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 بمناسبة اليوم العالمي للطفل دعوات النقاذ أبناء السجينات من الزنازين

شذى الجنابي -بغداد 

ناشد ناشطون مدنيون ومهتمون بحقوق االنسان الجهات الرسمية اليجاد حلول سريعة بهدف انقاذ 

اطفال يعيشون مع امهاتهم السجينات في عدد من المعتقالت العراقية، حيث يتعرضون لظروف 

معيشية قاسية تتنافى وحقوق الطفولة البريئة وربما يكتسبون سلوكيات منحرفة بعد خروجهم من 

.قالت التي تضم اعدادا من النساء بتهم مختلفةالمعت

واكدوا في احاديث لملحق " ديمقراطية ومجتمع مدني " ضرورة تطبيق معايير حقوق الطفل وايجاد 

حلول مناسبة لمحنة االطفال في السجون العراقية ونقلهم الى الدوائر االصالحية التابعة لوزارة العمل

.ة بهذه المهاموالشؤون االجتماعية كونها المختص

نقص الرعاية الصحية

قال رئيس منظمة حمورابي للدفاع عن حقوق االنسان وليم وردة : خالل زيارتنا الى سجن النساء 

امرأة، تتراوح 414الرئيس في بغداد وجدنا عددا من النساء المتهمات او المحكومات بلغ عددهن  

، واحدة منهن اثيوبية وثالث سوريات سنة، من بينهن محكومات باالعدام 65و 20اعمارهن بين 

طفال بعضهم في سن الرضاعة ، والقانون العراقي سمح للنزيلة ان يكون  21أخريات يعيشن مع 

سنوات، وبعد عمر الثالث سنوات يسلم الطفل الى ذويه او الى  3طفلها معها من عمر ايام ولغاية 

ستوى المطلوب في ظل الوضع السيئ دور الدولة، واوضاع هؤالء االطفال وامهاتهم ليست بالم

للسجون وحالة االكتظاظ التي تشهدها لكنها في كل االحوال افضل من سجون الرجال من حيث 

النظافة. واكد ايجاد وسائل خاصة لمساعدة هؤالء االبرياء الذين يختلطون مع السجينات واالستماع 



.الى قصصهن وبفعل هذا سيتحولون الى مجرمين مستقبال

وردة بان غرف االعتقال ضيقة جدا، ما يؤدي الى اجبار السجينات على تناوب النوم خالل الليل تابع 

كونها مزدحمة جدا. وتعاني السجينات المحكومات باالعدام من االصابة بمرض الجرب، ويعانين من 

نقص الرعاية الصحية، وال يسمح لهن باالستحمام وتغيير مالبسهن سوى مرة واحدة في الشهر، 

االمر الذي ادى الى تردي وضعهن الصحي. وكشفت بعض السجينات المحكومات باالعدام عن اماكن 

في اجسادهن تعرضت فيها للصعق بالكهرباء والتعذيب خالل التحقيق معهن ومحاولة انتزاع 

.اعترافاتهن بالقوة

و القتل، وهناك وشدد وردة على ضرورة العزل بين السجينات، فهناك من ادينت بالدعارة والبغاء ا

.اسباب ادارية كونهن موظفات وان العزل بينهم مطلوب، السيما اذا كن برفقة اطفالهن

دور الدولة

فيما بين القانوني الدكتور حسين الموسوي  وجود االطفال مع امهاتهم السجينات يأتي بعد الحاح األم

عمل والشؤون االجتماعية ملزمة والخوف على طفلها، علما بان دور الدولة التابعة الى وزارة ال

باستقبال االطفال المشردين واليتامى تعد مكان افضل من السجون باعتقادي. بالرغم من ان السجينة 

اختارت ان يكون طفلها معها وال يمكن الحد التدخل في هذا االمر، وفي الوقت نفس هذا القرار 

ة السجن مع والدته في ظروف سيئة في خاطئ كون السجينة تعمل على ابقاء طفلها معها يقضي فتر

.داخله

انقاذ االطفال

من جهتها اوضحت مديرة مكتب هيئة الطفولة في وزارة العمل والشؤون االجتماعية الدكتورة عبير 

سنة، وهناك عدد من  18مهدي الجلبي ان دور الدولة تستقبل االطفال من عمر يوم واحد ولغاية 

.دور امهاتهم سجيناتاالطفال المتواجدين في هذه ال

واكدت بأن هؤالء االطفال موجودون مع أمهاتهم داخل السجن والى ان  يكملوا عامين من 

أعمارهم.. وهي السن المفترضة للرضاعة من األم.. بعدها يسلم إلى أهله أو إلى أحدى دور الرعاية 

.االجتماعية. ومن الضروري انقاذ هؤالء االطفال المتواجدين في السجون

دم وجود معيلع



فيما استثنى الدكتور عمر عدنان خماس تدريسي في جامعة النهرين وناشط في حقوق االنسان : عن

استثناءات خاصة للمرأة من عقوبة االعدام، من المفروض ايجاد محاكمة عادلة للمرأة، اذا ثبتت 

معيل للطفل خارج عليها الجريمة تطبق عليها االجراءات القانونية بحقها. وفي حالة عدم وجود 

السجن،  يسمح القانون وفق هذا السبب ببقاء االطفال مع امهاتهم. اما وجود االطفال في السجون 

فيه ظلم كبير عليهم، وهذه رغبة من امهاتهم. وباالمكان مساعدة األم السجينة في هذا الجانب 

ميتها مع طفلها ليحظوا وطفلها ايضا كنقلهما الى مستشفى او الى مكان آخر تقضي فيها األم محكو

.بالرعاية واالهتمام

جوانب ايجابية وسلبية

اما الناشطة في حقوق االنسان مي حمودي فبينت ان هناك جانبين لتلك الظاهرة ايجابي وسلبي، 

االيجابي عدم بقاء الطفل باحضان امه وايداعه في دور الدور ومن المحتمل تكون المرأة بريئة ولكن 

اب الجريمة، اما وجود الطفل مع امه له اثار وجوانب سلبية تؤثر في  نفسيته قدرها دفعها الرتك

.وتضر بمستقبله

مالحظات

ان بقاءاالطفال بأعمار مختلفة مع نزيالت متهمات بتهم مختلفة له مردود سلبي ال يمكن تبرير 

.االسباب مهما كانت سوى ما يتعلق بفترة الرضاعة

ر مهيأة او مناسبة لبقاء األم والطفل الرضيع مع االخريات لخطورة وطالما ان بنايات المعتقالت غي

اكتساب الطفل سلوكيات منحرفة وربما امراض عديدة فان البعد االنساني والشرعي وقواعد حقوق 

االنسان وحقوق الطفل تلزم الجهات المعنية بايجاد الحلول لهذه المشكلة، ولربما لدى وزارة العمل 

.مناطق ايواء مراعاة لحقوق الطفل والشؤون االجتماعية
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


