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  ...مقدمــة 

لعمل على تعزيز واحرتام حقوق يف اورية العراق تويل اهتماما كبريا يف البدايه نود ان نبني بان مجه     
والتسامح  ةواملساواة والعدال ةوالكرام ةريلرتسيخ مبادئ احلة اولوياا كما تسعى موتضعها يف مقداالنسان 

الرغم من التحديات اماا على صعيد حقوق االنسان على واالجتهاد يف سبيل الوفاء بالتز  ةميوقراطيدوال
كونات الطيف عرض له مجيع متتكذلك ما و اليت واجهت البالد الكثر من نصف قرن  ةوالظروف الصعب

طالت االرواح واملمتلكات وقد شهدت االعوام  ةانتهاكات جسيمتشكل  ةهابير العراقي من اعمال ا
  . املبينة يف التقرير ستوى االمين وكما سنالحظه باالرقامتطورا على امل ٢٠١٠االخريه والعام 

شهد العراق تطور يف اوضاع حقوق االنسان على املستوى التشريعي وعلى مستوى بناء املؤسسات  حيث
 ةالعليا املستقل ةي العمل به على تشكيل املفوضياخرها ما جير  ٢٠١٠خالل االعوام املاضيه وصوال اىل عام 

يف جمال حقوق  ةعمل على تنفيذ التزاماا الدولييف ال ةماضيما ان احلكومة العراقية ك  حلقوق االنسان
لتحسني اوضاع  ةالواضح ةالسياسي ةوللتعبري عن االراد ةللمتطلبات واملصاحل الوطني ةاالنسان واالستجاب

ارك يف شحلقوق االنسان  ة شاملة وطني ةها على ارض الواقع فقد مت وضع خطحقوق االنسان وتنفيذ
تضمنت تفعيل مناقشتها مجيع الوزارات العراقية ذات العالقة ومنظمات اتمع املدين واملنظمات الدولية 

مت  وقد ٢٠١٠شباط  ٢يف  الشامل التوصيات اليت قبلها العراق اثناء مناقشته لتقرير االستعراض الدوري 
د عملت احلكومة العراقية وعلى الرغم من لق، الواقع على ارض  للتطبيق ةبشكل تكون فيه قابل ةوضع اخلط

التحديات اليت تواجهها بوضع السياسات الرامية للتصدي لالنتهاكات من خالل إصدار الكثري من 
القوانني والتصديق على عدد من االتفاقيات والربوتوكوالت املتعلقة حبقوق اإلنسان وكذلك اختذت العديد 

ؤكد مصداقيتها وإرادا يف تغيري األوضاع يف العراق حنو األحسن  من اإلجراءات والعمليات األمنية مما ي
  - :وكما يلي 

  :حرية التعبير عن الرأي  واستهداف اإلعالميين  .١

ان حرية الصحافة وحرية التعبري مها من اهم الضمانات 
اليت تضطلع ما الية الرقابة الفاعلة للسلطة الرابعة على 

قانون يف العراق واي واقع حقوق االنسان وسيادة ال
تقويض الحدامها سوف يعترب تقويض حلقوق االنسان 
وتعترب صوت احلقيقة للمواطن ومن اهم املمارسات 
الدميقراطية اليت تنادي ا حقوق االنسان و يكفل 
الدستور حرية التعبري عن الرأي بكل الوسائل وحرية 

منه  ومتثل ممارسة احلق يف حرية الرأي والتعبري ) ٣٨( الصحافة والطباعة واإلعالن واإلعالم والنشر يف املادة
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، ومن املهم محاية الصحفيني  ٢٠٠٣ركيزة أساسية يف البناء الدميقراطي الذي يتواصل تراكمه منذ العام 
واالعالميني بغض النظر عن توجهام وانتماءام  ومما يدعو اىل القلق هو ازدياد االستهداف للعاملني يف 

صحفي نتيجة االعمال االجرامية ) ١٣(وذلك باستشهاد  ٢٠١٠فة واالعالم خالل عام جمال الصحا
واالرهابية ، وحسب اجلدول ادناه ، وتشري احصائية نقابة الصحفيني اىل اخنفاض استهداف الصحفيني 

عما مت تسجيله خالل االعوام السابقة حيث اشارت ) ٢٠٠٩-٢٠٠٨( بالعمليات االرهابية خالل عامي
واستشهاد  ٢٠٠٨صحفيا خالل عام ) ٧(و استشهاد  ٢٠٠٧صحفيا خالل عام ) ٤٢(ستشهاد  اىل ا

  .مت استهدافهم حبوادث ارهابية عرضية مل تستهدف كوم صحفيني   ٢٠٠٩صحفيني خالل عام ) ٣(
المؤسسة االعالمية التي كان  االسم الثالثي واللقب ت

 يعمل بها

 رهابينوع الحادث اال تاريخ ومكان االستشهاد

 حادث سير غامض ٢٦/٢/٢٠١٠كردستان  قناة اجلزيرة الفضائية حممد الطالباين ١

 اطالقات نارية من قبل القوات االمركية ١٠/٣/٢٠١٠بغداد  قناة النهرين الفضائية اسيل عصام سلمان العبيدي ٢

 جهوليناغتيال من قبل مسلحين م ١٢/٤/٢٠١٠بغداد  صحفي مستقل ناطق عبد الرزاق اجلبوري ٣

 انفجار سيارة مفخخة ١٠/٥/٢٠١٠بابل  جريدة الفتح جناح فخري ٤

 انفجار سيارة مفخخة ١٠/٥/٢٠١٠بابل  جريدة الفتح رحيم الشمري ٥

قبل مجموعة مسلحة وعثر  اختطف من ١٢/٥/٢٠١٠اربيل  مكتب االحتاد الوطين الكردستاين سردشت عثمان ٦

 على جثته في اربيل

 اطالقات نارية في الراس ١٤/٦/٢٠١٠بغداد  رابطة الدراسات االعالمية ظافر نصيف جاسم ٧

 اغتيل من قبل مسلحين مجهولين ١٢/٨/٢٠١٠املوصل  قناة املوصلية الفضائية ماهر عامر ٨

خطف وقتل من قبل مسلحين  ١٩/٨/٢٠١٠بغداد  جريدة املستقلة كمال قاسم حممد الصعب ٩

 مجهولين

 اغتيل من قبل مسلحين مجهولين ٧/٩/٢٠١٠بغداد  االعالم العراقي شبكة رياض جبار السراي ١٠

 اغتيل من قبل مجموعة مسلحة ٨/٩/٢٠١٠املوصل  قناة املوصلية الفضائية صفاء الدين عبد احلميد اخلياط ١١

 انفجار عبوة وضعت تحت سيارته ٤/١٠/٢٠١٠االنبار  قناة احلرة الفضائية حترير كاظم جواد ١٢

الموصل  قناة الموصلية الفضائية ان البغداديمازن مرد ١٣

٢١/١١/٢٠١٠ 

 اغتيل من قبل مجموعة مسلحة

 
سعت احلكومة العراقية اىل توفري احلماية الالزمة للعاملني يف جمال الصحافة من خالل اعداد مشروع قانون 

منه رغم ان  ١٧يف املادة  ١٩٦٨لسنة  ٢٠٦محاية الصحفيني الذي نص على الغاء قانون املطبوعات رقم 
قانون املطبوعات وضع قواعد قانونية لتنظيم عمل الصحافة واصدار املطبوعات داخل العراق واعادة تنظيم 
عمل الصحافة وحتديد مسؤولياا مبا تنشره من وقائع غري صحيحة او تسيئ اىل االوضاع املستقرة داخل 

له حيث ال تتعارض نصوص هذا القانون مع قانون الدولة ، لذا يكون قانون الغاء هذا القانون امر ال مربر 
محاية الصحفيني فيما لو متت املصادقة عليه ، اضافة اىل ان الغاء قانون املطبوعات جيعل اصدار الصحف 
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كما اشار مشروع قانون محاية الصحفيني على اجلانب . واملطبوعات داخل العراق بدون أي ضوابط رمسية 
هين للصحفيني ودون أي اشارة اىل ون وضع ضوابط ومعايري للسلوك املفيني داملايل وتوفري احلماية للصح

العقوبات االنضباطية واجلزائية اليت توقع حبق املخالفني  الحكام القانون السيما والذين يروجون العمال 
  .العنف 

   :أوضاع السجون مراكز الحتجاز . ٢

 م قواننيظر العراقي والقوانني العقابية تنن الدستو ا
تنظيم السجون ومراكز االحتجاز ورعاية األحداث 

مل املؤسسات السجنية يف وهو اإلطار احلاكم لع
باإلضافة اىل منظومة رقابية مساندة  .العراق

متعددة التمثيل ويشكل جهاز االدعاء العام 
بة القضائية على اعمال العمود الفقري ملنظومة الرقا

نسان السجنية وتلعب وزارة حقوق اإل اإلدارات
وجلنة حقوق اإلنسان وجلنة النزاهة يف جملس 
النواب دورا مماثال يف اجلهاز التنفيذي عرب الرقابة 

اىل ) ٢٠٠٩زيارة تفتيشية لعام  ٤٨٦( بـ  نقامت جلان من وزارة حقوق اإلنساامليدانية والدورية حيث 
 تمع املدين واليت مجيع مركز االحتجاز والسجون يف عموم العراق كما ان هناك رقابة تقوما منظمات ا

 .تعمل من خالل آلية من التعاون والشراكة 

 :وتبنت القوانني املبادئ واحلقوق األساسية حلماية حقوق اإلنسان وسيادة حكم القانون وأمهها 

  .من الدستور العراقي النافذ ) ١٩/٢املادة (مبدأ قانونية اجلرمية والعقاب  -
  .من الدستور ) ١٩/٣املادة (جميع احلق يف التقاضي وكفالته لل -
  .من الدستور) ١٩/٤املادة (احلق يف الدفاع مقدس ومكفول يف مجيع مراحل التحقيق واحملاكمة  -
  .من الدستور ) ١٩/٥املادة (مبدأ افرتاض الرباءة  -
 .من الدستور )  ١٩/٦املادة ( احلق يف املعاملة العادلة يف اإلجراءات القضائية واإلدارية  -

 .من الدستور ) ١٩/٨املادة ( خصية العقوبة مبدأ ش -

 . من الدستور ) ١٩/١٠املادة (اال اذا كان اصلح للمتهم   مبدأ عدم رجعية القوانني اجلزائية -

 . من الدستور ) ١٩/٧املادة (مبدأ العلنية يف احملاكمة  -

 . من الدستور ) أ/١٩/١٢املادة (مبدأ حظر احلجز اإلداري  -

 . من الدستور ) ب/١٩/١٢املادة (ألماكن املخصصة لالحتجاز احلق يف االحتجاز يف ا -

 .من الدستور ) ١٩/١( مبدأ استقاللية القضاء  -
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 .وقد جاءت القوانني التطبيقية كقانون العقوبات وقانون أصول احملاكمات اجلزائية متفقة مع هذه املبادئ

اء يف ناحية اإلجراءات القانونية أو يف ويوفر القانون لفئة اإلحداث اجلاحنني ملعاملة ذات طابع خاص ، سو 
نواحي االحتجاز واإليداع وتنفيذ العقوبات املقضي ا من خالل مديرية شرطة خمتصة باألحداث وقضاء خمتص 
باألحداث ودائرة أصالح األحداث بوزارة العمل وحيول القانون دون معاقبة األحداث املدانني باإلعدام ، وحيظر 

 .يف غري الدور املخصصة هلم  احتجازهم أو إيداعهم

العمل لوزارة تدير كل من وزارة العدل العراقية ممثلة بدائرة اإلصالح العراقية ودائرة إصالح األحداث التابعة 
والشؤون االجتماعية ووزارة الدفاع جمموعة من السجون املركزية الفيدرالية يف عموم احملافظات واألقاليم العراقية ، 

متواضعة مشغولة بشكل يكاد أن يكون كامًال وتعاين البعض منها من حاالت اكتظاظ بسبب  بطاقة استيعابية
زيادة عدد احملكومني عن الطاقة االستيعابية املخصصة لكل سجن من هذه السجون وندرج يف أدناه جدوًال 

ن احملكومني الكبار يوضح أمساء السجون ومواقعها وعائدياا وطاقتها االستيعابية الفعلية وأعداد النزالء م
   -:واألحداث اجلاحنني فيها 

  ) مركز إيداع املدانني ( السجون املركزية  -١
الموجود   الطاقة االستيعابية  الموقع  الوزارة –السجن   ت

  الفعلي

  ٣٣٢  ٢٥٠  بغداد  العدل  –سجن النساء   ١

  ٦٩٣  ٢٤٠  بغداد  العدل  –سجن الحماية القصوى   ٢

  ١١٧٨  ٧٠٠  بابل  العدل  -يالمركز / سجن الحلة الثقيلة  ٣

  ٣٩٦  ٣٠٠  بابل  العدل  –سجن الحلة الخفيفة   ٤

  ١٤٦٤  ١٦٠٠  ذي قار  العدل  –سجن الناصرية   ٥

  ٢٦٤  ٢٥٠  ذي قار  العدل  –سجن الناصرية القديم   ٦

  ٧٠٤  ٥١٠  ميسان  العدل  –المركزي / سجن العمارة   ٧

  ٢٧٥  ٤٦٤  المثنى  العدل  –سجن المثنى   ٨

  ٧١٦  ١٢٠٠  البصرة  العدل  –المركزي / سجن البصرة   ٩

  ١٧٤٧  ١٩٢٥  سليمانية  العدل  -سجن سوسة  ١٠

  ٢٣١٩  ٣٠٠٠  سليمانية  العدل  –سجن جمجمال   ١١

  ٢٠١٣  ٢٦٤٦  الموصل  العدل  –سجن بادوش   ١٢

  ١١٨  ٢٠٠  البصرة  العدل  –سجن المعقل   ١٣

  غير عامل  ١٠٠٠٠  بغداد  العدل  –ابي غريب   ١٤

  ٣٠٥  ١٥٠  بغداد  اس العسكرية  -وزارة الدفاع  –مطار المثنى مركز احتجاز   ١٥

  ١٣٩  ١٥٠  الموصل  العمل -دار مالحظية في الموصل   ١٦

  قسم السجون  –دائرة الشؤون اإلنسانية  –وزارة حقوق اإلنسان : املصدر
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ية من خالل زيادة يف الطاقة االستيعابية للسجون ومراكز االحتجاز العراق ٢٠١٠وإمجاال فقد شهد عام 
  زيادة أو استحداث أو استالم سجون ومراكز احتجاز جديدة كسجن البصرة ومركز التاجي ومركز كروبر 

أو تفعيل العمل يف أجزاء جديدة من سجون قائمة كسجن سوسة وسجن الناصرية ) الكرخ املركزي ( 
  .اجلديد 

منها سجون أخرى والـيت تسـاهم يف تفـاقم  إال إن ما تقدم ذكره ال ينفي وجود حاالت االكتظاظ اليت  تعاين
ـــادل بـــني  ـــد مـــن العنـــف املتب ـــة األحـــداث وتســـبب املزي مشـــاكل الســـجناء واألحـــداث املـــودعني ودور مالحظي

  .السجناء 
إن دور مالحظيــة األحــداث الــيت تشــرف عليهــا دائــرة إصــالح األحــداث واحملــددة يف بغــداد واملوصــل فقــط مل 

ســــع يف طاقتهــــا االســــتيعابية كمــــا مل يــــتم اســــتحداث أي دور لرعايــــة فئــــات يطــــرأ عليهــــا أي تغيــــري بشــــان التو 
مـن قـانون ) ١٠(الشباب واألحداث البالغني مبا يالءم أحكام املادة  –الفتيان  –األحداث املختلفة الصغار 

املعـــدل حيـــث مـــا زالـــت تلـــك الـــدور ورغـــم قلتهـــا وعـــدم اســـتجابتها  ١٩٨٣لســـنة  ٧٦رعايـــة األحـــداث رقـــم 
رعايــة األحــداث الــذين صــدرت حبقهــم أحكــام ســالبة للحريــة يف هــذا اجلانــب أي إن اكتظــاظ دور ملتطلبــات 

األحــداث ســاهم يف بــروز مشــاكل كثــرية كــذلك احلــال فــان ســجون النســاء ودور مالحظيــة أحــداث اإلنــاث 
ع ـا تعاين من ضعف البىن التحتية وعدم االستجابة ملتطلبات مهمة اإلصـالح والتأهيـل الـيت جيـب أن تضـطل

 ١٩تلك الدور والسجون وفقاً ألحكام القوانني املذكورة أنفـا وااللتزامـات الدسـتورية املؤشـرة يف أحكـام املـادة 
ال جيــوز احلــبس يف غــري األمــاكن املخصصــة لــذلك وفقــا لقــوانني الســجون ( ب الــيت نصــت علــى /١٢الفقــرة 

ويف ظـل حـاالت االكتظـاظ املؤشـرة فـان ) ة املشمولة بالرعاية الصحية واالجتماعية واخلاضعة لسـلطات الدولـ
  . االلتزام أعاله يتعرض للخرق 

                  ) ٣٥٦٥٣(  ١اق البالغ عددهم يف كتصنيفات املودعني يف السجون ومرافق التوقيف يف العر 
    من حيث الوضع الجنائي  -١

  ١٥٤٢١   ٢٠١٠بلغ عدد المحكومين في العراق عام * 

  ٢٠٢٣٢   ٢٠١٠ين في العراق عام بلغ عدد الموقوف* 

    من حيث الجنس  -٢

  ٣٤٨٩٦   ٢٠١٠بلغ عدد الرجال في السجون ومرافق التوقيف في العراق عام * 

  ٧٥٧   ٢٠١٠بلغ عدد النساء في السجون ومرافق التوقيف في العراق عام * 

    من حيث السن  -٣

  ٣٤٢٢٠  يف بلغ عدد البالغين من المودعين في السجون ومرافق التوق* 

  ١٤٣٣  بلغ عدد األحداث من المودعين في السجون ومرافق التوقيف * 
  )قسم السجون (وزارة حقوق اإلنسان 
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  :تثقيف العاملين على السجون )  ١ – ٢( 

أما خبصوص كوادر وزارة الدفاع والداخلية فأم ذام الذين يكلفون بإنفاذ القـوانني وهـم ال خيضـعون لـربامج 
ـــذلك اســـتمرت  متخصصـــة يف جمـــال إدارة الســـجون والتعامـــل مـــع الســـجناء أو مهـــارات حقـــوق اإلنســـان ، ل

 –الداخليـــة  –جهــود وزارتنـــا يف إكمـــال املســرية وبتعـــاون مباشـــر مــع دوائـــر حقـــوق اإلنســان لـــوزارات الـــدفاع 
ودائـرة ) لـدفاع ا -الداخلية  –العدل ( العدل بإقامة الدورات التدريبية ملوظفني ذو مستوى عايل يف  وزارات 

لغرض املباشرة بإعداد مـدربني لتـدريب كـوادر تلـك الـوزارات العاملـة يف السـجون علـى ) إصالح األحداث ( 
وممـا جيـدر اإلشـارة إليـه إن برنـامج التـدريب تقـرر . مهارات حقوق اإلنسان والقواعد الدولية ملعاملـة السـجناء 

كة وممثلــة لــوزارات العــدل والداخليــة وحقــوق اإلنســان مــن قبــل وحــدات تدريبيــة مشــرت  ٢٠١٠تنفيــذه يف العــام 
والعمــل إضــافة إىل ممثلــي منظمــات اتمــع املــدين يســتهدف الكــوادر اإلصــالحية والعــاملني يف الســجون مــن 

  . منتسيب وزارات الدفاع والداخلية والعمل والعدل 
لعراقية بوشر به يف بداية أيار كما مت إطالق برنامج عاجل لتأهيل كوادر وسطية تعمل يف دائرة اإلصالح ا

من الكوادر القانونية والبحثية والضباط اخلفر وبلغ ) املثىن  –الناصرية  –ميسان ( وملنتسيب سجون  ٢٠١٠
  : عدد الدورات التدريبية املنفذة مخسة دورات ، وكان هدف الربنامج هو 

  . ري الوطنية التوعية باملبادئ واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان وكذلك املعاي -
 . متكني املوظفني من امتالك مهارات اإلدارة السليمة تنسجم مع املعايري  -
 . خلق جهاز رقابة داخلي لتقومي عمل اإلدارات السجنية  -
امتالك القدرة واإلمكانية على التواصل مع األجهزة الرقابية وباألخص منها رقابة السلطة القضائية  -

  . والتنفيذية واللجان الربملانية

  : فصل فئات السجناء عن بعضها البعض)  ٢ – ٢( 
من القانون إىل ضرورة فصل وتصنيف السجناء إىل فئات خمتلفة يف سجون خمتلفة ) ٤(تشري أحكام القسم 

من سجن واحد على أساس جنس السجني وعمره وسجله اجلنائي وسبب االحتجاز حيث يفصل الرجال 
عن ) القضايا املدنية(والسجني املدين ) املدانني(وقوفني عن احملكومني عن النساء واألحداث عن البالغني وامل

  . السجني اجلنائي 
دائــــرة اإلصــــالح العراقيــــة قــــد كانــــت مــــن بــــني الــــوزارات األكثــــر  –ويشــــري واقــــع التطبيــــق إىل إن وزارة العــــدل 

نس والعمــر اســتجابة لتصــنيف الســجناء وفقــاً للقســم أعــاله مــن القــانون حيــث يــتم فصــل الفئــات حســب اجلــ
حيث يتم فصل النساء عن الرجال يف سجون منفصلة كما هو احلال يف بغـداد أو أجـزاء منفصـلة مـن سـجن 
واحـــد كمـــا هـــو احلـــال يف ســـجن الناصـــرية القـــدمي وبـــادوش وســـجون أخـــرى إال إن املالحـــظ إن اعتمـــاد مبـــدأ 

املســتوى املطلــوب يف عمــوم  فصــل بــني فئــات الســجناء وفــق اخلطــورة اإلجراميــة والســجل اجلنــائي الزال دون
السـجون ومرافــق التوقيــف االحتيـاطي أمــا بالنســبة للسـجناء الــذين مت احتجــازهم للعجـز عــن الوفــاء بالتزامــات 



 

٧ ـــــــــــ ��
 ا����ر�� ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١١ــــــــــــــــــــــــ

  
                                                 

 ٢٠١٠وا�� ���ق ا����ن �� ا���اق ���م                                                  

ماليـــة فمـــا زالـــوا يودعـــون يف ذات الســـجون الـــيت يـــودع فيهـــا احملكـــومني ألســـباب جنائيـــة وهنـــا تســـجل الـــوزارة 
د مـــن إدارات الســجون ومرافـــق التوقيـــف االحتيـــاطي بالنســـبة حتفظهــا علـــى سياســـة الـــدمج الــيت تتبناهـــا العديـــ

وتطالب جملس النواب بإجياد تشريع يعـاجل هـذا املوضـوع ممـا يـؤمن تطبيـق وإعمـال االلتزامـات  الديونلسجناء 
الدولية املقررة مبوجب أحكـام العهـد اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والسياسـية وهـو األمـر الـذي كرسـته أحكـام ذيـل 

من الدستور النافـذ والـيت أشـارت إىل أن حيـرتم العـراق التزاماتـه الدوليـة ومـن مقتضـيات هـذا االلتـزام  )٨(املادة 
  . السيما حسين النية منهم ) الذين يعجزون عن الوفاء بالتزام مادي(ضرورة معاجلة مشكلة سجناء الدين 

من قـانون رعايـة األحـداث ) ١٠(أما بالنسبة لدائرة إصالح األحداث فهي األخرى واستناداً إلحكام القسم 
وكــذلك وفقــاً ) الشــباب البــالغني –الفــيت  –الصــيب  –الصــغري (ملزمــة بتصــنيف األحــداث وفــق فئــات عمريــة 

للخطـــورة اإلجراميـــة وأســـباب اجلنـــوح ، وان تطبيـــق أحكـــام املـــادة أعـــاله حمصـــورة بـــني اجتـــاهني األول كـــون إن 
ي هـذه الفئـات إال يف بغـداد واملوصـل فقـط واالجتـاه الثـاين دائرة إصالح األحداث ال متلك دور مالحظة تغطـ

هو ضعف توفري متطلبات الفصل يف هذه الدور احملدودة أما بالنسبة لألحداث اجلـاحنني املـودعني يف سـجون 
وزاريت الداخلية والعدل يف احملافظات األخـرى فإـا ال تعتمـد أي شـكل مـن أشـكال التصـنيف املشـار إليـه يف 

  .دم ذكره مما يضعف من شروط إعادة التأهيل واإلدماج يف اتمع هلذه الشرحية النص املتق

     : أوضاع دور مالحظية وتأهيل األحداث)  ٣ – ٢( 
فيمـــا يتعلـــق بـــدار رعايـــة األحـــداث والتابعـــة لـــدائرة إصـــالح األحـــداث فإـــا وبشـــكل عـــام وكحـــد أدىن تطبـــق 

ظ الـيت تعـاين منهـا دور مالحظيـة األحـداث تشـكل حالـة  أحكام الفصـل بـني األحـداث إال إن حالـة االكتظـا
مــن حــاالت إســاءة املعاملــة والــيت تــؤثر ســلباً علــى األوضــاع النفســية والصــحية لألحــداث املــودعني يف املواقــع 
املــذكورة ورغــم اإلجــراءات التصــحيحية الــيت تســعى دائــرة إصــالح األحــداث اختاذهــا وتطبيقهــا للتخفيــف مــن 

إن النتائج العكسية للحالة املذكورة باتـت تثـري قلـق الـوزارة السـيما فيمـا يتعلـق حبـدوث  حاالت االكتظاظ إال
بعــض حــاالت االعتــداء اجلنســي بــني األحــداث أو تبــادل اخلــربات اإلجراميــة وانتشــار ظــاهرة احلبــوب املخــدرة 

  . والتكتالت مبا يعيق جهود اإلصالح والتأهيل 

   :الخدمات الطبية والصحية  )  ٤ – ٢( 
الزال الواقع الصحي يف السجون ومراكز االحتجاز دون املستوى املطلوب من حيث الغياب الواضح خلطة 
إسرتاتيجية واضحة املعامل من خالل آليات عمل وتصنيفات تقرر مستوى اخلدمات الطبية والصحية 

وجنسه  السجون ومراكز االحتجاز تبعا حلجم تلك املؤسسات السجنية تراعى فيها خصوصية املودع
وبالنظر ملا رصدته الوزارة من ارتفاع كبري يف حاالت الوفيات ألسباب تتعلق بضعف اخلدمات الطبية 

حمتجز  ) ١٠٠(حىت بلغ إمجايل الوفيات يف السجون ومرافق التوقيف االحتياطي الـ  ٢٠١٠والصحية لعام 
  . رنة باألعوام السابقة كانت حصة الوفيات ألسباب تتعلق مبستوى اخلدمات الطبية مرتفعة جدا مقا
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إن مستوى اخلدمات الطبية والرعاية الصحية قد ترتجم من قبل وزارة الصحة يف مظاهر عدة للتواجد يف 
  . مراكز االحتجاز ودور اإلصالح 

  ) مستوصف ، عيادة ( مركز صحي رئيس  -
 مستشفيات  -
 مفارز طبية زائرة أسبوعية  -
  ) ي مركز صحي فرع( مفارز طبية ثابتة للمواقف  -

وندرج يف أدناه جدول حندد فيه مستوى اخلدمات الطبية املقدمة للسجناء يف السجون املركزية ودور رعاية 
   -:األحداث 

  مستوى الخدمات الطبية  اسم السجن  التسلسل

  مفرزة طبية   النساء   -١

  مركز صحي   احلماية القصوى   -٢

  مركز صحي   احللة املركزي   -٣

  مركز صحي   الناصرية اخلفيف   -٤

  مفرزة طبية   العمارة   -٥

  مفرزة طبية   املثىن   -٦

  مركز صحي   املعقل   -٧

  مركز صحي رئيسي   سوسي الفدرايل   -٨

  مستشفى   بادوش   -٩

  مركز صحي   احللة اخلفيف   -١٠

  مركز صحي   مججمال   -١١

  مركز صحي رئيسي   الناصرية اجلديد   -١٢

   عامل مستشفى غري  )أبو غريب(بغداد   -١٣

  مركز صحي   البصرة اجلديد  -١٤

  مركز صحي   كروبر سابقاً   –الكرخ املركزي   -١٥

  مركز صحي   دار مالحظية األحداث   -١٦

  مفرزة طبية   مديرية االستخبارات العسكرية   -١٧

  مركز صحي   النساء  –احلماية القصوى   -١٨

  مفرزة طبية   دار مالحظية أحداث املوصل   -١٩
  قسم السجون  –دائرة الشؤون اإلنسانية  –وزارة حقوق اإلنسان : املصدر

  :التواصل مع األهل والعالم الخارجي )  ٥ – ٢(  

مـــن قــــانون إدارة الســـجون إدارات الســـجون بالســــماح للســـجناء بتلقــــي ) ١٥ -١٤(تلـــزم أحكـــام القســــمني 
قع التطبيق العملـي الـذي مت رصـده مـن الزيارات العائلية عن طريق املراسلة أو استقبال الزيارات حيث يشري وا

ـــة مـــع الســـجناء            خـــالل جـــوالت التفتـــيش امليدانيـــة الـــيت تقـــوم ـــا وزارتنـــا وإجـــراء املقـــابالت الفرديـــة واجلماعي
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مـــن القـــانون مـــن حيـــث ) ١٤(أعمـــاالً موافقـــاً للمعـــايري املشـــار إليهـــا يف أحكـــام القســـم ) بـــالغني وأحـــداث ( 
إجراء الزيارات العائلية يف عموم السـجون املركزيـة ودور مالحظيـة األحـداث اجلـاحنني  إتاحة احلق للسجناء يف

والســجناء املــودعني يف مرافــق التوقيــف االحتيــاطي يف وزاريت الــدفاع والداخليــة مــع اإلشــارة إىل اخــتالف مــدد 
السـجناء مـن الزيارات مـن موقـع إىل أخـر فبعضـها شـهرية والـبعض األخـر نصـف شـهرية وأخـرى أسـبوعية وان 

اجلنسيات األجنبية والعربية قد مت ابلغ سفارام مبحل ونبأ اعتقاهلم وان الـبعض مـنهم يتلقـى الزيـارات الدوريـة 
أعــــاله هــــذا مــــع العــــرض إىل إن العديــــد مــــن ) ١٤(أو االســــتثنائية وهــــذا مــــا يوافــــق املعيــــار الــــوارد يف القســــم 

ومبوجــب أنظمــة حتــدده ) السـتاليت ( االســتقبال الفضــائي السـجون العراقيــة تتــوفر فيـه أجهــزة التلفــاز وأجهـزة 
إدارات الســـجون إىل جانـــب تـــوفري الصـــحف واـــالت وهـــو مـــا يعـــزز مـــن إمكانيـــات التواصـــل بـــني الســـجناء 

  . وحميطهم اخلارجي 

    :      ملف المحكومين بعقوبة اإلعدام)  ٦ – ٢( 

حــاالت مــن اجلــدل والنقــاش  ٢٠٠٣ديــدا بعــد العــام تثــري عقوبــة اإلعــدام ومنــذ التغيــري احلاصــل يف الــبالد وحت
القــانوين والفقهــي حــول مــدى جــدوى تلــك العقوبــة وأعماهلــا يف العــراق ومقــدار مــا حتققــه مــن ردع للقــائمني 

حيـث مت حصـر  باجلرائم اخلطرية كاإلرهاب والقتل واخلطف وغريها من اجلرائم املعاقـب عليهـا بعقوبـة اإلعـدام
وقــد تبنــت وزارتنــا منهجــاً وســطياً يف التعــاطي مــع العقوبــة  جلــرائم وطــأة علــى اتمــع هــذه العقوبــة علــى اشــد ا

املــذكورة نــابع مــن الشــعور باملســؤولية جتــاه حــق اإلنســان يف احليــاة وحقــوق الضــحايا وبعيــداً عــن تقيــيم مــدى 
د للعقوبـة جدوى تلـك العقوبـة والـيت كانـت ومـا زالـت مثـار جـدل داخـل العـراق فـان معطيـات التطبيـق والرصـ

   -:املذكورة يشري إىل ما يلي 
) ١١٤٥(قـد بلـغ )  ١/١٢/٢٠١٠ولغايـة  ٢٠٠٣( إن عـدد احملكـومني بعقوبـة اإلعـدام لألعـوام التاليـة  -١

  .رجل ) ١١٠٦(امرأة و) ٣٩(حمكوم بينهم 

 ) . ١١٤٥(حكماً من اموع الكلي البالغ ) ٨٤(بلغت  ٢٠١٠إن عدد األحكام الصادرة يف عام  -٢

ــــد بلغــــت إن عــــدد  -٣ ــــة ووفــــق التوصــــيف األيت ) ٢٥١(األحكــــام املنفــــذة لألعــــوام أعــــاله ق الرجــــال  :حال
مل يشــهد تنفيــذ  ٢٠١٠مــع مالحظــة إن عــام ) ١٨( ٢٠١٠واملنفــذ خــالل العــام ) ٦(النســاء )  ٢٤٥(

 . حلكم اإلعدام بالنسبة للنساء 
) ٣٣(مهــوري للتنفيــذ بلغـــت والــوارد مرســومه اجل ٢٠١٠إن عــدد األحكــام املصــدقة متييــزاً خــالل العـــام  -٤

 ) . ٣٧(للنساء أي ما جمموعه ) ٤(للرجال و
ـــزاً والـــيت مل يـــرد مرســـوماً مجهـــوري للتنفيـــذ بلغـــت  -٥ ) ٣٧٨(بينهـــا ) ٣٨٥(إن عـــدد األحكـــام املصـــدقة متيي

 . للنساء ) ٧(للرجال و
 .  للنساء) ٣٢(للرجال و) ٦٦٩(بينها ) ٧٠١(إن عدد األحكام غري املصدقة متييزاً قد بلغت  -٦
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قـــراراً يقضـــي بإعـــادة حماكمـــة أشـــخاص مت إدانـــتهم مـــن قبـــل ) ١٥٢(أصـــدرت حمكمـــة التمييـــز االحتاديـــة  -٧
 . حماكم اجلنايات املختصة بينهم امرأة واحدة 

  . بينهم امرأتان فقط ) ١٤٥(بلغ جمموع أحكام اإلعدام اليت ورد بشأا قرارات إيقاف التنفيذ  -٨
وهيئة النزاهة ودوائر املفتشيات العامة يف الوزارات املشرفة على السجون  استمر نشاط املتابعة إلجراء احملاكم

ومراكز االحتجاز ومن خالل نشاط شعبة مناهضة االختفاء القسري تدعمه أعمال شعبة التفتيش واحلاسبة 
أو وقاعدة البيانات وشعبة املفقودين فقد بلغ إمجايل حاالت االشتباه يف اختفاء السجني أثناء االعتقال 

   -:حمتجز وندرج يف أدناه أهم املالحظات املتعلقة باملوضوع مدار البحث ) ٩٦(بعد إطالق السراح بلغ 
ومازالت إجراءات القضاء ) سجني ٨١(إن عدد السجناء الذين يشتبه يف تعرضهم لالختفاء القسري  -١

  . مستمرة للوقوف على مصريهم وحسم املوضوع 
تفاءهم بل مت اعتبار حاالت فقدام نوع من الفقدان العادي أو إن عدد السجناء الذين مل يتأيد اخ -٢

 . حاالت ) ٥(االختطاف من قبل جهات إرهابية أو إطالق سراحهم أو العثور عليهم يف السجون 
 ) .اثنان فقط(إن عدد احلاالت اليت صنفت كهروب بلغت  -٣
الطب (ائر األمنية والطبية مت العثور عليهم متوفني من قبل الدو ) املختفني(إن عدد من األشخاص  -٤

 . حالة ) ٧(بلغ ) العديل
ونــود اإلشــارة هنــا إىل مطالبــة وزارتنــا إىل مجيــع اجلهــات املشــرفة علــى التحقيــق يف حــاالت االختفــاء أعــاله إىل 

  . ضرورة التعجيل حبسم املوضوع وحماسبة املقصرين وفق القانون وإنزال العقوبات القانونية حبقهم 

  :الحتجاز السابق للمحاكمة مدة ا)  ٧ – ٢( 

تكفل املنظومة القانونية الوطنية العراقية للشخص احملتجز احلق يف أن حياكم يف غضون فـرتة معقولـة وان يفـرج 
لكــل فــرد يعامــل معاملــة عادلــة يف اإلجــراءات القضــائية ( مــن الدســتور )٦ -١٩(عنــه اســتناداً ملضــامني املــادة 

االبتــــدائي علــــى  عــــرض األوراق التحقيــــقت(  مــــن الدســــتور علــــى )١٣(كــــذلك مــــا أكدتــــه الفقــــرة ) واإلداريــــة
القاضـي املخـتص خـالل مـدة التتجـاوز اربـع وعشـرين سـاعة مـن حـني القـبض علـى املـتهم ، والجيـوز متديـدها 

) ١٩٠(مضــافاً هلــا مــا أكدتــه منظومــة القــوانني الســاندة وأمههــا مــا تقــرره املــادة  )اال مــرة واحــدة وللمــدة ذاــا 
ية مـــن إجـــراءات تتعلـــق بقـــرارات التمديـــد والســـقوف املقـــررة قانونـــاً حلســـم الـــدعاوى والـــيت جـــاءت يف األصـــول

جمملهــا متناغمــة مـــع مــا قررتــه نصـــوص العهــد الــدويل اخلـــاص بــاحلقوق املدنيــة والسياســـية واملصــادق عليـــه يف 
ضــمانات املقــررة دســتورياً وقانونيــاً مادتــه التاســعة الفقــرة الثالثــة ، ومــن واقــع التقيــيم امليــداين للوفــاء مبتطلبــات ال

ودولياً فقد خلص فريق تفتيش السـجون يف وزارتنـا ومرافـق التوقيـف االحتيـاطي إىل إن نسـبة مرتفعـة جـداً مـن 
املــودعني يف مرافــق التوقيــف االحتيــاطي ملرحلــة مــا قبــل احملاكمــة والــذين وان أوقفــوا بقــرارات قضــائية فــان مــدد 

  مات اجلزائية النافذ من قانون أصول احملاك) ١٠٩(لها ما هو مقرر وفق املادة االحتجاز قد جتاوزت يف جمم
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    :       افتراض البراءة)  ٨ – ٢(  

منــه إىل قاعــدة أساســية يف افــرتاض بــراءة املــتهم ) خامســاً  -١٩(تكفلــت النصــوص الدســتورية وأحكــام املــادة 
والـيت جـاءت منسـجمة مـع مـا ) اكمـة قانونيـة عادلـةإن املتهم بريء حىت تثبت إدانته يف حم(واليت نصت على 

وأكدتـه املبـادئ التوجيهيـة العمليـة مـن ) ١٤(يقرره العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والسياسـية يف مادتـه 
ضـــرورة التمييـــز بـــني األشـــخاص املـــدانني عـــن احملتجـــزين قبـــل احملاكمـــة بـــافرتاض الـــرباءة وان ال تتقـــرر قيـــود أو 

در الــذي يضــمن مثــوهلم أمــام احملكمــة أو مــا يقتضــيه حفــظ األمــن والنظــام يف حمــل االحتجــاز شــروط إال بالقــ
وهو أمر يضع على السلطات العامة واملكلفة باالحتجاز مسؤولية االمتناع عن إصدار حكـم مسـبق قـد يـؤثر 

  . ضده على نتيجة احملاكمة أو يسيء إىل مسعة املتهم العتبار إن الشك يفسر ملصلحة املتهم وليس 

  :المثول العاجل أمام القضاء )  ٩ – ٢( 

تقــرر املنظومــة الدوليــة احلاميــة حلقــوق اإلنســان يف معــرض مناقشــتها لشــرط املثــول العاجــل أمــام ســلطة قضــائية 
   -:خمتصة كأحد الضمانات األساسية للمحاكمة العادلة فقرر أسسا ثالث تتلخص بااليت

إىل هيئة قضائية تتمثل وظيفتها يف تقدير مـا إذا كـان سـبب التوقيـف  حق املتهم جزائيا يف أن يقدم سريعاً  -أ
  . قانونياً وان الضرورة تقتضي االحتجاز حلني احملاكمة 

إتاحــة احلــق للمــتهم يف لقــاء حماميــه والعمــل مــع ســلطة الــدفاع لتــأمني اإلفــراج مــن التوقيــف أو التكفيــل  -ب
  . حلني احملاكمة 

ــــأمني اإلشــــراف القضــــائي وال -ج ــــة غــــري خمصصــــة ت ــــايب الفعــــال ملنــــع احتجــــاز األشــــخاص يف أمــــاكن رمسي رق
وممــا ينبغــي اإلشــارة إليــه إن مجيــع مــا تقــدم مــن أســس جــاء دســتور مجهوريــة العــراق النافــذ ليؤكــد . لالحتجــاز 

ذات األســس ويــدعم مضــامني مــا تقــدم مــا يقــرره قــانون إدارة ) ١٩(مضــامينها وليقــرر مبوجــب أحكــام املــادة 
افــذ والــذي حــدد الســلطة الشــرعية بــإدارة مرافــق التوقيــف االحتيــاطي بــوزارة العــدل العراقيــة واألمــر الســجون الن

   -:أما عن واقع التطبيق العملي ملضامني احلق أعاله فأا تتلخص بااليت ) س/٢٠٧(الديواين 
وقيـف االحتيـاطي توسعاً  ملديرية مكافحة اإلرهاب واجلرمية املنظمة يف إنشـاء مرافـق الت ٢٠١٠شهد العام  -١

غري القانونية يف بغـداد واحملافظـات خالفـاً لقاعـدة شـرعية اإلدارة وانظـم مكتـب القائـد العـام للقـوات املسـلحة 
إىل املديرية أعاله بإشـرافه وإدارتـه ملرفـق التوقيـف االحتيـاطي يف موقـع معسـكر الشـرف وموقـع سـور نينـوى يف 

تباطــه بــالوزارة وخضــوعه إلدارة وإشــراف مكتــب القائــد العــام مطــار املثــىن والــذي أكــدت وزارة الــدفاع عــدم ار 
للقــوات املســلحة وهكــذا احلــال بالنســبة ملراكــز احتجــاز جهــاز مكافحــة اإلرهــاب الــذي كــان مــن ضــمن أبنيــة 
معســكر الشــرف ونقلــت ســلطة اإلدارة إىل وزارة العــدل إال إن واقــع احلــال يشــري إىل إن ممثلــي مكتــب القائــد 

ميــارس صــالحيات اإلدارة املقــررة قانونــاً لــوزارة العــدل وهكــذا احلــال ينســحب ) غــداد ســابقاً ب(٥٦العــام ولــواء 
  . ٥٦ يف معسكر العدالة ويف القاطع اخلاضع لسلطة قوة محاية لواء ٢على قسم العدالة 
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ة كنا قد بينا االنتهاكات العملية ملضامني النص الدستوري املذكور يف تأمني العرض أمـام السـلطة القضـائي -٢
ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة ولذات املدة ونؤكـد هنـا أثرهـا يف حـق املـتهم يف املثـول  ٢٤خالل املدة املقررة 

 . العاجل أمام سلطة قضائية خمتصة
لقـد ترتـب علـى مـا تقـدم مـن فقـرتني ومـا مت تأكيـده يف معـرض اإلشـارة إىل قاعـدة افـرتاض الـرباءة انتهــاك  -٣

الــــدفاع وغيــــاب أو ضــــعف الرقابــــة واإلشــــراف القضــــائي علــــى مرافــــق  حــــق املــــتهم يف االتصــــال مبحــــامي
 .التوقيف االحتياطي لبعض املواقع 

احتجـاز أشـخاص يف مواقـع احتجـاز غـري مصـرح عنهـا لوزارتنـا ومل يتأيـد تـوافر  ٢٠١٠لقد تأيد يف العـام  -٤
ر وحمـامي الـدفاع أية معلومـات دقيقـة عـن احملتجـزين فيهـا ونقلهـم مـن مكـان إىل أخـر وحرمـان أفـراد األسـ

من اإلحاطة بأية معلومات تتعلق م ونشري يف ذلك إىل موقعي معسكر الشرف وموقـع سـور نينـوى يف 
 . مطار املثىن 

مــن خــالل االطــالع علــى قــوائم املــودعني يف مرافــق التوقيــف االحتيــاطي التــابع لــوزارة العــدل فقــد تأيــد  -٥
يلــــة جــــداً مل يتخللهــــا مثــــول أمــــام الســــلطات اســــتمرار مــــدد االحتجــــاز الســــابق للمحاكمــــة لفــــرتات طو 

القضــائية بشــكل يتكــرر بصــورة منطقيــة تــوحي بــان إجــراءات املراجعــة القانونيــة لالحتجــاز ال تتفــق مــع 
  . املعايري الوطنية والدولية 

  :حق الدفاع المقدس  ) ١٠ – ٢( 

العادلـة عنـد النظـر يف الـتهم  إن احلق يف احلصول على خدمات حمام إن تكفل بـاالقرتان مـع احلـق يف احملاكمـة
اجلنائية الـيت توجـه لألشـخاص وان تلـك اخلـدمات جيـب أن تتـاح فـور إلقـاء القـبض تأكيـدا وإعمـاال للحـق يف 
احلصــول علــى املســاعدة القانونيــة نظــراً ألمهيــة ذلــك يف تــأمني احــرتام حقــوق الشــخص احملتجــز وســريا مــع مــا 

العــراق ويف مقـــدمتها مـــا يقــرره دســـتور مجهوريـــة العــراق النافـــذ مـــن تقــرره املنظومـــة احلاميــة حلقـــوق اإلنســـان يف 
وجوب كفالة حق الدفاع املقدس يف مجيع مراحل التحقيق واحملاكمة ومـا تقـرره منظومـة اإلجـراءات املنصـوص 
عليهـــا يف قـــانون أصـــول احملاكمـــات اجلزائيـــة مـــن اثـــر قـــانوين يرتتـــب علـــى غيـــاب التمتـــع ـــذا احلـــق يف بطـــالن 

اليت تدون بغياب حمامي الدفاع كذلك ما يقرره قانون إدارة السـجون مـن تسـهيالت وضـمانات تقـدم األقوال 
لتمكــني حمــامي الــدفاع مــن زيــارة موكلــه واللقــاء بــه علــى مــرأى وغــري مســمع مــن اإلدارة بالقــدر الــذي يــؤمن لــه 

 العراقـي إلزامـا علـى احملكمـة القدرة على إعداد دفوعه متاشيا مع شروط احملاكمـة العادلـة ويقـرر القـانون الـوطين
أن تؤمن للمحتجز حقا بالدفاع عن نفسه من خالل حمام يعينه بذاته أو تنتـدب لـه حمـام يف حـال تعـذر عليـه 
حتمــل تكــاليف التعيــني ومجيــع مــا تقــدم جــاء منســجما مــع التزامــات العــراق املقــررة وفقــا ملــا نــص عليــه العهــد 

منــــه ومنســــجما كــــذلك مــــع مــــا تقــــرره القواعــــد ) ١٤/٣(ة مبادتــــه الــــدويل اخلــــاص بــــاحلقوق املدنيــــة والسياســــي
النموذجيـــة الــــدنيا واملبــــادئ املتعلقـــة باالحتجــــاز وتلــــك املتعلقــــة باحملـــامني ، ويف معــــرض اإلشــــارة إىل التطبيــــق 
الفعلي لواقع الدفاع املقدس يف مراحل االحتجاز والتوقيف واإليداع يف مرافق التوقيف االحتياطي خـالل فـرتة 
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حتجاز السابق للمحاكمة فأننا نورد مجلة من خمرجات عمليـة الرصـد الـيت قـام ـا فريـق مـن قسـم السـجون اال
   -:التابع لوزارتنا نوجزها بااليت

مل يتأيد لفريق مراقبة السـجون متكـن حمـامي الـدفاع مـن حضـور جلسـات التحقيـق االبتـدائي الـيت يتوالهـا  -١
ـــالتح ـــة مـــن القـــائمني ب ـــدفاع واألجهـــزة املســـتقلة كجهـــاز ممثلـــو األجهـــزة األمني ـــة وال قيق ومنتســـيب وزارة الداخلي

  . مكافحة اإلرهاب خالفا ملا يقرره النص الدستوري من ضرورات من تامني حق الدفاع يف مجيع املراحل 
مل يتأيــــد لفريــــق املراقبــــة يف وزارتنــــا وفيمــــا يتعلــــق مبرافــــق التوقيــــف االحتيــــاطي التابعــــة ملــــديريات مكافحــــة  -٢

واجلرمية املنظمة إن مكنت حمامي الـدفاع بلقـاء مـوكليهم وان جممـل التسـهيالت املقدمـة مـن األجهـزة اإلرهاب 
أعــاله وجهــاز مكافحــة اإلرهــاب ومعســكر الشــرف قــد اقتصــرت علــى إتاحــة احلــق بالتوكــل مــن خــالل اخــذ 

 والبصمة دون اللقاء التوقيع وبصمة اإلام للمحتجز على أصل الوكالة اجلزائية واملصادقة على صحة التوقيع 
لقــد تأيــد مــن خــالل أعمــال املراقبــة والرصــد لفريــق وزارتنــا إن االجتــاه العــام املعتمــد يف مــديريات مكافحــة  -٣

اإلرهـاب واجلرميــة وجهــاز مكافحـة اإلرهــاب واهليئــات التحقيقيـة لســور نينــوى ومعسـكر الشــرف قــد اعتمــدت 
ن خــالل حمــام الــدفاع املنتــدب مــن قبــل اهليئــة عمومــا علــى أعمــال حــق الــدفاع مــ%) ٧٠(بنســبة جتــاوزت ال 

القضائية يف مرحلة التحقيق القضائي ونؤشر قلقنا الكبري من هكذا نسـبة مرتفعـة تشـري يف جمملهـا إىل سياسـة 
 . منهجية يف عرقلة احلصول على خدمات احملامي املعني للدفاع عن املتهم

ــا تثمينهــا للجهــود الــيت بــذلت عــن وزارة العــ -٤ دل العراقيــة يف متكــني حمــامي الــدفاع مــن ممارســة تؤشــر وزارتن
 . مهامهم وفق ما تقرره منظومة القوانني الوطنية واملعايري الدولية 

ــــع وزارتنــــا  ٢٠١٠شــــهد العــــام  -٥ ــــة مــــن  –توقي ــــة ونقابــــة احملــــامني حملضــــر اجتمــــاع تضــــمن مجل ــــق املراقب فري
ق الــدفاع املقــدس مــن خــالل توحيــد الطروحــات والتوصــيات اهلادفــة يف جمملهــا إىل تعزيــز مســتوى أعمــال حــ

اجلهود من كال الطرفني لتأمني التمثيل القانوين الفعـال حملـامي الـدفاع يف مجيـع مراحـل التحقيـق واحملاكمـة كمـا 
خلصـــت التوصــــيات إىل تطــــوير محلــــة للتعريــــف باليــــات واملعـــايري الدوليــــة والوطنيــــة ــــدف تطــــوير إمكانيــــات 

  . ومهارات احملامني 

  :وذوي االحتياجات الخاصة   ، فئات المستضعفة النساء ، األحداثال)  ١١ – ٢(

   :النساء    : اوال 
يشــكل الســجن ومرفــق التوقيــف االحتيــاطي جمتمعــا يغلــب عليــه الطــابع الــذكوري إال إن النســاء يشــكلن أقليــة 

لتوقيــــف صــــغرية مــــن بــــني النــــزالء واحملتجــــزين ومبالحظــــة تصــــنيف الســــجناء واملــــودعني يف الســــجون ومرافــــق ا
ويف ظـــل ذلـــك توجـــب املنظومـــة الوطنيـــة والدوليـــة مراعـــاة % ٢االحتيـــاطي يتضـــح إن النســـاء يشـــكلن نســـبة 

خصوصية املرأة ووجوب االمتناع عن التمييـز وتـوفري احلمايـة مـن مجيـع أشـكال العنـف أو االسـتغالل واعتمـاد 
فتيشــهن قاصــراً علــى النســاء االحتجــاز يف أمــاكن منفصــلة عــن الســجناء ويكــون اإلشــراف علــى املودعــات وت

من ضباط وموظفني مع ضرورة مراعاة خصوصية املرأة احلامـل واملرضـع وتقـدمي التسـهيالت اخلاصـة والضـرورية  
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كمــا يراعــى اعتمــاد آليــات اســتقبال خاصــة للمــرأة تتضــمن فحوصــات تتعلــق بســالمة املوقوفــة مــن االعتــداء 
ى احتجــاز املــرأة حمــدودة األثــر مبــا يرتتــب عليــه مــن أثــار اجلســدي أو االغتصــاب وان تكــون اآلثــار املرتتبــة علــ

سلبية على مسعتها ومسعة األسرة واألطفال مضـافاً هلـا خصوصـية اتمـع العراقـي مـن حيـث العـادات والتقاليـد 
والوصمة االجتماعية اليت ترتتـب علـى احتجـاز النسـاء وتـوقيفهن ، وبـالعودة إىل واقـع حـال املـرأة يف السـجون 

لتوقيــف االحتيــاطي فــأن فريــق املراقبــة يف وزارتنــا يــورد مجلــة مــن املالحظــات وخمرجــات عمليــة الرصــد ومرافــق ا
   -:نوجزها بااليت 

باســتثناء مرافــق التوقيــف االحتيــاطي الــيت تــدار عــن وزارة العــدل مل يتأيــد تــوافر مرافــق للتوقيــف االحتيــاطي  -١
  .ية مستقلة تدار عن كوادر نسائية يف وزاريت الدفاع والداخل

مل يتأيـــد لفريـــق املراقبـــة يف وزارتنـــا اعتمـــاد وزارة الداخليـــة علـــى كـــوادر نســـويه تتـــوىل مهمـــة اإلشـــراف علـــى  -٢
احملتجــزات مــن النســاء وان العديــد مــن مرافــق التوقيــف االحتيــاطي يف بغــداد واحملافظــات يشــرف علــى إدارــن 

اخلاصــة مبـديريات مكافحــة اإلرهــاب  وحراسـتهن عناصــر مـن الــذكور وخنــص بالـذكر مرافــق التوقيـف االحتيــاطي
 . واجلرمية املنظمة يف بغداد واحملافظات 

تتساوى النساء مع غريهن من احملتجزين الذكور من ناحية التمتع بالضمانات املقـررة خـالل فـرتة االعتقـال  -٣
 . والتحقيق واحملاكمة 

ضــاء األعلــى يف عــدم إيــداع النســاء خالفـا للتوجيهــات املركزيــة عــن األمانــة العامــة لــس الـوزراء وجملــس الق -٤
يف الســـجون ومرافـــق التوقيـــف االحتيـــاطي اخلاصـــة بالرجـــال وضـــرورة إيـــداعهن يف مواقـــف خاصـــة بالنســـاء فقـــد 
رصـد فريـق املراقبـة يف وزارتنـا إيـداع العديـد مــن املوقوفـات يف مرافـق التوقيـف االحتيـاطي املخصصـة للــذكور وان 

 ال إا ختضع إلشراف الذكور يف املناطق اخلاصة بالسجينات مت اإليداع يف غرف وقاعات مستقلة إ
مل يتأيـــــد مراعـــــاة اخلصوصـــــية للمـــــرأة احملتجـــــزة يف التواصـــــل مـــــع األســـــرة واألطفـــــال خـــــالل فـــــرتة التوقيـــــف  -٥

 . واالحتجاز السابق للمحاكمة ويف غالبية مرافق التوقيف االحتياطي يف بغداد واحملافظات 
وصحية متخصصة للنساء بل إن ينـتفعن مـن أعمـال املفـارز الطبيـة الزائـرة مل يتأيد اعتماد خدمات طبية  -٦

أو املقيمــة الــيت يــتم تأمينهــا عــن وزارة الصــحة وبكــوادر ذكوريــة ويســتثىن مــن ذلــك قســم النســاء يف وزارة العــدل 
قيـــد والـــذي تتـــوافر فيـــه كـــوادر طبيـــة مـــن العنصـــر النســـوي تقـــدم اخلـــدمات الطبيـــة والصـــحية للنســـاء احملتجـــزات 

 . احملاكمة 
مل يتأيــد لفريــق مراقبــة الســجون يف وزارتنــا اشــتمال مرافــق التوقيــف االحتيــاطي التابعــة لــوزارة الداخليــة علــى  -٧

أي دور من احلضانة ختصص إليداع األطفال املرافقني للنساء أثناء االحتجـاز السـابق للمحاكمـة ويسـتثىن مـن 
اع النســاء املرضــعات مــع أطفــاهلن فيمــا خصصــت الثانيــة ذلــك وزارة العــدل الــيت خصصــت قــاعتني األوىل إليــد

 . أللعاب األطفال ورعايتهم 
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مل يتأيد لفريق تفتيش وزارتنا وجود أماكن خاصة لزيارة األهل بالنسبة للنساء احملتجزات بـل يشـاركن ذات  -٨
فراد األســرة بشــكل الظــروف اخلاصــة بالزيــارة للرجــال وتتفــاوت احلــاالت االســتثنائية لتمكــني املــرأة مــن اللقــاء بــأ

 .مباشر تبعا ملرونة اإلدارة وتقبلها 
يف اغلب االدعاءات اليت يتلقاها فريق التفتيش عن وقوع حاالت من التجاوز سواء تك العرض أو  -٩

االغتصاب للنساء خالل فرتة التوقيف االحتياطي فانه وبسبب غياب توحد يف إجراءات االستقبال 
نونا يف أن تعتمد فحوصات خاصة للنساء عند االستقبال يف مرافق التوقيف واالحرتام للمعايري املقررة قا

 االحتياطي وعند اإلحالة يتعذر يف غالب األحيان إثبات أو نفي وقوع االنتهاك 
حاالت خاصة من دالة اجلنائية يف التعامل مع بغياب منظومة املؤسسات السائدة ألعمال منظومة الع - ١٠

ق سراحهن ديدات جدية حليان فان العديد من حاالت النساء اللوايت النساء قد يرتتب على إطال
تنقضي مدد حمكوميتهن أو يتقرر اإلفراج عنهن يصبحن عرضة للتهديد ألسباب تتعلق بطبيعة اتمع  
كتقاليده والوصمة االجتماعية للمحتجزات من النساء ويف ظل غياب مظلة احلماية ملؤسسات الدولة يف 

ن حق احلياة قد يصبح عرضة لالنتهاك واخلطر األمر يوجب مد مظلة احلماية هلذه الشرحية رعايتهن فا
  .بإنشاء دور أو مالجئ للمعنفات 

  :األحداث  : ثانيا 

تقرر املنظومة الوطنية احلامية حلقوق اإلنسان يف العـراق متيزيـا اجيابيـا ملصـلحة احلـدث يف القـانون بـان تتجنـب 
االحتجـاز كلمـا أمكــن ذلـك وعنـدما يكــون مـن الضـروري حرمانــه مـن حريتـه فانــه  السـلطات القضـائية عمليــة

جيب أن يتجنب إيداعـه يف مرافـق التوقيـف االحتيـاطي اخلاصـة بالكبـار العتبـار إن تلـك املراكـز الـيت ختصـص 
ملنتهكي القـانون يكـون فيهـا اخلطـر كبـرياً علـى احلـدث بـان يسـتوعب شخصـية إجراميـة وينمـو وهـو أن يتوقـع 
أن يعيش حياة اإلجرام لـذلك يقـرر القـانون مجلـة اعتبـارات هادفـة إىل محايـة احلـدث وأمههـا مبـدأ الفصـل بـني 
فئــات احملتجــزين علــى أســاس العمــر واجلــنس مــع اعتمــاد معاملــة خاصــة تعــزز إحساســهم بكــرامتهم وقيمــتهم 

ـــدا إلعـــادة إدمـــاجهم يف اتمـــع وتأخـــذ يف احلســـبان املصـــاحل الفضـــلى للحـــدث ـــه مـــع  متهي وتراعـــي احتياجات
ضـرورات إدامـة التواصـل مــع بيئـة احلـدث األســرية ، وبـالعودة إىل واقـع احلـال والتطبيــق الفعلـي للمعـاير املشــار 
إليها يف أعاله فان فريق مراقبة السجون ومرافـق التوقيـف االحتيـاطي يف وزارتنـا يـورد مجلـة مالحظـات نوجزهـا 

   -:بااليت 
مالحظيـــة أو مرافـــق إيـــداع خاصـــة باألحـــداث فانـــه باســـتثناء وزارة العمـــل  قـــدر تعلـــق األمـــر بإنشـــاء دور -١

دائــرة إصــالح األحــداث فلــم يتأيــد قيــام وزاريت الداخليــة والــدفاع بــإدارة مرافــق إيــداع  –والشــؤون االجتماعيــة 
خاصــة باألحــداث وقــد اعتمــدت كــال الــوزارتني باإلضــافة إىل اهليئــة التحقيقيــة اخلاصــة مبعســكر الشــرف إىل 
إيــداع األحــداث يف ذات املرافــق اخلاصــة بالبــالغني وان كانــت وزارة الداخليــة قــد تلجــا يف اغلــب األحيــان إىل 
اعتماد الفصل يف داخـل مرفـق التوقيـف بإيـداع األحـداث يف قاعـات منفصـلة إال إن اهليئـة التحقيقيـة اخلاصـة 



 

١٦ ـــــــــــ ��
 ا����ر�� ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١١ــــــــــــــــــــــــ

  
                                                 

 ٢٠١٠وا�� ���ق ا����ن �� ا���اق ���م                                                  

ــــالغ ــــة مبعســــكر الشــــرف تقــــوم بإيــــداع األحــــداث يف ذات املرافــــق اخلاصــــة بالب ــــغ  ٣٠/١١/٢٠١٠ني ولغاي بل
 .)١٣(عددهم 

مل يتأيـد لفريــق مراقبــة الســجون يف وزارتنــا اعتمــاد وزارات الداخليــة والــدفاع والعــدل أيــة معــايري خاصــة يف  -٢
التعامل مع األحداث من حيث العقوبات التأديبية اليت تقرر ألغراض حفظ األمن والنظام داخـل مرافـق 

 . التوقيف االحتياطي 
مـن أعـاله تلقـي العديـد مـن ) ١(ونتيجـة للسـلوكيات املتقـدم ذكرهـا يف الفقـرة  ٢٠١٠العـام  لقد اشر يف -٣

ادعـــاءات ســـوء املعاملـــة والتعـــذيب الـــيت وقعـــت علـــى األحـــداث خـــالل فـــرتة اإليـــداع املشـــرتك يف مرافـــق 
 .التوقيف االحتياطي اخلاصة بالكبار 

ـــز اجيـــايب -٤ ـــة اعتمـــاد إجـــراءات متيي ـــدى فريـــق املراقب ـــد ل  يف مصـــلحة احلـــدث يف التواصـــل مـــع العـــامل مل يتأي
اخلـارجي بـل تسـاوى بظــروف التمتـع ـذا احلــق مـع الكبـار البــالغني باسـتثناء األحـداث املــودعني يف دور 

 .مالحظية األحداث التابعة لدائرة إصالح أحداث وزارة العمل والشؤون االجتماعية 
يات ممارســته مــع حظــوظ البــالغني دومنــا تســاوت حظــوظ احلــدث يف التمتــع حبــق الــدفاع املقــدس وســلوك -٥

 .متييز 
دائـــرة إصـــالح األحـــداث مل يتأيـــد إيـــداع األحـــداث مـــن  –باســـتثناء وزارة العمـــل والشـــؤون االجتماعيـــة  -٦

اإلنــاث يف مرافــق احتجــاز منفصــلة عــن النســاء البالغــات وان مــا جــرت عليــه العــادة يف مرافــق التوقيــف 
 . إيداعهن يف ذات املرافق املخصصة للنساء البالغات  االحتياطي يف وزاريت الداخلية والدفاع

ال زال فريق مراقبة السجون يف وزارتنا ترصد وبشـكل مؤسـف تفـاقم مشـكلة تعـاطي احلبـوب املخـدرة يف  -٧
دور مالحظية األحداث وباألخص يف مواقع الطوجبي واجلعيفر وقد شكلت أكثر مـن جلنـة حتقيقيـه هلـذا 

 تواطـــأ احلـــراس اإلصـــالحيني يف عمليـــات إدخـــال احلبـــوب املخـــدرة الغـــرض وتشـــري معطيـــات الرصـــد إىل
 . إضافة إىل تورط عوائل األحداث 

الزالت فرق املراقبة من وقت إىل أخر ترصد حاالت التحـرش فيمـا بـني األحـداث أنفسـهم ويؤخـذ علـى  -٨
اث علــى دائــرة إصــالح األحــداث غيــاب السياســة املعلنــة والواضــحة واملفهومــة بدقــة للمــوظفني واألحــد

 . السواء بشان التحرش واملتحرشني والتعامل معهم 
غياب منهج التصنيف على أساس السلوكيات اليت ينتهجهـا احلـدث داخـل املؤسسـة اإلصـالحية سـاهم  -٩

 . وبشكل كبري يف توسع الظواهر السلبية 
ال كروبـر عانت دائرة إصالح األحداث من الطائفية الوافدة من احملـالني مـن األحـداث مـن مركـز اعتقـ - ١٠

والذي انتهج مبدأ التصنيف على أسس طائفية حيث شهد مرفق التوقيف االحتيـاطي يف دار مالحظيـة 
الطوجبي أعمال عنف طائفية فيما بني األحداث مل تكن اإلدارة قادرة على التعامـل معهـا حبـزم يف بدايـة 
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لنصــف الثــاين مــن العــام إال إن اإلجــراءات املتخــذة مــن قبــل دائــرة إصــالح األحــداث يف ا ٢٠١٠العــام 
 . قد سامهت وبشكل كبري يف التخفيف من حدا ولكن دون تالشيها  ٢٠١٠

تؤشــــر وزارتنــــا ومــــن خــــالل فريــــق املراقبــــة للســــجون قلقهــــا الكبــــري مــــن اعتمــــاد القاعــــدة واجلماعــــات  - ١١
 . املسلحة األخرى لنهج التجنيد لألطفال يف النزاعات املسلحة 

واملتعلقـة باخلـدمات الطبيـة والصـحية  ٢٠٠٩السـجون املؤشـرة يف عـام الزالت مالحظية فريـق مراقبـة  - ١٢
وتلــك الــيت تتعلــق بتعزيــز القــدرة واإلمكانيــة لــدور املالحظيــة هــي ذاــا وتؤكــد علــى مضــامينها يف العــام 

٢٠١٠  . 
عامـل يف تؤشر فرق املراقبة يف وزارتنا تطورا اجيابيا يف إجراءات املتابعة والتقييم جلهـاز االدعـاء العـام ال - ١٣

منظومــة رعايــة األحــداث وبــاألخص مــا يتعلــق منهــا يف التعجيــل بــإجراءات اإلســراع يف حســم القضـــايا 
 . والتنسيق مع اجلهات القائمة بالتحقيق لتامني التطبيق السليم للقانون 

املتعلقــة بضــرورة توســيع البــىن التحتيــة  ٢٠٠٩الزالــت فــرق املراقبــة يف وزارتنــا تكــرر مالحظاــا للعــام  - ١٤
 .       لدور املالحظية لتشمل إنشاء دور مالحظية خاصة باألحداث يف احملافظات كافة 

  :ذوي االحتياجات الخاصة  : ثالثا 

تشكل هذه الشرحية من السـجناء مثـار قلـق لوزارتنـا حيـث إـم حباجـة إىل أن يـتم إيـداعهم يف أمـاكن خاصـة 
جهـزة ومعـدات وغـرف تـالءم حـاالت اإلعاقـة الـيت داخل السجون يراعى فيها ما يساعدهم على احلركة مـن أ

يعانون منها وهنا نود اإلشارة إىل إن السجن الوحيد الذي تتوفر فيه قاعات وغرف خاصـة ـذه الشـرحية مـن 
  . السجناء هو سجن الناصرية اجلديد 

ة الضــــرر تقــــرر املنظومــــة الوطنيــــة متييــــزا اجيابيــــا لــــذوي االحتياجــــات اخلاصــــة تنســــجم وحــــاالم وطبيعــــحيــــث 
اجلســـدي أو العقلــــي الـــيت يعانيهــــا أفـــراد هــــذه الشـــرحية والــــيت ينبغـــي علــــى إدارات الســـجون ومرافــــق التوقيــــف 
االحتيــاطي مراعاتــه يف أعمــال إدارــا وتفعــيال هلــذا التميــز االجيــايب الــذي قــرره القــانون هلــذه الفئــة مبــا يضــمن 

احتياجـــات ومســـتلزمات هـــذه الشـــرحية داخـــل  ويعكـــس منهجيـــة اجيابيـــة تؤيـــدها اإلدارات الســـجنية يف تـــامني
  . السجون ومرافق التوقيف االحتياطي سواء على مستوى األبنية أو التجهيزات اخلاصة م 

وواقــع التطبيــق العملــي يف الســجون ومرافــق التوقيــف االحتيــاطي يف العــراق ومــن خــالل مــا رصــده فريــق مراقبــة 
   -:وزارتنا يشري إىل ما يلي 

قـرره القـانون مـن ضـرورة يئـة قاعـات وغـرف  ارتنـا وجـوداً حقيقيـاً وتفعـيالً ملـمـة املراقبـة يف وزامل يتأيـد ملنظو  -١
خاصـــة بـــذوي االحتياجـــات اخلاصــــة أو جتهيـــزام يف ســـجون وزارة العـــدل عــــدا قســـمي ســـجن الناصــــرية 

  . اإلصالحي اجلديد وسجن سوسي الفدرايل 
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حتياجــات اخلاصــة مبــا ورد يف أعــاله يف مرافــق التوقيــف رصــدت منظومــة وزارتنــا انعــداماً كليــاً ألي مــن اال -٢
االحتيـــاطي التابعـــة لـــوزاريت الداخليـــة والـــدفاع األمـــر الـــذي يـــؤدي إىل تفـــاقم يف معانـــات هـــذه الشـــرحية ممـــا 

  .   يشكل مصدر قلق كبري لوزارتنا خبصوص هذه الشرحية األمر الذي ينسحب على دور املالحظية 

    :      اء والموقوفين وإساءة المعاملةملف تعذيب السجن )  ١٢ – ٢(
يتعرض األشـخاص احملـرومني مـن حـريتهم ألسـباب قانونيـة يف بعـض األحيـان إىل التعـذيب وسـوء املعاملـة مـن 
اجل إكـراههم علـى االعـرتاف أو الكشـف عـن املعلومـات ، إن االعرتافـات الـيت مت احلصـول عليهـا عـن طريـق 

أدلـة ضـد أي شـخص او حمتجـز لـذلك ينبغـي التحقيـق بـأي ادعـاء بـالتعرض التعذيب ال ينبغي الركون إليها ك
للتعــذيب ومالحقــة مقرتفيــه واختــاذ خطــوات عمليــة مثــل اســتبعاد األدلــة املتحصــلة عــن التعــذيب واالحتفــاظ 

وذلــك لتــأمني احلــق يف ســالمة اإلنســان مــن ) االســتجواب والتحقيــق(بســجالت موثقــة لعمليــات االســتنطاق 
  .ملعاملة التعذيب وسوء ا

من اإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنسـان ) ٥(إن املبادئ املشار إليها يف أعاله هي تكريس ملا جاء يف نص املادة 
مــــن اتفاقيــــة مناهضــــة )  ١٥،  ٤،  ٢( مــــن العهــــد اخلــــاص بــــاحلقوق املدنيــــة والسياســــية واملــــواد ) ٧(واملــــادة 

 ١٩٥٥قواعــــد معاملــــة الســــجناء الــــدنيا لســــنة  التعــــذيب باإلضــــافة إىل القواعــــد واملبــــادئ الــــيت نصــــت عليهــــا
وانطالقا من مراحل احلماية التشريعية الدولية والوطنيـة الـيت اقرهـا الدسـتور العراقـي يف ضـوء أحكـام . ميالدي 

منـه الـيت جرمـت وحرمـت التعـذيب بكـل أشـكاله املاديـة واملعنويـة وتأسيسـا علـى مـا اقـره املشـروع ) ٣٧(املادة 
وسـعياً  ٢٠٠٨قة على اتفاقية مناهضة التعذيب الدولية اليت مت املصادقة عليها خـالل عـام العراقي بعد املصاد

حلمايـة السـجناء واحملتجـزين مـن مجيـع ) القانونيـة(من احلكومة العراقية يف تطبيق تلك املعايري الدوليـة والوطنيـة 
الت املهينـة الـيت قـد يتعـرض هلـا أشكال التعذيب وإساءة املعاملة وغريها من ضروب العقوبات القاسية واملعام

احملتجــــزين يف الســــجون ومراكــــز االحتجــــاز ســــواء يف مراحــــل التحقيــــق االبتــــدائي أو بعــــد إيــــداعهم يف مراكــــز 
االحتجــاز أو الســجون احلكوميــة فقــد بــادرت وزارة حقــوق اإلنســان ومنــذ تأســيس منظومــة مراقبــة الســـجون 

ب وإسـاءة املعاملـة وتلقـي الشـكاوى الفرديـة مـن السـجناء ومراكز االحتجاز إىل رصد وتوثيق ادعاءات التعذي
أو من قبل ذويهـم أو وكالئهـم القـانونيني واملؤسسـات العاملـة يف إطـار اتمـع املـدين كالنقابـات  قوفني واملوقو 

واالحتــــادات واملنظمــــات الوطنيــــة املعنيــــة حبقــــوق اإلنســــان باإلضــــافة إىل املنظمــــات الدوليــــة احلكوميــــة وغـــــري 
مـــن خـــالل آليـــات املراقبـــة املعتمـــدة وفـــق املعـــايري القانونيـــة الوطنيـــة ) يونـــامي(ة وبعثـــة األمـــم املتحـــدة احلكوميـــ

والدوليــــة مــــن خــــالل اللقــــاء بالســــجناء واملوقــــوفني وتــــدوين إفــــادام وتوثيــــق أثــــار التعــــذيب املــــدعاة واملطالبــــة 
ــــة وضــــمان جديــــة تلــــك لتوثيــــق تلــــك اآلثــــار متهيــــداً إلكمــــ) العــــديل(بإحــــالتهم إىل الطــــب الشــــرعي  ال األدل

االدعــاءات لغــرض إحالــة مــرتكيب جرميــة التعــذيب وإســاءة املعاملــة إىل القضــاء أو التحقيــق اإلداري مــن قبــل 
  ) . الداخلية ، الدفاع ، العدل ، قيادة العمليات ، دائرة إصالح األحداث (مراجعهم يف الوزارات األمنية 
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ولغايـة  ١٥/١٢/٢٠٠٩من قبل شـعبة مناهضـة التعـذيب مـن تـاريخ بلغت ادعاءات التعذيب اليت مت توثيقها 
ادعــاء تعــذيب يعــود جــزء مــن هــذه االدعــاءات إىل ســنوات ســابقة ولكــن مت تقــدمي ) ٦٥٣( ٣١/١٢/٢٠١٠

  .  ٢٠١٠شكوى خبصوصها أو رصدت من خالل جلان تفتيش السجون ومراكز االحتجاز يف عام 
  :أعاله  وندرج أدناه مصادر توثيق ادعاءات التعذيب

  . ادعاء ) ٤٤١(وبلغت ) فرق التفتيش(ادعاءات تعذيب مت تسجيلها خالل الزيارات امليدانية  -١
) ١١٦(ادعــــاءات تعــــذيب مت تســــجيلها عــــن طريــــق تقــــدمي شــــكوى مــــن قبــــل ذوي احملتجــــزين وبلغــــت  -٢

 حالــه مت إحالتهـــا إىل االدعــاء العـــام) ١٠٠(منهـــا و ) ١٦(شــكوى مت إجــراء زيـــارة تقصــي حقـــائق حــول 
 . لتحقق من صحتها

)  ٢٠١٠/١٢٥٢/١٧٠٧٩/ح/م(ادعـــاءات تعـــذيب وردت بكتـــاب رئاســـة االدعـــاء العـــام ذي العـــدد  -٣
 . ادعاء ) ٧٥(وبلغت  ١٠/١١/٢٠١٠يف 

ـــــة ذي العـــــدد  -٤ ـــــيس اجلمهوري ـــــاب نائـــــب رئ  ١٩/٧/٢٠١٠يف ) ٣٠/١٠/١/٧٠(ادعـــــاءات وردت بكت
 . ادعاء ) ٢١(وبلغت 

  :حسب سنة وقوع فعل التعذيب ولعموم العراق  ٢٠١٠عام  جدول يوضح ادعاءات التعذيب املسجلة
محافظات وكردستان   بغداد إناث  إقليم كردستان ذكور  المحافظات ذكور  بغداد ذكور  السنة

  إناث

  المجموع الكلي

٢٦٦  ٩  ٨  ٧  ٧٣  ١٦٩  ٢٠١٠  

٢٤٤  ١١  ٧  ١  ٢٦  ١٩٩  ٢٠٠٩  

٥٢  -  ٥  ٢  ١٧  ٢٨  ٢٠٠٨  

٢٥  -  -  ١  ٤  ٢٠  ٢٠٠٧  

٨  -  -  -  ٤  ٤  ٢٠٠٦  

٤  -  -  -  ٤  -  ٢٠٠٥  

  ٥٤  -  ٤  ١  ٧  ٤٢  لم يتم تحديد التاريخ

  ٦٥٣  ٢٠  ٢٤  ١٢  ١٣٥  ٤٦٢  المجموع

 قسم السجون  –دائرة الشؤون اإلنسانية  –وزارة حقوق اإلنسان : املصدر 

  إجراءات التحقيق والمحاسبة

ء واملوقــوفني مت مشــول اغلــب رجــال الشــرطة واجلــيش واألمــن املتهمــني بارتكــاب جرميــة التعــذيب ضــد الســجنا
ممـا أدى إىل إطــالق  ٢٠٠٨لسـنة  ١٩بأحكــام قـانون العفـو رقــم  ٢٠٠٧ -٢٠٠٦ -٢٠٠٥خـالل األعـوام 

سراح العديد من هؤالء األشخاص باستثناء حـاالت التعـذيب املؤديـة للمـوت حيـث إن قـانون العفـو العـام ال 
يــق يف العديــد مــن شــكاوى غلــق التحق ٢٠١٠يشــمل تلــك احلــاالت العتبــار حــدوث الوفــاة وقــد شــهد العــام 

مشــول املتهمــني (للســبب املتقــدم  ٢٠٠٧ -٢٠٠٦التعــذيب الــيت تلقتهــا جلــان التفتــيش مــن شــكاوى األعــوام 
  ) . بقانون العفو العام
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ونـــدرج يف أدنـــاه جـــدول إحصـــائي يوضـــح إجـــراءات الشـــكاوى اخلاصـــة بالتعـــذيب وإســـاءة املعاملـــة مـــن قبـــل 
ة االدعـــاء ويف إطـــار متابعـــة حـــاالت التعـــذيب املســـجلة ضـــد منتســـيب ســـلطات وزارة الداخليـــة والـــدفاع ورئاســـ

  :  ٢٠١٠األمنية والسجنية واليت يعود البعض منها إىل األعوام السابقة لعام 
  :إجراءات وزارة الداخلية 
  المغلقة  المحالة الزى المحاكم  المجالس غير المنجزة  عدد المجالس التحقيقية

١٨  ٢  ٢٦  ٤٦  

  قسم السجون –دائرة الشؤون اإلنسانية  –ق اإلنسان وزارة حقو : املصدر
  : إجراءات وزارة الدفاع 

  المغلقة  المقصرية  المجالس غير المنجزة  عدد المجالس التحقيقية

١٨  ٣  ٣  ٣٩  

 قسم السجون –دائرة الشؤون اإلنسانية  –وزارة حقوق اإلنسان : املصدر
وزارة الداخلية والـدفاع يف جمـال مناهضـة التعـذيب ضـعيفة  وتؤشر وزارتنا هنا إىل إن إجراءات احملاسبة من قبل

 . وبطيئة وحباجة إىل متابعات دقيقة ومستمرة وال ترقى إىل مستوى احملاسبة الفاعلة 
كــم يــتم اجنــاز تقريــر القضــاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة وهــو يف مراحلــه األخــرية ، وكــذلك التقريــر 

الجتماعيــــة والثقافيـــة والربوتوكــــول االختيـــاري اخلــــاص باســـتغالل األطفــــال يف اخلـــاص بــــاحلقوق االقتصـــادية وا
 .   النزاعات املسلحة فيما جيري العمل على اجناز بقية التقارير لتقدميها إىل اللجان املعنية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

٢١ ـــــــــــ ��
 ا����ر�� ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١١ــــــــــــــــــــــــ

  
                                                 

 ٢٠١٠وا�� ���ق ا����ن �� ا���اق ���م                                                  

  

  :الالجئون والنازحون داخليا . ٣

تشري االحصاية الصادرة من املفوضية العليا 
ئني اىل ان اعداد العوائل النازحة لشؤون الالج

حيث بلغت  ٢٠١٠داخليا قد اخنفضت عام 
عائلة بعد ان كان عددها ) ١٢٤,٢٧٠(
، ويعود ٢٠٠٩عائلة نازحة عام ) ٢٣١,٠٣٨(

اخنفاض عدد العوائل النازحة اىل عودة تلك 
العوائل النازحة اىل مناطقها االصلية بعد استتباب 

  :التايل دول االمن فيها وكما مبني باجل
  النسبة  اعداد المهجرين  النسبة  اعداد النازحين  المحافظة  ت

  %٤٠  ١٠,٩٩٠  %٦٠  ٧٤,١٣٠  بغداد  ١

  %٠  ٢٠  %٠  ٤٥٠  االنبار  ٢

  %٣  ٧٣٠  %١  ١,٠٦٠  بابل  ٣

  %٢  ٦٤٠  %٠  ٢٧٠  البصرة  ٤

  %١  ١٦٠  %٠  ١٠  دهوك  ٥

  %١٢  ٣,١٩٠  %٠  ٠  الديوانية  ٦

  %٦  ١,٥١٠  %٣٦  ٤٤,٣٤٠  ديالى  ٧

  %٤  ١,٠٨٠  %٠  ١٠  اربيل  ٨

  %٦  ١,٥٤٠  %٠  ٠  كربالء  ٩

  %٢  ٥٢٠  %٠  ١٤٠  كركوك  ١٠

  %٥  ١,٣٨٠  %٠  ٢٠  ميسان  ١١

  %٣  ٧١٠  %٠  ١٠  المثنى  ١٢

  %٥  ١,٤٦٠  %٠  ٠  النجف  ١٣

  %٠  ١٣٠  %٣  ٣,١٧٠  نينوى  ١٤

  %٢  ٥٣٠  %٠  ٥٧٠  صالح الدين  ١٥

  %٠  ١١٠  %٠  ١٠  السليمانية  ١٦

  %٨  ٢,٢٧٠  %٠  ٠  ذي قار  ١٧

  %٢  ٤٦٠  %٠  ٨٠  واسط  ١٨

  %١٠٠  ٢٧,٤٣٠  %١٠٠  ١٢٤,٢٧٠  المجموع

  جدول ميثل العوائل النازحة واملهجرة يف احملافظات حسب احصائية املفوضية العليا لشؤون الالجئني 
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  :يالحظ من هذه االحصائية مايلي 

رى حيث من العوائل النازحة قياسا باحملافظات االخ%) ٦٠(مازالت بغداد حتتفظ بالنسبة االكرب البالغة  .١
عائلة وهو عدد كبري قياسا مع عدد العوائل النازحة يف عموم ) ٧٤١٣٠(يبلغ عدد العوائل النازحة فيها 

من جمموع العوائل %) ٤٠(البالد وكذلك احتفظت بغداد بالنسبة االكرب لعدد العوائل املهجرة البالغة 
  .ة عائل) ١٠٩٩٠(املهجرة يف عموم احملافظات حيث يبلغ عددهم يف بغداد 

) ١٢٤٢٧٠(، حيث بلغت ٢٠١٠اخنفاظ ملحوظ باعداد العوائل النازحة يف عموم احملافظات لعام  .٢
، وقد جاء هذا االخنفاض نتيجة ٢٠٠٩عائلة نازحة عام ) ٢٣١٠٣٨(عائلة نازحة بعد ان مت تسجيل 

 .العودة الطوعية لبعض العوائل النازحة اىل مناطق سكناها 

الديوانية ، كربالء املقدسة ، النجف ( لنازحة يف بعض احملافظات وهيئل اعدم تسجيل أي اعداد للعوا .٣
ية ، مع مالحظة اخنفاض وذلك لعودة النازحني يف هذه احملافظات اىل مناطقها االصل) االشرف ، ذي قار 

يف معظم احملافظات ومنها حمافظة املثىن اليت سجل عدد النازحني فيها عدد العوائل النازحة بشكل كبري 
 .٢٠٠٩عائلة نازحة فيها لعام ) ٢١٨٥(عوائل بعد ان مت تسجيل ) ١٠(

( ، بتسجيل ٢٠١٠ان االحصائية تشري اىل ارتفاع ملحوظ بعدد العوائل النازحة يف حمافظة دياىل لعام  .٤
عائلة ) ١٩٥٥٦(كانت قد اشارت اىل وجود   ٢٠٠٩عائلة نازحة ، علما ان احصائية عام ) ٤٤٣٤٠

  . وذلك نتيجة معاجلات بيانية نازحة يف هذه احملافظة 
فهو  ٢٠١٠اما االصدار االخري للمسح الذي اجرته وزارة اهلجرة واملهجرين لغاية شهر كانون االول من عام 

عائلة نازحة واليت متثل ) ١٩٨,٥٧٤(يشري اىل تدين اعداد النازحني داخليا خالل ذات العام ليسجل 
 :دناه الذي زودنا به من قبل وزارة اهلجرة واملهجرين وكما موضح باجلدول افرد نازح ) ١,١٧٧,٠١٤(
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  النسبة المئوية  عدد افراد العائلة  العائالت  المحافظة  ت

  %٥  ٥٤٣٣٧  ٨٩٩٣  االنبار  ١

  %٤  ٥٤٤٠٢  ٨٨٩٤  بابل  ٢

  %٣١  ٣٥٨٤٥٧  ٦٢٣٧٤  بغداد  ٣

  %٣  ٣٦٧٠٩  ٥٨٨٩  البصرة  ٤

  %٢  ٢٣٨٥٦  ٣٦٣٥  الديوانية  ٥

  %١١  ١٢٤٦١١  ٢٠٨٩٩  دياىل  ٦

  %٤  ٥٠٣١١  ٨٠٦٤  كربالء  ٧

  %٤  ٤٩٢٠٨  ٨٥٥٤  كركوك  ٨

  %٣  ٣٩٨١٨  ٥٦٣٨  ميسان  ٩

  %١  ١٥١٨١  ٢٠٦٥  املثىن  ١٠

  %٤  ٤٢٩٨١  ٧٤٤٦  النجف  ١١

  %١٦  ١٧٨١٦٢  ٣٢٣٨٥  نينوى  ١٢

  %٤  ٤٥١٣٦  ٧٥٦٠  صالح الدين  ١٣

  %٤  ٤٩٧٤٢  ٧١٤١  ذي قار  ١٤

  %٤  ٥٤١٠٣  ٩٠٣٧  واسط  ١٥

  %١٠٠  ١١٧٧٠١٤  ١٩٨٥٧٤  المجمــــــــــــــوع

 جدول ميثل العائالت النازحة داخليا يف احملافظات حسب احصائية وزارة اهلجرة واملهجرين 

النازحة داخليا العائدة طوعيا اىل  وتشري االحصائية الصادرة من وزارة اهلجرة واملهجرين اىل عدد العوائل
 ٢٠٠٩عائلة عام ) ٣٣٥٥٩(تسجيل بعد ان مت ) ٥١٠٩٠(والبالغ عددها  ٢٠١٠مناطق سكنها عام 

عائلة عائدة بعد ان ) ٣٣٩٢٠( وقد تصدرت العاصمة بغداد باقي احملافظات يف جمال العودة برصيد بلغ 
        ، وتايت حمافظة دياىل باملرتبة الثانية بعودة  ٢٠٠٩عائلة عائدة اىل بغداد عام ) ٢٢٩٦٥(مت تسجيل 

، وهذا مؤشر  ٢٠٠٩عائلة عام ) ٩٤٢٥(ان مت تسجيل عودة بعد  ٢٠١٠عائلة عائدة لعام ) ١٥٢١٧( 
وائل جيد على عودة االمن اىل اكثر حمافظتني شهدتا اعنف موجات االرهاب ،وفيما يلي جدول يوضح الع

   :العائدة من النزوح الداخلي
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  العوائل العائدة من النزوح الداخلي   احملافظة  ت

  ٩٠  املوصل   ١

  ٣٣  كركوك   ٢

  ١٥٢١٧   دياىل  ٣

  ٦٦٩  االنبار  ٤

  ٣٣٩٢٠  بغداد  ٥

  ٣٩٨  بابل  ٦

  ١  كربالء   ٧

  ١٩٢  واسط  ٨

  ١١٣  صالح الدين  ٩

  -  النجف  ١٠

  -  القادسية  ١١

  -  املثىن  ١٢

  -  ذي قار  ١٣

  ١  ميسان  ١٤

  ٤٥٦  البصرة   ١٥

  ٥١٠٩٠  اموع
  جرين العوائل العائدة من النزوح الداخلي حسب احصائية وزارة اهلجرة وامله 

  
استمرارا بارتفاع عودة العوائل اليت نزحت  ٢٠١٠اما فيما خيص العودة من النزوح اخلارجي فقد سجل عام 

عائلة بعد ان ) ٩٦٣٢( خارج العراق وذلك نتيجة عودة االمن واالستقرار وقد بلغ جمموع العوائل العائدة 
وزارة اهلجرة واملهجرين للعائدين  ، حسب ماورد يف احصائية ٢٠٠٩عائلة عام ) ٦٢٨٦(مت تسجيل عودة 

عائلة عائدة ) ٦٩٩١(من النزوح اخلارجي حيث مت تاشري اكرب عودة للعوائل النازحة اىل حمافظة بغداد بواقع 
عائلة عائدة ، وكما ) ٤٦٨٨( كان يبلغ   ٢٠٠٩، علما ان عدد العوائل العائدة من النزوح اخلارجي لعام 

  :موظح باجلدول التايل 
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  العوائل العائدة من النزوح الداخلي   احملافظة  ت

  ٢١٠  املوصل   ١

  ٥٥  كركوك   ٢

  ١٠١٠  دياىل   ٣

  ٥٢٠  االنبار  ٤

  ٦٩٩١  بغداد  ٥

  ٤٥  بابل  ٦

  ٣٨  كربالء   ٧

  ١٣  واسط  ٨

  ٢٦٩  صالح الدين  ٩

  ٤  النجف  ١٠

  ٤٧  القادسية  ١١

  ٦  املثىن  ١٢

  ٢  ذي قار  ١٣

  ٢٧  ميسان  ١٤

  ٣٩٥  البصرة   ١٥

٩٦٣٢  موعا  
  العوائل العائدة من النزوح اخلارجي حسب احصائية وزارة اهلجرة واملهجرين

ممن مت تسجيلهم من قبلها  فان عدد الالجئني العراقيني يف سورياووفقا للمفوضية العليا لشؤون الالجئني 
الجئ عراقي ، مل يبقى منهم يف سوريا سوى ) ٢٩٠٠٠٠(يبلغ  ٢٠٠٣احلرب عام  منذ بدأ 

معللني  ٢٠١٠الجئ وذلك حسب االحصائية اليت مت تسجيلها لغاية اية شهر اب لعام ) ١٥٣٠٤٢(
نقص عدد الالجئني اىل مغادرة البعض منهم اىل بلدان اخرى وعودة البعض االخر اىل العراق ، علما ان 

ه يف شهر اب وكان ذروت ٢٠١٠تزايد طلبات تسجيل الالجئني يف سوريا كان قد بدأ منذ شهر ايار لعام 
ائية احلكومة العراقية للذين طلب جلوء اسبوعيا ، اما احص) ٣٥٠٠( لذات العام حيث وصل التسجيل اىل 

الجئ ) ١٨٢٤٠(فقد بلغ ) أي لذات الفرتة السابقة ( ولغاية شهر اب  ٢٠١٠للفرتة من بداية عام  عادوا
  .الجئ مبن فيهم املشردين داخليا ) ٨٩٧٠٠(من امجايل العائدين البالغ %) ٢٠(، وهم ميثلون نسبة 

اىل  ٢٠٠٩تشري احصائية وزارة اهلجرة واملهجرين واملفوضية السامية لشؤون الالجئني لغاية منتصف عام 
سوريا ، مصر ، لبنان ، تركيا ، االردن ، ايران ، دول ( اعداد الالجئني العراقيني يف دول اجلوار يف كل من 

الجئ ، وقد اخنفض عدد الالجئني العراقيني لغاية منتصف عام ) ٢٩٥,٦٠٣(حيث بلغ عددهم ) اخلليج 
الجئ بذات الدول ، مجيعهم مسجلني لدى املفوضية السامية لشؤون ) ٢٠٧,٠٤٢(ليصل  ٢٠١٠
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 اللجوء يف سوريا حيث يبلغ يبد للنازحني وطالدول ادناه الذي يشري اىل اكرب عدالالجئني وحسب اجل
  .الجئ من النازحني وطاليب اللجوء ) ٣١,١٥٠(دن اليت تضم تليها االر ) ١٥٠,٧٦١(عددهم 

  الالجئون وطالبي اللجوء في دول الجوار

  ٢٠١٠املسجلني لغاية منتصف   ٢٠٠٩املسجلني لغاية منتصف   الدولة  ت

  ١٥٠,٧٦١  ٢٠٩,٢٠٠  سوريا  ١

  ٣١,١٥٠  ٥٢,٢٥٠  االردن  ٢

  ٧,٩٠٩  ١٠,٤٢٦  لبنان  ٣

  ٥,٢٨٢  ٨,٠٥٥  تركيا  ٤

  ٦,٧٥٧  ٩,٨٣٦  مصر  ٥

  ٣,٨٧٠  ٤,٦٢٦  ايران  ٦

  ١,٣١٣  ١,٢١٠  دول اخلليج العريب  ٧

  ٢٠٧,٠٤٢  ٢٩٥,٦٠٣  المجموع

  عدد الالجئني العراقيني يف دول اجلوار حسب احصائية وزارة اهلجرة واملهجرين واملفوضية السامية لشؤون الالجئني 

لتشجيعهم على العودة   لعراقينياما خبصوص املساعدات املقدمة من احلكومة العراقية اىل الالجئني ا
حتويل والذي اقتضى مبوجبه  ٢٦/٥/٢٠١٠تاريخ ) ٢٠٩(فقد اصدر جملس الوزراء قراره املرقم  الطوعية 

يف البلدان مخسة مليارات وتسعمائة مليون دينار اىل املصارف العراقية ) ٥,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠(لغ مقداره بم
ها رواتب على العوائل املهجرة يف تلك الدول من قبل وزارة اهلجرة لتوزيع) لبنان ، سوريا ، االردن ( العربية 

واملهجرين وبالتنسيق مع وزارة اخلارجية مع تكليف جلان متخصصة لتوزيع الرواتب بشكل اصويل عن طريق 
املصارف املذكورة واليت تعتمد على القوائم املقدمة من قبل املفوضية السامية لشؤون الالجئني يف حتديد 

د العوائل النازحة واملهجرة واجلدول التايل يوضح عدد العوائل املهجرة والنازحة اليت استلمت منحة اعدا
  . دوالر لكل عائلة ) ٢٠٠(احلكومة العراقية وبواقع 

  املبالغ املوزعة  عدد العوائل  الدولة   ت

  دوالر ١٥٢,٦٠٠  ٧٦٣  لبنان  ١

  دوالر ٦٦٨,٨٠٠  ٣٣٤٤  االردن  ٢

  دوالر ٢,٤٣٣,٤٠٠  ١٢١٦٧  سوريا  ٣

  دوالر ٣,٢٥٤,٨٠٠  ١٦٢٧٤  اموع
  ) تقرير قسم ضحايا االرهاب ( عدد العوائل العراقية املستلمة ملنحة احلكومة العراقية 

ان عدد العراقيني الالجئني يف كل من الدول االوربية واالمريكيتني وشرق اسيا واسرتاليا املسجلني لدى 
الجئ ، وذلك حسب مازودتنا به  وزارة اهلجرة ) ١٢٠٧٨٦( املفوضية السامية لشؤون الالجئني هو 
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حيث اخنفضت طلبات اللجوء املقدمة من واملهجرين نقال عن احصائيات املفوضية العليا لشؤون الالجئني 
، فقد كان  ٢٠٠٨من طلبات اللجوء اليت قدمت لعام % ٥٠اىل مستوى دون الـ ٢٠٠٩قبل العراقيني عام 

لعام ) ٣٦١,٢٥٦(د كان جمموع طلبات اللجوء املقدمة من قبل العراقيني هو جمموع طلبات اللجوء فق
، كما ان  ٢٠٠٩طلب جلوء لعام ) ١٢٠,٧٨٦( اىل  للينخفض هذا العدد بشكل كبري ليص ٢٠٠٨

طلب جلوء ) ٢٤,٣٥٣( قدبلغت  ٢٠٠٨طلبات اللجوء اليت قدمت من قبل العراقيني يف السويد لعام 
فقد  ٢٠٠٨، اما طلبات اللجوء اليت قدمت اىل اليونان عام  ٢٠٠٩لعام  طلب جلوء) ٦,٦٠٥(مقابل 
طلب جلوء عام ) ٦,٣٩٧( ليصل اىل ٢٠٠٩طلب ، اىل ان العدد اخنفض لعام ) ١٩,٨٨٤( بلغت 
٢٠٠٩  .  

ودول اوربية ومما جتدر االشارة اليه هو ان طلبات اللجوء املقدمة من قبل العراقيني يف دول االحتاد االوريب 
طلب جلوء ) ٢٩١٥(اال اا مل تتوقف حيث بلغت  ٢٠١٠خرى اخنفضت بشكل اكرب خالل عام ا

  . ٢٠١٠طلب جلوء خالل الربع الثاين من عام ) ١٥٠٠٠(ملواطنني عراقيني من اصل 
ية فان احلكومة العراقية قامت بتوقيع باما فيما خيص العودة القسرية لالجئني العراقيني من بعض الدول االور 

التفاقيات تقتضي العودة ومة السويدية والدنيماركية والنروجيية ، وهذه اكقيات ثنائية مع كل من احلاتفا
حكومة العراقية ممثلة باخلارجية العراقية فقد سبق لل لالجئني العراقيني املرفوضة طلبات جلوئهم ،القسرية 

ية تنظم وضع الالجئني العراقيني يف النرويج توقيع اتفاقية يف اوسلو مع مملكة النرويج ممثلة باخلارجية النروجي
وعودم اىل العراق ، وقد دخلت هذه االتفاقية حيز النفاذ من تاريخ توقيعها من كال الطرفني املتعاهدين 

فقرة وبناءا للفقرة ) ١٨(من االتفاقية املؤلفة من ) ١٦(وذلك حسب نص الفقرة  ١٥/٥/٢٠٠٩بتاريخ 
اىل العراق ، ويشري  يد اربع بنود الشكال عودة اللجئيني العراقيني من النرويجمن االتفاقية فقد مت حتد) ٢(

البند الثالث من ذات الفقرة اىل العودة الطوعية للالجئني العراقيني املرفوضة طلبات جلوئهم وحسب النص 
انسانية حسب العراقيون الذين ينظر اليهم كوم الحيتاجون الية محاية او ليست لديهم اسباب : (( االيت 

التعليمات اخلاصة بالقانون النروجيي  لالجانب ، ميكنهم ان خيتارو طواعية العودة بعد صدور القرار النهائي 
  )) .بعدم قبول طلبات اللجوء اليت قدموها 

ويشري البند الرابع لذات الفقرة على العودة القسرية واالجبارية هلؤالء الالجئني العراقيني من قبل احلكومة 
العراقيون الذين اليتمتعون حبماية او ليست لديهم احتياجات انسانية : (( لنروجيية وحسب النص االيت ا

قاهرة تربر متديد بقائهم يف النرويج ، ولكنهم رغم ذلك يستمرون يف رفض االستفادة من خيار العودة 
ودة هؤالء االشخاص على الطوعية ، ورمبا يتم اجارهم على مغادرة النرويج كخيار على ان تتم عملية ع

  )) . مراحل وبشكل نظامي وانساين 
الجئا عراقيا بصورة قسرية اىل العراق بعد ) ٣٠(وبناءا على هذا النص فقد قامت احلكومة النروجيية برتحيل 

لس الوزراء وعضوية ممثلني ، وعليه فقد مت تشكيل جلنة برئاسة االمانة العامة ان رفضت طلبات جلوئهم 



 

٢٨ ـــــــــــ ��
 ا����ر�� ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١١ــــــــــــــــــــــــ

  
                                                 

 ٢٠١٠وا�� ���ق ا����ن �� ا���اق ���م                                                  

وعمل هذه اللجنة هو اجتماع ) الداخلية ، اخلارجية ، اهلجرة واملهجرين ، حقوق االنسان ( رات عن وزا
تداويل خمتص بدراسة ووضع احللول الناجعة ملعاجلة مشكلة العراقيني يف النرويج املهددين بالطرد وسبل 

شكلة مبوجب االمر الديواين حتقيق عودم طوعيا ، ومت رفع التوصيات اىل اللجنة الوطنية العليا للهجرة امل
  .برئاسة وزير اهلجرة  ٢٠٠٨لسنة ) ٩٨(رقم 

وجتدر االشارة اىل ان احلكومة السويدية انتهجت العودة القسرية لالجئني العراقيني املرفوضة طلبات جلوئهم 
وزارة اخلارجية من قبل احلكومة السويدية تنفيذا لالتفاقية الثنائية املوقعة مابني وزارة اخلارجية السويدية و 

لسنة  ٧٠، لذا فقد مت تشكيل جلنة مبوجب االمر الديواين رقم  ١٨/٢/٢٠٠٩العراقية يف بغداد بتاريخ 
الداخلية ، اخلارجية ، اهلجرة واملهجرين ، ( برئاسة االمانة العامة لس الوزراء وعضوية الوزارات  ٢٠١٠

الفين لرجال الشرطة السويدية وكذلك اخلارجية تتوىل هذه اللجنة التباحث مع الوفد ) حقوق االنسان 
السويدية لغرض التنسيق مع بقية الوزارات والدوائر العراقية االخرى بشان عودة الالجئني العراقيني يف 
السويد ،وقد مت اشراك املفوضية العليا لشؤون الالجئني يف السويد العمال هذه اللجنة كوا الداعم واحلامي 

والمهية املوضوع ومداخالته ، واصرار السلطات السويدية على ترحيل  .الجئني يف العامل الدويل لقضايا ال
مجيع العراقيني املرفوضة طلبات جلوئهم اىل العراق وعلى شكل دفعات فما زالت اعمال هذه اللجنة قائمة 

قيني بصورة قسرية ية قامت باعادة بعض الالجئيني العرابومل تقدم توصياا بعد ، وهناك بعض الدول االور 
اىل العراق وخارج نطاق القوانني الدولية واالنسانية وبدون ابرام اتفاقية مع احلكومة العراقية لذا فقد دعت 
منظمة العفو الدولية اىل وضع حد جلميع عمليات االعادة القسرية لالجئني العراقيني طاملا ظل البلد يف 

لالجئني يعترب انتهاكا مباشرا للمبادئ التوجيهية اليت وضعتها  حالة عدم استقرار ، كما ان االعادة القسرية
 .املفوضية السامية لالمم املتحدة لشؤون الالجئني 

  :المقابر الجماعية . ٤

بعد حتسن الوضع األمين وبالتعاون مابني وزارتنا وباقي 
الوزارات األمنية ، فقد مت اكتشاف عدد كبري من املقابر 

ات املغدورين والذين مت توثيق وضعهم اجلماعية اليت تضم رف
وقد جاء حتديد هذه املقابر من قبل . القانوين  بالفقدان 

اجلهات األمنية اليت تعمل على التعاون مع الوزارة وبالتنسيق 
مع اجلهات القضائية وبعض اجلهات املعنية األخرى من اجل 

 ٢٠٠٩وتشري إحصائيات عام  . الكشف عن هذه املقابر 
جثة ضحايا املقابر اجلماعية ، كان ) ٨٤(ور على اىل العث
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فقد ارتفع عدد املقابري اجلماعية  ٢٠١٠اما عام . جثة يف بغداد ) ٣٩(جثة فيب حمافظة دياىل و) ٤٥(
املكتشفة يف بغداد وبعض احملافظات وقد مت تاشريها ضمن قاعدة بيانات خاصة بقسم ضحايا االرهاب 

  :موزعة على مناطق خمتلفة وكااليت مقربة ، ) ١٧(تشفة يف بغداد هي وكان عدد املقابر اجلماعية املك

قضاء ايب غريب ، وهي مقابر يرتاوح عددها مابني مقربتني اىل ثالث مقابر يتوقع ان  –مقربة الزيدانية  .١
  .رفات ) ٥٠-٤٠(تضم رفات ضحايا يرتاوح عددهم 

 .مرة لفتح هذه املقربة اصوليا منطقة الطارمية ، مازالت االجراءات مست –مقربة ام الزهور  .٢

 .منطقة الدورة ، مازالت االجراءات مستمرة لفتح هذه املقربة اصوليا  –مقربة اخلمسة دومن  .٣

 .منطقة التاجي ، مازالت االجراءات مستمرة لفتح هذه املقربة اصوليا  –مقربة مدارس التاجي  .٤

حيتني مت رفع رفاما والتعرف على هوية منطقة العياشية ، عدد رفات الضحايا هو ض –مقربة العياشية  .٥
 .احدمها ومت تسليم الرفاتني اىل اجلهة املعنية 

 .منطقة الدورة ، مازالت االجراءات مستمرة لفتح هذه املقربة اصوليا  –مقربة سيطرة االقواس  .٦

ال ضحية تعود الطف) ٣٦(منطقة الدورة ، عدد رفات الضحايا يف هذه املقربة هو  –ة هور رجب رب مق .٧
 .ونساء ورجال جمهويل اهلوية ، مت رفعها وتسليمها اىل اجلهة املعنية 

) ٣٠- ٢٥(منطقة ايب غريب ، عدد الرفات غري معلوم ويتوقع ان تضم مابني  –مقربة ايب غريب  .٨
 .ضحية ومازالت االجراءات مستمرة لفتح هذه املقربة اصوليا 

من ) ١٣(عدد رفات الضحايا يف هذه املقربة هو  قضاء احملمودية ، ناحية الرشيد ، –مقربة العبيدات  .٩
 .ضمنها امراتني ، مت رفعها وتسليمها اىل اجلهة املعنية 

رفات مت رفعها وتسليمها اىل ) ١٦(حي اور ، عدد رفات الضحايا  هو –مقربة ام الكرب والغزالن  .١٠
 .اجلهة املعنية 

) ٢٠(هذه املنطقة يتوقع ان تضم منطقة اللطيفية ، عدد رفات الضحايا يف  – ١٢مقربة الكيلو  .١١
 .ة اصوليا رب ضحية ومازالت االجراءات مستمرة لفتح هذه املق

منطقة الرضوانية ، عدد رفات الضحايا غري معلوم يتوقع ان تضم رفاتني من  –مقربة الرضوانية  .١٢
 .معلومي اهلوية ، مازالت االجراءات مستمرة لفتح هذه املقربة اصوليا 

 .ئن ، تضم رفات من جمهويل اهلوية مت رفعها وتسليمها اىل اجلهة املعنية املدا –مقربة اجل   .١٣

 .مدينة الصدر ، مازالت االجراءات مستمرة لفتح هذه املقربة اصوليا  –مقربة السدة  .١٤

 .املدائن ، مازالت االجراءات مستمرة لفتح هذه املقربة اصوليا  –مقربة كصيبة  .١٥

معلومي اهلوية مت رفعها من قبل ذويهم بطريقة ) ٦(الضحايا املدائن ، عدد رفات –مقربة البحريات  .١٦
 .غري اصولية وخارج نطاق القانون مازالت االجراءات مستمرة لفتح هذه املقربة اصوليا 
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رفات وقد ثبت ان املوقع قد تعرض للنبش ورفع ) ٥١(احملمودية ، عدد رفات الضحايا  –مقربة احملمودية  .١٧
صولية وخارج نطاق القانون ، وعلى اثر ذلك مت التعميم من قبل وزارتنا  على من الرفات بطريقة غري ا) ١١(

  .الوزارات االمنية ضرورة حفظ ومحاية املواقع من احلفر والنبش العشوائي 
مقابر مت تاشريها ضمن قاعدة البيانات وهي  ) ٥(يف احملافظات فقد كان اما عدد املقابر اجلماعية املكتشفة 

  :كااليت 
) ١٨- ١٤(حمافظة بابل ، تضم رفات لضحايا يرتاوح عددهم  –ناحية االسكندرية –االسكندرية مقربة .١

  .رفات مازالت االجراءات مستمرة لفتح هذه املقربة اصوليا 
حمافظة دياىل ، تضم رفات لضحايا غري معلوم عددها مازالت االجراءات –ص لقرية اخلا –مقربة احليالية . ٢

  .ة اصوليا مستمرة لفتح هذه املقرب 
حمافظة كربالء ، تضم مئات الرفات لضحايا مغدورين نتيجة العنف الطائفي يف  –مقربة الوادي اجلديد . ٣

  .وقد مت دفنهم بطريقة نظامية ) ٢٠٠٦-٢٠٠٥(بغداد للفرتة 
 حمافظة دياىل ، تضم رفات لثالثة من ضحايا اهويل اهلوية مت رفعها - ناحية هبهب–ة اهلامشيات رب مق. ٤

  .بطريقة اصولية وتسليمها للجهة املعنية 
مازالت  حمافظة البصرة ، تضم رفات لضحايا غري معلوم عددها –منطقة الكاسي  –مقربة الكباسي . ٥

  . االجراءات مستمرة لفتح هذه املقربة اصوليا 
عزيز ثقة املواطنني اىل استمرار ت ٢٠١٠ويعود السبب يف ارتفاع عدد املقابر اجلماعية اليت مت تاشريها لعام  

ساخنة من حيث هيمنة االرهابيني عليها ، مما دفع باجلهات االمنية املسؤولة عن امن املناطق اليت كانت تعترب 
 . هؤالء املواطنني اىل تبليغ تلك اجلهات باماكن تلك املقابر اجلماعية 

  :اإلرهاب وسالمة البدن . ٥

هذا ان عدد ضحايا االرهاب املدنيني يف العراق 
لذا  ٢٠٠٣العام هو االدىن منذ بدء احلرب عام 

فقد سجلت حصيلة ضحايا العمليات االرهابية 
تراجعا بعدد  ٢٠١٠يف العراق خالل عام 

الضحايا قياسا مع العامني السابقني الذين سجال 
اعلى مؤشرات التحسن لالوضاع االمنية ، ولغرض 
دعم املعلومات املسجلة على ارض الواقع االمين 

قد مت اعتمادبعض االحصائيات الواردة الينا من ف
اجلهات ذات العالقة ، ومنها احصائية وزارة الصحة اليت تشري اىل استمرار تراجع معدالت عدد ضحايا 

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨اذا ما مت مقارنتها باالحصائيات املسجلة لعامي  ٢٠١٠االرهاب من املدنيني خالل عام 
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شهيدا ، اما عدد ضحايا االرهاب الذي )  ٧٤٣٨( كان قد بلغ   ٢٠٠٨ محيث ان جمموع عدد الشهداء لعا
           شهيدا ، أي بنسبة اخنفاض مقدارها )  ٤٠٦٨( فقد بلغ  ٢٠٠٩مت تسجيله ضمن احصائيات عام 

     شهيدا ، أي بنسبة اخنفاض مقدارها ) ٣٢٥٤( فقد كان  ٢٠١٠اما عدد الشهداء لعام % )  ٢٩,٢٨( 
غم مؤشر االخنفاض هذا اال ان نسبته الضئيلة مل تكن باملستوى االجيايب املتوقع بعد ان ور % )  ١١,١١( 

، هذا وقد  ٢٠٠٩التزمت القوات االمنية بضبط زمام االمور بعد انسحاب القوات االجنبية منتصف عام 
       جيلشهيد ، تليها حمافظة نينوى بتس) ١٠٣٧( سجلت العاصمة بغداد اكرب عدد من الضحايا بتسجيل 

شهيد ويشري ذلك اىل استمرار كال احملافظتني باالستهداف من قبل اجلماعات االرهابية ، وعدم اختاذ ) ٧٠٦( 
االجراءات االمنية الكفيلة للحيلولة دون وقوع اهلجمات االرهابية و املتمثلة بنصب كامرات املراقبة لرصد 

ناق عليها ويسهل القاء القبض عليها ، ولطاملا اكدت وزارتنا اجلماعات االرهابية ومراقبة حتركاا مما يضيق اخل
بكافة تقاريرها على امهية نصب كامرات املراقبة ، كما ان عدم فاعلية بعض اجهزة كشف املتفجرات حالت 
دون كشف العجالت املفخخة لدى مرورها بالسيطرات االمنية ، ففي احدى احلوادث االرهابية احلاصلة يف 

يف منطقة الصليخ استقل منتسبو مركز شرطة الصليخ عجلة تعود لالرهابني الذين  ١/٥/٢٠١٠ بغداد بتاريخ
الذوا بالفرار وذلك لغرض ايداعها لدى مركز الشرطة وذلك بعد تفتيشها جبهاز كشف املتفجرات اليت مل تؤشر 

من منتسيب مركز الشرطة على وجود أية متفجرات بداخلها اال ان العجلة انفجرت مما ادى اىل استشهاد ثالثة 
  .واصابة اخر 

جرحيا لعام )  ٢٢٣٥٧( اما احصائية اجلرحى من ضحايا االرهاب ، لالعوام السابقة فاننا نالحظ تسجيل 
% ) ١٦,٧٧( جرحيا ، وهذا اخنفاض نسبته )  ١٥٩٣٥( فقد سجلت  ٢٠٠٩، اما احصائية عام  ٢٠٠٨

كان اكرب نصيب %) ٧,٢٢(بة اخنفاض مقدارها جريح أي بنس)  ١٣٧٨٨( سجلت  ٢٠١٠واحصائية عام 
جريح كما ) ٢١٨٣(جريح تليها حمافظة نينوى بتسجل )  ٥٩٩١( منهم ضمن العاصمة بغداد ايضا بتسجيل 

   تشري االحصائية اىل ادىن مستوى للعنف كان قد مت تسجيله ضمن حمافظة الديوانية باصابة ثالث مواطنني
سجلت استشهاد مواطنني اثنني واصابة اربعة اخرين ، كما نالحظ ارتفاع  فقط ، تليها حمافظة املثىن اليت

اخرين بعد انتم تسجيل اصابة ) ٢٧٥(مواطن واصابة ) ٢٤(مستوى العنف يف حمافظة النجف باستشهاد 
لذات احملافظة ، وهذا يدل على اخلروقات االمنية احلاصلة يف هذه احملافظة  ٢٠٠٩مواطنني فقط خالل عام 

  .عترب من احملافظات االمنÊة واليت يصعب اخرتاقها اليت ت
          وفيما يلي اجلدول االحصائي الذي ميثل اعداد الضحايا من الشهداء واجلرحى مصنفني حسب الفئات

موزعة حسب  ٢٠١٠وذلك حسب االحصائيات املسجلة لدى وزارة الصحة لعام ) رجال ، نساء ، اطفال ( 
  .قليم كردستان احملافظات يف البلد عدا ا

  
  



 

٣٢ ـــــــــــ ��
 ا����ر�� ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١١ــــــــــــــــــــــــ

  
                                                 

 ٢٠١٠وا�� ���ق ا����ن �� ا���اق ���م                                                  

  ) .وزارة الصحة (  ٢٠١٠ني لعام جدول ميثل احصائية باعداد ضحايا العمليات االرهابية من الشهداء واجلرحى املدني

فاننا نالحظ ان هناك استمرارا لرتاجع اعمال العنف للربع  ٢٠١٠الحصائية عام ومن خالل استعراضنا 
تمر اخنفاض سمواطن ، وي)  ٣١٥٨(مواطن واصابة ) ٧٩٦(االول من السنة حيث مت تسجيل استشهاد 

مواطن خالل ) ٣٨٨٧(ى بتسجيل اصابة مواطن مع ارتفاع عدد اجلرح) ٧٦٦(عدد الشهداء ليسجل 
اما الربع الثالث فقد سجل اعلى مستوى العمال العنف وعدد الضحايا وذلك . الربع الثاين من السنة 

بسبب استغالل اجلماعات االرهابية للمفاوضات املتعثرة للقوى السياسية الفائزة باالنتخابات الربملانية 
تقادات حول هذا الوضع الذي جعل البلد حتت طائلة الفراغ بتشكيل حكومة وحدة وطنية ، واثريت ان

السياسي والتشريعي ، اال ان االجهزة االمنية استمرت مبتابعة مهامها الدفاعية وذا سجل الربع االخري من 
مواطن ) ٧١٤( ادىن مستوى للعنف من خالل اعداد الضحايا الذي مت تسجيله باستشهاد  ٢٠١٠عام 

  .اال يف اواخر شهر كانون االول لذات العام شكل تن علما ان احلكومة مل تمواط) ٢٦٤٩(واصابة 

   ت

 المحافظة

 الشهداء الجرحى

 مجموع أطفال  نساء رجال  مجموع أطفال نساء رجال

 ١٠٣٧ ٤٩ ٩٦ ٨٩٢ ٥٩٩١ ٢٢٠ ٨٢٣ ٤٩٤٨ بغداد ١

 ١٥٠ ٣ ١٥ ١٣٢ ٦٦٠ ٣٠ ١٧٤ ٤٥٦ كربالء المقدسة ٢

 ٢٤ ٤ ٤ ١٦ ٢٧٥ ١٧ ٢٧ ٢٣١ النجف االشرف ٣

 ٤٢ ٣ ٣ ٣٦ ٢٩٨ ١٣ ٣٠ ٢٥٥ واسط ٤

 ١٤٣ ٥ ٢١ ١١٧ ٦١٠ ٢٣ ٧٨ ٥٠٩ بابل ٥

 ١٠ ١ ٢ ٧ ٤٧ ٧ ٤ ٣٦ ذي قار ٦

 ١١٩ ١٠ ١٥ ٩٤ ٥٥٠ ٥١ ٦٢ ٤٣٧ صالح الدين ٧

 ٣٥ ١ ٤ ٣٠ ١٣٩ ٥ ١٧ ١١٧ ميسان ٨

 ٢٠٥ ٢٤ ٣٩ ١٤٢ ٧١٧ ٥٦ ٧٥ ٥٨٦ البصرة ٩

 - - - - ٣ - - ٣ الديوانية ١٠

 ٢ - - ٢ ٤ - ١ ٣ المثنى ١١

 ٧٠٦ ٢٥ ٦٢ ٦١٩ ٢١٨٣ ٢١٨ ٢٤٤ ١٧٢١ نينوى ١٢

 ١٢٦ ٢ ٣ ١٢١ ٣١٩ ٢٣ ٢٢ ٢٧٤ كركوك ١٣

 ١٥٦ ١٤ ١٩ ١٢٣ ٥٨٠ ١٩ ٤٨ ٥١٣ االنبار ١٤

 ٤٩٩ ٣٣ ٢٥ ٤٤١ ١٤١٢ ٩١ ١١٣ ١٢٠٨ ديالى ١٥

 ٣٢٥٤ ١٧٤ ٣٠٨ ٢٧٧٢ ١٣٧٨٨ ٧٧٣ ١٧١٨ ١١٢٩٧ المجموع
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وتقوم وزارة الصحة على حتديد احلاالت احلرجة جدا لبعض جرحى ضحايا االرهاب من خالل جلنة مت 
تشكيلها هلذا الغرض من اجل تلقي عالجهم خارج العراق على نفقة احلكومة العراقية ، وغالبا ما يكون 

بعض املنظمات االنسانية ممن حتملت نفقات عالج لضحايا من موظفي احلكومة علما ان هناك هؤالء ا
القسم االكرب من الضحايا خارج البالد ، باالضافة اىل حتمل بعض الدول الداعية لنفقات احلاالت احلرجة 

  .للمصابني 
) ٧٥( بالد كان عالج ضحية من ضحايا االعمال االرهابية خارج ال) ٩٨(معاجلة  ٢٠١٠وقد شهد عام 

مصابني ) ٥(مصاب على نفقة الدول الداعية و) ١٨(مصاب على نفقة املنظمات االنسانية مقابل عالج 
على نفقة احلكومة ، وهو عدد يعترب ضئيل جدا اذا ما مت مقارنته مع االصابات احلرجة جدا اليت خلفتها 

  .االنفجارات الشديدة 
تعويض الشهداء  ٢٠٠٩مال العسكرية فقد مت خالل العام ولغرض تعويض ضحايا اإلرهاب واألع

  :واملصابني كما يف اجلدول التايل وحسب احملافظات 
 مبلغ التعويض عدد املصابني عدد الشهداء احملافظة ت

 ٥٤١٠٠٠٠٠٠ ١٨٠ ١٧٤ كركوك ١

 ١٥٧٨٠٠٠٠٠٠ ٢٩١ ٥٣٤ البصرة ٢

 ٢٧٥٠٠٠٠٠٠ ٣٣ ١٣٢ واسط ٣

 ٦٦٥٠٠٠٠٠٠ ٩٥ ٢٤٢ بابل ٤

 ٤٧٠٠٠٠٠٠ ١٧ ١٦ الديوانية ٥

 ٥٥٠٠٠٠٠ ٢ ١ النجف ٦

 ١٣٩٤٨٥٠٠٠٠٠ ٩١٥ ٥٣٠٢ بغداد ٧

 ٤٧٣٥٠٠٠٠٠ ١٨ ١٨٤ كربالء ٨

 ١٨٨٥٠٠٠٠٠ ١٩ ٥٣ ذي قار ٩

 - - - االنبار ١٠

 ٢٧٩٤٠٠٠٠٠٠ ٢٨٨ ١٠٣٣ دياىل ١١

 ٢٠٦٠٠٠٠٠٠ ٤٣ ٦٦ ميسان ١٢

 ٢٣٢٣٥٠٠٠٠٠ ٨٣٤ ٦٨٨ نينوى ١٣

 ٣٨٢٠٠٠٠٠٠٠ ٨٥٤ ١١٣١ صالح الدين ١٤

 ٢٧٠٠٠٠٠٠ ٤ ١٠ املثىن ١٥

 ٢٦٨٩٢٥٠٠٠٠٠ ٣٥٩٣ ٩٥٦٦ اموع

 قسم ضحايا اإلرهاب –ن اإلنسانية دائرة الشؤو  –وزارة حقوق اإلنسان : املصدر 
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  :المفقودين . ٥

اخنفاضا بأعداد املفقودين الذين مت  ٢٠١٠شهد عام 
اإلعالن عن فقدام من قبل ذويهم ، فبعد ان كان 

املفقودين الذين مت تسجيل فقدام لدى وزارة  عدد
 )٧٥(يبلغ  ٢٠٠٩حقوق اإلنسان خالل عام 

الت الفقدان اجند ان مامت تسجيله من ح مفقودا 
وهذا يشكل نسبة مفقودا ، ) ٢٧( بلغ ٢٠١٠لعام 

ويعود ذلك %) ٤٧(اخنفاض باعداد املفقودين تقدر بـ
 منها اىل احنسار حالة االختطاف والتغيب اليت عاىن

واستتباب االمن الذي جاء نتيجة فعلية خلطة فرض القانون مما حدا  ٢٠٠٣املواطنني االبرياء منذ عام 
بذوي املفقودين على مراجعة وزارتنا لغرض البحث وتاشري الفقدان الذي حصل خالل االعوام السابقة اال 

االعوام السابقة وذلك لثقتها بعملية ابنائهم الذين فقدوا بمازالوا يبحثون عن  ان ذوي ضحايا املفقودين
البحث اليت جتريها وزارتنا من خالل السجون واملعتقالت التابعة للوزارات االمنية والبحث كذلك يف معهد 
الطب العديل ، كما ان وزارتنا هي اجلهة الرمسية املسؤولة عن تاييد فقدان الشخص للجهات القضائية 

ويه وكذلك دائرة الرعاية االجتماعية التابعة اىل وزارة العمل والشؤون لتسوية الوضع القانوين للمفقود وذ
االجتماعية من اجل صرف املستحقات املالية لذويه ، لذا فان حاالت الفقدان املسجلة لدى وزارتنا رغم 

) ١٦١٣(من خالل تسجيل فقدان  ٢٠١٠ارتفاعها خالل الثالثة اعوام السابقة اال اا اخنفضت عام 
حالة فقدان ) ٢٧٨١(كان قد شهد تسجيل   ٢٠٠٩سابقة ، علما ان عام ن فقدوا باالعوام المواطن مم

  . ممن فقدوا باالعوام السابقة 

  :الحق في الصحة . ٦

لكل عراقي احلق يف الرعاية الصحية و تعىن الدولة بالصحة : من الدستور العراقي على  ٣١تشري املادة 
الج بإنشاء خمتلف أنواع املستشفيات و املؤسسات الصحية ففي العامة و تكفل وسائل الوقاية و الع

الصحي  القطاع يتوىل إذ احلكومة، عاتق االرتقاء بالواقع الصحي على مسؤولية مجهورية العراق تقع
 املواطنني دون لغالبية الصحية الرعاية تقدمي ويف النظام الصحي أداء وتنظيم إدارة يف مباشرا دورا احلكومي

 بناء إلعادة يف مسعاه عديدة حتديات العراق يف الصحي النظام كفوءة ويواجه أو كافية أا لكذ يعين إن

  . كبرية جهوداً  وسيتطلب ذلك الصحي، النظام وإصالح
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  :االعمار وتاهيل البنة التحتية  ) ١-٦(

مع التطور العاملي ولتلبية  ومتاشيا ٢٠١٣- ٢٠٠٩تنفيذا لفقرات اخلطة االسترتاتيجية لوزارة الصحة العراقية لالعوام 
االحتياجات املتنامية للمواطن العراقي يف الرعاية الصحية االولية فان الوزارة ملتزمة بانشاء املؤسسات الصحية اليت 

ؤسسات الصحية القائمة منها حاليا وكذلك تاهيل امل) قدر االمكان ( تشيد وفقا للمواصفات واملعايري العاملية
واحلكومات  العالقةدمي افضل اخلدمات للمواطن وبالتنسيق مع كافة وزارات الدولة ذات لتكون قادرة على تق

احمللية يف احملافظات وباشراف مباشر من قبل املالكات اهلندسية يف وزارة الصحة ومن خالل اعداد التصاميم 
حل الزمنية احملددة وخالل عام والكلف التقديرة ويأة املوارد املالية الالزمة ومتابعة مراحل التنفيذ حسب املرا

  - :مت اجناز االيت ٢٠١٠

  : المستشفيات ) ١ – ١ -٦(
دياىل ، / سرير)٢١(وهي مستشفى العراق اجلديد بسعة  ٢٠١٠مستشفيات خالل عام ) ٣(انشاء  -  أ

ذي قار ،مستشفى الكوت للنسائية واالطفال بسعة /سرير ) ١٢٠(مستشفى حممد املوسوي لالطفال بسعة 

 .مستشفيات يف حمافظات اقليم كردستان ) ٥(واسط مع / سرير )٢٠٠(

 .سرير ) ٥٠(افتتاح مستشفى الشهيد ضاري الفياض يف بغداد بسعة  -  ب

  :مراكز الرعاية الصحية االولية  ) ٢-١-٦( 

قطاع ) ١٤(مع انشاء مركز صحي على التوايل يف بغداد واحملافظات ) ١٧(،)٢٤(،)٦٣(انشاء وتاهيل وتوسيع 
يف املناطق النائية  االوليةولية اضافة اىل استحداث صاالت والدة يف بعض مراكز الرعاية الصحية ارعاية صحية 

  ).٢(بعدد 

  :المراكز التنخصصية )  ٣-١ -٦(

  .مراكز ختصصية ايضا يف بغداد واحملافظات ) ٣(مركز ختصصي وتاهيل وتوسيع ) ١٤(انشاء 

  مشروع البيت الصحي )  ٤ -١-٦( 

يف مجيع حمافظات العراق استمرارا بالعمل مبشروع البيت الصحي لغرض  ٢٠١٠حيا خالل عام بيتا ص) ٦١(فتح 
) ١٠٠٠(دعم الرعاية الصحية االولية وايصال هذه اخلدمات اىل التجمعات السكانية اليت يقل عدد نفوسها عن

  .نسمة 

  انشاءات اخرى ) ٥-١ -٦(

اضافة اىل ) مركز دوائر صحة –اف فوري مراكز اسع–مصارف دم (مؤسسة صحية متضمنة )١٤( انشاء -١

 .انشاء خمزن ملحق يف املركز الوطين لنقل الدم 
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مراكز االسعاف الفوري يف كربالء ،اعمال تكميلية لبناية ( مؤسسات صحية تتضمن ) ٧(وتاهيل  توسيع -٢

 )صالح الدين ، واسطدياىل ، الكرخ ، ( االشعة والسونار يف ذي قار ، العيادات االستشارية لالمراض الصدرية يف 

  .دار وشقة سكنية للكوادر الصحية )٢٢(انشاء  -٣

  :الصحة العامة والرعاية الصحية االولية )  ٢-٦( 

منذ عقود اعتمدت وزارة الصحة نظام تقدمي خدمات الرعاية الصحية االولية من خالل شبكة مراكز الرعاية  

ة وباعتماد هذا املفهوم فان هذه اخلدمات تعترب املستوى تغطي مساحة العراق كامل واليتالصحية االولية املنتشرة 

باعتماد )املستشفيات العامة ( االول املقدم اىل املواطن وهذه اخلدمات تتكامل مع املستوى الثاين للرعاية الصحية 

ب ومن خالل التدري املراكزنظام االحالة كما ان الوزارة ماضية يف رفع القدرات للمالكات العاملة يف هذه 

داخل وخارج العراق وكذلك يف تاهيل املراكز القائمة وانشاء اجلديدة وصوال اىل تقدمي  املالكاتهلذه  لاملتواص

افضل خدمة للمواطن باعتماد معايري اجلودة كركيزة اساسية وذا الصدد فقد مت ترمجة ذلك باالجنازات التالية 

  :٢٠١٠خالل العام 

  :اهم املنجزات 

مركز مقارنة بعام ) ٢٣٣١(فاصبح العدد٢٠١٠ركز للرعاية الصحية االولية للعام م) ١٦٣(مت افتتاح  -١

 .مركزمع اقليم كردستان )٢١٦٨(حيث كان العدد ٢٠٠٩

 ٢٠١٠مركز رعاية صحية اولية لعام ) ٣٧(التوسع يف تطبيق نظام طب االسرة يف املراكز الصحية ليصبح  -٢

 .ت اجلودة لتقدمي اخلدمات ذا ٢٠٠٩مراكز لعام ) ٨(مقارنة ب

                       االسرتشادي يف حمافظة ) للعوز املناعي (فتح ثالث مراكز منوذجية للفحص الطوعي  -٣

 .مركز )٢٣(اضافة للمراكز املوجودة حيث اصبح العدد الكلي ) بغداد ،املوصل،البصرة(   

 .جية الوطنية ادخال طريقة الفحص السريع للكشف عن االصابة مبرض االيدز ضمن االسرتاتي -٤

 .العراق من مرض املالريا احمللية مع استمرار تعزيز الرصد الوبائي له خلو  -٥

 ) .٢٠١٠(اصابات فقط ) ٥(خفض عدد االصابات املسجلة للبلهارزيا اىل -٦

يف بعض مراكز   )B&C(البدء بتطبيق خطة فحص النساء احلوامل اللتهاب الكبد الفريوسي النوعي  -٧

 .مع العمل على تعزيزه  الرعاية الصحية االولية

لكافة االطفال املولودين حديثا يف صاالت الوالدة يف ) B(اعطاء لقاح التهاب الكبد الفايروسي نوع -٨

 .مباشرة بعد الوالدة  الصفراملستشفيات احلكومية جبرعة 
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 ق والول مرة يف العرا) B&C(جانب ملرض التهاب الكبد الفايروسي للنوعني فحص طاليب االقامة من اال -٩

قضاء يف عموم ) ٤٠(وعددها  ٢٠١٠/تنفيذ مسح التقييم التغذوي السريع لالسر يف مناطق اجلفاف  - ١٠

 .العراق اليت تعاين من مشاكل تغذوية 

 .يف الدم وفحص الفوليت والول مرة يف العراق)D(تطبيق تقنية فحص فيتامني  - ١١

بكر والرعاية املتكاملة الرتفاع ضغط من املراكز الصحية الرئيسية يف العراق مبشروع الكشف امل) ٥٠(مشول  - ١٢

 .الدم السكري 

 .رعاية صحية اولية يف تطبيق اسرتاتيجية الرعاية املتكاملة لصحة الطفل  ١٨٠مشول  - ١٣

 .السيطرة على املوجة الوبائية وثبات العراق خاليا من مرض شلل االطفال للعام العاشر على التوايل  - ١٤

            ل ادخال لقاحني جديدين مها لقاح الفايروس الدوار حتديث اجلدول الوطين للتلقيحات من خال - ١٥

 )rota virus(  ولقاح املستدمية النزلية)Hemophilus  Influenza type B ( 

 .حصول خمترب االنفلونزا على االعتماد استنادا اىل منظمة الصحة العاملية  - ١٦

ماضية يف تنفيذ فان الوزارة  لية للمواطنبغية تقديم افضل الخدمات التشخيصية والعالجية والتاهي) ٣-٦(

وذلك بتقدمي هذه اخلدمات من خالل املستشفيات العامة  ٢٠١٣- ٢٠٠٩رتاتيجية للسنوات فقرات اخلطة االس

والتخصصية وكذلك املراكز املتخصصة واملنتشرة يف كافة احملافظات واليت تغطي كافة مساحة العراق ولغرض رفع 

  :٢٠١٠يق االجنازات التالية لعام قنوعية اخلدمات فقد مت حت

                وحدة اسنان ضمن مراكز الرعاية الصحية االولية يف ثالثة من دوائر الصحة) ١١(استحداث  -١

نان مراكز ختصصيةلطب االس) ٤(السنان،وحدات لزراعة ا) ٤(اضافة اىل ) الكرخ والرصافة ،النجف /بغداد ( 

 .ووحدة لتقومي االسنان 

الغدد الصم والسكري يف مستشفى املوانئ ، مركز ملعاجلة االمراض  مركز(مراكز ختصصية ) ٥( استحداث -٢

، املركز الوطين للكشف املبكر عن )٢(التنفسية لالطفال ، تاهيل املعوقيني ومصانع االطراف الصناعية بعدد

باملستشفى العام التعليمي االورام يف بغداد ، اضافة اىل استحداث مركز واحد للصدمة النفسية التخصصي يرتبط 

 .سرير فاكثر يف عموم احملافظات  ٤٠٠سعة 

 .وحدة ختصصية يف املستشفيات العامة يف عموم احملافظات ) ١٣(استحداث  -٣

كول عالجي لغرض اعتماد الطب القائم على االدلة يف العمل يف املؤسسات الصحية بروتو ) ١٧(اعداد  -٤

ع الكلى ، املفاصل اوالتاهيل ،الثالسيميا ،اتبيضاض الدم ، طب جراحة االطفال ، التخدير، الباطين، زر ( تشمل 
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العالجية ، اجلهاز اهلضمي ، اجلراحة البولية ،التوعية  االشعةالعيون ، الطب النووي ، االشعة التشخيصية ، 

مرض ، ضوابط العمل يف صاالت الوالدة ، االجراءات الوقائية يف طب االسنان ملرضى القلب ،  التمريضية

 . )السكري

  :تامين االدوية والمستلزمات الطبية والسيطرة على تداولها   ) ٤ -٦( 

ى االستمرار يف تامني االدوية واملواد املختربية واملستلزمات واالجهزة الطبية تعمل وزارة الصحة جاهدة عل

القدمية ومتابعة اجناز مشروع عمل على تاهيل خمازن االدوية واملستلزمات الطبية لملؤسسات الوزارة كافة وكذلك ا

املخازن العشرة يف بغداد واحملافظات ضمن اخلطة االستثمارية ويف نفس الوقت كان العمل قائما على قدم وساق 

  : هذا اضافة اىل املنجزات االخرى  يف جمال.٢٠١١العداد القائمة االستسرادية لالدوية لعام 

اعداد الكشوفات ملصانع االدوية ،عدد االجازات اليت (توفري االدوية واملستلزمات الطبية من حيث   -  أ

اصدرت السترياد االدوية واملستلزمات الطبية ، تفعيل مراكز استعالمات االدوية يف كافة املستشفيات يف بغداد 

 )واحملافظات ،اعداد مشروع االدارة االلكرتونية 

 الدواء اآلمن والسيطرة على تداول يف القطاع اخلاص  -  ب

 يف القطاع اخلاص من خالل تكثيف االدويةستمرار يف تطبيق املشروع الطين للسيطرة على تداول اال( من حيث

مصانع اهلية غري مطابقة ) ٥(الرصد واملتابعة ، تقليل نسبة االدوية غري املطابقة للمواصفات ، اغالق 

  . )للمواصفات

  : تطوير الموارد والتنظيم ) ٥ -٦( 

متريض ق برنامج التجسر ، فتح اعداديات رية من املالكات الطبية والصحية، تطبيتطوير املوارد البش( من حيث 

الصف الوظيفي لقسم ادارة املوارد البشرية ،  للبنات، تطوير وحتديث برامج الصحة للجميع ، القيام باعداد دليل

 لطبية والصحية والتمريضية ،اعداد اخلطة االسرتاتيجية لالحتياجات التدريبية والبحوث املطلوبة ملختلف املالكات ا

  .االحصائية   واملبادئ باالحصاء نشر كتب اخلاصة 

  :معدل الوالدات والوفيات   )٦-٦(

  - :كااليت   ٢٠١٠لعام ) عدا اقليم كردستان ( بلغت املعدالت احلياتية للعراق 
( كان املعدل   حيث ٢٠٠٩نسمة من السكان مقارنة بعام  ١٠٠٠والدة لكل )  ٤٠( معدل الوالدات اخلام 

 ٢٠١٠زيادة يف معدل املواليد اخلام لعام % )  ٥( نسمة من السكان اي ان هناك  ١٠٠٠والدة لكل )  ٣٨
  .وهذا حيتاج اىل تفعيل برامج تنظيم االسرة يف العراق  ٢٠٠٩عن عام 
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ت نسمة من السكان وهو نفس املعدل للوفيا ١٠٠٠لكل ) وفاة  ٤(  ٢٠١٠معدل الوفيات اخلام لعام 
  .  ٢٠٠٩اخلام لعام 

 ٢٠٠٩والدة حية يف حني بلغ املعدل لعام  ١٠٠٠وفاة لكل ) ٢٤(ان معدل الوفيات دون السنة بلغ 
وفاة لكل ) ٢٨,٧( فقد بلغ  ٢٠١٠وفاة ، اما معدل وفياة االطفال دون سن اخلامسة لعام ) ٢٥(

  .وفاة ) ٣٠(غ  والبال ٢٠٠٩والدة حية مسجال بذلك اخنفاض عن نفس املعدل لعام  ١٠٠٠
وهذا مابينه اجلدول  ٢٠٠٩و  ٢٠١٠لكل من عامي ) ٣,٤( استمر معدل النمو السكاين ثابت على 

  . ادناه ) ١-١(
فبني مقارنة املعدالت اعاله من السنوات ويعكس حتسن الوضع الصحي يف العراق ) ٢-١( اما اجلدول 

  ت الوفيات اخلام ، دون السنة ودون اخلامسة حيث ارتفع معدل املواليد اخلام واخنفضت معدال ٢٠١٠لعام 
   ٢٠١٠معدل الوالدات والوفيات ومعدل النمو السكاين للعراق لعام ) ١-١(جدول 
  المعدل  المؤشر 

  ٢٨١٠٢١٣٦  السكان

  ٤٠  نسمة من السكان ) ١٠٠٠(معدل الوالدات الخام لكل 

  ٤,٢  نسمة من السكان ) ١٠٠٠(معدل الوفيات الخام لكل 

  ٢٤  والدة حية ) ١٠٠٠(يات االطفال دون السنة لكل معدل وف

  ٢٨,٧  والدة حية ) ١٠٠٠(معدل وفيات االطفال دون الخامسة لكل 

  ٣,٤  معدل نمو السكان 
   ٢٠١٠التقرير السنوي لوزارة الصحة العراقية 

النمو ومعدل الوالدات اخلام ومعدل ) اخلام والرضع ودون سن اخلامسة ( معدل الوفيات ) ٢-١(جدول 
  . ٢٠١٠و  ٢٠٠٩السكاين للعراق للسنوات  

  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  المؤشر 

  ٢٨١٠٢١٣٦  ٢٨١٠٠١٩١  السكان 

معدل الوفيات الخام لكل الف 

  نسمة من السكان 

٤,٢  ٤  

معدل الوالدات الخام لكل الف 

  نسمة من السكان 

٤٠  ٣٨  

معدل وفيات االطفال دون السنة 

  لكل الف والدة حية 

٢٤  ٢٥  

االطفال دون سن  معدل وفيات

  الخامسة لكل الف والدة حية 

٢٨,٧  ٣٠  

  ٣,٤  ٣,٤  معدل نمو السكان 

   ٢٠١٠التقرير السنوي لوزارة الصحة العراقية   
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  :اماكن حدوث الوالدات مع اوزان المواليد )  ١ - ٦ -٦(

ية مراكز الرعا+ مستشفى اهلي + مستشفى حكومي ( الوالدات اليت حتدث داخل املؤسسات الصحية 
وخارج املؤسسات الصحية تعترب مؤشرا مهما ميكن االستفادة ) الصحية االولية اليت حتتوي على صاالت والدة 

منه الهداف ختطيطية واجتماعية لتحديد نوعية وحجم املوارد املادية ولبشرية والربامج املطلوبة لتحقيق الوالدة 
واطن الذي يدفعه باجتاه حصول الوالدة يف املأمونة وكذلك يعكس تطور الوعي الصحي واالجتماعي للم

  .املؤسسات الصحية وليس على يد غري مؤهلة يف هذا اال 
والدة وبلغ عدد الوالدات بوزن )  ١٢٢٥٧٧٨(  ٢٠١٠حيث بلغ عدد الوالدات الكلي لعموم العراق لعام 

وزن اقل من والوالدات ب% ) ٨٩,٤٤والدة بنسبة ) ١٠٩٦٣٠٩(  ٢٠١٠غم لعام ) ٢٥٠٠( اكثر من 
           اما الوالدات غري املوزونة كان عددها%) ١٠,٢٠( والدة بنسبة ) ١٢٤٩٩٨( غم بلغت  ٢٥٠٠

من اموع الكلي للوالدات وهذا يعكس حتسن املستوى الصحي % )  ٠,٣٧( والدة بنسبة ) ٤٤٧١( 
ي االكثر وحتسن اخلدمات غم  ه) ٢٥٠٠( للمواليد اجلدد حيث ان االطفال املولودين باوزان اكثر من 

حسب التقرير السنوي لوزارة الصحة العراقية لعام . الصحية املقدمة لالم والطفل اثناء احلمل وبعد الوالدة 
٢٠١٠ .  

  :الوالدات الحية والميتة )   ٢ – ٦ -٦(

       لوكما مبني يف اجلدو  ٢٠١٠ان الوالدات مصنفة اىل حية وميتة وحسب احملافظات لعموم العراق لعام 
من اموع % )  ٩٩,٢٨( والدة وتشكل نسبتها ) ١٢١٦٩٤٥( حيث بلغ عدد الوالدات احلية )  ٤- ١( 

من جمموع الوالدات %)  ٠,٧٢( والدة وتشكل نسبتها ) ٨٨٣٣(الكلي للوالدات وبلغ عدد الوالدات امليتة 
% )  ٩٩,٢٧( دة احلية حيث كانت نسبة الوال ٢٠٠٩الكلي وهي نسب مماثلة ملا كانت عليه يف عام 

  .من جمموع الوالدات الكلي % )  ٠,٧٣( ونسبة الوالدات امليتة 
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  العدد الكلي للوالدات  الوالدات امليتة  ت احليةالوالدا  المحافظة

مراكز الرعاية الصحية 
االولية اليت حتتوي 

  صاالت والدة

خارج   اهلي.م  حكومي.م
املؤسسات 

  الصحية

مراكز الرعاية   اموع
لصحية االولية ا

اليت حتتوي 
  صاالت والدة

خارج   اهلي.م  حكومي.م
املؤسسات 

  الصحية

مراكز الرعاية   اموع
الصحية االولية 

اليت حتتوي صاالة 
  والدة

خارج املؤسسات   اهلية.م  حكومية.م
  الصحية

اموع الكلي 
  للوالدات

  ٢٤٨١٢٧  ٦٦٤٣٠  ٦٢٢٣٦  ١١٨٨٩٧  ٥٦٤  ١٧٥٧  ٠  ٣٦٢  ١٣٩٥  ٠  ٢٤٦٣٧٠  ٦٦٤٣٠  ٦١٨٧٤  ١١٧٥٠٢  ٥٦٤  بغداد

  ١٠١١١٣  ١٦٢٥٥  ٤٧٨٩  ٧٧٦٠٦  ٢٤٦٣  ٩١٨  ٠  ٦٨  ٨٥٠  ٠  ١٠٠١٩٥  ١٦٢٥٥  ٤٧٢١  ٧٦٧٥٦  ٢٤٦٣  البصرة

  ١٣٨٨٨٠  ٤٦٤٤٣  ٨٨٢  ٩٠٠٧٥  ١٤٨٠  ١١١٥  ٠  ١  ١١١٤  ٠  ١٣٧٧٦٥  ٤٦٤٤٣  ٨٨١  ٨٨٩٦١  ١٤٨٠  نينوى

  ٤١٤٠١  ١٦٣٩٧  ٠  ٢٤٣١٩  ٦٨٥  ١٩٤  ٠  ٠  ١٩٤  ٠  ٤١٢٠٧  ١٦٣٩٧  ٠  ٢٤١٢٥  ٦٨٥  ميسان

  ٤٠٦٥٥  ١٠٩٤٧  ٦٨٩٣  ٢٢١١٢  ٧٠٣  ٣٧٣  ٠  ٢٨  ٣٤٥  ٠  ٤٠٢٨٢  ١٠٩٤٧  ٦٨٦٥  ٢١٧٦٧  ٧٠٣  يوانيةالد

  ٥٥٦٤٧  ٢٣٤١٠  ١٨٧٧  ٣٠٣١٢  ٤٨  ٣٠٠  ٠  ٠  ٣٠٠  ٠  ٥٥٣٤٧  ٢٣٤١٠  ١٨٧٧  ٣٠٠١٢  ٤٨  ديالى

  ٥٢٦٨٢  ١٢٨٩٨  ٥٣٠٠  ٣٤٤٥٢  ٣٢  ٧١  ٠  ٠  ٧١  ٠  ٥٢٦١١  ١٢٨٩٨  ٥٣٠٠  ٣٤٣٨١  ٣٢  االنبار

  ٦٣٨٥٤  ٢٠٨٥٢  ١٧٣٦  ٤٠٩٥٢  ٣١٤  ٥١٧  ٠  ٥  ٥١٢  ٠  ٦٣٣٣٧  ٢٠٨٥٢  ١٧٣١  ٤٠٤٤٠  ٣١٤  بابل

  ٤٤١٨٥  ٨٧١٩  ٤٧٩٥  ٣٠٥٣٧  ١٣٤  ٤٦٦  ٠  ٣٦  ٤٣٠  ٠  ٤٣٧١٩  ٨٧١٩  ٤٧٥٩  ٣٠١٠٧  ١٣٤  كربالء

  ٤٧٧١١  ١٩٥٢٧  ١٢٨٨  ٢٦٧٨٣  ١١٣  ٣٢٥  ٠  ٢٢  ٣٠٣  ٠  ٤٧٣٨٦  ١٩٥٢٧  ١٢٦٦  ٢٦٤٨٠  ١١٣  كركوك

  ٤٩٢٢٥  ٢١٩٢٩  ٩٣  ٢٧١٠٢  ١٠١  ٢٢٤  ٠  ٠  ٢٢٤  ٠  ٤٩٠٠١  ٢١٩٢٩  ٩٣  ٢٦٨٧٨  ١٠١  واسط

  ٦٥٥٣٤  ٣١٧٤٠  ١٤٢٢  ٣٠٠٤٦  ٢٣٢٦  ٢٣٣  ٠  ٠  ٢٢٦  ٧  ٦٥٣٠١  ٣١٧٤٠  ١٤٢٢  ٢٩٨٢٠  ١٣١٩  ذي قار

  ٣١٨٥٨  ٧٣٣٤  ٤٠  ٢٤٤٨٤  ٠  ٣٣٢  ٠  ٠  ٣٣٢  ٠  ٣١٥٢٦  ٧٣٣٤  ٤٠  ٢٤١٥٢  ٠  المثنى

  ٤٦٩٦٤  ٢٨٣٣٩  ١٣٩٥  ١٧١٦١  ٦٩  ١٤٧  ٠  ٠  ١٤٧  ٠  ٤٦٨١٧  ٢٨٣٣٩  ١٣٩٥  ١٧٠١٤  ٦٩  صالح الدين

  ٤٩٢١٩  ٩٣٢٦  ٤٢٠٠  ٣٢٨٥٠  ٢٨٤٣  ٣٦٩  ٠  ٠  ٣٦٩  ٠  ٤٨٨٥٠  ٩٣٢٦  ٤٢٠٠  ٣٢٤٨١  ٢٨٤٣  النجف

  ٥٢٩٥٥  ٠  ٠  ٥٢٩٥٥  ٠  ٣٥٠  ٠  ٠  ٣٥٠  ٠  ٥٢٦٠٥  ٠  ٠  ٥٢٦٠٥  ٠  اربيل

  ٤٥١٤٦  ٠  ٠  ٤٥١٤٦  ٠  ٦٢٣  ٠  ٠  ٦٢٣  ٠  ٤٤٥٢٣  ٠  ٠  ٤٤٥٢٣  ٠  دهوك

  ٥٠٦٢٢  ١٥٩٣٦  ٠  ٣٤٦٨٦  ٠  ٥١٩  ٠  ٠  ٥١٩  ٠  ٥٠١٠٣  ١٥٩٣٦  ٠  ٣٤١٦٧  ٠  السليمانية

  ١٢٢٥٧٧٨  ٣٥٦٤٨٢  ٩٦٩٤٦  ٧٦٠٤٧٥  ١١٨٧٥  ٨٨٣٣  ٠  ٠  ٨٣٠٤  ٧  ١٢١٦٩٤٥  ٣٥٦٤٨٢  ٩٦٤٢٤  ٧٥٢١٧١  ١١٨٦٨  المجموع
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وتشكل  ٢٠١٠لعام ) عدا اقليم كردستان ( يبني االسباب العشرة االوىل للوالدة امليتة يف العراق ) ٥- ١(اجلدول 
  . بني االسباب املؤدية للوفاة % )  ١٧( مضاعفات املشيمة واحلبل السري اعلى نسبة 

  
  النسبة  العدد  السبب  لالتسلس

  ١٦,٩٦  ١٤٦٠  جنني ووليد متاثر مبضاعفات املشيمة ، احلبل السري  ١

  ١٦,٢٢  ١٣٩٦  وفاة جنني دون حتديد السبب  ٢

  ١٢,٠٥  ١٠٣٧  اضطرابات مشيمة  ٣

  ٨,٦٨  ٧٤٧  تشوهات خلقية غري مصنفة يف مكان اخر  ٤

  ٦,٥٠  ٥٦٠  انفصال املشيمة املبكر  ٥

  ٣,٢٤  ٢٧٩  اختناق والدي  ٦

  ٢,٧٩  ٢٤٠  مشيمة متقدمة  ٧

  ٢,٦٩  ٢٣٢  جنني ووليد متاثر حباالت يف االم قد التكون متعلقة باحلمل  ٨

  ٢,٤٥  ٢١١  بطئ النمو وسوء التغذية اجلنيين  ٩

  ٢,٠٦  ١٧٧  عسر التنفس يف الوليد  ١٠

  ٢٦,٣٧  ٢٢٧٠  اخرى  ١١

  ١٠٠,٠٠  ٨٦٠٩  المجموع

  

  :الطبابة العدلية  ) ٧-٦(

وفاة ) ٥،٥(فقد بلغ  ٢٠١٠املسجلة بسبب احلوادث يف الطبابات العدلية لعموم العراق لعام ان معدل االموات 
نسمة من ١٠٠٠٠وفاة لكل )٩،٤(بلغ هذا املعدل  ٢٠٠٩نسمة من السكان ، بينما يف عام ١٠٠٠٠لكل 

  .السكان مع اقليم كردستان 
عداد مما يتطلب برامج توعوية مكثفة للوقاية وتشكل حوادث املرور والطلق الناري واحلروق بانواعها اعلى هذه اال

  .من هذه احلوادث كما موضح يف نفس اجلدول

  :اصابات الطوارئ  )٨-٦(

بلغ العدد الكلي لالصابات املسجلة يف وحدات الطوارئ وحسب احملافظة ونوع احلادث يف عموم العراق 
اصابة لكل )١٩،٨(ة ومعدهلا اصاب)٦٥٢٧٧(وقد بلغ عدد حوادث املرور  ٢٠١٠اصابة لعام )٤٦٢٣٨٣(

 املسجلة ملرورنسمة من السكان وكانت حمافظة بغداد هي االكثر يف اعداد االصابات بسبب حوادث ا١٠٠٠٠
بينما كانت االعداد لعموم العراق يف ) ١١-١(واالقل ،كانت حمافظة املثىن من بني احملافظات كما مبني يف اجلدول 

نسمة من السكان مع  ١٠٠٠٠اصابة لكل ) ٢١(معدل حوادث املرور اصابة وقد كان ) ١٨٩٩٥٠( ٢٠٠٩عام 
  .اقليم كردستان
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  ٢٠١٠وع احلادث لعام يف ردهات الطوارئ حسب احملافظة ون) بسبب احلوادث(ابات عدد االص) ١١-١(جدول     
سقوط من   حوادث املرور   المحافظة 

  مكان عايل 
االعتداءات   طلق ناري 

  بالة حادة 
االعتداء 

  نسياجل
  المجموع  اخرى 

  ٤٤٥٠٩  ١١٩٧١  ٢  ٣٤٣٣  ٣٤٧٥  ١٠٦٢٩  ١٤٩٩٩  بغداد 

  ١٧٣٩٤  ٣٧٤٢  ١  ٢٢٦٩  ٦٥٤  ٤٢٨١  ٦٤٤٧  البصرة 

  ١٢٢٥٠  ٣٣٩٧  ٠  ٩٦٠  ٧٦٧  ٣٥٣٨  ٣٥٨٨  نينوى

  ٥١٤٣  ١١١٧  ٠  ٣٣٥  ٢٦١  ٨٣٣  ٢٥٩٧  ميسان

  ٨٩٦٧  ٤٥٦٣  ٦  ١٩٤٢  ١٧٤  ٢٢١  ٢٠٦١  الديوانية 

  ٦٢٧١  ٢٧٤٤  ٠  ٣١٤  ٨٤٠  ٩٠٨  ١٤٦٥  ديالى 

  ٦٠٠٥  ٢٣٩٢  ٠  ٦٤٨  ٥٣١  ٦٩٢  ١٧٤٢  االنبار

  ١٢٩٣٥  ٧٨٧٨  ٠  ٣١٤  ٣٣٢  ١٣٧٨  ٣٠٣٣  بابل

  ٧٩٧٤  ١٧٥٦  ٨  ١٢٩٠  ١٤٤٩  ١٠٢١  ٢٤٥٠  كربالء

  ٧٠٩٨  ٢٦٦٥  ١  ٨٢٨  ٣٢٧  ٨٨٦  ٢٣٩١  كركوك

  ٩٣٦٧  ٣٠٣٧  ٠  ١١٥٠  ٣٣٦  ١٠٨١  ٣٧٦٣  واسط

  ٧٠٣٣  ١٩٩٠  ٠  ٦٣٢  ١٢٦  ٨٠١  ٣٤٨٤  ذي قار

  ٤٨٤٣  ٣٢٧٢  ١٧  ١٥٧  ١٢٤  ٢٥٢  ١٠٢١  المثنى

  ٦١٩٢  ١٨٣١  ٠  ٣٢٧  ٤٨٨  ١١٩٣  ٢٣٠٨  صالح الدين 

  ١٢٤٠٥  ٢٤٣٩  ٤  ٢٨٠٩  ١٠٩  ٢٠٢٣  ٥٠٢١  النجف

  ١٦٩٤٠٣  ١٤٨٨١٢  ٠  ٦٨٨  ٥٢  ١٤٠٤٩  ٥٨٠٢  اربيل

  ١٢٣٨٠١  ١١٦٧٩٤  ٢  ١٥٠٧  ١٩٤  ٢٤٥٨  ٢٨٤٦  دهوك

  ٧٩٣  ٣٨٩  ٠  ٧  ١٠٠  ٣٨  ٢٥٩  السليمانية

  ٤٦٢٣٨٣  ٣٢٠٧٨٩  ٤١  ١٩٦٥٥  ١٠٣٣٩  ٤٦٢٨٢  ٦٥٢٧٧  المجموع 
  ٢٠١٠التقرير السنوي لوزارة الصحة العراقية للعام                

وكما  ٢٠١٠اما فيما يتعلق باعداد االصابات املسجلة يف وحدات الطوارئ لعموم العراق عدا اقليم كردستان لعام 
  : يلي 

وقد شكلت اصابات حوادث املرور اعلى هذه االعداد حيث بلغت )١٦٨٣٨٦(بلغ العدد الكلي 
لكل نسمة من السكان وهو معدل عايل احلدوث مما يستدعي برامج ) ٢٠(اصابة وشكلت معدل )٥٦٣٧٠(

  . تثقيفية حول االستخدام االمن للطريق وبالتعاون مع منظمات اتمع املدين ودوائر املرور يف احملافظات 
ا اقليم كردستان هي بلغت عدداالصابات بسبب نفس احلوادث املسجلة يف وحدات الطوارئ عد ٢٠٠٩يف عام 

) ٢٠،٧(معدل اصابة ومتثل ) ٥٨٢٢١(رورية منها اصابة كان عدد االصابات بسبب احلوادث امل) ١٧٦١٩١(
  . نسمة من السكان  ١٠٠٠٠اصابة لكل 

 عنه ٢٠١٠لي لعام نالحظ ان هناك اخنفاضا يف معدل االصابات الك) ٢٠٠٩- ٢٠١٠(عند املقارنة بني العامني 
  .سن الوضع االمين وسيادة القانونبسبب حت ٢٠٠٩عام 
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  :الحوادث االرهابية )  ٩ -٦( 
ولغاية ٢٠٠٧(ليات االرهابية لعموم العراق ولالعوام مبلغت اعداد الشهداء واجلرحى بسبب الع

جريح ) ٢٠٤٦٩(شهيد و) ٧١١٥(اخنفضت اىل  ٢٠٠٧جريح لعام ) ٣٨٦٠٩(شهيد و) ١٦٥٦٣)(٢٠١٠
) ٤٠٨٠(حيث كان العدد  ٢٠٠٩يد يف اعداد الشهداء واجلرحى لعام وكذلك نالحظ اخنفاض شد ٢٠٠٨لعام 

شهيد يف حمافظة )٣٢٥٧(حيث بلغت  ٢٠١٠جريح واستمر االخنفاض يف هذه االعداد عام )١٥٩٣٥(شهيد و
اما بالنسبة اىل عدد  ٢٠٠٩عنها يف عام %) ٢٠(السليمانية ، اي ان هناك اخنفاض يف نسبة الشهداء شكلت 

%) ١٣،٥(جريح اي ان هناك اخنفاض يف نسبة اجلرحى بلغت) ١٣٧٨٨(٢٠١٠يف عام  اجلرحى فقد بلغ
  .والسبب يعود لتحسن الوضع االمين يف العراق 

  ) ٥٩٩١(كان يف حمافظة بغداد وبلغ   ٢٠١٠ان اعلى عدد للشهداء واجلرحى بسبب العمليات االرهابية لعام 
 . )١٢- ١(وهذا مبني يف اجلدول جريح واقل هذه االعداد سجل حمافظيت النجف واملثىن 

  

  عدد الشهداء في العمليات االرهابية   عدد اجلرحى يف العمليات االرهابية   المحافظة 

٢٠١٠  ٢٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  

  ١٠٣٧  ١١١١  ١٧٤١  ٥١٧٠  ٥٩٩١  ٧٩٦١  ٨٧٥٠  ١٨٣٣٥  بغداد 

  ٢٠٥  ١٩٧  ٥٨٠  ١١٨٦  ٧١٧  ٣٠١  ١٩٢١  ١٣٨٧  البصرة 

  ٧٠٦  ١٠٦٣  ١٤٤٣  ٢٧٧٥  ٢١٨٣  ٣٥١٠  ٤٣١٠  ٦٢١٧  نينوى

  ٣٥  ٥٩  ١٥٢  ١٤٠  ١٣٩  ١٥٤  ٢٧٨  ٢٥٣  ميسان 

  -  ٤  ٢٢  ١٩٧  ٣  ٢٣  ٥٠  ٢٤١  الديوانية 

  ٤٩٩  ٣٧٠  ١٢٢٨  ٢٨٠٦  ١٤١٢  ٩٥٣  ٢١٥١  ٤٠١٩  ديالى 

  ١٥٦  ١٧٤  ١٨١  ١٥٣٤  ٥٨٠  ٥٧٠  ٢٢٥  ٨١٧  االنبار

  ١٤٣  ١٧٨  ٢٠٦  ٦٤٨  ٦١٠  ٨٣١  ٣٨٦  ١٦٧٤  بابل 

  ١٥٠  ٤٢  ١١٤  ٢٥١  ٦٦٠  ٢٤٣  ١٧١  ٧٤٩  كربالء

  ١٢٦  ٣٤٢  ٣٦٢  ٦٥٥  ٣١٩  ١٠٢٨  ٨٥٥  ٢٤٣١  كركوك

  ٤٢  ٢٨  ١٩٦  ٢٦٢  ٢٩٨  ٤٨  ٢٥٤  ٤٤١  واسط

  ١٠  ٢٣  ٤٩٨  ٢٥١  ٤٧  ٩٨  ٤٣٨  ٨٢٤  ذي قلر

  ٢  ١  -  ٤١  ٤  ٤  -  ١٠٣  المثنى 

  ١١٩  ٤٧٦  ٣٣٣  ٤٧١  ٥٥٠  ٢٠٩  ٦٥٩  ٧٧٨  صالح الدين 

  ٢٤  -  ٤١  ١٤٩  ٢٧٥  ٢  ٢١  ٣٤٠  النجف

  NA NA  NA  NA  NA  NA  NA  NA  اربيل

  NA NA  NA  NA  NA  NA  NA  NA  دهوك

  NA  NA  NA  NA  NA  NA  NA  NA  السليمانية 

    ٣٢٥٧  ٤٠٨٠  ٧١١٥  ١٦٥٦٣  ١٣٧٨٨  ١٥٩٣٥  ٢٠٤٦٩  ٣٨٦٠٩  المجموع 
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  :مراكز الرعاية الصحية االولية ) ١٠-٦(

  :   االولية  خدمات الرعاية الصحية)  ١ – ١٠ -٦(

التــدرييب ،النمــوذجي ، ( ء مراكــز الرعايــة الصــحية االوليــة وبكافــة انواعهــا مت اعتمــاد ضــوابط ختطيطيــة للتوســع يف انشــا
ومبا يؤمن من اتاحة تلك اخلـدمات للمـواطنني كافـة حيـث ) والفرعية  ئالرئيسي ، حتتوي على صالة والدة وردهة طوار 

كـان   ٢٠٠٩مـع عـام  وعنـد املقارنـة)اقلـيم كردسـتان  بضـمنها( ٢٠١٠يف ايـة عـام ) ٢٣٣١(بلغ جمموع تلك املراكـز 
مركـــــــز ولعـــــــام )١٤٣٧(بـــــــدون اقلـــــــيم كردســـــــتان ٢٠١٠مركـــــــز ، وبلـــــــغ عـــــــدد املراكـــــــز لعـــــــام ) ٢١٦٨(عـــــــدد املراكـــــــز 

وهناك خطط رصينة لتاهيل وانشاء مراكز رعايـة صـحية اوليـة وفـق املعـايري القياسـية ومبـا يضـمن .مركز) ١٣٢١(٢٠٠٩
نسـمة مـن السـكان ) ٤٠٠٣٩(صحي اىل عـدد السـكان مـن التوزيع العادل للخدمات الصحية ، ويرتاوح معدل مركز 

نسـمة مـن السـكان يف السـليمانية بينمـا يـرتاوح توزيـع املراكـز الصـحية يف كـل مـن املثـىن ) ٤١٩٣(يف بغداد ، مقارنة ب
بينمـــا تشـــكل نســـبة املراكـــز الصـــحية الـــيت . نســـمة مـــن الســـكان )١٢٣٥٣(نســـمة مـــن الســـكان وميســـان ) ١٣٨٩٤(

  .  ٢٠١٠من اموع الكلي هلذه املراكز لعام ) ٤٩،٢(حية تديرها املهن الص
ان تــــامني الــــدعم الــــالزم لقطاعــــات الرعايــــة الصــــحية االوليــــة مــــن خــــالل مــــنح الصــــالحيات االداريــــة واملاليــــة ملــــديري 

فري القطاعات الرعاية الصحية االولية من خالل منح الصالحيات االدارية واملالية القطاعات اسهم وبشكل كبري يف تـو 
ه الوضــع االمــين يف العــراق ذلــك كلــ االدويــة واملســتلزمات التشخيصــية والعالجيــة طــوال ايــام الســنة اضــافة اىل اســتقرار

مـع اقلـيم كردسـتان مقارنـة بـاكثر مـن ٢٠٠٩مليـون زيـاره عـام ) ٣٦(يفسر زيادة مراجعي املراكز الصحية مـن اكثـر مـن 
حيــث بلــغ عــدد الزيــارات للفــرد الواحــد للمراكــز %) ١٠،٥(ت اي نســبة زيــادة بلغــ.  ٢٠١٠مليــون زيــارة عــام ) ٤٠(

اضــافة اىل ان عــدد زيــارات املرضــى للمراكــز الصــحية مقــارب جــدا لعــدد زيــارات املرضــى ) ســنة / زيــارة١،٢(الصــحية 
للمستشــفيات ممــا يفســر تطــور اخلــدمات يف املراكــز الصــحية بشــكل جعلهــا موازيــا للمستشــفيات علــى عكــس مــا كــان 

االن حـال املراكـز الصـحية عـالوة علـى  هاملريض سابقا زيارة املستشفى لتويف اخلدمات النوعية عما هو عليعلية يفضل 
  . تطبيق نظام االحالة والذي ساهم ايضل يف تقليل زخم املراجعني اىل املستشفيات 

اهلامـة واالساسـية الـيت تبـدا املقدمة يف تلك املراكز مـن اخلـدمات )الوقائية والعالجية (تعترب خدمة صحة الفم واالسنان 
حيث مت تامني اجهزة االسنان احلديثة وكافة املستلزمات التشخصـية والعالجيـة وجتهيـز )اشهر٦(بالطفل عمرا اكثر من 

كرسـي اسـنان جديــد مـع ادخـال املالكــات بـدورات تدريبيـة واعتمــاد برنـامج الصـحة املدرســية لالسـنان لتــامني ) ٨٠٠(
،  ٢٠١٠ماليـني زيـادة لعـام ) ٦(ضحة يف مراجعي تلك الوحدات اىل مايقـارب ايادة الو تلك اخلدمات ذلك يفسر الز 

  %) . ١٥(مع اقليم كردستان اي بنسة زيادة ٢٠٠٩لعام  همليون زيار ) ٥(مقارنة حبوايل 
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  :خدمات الرعاية الصحية لالم والطفل  )  ٢ – ١٠ -٦(

م قبل احلمل ، اثناء احلمل ،وبعد الوالدة الت الصحة املقدمة لان العراق شهد هذا العام تطورا اىل حد معني يف خدما
وجيب ان نبذل املزيد من اجلهود املخلصة يف سبيل النهوض ذا اجلانب من الرعاية الصحية وذلك يف سبيل تقليل 

منائية لاللفية وفيات االمهات بسبب احلمل والوالدة والنفاس واليت تعترب من املؤشرات الصحية االساسية يف االهداف اال
  . لذا مت حتديد الفئات املستهدفة للمراكز الصحية كافة 

  

  :الرعاية الصحية للحوامل )  ٣ – ١٠-٦( 

%) ٥٤(بعد ان كان  ٢٠١٠لعام %) ٥١(االولية للفحص الدوري للحوامل لعموم العراق اخنفض اىل  ان نسبة الزيارة
لنفس %)١(والنسبة املئوية للزيارة السادسة بلغت %) ٢٢(نبار وكانت اقل نسبة مئوية هي يف حمافظة اال ٢٠٠٩لعام 

%) ٨٧(اىل  ٢٠٠٩يف عام %) ٦٦(اما حمافظة دياىل فقد ارتفعت فيها نسبة الزيارة االوىل من  ٢٠١٠احملافظة لعام 
لعام %) ٤١(بعد ان كانت  ٢٠١٠لعام %) ٦٠(وكذلك ارتفعت نسبة الزيارة السادسة  ٢٠١٠عام 

اما  ٢٠١٠لعام %) ٨٩( اىل  ٢٠٠٩لعام %) ٥٥(الوالدة ارتفعت نسبتة لنفس احملافظة من  والفحص بعد٢٠٠٩
بالنسبة للحوامل  افيما خيص حمافظة السليمانية فقد لوحظ نفس التحسن بالنسبة للزيارتني االوىل والسادسة ام

  . ٢٠٠٩كما هي يف عام   ٢٠١٠لعموم العراق يف عام %) ٢٢(ات للخطورة فقد استمرت عضر امل

   :الفحص الدوري للطفل ) ٤ – ١٠ -٦(

ضعيفة )دون اخلامسة ى سنة ال١Ê(الزالت النسب املتحققة للزيارة االوىل اخلاصة للفحص الطيب الدوري للطفل لعمر من
وهذة النسبة تعترب قليلة وغري  ٢٠٠٩لعام %) ٢٤(بعد ان كانت  ٢٠١٠يف عام %) ٢٠( جدا حيث اخنفضت اىل 

  . للطفل وهذة املالحظة تنطبق على معظم احملافظات  غذوية ومراقبة النموتاية ومتابعة احلالة الصحية والكافية لتوفري الوق

  :الرضاعة الطبيعية وتغذية االطفال  )  ٥ – ١٠ -٦(

رضاعة الثدي مع سوائل %) ٣٠(و%)٤١(اشهر ٦لقد شكلت الرضاعة الطبيعية من الثدي للفئة العمرية اقل من
ومن هنا تربز امهية زيادة التوعية التثقيفية حول الرضاعة من %) ١٣(والصناعية %)١٥(ختلطة وشكلت الرضاعة امل

الثدي اخلالصة وصوال اىل حتقيق هدف الرضاعة الطبيعية اخلالصة خالل االشهر الستة االوىل من عمر الوليد مما يسهم 
  . باحلد من امراض سوء التغذية لالطفال 

على التوايل من %) ٥٣(و%) ٤٩(فان الرضاعة املختلطة تشكل نسبة  واالكثر من سنة )١٢- ٧(اما الفئات العمرية 
  . على التوايل للفئات املذكورة %)٣٣(و%)٣٨(تغذية الطفل بينما نسبة الرضاعة الصناعية اىل 
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  :االمراض العينية ) ١١-٦(

 ٢٠١٠الف زيارة لعام ) ٧٢٨١٧٥(ية بلغت ان عدد زيارات املرضى املصابني بامراض العيون يف املراكز الصحية االول
عن السنة املاضية %) ٦،٧(الف زيارة وبنسبة زيادة بلغت ) ٦٨٢١٢٨٩(واليت كانت ٢٠٠٩حيث زادت عن عام 

وذلك بسبب التطور امللوحظ يف برامج الصحة العينية اتمعية يف دوائر الصحة يف بغداد واحملافظات حيث تتوفر يف 
مات الطبية العينية التشخصية المراض العيون وضعف البصر وتامني االدوية واملسلزمات واملالكات تلك املراكز واملستلز 

) اقل من السنة (للفئة العمرية %) ٩(الطبية والصحية واملدربة يف هذا اال ام نسب الزيادة للزيارات فكانت 
طفل قبل سن املدرسة حيث يتم بسبب استحداث مشروع فحص عني ال) سنة١٤-١(للفئة العمرية من %) ٦،٨(و

فحص عيون االطفال اثناء الزيارات الدورية التلقيحية للطفل ويف كل الفئات العمرية فان عدد الزيارات االناث 
  ) سنة ٦٤ -٤٥(املصابات بامراض العيون اعلى من العدد اخلاص بزيارات الذكور ما عدا يف الفئة العمرية من 

   : االمراض التنفسية) ١٢-٦(
سنة نالحظ ان معدل املصابني باالمراض  ٥النسبة اىل االمراض التنفسية اليت تصيب االطفال للفئة العمري اقل من ب

) ٣٠(حبوايل  ٢٠٠٩قد اخنفض من املعدل لعام  ٢٠١٠من السكان ملراجعي املستشفيات لعام ١٠٠٠التنفسية لكل 
العاملة يف  اتمع والزيادة يف تدريب الكوادرمن السكان وهذا بسبب زيادة الوعي الصحي لعموم ) ١٠٠٠(لكل 

  . املراكز الصحية ومراكز الرعاية الصحية االولية والزيادة يف القدرة الوقائية والتشخيصية والعالجية يف تلك املراكز 

  :االسهال  )١٣-٦(

ث بلغ معدل زيارة تعترب امراض االسهال احد االسباب الرئيسية لوفيات االطفال دون سن اخلامسة من العمر حي
ولذلك جيب  ٢٠٠٩عن عام ) ١١(من السكان وبزيادة قدرها ١٠٠٠لكل ) ٢١٢( ٢٠١٠املراجعني باالسهال لعام 

اعتماد اسلوب التشخيص املبكر حلاالت اجلفاف والعالج املنزيل والعالج بالسوائل يف الرعاية الصحية االولية والتوعية 
  . والعامالت اخلطرة ملرض االسهال 

ذلك االمر فيما خيص نسبة الراقدين بسبب االسهال من الراقدين الكلي لكافة االسباب يف الفئة العمرية القل من وك
وهذا يستدعي بذل املزيد ٢٠٠٩لعام %) ١٩١(بعد ان كان  ٢٠١٠لعام )٢٤،٩(مخس سنوات حيث ارتفع وبلغ 

جيع الرضاعة الطبيعية وضرورة اتباع اجلدول من اجلهد من اجل السيطرة على نظافة البيئة وتعقيم مياه الشرب وتش
التلقيحي النمطي للوقاية من االمراض االنتقالية وزيادة الوعي الصحي لالمهات خاصة وللمجتمع عامة واتباع التدبري 
السريري السليم ملعاجلة امراض االسهال وارتفعت نسبة املعاجلني باملضادات احليوية للمصابني باالسهال يف املراكز 

وهذة النسبة التشكل خلل يف النظام العالجي حلاالت %)١،٥(وبنسبة قدرها %) ٥٣(اىل %)  ٥٢(لصحية من ا
  . االسهال 
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  :الخدمات الوقائية  )١٤-٦(

ان تطور خدمات الطب الوقائي وبضمنها تعزيز الصحة وخدمات رعاية االمومة والطفولة سامهت مجيعا يف السيطرة 
لنمطية قاحات اللبانتقالية وكذلك زيادة الوعي الصحي لدى اتمع عموما يف االلتزام على االصابة باالمراض اال

فيات عند النساء واالطفال خاصة وكافة و يف القضاء والسيطرة على املراضة والايضا  لالطفال وتوكسيد الكزاز وسامهت 
  . اتمع عامة 

   : الحمالت التلقيحية )١٥-٦(

  :شلل االطفال )  ١-١٥ -٦(

نفذت مؤسسات وزارة الصحة عدة محالت تلقيحية بلقاح شلل االطفال احلملة الوطنية الربيعية اجلولة االوىل واليت 
حني باجلولة االوىل للقاح شلل قشكل جولتني بلغ جمموع املل ىوملدة مخسة ايام وعل ٦/٥/٢٠١٠- ٢اجريت يف 

) ٥١٣٤٢٤٨(حيث جمموع امللقحني  ٢٠٠٩مقارنة مع عام %) ٩٤(طفل وبنسبة ) ٥٢٥٣٠١١(االطفال الفموي 
عن السنة ) ٢،٣(طفل عن السنة املاضية أي بنسبة ) ١١٨٧٦٣(من اهلدف وبفارق زيادة %) ٩٦(طفل وبنسبة 

وملدة مخسة ايام وبلغ جمموع  ١٠/٢٠١٠-٦اما اجلولة الثانية فقد اجريت بتاريخ ) سنة٥اقل من (املاضية للفئة العمرية 
طفال أي بزيادة ) ٥٢٢٧٣٨٩(فقد كان  ٢٠٠٩طفل مقارنة بعام ) ٥٣٣٨٤٦٥(الثانية  عدد امللقحني باجلولة

سنة ،اما احلملة الثانية اخلريفية ٥عن السنة املاضية لنفس الفئة العمرية اقل من %) ٢(طفل واليت تشكل )١١١٠٧٦(
%) ٩٦(نسبة املتحقق  وملدة مخسة ايام وكانت٧/١٠/٢٠١٠- ٣فقد اجريت على شكل جولتني اجلولة االوىل بتاريخ 

  . لعموم دوائر الصحة 

  :الحصبة بانواعها ) ٢-١٥-٦(

للفئة ٥/١٢/٢٠١٠ولغاية ٢١/١١لفرتة من  ٢٠١٠كانت نتائج احلملة الوطنية للتلقيح بلقاح احلصبة املنفردة لعام 
) ٢٧٢٣٠٠٤(لقح منهم )٢٨١٢٩١٧(سنوات حيث بلغ اعداد املستهدفني يف احلملة ٣اشهر ولغاية ٦العمرية من 

  %) . ٩٦(بلقاح احلصبة املنفردة حيث شكلت نسبتهم 

  :اللقاحات النمطية  )١٦-٦(

ان التحصني ضد االمراض االنتقالية املستهدفة بالربنـامج املوسـع لتحصـني الفئـة العمريـة دون السـنة ادى اىل ارتفـاع نسـبة 
يف عـــام %) ٨٥،٦(يف عـــام اىل %) ٩٥(حيـــث اخنفـــض مـــن )الـــيب ســـي جـــي (التغطيـــة بالتلقيحـــات املرضـــية عـــدا لقـــاح 

يف %) ٨٥(امــا لقــاح شــلل االطفــال والثالثــي اجلرعــة االوىل فقــد ارتفــع معــدل اللقــاح لعمــوم دوائــر الصــحة مــن  ٢٠١٠
اىل %)٧٣(واجلرعــــــة الثالثــــــة مــــــنن %) ٨٤(اىل %) ٧٧(واجلرعــــــة الثانيــــــة مــــــن  ٢٠١٠يف ام %) ٩٢(اىل ٢٠٠٩عــــــام 

حيـث ارتفـع معـدل التلقيحـات للجرعـة ) يب(على لقاح الكبد الفايروسي منط  وهذا ينطق ايضا ٢٠١٠يف عام %) ٨٣(
واجلرعـة الثالثــة )٩١،٦(اىل %) ٨٢(واجلرعــة الثانيـة مــن ٢٠١٠يف عـام %)١٠٠(اىل ٢٠٠٩يف عــام %) ٩٥(االوىل مـن

يف عــــام %) ٨٣(ام نســــبة امللقحــــني بلقــــاح احلصــــبة فقــــد ارتفعــــت مــــن  ٢٠١٠يف عــــام %) ٨٣،٧(اىل %) ٧٢(مــــن 
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وارتفــاع نســبة التلقيحــات نتيجــة للجهــود املضــية الــيت يبــذهلا املشــرفني علــى برنــامج . ٢٠١٠يف عــام ) ٨٩،٤(اىل ٢٠٠٩
ئر الصحة وكذلك وكذلك يعود اىل ارتفاع الوعي والتثقيف الصـحي للمـواطنيني بسـبب االتحصني وعلى مستوى مجيع دو 

  . ات جمتمع املدين برامج التوعية من دوائر الصحة املعنية بالتنسيق مع منظم

  :التلقيح بلقاح كزاز الحوامل ) ١-١٦-٦(

مت السـيطرة علــى مــرض الكــزاز الــوالدي مـن خــالل تلقــيح النســاء يف ســن االجنــاب خبمـس جــرع مــن لقــاح توكســيد الكــزاز 
عــداد حلمايــة الوليــد مــن هــذا املــرض مــن خــالل متابعــة املوقــف الوبــائي حلــاالت الكــزاز الــوالدي املســجل لــوحظ اخنفــاض ا

  . ٢٠٠٩مقارنة بعام  ٢٠١٠االصابة لعام 
واستنادا لذلك يعد التلقـيح بلقـاح الكـزاز للحوامـل والنسـاء يف سـن االجنـاب عامـة وهـي مـن اهـم اخلطـوات حلمايـة الوليـد 

  . والسيطرة على مرض الكزاز الوالدي 

  :) برنامج السيطرة على مرض التدرن (التدرن )  ٢-١٦ -٦(

حالـة ) ١٠٠٩٧( ٢٠١٠لعـام ) تـدرن خـارج الرئـة + التـدرن الرئـوي (ت التدرن الكليـة املسـجلة بلغ عدد حاال -:وال ١
  .  ٢٠٠٩حالة يف عام ) ٩٦٦٨(مقارن ب

  :االمراض االنتقالية  )١٧-٦(

  :الشلل الرخوي الحاد  )  ١ -١٧-٦(

حيـث كـان ٢٠٠٩لعـام  وقد بقي املعدل مقاربـا١٠٠٠٠لكل ) ٠,١٥( ٢٠١٠بلغ معدل االصابة بالشلل الرخوي لعام 
 ٢٠١٠من السكان اما بالنسبة ملرض اخلنـاق مل تسـجل يف عمـوم العـراق لالصـابة باخلنـاق لعـام ١٠٠٠٠لكل ) ٠،١٢(

  . حالة ) ١٥(٢٠٠٩سوى حالتني بينما بلغت االصابة يف عام 

  :السعال الديكي والحصبة ) ٢-١٧ -٦(
يف ) ٠،٦٧(اىل ٢٠٠٩نسـمة مـن السـكان يف عـام ١٠٠٠٠لكـل )١،٨٣(اخفض معدل االصابة بالسعال الـديكي مـن 

مــن الســكان وكــذلك بالنســبة ملــرض احلصــبة فقــد لــوحظ اخنفــاض معــدل كبــريا ملعــدل االصــابة ١٠٠٠٠لكــل  ٢٠١٠عــام 
ـــد االطفـــال مـــن  لكـــل ٢٠١٠يف عـــام ) ٠،٣٤(اىل ٢٠٠٩مـــن الســـكان يف عـــام ١٠٠٠٠لكـــل )٩،٣٨(ـــذا املـــرض عن

عن زيادة الوعي الصحي لعموم اتمـع وااللتـزام باجلـدول التلقيحـي لالطفـال  من السكان وهذا االخنفاض ناتج١٠٠٠٠
  . وهذا مؤشر جيد على حتسني اخلدمات الوقائية يف مراكز الصحية االولية لعموم العراق 

  النكاف والكزاز  )٣-١٧-٦(
ــــامراض النكــــاف فقــــد اخنفــــض معــــدل االصــــابة اىل  د ان كانــــت بعــــ ٢٠١٠يف عــــام ) ٠،٥٧(فيمــــا خيــــص االصــــابة ب

بعــــد ان كانــــت ٢٠١٠يف عــــام  ) ٠،٠٠٤(امــــا الكــــزاز الــــوالدي فقــــد اخنفــــض اىل ايضــــا اىل ٢٠٠٩يف عـــام ) ٠،٧٠(
  . من السكان ١٠٠٠٠لكل ٢٠٠٩يف عام ) ٠،٠٠٥(
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  :الكوليرا ) ٤-١٧-٦(
 ٢٠٠٩مـن السـكان بينمـا كـان معـدل يف عـام ١٠٠٠٠لكـل ) ٠،٠٠١(مت تسجيل حالتني فقط ملرض كولريا ومبعـدل 

مــــن الســــكان وهــــذا االســــتقرار الواضــــح يف معــــدل االصــــابة مبــــرض كــــولريا نــــاتج عــــن ١٠٠٠٠لكــــل ) ٠,٠٠٢(هــــو 
االجراءات الوقائية السريعة واملختلفة من رصد احلاالت ومعاجلتها والتنسـيق مـع  اجلهـات املعنيـة لتحسـني ميـاه الشـرب 

  . والصرف الصحي 

  :اللشمانيات ) ٥-١٧-٦(

وهـي مـن ) حبـة بغـداد واحلمـى السـوداء (بنوعيهـا اجللديـة واالحشـائية ) اللشـمانيات (ة االخـرىومن االمراض االنتقاليـ
االمـــراض الطفيليـــة املتوطنـــة يف العـــراق تنتقـــل مـــن احليـــوان اىل االنســـان وقـــد لـــوحظ ارتفـــاع معـــدل االصـــابة باللشـــمانيا 

مـــن ١٠٠٠٠لكـــل ) ٠،٦٥(حيـــث ســـجلت  ٢٠٠٩عمـــا كانـــت عليـــة يف عـــام ) ٠،٩٦(وبلـــغ  ٢٠١٠اجللديـــة لعـــام 
  . السكان 

  :التهاب الكبد الفايروسي )  ٦-١٧-٦(

يعتــرب التهـــاب الكبــد الفايروســـي مـــن اهــم االمـــراض االنتقاليــة املســـببة للمراضـــة والوفيــات يف عمـــوم العــامل بشـــكل عـــام 
 يــث ارتفـــعح ٢٠١٠يالحــظ ارتفــاع االصــابة مبجمــوع الكبــد الفايروســي لعــام . والــدول الناميــة ومنهــا العــراق خاصــة 

البصــرة (وخصوصــا يف حمافظـة   ٢٠١٠نسـمة مــن السـكان يف عـام ١٠٠٠٠لكــل )٨،٨١(٢٠٠٩يف عـام )٦،١٣(مـن
يف )١٩٨١٩(بعـد ان كـان  ٢٠١٠لعـام ) ٢٨٥٧١(واصبح امـوع لعمـوم احملافظـات )النجف ،كركوك ،السليمانية ،

حوصـــات متطـــورة واســـتخدام ادخـــال فة وحتســـن الرصـــد الوبـــائي و ويعـــود ذلـــك اىل حتســـن الظـــروف البيئـــ. ٢٠٠٩عـــام 
  .     التقنيات حديثة مما ادت اىل زيادة تشخيص اصابات جديدة مل تشخص سابقا

  :التيفوئيد  )٧-١٧-٦( 

هــو ٢٠٠٩ارتفاعــا طفيفــا فقــد كانــت عــدد االصــابات املســجلة لعــام   يفؤيــدارتفــع عــدد االصــابات املســجلة مبــرض الت
ومل تظهر زيادة كبـرية يف االصـابات بـاملرض لعمـوم العـراق وذلـك )٤٩١٣٩(فقد اصبح  ٢٠١٠اما يف عام )٤٩١١٣(

يعــود اىل االجــراءات الـــيت اختــذا وزارة الصـــحة مــع اجلهـــات الســاندة يف التصــدي للموجـــة الوبائيــة الـــيت حصــلت عـــام 
  .  ٢٠٠٨و ٢٠٠٧

  :) االيدز(المناعي  العوز) ٨-١٧-٦(

مــــن ١٠٠٠٠لكــــل ) ٠،٠٢(اصـــابات ويشــــكل معـــدهلا ) ٧( ٢٠٠٩كـــان عــــدد االصـــابات املســــجلة للعـــراقيني لعــــام 
مـــن الســـكان وتشـــكل ١٠٠٠٠لكـــل ) ٠،٠٣(اصـــابة وشـــكل معـــدهلا ) ١٢(اىل  ٢٠١٠الســـكان وارتفعـــت يف عـــام 

من السـكان امـا فيمـا خيـص الوفيـات فقـد بلغـت عـدد ١٠٠٠٠لكل ) ٠،١٤(حمافظة املثىن اعلى معدالت وقد بلغت 
للوفيــات يف عــام  االتحـ) ٤( ٢٠٠٩يف عــام ) املثــىن ،صــالح الـدين ،بغــداد (ظـة حــاالت ترتكــز يف حماف) ٣(الوفيـات 
  ) .السليمانية وكركوك ، الديوانية ،الكرخ /بغداد (يف كل من حمافظات  ٢٠١٠
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 : الحق في التعليم. ٧

والسياسية إن حق كل شخص يف التمتع بالتعليم يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتمتع باحلقوق األخرى من احلقوق املدنية 
من حيث حرية التعبري عن الرأي واملشاركة السياسية واملشاركة يف القضايا املتعلقة باحلقوق االقتصادية 

حيث كفل الدستور العراقي النافذ هذا احلق يف العديد واالجتماعية والثقافية، مثل احلق يف التمتع باملرياث الثقايف 
لألوالد حق على والديهم يف الرتبية والرعاية والتعليم ( على  انياالفقرة ث)  ٢٩(  من مواده حيث نصت املادة 

كما نصت ) وللوالدين حق على أوالدهم يف االحرتام والرعاية ، والسيما يف حاالت العوز والعجز والشيخوخة 
   -:منه على  ٣٤املادة 

مراحل االبتدائية ، وتكفل الدولة التعليم عامل اساس لتقدم اتمع وحق تكفله الدولة ، وهو الزامي يف  -:اوال 

تشجيع الدولة البحث  -:ثالثا .التعليم جماين حق لكل العراقيني يف خمتلف مراحله  -:ثانيا .مكافحة االمية 
  .وترعى التفوق واالبداع واالبتكار وخمتلف مظاهر النبوغ  مبا خيدم االنسانية. السلمية  العلمي لالغراض

حقوق "كما أن احلق يف التعليم ميكن وصفه بأحد ،  هلي مكفول ، وينظم بقانون ص واالالتعليم اخلا -:رابعا 
و بالتايل املطالبة حبقوقهم ، ، حيث يزود هذا احلق األشخاص القدرة على التحكم يف مقدرات احلياة " التمكني

والت االجتماعية كما إن التعليم يعترب الركيزة األساسية يف أحداث التح، اإلنسانية اليت تنتهكها الدولة 
واالقتصادية والثقافية والسياسية باعتبار املؤسسات الرتبوية أداة إلصالح اتمع ووسيلة إلعادة بناءه وحل 
مشاكله والتخلص من مظاهر التخلف والتمهيد لنهضة علمية وثقافية شاملة وتغيري اجتماعي لتجاوز ظروف 

وشخصيته ودوره اإلنساين لكي يتعايش مع اآلخر و يتعاطى معه االستبداد لبناء جيل واعي يعتز ويته الوطنية 
لذلك فان تطور و تقدم البلدان تقاس مبستوى التعليم فيه و اهتمام الدولة به و تقدميه على القطاعات . اجيابياً 

  .األخرى و ايالء األولوية له يف حتديد نسبة اإلنفاق من موازنة الدول العامة 
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 :  محو االمية )١-٧(

مركز تابع ملنظمات اتمع )  ٥٥١( مركز تابع لوزارة الرتبية  و )  ١٧٣( وان ، مركز موزعني على مديريات الرتبية يف كل حمافظات العراق الغري منتظمة باقليم )  ٧٢٤) ( حمو االمية ( بلغ اموع الكلي ملراكز تعليم الكبار 

يف حني ان حمافظة بابل متثل ، حيث تعد حمافظة بغداد اكرب احملافظات يف عدد سكاامركز موزعة على مديريات الرتبية يف احملافظة )  ٤٥٢(  يف عدد املراكز حيث بلغ عددها وكانت حمافظة بغداد احملافظة االكرب، املدين 

 .ادناه ) ١(اناث  وكما مبني يف اجلدول رقم )  ٣٩٣٣٢( ذكور و )  ١٤٠٧١( دارس منهم)  ٥٣٤٠٣( اكز ني يف املر قوبلغ اموع الكلي لعدد الدارسني امللتح. اقل عدد لتلك املراكز وهو وجود مركز واحد فقط 

  دا�1ة ا�$را�6ت وا�&�5ث   –��
 ا�2�3ء / ا�29$ر   )ر�8 +��7 (  ٢٠١١/ �٢٠١٠(��م ا�$را�6 ) -�5ر ا3-)0 ( ا�&)���ت ا1�2�3)0 /. -�ا,+ *�()
 ا�'&�ر )       ١( %$ول 
/$د ا��9ا,+ ا���A9� 0�B@�ت ا�9?��9  ا�9?�9ع ا�'(� /$د ا�$ار6). ا�9(��5).

 ا���$9
 ا���59@�ت /$د ا��9ا,+ ا���0�B �(�زارة

  ذ,�ر ا��ث -E)�F -?�9ع ذ,�ر ا��ث -E)�F -?�9ع ذ,�ر ا��ث -E)�F -?�9ع ذ,�ر ا��ث -?�9ع
 �)�Aى  ٤ ٠ ١ ٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ٤ ٠ ١ ٥ ٣٠٠ ٢٠ ٣٢٠

  IJح ا�$�. ٥ ٢٢ ٠ ٢٧ ٠ ٠ ٠ ٠ ٥ ٢٢ ٠ ٢٧ ٢٨١ ١٣٨٣ ١٦٦٤
 ,�,�ك  ٣ ١١ ٠ ١٤ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣ ١١ ٠ ١٤ ١٠٤ ٢٩٥ ٣٩٩

٢ ٤ ٠ ٦ ٠ ٢٥ ٠ ٢٥ ٢ ٢٩ ٠ ٣١ ١٠٠ ٢٠٠٦ ٢١٠٦ Lد��� 
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  MB$اد
  

  

٢ ٥ ٠ ٧ ٢٨ ٦٠ ١١ ٩٩ ٣٠ ٦٥ ١١ ١٠٦ ٣٨٨٠ ٨١٨٩ ١٢٠٦٩ ��J0٢ر 
٠ ٠ ٠ ٠ ١٤ ١٩ ٠ ٣٣ ١٤ ١٩ ٠ ٣٣ ٨٧٠ ١٥٥٥ ٢٤٢٥ 0��J٣ر 
 ١,�خ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٨ ٢٥ ٠ ٤٣ ١٨ ٢٥ ٠ ٤٣ ١٤٠٥ ٢٧٥٢ ٤١٥٧
 ٢,�خ ٠ ٠ ٠ ٠ ٦ ٦٦ ٠ ٧٢ ٦ ٦٦ ٠ ٧٢ ٧٦٠ ٦٦٦٤ ٧٤٢٤
 ٣,�خ ٧ ٩ ٠ ١٦ ٧ ٢٤ ٠ ٣١ ١٤ ٣٣ ٠ ٤٧ ٢٠٣٨ ٣٥١٠ ٥٥٤٨
 ا�3&�ر  ٠ ٠ ٤ ٤ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٤ ٤ ١٢٤ ٨٩ ٢١٣
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 ,�IBء ا�06$�9  ٦ ١٣ ٠ ١٩ ٠ ٠ ٠ ٠ ٦ ١٣ ٠ ١٩ ١٨٥ ٣٩٤ ٥٧٩
 ا�A?8 ا�Q3ف ٤ ٥ ٠ ٩ ٠ ٣٠ ٠ ٣٠ ٤ ٣٥ ٠ ٣٩ ٢٥٢ ١٢٤٧ ١٤٩٩
 ا���د6)0 ٢ ٠ ١ ٣ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢ ٠ ١ ٣ ١٨٢ ٣ ١٨٥

٩ ٧ ٠ ١٦ ٠ ٤١ ٠ ٤١ ٩ ٤٨ ٠ ٥٧ ٤٢٦ ١٥٨٩ ٢٠١٥ LAR9ا� 
٠ ١٨ ٠ ١٨ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٨ ٠ ١٨ ٠ ١٠٩٥ ١٠٩٥ E6وا 
 ذي ��ر ٤ ٢٢ ٠ ٢٦ ١٣ ٨ ٠ ٢١ ١٧ ٣٠ ٠ ٤٧ ٨١٩ ١٤٩١ ٢٣١٠
 -)��ن ٠ ٠ ٠ ٠ ١٥ ٤٢ ٠ ٥٧ ١٥ ٤٢ ٠ ٥٧ ٨٥٠ ١٩٩١ ٢٨٤١
 ا�&�2ة ٠ ٠ ٠ ٠ ١٨ ٣٢ ٠ ٥٠ ١٨ ٣٢ ٠ ٥٠ ٧٢٠ ١٤٠٠ ٢١٢٠

 9?�9عا� ٤٩ ١١٨ ٦ ١٧٣ ١٢٩ ٤١١ ١١ ٥٥١ ١٧٨ ٥٢٩ ١٧ ٧٢٤ ١٤٠٧١ ٣٩٣٣٢ ٥٣٤٠٣



 

٥٣ ــــــ ��� ا����ر� ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١١ـــــــــــــــ

                              
 ٢٠١٠وا�� ���ق ا����ن �� ا���اق ���م                                                  

يف حـني ، انـاث )  ٤٤٠( مـن الـذكور و ) ٢٥١( معلم موزعني على مديريات الرتبية يف كل حمافظـة مـنهم )  ٦٩١( نتظمة باقليم امل غريبلغ عدد املعلمني يف مجيع حمافظات العراق 

)   ٤٦٤( صــف منهــا )  ١٧٥٧( يبلـغ عــدد الصـفوف يف مراكــز التعلـيم وجتــدر االشـارة اىل انــه ، انـاث )  ١٣٩٩(ذكــور و )  ٤٠٦( حماضــر مـنهم )  ١٨٠٥( بلـغ عــدد احملاضـرين 

 ) .٢ -١( وكما موضح ادناه يف اجلدول رقم ) خمتلط ( حتوي على الذكور واالناث ) ٥( لالناث و ) ١٢٨٨( للذكور و 
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٧١ ١١٠ ١٨١ ١٠٧ ٢٤٢ ٣٤٩ ١٣٠ ٢٩٧ ٠ ٤٢٧ 0��J٢ر 
٤ ٨ ١٢ ٤٢ ١٠٧ ١٤٩ ٤٠ ٥٣ ٠ ٩٣ 0��J٣ر 

 ١,�خ ٠ ٠ ٠ ٨٥ ١١٩ ٢٠٤ ٥٣ ٩٧ ٠ ١٥٠
 ٢,�خ ٠ ٠ ٠ ٢٧ ١٥٩ ١٨٦ ٢٧ ١٥٩ ٠ ١٨٦
 ٣,�خ ١٢ ٢١ ٣٣ ٢٨ ٩٦ ١٢٤ ٤٢ ١١٤ ٠ ١٥٦

 ا�3&�ر  ٤ ٠ ٤ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٤ ٤
٠ ٣ ٣ ٠ ٠ ٠ ٢ ٢ ٠ ٤  OB�B 

 ,�IBء ا�06$�9  ٧ ١٩ ٢٦ ٠ ٠ ٠ ٨ ١٨ ٠ ٢٦
 ا�A?8 ا�Q3ف ١٩ ٤١ ٦٠ ٠ ٤١ ٤١ ١٠ ٤٥ ٠ ٥٥
 ا���د6)0 ٢ ٠ ٢ ٥ ٠ ٥ ٤ ٠ ١ ٥

٢٤ ١٣ ٣٧ ٠ ١٦٧ ١٦٧ ١٩ ٧٤ ٠ ٩٣ LAR9ا� 
٠ ٢٥ ٢٥ ٠ ٦٥ ٦٥ ٠ ٤٦ ٠ ٤٦ E6وا 
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 -)��ن ٣٢ ٧٤ ١٠٦ ٠ ٠ ٠ ١٢ ٤٨ ٠ ٦٠
 ا�&�2ة ٠ ٠ ٠ ٦٠ ١٥٣ ٢١٣ ١٨ ٤٢ ٠ ٦٠

 ا�9?�9ع ٢٥١ ٤٤٠ ٦٩١ ٤٠٦ ١٣٩٩ ١٨٠٥ ٤٦٤ ١٢٨٨ ٥ ١٧٥٧
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 :رياض االطفال  )٢-٧(

 – ٢٠١٠روضــة خمتلطــة يف مجيــع العــراق وقــد ازداد عــددهم للعــام )  ٥٥٧(  ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣اض االطفــال للعــام الدراســي بلــغ عــدد ريــ) ريــاض االطفــال ( التعلــيم قبــل املدرســي 

( طفـل واصـبح )  ٧٢٢٠٨( وكان عدد االطفال املسـجلني )  ٥٤٧٥( معضمهم من االناث واصبح )  ٤٦٠٧( روضة وكان عدد اعضاء اهليئة التعلمية )  ٦٤٨( فاصبح  ٢٠١١

وعلى الرغم ، مع ادراك امهية التعليم املبكر فخالل الطفولة املبكرة تنمو قابليات الطفل العقلية وسلوكه االجتماعي وتوجهاته حنو التعليم ، املذكوره اعاله  لالعوام ل طف)  ١٤١١٥٨

  .من حصول حتسن يف عدد امللتحقني اال ان نسبة الزيادة منخفضة 

 )٣(%$ول  دا�1ة ا�$را�6ت وا�&�5ث  –�2ء ��
 ا�3/ ا�29$ر           ر��ض ا3ط�Tل
 ) ٢٠١١/ ٢٠١٠ – ١٩٩٠/  ١٩٨٩( /$د ا����ض وا�Y)0X ا���()9)0 وا3ط�Tل ا�9�)� .()?��Aات -. 

 ا��0A ا�$را6)0  /$د ا����ض /$د ا/�7ء ا�0X(Y ا���()9)0 /$د ا3ط�Tل ا�9�?().
 �ABن  �ABت -0Z)�F  ا�9?�9ع ذ,�ر ا��ث ا�9?�9ع �ABن ا��ث ا�����ع

١٩٩٠- ١٩٨٩ - - ٥٨٣ ٥٨٣ - ٤٦٥٣ ٤٦٥٣ ٤٣٦٤٩ ٣٩٧٧٢ ٨٣٤٢١ 
١٩٩١- ١٩٩٠ - - ٥٨٥ ٥٨٥ - ٤٥٥٧ ٤٥٥٧ ٤٢٩٨٣ ٣٩٠٧٢ ٨٢٠٥٥ 
١٩٩٢- ١٩٩١ - - ٥٨٠ ٥٨٠ - ٤٥٩٨ ٤٥٩٨ ٤٠٩٩٢ ٣٨٠١٤ ٧٩٠٠٦ 
١٩٩٣- ١٩٩٢ - - ٥٧٨ ٥٧٨ - ٤٧٧٨ ٤٧٧٨ ٤٧١٨٠ ٤٣٦٥٦ ٩٠٨٣٦ 
١٩٩٤- ١٩٩٣ - - ٥٨٠ ٥٨٠ - ٤٩١٩ ٤٩١٩ ٤٩١٦٢ ٤٥٨٤٩ ٩٥٠١١ 
١٩٩٥- ١٩٩٤ - - ٥٧٦ ٥٧٦ - ٤٩٧٢ ٤٩٧٢ ٤٧٨٠٨ ٤٥٢٢٠ ٩٣٠٢٨ 
١٩٩٦- ١٩٩٥ - - ٥٧١ ٥٧١ - ٤٩٣٢ ٤٩٣٢ ٤٣٨٨٩ ٤١١٣٥ ٨٥٠٢٤ 
١٩٩٧- ١٩٩٦ - - ٥٦٩ ٥٦٩ - ٤٨٤٢ ٤٨٤٢ ٣٧٨٠١ ٣٥٩١٧ ٧٣٧١٨ 
١٩٩٨- ١٩٩٧ - - ٥٦٦ ٥٦٦ - ٤٦٩٢ ٤٦٩٢ ٣٥٨٦٥ ٣٤٧٢٠ ٧٠٥٨٥ 
١٩٩٩- ١٩٩٨ - - ٥٦٤ ٥٦٤ - ٤٥٩٥ ٤٥٩٥ ٣٥١١٤ ٣٣٠٥٥ ٦٨١٦٩ 
٢٠٠٠- ١٩٩٩ - - ٥٦٣ ٥٦٣ - ٤٥١٧ ٤٥١٧ ٣٤٥٩٥ ٣٣١٠٦ ٦٧٧٠١ 
٢٠٠١- ٢٠٠٠ - - ٥٦٥ ٥٦٥ - ٤٤٠٤ ٤٤٠٤ ٣٢٧٧٣ ٣١٦٠٧ ٦٤٣٨٠ 
٢٠٠٢- ٢٠٠١ - - ٥٦٦ ٥٦٦ - ٤٥١٥ ٤٥١٥ ٣٤٨٨٥ ٣٣٢٩٤ ٦٨١٧٩ 

 ٢٠٠٣- ٢٠٠٢ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�دة-�Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٢٠٠٤- ٢٠٠٣ - - ٥٥٧ ٥٥٧ - ٤٦٠٧ ٤٦٠٧ ٣٧٠٤٧ ٣٥١٦١ ٧٢٢٠٨ 
٢٠٠٥- ٢٠٠٤ - - ٥٦٤ ٥٦٤ - ٥٠٧٩ ٥٠٧٩ ٤٠١٣٩ ٣٧٥٦١ ٧٧٧٠٠ 
٢٠٠٦- ٢٠٠٥ - - ٥٨٧ ٥٨٧ - ٥٥٠٢ ٥٥٠٢ ٤٣٨٠١ ٤١٨٦٥ ٨٥٦٦٦ 
٢٠٠٧- ٢٠٠٦ - - ٥٨٩ ٥٨٩ - ٥٢٥٦ ٥٢٥٦ ٤١٩٨٦ ٣٩٥٥٠ ٨١٥٣٦ 
٢٠٠٨- ٢٠٠٧ - - ٥٨٦ ٥٨٦ - ٥٠٠٦ ٥٠٠٦ ٤٣٥٨٩ ٤٢٠٠٣ ٨٥٥٩٢ 

٢٠٠٩- ٢٠٠٨ - - ٦٠٧ ٦٠٧ - ٥١٤٨ ٥١٤٨ ٥٤٢٥٨ ٥١٨٨٩ ١٠٦١٤٧ 
٢٠١٠- ٢٠٠٩ - - ٦٣١ ٦٣١ - ٥٣٥٣ ٥٣٥٣ ٦٣٨٣٣ ٦١٥٥٨ ١٢٥٣٩١ 
٢٠١١- ٢٠١٠ -  -  ٦٤٨ ٦٤٨ -  ٥٤٧٥ ٥٤٧٥ ٧١٦٤٠ ٦٩٥١٨ ١٤١١٥٨ 



 

٥٥ ــــــ ��� ا����ر� ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١١ـــــــــــــــ

                              
 ٢٠١٠وا�� ���ق ا����ن �� ا���اق ���م                                                  

  :التعليم االبتدائي  )٣-٧(

 ٤,٨اىل حوايل )  ٢٠٠٣/٢٠٠٤( مليون تلميذ سنة  ٣,٧نالحظ ارتفاع عدد الطلبة املقيدين يف مرحلة التعليم االبتدائي من حوايل ) الصف االول اىل السادس ( التعليم االبتدائي 

  .وميكن حتقيق تعميم التعليم االبتدائي اذا ما توسع نطاق التعليم االبتدائي وخاصة يف املناطق الريفية . وهذا يبني اىل زيادة يف معدل النمو سنوياً  ٢٠١١مليون تلميذ عام 

  
 )٤(%$ول  دا�1ة ا�$را�6ت وا�&�5ث  –��
 ا�2�3ء / ا�29$ر         ا���()
 ا�B3$ا�1

 )  ٢٠١٠/٢٠١١ - ١٩٨٩/١٩٩٠( ��()9)0 وا��I-[ة ا�9�?(). �(��Aات -. /$د ا�9$ارس وا/�7ء ا�Y)0X ا�
 ا��0A ا�$را6)0  /$د ا�9$ارس /$د ا/�7ء ا�0X(Y ا���()9)0 /$د ا��I-[ة ا�9�?(). 

��ع�� �ABن �ABت -0Z)�F ا�9?�9ع ذ,�ر ا��ث ا�9?�9ع �ABن ا��ث ا�
١٩٩٠- ١٩٨٩ ٧٥٩ ٤٧٢ ٦٤٢٤ ٧٦٥٥ ٣٨٦١٨ ٨٤٨٣٢ ١٢٣٤٥٠ ١٥٤٦٩٦١ ١٢٣٤٤٠٩ ٢٧٨١٣٧٠ 
١٩٩١- ١٩٩٠ ٨١٠ ٥٣٦ ٦٦٧٢ ٨٠١٨ ٣٥٤٥٦ ٨٣١٢٦ ١١٨٥٨٢ ١٦٠٠٩١٢ ١٣١٢٥٤٠ ٢٩١٣٤٥٢ 
١٩٩٢- ١٩٩١ ٨١٠ ٥٥٢ ٦٦١٨ ٧٩٨٠ ٣٤٤٣٤ ٨٥٦٢٩ ١٢٠٠٦٣ ١٥٥٦٩٧٢ ١٢٦٧٥٨٤ ٢٨٢٤٥٥٦ 
١٩٩٣- ١٩٩٢ ٨٣٥ ٥٨٠ ٦٥٨٨ ٨٠٠٣ ٤١٥٨٧ ٨٩٦٨٤ ١٣١٢٧١ ١٥٨٠٤١١ ١٢٧٧٠٥٦ ٢٨٥٧٤٦٧ 
١٩٩٤- ١٩٩٣ ٩٣٣ ٧٠٦ ٦٣٤٩ ٧٩٨٨ ٤١٤٩٤ ٩١٧٠٢ ١٣٣١٩٦ ١٦٠٦٣٣٣ ١٢٩٥٩٠٦ ٢٩٠٢٢٣٩ 
١٩٩٥- ١٩٩٤ ٩١٢ ٦٩٣ ٦٤٥٣ ٨٠٥٨ ٤٢٥١٠ ٩٧٤٣٧ ١٣٩٩٤٧ ١٦١٤٥٦٠ ١٢٩٨٩٧٣ ٢٩١٣٥٣٣ 
١٩٩٦- ١٩٩٥ ٩٩٣ ٨٠٣ ٦٣٤٩ ٨١٤٥ ٤٢١٨٥ ١٠٣٢٧٠ ١٤٥٤٥٥ ١٦٠٢٠٧١ ١٣٠١٨٥٢ ٢٩٠٣٩٢٣ 
١٩٩٧- ١٩٩٦ ١١٤٢ ٨٩٦ ٦٢٥٨ ٨٢٩٦ ٤٠٩٤٢ ١٠٠١٨٥ ١٤١١٢٧ ١٦٢٨٨٨٨ ١٣١٨٣٢٩ ٢٩٤٧٢١٧ 
١٩٩٨- ١٩٩٧ ١٢٣٤ ١٠٠٧ ٦٠٩٢ ٨٣٣٣ ٤١٢٣٠ ١٠٠٧٠٥ ١٤١٩٣٥ ١٦٧٧٩٦٥ ١٣٥١٤٢١ ٣٠٢٩٣٨٦ 
١٩٩٩- ١٩٩٨ ١٢١٠ ٩٧٦ ٦١٦٨ ٨٣٥٤ ٣٩٦١٧ ١٠١٩٦٢ ١٤١٥٧٩ ١٧٣٥٤٧٦ ١٣٩٢٨٩٢ ٣١٢٨٣٦٨ 
٢٠٠٠- ١٩٩٩ ١٢٢٦ ٩٩٠ ٦٢٨٩ ٨٥٠٥ ٤٢٢٤٩ ١١٢٣٩٣ ١٥٤٦٤٢ ١٧٩١١٠٧ ١٤٣٣٤٩٥ ٣٢٢٤٦٠٢ 
٢٠٠١- ٢٠٠٠ ١٣١٠ ١٠٧١ ٦٣٦٨ ٨٧٤٩ ٤٢٨٢٥ ١١٥٣٤٣ ١٥٨١٦٨ ١٨٨٨٥٣٥ ١٤٩٦٦٠٣ ٣٣٨٥١٣٨ 
٢٠٠٢- ٢٠٠١ ١٧٢٩ ١٤٦٢ ٥٩٢٤ ٩١١٥ ٤٢٩٠٥ ١٢٢٨٣٣ ١٦٥٧٣٨ ١٩٦٢٣٦٩ ١٥٤٥٦٠٦ ٣٥٠٧٩٧٥ 

 ٢٠٠٣- ٢٠٠٢ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�دة-�Tــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٢٠٠٤- ٢٠٠٣ ٢٨٦٨ ٢٥٤٣ ٥١٩٧ ١٠٦٠٨ ٤٢٩٢٠ ١٣٠١١٣ ١٧٣٠٣٣ ٢٠٨٢٢١٣ ١٦٤٢١١٧ ٣٧٢٤٣٣٠ 
٢٠٠٥- ٢٠٠٤ ٣٠٨٠ ٢٦٢٠ ٥٤٢٩ ١١١٢٩ ٥١١٩٧ ١٤٠٦٥٥ ١٩١٨٥٢ ٢٠٠٥١٢٨ ١٦٥٢٢٤١ ٣٧٦٧٣٦٩ 
٢٠٠٦- ٢٠٠٥ ٣١٢٦ ٢٥٩٦ ٦١٠٦ ١١٨٢٨ ٧٣٤٥٨ ١٦٠٦٨١ ٢٣٤١٣٩ ٢٢٠٢٧٢١ ١٧٣٨٤٦٩ ٣٩٤١١٩٠ 
٢٠٠٧- ٢٠٠٦ ٣٢٤٠ ٢٦٤٨ ٦٢٦٤ ١٢١٥٢ ٧٣٣٤١ ١٦٢٠٧٧ ١٣٥٤١٨ ٢٣١٤٢١٢ ١٨١٧٠٧٥ ٤١٣١٢٨٧ 
٢٠٠٨- ٢٠٠٧ ٣٣٥١ ٢٦١١ ٦٥٤٥ ١٢٥٠٧ ٧٤٨٣٤ ١٦٢٢٩٦ ٢٣٧١٣٠ ٢٣٩٩٨١٠ ١٩٣٣٣٤٤ ٤٣٣٣١٥٤ 
٢٠٠٩- ٢٠٠٨ ٣٣٩٧ ٢٨١٠ ٦٩١٧ ١٣١٢٤ ٨٢١٤٢ ١٧٤٦٩٠ ٢٥٦٨٣٢ ٢٤٧٨٩٦٦ ٢٠١٥٩٨٩ ٤٤٩٤٩٥٥ 
٢٠١٠- ٢٠٠٩ ٣٥٦٢ ٢٩٤٩ ٧١٧٦ ١٣٦٨٧ ٨٥٨٧٨ ١٧٨٧٢٦ ٢٦٤٦٠٤ ٢٥٥٠٣٨٨ ٢١٢٢٠٦٥ ٤٦٧٢٤٥٣ 
٢٠١١- ٢٠١٠  ٣٧١٢ ٣١٤٨ ٧١٨٨ ١٤٠٤٨ ٨٥١٤١ ١٧٨٢٧١ ٢٦٣٤١٢ ٢٦٤٧٩٨٦ ٢٢١٦١١٠ ٤٨٦٤٠٩٦  

  



 

٥٦ ــــــ ��� ا����ر� ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١١ـــــــــــــــ

                              
 ٢٠١٠وا�� ���ق ا����ن �� ا���اق ���م                                                  

  : التعليم الثانوي  )٤-٧(

طالــــب ســــنة )  ١,٩( اىل حــــوايل )  ٢٠٠٣/٢٠٠٤( مليــــون طالــــب ســــنة  ١,٢تفــــع عــــدد الطلبــــة املقيــــدين مــــن حــــوايل ار ) مــــن الصــــف الســــابع اىل الثــــاين عشــــر ( التعلــــيم الثــــانوي 

 .وهذ يؤكد حصول تطور مبعدالت النمو بسبب زيادة ختصاصات االنفاق احلكومي على سياسات التعليم  ٢٠١٠/٢٠١١

  
  

 )٥(%$ول  وا�&�5ث   دا�1ة ا�$را�6ت  –��
 ا�2�3ء / ا�29$ر          ا���()
 ا����Rي
 )  ٢٠١٠/٢٠١١ - ١٩٨٩/١٩٩٠( /$د ا�9$ارس وا/�7ء ا�Y)0X ا��$ر��)0 وا�Z(&0 ا�9�)� .()?��Aات -. 

 ا��0A ا�$را6)0  /$د ا�9$ارس /$د ا/�7ء ا�0X(Y ا���()9)0 /$د ا�Z(&0 ا�9�?(). 
��ع�� �ABن �ABت -0Z)�F ا�9?�9ع ذ,�ر ا��ث ا�9?�9ع �ABن ا��ث ا�
١٩٩٠- ١٩٨٩ ١٠١٣ ٨٣٩ ٤٩٣ ٢٣٤٥ ١٧٤٠٩ ٢٤٤٩٩ ٤١٩٠٨ ٥٤٣٣٧٠ ٣٥٠٩٤٨ ٨٩٤٣١٨ 
١٩٩١- ١٩٩٠ ١٠٤٦ ٨٧٤ ٥٠٧ ٢٤٢٧ ١٦٠١٤ ٢٤٩١٣ ٤٠٩٢٧ ٥٦٣٦١٣ ٣٦٣٤٥٧ ٩٢٧٠٧٠ 
١٩٩٢- ١٩٩١ ١٠٧٦ ٨٩١ ٥٠٥ ٢٤٧٢ ١٧٣٩٢ ٢٥٢٦٢ ٤٢٦٥٤ ٥٩١٢٧٦ ٣٧٦٥٩٦ ٩٦٧٨٧٢ 
١٩٩٣- ١٩٩٢ ١١٢٥ ٩٠٨ ٥٠٧ ٢٥٤٠ ٢١٩٤٥ ٢٦٥٥١ ٤٨٤٩٦ ٦٠٦٠٩٥ ٣٨٦٥٢٢ ٩٩٢٦١٧ 
١٩٩٤- ١٩٩٣ ١١٩٠ ٩٣٠ ٥٠٦ ٢٦٢٦ ٢٢٣٨٨ ٢٧٣٩٥ ٤٩٧٨٣ ٦٠٣٩٠٥ ٣٩٠٤٧٩ ٩٩٤٣٨٤ 

١٩٩٥- ١٩٩٤ ١٢١٣ ٩٣٧ ٥٠٨ ٢٦٥٨ ٢٣٦٢٦ ٢٨٨٠٢ ٥٢٤٢٨ ٦٢٥٦٩٢ ٣٨٣٤١٣ ١٠٠٩١٠٥ 
١٩٩٦- ١٩٩٥ ١٢١٨ ٩٤٦ ٥١١ ٢٦٧٥ ٢٢٩١٦ ٢٩٤٧٧ ٥٢٣٩٣ ٦٣١٤٥٧ ٤٠٦٠٢٥ ١٠٣٧٤٨٢ 
١٩٩٧- ١٩٩٦ ١٢٤٦ ٩٥٤ ٤٩٤ ٢٦٩٤ ٢٣٠٥٨ ٣١٣٠٦ ٥٤٣٦٤ ٦٤٥٧٤٣ ٤١١١٨٦ ١٠٥٦٩٢٩ 
١٩٩٨- ١٩٩٧ ١٣٤٢ ٩٩٦ ٤٨٤ ٢٨٢٢ ٢٢٨٤٩ ٣١٩٩٧ ٥٤٨٤٦ ٦١٩٣٤٢ ٤٠١٣٩٩ ١٠٢٠٧٤١ 
١٩٩٩- ١٩٩٨ ١٣٥١ ١٠٠٧ ٥١٨ ٢٨٧٦ ٢٢٩١٢ ٣٢١٤٩ ٥٥٠٦١ ٦٣١٨٤٢ ٤٠٦٤٦١ ١٠٣٨٣٠٣ 
٢٠٠٠- ١٩٩٩ ١٤٠١ ١٠١٤ ٥٢٦ ٢٩٤١ ٢٣٧٣٩ ٣٦٤٨٦ ٦٠٢٢٥ ٦٤٧١٩٢ ٤٠٤٧١٣ ١٠٥١٩٠٥ 
٢٠٠١- ٢٠٠٠ ١٤٤٧ ١٠٦٥ ٥٣٩ ٣٠٥١ ٢٤٢٩٣ ٣٨٥١٧ ٦٢٨١٠ ٦٥١٠٥٣ ٤١٢٧٨٩ ١٠٦٣٨٤٢ 
٢٠٠٢- ٢٠٠١ ١٥١٤ ١٠٩٧ ٥١٧ ٣١٢٨ ٢٥٢٤٥ ٤٠٤٣٦ ٦٥٦٨١ ٦٨٩٤٤٧ ٤٤٢٦٥٩ ١١٣٢١٠٦ 

 ٢٠٠٣- ٢٠٠٢ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�دةـــــــ-�Tــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٢٠٠٤- ٢٠٠٣ ١٦٨٩ ١٢١٤ ٦١١ ٣٥١٤ ٢٧٩٥٥ ٤٣٠١٩ ٧٠٩٧٤ ٧٨٥٧٧١ ٤٩٧٨٤٠ ١٢٨٣٦١١ 
٢٠٠٥- ٢٠٠٤ ١٧٨٥ ١٢٣٧ ٥٥٤ ٣٥٧٦ ٣١٣٤٨ ٤٤٦٦٠ ٧٦٠٠٨ ٨٦٩٩٣٠ ٥٦٧٩١٢ ١٤٣٧٨٤٢ 
٢٠٠٦- ٢٠٠٥ ١٨٦٤ ١٣٦٧ ٦٨٩ ٣٩٢٠ ٤٩٨٢٠ ٦١٦٦٣ ١١١٤٨٣ ٨٢٠١٨٩ ٥٦٨٨٢٨ ١٣٨٩٠١٧ 
٢٠٠٧- ٢٠٠٦ ١٩٢٢ ١٤٢١ ٧٦٧ ٤١١٠ ٥٠٠٢٨ ٦٢٨٤٧ ١١٢٨٧٥ ٨٨١٩٦٠ ٦٠٩١٨٢ ١٤٩١١٤٢ 
٢٠٠٨- ٢٠٠٧ ١٩٩٥ ١٤٨١ ٨٨٨ ٤٣٦٤ ٥٠٦١٦ ٦٤١٢٩ ١١٤٧٤٥ ٩٤٥٥١٧ ٦٥٨١٠٦ ١٦٠٣٦٢٣ 
٢٠٠٩- ٢٠٠٨ ٢١٣٣ ١٦٠٩ ١٠١٤ ٤٧٥٦ ٥٦٤٣٠ ٧٢٠٤٧ ١٢٨٤٧٧ ١٠٢٩٧٢٩ ٧٢٠٣٢٠ ١٧٥٠٠٤٩ 
٢٠١٠- ٢٠٠٩ ٢٢٦٣ ١٧٦٠ ١١٥٩ ٥١٨٢ ٥٩٩٥٨ ٧٦٠٠٦ ١٣٥٩٦٤ ١١٠٠٩٥٠ ٧٧٦٤٨٤ ١٨٧٧٤٣٤ 
٢٠١١- ٢٠١٠ ٢٣٩٦ ١٨٦٣ ١٢١٣ ٥٤٧٢ ٥٩٩٢٣ ٧٦٥٢٣ ١٣٦٤٤٦ ١١٤٩٠١٥ ٨٠٤٧٥١ ١٩٥٣٧٦٦ 

  



 

٥٧ ــــــ ��� ا����ر� ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١١ـــــــــــــــ

                              
 ٢٠١٠وا�� ���ق ا����ن �� ا���اق ���م                                                  

  

  : التعليم المهني  )٥-٧(

وهـذا يعـرب عـن عـزوف للطلبــة .   اىل اخنفـاض يف معـدالت النمـوالــف طالـب وهنـا يبـني)  ٥٦( الـف طالـب اىل حـوايل ) ٦٩( التعلـيم املهـين اخنفـض عـدد الطلبـة املقيـدين مـن حـوايل 

  .للدخول اىل التعليم الثانوي بدًال من املهين 

�AY9ا� 
 )٦(%$ول  دا�1ة ا�$را�6ت وا�&�5ث  –��
 ا�2�3ء / ا�29$ر            ا���()
 )  ٢٠١٠/٢٠١١ - ١٩٨٩/١٩٩٠( /$د ا�9$ارس وا/�7ء ا�Y)0X ا��$ر��)0 وا�Z(&0  ا�9�)� .()?��Aات -. 
0��, �AY90 ا�$را6)0  ا�A�ا� 

 /$د ا�Z(&0 ا�9�?(). 
 

 /$د ا�9$ارس /$د ا/�7ء ا�0X(Y ا��$ر��)0

��ع��  �ABن  �ABت  -0Z)�F  ا�9?�9ع  ذ,�ر  ا��ث  ا�9?�9ع  �ABن  �ABت  ا�
١٩٨٩/١٩٩٠ ٨٠ ٧٩ ٨٤ ٢٤٣ ٤١٧٣ ٤٠٢٠ ٨١٩٣ ٩٣١٩٣ ٤٢٢٥٦ ١٣٥٤٤٩  
١٩٩٠/١٩٩١ ٩٤ ٨٤ ٧٧ ٢٥٥ ٣٦٩٠ ٤٣٩٧ ٨٠٨٧ ٨٩٨٠٧ ٤٠١٧٩ ١٢٩٩٨٦  
١٩٩١/١٩٩٢ ١٠١ ٨٧ ٦٩ ٢٥٧ ٣٧٨١ ٤٦٠٠ ٨٣٨١ ٩٠٥٨١ ٣٣٨٩٨ ١٢٤٤٧٩  
١٩٩٢/١٩٩٣ ١١٣ ٩٢ ٦٦ ٢٧١ ٤١٣٨ ٤٧٥٦ ٨٨٩٤ ٩٢٥٣٥ ٣٢٢٤٨ ١٢٤٧٨٣  
١٩٩٣/١٩٩٤ ١١٣ ٩٤ ٦٦ ٢٧٣ ٤١٧٧ ٤٦٨٠ ٨٨٥٧ ٨٦٥١٥ ٣٤٣٧٦ ١٢٠٨٩١  
١٩٩٤/١٩٩٥ ١٢٢ ٩٢ ٦١ ٢٧٥ ٤١٥٦ ٤٦٢٠ ٨٧٧٦ ٨٦٠٧٣ ٢٥٧٤٠ ١١١٨١٣  
١٩٩٥/١٩٩٦ ١٣٤ ٨٨ ٥٣ ٢٧٥ ٤٠٢٠ ٤٤٩١ ٨٥١١ ٨١٩١٧ ١٧٤٨٨ ٩٩٤٠٥  
١٩٩٦/١٩٩٧ ١٥١ ٦٧ ٣٩ ٢٥٧ ٣٩٤٤ ٣٩٧٨ ٧٩٢٢ ٧٣٢٩٩ ٩٠٠٦ ٨٢٣٠٥  
١٩٩٧/١٩٩٨ ١٥٧ ٦٢ ٣٠ ٢٤٩ ٣٨٠٢ ٣٥٩٠ ٧٣٩٢ ٦٣٠٦٦ ٨٣٧١ ٧١٤٣٧  
١٩٩٨/١٩٩٩ ١٦٧ ٥٩ ١٧ ٢٤٣ ٣٦١٤ ٣٥١٩ ٧١٣٣ ٥٧٨٠٢ ٨٩٢٣ ٦٦٧٢٥  
١٩٩٩/٢٠٠٠ ١٧٣ ٥٤ ٩ ٢٣٦ ٣٦٠٥ ٣٣١٩ ٦٩٢٤ ٥٣١٦٤ ٩٨٠٩ ٦٢٩٧٣  
٢٠٠٠/٢٠٠١ ١٧٤ ٥٧ ٥ ٢٣٦ ٣٤٩٢ ٣١٠٩ ٦٦٠١ ٥٢١٩٩ ٩٦٦٢ ٦١٨٦١  
٢٠٠١/٢٠٠٢ ١٧٢ ٥٨ ٥ ٢٣٥ ٣٤٦١ ٣١٧٥ ٦٦٣٦ ٥٣٥٠١ ١١٨٧٦ ٦٥٣٧٧  

  ٢٠٠٢/٢٠٠٣  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�دة-�Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٢٠٠٣/٢٠٠٤ ١٧٦ ٢٨ ١١ ٢٠٦ ٣١٢١ ٢٤٠٧ ٥٥٢٨ ٦٢٤٢٧ ٧٠٢٣ ٦٩٤٥٠  
٢٠٠٤/٢٠٠٥ ٢١٠ ٥٣ ٩ ٢٧٢ ٤٣٧٣ ٣٤٢١ ٧٧٩٤ ٦١٠٣٦ ١٢٥٤٣ ٧٣٥٧٩  
٢٠٠٥/٢٠٠٦ ٢٠٨ ٥٧ ١٢ ٢٧٧ ٦٢١٨ ٤٥٥٨ ١٠٧٧٦ ٥٤٢٢٤ ١٢٠٩٣ ٦٦٣١٧  
٢٠٠٦/٢٠٠٧ ٢٠٠ ٦٢ ١٤ ٢٧٦ ٦٢٢٦ ٤٧٩٧ ١١٠٢٣ ٤٦١٢٨ ١٢٥٧٩ ٥٨٧٠٧  
٢٠٠٧/٢٠٠٨ ٢٠٠ ٧٠ ١٨ ٢٨٨ ٦٤١٤ ٤٧٤٧ ١١١٦١ ٤٧٧١٦ ١٥٣٥٣ ٦٣٠٦٩  
٢٠٠٨/٢٠٠٩ ٢٠٠ ٧٠ ١٩ ٢٨٩ ٦٧٢٨ ٥٢٠٣ ١١٩٣١ ٤٦٣٧٤ ١٤٧١٧ ٦١٠٩١  
٢٠٠٩/٢٠١٠ ٢٠٤ ٧٢ ١٩ ٢٩٥ ٧٠١٠ ٥٤١٦ ١٢٤٢٦ ٤٤٥١٢ ١٤٣٩٠ ٥٨٩٠٢  
٢٠١٠/٢٠١١ ٢٠٥ ٧١ ١٨ ٢٩٤ ٧٠١١ ٥٤٥٣ ١٢٤٦٤ ٤١٩٥٨ ١٤٢١١ ٥٦١٦٩  



 

٥٨ ــــــ ��� ا����ر� ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١١ـــــــــــــــ

                              
 ٢٠١٠وا�� ���ق ا����ن �� ا���اق ���م                                                  

  

  : التسرب  )٦-٧(

ا سـجلت النسـبة التسـرب ملراحـل التعلـيم كمـ%) ٢,٥(  ٢٠١٠يف حـني اصـبحت عـام %) ٣,٦(  ٢٠٠٤سجلت نسبة تسرب البنات اىل البنـني يف مراحـل التعلـيم االبتـدائي لعـام 

  .ادناه  ٨و  ٧وكما مبني يف اجلداول ليلة وميكن ازالتها بني اجلنسني ويعترب نسبة التفاوت يف التعليم ق% ) . ٣,١(  ٢٠١٠ولعام  ٢٠٠٤الثانوي لعام 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    دا�1ة ا�$را�6ت وا�&�5ث  –��
 ا�2�3ء / ا�29$ر  )/$ا ا�()
 ,�د��6ن ( �� ا���9(0 ا�B3$ا1)0 ��_ ا�82 وا�?A` �� ا���اق % ��_ ا����ب   )٧(%$ول 
 )٢٠١٠/٢٠١١- ٢٠٠٤/٢٠٠٥( �I/�ام ا�$را6)0  

 ا��0A  ا3ول ا�B3$ا�1  ا����R ا�B3$ا�1 ا�a��R ا�B3$ا�1 ا��ا�B ا�B3$ا�1 ا��F-` ا�B3$ا�1  ا�B3$ا�1ا���دس  ا�9?�9ع
��ع����ع ���ن ���ت ا�����ع ���ن ���ت ا�����ع ���ن ���ت ا�����ع ���ن ���ت ا�����ع ���ن ���ت ا�����ع ���ن ���ت ا�����ن ���ت ا��  

٢٠٠٥- ٢٠٠٤ ٢٫٧ ٣٫١ ٢٫٩ ٢٫٨ ٢٫٩ ٢٫٨ ٣٫٢ ٣٫٦ ٣٫٤ ٣٫٧ ٤٫٤ ٤٫٠ ٥٫٠ ٦٫٤ ٥٫٦ ٣٫٣ ٣٫٥ ٣٫٤ ٣٫٤ ٣٫٩ ٣٫٦ 
٢٠٠٦- ٢٠٠٥ ٢٫٢ ٢٫١ ٢٫١ ٢٫٢ ٢٫٣ ٢٫٣ ٢٫٢ ٢٫٢ ٢٫٢ ٢٫٧ ٢٫٩ ٢٫٨ ٤٫٠ ٤٫٧ ٤٫٣ ٢٫٨ ٢٫٧ ٢٫٧ ٢٫٧ ٢٫٨ ٢٫٧ 
٢٠٠٧- ٢٠٠٦ ٢٫٢ ٢٫١ ٢٫١ ٢٫٣ ٢٫٣ ٢٫٣ ٢٫٥ ٢٫٨ ٢٫٦ ٢٫٩ ٣٫٢ ٣٫٠ ٤٫٣ ٥٫٤ ٤٫٧ ٣٫٢ ٣٫٢ ٣٫٢ ٢٫٩ ٣٫١ ٣٫٠ 
٢٠٠٨- ٢٠٠٧ ١٫٢ ١٫٢ ١٫٢ ٢٫٢ ٢٫٤ ٢٫٣ ١٫٩ ٢٫٠ ٢٫٠ ٢٫٣ ٢٫٨ ٢٫٥ ٣٫٥ ٤٫٣ ٣٫٨ ٢٫٥ ٢٫٥ ٢٫٥ ٢٫٢ ٢٫٤ ٢٫٣ 
٢٠٠٩- ٢٠٠٨ ١٫٨ ١٫٩ ١٫٨ ١٫٦ ١٫٧ ١٫٧ ١٫٦ ١٫٩ ١٫٧ ٢٫٣ ٣٫٠ ٢٫٦ ٣٫٥ ٤٫٥ ٣٫٩ ٢٫٢ ٢٫٤ ٢٫٣ ٢٫١ ٢٫٥ ٢٫٣ 
٢٠١٠- ٢٠٠٩ ٢٫٩ ٣٫٠ ٢٫٩ ١٫٨ ٢٫٢ ٢.٠ ١٫٩ ٢٫٢ ٢٫٠ ٢٫٣ ٢٫٨ ٢٫٥ ٣٫٦ ٥٫٢ ٤٫٣ ٢٫٩ ٣٫٦ ٣٫٢ ٢٫٦ ٣٫١ ٢٫٨ 

٢٠١١- ٢٠١٠ ٢٫٤ ٢٫٣ ٢٫٣ ١٫٦ ١٫٩ ١٫٧ ١٫٦ ٢٫٠ ١٫٨ ٢٫٠ ٢٫٦ ٢٫٣ ٣٫٢ ٤٫٨ ٣٫٩ ٢٫٥ ٣٫٧ ٣٫٠ ٢٫٢ ٢٫٨ ٢٫٥ 
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 ) ٨(جدول   )ليم كردستان عدا اق( في المرحلة الثانوية حسب الصف والجنس في العراق % نسب التسرب  

 ) ٢٠١٠/٢٠١١-٢٠٠٤/٢٠٠٥( لالعوام الدراسية 

 السنة االول املتوسط الثاين املتوسط الثالث املتوسط الرابع العام  اخلامس العلمي اخلامس االديب السادس العلمي السادس االديب اموع

 بنون بنات بنون بنات بنون بنات بنون بنات بنون بنات بنون بنات بنون بنات بنون بنات بنون بنات بنون

٢٠٠٥-٢٠٠٤ ٣,٥ ٣,٤ ٣,٨ ٣,٦ ٣,٥ ٣,١ ٢,٦ ٣,٠ ١,٠ ٢,١ ١,٦ ٢,٣ ١,١ ١,٨ ٢,٠ ٢,٣ ٣,١ ٣,١ ٣,١ 

٢٠٠٦-٢٠٠٥ ٤,٩ ٤,٦ ٤,٠ ٣,٦ ٤,٢ ٣,٦ ١,٨ ٢,٦ ١,١ ١,٧ ١,٨ ٢,١ ١,٣ ٢,٠ ٤,٣ ٦,١ ٣,٧ ٣,٥ ٣,٦ 

٢٠٠٧-٢٠٠٦ ٤,٩ ٤,٦ ٤,٦ ٤,٨ ٤,٦ ٤,٣ ٢,٥ ٣,٨ ١.٩ ٢,٧ ٢,٠ ٢,٦ ٢,٦ ٢,٥ ٤,٠ ٤,٨ ٤,٠ ٤,٢ ٤,١ 

٢٠٠٨-٢٠٠٧ ٣,٣ ٣,٠ ٣,٥ ٣,١ ٣,٩ ٣,٣ ١,٩ ٢,٢ ١,٣ ١,٦ ١,٦ ١,٤ ٢,٠ ١,٨ ٢,٨ ٢,٢ ٣,٠ ٢,٧ ٢,٩ 

٢٠٠٩-٢٠٠٨ ٢,٨ ٣,٢ ٢,٧ ٣,٣ ٣,٣ ٣,٦ ١,٨ ٢,٢ ١,٢ ١,٤ ١,٥ ١,٦ ١,٨ ٢,١ ١,٩ ٢,٣ ٢,٥ ٢,٩ ٢,٧ 

 ٢٠١٠-٢٠٠٩ ٣,٨ ٤,٤ ٣,٢ ٤,٢ ٤,٠ ٥,٥ الرابع العلمي الرابع االديب ١,٤ ٢,٢ ٢.٠ ٣,٣ ٢,٤ ٣,٠ ٢,٣ ٤,٠ ٣,٢ ٤,٢ ٣,٦
 

بنا
 ت

  بنات بنون
  

 بنون

١,٨  ٢,٥ ٢,٥ ٣,٦ 

٣,١  
  
 

 ٢٠١١-٢٠١٠ ٢,٩ ٤,٠ ٢,٦ ٣,٥ ٥,٤ ٣,٣ الرابع العلمي الرابع االديب ١,٢ ١,٧ ١,٦ ٢,٩ ٢,٢ ٢,٣ ٢,٨ ٤,١ ٣,٠ ٣,٣

 بنون  بنات بنون بنات

١,٠  ١,٩ ١,٤ ٢,٧  
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  :الحق في السكن وحالة االسكان في العراق . ٨

يف املناطق الريفية واحلضرية  همن احلصول علي هوجيب متكين، هالسكن املالئم حق من حقوق االنسان وحاجة اساسية ل     
املواثيق الدولية والدساتري الوطنية ومنها  هية وصاحلة متكاملة اخلدمات واملرافق وهذا ما اقرتعلى حد سواء ضمن بيئة صح

  . اضافة اىل كون املسكن حق وحاجة اساسية لالنسان . الدستور العراقي 

    :وضع السكن  ) ١-٨( 

عاين من مشكلة االكتظاظ وهي والعراق ي.اشخاص يف كل غرفة ٣االكتاظ يعين املسكن املزدحم الذي يعيش فية اكثر من 
ليست باملشكلة االنية وهي نتيجة الفرازات ظروف العقدين املاضيني ، ان هلذة املشكلة اثار سيئة على صحة املواطن بسبب 

  . غري الصحية ، واالكتظاظ يعين القصور بالوفاء باحتياجات املسكن  هظروف
يف املدن بسبب امهال  هيف الريف اعمق بكثري مما هي علي ان مشاكل العجز واالكتظاظ السكين وعدم مالءمة السكن

باالمتيازات والتسهيالت اليت متت يف املناطق احلضرية حيث تشري  هالسابقة للقطاع الريفي وعدم مشولالسياسيات السكنية 
واكد . ا امليدان من سكان الريف يعانون من حرمان عايل يف هذ%) ٤٦(نتائج دراسة احلرمان يف ميدان السكن ان اكثر من 

اىل االهتمام بوضع حلول للمشكلة السكانية كوا تؤثر على مسار البلد وحتوالتة  ٢٠٠٨تقرير التنمية البشرية يف العراق 
  . ٢٠١٠وحدة حىت العام ) ٧٥٠(االقتصادية واالجتماعية ، وتقدر احلاجة اىل زيادة الوحدات السكنية ب

اىل القطاع السكين ) ٢٠١٠- ٢٠٠٧(و) ٢٠٠٧-٢٠٠٥(اتيجية التنمية الوطنية رغم االهتمام الكبري الذي اعطتة سرت و 
من امجايل حجم االنفاق  االستثماري هلا لقطاع السكن والذي يتناسب اوال مع معدالت %) ٢٨(بتخصيص حوايل 

السكين الكبري جدا فان  التكوين الرامسايل املفرتضة هلذا القطاع ضمن جممل االقتصاد الوطين وثانيا مع حجم املشكلة والعجز
%) ١(واخنفض اىل ٢٠٠٤عام %) ٥،٥(تراوح بني ) ٢٠٠٩- ٢٠٠٤(ما حضي به القطاع من استثمارات فعلية للسنوات 

مما يعكس عدم قدرة االستثمار احلكومي ملواجهة املشكلة ويؤكد ضرورة االعتماد على القطاع اخلاص احمللي  ٢٠٠٩فقط عام 
  . شكلة الكبرية واالجنيب يف التصدي هلذة امل

مع تباين تقديرات العجز السكاين واحلاجة السكانية بني خمتلف الدراسات ونتائج املسوحات االقتصادية واالجتماعية اليت 
نادا اىل الفرضيات اليت اعتمدت عليها تواس) ٢٠١٥(مليون وحدة سكنية لغاية )  ٣،٥( بني اجريت مؤخرا واليت ترتاوح 

 حتديد الوحدة السكنية النمطية املالئمة للسكن وتقييم ظروف املساكن املوجودة فان مجيع هذه الدراسات والتقديرات يف
  : التقديرات تؤشر جمموعة من احلقائق واليت تتلخص مبايلي 

  . مليون وحدة سكنية ) ٢،٨(ان الرصيد السكين يف العراق يقدر  - ١
دها عن مليون وحدة سكنية يف احسن احلاالت وجود عجز سكين كبري وحاجة اىل تامني وحدات سكنية اليقل عد - ٢

والغراض هذة اخلطة سوف يتم اعتماد ما ذهبت الية مسودة السياسة الوطنية لالسكان يف العراق اليت اطلقها برنامج االمم 
  . ٢٠٠٩املتحدة للمستوطنات البشرية يف ايلول عام 

) ١،٣٧(ايل وفوق املعدالت املقبولة وهو من االسر الميلكون مساكن وان معدل االشغال السكين ع%) ٢٧(ان  - ٣
 . غرفة /فرد)٢،٢٣(اسرة لكل وحدة سكنية و
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من السكان يشغلون وحدات سكنية التتوافر فيها ابسط الشروط الصحية والبيئية %) ١١(من االسر و%) ١٠(ان  - ٤
 . الواجب توافرها يف املسكن الالئق 

ففي حني بلغ دليل احلرمان يف ميدان . احملافظات املختلفة وجود تباين يف مستوى اشباع احلاجة اىل املسكن بني  - ٥
يف حمافظات ذي %) ٤٥- ٣٥(تراوحت نسب احلرمان بني %) ٢٨،٧) (٢٠٠٧(السكن على مستوى العراق عام 

قار ،ميسان ، القادسية ، كربالء ،بابل ،والسليمانية وسجلت احملافظات التالية اقل مستوى من احلرمان يف ميدان 
 %) . ٢١-٤(دياىل وصالح الدين حيث تراوح دليل احلرمان بني ،كركوك ،االنبار : السكن وهي

  : السكن العشوائي )٢-٨(
يتمتع العراق تارخييا مبستوى منخفض من التوسع يف السكن العشوائي ولكن بسبب الظروف اليت مر ا العراق من 

ة الذي سببتة احيانا عودة الالجئني حصل توسع يف املساكن غري النظامي ٢٠٠٣حروب وحصار وظروف امنية بعد 
اما الن ، ويف حني تنوعت اشكال املساكن غري نظامية يف العراق فاا تشرتك بسمة التجاوز على القانون . والنازحني 

ان ذلك يتطلب . السكان ليس لديهم حقوق استخدام االرض او الن املباين قدشيدت دون موافقة اجلهات املختصة 
 دف ايقاف هذه الظاهرة اخلطرية واملعاجلة برفع التجاوزات وفق خطة مدروسة معاجلة سريعة  .  

   ٢٠٠٨ولغاية  ٢٠٠٢معدالت النمو للسكان حسب الفئات للسنوات 
 السنوات  ٢٠٠٤ -٢٠٠٢   ٢٠٠٨ – ٢٠٠٤

 الجنس/ الفئات  ذكور اناث مجموع ذكور اناث مجموع

٠ - ٤ ٢,٧٦ ٦١,٢ ٢,٦٨ ٢,٨٢ ٢,٧٢ ٢,٧٧ 

١٥ - ٦٤ ٣,٤٧ ٣,٢٧ ٣,٣٧ ٣,٢٩ ٣,١٦ ٣,٢٢ 

 فاكثر ٦٥ ٢,٦٢ ١,٦٥ ٢,٠٩ ٣,٥٨ ٢,٩٣ ٣,٢٣

 المجموع ٣,١٣ ٢,٩٤ ٣,٠٣ ٣,٠٩ ٢,٩٦ ٣,٠٣

  
  . ٢٠٠٨ولغاية  ٢٠٠٢الرتكيب النسيب للسكان حسب الفئات للسنوات 

 السنوات  ٢٠٠٢ ٢٠٠٤ ٢٠٠٨

 جنسال/الفئات  ذكور اناث مجموع ذكور اناث مجموع ذكور اناث مجموع

٠ - ٤ ٤٤-٤٥ ٤٢,٩٥ ٤٣,٧٠ ٤٤,١٣ ٤٢,٦٧ ٤٣,٤١ ٤٣,٦٧ ٤٢,٢٧ ٤٢,٩٧ 

١٥ - ٦٤ ٥٢-٩٩ ٥٣,٨٩ ٥٣,٤٤ ٥٣,٣٣ ٥٤,٢٤ ٥٣,٧٨ ٥٣,٧٥ ٥٤,٦٥ ٥٤,٢٠ 

 فاكثر ٦٥ ٢,٥٦ ٣,١٧ ٢,٨٦ ٢,٥٣ ٣,٠٩ ٢,٨١ ٢,٥٨ ٣,٠٨ ٢,٨٣

 المجموع  ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠

.-ي �+(#�ء / %� ا(����)� '& %��$�ت ا����ن : ا��#"ر �  ا��)�ز ا�
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  :المـــــرأة . ٩
علــــى مـــــدى التـــــاريخ حظيــــت املـــــراة يف العـــــراق بأهتمـــــام   

ـــــز دورهـــــا يف اتمـــــع  ورعايـــــة خاصـــــة مبـــــا يضـــــمن هلـــــا تعزي
ـــــــى  حقوقهـــــــا ، فمنـــــــذ ان  وصـــــــون كرامتهـــــــا واحلفـــــــاظ عل

هـــــــــــا أوىل العـــــــــــراق عرفـــــــــــت االنســـــــــــانية تشـــــــــــريعاا وقوانين
اهتمامـــــاً كبـــــرياً بـــــاملراة اذ وفـــــر هلـــــا محايـــــة قانونيـــــة ازاء كـــــل 
مـــــا مـــــن شـــــأنه النيـــــل مـــــن حقوقهـــــا او احلـــــط مـــــن قيمتهـــــا 
ــــــك فيمــــــا تضــــــمنته شــــــريعة محــــــورايب  االنســــــانية جتســــــد ذل
مـــــــــن نصـــــــــوص اكـــــــــدت الشخصـــــــــية القانونيـــــــــة للمـــــــــراة ،  
ـــــرت الشـــــريعة االســـــالمية حقـــــوق املـــــراة واعطتهـــــا  كمـــــا اق

 كـــــــــــــامالً يف احلقـــــــــــــوق ، كمـــــــــــــا ان الدســـــــــــــتور اســــــــــــتقالالً 
ـــــة  ٢٠٠٥العراقـــــي النافـــــذ لعـــــام  ـــــري مـــــن مـــــواده ونصوصـــــه القانوني ـــــة للمـــــراة يف الكث اكـــــد علـــــى الشخصـــــية القانوني

اذ منحـــــــت املـــــــراة نظـــــــام  ٢٠٠٣اضــــــافة اىل تعزيـــــــز دورهـــــــا يف العمـــــــل السياســـــــي يف البلـــــــد خصوصـــــــاً بعـــــــد عـــــــام 
مــــــن نســــــبة املقاعــــــد وهــــــذا يعتــــــرب اجنــــــازاً كبــــــرياً لــــــدور املــــــراة يف % ٢٥الكوتــــــا يف جملــــــس النــــــواب العراقــــــي مبعــــــدل 

ــــــة بالــــــدول االخــــــرى فضــــــالً عــــــن ذلــــــك فقــــــد انشــــــأت وزارة تعــــــىن بشــــــؤون املــــــراة تقــــــوم  العمليــــــة السياســــــية مقارن
بالتنســـــيق مـــــع اهليئـــــات واملؤسســـــات االخـــــرى ذات العالقـــــة يف كـــــل مـــــا مـــــن شـــــأنه تعزيـــــز مكانـــــة املـــــراة واحلفـــــاظ 

ـــــى حقوقهـــــا ومت ـــــة ومنظمـــــات اتمـــــع عل ـــــذل بـــــني عـــــدد مـــــن املؤسســـــات احلكومي كينهـــــا ، وان هنـــــاك جهـــــوداً تب
ـــــــذي يصـــــــب يف  املـــــــدين لغـــــــرض اعـــــــادة النظـــــــر يف بعـــــــض التشـــــــريعات والقـــــــوانني وأعـــــــادة صـــــــياغتها بالشـــــــكل ال
صـــــاحل حقـــــوق املـــــراة ودورهـــــا كمـــــا متخـــــض عـــــن مثـــــل هـــــذه املســـــاعي ظهـــــور العديـــــد مـــــن الشخصـــــيات النســـــائية 

تــــــــــويل الــــــــــوزارات احلكوميــــــــــة او كيانــــــــــات سياســــــــــية او مناصــــــــــب تنفيذيــــــــــة او ســــــــــيدات اعمــــــــــال او البــــــــــارزة يف 
ــــــزام  ناشــــــطات يف اتمــــــع املــــــدين وغريهــــــا ويعتــــــرب هــــــذا التزامــــــاً وطنيــــــاً حلقــــــوق املــــــراة يف العــــــراق باالضــــــافة اىل الت

 . املراة  العراق دولياً وذلك من خالل مصادقته على اتفاقية القضاء على مجيع اشكال التمييز ضد
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 :الواقع السياسي للمراة )  ١-٩( 

   :نبني االيت  ٢٠١٠وللوقوف على واقع املشاركة السياسية للمراة العراقية يف العام 

    التشريعات والقوانين التي عالجت حق المرأة في الترشيح للبرلمان)  ١-١-٩(

بشكل عام فقد كفلت  املادة العشرون  من الدستور للرجال 

النساء  التمتع باحلقوق السياسية ومنها حق الرتشيح أما على وجه و 

رابعا  من  الدستور / اخلصوص فإن املادة التاسعة واالربعون

أشرتطت أن يستهدف قانون االنتخابات حتقيق نسبة ال تقل عن 

 ١الربع من عدد أعضاء جملس النواب عند متثيل املرأة يف الربملان 

سيخا للمبادئ واألسس الدولية اليت جاء وقد جاءت تلك املواد تر 

ا العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية ، ولتسليط الضوء على  

كيفية تعامل املشرع مع هذه املعاجلة الدستورية من خالل قانون 

من هذا القانون ) ١٣(وتعديالته الالحقة حيث وضعت املادة  ٢٠٠٥لعام ) ١٦(انتخاب جملس النواب رقم 

ند الرتشيح وهو أن تتضمن قائمة الرتشيح إمرأة واحدة  ضمن كل ثالث رجال أي هيأت للمرأة مساحة شرطا ع

الثلث يف أحقية الرتشيح وجعلها شرطا من شروط رفع القائمة لكي يوفر األرضية املناسبة للوصول اىل الكوتة 

اىل الكوتة من خالل وضع  أي أن القانون وضع ضمان الوصول، من الدستور  ٤٩بنسبة الربع حسب املادة 

آلية الرتشيح ، واليت قد ال تؤدي اىل هذا اهلدف لعدم إمكانية ضمان النتائج ذا اإلجتاه  ، مث عدلت تلك املادة 

والذي مت اقراره  ٧/٣/٢٠١٠قبيل اإلنتخابات األخرية اجلارية يف  ٢٠٠٩لسنة ) ٢٦(بوجب قانون التعديل رقم 

ثالثا نسبة حصول املرأة من املقاعد ال /٣، حيث أشرتطت املادة ٥/١٢/٢٠٠٩من قبل جملس النواب بتاريخ 

ان ذلك ،تقل عن الربع أي ضمنت هلا التمتع بنظام الكوتة بعد االنتخاب وعند فرز االصوات وحتديد الفائزين 

النتائج حبد ذاته يشكل ضمانا مؤكدا للوصول اىل الكوتة وتطبيق النص الدستوري ألن املعاجلة تتم من خالل 

آنفة الذكر ، ولكن املأخذ الوحيد هو امكانية   ١٣وليس من خالل الرتشيح كما يف النص القدمي باملادة رقم 

  .وصول نساء اىل الربملان غري مؤهالت خلوض تلك املهمة
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  واقع المشاركة السياسية للمراة) ٢-١-٩(
التطور وحتتمها احلاجه يف الدعم واحلفاظ على يف احلياة السياسيه ضروره ملحه يفرضها واقع  ةان مشاركة املرا

حيث من غري املمكن حتقيق أي تقدم على . مصداقية النهج الدميقراطي الذي مت اتباعه بعد سقوط النظام السابق 
وذلك من . ةصعيد ارساء قواعد املمارسه الدميقراطيه يف جمتمعنا بعيدا عن مشاركة نصف اتمع الذي متثله املرا

ركتها يف التنميه االقتصاديه واالجتماعيه والتعليميه ، اضافه اىل ممارستها للعمل السياسي يف مراكز اختاذ خالل مشا
والقوانني  قويايت هذا تطبيقا للمواثي. ودان القرار وان االقصاء والتهميش اليلتقيان مع الدميوقراطيه والتطور املنش

وحتقيق املساواة بينها وبني الرجل اجتماعيا واقتصاديا  ةعن حقوق املراليت شرعت للدفاع ا ةوالوطني ةواالقليمي ةالدولي
  .وسياسيا

ة لسابق ، هو اتساع دائرة املشاركاليت مر ا البلد عقب سقوط النظام ا ةلقد كان من ضرورات املرحله اجلديد
اليت شهدها العراق عام  ةياسياهم االحداث الس ان من. دون تفريق اومتييز ) ذكورا واناثا(لكل املواطنني  ةالسياسي
جرت بعد  ة، وهي اول انتخابات برملاني ٢٠١٠/هو االنتخابات الربملانيه اليت جرت يف السابع من اذار  ٢٠١٠

بعد اعتماد  ةليت برزت فيها املرشحه الربملانيا ةيلفت االنظار هو احلمالت الدعائيومما . احنسار االرهاب يف البالد 
امام ناخبيها وامام التحدي الذي ما زال جيابه  ةمباشر  ةمبواجه ةلذا فقد كانت املرا.  ةكتل الربملانيالقوائم املفتوحه لل

عد مقعدا، أي ربع عدد املقا) ٨٢(يف االنتخابات الربملانيه الشغال  ةامرا) ١٧٩٨(وقد تنافست . االرهاب 
املشاكل  ةتخابات ، وذا فقد جتاوزت املرانهلن يف الدستور العراقي وقانون اال ةالربملانيه حبسب احلصص املخصص

 ةللملصقات الدعائي ةالواضح ةبالندر  ةواملتمثل ٢٠٠٩يت جرت عاماليت واجهتها اثناء انتخابات جمالس احملافظات ال
من ) ٤٩(ات عدد املقاعد اليت تشغلها النساء تطبيقا للماده . للمرشحات وذلك بسبب اخلوف من استهدافهن 

، حيث اليكون حيث اليكون جملس النواب دستوريا ) الكوتا(قي النافذ اليت ضمنت حصة للنساء الدستور العرا
) ١٥(من بني  دق واح، وهذه النسبه جتعل العرا%) ٢٧(مامل يكتمل نصاب عدد مقاعد النساء بنسبه التقل عن 

علما ان هذه الدول %) ٢٧(على لتمثيل النساء  ةاملخصص ةزيد فيها نسبة املقاعد الربملانياليت ت ةمخسة عشر دول
.   ةثل الدول ذات تنميه بشريه مرتفعدوله اليت مت) ٧٠(من العدد الكلي للدول البالغ عددها %) ٢١( ةتشكل نسب

حسب تصنيفها العاملي اال ان نسبة متثيل املراه يف الربملان التشكل احلق الطبيعي للمراه يف اتمع البالغه اكثر 
باحملافظات حسب النسبه السكانيه لكل حمافظه مع حفظ توازن النسبه املئويه الكليه  ، وقد توزعنت% ٤٥من

) ٥٢(مقعد للنساء مقابل ) ١٩(لالستحقاق الكلي ، واكرب عدد مقاعد للنساء كان ضمن حصة بغداد حيث بلغ 
) ٨(ن مقابل مت ختصيصها للرجال ،واقل متثيل هلن كان يف حمافظه ميسان حيث مت ختصيص مقعدين هل اً مقعد

وهذا املكسب التشريعي املهم الذي ركنت اليه النساء باعتباره اجنازا خطريا كان قد . مقاعد مت ختصيصها للرجال 
كر متكني فقد مضمونه لعدم محايته ورعايته من قبل املؤسسات واحلركات واملنظمات النسويه الفاعله اليت تناصر ف

مل  ةدات السياسيه ، كما ان وضع املرال السياسي بسبب هيمنة االحزاب واالجنيف خمتلف ااالت وامهها اا ةاملرا
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يشهد التطور املرتقب على املستوى التشريعي واالقتصادي بالرغم من امهية هذين املستويني حبياة النساء وخصوصا 
واملعاقني نتيجة احلروب او اوالدهن او ابائهن ، وامهات وزوجات املفقودين ) االرامل(ملن ابتلني مبقتل ازواجهن 

وهذا ما جعلهن معوزات ماديا بعد ان وجدن انفسهن امام مسؤوليه فرديه العالة . السابقه واالعمال االرهابيه 
علما ان شبكة الرعايه االجتماعيه اليت كانت قد مشلت زوجات املفقودين باالضافه اىل . االسره وتوفري متطلباا 

الف دينار، وهو مبلغ زهيد جدا وغري كايف العالة االسره وتدبري امورها ) ١٥٠(ه تبلغ االرامل براتب رعايه اجتماعي
  .املعاشيه فضال عن وجود فساد اداري ومايل فيما يتعلق ذا املوضوع 

الية حقيبه وزاريه بعد ان خصص هلا مخس حقائب وزاريه بالدوره الربملانيه  ةاالشاره اليه هو عدم تويل املرا ومما جتدر
مقعد وفيما ) ١٥(من مقاعد الربملان التعويضيه البالغ عددها  ةختصيص أي مبلغ تعويضي الية امرا وعدم. السابقه 

الذي ميثل استحقاق النساء من املقاعد الربملانيه مقارنة مع املقاعد الربملانيه للرجال وحسب ) ٢٤(يلي اجلدول رقم 
  .احملافظات

  جالمقاعد الر   مقاعد النساء  المحافظة  ت

  ١١  ٤  اربيل  ١

  ١٠  ٤  االنبار  ٢

  ١٢  ٤  بابل  ٣

  ٥١  ١٩  بغداد  ٤

  ٨  ٣  دهوك  ٥

  ١٨  ٦  البصره  ٦

  ٨  ٣  قادسيه  ٧

  ١٠  ٣  دياىل  ٨

  ١٠  ٣  كركوك  ٩

  ٨  ٢  كربالء  ١٠

  ٥  ٢  املثىن  ١١

  ٨  ٢  ميسان  ١٢

  ٩  ٣  النجف  ١٣

  ٢٥  ٩  نينوى  ١٤

  ٩  ٣  صالح الدين  ١٥

  ١٣  ٤  سليمانيه  ١٦

  ١٣  ٥  ذي قار  ١٧

  ٨  ٣  واسط  ١٨

  ٢٣٦  ٨٢  المجموع
  ) ٢٠١٠تقرير واقع المراة العراقية لعام / دائرة رصد االداء وحماية الحقوق / وزارة حقوق االنسان ( 
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كن مرتبطات بكتلهن ومل يتمكن من اخلروج عن توجهاا ، من املالحظ ان النساء الربملانيات بالدوره السابقة   
ما  ةالعراقي ةعلما ان املرا. ساء يف الربملان ع عن قضاياهن مما اعطى صوره سلبيه عن النلذا مل ميثلن النساء او الدفا 

زالت بانتظار التشريعات املنصفه هلا اجتماعيا واقتصاديا وقانونيا ، فضال عن التشريعات امللحه اليت ما زالت حتت 
  : خيمة جملس النواب ومنذ فرته طويله وهي ما يلي 

اكتمات قراءته الثانيه من قبل جلنة املراه واللجنه املاليه التابعتني لس _ املراه بدون معيل مقرتح قانون رعاية  -١
  .النواب 

اكنملت قراءته االوىل من قبل جلنة املراه واالسره والطفوله التابعه _ مشروع قانون شبكة احلمايه االجتماعيه  -٢
 .لس النواب 

كتملت قراءته الثانيه من فبل جلنة املراه واالسره والطفوله التابعه ا _ مشروع رعاية ذوي االحتياجات اخلاصه  -٣
  لس النواب 

  مشاركة المراة في الحكومة وشغل المناصب القيادية ) ٣-١-٩(

 : المرأة في  البرلمان  ) ٤-١-٩(

تعيني احلكومة بعد توزيع املقاعد الربملانية وانتخاب رؤساء ونواب جمالس السلطات الثالث بدأت مرحلة جديدة ، 

زميلها الرجل السياسي ،  مهنا دخلت املرأة السياسية معرتكا جديدا أما.. اجلديدة وتشكيل اللجان الربملانية 

وتعرضت إىل آراء وحماوالت  تبيح ألصحاا احلق يف جتميد املرأة وإعادا اىل الصفوف اخللفية ، لوحظ عدم وجود 

ضعها صناع القرار يتحدد من خالهلا حجم الدور الذي جيب أن مينح للمرأة رؤية جادة وسليمة ضمن الربامج اليت و 

للمشاركة يف تلك احلكومة وشغل املناصب الربملانية والوزارية ، لوحظ أن رؤساء الكتل مل يدرجوا النساء ضمن 

ذبات الكثرية مرشحيهم لشغل تلك املناصب ،ومن وجهة نظر املراقبني ميكن حتليل ذلك إىل مسألة األحداث والتجا

اليت أحاطت بالعملية السياسية و اليت أرهقت اجلميع وأدت م إىل الرتكيز على أولويات مهمة من وجهة نظرهم 

  . فلم توضع قضية املرأة وأمهية االهتمام حبقوقها السياسية والرتكيز على أمهية دورها ضمن األولويات 

عن التدخل يف صناعة القرار كان من خالل تشكيل اللجان  إن أول عملية ميش للمرأة يف الربملان وإبعادها

نالحظ الفرق الشاسع ما بني عدد الرجال والنساء يف أغلب اللجان ، كما  ادناهالربملانية ، فعند مالحظة اجلدول 

نية جلنة األمن والدفاع ، جلنة العشائر ، جلنة املصاحلة الوط(هناك جلان مهمة ال يوجد متثيل للنساء فيها مثل 

و ال يوجد متثيل للرجال % ١٠٠من ناحية أخرى فإن جلنة األسرة واملرأة والطفولة كان متثيل املرأة فيها ) واملسائلة 

ولكنها تعكس أسلوب التعامل ، فيها  رغم أمهية هذه اللجنة اليت تعىن بالنواة األساسية للمجتمع و هي األسرة 

و لكن من الضروري منحها أدوارا أخرى اىل ، جمال األسرة فقط   النمطي مع دور املرأة السياسية يف حصرها يف
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أما اللجان اليت مل يصل متثيل .. جانب الرجل ميكن من خالهلا أن جتعل من القرارات املهمة أكثر شفافية وإنسانية 

  .جلنة  ٢٦من أصل  ١٣املرأة فيها اىل الربع فتبلغ 

 ) ٢٠١٠برلمانية لعام جدول يبين عدد الرجال والنساء في اللجان ال( 

  ) ٢٠١٠تقرير واقع املراة العراقية لعام / دائرة رصد االداء ومحاية احلقوق / وزارة حقوق االنسان ( 
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  :  ركة النساء في مواقع صنع القرارحجم مشا)  ٥-١-٩( 

وزارة حقوق اإلنسان ( هي   مناصب) ٥( ٢٠١٠بعد أن كان عدد املناصب الوزارية للنساء يف احلكومة السابقة لغاية 

أضحت يف احلكومة ) .، وزارة الدولة لشؤون احملافظات ، وزارة اإلسكان ، وزارة البيئة ، وزارة الدولة لشؤون املرأة 

  ).وزارة الدولة لشؤون املرأة ووزارة الدولة لشؤون مكافحة اإلرهاب ( للدولة بدون حقيبة مها  وزارتيناجلديدة 

عضاء جملس قابة احملامني يبلغ عدد أنأما على املستوى النقايب فال زال دور املرأة متواضعا أمام دور الرجل ، فمثال يف 

منتمية ، ويف نقابة أطباء االسنان فال توجد أي إمرأة يف عضوية ) ١٣٨٨٢(االدارة من النساء إثنان فقط من أصل 

من % ٤٤إمرأة وبنسبة) ٤٤٨٨(إمرأة ، ويف نقابة الصيادلة تنتمي ) ٤٩٦٨(جملس االدارة بني تنتمي هلذه النقابة 

  . ل دورة انتخابية جممل املنتمني ولكن ال ترشح سوى إمرأتني لك

 
  : الواقع الصحي للمراة )  ٢-٩(

ان األساس املعياري لضمان احلق يف الصحة ورد بشكل اساسي يف 
وتقدمي ) ٣١(ومت التاكيد عليه يف نص املادة ) ٣٠(الدستور املادة 

اخلدمات الصحية اانية يف العراق بصورة رئيسية من قبل وزارة 
حكومية باسعار رمزية ويشارك القطاع الصحة كما تتوفر رعاية صحية 

منتشرة يف كل اخلاص عرب مستشفيات صغرية وعيادات خاصة 
احملافظات بتقدمي اخلدمات الصحية بتكاليف اعلى نسبيا ويتم تقدمي 
الرعاية الصحية على ثالث مستويات املستوى االول ويتمثل بالرعاية 

ستوى الثاين ويتمثل الصحية االولية اليت تقدمها املراكز الصحية وامل
الصحية اليت تقدمها املستشفيات العامة واملستوى الثالث ويتمثل بالرعاية الصحية املقدمة من قبل املراكز  ةبالرعاي

مركزا صحيا منتشرا يف عموم العراق ومبعدل رعاية   ١٨٨٤التخصصية ويتم تقدمي الرعاية الصحية االولية من خالل 
ص اما املستووين الثاين والثالث من الرعاية الصحية فيتم تقدميها من خالل شخ ٣٥٠٠٠ة بكل مركز صحي بقرا

مستشفيات منتشرة يف مجيع حمافظات العراق ترتكز معضمها يف املناطق احلضرية ويبلغ معدل اشغال االسرة  ٢١٠
  . مستشفى بتكاليف اعلى نسبيا ٨٠ويساهم القطاع االهلي يف تقدمي الرعاية الصحية من % ٥٤,٨
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 :  الصحة اإلنجابية)  ١-٢-٩(
مما جيدر اإلشارة إىل أن اتمعات اليت تتعرض اىل احلروب تتأثر سلبا ا بالشكل الذي جيعلها دد اضعف 

و خصوصا صحة النساء والفتيات و خصوصا اذا ما الحظنا ان ) النساء و األطفال (   الفئات داخلها من 

خصوصية لتعرضها ملشاكل احلمل واإلجناب حيث أن الرعاية الصحية املقدمة رعاية صحية أكثر املرأة  حباجة اىل 

لألم قبل احلمل وأثناءه وبعد الوالدة من األسس الصحية الرئيسية واهلامة يف تقليل الوفيات بسبب احلمل والوالدة 

ية لوزارة الصحة و ان هذا األمر يعترب من األهداف اإلسرتاتيج والنفاس و خصوصا أذا ما أخذنا بنظر االعتبار

 وفقا( ١٩٩٠عن معدالا لعام  ٢٠١٤حبلول عام % ٧٥الذي حتاول فيه خفض نسبة وفيات األمهات بنسبة 

  . )لألهداف اإلمنائية األلفية 

وضع اسرتاتيجيه لرعاية األم والطفل والصحة اإلجنابية وعلى هذا األساس جند أن وزارة الصحة قد تبنت 

اليت دف اىل خفض وفيات ومراضة األمهات و األطفال وتطبيق املسائلة األمنية للسنوات اخلمسة القادمة 

  .للتحري عن أسباب وفيات األمهات دف تقليل معدالت وفيات األمهات

يستلزم هذا األمر و عن طريق السعي لتغطية احلوامل من حيث الرعاية الصحية على عموم البلد  و هذا ال يتم أال

  اخلدمة وتعميمها ثانيا ، و بناء لذلك عمدت وزارة الصحة اىل تطوير و استحداث  التوعية أوال وتوفري

اخلاصة برعاية األم والطفل يف الكثري من احملافظات بالشكل الذي ساهم اىل ارتفاع  معدل ، عدد من املراكز

اخلدمات  ، و ذلك بسبب جودة ٢٠١٠الوالدات واخنفاض معدالت وفيات األمهات ووفيات األطفال يف عام 

الصحية املقدمة يف تلك املراكز الصحية األولية و اليت تتمثل يف برامج رعاية األم والطفل وبرامج التحصني وزيادة 

اإلقبال عليها مع توفر كافة اخلدمات الوقائية والعالجية األخرى بالشكل الذي ساهم يف زيادة أعداد الوالدات 

 . ٢٠١٠لعام) ٣،٤(اىل  ٢٠٠٩لعام ) ٣(سكان من واخنفاض الوفيات منعكسا على معدل منو ال

  : مرض سرطان الثدي)  ٢-٢-٩(

يعترب العراق حاليا من أكثر الدول اليت تعرضت للتلوث بسبب احلروب واستخدام األسلحة املعاجلة باليورانيوم 

اض السرطان املنضب، األمر الذي جعل العراق مير مبرحلة حرجة من ديد مواطنيه بأمراض متعددة منها أمر 

وخصوصا املرأة العراقية و الطفولة العراقية حيث يعد مرض سرطان الثدي من أكثر األمراض اليت دد النساء يف 

وقد اخذ يستشري بصورة خميفه يف  من نسبة السرطانات اليت تصيب املرأة العراقية% ٣٢إذ يشكل حوايل  العراق

  .معظم املدن يف السنوات األخرية 
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نالحظ أن نسب % ١ذي جند فيه أن نسب إصابة الفتيات يف الغرب مبرض سرطان الثدي تبلغ ويف الوقت ال

يف الوقت الذي يعرف فيه أن هذا املرض يصيب النساء %  ٨إصابة الفتيات العراقيات بنفس املرض تصل اىل 

وات األعمار لكننا  بدال من ذلك نشهد إصابات عديدة للفتيات ذ وعام  ٨٠-  ٤٠ممن ترتاوح أعمارهن بني 

عام ، و على هذا األساس كانت هناك حماوالت جدية من قبل وزارة الصحة يف ) ٤٠―١٠(املبكرة من سن 

يف زياراا اىل يف وزارة حقوق االنسان حماربة هذا املرض و ظهر ذلك واضحا من خالل ما الحظته فرق الرصد 

شعب خاصة للكشف املبكر عن سرطان الثدي املراكز الصحية و املستشفيات يف بغداد واحملافظات ، وجود 

، هذا اىل جانب قيام فرق طبية خاصة بإجراء ) املامو كراف ( عن طريق أجهزة خاصة كجهاز الكشف املبكر 

جوالت دورية يف املدينة و الريف لغرض أجراء الفحوصات الالزمة على النساء للتأكد من خلوهن من مرض 

من النساء املصابات عن طريق % ٧٠بات املختصات انه ميكن إنقاذ سرطان الثدي حيث بينت إحدى الطبي

حالة وفاة لكل  ٣٢الكشف املبكر للمرض  يف الوقت الذي بينت فيه أن وفيات النساء نتيجة اإلصابة به تبلغ 

  .   ألف حالة  ١٠٠

طر اإلصابة ذا هذا اىل جانب قيام هذه املراكز بعقد حماضرات خاصة عن أورام الثدي لتوعية النساء مبخا
  . املرض و كيفية جتنب اإلصابة به

  :األمراض االنتقالية  ) ٣-٢-٩( 

تعتــرب مشــكلة تفشــي األمــراض االنتقاليــة مــن املشــاكل الرئيســة الــيت تواجــه اتمــع و خصوصــا يف الوقــت احلاضــر 

ربتهـــا و ذلـــك عـــن النفتـــاح العـــراق علـــى اخلـــارج و يف ســـبيل مكافحـــة هـــذه األمـــراض عمـــدت وزارة الصـــحة اىل حما

ومشـــول كافـــة القطاعـــات ) DOTS(طريـــق أجـــراء متابعـــة دقيقـــة لالكتشـــاف املبكـــر ومعاجلـــة التـــدرن وفـــق نظـــام

 ٩٦٦٨وكــذلك بعــض مراكــز الرعايــة الصــحية األوليــة حيــث كانــت احلــاالت املكتشــفة يف عمــوم مجهوريــة العــراق 

كوردســتان كمــا مت زيــادة عــدد املختــربات و بضــمنها إقلــيم  % ٨٦حالــة جديــدة ونســبة النجــاح يف العــالج بلغــت 

وحــدة تنســيق تــدرن ) ٢٧(خمتــربا تشخيصــيا ومت بنــاء وتشــييد )٧٦(اىل) ٢٠(التشخيصــية ملرضــى التــدرن الرئــوي مــن

متــت الســيطرة علــى مــرض الكــولريا مــن خــالل خطــة أعــدت هلــذا الغــرض حيــث مل تظهـــر .جديــدة يف احملافظــات 

ـــــاملرض ســـــوى  ـــــة مـــــع  ٢٠١٠ إصـــــابات يف عـــــام) ٦(إصـــــابات ب ـــــع  ٢٠٠٩إصـــــابة يف عـــــام ) ٩٢٦(مقارن يف مجي

حمافظـات العــراق بضــمنها إقلـيم كوردســتان وكــذلك متــت السـيطرة علــى مــرض املالريــا حيـث مل تظهــر ســوى إصــابة 

الذي سجلت فيه حالـة مالريـا حمليـة واحـدة وثـالث حـاالت مسـتوردة  ٢٠٠٩مقارنة مع عام  ٢٠١٠واحدة لعام 
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مــن خــالل تعزيــز نظــام الرصــد % ٠، ٠ ١نخفض إلصــابات االيــدز يف العــراق و بنســبة  احملافظــة علــى تــوطن مــ.٢

وتقليــل املضــاعفات و الوفيــات النامجــة عــن إصــابات االيــدز واألمــراض املنقولــة جنســيا وكــذلك احلــد مــن ، الوبــائي 

  .الذكريةانتقال العدوى عن طريق الفحص الدوري للمالمسني ومأمونة الدم املتربع به وتوفري العوازل 

  : الحماية من العنف االسري ) ٣-٩( 

و هذا ما يدعو ، أّن العنف األسري انعكاس لثقافة اتمع السائدة 

إىل التامل يف منظومة األعراف والتقاليد السائدة يف جمتمعنا 

العراقي وعالقتها بالعنف األسري و اليت تتألف من املعتقدات 

بذ واملرغوب وتوجه األفعال واآلراء والقيم اليت حتدد املهم واحمل

وقواعد السلوك االجتماعي باإلضافة ملا يأيت يف سياقاا عن 

الكيفية اليت يتم التعامل فيها مع النساء واألطفال والعالقة غري 

املتوازنة بني الرجل واملرأة بكل ما حتمله من مضامني تسودها 

االمتثال وقضايا املعاملة الدونية والتمييز والقهر واإلذالل والتسلط و 

ال تعد وال حتصي من بينها حمددات احلرام واحلالل يف قضايا 

مما يولد الكبت واالحنالل والنواقص اليت ، العالقات الشخصية واختالط اجلنسني وعمل املرأة ودورها يف اتمع 

ب وإهانات و امهال و  تقود إىل عالقات مهزوزة ومتوترة بني اجلنسني وتفرز أحياناً حوادث خيانة واغتصاب وضر 

و من خالل املراقبة و الرصد لضحايا عنف االسرة و اتمع من النساء . كّل ما يندرج يف إطار العنف األسري

ومؤشراتنا من خالل عمليات ، اللوايت يرتددن على مراكز الدعم النفسي و القانوين لبعض منظمات اتمع املدين 

 تدل على وجود نظرة منطية ودونية للمرأة من قبل الرجل واليت تعد بدورها الرصد وخاصة يف القرى واألرياف اليت

اتضحت املشكلة  يف ان العنف املنزيل مشكلة كربى وميثل ظاهرة ، من أكرب مقومات ممارسة العنف ضد املرأة 

الزوجة (ونفسية شديدة بالطرف األضعف اجتماعيا  خميفة وكثريا ما يصل إىل إحداث إصابات جسدية

و ان صوره ورواياته ، وصور خمتلفة  منتشر وحيدث يف مجيع الفئات االجتماعية وبأشكال كما انه، ) األطفالو 

حيث  هلن النصيب األوفر ، قد عمت يف شوارعنا ومدارسنا وأماكن عملنا وجامعاتنا وهى كثرية، لكن النساء

ه نزوال على العادات والثقافات السائدة، النساء ما بني القبول بالبعض من يرتاوح موقف اتمع من العنف ضد

  . سياسية الستار على البعض األخر ألسباب عائلية واجتماعية، وأحيانا تعمد إنكاره العتبارات وإسدال
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   ٢٠١٠أهم اشكال العنف ضد المرأة المؤشرة في المجتمع خالل عام )  ٤-٩(

  : العنف األسري)   ١-٤- ٩(  

املرأة يف جمتمعنا هي الضحية األوىل للعنف األسري أو ما يسمى باملنزيل ،  ال ميكن إغفال مسألة مفادها أن

يقابل ذلك صعوبة حتديد حجم هذه املسألة بشكل رمسي ودقيق وفيما إذا وصلت اىل مستوى ظاهرة تقتضي 

منزيل روتيين املواجهة أم ال، وإن املرأة حتاط وحتيط نفسها بقيود كثرية متنعها عن اإلفصاح مبا تتعرض له من عنف 

وال ميكن كشفه اىل يف حالة إستفحاله اىل عنف مؤدي ا اىل ضرر جسيم .. من قبل األب ، األخ ،الزوج 

  .مادي على األغلب ، عندها ميكن للمحيط أن يؤشر حالة العنف 

  محددات ظاهرة العنف االسري 

حتقيقه يف الوقت احلاضر، ويصعب  ان وضع قاعدة بيانات للعنف األسري احلقيقي والفعلي أمر من الصعب جدا

معه وضع حمددات لظاهرة العنف األسري من قبل العاملني عليه إال من خالل التحليل املعتمد على نتائج غري 

  -:مباشرة قد حيتمل أن تكون أحد نتائج حاالت العنف األسري مثل 

  قايف والعلمي مستوى تراجع متكني املرأة اجتماعيا حسب مشاركتها السياسية ونشاطها الث -١

  . مستوى تسرب الفتيات من الدراسة حسب مؤشرات وزارة الرتبية -٢

 .مستوى احلوادث املنزلية اليت تتعرض هلا النساء من منطقة ألخرى حسب مؤشرات وزارة الصحة  -٣

 .مستوى إرتكاب النساء جلرائم ضد األزواج أو احملارم   -٤

اول السموم أو اعتماد اجلروح القاتلة كقطع الشريان مستوى انتحار النساء باللجوء إىل حرق أنفسهن أو تن -٥

من خالل مؤشرات وزارة الداخلية والصحة حيث يقود  البحث عن مسببات عمليات االنتحار اىل أفعال العنف 

 .االسري اليت قد تعود إىل التحرش اجلنسي أو التعذيب اجلسدي واملعنوي 

 -:ر معلومات عن العنف االسري جهود وزارة التخطيط و التعاون االنمائي في اصدا

يف اعداد قاعدة ’ رغم اجلهود الكبرية و االجنازات اليت تنجزها وزارة التخطيط ممثلة باجلهاز املركزي لالحصاء  

اال ان احصاءات املبينية على النوع االجتماعي ال تزال يف ، بيانات عن كل القطاعات احلياتية للمجتمع العراقي 

و اليت اصدرت اول مسح ميداين مبين ،  ٢٠٠٨فتتاح وحدة حبوث النوع االجتماعي عام حيث مت ا، ها يتبدا

مث تاله مسح ميداين عن استغالل الوقت من قبل الرجل و املراة الذي  ٢٠٠٩على النوع االجتماعي يف عام 

على تنامي بالكثري من املؤشرات اليت تدل  تزخر ان هذه املسوحات رغم قلتها اال اا .  ٢٠١٠صدر عام 

  .سرة و الذي يتاخذ اشكاال متعددة ظاهرة العنف داخل اال
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   -:احصائيات عامة 

  .من النساء يتعرضن اىل العنف اجلسدي وخاصة النساء املتزوجات % ٢١ - 
سنة اىل كافة انواع العنف اعاله )  ٣٤ - ٣٠(من الشابات غري املتزوجات يف الفئة العمرية % ٢٣تتعرض  - 

  .سنة )  ٢٩ -٢٥( لنسبة من  النساء املتزوجات يف الفئة العمرية مقارنة بنفس ا
  .من املتزوجات يتعرضن اىل العنف اجلسدي بأشكاله كالصفع او لوي الذراع % ٢٢ - 
  . يتعرضن اىل الدفع او اهلز% ١٨ - 
ناطق املختلفة يف تشري البيانات ان هناك اختالفات كبرية يف ممارسة الزوج العنف اجلسدي على الزوجة بني امل - 

اكثر % ٢٣ففي كل من منطقة اجلنوب ومنطقة الوسط والريف تعاين النساء من العنف اجلسدي بنسبة . العراق 
  %.٢٠من مناطق احلضر

 ١٥فالنساء الشابات يف عمر . وترتفع ممارسة العنف العاطفي من قبل الزوج على الزوجة كلما تقدمت بالعمر 

يف املائة  ٣٧يف املائة مقابل  ٢٩بة عنف عاطفي من قبل الزوج مل تتعدى نسبتهن سنة اللوايت خضن جتر  ٢٤إىل 

  ).سنة  ٤٩ – ٤٠( عند النساء األكرب سنا 

  : المتاجرة بالنساء)  ٢-٤-٩(

إن قضية االجتار بالنساء يف البلد تقتضي الرتكيز على  اجلانب التشريعي والذي بدوره جيب أن يقرر أجهزة 

عة ومالحقة هذه اجلرائم اخلاصة ، ومن مث تويل املؤسسات املعنية عملية التشجيع من خالل وأحكام ختتص مبتاب

األجهزة الرتبوية والصحية واإلجتماعية واإلقتصادية وغريها من األجهزة املعنية تدابري لتفادي الدعارة وإعادة تأهيل 

م يف امن إتفاقية  ١٦تمع وفقا ملا تضمنه املادة ضحاياها  والعمل على إعادة تأهيل هؤالء الضحايا اىل مكا

  .حظر االجتار بالبشر

  :المعالجة التشريعية دوليا  -أ 

املرجع الدويل امللزم للدول لكي تعاجل  ١٩٤٩/تعد إتفاقية حظر اإلجتار باألشخاص وإستغالل دعارة الغري 

لعقاب مبن يستغل األشخاص للتكسب على قوانينها الوطنية وفقا ألحكام تلك االتفاقية اليت تلزم الدول بإنزال ا

حساب أجسادهم وجهودهم ، أما بروتوكول منع وقمع معاقبة اإلجتار باألشخاص وخاصة النساء واألطفال 

فقد تضمن الكثري من األحكام اليت  ٢٠٠٠/املكمل ألتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية 

وقد صادق العراق على إتفاقية حظر اإلجتار بالبشر .ار بالبشر عرب الدول وجترمها تعاجل اجلرائم اخلاصة باإلجت

كما أقر كل الوثائق الدولية املتعلقة مبنع االجتار بالنساء واألطفال  يف صلب قرار   ١٩٥٥ \ ٥ \٢٨بتأريخ 

  .تصديقه على االتفاقية املذكورة  
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  -:المعالجة التشريعية وطنيا  -ب 

أخذ يولكي .  ف ثالثا حترميا لالجتار بالنساء واألطفال واجلنس/  ٣٧لعراقي النافذ يف املادة تضمن الدستور ا 

هذا التحرمي مدى مناسب لضمان اإلمتناع عن الفعل ، يستلزم ورود نصوص قانونية عقابية جترم تلك األفعال 

 قانون خاص باإلجتار بالبشروتضع ضوابط حلماية األفراد منها ، ضمن قانون العقوبات العراقي أو من خالل 

تضمنت إعداد مشروع  ٢٠١٠وهناك مبادرة بدأت عام . وبشكل خاص املتاجرة جنسيا بالنساء واألطفال 

ولكنه مل ير النور حلد اآلن حيث جيري العمل على دراسة مضامينه وتقدمي املقرتحات  قانون اإلجتار بالبشر

وزارات املختصة عن تلك املضامني ، ونشري اىل أنه مت دراسة واملالحظات من قبل منظمات اتمع املدين وال

مشروع القانون من قبل  وزارة حقوق االنسان ممثلة بالدائرة القانونية ورفع مالحظات ومقرتحات الوزارة بصدد 

ة البغاء أما القاعدة التنشريعية املوجودة أصال ملعاجلة اجلرائم من هذا النوع فقد صدر قانون مكافح. هذا املشروع 

باسم نظام إصالح احملجوزات املستند على القانون  ١٩٩١لسنة  ٤أتبعه نظام رقم  ١٩٨٨لسنة  ٨والدعارة رقم 

الذي عىن بكافة احلقوق اخلاصة بالسجينات املتهمات بالبغاء من حيث إدارة دور إصالح السجينات  وتأهيلهن 

ارسة األعمال لقاء أجور أقرت مبوجب النظام وما اىل ذلك للمواصلة بعد انتهاء مدة احملكومية ، والسماح هلن مبم

  . من توفري اخلدمات الصحية واحلياتية هلن يف السجن 

أما قانون العقوبات العراقي فقد وضع نصوص حمددة تعاجل مسألة الزنا ولكن بشكل ال يفي بأسباب االحاطة 

واليت تدخل يف باب الدعارة ، والذي يعترب نصا  ذه الظاهرة ، حيث على مسألة حتريض الزوج لزوجته على الزنا

ضعيفا يؤدي اىل إغفال الكثري من األمور وحماباة الزوج لوضع شروط خاصة قبل احملاسبة، كما تضمن قانون 

هامش يعاقب باحلبس كل من حرض ذكرا أو أنثى مل يبلغ عمر مثانية عشر سنة كاملة ( ٣٩٩العقوبات املادة 

الفسق حرفة أو سهل له سبيل ذلك وإذا كان اجلاين ممن نصت عليه الفقرة ب من املادة على الفجور أو إختاذ 

) أو قصد الربح من فعله أو تقاضى أجرا عليه فيعاقب بالسجن مدة ال تزيد على عشرة سنني أو باحلبس  ٣٩٣

وجتدر .  تضمنت حماسبة من يقود اىل الدعارة ويستهدف يف ذلك من مل يصل اىل سن الرشد وبقصد الربح

يعاقب باإلعدام  كل من يرتكب جرمية : ( ونص على  ٢٠٠١/  ٢٣٤اإلشارة إىل قرارجملس قيادة الثورة املرقم 

  ) .اللواط بذكر أو أنثى أو يزين بإحدى  حمارمه  أو يثبت  تعاطيه البغاء السمسرة أو يدير منزال ميارس فيه البغاء 
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  :تحديدها  مؤشرات الظاهرة في مجتمعنا وأسس -%ـ 

إن قضية املتاجرة بالنساء أصعب وأعقد من قضية العنف األسري يف وضع أسس حمدداا وتقييم حجم املشكلة 

  : إن كانت مبستوى ظاهرة أم ال وتعد األخطر واألكثر غموضا، وتعود األسباب اىل

مقاربة وهي دعارة النساء  إن املتاجرة بالنساء تتم باخلفاء وحتت أغطية متعددة ، تؤدي بالنتيجة اىل مسألة -١

  .حيث ما يطفو على السطح أن املرأة تتاجر جبسدها برغبتها وكسبا للرزق دون وجود من ينظمها 

٢-  تمع ذه اجلرائم على االختفاء وإختاذبراعة القائمنيهم أشكاال قد تكون مشرفة يف ا.  

تتم عن دعارة النساء حيث تصل خيوط ضعف اجلانب اإلجرائي يف البلد املتعلق بالتحقيقات األولية اليت  -٣

ين يوقعون بالضحايا بينما يعدون هؤالء األدوات اليت ذالتحقيق يف أكمل صورها اىل األشخاص املباشرين ال

يات البحث والتقصي عن املتاجرين يتقودها مجاعات أخطر ال تصل اليها التحقيقات بسبب عدم اعتماد اسرتاجت

من  ١٤علما أن املادة . ت اليت حتدد وتقيم خطورة املسألة وحجم الظاهرة بالنساء واألطفال ووضع الدراسا

أن تقوم الدول بتثبيت جهاز يكلف بتنسيق وجتميع نتائج التحقيقات (إتفاقية حظر اإلجتار بالبشرتنص على 

 )اخلاصة باستغالل البشر واملتاجرة م ( املتعلقة باجلرائم اليت تتناوهلا االتفاقية 

ني مسأليت الدعارة واملتاجرة دون التعمق يف البحث عن معطياما واليت أمهها أن الدعارة هي أحد اخللط ب -٤

أبسط أنواع املتاجرة بالبشر وهي قيام املرأة باملتاجرة جبسدها كسبا للرزق وحتت تأثري فجوة اجتماعية تتمثل بعدم 

 . احتواء ظروفها القاسية من قبل األهل واتمع والدولة 

دم وجود دراسات ميدانية مكثفة ومعمقة ورمسية ومعتمدة تدل على وجود توجه حكومي لتحديد ظاهرة ع-٥

 .املتاجرة بالبشر وتقييم حجمها يف البلد 

وجود تعتيم إعالمي من قبل اجلهات املتخصصة عند الكشف عن جيوب املتاجرة بالنساء واألطفال يعود  -٦

لد ملا للقيم الدينية والتقاليد واألعراف من أمهية يف جمتمعنا مما يؤدي إىل إىل اعتبارها قضية تؤثر على مسعة الب

النقد وفقدان الثقة باجلهات التنفيذية املسئولة عن منع تلك اجلرائم ، يقابله ضعف القوة التشريعية واإلجرائية 

 .الرادعة 

 تفعيل نشاطها خارج حدوده ما مر به البلد من ظروف هجرة إىل اخلارج أدى إىل جلوء جيوب املتاجرة اىل -٦

 .للتخلص من املعوقات االجتماعية والرقابية إن وجدت من داخل البلد 
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وميكن عند البحث يف مستوى انتشار تلك الظاهرة االستناد إىل معطيات غري مباشرة من خالل التحليل ، حيث 
مبسح لسجون النساء على عموم  تتمثل ٢٠١٠/تولت وزارة حقوق اإلنسان خطة مت تنفيدها يف شهر تشرين األول 

لتحديد ) البصرة ، الناصرية ، السماوة ، ميسان ، أربيل ، السليمانية ،دهوك (البلد مبا فيها إقليم كوردستان ومشلت 
حاالت الدعارة والعنف األسري وخطف األطفال وغريها من اجلرائم اليت قد تكون مؤشرا لوجود حاالت متاجرة 

ي من خالل التحدث إىل إدارات السجون عن احلاالت اخلاصة بتعيني أو ضبط شبكات إضافة إىل التقص بالبشر
املتاجرة ، فكانت النتائج سلبية بسبب عدم وجود اسرتاتيجيات للمالحقة والبحث عن تلك الشبكات ووجود اعتقاد 

حرية املرأة وتصعب مسألة  غالب بأن البلد خيلو من ظاهرة املتاجرة بالنساء بسبب قوة التقاليد واألعراف اليت تقيد
الوصول إليها من قبل املغرضني ، وبرأينا عدم وجود مصلحة يف هدا التصور حيث يبىن عليه انتظار ورود احلالة 
لألجهزة املختصة بطريق الصدفة بينما تعد تلك اجلرائم من اجلرائم املتميزة اليت جيب البحث عنها وعدم انتظار ورود 

  .أدلة حدوثها 

  : ضحايا العمليات االرهابية من النساء ) ٣-٤-٩(

 ٢٠٠٨قياسا بعامي  ٢٠١٠لقد أخنفض مؤشر قتل وإصابة النساء بسبب االرهاب وحوادث التفجري خالل عام 
  :حيث  ٢٠٠٩و
 ٢٠١٠شهيدة بينما سجل عام ) ٤٣٩( ٢٠٠٩شهيدة ولعام ) ٦٣٧( ٢٠٠٨بلغ عدد الشهيدات لعام  - 

  .شهيدة فقط ) ٣٠٧(

 ٢٠١٠جرحية ، بينما سجل عام ) ٢٣٣٨( ٢٠٠٩جرحية ولعام )٢١٢٣(٢٠٠٨صابات لعام بلغ عدد امل - 

  .جرحية ) ١٦٩٧(

شهيدة ، و ) ٦٢(شهيدة تليها حمافظة النجف بواقع ) ٩٦( ٢٠١٠وقد كانت حصة العاصمة بغداد لعام 

خيلو من تسجيل جرحية بعد كان سجل هذه احملافظة ) ٢٤٤(جرحية تليها حمافظة النجف األشرف بواقع ) ٨٢٣(

  .٢٠٠٩أي حاالت استشهاد اواصابة لعام 

يف العاصمة  ٢٠١٠ا االخنفاض اىل التحسن امللحوظ يف اجلانب االمين خالل عام ذوبالتأكيد ميكن إعزاء ه

وعمليات استهداف  بغداد ومعظم احملافظات خاصة عمليات االستهداف اجلماعي بواسطة السيارات املفخخة

ا العام ، حيث تكون املرأة ضحية لتلك الوسيلتني ذليت قتلت الكثريمن االبرياء خالل هاملؤسسات احلكومية ا

 .على االكثر بسبب ندرة عمليات االستهداف اخلاصة ا 
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  ٢٠١٠- ٢٠٠٩جدول يمثل ضحايا االرهاب من النساء لعامي 
  

  ت
  
  ا���59@0 
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  : أة لتنفيذ االعمال اإلرهابيةاستغالل المر  ) ٥-٤-٩(

سبق وان سعت اجلماعات اإلرهابية إىل استغالل املرأة يف تنفيذ إعمال إرهابية وبأبشع صور االستغالل اليت 

متثلت بتنفيذ عمليات انتحارية بواسطة النساء حتت تأثري التغرير واخلداع والتهديد واستغالل الوضع املأساوي بعد 

هين ، وكانت نتائجها استشهاد وإصابة العديد من الضحايا ، ورغم اخنفاض ذب العوق الفقد األهل وأحيانا بسب

تشري اإلحصائية اخلاصة بسجن ،ولكن  ٢٠١٠أو انعدام العمليات االنتحارية املرتكبة من قبل النساء خالل عام 

بعدد النساء احملكومات إىل ارتفاع ملحوظ  ٢٠١٠وزارة العدل لعام  - النساء التابع لدائرة اإلصالح العراقية

) ٨٣(بسب ارتكان جرائم إرهابية وجرائم ذات طابع إرهايب كالقتل والسرقة واخلطف حيث بلغ عددهن 

امرأة عن ) ٧٠(قد سجل حماكمة  ٢٠٠٩علما ان عام ) ١٣١(حمكومة من جمموع احملكومات البالغ عددهن 

. حمكومة ) ٨٤(امرأة من جمموع ) ٨٣(حماكمة  فقد سجل ٢٠٠٨امرأة إما عام ) ١١٥(هذه اجلرائم من جمموع 

ويعود السبب ذا االرتفاع إىل التأخري حبسم القضايا اإلرهابية وذات الطابع اإلرهايب احملالة إىل احملاكم نظرا 

خلطورا ولشدة العقويات املفروضة عن هذه اجلرائم اليت قد تصل إىل االعدام أي أن هناك جرائم ارتكبت قبل 

أن نسبة  كورذ مما  يعين من التحليل امل ٢٠١٠م ولكنها حسمت وصدرت أحكامها خالل عا ٢٠١٠عام 
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ويعد ذلك منطقيا  ٢٠١٠ارتكاب املراة جلرائم اإلرهاب واجلرائم ذات الطابع اإلرهايب مل ترتفع فعليا خالل عام 

  .بسبب التحسن التدرجيي يف الوضع االمين 

  

مقارنة باألعوام السابقة بغض  ٢٠١٠ن هذه الجرائم خالل عام جدول يمثل اعداد النساء المحكومات ع
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  : ٢٠١٠الجرائم المرتكبة ضد النساء للعام  )  ٦-٤-٩(
بعد عرض مستوى تأثر املرأة باإلرهاب ووقوعها كضحية له ، نبني يف أدناه إحصائية جملس القضاء األعلى لعدد 

غوطات اجتماعية واقتصادية للعام الضحايا من النساء بسبب التعرض للجرائم أو ارتكاا للجرمية حتت تأثري ض

حالة حسم  ٧٠، ويالحظ أن احلقل اخلاص باالرهاب ، ويشري احلقل اخلاص بقضايا االرهاب اىل حصول  ٢٠١٠

عقوبات  ٤٠٩فقط ، أما جرائم القتل املرتكبة ضد النساء مبا فيها ما تسمى جبرائم الشرف وفق املادة  ٤٨منها 

رقم مرتفع ملا لواقعنا االجتماعي من مميزات حتمي املرأة من التعرض  ٢٠١٠ام جرمية خالل ع ٢٤٩فنعترب أن عدد 

  .لتلك اجلرائم اال نادرا 

 قضية مؤشرا بسيطا وأحد ٥٦عددها  قضية والبغاء البالغ ٩١كما تعد قضايا خطف النساء البالغ عددها 

ه القضايا ذكن ميكن االستفادة من همدلوال ول، وهو ال يعطي  ٢٠١٠معطيات مسألة املتاجرة بالنساء خالل عام 

  .للوصول اىل الكثري من احلقائق املتعلقة بظاهرة املتاجرة بالبشر 
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  جدول إحصائية مجلس القضاء األعلى بعدد جرائم المرتكبة ضد النساء 

  ٣١/١٢/٢٠١٠لغاية  ٢/١/٢٠١٠للفترة من 

  )احصائية مجلس القضاء االعلى  ( 

  عدد الجرائم المرتكبة ضد النساء للفترةيمثل  جدول 

  ٣١/١٢/٢٠١٠لغاية  ١/١/٢٠١٠من 

 ت التفاصيل العدد

 ١ ارياتعدد النساء االنتح ٢

  ٢ عدد حوادث الخطف المسجلة لدى مراكز الشرطة ضحاياها من النساء ١٢٤

  ٣ عدد المخطوفات التي تم تحريرهن من الخطف ٣٥

  ٤ عدد النساء الضحايا في جرائم غسل العار ٢١

  ٥ أعداد النساء قيد التحقيق املوقوفات على جرائم اإلرهاب ١٥
  ) احصائية وزارة الداخلية( 

حظة بان احصائيات وزارة الداخلية ال متثل االعداد النهائية للجرائم املرتكبة الن العديد من اجلرائم يتم مع مال

غلقها يف مرحلة التحقيق لعدم كفاية االدلة او تنازل اصحاب احلق الشخصي  او تسوية االمر عشائريا  مع 

بار عنها او تقييد ضد جمهول لعدم معرفة اجلاين و كما انه توجد نوع من اجلرائم املخفية اليت ال يتم االخ، اجلاين

جند بان مراكز الشرطة تعثر احيانا على جثث لنساء مشوهات جمهولة اهلوية ’ من خالل مالحظاتنا هلذا املوضوع 

لذلك ال ميكن االعتماد على احصائيات ، هذه تكون نتيجة جلرائم غسل العار او قتل النساء املخطوفات ، 

  .ة كرقم ائيوزارة الداخلي

  

 

الدعـــاوي 

 المحسومة

الدعــــاوي 

 المعروضة

 لجرائـــــــمأنـــــــــواع ا

 عقوبات)  ٤٢١( عدد قضايا خطف النساء وفق املادة  -١ ٩١ ٧٣

  )٤١٠،  ٤٠٩،  ٤٠٦،  ٤٠٥( عدد جرائم القتل املرتكبة ضد املرأة وفق املواد  -٢ ٢٤٩ ٢٢٨

  إرهاب)  ٤( عدد جرائم اإلرهاب املرتكبة من قبل النساء وفق املادة  -٣ ٧٠ ٤٨

  )بغاء  ٨( و ) بغاء  ٤( فق املادة عدد جرائم البغاء و  -٤ ٥٦ ٥٠

  عقوبات)  ٣٩٨( عدد جرائم االغتصاب املرتكبة ضد املرأة وفق املادة  -٥ ٥٠ ٤٢
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  :ل ــــــالطفـ. ١٠

اختذت احلكومة العراقية كل الوسائل واالجراءات املمكنة وعلى كافة املستويات التشريعية والتنفيذية والقضائية من 
االشكاالت واخلالفات  اجل رعاية الطفل ومحايته والسعي اىل متكني االسرة وتعزيز استقرارها واملسامهة يف حل

ميكن ان تكون سببا يف عدم متتع االطفال باحلقوق الواردة يف االتفاقية وتامني حياة مستقرة وجو  يتاالسرية ال
  .اسري سليم وتربية صحيحة يف ضل وجود الوالدين معززا ذلك بكل ما يدعم االم والطفل 

املستوى الوطين ان توفري رعاية خاصة بالطفل قد ذكرت يف  التشريعات الوطنية املرعية لالطفال واالحداث على 
  :فهي 

  .  ١٩٨٠لسنة )  ٧٨( قانون رعاية القاصرين املرقم  .١
  . ١٩٧٩لسنة )  ١٥٩( قانون االدعاء العام املرقم  .٢
 .  ١٩٨٣لسنة )  ٧٦( قانون رعاية االحداث املرقم  .٣

جملس ومن املؤمل صدور التشريعات التالية اليت مل تكتمل قراءا بشكل ائي ليتم التصويت عليها من قبل 
 : النواب وهي 

متت قراءته االوىل من قبل جلنة املراة واالسرة والطفولة وجلنة  االمن والدفاع  –مشروع قانون رعاية الطفولة   -  أ
  .التابعة لس النواب 

متت قراءته الثانية من قبل جلنة املراة واالسرة والطفولة  –مشروع قانون منع استرياد االلعاب النارية لالطفال   -  ب
  .ة االمن والدفاع التابعة لس النواب وجلن

متت قراءته قراءة اوىل من قبل جلنة املراة واالسرة والطفولة التابعة  –مشروع قانون شبكة احلماية االجتماعية  -  ت
 .لس النواب 

 .متت قراءته قراءة ثانية من قبل جلنة املراة و االسرة والطفولة  –مشروع قانون ذوي االحتياجات اخلاصة  -  ث

 :ن البنية املؤسساتية متثلت بـ أويف جمال حقوق الطفل ف .٤

تشكيل هيئة رعاية الطفولة اليت حتظى برعاية مباشرة من  رئيس الوزراء تضم يف عضويتها ممثلني عن كل  -  أ
الوزارات واملؤسسات ذات العالقة إىل جانب اخلرباء وممثلي منظمات اتمع املدين اليت تضع وتنفذ وتتابع 

امج الكفيلة بتطوير أوضاع الطفل يف العراق ، تتوىل هذه اهليئة رسم السياسة العامة وتنمية الطفولة اخلطط والرب 
وحتديد اجلهات املنفذة لتلك السياسات إضافة إىل التنسيق بني اخلطط والربامج التنفيذية اليت تضعها اجلهات 

ذها فضال عن تقدمي االقرتاحات اخلاصة بتعديل املعنية يف جمال الطفولة وتقدمي املقرتحات والتوصيات بشان تنفي
وإصدار تشريعات لضمان املزيد من الرعاية واالهتمام  بالطفل ، كذلك القيام مببادرات مثل انشاء مدارس 
املوهوبني ودار ثقافة االطفال املرتبطة بوزارة الثقافة وكذلك تشكيل برملان للطفل مببادرة من منظمة اتمع املدين 

 .ن اضافة اىل برملان الشباب يف ميسا
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قام املعهد الوطين حلقوق االنسان التابع لوزارة حقوق االنسان بتشكيل جمموعات أصدقاء حقوق اإلنسان  -  ب
يف املدارس عرب انتخابات حرة مباشرة برعاية وزارة حقوق اإلنسان ووزارة الرتبية  عرب مرحلتني يف األوىل  مت 

مث مت تعميم ) ٢٠٠٩ - ٢٠٠٨(رسة خمتلفة يف بغداد يف العام الدراسي تشكيل هذه اموعات يف تسعني مد
) ٤٨٠(يف احملافظات كافة ومشلت أكثر من )  ٢٠١٠- ٢٠٠٩(هذه التجربة يف مرحلتها الثانية للعام الدراسي 

 .ن ذاتهة وممارسة حرية التعبري عمدرسة يف عموم البلد وذلك من اجل االرتقاء بوعي الطفل وتنمية قابلياته الفكري

 
 : سلب حق الحياة من االطفال) ١-١٠( 

نتهاكات الصارخة لقد عاىن الطفل العراقي من واقع معتم ومن سلسلة طويلة من انعدام احلقوق بسبب اثار اال
بسبب االرهاب وما خلفة ذلك من اثار سلبية على الطفل العراقي من خالل انعدام االمن  هاليت ارتكبة حبق

يوع ظواهر اليتم والتشرد واللجوء اىل املخدرات واستغالهلم يف العمليات االرهابية االنتحارية والقتل والتهجري وش
والتفخيخ  هذا فضال على التاثريات النفسية اليت تعرض هلا نتيجة حوادث العنف اليت ما زال  يرزح حتت طائلها 

وانني والدساتري واالتفاقيات الدولية كان قد مت الق هان احلق باحلياة الذي كفلت. وف الكثري من املعاناة واالمل واخل
سلبة من قبل اجلماعات االرهابية اليت عبثت حبقوق االنسان ومقدارتة دون استثناء حىت طالت االبرياء من 

من اخنفاض باعداد ضحايا االرهاب من  هومارافق ٢٠٠٨الذي بدا اوائل عام تباب االمن تاالطفال ورغم اس
ان هناك اعداد اليستهان ا قد مت تسجيلها من قبل وزارة الصحة   حصائيات تشري اىلان اال البالغني  اال

جريح وقد اخنفض عدد )١٧٠٢(طفل واصابة ) ٤٠٦(كضحايا لالرهاب من االطفال حيث تؤكدعلى اسشهاد 
فقد شهد  ٢٠١٠اما عام . جريح ) ١٠٤٤(طفال واصابة ) ٣٦٢(ليصل اىل اسشهاد  ٢٠٠٩الضحايا عام 

وفيما يلي اجلدول . طفل ) ٧٧٣(طفل وجرح ) ١٨٠(ارا الخنفاض معدل العنف ضد االطفال باستشهاد استمر 
  . ٢٠١٠،  ٢٠٠٩،  ٢٠٠٨الذي ميثل اعداد الشهداء واجلرحى من االطفال لالعوام 

  
  الجرحى من االطفال  الشهداء من االطفال  السنة

١٧٠٢  ٤٠٦  ٢٠٠٨  

١٠٤٤  ٣٦٢  ٢٠٠٩  

٧٧٣  ١٨٠  ٢٠١٠  

  
مالحظة االحصائيات الواردة الينا من وزارة الصحة واليت من خالهلا مت توزيع عدد ضحايا االرهاب  من خالل

من االطفال على احملافظات عدا اقليم كردستان ، جند ان بغداد سجلت اعلى مستوا للوفيات من االطفال عن 
. طفال ) ٣٣(الثانية باسشهاد شهيدا وتايت حمافظة دياىل باملرتبة ) ٤٩( باقي احملافظات حيث بلغ عددهم 
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طفال ، تليها حمافظة نينوى باصابة ) ٢٢٠(وسجل اعلى مستوًا للجرحى يف العاصمة بغداد وذلك باصابة 
  .       طفال وكما موضح يف اجلدول التايل ) ٢١٨(

  ٢٠١٠_ ٢٠٠٩جدول ميثل الشهداء واجلرحى من االطفال عام 
  طفال الجرحىعدد اال  عدد االطفال الشهداء  المحافظة  ت

٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  

  ٢٢٠  ٢٨٢  ٤٩  ٦٠  بغداد  -١

  ٣٠  ١٦  ٩  ٧  كربالء المقدسة  -٢

  ١٧  -  ٤  -  النجف االشرف  ٣

  ١٣  ١  ٣  -  واسط  ٤

  ٢٣  ٥٧  ٥  ١١  بابل  ٥

  ٧  ٧  ١  ٤  ذي قار  ٦

  ٥١  ٧  ١٠  ٩٧  صالح الدين  ٧

  ٥  ١٦  ١  ٨  ميسان  ٨

  ٥٦  ٤٦  ٢٤  ١٣  البصرة  ٩

  -  -  -  -  الديوانية  ١٠

  -  ١  -  -  المثنى  ١١

  ٢١٨  ٣٧١  ٢٥  ٩١  نينوى  ١٢

  ٢٣  ١١٥  ٢  ٥٥  كركوك  ١٣

  ١٩  ٣٥  ١٤  ٢  االنبار  ١٤

  ٩١  ٩٠  ٣٣  ١٤  ديالى  ١٥

  ٧٧٣  ١٠٤٤  ١٨٠  ٣٦٢  المجموع

  

   :   االطفال النازحين والمهجرين) ٢- ١٠(

اعي  للعوائــــــل عــــــام تابعــــــت وزارة اهلجــــــرة واملهجــــــرين اعــــــداد النــــــازحني يف العــــــراق منــــــذ بدايــــــة ازمــــــة النــــــزوح اجلمــــــ
عائلـــة ومبعـــدل مخســـة )٢٥٠٠٠٠(وتشـــري احصـــائيات اىل عـــدد العوائـــل النازحـــة املســـجلة لـــديها يزيـــد علـــى ٢٠٠٦

وتشــري االحصــائيات اىل ثلــث  هــذا العــدد هــم مــن االطفــال النــازحني وهــذا ميثــل حجــم املشــاكل .افرادلكــل عائلــة 
يف منـاطق النـزوح وكـذلك ) التعليميـة ، الغذائيـة ، االجتماعيـةالصحية ،النفسية ، (احمليطة باالطفال لكافة اجلوانب 

او عـدم  استمرار تلك املشاكل مع االطفال لدى عودم من النزوح مـع عـوائلهم وذلـك نتيجـة لفقـدان رب االسـرة
ن توفر السكن املالئم بسبب تعرض دور النازحني للتهدمي والتخريب من قبل اجلماعات االرهابيـة مـع االشـارة اىل ا

) ١٧٥٣٠(طفــل ملختلــف االعمــار كــان عــدد االنــاث مــنهم ) ٤١٥٢٠(عــدد االطفــال العائــدين مــن النــزوح هــو 
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طفـل حسـب ) ٥٦٥٨(طفل ، علما ان العودة الطوعية هلوالء االطفال قـد بلغـت ) ١٨٣٣٢(طفلة وعدد الذكور 
  .   اجلدول يف ادناه 

    
  العائدين من االطفال  االطفال العائدين من االناث  الفئات العمرية

  الذكور

  المجموع الكلي  العودة الطوعية

٨٢٧٩  ٥٦٥٨  ٣٩٧٠  ٤٣٠٩  ٤-٠  

  ٩٢٨١  -  ٤٨٢٥  ٤٤٥٦  سنة٩-٥

  ٩٣٢٦  -  ٤٥٧٤  ٤٤٠٢  سنة١٤-١٠

  ٩٣٢٦  -  ٤٩٦٣  ٤٣٦٣  سنة ١٩-١٥

  ٤١٥٢٠  ٥٦٥٨  ١٨٣٣٢  ١٧٥٣٠  المجموع الكلي

     

      :مشاكل االطفال النازحين 

شكلة لدى العوائل النازحة الفقرية احلال بسبب عدم امتالكها للمورد برزت هذة امل - :املشاكل الصحية  -١
املادي الذي يؤهلها للسكن املالئم حيث جلئت اىل السكن يف البنايات احلكومية املهدمة او املهجورة 
وكذلك السكن يف الدور اليت يتم انشائها من الطني واليت ال تتوفر فيها الرعاية الصحية املتمثلة بتوفري 
املياه الصاحلة للشرب والصرف الصحي اليت من شاا تعرض االطفال لالمراض واالوبئة هذا فضال على 
نزوح العديد من العوائل اىل مناطق نائية بعيدةعن مراكز املدن وهذا يشكل عائق يف تلقي الرعاية 

  . الصحية الطفال هذه العوائل عند تعرضهم لالمراض 
ت بعض العوائل اىل أادهم عن مناطقهم االصلية فقد جلوح العوائل وابتعنتيجة نز  :املشاكل الرتبوية  -٢

تأجيل دراسة اطفاهلا ملدة معينة حلني االستقرار او العودة  واحيانا اخرى جلات بعض العوائل اىل قطع 
سكنهم مبنطقة بعض دراسة اطفاهلا بشكل ائي بسبب عدم االستقرار او عدم توافر مدارس قريبة من 

الء االطفال النازحني ببعض االعمال العالة عوائلهم بعد وفاة رب االسرة بسبب ؤ اوبسبب زج هالنزوح 
االعمال االرهابية اولسد النفقات االضافيÊة الواقعة على اعباء العائلة نتيجة لفقدان املعيل العائلة لعملة 

بسكن صرف مبناطقها وتكبدها دفع بدالت اجيار السكن البديل مبنطقة النزوح بعد ان كانت تتمتع 
 .  االصلية 
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 : املشاكل النفسية  -٣
عاىن الكثري من االطفال النازحني من حاالت اكتئاب شديدة وحاالت من الرهبة والوحدة وذلك نتيجة 
احلوادث االرهابية اليت عايشوها واملتمثلة بقتل وتعذيب ذويهم امام اعينهم وكذلك التهديد والرتويع الذي 

  .  ت االرهابية على تلك العوائل لغرض جريها مارستة اجلماعا
رغم التسهيالت اليت ابدا احلكومة بنقل البطاقة التموينية للعوائل املهجرة : املشاكل املتعلقة بالتغذية  -٤

والنازحة اال ان نقص مفردات تلك البطاقة التموينية ورداءة نوعية املواد الغذائية وقلتها  سامهت بتعرض 
  .  زحني لسوء التغذية وبالتايل تعرضهم لالمراض املعوية االطفال النا

ان من املشاكل اليت عاىن منها العوائل النازحة هوعدم امكانيتها من  :املشاكل االجتماعية واالقتصادية  -٥
اثر سلبا على مستوى معيشة االطفال اضافة للتاثريات  تلبية متطلبات واحتياجات االطفال وهذا ما

ف املعايري  والعادات اتمعية اليت نشا عليها االطفال مبناطقهم االصلية وقد ادت اىل االجتماعية واختال
 حاالت من التشتت والتشرد الفراد العوائل النازحة اليت جلا البعض منها اىل تسفري ابنائهم اىل دول اخرى او

الذي يعد  هرب االسرة لعمل جع هذا اىل فقدانمناطق اخرى حفاظا على حيام من االعمال االرهابية وقد ير 
  .  مصدر معيشة للعائلة 

ان نزوح العوائل بشكل قسري من قبل اجلماعات االرهابية وهرا اىل مصري جمهول  :املاوى والسكن  -٦
السكن باماكن ذات  جعلها تلجا اىل البحث عن املاوى والسكن باماكن جمانية كالبنايات احلكومية املهدمة او

وذلك بسبب كوا اماكن غري صاحلة للسكن وفق ابسط املقومات السكن الالئق واملالئم بدالت اجيار زهيدة  
اليت مل تستطيع شراء مستلزمات السكن البديل ومل تستطيع جلب مستلزماا  ئ وضع تلك العوائل الطار 

الصلية بعد املتوفرة مبناطقها االصلية خوفا من تعرضها للخطر وحىت بعد عودة تلك العوائل اىل مناطقها ا
السرقة او احلرق ويف   استتباب االمن فيها فقد وجد ان بعض دور النازحني قد تعرضت للتدمري او التخريب او

كلتا احلالتني فقد تاثر االطفال اثناء النزوح وبعد العودة بعدم يئة السكن املالئم الذي تتوفر فية مجيع 
  . ل مقومات السكن الالئق والذي يليب احتياجات االطفا

  :تفشي ظاهرة عمالة االطفال  )  ٣- ١٠(

اف حبق من االعالن العاملي حلقوق االنسان على ان تتعهد االطراف يف املعاهدة باالعرت ) ٣٢(تنص املادة 
من التعليم او  هاو متنعللخطر  هوالقيام باية اعمال ميكن ان تعرضضد االستغالل  هالطفل يف توفري احلماية ل

وقانون  ١٩٦٠لسنة ) ٧١(اما قانون العمل رقم . و عقليا او اخالقيا او اجتماعيا بدنيا  ا هتضر بصحت
وقانون االحوال الشخصية ١٩٨٠لسنة  ٨٧وقانون رعاية القاصرين رقم ١٩٨٣) ٧٦(رعاية االحداث رقم 

للعمل وقد اشارت اىل عدم جواز تشغيل االحداث  هفقد تناولت الطفل وممارست ١٩٥٩ة لس) ٧٨(رقم 
  . سنة يف املؤسسات الصناعية العامة واخلاصة ١٥قل اعمارهم عن اليت ت
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فان طفال واحدا من بني تسعة اطفال بعمر ) (mics٣وحسب تقديرات املسح العنقودي متعدد املؤشرات  
من هذة النسبة تشارك يف اعمال غري مدفوعة االجر حلساب % ٢منهم يعملون و% ١١) ١٤ - ٥(

للفئة % ٩اما نسبة االناث فقد كانت % ١٢كانت نسبة الذكور منهم . ة شخص اخر من غري افراد االسر 
% ٢٢ونسبة تشغيل االطفال خمتلفة مابني احملافظات ففي بابل تبلغ نسبتهم ) سنة١٤-١٢( العمرية

وقد وجدت دراسة % ٦ويف اقليم كردستان % ١١والوسط واجلنوب % ١٧واالنبار % ١٨وصالح الدين 
) ٦٧( وىتف) ١٣٣(طفل متسول منهم ) ٢٠٠(على  ٢٠٠٥لشؤون االجتماعية عام اجرا وزارة العمل وا

قالوا ام سيتخلوا عن التسول % ٩٠فتاة ان عملهم كان يف كثري من االحيان ينظمة اعضاء اسرهم  وان 
منهم مضطرين اىل دفع نسبة من اجورهم اىل % ٢٠فيما لو وجدوا فرصة للدراسة والعمل وكان حوايل 

وحت اعمار هوالء االطفال من عامني اىل مثانية عشر عاما الذين نظموا هلم العمل يف الشارع وقد تر الكبار ا
وكان حوايل ربع اولئك االطفال قد فقدوا كال والديهم % ١٨سنة كانت ) ١٢-١٠(ونسبة الفئة العمرية من

 ها اىل ماتوصلت الياباءهم واستناداخرى من هؤالء اا فقدت اما امهام او % ٢٧بينما قالت نسبة 
الدراسة من استنتاجات فقد عملت وزارة العمل والشؤون االجتماعية مبشاركة وزاة الرتبية على اعادة االطفال 

  .اىل املدارس وعلى اشراك والديهم يف تلك العملية 

  :جنوح االحداث  بظل االرهاب ) ٤- ١٠(

كان لة عدة اسباب امهها العوز املادي وفقدان ان تنامي ظاهرة  جنوح االحداث يف ظل الظروف االستثنائية  
او تغيب الرقيب وضعف الدور املؤسسايت والرقايب باالضافة اىل استغالل اجلماعات االرهابية لالطفال بتنفيذ 

ؤون تشري احصائية دائرة اصالح االحداث يف وزارة العمل والش. العمليات االرهابية او املسامهة بتنفيذها 
، ٢٠٠٩، ٢٠٠٨(ني لديها من املوقوفني واحملكومني االحداث لالعوام اعداد املودعاالجتماعية اىل 

ة من قبل االحداث  او اليت بكالحصائية هو جرائم االرهاب املرتا هوما جتدر مالحظتة من هذ) ٢٠١٠
ن ئم رغم حداثة قانو ايتهم االحداث املوقوفني بارتكاا حيث حتتل املرتبة االوىل من حيث تصنيف اجلر 

غ عدد املودعني حيث بل ٧/١١/٢٠٠٥الذي صدر بتاريخ  ٢٠٠٥لسنة ١٣مكافحة االرهاب رقم 
 ٢٠٠٩مودع عام ) ٣٢٤(ليصل العدد اىل  ٢٠٠٨ع لعام مود ) ٢٣٩(االحداث على تبعات جرائم ارهابية

ية اىل مودع وتعزى هذة الزيادة بعدد املودعني من االحداث على قضايا ارهاب) ٣٨٣(اىل  ٢٠١٠لريتفع عام 
جناح اخلطط االمنية واملعلومات االستخباراتية اليت مكنت القوات االمنية من القاء القبض على جمموعة من 
العصابات االرهابية والعصابات اليت ترتكب جرائم ذات طابع ارهايب كجرائم القتل والسرقة والتسليب 

   :البيانية ادناه وكما مبني باجلداول والرسوم مع اجلرائم االخرى  واخلطف مقارنة
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  المجموع   جرائم اخرى   خطف   تسليب   سرقة   قتل   ارهاب نوع الجريمة    السنة

   ٧٤٣      ١٦١  ١٢   ٥٠  ١٠١   ١٥٣   ٢٣٩  عدد االحداث  ٢٠٠٨
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   ٩٩٥   ٢٢٢   ١٨   ٣٥   ١٩٧  ١٩٩  ٣٢٤  عدد االحداث   ٢٠٠٩
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  المجموع  جرائم اخرى  خطف   تسليب   سرقة   قتل   ارهاب   نوع الجريمة   السنة 
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  :تفشي ظاهرة اليتم ) ٥- ١٠(

اليتم مظهرا واضحا وجليا من املظاهر املؤملة اليت  يعترب
لنظام البائد اضافة للتصفيات خلفتها احلروب اليت خاضها ا

بر حتصل بالسجون واملعتقالت واملقا البدنية اليت كانت
رة اليتم نتيجة ومن املالحظ ازدياد ظاه. اجلماعية انذاك 

بعد سقوط النظام السابق وما  العراق هلالرهاب الذي شهد
مع االخذ بنظر  من زعزعة يف االمن واالستقرار ، هتال

خطاء العسكرية للقوات احملتلة من اال هاالعتبار ما خلفت
ضحايا بني صفوف الشعب املدنيني ، يصنف اليتم 

ى حياة من تاثريات عديدة عل هحيث انتهاك حقوق االطفال ، ملا لبالدرجة الثانية بعد سلب احلق يف احلياة من 
املستقبلية  هوحيات هوامان هربان الركيزتان االساسيتان السرتاحدامها واللذان يعت او هالطفل نتيجة لفقدان والدي

الظاهرة عددا كبريا ه حيث ختلف هذ. ة االوىل للمجتمع باالضافة اىل قدراتة املادية واملعنوية وهذا يعين ايار النوا
 .من االرامل وااليتام 

ون وتشري االحصائيات اليت اصدرا بعض اجلهات مثل وزارة العمل والشؤون االجتماعية ووزارة التخطيط والتعا
النمائي من خالل اجلهاز املركزي لالحصاء وتكنولوجيا املعلومات اىل وجود املاليني من االطفال االيتام بينهم 

طفل وقد كفل الدستور العراقي حقوق الطفل ) ٦١٧(نصف مليون طفل مشرد بينما تضم دور الدولة قرابة 
واالسرة وخاصة الطفل واملرأة الضمان االجتماعي الباب الثاين كما تكفل الدولة للفرد / منه ) ٢٩(مبوجب املادة 

الدخل املناسب والسكن املالئم مبوجب املادة تؤمن هلم والصحي واملقومات االساسية للعيش يف حياة كرمية 
د من الرجال واستشهاد عد ٢٠١٠اوال من الدستور ، ونتيجة الستمرار االعمال االرهابية خالل عام ) ٣٠(

ضي حتما اىل اضافة اعداد جديدة من االيتام واالرامل يف العراق لالعداد اليت خلفتها والنساء ، فان ذلك يق
 . السنني املاضية 

-٢٠٠٦(قسم االحصاء  قام باجراء مسح للعام الدراسي / وجتدر االشارة اىل ان دائرة الدراسات والبحوث 
تلف املراحل الدراسية اي بواقع من املدارس يف العراق مبخ%) ٣٧(على عدد من املدارس متثل نسبة )٢٠٠٧

اربعة االف ومخسمائة مدرسة وقد مشل املسح مجيع احملافظات حيث اتضح بان هذة املدارس تضم ) ٤٥٠٠(
مائة الف )١٠٠٠٠٠(وبعد اخذ عينة عشوائية من هؤالء االيتام ضمت .ثالمثائة الف طالب يتيم )٣٠٠٠٠٠(

ان العاصمة بغداد حتتل املرتبة االوىل بعدد االيتام حيث يبلغ فقد خلص املسح اىل نتيجة مفادها . طالب يتيم 
ثالثةوثالثني الفا ومائة وستة عشر طالب يتيم كان معظمهم من طالب املرحلة االبتدائية ) ٣٣١١٦(عددهم 

ظة نينوى باملرتبة فمث تايت حما. ثالث وعشرون الفا ومائة وتسع واربعون طالب يتيم )٢٣١٤٩(عددهم حيث بلغ 
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م من وايضا كان معظمه. اربعة عشر ومخسمائة واثنان وثالثون طالب يتيم ) ١٤٥٣٢(انية حيث بلغ عددهمالث
   وقد . عشرة االف وتسعمائة وتسع ومخسون طالب يتيم )١٠٩٥٩(ددهم ع غاملرحلة االبتدائية ، حيث بل

تسعة االف واربعمائة وثالث  )٩٤٨٣(ت حمافظة كركوك باملرتبة الثالثة حيث بلغ عدد االيتام يف مدارسها جاء
مخسة ) ٥٧٤٧(وكذلك معظمهم من طالب املرحلة االبتدائية ، حيث بلغ عددهم . ومثانون االف طالب يتيم 

وفيما يلي جدول يبني عدد الطالب االيتام يف املدارس االبتدائية . االف وسبعمائة وسبع واربعون طالب يتيم 
  . شوائية اليت قطعت من املسح واملتوسطة واالعدادية وحسب العينة الع

  

   01E04 ا�"را)���ع ا��� ا�

 01K"ا��0  اAE��'  0ا6"اد� 
  

 �\"اد
]� ١٦٣٢٣ ١٠٨٦ ٣١١٥ ١٢١٢٢ ذ. ا��

_I2١٦٧٩٣ ٢٤٩٠ ٣٢٧٦ ١١٠٢٧ ا 
��ع�� ٣٣١١٦ ٣٥٧٦ ٦٣٩١ ٢٣١٤٩ ا�

  
 ا�#3ة

]� ٤٢٣٣ ٦٢٥ ١٠٧٥ ٢٥٣٣ ذ. ا��

_I2٢٨٤٢ ٣٥٦ ٦٧٨ ١٨٠٨ ا 
��ع�� ٧٠٧٥ ٩٨١ ١٧٥٣ ٤٣٤١ ا�

  '��1ن
 

]� ١٥٥١ ١٣٥ ٢٠٢ ١٢١٤ ذ. ا��

_I2٩٥٢ ٨٤ ٢٠١ ٦٦٧ ا 
��ع�� ٢٥٠٣ ٢١٩ ٤٠٣ ١٨٨١ ا�

  ذي ��ر
 

]� ٢٤٩٢ ١٩٧ ٣٧٣ ١٩٢٢ ذ. ا��

_I2١٦١٣ ١٤٣ ١٦٨ ١٣٠٢ ا 
��ع�� ٤١٠٥ ٣٤٠ ٥٤١ ٣٢٢٤ ا�

BEوا  
 

]� ٢٢٤٥ ٥٤٨ ٦٩٧ ١٠٠٠ ذ. ا��

_I2١٨٥٩ ٧٢٠ ٥٦٧ ٥٧٢ ا 
��ع�� ٤١٠٤ ١٢٦٨ ١٢٦٤ ١٥٧٢ ا�

_�I�  ا�
 

]� ٣٨٩ ٣٢ ٨٦ ٢٧١ ذ. ا��

_I2٢٤٥ ٣٥ ١٤ ١٩٦ ا 
��ع�� ٦٣٤ ٦٧ ١٠٠ ٤٦٧ ا�

  ا�"��ا012
 

]� ١٩٦٤ ٨٨ ٤١٣ ١٤٦٣ ذ. ا��

_I2١٢٨٩ ١٨١ ٢٩٢ ٨١٦ ا 
��ع�� ٣٢٥٣ ٢٦٩ ٧٠٥ ٢٢٧٩ ا�

`��  ا�
 

]� ٢٤٤٦ -  ٩ ٢٤٣٧ ذ. ا��

_I2٢٠٨٨ ٣٣ ٦١ ١٩٩٤ ا 
��ع�� ٤٥٣٤ ٣٣ ٧٠ ٤٤٣١ ا�

�+ء.  
 

]� ٢٦٥٦ ١٦٨ ٢٦٥ ٢٢٢٣ ذ. ا��

_I2١٧٧٠ ٦٩ ٢١٤ ١٤٨٧ ا 
��ع�� ٤٤٢٦ ٢٣٧ ٤٧٩ ٣٧١٠ ا�

Y���  
 

]� ٦٦٩ ٢٧٤ ٢٦٢ ١٣٣ ذ. ا��

_I2٥٩٠ ١٨٥ ٣١٥ ٩٠ ا 
��ع�� ١٢٥٩ ٤٥٩ ٥٧٧ ٢٢٣ ا�

  د���_
 

]� ١٣٨٦ -  ٢ ١٣٨٤ ذ. ا��

_I2٨٧٤ -  -  ٨٧٤ ا 
��ع�� ٢٢٦٠ -  ٢ ٢٢٥٨ ا�

  ا<�32ر
 

]� ١٧٤٨ ٢٢٠ ٣٩٧ ١١٣١ ذ. ا��

_I2١٢١٨ ٢٤٠ ٢٣٥ ٧٤٣ ا 



 

٨٩ ــــــ ��� ا����ر� ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١١ـــــــــــــــ

                              
 ٢٠١٠وا�� ���ق ا����ن �� ا���اق ���م                                                  

��ع�� ٢٩٦٦ ٤٦٠ ٦٣٢ ١٨٧٤ ا�
  ]+ح ا�"�&

 
]� ٣٣٨٧ ٣٢١ ١٠١١ ٢٠٥٥ ذ. ا��

_I2٢٣٤٤ ٣٣٣ ٥٥٥ ١٤٥٦ ا 
��ع�� ٥٧٣١ ٦٥٤ ١٥٦٦ ٣٥١١ ا�

12��ى  
 

]� ٨٦٤٠ ٦٨٨ ١٣٢٤ ٦٦٢٨ ذ. ا��

_I2٥٨٩٢ ٨٧٣ ٦٨٨ ٤٣٣١ ا 
��ع�� ١٤٥٣٢ ١٥٦١ ٢٠١٢ ١٠٩٥٩ ا�

  
.�ك. 

]� ٥١٩٦ ٨٨٤ ١٠١٥ ٣٢٩٧ ذ. ا��

_I2٤٢٨٧ ٩٠٣ ٩٣٤ ٢٤٥٠ ا 
��ع�� ٩٤٨٣ ١٧٨٧ ١٩٤٩ ٥٧٤٧ ا�

ة ا�"را�Eت وا��P3ث  –وزارة (��ق ا<��2ن : ا��#"ر Kا<(#�ء –دا ���  

،فقد كانت عديدة شكل املرض املرتبة االوىل  هسح الذي مت اجراءالطالب حسب امل الءؤ اما اسباب اليتم هل
   - :وذلك حسب اجلدول االيت )٢٦،٨(وجاء االرهاب باملرتبة الثانية بنسبة )٥٤،٨(وذلك نسبة 

 النسبة العدد سبب الوفاة

 ١٨،١ ١٨١٤٣ حادث

 ٥٤،٨ ٥٤٨٣٢ مرض

 ٢٦،٨ ٢٦٧٩٩ عمل ارهايب

 ٠١ ٨٣ حادث ومرض

 ٠ ٤٠ حادث وعمل ارهايب

 ٠١ ٦١ مرض وعمل ارهايب

 ١٠٠،٠ ٩٩٩٥٨ اموع

 ٠ ٤٢ القيم املفقودة

 ١٠٠،٠ ١٠٠٠٠٠ العدد الكلي
ة ا�"را�Eت وا��P3ث  –وزارة (��ق ا<��2ن : ا��#"ر    Kا<(#�ء –دا ���  

                                                                                                
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  



 

٩٠ ــــــ ��� ا����ر� ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١١ـــــــــــــــ

                              
 ٢٠١٠وا�� ���ق ا����ن �� ا���اق ���م                                                  

  :وضع األقليات والجماعات األخرى . ١١

  .حقوق االقليات بالتشريعات الدولية والوطنية 
ان مجيع املوا ثيق والصكوك الدولية كانت قد نادت 

                                                                                                                             واحرتام خصوصيتهم ، ومنها                                                                   حبقوق االقليات
من االعالن العاملي حلقوق االنسان ،واملادة ) ٢(املادة 

من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ) ٢٧(
من العهد الدويل باحلقوق ) ٢/ف - ٢(، املادة 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية ، واتفاقية القضاء على 
لعنصري ، واالعالن بشان حقوق مجيع اشكال التميز ا

  . ١٩٩٢االشخاص املنتمني اىل اقليات اثنية او اقليات دينية ولغوية عام 
ان االعمال االرهابية جبميع اشكاهلا كانت دف اىل تقويض حقوق االنسان واحلريات االساسية والدميقراطية 

اليرتبط باي دين او  هان ية ، االري ينية تكفودد السالمة االقليمية ، وبالرغم من ان االرهاب كان ذو صبغة د
اريخ العراق الذي ازدهرت ان من يريد ان يلغي االقليات ، امنا يريد ان يلغي ت. جنسية اوحضارة اومجاعة عرقية 

تقبل العراق ،من خالل ديد هذا يهدد مس هاعراق واعوام ، وهو بعمل هثقافات راقية ومتازجت في هعلى ارض
  . ي املنسجم واملتجانس االجتماع هنسيج

من التمييز العنصري والطائفي من قبل النظام  ئهديان والطوائف ،وقد عاىن ابناوالعراق بلد متعدد القوميات واال
البائد ،وانتهاك حلقوق االقليات الدينية واالثنية متمثلة بالتهميش واالقصاء واالمهال وطمس اهلوية القومية والعرقية 

الثنية  اوط احلكم السابق ، وانطالق العملية السياسية اجلديدة فقد حظيت االقليات القومية و وبعد سق. والدينية 
واالقليات الدينية واللغوية باحلماية واحملافظة على هويتها  الثقافية واالجتماعية يف العراق على راس القوانني الوطنية 

الدينية جلميع االفراد يف حرية العقيدة حلقوق اليت راعت مجيع حقوق االقليات ومن هذه احلقوق ضمان كامل ا
من ) ٣(اما املادة  همن)٢(دائيني وذلك حسب نص املادة واملمارسة الدينية كاملسيحيني وااليزديني والصابئة املن

عليم تحق للعراقيني ب)٤(الدستور فقد اقرت بان العراق بلد متعدد القوميات واالديان واملذاهب واعطت املادة 
لغة االم كالرتكمانية اوالسريانيةاالرمنية بل وذهب الدستور اىل مدى جعل من كال اللغتني لغتان رمسيتان يف  ابنائهم

جعلت مجيع العراقيني متساوين امام القانون ) ١٤(واملادة . الوحدات االدارية اليت يشكلون فيها كثافة سكانية 
كما . و اللون او الدين او املذهب او املعتقد او الراي دون متييز بسبب اجلنس او العرق او القومية او االصل ا

احلرية للعراقيني يف االلتزام باحواهلم الشخصية حسب ديانام اومذاهبهم او معتقدام او  همن) ٤١(اعطت املادة 
االوقاف ت لكل فرد حرية الفكر والضمري والعقيدة وممارسة الشعائر الدينية وادارة طاع) ٤٢(واملادة . اختيارم 

  . ت الدولة حرية العبادة ومحاية اماكنها فلوتك
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من قانون ) ٧٣٢(اما التشريعات العقابية فقد نصت على معاقبة من ينتهك حقوق االقليات ومنها املادة 
    - :حيث نصت على مايلي  ١٩٦٩لسنة ) ١١١(العقوبات العراقي املرقم 

  . دينار على ٣٠٠التزيد على يعاقب باحلبس مده التزيد على ثالث سنوات وبغرامة 
  .  الطوائف الدينية اوحقر من شعائرهم  الحد من اعتدى باحدى الطرق العلنية على معتقد - أ

 ياوتعمد منع اي تعطيل اقامة ش من تعمد التشويش على اقامة طائفة دينية او على حفل اواجتماع ديين - ب
  . من ذلك 

  . قامة شعائر طائفة دينية او رمزأ او شيء اخر لة حرمة دينية من خرب اواتلف او شوه اودنس بناء معد ال - ج
من قانون انتخاب جمالس )٥٠(الحقا من حذف املادة  هادرة حبق االقليات هو مامت تداركخر التشريعات الصاو 

ومبا  ٢٠٠٨لسنة ) ٤٤(بالتعديل املرقم  ٢٠٠٨لسنة ) ٣٦(احملافظات السابق حيث نص القانون اجلديد املرقم 
واليت تنص على ) اوال /٥٢(وحسب املادة املرقمة ) الكوتا(من حق االقليات من مقاعد جمالس احملافظات يض

  ) متنح املكونات التالية العدد التايل من املقاعد املخصصة يف جمالس احملافظات (االيت 
  .مقعد واحد للمسيحيني ومقعد واحد للصابئة : بغداد  -١
  .  يني ومقعد واحد لاليزيديني ومقعد واحد للشبك مقعد واحد للمسيح: نينوى  -٢
  . مقعد واحد للمسيحيني : البصرة  -٣

ة لالقليات يف الربملان اجلديد فقد كانت مثان مقاعد توزع على احملافظات اليت تتمركز صاما املقاعد الربملانية املخص
مقعد واحد لكل من كركوك ودهوك فيها هذه االقليات وهي كل من بغداد مخس مقاعد ونينوى بثالث مقاعد و 

الذي يوضح املقاعد الربملانية على املكونات الدينية اخذين بنظر االعتبار عدم ) ٢٠(واربيل وكما يف اجلدول املرقم 
  . ختصيص اي مقعد برملاين لالقليات من املقاعد التعويضية البالغ عددها مخسة عشرا مقعد ا 

دد المقاعد                             ع      المكون        المحافظة       ت

  المسيحي  بغداد  ١

  الصابئي

١  

١  

  المسيحي  نينوى  ٢

  الشبك

  االيزيديين

١  

١  

١  

  ١  المسيحي  اربيل  ٣

  ١  المسيحي  دهوك  ٤

  ١  المسيحي  كركوك  ٥

  ٨  المجموع

  جدول ميثل املقاعد الربملانية املخصصة لالقليات وحسب احملافظات  
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  : اإلرهابية باألعمال األقلياتاستهداف ) ١-١١(

عـام ) شـرخيان ،خزنـة ، وردك (سبق للجماعات االرهابيـة وان اسـتهدفت عـدد مـن القـرى يف مشـال العـراق كـل مـن 
ــــاء االقليــــات الدينيــــة ، قــــد مت تشــــكيل جلنــــة لتعــــويض ضــــحايا ذوي الشــــهداء واملصــــابني  ٢٠٠٩ الــــيت يقطنهــــا ابن

برئاســة وزارة حقــوق االنســان بعــد ان قامــت  باســعاف اهــايل تلــك القــرى واملتضــررين مــن هــذة احلــوادث االرهابيــة 
مليـون دينـار لتعـويض ذوي الشـهداء )٥٥٦،٥(باملساعدات العاجلة فور حصول تلك احلوادث وقد خصص مبلغ 

واجلرحى ضحايا كل مـن قـرييت شـرخيان وخزنـة الـواقعتني يف حمافظـة نينـوى مت توزيعهـا حسـب امسـاء الضـحايا الـواردة 
  .  ن وزارة حقوق االنسان م

اســـتهداف اجلماعـــات االرهابيـــة لســـبعة مـــن كنـــائس املـــواطنني مـــن الديانـــة املســـيحية بعمليـــات  ٢٠٠٩وشـــهد عـــام 
كانت ستة منهـا يف بغـداد واالخـرى يف حمافظـة نينـوى راح ضـحيتها احـد املـواطنني   ١٢/٧/٢٠٠٩ارهابية بتاريخ   

دية اليت حلقت بابنية الكنائس وبعض العجـالت املركونـة قرـا كـان معظـم واصابة سبعة اخرين ، اضافة لالضرار املا
اســـتهداف جديـــد البنـــاء  ٢٠١٠وشـــهد عـــام . هـــذة الكنـــائس مغلـــق لـــدواعي امنيـــة صـــادرة مـــن الوقـــف املســـيحي 

 الـــديانتني املســـيحية والصـــابئة مـــن قبـــل اجلماعـــات االرهابيـــة وكـــان هلـــذة االعمـــال االرهابيـــة دواعـــي سياســـية ودوليـــة
المنية على خليفة تلـك احلـوادث وكانـت تلـك االقبض عليهم من قبل االجهزة  يالق واقليمية مبوجب اعرتافات من

  :  اهلجمات االرهابية كالتايل 
مت اســتهداف حافلــة تقــل الطلبــة اجلــامعيني مــن الديانــة املســيحية مــن منــاطق ســكناهم يف ٢٠١٠/ ٢/٥بتــاريخ  -١

وذلـــك بواســـطة تفجـــري مـــزدوج لعجلـــة مفخخـــة مركونـــة علـــى جانـــب طريـــق منطقـــة احلمدانيـــة اىل جامعـــة املوصـــل 
الطريـق وادى  اربيل يف منطقة كوكجلي وقـد تـزامن االنفجـار مـع تفجـري عبـوة ناسـفة زرعـت علـى حافـة –املوصل 
منهم اىل مستشـفيات اربيـل لتلقـي ) ٢٢(طالب وقد نقل ) ١٦٣(اىل استشهاد طالبني واصابة اكثر من احلادث 

، وحصـــل هـــذا احلـــادث بعـــد ان اختـــذت وزارة  طالـــب مصـــاب اىل تركيـــا لتلقـــي العـــالج  ) ٢٤(ع نقـــل العـــالج مـــ
املديريــة العامــة لشــرطة نينــوى عــدة اجــراءت  حلمايــة ابنــاء الطائفــة املســيحية  ومنهــا وضــع خطــة لنقــل  –الداخليــة 

 مدينـة املنوصـل مـن قبـل طالب من منـاطق سـكناهم يف احلمدانيـة اىل) ١٣٠٠(الطالب املسيحني البالغ عددهم 
الثــاين كمــا مت تــامني احلمايــة للعجــالت يف  ئرطة احلمدانيــة وكــذلك فــوج الطــوار قطعــات الفرقــة الثانيــة ومديريــة شــ

وكــان مـن املمكــن ان تكـون هـذه االجــراءات كفيلـة حبمايــة الطلبـة االيتـام نتيجــة احكامهـا وكوــا . احلـرم اجلـامعي 
له مــن احــداث ارهابيــة لــذا فــان اخلــرق االمــين هــو االســلوب الــذي جلئــت اليــه احرتازيــة ملــا يتوقــع حصــو اجــراءات 

وقــد قــررت احلكومــة مبوجــب قراراهــا املــرقم . اجلماعــات االرهابيــة يف تنفيــذ جرميتهــا االرهابيــة ضــد هــؤالء الطلبــة 
يــون دينــار مل هيــة يف قضــاء احلمدانيــة مبلــغ مقــدار مــنح الطلبــة الــذين تعرضــوا لعمليــات ارهاب ٢٠١٠لســنة )١٩٨(

. ومبلـــغ مليـــونني ومخســـمائة الـــف دينـــار لكـــل ذوي الشـــهيدين ) ١٠٢(لكـــل واحـــد مـــن اجلرحـــى البـــالغ عـــددهم 
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ويعتــرب هــذا تعــويض مباشــر لضــحايا االرهــاب علــى ان يــتم احتســاب فروقــات التعــويض مبوجــب اللجــان القانونيــة 
  .  ٢٠٠٩لسنة ) ٢٠(وفق القانون رقم 

املصلني يف كنيسة سيدة النجاة يف منطقة الكرادة ببغداد بواسطة  مت استهداف ٣١/١٠/٢٠١٠بتاريخ  -٢
مواطن مع حصول اضرار بالكنيسة اليت ) ٧٧(وجرح ) ٤٩(مجاعة ارهابية انتحارية وكانت حصيلة الشهداء 

حتدي للجماعات االرهابية ح الشهداء و ا ا الرو فيها بعد استهدافها باسبوع ختليدسي يمت احياء القداس الكن
 دف من وراء عملها االجرامي هذا خرق وحدة الصف مابني ابناء الديانات ودفع االقليات اىل الشعور اليت

هو قيام احلكومة باستحداث مشروع اعادة  هومما جتدر اشارت. ا خارج البالد باخلوف مما يؤدي اىل هجر
 ٢٠١٠يئة العامة للمباين لعام مع التاثيث ضمن مشاريع اخلطة االستثمارية لله) سيدة النجاة (اعمار كنيسة 

بالتنسيق مع وزارة التخطيط وتكليف شركة الفاو اهلندسية العامة التابعة اىل وزارة االسكان واالعمار العمار  
وتقوم بتنفيذ العمل حتت اشراف اهليئة العامة للمباين يف حالة قيام امانة بغداد املباشرة ) سيدة النجاة (كنيسة 

 . عمار باعمال الرتميم واال
مت استهداف املسيحني بعدة مناطق يف بغداد هي حي الغدير والكرادة وكامب سارة  ١٠/١١/٢٠١٠بتاريخ  -٣

) ٦(فتني يف الدورة وادت هذة احلوادث املتفرقة اىل استشهاد يبواسطة عبوات ناسفة باالضافة اىل سقوط قذ
 . اخرين ) ٤٣(من ابناء الطائفة املسيحية وجرح 

مت استهداف عدة منازل تعود ملسيحني يف بغداد بكل من حي الغدير وحي الريموك ٣٠/١٢/٢٠١٠بتاريخ  -٤
الكرادة وذلك بواسطة انفجار عدة عبوات ناسفة اسفرت احلوادث عن استشهاد اثنني من  –وشارع الصناعة 

 . اخرين )١٤(ابناء الديانة املسيحية باالضافة اىل جرح 
ا من قبل ديوان الوقف املسيحي والديانات االخرى واملتعلقة بضحايا  وفيما يلي االحصائيات اليت مت تزويدنا

فكانت   ٢٠١٠االعمال االرهابية من الشهداء واجلرحى وكذلك االضرار املادية املتعلقة بدور العبادة لعام 
  . كالتايل 

   ٢٠١٠احصائيات الوقف املسيحي لعام 
  . هداف كنيسة سيدة النجاة من ضمنهم شهداء حادث است –طن امو ) ٨٣(عدد الشهداء  -
 . مواطن ) ١٨٨(عدد املصابني  -
 ) . كنيسة واحدة (دور العبادة اليت مت استهدافها  -
 ) . ٣٨(دور العبادة اليت يف طور التطوير واعادة تاهيل والصيانة  -
 . عائلة ) ٥٥(العوائل املهجرة  -
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انـة ن الشـهداء واجلرحـى البنـاء الديمـ ٢٠١٠ونالحظ من االحصائية اعاله ارتفاع عدد ضحايا االرهاب لعام 
مواطن مـع اعمـار اربعـة مـن ) ١١(حيث بلغ جمموع الشهداء واجلرحى  ٢٠٠٩لعام  هاملسيحية عما مت تسجيل

  . دور العبادة 
ت البنــاء الديانــة االيزيديــة مل تردنــا ايــة معلومـات عــن حــدوث انتهاكـا ٢٠١٠احصـائية الوقــف االيزيــدي لعـام 

مـن ابنـاء الديانـة ) ٥٢(وجـرح ) ٥٩( كانـت قـد سـجلت استشـهاد  ٢٠٠٩حصائية عـام علماً ان ا.  بكشاوال
  . االيزيدية 

   ٢٠١٠احصائية الوقف الصابئي لعام 
  . شهيد ) ٨(عدد الضحايا من الشهداء  -
 جريح ) ٥(عدد الضحايا من اجلرحى  -
 ) ٥(عدد دور العبادة اليت يف طور التطوير واعادة التاهيل والصيانة -
وسرقة حملالت الصاغة اليت تعود للمواطنني من الصـابئة املنـدائيني يف كـل مـن شـارع فلسـطني اعمال سطو  -

 . ،بغداد اجلديدة ،البياع ، الفلوجة ، البصرة 
فقـد ســجلت استشـهاد ثالثـة مـواطنني وجـرح اثنــان ، وخطـف اثنـان اخـرين مـن هــذه ٢٠٠٩امـا احصـائية عـام 

  . ة الحدابناء الطائفة الطائفة مع سرقة احدى حمالت الصاغة التابع
نــود االشــارة اىل دائــرة حقــوق االنســان التابعــة لــدائرة املفــتش العــام يف وزارة الداخليــة قــد اعلمتنــا بشــمول  اوهنــ

  . اسواق الصاغة ضمن خطط احلماية ومن خالل الدوريات املستمرة 

  :جئين من االقليات خارج البالد  الال) ٢-١١(

خلاصة باالقليات يف املناطق الشمالية وخصوصـا يف حمافظـة نينـوى للعديـد تعرض اتمعات ا٢٠٠٩شهد عام 
ى بعــــض امـــن االنتهاكـــات املتمثلـــة بـــالتفجريات الــــيت حصـــلت بـــبعض القـــرى الــــيت يقطنهـــا ابنـــاء االقليـــات ور 

املراقبون الدوليون  ان تلك اهلجمات االرهابية كانت بسبب اجندات سياسية او ايدولوجيات متطرفة كمـا ان 
توترات السياسـية بـني الكتـل السياسـية مبحافظـة نينـوى كانـت  قـد القـت بظالهلـا علـى الوضـع االمـين  حيـث  ال

كمــا ان . تبادلــت تلــك  الكتــل االامــات فيمــا بينهــا بشــان التســبب يف تراجــع امــن وارتفــاع معــدالت العنــف 
تمـع املـدين مــن اجـل املطالبـة حبمايــة الغايـة مـن هـذة االعمــال االرهابيـة هـو اثــارة االسـرة  الدوليـة ومنظمــات ا

االقليات وحث بعض املنظمات الدوليـة مـن اجـل تشـجيع االقليـات للهجـرة خـارج البلـد والضـغط علـى بعـض 
الـــدول الجـــل مـــنح اللجـــوء االنســـاين هلـــذة االقليـــات كمـــا حصـــل بـــاالعوام الســـابقة واحـــداث ثلمـــة يف اتمـــع 

االان ماحصــل حينهــا هــو هجــرة داخليــة . ص محايــة االقليــات بابعــاد بعــض مكوناتــة واحــراج احلكومــة مبــا خيــ
البنــاء االقليــات ضــمن حــدود نفــس احملافظــة او ضــمن املنــاطق املتامخــة القلــيم كردســتان واحيانــا ضــمن حــدود 

  . ولفرتة مؤقتة حيث عادت هذة العوائل ملناطق سكناها االصلية حاملا استقر الوضع االمين فيها 
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ــ واطنني اىل دول اجلــوار بعــد موجــة العنــف الــيت اجتاحــت البلــد وكــذلك هــاجر ابنــاء ســبق وان هــاجر بعــض امل
الــديانات االخــرى خــارج البلــد شــام شــان اي مــواطن اوجــس خيفــة علــى حياتــة وحيــاة عائلتــة كوــا كانــت 

  . حمفوفة باملخاطر 
ن البعض مل يعد السـباب كـان قـد ا اال هىل البلد بعد عودة االستقرار اليورغم عودة العوائل املهاجرة واملهجرة ا

وقـــد ســـجلت املفوضـــية الســـامية لشـــؤون الالجئـــني اعـــداد ) النـــزوح والتهجـــري القســـري (مت ذكرهـــا ضـــمن بـــاب 
مـــنهم  مـــن جممـــوع  ئالجـــ) ٣٢٦٥٢(يـــث  اشـــارت اىل تســـجيل املهـــاجرين واملهجـــرين مـــن ابنـــاء االقليـــات ح

  ئالجــ) ٢٥،٥٢٩(رتبــة االوىل بتســجيل حية املســجلت الديانــة املســي) ٢٠٧،٠٤٢(الالجئــني البــالغ عــددهم 
علمــا ان معظــم الالجئــني مــن ابنــاء هــذة الديانــة كــانوا مــن  ئالجــ) ١٧،٣٩٤(ظمهــم يف ســوريا بعــدد كــان مع
  طائفة 

 ئالجــ)٦،٠٩٠(بعــدد  مــواطن ، تليهــا طائفــة االشــور) ١٤،٣٥٩(الكلــدان حيــث بلــغ عــدد الالجئــني مــنهم 
ة فقـد بلـغ ئبجممـوع الالجئـني مـن الديانـة الصـاامـا .  ئالج) ١،٤٨٩(م الرمن حيث بلغ عددهمن مث طائفة ا

ســجل معظمهــم يف ) ١،١١٦(مــن مث عــدد الالجئـني مــن الديانــة االيزيديــة البـالغ عــددهم ) ٦،٠٠٧(عـددهم 
  .االقليات يف دول اجلوار الذي ميثل اعداد الالجئني من ابناء) ٢١(سوريا فيما يلي اجلدول رقم 

  
  يزيدي  صابئي  مسيحي  الدولة 

  -  -  ١٠٩  مصر 

  ١  ١  ٥  ايران 

  ٨٠  ٣٢٣  ٢،٥٧٢  االردن 

  ٩٨٩  ٥،٦٦٣  ١٧،٣٩٤  سوريا 

  ١١  ٨  ٣،٠٣٣  لبنان 

  ٣٥  ١٠  ٢،٣٧٦  تركيا 

    ٢  ٤٠  دولة الخليج 

  ١،١١٦  ٦،٠٠٧  ٢٥،٥٢٩  المجموع 

  %٠،٥  %٢،٩  %١٩،٠٠٠  النسبة 

  جدول ميثل ابناء االقليات املتواجدين لدى دول اجلوار  
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  :الجهد الحكومي لحماية االقليات )  ٣-١١( 

فقــد مت تشــكيل جلنــة برملانيــة ٢٠١٠نظــرا الســتهداف اجلماعــات االرهابيــة للمســيحيني خــالل الربــع االخــري مــن عــام 
ي المانـة العامــة لـس الـوزراء الــذمسـؤولة عـن موضــوع اسـتهداف املسـيحيني قامــت هـذة اللجنـة برفــع توصـياا اىل ا

كافـة وزارات الدولـة وكافـة اجلهـات غـري املرتبطـة بـوزارة اضــافة ه  مـن خـالل توجيـ٢٧/١٢/٢٠١٠بتـاريخ  اسـتند عليهـا
  والتوصيات هي . اىل احملافظات كافة للعمل باختاذ ما يقضي لتنفيذها 

الرتبويـة  دوائر االوقاف ملتابعة املنابر الدينية وخصوصا اثناء اداء صالة اجلمعة واملناسـبات الدينيـة والـربامج هتوجي -١
  .  وان يتحمل االعالم مسؤولية التصدي لالرهاب 

ابـــــداء تســـــهيالت للتعامـــــل مـــــع اوضـــــاع املـــــوظفني والطـــــالب املســـــيحني وااليزيـــــديني يف النقـــــل او التنســـــيب او  -٢
 . االستضافة يف مناطق اخرى 

اطـــالق درجـــات مـــن االنتشـــار يف دوائـــر الدولـــة وبصـــورة خاصـــة يف االجهـــزة االمنيـــة والعســـكرية والوظـــائف عـــرب  -٣
يجـة تن ٢٠٠٣االمنية من املسيحيني واالقليات الدينية واعادة املفصـوليني الـذين اضـطروا اىل تـرك وظـائفهم بعـد عـام 

 . االوضاع االمنية 
اطيــاف العــراق مصــدر ثــراءة (مــت وزارة حقــوق االنســان مــؤمتر وطــين ملكونــات الشــعب العراقــي حتــت شــعار اكمــا اق
اهلـدف مـن هـذا املـؤمتر تعزيـز روح التسـامح والتعـايش ١/١٢/٢٠١٠اىل ٣٠/١١للفـرتة مـن يف مدينـة اربيـل ) الوطين 
بـــني مكونـــات الشـــعب العراقـــي باطيافـــة املختلفـــة الـــيت اكـــدت بـــان ضـــمان مكونـــات الشـــعب العراقـــي هـــي  الســـلمي

ل املـــؤمتر اىل مت رفعهـــا مـــن قبـــ االســـاس يف خلـــق حالـــة التعـــايش ونبـــذ العنـــف الطـــائفي والتنـــاحر امـــا التوصـــيات  الـــيت
  :   االمانة العامة لس الوزراء فكانت كااليت 

مطالبــــة اجلهــــات االمنيــــة باختــــاذ اجــــراءات عاجلــــة والزمــــة علــــى ارض الواقــــع حلمايــــة مكونــــات اتمــــع العراقــــي  -١
ان ، املســـيحيني ، الصـــابئة املنـــدائيني ، ، االيزيـــديني ، الشـــبك ، الكـــرد الفيليـــني ،الرتكمـــ(وخصوصـــا االقليـــات مـــنهم 

  . ومطالبة جملس النواب مبتابعة هذا املوضوع  ) الكاكائيني 
زيـــادة التمثيـــل النســـيب للمكونـــات املختلفـــة يف اتمـــع العراقـــي علـــى مســـتوى جملـــس النـــواب وجمـــالس احملافظـــات  -٢

 . واحلكومة  
ظـر باملنـاهج الرتبويـة العـادة الن) وزارة حقوق االنسان،وزارة الرتبية ، دواويـن االوقـاف (تشكيل جلنة مشرتكة من  -٣

 . عرب ادخال مفاهيم تعددية ملكونات اتمع العراقي ، وباعتماد مبدا املواطنة وحقوق االنسان 
الغاء التشريعات والقوانني والقرارات الصادرة بعهد النظام السابق واملتعلقة بتغيري القومية والعقيدة الدينيـة والتغـري  -٤

 . طنني وتقيد حريام الشخصية الدميغرايف اليت تنتهك حقوق املوا
دعوة املؤسسات االعالمية املختلفة ملمارسة دورها االجيـايب واملـؤثر يف اشـاعة ثقافـة احلـوار وقبـول االخـر وترسـيخ  -٥

 . مفاهيم التعايش السلمي 



 

٩٧ ــــــ ��� ا����ر� ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١١ـــــــــــــــ

                              
 ٢٠١٠وا�� ���ق ا����ن �� ا���اق ���م                                                  

خوة ونبذ دعم منظمات اتمع املدين املعنية باملكونات االثنية والدينية وتعزيز السلم اتمعي ونشر ثقافة اال -٦
 . العنف 

 .البناء اتمع العراقي ضمن مسلزمات التنمية املستدامة  ةعدم التمييز مبنح فرص العمل والدراس -٧
٨- تمع ضمن قانون االحوال الشخصية مراعاة خصوصية املكونات الدينية واالجتماعية املختلفة يف ا.  

وىل ملشروع قوانني دواوين االوقاف من قبل جلنة االوقاف مع االشارة اىل امتام جملس النواب السابق من القراءة اال
  .القوانني قريبا هلى امل ان يتم تشريع هذوالشؤون الدينية يف جملس النواب ع

  

   : ذوي االحتياج الخاص. ١٢

لظروف العراق اخلاصة خالل سنوات حروبه  ��" .�ن 
الطويلة على مدى اكثر من عقدين من الزمن 

ءات االقتصادية الكثر من عقد ، وخضوعه لنظام اجلزا
فقد جتاوزت نسبة االشخاص ذوي االعاقة النسب 
املتعارف عليها دوليا ، ويكفل الدستور رعاية الدولة 

اليت  ٣٢حلقوق االشخاص ذوي االعاقة وفق املادة 
كما ) . تمع ترعى الدولة  املعاقني وذوي االحتياجات اخلاصة ، وتكفل تاهيلهم بغية دجمهم يف ا( تنص على 

اولت احلكومة العراقية اهتماما خاصا م من خالل ختصيص نسبة من التعيينات احلكومية ، وسارت باجتاه 
تشريع قانون خاص م مع دعم املنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال االعاقة ،  كما جاء دعم املشرع هلذه 

يهدف اىل تعويض املتضررين الذين فقدو جزءا من  والذي ٢٠٠٩لسنة )  ٥( الشرحية من خالل القانون رقم 
ولغاية  ١٧/٧/١٩٦٨اجسادهم او اصيبوا مبرض  مزمن او تعرضوا اىل التشويه السباب سياسية للمدة 

واكتمال القراءة الثانية ملقرتح قانون رعاية ذوي االحتياجات . جراء ممارسات النظام السابق  ١٩/٣/٢٠٠٣
واالسرة والطفولة مبجلس النواب ، ومت تنفيذ العديد من املؤمترات وورش العمل للتوعية اخلاصة من قبل جلنة املراة 

  . حبقوق االشخاص ذوي االعاقة ودجمهم يف اتمع 
كما جيري العمل الستكمال اجراءات التصديق الوطنية متهيدا لالنضمام اىل اتفاقية ضمان حقوق االشخاص 

ليا يف اقرار مشروع قانون بانشاء هيئة وطنية لرعاية ذوي االعاقة ، وجيري ذوي االعاقة ، وينظر جملس النواب حا
 .العمل حاليا الختاذ اجراءات التصديق الوطنية على االتفاقية بشان حقوق االشخاص ذوي االعاقة 

والطلبة بالتعاون مع وزارة الرتبية باجراء مسح عن  التالميذ صاء يف دائرة الدراسات والبحوث و كما قام قسم االح
معاق من ) ١٤٢٠٠(من ذوي االحتياجات اخلاصة  وعلى مدى سبعة شهور واظهرت النتائج عن وجود 
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مدرسة من مجيع حمافظات العراق ) ٢٥١٨(حيث غطى هذا املسح ، ٢٠١١ – ٢٠١٠التالميذ والطلبة لعام 
الستمارات بني الريف واحلضر ولقد اعتمد اسلوب املسح الشامل حملافظات العراق ووزعت ا. غري املنتظمة بأقليم 

وتايت امهية هذا املسح من خالل توفري ، وكما مبني يف اجلداول ادناه ومراكز املدن على مستوى احملافظة الواحدة 
قاعدة بيانات حلصر ذوي االحتياجات اخلاصة حيث ميثل هذا العمل جزء من مهام وزارتنا باالهتمام بكافة 

ها شرحية الطلبة والتالميذ من ذوي االحتياجات اخلاصة ولضمان حصول الطالب شرائح اتمع العراقي ومن ضمن
املعاق على حقوقه ولتطبيق االتفاقيات املعنية  حبقوق ذوي االحتياجات اخلاصة  لوضع االليات املناسبة لتمكينهم 

  .من اداء دورهم املطلوب لتحسني واقع هذه الشرحية املهمة يف اتمع 

  لتالميذ املعاقني حسب اجلنس واحملافظة ونوع العوقتوزيع الطلبة وا

 الجنس المحافظة

 نوع العوق

إعاقة  المجموع

 بصرية

إعاقة 

 سمعية

إعاقة 

 حركية

فهم وإدراك 

ضعف / 

القوى 

 العقلية

أكثر 

من 

 إعاقة

استخدام / تواصل 

اإلشارة او الحركة 

 لتبادل المعلومات

 أخرى

 بغداد

 ٢٦٢٩ ٣٩٥ ٥١ ٦٣ ٧١٣ ٤٦٧ ١٩٧ ٧٤٣ ذكر

 ١٨١٦ ٣١٢ ١٧ ٤٣ ٣٤٢ ٢٩٩ ١٤٠ ٦٦٣ انثى

 ٤٤٤٥ ٧٠٧ ٦٨ ١٠٦ ١٠٥٥ ٧٦٦ ٣٣٧ ١٤٠٦ اموع

 البصرة

 ٣٨ ٥ ١   ٢٨ ٣   ١ ذكر

 ٤٤ ٢٢     ١٦ ٢ ٢ ٢ انثى

 ٨٢ ٢٧ ١   ٤٤ ٥ ٢ ٣ اموع

 ميسان

 ٣٨ ١٠     ٤ ١٤ ٥ ٥ ذكر

 ٤٣ ٥   ٣ ٦ ٧ ٧ ١٥ أنثى

 ٨١ ١٥   ٣ ١٠ ٢١ ١٢ ٢٠ اموع

 ذي قار

 ٢١٥ ١٠   ٩ ١٦ ٤٦ ١٦ ١١٨ ذكر

 ٦٦ ٤ ١ ٢ ٤ ١٣ ٨ ٣٤ أنثى

 ٢٨١ ١٤ ١ ١١ ٢٠ ٥٩ ٢٤ ١٥٢ اموع

 واسط

 ٤٠ ٤   ١ ١٩ ٦ ٤ ٦ ذكر

 ٢٩ ٨     ٩ ١ ١ ١٠ انثى

 ٦٩ ١٢   ١ ٢٨ ٧ ٥ ١٦ اموع

 المثنى

 ٢٥١ ٢٢ ١٩ ٧ ٤١ ٥٤ ٣٠ ٧٨ ذكر

 ١٣٢ ٢١ ٥ ٦ ١٩ ٢٥ ١٢ ٤٤ انثى

٣٨٣ ٤٣ ٢٤ ١٣ ٦٠ ٧٩ ٤٢ ١٢٢ موعا 

 القادسية

 ١١٩ ٢٢ ٣ ٢ ٥ ٣٠ ١٦ ٤١ ذكر

 ٨١ ١٦ ١ ٣ ١١ ١٥ ٦ ٢٩ انثى

 ٢٠٠ ٣٨ ٤ ٥ ١٦ ٤٥ ٢٢ ٧٠ اموع

 النجف

 ٣٩٦ ٣٧ ٧ ١٢ ١١٦ ٧٣ ٣٥ ١١٦ ذكر

 ٢٤٨ ٤٥   ٩ ٦٧ ٤٨ ١٩ ٦٠ انثى

 ٦٤٤ ٨٢ ٧ ٢١ ١٨٣ ١٢١ ٥٤ ١٧٦ اموع
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 كربالء

 ٧٣٦ ١١٣ ٤١ ١٩ ١٤٤ ٩٤ ٦٤ ٢٦١ ذكر

 ٥٤٣ ١٠٧ ٤ ٧ ١٦٥ ٦٧ ٣٦ ١٥٧ انثى

 ١٢٧٩ ٢٢٠ ٤٥ ٢٦ ٣٠٩ ١٦١ ١٠٠ ٤١٨ اموع

 بابل

 ٤٩١ ٤٧ ٤ ٨ ١٠٣ ٩٥ ٣٦ ١٩٨ ذكر

 ٣٨٨ ٢٥ ٤ ٤ ٦١ ٨٢ ٣٢ ١٨٠ انثى

 ٨٧٩ ٧٢ ٨ ١٢ ١٦٤ ١٧٧ ٦٨ ٣٧٨ اموع

 ديالى

 ٥٠٧ ٥٢ ١٨ ١٤ ٨٤ ١٤٧ ٣٨ ١٥٤ ذكر

 ٣٠٦ ٣٦ ٣ ٧ ٤٥ ٦٧ ٣٠ ١١٨ انثى

 ٨١٣ ٨٨ ٢١ ٢١ ١٢٩ ٢١٤ ٦٨ ٢٧٢ اموع

 االنبار

 ٣٢٥ ٤١ ٢ ١٠ ٤٣ ٨٠ ٢٩ ١٢٠ ذكر

 ١٥٥ ٣٢   ٧ ٢٤ ٢٧ ٢١ ٤٤ انثى

 ٤٨٠ ٧٣ ٢ ١٧ ٦٧ ١٠٧ ٥٠ ١٦٤ اموع

 صالح الدين

 ٦٠ ٣   ١ ٢٢ ٩ ٢ ٢٣ ذكر

 ١٧   ١   ٤ ٢ ٥ ٥ انثى

 ٧٧ ٣ ١ ١ ٢٦ ١١ ٧ ٢٨ اموع

 نينوى

 ١٨٦٧ ٢٣١ ٩ ٣٥ ٣٤٨ ٣٨٩ ١٦٨ ٦٨٧ ذكر

 ٨٥٢ ١٢١ ٢ ٢٢ ١٨٦ ١٦٨ ٨٠ ٢٧٣ انثى

 ٢٧١٩ ٣٥٢ ١١ ٥٧ ٥٣٤ ٥٥٧ ٢٤٨ ٩٦٠ اموع

 كركوك

 ٣٢٣ ٥٠ ١٠ ١٧ ٥٦ ٧٥ ٢٦ ٨٩ ذكر

 ٢١١ ٤١ ٤ ١٣ ٣٤ ٤٢ ١٥ ٦٢ انثى

 ٥٣٤ ٩١ ١٤ ٣٠ ٩٠ ١١٧ ٤١ ١٥١ اموع

  

  .وسبب العوق  توزيع الطلبة والتالميذ املعاقني حسب اجلنس واحملافظة

 الجنس المحافظة

 سبب العوق

 المجموع
خلقي 

منذ 

 الوالدة

ظروف 

متعلقة 

 بالوالدة

 مرض
غير / حادث 

 عسكري

سوء 

معاملة 

 جسدية

سوء معاملة 

 نفسية

من جراء 

العمليات 

العسكرية 

 واالرهاب

 اخرى

 بغداد

 ٢٣٧٤ ١٨٩ ٦٤ ١٤٧ ٢٧ ٩٦ ٣١٤ ٢١٠ ١٣٢٧ ذكر

 ١٥٦٦ ١٠٤ ٤٣ ٧٧ ١٧ ٥٥ ٣١٤ ١٣٢ ٨٢٤ انثى

 ٣٩٤٠ ٢٩٣ ١٠٧ ٢٢٤ ٤٤ ١٥١ ٦٢٨ ٣٤٢ ٢١٥١ اموع

 البصرة

 ٣٢ ١٢  ٣ ١   ٣ ١٣ ذكر

 ٤٤ ٢١  ١١ ١ ١  ١ ٩ انثى

 ٧٦ ٣٣  ١٤ ٢ ١  ٤ ٢٢ اموع

 ميسان

 ٣٥ ١ ١ ٣ ١ ٢ ٢ ٦ ١٩ ذكر

 ٤١ ٣ ٤ ٢   ٤ ٨ ٢٠ انثى

 ٧٦ ٤ ٥ ٥ ١ ٢ ٦ ١٤ ٣٩ اموع

 ذي قار

 ٢١٥ ٢٢ ٣  ٢ ٢ ١٤  ١٧٢ ذكر

 ٦٦ ١٧ ٢  ١  ٥  ٤١ انثى

 ٢٨١ ٣٩ ٥  ٣ ٢ ١٩  ٢١٣ اموع

 واسط
 ٤٠ ١   ٥  ٢ ١ ٣١ ذكر

 ٢٩ ٢ ١    ٣  ٢٣ انثى
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 ٦٩ ٣ ١  ٥  ٥ ١ ٥٤ اموع

 المثنى

 ٢٤٨ ٦ ٤ ١ ١ ٩ ٢٨ ٢٥ ١٧٤ ذكر

 ١٢٢ ١  ٣  ٣ ٦ ٩ ١٠٠ انثى

 ٣٧٠ ٧ ٤ ٤ ١ ١٢ ٣٤ ٣٤ ٢٧٤ اموع

 القادسية

 ١١٩ ٢ ٣ ١  ٥ ١٣ ٢ ٩٣ كرذ 

 ٨١ ٢ ٢    ٣ ١ ٧٣ انثى

 ٢٠٠ ٤ ٥ ١  ٥ ١٦ ٣ ١٦٦ اموع

 النجف

 ٣٨٤ ١٧ ٣ ١٤ ١ ٩ ٤٥ ٤٢ ٢٥٣ ذكر

 ٢٢٦ ٣٠ ٤ ١٨ ٤ ١٢ ٢١ ١٧ ١٢٠ انثى

 ٦١٠ ٤٧ ٧ ٣٢ ٥ ٢١ ٦٦ ٥٩ ٣٧٣ اموع

 كربالء

 ٦٦٦ ٢٦ ٩ ١١ ٣ ٢١ ١٠٧ ٤٢ ٤٤٧ ذكر

 ٤٩٤ ٥٦ ٣ ٢١ ٢ ١٥ ٩٣ ٤١ ٢٦٣ انثى

 ١١٦٠ ٨٢ ١٢ ٣٢ ٥ ٣٦ ٢٠٠ ٨٣ ٧١٠ اموع

 بابل

 ٤٧١ ٨ ٦ ٧ ١ ٩ ٣٧ ٢٧ ٣٧٦ ذكر

 ٣٦٦ ١٠ ٣ ٢٣ ١ ٢ ٣٧ ١٤ ٢٧٦ انثى

 ٨٣٧ ١٨ ٩ ٣٠ ٢ ١١ ٧٤ ٤١ ٦٥٢ اموع

 ديالى

 ٤٩٩ ٢١ ٢٧ ٥ ٢ ١٩ ٦٩ ٤٣ ٣١٣ ذكر

 ٣٠٧ ١٠ ١٩ ٤ ٧ ١٢ ٣٥ ٢٣ ١٩٧ انثى

 ٨٠٦ ٣١ ٤٦ ٩ ٩ ٣١ ١٠٤ ٦٦ ٥١٠ اموع

 االنبار

 ٣٢٢ ١ ١٠   ١٥ ٣٥ ١٧ ٢٤٤ ذكر

 ١٥٦ ٦ ٤  ٢ ٥ ١٨ ٧ ١١٤ انثى

 ٤٧٨ ٧ ١٤  ٢ ٢٠ ٥٣ ٢٤ ٣٥٨ اموع

 نصالح الدي

 ٥٨ ١  ٦ ١ ١ ١٢ ١ ٣٦ ذكر

 ١٨  ١  ١  ١ ١ ١٤ انثى

 ٧٦ ١ ١ ٦ ٢ ١ ١٣ ٢ ٥٠ اموع

 نينوى

 ١٨١١ ١٣٥ ٧١ ١٢ ٢٤ ٦٧ ٢٢٤ ١١٠ ١١٦٨ ذكر

 ٨٢٥ ٨٨ ٢٦ ٢٢  ٣٦ ٨١ ٣٥ ٥٣٧ انثى

 ٢٦٣٦ ٢٢٣ ٩٧ ٣٤ ٢٤ ١٠٣ ٣٠٥ ١٤٥ ١٧٠٥ اموع

 كركوك

 ٣٠٤ ٢٤ ٧ ١٢ ٤ ١٩ ٤٥ ١٧ ١٧٦ ذكر

 ١٩٠ ٢٢ ٧ ٥ ٢ ١٠ ٢٤ ١٣ ١٠٧ انثى

 ٤٩٤ ٤٦ ١٤ ١٧ ٦ ٢٩ ٦٩ ٣٠ ٢٨٣ اموع
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  :الخطة الوطنية لحقوق االنسان . ١٣

وتعزيز التنمية البشرية ، واالستقرار وترسيخ احلياة  الدميقراطية  مسريته الستعادة االمن ييواصل الشعب العراق
ويقع تفعيل  االلتزام بتعزيز احرتام ومحاية حقوق االنسان يف القلب من هذه املسرية وباعتباره واحدا من االسس 

و على صعيد الضرورية والضمانات املؤثرة يف تعزيز هذه املسرية واهدافها سواء على صعيد املرحلة الراهنة ا
لتحسني سجل العراق وبراجمه اجلارية يف ولقد اولت مجهورية العراق مبؤسساا كافة اهتماما كبريا  .املستقبل 

والجل حتقيق ذلك مت تشكيل   .جماالت االلتزام باحرتام وتفعيل ومحاية وتعزيز حقوق االنسان وضمان التمتع ا 
ات عالمية استعانت هذه اللجنة باخلرب مية وغري احلكومية واالجلنة قطاعية متثل قاعدة من املؤسسات احلكو 

الوطنية واالقليمية والدولية العداد مسودة اخلطة الوطنية حلقوق االنسان اليت دف اىل تعزيز واحرتام احلقوق كافة 
صها من خالل برامج وسياسات وتشريعات فاعلة يف كافة االنشطة اليت تتوالها املؤسسات كافة كل حسب ختص

لقد اخنرط العراق ، سواء احلكومة او اتمع املدين ، يف عملية االستعراض الدوري الشامل على  .وصالحيتها 
حنو فاعل وذلك كجزء من اخلطة الشاملة اليت تتبناها الدولة العراقية اليت ميثل ترسيخ العمل حبقوق االنسان وتعزيز 

يها ، ويف سياق اهلدف الرئيسي لتعزيز ومحاية حقوق االنسان على دورها يف بناء الفرد واجلماعة جماال اساسيا ف
ارض الواقع واالستفادة ، من الية االستعراض الدوري الشامل باعتبارها اداة لنقل اخلربات بني الدول االعضاء ، 

ان كما عملت وزارة حقوق االنسان على تشكيل جل. وتفعيل التعاون واملساعدة بينها على قاعدة املساواة 
قطاعية العداد تقارير اىل اللجان التعاهدية اليت يلتزم العراق لتقدميها اىل االمم املتحدة كجزء من التزاماته الدولية 

فقد بادرت الوزارة وبالتعاون مع الوزارات واجلهات الناشئة عن انضمامه اىل املعاهدات الدولية حلقوق االنسان 
ذا الفريق ولقد نشط الفريق املكلف باعداد اخلطة ليس فقط للعمل على ذات العالقة املشاركة يف اثراء اعمال ه

قيام جوانب اخلطة ووسائل اعماهلا بل كذلك لتقدمي حتليالت تفسريية وتاصيلية الليات ووسائل اعمال حقوق 
ة والتشريعية او جربة الوطنية واملنظومة السياسيتسواء بالبناء على ال قاربات الضرورية الواجبة االعتباراالنسان وامل

بتبين بعضا من احسن املمارسات اليت شهد تطبيقها جناحا يف دول اخرى وجتارب مشاة شريطة ان تكون 
مالئمة خلصوصية العراق وطبيعة املرحلة اليت يعرب عنها ولتزامن اعداد اخلطة الوطنية حلقوق االنسان مع املناقشات 

الدوري الشامل جلمهورية العراق وما اسفر عنه من توصيات مت اليت جرت قبل واثناء وبعد عملية االستعراض 
قبوهلا من جانب احلكومة االمر الذي اسفر عن تشكيل فريق عمل العداد اخلطة التفصيلية لتنفيذ التوصيات فقد 
مت دمج اجتماعات الفريقني املكلفني باعداد خطط العمل واسفرت عن هذه االجتماعات رؤية موحدة بشان 

  : ه اخلطط باجتاه اعتماد مايايت اعداد هذ
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  .اا متثل رؤية اسرتاتيجية خلطة عمل بعيدة املدى  - 

اعتماد مجلة من االجراءات واالولويات يف التنفيذ متثل خطة لتنفيذ التوصيات اليت اسفرت عنها الية  - 
   .االستعراض الدوري الشامل من توصيات مت قبوهلا 

  : السياسات العامة 

وبرامج جيري االعداد هلا واليت ختتص بقضايا حقوق اليت جيري تنفيذها راق العديد من الربامج تنشط يف الع
  .االنسان وتعمل من اجل اهداف تعزيز احرتام ومحاية حقوق االنسان وعلى مستويات واصعدة متعددة 

االجيايب لصاحل اهلدف وتنظر اخلطة باهتمام بالغ هلذه الربامج واملشرعات باعتبارها تصب يف الرتاكم الوطين 
املشرتك يف تعزيز احرتام ومحاية حقوق االنسان ، وكذلك تنظر باهتمام ملا تشكله هذه اجلهود من ادوات مهمة 
تيسر تفعيل اخلطة االسرتاتيجية لتفعيل توصيات االستعراض الدوري الشامل ، كما ستيسر اعداد خطة العمل 

كما تنظر اخلطة باهتمام الن تشكل الياا وعاء .ى املدى البعيد الوطنية للنهوض حبقوق االنسان وتفعلها عل
ومن اهم هذه اجلهود  .للتنسيق بني خمتلف هذه اجلهود املهمة وجعلها اداة تراكمية تصب يف مصلحة العراق 

دراسة دور وزارة حقوق االنسان يف جماالت تعزيز الثقافة والرتبية على حقوق االنسان ومراجعة مشاريع القوانني و 
لسجون االنضمام اىل االتفاقيات الدولية حلقوق االنسان واعمال فريق الوزارة املكلف بالتفتيش على اوضاع ا

ارير الصادرة عنه وجهود وزارة حقوق االنسان عرب االنشطة الرتبوية الواسعة اليت ومراكز االحتجاز ونشر التق
ذه الربامج واجلهود كذلك جهود اعداد خطة العمل ويذكر من ه .يضطلع ا املعهد الوطين حلقوق االنسان 

الوطنية للنهوض حبقوق االنسان وجهود اعداد الربنامج الوطين للرتبية على حقوق االنسان وجهود تاسيس 
املفوضية العليا حلقوق االنسان ومشاريع لدعم حقوق االنسان يف املناهج الرتبوية وجهود اعداد التقرير الدوري 

ة القضاء على كافة اشكال التمييز ضد املراة وانشطة االمم املتحدة يف جمال تدريب منظمات للعراق اىل جلن
وشكل مسار االعداد للوفاء بالتزامات  .اتمع املدين للتفاعل مع االليات التعاهدية يف جمال حقوق االنسان 

رة هذة اجلهود وكذاجهود اعداد العراق يف جمال االستعراض الدوري الشامل حلقوق االنسان مرحلة مهمة يف صدا
   .اخلطة احلالية 
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بموجب انضمامه الى االتفاقيات الخاصة  التقارير لتقديم تزامات الدولية لتنفيذ اال في موقف العراق. ١٤

  : بحقوق االنسان 

االنسان حيث قدمت بدأت الوزارة بتنفيذ التزام العراق  بتقدمي التقارير مبوجب انضمامه اىل االتفاقيات اخلاصه حبقوق 
، كذلك مت تقدمي الوثيقة  ٢٠١٠ومناقشته يف شباط  ٢٠٠٩تقرير االستعراض الدوري الشامل والذي مت إعداده يف عام 

األساسية جلمهورية العراق واليت متثل جزء من التقارير الدورية اليت تقدمها الدول األطراف يف املعاهدات اىل اللجان 
  :جهود وزارة حقوق االنسان بشأن كتابة التقارير التعاهدية ونبني ملعاهدات الدولية شكلة مبوجب االتعاهدية امل

  ) :  CERD( اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  -١

مت تشكيل جلنة وزارية برئاسة وزارة حقوق االنسان وعضوية عدد من الوزارات لغرض إعداد تقرير الدولة الدوري اخلاص 
ية  باالضافة اىل تشكيل جلنة من داخل وزارة حقوق االنسان تعمل على صياغة مسودة التقرير حيث جاري ذه االتفاق

 . العمل اآلن على اجناز املسودة االولية من قبل جلنة الصياغة 

  ) : CESCR( العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  -٢

رة حقوق االنسان وعضوية عدد من الوزارات لغرض إعداد تقرير الدولة الدوري اخلاص مت تشكيل جلنة وزارية برئاسة وزا
ذا العهد باالضافة اىل تشكيل جلنة من داخل وزارة حقوق االنسان تعمل على صياغة مسودة التقرير وقد مت اجناز 

  . املسودة االولية من قبل جلنة الصياغة 

  ) :  CCPR( لسياسية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية وا -٣

مت تشكيل جلنة وزارية برئاسة وزارة حقوق االنسان وعضوية عدد من الوزارات لغرض إعداد تقرير الدولة الدوري اخلاص 
باحلقوق املدنية والسياسية باالضافة اىل تشكيل جلنة من داخل وزارة حقوق االنسان تعمل على صياغة مسودة التقرير وما 

 . ذه اللجنة من اجل اعداد املسودة االولية للتقرير زال العمل جاري يف ه
  

  ) :  CEDAW( اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة  -٤

مت تشكيل جلنة وزارية برئاسة وزارة حقوق االنسان وعضوية عدد من الوزارات لغرض إعداد تقرير الدولة الدوري اخلاص 
رير ومت نشر مسودة التقرير على املوقع االليكرتوين لوزارة حقوق االنسان ذه االتفاقية وقد مت اجناز املسودة االولية للتق

الستالم املالحظات من منظمات اتمع املدين والناشطني يف هذا اال ومت رفع التقرير اىل االمانة العامة لس الوزراء 
  .  للموافقة عليه ومن مث تقدميه اىل اللجنة التعاهدية املنبثقة من االتفاقية 
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  ) :  CRC( اتفاقية حقوق الطفل  -٥

مت تشكيل جلنة وزارية برئاسة وزارة حقوق االنسان وعضوية عدد من الوزارات لغرض إعداد تقرير الدولة الدوري اخلاص 
  . ذه االتفاقية وقد مت اجناز املسودة االولية للتقرير 

  ) :  UPR( االستعراض الدوري الشامل  -٦

وكان هذا االستعراض برئاسة وزارة حقوق االنسان وقد  ٢٠١٠يف شباط من عام ) UPR(لقدم العراق استعراضه االو 
توصية ) ١٤(توصية فيما مت تأجيل ) ٢٧(توصية ورفض ) ١٣٥(توصية للعراق ، وقد وافق العراق على ) ١٧٦(مت تقدمي 

 . للنظر فيها وقد مت تشكيل جلنة ملتابعة تنفيذ التوصيات اليت وافق عليها العراق 

-CRC( البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك األطفال في النزاعات المسلحة   -٧

OPSC  : (  

وقد مت تشكيل جلنة وزارية برئاسة وزارة حقوق االنسان وعضوية عدد  ٢٠١٠العراق مطالب بتقدمي تقريره األويل يف عام 
اص هلذا الربوتوكول وقد مت اجناز املسودة االولية للتقرير ومت نشر مسودة من الوزارات لغرض إعداد تقرير الدولة الدوري اخل

التقرير على املوقع االليكرتوين لوزارة حقوق االنسان الستالم املالحظات من منظمات اتمع املدين والناشطني يف هذا 
 .اال ومن مث تقدمي التقرير اىل اللجنة املعنية 

قية حقوق الطفل المتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال في المواد البروتوكول االختياري التفا -٨

  : ) CRC-OPAC( اإلباحية 

وقد مت تشكيل جلنة وزارية برئاسة وزارة حقوق االنسان وعضوية عدد  ٢٠١٠العراق مطالب بتقدمي تقريره األويل يف عام 
 .   ص هلذا الربوتوكول ومت اجناز املسودة االولية هلذا الربوتكول من الوزارات لغرض إعداد تقرير الدولة الدوري اخلا

 

  
  
  


