
 وسارة انتخطيط —يجهت ربعيــــت تصذر عٍ انهجُت انىطُيت نهسياساث انسكاَيت

انعزاق يطهك تمزيز حانت سكاٌ انعزاق : إصذاراث

أفذست اللجٌة الْطٌ٘ة للغ٘اعات الغكاكاًك٘كة 

جقشٗشا جحل٘ل٘ا حكْ   حكالكة عكاكاى الكؼكشا  

ػام ػلٔ هإجوش الغكاكاى  58لوٌاعبة هشّس 

، ُزا ّقذ جن ئطكق  (ICPD+15)ّالحٌو٘ة 

الكزٕ جكن  0252جقشٗش حالة عااى الكؼكشا  

الؼول ػلَ٘ بالحؼاّى هغ الكجكِكاص الكوكش كضٕ 

لإلحقاء ّهجوْػة هي الذٗوْغشاف٘٘ي الزٕ 

دػن فٌذّ  األهن الكوكحكحكذس لكلكغكاكاى بكٌكاء 

قذساجِن الححل٘لك٘كة فكٖ عكلكغكلكة هكي الكْسػ 

ّقذ جٌاّ  الحكقكشٗكش .  الحذسٗب٘ة فٖ ُزا الوجا 

جْقؼات الغااى الوغحقبل٘ة ّاالحكحك٘كا كات هكي 

الخذهات الوخحلفة ًحك٘كجكة لكلكؼكاهكل الغكاكاًكٖ، 

ّاعحخلـ الحقشٗش الحا ة ئلٔ ّضغ  ع٘كاعكة 

 عااً٘ة فٖ الؼشا  هبٌ٘ة ػلٔ هحاّس أعاع٘ة 

2102َيساٌ   انعذد األول  

2102َيساٌ / انعذد االول  

 .......في هذا انعذد

 

  أخبار انهجُت 

  ساويت هم تعهى 

  إصذاراث انهجُــت 

  َبذة عٍ انهجُت  وَشاطاتها 

 أخبــــار انهجُت انىطُيت نهسياساث انسكاَيت

 جؼول اللجٌة ػلٔ جاع٘ظ بشًاهج للذساعات الؼل٘ا فٖ ػلْم الغااى بذػن هي فٌذّ  األهن الوححذس للغااى. 

  ًٖٗؼول خبشاء اللجٌة ػلٔ ئػذاد جحل٘ل لقّضاع الغااً٘ة فٖ الؼشا  طبقاً للذل٘ل الذّلٖ لححل٘ل الْضغ الغاا(PSA)  القكادس

 .ػي فٌذّ  األهن الوححذس للغااى، ّهي الوحْقغ أى ٌٗؾش خق  الؾِشٗي القاده٘ي

 هي اػضائِا لقطقع ػلٔ الحجشبة القٌ٘٘ة فٖ هؼالجة القضاٗا الخافة بذٌٗاه٘ا٘ة  02قاهث اللجٌة بحٌظ٘ن  ْلة اعحطقػ٘ة لـ

 .الغااى ّابشص الغ٘اعات الخافة بالغااى ّالحٌو٘ة

اُوِا القحة االًجاب٘كة ّجكوكاك٘كي الكوكشأس ّسػكاٗكة الؾكبكا  

ّهؼالجة قضكاٗكا الكِكجكشس ّالكٌكضّت ّهكؼكذالت الكخكقكْبكة 

الوشجفؼة فٖ الؼشا ، ّجضوي الحقشٗش جكحكلك٘كقت ئحقكائك٘كة 

ّهؼالجات دٗوغشاف٘ة ّجقْسات هغحقبل٘ة لوحذدات الغ٘اعكة 

الغااً٘ة ّهٌطلقاجِا ّالحا ة الضشّسٗة لبٌاء ع٘اعة عااً٘كة 

رات سؤٗة ّاضحة ّأُذاف هحذدس هي أ كل جكْفك٘كش الكبك٘ك كة 

ّقكذ ؽكاسف فكٖ حكفكل .   الوٌاعبة للحالة الغااً٘ة فٖ الؼكشا 

ئطق  الحقشٗش الووثل الخاؿ لأله٘ي الؼكام لكألهكن الكوكحكحكذس 

ّسئكك٘ككظ الككْصساء ّّصٗككش الككحككخككطكك٘ككظ ّهككوككلككثككْ الككْصاسات 

 . ّالوٌظوات الذّل٘ة ّهإعغات الوجحوغ الوذًٖ

سئ٘ظ الْصساء ٗحشاط اححفاالت الْ٘م الؼالوٖ للغااى 

ضوي ئححفالكِكا بكالك٘كْم  0252ًظوث اللجٌة الْطٌ٘ة للغ٘اعات الغااً٘ة ئطق  ًحائج هشحلة الحقش ّالحشق٘ن للحؼذاد الؼشاقٖ لؼام 

 65.9ّبٌ٘ث الٌحائج أى عااى الكؼكشا  .  ّبذػن هي فٌذّ  األهن الوححذس للغااى فٖ الؼشا  0255جوْص  55الؼالوٖ للغااى فٖ 

ؽخـ فٖ األعكشس  9.4هلْ٘ى هبٌٔ بوؼذ   7.4هلْ٘ى أعشس جغاي فٖ  7.4هٌِن ٗؼ٘ؾْى فٖ الحضش، ّأى  %  96هلْ٘ى ًغوة ، 

 .أعشس جحشأعِا ًغاء% 4.4الْاحذس ّبٌغبة 

 إطالق َتائج انحصز وانتزليى خالل احتفانيه بانيىو انعانًي نهسكاٌ 

 نبذة تاريخية

تم تشكٌل اول لجنة وطنٌة للسٌاسات السكانٌة فً 
برئاسة رئٌس هٌئة تخطٌط القوى  8811العراق فً 

العاملة فً وزارة التخطٌط، وعقدت اللجنة عدة لقاءات 
عٌد تشكٌل أوأعدت عددا من االوراق والدراسات، و

، اال انها 1008اللجنة برئاسة وزٌر التخطٌط فً آب 
لم تقم بنشاطات مهمة وتوقفت اعمالها نهائٌا بعد أحداث 

واستنادا إلى كتاب االمانة العامة  1008وفً .   1002
لمجلس الوزراء، تم تشكٌل اللجنة الوطنٌة للسٌاسات 
السكانٌة برئاسة وكٌل وزارة التخطٌط وعضوٌة 
الوزارات ذات العالقة وبعض الجهات غٌر المرتبطة 
بوزارة ومنظمات المجتمع المدنً وممثلٌن عن 

وانضم لعضوٌة اللجنة مؤخراً أعضاء من .  تالمحافظا
 .   مجلس النواب من لجنة المراة ولجنة الصحة والبٌئة

 َحى سياست سكاَيت  يتىاسَت .................انعزاق



  هي هغاحة الؼشا % 5عااى هحافظة بغذاد ٗؾالْى سبغ عااى الؼشا  هغ أى هغاححِا أقل هي 

  هي الغااى% 55جؾال هغاحة الٌجف ّالوثٌٔ ّاألًباس ًقف هغاحة الؼشا  ّٗقطٌِا أقل هي 

   هْلْد، ُّْ أػلٔ هي هؼذ  الذّ  الؼشب٘ة ّاػلٔ هي هؼذ  دّ  الؼالن 7.6هؼذ  الخقْبة فٖ الؼشا 

  الف ّالدس ح٘ة 522هي االهِات ٗلق٘ي ححفِي بغبب الحول ّالْالدس هي ب٘ي  ل    47ٌُاف 

 8 % عٌة 54جضّ ي بؼوش أقل هي % 00عٌة ّ  58هي الٌغاء الوحضّ ات حال٘اً جضّ ي بؼوش أقل هي. 

 64 %فقظ هي األهِات ٗحقلي ػلٔ سػاٗة طب٘ة بؼذ الْالدس هي  ادس طبٖ هإُل. 

 00 % ( ئها غ٘ش هشغْبة هطلقاً أّ هشغْ  جأخ٘شُا)هي األحوا  ُٖ أحوا  غ٘ش هشغْبة 

  ٖفشد 8.9عٌة اى الحجن الوثالٖ للغشس  57-52فشد، بٌ٘وا جشٓ الوشاُقات  9.5جشٓ الٌغاء أى حجن األعشس الوثال. 

 يزتكشاث عًم انهجُت انىطُيت نهسياساث انسكاَيت 

 انهذف انزئيسي 

رسم سٌاساات ساكااناٌاة 
على المستوى المتوسط 
والاابااعااٌااد الاارامااٌااة الااى 
إحداث تغٌٌرات نوعاٌاة 
وكمٌة فً حٌاة الساكاان 
لااابااالاااو  الاااتاااناااماااٌاااة 
الاامااسااتاادامااة، وتااحااقااٌااق 
الااااعاااادالااااة وتااااكااااافااااؤ 

   .              الفرص

 مجاالت عمل اللجنة   

 انصحت اإلَجابيت : اوالا 

سعن الغ٘اعات فٖ هجا  خفض هؼذالت ّف٘ات األهكِكات، 

ّخفض هؼذالت ّف٘ات األطفا  الشضغ، ّسعن الغ٘كاعكات 

فٖ هجا   الخقْبة ّالٌوْ الغااًٖ، ّسفغ هؼذ  أعحخكذام 

ّعائل جٌظ٘كن الكحكوكل الكحكذٗكثكة ّالكوكأهكًْكة، ّصٗكادس هكذس 

الوباػذس ب٘ي الْالدات، باإلضافكة ئلكٔ الكحكشّٗكج لكحكطكبك٘ك   

قككاًككْى األحككْا  الؾككخككقكك٘ككة لككلككحككذ هككي الككضّا  الككوككبككاككش 

 .ّهخاطشٍ ػلٔ فحة األهِات ّاألطفا 

 

 انعذانت واإلَصاف بيٍ انجُسيٍ وتًكيٍ انًزأة:ثاَياا 

سعن الغ٘اعات لححق٘  الؼذالة ب٘ي الجكٌكغك٘كي فكٖ الكحكقكْ  

ّالْا بات الوذً٘ة ّاإل حواػ٘ة  ّاإلقحقكادٗكة ّالغك٘كاعك٘كة 

ّالحؾشٗؼ٘ة، ّسعن الغ٘اعات لحوا٘كي الكوكشأس هكي جكحكقك٘ك  

 اهل ئهااًاجِا ّضواى جكؼكضٗكض هغكاُكوكحكِكا فكٖ الكحكٌكوك٘كة 

 الوغحذاهة

 

  انسكاٌ وانتًُيت انًستذايت: ثانثاا 
سعن الغ٘اعات لحشؽ٘ذ الٌوْ الغااًٖ ّجكأُك٘كل الكوكؼكاقك٘كي، 

ّسعن الغ٘اعات لحؼضٗض فكحكة ّسفكاٍ ّئهكاكاًكات  كوك٘كغ 

األطفا  ّالؾبا ، ّع٘اعات جؼول ػلٔ جقذٗن الذػن لكاكبكاس 

الغي، ّ سعن الغك٘كاعكات لكلكْفكْ  الكٔ جكْصٗكغ عكاكاًكٖ 

باإلضافة ئلٔ سعن الغ٘اعات .   هحْاصى هغ هحطلبات الحٌو٘ة

لحاث٘ف الجِْد فٖ خفض ًغبة األه٘ة ّبكاألخكـ االًكاخ، 

ّع٘اعات جفؼ٘ل جطب٘  الضاه٘ة الحؼل٘ن ّجؼل٘ن الاباس، ّسعن 

الغ٘اعات لححغ٘ي فشؿ الؼوالة ّاالعكحكخكذام ّعكذ هكٌكافكز 

البطالة ّجخف٘ف الفقش،  وا جغؼٔ اللجٌة ئلٔ جؼضٗض اإلداسس 

  الوغحذاهة للوْاسد الطب٘ؼ٘ة ّالب٘ ٘ة

  اللجنة الوطنية للسياسات السكانية

 انزؤيــــت

تنطلق اللجنة من رؤٌة لتحقٌق االهداف 
الستراتاٌاجاٌاة الاوطاناٌاة والاراماٌاة إلاى 
احداث تغٌٌرات كمٌة ونوعٌة فً حاٌااة 
السكان لبلو  التنمٌة المستدامة وتحقاٌاق 
العدالة وتكافؤ الافارص باعسارت وقات، 
وتحقٌق الغاٌات السكانٌة المقرة من قبل 
/ الماؤتامارالادولاً لالاساكاان والاتاناماٌاة 

وغااٌاات االهاداف  8883عام /القاهرة 
 .                 االنمائٌة لأللفٌة

2انصفحت   

2102َيساٌ / انعذد االول  

  أحكام الدستور والشرائع واألعراف والمواثٌق األخرى
 .وباألخص تلك التً تتعلق بحقوق اإلنسان

 الستراتٌجٌات الوطنٌة التنموٌة. 

  المشاركة المجتمعٌة من خالل الجهود الطوعٌة
 .واألهلٌة ومؤسسات المجتمع المدنً

 الثقافة واإلعالم ووسائل اإلتصال. 

 هــــم تعـــــهى

 بذػن هي فٌذّ  األهن الوححذس للغااى



نظمت اللجنة بدعام مان صانادوق األمام 
المتحدة للسكاان ورشاة عامال تشااورٌاة 
للجنة الوطنٌة للسٌاساات الساكااناٌاة باعاد 
تشكٌلها مباشرًة ولمدة ٌومٌن فاً عاماان 

جاء تاناظاٌام وقد .   1080ٌونٌو  14-15
هذه الورشة كاثامارة لالاجاهاود الاوطاناٌاة 
بااالااتااعاااون مااع الصااناادوق عاالااى ماادار 
الشهور الماضٌة والتً قام فاٌاهاا ماحاور 
السكان والتنمٌة فً مكتب الصندوق لدى 
العراق بتنظٌم دورة تدرٌبٌة فً التحالاٌال 
الدٌمغرافً المعمق، والتً تم فً نهاٌتهاا 
تشكاٌال ماجاماوعاة عامال مان الاخاباراء 
الوطنٌٌن إلعداد تقرٌر وطنً حاول اثار 

النمو السكانً على التناماٌاة فاً الاعاراق 
تحت إشراف رئٌس فرٌق خبراء السكان 
والتنمٌة فً مكتب الصندوق لدى العراق 

. وقد افتتا  الاورشاة د   (. لؤي شبانه.  د)
مهدي العالق رئاٌاس الالاجاناة الاوطاناٌاة 

جورج جورجً .  للسٌاسات السكانٌة، ود
ممثل الصنادوق لادى الاعاراق ماؤكادٌان 
على أهمٌة الورشة وموضوت السٌاساات 

وقد شارك فً الورشة وكالء   .  السكانٌة
الاااوزارات والااامااادراء الاااعااااماااون مااان 
الوزارات المعنٌة باإلضافة إلى مماثالاٌان 
عن المجتمع البحثً ومؤسسات المجتماع 

وقد جرى خالل الٌومٌن مناقشاة .  المدنً

 نشاطات وفعاليات 

الافااكاار السااكاااناً والسااٌااق الااتاارٌااخااً 
للسٌاسات السكانٌة فً العالم والمنطقة، 
باإلضافة إلى مناقشة تاجاارب قاطارٌاة 
من االردن ومصر فضاال عان باعاض 
األفكار حاول تاجارباة كال مان الاهاناد 
وسلطنة عمان باهادف إكسااب أعضااء 
اللجنة المعرفة الالزمة لطاباٌاعاة عامال 
الاالااجااان السااكااانااٌااة والااتااحاادٌااات الااتااً 

كاامااا شااارك عاادد ماان    . تااواجااهااهااا
الاامااسااتااشااارٌاان الاادولااٌااٌاان والااخاابااراء 
الااوطاااناااٌاااٌااان مااان الساااودان ومصااار 

 .واألردن

3صفحت   

 انعذد األول 

صندوق األمم المتحدة للسكان ضمن خطته فً فً فً إطار دعم برنامج السكان والتنمٌة 

الجهود الوطنٌة العراقٌة فً مجال (  1083-1088)البرنامج القطري لألربع سنوات القادمة 

إجتماعاً  فً عّمان 1088كانون الثانً   12-15مكتب الصندوق فً  السٌاسات السكانٌة، نظم

مع عدد من أعضاء اللجنة الوطنٌة للسٌاسات السكانٌة وخبراء من األردن ولبنان لتطوٌر الخطة 

تم خالل .   السنوٌة للجنة الوطنٌة للسٌاسات السكانٌة مستفٌدٌن من تجارب الدول المجاورة

اإلجتمات صٌاغة رؤٌة ومهمة وأهداف اللجنة الوطنٌة للسٌاسات السكانٌة وتحدٌد أولوٌات العمل 

كما وتم التوصل الى مقترح لتشكٌل السكرتارٌة . 1088واألنشطة األساسٌة فً خطة عملها لعام 

الفنٌة للجنة لتكون ضمن دائرة التنمٌة البشرٌة فً وزارة التخطٌط للمباشرة فً تنفٌذ خطة العمل 

  .تلك بشكل فعلً

 اللجنة تنظم إجتماعاً إستشاريا لتأسيس السكرتارية الفنية للجنة

ػّواى، ّبذػن هي فٌذّ  األهن الوحكحكذس لكلكغكاكاى 

ئ كحكوكاػكاً  0255جكوكْص  04-07ًظن فٖ الكفكحكشس 

ئعحؾاسٗاً لؼذد هي األػضاء الحال٘٘ي لكلكغكاكشجكاسٗكة 

الفٌ٘ة الحابؼة للجٌة الْطٌ٘ة للغ٘اعات الغااًك٘كة هكغ 

ًكاقكؼ .  خب٘ش دّلٖ سف٘غ الوغحْٓ فٖ ُزا الكوكجكا 

اإل حواع هجوْػة هي الجْاًب الحٖ بكاهكاكاًكِكا أى 

جغِن فٖ اإلًؾاء الشعوٖ لِزٍ الغاشجاسٗة ّجفؼ٘لِا 

بح٘د جاْى الكزساع األٗكوكي لكلكجكٌكة فكٖ فك٘كاغكة 

ُكزا ّفكٖ خكحكام .    الغ٘اعة الغاكاًك٘كة فكٖ الكؼكشا 

اال حواع ّالزٕ اعحوشس لوذس أسبؼة أٗام جن االًحكِكاء 

 هي ئػذادجقشٗش ئعحشاج٘جٖ جضوي هقحشت لِ٘ال 

الغاشجاسٗة ّخطة ػولِا للفحشس الكقكادهكة ّػكققكحكِكا 

بالجِات الحاْه٘ة رات الؼققة ّالكٌكوكار  الكحكٖ هكي 

. الوواي اى جغحخذم فٖ ػولِا ّفٖ الشقابة ّالكحكقك٘ك٘كن

ُزا ّاى الغاشجاسٗة هي الوقشس أى جغحوش فٖ ػولِكا 

جحث دائشس الحٌو٘ة الكبكؾكشٗكة فكٖ ّصاسس الكحكخكطك٘كظ 

ّاعحاول فكٖ   . لحاْى  ِة هغحقلة ػلٔ الوذٓ البؼ٘ذ

فحشس الحقة هقحشت هحااهل لحؾا٘ل الوكجكلكظ األػكلكٔ 

للغااى ّالزٕ ٗحن جذاّلَ حكالك٘كا ػكلكٔ ًكطكا  ضك٘ك  

بِذف ئًضا  الفاشس ّهجاالت الؼول ّالبٌاء الِ٘الٖ 

ّاالسجباطات هغ الِ٘ال الؼام للذّلة ّآلك٘كات الكؼكوكل 

 . ّأدّات الوشاقبة ّالحٌف٘ز للغ٘اعات الغااً٘ة

@: eqoodalsaad@yahoo.com, +9647901525590 

+96417783899, +964177838893 
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