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 :المقدمة
ترسم أجندة التنمية المستدامة  2030وأهدافها السبعة عشر والتي نالت
اجماعا امميا في أيلول )سبتمبر(  2015خارطة طريق ذات رؤية استراتيجية للدول
واﻷطراف الفاعلة من أجل تكريس الجهود لخلق عالم ينعم فيه الجميع بالمساواة
واﻻزدهار المستدام ،مع الحفاظ على موارد كوكبنا من اﻻستنﺰاف غير الكفوء وغير
المنصف بالنسبة لﻸجيال القادمة.
لقد تﺰامن اعﻼن هذه الخطة وأهدافها ومقاصدها مع انشغال العراق في الحرب
ضد التنظيمات اﻹرهابية ،وتداعيات انخفاض أسعار النفط الخام في اﻷسواق العالمية.
مع ذلك فﺈ ﱠ
ن العراقيين لم يتركوا يوما التطلع نحو مستقبل أفضل ،فقد تواصل مع أهداف
اﻻلفية ،وهو منغمس اليوم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومقاصدها.
وتأتي هذه المراجعة الوطنية ضمن التقرير الطوعي اﻷول بوصفها جهدا وطنيا
وخطوة ضرورية لمتابعة جدول اعمال التنمية المستدامة ،معتمدا على نهج تشاركي،
ساعدت التشاورات الوطنية )ورش العمل والندوات( التي عقدت في مناطق البﻼد
المختلفة على مناقشة التحديات التنموية التي تواجه العراق في المرﺣلة القادمة.
و ُت ﱡ
عد التقارير الوطنية الطوعية ) (VNRsادا ًة مهم ًة في رصد التقدم المحرز على
طريق تحقيق خطة التنمية الوطنية والترويج لها محلياً ،فضﻼ ً عن انها تسهم في عرض
ْ
وأن توفر
خبرة البلد والدروس التي يمكن ان يقدمها للعالم انطﻼقاً من تجربته الذاتية
هذه الخبرات فرصاً ودروساً للتعلم من اﻻخرين واﻻفادة من تجاربه.
تعمل اجندة التنمية المستدامة  2030واهدافها على ضبط مسارات خارطة
الطريق للدول كافة ،والتي استشعرت بانها امام مسﺆولية تضامنية واخﻼقية ازاء تحقيق
هذه اﻻهداف ورفع نسب انجازها من اجل ارساء اسس لعالم ينعم فيه الجميع بالعدالة
والمساواة واﻻزدهار المستدامة ،مع الحفاظ على موارد الكوكب من اﻻستنﺰاف غير
الكفوء وغير المنصف ،بما يضمن ﺣقوق الجيل الحالي واﻻجيال القادمة في العيش
ﱠ
فﺈن هذه اﻻهداف عالمية وغير قابلة للتجﺰئة ومتكاملة
بجودة نوعية ﺣياة عالية .لذا
ومترابطة تتوخى الموازنة بين اﻻبعاد اﻻقتصادية واﻻجتماعية والبيئية للتنمية
المستدامة.
يمثل هذا التقرير اعﻼناً عن استمرار المحاولة للعودة بالعراق الى الساﺣة
الدولية قويا معافى ينعم باﻷمن والسﻼم ،ويتطلع لتحقيق التنمية التي تتوزع ثمارها
على نحو عادل بين الفئات والمناطق من دون تهميش أو إقصاء .لذا سينطلق التقرير
من الرؤية الوطنية  2030التي تشكل منطلق الجهد التنموي فيه.
لقد تطوع العراق من بين  49دولة) (1ستقدم استعراض المنتدى السياسي رفيع
المستوى في تموز )يوليو(  ،2019لعرض تجربته الفريدة في التنمية من عمق الحرب
والنﺰاع ،والتشبث بالحياة والتقدم.
ﱠ
فﺈن هذا التقرير الذي ُيعرض في المنتدى السياسي رفيع المستوى إنما
لذا
يمثل عرضا لتجربة أمة قوية أبت اﻻ أن تختار الحياة والتنمية ،وتراهن على اﻻنسان
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ضار مع اﻹرهاب ،أمة لم تنفك تفكر
برغم الظروف التي مرّت بها؛ وخرجت للتو من صراع
ٍ
في التنمية ﺣتى في ظل الحرب وضجيجها؛ وتظهر العﺰم والطموح على تحقيقها برغم
ما تتطلبه من جهود استثنائية لتحقيق ذلك ،وﺣماية ﺣقوق الجميع في ﺣاضرهم
ومستقبل اجيالهم ،وتﺆكد اﻻلتﺰام "بعدم ترك أﺣد في الخلف".
 :1-1السياق الوطني
العراق دولة عربية ذات اقتصاد ريعي يعتمد بشكل كبير على النفط ،وهو يمتلك
اﺣتياطي يقدر بحوالي  148.8مليار برميل ) (2016اﻻمر الذي يجعله يقف بالمرتبة
الخامسة عالمياً .فيما يبلغ معدل اﺣتياطي العراق من اﻹنتاج السنوي  93.6عاماً ،أي
ما يقرب من ضعف المتوسط العالمي البالغ  50.6عاماً.
داهمت التحديات الكبيرة خﻼل العقود اﻷربعة اﻷخيرة من تاريخ العراق البنى
والموارد والمﺆسسات مخلف ًة إرثاً من العنف والحروب والفقر وانعدام اﻻستقرار وضعفاً
شديداً للحكم والهشاشة المﺰمنة وفقدان للكثير من أسس السﻼم المجتمعي.
وتفاقمت أوضاع البلد مع تفاقم الفساد وسوء اﻹدارة اﻻقتصادية وفقدان التوجه
اﻻستراتيجي في عملية التنمية وجهود إعادة اﻻعمار .ومع ذلك ،يمتلك العراق فرص
ضمان رفاه جميع مواطنيه ،وتحسين أوضاعه اﻻقتصادية لما يمتلكه من الثروات الطبيعية
والبشرية والثقافية .وبدﻻ ً من أن تسهم موارد النفط الضخمة في تنمية المجتمع
واﻻقتصاد ،أدت إلى تفاقم النﺰاع ﺣول السيطرة على موارد الدولة وسلطتها ونفوذها،
واسهمت في ايجاد اﻻنقسامات داخل المجتمع ،وعرضت اﻻقتصاد الكلي لمﺰيد من
عدم اﻻستقرار .وقد أدى كل هذا إلى تدهور في مﺆشرات التنمية البشرية واﻻقتصادية،
فقد توفي عشرات اﻻﻻف من الضحايا المدنيين منذ عام  ،2003ونﺰوح أكثر من  5مﻼيين
شخص ،وان ﺣوالي  %20من السكان يحتاجون الى المساعدة .كما يحتاج اﻷطفال الى
عناية خاصة نتيجة للظروف اﻻستثنائية التي مروا بها ﻻ سيما في مجتمع النازﺣين
وسكان الريف ،إذ يحصل جﺰء كبير منهم على التعليم والصحة بجودة متدنية .وتعاني
النساء من ظروف فقدان اﻻمن ،وتراجع المكاسب الﻼتي ﺣصلن عليها خﻼل عمر الدولة
الحديثة ،إذ عانين مثلما عانى الرجال من فرص أقل في ميدان العمل وكسب الدخل.
ويمكن توقع المﺰيد من المشكﻼت في ظل النمو السكاني المرتفع ،الذي يوفر فرصة
تتأتى من الهبة الديموغرافية على الرغم من تهديدها بالضياع في ﺣال استمرار
السياسات السابقة.
في عام  ،2015ﺣقق العراق المرتبة  121من أصل  188دولة في مﺆشر التنمية
البشرية ،وسجل أقل من دول أخرى في المنطقة )لبنان  ،76اﻷردن  ،86وتونس .(97
فقد اثرت عقود من الحروب والعقوبات الدولية والعنف وعدم اﻻستقرار السياسي
والضغوط المالية بشدة في قدرة قطاعات الصحة والتعليم على تقديم الخدمات للناس.
ولم تحقق مﺆشرات صحة اﻷمهات واﻷطفال والتعليم في العراق اﻷهداف اﻹنمائية
لﻸلفية).(2
مع ﺣلول الموعد المحدد لﻼنتهاء من تحقيق اﻷهداف اﻹنمائية لﻸلفية عام 2015
كان العراق منشغﻼ في مواجهة التنظيمات اﻹرهابية وتداعيات انهيار أسعار النفط الخام
في اﻷسواق الدولية ،وقد تم تشخيص الحصيلة النهائية لﻺنجاز التنموي المتحقق في
اطارها ،والتحديات التي تواجه البلد في المرﺣلة الجديدة والفرص التي توفرها اجندة
عمل ينبغي أن يستمر لعقد ونصف قادم .وعليه فقد اعدت
التنمية  2030بوصفها إطار
ٍ
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الحكومة من خﻼل وزارة التخطيط الع ّ
دة للتواصل مع اﻷهداف وإيجاد السبل لتحقيقها
ً
عبر صياغة الخطط واﻻستراتيجيات المستجيبة لها ،فضﻼ عن العمل على اعداد رؤية
العراق .2030
هناك ﺣاجة ماسة لتصحيح مسارات التنمية للعراق بعد خروجه من هذه اﻷزمات
اﻻقتصادية واﻹنسانية .ويمكن لﻼنتصار على التنظيمات اﻹرهابية أن يوفر فرصة تاريخية
لتغيير مسار التنمية في البﻼد نحو اﻻستدامة ووضع اﻻنسان في محورها .اﻻ أن عودة
السﻼم واﻷمن ،وجهود إعادة اﻹعمار وتعﺰيﺰ سلطة الدولة ،وإعادة بناء رأس المال
اﻻجتماعي كلها تتطلب مﺰيدا من اﻻنفاق العام والخاص ،واستثمارا في المشروعات
التنموية التي يحتاجها البلد ،مع التركيﺰ على المناطق المحررة واﻷكثر فقراً ،لضمان
ترسيخ أسس السﻼم الدائم في تلك المناطق.

 :2-1العراق والتقرير الطوعي اﻻول
يسعى هذا التقرير الى تحقيق جملة من اﻷهداف الوطنية منها:
 توكيد اعﻼن الحكومة عن استمرار الخطى نحو عودة العراق الى الساﺣة الدولية
ويتطلع لتحقيق التنمية التي تتوزع ثمارها على نحو عادل بين الفئات والمناطق
من دون تهميش أو إقصاء.
 تشخيص التحديات التي تواجه تحقيق اهداف التنمية المستدامة ،وبخاصة تلك
التي ترتبط بخطة التنمية المستدامة ،والتنافس المحتمل بينها وبين متطلبات
اﻻنفاق واﻻعمار 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.
 تعﺰيﺰ سياسات ومﺆسسات المشاركة وترجمة اﻻهداف الدولية الى رؤية اهداف
وطنية ،تساعد على اتخاذ اﻻجراءات الكفيلة والقادرة على اﺣداث التحول
المنشود في إطار اهداف التنمية المستدامة .2030
 الترويج لخطة التنمية المستدامة وطنيا ،واستثارة الرأي العام والحكومة وكسب
دعمهم ،ودعم المانحين والمنظمات الدولية التي يمكن أن تسهم في مساعدة
العراق لتجاوز الصعوبات التي يواجهها.
 توفير قاعدة بيانات موجﺰة ﻷهداف التنمية المستدامة ،وتشخيص فجوة البيانات
الموجودة من اجل توجيه الجهد اﻻﺣصائي المستقبلي لردمها بالبيانات
المناسبة.
 تقديم رصد رقمي للتقدم المحرز على طريق التنمية المستدامة وطنيا؛
وتشخيص الفجوات التي تعترض تحقيق أهدافها ومقاصدها ،انطﻼقا من اﻷولويات
الوطنية .مع اﻷخذ بنظر اﻻعتبار المجهودات التنموية التي تقدمها خطة التنمية
الوطنية واﻻستراتيجيات القطاعية التي تخدم تحقيق الكثير من اﻷهداف التي
صيغت من أجلها والتي تتوافق مع رؤية العراق .2030
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 مشاركة تجربة العراق مع تجارب البلدان اﻷخرى لتبادل الخبرات والتجارب إثرا ًء
للخبرات الدولية.

 :3-1هيكل التقرير
يتضمن التقرير سبعة فصول ،تناول الفصل اﻷول مقدمة التقرير عرض السياق
الوطني والظروف العامة التي يمر بها العراق ،واستعداده ﻹنجاز التقرير الطوعي اﻷول،
وهيكلية هذا التقرير .وعرض الفصل الثاني لﻺجراءات المتخذة وطنيا بشأن اعداد
التقرير ،ومبادئه وعمليات المشاركة وادماج أصحاب المصلحة وأهم التحديات والدروس
المستفادة منه .وسلﱠط الفصل الثالث الضوء على الوثائق التي تدعم عملية استدامة
التنمية وفي مقدمتها الدستور ورؤية العراق  2030وخطة التنمية  2022-2018والمنهاج
الوزاري ،فضﻼ عن التعرف على اﻹطار المﺆسسي لعملية تحقيق اهداف التنمية
المستدامة .وتناول الفصل الرابع التحديات التي تعترض تحقيق أهداف التنمية
المستدامة والتي تشمل :التحديات اﻻستراتيجية وتشمل :النمو السكاني ،طبيعة
اﻻقتصاد الريعية ،عدم اﻻستقرار السياسي ،ضعف اﻷداء المﺆسسي ومقومات الحكم
الرشيد ،وإعادة اﻻعمار .والتحديات اﻷخرى التي تشمل :التغير المناخي ،التغير العالمي
واﻹقليمي ،فجوة النوع ،تحدي البيانات ،والتحدي التنفيذي للخطط .فيما تناول الفصل
الخامس التقدم المحرز وطنيا في مجموعة اﻷهداف المقابلة لﻸولويات الوطنية التي
ﺣددتها رؤية العراق  2030والتي تشمل :بناء اﻻنسان ،الحكم الرشيد والمجتمع اﻵمن،
تنويع اﻻقتصاد ،والبيئة المستدامة ،وتناول التقرير في الفصل السادس وسائل التنفيذ
ﻷهداف التنمية المستدامة وطنيا وادوار اﻷطراف الشريكة في تحقيقها .أما الفصل
اﻷخير والذي ﺣمل عنوان )التطلع الى اﻻمام( فقد أشار الى أن عملية اعداد التقرير
وثماره ينبغي أن ﻻ تنتهي بمجرد عرضه في المنتدى السياسي رفيع المستوى ،وأن
تستمر لما بعد ذلك الحدث اﻻممي عبر أنشطة متكاملة لتأمين استدامة اﻷهداف التي
اعد التقرير الطوعي من أجلها.
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 :عملية إعداد التقرير الطوعي اﻻول
إتبع هذا التقرير نهجاً تشاركياً بين مجموعة واسعة من المسﺆولين والخبراء
العراقيين تقودهم وزارة التخطيط التي تولت إدارة عملية إعداد التقرير ،واشراك اﻷطراف
المحلية واﻻتحادية ،فضﻼ عن البرلمان والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية أثناء
تلك العملية .وقد قدم برنامج اﻷمم المتحدة اﻹنمائي الدعم الفني الذي كان مفيداً في
جميع مراﺣل إعداد التقرير؛ كما ول ﱠد اﻻلتﺰام الحكومي بأهداف التنمية المستدامة رؤى
وتصورات جديدة ،رسمية وغير رسمية ،اتحادية ومحلية ،شجعت على المﺰيد من
اﻻنخراط في الشأن التنموي ،وأوجد بدايات الوعي المجتمعي باﻷهداف واهمية ادماجها
بالسياسات واﻻستراتيجيات والخطط الوطنية والمحلية.
 :1-2مبادئ التقرير

توافقاً مع منهجية التقرير التي تستند الى وثيقة المعالم الرئيسية لعملية
المتابعة واﻻستعراض على المستوى العالمي بشكل متسق وناجح وشامل،
والمعدة اساساً كاستجابة للفقرة ) (90من خطة التنمية المستدامة  ،2030فضﻼ ً
عن بعض الوثائق اﻻرشادية المهمة اﻻخرى ،نجد هناك مجموعة من المبادئ
يرتكﺰ عليها بناء التقرير واسسه اﻻتجاهية ومن بين اهمها:










الطوعية :ان اﻻعﻼن عن مشاركة البلد في عرض انجازاته ودروسه
المستقاة اثناء التطبيق تأخذ شكﻼً طوعياً اختيارياً.
التشاركية :اعتماد النهج التشاركي في جميع مراﺣل اﻻعداد لتحقيق
اهداف التقرير وتوسيع نطاق الملكية الوطنية لمحتواه.
التكاملية :ان تكاملية اﻻهداف وبتشبيك عالي المستوى سيرفع من
جودة الجهود المبذولة في تحقيق اﻻهداف ككل وليس كجﺰء.
شمول الجميع :ﻻ نترك اﺣداً في الخلف ﺣيث ﻻبد ان يغطي التقرير
الجميع ما دام محوره الناس ويراعي اﻻعتبارات الجنسانية والمكانية.
الجودة  :اعتماد المعايير التي تعتمدها التقارير الدولية والرسائل التي
يقدمها التقرير بما يحقق الغايات المرجوة منها هي القاعدة اﻻساسية في
اﻻرتقاء بجودة نوعية المضمون.
المسؤولية :ان اعتماد التقرير على مجموعة الوثائق الوطنية )الدستور،
رؤية العراق  ،(2030المنهاج الوزاري .خطة التنمية الوطنية كمرجعيات
اساسية من شأنه ان يعﺰز المسﺆولية الوطنية اتجاه التنفيذ.
المحاكاة :ان عرض تجربتنا في المحفل الدولي سيمهد لتبادل الخبرات
مع تجارب الدول اﻻخرى وسيﺰيد من تراكمها ويحسن من رؤيتنا في إطار
اﻻولويات المناسبة لتحقيق اﻻهداف الوطنية والدولية للتنمية المستدامة.
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 :2-2المشاركة في اﻻعداد
ترى الحكومة العراقية أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة الوطنية يمثل فرصة
لتمكين مجموعة أوسع من أصحاب المصلحة الوطنيين ،وتعﺰيﺰ الحوار الوطني التشاركي
وتعﺰيﺰ فرص التعاون على نطاق أوسع في طريق التنمية .يقودها مبدأ "عدم ترك أﺣد
ﱠ
غذت النقاشات
في الخلف" ،وهو التﺰام أساس ﻷهداف التنمية المستدامة .وقد
والحوارات وورش العمل جوانب مختلفة من موضوعات التقرير ﻻسيما التي جمعت بين
الممثلين من مختلف فئات المجتمع )اﻷوساط اﻷكاديمية ،المجتمع المدني ،القطاع
الخاص ،النساء ،الشباب ،البرلمان( .وفي الوقت الذي تعمل الحكومة ،كمنفذ ومنسق
لتحقيق أهداف التنمية الوطنية ،ستمتد مهمتها لتسهيل ودعم مبادرات التنمية
المستدامة التي تركﺰ عليها مﺆسسات المجتمع المدني والجامعات واﻻتحادات المهنية
والتجارية والشركاء وأصحاب المصلحة اﻵخرين.
لقد اتخذت الحكومة سلسلة من اﻹجراءات لتﺆكد التﺰامها بتحقيق أهداف التنمية
المستدامة .وقد ُع ﱠدت وزارة التخطيط وزارة محورية للتنسيق والرصد واﻹبﻼغ ﺣول
أهداف التنمية المستدامة في العراق .إذ شكلت لجنة وطنية للتنمية المستدامة
للتنسيق مع جميع الوزارات والمﺆسسات لضمان تنفيذ أجندة التنمية المستدامة
 ،2030وبتعاون قوي مع القطاع الخاص والمجتمع المدني ومنظمات المجتمع المحلي
والدولي.
اطار ) :(1فعاليات دعمت اعداد التقرير
مبكرا ومنذ عام  2016تبنت الحكومة العراقية أهداف التنمية المستدامة لعام  ،2030واتخذت
خطوات جدية لتعﺰيﺰ الوعي بأهميتها وأهدافها ومقاصدها.










عقدت أولى ورش العمل بعنوان )الحوكمة الرشيدة واهداف التنمية المستدامة( خﻼل المدة
 31كانون الثاني )يناير( –  6شباط )فبراير(  2016في اسطنبول ،بدعم من اللجنة اﻻقتصادية
واﻻجتماعية لغربي اسيا )اﻻسكوا( ،وبمشاركة وزارات التخطيط ،البلديات ،الصناعة ،التربية،
التعليم العالي ،والنقل .فضﻼ عن المركﺰ الوطني للتطوير اﻻداري وتكنولوجيا المعلومات .وقد
استهدفت الورشة تقويم اﻹنجازات المتحققة من اهداف اﻻلفية على المستوى العالمي
بشكل عام والعربي بشكل خاص ،وشرح للحكم الرشيد ومﺆشراته .وباﻻعتماد على
مخرجات الورشة اعد المركﺰ الوطني للتطوير اﻻداري وتكنولوجيا المعلومات دورتين تدريبة
اﻻولى للوزارات والمحافظات.
انعقاد المﺆتمر اﻷول في تشرين الثاني )نوفمبر(  2016ﻹطﻼق رؤية العراق  2030في فندق
المنصور ميليا ،بحضور مئات الشخصيات العلمية والفكرية ،ﺣيث ركﺰ المﺆتمر على محاور
الرؤية )الحكم الرشيد ،واﻻقتصادية ،واﻻجتماعية والبيئية( ،ونوقشت عشرات البحوث
والدراسات المتخصصة في مجاميع مختلفة وإصدار كراسات وتقارير أبرزت الجوانب التي
تناولها المﺆتمر ،مع إطﻼق المسودة اﻷولى لرؤية العراق .2030
وفي عام  2017مثلت وزارة التخطيط العراق في المشاركات الخارجية في المﺆتمرات المعنية
بالتنمية المستدامة واستعراض ما تم انجازه من اجندة  ،2030وكان للجنة الوطنية دور في
التنسيق مع الجهات ذات العﻼقة من داخل وخارج الوزارة لحضور تلك المﺆتمرات بحسب
عﻼقتها مع مواضيع المﺆتمرات.
ورشة العمل ﺣول إدماج أهداف التنمية المستدامة في خطة التنمية الوطنية )بغداد7-4 :
آذار )مارس(  2018وشاركت فيها ثﻼث محافظات هي البصرة واﻻنبار وكربﻼء .وقد اثمرت هذه
الورشة توجه المحافظات الثﻼث الى اعداد تقاريرها المحلية للتنمية المستدامة ،ويوقع ان
تنجﺰ هذه التقارير خﻼل العام الحالي.
ورشة العمل اهداف التنمية المستدامة وتحديد أولويات رؤية العراق  2030ليومي 4-3
تشرين اﻷول )أكتوبر(  2018في وزارة التخطيط بمشاركة أكثر من  60مختصاً وممثﻼً من
مختلف الوزارات ومنظمات المجتمع المدني لتقويم ومناقشة مواءمة خطة التنمية ورؤية
العراق  2030مع اهداف ومقاصد التنمية المستدامة ،من خﻼل استخدام اسلوب RIA
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اطار ) :(1فعاليات دعمت اعداد التقرير
"  “Rapid Integration Assessmentوهو اسلوب مطور من البرنامج اﻻنمائي لتحليل
مﺆشرات الخطة الوطنية بالعﻼقة مع اهداف التنمية المستدامة  SDGsبغية استخدامه في
التقرير الطوعي الوطني VNR؛ اذ تعد هذه اﻻداة نقطة انطﻼق لتحديد اﻻولوية في اختيار
مقاصد اهداف التنمية المستدامة ،فضﻼ عن تقويم مستوى الموائمة بين اهداف الخطة
الوطنية وبين رؤية العراق  2030من جهة اخرى.
 ورشة أربيل  8-7تشرين اﻷول )أكتوبر(  2018بمشاركة  20ممثﻼ عن وزارات اﻹقليم ناقشوا
خﻼلها مواءمة )رؤية إقليم كردستان العراق :رؤية من أجل المستقبل( وخارطة طريق اﻹصﻼح
اﻻقتصادي الجديدة التي وضعتها ﺣكومة اﻹقليم.
 ورشة أولويات أهداف التنمية المستدامة البيئية في رؤية العراق  2030في مقر وزارة
التخطيط يومي  25-24تشرين اﻷول )أكتوبر(  ،2018بالتعاون مع البرنامج اﻻنمائي لﻸمم
المتحدة هدفت بصورة اساس الى تحديد مقاصد ومﺆشرات اهداف التنمية المستدامة
البيئية ذات اﻻولوية بالنسبة للعراق وترابط أهدافها اﻻخرى استناداً الى المعايير اﻻساسية
الحالية والتطورات والمخاطر البيئية وقد ﺣضرها اعضاء فريق استدامة البيئة من الوزارات
والجهات المعنية.
 ورشتان بالتنسيق مع البرنامج اﻻنمائي لﻸمم المتحدة خﻼل المدة  29- 26تشرين الثاني
)نوفمبر( ببغداد في مقر وزارة التخطيط ،اﻻولى ﺣملت عنوان نحو خارطة طريق ﻹعداد التقرير
الطوعي العراقي اﻷول ،والورشة الثانية كانت بعنوان )العمل ﺣول استراتيجية التخفيف من
الفقر في العراق( لبحث سبل المواءمة مع أهداف التنمية المستدامة وتعﺰيﺰ التكامل في
تنفيذ استراتيجية التخفيف من الفقر ،وخطة التنمية الوطنية والسياسة المتعلقة باﻹعمار
والتنمية في مرﺣلة ما بعد الصراع.
 وفي الوقت نفسه عقدت ورشة تطوير قدرات رصد اهداف التنمية المستدامة  2030وتنفيذها
بالتنسيق بين وزارة التخطيط ودائرة الممثل المقيم والمنسق اﻹنساني لﻸمم المتحدة في
العراق في فندق الرشيد للمدة من  29-28تشرين الثاني )نوفمبر( .2018
 مشاركة بعض أعضاء البرلمان في الورشة التي أقيمت في بيروت  24كانون الثاني ،2019
عن دور البرلمان في تحقيق أهداف التنمية المستدامة .2030
 ورشة العمل "توطين أهداف التنمية المستدامة والهدف  "16في أربيل  13-12شباط )فبراير(
 ،2019وبمشاركة ممثلين عن محافظات اﻻنبار والبصرة وكربﻼء وإقليم كردستان.
 الجلسة التشاورية في بغداد مع أعضاء مجلس النواب ،وﺣضرها النائب اﻷول لرئيس البرلمان
في  6نيسان )ابريل(  .2019وقد اقرت الجلسة اﻻليات الكفيلة بانخراط أعضاء مجلس النواب
ورؤساء اللجان البرلمانية في الجهود الوطنية للتنمية المستدامة واﻻلتﺰام الوطني لتحقيق
اجندة  2030والترويج لها بين أعضاء المجلس وتحديد أدوار أصحاب المصلحة في عملية
التنمية.
 المشاركة في المنتدى العربي للتنمية المستدامة في بيروت  11-9نيسان )ابريل( 2019
بوفد ترأسه وزير التخطيط.
 المﺆتمر الوطني في  2أيار )مايو(  2019ﺣول استعداد العراق لعرض تقريره الطوعي الخاص
بما تحقق من أهداف التنمية المستدامة في المنتدى السياسي رفيع المستوى ،وشارك
فيها ممثلون عن الوزارات والمحافظات والجامعات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع
الخاص.
 الجلسة التشاورية ﺣول رؤية العراق  2030ومسودة التقرير الطوعي ومناقشة دور القطاع
الخاص فيهما ،والتي عقدت يوم  16أيار )مايو(  ،2019وفيها تم اخذ مﻼﺣظات القطاع الخاص
على التقرير الطوعي تمهيدا ﻹقرار صيغته النهائية.
 الورشة التي نظمتها وزارة التخطيط بالتعاون مع برنامج اﻹنمائي لﻸمم المتحدة لمناقشة
الصيغة النهائية للتقرير ،وعقدت في وزارة التخطيط للمدة  23-22أيار )مايو(  .2019وتم خﻼلها
إقرار الصيغة النهائية للتقرير بعد اﻻخذ بآراء ومقترﺣات وتطلعات أصحاب المصلحة وبعض
الخبراء الدوليين الذين قرأوا المسودة اﻷولى للتقرير.
ﱠ
إن أهمية تلك الورش واللقاءات تكمن في أنها وفرت إمكانية فهم اﻷدوار التي يمكن أن تﺆديها
الوزارات والمحافظات وأصحاب المصلحة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ،وادماج آرائهم
وتطلعاتهم في الصيغة النهائية للتقرير.
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 :3-2التحديات والدروس المستفادة
يمثل التقرير الطوعي اﻷول ﺣول أهداف التنمية المستدامة تجربة وطنية فريدة
بالنسبة للعراق ،وقد قدمت عددا من الدروس منها:
 مثلت عملية اعداده فرصة مهمة لتبادل اﻵراء 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 اﻻلتﺰام المجتمعي بالتنمية والرغبة في التطور ومواصلة مسيرة التقدم
بخطى واثقة.
 من الدروس المهمة التي تم الوصول اليها هي أهمية ادماج المستويات المحلية
في عملية التقرير؛ لما لهم من دور في الوصول الى الفئات التي ﻻ ينبغي تركها
في الخلف.
على ان عملية اعداد التقرير تضمنت تحديات أيضا منها:
 ضمان استيعاب جميع أصحاب المصلحة وادماج رؤاهم وتصوراتهم التي تخص
التنمية المستدامة وخطتها؛ لذا كان ﻻبد من ابداع آليات جديدة لﻼستماع
لمختلف اﻷصوات والسماح لها بالتعبير عن رؤاها ،ومنها التشاورات اﻻلكترونية
التي أجريت ﻷغراض التقرير) .ينظر :إطار (2
 ما يﺰال تحدي البيانات وشمولها وتصنيفها بحسب مقاربة النوع اﻻجتماعي
والبيئة )ريف /ﺣضر( والمحافظة ماثﻼ على الرغم من الجهود المبذولة لتوفيرها،
اذ ان فجوة البيانات ربما تكون قد منعت التقرير من اضاءة جوانب مختلفة من
أوضاع الناس واﻹجراءات الحكومية التي اتبعت لتحسينها)*(.

)*( ينظر الفقرة :4-4 :تحدي البيانات
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اطار ) :( 2التشاورات اﻻلكترونية من اجل التنمية المستدامة
التشاورات اﻻلكترونية وتوسيع افاق الحوار المجتمعــي ﺣــول اهــداف التنميــة المســتدامة ،والقضــايا التــي
تثيرهــا مســيرة التنميــة فــي العــراق ،وقــد طرﺣــت مجموعــة مــن القضــايا للنقــاش ،شــارك فيهــا عشــرات
اﻷشخاص في محافظات العراق المختلفــة ،وﻻســيما مــن الشــباب انــارت جوانــب مختلفــة مــن تطلعــاتهم
وهمومهم ،وما يريدونه من عملية التنمية والتطور في البلد.
شكل ) :(1بعض النقاشات التشاورية ﺣول موضوعات البطالة والفساد
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 :توفير سياسة تمكينية وبيئة مؤسسية
مﻼئمة
 :1-3الدستور وأهداف التنمية المستدامة
الدستور هو اعلى تشريع يحدد اﻷسس التي تنظم المجتمع ،وطبيعة العﻼقة بين
مكوناته ،ويﺆثر الدستور في الظروف اﻻجتماعية والسياسية واﻻقتصادية والثقافية في المجتمع،
ويقوم على أساسه عقد اجتماعي محدد ،والحقوق والواجبات التي ينص عليها .لذا فﺈ ﱠ
ن
التنمية والعدالة والحقوق اﻻقتصادية واﻻجتماعية في العمل والضمان اﻻجتماعي قيم دستورية
نص عليها دستور العراق لعام  ،2005أي قبل اﻹعﻼن عن أهداف التنمية المستدامة في أيلول
)سبتمبر(  2015بعقد من الﺰمن؛ عليه فﺈ ﱠ
ن الدستور ينسجم إلى ﺣ ٍّد كبير مع روح أهداف
التنمية المستدامة  ،2030ويتضمن مواداً نصت على تعﺰيﺰ الحكم الرشيد والمساواة وﺣقوق
اﻻنسان وعدم استبعاد اية فئة أو قومية .وتمثل النصوص الدستورية تقدما في مجاﻻت ﺣقوق
اﻻنسان في التعليم والصحة والحماية اﻻجتماعية والحق في التنمية ،ويتضمن نصوصا تعنى
بتعﺰيﺰ الحكم والمساواة وفصل السلطات .ويمكن القول ﱠ
أن الدستور يراعي ﺣقوق الجميع وعدم
ترك أﺣد أو فئة اجتماعية في الخلف.









تكافﺆ الفرص :فقد نصت المادة ) (16على أن "تكافﺆ الفرص ﺣق مكفول لجميع
العراقيين ،وتكفل الدولة اتخاذ اﻹجراءات الﻼزمة لتحقيق ذلك".
ﺣق العمل" :العمل ﺣق لكل العراقيين بما يضمن لهم ﺣياة كريمة" )المادة  /22أوﻻ(
"ينظم القانون ،العﻼقة بين العمال وأصحاب العمل على أسس اقتصادية ،مع مراعاة
قواعد العدالة اﻻجتماعية" )المادة  /22ثانيا(.
ﺣرية تأسيس النقابات" :تكفل الدولة ﺣق تأسيس النقابات واﻻتحادات المهنية ،أو
اﻻنضمام إليها" )المادة  /22ثالثا(.
توزيع عادل للضريبة :فقد نص الدستور على انه "يعفى أصحاب الدخول المنخفضة من
الضرائب ،بما يكفل عدم المساس بالحد اﻷدنى الﻼزم للمعيشة" )المادة  /28ثانيا(.
التركيﺰ على اﻻستثمار في التعليم والصحة ،وتطوير مهارات الناس .وتقع على عاتق
الدولة مهام الصحة العامة )المادة  ،(31وكفالة التعليم بوصفه ﺣقا ،وتشجيع الدولة
البحث العلمي ورعاية التفوق واﻹبداع )المادة .(34
اعتماد سياسة مناسبة لﻺنفاق اﻻجتماعي ،تتضمن قيام الدولة بتأمين الخدمات
اﻻجتماعية اﻷساسية ،وإنشاء شبكات اﻷمان اﻻجتماعي الضرورية ،بالتﻼزم مع تمكين
الناس وتقوية قدراتهم" .تكفل الدولة الضمان اﻻجتماعي والصحي للعراقيين في ﺣال
الشيخوخة أو المرض أو العجﺰ عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة ،وتعمل على
وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة ،وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم
والعناية بهم" )المادة  /30ثانيا(.
ﺣماية البيئة والتنوع اﻻﺣيائي :اذ تضمنت المادة " 33لكل فرد ﺣق العيش في ظروف
بيئية سليمة" )أوﻻ( ،وأن "تكفل الدولة ﺣماية البيئة والتنوع اﻻﺣيائي والحفاظ عليهما".
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 :2-3رؤية العراق 2030
تنطلق رؤية العراق "انسان ممكن في بلد آمن ،ومجتمع موحد ،واقتصاد
متنوع وبيئة مستدامة ،ينعم بالعدالة والحكم الرشيد" من ابعاد التنمية والتي
تستجيب ﻷولوياتنا واهدافنا في الوصول الى انسان ممكن في بلد آمن وموﺣد ومجتمع
قائم على منهج الحق للجميع ،ونظام اقتصادي ذي توجه لسوق اجتماعي متنوع
يتسم بدرجة استقرار عالية لمﺆشرات اقتصاده الكلي مع توفير بيئة امنة مستدامة
للجيل الحالي واﻻجيال المستقبلية بما يحقق تحسناً مستداماً في جودة نوعية ﺣياة
الناس ويضمن اﻻستدامة في انماط اﻻنتاج واﻻستهﻼك والحد من تداعيات التلوث
البيئي والتغيرات المناخية ويعﺰز ﺣماية التنوع البيولوجي ،من خﻼل مﺆسسات ﺣكومية
تضمن اﺣترام الحقوق السياسية والمدنية واﻻنسانية للمواطنين للوصول الى المسارات
المطلوبة بما يحقق المساواة لجميع المواطنين.

وعليه ﺣددت رؤية العراق  2030في مضمونها عقداً اجتماعياً جديداً بين الدولة
والمواطن من شأنه ان يعﺰز ثقته بالحكومة فتتوافر له فرص تطوير الذات والعمل وكسب
الدخل وتعمل الدولة على تطوير اﻻنشطة اﻻقتصادية ورسم مسارات اﻻصﻼح التي
تعالج اثر تحديات الماضي مع توفير اﻻستراتيجيات والخطط التي ستستجيب اهدافها
والياتها ﻹدارة مشاكل الماضي والحاضر وتوقعات مخاطر المستقبل في ضوء اﻻمكانات
الوطنية مع ضمان قوة اليات التفاعﻼت التنموية ذات اﻻثر التساقطي اﻻيجابي على
نسب انجاز اهداف التنمية المستدامة الدولية السبعة عشر.
إ ﱠ
ن قصة النجاح الواعدة للعراق ستترجم فصولها واﺣداثها على ارض الواقع خﻼل
العقد العشري القادم مدعومة بعناصر القوة التي اثرتها مفردات الصمود والعﺰيمة
واﻻرادة والحياة.
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عناﺻر قوتنا


رغبة مجتمعية تعززها منظومة القيم المتجذرة بعمقها الحضاري بالتغيير واﻻﺻﻼح.



ارادة وطنية للنهوض مرتكزها مبدأ المواطنة.



اﻻلتزام المؤسسي بالتنمية ،على الرغم من حالة الﻼمن وعدم اﻻستقرار والعنف.



اﻻعﻼن عن مجموعة وثائق وطنية مستجيبة لمسار التنمية المستدامة ويحدوها
اﻻمل بمستقبل أفضل.



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



فرص استثمارية ذات ميزات نسبية للتنمية القطاعية والمكانية.

المصدر :رؤية العراق 2030

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

اﻻه اف ال

ة وال ائ ال ول ة
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ق
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ال ف ف م الفق
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الق اع العام
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-

زادة فاءة ق اع ال ف
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-

ت

-
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-
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الق اع ال راعي وت ق
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-
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-

ت

-
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إ ﱠ
ن هذه التطلعات في الرؤية واﻻولويات الوطنية ذات اﻷهداف المستجيبة لخطة
التنمية المستدامة الدولية  ،2030تتطلب جهداً وطنياً مستمراً بما يعﺰز المساءلة
وفعالية القدرات على جميع مستويات الدولة ومﺆسساتها وفي عملية صنع السياسات
العامة وتنفيذها ،وكان هذا شرطاً ضرورياً لتعﺰيﺰ ثقة المواطن في الدولة والحد من
مخاطر دورة العنف المتجددة ،ووضع اﻻسس لديمقراطية تعمل بشكل جيد ،وباقتصاد
يقوده القطاع الخاص؛ وبذلك تم اﻻعﻼن رسمياً على اﻻلتﺰام اﻻخﻼقي والتضامني في
تنفيذ اهداف التنمية المستدامة  .2030-2015وعند مقارنة أهداف التنمية المستدامة
مع الرؤية نجد أن  %74من اﻷهداف الستة عشر تم تغطيتها في الرؤية .لذا فﺈ ﱠ
ن نقطة
البداية كانت مع خطة التنمية الوطنية الثالثة للمدة .2022-2018
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ال ش

ة اﻻدارة وال ار ة العامة في آل ة ص اعة الق ار
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ال ﻼم
م

-

مع ل ن

-

اق

ام

شكل ) :(2اهداف التنمية المستدامة ورؤية العراق  2030باستخدام منهجية RIA

وبالنسبة ﻹقليم كردستان ،فﺈ ﱠن رؤية اﻹقليم  2020تتوافق بحوالي  %71مع
أهداف التنمية المستدامة ،والتي تنطوي على برنامج طموح لتنويع اقتصاد اﻹقليم
وتذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص ،ودعم اﻹنتاج الصناعي والﺰراعي ،وتقليل
اﻻعتماد على اﻻستيراد ،وزيادة نطاق الشمول المالي ،ودعم المشاريع الصغيرة،
وتقليل ﺣجم العمالة في الق طاع العام ،والتأكيد على ﺣاجة اﻹقليم لتطوير نظام الحماية
اﻻجتماعية ،ومكافحة الفساد .من جهة أخرى ،فﺈ ﱠ
ن نتائج التقويم تشير الى وجود
انسجام كبير بين اﻷولويات اﻻستراتيجية بين رؤيتي وخطط وأهداف التنمية بين العراق
واﻻقليم ،بما في ذلك التركيﺰ على الناس وقضايا الرفاهية والحكم الرشيد )الهدف ،(16
مع وجود بعض الفجوات في قضايا المشاركة واﻻستدامة البيئية ،فضﻼ عن نقص توفر
البيانات المﻼئمة للرصد والتقويم.

 :3-3خطة التنمية الوطنية  2022-2018واهداف التنمية المستدامة الدولية
2030-2015
ﱡ
يعد قرار مجلس الوزراء  209لعام  2016بمثابة اﻹطار التنفيذي لخطة التنمية
الوطنية 2022-2018؛ بهدف الح ِّ
د من تداعيات اﻻزمة المﺰدوجة التي انتجها اﺣتﻼل
التنظيمات اﻹرهابية لبعض المحافظات وانخفاض أسعار النفط الخام في اﻷسواق
العالمية ومن ثم انخفاض عوائد العراق المالية بشكل ﺣاد .وقد تبنت الخطة شعار
"إرساء دولة تنموية فاعلة ذات مسﺆولية اجتماعية" من خﻼل اعتماد النمو المتوازن
للقطاعات اﻹنتاجية المستند الى سياسات تحسين اﻷصول المعﺰزة ﻷنشطة البنى
التحتية وتوجيه اﻻستثمارات قطاعيا ومكانيا على وفق معيار الميﺰة النسبية ،والتوظيف
اﻷمثل للعوائد النفطية نحو تنويع اﻻقتصاد .ووضعت الخطة أﺣد عشر هدفا هي :الحكم
الرشيد ،اﻹصﻼح اﻻقتصادي ،تعافي المجتمعات المتضررة ،توسيع اﻻستثمار ودور القطاع
الخاص ،رفع معدل النمو اﻻقتصادي ،زيادة متوسط دخل الفرد الحقيقي ،خفض معدﻻت
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البطالة ،تمكين الفئات المستضعفة "الهشة" ،تحسين أوضاع التنمية البشرية
المستدامة ،الﻼمركﺰية ،والتنمية المكانية).(3
وبالنسبة لخطة التنمية الوطنية  2022-2018فﺈ ﱠن ﺣوالي  %77من اهداف التنمية
المستدامة قد تم تضمينها فيها ،بما يﺆكد أن الخطة يمكن أن تكون أداة فاعلة في
تحقيق اﻷهداف في المدى المتوسط.

شكل ) :(3اهداف التنمية المستدامة وخطة التنمية الوطنية في العراق باستخدام منهجية RIA
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جدول ) :(2تكييف اهداف خطة التنمية الوطنية  2018بحسب اهداف التنمية الدولية 2022-2018

 :4-3المنهاج الوزاري  2022-2018واهداف التنمية المستدامة الدولية -2015
2030
بحسب المادة  /76رابعا من الدستور فﺈ ﱠ
ن على كل رئيس لمجلس الوزراء ان
يعرض على مجلس النواب أسماء أعضاء ﺣكومته والمنهاج الوزاري لها .وفي  12أيار
)مايو(  2018اجريت اﻻنتخابات التشريعية وفي تشرين اﻻول )اكتوبر( تشكلت الحكومة
الجديدة التي اعلنت عن برنامج طموح صيغ في شكل منهاج وزاري يغطي المدة
الدستورية للحكومة ويتوافق بوضوح مع اهداف التنمية الوطنية والدولية ،ﻻ بل نص على
ان خارطة الطريق لتحقيق اهداف التنمية المستدامة هي واﺣدة من منطلقات اعداده
وتحديد محاوره وتشخيص أولوياته ،فضﻼً عن أنﱠه استلهم من الوثائق الوطنية التنموية
اﻷساسية وبخاصة خطة التنمية الوطنية  2022-2018ورؤية العراق  2030واستراتيجية
التخفيف من الفقر ،كما ان المنهاج الوزاري قد َع ّ
د اجندة التنمية المستدامة  2030من
بين الوثائق التي اعتمدها والتﺰاما وطنيا.

21

و تضمن المنهاج الوزاري خمسة محاور هي:
 الم حول اﻻول :استكمال اسس بناء الدولة اﻻتحادية الواﺣدة ونظامها الجمهوري
النيابي الديمقراطي.
 المحور الثاني :سيادة النظام والقانون وتعﺰيﺰ اﻻمن الداخلي والخارجي.
 المحور الثالث :اﻻستثمار اﻻمثل للطاقة والموارد المائية.
 المحور الرابع :تقوية اﻻقتصاد.
 المحور الخامس :الخدمات والتنمية البشرية والمجتمعية.
إ ﱠ
ن المحاور الخمسة للمنهاج الوزاري تستجيب لركائﺰ التنمية المستدامة
الخمسة وﻷهدافها الدولية  2030بما يعﺰز اﻻلتﺰام الحكومي مع مسيرة خطة التنمية
الدولية في مواجهة تحديات التنمية واﻻرتقاء بنسب انجاز اهدافها .ويﺆكد المنهاج على
المضي قدما في مجاﻻت التخطيط المستقبلية مع مراعاة عدم ترك أﺣد وتعﺰيﺰ الجهود
الرامية الى تمكين المرأة والشباب وتحقيق المساواة وتحسين النظم البيئية ومواجهة
التغيرات المناخية.

جدول ) :(3تكييف محاور المنهاج الوزاري بحسب ركائﺰ واهداف التنمية المستدامة الدولية
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 :5-3حزمة تكييف اﻻهداف
إ ﱠ
ن مــا تــم تكييفــه فــي الرؤيــة والخطــط والبــرامج واﻻســتراتيجيات ذات اﻻهــداف
المحددة والمرتبطة بقوة تحقيق اهداف التنمية ﻻ يمكن ان تعكس القــدرة علــى تحقيــق
اﻻتساق العالي في ظل البيئة التخطيطية الحالية؛ وذلك لعدم وجود آليات إلﺰام الــوزارات
والحكومات المحلية بالربط المنشود بين تلك الخطط واﻻهداف ،وأيضا في ظل عدم تــوافر
مﺆشرات لقياس تحقيق اﻷهــداف السياســات اﻻقتصــادية ومــدى مــا ﺣققتــه بالفعــل مــن
أهداف التنمية التي قصدتها .وﻻ بد من توفير تشكيلة من مﺆشرات الرصد الوطنيــة التــي
يمكنها ان تلتقط التوافق /اﻻنحراف مع اهداف التنمية ،للوصول الــى رصــد واقعــي وفعــال
لتقويم تنفيذ أي من اﻷهداف الوطنية واهداف التنمية المستدامة.
يعد تكييف اهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي مرﺣلة رائــدة فــي
العديد من الدول ،وفي العراق تــم الشــروع بــالتكييف فــي ثــﻼث محافظـات هــي البصــرة
وكربﻼء واﻻنبار .والتــي قطعــت شــوطا متقــدما فــي دمــج اﻷهــداف فــي الخطــط والبــرامج
المحليــة ،وهــي تعــد العــدة ﻹصــدار تقاريرهــا المحليــة اﻷولــى ﺣــول اهــداف التنميــة
المستدامة ،والتــي مــن المﺆمــل أن تنجــﺰ خــﻼل العــام الجــاري ) ،(2019علــى ان تتبعهــا
المحافظات اﻻخرى تواليا خــﻼل العــامين القــادمين .علــى ان تتبعهــا المحافظــات اﻻخــرى
وفق الخطوات اﻻتية:
 تشكيل فريق محلي في المحافظة.
 عقد اﻻجتماعات التشاورية وجلسات الحوار مع أصحاب المصلحة.
 جمع البيانات واﻹﺣصاءات المطلوبة ﻹنجاز الرصد والتقويم.
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 :6-3اﻹطار المؤسسي
مــن الصــعب تصــور كيفيــة تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة مــن دون تنســيق
ﺣكومي كفوء ،واضفاء طابع مﺆسسي على الجهد التنموي لدعم آليــات التخطــيط والتنفيــذ
والمتابعة .وهنا تبــرز أهميــة اعتمــاد سياســة عامــة تضــمن إيجــاد الطريــق القــويم لتحقيــق
اﻷهداف ،وتأخذ بنظر اﻻعتبار التحــديات التــي تواجــه البلــد وكيفيــة ﺣشــد المــوارد الوطنيــة
لتحقيق التقدم المطلوب .ويجب أن يضمن هذا التنســيق اشــراك جميــع أصــحاب المصــلحة
في عملية التنميــة تحــت قيــادة الدولــة؛ وتحقيــق التوليفــة المناســبة مــن أهــداف التنميــة
المستدامة مع خطط التنمية الوطنية وسياساتها.
وتُعــد وزارة التخطــيط المســﺆولة عــن اﻷطــر اﻻســتراتيجية فــي اﻻقتصــاد العراقــي
وتهيئــة المقــدمات الكفيلــة بتطــوير اﻻقتصــاد ووضــع السياســات والخطــط المســتقبلية ،لــذا
ســعت الــوزارة لتهيئــة إطــار مﺆسســي لمتابعــة تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة علــى
الصعيدين اﻻتحادي والمحلي ،ليتم ترجمة مخرجــات تقــارير المتابعــة والرصــد والتقــويم فــي
اﻻستراتيجيات والخطط الوطنيــة والقطاعيــة والسياســات التنفيذيــة فــي مﺆسســات الدولــة
كافة ،وبذلك ستكون رؤية العراق بمثابة مظلة وخارطة طريق لمســار التنميــة المســتدامة.
وتعمل الوزارة على متابعة أهــداف التنميــة المســتدامة ومقاصــدها ومﺆشــراتها ،مــن خــﻼل
اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة التي يرأسها وزيــر التخطــيط .ويضــم اﻹطــار المﺆسســي
للتنمية المستدامة المكونات اﻻتية:
 خلية المتابعة :المشكلة بموجب اﻷمر الديواني  19لسنة  ،2016والتي
يترأسها وزير التخطيط وتضم في عضويتها وكﻼء وزارات وممثلين عن منظمات
المجتمع المدني وممثلين عن القطاع الخاص وخبراء من الجامعات ،والتي
يكون دورها توجيه البرامج والسياسات لتحقيق اﻻهداف وتقديمها الى مجلس
الوزراء ﻹقرارها وإلﺰام الوزارات والحكومات المحلية بتنفيذها .وتعمل الخلية
بمثابة "هيأة" استشارية مشتركة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع
الخاص ﻻ نضاج الرؤى والتصورات بشأن التطور المستقبلي التي تلبي
اﻻﺣتياجات المستقبلية للعراق ،وتحقيق اهداف التنمية المستدامة ،وفتح
آفاق التعاون والتواصل بين هذه الجهات وتقديم المشورة للجنة الوطنية
للتنمية المستدامة.
 اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة :ويترأسها السيد وزير التخطيط أيضاً
وممثلة بكل الوزارات ذات العﻼقة ،ممن هم بدرجة مدير عام او خبير وعدد
أعضائها  27عضوا ،ومهمتها رصد اهداف التنمية المستدامة وإعداد تقرير
وطني ﺣول اﻹنجاز المتحقق عن طريق الفرق التخصصية التابعة لها ،اذ كل
فريق يعني بمجموعة محددة من اﻻهداف وترفع اللجنة الوطنية تقاريرها الى
خلية متابعة اﻷهداف.
 لجان التنمية المستدامة في المحافظات :وهي لجان محلية يرأسها
المحافظ ومعاون المحافظ الفني نائبا له ،وتضم في عضويتها كل من مدير
البيئة في المحافظة ،وممثل الﺰراعة وممثل الموارد المائية وممثل البلديات
واﻷشغال ومديرية تخطيط المحافظة التابع لوزارة التخطيط ورئيس الجامعة في
المحافظة ،وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني مع مقررية
وسكرتارية اللجنة .ولرئيس اللجنة الحق بﺈضافة أعضاء عن الجهات ذات
العﻼقة بحسب خصوصية كل محافظة .وتنحصر مهمتها في رصد اﻹنجاز
المتحقق في اهداف ومﺆشرات التنمية المستدامة على مستوى المحافظة
ورفع تقريرها الى اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة.
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شكل ) (4الهيكل المﺆسسي الخاص بالمتابعة

من التحــديات المهمــة التــي تتعلــق باﻹطــار المﺆسســي هــي التفــاوت فــي قــدرة
المحافظات على تفعيــل هــذا اﻹطــار ،وتــوفير الــﺰخم المطلــوب ﻹبقــاء عمليــة التنميــة علــى
الطريق المرسوم في كل محافظة ،وتحقيق التنسيق المحلــي وبمــا يتوافــق مــع اﻷولويــات
الوطنية.
وتعمل الهيكلية المﺆسسية أعﻼه على:
 تنسيق الجهود الوطنية لتحقيق اﻻلتﺰام بشأن اﻷهداف.
 استعراض التقدم المحرز عند أعلى المستويات القيادية بما يمكــن مــن تــوفير اليــة
مستدامة لمتابعة هذا التقدم ،وتقويم مــدى تــﻼؤم الخــط الوطنيــة والقطاعيــة مــع
اﻻهداف.
 تكييف اﻷهداف ودمجها في الوثائق الوطنية التنموية.
 إيجاد الحلول الناجعة للمشكﻼت التي تطرأ أثناء عملية تنفيذ اﻷهداف.
 تعﺰيﺰ فرص النشر والتوعية بأهداف وأجندة التنمية المستدامة.
و ُيمكن أن يمارس الجهاز المركﺰي لﻺﺣصاء دوراً فاعﻼ ً في جمع بيانات اﻷهداف
وتبويبها ومشاركتها مع أصحاب المصلحة ،فضﻼ عن دوره في جمع المﺆشرات اﻻقتصادية
اﻷخرى ،مع التركيﺰ على المﺆشرات النوعية والمﺆشرات التي شخصتها فجوة البيانات
الوطنية الخاصة برصد اﻷهداف.
ومــن أجــل تحســين التنســيق المﺆسســي نطمــح لرفــع مســتوى التنســيق الــى
مســتوى لجنــة وطنيــة للتنميــة المســتدامة يترأســها رئــيس مجلــس الــوزراء وتضــم الــوزراء
المعنيين بعملية التنمية )التخطيط ،المالية ،التعليم العالي ،التربية ،الصحة.(....
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 :تحديات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة
تتﺰامن جهود التنمية مع جهود إعادة اﻻعمار ومعالجة أوضاع ما بعد الحرب مع
التنظيمات اﻹرهابية التي قوضت السلم اﻷهلي ،ودمرت البنى التحتية ،ونالت من
مﺆسسات الدولة والحكم ،وفرضت عليه العودة الى اقتصاد الحرب .وعلى الرغم من أن
هذا الوضع قد ينطوي على فرصة تاريخية ُيمكن استثمارها ﻷﺣداث التغيير اﻹيجابي بعد
اﻻنتصار على تلك التنظيمات ،اﻻ أنّها ﺣملت واقعاً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً جديداً،
ومستوى جديدا من الصراع السياسي الذي أصبح يتمحور ﺣول شكل الحكم والياته،
وإعادة النظر في أسس النظام السياسي التي ُبني عليها الحكم منذ عام .2003
لقد أصبح العراق يعيش واقعا فريدا ،فقد تعرض منذ عام  2003الى تغيرات
دراماتيكية ،اثرت في أوضاعه السياسية واﻻقتصادية واﻻجتماعية والبيئية ،وصلت
التوقعات في بعضها ﺣ ﱠد الظن بتﻼشي الدولة ومﺆسساتها ،وانفراط عقد الدولة –اﻻمة،
والتي بلغت أوجها منتصف عام  ،2014عندما اﺣتلت الجماعات اﻹرهابية ﺣوالي ثلث
مساﺣة البلد ،وهددت نسيجه اﻻجتماعي وبناه المﺆسسية ومستقبله التنموي .مع
ذلك فقد تنادى العراقيون من جميع مكوناتهم لتحرير بلدهم ،من دون أن ينسوا أهمية
التنمية والتغيير نحو مستقبل أفضل.
 :1-4التحديات اﻻستراتيجية
 :1-1-4السكان
يعد النمو السكاني المرتفع أهمها ،اذ يﺰيد السكان بأكثر من مليون نسمة ،ويبلغ
على وفق تقديرات عام  2018ﺣوالي  38.141مليون نسمة) ،(4ويتوقع أن يتجاوز عددهم
 53مليون نسمة عام  2030نتيجة معدل النمو السكاني المرتفع الذي يبلغ  .%2.4لذا
فان هذا النمو السكاني يمثل تحديا جديا في وجه التقدم المحرز نحو القضاء على الفقر
وخفض البطالة ﻻ سيما بين الشباب ،فضﻼ عن الضغط على الموارد والخدمات العامة
والتحضر المفرط وتفاقم مشكلة السكن العشوائي.
وسيكون لديناميكيات السكان في المستقبل تأثير ﺣاسم في النتائج اﻹنمائية
المستقبلية .ويتمتع العراق بأﺣد أكثر المجموعات السكانية شبابا في العالم ،إذ ُيق ﱠدر
ﱡ
تقل أعمارهم عن  19سنة بحوالي  .٪50وينطوي المشهد
عدد السكان الذين
الديموغرافي على زيادة في عدد السكان البالغين من  32-20مليون بحلول عام .2030
ً
ي
وسيﺰيد هذا اﻷمر من الضغط على الموارد اﻻقتصادية التي هي نفسها أكث ُر
ندرة من أ ّ ِ
وقت مضى ،بما في ذلك الغذاء والماء والبنية التحتية الحضرية والخدمات العامة .ومن
المتوقع أيضا أن يﺰيد الطلب على العمل إلى ما بين  7-5مﻼيين فرصة عمل إضافية.
ويمكن أن يكون هذا العدد أعلى بكثير إذا ارتفعت معدﻻت المشاركة في قوة العمل،
وبخاصّة بالنسبة للنساء.
ﱠ
إن تسخير التحوّل الديموغرافي بنجاح يتطلب المﺰيد من اﻻستثمار في التعليم،
والمهارات والتحسينات في بيئة اﻷعمال التجارية ،وإدارة الموارد الطبيعية على نحو
أفضل) ،بما في ذلك اﻷراضي الﺰراعية والمياه( ،ويمكن أن يوفر ذلك قوة فاعلة لتحفيﺰ
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النمو اﻻقتصادي المستدام ،فضﻼ عن ﱠ
أن تعﺰيﺰ الطبقة الوسطى من شأنه أن يدعم
اﻻنسجام اﻻجتماعي والسياسي اﻷوسع.
 :2-1-4طبيعة اﻻقتصاد الريعية
وشدة اعتماده على النفط جعلته غير قادر على توليد فرص العمل؛ في ظل
محدودية اﻻرتباطات اﻻمامية والخلفية للقطاع المهيمن )النفط( ،لذا تتفاقم معدﻻت
البطالة ويعجﺰ اﻻقتصاد عن توليد فرص العمل ،وأصبحت القطاعات اﻷخرى المستوعبة
للعمالة تابعة لقدرة اﻻقتصاد النفطي على توفير موارد مالية فائضة عن ﺣاجته .ويكفي
اﻹشا رة الى التناقضات التي يثيرها هذا التحدي اذ ان قطاع النفط يولد ﺣوالي  %53من
الناتج المحلي اﻹجمالي للمدة  ،2016-2004وأكثر من  %90من اجمالي الصادرات ،اﻻ
انه يشغل ﺣوالي  %3من قوة العمل ،وهو أمر يص ّعب ادماج النساء والفقراء في
اﻻقتصاد الريعي.
 :3-1-4عدم اﻻستقرار السياسي
ان العراق يواجه تحديا استراتيجيا مهما يتمحور ﺣول ضمان استقرار نظامه
السياسي وضمان التداول السلمي للسلطة مع كل عملية انتخابية ،وتأمين اليات
دستورية ﻹدارة التنافس السياسي بين الكتل السياسية ،فضﻼ عن ضمان اﻻستقرار
اﻷمني وتجنب عودة التنظيمات اﻹرهابية للنشاط في البلد مرة أخرى ،وذلك عبر بناء
السﻼم المستدام ،والذي يمنع وقوع الفئات الهشة والنساء واﻻطفال تحت تأثير انعدام
اﻻمن واﻻستقرار.
 :4-1-4ضعف اﻷداء المؤسسي ومقومات الحكم الرشيد
تﺰامن اعداد التقرير الطوعي مع اشتداد الجدل ﺣول تشكيل الحكومة اﻻتحادية،
وتصاعد اﻻﺣتجاجات الشعبية ﻻ سيما في مدن جنوب البﻼد ،اذ يتطلع الشباب العراقي
نحو مﺰيد من الفرص والحرية والمشاركة ،والتي يمكن أن توفر فرصة لتعﺰيﺰ الديمقراطية
ومحاربة الفساد وسيادة القانون التي ينبغي ان تضعها النخب الحاكمة ضمن أولويات
الحكم ،والتي يمكن ان تنعكس في تنفيذ اهداف التنمية .وهنا يبرز تح ٍ ّ
د مهم هو رفع
شأن الحوار ﺣول أهداف التنمية المستدامة الى مستوى ﺣوار وطني يمثل ﺣاجة
للتغيير ،يتضمن كيفية دمج هذه اﻷهداف 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
بالحوار المجتمعي ﺣول اهداف التنمية ومقاصدها.
ومن أجل ضمان ملكية وطنية واسعة لﻸهداف ،فقد دعا معالي وزير التخطيط
في  3كانون الثاني )يناير(  2019الى تأس يس منتدى عراقي للتنمية المستدامة والذي
سيتولى توسيع الحوار ﺣول القضايا التنموية والتخطيطية وسبل معالجة المشكﻼت
اﻻقتصادية التي تواجه العراق ،فضﻼ عن تعﺰيﺰ الحوار بين أصحاب المصلحة واسماع
صوتهم لمتخذي القرار.
ﱠ
إن ترجمة اهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي وتكييفها في
خطط التنمية المحلية يتطلب تكييف اﻹطار العام لتلك اﻻهداف ومقاصدها ومﺆشراتها مع
الظروف واﻻوضاع المحلية ومستويات تنميتها فتفكك عمليات التخطيط وتجاهل
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مستويات اﻻدارات المحلية سيجعل من مستوى اﻻنجاز غير مستجيب للنسب الدولية
معلناً انفكاك اﻻدارة التنموية المحلية عن مقاصد اﻻهداف المﺆشرة وبنتائجها.
 الفساد
يبرز أكثر التحديات قوة ما يرتبط بالفساد المالي واﻹداري ،اذ ما يﺰال العراق يحتل
مراكﺰ متدنية جدا في مﺆشرات الشفافية ،وكشف مﺆشر مدركات الفساد  2018تعثر
جهود مكافحة الفساد وتفاقم أزمة الديمقراطية اذ ﺣقق العراق  18درجة في المقياس
الذي يضم  100درجة ،وجاء بالمرتبة  168من بين  180دولة شملها المقياس).(5
 اﻻرتباك المؤسسي
ﱠ
إن التحول الذي شهده العراق منذ عام  2003قد أوجد ارتباكا مﺆسسيا ،وتنافسا
بين المﺆسسات اﻻتحادية من جهة ،والمحلية وفي اﻹقليم من جهة أخرى .وعلى
الرغم من اﻻتجاه نحو مﺰيد من الﻼمركﺰية اﻹدارية ،إﻻ أن اﻹمكانات المحلية واﻹقليمية ﻻ
توفر اطرا فعالة للتنسيق وجمع البيانات وتحليل السياسات ،برغم محاولة الحكومة
اﻻتحادية اشراك المحافظات في جهود التنمية الشاملة ،إﻻ أن العمل التنموي ما زال
مدفوعا بالجهود اﻻتحادية أكثر من كونه التﺰاما محليا بتحقيق اﻷهداف ومناصرة عملية
تحقيقها وتوكيد اﻻلتﺰام بها محلياً وعلى مستوى إقليم كردستان أيضاً.
 ضعف التنسيق
ما تﺰال آليات التنسيق المﺆسسي على المستويين المحلي واﻻتحادي وفيما
بينهما ضعيفة ،وما تﺰال الموازنة اﻻتحادية تمارس دورا غير واضح اﻻتجاه في اﻻقتصاد،
وعدم وضوح ادماج أهداف التنمية المستدامة في عملية اعداد الموازنة وجعلها من
أولوياتها .وعلى الرغم من نقل بعض الصﻼﺣيات في مجاﻻت التعليم والصحة الى
المستويات المحلية ،إﻻ أنها لم تحدث اثراً إيجابياً وملموساً في جهود تلك المﺆسسات
ومستوى الخدمات التي تقدمها ،والتغطية السليمة لخدماتها لعموم أبناء المحافظات.
 :5-1-4إعادة اﻻعمار
قدرت اﻻضرار المادية الناتجة عن الحرب ضد التنظيمات اﻻرهابية في المحافظات
السبع )نينوى ،اﻻنبار ،صﻼح الدين ،ديالى ،كركوك ،بغداد ،وبابل( بحوالي 55461
تريليون دينار بأسعار عام  46.9) 2014مليار دوﻻر أمريكي( .وإذا ما أضيفت اضرار المباني
السكنية التي ملكها القطاع الخاص البالغة  18.7تريليون دينار عراقي ،فان قيمة اﻻضرار
اﻻجمالية ستصل الى  75.306تريليون دينار عراقي ) 63.7مليار دوﻻر أمريكي( .وعلى
مستوى المحافظات كانت محافظة صﻼح الدين اﻷكثر تضررا بين المحافظات السبع ،اذ
بلغت قيمة اﻻضرار المادية  13.821تريليون دينار عراقي ) 11.7مليار دوﻻر أمريكي(،
تليها نينوى التي بلغت قيمة اﻻضرار فيها  10.484تريليون دينار ) 8.9مليار دوﻻر
أمريكي( ،ثم اﻻنبار التي بلغت قيمة اضرارها المادية ﺣوالي  8.003تريليون دينار عراقي
) 6.7مليار دوﻻر()) .(6الشكل  .(7وفي ﺣالة استبعاد قيمة اﻻضرار التي لحقت بقطاع
الطاقة في محافظة صﻼح الدين بوصفه قطاعا سياديا ،واستبعاد اﻻضرار السيادية
اﻷخرى مثل اضرار شركة الفوسفات في محافظة اﻻنبار فان نينوى تكون اﻷكثر تضررا
تليها اﻻنبار فصﻼح الدين وبغداد وديالى وكركوك وبابل )الشكل (8
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شكل ) :(5الكلفة الكلية للوﺣدات المتضررة بحسب المحافظة )مليار دينار عراقي أسعار (2018

المصدر :جمهورية العراق ،مسح ﺣصر وتقييم اﻻضرار لﻸنشطة اﻻقتصادية نتيجة اﻻعمال اﻹرهابية
ومحاربة داعش )البنى التحتية والمباني الحكومية والسكنية( ،تقرير الجداول ،شكل  ،3ص 15
شكل ) :(6الكلفة الكلية للوﺣدات المتضررة بحسب المحافظة بعد استبعاد قطاعي الكهرباء والنفط من
محافظة صﻼح الدين والشركة العامة للفوسفات من محافظة اﻻنبار )مليار دينار عراقي أسعار (2018

المصدر :جمهورية العراق ،مسح ﺣصر وتقييم اﻻضرار لﻸنشطة اﻻقتصادية نتيجة اﻻعمال اﻹرهابية
ومحاربة داعش )البنى التحتية والمباني الحكومية والسكنية( ،تقرير الجداول ،شكل  ،4ص 16

وبحسب وزارة التخطيط فقد بلغ عدد الوﺣدات اﻻقتصادية المتضررة في القطاع
العام ﺣوالي  8373وﺣدة اقتصادية ،منها  2142بناية ﺣكومية ،و 2041وﺣدة في قطاع
النقل ،و 1679وﺣدة في قطاع التربية والتعليم .ومن بين هذه الوﺣدات تضررت 6429
وﺣدة اقتصادية بشكل كلي ،وبنسبة  %76.7من مجموع الوﺣدات المتضررة .فيما
ﱠ
فﺈن قيمة اﻻضرار المقدرة في
تضررت  1944وﺣدة بشكل جﺰئي .من جهة أخرى،
المحافظات السبع التي شملها المسح بلغت ﺣوالي  18.7تريليون دينار عراقي )ﺣوالي
 15.8مليار دوﻻر أمريكي( %53 ،منها في المناطق الحضرية ) 10تريليون دينار عراقي(.
وكانت المباني السكنية للق طاع الخاص في محافظة نينوى اﻷكثر تضررا من بين
المحافظات بحوالي  8تريليونات دينار عراقي ،تليها محافظة صﻼح الدين ) 3.8تريليون
دينار عراقي( ،فاﻷنبار ) 3.6تريليون( ،اذ بلغت نسبة اﻻضرار في هذه المحافظات %82
من مجموع اﻻضرار اﻻجمالية).(7
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 :2-4تحديات أخرى
 :1-2-4التغير المناخي
لقد أصبح التغير المناخي ﺣقيقة واضحة النتائج بالنسبة للعراق ،فقد شهدت
السنوات الماضية تذبذبا في معدﻻت سقوط اﻻمطار ،وعدم انتظامها ،اﻻمر الذي أدى
الى تذبذب كميات المياه التي يتلقاها وبخاصة من انهاره ،وقد اثرت على أوضاع
السكان في الريف ،وعلى قدرة البلد على تأمين متطلبات اﻻمن الغذائي للسكان ،لذا
فان ال تحدي الذي يفرضه التغير المناخي هو ضمان التكيف اﻹيجابي مع هذا التغير،
وبداع أساليب جديدة لﻺنتاج الﺰراعي وتحسين أساليب الري وإدارة المياه واﻻراضي.
 :2-2-4التغير العالمي واﻹقليمي
العراق جﺰء من هذا العالم المتعدد والمتنوع يرتبط عالمياً واقليمياً عبر جسور
اقتصادية وسياسية ونقدية واجتماعية وبيئية ذات أثر مﺰدوج فتجعله متلقياً ﻵثار
الصدمات اﻻيجابية والسلبية ساعياً الى تعﺰيﺰ ايجابياتها والحد من قوة أثرها السلبي
بما يﺆمن مصدات داخلية قادرة على اﺣتضان اﻻثر اﻻيجابي وصد اﻻثر السلبي ،ولكن
تبقى اﻻمكانات والقدرات وطبيعة العﻼقات السياسية واﻻقتصادية والمصالح الوطنية
قيودا للحد من قوة اﻻثر على الصعد السياسية واﻻقتصادية واﻻجتماعية والبيئية .ومن
بين أكثر اﻻزمات العالمية واﻻقليمية ذات الخطر الخارجي التي عاشها العراق
وسيعيشها بأثر تساقط مﺰدوج هي ازمة تغير اسعار النفط الخام عالمياً وازمة المياه
وﺣصصه المائية وصعوبة الوصول الى امن مائي مستدام في ظل بيئة إقليمية مضطربة،
فضﻼ عن ازمة التغيرات المناخية وانعكاساتها البيئية ،وازمة الهجرة الخارجية ،وازمة
بدائل الطاقة غير المتجددة .فضﻼ عن اﻻزمة السورية الي جاوز عمرها الثمان سنوات
وانعكاس تجاذبات أطرافها على الواقع الوطني
من جهة أخرى .هناك التغير التكنولوجي الذي يحدث باتجاه ظهور تكنولوجيات
جديدة تتبعها تبدﻻت في أنماط اﻹنتاج والعمل واﻻستهﻼك ،لذا فان التحدي الذي يفرض
في هذا الصدد هو القدرة على مواكبة تلك التطورات واﻻستثمار في التكنولوجيات
الجديدة ومنتجاتها ،والتفكير في الطرق التي تمكن من اﻻستفادة منها ،وسبل ادماج
النساء والشباب في اﻻقتصاد الجديد.

 :3-2-4فجوة النوع
على الرغم من تأسيس وزارة معنية بشﺆون المرأة في الحكومات السابقة ،اﻻ
ان الحكومتين اﻷخيرتين منذ عام  2014لم تتضمنا ﺣقيبة وزارية للمرأة ،وتم إﺣﻼل دائرة
تمكين المرأة في اﻷمانة العامة لمجلس الوزراء وتشكيل لجنة ممثلة من مختلف
الوزارات والقطاعات إضافة الى تأسيس وﺣدات للنوع اﻻجتماعي في كل وزارة والتي
تبقى قاصرة عن ضمان التمثيل الحقيقي والتمكين على الرغم من الجهود الكبيرة التي
تبذلها المنظمات غير الحكومية المعنية ،والمدعومة بالجهود الدولية لتضمين السلطة
التنفيذية آلية وطنية للمرأة.
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 :4-2-4تحدي البيانات
شهد العمل اﻻﺣصائي تحسنا ملموسا خﻼل المدة التي أعقبت عام  2003في
توفر البيانات نتيجة الجهود المشتركة التي بذلت بين الجهاز المركﺰي لﻺﺣصاء وبعض
أن ﱡ
الوزارات والوكاﻻت الدولية ،وتم توفير قواعد بيانات مهمة .إﻻ ﱠ
تبدل الظروف عام 2014
واﺣتﻼل ثﻼث محافظات من قبل التنظيمات اﻹرهابية قد ع ﱠوق الجهود اﻹﺣصائية نتيجة
عدم القدرة على انجاز اﻹﺣصاءات الشاملة لعموم البلد ،فضﻼ عن أن التجاذبات
السياسية قد منعت من انجاز التعداد العام للسكان الذي يمكن أن يوفر أساسا اﺣصائيا
مهما ومرشدا عمليا للمعاينة.
من جهة أخرى ،فان التغيير السياسي أوجد ارتباكا وغموضا بشأن النظام
اﻻﺣصائي الوطني ،وبخاصة بين المركﺰ واﻻقليم ،اذ يوجد ضعف في اﻻليات المﺆسسية
لربط الجهود بين الجهاز المركﺰي لﻺﺣصاء وهيأة إﺣصاء كردستان ،على الرغم من
التعاون المثمر في عدد من المجاﻻت ،لكن ليس واضحا شكل النظام اﻻﺣصائي
المستقبلي ،وتأثيره في عملية اعداد بيانات أهداف التنمية المستدامة ومتابعتها
وتقويمها) .(8اذ ما تﺰال البيانات المنشورة من قبل الجهاز المركﺰي والهيأة تتضمن فجوات
بيانات في عدد من المجاﻻت يمكن ردمها بمﺰيد من التنسيق والتعاون.
من جهة أخرى فان الوزارات ﻻ تقدم بيانات إدارية شاملة يمكن اﻻعتماد عليها،
فعلى سبيل المثال يشير تقدير ﺣديث لوزارة الصحة الى "أن البيانات والمعلومات التي
يتم جمعها ﻻ تستخدم بشكل منتظم في رسم السياسات الصحية واتخاذ القرارات
الﻼزمة [...] ،وﻻ يوجد برنامج فعال لﻸنظمة الصحية اﻻلكترونية وتقنية المعلومات
الصحية").(9
ان توفر البيانات الشاملة لقياس التقدم المحرز نحو تحيق أهداف التنمية
وتجميعها مصنفة بحسب النوع اﻻجتماعي والعمر وبيئة السكن ﱠ
مثل تحديا؛ وهو ما
يمثل في كثير من اﻷﺣيان قيدا على نطاق التحليل وعمقه واﻻستنتاجات المأخوذة
عنه .وكشف التقويم الذي اجري لتوفر البيانات وجود نقص كبير في بيانات تقويم التقدم
المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة  ،2030اذ تبلغ فجوة البيانات اﻻجمالية
 %69.9من المﺆشرات البالغة  230مﺆشرا موزعة على اﻷهداف السبعة عشر ،اذ ﻻ
يتوفر منها سوى  67مﺆشرا .وتصل فجوة البيانات الى أقصاها بالنسبة للهدف  13اذ ﻻ
تتوفر أي من مﺆشراته .فيما يعد الهدف الثالث أكثر اﻷهداف توافرا للمﺆشرات.
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شكل ) :( 7تقويم توفر بيانات اهداف التنمية المستدامة في العراق ﻵخر خمسة أعوام

ان كل ذلك يستدعي تظافر الجهود لدعم عملية توفير البيانات والمﺆشرات
الخاصة باﻷهداف ،ونشرها وتوثيقها وجعلها قابلة للمقارنة دوليا .ويتطلب ذلك تطوير
نظم البيانات اﻹدارية التي توفر بيانات موثوقة عن البطالة والعمل والتعليم والصحة
وغيرها.
ان توفير البيانات المﻼئمة مهم جدا في الحصول على المعلومات الكمية تجاه
التقدم المحرز ونوعية هذا التقدم ،فضﻼ عن أنها تقدم فهما أفضل للمشكﻼت ذات
الصلة باﻷهداف.
وتوفر المنظمات الدولية بيانات مهمة ،فضﻼ عن إمكانية رصد التقدم المحرز ،إذ
أنها أداة تقويم مقبولة للمقارنة بجودة البيانات الوطنية ،وﻻسيما وأن العراق يمتلك
سجﻼ ﺣافﻼ من التعاون مع المنظمات الدولية وفي مقدمتها البنك الدولي واليونيسيف
وبرنامج اﻷمم المتحدة اﻹنمائي وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الغذاء والﺰراعة وغيرها.
ﱠ
فﺈن هناك ضرورة ﻹعادة تقويم الجهود اﻹﺣصائية وانشاء قاعدة بيانات
مع ذلك
تفاعلية لرصد أهداف التنمية المستدامة ،وتضمين المسوح الجديدة المﺆشرات التي لم
يتم توفيرها ،وبخاصة اﻻستجابة للنوع اﻻجتماعي وأوضاع التنمية في مناطق البﻼد
المختلفة.
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إطار ) :(3التضخم الحضري

ظل العراق ﺣتى نهاية الخمسينيات من القرن الماضي يحمل في تركيبه جميع عناصر المجتمع
"التقليدي" ،شكل سكان الريف آنذاك ﺣوالي  ٪75مقابل  ٪25في المناطق الحضرية .أما اليوم ،يختلف
المشهد الحضري تماماً عما كان عليه في السابق .إذ أدت الحروب ،والنقص الحاد في المياه واﻷراضي
الصالحة للﺰراعة ،والنمو السكاني المتسارع إلى ارتفاع مستويات التضخم الحضري .وتشير المسوح
اﻹﺣصائية ان نسبة سكان الحضر تبلغ اليوم في العراق ﺣوالي ) (%69.8مقابل ) (%30.2للسكان
الريف .كما تشير التقديرات إلى أن التحضر استمر بمعدل نمو مرتفعة سنويا .كما تشهد نمواً غير
مسبوق لعدد من المراكﺰ الحضرية وفي مقدمتها العاصمة بغداد ﺣيث يبلغ عدد سكانها ﺣوالي )(8
مﻼيين نسمة.
كما يواجه العراق عجﺰا متناميا في عدد المساكن بعد عقود من العقوبات والصراعات ونقص فرص
اﻻستثمار في بناء المساكن الجديدة التي تفاقمت بسبب النمو السكاني السريع والتحضر المستمر
والتدفقات الكبيرة من النازﺣين وهجرة سكان اﻻرياف .ويقدر العجﺰ في المساكن بما ﻻ يقل عن مليوني
وﺣدة .كما تتدهور نوعية المساكن القائمة نتيجة ﻻنتشار المستوطنات العشوائية دون المستوى
المطلوب.
المصدر :وزارة التخطيط ،الجهاز المركﺰي لﻺﺣصاء.

 :5-2-4التحدي التنفيذي للخطط
ان عملية التخطيط التنموي أصبحت تواجه ضعفا مﺆسسيا ناتجا باﻷساس عن
عدم اﻻلﺰام القانوني بخططها واستراتيجياتها ،اﻻمر الذي يتركها لمدى اﻻلتﺰام الذاتي
الذي تظهره مﺆسسات الدولة اﻻتحادية والمحلية تجاه تلك الخطط واﻻستراتيجيات ،بما
أضعف من قدرة المﺆسسات المعنية بالتخطيط في تحقيق اﻷهداف التي رسمتها ،وهو
أمر يهدد رؤية العراق  2030أيضا ،والى ﺣد كبير ،القدرة على تحقيق اهداف التنمية
المستدامة.
إ ّ
ن شمولية اهداف التنمية المستدامة واتساع نطاقها يتطلب اضطﻼع شركاء
التنمية )قطاع عام ،قطاع خاص ،منظمات مجتمع مدني ،ﺣكومات محلية ،مﺆسسات
دولية ،مجتمع معرفة ،بدور فاعل وﺣيوي ومستجيب لتلك اﻻهداف وترجمتها على ارض
الواقع بما يسمح بﺈدارة تنفيذها بكفاءة ويضمن المساءلة والمحاسبة بشأن تقويم
التقدم المحرز في تحقيقها وهذا يتطلب من اﻻطراف كافة تبني منهج موﺣد وشامل
يستجيب لمتطلبات تنفيذها ،ايماناً بأن مسﺆولية تحقيقها هي مسﺆولية الجميع
فيتطلب ذلك تنسيقاً عالي المستوى بين اﻻطراف المشاركة بما يضمن تظافر الجهود
وعدم ازدواجها ﻻن عدم التنسيق او صعوبة تكامله سيبعثر الجهود ويبدد الموارد مما
يستوجب استحضار آليات التنسيق الفاعلة ومواءمتها مع متطلبات تحقيق اﻻهداف.
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 :التقدم في اﻷهداف
يعرض التقرير الطوعي اﻷول للعراق لعام  2019التقدم المحرز وطنيا نحو تحقيق
اهداف مختارة من اﻷهداف السبعة عشر ضمن خطة التنمية المستدامة  .2030ويعتمد
على أﺣدث البيانات المتوافرة من المراجع الوطنية والدولية .ويهدف هذا الفصل الى
تسليط الضوء على المكاسب المتحققة والفجوات الموجودة والتي تعترض طريق تنفيذ
اﻷهداف ،وتشخيص التحديات التي تواجه تحقيق اهداف التنمية المستدامة في إطار
اﻷولويات الوطنية.
إطار ) :( 4التقدم المحرز ﻷهداف التنمية المستدامة في العراق دوليا
هناك عدد من المقارنات الدولية المتاﺣة)*( لِتَبيﱡن واقع اﻹنجاز المتحقق من أهداف التنمية
المستدامة ،اذ تبين اﺣداها أن السويد جاءت بالمرتبة اﻷولى عالميا من بين  156دولة شملها
التقويم)**( .أما العراق فقد ﺣقق مرتبة متدنية في هذا اﻹنجاز اذ كان ترتيبه  127عالميا ،وبالمرتبة 14
عربيا .وكان أداءه فوق المتوسط )أكثر من  (%50في سبعة أهداف هي 1 :و 13و 6و 12و 3و 12و.16
شكل ) :(8اﻷداء اﻹجمالي في تحقيق اهداف التنمية المستدامة )(2018

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

)*( من هذه المحاوﻻت التقويم الذي أعدته شبكة التنمية المستدامة ومﺆسسة برتلسمان عام
 2016وجاء ترتيب العراق بالمرتبة  105من بين  149دولة شملها التقرير.
)(http://sdgindex.org/assets/files/SDG-Index-AR-V2.pdf
)**( اعتمد هذا التقويم على مﺆشرات بديلة وأقل عددا من تلك التي تضمنتها أهداف التنمية
المستدامة ومقاصدها.
)(https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals
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 :1-5بناء اﻻنسان
تبرز أولوية بناء اﻻنسان وطنيا من خﻼل خمسة أهدف رئيسة هي 1 :و  2و  3و
 4و 10 ،5والتي تعمل في مضمونها على تخليص الناس من التهميش وتمكينهم من
عيش ﺣياة أفضل ينعمون فيها بدخل مستدام ،وتغذية سليمة ،وصحة أفضل وتعليم جيد
ومنصف .وفيما يأتي عرض لهذه اﻷهداف:
الهدف  :1القضاء على الفقر
تتوافق رؤيتنا مع فلسفة التنمية المستدامة في تحرير الناس من الفقر بأشكاله
وابعاده كافة من خﻼل سياسات مترابطة ومتكاملة ،تتضمن ﺣﺰمة متنوعة تشمل
الحماية اﻻجتماعية وتوفير فرص العمل المدرة للدخل وتمكين الفقراء من الصمود في
وجه التحديات.
بلغت نسبة الفقر في العراق  22.9عام  ،2007خفضت بفضل جهود الحكومة
والشركاء الى  18.9عام  ،2012وكان يبدو أن هدف استراتيجية التخفيف من الفقر
اﻷولى سيتحقق ،اﻻ ان اﻻزمة المﺰدوجة قد أدت الى ارتفاع نسبة الفقر في عام 2014
الى ﺣوالي  ،%22.5بسبب تداعيات اﻻزمة المﺰدوجة) ،(10وفي عام  2018انخفضت
نسبة الفقر لتبلغ ﺣوالي  %20.5نتيجة تحسن اﻷوضاع اﻻقتصادية واﻻمنية) .(11وعلى
المستوى المناطقي)*( نجد تباينا مكانيا واضحا في معدﻻت الفقر بين أقل المحافظات
فقرا )السليمانية  (%4.5وأكثرها فقرا )المثنى  (%52.1وما يﺰال الفقر أكبر في جنوب
العراق بسبب المشكﻼت التاريخية المتوارثة الناتجة أساسا عن التباين المكاني في
التنمية وتركيﺰها خﻼل الحقب الماضية على المحافظات اﻷكبر )بغداد والبصرة
والموصل( ،وطبيعة اقتصاد المحافظات الجنوبية المعتمد على الﺰراعة والصعوبات التي
يواجهها هذا القطاع بسبب التغير المناخي الذي أثر سلبا في هذا القطاع في تلك
المحافظات .من جهة أخرى ،فان معدﻻت الفقر ارتفعت في محافظات الشمال المحررة
)نينوى كركوك وديالى واﻻنبار وصﻼح الدين( بسبب ما عانته اثناء الحرب ضد التنظيمات
اﻹرهابية ،لذا فﺈن نينوى وﺣدها تضم ﺣوالي خمس عدد الفقراء في العراق ،بينما تضم
بغداد ﺣوالي  %11منهم.
جدول ) :(4معدﻻت الفقر بحسب المناطق  2014و2018
المنطقة

المحافظات

التغير

2014

2018

اﻹجمالي

جميع المحافظات

22.5

20.5

-2

المركﺰ

بغداد ،بابل ،واسط ،النجف ،كربﻼء

18.6

11.5

-7.1

الشمال

نينوى ،كركوك ،ديالى ،اﻻنبار ،صﻼح
الدين

17.7

27.5

9.8

2018-2014

)*( لم يتم اﺣتساب المﺆشر على مستوى الريف والحضر بسبب اﻷوضاع اﻷمنية التي لم تمكن
الجهاز المركﺰي من تغطية المناطق الريفية في المناطق التي تعرضت لﻺرهاب.
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الجنوب
كردستان

القادسية ،المثنى ،ذي قار ،ميسان،
البصرة.

31.5

31.1

-0.4

دهوك ،السليمانية ،اربيل

12.5

5.5

-7

المصدر :وزارة التخطيط ،الجهاز المركﺰي لﻺﺣصاء ،اﻹدارة التنفيذية ﻻستراتيجية التخفيف من الفقر.

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

يبلغ متوسط إنفاق اﻻسرة في العراق ﺣوالي  1.262مليون دينار شهريا عام
 2017بحسب نتائج مسح رصد وتقويم الفقر في العراق لعام  .2018وتشير البيانات الى
انخفاض طفيف فجوة الفقر من  4.5عام  2017الى  4.1عام  ،2018اﻻمر الذي يعني أن
ﺣجم الفجوة بين خط الفقر ومتوسط إنفاق الفقراء أصبحت أقل ،فيما تشير شدة الفقر
الى ثبات نسبتها عند  1.4للسنوات نفسها ،وهو ما ُيشير الى بقاء اﻻختﻼل في
اﻻنفاق بين الفقراء عند المستوى المنخفض نفسه.
اطار ) :(5الفقر متعدد اﻻبعاد في العراق 2018
عملت اللجنة اﻻقتصادية واﻻجتماعية لغربي اسيا )اﻻسكوا( ومبادرة أوكسفورد  OPHIعلى تطوير
منهجية الفقر متعدد اﻻبعاد اﻹقليمي في البلدان العربية لتحقيق مجموعة من اﻷهداف من بينها
مﻼئمة أوضاع الفقر في المنطقة ،وإمكانية المقارنة بين الدول العربية ،مع اﻻﺣتفاظ باﻷساس
المرجعي ﻻﺣتساب الفقر متعدد اﻻبعاد ،واستمرار اعتبار الفرد هو وﺣدة التحليل .وقد تم اﺣتساب
هذا الدليل للعراق على وفق المنهجية نفسها ،واﻻبعاد الثﻼثة التي تضمنها الدليلين العالمي
والعربي وهي :التعليم والصحة ومستويات المعيشة ،تحتسب بواسطة  12مﺆشرا:
 التعليم :سنوات الدراسة ،واﻻلتحاق بالدراسة،
 الصحة :وفيات اﻷطفال ،تغذية اﻷطفال والبالغين ،والحمل البكر )وختان اﻻناث(.
 مستويات المعيشة :توفر الكهرباء ،الصرف الصحي ،مياه الشرب المأمونة ،توافر أرضية أو
سقف منﺰل مناسبين ،وقود الطهي ،اﻻكتظاظ ،وامتﻼك اﻷصول.
ولكل من هذه المﺆشرات ﺣدين فاصلين بين يطابقان من الحرمان ،فقر مدقع وهو مطابق لدليل الفقر
متعدد اﻻبعاد العالمي ،أما الحد الثاني يطابق دليل الفقر العربي ،الذي يقدم صورة أوسع للحرمان
مقارنة بالدليل اﻷول .وجدير بالذكر أن اﻻختﻼف اﻷساسي بين المﺆشرين العربي والعالمي يكمن في
استخدام مﺆشرين بديلين هما ختان اﻻناث واﻻكتظاظ اللذين يستجيبان لواقع المنطقة وخصوصية
المشكﻼت التي يعاني منها الناس.
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وباﻻعتماد على بيانات المسح متعدد المﺆشرات  MICSلعام  2018غطى عينة تضم  238327شخص،
موزعين على محافظات العراق الثماني عشرة ،فقد أظهرت النتائج أن  %1.4يعانون من فقر مدقع
متعدد اﻻبعاد ،وأن  %36.9من العراقيين يعيشون في فقر متعدد اﻻبعاد ،وعلى مستوى الجنس نجد
الذكور أكثر ﺣرمانا مما هو الحال بالنسبة لﻺناث .وفي الريف يكون الحرمان أعلى مما في الحضر
) %47.5مقابل  .(%32.0وعلى مستوى المحافظات نجد أن محافظة ميسان ) (%61.4والمثنى
) (%52.2والبصرة ) (%44.5وكربﻼء ) (%44.1هي اﻻفقر ،أما محافظات إقليم كردستان الثﻼث فهي
اﻷقل فقرا.
شكل ) :(10الفقر متعدد اﻻبعاد بحسب الجنس
)(2018

شكل ) :( 11الفقر متعدد اﻻبعاد بحسب بيئة
السكن )(2018

شكل ) :(12الفقر متعدد اﻻبعاد بحسب المحافظة )(2018

مع اﻹشارة الى أن اﻷطفال يمثلون غالبية الفقراء في العراق ) (%57مما
يجعلهم بحاجة الى برامج ﺣماية اجتماعية خاصة باﻷطفال عدا عن تلك المعنية باﻷيتام.
وفي أيار )مايو(  2018أطلقت وزارة العمل والشﺆون اﻻجتماعية البرنامج التجريبي
لﻺعانات النقدية المشروطة بالتعليم والصحة في منطقة الصدر 2/الذي جاء بالتعاون مع
وزارات الصحة والتربية والتخطيط والبنك الدولي ومنظمة الطفولة العالمية )يونيسيف(.
على ان يستمر لسنتين ويتضمن برنامجاً الكترونياً ﺣديثاً لمتابعة انتظام اطفال العوائل
المتعاقد معهم في الدراسة وكذلك اﻻنتظام في برنامج متابعة الحوامل واللقاﺣات
الدورية من اجل تكوين صورة متكاملة عن مدى تعاونهم في تطبيق البرنامج الذي يهدف
اصﻼ الى مكافحة اﻻمية واعادة اﻻطفال المتسربين من الدراسة بأعمار ) (14-9سنة .اذ
يخصص لكل طفل ملتﺰم بالدراسة مبلغ  15ألف دينار واﻻم الحامل تحصل على  10آﻻف
دينار ،وكذلك هو الحال من ناﺣية التﺰامهم باللقاﺣات ومراجعة المراكﺰ الصحية لضمان
تحقيق التعافي واﻻستقرار ومستوى تعليم متواصل لتلك اﻻسر لكسر ﺣلقة توارث الفقر
عبر اﻷجيال والتخفيف من فقر اﻻطفال).(12
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اطار ) :(6وثيقة السياسة الوطنية لحماية الطفل تعﺰيﺰ البيئة الوطنية لحماية الطفل في العراق
ف
يجري تطوير السياسة الوطنية لحماية الطفل من أجل تحسين ﺣالة اﻷطفال وما يواجهونه من عن ٍ
وسو ٍء للمعاملة .فقد تم جمع اﻷدلة التي تشير إلى نطاق واسع من اﻻنتهاكات ،تتمثل بقسوة العنف
ضد اﻷطفال والتي تتراوح من العنف النفسي والجسدي في المدارس )إذ يعاني من هذا النوع من
العنف ما يقارب نسبة  %84من الطﻼب( ،وتﺰايد نسب عمالة اﻷطفال )التي تصل إلى نسبة  %18في
المناطق الريفية( ،باﻹضافة إلى عدد كبير من اﻷطفال الذين هم في نﺰاع مع القانون )أكثر من 6,000
طفل( ،واﻷيتام أو اﻷطفال المودعين في المﺆسسات )نسبة .(٪5
ن الـ ،18كما ﺣ ّ
وبحسب هذه الوثيقة فان الطفل هو الفتى أو الفتاة تحت س ّ
ددتها إتفاقية ﺣقوق الطفل.
يسترشد هذا النهج بنموذج "بيئة ﺣامية للطفل" ،باﻹضافة إلى كونه متجذر في المبادئ التوجيهية
ﻻتفاقية ﺣقوق الطفل ،والتي تدعو إلى ضمان جميع اﻻعتبارات لنمو وبقاء الطفل وضمان المصلحة
الفضلى له ،والمشاركة وعدم التمييﺰ في جميع السياسات والبرامج والتطبيقات ،وهذا يتماشى مع
اﻻلتﺰام الذي قطعته الحكومة العراقية من خﻼل توقعيها اتفاقية ﺣقوق الطفل عام .1994
انطﻼقاً من نتائج تحليل الوضع وعرض المعضلة اﻷساسية التي تم ذكرها في القسم أعﻼه ،فﺈن الغاية
المقترﺣة لسياسة ﺣماية الطفل في العراق هي اﻻتية" :ﺣماية جميع اﻷطفال من العنف واﻹساءة
واﻻستغﻼل واﻹهمال في الظروف كافة ،وعلى امتداد سـلسـلة الحماية من الوقاية إلى إعادة التأهيل
وإعادة الدمج بما في ذلك دعم اﻷطفال ضمن أسرهم ومجتمعاتهم".
بناء على ما تقدﱠم ،تسعى السياسة إلى تحقيق النتائج اﻻتية خﻼل السنوات العشرة القادمة:
 -1ﺣماية اﻷطفال من خﻼل إطار تشريعي يضمن ﺣقوقهم ويلبي اﺣتياجاتهم بشكل كلي
بما ينسجم مع المعايير الدولية.
 -2العيش اﻻمن لﻸطفال ضمن اسر ومجتمعات محلية داعمة تعﺰز ﺣماية ﺣقوقهم وضمان
نموّهم لتحقيق أقصى إمكاناتهم.
 -3تعﺰيﺰ مشاركة اﻻطفال في طرح قضاياهم ومناقشتها واقتراح ﺣلول لها.
 -4ﺣصول اﻷطفال والعائﻼت على الدعم الكافي قبل وقوع الخطر لتعﺰيﺰ سﻼمتهم والتدخل
المبكر ،وﺣمايتهم من عوامل الخطر واﻹهمال واﻻستغﻼل واﻹساءة.
 -5ﺣصول اﻷطفال الذين تعرضوا للعنف او سوء المعاملة أو اﻻستغﻼل على الدعم والرعاية
التي يحتاجونها لتعﺰيﺰ رفاهيتهم وتسهيل إعادة دمجهم في مجتمعاتهم.
 -6بيئة عيش آمنة داعمة لﻸطفال المتضررين او المتأثرين بالنﺰاع والنﺰوح القسري ،ضمن
أسرهم والمجتمعات التي يعيشون فيها.
 -7وجود نظام شامل للرصد وجمع البيانات ﺣول قضايا ﺣماية الطفل .تتقاطع هذه النتيجة
وتساهم في تحقيق كل النتائج.
المصدر :وزارة العمل والشﺆون اﻻجتماعية ،هيئة رعاية الطفولة ،وثيقة السياسة الوطنية لحماية الطفل
تعﺰيﺰ البيئة الوطنية لحماية الطفل في العراق
)(http://www.molsa.gov.iq/upload/upfile/ar/1151.docx

الهدف  :3الصحة الجيدة والرفاهية
بحسب السياسة الصحية الوطنية  2023-2014فان وزارة الصحة تعمل على
"اتاﺣة الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة لكافة أفراد المجتمع وبأعلى مستوى من
الجودة وباستثمار الموارد المتاﺣة بكفاءة") .(13من خﻼل التوجه نحو مﺰيد من الﻼمركﺰية
في إدارة القطاع الصحي وتعﺰيﺰ الدور اﻻشرافي للوزارة واشراك أصحاب المصلحة).(14
 تشير البيانــات المتاﺣــة الــى أن  %63فقــط مــن الســكان يحصــلون علــى الرعايــة
الصحية اﻷولية عام  ،2017مقارنة مع  %73عام  ،2014و  %62عام .(15)2016
 يبلغ معدل توقع الحياة عند الوﻻدة  73.6سنة لكــﻼ الجنســين ،عــام  ،2018ويبلــغ
المعدل نفسه  75.6سنة للنساء و 71.7سنة للرجال في العراق) ،(16اﻻمــر الــذي
يشير الى تحسن بحوالي  3.6سنوات مقارنة بحوالي  69.0سنة عام .(17)2011
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جدول ) :(5توقع الحياة عند الوﻻدة ) 2018-2014سنة(
السنة

ذكور

اناث

اﻹجمالي

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

71.7

75.6

73.6

2018
المصدر :وزارة التخطيط ،الجهاز المركﺰي لﻺﺣصاء ،مديرية اﻹﺣصاء السكاني والقوى العاملة
 أجريت في السنوات اﻷخيرة  17ﺣملــة تطعــيم شــاملة مكنــت العــراق مــن البقــاء
خاليا من شلل اﻷطفال على مدى اﻻعوام الثﻼثة الماضية ،بعد أن تــم توثيــق أول
ﺣاﻻت من هذا النوع )منــذ عقــود( فــي عــام  .2014وفــي كــل هــذه الحمــﻼت تــم
الوصــول الــى  %89مــن اﻷطفــال الــذين ينبغــي تطعــيمهم ضــد هــذا المــرض فــي
الجوﻻت الثﻼث المنفذة عام .(18)2017
 باﻻعتماد على مصاد بيانات متنوعة نجد أن العراق قد ﺣقــق خفضــا ملموســا فــي
معدل وفيات اﻷطفال دون الخامسة منذ ارتفاعها في التسعينيات بفعــل العقوبــات
عندما وصل اكثر من  60طفل لكل  1000مولود ﺣي) ،(19إذ تراوﺣت المعدﻻت بــين
 26-22طفــل لكــل  1000مولــود ﺣــي لﻸعــوام  2018-2014مــع قيــاس ظــروف
اﻻزمة المﺰدوجة) .(20بينمــا بلغــت وفيــات اﻷطفــال ﺣــديثي الــوﻻدة  14طفــل لكــل
 1000مولود ﺣي عام .(21)2018
 مازالت  %6.3من الوﻻدات في العراق تجري بﺈشــراف أيــادي غيــر متخصصــة عــام
 ،2017ﺣيث بلغت نسبة وفيــات اﻷمهــات  36وفــاة لكــل  100,000وﻻدة ﺣيــة)،(22
منخفضة بقليل عن نسبة الوفيات عام  2015والبالغــة  36.2لكــل  100.000وﻻدة
ﺣية ،وأعلى بقليل عن معدلها عام  2013قبل اﻻزمة المﺰدوجة ﺣــين بلــغ %30.1
بحسب عام .(23)2014
شكل ) :(13النسبة المئوية للوﻻدات التي تجري بدون اشراف كادر صحي متخصص )-2011
(2017

المصدر :وزارة التخطيط ،الجهاز المركﺰي لﻺﺣصاء ،التنمية المستدامة نحو تمكين أفضل للنساء
والفتيات ،بغداد ،2018 ،ص 21
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 ولعل السبب الرئيس لوفيات اﻷمهات في العراق هو النﺰف ما بعد الوﻻدة بنسبة
ُ ،%20.6
وعسر الحمل والوﻻدة بنسبة  %6.8لعدم كفاءة القابﻼت ،ﻻسيما وان
المناطق الفقيرة والنائية تكون أغلب الوﻻدات فيها على أيدي القابﻼت بسبب
التقاليد السائدة لديهم.
 تمثل اﻻمراض المﺰمنة  %43من مجموع وفيات البالغين ،بحسب منظمة الصحة
العالمية فان زيادة الوزن والبدانة هي السبب اﻷول لﻸمراض المﺰمنة في العراق.
ومن المتوقع أن يﺰداد انتشار زيادة الوزن بين كل من الرجال والنساء خﻼل العقد
القادم .مع ذلك يمكن منع  %80من ﺣاﻻت اﻹصابة بأمراض القلب وﺣوالي %40
من ﺣاﻻت السرطان والسكري من خﻼل اتباع نظام غذائي صحي ونشاط بدني
منتظم وتجنب العادات السيئة مثل التدخين).(24
خﻼل العقد الماضي كان العنف هو السبب الرئيس للوفاة في العراق اذ فقد
حوالي  201876شخصا حياتهم نتيجة اﻻعمال اﻹرهابية) .(25فيما تسببت
حوادث المرور بفقدان حياة  21557شخصا خﻼل المدة  .(26)2016-2007وفي
عام  2017بلغ معدل الوفيات الناتجة عن اﻹﺻابات المميتة بسبب حوادث
المرور على الطرق في فترة  30يوما لكل  100 000نسمة )بحسب معدﻻت
العمر الموحدة قياسيا(  1.4شخصا.

الهدف  :4التعليم الجيد
يعد التعليم الجيد والوصول الى التعلم مدى الحياة ) (Long Life Learningمن
أهم المنطلقات اﻷساسية للتنمية المستدامة؛ ذلك أن هذا المفهوم أوسع من مجرد
اﻻلتحاق بالمدارس ،ويرتبط بكفاءة التعليم وتوافر المدارس الجيدة القادرة على تحقيق
تطلعات التﻼميذ وأسرهم.
 تشير المﺆشرات الدالة على ﺣالة المدارس الى تدهور نوعية البيئة المدرسية ،اذ
يوجد نقص كبير في اﻷبنية المدرسية ،وظاهرة اﻻزدواج المدرسي )أي اشغال
مدرستين لبناية واﺣدة( ،فضﻼ عن اكتظاظ الطلبة .اذ يبلغ العجﺰ في اﻷبنية
المدرسية  6484مدرسة ،ويمكن ان يرتفع هذا العدد الى  8147مدرسة عند إضافة
اﻷبنية المتضررة .فيما تبلغ معدﻻت طالب/صف  37و  41و  37طالب /صف في
المدارس اﻻبتدائية والمتوسطة واﻻعدادية).(27
 بحسب نتائج مسح رصد وتقويم الفقر في العراق لعام  2018فان ﺣوالي  %87من
اﻻفراد ممن تﺰيد أعمارهم عن  10أعوام يجيدون القراءة والكتابة ،وترتفع النسبة بين
الذكور الى  %91.9مقابل  %82.1بالنسبة لﻺناث .فيما قدر المسح متعدد
المﺆشرات أن نسبة النساء بعمر  49-15عاما الﻼتي يلممن بالقراءة والكتابة يبلغ
.(28)%69.0
ُ يعد معدل إكمال التعليم اﻻبتدائي والذي ُيشير الى عدد اﻷطفال الناجحين من
الصف السادس اﻻبتدائي الى عدد السكان في الفئة العمرية المناسبة ﻹكمال
المرﺣلة ،منخفضا في العراق بالمقارنة مع بقية البلدان النامية اذ يبلغ هذا المعدل
 %75.7بحسب نتائج المسح العنقودي متعدد المﺆشرات لعام  .(29)2018على الرغم
من أن هذا المﺆشر كان من بين مﺆشرات اهداف اﻻلفية ،والذي كان باﻹمكان تحقيق
تقدم أفضل مما هو متحقق.
 يبلغ معدل اﻻلتحاق الصافي في سن التمدرس للمرﺣلة اﻻبتدائية ) 11 -6عاما(
ﺣوالي  %94.0في العام الدراسي  ،2018-2017وينخفض الى  %55.0للمرﺣلة
المتوسطة التي تقع ضمن الفئة العمرية ) 14-12عاما( ،والى  %28.0للمرﺣلة
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اﻹعدادية )الفئة العمرية  17-15عاما() .(30فيما تبلغ نسبة اﻷطفال المسجلين في
رياض اﻷطفال  %2.9فقط .كما تظهر المﺆشرات تفاوتا بحسب الجنس ،إذ ارتفعت
نسبة اﻻلتحاق في اﻻبتدائية الى  %96لﻸوﻻد مقابل  %93للبنات ،وفي المتوسطة
 %56لﻸوﻻد مقابل  %54للبنات .لكن الحال تختلف بالنسبة للمرﺣلة اﻹعدادية ﺣيث
ترتفع الى  %30للبنات مقابل  %26لﻸوﻻد؛ بسبب تسرب اﻷوﻻد واﻻلتحاق بسوق
العمل مبكرا.

 يوجد في العراق  35جامعة ﺣكومية تنتشر في عموم محافظاته تضم  382كلية انتظم فيها
 115,147طالبا وطالبة عام ) 2016باستثناء جامعات الموصل ونينوى والحمدانية وجامعات
إقليم كردستان( .فضﻼ عن أن هذه الجامعات فيها دراسات مسائية ينتظم فيها 33,263
طالبا وطالبة ،ويوجد أيضا  51كلية أهلية بحسب بيانات عام  ،2016وبﺈضافة الكليات اﻻهلية
يصبح مجموع الطلبة اﻹجمالي  608,554طالبا وطالبة في العام الدراسي .(31)2016-2015

لن نترك أحدا في الخلف
شكلت المبادئ اﻷساسية الثﻼثة للتنمية المستدامة )الشمولية ،وعدم
التجﺰئة ،ولن نترك أﺣداً في الخلف( أركاناً رئيسة في رؤية العراق وتوجهاته ،ومن هنا
فقد تم تحديد دوائر التركيﺰ لتحقيق هذه المبادئ بالفئات الهشة المتمثلة ب )المعاقون
والمسنون واﻻيتام والنساء المعيﻼت ﻷسرهن واﻻرامل والنازﺣون وغيرهم( والفقراء
)الفقر متعدد اﻻبعاد( ،ووضعت السياسات اﻻجتماعية المختلفة والخطط واﻻستراتيجيات
والبرامج على مديات كافية لمواجهة التحديات وضمان عدم تخلفهم عن مسار التنمية
بالرغم من كل التحديات والمشاكل التي أفرزتها ظروف اﻻزمات ،ساعده في ذلك الجهد
الدولي الذي كان له أثر واضح في دعم هذا التوجه ،مع استثمار أمثل لرأس المال
اﻻجتماعي الذي يميﺰ المجتمع العراقي برصيده الحضاري وعمقه التاريخي.
لقد ركﺰ التقرير على الجوانب اﻻتية:
 النازحون:
لقد أدت الحرب ضد اﻹرهاب وتداعياتها الى ﺣدوث ازمة إنسانية واقتصادية كبيرة،
ومنذ عام  2014أدت الى نﺰوح  5.965.860نسمة بحسب بيانات وزارة الهجرة
والمهجرين العراقية)،(32بلغ عدد العائدين منهم لغاية شباط )فبراير(  2019ﺣوالي
 4,211,982نسمة ،لكن ما يﺰال هناك  1,744,980شخصا موزعين على  290,830عائلة
لم يعودوا الى مناطقهم اﻻصلية) ،(33وما تﺰال الحكومة ملتﺰمة باﻻختيار الطوعي لعودة
النازﺣين ،وتهيئة سبل عودتهم.
لقد كان على الحكومة ان تتعامل مع ملف ضخم ينطوي على تحديات إنسانية
عميقة ،لذا بادرت الى تشكيل خلية إدارة اﻻزمات المدنية المرتبطة باﻷمانة العامة
لمجلس الوزراء ،والتي عملت منذ اﻷيام اﻷولى لتشكيلها على معالجة أوضاع النازﺣين
وتخفيف معاناتهم ،فقد عملت على تأمين اﻻﺣتياجات العاجلة في مخيمات النازﺣين،
وإصدار الوثائق الرسمية ،وتوفير فرص التعليم لﻸطفال ،والوصول الى خدمات الرعاية
الصحية ،فضﻼ عن توفير دخل لﻸسر التي تقطعت بها سبل العيش.
وبعد التحرير بدأت مرﺣلة إعادة اﻻستقرار التي تتطلب تأهيل المناطق المحررة
في محافظات نينوى وصﻼح الدين وديالى واﻻنبار ﻻستقبال العائدين من النازﺣين،

41

وأنفقت مبالغ كبيرة ﻹعادة تأهيل قطاعات أساسية متمثلة بمشاريع الماء والصرف
الصحي والكهرباء والصحة والتربية والطرق والجسور.


ذوو اﻹعاقة واﻻحتياجات الخاﺻة

اتخذ العراق خطوات باتجاه ادماج ذوي اﻹعاقة واﻻﺣتياجات الخاصة وتمكينهم
وتعﺰيﺰ مشاركتهم في المجتمع .وفي كانون اﻻول )ديسمبر(  2017كان العراق على
موعد مع إطﻼق نتائج المسح الوطني اﻻول لﻺعاقة لسنة  2016الذي نفذه الجهاز
المركﺰي لﻺﺣصاء في وزارة التخطيط وغطى ) (13محافظة من محافظات العراق عدا
محافظات اقليم كردستان ومحافظتي نينوى واﻻنبار بسبب العمليات العسكرية ،واهمية
هذا المسح تنبع من توفير قاعدة بيانات خاصة بالمعاقين التي ستساعد متخذي القرار
رسم السياسات الخاصة لهذه الشريحة.
شكل ) :(14توزيع المعاقين بحسب الجنس والمحافظة لعام (%) 2016

 المسح لم يشمل نينوى واﻻنبار ومحافظات إقليم كردستان.المصدر :وزارة التخطيط ،الجهاز المركﺰي لﻺﺣصاء ،المجموعة اﻹﺣصائية السنوية لعام  ،2017ص 82
إطار ) :(7لن نترك أﺣدا في الخلف :قانون رعاية اﻷشخاص ذوي اﻻعاقة رقم  38لسنة 2013
في منتصف تموز )يوليو(  2017اصدرت هيأة رعاية ذوي اﻻعاقة واﻻﺣتياجات
الخاصة في وزارة العمل والشﺆون اﻻجتماعية الطبعة اﻻولى من قانون رعاية
اﻻشخاص ذوي اﻻعاقة رقم  38لسنة  2013بطريقة برايل؛ لتمكين الشريحة
المعنية من معرفة ﺣقوقها على وفق القانون.
ويأتي هذا القانون من اجل دمجهم في المجتمع واتباع اﻻساليب الحديثة للتواصل
مع المجتمع وتضمن القانون جوانب إيجابية منها:
 المادة ) (4تأسيس هيأة رعاية ذوي اﻹعاقة واﻻﺣتياجات الخاصة.
 المادة ) (15الخاصة بالتقديم للدراسات العليا وتخفيض تذاكر السفر والضمان الصحي.
 المادة ) (16الخاصة بتعيين نسبة ) (%5من ذوي اﻻعاقة في القطاع العام والمختلط و)(%3
في القطاع الخاص.
 المادة ) (17المتعلقة بﺈعفاء نسبة ) (%10من المدخوﻻت الضريبية والقروض الميسرة.
 المادة ) ( 18الخاصة باﻹعفاءات من الضرائب المترتبة على وسائل النقل الفردية والجماعية
والرقم المروري.
 المادة ) (19المتعلقة بمنح المعين المتفرغ لرعاية المعاق راتباً والموظف اجازة لمدة سنة.
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 الفقراء
أطلقت الدولة استراتيجية التخفيف من الفقر الثانية والتي تبنت برنامجا يسهم في
تحسين اﻷوضاع المعيشية والحماية من المخاطر والتمكين من أجل تحويل الفقراء الى
منتجين مندمجين اقتصاديا واجتماعيا .وقد بنيت محصﻼتها من خﻼل اعتماد نهج اﻹطار
المنطقي لتك ِوّن بدورها مجموعة النتائج التي تعمل اﻻستراتيجية على تحقيقها،
وبالنت يجة فان هذه اﻻستراتيجية بمخرجاتها ومخرجات تنفيذ خطط التنمية الوطنية
واﻻستراتيجيات المختلفة تسعى لتحقيق هدف عام متمثل بخفض الفقر بمقدار %25
ﺣتى عام  2022من خﻼل تنفيذ أنشطة ترتبط بالمحصﻼت الست اﻻتية :دخل أعلى
ومستدام من العمل للفقراء ،تحسن الوضع الصحي ،تحسن تعليم الفقراء ،سكن مﻼئم
وبيئة مستجيبة للتحديات ،ﺣماية اجتماعية فعالة للفقراء ،اﻷنشطة المستجيبة
للطوارئ.
وعلى نحو اﻻجمال فان
ﺣوالي  %43من أهداف
التنمية المستدامة تم تضمينها
في استراتيجية التخفيف من
الفقر ،والتي تشكل  %50من
اﻷهداف المغطاة ضمن خطة
وبخاصة
الوطنية
التنمية
اﻷهداف 1 :و 2و 3و 5و 6و8
و 10و 11و 13و.16

شكل ) :(15اهداف التنمية المستدامة واستراتيجية
التخفيف من الفقر في العراق

اطار ) :(8اصﻼح نظام الحماية اﻻجتماعية
في عام  2005أنشئت شبكة الحماية اﻻجتماعية من قبل وزارة العمل والشــﺆون اﻻجتماعيــة لتكــون آليــة
ﻹعادة توزيع الدخل لصالح الفقراء وتوفير مــا يمكــنهم مــن مواصــلة ﺣيــاتهم اعتمــاداً علــى المعيــار الفئــوي
للمستهدفين )ارامل ،عجﺰة ،عاطلون ،مطلقــات ....الــخ( وكانــت الــوزارة تطبــق قــانون الرعايــة اﻻجتماعيــة
رقم  126لعام  ،1980مع تعديل التقديمات لــتﻼئم التطــور المعيشــي الجديــد ،لتكــون  50ألــف دينــار للفــرد
واﺣد الذي يشكل أسرة مستقلة و  70ألف دينار لﻸسرة المتكونة من شخصين ويصل مبلــغ اﻹعانــة إلــى
 120ألف دينار لﻸسرة المتكونة مــن ســتة أشــخاص وهــو الحــد اﻷعلــى لﻺعانــة اﻻجتماعيــة .وقــد تــﺰامن
إنشاؤها مع بداية عدد من اﻹصﻼﺣات اﻻقتصادية التي ترتبط برفع الدعم عن بعض الســلع وفــي مقــدمتها
المشتقات النفطية .وكانت اﻷهداف اﻷساسية من وراء إنشاء الشبكة هي:
 رفع المستوى المعيشي للطبقات الفقيرة.
 إنشاء منظومة لمعالجة طلبات المستفيدين من الرعاية.
 تأسيس نظام فعال لخﺰن بيانات المستفيدين ومعالجتها.
 متابعة ﺣاﻻت البطالة ومساعدة الباﺣثين عن العمل في إيجاد فرص عمل مدرة للدخل.
و ُيمكن ع ّ
د قانون الحماية اﻻجتماعية ذي العدد ) (11لسنة  2014بداية مرﺣلة جديدة فــي نظــام الحمايــة
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اﻻجتماعية باتجاه الشمول اﻷوســع والمﺰيــد مــن اﻻســتقرار المﺆسســي ،وقــد ألغــى هــذا القــانون العمــل
بقانون الرعاية اﻻجتماعية ذي العدد ) (126لسنة  1980وتعديﻼته الذي اســتمر العمــل بــه مــدة  35عامــاً،
ويعد القانون الجديد قانوناً شامﻼ ً لنظام الحماية ،وخطــوة علــى طريــق بنــاء نظــام ﺣمايــة متقــدم يســتلهم
تجارب بعض البلدان المتقدمة ويتجاوز السلبيات التــي تضــمنتها القــوانين الســابقة ،والــذي ربــط ﻷول مــرة
بين اﻻستحقاق والفقر من خﻼل منهجية اختبار اﻻسر المعيشــية بــديل الــدخل  PMTﻻســتهداف الفقــراء.
على أن تطبق أﺣكامه على اﻷسر واﻷفراد ممن هم دون خط الفقــر مــن العــراقيين ورعايــا الــدول اﻷخــرى
المقيمين في العراق بصورة دائمــة ومســتمرة وقانونيــة )المــادة  /1أوﻻ( وتضــمن عــدداً مــن البنــود المرنــة
التي تتيح تعديل آليات اﻻســتهداف والفئــات المشــمولة ومقــدار اﻹعانــة مــن دون الرجــوع إلــى الســلطات
التشريعية.
وكان ذلك ثمرة الشراكة اﻻستراتيجية مــع البنــك الــدولي فــي رســم خارطــة طريــق اســتراتيجية )- 2015
 (2019تتمثــل رؤيــة الخارطــة اﻻســتراتيجية للحمايــة اﻻجتماعيــة فــي " ايجــاد نظــام شــامل للحمايــة
اﻻجتماعيــة فــي العــراق يتضــمن :شــبكات اﻻمــان اﻻجتمــاعي ،التأمينــات اﻻجتماعيــة ،سياســات ســوق
العمل.
سوق العمل
التأمينات اﻻجتماعية
شبكات اﻻمان اﻻجتماعي
 تنفيـــــذ قـــــانون الحمايـــــة  قــــانون جديــــد للتأمينــــات  برنــامج لﻺقــراض متنـــاهي
الصـــغر للمشـــاريع المـــدرة
اﻻجتماعيــة يلتــﺰم بمبــادئ
اﻻجتماعي ـة رقــم  11لســنة
للدخل
التصـــــميم الجيـــــد لـــــنظم
 2014بعــــد تفعيــــل هيئــــة
التقاعد.
الحمايــة اﻻجتماعيــة بصــورة
 بـــرامج التـــدريب المهنـــي
لتهيئة الداخلين الى ســوق
كاملــــة )النظــــام الجديــــد  دمــج نظــامي التقاعــد فــي
العمل ،وتعﺰيﺰ التنسيق مــع
القطاعين العام والخاص
لﻼستهداف ﺣسب الفقر(
هيئة الحماية اﻻجتماعية
 اﻻســتمرار باســتبعاد اﻻســر  اﻻثـــر اﻻيجـــابي المحتمـــل
واﻻفــــراد التــــي ﻻ تنطبــــق
 ﺣــوار اجتمــاعي فعــال مــع
على ﺣرية ﺣركة العمالة
اصـــحاب الشـــأن ) أصـــحاب
عليها ضوابط الشمول.
 التوســـــع فـــــي التغطيـــــة
العمــل  ،النقابــات العماليــة
 تعﺰيـــﺰ قـــدرات وزارة العمـــل
والشمول
 ...الخ (
والشــــــﺆون اﻻجتماعيــــــة
)البــــاﺣثون اﻻجتمــــاعيون،
فريق تكنولوجيا المعلومــات،
التواصل(.
 اعداد قاعدة بيانات رصينة.
وقدر تعلــق اﻻمــر بــالمكون اﻻول مــن شــبكات اﻻمــان اﻻجتمــاعي فقــد تــم انشــاء هيــأه الحمايــة
اﻻجتماعيــة ودوائرهــا ،واصــدار النظــام الــداخلي لهــا وتــوفير المســتلﺰمات الماليــة والبشــرية .اي التطبيــق
الفعلــي لقــانون الحمايــة اﻻجتماعيــة وادخــال القــانون ﺣيــﺰ التنفيــذ وانشــاء تشــكيﻼت هيئــة الحمايــة
اﻻجتماعية وبناء منظومــة متكاملــة للهيئــة وتشــكيﻼتها اســتنادا الــى اﺣكــام البنــد اوﻻ مــن المــادة  5مــن
قانون الحماية اﻻجتماعية رقم  11لسنة  .2014وقد تم شمول أكثر من مليون شخص بنهاية عام .2018
المصدر :وزارة العمل والشﺆون اﻻجتماعية ،هيأة الحماية اﻻجتماعية.
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الهدف  :5المساواة بين الجنسين
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
خاصا بقضايا العنف ضد المرأة ،وأقرت الحكومة عام
 2013اﻻستراتيجية الوطنية اﻷولى لمناهضة العنف
ضد المرأة ،وفي عام  2018أصدرت اﻻستراتيجية
الوطنية الثانية ،كما شرع في عام  2012قانون
مكافحة اﻻتجار بالبشر رقم  38تنفيذا ﻻلتﺰامات
العراق باتفاقية اﻷمم المتحدة لمكافحة الجريمة
المنظمة عبر الحدود البروتوكول الملحق الخاص
بمكافحة اﻻتجار بالبشر وخاصة النساء واﻷطفال).(34








شكل ) :(16نسبة النساء في مجلس
النواب 2019

ما يﺰال العنف ضد النساء من المشكﻼت التي تعاني منها المرأة العراقية وقد
سجلت لدى وزارة الداخلية عدد من ﺣاﻻت اﻹبﻼغ عن أشكال مختلفة من العنف
التي تتعرض لها الفتيات والنساء من داخل اﻻسرة وخارجها .ويظهر الجدول اﻻتي
ضحايا النساء المقتوﻻت والتي تستلﺰم وضع ﺣلول عاجلة للحد من هذه
اﻻنتهاكات ضد المرأة العراقية في محافظات العراق عدا إقليم كردستان ،على
الرغم من تأشير انخفاضها .وجدير بالذكر ان الحكومة العراقية اتخذت عدة
إجراءات القانونية والمﺆسسية لمواجهة هذه الظاهرة ،ففي عام شكلت اللجنة
العليا لحماية اﻻسرة والطفل من العنف اﻻسري بموجب اﻻمر الديواني  80لسنة
 2009والتي ضمت أعضاء من وزارات مختلفة مثل الداخلية والعدل والصحة
والعمل والتعليم العالي وممثلين عن بعض المنظمات غير الحكومية .وكانت اهم
توصياتها تأسيس )مديرية ﺣماية اﻻسرة والطفل من العنف اﻻسري( التابعة
لوزارة الداخلية ،والتي تضم ضباط ومنتسبين من كﻼ الجنسين .وفي العام
نفسه).(35
ما يﺰال التﺰويج)*( المبكر منتشرا بين النساء بخاصة ،اذ تبلغ نسبة النساء الﻼتي
تﺰوجن بعمر  18سنة فأقل  %27.9امرأة ،و %7.2امرأة بعمر  18سنة فأكبر.
وترتفع النسبة مع زيادة فقر اﻻسرة ،اذ تبلغ  %30في الفئتين الخمسيتين اﻻفقر
من السكان ،بينما تبلغ أدنى معدﻻتها في الفئة السكانية اﻻغنى )(%19
بحسب المسح متعدد المﺆشرات لعام .(36)2018
ما تﺰال هناك عقبات جدية امام فرص مشاركة وتمكين المرأة ﻻسيما في مجال
العمل ،واﻻرتقاء اﻹداري في المﺆسسات العامة والخاصة .اذ ما تﺰال المشاركة
اﻻقتصادية للمرأة منخفضة  ،%13.0فيما يرتفع معدل البطالة بين النساء الى
 %31.0بحسب بيانات عام .(37)2018
ما تﺰال نسبة البنات الى اﻷوﻻد في مستويات التعليم بعيدة عن المساواة ،على
الرغم من تحسنها من  %94في التعليم اﻻبتدائي عام  2011الى  %98عام
 .2016ومن  %85في التعليم الثانوي الى  ،%93للعامين على التوالي ،وفي
التعليم الجامعي من  %81الى  %92بين عامي .(38)2015-2011

)*( نفضل استخدام مصطلح تﺰويج بدﻻ من زواج ،لما يشير اليه من عدم الحرية في اﻻختيار.
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 على الرغم من هيمنة الثقافة الذكورية عل المشهد التنموي للمرأة ،اﻻ ان
العراق اعتمد مقاربة تقوم على ما يمكن تسميته التمييﺰ اﻹيجابي لصالح المرأة،
عبر سلسلة من التشريعات والقوانين ،في مقدمتها نظام الكوتا في مجلس
النواب ومجالس المحافظات التي ضمنت تمثيﻼ نسائيا ﻻ يقل عن  %25في
المﺆسسات التشريعية .ومنحت القوانين امتيازات للمرأة العاملة منها اجازات
اﻻمومة والمصاﺣبة الﺰوجية واجازة العدة )ما بعد وفاة الﺰوج( وجميعها براتب تام.

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







اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة )سيداو(
العهد الدولي الخاص بالحقوق اﻻقتصادية واﻻجتماعية والثقافية.
اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز العنصري.
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
اتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن المساواة في المعاملة )الضمان اﻻجتماعي(
.1962
اعﻼن منهاج عمل بيجين )المؤتمر العالمي المعني بالمرأة(.

الهدف  :10الحد من عدم المساواة
ُتعد الﻼمساواة من المشكﻼت التي برزت خﻼل العقد الماضي على الرغم من
تحسن المستوى المعاشي بعد رفع العقوبات اﻻقتصادية ،فقد برزت مﺆشرات على عدم
المساواة على المستويين السكاني )بين الفئات ومقاربة النوع اﻻجتماعي( والجغرافي
)بين المدن واﻻرياف(.
 يظهر التوزيع في اﻹنفاق بين فئات الدخل الخمسة لﻸعوام  2007و 2012و2014
اتجاه نحو عدم العدالة ،فقد ارتفعت قيمة معامل جيني المحتسبة من 0.338
عام  2007إلى  0.366عام  ،2012والى  0.380عام  .2014ويمكن توقع المﺰيد
من التدهور في العدالة في اﻹنفاق ،نتيجة تقليل المدفوعات التحويلية إلى
الفئات الفقيرة وبخاصة ما يرتبط بالبطاقة التموينية ،فضﻼ عن تركيبة النمو في
اﻻستهﻼك بين فئات اﻹنفاق الخمسية).(39
 من جهة أخرى ،فﺈن عدم المساواة قد زادت في البلد ،فقد ارتفعت قيمة معامل
جيني المحتسبة من  0.338عام  2007إلى  0.366عام  ،2012والى  0.380عام
 .2014ويمكن توقع المﺰيد من التدهور في العدالة في اﻹنفاق) (40بفعل اﻻزمة
المﺰدوجة .وهناك كثير من الناس قريبين من خط الفقر ،كما ترتفع معدﻻت الفقر
في صفوف النازﺣين وفي الريف .ويرتبط ذلك بقوة بانخفاض دخل العمل في
القطاعات التي تشغل ﺣوالي نصف أرباب اﻻسر الفقيرة )الﺰراعة والبناء والنقل(،
والتي تتسم بانخفاض متوسط اﻻجر ووجود عمالة كبيرة للنساء ،ﺣيث يعمل
الفقراء لحسابهم ،وكلها مﺆشرات سلبية لقدرة اﻻقتصاد وكفاءة سوق العمل
وانخفاض متوسط إنتاجية العمل .وتشير مقارنة بيانات معامل جيني المحتسبة
بين عامي  2018-2012الى مﺰيد من عدم العدالة بحسب المناطق ،فقد زادت
قيمة معامل في جميع مناطق العراق باستثناء إقليم كردستان ،وكانت اعلى
الﺰيادات في المناطق المحررة من التنظيمات اﻹرهابية) .ينظر الجدول اﻻتي(
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جدول ) :(6قيمة معامل جيني في جميع مناطق العراق  2012و 2018
المنطقة

2012

2018

التغير بين
عامي
2018-2012

كردستان

0.275

0.266

-0.009

المحافظات المحررة من اﻻرهاب

0.272

0.309

0.037

الوسط

0.273

0.291

0.018

الجنوب

0.285

0.29

0.005

العراق

0.295

0.296

0.001

المصدر :جمهورية العراق ،وزارة التخطيط ،الجهاز المركﺰي لﻺﺣصاء ،مسح رصد وتقويم الفقر في
العراق .2018

 هناك تفاوت بين السكان والمناطق من ﺣيث نمو اﻹنفاق اﻻستهﻼكي خﻼل
المدة  ،2012-2007فقد نما اﻻستهﻼك للفئات الخمسية اﻷعلى بحوالي %2.0
مقارنة بحوالي  %0.7لفئة الـ  %20اﻷفقر من السكان ،ومن جهة أخرى ،فقد
شهد اﻻستهﻼك نمواً سريعاً في محافظات العراق عدا بغداد وإقليم كردستان
بحوالي  %2.24سنوياً ،بالمقارنة مع  %0.08في كردستان و  %1.83في
بغداد) .(41لكن في عام  2012كان الخمس اﻻفقر يحصل على  %7.0من اﻻنفاق،
بينما الخمس اﻻغنى يحصل على  ،%45.1وفي عام  2018أصبحت هاتين
الفئتين تحصﻼن على  %7.5و  %40.5على التوالي) .(42وهذا التحسن النسبي
يمكن ان يعﺰى الى تحسن اليات استهداف الفقراء منذ عام .2014
 ما تﺰال الفجوة بين الجنسين في المشاركة اﻻقتصادية والبطالة واﻷجور في غير
صالح النساء ،اذ يبلغ معدل البطالة بين النساء  %22.2عام  2016مقابل %8.5
بين الرجال بعمر  15عاما فاكثر ،وترتفع في العام نفسه بين الفئة العمرية
الشابة )بعمر  24-15عاما( الى  %38.0بين اﻻناث مقابل  %20.1بين الذكور)(43
كما نلحظ تباين أوضاع النساء بحسب المحافظات ،اذ نجد نساء دهوك والنجف
والقادسية وكربﻼء اكثر بطالة من غيرهن )ينظر الشكل اﻻتي( .لذا فﺈ ّ
ن من أبرز
تحديات المرﺣلة القادمة يتمثل في تجسير تلك الفجوات بمﺰيد من التمكين
اﻻقتصادي للنساء ،وزيادة مشاركتهن في صنع القرارات وريادة اﻻعمال النسوية.
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شكل ) :(17معدل البطالة بحسب الجنس والمحافظة لعام 2016

المصدر :جمهورية العراق ،وزارة التخطيط ،الجهاز المركﺰي لﻺﺣصاء ،المجموعة اﻹﺣصائية
السنوية 62 ،2017

 ومن الناﺣية السياسة ما تﺰال المكاسب السياسية لم تتجاوز الكوتا التشريعية،
اذ لم تشغل أي من النساء منصبا تنفيذيا كبيرا في المحافظات ،وتراجعت
مكاسبهن في الحصول على مقاعد وزارية.
يسعى العراق ضمن الهدف اﻷول ،ووفق ما تم استعراضه من مﺆشرات الى وضع
مجموعة من خيارات التدخل التي تهدف في النهاية الى بناء اﻻنسان:
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المصدر :رؤية العراق 2030
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 :2-5الحكم الرشيد والمجتمع اﻵمن

ُيعد بناء السﻼم في مرﺣلة ما بعد الحرب واﺣدا من الضــمانات لعــدم عــودة النــﺰاع
والحرب مرة أخرى ،وهذا هو مضمون اﻻستدامة في بناء السﻼم في العراق فــي مرﺣلــة
ما بعد الحرب ضد التنظيمات اﻻرهابيــة .وينبنــي السـﻼم المســتدام علــى أســس متينــة
تتﻼقى مع إطﻼق عمليــة التنميــة والنمــو اﻻقتصــادي ،وبنــاء الدولــة ،وتعﺰيــﺰ الديمقراطيــة
والحكم الصالح ،وتوسيع نطاق الﻼمركﺰية اﻹدارية.
ﱠ
إن وجود ﺣكومة فاعلة ،تستطيع العمل بفاعلية ،فضﻼ عــن وجــود الســوق الحــرة،
والمﺆسسات اﻻجتماعية القادرة على أداء أدوارها بكفاية تعد شروطا مســبقة ﻻكتســاب
ثقة الناس ومنع عودة النﺰاع .فالمﺆسســات هــي مــن تحــدد قواعــد التفاعــل اﻻجتمــاعي
والسياسي واﻻقتصادي ،وتوفر الحوافﺰ ،وتضع القيود على هــذا التفاعــل .وقــد أكــد تقريــر
التنمية في العالم لعام  2011الصادر عن البنك الــدولي علــى دور المﺆسســات فــي بنــاء
السﻼم المستدام) .(44إذ يدعم التقرير رسالة مفادها "أن لتدعيم المﺆسســات الشــرعية
والحكم الرشيد بغرض توفير اﻷمن والعدالة وفرص العمل للمواطنين أهميــة بالغــة لكســر
ﺣلقــات العنــف") .(45فضــﻼ عــن أن نجــاح عمليــة التنميــة اﻻقتصــادية والسياســية يعتمــد
بالدرجة اﻷساس على تحسين المﺆسسات) .(46ولعل اﻷمر الحاسم ،هو استعادة الدولة
في العراق وقدرتها على انجاز وظائفها اﻷساســية ،وفــي مقــدمتها العمــل بوصــفها دولــة
للجميع ،والمحتكر اﻷوﺣد ﻻستخدام العنف المشروع في المجتمع.
 مضــت الحكومــة بــﺈجراءات اﻹدارة الﻼمركﺰيــة عــن طريــق نقــل الصــﻼﺣيات
المالية واﻹداريــة لمجموعــة مــن الــوزارات وبصــورة تدريجيــة )وزارة البلــديات
واﻻعمار واﻹســكان ،التربيــة ،الصــحة ،الﺰراعــة ،الشــباب ،العمــل والشــﺆون
اﻻجتماعية(.
 دخلت الحكومة بالتﺰامات بدعم من البنك الدولي فــي اصــﻼح نظــام اﻹدارة
المالية وإدارة اﻻستثمارات العامة فضﻼ ً عــن المضــي بخطــوات للعمــل فــي
الحكومة اﻻلكترونية بﺈجراءات الدفع اﻻلكتروني والبطاقة الوظيفيــة والتهيئــة
ﻷتمته اﻷنظمة الحكومية مثل نظام الكمارك والضريبة .كما اتخــذت خطــوات
ﻹدخال المصارف العامة بالتﺰامات تعاقدية لتحديث بناهــا التحتيــة وهياكلهــا
اﻹداريــة واﻻلتــﺰام باﻷنظمــة المﺆتمتــة الشــاملة ،واعتمــاد نظــام التعاقــدات
العامة على وفق المواصفات القياسية العالمية.
 تشــكيل المجلــس اﻷعلــى لمكافحــة الفســاد والمضــي بــﺈجراءات إﺣالــة
الملفات الى القضاء.
الهدف  :16السﻼم والعدل والمؤسسات القوية
 في عام  2016قدر عدد ضحايا القتل العمـد بحــوالي  1983شخصــا ،بيــنهم 1480
من البالغين الذكور ،و  86من اﻻنــاث ،فيمــا بلــغ عــدد اﻷطفــال بيــنهم  53ذكــرا 48
انثــى) .(47فيمــا قــدر موقــع ) (iraqbodycountعــدد الضــحايا العــراقيين للمــدة -2003
 2017بحـــوالي  200ألـــف شـــخص نتيجـــة العنـــف المـــرتبط بالعمليـــات اﻹرهابيـــة
والعسكرية).(48
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 بعد ﺣﺰيــران )يوليــو(  2014شــهد العــراق واﺣــدة مــن أكبــر اﻻنتكاســات اﻹنســانية
عندما تعرضت مئات الفتيات اﻻيﺰيــديات والمســيحيات لعمليــات اتجــار بالبشــر مــن
قبل تنظيم داعش الــذي أصــبح مســﺆوﻻ عــن أكبــر عمليــة اتجــار بالبشــر شــهدها
العراق في تاريخه المعاصر .وفي عام  2016بلغ عدد ضحايا اﻻتجار بالبشر ﺣوالي
 153شخصــا بحســب وزارة الداخليــة العراقيــة) ،(49بيــنهن  15فتــاة )ينظــر الجــدول
اﻻتي(.
جدول ) :(7عدد ضحايا القتل من اﻻناث العمد وضحايا اﻻتجار بالبشر )عدا إقليم
كردستان(
التفصيل

اناث دون سن  18سنة

اناث بعمر  18سنة
فأكثر

2016

2017

القتل العمد

53

42

القتل العمد غسﻼ للعار

3

3

ضحايا اﻻتجار بالبشر

2

2

القتل العمد

332

296

القتل العمد غسﻼ للعار

33

29

ضحايا اﻻتجار بالبشر

13

19
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وجدير بالذكر أن الحكومة اﻻتحادية وﺣكومة إقليم كردستان عملتا على مواجهة
الصدمات الجسدية والنفسية التي تعرضت لهن النساء الﻼتي عشن تحت سيطرة
التنظيمات اﻹرهابية ،فضﻼ عن العمل على معالجة اﻷوضاع القانونية لﻸطفال المولودين
في تلك اﻻثناء ولم تتوافر لهم وثائق ثبوتية).(50
اطار ) :(10ناديا مراد :من السبي الى الدفاع عن ﺣقوق ضحايا اﻻتجار بالبشر
قام تنظيم داعش اﻹرهابي بسبي النساء واﻷطفال ،وتاجر بهن ﻷغراض
كسب المال ،وتعرضت فتيات اﻻيﺰيديات ﻷفظع الجرائم ضد اﻹنسانية ،اذ خطفن
وقتلن وهجرن ،ونفذ التنظيم اﻹرهابي في الثالث من اب )أغسطس(  2014إبادة
جماعية بحق اﻻيﺰيديين وقتل اﻻف الرجال ،وسبي النساء واﻷطفال ،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
وتعرضت لﻼغتصاب .وكانت من بين  6700فتاة وامرأة ايﺰدية اخذن كسجينات في
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.
في  16كانون اﻷول )ديسمبر(  2015وقفت أمام مجلس اﻻمن للحديث عن اﻻتجار بالبشر في
النﺰاعات والحروب ،وشرﺣت معاناتها .وفي  2016عينتها اﻷمم المتحدة سفيرة للنوايا الحسنة من أجل
كرامة الناجين من اﻻتجار بالبشر ،وفي  5تشرين اﻷول )أكتوبر(  2018منحت جائﺰة نوبل للسﻼم .وهي
اليوم تقف شاهد عيان على انتهاكات ﺣقوق اﻻنسان ،وتسهم في المطالبة بحماية ﺣقوق المرأة
والطفل في جميع انحاء العالم ،وليس في وطنها فقط.
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ما يﺰال هناك اعتقاد واسع بأولوية استخدام العنف لتأديب اﻷطفال ،بما فــي ذلــك
العقاب الجسدي والترهيب اللفظي والعدوان النفسي ،وبحســب دراســة أعــدتها
اليونسيف فﺈ ﱠ
ن ﺣوالي  %80من اﻷطفال اختبروا نوعا مــن العنــف الموجــه ضــدهم
سواء في البيت أو المدرسة).(51
ما يﺰال العــراق يواجــه مشــكﻼت جديــة وبحســب تقريــر مﺆشــر شــفافية الموازنــة
المفتوﺣة الصادرة عن شراكة الموازنة الدولية لعام  2015فقد ﺣصل العراق علــى
 3درجات فقط من أصل  100درجة .وبذلك فهو مــا يــﺰال ضــمن المجموعــة التــي ﻻ
تلبي متطلبات مﺆشر شفافية الموازنة ويقل كثيراً عن المتوســط العــالمي والبــالغ
 45نقطة ،وبحسب المﺆشر فﺈن الدول التي تحظى بمتوسط عام لتقويم شــفافية
الموازنة اقل من  61درجة تعد دوﻻ ً ﻻ تتسم بالكفاية في عرض موازنتها العامة.
يحتل العراق مكانة متدنية جدا على وفق مﺆشرات مــدركات الفســاد ،فمنــذ عــام
 2005وهو يحتل المراتب اﻷخيرة.
يعد تسجيل المواليد مرتفعا في العراق ويقترب من الشــمول الكامــل ،ففــي عــام
 2011بلغت نسبة اﻷطفال دون سن الخامسة الذين سجلت وﻻداتهم فــي القيــد
المدني  ،(52)%99.2وهي تفوق المتوسط العالمي البالغ .%71
فــي عــام  2015فقــد  29صــحفيا ﺣيــاتهم فــي ســياق محــاولتهم أداء عملهــم
الصــحفي واﻹعﻼمــي )بيــنهم  20صــحفيا فــي الموصــل( ،انخفــض العــدد الــى 15
صحفيا عام  ،2016ثم بلــغ  16صــحفيا عــام  .(53)2017وﺣتــى عــام  2016لــم يكــن
هناك اليات فاعلة لحماية الصحفيين ومكافحة اﻹفﻼت من العقاب .لكــن فــي ذلــك
تشكلت )اللجنة الوطنية العراقية لحماية الصحفيين ومكافحة اﻹفﻼت من العقــاب(
برئاسة وزارة العدل ،لتأخــذ علــى عاتقهــا مراقبــة ﺣمايــة الصــحفيين واﻻبــﻼغ عــن
المخاطر والتهديدات التي تنالهم ،فضﻼ عن تــأمين المعلومــات والتقــارير الرســمية
ﺣول الموضوع .وبمبادرة من وزير الداخلية ومديرية العﻼقــات العامــة واﻹعــﻼم فــي
الوزارة تم تشكيل )وﺣدة التحقيق الخاصــة( فــي وزارة الداخليــة والتــي تضــم مــن
ثﻼث مديريات :مديرية مكافحة اﻹرهاب والجريمة ،مديرية ﺣقوق اﻹنسان ،مديريــة
العﻼقـــات واﻹعـــﻼم ،لتقـــوم بمهمـــة متابعـــة كـــل القضـــايا الخاصـــة بالصـــحفيين
واﻹعﻼميين والعاملين في المﺆسسات اﻹعﻼميــة والصــحفية ويكــون مركﺰهــا فــي
وزارة الداخلية في بغداد ولها وجود في كل المحافظات عبر قيادات الشرطة).(54
بحسب مﺆشر السﻼم العالمي الذي يصدره معهد اﻻقتصاد والسﻼم وجامعة
سيدني فان العراق يقع ضمن الدول ذات التهديد المرتفع للسﻼم ،وبالمرتبة 160
من بين  163دولة شملها الدليل؛ نتيجة ارتفاع مﺆشرات العنف والوفيات الناتجة
عنها والنﺰوح واﺣتماﻻت وقوع العمليات اﻹرهابية وغيرها من المﺆشرات التي
يعتمد عليها الدليل .وتقدر التكلفة اﻻقتصادية للعنف كنسبة من الناتج المحلي
اﻹجمالي بحوالي  %51والذي يتضمن التكاليف المباشرة وغير المباشرة
للعنف).(55

اطار ) :(11استبيان ﺣول مﺆشرات هدف التنمية المستدامة )(16
تمثل النشاط اﻷول الذي أطلقته شبكة التنمية المستدامة  ،2030في أواخر  2018وكانون الثاني )يناير(
 ،2019هو جمع البيانات غير الرسمية لمﺆشرات أهداف التنمية المستدامة والهدف  16على نحو خاص .وبما ان
الفيسبوك يعد أﺣد أكثر منصات التواصل اﻻجتماعية استخداما في العراق ،فﺈن شبكة المنظمات غير الحكومية قد
استخدمتها لجمع البيانات المتعلقة بمﺆشرات أهداف التنمية المستدامة من خﻼل نشر استمارة استبيان.
أعد فريق التقرير الوطني الطوعي مجموعة من اﻷسئلة تكون اﻹجابة عليها بـ )نعم  /كﻼ( مع العمر
والجنس ،وقامت شبكة التنمية المستدامة  2030بتطوير أنموذج اﻻستبيان من خﻼل نماذج غوغل ،وتم نشره
على مختلف صفحات المنظمات غي ر الحكومية المحلية والشباب واﻷوساط اﻷكاديمية )من مختلف مناطق العراق(
على منصة الفيسبوك ،مع تشجيع الجمهور على مشاركة خبراتهم من خﻼل اﻹجابة على اﻷسئلة .كان هناك
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ﺣوالي  1000استجابة على استمارة اﻻستبيان في غضون اﻷسابيع الثﻼثة اﻷولى من كانون الثاني )يناير( .2019
وتم إرسال البيانات التي تم جمعها لجنة التقرير الطوعي الوطني ﻻستخدامها في التقرير.
وقد تضمن اﻻستبيان سبعة أسئلة ،تتعلق ثﻼثة منها بالمعلومات الخاصة بالمستجيبين وترتبط بالجنس
والمحافظة التي يسكن فيها المستجيب ،وعمره ،وأما اﻷسئلة اﻻربعة الباقية فهي ترتبط أربع مﺆشرات من
مﺆشرات الهدف  ،16والتي ﻻ تتوفر عنها بيانات.
توزيع اﻷسئلة اﻷربعة على مﺆشرات الهدف 16
المﺆشر
السﺆال
4-1-16
 هل تشعر باﻷمان عند تجوالك في الشارع؟
1-3-16
 هل يمكنك الوصول للقضاء ومراكﺰ الشرطة بسهولة لغرض التبليغ عن
ﺣالة سلبية أو ﻹنصافك؟
1-5-16
 هل مستعد أن تقدم هدية أو تدفع مبلغ اضافي لتمشية معاملتك )تسريع
اﻹجراءات ،تقليل تكلفة اﻹجراءات ،تجنب دفع غرامة ،للحصول على أمان
لك ولعائلتك(؟
2-6-16
 هل لديك رضا عن الخدمات العامة المقدمة من قبل الحكومة؟
على الرغم من عدم الترويج لﻼست بيان باستخدام خدمات الترويج على الفيسبوك ،ومن كونه قد اعد باللغة
العربية فقط ونشر على صفحة المنظمات غير الحكومية الشريكة ،فان عدد المستجيبين له بلغ  1044شخصا،
وهو عدد ﻻ بأس به مع قصر مدة اﻻستجابة التي بلغت  23يوما وجرت ما بين  31كانون اﻷول )ديسمبر( 2018
وﺣتى  22كانون الثاني )يناير(  .2019وقد بلغت نسبة النساء في العينة  %40.2مقابل  %59.8للذكور .موزعين
على محافظات العراق الثماني عشرة ،وكان ﺣوالي ثلث المستجيبين من بغداد ) ،(% 36.1تليها ديالى )16.4
 ،(%واللتان تشكﻼن وﺣدهما  %52.5من ﺣجم العينية ،تليهما نينوى ) ،(% 6.9فالنجف ) ،(% 4.8والقادسية
) ،(% 4.6وذي قار ) .(% 4.4بينما تبلغ نسبة الشباب بعمر  30-20سنة ﺣوالي  %29.7وهي اعلى نسبة من
بين الفئات العمرية الخمس المشمولة باﻻستبيان ،وبنسبة  %23.9للفئة الثانية  40 -31سنة ،و  %24.9للفئة
العمرية  50-41سنة ،و %15.6للفئة العمرية  60-51سنة و أخيرا  %5.9للفئة العمرية  70-61عاما.
وعلى مستوى المحافظات كان هناك تباين في مواقف اﻻفراد:
السؤال اﻷول  :كانت محافظات دهوك واربيل في مقدمة المحافظات من ﺣيث شعور اﻻفراد باﻷمان ،تليهما ذي
قار والمثنى والنجف والسليمانية .فيما كانت البصرة اﻷقل امانا من منظور افراد العينة.
السؤال الثاني :كانت أعلى النسب في ميسان ،من الذين أجابوا باﻹيجاب عن إمكانية الوصول الى العدالة،
بينما كانت أدنى النسب في دهوك والمثنى واربيل وواسط .فيما جاءت بغداد بالمرتبة الرابعة من ﺣيث نسبة
المستجيبين الذين قالوا أنهم يستطيعون الوصول الى العدالة.
السؤال الثالث :نجد أن اﻻستعداد لدفع الرشى اعلى في أربيل وكربﻼء وديالى ،واقل في واسط والسليمانية
وميسان والنجف.
السؤال الرابع :اﺣتلت محافظات إقليم كردستان الثﻼث )أربيل ،والسليمانية ودهوك( الصدارة من ﺣيث مستوى
الرضى عن أ داء الحكومة فيها من ﺣيث نسبة الرضا عن الخدمات المقدمة إليهم ،فيما كانت القادسية وذي قار
وبغداد أقل المحافظات التي عبر فيها المستجيبون عن رضاهم عن الخدمات العامة المقدمة إليهم.
الشعور باﻷمان )(%

اﻻستعداد لدفع الرشى مجموع المستجيبين )(%

تعﺰيﺰ سيادة القانون على الصعيدين الوطني)(%

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 اﻵمن:

المصدر :رؤية العراق 2030

54

 :3-5تنويع اﻻقتصاد
إ ﱠ
ن اﻻعتماد على الموارد النفطية يفرض على اﻻقتصاد العراقي ﺣساسية مفرطة
للخارج ،والتي تﺆثر بدورها في قدرة الحكومة على ﺣشد الموارد المالية الﻼزمة لتأمين
اﻻستثمار الكافي لتحقيق التنمية المستدامة وأهدافها ،واﻻهم ادماجها ضمن أولويات
الموازنة اﻻتحادية .من جهة أخرى ،فﺈ ﱠ
ن أﺣادية اﻻقتصاد العراقي تفرض عليه اندماجا
ضعيفا وسلبيا باﻻقتصاد العالمي.
في عام  2014ﺣصلت ما اصطلح على تسميته اﻻزمة المﺰدوجة ،نتجت اﻷولى
عن انهيار أسعار النفط ،فقد انخفض سعر نفط البصرة الخفيف من  105.8دوﻻر /برميل
في ﺣﺰيران )يونيو(  (56)2014الى  32.06دوﻻر /برميل في كانون اﻻول )ديسمبر( 2015
والى  24.73دوﻻر/برميل في كانون الثاني )يناير(  ،(57)2016فيما نتجت اﻻزمة الثانية
هي اﺣتﻼل التنظيمات اﻹرهابية )داعش( ﻷراضي الموصل وصﻼح الدين واﻻنبار وجﺰء
من محافظة ديالى.
لقد أدى انخفاض أسعار النفط الى انخفاض اﻹيرادات المتحققة من صادرات
العراق النفطية بحوالي  35مليار دوﻻر عام  .2015وأدت الﺰيادة في انتاج النفط
وصادراته في عام  2016الى اﺣداث زيادة طفيفة في اﻹيرادات النفطية ،على الرغم
من استمرار تراجع أسعار النفط).(58
بعد النمو القوي الذي تحقق في اﻻعوام  2013-2009والذي بلغ في المتوسط
ﺣوالي  %9طبقا لتقديرات صندوق النقد الدولي تباطأ النشاط اﻻقتصادي ليصل الى
 %0.7عام  ،2014وارتفع الى  %4.8عام  .2015وﺣتى بالنسبة للنشاط اﻻقتصادي
غير النفطي فقد تأثر هو اﻻخر سلباً نتيجة اﻻزمة المﺰدوجة ،وانكمش هذا القطاع
بصورة تراكمية بلغت نسبة التراجع فيه  %21.6خﻼل المدة ) 2016-2014ينظر الشكل
اﻻتي( .وعانت المناطق الخاضعة ﻻﺣتﻼل التنظيمات اﻹرهابية نتيجة تدمير اﻷصول
اﻹنتاجية والبنى التحتية ،وقطع طرق التجارة وانهيار ثقة المستثمرين والمستهلكين.
شكل ) :(18النمو اﻻقتصادي والنمو في الناتج المحلي الحقيقي غير لنفطي للمدة 2022-2013

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 اﻻنفاق غير اﻷمني
بصورة كبيرة لتأمين تكاليف الحرب ،في ظل تراجع إيراداتها النفطية ،وتراجع قدرتها
على توفير الخدمات العامة ،وتلبية اﺣتياجات النازﺣين .وشمل التخفيض اﻻنفاق
اﻻستثماري غير النفطي على نحو أكبر من غيره .فيما واصلت الحكومة اﻻلتﺰام بدفع
رواتب ﺣوالي  3مﻼيين موظف وﺣوالي  1.5مليون متقاعد.
وأبرمت الحكومة اتفاقا مع إقليم كردستان في كانون اﻷول )ديسمبر(  2014نص
على قيام الحكومة اﻻتحادية بدفع  %17من الموازنة اﻻتحادية الى ﺣكومة اﻹقليم
)مطروﺣاً منها النفقات السيادية( في مقابل قيام اﻹقليم بتصدير  550ألف برميل يومياً
من مناطق اﻹنتاج الخاضعة لسيطرته بما فيها نفط كركوك عبر ميناء جيهان .وقد توقف
هذا اﻻتفاق في ﺣﺰيران )يونيو(  ،2015ﺣتى تموز )يوليو(  2016بسبب عدم اﻻلتﺰام
بالكميات المتفق عليها واكتفائها بتصدير  150ألف برميل فقط ،واقل من ذلك فيما بعد،
لتبدأ بتصدير النفط لحسابها .وفي اب )أغسطس(  2016اتفق الطرفان على استئناف
صادرات النفط ،وتقاسم عوائدها بالتساوي ﺣتى نهاية عام .(59)2016
الهدف  :8العمل الﻼئق ونمو اﻻقتصاد
ُتشير التوقعات الى اﺣتمال تحسن معدل النمو اﻻقتصادي في المستقبل بفضل
التحسن في اﻷوضاع اﻷمن ٍية والتﺰايد التدريجي في اﻻستثمار من أجل إعادة اﻹعمار،
ولكن ذلك سيكون رهنا بتنفيذ إصﻼﺣات هيكلية مناسبة ،لتحقيق اﻻستدامة في
النمو .ومن المتوقع أن يعود إنتاج النفط في عام  2019الى مستويات ما قبل عام
 ،2017بعد انقضاء اجل اتفاقية منظمة أوبك القاضية بخفض اﻻنتاج .وابتدا ًء من عام
 2020فان التوقعات ترجح أن زيادة إنتاج النفط لن تكون كبيرة ،وهو ما سيﺆثر في النمو
اﻻقتصادي بسبب عدم قدرة الحكومة العراقية على تحمل الﺰيادة المحتملة في تكاليف
اﻹنتاج في قطاع النفط .في الوقت نفسه ُيتوقع أن تحسن زيادة اﻻستثمار في مجال
إعادة اﻹعمار معدﻻت النمو اﻻقتصادي غير النفطي ،اﻻ ان تعثر اﻹصﻼﺣات الهيكلية بما
فيها تلك المتعلقة باﻹدارة المالية في القطاع العام ،وتقديم الخدمات ،وبيئة اﻻعمال،
والقطاع المالي ،فان استدامة النمو غير النفطي ستكون موضع شك).(60
تأتي المخاطر التي تكتنف مستقبل اﻻقتصاد من تذبذب أسعار النفط ،وعدم
القدرة على تحسين البيئة اﻷمنية ،وعدم القدرة على تنفيذ اﻹصﻼﺣات المالية
المطلوبة لضبط اﻻنفاق الجاري وإيﻼء اﻷولوية لﻼستثمار من أجل إعادة اﻹعمار
والتنمية .ففي الوقت الذي ُيتوقع أن تظل فيه أسعار النفط أعلى من المستوى اﻷدنى
الذي وصلت اليه في عام  ،2016إﻻ أن التوقعات تشير الى انها ستبقى في المعدل
كبير
أقل  %50مما كانت عليه في عام  .2014ويتوقع ان يظل الدين الخارجي الى ﺣ ٍد
ٍ
ً
مرة
مرتبطا بانخفاض أسعار النفط أو تخفيض سعر الصرف .ويمكن أن يشهد العراق
ً
ً
ً
مالية إذا ما تأجج الصراع والعنف من جديد.
أزمة
ثانية
 بحسب المصادر الوطنية يبلغ معدل نمو الناتج المحلي اﻹجمالي خﻼل المدة
 2015-2010ﺣوالي  ،%6.6فيما وصل اجمالي الناتج المحلي اﻹجمالي باﻷسعار
الجارية الى  226تريليون دينار عام  ،2017بعدما كان  203.9تريليون دينار عام
 .2016مدفوعا بﺰيادة أسعار النفط ورفع معدﻻت صادرات النفط الخام واﻻستقرار
النسبي في اﻷوضاع اﻻمنية).(61
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 يبلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اﻹجمالي باﻷسعار الجارية ﺣوالي
 6.1مليون دينار عراقي )ﺣوالي  5160دوﻻر امريكي( عام  ،2017بعدما كان 5.6
مليون دينار )ﺣوالي  4737دوﻻر امريكي( عام .(62)2016
شكل ) :(19متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اﻹجمالي باﻷسعار الجارية 2017-2009

المصدر :جمهورية العراق ،وزارة التخطيط ،الجهاز المركﺰي لﻺﺣصاء ،المجموعة اﻹﺣصائية
السنوية لعام  ،2017ص 506

 في عام  2018بلغ معدل النشاط اﻻقتصادي لﻸفراد بعمر  15عاما ف ٔاكثر %42.8
مع وجود تفاوت في النسبة ما بين الرجال ) (% 72.7والنساء ).(63)(% 13.0
 في عام  2018بلغ معدل البطالة للبالغين ) 15عاما فأكثر( ﺣوالي ،%13.8
وترتفع معدﻻت البطالة للفئة العمرية ) (24- 15عاما الى  .(64)%27.5ويمكن توقع
انخفاض معدﻻت البطالة مع إعادة التﺰام الحكومة بتعيين جﺰء من خريجي
الجامعات من ذوي المهن الصحية ،وإعادة تمويل المشروعات الحكومية التي
تعمل على تشغيل العاطلين ،وإعادة العمل ببرامج اﻹقراض الميسرة للعاطلين.
جدول ) :(8معدﻻت البطالة 2017-2007
مصدر البيانات

ذكور

اناث

اجمالي

2007

المسح اﻻجتماعي واﻻقتصادي واﻻجتماعي 2007

11.7

11.7

11.7

2012

المسح اﻻجتماعي واﻻقتصادي واﻻجتماعي 2012

9.9

22.6

11.9

2014

المسح المستمر 2014

8.4

21.9

10.6

2016

مسح اﻻمن الغذائي 2016

8.5

22.2

10.8

2017

مسح رصد وتقويم الفقر في العراق

10.9

31.0

13.8

 نصف العاملين باجر يعملون لدى القطاع الحكومي ،وتعمل  %90من النساء
العامﻼت بأجر في القطاع الحكومي).(65
 تبلغ نسبة العمالة الناقصة  %28.19عام .(66)2014
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يعاني القطاع المصرفي من التخلف وهيمنة البنوك الحكومية عليه ،ونقص
الكثافة المصرفية ،وصعوبة الحصول على القروض ،فيما تبلغ ملكية ﺣساب
مصرفي في مﺆسسة مالية  %22.7عام  2016كنسبة من السكان الذين تﺰيد
أعمارهم عن  15عاما ،مع تفاوت بين النساء والرجال ) % 19.5للنساء و %25.8
للرجال( .وقد اتخذت الحكومة خطوة مهمة باتجاه تعﺰيﺰ الشمول المالي من خﻼل
قرار توطين رواتب موظفي القطاع الحكومي والعام والمتقاعدين والمشمولين
بالحماية اﻻجتماعية ،اﻻمر الذي يعني بعد اكماله زيادة عدد المستفيدين من
الخدمات المصرفية لتشمل جميع هذه الفئات أي ﺣوالي ستة مﻼيين شخص،
اﻻمر الذي سيمكنهم من الحصول على قروض وسلف من المصارف التي تم
توطين رواتبهم فيها .اﻻ ان التحدي يكمن في تحقيق الشمول المالي للفئات
الفقيرة التي ما تﺰال بعيدة عن استخدام الخدمات المصرفية.
يعاني قطاعا الﺰراعة والصناعة من مشكﻼت جدية نتجت عن استمرار المنافسة
غير المتكافئة للسلع المستوردة وارتفاع سعر صرف العملة المحلية الذي أدى
الى ارتفاع تكاليف اﻹنتاج في هذين القطاعين وأدى الى انخفاض في اسهامهما
في الناتج المحلي اﻹجمالي منذ عام  ،2004اذ انخفض اسهام قطاع الﺰراعة من
 %6.9عام  2004الى  %3.4عام  ،2017وﺣتى عندما نستبعد قطاع النفط من
الناتج المحلي اﻹجمالي فان اﻻنخفاض يكون أكبر من  %16.5الى  %5.6للمدة
نفسها على التوالي .على الرغم من أن الﺰراعة تعد ثاني أكبر القطاعات بعد
النفط من ﺣيث اسهامها في الناتج المحلي اﻹجمالي ،فضﻼ عن أنها تعد المصدر
الرئيس لتوفير سبل عيش الفئات الفقيرة والمستضعفة وتوفير فرص العمل
للسكان في المناطق الريفية.
أما قطاع الصناعة فقد زاد اسهامها على نحو طفيف من  %1.8عام  2004الى
 %2.4عام  2017نسبة الى الناتج المحلي اﻹجمالي .وعند استبعاد قطاع النفط
من اﻷخير فان اسهام الصناعة ينخفض من  %4.2الى  %4.0للمدة نفسها.
على الرغم من الجهود المبذولة لجذب اﻻستثمارات اﻷجنبية وبخاصة تشريع
قانون اﻻستثمار رقم  13لسنة  2006الذي تضمن مﺰايا مهمة للمستثمرين ،اﻻ
أن تلك الجهود لم تثمر جذبا لﻼستثمار ،اذ يبلغ اجمالي اﻻستثمارات اﻷجنبية
الواردة  20.291مليون دوﻻر ما بين عامي  2017-2013في  115مشروعا ،أغلبها
في قطاع النفط ) ،(% 66.2تليها العقارات ) .(% 15.6بسبب اﻷداء الضعيف في
مﺆشر ضمان جاذبية اﻻستثمار مقارنة مع الدول العربية ،ونقص توفر المتطلبات
اﻷساسية التي تمكنه من جذب اﻻستثمار وفي مقدمتها أداء اﻻقتصاد الكلي
والوساطة المالية والقدرات التمويلية وبيئة اﻻعمال).(67
شكل ) :(20تطور اﻻستثمار اﻷجنبي المباشر في العراق ) 2017-2006ألف دوﻻر(

)UNCTAD, World Investment Report 2018 (https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2018_en.pdf
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الهدف  :9الصناعة واﻻبتكار والبنى اﻷساسية
 تبلغ نسبة اسهام الصناعة التحويلية في الناتج المحلي اﻹجمالي ﺣوالي %2
فقط عامي  2014و ،2015على الرغم من أنها وصلت في نهاية الثمانينيات الى
 ،%13.9نتيجة التدهور الكبير في هذا القطاع بسبب تأثير العقوبات اﻻقتصادية
) (2003- 1990وفقدان اﻻمن بعد عام .2003
شكل ) :(21اسهام الصناعة في الناتج المحلي اﻹجمالي )(2017-2004

المصدر :جمهورية العراق ،وزارة التخطيط ،الجهاز المركﺰي لﻺﺣصاء ،مديرية الحسابات القومية،
التقديرات اﻷولية الفصلية للناتج المحلي اﻹجمالي لسنة  ،2017نيسان  ،2018ص 11







تبلغ نسبة اسهام قطاع النقل واﻻتصاﻻت ﺣوالي  %10.3من اجمالي الناتج
المحلي عام  2017بعدما كانت  %5.3عام .(68)2016
ما يﺰال اسهام النقل الجوي في الناتج المحلي اﻹجمالي ضئيﻼ اذ بلغت 342
مليار دينار أي ﺣوالي  %0.1من اجمالي الناتج المحلي باﻷسعار الجارية.
وصل عدد خطوط الهاتف النقال الى  35.95مليون خط عام  ،2016وارتفعت
الكثافة الهاتفية من الهاتف النقال الى  92.3هاتف لكل  100شخص ،وتبلغ نسبة
الذكور الذين يملكون هاتفا نقاﻻ  %60.1مقابل  %39.9لﻺناث.
بلغ عدد مشتركي اﻻنترنيت  2.209مليون مشترك عام .2016
تبنى البنك المركﺰي العراقي في عام  2015مشروعا طموﺣا لﻺقراض الصغير،
وبمشاركة  34مصرفا خاصا ومصرف ﺣكومي واﺣد ،وبمبلغ اجمالي يصل الى
تريليون دينار عراقي ،وﺣتى نهاية عام  2018تم اقراض اكثر من  73مليار دينار،
كان ﺣوالي  %59منها لمشاريع تجارية و  %25منها لمشاريع خدمية ،و %12
منها لمشاريع صناعية ،و %4منها لمشاريع زراعية).(69
اطار ) :(12مشاريع استراتيجية تدعم تحقيق اﻷهداف :ميناء الفاو الكبير
في عام  2010تم وضع ﺣجر اﻷساس لمشروع بناء ميناء الفاو الكبير والذي تبلغ كلفته
اﻻجمالية ﺣوالي خمسة مليارات دوﻻر ،ويضم مناطق صناعية متكاملة صديقة للبيئة،
مدعومة بالبنى التحتية كافة لكي تكون جاهﺰة ﻻستقبال المستثمرين في القطاع الخاص
المحلي واﻻجنبي.
ومن المﺆمل أن يضم مشروعات استثمارية بينها مطار للشحن الجوي ،ومصفى للمنتجات
النفطية ،ومصنع للبتروكيمياويات ،ومنطقة سكنية تتسع لنصف مليون نسمة.
ويضم الميناء  46رصيفا ﻻستقبال البواخر الناقلة للحاويات ،وساﺣات كبيرة للخﺰن بمساﺣة
تﺰيد على مليونين متر مربع ،وبطاقة استيعابية تصل الى  99مليون طن سنويا .وقد أوعﺰ

59

مجلس الوزراء في  6آذار )مارس(  2019بﺈكمال المشروع ومنح وزير النقل الصﻼﺣيات
الﻼزمة ﻹكمال البنى التحتية البحرية للمشروع

يسعى العراق ضمن الهدف الثالث ،ووفق ما تم استعراضه من مﺆشرات الى
وضع مجموعة من خيارات التدخل التي تهدف في النهاية الى تنويع اﻻقتصاد:

المصدر :رؤية العراق 2030
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 :4-5بيئة مستدامة

ما تﺰال قضية البيئة واﺣدة من القضايا التي تحتاج الى زيادة اﻻهتمام وطنيا ،فقد
شخص التقويم ضعف اﻻهتمام الوطني بﺈعطاء أولوية للكوكب ،اذ تتﺰاﺣم أولويات الواقع
والبيانات المﺆسسات في دعم اﻻهتمام المطلوب باﻷهداف اﻷربعة التي تتضمنها هذه
اﻷولوية.
تبلغ المساﺣة اﻹجمالية ﻷراضي العراق  438,317كيلومترا مربعا ،منها 94500
كيلومترا مربعا أراض زراعية ) ،(%21.6وهناك  %11.9من اﻷراضي صالحة للﺰراعة،
وهناك  %9.1من اﻷراضي عبارة عن مروج ومراعي ،واﻷراضي المغطاة بالغابات ﻻ
تساوي سوى .(70)%1.9
الهدف  :6المياه النظيفة والنظافة الصحية
 تبلغ نسبة السكان المخدومين بالمياه الصالحة للشرب  %78في المحافظات
عدا بغداد التي تقترب فيها النسبة من  ،%100وهي ترتفع في الحضر الى %86
وتنخفض في الريف الى  .%66وقد تأثرت هذه النسبة باﻷوضاع التي انتجتها
العمليات اﻹرهابية وبخاصة بعد عام  ،2014اذ كانت نسبة السكان المخدومين
بالمياه الصالحة للشرب تصل الى  %84عام .(71)2014
 تبلغ النسبة المئوية لمياه الصرف الصحي المعالجة بطريقة آمنة  %47.7عام
.2016
 بلغت درجة تنفيذ اﻹدارة المتكاملة للموارد المائية عام  2017ﺣوالي  ،25.1وهو
ما يشير الى ضعف في تلك اﻹدارة.
شكل ) :(22استعماﻻت المياه في العراق 2018
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الهدف  :11مدن ومجتمعات محلية مستدامة












يبلغ سكان الحضر  %69.8مقابل  %30.2في
الريف عام  ،2017وتتباين النسبة بحسب
المحافظة اذ ترتفع في بغداد الى ،%87.5
وتنخفض في بابل والمثنى وصﻼح الدين الى
.(72)%50
تبلغ نسبة السكان المخدومين بخدمات جمع
النفايات ورفعها يوميا بحوالي  %65.7من
اجمالي السكان ،اﻻ أنها تتباين بين الحضر
والريف ،اذ ترتفع الى  %91.3في الحضر،
وتنخفض الى  %7.5فقط في الريف .بسبب أن
المﺆسسات البلدية تعد غير مسﺆولة عن تقديم
الخدمات البلدية في القرى واﻻرياف خارج الحدود
البلدية على وفق قانون إدارة البلديات المعدل
ذي الرقم  165لعام  .(73)1965لكن ما تﺰال اﻻسر
تواجه مشكﻼت جدية في عملية التخلص من
النفايات المنﺰلية ،وبحسب نتائج مسح رصد وتقويم الفقر في العراق لعام 2018
فﺈ ّ
ن  % 53فقط من اﻻسر يتم رفع نفاياتها من قبل البلدية ،وﺣوالي  %25من
النفايات ترمى خارج المنازل ،وﺣوالي  %13يتم ﺣرقها ،و %8توضع في ﺣاويات
مخصصة لها.
برزت خﻼل العقدين اﻻخيرين ظاهرة التوسع غير القانوني على المناطق الﺰراعية
المحيطة بالمدن ،وانتشار السكن العشوائي في محيط اغلب المدن ،فضﻼ عن
ﱠ
أن المناطق الداخلية التي هجرها سكانها باتجاه الضواﺣي تحولت الى مناطق
ّ
متخلفة ،ففي عموم العراق يوجد  3687تجمعا عشوائيا ،يبلغ عددها في بغداد
وﺣدها  1022تجمعا ،تليها البصرة ) 677تج ّ
معا عشوائيا( ،وذي قار ) 333تجمعا
عشوائيا( ،وكركوك ) 279تجمعا عشوائيا(.
ما تﺰال الخدمات العامة تشكل مشكلة بالنسبة لتحسين أوضاع الناس ،اذ تواجه
هذه الخدمات منافسة شديدة في اﻻنفاق عليها ،إذ يتعرض اﻻنفاق على
الخدمات العامة لمنافسة شديدة من أنواع اﻻنفاق اﻷخرى ،وبخاصة اﻻنفاق
على الرواتب واﻷجور الذي يشكل  %53.4من إجمالي اﻻنفاق الجاري في
الموازنة اﻻتحادية لعام  ،2018وبخاصة الرعاية اﻻجتماعية التي تشكل %22.6
من اجمالي اﻻنفاق ،وخدمة الدين العام ) ،(%16.7والتي تشكل بمجموعها
 %92.8من اجمالي اﻻنفاق الجاري لذلك العام) ،(74اﻻمر الذي يشكل قيدا على
جودة الخدمات المقدمة وتغطيتها ،وبخاصة بين الريف والحضر ،اﻻمر الذي ينعكس
سلبا على أوضاع النساء بشكل خاص والفئات الفقيرة ،وذوي اﻹعاقة
واﻻﺣتياجات الخاصة.
قدر البنك الدولي ووزارة التخطيط العراقية تكاليف إعادة اﻻعمار تقدر بحوالي
 88.2مليار دوﻻر ،فيما وصلت قيمة الخسائر في الناتج المحلي غير النفطي
التي نتجت عن الصراع ﺣتى عام  2017الى ﺣوالي  107مليار دوﻻر) .(75ويفترض
إنفاق  22.9مليار دوﻻر منها خﻼل اﻻجل القصير و 65.3مليار دوﻻر أمريكي خﻼل
اﻻجل الطويل).(76
أسس صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اﻻرهابية وفقا للمادة
) (28من قانون الموازنة اﻻتحادية لسنة ) ،(2015وذلك ليكون جهازاً ينسق بين
شكل ) :(23الشمول بالخدمات
العامة )(2018
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المنظمات الدولية والوزارات العراقية في عمليات اعادة اﻻعمار السريعة وينفذ
عمليات اعادة اﻻعمار متوسطة وطويلة اﻻجل في المناطق التي يتم تحريرها
من سيطرة )داعش( .وخصصت ﺣكومة العراق مبلغاً اولياً للصندوق قدره )(500
مليار دينار عراقي في موازنة عام  ،2015وسوف تتكون موارد الصندوق فيما بعد
من المنح التي يمكن ان تقدمها الدول الصديقة والشقيقة باﻹضافة الى ما
تخصصه الدولة من اموال من خﻼل قانون الموازنة اﻻتحادية ،وسيقوم الصندوق
بﺈعادة اعمار المناطق التي تضررت بسبب اﻻعمال اﻻرهابية في عموم العراق
بعد تحريرها.
 خﻼل المدة  2003-1970ﺣوالي  %90من اﻷهوار جففت أو خربت ،وتﻼشت
أغلب المستوطنات البشرية فيه وبخاصة خريطة ) :(1المساﺣات المغمورة ﻷهوار جنوب العراق
في هور الحويﺰة ،واجبر ﺣوالي  170ألف كانون اﻷول )ديسمبر( 2017
من سكانها على الفرار أو إعادة اﻻستقرار
في مناطق أخرى ،وبالنسبة للذين آثروا
البقاء فﺈن أغلبهم عاش في ﺣالة من
الفقر والحرمان .وبعد عام  2003تم
تشجيع عملية إنعاش اﻷهوار ،ودعمت
العديد من المجتمعات والمﺆسسات
والمنظمات الحراك الساعي ﻻستعادتها.
وتم استعادة  %38منها بنجاح ،فيما
يجري العمل ﻻستعادة ﺣوالي  %70من
المساﺣة التي كانت عليها عام .(77)1970
الهدف  :13العمل المناخي
ﻻ يوجد بلد بمفرده يتصدى للتحديات
التي تثيرها التغيرات المناخية .ومن اجل مناخ
الغد والوصول الى سبل نمو منخفضة انبعاثات
http://crim.mowr.gov.iq/ar/node/85
غاز الكاربون عقدت المﺆتمرات الدولية بشأن تغير
المناخ ،وكان المﺆتمر الرابع والعشرون لﻸطراف
في اتفاقية اﻻمم المتحدة اﻻطارية بشأن تغير المناخ ،مستجيباً لمقاصد الهدف الثالث
عشر في خطة التنمية المستدامة  2030الذي يدعو الى اتخاذ اجراءات عاجلة للتصدي
لتغير المناخ واثاره داعياً دول العالم المتقدمة الى تعبئة  100مليار دوﻻر سنوياً من اجل
توسيع نطاق تدابير التخفيف من اثار تغير المناخ والتكيف معه من خﻼل ادماج تلك
التدابير في السياسات واﻻستراتيجيات والخطط الوطنية .
يمتاز مناخ العراق بالتنوع والتطرف ،اذ يتنوع بسبب التضاريس المختلفة بين
وسط وجنوب العراق وشماله ،ويتطرف بالتباين الكبير بين درجات الحرارة عبر فصول
السنة بل وﺣتى في ايامها .ويقع  %90من مناخ العراق ضمن مناطق المناخ الجاف،
وترتفع درجة الحرارة في فصل الصيف الطويل والجاف لتصل الى ﺣوالي  56درجة مئوية
في بعض ايامه.
تعد اﻻستدامة البيئية هي أﺣد اﻻهتمامات الرئيسة ﻷهداف التنمية المستدامة
 ،2030والتي يجري التركيﺰ عليها في أهداف المياه والصرف الصحي والطاقة المدن
وتغير المناخ .وسيكون لتغير المناخ عواقب متﺰايدة على اﻹنجاز التنموي المستدام،
تتراوح تأثيراته من التأثير المباشر ﻷﺣداث الطقس المتطرفة ،إلى اﻵثار الطويلة اﻷجل
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لحاﻻت الجفاف والتصحر على إنتاج اﻷغذية وسوء التغذية ،والﺰيادة في انتشار نواقل
اﻷمراض المعدية ،وبخاصة للسكان اﻷكثر هشاشة واﻷكثر فقرا.
يمثل التحدي المناخي تحديا وجوديا نتيجة تداعياته الخطيرة إذ إن اﺣتمال ارتفاع
درجات الحرارة ﺣتى عام  2050بدرجة أو درجتين مئويتين يعني تبدﻻ مناخيا متطرفا
نتيجة اﻻثار السلبية المحتملة وتهديدها ﻷمن الناس ورفاههم والوصول الى الموارد
بسهولة وبأسعار معقولة ،كما تهدد وبشكل مباشر ﺣقوق الفئات المستضعفة في
الحصول على طعام آمن ومغذي والوصول الى مياه آمنة وبكميات مناسبة ،وكلها يمكن
أن تهدد الجهود لتحقيق التنمية .وبحسب دراسة الهيأة الحكومية المعنية بتغير المناخ
 IPCCفانه من المتوقع أن يتأثر العراق بالتغير المناخي نتيجة تقلص المناطق الساﺣلية
ومن المحتمل أن يﺆدي ذلك الى مﺰيد من الضغط على المناطق اﻷخرى لتأمين
اﺣتياجات السكان المتنامية).(78
اطار ) :(13اعمال تطوعية :مشروع زراعة مليون شجرة
في عام  2016أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مشروعا تطوعيا لﺰراعة مليون شجرة في
عموم العراق يمتد لمدة خمس سنوات ،وكان المشروع عند انطﻼقه يقوم على قيام كليات الﺰراعة في
الجامعات الحكومية بالعمل لكن سرعان ما انخرطت اغلب كليات من  22جامعة و  6اعداديات ومعاهد
الﺰراعة في المحافظات  25بلدية وامانة بغداد ،فضﻼ عن التنسيق مع اﻷمانة العامة للعتبة الحسينية،
ويسعى المشروع على جملة من اﻷهداف منها:
 نشر ثقافة التشجير والوعي بأهمية الشجرة ومخرجاتها للحفاظ على البيئة ومواجهة التغير
المناخي.
 توفير فرص التدريب على المشاريع المنتجة لتطبيق مبدأ اﻻقتصاد اﻷخضر.
 إشاعة ثقافة العمل التطوعي.
 تدريب الطلبة في كليات الﺰراعة على انتقاء اﻷصناف المناسبة لبيئة كل منطقة.
ومن اهم مخرجات المشروع:
 توفير  500فرصة تدريب لمهندسين وفنيين وعمال زراعيين وأكثر من  250طالب وطالبة في
المرﺣلة اﻹعدادية وأكثر من  4500طالب جامعي.
 تم توفير  100نوع من البذور.
 ادخال  18نوع من اﻷشجار ﻷول مرة الى العراق.
 إعادة  20نوع من اﻷشجار التي اختفت من العراق.
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ما زالت قضية البيئة والتغير المناخي من القضايا التي ﻻ تحتل أولوية ،وما زال
هناك قضايا تتعلق بكفاءة استخدام الطاقة وأنشطة استغﻼل النفط وتوليد الكهرباء،
وعدم توفر نظام مناسب للنقل العام من الموضوعات التي تسير ببطيء في الحوارات
الوطنية والتي تنعكس آثارها السلبية في البيئة .ويعاني هذا الهدف من النقص اﻷشد
في البيانات المعبرة عنه ،لذا فان تحدي البيانات يبدو شاخصا بقوة في هذا الهدف الذي
يعد اﻷقل من ﺣيث توفرها.
 انخفض ﺣجم الخﺰين المائي في العراق من ﺣوالي  157مليار متر مكعب الى
ﺣوالي  50مليار متر مكعب عام  ،2015نتيجة التغير المناخي وشحة اﻻمطار
وقلة الواردات المائية من دول المصدر) .(79فضﻼ عن ارتفاع مستوى الفقر المائي
نتيجة التبخر من اﻷنهار او البحيرات والخﺰانات التي تقدر بحوالي  8مليار متر
مكعب سنويا) .(80فيما وصل ﺣجم الخﺰين المائي في ﺣﺰيران )يونيو(  2019الى
 58.4مليار متر مكعب).(81
 تبلغ كمية المياه المسحوبة من المياه السطحية للسنة المائية 2017-2016
ﺣوالي  40.7مليار متر مكعب ،منخفضة عن السنة المائية السابقة التي وصلت
فيها الى  54.7مليار متر مكعب؛ لذا فقد تم اللجوء الى خﺰين مياه البحيرات
والخﺰانات واﻻنهار).(82
 شهدت السنة الرطبة في العراق عام  2019وزيادة معدﻻت سقوط اﻻمطار
توسع في الخطة الﺰراعية من ﺣوالي مليون دونم الى ﺣوالي  5مﻼيين دونم
للموسم الﺰراعي الحالي.
 يبلغ خﺰين المياه الجوفية الكلي ﺣوالي  1000مليار متر مكعب بحسب تقديرات
وزارة الموارد المائية ،فيما يبلغ الحد اﻷقصى المستدام للمياه الجوفية  5.2مليار
متر مكعب سنويا).(83
 بحسب البيانات الرسمية لعام  2016فﺈن ﺣوالي  160588دونم من المساﺣة
الكلية للبﻼد مهددة بالتصحر).(84
ُ يسهم العراق بحوالي  %0.37من اجمالي انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في
العالم بحسب إﺣصاءات عام  ،2005أي ما يعادل  99مليون طن متري).(85
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اطار ) :(14قصة نجاح :الواﺣة الخضراء في صحراء كربﻼء
بدأت العتبة الحسينية المقدسة مشروع
مدينة سيد الشهداء الﺰراعية ،وبمساﺣة
اجمالية تبلع  21000دونم ،وقد أنجﺰت
المرﺣلة اﻷولى من المشروع بمساﺣة
 7500دونم ،بدأ العمل بها في اﻷول من
تشرين الثاني )نوفمبر(  ،2018ويضم
المشروع  14مرشة محورية تغطي كل
منها مساﺣة تتراوح ما بين  120-80دونم،
تغذى كل منها ببئر ماء .وتﺰرع خمسة
أصناف من الحنطة.

وبهدف مواجهة التحدي المناخي سعى العراق الى التصدي ﻵثار التغييرات
المناخية جاعﻼ ً من التنسيق بين التشريعات والسياسات الوطنية والتدابير الدولية
اساساً في التخفيف من اثار تغير مناخ الغد وتفعيل نتائجها بكفاءة واقتدار .للعراق اطاراً
مﺆ سسياً بيئياً يمنحه قوة تحقيق آمن بيئته تتمثل باﻵتي):(86








تأسيس دائرة ﺣماية وتحسين البيئة بموجب قانون ﺣماية وتحسين البيئة
رقم  3لسنة  1997والذي تأسس بموجبه مجلس ﺣماية وتحسين البيئة.
تشكلت وزارة البيئة  7اب )أغسطس(  2003وانيط بها المهام واﻻختصاصات
المنصوص عليها في قانون ﺣماية وتحسين البيئة رقم ) (3لسنة ،1995
واضيف لها اختصاصات اخرى تتناسب واﻻهتمام العالمي بالبيئة.
تم اعادة تنظيم وزارة البيئة وهيكلها اﻻداري ومهامها وادارتها بموجب قانون
وزارة البيئة رقم ) (17لسنة  2011الذي نظم دوائر الوزارة واقسامها
وتشكيﻼتها.
نظم قانون ﺣماية وتحسين البيئة رقم ) (27لسنة  2009عمل الوزارة الفني
والقانوني والذي تضمن اﺣكاماً لحماية اﻻنسان والبيئة والتنوع البيولوجي.
انضمام العراق الى اﻻتفاقية اﻻطارية للتغيرات المناخية بموجب القانون رقم
) (7لسنة  ،2008وصادق العراق على اﻻتفاقية اﻻطارية للتغيرات المناخية
وعلى اتفاقية كيتو الملحق بها في  28تموز )يوليو(  ،2009ودخلت ﺣيﺰ
التنفيذ في  26تشرين اﻷول )أكتوبر(  2009ومنذ هذا التاريخ يعمل العراق
جاهداً لﻺيفاء بالتﺰاماته تجاهها ،كما باشر بتشكيل وﺣدة وطنية بهيئة شعبة
ضمن قسم مراقبة نوعية الهواء والضوضاء من اجل قيادة موضوع التغير
المناخي على المستوى الوطني واجراء التنسيق اﻻقليمي والدولي الﻼزم.
تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة للتغيرات المناخية وهي المعنية بمتابعة وضع
السياسات واﻻجراءات الوطنية تجاه التغيرات المناخية وﺣفﺰ المﺆسسات كافة
من خﻼل ممثليها على تنفيذ هذه السياسات ووضع خطط العمل الﻼزمة
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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 :وسائل التنفيذ
ينتظر العراق جهد طويل وﺣثيث ﻻستكمال تكييف اهداف التنمية المستدامة،
وتحسين أطر التخطيط واليات تعبئة الموارد من أجل التنمية ،وذلك يتطلب:










اجراء مراجعة وطنية شاملة لﻸوضاع التنموية في البلد وتحديد أين نقف اﻻن،
ومن ثم اﻻتفاق على خطوات التحسين المأمولة.
اتخاذ خطوات عاجلة لردم فجوة البيانات الخاصة برصد التقدم المحرز نحو تحقيق
اﻷهداف ،اﻻمر الذي يتطلب تحسين التعاون بين الوزارات المعنية وبناء القدرات
اﻹﺣصائية المحلية والوطنية ،وإيجاد آليات مستدامة وتشاركية لجمع البيانات
الخاصة بمﺆشرات أهداف التنمية المستدامة وتصنيفها محليا ووطنيا وعلى
أساس مقاربة النوع اﻻجتماعي والبيئة والفئات السكانية.
استخدام واسع النطاق لمﺆشرات اﻷهداف في السياسات العامة.
تعﺰيﺰ ثقافة اﻻستدامة في البلد من خﻼل تطوير مناهج التربية والتعليم لتتناول
هذا اﻻنشغال ،وتغيير أنماط السلوك الفردي والجماعي نحو اﻻستدامة ،وإيجاد
جيل واع للتحديات التي تواجه مصيره في المستقبل.
تعﺰيﺰ ثقافة التسامح والمواطنة ،والتحفيﺰ على العمل المنتج ،والتضامن
اﻻجتماعي ،والعمل التطوعي ،وتطوير المعارف والمهارات اﻹنتاجية والحياتية
وبخاصة لدى جيل الشباب.
العمل على تحقيق رؤية العراق  2030ودمج مبادئ التنمية المستدامة وأهدافها
من خﻼل عملية تشاركية تشرك أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص
والمجتمع المدني.
تعﺰيﺰ النمو المستدام الذي يكون فيه دور أكبر للقطاعات اﻻقتصادية اﻷخرى الى
جانب قطاع النفط.
يمثل التمويل التنموي تحديا أساسيا في مجمل الجهود اﻹنمائية عموما ،وتلك
التي ترتبط بتحقيق أهداف التنمية المستدامة على نحو خاص .اذ ما يﺰال
التمويل المخصص للتعليم والصحة والبيئة منخفضا جدا ،فضﻼ عن اﻻنخفاض
الحاد في اﻻنفاق اﻻستثماري الذي يعد ضروريا وأساسيا في ظل النمو
السكاني المرتفع ) ،(% 2.4ويمكن لهذا أن يحد من التقدم المحرز نحو تحقيق
اﻷهداف ،وبخاصة وأن اﻷوضاع مرشحة للتفاقم مع اضطراد عدم التأكد تجاه عوائد
العراق من صادراته النفطية وارتفاع فاتورة الدين العام الداخلي والخارجي.
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 :1-6بناء القدرات
من المهم إيجاد مجموعة من التدابير التي من شأنها تعﺰيﺰ القدرات الوطنية
والمحلية التي تستهدف تحسين عمليات جمع البيانات ورصد اﻹنجازات واعداد التقارير
الوطنية والمحلية والقطاعية ،والتي تغطي جوانب مختلفة من عملية التنمية.






ينبغي العمل على بناء القدرات الذاتية على الحكم الرشيد بما في ذلك تصميم
سياسات التنمية وتنفيذها وتقويمها ،وتحسين فاعلية مﺆسسات الدولة وتسريع
وتيرة اﻹصﻼح المﺆسساتي.
تحسين اتساق التخطيط للتنمية المستدامة بحيث تصبح اﻷهداف مرشدا وهاديا
للسياسات وخطط التنمية الوطنية.
تعﺰيﺰ القدرات اﻹﺣصائية لتحسين المﺆشرات الخاصة باﻷهداف وتقليص الفجوة
فيها ،واﻻهتمام بتوفير بيانات مصنفة جغرافيا وعلى مستوى الجنس ،فضﻼ عن
بيانات الحكم الرشيد.
تطوير مصادر البيانات غير التقليدية من خﻼل اعتماد طرق مبتكرة لجمع البيانات
ومن خﻼل الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية.
تعﺰيﺰ قدرات الرصد والتقويم والمساءلة.

 :2-6الشراكة الثﻼثية
ليس من شك ان بناء الشراكات القوية المتعددة بين أصحاب المصلحة شكلت
قاعدة أساسية لتعبئة المعرفة وتقاسمها ،إذ وفرت الخبرة والتكنولوجيات والموارد
المالية لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة  ،2030فكان التنسيق بين المﺆسسات
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.
ويتم تطوير آليات التنسيق باستمرار لتسهيل عمليات التنفيذ وتقديم تقارير عن اﻷهداف
والمﺆشرات الوطنية .كما تمكنت اللجان الوطنية وعبر منصات الحوار من توفير مستوى
عال من المشاركة المباشرة والمستدامة بين مختلف أصحاب المصلحة الحكوميين،
الجهات الفاعلة في القطاع الخاص ،منظمات المجتمع المدني ،المنظمات غير
الحكومية ،اﻷكاديمية ،الشباب والمجتمع الدولي ،مع اﻻهداف الدولية المشتركة
للتنمية المستدامة.
تستند رؤيتنا ﺣول تحقيق أهداف التنمية المستدامة الى أسس الشراكة
الثﻼثية بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني ،وتمكين جميع أصحاب المصلحة
من المشاركة في عمليات التخطيط والتنفيذ والرقابة ،وممارسة دور مناسب ﻹمكاناتها
في تلك العمليات ،وقد عقدت عدد من ورش العمل التي استوعبت أصحاب المصلحة
لبناء القدرات في جميع مراﺣل اعداد التقرير الطوعي .وينبغي دمج العمل التطوعي في
عمليات التخطيط التنموي ،وبخاصة ما يتعلق بتنفيذ اهداف التنمية المستدامة ،واهمية
وجود منصة الكترونية للتواصل بين المنظمات والفعاليات التطوعية.
وجدير بالذكر أن عدد المنظمات غير الحكومية المحلية في العراق يبلغ مطلع
عام  2019ﺣوالي  3541منظمة) .(87وقد أفرزت اﻻزمة التي انتجتها الحرب ضد
التنظيمات اﻹرهابية بروز عدد من المنظمات التي نشطت في مواجهة أوضاع النازﺣين
والعنف واضطرابات ضغوط ما بعد اﻻزمة وإعادة التأهيل اﻻجتماعي.
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وسيجري إشراك وسائل اﻹعﻼم المحلية والمجتمع المدني كوسطاء رئيسيين
عبر وسائل التواصل اﻻجتماعي واﻻتصال المباشر ،لضمان الوصول إلى جميع
المجموعات وشرائح المجتمع ،مع الحاجة الى التركيﺰ وبشكل خاص لسماع أصوات
النساء والشباب والفئات الهشة ،وﻻ سيما من الﻼجئين والنازﺣين.
تشمل الشراكة في بناء السﻼم المجتمــع المــدني والشــباب والنســاء والقيــادات
العشائرية والدينية ،ويمكن لهذه الشراكة أن تسهم في تحسين إمكانيــة الرصــد المبكــر
ﻻﺣتمــاﻻت زيــادة العنــف فــي المنــاطق اﻷكثــر عرضــة لتفاقمــه ،وينبغــي تشــكيل شــبكة
واسعة لبناء السﻼم تقــوم علــى نشــاط موســع للمنظمــات غيــر الحكوميــة فــي عمليــات
الرصد واﻹنذار المبكر ﻻﺣتمــاﻻت فقــدان الســﻼم ،ومــن المهــم أن تضــمن هــذه الشــراكة
إدامة العﻼقات بين مكونات المجتمع العراقي ،وبناء أنشطة مشتركة بين تلــك المكونــات،
وتجاوز التقسيمات اﻻثنية والقوميــة والدينيــة والمذهبيــة ،لتشــكيل شــبكة مــن العﻼقــات
العابرة للمكونات .مــن جهــة أخــرى ،يمكــن أن تســهم القــوى التقليديــة فــي المجتمعــات
المحلية )العشائر ،رجال الدين ،المختارين  (...في تعﺰيﺰ فرص بناء السﻼم بﺈيجاد الحلــول
الوسطى للنﺰاعات وتوفر إمكانات تقاضي بديلة تساعد المﺆسسات الحكوميــة فــي إنهــاء
الكثير من الخﻼفات ﺣول ﺣقوق الملكية والثأر في المناطق التي تحررت من اﻻرهاب.
ويبــرز دور المجتمــع المــدني بوصــفه عنصــراً فــاعﻼ ً فــي أوقــات مــا بعــد النــﺰاع،
واﻻعتراف بدوره الحيوي في بناء السﻼم ،وإعطائه المﺰيد من المســاﺣة للحركــة الفاعلــة
والتدخل في عملية بناء السﻼم المستدام ،ومن الضرورة بمكان نقله إلى مســتوى رأس
المال اﻻجتماعي ،اﻷمر الذي يعنــي إيجــاد شــبكة يمكنهــا دمــج المجتمــع وإضــعاف قــوى
الفرقــة واﻻســتقطاب الطــائفي واﻻثنــي .وتمكينــه مــن إطــﻼق المبــادرات ﺣــول الحــوار
المجتمعي وتمكين المرأة وتوثيق جرائم التنظيمات اﻻرهابية ويمكن أن يتطــور هــذا الــدور
إلى تعﺰيﺰ الديمقراطية ومراقبة اﻻنتخابات ومحاربة الفساد.
 :3-6التعاون الدولي
العراق عضو مﺆسس في منظمة اﻷمم المتحدة وعدد من المنظمات اﻷممية،
وهو طرف في عدد من اﻻتفاقيات الدولية واﻹقليمية ،ومنذ عام  2008انضم الى
اﻻتفاقية اﻻطارية للتغيرات المناخية وصادق على بروتوكول كيوتو الملحق بها في 28
تموز )يوليو(  ،2009ويعمل جاهدا للوفاء باﻻلتﺰامات التي تشتمل عليها.
وعلى المستوى الدولي واﻻقليمي يبذل العراق جهودا كبيرة للتعاون مع الدول
الجارة والصديقة لمواجهة التحديات التي تواجهه ومنها التنمية وإعادة اﻻعمار واﻹرهاب
وتداعيات التغير المناخي .ويلتﺰم العراق أيضا بالشراكة العالمية في الجهود الدولية
الرامية إلى تحقيق التنمية وتعﺰيﺰها ،ويشارك بفاعلية في المفاوضات في مختلف
المحافل الدولية ﺣول قضايا التنمية والبيئة والتغير المناخي ،ويﺆكد مع كل مناسبة على
التنفيذ الفعال لﻼتفاقيات الدولية ذات الصلة من خﻼل التعاون.
وقد ﺣصل العراق خﻼل المرﺣلة السابقة على دعم دولي كبير من المنظمات
الدولية واﻹقليمية ،في برامج ومشاريع كبيرة كان دور تلك المنظمات جديرا باﻹشادة
وأسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ،وقد ﺣصل
العراق على مساعدات مالية مهمة ،اﻻ انها بدأت تتناقص منذ عام  2009على الرغم
من زيادة ﺣاجة العراق لها بعد عام .2014
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شكل ) :( 24صافي المساعدات اﻹنمائية الرسمية والمساعدات الرسمية الواردة للعراق )بالقيمة الحالية
للدوﻻر اﻷمريكي( )مليار دوﻻر(

المصدر :البنك الدولي ،قاعدة بيانات التنمية.

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





برنامج اﻷمم المتحدة اﻹنمائي الذي يدعم تشكيلة واسعة من المشروعات
التنموية.
وكاﻻت اﻷمم المتحدة اﻷخرى وبخاصة برنامج الغذاء العالمي ومنظمة اﻷغذية
والﺰراعة وصندوق اﻷمم المتحدة للسكان واليونسيف وغيرها التي دعمت برامج
وأنشطة مختلفة منها معالجة ملف النازﺣين والﻼجئين.
البنك الدولي الذي دعم اعداد وتنفيذ استراتيجيتي التخفيف من الفقر وعملية
اصﻼح نظام الحماية اﻻجتماعية.
برنامج اﻷمم المتحدة للبيئة ومرفق البيئة العالمي  GEFاللذان عمﻼ مع برنامج
اﻷمم المتحدة اﻹنمائي في الشأن البيئي العراقي ،ودعموا اصدار البﻼغ الوطني
اﻷول للعراق المقدم ﻻتفاقية اﻷمم المتحدة لتغير المناخ عام .2016

لقد ساعد التمويل الذي ﺣصل عليه العراق في التخفيف من أثر الصدمة المالية
واﻷزمة اﻻقتصادية واﻻجتماعية التي كان يمكن أن تُلحق الضرر البالغ بالفقراء وتتسبب
بالمﺰيد من التأخير في التعافي اﻻقتصادي وتبطئ عملية إعادة اﻹعمار .وتشمل ﺣﺰمة
التمويل ال ُ
مقدمة من المجتمع الدولي):(88





اتفاقية اﻻستعداد اﻻئتماني الذي استلم العراق منها  2مليار دوﻻر أميركي مع
صندوق النقد الدولي.
عملية دعم للموازنة بقيمة  1.44مليار دوﻻر أميركي وافق عليها البنك الدولي
في كانون اﻷول  ،2016بما في ذلك ضمانات بقيمة  444مليون دوﻻر للبنك
قدمتها المملكة المتحدة ) 372مليون دوﻻر( وكندا ) 72مليون دوﻻر(.
مبلغ  270مليون دوﻻر أميركي بشكل تمويل قدمته الوكالة اليابانية للتعاون
الدولي. JICA
مبلغ  450ميلون دوﻻر أميركي قدمتها فرنسا.
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 سندات بقيمة  1مليار دوﻻر أميركي أصدرت في كانون الثاني )يناير( ،2017
ً
مضمونة من قبل الحكومة اﻷميركية.
 وفي آب  2017وبعد إنهاء المراجعة الثانية لبرنامج صندوق النقد الدولي بنجاح،
أصدرت ،الحكومة العراقية سندات بقيمة مليار دوﻻر أميركي باستحقاق في عام
 2023وهو اﻹصدار المستقل اﻷول منذ عام .2006
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 :التطلع إلى اﻷمام
يتطلب تحقيق أهداف التنمية تعبئة قدرات الشركاء جميعا ،على المستويات
المحلية والوطنية والدولية ،العامة والخاصة ،علما أن الركن اﻷساس في هذه العملية
هو العمل على تعبئة الموارد العامة والقدرات المﺆسسية الحكومية ،فضﻼ عن اتخاذ
التدابير التي من شأنها تكييف أهداف التنمية المستدامة ومقاصدها ومﺆشراتها،
وتضمينها في خطط التنمية وبرامجها ،وتنظيم عمليات الرصد والتقويم والمتابعة،
واجتذاب المﺰيد من الموارد والجهود الوطنية والدولية ،وكل ذلك يستلﺰم بذل الجهود
ﻹشراك 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
الخاص والمنظمات غير الحكومية ،والمﺆسسات التربوية والتعليمية ،فضﻼ عن المنظمات
الدولية التي دعمت العراق خﻼل المرﺣلة السابقة .ويمكن للحكومة أن تنسق الجهود
التنموية الوطنية ،ودعم مبادراتها ،وربط تلك الجهود المحلية والوطنية بما يخدم تحقيق
اﻷهداف ،انطﻼقا من مبادئ التنمية المستدامة والتﺰاماتها ،وبخاصة مبدأ عدم ترك أﺣد
واشراك الجميع في تحقيق التنمية واﻻستفادة من عوائدها.
هذا التقرير الوطني الطوعي هو اﻷول للعراق ﺣول ما تم اتخاذه من إجراءات ،وما
تم تحقيقه من أهداف خطة  ،2030وقد قدم التقرير مراجعة أولية ﻷهداف التنمية
المستدامة  ،2030واﻹجراءات المتخذة وطنيا لتوكيد اﻻلتﺰام بها ،والتحديات التي تواجه
تحقيقها ،وقدم تحليﻼ لمجموعة الوثائق الوطنية ومدى مراعاتها لﻸهداف والمدى الذي
تخدم فيه تحقيقها ،وﻻ سيما رؤية العراق  2030والمنهاج الوزاري وخطة التنمية الوطنية
واستراتيجية التخفيف من الفقر.
وقد بينت هذه المراجعة قوة اﻻلتﺰام المجتمعي بالتنمية ،ففي أﺣلك الظروف
كانت مﺆسسات الدولة المعنية بالتنمية والتخطيط تعد تلك الوثائق وتعقد في سبيل
ذلك الورش والندوات واللقاءات ،وكان العديد من أصحاب المصلحة يحرصون على
المشاركة يحدوهم اﻻمل بمستقبل أفضل ،ﻻسيما بعد النصر على التنظيمات اﻹرهابية
وتحرير المناطق التي دنستها.
إن تحقيق فرص السﻼم واﻷمن الدائم واﻻستقرار والتماسك اﻻجتماعي هما
من الشروط الرئيسة المسبقة من أجل التنمية .ومع ذلك ،أثقل تأثر العراق بظروف
اﻹرهاب والعنف ولسنوات طويلة فرص تحقيق أي تقدم كبير في المنطقة .وعلى الرغم
من التقدم الذي شهده العراق خﻼل السنتين الماضيتين في مجال اﻻمن وعودة
السكان في المناطق المحررة ،ما يﺰال بحدود  2مليون شخص لم تتوفر لهم فرص
العودة الى مناطقهم اﻻصلية ،وتواصل الحكومة العراقية وبالتعاون مع المنظمات
والمﺆسسات الدولية جهودها الهادفة ﻻ عادة الحياة ،وتسهيل إجراءات مئات اﻵﻻف من
النازﺣين من العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم في تلك المناطق ،أمﻼ ً في ان يﺆدي انهاء
الصراع إلى تحقيق اﻻستقرار والتقدم وترسيخ السﻼم والعدالة في المنطقة بأكملها.
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ان بناء تنمية شاملة ومرنة ،وضمان التنمية تتطلب اﻻنتقال من اﻻعتماد الرئيس
على اﻻقتصاد الريعي )اﻻعتماد الكلي على النفط( الى اقتصاد أكثر تنوعا ،واﻻستثمار
المستمر في تنمية اﻹنسان )التنمية البشرية المستدامة( ،وضمان قدر أكبر من
التواصل مع اﻷسواق اﻹقليمية والعالمية ﻹطﻼق العنان للقدرات التصديرية العراقية فضﻼً
عن التركيﺰ على السياسات اﻻجتماعية المعﺰزة لﻼستقرار .وعلى خلفية المسار
التنموي العراقي للسنوات الماضية ،اعتمد العراق خرائط طريق استراتيجية – أطلق
مجموعة من اﻻستراتيجيات والخطط التنموية ركﺰت تدابير السياسات العامة على
محاولة إعادة التوازن في اﻻقتصاد من خﻼل دعم القطاعات "المتقدمة" الجديدة.
وفي الوقت الذي تتابع فيه الحكومة برنامج إصﻼﺣات هيكلية طموﺣة في
السنوات القادمة ،تعد أهداف التنمية المستدامة  2030بمثابة إطار شامل يوفر نه ً
جا
ً
متكامﻼ لتطوير واستكمال وتعﺰيﺰ خرائط الطريق اﻻستراتيجية .إذ تﺆكد الطبيعة المعقدة
ﻷهداف 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( خﻼل المدة
ﺣتى عام  2030سيتم مراجعتها وتنسيقها بما ينسجم وتحقيق أهداف التنمية الوطنية.
سيتطلب النجاح في تنفيذ خطة التنمية المستدامة عام  2030أيضا التعلم من
أفضل وانجح التجارب والممارسات الدولية وﻻ سيما في إطار معرفة طريقة التعاطي
والتعاون بين بلدان الجنوب .وسيظل العراق ملتﺰم بتقاسم وتوظيف معرفته وخبرته في
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
واسع )يضم البرلمان والحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص( من أجل
تحقيق اﻻجندة وإبقاء البلد على المسار الصحيح.
دراسة معوقات تحقيق أهداف التنمية المستدامة والعمل على تذليلها.
جرد المشروعات اﻻستراتيجية التي تسهم في تحقيق التنمية والعمل على
إنجازها.
جعل عملية التقرير الطوعي مستدامة عبر اعداد تقارير التقويم الذاتي السنوية.
دعم العﻼقة بين الوزارات اﻻتحادية والمحافظات واﻻقليم في إطار العمل على
تحقيق اجندة التنمية وليس اﻷهداف فقط.
تطوير السياسات الوطنية الداعمة للتنفيذ ،واطر الرصد والمراقبة لﻸجندة على
المستوى الوطني والمحلي )ينظر الجدول اﻻتي(
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جدول ) :(9خطوات عمل اللجنة الوطنية للمدة 2022-2019
2019
اطﻼع الوزارات والمحافظات على
اﻻستعراض الطوعي والنتائج المتحققة
بعد مناقشته في المنتدى رفيع
المستوى.

2020

2021

2022

جميع
الوزارات
والهيآت

تطوير السياسات في ضوء التقرير الطوعي
اليات عمل جديدة ﻹدماج المجتمع
المدني والقطاع الخاص

انشاء
منتدى
التنمية
المستدامة
الحماية
اﻻجتماعية

تطوير السياسات بالموائمة مع أجندة
التنمية المستدامة 2030

التعليم

القطاع

الصحة

المالي

دمج أهداف التنمية المستدامة في خطط
الوزارات ومشروعاتها اﻻستراتيجية.
الرصد والتقويم
تطوير نظم بيانات اهداف التنمية
المستدامة

وضع خطة
لردم فجوة
البيانات

اعداد تقارير التنمية المستدامة
للمحافظات

انشاء
Dashboard

تحسين
جودة
البيانات

لمتابعة
التقدم
المحرز
اﻻنبار

بغداد

ميسان

كربﻼء

كردستان

ذي قار

البصرة

النجف

واسط
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