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العراق يف مؤشر حقوق األطفال العاملي 2021

ر سنوايً عن »مؤسَّسة حقوق الطفل Kids Rights«، وهي مؤسَّسة للدفاع  ُيْصَدُر املؤشِّ
َست يف عام 2003، ابلتعاون  ومساعدة األطفال حول العامل، ومقرُّها »أمسرتدام« يف هولندا، ُأسِّ
ر الدول األعضاء  مع املعهد الدويل للدراسات االجتماعية »إيرامسوس« روتردام بولندا، ويضمُّ املؤشِّ

مجيعها اليت صادقت على اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل واليت تتوفَّر بشأهنا بياانت كافية.

ر إىل التعرُّف على أوضاع حقوق الطفل عرب العامل، وترتيب البلدان َوْفق مدى  يهدُف املؤشِّ
التزامها واستعدادها لتحسي حقوق الطفل، و لتحفيز الرأي العام والنقاش العام فيما يتعلَّق اباللتزام 
حبقوق األطفال، وأن يكون أداًة للحكومات واجملتمع املدين وأصحاب املصلحة اآلخرين الختاذ 
ر على مخسة معايري تشمل: )احلق يف احلياة، واحلق  إجراءات لتحسي حقوق األطفال، يعتمُد املؤشِّ

يف الصحة، واحلق يف احلماية، واحلق يف التعليم، واحلق يف البيئة التمكينية حلقوق الطفل(.

2013، وهو األول والوحيد لألطفال يف  العام  منذ  ر حقوق األطفال سنوايً  يـُْنَشُر مؤشِّ
البلدان على أساس مدى جودهتا يف إعمال حقوق األطفال  ر  املؤشِّ العامل، ويصنُِّف  مجيع أحناء 
يف ضوء املوارد املتاحة عندهم، ويف عام 2021 ميكننا ترتيب ما جمموعُه 182 دولة يف جماالت 
ر حقوق  احلياة، والصحة، والتعليم، واحلماية، والبيئة التمكينية العامة حلقوق األطفال، إذ ُنِشَر مؤشِّ

.)COVID-19( األطفال السابق يف مايو 2020، بعد أشهر قليلة من انتشار جائحة

ر حقوق األطفال يف حدِّ نفسه ال يبلغ عن النتائج اليت تتعلَّق مباشرة  وعلى الرغم من أنَّ مؤشِّ
ر حقوق األطفال أبنَّه مضطر للتطرق هلا، لذلك  بفريوس »كوروان«، يف ذلك الوقت شعر فريق مؤشِّ

أوجز بعض التداعيات الرئيسة الفعلية واحملتملة املستقبلية لـ«كوروان« على األطفال وحقوقهم. 

يذكر التقرير أنَّنا مل نكن نعرف )وميكننا أن نتخيَّل( بعد ذلك عن الطبيعة املطوَّلة للوابء، 
وعواقبه الوخيمة، وبعد عام واحد يف مايو 2021، ما يزال العامل يف خضم السعي للسيطرة على 
الفريوس، برزت أمور عديد منها: )عدم املساواة يف احلصول على اللقاحات، وخدمات التطعيم 
فقدوا  الذين  ألولئك  االقتصادي  والدعم   ،)COVID-19(مرضى لرعاية  الكافية  والصحة 

العراق في مؤشر حقوق األطفال العالمي 2021

د.باسم علي خريسان *

*  أستاذ يف كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد.

https://www.facebook.com/KidsRights/?__tn__=kK*F
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مركز البيان للدراسات والتخطيط

أنَّ  الواضح  من  إذ  التعليم(،  وفرص  قيود كوروان،  من  أخرى  وأشكال  اإلغالق  بسبب  دخلهم؛ 
لـ  املباشرة  الصحية  اآلاثر  أنَّ  الرغم من  نواٍح عديدة، وعلى  األطفال من  تؤثِّر على  األمور  هذه 
COVID-19 على األطفال حمدودة نسبياً يف حالة اإلصابة ابلفريوس، الحظنا العام املاضي 
أنَّ أشدَّ الناس فقراً هم األكثر تضرراً من الوابء، فَوْفقاً ملنظمة األمم املتحدة، يف الواقع يف العام 
2020، كشف )COVID-19( عن أوجه عدم مساواة عميقة كانت موجودة ملدَّة طويلة 
جداً، مع التأثري األسوأ على األطفال يف البلدان واجملتمعات األكثر فقراً، وأولئك احملرومي بفعل 

التمييز واإلقصاء االجتماعي واهلشاشة والصراع.

تتزايد األرقام الصعبة اليت تدعم هذه القراءة، فعند اإلبالغ عن إجنازاهتا يف عام 2020 
قامت اليونيسف برسم الصورة القامتة لـ )142( مليون طفل إضايف »يقعون يف براثن الفقر ويفتقرون 
إىل الوصول إىل اخلدمات االجتماعية« و«حوايل 3 مليارات شخص يف مجيع أحناء العامل يفتقرون 
إىل املرافق األساسية لغسل اليدين ابلصابون واملاء يف املنزل، وهذا يعين أنَّه لن يكون عندهم وصول 
 )COVID-19( سهل إىل واحدة من تدابري احلماية األساسية ضد الفريوسات، مبا يف ذلك

وهي النظافة«) 1(.

ر موقع الدول يف املؤشِّ

جاءت »آيسلندا« يف املرتبة األوىل عاملياً يف مؤشر حقوق الطفل، تليها سويسرا يف املرتبة 
الثانية وفنلندا والسويد وهولندا على التوايل فيما حلَّت أفغانستان وتشاد يف املرتبة األخري 181 و 

182 على التوايل.

البيئة 
التمكينية 

حلقوق الطفل

املرتبةالبلدالدرجةاحلياةالصحةالتعليماحلماية

1آيسلندا0,966  0,9000,98910,9630,982
2سويسرا0,8330,9970,9020,9780,9840,937

3فلندا 0,934  0,7500,99210,9840,970

1-https://files.kidsrights.org/wp-content/uploads/2021/06/03095317/KidsRights-
Index-2021-Report.pdf,p5.
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العراق يف مؤشر حقوق األطفال العاملي 2021

البيئة 
التمكينية 

حلقوق الطفل

املرتبةالبلدالدرجةاحلياةالصحةالتعليماحلماية

4السويد0,915   0,6670,99310,9890,978
5هولندا0,909  0,6670,99610,9650,968
6أملانيا0,909  0,7000,9900,9410,9920,958
7سلوفينيا0,899  0,7140,9940,8850,9730,963
8فرنسا0,892  0,7500,9850,8340,9470,970
9الدمنارك0,891   0,6000,99610,9840,954

10اتيلند0,889  0,9170,91410,9450,890
0,750X10,9950,9770,887 كوراي

اجلنوبية
11

12التيفيا0,882  0,7860,9710,8160,9640,890
13إيطاليا  0,879  0,6430,9910,8630,9690,985

14النرويج0,879   0,5830,9960,9420,9800,975

15الربتغال0,875  0,5830,9860,92210,966
16تونس0,873   0,8570,9830,7470,9370,861

17تشيلي0,865  0,6670,8920,8880,9840,935
0,583X110,963  0,86218بلجيكا
19كرواتيا0,955  0,7140,9830,7620,9240,861

20تركيا0,855  0,6430,9490,8540,9740,899
21عمان0,851  0,7860,9720,7270,8990,896
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مركز البيان للدراسات والتخطيط

البيئة 
التمكينية 

حلقوق الطفل

املرتبةالبلدالدرجةاحلياةالصحةالتعليماحلماية

22كواب0,849  0,7500,8920,7600,9430,918
23برابدوس0,847  0,8330,9180,6720,9390,903
24أوروغواي0,846  0,7140,9140,7640,9570,909
25كازخستان0,845  0,6670,9500,8240,9670,856
26التشيك0,842   0,5710,9770,8410,9620,940
27قربص0,842 0,5830,9880,8230,9300,959
28البحرين0,840  0,5710,9670,8780,9550,903

29الياابن0,838  0,5000,9940,8570,9700,998
30بالروسيا0,837  0,5710,9930,8380,9710,891
0,833X0,7350,8950,882 0,83431ماليزاي
32بلغاراي0,832 0,6670,9210,7940,9290,881
33النمسا0,832  0,5000,9880,8630,9730,962
34مصر0,832   0,7860,8890,7680,9270,802
35استونيا0,831  0,5830,9810,7870,9410,934
36مالطا0,831  0,5830,9810,7870,9410,934
37بريو0,828  0,7860,8330,8380,8250,859
38كولومبيا 0,827   0,7140,87210,9250,864

0,9800,5390,5390,9730,938 0,826
0,800

39قطر

40املكسيك0,822 0,7500,8530,8130,8480,852
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البيئة 
التمكينية 

حلقوق الطفل

املرتبةالبلدالدرجةاحلياةالصحةالتعليماحلماية

41اليوانن0,821  0,4170,9840,9540,9860,969
42صربيا0,820   0,6670,9320,7610,8780,895
43جورجيا0,819   0,5710,9450,8280,9630,855
0,750X0,7930,9280,814 0,819 سانت

فنسنت 
وغرينادين

44

45سنغافورة0,817  0,4290,9960,8970,9660,986
46إيرلندا0,817  0,4170,98810,9110,971
47توغو0,816   0,6670,9050,7740,9740,796
0,833X0,6570,9050,893  0,816 أنتيغوا

وابربودا
48

49كوستاريكا0,5000,9140,8250,9740,9270,806 0
0,714X0,7620,9090,839  0,80250موريشيوس
51لبنان0,801  0,6670,9640,6420,8740,915

اجلبل 0,800  0,6430,9220,8040,7490,915
االسود

52

53لوكسمبورغ0,797   0,4170,9930,8070,9910,972
54كندا0,793  0,4170,9790,8400,9480,966
مجهورية 0,792  0,7140,9440,6460,8730,822

مولدوفا
55

مقدونيا 0,791  0,5710,9280,7540,8700,892
الشمالية

56
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البيئة 
التمكينية 

حلقوق الطفل

املرتبةالبلدالدرجةاحلياةالصحةالتعليماحلماية

57اذربيجان0,789   0,6430,8730,7340,9130,815
58فيتنام0,788  0,7140,8570,7090,8360,837

كابو 0,784  0,7860,8240,6950,8010,822
فريدي

59

60البانيا0,784   0,5000,9530,7330,9350,909
61بوليفيا0,784   0,7860,8100,8120,7660,747
62جامايكا0,783  0,6670,9040,6530,8970,834
63تركمنستان0,783  0,7140,9610,6230,9750,706
64الربتغال0,782  0,8330,6730,6950,9190,814
65ساموا0,781  0,8000,7070,6760,9190,829
66املغرب0,781   0,5710,9140,7330,9020,840
7,0000,700X0,7210,930  0,777 سان

مارينو
67

68إسرائيل0,776   0,3570,9830,8260,9950,977
القديسة 0,775   0,5830,8940,7030,9340,817

لوسيا
69

0,5000,9760,7500,8400,909 0,775
0,840

البوسنة 
واهلرسك

70

71اإلمارات0,774  0,4290,9300,7750,9840,912
72غياان0,8330,7860,6550,8910,7150,771
73األردن0,771  0,5830,9470,6360,9240,839
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البيئة 
التمكينية 

حلقوق الطفل

املرتبةالبلدالدرجةاحلياةالصحةالتعليماحلماية

0,583X0,7550,9120,870 0,769 برواني
دار السالم

74

75اجلزائر0,769  0,5000,9590,8030,8480,824
76نيكاراغوا0,768   0,7860,7290,6850,8300,822
77األكوادور0,766   0,5710,7930,7890,8490,868
78هندوراس0,7860,8750,5430,8380,8390,765
79الفلبي0,760  0,8330,8610,7100,6630,748
0,500X0,8740,9190,819  0,75780غرينادا
81األرجنتي0,755  0,4000,8710,8470,9440,883
82بليز0,755  0,5000,8750,7150,9210,853
83بوتسواان0,752   0,7140,8320,7240,8200,684
0,625XX0,9190,738 0,75184فيجي
85روسيا0,743  0,3570,9570,8190,9450,856
86إسبانيا0,741   0,2500,9870,9230,9950,985
8,0000,500X0,8200,989  0,74087ابالو
ترينداد 0,739 0,5000,9350,6100,9470,817

وتوابغو
88

89أوزبكستان0,739   0,4290,9510,6850,9720,809
90قرغيزستان0,738  0,5000,8400,7150,9190,795
91أوكرانيا0,737  0,3570,9510,8280,9170,842
0,500X 0,6700,9950,881 0,73692الكويت
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البيئة 
التمكينية 

حلقوق الطفل

املرتبةالبلدالدرجةاحلياةالصحةالتعليماحلماية

93بواتن0,725  0,5000,9390,7100,8200,735
94منغوليا0,725  0,5000,8500,7360,8080,790
مجهورية 0,724  0,5000,7880,7080,9090,785

الدومينيكان
95

0,571X0,7100,8180,827 0,72496ليبيا
دولة 0,723  0,6430,8390,7350,7620,653

جنوب 
إفريقيا

97

98فنزويال0,719  0,6430,7040,6010,9270,764
99الربازيل0,714  0,3330,8600,8240,9180,855
100سلوفاكيا0,711  0,2860,9460,7560,9760,912
101إيران0,709  0,2860,9460,8150,9270,877
102لتوانيا0,708  0,2500,9760,8690,9300,900
103سورينام0,707  0,5000,8850,6680,7650,780
104فلسطي0,697   0,3570,8570,6540,9890,829
0,357X0,8020,9180,893 0,696105الصي
106أندونيسيا0,695  0,5000,7730,7680,7310,748
0,643X0,5980,864NA  0,692107انورو
108طاجكستان0,692   0,5000,8660,5570,8660,759
ساو تومي 0,691   0,5710,7320,7240,7130,730

وبرينسييب
109

110بنغالدش0,691  0,7860,6120,6270,7040,740
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البيئة 
التمكينية 

حلقوق الطفل

املرتبةالبلدالدرجةاحلياةالصحةالتعليماحلماية

111النيبال0,689  0,8000,7510,7190,5950,605
112اهلند0,680  0,5710,8750,6470,6360,705
كوراي 0,678  0,3570,9720,5940,8720,798

الشمالية
113

تيمور 0,669   0,8330,7100,6790,4950,676
ليشيت

114

0,571XX0,7290,716  0,668115ميكرونيزاي
116أرمينيا0,668   0,2500,9410,6870,9530,862
مجهورية 0,656   0,7140,7080,6130,6060,643

الو
117

118رومانيا0,655  0,2140,9250,7600,9020,889
جزر 0,653  0,2140,9750,6990,8910,909

املالديف
119

120كرييبايت0,652  0,5000,8890,6370,6310,659
121بنما0,642  0,2500,8080,6720,9110,883

122السنغال0,641  0,8330,6590,4830,6730,606
123جيبويت0,638   0,8330,9150,4330,5510,583
0,333XX0,9000,835  0,630124البهاماس
125الغابون0,622  0,5000,7040,6990,6130,616
126غاان0,613   0,5830,6590,6650,5990,564
127كمبوداي0,610   0,4290,7450,6150,5920,725
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البيئة 
التمكينية 

حلقوق الطفل

املرتبةالبلدالدرجةاحلياةالصحةالتعليماحلماية

جزر 0,606   0,5000,7290,5470,5170,794
سليمان

128

129النيبال0,4170,5790,7140,6540,7160,605
130فانواتو0,604  0,4000,6290,6570,6390,759
131كينيا   0,603  0,6430,6330,6240,5330,592

132ميامنار0,595   0,3570,8470,6110,6550,618
133بوروندي0,592  0,7860,6510,6500,4980,439
134أسرتاليا0,582  0,0710,97710,9780,981
0,214X10,9650,829  0,579135سيشيل
136غواتيماال0,577  0,2140,7800,6210,7700,798
137مايل0,576   0,8330,3520,6590,5740,569
138زميبابوي0,569   0,6670,5740,5860,5670,468

139موريتانيا0,563  0,8570,6470,5210,5380,362
140راوندا0,562  0,2860,6640,6640,6680,669
141هنغاراي0,550  0,0710,9540,8190,9930,909
142غامبيا0,546  0,5000,6190,5850,6050,443
143الكونغو0,544  0,3570,7350,6710,4960,544
144سريالنكا0,535 0,0830,9450,7600,8190,894

145تنزانيا0,529 0,8330,3970,4960,5010,505
146زامبيا0,529  0,6670,3510,6000,5420,545
147سوراي0,527   0,1430,8670,5400,7410,816
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البيئة 
التمكينية 

حلقوق الطفل

املرتبةالبلدالدرجةاحلياةالصحةالتعليماحلماية

148ابكستان0,526   0,4290,6080,4300,6170,585
149مدغشقر0,522  0,5000,7580,6140,2870,576
150أوغندا0,511  0,5830,4250,5650,4610,539
151توغو0,504 0,4290,6640,5800,4420,447
152هاييت0,497  0,4290,6290,4950,4890,466
153ليسوتو0,490   0,4290,6300,6120,6180,277
154أنغوال0,7140,3870,5810,3740,4710,490
155بوركينافاسو0,490  0,6430,4620,5470,4170,416
156ليبرياي0,484  0,6430,4370,5130,5260,351
0,071X0,8930,9530,880  0,481157السعودية
158اليمن0,477   0,6430,5040,3560,3620,591
159بني0,474  0,5000,5170,5700,4210,387
160مايل0,464  0,7500,4710,3900,5160,302

161الكامريون0,453   0,4290,4510,6000,4500,367
162موزمبيق0,453   0,2860,5610,5370,4850,457
163العراق0,438  0,0710,6260,5380,8800,758
0,429X0,3030,5060,556  0,437164أرترياي
كوت 0,429   0,3570,5320,4730,5360,303

ديفوار
165

166جزر القمر0,424   0,1000,6650,6460,6060,528
167السودان0,410  0,1670,6470,4650,4240,545
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البيئة 
التمكينية 

حلقوق الطفل

املرتبةالبلدالدرجةاحلياةالصحةالتعليماحلماية

168نيوزيالند0,389  0,0100,9740,9900,9620,965
169بريطانيا0,381  0,0100,9750,9040,9570,956
170أثيوبيا0,381  0,6430,2220,4770,2140,552
171النيجر0,357   0,4290,4250,3270,2490,390
172نيجراي0,356   0,7860,4200,5230,4030,082
0,2500,342x0,4920,378  0,355 غينيا

بيساو
173

174السلفادور0,331  0,0100,8240,6700,8580,834
175غينيا0,312  0,1430,5370,3850,3260,309
مجهورية 0,290  0,5000,3370,3000,3530,114

إفريقيا 
الوسطى

176

0,0710,391x0,5470,406  0,281 غينيا
االستوائية

177

0,2140,420x0,1030,620  0,275 اببوا غينيا
اجلديدة

178

مجهورية 0,273  0,1430,3660,4410,1790,368
الكونغو 
الدميقراطية

179

180سرياليون0,218  0,0710,5280,5510,5050,047
181أفغانستان0,198   0,0100,5350,2840,4540,437
182تشاد0,146  0,7140,1810,2770,0860,022
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ر موقع العراق يف املؤشِّ

ر، وجاءت يف املرتبة )16( عاملياً  تصدرت تونس قائمة الدول العربية املصنَّفة َوْفق هذا املؤشِّ
لتليها يف ترتيب الدول العربية سلطنة عمان )21( والبحرين )28( ومصر )34( وقطر )39( 
ولبنان )51( واملغرب )66( واإلمارات )71( واألردن )73( واجلزائر )75( والكويت )92( 
وليبيا )96( وفلسطي )104( وجيبويت )123( وموريتانيا )139( وسوراي )147( والسعودية 
املرتبة  السودان يف  فيما حلَِّت  القمر )166(  والعراق )163( وجزر  واليمن )158(   )157(
رعموماً، ويف جمال احلق يف احلياة على  )167( وقد حصل العراق على درجة )0,438( يف املؤشِّ
درجة )0,758( وهو مستوى جيِّد نسبياً، ويف جمال احلق يف الصحة على درجة )0,880( وهو 
مستوى جيِّد نسبياً ويف جمال احلق يف التعليم )0,538( واحلق يف احلماية على درجة )0,626( 

والبيئة التمكينية حلقوق )0,071()2(.

التوصيات:

حيتاج جهد كبري . 1 عدد كبري  وهو  طفل،  ماليي  مخسة  تقريباً  العراق  يف  األطفال  عدد  يبلغ 
م ثروة البالد املستقبلية. لالهتمام بم؛ ألهنَّ

يعاين العراق ضعف مؤسسايت فيما يتعلق حبقوق األطفال؛ ألنَّ املؤسسات املوجودة ليست . 2
والصحة  الرتبية  مثل  أخرى،  مؤسَّسات  من  جزءاً  تكون  األغلب  ويف  املطلوب،  ابملستوى 
مبا  لتقوم  واملادية؛  البشرية،  والقدرات  األموال،  متتلك  مستقلة  مؤسسات  وليست  والثقافة، 

مطلوب منها يف حتقيق ومحاية حقوق األطفال.

يُعدُّ التعليم يف مقدمة حقوق األطفال اليت ال بدَّ من العمل على توفريها ابملستوى املطلوب، . 3
النوعي  ا ال بدَّ من االهتمام ابلتعليم  التعليم الكمِّي، وإمنَّ وهنا ينبغي عدم الرتكيز فقط على 
الذي يساهم يف بناء منط تعليمي متقدِّم يساعد األطفال على مواكبة التطور الكبري يف ميادين 

املعرفة املعاصرة.

2- https://kidsrights.org/research/kidsrights-index/?gclid=CjwKCAiA-9uNBhBT
EiwAN3IlNAeCz2SfCI4vUtHG4VY3j0PimwoaP0HBqnTNWzdTDuEjgjnDc
XcUPhoCToYQAvD_BwE. 
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ال ميكن احلديث عن أجياٍل قادرٍة على البناء والتطوير من دون أن تتمتَّع مبستوايت صحية . 4
جيدة، وهذه املستوايت غري املتوفِّرة توفرياً مطلوابً يف العراق، إذ ما يزال العراق يعاين من الرتاجع 
الكبري يف الواقع الصحي، وهذا ما حيرم األطفال من احلق يف احلصول على مستًوى صحيٍّ 
جّيد، لذلك ال بدَّ من العمل على تطوير قطاع صحة األطفال، وتوفري املستشفيات والكوادر 

الصحية املطلوبة لتحقيق ذلك.

العمل على بناء ثقافة تنظر للطفل بوصفه إنساانً له حقوق ال بدَّ من توفريها، ومحايتها مهما . 5
كلَّف األمر من االنتهاك املباشر أو البنيوي، فضاًل عن العمل على تعزيز املنظومة القانونية 

والقضائية واألمنية املسؤولة عن محاية حقوق األطفال.


