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والصحية الي  االجتماعية  الظروف  تقييم  املهمة يف  املؤشرات  أحد  األطفال  وفيات  تعد 
جمتمع، حيث يالحظ أن بقاء هذه الفئة العمرية )1 - 15( عاما على قيد احلياة يعتمد على 
الظروف االجتماعية والصحية لبيئتهم، ومن هذا املنطلق فأن وصف ودراسة مؤشر وفيات االطفال 
وفيات  بلغت معدالت  فقد  العامة،  الصحة  لسياسات  والتخطيط  للتقييم  أمر حيوي  العراق  يف 
األطفال األقل من سنة 10732 من فئة الذكور، يقابلها 8238 من فئة اإلانث، مبعدل عام 
بلغ 18970، من جانب أخر بلغ معدل وفيات االطفال دون اخلامسة )1 - 4( سنة 2289 
من فئة الذكور، يقابلها 1906 من فئة األانث مبعدل عام بلغ 4195 حسب أحصائية عام 
2019، وعلى الرغم من اجلهود املبذولة خلفض معدالت وفيات األطفال األ أن معدل وفيات 

األطفال الرضع ودون اخلامسة الزال مرتفعا اذا ما قورن ابلدول املتقدمة)1(.
    يف هذا السياق  هتدف الورقة إىل تسليط الضوء على احملددات الصحية لوفيات االطفال 
يف العراق وتستعرض ابلسرد والتحليل التباينات يف وفيات األطفال الرضع ودون سن اخلامسة يف 

العراق حسب املتغريات الصحية والدميوغرافية؟
اجتاهات وفيات األطفال الرضع ودون سن اخلامسة

شاملة  وبرامج  سياسات  وضع  ضرورة  إىل  الطفل  حقوق  اتفاقية  من   325 املادة  تشري 
الصحية  احلالة  تدهور  القلق  ابلغ  مع  اللجنة  وتالحظ  الطفل  ممارسات صحة  لتشجيع وحتسي 
لألطفال والسيما ارتفاع معدالت وفيات الرضع واالطفال وسوء تغذيتهم الطويلة االجل واخلطرية، 

اليت يزيدها تفاقما سوء ممارسات الرضاعة الطبيعية وأمراض الطفولة املنتشرة.

1- التقرير االحصائي السنوي لعام 2019، وزارة الصحة والبيئة، العراق

المحددات الصحية لوفيات األطفال في العراق

أحمد خضير حسين *

*  ابحث يف علم االجتماع.
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يعد معدل وفيات االطفال الرضع ابملعىن املتبع يف هذه الدراسة على انه احتمال الوفاة بي 
حلظة الوالدة وقبل امتام الرضيع السنة االوىل من عمره، ويعد أيضا احد املؤشرات االكثر حساسية 

واستخداما يف الداللة على التنمية االجتماعية واالقتصادية للسكان)2(.
وترتبط معدالت وفيات االطفال مبتغريات عديدة منها صحة االمهات، والتلقيح، والرعاية 
اثناء الوالدة، والوالدة يف مركز صحي وغري ذلك. وأن ارتفاع معدالت وفيات االطفال ال يقتصر 
فقط على حالة النظام الصحي، بل أن الوضع األمين املتدهور السيما يف األعوام األخرية السيما 
الوعي  اىل جانب  احملافظات،  من  عدد  على  داعش  وسيطرة  املشهد،  االخرية يف  التطوات  بعد 

الصحي لألسرة وأوضاعها األقتصادية)3(.
وقائية  يوفره من خدمات  فيما  الصحي  ابلنظام  مباشر  على حنو  تتعلق  الطفل  ان صحة 
وعالجية إال إن الوضع األمين يلقي بظالله على جممل احلياة الصحية للمواطني كما ان ختصيصات 
وزارة الصحة والبيئة يف املوازنة العامة )2019( اذ اهنا مل تتخذ اجتاها تصاعداي يتناسب مع نسبة 
النمو السكاين البالغة )2.4( لقد شكلت النفقات التشغيلية )6.03( مقابل )0.83( للنفقات 
االستثمارية، فضال عن انشغال املؤسسات الصحية ابالاثر البشرية النامجة عن العنف واالرهاب، 

قد يكون سببا وراء التغاض عن خدمات نوعية ضرورية لألطفال واألمهات)4(.
إن كل مؤشر من مؤشرات وفيات األطفال التالية تعكس فرتة زمنية من حياة الطفل، حيث 
يتم تعريف اربعة مؤشرات لقياس مستوى واجتاهات معدالت وفيات الرضع واالطفال على النحو 

التايل:
وفيات ما حول الوالدة لكل الف والدة حية.	 
وفيات حديثي الوالدة )28-0( يوم لكل الف والدة حية.	 
وفيات اقل من سنة لكل الف والدة حية.	 
وفيات االطفال دون سن اخلامسة/ احتمال الوفاة قبل بلوغ السنة اخلامسة من العمر.	 

2- Haglund، B.، Cnattignius، S.، Nordstrom، M.-L.، 1993. Social Differences 
In Late Fetal Death And Infant Mortality In Sweden 1985-86، Paediatric And 
Perinatal Epidemiology 7، 33-44

3- عدانن ايسي، الطفولة والتحدايت التنموية يف العراق، جملة دراسات اجتماعية، بيت احلكمة، بغداد، العدد )37(، كانون 
األول/ 2016، ص145.

4- املصدر نفسه، ص146.
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جدول1: معدالت وفيات ما حول الوالدة واالطفال من )28-0( لكل الف مولود حسب 
املنطقة يف العراق)5(.

احملافظة

معدل وفيات ما حول الوالدة لكل الف 
والدة حية.

معدل وفيات حديثي الوالدة )0 - 28( 
يوم لكل الف والدة حية

انثىذكر انثىذكر
24.419.419.814.9بغداد

26.421.320.414.8البصرة 
17.816.212.710.5نينوى

19.916.214.79ميسان 
26.521.821.816.6الديوانية 

22.621.616.414.6دايىل
6.94.76.34.5االنبار

24.618.720.013.8اببل
18.919.412.611.3كربالء
23.520.516.615.3كركوك
20.517.41713.7واسط

24.621.421.416.3ذي قار
18.214.19.47املثىن

6.65.55.23.7صالح
27.724.72218.5النجف

10.58.710.17.1اربيل
1613.29.88.3دهوك

5- التقرير االحصائي السنوي لعام 2019، وزارة الصحة والبيئة، العراق.
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5.15.1Na)6(Naالسليمانية
20.21715.612.1اجملموع الكلي

أظهرت النتائج يف اجلدول)1( معدالت وفيات االطفال ما حول الوالدة،ومعدالت وفيات 
حديثي الوالدة من 0 - 28، لكل الف مولود حي،وبلغ جمموع معدل وفيات ما حول الوالدة 
للذكور 20.2طفل لكل الف مولود حي، يليها جمموع وفيات ما حول الوالدة لألانث 17 طفل 
لكل مولود حي، كما اظهرت النتائج وفيات حديثي الوالدة من 8-0 سنوات لكل الف مولود 
حي، وبلغ جمموع معدل وفيات حديثي الوالدة للذكور 15.6 طفل لكل الف مولود حي، يليها 

جمموع وفيات حديثي الوالدة لألانث 12.1 طفل لكل الف مولود حي.
وتظهر يف الشكل)1( تباينات واختالفات جوهرية يف معدل وفيات االطفال حبسب املنطقة 
واجلنس. ويبي أن معدل وفيات االطفال ما حول الوالدة يف النجف عند الذكور )27.7حالة 
وفاة لكل الف والدة حية(، يقابلها االانث )24.7 حالة وفاة لكل الف والدة حية( يليها معدل 
وفيات االطفال يف حمافظة البصرة عند الذكور )26.4 حالة وفاة لكل والدة حية( يقابلها االانث 

)21،3 حالة وفاة لكل والدة حية(. 
تظهر حبسب  اليت  اجلوهرية  االختالفات  فإن  الوالدة  حديثي  االطفال  وفيات  معدل  اما 
)22حالة  الذكور  عند  النجف  يوم، يف حمافظة   )0-28( الوالدة  عند حديثي  واجلنس  املنطقة 
وفاة لكل الف والدة حية( يقابلها االانث )18،5حالة وفاة لكل الف والدة حية(، يليها معدل 
وفيات االطفال يف حمافظة ذي قار عند الذكور )21،4 حالة وفاة لكل والدة حية( يقابلها االانث 

)16.3 حالة وفاة لكل الف والدة حية(.

Na Not Available( -6( املعلومات غري متوفرة.
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جدول2: معدالت وفيات اقل من سنة لكل الف والدة حية واألطفال األقل من مخس سنوات 
لكل  الف مولود حسب املنطقة يف العراق)7(.

معدل وفيات اقل من سنة لكل الف والدة احملافظة
حية

لكل  )5سنة(  من  اقل  وفيات  معدل 
1000 والدة حية

انثىذكرانثىذكر
26.921.232.529.5بغداد

28.320.833.329.5البصرة 
20.91824.523نينوى

17.31121.918.1ميسان 
18.421.933.830.2الديوانية 

23.919.829.726.6دايىل
8.26.29.88.7االنبار

30.723.536.132.7اببل
18.218.323.423كربالء
21.72024.723.7كركوك
20.918.826.125واسط

25.82131.928.8ذي قار
14.211.419.818.9املثىن

8.45.812.711صالح الدين
27.923.833.813.2النجف

12.69.719.917.6اربيل
20.518.125.526.6دهوك

7 - التقرير االحصائي السنوي لعام 2019، وزارة الصحة والبيئة، العراق.
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NaNaNa)8(Naالسليمانية
21.617.526.521.9اجملموع الكلي

أظهرت النتائج يف اجلدول)2( معدالت وفيات االطفال اقل من سنة، ومعدالت وفيات 
للذكور  اقل من سنة  اقل من مخس سنوات، لكل الف مولود حي، وبلغ جمموع معدل وفيات 
21.6طفل لكل الف مولود حي، يليها جمموع وفيات االقل من سنة لألانث 17.5 طفل لكل 
مولود حي، كما أظهرت النتائج وفيات اقل من مخس سنوات لكل الف مولود حي، وبلغ جمموع 
معدل وفيات االقل من مخس سنوات للذكور 26.5 طفل لكل الف مولود حي، يليها جمموع 

وفيات االقل من مخس سنوات لألانث 21.9 طفل لكل الف مولود حي.
وتظهر يف الشكل )2( تباينات وأختالفات جوهرية يف معدل وفيات االطفال حبسب املنطقة 
واجلنس، اذ تبي معدل وفيات االطفال االقل من سنة يف حمافظة اببل عند الذكور )30.7حالة 
وفاة لكل الف والدة حية(، يقابلها االانث )23.5 حالة وفاة لكل الف والدة حية( يليها معدل 
وفيات االطفال يف حمافظة البصرة عند الذكور )28.3 حالة وفاة لكل والدة حية( يقابلها االانث 

)20.8 حالة وفاة لكل والدة حية(. 
اليت تظهر  اما معدل وفيات االطفال االقل من مخس سنوات فأن االختالفات اجلوهرية 
حبسب املنطقة واجلنس عندهم، يف حمافظة اببل عند الذكور )36.1حالة وفاة لكل الف والدة 
حية( يقابلها االانث )32.7 حالة وفاة لكل الف والدة حية(، يليها معدل وفيات االطفال يف 
حمافظة الديوانية عند الذكور )33.8 حالة وفاة لكل والدة حية( يقابلها االانث )30.2 حالة 

وفاة لكل الف والدة حية(.

Na Not Available( - 8( املعلومات غري متوفرة.
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الشكل )3( يبي وفيات االطفال للسنوات ادانه)9(

 

دون سن    يظهر الشكل اعاله مؤشرات وفيات االطفال حديثي الوالدة، واالطفال الرضع، واالطفال    
  31(, اذ بلغت قيمة معدل وفيات االطفال دون سن الخامسة  2019-2014الخامسة تبعا للسنوات )

الف حالة وفاة لعام   القيمة تدريجيا مرورا باالعوام )  2014لكل  -2017-2016-2015انخضت 
، بينما بلغت معدل وفيات االطفال  2018لكل الف حالة وفاة لعام    27( حتى بلغت القيمة  2018

لعام    25الرضع   أنخفضت تدريجيا مرورا باالعوام )2014لكل الف حالة ووفاة   ،2015-2016-
, في حين بلغت قيمة معدل  2018لكل الف حالة وفاة لعام    23( حتى بلغت القيمة  2017-2018

الوالدة   حديثي  لعام    18وفيات  وفاة  حالة  الف  باالعوام  2014لكل  مرورا  تدريجيا  انخفضت   ،
 . 2019لكل الف حالة وفاة لعام  15( حتى بلغت القيمة 2019 -2015-2016-2017-2018)

 

 

 التباين الجنسي لوفيات األطفال حسب األمراض 
ف      لالنسان. والشك  المميتة  األمراض  على  نؤكد  وهنا  ومتنوعة،  كثيرة  أمراضا  االنسان    إن تنتاب 

وتصنيفها بشكل سليم وهذا سهل مهمة الباحثين  التقدم العلمي والتقني ساعد على تشخيص األمراض  
بيانات   تحسين  على  انعكسا  والتشخيص  التصنيف  الن  الطبي،  الجانب  في  المختلفة  دراساتهم  في 
الوفيات المسجلة في المؤسسات الصحية، وهنا تنصب الجهود واالهتمام على ايجاد االهمية النسبية،  

 كان المحافظة  على اختالف اعمارهم واجناسهم.لسبب الوفاة بحسب األمراض التي يتعرض لها س
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يظهر الشكل اعاله مؤشرات وفيات االطفال حديثي الوالدة، واالطفال الرضع، واالطفال 
االطفال  وفيات  معدل  قيمة  بلغت  اذ   ،)2014-2019( للسنوات  تبعا  اخلامسة  سن  دون 
دون سن اخلامسة 31 لكل الف حالة وفاة لعام 2014 اخنضت القيمة تدرجييا مرورا ابالعوام 
)2018-2017-2016-2015( حىت بلغت القيمة 27 لكل الف حالة وفاة لعام 2018، 
لعام 2014، أخنفضت  الف حالة ووفاة  الرضع 25 لكل  االطفال  بلغت معدل وفيات  بينما 
تدرجييا مرورا ابالعوام )2018-2017-2016-2015( حىت بلغت القيمة 23 لكل الف 
حالة وفاة لعام 2018، يف حي بلغت قيمة معدل وفيات حديثي الوالدة 18 لكل الف حالة وفاة 
لعام 2014، اخنفضت تدرجييا مرورا ابالعوام )2015-2016-2017-2018- 2019( 

حىت بلغت القيمة 15 لكل الف حالة وفاة لعام 2019.
9- الشكل من تصميم الباحث، ابالعتماد على بياانت مؤشر االقتصاد العاملي على الرابط االلكرتوين:

https://www.theglobaleconomy.com
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التباين اجلنسي لوفيات األطفال حسب األمراض
تنتاب االنسان أمراضا كثرية ومتنوعة، وهنا نؤكد على األمراض املميتة لالنسان. والشك 
فإن التقدم العلمي والتقين ساعد على تشخيص األمراض وتصنيفها بشكل سليم وهذا سهل مهمة 
الباحثي يف دراساهتم املختلفة يف اجلانب الطيب، الن التصنيف والتشخيص انعكسا على حتسي 
بياانت الوفيات املسجلة يف املؤسسات الصحية، وهنا تنصب اجلهود واالهتمام على اجياد االمهية 
النسبية، لسبب الوفاة حبسب األمراض اليت يتعرض هلا سكان احملافظة  على اختالف اعمارهم 

واجناسهم.
الوراثي  االستعداد  اختالف  عن  انتج  املرض  او  اجلنس  حسب  الوفيات  اختالف  وان 
والبيولوجي لكال اجلنسي، فضال عن العوامل االجتماعية فان ضعف املقاومة وقوهتا ال تعتمد على 
االستعداد الوراثي والبيولوجي لكل فرد فقط، بل على مقدار الرعاية اليت توليها األسرة؛ وهنا من 
املالحظ ان مقاومة الذكور على التغلب على األمراض وعلى النجاة منها غالبا ما تكون اقوى من 
مقاومة االانث، والسبب يعود إىل ان رعاية االهل للذكر من الناحية الطبية او الصحية اكثر من 

االنثى حىت وإن مل يشعروا.
ويف اجلدول التايل نعقد مقارنة بي االمراض حبسب توزيع الوفيات)10(.

10- اعتمدان تصنيف وزارة الصحة يف توزيع هذه األمراض، اذ تصنف األمراض إىل ستة وستي مرضا، منها ستة ومخسون رئيسا 
ومنها عشرة أمراض اثنوية. وبذا الشان اعتمد الباحث على األمراض الرئيسة اليت هلا االثر الكبري يف حدوث الوفاة، اذ اختزهلا إىل 

)سبعة( جماميع من األمراض، لتسهيل عملية املقارنة.
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ويوضح اجلدول )4( توزيع نسب الوفيات حسب األمراض )2019(.)11(

وفيات دون الـ5سنواتالوفيات الرضعحديثي الوالدةاألمراضت

الوعائية 1 والقلبية  التنفسية  االضطراابت 
اخلاصة ابلفلرت

25.130.124.7

6.614.312.03التشوهات اخللقية2
4.06العداوة اخلاصة ابلفرتة احمليطة ابلوالدة3
2.58.66.06امراض جرثومية اخرى4
0.55.24.9االنفلونزا االلتهاب الرئوي5
اجلني 6 يف  والدموية  النزفية  االضطراابت 

والوليد
0.51.5

0.33.71.5اشكال اخرى من امراض القلب.7

الوعائية  والقلبية  النفسية  ان مرض االضطراابت  لوحظ من خالل مؤشرات اجلدول )5( 
لوفيات االطفال الرضع بلغ قيمته 30.1 لكل الف حالة وفاة، يقابلها وفيات االطفال حديثي 
الوالدة بقيمة بلغت 25.1 لكل الف حالة وفاة، يف حي بلغت وفيات االطفال دون الـ5سنوات 
24.7 لكل الف حالة وفاة. كما تبي ان مرض التشوهات اخللقية لوفيات االطفال الرضع بلغ 
قيمته 14.3 لكل الف حالة وفاة، يليها وفيات االطفال دون الـ5سنوات بقيمة بلغت 12.03 
لكل الف حالة وفاة، يف حي بلغت وفيات االطفال حديثي الوالدة 6.6 لكل الف حالة وفاة.

وتظهر االمراض اجلرثومية االخرى لوفيات االطفال الرضع بقيمة بلغت 8.6 لكل الف حالة 
وفاة، يليها وفيات االطفال دون الـ5سنوات بقيمة بلغت 6.06 لكل الف حالة وفاة، يف حي 
بلغت وفيات االطفال حديثي الوالدة 2.5 لكل الف حالة وفاة، وهناك مرض انفلونزا االلتهاب 
الرئوي لوفيات االطفال الرضع بلغت قيمته 5.2 لكل الف حالة وفاة، يليها وفيات االطفال دون 
الـ5سنوات بقيمة بلغت 4.9 لكل الف حالة وفاة، يف حي بلغت قيمة وفيات االطفال حديثي 
الوالدة 0.5 لكل الف حالة وفاة، واخريا تبي اشكال اخرى من امراض القلب لوفيات االطفال 

11- حسب التقرير االحصائي السنوي لعام 2019، وزارة الصحة والبيئة، العراق.
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الرضع بلغت 3.7 لكل الف حالة وفاة، يليها وفيات االطفال دون الـ5سنوات بلغت 1.5 لكل 
الف حالة وفاة، يف حي بلغت قيمة وفيات االطفال حديثي الوالدة 0.3 لكل الف حالة وفاة.

اخلالصة
     ترتبط وفيات االطفال ابلصحة العامة والظروف املعيشية وما يقدم من رعاية صحية من 
قبل وزارة الصحة/ البيئة يف املستشفيات احلكومية؛ لذا فإن اخنفاض او ازداد وفياة االطفال موضوع 
يف غاية االمهية، وعليه اظهرت نتائج الدراسة أن معدالت وفيات االطفال دون سن اخلامسة كانت 
مرتفعة لدى الذكور مقارنة ابالانث لكل الف والدة حية، لذلك من اجل السيطرة وتقليل وفيات 
الظروف  العمل على حتسي  املبكر واحلمل يف سن مبكرة، وكذلك  الزواج  االطفال جيب جتنب 
املعيشية لألسر الفقرية مما ينعكس بتحسي الوضع الصحي عليهم وذلك من خالل تبين سياسات 
اقتصادية اجتاه األسر الفقرية؛ وابلتايل سيؤدي ذلك لتقليل وفيات دون سن اخلامسة، وهناك ايضا 
رسم سياسة عامة صحية من قبل اعلى مستوى اداري يف املؤسسة الصحية، لتحديد عوامل خطر 
االمراض اليت هتدد االطفال ووضع اسرتاتيجيات شاملة الصحاب الشأن للحد من وفيات االطفال 

يف العراق.


