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  المقدمة
وعدم اإلجحاف  موارد الطبيعيةلللم دون استنزاف تحسين حياة كل شعوب العاتهدف التنمية المستدامة إلى 

بيئة صحية لنمو لتنمية المستدامة تسعى الحكومة العراقية لجعل ابحق األجيال القادمة. وفي هذا اإلطار 
   .وحياة أفضل لألجيال الحاضرة والقادمةتحقيقاً للسالم  وعدالة اجتماعية اقتصادي مزدهر

 عشر السبعة األهداف التقدم المحرز نحو تحقيق،  2018 لعام المستدامة التنمية أهداف تقرير يستعرض
لدى الجهاز  المتاحة البيانات أحدث إلى التقرير ويستند المستدامة. التنمية خطة تنفيذ من الثالثة السنة في

ساسية ذات األولوية وذلك لوضع إطار يحدد المواضيع األ العالقةالمركزي لإلحصاء والوزارات ذات 
والدولي نحو تحقيق تنمية مستدامة  تطلب اتخاذها على المستوى المحلي واإلقليميواإلجراءات التي ي

 .السنوات القادمةعلى مدى 

ويهدف إلى تحديد القوى المؤثرة العراق التنمية المستدامة في  الذي يتناوللثالث اهو يعتبر هذا التقريرو
في مجاالت التنمية االجتماعية واالقتصادية والبيئية. كما يهدف التقرير إلى إبراز الجهود التي قامت بها 

لى شرح عن التحديات التي إضافة إ ت المختلفة خالل السنوات الماضيةفي المجاالالجهات ذات العالقة 
للسنوات القادمة ضمن اإلمكانيات  العراقجاه التنمية المستدامة في واآلليات المقترحة للسير بات تواجهها
   .المتاحة

 

 مفهوم التنمية المستدامة  
  

ة بشرط ان تلبي التنمية المستدامة هي عملية تطوير األرض والمدن والمجتمعات وكذلك األعمال التجاري
 .حاجاتهادون المساس بقدرة األجيال القادمة على تلبية احتياجات الحاضر

ويواجه العالم خطورة التدهور البيئي الذي يجب التغلب عليه مع عدم التخلي عن حاجات التنمية 
تتطلب التنمية المستدامة تحسين ظروف المعيشة كما  االقتصادية وكذلك المساواة والعدل االجتماعي

 كوكب األرض على التحملاستخدام الموارد الطبيعية إلى ما يتجاوز قدرة في لجميع الناس دون زيادة 
 بيئةوحفظ الموارد الطبيعية و مجاالت رئيسة هي النمو االقتصاديوتجرى التنمية المستدامة في ثالثة 

 . التنمية االجتماعية
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 المنهجية  
يستعرض هذا التقرير اإلحصائي الثالث الذي يصدره قسم إحصاءات 
التنمية البشرية الوضع الحالي للتنمية المستدامة في العراق إحصائياً 
بإستخدام بيانات إحصائية متوفرة في المصادر الوطنية مستكمالً 
للتقارير السابقة التي بدأت بتقرير األهداف التنموية لاللفية في العراق 

وحلقة مكملة لما سترصده التقارير  2015ونظرة لما بعد عام  2014
الالحقة من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة حسب المستويات 
الثالث لتوافر البيانات والتركيز على توفير البيانات غير المنشورة أو 
المحتسبة ويسعى الى رصد التقدم المحرز واإلتجاهات والفجوات 

حة ألهداف التنمية المستدامة خالل الثالث القائمة والفرص المتا
كما يوفر التقرير  2015سنوات الماضية منذ إقرار األهداف سنة 

بيانات مهمة وأداة لصناع السياسات إلستخدامها في تحديد الغايات 
 ورسم السياسات وكذلك رصد التقدم واإلبالغ عنه .
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 أهم أهداف التنمية المستدامة
 

  المياه 
تهدف االستدامة االقتصادية إلى ضمان إمداد كاٍف من المياه ورفع كفاءة استخدام المياه في التنمية 

إلى تأمين الحصول على تهدف االستدامة االجتماعية  بينمالصناعية والحضرية والريفية. الزراعية وا
فئات المجتمع وخاصة  غالبيةلزلي والمشاريع الزراعية الصغيرة لالستعمال المنالمناطق كافة المياه في 

المائية والمياه  للتجمعاتإلى ضمان الحماية الكافية فتهدف االستدامة البيئية أما  المجتمعات الفقيرة.
 . ةياإليكولوجلمياه العذبة وأنظمتها الجوفية وموارد ا

  الغذاء
المحلي تهدف االستدامة االقتصادية إلى رفع اإلنتاجية الزراعية واإلنتاج من أجل تحقيق األمن الغذائي 

مان األمن الغذائي إلى تحسين اإلنتاجية وأرباح الزراعة الصغيرة وضتهدف االستدامة االجتماعية  بينما
ضمان االستخدام المستدام والحفاظ على األراضي والغابات إلى فتهدف االستدامة البيئية  أما . المنزلي

 . والمياه والحياة البرية واألسماك وموارد المياه

  الصحة
حة تهدف االستدامة االقتصادية إلى زيادة اإلنتاجية من خالل الرعاية الصحية والوقائية وتحسين الص

لهواء والمياه والضوضاء افرض معايير تهدف الى الستدامة االجتماعية ا بينماواألمان في أماكن العمل. 
إلى فتهدف االستدامة البيئية  أما األولية لألغلبية الفقيرة. وضمان الرعاية الصحية لحماية صحة البشر

 ..  ضمان الحماية الكافية للموارد البيولوجية واألنظمة اإليكولوجية واألنظمة الداعمة للحياة

  المأوى والخدمات
ارد البناء ونظم لمو األمثلواالستعمال  قتصادية إلى ضمان اإلمداد الكافياالستدامة االتهدف 

ضمان الحصول على السكن المناسب بالسعر المناسب تهدف الى االستدامة االجتماعية  بينماالمواصالت. 
إلى ضمان فتهدف االستدامة البيئية  أمالمواصالت لألغلبية الفقيرة. باإلضافة إلى الصرف الصحي وا

 . االستخدام المستدام أو المثالي لألراضي والغابات والطاقة والموارد المعدنية

  الدخل
 بينما نمو وفرص العمل في القطاع الرسميتهدف االستدامة االقتصادية إلى زيادة الكفاءة االقتصادية وال

لألغلبية الفقيرة في القطاع غير إلى دعم المشاريع الصغيرة وخلق الوظائف تهدف االستدامة االجتماعية 
إلى ضمان االستعمال المستدام للموارد الطبيعية الضرورية للنمو فتهدف االستدامة البيئية  أما . الرسمي

االقتصادي في القطاعين العام والخاص وتهدف ايضا الى الزيادة في الدخل الفردي لتحقيق الرفاه 
 . االجتماعي
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 ي للتنمية المستدامة اإلطار المؤسساتي والقانون
ات رغم الصعوب العراقإلدارة التنمية في  وطنيةعلى وضع االستراتيجيات ال حكومة العراقيةعملت ال

تنمية المستدامة. لقد وضعت والعمل نحو تحقيق ال هي حماية البيئة اوالمعوقات المتعددة فإن الرؤي
والمؤسسات المدنية  التشريعية والقضائية والتنفيذيةللسلطات الثالث  قواعد واألسس القانونيةال حكومةال

  المسؤولة عن تقديم الخدمات الجمهور.

 متطلبات تحقيق التنمية المستدامة 
تطالب المجتمع الدولي ببذل جهود إضافية لمساعدة الشعب  حكومةفإن ال المستدامةمن أجل تحقيق التنمية 
  .واالقتصادية والبيئية السياسية واالجتماعيةمنها على مختلف األصعدة 

 على الصعيد السياسي 
على مواجهة التحديات  لمساعدتهاذات العالقة  ركيز الجهود الدولية نحو تعزيز قدرات المؤسساتت.1

 .الحالية والمستقبلية

 . للسلطة الوطنية لتطوير خطة شاملة لبناء المؤسسات والنهوض بالمجتمع الفني والمالي الدعمزيادة .2

 على الصعيد االجتماعي 
 .وتعزيز دور المرأة مج الوطنية للتخفيف من حدة الفقر وزيادة دخل الفرددعم خطط العمل والبرا. 1

 واإلدارة السليمة للتعليم المهني والتدريب المالئموإعطاء أهمية أكبر  الشبابودعم  بناء القدرات. 2
 .للمصادر البشرية   

 وتعزيز دور المؤسسات ماعيةلمؤسسات العاملة في مجال التنمية االجتالتركيز على تقوية قدرات ا. 3
 .غير الحكومية والقطاع الخاص    

 واالستفادة ير القدرات في مجال البحث العلميوتطو المالئمةالمساعدة على نقل وتوطين التكنولوجيا . 4
 .من الدعم الفني المتاح من المؤسسات والمنظمات الدولية في هذا المجال    

 تقوية الروابط مع المؤسسات الدولية ووكاالت التمويل ومؤسسات األمم المتحدة ذات العالقة بالتنمية . 5
 .االجتماعية    

ً دعم المؤسسات الصحية والتعليمية والخدمات االجتماعية مادياً وف. 6  كن من القيام بمهامها لكي تتمنيا
 .لخدمة المجتمع المحلي   

 .دعم حمالت التوعية لشرح أهداف التنمية المستدامة في المدارس والجامعات والمجتمعات المحلية . 7
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                                                                                                                                                                                     على الصعيد االقتصادي     
 . دمرتها الحروبتكثيف الجهود اإلقليمية والدولية إلعادة بناء البنية االقتصادية التي  .1
دعم القطاعات اإلنتاجية كالزراعة والصناعة والتجارة والسياحة من خالل زيادة المساعدات  .2

 .الفنية والمادية
 . في مختلف القطاعاتلجذب المستثمرين  المساعدة في خلق بيئة مالئمة .3
ات طوير قدرات الوزارت من خالل تعزيز دور اإلدارة االقتصادية لمؤسسات السلطة الوطنية  .4

 .والمؤسسات ذات العالقة

  على الصعيد البيئي
لحماية المصادر الطبيعية من جميع مصادر التلوث لتلبية االحتياجات دعم اإلستراتيجية البيئية  .1

 .الحالية والمستقبلية بطريقة بيئية مستدامة
 ر المياهدعم جهود تنمية مصادو ارد المائية في الحاضر والمستقبلضرورة إدارة وتطوير المو  .2

وإعادة االستخدام  قنيات جديدة لتجميع مياه األمطاروالعمل على تطوير ت متجددةالالمتجددة وغير
 .للمياه العادمة

وتشجيع  بيئة في مختلف المجاالت كالزراعة والصناعةالمساعدة في نقل تكنولوجيا صديقة لل  .3
 .آلمن والنظيفاآليات وتقنيات اإلنتاج 

 طيط العمراني بما يضمن االستخدام األمثل للمصادر الطبيعيةالمساعدة في وضع أسس سليمة للتخ .4
 .وتجنب اإلضرار بالبيئة     

دعم خطط الحد من تلوث الهواء والماء والتربة وذلك بوضع إجراءات للتقليل من التلوث  .5
 الصناعي

 .ومصادر التلوث األخرى    
والطمر الصحي للنفايات الصلبة والعمل على توسيع شبكات  المائيةالعمل على حماية البيئة  .6

 الصرف
 .الصحي وإصالح الشبكات القائمة    

 
 التحديات والصعوبات نحو تحقيق التنمية المستدامة

تشكل االزمات حيث  يرة نحو تحقيق التنمية المستدامةوصعوبات كب يواجه العراق تحديات
عمل على زعزعة البالبيئة و ارضراأل أدى ذلك الى زيادةمما  التنمية تحقيقعقبة في  االقتصادية

لذا فإن إيجاد بيئة موائمة على المستوى اإلقليمي والوطني لدعم الجهود الراهنة  .البالداالستقرار في 
 .هو من أهم المتطلبات لتحقيق التنمية المستدامة السالم واالستقرار على أسس عادلةلتحقيق 

والوضع الصحي في ظل ندرة  والبطالة وتحسين مستوى التعليمر دة الفقكما وأن التخفيف من ح
 .العراقالموارد المالية تمثل أهم التحديات التي تواجه التنمية المستدامة في 
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 دور تقنية المعلومات في تحقيق التنمية المستدامة 
  

ً في التنمية المستدامة ً مهما إذ يمكن تسخير اإلمكانات التي ،  تستطيع تقنية المعلومات أن تلعب دورا
وذلك من خالل تعزيز  تدامة اقتصادية واجتماعية وبيئيةتوفرها تقنية المعلومات من أجل إحالل تنمية مس

 -كما يلي:التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة 
تعزيز أنشطة البحث والتطوير لتعزيز تكنولوجيا المواد الجديدة وتكنولوجيا المعلومات  .1

 .واالتصاالت والتكنولوجيات الحيوية واعتماد اآلليات القابلة لالستدامة
تحسين أداء المؤسسات الخاصة من خالل مدخالت معينة مستندة إلى التكنولوجيات الحديثة  .2

 .التكنولوجيا فضالً عن استحداث أنماط مؤسسية جديدة تشمل مدن وحاضنات
واالبتكار بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة في تعزيز بناء القدرات في العلوم والتكنولوجيا  .3

التنافسية وزيادة قدرات هو الوسيلة الوحيدة لتعزيزاالقتصاد القائم على المعرفة والسيّما أن بناء ال
 جديدة وتقليص الفقر.النمو االقتصادي وتوليد فرص عمل 

بحيث يتم إدماج  اتيمعلوموضع الخطط والبرامج التي تهدف إلى تحويل المجتمع إلى مجتمع  .4
العمل على التكنولوجيات الجديدة في خطط واستراتيجيات التنمية االجتماعية واالقتصادية مع 

 التنمية المستدامة.أهداف تحقيق أهداف عالمية ك
إعداد سياسات وطنية لالبتكار واستراتيجيات جديدة للتكنولوجيا مع التركيز على تكنولوجيا  .5

 .المعلومات واالتصاالت

 
 اإلنجازات التي تحققت باتجاه التنمية المستدامة 

ي اتجاه وخطط عمل قطاعية ف ةدة ومن خالل وضع خطة وطنية شاملجاه حكومة العراقيةالعملت 
ة والتعليم والزراعة والصناعة والتجارة والبيئة شملت مختلف القطاعات كالصح تحقيق التنمية المستدامة

 . والبناء المؤسساتي والرفاه االجتماعي

لم تحقق الحكومة إنجازات في البنى التحتية الصحية وخاصة مراكز الرعاية الصحية في مجال الصحة 
في حين كان عدد المراكز  2017( مركز رعاية صحي أولي في سنة 2658األولية حيث بلغ عددها )

 .  2015( مركز رعاية صحي أولي في سنة 2680أعلى في السنتين السابقتين حيث بلغ )
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 خالل الفترة( ، الدينية ( : عدد المدارس االبتدائية والثانوية )الحكومية ، األهلية1جدول )

2014/2015 – 2018/2017  

 الخصائص
 عدد المدارس 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

  المدارس االبتدائية
 14901 13297 12353 10291 الحكومية

 1032 696 589 459 األهلية
 32 31 31 29 الدينية

  المدارس الثانوية
 6630 5928 ـــ 4475 الحكومية

 813 636 ـــ 438 األهلية
 42 41 41 40 الدينية

 مديرية اإلحصاء االجتماعي والتربوي / الجهاز المركزي لإلحصاء -المصدر :              

وإضافة مباني  ثل في استخدام كليات علمية جديدةمؤسسات التعليم العالي تطوراً ملحوظاً تمكما شهدت 
 .العراقيةحديثة في معظم الجامعات 

 ً  هاماً في تنمية المجتمع المحلي وتقديم بعض كما لعبت المؤسسات األهلية والمنظمات الغير حكومية دورا
 .كما تشارك تلك المؤسسات في زيادة الوعي لدى المواطنين الخدمات األساسية

 واقع التنمية البشرية 
نحو  2017 لسنة لعراقا في عدد السكان أنلإلحصاء تقديرات السكان لدى الجهاز المركزي استناداً إلى 

 منهم( % 69,8) عيشحيث ي( %49,5) االناثو( %50,5)تشكل نسبة الذكور نسمة 37,139.519
 .(  %2,61)يصل إلى سنوي نمو  الريفية وبمعدلفي المناطق ( %30,2)و المناطق الحضريةفي 

على المحافظات  اإلرهابيةنتيجة لالعتداءات  ليس بمستوى الطموحلقد أصبح وضع الخدمات الصحية 
نينوى واالنبار وصالح الدين وأدى ذلك الى تدمير البنى التحتية بما فيها المستشفيات والمراكز الصحية 

 .المدارسوبالمثل فإن قطاع التعليم يعاني أيضاً من صعوبات كثيرة تمثلت في تدمير 

والفقر التحدي األساسي  طالةبوزيادة نسبة ال في ظل الظروف االقتصادية الصعبة يمثل هذا النمو السكاني
تحت خط  تقريباالسكان ربع حيث أصبح يعيش قرابة  العراقالذي يواجه تحقيق التنمية المستدامة في 

من مجموع القوى العاملة في المجتمع  (%10,8) تجاوزت 2016لسنة الفقر. كما أن نسبة البطالة 
 . يالعراق
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 دور تقنية المعلومات في تحقيق التنمية المستدامة 
  

ً في التنمية المستدامة ً مهما إذ يمكن تسخير اإلمكانات التي ،  تستطيع تقنية المعلومات أن تلعب دورا
وذلك من خالل تعزيز  تدامة اقتصادية واجتماعية وبيئيةتوفرها تقنية المعلومات من أجل إحالل تنمية مس

 -كما يلي:التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة 
تعزيز أنشطة البحث والتطوير لتعزيز تكنولوجيا المواد الجديدة وتكنولوجيا المعلومات  .1

 .واالتصاالت والتكنولوجيات الحيوية واعتماد اآلليات القابلة لالستدامة
تحسين أداء المؤسسات الخاصة من خالل مدخالت معينة مستندة إلى التكنولوجيات الحديثة  .2

 .التكنولوجيا فضالً عن استحداث أنماط مؤسسية جديدة تشمل مدن وحاضنات
واالبتكار بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة في تعزيز بناء القدرات في العلوم والتكنولوجيا  .3

التنافسية وزيادة قدرات هو الوسيلة الوحيدة لتعزيزاالقتصاد القائم على المعرفة والسيّما أن بناء ال
 جديدة وتقليص الفقر.النمو االقتصادي وتوليد فرص عمل 

بحيث يتم إدماج  اتيمعلوموضع الخطط والبرامج التي تهدف إلى تحويل المجتمع إلى مجتمع  .4
العمل على التكنولوجيات الجديدة في خطط واستراتيجيات التنمية االجتماعية واالقتصادية مع 

 التنمية المستدامة.أهداف تحقيق أهداف عالمية ك
إعداد سياسات وطنية لالبتكار واستراتيجيات جديدة للتكنولوجيا مع التركيز على تكنولوجيا  .5

 .المعلومات واالتصاالت

 
 اإلنجازات التي تحققت باتجاه التنمية المستدامة 

ي اتجاه وخطط عمل قطاعية ف ةدة ومن خالل وضع خطة وطنية شاملجاه حكومة العراقيةالعملت 
ة والتعليم والزراعة والصناعة والتجارة والبيئة شملت مختلف القطاعات كالصح تحقيق التنمية المستدامة

 . والبناء المؤسساتي والرفاه االجتماعي

لم تحقق الحكومة إنجازات في البنى التحتية الصحية وخاصة مراكز الرعاية الصحية في مجال الصحة 
في حين كان عدد المراكز  2017( مركز رعاية صحي أولي في سنة 2658األولية حيث بلغ عددها )

 .  2015( مركز رعاية صحي أولي في سنة 2680أعلى في السنتين السابقتين حيث بلغ )
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 خالل الفترة( ، الدينية ( : عدد المدارس االبتدائية والثانوية )الحكومية ، األهلية1جدول )

2014/2015 – 2018/2017  

 الخصائص
 عدد المدارس 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

  المدارس االبتدائية
 14901 13297 12353 10291 الحكومية

 1032 696 589 459 األهلية
 32 31 31 29 الدينية

  المدارس الثانوية
 6630 5928 ـــ 4475 الحكومية

 813 636 ـــ 438 األهلية
 42 41 41 40 الدينية

 مديرية اإلحصاء االجتماعي والتربوي / الجهاز المركزي لإلحصاء -المصدر :              

وإضافة مباني  ثل في استخدام كليات علمية جديدةمؤسسات التعليم العالي تطوراً ملحوظاً تمكما شهدت 
 .العراقيةحديثة في معظم الجامعات 

 ً  هاماً في تنمية المجتمع المحلي وتقديم بعض كما لعبت المؤسسات األهلية والمنظمات الغير حكومية دورا
 .كما تشارك تلك المؤسسات في زيادة الوعي لدى المواطنين الخدمات األساسية

 واقع التنمية البشرية 
نحو  2017 لسنة لعراقا في عدد السكان أنلإلحصاء تقديرات السكان لدى الجهاز المركزي استناداً إلى 

 منهم( % 69,8) عيشحيث ي( %49,5) االناثو( %50,5)تشكل نسبة الذكور نسمة 37,139.519
 .(  %2,61)يصل إلى سنوي نمو  الريفية وبمعدلفي المناطق ( %30,2)و المناطق الحضريةفي 

على المحافظات  اإلرهابيةنتيجة لالعتداءات  ليس بمستوى الطموحلقد أصبح وضع الخدمات الصحية 
نينوى واالنبار وصالح الدين وأدى ذلك الى تدمير البنى التحتية بما فيها المستشفيات والمراكز الصحية 

 .المدارسوبالمثل فإن قطاع التعليم يعاني أيضاً من صعوبات كثيرة تمثلت في تدمير 

والفقر التحدي األساسي  طالةبوزيادة نسبة ال في ظل الظروف االقتصادية الصعبة يمثل هذا النمو السكاني
تحت خط  تقريباالسكان ربع حيث أصبح يعيش قرابة  العراقالذي يواجه تحقيق التنمية المستدامة في 

من مجموع القوى العاملة في المجتمع  (%10,8) تجاوزت 2016لسنة الفقر. كما أن نسبة البطالة 
 . يالعراق
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 واقع القطاعات االقتصادية  

إن جميع القطاعات االقتصادية كالزراعة والصناعة والتجارة والسياحة والمواصالت والعمران قد 
حيث تم  هجمات داعش االرهابيةإضافة إلى  االقتصادية وتراجع أسعار النفط األزماتتضررت بسبب 

 .العراقيتدمير معظم مقومات االقتصاد 
الفترة خالل  (%3.8)إلى  (%4.9)تج المحلي من فلقد انخفضت مساهمة القطاع الزراعي إلجمالي النا

 . 2014 - 2016من 
%( فقط 2)2016لسنة  في الناتج المحلي اإلجماليقطاع الصناعة  تشكل نسبة مساهمةوفي نفس الوقت 
وبالمثل فإن قطاع التجارة والذي كان  عكس ضعف دور هذا القطاع في اقتصاد البلد .وهي نسبة قليلة ت

%( فقط من الناتج 9,6فال تزال مساهمته متواضعة حيث يشكل ) متميزاً بالنسبة لالقتصاددوراً يلعب 
 حسب بيانات مديرية الحسابات القومية في الجهاز المركزي لإلحصاء . 2016لسنة  يالمحلي االجمال

 
 الوضع البيئي 

والذي شمل  االرهابيةتنظيمات داعش ي قد نتج عن تدمير متعمد من قبل إن الوضع البيئي الحالي المترد
العراقية نتيجة بما في ذلك طمر النفايات الخطرة والسامة في األراضي  مير البنية التحتية لقطاع البيئةتد

وتدمير شبكات وأحواض الصرف الصحي  العمليات العسكرية المتكررة في داخل األراضي العراقية
 الطبيعية.المستمر للمصادر إضافة إلى االستنزاف  وشبكات وآبار المياه

وعاد  2015( لسنة لتر/يوم374) إلىللمياه الفرد متوسط نصيب ض وخصوصاً المياه مما أدى إلى انخفا
على الصحة العامة والتنوع الحيوي ان توفير المياه له آثارحيث .  (لتر/يوم 379الى ) 2016وارتفع سنة 

 . العراقفي 
 

 الخصائص الطبيعية للعراق
  435052مساحة جمهورية العراق )تبلغ ً  . ( كيلو متراً مربعا
 م ً ً في منطقة الشرق األوسط تحدها من الشرق إيران ومن الشمال حوريحتل العراق موقعا يا

حلة ويمتلك البلد صحراء قا تركيا ومن الغرب سوريا واألردن ومن الجنوب السعودية والكويت
ً ووادي تقع إلى الغرب من نهر الفرات وجباالً في شمال شرق  بين نهري دجلة والفرات اً عريضا

ويوفران مساحة  ن في شط العرب قرب الخليج العربين نهري دجلة والفرات يصباأالبلد و
 واسعة من األراضي الخصبة.

  يقع العراق ضمن المنطقة المعتدلة الشمالية إال أن مناخه قاري شبه مداري وأمطاره تشبه في
المتوسط حيث تسقط معظم أمطاره في فصل الشتاء وكذلك الخريف نظامها مناخ البحر األبيض 

 والربيع وتنعدم صيفا.
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                                      ( 2جدول : )قسام سطح العراقأ  
 (2المساحة )ك م % التفاصيل

 132500 30.5 السهول )بضمنها األهوار والبحيرات(
 42000 9.7 المتموجةاألراضي 

 92000 21.1 الجبال
 168552 38.7 الصحاري
 435052 100 المجموع

 2014-2016لعام السنوية المصدر / المجموعة اإلحصائية           
 

 ويبلغ عدد  2018 حسكككب إسكككقاطات السككككان لسكككنةمليون نسكككمة ( 38) بلغ عدد سككككان العراق
( مليون نسككمة 18,8بينما بلغ عدد السكككان اآلناث )( مليون نسككمة 19,3) السكككان الذكور منهم

 %( من مجموع السكان . 49حيث تشكل نسبة اآلناث )

   ( حسب نتائج مسح 6,0)متوسط حجم األسرة بلغ و 2018لعام ( 3,9)بلغ معدل الخصوبة
 . 2016 والفئات الهشة لألسرة في العراق لسنة من الغذائيالتحليل الشامل لأل

 هو إقليم عراقي يضم محافظات )السليمانية وأربيل ودهوك( ويقع شمال  -: كوردستان العراق
البالد ويتمتع بحكم ذاتي تحده إيران من الشرق وتركيا من الشمال وسوريا إلى الغرب وبقية 

رسميا إلى  ، العاصمة اإلقليمية هي محافظة أربيل وتخضع المنطقة مناطق العراق من الجنوب
 .1970عود إنشاء اإلقليم إلى معاهدة الحكم الذاتي في مارس يو حكومة إقليم كوردستان

 

 اللغات 
حق العراقيين كذلك لغات رسكككمية للعراق ويضكككمن واللغة الكردية  العربيةقر الدسكككتور العراقي اللغة أ -1

في المؤسكككككسكككككات التعليمية الحكومية وفقاً  أبنائهم باللغة األم كالتركمانية والسكككككريانية واألرمنيةبتعليم 
 أو بأية لغة أخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة.  للضوابط التربوية

2-   ً ً للتنوع القومي أو اللغوي في  احتراما هده االتحادي حضكككككاراته في عللبعد اإلنسكككككاني ل العراق وتأكيدا
جل تمكين المكونات األسككككاسككككية للعراق من التعبير الحر عن حاجاتها ومتطلباتها بلغاتها الجديد ومن أ

 .2014لعام  7األصلية صدر قانون اللغات الرسمية رقم 
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 التنوع العرقي والديني 
الغالبية العظمى فيه  العربيتميز العراق مثل باقي دول المشرق العربي بتنوع عرقي وديني ويشكل 

 ومن ثم تليهم مجموعات عرقية أصغر كالكلداني والسريان واألشوريين. التركمانثم  األكراديليهم 

العراقي، كما ويضمن كامل يضمن الدستور العراقي الحفاظ على الهوية اإلسالمية لغالبية الشعب 
الحقوق الدينية لجميع األفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية، كالمسيحيين، وااليزيديين، والصابئة 

 المندائيين.
 وفعالة وافية ضمانات تمييز من خالل توفير دون الحريات للجميع ن الدستور العراقي يكفل ممارسةا

 يُنتهك التي الحاالت في فعالة انتصككاف سككبل إتاحة منها بطرق والمعتقد والدين الفكر والوجدان لحرية
 الدينية لشككعائره المرء ممارسككة في الحق أو المعتقد، أو الدين أو أو الوجدان الفكر حرية في الحق فيها

 بحرية.

كفل الدسككككتور العراقي العتبات المقدسككككة والمقامات الدينية )كيانات دينية وحضككككارية( وتؤكد صككككيانة 
 حرمتها وضمان ممارسة الشعائر بحرية فيها. 

يتمتع العراقيون بالمسككككاواة أمام القانون دون تمييز بسككككبب الجنس أو العرق أو القومية أو األصككككل أو 
د أو الراي أو الوضكككككككع االقتصكككككككادي أو االجتماعي وذلك وفق ما اللون أو الدين أو المذهب أو المعتق

، وكفل الدسكككككككتور العراقي الحرية بالتزام 2005من دسكككككككتور العراق لعام  14نصكككككككت عليه المادة 
 المواطنين بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم ومعتقداتهم أو اختياراتهم.
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 الفقر بكافة أشكاله في كل مكانالقضاء على  الهدف األول

 
 

بغية القضاء او الحد من  اد المجتمع بالدعم الذي يحتاجونهيتمثل جوهر التنمية المستدامة في تزويد افر
جميع مظاهر الفقر من خالل استراتيجية مترابطة بما في ذلك تعزيز نظم الحماية االجتماعية وتوفير 

  الالئقة وبناء قدرة الفقراء على الصمود. العمالة
( 2022 -2018وطنية إلستراتيجية التخفيف من الفقر في العراق ) وعلى ضوء ذلك وضعت خطة

تسعى الى تحسين أوضاع الفقراء وانتشالهم من حالة الفقر سواء من خالل تحسين دخولهم او من خالل 
وتستهدف اإلستراتيجية خفض نسبة الفقر  اسبةلى الخدمات ذات النوعية المنتحسين فرص وصولهم ا

من خالل اإلسهام في تحسين المستوى التعليمي واألوضاع  2022%( حتى عام 25في البالد بمقدار )
ين مندمجين اقتصادياً الصحية والمعيشية والحماية من المخاطر والتمكين من أجل تحويل الفقراء الى منتج

 ً  . واجتماعيا
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ن خالل التعاون م الموارد من مجموعة متنوعة من المصادركبيرة من تعبئة  نضما  A.1 الغاية
اإلنمائي المعزز وذلك لتوفير وسائل كافية يمكن التنبؤ بها للبلدان النامية وال سيما أقل البلدان نموا 

 األبعادلتنفيذ برامج وسياسات للقضاء على الفقر في جميع 
 

1-1-A  النسبة المئوية من الموارد التي تخصصها الحكومة مباشرة لبرامج الحد من الفقر 

استراتيجية التخفيف من الفقر وثيقة ريادية في اطار تخفيف الفقر متعدد االبعاد في العراق من خالل تعد 
وفق محصالت ومخرجات وانشطة تم تحديدها بين طيات  رة كل بعد من ابعاده وعالج مفاصلهمحاص

والتي تشكل ر ( مليون دينا30تلك الوثيقة ولتحقيق هدف االستراتيجية العام لتخفيف الفقر تم تخصيص )
 .2018( من اجمالي الموازنة االستثمارية لعام 0.5ما نسبته )

تحتاج الحكومة الى وقفة جادة أزاء ارتفاع 
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األزمات المتالحقة والنزاعات المسلحة وما 

 نف ونزوح سكاني رافقها من إرهاب وع

 
17 

 

1-2-B  االنفاق على الخدمات األساسية )التعليم والصحة والحماية االجتماعية( كنسبة مئوية من
 إجمالي االنفاق الحكومي 

 2015للسنوات  (%22.9، 26.0 بلغت نسبة االنفاق العام على التعليم من إجمالي االنفاق الحكومي )
(. وبلغت نسبة االنفاق العام على الصحة من إجمالي %11.9بمعدل انخفاض )على التوالي  2016و

( %3.6على التوالي بمعدل انخفاض ) 2016و 2015( للسنوات % 10.8، 11.2االنفاق الحكومي )
عجز الميزانية بسبب انخفاض أسعار النفط بينما بلغت نسبة نفقات الحماية  الىسبب االنخفاض  ويعزى

على التوالي في حين بلغت  2016و 2015( للسنوات % 1.0،2.9 االجتماعية الى االنفاق الجاري )
   .( لنفس السنوات%2.20، 0.68 نسبة نفقات الحماية االجتماعية الى مجموع االنفاق )

وتحقيق  2030تنفيذ النظم وتدابير الحماية االجتماعية المالئمة وطنياً للجميع بحلول عام   3.1 الغاية
 تغطية كبيرة من الفقراء

النسبة المئوية من السكان الذين تشملهم الحدود الدنيا / النظم الخاصة بالحماية االجتماعية  1-3-1
مصنفين بحسب الجنس مع التمييز بين األطفال والعاطلين عن العمل والمسنين واألشخاص ذوي 

 اإلعاقة للحوامل/ األطفال حديثي الوالدة وضحايا إصابات العمل والفقراء والضعفاء 

 (414454المشموالت ) ( والنساء690120لرجال المشمولين بشبكة الحماية االجتماعية )بلغ عدد ا
 المشمولين في سنةفي زيادة واضحة عن حسب بيانات وزارة العمل والشؤون االجتماعية  2017ة ـلسن

 ( .413571)في نفس السنة للنساء ( مشمول و492202)للرجال  2016

وفي سياق اإلصابات المهنية للعمل فقد سجلت شعب الطوارئ في المستشفيات الحكومية على مستوى 
 2014( حالة إصابة مهنية في حين سجلت سنة 3098) 2017المحافظات عدا إقليم كردستان في سنة 

 ( حالة إصابة مهنية .7147زيادة ملحوظة في عدد اإلصابات المهنية فقد بلغت )

القضاء على الجوع وتحقيق األمن الغذائي  الهدف الثاني
 وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة

 
                                                                                   

الهدف الثاني حاجة الفرد األساسية للحصول على غذاء صحي تغذوي والوسائل التي يمكن من  يتناول
يع. واليمكن التصدي لمعالجة الجوع بزيادة انتاج األغذية خاللها تأمين هذه الحاجة على نحو مستدام للجم

حيازات وحدها ولكن من خالل جعل األسواق تعمل بشكل جيد ، وزيادة دخول المزارعين أصحاب ال
الصغيرة ، والوصول الى التكنولوجيا واألراضي واالستثمارات اإلضافية كل ذلك له دور في خلق قطاع 

 . زراعي نشط ومنتج يضمن األمن الغذائي
حيث يؤثر سوء التغذية على عدد من األطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات ونالحظ هناك عدد 

ن التقزم او الهزال او زيادة الوزن وكلها مظاهر تعبر عن سوء من األطفال دون سن الخامسة يعانون م
التغذية وتزيد هذه المؤشرات من خطر تعرض األطفال للوفاة وتهدد نموهم الطبيعي وتزيد من ضعفهم 

 . أمام االمراض في مستقبل حياتهم
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الفقراء القضاء على الجوع وضمان حصول جميع الناس وال سيما ، 2030بحلول عام  1.2الغاية 
 بما في ذلك األطفال الرضع لكمية آمنة ومغذية وكافية من الطعام على مدار السنة

 
 معدل انتشار نقص التغذية  2-1-1

أن معدل  2016 لفئات الهشة لألسر في العراق لسنةبينت نتائج مسح التحليل الشامل لألمن الغذائي وا
 ( . 2,5إنتشار نقص التغذية بلغ )

 
 تحققما يبما في ذلك  أشكال سوء التغذية ، وضع حد لجميع2030بحلول عام   2.2 الغاية
سنوات  5، واألهداف المتفق عليها دوليا بشأن التقزم والهزال بين األطفال دون سن 2025 بحلول

 من العمر وتلبية االحتياجات الغذائية للمراهقات والحوامل والمرضعات وكبار السن
 

( نقطة من االنحراف المعياري عن 2-معدل انتشار توقف النمو )الطول بالنسبة للعمر )>  2-2-1
 الطفل لمنظمة الصحة العالمية( بين األطفال دون سن الخامسة متوسط معايير نمو 

أن معدل  2016 لفئات الهشة لألسر في العراق لسنةبينت نتائج مسح التحليل الشامل لألمن الغذائي وا
   ( . 16,6إنتشار توقف النمو بلغ )

 

 
 
 
 
 

يستطيع العراق من خالل معالجة القضايا المرتبطة بالجوع والتغذية بما في ذلك األمن الغذائي 
قر والصحة واإلنتاج الزراعي ضمان حق الجميع في الحصول على أمن انساني ممكن والف

 للفئات األكثر فقراً وهشاشة . 
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( نقطة من االنحراف 2-( أو )>2معدل انتشار سوء التغذية )الوزن بالنسبة للطول )<+ 2-2-2
ن سن الخامسة حة العالمية( بين األطفال دوالمعياري عن متوسط معايير نمو الطفل لمنظمة الص

 الهزال وزيادة الوزن(مصنفين حسب النوع )

أن معدل  2016 لفئات الهشة لألسر في العراق لسنةبينت نتائج مسح التحليل الشامل لألمن الغذائي وا
 ( . 7,5بلغ ) سوء التغذيةإنتشار 

 
2-2-B الصادرات الزراعية  إعانات 

( دينار حسب بيانات وزارة 52486497600)2017 صادرات الزراعية لسنةال إعانات بلغت نسبة
 2016 ية وهي أقل بكثير من إعانات سنةالتجارة / الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراق

وقد شكل توفير بيانات عن هذا المؤشر قفزة نوعية على مستوى توفيــر  ( دينار73838120160)
ى الثالث )غير متوفر وغير منشور ويحتاج الى دراسة أو إجراء مسح( الى المستوى البيانات من المستو

 .األول )متوفر ومنشور( 
 

ضمان العيش الصحي وتعزيز رفاه الجميع من  الهدف الثالث
 كل األعمار

 
 

( غايات 4( غاية منها )13الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة على الصحة من خالل )يركز 
( مؤشر تقيس النتائج الصحية والمحددات 26جة كوسائل تنفيذ ويبلغ العدد اإلجمالي للمؤشرات )مدر

السنوات الماضية شهدت الصحة اإلنجابية وصحة وعلى مدارالمباشرة للصحة أو تقديم الخدمات الصحية 
يات المبكرة األم والطفل تحسناً كبيراً وإنخفضت معدالت اإلصابة باألمراض المعدية وكذلك شأن الوف

الناجمة عن األمراض المعدية وجرى النهوض بالخدمات الصحية من خالل تحسين رعاية األمومة 
 التي تنفذها وزارة الصحة .خالل النشاطات والرعاية اإلنجابية من 

لكل  70نسبة وفيات األمهات العالمية إلى أقل من  ، الحد من2030بحلول عام   1.3 الغاية
 والدة 100000

 مولود حي( 100000نسبة وفيات األمهات )لكل  3-1-1

 مقارنة بعام%( 31) 2017 مولود حي( في سنة 100000ت )لكل نسبة وفيات األمها انخفضت
 .%( 36حيث بلغت ) 2016
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لكل  70نسبة وفيات األمهات العالمية إلى أقل من  ، الحد من2030بحلول عام   1.3 الغاية
 والدة 100000

 مولود حي( 100000نسبة وفيات األمهات )لكل  3-1-1

 مقارنة بعام%( 31) 2017 مولود حي( في سنة 100000ت )لكل نسبة وفيات األمها انخفضت
 .%( 36حيث بلغت ) 2016
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 معدل المشاركة في التعلم المنظم )قبل سنة واحدة من عمر اإللتحاق الرسمي بالتعليم االبتدائي( 4-2-2

الذي يسبق اإللتحاق بالتعليم الرسمي )التعليم بلغ معدل المشاركة اإلجمالي في التعليم المنظم وهو التعليم 
( بإستثناء محافظات 14,8( والذكور )14,4كان نصيب االناث منها )،  2015للعام ( 14,6االبتدائي( )

 .إقليم كردستان 

 

 ( : التعليم المنظم الذي يسبق التعليم الرسمي1شكل )                              

 

 / الجهاز المركزي لإلحصاء اإلحصاء االجتماعي والتربويمديرية   -المصدر :
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 نسبة الوالدات بإشراف العاملين الصحيين المهرة 3-1-2

 . 2017 سنة %( في93,7اف ذوي اإلختصاص )بلغت نسبة الوالدات التي تجري بإشر 

 الهدف الرابع
ضمان تعليم شامل وعادل ذي جودة وتعزيز فرص 

 التعليم المستمر للجميع 

 
 

وإتاحة الفرص للتعلم مدى يد ع أفراد المجتمع على التعليم الجالهدف الى ضمان حصول جمييرمي هذا 
 الحياة .

 

 

 

يستدعي التعليم الجيد توفير األبنية والمستلزمات الالزمة إلستيعاب األعداد 
ذ وكذلك تحسين كفاءة النظام التعليمي وإعادة الحياة المستهدفة من التالمي

 للمؤسسات التربوية التي تضررت من اإلرهاب .
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 الهدف الخامس
تحقيق المساواة حسب النوع االجتماعي وتمكين 

 كافة النساء والبنات

 
 

وتمكين تحقيق هذا الهدف بذل جهود كبيرة وتوسيع النشاطات بغية تحقيق المساواة بين الجنسين يتطلب 
مجال توفير األطر القانونية الالزمة للتصدي للتمييز القائم على نوع  النساء والفتيات بما في ذلك في

الجنس والمتأصل في كثير من األحيان الى المواقف الذكورية التسلطية والمعايير والعادات والتقاليد 
 االجتماعية المرتبطة بها .

جميع مستويات صنع القرار الفعالة وتكافؤ الفرص القيادية على  النسائية ضمان المشاركة  5.5 الغاية
  في المجاالت السياسية واالقتصادية والعامة

 نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية 5-5-1

مقعد (  83 )2018سنة المقاعد التي تشغلها النساء في مجلس النواب )البرلمان الوطني( في  عدد بلغ
 ي بنسبةأ مقعد 329 البالغ من مجموع عدد المقاعدحسب نتائج التجربة االنتخابية التي أجريت مؤخراً 

  .%( 25.3)فكانت النسبة  2014 سنةأما في  (25.2%)

 نسبة النساء في المناصب اإلدارية 5-5-2

حسب نتائج المسح االجتماعي  2012 %( في سنة22,6بلغت نسبة النساء في المناصب اإلدارية )
  واالقتصادي لألسرة في العراق .

 

  
23 

 

 

تمكين التكنولوجيا وبخاصة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلى تعزيز  تعزيز استخدام   B.5 الغاية
 نساءال تمكين

5-1-B  نسبة األفراد الحائزين على هواتف نقالة / خلوية حسب الجنس 

( 39,90( واالناث )60,10)هواتف خلوية / هواتف نقالة  الذكور بلغت نسبة األفراد الذين يمتلكون 
 .   2014 في سنة

 ( : األفراد الحائزين على هواتف نقالة2شكل )                           

 

 الجهاز المركزي لإلحصاء / مديرية إحصاءات النقل واالتصاالت -المصدر :

 

 

 

 

 

010203040506070

60.1

39.9

األفراد الحائزين على هواتف نقالة

ماتزال فجوة النوع االجتماعي تقوض أسس البناء التنموي بسبب األعراف والتقاليد المجتمعية 
على ضعف مشاركة المرأة في النمطية وهيمنة الثقافة الذكورية المتجذرة وإنعكاسات ذلك 

 النشاطات االقتصادية واالجتماعية والسياسية
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 الهدف السادس
ضمان توفر واستدامة إدارة المياه والصرف 

 الصحي للجميع

 
 

النفاذ الشامل والعادل على مياه الشرب المأمونة وبأسعار  تحقيق ،2030بحلول عام   1.6 الغاية
 لجميعلمعقولة 

 خدمات مياه الشرب التي تدار بطريقة مأمونة النسبة المئوية للسكان الذين يستفيدون من  6-1-1

 2018 لسنةالمستفيدين من خدمات مياه الشرب التي تدار بطريقة آمنة  بلغت النسبة المئوية للسكان
في حين  2018حسب نتائج المسح العنقودي متعدد المؤشرات %( بالريف 87في الحضر و)%( 96)

%( ويعزى ذلك الى عدم إنجاز المشاريع بسبب عدم إطالق 85.4أعلى نسبة ) 2015 سنة سجل
حسب نتائج قسم اإلحصاء البيئي / الجهاز المركزي التخصيصات المالية المطلوبة إلنجاز تلك المشاريع 

 .لإلحصاء 
 2015 يوم( لسنة/3)مالكلي متوسط نصيب الفرد من المياه الصالحة للشرب والمجهزة للسكان وقد بلغ 
 حسب بيانات قسم اإلحصاء البيئي في الجهاز المركزي لإلحصاء . (0,32حوالي )

إلى المرافق الصحية الكافية والنظافة للجميع ونهاية  وصولال ، تحقيق2030بحلول عام   2.6 الغاية
 م خاص الحتياجات النساء والفتياتالتغوط في العراء مع إيالء اهتما

النسبة المئوية للسكان الذين يستفيدون من اإلدارة السليمة لخدمات الصرف الصحي بما فيها  6-2-1
 مرافق غسل اليدين بالصابون والمياه

تعتبر نسب السكان المخدومين )المستفيدين( من شبكات ومحطات المجاري للسنوات الثالث السابقة 
 تفيدين من خدمات الصرف الصحي لسنةلمسحسب الجدول المبين أدناه أقل بكثير من نسبة السكان ا

ي والفئات الهشة في العراق %( حسب نتائج مسح التحليل الشامل لألمن الغذائ96.1كانت )حيث 2016
وتشكل نسبة  وذلك بسبب الزيادة الحاصلة بأعداد السكان وتوقف أغلب المشاريع عن العمل 2016

%( بالريف حسب نتائج 86في الحضر و)%( 94السكان المخدومين بخدمات المجاري األساسية )
 . 2018المسح العنقودي متعدد المؤشرات 

 ( : السكان المخدومين بشبكات ومحطات المجاري3جدول )                          
 (2017،  2016،  2015نسبة السكان المخدومين بشبكات ومحطات المجاري )

 القيمة السنة ت

1 2015 16.71 

2 2016 16.26 

3 2017 15.63 

 وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات واألشغال العامة -المصدر :

 
25 

 

 

 

 

 

 (0-100درجة تنفيذ اإلدارة المتكاملة للموارد المائية ) 6-5-1

المتكاملة للموارد المائية حسب بيانات وزارة الموارد المائية العراقية درجة تنفيذ اإلدارة بلغت نسبة 
 .2017 لسنة%( 100( نسبة الى درجة التكامل من )25.1)

        

 الهدف السابع
ضمان حصول الجميع على الطاقة الحديثة 
 والمستدامة والقابلة لإلعتماد عليها وبأسعار معقولة

 
 

ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة بحلول عام  1-7الغاية 
2030 

من خالل تنفيذ مشاريع وزارة الكهرباء في قطاعات )اإلنتاج ، النقل ، التوزيع ، السيطرة( ومراعاة 
الكهربائية  الطبقات ذات الدخل المحدود في التعرفة الحالية لخدمة الكهرباء بلغ نصيب الفرد من الطاقة

 ( )فرد / كيلو واط . ساعة( .2542,7)
 
 

لإلستثمار أهمية كبيرة في تحسين البنى التحتية للمياه وتشجيع إدارة آمنة للمياه من المصدر 
آمنة ومستدامة لمياه الشرب في الى المساكن وما من شأنه مساعدة السكان على إمدادات 

 المستقبل
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تحقيق زيادة كبيرة في حصة الطاقة المتجددة من مجموعة مصادر الطاقة العالمية بحلول  2-7الغاية 

 2030عام 

( من مجمل الطاقة المنتجة بعد %20تخطط وزارة الكهرباء لتجعل نسبة مساهمة الطاقة المنتجة منها )
، كذلك بلغت نسبة القدرة  ( ميكاواط حالياً قيد اإلنشاء995حيث أن هناك محطات بسعة ) 2030 سنة

( 441,7المضافة من جراء التحول نحو استخدام الغاز بدالً من الوقود السائل في المحطات الغازية )
 . ميكاواط

 
تعزيز التعاون الدولي من أجل تيسير الوصول الى بحوث وتكنولوجيا الطاقة النظيفة بما  A-7الغاية 

في ذلك تلك المتعلقة بالطاقة المتجددة والكفاءة في استخدام الطاقة وتكنولوجيا الوقود األحفوري 
حلول عام المتقدمة واألنظف وتشجيع االستثمار في البنى التحتية للطاقة وتكنولوجيا الطاقة النظيفة ب

2030  

( ميكاواط ضمن خطة وزارة الكهرباء لتشجيع 695بلغت سعة محطات الطاقة الشمسية قيد اإلنشاء )
 اإلستثمار في إنشاء المحطات التي تعمل بالطاقة الشمسية  .

 
7-b-1  نسبة االستثمارات في مجال كفاءة استخدام الطاقة من الناتج المحلي اإلجمالي ونسبة حجم

 األجنبي المباشر في التحويالت المالية للبنية التحتية والتكنولوجيا لخدمات التنمية المستدامةاالستثمار 

مليار ( 2.505بلغت اإلستثمارات في مجال كفاءة استخدام الطاقة من الناتج المحلي اإلجمالي )
ارة الكهرباء ات وزحسب بيان( سنة في مجال تحسين كفاءة توليد الطاقة الكهربائية 17وعلى مدى )دوالر

 . 2017 العراقية لسنة

               
 
 
 

تسعى الحكومة العراقية الى تطوير قطاع الطاقة وتعزيز دور القطاع الخاص وحوكمة قطاع الكهرباء عبر 
ت المقدمة للمستهلكين تحسن كفاءة المنظومة الكهربائية وتحسين نوعية الخدما  

 
27 

 

 الهدف الثامن
تعزيز النمو االقتصادي المستدام والشامل والدائم 

 والعمالة الكاملة والمنتجة والعمل الالئق للجميع

 
 

ال يقل  ما النمو االقتصادي وفقا للظروف الوطنية وعلى وجه الخصوص علىالمحافظة   1.8 الغاية
  نمو الناتج المحلي اإلجمالي سنويا في أقل البلدان نموامن في المائة  7عن 

 معدل النمو السنوي لنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي  8-1-1

حسب  2016( لسنة 6,7نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي )في متوسط معدل النموبلغ 
 بيانات تقارير مديرية الحسابات القومية . 

8-1-b  مجموع اإلنفاق الحكومي في الحماية االجتماعية وبرامج التوظيف كنسبة مئوية من
 والناتج المحلي اإلجماليالميزانيات الوطنية 

ة من الموازنة اإلجمالي( تريليون دينار 8,7)اإلنفاق الحكومي على برامج الحماية االجتماعية بلغ مجموع 
 . 2016 اإلتحادية لجمهورية العراق لسنة

 معدل البطالة بحسب الجنس والعمر واألشخاص ذوي اإلعاقة 8-5-2

مستوى النشاط اإلنتاجي واحدة من أهم التحديات التي تواجه االقتصاد العراقي نتيجة لضعف تعد البطالة 
%( حسب نتائج مسح التحليل الشامل لألمن الغذائي والفئات الهشة 10.8واإلستثماري حيث بلغت )

 . 2016لألسرة في العراق 
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ال يقل  ما النمو االقتصادي وفقا للظروف الوطنية وعلى وجه الخصوص علىالمحافظة   1.8 الغاية
  نمو الناتج المحلي اإلجمالي سنويا في أقل البلدان نموامن في المائة  7عن 

 معدل النمو السنوي لنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي  8-1-1

حسب  2016( لسنة 6,7نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي )في متوسط معدل النموبلغ 
 بيانات تقارير مديرية الحسابات القومية . 

8-1-b  مجموع اإلنفاق الحكومي في الحماية االجتماعية وبرامج التوظيف كنسبة مئوية من
 والناتج المحلي اإلجماليالميزانيات الوطنية 

ة من الموازنة اإلجمالي( تريليون دينار 8,7)اإلنفاق الحكومي على برامج الحماية االجتماعية بلغ مجموع 
 . 2016 اإلتحادية لجمهورية العراق لسنة

 معدل البطالة بحسب الجنس والعمر واألشخاص ذوي اإلعاقة 8-5-2

مستوى النشاط اإلنتاجي واحدة من أهم التحديات التي تواجه االقتصاد العراقي نتيجة لضعف تعد البطالة 
%( حسب نتائج مسح التحليل الشامل لألمن الغذائي والفئات الهشة 10.8واإلستثماري حيث بلغت )

 . 2016لألسرة في العراق 
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 2016معدل البطالة حسب الجنس لسنة  -( :3شكل )

 2016نتائج مسح التحليل الشامل لألمن الغذائي والفئات الهشة لألسرة في العراق  -المصدر:

 

 

       

 

 

0.05.010.015.020.025.0

ذكور

اناث

اجمالي

8.5

22.2

10.8

ان تحقيق معدل نمو اقتصادي مناسب يتطلب استيعاب الشباب وتأطيرهم بالحياة العامة وتوفير فرص العمل 
 الالئق لهم مما يقلل من معدالت البطالة والعمالة الناقصة
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 الهدف التاسع
بناء بنية تحتية مرنة وتعزيز التصنيع الشامل 

 والمستدام وتشجيع االبتكار

 
 
 

 

 

 

وزيادة كبيرة في حصة الصناعة من  2030 تعزيزالتصنيع الشامل والمستدام بحلول عام  2.9 الغاية
العمالة والناتج المحلي اإلجمالي وذلك تمشيا مع الظروف الوطنية ومضاعفة حصتها في أقل البلدان 

 نموا

القيمة المضافة من الصناعة التحويلية كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي وبحسب  9-2-1
 نصيب الفرد

حسب  2016 لسنةمن الناتج المحلي اإلجمالي %( 2.2)مساهمة نشاط الصناعة التحويلية ت بلغ
 .2016 الي لسنةالتقديرات األولية الفصلية للناتج المحلي اإلجم

 
زيادة وصول الشركات الصناعية على نطاق صغيرعلى الخدمات المالية بما في ذلك   3.9 الغاية

 سالسل القيمة واألسواق االئتمان بأسعار معقولة وإدماجها في
 

 النسبة المئوية لحصة الصناعات الصغيرة الحجم في مجموع القيمة المضافة من الصناعات 9-3-1

من إجمالي الصناعة التحويلية من الناتج المحلي %( 30صناعات الصغيرة الحجم )المساهمة بلغت 
 لمحلي اإلجمالي والدخل القومي لسنةالتقديرات األولية السنوية للناتج ا حسب 2016اإلجمالي لسنة 

2016. 
 
 

يعمل العراق على إيجاد مصادر أخرى لتمويل مشاريع القطاع العام وإقتصار تمويل الموازنة 
في المناطق المحررة اإلستثمارية للمشاريع اإلستراتيجية ودعم الصناعات وخصوصاً   
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 والمستدام وتشجيع االبتكار
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تحقيق زيادة كبيرة في فرص الحصول على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والسعي C. 9الغاية 
 2020إلى توفير فرص الوصول الشامل والميسور إلى شبكة اإلنترنت في أقل البلدان نموا بحلول عام 

 
9-1-C النسبة المئوية للسكان المشمولين بشبكة الهاتف المحمول، بحسب التكنولوجيا 

ة %( حسب بيانات مديري22.7بلغت النسبة المئوية للسكان المشمولين بشبكة الهاتف المحمول )
  .  2014 إحصاءات النقل واإلتصاالت لسنة

 

 خفض عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها الهدف العاشر

 
 

من شأن العراق مواجهة جميع أنواع إنعدام المساواة االقتصادية واالجتماعية والسياسية 
وخاصة إنعدام المساواة بين المناطق الحضرية والريفية وهذا يساعد في إتخاذ خطوات كبيرة 

 نحو التنمية المستدامة للجميع

 
تمكين وتعزيز اإلدماج االجتماعي واالقتصادي والسياسي للجميع بغض النظر عن السن  2.10الغاية 

أو الجنس أو اإلعاقة أو العرق أو اإلثنية أو األصل أو الدين أو الوضع االقتصادي أو غير ذلك بحلول 
 2030عام 

%( من متوسط الدخل مصنفة حسب العمر والجنس 50نسبة السكان الذين يعيشون دون ) 10-2-1
  واألشخاص ذوي اإلعاقة

وبلغت نسبة   2014 %( في سنة7%( من متوسط الدخل )50بلغت نسبة السكان الذين يعيشون دون )
 .%( 24.2%( ونسبة االناث )25.7الذكور )
سيما السياسات المالية وسياسات األجور والحماية االجتماعية اعتماد سياسات وال 10 .4الغاية 

 وتحقيق قدر أكبر من المساواة تدريجيا
 

  حصة العمل في الناتج المحلي اإلجمالي بما في ذلك األجور ومدفوعات الحماية االجتماعية  10-4-1

متضمنة األجور ومدفوعات  2016 %( لسنة37.7تج المحلي اإلجمالي )بلغت حصة العمل في النا
 . حسب تقارير مديرية الحسابات القومية الحماية االجتماعية 

 
31 

 

الهدف الحادي 
 عشر

جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة 
 ومرنة ومستدامة

 
 
 

 

 
الحد من األثر البيئي السلبي الفردي للمدن بما في ذلك عن طريق إيالء اهتمام خاص  11-6الغاية  

 2030لنوعية الهواء وإدارة نفايات البلديات وغيرها بحلول عام 

النسبة المئوية للنفايات الصلبة الحضرية التي تجمع بإنتظام مع تفريغها نهائياً بقدر كاًف  11-6-1
  مع إعتبار مجموع النفايات المتولدة عن المدينة 

أشارت تقارير قسم إحصاءات البيئة في الجهاز المركزي لإلحصاء الى أن النسبة المئوية للنفايات الصلبة 
ً بقدركاف بلغت والتي تجمع بإنتظام مع تفريغها نهائيمن مجموع المخلفات المرفوعة الحضرية  ا

مما يتطلب التوعية  %( 79.2حيث بلغت ) 2015 أقل مقارنة بسنة 2016%( في سنة 65.4)
 بالمخاطر البيئية جراء عدم جمعها . 

 مع بإنتظامالحضرية التي تج( : النفايات الصلبة 4شكل )                         

 
 / الجهاز المركزي لإلحصاء قسم إحصاءات البيئة -المصدر :

2015

2016
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النفايات الصلبة والحضرية التي تجمع بإنتظام

2015
2016

يمكن تخفيف أوجه إنعدام المساواة في المناطق الحضرية من خالل جعل المدن أكثر أماناً ومراعاة البيئة عبر تخطيط 
عشر سنة  تطوير نظام نقل مستدام في األثنا تشجيع عبرتحسين التخطيط  قوي ومخصص حسب المناطق كما يمكن

 القادمة وهو أمر من شأنه خفض األثر البيئي وزيادة السالمة على الطرقات
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الهدف الحادي 
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 ومرنة ومستدامة
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، على الزيادة بنسبة كبيرة في عدد المدن والمستوطنات البشرية 2020العمل بحلول عام  B.11الغاية 
التي تعتمد وتنفذ سياسات وخططا متكاملة من أجل شمول الجميع وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد 
والتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه والقدرة على الصمود في مواجهة الكوارث ووضع وتنفيذ 

الكوارث على جميع المستويات بما يتماشى مع إطار سينداي للحد من مخاطر  اإلدارة الكلية لمخاطر
 2015-2030الكوارث للفترة 

11-1-B  النسبة المئوية للمدن التي تنفذ استراتيجيات للحد من المخاطر والقدرة على التكيف التي
 تتوافق مع األطر الدولية المقبولة 

وبالتعاون  2030ستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث العراق يعتمد حالياً على تطبيق محاور اال
والتنسيق مع باقي الوزارات من خالل اللجنة الوزارية التنفيذية إلطار عمل سنداي للحد من مخاطر 

 .  التلوث

الهدف الثاني 
 عشر

 ضمان أنماط استهالك وإنتاج مستدامة

 
 

الكيميائية والنفايات طوال دورة عمرها وفقا لألطر  تحقيق اإلدارة السليمة بيئيا للمواد 4.12الغاية 
الدولية المتفق عليها والحد بدرجة كبيرة من إطالقها في الهواء والماء والتربة من أجل التقليل إلى 

 2020 أدنى حد من آثارها الضارة على صحة اإلنسان والبيئة بحلول عام

 معالجة النفايات وتوليد النفايات الخطرة وإدارة النفايات الخطرة بحسب نوع المعالجة 12-4-2

يعتمد حالياً على  ( كغم / يوم 2582بلغت كمية النفابات المعالجة حسب بيانات قسم إحصاءات البيئة )
  2030تطبيق محاور االستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 

 وبالتعاون والتنسيق مع باقي الوزارات من خالل اللجنة الوزارية 

 .  التنفيذية إلطار عمل سنداي للحد من مخاطر التلوث
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الحد بدرجة كبيرة من إنتاج النفايات من خالل المنع والتخفيض وإعادة التدوير وإعادة  5.12الغاية  
 2030االستعمال بحلول عام 

 معدل إعادة التدوير على الصعيد الوطني وعدد أطنان المواد المعاد تدويرها 12-5-1

حسب بيانات  2017 في سنةطن / سنة ( 65,0لى الصعيد الوطني )بلغ معدل إعادة تدوير النفايات ع
 ان والبلديات واألشغال العامة / أمانة بغداد . وزارة اإلعمار واإلسك

 

 

الهدف الثالث 
 عشر

إتخاذ عمل عاجل لمواجهة التغيير المناخي 
 وتأثيراته

 
 

  -يهدف الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة الى :

يعية تعزيز المرونة والقدرة على الصمود في مواجهة األخطار المرتبطة بالمناخ والكوارث الطب .1
 . وتعزيز القدرة على التكيف مع تلك األخطار في جميع البلدان

إدماج التدابير المتعلقة بتغير المناخ في السياسات واالستراتيجيات والتخطيط على الصعيد  .2
 . الوطني

المؤسسية للتخفيف من تغير المناخ والتكيف تحسين التعليم وإذكاء الوعي والقدرات البشرية و .3
 . ره واإلنذار المبكر بهوالحد من أث معه

متقدمة النمو في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن ا تعهدت به األطراف من البلدان تنفيذ م .4
بليون دوالر سنويا بحلول  100تزام بهدف التعبئة المشتركة لمبلغ قدره لتغير المناخ من اإل

التخفيف ي سياق إجراءات ف لتلبية احتياجات البلدان الناميةمن جميع المصادر  2020 عام
وجعل الصندوق األخضر للمناخ في حالة تشغيل كامل عن طريق تزويده  المجدية وشفافية التنفيذ

 . برأس المال في أقرب وقت ممكن
تغير المناخ في أقل تعزيز آليات تحسين مستوى قدرات التخطيط واإلدارة الفعالين المتعلقين ب .5

بما في ذلك التركيز على النساء والشباب  ة الناميةوالدول الجزرية الصغير البلدان نموا
 . والمجتمعات المحلية والمهمشة

وال تتوفر بيانات وطنية متوفرة عن هذا المؤشر ويتطلب توجيه الجهود نحو االهتمام بالمناخ لما له من 
نستطيع من خالل معالجة مسألة تغير واألنشطة البشرية تشكل تهديداً لحياة األجيال تأثيرات ناجمة عن 

 . المناخ بنـاء عـالم مسـتدام للجميـع 
 

يؤدي رفع مستوى التوعية حول منافع أنماط اإلستهالك واإلنتاج المستدامة وتحويل االقتصاد العراقي الى اقتصاد 
ر األثر السلبي على البيئة أخضر مراًع للبيئة ويخفض الى حد كبي  



قسم إحصاءات التنمية البشرية 
اجلهاز املركزي لإلحصاء 

العراق  
29

تقرير اهداف التنمية املستدامة 2018 

 
33 
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حسب بيانات  2017 في سنةطن / سنة ( 65,0لى الصعيد الوطني )بلغ معدل إعادة تدوير النفايات ع
 ان والبلديات واألشغال العامة / أمانة بغداد . وزارة اإلعمار واإلسك

 

 

الهدف الثالث 
 عشر

إتخاذ عمل عاجل لمواجهة التغيير المناخي 
 وتأثيراته

 
 

  -يهدف الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة الى :

يعية تعزيز المرونة والقدرة على الصمود في مواجهة األخطار المرتبطة بالمناخ والكوارث الطب .1
 . وتعزيز القدرة على التكيف مع تلك األخطار في جميع البلدان

إدماج التدابير المتعلقة بتغير المناخ في السياسات واالستراتيجيات والتخطيط على الصعيد  .2
 . الوطني

المؤسسية للتخفيف من تغير المناخ والتكيف تحسين التعليم وإذكاء الوعي والقدرات البشرية و .3
 . ره واإلنذار المبكر بهوالحد من أث معه

متقدمة النمو في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن ا تعهدت به األطراف من البلدان تنفيذ م .4
بليون دوالر سنويا بحلول  100تزام بهدف التعبئة المشتركة لمبلغ قدره لتغير المناخ من اإل

التخفيف ي سياق إجراءات ف لتلبية احتياجات البلدان الناميةمن جميع المصادر  2020 عام
وجعل الصندوق األخضر للمناخ في حالة تشغيل كامل عن طريق تزويده  المجدية وشفافية التنفيذ

 . برأس المال في أقرب وقت ممكن
تغير المناخ في أقل تعزيز آليات تحسين مستوى قدرات التخطيط واإلدارة الفعالين المتعلقين ب .5

بما في ذلك التركيز على النساء والشباب  ة الناميةوالدول الجزرية الصغير البلدان نموا
 . والمجتمعات المحلية والمهمشة

وال تتوفر بيانات وطنية متوفرة عن هذا المؤشر ويتطلب توجيه الجهود نحو االهتمام بالمناخ لما له من 
نستطيع من خالل معالجة مسألة تغير واألنشطة البشرية تشكل تهديداً لحياة األجيال تأثيرات ناجمة عن 

 . المناخ بنـاء عـالم مسـتدام للجميـع 
 

يؤدي رفع مستوى التوعية حول منافع أنماط اإلستهالك واإلنتاج المستدامة وتحويل االقتصاد العراقي الى اقتصاد 
ر األثر السلبي على البيئة أخضر مراًع للبيئة ويخفض الى حد كبي  
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الهدف الرابع 
 عشر

المحافظة واالستعمال المستدام للمحيطات والبحار 
 والموارد البحرية من أجل التنمية المستدامة

 
 

زيادة الفوائد االقتصادية التي تتحقق للدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموا  7.14الغاية 
ن خالل اإلدارة المستدامة لمصائد األسماك وتربية األحياء ممن االستخدام المستدام للموارد البحرية 

 2030المائية والسياحة بحلول عام 

 مصائد األسماك كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي 14-7-1

كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي حسب  2015 %( في سنة0,1بة مصائد األسماك )بلغت نس
األسماك كمية ( طن أما 52771األسماك النهرية )كمية كانت  2017وفي سنة بيانات وزارة الزراعة 
 . ن ( ط10539البحرية فكانت نسبتها )

 

 

 

ان التصدي لتغير المناخ وآثاره يؤدي الى حماية 
نوعية الهواء وتحسينه وتطوير منظمة إدارة 

 المخلفات والحد من التلوث اإلشعاعي

من خالل وضع سياسات لإلدارة الفعالة يمكن أن يحقق للعراق تقدماً كبيراً في حماية ثروته الوطنية المتمثلة في 
 النظم البيئية

 
35 

 

الهدف الخامس 
 عشر

حماية وإحياء وتعزيز االستعمال المستدام للنظم 
األرضية اإليكولوجية واإلدارة المستدامة للغابات 
ومواجهة التصحر ووقف وعكس مسار تدهور 

  األراضي ووقف فقدان التنوع البيولوجي
 

ضمان حفظ وترميم النظم اإليكولوجية البرية والنظم اإليكولوجية للمياه العذبة الداخلية  1.15الغاية 
وضمان استخدامها على نحو  وخدماتها وال سيما الغابات واألراضي الرطبة والجبال واألراضي الجافة

 2020مستدام وذلك وفقا لاللتزامات بموجب االتفاقات الدولية بحلول عام 

 مساحة الغابات كنسبة مئوية من مجموع مساحة اليابسة 15-1-1

( دونم من 638,220) 2016 لسنةعدا إقليم كردستان بلغ إجمالي مساحة الغابات الطبيعية في العراق 
ة غابات مشاريع دائرة الغابات غابات اإلصطناعية والتي تشمل مساحأما مساحة ال اليابسةإجمالي مساحة 

 .( دونم 16,538والتصحر فقد بلغت )

 

 

 

 

تتضمن حماية النظم األيكولوجية البرية وترميمها وتعزيز إستخدامها على نحو مستدام الحد من تدهور األراضي 
إلحيائيومكافحة التصحر والمحافظة على التنوع ا  
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الهدف الخامس 
 عشر

حماية وإحياء وتعزيز االستعمال المستدام للنظم 
األرضية اإليكولوجية واإلدارة المستدامة للغابات 
ومواجهة التصحر ووقف وعكس مسار تدهور 

  األراضي ووقف فقدان التنوع البيولوجي
 

ضمان حفظ وترميم النظم اإليكولوجية البرية والنظم اإليكولوجية للمياه العذبة الداخلية  1.15الغاية 
وضمان استخدامها على نحو  وخدماتها وال سيما الغابات واألراضي الرطبة والجبال واألراضي الجافة

 2020مستدام وذلك وفقا لاللتزامات بموجب االتفاقات الدولية بحلول عام 

 مساحة الغابات كنسبة مئوية من مجموع مساحة اليابسة 15-1-1

( دونم من 638,220) 2016 لسنةعدا إقليم كردستان بلغ إجمالي مساحة الغابات الطبيعية في العراق 
ة غابات مشاريع دائرة الغابات غابات اإلصطناعية والتي تشمل مساحأما مساحة ال اليابسةإجمالي مساحة 

 .( دونم 16,538والتصحر فقد بلغت )

 

 

 

 

تتضمن حماية النظم األيكولوجية البرية وترميمها وتعزيز إستخدامها على نحو مستدام الحد من تدهور األراضي 
إلحيائيومكافحة التصحر والمحافظة على التنوع ا  
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الهدف السادس 
 عشر

تعزيز مجتمعات سلمية وشاملة من أجل التنمية 
المستدامة وتوفير فرص الوصول إلى العدالة 

ومسؤولة وشاملة على كافة وبناء مؤسسات فعالة 
  المستويات

 

 

 
 الحد بدرجة كبيرة من جميع أشكال العنف وما يتصل به من معدالت الوفيات في كل مكان 1.16الغاية 

 نسمة بحسب العمر والجنس ألف 100000عدد ضحايا القتل العمد لكل  16-1-1

وهي  2017 ( جريمة في سنة1513ة الداخلية )القتل العمد في السجالت اإلدارية لوزار بلغت نسبة
( جريمة وهو ما يعكس التحسن النسبي في 1644والبالغة ) 2016 منخفضة عن ما سجلت في سنة

 الوضع األمني .

إنهاء إساءة المعاملة واالستغالل واالتجار بالبشر وجميع أشكال العنف ضد األطفال  2.2.16الغاية 
 وتعذيبهم

 ألف نسمة بحسب العمر والجنس وشكل اإلستغالل 100000 اإلتجار بالبشر لكلعدد ضحايا  16-2-2 

الضحايا ( ضحية حيث يمثل هذا العدد عدد 53) 2017 اإلتجار بالبشر بالعراق في سنة بلغ عدد ضحايا
 ( ضحايا من الرجال .18( ضحية انثى مقابل )19مسجلين في سجالت وزارة الداخلية وبواقع )ال

( ضحايا من 10نثى مقابل )( ضحية ا13وبواقع )ية ( ضح44)العدد  فقد بلغ 2016في العام أما 
مثل هكذا  الرجال مما يؤشر بشكل سلبي على تنامي هذه الظاهرة وضرورة االهتمام باألمن وعدم تفشي

 ظواهر سلبية تدمر بنية المجتمع .

 إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات 6.16الغاية 

 النفقات الحكومية الرئيسية كنسبة من الميزانية األصلية المعتمدة بحسب القطاع  16-6-1

)الصناعة ، المباني والخدمات ، النقل حسب القطاعات ( 25.7)النفقات الحكومية الرئيسية بلغت نسبة 
 . واالتصاالت ، الزراعي ، التربية والتعليم (

يستحق العراق أن يتمتع بالسالم واإلستقرار والعدالة ومؤسسات فعالة تتسم بالشفافية والنزاهة وهي 
الذين تخدمهمأمور من شأنها ضمان حاضر ومستقبل أفضل لألشخاص   
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الهدف السابع 
 عشر

تقوية وسائل تنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من 
 أجل التنمية المستدامة

 
 

 

 

 

 

تعزيز تعبئة الموارد المحلية بوسائل تشمل تقديم الدعم الدولي إلى البلدان النامية لتحسين  1.17الغاية 
 تحصيل الضرائب وغيرها من اإليراداتالقدرات المحلية في مجال 

 اتج المحلي اإلجمالي ن)بحسب المصدر( كنسبة مئوية من الاإليرادات الحكومية اإلجمالية  17-1-1

 في سنةترليون دينار عراقي ( 81.7)اإليرادات الحكومية اإلجمالية  حسب بيانات وزارة المالية بلغت
 من الناتج المحلي اإلجمالي . %( كنسبة 41.5وتشكل النسبة ) 2016

تعزيز تعبئة الموارد المحلية بوسائل تشمل تقديم الدعم الدولي إلى البلدان النامية  2.1.17الغاية 
 لتحسين القدرات المحلية في مجال تحصيل الضرائب وغيرها من اإليرادات

 نسبة الميزانية المحلية الممولة من الضرائب المحلية  17-1-2

 %( حسب تقارير مديرية الحسابات القومية8الميزانية المحلية الممولة من الضرائب المحلية )بلغت نسبة 
 .2016لسنة 

 

 

 

ت والقطاع الخاص بين الحكوما ناجحة شراكات على الصعيد الوطني عملمستدامة التنمية ال نجاح خطةيتطلب 
ذه والكوكب في القلب من ه وقيم ورؤية مشتركة تضع الناسقواعد  وفق رؤية شاملة مبنية على والمجتمع المدني

 الجهود
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الهدف السابع 
 عشر

تقوية وسائل تنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من 
 أجل التنمية المستدامة

 
 

 

 

 

 

تعزيز تعبئة الموارد المحلية بوسائل تشمل تقديم الدعم الدولي إلى البلدان النامية لتحسين  1.17الغاية 
 تحصيل الضرائب وغيرها من اإليراداتالقدرات المحلية في مجال 

 اتج المحلي اإلجمالي ن)بحسب المصدر( كنسبة مئوية من الاإليرادات الحكومية اإلجمالية  17-1-1

 في سنةترليون دينار عراقي ( 81.7)اإليرادات الحكومية اإلجمالية  حسب بيانات وزارة المالية بلغت
 من الناتج المحلي اإلجمالي . %( كنسبة 41.5وتشكل النسبة ) 2016

تعزيز تعبئة الموارد المحلية بوسائل تشمل تقديم الدعم الدولي إلى البلدان النامية  2.1.17الغاية 
 لتحسين القدرات المحلية في مجال تحصيل الضرائب وغيرها من اإليرادات

 نسبة الميزانية المحلية الممولة من الضرائب المحلية  17-1-2

 %( حسب تقارير مديرية الحسابات القومية8الميزانية المحلية الممولة من الضرائب المحلية )بلغت نسبة 
 .2016لسنة 

 

 

 

ت والقطاع الخاص بين الحكوما ناجحة شراكات على الصعيد الوطني عملمستدامة التنمية ال نجاح خطةيتطلب 
ذه والكوكب في القلب من ه وقيم ورؤية مشتركة تضع الناسقواعد  وفق رؤية شاملة مبنية على والمجتمع المدني

 الجهود
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التفعيل الكامل لبنك التكنولوجيا وآلية بناء القدرات في مجاالت العلم والتكنولوجيا  8.17الغاية 
وتعزيز استخدام التكنولوجيات التمكينية وال سيما  2017واالبتكار لصالح أقل البلدان نمواً بحلول عام 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  نسبة األفراد الذين يستخدمون األنترنيت 17-8-1

األفراد الذين نسبة  أن واألفراد بينت نتائج مسح إستخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت لألسر
لسنة %( 8.6%( واالناث )17.6الذكور )( سنوات فأكثر ، 5ممن أعمارهم )ت خدمون األنترنيست

2014. 

 


	غلاف
	Page 4


