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 مقدمة
لم يكن تأثير تلك الحروب مقتصرًا على شريحة من السكان دون غيرها لكن تأثيره على األطفال كان شديدًا ليس 
في أطار الحاجة للغذاء والدواء فحسب أنما في تأمين كل مستلزمات نشأته وتنميته ... فإذا كان باإلمكان تأجيل 

 يحتاجه الطفل عبر سنوات عمره األول ال يمكن تأجيلها .  الكثير من احتياجات األفراد البالغين أو تكييفها فأن ما
أن عملية التقييم والمتابعة والرصد مهمة جدًا لتقدير اإلجراءات المتخذة للنهوض بالبرامج واألنشطة الهادفة لتقديم 

 الخدمات والرعاية للنساء واألطفال ، ومراقبة التقدم أو التراجع . 
ية قابلة للقياس وتحليلها بشكل تستجيب بكفاءة عالية  لمتطلبات التقييم وقياس لذلك فان استخدام مؤشرات إحصائ

التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية امرًا مهمًا في إعداد دراسة تمتلك القدرة لعرض الواقع ورصد التغير في الواقع 
 ذه الدراسة .وارتباطاته االقتصادية واالجتماعية ... وانطالقًا من هذه المعطيات قمنا بأعداد ه

 
 للدراسة اإلطار العام

 الطفولة في العراق بين تداعيات الماضي وجهود التنمية  ـ: الدراسة عنوان

ة ــــة والتغذوية والتعليمية واالجتماعيـيــــتقييم واقع أوضاع الطفولة في العراق الصح : ـ الهدف من الدراسة
وتقييم ما يحمله المستقبل لهم  االطفال عنصرًا أساسيًا في القياس الدقيق لوضع ة ودور المرأة باعتبارهاـــوالبيئي

كما تهـــدف الدراسة إلى رصد التغير في هذا الواقع وارتباطاته االقتصادية واالجتماعية والتوصل إلى 
 .ضرورات المستقبل لتحقيق التقدم في جهود تنمية الطفولة في العراق 

تفترض الدراسة بأن الظروف التي يمٌر بها العراق كان تأثيرها شديدًا على بقاء ونماء : ـ فرضية الدراسة 
األطفـــــال وأن جهود التنمية ال تزال متعثرة في تحقيق التقدم للوفاء بااللتزامات الدولية في األهداف اإلنمائية 

 لأللفية وفي اتفاقيـــة حقوق الطفل ... وعالم جدير باألطفال ...
تتمثل في أن الحلول التنموية لم تستطع لحد االن في الحـــد من الحرمان الذي يواجهه  : ـ ة الدراسةمشكل 

األطفال السيما الفقراء وفي إزالة الحواجز التي تمنع هؤالء األطفال واألسر الهشة من التمتع بالخدمات 
 وبحقهم في البقاء والصحة والنماء .

 العراق-( 0100-0112 - 0111 - 999 -0991السنوات ):ـ الحـدود الزمانيـه والمكانية 

تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي للمؤشرات المتعلقة بأوضاع الطفولة في العراق  : ـالدراسة  منهجية
 على المستويين الوطني والدولي . االسلوب المقارنواستخــــدام 

حيث تعرض إلى مواضيع تتعلق بالجهود  الطفولةخلفية عامة عن تنمية تناول الفصل األول من هذه الدراسة 
الدولية والوطنية لتنمية الطفولة  واتفاقية حقوق الطفل والجهود الوطنية في توفير مؤشرات عن المرأة والطفل أما 
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وموقعها بالنسبة للدول العربية ودول المنطقة الطفولة في العراق وارتباطاتها  أوضاعالفصل الثاني فقد تناول 
 .والمصادر... وتضمن الفصل الثالث االستنتاجات والتوصيات م والعال

 
 اهم االستنتاجات

ان الدول العربية المجاورة للعراق قد بدأت من اساس او قاعدة قابلة للمقارنة معه اال انها تخطته في  .0
التحقيق التدريجي النخفاض معدالت وفيات االطفال وبينما  ينص الهـدف الرابع من األهداف اإلنمائية 

بنسبة الثلثين خالل لأللفية على تخفيض معدل من وفيات األطفال الرضع ودون الخامسة من العمر 
 ( فأن المعدالت الحالية ال تعطينا األمــل بتحقيق المعدالت المستهدفة 0102ـ  0991الفترة )

 ( على مستـوى العراق ولكن يمكـن الوصول إليها في بعض المحافظات 0102وطنيًا في عام )
 والسيما محافظة السليمانية . 

 سيما في مجال التلقيحات ضد اإلمراض لألطفال حسب تحقيق تقدم في الخدمات الصحية الوقائية ال  .0
 وذلك بعد التراجع الكبير الذي حصل في نسب التغطية   0100و  0112ما تعكسه مؤشرات عامي     
 والذي أصبح في ذلك الوقت العراق تقريبًا خالي من مرض شلل  0111عما هو متحقق في عام     
 طفال بالكثير من أألمراض ومنها الحصبة والتدرن األطفال وحصول انخفاض في إصابة األ    
 والنكاف أال أن هذه الحالة لم تستمر بل واخفقت الجهود في مجال التلقيحات بسبب عدم استقرار      
 الوضع األمني وتدني خدمات إمكانية الوصول في تهيئة وسائط النقل العامة في ظل انعدام األمن     
بقاء اللقاحات فترة      طويلة دون استخدامها مما أبطل مفعولها وكان مصيرها القمامة . على  وا 
 الرغم من التحسن في نسب التغطية بالتلقيحات اآل أنها أقل من  بلدان الشرق األوسط وشمال    
 إفريقيا ومن المعدل العالمي وحتى من البلدان النامية واألقل نموًا بالنسبة للجرعة الثالثة من التلقيح    
 الثالثي وشلل األطفال والحصبة والتهاب الكبد الفايروسي كذلك الحال بالنسبة للدول العربية    

 المجاورة ودول المنطقة .   

 هناك تحسن مهم في نسبة السكان الذين يستخدمون المصادرالمحسنه لمياه الشرب . ولكن هذا ال   .3
 يعني تحسن وتوسع خدمات شبكات االساله فقد تراجعت نسبة السكان الذين يستخدمون شبكات   
  االساله لعدم حصول أي تقدم في تحسينها والتوسع بخدماتها لتعرضها المستمر للعمليات  اإلرهابية  
 د   ولكن هناك زيادة في توجه السكان نحو استخدام المياه المعقمة والمعبأة في قناني بع  
 ( من األسر مياه شبكات االساله  %5022تضاؤل الثقة بنظافة وسالمة مياه الشرب السيما وأن )   
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عندها غير صحية وملوثه لعدم وجود الكلور فيها وأن وجد فهو بنسبه قليله تجعل الماء غير صالح   
 للشرب .

 مقارنة  0112راق في عام بعد التقدم الكبير الذي طرْا على األوضاع التغذويه لألطفال في الع  .5
 لم تستمر وتائرتحسن الحالة التغذويه لألطفال في العراق وبداًل من ذلك فقد        0111بعام  
 تراجعت لترتفع نسب سوء التغذية والهزال والتقزم بدرجه اكبر ألسباب عديدة منها الفقر         
 ة ...الخ األسري ومستوى تعليم األم والعادات الغذائية غير الصحي 

في نسبة االسر التي تستخدم ملح الطعام المدعم بالنسبة الكافية  0100في عام  حصول تراجع كبير .2
حيث كانت مادة ملح الطعام ضمن مفردات الحصة التموينية اال ان رفع هذه  0111باليود مقارنة مع عام 

لطعام من االسواق المحلية العراقي المادة من الحصة التموينية ادى الى االعتماد  الكلي على شراء ملح ا
 والمستورد مع غياب الرقابة والفحص الدقيق .

 يعد معدل االلتحاق الصافي في التعليم االبتدائي انجازًا مهمًا أذا ما أخذنا بنظر االعتبار ما تعرض له  .2
 أحدثت القطاع التربوي في العراق من تدمير للمدارس ومشاكل العنف والتهجير واختالالت كبيره  
 إضرارًا جسيمة في النظام التربوي ولكن ال يزال مؤشر التكافؤ بين الجنسين يؤكد الفروق التفاضلية  
 في االلتحاق بالتعليم بين الذكور واإلناث وبدرجة اشد في المناطق الريفية ال يزال يشكل تحديًا  
 ن الشرق األوسط وشمال إفريقيا كبيرًا . فمعدل التحاق الذكور أعلى من المعدل المناظر له في بلدا 
 والبلدان النامية والمعدل العالمي ولكن معدل التحاق اإلناث هو أقل من معدل البلدان النامية والمعدل 

 العالمي ولكنه يزيد على معدل بلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا .

في الوقت الذي تم فيه  تعميم مدارس التعليم األساسي في إقليم كردستان بنجاح متميز فأن هذه التجربة لم  .7
( مدرسة فقط حيث أن وزارة التربية لديها تحفظات حول 031تتمخض في وسط وجنوب العراق اأًل عن )

طفال بعمر التعليم المتوسط في تواجد األطفال الصغار في الصفوف األولى لمرحلة التعليم االبتدائي مع األ
 مدارس التعليم األساسي لما لها من تأثيرات سلبية على الطرفين .

. ولغاية  0111أن ظاهرة عمالة األطفال تقلصت إلى النصف تقريبًا خالل إحدى عشر سنة منذ عام   .8
ض األطفال ااًل أن هذه التقديرات تمثل الحد األدنى من انتشار عمالة األطفال ألن بع 0100عام 

ينخرطون في إعمال ثقيلة وربما خطره لعدد من الساعات يمكن أن تكون أقل من العدد المحدد في معايير 
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احتساب عمالة األطفال ... وعلى أية حال فأن عمالة األطفال في المناطق الريفية تشكل النسبة األعظم 
 وأكثر هذه اإلعمال لصالح األسرة في اإلعمال الزراعية .

الرغم من مالحظة عدد كبير من األطفال يعملون في الشوارع وفي ورشات تصليح السيارات والحدادة على   .9
والخدمة في المنازل ... الخ ااًل أن نسبة عمالة األطفال في العراق هي اقل من معدل بلدان الشرق األوسط 

نان ومصر وأعلى مما هي عليه وشمال إفريقيا وفي البلدان النامية والمعدل العالمي ولكنها متقاربة مع لب
فقط في سوريا ومع ذلك فأن ظاهرة عمالة األطفال في العراق تشكل تحديًا كبيرًا أمام جهود تنمية الطفولة  

. 

( إلى عنف جسدي شديد وقاسي %0727( سنة )05ـ 0يتعرض أكثر من ربع األطفال في الفئة العمرية )   .01
هم علية وهي نسبة ال يستهان  بها على الرغم من حصول كأسلوب أسري في تأديب األطفال وضبط سلوك

( ، بفعل انتشار التوعية والتثقيف %31) 0112تحسن بسيط عند مقارنتها مع ما كانت عليه في عام 
بشأن التعامل مع األطفال واألساليب المستخدمة سلوكهم .. ولكن النسبة األعظم من األسر تستخدم العنف 

تجاه أطفالها كأسلوب تأديبي من سب وشتم وأهانه حيث أن طفل واحد من بين  النفسي وأن ممارسة األسر
( يتعرضون للعنف النفسي الريفية للعنف ضد األطفال بدرجه اكبر من األسر %72كل أربعة أطفال )

الحضرية كذلك الحال عند األسر الفقيرة أشد مما هي عليه عند األسر الغنية .. ويتعرض الذكور للعنف 
 ( سنة بدرجة اكبر .9ـ  2كبر مما تتعرض له اإلناث وفي الفئة العمرية )بنسبة ا

 اهم التوصيات

األطفال هم من بين اإلفراد األكثر ضعفًا في أي مجتمع واألكثر معاناة من الحرمان فالبد من  .0
اعطاء األولوية في الخطط واالستراتيجيات الوطنية والبرامج االنمائيه لضمـان بقاء ونماء 

ل ويمكن االعتماد على أدوات دولية مثل اتفاقية حقوق الطفل والتزامات مثل األهداف األطفا
  اإلنمائية لآللفية في توفير أطار للعمل .

 قيام وزارة الصحة بتوسيع رقعه مراكز تنظيم األسرة بزيادة أعدادها فـي جميع المحافظات    .0
واالرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتسهيل وتوفير الوسائل الحديثـة لتنظيم األسـرة ونشرالوعي 
باهمية الصحة االنجابية وتنظيم األسرة عبر وسائل األعـالم المختلفــة ومن خالل الملصقات 

 الجدارية والبوسترات ... الخ .
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معدالت وفيات األطفال الرضع ودون التركيز على الحاجات واألولويات التي من شأنها تخفيض  .3
الخامسة وذلك باعتمـاد نظام صحي وقائي يؤدي إلى تجنب األمراض السيما االمراض الخطرة 
والمسببة الرئيسة لوفيات األطفال مثل االلتهابات الرئوية الحادة ،االسهال ، التدرن ، الحصبة 

 هو معمول به حاليًا . ... الخ . وليس فقط االعتماد على التحصين ضد األمراض كما

جهود أضافية ينبغي بذلها لتحسين وضع األطفال التغذوي مثل تشجيع الرضاعــة الطبيعية وتوعية  .5
األمهات بأهميتها وأنواع التغذية التكميلية لألطفال بعمر ستة أشهر وترك العادات الغذائية 

 تنوع الغذائي.غيرالمالئمة نتيجة ضعف الوعي الصحي لدى األمهات والتركيز على ال

قيام الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بتكثيف الرقابة والفحص على مادة ملح الطعام الى  .2
جانب تعزيز التنسيق بين وزارة التجارة ومعهد بحوث التغذية لدعم استيراد ملح الطعام المدعم 

لطعام باحتواءه على باليود وفرض قيود على القطاع الخاص سواء في انتاج او استيراد ملح ا
 النسبة الكافية من اليود .

 أن األوضاع الصحية للمرأة والطفل هي قضايا تحتاج إلى حمالت تعليم وتثقيف يخطط لها   .6
على الصعيد الوطني تشترك فيها إلى جانب وزارة الصحة ،وزارات ، الثقافة ، التربية ،التعليم  

ماعية ، هيئة األعالم واالتصاالت ، الصحافة ، العالي والبحث العلمي ، العمل والشؤون االجت
 التلفزيون، االذاعة ..... منظمات المجتمع المدني .

عطاء األولوية من قبل الجهات  .7 أعادة تأهيل وصيانة شبكات المياه والصرف الصحي وا 
المتخصصة في وزارة البلديات وأمانة بغداد لتنفيذ مشاريع تأسيس شبكات جديدة في المناطق التي 
كان التصليح فيها ترقيعيًا وال تزال تعاني من مشاكل كبيرة إليصال الماء الصالح للشرب للمناطق 
الريفية والنائية وبما أن لألطفال الحق في البقاء والرعاية الصحية المناسبة ومستوى المعيشة الذي 

طبيق هذه يدعم نماءهم الكامل فأنهم بحاجة إلى االستفادة من الظروف البيئة التي تجعل ت
 الحقوق أمرًا ممكنًا .

كم( بين مدرسة ومدرسة أخرى  2قيام وزارة التربية بإعادة النظر بالمسافة المعيارية والبالغة ) .8
 كم( والسيما بالنسبة لمدارس البنات والتي  هي 0ومحاولة دراسة أمكانية تقليص المسافة إلى )

الثانوية حيث أن من أهم أسباب عدم أصاًل قليلة في المناطق الريفية وبشكل خاص المدارس 
 االلتحاق هو بعد المسافة بين المدرسة والمسكن .
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 قيام وزارة العمل والشؤون االجتماعية بتكثيف حمالت المراقبة في القطاع الخاص لمنع    .9
 ( سنة السيما في األعمال الثقيلة والخطرة على السالمة 02عمل األطفال بعمر أقل من )  
 والصحة .  

قيام وزارة العمل والشؤون االجتماعية بدراسة زيادة دور رعاية اإلحداث والبنات وتوسيع نطاقها  .01
هذا إلى جانب رفع مستوى خدمات هذه الدور ليحصل الطفل اليتيم والذي ال ملجأ له على الدفء 

 واألمان والغذاء والتعليم لكي يستطيع أن يبدأ حياة جديدة تضمن نماءه وبقاءه .
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