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القضاءافبأهدالفريقهذاويعنىالفقرمنالتخفيفإستراتيجيةعاممديرصباحدبرئاسة
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: األهداف المعنية 

انهاء الفقر بكل أشكاله وفي كل مكان-1الهدف

عزيز القضاء على الجوع وتحقيق األمن وتحسين التغذية وت-2الهدف

التنمية المستدامة

ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه لجميع األعمار-3الهدف

الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها-10الهدف

:الغايات المعنية 

والذي تم قياسهم حاليا2030استئصال الفقر للكل بحلول 1-1

(التخطيط.)في اليوم$ 1.25كأشخاص يعيشون بأقل من 

رجالانقاص نسبة الفقر بكل ابعاده على األقل للنصف بين ال1-2

روالنساء واألطفال لكل االعمار الذين يعيشون تحت خط الفق

(التخطيط، العمل.)2030وحسب المعايير الوطنية بحلول 

نانجاز تغطية حقيقية للطبقات الدنيا والمعوزي2030بحلول 1-3

وذلك بوضع برنامج حماية اجتماعي مناسب للكل وحسب أداة

(.التخطيط، العمل.)وطنية

وقضمان حصول الرجال والنساء والفقراء والمعوزيين على حق1-4

ماتمتساوية في المصادر االقتصادية وكذلك حصولهم على الخد

األساسية وعلى حق ملكية األرض والتصرف فيها وغيره من

ولالحقوق المتعلقة بإشكال الملكية األخرى وبالميراث وبالحص

ويلالتكنولوجيا الجديدة والخدمات المالية بما في ذلك التمعلى

(.التخطيط، العمل. .)متناهي الصغر

عيةبالظواهر الطبيوالمعوزيينالحد من تعرض وتأثر الفقراء 1-5

اللالمتصلة بالمناخ كالهزات وغيرها والكوارث االقتصادية من خ

الصااحة والبيئااة، التخطاايط، العماال،. .)2030بناااء قاادراتهم بحلااول 

(.التعليم العالي، التربية
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القضاء على الجوع وضمان حصول الجميع ال سيما الفقراء2-1

ذاء طولوالفئات الضعيفة بمن فيهم القصر على ما يكفيهم من الغ

(.التخطيط، العمل، التجارة.) 2030العام بحلول عام 

بما في2030وضع نهاية لجميع اشكال سوء التغذية بحلول عام 2-2

الهزالذلك تحقيق األهداف المتفق عليها دوليا بشان توقف النمو و

التغذويةلدى األطفال دون سن الخامسة، ومعالجة االحتياجات 

للمراهقات والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن بحلول

(الصحة والبيئة) .2030

يمامضاعفة اإلنتاجية الزراعية ودخل صغار منتجي األغذية وال س2-3

النساء وافراد الشعوب االصلية والمزارعين االسريين والرعي

والصيادين، من خالل ضمان المساواة في حصولهم على األراضي

وموارد اإلنتاج األخرى وإمكانية وصولهم الى األسواق والفرص

(.3زراعة وموارد مائية. )2030لتحقيق قيمة مضافة وفرص بحلول 

زراعاة، وصاناعة، صاحة ).ضمان وجود نظام إنتاج غذائي مساتدام 2-4

(بيئة، تعليم عالي، التربيةو

حيواناات الحفاظ على التنوع الجيناي للباذور والنباتاات المزروعاة وال2-5

(.زراعة، تعليم عالي.)األليفة وما يتصل بها من األنواع البرية

وضع نهاية الوبئة االيدز والسل والمالريا و األمراض المدارية3-3

ة الصاح.)المهملة والتهااب الكباد الوباائي واألماراض المعدياة األخارى

(والبيئة

تخفيض الوفيات المبكرة الناجمة عن اإلمراض الغير معدية3-4

المةبمقدار الثلث من خالل الوقاية والعالج وتعزيز الصحة والس

(الصحة والبيئة.)العقلية 

تعزيز الوقاية من إساءة استعمال المواد بما في ذلك تعاطي3-5

(بيئةالصحة وال.)المخدرات وتناول الكحول على نحو يضر بالصحة

خفض الوفيات واإلصابات الناجمة عن الحوادث المرورية الى3-6

(الصحة والبيئة.)النصف

الحد من عدد الوفيات واإلمراض الناجمة عن التعرض للمواد3-9

(بيئةوالالصحة. )الكيمياوية الخطرة والتلوث بكل انواعه

تمكين وتعزيز اإلدماج االجتماعي واالقتصادي والسياسي10-2

(التخطيط ، العمل.)للجميع

التخطااايط،              .) ضااامان تكاااافص الفااارص والحاااد مااان انعااادام المسااااواة10-3

(العمل

اعتماد سياسات وال سيما السياسات المالية وسياسة األجور10-4

والحمايااااااة االجتماعيااااااة وتحقيااااااق قاااااادر اكباااااار ماااااان المساااااااواة 

(، العملالتخطيط.)التدريجية
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ة فريق استدامة موارد البيئ-2

حفااظ علاى الوكيل اإلداري ، ويعنى هذا الفريق الجانب البيئاي وال/ ازهار حسين صالح . برئاسة د

دارة قاعاادة المااوارد الماديااة والبيولوجيااة وعلااى الاانظم االيكولوجيااة النهااوض بااه باإلضااافة الااى إ

د مائيااة، التخطاايط، البلااديات، البيئااة، مااوار: الجهااات المعنيااة).المااوارد الطبيعيااة بصااورة مسااتدامة

(، النفط، الكهرباء، صناعةالتعليم العالي، الزراعة، وزارة المالية 
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:األهداف المعنية 

ي ضاامان التااوافر واإلدارة المسااتدامة للمياااه والصاارف الصااح-6الهاادف

للجميع

ضمان أنماط االستهالك واإلنتاج المستدامة، الهدف-12الهدف

اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغيير المناخ وأثاره-13الهدف

ية االستعمال المستدام للمحيطات والبحار والموارد البحر-14الهدف

. التنمية المستدامةمن اجل

حماية واستعادة وتعزيز االستخدام المستدام للنظم -15الهدف

افحة األرضية وإدارة الغابات على نحو مستدام ومكااليكولوجية

.يتدهور األراضي وفقدان التنوع التكنولوجالتصحر ووقف

:الغايات

تحقيق هدف حصول الجميع بشكل منصف على مياه الشرب6-1

بلاديات التخطيط، االعمار واإلساكان وال.)والميسورة التكلفةالمامونة

(، الصحة والبيئة

افةتحقيق الوصول إلى المرافق الصحية والنظ2030بحلول عام 6-2

حاالت غضاء الحاجة العراء مع اهتمامالنهاءالمالئمة والعادلة 

.عفاءخاص الحتياجات النساء والفتيات، والتدابير في حالة الض

(التخطيط، امانة بغداد)

ياتتحسين نوعية المياه عن طريق الحد من التلوث ووقف النفا6-3

والمواد الكيمائية الخطرة من التسرب الى مياه المجاري الى

(مائية،امانة،بلدياتبيئة،موارد.)النصف وزيادة إعادة التدوير 

،موارد،بيئاااة.)زياااادة كفااااءة اساااتخدام الميااااه فاااي جمياااع القطاعاااات 6-4

(بلديات

بماعلى جميع المستوياتالميااهتنفيذ اإلدارة المتكاملة لموارد 6-5

(.موارد مائية.) في ذلك العابرة للحدود

راعااة، بيئااة، ز) حمايااة وتاارميم الاانظم االيكولوجيااة المتصاالة بالمياااه6-6

(موارد يومية

تحقيااااااااق اإلدارة المسااااااااتدامة واالسااااااااتخدام الكفااااااااص للمااااااااوارد 12-2

(الصحة والبيئة، الصناعة.)الطبيعية

.اختعزيز المرونة والصمود في مواجهة األخطار المرتبطة بالمن13-1
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التدابير المتعلقة بتغير المناخ في السياساتادماج13-2

ط،التخطااااي.)واالسااااتراتيجيات والتخطاااايط علااااى الصااااعيد الااااوطني

(الصحة والبيئة، صناعة، النفط، الكهرباء

(نقلبيئة، زراعة،.)منع التلوث البحري14-1

(بيئة، موارد مائية.)إدارة النظم االيكولوجية14-2

(البيئة، التعليم العالي.)تقليل حموضية المحيطات14-3

تنظاااايم الصاااايد علااااى نحااااو فعااااال وانهاااااء الصاااايد المفاااارط غياااار 14-4

((الزراعة، البيئة.)القانوني

سقعلى األقل من المناطق الساحلية والبحرية بما يت% 10حفظ 14-5

(نقلبيئة،.)مع القانون الوطني والدولي

حظر اشكال اإلعانات المقدمة لمصائد األسماك التي تسهم في14-6

(المالية، التجارة، زراعة.) االفراط بالصيد

بيئااة، زراعااة، مااوارد .)ضاامان حفااظ وتاارميم الاانظم االيكولوجيااة15-1

(مائية

ة، زراعاة، بيئ.)تعزيز تنفيذ اإلدارة المستدامة لجميع أنواع الغابات15-2

(.بغدادامانة

(بيئة، وزارة الزراعة،امانة بغداد، صناعة.)مكافحة التصحر15-3

(بيئة، زراعة.)ضمان حفظ النظم االيكولوجية الجبلية15-4

(ةبيئ.)اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من تدهور الموائل الطبيعية15-5

بيئااة، .)ياةكفالاة التقاسام المنصااف للمناافع الناشاائة عان المااواد الجين15-6

(زراعة

(اعةبيئة، زر.)اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الصيد غير المشروع15-7

اتخاذ تدابير لمنع ادخال األنواع الغريبة الغازية للنظم15-8

(بيئة، زراعة.)االيكولوجية

ياتادماج قيم النظم االيكولوجية  والتنوع البيولوجي في عمل15-9

(تخطيط، بيئة.)التخطيط
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فريق االقتصاد األخضر-3

ا الفرياق مدير عاام دائارة السياساات االقتصاادية والمالياة ويعناي هاذ/ عالء الدين جعفر. برئاسة د

حساينات بالترشيد في استهالك المواد الخام لكل وحدة إنتاج وديمومة اإلنتاج، إلاى جاناب إدخاال ت

. على كفاءة الطاقة

الياة، الصناعة، العمل ، زراعة، تخطيط، تجارة، نفط، الصاحة، الكهربااء، الم) : الجهات المعنية

.(بيئة، االتصاالت، البنك المركزي، الشباب والرياضة
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:األهداف المعنية 

ضمان الحصول على الطاقة بأسعار معقولة وموثوق بها -7الهدف 

وحديثة للجميع

لة تعزيز النمو المستدام االقتصادي الشامل والعمالة الكام-8الهدف 

والعمل الالئق للجميعوالمنتجة

تدام وتشجيعبناء البنية التحتية وتعزيز التصنيع الشامل والمس-9الهدف 

.االبتكار

الحد من عدم المساواة داخل البلدان-10الهدف 

.ضمان أنماط االستهالك واإلنتاج المستدامة-12الهدف 

اجل تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من-17الهدف 

المستدامةالتنمية

:الغايات

ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة7-1

(كهرباء، نفط.)العالمية

لطاقةزيادة كبيرة في حصة الطاقة المتجددة بالنسبة الى مصادر ا7-2

(تخطيط، نفط) العالمية

تخطايط، )مضاعفة المعدل العالمي للتحسن في كفاءة استخدام الطاقة7-3

(.نفطكهرباء،

ة الحفااااظ علاااى النماااو االقتصاااادي الفاااردي وفقاااا للظاااروف الوطنيااا8-1

علاى األقال سانويا % 7وبخاصة على نمو الناتج المحلي اإلجمالي بنسابة 

(التخطيط.)في اقل البلدان نموا

، التخطاااايط.)تحقيااااق مسااااتويات اعلااااى ماااان اإلنتاجيااااة االقتصااااادية8-2

(الصناعة

تعزيز السياسات الموجهة نحو التنمية التي تدعم األنشطة8-3

(اعةتخطيط، صن.)اإلنتاجية وفرص العمل الالئق واألعمال الحرة

تهالكتحسين الكفاءة في استخدام الموارد العالمية في مجال االس8-4

(الوزارات االنتاجية.)2030واإلنتاج تدريجيا حتى عام 

ع  تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل الالئق لجمي8-5

(العمل.)النساء والرجال

الة او الحد بدرجة كبيرة من نسبة الشباب غير الملتحقين بالعم8-6

التربيااااة، العماااال، الشاااااباب.)2030التعلاااايم او التاااادريب لحلاااااول 

(والرياضة

اسوا اشكال عملواستصالاتخاذ تدابير فورية لضمان حظر 8-7

(العمل.)األطفال والسخرة
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(العمل، الصحة.)حماية حقوق العمل وتعزيز بيئة عمل سالمة8-8

(ماليةالبنك المركزي،ال.)تعزيز قدرة المصسسات المالية المحلية8-10

(طصناعة، تخطي)تعزيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام9-2

زيادة فرص حصول المشاريع الصناعية الصغيرة الحجم في9-3

(مالية، صناعة.)البلدان النامية

(صناعة، نفط.))تحسين البنى التحتية وتحديث الصناعات9-4

يم عااالي، تعلاا)تعزيااز البحااث العلمااي وتحسااين القاادرات التكنولوجيااة9-5

(صناعة، تخطيط

تحسااااااين وتنظاااااايم ورصااااااد األسااااااواق وتعزيااااااز تنفيااااااذ تلااااااك 10-5

(البنك المركزي.)التنظيمات

تنفيااااااااذ االطااااااااار العشااااااااري لباااااااارامج االسااااااااتهالك واإلنتاااااااااج 12-1

(بيئة، صناعة.)المستدامين

حد من تخفيض نصيب الفرد من النفايات الغذائية العالمية وال12-3

(بيئة، تخطيط.)خسائر األغذية

دورة تحقيق اإلدارة السليمة للمواد الكيمياوية والنفايات طوال12-4

(بيئة، صناعة).عمرها

فيض الحد بدرجة كبيرة من انتاج النفايات من خالل المنع والتخ12-5

(بيئة، بلديات، صناعة.)وإعادة التدوير

(مالية، تجارة.)تشجيع الشركات 12-6

(تجارةمالية،.)تعزيز ممارسات الشراء العام المستدامة12-7

الى تعبئة الموارد المحلية بوسائل تشمل تقديم الدعم الدولي17-1

رائب البلدان النامية لتحسين القدرات المحلية في تحصيل الض

(المالية.)وغيرها من  اإليرادات

دة تنفيذ البلدان المتقدمة النمو اللتزاماتها في مجال المساع17-2

(تجارةمالية،.)اإلنمائية الرسمية

حشاااد ماااوارد إضاااافية مااان مصاااادر متعاااددة مااان اجااال البلااادان 17-3

(.مالية، تخطيطالبنك المركزي،.)النامية

ن على مساعدة البلدان النامية في تحقيق القدرة على تحمل الديو17-4

(.تخطيطمالية،.)المدى الطويل

بناااااك .)اعتمااااااد نظااااام لتشاااااجيع االساااااتثمار القااااال البلااااادان نماااااوا17-5

(مركزي،تخطيط

(تخطيط، تعليم عالي).تعزيز التعاون اإلقليمي17-6

ا الى البلدان تعزيز تطوير تكنولوجيا سليمة بيئيا ونقلها وتعميمه17-7

(بيئة، صناعة، تعليم عالي.)النامية بشروط تساهلية

تخطيط، تعليم .)التفعيل الكامل لبنك التكنولوجيا والية بناء القدرات17-8

(عالي، اتصاالت

تعزياااااز الااااادعم الااااادولي لتنفياااااذ بنااااااء القااااادرات فاااااي البلااااادان 17-9

(.التخطيط، التعليم العالي.)النامية

د تعزيز نظام تجاري متعدد األطراف عالمي وقائم على الواع17-10

ومفتوح وغير تمييزي ومنصف في اطار منظمة التجارة 

9(المالية، تجارة.)العالمية



ة زيادة صادرات البلدان النامية زيادة كبيرة بغرض مضاعف17-11

(نفط، مالية.)حصة اقل البلدان نموا

يع البلدان تحقيق التنفيذ المناسب التوقيت لوصول منتجات جم17-12

(مالية، تجارة.)األقل نموا الى األسواق

تخطايط، ).تعزيز استقرار االقتصاد الكلي على الصعيد العاالمي 17-13

(مالية

طايط، التخ.)تعزيز اتسااق السياساات مان اجال التنمياة المساتدامة17-14

(خارجية

يذ والقادة الخاصين بوضع وتنفالسياساتياحترام الحيز 17-15

التخطايط .)ةسياسات للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المساتدام

(، المالية

تعزياااااااز الشاااااااراكة العالمياااااااة مااااااان اجااااااال تحقياااااااق التنمياااااااة 17-16

(التخطيط، الخارجية.)المستدامة

معتشجيع الشراكات العامة بين القطاع العام والخاص والمجت17-17

(التخطيط، منظمات مجتمع مدني، القطاع خاص.)المدني

خطاايط، الت.)تعزيااز تقااديم الاادعم لبناااء القاادرات للبلاادان الناميااة17-18

(التعليم العالي

محرز االستفادة من المبادرات القادمة لوضع مقاييس للتقدم ال17-19

(التخطيط. )في تحقيق التنمية المستدامة
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ة فريق المدن والمستوطنات البشري-4

ويعناى ،ةمادير عاام دائارة التنمياة اإلقليمياة والمحليا/ برئاسة الدكتور محمد محسن السايد

.مهذا الفريق بالمدن المستدامة وتشييد المستوطنات الحضرية والنقل المستدا

الثقافاة والسكان والبلديات، وزارة الساياحة واالثاار واالعمارالتخطيط، : الجهات المعنية

.بغداد، وزارة الكهرباء،امانة، النقل، وزارة البيئة ، 

11



:األهداف المعنية 

لة تعزيز النمو المستدام االقتصادي الشامل والعمالة الكام-8الهدف 

.والمنتجة والعمل الالئق للجميع

تدام وتشجيع بناء البنية التحتية وتعزيز التصنيع الشامل والمس-9الهدف 

االبتكار

.رارجعل المستوطنات البشرية شاملة وامنة وقابلة لالستم-11الهدف 

:الغايات

(احةالسي.)وضع سياسات تنفيذية لتعزيز السياحة المستدامة8-9

(، بلدياتاالعمار واالسكان)تيسير تطوير البنى التحتية المستدامة9-1

)=(ضمان حصول على مساكن وخدمات أساسية11-1

(النقل.)توفير إمكانية وصول الجميع الى نظم نقل مأمونة11-2

(التخطيط.)تعزيز التوسع الحضري الشامل والمستدام11-3

تعزيز الجهود الرامية الى حماية وصون التراث الثقافي 11-4

(التخطيط، الثقافة.)والطبيعي والعالمي

(البيئة.)الحد من األثر البيئي السلبي الفردي للمدن11-6

البيئااااة، االعمااااار .)االسااااتفادة للجميااااع ماااان المناااااطق الخضااااراء11-7

(واالسكان
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فريق السكان والتنمية -5

ان وعالقاة مدير عام دائارة التنمياة البشارية ويعناى هاذا الفرياق الساك/ مها عبد الكريم. برئاسة د

.المتغيرات الديموغرافية بالمتغيرات االقتصادية واالجتماعية

حة والبيئاة، التخطيط، التربية، التعليم العالي، العمل، المالياة، الخارجياة ، الصا: الجهات المعنية

الهجرة والمهجرين، الداخلية
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:األهداف المعنية 

.ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه لجميع األعمار-3الهدف 

م مدى ضمان شامل وعادل لجودة التعليم وتعزيز فرص التعلي-4الهدف 

الحياة للجميع

تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء -5الهدف 

.والفتيات

.لحد من عدم المساواة داخل البلدان-10الهدف 

.رارجعل المستوطنات البشرية شاملة وامنة وقابلة لالستم-11الهدف 

وفير تعزيز مجتمعات سلمية وشاملة للتنمية المستدامة وت-16الهدف 

وصول العدالة للجميع وبناء مصسسات فعالة ومسصولة على 

.جميع المستويات

:الغايات

حالة وفاة 70الى اقل من النفاسيةالعالمية للوفيات النسببةخفض 3-1

(تخطيطصحة والبيئة،).2030مولود بحلول 10000لكل 

ة وضااع نهايااة لوفيااات حااديثي الااوالدة واألطفااال دون ساان الخامساا3-2

(صحة والبيئة، تخطيط.)

ية ضمان حصول الجميع على خدمة رعاة الصحة الجنسية واإلنجاب3-7

صاااحة والبيئاااة، .)بماااا فاااي ذلاااك خااادمات ومعلوماااات تنظااايم األسااارة

(تخطيط

(تخطيطصحة والبيئة،.)تحقيق التغطية الصحية الشاملة3-8

ي ومنصااف تمتااع جميااع البنااات والبنااين بتعلاايم ابتاادائي وثااانوي مجااان4-1

.(التربيةالتخطيط،)

النمااء ضمان الحصول على فرص متساوية باين البناات والبناين مان4-2

التخطايط، )والرعاية فاي مرحلاة الطفولاة المبكارة والتعلايم قبال االبتادائي 

(.العمل

لايم المهناي تكافص الفرص بين النساء والرجال في الحصاول علاى التع4-3

(.التخطيط، التعليم العالي)والعالي الميسور الكلفة 

بة زيادة عدد الشباب والكبار الذي تتوافر لديهم المهارات المناس4-4

(تخطيطعمل،).للعمل وشغل وظائف الئقة

كافص فرص القضاء على التفاوت بين الجنسين في التعليم وضمان ت4-5

ئات الوصول الى جميع مستويات التعليم والتدريب المهني للف

ية الضعيفة بما في ذلك األشخاص ذوي اإلعاقة والشعوب األصل

تخطاايط، عماال، .)واألطفااال الااذين يعيشااون فااي ظاال أوضاااع هشااة

(تربية
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ففي األقل من الكبار % Xويكتسب جميع الشباب انضمان 4-6

(تخطيط، تربية.)بالقراءة

ي كل القضاء على جميع إشكال التمييز ضد النساء والفتيات ف5-1

(التخطيط.)مكان

(التخطيط.)القضاء على جميع إشكال العنف ضد النساء5-2

(التخطيط.)لى جميع الممارسات الضارة قبل الزواجعالقضاء 5-3

الرعاية غير مدفوعة اآلجر والعمل المنزلي باعمالاالعتراف 5-4

ضع وتقديرها من خالل توفير الخدمات العامة والبنى التحتية وو

(العمل.)سياسات الحماية االجتماعية

االماناة).كفالة مشاركة المراة وتكافص الفارص للقياادة وصانع القارار5-5

(.العامة لمجلس الوزراء

ية ضمان حصول الجميع على الخدمات الصحة والجنسية واإلنجاب5-6

مل وعلى الحقوق اإلنجابية على النحو المتفق وفقا لبرنامج ع

ق   المصتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بكين والوثائ

(التخطيط، الصحة.)الختامية 

النمو التوصل تدريجيا الى تحقيق نمو الدخل ودعم استمرار ذلك10-1

من السكان بمعدل اعلى من معدل المتوسط % 40الدنى

(التخطيط، المالية.)الوطني

(ارجيةالخ.)ضمان تعزيز تمثيل البلدان النامية في صنع القرار10-6

(التخطيط، الهجرة.)تيسير الهجرة على نحو منظم10-7

ض قدره التقليل الى درجة كبيرة من عدد الوفيات وتحقيق تخفي11-5

x  %إلجمااليفي الخسائر االقتصادية المتصلة بالناتج المحلاي ا (.

(التخطيط، الصحة

انهاااااااء إساااااااءة المعاملااااااة واالتجااااااار بالبشاااااار والعنااااااف ضااااااد 16-2

(العمل، التخطيط، الصحة.)األطفال

ن الن تكاوهال هنااك مقتارح)وزارة العادل . تعزيز سايادة القاانون16-3

(بفريق اخر

لحة واألسلالموالالحد بقدر كبير من التدفقات غير المشروعة 16-4

رح هل هناك مقت)الداخلية، المالية وزارة.ومكافحة الجريمة المنظمة

(لفريق اخر

(التخطيط.) انشاء مصسسات شفافة خاضعة للمساءلة16-6

ارجية، الخ).توسيع مشاركة البلدان في مصسسات الحوكمة العالمية16-8

(التخطيط
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عية فريق التثقيف والتو-6

ويعني هذا برئاسة السيد عبد الزهرة الهنداوي رئيس قسم العالقات العامة في وزارة التخطيط ،

بأهاداف التنمياة قادر مان الحقاائق والمعلوماات المتعلقاةبااكبرالفريق بالتثقيف وتزويد المجتمع 
.المستدامة، لما له من دور كبير التنمية في تطوير المجتمعات

، شااابكة التخطااايط، وزارة التربياااة، وزارة التعلاايم العاااالي، الصاااحة والبيئاااة: الجهااات المعنياااة 
.االعالم العراقية، الداخلية

:األهداف المعنية 

.ضمان أنماط االستهالك واإلنتاج المستدامة-12الهدف 

اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغيير المناخ-13الهدف 

.وأثاره 

تعزيز مجتمعات سلمية وشاملة للتنمية -16الهدف 

.المستدامة 

:الغايات

ضمان توافر المعلومات ذات الصلة بالتنمية 12-8

ماالعااااالالتربيااااة، تعلاااايم عااااالي، شاااابكة .)المسااااتدامة

(العراقية، التخطيط

لتربيااة، التخطاايط، ا).تحسااين التعلاايم والااوعي البيئااي13-3

(اقيالعراالعالمالتعليم العالي، الصحة والبيئة، شبكة 

وزارة .)الحاااد بدرجاااة كبيااارة مااان الفسااااد والرشاااوة 16-5

(العراقياالعالمالداخلية، العدل، شبكة 

16


