السادسة  التعليم في مرحلة الدراسة االبتدائية مجاني  –اوال 
 من تلك السنة .  31/12من العمر، عند ابتداء السنة الدراسية، او في 

 تلتزم الدولة بتوفير جميع االمكانات الالزمة له . –ثانيا 
يلتزم ولي الولد بالحاقه بالمدارس االبتدائية، عند اكماله السن المنصوص عليه في الفقرة   –ثالثا 

 عاله واستمراره فيها، لحين اكمال الولد مرحلة الدراسة االبتدائية، او الخامسة عشرة من عمره .ا
 ويقصد بولي الولد الغراض هذا القانون المتكفل فعال برعايته . 

 ( 10المادة )

 يطبق االلزام في مرحلة التعليم االبتدائي في جميع انحاء القطر في بدء السنة الدراسية –اوال  المادة
، ويعلن عن ذلك ببيان من وزير التربية، ينشر في الجريدة الرسمية ووسائل  1979 – 1978

االعالم الرئيسة قبل حلول هذا الموعد بستة اشهر على االقل، ويترتب على ذلك قيام اولياء االوالد 
 بواجباتهم المنصوص عليها في هذا القانون .

ارة االعالم والمنظمات الشعبية والمهنية ذات العالقة،  تنظم وزارة التربية، بالتعاون مع وز –ثانيا 
 حملة توعية بعد صدور بيان تطبيق الزامية التعليم االبتدائي . 
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