Al-Bayan Center for Planning and Studies

الت�سرب الدرا�سي يف العراق
ُّ
ر�ؤية قانونية مقارنة

الباحث القانوني /حسين غازي كاظم

عن املركز
مقره الرئيس يف بغداد ،مهمته الرئيسة
مر ُ
رحبيّ ،
كز البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ ،غريُ ّ
فضالً عن قضااي أخرى -تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضااي السياسات العامة واخلارجيةختص العراق بنحو ٍ
خاص ومنطقة الشرق األوسط بنحو عام .ويسعى املركز إىل إجراء حتليل
اليت ّ
احلقلي السياسي واألكادميي.
هتم نْ
مستقل ،وإجياد حلول عمليّة جليّة لقضااي معقدة ّ
ّ

حقوق النشر حمفوظة

2017

www.bayancenter.org
info@bayancenter.org

التسرب الدراسي يف العراق ..رؤية قانونية مقارنة
ُّ

الت�سرب الدرا�سي يف العراق
ُّ
ر�ؤية قانونية مقارنة
الباحث القانوين /حسني غازي كاظم
ُّ
يعد التعليم أحد حقوق اإلنسان الذي حرصت املواثيق ،والعهود الدولية على ضمان
حصول األفراد عليه والتمتع به؛ لكسب املعرفة ،والثقافة ،واكتساب املهارات اليت ميكن أن تصحح
مسار حياهتم بعيداً عن اجلهل والتخلُّف ،ويتفرع عنه احلق يف إلزام التعليم مبراحل معينة من حياة
األوالد الذين يكونون مؤهلني من حيث العمر للدخول إىل املدارس سواء العامة منها أو املتخصصة
اليت هتتم بفئة من األوالد الذين حيتاجون إىل تعليم خاص.
إن احلق يف التعليم من احلقوق املعرتف هبا يف الدساتري الوطنية يف عامل اليوم ،إذ تشري
الدراسات إىل أن  %90من دساتري العامل ضمت بنداً عن احلق يف التعليم ،ومن بني هذه الدساتري،
يقتضي  %60منها أن يكون التعليم إلزامياً حىت مرحلة معينة ،فضالً على أن يكون التعليم جمانياً
يف كل املراحل أو مراحل معينة.
املعايري الدولية
جاء يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر يف االمم املتحدة عام  1948أن لكل
شخص احلق يف التعليم ،وجيب أن يكون التعليم يف مراحله األوىل واألساسية على األقل جماانً ،وأن
يكون التعليم األويل إلزامياً.1
أما الدول املوقعة على العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 1966فقد أقرت أبن ضمان ممارسة كل فرد يف حقه ابلرتبية والتعليم يتطلب أن يكون التعليم
االبتدائي إلزاميا ومتاحاً جماانً للجميع .2وقد دعت اتفاقية حقوق الطفل اليت بدأ نفاذها عام
 1990إىل جعل التعليم االبتدائي إلزامياً ومتاحاً للجميع مع ضمان حق الطفل يف التعليم وعلى
أساس تكافؤ الفرص.3
 -1ينظر املادة ( )1/26من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان .1948
 -2ينظر املادة (/2/13أ) من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية .1966
 -3ينظر املادة (/1/28أ) اتفاقية حقوق الطفل النافدة عام .1990
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وتعهدت الدول األطراف يف االتفاقية اخلاصة مبكافحة التمييز يف جمال التعليم أبن تضع
سياسة وطنية تستهدف -عن طريق أساليب مالئمة للظروف والعرف السائد يف البالد -دعم
تكافؤ الفرص واملساواة يف املعاملة يف أمور التعليم ،والسيما جعل التعليم االبتدائي جمانياً وإجبارايً.4
وقد كرس هذا احلق يف الكثري من االتفاقيات الدولية واإلقليمية املعنية حبقوق اإلنسان
وحرايته املختلفة اليت ورد يف متنها الكثري من النصوص اليت أكدت على حق التعليم اإللزامي،
والسيما يف املرحلة االبتدائية ملا له من أمهية يف حياة األطفال ،وحياة األمم ابعتبار أنه من الضروري
أن حيصل األفراد على فرص التعليم وأبقل املستوايت كحد أدىن.5
التنظيم الدستوري والقانوين للتعليم اإللزامي يف العراق
أ :التنظيم الدستوري
ُّ
يعد دستور العراق لعام  1970املؤقت أول دستور تبىن إلزامية التعليم ،إىل جانب كفالة
جمانيته إذ نصت املادة (/27ب) على (تعمل الدولة على جعل التعليم االبتدائي إلزاميا وعلى
التوسع يف التعليم املهين والتقين) ،وإن ما تقدم ال يعين أن الدساتري اليت سبقت دستور  1970قد
أمهلت احلق يف التعليم ،إذ إهنا مجيعا أشارت إىل كفالة احلق يف التعليم اجملاين يف كل مراحله ،لكنها
مل تنص على إلزامية التعليم .وجاء دستور  2005الدائم ليكفل حق التعليم بنح ٍو عام ،ويف الوقت
نفسه أورد نصاً صرحياًكفل به إلزامية التعليم ،إذ نصت املادة (/34أوالً) منه على (أن التعليم عامل
أساس لتقدم اجملتمع وحق تكفله الدولة ،وهو إلزامي يف املرحلة االبتدائية ،وتكفل الدولة مكافحة
األمية).
ب :التنظيم القانوين
إعماالً للتنظيم الدستوري إللزامية التعليم صدرت يف العراق عدة قوانني نظمت إلزامية
التعليم ،أوهلا قانون التعليم اإللزامي رقم  118لسنة  19766الذي توخى منه املشرع إجياد ضابطة
 -4ينظر املادة ( )4من االتفاقية اخلاصة مبكافحة التمييز يف جمال التعليم اليت اعتمدها املؤمتر العام ملنظمة األمم املتحدة للرتبية
والتعلم والثقافة يف  14كانون األول  ،1960النافذة عام .1962
 -5نوجه عناية املهتم إىل هذه االتفاقيات اليت أمهها (اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة  ،1979امليثاق األفريقي
حلقوق اإلسان والشعوب ،امليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهيتها  ،1990االتفاقية األوروبية حلماية األقليات  ،1953وغريها
من االتفاقيات).
 -6نشر هذا القانون يف جريدة الوقائع العراقية العدد  2552يف .1976/10/11
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قانونية هتدف إىل تطبيق مبدأ إلزامية التعليم ،وإجبار أولياء أمور األوالد على إحلاق أبنائهم يف
املدارس ،على أن يتم االنتقال إىل التعليم اإللزامي يف املرحلة االبتدائية إىل املرحلة املتوسطة ضمن
خطة معدة لذلك؛ كون التعليم ح ّقاً من حقوق اإلنسان.
تض ّمن القانون مجلة من األحكام املهمة أبرزها أن التعليم إلزامي يف املرحلة االبتدائية وجماين،
َ
ويبدأ عند إكمال األوالد السادسة من العمر عند ابتداء السنة الدراسية أو يف  12 /31من تلك
السنة .7وقد ألزم هذا القانون أولياء األمور إبحلاق أوالدهم ابملدارس االبتدائية عند إكماهلم السنة
السادسة ،واستمرارهم فيها حلني إكمال املرحلة االبتدائية ،أو وصوالً إىل سن اخلامسة عشرة من
العمر .8أما مهمة تطبيق القانون فهي من مسؤولية وزارة الرتبية اليت يقع على عاتقها وضع اخلطط
لتحقيق اإللزامية وتطوير جوانبها الفنية يف سائر أحناء العراق ،وكذلك ألزم القانون دوائر الدولة،
ومؤسساهتا ،والقطاع العام ،فضالً عن مؤسسات اجملتمع املدين ابلتعاون لتحقيق إلزامية التعليم،9
أما اإلدارات احمللية فإن دورها خيتص بتوفري اإلمكاانت املادية والبشرية لتطبيق خطة إلزامية التعليم
االبتدائي على أن يتم إعداد هذه اإلمكاانت قبل مواعيدها10؛ يف سبيل ضمان التنفيذ رسم القانون
خطة التنفيذ والسيما حضور األوالد يف سنة اإللزام وحبسب التجمعات السكانية.11
وألزم القانون أولياء األمور مبراجعة املدارس اليت يتم فيها إعالن أمساء أوالدهم فيها للتسجيل
قبل بدء العطلة أو خالهلا ،12ويكون واجب املدرسة املعنية هنا متابعة حاالت التخلف وحصرها،
والتواصل مع أولياء األوالد؛ حلثهم على تسجيل أوالدهم ،وانتظامهم يف املدرسة ،ومنع تسرهبم من
الدراسة .وحددت مدة أسبوع اللتحاق األوالد إىل املدرسة ،ومبضيّها دون تسجيلهم؛ فعلى املدرسة
استدعاء وىل االمر ابلتعاون مع املنظمات الشعبية واملهنية إلقناعه بتسجيل األبناء مع تعريفه
ابلنتائج املرتتبة على عدم التسجيل.13
أما يف حالة عدم امتثال ويل األمر للقانون ،وعدم تسجيل أوالده ،فيعد ذلك خمالفة يعاقب
عليها ،ويرتتب على ارتكاهبا عدة عقوابت متدرجة تنسجم مع اإلصرار على عدم التسجيل ،تبدأ
 -7املادة األوىل  /أوأل من قانون التعليم اإللزامي رقم  118لسنة  1976املعدل.
 -8املادة األوىل  /اثنياً من قانون التعليم اإللزامي رقم  118لسنة  1976املعدل.
 -9املادة الثانية  /أوالً من قانون التعليم اإللزامي رقم  118لسنة  1976املعدل.
 -10املادة الثانية  /اثنياً من قانون التعليم اإللزامي رقم  118لسنة  1976املعدل.
أوال قانون التعليم اإللزامي رقم  118لسنة  1976املعدل.
 -11املادة السادسة ً /
 -12املادة السادسة  /اثنياً قانون التعليم اإللزامي رقم  118لسنة  1976املعدل.
 -13املادة الثانية عشرة من قانون التعليم اإللزامي رقم  118لسنة  1976املعدل.
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ابلغرامة وتنتهي ابلسجن ،مع اإلشارة إىل أن العقوبة تشمل ويل األمر فقط وال تطال األوالد،14
وحني تكرار املخالفة فتكون العقوبة السجن فقط.15
مل يرتك املشرع ثقل املسؤولية يف تطبيق القانون ملقاة على عاتق وزارة الرتبية وحدها والسيما
يف متابعة األوالد املتسربني من الدراسة أو املتخلفني عن التسجيل ،بل أَشرك يف األمر بعض
16
حث وزارة العمل والشؤون االجتماعية على متابعة حاالت
الوزارات ومنها وزارة العدل  ،مع ِّ
التسرب ومنع اخنراط املتسربني من املدارس يف سوق العمل ،ومنع تشغيلهم قبل إكمال اخلامسة
عشرة من عمرهم ،وع ّد تشغيل األوالد املتسربني خمالفة يعاقب عليها القانون.17
أما قانون وزارة الرتبية رقم  22لسنة - 201118الذي صدر لتنظيم العمل يف وزارة الرتبية
وبيان مهامها مبوجب القانون -فقد نّبي أن التعليم االبتدائي هو تعليم عام وموحد وإلزامي للذين
يكملون السادسة من العمر عند ابتداء السنة الدراسية ،19وأجاز َّ
مد اإللزام إىل التعليم املتوسط
ونص على منع احملاكم من مساع الدعاوى اليت تقام على الوزارة
عند توافر اإلمكاانت الالزمةَّ ،20
خيص فرض العقوابت على الطالب والتالميذ من
أو الدوائر 21التابعة هلا أو املدارس يف كل ما ّ
عقوابت .
ومن القوانني ذات الصلة ابلتعليم اإللزامي صدر قانون حمو األمية رقم  92لسنة 1978
الذي فرض حمو األمية اإللزامي ،وأجرب كبار السن على التعلم يف املراكز املعدة هلذا الغرض ،ويف
سبيل إجبار األفراد على االلتحاق مبراكز حمو األمية منع املشرع منح القروض أو أي تسهيالت مالية
(يعاقب بغرامة ال تزيد عن مئة دينار ،وال تقل عن دينار واحد ،أو ابحلبس ملدة ال
 -14نصت املادة الثالثة عشرة  /أوال على:
ُ
ويل الولد املتكفل فعال تربيته ،إذا خالف أايً من أحكام هذا القانون).
تزيد عن شهر واحد ،وال تقل عن أسبوع واحد أو بكليهماُّ ،
 -15نصت املادة الثالثة عشرة  /اثنياً على( :تكون العقوبة ابحلبس فقط عند تكرار خمالفة أحكام هذا القانون).
 -16نصت املادة السادسة عشرة من القانون على( :لوزير العدل -بناءً على اقرتاح وزير الرتبية -ختويل رؤساء الوحدات اإلدارية
سلطة كاملة جزاء ملمارسة أحكام هذا القانون) .
 -17املادة اخلامسة عشرة من القانون (يتم التعاون بني وزارة الرتبية ووزارة العمل والشؤون االجتماعية؛ لضمان تطبيق األحكام
التشريعية اخلاصة بعدم تشغيل األحداث قبل إكماهلم اخلامسة عشرة ،وإلخضاع املخالفني للعقوابت املنصوص عليها يف قانون
العمل) .وعلى الرغم من ذلك مل جند عقوابت رادعة وحقيقة لتشغيل األحداث من قبل أصحاب العمل حيث إن قانون العمل
حظر تشغيل األحداث يف بعض األعمال ومل جيرم تشغيلهم.
 -18نشر هذا القانون يف جريدة الوقائع العراقية العدد  4209يف .2011/9/19
أوال) من قانون وزارة الرتبية رقم  22لسنة .2011
 -19ينظر املادة (ً /11
 -20املادة ( /11اثنياً) من قانون التعليم اإللزامي رقم  118لسنة  1976املعدل.
 -21املادة ( )4من قانون وزارة الرتبية رقم  22لسنة  :2011إن هذا املبدأ يعد خمالفة دستورية صرحية لنص املادة ( )100من
الدستور العراقي لعام  2005اليت نصت على( :حيظر النص يف القوانني على حتصني أي عمل أو قرار إداري من الطعن).
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تقدمها املصارف ،ومنح اإلجازات املهنية أو احلرفية ،والوكاالت اليت متنحها املؤسسات وشركات
القطاع العام لألفراد للذين يتخلفون عن االلتحاق مبراكز حمو األمية ،وحرم املوظف الذي ال يلتحق
من العالوات والزايدات اليت أتيت على الراتب يف حالة بقائه أمياً ،22وهي عقوابت أتيت مع عقوبة
لألمي الذي ال يلتحق مبراكز حمو األمية 23مع فرض عقوابت أشد على الذين
الغرامة والسجن ّ
24
يعرقل التحاق األمي هبذه املراكز .
التعليم اإللزامي يف بعض الدول العربية
من خالل البحث يف نصوص الدساتري العربية والقوانني اليت صدرت يف سبيل تنظيم احلق
يف التعليم اإللزامي جند أن كثرياً من هذه الدول قد سارت على التوجه واملبادئ نفسيهما إذ إهنا
اتفقت من حيث املضمون على أن التعليم اإللزامي مهم يف املرحلة االبتدائية على األقل مع تشريع
القوانني اليت ميكن القول إهنا جترم تسرب األطفال من املدارس وتركهم هلا دون مربر معترب أو قانوين.
أقر الدستور األردين احلق يف التعليم فنصت املادة ( )20منه على( :التعليم األساسي
ّ
إلزامي لألردنيني وهو جماين يف مدارس احلكومة) .25أما يف قانون الرتبية والتعليم األردين رقم  3لسنة
 1994املعدل فقد نصت املادة (/10أ) منه على( :التعليم األساسي تعليم إلزامي يف املدارس
احلكومية) وجاءت الفقرة (ج) من املادة نفستها على( :ال ينفصل الطالب من التعليم قبل امتام
السادسة عشرة من عمره .)....
نص املادة ( )40من دستور  1962النافذ أن التعليم إلزامي وجماين يف
ويف الكويت ورد يف ّ
مراحله األوىل على وفق القانون .وإعماالً هلذا النص الدستوري صدر قانون رقم  11لسنة 1965
الذي جاء فيه أن التعليم إلزامي وجماين جلميع األطفال الكويتيني 26من ذكور وإانث ،ومن بداية
يعوله حني حتقق
املرحلة االبتدائية حىت
املرحلة املتوسطة ،وأن اإللزام يقع على والد الطفل أو من ّ
27
الطفل للسادسة من عمره  ،ومها املسؤوالن -أو أي منهما -عن عدم تقدم الطفل إىل املدرسة،
وتكون العقوبة املقررة للتخلف عن ذلك هي الغرامة أو احلبس أو كلتامها معاً يف حال تكرار
 -22املادة ( /14رابعاً) من قانون حمو األمية رقم  92لسنة .1978
 -23املادة ( )17من قانون حمو األمية رقم  92لسنة .1978
 -24املادة ( )18من قانون حمو األمية رقم  92لسنة .1978
 -25جرى تعديل هذه املادة اذا مت استبدال كلمة (االبتدائي) بكلمة (األساسي) وهو توسيع جمال إلزامية التعليم لشمل التعليم
األساسي الذي هو أوسع نطاقاً من االبتدائي.
 -26املادة ( )1من قانون التعليم رقم  11لسنة .1965
 -27املادة ( )3من قانون التعليم رقم  11لسنة .1965
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املخالفة أو اإلصرار عليها .28ورسم القانون آلية متابعة تسرب األوالد من املدارس أو عدم التحاقهم
هبا وذلك من خالل فرض الغرامات املالية وعقوابت احلبس على أولياء األوالد.29
املشرع الدستوري املصري يف دستور  2014أن التعليم اإللزامي يكون حىت هناية املرحلة
أقر
و َّ
ّ
الثانوية أو ما يعادهلا وأن الدولة تكفل جمانية التعليم .30وورد التعليم اإللزامي يف مصر بقانون التعليم
رقم  39لسنة  1981الذي أشار إىل أن مدة الدراسة يف التعليم قبل اجلامعي هي تسع سـنوات
للتعليم األساسي اإللزامي ويتكون مـن حلقتني« :احللقة االبتدائية» ومـدهتا ست سنوات ،و»احللقة
اإلعدادية» ومـدهتا ثالث سنوات .وحدد القانون آلية تنفيذ إلزام األولياء بتطبيق القانون فإذا مل
يتقدم الطفل إىل املدرسة يف املوعد احملدد أو مل يواظب على احلضور بغري عذر مقبول مدة عشرة
أايم متصلة أو منفصلة ،وجب على انظر املدرسة إنذار والده أو ويل أمره حبسب األحوال بكتاب
يوقع عليه والد الطفل أو املتويل أمره وعند غيابه أو امتناعه عن تسلم الكتاب يسلم إىل العمدة أو
نقطة الشرطة أو املركز أو القسم لتسليمه إىل والد الطفل أو املتويل أمره ،فإذا مل يتقدم إىل املدرسة
خالل أسبوع من تسلم الكتاب أو عاود الغياب ألعذار غري مقبولة اعترب والده أو وىل أمره خمالفاً
ألحكام هذا القانون وتطبق عليه العقوابت املنصوص عليها يف هذا القانون ،31إذ يعاقب بغرامة
مقدارها عشرة جنيهات.32
أما إلزامية التعليم يف سوراي فقد جتسدت دستورايً يف املادة  29من الدستور السوري 2012
اليت نصت على( :يكون التعليم إلزامياً حىت هناية مرحلة التعليم األساسي ،وتعمل الدولة على مد
األلزام إىل مراحل أخرى) ،وكان قانون التعليم  32لسنة  2002قد صدر بناءً على دستور ،1973
أقرت الدولة يف هذا القانون َّ
مد إلزامية التعليم حىت هناية مرحلة التعليم األساسي ونظمت
وقد ّ
نصوصه يف الوقت نفسه آلية حث أولياء األمور ،وإجبارهم على تسجيل أوالدهم يف املدارس مع
إقرار العقوابت الالزمة لذلك اليت تراوحت بني الغرامة واحلبس.
ومما تقدم جند أن مجيع الدول مبا فيها العراق قد سعت إىل تنظيم إلزامية التعليم لألوالد من
خالل إقرار القوانني اخلاصة ،فيما اختلفت يف التشديد على تطبيق هذا اإللزام من خالل تضمني
 -28املواد ( )13 -8من قانون التعليم الكوييت رقم  11لسنة .1965
 -29املادة ( )10من قانون التعليم الكوييت رقم  11لسنة .1965
 -30املادة ( )19من دستور جهورية مصر العربية .2014
 -31املادة ( )19من قانون التعليم املصري رقم  139لسنة .1981
 -32املادة ( )21من قانون التعليم املصري رقم  139لسنة .1981
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قوانني التعليم العقوابت اليت توجه حبق أولياء األوالد املخالفني الذين ال يعملون على تسجيل
سن السادسة من عمره
أوالدهم يف املدارس عند بلوغهم السن احملددة قانوانً وهي بلوغ الطفل ّ
أقرت أن مرحلة التعليم اإللزامي تقتصر
ليكون مؤهالً للتسجيل يف املدرسة ،وأن بعض هذه الدول ّ
على املرحلة االبتدائية ،فيما ذهبت بعضها إىل أن تكون للمرحلة األساسية أيضاً.
ولئن صدرت قوانني التعليم لتنظيم العملية التعليمية وإقرار التعليم اإللزامي إال أهنا مل تستطع
معاجلة املشكلة اجلوهرية النامجة عن تسرب األوالد من املدارس واملؤثرة سلباً على سري العملية
وحث أولياء األوالد على إحلاق إبنائهم ابملدارس مما يستلزم إعادة
الرتبوية ،ومل تستطيع تطبيق اإللزام َّ
النظر يف هذه القوانني لتنظيم آلية جديدة تتماشي مع التطورات التكنولوجية واالقتصادية وحىت
السياسية؛ ملنع تسرب التالميذ من املدارس ،إذ إن العقوابت املقررة على أولياء األمور ومن يكون يف
يقر القانون ماذا بعد
مكاهنم اليت تتدرج ابإلنذار والغرامة ،ومن مث احلبس ملدة ال تزيد على شهر .ومل ّ
احلبس يف حال إصرار الوالد على عدم إحلاق ابنه أو بنته ابملدرسة ،مع اإلشارة إىل أن مبدأ العقوبة
مل جيد اإلذن الصاغية للتطبيق من قبل املؤسسات احلكومية املختصة وعلى رأسها وزارة الرتبية.
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اخلامتة
االستنتاجات
ويف معرض التعليق على ما تقدم جند أن األسباب الرئيسية يف تسرب الكثري من األوالد من
مقاعد الدراسة يف مرحلة االبتدائية تعود إىل:
 .1تقاعس وزارة الرتبية عن أتدية دورها احملدد على وفق القانون يف إلزام أولياء األوالد على
إحلاق أوالدهم ابملدارس يف مرحلة االبتدائية ،وانعدام احللول الرتبوية واالجتماعية اليت كان املفروض
تقدميها ملعاجلة هذه الظاهرة.
 .2عدم تطبيق القانون وفرض العقوابت املفروضة اليت ميكن أن تشكل عامل ضغط على
األولياء.
 .3عدم وجود تعاون بني األجهزة والوزارات احلكومية يف متابعة قضية تسرب األوالد من
املدارس وإغفال أعمال القوانني والنصوص اخلاصة ابلتعليم اإللزامي.
 .4عدم تفعيل العقوابت اليت وضعت إللزام أولياء األوالد الذين ال يلحقون أوالدهم
ابملدارس حيث جند أن العقوابت املفروضة هي عقوابت ال تشكل ردعاً حقيقياً؛ كوهنا تنوعت بني
تفعل؛ لعدم وجود
الغرامة ،أو الغرامة والسجن املخفف ملدة ال تتجاوز الشهر ،وهي عقوابت مل ّ
املدعي ابحلق العام.
التوصيات
تبي عدم وجود حلول انجعة من وزارة الرتبية
بعد دراسة ظاهرة تسرب الطلبة من املدارس نّ
لتنفيذ القانون ومتابعة حاالت التسرب من املدارس؛ لذلك نوصي ابآليت:
 .1تعديل قانون التعليم اإللزامي رقم  118لسنة  1976ليصار إىل تشديد العقوابت
املفروضة على أولياء األوالد وجعلها بدالً من الغرامة القليلة والسجن الذي ال يزيد على شهر،
إىل يكون السجن ملدة ستة أشهر على األقل مع فرض غرامة مالية كبرية ابعتبار أن الظرف
مشدد.
 .2قيام وزارة الرتبية ابلتعاون مع جملس القضاء األعلى منح موظفيها أصحاب
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االختصاص القانوين ومن يعهد إليهم بتنفيذ حكم اإللزام ،صالحيةَ الضبط القضائي فيما
خيتص بتطبيق أحكام قانون التعليم اإللزامي والقرارات املنفذة له.
 .3جعل مهمة حتريك الشكوى على أولياء األمور من اختصاص االدعاء العام ابعتبار
تسرب األوالد أضرار ابملصلحة العامة حىت يصار إىل حتريك دعوى احلق العام أمام احملاكم
املختصة.
 .4تشكيل جلان خاصة ملتابعة التحاق األوالد يف املدارس وتكون على عدة مستوايت
تبدأ من مستوى برملاين وجمالس احملافظات ،مع تشكيل جلان حكومية على مستوى جملس
الوزراء واإلدارات احمللية.
 .5نقرتح إلغاء املادة ( )41من قانون العقوابت العراقي رقم  111لسنة  1969اليت
صر ،للقضاء على ظاهرة تعنيف
ال جترم أتديب املعلمني ومن يف حكمهم أتديب األوالد ال ُق َّ
تسرب األوالد من املدارس.
األوالد داخل املدارس اليت رمبا تكون سبباً من أسباب ُّ
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