المؤتمر االقليمي للسكان والتنمية
خمس سنوات على اعالن القاهرة 2013
2018/11/1-10/30
عرض مقدم من جمهورية العراق الغراض
المؤتمر االقليمي المنعقد في بيت االمم المتحدة( االسكوا)

اعتمد العراق محاور اعالن القاهرة المنبثق عن المؤتمر االقليمي للسكان والتنمية في حزيران
 2013كنهج عمل وخارطة طريق يسترشد به في الخطط التنموية والستراتيجيات القطاعية،

في الجوانب المتعلقة بالصحة االنجابية والجنسية ،قضايا المرأة وتمكينها في المجاالت كافة
ومشاركة الشباب ،واالهتمام بقضايا كبار السن والنزوح والهجرة فضالا عن اعطاء البيانات
السكانية أهمية واسعة في المسوح االحصائية.

بعد سنة من انعقاد اعالن القاهرة واجه العراق هجمة شرسة وعنيفة من قبل عصابات داعش
االرهابية في حزيران  ،2014هذه العصابات قامت بانتهاكات عدة ضد سكان العراق كالقتل
والتعذيب واالختطاف واالغتصاب واالعتداء الجنسي وتجنيد االطفال .
رغم ما تعرض له العراق في المحافظات التي احتلها تنظيم داعش االرهابي والمحافظات التي
تأثرت بهذا االحتالل والتي توقفت فيها جهود التنمية ،استطاع العراق ان ينجز العديد من

المجاالت على وفق ما جاء بتوصيات االعالن :

رفع التحفظات عن االتفاقيات الدولية
الموقعة
 اتفاقية سيداو
رفع العراق تحفظه عن الفقرات االتية:
 المادة ( )16الخاصة بالزواج والعالقات االسرية. -المادة ( )29الخاصة بالتحكيم بين الدول االطراف.

 اما فيما يتعلق بانضمام العراق الى االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمالالمهاجرين وافراد اسرهم ،الموضوع قيد الدراسة لعدم ادماج مضمون االتفاقية مع
النصوص التشريعية والقانونية كقانون التقاعد والضمان االجتماعي للعمال وقانون
العمل وقانون الحماية االجتماعية.

القوانين والقرارات الصادرة بعد
اعالن القاهرة
 قانون تأسيس هيئة لرعاية ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة .2013/ قانون منحة تالميذ وطلبة المدارس الحكومية .2014/ قانون التقاعد الموحد.2014/ قانون الحماية االجتماعية.2014/ قرار مجلس الوزراء المرقم  164لعام  2014الذي اقر بموجبه الستراتيجية الوطنيةللنهوض بواقع المراة العراقية.
 قانون تصديق االتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتيسيرعملياتاالغاثة.2015/
 قانون تأسيس المؤسسات الصحية الخاصة .2015 نظام صندوق اعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات االرهابية .2015 تعديل قانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية واالرهابية .2015 -قانون مناهضة العنف االسري في اقليم كردستان العراق .

القوانين والقرارات الصادرة بعد اعالن
القاهرة
 قانون السيطرة على الضوضاء 2015 قانون حظر االلعاب المحرضة على العنف .2015 قانون جوازات السفر العراقي المرقم( )32في عام  2015اليتضمن اية اجراءاتتمييزية خاصة باصدار الجوازات وال اية قيود على حرية المراة في التنقل اال بموجب
قرار قضائي.
 قرار مجلس الوزراء المرقم  99لعام  2015توجيه الوزارات لترشيح نسبة منالمناصب القيادية بمستوى مدير عام فما فوق للنساء.
 وقع العراق مع الممثل الخاص لالمين العام لالمم المتحدة البيان المشترك المعنيبالعنف الجنسي في حاالت النزاع في مقر االمم المتحدة في .2016/5/23
 قانون البطاقة الوطنية الموحدة .2016 قانون العفو العام . 2016 قانون جهاز مكافحة االرهاب .2016 قانون عمليات زرع االعضاء البشرية ومنع االتجار بها .2016 -قانون دعم االطباء .2016

القوانين والقرارات الصادرة بعد اعالن
القاهرة
 قرار مجلس الوزراء رقم  27لسنة  ،2016اعتبار ما تعرضت له مكونات الشعبالعراقي( االيزيدية ،التركمان ،المسيحين ،الشبك) والمكونات االخرى على يد عصابات
داعش االرهابية جريمة ابادة جماعية.
 تاسيس دائرة لتمكين المراة في االمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب االمرالديواني رقم  333لسنة  2016كبديل عن وزارة الدولة لشؤون المراة .
 قانون الالجئين .2017 مشروع قانون الحماية من العنف االسري  (2015اليزال يقرأ في مجلس النوابللمصادقة عليه).

االطار المؤسساتي
اسس العراق ومنذ عام  2009لجنة وطنية للسياسات السكانية تقوم بصياغة
السياسات والرؤيا السكانية في العراق وممثلة بها الوزارات ومنظمات المجتمع
المدني المعنية بقضايا السكان كافة.
عمل العراق بعد عام 2013على تأسيس مجلس اعلى للسكان برئاسة رئيس الوزراء
يتولى اقرار السياسات والخطط والبرامج التنموية والتوعية التي تحقق اهداف
السياسة السكانية والرؤى السكانية الوطنية متوسطة وبعيدة المدى .
كما وتم تأسيس االدارة التنفيذية للسياسات السكانية في وزارة التخطيط وهي الجهاز
التنفيذي الذي يعمل على وضع الخطط التنفيذية التي تحقق االهداف الموضوعة في
السياسة السكانية تحت اشراف اللجنة الوطنية للسياسات السكانية التي يرأسها
االمين العام لمجلس الوزراء .
عملت اللجنة واالدارة على اصدار اول وثيقة وطنية للسياسات السكانية في العراق
والتي تم اقرارها من قبل المجلس االعلى للسكان ولقد استطاعت الوثيقة ان ترسم
توجهات العراق في مجال السياسات السكانية انطالقا ا من المحاور المعتمدة في اعالن
القاهرة .

الهيكل التنظيمي الدارة
السياسات السكانية في العراق
رئيس المجلس االعلى للسكان
(رئيس مجلس الوزراء)

رئيس اللجنة الوطنية
للسياسات السكانية
(مقررالمجلس االعلى
للسكان)
اعضاء اللجنة الوطنية
للسياسات السكانية

وحدة التخطيط وتنمية
الموارد السكانية

اعضاء المجلس االعلى
للسكان

االدارة التنفيذية للسياسات
السكانية( وزارة التخطيط)

وحدة التنسيق والمتابعة

وحدة االعالم والتوعية
السكانية

السكان في الخطط التنموية والستراتيجيات
القطاعية
الخطط التنموية والسياسات
الشاملة لمحاور االعالن كافة
 الوثيقة الوطنية للسياسات السكانية. خطة التنمية الوطنية .2017-2013 خطة التنمية الوطنية .2022-2018•في ضوء مقررات اعالن القاهرة تم تبني محور يتعلق بقضايا السكان( الوالدات،
الوفيات ،الهجرة) في الخطتين المذكورتين فضالا عن محور التنمية البشرية ( الشباب،
تمكين المراة ،الصحة ،التعليم ،االطفال ،المسنين ،ذوي االعاقة واالحتياجات
الخاصة.)....
•ان خطط التنمية الوطنية تبنت االهداف الواردة في السياسة السكانية الوطنية وعملت
على ادماج اهداف التنمية المستدامة  2030-2015في تلك الخطط .
 -رؤية العراق في التنمية المستدامة .2030

السكان في الخطط التنموية والستراتيجيات
القطاعية
الخطط التنموية والسياسات
الشاملة لمحاور االعالن كافة
 رؤية  2020القليم كردستان العراق حيث وضعت بناء االنسان كهدف اسمى للتحقيق. خارطة طريق لالصالح االقتصادي في اقليم كردستان العراق. البرنامج الحكومي لجمهورية العراق .2018-2014 -ستراتيجية االمن الوطني العراقي. 2016

السكان في الخطط التنموية والستراتيجيات
القطاعية
الكرامة والمساواة (تخفيض الفقر،
السكان والبيئة)

 الستراتيجية الوطنية لحماية البيئة في العراق .2017-2013 الستراتيجية الوطنية للتنوع البايولوجي في العراق (.)2020-2015 السياسة العامة لالستخدام المستدام للتنوع البايولوجي  2015ومستمر. الوثيقة الرسمية لتوقعات حالة البيئة في العراق  2015ومستمر. السياسة الخاصة بالمواد الكيمياوية الخطرة  2015ومستمرة. سياسة حماية المياه الجوفية من التلوث وديمومتها  2015ومستمرة. ستراتيجية التخفيف من الفقر (.)2022-2018 السياسة الخاصة بادارة النفايات. -سياسة التشغيل الوطنية.

السكان في الخطط التنموية والستراتيجيات
القطاعية
 المرأة وقضايا النوع
االجتماعي

 الستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المراة في العراق. الخطة الوطنية لقرار مجلس االمن .1325 الستراتيجية الوطنية للنهوض بواقع المرأة العراقية. ستراتيجية تنمية المرأة الريفية. -ستراتيجية المجلس االعلى لشؤون المرأة في اقليم كردستان العراق.

السكان في الخطط التنموية والستراتيجيات
القطاعية
النازحون ،الالجئون
والهجرة القسرية للسكان

 السياسة الوطنية لمعالجة النزوح الناتج عن العمليات االرهابية. الوثيقة الوطنية العادة اعمار المناطق المحررة وبناء االمن االنساني. السياسة الوطنية الدارة ملف النازحين. ستراتيجية تقديم الخدمات الصحية والوقائية والعالجية للنازحين والعائدين للمناطقالمحررة.
 سياسة وطنية لتشجيع العراقيين في الخارج على االستثمار في داخل البلد. سياسة التحويل للبنوك االهلية( العراقيين في الخارج). -السياسة الوطنية الصحية للنازحين والالجئين.

السكان في الخطط التنموية والستراتيجيات
القطاعية
الشباب
 الستراتيجية الوطنية للشباب في العراق. الستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم. سياسة تحسين جودة التعليم.الحقوق والصحة
االنجابية والجنسية
 السياسة الصحية الوطنية العراقية(.)2023-2014 الستراتيجية الوطنية لاليدز .2020-2016 سياسة حماية الطفولة في العراق .2015 ستراتيجية صحة االم والطفل والصحة االنجابية. -ستراتيجية الرعاية التوليدية الشاملة واالساسية.

البرامج المحددة لترجمة السياسات
والقوانين المعتمدة
الكرامة والمساواة( برامج
تخفيض الفقر ،السكان والبيئة)

 توفير مشاريع مدرة للدخل وشمول النساء المعيالت لالسر فضالا عن تمكين النساءالفقيرات وشمولهم بالقروض الميسرة.
 منح الفقراء من المستحقين رواتب اعانة شبكة الحماية االجتماعية . برنامج التغذية المدرسية. تاسيس الصندوق االجتماعي للتنمية. انشاء مشاريع ذات انشطة متكاملة لتشغيل النساء الفقيرات في الريف. تخصيص مبالغ سنوية القراض العاطلين الفقراء. انشاء مركز الدارة النفايات الصلبة. برنامج للسيطرة على مياه الصرف الصحي والمخلفات الصلبة. انشاء احزمة خضراء في المجمعات السكنية. -اعادة اعمار االهوار وارجاع المياه الخاصة بها.

البرامج المحددة لترجمة السياسات
والقوانين المعتمدة
المرأة وقضايا النوع
االجتماعي
 برامج لحماية االسرة والطفل من العنف االسري. برامج لشمول النساء المعنفات من قبل عصابات داعش االرهابية باالعاناتاالجتماعية.
 تأهيل دار االتجار بالبشر لغرض استقبال االطفال والنساء المعفنين والناجين من جرائمعصابات داعش االرهابي.
 انشاء مالذات آمنة للناجيات من العنف في بغداد والبصرة. اطالق مبادرة محو االمية تهدف الى خفض معدالت االمية بنسبة .%50 -برنامج العداد قاعدة بيانات حول النساء المتعرضات للعنف.

البرامج المحددة لترجمة السياسات
والقوانين المعتمدة
النازحون ،الالجئون
والهجرة القسرية للسكان
 برامج تثقيفية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية. برنامج الستقطاب ذوي الكفاءات والمساهمة في جهود التنمية. برنامج الخدمات والمساعدات االنسانية لالجئين السوريين في العراق. حمالت صحية في مخيمات النزوح نظمت من قبل منظمات المجتمع المدني تتعلقبالعنف الجنسي ،الزواج المبكر ،عمالة االطفال ،العنف االسري ،الصحة االنجابية ،صحة
الطفل ،اهمية اللقاحات.
 برامج دعم للنازحين (تسهيل التحاق الطالب في المدارس القريبة ،ايجاد فرص عمللغير العاملين ،تنظيم حراك النازحين ،ايواء النازحين ،توفير خدمات الصحة االنجابية
والخدمات الصحية بشكل عام للنازحين ،العودة االمنة والطوعية لمناطق النزوح ،تأهيل
االطفال واعادة دمجهم في المجتمع) .

البرامج المحددة لترجمة السياسات
والقوانين المعتمدة
الشباب
 انشاء مجالس الشباب االستشارية. برنامج بناء السالم والتعايش السلمي. برنامج خدمات صديقة للشباب واليافعين .2014 تأمين فرص عمل الئقة للشباب . -تأسيس مركز العمل التطوعي.

كبار السن
 برامج لرعاية المسنين للذين يعانون من التفكك االسري وتقديم الخدمات االيوائيةاالساسية( طعام ،مالبس ،رعاية صحية ،برامج ثقافية وترفيهية ،مصروف جيب...الخ)

البرامج المحددة لترجمة السياسات
والقوانين المعتمدة
االشخاص ذوو االعاقة
 برامج مقدمة لرعاية ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة من حيث توفير الخدماتواالمتيازات كرواتب الحماية االجتماعية وتوفير المعين المتفرغ للعاجزين منهم ،سيارات
محورة....الخ.
الحقوق والصحة
االنجابية والجنسية
 برامج الصحة االنجابية من تنظيم االسرة ،الرعاية التوليدية ،الخدمات الصحيةالصديقة للشباب واليافعين .
 توفير برامج متكاملة للنساء حول الكشف المبكر عن سرطان الثدي من قبل مراكزالرعاية الصحية االولية وعيادات الكشف المبكر .
 ندوات توعوية لمنظمات المجتمع المدني حول مختلف المواضيع الصحية . تفعيل برنامج المشورة والفحص الطوعي. -برنامج منع انتقال العدوى من االم الى الطفل.

البرامج المحددة لترجمة السياسات
والقوانين المعتمدة
 الحقوق والصحة
االنجابية والجنسية
 برامج توعوية لجمعية تنظيم االسرة لنشر ثقافة المباعدة بين االحمال باستعمالوسائل منع الحمل مستهدفة بذلك التجمعات السكانية االكثر خصوبة ويتم من خالل
مقرات المدارس والجامعات والجوامع والحسينيات .
 تعمل جمعية تنظيم االسرة على تدريب متطوعين صحيين على الطرق العلميةلترويج مفاهيم الصحة االنجابية بين الناس مع التركيز على فئة الشباب والمراهقين
والنساء في سن االنجاب واصحاب القرارفضالا عن تدريب القابالت على الية تقديم
المشورة الصحية بعد الوالدة مباشرةا.

البرامج المحددة لترجمة السياسات
والقوانين المعتمدة
 محاور اخرى
 برامج توعوية وتثقيفية تتناول حقوق االنسان وااللتزام بفقرات القانون الدولي. برنامج الستيعاب الزيادة في اعداد الطلبة وتوفير بيئة مدرسية مالئمة وصحية من خاللبناء وتأهيل مدارس جديدة في عموم المحافظات.
 انشاء مركز بحثي متخصص بالدراسات السكانية. -التهيئة والتحضير لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن .2020

ادارة العمل بخطة التنمية المستدامة
2030على المستوى الوطني
خلية المتابعة
يترأس السيد وزير التخطيط خلية المتابعة ،وتضم في عضويتها وكالء وزارات ،منظمات مجتمع مدني،
وممثلين عن القطاع الخاص .دورها يكون بعد اعداد تقرير الرصد من قبل اللجنة الوطنية للتنمية
المستدامة تقوم بتوجيه البرامج والسياسات لتحقيق االهداف وتقديمها الى مجلس الوزراء القرارها والزام
الوزارات والحكومات المحلية بتنفيذها .
لجان التنمية المستدامة
اللجنة الوطنية للتنمية
في المحافظات
المستدامة

يترأس السيد وزير التخطيط أيضا ا وهي ممثلة بالوزارات
ذات العالقة ،ممن هم بدرجة مدير عام او خبير
مهمة اللجنة :رصد األهداف وإعداد تقرير وطني حول
اإلنجاز المتحقق عن طريق الفرق التخصصية التابعة لها
وترفع اللجنة الوطنية تقاريرها الى خلية متابعة األهداف

يرأسها المحافظ ومعاون المحافظ الفني نائبا للرئيس واعضاءها:
مدير البيئة في المحافظة
ممثل عن وزارة الزراعة والموارد المائية
ممثل عن وزارة البلديات واألشغال
ممثل عن مديرية تخطيط المحافظة التابعة لوزارة التخطيط
رئيس الجامعة في المحافظة
ممثلين عن القطاع الخاص
المجتمع المدني
وبأمكان رئيس اللجنة إضافة أعضاء عن الجهات ذات العالقة
حسب خصوصية كل محافظة
مهمة اللجنة :رصد اإلنجاز المتحقق على مستوى المحافظة ورفع
تقريرها الى اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة

اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة
سكرتارية اللجنة /قسم التنمية المستدامة -وزارة التخطيط

اللجااااااااااان الفرعيااااااااااة فااااااااااي
المحافظات

الفرق التخصصية
القضاء على الفقر
استدامة موارد البيئة
األقتصاد االخضر
المدن والمستوطنات البشرية

التنمية البشرية
السكان والتنمية
التثقيف والتوعية

الحكم الرشيد
االحصاءات والمعلومات

السكان في خطة التنمية المستدامة
ان ابرز مهام فريق السكان والتنمية وفريق التنمية البشرية كاالتي:
 -1رصد ومراقبة االهداف والغايات والمؤشرات المتعلقة بقضايا السكان .
 -2توجيه البرامج واالنشطة التي تساهم في تحقيق االهداف.
 -3التأكيد على ادماج اهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالسكان في
الخطط التنموية والستراتيجيات القطاعية.
 -4سيقدم العراق تقريره الطوعي الوطني في المنتدى السياسي رفيع
المستوى الجندة التنمية المستدامة  2030في عام .2019

الهدف

الغاية

المؤشر
 1 - 1 - 3الوفيات النفاسية
لكل  100 000مولود حي

 :1-3بحلول عام ،2030
خفض نسبة وفيات األمهات
العالمية الى اقل من  70لكل
 100000والدة حية.

الهدف الثالث :ضمان حياة
صحية وتعزيز الرفاه لجميع
االعمار

مستوى
الفرق
سنة
القيمة
المؤشر التخصصية التفصيل
36.1

93.9

2016

العراق/
المحافظات

2016

السكان
والتنمية

37

2017

السكان
والتنمية

13.3

2016

السكان
والتنمية

0.014

2016

التنمية
البشرية

 2 - 1 - 3نسبة الوالدات
التي يشرف عليها
أخصائيون صحيون مهرة

 1 - 2 - 3معدل وفيات
األطفال دون سن الخامسة
 :2-3بحلول عام ،2030
(عدد الوفيات لكل ألف
انهاء الوفيات التي يمكن
مولود حي)
تجنبها من األطفال حديثي
الوالدة واألطفال دون سن  2 - 2 - 3 5معدل وفيات
المواليد أو حديثي الوالدة
سنوات من العمر
(عدد الوفيات لكل 1000
مولود حي)
 1 - 3 - 3عدد اإلصابات
 3-3بحلول عام 2030
الجديدة بفيروس نقص
وضع حد لالوبئة االيدز
والسل والمالريا وامراض المناعة البشرية لكل 000
المناطق المدارية المهملة  1شخص غير مصاب من
السكان (بحسب العمر
ومكافحة التهاب الكبد،
والجنس والفئات الرئيسية
االمراض المنقولة عن
من السكان)
طريق المياه واالمراض
المعدية األخرى

السكان
والتنمية

العراق/
المحافظات
عدا نينوى
واالنبار
وصالح الدين
العراق/
المحافظات
عدا نينوى
ودهوك
واالنبار
وصالح الدين
العراق /عدا
اإلقليم
والمحافظات
الساخنة

العراق/
المحافظات
واالنبار
والمناطق
المحررة

دورية
النشر
سنوي

سنوي

سنوي

الوزارة

المستوى

الصحة +
الجهاز
المركزي
لإلحصاء

Tier 1

الصحة

الصحة

سنوي الصحة +
الجهاز
المركزي
لإلحصاء
حسب الصحة+ق
سم
الحاجة
إحصاءات
البيئة

Tier 1

Tier 1

Tier 1
Tier 1

المستوى االول :هي المؤشرات التي لها تعريف واضح ومفهوم ومنهجية لقياسها ومعايير متفق عليها ويتم جمعها بصورة منتظمة من بلدان العالم كافة.
المستوى الثاني :هي مؤشرات واضحة من حيث المفاهيم والتعاريف وايضا تتوفر لها منهجية وطرائق احتساب لكن البيانات الالزمة لهذه المؤشرات التنتج في
جميع الدول وبعض الدول لديها بيانات ولكنها قديمة.
المستوى الثالث :هي مؤشرات التوجد منهجية واضحة ومعايير لهذه المؤشرات ولقد تم وضع تعريف لها ولكن الخبراء غير متأكدين من صحته في جميع
الدول.

الموازنات المخصصة لتنفيذ البرامج
يتم تأمين الموازنات المخصصة لتنفيذ البرامج على وفق االتي:
 -1الموازنة االستثمارية والتشغيلية للدولة تغطي تكاليف االنشطة والبرامج للوزارات
والجهات غير المرتبطة بوزارة لتحقيق اهداف الخطط التنموية والستراتيجيات
القطاعية.
 -2دعم مقدم من المنظمات الدولية على وفق الخطط السنوية التي يتم االتفاق على
البرامج واالنشطة لتحقيقها مع الجهات المعنية.
 -3المنح والقروض المقدمة من الدول المانحة والبنوك الدولية لدعم البرامج االنسانية
واعادة اعمار المناطق المحررة التي احتلها تنظيم داعش االرهابي.
 -4القطاع الخاص ودوره في تنفيذ البرامج المتعلقة بالصحة االنجابية والجنسية وفي
التعليم والمجاالت االخرى.
 -5الشراكة مع منظمات المجتمع المدني في تنفيذ البرامج.

دور القطاع غير الحكومي في صياغة
وتنفيذ السياسات
 صياغة السياسات والقوانين :ان القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنيممثلين في اللجان التي يتم تشكيلها من قبل القطاع الحكومي لبلورة الخطط
التنموية والستراتيجيات القطاعية المعنية بقضايا السكان فضالا عن دورهما
االساسي والفاعل في بلورة القوانين وتعديلها.

 تنفيذ السياسات :ان الخدمات المقدمة من قبل القطاع الخاص ومنظمات المجتمعالمدني تسهم بشكل اساسي وفاعل في تحقيق توصيات اعالن القاهرة فهناك العديد
من البرامج المقدمة من هذه الجهات تتعلق بقضايا الصحة االنجابية والجنسية،
المرأة ،الشباب ،تخفيف الفقر ،النازحين ،المسنين ،....تعمل بالشراكة مع الحكومة
او بشكل مستقل وتسهم في تحقيق اهداف الخطط والستراتيجيات والسياسات
التنموية.

التحديات السكانية
 ادماج االبعاد السكانية في الخطط على المستوى المحلي ضعيف ويحتاج الى مزيد من االهتمام. الدعم الدولي لقضايا السكان ممثالا بالدول المانحة والمنظمات الدولية انصب على الجوانباالنسانية بعيدا عن الجوانب التنموية ابان االزمة المزدوجة التي مر بها العراق.
 ضعف التنسيق مع الشركاء في تنفيذ البرامج والمشاريع. قصور في التخصيصات المالية لتمويل المشاريع بسبب الحرب وانخفاض اسعار النفط عالميا ا. توزيع سكاني غير متوازن جغرافيا ا بين المناطق الحضرية والريفية وهجرة مستمرة الىالمناطق الحضرية ادى الى ترييف المدن .
 اليزال معدل النمو السكاني مرتفع بسبب االرتفاع في معدل الخصوبة . حراك سكاني غير مستقر وتغيرات ديموغرافية في عدد من المحافظات وتوطين النازحين فيمناطق النزوح.
 ارتفاع معدالت الفقر خاصة بين النازحين ال تزال معدالت المشاركة االقتصادية والسياسية للمرأة العراقية منخفضة -ارتفاع في معدالت الزواج والحمل المبكر فضالا عن ارتفاع في عدد حاالت الطالق.

التحديات السكانية
 تفشي ظاهرة البطالة بين الشباب وارتفاع في معدالت هجرتهم الى الخارج. ارتفاع معدالت االدمان على المخدرات وتعاطي الكحول بين الشباب. محدودية الدراسات والبحوث السكانية التي تتبنى التحديات السكانية ووضع الحلولالجوهرية لمعالجتها.
 ارتفاع هجرة الكفاءات الوطنية الى الخارج السباب عدم االستقرار وباالخص هجرةالكفاءات العاملة في القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والبحث العلمي مما كان له
تداعيات سلبية على اداء هذه القطاعات.
 التغيرات المناخية والتصحر بسبب الجفاف والمشاكل االقليمية حول المياه كان لهتداعيات سلبية على السكان والتنمية.
 ضعف التنسيق بين المجالس واللجان الدائمة للسكان على المستوى االقليمي لتعزيزالعمل السكاني وتبادل الخبرة.

الدروس المستفادة في سن سياسات
وبرامج معنية بالسكان والتنمية
 اعتماد قضايا السكان كمعايير اساسية ومهمة في اهداف الخطط التنموية والتنميةالمستدامة.
 التأثير في خفض معدالت النمو السكاني ومعدل وفيات االمهات واالطفال ورفع في معدلتوقع الحياة للذكور واالناث.
 تحقيق االلتحاق الشامل بالتعليم االساسي لمختلف الفئات العمرية في اقليم كردستان/العراق.
 تعزيز مكانة وادوار المرأة في الوصول الى العدالة واالنصاف. تمكين الفقراء وتأهيلهم لتحقيق متطلبات العيش اآلمن. خفض معدالت هجرة الشباب غير النظامية وتعزيز انتمائهم للوطن. خفض في معدالت البطالة بين الشباب . نشر ثقافة السلم والحوار وتعزيز قيم المواطنة والعمل المنتج بين الشباب . -العودة االمنة للنازحين وتأمين السلم واالستقرار .

دور الدولة في تطوير منظومة
البيانات واالحصائيات
يعمل الجهاز المركزي لالحصاء على توفير البيانات المتعلقة بالسكان من خالل تنفيذ المسوح
االحصائية والتعدادات للسكان والمساكن كما ان هناك لجنة تعمل على تطوير االحصاءات بين
الجهاز المركزي لالحصاء ووزارات الدولة والجهات الغير المرتبطة بوزارة تهدف الى االطالع
على اخر البيانات االحصائية التي تصدرها الوزارات لتوحيد الجهود واالتفاق على المؤشرات
االحصائية الحياتية التي تمثل العراق.
بعد اعالن القاهرة  2013واحتالل تنظيم داعش االرهابي لعدد من المحافظات العراقية ،حصل
تلكؤ في تنفيذ المسوح االحصائية ألسباب تعود ان تلك المسوح التغطي المحافظات المحتلة
وبالتالي البيانات االحصائية تكون غير معبرة عن الواقع العراقي
يجري العمل االن على:
 اصدار قانون جديد لالحصاء يضمن الحصول على البيانات االحصائية من الجهات المستجيبةويحافظ على سريتها.
 تنفيذ مشروع التسجيل الحياتي بين وزارتي الصحة والجهاز المركزي لالحصاء لالتفاق علىوضع المؤشرات االحصائية الحياتية التي تمثل العراق.

دور الدولة في تطوير منظومة البيانات
واالحصائيات
 يتم ربط هذا المشروع بمشروع السجل المدني وبرعاية االمانة العامة لمجلسالوزراء ووزارات الداخلية والتجارة واالتصاالت .
 العمل على تحسين بيانات االعاقة من خالل التعاون مع المنظمات الدولية ( االسكوا،مجموعة واشنطن لالعاقة ،قسم االحصاء في االمم المتحدة) بهدف تمكين االشخاص
ذوي االعاقة وادماجهم في المجتمع ليكونوا عناصر منتجة وفاعلة.
 التحضير لتنفيذ مسح االوضاع االجتماعية واالقتصادية للمرأة العراقية I- WISH 2 االستعداد لتنفيذ مسح الفتوة والشباب. التهيئة واالستعداد لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن لعام .2020 تنفيذ مسح للعشوائيات. -تنفيذ المسح االقتصادي واالجتماعي لالسرة العراقية

دور الدولة في تطوير منظومة البيانات
واالحصائيات

اما ابرز التحديات في هذا المجال:

 -1محدودية الموارد المخصصة ادى الى تأخر تنفيذ بعض المسوحات االحصائية.
 -2بطء استجابة الوزارات ادى الى تأخير العمل بالسجل المدني ولجنة االحصاءات.

تعزيز التعاون الثنائي او االقليمي
•دور االمانة العامة لجامعة الدول العربية /ادارة السياسات والبحوث السكانية في
تعزيز قضايا السكان في المنطقة على ادماج من خالل التأكيد االهداف المتعلقة
بالسكان في خطة التنمية المستدامة في الخطط التنموية والستراتيجيات القطاعية.
•دور المانحين والدول والمنظمات الدولية في دعم قضايا النازحين واعادة اعمار
المناطق المحررة من تنظيم داعش االرهابي على وفق ما تم االتفاق عليه في مؤتمر
الكويت.
•تعاون ثنائي مشترك مع المجلس االعلى للسكان في االردن من خالل تنظيم
برنامج تدريبي للمعنيين في قضايا السكان حول ادماج البعد السكاني في السياسات
والستراتيجيات القطاعية والخطط التنموية .
• في اطار برنامج التعاون مع اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي اسيا( االسكوا)
الذي سيوقع قريبا ا تم ادراج العديد من البرامج التي يتطلب دعمها والمتعلقة بقضايا
السكان كالمراة ،الشباب ،ذوي االعاقة ،الفقر متعدد االبعاد ،تكنولوجيا المعلومات،
البيئة ،سوق العمل ،المسنين.

تعزيز التعاون الثنائي او االقليمي
• دعم دولي واممي في اعداد وتنفيذ الخطة االولى لقرار مجلس االمن  1325المتعلق
بالمرأة واالمن والسالم ،والتهيئة واالعداد للخطة التنفيذية الثانية للقرار.
• يتم ادراج قضايا السكان التي يتطلب دعمها من خالل برامج التعاون الثنائي الموقعة
بين العراق والدول الشقيقة في اجتماعات اللجان المشتركة .
•خطط التعاون السنوية مع صندوق االمم المتحدة للسكان  UNFPAتشمل التعاون في
المجاالت االحصائية وتنفيذ البرامج السكانية بما يحقق اهداف السياسة السكانية.

