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كلبشيعتمدريعياقتصادذاتعربيةدولةالعراق•

الخامساالحتياطييمتلكوهوالنفط،علىكبير

عفضمنيقربالسنوياإلنتاجمنوبمعدل.عالميا ً
.عاما 50.6ًالبالغالعالميالمتوسط

خيرةاألاألربعةالعقودخاللالكبيرةالتحدياتداهمت•

فة ًمخلوالمؤسساتوالمواردالبنىالعراقتاريخمن

راراالستقوانعداموالفقروالحروبالعنفمنإرثا ً

للكثيرنوفقداالمزمنةوالهشاشةللحكمشديدا ًوضعفا ً

.المجتمعيالسلمأسسمن

أصلمن121المرتبةالعراقحقق،2015عامفي•

.البشريةالتنميةمؤشرفيدولة188

السياق الوطني



الوطنيالسياق 
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الريعية

التحديات االستراتيجية

التغيرً
المناخي

التحدي 
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للخططات

تحدي 
البيانات

فجوة النوع

االجتماعي

مي التغير العال
واإلقليمي

االخرىالتحديات 



(انتصار إرادة وطن)
فيع هذا التقرير الذي يُعرض في المنتدى السياسي ر

:يمثلالمستوى إنما 

ة لتجربة أمة قوية أبت اال أن تختار الحياعرضا •

والتنمية، 

ها؛ التي مّرت بعلى االنسان برغم الظروف تراهن •

.اإلرهابللتو من صراع ضاٍر مع فقد خرجت 

لحرب حتى في ظل اأمة لم تنفك تفكر في التنمية •

وضجيجها؛ وتظهر العزم والطموح على تحقيقها 

ذلك، من جهود استثنائية لتحقيقتتطلبهبرغم ما 

وحماية حقوق الجميع في حاضرهم 

حد في بعدم ترك أ"اجيالهم، وتؤكد االلتزام ومستقبل 

".الخلف



رالتقريئمباد

الطوعية

التشاركية

شمولًالجميع

المحاكاةالمسؤولية

الجودة

التكاملية



31ةًخاللًالمد( الرشيدةًواهدافًالتنميةًالمستدامةالحوكمة)عقدتًأولىًورشًالعملًبعنوان1ً.
واستمرتًالورشًوالمؤتمراتًتباعاًبينً،2016( فبراير)شباط6ً–( يناير)كانونًالثانيً

الذيًعقدتًمنًبغدادًواربيل،ًلمناقشةًالقضاياًالتنموية،ًفضالًالتركيزًعلىًالتقريرًالطوعي

.اجلهًستًورش

دامةًبالتنميةًالمستالمعنيةًالدوليةًالمؤتمراتًشاركًالعراقًفيًالفعالياتًالخارجيةًو2.

ةًالمشاركةًفيًالمنتدىًالعربيًللتنمي،ًفضالًعن2030ًواستعراضًماًتمًانجازهًمنًاجندةً
.2019( ابريل)نيسان11ً-9المستدامةًفيًبيروتً

فعاليات دعمت اعداد التقرير



خاللًبالتنسيقًمعًالبرنامجًاالنمائيًلألممًالمتحدةورشتانً. 8

ارةًببغدادًفيًمقرًوز( نوفمبر)تشرينًالثاني29ً-26المدةً

.التخطيط

" 16توطينًأهدافًالتنميةًالمستدامةًوالهدفً"العملًورشةً. 9
2019( فبراير)شباط13ً-12فيًأربيلً

التشاوريةًفيًبغدادًمعًأعضاءًمجلسًالنواب،ًالجلسةً. 10

( ابريل)نيسان6ًوحضرهاًالنائبًاألولًلرئيسًالبرلمانًفيً
2019 .

حول2019ً( مايو)أيار2ًالوطنيًفيًالمؤتمرً. 12. 11
الخاصاستعدادًالعراقًلعرضًتقريرهًالطوعيً

ومسودة2030ًالتشاوريةًحولًرؤيةًالعراقًالجلسةً. 13

عقدتًالتقريرًالطوعيًومناقشةًدورًالقطاعًالخاصًفيهما،ًوالتي
،2019ً( مايو)أيار16ًيومً

امجًالتيًنظمتهاًوزارةًالتخطيطًبالتعاونًمعًبرنالورشةً. 14
.واقرارهارللتقرياإلنمائيًلألممًالمتحدةًلمناقشةًالصيغةًالنهائيةً

فعاليات دعمت اعداد التقرير



المستدامةالتشاوراتًااللكترونيةًمنًاجلًالتنميةً

10استبيانًالحكمًالصالحًوالهدفً

فعاليات دعمت اعداد التقرير



المستفادة من التقريرالتحديات والدروس 

التحديات

الدروس

نمية،ًالتمثلتًعمليةًاعدادهًفرصةًمهمةًلتبادلًاآلراءًوالخبراتًحولًكيفيةًتحقيقً•

ملًاستراتيجيًللعوادماجًخطةًالتنميةًالمستدامةًبالرؤيةًوالخططًالوطنيةًضمنًإطارً

. التنمويًالوطني
عنجاءًاعدادًالتقريرًفيًخضمًمرحلةًخاصةًمنًتاريخًالبلدًومجتمعه،ًاذًكشفً•

.طىًواثقةالتقدمًبخعمقًااللتزامًالمجتمعيًبالتنميةًوالرغبةًفيًالتطورًومواصلةًمسيرةً
المحليةًفيًمنًالدروسًالمهمةًالتيًتمًالوصولًاليهاًهيًأهميةًادماجًالمستوياتً•

.يًالخلفينبغيًتركهاًفعمليةًالتقرير؛ًلماًلهمًمنًدورًفيًالوصولًالىًالفئاتًالتيًالً

التيوتصوراتهمرؤاهموادماجالمصلحةأصحابجميعاستيعابضمان•

جديدةآلياتابداعمنالبدكانلذاوخطتها؛المستدامةالتنميةتخص

اوراتالتشومنهارؤاها،عنبالتعبيرلهاوالسماحاألصواتلمختلفلالستماع

.التقريرألغراضأجريتالتيااللكترونية
النوعمقاربةبحسبوتصنيفهاوشمولهاالبياناتتحدييزالما•

بذولةالمالجهودمنالرغمعلىماثالوالمحافظة(حضر/ريف)والبيئةاالجتماعي

وانبجاضاءةمنالتقريرمنعتقدتكونربماالبياناتفجوةاناذلتوفيرها،

.لتحسينهااتبعتالتيالحكوميةواإلجراءاتالناسأوضاعمنمختلفة

.تقريرالاعدادفيالمحليةوغيرالمحليةوالمنظماتالقطاعاتمختلفمعالشراكة



انسانًممكنًفيًبلدًآمن،ًومجتمعًموحد،ً"تنطلقًرؤيةًالعراقً

" متنوعًوبيئةًمستدامة،ًينعمًبالعدالةًوالحكمًالرشيدواقتصادً

2030رؤية العراق 



واهداف التنمية المستدامة2030رؤية العراق 

تمعشرالستةاألهدافمن%74أننجدالرؤيةمعالمستدامةالتنميةأهدافمقارنةعند•

-2018لمدةلالثالثةالوطنيةالتنميةخطةمعكانتالبدايةنقطةفإن َّلذا.الرؤيةفيتغطيتها

2022.

التنميةأهدافمع%71بحواليتتوافق2020اإلقليمرؤيةفإن َّكردستان،إلقليمبالنسبة•
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0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
القضاءَّعلىَّالفقر: 1الهدفَّ

القضاءَّالتامَّعلىَّ: 2الهدفَّ

الجوع

الصحةَّالجيدةَّ: 3الهدفَّ

والرفاهية

التعليمَّالجيد: 4الهدفَّ

المساواةَّبينَّ: 5الهدفَّ

الجنسين

المياهَّالنظيفةَّ: 6الهدفَّ

والنظافةَّالصحية

طاقةَّنظيفةَّوبأسعارَّ: 7الهدفَّ

معقولة

العملَّالالئقَّونموَّ: 8الهدفَّ

االقتصاد
الصناعةَّواالبتكارَّ: 9الهدفَّ

والبنىَّاالساسية

الحدَّمنَّعدمَّ: 10الهدفَّ

المساواة

مدنَّومجتمعاتَّ: 11الهدفَّ

محليةَّمستدامة

االستهالكَّواإلنتاجَّ: 12الهدفَّ

المسؤوالن

العملَّالمناخي: 13الهدفَّ

الحياةَّتحتَّالماء: 14الهدفَّ

الحياةَّفيَّالبرية: 15الهدفَّ

السالمَّوالعدلَّ: 16الهدفَّ

والمؤسساتَّالقوية



2030تكييف األهداف في اطار رؤية العراق 



نحووطنياالمحرزالتقدم2019لعامللعراقاألولالطوعيالتقريريعرض•
التنميةخطةضمنعشرالسبعةاألهدافمنمختارةاهدافتحقيق

.2030المستدامة

.والدوليةالوطنيةالمراجعمنالمتوافرةالبياناتعلىويعتمد•

127ترتيبهكاناذاإلنجازهذافيمتدنيةمرتبةالعراقحققعموما•
في(%50منأكثر)المتوسطفوقأداءهوكان.عربيا14وبالمرتبةعالميا،
.16و12و3و12و6و13و1:هيأهدافسبعة

التقدم في األهداف 



: النازحون•

ازمةحدوثالىوتداعياتهااإلرهابضدالحربأدتلقد•
الىأدت2014عامومنذكبيرة،واقتصاديةإنسانية
وزارةبياناتبحسبنسمة5.965.860نزوح
شباطلغايةمنهم%71عاد،العراقيةوالمهجرينالهجرة

باالختيارملتزمةالحكومةتزالوما،2019(فبراير)
.عودتهمسبلوتهيئةالنازحين،لعودةالطوعي

لن نترك أحدا في الخلف

اتًتتعاملًمعًملفًضخمًينطويًعلىًتحديانكانًعلىًالحكومةً
دنيةًالماالزماتتشكيلًخليةًإدارةًالىبادرتًإنسانيةًعميقة،ًلذاً

أمينًعلىًتوالتيًعملتًالمرتبطةًباألمانةًالعامةًلمجلسًالوزراء،ً
االحتياجاتًالعاجلةًفيًمخيماتًالنازحين،ًوإصدارًالوثائقً

دماتًخالىوتوفيرًفرصًالتعليمًلألطفال،ًوالوصولًالرسمية،ً
بهاتًلألسرًالتيًتقطعالرعايةًالصحية،ًفضالًعنًتوفيرًدخلً

.سبلًالعيش



: اإلعاقة واالحتياجات الخاصةذوو • 

واالحتياجاتاإلعاقةذويادماجباتجاهخطواتالعراقاتخذ•
االولنكانووفي.المجتمعفيمشاركتهموتعزيزوتمكينهمالخاصة

المسحنتائجإطالقمعموعدعلىالعراقكان2017(ديسمبر)
المركزيالجهازنفذهالذي2016لسنةلإلعاقةاالولالوطني

محافظاتمنمحافظة(13)وغطىالتخطيطوزارةفيلإلحصاء
ارواالنبنينوىومحافظتيكردستاناقليممحافظاتعداالعراق
قاعدةيرتوفمنتنبعالمسحهذاواهميةالعسكرية،العملياتبسبب
لسياساتارسمالقرارمتخذيستساعدالتيبالمعاقينخاصةبيانات

.الشريحةلهذهالخاصة

لن نترك أحدا في الخلف

)%(توزيعًالمعاقينًبحسبًالجنسًوالمحافظةً



الفقراء•

جهودبفضلخفضت،2007عام%22.9العراقفيالفقرنسبةبلغت•
.2012عام%18.9الىوالشركاءالحكومة

فيهميسبرنامجاتبنتوالتيالثانيةالفقرمنالتخفيفاستراتيجيةالدولةأطلقت•
الىالفقراءتحويلأجلمنوالتمكينالمخاطرمنوالحمايةالمعيشيةاألوضاعتحسين
.واجتماعيااقتصاديامندمجينمنتجين

لن نترك أحدا في الخلف

المحافظاتالمنطقة

20142018

التغير

2014-2018

المحافظاتجميعاإلجمالي
22.520.5-2

كربالءالنجف،واسط،بابل،بغداد،المركز
18.611.5-7.1

نالديصالحاالنبار،ديالى،كركوك،نينوى،الشمال
17.727.59.8

ميسان،قار،ذيالمثنى،القادسية،الجنوب

0.4-31.531.1.البصرة
12.55.5اربيلالسليمانية،دهوك،كردستان

-7

2018و2014معدالتَّالفقرَّبحسبَّالمناطقَّ



وسائل التنفيذ

بناء القدرات

الشراكة 
الثالثية 

التعاون 
الدولي

حسينَّتعزيزَّالقدراتَّالوطنيةَّوالمحليةَّالتيَّتستهدفَّت
رَّعملياتَّجمعَّالبياناتَّورصدَّاإلنجازاتَّواعدادَّالتقاري

.والقطاعيةالوطنيةَّوالمحليةَّ

. ةالمصلحبناءَّالشراكاتَّالقويةَّالمتعددةَّبينَّأصحابَّ

العالميةَّفيَّالجهودَّالدوليةَّالراميةَّإلىَّتحقيقالشراكةَّ
ختلفَّويشاركَّبفاعليةَّفيَّالمفاوضاتَّفيَّمالتنميةَّوتعزيزها،َّ

مناخي،َّوالبيئةَّوالتغيرَّالالمحافلَّالدوليةَّحولَّقضاياَّالتنميةَّ
ويؤكدَّمعَّكلَّمناسبةَّعلىَّالتنفيذَّالفعالَّلالتفاقياتَّ

.ذاتَّالصلةَّمنَّخاللَّالتعاونالدوليةَّ



التطلع إلى األمام 
2019202020212022

ج اطالع الوزارات والمحافظات على االستعراض الطوعي والنتائ

.المتحققة بعد مناقشته في المنتدى رفيع المستوى

والهيآتجميعًالوزاراتً

تطوير السياسات في ضوء التقرير الطوعي

دامةانشاءًمنتدىًالتنميةًالمستاليات عمل جديدة إلدماج المجتمع المدني والقطاع الخاص

التعليمًالحمايةًاالجتماعية2030تطوير السياسات بالموائمة مع أجندة التنمية المستدامة 

الصحة

القطاعً

المالي

دمج أهداف التنمية المستدامة في خطط الوزارات ومشروعاتها 

.االستراتيجية
الرصد والتقويم

انشاءًاتوضعًخطةًلردمًفجوةًالبيانتطوير نظم بيانات اهداف التنمية المستدامة

Dashboard

لمتابعةًالتقدمًالمحرز

تطويرًالبياناتًاالداريةتحسينًجودةًالبيانات

االنباراعداد تقارير التنمية المستدامة للمحافظات

كربالء

البصرة

بغداد

كردستان

النجف

المثنى

ميسان

ذيًقار

واسط

صالحًالدين

كركوك

ديالى

الديوانية

اعداد التقرير الطوعي الذاتي

نمية تقويم خطط التنمية الوطنية والقطاعية من منظور اهداف الت

المستدامة



شكرا لحسن اصغائكم


