مجهورية العراق
التقرير الطوعي األول حول أهداف
التنمية املستدامة
2019

السياق الوطني
• العراق دولة عربية ذات اقتصاد ريعي يعتمد بشكل
كبير على النفط ،وهو يمتلك االحتياطي الخامس
عالمياً .وبمعدل من اإلنتاج السنوي يقرب من ضعف
المتوسط العالمي البالغ  50.6عاماً.
• داهمت التحديات الكبيرة خالل العقود األربعة األخيرة
من تاريخ العراق البنى والموارد والمؤسسات مخلفةً
إرثاً من العنف والحروب والفقر وانعدام االستقرار
وضعفاً شديداً للحكم والهشاشة المزمنة وفقدان للكثير
من أسس السلم المجتمعي.
• في عام  ،2015حقق العراق المرتبة  121من أصل
 188دولة في مؤشر التنمية البشرية.

السياق الوطني
التحديات االستراتيجية

النموًالسكانيً
المرتفعً

طبيعة االقتصاد
الريعية

ضعف األداء
المؤسسي
ومقومات الحكم
الرشيد

عدم االستقرار
السياسي

إعادة االعمار

التحديات االخرى

التغيرً
المناخي

التغير العالمي
واإلقليمي

التحدي
التنفيذي
للخططات

فجوة النوع
االجتماعي
تحدي
البيانات

(انتصار إرادة وطن)
هذا التقرير الذي يُعرض في المنتدى السياسي رفيع
المستوى إنما يمثل:
• عرضا لتجربة أمة قوية أبت اال أن تختار الحياة
والتنمية،
مرت بها؛
• تراهن على االنسان برغم الظروف التي ّ
ضار مع اإلرهاب.
فقد خرجت للتو من صراع
ٍ
• أمة لم تنفك تفكر 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 االلتزام "بعدم ترك أحد في
الخلف".

الطوعية
التشاركية

التكاملية

مبادئ التقرير

شمولًالجميع

المسؤولية

المحاكاة

الجودة

فعاليات دعمت اعداد التقرير
 .1عقدتًأولىًورشًالعملًبعنوانً(الحوكمة الرشيدةًواهدافًالتنميةًالمستدامة) خاللًالمدةً31
كانونًالثانيً(يناير) –  6شباطً(فبراير)  ،2016واستمرتًالورشًوالمؤتمراتًتباعاًبينً
بغدادًواربيلً،لمناقشةًالقضاياًالتنمويةً،فضالًالتركيزًعلىًالتقريرًالطوعي الذيًعقدتًمنً
اجلهًستًورش.
 .2شاركًالعراقًفيًالفعالياتًالخارجيةًوالمؤتمراتًالدوليةًالمعنيةًبالتنميةًالمستدامةً
واستعراضًماًتمًانجازهًمنًاجندةًً،2030فضالًعنًالمشاركةًفيًالمنتدىًالعربيًللتنميةً
المستدامةًفيًبيروتً 11-9نيسانً(ابريل) .2019

فعاليات دعمت اعداد التقرير
 .8ورشتانًبالتنسيقًمعًالبرنامجًاالنمائيًلألممًالمتحدة خاللً
المدةً 29- 26تشرينًالثانيً(نوفمبر) ببغدادًفيًمقرًوزارةً
التخطيط.
 .9ورشةًالعملً"توطينًأهدافًالتنميةًالمستدامةًوالهدفً"16
فيًأربيلً 13-12شباطً(فبراير) 2019
 .10الجلسةًالتشاوريةًفيًبغدادًمعًأعضاءًمجلسًالنوابً،
وحضرهاًالنائبًاألولًلرئيسًالبرلمانًفيً 6نيسانً(ابريل)
.2019
 .12 .11المؤتمرًالوطنيًفيً 2أيارً(مايو)  2019حولً
استعدادًالعراقًلعرضًتقريرهًالطوعيًالخاص
 .13الجلسةًالتشاوريةًحولًرؤيةًالعراقً 2030ومسودةً
التقريرًالطوعيًومناقشةًدورًالقطاعًالخاصًفيهماً،والتي عقدتً
يومً 16أيارً(مايو) ً،2019
 .14الورشةًالتيًنظمتهاًوزارةًالتخطيطًبالتعاونًمعًبرنامجً
اإلنمائيًلألممًالمتحدةًلمناقشةًالصيغةًالنهائيةًللتقرير واقرارها.

فعاليات دعمت اعداد التقرير
التشاوراتًااللكترونيةًمنًاجلًالتنميةًالمستدامة

استبيانًالحكمًالصالحًوالهدفً10

التحديات والدروس المستفادة من التقرير
الدروس

• مثلتًعمليةًاعدادهًفرصةًمهمةًلتبادلًاآلراءًوالخبراتًحولًكيفيةًتحقيقًالتنميةً،
وادماجًخطةًالتنميةًالمستدامةًبالرؤيةًوالخططًالوطنيةًضمنًإطارًاستراتيجيًللعملً
التنمويًالوطني.
• جاءًاعدادًالتقريرًفيًخضمًمرحلةًخاصةًمنًتاريخًالبلدًومجتمعهً،اذًكشفًعن
عمقًااللتزامًالمجتمعيًبالتنميةًوالرغبةًفيًالتطورًومواصلةًمسيرةًالتقدمًبخطىًواثقة.
• منًالدروسًالمهمةًالتيًتمًالوصولًاليهاًهيًأهميةًادماجًالمستوياتًالمحليةًفيً
عمليةًالتقرير؛ًلماًلهمًمنًدورًفيًالوصولًالىًالفئاتًالتيًالًينبغيًتركهاًفيًالخلف.

• ضمان استيعاب جميع أصحاب المصلحة وادماج رؤاهم وتصوراتهم التي
تخص التنمية المستدامة وخطتها؛ لذا كان البد من ابداع آليات جديدة
لالستماع لمختلف األصوات والسماح لها بالتعبير عن رؤاها ،ومنها التشاورات
االلكترونية التي أجريت ألغراض التقرير.
• ما يزال تحدي البيانات وشمولها وتصنيفها بحسب مقاربة النوع
االجتماعي والبيئة (ريف /حضر) والمحافظة ماثال على الرغم من الجهود المبذولة
لتوفيرها ،اذ ان فجوة البيانات ربما تكون قد منعت التقرير من اضاءة جوانب
مختلفة من أوضاع الناس واإلجراءات الحكومية التي اتبعت لتحسينها.
الشراكة مع مختلف القطاعات والمنظمات المحلية وغير المحلية في اعداد التقرير.

التحديات

رؤية العراق 2030
تنطلقًرؤيةًالعراقً"انسانًممكنًفيًبلدًآمنً،ومجتمعًموحدً،
واقتصادًمتنوعًوبيئةًمستدامةً،ينعمًبالعدالةًوالحكمًالرشيد"

رؤية العراق  2030واهداف التنمية المستدامة
الهدفَّ :1القضاءَّعلىَّالفقر
الهدفَّ :16السالمَّوالعدلَّ
الهدفَّ :2القضاءَّالتامَّعلىَّ
100
والمؤسساتَّالقوية
الجوع
90
الهدفَّ :3الصحةَّالجيدةَّ
والرفاهية
الهدفَّ :4التعليمَّالجيد

الهدفَّ :5المساواةَّبينَّ
الجنسين

الهدفَّ :6المياهَّالنظيفةَّ
والنظافةَّالصحية
الهدفَّ :7طاقةَّنظيفةَّوبأسعارَّ
معقولة
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الهدفَّ :15الحياةَّفيَّالبرية

الهدفَّ :14الحياةَّتحتَّالماء

الهدفَّ :13العملَّالمناخي

الهدفَّ :12االستهالكَّواإلنتاجَّ
المسؤوالن
الهدفَّ :11مدنَّومجتمعاتَّ
محليةَّمستدامة

الهدفَّ :10الحدَّمنَّعدمَّ
الهدفَّ :8العملَّالالئقَّونموَّ
المساواة
االقتصاد
الهدفَّ :9الصناعةَّواالبتكارَّ
والبنىَّاالساسية

• عند مقارنة أهداف التنمية المستدامة مع الرؤية نجد أن  %74من األهداف الستة عشر تم
تغطيتها في الرؤية .لذا فإنَّ نقطة البداية كانت مع خطة التنمية الوطنية الثالثة للمدة -2018
.2022

• بالنسبة إلقليم كردستان ،فإنَّ رؤية اإلقليم  2020تتوافق بحوالي  %71مع أهداف التنمية
المستدامة

تكييف األهداف في اطار رؤية العراق 2030

التقدم في األهداف
•

•
•

يعرض التقرير الطوعي األول للعراق لعام  2019التقدم المحرز وطنيا نحو
تحقيق اهداف مختارة من األهداف السبعة عشر ضمن خطة التنمية
المستدامة .2030
ويعتمد على البيانات المتوافرة من المراجع الوطنية والدولية.
عموما حقق العراق مرتبة متدنية في هذا اإلنجاز اذ كان ترتيبه 127
عالميا ،وبالمرتبة  14عربيا .وكان أداءه فوق المتوسط (أكثر من  )%50في
سبعة أهداف هي 1 :و 13و 6و 12و 3و 12و.16

لن نترك أحدا في الخلف
•النازحون:
• لقد أدت الحرب ضد اإلرهاب وتداعياتها الى حدوث ازمة
إنسانية واقتصادية كبيرة ،ومنذ عام  2014أدت الى
نزوح  5.965.860نسمة بحسب بيانات وزارة
الهجرة والمهجرين العراقية ،عاد  %71منهم لغاية شباط
(فبراير)  ،2019وما تزال الحكومة ملتزمة باالختيار
الطوعي لعودة النازحين ،وتهيئة سبل عودتهم.

كانًعلىًالحكومةًان تتعاملًمعًملفًضخمًينطويًعلىًتحدياتً
إنسانيةًعميقةً،لذاًبادرتًالى تشكيلًخليةًإدارةًاالزمات المدنيةً
المرتبطةًباألمانةًالعامةًلمجلسًالوزراءً،والتيًعملتًعلىًتأمينً
االحتياجاتًالعاجلةًفيًمخيماتًالنازحينً،وإصدارًالوثائقً
الرسميةً،وتوفيرًفرصًالتعليمًلألطفالً،والوصولًالى خدماتً
الرعايةًالصحيةً،فضالًعنًتوفيرًدخلًلألسرًالتيًتقطعتًبها
سبلًالعيش.

لن نترك أحدا في الخلف
• ذوو اإلعاقة واالحتياجات الخاصة:
• اتخذ العراق خطوات باتجاه ادماج ذوي اإلعاقة واالحتياجات
الخاصة وتمكينهم وتعزيز مشاركتهم في المجتمع .وفي كانون االول
(ديسمبر)  2017كان العراق على موعد مع إطالق نتائج المسح
الوطني االول لإلعاقة لسنة  2016الذي نفذه الجهاز المركزي
لإلحصاء في وزارة التخطيط وغطى ( )13محافظة من محافظات
العراق عدا محافظات اقليم كردستان ومحافظتي نينوى واالنبار
بسبب العمليات العسكرية ،واهمية هذا المسح تنبع من توفير قاعدة
بيانات خاصة بالمعاقين التي ستساعد متخذي القرار رسم السياسات
الخاصة لهذه الشريحة.
توزيعًالمعاقينًبحسبًالجنسًوالمحافظةً()%

لن نترك أحدا في الخلف
• الفقراء
• بلغت نسبة الفقر في العراق  % 22.9عام  ،2007خفضت بفضل جهود
الحكومة والشركاء الى  %18.9عام .2012
• أطلقت الدولة استراتيجية التخفيف من الفقر الثانية والتي تبنت برنامجا يسهم في
تحسين األوضاع المعيشية والحماية من المخاطر والتمكين من أجل تحويل الفقراء الى
منتجين مندمجين اقتصاديا واجتماعيا.
معدالتَّالفقرَّبحسبَّالمناطقَّ 2014و2018
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وسائل التنفيذ
تعزيزَّالقدراتَّالوطنيةَّوالمحليةَّالتيَّتستهدفَّتحسينَّ
عملياتَّجمعَّالبياناتَّورصدَّاإلنجازاتَّواعدادَّالتقاريرَّ
الوطنيةَّوالمحليةَّوالقطاعية.

بناءَّالشراكاتَّالقويةَّالمتعددةَّبينَّأصحابَّالمصلحة.

الشراكةَّالعالميةَّفيَّالجهودَّالدوليةَّالراميةَّإلىَّتحقيق
التنميةَّوتعزيزهاَّ،ويشاركَّبفاعليةَّفيَّالمفاوضاتَّفيَّمختلفَّ
المحافلَّالدوليةَّحولَّقضاياَّالتنميةَّوالبيئةَّوالتغيرَّالمناخيَّ،
ويؤكدَّمعَّكلَّمناسبةَّعلىَّالتنفيذَّالفعالَّلالتفاقياتَّ
الدوليةَّذاتَّالصلةَّمنَّخاللَّالتعاون.

بناء القدرات

الشراكة
الثالثية
التعاون
الدولي

التطلع إلى األمام
2019
اطالع الوزارات والمحافظات على االستعراض الطوعي والنتائج
المتحققة بعد مناقشته في المنتدى رفيع المستوى.

2020

2021

2022

جميعًالوزاراتًوالهيآت

تطوير السياسات في ضوء التقرير الطوعي

اليات عمل جديدة إلدماج المجتمع المدني والقطاع الخاص

انشاءًمنتدىًالتنميةًالمستدامة
الحمايةًاالجتماعية

تطوير السياسات بالموائمة مع أجندة التنمية المستدامة 2030

التعليمً

القطاعً

الصحة

المالي

دمج أهداف التنمية المستدامة في خطط الوزارات ومشروعاتها
االستراتيجية.
الرصد والتقويم

تطوير نظم بيانات اهداف التنمية المستدامة

وضعًخطةًلردمًفجوةًالبيانات

اعداد تقارير التنمية المستدامة للمحافظات

انشاءً

تحسينًجودةًالبيانات

Dashboard

االنبار

لمتابعةًالتقدمًالمحرز
بغداد

ميسان

كربالء

كردستان

ذيًقار

البصرة

النجف

واسط

المثنى

صالحًالدين
كركوك

ديالى
الديوانية

اعداد التقرير الطوعي الذاتي
تقويم خطط التنمية الوطنية والقطاعية من منظور اهداف التنمية
المستدامة

تطويرًالبياناتًاالدارية

شكرا لحسن اصغائكم

