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 زيارة عنتقرير

 منظمة حمورابي لحقوق االنسان
 لدور اصالح االحداث خالل يومي 6-7 آيار2018 في بغداد

 " تشخيصات واستنتاجات "
 

 هالنظام رائدة واستجابة ،االنسان لحقوق حمورابً منظمة بها تضطلع التً الحقوقٌة المسؤولٌات من انطالقا
 حقوق انتهاكات ومتابعة لرصد والدورٌة السنوٌة لخطتها وتنفٌذا وضعتها التً االهداؾ اطار فً الداخلً
 الدولة مؤسسات اداء خالل من والسجناء المهمشٌن أوضاع تصحٌح على الحث بهدؾ ،العراق فً اإلنسان

 المنظمة من وفد زار ذلك، كل مع وانسجاما ،اإلنسان لحقوق الدولٌة بالمعاٌٌر التزامها مدى من التاكدو
 باسكال السٌدتٌن من كل الوفد وضم .2018 أٌار 7-6 ٌومً بٌن والذكور االناث حداثألا اصالح داري
 العامة الهٌئة عضو سعدون بشار والدكتور االدارة مجلس عضو بهنام كامل واخالص المنظمة رئٌسة وردا
 الحكومٌٌن المسؤولٌن انظار تحت تكون أن نأمل التً الزٌارة لتلك المٌدانٌة الخالصة ٌلً ما وفً فٌها،

 وتوصٌات. واستنتاجات تشخٌصات ٌتضمن التقرٌر أن علما ،المنشود االصالح لتحقٌق
 

  االناث: لالحداث/ االصالح دور داخل من
 وتواصال ًالسودان شٌاع محمد االستاذ مشكورا، االجتماعٌة والشؤون العمل وزٌر معالً موافقة بفضل

 صفٌة السٌدة قبل من المراقب الوفد استقبال تم بؽداد، فً الموقرة الوزارةو حمورابً منظمة بٌن للتعاون
 كامل للوفد عرضت حٌث االداري الكادر اعضاء من وعدد لالناث االحداث سجن مدٌرة محمد خلؾ

 الباحثات من للكادر االجمالً العدد بان مبٌنة للنزالء، المرجو االصالح تحقٌق فً بعملهم الخاصة التفاصٌل
 وخمسة اثنان عدد النفس علم اجتماعٌات باحثات بٌنهم شخص 30 إلى ٌصل الموظفٌن وباقً االجتماعٌات

  3 عدد بالتاهٌل والمختصٌن 2 عدد قانونٌٌن هناك ان كما مختلفة. بوظائؾ اقدم وباحثة باحثة بٌن
 

 :النزيالت أعداد
 أحكام مع ومسجونات موقوفات بٌن نزٌلة 43 هناك الدار فً بأن لإلناث اإلصالح دار مدٌرة عرضت

 عن لعزلهم القانونً السن اكتمال لدى النساء سجون من نقلوا الذٌن بٌن أطفال 6 إلى مختلفة.باإلضافة
 األجنبٌات أمهاتهم رافقوا الذٌن او األحداث! سجن فً لٌوضعوا سنوات 3 عمر من انطالقا وذلك امهاتهم

 نزٌل 49 الى الكلً العدد ٌصل هكذا ، الموقوفة أمه مع اشهر 9 بعمر روسً طفل بٌنهم ورأٌنا القاصرات،
 أحداث، فتٌات وهن فتاة  20 وعددهن بالموقوفات خاصة إحداهما فقط قاعتٌن إلى ٌتوزعون وجمٌعهم

 بالبشر. واالتجار والسرقة اإلرهاب و الدولة ممتلكات وتخرٌب التزوٌر بٌن تتراوح إلٌهم الموجهة والتهم
 وعددهن  (،والقتل11 ) وعددهن البؽاء بٌن جرائمهن تتراوح فتاة 21 وعددهن المحكومات قاعة اما
 تهم لهن من الى باالضافة سجن، سنة 10  -3 بٌن : تتراوح إحكامهن (،5 ) وعددهن (،واإلرهاب5)

 ال 1969 لسنة 111 رقم العراقً العقوبات قانون إن والمعروؾ واالختطاؾ. المخدرات كتعاطً اخرى
 القاصرٌن. بحق اإلعدامب أحكاما ٌصدر

 
 القاعات: اوضاع

 وحمامٌن للتبرٌد سبلٌت جهازٌن قاعة كل فً ٌوجدو باالناث. الخاص االحداث سجن فً فقط قاعتٌن هناك 
 كونها الى باالضافة المكان ضٌق بسبب البعض ببعضها ملتصقة المنامات بان الحظنا بالزما. وتلفزٌون
 االبواب ؼلق لدى حٌث اللٌل، كما النهار طول لقضاء الوحٌد المكان هو وهذا االخر فوق سرٌر موضوعة

 ال السجن قاعات أمام الموجودة الباحة الن األوكسجٌن فً النقص من النزٌالت تعانً بان المؤكد، من
  الطعام لتناول طاولة توجد ال ،لقا ربماو ،أمتار 10 الى 6  الًحو الكلٌة مسافته صؽٌر ممر قٌاس تتعدى
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 بالمقارنة الصؽٌرتٌن القاعتٌن خارج الوحٌد المكان وهو أكلهن وجبات لتناول األرض النزٌالت تفترش اذ
 اجل من الوزارة دعم وعدت المتحدة لالمم تابعة دولٌة منظمة ان ،هناك موظفٌن حسبو . عددهن مع

    ؟ الطوبجً -الشالجٌة منطقة فً أفضل جدٌدة بناٌة على محصوله
 واحدة بماكنة كالخٌاطة الفتٌات تحققها التً الٌدوٌة والحرؾ االعمال لورش صؽٌرة جدا ؼرفة هناك -

 االحتٌاجات هً ..هذه الخ الخرز وقالدات والمزهرٌات والثرٌات الورد وصناعة والرسم والحٌاكة فقط،
 جدا ضٌق مكان فً الوقت لتمرٌر كافٌة ؼٌر وهً بسرعة موادها تستهلك والتً لهن المتوفرة الحرفٌة

 الو حداثألأ من نه هناك بالتالنز جمٌع بٌنما . والنفسٌة نٌةدالب للصحة ضرورٌة مساحات الى ٌفتقر
  .البلوغ سن والى ،والذكور االناث الرضع موبٌنه  والبدنً العقلً النمو طور فً نزل

 تربوٌة أفالم إلى اإلضافةب ألعمارهن مناسبة وقصص بتك على تحتوي مكتبة لوجود وحاجة نقص هناك -
 نوسجنه نحجزه بحكم و هألن .أعمارهن ٌناسب بما والتثقٌؾ التعلٌم فً منها االستفادة ٌمكنهم توعوٌةو

 لهن معاقبة قانونال طائلة تحت بوقوعهم إنسانٌتهنو حقوقهن دٌحدت تم كما نتهاحرٌ نفقد ،المبنى داخل

 او ممارسات خالل من العقوبات توسٌع ٌجوز ال الدور هذه داخل ذلك مع .ارتكابها تم التً الجرائم مقابل

 او الالانسانٌة او القاسٌة العقوبة أو المعاملة ظروؾ من للمزٌد نتعرضه او كرامتهن تمس تهمٌش
   المهٌنة.

 و العراقٌات القاصرات التقٌنا وجماعٌا، فردٌا معهن ناتحدث النزٌالت إقامة حٌث القاعات دخول عندو
 دواعش( مسبٌات) باالحرى او ”زوجات” ارهابٌاتو مؽتصبات لكنهن ومجرمات ،أبرٌاء وأطفال األجنبٌات

 ٌلً: ما تبٌن ذاتها الضٌقة المساحة فً نجمٌعه
 الذٌن من جدا الصؽار لألطفال وخاصة لها حل عن البحث ٌجب كارثة وهً النزالء خلط عملية تواصل -

 هؤالء وبسببهن القاصرات أمهاتهم مع الذٌن أو المسجونات أمهاتهم عن تفرٌقهم تم جدا صؽٌرة بأعمار
 هو متواصل بشكل األطفال وجود حقٌقة على والدلٌل جرٌمة! أٌة ٌرتكبوا لم بٌنما السجون ٌعانون األطفال

 فوق. فما اشهر 9 عمرب منهم ورأٌنا ،سنوات ثالث إلىو جدا ةؽٌرص بأعمار ألطفالل الحفاظات طلب
 كبلٌ أمر هكون اإلنسانٌة القواعد لجمٌع مخالؾ  واقع إنه بل ال ،مقلقة من أكثر األطفال هؤالء ةحال ان

 واألعراؾ التقالٌد هامتحر والتً اإلنسانٌة الحلول ؼٌاب بسبب هذا ذنوب. من ٌرتكبه لم بما البريء الطفل
 المرسخة الثقافة من كجزءا اإلنسان وكرامة حقوق على  المجتمع ٌفضلها ما ؼالبا التًو المجتمعٌة
 انتضاح ٌمكن بٌنما .آخر جانب من الطفولة لحقوق المنصفة ؼٌر والقوانٌن ، بجان من للعنؾ والمطبعة

 .السجون من بدال الطرق بشتى األطفال هؤالء
 ألنها اتالقاصر بٌن اعاله اتالمذكور من األكبر األعمار على وتاثٌرها جدا السلبٌة الخلط نقطة على نؤكد  

 بؽضو .النزٌالت بٌن مشوقةال األدمؽة وؼسل التأثٌرو بوالترؼٌ التلقٌن إمكانٌة حٌث من ةخطورال ؼاٌة فً
 جرائم إلى باإلضافة ،مركبة ئمجرا نارتكب األحٌان بعض فً التًو وأعمارهن جرائمهن عن النظر

 ارتكبن من هناكو العاهرات الى باالضافة , إرهاب ٤ المادة وفق لهن العقوبة توجٌه تم التً اإلرهاب
 تمو تًلالكا عراقٌاتالو األجنبٌات من (421 )المادة وفق سبحات التً من تواختطافا مخدرات جرائم

 حالٌا: الموجودة الجنسٌاتو .لإلناث اإلحداث سجن فً تهنشاهدم

 دواعش زوجة  :4 المادة وفق اإلرهاب بجرٌمة محكومة (1) عدد المانٌة فتاة -

 اعشود زوجاتاإلرهاب. بتهم موقوفتٌن روسٌتٌن فتاتٌن -

 دواعش زوجاتاالرهاب. بتهم موقوفتٌن اذربٌجانٌتٌن فتاتٌن -

  دواعش زوجات االرهاب. بتهم موقوفات تركٌات فتٌات ثالثة -
  واعشد زوجات ارهاب. بتهم موقوفات اوزباكستانٌات فتٌات ثالثة -

 القتل. بتهم عراقٌات فتٌات خمسة -

 واألماكن القاعات نفس فً نقٌمت ،إرهاب 4 بالمادة اتمحكوم نبٌنه االجنبٌات الداعشٌات االرهابٌات -
  .الجناٌات مختلؾ ضحاٌا الفتٌات لباقً
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 هؤالء خلط فً جسٌم خطر هناك أن لنا تبٌنو  أعاله المذكورة الجنسٌات من باألجنبٌات الوفد التقى
 العراقٌات نتجند ان لهؤالء ٌمكن حٌث ،أخرى وجنح جرائم مرتكبات من النزٌالت ببقٌة االجنبٌات

 فً جرائمهم فً ومشاركات دواعش كزوجات ،بتحقٌقها منق داعشٌة عملٌات فً دروسا نهنٌلقبت
 من موقوتة قنابل لصنع مدربات تمثلن بهذا انهنو .الدٌن باسم االخرى والمناطق وتلعفر الموصل

  للمستقبل. العراقٌات

 إلى بإعادتهن طالبت أو نعنه سألت قد ندوله سفارات كانت إذا فٌما االجنٌات النزٌالت الوفد سال
 عنهن سالت سفارتهن بان اجبن منهنف ؟بلدانهم الى بالعودة رأٌهم هو وما رسمً، بشكل نبلدانه

 زالت ما ومنهن احد نعنه ٌسال لم ومنهن بعد، ٌتحقق لم التنفٌذ لكن بلدانهن لىا بنقلهن ووعدوهن
 ٌمكن مدى أي إلى : نفسه ٌطرح سؤالال وهنا ٌارة.الز هذه خٌتار الى حكامأ اي بدون  موقوفات
 التً تلك خاصة حثها أو الدول مطالبة من التمكن ،العراقً الدبلوماسً السلك وخاصة العراقٌة للسلطات

 أو داعش ضمن العراق فً قتل جرائم فً نتورط تًالال القاصرات اإلرهابٌات المجندات إلٌها ٌنتمً
 األحكام بتنفٌذ تقوم سوؾ البلدان تلك أن من التأكد بعد هناك، نومحاكمته نبلدانه الى نإعادته لٌتم ؼٌره

 . مستقبال تحركاتهن تراقبو نبحقه القانونٌة

 
 دار " العنوان مع ٌنسجم ال المكان أن حٌث ،الناثا لنزيالتل الحقيقي االصالح لتحقيق يصلح ال المكان -

 وخاصة األخرى التربوٌة كما الحرفٌة وال الرٌاضٌة المهارات تطوٌرل إمكانٌة وال ضٌق النه ،" االصالح
 الثانٌة المرة أنها .االحداث ألصالح المطلوبة الشروط بأدنى ٌتمتع ال المبنى أن إذ النفسٌة للصحة ٌصلح ال

 تلمست ان دون 2009 عام منذ أعاله المذكور المكان زٌارةل حمورابً منظمة لرئٌسة الفرصة تسنح التً
 السجن مدٌرة أفادت الصدد هذا وفً .تؽٌٌره ٌجبو جدا سًء مكان .انه المجال هذا فً تحسٌن او تؽٌٌر اي
 التنفٌذ؟ ٌكون سوؾ متى تعلم ال لكنها بؽداد فً اوسع بمبنى المكان لتبدٌل حكومٌة ساعًم هناك بان

 
  :والتعليم التربية -

 المدارس مناهج نفسه الدار فً الفتٌات تدرٌس ٌتم  االبتدائً. السادس مرحلة ىإل مستمر إلزامي التعليم 
 ٌخص وهذا الحكومٌة المدارس فً االمتحانات الى وٌنقلوا  اإلسالمٌة التربٌة إلى باإلضافة الحكومٌة
 ، المؤسؾ لكن االبتدائً. بالتعلٌم. مشموالت ٌالتالنز وجمٌع والثانوٌة المتوسطة دون االبتدائٌة المراحل

 على ةنزٌل ةاٌ حصول فً وأخفقت المتوسطة للمراحل المسرع التعلٌم نظام اوقفت قد التربٌة وزارة ان
 دار فً النزٌالت القاصرات تالفتٌا بها تحظى ان المفترض من التً الدراسة من سنوات ثالث بعد ادةشه

 التربٌة وزارة تقاعس هو ،التقصٌر هذا فً السبب ان ٌبدو المعنٌٌن لٌنوالمسؤ سماع وبعد االصالح.
 داخل للتعلٌم الالزم الدعم توفٌر عدم كما االمتحانات قاعات إلى النزٌالت نقل آلٌات توفٌر فً وعجزها
   . وجدي! واضح بشكل السجون

 
 الصحي: لجانبا -

 :ٌلً فٌما ٌكمن السجن مدٌرة به أفادت ما وحسب للنزٌالت االجتماعٌة والشؤون العمل وزارة توفره ما أن 

 وكاالتً: السجن داخل الطبً الواقع فً عالجات ٌقدمون اطباء هناك -

 اسبوعٌن كل واحد ٌوم ونفسٌة جلدٌة طبٌب ٌتواجد  -

 االسبوع فً واحد ٌوم باطنٌة استشارٌة طبٌبة -

 ثالثاء ٌوم كل اسنان طبٌبة  -

 االسبوع فً واحد ٌوم نسائٌة طبٌبة -

 الحدث النزٌلة الى لتعطٌها الرقٌبة بٌد تعطى الطبٌب قبل من تخصٌصها بعد االدوٌة ان على كٌدأالت تم -
 سبل افضل على حفاظا لحدثا النزٌلة بٌد مباشرة ولٌس لتناولها المطلوبة واالوقات ٌبالطب وصفة حسب

 تخص التً تلك وخاصة االدوٌة فً شحة وجود عن والنزٌالت التوالمسؤ أعربت كما استخدامها.
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 وعالج الشهرٌة الدورة وتنظٌم الهورمونات كما ..الخ الدرقٌة والؽدة السكر ومعالجة المزمنة االمراض
  الخ.. النسائٌة االلتهابات

 فٌما ٌالتالنز قبل من مقبوال كان واالستحمام النظافة انو افٌلط كان التعامل مستوى الوفد الحظ كما -
 لالستخدام مالبس إلى ملحة حاجة وجود مع والحمامات المرافق استخدامو واللبس تالمناما ٌخص
 . الٌومً

 
 : التغذية -

 " الؽداء " اظهر الطعام وجبة وتوزٌع صب عملٌة" االصالح دار " السجن داخل زٌارتنا خالل صادفنا
 بها ٌحظون اإلصالح القسم مدٌرة أقوال حسب الذي المقلً والسمك رزلا من متكونة وكانت للنزٌالت

 تواصال هناك ان ىعل الفتٌات شهدت .رزلا مع واللحم الدجاج بٌن توزع األٌام وباقً األسبوع فً مرتٌن
 األجنبٌات وخاصة ٌومٌا رزلا تقدٌم فً اإلفراط إلى سلبا أشرن منهن بعض لكنهن االطعام فً جٌدا

 طازجة أو مطبوخة خضراوات إضافة إلى بحاجة إنهن ٌعنً ما !!رزلا كثرة من انزعاجهن عن عبرن
 أنها تبٌن التً والحموضة المعدة أمراض من للمعاناة طبٌعٌا عالجا ٌكون ربما وهذا لهن الفٌتامٌنات منبع

 وجبات فً الفٌتامٌنات التنوع قلة هو صحٌح األسباب أول ربما ..مراضألا بباقً مقارنة انتشارا األكثر
  الدار او المكان الفتقار الرٌاضة ممارسة امكانٌة وانعدام الحركة قلة وخاصة، بل ال اٌضا، لكن االكل

  المطلوبة. المساحات الى
   
 عرض ٌتم حٌث الخٌاطة وأمور الٌدوٌة الحرؾ بعض وممارسة تعلٌم ٌتم  :اليدوية عمالألوا الفنون -

 .للزوار تعرض جدا صؽٌرة ؼرفة فً المنتوج
 
 مختارة تلفزٌونٌة ببرامج محددو جدا ضعٌؾ انه تبٌن فقد.النفسً للعالج جدا يضرور ألمر أنه لترفيه:ا -

 بٌنما فقط. الرقٌبة بإشراؾ وؼٌرها  مسلسالت وساعة  إخبارٌة وأخرى ساعة كارتون أفالم بٌن تتنوع
 كزٌارة ،ٌضأأ التربٌة من مهم جزء وهو المجال هذا فً تقدٌمه ٌمكن الذي الكثٌر ناكه أفكارهن إلصالح
 العراق داخل سفراتال بعض ال ولما وؼٌرها اآلخرٌن مع المسرحٌات ومشاهدة البؽدادٌة والمعالم المتاحؾ

 إشراك ٌمكن وأٌضا الداخلٌة وزارة مع بالتعاون ،االجتماعٌة والشؤون العمل وزارة وإشراؾ بتدبٌر
 السجن خارج نشاطات طرٌق عن نأفكاره تصحٌح أفق فتح ٌمكن ثٌح بالشأن معنٌة مدنً مجتمع منظمات

 لدى الطبٌعٌة الحٌاة بمشاهدتهم فقدوها التً الحرٌة أهمٌة تقٌٌم فً ذلك لٌساعد السنة فً مرة ولو أٌضا
     االحرار. المواطنٌن

 
 :للتدريب المطلوبة االحتياجات -

 الضرورٌة االحتٌاجات من بعدد السجن تزوٌد الى ماسة حاجة وجود عن ومعاونٌها السجن لةومسؤ عبرت
 النسوٌة واالحتٌاجات للنزٌالت النسوٌة )الدشداشات( والجالبٌات الداخلٌة بالمالبس الخاصة منها ،جدا

 امور فً استهالكها ٌتم التً المواد على طلب هناك كذلك  بالنساء. الخاصة األخرى الصحٌة الشخصٌة
 والنظافة. التعقٌم

 ؼٌر الموجود الن والقرطاسٌة والتثقٌؾ والتعلٌم التوعٌة تسعؾ مكتبة الى حاجة هناك والتثقٌؾ وللتعلٌم
 االبداع الدامة المطلوبة المواد الى المتواصلة حاجتهم والنشاط االدارة على نوالقائم ابدى كذلك كاؾ.

  .الخ والخرز والخٌوط واالقمشة واالقالم الرسم ولوحات االلوان مواد من كمٌات مثل جدا البسٌط الحرفً
 كذلك (،االحداث) النزٌالت بوضع صلة ذات أخرى واحتٌاجات والتبرٌد الحاسوب اجهزة الى باالضافة

 والنشاطات الصور بعض لعكس (داتاشو) البٌانات عرض جهاز الى الماسة حاجتهن التوالمسؤ ابدت
 متكرر قطع وجود نتٌجة الماء خزانات من المزٌد لتعبئة ماء بمضخات ااٌض طالبت كما والترفٌهٌة لٌمٌةالتع

 المنظمة  الٌونٌسٌؾ، ان مع .المخزون الماء الى اللجوء ٌتم حٌث أٌضا الماء انقطاع إلى ٌؤدي مما للكهرباء
 ذارآ 1 فً كانت  لها زٌارة اخر أنو السجن هذا تزور المتحدة لألمم التابعةو األطفال برعاٌة المعنٌة الدولٌة
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 اٌة لهن تقدم لم اللحظة هذه والى الوضع شهدوا الدولٌة والعدالة االوربً االتحاد من وفد مع 2018
   المسؤوالت. احدى به أفادت ما هذا . معونات

 لتطوٌر المطلوب بالشكل توفرت ما اذا وهذا اعاله، المذكورة الوسائل على "االصالح" عمل ٌقتصر هكذا
 نوانه خاصة كاؾ ؼٌر امرا دوٌب وهذا ، ارهابٌة كما جنائٌة جرائم ارتكبن من افكار واصالح المهارات

 .نبتربٌته إصالحهن ٌتم أن  من والبد احداث
 التً اإلجابات حسب الن .مهنٌة واكثر اوسع متابعة الى بحاجةف النفسً الوضع اما : النفسي الوضع -
 قتل بممارسة بطولة حققن قد بانهن تشعرن اكثرهن ان هو السجٌنات من حمورابً وفد أعضاء قطهاتلأ

 الفقر على اللوم تضعن بساطة بكلف البؽاء ضحاٌا ان كما .اسرتهن افراد من آخر شخص يا او الزوج
 ،ولكن..( االمر هذا مسؤولٌة فً الصحة من الكثٌر وهنا ) اجسادهن وبٌع التسول الى ٌدفعهن الذي قعدالم

 ٌفٌد عمل الى للوصول شهادات او مهارات وال رزق مصادر اٌة ٌمتلكن ال لكونهن امهاتهن مع منهن وعدد
 االخ او الزوج او االب الرجل ان وا رجل معٌل بدون اما هن االوضاع هذه اؼلب لذلك ونتٌجة .حٌاتهن

 من النزٌالت أكثر قبل من ًحقٌق مند أو بالذنب شعور وجود ٌالحظ لم الوفد ان كما لٌته.ومسؤ عن تخلى
 لٌاتأثٌرآت ضعؾ على ٌدل ما !المحكومات فٌهن بما فعلن فٌما حق على نهنأوك بل حدٌثهن. خالل

 جرائم. من أرتكبن بما قناعاتهن تؽٌٌر الى ٌؤدي لم إذ اإلصالح.
 

  العراقيات: بالنزيالت اللقاءات خالل من  حية لقصص أمثلة
 أمو قاصرة هً التً (.س .ز) أمثال السرٌعة والتطلٌقات المبكر الزواج ضحٌات لدى الوقوؾ من البد

 افضل بٌن )وهذا  ،زوجها اهل رعاٌة فً االن وهً لها الشتٌاقها رؤٌتها وتطلب اشهر 9 بعمر لطفلة
 مع ،زوجها قتل فً الفعلٌة مشاركتها عدم من بالرؼم انها ،القاصرة هذه أوضحت قدو .االنسانٌة( الحلول

 عمر كان بٌنما ،عنه ًتبلؽ ولم بالتهدٌد ًعلمت قد لها، قٌل النها فٌها والشراكة القتل بجرٌمة اتهامها تم ذلك
  نفسها: تطرح اسئلة ثمة وهنا !فقط اشهر اربعة زواجهما

 لدى الممكنة بالبراءة ٌهتم بشكل القانونٌة التطبٌقات وتفسٌر بادلة ٌرفد دقٌق تحقٌق اجراء تم قد بالفعل هل
 كٌؾ ؟اهلها طرؾ نم عنها مدافع من وال المنزل فً آلة كأٌة بحٌاتها التحكم وسهل انثى انها ام ؟ القاصرة

 حٌاتها دفع ٌكون ان ممكنا الٌس كما ؟ هاتلطفل امومتها اعتباره فً المحكمة فً والقاضً المحقق ٌضع ال
 مبالػ االبرٌاء تكبل والتً القانون عن الخارجة العشائرٌة التعامالت عن اهلها الفالت ثمنا القاسً الحكم لهذا

 خالل من االموال جنً هو االكبر هدفها عدالةل البالٌة التقالٌد باسم كسلع باالشخاص تتبادل كما ،خٌالٌة مالٌة
 حقوق واحترام التمدن ٌرٌد دٌمقراطً نظام فً اذن القانون دور حقا اٌن ؟العشائري" بالفصل" ٌسمى ما

 القانون؟ سٌادة تحت االنسان
 االنسان، لحقوق حمورابً منظمة تقترح ،الحق احقاق الجل التساؤالت من الواضحة مجموعةلا هذهل نظرا 
 لدٌها الفعلً قتلال جرٌمة ممارسة وانعدام الشك كون (س. ز.) القاصرة ملؾ كاملو حالة فً النظر عادةا

 .مختلؾ بشكل مصٌرها على والحكم ملفها دراسة اعادة فً ٌساعد
 بزٌارتها ٌقم لمو ،متوفً والدها . أٌضا المرٌضة وامها والبؽاء التسول تهمتها 2006 موالٌد (.ب) المتهمة

 عٌش.ال لقمة عن بحثا الطرٌق هذا سلكت انها وقالت .أهلها معها ٌتواصل أو
  .شرفها لىع المتعدي والدها قتلت سنة 15 عمرها قاصرة وهناك

 
 فرض بفضل تتضاعؾ سوؾ الؽرٌبة واالوضاع الفاشلة ”الزواجات“ هذة مثل  بان ننسى ال ان وعلٌنا
 ومن سنوات 9 بعمر الطفالت زواج ٌشرعن الذي الجعفري قانون مشروع فً كما المأساة تشرع قوانٌن
 النسوٌة الحركة قبل من متواصال رفضا القى هذا القانون مشروع ان علما ذلك؟ من اصؽر لٌس ٌضمن

 مع اللقاءات فً الٌها المشار القصص من ؼٌرها فًو ،اعاله المذكورة بالنتائج االخٌرة هذه دراكال
 تصل الشدٌد، لالسؾ هالن . الحصر ولٌس كامثلة حمورابً منظمة وثقتها التً منها العراقٌات النزٌالت

 الالتً القاصرات على تفرض واكثرها المالٌٌن وربما االالؾ عشرات الى االوضاع هذه فً النساء اعداد
 .ألوضاعهن سمٌع والمن حرٌة وال حق اي بدون الظل فً البقاء على أجبرن اؼلبهن
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 التمتع القاصر وٌواصل القاصرٌن على باإلعدام ٌحكم ال العراقً القانون ان هو عنده الوقوؾ  ٌجدر ما -

  . السجن فً ٌزال ال وهو البلوغ سن وصل اذا حتى الحق بهذا
 

 ات:بياالجن القاصرات
 هل ،حمورابً منظمة لوفد سؤال على سنة 17 وعمرها الداعشٌة االلمانٌة (لندا) القاصرة اجابت -

 استجبت وبسببها والدتً رؤٌة فً ارؼب ال"  اجابت والدتك؟ مع لتعٌشٌن بلدك الى العودة فً ترؼبٌن
 فً ادروس لقننً والذي المانٌا فً الداعشً "الشٌشانً اسامة بابو" الملقب محمد االلمانً لترؼٌب

 االسالم اعتناق على وأرؼمنً . والمخدرات الكحول مدمنة كنت بٌنما المانٌا فً مدرسة فً االسالمٌات
  لداعشً ًتزوٌج تم تضٌؾو الموصل فً قتل لكنه له كزوجة العراق الى معه واخذنً هناك (سلمنً)أ
 انها اذ ".فقط اختً التقً سوؾ ما ٌوما ألمانٌا بلدي الى عدت اذا تقولو . الموصل فً اٌضا قتل والذي خرآ

  اقوالها. حسب بعمله النشؽاله عنها تخلى الذي  ووالدها نفسٌا المرٌضة والدتهاب اللقاء ضترف
 
 هً (،عنها ؼصبا) مكرهة العراق الى والدها وقادها سنة 16 وعمرها الجنسٌة روسٌة (زٌارات) النزٌلة -

 بلد فً للعٌش بأخذكم سأقوم : تركٌا الى وصولهم لدى لهم قال الذي الداعشً والدها كذب ضحاٌا ووالدتها
 بٌن حولً. ورٌد الذي ما لماع ولم عاما 14 عمري وكان الموصل الى بالسٌارة نقلنا وقد ؼالءا اقل

 9 وعمره منه طفل انجبتو قاصرة وهً له اهدٌت الذي الداعشً زوجها وقتل والدها قتل روتلعف الموصل
 احبه ال تقول عٌونها فً والدموع انهاضاح فً وطفلها ،ام باننً اشعر ال انا " تقول صراحة وبكل اشهر
 ان الى الصحٌح الطرٌق فً ههاوج سوؾ روسٌا الى وعدت هنا من خرجت واذا ،علً واقع امر النه

 لم انها قالت وضوح وبكل رؤٌتها. وتطلب النساء سجن فً اٌضا فهً والدتها ماأ." حٌاته اختٌار من ٌتمكن
  منهما. ارتاحت انها تؤكد بل ابدا وزوجها والدها قتل على تحزن

 تم ضحٌة" هً بل لها ذنب ال النها طبٌعٌة وحٌاتها دراستها وتواصل بلدها الى العودة هو تتمناه ما كل
      اقوالها. حسب، "تورٌطها

 الكادر بان الوفد شعر بل ال مهنً اكثر بشكل االصالحً الكادر تدرٌب الى حاجة هناك بان الوفد الحظ
 الدول فً القانونٌة واالجراءات العمل تجارب على االطالع وخاصة الخبرات من المزٌد كسب الى بحاجة

 تحت االصالح ودور االحداث سجون رعاٌة واقع مع التعامل مجال فً العراق من تقدما اكثر الدٌمقراطٌة
 المتهمٌن الى ٌنظر حٌث تطبٌقه خالل وخاصة عنٌؾ قانونً إرث من علٌه تعودنا ما عكس ،القانون راٌة

 قدرات الى العراقً والقانونً االجتماعً الكادر ٌفتقر ما ؼالباو ،عام بشكل .بشر  كونهم عن توقفوا وكانهم
 لتفسٌر وذلك االشخاص على الحكم قبل الصبر ترسخ التً والخبرات بالمعلومات وؼنٌة الفكر واسعة

 إلى العراق فً السلطة صاحب ٌمٌل ،مثبتةال ؼٌر التهم حالة فً ألنه وانسانً عادل بشكل القوانٌن وتطبٌق
 هذا !الشخص دبؤٌ او ٌصلح ذلكب انه معتقدا السلطة من المزٌد تثبٌتو الالمباالةو القسوة سبل استخدام

 عندما خاصةو .ألهلا ضحاٌا وقعن اللواتً القاصرات أوضاع مشكلة حل الى المبادرات قلة خالل من تبٌن
 وهن ٌعانٌن زلن وال للمعاناة نتعرضو بل فقط،، بذلك نتهمأ او اجرامً عمل اي فً الضحاٌا تشارك لم

 .المتهمات بعض واٌضا مثال ألطفالا من التقرٌر هذا فً الٌها المشار االوضاع كبعض برٌئات
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 الذكور قسم
 
 دار قاصدا المرة هذه لكن اإلحداث اصالح دار الى زٌارته االنسان لحقوق حمورابً منظمة فدو اصلو

 ألساعدي. بشار والدكتور وردا باسكال السٌدة نم كل الوفد ضمو 2018 آٌار 7 ٌوم صباح ،ذكورلا اصالح
 سجن" اٌضا الدار وٌسمى خارج كرادة -ببؽداد االناث احداث سجن بجوار الثانً الباب فً دارال قعت

  ."المشردٌن بالذكور الخاص اإلحداث
 والفرٌق االجتماعٌة والشؤون العمل لوزارة التابع الدار مدٌر معاون محمد محمود كامل بالسٌد الوفد  التقى

 دار فً الذكور من القاصرٌن بوضع الخاصة األسئلة طرح تمو .الذكور بقسم الخاص والتدرٌبً اإلداري
 1986 / 76 المرقم االحداث رعاٌة قانون حسب وٌدار اٌضا ”المشردٌن ببٌت“ تسمٌته ٌتم الذي االصالح

 من التقاطهم ٌتم الذٌن المتشردٌن االحداث من هم الدار هذا فً زالءالن ان كما رعاٌة. 24،25،26 المادة
  . العراقٌة المدن وباقً بؽداد من مختلفة مناطق فً الشوارع

 على الوفد اطلع وقد ،إلزامً ألنه ،التعلٌم ٌواصلون االبتدائٌة المراحل فً الذٌن منهم ،نزٌال 49 همعدد
 هذا تصوٌر رفض سر نفهم ولم جدا جٌدة بمستوٌات  طالب عشر ألحد النهائٌة التخرج( الشهادات)وثائق

  .السجن كادر قبل من االنتاج
 سواء االناث بدار مقارنة المساحات ناحٌة من افضل الذكور اصالح دار حال بان الجمٌع لدى واضحا كان
 . فٌها مشًال ممارسة للشباب ٌمكن افضل مساحة وجود حٌث الشقق امام الباحة او الساحة الى بالنسبة كان

 جانب الى الدولٌة ماتالمنظ احدى ببناءها تقام الشقق خلؾ للرٌاضة جمٌلة القدم كرةل ساحة وجود كذلك
 اما االبتدائً. السادس لمرحلة الوزاري االمتحان انتظار فً طالب سبع هناك وكان مسرع تعلٌم وجود

 ذهابا ٌرافقوهم الدار من شخصٌن رقابة تحت ةالطلب ٌحضرها الدار خارج دروس فهناك المتوسطة المراحل
 اٌابا.

 القً ! متزوج سنة 15 عمرهو ةكوردٌ اصول من سوري واحد نزٌل هناك فكان اجانب وجود نع اما
 المسلمٌن.. من النزالء جمٌع أنب لوفدل الموظفون أكدو مشرد. وهو علٌه القبض

 
 هناك كون عمرٌة فئات الى ٌوزعون وصولهم اول من حٌث ،للنزالء االقامة بجانب مهتم كادر هناك -

 تربوٌة فعالٌات وٌقٌمون والكرات التنظٌؾ مواد لهم ٌوزعون كما طوابق. ثالث المبنى وفً عدٌدة ؼرؾ
  العمري.. التوزٌع فئات سٌاق ضمن ورٌاضٌة تثقٌفٌةو
  ..الدار الى ٌقدمونها ممن مباشرة المتبرعٌن من عٌنٌة تبرعات ٌستلمون -
 بالجانب جدا جٌد ااهتمام هناك أن ،عدٌدة وهً الذكور االحداث بها فاز التً والبطوالت الكؤوس من تبٌن -

 وطبٌعة المتخرجٌن والطلبة الرٌاضٌة الفرق صور الوفد الحظ جدارٌة اخرى لوحات وعلى ،الرٌاضً
 على كما.. الخ والرسم اضٌةالرٌ الفرق لمختلؾ وصور الٌدوٌة الحرؾ بعض من بها ٌقومون التً االعمال
 وحٌث اسةرللد صفوؾ انها هناك نولوالمسؤ قال التً الؽرؾ على الوفد اطلع ،األمامٌة الباحة مشارؾ

 ٌنبؽً التً شروطال ابسط الى تفتقر الصفوؾ ان تبٌن حٌث النافذة خالل من الوفد والحظها مؽلقة كانت
 واالوساخ االتربة وتؽطٌها مكسور هامن الموجود و الرحالت من الدراسة كمقاعد المدرسة فً توفرها
 دراسٌة مقاعد وجود فٌها ٌالحظ لم  بالصفوؾ ٌسمى ما هناكو . لالستخدام صالحة ؼٌر بانها القول وٌمكن

 باطنٌة ،نفسٌة ،جلدٌة اطباء حٌث الصحً المستوى على هماهتمام نولؤوالمس أكد كذلك .اصال (رحالت)
 طبً معاون الى حاجة هناك بان المسؤول وقال  مرتٌن الى مرة اسبوع كل الدار فً ٌقٌمون ،اسنانو

 مرشد قبل من اوقاتها فً االدوٌة تعطى االطباء قبل من االدوٌة وصفة اعطاء بعد الدار.. الى ٌنتسب
 . االحداث قبل من استخدامها لسوء تجنبا المرضى لكل اجتماعً
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 :كانت الدار مطالب
 .لألحداث السجون قطاع فً العمل لتطوٌر المخصص للكادر تدرٌبٌة وورش دورات إقامة إلى حاجة -
 البسٌطة. االلكترونٌة لأللعاب راالد داخل قاعة فتح -
 وأفالم الثقافة بث بؽرض (داتاشو) البٌانات عرض جهاز مثل للعرض الكترونٌة أجهزة إلى حاجة هناك  -

 لألحداث المسارات تصحٌح فً تساعد
 والسباقات البرامج لرفد النزالءعمارأل مناسبة ثقافٌة و تربوٌة ومجالت كتب إلى بحاجة إنهم كما -

       سلوكهم اصالح على لمساعدتهم اإلبداع ومحاولة التفكٌر على تساعدهم بمواضٌع
 الشارع الى عودتهم لتجنب سراحهم واطالق النزالء محكومٌة انتهاء بعد لما عمل فرص خلق ضرورة -

 واقتصادٌة وامنٌة اجتماعٌة ألسباب فٌها األطفال وقع التً التشرد صورة وانهاء الرزق مصادر بسبب
 عدٌدة.

 
 النزالء: مع هاؤاجرا تم التً الخاصة اللقاءات خالل من الذكور االحداث من لعدد عٌنات الوفد حاور

 عملٌة له واجرٌت ارهابً تفجٌر بسبب ٌدٌه الحدى فاقد، عاما 15 وبعمر بؽداد من نهاد، امٌر الحدث -
 واذا ،بعد فٌما ٌذهب اٌن ٌعلم وال ،االصالح دار فً اهله ٌزره ولم  االمرٌكان قبل من بطنه فً جراحٌة

   ٌرزقه؟ عمل على للعثور حظ هناك
 هً طلبها التً الوحٌدة المساعدة وأن ً،مع اهلً تعامل سوء بسبب هربت :قال مٌسان من كاظم، علً -

 .اهله ٌرى ان
 .اهله ٌرى ان ٌرٌد اٌضا عباس سجاد- -
 تعرض الشدٌد لألسؾ لكنه لٌخرجه إلٌه الطرٌق فً والده كان الٌوم أقواله وحسب محمد، كاظم مصطفى -

 .اآلن الى إلخراجه بدٌل من وما وتوفً لحادث

 
 الصحٌة والملحقات  لالماكن  والترمٌم تأهٌل إعادة و اإلناث دار تؽٌٌر إلى الحاجة بان تبٌن شامل بشكل -

   . منه البد أمر الذكور قسم فً
 بٌنو بٌنهم الطبٌعٌة العالقات خلق العادة النزالء بأهل الدار فً المسؤول الكادر ٌتصل أن ضرورة هناك -

   اقربائهم.

 
 

 الخالصة
 للمؤسسات القانونً التعامل تطوٌر إلى ماسة حاجة هناك بان نستخلص التقرٌر هذا فً تقدم ما كل مع -

 بحاجة أمر وهذا سراحهم. إطالق بعد لما للنزالء مناسبة حلول وإٌجاد األحداث دور بإصالح ةالمختص
 من  إصالحهم إلى الرامً اإلنسانً والجانب تتماشى التً السٌاقات ممارسة على التدرٌب إلى واضحة

 مع التعامل ٌتم أن ٌمكن كما لٌس ،األحداث مع خاص وبشكل ألن .رالبش مع إنسانٌا التعامل وسائل خالل
 .فحسب بالدوام ملاللتزا تنفٌذا وال وقصصهم ظروفهم عن النظر وبؽض نفس وال عقل بال جامدة أدوات

 وؼٌر الحكومً المستوٌٌن على المختصة والمنظمات لٌنؤوللمس المتواصل الوعً هو هنا المطلوب
 القانون طائلة تحت وقعوا وقاصرٌن كبشر لكرامتهم واحترام الحٌاة فً األطفال هؤالء بحق الحكومً

 ٌعنً الوعً وهذا  .والمجتمع األهل قبل من تهمشٌهم ألسباب أو .إكراها علٌهم فرضت لعوامل شك دون
 ,العالم دول باقً فً ٌحدث كما المعلومات لتجدٌد للكادر المتواصل التدرٌب نهج إتباع األولى بالدرجة

 الجانب من الخبرات نم المزٌد وكسب جانب من التطور لمواكبة المتواصلة المهنٌة التنشئة تحقٌقل

 إلثراء الموظفٌن مهارات تطوٌر إلى العودة أي .التقرٌر هذا موضوع المسؤولٌات على نللقائمٌ اآلخر

 ٌجب التً الوطنٌة القوانٌن خالل من الشرٌحة بهذه الخاصة واإلنسانٌة القانونٌة والقواعد معلوماتهم
 النصوص أكثر على صادق العراق أن كما .اإلنسان حقوق بحماٌة الخاص الدولً القانون مع تكٌٌفها
 والعهدٌن 1948 لسنة اإلنسان لحقوق لمًالعا اإلعالن نم اابتداء الدولٌة الشرعة تكون التً الدولٌة
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 اتفاقٌة كما والسٌاسٌة والمدنٌة والثقافٌة واالجتماعٌة قتصادٌةاال بالحقوق الخاصٌن1966 لسنة الدولٌٌن
 1990 لسنة الطفل حقوق واتفاقٌة ،1981 لسنة (سٌداو) المرأة دض التمٌٌز شكالأ جمٌع على القضاء
 األمم اتفاقية الى 2008 لسنة 30 رقم العراق جمهورٌة انضمام قانون خالل من بالمصادقة اانتهاء

  .المهينة أو الالانسانية أو القاسية العقوبة أو المعاملة ظروف من وغيره التعذيب لمناهضة المتحدة
 هذه روح مع تكٌٌفها أن ،العقوبات قانون وخاصة طنٌةالو القوانٌن بتنفٌذ المعنٌٌن  على المفروض من

 التعدٌالت من الكثٌر إلى بحاجة هو الذي العراقً القانون من جزا أصبحت التً الدولٌة النصوص
 خالل حقوقهم وحفظ للمحتجزٌن البشرٌة الكرامة صٌانة تنفٌذ آلٌات صحة من التأكد إلى باإلضافة
 . القانون طائلة إطار فً وجودهم

 ولدوا الذٌن سواء بسببهن، أو أمهاتهم مع السجن ٌعانون الذٌن األطفال  على خاص بشكل التركٌز ٌجب -
 والشروع السؤال هذا على باإلجابة إنسانٌة حلول إٌجاد علٌنا .أمهاتهم دخول مع دخلوها مأ السجون فً
 ببقائهم ( ؼٌرهم او اإلحداث )أطفال األبرٌاء هؤالء  بإنسانٌة اإلخالل نشجع ال لكً العقالنٌة: الحلول إلى

 أدوات خالل من إال براءتهم وٌنصر بهم ٌفكر أن ٌمكنه الذي من به؟ لهم عالقة ال وضع فً كضحاٌا
 خالل من ذلك أكان ورحٌمة، معٌلة أٌادي فً بل ،آخر إلى سجن من اوضاع فً لٌس تضعهم إنسانٌة

 كما لٌس التعامل فٌها ٌكون جماعٌة دور شكل على اجتماعية مراكز توفير أو معينة أسر قبل من لتبنيا
 خالل من والمجتمع للدولة ٌمكن خاصة أوضاع لهم طبٌعٌٌن أناس مع بل والمساجٌن المحتجزٌن مع

 أمور وتسهٌل إلٌوائهم وسائل بإٌجاد تتكفل أن هادور إلى باإلضافة بهم للعناٌة المدنً المجتمع منظمات
 مؤسسات دعم إلى ماسة بحاجة هذا أن الشخصً. واالستقالل الحٌاة بناء فرص لهم تفتح أن إلى حٌاتهم
 بالطرق الرشد سن ٌبلؽون أشخاص وجعلهم تربٌتهم سبل تامٌن فً لٌتواصلوا مختصة ومنظمات الدولة
 األسري العنؾ من ٌعانً من أو أهل لهم لٌس من وخاصة العنؾ أشكال جمٌع عن بعٌدا إنسانٌة األكثر

   . أهله قبل من
 فً حقهم صٌانة مطلوب وأٌضا .تكان ذرٌعة أٌة تحت بها المس ٌمكن ال البشري الشخص كرامة إن -

 فً هم الدور هذه فً  والموجودٌن  .ألعمارهم المناسب والتعلٌم التوعٌة خالل من تصرفاتهم تصحٌح
 أن إال القانون، احترام بأهمٌة لتوعٌتهم مناسبة والفرصة األسباب كانت أٌا مخالفاتهم ثمن دفع حالة

  لقاصرٌن! وآباء أمهات واأصبح الذٌن من والقاصرٌن القاصرات مشكلة تراكم أٌضا هً هنا المشكلة
 هً التً المعقدة الالانسانٌة األوضاع لهذه العالجات وسائل ابسط إلى ٌفتقر العراق نإ هنا والواضح
 ولهذا برمته. والمجتمع السلطات واجبات من تكون أن ٌجب الحلول لكن  المجتمعات، جمٌع فً موجودة
 الوقت طول بهم والعناٌة األطفال استقبال تقبل أسر مع التعاقد ةاالجتماعٌ والشؤون العمل وزارة نوصً
 تتعاقد أن كما .واإلنسانٌة النفسٌة باألمور المختصٌن االجتماعٌٌن الباحثٌن مراقبة تحت علٌه المتفق

 إذا األب أو المأ احتجاز فترة األقل على األبرٌاء هؤالء تتبنى أن ٌمكنها التً الؽنٌة العوائل مع الوزارة
 ٌتم األهل قبول حالة وفً .األطفال هؤالء بواجب القٌام  األقرباء أو األهل ٌقبل لم أو أهل لهم لٌس

  .الدولة قبل من اٌضا ونفسٌا مالٌا دعمهم

 
 قوانٌن ٌناقشون وهم ( النواب مجلس ) التشرٌعٌة المؤسسة أعضاء سمعنا أن بعد الشدٌد، لألسؾ والحال, -

 النساء ضد وخاصة بأشكاله العنؾ فٌه ٌتصاعد مجتمع فً المعنفٌن فئة تخدم قانونٌة إنسانٌة بحلول تتعلق
 وهم األبرٌاء بهؤالء المباالة بكل الذي العراقً التشريعي الذهن في قسوة هناك بان الحظنا ,واألطفال
 ؼٌر المنظمات قبل من ءإلٌواا دور فتح منع وٌقنن التبنً ٌمنع ،البلد عبر األوضاع مختلؾ فً بالمالٌٌن
 عن البرلمان تنصل هو هذال مثال وخٌر قانونا ممنوع الصدد بهذا مجتمعً تحرٌك وأي الحكومٌة

 منذ سوٌةنال الحركة قدمته الذي "األسري العنؾ مكافحة" قانون مقترح تشرٌع عدمو القانونٌة لٌتهومسؤ
 :القوانٌن اصدار فً اإلبداع تارٌخ من السنٌن اآلالؾ له بلد فً هذا ٌعقل هل سنوات. أربعة من أكثر

 وال النفط من بحر على العراق ٌسبح أن ٌعقل هل ؟!األدٌان كل وجود قبل القوانٌن صٌاؼة  فً األول
 وأطفال "الشوارع أوالد" عن ٌتحدث أن وٌقبل أرضه على ٌولدون الذٌن األطفال كل ٌأوي أن ٌمكن
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 والتخلؾ والسرقة مانألأ فقدان  مصادر بٌنما ،ومزدهر آمن ببلد إذن نحلم كٌؾ السجون؟ فً أبرٌاء
  متواصل؟ بشكل وجودهم مضمون

 التربوي السلك على اإلنسان لحقوق حمورابً منظمة تقترح ،األوضاع هذه فً التمعن بعد 
 المدارس إلى وصولهم وتامٌن للنزالء التربوي بالجانب المطلوب االهتمام من المزٌد والتعلٌمً

 .تمٌٌز أي دون وذكورا إناثا ،اإلنسانٌة حقوقهم ابسط من كحق المراحل جمٌع فً

  فً وذلك سلوكه وتؽٌٌر بالمجتمع الخاصة والنفسٌة اإلنسانٌة العلوم تشجٌع على ًرابحمو حثت 
 ألسر تفكك وجود وهناك واجتماعٌا نفسٌا مدمرا واقعا ٌعٌش بلد ألننا .الدراسة مراحل جمٌع

 والتدهور االقتصادي الركود جراء المناطق جمٌع ٌشمل هذا ٌصبح أن من قرٌبو بالكامل
 االنحطاط ٌكرس ما ..الخالمخدرات وانتشار واألمنً السٌاسً ستقراراال انعدامو االجتماعً
 العنؾ أن هو حداثلأل الفئتٌن فً رأٌناه لما دلٌل واكبر االجتماعً التماسك وتراجع األخالقً
 لكن ،واألناث الذكور من األطفال واستؽالل تشؽٌل أكان الجرائم من عدد اكبر ٌخلؾ األسري
 المس و نأمهاته مع تعنٌفهن تم حاالت القاصرات سجن فً  ذلك وراٌنا كسلعة تعتبر اإلناث

 مهنٌرؼ ما ن،بحقه للمطالبة مجال ال حٌث اسرتهن فً االشخاص اقرب قبل من نبطفولته
  السجون. فً ائمهنجر ثمن دفع تواصلن  والنتٌجة القتل جرائم ممارسة على (ناقواله )حسب

 بشرٌة إمكانٌات هناك ٌنماب ،البلد وأوضاع أزمات لجمٌع ترقٌعٌة حلول فً التواصل ٌمكنال الختام وفً
 .االنسان قٌمةل وادراك عًبو المزري الواقع هذال المنشود لتؽٌٌرا قٌتحق فً تساهم ان ٌمكن ومالٌة


