
التزامات العراق بقمة نیروبي: التعجیل بتحقیق وعد المؤتمر الدولي للسكان 
 (ICPD)1994والتنمیة 

 الصحة والحقوق االنجابیة

   العمل على توفیر الرعایة الصحیة المتكاملة والشاملة للسكان وباعلى مستوى من
 الوطنیةالجودة، وادماج قضایا الصحة االنجابیة في السیاسات والستراتیجیات 

  السعي الى خفض معدل وفیات االمھات بنسبة ال تقل عن خمسین بالمائة وذلك بخفضھ
 حالة  15حالة وفاة لكل مائة الف والدة حیة الى  31من 

  تلبیة االحتیاجات غیر الملباة المتعلقة بتنظیم االسرة وتوفیر وسائل منع الحمل الحدیثة
% في االقل وتأمین 90% حالیاً الى 54من  للجمیع بزیادة نسبة تغطیة تلك االحتیاجات

 توفیرھا في المناطق النائیة والفقیرة

  35والدة لكل الف والدة حیة الى  70خفض معدل الموالید للیافعات الى النصف من 
 2030والدة في عام 

  أزالة آثار النزاعات التي أثرت على الشباب في الجوانب النفسیة في المناطق المحررة
 2025لول عام  من داعش بح

  األسراع في اصدار قانون العنف األسري الذي یعالج قضایا األعتداء الجنسي
 .2022والممارسات الضارة والعنف القائم على النوع األجتماعي للشباب بحلول عام 

 :حشد الموارد والتمویل 

 سبة زیادة التخصیصات في الموازنة العامة للدولة للقطاع الصحي والتنمیة المستدامة بن
 2030% بحلول عام 20التقل عن 

  حث القطاع الخاص على تعزیز مساھمتھ في تنفیذ وتمویل المشاریع والبرامج التي
 تستھدف مجاالت السكان كافة وخاصة برامج الصحة األنجابیة لسد فجوة التمویل

   تعزیز دور منظمات المجتمع المدني في تبني البرامج واالنشطة التي تحقق مقررات
  2030واھداف التنمیة المستدامة  1994ج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة برنام

  حث المانحین والمنظمات الدولیة على الشراكة والمساھمة الفاعلة في تمویل وتنفیذ
 البرامج الداعمة للقضایا السكانیة.

تمكین المرأة وتحقیق المساواة بین الجنسین والحد من العنف القائم على النوع 
 األجتماعي والممارسات الضارة ضد النساء والفتیات

  10% الى أقل من 25خفض معدالت زواج الیافعات من % 



  خفض حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي الى ادنى المستویات وتوفیر الخدمات
 األساسیة والشاملة للناجیات من العنف والمالذات اآلمنة

  في مرحلة التعلیم األبتدائي 100رفع معدالت األلتحاق في التعلیم لألناث بنسبة %
% بالنسبة للتعلیم 75% حالیا، وبنسبة ال تقل عن 10وانھاء نسبة التسرب البالغة 

 المتوسط الذي یشھد معدالت تسرب عالیة 

  الى %31توفیر فرص العمل الالئقة لالناث وخفض معدالت البطالة الى النصف من 
 % للحد من مشكلة البطالة15

 انھاء حاالت ختان األناث في اقلیم كردستان 

  2030% في عام 35% الى 25رفع نسبة عضویة النساء في البرلمان من السعي الى. 

 التنوع الدیموغرافي والتنمیة المستدامة

  التنمیة االستفادة من الفرصة السكانیة من خالل تسخیر الطاقات الشبابیة في عملیات
المستدامة واالستثمار في الصحة والتعلیم وفرص العمل بما یُخفض من معدالت البطالة 

 2030% عام 10% الى أقل من 30بین الشباب التي تقترب حالیا من 

  وفي  2030یلتزم العراق بتحقیق االھداف المتبناة في خطة التنمیة المستدامة
الذي حققھ العراق في المضي بتحقیق تلك  استعراضاتھا الطوعیة الظھار التقدم المحرز

مع  تحقیق العدالة االجتماعیة وبناء مجتمعات شاملة للجمیع الیھمش فیھا احدو االھداف
 االھتمام بقضایا المسنین، النازحین، المرأة، الشباب، ذوي االعاقة واالحتیاجات الخاصة

  واألقلیات العرقیة واألثنیة

 والمؤشرات المتعلقة بقضایا السكان التي تستھدف  رصد ومراقبة االھداف والغایات
السكان بشكل مباشر، ال سیما في مجال التخفیف من الفقر بخفضھ من نسبتھ الحالیة 

  2030% كحد اقصى عام 10% الى 22

  االن لتنفیذ التعداد العام للسكان یستعد لعراق الحدیثة وان اتوفیر البیانات االحصائیة
البیانات االحصائیة التفصیلیة وذات الشمولیة العالیة لخصائص توفیر ل 2020والمساكن 

 االفراد والمباني والمساكن واالسر. 

 


