
  

  

  

  

  

  

 2020مدير صندوق األمم المتحدة للسكان في المنطقة العربية يزور العراق  لدعم جهود إجراء تعداد السكان 

  

في المنطقة  اختتم الدكتور لؤي شبانه، مدير صندوق األمم المتحدة للسكان - 2019أغسطس / آب  8بغداد، العراق، 

يوليو، والتي شارك خاللها في  31أيام في العراق وإقليم كردستان العراق يوم العربية  زيارته التي استمرت أربعة 

عاًما على تأسيس المؤتمر الدولي للسكان والتطوير، وبمناسبة اليوم  25احتفاالت الشعب العراقي والحكومة بمناسبة مرور 

 متحدة للسكان.عاًما على تأسيس صندوق األمم ال 50العالمي للسكان، إلى جانب االحتفال بمرور 

وعقد المدير اإلقليمي خالل زيارته لقاءات ومحادثات مع عدد من الشخصيات الهامة والمؤثرة في الساحة السياسية في 

المنطقة الجنوبية الوسطى وإقليم كردستان العراق والتي هي جزء من جهود صندوق األمم المتحدة للسكان لمناصرة ودعم 

 .2020عام تنفيذ عملية التعداد السكاني ل

التقى الدكتور شبانه خالل زيارته بالسيد عادل عبد المهدي، رئيس وزراء العراق والسيد علي شكري، مستشار الرئيس 

العراقي والسيد بشير الحداد، النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي  والدكتور عالء العلوان، وزير الصحة  والدكتور 

يد فاتح األميري، وكيل وزارة العمل والشؤون االجتماعية والدكتور ضياء كاظم، نوري الدليمي، وزير التخطيط والس

 رئيس الجهاز المركزي لإلحصاء، باإلضافة إلى عدد من مسؤولي وممثلي منظمات األمم المتحدة المختلفة في العراق.

يد، وزير التخطيط والسيد سامان كما التقى في إقليم كردستان العراق بسيادة الرئيس نيجيرفان بارزاني والسيد دارا رش

حسين محمد، وزير الصحة والسيدة كويستان محمد، وزير العمل والشؤون االجتماعية، حيث كان اللقاء األخير بحضور 

السيد فوزي حريري، رئيس ديوان رئاسة كردستان العراق والدكتور أوميد صباح، رئيس ديوان رئاسة الوزراء والسيد 

تب إقليم كردستان العراق لإلحصاء والسيدة فيان جاف، المدير العام للتخطيط في وزارة الصحة سيروان محمد، رئيس مك

 والسيدة كوردو عمر، المدير العام لمناهضة العنف ضد المرأة في وزارة الداخلية.

  

ية التعداد السكاني وأن وأشار الدكتور شبانه بأن نتائج هذه اللقاءات وردود المسؤولين كانت إيجابية فيما يتعلق بتنفيذ عمل

الحكومتين اتفقتا على أال تستخدم نتائج التعداد السكاني لتحقيق مكاسب سياسية ولكن ليكون وسيلة لدفع عجلة التنمية 

والتطوير. وفي حين أشار المسؤولون خالل هذه اإلجتماعات إلى وجود عوائق قد تقف في وجه تنفيذ عملية التعداد إال أن 

 عن استعدادهما التام لمناقشة هذه القضايا للتوصل إلى اتفاق يخدم أواًل وآخًرا مصلحة شعب العراق. الحكومتين عبرتا

  

وصرح الدكتور شبانه في كلمة له في ختام زيارته: "لقد أتيت إلى العراق لسببين، أولهما هو لالحتفال بالتقدم الذي أحرزه 

وثانيهما لعقد عدد من اللقاءات مع مسؤولي الحكومة  1994نذ عام العراق في مجال الصحة والحقوق اإلنجابية للمرأة م

 لمناقشة التعداد السكاني."

  

عاًما الماضية،  25وفي تصريحه عن التقدم الذي تم إحرازه منذ تأسيس المؤتمر الدولي  للسكان والتطوير قال: "خالل 

في مجال تمكين المرأة والحفاظ على حقوقها من مية أحرز العراق تقدماً في تحقيق أهداف المؤتمر الدولي للسكان والتن

خالل اتخاذ إجراءات لخفض وفيات األمهات ووفيات المواليد واألطفال تحت سن الخامسة ومعدالت الخصوبة التي 

وذلك بالرغم من الحرب التي ضربت البالد، كما أن إقليم كردستان العراق وضع المزيد من  3.6إلى  7انخفضت من 

الذي يجرم القضايا المتعلقة بجرائم "الشرف"  59وأيًضا وضع القرار  62القيود على تعدد الزوجات بحسب قرار رقم 

 ليعاقب مرتكبيها بحسب هذا القرار."

  

هاء وفيات األمهات التي يمكن وأضاف قائاًل: "لقد حقق العراق الكثير من التقدم إال أننا نحتاج إلى أن نقوم بالمزيد إلن

تنظيم االحتياجات غير الملباة لوسائل الوقاية منها، وإنهاء العنف القائم على النوع االجتماعي والممارسات الضارة، وإنهاء 

 األسرة. سوف نستمر بدعم الوزارات ذات الصلة والمؤسسات المدنية لتحقيق هذه األهداف بالتعاون مع المجتمع الدولي."



  

ي تصريحاته حول التعداد السكاني، قال المدير اإلقليمي لصندوق األمم المتحدة للسكان: "نحن ال يمكن أن نخذل شعب وف

العراق، فبعد سنوات من العيش في ظروف اجتماعية صعبة والمعاناة من آثار الحروب، نحن ندين لشعب العراق بأن نوفر 

ركز عليهم من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين مستوى لهم بيانات ومعلومات دقيقة ونضع استراتيجيات ت

 حياتهم."
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صندوق األمم المتحدة للسكان: العمل من أجل عالم يكون فيه كل حمل مرغوبا فيه وكل والدة آمنة، ويحقق فيه كل شاب وشابة ما 

 لديهم من إمكانيات

اإلعالمي، اآلنسة سلوى موسىللمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع القسم   
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