
 

 

 

 صندوق األمم المتحدة للسكان وحكومة العراق یحتفالن
  التنمیةعاماً على المؤتمر الدولي للسكان  25بمرور  

 

 
ً  25قبل  —2019أغسطس  1بغداد، العراق في  قائداً من قادة العالم خالل المؤتمر الدولي للسكان  179 اجتمععاما

 على خدمات الصحة اإلنجابیة.    اوتعزیز حصولھ المرأة وحمایتھا وتعھدوا بتمكینعقد في القاھرة  والتنمیة الذي

الدكتور قصي السھیل، قامت الجمعیة وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي،  رعایة وحضوروب 2019یولیو  28في یوم  و
عاماً على المؤتمر. كما  25ندوة بمناسبة مرور العراقیة للعلوم اإلحصائیة بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة للسكان بعقد 

 م المتحدة للسكان للمنطقة العربیة. المدیر اإلقلیمي لصندوق األم حضر الندوة الدكتور لؤي شبانھ،

والخطط  منذ مؤتمر القاھرة وناقش المشاركون من األكادیمیون والخبراء والدیموغرافیون التطور الذي سجلھ العراق
المستقبلیة التي تضمن للنساء والشباب والیافعین القدرة على الحصول على تعلیم ذا جودة عالیة وتوفیر خدمات الصحة 

 لقضاء على جمیع أشكال التمییز ضد النساء والفتیات.  وا األسرة تنظیمإلنجابیة لھم بما في ذلك خدمات ا

ھا ومناقشتھا في الندوة ھو انخفاض نسبة الوفیات بین الموالید واألطفال تحت من أھم نتائج الدراسات البحثیة التي تم تقدیمو
یم بیرة التي قطعھا إقلاقشت األوراق البحثیة األشواط الك. كما ن3.6إلى  7من سن الخامسة وانخفاض معدل الخصوبة 

من  111العمل بالمادة رقم مثل وضع قیود على عملیة تعدد الزوجات وإیقاف في مجال تمكین المرأة كردستان العراق 
 الشرف".ن العقوبات في العراق المتعلق "بجرائم قانو

وزیر  ربحضووالمھدي  عادل عبد، السید الوزراء مجلسرئیس رعایة ب یولیو 29یوم وقد استمرت اإلحتفاالت مساء 
مؤتمراً وحفل عشاء في صندوق األمم المتحدة للسكان ووزارة التخطیط  نظمحیث الدكتور نوري صباح الدلیمي،  التخطیط



الیوم العالمي للسكان و والتنمیةلمؤتمر الدولي للسكان عاماً على ا 25لالحتفال بمرور  رئیس مجلس الوزراءضیافة  دار
 عاماً على تأسیس صندوق األمم المتحدة للسكان. 50مرور االحتفال ب وكذا

 
مشیراً إلى أن آخر تعداد شامل كان  2020للتعداد السكاني  التحضیروأعلن السید عبد المھدي أثناء اإلحتفال إطالق عملیة 

عاماً، كما أعلن بأن عملیة التعداد السكاني سوف تستخدم التكنولوجیا الرقمیة التي تضمن دقة  30قد تم تنفیذه منذ أكثر من 
 كان وتحسین نوعیتھا.السالحكومة في وضع برامج تھدف إلى رفع مستوى حیاة  ةساعدمن أجل مالمسجلة  تالمعلوما

لمؤتمر، منطقة العربیة، والذي كان حاضرا في اصندوق األمم المتحدة للسكان للاإلقلیمي لمدیر الوأشاد الدكتور شبانة، 
ني مؤكداً على إلتزام صندوق األمم المتحدة بجھود الحكومة العراقیة وحكومة إقلیم كردستان العراق للقیام بالتعداد السكا

 خالل جمیع المراحل لضمان اإلستفادة التامة من المعلومات والبیانات من أجل عملیات التنمیة. الفنيللسكان بتقدیم الدعم 

ن وفیات كما وعد الدكتور شبانھ باالستمرار في العمل الوثیق مع الحكومتین والجھات المانحة والمؤسسات المدنیة للحد م
لتنظیم األسرة والحد من العنف القائم على النوع االجتماعي والحد من  االحتیاجاتاألمھات التي یمكن تفادیھا والحد من 

 الممارسات الضارة.

وقد حضر الفعالیات اإلحتفالیة ممثلو الوزارات واللجان البرلمانیة والجھات المانحة والمؤسسات المدنیة والمنظمات األممیة 
فیھم ممثل المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین، السید أیمن غرایبھ، ممثالً المنسق المقیم لألمم المتحدة في بما 

العراق السیدة مارتا روداس، ونائب الممثل الخاص لألمین العام لألمم المتحدة للشؤون السیاسیة واالنتخابیة، السیدة ألیس 
 والبول.
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