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املخاطر االجتماعية لتسول األطفال يف العراق

متهيد
االقتصادي  الوضعي  على  سلباً  أنعكست  حادة  وسياسية  أمنية  تعقيدات  العراق  يعيش 
واالجتماعي للبالد، إذ يالحظ توسع ظاهرة التسول وانتشارها، والسيما تسول األطفال خالل 

املرحلة الراهنة، مع تعدد صورها وأشكاهلا تبعاً لطريقة التسول.  
   هتدف الورقة إىل تسليط الضوء على املخاطر االجتماعية لتسول األطفال يف العراق، 
وتستعرض ابلسرد والتحليل تلك املخاطر، وانعكاسات ذلك على الوضعي األمين واالقتصادي عرب 

األجابة عن السؤال: ما املخاطر االجتماعية املرتتبة على تسول األطفال يف العراق؟ 
تسول األطفال: حاجة أم مهنة؟ 

إن ظاهرة التسول عند األطفال من الظواهر اخلطرية اليت هلا انعكاسات وأبعاد على تنشئة 
األطفال، إذ ازدادت بنحو كبري يف الشوارع والطرقات. فهؤالء األطفال يتبعون خمتلف الطرق املباشرة 
وغري املباشرة للتسول، فمنهم من يقف يف الطرقات املزدمحة ابلناس، أَو يف ابب املساجد والكنائس، 
مروراً ابملقابر، وعند إشارات املرور يطرقون نوافذ السيارات، ويتبعون خمتلف األساليب والطرق املؤملة 

والقاسية لطلب املال، كالتصنع ابلعاهات واألمراض غري احلقيقية عرب التمويه واخلداع.
إن املتسول ابملعىن املتبع يف هذه الورقة هو الشخص الذي يطلب املال من الناس يف الطرق 
واألزقة العامة ابستخدام خمتلف الوسائل إلاثرة عطف الناس وشفقتهم)1(، وعلى الرغم من عدم 
توافر إحصائيات دقيقة لعدد األطفال املتسولي، إال أن احلصيلة األولية حبسب تقدير املنظمات 
الشوارع  أطفال  عدد  لإلحصاء  املركزي  اجلهاز  قدر  فيما  متسول،  ألف   100 تبلغ  االجتماعية 

بـ320،000 ألف طفل.
   وتعزو وزارة العمل والشؤون االجتماعية عدم وجود بياانت شاملة عن عدد أطفال الشوارع 

1- فاروق حممد العاديل, ظاهرة التسول, مركز البحوث والدراسات االجتماعية, جامعة القاهرة, 2016, ص14

المخاطر االجتماعية لتسول األطفال في العراق

أحمد خضير حسين *

*  ابحث خمتص يف الدراسات االجتماعية .
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مركز البيان للدراسات والتخطيط

يف كوهنم دائمي احلركة، ويهربون من حماوالت مساعدهتم والسيما من أشخاص ال يثقون بم.
األسري  التفكك  من  مبعاانهتم  اخلاّصة  احلماية  مبوضوعات  الشوارع  أطفال  ظاهرة  وتربط 
فأكثرهم عرضة للتشرد والعمل يف الشارع، فضاًل عن العنف اجلسدي والنفسي واجلنسي والفقر 

والبطالة. 
العراقي  الدستور  الرغم من أن  أنه على  بغداد:  الشرطة اجملتمعية يف  يتحدث أحد ضباط 
مينع عمالة األطفال، بيد أنه من الصعب إهناء هذه الظاهرة، وغالباً عند إلقاء القبض على ذوي 
الطفل املتسول يكتبون تعهداً خطياً، مث خيرجون، ويعودون جمدداِ لزج أبنائهم يف التسول، ومع سوء 
األحوال املعيشية اصبحت هذه هي املهنة الوحيدة هلم، وبعد التحقيق اليومي والتقصي حول نشاط 
املتسولي لعدة أايم، أييت األطفال من كال اجلنسي وترتاوح أعمارهم بي )14-4( عاماً كل يوم 
السادسة صباحاً على شكل جمموعات غالباً، ال يفرتقون عن بعضهم، يف أماكن حيددها رئيس 

اجملموعة اليت ترتأس هؤالء األطفال)2(.
وتتنوع فئات املتسولني عند األطفال كاآليت:

األطفال املتسللون: هم فئة من األطفال فوق سن السبع سنوات ودون الثامنة عشرة، أي أهنم 	 
يف سن التمييز، يتسللون لغرض احلصول على فرص عمل، لكنهم ميتهنون التسول حتت وطأة 

احلاجة املهلكة، وتشكل هذه الفئة خطورة كبرية على جمتمعنا إبمكاهنا أن تتوسع وتزداد.
األطفال املتسولون بذاهتم: تنشأ هذه الفئة نتيجة السلوكيات االجتماعية البغيضة اليت يكتسبوهنا 	 

يف إطار األسرة أو من طريق املدرسة، وهم فئة قابلة للتقومي مع توفري الدعم والتأهيل إذا وصلت 
للمدى الذي حتتاج فيه إىل العالج.

األطفال املستغلون: وهم األطفال املشردون يف الشوارع الذين يتم استغالهلم من قبل أشخاص 	 
لديهم نزعات غري انسانية مقابل إيوائهم يف أوكار غري آمنة، وتقدمي بعض األطعمة واألشياء 
األخرى، وهؤالء األطفال يكونون يف أسوأ حال؛ نظراً ملا يالقونه من قهر وتعذيب يدفعهم 

للطاعة العمياء.

https://www. :سنار حسن, تفاصيل مثرية عن تسول االطفال بشوارع بغداد, بغداد, على الرابط االلكرتوين -  2
aljazeera.net
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األطفال املرضى وذوو االحتياجات اخلاصة: فئة ولدت إبعاقات جسدية، ومت هتميشهم من 	 
يصل  كبرياً  يؤثر عليهم اتثرياً  مبا  إمهااًل جسيماً،  اإلنسانية  قبل جمتمعاهتم، وُأمهلت مطالبهم 
على  تساعدهم  قد  اليت  األدوات  أحد  من خالله  والكسب  التسول  ليكون  اهلالك،  لدرجة 
غالباً  األهل  يعجز  إنسانية؛ مما  أدوية وعالجات ومآرب  إليه من  يتطلعون  مما  حتقيق بعض 
على توفريها، فيكونون هم قوة الدفع اليت تدفع هؤالء األطفال العجزة واملرضى لعرض معاانهتم 
وامتهان التسول؛ ليكون هو دافعهم األول على مواصلة العيش واالستمرار يف هذه احلياة)3(. 
بينما تتنوع الفئات اليت ميتهنون التسول يف العراق حبسب التوزيع اجلغرايف واجلنسيات إىل التايل:

سكان املناطق العشوائية ويشمل حمافظات )بغداد-النجف-البصرة-كربالء(. . 1
النازحون ويشمل حمافظات )كركوك-دايىل-صالح الدين-نينوى-األنبار(. . 2
جمموعات من إقليم كردستان )السليمانية-أربيل-دهوك(. . 3
جنسيات أجنبية ويشمل )السوريون- الباكستانيون- اهلنود()4(. . 4

تسول األطفال بني املخاطر واحلماية
يالحظ أن العراق مل يلتزم أو يفعل بنود املعاهدات الدولية اخلاصة حبقوق الطفل )احلق يف 
احلياة، واحلق يف الصحة، واحلق يف التعليم، واحلق يف احلماية، والبيئة املالئمة حلقوق األطفال(، 
فضاًل عن املبدأ التاسع من مبادئ األهتمام العاملي حبقوق الطفل الذي يضمن وقاية الطفل من 
ضروب اإلمهال والقسوة واالستغالل كافة، الذي أيضاً يلزم بلدان العامل أبن ال يكون الطفل معرضاً 
لالجتار أبية وسيلة من الوسائل، وجيب إال يسمح له أبي حال من األحوال أن يتوىل حرفة أو عماًل 

قد يضر بصحته، أو يعرقل تعليمه أو يعرتض طريق منوه من الناحية البدنية أو اخللقية أو العقلية.
وتشري الناشطة واحملامية هناء إدور أىل أن تزايد ظاهرة التسول عند األطفال يف السنوات 
األخرية مرتبط بوقائع متنوعة، منها: الوضع االقتصادي املرتدي لشرائح كبرية من اجملتمع وأتثريها 
على األطفال، ومع ذلك أخذت الظاهرة ابلتطور حنو أستغالل األطفال الصغار الرضع، واألطفال 
الرابط  على  والدراسات,  لالحباث  الدويل  املركز  االجتماعية,  واملخاطر  الظاهرة  املتسولون-  األطفال  النجار,  فتحي  امحد   -3

https://medadcenter.com :االلكرتوين
4- امحد الربيعي, عصاابت ادارة التسول واالجتار ابلبشر... ال أمن يردعهم وال قانون يوقفهم, تقرير استقصائي اجنز بدعم من 

httpps://daraj..com :الشبكة العراقية للصحافة االستقصائية, على الرابط االلكرتوين
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املعوقي.
وحتدثت إدور أيضاً عن استغالل األطفال حتت عمر )7-6سنة( يف الشوارع واالعتداء 
عليهم جنسياً، فضاًل عن بعض االعتداءات البدنية واألستغالل الفكري، داعية إىل تطبيق القواني 

الصارمة جتاه ذلك من خالل إقرار )قانون محاية الطفل العراقي()5(.
فيما أشارت الدكتورة عبري اجلليب وكيل وزير العمل والشؤون االجتماعية إىل الوضع القانوين 
للمتسول منها قانون رقم 76 لسنة 1983 وقانون إصالح األحداث املادة 24 منه وكذلك قانون 
العقوابت رقم 111 لسنة 1969 يف مواده )93-92-91-90( اليت قالت إن أغلبها حباجة 
إىل مراجعة وتعديل، مشرية إىل أن الطفل املتسول يعامل معاملة الطفل املشرد كما ورد يف املادة 24 
من قانون إصالح األحداث حال إلقاء القبض عليه ليتم إيداعه يف املؤسسات اخلاصة ابملشردين 
التابعة لوزارة العمل بقرار قاض. ويف حال وجود عائلته فإهنا ملزمة بدفع غرامة الستالم املتسول، 
ويف حال تكرار ذلك حيجز األب ويغرم مبلغ من املال واذا أستمر املتسول أو احلدث مبمارساته، 
تسحب الوالية من الويل ويودع الطفل مبؤسسات الدولة)6(. ومع ذلك فإن الواقع العملي يشري إىل 

ضعف آليات إنفاذ القانون وتطبيق القواعد القانونية وتفعيلها حبق األطفال املتسولي. 
وينوه أستاذ علم االجتماع جبامعة بغداد الدكتور عدانن ايسي إىل أن يف العراق هناك جمموعة 
من العوامل تتبلور وتدفع ابألطفال إىل التسول، وأن هناك حتدايت كبرية دامهت البىن املؤسسية 
فاوجدت عجزاً بنيوايً، مرورا جبائحة كوروان اليت ولدت أزمة اقتصادية )أزمة مركبة- مزدوجة( فاقمت 
من جممل األوضاع االقتصادية واالجتماعية لألسرة العراقية، وارتفعت معدالت ومستوايت الفقر 
إىل %31،7 وهذه واحدة من أهم العوامل اليت تدفع هؤالء األطفال إىل التسول. ويتحدث ايسي 
أيضاً عن موضوع التسرب الدراسي، إذ إن األطفال يلتحقون بنسبة %92 إىل املدارس االبتدائية، 
لكن تنخفض هذا النسبة إىل حوايل %53 يف املرحلة املتوسطة، وهي مؤشرات تظهر عالقة التعليم 
ابلتسول. وحيذر ايسي من خطورة التسول كوهنا تتزامن مع العديد من الظواهر االجتماعية مثل: 
جتارة اجلسد، واملتاجرة ابألطفال، وانتشار مظاهر املخدرات، داعياً إىل تشريع قواني وأطر تنظيمية 
رادعة تتناول جانبي: قوة الردع القانوين فضاًل عن العملية اإلصالحية اليت تتوىل إصالح األطفال 

5- مقابلة مع الناشطة هناء ادور, رئسية مجعية االمل العراقية بتاريخ 3/4/2021. 
6- مقابلة مع الدكتورة عبري اجلليب وكيل وزير العمل والشؤون االجتماعية بتاريخ 5/4/2021.
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يف أطر مشولية متعددة()7(
التوصيات:

مراقبة التالميذ يف املدارس االبتدائية ومتابعتهم، وتفعيل دور الباحثي االجتماعيي مع األطفال. 	 
ضرورة مراجعة التشريعات اخلاصة بـ)قانون رعاية االحداث رقم 76 لسنة 1983 الذي يعد 	 

طفل الشارع متشرداً ومنحرفاً.
مع ازدايد حجم ظاهرة التسول عند األطفال تشتد احلاجة جلمع البياانت حول هذه الظاهرة 	 

من قبل اجلهاز املركزي لإلحصاء.
إنشاء مراكز اجتماعية من قبل وزارة العمل والشؤون االجتماعية وابلتعاون مع اجلهات األمنية 	 

لغرض إيداع األطفال املتسولي، والعمل على أتهيلهم نفسياً ومهنياً. 

7- مقابلة مع الدكتور عدانن ايسي, أستاذ علم االجتماع يف جامعة بغداد ومتخصص يف الدراسات التنموية, بتاريخ 5/4/2021


