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عقدت اللجنةنا النيةنةنسنا لنلنلنسننلننت اللن ننةنسنا 

اجتمنعهن التنلع عشن  بن سننلنا مناننلن  اللنسند 

اليزس  الند نتني  دننلند بنتنن  النةنجن  النمن نتن   

يبنن ننانني  اللننندا لعانننل الننلننجننةننا الننيةننةننسننا 

لللسنلنت الل نةنسنا منمنانلن  النيزا ات  اللنسند 

الي س  الفة  لليزا ا د. مننرن   نمنند جنيرنن     

ياللسدا مدس  عن  داس ا التةمسا البش سنا ياللنسند 

مدس  عن  داس ا الب امج االلتامن سا الن ن نيمنسنا 

ياللندا ممال  يزا ا التالس  الانل  يالب ث الالم  ، يزا ا الت بسا، يزا ا الص ا يالبنسنسنا ، يزا ا النانمن  

يالشؤي  االجتمنعسا، يزا ا الهج ا يالمهج س ، يزا ا الشبنب يال سناا، اللسدا مدس  عنن  داسن ا تنمن نسن  

الم لا ف  االمنةا الانما لمجلس اليز ال، مما  الهسسا الالسن للتةلسق بس  الم نفظنت، اللنسندا  سنسنس جنمنانسنا 

الص ا االةجنبسا، اللسد  سسس مؤللا مدا ك لد الا السنت ال ق  الف  ي(. يلياح اللنسند النيزسن ي  سنسنس 

ان من ابرز مشاكل العراق  مشكلة السكان والذي من الممكن ان يكون عامالً إيجابياُ في احداث تنننمنينة اللجةا 

في البلد ولكن موارد العراق ثابته والسكان بزيادة وان عمل اللجنة ال يعني تخفيض حجم السكان او تنحنديند 

النسل وانما هو المساهمة في تنظيم االسرة والمباعدة بين االحمال كني ال تنظنانر االثنار النتنراكنمنينة لنانذ  

قنا المشكلة بعد خمسين سنة مثلما حصل لبعض الدول . يا د مانلسه  ان ي ا النمنان  فن  تن ندسنث النيانسن

اليةةسا لللسنلنت الل نةسا ادذس  بنالعتبن  التيجهنت الديلسا ميا نً ا  اغلب البلدا  بدلت تلج  اةدنفنناننً 

بةلبا الزسندا اللةيسا للل ن . يةنقشت اللسدا مدس  عن  داس ا التةمسنا النبنشن سنا عندا قاننسنن منةنهنن منقن  ات 

االجتمنع الانم  عش  للجةا، ددي  الا اق م  لا الهبا الدسميغ افسا، مادالت الةمي الل نة  يتنةننلنبنهنن منع 

، يدةا عمن  تن ندسنث 4242  –4242ميا د الديلا، تةفسذ الت اتسجسا تةظس  االل ا يالمبنعدا بس  اليالدات 

ً عن   الياسقا اليةةسا لللسنلنت الل نةسا. يقدمت اللسدا مدس  اإلدا ا التةفسنذسنا لنلنلنسننلننت اللن ننةنسنا عن انن

  عالقا تةظس  االل ا يال نجا غس  الملبنا على الةمي الل نة ( النذي ا ندت فنسنه بنن  تن ندسند عندد ا ةنفنن  

يالمبنعدا بس  اال من  ري  ق للنل  م   قيق االةلن  يا  تةفسذ التيصسنت الصند ا ع  الياسقا النيةنةنسنا 

لللسنلنت الل نةسا ي االلت اتسجسا اليةةسا لتةظس  االل ا يالتيصسنت الصند ا ع  قنمنا ةنسن يبن  من  شن ةنه 

يفن  الندنتنن  تن  النتنيصن  النى منجنمنيعنا من    4202ت قسق الهدف الانلث م  ارداف التةمسا الملنتندامنا 

التيصسنت جنل بمقدمتهن البدل بتةفسذ دةا ت دسث الياسقا اليةةسا لللسنلنت الل نةسا بنالعتمند عنلنى النبنسننةننت 

المم   تيفس رن ل س  تةفسذ التاداد الان  للل ن  يالملن  ، قسن  ل  تن سا اللجةا اليةةسا لللسنلننت اللن ننةنسنا  

بنلتةلسق مع يزا ا الص ا يالبسسا ييزا ا الت بسا ييزا ا الهج ا يالمهج س  فاالً ع  النجنهننز النمن  نزي 

لإل صنل لل صي  على البسنةنت المتالقا بت دسث الياسقا الل نةسا، م اجاا يتادس  القياةس  يالتش سانت ذات 

الاالقا بنللسنلــنت الل نةسا بمن ستةنلب مع االلت اتسجسنت الماتمدا ف  تةظس  االل ا، تامس  تيعسا الفتنسننت 

 ب قيقه  يميايع تةظس  االل ا ف  المةهنج الد ال  ف  التالس  ا لنل . 

 

 الصفحة األولى

اللجنة الوطنية للسياسات السكانية تعقد اجتماعها التاسع عشر برئاسة معالي السيد الوزير المحترم   
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لقس   ف  اةالق " تق س  ياع الل ن  ف  الا اق " سني  االانةنسن         

( ف  فةدق ال شسد ب عنسا  مانل  اللنسند النيزسن  424224222الميافق  

الم ت   ي اي  مانل  اللسد يزس  الشنبننب يالن سننانا اللنسند عندةنن  

د جننن  ي د. سننتننن  ننيلننيمننبننسننني مننمننانن  صننةننديق االمنن  الننمننتنن نندا 

(  يب اي  اللسدا مدس  عن  داس ا التةمنسنا النبنشن سنا   (UNFPAللل ن 

د. مهن عبد ال  س   يعدد م  المدس س  الانمس  ف  النيزا ا يالنمنلنتنشنن  

اليةة  للتاداد الان  للل ن  يالملن   ف  صةديق االم  المت دا للنلن نن 

(UNFPA)    يعدد م  اعانل اللجةا اليةةسا لللسنلنت الل نةنسنا يا ند

% منن 86ان اكنثنر منن مانل  اللسد اليزس  دال   لمته النتن  النقننرنن 

سكان العراق هم دون سن الثالثين ، فينمنا وصنلنت نسنبنة السنكنان منن 

%  وبلغت نسبة السنكنان 02االطفال  دون سن الخامس عشر الى نحو 

% وانخنفن نت نسنبنة كنبنار 15سنة( اكثر من  80-21في سن العمل )

%.  مشنينرا النى ارتنفناال منعندالت 3سنة فنمنا فنوق( النى  81السن )

سنة( مؤكندا  نرورة النعنمنل عنلنى  ٦٧سنة ( وعند الرجال )  ٦٧االعمار لدى السكان ، اذ وصل متوسط اعمار النساء الى ) 

اعادة النظر في االولويات والخطط واالستراتيجيات التنموية بشكل عام والسياسات السكانية بشكل خنا  وبنمنا ينتننناسن  منع 

حالة السكان وما يفر ه  الواقع الجديد من  تداعيات م يفاً الى ان المؤشرات الديموغرافية في العراق اظارت تسارعاً كبنينراً 

للنمو السكاني نتيجة استمرار ارتفاال معدالت الخصوبة والذي ينعكس على نسبة السكان الشنبنا  وعنلنى تسنارال ننمنو الن نوى 

العاملة ما يولد عجزاً على تلبية احتياجات السكان وتحديداً الشبا  من حنينث فنر  النعنمنل وتنحنسنينن جنودة ننوعنينة النحنيناة 

واستدامتاا لتح يق النمو االقتصادي والتنمية المستدامة الشاملة . مو حاً ان العراق يواجه العديد من التحديات الديموغرافنينة 

من اهماا التوزيع السكاني غير المتوازن جغرافياً بين المناطق الح رية والريفية والاجرة المستمرة من الريف النى النمندينننة 

بسب  الظروف االقتصادية واالجتماعية وكذلك النزوح الداخلي نتيجة احتالل تنظيم داعش االرهابي وما اعن نبنه منن عنمنلنينات 

التحرير في محافظات نينوى وصالح الدين واالنبار، ف الً عن ارتفاال معدالت النمو السنكنانني ا نافنة النى االزمنات الصنحنينة 

مشيرا الى وجود تحٍد آخر يواجه العنراق وهنو .   واالقتصادية المركبة الناتجة عن انخفاض اسعار النفط وتفشي جائحة كورونا

ً واو ن   الولوج في مرحلة الابة الديموغرافية والتي  تعمل الوزارة على  استثمارها بنحو اف ل لتكون محركاً تنموياً اساسنينا

اال ان ت ديرات الجااز المنركنزي لناحصناء تشنينر النى تنجناوز عندد  2995معاليه ان العراق لم يشاد تعداداً سكانياً  منذ عام 

اشن ت   د. مهن عبد ال  س   ميد ي مدس  عن  داس ا التةمسا البش سنا النى   فسمن مليون نسمة بنااية العام الما ي، 02السكان الى 

ارمسا الةديا  يةهن جنلت ام  لسنقنت دةا ت دسث الياسقا اليةةسا لللسنلنت الل نةسنا يا  النهندف منةنهنن رني اةنالق تنقن سن  

لتقسس  الياقع الل نة   غ اض ت دسنث   (UNFPA)"ياع الل ن  ف  الا اق" الذي لُعد بدع  م  صةديق االم  المت دا للل ن 

الياسقا اليةةسا لللسنلنت الل نةسا ف  ظ  من ب ز م  تغس ات ف  البسسا الدادلسا يالدن جسا اا ت ف  النمنتنغنسن ات اللن ننةنسنا فن  

اعنتنمننداً  4222الا اق ياشن ت الى ا  الا اق تبةى لسنلا ل نةسا مالةا بإصدا ه الياسقا اليةةسا لللسنلنت الل نةسنا فن  عنن  

على المؤتم ات الديلسا ذات االرتمن  بنلقانسن الل نةسا ي ن  تيجه الياسقا الت  سد با ي ا ادمنج الايام  يالقانسن الل نةنسنا فن  

يالت  تتقنةع مع ال اس  م  االرداف المتبةنا ف  دةا التةمسا الملنتندامنا  4202التةمسا يرذا من تلاى السه دةا التةمسا الملتداما 

4202   . 

  

 اطالق تقرير وضع السكان في العراق 
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ياشن ت االةلا عقيد  لس ي دبس  مةنتندب لندن صنةنديق  

( الننى ادا ا النناننمنن    (UNFPAاالمنن  الننمننتنن نندا لننلننلنن ننن 

الل نة  ف  الا اق ياالم نةنت الت  سنمنتنلن نهنن النان اق فن  

ت قسق ارداف اللسنلنت الل نةسا يالمتمالا  بت لسنف منجنلنس 

لعلى للل ن ، مشنن  نا النان اق فن  النمنؤتنمن ات النديلنسنا 

لاللتفندا م  الدب ات الديلسا، التاني  الانةننسن  منع الناندسند 

م  الش  نل الديلسس  يالم لسس ، مةظمنت المجتمع. يبنسنةنت 

لم ا دسميغ افسا لل ن  الا اق يالى لجةا الل ن  يالتةمنسنا 

. يمنن اان  النيانسنقنا 4202ف  ارداف التةمنسنا النمنلنتندامنا 

( للياسقا الل نةسا المتمنانلنا فن   ةنقننة النقنيا   (SWOTاليةةسا لللسنلنت الل نةسا ف  المتغس ات الل نةسا. ياشن ت الى ت لس  

يةقنة الااف يالايام  الدادلسا يالدن جسا( يادس اً ايا ت الى التيصسنت  المقت  ا النى النمنؤلنلننت الن ن نيمنسنا النمنانةنسنا 

بقانسن الل ن ، القةنع الدنص، مةظمنت المجتمع المدة ، صةديق االم  المت دا للل ن  يالمةظمنت الديلسا االد ن(. فن   نسن  

دال  ع اه الى تنان سنف بلنسنة لندسنةننمنسن نسنا (    (UNFPAبس  الد تي  مهدي الاالقي ملتشن  صةديق االم  المت دا للل ن 

الل ن  ماتب اً إسنرن    ا التغس ات الل نةسا ياالدتالفنت ف  دصنسص الل ن  ف  اةن رن الزمنة  يالم نة  يل   زمن  يم نن  

رةنك دسةنمس سا للل ن  زسندا اي ةقصن . ياشن  الى ا تبنة ارداف اللسنلنت الل نةسا بش   النل  بميايع تةنظنسن  االلن ا منع 

االدذ بةظ  االعتبن  مق  ات قما ةس يب  ال سسلسا الاالاا:  اةهنل يفسنت االمهنت، اةهنل الاةف القننسن  عنلنى النةنيع االجنتنمننعن  

،اةهنل ال نجنت غس  الملبنا لتةظس  االل ا( رذه ال نجنت تقتا  يجيد لسنلنت ل نةسا منةننصن ا يا ند بان ي ا االلنتنفننت النى 

الم  يمسا بس  الم نفظنت فم  المال ظ ا  مناند  يفنسننت 

يفنسننت فن   8االةفن  على لبس  المان   ن  دي  الدنملا 

( بم نفظا دسننلنى فنال بند 22م نفظا الللسمنةسا مقن ةا بـ  

لللسنلنت الل نةسا م اعنا رذه الف يقنت يرذا سةةبق عنلنى 

ً فن  منفننرنسن  تنةنظنسن   ماد  الدصيبا الذي سا س تن اجنانن

االل ا ف  باض الم نفظنت، ا  من ع ض من  منؤشن ات 

سا س التفنيت اليااح بس  الم نفظنت لذا فالى اللجنةنا ا  

تاع ف  ايليسنتهن  سفسا  لن  لنسننلننت لن ننةنسنا تنةننصن  

الم نفظنت الت  تتةلب ت لس  اياننعنهنن اللن ننةنسنا. يقند 

 نةت لمانل  اللسد اليزس  مدادلا مهما لياح فسهنن ا  منن 

سةةبق على غس  الا اق ال سنةنةنبنق عنلنى النان اق. يفنسنمنن 

( ال سم   ا  سنانن  عنلنسنهنن  4.2ستالق بماد  الدصيبا    

 ةهن ل  ت دذ باس  االعتبن  اعداد اليفسنت بلبب ال  ب، يتلنل   مانلسه ر  لدسةن ا صنسسا باندد الشنهندال دننصنا لنلنفنتن ا بنسن           

( لذلك سجب ا  س تلب رذا ال ق  بش ل م  التفصس  ل   س ي  ا ا  دقا ل   تا س الياقع بش ــنـن  صن نسنح.  4222-4222) 

% ( من  ملنن نا 2% ( يتن ني    22ي بس  مانلسه ا  ةلب تيزسع الل ن  ف  الم ــنفظنت  الةجف، االةبن ، اللنمننيا( رن   

الا اق يرذا غس  دقسق اسانً بلبب ا  المقسنس سجب ا  س دد يسقنس على اال ض الصنل ا للل   فقة    رذه الم نفظننت تنقنع 

ام   ديدرن ملن نت  بس ا غس  صنل ا للل   يال سم   ا  سةلق عنلنسنهنن من ننفنظننت ةنن دا لنلنلن نن ، لنذا فن   االيلنيسننت 

الميجيدا عنلمسا سجب ا  تةيع لياع الا اق    ياع الا اق مدتلف ع  بنق  البنلندا . يلشنن  مناننلن  اللنسند النيزسن  النى  

مليدا قنةي  رسسا اال صنل اذ  لسلت دث قل  ف     اليزا ات يالم نفظنت يباد المصندقا علسه لس تبة ال ت يةسنً مع الجنهننز 

 الم  زي لإل صنل ي من ري مامي  به ف  جمهي سا مص  الا بسا.

 

   تابـــع



4صفحة   العدد التاسع عشر 

 212020203       

ب عنسا مانل  اللسد يزس  التدةسة الد تي  دنلد بتن  الةج  عقدت داس ا التةمسا    
البش ساي قل  لسنلنت الت بسا يالتالس  ف  يزا ا التدةسة ةديا لمةنقشا دةا 
اال تسنجنت الفالسا م  االدتصنصنت للد النت الالسن ف  مؤللـــنت الديلا 

( يبنلتاني  مع يزا ا التالس  4244-4242دادــ  الا اق للاـن  الد الــ   
الانل  يالب ث الالم . يقد ا د مانل  اللسد اليزس  م  دال   لما  القنرن بنعتمند 
ال نجا الفالسا ياالدتصنص المةليب لدةا الد النت الالسن للان  الد ال   

( مالةن اةه لست  البدل بإعداد دةا دملسا للد النت الالسن ف  الا اق فسمن لياح اللسد ي س  اليزا ا للشؤي  4242-4244
الفةسا الد تي  منر   مند جيرن  إ  رذه الةديا جنلت  لب تيجسهنت اللسد اليزس  لمانلجا إدفنقنت الجهنت المدتلفا ف  إسجند 
دةا للد الـــــنت الالسن ماب ا ع  ال نجا الفالسا م  االدتصنصنت يلتام  اليزا ا على بلي ا ا تسنجنت اليزا ات 
يالجهـــــنت غس  الم تبةا بيزا ا  يفقن ل ؤسا ياا ا ليزا ا التالس  الانل  يالب ث الالم  . فسمن ليا ت اللسدا مدس  عن  

( ل دت ام  اردافهن على اعتمند لسنلـــــنت  4244 – 4228داس ا التةمسا البش ســا  ف   لما لهن ا  دةا التةمسا اليةةسا   
يب امج ماززا ل لس المن  البش ي ياالجتمنع  المللح بنلمان ف يالمياقف يالمهن ات المةنلبا لامن  التق ا  يازدرــن  
المجتمع، ميا ا ا  رذا ل  ست قق إال بامن  ت قسق التالس  الجسد يالمةصف الشنم  للجمسع يتازسز الةمي االقتصندي المة د 

يالشــــــنم  للجمسع يالملتدا  يالامنلا ال نملا يالمةتجا يتياف  ف ص الام  الالسق  هدف انم  لهن يبمن سام             
  ت قسق ملتيسنت اعلى م  اإلةتنجســــا يتازسز اللسنلنت  الميجها ة ي التةمسا يت لس  ال فنلا ف  التددا  الميا د المتن ا.

 

020222206      

عقدت داس ا التةمسا البش ساي قل  لسنلنت التشغس  يالقين الانملا ةديا عن    

ليا ت اللسدا مدس  عن  داس ا التةمسا البشن سنا (team viewer )ب ةنمج 

الد تي ا مهن عبدال  س  ال ايي إ  تةفسذ المهن  يا ةشةا المتاددا التن  تنزداد 

تاقسدا يتةيعن بلبب من تف اه البسسا الدادلسا يالدن جسا م  متغس ات تتةلنب 

التاني  الملتم  يالجند بس  جمسع الجهنت ذات الاالقا عناليا عنلنى اعنتنمنند 

للنلسب ابت ن سا م  ش ةهن تلهس  إةجنز تلك المهن  م   سث اليقت يالجهد يبمن سدد  ت قسق لرداف الب ةنمج ال  يم  يالنمنةنهننج 

اليزا ي ياانفت ل  قل  التشغس  يالقين الانملا ف  داس ا التةمسا البش سا م  لب ز مهنمه   ص  يت لس  ياقع ي   ا التشغسن  

ف  اليزا ات يالجهنت غس  الم تبةا بيزا ا مشس ا الى ا  ف  ا تةبسق الب ةنمج جنلت   صن م  مةتلب  النقنلن  عنلنى تنقندسن  

 ا فا  يإةجنز المهن  المةيةا به  ام  التيقستنت الم ددا يبنلش   الذي سيا ب التةي  الت ةيليج . 

  020220201   

شن  ت مدس ا اإلدا ا النتنةنفنسنذسنا لنلنلنسننلننت اللن ننةنسنا فن  داسن ا النتنةنمنسنا             

البش ساياللسدا فيز ا مد م مد صنلح ف  المؤتم  اإلقلسم  الذي عنقند عنبن  تنقنةنسنا 

االتصن  الم س  ب سنلا مانل  اللسدا يزس  الهج ا يالمهج س  فاال ع  مشن  نا 

اليزا ات ذات الاالقا، يالت  لعلةت م  دال   لمتهنن النقنتنهنن دنال  النمنؤتنمن  ا  

الا اق ق   االةامن  الى مبند ا الديلا المةنص ا للمسانق الانلنمن  لنلنهنجن ا النذي سلنانى النى دعن   نقنيق ي ن امنا ي فننرنسنا 

المهنج س  يالانسدس  يا دت مانل  اليزس  با ي ا مياصلا تةيس  قد اتةن اليةةسا ف  إدا ا النهنجن ا بننلنتنانني  منع شن  ننسنةنن 

الديلسس  لتازسز إدا ا ي ي ما الهج ا م  اج  المةفاا االجتمنعسا ياالقتصندسا للا اق مع ال فنظ على  قيق المهننجن سن  دادن  

 يدن ج  البالد. 

 دائرة التنمية البشرية تقيم ندوة لمناقشة خطة االحتياجات الفعلية من االختصاصات الدراسية العليا في مؤسسات الدولة

دائرة التنمية البشرية تشارك في المؤتمر اإلقليمي الستعراض االتفاق العالمي من اجل الهجرة االمنة والمنظمة    

  team viewer   دائرة التنمية البشرية تقيم  ندوة عن برنامج 



        02022320 

افنتن اانسنن بن سننلنا         42422024عقدت داس ا التةمسا البش سا االجتمــنع الدنمس لف سق اللن نن  يالنتنةنمنسنا بنتنن سن    

د. مهن عبد ال  س  ال اييي مدس  عن  داس ا التةمسا البش سا يب اي  لعانل ف سق الل ن  يالتةمسا لمةنقشا مصفيفا تيةنسن  

ارداف التةمسا الملتداما  غ اض التهسسا ياالعداد للتق س  الةيع  الانة  يالذي م  المنؤمن  ا  سنقندمنه النان اق فن  شنهن  

تميز . ت  الةلب م  ممال  اليزا ات القةنعسا الماةسا م  لعانل ف سق الل ن  يالتةمسا يتزيسدةن بقس  المؤش ات النيةنةنسنا 

ف  مصفيفا ارداف التةمسا الملتداما يبنلل عا المم ةا ال  الا اق ملتز  بدن ةا ة سق تلتلز  إتمن  الام  بنيقنت من ندد. 

 لةا للنس لجمسع المؤش ات.  4222ي ت  االتفنق على اعتبن  لةا 

 020223221أربيل 

شن  ت د. مهن عبد ال  س   ميدي مدس  عن  داس ا التةمسا البنشن سنا  

ف  ي شا الام  الت  لقنمهن م  ز تةيس  لسنلنت الهج ا ف  ل بس  لنلنمندا 

تامةت الي شا م اجاا لن ؤسنا ي لننلنا يارنداف  424220224 -22م 

االلت اتسجسا اليةةسا المت نملا لل ديد يقد ت  االتفنق على عدا ةقننة منهنمنا 

مةهن تازسز االم  الان  ياللنالمنا النيةنةنسنا يلنسنندا النقننةني  عنلنى ةني  

ال ديد، ت لس  الياع االقنتنصنندي من  دنال  تنانظنسن  إسن ادات النمنةننفنذ 

ال ديدسا، اعداد لسنلنت فنعلا للتاني  يالتةلسق بس  الللةنت ال  يمسا ذات الصلا بنلام  ال ديدي، تانزسنز النقند ات عنلنى 

المةنفذ ال ديدسا م  دال  إعندا ت رس  البةى الت تسا يالقد ات البش سا يالمادات الفةسنا، تنقنيسنا منجننالت من ننفن نا النجن سنمنا 

 المةظما الانب ا لل ديد يالهج ا غس  الةظنمسا، اةشنل قد ات االلتجنبا لإلدا ا فنعلا للمدنة  يا زمنت.

020223226 

شن  ت د. مهن عبد ال  س   ميد ي مدس  عن  داس ا التةنمنسنا النبنشن سنا           
ف  مؤتم  الةنجسنت االسزسدسنت المةاقد ف  منبنةنى ا مننةنا الناننمنا لنمنجنلنس 

ب سنلا اللسد ا مس  الان  لمجلس النيز ال ي  424220228اليز ال  بتن س  
د.  مسد الغزي  يب اي  مانل  اللسدا يزس  الهج ا يالنمنهنجن سن ، يالنذي 
ا د ا  ال  يما الا اقسا تيل  ملف الةنز س  ارتمنمن دنصن لمن سةةيي علسنه 
م  جياةب إةلنةسا فاال ع  ا   ل  الملف سله  ف  تازسز اللنلن  ا رنلن  

فنل  يما عنزما على اغالق المدسمنت  نفا يعيدا جمسع الةنز س  الى مةنةق ل ةنر  ةيعن. يا  ا منةا الناننمنا لنمنجنلنس 
اليز ال تام  بنلتةلسق مع الجهد ا لنل  ليزا ا الهج ا يالمهج س  على دع  منهنن  االلنتنقن ا  فن  النمنةننةنق النمن ن  ا 
يإعندا البةى الت تسا يتيفس  الددمنت ا لنلسا م  اج  دلق بسسا مالسما للاسش الن ن سن  بنمنلننةندا  ن نيمنسنا تنتنمنان  بنانمن  
اليزا ات الددمسا يا مةسا يملتشن سا االم  القيم  فاال ع  التاني  المشت ك مع الدي  النمننةن نا يالنبن ةننمنج اإلةنمننسن  
لألم  المت دا يالمةظمنت الم لسا يالديلسا يالتم ا  ال  نيمنا النان اقنسنا بنتنيفنسن  النتندنصنسنصننت النمننلنسنا لندعن  صنةنديق 
االعمن .يفسمن سدص اإلج الات ال  يمسا الت  تاةى بنلةنجسنت افند ا مس  الان  لمجلس اليز ال بن  قنةي  النةننجنسننت النذي 
لعدته ال  يما الا اقسا يصيت علسه مجلس الةياب يصندق علسه اللسد  سسس الجمهي سا لس ظى بنرتنمنن  ا مننةنا الناننمنا 
لمجلس اليز ال م  دال  متنباا تةفسذ فق اته مع يزا ا الام  يالشؤي  االجتمنعسا الت  لتلنتن ندث داسن ا دننصنا منقن رنن 
م نفظا ةسةين لمتنباا تقدس  التلهسالت الدنصا بمةح التايسانت الدنصا بنلةنجسنت. يقد  ش   ال  يما الان اقنسنا يا مننةنا 
الانما لمجلس اليز ال الى    المؤللنت ال  يمسا ال لمسا يالهنمهن اليااح ف  إدا ا عملسا تم س  الةنز س  م  النانيدا.  

 (.UNDP / UN WOMEN(يقد شن ك بنلمؤتم  عدد م  المةظمنت الديلسا ما  

5صفحة   العدد التاسع عشر  

 دائرة التنمية البشرية تعقد االجتماع الخامس  لفريق السكان والتنمية البشرية  افتراضيا  
 

دائرة التنمية البشرية تشارك في  مشروع تطوير معرفة الحكومة العراقية وخبرتها في حوكمة الهجرة                 

 دائرة التنمية البشرية تشارك في مؤتمر الناجيات االيزيديات  الذي اقامته االمانة العامة لمجلس الوزراء   



020223200 

ب عنسا اللسد يزس  التدةسة ا لتنذ الد تي  دنلد بنتنن       

الةج  ةظمت يزا ا التدةسةي داس ا التةمسا البش سا ا تفنلسا 

لمةنلبا سي  الم لا الانلم  يعسد ا   ب اي  اللسد الي سن  

الفة  لليزا ا  ياللسدا الني نسن  اإلدا ي لنلنيزا ا ي ؤلننل 

ا جهزا يالم ا ز يعدد م  النمندسن سن  الناننمنسن  ي ؤلننل 

االقلن  يالشاب فاال ع  عدد م  مةتلبنت النيزا ا يل ند 

ان النوزارة اللسد اليزس  ف   لما القنرنن بنهنذه النمنةننلنبنا، 

ما ية في سياستاا التنموية الرامية الى دعم وتمكين المرأة عبر البرامج والفعاليات والسيناسنات النتني تنعنمنل دائنرة 

التنمية البشرية و تشكيالت الوزارة ودوائرها كافة على رسماا وادماجاا كبعد مام من ابعاد التنمية النبنشنرينة. و ان 

الحكومة تعمل جاهدة لتحسين واقع المرأة وتمكيناا سواء من خالل ما ت منته الخطط التنموية  او عنبنر السنعني النى 

، و تح يق الادف الخامس من تلك األهداف للمساواة  بين 0232تطبيق اهداف التنمية المستدامة  من رؤية العراق 

الجنسين وتمكين المرأة والفتيات، مبينا ان هناك تعاوناً جاداً مع العديد من المنظمات الدولية لتح يق المزيد من الندعنم 

للنساء العراقيات. مشيرا الى ان المرأة مازالت بحاجة الى الكثير من الدعم  االقتصادي والسياسي واالجنتنمناعني النذي 

م  جنةبهن قنلت اللسدا ي س  يزا ا التدةسنة لنلنشنؤي  االدا سنا الند نتني ا يمكناا من اداء دورها التنموي المطلو . 

ازرن   لس  صنلح ف   لما لهن بهذه المةنلبا: ا  المجتمع ال س تم  بدي  الم لا الت   ققت الادسد من  االةنجننزات فن  

مدتلف المجنالت يتدةت ال اس  م  الصانب يالاقبنت ل   تتبيل م نةتهن ف  المجتمع الى جننةنب الن جن  فن  مندنتنلنف 

مسندس  الام . الى ذلك ايا ت مدس  عن  داس ا التةمسا البش سا الد تي ا مهن عنبند الن ن سن  الن ايي فن   نلنمنا لنهنن ا  

اال تفن  بهذا السي  س ت  تزامةن مع عسد ا  ، مشس ا إلى ا  اليزا ا يبدع  م  اللسد اليزس ، تيل  ارمسا قصنين لن لن  

اللسنلنت يااللت اتسجسنت الهندفا الى تم س  الم لا اقتصندسن ياجتمنعسن ياقنفسن يياع المشن سع يالب امج التةميسنا لنهنن. 

يا  الهدف ا ر  ري ل  ت دذ الم لا دي رن يميقاهن الص سح ف  القسندا ياالدا ا يمة هن اديا ا مهما تتةنلب منع منهنن  

يظسفتهن بمن سجلد ا يع الصي  يم اعنا الهدف الدـــــنمس م  ارداف التةمسا الملتداما يالمتما  بت قسق الملنياا بنسن  

الجةلس  يتم س  جمسع الةلنل. يتامةت اال تفننلنسنا عن انن 

ع  اةجنزات اليزا ا ف  مجـــن  تم س  الم لا قدمته اللنسندا 

ل   فسض هللاي  سسس قل  تم س  الم لا فن  داسن ا النتنةنمنسنا 

البش سا، ي     اللسد اليزس   ي با م  مةتلنبنـنـننت النيزا ا 

. يعلنى رننمنش اال نتنفنـنـنـنـنن ، ٠٢٠٢المتمسزات دال  عن  

افتتح اللسد اليزس  الما ض الةيع  لمةتلبــــنـننت النيزا ا، 

 الذي ا  لعمــــناًل فةسا يسديسا مدتلفــــا . 

6صفحة   العدد التاسع عشر  

 
 دائرة التنمية البشرية تقيم احتفالية لمناسبة يوم المرأة العالمي ومعرض المنتوجات اليدوية لموظفات الوزارة 



 02022020  

 جلسة االشخا  ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة 

ةظمت داس ا التةمسا البش سا جللا تشني سا         

ب ةنمج ا م  المت دا يبدع  م    اقنمتهن اليزا ا

، مع مجميعنت ماةسا 42422222بتن س  اإلةمنس  

بن شدنص ذيي االعنقا ياال تسنجنت الدنصا. 

ك ف  الجللا التشني سا اللسد الي س  الفة  شن 

لليزا ا الد تي  منر   مند جيرن  يعدد م  ممال  

اليزا ات الا اقسا ال لمسا ذات الاالقا  يزا ا 

الام  يالشؤي  االجتمنعسا، يزا ا الت بسا( ياللندا الدب ال ي عدد م  ممالس  ع  المةظمنت غس  ال  يمسا اليةةسا يعدد 

م  ميظف  يزا ا التدةسة م  مدتلف الدياس ، تامةت الجللا عدداً م  ال لمنت االفتتن سا يالا يض التقدسمسا 

يال يا ات يالمةنقشنت م  المشن  س  ف  الجللا يالت   نةت ب سنلا اللسدا مدس  عن  داس ا التةمسا البش سايد.مهن عبد 

ال  س   ميد يالدبس ا الد تي ا يفنل المهدايي يالد تي  م مد م ل  اللسدي مدس  عن  داس ا التةمسا االقلسمسا يالم لسا. 

القت مدس  عن  داس ا التةمسا البش سا  لما ت  سبسا ا دت فسهن بن  قانسن  عنسا يادمنج االشدنص ذيي االعنقا 

ياال تسنجنت الدنصا م  ايليسنت ال  يما االلنلسا ياالرتمن  به  اللسمن باد تامس  رذه الفسا يتن سدرن ف  اجةدا 

، يرذا يااح م  دال  االرتمن  الذي تيلسه ال  يما م   سث اصدا  القياةس  يالتش سانت يتيجه اليزا ات 4202

بتامس  قانسنر  ف  الدةة يااللت اتسجسنت، غس  ا  رذا الم ي  ب نجا الى ارتمن  ا ب  ال لسمن ف  مجن  امن  

 قيقه  ف  التالس ، الص ا الجسدا، تيفس  ف ص الام ، ال د م  ايجه عد  الملـنياا، تيفس  البةى الت تسا المالسما ي تى 

الم افق الاــنما يالت فسهسا. يلشندت الد تي ا مهن بدي  يزا ا التدةسة يالذي تقي  به م  دال  داس ا التةمسا البش سا 

يت  لإلسفنل بمهنمهن يالتزامنتهن تجنه الفسنت الهشا ف  المجتمع يمةه  ذيي الهم  يا  اليزا ا مناسا ف  اعداد الدةة . 

دعيا للجهنت الماةسا إلد اج مياصفنت لمشن ساه  الدنصا بنلبةى الت تسا يبش   دنص ف    التيص  لباض االمي  مةهن

الم نفظنت الت  ت ي  فسهن ةلبا االعنقا م تفاا،  صف الة ق اي المم ات الت  ت تيي على لي  اصف  ف  اال ض 

يالت  تلنعد رذه الفسنت على لهيلا اليصي  الى الددمنت، اقنما المان ض الدنصا بن عمن  السديسا يال  فسا لألشدنص 

ذيي االعنقا يالزا  مدتلف اليزا ات على ش ال مةتيجنته  لدعمه  يتشجساه  على االلتم ا  ف  عمله  يتةيس ه، 

تةيس  االديات يتيفس رن الت  سم   لذيي االعنقا م  االلتانةا بهن إلدال عمله ، اقت اح ا  ست  تامس  قصص ةجنح ذيي 

االعنقا ف  التق س  الةيع  ما  قصا ةجنح  زسةا عل   سد ( ف  الداس ا القنةيةسا بنليزا ا، ا  ستام  التق س  الةيع  

االشن ا الى باض المبند ات ذات الاالقا بهذه الش س ا ما  مبند ا  للق( الت  قدمتهن جنماا بغداد لياع ممنش  ية ق 

دنصا للم فيفس  ف  باض المةنةق يادس اً ا  س ي  للتق س  الةيع  صدن ايلع م  دال  ال لنس  الت  لسقدمهن 

 للمجتمع اليةة  يالديل  لتتام  ذيي االعنقا ياال تسنجنت الدنصا فاالً ع  الفسنت الهشا االد ن. 

7صفحة   العدد التاسع عشر  
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02022025 

 جلسة الشبا   

شن  ت داس ا التةمسنا النبنشن سنا فن  ي شنا عنمن            

تشني سا للمجميعنت الشبننبنسنا إلعنداد النتنقن سن  النةنيعن  

النتن  اقننمنتنهنن يزا ا  4242الانة  للتةمسا الملتداما لان  

التدةسة بنلتاني  مع البن ةننمنج اإلةنمننسن  لنألمن  النمنتن ندا 

ييزا ا الشبنب يالن سننانا فانال عن  الندنبنسن  النيةنةن  

الد تي  عدةن  سنلس  ي مدس  عن  داس ا التةلسق يالمنتننبنانا 

ف  يزا ا الشبنب يال سناا ي ممالن  شنبننب النان اق فن  

مجلس الشبنب الا ب  للتةمسا المت نملا ياسان عدد م  مةتلب  اليزا ا يالجهنت ذات الاالقا . ياشن ت  د. مهن عنبند 

ان االهنتنمنام بن ن ناينا الشنبنا  ورعناينتنانم ال  س   ميدي مدس  عن  داس ا التةمسا البش سا ف   لمه لهن دال  الي شا : 

ً منن قنبنل جنمنينع  ً وا نحنا وادماجام وتمكينام ومنحام ادواراً مناسبة في ال يادة باتت تحتل اولوية كبيرة واهتمنامنا

وهذا ما يستدعي الحكومات إلجنراء خنطنوات جنادة لنخندمنة   0232الدول السيما بعد ت ميناا وتأكيدها  في اجندة 

هذ  الفئة التي تمثل صمام االمان وان الطريق نحو تح يق اهداف التنمية المستدامة ال يزال طويال في بنلند تن ناذفنتنه 

االزمات والتحديات والصعا  على شتى االصعدة السياسية واالقتصادية واالجتنمناعنينة اال اننه بنالنعنزم واالرادة لنن 

يكون ذلك مستحيال فبالجاود الحكومية المركزية والمحلية وجاود منظمات المجتمع المدني والنجنمنعنينات والن نطناال 

الخا  وحتى االعمال الطوعية الفردية سنح ق ما نصبو اليه . واشارت الى ان الت رير الطوعي الثاني يسنعنى النى 

رصد ومتابعة المشاكل التي ترت ي الى مستوى التحديات بالنسبة للعراق على المستوى الوطنني والنمنحنلني وقنيناس 

وتأشير تداعياتاا، مؤكدة ان الوزارة ومن خالل دائرة التنمية البشرية حريصة لايفاء بمااماا والنتنزامناتنانا اتنجنا  

جميع فئات المجتمع بشكل عام وفئة الشبا  بشكل خا  فام بناة المست بنل النذي نصنبنو النينه وهنم حنامنلنو راينة 

م  جنةبهن قنلت ممالا ب ةنمج االم  المت دا االةنمننسن  الند نتني ا لنةندس التنمية وهم عدة االمة وثروتاا وقادتاا . 

ان الشبا  قوة إيجابية للتنمية عندما يتم توفير النمنعنرفنة والنفنر  النتني عبنس ف   لما لهن عب  المةصا االل ت يةسا: 

يحتاجون  الياا للنمو، و يمكن للشبا  خلق قوة ديناميكية للتغيير السياسي والتحول االجتماعي عندما يتم إشراكانم 

ً كنبنينراً  0232في عمليات صنع ال رار. مبينة ان خطة األمم المتحدة للتنمية المستدامة  ، تستادف الشبا  استاندافنا

في إطار سعياا لل  اء على الف ر وخلق فر  العمل اذ  ال يمكن الحديث عن التنمية المستدامة منن دون النتنطنرق 

الى دور الشبا  السيما ان اولى اولويات التنمية تتركز حول االنسان كمحور اساسي للتنمية. وا نافنت ينجن  عنلنى 

التنمية المستدامة ان تلبي احتياجات الحا ر دون المساومة على احتياجات المست بل والشبا  هم الذين سيختبرون 

. مشيرة الى ان مشاركة الشبا  اليوم في التشاورات الوطنية يمكن ان تكون بمثابة منبر 0232نجاح أو فشل خطة 

رنذا يشنهندت الني شنا   لتحديد االتجاهات والتحديات الجديدة وتناولاا بطري ة تعالج جميع أبعاد التنمية في العراق.

عدا ع يض ع  ش  نل التةمسا الملتداما يدي ر  ف  التق س  الةيع  الانة  الذي قدمته مندسن  عنن  داسن ا النتنةنمنسنا 

البش سا فاالً ع  تيةس  ارداف التةمسا الملتداما ف  الدةا ليزا ا الشبنب يال سناا قدمه اللنسند  لن   ننظن  من  

داس ا التةلسق بيزا ا الشبنب  ذلك ع ان ع  ياقع الشبنب ف  الا اق قدمه مما  شبنب الا اق ف  منجنلنس الشنبننب 

الا ب  اانفا الى ع ض ع  الشبنب قدمته داس ا التةمسا البش سا ف  اليزا ا. ي شهدت الي شا جنلنلنا ةنقننشنسنا عن  

 ياقع الشبنب ف  الا اق ف  ظ  جنس ا  ي يةن.
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 جلسة المجموعات النسوية     

ةننظننمننت يزا ا الننتنندننةننسننة جننلننلننا تشننني سننا           

للمجميعنت الةلنسسا إلدمنج قانسن الةيع االجنتنمننعن  

يتم س  الم لا يالملنياا بس  الجةنلنسن  بننلنتنانني  منع 

ب ةنمج تمن نسن  النمن لا فن  ا مننةنا الناننمنا لنمنجنلنس 

اليز ال يبنلتةلسق مع ب ةنمج ا م  المت دا اإلةنمننسن  

يالت  ت ت  ام  الجللنت التشني سا الدنصنا بنإعنداد 

بن ناني   4242التق س  الةيع  الانة  للا اق لان  

عدد م  اللندا المدس س  الانمس  ف  يزا ا التدةسة يمدسن  عنن  داسن ا ا زسننل النان اقنسنا يمندسن  عنن  فن  رنسنسنا 

االلتامن  اليةةسا يلسدات إعمن  يةنشةنت مةظمنت مجتمع مدة  يل ندسمسنت يممال  تش سالت تم س  المن لا فن  

اليزا ات يالم نفظنت ف  فةدق المةصي . اشن ت اللسدا  مدس  داس ا التةمسا البش سا ف  يزا ا التدةسة الد تني ا 

ياات قانسن الم لا يالاندالنا بنسن  النجنةنلنسن  فن  صنلنب  4202مهن عبد ال  س  ال ايي ف   لما لهن : ا  لجةدا 

مفنرس  التةمسا الملتداما ، إذ تةنيلت ا جةدا قانسن الم لا ام  عش ا ارداف مةهن: الهدف الدنمس الدنص بتم س  

الم لا يالملنياا بس  الجةلس  مبسةا ا  االرداف التلاا االد ن تةنيلت ا فنق التةميسا يال سنتسا النتن  لنهنن ملننس 

مبنش  بنلم لا  قانسن الفق  يالتالس  يالص ا يف ص ف  الام  الالسق يغس رن . يايان نت ا  قاننسنن االرنتنمنن  

بنلم لا ي عنستهن يإدمنجهن يتم سةهن علمسن يص سن ياقتصندسن ياقنفسن ي منستهن يامن  لمةهنن يلنالمنتنهنن يمنةن نهنن 

االديا  القسندسا يالمةنلبا يملنياتهن مع ال ج  ت ت  ايليسا  بس ا يارتمنمنً عةند الندي   ننفنا يقند يانانت  ؤسنا 

الملنياا بس  الجةلس  ف  ايلسنتهنن الندنمنس إذ جن ن إد اج الناندسند من    4202الا اق  رداف التةمسا الملتداما 

( ياسان ام  دةا التانفن  يااللنتنجننبنا من  اانن  جننسن نا 4244-4228االرداف ام  دةا التةمسا اليةةسا  

 ي يةن يا  ال  يما تيل  ارتمنمن  بس ا ف  رذا المجن  ال لسمن  فسمن ستالق بنل ق فن  النتنانلنسن  يالصن نا النجنسندا 

ياالرتمن  بنلص ا اإلةجنبسا يالتم نسن  ياإلدمننج ي نذلنك تنيافن  فن ص النانمن  يالن ند من  ايجنه عند  النمنلننياا 

يالتش سانت ياسان الميازةنت الملتجسبا ال تسنجنت الةيع االجتمنعن  ي نقنيقنهنن يا  النان اق سلنانى من  دنال  

التق س  الةيع  الانة   رداف التةمسا الملتداما الى تبة  ميايعس  النلسس  يمتنباا اا رمن ف  ملن ات التةمنسنا 

الملتداما يرمن: الالم  زسا  دة اتجنر  يملن  تةميي يالانة  ري  ي ما اللسنلنت يالتنشنن  نسنا بنسن  مندنتنلنف 

ا ة اف لص نب المصل ا ، داعسا إلى بذ  المزسد م  الجهيد لت قسق ارداف التةمسا الملتداما م  دال  النجنهنيد 

الم  زسا ال  يمسا يالم لسا يمةظمنت المجتمع المدة  يالجماسنت يالتنجنمناننت يالنقنةننع الندننص بنغنسنا إسصنن  

 لنلتةن إلى المجتمانت الم لسا يالديلسا ف  االلتا اض الةيع  الشنم . رذا يتامةت الجللا التشني سا لنلنلنلنا 

 م  الةقنشنت يالمدادالت يالمقت  نت يع ض باض قصص الةجنح .

8صفحة   العدد الثاني عشر  
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  02022120       

التةندا الى تيجسهنت مانل  اللسند النيزسن  النمن نتن                

للما  ف  تفاس  الةشنة الب ا  التةبسق  يبملس ا التنانندا 

ا ث قدس  ليزا ا التدةسة ستالق بسي  الب نان  النانلنمن  فن  

اليزا ا  اةلقت اليزا ا ب ةنمج الب ث النانلنمن . اذ عنقندت 

داس ا التةمسا البش سا ليلى ةديات السي  النبن نان   بن ناني  

اللسد الي س  الفة  لليزا ا  يبنلتةلسنق منع فن سنق الندنبن ال 

اعداد ملدص ت لسل  ع  تق س  د سج  التالس  الناننلن  فن  النان اق ”  الب ا  يالت  ت  فسهن التا اض ي قا  عم  ع  

(  يالت  اعدت م  قب  قل  لسنلنت الت بسا يالتالس  تةنيلت م ي اً مهمنً ستالق بةظ ا ت لسنلنسنا  4222  -4228للان    

لياقع د سج  الجنمانت يالد النت الالسن يالد النت ا يلسا ياالعدادسا  يعالقتنه بننالقنتنصنند يلنيق النانمن  يعنالقنا 

الفجيات الل نةسا يالةمي الل نة  بنلدةة القةنعسا على ملتين يزا ت  الت بنسنا يالنتنانلنسن  الناننلن  يالنبن نث النانلنمن  

اقنتنصناد ” ( بتةظنسن  ةنديا عن   24242   422يالدةة االقتصندسا الانما للديلا .  ي  نةت للداس ا مشن  ا انةسا بتن س   

اعدت م  قب  قل  لسنلنت التةمسا االجتمنعسنا اةنةنالقنن من   ني  الشنبننب رندفننً ”  المعرفة وتأثير  في تمكين الشبا  

 سسلسنً لل  يمنت ة ي بةنل اقتصند مبة  على الما فا االم  الذي  ستةلب تةيس  مهن اته  لميا با ت دسنت ليق الام  

الملتقبل  يتم س  قد اته  لبةنل اقتصند ملتدا  يتازسز  سندا االعمن  البد م  ياع يتةنفنسنذ بن امنج يلنسننلننت فناننلنا 

لاللتفندا م  اإلم نةنت يت قسق اةتنجسا اعلى يملتيسنت افا  للقد ا التةنفلسا يقد للةت الايل على ملنلا صنانيبنا 

ا تلنب مؤش  الما فا على الياقع الا اق  بلبنب 

قلا التدصسصنت الت  تص ف لالبت ن  يالنبن نيث 

م  الةنتج االجمنل  الم ل  يا  الااف ف  مجنن  

االةفنق اا  ف   البةى الت تسنا النمنان فنسنا يالنبن نث 

الالم  يالتةيس ، منن سلنتندعن   بنلني ا لنسننلننت 

فنعلا للالي  يالت ةيليجسن ياالبت ن  بهندف تن نفنسنز 

اةننتنننج الننمنناننن ف يااننفنننل قننسننمننا ةننيعننسننا عننلننى 

المةتيجنت يالمبت  ات اذ ساند االةنفننق الن ن نيمن  

م ت زا  سسلسنً ف  تنقنسنسن  منؤشن  النمنان فنا اذ ا  

مؤش  التقسس  اعتمد على لباا م ني   سسلسا يل  سدُ  اي من ني  من  رنذه النمن نني  من  قنسننس ةلنبنا ياان  االةنفننق 

ال  يم  ف  بسسا الما فا يمن س تبة به م  التامن   لس المن  الف  ي يزسندا القيا ف  الم   نت البسنسنسنا النتنمن نسنةنسنا 

يبنلتنل  ف   د يج الا اق م  التقسس  ال ساة  د يج الجنمانت الا اقنسنا الن ن نيمنسنا ياالرنلنسنا عن  ملنن  النجنيدا اي 

 التصةسفنت الانلمسا  من ستصي  الباض ال  جنمانتةن الا اقسا لهن  اي رن يتةنفلهن .  

9صفحة   العدد التاسع عشر  
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تنن  تننةننظننسنن  ةننديا عنن   424224240يبننتننن سنن       

الب ث الالم  ف  يزا ا التدةسة اذ بسةت الند نتني ا   ياقع

مهن عبد ال  س  ال اييي مدس  عن  داس ا التةنمنسنا النبنشن سنا 

م  دال   لما لهن لرمسا الةديا  يةهن تتم ي   ني  ياقنع 

ي تاد د الا منتن ننمنلنا   الب ث الالم  ف  يزا ا التدةسة

لمن تشهده    ا الب ث الالم  ف  اليزا ا ي تتةنني  ياقنع 

بسسا الام  الب ا  يلب ز المش الت يالمايقنت الت  تنؤان  

فن  النيزا ا.  فنسنمنن   ف  تةيس  عملنسنا النبن نث النانلنمن 

ليا ت اللسدا    سسس قل  لسنلنت الت بسا يالتانلنسن  ا  

ةلبا  البن اس  م  غس  الاةنيس  البن نانسنا النذسن  سنقنيمني  

%( من  إجنمننلن  28بإعداد الب يث يالند الننت النفنت  

%( م  الاةنيس  الب اسا 22لعداد البن اس  ، إذ لي ظ إ   

ال تقي  بنإعنداد النبن نيث يالند الننت ي بنلنغنت النبن نيث 

يالد النت المةجنزا النتن  جن ن إعندادرنن بشن ن  منةنفن د       

%( من  النبن نيث يالند الننت 22%( ميا ا ا   12) 

%(  صنلنت 42المةجزا قد  صلت على تقسنسن  جنسند ي  

%( م  الب يث المةنجنزا 12على تقسس  جسد جداً ي  نةت  

عةنيسةهن الب اسا لهن عالقا مبنش ا بن تسنجنت إعداد دنةنا 

التةمسا يتدد  بش    بس  النمنشن نالت النتن  سناننةن  منةنهنن 

%( من  النبن نيث 42االقتصند الا اق  ياانفنت " إ   

يالد النت ل  تتبع مةهجسنا النبن نث النانلنمن  من  مشن نلنا 

يف اسا يف  ا ياا ا ست  مةنقشنتنهنن  منبنسنةنا إ  لغنلنب 

الب يث يالد النت التددمت بسنةنت م  مصنند  عنلنمنسنا 

ميايق بهن ب غ  م ديدسا المصند  الالمسا ي ا  لغلب الب يث يالد النت المةجزا ل  تاتمد مصند  لجةبسا إذ يجد 

%( م  الب يث يالد النت تيصسنتهن مةةقسا يقنبلا للتةبسق ي نذلنك عند  يجنيد دنةنا يلنسننلنا إلعنداد 44إ   

%( 44الب يث يالد النت ، ذلك ةظن  لمتنباا اإلةجنز إذ لقصى ةلبا بلنغنهنن إةنجننز النبن نيث يالند الننت رن   

ماسفا "إ  بسسا الام  الب اسا ل  ت   مشجاا يداعما بش    بس  إلعداد النبن نيث يالند الننت لنيال بنمنن سنتنانلنق 

 بن مي  يالملتلزمنت المندسا اي ال يافز الالزما يالداعما للتةيس  يالتشجسع على الب ث الالم . 

` 
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عقدت داس ا التةمسا البش سا ف  يزا ا التدةسة يبنلتاني  مع يزا ا الص اي داس ا الص ا الانما ي شنا          

تيعيسا ع  قانسن الص ا اإلةجنبسا ب اي  مدس  عن  الداس ا د. مهن عبد ال  س  يعدد م  مةتلب  اليزا ا. يإذ 

ل دت اللسدا مدس  عن  الداس ا م  دال   لما لهن اةه ال سم   ت قسق تةمسا ملتداما دي  الام  على تم س  الم لا 

على جمسع الملتيسنت االجتمنعسا ياالقتصندسا ياللسنلسا يقد لنعدت الجهيد ال امسا الى مةع يم نفن نا النانةنف 

اد الةلنل يالفتسنت ف  ياع عدد م  المبندئ التيجسهسا لقةنع الص ا مبسةا ا  مةظما الص ا الانلنمنسنا تندعن  

الجهيد لتازسز دي  الةظن  الص   ف  التصدي للاةف بس  االف اد ياللسمن اد الةلنل يالفتسننت يا ةنفنن . يا  

رذه الي شا تتةني  ميايعن مهمن م  الميايعنت الت  تتالق بنلتةمسا البش سا يمن س تبة بهن فن  اةنن  ادمننج 

قاسا الجةد  اذ تشس  تقن س  ا م  المت دا الى ا  الم لا تاد ا د ار  الميا د غس  الملتغلا بنلش   ا ما  عنلنى 

الملتين الانلم  يا  مةظما الص ا الانلمسا بذلت جهيدا  بس ا للةهيض بص ا الم لا على الصاسدس  الاننلنمن  

 ننةنت  4221ياإلقلسم  يمن تزا  تلاى لل د م  يفسنت ا مهنت ف  البلدا  الةنمسا مشنسن ا النى اةنه منةنذ عنن  

لسلي  م     عن  لال تفن  بسي  مةع ال م  ياعتبن  رنذا النسني  سنمنان   44مةظما الص ا الانلمسا دصصت سي  

ال ملا الانلمسا لزسندا اليع   ي  يلنس  مةع ال م  يالقانسن المتالقا بتةظس  االل ا يت قسق الص ا اإلةنجننبنسنا 

لألمهنت لدفض ماد  يفسنت ا مهنت يا  الادسد م  التقن س  الةبسا تشس  الى المدنة  الةنجما ع  ال نمن  فن  

ً فن   ظ  اةتشن  جنس ا  ي يةن ياصبح ميايع تجةب ال م  لسس م  بنب ال فنرسا ياةمن  اصبح ام اً ا ي سن

 ني   2042مياجها تداعسنت الجنس ا يتاد رذه الي شا ا د السنت تةفسذ لةشةا يزا ا التدةسة لدنةنا النقن ا  

الم لا ياللال  م   سث اعتمند للنلسب التاقسف الص   لدع   منسا الم لا ص سن ياجتنمننعنسنن. من  جننةنب ادن  

بسةت الد تي ا تسلس  صالح ي مدس ا ب ةنمج تةظس  االل ا ف  داس ا الص ا الناننمنا ي يزا ا الصن نا، ا  رنذه 

الي شا جنلت للتا سف بتةظس  االل ا يالمبنعدا بس  اليالدات يالتيعسا بن رنمنسنا النزسنن ات الندي سنا لنلن نيامن  

ميا ا ا  تةظس  االل ا ال ساة  مةع االةجنب ياةمن اةجنب الادد المةنلب ف  اليقت المنةننلنب منؤ ندا يجنيب 

المبنعدا بس  اال من  بمن ال سق  ع  الانمس     تلتاسد اال  ص تهن يت ي  قند ا على تيفس  ال عنسا النمنةننلنبنا 

%( يدنفنض ةلنبنا 02للةف  مبسةا ا  الهدف الذي تام  علسه يزا ا الص ا ري دفض ةلبا يفسنت ا مهننت  

%( ي ت  على رنمش اعمن  الي شا افتتنح ما ض ةيع  لألعمن  النفنةنسنا يالنسنديسنا 22يفسنت ا ةفن  بةلبا   

 لادد م  مةتلبنت يزا ا التدةسة 
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شن  ت د. مهن عبد ال ن سن   نمنيد ي مندسن  عنن  داسن ا النتنةنمنسنا           

البش سا ي شا الام   ي  ةظن  التنقننعند يالانمنن  االجنتنمننعن  لنلنقنةننع 

يالت  ةظمتهن مةظما الام  الديلسا.  24242  24  22-28الدنص للمدا م  

تهدف الي شا الى مياصلا للللا المنشنني ات النفنةنسنا يالن نيا  النيةنةن  

لليصي  الى افا  مليدا تزسد م  الةتنسج المجتماسا مع امنن  النتندامنا 

ةيسلا ا مد للقنةي . اذ اعدت المةظما مذ  ا فةسا ا تيا سا يتقسسمنً قنةيةسنً لمش يع قنةي  التقنعد يالامنن  االجنتنمننعن  فن  

الا اق. ا  ةظن  ال منسا االجتمنعسا ف  الا اق ساد م  اقد  ا ةظما ف  الانل  الا ب  يسغة  فستس  م  الل ن  فسنا منيظنفن  

 4222للنةنا  2 المةظ  ف  قنةي  التنقننعند النمني ند  قن  ”  صةديق تقنعد ميظف  الديلا ”  القةنع الان  يفسا الفق ال اذ سيف 

( ملتين جسد ةلبسن م   منسا الامن  االجتمنع  لميظف  الددما المدةسا  يقد تنمنت  4222للةا  44يالماد  بنلقنةي   ق  

اإلشن ا الى قانسن تتالق بنلتصمس  يالت  ت د م  االلتداما المنلسا على المدن الةيس . ي سيف  ةظن  ال منسا االجتمننعنسنا فن  

 الا اق عدا ب امج تلتهدف الفق ال ارمهن شب ا ال منسا االجتمنعسا. 

 20202 8232أربيل     

شن  ت د.مهن عبد ال  س    ميد ي مدس  عن  داس ا التةمسا البش سا          

ف  ي شا تازسز القد ات لمةنرج التد سب القنس  على ال فنلا يالندي ات 

التد سبسا لمؤللنت التالس  يالتد سب التقة  يالمهة  يتةبسقنته ف  قةنع 

بدعن  من  منةنظنمنا النسنيةلن ني   24242 122 - 4202البةنل للمدا  م  

اصالح التنانلنسن  ” لم اجاا من ت  إةجنزه ف  الم  لا ا يلى م  مش يع 

للةظ  ف   سفسا االلتفندا القصين م  اةن  “   يالتد سب التقة  يالمهة 

المؤرالت يالتةي ات ا دس ا ف  عملسا بيليةسن يلتازسز فه  المبندئ التيجسهسا لمتدصص  التالس  يالتد سب التنقنةن  

يالمهة  ف  الا اق لتةيس  يم اجاا المةنرج الد السا القنسما على ال فنلا، بننإلاننفنا النى ا ديات النتن  ةني تنهنن 

السيةل ي لتةفسذ اةن  المؤرالت التقةسا يالمهةسا ف  الا اق. يقد تمت التيصسا بنلام  بش   ت نمل  مع ذيات الانالقنا 

يلص نب المصل ا يالش  نل ا لنلسس  يالبدل بتش سع القنةي  الذي ساد المظلا لبدل المش يع بش   تةفسذي، تةبنسنق 

ملن  بيليةسن ف  الجنمانت التقةسا بدع  م  السيةل ي لتةيس  المال نت، تدصسص ميازةا م  قنبن  الن ن نيمنا تنلنبن  

متةلبنت تةفسذ الةظن ، تةيس  المةنرج للتدصصنت التقةسا يفقنً لمانسس  الجيدا الانلمسا، عقد ي ش تيعيسنا لنلنتنانقنسنف 

، تازسز اقنفا الجيدا ف  ا دال يصيال الى ال صي  على االعتمنندسنا، بنةننل “ تةيس  التالس  التقة  يالمهة ” بمش يع 

قد ات مدتلف مفنص  الام  اإلدا ي يالالم  م  دال  تد سب المال نت بمن سؤم  ت قسق ةظن   ي ما  صس  س قق 

 فنلا ف  ا دال يل عا ف  اإلةتنج، تازسز مفهي  الاقنفا المدةسا م  دال  التن  نسنز عنلنى النقنسن  النجنيرن سنا لنقنةننع 

TVET  إعندا تنلسف المجلس التةلسق  ا على لمؤللنت ،TVET .للبدل بدةيات جدسا للم  لا القندما 
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