
 في هذا العدد 

المجلس االعلى للسكان يععع عد  - 
 جلسته الثانية 

وزارة العتعيع عيع  تفعار  فعي  -
اعمال المنتدى السعيعاسعي رفعيع  
الععمععسععتععوى تهععدا  الععتععنععمععيععة 

 .2222المستدامة

وزارة التي ي   تنعمعا الع عد   -
الجانبي  ول )تعثثعيعر العتع عيعرا  
المنايية على المعار  الت ليعديعة 
وتمكعيعن العمعرالة االهعواريعة فعي 
العراق( ععلعى هعامعم العمعنعتعدى 
السياسي رفي  المعسعتعوى لع معا 
المت دة في التنميعة العمعسعتعدامعة 

 افتراضياً. 

لععجععنععة تعع ععديععد يعع ععة العع ععبععول  -
السنوية في كلعيعا  العمعجعمعوععة 
الع ععبعيععة وال ع ععيعة و ال ع ععيععة 
السععانععدة تععععع ععد  اجععتععمععاععع ععا 

 السادس.

دائرة التنمية البفرية  تعنعمعا   -
ورفة عمل  ول ميرجا  سوق 

 العمل.

تعنعمعا  دائرة التنمية العبعفعريعة -
ا تعاعاال لعمعنعاسعبعة ععيعد العمعرالة 
العراقية ت ديراً لعدورهعا العاعاععل 
والععمععمععيععز فععي تعع ععدا وتعع ععور 

 المجتمعا  وال ضارا . 

دائرة التنمعيعة العبعفعريعة تع عيعا  -
ادماج مبعاد  ” ورفة عمل  ول 

العدالة االجتعمعاععيعة فعي وثعيع عة 
االستجابة ويع عة العتعععافعي معن 

 .91كوفيد 

دائرة التنمية العبعفعريعة تعنعمعا  -
مباد  ادمعاج ” ورفة عمل  ول 

العدالة االجتماعيعة فعي سعيعاسعة 
 “. التف يل الو نية

دائرة التنمية البفعريعة تفعار   -
في ورفة ععمعل   عول  عمعايعة 

 امن وبيانا  ال جرة.

دائرة التنمية البفعريعة تفعار   -
” في االجتماع التعععريعاعي  عول 

مععنعع ععة ا عع ععا  الععمعع ععلعع ععة 
 “.المتعددين

فريق ت دي  الوثي ة العو عنعيعة  -
لععلععسععيععاسععا  السععكععانععيعع ععة يععععع ععد 

 اجتماعه الثاني.

دائرة التنمية العبعفعريعة تعنعمعا  -
اجتماعاً افتراضيا بعالعتعععاون مع  
المجلس  االععلعى لعلعسعكعان فعي 

 المملكة  االردنية ال افمية.

دائععرة الععتععنععمععيععة الععبععفععريععة   -
بععالععتعععععاون معع   ععنععدوق االمععا 
المت عدة لعلعسعكعان تعنعمعا ورفعة 

فععرا العع ععبععة ”  عععمععل  ععول 
الععديععمععو:ععرافععيععة  الععمععضععامععيععن 

 “. واالثار

دائرة التنمية البفعريعة تفعار   -
فععي االجععتععمععاع االول لععلععجععنععة 
الارعية لذوي الععققعة فعي دععا 

 اهدا  التنمية المستدامة.

دائرة التنمية البفرية بالتعاون  -
معع   ععنععدوق االمععا الععمععتعع ععدة 
للسكان تنما ورفتي عمل ععلعى 
مدى ثقثة اياا لمناقفعة مسعودة 
الععوثععيعع ععة الععو ععنععيععة لععلععسععيععاسععا  

 السكانية. 
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 الصفحة األولى

  

يذية للسياسات السكانية تنفدائرة التنمية البشرية                                                                                              اإلدارة ال  
ية

و
سن

 

المجلس االعلى للسكان يعقد جلسته الثانية برئاسة السيد رئيس    

 مجلس الوزراء  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

َعقد المجلس االعلى للسكـــان جلسته الثانيــــة برئاسة رئيس مجلس الوزراء  يوم الخميس      

(، صادق المجلس خالل الجلسة على قرارات الهيأة العليا للتعداد التي تم 0202////الموافق  )

(  كما اقر المجلس في اجتماعه قرار 2///0 02 2اتخاذها في اجتماع الهيئة االخير المنعقد بتاريخ )

الهيأة  بإجراء التعداد العام للسكان بصيغة الكترونية وباعتماد المعايير االحصائية المعتمدة عالميا 

في الربع االخير من العام المقبل  كموعد اولي لذلك. وتم استعراض الخطوات الخاصة  وذلك

بالتعداد العام للسكان من بينها المصادقة على اجراء التعداد التجريبي في مناطق مختارة بجميع 

بهدف اختبار الجاهزية  ٢٢٢٢المحافظات بما فيها محافظات اقليم كردستان قبل نهاية العام الجاري 

اهم  الفنية واللوجستية للتعداد. فيما قدم السيد رئيس غرفة عمليات التعداد الدكتور ضياء عواد كاظم

االستعدادات التي يجري العمل عليها وفي 

مقدمتها االنتهاء من اعداد االستمارة االلكترونية 

الخاصة بالتعداد العام للسكان التي اقرها 

تـأمين   المجلس في اجتماعه. كما اقّر المجلس

الجــانـب المــــالي للتعـداد بشكل كامـــل بعـد 

( مليـار دينـار ضـمن //2تخصيص مبــلغ )

الموازنـة االستثمارية. كما تم استعراض  

الوثيقة الوطنية للسياسات السكانية المحدثة وقد بينت السيدة مدير عام دائرة التنمية البشرية في 

وزارة التخطيط الدكتورة مها عبدالكريم الراوي : ان المجلس ناقش محاور الوثيقة المحدّثة 

بمقررات قمة نيروبي للسكان والتنمية.                 واجراءات الوزارة في تحقيق التزامات العراق



2صفحة   
العدد الحادي و 

 العشرون

    

 

           

                              

 

             

شاركت السيدة مديرر اراد داةررة       
التنمية البشرية ضمن الوفد الركركرومر  
برةاسة السيد وزير الرترير رير  اارمرا  
الررمررنررترردي السرريرراسرر  رفرريرر  الررمررسررترروي 

(  (HLPFألهداف التنمية الرمرسرتردامرة
( الري  ايريرد 2222/  11-11للفتررة  

ف  مبنى االمد المرتركردة فر  الرواليرات 
المتكدة االميركية/ نيويورك للفترة مرن

تررركرررت شررر رررار (  2222/  7/  5-11(  
)إعادة البناء بفكل الفضل بعد جعائع عة 

، مع  العنع عول بعالعتعنعاعيعذ 91-كوفيعد
الكامل لي ة التنمية المسعتعدامعة لعععاا 

، ضد الوفد السريرد مرديرر اراد ( 2202
داةرة التنمية االيليمية والمكلية الدكتور 
مرركررمررد مرركررسررن السرريررد والسرريررد مرر يررد 
اسمااي  مدير مكتر  الروزيررا شرارك 
الوفد ب دد من االنش ة مرنر را كضرور 
االجتمااات واللقاءات الثناةية وجلسات 

 تقديد االست راضات ال وايةا 

مشاركة دائرة التنمية البشرية  في اعمال 
المنتدى السياسي رفيع المستوى ألهداف 

2222التنمية المستدامة  

تضععمععن بععيععان العععععراق ضععمععن 
الععجععزء الععوزاري مععن اعععمععال 
العععمعععنعععتعععدى السعععيعععاسعععي رفعععيععع  
المستوى للتنمية المستدامة لعاا 

اولععويععال  العععععراق فععي   2222
 هذه المر لة والمتمثلة ب 

    ال وِدة الى المسِار التنمِو  المترفر
ارلريررح لررتركرقرريِر  األجرنرِدة الرو ررنريررة 
للتنمريِرة الرمرسرترداِمرة واهرداِفر را فر  

2202. 

   االثار السلبية للكِر  َضد ترنرمريرد
دااش االرهاب  وم الِجة الرتربر رات 
المالريرة ِومرلرف الرنرازكريَرن و اراِدة 
 امِار المناِ   المترضررِرة و اراِدة 

 االستقرارا

   ،الت اف  من جاةكة كرورونرا برالر راِلرد
ومرا رافررقر را مرن اضرررار ايرترر راديررة 
وانيفاض ف  اس ِار الرنرفر ، وانرجراز 
وثيقَة االستجابِة ويرَ رة الرتر رافر  مرن 
آثِار الجاةِكة برالرتر راِون مر  الشرركرِاء 

 الدولييَن والمكليينا

   الت ام  م  االرتفاع الكاد ف  اسر رار
الغياء وال اية، والت  تلرقر  برمر لر را 
الى الدو  يات المروف اليا ة ف  
جرر ررودهررا لررترركررقرريرر  اهررداف الررتررنررمرريررة 

 المستدامةا

  ،الررتررغرريرررات الررمررنررايرريررة وترر ثرري ررراترر ررا
باإلضافة الى التكديات الت  تواجر ر را 

 البلداِن االي  نمواً والناميةا

  ش ح المواِرد الماةيِة المت لرِقرة برترجر ريِرز
الررمررِاء ال ررالررح لررلررشررِر  والررزاراررة 
واالهوار وكيلك السياسات الماةية غريرر 
المن فة لدِو  الجواِر تجاه هيه القضيِرة 
رر  ررت برالر ررار االم  الكيويِة الرتر  اضت
ً ارلرى الر رديِرد مرن  الي  انر ركرل سرلربرا

 اهداِفنا التنمويِةا

   اال  كات االيت ادية وال يكليِة الت
يدمت ا الككومرة فر  الروريرة الربريرضراء 
وس   الركركرومرة الرى ترنروير  م رادر 
الررديرر  وتررومرريررفرر ررا فرر  داررد الرربرررامرر  

 التنمويةا



           

        

نظمت وزارة التخطيط          

ً على  الحدث الجانبي افتراضيا

هامش المنتدى السياسي رفيع 

المستوى لألمم المتحدة في 

التنمية المستدامة بهدف إيصال 

رسائل إلى المجتمع الدولي 

حول نساء االهوار 

وخصوصيتهن من حيث المعارف التقليدية التي يمارسنها كأنشطة اقتصادية متميزة تأثرت بالتحديات 

الكبيرة التي واجهته   وجرى خالل الحدث الذي افتتحه سفير العراق الدائم  لدى االمم المتحدة السيد 

محمد حسين بحر العلوم تقديم عرض عن )تأثير التغيرات المناخية على المعارف التقليدية وتمكين 

المرأة االهوارية في العراق(. أوضحت السيدة الوكيل اإلداري للوزارة الدكتورة إزهار حسين صالح 

في كلمة لها التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة في العراق  مؤكدة أهمية دور المرأة في  

النهوض باالقتصاد الوطني والوصول الى المستهدفات الوطنية 

والعالمية من جانبها استعرضت السيدة مدير عام دائرة التنمية البشرية 

الدكتورة مها عبدالكريم الراوي العرض التقديمي الذي نظمته الدائرة 

بالتنسيق مع دائرة التنمية االقليمية والمحلية ومبادرة نساء من اجل 

عراق أخضر وآمن في وزارة البيئة ، ابرز المعارف واألنشطة التي 

تتميز بها المرأة االهوارية و ما ترتب على التغيرات المناخية من 

تداعيات أثرت على تمكينها الثقافي وانخفاض نسب االلتحاق بالدراسة 

فضال عن تمكينها االقتصادي من حيث انخفاض نسب مشاركتها في 

قطاعات االنشطة االقتصادية، ما يستدعي اتخاذ اجراءات وتدخالت 

ورسم السياسات الهادفة الى تطوير واقع المرأة  االهوارية كما عرضت 

االنسة أشواق شهاب احمد ممثلة عن السيد مدير عام دائرة التنمية 

اإلقليمية والمحلية نبذة عن المنتدى العراق للتنمية المستدامة. حظي 

الحدث الجانبي للعراق بترحيب وإعجاب المنظمات األممية و مختلف 

الدول التي شاركت بهذا الملتقى واثنت على الجهد الوطني المتميز 

لوزارة التخطيط .                                                                  

                                                                                                                              

              

3صفحة   
العدد الحادي و 

 العشرون

وزارة التخطيط  تنظم الحدث الجانبي حول )تأثير التغيرات  
المناخية على المعارف التقليدية وتمكين المرأة االهوارية في 

 العراق( 
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العدد الحادي و 

 العشرون

    

       92 09 02222  

َعقدت لجنة تحديد خطة القبول السنوية في كليات المجموعة            

الطبية والصحية و الصحية الساندة  إجتماعها السادس في وزارة 

التخطيط برئاسة السيد الوكيل الفني للوزارة الدكتور ماهر حماد 

جوهان و بحضور مدير عام دائرة التنمية البشرية في وزارة 

التخطيط د. مها عبد الكريم حمود و أعضاء اللجنة من ممثلي نقابات 

والمهن الصحية وعمداء الكليات الطبية في بغداد وممثلي وزارتي  أطباء وصيادلة وأطباء أسنان العراق

بدوائر التخطيط والدراسات والتعليم األهلي الجامعي و ممثل مجلس الخدمة   التعليم العالي والبحث العلمي

إن تشكيل هذه اللجنة جاء بغية إعداد   بين السيد الوكيل الفني للوزارة  خالل االجتماع: العامة االتحادي.

إطار أولي للتعامل مع المالكات الطبية والصحية ومقدار الحاجة المستقبلية لخريجي هذه الكليات و 

استطعنا خالل مدة ثالثة أشهر من إعداد قاعدة بيانات أولية باعتماد آلية احتساب أساسية معتمدة 

بيانات واقع الحال والتوجهات المستقبلية للجهات والوزارات المعنية إضافة إلى توجهات وزارة  على

التخطيط من حيث المؤشرات المعتمدة كأساس للتنمية البشرية تكون األساس لصياغة قرار تخطيطي يمتد 

لعشر سنوات في موضوع القبول في الكليات الطبية والصحية 

الساندة المشمولة بقانون التدرج الطبي. وأشار إلى إن قاعدة 

البيانات التي جرى إعدادها اعتمدت كجزء أساس من بياناتها على 

بيانات وزارة الصحة والنقابات المعنية فضالً عن وزارة التعليم 

العالي والبحث العلمي بما يتعلق بعمل هذه المهن والتي جرى 

ربطها بمعدل نمو السكان وحاجة السوق مع مراعاة المعايير 

الوطنية أو اإلقليمية او الدولية لتلك المهن. بعدها بينت السيدة مدير 

حمود: إن توجيه دعوة لرؤساء   عام دائرة التنمية البشرية في وزارة التخطيط الدكتورة مها عبد الكريم

وممثلي لجان عمداء المجموعة الطبية لحضور االجتماع السادس جاء من مبدأ الشراكة مع أصحاب 

المصلحة في إتخاذ القرارات وإعداد الخطط والتوجهات التنموية المستقبلية  وأضافت "إن هذه المشاركة 

كانت إيجابية تمخضت عنها عدة توصيات تصب في تحسين خطط القبول المستقبلية بما يتوافق مع حاجة 

المجتمع و سوق العمل و الطاقات االستيعابية للكليات و المؤسسات الصحية و بموجب المعايير الدولية 

واإلقليمية والوطنية المعتمدة و نسب النمو السكاني مع مراعاة األعداد المتزايدة من مخرجات التعليم 

الثانوي.                                                                                                                     

        

لجنة ت ديد ي ة ال بول السنوية في كليا  المجموعة ال بية  
 وال  ية و ال  ية الساندة تع د  اجتماع ا السادس       
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دائرة التنمية البشرية  تنظم ورشة  

مخرجات مسح سوق ”عمل حول 
“العمل  

     1 /3 /2222    

نظمت دائرة التنمية البشرية ورشة عمل حول مخرجات مسح سوق العمل في المحافظات التي          

شملها المسح )بغداد، نينوى، كربالء، البصرة( والمستهدفة ضمن مشروع إصالح التعليم التقني 

في المرحلة الثانية والخاصة بتعزيز توظيف الشباب العراقي. بين السيد وكيل الوزارة للشؤون  والمهني

الفنية الدكتور ماهر حماد جوهان خالل افتتاحه الورشة : إن من بين مشاريع ورقة اإلصالح الحكومية 

وأولويات التوجهات اإلستراتيجية لوزارة التخطيط هي التأكيد على بناء رأس المال البشري في العراق  

الذي سيتحقق من خالل عدة مشاريع و برامج وطنية تُسهم في ضمان تحقيق فهم شامل ومتكامل 

"إن مشروع   الحتياجات سوق العمل و مواءمتها مع مخرجات التعليم العالي و التعليم المهني. وأضاف

يأتي معززاً لتحقيق التنمية البشرية المستدامة وإن المشروع   إصالح التعليم والتدريب التقني والمهني

يركز على إكساب المهارات والمعارف التي يحتاجها سوق العمل وضمان أن تكون القوى العاملة 

الحالية والمستقبلية ماهرة ومثمرة إلى ذلك قالت المدير العام لدائرة التنمية البشرية الدكتورة مها عبد 

مشروع خلق فرص عمل للشباب والذي يتم تنفيذه بدعم من اليونسكو و تمويل االتحاد   الكريم حمود :إن

إلى دعم الحكومة العراقية من خالل زيادة الوصول الشامل إلى خدمات تطوير  األوربي يهدف

المهارات و المساهمة في تحسين فرص العمل والوضع اإلجتماعي واإلقتصادي بإعداد مراكز نموذجية 

التربية في منظمة اليونسكو مكتب العراق السيد سانتوش   للتميز المهني. من جهته قال مدير قسم

إصالح نظام التعليم والتدريب المهني والتقني من خالل تحسين قدرة   خاطري : إن اليونسكو تركز على

وتركز على عملية التدريب السيما المهني والتقني ومتابعته وزيادة المهارات.        توظيف الشباب كما

                                               

                                                                                                        



6صفحة   
العدد الحادي و 

 العشرون

      

 

نظمت دائرة التنمية البشرية احتفاال لمناسبة عيد المرأة العراقية   

تقديراً لدورها الفاعل والمميز في تقدم وتطور المجتمعات 

 والحضارات   

  13 /3 /2222               

نممت داةرة التنمية البشرية اكتفاال لمناسبة ايد المراة            

ال رايية تقديراً لدورها الفاا  والمميز ف  تقدد وت ور المجتم ات 

والكضارات ف  مبنى وزارة التي ي  بينت السيدة  مدير ااد داةرة التنمية البشرية الدكتورة م ا 

ابد الكريد كمود ف  كلمة ل ا :  ن االكتفا  ب يد المراة يمث  ت بيرا ان االهتماد الكبير بالمراة 

ال رايية ودورها ف  المجتم  كمس ولية واولوية م مة من اولويات وم اد وزارة التي ي  ف  مجا  

رسد السياسات واالستراتيجيات ال ادفة نكو تمكين المراة ال رايية اجتماايا وثقافيا و كيا ا 

واضافت "  ن يضايا االهتماد بالمراة وراايت ا و دماج ا وكمايت ا وضمان امن ا وس مت ا ومنك ا 

األدوار المناسبة ف  القيادة واإلدارة باتت جمي  ا تكت  اهتماما واضكا من يب  الدولةا وتضمنت 

االكتفالية تقديد ادد من الف اليات الفنية والموسيقىا وش د االكتفا  الي  كضره وكي  الوزارة 

ور ساء االج زة والمديرون ال امون وكشد من المنتسبات، است راضا يدمتح مدير يسد تمكين 

كما تيل  االكتفا  تكريد كوكبة من  المراة لما تد تكقيقح من ي وات واجراءات ف  داد المراة 

كما اييد م رضا نوايا لمنتسبات الوزارة ضد اامااًل  2222منتسبات الوزارة المتميزات ي   ااد 

 فنية ويدوية ميتلفةا                                                                                        

 



7صفحة   
العدد الحادي و 

 العشرون

        

 

 

 

                  

 

نظمت اللجنة االقتصادية واالجتتتمتاعتيتة                     

ادمتاج متبتادل التعتدالتة ” لغربي اسيا االسكوا بالتعاون مع وزارة التخطيط/ دائرة التنمية البشرية ورشة عمل  

االجتماعية  وتحديد الثغرات من منظور العدالة االجتماعية في وثيقة االستجابة وخطة التعافتي متن تتداعتيتات 

( بتمتشتاركتة متمتثتلتيتن متن وزارات )التعتمتل والشتؤون 02022////  –21لتلتفتتترة متن )“    22ازمة كوفيد 

االجتماعية، الشباب والرياضة، الداخلية، التعليم العالي والبحث العلمي، التربية، الهجرة  والمهجرين، العتدل، 

 22الصحة(  تهدف الورشة الى تعزيز معارف ومهارات  المعنيين بخطة التعافي من تداعيات ازمتة كتوفتيتد 

بمفاهيم العدالة االجتماعية وكيفية ادماجها في عمليات التنفيذ والتقييم والتمتتتابتعتة، بتنتاء قتدرات التمتختتتصتيتن 

المعنيين بتحديد الثغرات الخاصة بالعدالة االجتماعية في خطة التتعتافتي ومتدى تتوافتقتهتا متع متبتادل التعتدالتة 

االجتماعية مع تدريبهم على التطبيق العملي خالل ورشة العمل.  وقد تم التتوصتيتة بتاعتتتمتاد دراستة فتجتوات 

التنمية المعدة من قبل وزارة التخطيط/ دائرة التنمية االقليمية والمحلية في البرامج التنفيتذيتة التختاصتة بتختطتة 

التعافي، دعم خطة التمكين االقتصادي للمرأة من خالل الشراكة مع القطاع التختاص، دعتم التختطتة التوطتنتيتة 

لإلعادة النازحين وادماجهم في المجتمع، اعتماد التأهيل التمتجتتتمتعتي لتذوي االعتاقتة، تشتكتيتل فتريتق وطتنتي 

لمراجعة مخرجات الخطة، احتساب الكلف وتقديم دراسات الجدوى التفتنتيتة واالقتتتصتاديتة التختاصتة بتبترامتج 

التعافي ورصد التخصيصات الكافية لتنفيذها وبالتنسيق مع الوزارات المتعتنتيتة بتالتبترامتج ووزارتتي التمتالتيتة 

والتخطيط، اعتماد االليات الرقمية المحدثة )الرقمنة( للوصول الى بيانات دقيقة للفئتات التهتشتة والتمتحترومتة، 

متن التوزارات  (TOT)تطوير وبنـــاء القدرات عن طريق دورات تتدريتبتيتة إلعتداد متتتدربتيتن متختتتصتيتن 

المستفيدة، ضرورة االسراع في تنفيذ التعداد العام للسكان لغرض تحديد احتياجات االفراد الصحية والتعليمتيتة 

والخدمية بشكل يسهل وضع سياسات وخطط لغرض الوصول الى مستتوى متقتبتول متن التعتدالتة فتي تتوزيتع 

الموارد حسب االحتياجات، اعادة النظر في منظومة الالمركزية مع التركيز على تخويل الصتالحتيتات، بتنتاء 

قدرات القائمين على تنفيذ ومتابعة الخطة فيما يخص ادماج العدالة االجتمتاعتيتة، تتبتادل التختبترات متع التدول 

 االخرى حول اليات تعميم العدالة االجتماعية في ظل التحديات القائمة.

  

ادماج ” ورشة عمل حول 
مبادئ العدالة االجتماعية في 

وثيقة االستجابة وخطة 
“ 11التعافي من كوفيد   



8صفحة   
العدد  الحادي 

 والعشرون

      

 

َاقدت داةرة التنمية البشرية بالت اون م  لجنة          

االمد المتكدة االيت ادية واالجتمااية لغرب  اسيا 

 االسكوا( ورشة ام  كو  ادماج يضايا ال دالة 

االجتمااية وتقييد الثغرات ف  السياسات والي   

الو نية من منمور ال دالة االجتمااية ب نوان  مبادئ ادماج ال دالة االجتمااية ف  سياسة التشغي  الو نية( والت  اييمت ف  

( بكضور السيدة وكي  وزير ال م  والش ون االجتمااية الدكتورة 2222/ 0/ 11-17فندر الرشيد ف  بغداد للفترة من  

ابير م د  الجلب  و الدكتورة لمياء ك و / يبير ف  االسكوا والسيد اسامة  فا/ مدير يسد ال دالة االجتمااية ف  االسكوا 

شارك ف  الورشة مجمواة من اليبراء وادد من االكاديميين فض ً ان مومف  وزارة ال م  والش ون االجتمااية ووزارة 

   التي ي   واالمانة ال امة لمجلل الوزراء ا                                                                                     

 

بينت السيدة مدير اراد داةررة الرترنرمريرة الربرشرريرة          

الدكتورة م ا ابد الكريد كرمرود ير   كرلرمرتر را اهرمريرة 

ال دالة االجتمااية واهرمريرة ادمراج مربرادةر را فر  وضر  

السياسات والي   الو نيةا ويد تد التو ية بقياد وزارة 

ال م  والش ون االجتمااية بتشركرير  لرجرنرة لرمرلر ء اداة 

التقويد الم دة من يب  االسكوا، ان تتولى لرجرنرة سريراسرة 

التشغي  الو نية ايتراح سب  مر رالرجرة الرتركرديرات الرتر  

تيرج ا اداة التقويد، ارض نتاة  الرترقرويرد ارلرى لرجرنرة 

ااداد سياسة التشغي  الو نية الجديدة لتضمريرن االدوات 

يات التقويد المنيفض ف  السياسة الرجرديردة السريرمرا مرا 

، ادماج اليات تنفيي اتفاييات منممة ال م  الردولريرة وكرقرور االنسران 2202يرتب  من ا باهداف التنمية المستدامة 

واستيفاء مت لبات ا ضمن اداة التقويد، وض  م شرات كمية ضمن اداة التقويد تكشف ارن جروانر  الر ردالرة مرثر  

الشمو  بتقديد الضمان االجتماا  ونسبة رواتر  الر رامرلريرن فر  الرقر راع الر راد، يريراد وزارة الر رمر  والشر ون 

االجتمااية بإاداد ياادة بيانات شاملة لل م  وتنفيي سياسات التشغي  الو نية، يياد الم سسات الكركرومريرة بروضر  

برام  تدريبية تتبنى مواضي  ال دالة االجتمااية والنوع االجتماا   وكيفية ادماج ا بوض  السياسات ال رامرة مرن 

ي   زيادة التي ي ات المالية، تقديد الداد الفن  والتكنلوج  للم سسات الككومية والوزارات لت وير سياسات 

 .                                         وبرام  تكق  ال دالة االجتمااية

 

 

 

 

 

دائرة التنمية البشرية تنظم ورشة 
مبادئ ادماج العدالة ”عمل حول 

االجتماعية في سياسة التشغيل 
”الوطنية   



 دائرة التنمية البفرية تفار  في      

ورفة عمل  ول  ماية امن وبيانا  

 ال جرة

 

 

 

 

     

          

1صفحة   
 العدد  الحادي 
 و العشرون 

 

شاركت دائرة التنمية البشرية في               

ورشة عمل حول "حماية وامن بيانات الهجرة" 

التي ُعقدت في اربيل/ اقليم كردستــــــان للفترة 

(  مثلت الدائرة في الورشة السيدة فوز احمد محمد صالح،  نُظمت الورشة ////0  02 22 –2/من )

من قبل المنظمة الدولية للهجرة، شارك في الورشة عدد من ممثلي الوزارات ذات العالقة )الخارجية، 

الداخلية، التعليم العالي والبحث العلمي، العمل والشؤون االجتماعية، الهجرة والمهجرين، العدل( فضالً 

عن  الجهاز المركزي لإلحصاء و ممثلي حكومة اقليم كردستان  تمت االشارة الى عدة مواضيع اهمها 

"الحق في الخصوصية" الذي يعتبر حق انساني عالمي منصوص عليه في االعالن العالمي لحقوق 

" من االعالن )ال يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة /2االنسان حيث تشير المادة "

أو في شؤون اسرته او مسكنه او مراسالته وال لحمالت تمس شرفه وسمعته، ولكل شخص حق في ان 

يحميه القانون من تلك الحمالت(، كما تمت االشارة الى ان اساءة استخدام البيانات الشخصية والكشف 

عنها عمداً او عرضياً ينتهك الحق في الخصوصية، على سبيل المثال قد تؤدي اساءة استخدام عنوان 

شخص ما والبطاقة التعريفية الى سرقة الهوية او السطو. لذا يمكن ان تساعد سياسات حماية البيانات 

وأمن البيانات القوية في منع مثل هذه اإلفصاحات، وهذه السياسة مهمة بشكل خاص داخل الوزارات 

التي تجمع وتحافظ على كميات كبيرة من البيانات الشخصية. كما قدم مركز االعالم الرقمي )منظمات 

مجتمع مدني( عرضاً حول ضرورة تشريع قانون حماية البيانات الشخصية وشدد على ضرورة حماية 

البيانات الشخصية للعراقيين وهم ينخرطون في العالم الرقمي فضالً عن ضرورة انشاء مركز خاص 

باألمن السيبراني، وبين المركز آنف الذكر ان الكثير من الشركات هدفها تتبع البيانات حيث ان هذا 

القانون سيعزز مفهوم حوكمة البيانات، كما حذر المركز من تسرب ماليين البيانات الشخصية 

للعراقيين بسبب النفايات الرقمية. وقد تم وضع عدة توصيات منها ضرورة التنسيق بين الوزارات ذات 

العالقة فيما يخص البيانات المتعلقة بمحور الهجرة )الداخلية والخارجية(، دعم بناء القدرات لزيادة 

توفر بيانات الهجرة عالية الجودة والتي يمكن االعتماد عليها، تشكيل هيئة او دائرة في احدى الوزارات 

تكون معنية بحماية البيانات الشخصية كما هو معمول في بعض الدول العربية، من اجل تشريع قانون 

 لحماية البيانات الشخصية.                                                                                            

                                                                                                                              



 

 

 

      

. 

12صفحة   
العدد الحادي و 

 العشرون 

 
 

دائرة التنمية البفرية تفار  في االجتماع 

من ة ا  ا  الم ل ة ” التعرياي  ول 

 “المتعددين

            

شاركت السيدة فوز احمد محمد صالح/ مدير االدارة التنفيذية للسياسات السكانية في 

الذي عقد في “ منصة اصحاب المصلحة المتعددين ” االجتماع التعريفي حول 

( بمشاركة وزارات )العمل ////0 01 5فندق بابل يوم الثالثاء المصادف )

والشؤون االجتماعية, الهجرة والمهجرين( وبدعم من المركز الدولي لتطوير 

سياســات الهجرة يهدف االجتماع الى التعريف بالمنصة والغرض من انشاءها الذي 

سيكون بالتعاون مع وزارة الخارجية الدنماركية لغرض اعادة دمج العائدين بشكل 

مستدام من خالل توفير فرص عمل مناسبة لهم وكيف ان يكون للقطاع الخاص 

دور مهم في عملية التوظيف. بينت السيدة فوز احمد/ مدير االدارة التنفيذية 

للسياسات السكانية ان المنصة سيكون لها دور كبير في منع االزدواجية في عمل 

الوزارات ذات العالقة بأعادة دمج العائدين لذا نحتاج الى تفعيل التنسيق والتعاون 

ما بين الوزارات والقطاع الخاص حيث ان هناك العديد من القطاعات تعاني من 

نقص في العمالة )القطاع الزراعي، القطاع الصناعي، القطاع السياحي( فيمكن 

تشغيل العائدين من ذوي المستويات المتدنية في القطاعات آنفة الذكر وقدر تعلق 

االمر بالقوانين ذات العالقة بالقطاع الخاص فان هناك مراجعة وتعديل للقوانين من 

خالل لجنة متخصصة ضمن اللجان التنفيذية الستراتيجية تطوير القطاع الخاص 

معنية بإعادة القوانين والتشريعات التي تدعم القطاع الخاص في العراق.              

                                                                                



   
 
 
 

  

 

ا قد االجتمــــاع الثـــــان  لفري  تكديث الوثيقة الو نية للسياسرات السركرانريرة يرود الريرمريرل                  

، ( بكضور ااضاء فري  تكديث الروثريرقرة الرو رنريرة لرلرسريراسرات السركرانريرة2222/  1/  11الموافـ   

م كدين الى ضرورة اي ء اهمية لشريكة ا فا  التوكد وشراةح السكان من الفةات ال رشرة ومر رالرجرة 

مشاكل دا اشار الدكتور ماهر كماد جوهان/ الوكي  الفن  للوزارة الى ان التوجح يكون نكرو الرتركرديرث 

للوثيقة الو نية للسياسات السكانية وليل تغيرها او ااداد وثيقة جديدة فض ً ان  بقاء المكاور السابقرة 

م  التركيز الى نقا  الض ف في ا ا او ت اللجنة:  ضرورة تضمين برام  يابلة للتنفيي ف  الروثريرقرة 

المكدثة والت  تكق  اهداف السياسة السكانية،  االشارة الى الكقور االنجابية ف  ر ية مكرور ال ركرة 

وال كة االنجابية فض ً ان االشارة الى ميا ر زواج االيار ، الرتر كريرد ارلرى ترير رير  الرمروارد 

المالية ال زمة لتنفيي االنش ة والبرام  الواردة ف  الوثيقة السكانية المكدثة،  االبرتر راد ارن م ر رلرح 

المساواة بين الرج  والمراة والتركيز الى مبدا تكاف  الفر ا التركيز الى اهمية المناخ فر  الرجرانر  

البية ، التركيز الى الت ليد والتدري  الم د  الى الم ارة،  ضرورة ت ريف فرةرات السركران الر رمرريرة 

 ا فا  ، شبا  ، كبار سن( وف  الم ايير ال المية والدولية،  ضرورة ان ين د الموا نون بسكن م ةرد 

والة  من كيث النواية والموي  بما يتناس  م  امكانات كجد االسرة ،  اادة النمر بتسلس  الرمركراور 

كس  اهمية ك  مكور ف  الوثيقة السكانية المكدثة،  دراج الرتر راريرف يات الر ر يرة برالرمر ر رلركرات 

الواردة ف  الوثيقة السكانية المكدثة،  الشمولية ف  است داف الفةات السكانية كافة، الرتر كريرد ارلرى مربردا 

الشراكة م  كافة اال راف الم نية لتكقي  اهداف الوثيقة السكانيرة، االسرترثرمرار فر  يردرات الريرافر ريرن 

والشبا  وت يةة المروف ال زمة والم ارات الجيدة والت ليد بما ف  يلك و ول د الى الريردمرات الرتر  

 تضمن  كت د وتمكن د من المشاركة ف  تكقي  النمو االيت اد  الشام ا

 
 
 
 
 
 
 

11صفحة   
العدد الحادي و 

 العشرون 

 

فريق ت دي  الوثي ة الو نية للسياسا  السكاني ة    

يع د عدة اجتماعا  تعضاء فريق ت دي     

 الوثي ة الو نية للسياسا  السكانية



 

   

 

نممرت داةررة الرترنرمريرة الربرشرريرة                   

بالت اون م  المجلل االارلرى لرلرسركران فر  

/ 1/  21المملكة االردنية ال اشمية بتاريخ  

( اجتماااً افتراضيا لرغررض تربراد  2222

اليبرات والرترجرار  بريرن الربرلرديرن يردمرت 

السيدة رانيا ال باد / مساادة االمينة ال امة 

نبذة تعععريعاعيعة ععن للمجلل ي   االجتماع 

تضرمرنرت الرتر رريرف بر اضراء  المجلس االعلى للسكان في المملكة في المملكة االردنيعة الع عافعمعيعة

المجلل من السادة الوزراء فض ً ان االهداف االستراتيجريرة لرلرمرجرلرل والشرركراء ارلرى الرمرسرتروي 

الو ن  وااليليم  كما تد است راض للدراسات والسياسات الت  اادها الرمرجرلرلا يردمرت السريردة فروز 

معنع عجعيعة اسعتعثعمعار العاعر عة  اكمد مكمد  الح/ مدير االدارة التنفييية للسياسات السكانية ورية ارن

تضمنت اهد الركاةز لت زيز االستفادة من  رايرات الشربرا  السرترثرمرار الرفرر رة السكانية في العراق 

السكانيةا ومن الجدير باليكر فقد تد استضافة السيدة مدير ااد داةرة التنمية البشرية دا م ا ابد الكريد 

كمود ف  مبنى المجلل االالى للسكان ف  زيارة ا  ايح للمجلل للت رف الى تجربة الرمرمرلركرة فر  

 هيا المجا ا  

 

 

12صفحة   
العدد الحادي و 

 العشرون 

 
 

دائرة التنمية البشرية تنظم اجتماعاً 
 افتراضيا بالتعاون مع المجلس

االعلى للسكان في المملكة    

 االردنية الهاشمية



       

تمت مشاركة االنسة ديان كميد مجيد ف  ضمن انش ة اليرود الربركرثر        

اثر التغير المناي  ارلرى الرترنرمريرة    ”   للوزارة بوريت  ام  االولى ب نوان 

 “   البشرية  ف  ال رار

تتلي  هيه الورية الرى تركرلرير  الرترغريررات   

المنايية ومدي ي ورت ا الى البيةة ال رايية وان ماهرة التغير المرنراير  ا ربركرت برارزة 

بشك  واضح ف  اآلونة االييرة نتيجة االكتبال الكرار  ال الم  بسب  االنش ة الربرشرريرة 

المتزايدة  لكرر المزيد من الويود االكفور  مما ادي الى زيادة تركيز الرغرازات الرمرسربربرة 

ل يه الماهرة، الي  ان كل سلباً الى مناخ ال رار  ومدي ت ثير هيه الرترغريررات الرمرنرايريرة ارلرى الر رجررة والرنرزوح  

وال كة والت ليد والمراة والتشغي  كما يواجح ال رار اليود  تكديات اديدة يفرض ا تغريرر الرمرنراخ، كرارترفراع درجرة 

الكرارة ويلة األم ار وشكة المياه وملوكة االراض  وزيادة نسبة ال وا ف الرملية والترابيرة والركروارث الرنراجرمرة 

ان ا، الي  ادي  لى  لكار اضرار بالغة بالق اع الزراا ا  وتفايد ندرة المياه ونوايت ا وادد يدرة الق اع الزراار  

الى توفير سب  ال يش الكافية والمستدامة ال سيما ف  المنا   الت  كانت لفترات  ويلة تمث  م در ال م  الرةيرسر  

 للقوي ال املةا  

 

“ تكديات وفجوات التنمية المستدامة ف  البلدان ال ربية وسب  مرواجر رتر را” والثانية ب نوان  

تتلي  هيه الورية ف  ارض اهد التكديات والفجوات التي ي ية لتكقي  اهداف الترنرمريرة 

المستدامة ف  البلدان ال ربية كيث كانت اهد ث ث تكديات تواجح  تركرقرير  هريه االهرداف 

تتمث   سد الفجوة التي ي ية من ي   تبن  اجندة التنمية المستدامة تت ل  ترجمة اهداف ا ف  الي   الو نية كسر  

األولويات الو نية، وتو ين وتنفيي األهداف الى المرسرتروي الرمركرلر ، وتركرديرد الرنرمرويج االيرتر راد  والسريراسرات 

والم سسات الكفيلة بتكقي  اي ى يدر ممكن األهداف، والكاجة  لى  اادة التفكير ف  نم   دارة التنميرة والسريراسرات 

التنموية الى نكو يسرع النمو ويكسن جودتح ويكق  التكو  ال يكل ا وكان التكد  الثان  سد الفجوة التمرويرلريرة مرن 

ي   ضمان ت بةة الموارد المالية الكافية وتي ي  ا بكفاءة، والفجوات المالية هاةلة وتكتاج الى استراتيجية جرديردة 

لت بةة الموارد المالية وتموي  التنمية بكفاءة االى تضمن االستدامةا اما التكد  الثالث سد فجوة الربريرانرات مرن ير   

استكما  بناء البيانات والم شرات والقدرات الم سسية، والتكو  من ييال ور د تجمي   ي تمد الى المدي ت الى 

ييال ور د تف يل  نوا  وكم  ي تمد الى األداءا كما تد ارض تجار  الدو  ال ربية ف  تكقي  اهداف التنرمريرة 

، ير رة  2205، ر يرة كرويرت جرديردة  2202مث    استراتيجية التنمية المستدامة ر ية م ر 2202المستدامة  

 (.2222-2212تونل 

` 
 

13صفحة   
العدد الحادي و 

 العشرون 

مشاركات الدائرة ضمن اليوم البحثي  
 للوزارة



                     

             

            

             

                                      

14صفحة   
العدد الحادي و 

 العشرون 

 

لجنة متابعة وتنايذ سياسة  ماية ال ال تع د اجتماعاً لمناقفة 

 المستجدا  المتعل ة بالي ة التنايذية  

اقدت لجنة متاب ة وتنفيي سياسة كماية ال ف   يود االرب اء          

ً للجنة ف  مقر هيةة رااية ال فولة ف  2222/2/1المواف    ( اجتمااا

وزارة ال مـ  والشـــ ون االجتمــااية برةاسـة السيدة غادة الرفي  / مدير 

-2222مكت  رةيل ال يةـة لمنايشة اير المستجدات المت لقة بالي ة التنفييية لسياسة كماية ال ف  لألاواد  

(، ويد كضر االجتماع السيد واة  يتيبة/ رةيل يسد السياسات االجتماايةا تد ي   االجتماع ارض 2225

االهداف واالنشـــ ة اليمسة اشر الت  تنفيها وزارة التي ي  من بين اهداف وانش ــة الي ة التنفييية 

 لسياســـة كماية ال ف  ومستوي تنفييهاا                                                                              

          

ُعقد االجتماع السادس للفريق التخصصي       

0 22للسكان والتنمية البشرية يوم الثالثاء الموافق )

( برئاسة السيدة مدير عام دائرة التنمية ////0 5

البشرية / رئيس فريق السكان والتنمية البشرية/ الدكتورة مها عبد الكريم حمود في القاعة النهرية في مقر الوزارة 

بحضور أعضاء الفريق التخصصي للسكان والتنمية البشرية ، بينت السيدة مدير عام لدائرة إن هذا الفريق يعدّ  

من الفرق المعنية بتحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة والمتمثلة بالهدف الثالث )الصحة( والهدف الرابع 

)التعليم( والهدف الخامس )المساواة بين الجنسين( والثامن )العمل الالئق( والعاشر الذي يتضمن بعض المؤشرات 

عن السكان والنازحين وان اإلجماع تضمن مراجعة توصيات اإلجماع السابق واالطالع على التقدم المحرز في 

تحقيق أهداف التنمية المستدامة مع استعراض البيانات المحدثة عن المؤشرات لدى الوزارات المعنية واطالعهم 

على منصة منتدى العراق للتنمية المستدامة المعنية بنشر التقارير كافة ذات العالقة بالتنمية المستدامة. وأشارت 

إلى إن اإلجماع تضمن أيضا االطالع على تقرير المجلس االقتصادي واالجتماعي في األمم المتحدة الذي صدر 

والخاص بأهداف التنمية المستدامة، وقد تم التوصية بعدة نقاط اهما: تفعيل التواصل بشكل مستمر  22//عام 

لتحقيق اجتماعات متكررة، قيام نقاط االرتكاز بتزويدنا بأحدث البيانات المتوفرة لديهم كل حسب مجال عمله، قيام 

نقاط االرتكاز باحتساب مقدار الفجوة في البيانات لوضع خطة لتحسين قيمة المؤشر وتقليل الفجوة.                   

دائرة التنمية البفرية تناقم 
الت دا الم رز في ت  يق 

الهدا  التنمية المستدامة في 
 مجال السكان

 والتنمية البفرية 



29 02 02222 

                             

      

         

15صفحة   
العدد الحادي و 

 العشرون 

 
 

 

   

 

 

عقدت دائرة التتنتمتيتة التبتشتريتة  بتالتتتعتاون متع          

صندوق االمتم التمتتتحتدة لتلتستكتان ورشتة عتمتل حتول 

بتيتن “  فرص الهبة الديموغرافية : المضامتيتن واالثتار” 

السيد الوكيل الفني للوزارة د. ماهر حمتاد جتوهتان متن 

خالل كلمته االفتتتاحتيتة ان هتذه التورشتة تتأتتي ضتمتن 

برنامج عمل مرسوم تعمل عليه وزارة التخطيط بالتعاون مع الوزارات التقتطتاعتيتة وبتدعتم متن صتنتدوق 

االمم المتحدة للسكان لتحديث الوثيقة الوطنية للسياسات السكانية لتعطي اشارة واضحة باستتتقتبتال التعتراق 

للهبة الديموغرافية. فيما بين د. عصام طه: ان الهبة الديموغترافتيتة بتحتاجتة التى ستيتاستات واستتتثتمتارات 

وجهود وتخصيص موارد من اجل ان تتحقق هذه الهبتة، كتمتا اوضتح الستيتد رئتيتس التجتهتاز التمتركتزي 

لإلحصاء د. ضياء عواد كاظم ان الشباب يمثلون القوى الدافعة المحركة ألي تطوير وتغيير نحو االفضتل 

والبد ان تتسلح تلك القوى بما هو مطلوب من التربية والتعليم والقدرة االقتصادية والعالقة المتبتادلتة فتيتمتا 

بينهما كونها تعد من مكامن القوة المهمة والعناصر المطلوبة لدى الشباب عنتدمتا يتتتم استتتثتمتار التفترصتة 

ً عتن تتحتلتيتل اتتجتاهتات  الديموغرافية لتحقيق االهداف التنموية. فيما قدم د. مهدي محسن التعتالق عترضتا

المؤشرات الرئيسية للشباب مع التركيز عتلتى التمترأة والتفتتتيتات وابترز التتتحتديتات والتمتعتوقتات لتتتنتفتيتذ 

االلتزامات الدولية. من جهتها اشــارت السيدة مدير عام دائرة التنمية البشرية د. مها عتبتد التكتريتم حتمتود 

الى ان المبادل االساسية للسياسات السكانية تعد الشباب هدفاً وشريكاً في التنمية يمكن ان يستهتم بتفتاعتلتيتة 

بتحقيقها ان توافرت له عوامل التمكين التعليمي والمهني واضافت ان التزامات العراق في القمة االقليتمتيتة 

للشباب تضمنت الحد من اوجه عدم المساواة بين الجنسين في توفير فرص العمل وتوزيتع ثتمتار التتتنتمتيتة 

بشكل عادل ووضع برامج لالستفادة من الفرصة الديموغرافية وتسخير العائد التديتمتوغترافتي وتتختفتيتض 

معدالت البطالة واالستثمار في الطاقات الشبابية في العراق. شارك في الورشة السيد وكيل وزير التتتعتلتيتم 

العالي والبحث العلمي  د. علي الشكري فضالً عن ممثلي وزارات التتربتيتة والصتحتة والتعتمتل والشتؤون 

 االجتماعية وعدد من الخبراء واالكاديميين ومنتسبي الوزارة.

دائرة التنمية البشرية  بالتعاون مع 
صندوق االمم المتحدة للسكان تنظم 

فرص الهبة ”ورشة عمل حول 
“ الديموغرافية : المضامين واالثار  



              

           

 

16صفحة   
العدد الحادي و 

 العشرون 

 
 

      

 

 

شاركت دائرة التنمية البشرية اعمتال متؤتتمتر ) التزواج        

المبكر في العراق( الذي اقامته دائرة تمكين المرأة في االمتانتة 

التتعتتامتتة لتتمتتجتتلتتس 

/2-22الوزراء بدعم من صندوق األمم المتحدة للسكان للفترة من )

( بمشاركة فاعلة لسفراء فرنسا، استراليا، بريطانيتا فتي  ////0 02 

العراق فضال عن عدد من رجال الدين وشيوخ العشائر واكاديمتيتيتن 

ومتخصصي عتلتم االجتتتمتاع ومتمتثتلتي وزارات الصتحتة والتعتمتل 

والتربية والعدل وقد تم وضع عدد من التوصيات للتحتد متن ظتاهترة 

الزواج المبكر التي طتالتت تتداعتيتاتتهتا متجتاالت التتتعتلتيتم والصتحتة 

 والصحة االنجابية وتمكين المرأة ونسبة الفقر.

 

شاركت دائرة التنمية البشرية اعمال مؤتمر 
 ) الزواج المبكر في العراق(              

           

شاركت السيدة مدير عام دائرة التنمية         
البشرية  د. مها عبد الكريم حمود  في االجتماع 
االول للجنة الفرعية لذوي العالقة في دعم 
اهداف التنمية المستدامة في الدول المتأثرة 

برئاسة  ////0 02 //بالنزاعات في المنطقة العربية والذي نظمته جامعة الدول العربية في القاهرة بتاريخ 
الدكتور محمود عطايا واشراف السفيرة ندى العجيزي مديرة التنمية المستدامة في جامعة الدول العربية 
وشاركت به عدد من الدول العربية تم خالل االجتماع االطالع على التقرير االقليمي للتنمية المستدامة للدول 
 المتأثرة بالنزاعات واقتراح الية لعمل اللجنة.                                                                                

دائرة التنمية البشرية تشارك في االجتماع 
االول للجنة الفرعية لذوي العالقة في دعم 
اهداف التنمية المستدامة في جامعة الدول 

 العربية في القاهرة



        

 

 

  

17صفحة   
العدد الحادي و 

 العشرون 

 
 

دائرة التنمية البشرية بالتعاون مع صندوق االمم المتحدة للسكان تقيم ورشتي عمل على مدى ثالثة 
 ايام لمناقشة مسودة الوثيقة الوطنية للسياسات السكانية 

اقامت دائرة التنمية البشرية              
وبالتعاون مع صندوق االمم المتحدة 
للسكان  ورشتي عمل على مدى ثالثة ايام 

"مناقشة مدى استجابة مسودة الوثيقة حول 
الوطنية للسياسات السكانية لاللتزامات 
الوطنية والدولية" و "المراجعة النهائية 
لمسودة الوثيقة الوطنية للسياسات 

-2/للفترة من  )السكانية " 
( في فندق المنصور ميليا ////2020/

بحضور السادة الذوات اعضاء فريق 
تحديث الوثيقة الوطنية للسياسات السكانية 

 وبعض اعضاء اللجنة الوطنية للسياسات السكانية وبمشاركة منظمات المجتمع المدني .             

بينت السيدة مدير عام دائرة التنمية البشرية د. مها عبد الكريم حمود  خالل كلمة االفتتاح            
ان تحقيق الرفاه والعيش الكريم للسكان يتطلب جملة من االجراءات والتدخالت وااللتزامات ” 

سواء في  اتجاه  ما تقدمه المنظمات االممية والحكومات  التي تسعى بموجب ذلك الى اسعاد 
شعوبها وضمان حقوقها المعيشية واالقتصادية واالجتماعية  مؤكدة ان تلك االلتزامات تستوجب 
اعداد الخطط  واالستراتيجيات ورسم السياسات العامة والقطاعية ذات الصلة لتحقيق ذلك مشيرة 
الى ان الحكومات العراقية تسعى الى رسم السياسات الهادفة  الى تحقيق التنمية الشاملة في جميع 

القطاعات ومنها قطاع التنمية البشرية وال سيما  
التنمية االجتماعية.  وقد تمت مناقشة محاور 
الوثيقة السكانية المحدّثة في ورشة العمل الثانية 
من قبل السادة واعضاء فريق تحديث الوثيقة 
الوطنية للسياسات السكانية واعضاء اللجنة 
الوطنية للسياسات السكانية وتم اقتراح تعديل 
بعض االهداف واجراءات المحاور من قبل 
المجاميع البؤرية المقسمة حسب المحاور. في 
ختام الورش توصل السادة رئيس واعضاء 
الفريق الى عدد من التوصيات للوصول بالوثيقة 
الوطنية للسياسات السكانية الى صيغتها النهائية. 

                                                                                                                  



      

 

18صفحة   
العدد الحادي و 

 العشرون 

المناطق في  االختباريالبرنامج  
 الخارجة من النزاعات 

 
  5– 7/7 /2222      

تد اقد ورشة ام  كو                

"التقييد الم سس  و اداد ي   التنمية 

المكلية ف  المنا   اليارجة من 

النزااات" ف  بغداد / فندر الرشيد  الى 

/ 7/ 7-5مدار ث ثة اياد للفترة من  

( ن ممت من يب  اللجنة 22222

االيت ادية واالجتمااية لغرب  اسيا 

 االسكوا( لتنفيي المركلة الثانية من 

البرنام  االيتبار  ف  المنا   اليارجة 

من النزاااتا ضمت الورشة مشاركين من االيضية الث ثة  هيت، بلد، الكمدانية ( فض ً ان ااضاء فري  

( مشاركا  ت دف الورشة الى اتماد املية التقييد اي يدد 51ال م  اليا  بالبرنــــام  االيتبـــار  وبواي   

ممثل  الق ااات االرب ة  الرااية ال كية ،والتربية ، والكماية االجتمااية وال م ، والش ون البلدية 

لأليضيــة الث ثة  بلد وهيت والكمدانية ( تقاريرهد الت  ت كل اجراءات د ف  ت بي  اداة التقييد ومنايشة 

البرام  المقتركة لسد الثغرات الى مستوي القدرات والموارد، فض ً ان تدري  المشاركين الى اليات 

وض  وتنفيي ي   للتنمية المكلية ب سلو  تشارك  يجم  ميتلف ا كا  الم لكة وي من االتسار بين 

 المستويين الو ن  والمكل  وبين ميتلف السياسات الق اايةا                                                  

دائرة التنمية البشرية  تشارك في ورشة عمل حول تحسين مؤشر راس 
 المال البشري في العراق            

32 /7 /2222 

نظمت وزارة التخطيط بالتعاون مع التبتنتك التدولتي ورشتة عتمتل حتول          
بتحتضتور عتدد متن متمتثتلتي “  تحسين مؤشر راس المال البشري فتي التعتراق” 

الوزارات القطاعية، بين السيد الوكيل الفني للوزارة د. ماهر حماد جتوهتان ان 
المتغيرات الطارئة والحرجة الحالية تجعلنا نتجه الى تعزيز راس المال البشري 
ليكون اداة  لعجلة التنمية الحقيقيتة داعتيتا التجتهتات التمتعتنتيتة التى ايتجتاد رؤيتة 
وخطوط مستقبلية واضحة يمكن ان تسهم في اعداد خطة حقيقية لتتتعتزيتز راس 
المال البشري. فيما بينت د. مها عبد الكريم حتمتود/ متديتر عتام دائترة التتتنتمتيتة 
البشرية ان هذا الملف يعد من اولوياتنا الوطنية ونعمل بحترص وجتديتة عتالتيتة 
من اجل ايقاف استنزافه واالستفادة من دخول العراق مرحلة الهبة الديموغرافية 
وان الوزارة تبنت مشروع راس المال البشري من خالل تشتكتيتل فتريتق عتمتل 
العداد سياساته برئاسة الوزارة وعضوية الوزارات القطاعية ذات الصلتة متمتا 
سيحقق تطوراً لواقع القطاعات المعنية وبناء فرص وظيفتيتة فضتالً عتن زيتادة 

 االنتاجية وتحسين الخدمات العامة.



  

ا رردر  ررنرردور االمررد الررمررترركرردة                

للسكـان التقرير السنو  لكالة سكــــــان ال الرد 

امرا رة الرلرثراد الرتركررك ”  ب نوان  2222ل اد 

ر رمرلرة “ لمواج ة ازمة الكم  غير المق ود الم 

يتناو  التقرير المروف الت  تسود يب  الكمر  

الغريرر مررغرو  ا  الرترويريرت الري  يرتريرلرلرح 

تقويض لقدرة المراة الرى اتريراي الرقررار ومرا 

للكم  الغير مرغو  من آثار تنا  من االفرراد 

والمجتمر رات ارلرى مرر االجريرا ، مرن ير   

الف   االو  يتد تسرلرير  الضروء ارلرى يردرة 

المراة الى اتياي القرار  باإلنجا  من ادمرح( 

بو ف ا االهد بالنسبة الى االستق لية الجسديرة 

ً مرنر رو  ارلريرح فر   والي  ي د كقا انسرانريرا

الكثير من االتفاييات ال المية وم  يلك نجد ان 

ادد كاالت الكم  غير الرمرقر رود ي ر  الرى 

الف كالة يوميا ف  المتوس  وهو ما يكشف ان ايفار االم  ف  كماية كر  اسراسر  مرن كرقرور االنسران  001

وسيوا   هيا ال دد باالرتفاع مالد يتد اتياي اجراءات كاسمة ف  هيا ال ددا وف  الف   الثان  يترنراو  الرترقرريرر 

ارتبا  الكم  الغير مرغو  بان داد التنمية اي يقدد تكلي ً  يكشرف بر رض اوجرح االرتربرا  بريرن مرقريرال الرترنرمريرة 

والبيانات المتاكة ان كاالت الكم  غير المرغو ` يفيد التكلي  ب ن تمكين المراة وممارسة االيتيار من شر نر رمرا 

الت ثير ف  التنمية وف  الرفاه االجتماا ا وف  الف   الرثرالرث يرترد اسرتر رراض الر روامر  الرمر ازرة لر يرتريرار او 

المقوضة لح في د الفقر وان داد المساواة ف  الدي  من ال وام  الت  تنا  من يدرة المراة ارلرى اتريراي الرقررار كرمرا 

ي ف الت ليد ب نح من اهد اوام  التمكين وكلما كان الت ليد الي  تتلقاه الفتيات والنساء منتمماً زادت يدرت ن ارلرى 

التككد بمسار كيات ن، وي د كجد االسرة اكد ال وام  الم ثرة اي يتد االشارة الى ان النساء يوات ال دد االكبر مرن 

اال فا  يد ال ينتممن ف  است ما  وساة  تنميد االسرة ومن ال وام  االيري الفجوة الريفية /الكضرريرة اي تركرون 

كاالت الكم  الغير مرغو  االى بالنساء ف  المنا   الريفية انح من النساء ف  المنا   الكضريةا وف  الفر ر  

الراب  يست رض التقرير مس لة االكتياجات غير الملباة لوساة  ترنرمريرد االسررة يرا رة فر  الربرلردان الرمرنريرفرضرة 

والمتوس ة الدي  كيث تبلغ االكتياجات غير الملباة االى مستويات ا والت  ت د مرن اهرد الرتركرديرات الرمراثرلرة امراد 

( من اهداف التنمية  الرمرسرتردامرة 0.7.1ايتيار االنجا  من ادمــــح وايراراً ب هميت ا ف  التنمية نجد ان الم شر  

نداًء  ريكاً لتلبية هيه االكتياجات،  ويج  ال م  الى التديي  ف  م دالت ادد االست ما  واسبابح وسد الفرجروات 

 السيما المت لقة باالفتقار الى السب  المتاكة ويلة الم رفة يا ةً ف  المنا   الريفيةا    
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وف  الف   اليامل  يتد اسرتر رراض تركرالريرف الركرمر  غريرر  

المق ود وي ف ا بكون ا شديدة التنوع ف   بي ت ا وانتشارها وهرنراك 

ب ض السب  الت  تكون يابلة للقيال الكم  يس ى الباكثون من ي ل ا 

الى ييال وف د ب ض التكاليف كرالرتر  ترقر  ارلرى اراتر  الرمرنرمرومرة 

ال كية بسب  كراالت الركرمر  غريرر الرمررغروبرة سرواء ترمرت اد ال،  

التكاليف المت لقة بمساهمات النساء وفر  ن االيت ادية والتر رلريرمريرة 

وهناك فرضيات كثيرة ان تربر رات كراالت الركرمر  غريرر الرمرقر رود  

يت ير  ثبات ا او نفي ا بس ولة فقد ي د  ارتفاع م دالت الكرمر  الرغريرر 

مرغو  الى زيادة الضغو  األسرية فض ً ارن الرتربر رات الرمرتر رلرقرة 

بالمراهقات والشابات ال ت  يت رضن لرلركرمر  غريرر الرمرقر رود فرقرد 

ً  لرى  تض ر الفتاة  لى االنق اع ان المدرسة  سواء بسب  ادد سماح المدرسة ل ا بالكضور او بسب  اكتياج ا

رااية وليدها( ويد تكون ال ودة  لى الدراسة مكفوفة بال  ا  ب  مستكيلة اكياناا اما الف   السادل يشير الى 

ان القدرة الى الت رف ان ر اساس  ف  اهداف التنمية المستدامة، يفيد التقرريرر ان الرترمركريرن مرن مرمرارسرة 

القدرة الى الت رف هو من اهد المداي  لضمان تنمية داةمة للجمي   السيما افتيات والنساء والرفرةرات الر رشرة( 

بما يكق  للجمي  ممارسة ك  االيتيار الف ل  المستنير بش ن ال كة والجسد والمستقب  ويج  توجيرح الرجر رود 

نكو القضاء الى االسبا  الجيرية ل دد المساواة بين الجنسين وبين الفةات القوية والفةات الم رمرشرة ويرجر  ان 

تتجلى تلك الج ود بت زيز مشاركة النساء ف  النمد االيت ادية واالجتمااية والسريراسريرة مرن ير   اردة نرقرا  

اهم ا :النمر ف  القوانين والسياسات  للويوف الى مدي دام ا الكام  لألفراد الراغبين ف  اجتنا  الكم  غير 

المق ود، استثمار ف  البكوث بالشك  الي  يوفر تقديد ادلة يوية ان تكديد الفةات األشد ارضة لرلركرمر  غريرر 

المق ود واسبا  يلك  اي  ما زالت اسبا  الكم  غير المق ود وتب اتح غير مف ومح بالقدر الكاف  واغلبر را لرد 

يجر الت د  لح، تقديد كزمة شاملة من يدمات ال كة الجنسية واإلنجابية والى النمد ال كية اتياي ادد مرن 

 التدابير لتقديد داد ايوي لقدرة األفراد الى اتياي يرارات د،   تاكة برام  الكماية  االجتمااية الشاملةا 
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دائرة التنمية البشرية تشارك في في الحفل     
الذي اقامته منظمة االغذية والزراعة لألمم 

 (FAO)المتحدة في العراق 

تمت مشاركة الدائرة ممثلة باآلنسة ناهدة         
احمد عبد الجبار/ رئيس قسم سياسات التربية 
والتعليم في الحفل الذي اقامته منظمة االغذية 

ضمن  (FAO) والزراعة لألمم المتحدة في العراق 

مشروع )دعم سبل المعيشة للمزارعين العائدين الى المناطق الريفية وشبه الحضرية في 
برعاية معالي السيد وزير الزراعة المحترم  ////5020/-1/محافظة نينوى( للمدة من 

ومدير زراعة نينوى في بعشيقة فضالً عن ممثل دائرة تمكين المرأة في االمانة العامة 
لمجلس الوزراء ورئيس اتحاد الجمعيات التعاونية وعدد من المستفيدين والمستفيدات من 
ً والعائدين الى  الدعم المقدم من منظمة الفاو لتقديم االغاثة الفورية للنازحين داخليا
ً االسر التي تعيلها النساء لدعم المرأة الريفية  مناطقهم في محافظة نينوى وخصوصا
وتمكينها. وقد اقترحت ممثل الوزارة تعميم التجربة على باقي المحافظات والمناطق 

 التي تعرضت الى نزاعات وتهجير.

 دائرة التنمية البشرية تشارك اعمال ورشة تبادل المعرفة والخبرات  

                                          

شاركت الستيتدة متديتر عتام      

دائرة التنميتة التبتشتريتة د. متهتا 

عبد التكتريتم حتمتود فتي ورشتة 

تبادل المتعترفتة والتختبترات متع 

المجلس االعتلتى لتلتتتوازن بتيتن 

التتجتتنتتستتيتتن فتتي دولتتة االمتتارات 

التتعتتربتتيتتة التتمتتتتتحتتدة والتتمتتركتتز 

االتحادي للتنافسيتة واالحصتاء، 

حول اعداد الموازنة المستجيبة للنوع االجتماعي وهي احدى ركتائتز ختطتة التتتمتكتيتن االقتتتصتادي لتلتمترأة 

بمشاركة المالكات المتقدمة من اصحاب القرار في الوزارات المعنتيتة متن التحتكتومتة االتتحتاديتة واالقتلتيتم، 

 وبرئاسة دائرة تمكين المرأة في االمانة العامة لمجلس الوزراء وبدعم من البنك الدولي.
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عقدت دائرة التتتنتمتيتة التبتشتريتة نتدوة                    

 /2//تعريتفتيتة عتن أهتداف التتتنتمتيتة التمتستتتدامتة 

بحضور السيدة مدير عام الدائرة د. مها عبد التكتريتم 

حمود وعدد من منتسبي الوزارة، قدم د. امجد حامد  عرضاً حول مشاركتتته فتي دورة 

 2232) نببببببببببذة تببببعبببببريببببفبببببيببببة عببببن اجببببنبببببدة تتتتتدريتتتتتبتتتتيتتتتتة بتتتتتعتتتتنتتتتتوان 

( ////0 02 2 – 02 //والتي عقدت في الهنـــد للفترة )اجندة جديدة لعـالم مستدام(  

تلبية احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة األجبيبال بين فيه إن التنمية المستدامة هي' 

مشيرا إلى أن أهداف التنمية المستدامة تتتتمتيتز  " القادمة على تلبية احتياجاتها الخاصة

االندمباج إذ يمكن لكل الدول )النامية والمتقدمة( وجميع القطاعات تطبيقها، و   بالعالمية

كون جميع األهداف مرتبطة مع بعضها البعض إذ ال يمكننا أن نحقق هدفا واحتدا دون 

كونتهتا تتتتضتمتن إجتراء تتغتيتيترات  بالتحولأخر  بل يجب أن نحققها جميعاً كما تتميز 

جوهرية كبيرة جداً في كيفية العيش على األرض، كما تم استتعتراض الهتم التعتروض 

المقدمة خالل الدورة التدريبية:  "التنمية المستدامة في الماضي تحول نتمتوذجتي نتحتو 

التى  MDGsالتعاون العالمي" ، رحلة التنمية المستدامة من األهداف اإلنمائية لأللفيتة 

"،  /2//التى ختطتة عتام  25//عملية ما بعد عتام  SDGsأهداف التنمية المستدامة 

"تعميم أهداف التنمية المستدامة في الحكم المحلي"،  "المؤشرات والبيانتات التمتتتعتلتقتة 

"،  "النظتام التبتيتئتي /2//بأهداف التنمية المستدامة"، "االقتصاد الدائري واجندة عام 

 لرصد أهداف التنمية المستدامة في الهند". 
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تم مشاركة السيدة مدير عام دائرة التنمية              
البشرية د. مها عبد الكريم حمود )افتراضياً(  واالنسة 
ناهدة احمد عبد الجبار/ مدير قسم سياسات التربية والتعليم )حضوريا(ً في المؤتمر 
العلمي الدولي لكلية االدارة واالقتصاد جامعة الموصل تحت عنوان ) راس المال 

(،  ////0  /02  2/-5/البشري في العراق: صيانة وتحديث وتنمية( للمدة من ) 
ً اهتمت بجوانب معرفية متنوعة في عدة محاور  القيت خالل المؤتمر خمسون بحثا
) التعليم، الصحة والمجتمع، سياسات تنمية راس المال البشري، رعاية االبتكار 
واالبداع، االلتزام بمعايير الجودة، البحث والتطوير، التدريب المهني وتنمية 
المهارات( وقد تم تقديم بحث ُمعد  من قبل د. مها عبد الكريم حمود واالنسة ناهدة عبد 

 )بناء راس المال البشري ودوره في تحقيق التنمية في العراق(.الجبار بعنوان 

 

    

 

نظمت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لتغتربتي استيتا             

) االسكوا( ورشة العمل االقليميتة الستابتعتة لتالتستتتعتراضتات 

( فتي بتيتروت، شتارك فتي التورشتة ////0 /2202-22الوطنية الطوعية في المنطقة العربية للفترة من ) 

السيد مدير عام دائرة التنمية االقليمية والمحلية د. محمد محسن السيد واالنسة ناهدة احمد عبد الجبار/ مدير 

قسم سياسات التربية والتعليم، تم خالل الورشة التأكيد على اهمية عقد  هذه الورش من اجل تبادل الخبرات 

وعرض قصص النجاح وما حققته الدول في مجال اهداف التنمية المستدامة كتمتا تتم متنتاقشتة اهتمتيتة دور 

القطاع الخاص في عملية التنمية وكمحرك استاس لتلتتتغتيتيتر متن ختالل ختلتق فترص عتمتل اذ ان التنتمتو 

االقتصادي يتطلب  شراكة حقيقة بين القطاع العام والخاص.  كما تم استعراض عتدد متن االستتتعتراضتات 

 الطوعية للدول العربية.

 
دائرة التنمية البشرية تشارك في 

ورشة العمل اإلقليمية لالستعراضات 
 الطوعية في بيروت

 دائرة التنمية البشرية تشارك في المؤتمر العلمي الدولي 

 لكلية االدارة واالقتصاد / جامعة الموصل       



    

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دراسة بعنوان: الحكومة االلكترونية                                        اعداد : سيروان منعم مراد       

24صفحة   
العدد  الحادي و 

 العشرون 

 
 

 
 البحوث والدراسات 

 الخالصة 

الككومة االلكترونية ه  املية دم  تكنولوجيا الم لومات واالت االت        
م  التقنيات االدارية لتكسين االداء الككوم  بما يتألد م  كاجات الموا نيين 

لقد ازدادت اهمية الحكومة االلكترونية في ظل التطورات الحديثة لثورة  و

ً في ادارة التغيير, تتطرق  االتصاالت والمعلومات حتى باتت عنصرا جوهريا

هذه الورقة الى اقسام ومتطلبات الحكومة االلكترونية في العراق وعرض 
المؤشرات العالمية لها وكيفية مؤامة هذه المؤشرات من متطلبات العراق 

 .وماهي االليات لعمل حكومة االلكترونية 

 دور القروض المقدمة الى فةـة الشبا  ف  توفير فر  ام      دراسة بعنوان 

 ااداد: كامد ال  ابد هللا                                                                

 الخالصة :   
تعد ظاهرة الفقر في العراق احدى الظواهر المتفاقمة في السنوات االخيرة بسبب حالة       

عدم االستقرار التي شهدها البلد على مدى سنوات طويلة وشهدت تعاظما وتاثيرا سلبيا كبيرا 
 على االوضاع المعيشيـــة لفئة الفقراء مما ادى الى زيادة البطالة والمحرومية. 

وعليه فقد وضعت الحكومات المتعاقبة في العراق سياسات اقتصادية وخطط عمل لتدارك 
هذه االزمة ومنها تبني سياسات منح القروض لتمويل انشاء مشاريع اقتصادية صغيرة 
وصغيرة جدا لغرض انشاء مشاريع تعمل على توفير فرص عمل ومنح فرص اقتصادية 

 لتخفيف المعاناة على المستوى الشخصي والعائلي. 
لقد باتت صناديق االقراض تلعب دورا مهما واساسيا ليس على مستوى العراق فحسب بل 

وعلى مستوى المنطقة والعالم ايضاً. حيث عملت على تقليل الضغط الحاصل على القطاع 
الحكومي وايضا تنشيط القطاع الخاص وتفعيل دوره كبديل حيوي عن القطاع العام من خالل 
انشاء مشاريع واستحداث مشاريع خدمية شملت القطاعات االقتصادية المختلفة كالزراعي 

واالجتماعي والصناعي وغيرها. كما لعبت هذه المشاريع دورا مهما في دفع  عجلة التقدم 
التنموي لمختلف فئات المجتمع من خالل ما سبق ذكره من توفير فرص عمل وتقليل بطالة 

وتعزيز تقديم الخدمات. وكذلك عملت على زيادة المهارات الفنية لتلك االيدي العاملة من 
خالل منحهم الفرصة الموائمة للعمل وامكانية تقديم االفضل لخدمة المجتمع وتحقيق مكاسب 

 مادية وغيرها. 


