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عرض مقدم من جمهورية العراق الغراض 
(االسكوا) االقليمي المنعقد في بيت االمم المتحدةالمؤتمر 

المؤتمر االقليمي للسكان والتنمية



زيرانحفيوالتنميةللسكاناالقليميالمؤتمرعنالمنبثقالقاهرةاعالنمحاورالعراقاعتمد

عية،القطاوالستراتيجياتالتنمويةالخططفيبهيسترشدطريقوخارطةعملكنهج2013

كافةالتالمجافيوتمكينهاالمرأةقضاياوالجنسية،االنجابيةبالصحةالمتعلقةالجوانبفي

اناتالبياعطاءعنفضالا والهجرةوالنزوحالسنكباربقضاياواالهتمامالشباب،ومشاركة

.االحصائيةالمسوحفيواسعةأهميةالسكانية

داعشعصاباتقبلمنوعنيفةشرسةهجمةالعراقواجهالقاهرةاعالنانعقادمنسنةبعد

كالقتلالعراقسكانضدعدةبانتهاكاتقامتالعصاباتهذه،2014حزيرانفياالرهابية

.االطفالوتجنيدالجنسيواالعتداءواالغتصابواالختطافوالتعذيب

تيالوالمحافظاتاالرهابيداعشتنظيماحتلهاالتيالمحافظاتفيالعراقلهتعرضمارغم

منالعديدينجزانالعراقاستطاعالتنمية،جهودفيهاتوقفتوالتياالحتاللبهذاتأثرت

:االعالنبتوصياتجاءماوفقعلىالمجاالت



سيداواتفاقية

:االتيةالفقراتعنتحفظهالعراقرفع

.يةاالسرالعالقات الزواج وبالخاصة (16)المادة -

.بين الدول االطرافالخاصة بالتحكيم( 29)المادة -

عمالالجميعحقوقلحمايةالدوليةاالتفاقيةالىالعراقنضمامبايتعلقفيمااما-

معاالتفاقيةمضمونادماجلعدمالدراسةقيدالموضوعاسرهم،وافرادالمهاجرين

قانونوللعمالاالجتماعيوالضمانالتقاعدكقانونوالقانونيةالتشريعيةالنصوص

.االجتماعيةالحمايةوقانونالعمل

رفع التحفظات عن االتفاقيات الدولية 

الموقعة



.2013/الخاصةواالحتياجاتاالعاقةذويلرعايةهيئةتأسيسقانون-

.2014/الحكوميةالمدارسوطلبةتالميذمنحةقانون-

.2014/الموحدالتقاعدقانون-

.2014/االجتماعيةالحمايةقانون-

الوطنيةالستراتيجيةبموجبهاقرالذي2014لعام164المرقمالوزراءمجلسقرار-
.العراقيةالمراةبواقعللنهوض

عملياتوتيسيرتنظيممجالفيالعربيللتعاونالمعدلةاالتفاقيةتصديققانون-
.2015/االغاثة

.2015الخاصةالصحيةالمؤسساتتأسيسقانون-

.2015االرهابيةالعملياتمنالمتضررةالمناطقإعماراعادةصندوقنظام-

.2015واالرهابيةالحربيةالعملياتجراءمنالمتضررينتعويضقانونتعديل-

.العراقكردستاناقليمفياالسريالعنفمناهضةقانون-

القوانين والقرارات الصادرة بعد 

اعالن القاهرة



2015الضوضاءعلىالسيطرةقانون-

.2015العنفعلىالمحرضةااللعابحظرقانون-

اجراءاتايةاليتضمن2015عامفي(32)المرقمالعراقيالسفرجوازاتقانون-
موجبباالالتنقلفيالمراةحريةعلىقيودايةوالالجوازاتباصدارخاصةتمييزية

.قضائيقرار

مننسبةلترشيحالوزاراتتوجيه2015لعام99المرقمالوزراءمجلسقرار-
.للنساءفوقفماعاممديربمستوىالقياديةالمناصب

يالمعنالمشتركالبيانالمتحدةلالممالعاملالمينالخاصالممثلمعالعراقوقع-
.2016/5/23فيالمتحدةاالمممقرفيالنزاعحاالتفيالجنسيبالعنف

.2016الموحدةالوطنيةالبطاقةقانون-

.2016العامالعفوقانون-

.2016االرهابمكافحةجهازقانون-

.2016بهااالتجارومنعالبشريةاالعضاءزرععملياتقانون-

.2016االطباءدعمقانون-

ن القوانين والقرارات الصادرة بعد اعال

القاهرة



الشعبمكوناتلهتعرضتمااعتبار،2016لسنة27رقمالوزراءمجلسقرار-

صاباتعيدعلىاالخرىوالمكونات(الشبكالمسيحين،التركمان،االيزيدية،)العراقي

.جماعيةابادةجريمةاالرهابيةداعش

االمربموجبالوزراءلمجلسالعامةاالمانةفيالمراةلتمكيندائرةتاسيس-

.المراةلشؤونالدولةوزارةعنكبديل2016لسنة333رقمالديواني

.2017الالجئينقانون-

النوابمجلسفييقرأاليزال)2015االسريالعنفمنالحمايةقانونمشروع-

.(عليهللمصادقة

ن القوانين والقرارات الصادرة بعد اعال

القاهرة



بصياغةتقومالسكانيةللسياساتوطنيةلجنة2009عامومنذالعراقاسس
المجتمعومنظماتالوزاراتبهاوممثلةالعراقفيالسكانيةوالرؤياالسياسات

.كافةالسكانبقضاياالمعنيةالمدني

راءالوزرئيسبرئاسةللسكاناعلىمجلستأسيسعلى2013عامبعدالعراقعمل
فاهداتحققالتيوالتوعيةالتنمويةوالبرامجوالخططالسياساتاقراريتولى

.المدىوبعيدةمتوسطةالوطنيةالسكانيةوالرؤىالسكانيةالسياسة

الجهازهيوالتخطيطوزارةفيالسكانيةللسياساتالتنفيذيةاالدارةتأسيسوتمكما
فيوعةالموضاالهدافتحققالتيالتنفيذيةالخططوضععلىيعملالذيالتنفيذي
رأسهايالتيالسكانيةللسياساتالوطنيةاللجنةاشرافتحتالسكانيةالسياسة

.الوزراءلمجلسالعاماالمين

لعراقافيالسكانيةللسياساتوطنيةوثيقةاولاصدارعلىواالدارةاللجنةعملت
رسمتانالوثيقةاستطاعتولقدللسكاناالعلىالمجلسقبلمناقرارهاتموالتي

ا السكانيةالسياساتمجالفيالعراقتوجهات اعالنفيالمعتمدةالمحاورمنانطالقا
.القاهرة

االطار المؤسساتي



الهيكل التنظيمي الدارة 

راقلعاالسياسات السكانية في 

رئيس المجلس االعلى للسكان

(رئيس مجلس الوزراء)

رئيس اللجنة الوطنية 

للسياسات السكانية 

مقررالمجلس االعلى )

(للسكان

ة اعضاء اللجنة الوطني

للسياسات السكانية

اسات االدارة التنفيذية للسي

(طوزارة التخطي) السكانية

اعضاء المجلس االعلى 

للسكان

ة وحدة التخطيط وتنمي

الموارد السكانية
وحدة االعالم والتوعية 

السكانية
عةوحدة التنسيق والمتاب



.السكانيةللسياساتالوطنيةالوثيقة-

.2017-2013الوطنيةالتنميةخطة-

.2022-2018الوطنيةالتنميةخطة-

ات،الوالد)السكانبقضايايتعلقمحورتبنيتمالقاهرةاعالنمقرراتضوءفي•

،الشباب)البشريةالتنميةمحورعنفضالا المذكورتينالخطتينفي(الهجرةالوفيات،

واالحتياجاتاالعاقةذويالمسنين،االطفال،التعليم،الصحة،المراة،تمكين

.(....الخاصة

وعملتةالوطنيالسكانيةالسياسةفيالواردةاالهدافتبنتالوطنيةالتنميةخططان•

.الخططتلكفي2030-2015المستدامةالتنميةاهدافادماجعلى

.2030المستدامةالتنميةفيالعراقرؤية-

ات السكان في الخطط التنموية والستراتيجي

القطاعية

الخطط التنموية والسياسات 

الشاملة لمحاور االعالن كافة



ات السكان في الخطط التنموية والستراتيجي

القطاعية

الخطط التنموية والسياسات 

الشاملة لمحاور االعالن كافة

.حقيقللتاسمىكهدفاالنسانبناءوضعتحيثالعراقكردستانالقليم2020رؤية-

.العراقكردستاناقليمفياالقتصاديلالصالحطريقخارطة-

.2018-2014العراقلجمهوريةالحكوميالبرنامج-

.2016العراقيالوطنياالمنستراتيجية-



.2017-2013الوطنية لحماية البيئة في العراق الستراتيجية -

(.2020-2015)الستراتيجية الوطنية للتنوع البايولوجي في العراق -

.ومستمر2015السياسة العامة لالستخدام المستدام للتنوع البايولوجي -

.ومستمر2015الوثيقة الرسمية لتوقعات حالة البيئة في العراق -

.ومستمرة2015السياسة الخاصة بالمواد الكيمياوية الخطرة -

.ومستمرة2015سياسة حماية المياه الجوفية من التلوث وديمومتها -

(.2022-2018)التخفيف من الفقر ستراتيجية -

.السياسة الخاصة بادارة النفايات-

.سياسة التشغيل الوطنية-

ر، تخفيض الفق)الكرامة والمساواة 

(السكان والبيئة

السكان في الخطط التنموية والستراتيجيات

القطاعية



     المرأة وقضايا النوع

االجتماعي

ات السكان في الخطط التنموية والستراتيجي

القطاعية

. الوطنية لمناهضة العنف ضد المراة في العراقالستراتيجية -

.1325الخطة الوطنية لقرار مجلس االمن -

.الوطنية للنهوض بواقع المرأة العراقيةالستراتيجية -

.ستراتيجية تنمية المرأة الريفية-

.ستراتيجية المجلس االعلى لشؤون المرأة في اقليم كردستان العراق-



.الوطنية لمعالجة النزوح الناتج عن العمليات االرهابيةالسياسة -

.الوطنية العادة اعمار المناطق المحررة وبناء االمن االنسانيالوثيقة -

.الوطنية الدارة ملف النازحينالسياسة -

دين للمناطق تقديم الخدمات الصحية والوقائية والعالجية للنازحين والعائستراتيجية -

.المحررة

.بلدالفي الخارج على االستثمار في داخل العراقيين وطنية لتشجيع سياسة -

(.العراقيين في الخارج) التحويل للبنوك االهليةسياسة -

.السياسة الوطنية الصحية للنازحين والالجئين-

النازحون، الالجئون 

والهجرة القسرية للسكان

ات السكان في الخطط التنموية والستراتيجي

القطاعية



.الوطنية للشباب في العراقالستراتيجية -

.الوطنية للتربية والتعليمالستراتيجية -

.تحسين جودة التعليمسياسة -

ات السكان في الخطط التنموية والستراتيجي

القطاعية

الشباب

الحقوق والصحة 

االنجابية والجنسية

(.2023-2014)السياسة الصحية الوطنية العراقية-

.2020-2016الوطنية لاليدز الستراتيجية -

.2015حماية الطفولة في العراق  سياسة -

.ستراتيجية صحة االم والطفل والصحة االنجابية-

.ستراتيجية الرعاية التوليدية الشاملة واالساسية-



النساءتمكينعنفضالا لالسرالمعيالتالنساءوشمولللدخلمدرةمشاريعتوفير-
.الميسرةبالقروضوشمولهمالفقيرات

.االجتماعيةالحمايةشبكةاعانةرواتبالمستحقينمنالفقراءمنح-

.المدرسيةالتغذيةبرنامج-

.للتنميةاالجتماعيالصندوقتاسيس-

.الريففيالفقيراتالنساءلتشغيلمتكاملةانشطةذاتمشاريعانشاء-

.الفقراءالعاطلينالقراضسنويةمبالغتخصيص-

.الصلبةالنفاياتالدارةمركزانشاء-

.الصلبةوالمخلفاتالصحيالصرفمياهعلىللسيطرةبرنامج-

.السكنيةالمجمعاتفيخضراءاحزمةانشاء-

.بهاالخاصةالمياهوارجاعاالهواراعماراعادة-

السياساتالبرامج المحددة لترجمة 

والقوانين المعتمدة
برامج ) الكرامة والمساواة

(يئةتخفيض الفقر، السكان والب



.االسريلحماية االسرة والطفل من العنف برامج -

لشمول النساء المعنفات من قبل عصابات داعش االرهابية باالعانات برامج -

.االجتماعية

جرائممننوالناجيالمعفنينوالنساءاالطفالاستقباللغرضبالبشراالتجاردارتأهيل-

.االرهابيداعشعصابات

.والبصرةبغدادفيالعنفمنللناجياتآمنةمالذاتانشاء-

%.50مبادرة محو االمية تهدف الى خفض معدالت االمية بنسبة اطالق -

.برنامج العداد قاعدة بيانات حول النساء المتعرضات للعنف-

السياسات البرامج المحددة لترجمة 

والقوانين المعتمدة
المرأة وقضايا النوع 

االجتماعي



.تثقيفية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعيةبرامج -

.الستقطاب ذوي الكفاءات والمساهمة في جهود التنميةبرنامج -

.االنسانية لالجئين السوريين في العراقبرنامج الخدمات والمساعدات -

تتعلقالمدنيالمجتمعمنظماتقبلمننظمتالنزوحمخيماتفيصحيةحمالت-
صحةة،االنجابيالصحةاالسري،العنفاالطفال،عمالةالمبكر،الزواجالجنسي،بالعنف
.اللقاحاتاهميةالطفل،

عملفرصايجادالقريبة،المدارسفيالطالبالتحاقتسهيل)للنازحيندعمبرامج-
نجابيةاالالصحةخدماتتوفيرالنازحين،ايواءالنازحين،حراكتنظيمالعاملين،لغير

أهيلتالنزوح،لمناطقوالطوعيةاالمنةالعودةللنازحين،عامبشكلالصحيةوالخدمات
.(المجتمعفيدمجهمواعادةاالطفال

السياسات البرامج المحددة لترجمة 

والقوانين المعتمدة

النازحون، الالجئون 

والهجرة القسرية للسكان



.انشاء مجالس الشباب االستشارية-

-

السياسات البرامج المحددة لترجمة 

والقوانين المعتمدة

الشباب

.السلميوالتعايشالسالمبناءبرنامج

.2014واليافعينللشبابصديقةخدماتبرنامج-

.للشبابالئقةعملفرصتأمين-

.التطوعيالعملمركزتأسيس-

يوائيةاالالخدماتوتقديماالسريالتفككمنيعانونللذينالمسنينلرعايةبرامج-

(الخ...بجيمصروفوترفيهية،ثقافيةبرامجصحية،رعايةمالبس،طعام،)االساسية

كبار السن



السياسات البرامج المحددة لترجمة 

والقوانين المعتمدة

االشخاص ذوو االعاقة

الخدماتتوفيرحيثمنالخاصةواالحتياجاتاالعاقةذويلرعايةمقدمةبرامج-

سيارات،منهمللعاجزينالمتفرغالمعينوتوفيراالجتماعيةالحمايةكرواتبواالمتيازات

.الخ....محورة

ةالصحيالخدماتالتوليدية،الرعايةاالسرة،تنظيممناالنجابيةالصحةبرامج-

.واليافعينللشبابالصديقة

اكزمرقبلمنالثديسرطانعنالمبكرالكشفحولللنساءمتكاملةبرامجتوفير-

.المبكرالكشفوعياداتاالوليةالصحيةالرعاية

.الصحيةالمواضيعمختلفحولالمدنيالمجتمعلمنظماتتوعويةندوات-

.الطوعيوالفحصالمشورةبرنامجتفعيل-

.الطفلالىاالممنالعدوىانتقالمنعبرنامج-

الحقوق والصحة 

يةاالنجابية والجنس



 الحقوق والصحة
ةاالنجابية والجنسي

السياسات البرامج المحددة لترجمة 

والقوانين المعتمدة

تعمالباساالحمالبينالمباعدةثقافةلنشراالسرةتنظيملجمعيةتوعويةبرامج-

خاللمنويتمخصوبةاالكثرالسكانيةالتجمعاتبذلكمستهدفةالحملمنعوسائل

.والحسينياتوالجوامعوالجامعاتالمدارسمقرات

ةالعلميالطرقعلىصحيينمتطوعينتدريبعلىاالسرةتنظيمجمعيةتعمل-

المراهقينوالشبابفئةعلىالتركيزمعالناسبيناالنجابيةالصحةمفاهيملترويج

تقديماليةعلىالقابالتتدريبعنالقرارفضالا واصحاباالنجابسنفيوالنساء

.مباشرةا الوالدةبعدالصحيةالمشورة



محاور اخرى

.وليالدالقانونبفقراتوااللتزاماالنسانحقوقتتناولوتثقيفيةتوعويةبرامج-

خاللمنةوصحيمالئمةمدرسيةبيئةوتوفيرالطلبةاعدادفيالزيادةالستيعاببرنامج-

.المحافظاتعمومفيجديدةمدارسوتأهيلبناء

.السكانيةبالدراساتمتخصصبحثيمركزانشاء-

.2020والمساكنللسكانالعامالتعدادلتنفيذوالتحضيرالتهيئة-

السياسات البرامج المحددة لترجمة 

والقوانين المعتمدة



خلية المتابعة

مدني،مجتمعمنظماتوزارات،وكالءعضويتهافيوتضمالمتابعة،خليةالتخطيطوزيرالسيديترأس

للتنميةالوطنيةاللجنةقبلمنالرصدتقريراعدادبعديكوندورها.الخاصالقطاععنوممثلين

والزامهاالقرارالوزراءمجلسالىوتقديمهااالهدافلتحقيقوالسياساتالبرامجبتوجيهتقومالمستدامة

.بتنفيذهاالمحليةوالحكوماتالوزارات

ة اللجنة الوطنية للتنمي

المستدامة

ة التنمية المستداملجان 

في المحافظات

زاراتبالوممثلةوهي ا أيضاالتخطيطوزيرالسيدترأسي

خبيراوعاممديربدرجةهمممنالعالقة،ذات

حولوطنيتقريروإعداداألهدافرصد:اللجنةمهمة

لهاةالتابعالتخصصيةالفرقطريقعنالمتحققاإلنجاز

ألهدافامتابعةخليةالىتقاريرهاالوطنيةاللجنةوترفع

:اءهايرأسها المحافظ ومعاون المحافظ الفني نائبا للرئيس واعض

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 

ع رصد اإلنجاز المتحقق على مستوى المحافظة ورف: مهمة اللجنة

تقريرها الى اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة

ادارة العمل بخطة التنمية المستدامة 

على المستوى الوطني2030



مةاللجنة الوطنية للتنمية المستدا

طيطوزارة التخ-قسم التنمية المستدامة/ سكرتارية اللجنة

التنمية البشرية 

السكان والتنمية

االحصاءات والمعلومات

اللجااااااااااان الفرعيااااااااااة فااااااااااي 

المحافظات

الفرق التخصصية

القضاء على الفقر

استدامة موارد البيئة

األقتصاد االخضر

يةالمدن والمستوطنات البشر

التثقيف والتوعية

الحكم الرشيد



:تيكاالالبشريةالتنميةوفريقوالتنميةالسكانفريقمهامابرزان

.كانالسبقضاياالمتعلقةوالمؤشراتوالغاياتاالهدافومراقبةرصد-1

.االهدافتحقيقفيتساهمالتيواالنشطةالبرامجتوجيه-2

يفبالسكانالمتعلقةالمستدامةالتنميةاهدافادماجعلىالتأكيد-3

.القطاعيةوالستراتيجياتالتنمويةالخطط

فيعرالسياسيالمنتدىفيالوطنيالطوعيتقريرهالعراقسيقدم-4

.2019عامفي2030المستدامةالتنميةالجندةالمستوى

ةالسكان في خطة التنمية المستدام



القيمة المؤشرالغايةالهدف
سنة 

المؤشر

الفرق 

ةالتخصصي

مستوى 

التفصيل

دورية 

النشر
المستوىالوزارة

ضمان حياة : الهدف الثالث

ع صحية وتعزيز الرفاه لجمي

االعمار

، 2030بحلول عام : 3-1

خفض نسبة وفيات األمهات

لكل 70العالمية الى اقل من 

.والدة حية100000

ية الوفيات النفاس3-1-1

مولود حي000100لكل 

السكان 36.12016

والتنمية

/  العراق

المحافظات 

عدا نينوى 

واالنبار 

وصالح الدين

+  الصحة سنوي

الجهاز 

المركزي 

لإلحصاء

Tier 1

نسبة الوالدات 3-1-2

التي يشرف عليها 

أخصائيون صحيون مهرة

السكان 93.92016

والتنمية
/  العراق

المحافظات 

عدا نينوى 

ودهوك 

واالنبار 

وصالح الدين

Tier 1الصحةسنوي

، 2030بحلول عام : 3-2

انهاء الوفيات التي يمكن 

تجنبها من األطفال حديثي

5الوالدة واألطفال دون سن 

سنوات من العمر

معدل وفيات 3-2-1

األطفال دون سن الخامسة 

عدد الوفيات لكل ألف )

(مولود حي

السكان 372017

والتنمية

عدا / العراق

اإلقليم 

والمحافظات 

الساخنة

Tier 1الصحةسنوي

معدل وفيات 3-2-2

المواليد أو حديثي الوالدة  

1000عدد الوفيات لكل )

(مولود حي

السكان 13.32016

والتنمية

/  العراق

المحافظات

+  الصحة سنوي

الجهاز 

المركزي 

لإلحصاء

Tier 1

2030بحلول عام 3-3

وضع حد لالوبئة االيدز 

والسل والمالريا وامراض 

المناطق المدارية المهملة 

ومكافحة التهاب الكبد، 

االمراض المنقولة عن 

طريق المياه واالمراض 

المعدية األخرى

عدد اإلصابات 3-3-1

الجديدة بفيروس نقص 

000المناعة البشرية لكل 

شخص غير مصاب من 1

بحسب العمر )السكان 

ية والجنس والفئات الرئيس

(من السكان

التنمية 0.0142016

البشرية

/  العراق

المحافظات 

واالنبار 

والمناطق 

المحررة

حسب 

الحاجة

ق+الصحة

سم 

إحصاءات 

البيئة

Tier 1

.افةهي المؤشرات التي لها تعريف واضح ومفهوم ومنهجية  لقياسها ومعايير متفق عليها ويتم جمعها بصورة منتظمة من بلدان العالم ك: المستوى االول

التنتج في هي مؤشرات واضحة من حيث المفاهيم والتعاريف وايضا تتوفر لها منهجية وطرائق احتساب لكن البيانات الالزمة لهذه المؤشرات: المستوى الثاني

.جميع الدول وبعض الدول لديها بيانات ولكنها قديمة

جميع هي مؤشرات التوجد منهجية واضحة ومعايير لهذه المؤشرات ولقد تم وضع تعريف لها ولكن الخبراء غير متأكدين من صحته في:  المستوى الثالث

.الدول



:يتم تأمين الموازنات المخصصة لتنفيذ البرامج على وفق االتي

للوزاراتوالبرامجاالنشطةتكاليفتغطيللدولةوالتشغيليةاالستثماريةالموازنة-1

والستراتيجياتالتنمويةالخططاهدافلتحقيقبوزارةالمرتبطةغيروالجهات

.القطاعية

لىعاالتفاقيتمالتيالسنويةالخططوفقعلىالدوليةالمنظماتمنمقدمدعم-2

.المعنيةالجهاتمعلتحقيقهاواالنشطةالبرامج

انيةاالنسالبرامجلدعمالدوليةوالبنوكالمانحةالدولمنالمقدمةوالقروضالمنح-3

.االرهابيداعشتنظيماحتلهاالتيالمحررةالمناطقاعمارواعادة

وفيسيةوالجناالنجابيةبالصحةالمتعلقةالبرامجتنفيذفيودورهالخاصالقطاع-4

.االخرىوالمجاالتالتعليم

.البرامجتنفيذفيالمدنيالمجتمعمنظماتمعالشراكة-5

جالموازنات المخصصة لتنفيذ البرام



المدنيالمجتمعومنظماتالخاصالقطاعان:والقوانينالسياساتصياغة-

ططالخلبلورةالحكوميالقطاعقبلمنتشكيلهايتمالتياللجانفيممثلين

ورهمادعنفضالا السكانبقضاياالمعنيةالقطاعيةوالستراتيجياتالتنموية

.وتعديلهاالقوانينبلورةفيوالفاعلاالساسي

معالمجتومنظماتالخاصالقطاعقبلمنالمقدمةالخدماتان:السياساتتنفيذ-

العديداكفهنالقاهرةاعالنتوصياتتحقيقفيوفاعلاساسيبشكلتسهمالمدني

ية،والجنساالنجابيةالصحةبقضاياتتعلقالجهاتهذهمنالمقدمةالبرامجمن

الحكومةمعبالشراكةتعمل،....المسنينالنازحين،الفقر،تخفيفالشباب،المرأة،

ساتوالسياوالستراتيجياتالخططاهدافتحقيقفيوتسهممستقلبشكلاو
.التنموية

دور القطاع غير الحكومي في صياغة

وتنفيذ السياسات



.هتماماالمنمزيدالىويحتاجضعيفالمحليالمستوىعلىالخططفيالسكانيةاالبعادادماج-

نبالجواعلىانصبالدوليةوالمنظماتالمانحةبالدولممثالا السكانلقضاياالدوليالدعم-
.العراقبهامرالتيالمزدوجةاالزمةابانالتنمويةالجوانبعنبعيدااالنسانية

.والمشاريعالبرامجتنفيذفيالشركاءمعالتنسيقضعف-

ا فطالناسعاروانخفاضالحرببسببالمشاريعلتمويلالماليةالتخصيصاتفيقصور- .عالميا

ا متوازنغيرسكانيتوزيع- الىمستمرةوهجرةوالريفيةالحضريةالمناطقبينجغرافيا
.المدنترييفالىادىالحضريةالمناطق

.الخصوبةمعدلفياالرتفاعبسببمرتفعالسكانيالنمومعدلاليزال-

فينالنازحيوتوطينالمحافظاتمنعددفيديموغرافيةوتغيراتمستقرغيرسكانيحراك-
.النزوحمناطق

النازحينبينخاصةالفقرمعدالتارتفاع-

منخفضةالعراقيةللمرأةوالسياسيةاالقتصاديةالمشاركةمعدالتتزالال-

.الطالقحاالتعددفيارتفاععنفضالا المبكروالحملالزواجمعدالتفيارتفاع-

التحديات السكانية



.الخارجالىهجرتهممعدالتفيوارتفاعالشباببينالبطالةظاهرةتفشي-

.الشباببينالكحولوتعاطيالمخدراتعلىاالدمانمعدالتارتفاع-

الحلولعووضالسكانيةالتحدياتتتبنىالتيالسكانيةوالبحوثالدراساتمحدودية-

.لمعالجتهاالجوهرية

رةهجوباالخصاالستقرارعدمالسبابالخارجالىالوطنيةالكفاءاتهجرةارتفاع-

لهانكمماالعلميوالبحثوالتعليمكالصحةالحيويةالقطاعاتفيالعاملةالكفاءات

.القطاعاتهذهاداءعلىسلبيةتداعيات

لهكانالمياهحولاالقليميةوالمشاكلالجفافبسببوالتصحرالمناخيةالتغيرات-

.والتنميةالسكانعلىسلبيةتداعيات

لتعزيزمياالقليالمستوىعلىللسكانالدائمةواللجانالمجالسبينالتنسيقضعف-

.الخبرةوتبادلالسكانيالعمل

التحديات السكانية



ةوالتنميالتنمويةالخططاهداففيومهمةاساسيةكمعاييرالسكانقضايااعتماد-

.المستدامة

معدليفورفعواالطفالاالمهاتوفياتومعدلالسكانيالنمومعدالتخفضفيالتأثير-

.واالناثللذكورالحياةتوقع

/كردستانماقليفيالعمريةالفئاتلمختلفاالساسيبالتعليمالشاملااللتحاقتحقيق-

.العراق

.واالنصافالعدالةالىالوصولفيالمرأةوادوارمكانةتعزيز-

.اآلمنالعيشمتطلباتلتحقيقوتأهيلهمالفقراءتمكين-

.للوطنانتمائهموتعزيزالنظاميةغيرالشبابهجرةمعدالتخفض-

.الشباببينالبطالةمعدالتفيخفض-

.الشباببينالمنتجوالعملالمواطنةقيموتعزيزوالحوارالسلمثقافةنشر-

.واالستقرارالسلموتأمينللنازحيناالمنةالعودة-

الدروس المستفادة في سن سياسات

وبرامج معنية بالسكان والتنمية



المسوحيذتنفخاللمنبالسكانالمتعلقةالبياناتتوفيرعلىلالحصاءالمركزيالجهازيعمل

بيناالحصاءاتتطويرعلىتعمللجنةهناكانكماوالمساكنللسكانوالتعداداتاالحصائية

عاالطالالىتهدفبوزارةالمرتبطةالغيروالجهاتالدولةووزاراتلالحصاءالمركزيالجهاز

ؤشراتالمعلىواالتفاقالجهودلتوحيدالوزاراتتصدرهاالتياالحصائيةالبياناتاخرعلى

.العراقتمثلالتيالحياتيةاالحصائية

حصلالعراقية،المحافظاتمنلعدداالرهابيداعشتنظيمواحتالل2013القاهرةاعالنبعد

المحتلةتالمحافظاالتغطيالمسوحتلكانتعودألسباباالحصائيةالمسوحتنفيذفيتلكؤ

العراقيالواقععنمعبرةغيرتكوناالحصائيةالبياناتوبالتالي

:علىاالنالعمليجري

تجيبةالمسالجهاتمناالحصائيةالبياناتعلىالحصوليضمنلالحصاءجديدقانوناصدار-

.سريتهاعلىويحافظ

علىتفاقلاللالحصاءالمركزيوالجهازالصحةوزارتيبينالحياتيالتسجيلمشروعتنفيذ-

.العراقتمثلالتيالحياتيةاالحصائيةالمؤشراتوضع

دور الدولة في تطوير منظومة 

البيانات واالحصائيات 



لمجلسالعامةاالمانةوبرعايةالمدنيالسجلبمشروعالمشروعهذاربطيتم-

.واالتصاالتوالتجارةالداخليةووزاراتالوزراء

كوا،االس)الدوليةالمنظماتمعالتعاونخاللمناالعاقةبياناتتحسينعلىالعمل-

االشخاصتمكينبهدف(المتحدةاالممفياالحصاءقسملالعاقة،واشنطنمجموعة

.وفاعلةمنتجةعناصرليكونواالمجتمعفيوادماجهماالعاقةذوي

-Iالعراقيةللمرأةواالقتصاديةاالجتماعيةاالوضاعمسحلتنفيذالتحضير- WISH 2

.والشبابالفتوةمسحلتنفيذاالستعداد-

.2020لعاموالمساكنللسكانالعامالتعدادلتنفيذواالستعدادالتهيئة-

.للعشوائياتمسحتنفيذ-

العراقيةلالسرةواالجتماعياالقتصاديالمسحتنفيذ-

دور الدولة في تطوير منظومة البيانات  

واالحصائيات 



:اما ابرز التحديات في هذا المجال

.يةالمسوحات االحصائبعض تأخر تنفيذ الى محدودية الموارد المخصصة ادى -1

.اءاتادى الى تأخير العمل بالسجل المدني ولجنة االحصاستجابة الوزارات بطء -2

دور الدولة في تطوير منظومة البيانات  

واالحصائيات 



يفالسكانيةوالبحوثالسياساتادارة/العربيةالدوللجامعةالعامةاالمانةدور•
قةالمتعلاالهدافالتأكيدخاللمنادماجعلىالمنطقةفيالسكانقضاياتعزيز

.لقطاعيةاوالستراتيجياتالتنمويةالخططفيالمستدامةالتنميةخطةفيبالسكان

اعمارواعادةالنازحينقضايادعمفيالدوليةوالمنظماتوالدولالمانحيندور•
تمرمؤفيعليهاالتفاقتمماوفقعلىاالرهابيداعشتنظيممنالمحررةالمناطق
.الكويت

متنظيخاللمناالردنفيللسكاناالعلىالمجلسمعمشتركثنائيتعاون•
السياساتفيالسكانيالبعدادماجحولالسكانقضايافيللمعنيينتدريبيبرنامج

.التنمويةوالخططالقطاعيةوالستراتيجيات

(السكواا)اسيالغربيواالجتماعيةاالقتصاديةاللجنةمعالتعاونبرنامجاطارفي•
ا سيوقعالذي بقضاياةوالمتعلقدعمهايتطلبالتيالبرامجمنالعديدادراجتمقريبا

ومات،المعلتكنولوجيااالبعاد،متعددالفقراالعاقة،ذويالشباب،كالمراة،السكان
.المسنينالعمل،سوقالبيئة،

ياالقليمتعزيز التعاون الثنائي او 



المتعلق1325االمنمجلسلقراراالولىالخطةوتنفيذاعدادفيوامميدوليدعم•

.للقرارالثانيةالتنفيذيةللخطةواالعدادوالتهيئةوالسالم،واالمنبالمرأة

الموقعةالثنائيالتعاونبرامجخاللمندعمهايتطلبالتيالسكانقضاياادراجيتم•

.المشتركةاللجاناجتماعاتفيالشقيقةوالدولالعراقبين

فيالتعاونتشملUNFPAللسكانالمتحدةاالممصندوقمعالسنويةالتعاونخطط•

.انيةالسكالسياسةاهدافيحققبماالسكانيةالبرامجوتنفيذاالحصائيةالمجاالت

االقليميتعزيز التعاون الثنائي او 




