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    : المقدمة1

وأهدافها السبعة عشر والتي نالت  2030التنمية المستدامة  أجندةترسم 
خارطة طريق ذات رؤية استراتيجية للدول  2015اجماعا امميا في أيلول (سبتمبر) 

واألطراف الفاعلة من أجل تكريس الجهود لخلق عالم ينعم فيه الجميع بالمساواة 
ظ على موارد كوكبنا من االستنزاف غير الكفوء وغير واالزدهار المستدام، مع الحفا

  المنصف بالنسبة لألجيال القادمة.

مع انشغال العراق في الحرب  ومقاصدهالقد تزامن اعالن هذه الخطة وأهدافها 
ضد التنظيمات اإلرهابية، وتداعيات انخفاض أسعار النفط الخام في األسواق العالمية. 

تركوا يوما التطلع نحو مستقبل أفضل، فقد تواصل مع أهداف العراقيين لم ي نَّ إمع ذلك ف
  .ومقاصدهاااللفية، وهو منغمس اليوم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 

وتأتي هذه المراجعة الوطنية ضمن التقرير الطوعي األول بوصفها جهدا وطنيا 
ج تشاركي، وخطوة ضرورية لمتابعة جدول اعمال التنمية المستدامة، معتمدا على نه

ساعدت التشاورات الوطنية (ورش العمل والندوات) التي عقدت في مناطق البالد 
   المختلفة على مناقشة التحديات التنموية التي تواجه العراق في المرحلة القادمة.

) اداًة مهمًة في رصد التقدم المحرز على VNRsوتُعدُّ التقارير الوطنية الطوعية (
ة الوطنية والترويج لها محلياً، فضالً عن انها تسهم في عرض طريق تحقيق خطة التنمي

خبرة البلد والدروس التي يمكن ان يقدمها للعالم انطالقاً من تجربته الذاتية وأْن توفر 
  هذه الخبرات فرصاً ودروساً للتعلم من االخرين واالفادة من تجاربه. 

مسارات خارطة واهدافها على ضبط  2030التنمية المستدامة  اجندةتعمل 
الطريق للدول كافة، والتي استشعرت بانها امام مسؤولية تضامنية واخالقية ازاء تحقيق 
هذه االهداف ورفع نسب انجازها من اجل ارساء اسس لعالم ينعم فيه الجميع بالعدالة 
والمساواة واالزدهار المستدامة، مع الحفاظ على موارد الكوكب من االستنزاف غير 

المنصف، بما يضمن حقوق الجيل الحالي واالجيال القادمة في العيش  الكفوء وغير
بجودة نوعية حياة عالية. لذا فإنَّ هذه االهداف عالمية وغير قابلة للتجزئة ومتكاملة 
ومترابطة تتوخى الموازنة بين االبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية للتنمية 

  المستدامة.

ن استمرار المحاولة للعودة بالعراق الى الساحة هذا التقرير اعالناً ع يمثل
الدولية قويا معافى ينعم باألمن والسالم، ويتطلع لتحقيق التنمية التي تتوزع ثمارها 
على نحو عادل بين الفئات والمناطق من دون تهميش أو إقصاء. لذا سينطلق التقرير 

  . التي تشكل منطلق الجهد التنموي فيه 2030من الرؤية الوطنية 

ستقدم استعراض المنتدى السياسي رفيع  )1(دولة 49لقد تطوع العراق من بين 
، لعرض تجربته الفريدة في التنمية من عمق الحرب 2019المستوى في تموز (يوليو) 

  والنزاع، والتشبث بالحياة والتقدم.

عرض في المنتدى السياسي رفيع المستوى إنما لذا فإنَّ هذا التقرير الذي يُ 
رضا لتجربة أمة قوية أبت اال أن تختار الحياة والتنمية، وتراهن على االنسان يمثل ع
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أمة لم تنفك تفكر وخرجت للتو من صراع ضاٍر مع اإلرهاب، برغم الظروف التي مرّت بها؛ 
رغم بتحقيقها والطموح على في التنمية حتى في ظل الحرب وضجيجها؛ وتظهر العزم 

وحماية حقوق الجميع في حاضرهم ذلك، حقيق تتطلبه من جهود استثنائية لتما 
  كد االلتزام "بعدم ترك أحد في الخلف".ؤ، وتهمومستقبل اجيال

 

  الوطنيسياق : ال1- 1

العراق دولة عربية ذات اقتصاد ريعي يعتمد بشكل كبير على النفط، وهو يمتلك 
مرتبة ) االمر الذي يجعله يقف بال2016مليار برميل ( 148.8احتياطي يقدر بحوالي 

 أي ،عاماً  93.6 السنوي من اإلنتاج العراق احتياطي معدل . فيما يبلغالخامسة عالمياً 
  . عاماً  50.6 البالغ العالمي المتوسط ضعف من يقرب ما

البنى تاريخ العراق  مناألخيرة داهمت التحديات الكبيرة خالل العقود األربعة 
 اً ب والفقر وانعدام االستقرار وضعفالحرومن العنف و اً إرث والموارد والمؤسسات مخلفةً 

للحكم والهشاشة المزمنة وفقدان للكثير من أسس السالم المجتمعي.  اً شديد
سوء اإلدارة االقتصادية وفقدان التوجه و تفاقم الفساد وتفاقمت أوضاع البلد مع
 وجهود إعادة االعمار. ومع ذلك، يمتلك العراق فرص التنميةاالستراتيجي في عملية 

االقتصادية لما يمتلكه من الثروات الطبيعية ضمان رفاه جميع مواطنيه، وتحسين أوضاعه 
سهم موارد النفط الضخمة في تنمية المجتمع تبدالً من أن و والبشرية والثقافية.

واالقتصاد، أدت إلى تفاقم النزاع حول السيطرة على موارد الدولة وسلطتها ونفوذها، 
مات داخل المجتمع، وعرضت االقتصاد الكلي لمزيد من االنقسا ايجاد واسهمت في

عدم االستقرار. وقد أدى كل هذا إلى تدهور في مؤشرات التنمية البشرية واالقتصادية، 
ماليين  5من ح أكثر و، ونز2003منذ عام  ينمدنيالضحايا ال عشرات االالف منفقد توفي 

كما يحتاج األطفال الى  % من السكان يحتاجون الى المساعدة.20وان حوالي  ،شخص
عناية خاصة نتيجة للظروف االستثنائية التي مروا بها ال سيما في مجتمع النازحين 

. وتعاني وسكان الريف، إذ يحصل جزء كبير منهم على التعليم والصحة بجودة متدنية
النساء من ظروف فقدان االمن، وتراجع المكاسب الالتي حصلن عليها خالل عمر الدولة 

 .إذ عانين مثلما عانى الرجال من فرص أقل في ميدان العمل وكسب الدخلثة، الحدي
ويمكن توقع المزيد من المشكالت في ظل النمو السكاني المرتفع، الذي يوفر فرصة 

بالضياع في حال استمرار  على الرغم من تهديدها تتأتى من الهبة الديموغرافية
  السياسات السابقة.

دولة في مؤشر التنمية  188من أصل  121المرتبة  العراق حقق، 2015في عام 
). 97، وتونس 86، األردن 76البشرية، وسجل أقل من دول أخرى في المنطقة (لبنان 

الحروب والعقوبات الدولية والعنف وعدم االستقرار السياسي فقد اثرت عقود من 
. للناسمات على تقديم الخدقطاعات الصحة والتعليم قدرة في والضغوط المالية بشدة 

في العراق األهداف اإلنمائية  والتعليم لم تحقق مؤشرات صحة األمهات واألطفالو
 . )2(لأللفية

 2015مع حلول الموعد المحدد لالنتهاء من تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية عام 
كان العراق منشغال في مواجهة التنظيمات اإلرهابية وتداعيات انهيار أسعار النفط الخام 

ي األسواق الدولية، وقد تم تشخيص الحصيلة النهائية لإلنجاز التنموي المتحقق في ف
اطارها، والتحديات التي تواجه البلد في المرحلة الجديدة والفرص التي توفرها اجندة 

فقد اعدت  وعليهينبغي أن يستمر لعقد ونصف قادم.  بوصفها إطار عملٍ  2030التنمية 
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 ة للتواصل مع األهداف وإيجاد السبل لتحقيقهاخطيط العدّ الحكومة من خالل وزارة الت
على اعداد رؤية فضالً عن العمل  لها، عبر صياغة الخطط واالستراتيجيات المستجيبة

  .2030العراق 

هناك حاجة ماسة لتصحيح مسارات التنمية للعراق بعد خروجه من هذه األزمات 
نظيمات اإلرهابية أن يوفر فرصة تاريخية االقتصادية واإلنسانية. ويمكن لالنتصار على الت

لتغيير مسار التنمية في البالد نحو االستدامة ووضع االنسان في محورها. اال أن عودة 
الدولة، وإعادة بناء رأس المال سلطة تعزيز والسالم واألمن، وجهود إعادة اإلعمار 

في المشروعات  االجتماعي كلها تتطلب مزيدا من االنفاق العام والخاص، واستثمارا
، لضمان التنموية التي يحتاجها البلد، مع التركيز على المناطق المحررة واألكثر فقراً 

  .ترسيخ أسس السالم الدائم في تلك المناطق

  

   والتقرير الطوعي االولالعراق : 2- 1

  التقرير الى تحقيق جملة من األهداف الوطنية منها:هذا يسعى 

 ار الخطى نحو عودة العراق الى الساحة الدولية توكيد اعالن الحكومة عن استمر
يتطلع لتحقيق التنمية التي تتوزع ثمارها على نحو عادل بين الفئات والمناطق و

 من دون تهميش أو إقصاء. 

  تشخيص التحديات التي تواجه تحقيق اهداف التنمية المستدامة، وبخاصة تلك
حتمل بينها وبين متطلبات التي ترتبط بخطة التنمية المستدامة، والتنافس الم

 االنفاق واالعمار الملحة وطنيا، في ظل بيئة غير مستقرة.

  تقديم وصف موجز لعملية تحقيق اهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها على
المستوى الوطني، والخطوات التي ستتبعها الحكومة وشركاؤها في هذا 

 الطريق. 

 داف الدولية الى رؤية اهداف تعزيز سياسات ومؤسسات المشاركة وترجمة االه
وطنية، تساعد على اتخاذ االجراءات الكفيلة والقادرة على احداث التحول 

 .2030المنشود في إطار اهداف التنمية المستدامة 

  الترويج لخطة التنمية المستدامة وطنيا، واستثارة الرأي العام والحكومة وكسب
يمكن أن تسهم في مساعدة  دعمهم، ودعم المانحين والمنظمات الدولية التي

 العراق لتجاوز الصعوبات التي يواجهها.

  توفير قاعدة بيانات موجزة ألهداف التنمية المستدامة، وتشخيص فجوة البيانات
الموجودة من اجل توجيه الجهد االحصائي المستقبلي لردمها بالبيانات 

 المناسبة. 

 مستدامة وطنيا؛ تقديم رصد رقمي للتقدم المحرز على طريق التنمية ال
، انطالقا من األولويات ومقاصدهاوتشخيص الفجوات التي تعترض تحقيق أهدافها 

الوطنية. مع األخذ بنظر االعتبار المجهودات التنموية التي تقدمها خطة التنمية 
الوطنية واالستراتيجيات القطاعية التي تخدم تحقيق الكثير من األهداف التي 

 .2030فق مع رؤية العراق صيغت من أجلها والتي تتوا
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  مشاركة تجربة العراق مع تجارب البلدان األخرى لتبادل الخبرات والتجارب إثراًء
 للخبرات الدولية.

  

  التقرير هيكل: 3- 1 

السياق فصول، تناول الفصل األول مقدمة التقرير عرض  سبعةيتضمن التقرير 
إلنجاز التقرير الطوعي األول،  الوطني والظروف العامة التي يمر بها العراق، واستعداده

اعداد وعرض الفصل الثاني لإلجراءات المتخذة وطنيا بشأن  وهيكلية هذا التقرير.
التقرير، ومبادئه وعمليات المشاركة وادماج أصحاب المصلحة وأهم التحديات والدروس 

ة وسلَّط الفصل الثالث الضوء على الوثائق التي تدعم عملية استدامالمستفادة منه. 
والمنهاج  2022-2018وخطة التنمية  2030رؤية العراق و الدستور التنمية وفي مقدمتها

ة تحقيق اهداف التنمية فضال عن التعرف على اإلطار المؤسسي لعملي ،الوزاري
التحديات التي تعترض تحقيق أهداف التنمية  . وتناول الفصل الرابعالمستدامة
 طبيعة السكاني، النمو: وتشمل تراتيجيةاالس التحديات والتي تشمل: المستدامة

 الحكم ومقومات المؤسسي األداء ضعف السياسي، االستقرار عدم الريعية، االقتصاد
 العالمي التغير المناخي، التغير: تشمل التي األخرى والتحديات. االعمار وإعادة الرشيد،

فيما تناول الفصل  .طللخط التنفيذي والتحدي البيانات، تحدي النوع، فجوة واإلقليمي،
التقدم المحرز وطنيا في مجموعة األهداف المقابلة لألولويات الوطنية التي  الخامس

، الحكم الرشيد والمجتمع اآلمنن، بناء االنساوالتي تشمل:  2030 حددتها رؤية العراق
 التنفيذوسائل  السادسمستدامة، وتناول التقرير في الفصل البيئة ، والتنويع االقتصاد

التنمية المستدامة وطنيا وادوار األطراف الشريكة في تحقيقها. أما الفصل  ألهداف
) فقد أشار الى أن عملية اعداد التقرير التطلع الى االماماألخير والذي حمل عنوان (

وثماره ينبغي أن ال تنتهي بمجرد عرضه في المنتدى السياسي رفيع المستوى، وأن 
ممي عبر أنشطة متكاملة لتأمين استدامة األهداف التي تستمر لما بعد ذلك الحدث اال
  اعد التقرير الطوعي من أجلها.
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 التقرير الطوعي االولعملية إعداد : 2

الخبراء و المسؤولين بين مجموعة واسعة من تشاركياً  إتبع هذا التقرير نهجاً 
واشراك األطراف العراقيين تقودهم وزارة التخطيط التي تولت إدارة عملية إعداد التقرير، 

المحلية واالتحادية، فضال عن البرلمان والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية أثناء 
في  تلك العملية. وقد قدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الدعم الفني الذي كان مفيداً 

ؤى ولدَّ االلتزام الحكومي بأهداف التنمية المستدامة ر كماجميع مراحل إعداد التقرير؛ 
وتصورات جديدة، رسمية وغير رسمية، اتحادية ومحلية، شجعت على المزيد من 
االنخراط في الشأن التنموي، وأوجد بدايات الوعي المجتمعي باألهداف واهمية ادماجها 

  بالسياسات واالستراتيجيات والخطط الوطنية والمحلية.

  

  مبادئ التقرير: 1- 2

الى وثيقة المعالم الرئيسية لعملية  توافقاً مع منهجية التقرير التي تستند
المتابعة واالستعراض على المستوى العالمي بشكل متسق وناجح وشامل، 

، فضالً 2030) من خطة التنمية المستدامة 90والمعدة اساساً كاستجابة للفقرة (
عن بعض الوثائق االرشادية المهمة االخرى، نجد هناك مجموعة من المبادئ 

  لتقرير واسسه االتجاهية ومن بين اهمها: يرتكز عليها بناء ا

 ان االعالن عن مشاركة البلد في عرض انجازاته ودروسه الطوعية :
  المستقاة اثناء التطبيق تأخذ شكالً طوعياً اختيارياً.

 اعتماد النهج التشاركي في جميع مراحل االعداد لتحقيق التشاركية :
  حتواه.اهداف التقرير وتوسيع نطاق الملكية الوطنية لم

 ان تكاملية االهداف وبتشبيك عالي المستوى سيرفع من التكاملية :
  جودة الجهود المبذولة في تحقيق االهداف ككل وليس كجزء.

 ال نترك احداً في الخلف حيث البد ان يغطي التقرير الجميع شمول :
  الجميع ما دام محوره الناس ويراعي االعتبارات الجنسانية والمكانية.

 تماد المعايير التي تعتمدها التقارير الدولية والرسائل التي : اعالجودة
يقدمها التقرير بما يحقق الغايات المرجوة منها هي القاعدة االساسية في 

  االرتقاء بجودة نوعية المضمون.
 ان اعتماد التقرير على مجموعة الوثائق الوطنية (الدستور، المسؤولية :

. خطة التنمية الوطنية كمرجعيات )، المنهاج الوزاري2030رؤية العراق 
 اساسية من شأنه ان يعزز المسؤولية الوطنية اتجاه التنفيذ.

 ان عرض تجربتنا في المحفل الدولي سيمهد لتبادل الخبرات المحاكاة :
مع تجارب الدول االخرى وسيزيد من تراكمها ويحسن من رؤيتنا في إطار 

  والدولية للتنمية المستدامة.االولويات المناسبة لتحقيق االهداف الوطنية 
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   في االعداد المشاركة: 2- 2

ترى الحكومة العراقية أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة الوطنية يمثل فرصة 
لتمكين مجموعة أوسع من أصحاب المصلحة الوطنيين، وتعزيز الحوار الوطني التشاركي 

 أحدها مبدأ "عدم ترك وتعزيز فرص التعاون على نطاق أوسع في طريق التنمية. يقود
في الخلف"، وهو التزام أساس ألهداف التنمية المستدامة. وقد غذَّت النقاشات 
والحوارات وورش العمل جوانب مختلفة من موضوعات التقرير السيما التي جمعت بين 
الممثلين من مختلف فئات المجتمع (األوساط األكاديمية، المجتمع المدني، القطاع 

الشباب، البرلمان). وفي الوقت الذي تعمل الحكومة، كمنفذ ومنسق  الخاص، النساء،
لتحقيق أهداف التنمية الوطنية، ستمتد مهمتها لتسهيل ودعم مبادرات التنمية 
المستدامة التي تركز عليها مؤسسات المجتمع المدني والجامعات واالتحادات المهنية 

  .والتجارية والشركاء وأصحاب المصلحة اآلخرين

حكومة سلسلة من اإلجراءات لتؤكد التزامها بتحقيق أهداف التنمية الاتخذت لقد 
المستدامة. وقد ُعدَّت وزارة التخطيط وزارة محورية للتنسيق والرصد واإلبالغ حول 
أهداف التنمية المستدامة في العراق. إذ شكلت لجنة وطنية للتنمية المستدامة 

ان تنفيذ أجندة التنمية المستدامة للتنسيق مع جميع الوزارات والمؤسسات لضم
، وبتعاون قوي مع القطاع الخاص والمجتمع المدني ومنظمات المجتمع المحلي 2030

  والدولي.

  ): فعاليات دعمت اعداد التقرير1اطار (

، واتخذت 2030تبنت الحكومة العراقية أهداف التنمية المستدامة لعام  2016مبكرا ومنذ عام 
  . ومقاصدهالوعي بأهميتها وأهدافها خطوات جدية لتعزيز ا

  عقدت أولى ورش العمل بعنوان (الحوكمة الرشيدة واهداف التنمية المستدامة) خالل المدة
في اسطنبول، بدعم من اللجنة االقتصادية  2016شباط (فبراير)  6 –كانون الثاني (يناير)  31

ط، البلديات، الصناعة، التربية، واالجتماعية لغربي اسيا (االسكوا)، وبمشاركة وزارات التخطي
التعليم العالي، والنقل. فضال عن المركز الوطني للتطوير االداري وتكنولوجيا المعلومات. وقد 
استهدفت الورشة تقويم اإلنجازات المتحققة من اهداف االلفية على المستوى العالمي 

عتماد على وباال الرشيد ومؤشراته. للحكمبشكل عام والعربي بشكل خاص، وشرح 
يبة مخرجات الورشة اعد المركز الوطني للتطوير االداري وتكنولوجيا المعلومات دورتين تدر

 االولى للوزارات والمحافظات.
 في فندق  2030إلطالق رؤية العراق  2016 (نوفمبر) انعقاد المؤتمر األول في تشرين الثاني

حيث ركز المؤتمر على محاور  المنصور ميليا، بحضور مئات الشخصيات العلمية والفكرية،
نوقشت عشرات البحوث والرؤية (الحكم الرشيد، واالقتصادية، واالجتماعية والبيئية)، 

والدراسات المتخصصة في مجاميع مختلفة وإصدار كراسات وتقارير أبرزت الجوانب التي 
 . 2030المسودة األولى لرؤية العراق  إطالقتناولها المؤتمر، مع 

  مثلت وزارة التخطيط العراق في المشاركات الخارجية في المؤتمرات المعنية  2017وفي عام
، وكان للجنة الوطنية دور في 2030بالتنمية المستدامة واستعراض ما تم انجازه من اجندة 

التنسيق مع الجهات ذات العالقة من داخل وخارج الوزارة لحضور تلك المؤتمرات بحسب 
  عالقتها مع مواضيع المؤتمرات.

  :7- 4ورشة العمل حول إدماج أهداف التنمية المستدامة في خطة التنمية الوطنية (بغداد 
وقد اثمرت هذه  وشاركت فيها ثالث محافظات هي البصرة واالنبار وكربالء. 2018آذار (مارس) 

الورشة توجه المحافظات الثالث الى اعداد تقاريرها المحلية للتنمية المستدامة، ويوقع ان 
  ه التقارير خالل العام الحالي.نجز هذت

  4- 3ليومي  2030ورشة العمل اهداف التنمية المستدامة وتحديد أولويات رؤية العراق 
من  وممثالً  مختصاً  60بمشاركة أكثر من في وزارة التخطيط  2018 تشرين األول (أكتوبر)

ية ورؤية مختلف الوزارات ومنظمات المجتمع المدني لتقويم ومناقشة مواءمة خطة التنم
 RIAاستخدام اسلوب التنمية المستدامة، من خالل  ومقاصدمع اهداف  2030العراق 
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  ): فعاليات دعمت اعداد التقرير1اطار (

"Rapid Integration Assessment  “ وهو اسلوب مطور من البرنامج االنمائي لتحليل
بغية استخدامه في  SDGsمؤشرات الخطة الوطنية بالعالقة مع اهداف التنمية المستدامة 

اذ تعد هذه االداة نقطة انطالق لتحديد االولوية في اختيار  ؛VNRي التقرير الطوعي الوطن
اهداف التنمية المستدامة، فضال عن تقويم مستوى الموائمة بين اهداف الخطة  مقاصد

 من جهة اخرى. 2030الوطنية وبين رؤية العراق 
  م ناقشوا ممثال عن وزارات اإلقلي 20ة كبمشار 2018 تشرين األول (أكتوبر) 8- 7ورشة أربيل

خاللها مواءمة (رؤية إقليم كردستان العراق: رؤية من أجل المستقبل) وخارطة طريق اإلصالح 
  االقتصادي الجديدة التي وضعتها حكومة اإلقليم.

  في مقر وزارة  2030ورشة أولويات أهداف التنمية المستدامة البيئية في رؤية العراق
، بالتعاون مع البرنامج االنمائي لألمم 2018تشرين األول (أكتوبر)  25- 24التخطيط يومي 

ومؤشرات اهداف التنمية المستدامة  مقاصدالمتحدة هدفت بصورة اساس الى تحديد 
البيئية ذات االولوية بالنسبة للعراق وترابط أهدافها االخرى استناداً الى المعايير االساسية 

يق استدامة البيئة من الوزارات الحالية والتطورات والمخاطر البيئية وقد حضرها اعضاء فر
  والجهات المعنية.

  تشرين الثاني  29-  26خالل المدة لألمم المتحدة ورشتان بالتنسيق مع البرنامج االنمائي
نحو خارطة طريق إلعداد التقرير حملت عنوان االولى  ،(نوفمبر) ببغداد في مقر وزارة التخطيط

ت بعنوان (العمل حول استراتيجية التخفيف من الطوعي العراقي األول، والورشة الثانية كان
الفقر في العراق) لبحث سبل المواءمة مع أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التكامل في 
تنفيذ استراتيجية التخفيف من الفقر، وخطة التنمية الوطنية والسياسة المتعلقة باإلعمار 

 والتنمية في مرحلة ما بعد الصراع.
 وتنفيذها  2030ت ورشة تطوير قدرات رصد اهداف التنمية المستدامة وفي الوقت نفسه عقد

بالتنسيق بين وزارة التخطيط ودائرة الممثل المقيم والمنسق اإلنساني لألمم المتحدة في 
 .2018تشرين الثاني (نوفمبر)  29- 28العراق في فندق الرشيد للمدة من 

 2019كانون الثاني  24ي بيروت مشاركة بعض أعضاء البرلمان في الورشة التي أقيمت ف ،
 . 2030عن دور البرلمان في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 

  شباط (فبراير)  13- 12" في أربيل 16ورشة العمل "توطين أهداف التنمية المستدامة والهدف
 ، وبمشاركة ممثلين عن محافظات االنبار والبصرة وكربالء وإقليم كردستان.2019

 ة في بغداد مع أعضاء مجلس النواب، وحضرها النائب األول لرئيس البرلمان الجلسة التشاوري
وقد اقرت الجلسة االليات الكفيلة بانخراط أعضاء مجلس النواب  .2019نيسان (ابريل)  6في 

ورؤساء اللجان البرلمانية في الجهود الوطنية للتنمية المستدامة وااللتزام الوطني لتحقيق 
لها بين أعضاء المجلس وتحديد أدوار أصحاب المصلحة في عملية والترويج  2030اجندة 

 التنمية. 
  2019نيسان (ابريل)  11- 9المشاركة في المنتدى العربي للتنمية المستدامة في بيروت 

 بوفد ترأسه وزير التخطيط.
  حول استعداد العراق لعرض تقريره الطوعي الخاص  2019أيار (مايو)  2المؤتمر الوطني في

حقق من أهداف التنمية المستدامة في المنتدى السياسي رفيع المستوى، وشارك بما ت
فيها ممثلون عن الوزارات والمحافظات والجامعات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع 

 الخاص.
  ومسودة التقرير الطوعي ومناقشة دور القطاع  2030الجلسة التشاورية حول رؤية العراق

، وفيها تم اخذ مالحظات القطاع الخاص 2019(مايو) أيار  16يوم الخاص فيهما، والتي عقدت 
 على التقرير الطوعي تمهيدا إلقرار صيغته النهائية.

  لمناقشة لألمم المتحدة الورشة التي نظمتها وزارة التخطيط بالتعاون مع برنامج اإلنمائي
وتم خاللها  .2019(مايو) أيار  23- 22وعقدت في وزارة التخطيط للمدة ، الصيغة النهائية للتقرير

ومقترحات وتطلعات أصحاب المصلحة وبعض  بآراءإقرار الصيغة النهائية للتقرير بعد االخذ 
  الخبراء الدوليين الذين قرأوا المسودة األولى للتقرير.

 إنَّ أهمية تلك الورش واللقاءات تكمن في أنها وفرت إمكانية فهم األدوار التي يمكن أن تؤديها         
، وادماج آرائهم الوزارات والمحافظات وأصحاب المصلحة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

  .وتطلعاتهم في الصيغة النهائية للتقرير
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  الدروس المستفادةوالتحديات : 3- 2
يمثل التقرير الطوعي األول حول أهداف التنمية المستدامة تجربة وطنية فريدة 

  من الدروس منها: بالنسبة للعراق، وقد قدمت عددا
  مثلت عملية اعداده فرصة مهمة لتبادل اآلراء والخبرات حول كيفية تحقيق

التنمية، وادماج خطة التنمية المستدامة بالرؤية والخطط الوطنية ضمن إطار 
 استراتيجي للعمل التنموي الوطني. 

 جاء اعداد التقرير في خضم مرحلة خاصة من تاريخ البلد ومجتمعه، اذ كشف عن 
عمق االلتزام المجتمعي بالتنمية والرغبة في التطور ومواصلة مسيرة التقدم 

 بخطى واثقة.
  من الدروس المهمة التي تم الوصول اليها هي أهمية ادماج المستويات المحلية

لما لهم من دور في الوصول الى الفئات التي ال ينبغي تركها  ؛في عملية التقرير
 في الخلف.

  
 د التقرير تضمنت تحديات أيضا منها:على ان عملية اعدا

  استيعاب جميع أصحاب المصلحة وادماج رؤاهم وتصوراتهم التي تخص ضمان
ليات جديدة لالستماع آلذا كان البد من ابداع  ؛التنمية المستدامة وخطتها

لمختلف األصوات والسماح لها بالتعبير عن رؤاها، ومنها التشاورات االلكترونية 
 )2(ينظر: إطار  اض التقرير.التي أجريت ألغر

  ما يزال تحدي البيانات وشمولها وتصنيفها بحسب مقاربة النوع االجتماعي
والبيئة (ريف /حضر) والمحافظة ماثال على الرغم من الجهود المبذولة لتوفيرها، 

ت التقرير من اضاءة جوانب مختلفة من عاذ ان فجوة البيانات ربما تكون قد من
  .)*(راءات الحكومية التي اتبعت لتحسينهاأوضاع الناس واإلج

  ):  التشاورات االلكترونية من اجل التنمية المستدامة2اطار (

التشاورات االلكترونية وتوسيع افاق الحوار المجتمعــي حــول اهــداف التنميــة المســتدامة، والقضــايا التــي 
، شــارك فيهــا عشــرات تثيرهــا مســيرة التنميــة فــي العــراق، وقــد طرحــت مجموعــة مــن القضــايا للنقــاش

األشخاص في محافظات العراق المختلفــة، والســيما مــن الشــباب انــارت جوانــب مختلفــة مــن تطلعــاتهم 
  وهمومهم، وما يريدونه من عملية التنمية والتطور في البلد.

  ): بعض النقاشات التشاورية حول موضوعات البطالة والفساد1شكل (

                                                             

  : تحدي البيانات4- 4ينظر الفقرة:  )*(
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 سياسة تمكينية وبيئة مؤسسية توفير: 3

 مالئمة
  

  الدستور وأهداف التنمية المستدامة  :1- 3

لدستور هو اعلى تشريع يحدد األسس التي تنظم المجتمع، وطبيعة العالقة بين ا
مكوناته، ويؤثر الدستور في الظروف االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية في المجتمع، 

 نَّ إعقد اجتماعي محدد، والحقوق والواجبات التي ينص عليها. لذا ف ويقوم على أساسه
التنمية والعدالة والحقوق االقتصادية واالجتماعية في العمل والضمان االجتماعي قيم دستورية 

، أي قبل اإلعالن عن أهداف التنمية المستدامة في أيلول 2005نص عليها دستور العراق لعام 
كبير مع روح أهداف  الدستور ينسجم إلى حدٍّ  نَّ إعليه ف ؛الزمنبعقد من  2015(سبتمبر) 

نصت على تعزيز الحكم الرشيد والمساواة وحقوق  ويتضمن مواداً  ،2030التنمية المستدامة 
و قومية. وتمثل النصوص الدستورية تقدما في مجاالت حقوق أاالنسان وعدم استبعاد اية فئة 

ة االجتماعية والحق في التنمية، ويتضمن نصوصا تعنى االنسان في التعليم والصحة والحماي
بتعزيز الحكم والمساواة وفصل السلطات. ويمكن القول أنَّ الدستور يراعي حقوق الجميع وعدم 

  .في الخلف ترك أحد أو فئة اجتماعية

  :على أن "تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع 16فقد نصت المادة (تكافؤ الفرص (
 .ولة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق ذلك"العراقيين، وتكفل الد

 :أوال) /22"العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة" (المادة  حق العمل 
"ينظم القانون، العالقة بين العمال وأصحاب العمل على أسس اقتصادية، مع مراعاة 

 .)ثانيا /22(المادة قواعد العدالة االجتماعية" 
 ات: "تكفل الدولة حق تأسيس النقابات واالتحادات المهنية، أو حرية تأسيس النقاب

 .)ثالثا /22(المادة االنضمام إليها" 
  توزيع عادل للضريبة: فقد نص الدستور على انه "يعفى أصحاب الدخول المنخفضة من

  ).ثانيا /28(المادة الضرائب، بما يكفل عدم المساس بالحد األدنى الالزم للمعيشة" 
 وتقع على عاتق  ى االستثمار في التعليم والصحة، وتطوير مهارات الناس.التركيز عل

)، وكفالة التعليم بوصفه حقا، وتشجيع الدولة 31الدولة مهام الصحة العامة (المادة 
 .)34البحث العلمي ورعاية التفوق واإلبداع (المادة 

 الخدمات  اعتماد سياسة مناسبة لإلنفاق االجتماعي، تتضمن قيام الدولة بتأمين
االجتماعية األساسية، وإنشاء شبكات األمان االجتماعي الضرورية، بالتالزم مع تمكين 
الناس وتقوية قدراتهم. "تكفل الدولة الضمان االجتماعي والصحي للعراقيين في حال 
الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على 

ل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم وقايتهم من الجه
 ثانيا). /30والعناية بهم" (المادة 

  لكل فرد حق العيش في ظروف  33حماية البيئة والتنوع االحيائي: اذ تضمنت المادة"
  بيئية سليمة" (أوال)، وأن "تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع االحيائي والحفاظ عليهما".
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   2030: رؤية العراق 2- 3

"انسان ممكن في بلد آمن، ومجتمع موحد، واقتصاد تنطلق رؤية العراق 
من ابعاد التنمية والتي " متنوع وبيئة مستدامة، ينعم بالعدالة والحكم الرشيد

تستجيب ألولوياتنا واهدافنا في الوصول الى انسان ممكن في بلد آمن وموحد ومجتمع 
جميع، ونظام اقتصادي ذي توجه لسوق اجتماعي متنوع قائم على منهج الحق لل

يتسم بدرجة استقرار عالية لمؤشرات اقتصاده الكلي مع توفير بيئة امنة مستدامة 
للجيل الحالي واالجيال المستقبلية بما يحقق تحسناً مستداماً في جودة نوعية حياة 

تداعيات التلوث  الناس ويضمن االستدامة في انماط االنتاج واالستهالك والحد من
البيئي والتغيرات المناخية ويعزز حماية التنوع البيولوجي، من خالل مؤسسات حكومية 
تضمن احترام الحقوق السياسية والمدنية واالنسانية للمواطنين للوصول الى المسارات 

  المطلوبة بما يحقق المساواة لجميع المواطنين.

  

عقداً اجتماعياً جديداً بين الدولة  في مضمونها 2030وعليه حددت رؤية العراق 
والمواطن من شأنه ان يعزز ثقته بالحكومة فتتوافر له فرص تطوير الذات والعمل وكسب 
الدخل وتعمل الدولة على تطوير االنشطة االقتصادية ورسم مسارات االصالح التي 

افها تعالج اثر تحديات الماضي مع توفير االستراتيجيات والخطط التي ستستجيب اهد
والياتها إلدارة مشاكل الماضي والحاضر وتوقعات مخاطر المستقبل في ضوء االمكانات 
الوطنية مع ضمان قوة اليات التفاعالت التنموية ذات االثر التساقطي االيجابي على 

  نسب انجاز اهداف التنمية المستدامة الدولية السبعة عشر.

ا واحداثها على ارض الواقع خالل قصة النجاح الواعدة للعراق ستترجم فصوله نَّ إ
العقد العشري القادم مدعومة بعناصر القوة التي اثرتها مفردات الصمود والعزيمة 

  واالرادة والحياة.
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  عناصر قوتنا

 .رغبة مجتمعية تعززها منظومة القيم المتجذرة بعمقها الحضاري بالتغيير واالصالح  

 .ارادة وطنية للنهوض مرتكزها مبدأ المواطنة  

 اللتزام المؤسسي بالتنمية، على الرغم من حالة الالمن وعدم االستقرار والعنف.ا 

  االعالن عن مجموعة وثائق وطنية مستجيبة لمسار التنمية المستدامة ويحدوها
  االمل بمستقبل أفضل.

 .وفرة عناصر االنتاج والموارد وبخاصة الموارد البشرية ذات الطاقات والقدرات العالية 

 ية ذات ميزات نسبية للتنمية القطاعية والمكانية.فرص استثمار 

  2030المصدر: رؤية العراق 

  

بحسب ركائز واجندة التنمية المستدامة  2030اولوياتنا الوطنية في رؤية العراق  تكييف): 1جدول (
  2030الدولية 

  االه�اف ال���ة وال�ول�ة  ال�ؤ�ة ال���ة وال��ائ� ال�ول�ة

  

  

  الاسباء االن�ان     

باء ال�وح والعقل وال%�� م) اجل ا&%اد اج�ال قادرة على  - 

  االب0/ار واالب�اع واالن%از 

 

 ال�ف�ف م� الفق�    - 

  ت�ف�� ف�ص الع�ل الالئ� وال���ي ل���ع العامل��  - 

  ق&اع تعل��ي ذو ج�دة وش��ل     - 

 ن.ام ص�ي ذو +فاءة وتغ&�ة  - 

    ت�ف�� س�2 الئ� وانهاء م21لة الع1�ائ�ات - 

  

  

  ب�2ة م��0امة    ال/��1 

ت�ف�� ب�2ة ن�9فة آمة م��0امة لل%�ل ال6الي واالج�ال ال0�4ق3ل�ة  - 

عE� ال2�3ة في الBCD وال��اسات ال0��4ة ?4ا  ت/��فم) خالل 

&6قH ت�6) م��0ام في ج�دة ن�ع�ة ال�6اة و�4F) اس�0امة في 

ال2�3ي ان4اM االن0اج واالس0هالك وال�6 م) ت�اع�ات ال0ل�ث 

  وال0غ��ات ال4اخ�ة.

 

 

  ال�; م� الل�ث ال9�8ي والغ��ات ال�7اخ�ة  - 

  االس�;ام ال=ف�ء لل��ارد ال�ائ�ة  - 

  ال��اف.ة على ال9�8ة  - 

  ت&��C ان�اB االسهالك واالناج ن�� االس;امة ال9�8�ة  - 

7�ع ال9ای�ل�جي واح�اء االه�ار    -   ح�اGة ال
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  ش�اكة     ازدهار      اقE0اد م0�ع    

اقE0اد س�ق اج40اعي م0�ع م�ل� لف�ص الع4ل الالئقة ی�ف�  - 

م�Y�0 ال�فاه االقE0ادW ?إدارة تUار��ة ما ب�) القCاع العام 

  والDاص ?4ا &ع�ز م) امZانات االقE0اد الع�اقي .

 

;ام  - Hم�تفع وم IادJ  مع;ل ن�� اق

  ءة ق&اع ال7فL زCادة +فا - 

 -  I�  ق&اع خاص ق�I وت�7

 ت&��C الق&اع الNراعي وت�ق�� االم� الغMائي  - 

�ة ال�&�رة  - �  ال79�ة ال

   ق&اع مالي نL1 ذو ح�+�ة ج�;ة - 

  

  

  الZ6] ال�ش��         الZ6] والع�ل وال�الم     

م[س�ات ادار�ة فاعلة ت4F) اح0�ام ال6ق�ق ال��اس�ة وال�4ن�ة 

  والع�الة وال�4اواة ل%�4ع ال�4ا��).واالن�ان�ة 

  

  ت�ق�� س�ادة القان�ن وال7فاذ الى الع;الة وارساء ق�اع; ال�O2 ال�ش�; - 

   ت��H الالم�+CNة االدارCة وال�1ار+ة العامة في آل�ة ص7اعة الق�ار  - 

  الN7اهة وال1فاف�ة وم2اف�ة الفHاد  - 

  ل�ال�ةإصالح اإلدارة ال�ال�ة العامة وت�ق�� االس;امة ا - 

                 

  ال�الم                   

  م%40ع آم)

   م%40ع آم) یع] اف�اده ?ال�الم - 

  تعNCN ثقافة الHامح والHلO ال���عي    - 

  ب7اء رص�� لألس�ة وال��أة وال&ف�لة والف8ات اله1ة  - 

  تعNCN ق�O ال��ا]7ة وال�; م� اوجه ع;م ال�Hاواة  - 

  وال�Hاع;ة والع�ل ال&�عي ت�س�خ ق�O االن�از - 

;امة لله��ة ال;اخل�ة والN7وح واله��ة لل�ارج - Hل م�   حل

  

هذه التطلعات في الرؤية واالولويات الوطنية ذات األهداف المستجيبة لخطة  نَّ إ
، تتطلب جهداً وطنياً مستمراً بما يعزز المساءلة 2030التنمية المستدامة الدولية 

مستويات الدولة ومؤسساتها وفي عملية صنع السياسات  وفعالية القدرات على جميع
العامة وتنفيذها، وكان هذا شرطاً ضرورياً لتعزيز ثقة المواطن في الدولة والحد من 

وباقتصاد  ،ووضع االسس لديمقراطية تعمل بشكل جيد ،مخاطر دورة العنف المتجددة
االخالقي والتضامني في  وبذلك تم االعالن رسمياً على االلتزام ؛يقوده القطاع الخاص

. وعند مقارنة أهداف التنمية المستدامة 2030- 2015تنفيذ اهداف التنمية المستدامة 
نقطة  نَّ إلذا ف تم تغطيتها في الرؤية.الستة عشر % من األهداف 74مع الرؤية نجد أن 

  .2022-2018البداية كانت مع خطة التنمية الوطنية الثالثة للمدة 
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 RIAباستخدام منهجية  2030هداف التنمية المستدامة ورؤية العراق ): ا2شكل (

  

  

% مع 71تتوافق بحوالي  2020رؤية اإلقليم  نَّ إفوبالنسبة إلقليم كردستان، 
أهداف التنمية المستدامة، والتي تنطوي على برنامج طموح لتنويع اقتصاد اإلقليم 

اإلنتاج الصناعي والزراعي، وتقليل وتذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص، ودعم 
االعتماد على االستيراد، وزيادة نطاق الشمول المالي، ودعم المشاريع الصغيرة، 
وتقليل حجم العمالة في القطاع العام، والتأكيد على حاجة اإلقليم لتطوير نظام الحماية 

لى وجود نتائج التقويم تشير ا نَّ فإ ،االجتماعية، ومكافحة الفساد. من جهة أخرى
انسجام كبير بين األولويات االستراتيجية بين رؤيتي وخطط وأهداف التنمية بين العراق 

)، 16واالقليم، بما في ذلك التركيز على الناس وقضايا الرفاهية والحكم الرشيد (الهدف 
مع وجود بعض الفجوات في قضايا المشاركة واالستدامة البيئية، فضال عن نقص توفر 

  الئمة للرصد والتقويم.البيانات الم

  

واهداف التنمية المستدامة الدولية  2022- 2018: خطة التنمية الوطنية 3- 3
2015 -2030  

بمثابة اإلطار التنفيذي لخطة التنمية  2016لعام  209يعدُّ قرار مجلس الوزراء 
من تداعيات االزمة المزدوجة التي انتجها احتالل  ؛ بهدف الحدِّ 2022-2018الوطنية 

ظيمات اإلرهابية لبعض المحافظات وانخفاض أسعار النفط الخام في األسواق التن
العالمية ومن ثم انخفاض عوائد العراق المالية بشكل حاد. وقد تبنت الخطة شعار 
"إرساء دولة تنموية فاعلة ذات مسؤولية اجتماعية" من خالل اعتماد النمو المتوازن 

تحسين األصول المعززة ألنشطة البنى  للقطاعات اإلنتاجية المستند الى سياسات
التحتية وتوجيه االستثمارات قطاعيا ومكانيا على وفق معيار الميزة النسبية، والتوظيف 
األمثل للعوائد النفطية نحو تنويع االقتصاد. ووضعت الخطة أحد عشر هدفا هي: الحكم 

ستثمار ودور القطاع الرشيد، اإلصالح االقتصادي، تعافي المجتمعات المتضررة، توسيع اال
الخاص، رفع معدل النمو االقتصادي، زيادة متوسط دخل الفرد الحقيقي، خفض معدالت 
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البطالة، تمكين الفئات المستضعفة "الهشة"، تحسين أوضاع التنمية البشرية 
  .)3(المستدامة، الالمركزية، والتنمية المكانية

% من اهداف التنمية 77الي حو نَّ فإ 2022-2018وبالنسبة لخطة التنمية الوطنية 
المستدامة قد تم تضمينها فيها، بما يؤكد أن الخطة يمكن أن تكون أداة فاعلة في 

  تحقيق األهداف في المدى المتوسط.

  

  RIAباستخدام منهجية ): اهداف التنمية المستدامة وخطة التنمية الوطنية في العراق 3شكل (
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  2022- 2018 ةبحسب اهداف التنمية الدولي 2018ف خطة التنمية الوطنية اهدا تكييف: )2جدول (

  

  

- 2015واهداف التنمية المستدامة الدولية  2022- 2018: المنهاج الوزاري 4- 3
2030  

على كل رئيس لمجلس الوزراء ان  نَّ فإرابعا من الدستور  /76بحسب المادة 
أيار  12في ج الوزاري لها. ويعرض على مجلس النواب أسماء أعضاء حكومته والمنها

اجريت االنتخابات التشريعية وفي تشرين االول (اكتوبر) تشكلت الحكومة  2018(مايو) 
الجديدة التي اعلنت عن برنامج طموح صيغ في شكل منهاج وزاري يغطي المدة 
الدستورية للحكومة ويتوافق بوضوح مع اهداف التنمية الوطنية والدولية، ال بل نص على 

خارطة الطريق لتحقيق اهداف التنمية المستدامة هي واحدة من منطلقات اعداده ان 
ه استلهم من الوثائق الوطنية التنموية عن أنَّ  أولوياته، فضالً وتحديد محاوره وتشخيص 

واستراتيجية  2030ورؤية العراق  2022-2018األساسية وبخاصة خطة التنمية الوطنية 
من  2030ّد اجندة التنمية المستدامة نهاج الوزاري قد عَ التخفيف من الفقر، كما ان الم

  .ئق التي اعتمدها والتزاما وطنيابين الوثا
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  تضمن المنهاج الوزاري خمسة محاور هي: و

  المحول االول: استكمال اسس بناء الدولة االتحادية الواحدة ونظامها الجمهوري
 النيابي الديمقراطي.

 قانون وتعزيز االمن الداخلي والخارجي.المحور الثاني: سيادة النظام وال 
 .المحور الثالث: االستثمار االمثل للطاقة والموارد المائية 
 .المحور الرابع: تقوية االقتصاد 
 .المحور الخامس: الخدمات والتنمية البشرية والمجتمعية 

المحاور الخمسة للمنهاج الوزاري تستجيب لركائز التنمية المستدامة  نَّ إ
مع مسيرة خطة التنمية  لتزام الحكوميبما يعزز اال 2030الدولية  هادافالخمسة وأله

ويؤكد المنهاج على  الدولية في مواجهة تحديات التنمية واالرتقاء بنسب انجاز اهدافها.
المضي قدما في مجاالت التخطيط المستقبلية مع مراعاة عدم ترك أحد وتعزيز الجهود 

وتحقيق المساواة وتحسين النظم البيئية ومواجهة الرامية الى تمكين المرأة والشباب 
  التغيرات المناخية.

  بحسب ركائز واهداف التنمية المستدامة الدولية المنهاج الوزاريمحاور  تكييف): 3جدول (
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  االهداف تكييفحزمة : 5- 3

ــم ت نَّ إ   ــرامج واالســتراتيجيات ذات االهــداف كييفــمــا ت ــة والخطــط والب ه فــي الرؤي
لمرتبطة بقوة تحقيق اهداف التنمية ال يمكن ان تعكس القــدرة علــى تحقيــق المحددة وا

ليات إلزام الــوزارات آوذلك لعدم وجود  ؛االتساق العالي في ظل البيئة التخطيطية الحالية
والحكومات المحلية بالربط المنشود بين تلك الخطط واالهداف، وأيضا في ظل عدم تــوافر 

لسياســات االقتصــادية ومــدى مــا حققتــه بالفعــل مــن مؤشرات لقياس تحقيق األهــداف ا
أهداف التنمية التي قصدتها. وال بد من توفير تشكيلة من مؤشرات الرصد الوطنيــة التــي 
يمكنها ان تلتقط التوافق/ االنحراف مع اهداف التنمية، للوصول الــى رصــد واقعــي وفعــال 

   دامة.لتقويم تنفيذ أي من األهداف الوطنية واهداف التنمية المست
فــي اهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي مرحلة رائــدة يعد تكييف 

البصــرة  محافظــات هــي ثــالثفــي  كييفبــالت ، وفي العراق تــم الشــروعالعديد من الدول
والتــي قطعــت شــوطا متقــدما فــي دمــج األهــداف فــي الخطــط والبــرامج االنبار. وكربالء و

ــدار تقار ــدة إلص ــد الع ــي تع ــة، وه ــة المحلي ــداف التنمي ــول اه ــى ح ــة األول ــا المحلي يره
)، علــى ان تتبعهــا 2019المستدامة، والتــي مــن المؤمــل أن تنجــز خــالل العــام الجــاري (

علــى ان تتبعهــا المحافظــات االخــرى المحافظات االخرى تواليا خــالل العــامين القــادمين. 
  :وفق الخطوات االتية

 .تشكيل فريق محلي في المحافظة  
 لتشاورية وجلسات الحوار مع أصحاب المصلحة.عقد االجتماعات ا  
 .جمع البيانات واإلحصاءات المطلوبة إلنجاز الرصد والتقويم  
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  مؤسسيال : اإلطار6- 3

مــن الصــعب تصــور كيفيــة تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة مــن دون تنســيق 
فيــذ حكومي كفوء، واضفاء طابع مؤسسي على الجهد التنموي لدعم آليــات التخطــيط والتن

والمتابعة. وهنا تبــرز أهميــة اعتمــاد سياســة عامــة تضــمن إيجــاد الطريــق القــويم لتحقيــق 
األهداف، وتأخذ بنظر االعتبار التحــديات التــي تواجــه البلــد وكيفيــة حشــد المــوارد الوطنيــة 
لتحقيق التقدم المطلوب. ويجب أن يضمن هذا التنســيق اشــراك جميــع أصــحاب المصــلحة 

قيــادة الدولــة؛ وتحقيــق التوليفــة المناســبة مــن أهــداف التنميــة  في عملية التنميــة تحــت
  المستدامة مع خطط التنمية الوطنية وسياساتها.

وتُعــد وزارة التخطــيط المســؤولة عــن األطــر االســتراتيجية فــي االقتصــاد العراقــي 
وتهيئــة المقــدمات الكفيلــة بتطــوير االقتصــاد ووضــع السياســات والخطــط المســتقبلية، لــذا 

زارة لتهيئــة إطــار مؤسســي لمتابعــة تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة علــى ســعت الــو
ليتم ترجمة مخرجــات تقــارير المتابعــة والرصــد والتقــويم فــي  ،الصعيدين االتحادي والمحلي

االستراتيجيات والخطط الوطنيــة والقطاعيــة والسياســات التنفيذيــة فــي مؤسســات الدولــة 
ة مظلة وخارطة طريق لمســار التنميــة المســتدامة. كافة، وبذلك ستكون رؤية العراق بمثاب

ومؤشــراتها، مــن خــالل  ومقاصــدهاوتعمل الوزارة على متابعة أهــداف التنميــة المســتدامة 
اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة التي يرأسها وزيــر التخطــيط. ويضــم اإلطــار المؤسســي 

  للتنمية المستدامة المكونات االتية:

 والتي 2016لسنة  19ة بموجب األمر الديواني : المشكلخلية المتابعة ،
يترأسها وزير التخطيط وتضم في عضويتها وكالء وزارات وممثلين عن منظمات 
المجتمع المدني وممثلين عن القطاع الخاص وخبراء من الجامعات، والتي 
يكون دورها توجيه البرامج والسياسات لتحقيق االهداف وتقديمها الى مجلس 

ارها وإلزام الوزارات والحكومات المحلية بتنفيذها. وتعمل الخلية الوزراء إلقر
بمثابة "هيأة" استشارية مشتركة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع 
الخاص النضاج الرؤى والتصورات بشأن التطور المستقبلي التي تلبي 
االحتياجات المستقبلية للعراق، وتحقيق اهداف التنمية المستدامة، وفتح 
آفاق التعاون والتواصل بين هذه الجهات وتقديم المشورة للجنة الوطنية 

  للتنمية المستدامة.
 ويترأسها السيد وزير التخطيط أيضاً اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة :

وممثلة بكل الوزارات ذات العالقة، ممن هم بدرجة مدير عام او خبير وعدد 
التنمية المستدامة وإعداد تقرير عضوا، ومهمتها رصد اهداف  27أعضائها 

وطني حول اإلنجاز المتحقق عن طريق الفرق التخصصية التابعة لها، اذ كل 
فريق يعني بمجموعة محددة من االهداف وترفع اللجنة الوطنية تقاريرها الى 

  خلية متابعة األهداف. 
 :وهي لجان محلية يرأسها  لجان التنمية المستدامة في المحافظات

ومعاون المحافظ الفني نائبا له، وتضم في عضويتها كل من مدير المحافظ 
البيئة في المحافظة، وممثل الزراعة وممثل الموارد المائية وممثل البلديات 
واألشغال ومديرية تخطيط المحافظة التابع لوزارة التخطيط ورئيس الجامعة في 

رية المحافظة، وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني مع مقر
وسكرتارية اللجنة. ولرئيس اللجنة الحق بإضافة أعضاء عن الجهات ذات 
العالقة بحسب خصوصية كل محافظة. وتنحصر مهمتها في رصد اإلنجاز 
المتحقق في اهداف ومؤشرات التنمية المستدامة على مستوى المحافظة 

 ورفع تقريرها الى اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة.
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  متابعة الالمؤسسي الخاص ب) الهيكل 4شكل (

  

  
من التحــديات المهمــة التــي تتعلــق باإلطــار المؤسســي هــي التفــاوت فــي قــدرة 

وتــوفير الــزخم المطلــوب إلبقــاء عمليــة التنميــة علــى  ،المحافظات على تفعيــل هــذا اإلطــار
الطريق المرسوم في كل محافظة، وتحقيق التنسيق المحلــي وبمــا يتوافــق مــع األولويــات 

  .الوطنية
  ية أعاله على:وتعمل الهيكلية المؤسس

 .تنسيق الجهود الوطنية لتحقيق االلتزام بشأن األهداف 
  استعراض التقدم المحرز عند أعلى المستويات القيادية بما يمكــن مــن تــوفير اليــة

مستدامة لمتابعة هذا التقدم، وتقويم مــدى تــالؤم الخــط الوطنيــة والقطاعيــة مــع 
 االهداف.

 دمجها في الوثائق الوطنية التنموية.األهداف و تكييف 
 .إيجاد الحلول الناجعة للمشكالت التي تطرأ أثناء عملية تنفيذ األهداف 
 .تعزيز فرص النشر والتوعية بأهداف وأجندة التنمية المستدامة  

  

في جمع بيانات األهداف  فاعالً  مكن أن يمارس الجهاز المركزي لإلحصاء دوراً ويُ 
أصحاب المصلحة، فضال عن دوره في جمع المؤشرات االقتصادية  وتبويبها ومشاركتها مع

األخرى، مع التركيز على المؤشرات النوعية والمؤشرات التي شخصتها فجوة البيانات 
  الوطنية الخاصة برصد األهداف.

ومــن أجــل تحســين التنســيق المؤسســي نطمــح لرفــع مســتوى التنســيق الــى 
رأســها رئــيس مجلــس الــوزراء وتضــم الــوزراء مســتوى لجنــة وطنيــة للتنميــة المســتدامة يت

  .المعنيين بعملية التنمية (التخطيط، المالية، التعليم العالي، التربية، الصحة....)
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 تحديات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة: 4

تتزامن جهود التنمية مع جهود إعادة االعمار ومعالجة أوضاع ما بعد الحرب مع 
وضت السلم األهلي، ودمرت البنى التحتية، ونالت من التنظيمات اإلرهابية التي ق

مؤسسات الدولة والحكم، وفرضت عليه العودة الى اقتصاد الحرب. وعلى الرغم من أن 
هذا الوضع قد ينطوي على فرصة تاريخية ُيمكن استثمارها ألحداث التغيير اإليجابي بعد 

سياً واقتصادياً واجتماعياً جديداً، االنتصار على تلك التنظيمات، اال أنّها حملت واقعاً سيا
ومستوى جديدا من الصراع السياسي الذي أصبح يتمحور حول شكل الحكم والياته، 

  . 2003وإعادة النظر في أسس النظام السياسي التي ُبني عليها الحكم منذ عام 

الى تغيرات  2003لقد أصبح العراق يعيش واقعا فريدا، فقد تعرض منذ عام 
اثرت في أوضاعه السياسية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية، وصلت  دراماتيكية،

االمة، –التوقعات في بعضها حدَّ الظن بتالشي الدولة ومؤسساتها، وانفراط عقد الدولة 
، عندما احتلت الجماعات اإلرهابية حوالي ثلث 2014والتي بلغت أوجها منتصف عام 

اه المؤسسية ومستقبله التنموي. مع مساحة البلد، وهددت نسيجه االجتماعي وبن
ذلك فقد تنادى العراقيون من جميع مكوناتهم لتحرير بلدهم، من دون أن ينسوا أهمية 

  التنمية والتغيير نحو مستقبل أفضل.

  التحديات االستراتيجية: 1- 4

  السكان: 1- 1- 4
بلغ يعد النمو السكاني المرتفع أهمها، اذ يزيد السكان بأكثر من مليون نسمة، وي

، ويتوقع أن يتجاوز عددهم )4(مليون نسمة 38.141حوالي  2018على وفق تقديرات عام 
%. لذا 2.4نتيجة معدل النمو السكاني المرتفع الذي يبلغ  2030مليون نسمة عام  53

فان هذا النمو السكاني يمثل تحديا جديا في وجه التقدم المحرز نحو القضاء على الفقر 
بين الشباب، فضال عن الضغط على الموارد والخدمات العامة  وخفض البطالة ال سيما

  والتحضر المفرط وتفاقم مشكلة السكن العشوائي. 

وسيكون لديناميكيات السكان في المستقبل تأثير حاسم في النتائج اإلنمائية 
ر  المستقبلية. ويتمتع العراق بأحد أكثر المجموعات السكانية شبابا في العالم، إذ ُيقدَّ

٪. وينطوي المشهد 50سنة بحوالي  19السكان الذين تقلُّ أعمارهم عن  عدد
 .2030مليون بحلول عام  32-20الديموغرافي على زيادة في عدد السكان البالغين من 

وسيزيد هذا األمر من الضغط على الموارد االقتصادية التي هي نفسها أكثُر ندرًة من أّيِ 
والبنية التحتية الحضرية والخدمات العامة. ومن  وقت مضى، بما في ذلك الغذاء والماء

ماليين فرصة عمل إضافية.  7-5المتوقع أيضا أن يزيد الطلب على العمل إلى ما بين 
ويمكن أن يكون هذا العدد أعلى بكثير إذا ارتفعت معدالت المشاركة في قوة العمل، 

  وبخاصّة بالنسبة للنساء.

اح يتطلب المزيد من االستثمار في التعليم، إنَّ تسخير التحوّل الديموغرافي بنج
والمهارات والتحسينات في بيئة األعمال التجارية، وإدارة الموارد الطبيعية على نحو 
أفضل، (بما في ذلك األراضي الزراعية والمياه)، ويمكن أن يوفر ذلك قوة فاعلة لتحفيز 
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طى من شأنه أن يدعم النمو االقتصادي المستدام، فضال عن أنَّ تعزيز الطبقة الوس
  االنسجام االجتماعي والسياسي األوسع. 

  

  طبيعة االقتصاد الريعية: 2- 1- 4
وشدة اعتماده على النفط جعلته غير قادر على توليد فرص العمل؛ في ظل 
محدودية االرتباطات االمامية والخلفية للقطاع المهيمن (النفط)، لذا تتفاقم معدالت 

توليد فرص العمل، وأصبحت القطاعات األخرى المستوعبة  البطالة ويعجز االقتصاد عن
للعمالة تابعة لقدرة االقتصاد النفطي على توفير موارد مالية فائضة عن حاجته. ويكفي 

% من 53اإلشارة الى التناقضات التي يثيرها هذا التحدي اذ ان قطاع النفط يولد حوالي 
% من اجمالي الصادرات، اال 90من  ، وأكثر2016-2004الناتج المحلي اإلجمالي للمدة 

% من قوة العمل، وهو أمر يصّعب ادماج النساء والفقراء في 3انه يشغل حوالي 
  االقتصاد الريعي.

  
  االستقرار السياسي : عدم3- 1- 4

ان العراق يواجه تحديا استراتيجيا مهما يتمحور حول ضمان استقرار نظامه 
كل عملية انتخابية، وتأمين اليات  السياسي وضمان التداول السلمي للسلطة مع

دستورية إلدارة التنافس السياسي بين الكتل السياسية، فضال عن ضمان االستقرار 
األمني وتجنب عودة التنظيمات اإلرهابية للنشاط في البلد مرة أخرى، وذلك عبر بناء 

ر انعدام السالم المستدام، والذي يمنع وقوع الفئات الهشة والنساء واالطفال تحت تأثي
  االمن واالستقرار.

  : ضعف األداء المؤسسي ومقومات الحكم الرشيد4- 1- 4

تزامن اعداد التقرير الطوعي مع اشتداد الجدل حول تشكيل الحكومة االتحادية، 
وتصاعد االحتجاجات الشعبية ال سيما في مدن جنوب البالد، اذ يتطلع الشباب العراقي 

ركة، والتي يمكن أن توفر فرصة لتعزيز الديمقراطية نحو مزيد من الفرص والحرية والمشا
ومحاربة الفساد وسيادة القانون التي ينبغي ان تضعها النخب الحاكمة ضمن أولويات 
الحكم، والتي يمكن ان تنعكس في تنفيذ اهداف التنمية. وهنا يبرز تحّدٍ مهم هو رفع 

وطني يمثل حاجة شأن الحوار حول أهداف التنمية المستدامة الى مستوى حوار 
للتغيير، يتضمن كيفية دمج هذه األهداف في الخطط والسياسات الوطنية، واسماع 
صوت الشباب والنساء والفقراء. ومن ثم تحويل هذا الحوار الى إرادة سياسية حقيقية 
تقدم التزاما قويا بأهداف التنمية المستدامة، لذا جرى العمل على انشاء منصة تعنى 

  .ومقاصدها عي حول اهداف التنميةبالحوار المجتم

ومن أجل ضمان ملكية وطنية واسعة لألهداف، فقد دعا معالي وزير التخطيط 
الى تأسيس منتدى عراقي للتنمية المستدامة والذي  2019كانون الثاني (يناير)  3في 

سيتولى توسيع الحوار حول القضايا التنموية والتخطيطية وسبل معالجة المشكالت 
ية التي تواجه العراق، فضال عن تعزيز الحوار بين أصحاب المصلحة واسماع االقتصاد

  صوتهم لمتخذي القرار.

ها في تكييفإنَّ ترجمة اهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي و  
خطط التنمية المحلية يتطلب تكييف اإلطار العام لتلك االهداف ومقاصدها ومؤشراتها مع 

لية ومستويات تنميتها فتفكك عمليات التخطيط وتجاهل الظروف واالوضاع المح
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مستويات االدارات المحلية سيجعل من مستوى االنجاز غير مستجيب للنسب الدولية 
  معلناً انفكاك االدارة التنموية المحلية عن مقاصد االهداف المؤشرة وبنتائجها.

 الفساد   
داري، اذ ما يزال العراق يحتل يبرز أكثر التحديات قوة ما يرتبط بالفساد المالي واإل

تعثر  2018مراكز متدنية جدا في مؤشرات الشفافية، وكشف مؤشر مدركات الفساد 
درجة في المقياس  18جهود مكافحة الفساد وتفاقم أزمة الديمقراطية اذ حقق العراق 

  .)5(دولة شملها المقياس 180من بين  168درجة، وجاء بالمرتبة  100الذي يضم 
  

 المؤسسي االرتباك   
قد أوجد ارتباكا مؤسسيا، وتنافسا  2003إنَّ التحول الذي شهده العراق منذ عام 

بين المؤسسات االتحادية من جهة، والمحلية وفي اإلقليم من جهة أخرى. وعلى 
الرغم من االتجاه نحو مزيد من الالمركزية اإلدارية، إال أن اإلمكانات المحلية واإلقليمية ال 

لة للتنسيق وجمع البيانات وتحليل السياسات، برغم محاولة الحكومة توفر اطرا فعا
، إال أن العمل التنموي ما زال الشاملةاالتحادية اشراك المحافظات في جهود التنمية 

مدفوعا بالجهود االتحادية أكثر من كونه التزاما محليا بتحقيق األهداف ومناصرة عملية 
  وعلى مستوى إقليم كردستان أيضاً. تحقيقها وتوكيد االلتزام بها محلياً 

 ضعف التنسيق  
ما تزال آليات التنسيق المؤسسي على المستويين المحلي واالتحادي وفيما 
بينهما ضعيفة، وما تزال الموازنة االتحادية تمارس دورا غير واضح االتجاه في االقتصاد، 

نة وجعلها من المواز اعداد ادماج أهداف التنمية المستدامة في عملية وعدم وضوح
أولوياتها. وعلى الرغم من نقل بعض الصالحيات في مجاالت التعليم والصحة الى 
المستويات المحلية، إال أنها لم تحدث اثراً إيجابياً وملموساً في جهود تلك المؤسسات 

 ومستوى الخدمات التي تقدمها، والتغطية السليمة لخدماتها لعموم أبناء المحافظات.

  

  االعمار إعادة: 5- 1- 4

قدرت االضرار المادية الناتجة عن الحرب ضد التنظيمات االرهابية في المحافظات 
 55461السبع (نينوى، االنبار، صالح الدين، ديالى، كركوك، بغداد، وبابل) بحوالي 

مليار دوالر أمريكي). وإذا ما أضيفت اضرار المباني  46.9( 2014تريليون دينار بأسعار عام 
تريليون دينار عراقي، فان قيمة االضرار  18.7ملكها القطاع الخاص البالغة  السكنية التي

مليار دوالر أمريكي). وعلى  63.7تريليون دينار عراقي ( 75.306االجمالية ستصل الى 
مستوى المحافظات كانت محافظة صالح الدين األكثر تضررا بين المحافظات السبع، اذ 

مليار دوالر أمريكي)،  11.7تريليون دينار عراقي ( 13.821بلغت قيمة االضرار المادية 
مليار دوالر  8.9تريليون دينار ( 10.484تليها نينوى التي بلغت قيمة االضرار فيها 

تريليون دينار عراقي  8.003أمريكي)، ثم االنبار التي بلغت قيمة اضرارها المادية حوالي 
عاد قيمة االضرار التي لحقت بقطاع ). وفي حالة استب7(الشكل  .)6(مليار دوالر) 6.7(

الطاقة في محافظة صالح الدين بوصفه قطاعا سياديا، واستبعاد االضرار السيادية 
األخرى مثل اضرار شركة الفوسفات في محافظة االنبار فان نينوى تكون األكثر تضررا 

 )8تليها االنبار فصالح الدين وبغداد وديالى وكركوك وبابل (الشكل 
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  )2018): الكلفة الكلية للوحدات المتضررة بحسب المحافظة (مليار دينار عراقي أسعار 5شكل (

  

مسح حصر وتقييم االضرار لألنشطة االقتصادية نتيجة االعمال اإلرهابية المصدر: جمهورية العراق، 
  15، ص 3شكل ومحاربة داعش (البنى التحتية والمباني الحكومية والسكنية)، تقرير الجداول، 

بعد استبعاد قطاعي الكهرباء والنفط من  ): الكلفة الكلية للوحدات المتضررة بحسب المحافظة6شكل (
  )2018(مليار دينار عراقي أسعار  محافظة صالح الدين والشركة العامة للفوسفات من محافظة االنبار

  

يجة االعمال اإلرهابية مسح حصر وتقييم االضرار لألنشطة االقتصادية نتالمصدر: جمهورية العراق، 
  16، ص 4شكل ومحاربة داعش (البنى التحتية والمباني الحكومية والسكنية)، تقرير الجداول، 

  

وبحسب وزارة التخطيط فقد بلغ عدد الوحدات االقتصادية المتضررة في القطاع 
وحدة في قطاع  2041بناية حكومية، و 2142وحدة اقتصادية، منها  8373العام حوالي 

 6429وحدة في قطاع التربية والتعليم. ومن بين هذه الوحدات تضررت  1679قل، والن
 ما% من مجموع الوحدات المتضررة. في76.7وحدة اقتصادية بشكل كلي، وبنسبة 

وحدة بشكل جزئي. من جهة أخرى، فإنَّ قيمة االضرار المقدرة في  1944تضررت 
تريليون دينار عراقي (حوالي  18.7المحافظات السبع التي شملها المسح بلغت حوالي 

تريليون دينار عراقي).  10% منها في المناطق الحضرية (53مليار دوالر أمريكي)،  15.8
وكانت المباني السكنية للقطاع الخاص في محافظة نينوى األكثر تضررا من بين 

ليون تري 3.8تريليونات دينار عراقي، تليها محافظة صالح الدين ( 8المحافظات بحوالي 
% 82تريليون)، اذ بلغت نسبة االضرار في هذه المحافظات  3.6دينار عراقي)، فاألنبار (

  .)7(من مجموع االضرار االجمالية
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  : تحديات أخرى 2- 4
  
  التغير المناخي: 1- 2- 4

لقد أصبح التغير المناخي حقيقة واضحة النتائج بالنسبة للعراق، فقد شهدت 
دالت سقوط االمطار، وعدم انتظامها، االمر الذي أدى السنوات الماضية تذبذبا في مع

الى تذبذب كميات المياه التي يتلقاها وبخاصة من انهاره، وقد اثرت على أوضاع 
السكان في الريف، وعلى قدرة البلد على تأمين متطلبات االمن الغذائي للسكان، لذا 

ابي مع هذا التغير، تحدي الذي يفرضه التغير المناخي هو ضمان التكيف اإليجلفان ا
  وبداع أساليب جديدة لإلنتاج الزراعي وتحسين أساليب الري وإدارة المياه واالراضي.

  
  واإلقليميالتغير العالمي : 2- 2- 4

العراق جزء من هذا العالم المتعدد والمتنوع يرتبط عالمياً واقليمياً عبر جسور  
زدوج فتجعله متلقياً آلثار اقتصادية وسياسية ونقدية واجتماعية وبيئية ذات أثر م

الصدمات االيجابية والسلبية ساعياً الى تعزيز ايجابياتها والحد من قوة أثرها السلبي 
بما يؤمن مصدات داخلية قادرة على احتضان االثر االيجابي وصد االثر السلبي، ولكن 

وطنية تبقى االمكانات والقدرات وطبيعة العالقات السياسية واالقتصادية والمصالح ال
قيودا للحد من قوة االثر على الصعد السياسية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية. ومن 
بين أكثر االزمات العالمية واالقليمية ذات الخطر الخارجي التي عاشها العراق 
وسيعيشها بأثر تساقط مزدوج هي ازمة تغير اسعار النفط الخام عالمياً وازمة المياه 

بة الوصول الى امن مائي مستدام في ظل بيئة إقليمية مضطربة، وحصصه المائية وصعو
فضال عن ازمة التغيرات المناخية وانعكاساتها البيئية، وازمة الهجرة الخارجية، وازمة 

فضال عن االزمة السورية الي جاوز عمرها الثمان سنوات  بدائل الطاقة غير المتجددة.
  يوانعكاس تجاذبات أطرافها على الواقع الوطن

من جهة أخرى. هناك التغير التكنولوجي الذي يحدث باتجاه ظهور تكنولوجيات 
جديدة تتبعها تبدالت في أنماط اإلنتاج والعمل واالستهالك، لذا فان التحدي الذي يفرض 
في هذا الصدد هو القدرة على مواكبة تلك التطورات واالستثمار في التكنولوجيات 

الطرق التي تمكن من االستفادة منها، وسبل ادماج  الجديدة ومنتجاتها، والتفكير في
  النساء والشباب في االقتصاد الجديد. 

  

  فجوة النوع :3- 2- 4
على الرغم من تأسيس وزارة معنية بشؤون المرأة في الحكومات السابقة، اال 

وتم إحالل دائرة  لم تتضمنا حقيبة وزارية للمرأة،  2014ان الحكومتين األخيرتين منذ عام 
مكين المرأة في األمانة العامة لمجلس الوزراء وتشكيل لجنة ممثلة من مختلف ت

الوزارات والقطاعات إضافة الى تأسيس وحدات للنوع االجتماعي في كل وزارة والتي 
والتمكين على الرغم من الجهود الكبيرة التي  تبقى قاصرة عن ضمان التمثيل الحقيقي

نية، والمدعومة بالجهود الدولية لتضمين السلطة تبذلها المنظمات غير الحكومية المع
  التنفيذية آلية وطنية للمرأة.
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  : تحدي البيانات4- 2- 4

في  2003شهد العمل االحصائي تحسنا ملموسا خالل المدة التي أعقبت عام 
توفر البيانات نتيجة الجهود المشتركة التي بذلت بين الجهاز المركزي لإلحصاء وبعض 

 2014كاالت الدولية، وتم توفير قواعد بيانات مهمة. إال أنَّ تبدُّل الظروف عام الوزارات والو
واحتالل ثالث محافظات من قبل التنظيمات اإلرهابية قد عوَّق الجهود اإلحصائية نتيجة 
عدم القدرة على انجاز اإلحصاءات الشاملة لعموم البلد، فضال عن أن التجاذبات 

لتعداد العام للسكان الذي يمكن أن يوفر أساسا احصائيا السياسية قد منعت من انجاز ا
  مهما ومرشدا عمليا للمعاينة.

من جهة أخرى، فان التغيير السياسي أوجد ارتباكا وغموضا بشأن النظام 
االحصائي الوطني، وبخاصة بين المركز واالقليم، اذ يوجد ضعف في االليات المؤسسية 

حصاء وهيأة إحصاء كردستان، على الرغم من لربط الجهود بين الجهاز المركزي لإل
التعاون المثمر في عدد من المجاالت، لكن ليس واضحا شكل النظام االحصائي 
المستقبلي، وتأثيره في عملية اعداد بيانات أهداف التنمية المستدامة ومتابعتها 

تضمن فجوات اذ ما تزال البيانات المنشورة من قبل الجهاز المركزي والهيأة ت. )8(وتقويمها
  .بيانات في عدد من المجاالت يمكن ردمها بمزيد من التنسيق والتعاون

من جهة أخرى فان الوزارات ال تقدم بيانات إدارية شاملة يمكن االعتماد عليها، 
فعلى سبيل المثال يشير تقدير حديث لوزارة الصحة الى "أن البيانات والمعلومات التي 

ظم في رسم السياسات الصحية واتخاذ القرارات يتم جمعها ال تستخدم بشكل منت
الالزمة، [...] وال يوجد برنامج فعال لألنظمة الصحية االلكترونية وتقنية المعلومات 

  .)9("الصحية

ان توفر البيانات الشاملة لقياس التقدم المحرز نحو تحيق أهداف التنمية 
مثَّل تحديا؛ وهو ما  وتجميعها مصنفة بحسب النوع االجتماعي والعمر وبيئة السكن

يمثل في كثير من األحيان قيدا على نطاق التحليل وعمقه واالستنتاجات المأخوذة 
عنه. وكشف التقويم الذي اجري لتوفر البيانات وجود نقص كبير في بيانات تقويم التقدم 

، اذ تبلغ فجوة البيانات االجمالية 2030المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 
مؤشرا موزعة على األهداف السبعة عشر، اذ ال  230% من المؤشرات البالغة 69.9

اذ ال  13مؤشرا. وتصل فجوة البيانات الى أقصاها بالنسبة للهدف  67يتوفر منها سوى 
  تتوفر أي من مؤشراته. فيما يعد الهدف الثالث أكثر األهداف توافرا للمؤشرات. 
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  ت اهداف التنمية المستدامة في العراق آلخر خمسة أعوام): تقويم توفر بيانا7شكل (

  

   

ان كل ذلك يستدعي تظافر الجهود لدعم عملية توفير البيانات والمؤشرات 
الخاصة باألهداف، ونشرها وتوثيقها وجعلها قابلة للمقارنة دوليا. ويتطلب ذلك تطوير 

الة والعمل والتعليم والصحة نظم البيانات اإلدارية التي توفر بيانات موثوقة عن البط
  وغيرها.

ان توفير البيانات المالئمة مهم جدا في الحصول على المعلومات الكمية تجاه 
التقدم المحرز ونوعية هذا التقدم، فضال عن أنها تقدم فهما أفضل للمشكالت ذات 

  الصلة باألهداف.

دم المحرز، إذ وتوفر المنظمات الدولية بيانات مهمة، فضال عن إمكانية رصد التق
أنها أداة تقويم مقبولة للمقارنة بجودة البيانات الوطنية، والسيما وأن العراق يمتلك 
سجال حافال من التعاون مع المنظمات الدولية وفي مقدمتها البنك الدولي واليونيسيف 

  .وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الغذاء والزراعة وغيرها

مع ذلك فإنَّ هناك ضرورة إلعادة تقويم الجهود اإلحصائية وانشاء قاعدة بيانات   
تفاعلية لرصد أهداف التنمية المستدامة، وتضمين المسوح الجديدة المؤشرات التي لم 
يتم توفيرها، وبخاصة االستجابة للنوع االجتماعي وأوضاع التنمية في مناطق البالد 

  المختلفة.
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  التضخم الحضري): 3( إطار

من القرن الماضي يحمل في تركيبه جميع عناصر المجتمع  الخمسينيات نهايةظل العراق حتى       
٪ في المناطق الحضرية. أما اليوم، يختلف 25٪ مقابل 75"التقليدي"، شكل سكان الريف آنذاك حوالي 

قص الحاد في المياه واألراضي المشهد الحضري تماماً عما كان عليه في السابق. إذ أدت الحروب، والن
الصالحة للزراعة، والنمو السكاني المتسارع إلى ارتفاع مستويات التضخم الحضري. وتشير المسوح 

%) للسكان 30.2%)  مقابل (69.8اإلحصائية ان نسبة سكان الحضر تبلغ اليوم في العراق حوالي (
و مرتفعة سنويا. كما تشهد نمواً غير الريف. كما تشير التقديرات إلى أن التحضر استمر بمعدل نم

) 8مسبوق لعدد من المراكز الحضرية وفي مقدمتها العاصمة بغداد حيث يبلغ عدد سكانها حوالي (
 ماليين نسمة. 

كما يواجه العراق عجزا متناميا في عدد المساكن بعد عقود من العقوبات والصراعات ونقص فرص 
تي تفاقمت بسبب النمو السكاني السريع والتحضر المستمر االستثمار في بناء المساكن الجديدة ال

والتدفقات الكبيرة من النازحين وهجرة سكان االرياف. ويقدر العجز في المساكن بما ال يقل عن مليوني 
وحدة. كما تتدهور نوعية المساكن القائمة نتيجة النتشار المستوطنات العشوائية دون المستوى 

   المطلوب.

  التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء.المصدر: وزارة 

  

  التحدي التنفيذي للخطط :5- 2- 4
ان عملية التخطيط التنموي أصبحت تواجه ضعفا مؤسسيا ناتجا باألساس عن 
عدم االلزام القانوني بخططها واستراتيجياتها، االمر الذي يتركها لمدى االلتزام الذاتي 

تجاه تلك الخطط واالستراتيجيات، بما  الذي تظهره مؤسسات الدولة االتحادية والمحلية
أضعف من قدرة المؤسسات المعنية بالتخطيط في تحقيق األهداف التي رسمتها، وهو 

أيضا، والى حد كبير، القدرة على تحقيق اهداف التنمية  2030أمر يهدد رؤية العراق 
  المستدامة.

ع شركاء إّن شمولية اهداف التنمية المستدامة واتساع نطاقها يتطلب اضطال
التنمية (قطاع عام، قطاع خاص، منظمات مجتمع مدني، حكومات محلية، مؤسسات 
دولية، مجتمع معرفة، بدور فاعل وحيوي ومستجيب لتلك االهداف وترجمتها على ارض 
الواقع بما يسمح بإدارة تنفيذها بكفاءة ويضمن المساءلة والمحاسبة بشأن تقويم 

يتطلب من االطراف كافة تبني منهج موحد وشامل التقدم المحرز في تحقيقها وهذا 
يستجيب لمتطلبات تنفيذها، ايماناً بأن مسؤولية تحقيقها هي مسؤولية الجميع 
فيتطلب ذلك تنسيقاً عالي المستوى بين االطراف المشاركة بما يضمن تظافر الجهود 

لموارد مما وعدم ازدواجها الن عدم التنسيق او صعوبة تكامله سيبعثر الجهود ويبدد ا
  يستوجب استحضار آليات التنسيق الفاعلة ومواءمتها مع متطلبات تحقيق االهداف.
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  التقدم في األهداف : 5

التقدم المحرز وطنيا نحو تحقيق  2019يعرض التقرير الطوعي األول للعراق لعام 
مد . ويعت2030اهداف مختارة من األهداف السبعة عشر ضمن خطة التنمية المستدامة 

على أحدث البيانات المتوافرة من المراجع الوطنية والدولية. ويهدف هذا الفصل الى 
تسليط الضوء على المكاسب المتحققة والفجوات الموجودة والتي تعترض طريق تنفيذ 
األهداف، وتشخيص التحديات التي تواجه تحقيق اهداف التنمية المستدامة في إطار 

  األولويات الوطنية.

  

  ): التقدم المحرز ألهداف التنمية المستدامة في العراق دوليا4إطار (  

لَِتبيُّن واقع اإلنجاز المتحقق من أهداف التنمية المستدامة، اذ تبين  )*(هناك عدد من المقارنات الدولية المتاحة
ق فقد حقق . أما العرا)*(*دولة شملها التقويم 156احداها أن السويد جاءت بالمرتبة األولى عالميا من بين 

عربيا. وكان أداءه فوق المتوسط (أكثر من  14عالميا، وبالمرتبة  127مرتبة متدنية في هذا اإلنجاز اذ كان ترتيبه 
  .16و 12و 3و 12و 6و 13و 1%) في سبعة أهداف هي: 50

  )2018): األداء اإلجمالي في تحقيق اهداف التنمية المستدامة (8شكل (

  

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals 
  
  

                                                             

كة التنمية المستدامة ومؤسسة برتلسمان عام من هذه المحاوالت التقويم الذي أعدته شب )*(
دولة شملها التقرير.  149من بين  105وجاء ترتيب العراق بالمرتبة  2016

)http://sdgindex.org/assets/files/SDG-Index-AR-V2.pdf(  
اعتمد هذا التقويم على مؤشرات بديلة وأقل عددا من تلك التي تضمنتها أهداف التنمية  )**(

. ومقاصدها المستدامة
)https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals(  
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   : بناء االنسان5-1

  

و  3و  2و  1تبرز أولوية بناء االنسان وطنيا من خالل خمسة أهدف رئيسة هي: 
والتي تعمل في مضمونها على تخليص الناس من التهميش وتمكينهم من  10، 5و 4

وتغذية سليمة، وصحة أفضل وتعليم جيد  عيش حياة أفضل ينعمون فيها بدخل مستدام،
  ومنصف. وفيما يأتي عرض لهذه األهداف:

  : القضاء على الفقر 1الهدف 

تتوافق رؤيتنا مع فلسفة التنمية المستدامة في تحرير الناس من الفقر بأشكاله 
وابعاده كافة من خالل سياسات مترابطة ومتكاملة، تتضمن حزمة متنوعة تشمل 

عية وتوفير فرص العمل المدرة للدخل وتمكين الفقراء من الصمود في الحماية االجتما
  وجه التحديات.

، خفضت بفضل جهود الحكومة 2007عام  22.9بلغت نسبة الفقر في العراق 
، وكان يبدو أن هدف استراتيجية التخفيف من الفقر 2012عام  18.9والشركاء الى 

 2014عام ت الى ارتفاع نسبة الفقر في األولى سيتحقق، اال ان االزمة المزدوجة قد أد
انخفضت  2018، وفي عام )10(%، بسبب تداعيات االزمة المزدوجة22.5حوالي الى 

. وعلى )11(% نتيجة تحسن األوضاع االقتصادية واالمنية20.5حوالي لتبلغ  نسبة الفقر 
افظات نجد تباينا مكانيا واضحا في معدالت الفقر بين أقل المح )*(المستوى المناطقي

%) وما يزال الفقر أكبر في جنوب 52.1%) وأكثرها فقرا (المثنى 4.5فقرا (السليمانية 
الناتجة أساسا عن التباين المكاني في العراق بسبب المشكالت التاريخية المتوارثة 

التنمية وتركيزها خالل الحقب الماضية على المحافظات األكبر (بغداد والبصرة 
والصعوبات التي د المحافظات الجنوبية المعتمد على الزراعة والموصل)، وطبيعة اقتصا

القطاع بسبب التغير المناخي الذي أثر سلبا في هذا القطاع في تلك هذا يواجهها 
المحافظات. من جهة أخرى، فان معدالت الفقر ارتفعت في محافظات الشمال المحررة 

نته اثناء الحرب ضد التنظيمات (نينوى كركوك وديالى واالنبار وصالح الدين) بسبب ما عا
، لذا فإن نينوى وحدها تضم حوالي خمس عدد الفقراء في العراق، بينما تضم اإلرهابية

 .% منهم11بغداد حوالي 

  

  2018و 2014 المناطق): معدالت الفقر بحسب 4جدول (

  المحافظات  المنطقة

2014  2018  

  التغير

 2014 -2018  

 2-  20.5  22.5  جميع المحافظات  اإلجمالي

 7.1-  11.5  18.6  بغداد، بابل، واسط، النجف، كربالء  المركز

نينوى، كركوك، ديالى، االنبار، صالح   الشمال
 9.8  27.5  17.7  الدين

                                                             

لم يتم احتساب المؤشر على مستوى الريف والحضر بسبب األوضاع األمنية التي لم تمكن  )*(
   الجهاز المركزي من تغطية المناطق الريفية في المناطق التي تعرضت لإلرهاب.
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القادسية، المثنى، ذي قار، ميسان،   الجنوب
 0.4-  31.1  31.5  البصرة.

 7-  5.5  12.5  دهوك، السليمانية، اربيل  كردستان

  الجهاز المركزي لإلحصاء، اإلدارة التنفيذية الستراتيجية التخفيف من الفقر. المصدر: وزارة التخطيط،

  (%) 2018بحسب المحافظة لعام الفقر نسبة ): 9شكل (

  

مليون دينار شهريا عام  1.262يبلغ متوسط إنفاق االسرة في العراق حوالي 
البيانات الى  . وتشير2018وتقويم الفقر في العراق لعام  رصد بحسب نتائج مسح 2017

، االمر الذي يعني أن 2018عام  4.1الى  2017عام  4.5انخفاض طفيف فجوة الفقر من 
حجم الفجوة بين خط الفقر ومتوسط إنفاق الفقراء أصبحت أقل، فيما تشير شدة الفقر 

للسنوات نفسها، وهو ما ُيشير الى بقاء االختالل في  1.4الى ثبات نسبتها عند 
  اء عند المستوى المنخفض نفسه.االنفاق بين الفقر

  2018): الفقر متعدد االبعاد في العراق 5اطار (

منهجية على تطوير  OPHIعملت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي اسيا (االسكوا) ومبادرة أوكسفورد 
مة أوضاع الفقر الفقر متعدد االبعاد اإلقليمي في البلدان العربية لتحقيق مجموعة من األهداف من بينها مالئ

في المنطقة، وإمكانية المقارنة بين الدول العربية، مع االحتفاظ باألساس المرجعي الحتساب الفقر متعدد 
االبعاد، واستمرار اعتبار الفرد هو وحدة التحليل. وقد تم احتساب هذا الدليل للعراق على وفق المنهجية 

عالمي والعربي وهي: التعليم والصحة ومستويات المعيشة، نفسها، واالبعاد الثالثة التي تضمنها الدليلين ال
  مؤشرا: 12تحتسب بواسطة 

  ،التعليم: سنوات الدراسة، وااللتحاق بالدراسة  
  .(وختان االناث) الصحة: وفيات األطفال، تغذية األطفال والبالغين، والحمل البكر  
 أمونة، توافر أرضية أو سقف منزل مستويات المعيشة: توفر الكهرباء، الصرف الصحي، مياه الشرب الم

  مناسبين، وقود الطهي، االكتظاظ، وامتالك األصول.
ولكل من هذه المؤشرات حدين فاصلين بين يطابقان من الحرمان، فقر مدقع وهو مطابق لدليل الفقر متعدد 

ن مقارنة بالدليل االبعاد العالمي، أما الحد الثاني يطابق دليل الفقر العربي، الذي يقدم صورة أوسع للحرما
وجدير بالذكر أن االختالف األساسي بين المؤشرين العربي والعالمي يكمن في استخدام مؤشرين  األول.

بديلين هما ختان االناث واالكتظاظ اللذين يستجيبان لواقع المنطقة وخصوصية المشكالت التي يعاني منها 
  الناس.

شخص، موزعين  238327غطى عينة تضم  2018لعام  MICSوباالعتماد على بيانات المسح متعدد المؤشرات 
% يعانون من فقر مدقع متعدد االبعاد، وأن 1.4على محافظات العراق الثماني عشرة، فقد أظهرت النتائج أن 

نجد الذكور أكثر حرمانا مما هو  الجنس% من العراقيين يعيشون في فقر متعدد االبعاد، وعلى مستوى 36.9
%). وعلى مستوى 32.0% مقابل 47.5اث. وفي الريف يكون الحرمان أعلى مما في الحضر (الحال بالنسبة لإلن

%) هي 44.1%) وكربالء (44.5%) والبصرة (52.2%) والمثنى (61.4المحافظات نجد أن محافظة ميسان (
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  االفقر، أما محافظات إقليم كردستان الثالث فهي األقل فقرا. 

 سب الجنس): الفقر متعدد االبعاد بح10شكل (
)2018(  

 ): الفقر متعدد االبعاد بحسب بيئة السكن11شكل (
)2018(  

  

  

  )2018( ): الفقر متعدد االبعاد بحسب المحافظة12شكل (

  
  

  

مما  %)57أن األطفال يمثلون غالبية الفقراء في العراق ( مع اإلشارة الى
عن تلك المعنية باأليتام.  عدااألطفال ب خاصة برامج حماية اجتماعيةيجعلهم بحاجة الى 

 التجريبي أطلقت وزارة العمل والشؤون االجتماعية البرنامج 2018وفي أيار (مايو) 
 مع بالتعاون الذي جاء 2/الصدر منطقة في والصحة بالتعليم المشروطة النقدية لإلعانات

). يسيفيون( العالمية الطفولة ومنظمة الدولي والبنك والتخطيط والتربية الصحة وزارات
 العوائل اطفال انتظام لمتابعة حديثاً  الكترونياً  برنامجاً  ويتضمن على ان يستمر لسنتين

 واللقاحات الحوامل متابعة برنامج في االنتظام وكذلك الدراسة في معهم المتعاقد
 يهدف الذي البرنامج تطبيق في تعاونهم مدى عن متكاملة صورة تكوين اجل من الدورية

 اذ. سنة) 14- 9( بأعمار الدراسة من المتسربين االطفال واعادة االمية افحةمك الى اصال
 آالف 10 على تحصل الحامل واالم دينار ألف 15مبلغ  بالدراسة ملتزم طفل لكل يخصص

 لضمان الصحية المراكز ومراجعة باللقاحات التزامهم ناحية من الحال هو وكذلك دينار،
 الفقر توارث حلقة لكسر االسر لتلك متواصل تعليم توىومس واالستقرار التعافي تحقيق

  .)12(األجيال والتخفيف من فقر االطفال عبر
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  العراق في الطفل لحماية الوطنية البيئة تعزيز الطفل لحماية الوطنية السياسة ): وثيقة6اطار (
يواجهونه من عنٍف  يجري تطوير السياسة الوطنية لحماية الطفل من أجل تحسين حالة األطفال وما

للمعاملة. فقد تم جمع األدلة التي تشير إلى نطاق واسع من االنتهاكات، تتمثل بقسوة العنف  وسوءٍ 
ذ يعاني من هذا النوع من ضد األطفال والتي تتراوح من العنف النفسي والجسدي في المدارس (إ

% في 18تصل إلى نسبة التي % من الطالب)، وتزايد نسب عمالة األطفال (84نسبة  ما يقاربالعنف 
 6,000المناطق الريفية)، باإلضافة إلى عدد كبير من األطفال الذين هم في نزاع مع القانون (أكثر من 

   ٪).5أو األطفال المودعين في المؤسسات (نسبة  يتامطفل)، واأل
اقية حقوق الطفل. تفإ، كما حّددتها 18وبحسب هذه الوثيقة فان الطفل هو الفتى أو الفتاة تحت سّن الـ

باإلضافة إلى كونه متجذر في المبادئ التوجيهية ، يسترشد هذا النهج بنموذج "بيئة حامية للطفل"
التفاقية حقوق الطفل، والتي تدعو إلى ضمان جميع االعتبارات لنمو وبقاء الطفل وضمان المصلحة 

وهذا يتماشى مع  لتطبيقات،الفضلى له، والمشاركة وعدم التمييز في جميع السياسات والبرامج وا
  .1994توقعيها اتفاقية حقوق الطفل عام من خالل االلتزام الذي قطعته الحكومة العراقية 

انطالقاً من نتائج تحليل الوضع وعرض المعضلة األساسية التي تم ذكرها في القسم أعاله، فإن الغاية 
 واإلساءة العنف من األطفال جميع "حماية :االتيةهي حماية الطفل في العراق سياسة لالمقترحة 

 التأهيل إعادة إلى الوقاية من الحماية سـلسـلة امتداد وعلى كافة، الظروف في واإلهمال واالستغالل
  ".ومجتمعاتهم أسرهم ضمن األطفال دعم ذلك في بما الدمج وإعادة

  القادمة: العشرة سنواتال خالل االتيةسعى السياسة إلى تحقيق النتائج ت، مَّبناء على ما تقد
ي يضمن حقوقهم ويلبي احتياجاتهم بشكل كلي تشريع إطار حماية األطفال من خالل - 1

  بما ينسجم مع المعايير الدولية.
وضمان  حقوقهم ةحلية داعمة تعزز حمايم ومجتمعات ضمن اسرطفال االمن لألعيش ال - 2

  .نموّهم لتحقيق أقصى إمكاناتهم
 م ومناقشتها واقتراح حلول لها.تعزيز مشاركة االطفال في طرح قضاياه - 3
والتدخل تهم لتعزيز سالمقبل وقوع الخطر حصول األطفال والعائالت على الدعم الكافي  - 4

 .واإلساءة واالستغاللاإلهمال وخطر العوامل  من وحمايتهم المبكر،
على الدعم والرعاية االستغالل أو  سوء المعاملةللعنف او حصول األطفال الذين تعرضوا  - 5

 .إعادة دمجهم في مجتمعاتهم م وتسهيلهحتاجونها لتعزيز رفاهيتالتي ي
ضمن  النزاع والنزوح القسري،او المتأثرين بلألطفال المتضررين داعمة بيئة عيش آمنة  - 6

 أسرهم والمجتمعات التي يعيشون فيها.
 هذه النتيجة تقاطعوجمع البيانات حول قضايا حماية الطفل. تنظام شامل للرصد  جودو - 7

 .النتائجفي تحقيق كل ساهم تو
 الطفل لحماية الوطنية السياسة وثيقة الطفولة، رعاية المصدر: وزارة العمل والشؤون االجتماعية، هيئة

 العراق في الطفل لحماية الوطنية البيئة تعزيز
)http://www.molsa.gov.iq/upload/upfile/ar/1151.docx(  

  

  : الصحة الجيدة والرفاهية3الهدف 

فان وزارة الصحة تعمل على  2023-2014اسة الصحية الوطنية بحسب السي
"اتاحة الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة لكافة أفراد المجتمع وبأعلى مستوى من 

. من خالل التوجه نحو مزيد من الالمركزية )13(الجودة وباستثمار الموارد المتاحة بكفاءة"
  . )14(ي للوزارة واشراك أصحاب المصلحةفي إدارة القطاع الصحي وتعزيز الدور االشراف

  فقــط مــن الســكان يحصــلون علــى الرعايــة 63تشير البيانــات المتاحــة الــى أن %
 . )15(2016% عام 62، و 2014% عام 73، مقارنة مع 2017الصحية األولية عام 

  ويبلــغ 2018سنة لكــال الجنســين، عــام  73.6يبلغ معدل توقع الحياة عند الوالدة ،
، االمــر الــذي )16(سنة للرجال في العراق 71.7سنة للنساء و 75.6المعدل نفسه 

 . )17(2011سنة عام  69.0سنوات  مقارنة بحوالي  3.6يشير الى تحسن بحوالي 

  



38 

 

  (سنة) 2018- 2014): توقع الحياة عند الوالدة 5جدول (

  اإلجمالي  اناث  ذكور  السنة

2014  67.7  70.9  69.3  

2015  71.0  74.9  73.0  

2016  71.3  75.2  73.2  

2017  71.5  75.4  73.4  

2018  71.7  75.6  73.6  

  وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء، مديرية اإلحصاء السكاني والقوى العاملةالمصدر: 

  حملــة تطعــيم شــاملة مكنــت العــراق مــن البقــاء  17أجريت في السنوات األخيرة
ة، بعد أن تــم توثيــق أول خاليا من شلل األطفال على مدى االعوام الثالثة الماضي

. وفــي كــل هــذه الحمــالت تــم 2014حاالت من هذا النوع (منــذ عقــود) فــي عــام 
% مــن األطفــال الــذين ينبغــي تطعــيمهم ضــد هــذا المــرض فــي 89الوصــول الــى 

 .)18(2017الجوالت الثالث المنفذة عام 

  العراق قد حقــق خفضــا ملموســا فــي باالعتماد على مصاد بيانات متنوعة نجد أن
منذ ارتفاعها في التسعينيات بفعــل العقوبــات  عدل وفيات األطفال دون الخامسةم

، إذ تراوحت المعدالت بــين   )19(مولود حي 1000طفل لكل  60عندما وصل اكثر من 
ــل  22-26 ــل لك ــي  1000طف ــود ح ــواممول ــروف     2018-2014 لألع ــاس ظ ــع قي م

طفــل لكــل  14الــوالدة  وفيــات األطفــال حــديثي.  بينمــا بلغــت )20(االزمة المزدوجة
 . )21(2018مولود حي عام  1000

  من الوالدات في العراق تجري بإشــراف أيــادي غيــر متخصصــة عــام 6.3مازالت %
، )22(والدة حيــة 100,000وفــاة لكــل  36  وفيــات األمهــات، حيث بلغت نسبة 2017

والدة  100.000لكــل  36.2والبالغــة   2015منخفضة بقليل عن نسبة الوفيات عام 
% 30.1قبل االزمة المزدوجة حــين بلــغ  2013ية، وأعلى بقليل عن معدلها عام ح

 . )23(2014بحسب عام 

  )2017- 2011): النسبة المئوية للوالدات التي تجري بدون اشراف كادر صحي متخصص (13شكل (

 

نساء والفتيات، وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء، التنمية المستدامة نحو تمكين أفضل للالمصدر: 
 21، ص 2018بغداد، 
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  ولعل السبب الرئيس لوفيات األمهات في العراق هو النزف ما بعد الوالدة بنسبة
كفاءة القابالت، السيما وان  لعدم% 6.8%، وُعسر الحمل والوالدة بنسبة 20.6

المناطق الفقيرة والنائية تكون أغلب الوالدات فيها على أيدي القابالت بسبب 
  يد السائدة لديهم. التقال

  بحسب منظمة الصحة % من مجموع وفيات البالغين، 43تمثل االمراض المزمنة
العالمية فان زيادة الوزن والبدانة هي السبب األول لألمراض المزمنة في العراق. 
ومن المتوقع أن يزداد انتشار زيادة الوزن بين كل من الرجال والنساء خالل العقد 

% 40% من حاالت اإلصابة بأمراض القلب وحوالي 80ن منع القادم. مع ذلك يمك
من حاالت السرطان والسكري من خالل اتباع نظام غذائي صحي ونشاط بدني 

 . )24(منتظم وتجنب العادات السيئة مثل التدخين
  

خالل العقد الماضي كان العنف هو السبب الرئيس للوفاة في العراق اذ فقد 
. فيما تسببت )25(يجة االعمال اإلرهابيةشخصا حياتهم نت 201876حوالي 

. وفي )26(2016- 2007شخصا خالل المدة  21557حوادث المرور بفقدان حياة 
بلغ معدل الوفيات الناتجة عن اإلصابات المميتة بسبب حوادث  2017عام 

نسمة (بحسب معدالت  100 000يوما لكل  30المرور على الطرق في فترة 
  شخصا. 1.4العمر الموحدة قياسيا) 

  
  : التعليم الجيد4الهدف 

من  (Long Life Learning)يعد التعليم الجيد والوصول الى التعلم مدى الحياة   
أهم المنطلقات األساسية للتنمية المستدامة؛ ذلك أن هذا المفهوم أوسع من مجرد 

يق االلتحاق بالمدارس، ويرتبط بكفاءة التعليم وتوافر المدارس الجيدة القادرة على تحق
  تطلعات التالميذ وأسرهم.

  تشير المؤشرات الدالة على حالة المدارس الى تدهور نوعية البيئة المدرسية، اذ
يوجد نقص كبير في األبنية المدرسية، وظاهرة االزدواج المدرسي (أي اشغال 
مدرستين لبناية واحدة)، فضال عن اكتظاظ الطلبة. اذ يبلغ العجز في األبنية 

مدرسة عند إضافة  8147درسة، ويمكن ان يرتفع هذا العدد الى م 6484المدرسية 
طالب/ صف في  37و  41و  37طالب/صف معدالت األبنية المتضررة. فيما تبلغ 

 .)27(المدارس االبتدائية والمتوسطة واالعدادية
  من 87فان حوالي  2018بحسب نتائج مسح رصد وتقويم الفقر في العراق لعام %

أعوام يجيدون القراءة والكتابة، وترتفع النسبة بين  10مارهم عن االفراد ممن تزيد أع
فيما قدر المسح متعدد  % بالنسبة لإلناث.82.1% مقابل 91.9الذكور الى 

عاما الالتي يلممن بالقراءة والكتابة يبلغ  49-15المؤشرات أن نسبة النساء بعمر 
69.0%)28( . 

  ُشير الى عدد األطفال الناجحين من ُيعد معدل إكمال التعليم االبتدائي والذي ي
الصف السادس االبتدائي الى عدد السكان في الفئة العمرية المناسبة إلكمال 
المرحلة، منخفضا في العراق بالمقارنة مع بقية البلدان النامية اذ يبلغ هذا المعدل 

. على الرغم )29(2018% بحسب نتائج المسح العنقودي متعدد المؤشرات لعام 75.7
ن هذا المؤشر كان من بين مؤشرات اهداف االلفية، والذي كان باإلمكان تحقيق من أ

 تقدم أفضل مما هو متحقق.
  عاما)  11 -6في سن التمدرس للمرحلة االبتدائية (يبلغ معدل االلتحاق الصافي

% للمرحلة 55.0، وينخفض الى 2018-2017% في العام الدراسي 94.0حوالي 
% للمرحلة 28.0عاما)، والى  14-12فئة العمرية (المتوسطة التي تقع ضمن ال
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. فيما تبلغ نسبة األطفال المسجلين في )30(عاما) 17-15اإلعدادية (الفئة العمرية 
، إذ ارتفعت الجنسكما تظهر المؤشرات تفاوتا بحسب  % فقط.2.9رياض األطفال 

المتوسطة  % للبنات، وفي93% لألوالد مقابل 96نسبة االلتحاق في االبتدائية الى 
% للبنات. لكن الحال تختلف بالنسبة للمرحلة اإلعدادية حيث 54% لألوالد مقابل 56

% لألوالد؛ بسبب تسرب األوالد وااللتحاق بسوق 26% للبنات مقابل 30ترتفع الى 
 العمل مبكرا.

  كلية انتظم فيها  382جامعة حكومية تنتشر في عموم محافظاته تضم  35يوجد في العراق
(باستثناء جامعات الموصل ونينوى والحمدانية وجامعات  2016طالبا وطالبة عام  115,147

 33,263إقليم كردستان). فضال عن أن هذه الجامعات فيها دراسات مسائية ينتظم فيها 
، وبإضافة الكليات االهلية 2016كلية أهلية بحسب بيانات عام  51طالبا وطالبة، ويوجد أيضا 

  . )31(2016- 2015طالبا وطالبة في العام الدراسي  608,554جمالي يصبح مجموع الطلبة اإل
  

  

  ا في الخلفترك أحدن نل

شكلت المبادئ األساسية الثالثة للتنمية المستدامة (الشمولية، وعدم        
التجزئة، ولن نترك أحداً في الخلف) أركاناً رئيسة في رؤية العراق وتوجهاته، ومن هنا 

تركيز لتحقيق هذه المبادئ بالفئات الهشة المتمثلة ب (المعاقون فقد تم تحديد دوائر ال
يالت ألسرهن واالرامل والنازحون وغيرهم) والفقراء والمسنون وااليتام والنساء المع

(الفقر متعدد االبعاد)، ووضعت السياسات االجتماعية المختلفة والخطط واالستراتيجيات 
والبرامج على مديات كافية لمواجهة التحديات وضمان عدم تخلفهم عن مسار التنمية 

مات، ساعده في ذلك الجهد بالرغم من كل التحديات والمشاكل التي أفرزتها ظروف االز
الدولي الذي كان له أثر واضح في دعم هذا التوجه، مع استثمار أمثل لرأس المال 

  االجتماعي الذي يميز المجتمع العراقي برصيده الحضاري وعمقه التاريخي.  

  لقد ركز التقرير على الجوانب االتية:      

  :النازحون  
الى حدوث ازمة إنسانية واقتصادية كبيرة، لقد أدت الحرب ضد اإلرهاب وتداعياتها 

نسمة بحسب بيانات وزارة الهجرة  5.965.860نزوح الى أدت  2014ومنذ عام 
حوالي  2019،بلغ عدد العائدين منهم لغاية شباط (فبراير) )32(والمهجرين العراقية

عائلة  290,830شخصا موزعين على  1,744,980نسمة، لكن ما يزال هناك  4,211,982
، وما تزال الحكومة ملتزمة باالختيار الطوعي لعودة )33(يعودوا الى مناطقهم االصلية لم

  النازحين، وتهيئة سبل عودتهم. 

لقد كان على الحكومة ان تتعامل مع ملف ضخم ينطوي على تحديات إنسانية 
األمانة العامة ب المرتبطة خلية إدارة االزمات المدنيةعميقة، لذا بادرت الى تشكيل 

، والتي عملت منذ األيام األولى لتشكيلها على معالجة أوضاع النازحين جلس الوزراءلم
وتخفيف معاناتهم، فقد عملت على تأمين االحتياجات العاجلة في مخيمات النازحين، 
وإصدار الوثائق الرسمية، وتوفير فرص التعليم لألطفال، والوصول الى خدمات الرعاية 

  لألسر التي تقطعت بها سبل العيش.الصحية، فضال عن توفير دخل 
وبعد التحرير بدأت مرحلة إعادة االستقرار التي تتطلب تأهيل المناطق المحررة 
في محافظات نينوى وصالح الدين وديالى واالنبار الستقبال العائدين من النازحين، 
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وأنفقت مبالغ كبيرة إلعادة تأهيل قطاعات أساسية متمثلة بمشاريع الماء والصرف 
  لصحي والكهرباء والصحة والتربية والطرق والجسور.  ا

   
 ذوو اإلعاقة واالحتياجات الخاصة  

اتخذ العراق خطوات باتجاه ادماج ذوي اإلعاقة واالحتياجات الخاصة وتمكينهم 
كان العراق على  2017(ديسمبر) كانون االول  المجتمع. وفيوتعزيز مشاركتهم في 

الجهاز  الذي نفذه 2016لسنة  لإلعاقةني االول نتائج المسح الوط إطالقموعد مع 
من محافظات العراق عدا ) محافظة 13غطى (وفي وزارة التخطيط  لإلحصاءالمركزي 

واهمية  العسكرية،محافظات اقليم كردستان ومحافظتي نينوى واالنبار بسبب العمليات 
القرار اعد متخذي هذا المسح تنبع من توفير قاعدة بيانات خاصة بالمعاقين التي ستس

  .رسم السياسات الخاصة لهذه الشريحة
  

  (%) 2016): توزيع المعاقين بحسب الجنس والمحافظة لعام 14شكل (

  
  المسح لم يشمل نينوى واالنبار ومحافظات إقليم كردستان. - 

  82ص  ،2017وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء، المجموعة اإلحصائية السنوية لعام المصدر: 
  

  2013لسنة  38االعاقة رقم في الخلف: قانون رعاية األشخاص ذوي  ): لن نترك أحدا7إطار (
اصدرت هيأة رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة في  2017في منتصف تموز (يوليو) 

وزارة العمل والشؤون االجتماعية الطبعة االولى من قانون رعاية االشخاص ذوي االعاقة 
بطريقة برايل؛ لتمكين الشريحة المعنية من معرفة حقوقها على وفق  2013لسنة  38رقم 

  القانون. 
ويأتي هذا القانون من اجل دمجهم في المجتمع واتباع االساليب الحديثة للتواصل مع 

  المجتمع وتضمن القانون جوانب إيجابية منها:
 ) اصة.) تأسيس هيأة رعاية ذوي اإلعاقة واالحتياجات الخ4المادة  
 ) الخاصة بالتقديم للدراسات العليا وتخفيض تذاكر السفر والضمان 15المادة (

  الصحي.
 ) في 3%) من ذوي االعاقة في القطاع العام والمختلط و(5) الخاصة بتعيين نسبة (16المادة (%

  القطاع الخاص.
 ) رة. %) من المدخوالت الضريبية والقروض الميس10) المتعلقة بإعفاء نسبة (17المادة  
 ) الخاصة باإلعفاءات من الضرائب المترتبة على وسائل النقل الفردية والجماعية والرقم 18المادة (

  المروري.
 ) المتعلقة بمنح المعين المتفرغ لرعاية المعاق راتباً والموظف اجازة لمدة سنة.19المادة (  
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 الفقراء  
بنت برنامجا يسهم في توالتي استراتيجية التخفيف من الفقر الثانية  أطلقت الدولة

تحسين األوضاع المعيشية والحماية من المخاطر والتمكين من أجل تحويل الفقراء الى 
منتجين مندمجين اقتصاديا واجتماعيا. وقد بنيت محصالتها من خالل اعتماد نهج اإلطار 
المنطقي لتكوِّن بدورها مجموعة النتائج التي تعمل االستراتيجية على تحقيقها، 

تيجة فان هذه االستراتيجية بمخرجاتها ومخرجات تنفيذ خطط التنمية الوطنية وبالن
% 25بخفض الفقر بمقدار  واالستراتيجيات المختلفة تسعى لتحقيق هدف عام متمثل

ترتبط بالمحصالت الست االتية: دخل أعلى  أنشطةمن خالل تنفيذ  2022حتى عام 
تحسن تعليم الفقراء، سكن مالئم  ومستدام من العمل للفقراء، تحسن الوضع الصحي،

وبيئة مستجيبة للتحديات، حماية اجتماعية فعالة للفقراء، األنشطة المستجيبة 
  للطوارئ.

وعلى نحو االجمال فان 
% من أهداف 43حوالي 

ا التنمية المستدامة تم تضمينه
في استراتيجية التخفيف من 

% من 50الفقر، والتي تشكل 
األهداف المغطاة ضمن خطة 
التنمية الوطنية وبخاصة 

 8و 6و 5و 3و 2و 1األهداف: 
  .16و 13و 11و 10و

  
  
  
  
  
  

  ): اصالح نظام الحماية االجتماعية8اطار (
ن االجتماعيــة لتكــون آليــة إلعــادة أنشئت شبكة الحمايــة االجتماعيــة مــن قبــل وزارة العمــل والشــؤو 2005في عام 

الفئــوي للمســتهدفين معيــار التوزيع الــدخل لصــالح الفقــراء وتــوفير مــا يمكــنهم مــن مواصــلة حيــاتهم اعتمــاداً علــى 
، مــع 1980لعــام  126وكانت الوزارة تطبــق قــانون الرعايــة االجتماعيــة رقــم (ارامل، عجزة، عاطلون، مطلقات ....الخ) 

ألــف دينــار للفــرد واحــد الــذي يشــكل أســرة مســتقلة و  50التطور المعيشي الجديد، لتكون  تعديل التقديمات لتالئم
ألــف دينــار لألســرة المتكونــة مــن ســتة  120ألف دينار لألسرة المتكونة من شخصــين ويصــل مبلــغ اإلعانــة إلــى  70

حات االقتصــادية التــي أشخاص وهو الحد األعلى لإلعانة االجتماعية. وقد تزامن إنشاؤها مع بدايــة عــدد مــن اإلصــال
كانــت األهــداف األساســية مــن وراء إنشــاء و ترتبط برفع الدعم عن بعض السلع وفي مقــدمتها المشــتقات النفطيــة.

  الشبكة هي:
  .رفع المستوى المعيشي للطبقات الفقيرة  
  .إنشاء منظومة لمعالجة طلبات المستفيدين من الرعاية  
 ومعالجتها. تأسيس نظام فعال لخزن بيانات المستفيدين  
 .متابعة حاالت البطالة ومساعدة الباحثين عن العمل في إيجاد فرص عمل مدرة للدخل  

ــدد ( ــة ذي الع ــة االجتماعي ــانون الحماي ــّد ق ــن ع ــة  2014) لســنة 11وُيمك ــام الحماي ــي نظ ــدة ف ــة جدي ــة مرحل بداي
القــانون العمــل بقــانون الرعايــة  االجتماعية باتجاه الشمول األوسع والمزيد من االستقرار المؤسسي، وقد ألغى هذا

عاماً، ويعــد القــانون الجديــد قانونــاً  35وتعديالته الذي استمر العمل به مدة  1980) لسنة 126االجتماعية ذي العدد (
شامالً لنظام الحماية، وخطوة على طريق بناء نظام حماية متقدم يســتلهم تجــارب بعــض البلــدان المتقدمــة ويتجــاوز 

): اهداف التنمية المستدامة واستراتيجية 15شكل (
  التخفيف من الفقر في العراق
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، والذي ربط ألول مــرة بــين االســتحقاق والفقــر مــن خــالل منهجيــة اختبــار نتها القوانين السابقةالسلبيات التي تضم
. على أن تطبــق أحكامــه علــى األســر واألفــراد ممــن هــم دون الستهداف الفقراء PMTاالسر المعيشية بديل الدخل 

أوال)  /1مســتمرة وقانونيــة (المــادة خط الفقر من العراقيين ورعايا الدول األخرى المقيمين في العراق بصورة دائمــة و
وتضمن عدداً مــن البنــود المرنــة التــي تتــيح تعــديل آليــات االســتهداف والفئــات المشــمولة ومقــدار اإلعانــة مــن دون 

  الرجوع إلى السلطات التشريعية. 
تتمثــل  )2019-  2015وكان ذلك ثمرة الشراكة االستراتيجية مع البنك الدولي في رســم خارطــة طريــق اســتراتيجية (

رؤية الخارطة االستراتيجية للحماية االجتماعية في " ايجاد نظــام شــامل للحمايــة االجتماعيــة فــي العــراق يتضــمن: 
  .شبكات االمان االجتماعي، التأمينات االجتماعية، سياسات سوق العمل

  سوق العمل  التأمينات االجتماعية  شبكات االمان االجتماعي
  تنفيـــــــذ قـــــــانون الحمايـــــــة

لســـنة  11يـــة رقـــم االجتماع
ـــــة  2014 ـــــل هيئ ـــــد تفعي بع

ـــة بصـــورة  ـــة االجتماعي الحماي
كاملــــــة (النظــــــام الجديــــــد 

  لالستهداف حسب الفقر)
  ـــر االســـتمرار باســـتبعاد االس

واالفراد التــي ال تنطبــق عليهــا 
  .ضوابط الشمول

  ــــل ــــدرات وزارة العم ــــز ق تعزي
والشـــــــــؤون االجتماعيـــــــــة 

فريــق  االجتمــاعيون،(الباحثون 
ــــــــا  ــــــــات،المعلتكنولوجي  وم

  .التواصل)
 قاعدة بيانات رصينة داعدا.   

  قــــــانون جديــــــد للتأمينــــــات
االجتماعيــــة يلتــــزم بمبــــادئ 

  .التصميم الجيد لنظم التقاعد
  ـــي ـــج نظـــامي التقاعـــد ف دم

  القطاعين العام والخاص
  االثر االيجــابي المحتمــل علــى

  حرية حركة العمالة
  ــــــة ــــــي التغطي ــــــع ف التوس

  والشمول

  ــــاهي ــــراض متن ــــامج لإلق برن
ر للمشــــاريع المــــدرة الصــــغ
  للدخل 

  برامج التدريب المهنــي لتهيئــة
 العمــل،الــداخلين الــى ســوق 

وتعزيـــز التنســـيق مـــع هيئـــة 
  الحماية االجتماعية 

  ـــع ـــال م ـــاعي فع ـــوار اجتم ح
اصــــحاب الشــــأن ( أصــــحاب 
ــة ...  ــات العمالي العمــل ، النقاب

  الخ ) 

  
الحمايــة االجتماعيــة  هيــأهتــم انشــاء فقــد  وقدر تعلق االمر بــالمكون االول مــن شــبكات االمــان االجتمــاعي

اي التطبيــق الفعلــي لقــانون الحمايــة  .والبشــريةواصدار النظام الداخلي لهــا وتــوفير المســتلزمات الماليــة  ودوائرها،
االجتماعية وادخال القانون حيز التنفيذ وانشاء تشــكيالت هيئــة الحمايــة االجتماعيــة وبنــاء منظومــة متكاملــة للهيئــة 

وقــد تــم . 2014لســنة  11من قانون الحمايــة االجتماعيــة رقــم  5ا استنادا الى احكام البند اوال من المادة وتشكيالته
  . 2018من مليون شخص بنهاية عام  أكثرشمول 

  المصدر: وزارة العمل والشؤون االجتماعية، هيأة الحماية االجتماعية.

  

  : المساواة بين الجنسين5الهدف 

إن المساواة بين الجنسين هي واحدة من   
عوامل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقد أكد 
الدستور العراقي والوثائق الوطنية التنموية على مبدأ 
القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة، وتعزيز 
المساواة بين الجنسين. وقد أولى العراق اهتماما 

ا العنف ضد المرأة، وأقرت الحكومة عام خاصا بقضاي
مناهضة العنف ل الوطنية األولى  ستراتيجيةالا 2013

أصدرت االستراتيجية  2018، وفي عام ضد المرأة
قانون  2012 شرع في عامكما ، الوطنية الثانية

تنفيذا اللتزامات  38مكافحة االتجار بالبشر رقم 
لجريمة العراق باتفاقية األمم المتحدة لمكافحة ا

المنظمة عبر الحدود البروتوكول الملحق الخاص 
  . )34(بمكافحة االتجار بالبشر وخاصة النساء واألطفال

  ما يزال العنف ضد النساء من المشكالت التي تعاني منها المرأة العراقية وقد
سجلت لدى وزارة الداخلية عدد من حاالت اإلبالغ عن أشكال مختلفة من العنف 

في مجلس ): نسبة النساء 16شكل (
  2019النواب 
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الجدول االتي ويظهر الفتيات والنساء من داخل االسرة وخارجها.  التي تتعرض لها
ضحايا النساء المقتوالت والتي تستلزم وضع حلول عاجلة للحد من هذه 

، على االنتهاكات ضد المرأة العراقية في محافظات العراق عدا إقليم كردستان
ت عدة الرغم من تأشير انخفاضها. وجدير بالذكر ان الحكومة العراقية اتخذ

إجراءات القانونية والمؤسسية لمواجهة هذه الظاهرة، ففي عام شكلت اللجنة 
لسنة  80العليا لحماية االسرة والطفل من العنف االسري بموجب االمر الديواني 

والتي ضمت أعضاء من وزارات مختلفة مثل الداخلية والعدل والصحة  2009
مات غير الحكومية. وكانت اهم والعمل والتعليم العالي وممثلين عن بعض المنظ

توصياتها تأسيس (مديرية حماية االسرة والطفل من العنف االسري) التابعة 
لوزارة الداخلية، والتي تضم ضباط ومنتسبين من كال الجنسين. وفي العام 

 . )35(نفسه
 المبكر منتشرا بين النساء بخاصة، اذ تبلغ نسبة النساء الالتي  )*(ما يزال التزويج

سنة فأكبر.  18% امرأة بعمر 7.2% امرأة، و27.9سنة فأقل  18بعمر  تزوجن
% في الفئتين الخمسيتين االفقر 30وترتفع النسبة مع زيادة فقر االسرة، اذ تبلغ 

%) 19من السكان، بينما تبلغ أدنى معدالتها في الفئة السكانية االغنى (
 .)36(2018بحسب المسح متعدد المؤشرات لعام 

 السيما في مجال تمكين المرأة فرص مشاركة وعقبات جدية امام  ما تزال هناك
العمل، واالرتقاء اإلداري في المؤسسات العامة والخاصة. اذ ما تزال المشاركة 

%، فيما يرتفع معدل البطالة بين النساء الى 13.0االقتصادية للمرأة منخفضة 
 .)37(2018% بحسب بيانات عام 31.0

  األوالد في مستويات التعليم بعيدة عن المساواة، على ما تزال نسبة البنات الى
% عام 98الى  2011% في التعليم االبتدائي عام 94الرغم من تحسنها من 

%، للعامين على التوالي، وفي 93% في التعليم الثانوي الى 85. ومن 2016
 .)38(2015-2011% بين عامي 92% الى 81التعليم الجامعي من 

 لثقافة الذكورية عل المشهد التنموي للمرأة، اال ان على الرغم من هيمنة ا
العراق اعتمد مقاربة تقوم على ما يمكن تسميته التمييز اإليجابي لصالح المرأة، 
عبر سلسلة من التشريعات والقوانين، في مقدمتها نظام الكوتا في مجلس 

% في 25النواب ومجالس المحافظات التي ضمنت تمثيال نسائيا ال يقل عن 
مؤسسات التشريعية. ومنحت القوانين امتيازات للمرأة العاملة منها اجازات ال

 االمومة والمصاحبة الزوجية واجازة العدة (ما بعد وفاة الزوج) وجميعها براتب تام.

  

): االتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق المرأة والتي صادق عليها العراق  بعد عام 9اطار (
2003  

 ى جميع اشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)اتفاقية القضاء عل 
 .العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
 .اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز العنصري 
 .العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
  االجتماعي) اتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن المساواة في المعاملة (الضمان

1962. 
 .(المؤتمر العالمي المعني بالمرأة) اعالن منهاج عمل بيجين  

  

                                                             

  مصطلح تزويج بدال من زواج، لما يشير اليه من عدم الحرية في االختيار. نفضل استخدام) *(
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  : الحد من عدم المساواة10الهدف 

عد الالمساواة من المشكالت التي برزت خالل العقد الماضي على الرغم من ُت   
تحسن المستوى المعاشي بعد رفع العقوبات االقتصادية، فقد برزت مؤشرات على عدم 

النوع االجتماعي) والجغرافي مقاربة اة على المستويين السكاني (بين الفئات والمساو
  (بين المدن واالرياف).

  
  2014و 2012و 2007يظهر التوزيع في اإلنفاق بين فئات الدخل الخمسة لألعوام 

 0.338اتجاه نحو عدم العدالة، فقد ارتفعت قيمة معامل جيني المحتسبة من 
. ويمكن توقع المزيد 2014عام  0.380، والى 2012 عام 0.366إلى  2007عام 

من التدهور في العدالة في اإلنفاق، نتيجة تقليل المدفوعات التحويلية إلى 
الفئات الفقيرة وبخاصة ما يرتبط بالبطاقة التموينية، فضال عن تركيبة النمو في 

 .)39(االستهالك بين فئات اإلنفاق الخمسية

 فقد ارتفعت قيمة معامل واة قد زادت في البلد، ن عدم المساإمن جهة أخرى، ف
عام  0.380، والى 2012عام  0.366إلى  2007عام  0.338جيني المحتسبة من 

بفعل االزمة  )40(. ويمكن توقع المزيد من التدهور في العدالة في اإلنفاق2014
وهناك كثير من الناس قريبين من خط الفقر، كما ترتفع معدالت الفقر  .المزدوجة

بقوة بانخفاض دخل العمل في ذلك في صفوف النازحين وفي الريف. ويرتبط 
القطاعات التي تشغل حوالي نصف أرباب االسر الفقيرة (الزراعة والبناء والنقل)، 
والتي تتسم بانخفاض متوسط االجر ووجود عمالة كبيرة للنساء، حيث يعمل 

وكفاءة سوق العمل  الفقراء لحسابهم، وكلها مؤشرات سلبية لقدرة االقتصاد
وتشير مقارنة بيانات معامل جيني المحتسبة وانخفاض متوسط إنتاجية العمل. 

الى مزيد من عدم العدالة بحسب المناطق، فقد زادت  2018-2012بين عامي 
قيمة معامل في جميع مناطق العراق باستثناء إقليم كردستان، وكانت اعلى 

 يمات اإلرهابية. (ينظر الجدول االتي)الزيادات في المناطق المحررة من التنظ

  

   2018و  2012في جميع مناطق العراق  جيني ): قيمة معامل6جدول (

 2018 2012  المنطقة

التغير بين 
 عامي

 2012 -2018  

 0.009- 0.266 0.275 كردستان

 0.037 0.309 0.272 المحافظات المحررة من االرهاب

 0.018 0.291 0.273  الوسط

 0.005 0.29 0.285 الجنوب

 0.001 0.296 0.295 العراق

وتقويم الفقر في  رصد وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء، مسحجمهورية العراق، المصدر: 
 .2018العراق 

  

  تفاوت بين السكان والمناطق من حيث نمو اإلنفاق االستهالكي خالل هناك
% 2.0األعلى بحوالي ، فقد نما االستهالك للفئات الخمسية 2012-2007المدة 

% األفقر من السكان، ومن جهة أخرى، فقد 20% لفئة الـ 0.7مقارنة بحوالي 
شهد االستهالك نمواً سريعاً في محافظات العراق عدا بغداد وإقليم كردستان 
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% في 1.83% في كردستان و 0.08% سنوياً، بالمقارنة مع 2.24بحوالي 
% من االنفاق، 7.0الفقر يحصل على كان الخمس ا 2012لكن في عام  .)41(بغداد

أصبحت هاتين  2018%، وفي عام 45.1بينما الخمس االغنى يحصل على 
. وهذا التحسن النسبي )42(% على التوالي40.5% و 7.5الفئتين تحصالن على 

  .2014يمكن ان يعزى الى تحسن اليات استهداف الفقراء منذ عام 

  االقتصادية والبطالة واألجور في غير ما تزال الفجوة بين الجنسين في المشاركة
% 8.5مقابل  2016% عام 22.2اذ يبلغ معدل البطالة بين النساء صالح النساء، 

عاما فاكثر، وترتفع في العام نفسه بين الفئة العمرية  15بين الرجال بعمر 
 )43(% بين الذكور20.1% بين االناث مقابل 38.0عاما) الى  24-15الشابة (بعمر 

تباين أوضاع النساء بحسب المحافظات، اذ نجد نساء دهوك والنجف  كما نلحظ
من أبرز  نّ إلذا فوالقادسية وكربالء اكثر بطالة من غيرهن (ينظر الشكل االتي). 

تحديات المرحلة القادمة يتمثل في تجسير تلك الفجوات بمزيد من التمكين 
 دة االعمال النسوية.االقتصادي للنساء، وزيادة مشاركتهن في صنع القرارات وريا

  
  

  2016): معدل البطالة بحسب الجنس والمحافظة لعام 17شكل (

  

وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء، المجموعة اإلحصائية جمهورية العراق، المصدر: 
  62، 2017السنوية 

 
  ،ومن الناحية السياسة ما تزال المكاسب السياسية لم تتجاوز الكوتا التشريعية

لم تشغل أي من النساء منصبا تنفيذيا كبيرا في المحافظات، وتراجعت  اذ
 مكاسبهن في الحصول على مقاعد وزارية.

  
  

يسعى العراق ضمن الهدف األول، ووفق ما تم استعراضه من مؤشرات الى وضع 
  مجموعة من خيارات التدخل التي تهدف في النهاية الى بناء االنسان: 
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  2030المصدر: رؤية العراق 
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  : الحكم الرشيد والمجتمع اآلمن2- 5

  

  

عد بناء السالم في مرحلة ما بعد الحرب واحدا من الضــمانات لعــدم عــودة النــزاع يُ 
والحرب مرة أخرى، وهذا هو مضمون االستدامة في بناء السالم في العراق فــي مرحلــة 

علــى أســس متينــة  ما بعد الحرب ضد التنظيمات االرهابيــة. وينبنــي الســالم المســتدام
تتالقى مع إطالق عمليــة التنميــة والنمــو االقتصــادي، وبنــاء الدولــة، وتعزيــز الديمقراطيــة 

  والحكم الصالح، وتوسيع نطاق الالمركزية اإلدارية.

إنَّ وجود حكومة فاعلة، تستطيع العمل بفاعلية، فضال عــن وجــود الســوق الحــرة، 
ارها بكفاية تعد شروطا مســبقة الكتســاب والمؤسسات االجتماعية القادرة على أداء أدو

ثقة الناس ومنع عودة النزاع. فالمؤسســات هــي مــن تحــدد قواعــد التفاعــل االجتمــاعي 
والسياسي واالقتصادي، وتوفر الحوافز، وتضع القيود على هــذا التفاعــل. وقــد أكــد تقريــر 

فــي بنــاء الصادر عن البنك الــدولي علــى دور المؤسســات  2011التنمية في العالم لعام 
. إذ يدعم التقرير رسالة مفادها "أن لتدعيم المؤسســات الشــرعية )44(السالم المستدام

والحكم الرشيد بغرض توفير األمن والعدالة وفرص العمل للمواطنين أهميــة بالغــة لكســر 
. فضــال عــن أن نجــاح عمليــة التنميــة االقتصــادية والسياســية يعتمــد )45(حلقــات العنــف"

. ولعل األمر الحاسم، هو استعادة الدولة )46(تحسين المؤسساتبالدرجة األساس على 
في العراق وقدرتها على انجاز وظائفها األساســية، وفــي مقــدمتها العمــل بوصــفها دولــة 

  للجميع، والمحتكر األوحد الستخدام العنف المشروع في المجتمع. 

  مضــت الحكومــة بــإجراءات اإلدارة الالمركزيــة عــن طريــق نقــل الصــالحيات
مالية واإلداريــة لمجموعــة مــن الــوزارات وبصــورة تدريجيــة (وزارة البلــديات ال

واالعمار واإلســكان، التربيــة، الصــحة، الزراعــة، الشــباب، العمــل والشــؤون 
 االجتماعية).

  دخلت الحكومة بالتزامات بدعم من البنك الدولي فــي اصــالح نظــام اإلدارة
لمضــي بخطــوات للعمــل فــي المالية وإدارة االستثمارات العامة فضالً عــن ا

الحكومة االلكترونية بإجراءات الدفع االلكتروني والبطاقة الوظيفيــة والتهيئــة 
ألتمته األنظمة الحكومية مثل نظام الكمارك والضريبة. كما اتخــذت خطــوات 
إلدخال المصارف العامة بالتزامات تعاقدية لتحديث بناهــا التحتيــة وهياكلهــا 

واعتمــاد نظــام التعاقــدات مــة المؤتمتــة الشــاملة، اإلداريــة وااللتــزام باألنظ
 العامة على وفق المواصفات القياسية العالمية.

  ــة ــإجراءات إحال ــى لمكافحــة الفســاد والمضــي ب ــس األعل تشــكيل المجل
  الملفات الى القضاء. 

  

  : السالم والعدل والمؤسسات القوية16الهدف 

  1480شخصــا، بيــنهم  1983قدر عدد ضحايا القتل العمــد بحــوالي  2016في عام 
 48ذكــرا  53من االنــاث، فيمــا بلــغ عــدد األطفــال بيــنهم  86من البالغين الذكور، و 

-2003عــدد الضــحايا العــراقيين للمــدة ) iraqbodycount. فيمــا قــدر موقــع ()47(انثــى
نتيجـــة العنـــف المـــرتبط بالعمليـــات اإلرهابيـــة  ألـــف شـــخص 200بحـــوالي  2017

 .)48(والعسكرية
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 شــهد العــراق واحــدة مــن أكبــر االنتكاســات اإلنســانية  2014وليــو) بعد حزيــران (ي
عندما تعرضت مئات الفتيات االيزيــديات والمســيحيات لعمليــات اتجــار بالبشــر مــن 
قبل تنظيم داعش الــذي أصــبح مســؤوال عــن أكبــر عمليــة اتجــار بالبشــر شــهدها 

لبشر حوالي بلغ عدد ضحايا االتجار با 2016العراق في تاريخه المعاصر. وفي عام 
فتــاة (ينظــر الجــدول  15، بيــنهن )49(بحســب وزارة الداخليــة العراقيــة شخصــا 153

 االتي). 
  

العمد وضحايا االتجار بالبشر (عدا إقليم  من االناث ): عدد ضحايا القتل7جدول (
  كردستان)

  2017  2016    التفصيل

  42  53  القتل العمد  سنة 18اناث دون سن 

  3  3  القتل العمد غسال للعار

  2  2  ضحايا االتجار بالبشر

سنة  18اناث بعمر 
  فأكثر

  296  332  القتل العمد

  29  33  القتل العمد غسال للعار

  19  13  ضحايا االتجار بالبشر

وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء، التنمية المستدامة نحو تمكين أفضل جمهورية العراق، المصدر:  
 19، ص2018 للنساء والفتيات، بغداد،

  
وجدير بالذكر أن الحكومة االتحادية وحكومة إقليم كردستان عملتا على مواجهة 
الصدمات الجسدية والنفسية التي تعرضت لهن النساء الالتي عشن تحت سيطرة 
التنظيمات اإلرهابية، فضال عن العمل على معالجة األوضاع القانونية لألطفال المولودين 

  .)50(افر لهم وثائق ثبوتيةفي تلك االثناء ولم تتو
  

  ): ناديا مراد: من السبي الى الدفاع عن حقوق ضحايا االتجار بالبشر10اطار (

قام تنظيم داعش اإلرهابي بسبي النساء واألطفال، وتاجر بهن ألغراض 
كسب المال، وتعرضت فتيات االيزيديات ألفظع الجرائم ضد اإلنسانية، اذ خطفن 

إبادة  2014ظيم اإلرهابي في الثالث من اب (أغسطس) وقتلن وهجرن، ونفذ التن
جماعية بحق االيزيديين وقتل االف الرجال، وسبي النساء واألطفال، وجعل منهن 
سلعا للمتاجرة، وكان من بين المختطفات ناديا مراد، تلك الفتاة الشجاعة التي 
هربت بعدما شاهدت مقتل احبتها وأهل قريتها كوجو في سنجار وسبيت 

فتاة وامرأة ايزدية اخذن كسجينات في  6700عرضت لالغتصاب. وكانت من بين وت
قبضة داعش في الموصل. وتمكنت بعد معاناة دامت ستة أشهر، وبمساعدة 

   عائلة مسلمة من الفرار من قبضة التنظيم الى أحد مخيمات النزوح في دهوك، ومنها الى ألمانيا.
أمام مجلس االمن للحديث عن االتجار بالبشر في  وقفت 2015كانون األول (ديسمبر)  16في 

عينتها األمم المتحدة سفيرة للنوايا الحسنة من أجل  2016النزاعات والحروب، وشرحت معاناتها. وفي 
منحت جائزة نوبل للسالم. وهي  2018تشرين األول (أكتوبر)  5كرامة الناجين من االتجار بالبشر، وفي 

تهاكات حقوق االنسان، وتسهم في المطالبة بحماية حقوق المرأة اليوم تقف شاهد عيان على ان
  والطفل في جميع انحاء العالم، وليس في وطنها فقط.
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  ما يزال هناك اعتقاد واسع بأولوية استخدام العنف لتأديب األطفال، بما فــي ذلــك
العقاب الجسدي والترهيب اللفظي والعدوان النفسي، وبحســب دراســة أعــدتها 

% من األطفال اختبروا نوعا مــن العنــف الموجــه ضــدهم 80حوالي  نَّ إف اليونسيف
 . )51(سواء في البيت أو المدرسة

  ما يزال العــراق يواجــه مشــكالت جديــة وبحســب تقريــر مؤشــر شــفافية الموازنــة
فقد حصل العراق علــى  2015المفتوحة الصادرة عن شراكة الموازنة الدولية لعام 

ة. وبذلك فهو مــا يــزال ضــمن المجموعــة التــي ال درج 100درجات فقط من أصل  3
تلبي متطلبات مؤشر شفافية الموازنة ويقل كثيراً عن المتوســط العــالمي والبــالغ 

نقطة، وبحسب المؤشر فإن الدول التي تحظى بمتوسط عام لتقويم شــفافية  45
  درجة تعد دوالً ال تتسم بالكفاية في عرض موازنتها العامة. 61الموازنة اقل من 

  يحتل العراق مكانة متدنية جدا على وفق مؤشرات مــدركات الفســاد، فمنــذ عــام
 وهو يحتل المراتب األخيرة. 2005

  يعد تسجيل المواليد مرتفعا في العراق ويقترب من الشــمول الكامــل، ففــي عــام
بلغت نسبة األطفال دون سن الخامسة الذين سجلت والداتهم فــي القيــد  2011

 %.71تفوق المتوسط العالمي البالغ  ، وهي)52(%99.2المدني 
  ــام ــي ع ــد  2015ف ــم  29فق ــاولتهم أداء عمله ــياق مح ــي س ــاتهم ف ــحفيا حي ص

 15، انخفــض العــدد الــى صــحفيا فــي الموصــل) 20(بيــنهم  الصــحفي واإلعالمــي
لــم يكــن  2016. وحتــى عــام )53(2017صــحفيا عــام  16، ثم بلــغ 2016صحفيا عام 

ومكافحة اإلفالت من العقاب. لكــن فــي ذلــك  هناك اليات فاعلة لحماية الصحفيين
تشكلت (اللجنة الوطنية العراقية لحماية الصحفيين ومكافحة اإلفالت من العقــاب) 
برئاسة وزارة العدل، لتأخــذ علــى عاتقهــا مراقبــة حمايــة الصــحفيين واالبــالغ عــن 

ة المخاطر والتهديدات التي تنالهم، فضال عن تــأمين المعلومــات والتقــارير الرســمي
وبمبادرة من وزير الداخلية ومديرية العالقــات العامــة واإلعــالم فــي حول الموضوع. 

مــن  والتــي تضــمالوزارة تم تشكيل (وحدة التحقيق الخاصــة) فــي وزارة الداخليــة 
والجريمة، مديرية حقوق اإلنسان، مديريــة مديرية مكافحة اإلرهاب  :ثالث مديريات

ابعـــة كـــل القضـــايا الخاصـــة بالصـــحفيين لتقـــوم بمهمـــة مت ،العالقـــات واإلعـــالم
والعاملين في المؤسسات اإلعالميــة والصــحفية ويكــون مركزهــا فــي واإلعالميين 

 .)54(قيادات الشرطةوزارة الداخلية في بغداد ولها وجود في كل المحافظات عبر 
  بحسب مؤشر السالم العالمي الذي يصدره معهد االقتصاد والسالم وجامعة

 160الدول ذات التهديد المرتفع للسالم، وبالمرتبة  ق يقع ضمنسيدني فان العرا
الناتجة والوفيات دولة شملها الدليل؛ نتيجة ارتفاع مؤشرات العنف  163من بين 

عنها والنزوح واحتماالت وقوع العمليات اإلرهابية وغيرها من المؤشرات التي 
بة من الناتج المحلي يعتمد عليها الدليل. وتقدر التكلفة االقتصادية للعنف كنس

% والذي يتضمن التكاليف المباشرة وغير المباشرة 51اإلجمالي بحوالي 
  . )55(للعنف

  
  )16): استبيان حول مؤشرات هدف التنمية المستدامة (11اطار (

وكانون الثاني (يناير)  2018، في أواخر 2030تمثل النشاط األول الذي أطلقته شبكة التنمية المستدامة 
على نحو خاص. وبما ان  16و جمع البيانات غير الرسمية لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة والهدف ، ه2019

الفيسبوك يعد أحد أكثر منصات التواصل االجتماعية استخداما في العراق، فإن شبكة المنظمات غير الحكومية قد 
  من خالل نشر استمارة استبيان. استخدمتها لجمع البيانات المتعلقة بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة 

أعد فريق التقرير الوطني الطوعي مجموعة من األسئلة تكون اإلجابة عليها بـ (نعم / كال) مع العمر 
بتطوير أنموذج االستبيان من خالل نماذج غوغل، وتم نشره  2030والجنس، وقامت شبكة التنمية المستدامة 

لمحلية والشباب واألوساط األكاديمية (من مختلف مناطق العراق) على مختلف صفحات المنظمات غير الحكومية ا
على منصة الفيسبوك، مع تشجيع الجمهور على مشاركة خبراتهم من خالل اإلجابة على األسئلة. كان هناك 
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. 2019استجابة على استمارة االستبيان في غضون األسابيع الثالثة األولى من كانون الثاني (يناير)  1000حوالي 
  تم إرسال البيانات التي تم جمعها لجنة التقرير الطوعي الوطني الستخدامها في التقرير.و

وقد تضمن االستبيان سبعة أسئلة، تتعلق ثالثة منها بالمعلومات الخاصة بالمستجيبين وترتبط بالجنس 
ربع مؤشرات من والمحافظة التي يسكن فيها المستجيب، وعمره، وأما األسئلة االربعة الباقية فهي ترتبط أ

  ، والتي ال تتوفر عنها بيانات.16مؤشرات الهدف 
  16توزيع األسئلة األربعة على مؤشرات الهدف 

  المؤشر  السؤال
 4- 1- 16  هل تشعر باألمان عند تجوالك في الشارع؟  
  هل يمكنك الوصول للقضاء ومراكز الشرطة بسهولة لغرض التبليغ عن حالة سلبية

  أو إلنصافك؟
16 -3 -1  

  مستعد أن تقدم هدية أو تدفع مبلغ اضافي لتمشية معاملتك (تسريع هل
اإلجراءات، تقليل تكلفة اإلجراءات، تجنب دفع غرامة، للحصول على أمان لك 

  ولعائلتك)؟

16 -5 -1  

 2- 6- 16     هل لديك رضا عن الخدمات العامة المقدمة من قبل الحكومة؟  
 

م خدمات الترويج على الفيسبوك، ومن كونه قد اعد باللغة على الرغم من عدم الترويج لالستبيان باستخدا 
شخصا،  1044العربية فقط ونشر على صفحة المنظمات غير الحكومية الشريكة، فان عدد المستجيبين له بلغ 

 2018كانون األول (ديسمبر)  31يوما وجرت ما بين  23وهو عدد ال بأس به مع قصر مدة االستجابة التي بلغت 
% للذكور. موزعين 59.8% مقابل 40.2. وقد بلغت نسبة النساء في العينة 2019ون الثاني (يناير) كان 22وحتى 

 16.4%)، تليها ديالى ( 36.1على محافظات العراق الثماني عشرة، وكان حوالي ثلث المستجيبين من بغداد (
%)، والقادسية  4.8لنجف (%)، فا 6.9% من حجم العينية، تليهما نينوى (52.5%)، واللتان تشكالن وحدهما 

% وهي اعلى نسبة من 29.7سنة حوالي  30- 20%). بينما تبلغ نسبة الشباب بعمر  4.4%)، وذي قار ( 4.6(
% للفئة 24.9سنة، و  40- 31% للفئة الثانية 23.9بين الفئات العمرية الخمس المشمولة باالستبيان، وبنسبة 

  .عاما 70- 61% للفئة العمرية 5.9سنة و أخيرا  60- 51% للفئة العمرية 15.6سنة، و 50- 41العمرية 
  وعلى مستوى المحافظات كان هناك تباين في مواقف االفراد:

: كانت محافظات دهوك واربيل في مقدمة المحافظات من حيث شعور االفراد باألمان، تليهما ذي السؤال األول
  انا من منظور افراد العينة.قار والمثنى والنجف والسليمانية. فيما كانت البصرة األقل ام

: كانت أعلى النسب في ميسان، من الذين أجابوا باإليجاب عن إمكانية الوصول الى العدالة، السؤال الثاني
بينما كانت أدنى النسب في دهوك والمثنى واربيل وواسط. فيما جاءت بغداد بالمرتبة الرابعة من حيث نسبة 

  ن الوصول الى العدالة.المستجيبين الذين قالوا أنهم يستطيعو
نجد أن االستعداد لدفع الرشى اعلى في أربيل وكربالء وديالى، واقل في واسط والسليمانية : السؤال الثالث
 .وميسان والنجف
احتلت محافظات إقليم كردستان الثالث (أربيل، والسليمانية ودهوك) الصدارة من حيث مستوى : السؤال الرابع

فيها من حيث نسبة الرضا عن الخدمات المقدمة إليهم، فيما كانت القادسية وذي قار أداء الحكومة الرضى عن 
  .المحافظات التي عبر فيها المستجيبون عن رضاهم عن الخدمات العامة المقدمة إليهموبغداد أقل 

    
  الشعور باألمان (%)

 

تعزيز سيادة القانون على الصعيدين 

   الوطني(%)
  مجموع المستجيبين (%) االستعداد لدفع الرشى

  

  الرضا عن الخدمات العامة المقدمة من قبل الحكومة (%)
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يسعى العراق ضمن الهدف الثاني، ووفق ما تم استعراضه من مؤشرات الى 
وضع مجموعة من خيارات التدخل التي تهدف في النهاية الى إرساء أسس الحكم 

  الرشيد وبناء المجتمع اآلمن: 

 

  
  2030: رؤية العراق المصدر
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  : تنويع االقتصاد3- 5
  
  

  
فرض على االقتصاد العراقي حساسية مفرطة ياالعتماد على الموارد النفطية  نَّ إ

للخارج، والتي تؤثر بدورها في قدرة الحكومة على حشد الموارد المالية الالزمة لتأمين 
وأهدافها، واالهم ادماجها ضمن أولويات االستثمار الكافي لتحقيق التنمية المستدامة 

أحادية االقتصاد العراقي تفرض عليه اندماجا  نَّ إالموازنة االتحادية. من جهة أخرى، ف
  ضعيفا وسلبيا باالقتصاد العالمي.

حصلت ما اصطلح على تسميته االزمة المزدوجة، نتجت األولى  2014في عام 
دوالر/ برميل  105.8البصرة الخفيف من  عن انهيار أسعار النفط، فقد انخفض سعر نفط

 2015دوالر/ برميل في كانون االول (ديسمبر)  32.06الى  )56(2014في حزيران (يونيو) 
، فيما نتجت االزمة الثانية )57(2016(يناير)  دوالر/برميل في كانون الثاني 24.73والى 

ين واالنبار وجزء هي احتالل التنظيمات اإلرهابية (داعش) ألراضي الموصل وصالح الد
  من محافظة ديالى.

لقد أدى انخفاض أسعار النفط الى انخفاض اإليرادات المتحققة من صادرات 
. وأدت الزيادة في انتاج النفط 2015مليار دوالر عام  35العراق النفطية بحوالي 

الى احداث زيادة طفيفة في اإليرادات النفطية، على الرغم  2016وصادراته في عام 
   .)58(تمرار تراجع أسعار النفطمن اس

والذي بلغ في المتوسط  2013-2009بعد النمو القوي الذي تحقق في االعوام 
% طبقا لتقديرات صندوق النقد الدولي تباطأ النشاط االقتصادي ليصل الى 9حوالي 

. وحتى بالنسبة للنشاط االقتصادي 2015% عام 4.8، وارتفع الى 2014% عام 0.7
تأثر هو االخر سلباً نتيجة االزمة المزدوجة، وانكمش هذا القطاع  غير النفطي فقد

(ينظر الشكل  2016-2014% خالل المدة  21.6بصورة تراكمية بلغت نسبة التراجع فيه 
االتي). وعانت المناطق الخاضعة الحتالل التنظيمات اإلرهابية نتيجة تدمير األصول 

  ة وانهيار ثقة المستثمرين والمستهلكين.اإلنتاجية والبنى التحتية، وقطع طرق التجار
  
  2022- 2013): النمو االقتصادي والنمو في الناتج المحلي الحقيقي غير لنفطي للمدة 18شكل (

  
International Monetary Fund. Middle East and Central, STAFF REPORT FOR THE 2017 ARTICLE IV CONSULTATION, SECOND 
REVIEW UNDER THE THREE-YEAR STAND-BY ARRANGEMENT, AND REQUESTS FOR WAIVERS OF NONOBSERVANCE AND 
APPLICABILITY OF PERFORMANCE CRITERIA, AND MODIFICATION OF PERFORMANCE CRITERIA- PRESS RELEASE; STAFF 
REPORT; AND STATEMENT BY THE EXECUTIVE DIRECTOR FOR IRAQ, 2017m p. 13 
(https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/CR/2017/cr17252.ashx) 
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ومن جهتها فقد اضطرت الحكومة الى اجراء خفض كبير في االنفاق غير األمني 
بصورة كبيرة لتأمين تكاليف الحرب، في ظل تراجع إيراداتها النفطية، وتراجع قدرتها 

النازحين. وشمل التخفيض االنفاق  على توفير الخدمات العامة، وتلبية احتياجات
االستثماري غير النفطي على نحو أكبر من غيره. فيما واصلت الحكومة االلتزام بدفع 

  مليون متقاعد.  1.5ماليين موظف وحوالي  3رواتب حوالي 
نص  2014وأبرمت الحكومة اتفاقا مع إقليم كردستان في كانون األول (ديسمبر) 

% من الموازنة االتحادية الى حكومة اإلقليم 17ية بدفع على قيام الحكومة االتحاد
ألف برميل يومياً  550(مطروحاً منها النفقات السيادية) في مقابل قيام اإلقليم بتصدير 

من مناطق اإلنتاج الخاضعة لسيطرته بما فيها نفط كركوك عبر ميناء جيهان. وقد توقف 
بسبب عدم االلتزام  2016(يوليو)  ، حتى تموز2015هذا االتفاق في حزيران (يونيو) 

ألف برميل فقط، واقل من ذلك فيما بعد،  150بالكميات المتفق عليها واكتفائها بتصدير 
اتفق الطرفان على استئناف  2016لتبدأ بتصدير النفط لحسابها. وفي اب (أغسطس) 

  .)59(2016صادرات النفط، وتقاسم عوائدها بالتساوي حتى نهاية عام 
  
  
  العمل الالئق ونمو االقتصاد :8الهدف 

تُشير التوقعات الى احتمال تحسن معدل النمو االقتصادي في المستقبل بفضل 
التحسن في األوضاع األمنٍية والتزايد التدريجي في االستثمار من أجل إعادة اإلعمار، 
ولكن ذلك سيكون رهنا بتنفيذ إصالحات هيكلية مناسبة، لتحقيق االستدامة في 

الى مستويات ما قبل عام  2019ن المتوقع أن يعود إنتاج النفط في عام النمو. وم
، بعد انقضاء اجل اتفاقية منظمة أوبك القاضية بخفض االنتاج. وابتداًء من عام 2017
فان التوقعات ترجح أن زيادة إنتاج النفط لن تكون كبيرة، وهو ما سيؤثر في النمو  2020

العراقية على تحمل الزيادة المحتملة في تكاليف االقتصادي بسبب عدم قدرة الحكومة 
اإلنتاج في قطاع النفط. في الوقت نفسه ُيتوقع أن تحسن زيادة االستثمار في مجال 
إعادة اإلعمار معدالت النمو االقتصادي غير النفطي، اال ان تعثر اإلصالحات الهيكلية بما 

وتقديم الخدمات، وبيئة االعمال،  فيها تلك المتعلقة باإلدارة المالية في القطاع العام،
  . )60(والقطاع المالي، فان استدامة النمو غير النفطي ستكون موضع شك

تأتي المخاطر التي تكتنف مستقبل االقتصاد من تذبذب أسعار النفط، وعدم 
القدرة على تحسين البيئة األمنية، وعدم القدرة على تنفيذ اإلصالحات المالية 

لالستثمار من أجل إعادة اإلعمار  ق الجاري وإيالء األولويةالمطلوبة لضبط االنفا
والتنمية. ففي الوقت الذي ُيتوقع أن تظل فيه أسعار النفط أعلى من المستوى األدنى 

، إال أن التوقعات تشير الى انها ستبقى في المعدل 2016الذي وصلت اليه في عام 
الدين الخارجي الى حٍد كبيٍر  . ويتوقع ان يظل2014% مما كانت عليه في عام 50أقل 

مرتبطا بانخفاض أسعار النفط أو تخفيض سعر الصرف. ويمكن أن يشهد العراق مرًة 
  .ثانيًة أزمًة ماليًة إذا ما تأجج الصراع والعنف من جديد

  يبلغ معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي خالل المدة بحسب المصادر الوطنية
اجمالي الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار  %، فيما وصل6.6حوالي  2010-2015

تريليون دينار عام  203.9، بعدما كان 2017تريليون دينار عام  226الجارية الى 
. مدفوعا بزيادة أسعار النفط ورفع معدالت صادرات النفط الخام واالستقرار 2016

 .)61(النسبي في األوضاع االمنية



55 

 

 اإلجمالي باألسعار الجارية حوالي  يبلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي
 5.6، بعدما كان 2017دوالر امريكي) عام  5160مليون دينار عراقي (حوالي  6.1

 .)62(2016دوالر امريكي) عام  4737مليون دينار (حوالي 

  2017- 2009 متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية): 19شكل (

  

وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء، المجموعة اإلحصائية العراق، جمهورية المصدر: 
  506، ص 2017السنوية لعام 

 

  42.8عاما فأكثر  15بلغ معدل النشاط االقتصادي لألفراد بعمر  2018في عام %
 .  )63(%) 13.0%) والنساء ( 72.7مع وجود تفاوت في النسبة ما بين الرجال (

  13.8عاما فأكثر) حوالي  15البطالة للبالغين (بلغ معدل  2018في عام ،%
. ويمكن توقع )64(%27.5) عاما الى 24- 15وترتفع معدالت البطالة للفئة العمرية (

انخفاض معدالت البطالة مع إعادة التزام الحكومة بتعيين جزء من خريجي 
الجامعات من ذوي المهن الصحية، وإعادة تمويل المشروعات الحكومية التي 

 عمل على تشغيل العاطلين، وإعادة العمل ببرامج اإلقراض الميسرة للعاطلين.ت

  2017- 2007): معدالت البطالة 8جدول (

  اجمالي  اناث  ذكور  مصدر البيانات  

  11.7  11.7  11.7  2007المسح االجتماعي واالقتصادي واالجتماعي   2007

  11.9  22.6  9.9  2012المسح االجتماعي واالقتصادي واالجتماعي   2012

  10.6  21.9  8.4  2014المسح المستمر   2014

  10.8  22.2  8.5  2016مسح االمن الغذائي   2016

  13.8  31.0  10.9  وتقويم الفقر في العراقرصد مسح   2017

 

  ،من النساء 90تعمل ونصف العاملين باجر يعملون لدى القطاع الحكومي %
 .)65(العامالت بأجر في القطاع الحكومي

  66(2014% عام 28.19العمالة الناقصة تبلغ نسبة(. 
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  يعاني القطاع المصرفي من التخلف وهيمنة البنوك الحكومية عليه، ونقص
الكثافة المصرفية، وصعوبة الحصول على القروض، فيما تبلغ ملكية حساب 

كنسبة من السكان الذين تزيد  2016% عام 22.7مصرفي في مؤسسة مالية 
% 25.8% للنساء و  19.5ت بين النساء والرجال (عاما، مع تفاو 15أعمارهم عن 

وقد اتخذت الحكومة خطوة مهمة باتجاه تعزيز الشمول المالي من خالل  للرجال).
قرار توطين رواتب موظفي القطاع الحكومي والعام والمتقاعدين والمشمولين 
بالحماية االجتماعية، االمر الذي يعني بعد اكماله زيادة عدد المستفيدين من 
الخدمات المصرفية لتشمل جميع هذه الفئات أي حوالي ستة ماليين شخص، 
االمر الذي سيمكنهم من الحصول على قروض وسلف من المصارف التي تم 
توطين رواتبهم فيها. اال ان التحدي يكمن في تحقيق الشمول المالي للفئات 

  الفقيرة التي ما تزال بعيدة عن استخدام الخدمات المصرفية.
 نتجت عن استمرار المنافسة قطاعا الزراعة والصناعة من مشكالت جدية  يعاني

غير المتكافئة للسلع المستوردة وارتفاع سعر صرف العملة المحلية الذي أدى 
انخفاض في اسهامهما الى  وأدىالى ارتفاع تكاليف اإلنتاج في هذين القطاعين 

هام قطاع الزراعة من ، اذ انخفض اس2004في الناتج المحلي اإلجمالي منذ عام 
، وحتى عندما نستبعد قطاع النفط من 2017% عام 3.4الى  2004% عام 6.9

% للمدة 5.6% الى 16.5الناتج المحلي اإلجمالي فان االنخفاض يكون أكبر من 
نفسها على التوالي. على الرغم من أن الزراعة تعد ثاني أكبر القطاعات بعد 

، فضال عن أنها تعد المصدر المحلي اإلجماليناتج النفط من حيث اسهامها في ال
الرئيس لتوفير سبل عيش الفئات الفقيرة والمستضعفة وتوفير فرص العمل 

 للسكان في المناطق الريفية.
  الى  2004% عام 1.8أما قطاع الصناعة فقد زاد اسهامها على نحو طفيف من

عاد قطاع النفط نسبة الى الناتج المحلي اإلجمالي. وعند استب 2017% عام 2.4
 % للمدة نفسها.4.0% الى 4.2من األخير فان اسهام الصناعة ينخفض من 

 وبخاصة تشريع  على الرغم من الجهود المبذولة لجذب االستثمارات األجنبية
اال  الذي تضمن مزايا مهمة للمستثمرين، 2006لسنة  13قانون االستثمار رقم 

ذ يبلغ اجمالي االستثمارات األجنبية أن تلك الجهود لم تثمر جذبا لالستثمار، ا
مشروعا، أغلبها  115في  2017-2013مليون دوالر ما بين عامي  20.291الواردة 

األداء الضعيف في  بسبب%).  15.6%)، تليها العقارات ( 66.2في قطاع النفط (
مؤشر ضمان جاذبية االستثمار مقارنة مع الدول العربية، ونقص توفر المتطلبات 

ة التي تمكنه من جذب االستثمار وفي مقدمتها أداء االقتصاد الكلي األساسي
 .)67(والوساطة المالية والقدرات التمويلية وبيئة االعمال

  (ألف دوالر) 2017- 2006): تطور االستثمار األجنبي المباشر في العراق 20شكل (

  

UNCTAD, World Investment Report 2018 (https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2018_en.pdf) 
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  : الصناعة واالبتكار والبنى األساسية9الهدف 

  2تبلغ نسبة اسهام الصناعة التحويلية في الناتج المحلي اإلجمالي حوالي %
، على الرغم من أنها وصلت في نهاية الثمانينيات الى 2015و 2014فقط عامي 

بسبب تأثير العقوبات االقتصادية  %، نتيجة التدهور الكبير في هذا القطاع13.9
 .2003) وفقدان االمن بعد عام 2003- 1990(
 

  )2017- 2004): اسهام الصناعة في الناتج المحلي اإلجمالي (21شكل (

  
المصدر: جمهورية العراق، وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء، مديرية الحسابات القومية، 

 11، ص 2018، نيسان 2017اتج المحلي اإلجمالي لسنة التقديرات األولية الفصلية للن
  من اجمالي الناتج 10.3تبلغ نسبة اسهام قطاع النقل واالتصاالت حوالي %

  .)68(2016% عام 5.3بعدما كانت  2017المحلي عام 
  342ما يزال اسهام النقل الجوي في الناتج المحلي اإلجمالي ضئيال اذ بلغت 

 % من اجمالي الناتج المحلي باألسعار الجارية.0.1مليار دينار أي حوالي 
  وارتفعت 2016مليون خط عام  35.95وصل عدد خطوط الهاتف النقال الى ،

شخص، وتبلغ نسبة  100هاتف لكل  92.3الكثافة الهاتفية من الهاتف النقال الى 
 % لإلناث.39.9% مقابل 60.1الذكور الذين يملكون هاتفا نقاال 

 2016مليون مشترك عام  2.209نترنيت بلغ عدد مشتركي اال. 
  لصغير، مشروعا طموحا لإلقراض ا 2015تبنى البنك المركزي العراقي في عام

مصرف حكومي واحد، وبمبلغ اجمالي يصل الى مصرفا خاصا و 34وبمشاركة 
مليار دينار،  73تم اقراض اكثر من  2018وحتى نهاية عام  ،تريليون دينار عراقي

% 12% منها لمشاريع خدمية، و 25ها لمشاريع تجارية و % من59كان حوالي 
 .)69(% منها لمشاريع زراعية4منها لمشاريع صناعية، و

  ): مشاريع استراتيجية تدعم تحقيق األهداف: ميناء الفاو الكبير12اطار (

تم وضع حجر األساس لمشروع بناء ميناء الفاو الكبير والذي تبلغ كلفته  2010في عام 
حوالي خمسة مليارات دوالر، ويضم مناطق صناعية متكاملة صديقة للبيئة، االجمالية 

مدعومة بالبنى التحتية كافة لكي تكون جاهزة الستقبال المستثمرين في القطاع الخاص 
  المحلي واالجنبي.

ومن المؤمل أن يضم مشروعات استثمارية بينها مطار للشحن الجوي، ومصفى للمنتجات 
  وكيمياويات، ومنطقة سكنية تتسع لنصف مليون نسمة.النفطية، ومصنع للبتر

رصيفا الستقبال البواخر الناقلة للحاويات، وساحات كبيرة للخزن بمساحة  46ويضم الميناء 
مليون طن سنويا. وقد أوعز  99تزيد على مليونين متر مربع، وبطاقة استيعابية تصل الى 

روع ومنح وزير النقل الصالحيات بإكمال المش 2019آذار (مارس)  6مجلس الوزراء في 
  الالزمة إلكمال البنى التحتية البحرية للمشروع
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يسعى العراق ضمن الهدف الثالث، ووفق ما تم استعراضه من مؤشرات الى 

  وضع مجموعة من خيارات التدخل التي تهدف في النهاية الى تنويع االقتصاد: 

 

 
  2030المصدر: رؤية العراق 
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  : بيئة مستدامة5-4
  

  

ما تزال قضية البيئة واحدة من القضايا التي تحتاج الى زيادة االهتمام وطنيا، فقد 
لكوكب، اذ تتزاحم أولويات الواقع لأولوية  بإعطاء شخص التقويم ضعف االهتمام الوطني

هذه والبيانات المؤسسات في دعم االهتمام المطلوب باألهداف األربعة التي تتضمنها 
  األولوية.

 94500كيلومترا مربعا، منها  438,317تبلغ المساحة اإلجمالية ألراضي العراق 
% من األراضي صالحة للزراعة، 11.9%)، وهناك 21.6كيلومترا مربعا أراض زراعية (

% من األراضي  عبارة عن مروج ومراعي، واألراضي المغطاة بالغابات ال 9.1وهناك 
  .)70(%1.9تساوي سوى 

  : المياه النظيفة والنظافة الصحية 6دف اله

  في المحافظات 78تبلغ نسبة السكان المخدومين بالمياه الصالحة للشرب %
% 86%، وهي ترتفع في الحضر الى 100عدا بغداد التي تقترب فيها النسبة من 

%. وقد تأثرت هذه النسبة باألوضاع التي انتجتها 66وتنخفض في الريف الى 
، اذ كانت نسبة السكان المخدومين 2014بية وبخاصة بعد عام العمليات اإلرها

 .)71(2014% عام 84بالمياه الصالحة للشرب تصل الى 

  عام 47.7تبلغ النسبة المئوية لمياه الصرف الصحي المعالجة بطريقة آمنة %
2016 . 

  وهو 25.1حوالي  2017بلغت درجة تنفيذ اإلدارة المتكاملة للموارد المائية عام ،
 يشير الى ضعف في تلك اإلدارة.ما 

  2018): استعماالت المياه في العراق 22شكل (
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  : مدن ومجتمعات محلية مستدامة11الهدف 

   في 30.2% مقابل 69.8يبلغ سكان الحضر %
، وتتباين النسبة بحسب 2017الريف عام 

%، 87.5داد الى المحافظة اذ ترتفع في بغ
وتنخفض في بابل والمثنى وصالح الدين الى 

50%)72(.  
   تبلغ نسبة السكان المخدومين بخدمات جمع

% من 65.7النفايات ورفعها يوميا بحوالي 
اجمالي السكان، اال أنها تتباين بين الحضر 

% في الحضر، 91.3والريف، اذ ترتفع الى 
% فقط في الريف. بسبب أن 7.5وتنخفض الى 

المؤسسات البلدية تعد غير مسؤولة عن تقديم 
الخدمات البلدية في القرى واالرياف خارج الحدود 

ات المعدل يالبلدية على وفق قانون إدارة البلد
ما تزال االسر لكن  .)73(1965لعام  165ذي الرقم 

تواجه مشكالت جدية في عملية التخلص من 
 2018يم الفقر في العراق لعام وتقو رصد بحسب نتائج مسح، والمنزلية النفايات

% من 25% فقط من االسر يتم رفع نفاياتها من قبل البلدية، وحوالي 53 نّ إف
% توضع في حاويات 8% يتم حرقها، و13النفايات ترمى خارج المنازل، وحوالي 

  مخصصة لها.
  ظاهرة التوسع غير القانوني على المناطق الزراعية  خالل العقدين االخيرينبرزت

فضال عن  ،يطة بالمدن، وانتشار السكن العشوائي في محيط اغلب المدنالمح
أنَّ المناطق الداخلية التي هجرها سكانها باتجاه الضواحي تحولت الى مناطق 

تجمعا عشوائيا، يبلغ عددها في بغداد  3687العراق يوجد  عموم متخلّفة، ففي
تجمعا  333وذي قار ( ،)تجّمعا عشوائيا 677تجمعا، تليها البصرة ( 1022وحدها 
 . )تجمعا عشوائيا 279، وكركوك ()عشوائيا

  ما تزال الخدمات العامة تشكل مشكلة بالنسبة لتحسين أوضاع الناس، اذ تواجه
هذه الخدمات منافسة شديدة في االنفاق عليها، إذ يتعرض االنفاق على 

النفاق الخدمات العامة لمنافسة شديدة من أنواع االنفاق األخرى، وبخاصة ا
% من إجمالي االنفاق الجاري في 53.4على الرواتب واألجور الذي يشكل 

% 22.6، وبخاصة الرعاية االجتماعية التي تشكل 2018الموازنة االتحادية لعام 
%)، والتي تشكل بمجموعها 16.7من اجمالي االنفاق، وخدمة الدين العام (

المر الذي يشكل قيدا على ، ا)74(% من اجمالي االنفاق الجاري لذلك العام92.8
جودة الخدمات المقدمة وتغطيتها، وبخاصة بين الريف والحضر، االمر الذي ينعكس 
سلبا على أوضاع النساء بشكل خاص والفئات الفقيرة، وذوي اإلعاقة 

 واالحتياجات الخاصة. 
  قدر البنك الدولي ووزارة التخطيط العراقية تكاليف إعادة االعمار تقدر بحوالي

مليار دوالر، فيما وصلت قيمة الخسائر في الناتج المحلي غير النفطي  88.2
. ويفترض )75(مليار دوالر 107الى حوالي  2017التي نتجت عن الصراع حتى عام 

مليار دوالر أمريكي خالل  65.3مليار دوالر منها خالل االجل القصير و 22.9إنفاق 
 .)76(االجل الطويل

 طق المتضررة من العمليات االرهابية وفقا للمادة أسس صندوق اعادة اعمار المنا
)، وذلك ليكون جهازاً ينسق بين 2015) من قانون الموازنة االتحادية لسنة (28(

): الشمول بالخدمات 23شكل (
  )2018العامة (
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المنظمات الدولية والوزارات العراقية في عمليات اعادة االعمار السريعة وينفذ 
ريرها عمليات اعادة االعمار متوسطة وطويلة االجل في المناطق التي يتم تح
) 500من سيطرة (داعش). وخصصت حكومة العراق مبلغاً اولياً للصندوق قدره (

، وسوف تتكون موارد الصندوق فيما بعد 2015مليار دينار عراقي في موازنة عام 
من المنح التي يمكن ان تقدمها الدول الصديقة والشقيقة باإلضافة الى ما 

زنة االتحادية، وسيقوم الصندوق تخصصه الدولة من اموال من خالل قانون الموا
بإعادة اعمار المناطق التي تضررت بسبب االعمال االرهابية في عموم العراق 

 .بعد تحريرها

  من األهوار جففت أو خربت، وتالشت 90حوالي  2003-1970خالل المدة %
وبخاصة أغلب المستوطنات البشرية فيه 
ألف  170في هور الحويزة، واجبر حوالي 

من سكانها على الفرار أو إعادة االستقرار 
في مناطق أخرى، وبالنسبة للذين آثروا 
البقاء فإن أغلبهم عاش في حالة من 

تم  2003وبعد عام  .الفقر والحرمان
ية إنعاش األهوار، ودعمت تشجيع عمل

العديد من المجتمعات والمؤسسات 
والمنظمات الحراك الساعي الستعادتها. 

% منها بنجاح، فيما 38وتم استعادة 
% من 70يجري العمل الستعادة حوالي 
 .)77(1970المساحة التي كانت عليها عام 

  : العمل المناخي13الهدف 

ال يوجد بلد بمفرده يتصدى للتحديات 
من اجل مناخ و. ةالمناخي اتتثيرها التغيرالتي 

الغد والوصول الى سبل نمو منخفضة انبعاثات 
غاز الكاربون عقدت المؤتمرات الدولية بشأن تغير 

 لألطرافن والمناخ، وكان المؤتمر الرابع والعشر
مستجيباً لمقاصد الهدف الثالث  ،في اتفاقية االمم المتحدة االطارية بشأن تغير المناخ

الذي يدعو الى اتخاذ اجراءات عاجلة للتصدي  2030في خطة التنمية المستدامة عشر 
دوالر سنوياً من اجل  مليار 100لتغير المناخ واثاره داعياً دول العالم المتقدمة الى تعبئة 

توسيع نطاق تدابير التخفيف من اثار تغير المناخ والتكيف معه من خالل ادماج تلك 
  االستراتيجيات والخطط الوطنية . التدابير في السياسات و

يمتاز مناخ العراق بالتنوع والتطرف، اذ يتنوع بسبب التضاريس المختلفة بين 
وسط وجنوب العراق وشماله، ويتطرف بالتباين الكبير بين درجات الحرارة عبر فصول 

% من مناخ العراق ضمن مناطق المناخ الجاف، 90السنة بل وحتى في ايامها. ويقع 
 درجة مئوية 56ع درجة الحرارة في فصل الصيف الطويل والجاف لتصل الى حوالي وترتف

  .في بعض ايامه
االستدامة البيئية هي أحد االهتمامات الرئيسة ألهداف التنمية المستدامة تعد 

، والتي يجري التركيز عليها في أهداف المياه والصرف الصحي والطاقة المدن 2030
ير المناخ عواقب متزايدة على اإلنجاز التنموي المستدام، وتغير المناخ. وسيكون لتغ

تتراوح تأثيراته من التأثير المباشر ألحداث الطقس المتطرفة، إلى اآلثار الطويلة األجل 

): المساحات المغمورة ألهوار جنوب العراق 1خريطة (
  2017كانون األول (ديسمبر) 

  

http://crim.mowr.gov.iq/ar/node/85 
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لحاالت الجفاف والتصحر على إنتاج األغذية وسوء التغذية، والزيادة في انتشار نواقل 
  اشة واألكثر فقرا.األمراض المعدية، وبخاصة للسكان األكثر هش

يمثل التحدي المناخي تحديا وجوديا نتيجة تداعياته الخطيرة إذ إن احتمال ارتفاع 
بدرجة أو درجتين مئويتين يعني تبدال مناخيا متطرفا  2050درجات الحرارة حتى عام 

نتيجة االثار السلبية المحتملة وتهديدها ألمن الناس ورفاههم والوصول الى الموارد 
بأسعار معقولة، كما تهدد وبشكل مباشر حقوق الفئات المستضعفة في بسهولة و

الحصول على طعام آمن ومغذي والوصول الى مياه آمنة وبكميات مناسبة، وكلها يمكن 
وبحسب دراسة الهيأة الحكومية المعنية بتغير المناخ أن تهدد الجهود لتحقيق التنمية. 

IPCC تغير المناخي نتيجة تقلص المناطق الساحلية فانه من المتوقع أن يتأثر العراق بال
ومن المحتمل أن يؤدي ذلك الى مزيد من الضغط على المناطق األخرى لتأمين 

  .)78(احتياجات السكان المتنامية
  ): اعمال تطوعية: مشروع زراعة مليون شجرة13اطار (

زراعة مليون شجرة في أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مشروعا تطوعيا ل 2016في عام 
عموم العراق يمتد لمدة خمس سنوات، وكان المشروع عند انطالقه يقوم على قيام كليات الزراعة في 

اعداديات ومعاهد  6جامعة و  22الجامعات الحكومية بالعمل لكن سرعان ما انخرطت اغلب كليات من 
مع األمانة العامة للعتبة الحسينية،  بلدية وامانة بغداد، فضال عن التنسيق 25الزراعة في المحافظات 

  ويسعى المشروع على جملة من األهداف منها:
  نشر ثقافة التشجير والوعي بأهمية الشجرة ومخرجاتها للحفاظ على البيئة ومواجهة التغير

  المناخي.
 .توفير فرص التدريب على المشاريع المنتجة لتطبيق مبدأ االقتصاد األخضر  
 طوعي.إشاعة ثقافة العمل الت  
 .تدريب الطلبة في كليات الزراعة على انتقاء األصناف المناسبة لبيئة كل منطقة  

  ومن اهم مخرجات المشروع: 
  طالب وطالبة في  250فرصة تدريب لمهندسين وفنيين وعمال زراعيين وأكثر من  500توفير

  طالب جامعي. 4500المرحلة اإلعدادية وأكثر من 
  نوع من البذور. 100تم توفير  
  نوع من األشجار ألول مرة الى العراق. 18ادخال  
  نوع من األشجار التي اختفت من العراق. 20إعادة 
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، وما زال التي ال تحتل أولويةما زالت قضية البيئة والتغير المناخي من القضايا 
الطاقة وأنشطة استغالل النفط وتوليد الكهرباء،  استخدامهناك قضايا تتعلق بكفاءة 

في الحوارات  ءالتي تسير ببطيفر نظام مناسب للنقل العام من الموضوعات وعدم تو
ويعاني هذا الهدف من النقص األشد  الوطنية والتي تنعكس آثارها السلبية في البيئة.

في البيانات المعبرة عنه، لذا فان تحدي البيانات يبدو شاخصا بقوة في هذا الهدف الذي 
  يعد األقل من حيث توفرها.

 مليار متر مكعب الى  157حجم الخزين المائي في العراق من حوالي  انخفض
، نتيجة التغير المناخي وشحة االمطار 2015مليار متر مكعب عام  50حوالي 

. فضال عن ارتفاع مستوى الفقر المائي )79(وقلة الواردات المائية من دول المصدر
مليار متر  8در بحوالي نتيجة التبخر من األنهار او البحيرات والخزانات التي تق

الى  2019فيما وصل حجم الخزين المائي في حزيران (يونيو)  .)80(مكعب سنويا
  .)81(مليار متر مكعب 58.4

  2017-2016تبلغ كمية المياه المسحوبة من المياه السطحية للسنة المائية 
مليار متر مكعب، منخفضة عن السنة المائية السابقة التي وصلت  40.7حوالي 

مليار متر مكعب؛ لذا فقد تم اللجوء الى خزين مياه البحيرات  54.7الى  فيها
 .)82(والخزانات واالنهار

 زيادة معدالت سقوط االمطار و 2019العراق عام  فيالسنة الرطبة  شهدت  
ماليين دونم  5الخطة الزراعية من حوالي مليون دونم الى حوالي  توسع في

 للموسم الزراعي الحالي.

  مليار متر مكعب بحسب تقديرات  1000المياه الجوفية الكلي حوالي يبلغ خزين
مليار  5.2وزارة الموارد المائية، فيما يبلغ الحد األقصى المستدام للمياه الجوفية 

 . )83(متر مكعب سنويا

  دونم من المساحة  160588فإن حوالي  2016بحسب البيانات الرسمية لعام
 .)84(الكلية للبالد مهددة بالتصحر

  من اجمالي انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في 0.37ُيسهم العراق بحوالي %
 .)85(مليون طن متري 99، أي ما يعادل 2005العالم بحسب إحصاءات عام 

  قصة نجاح: الواحة الخضراء في صحراء كربالء): 14اطار (

بدأت العتبة الحسينية المقدسة مشروع 
حة مدينة سيد الشهداء الزراعية، وبمسا

دونم، وقد أنجزت  21000اجمالية تبلع 
المرحلة األولى من المشروع بمساحة 

دونم، بدأ العمل بها في األول من  7500
، ويضم 2018تشرين الثاني (نوفمبر) 

مرشة محورية تغطي كل  14روع شالم
دونم،  120- 80منها مساحة تتراوح ما بين 

بئر ماء. وتزرع خمسة بكل منها  ىتغذ
  نطة.أصناف من الح
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التغييرات  آلثارسعى العراق الى التصدي وبهدف مواجهة التحدي المناخي 
ة يابير الدولدالسياسات الوطنية والتوالمناخية جاعالً من التنسيق بين التشريعات 

اثار تغير مناخ الغد وتفعيل نتائجها بكفاءة واقتدار. للعراق اطاراً  اساساً في التخفيف من
  :)86(باآلتيقوة تحقيق آمن بيئته تتمثل  مؤسسياً بيئياً يمنحه

  تأسيس دائرة حماية وتحسين البيئة بموجب قانون حماية وتحسين البيئة
 والذي تأسس بموجبه مجلس حماية وتحسين البيئة. 1997لسنة  3رقم 

  ها المهام واالختصاصات بوانيط  2003اب (أغسطس)  7تشكلت وزارة البيئة
 ،1995) لسنة 3ة وتحسين البيئة رقم (المنصوص عليها في قانون حماي

 واضيف لها اختصاصات اخرى تتناسب واالهتمام العالمي بالبيئة.
  هيكلها االداري ومهامها وادارتها بموجب قانون وتم اعادة تنظيم وزارة البيئة

الذي نظم دوائر الوزارة واقسامها  2011) لسنة 17وزارة البيئة رقم (
 وتشكيالتها.

 عمل الوزارة الفني  2009) لسنة 27ة وتحسين البيئة رقم (نظم قانون حماي
 .البيولوجيلحماية االنسان والبيئة والتنوع  اً والقانوني والذي تضمن احكام

 جب القانون رقم وانضمام العراق الى االتفاقية االطارية للتغيرات المناخية بم
اخية نالم ، وصادق العراق على االتفاقية االطارية للتغيرات2008) لسنة 7(

، ودخلت حيز 2009تموز (يوليو)  28وعلى اتفاقية كيتو الملحق بها في 
ومنذ هذا التاريخ يعمل العراق  2009تشرين األول (أكتوبر)  26التنفيذ في 

بالتزاماته تجاهها، كما باشر بتشكيل وحدة وطنية بهيئة شعبة  لإليفاءجاهداً 
جل قيادة موضوع التغير ضمن قسم مراقبة نوعية الهواء والضوضاء من ا

 الالزم.المناخي على المستوى الوطني واجراء التنسيق االقليمي والدولي 
  معنية بمتابعة وضع وهي التشكيل اللجنة الوطنية الدائمة للتغيرات المناخية

كافة السياسات واالجراءات الوطنية تجاه التغيرات المناخية وحفز المؤسسات 
هذه السياسات ووضع خطط العمل الالزمة من خالل ممثليها على تنفيذ 

 لتنفيذها ونشر الوعي وبناء القدرات.
  

يسعى العراق ضمن الهدف الرابع، ووفق ما تم استعراضه من مؤشرات الى 
وضع مجموعة من خيارات التدخل التي تهدف في النهاية الى تحسين البيئة 

  واستدامتها: 
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  2030المصدر: رؤية العراق 
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 نفيذوسائل الت: 6

اهداف التنمية المستدامة، تكييف ينتظر العراق جهد طويل وحثيث الستكمال   
  وتحسين أطر التخطيط واليات تعبئة الموارد من أجل التنمية، وذلك يتطلب:

  ،اجراء مراجعة وطنية شاملة لألوضاع التنموية في البلد وتحديد أين نقف االن
 ومن ثم االتفاق على خطوات التحسين المأمولة.

  اتخاذ خطوات عاجلة لردم فجوة البيانات الخاصة برصد التقدم المحرز نحو تحقيق
األهداف، االمر الذي يتطلب تحسين التعاون بين الوزارات المعنية وبناء القدرات 
اإلحصائية المحلية والوطنية، وإيجاد آليات مستدامة وتشاركية لجمع البيانات 

امة وتصنيفها محليا ووطنيا وعلى الخاصة بمؤشرات أهداف التنمية المستد
 النوع االجتماعي والبيئة والفئات السكانية.مقاربة أساس 

 .استخدام واسع النطاق لمؤشرات األهداف في السياسات العامة 
  تعزيز ثقافة االستدامة في البلد من خالل تطوير مناهج التربية والتعليم لتتناول

ي والجماعي نحو االستدامة، وإيجاد هذا االنشغال، وتغيير أنماط السلوك الفرد
 جيل واع للتحديات التي تواجه مصيره في المستقبل.

 والتضامن ، والتحفيز على العمل المنتج ،ثقافة التسامح والمواطنة تعزيز
 والمهارات اإلنتاجية والحياتيةوتطوير المعارف  والعمل التطوعي، ،االجتماعي

 وبخاصة لدى جيل الشباب.
 ودمج مبادئ التنمية المستدامة وأهدافها  2030يق رؤية العراق العمل على تحق

من خالل عملية تشاركية تشرك أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص 
 والمجتمع المدني.

  تعزيز النمو المستدام الذي يكون فيه دور أكبر للقطاعات االقتصادية األخرى الى
  جانب قطاع النفط.

 ديا أساسيا في مجمل الجهود اإلنمائية عموما، وتلك يمثل التمويل التنموي تح
التي ترتبط بتحقيق أهداف التنمية المستدامة على نحو خاص. اذ ما يزال 
التمويل المخصص للتعليم والصحة والبيئة منخفضا جدا، فضال عن االنخفاض 
الحاد في االنفاق االستثماري الذي يعد ضروريا وأساسيا في ظل النمو 

%)، ويمكن لهذا أن يحد من التقدم المحرز نحو تحقيق  2.4رتفع (السكاني الم
األهداف، وبخاصة وأن األوضاع مرشحة للتفاقم مع اضطراد عدم التأكد تجاه عوائد 

  العراق من صادراته النفطية وارتفاع فاتورة الدين العام الداخلي والخارجي.

  

  : بناء القدرات 1- 6

ير التي من شأنها تعزيز القدرات الوطنية من المهم إيجاد مجموعة من التداب  
والمحلية التي تستهدف تحسين عمليات جمع البيانات ورصد اإلنجازات واعداد التقارير 

  الوطنية والمحلية والقطاعية، والتي تغطي جوانب مختلفة من عملية التنمية.
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 م ينبغي العمل على بناء القدرات الذاتية على الحكم الرشيد بما في ذلك تصمي
سياسات التنمية وتنفيذها وتقويمها، وتحسين فاعلية مؤسسات الدولة وتسريع 

 وتيرة اإلصالح المؤسساتي.
  تحسين اتساق التخطيط للتنمية المستدامة بحيث تصبح األهداف مرشدا وهاديا

 للسياسات وخطط التنمية الوطنية.
 يص الفجوة تعزيز القدرات اإلحصائية لتحسين المؤشرات الخاصة باألهداف وتقل

، فضال عن الجنسفيها، واالهتمام بتوفير بيانات مصنفة جغرافيا وعلى مستوى 
 بيانات الحكم الرشيد.

  تطوير مصادر البيانات غير التقليدية من خالل اعتماد طرق مبتكرة لجمع البيانات
 ومن خالل الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية.

 قويم والمساءلة. تعزيز قدرات الرصد والت 

  

 : الشراكة الثالثية 2- 6

ليس من شك ان بناء الشراكات القوية المتعددة بين أصحاب المصلحة شكلت 
قاعدة أساسية لتعبئة المعرفة وتقاسمها، إذ وفرت الخبرة والتكنولوجيات والموارد 

ت ، فكان التنسيق بين المؤسسا2030المالية لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 
ذات الصلة قوياً وحاسماً. وفي هذا السياق، نفذت الحكومة العراقية أنشطة مشتركة 
بين الوزارات حول أهداف التنمية المستدامة، كما شكلت مجموعات عمل فنية تعمل 
على جمع البيانات وتوفيرها، والتحقق منها، وتقديم تقارير المتابعة وفق آليات منظمة. 

وتقديم تقارير عن األهداف  باستمرار لتسهيل عمليات التنفيذ ويتم تطوير آليات التنسيق
توفير مستوى  والمؤشرات الوطنية. كما تمكنت اللجان الوطنية وعبر منصات الحوار من

عال من المشاركة المباشرة والمستدامة بين مختلف أصحاب المصلحة الحكوميين، 
ني، المنظمات غير الجهات الفاعلة في القطاع الخاص، منظمات المجتمع المد

الحكومية، األكاديمية، الشباب والمجتمع الدولي، مع االهداف الدولية المشتركة 
  للتنمية المستدامة.

تستند رؤيتنا حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة الى أسس الشراكة 
، وتمكين جميع أصحاب المصلحة يالثالثية بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدن

شاركة في عمليات التخطيط والتنفيذ والرقابة، وممارسة دور مناسب إلمكاناتها من الم
في تلك العمليات، وقد عقدت عدد من ورش العمل التي استوعبت أصحاب المصلحة 

وينبغي دمج العمل التطوعي في لبناء القدرات في جميع مراحل اعداد التقرير الطوعي. 
علق بتنفيذ اهداف التنمية المستدامة، واهمية عمليات التخطيط التنموي، وبخاصة ما يت

  وجود منصة الكترونية للتواصل بين المنظمات والفعاليات التطوعية.

وجدير بالذكر أن عدد المنظمات غير الحكومية المحلية في العراق يبلغ مطلع 
. وقد أفرزت االزمة التي انتجتها الحرب ضد )87(منظمة 3541حوالي  2019عام 

رهابية بروز عدد من المنظمات التي نشطت في مواجهة أوضاع النازحين التنظيمات اإل
  والعنف واضطرابات ضغوط ما بعد االزمة وإعادة التأهيل االجتماعي. 

وسيجري إشراك وسائل اإلعالم المحلية والمجتمع المدني كوسطاء رئيسيين  
جميع  عبر وسائل التواصل االجتماعي واالتصال المباشر، لضمان الوصول إلى

المجموعات وشرائح المجتمع، مع الحاجة الى التركيز وبشكل خاص لسماع أصوات 
  .النساء والشباب والفئات الهشة، وال سيما من الالجئين والنازحين
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تشمل الشراكة في بناء السالم المجتمــع المــدني والشــباب والنســاء والقيــادات 
تحسين إمكانيــة الرصــد المبكــر  العشائرية والدينية، ويمكن لهذه الشراكة أن تسهم في

الحتمــاالت زيــادة العنــف فــي المنــاطق األكثــر عرضــة لتفاقمــه، وينبغــي تشــكيل شــبكة 
واسعة لبناء السالم تقــوم علــى نشــاط موســع للمنظمــات غيــر الحكوميــة فــي عمليــات 
الرصد واإلنذار المبكر الحتمــاالت فقــدان الســالم، ومــن المهــم أن تضــمن هــذه الشــراكة 

قات بين مكونات المجتمع العراقي، وبناء أنشطة مشتركة بين تلــك المكونــات، إدامة العال
وتجاوز التقسيمات االثنية والقوميــة والدينيــة والمذهبيــة، لتشــكيل شــبكة مــن العالقــات 
العابرة للمكونات. مــن جهــة أخــرى، يمكــن أن تســهم القــوى التقليديــة فــي المجتمعــات 

ارين ...) في تعزيز فرص بناء السالم بإيجاد الحلــول المحلية (العشائر، رجال الدين، المخت
الوسطى للنزاعات وتوفر إمكانات تقاضي بديلة تساعد المؤسسات الحكوميــة فــي إنهــاء 

  الكثير من الخالفات حول حقوق الملكية والثأر في المناطق التي تحررت من االرهاب.

ــات    ــاعالً فــي أوق ــرز دور المجتمــع المــدني بوصــفه عنصــراً ف ــزاع، ويب ــد الن ــا بع م
واالعتراف بدوره الحيوي في بناء السالم، وإعطائه المزيد من المســاحة للحركــة الفاعلــة 
والتدخل في عملية بناء السالم المستدام، ومن الضرورة بمكان نقله إلى مســتوى رأس 
المال االجتماعي، األمر الذي يعنــي إيجــاد شــبكة يمكنهــا دمــج المجتمــع وإضــعاف قــوى 

ــة واال ــادرات حــول الحــوار الفرق ــه مــن إطــالق المب ــي. وتمكين ســتقطاب الطــائفي واالثن
المجتمعي وتمكين المرأة وتوثيق جرائم التنظيمات االرهابية ويمكن أن يتطــور هــذا الــدور 

  إلى تعزيز الديمقراطية ومراقبة االنتخابات ومحاربة الفساد.

  

  : التعاون الدولي3- 6

تحدة وعدد من المنظمات األممية، العراق عضو مؤسس في منظمة األمم الم  
انضم الى  2008وهو طرف في عدد من االتفاقيات الدولية واإلقليمية، ومنذ عام 

 28االتفاقية االطارية للتغيرات المناخية وصادق على بروتوكول كيوتو الملحق بها في 
  ، ويعمل جاهدا للوفاء بااللتزامات التي تشتمل عليها.2009تموز (يوليو) 

لمستوى الدولي واالقليمي يبذل العراق جهودا كبيرة للتعاون مع الدول وعلى ا
الجارة والصديقة لمواجهة التحديات التي تواجهه ومنها التنمية وإعادة االعمار واإلرهاب 
وتداعيات التغير المناخي. ويلتزم العراق أيضا بالشراكة العالمية في الجهود الدولية 

عزيزها، ويشارك بفاعلية في المفاوضات في مختلف الرامية إلى تحقيق التنمية وت
المحافل الدولية حول قضايا التنمية والبيئة والتغير المناخي، ويؤكد مع كل مناسبة على 

 التنفيذ الفعال لالتفاقيات الدولية ذات الصلة من خالل التعاون. 

وقد حصل العراق خالل المرحلة السابقة على دعم دولي كبير من المنظمات   
الدولية واإلقليمية، في برامج ومشاريع كبيرة كان دور تلك المنظمات جديرا باإلشادة 
وأسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقد حصل 

على الرغم  2009العراق على مساعدات مالية مهمة، اال انها بدأت تتناقص منذ عام 
  .2014ام من زيادة حاجة العراق لها بعد ع
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): صافي المساعدات اإلنمائية الرسمية والمساعدات الرسمية الواردة للعراق (بالقيمة الحالية 24شكل (
  للدوالر األمريكي) (مليار دوالر)

  

 المصدر: البنك الدولي، قاعدة بيانات التنمية.

من جهة أخرى، فقد شهد التعاون الدولي مع العراق مرحلة من التطور وبخاصة 
  والذي شمل: 2004منذ عام 

  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الذي يدعم تشكيلة واسعة من المشروعات
 التنموية.

  وكاالت األمم المتحدة األخرى وبخاصة برنامج الغذاء العالمي ومنظمة األغذية
والزراعة وصندوق األمم المتحدة للسكان واليونسيف وغيرها التي دعمت برامج 

 منها معالجة ملف النازحين والالجئين.وأنشطة مختلفة 
  البنك الدولي الذي دعم اعداد وتنفيذ استراتيجيتي التخفيف من الفقر وعملية

 اصالح نظام الحماية االجتماعية.
  برنامج األمم المتحدة للبيئة ومرفق البيئة العالميGEF  اللذان عمال مع برنامج

اقي، ودعموا اصدار البالغ الوطني األمم المتحدة اإلنمائي في الشأن البيئي العر
 .2016األول للعراق المقدم التفاقية األمم المتحدة لتغير المناخ عام 

الصدمة المالية  التخفيف من أثرلقد ساعد التمويل الذي حصل عليه العراق في 
واألزمة االقتصادية واالجتماعية التي كان يمكن أن ُتلحق الضرر البالغ بالفقراء وتتسبب 

زيد من التأخير في التعافي االقتصادي وتبطئ عملية إعادة اإلعمار. وتشمل حزمة بالم
  :)88(التمويل الُمقدمة من المجتمع الدولي

  مليار دوالر أميركي مع  2الذي استلم العراق منها اتفاقية االستعداد االئتماني
  صندوق النقد الدولي.

  وافق عليها البنك الدولي  مليار دوالر أميركي 1.44عملية دعم للموازنة بقيمة
مليون دوالر للبنك  444، بما في ذلك ضمانات بقيمة 2016في كانون األول 

  مليون دوالر).  72وكندا ( )مليون دوالر 372قدمتها المملكة المتحدة (
  مليون دوالر أميركي بشكل تمويل قدمته الوكالة اليابانية للتعاون  270مبلغ

  .JICA الدولي
  دوالر أميركي قدمتها فرنسا. ميلون 450مبلغ  
  2017مليار دوالر أميركي أصدرت في كانون الثاني (يناير)  1سندات بقيمة ،

  مضمونًة من قبل الحكومة األميركية. 
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  وبعد إنهاء المراجعة الثانية لبرنامج صندوق النقد الدولي بنجاح،  2017وفي آب
يركي باستحقاق في عام أصدرت، الحكومة العراقية سندات بقيمة مليار دوالر أم

 .2006وهو اإلصدار المستقل األول منذ عام  2023
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  التطلع إلى األمام : 7

يتطلب تحقيق أهداف التنمية تعبئة قدرات الشركاء جميعا، على المستويات   
المحلية والوطنية والدولية، العامة والخاصة، علما أن الركن األساس في هذه العملية 

الموارد العامة والقدرات المؤسسية الحكومية، فضال عن اتخاذ هو العمل على تعبئة 
ومؤشراتها،  ومقاصدهاأهداف التنمية المستدامة تكييف التدابير التي من شأنها 

وتضمينها في خطط التنمية وبرامجها، وتنظيم عمليات الرصد والتقويم والمتابعة، 
وكل ذلك يستلزم بذل الجهود واجتذاب المزيد من الموارد والجهود الوطنية والدولية، 

  إلشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في هذه العمليات كلها.

وتنظر الحكومة العراقية بجدية الى أن أهداف التنمية المستدامة هي خارطة 
طريق مناسبة لتوحيد الجهود الوطنية المشتركة، سواء من قبل مؤسساتها أو القطاع 

، والمؤسسات التربوية والتعليمية، فضال عن المنظمات الخاص والمنظمات غير الحكومية
الدولية التي دعمت العراق خالل المرحلة السابقة. ويمكن للحكومة أن تنسق الجهود 
التنموية الوطنية، ودعم مبادراتها، وربط تلك الجهود المحلية والوطنية بما يخدم تحقيق 

زاماتها، وبخاصة مبدأ عدم ترك أحد األهداف، انطالقا من مبادئ التنمية المستدامة والت
  واشراك الجميع في تحقيق التنمية واالستفادة من عوائدها.

هذا التقرير الوطني الطوعي هو األول للعراق حول ما تم اتخاذه من إجراءات، وما 
، وقد قدم التقرير مراجعة أولية ألهداف التنمية 2030تم تحقيقه من أهداف خطة 

راءات المتخذة وطنيا لتوكيد االلتزام بها، والتحديات التي تواجه ، واإلج2030المستدامة 
تحقيقها، وقدم تحليال لمجموعة الوثائق الوطنية ومدى مراعاتها لألهداف والمدى الذي 

والمنهاج الوزاري وخطة التنمية الوطنية  2030تخدم فيه تحقيقها، وال سيما رؤية العراق 
  واستراتيجية التخفيف من الفقر.

بينت هذه المراجعة قوة االلتزام المجتمعي بالتنمية، ففي أحلك الظروف  وقد
كانت مؤسسات الدولة المعنية بالتنمية والتخطيط تعد تلك الوثائق وتعقد في سبيل 
ذلك الورش والندوات واللقاءات، وكان العديد من أصحاب المصلحة يحرصون على 

عد النصر على التنظيمات اإلرهابية المشاركة يحدوهم االمل بمستقبل أفضل، السيما ب
  وتحرير المناطق التي دنستها.

إن تحقيق فرص السالم واألمن الدائم واالستقرار والتماسك االجتماعي هما  
من الشروط الرئيسة المسبقة من أجل التنمية. ومع ذلك، أثقل تأثر العراق بظروف 

في المنطقة. وعلى الرغم اإلرهاب والعنف ولسنوات طويلة فرص تحقيق أي تقدم كبير 
من التقدم الذي شهده العراق خالل السنتين الماضيتين في مجال االمن وعودة 

مليون شخص لم تتوفر لهم فرص  2السكان في المناطق المحررة، ما يزال بحدود 
العودة الى مناطقهم االصلية، وتواصل الحكومة العراقية وبالتعاون مع المنظمات 

هودها الهادفة ال عادة الحياة، وتسهيل إجراءات مئات اآلالف من والمؤسسات الدولية ج
النازحين من العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم في تلك المناطق، أمالً في ان يؤدي انهاء 

  .الصراع إلى تحقيق االستقرار والتقدم وترسيخ السالم والعدالة في المنطقة بأكملها
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مية تتطلب االنتقال من االعتماد الرئيس ان بناء تنمية شاملة ومرنة، وضمان التن 
على االقتصاد الريعي (االعتماد الكلي على النفط) الى اقتصاد أكثر تنوعا، واالستثمار 
المستمر في تنمية اإلنسان (التنمية البشرية المستدامة)، وضمان قدر أكبر من 

ديرية العراقية فضالً التواصل مع األسواق اإلقليمية والعالمية إلطالق العنان للقدرات التص
عن التركيز على السياسات االجتماعية المعززة لالستقرار. وعلى خلفية المسار 

أطلق  –التنموي العراقي للسنوات الماضية، اعتمد العراق خرائط طريق استراتيجية 
مجموعة من االستراتيجيات والخطط التنموية ركزت تدابير السياسات العامة على 

  وازن في االقتصاد من خالل دعم القطاعات "المتقدمة" الجديدة.محاولة إعادة الت

وفي الوقت الذي تتابع فيه الحكومة برنامج إصالحات هيكلية طموحة في 
بمثابة إطار شامل يوفر نهًجا  2030السنوات القادمة، تعد أهداف التنمية المستدامة 

ة. إذ تؤكد الطبيعة المعقدة متكامًال لتطوير واستكمال وتعزيز خرائط الطريق االستراتيجي
ألهداف التنمية المستدامة حقيقة أن أهداف التنمية غير قابلة للتجزئة وتتطلب جهوداً 

  .متضافرة من جميع أصحاب المصلحة، وليس الحكومة فقط

ان خطط وبرامج الحكومة التنموية (سواء الحالية او المزمع وضعها) خالل المدة 
  .وتنسيقها بما ينسجم وتحقيق أهداف التنمية الوطنيةسيتم مراجعتها  2030حتى عام 

أيضا التعلم من  2030النجاح في تنفيذ خطة التنمية المستدامة عام سيتطلب    
أفضل وانجح التجارب والممارسات الدولية وال سيما في إطار معرفة طريقة التعاطي 

عرفته وخبرته في والتعاون بين بلدان الجنوب. وسيظل العراق ملتزم بتقاسم وتوظيف م
  صياغتها وتنفيذ أهداف التنمية الوطنية المستدامة.

لكن ما الذي ينبغي عمله بعد انجاز التقرير وعرضه في المنتدى 
  السياسي رفيع المستوى؟

  ادامة شبكات التعاون من أجل التنمية المستدامة في البلد وتشكيل تحالف
القطاع الخاص) من أجل واسع (يضم البرلمان والحكومة والمجتمع المدني و

 تحقيق االجندة وإبقاء البلد على المسار الصحيح.
 .دراسة معوقات تحقيق أهداف التنمية المستدامة والعمل على تذليلها 
  جرد المشروعات االستراتيجية التي تسهم في تحقيق التنمية والعمل على

 إنجازها.
 تقويم الذاتي السنوية.جعل عملية التقرير الطوعي مستدامة عبر اعداد تقارير ال 
  دعم العالقة بين الوزارات االتحادية والمحافظات واالقليم في إطار العمل على

 تحقيق اجندة التنمية وليس األهداف فقط.
  تطوير السياسات الوطنية الداعمة للتنفيذ، واطر الرصد والمراقبة لألجندة على

 المستوى الوطني والمحلي (ينظر الجدول االتي)
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  2022-2019وات عمل اللجنة الوطنية للمدة ): خط9دول (ج

  2019  2020  2021  2022  

اطالع الوزارات والمحافظات على 
االستعراض الطوعي والنتائج المتحققة 

بعد مناقشته في المنتدى رفيع 
  المستوى.

جميع 
الوزارات 
  والهيآت 

      

  تطوير السياسات في ضوء التقرير الطوعي

دماج المجتمع اليات عمل جديدة إل
  المدني والقطاع الخاص

انشاء 
منتدى 
التنمية 

  المستدامة

      

تطوير السياسات بالموائمة مع أجندة 
  2030التنمية المستدامة 

الحماية   
  االجتماعية

  التعليم 

  الصحة

  القطاع 

  المالي

دمج أهداف التنمية المستدامة في خطط 
  الوزارات ومشروعاتها االستراتيجية.

        

  والتقويم الرصد

تطوير نظم بيانات اهداف التنمية 
  المستدامة

وضع خطة 
لردم فجوة 

  البيانات

  انشاء 

Dashboard  

لمتابعة 
التقدم 
  المحرز

تحسين 
جودة 
  البيانات

تطوير 
البيانات 
  االدارية

اعداد تقارير التنمية المستدامة 
  للمحافظات

  االنبار

  كربالء

  البصرة

  بغداد

  كردستان

  النجف

  المثنى

  انميس

  ذي قار

  واسط

  صالح الدين

  كركوك

  ديالى

  الديوانية

  

          اعداد التقرير الطوعي الذاتي

تقويم خطط التنمية الوطنية والقطاعية 
  من منظور اهداف التنمية المستدامة
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