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 :المقدمة 

الطفييم ويو يي   كييم ميي  في اي بلد اهمية بالغة كونها تحكم العالقة بييي تكتسب احكام الحضانة  

 م م  حقوق على كم االطييفاا المييةكور هي تجمع كم ما  ستحق  الطفمؤسسات الدولة المختصة وواقارب  و

ولييةلف فييايا  وداً وعييدماً مييع مصييلحة المحضييون  وفقاً لقاعد  اساسية تقول : ) ان حضييانة الطفييم تييدور و يي 

 . لغلبة تكون لمصلحة المحضون حتماً تعارضت هةه المصلحة مع اي مصلحة أخفى فان ا

م االحوال الشخصية فيكون اساساً لتوحيد احكا 1959لسنة  188 اء قانون االحوال الشخصية العفاقي بالفقم 

علييي   ومييا اسييتقفمستمداً مبادئ  مما هو متفق علي  في احكام الشييف عة االسييالمية   ية  بناء العائلة العفاقإلقامة  

 القضاء الشفعي في العفاق .

 الى ا تهادات فقهييية باالستناد 1987, 1986،  1978 الى ان عدلت في السنواتواستمف العمم بهةه االحكام  

ليجعييم الحضييانة مما خالف االسباب المو بة لوضييع القييانون م  الفتاوى والمةاهب الغيف معتمد  في العفاق  

ً انففاد ة حجف ة لدى االم وحدها   . والى االبد والفعا ة دور االب وبقية اولياء المحضون في التفبية الغيا

عد د  ومتنوعيية نتيجيية غييياب االب   صحية ونفسيةالى امفاض    العفاقي بسبب تلف التعد الت  تعفض الطفم 

بتحييف ا الطفييم ضييد احييد القسفي ع  حيات  وكةلف الى تفشي ظاهف  االغتفاب االبوي بي  اطفال الشييقاق 

على مستقبم  االمف الةي تدوم نتائج  السلبية وتنعكس  وهو األب في الغالب   )والد   او الطفا الغيف حاض 

 االطفال واداءهم الدراسي وحالتهم الماد ة وهو ما أثبتت  دراسات عالمية رصينة معتمد  .

 15سيي  االطفال في حضانتها حتييى كما ادى هةا التعسف في النص والتطبيق الى اطمئنان الحاضنة الى بقاء 

 م فلكية غيف مسبوقة في العفاققاسنة وهو سبب مهم م  اسباب تزا د حاالت التفكف االسفي ووصولها الى ار

كما ادى الى تزا ييد حيياالت العنييف داخييم االسييف  حييي  بناء ً على احصائيات مجلس القضاء األعلى الفسمية 

 . بشاعة  عدداً و اصبحت اكثف

حيياالت الطييالق  والحييد ميي لةا فان  بغية الوصول الى معالجات قانونية متوازنيية للحفيياظ علييى وحييد  العائليية 

بقصييد الحفيياظ علييى االطفييال ميي  معالجة مشكلة تزا د حيياالت العنييف االسييفي ووالتفكف االسفي المتزا د  و

ثوابييت  بمييا  تفييق مييع والضياع والتشتت ولتنظيم الفوابط االسف ة وتحقيق التوازن بي  حقييوق الطفييم ويو يي  

ولغفض تغطية    تعارض مع اتفاقية حقوق الطفموبما ال   وما اتفقت علي  المةاهبالشف عة االسالمية السمحاء  

 يية كانييت الحا القد ميية المتهالكييةكافة الحاالت التي تعفض على القضاء التي غفلت عنها النصييوا السييابقة 

 المتعلقة بالحضانة . 57لماد  مقتفح قانوني لتعد م امسود   إلعدادماسة الى اعاد  النظف بالتشف عات النافة  

 قانون االحوال الشخصية العفاقي وتعد الت  :نبة  تار خية ع  

مييا الشخصية قد شفعت بقانون واحد  جمع م  اقوال الفقهاء  لألحوالالشفعية    االحكاملم تك   

حيا  العائلة غيف مستقف  وحقييوق  ما  جعممتفق علي  وقد و د في تعدد مصادر القضاء واختالا االحكام   هو

لييةا   المتفييق عليهييا)الففد غيف مضمونة فكان هةا دافعاً للتفكيف بوضع قانون  جمع في  اهم االحكييام الشييفعية 

ن  كييوم  اهدافها األولى وضع قانون موحد فييي احكييام األحييوال الشخصييية قد وضعت   تموز   14)ثور     فان

في عهدها الجد ييد و كفييم اسييتقفار االوضيياع فيهييا و ضييم  للمييفأ  حقوقهييا  بناء العائلة العفاقية  إلقامةاساساً  

لجنيية  7/2/1959فييي  560المفقم  بأمفهاالشفعية واستقاللها العائلي وتحقيقا ً لهةه الغا ة الفت وزار  العدل 

ل ميي  هو المقبو م  احكام الشف عة وما  متفق علي )لوضع الئحة األحوال الشخصية استمدت مبادئها مما هو 

 . 1)استقف علي  القضاء الشفعي في العفاق قواني  البالد اإلسالمية وما
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لسيينة  188ضييم  قييانون االحييوال الشخصييية المييفقم   في نصها األصلي  57وعلى هةا االساس  اءت الماد   

  7حييي  كييان سيي  الحضييانة ) موافقة لما اتفق علي  ميي  احكييام المييةاهب االسييالمية   بفقفاتها الخمس  1959

 . 2)المؤهم عند زواج ام  المطلقة  ة المحضون و سلم المحضون الى ولي سنوات قابلة للتمد د حسب مصلح

 عييد الً    ت17)ثم  اءت تعد الت مجلس قياد  الثور  المنحم لقانون االحوال الشخصييية العفاقييي لتصييم الييى  

و مك  تلخيص تلف التعد الت بأنها  علت سيي      57لتي شملت الماد )   3،4،5)   الثالث)التعد الت   عنينا منها  

سنة ال تسقط حضانة االم خاللها حتى بزوا ها بييأ نبي  15  سنوات قابلة للتمد د الفوتيني الى 10الحضانة )

ثم  خيف بي  الوالد   او احد االقارب ع  المحضون الةي ال  بيت ليلة واحد  عند ابي  المؤهم طيلة هةه الفتف  

 . ونقلت  الى زوج االم كما الغت اي دور لالب ولعصبة الطفم في التفبية والفعا ة 

 :  57للماد   )مجلس قياد  الثور  المنحم  المخالفات الدستور ة لتعد الت

في االسباب صفاحة ًم  اراء فقهاء الشفع االسالمي وكما هو مةكور  لف علي اخت  ان االستناد الى ما  .1

تعييد كييم  ، ج ميي  الدسييتور العفاقييي التيييأ  /  2)  هييو مخييالف للميياد  57المو بة لتعد الت الماد  )

 القواني  التي تتعارض مع ثوابت احكام االسالم ومع الحقوق والحف ات الوارد  في الدستور باطلة.

على  ميع المسلمي  علييى اخييتالا في قانون االحوال الشخصية  فقهية مختلف عليهاان ففض احكام  .2

  منيي  التييي تقييول : ) العفاقيييون احييفار فييي 41الميياد  )للدستور في  هو مخالف  مةاهبهم وتو هاتهم  

 االلتزام بأحوالهم الشخصية حسب د اناتهم او مةاهبهم او معتقداتهم او اختياراتهم ...  .

  م  الدستور التي تنص على ان   جب على العييفاق 8الماد  )  النافة  تخالف 57ماد  )ان تعد الت ال .3

الطفييم  قوالجد ف بالةكف ان العفاق قييد صييادق علييى اتفاقييية حقييوان  ) ...  حتفم التزامات  الدولية   

لقييانون وبالفغم ميي  ان االتفاقيييات الدولييية لهييا الفوقييية علييى ا  1994  لسنة  3رقم )العالمية بالقانون  

حييي  منهييا مييواد  8اال  قم ع  لف االتفاقية في متخالف ت 57المحلي اال ان احكام الحضانة في الماد  

 احتفام مسؤوليات وحقوق ووا بات )الوالييد   واعضيياء االسييف  الموسييعة    على نصت نجد انها قد

باحتفام حق الطفم في الحفاظ على صييالت  العائلييية كما ان الدول الموقعة عليها تتعهد     5في الماد  )

تحتفم االتفاقية حييق الطفييم و فم ع  )والد    على كفه منهماعدم فصم الطتضم     كما   8) في الماد

المنفصم ع  والد يي  او عيي  احييدهما فييي االحتفيياظ بصييور  منتظميية بعالقييات شخصييية واتصيياالت 

، كما ان االتفاقية االممية تؤكد فييي  م  االتفاقية  3و    1  /  9وكما  اء في الماد  )كال والد    ف  بمباش

  ضمان االعتفاا بالمبدأ القائم ان كال الوالد    تحمالن مسؤوليات مشييتفكة عيي  تفبييية 18)مادتها  

 الطفم ونموه .

الم العفاقية وبشكم واضح في الفقييف  رابعيياً و ااالب العفاقي  بي      57التعد الت النافة  للماد  )  تميز .4

تمنع مبيت المحضون عند ابييي  مطلقيياً وهييةا   سنة بينما 15حضانة كاملة لالم لمد  )منها التي تعطي  

نون دون تمييييز لتي تنص علييى : ) العفاقيييون متسيياوون أمييام القييا  م  الدستور ا14للماد  )مخالف  

 بسبب الجنس ...  .

ايا ان منييع المبيييت  م  الدستور  اواًل وثانياً وثالثاً ورابعاً   / 29الماد  )تخالف احكام الحضانة النافة    .5

عند االب  شكم صور  م  صور تغليب مصلحة االم علييى مصييلحة الطفييم ووالييده حييي  انيي   حييفم 

فييي البنييد ثانييياً منيي  كمييا ان هييةا  المييةكور والفعا يية والتعليييم  الطفم م  حق  على ابي  في )التفبييية 
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 سف في االسف  والمدرسة والمجتمع )العنف والتعالحفمان القسفي م  الوالد المؤهم  عد احد اشكال 

 .م  الماد  نفسها الةي  منع  البند رابعاً 

 : القضائيةوتطبيقاتها    57الماد  ) ألحكامالسلبية  التأثيفات  

كان لتطبيقات التعد الت الظففية لمجلس قياد  الثور  اثفها المدمف علييى الطفوليية واالسييف  نييدرج اهمهييا 

 وكما  لي : 

ز اد  نسبة الطالق حسب االحصائيات المقدمة م  المحيياكم المختصيية بسييبب عييدم االهتمييام بمصيييف  .1

وهييو    سيينة15سيي  )في حضانتها حتى  االطفال بعد الطالق سيما وان الزو ة مطمئنة لبقاء االطفال

خاصةً ايا علمنا ان المعدل السيينوي لحيياالت   6)  ما شخص  مجلس القضاء االعلى في بيان  االعالمي

 المليييون حالييةمجمييوع حيياالت الطييالق   تعدىحي     2004عن  في سنة    %250الطالق قد تضاعف  

حاليية  53لوحدها ما  عني حصييول ميياال  قييم عيي    7)2018في سنة  الف حالة طالق  77  بينما بلغت  

مليييون 3اي ان  لد نا في العفاق  يش مليوني م  المطلقات وماال قم عيي    طالق في الساعة الواحد   

ما فجف العد د م  النزاعات بي  تلف العوائييم المتصيياهف   منهييا مييا هييو قضييائي قييد  وهو طفم شقاق 

ومنها ما استشفى ميي  نزاعييات عشييائف ة اففاد االسف  بي    الف دعوى قضائية سنو اً   400ال تعدى  

وصلت الى موا هات مسلحة وسقوط قتلى م  الطففي  االمف الةي  عفض السلم المجتمعي الى خطف 

 ؤدي الى استنزاا الجهد المجتمعي ألففاد تلف العوائم في نزاعات قضائية طو لة األمد ومكلفة  بالغ  

 الغالب الى انخفاض انتا ية هةه العوائم وتعطيلهم تماماً .وحاالت انتقام وثأر تؤدي في 

ميي   الطفييمالتطبيقات القضائية  علت ميي  السييهم علييى االم ان تمنييع تعسف النص القانوني وكما ان  

حتييى وان كانييت الحاليية الزو ييية قائميية  سيينة او حتييى مشيياهدت  15المبيت عند ابي  ليلة واحد  طيلة 

بثغفاتهييا  57ي اعداد وبشاعة حاالت العنف االسفي حي  اصبحت الماد  بينهما مما ادى الى تزا د ف

حي  وصلت اعداد الشييكاوى ميي  هييةه الحيياالت العنف االسفي حاالت العد د  المنبع الفئيسي لتزا د 

 .في عموم العفاق  الف حالة  16اكثف م   الىوحدها  2021في سنة 

)  فتبط ارتباطاً وثيقاً بالفشم في التعليم ومشاكم  نييوح     الوالدو ود  ان العيش في اسف  تفتقف الى   .2

وحمم المفاهقات والفقف   كمييا ان  اطفييال الشييقاق  )  عييانون ميي  نمييط االحداث وتعاطي المخدرات  

وعلى النقيا  صداقات والتنمفحيا  أسوء م  حي  السلوك الصحي البدني والصحة النفسية وتكو   

اً متساو اً م  الوقت بي  االم واالب بيينفس الففاهييية التييي  تمتييع بهييا  تمتع االطفال الة    قضون قدر

وفي هييةا السييياق صييفح مسييؤول فييي وزار  الداخلييية ،  8)   االطفال الة    عيشون في أسف متماسكة

وهي تتضم  غالبيياً % م  الجفائم  تورط بها احداث دون س  الثامنة عشف  25نحو    العفاقية ع  ان

عمليات سفقة وقتم وارهاب وتجار  المخدرات والتسول والنصب واالحتيال و فائم اعتييداء اضييافة 

الى التحفش الجنسي وان هناك مشار ع لبناء مفاكييز تأهيييم  د ييد  تكفييي السييتيعاب تزا ييد اعييدادهم 

هييم اسييباب تزا ييد اعتبييف ان االمخيف وفي تصف ح لمد ف سج  االحداث فييي بغييداد )ولييي الخفييا ي  

وفي سياق متصم كشفت وزار  الداخلية العفاقييية نقييالً عيي    فائم االحداث تعود الى التفكف االسفي

اللواء مازن كامم منصور مد ف عام دائف  مكافحة المخدرات والمؤثفات العقلية تأكيده القيياء القييبا 

 328)امييفأ  و  156ييينهم ميي  ب 2021متهمييي  بتييفو م المخييدرات خييالل العييام  907الفاً و 11على  
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مدمني المخييدرات ميي  االطفييال كما حةر تقف ف لليونيسيف م  ز اد  عدد   سنة    18حدث تحت س   

وان هناك سوق ضخم لتجار  المخدرات فييي العييفاق  شييكم االطفييال فييي هييةا السييوق   %  10بحدود  

ال تتجيياوز  مخييدرات بييي  تالميييةاعمد  رئيسية وفي عييدد ميي  المييدارس تييم تسييجيم حيياالت تعيياطي 

 .اعمارهم  س  عشف سنوات 

ثليي   وفي مجال عمالة االطفال في العفاق الممنوع قانونيياً فبحسييب اخييف احصيياءات اليونيسيييف فييان

اطفال العفاق  مفون بظفوا اقتصاد ة صعبة فهم  وا هون اعلى معدالت الفقف حي   و د طفييالن 

عدد االطفييال العيياملي  فييي وتقدر المفوضية العليا لحقوق االنسان في العفاق  اطفال 5فقيفان م  كم  

 . الف طفم 700العفاق  صم الى اكثف م  

 عد نفور الطفم م  احد االبو   نتيجة للتالعب النفسي ب  م  قبم الطفا الحاض  ليظهف خوا غيف  .3

مبفر او عدم احتفام او عداء تجاه احد الوالييد   او االقييارب أو غيييفهم هييو شييكم مميييز ميي  أشييكال 

ف اال ةاء النفسي والعنف االسفي تجاه كييم ميي  الطفييم وفييفد األسييف  المففييوض و كييون سييبب  االكثيي 

 سييمى  وهييو مييا   9) رغبة الطفا الحاض  فييي اسييتبعاد الطييفا االخييف ميي  حيييا  الطفييمشيوعاً هو  

الشائعة لدى اطفال الشقاق فييي العييفاق بسييبب    AlienationParentalاالغتفاب األبوي )بظاهف  

وتجف م  حتى الحضانة االنففاد ة الحجف ة للطفم وعدم تنب  المشفع العفاقي الى خطور  هةا الفعم 

 االن .

 م  قبم اللجنة القانونية البفلمانية :  المقدم 57عد م الماد  )تمقتفح 

يكفه وبعد استشار  المختصي  في القانون واقامة نييدوات مييع رئاسييات   ما تقدماستناداً الى كم  

مفا ييع الييد   لكافيية قييانونيي  ومحاكم االستئناا في الكثيف ميي  المحافظييات العفاقييية واالسييتعانة بييفأي  

  57اصبح م  الضفوري )اعاد  النظف فييي الميياد  )واساتة  مختصي  في علم النفس  المةاهب االسالمية  

ة بغية الوصول الى معالجات قانونية للحفيياظ علييى وحييد  العائليية وتجنييب حيياالت الطييالق احكام الحضان

 .     10)م  ظواهف سلبية   عن  نتم  والتفكف االسفي وما

تقييد م  آنييةاكقفرت اللجنيية القانونييية البفلمانييية في الدور  السابقة وبعد التواصم مع الساد  نواب الشعب  

نائييب وتمييت القييفاء  االولييى لهييةا المقتييفح بتييار     163وقييع عليهييا       57مسود  مقتفح لتعد م الماد  )

وتم  مع خمسي  توقيع م  ا م عقد  لسة طارئة لمناقشة المقتييفح الييةي عارضييت  السييفار    1/7/2021

 بوار هادي   ولم  كتمم النصاب البف طانية علناً با تماعها مع رئيس اللجنة القانونية البفلمانية السابق )ر

بينما تقدمت الحملة الوطنية بمسود   د د  / اواًل   من  58في الماد  )في انتهاك واضح للدستور    في حينها

 : ابفز ما فيها

 التمييز بي  حالة قيام الزو ية واالنفصال في القانون م  ا م فتح باب االصالح بي  الطففي .  .1

 لمؤهم عند اتمام  س  السابعة او حال زواج ام  . نتقم المحضون الى ابي  ا .2

حييق النظييف فييي شييؤون المحضييون وتفبيتيي   بإعطييائهماعاد  االعتبار الى دور اولياء المحضون  .3

 .ومشاهدت  وتعليم  
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قبم الفضيياعة واعطيياء  لفتف  ما  ا الغيف حاض   واستصحاب  م  قبم الطفتقني  مشاهد  الطفم   .4

الفضاعة  للطفا غيف الحاض  مف  اسييبوعيا ً ومعاقبيية المخييالف وكييم س   حق المبيت لما بعد  

 يلف ألول مف  في القانون العفاقي .

 . اسقاط الحضانة في حال ثبوت الضفر على المحضون ومنها حالة التحف ا  .5

المصييلحة الفضييلى للطفييم لضييمان   تحقيق  ختاماً نوصي بتعد م احكام الحضانة في العفاق على أساس

م باالستناد الى محور   هييامي  وهمييا الحضييانة التبادلييية والفعا يية المشييتفكة بعييد سالمت  ونموه السلي

 االستعانة بآراء المختصي  م  خبفاء علم النفس واال تماع والخبفاء القانونيي  ور ال الد   االفاضم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (57الحملة الوطنية لتعديل المادة )

 23/5/2022بغداد 
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 المصادر :

 280جريدد ا الوقددالع العراقيددة العدد د – 1959لسنة  188لقانون االحوال الشخصية العراقي المرقم االسباب الموجبة   .1

 30/12/1959بتاريخ 

 30/12/1959بتاريخ  280جري ا الوقالع العراقية الع د  – -من قانون االحوال الشخصية قبل التع يل ( 57المادا ) .2

 317-314الصفحة   20/2/1978في   2639جري ا الوقالع العراقية الع د   .3

 415الصفحة   7/7/1986في   3105جري ا الوقالع العراقية الع د   .4

 830الصفحة   16/11/1987في   3176جري ا الوقالع العراقية الع د   .5

 بيان اعالمي رسمي : –موقع مجلس القضاء االعلى  .6

https://www.hjc.iq/view.5899/?fbclid=IwAR3KOK1RaTmImySE8yN12ehCVJ0nge

KUgCz3EDEqc7ZY8DCq8teeDqbgIuk 

 مجلس القضاء االعلى .احصاليات الطالق حسب االرقام المعلنة في موقع  .7

المثددال  –إي فرانسون ،س.ب.الفتمان ، اوسددتبرو واوددرون ، ال ددروي المعيشددية لي فددال  وي اتقامددة المشددتر ة  .8

 .  23-1( : 2017السوي ي .بحث مؤشر الطفل )

ندد  جي جي هارمان ، اي  روك ، د.إيه هاينز ، سلو يات النفور من الوال ين : شكل غير معتري به مددن كشددكال الع .9

 1299-1275(: 2018)144األسري .النشرا النفسية 

 ( .6نفس المص ر في الفقرا ) .10
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