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ادر عن الجهاز المركزي لإلحصاء الص 2020هداف التنمية المستدامة في العراق أل اإلحصائي تقريرالكشف 

إحصاءات التنمية البشرية عن التباين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وغاياتها السيما المرتبطة منها قسم 

بتأمين الصحة والتعليم الجيدين وتوفير المياه والطاقة النظيفة بأسعار معقولة وفرص العمل الالئقة وتحقيق العدالة 

تسعى للحد من آثار التغير المناخي  ا  التقرير أن هناك جهود كما أوضح والسالم وبناء المدن والمجتمعات المستدامة.

والتقليل من أنماط اإلنتاج واالستهالك غير المستدامين فضال  عن حماية النظم االيكولوجية وتنشيط الشراكة العالمية 

 في التنمية وتعزيز وسائل تنفيذها.

على رصد وجمع  الجهات ذات العالقة معتوحيد الجهود المبذولة  مساعي الجهاز المركزي لإلحصاءوضمن 

نأمل أن يشكل هذا التقرير مرجعا  مهما  يسترشد به متخذي القرار والمخططون في مختلف و البيانات وتحليلها

الهادفة الى إقامة دولة قادرة على  2030الجهات الحكومية وغير الحكومية بالدولة لغرض تحقيق الرؤية الوطنية 

 امة وتوفير العيش الكريم لشعبها جيال بعد جيل.تحقيق التنمية المستد

أهداف التنمية المستدامة هي نتاج لعملية تشاور طويلة ومكثفة شارك فيها مختلف أصحاب المصلحة من حكومات 

ومؤسسات وطنية ومجتمع مدني ومنظمات دولية واقليمية وأكاديميين وخبراء حيث كان االنتقال من األهداف 

الوطنية للوفاء بتأسيس رؤية  االلتزاماتمام في اإلنمائية لأللفية الى أهداف التنمية المستدامة خطوة كبيرة الى األ

لخطة عمل طويلة  2030كما أن تحديد أجندة  للجميع.للسالم وبتحقيق االستقرار االقتصادي وحقوق االنسان 

ودولية  فرض وضع أطر عملية وطنية وإقليميةالمدى تسعى الى رفاه سكان هذا الكوكب وتعزيز السلم العالمي ت

لتنفيذ ومتابعة وتقييم هذه األجندة وتعمل على تجاوز الصعوبات التقنية والمالية المنتظرة في إطار تشاركي بين 

 كل المهتمين بقضايا التنمية.
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بل هي أزمة إنسانية. األزمة لها العديد من األبعاد  ليست مجرد أزمة صحية عالميةالمستجد أزمة فيروس كورونا 
سلبي على جهود من المرجح أن يكون لهذه األزمة تأثير عميق و ة واالجتماعية. باإلضافة إلى ذلكاالقتصادي

ذلك أن التباطؤ االقتصادي العالمي الممتد سيؤثر سلب ا على تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  التنمية المستدامة
وستبقى نسبة أقل فيما  المستجد ، حيث إن نسبة كبيرة من موارد العالم ستذهب لمواجهة فيروس كورونا2030

 .بعد لتنفيذ الخطة
ا من جائحة فيروس كورونا هم األكثر ةوكبار السن والعمال النساء واألطفالحيث أن  من . والمستجد تضرر 

على البيئة إيجابيًّا على المدى القصير، حيث أدى االنخفاض الكبير في النشاط االقتصادي المحتمل أن تؤثر الجائحة 
الناجم عن األزمة إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والتلوث في العديد من المجاالت. لكن من المتوقع أن 

ِّذ البلدان التزامها بالتنمي تكون وإعادة  ة المستدامة بمجرد انتهاء األزمةهذه التحسينات قصيرة األجل ما لم تُنف 
 .تشغيل المصانع واإلنتاج بكامل طاقتهما

 التنمية المستدامة وعلى وجه الخصوصالمستجد قد طال أغلب أهداف تأثير فيروس كورونا  يكون في هذا اإلطارو
  -منها: 

حيث أدى إلى فقدان الدخل لدى  وس كورونا على هذا الهدف مباشرة  فير أثر-:  

 .مما دفع الشرائح الضعيفة من المجتمع واألسر إلى الوقوع تحت خط الفقر ناسكبيرة من ال نسبة

ر المرض من خالل فرض قد تؤدي التدابير الالزمة الحتواء انتشا-:  

يؤدي إلى إلى تعطيل إنتاج الغذاء وتوزيعه. وهذا قد  الحجر الصحي وتقليل ساعات العمل وغلق المدن
 .وصعوبة توفره في بعض المناطق انخفاض العرض من الغذاء

ي المجال الصحي العديد من السلبيات فالمستجد أظهر فيروس كورونا : -:  

وعجز بالمستلزمات  ت بالدولعداد كافية من المستشفياعدم وجود أ على مستوى العالم والتي من أهمها
وعجز شديد في األطباء ومقدمي الخدمة الطبية. كما أظهر  ألجهزة مثل أجهزة التنفس الصناعيالطبية وا

 الم.ع أعداد الوفيات على مستوى العمما أثر على ارتفا ط مسبقة لمواجهة الكوارث الطارئةعدم وجود خط

إلى عدم تلقي الطالب المناهج المعدة  أدىغلق معظم المدارس والمؤسسات العلمية -:  

خاصة في الدول النامية  لبية الدول لنظام التعليم عن بعدت األزمة عدم جاهزية غالكل مرحلة. كما أظهر
خاصة  ك على فرص تعلم الكثير من الطالبالتي ال تتاح فيها هذه الخدمة لغالبية الطلبة. وبالتالي سيؤثر ذل

أقل في  الذين ليست لديهم فرص للتعليم خارج المدرسة مثل األسر منخفضة الدخل التي تكون فرصتها
 .الوصول إلى التكنولوجيا واإلنترنت وخدمات رعاية األطفال

ل هو غسالمستجد من أهم الوسائل الوقائية من فيروس كورونا -:  

خاصة المقيمين ببعض األماكن  د ال تكون متوفرة لبعض المواطنيناليدين بالمياه النظيفة. هذه الوسيلة ق
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 هذه المناطق بسبب ضعف إمكانياتهمالعشوائية والقرى النائية. وقد يؤدي هذا إلى انتشار الفيروس في 
 .وعدم وصول المياه النظيفة إلى منازلهم

وى العاملة في جميع أنحاء لقأزمة جائحة كورونا أثرت على ا-:  

وهو ما دفع العديد من الدول  سبة كبيرة من إجمالي ساعات العملوقد أدت هذه األزمة إلى إلغاء ن العالم
ا التي تضم  لفورية للشركات والعمال لحمايتهمإلى تقديم المساعدة ا خاصة في القطاعات األكثر تضرر 

والعمالة غير الرسمية. وهذا قد يؤدي إلى خطر وقوعهم تحت  نسبة عالية من العمالة ذات األجور المتدنية
كما أن االضطرابات في التجارة  .خط الفقر ومواجهة تحديات أكبر في العودة ألشغالهم بعد فترة التعافي

العالمية والتوريد تسببت في تراجع نشاط التصنيع العالمي. كما تراجع الناتج في القطاعات االستهالكية 
سيطة واالستثمارية. وبالتالي أدى ذلك إلى انخفاض معدالت النمو االقتصادي وانخفاض معدل والسلع الو

 .نمو التجارة العالمية

 على هذا الهدف بطريقة غير مباشرةالمستجد أثر فيروس كورونا -:  

ا التي  دي إلى توسعة الفجوة بين الطبقاتحيث إن األزمة ستؤ خاصة بالنسبة لألسر الفقيرة واألشد فقر 
األسر بالمناطق النائية واألماكن  وباألخص ليست لديها إمكانيات متاحة لمواكبة التعايش مع أزمة كورونا

المادية  وليس لديها اإلمكانات الية والتي ليس بها خدمات إنترنتالعشوائية ذات الكثافة السكانية الع
وبالتالي سيؤدي ذلك إلى تدهور المستوى التعليمي للطالب لعدم حصولهم على  للحصول على التكنولوجيا

أرباب ين بالمناطق المتاح بها هذه الخدمة. باإلضافة إلى أن غالبية التعليم الموجه مقارنة بالطالب المقيم
 .هذه األسر من العمالة غير المستديمة التي تأثرت أكثر بعد جائحة كورونا وفقدوا وظائفهم

ا أكبر : -:   يواجه السكان الذين يعيشون في األحياء الفقيرة خطر 

الصرف الصحي وصعوبة توافر  خدماتا بسبب الكثافة السكانية العالية وسوء للتعرض لـفيروس كورون
 .مياه نظيفة

اآلثار كان له العديد من المستجد على الرغم من أن فيروس كورونا -:  

إال أنه نتج عنه أثر إيجابي للبيئة، حيث أدى إلى تقليل الغازات المنبعثة من  السلبية على مستوى العالم
مما نتج عنه انخفاض  ل الذي فرض في جميع أنحاء العالمالمصانع وعوادم السيارات بسبب حظر التجوا

ا تقليل عدد ساعات العمل في المصانع الت في العوادم المنبعثة من السيارات ت ي تنبعث منها غازاوأيض 
 .وهذا أدى إلى تقليل غاز ثاني أكسيد الكربون في الغالف الجوي ملوثة للبيئة

ا بجائحة كورونا هي مناطق أكثر المناطق في العالم تأثر  : -:  

عانيه شعوب هذه المناطق من ضعف اإلمكانيات في جميع المجاالت الطبية واالجتماعية تالنزاع لما 
تعاني هذه المناطق من عدم وجود  الفيروس. وبعد ظهور هذه الجائحة واالقتصادية من قبل ظهور هذا

ة من الفيروس والعالجات المتاحة له أو المستشفيات التي يتلقى فيها المرضى العالج من وسائل الحماي
ت هذا الفيروس. باإلضافة إلى صعوبة وصول المساعدات الطبية لهذه المناطق بسبب الحروب والنزاعا

 الموجودة بها.

 اجتماعية قويةأحدثت رد فعل  على الرغم من أن أزمة كورونا-:  

وإيقاف الرحالت السياحية خوف ا  وعدم استقبال رعايا الدول األخرى وإغالق المجاالت الجوية لكل دولة
إال أنها أكدت على ضرورة  رةمن انتقال العدوى من خالل انتقال رعايا الدول التي بها حاالت إصابة كثي

إعطاء التعاون الدولي أهمية قصوى لتبادل الخبرات في مجال مكافحة األمراض والفيروسات وما يستجد 
 .من وسائل للمكافحة والعالج

 



 
4 

تأكيد األمم المتحدة على التزامها الكامل تجاه  بالرغم منأثر فيروس كورونا المستجد على الجميع بزيادة حدته و

العيش والتغلب على الضائقة المالية حتى يخرج االقتصاد  نقاذ ماليين األرواح واستعادة سبلالحكومات وضمان ا

تعزيز إلنقاذ الفئات األكثر ضعفا مع يتطلب بعد ذلك العمل الجاد والتكاتف  األزمة،العالمي واألفراد أقوى من هذه 

وتوافر  السياسات االقتصادية واالجتماعية.ي الشراكات المالئمة في مجاالت الصحة وتبنالتعاون المشترك و

ر الظروف الخاصة واالخذ بنظر االعتبابالفرص المتاحة والمساواة استجابة وطنية من خالل حقوق االنسان 

-2015وب مسار خطة التنمية المستدامة فاء  لوعد عدم تخلف أحد عن الركب وتسريع التقدم صللمجتمع العراقي و

2030 . 

 

موحدة كإطار وخارطة طريق لمشروع وطني يسمح سعت وزارة التخطيط من ضمن مهامها الى صياغة رؤية 

والتي تتضمن )انسان ممكن في  2030بدمج خصوصية العراق مع غايات وأهداف التنمية المستدامة في أجندة 

 .(بلد آمن، مجتمع موحد، اقتصاد متنوع، بيئة مستدامة، العدالة والحكم الرشيد

( 010199من قبل األمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر بموجب الكتاب المرقم ) وقد تمت الموافقة على هذه الرؤية

 .2019/3/31بتاريخ 

 

المؤشرات العالمية تطلب تصنيف جميع المؤشرات الى ثالث فئات استنادا  الى مستوى تطورها  إطارلتنفيذ 

   -التالي: المنهجي وتوافر البيانات على المستوى العالمي على النحو 

 Tier (1):-  المؤشرات واضحة من حيث المفهوم والمنهجية والمعايير وتكون متوفرة وتم

 ومنشورة في التقارير الوطنية وتصدر بصورة منتظمة. احتسابها

 Tier (2):-  المؤشرات واضحة من حيث المفهوم والمنهجية والمعايير وتكون متوفرة وغير

 الوطنية.في التقارير  ةوغير منشورمحتسبة 

 Tier (3):-  غير معتمدة وتكون  رأو معاييالمؤشرات غير واضحة حيث ال تتوفر أية منهجية

 لتوفيرها.وغير محتسبة وتتطلب إجراء مسح أو دراسة أو استطالع  ةمتوفر
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 . 2030رصد التقدم المحرز في تحقيق غايات وأهداف التنمية المستدامة    

 المؤشرات.معرفة مواطن الضعف ونقاط القوة من خالل رصد   

لغرض إيجاد الحلول الناجحة اعداد مرجع وطني لصناع القرار وواضعي السياسات التنموية المختلفة  

وإعداد تقييم لما تم تحقيقه من إنجازات المستدامة ومعرفة مستوى التقدم المحرز في تحقيق خطة التنمية 

 .الوطنية االستراتيجياتعند تطبيق 

تحديث قاعدة بيانات المؤشرات اإلحصائية من أجل تتبع األهداف ورصد التقدم المحرز لتصبح أدوات   

قياسية يمكن من خاللها إجراء عمليات الرصد التي تساعد على إجراء المقارنة الدولية والوطنية ودمج 

 األهداف.هذه المؤشرات ضمن الخطط والسياسات الدولية والسعي لتحقيق أوليات 

المستوى

5516875368443115105 األول

ي 
88936027335742091الثان 

113116131763379518الثالث 
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التقدم الذي يصدره قسم إحصاءات التنمية البشرية  خامسستعرض هذا التقرير اإلحصائي الي

بيانات إحصائية  باستخدامفي العراق إحصائيا   المحرز في رصد أهداف التنمية المستدامة

دامة منذ كمال  لسلسة التقارير الوطنية ألهداف التنمية المستمومتوفرة في المصادر الوطنية 

وحلقة مكملة لما سترصده التقارير الالحقة مستقبال  من مؤشرات  2016إطالقها في العام 

أهداف التنمية المستدامة حسب المستويات الثالث لتوافر البيانات والتركيز على توفير 

والفجوات  واالتجاهاتالبيانات غير المنشورة أو المحتسبة ويسعى الى رصد التقدم المحرز 

ئمة والفرص المتاحة ألهداف التنمية المستدامة خالل الخمس سنوات الماضية منذ إقرار القا

كما يوفر التقرير بيانات مهمة  ، 2016وإطالقها رسميا  في العام التالي  2015األهداف سنة 

ت وكذلك رصد التقدم في تحديد الغايات ورسم السياسا ستخدامهاإلوأداة لصناع السياسات 

 .واإلبالغ عنه
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  بعدد  قاس حاليا  وهو ي 2030عام القضاء على الفقر المدقع للناس أجمعين أينما كانوا بحلول

ليصبح  %(11.7)بنسبة يزداد الفقر و دوالر في اليوم 1.25ن بأقل من األشخاص الذين يعيشو

بالشراكة مع البنك الدولي حسب اخر دراسة أعدتها وزارة التخطيط  %(31.7)معدل الفقر 

(WB( ومنظمة األمم المتحدة للطفولة )UNICEF) (20.05) مقارنه بما كان عليه المعدل% 

مليون  6.9در بحوالي فرد الى عدد الفقراء الذي ق ليونم 4.5حوالي  ليضيف ذلك ،2018عام 

 .فرد قبل االزمة

   تخفيض نسبببة الرجال والنسبباء واألطفال من جميع األعمار الذين يعانون الفقر بجميع أبعاده وفقا

إن اطفال العراق يتعرضببببون  ،2030للتعاريف الوطنية بمقدار النصببببف على األقل بحلول عام 

 الدراسبببببببة المذكورة اعالهحسبببببببب و ،بدرجة أكبر لمخاطر الفقر مقارنة ببقية المراحل العمرية

األطفال ليصبح معدل الفقر بين  %(15.8) بـببب 18دون سن الـببب  نسبة الفقر بين االطفال ارتفعت

(37.9.)% 

 لوطني للجميع ووضع حدود دنيا لهااستحداث نظم وتدابير حماية اجتماعية مالئمة على الصعيد ا 

وهذا ما سعت اليه الحكومة  2030وتحقيق تغطية صحية واسعة للفقراء والضعفاء بحلول عام 

حيث بلغت  2019بالتغطية االجتماعية في سنة  العراقية بزيادة أكبر بعدد السكان المشمولين

حيث كان  2016ة ( مشمولة مقارنة بسن436943( مشمول و)899563( وبواقع )1336506)

 ( مشمول.905773مجموع المشمولين إجماال  )

  الفقراء والضعفاء  وال سيما ضمان تمتِّع جميع الرجال والنساءتسعى الحكومة ضمن خططها الى

وتوفير المنح والقروض التشغيلية  ي الحصول على الموارد االقتصاديةبنفس الحقوق ف منهم

  2030بحلول عام  لشباب العاطلينلالصغيرة والمتوسطة 

 استنادا  إلى استراتيجيات إنمائية مراعية لمصالح  الوطني،سليمة على كل الصعيد  أطر وضع

جدير بالذكر و لقضاء على الفقرلتثمار في اإلجراءات الرامية سمن أجل تسريع وتيرة األ الفقراء

%( 0.1هي ) من الفقرالنسبة المئوية من الموارد التي تخصصها الحكومة مباشرة لبرامج الحد أن 

 %(.0.6) 2015في حين بلغت نسبة ما كانت تخصصه في سنة  2019في سنة 
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 حسب الجنس والعمر لذين يعيشون دون خط الفقر الوطنينسبة السكان ا 

 2020، 2018، 2014، 2012 معدالت الفقر للسنوات (1جدول )

2012 2014 2018 2020 

18.9 22.5 20.05 31.7 

 

 2014، 2012لسنة  في العراق المسح االجتماعي واالقتصادي لألسرة-در: المص

 2017/2018الفقر في العراق لسنة  وتقويممسح رصد              

 2020أثر جائحة كورونا على الفقر والهشاشة في العراق  تقويم دراسة           

 
 

 2020، 2018، 2014، 2012 معدالت الفقر للسنوات (1) شكل
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ب الجنس وحسب الفئات السكانية حس نظم للحماية االجتماعية دود دنيا/نسبة السكان الذين تشملهم ح 

كاألطفال والعاطلين عن العمل والمسنين واألشخاص ذوي اإلعاقة والحوامل واألطفال حديثي الوالدة وضحايا 

 والضعفاء إصابات العمل والفقراء

 2019 - 2016عدد المستفيدين المشمولين برواتب شبكة الحماية االجتماعية حسب الجنس  (2جدول )

 2019 2018 2017 2016 الجنس

 899563  703102  3848220  492202 ذكور 

 436943 438281 2455041 413571 اناث 

 1336506 1141383 6303261 905773 االجمالي

 

 مديرية اإلحصاء االجتماعي والتربوي - المصدر:

 

 2019 - 2016عدد المستفيدين المشمولين برواتب شبكة الحماية االجتماعية حسب الجنس  (2) شكل
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 100000عدد األشخاص المتوفين والمفقودين ومن تضرروا مباشرة بسبب الكوارث من بين كل  

 شخص

أن عدد األشخاص المصابين جراء الحروب أو  ،2019بينت إحصائيات السجالت اإلدارية لوزارة الداخلية لسنة 

 .( شخص97)بينما كان عدد المتوفين  ( شخص33الكوارث كان )

 الموارد المولدة محليا  التي تخصصها الحكومة مباشرة لبرامج الحد من الفقر نسبة 

 2019 - 2015 تخصصها الحكومة مباشرة لبرامج الحد من الفقرالنسبة المئوية من الموارد التي  (3جدول )

2015 2016 2017 2018 2019 

0.6 0.45 0.1 0.1 0.1 

 دائرة االستثمار الحكوميوزارة التخطيط / -المصدر: 

 

 2019 - 2015 النسبة المئوية من الموارد التي تخصصها الحكومة مباشرة لبرامج الحد من الفقر (3) شكل
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2015 2016 2017 2018 2019
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 نسبة مجموع اإلنفاق الحكومي على الخدمات األساسية )التعليم والصحة والحماية االجتماعية( 

 الى االنفاق الحكومي العام اإلنفاق على الخدمات األساسية )التعليم والصحة والحماية االجتماعية(نسبة  (4جدول )

 2018-2015  

 2018 * 2017 2016 2015 التفصيل

 27.8 28.0 26.7 24.7 التعليم

 10.2 9.1 11.1 10.4 الصحة 

 3.2 3.1 1.9 1.0 الحماية االجتماعية 

 مديرية الحسابات القومية -المصدر: 

 تقديرات أولية سنوية*            

  2018الى االنفاق الحكومي العام  اإلنفاق على الخدمات األساسية )التعليم والصحة والحماية االجتماعية(نسبة  (4) شكل

 

27.8

10.2

3.2
0

5

10

15

20

25

30

التعليم الصحة  الحماية االجتماعية 



 
12 

  ال و ضاء على الجوع وضمان حصول الجميعالقيهدف الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة الى

ي طوال العام يكفيهم من الغذاء المأمون والمغذعلى ما  عفيهم الرض اسيما الفقراء والفئات الضعيفة بم

تسليط الضوء على أوضاع الفئات الهشة وانعدام االمن الغذائي في  وكان ال بد من 2030 بحلول عام

المجتمع العراقي حيث أشارت نتائج المسح الشامل لألمن الغذائي والفئات الهشة في العراق الذي أجراه 

الى معدالت انتشار نقص  2016قسم إحصاءات التنمية البشرية في الجهاز المركزي لإلحصاء سنة 

%( أما معدل انتشار توقف النمو بين 2.5نمو حيث كان معدل انتشار سوء التغذية )التغذية وتوقف ال

حسب بيانات المسح العنقودي  %(12.3) ملحوظا   األطفال دون سن الخامسة من العمر فشهد انخفاضا  

وهو ما يدعو الى السعي في  2016سنة %( 16.6عما كان علية ) 2018في سنة متعدد المؤشرات 

، بما في ذلك تحقيق األهداف المتِّفق عليها دوليا 2030بحلول عام  لجميع أشكال سوء التغذيةع نهاية وض

ومعالجة االحتياجات التغذوية للمراهقات  هزال لدى األطفال دون سن الخامسةبشأن توقِّف النمو وال

 2025والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن بحلول عام 

 قيمة دعم  انخفاضمؤشر اعانات الصادرات الزراعية الى عراقية حول ال أشارت بيانات وزارة التجارة

( مليار دينار تزامنا مع مطالب منظمة 50) لتبلغ قرابة الــ 2016الحكومة للصادرات الزراعية منذ سنة 

 ات في األسواق الزراعية العالميةمنع القيود المفروضة على التجارة وتصحيح التشوهالتجارة العالمية ل

دابير التصدير ذات األثر وجميع ت أشكال إعانات الصادرات الزراعية يق اإللغاء الموازي لجميععن طر

 .المماثل

 معدل انتشار نقص التغذية 
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نقطة من االنحراف المعياري عن متوسط معايير  ٢-معدل انتشار توقِّف النمو )الطول بالنسبة للعمر >  

 دون سن الخامسة نمو الطفل لمنظمة الصحة العالمية( بين األطفال

  2018، 2016 بين األطفال دون سن الخامسة معدل انتشار توقف النمو (5جدول )

 2018 2016 التفصيل

 12.3 16.6 التقزم

 Mics-6 2018العنقودي متعدد المؤشرات المسح -المصدر: 

 2016نتائج المسح الشامل لألمن الغذائي والفئات الهشة في العراق             

 

نقطة من االنحراف المعياري عن  ٢-أو >  ٢ن بالنسبة للطول <+معدل انتشار سوء التغذية )الوز 

متوسط معايير نمو الطفل لمنظمة الصحة العالمية( بين األطفال دون سن الخامسة، مصنفين حسب النوع )الهزال 

 وزيادة الوزن(

 2018، 2016 بين األطفال دون سن الخامسة معدل انتشار سوء التغذية (6جدول )

 2018 2016 التفصيل

 3.0 7.8 الهزال

 6.1 7.4 زيادة الوزن 

 Mics-6 2018العنقودي متعدد المؤشرات المسح -المصدر: 

 2016نتائج المسح الشامل لألمن الغذائي والفئات الهشة في العراق             

 
 2018، 2016 بين األطفال دون سن الخامسة سوء التغذيةمعدل انتشار  (5) شكل
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 نسبة السالالت المحلية المصنفة على أنها معرضة لخطر االنقراض

 2016 البريةالنسبة المئوية للمحاصيل والسالالت المحلية وما يتصل بها من األنواع  (7جدول )

2016 

 17.7االسماك 

 9.6البرمائيات والزواحف  

 6.7الطيور 

  12اللبائن 

 
 

 الصحة والبيئةوزارة -المصدر: 

 

 إعانات الصادرات الزراعية 

 2018 - 2015 إعانات الصادرات الزراعية (8جدول )

2015 2016 2017 2018 

51876576420 73838120160 52486497600 46980849552 

 

 والخدمات التجارية وزارة التجارة / الشركة العامة للمعارض- المصدر:

 

 

 

 

 



 
15 

 2018 - 2015 إعانات الصادرات الزراعية (6) شكل

 

 

51876576420

73838120160

52486497600

46980849552

2015 2016 2017 2018
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  مولود حي بحلول عام  100 000حالة وفاة لكل  70إلى أقل من  لوفيات النفاسيةنسبة اخفض

 %(.31.5نسبة ) 2019وهو ما يسعى له العراق حيث سجل العام  2030

   لتي اووضع نهاية لوفيات المواليد واألطفال دون سن الخامسة  منيقترب العراق بشكل كبير

 حالة وفاة 12على األقل إلى بلوغ هدف خفض وفيات المواليد ب 2030 يمكن تفاديها بحلول عام

في  حالة وفاة (14حيث يقترب العراق بشكل كبير من هذا المعدل بــ ) مولود حي 1000كل ل

كل ل حالة وفاة 25سة على األقل إلى خفض وفيات األطفال دون سن الخامكذلك و 2019سنة 

 .2019( حالة وفاة في سنة 24وفي العراق كان المعدل ) مولود حي 1000

  حيث  واألمراض المدارية المهملة اإليدز والسل والمالريايسعى العراق للقضاء نهائيا  على أوبئة

ومكافحة يكاد يخلو العراق من أي إصابة بمرض المالريا وتسجيل نسب متدنية جدا  باإليدز 

لول حوذلك قبل االلتهاب الكبدي الوبائي واألمراض المنقولة بالمياه واألمراض المعدية األخرى 

 .2030عام 

  وقد  2020خفض عدد الوفيات واإلصابات الناجمة عن حوادث المرور إلى النصف بحلول عام

( وفاة 12.8الوفيات بسبب الحوادث المرورية ) ليبلغ معدل 2019في سنة  إنخفاضا  شهد العراق 

 ألف نسمة. 100000( وفاة لكل 15هو ) 2017ألف نسمة بعد أن كان في سنة  100000لكل 

  رعاية الصحة الجنسية واإلنجابية على خدماتالنساء جميع مان حصول ضتسعى الحكومة الى 

وإدماج الصحة اإلنجابية في  تنظيم األسرة والتوعية الخاصة بهبما في ذلك خدمات ومعلومات 

حيث ارتفعت النسبة المئوية للنساء بعمر  2030االستراتيجيات والبرامج الوطنية بحلول عام 

%( في سنة 53.8سنة الالتي تم تلبية حاجاتهن الى تنظيم األسرة بطرق حديثة )( 15-49)

 %(.33.6حيث كانت النسبة ) 2011مقارنة بسنة  2018

  ض للمواد الكيميائية الخطرة الحد بدرجة كبيرة من عدد الوفيات واألمراض الناجمة عن التعرِّ

ث الهواء والماء والتربة بحلول عام  في بالتسمم غير المقصود معدل ان وك 2030وتلويث وتلوِّ

 السكان.من  100000لكل  (0.19هو ) 2019سنة 
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 نسبة وفيات األمهات 

 2019 - 2016 حيةوالدة  100 000لكل  نسبة وفيات االمهات (9جدول )

2016 2017 2018 2019 

36.1 31.0 33.5 31.5 

 

 التقارير السنوية لوزارة الصحة- المصدر:

 

 2019 - 2016 والدة حية 100 000لكل  نسبة وفيات االمهات (7) شكل

 
 

يون َمَهرة نسبة الوالدات التي يشرف عليها   أخصائيون صحِّ

 2019 - 2016 نسبة الوالدات التي يشرف عليها أخصائيون صحيون مهرة (10جدول )

2016 2017 2018 2019 

93.9 93.7 95.6 90.1 

 

 2018( لسنة MICS-6المسح العنقودي متعدد المؤشرات ) -المصدر: 

 السنوية لوزارة الصحة التقارير             
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 2019 - 2016 نسبة الوالدات التي يشرف عليها أخصائيون صحيون مهرة (8) شكل

 

 معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة 

 2019 - 2016 والدة حية 1000لكل  معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة (11جدول )

2016 2017 2018 2019 

22.7 23.1 26.0 24.3 

 

 2018( لسنة MICS-6المسح العنقودي متعدد المؤشرات )-در: المص

 التقارير اإلحصائية السنوية لوزارة الصحة           
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 2019 - 2016 والدة حية 1000لكل  األطفال دون سن الخامسةمعدل وفيات  (9) شكل

 

 معدل وفيات المواليد 

 2019 - 2016 والدة حية 1000لكل  معدل وفيات حديثي الوالدة (12جدول )

2016 2017 2018 2019 

13.3 13.6 14.0 13.9 

 

 2018( لسنة MICS-6المسح العنقودي متعدد المؤشرات )-در: المص

 التقارير اإلحصائية السنوية لوزارة الصحة           
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 2019 - 2016 والدة حية 1000لكل  معدل وفيات حديثي الوالدة (10) شكل

 

شخص غير مصاب من السكان  1000 عدد اإلصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية لكل 

 حسب الجنس والعمر والفئات الرئيسية من السكان

 2019 - 2016 من السكان 100000لكل  بالعوز المناعي ةاإلصاب معدل (13جدول )

 2019 2018 2017 2016 التفصيل

 0.87 0.46 0.45 0.24 ذكور 

 0.17 0.12 0.05 0.04 اناث

 0.52 0.29 0.26 0.14 اإلجمالي

 السنوية لوزارة الصحة التقارير-المصدر: 

 

 شخص 100000معدل انتشار داء السل لكل  

 2019 - 2016 من السكان 100000لكل اإلصابة بالتدرن معدل  (14جدول )

2016 2017 2018 2019 

12 12 10 9 

 السنوية لوزارة الصحة التقارير-المصدر: 

13.3 13.6 14 13.9

0

5

10

15

2016 2017 2018 2019



 
21 

 من السكان 100000لكل  باءعدد اإلصابات بأمراض التهاب الكبد الوبائي  

 2019 - 2016 من السكان 100000لكل  باءالتهاب الكبد الوبائي بة اإلصاب معدل (15جدول )

2016 2017 2018 2019 

5.2 5.2 5.2 3.6 

 

 السنوية لوزارة الصحة التقارير- المصدر:

 

معدل الوفيات الناجمة عن أمراض القلب واألوعية الدموية والسرطان وداء السكري واألمراض 

 التنفسية المزمنة

 2019 - 2017 من السكان 1000( سنة لكل 70-30)غير االنتقالية الرئيسية المبكرة لألمراض الوفيات  (16جدول )

2017 2018 2019 

3.0 3.1 3.2 

 

 السنوية لوزارة الصحة التقارير- المصدر:

 

 معدل وفيات االنتحار 

 2019 - 2016 من السكان 100000لكل وفيات االنتحار دل مع (17جدول )

2016 2017 2018 2019 

1.4 0.53 1.1 1.0 

 

 السنوية لوزارة الصحة التقارير- المصدر:
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 2019 - 2016 من السكان 100000وفيات االنتحار لكل معدل  (11) شكل

 

 معدالت الوفيات الناجمة عن اإلصابات جراء حوادث المرور على الطرق 

 2019 - 2017 من السكان 100000لكل رية حوادث المروالالوفيات الناتجة عن اإلصابات المميتة بسبب  معدل (18جدول )

2017 2018 2019 

15.0 15.0 12.8 

 السنوية لوزارة الصحة التقارير-المصدر: 

 

هن إلى تنظيم األسرة بطرق سنة( والالتي لبيت حاجت 49-15اإلنجاب )نسبة النساء الالتي في سن  

 حديثة

 هن إلى تنظيم األسرة بطرق حديثةسنة( الالتي لبيت حاجت 49- 15النسبة المئوية للنساء في سن اإلنجاب ) (19جدول )

2011، 2018 

2011 2018 

33.6 53.8 

 Mics /2018،2011المسح العنقودي متعدد المؤشرات -المصدر: 

1.4

0.53

1.1
1.0

2016 2017 2018 2019
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 امرأة في تلك الفئة العمرية 1000سنة( لكل  19-15و سنة 14-10والدات لدى المراهقات )معدل ال 

 2019 - 2016 امرأة 1000لكل  سنة (19- 15) اليافعات الوالدات عندمعدل  (20جدول )

2016 2017 2018 2019 

59.5 56.2 55.0 54.1 

 

 السنوية لوزارة الصحة التقارير- المصدر:

 

 2019 - 2016 امرأة 1000لكل  سنة (19- 15) اليافعات الوالدات عندمعدل  (12) شكل

 

 معدل الوفيات المنسوب إلى التسمم غير المتعمد 

 2019 - 2017 من السكان 100000لكل  معدل الوفيات الناتج إلى التسمم غير المقصود (21جدول )

2017 2018 2019 

0.08 0.28 0.19 

 

 السنوية لوزارة الصحة التقارير- المصدر:
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 2019 - 2017 من السكان 100000لكل  معدل الوفيات الناتج إلى التسمم غير المقصود (13) شكل

 

 معدل كثافة األخصائيين الصحيين وتوزيعهم 

 2019 - 2016 نسمة من السكان 10000لكل ثافة األخصائيين الصحيين معدل ك (22جدول )

 2019 2018 2017 2016 التفصيل

 9.3 9.1 9.4 8.4 األطباء الكلي 

 3.7 3.1 2.8 2.4 أطباء االسنان 

 4.0 3.3 3.3 2.6 الصيادلة

 22.5 20.6 20.3 19.4 المالكات التمريضية 

 23.4 19.4 19.0 19.0 ذوي المهن الصحية

.92 3.1 المالكات المختبرية   2.8 3.1 

 0.3 0.1 0.2 0.2 المساعدون الصحيون

 

 السنوية لوزارة الصحة التقارير- المصدر:
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مما يؤدي  بتدائي وثانوي مجاني منصف وجيِّدضمان أن يتمتِّع جميع البنات والبنين والفتيات والفتيان بتعليم ايبقى 

 هو مطلب أساسي للحكومات للنهوض بعجلة التقدم. 2030إلى تحقيق نتائج تعليمية مالئمة وفعالة بحلول عام 

  ضمان أن تتاح لجميع البنات والبنين فرص الحصول على نوعية جيدة من النماء والرعاية في مرحلة

وأشارت  2030ليم االبتدائي بحلول عام الطفولة المبكرة والتعليم قبل االبتدائي حتى يكونوا جاهزين للتع

حيث النمو في مجاالت  ذين يسيرون على المسار الصحيح منالالنسبة المئوية لألطفال دون الخامسة 

 2011قياسا  في سنة  2018%( في سنة 79.3) ى تحسن ملحوظال الصحة والتعلم والرفاه النفسي

 %(.71.6كانت )

  التعليم وضمان تكافؤ فرص الوصول إلى جميع مستويات التعليمالقضاء على التفاوت بين الجنسين في 

شون في ظل واألطفال الذين يعي شخاص ذوي اإلعاقةبما في ذلك لأل والتدريب المهني للفئات الضعيفة

بيانات المساواة )أنثى/ذكر، ريفي/حضري، مستوى الثراء وقد أشارت  2030 بحلول عام أوضاع هشة

ومؤشرات أخرى مثل حالة اإلعاقة والشعوب األصلية والمتضررين من النزاع متى من القاع إلى القمة 

 أصبحت البيانات متوافرة( فيما يتعلق بجميع المؤشرات الواردة في هذه القائمة والتي يمكن تصنيفها

الى أنها تميل لصالح االناث في مراحل التعليم  2018حسب نتائج المسح العنقودي متعدد المؤشرات 

 .(1.15التعليم االعدادي  1.00التعليم المتوسط   0.97التعليم االبتدائي انثى / ذكر )قدمة المت

 وشهد تأهيل المعلمين في العراق  2030بحلول عام  في عدد المعلمين المؤهلين الزيادة بنسبة كبيرة

 .  2018تحسن تدريجي في جميع مراحل التعليم في سنة 

 يح من حيث النمو في مجاالت الصحةنسبة األطفال دون الخامسة الذين هم ماضون على المسار الصح 

 حسب الجنس والتعلم والرفاه النفسي واالجتماعي

 2018 ،2011ار الصحيح من حيث النمو طفال دون الخامسة الذين يسيرون على المساأل (23جدول )

 2018 2011 التفصيل

 78.4 67.8 الذكور

 80.2 75.6 االناث 

 79.3 71.6 اإلجمالي

 Mics 2011،2018العنقودي متعدد المؤشرات المسح -المصدر: 
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حسب معدل المشاركة في التعلُّم المنظَّم )قبل سنة واحدة من سن االلتحاق الرسمي بالتعليم االبتدائي(،  

الجنس

 

معدل مشاركة الشباب والكبار في التعليم الرسمي وغير الرسمي والتدريب خالل االثني عشر شهرا   

 السابقة، حسب الجنس

 مشاركة الشباب والكبار في التعليم الرسمي وغير الرسمي والتدريب خالل االثني عشر شهراً الماضيةمعدل  (24جدول )

2019،2018 

2018 2019 

 37 39 

 

 وزارة التربية-در: المص
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ي وفئات أخرى مثل ذو حضريوأدنى/أعلى خمس السكان ثراء/مؤشرات التكافؤ )أنثى/ذكرأوريفي 

متى توافرت البيانات عن ذلك( لجميع مؤشرات  اإلعاقة وأفراد الشعوب األصلية والمتضررين من النزاعات

 ي يمكن تفصيلهاالت التعليم المندرجة في هذه القائمة

 

بين  بما في ذلك المساواة لتعليم من أجل التنمية المستدامةا 2‘العالمية تعليم المواطنة ’ 1‘يم مدى تعم

ت التعليمية على الصعيد الوطني )ب( المناهج عد في )أ( السياساوذلك على جميع الص الجنسين وحقوق اإلنسان

 )د( تقييم الطالب الدراسية )ج( تدريب المعلمين

هنون على إلمامهم بمستوى ثابت اعاما والمقيدين في المدارس الثانوية وير 15البالغين  لطالبل المئوية نسبةال (25جدول )

 2019،2018 المواضيع في العلوم البيئية وعلم األرض على األقل من المعارف في مجموعة مختارة من

2018 2019 

 6 6 

 

 وزارة التربية-: المصدر
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)ج(  شبكة اإلنترنت ألغراض تعليمية )ب( حصل على )أ( الطاقة الكهربائيةسبة المدارس التي تن 

)هـ( مياه الشرب  جات الطالب ذوي اإلعاقةالحتيا )د( بنى تحتية ومواد مالئمة بية ألغراض التعليمأجهزة حاسو

)ز( مرافق أساسية لغسل األيدي )وفق التعاريف الواردة في  مرافق صحية أساسية غير مختلطة )و( األساسية

 مؤشر توفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية للجميع(

 2019،2018 )و( (،)ه (،)د (،)ج(، ب)(، )أالخدمات النسبة المئوية للمدارس التي تحصل على  (26جدول )

 2019 2018 التفصيل

الطاقة الكهربائية  –أ   100 100 

شبكة االنترنت ألغراض تعليمية –ب   0 0 

مختبر حاسوب –ج   35 44 

هياكل أساسية ومواد مكيفة للطالب ذوي اإلعاقة  –د   9 9 

صحية أساسية غير مختلطة  مرافق-هـ   60 57 

مرافق أساسية لغسل األيدي  –و   83 86 

 

 وزارة التربية-المصدر: 

 

 المعلمين الحاصلين على الحد األدنى من المؤهالت المطلوبة حسب المستوى التعليمي نسبة 

 2019،2018النسبة المئوية للمعلمين الذين حصلوا على األقل على الحد األدنى من التدريب المنظم  (27جدول )

 2019 2018 التفصيل

 24 23 مرحلة ما قبل التعليم االبتدائي 

 28 27 التعليم االبتدائي 

 26 26 التعليم الثانوي

 

 وزارة التربية-المصدر: 

 

 

 



 
29 

قات البشرية الموجودة في المجتمع دون تمييز بين النساء والرجال من أن التنمية ترتكز على تطوير الطا انطالقا

حيث أصبح االهتمام بالمرأة ودورها في تنمية المجتمع جزءا  أساسيا  في عملية التنمية وبالتالي توجيه نصف الطاقة 

ركة في مختلف الميادين اإلنتاجية للمجتمع المتمثلة بالنساء نحو التأثير اإليجابي على قدم المساواة مع الرجل والمشا

  واالجتماعية.االقتصادية 

فقد بدأ االهتمام العالمي  مجتمعها،بدور المرأة على الصعيد المحلي والعالمي ومساهماتها التاريخية في  واعترافا

 القرار في مختلف مجاالت اتخاذبقضية تنمية المرأة وتمكينها من أداء أدوارها بفعالية مثل الرجل والمشاركة في 

وقد  ،1996الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية منذ سبعينيات القرن الماضي مرورا  بمؤتمر بكين 

واكب هذا االهتمام العالمي اهتماما  كبيرا  من الدول والهيئات والمنظمات االقليمية والدولية وذلك من خالل عقد 

 تمرات.والمؤسلسلة من الندوات والمناقشات وورش العمل 

قضايا المرأة والعدالة بين الجنسين في صلب مفاهيم التنمية  2030 – 2015كما تضمنت أجندة التنمية المستدامة 

  مباشر.المستدامة وربطت بين وضع المرأة ورفاهيتها مع مستوى التنمية المستدامة بشكل 
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يشير النوع االجتماعي الى الصفات االجتماعية والفرص المرتبطة بالذكور واالناث والعالقات بين النساء والرجال 

وهذه الصفات والفرص مبنية اجتماعيا  ويتم اكتسابها من خالل عملية التنشئة االجتماعية وهي محددة بحسب 

ان النوع االجتماعي يحدد ما هو متوقع وما هو مسموح به وما يعتبر ذو قيمة في المرأة والرجل  والزمان،السياق 

  المجتمعات.في سياق معين في معظم 

لقد أدى االعتراف بمركزية المساواة بين الجنسين في التنمية االجتماعية واالقتصادية إلى زيادة الطلب على 

من أجل  ةوموارد كبير ودوبالرغم من استثمار جه والتخطيط.إحصاءات النوع االجتماعي ومؤشرات الرصد 

كالنقص الكبير في البيانات النوع االجتماعي في جميع أنحاء العالم ال تزال هناك فجوات كبيرة تطوير إحصاءات 

 االحيان.اة بين الجنسين او عدم توفرها في بعض وفي العديد من المجاالت المرتبطة بالمسا

في تسهيل عملية  وذلك عبر اجراء تقييم للثغرات الموجودة في مؤشرات النوع االجتماعي حيث سيسهم هذا التقييم

ثانية في تطوير  الوطني كخطوةوضع برامج وطنية لتحسين احصاءات النوع االجتماعي وتعزيزها على الصعيد 

 وتحسينها.النوع االجتماعي  إحصاءات

يستعرض هذا الفصل لمحة عن إحصاءات النوع االجتماعي وتقييم تحليلي لمدى توافر البيانات لمؤشرات النوع 

االجتماعي في أهداف التنمية المستدامة وباألخص الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالنوع 

 المستدامة.ة االجتماعي حسب البيانات الوطنية في قاعدة بيانات أهداف التنمي

كما يستعرض الفصل تصنيف المؤشرات حسب مستويات توافر البيانات الثالث المعتمد في خطة أهداف التنمية 

في إطار الهدف الخامس من اهداف التنمية  2030المستدامة والتحديات التي تواجه هذه المؤشرات بحلول عام 

 المستدامة.

القرارات بشأن السياسات والبرامج وتعتبر بمثابة أداة  التخاذلالزمة توفر إحصاءات النوع االجتماعي المعلومات ا

حيوية لرصد وتحليل المكاسب والثغرات في مجال المساواة بين الجنسين على نحو فعال ويتطلب ذلك النهوض 

ة في مختلف بخطة تعزيز البيانات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين عبر دعم الجهود التي تبذلها جميع الجهات الفاعل

 القطاعات.
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يشتمل الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة على مؤشرات تحقيق 

المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات ضمن خطة أهداف التنمية 

كهدف مستقل بالرغم من وجود مؤشرات النوع  2030-2015المستدامة 

وذلك لتسهيل رصد  17يع أهداف التنمية المستدامة ال االجتماعي في جم

مجموعة البيانات الوطنية المتاحة وأنشطة بناء القدرات وإعداد التقارير 

 بذلك.المتعلقة 

 مؤشرات النوع االجتماعي في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة (28جدول )

 

 



 
32 

 للهدف الخامس المتعلقة بالنوع االجتماعي 14 ـالمؤشرات ال (29)جدول 

 المؤشر  النوع
المؤشرات 

 الفرعية
 المستوى

 الثالث 2  األطر القانونية للتعزيز واإلنقاذ والرصد5-1-1  نوعية

 الثاني 3 )الحميم العنف البدني او الجنسي او النفسي )من الشريك5-2-1  كمية

 الثاني 1 الحميم(العنف الجنسي )من الشريك 5-2-2  كمية

 الثاني 1 زواج األطفال5-3-1  كمية

 الثاني 1 )العمرية تشوية األعضاء التناسلية لإلناث )بحسب الفئة5-3-2  كمية

 الثاني 1 األجر األعمال المنزلية وأعمال الرعاية غير المدفوعة5-4-1  كمية

 األول 2 النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية5-5-1  كمية

 األول 2 نسبة النساء في المناصب اإلدارية العليا والوسطى5-5-2  كمية

 نوعية
بالعالقات الجنسية ووسائل منع الحمل  القرارات المتعلقة1-6-5 

  ورعاية الصحة اإلنجابية
 الثالث 3

 الثالث 3  الحصول على الرعاية الصحية الجنسية واإلنجابية5-6-2  كمية

 الثاني 2 ملكية األراضي الزراعيةحقوق A-5-1 كمية

 نوعية
 2-A-5 نسبة البلدان التي يكفل فيها اإلطار القانوني للمرأة

 المساواة في الحقوق في ملكية األراضي و/أو السيطرة عليها
 الثالث 1

 األول 1 امتالك الهواتف المحمولةB-5-1  كمية

 نوعية
 1-C-5 بين تتبع المخصصات العامة المرصودة للمساواة

 الجنسين وتمكين المرأة
 الثالث 1

  24 مؤشراً  14

 مجموع المؤشرات الفرعية ومستوياتها

مؤشرات  4
فرعية من 
المستوى 

 األول

مؤشراً  12
فرعياً من 
المستوى 

 الثاني

مؤشرات  8
فرعية من 
المستوى 

 الثالث

( مؤشرا  فرعيا  مصنفة حسب المستويات الثالث لتوافر البيانات وحيث أن جميع 24وتشمل هذه المؤشرات )

 الثالث.المؤشرات النوعية غير متوفرة مصنفة في المستوى 
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 وتقديرها من خالل  التي تؤديها المرأة االعتراف بأعمال الرعاية غير مدفوعة األجر والعمل المنزلي

ة توفير الخدمات العامة والبنى التحتية ووضع سياسات الحماية االجتماعية وتعزيز تقاسم المسؤولي

ويعكس واقع المجتمع  حسبما يكون ذلك مناسبا  على الصعيد الوطني داخل األسرة المعيشية والعائلة

المخصص لألعمال المنزلية ن الوقت العراقي الهيمنة الذكورية في ارتفاع النسبة المئوية للمرأة م

 ( للذكور.93لإلناث مقابل )دقيقة /أسبوع ( 228وبواقع ) وأعمال الرعاية

  كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع

وتمثل نسبة الكوتا  والعامة الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية واالقتصادية

 %( التي حصلت عليها المرأة في مجلس النواب مثاال  على ذلك.25)

 من أجل تعزيز  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت خاصةومتطورة ز استخدام التكنولوجيا التعزي

أعلى عما كانت  2019في سنة  %(47.3) وكانت نسبة الحائزات على هواتف خلوية تمكين المرأة

حسب نتائج مسح تكنولوجيا المعلومات واالتصال مما ينعكس ايجابا   2014في سنة  %(39.9) عليه

 على مواكبة المرأة لعصر تكنولوجيا االتصاالت.     

زوجن أو ارتبطن بقرين قبل بلوغ والالتي ت سنة 24و 20تتراوح أعمارهن بين  نسبة النساء الالتي 

 سن الخامسة عشرة وقبل بلوغ سن الثامنة عشرة

 18وعاما  15والالتي تزوجن أو ارتبطن بقرين قبل أن يبلغن  عاما (24-20)النساء الالتي تتراوح أعمارهن بين  (30جدول )

 2018 عاماً 

2018 

 7.2 سنة 15النساء الالتي تزوجن قبل بلوغهن 

 27.9 سنة  18النساء الالتي تزوجن قبل بلوغهن 

 

 Mics-6 2018العنقودي متعدد المؤشرات المسح - المصدر:
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لية تشويه/بتر والالتي خضعن لعم عاما  ( 49-15) ننسبة الفتيات والنساء الالتي تتراوح أعمارهن بي 

 حسب العمر األعضاء التناسلية

 الالتي خضعن لعملية تشويه/بتر األعضاء التناسلية عاما (49-15)لفتيات والنساء الالتي تتراوح أعمارهن بين ا (31جدول )

2011 ،2018 

2011 2018 

8.1 7.4 

 Mics-6 2011 ،2018العنقودي متعدد المؤشرات المسح -المصدر: 

 

حسب الجنس والعمر  الرعاية غير المدفوعة األجر عمالنسبة الوقت المخصص لألعمال المنزلية وأ 

 والمكان

 2012 ر )دقيقة/أسبوع(وأعمال الرعاية غير مدفوعة األج الوقت المخصص لألعمال المنزلية (32جدول )

2012 

 اناث ذكور

93  228 

 2012المسح االجتماعي واالقتصادي لألسرة لسنة -المصدر: 

 

)ب( الحكومات المحلية ساء في )أ( البرلمانات الوطنيةنسبة المقاعد التي تشغلها الن 
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 نسبة األفراد الذين يملكون الهاتف المحمول حسب الجنس 

 2019 نسبة األفراد الحائزين على هواتف نقالة/خلوية حسب الجنس (33جدول )

2019 

 االجمالي اناث ذكور

68.4 47.3 58.2 

 

 2019مسح استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت - المصدر:
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  نة شرب المأموتحقيق هدف حصول الجميع بشكل منصف على مياه اليعاني العراق من أجل

نتائج المسح  حسب %(39.2بلغت النسبة ) حيث 2030حلول عام قبل والميسورة التكلفة 

 .2018( في سنة Mics-6العنقودي متعدد المؤشرات )

  تحقيق هدف حصول الجميع على خدمات الصرف الصحي يشهد العراق تحسن ملحوظ في

تيات وإيالء اهتمام خاص الحتياجات النساء والف حية ووضع نهاية للتغوط في العراءوالنظافة الص

حيث بينت نتائج المسح العنقودي متعدد  2030حلول عام قبل ومن يعيشون في ظل أوضاع هشة 

الذين يستفيدون من اإلدارة السليمة السكان أن نسبة  2018( في سنة Mics-6المؤشرات )

 %(.97هي ) ون والمياهلخدمات الصرف الصحي بما فيها مرافق غسل اليدين بالصاب

  تشير نسبة مياه الصرف الصحي المعالجة بطريقة آمنة الى تحسن ملحوظ عما كانت عليه في

 2016%( بسنة 47.7) مقارنة مع النسبة 2018%( في سنة 55) حيث بلغت السنوات السابقة

إلقاء تحسين نوعية المياه عن طريق الحد من التلوث ووقف وهذا يؤشر على سعي الحكومة الى 

بها إلى أدنى حدالنفايات والمواد الكيميائية ال المجاري غير  وخفض نسبة مياه خطرة وتقليل تسرِّ

 .روزيادة إعادة التدوي المعالجة إلى النصف

 عاون العابر للحدود الت على جميع المستويات بما في ذلك تنفيذ اإلدارة المتكاملة لموارد المياه

لجدير بالذكر أن درجة تنفيذ اإلدارة المتكاملة لموارد المياه ، ا2030بحلول عام  حسب االقتضاء

 .100( من 35هي ) (2018،2017نت في سنتي )كا

 خدمات مياه الشرب التي تدار بطريقة مأمونة نسبة السكان الذين يستفيدون من 

 2018 النسبة المئوية للسكان الذين يستفيدون من خدمات مياه الشرب التي تدار بطريقة مأمونة (34جدول )

2018 

 

39.2 

 

 Mics-6 2018العنقودي متعدد المؤشرات المسح  - المصدر:
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)ب( مرافق غسل اليدين  رة السليمة لخدمات الصرف الصحي( من اإلدانسبة السكان الذين يستفيدون )أ 

 بالصابون والمياه

النسبة المئوية للسكان الذين يستفيدون من اإلدارة السليمة لخدمات الصرف الصحي بما فيها مرافق غسل اليدين  (35جدول )

 2018،2016 بالصابون والمياه

2016 2018 

96.1 97 

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

 Mics-6 2018العنقودي متعدد المؤشرات المسح              

           

 نسبة مياه الصرف الصحي المعالجة بطريقة آمنة 

 2018 - 2015 النسبة المئوية لمياه الصرف الصحي المعالجة بطريقة آمنة (36جدول )

2015 2016 2017 2018 

71.8 47.7 45.0 55.0 

 إحصاءات البيئة قسم-المصدر: 

 

 2018 - 2015 النسبة المئوية لمياه الصرف الصحي المعالجة بطريقة آمنة (14) شكل

 

71.8

47.7 45.0

55.0
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 سحب المياه العذبة كنسبة من موارد المياه العذبة المتاحة هحجم الضغط الذي تتعرض له الميا 

 2018 - 2015حجم الضغط الذي تتعرض له المياه  النسبة المئوية إلجمالي( 37جدول )

2015 2016 2017 2018 

37.2 41.0 43.8 35.7 

 

 إحصاءات البيئة قسم- المصدر:

 

 (100-درجة تنفيذ اإلدارة المتكاملة للموارد المائية )صفر 

المياه والموارد من األراضي التنمية واإلدارة المتسقتين لموارد اإلدارة المتكاملة لموارد المياه هي عملية تعزز 

والموارد ذات الصلة من أجل زيادة الرفاه االقتصادي واالجتماعي الذي ينتج عن ذلك الى أقصى حد وعلى نحو 

 . منصف وبدون تعريض النظم األيكولوجية للخطر

 2018،2017(100- )صفردرجة تنفيذ اإلدارة المتكاملة للموارد المائية  (38جدول )

2017 2018 

 

35.0 35.0 

 

 إحصاءات البيئة قسم-المصدر: 
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  وهذا ما تشير اليه النسبة حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة

 .2018%( في سنة 99.9المئوية للسكان المستفيدين من خدمات الكهرباء )

 الطاقة من الناتج المحلي اإلجمالي  استخدامفي مجال كفاءة  االستثمارات العمل على زيادة نسبة

األجنبي المباشر في التحويالت المالية للبنية التحتية والتكنولوجيا لخدمات  االستثمارونسبة حجم 

 . دام الطاقةومضاعفة معدل التحسن في كفاءة استخ التنمية المستدامة

 نسبة السكان المستفيدين من خدمات الكهرباء 

 2018،2014 النسبة المئوية للسكان المستفيدين من خدمات الكهرباء (39جدول )

2014 2018 

99.4 99.9 

 2014المسح االجتماعي واالقتصادي لألسرة المستمر في العراق  -المصدر: 

 Mics-6 2018العنقودي متعدد المؤشرات المسح              

             

 نسبة السكان الذي يعتمدون أساسا  على الوقود والتكنولوجيا النظيفين

بأن النسبة المئوية للسكان الذي يعتمدون أساسا  على  2018سنة بينت نتائج المسح العنقودي متعدد المؤشرات ل

 %( وألغراض الطهي والتدفئة واإلضاءة.42.7الوقود والتكنولوجيا النظيفتين كانت )

 كثافة الطاقة التي تقاس من حيث الطاقة األولية والناتج المحلي اإلجمالي 

 2018 الطاقة بالكتل ةكثاف (40جدول )

 المصدر: وزارة النفط / قاعدة بيانات الكترونية

 الغاز الطبيعي
MJ/KG 

 الميثان
MJ/KG 

 بروبان
MJ/KG 

 بيوتان
MJ/KG 

الغاز النفطي 
 المسال
LPG 

MJ/KG 

 الجازولين
MJ/KG 

 وقود الديزل
MJ/KG 

الكيروسين 
النفط )

 األبيض(
MJ/KG 

53.6 55.6 49.6 49.1 64.4 46.4 46.2 42.8 
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 2018 الطاقة بالحجوم ةكثاف (41جدول )

 

 در: وزارة النفط / قاعدة بيانات الكترونيةالمص

 

 

 

 

 

 

 الغاز الطبيعي
MJ/KG 

 الميثان
MJ/KG 

 بروبان
MJ/KG 

 بيوتان
MJ/KG 

الغاز النفطي 
 المسال
LPG 

MJ/KG 

 الجازولين
MJ/KG 

 وقود الديزل
MJ/KG 

الكيروسين 
النفط )

 األبيض(
MJ/KG 

10.0 22.2 25.3 27.7 26.0 34.2 37.3 37.4 
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  والتي يشتريها الفرد ضمن  ة المالية للسلع والخدمات النهائيةالقيميقيس الناتج المحلي اإلجمالي

معدل النمو السنوي لنصيب الفرد من حدود البلد االقتصادية وخالل فترة زمنية معينة وسجل 

صادي الفردي وفقا الحفاظ على النمو االقتفي  تحسن ملحوظ الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي

 .2019( في سنة 1.8) للظروف الوطنية

  جميع لتحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل الالئق لتبقى بطالة النساء العائق األكبر أمام

 ث كان معدل بطالة النساءحي 2030 حلول عامقبل ذلك الشباب واألشخاص ذوو اإلعاقة  في بما

 .(10.9%) قياسا  بالرجال( %31هو ) 2018في سنة 

   كان النعكاسات األوضاع االقتصادية في اآلونة األخيرة بالعراق أثره على وضع األطفال

سنة في سوق العمل ارتفاعا   17-5االجتماعي ونزولهم للعمل مسجلة نسبة انخراط ممن هم بعمر 

                                                 %( مما يستدعي اتخاذ  4.9) 2016%( قياسا  بالنسبة في سنة 7.3) 2018ملحوظا  في سنة 

في ذلك تجنيدهم بما  واستئصال أسوأ أشكال عمل األطفاللضمان حظر الة تدابير فورية وفع

 .2025وإنهاء عمل األطفال بجميع أشكاله بحلول عام  واستخدامهم كجنود

 ستشفيات الم بيانات سجالت وزارة الصحة بأن عدد إصابات العمال المميتة ممن دخلوا أشرت

حماية حقوق ( مما يدعو الى 3242مميتة كان )الغير واالصابات  ( متوفي28لتلقي العالج كان )

والعاملون في  العمل وتعزيز بيئة عمل سالمة وآمنة لجميع العمال بمن فيهم العمال المهاجرون

 .المستقرة الوظائف غير

  اتجهت الحكومة العراقية في الفترة األخيرة الى مواكبة التطور المالي والمصرفي عبر تعزيز

قدرة المؤسسات المالية المحلية على تشجيع إمكانية الحصول على الخدمات المصرفية والتأمين 

ادة الكترونيا  مما نتج عنه زي ةمتوطنوإتاحة الخدمات المالية للجميع ومنها جعل رواتب موظفيها 

 الحسابات المصرفية للمواطنين مع زيادة عدد فروع المصارف وأجهزة الصراف اآللي.
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 لي اإلجمالي الحقيقي للفرد الواحدمعدل النمو السنوي للناتج المح 

 2019-2015 معدل النمو السنوي لنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي (42جدول )

2015 2016 2017 *2018 **2019 

1.5 10.8 - 4.4 - 3.7 1.8 

 مديرية الحسابات القوميةالمصدر: 

 تقديرات أولية سنوية *           

 ** تقديرات أولية فصلية         

 

 حسب الجنس والعمر واألشخاص ذوي اإلعاقة معدل البطالة 

 2018،2016 دل البطالة بحسب الجنسمع (43جدول )

 2018 2016 التفصيل

 10.9 8.5 ذكور

 31.0 22.2 اناث

 13.8 10.8 اإلجمالي

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

 2018مسح رصد وتقويم الفقر في العراق             
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خرطين في سوق عمل األطفال نة والمنس 17سنوات و  5نسبة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  

 حسب الجنس والعمر وعددهم

 2018،2016 والمنخرطين في سوق عمل األطفال سنة 17و 5أعمارهم بين  سبة المئوية لألطفال الذينالن (44جدول )

 2018 2016 التفصيل

 

 10.2 7.1 أوالد

 4.3 2.5 بنات

 7.3 4.9 اإلجمالي

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

 Mics-6 2018العنقودي متعدد المؤشرات المسح             

 

 حسب جنس المهاجرين ووضعهم ابات العمل المميتة وغير المميتةالتواتر في معدالت إص 

 2019شعب طوارئ المستشفيات  –إصابات العمل الواردة من سجالت وزارة الصحة  (45جدول )

اإلصابةنوع  ذكور اناث المجموع  

 مميتة 17 0 17

 غير مميتة 2877 24 2901

 المجموع 2894 24 2918

 2019شعب طوارئ المستشفيات وزارة الصحة والبيئة / -المصدر: 

 

 

 2019إصابات العمل الواردة من سجالت وزارات الدولة  (46جدول )

اإلصابةنوع  ذكور اناث المجموع  

 مميتة 11 0 11

 غير مميتة 324 17 341

 المجموع 335 17 352

 وزارة الصحة والبيئة-المصدر: 
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)ب( عدد أجهزة الصرف اآللي لكل  شخص بالغ 100000 التجارية لكل )أ( عدد فروع المصارف 

 شخص بالغ 100 000

 2018-2015 نسمة من البالغين 100000لكل  ارفصعدد فروع الم (47جدول )

2015 2016 2017 2018 

4.6 4.3 4.3 4.3 

 

 مديرية الحسابات القومية -المصدر: 

 

 

 2018-2015 نسمة من البالغين 100 000لكل ارف عدد فروع المص (15) شكل

 

سنة فأكثر( الذين لهم حساب مصرفي أو حساب في مؤسسة مالية  15نسبة البالغين )

 أخرى أو لدى مقدم خدمات مالية متنقلة

 

 (.3497368) عدد الحسابات المصرفية للبالغين .1

 (.412951) اإللكترونيةعدد المحافظ  .2

 (.513950عدد بطاقات الدفع المسبق غير المرتبطة بحساب مصرفي ) .3
 

4.6
4.3 4.3 4.3
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  ثوقة ومستدامة وقادرة على إقامة بنى تحتية جيدة النوعية ومويركز هذا الهدف بشكل عام على

مع التركيز على تيسير ُسبُل وصول الجميع إليها  لتنمية االقتصادية ورفاه اإلنسانلدعم االصمود 

 .بتكلفة ميسورة وعلى قدم المساواة

 حصة  في 2030 وتحقيق زيادة كبيرة بحلول عام لمستدامتعزيز التصنيع الشامل للجميع وا

 وتسجل النساء مالة وفي الناتج المحلي اإلجمالي بما يتماشى مع الظروف الوطنيةالصناعة في الع

 .2014الصناعة التحويلية في سنة  في عمالةلل من الرجال بة أعلىنس %(10.6)

 ( تدريسي47913الى ) 2018في سنة التدريسيين العاملين في وزارة التعليم العالي عدد  ارتفاع 

 .( تدريسي45744هو ) 2017ددهم في سنة في حين كان ع

 حسب وسيلة النقلعدد الركاب وحجم الشحنات  

 2019-2015 عدد الركاب بحسب وسيلة النقل (48جدول )

 2019 2018 2017 2016 2015 التفاصيل

المنقولين )بأجر وبدون عدد المسافرين 
مسافر( ألفلسكك الحديد ) أجر(  

464 438 508 563 457 

عدد المسافرين المنقولين في الرحالت 
مسافر( ألفالدولية )  

5023 6453 7953 7760 - 

عدد المسافرين المنقولين في الرحالت 
مسافر( ألفالداخلية )  

1061 1827 1644 1633 - 

 

 مديرية إحصاءات النقل واالتصاالت-المصدر: 
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 القيمة المضافة التصنيعية كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي للفرد 

 2019-2015 سعار الجاريةباال القيمة المضافة من الصناعة التحويلية كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي (49جدول )

2015 2016 2017 *2018 **2019 

2.2 2.2 2.1 1.9 2.0 

 مديرية الحسابات القومية -المصدر: 

 تقديرات أولية سنوية *            

 ** تقديرات أولية فصلية           

 

 العمالة في الصناعة التحويلية كنسبة من مجموع العمالة 

 2014 العمالة في الصناعة التحويلية كنسبة مئوية من مجموع العمالة (50جدول )

2014 

 االجمالي اناث ذكور

9.0 10.6 9.2 

 
 

 2014المسح االجتماعي واالقتصادي المستمر لألسرة - المصدر:
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 نسبة الصناعات الصغيرة الحجم من مجموع القيمة المضافة من الصناعات 

 2018-2015 القيمة المضافة للصناعات التحويليةمن لصناعات الصغيرة ل للقيمة المضافة النسبة المئوية (51جدول )

2015 2016 2017 *2018 

26.7 32.6 25.5 22.9 

 مديرية الحسابات القومية -المصدر: 

 تقديرات أولية سنوية *            

 

 

 العاملون في مجال البحث )بمكافئ الدوام الكامل( لكل مليون نسمة 

 2018،2017 عدد التدريسيين العاملين في وزارة التعليم العالي (52جدول )

2017 2018 

45744 47913 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي-المصدر: 

 

مجموع الدعم الدولي )المساعدة اإلنمائية الرسمية باإلضافة إلى التدفقات الرسمية األخرى( إلى الهياكل  

 األساسية

 2018،2017،2016األخرى المساعدة اإلنمائية الرسمية والتدفقات الرسمية  (53جدول )

 الدول والمنظمات المانحة

 السنوات

2016 2017 2018 

  USD  50.400 1000المنح المقدمة من قبل االتحاد األوربي 

1000المنح المقدمة من قبل االتحاد األوربي   
EUR 

127.700 10.000  

  USD  80 1000المنح المقدمة من قبل شركة سيركو 
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 الدوليالمصدر: وزارة التخطيط / دائرة التعاون 

 وزارة المالية           

 صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررةمجلس الوزراء / هيئة المستشارين،           

 

 

 

  USD  1.770 1000المنح المقدمة من قبل المملكة العربية السعودية 

  EUR  11.306 1000المنح المقدمة من قبل الحكومة األلمانية 

الصندوق الكويتي  –المنح المقدمة من قبل حكومة دولة الكويت 

 USD 1000للتنمية االقتصادية العربية 
 100.000  

المنح المقدمة من قبل حكومة جمهورية التشيك )ألف كرونة 
 تشيكية(

 10.000  

المنح المقدمة من قبل حكومة جمهورية الصين الشعبية )ألف 
 يوان صيني(

 60.000  

  USD  1.400 1000المنح المقدمة من قبل البنك الدولي 

مشروع المسح الهيد وجيولوجي المتقدم للعراق / تشرف على 
 تنفيذه منظمة اليونسكو

  1000  EUR 

 5.000  

مشروع إنشاء نظام وطني موحد لمراقبة نوعية المياه / يمول 
من االتحاد األوربي وينفذ بالتعاون مع مجموعة اسبانيا 

 االستثمارية

1000 EUR 

 6.000  

شروع اإلدارة المستدامة لمياه الري / الوكالة اليابانية للتعاون م
 الدولي
JICA 

 

قيمة  لم تحدد

مشروع اإلدارة 

المستدامة لمياه 

الري كونه 

مشروع مستمر 

وعبارة عن برامج 

 تدريبية مستمرة

 

المبادرة السويدية للتعاون حول حوضي دجلة والفرات / ممول 
 من قبل المنظمة الدولية للتعاون الدولي

Sida 

1000 EUR 

 5.000  

مشروع مقدم من قبل برنامج األمم المتحدة الستخدام الطاقة 
الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية في القرى والمناطق النائية 

بمنظومات طاقة شمسية  والتي هي خارج تغطية الشبكة الوطنية

ميغاواط 36.5لتوليد   

100000 USD 

  33 
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 نسبة القيمة المضافة للصناعة التكنولوجية المتوسطة والمتقدمة من مجموع القيمة المضافة 

من مجموع القيمة المضافة للصناعة  التكنولوجية المتوسطة والمتقدمةلقيمة المضافة للصناعة النسبة المئوية ل (54جدول )

 2018-2016 التحويلية

 النسبة % السنوات

2016 8.7 

2017 14.3 

2018* 6.4 

 المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء

 تقديرات أولية سنوية*           

 

 حسب التكنولوجيا ف المحمولنسبة السكان المشمولين بشبكة الهات 

لسنة  %(93.2حسب بيانات هيئة اإلعالم واالتصاالت ) (3Gبتغطية الـ )النسبة المئوية للسكان المشمولين  بلغت

2019. 
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  المائة من السكان  في 40التوصل تدريجيا إلى تحقيق نمو الدخل ودعم استمرار ذلك النمو ألدنى

 2018وبلغ المعدل الوطني في سنة  2030 أعلى من المعدل المتوسط الوطني بحلول عام بمعدل

متوسط الدخل فقد بلغ  من المائة في 50أما نسبة السكان الذين يعيشون دون ( 4.5حوالي )

وبشكل عام يتطلب اعتماد سياسة مالية وحماية اجتماعية  2018في سنة  %(14.3اإلجمالي )

 لتحقيق أكبر قدر من المساواة.

 ( يشير المسح العنقودي متعدد المؤشراتMics-6 في نتائجه في سنة )النسبة الى أن  2018

لممارسات تمييزية أو تحرش خالل االثني  شخصيا   نعن تعرضهنساء الالتي أبلغن المئوية لل

 عشر شهرا الماضية بناء على خلفيات تمييزية محظورة بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان

أوجه انعدام ضمان تكافؤ الفرص والحد من %( وهو ما يستدعي العمل على 11.8كانت )

وتعزيز التشريعات  ييزيةالتم رساتإزالة القوانين والسياسات والمما ذلكالمساواة بما في 

 .والسياسات واإلجراءات المالئمة في هذا الصدد

في المائة من السكان  40نى معدالت نمو نصيب الفرد من إنفاق األسر المعيشية أو إيراداتها ضمن أد 

 ومجموع السكان

الى أن معدالت نمو نصيب الفرد من إنفاق األسر المعيشية أو  مسح رصد وتقويم الفقر في العراقت بيانات أشار

 (.4.5كان ) 2018في سنة  في المائة من السكان 40ضمن أدنى  إيراداتها

حسب الجنس والعمر واألشخاص  في المائة من متوسط الدخل 50دون نسبة السكان الذين يعيشون  

 ذوي اإلعاقة

 2012،2018لمائة من متوسط الدخل في ا 50نسبة السكان الذين يعيشون دون  (55جدول )

2012 2018 

13.7 14.3 

 

 2012المسح االجتماعي واالقتصادي لألسرة لسنة  - المصدر:

 2017/2018الفقر في العراق لسنة  وتقويممسح رصد              



 
51 

 حصة العمل في الناتج المحلي اإلجمالي، بما في ذلك األجور ومدفوعات الحماية االجتماعية 

 2018-2015 الناتج المحلي اإلجمالي النسبة المئوية لتعويضات المشتغلين من (56جدول )

2015 2016 2017 2018*  

33.5 33.2 30.1 27.4 

 

 مديرية الحسابات القومية -المصدر: 

  تقديرات أولية سنوية*              

 

ة ما يفرض على الدول مراعاة زوح الداخلي والتنميجود ارتباط بين النبو 2030تقر أجندة التنمية المستدامة 

 .الواقع محبط ويقول غير ذلك لكن تحقيق أهدافها التنمويةزوح الداخلي عند رصدها للتقدم المحرز نحو الن

على هجير القسري واحد من أهم التهديدات الماثل أمام التنمية إذ تقول إنه بأن الت وتقر أجندة التنمية المستدامة

كما تلزم األجندة الحكومات كافة على  داخليا  ومراعاة حاجاتهم الخاصة ازحينالحكومات تمكين األشخاص الن

وكثير من . وتقديم المعاملة اإلنسانية للمهجرين ام حقوق اإلنسانواحتر توفير السالمة والنظام في الهجرةضمان 

زوح الداخلي ومنها ضمن أهدافا  ومؤشرات ترتبط بالنتت 2030األهداف التنموية المستدامة المدرجة في أجندة 

ومنها أيضا   زوح الداخليجرة بما في ذلك النلة حسب وضع الهشجيع توليد البيانات المفصإلى تالهدف الرامي 

 .زوح الناتج عن الكوارث الطبيعيةالنمؤشر 

النصر الرسمي على تنظيم داعش االرهابي وتحرير  2017من إعالن الحكومة العراقية في نهاية سنة على الرغم 

سنوات ما زالت نسبة العوائل المستمرة بالنزوح مرتفعة وتصل الى كامل األراضي العراقية وبعد مرور ثالث 

 /ب بيانات وزارة الهجرة والمهجرين%( من مجموع النازحين )ساكني المخيمات والمجتمعات المضيفة( حس50)

 دائرة المعلومات والبحوث 
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 2020 )ألعلى رقم سجل(عدد العوائل واألفراد ساكني المخيمات بحسب المحافظة المضيفة  (57جدول )

 النسبة األفراد العوائل المخيمات المحافظة

 2.1 19242 3207 76 األنبار

 28.2 259968 43328 23 دهوك

 0.3 2604 434 18 بغداد

 31.7 292842 48807 14 نينوى

 30.4 280668 46778 12 أربيل

 0.9 7932 1322 11 صالح الدين

 1.5 14178 2363 7 كركوك

 1.9 17508 2918 6 السليمانية

 1.1 10386 1731 4 ديالى

 0.0 252 42 1 ميسان

 1.9 17208 2868 1 البصرة

 0.1 624 104 1 كربالء المقدسة

%100 923412 153902 174 المجموع  

 

 وزارة الهجرة والمهجرين / دائرة المعلومات والبحوث- المصدر:

 

( 93024( مخيما  للنازحين يسكنها نحو )41السليمانية( على ) أربيل، دهوك،)اشتملت محافظات اقليم كردستان 

( مخيما  133في حين احتضنت تسع محافظات اخرى ) المخيمات.%( من مجموع نازحي 60عائلة وبنسبة )

 .%(40( عائلة وبنسبة )60878كنها )يس
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  حياء فقيرة أو مستوطنات الذين يعيشون في أال تتوفر بيانات حديثة عن نسبة السكان الحضريين

تقرير نتائج المسح التمهيدي لتجمعات السكن إال ما وفره  غير رسمية أو مساكن غير الئقة

حصول الجميع  %( حتى يتسنى لصانعي القرار اتاحة9.9حيث كانت نسبتهم ) 2013العشوائي 

بحلول  الفقيرةية مالئمة وآمنة وميسورة التكلفة ورفع مستوى األحياء على مساكن وخدمات أساس

 .2030عام 

  ينالوفيات وعدد األشخاص المتضررتشير سجالت وزارة الداخلية العراقية الى انخفاض بعدد 

العالمي  وتحقيق انخفاض كبير في الخسائر االقتصادية المباشرة المتصلة بالناتج المحلي اإلجمالي

 2019حيث بينت السجالت أن عدد المصابين جراء الكوارث في سنة  التي تحدث بسبب الكوارث

حيث كان عدد المصابين  2016( متوفي قياسا  بما سجل في سنة 97( مصاب مقابل )33كان )

اص على حماية الفقراء واألشخأكثر التركيز  مما يتطلب ( متوفي195( مصاب مقابل )705)

 .2030 امحلول عقبل الذين يعيشون في ظل أوضاع هشة 

 تحسنا   مع تفريغها نهائيا بقدر كافلبة الحضرية التي تُجمع بانتظام الصة النفايات نسبت ينب

مقارنة بما وبال 2017%( في سنة 44.1) عما كانت عليه 2018في سنة %( 53.1)ملحوظا  

إيالء اهتمام  ضرورةعلى المدن والبيئي األثر السلبي يبرز  2015في سنة  %(79.2) متحقق

 خاص لنوعية الهواء وإدارة النفايات بالمدن.

ة السكان الحضريين الذين يعيشون في أحياء فقيرة أو مستوطنات غير رسمية أو مساكن غير نسب

 الئقة

 2013 نسبة السكان الحضريين الذين يعيشون في أحياء فقيرة أو مستوطنات غير رسمية أو مساكن غير الئقة (58جدول )

2013 

 

9.9 

 2013نتائج المسح التمهيدي لتجمعات السكن العشوائي  تقرير-المصدر: 
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 100000والمفقودين ومن تأثروا مباشرة بسبب الكوارث من بين كل  عدد األشخاص المتوفين 

 شخص من السكان

 2019-2016 نقلهم أو إجالؤهم نتيجة للكوارث األشخاص المتوفين والمفقودين والمصابين الذين جرى عدد (59جدول )

 2019 2018 2017 2016 التفصيل

 33 3 12 705 األشخاص المصابين

 97 133 2576 195 األشخاص المتوفين

 

 وزارة الداخلية-المصدر: 

 

 

موع من مج جري تفريغها نهائيا  على نحو كافالتي تُجمع بانتظام وي نسبة النفايات الصلبة للمدن 

 حسب المدينة النفايات الصلبة للمدن
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والجسيمات من  2.5المتوسط السنوي لمستويات الجسيمات )على سبيل المثال الجسيمات من الفئة  

 ح حسب السكان(( في المدن )المرج10الفئة 

 2018،2017السنوي لمستويات الجسيمات  طالمتوس (60جدول )

 المحطات

Pm 2.5 

Mg/m3 

Pm 10 

Mg/m3 

2017 

 0.169 .... الوزيرية

 0.201 .... األندلس

 0.203 .... السيدية

 2018 حطاتالم

 0.160 .... الوزيرية

 0.212 .... االندلس

 0.211 .... السيدية

 0.093 .... أبي الخصيب

 0.087 .... جامعة البصرة

 0.627 .... خور الزبير

 0.006 0.005 محافظة المثنى

 .... 0.056 المحطة المتحركة / محافظة بابل

 0.032 0.046 محطة جامعة بابل

 

 دائرة التخطيط والمتابعة القطاع البيئي/ الصحة والبيئة/ ةالمصدر: وزار
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  الستخدام تحقيق اإلدارة المستدامة وايسعى الهدف الثاني عشر من أهداف التنمية المستدامة الى

يائية والنفايات بيئيا للمواد الكيموتحقيق اإلدارة السليمة  2030 بحلول عام الكفؤ للموارد الطبيعية

والحد بدرجة كبيرة من إطالقها في الهواء  وفقا لألطر الدولية المتفق عليها طوال دورة عمرها

بحلول  الضارة على صحة اإلنسان والبيئة والماء والتربة من أجل التقليل إلى أدنى حد من آثارها

 .2020عام 

  وعدد أطنان %( من كمية النفايات االعتيادية 10) إعادة التدوير على الصعيد الوطنييبلغ معدل

ويتطلب سعي أكبر  2018،2017في السنتين األخيرتين باليوم ( طن 65) المواد المعاد تدويرها

 .من خالل المنع والتخفيض وإعادة التدوير وإعادة االستعمال إنتاج النفاياتللحد من 

  تحتاج الدولة الى زيادة التدفقات المتكررة الناجمة عن السياحة المستدامة والتي تساهم مساهمة

مباشرة في الناتج المحلي اإلجمالي وتقليل االعتماد على الموارد النفطية فقط عبر وضع وتنفيذ 

وتعزز  أدوات لرصد تأثيرات التنمية المستدامة على السياحة المستدامة التي توفر فرص العمل

   .الثقافة

 حسب نوع المعالجة ونسبة النفايات الخطرة المعالَجةنصيب الفرد من توليد النفايات الخطرة     

 2018،2017 الخطرةات توليد النفاي (61جدول )

 2018 2017 التفصيل

 تولد النفايات الخطرة
 ( كغم / يوم4414) 

 ( كغم / سنة1191780) 

 ( كغم / يوم3432.4) 

 ( كغم / سنة926748)

 

 إحصاءات البيئة قسم- المصدر:
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 معدل إعادة التدوير على الصعيد الوطني وعدد أطنان المواد المعاد تدويرها 

 2018،2017 على الصعيد الوطنيوالمواد المعاد تدويرها معدل إعادة التدوير  (62جدول )

2017 2018 

 % من كمية النفايات االعتيادية(10معدل إعادة التدوير ) النفايات االعتيادية(% من كمية 10معدل إعادة التدوير )

 طن/يوم( 65المواد المعاد تدويرها ) طن/يوم( 65المواد المعاد تدويرها )

 (سنةطن/ 7955المواد المعاد تدويرها ) (سنةطن/ 7955المواد المعاد تدويرها )

 

 إحصاءات البيئة قسم-المصدر: 

 

من أجل التنمية المستدامة )بما في ذلك  التعليم ‘2’ المواطنة العالمية تعليم ‘1’اة مدى تعميم مراع 

)د(  )أ( السياسات التربوية الوطنية )ب( المناهج الدراسية )ج( تدريب المعلمينالتثقيف بشأن تغير المناخ( في 

 تقييم الطالب

 2018/2019المناهج التعليمية التي تتعلق بمواضيع التنمية المستدامة  نسبة (63جدول )

2019  /2018  

 المرحلة االعدادية المرحلة المتوسطة المرحلة االبتدائية

11 11 16 

 

 وزارة التربية- المصدر:
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 غير بصورة عبئها يقع االنتشار والواسعة المسبوقة غير آثاره أن كما للتنمية تهديد أكبر المناخ تغير يمثل 

 لبناء بل فحسب وآثاره المناخ لتغير للتصدِّي ليس عاجلة حاجة وهناك وضعفا   فقرا   األشد على متناسبة

 .بالمناخ المتعلقة الطبيعية والكوارث المخاطر مع التعامل في الصمود على القدرة

  لمناخ المرونة والقدرة على الصمود في مواجهة األخطار المرتبطة باكما يتطلب السعي الدائم لتعزيز

 .وتعزيز القدرة على التكيف مع تلك األخطار والكوارث الطبيعية

  في السياسات واالستراتيجيات والتخطيط على الصعيد الوطنيالتخطيط السليم فيما يتعلق بتغير المناخ. 

 2018-2016 الغازات الدفيئة تانبعاثا (64جدول )

 المحطات السنوات
 CH4المعدل السنوي لغاز 

استهالك العراق من المواد 

المستنفذة لطبقة األوزون 

HCFCs 

PPM طن 

2016 

 1.787 الوزيرية

1.963 

 1.779 *األندلس

2017 

 1.740 الوزيرية

1.664 

 2.101 *األندلس

2018 

 1.727 الوزيرية

1.685 

 1.658 السيدية

محطة نوعية الهواء في مقر 

 *مديرية البصرة
0.984 

محطة نوعية الهواء في أبي 

 *الخصيب
1.834 

محطة نوعية الهواء في 

 *جامعة البصرة
1.219 

 دائرة التخطيط والمتابعة القطاع البيئي/ الصحة والبيئة/ ةالمصدر: وزار       

 المعدل السنوي حسب األشهر المتوفرة بياناتها )تقرير اإلحصاءات البيئية/ملوثات الهواء( نا *                 
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 يع أنواعه بجممنع التلوث البحري الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة الى  يسعى

اإليكولوجية البحرية والساحلية وإدارة النظم  والحد منه بدرجة كبيرة وال سيما من األنشطة البرية

 .من أجل تجنب حدوث آثار سلبية كبيرة وتعزيز قدرتها على الصمود على نحو مستدام وحمايتها

 سمك  سنة/( طن14220) 2018في سنة  البحرية والنهرية التي يتم صيدها كمية األسماك شكلت

المقدمة سمك نهري وهو ما يدعو بشكل جاد الى إلغاء اإلعانات  سنة/( طن75719بحري مقابل )

إلغاء وكذلك  في قدرات الصيد وفي صيد األسماك لمصائد األسماك التي تسهم في اإلفراط

واإلحجام  لمبلغ عنه وغير المنظماإلعانات التي تساهم في صيد األسماك غير المشروع وغير ا

 .2020 بحلول عام حداث إعانات جديدة من هذا القبيلعن است

زرية الصغيرة النامية ي الدول الجمصائد األسماك المستدامة كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي ف 

 وجميع البلدان وأقل البلدان نموا  

 2018-2016 كمية أسماك المياه البحرية والنهرية التي يتم صيدها )طن/سنة( (65جدول )

 2018 2017 2016 التفصيل

النهرية المياه أسماك  48986 52771 75719 

البحرية المياه أسماك  6879 10539 14220 

 المصدر: وزارة الزراعة
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 ( كنسبة مئوية من مجموع مساحة اليابسة فيه حسب 3.1تشكل مساحة الغابات في العراق )%

ة المستدامة لجميع أنواع الغابات تعزيز تنفيذ اإلدار( ول2018آخر إحصائية لوزارة الزراعة في )

بيرة في نسبة زرع تحقيق زيادة كيتطلب ذلك ورة وترميم الغابات المتده ووقف إزالة الغابات

حسب ما جاء بخطة التنمية المستدامة العالمية وبالرغم من وصول  2020 عام الغابات بحلول

 السنة الحالية لتحقيق الغاية لكن لم نصل للمنشود.

  ترميم األراضي والتربة المتدهورةو مكافحة التصحريقصد الهدف الخامس عشر من ضمن غاياته 

%( من مجموع 80ولكن ) رة من التصحر والجفاف والفيضاناتراضي المتضربما في ذلك األ

لٍم خاٍل السعي إلى تحقيق عا اليابسة في العراق هي نسبة كبيرة لألراضي المتدهورة تحول دون

 .2030بحلول عام  من ظاهرة تدهور األراضي

  لألنواع المحمية واالتجار وع إلى مكافحة الصيد غير المشريبرز مؤشر القائمة الحمراء بأهميته

وذلك بوسائل تشمل زيادة قدرات المجتمعات المحلية على السعي إلى الحصول على فرص  بها

وقد أظهرت بيانات وزارة الصحة والبيئة / القطاع البيئي توفر  سبل كسب الرزق المستدامة

 ث.بعد أن كان من مؤشرات المستوى الثال مرفقة أدناه()المؤشر بيانات عن هذا 

 

 مساحة الغابات كنسبة من مجموع مساحة اليابسة 

 2018-2016 مساحة الغابات كنسبة مئوية من مجموع مساحة اليابسة (66جدول )

2016 2017 2018 

3.1 3.1 3.1 

 

 : وزارة الزراعةالمصدر
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 2018-2016( رالمجموع الكلي لمساحة الغابات الطبيعية والصناعية )دونم، هكتا (67جدول )

 النسبة%
الغابات الطبيعية  المجموع الكلي لمساحة

 والصناعية )هكتار(
المجموع الكلي لمساحة الغابات الطبيعية 

 والصناعية )دونم(
 السنوات

3.1 1.362.528 5.450.112 2016 

3.1 1.362.486 5.449.942 2017 

3.1 1.362.323 5.449.290 2018 

 

 در: وزارة الزراعةالمص

 

 بة والتي تشملها المناطق المحميةنسبة المواقع الهامة التي تجسد التنوع البيولوجي لليابسة والمياه العذ 

 حسب نوع النظام اإليكولوجي

الهامة للتنوع البيولوجي األرضي والمياه العذبة أشارت بيانات وزارة الصحة والبيئة الى أن مؤشر نسبة المواقع 

ويعتبر هذا  2018%( في سنة 26.1التي تغطيها المناطق المحمية حسب نوع النظام االيكولوجي تبلغ نسبته )

 ي المصادر الوطنية.المؤشر من مؤشرات المستوى الثالث غير المتوفرة والمنشورة ف

 نسبة األراضي المتدهورة إلى مجموع مساحة اليابسة 

 2018،2017 اليابسةالنسبة المئوية لألراضي المتدهورة نسبة الى مجموع مساحة  (68جدول )

 النسبة % السنوات

2017 79.81 

2018 79.81 

 

 قسم اإلحصاء دائرة التخطيط والمتابعة/ الزراعة/ ةدر: وزارالمص
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 مؤشر الغطاء األخضر الجبلي 

 2018،2017 مؤشر الغطاء الجبلي األخضر (69جدول )

(2المساحة )كم السنوات  النسبة % 

2017 9.468 4.0 

2018 9.468 4.0 

 الزراعة ةالمصدر: وزار

 

مؤشر القائمة الحمراء

للخطر قريب من  ةمؤشر القائمة الحمراء لألنواع المهددة باالنقراض )بشكل حرج، مهددة، معرض (70جدول )

 2018،2017 معلومات، غير مقيم( رالتهديد، أقل تهديداً، ال تتوف

 البرمائيات الزواحف األسماك الطيور اللبائن الخصائص
النباتات 
 المتوطئة

 مهددة بشكل حرج باالنقراض

2017 1 3 0 2 1 8 

2018 0 3 6 2 1 8 

 البرمائيات الزواحف األسماك الطيور اللبائن الخصائص
النباتات 
 المتوطئة

 مهددة باالنقراض

2017 3 6 6 4 0 25 

2018 4 6 10 4 0 27 

 البرمائيات الزواحف األسماك الطيور اللبائن الخصائص
النباتات 
 المتوطئة

 معرض لخطر االنقراض

2017 7 8 13 3 1 58 

2018 13 11 20 3 1 57 
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 الدائرة الفنية القطاع البيئي/ الصحة والبيئة/ ةالمصدر: وزار

 

 البرمائيات الزواحف األسماك الطيور اللبائن الخصائص
النباتات 
 المتوطئة

 قريب من التهديد

2017 6 22 16 2 0 4 

2018 8 23 23 2 0 7 

 البرمائيات الزواحف األسماك الطيور اللبائن الخصائص
النباتات 
 المتوطئة

 أقل تهديداً 

2017 64 376 128 53 7 16 

 البرمائيات الزواحف األسماك الطيور اللبائن الخصائص
النباتات 

 المتوطئة

 ال تتوفر معلومات

2017 2 0 13 2 1 10 

 البرمائيات الزواحف األسماك الطيور اللبائن الخصائص
النباتات 

 المتوطئة

 الحمراءغير مقيم بالقائمة 

2017 0 0 113 41 0 0 
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  يكتسب هذا الهدف أهمية كبيرة بتسليطه الضوء على حقوق األنسان ومفاهيم العدالة االجتماعية

 مكان الحد بدرجة كبيرة من جميع أشكال العنف وما يتصل به من معدالت الوفيات في كلو

اد جريمة تراجع أعد 2019وشهدت سنة واالستغالل واالتجار بالبشر وإنهاء إساءة المعاملة 

مع ارتفاع  2016( قتيل في سنة 1983( قتيل بعد أن كان العدد )1509)القتل العمد( الى )

عن  2019( في سنة 56( ذكور واالناث )24مؤسف وتدريجي لضحايا االتجار بالبشر الى )

الحاجة الى السنوات السابقة بسبب سوء األوضاع االقتصادية وارتفاع معدالت الفقر وهذا يعكس 

 كافئة.تعزيز سيادة القانون وضمان تكافؤ فرص وصول الجميع الى العدالة المت

 والذين تعرضوا  سنة 17والذين تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة النسبة المئوية لألطفال  بلغت

وهي  2018في سنة  %(80.9)ألي عقاب بدني و/أو اعتداء نفسي من جانب مقدمي الرعاية 

 .وتعذيبهم جميع أشكال العنف ضد األطفالالى السعي الجاد لنبذ ما تدعو 

  توفير هوية قانونية للجميع بما في ذلك تسجيل المواليد والسياسات غير التمييزية وتعزيز القوانين

تعكسه النسبة المئوية المرتفعة لألطفال دون سن  2030الجدد في السجل المدني بحلول عام 

 %( في 99)الخامسة من العمر والمسجلة والداتهم في قيود السجل المدني قرابة الــ 

 .ات في السنوات المشار اليهاالمسح العنقودي متعدد المؤشرحسب نتائج  2018،2011

 نسمة، حسب العمر والجنس 100 000عدد ضحايا القتل العمد لكل  

 2019-2016 القتل العمد بحسب الجنسعدد ضحايا  (71جدول )

 2019 2018 2017 2016 التفاصيل

 1509 1740 1783 1983 اجمالي عدد المجني عليهم

 1123 1303 1308 1480 الذكور البالغين

 245 292 325 364 االناث البالغات

 112 97 105 86 الذكور االحداث

 29 48 45 53 االناث االحداث

 قسم اإلحصاء مديرية التخطيط والمتابعة/ /الداخلية ةالمصدر: وزار
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 حسب العمر والجنس والسبب نسمة 100000صلة بالنـزاعات لكل الوفيات المت 

 2019،2018 حسب الجنس الوفيات المتصلة بالنزاععدد (72جدول )

الكلي تعدد الوفيا  

2019 2018 

عدد 
 الوفيات

االناث 
 االحداث

االناث 
 البالغات

الذكور 
 االحداث

الذكور 
 البالغين

عدد 
 الوفيات

االناث 
 االحداث

االناث 
 البالغات

الذكور 
 االحداث

الذكور 
 البالغين

113 0 0 5 108 299 4 29 7 259 

 

 قسم اإلحصاء مديرية التخطيط والمتابعة/ /الداخلية ةوزار المصدر:

 

سنة والذين تعرضوا ألي عقاب بدني  17نسبة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة و 

وتشير النسبة في الرسم التوضيحي أدناه الى أي  و/أو اعتداء نفسي من جانب مقدمي الرعاية في الشهر السابق

األطفال وتأديبهم من قبل األبوان بغية الحصول على السلوكيات من ضبط سلوك طريقة ضبط سلوك عنيفة كجزء 

 المرغوبة من األطفال. 
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 حسب الجنس والعمر وشكل االستغالل نسمة 100000االتجار بالبشر لكل عدد ضحايا  

 2019-2016بحسب الجنس  عدد ضحايا االتجار بالبشر (73جدول )

 2019 2018 2017 2016 التفصيل

 24 28 32 16 الذكور

 56 14 21 15 االناث

 80 42 53 31 اإلجمالي

 الداخلية ةالمصدر: وزار

 

تعرضوا له من إيذاء إلى  نسبة ضحايا العنف خالل االثني عشر شهرا السابقة الذين أبلغوا عما 

)تسمى أيضا معدل اإلبالغ عن  السلطات المختصة أو غيرها من آليات تسوية النـزاعات المعترف بها رسميا

للنساء بأن معدل اإلبالغ عن الجرائم  2018حيث بينت نتائج المسح العنقودي متعدد المؤشرات لسنة  الجرائم(

 .(6.1فقط كان )

 المحتجزون غير المحكوم عليهم كنسبة من مجموع السجناء 

 2018 غير المحكوم عليهم كنسبة مئوية من مجموع السجناء المحتجزون (74جدول )

 عدد النزالء الموقوفين عدد النزالء الكلي نسبة الموقوفين من العدد الكلي

3.1 39934 1242 

 الداخلية ةالمصدر: وزار

 

 حسب العمر لت والداتهم في قيد السجل المدنينسبة األطفال دون سن الخامسة الذين ُسج 

 2018،2011نسبة األطفال دون سن الخامسة الذين ُسجلت والداتهم في قيد السجل المدني  (75ول )جد

2011 2018 

99.2 98.8 

 Mics-6 2018،2011العنقودي متعدد المؤشرات المسح -المصدر: 
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نسبة السكان الذين أبلغوا عن تعرضهم شخصيا لممارسات تمييزية أو تحرش خالل االثني عشر 

 مصنفة بحسب العمر والجنس ظر القانون الدولي لحقوق اإلنسان التمييز على أساسهاشهرا السابقة ألسباب يح

حيث حيث أن التمييز من شأنه أن يعيق األفراد من الوصول الى الفرص والخدمات على نحو منصف ومتساوي 

 .المضايقة( من النساء يعانين من 11.8) بأن 2018دي متعدد المؤشرات لسنة بينت نتائج المسح العنقو
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 بما  إلنمائية الرسمية تنفيذا  كامال  قيام البلدان المتقدمة النمو بتنفيذ التزاماتها في مجال المساعدة ا

في المائة من دخلها القومي  0.7في ذلك التزام العديد من تلك البلدان ببلوغ هدف تخصيص نسبة 

البلدان النامية، وتخصيص نسبة تتراوح بين  اإلجمالي للمساعدة اإلنمائية الرسمية المقدمة إلى

البلدان ل المائة من الدخل القومي اإلجمالي للمساعدة اإلنمائية الرسمية ألق في 0.20و 0.15

 .نموا  

 اعتماد نظم لتشجيع االستثمار ألقل البلدان نموا  وتنفيذها. 

 ولوجيا وآلية بناء القدرات في مجاالت العلم والتكنولوجيا واالبتكار لصالح التفعيل الكامل لبنك التكن

وال سيما تكنولوجيا المعلومات  استخدام التكنولوجيات التمكينية وتعزيز قل البلدان نموا  أ

 .واالتصاالت
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  تعزيز الدعم الدولي لتنفيذ بناء القدرات في البلدان النامية تنفيذا  فعاال  ومحدد األهداف من أجل

 .نمية المستدامةالخطط الوطنية الرامية إلى تنفيذ جميع أهداف التدعم 

 وال سيما بغرض مضاعفة حصة أقل البلدان نموا  من  ت البلدان النامية زيادة  كبيرة  زيادة صادرا

 .2020الصادرات العالمية بحلول عام 

   

 تعزيز اتساق السياسات من أجل تحقيق التنمية المستدامة. 

 وضع وتنفيذ سياسات للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية بكل بلد الخاصة لحترام السياسات ا

 .المستدامة

 واستكمالها بشراكات بين أصحاب  من أجل تحقيق التنمية المستدامة لميةتعزيز الشراكة العا

وذلك بهدف  لوجيا والموارد المالية وتقاسمهاالمصلحة المتعددين لجمع المعارف والخبرات والتكنو

 .وال سيما البلدان النامية تنمية المستدامة في جميع البلدانتحقيق أهداف ال

  وشراكات المجتمع المدني الفعالة  الخاصوتشجيع وتعزيز الشراكات العامة بين القطاع العام

 .الموارد الستفادة من الخبرات المكتسبة من الشراكات ومن استراتيجياتها لتعبئةوا

 لتحقيق زيادة كبيرة في توافر بيانات عالية الجودة  اميةتعزيز تقديم الدعم لبناء قدرات البلدان الن

لتوقيت وموثوقة ومفصلة حسب الدخل ونوع الجنس والسن والعرق واالنتماء العرقي ومناسبة ا

والموقع الجغرافي وغيرها من الخصائص ذات الصلة في السياقات  ضع كمهاجر واإلعاقةوالو

 .2020بحلول عام  نيةالوط
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 حسب المصدر كنسبة من الناتج المحلي اإلجماليمجموع اإليرادات الحكومية اإلجمالية  

 2019-2015 اإلجمالي اإليرادات الحكومية اإلجمالية كنسبة مئوية من الناتج المحلي (76جدول )

2015 2016 2017 2018*  2019**  

37.3 27.1 34.9 41.8 40.2 

 وزارة الماليةالجهاز المركزي لإلحصاء/  -المصدر: 

 تقديرات أولية سنوية *             

 ** تقديرات أولية فصلية            

 

 نسبة الميزانية المحلية الممولة من الضرائب المحلية 

 2019-2015الموازنة العامة للدولة الممولة من الضرائب نسبة  (77جدول )

2015 2016 2017 2018 2019 

2.7 5.1 6.7 5.2 3.0 

 وزارة المالية -المصدر: 

 

 

 حسب السرعة من السكان 100نطاق العريض لكل االشتراكات في اإلنترنت السلكي ذي ال 

عدد االشتراكات في االنترنيت السلكي ذي النطاق العريض في سنة الى أن  بيانات وزارة االتصاالتأشارت 

 ( اشتراك.200000بلغ ) 2018

 نسبة األفراد الذين يستخدمون اإلنترنت 

 2019،2014 نسبة األفراد الذين يستخدمون اإلنترنت (78جدول )

 2019 2014 الخصائص

 53.1 17.7 ذكور 

 35.0 8.6 اناث

 44.3 13.2 اإلجمالي

 مديرية إحصاءات النقل واالتصاالت-المصدر: 
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5>2020%20.0531.7 نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الوطني حسب الجنس والعمر١ .٢ .١

نظم للحماية االجتماعية حسب /  نسبة السكان الذين تشملهم حدود دنيا ١ .٣ .١

الجنس وحسب الفئات السكانية كاألطفال والعاطلين عن العمل والمسنين واألشخاص 

ذوي اإلعاقة والحوامل واألطفال حديثي الوالدة وضحايا إصابات العمل والفقراء 

والضعفاء

 ذكور (703102) 

اناث (438281)

اإلجمالي (1141383) 

 ذكور (899563) 

اناث (436943)

اإلجمالي (1336506) 

100=2019عدد

 عدد األشخاص المتوفين والمفقودين ومن تضرروا مباشرة بسبب الكوارث ١ .٥ .١

 شخص١00 000من بين كل 

المصابين (3)

المتوفين (133)

المصابين (33)

المتوفين (97)
0=2019عدد

 نسبة الموارد المولدة محلياً التي تخصصها الحكومة مباشرة لبرامج الحد ١.أ  .١

من الفقر
0.10.1%2019__

التعليم والصحة ) نسبة مجموع اإلنفاق الحكومي على الخدمات األساسية ٢.أ  .١

(والحماية االجتماعية

 التعليم (28.0)

الصحة (9.1)

الحماية االجتماعية (3.1) 

 التعليم (27.8)

 الصحة (10.2)

الحماية االجتماعية (3.2)

%2018>20

0.1>2016%2.5__ معدل انتشار نقص التغذية١. ١ .٢

 نقطة من االنحراف ٢-> الطول بالنسبة للعمر ) معدل انتشار توقّف النمو ١. ٢ .٢  

بين األطفال دون  (المعياري عن متوسط معايير نمو الطفل لمنظمة الصحة العالمية

سن الخامسة

16.612.3%2018<0.1

 نقطة من ٢->  أو ٢+<الوزن بالنسبة للطول ) معدل انتشار سوء التغذية ٢ .٢ .٢ 

بين  (االنحراف المعياري عن متوسط معايير نمو الطفل لمنظمة الصحة العالمية

(الهزال وزيادة الوزن)األطفال دون سن الخامسة مصنفين حسب النوع 

الهزال (7.8)

زيادة الوزن (7.4)

الهزال (3.0)

زيادة الوزن (6.1)
%2018<0.1

األسماك (17.7)

برمائيات وزواحف (9.6)

الطيور (6.7)

اللبائن (12)

__2018دينار5248649760046980849552 إعانات الصادرات الزراعية١. ب . ٢

األهداف  والمؤشرات

مصفوفة تقييم أهداف التنمية المستدامة 

تحقيق 

مبكر 

للمؤشر

على 

المسار 

نحو 

تحقيق 

المؤشر

تحذير عن 

التأخر 

بتحقيق 

المؤشر

بعيد عن 

مسار 

تحقيق 

المؤشر

تراجع 

للوراء 

عن 

تحقيق 

المؤشر

قيمة المؤشر
المستهدف 

العالمي
سنة المؤشر وحدة القياس القيمة األساس

القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان - ١الهدف 

القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية المحّسنة وتعزيز الزراعة المستدامة- ٢الهدف 

% __

ال تتوفر بيانات لسنوات سابقة للمقارنة 

__2016 نسبة السالالت المحلية المصنفة على أنها معرضة لخطر االنقراض٢. ٥. ٢



األهداف  والمؤشرات

مصفوفة تقييم أهداف التنمية المستدامة 

تحقيق 

مبكر 

للمؤشر

على 

المسار 

نحو 

تحقيق 

المؤشر

تحذير عن 

التأخر 

بتحقيق 

المؤشر

بعيد عن 

مسار 

تحقيق 

المؤشر

تراجع 

للوراء 

عن 

تحقيق 

المؤشر

قيمة المؤشر
المستهدف 

العالمي
سنة المؤشر وحدة القياس القيمة األساس

33.531.5 نسبة وفيات األمهات١. ١. ٣ 
 ١00000لكل 

والدة حية
2019<70

100=2019%95.690.1 نسبة الوالدات التي يشرف عليها أخصائيون صّحيون َمَهرة٢. ١. ٣  

2624.3 معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة١. ٢. ٣ 
 ١000لكل 

والدة حية
2019<5

1413.9 معدل وفيات المواليد٢. ٢. ٣ 
 ١000لكل 

والدة حية
2019=12

 شخص ١000عدد اإلصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية لكل ١. ٣. ٣ 

غير مصاب من السكان حسب الجنس والعمر والفئات الرئيسية من السكان

الذكور (0.46)

االناث (0.12)

اإلجمالي (0.29)

الذكور (0.87)

االناث (0.17)

اإلجمالي (0.52)

 لكل 

 من ١00000

السكان

2019=1

109 شخص١00 000 معدل انتشار داء السل لكل ٢. ٣. ٣ 

 لكل 

 من ١00000

السكان

2019<10

 شخص١000 عدد حاالت اإلصابة بالمالريا لكل ٣. ٣. ٣ 
ال توجد إصابة بالمرض 

٢0١8خالل سنة 

ال توجد إصابة بالمرض 

٢0١9خالل سنة 

 لكل 

 من ١00000

السكان

2019<1

 من ١00 000 عدد اإلصابات بأمراض التهاب الكبد الوبائي باء لكل ٤. ٣. ٣

السكان

الذكور (5.8)

االناث (4.6)

اإلجمالي (5.2)

الذكور (4.0)

االناث (3.2)

اإلجمالي (3.6)

 لكل 

 من ١00000

السكان

2019<1

1.11.0 معدل وفيات االنتحار٢. ٤. ٣  
 ١00000لكل 

من السكان
2019<3

1512.8 معدالت الوفيات الناجمة عن اإلصابات جراء حوادث المرور على الطرق١. ٦. ٣ 
 ١00000لكل 

من السكان
2019<10

والالتي لُبّيت  ( سنة49-15)  نسبة النساء الالتي في سن اإلنجاب ١. ٧. ٣  

حاجتُهن إلى تنظيم األسرة بطرق حديثة
33.653.8%2018>75

لكل  ( سنة19-15)و   (سنة14-10) معدل الوالدات لدى المراهقات ٢. ٧. ٣

 امرأة في تلك الفئة العمرية١000

55.04

للفئة (19-15)

54.1

للفئة (19-15)

 ١000لكل 

أمراة
2019<10

ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار- ٣الهدف 

 من ١000لكل 

السكان
3.1

 معدل الوفيات الناجمة عن أمراض القلب واألوعية الدموية والسرطان ١. ٤. ٣ 

وداء السكري واألمراض التنفسية المزمنة
<10 2019 3.2
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0.280.19 معدل الوفيات المنسوب إلى التسمم غير المتعمد٣ .9 .٣ 
 ١00000لكل 

من السكان
2019<5

 ١٥) معدل انتشار تعاطي التبغ حاليا بين األشخاص الذين تبلغ أعمارهم ١. أ . ٣

(سنة فأكثر
5>2018%النساء (1.3)__

 معدل كثافة األخصائيين الصحيين وتوزيعهم١. ج  . ٣

األطباء الكلي (9.1)

أطباء االسنان (3.1)

الصيادلة (3.3)

المالكات التمريضية (20.6)

ذوي المهن الصحية (19.4)

المالكات المختبرية (2.8)

المساعدون الصحيون (0.1)

األطباء الكلي (9.3)

أطباء االسنان (3.7)

الصيادلة (4.0)

المالكات التمريضية (22.5)

ذوي المهن الصحية (23.4)

المالكات المختبرية (3.1)

المساعدون الصحيون (0.3)

 ١0000لكل 

من السكان
2019>30

 نسبة األطفال دون الخامسة الذين هم ماضون على المسار الصحيح من ١ .٢ .٤

حيث النمو في مجاالت الصحة والتعلم والرفاه النفسي واالجتماعي حسب الجنس

الذكور (67.8)

االناث (75.6)

اإلجمالي (71.6)

الذكور (78.4)

االناث (80.2)

اإلجمالي (79.3)

%2018__

قبل سنة واحدة من سن االلتحاق ) معدل المشاركة في التعلُّم المنظَّم ٢ .٢ .٤

حسب الجنس (الرسمي بالتعليم االبتدائي

الذكور (14.8)

االناث (14.4)

اإلجمالي (14.6)

الذكور (32.1)

االناث (31.8)

اإلجمالي (32.0)

2018=100

 معدل مشاركة الشباب والكبار في التعليم الرسمي وغير الرسمي والتدريب ١ .٣ .٤ 

خالل االثني عشر شهراً السابقة حسب الجنس
3739% 2018/2019__

 نسبة الشباب والبالغين الذين تتوافر لديهم مهارات تكنولوجيا المعلومات ١ .٤ .٤ 

واالتصاالت حسب نوع المهارة
75<2018%النساء (5.6) __

أعلى خمس السكان /حضري وأدنى/ذكرأوريفي/أنثى) مؤشرات التكافؤ ١ .٥ .٤ 

ثراء وفئات أخرى مثل ذوي اإلعاقة وأفراد الشعوب األصلية والمتضررين من 

لجميع مؤشرات التعليم المندرجة في هذه  (النزاعات متى ما توافرت البيانات عن ذلك

القائمة التي يمكن تفصيلها

__

 التعليم االبتدائي (0.97) 

التعليم المتوسط  (1.00) 

التعليم االعدادي (1.15) 

%2018>0.99

 التعليم من أجل التنمية ٢‘تعليم المواطنة العالمية و ’ ١‘ مدى تعميم ١ .٧. ٤

المستدامة بما في ذلك المساواة بين الجنسين وحقوق اإلنسان وذلك على جميع 

المناهج الدراسية؛ و  (ب)السياسات التعليمية على الصعيد الوطني و  (أ)الصعد في 

تقييم الطالب (د)تدريب المعلمين؛ و  (ج)

66% 2018/2019__

ضمان أن تتاح للجميع سبل متكافئة للحصول على التعليم الجيد وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع - ٤الهدف 

للنساء فقط وال تتوفر بيانات لسنوات سابقة للمقارنة 

للنساء فقط والتتوفر بيانات لسنوات سابقة للمقارنة 
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شبكة  (ب)الطاقة الكهربائية و (أ) نسبة المدارس التي تحصل على ١. أ  . ٤

بنى تحتية  (د)أجهزة حاسوبية ألغراض التعليم و (ج)اإلنترنت ألغراض تعليمية و

 (و)مياه الشرب األساسية و (هـ)ومواد مالئمة الحتياجات الطالب ذوي اإلعاقة و

وفق )مرافق أساسية لغسل األيدي  (ز)مرافق صحية أساسية غير مختلطة و

التعاريف الواردة في مؤشر توفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية 

(للجميع

100 (أ)  

0 (ب)    

35 (ج)

9 (د)     

60 (ه) 

83 (و) 

100 (أ)  

0 (ب)    

44 (ج)

9 (د)     

57 (ه) 

86 (و) 

% 2018/2019=100

 نسبة المعلمين الحاصلين على الحد األدنى من المؤهالت المطلوبة حسب ١.ج  . ٤

المستوى التعليمي

(23)

مرحلة ما قبل 

التعليم االبتدائي 

االبتدائي (27)

الثانوي (26)

(24)

مرحلة ما قبل 

التعليم االبتدائي 

االبتدائي (28)

الثانوي (26)

% 2018/2019=100

 ما إذا كان ثمة أطر قانونية قائمة أم ال من أجل تعزيز وإنفاذ ورصد ١. ١ .٥ 

المساواة وعدم التمييز على أساس الجنس
_

 من الدستور ١٦نصت المادة 

العراقي على ان تكافوء الفرص 

حق مكفول لجميع العراقيين وتكفل 

الدولة االجراءات الالزمة لتحقيق 

ذلك نجد أن الحكومة العراقية قد 

اتخذت مجموعة من االجراءات 

المؤسسية التي من شأنها أن تمنح 

الفرصة الصدار تشريعات عديدة 

لتشكيل البنية التحتية لممارسة 

الحقوق والتمتع بها والتي تعد 

معياراً لقياس مدى تمكين المرأة

2016__

 سنة والالتي تزوجن ٢٤ و ٢0 نسبة النساء الالتي تتراوح أعمارهن بين ١. ٣ .٥ 

أو ارتبطن بشريك قبل بلوغ سن الخامسة عشرة وقبل بلوغ سن الثامنة عشرة
20.8

 (7.2)

 نسبة النساء الالتي تزوجن

 قبل بلوغهن سن الخامسة

عشر

(27.9)

 نسبة النساء الالتي تزوجن

 قبل بلوغهن سن الثامنة

عشر

%2018 <5  &<1

 عاماً ٤9 و ١٥ نسبة الفتيات والنساء الالتي تتراوح أعمارهن بين ٢ .٣ .٥ 

بتر األعضاء التناسلية حسب العمر/والالتي خضعن لعملية تشويه
8.17.4%2018=0

 نسبة الوقت المخصص لألعمال المنزلية وأعمال الرعاية غير المدفوعة ١. ٤ .٥ 

األجر حسب الجنس والعمر والمكان
__

الذكور (93)

االناث (228)
__2012دقيقة

تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات - ٥الهدف 
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 (ب)البرلمانات الوطنية و  (أ) نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في ١. ٥ .٥ 

الحكومات المحلية
25.325.2%2018>30

30<2015%22.4__ نسبة النساء في المناصب اإلدارية٢ .٥ .٥

 نسبة األفراد الذين يملكون الهاتف المحمول حسب الجنس١. ب  . ٥
الذكور (60.1)

االناث (39.9)

الذكور (68.4)

االناث (47.3)

اإلجمالي (58.2)

%2019=100

 نسبة السكان الذين يستفيدون من خدمات مياه الشرب التي تدار بطريقة ١. ١. ٦ 

مأمونة
__39.2%2018=100

من اإلدارة السليمة لخدمات الصرف  (أ) نسبة السكان الذين يستفيدون ١. ٢. ٦  

مرافق غسل اليدين بالصابون والمياه (ب)الصحي و 
96.197%2018=100

80<2018%45.055.0 نسبة مياه الصرف الصحي المعالجة بطريقة آمنة١. ٣. ٦ 

سحب المياه العذبة كنسبة من موارد :  حجم الضغط الذي تتعرض له المياه٢. ٤. ٦ 

المياه العذبة المتاحة
25>2018سنة/٣مليار م43.835.7

70<2018%35.035.0(١00-صفر) درجة تنفيذ اإلدارة المتكاملة للموارد المائية ١. ٥. ٦ 

100=2018%99.499.9 نسبة السكان المستفيدين من خدمات الكهرباء١. ١ .٧ 

__ نسبة السكان الذي يعتمدون أساساً على الوقود والتكنولوجيا النظيفين٢. ١ .٧ 

(42.7)

 ألغراض الطهي والتدفئة 

واإلضاءة

%2018=100

__ كثافة الطاقة التي تقاس من حيث الطاقة األولية والناتج المحلي اإلجمالي١. ٣ .٧ 

الغاز الطبيعي (53.6)

الميثان (55.6)

بروبان (49.6)

بيوتان (49.1)

الغاز النفطي المسال (64.4)

الكازولين (46.4)

وقود الديزل (46.2)

النفط األبيض (42.8)

MJ/KG20182

كفالة توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة - ٦الهدف 

كفالة حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة - ٧الهدف 
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3<2019%3.71.8- معدل النمو السنوي للناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي للفرد الواحد١. ١ .8 

 معدل البطالة حسب الجنس والعمر واألشخاص ذوي اإلعاقة٢. ٥ .8  

 الذكور (8.5) 

االناث (22.2) 

اإلجمالي (10.8) 

 الذكور (10.9) 

االناث (31.0) 

اإلجمالي (13.8) 

%2018<5

 سنة ١٧ سنوات و ٥ نسبة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ١. ٧ .8  

والمنخرطين في سوق عمل األطفال وعددهم حسب الجنس والعمر

أوالد (7.1) 

بنات (2.5) 

اإلجمالي (4.9) 

أوالد (10.2) 

بنات (4.3) 

اإلجمالي (7.3) 

%2018__

 التواتر في معدالت إصابات العمل المميتة وغير المميتة حسب جنس ١. 8 .8  

المهاجرين ووضعهم
__

(28)

إصابة مميتة 

(3242)

إصابة غير مميتة 

5>2019عدد

 (ب)شخص بالغ و ١00000عدد فروع المصارف التجارية لكل   (أ) ١. ١0 .8  

 شخص بالغ١00 000عدد أجهزة الصرف اآللي لكل 
4.34.3%2018>15  &>20

الذين لهم حساب مصرفي أو حساب في  ( سنة فأكثر15) نسبة البالغين ٢. ١0 .8

مؤسسة مالية أخرى أو لدى مقدم خدمات مالية متنقلة
__

(3497368)

 عدد الحسابات المصرفية 

 للبالغين

 (412951)

عدد المحافظ األلكترونية

 (513950)

 عدد بطاقات الدفع المسبق

 غير المرتبطة بحساب

مصرفي

80<2018عدد

 عدد الركاب وحجم الشحنات  حسب وسيلة النقل٢. ١. 9  

الف  (٥08)سكك الحديد 

النقل الجوي / مسافر 

الف مسافر  (٧9٥٣)

 (١٦٤٤)/ للرحالت الدولية 

الف مسافر للرحالت الداخلية

الف  (٥٦٣)سكك الحديد 

النقل الجوي / مسافر 

الف مسافر  (٧٧٦0)

 (١٦٣٣)/ للرحالت الدولية 

الف مسافر للرحالت الداخلية

__2018عدد

30<2019%1.92.0 القيمة المضافة التصنيعية كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي للفرد١. ٢. 9 

إقامة هياكل أساسية قادرة على الصمود وتحفيز التصنيع الشامل للجميع وتشجيع االبتكار - 9الهدف 

تعزيز النمو االقتصادي المطرد، والشامل للجميع، والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الالئق للجميع - 8الهدف 
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__ العمالة في الصناعة التحويلية كنسبة من مجموع العمالة٢. ٢. 9 

الذكور (9.0) 

االناث (10.6)

اإلجمالي (9.2)

لالفراد بعمر 

 سنة فاكثر١٥
2014>30

__2018%25.522.9 نسبة الصناعات الصغيرة الحجم من مجموع القيمة المضافة من الصناعات١. ٣. 9 

500<2018عدد4574447913لكل مليون نسمة (بمكافئ الدوام الكامل) العاملون في مجال البحث ٢. ٥. 9

المساعدة اإلنمائية الرسمية باإلضافة إلى التدفقات ) مجموع الدعم الدولي ١.أ  . 9

إلى الهياكل األساسية (الرسمية األخرى
__2018مليون دوالر206.133.0

 نسبة القيمة المضافة للصناعة التكنولوجية المتوسطة والمتقدمة من ١.ب  . 9

مجموع القيمة المضافة
14.36.4%2018>30

100=2019%93.2__ نسبة السكان المشمولين بشبكة الهاتف المحمول  حسب التكنولوجيا١.ج  . 9

 معدالت نمو نصيب الفرد من إنفاق األسر المعيشية أو إيراداتها ضمن ١. ١ .١0 

 في المائة من السكان ومجموع السكان٤0أدنى 

1.3

للفترة

 (2007-2012)

4.5

للفترة

 (2012-2018)

%2017/2018__

 في المائة من متوسط الدخل حسب ٥0 نسبة السكان الذين يعيشون دون ١. ٢ .١0

الجنس والعمر واألشخاص ذوي اإلعاقة
13.714.3%2017/2018>5

 نسبة السكان الذين أبلغوا عن تعرضهم شخصيا لممارسات تمييزية أو ١. ٣ .١0

تحرش خالل االثني عشر شهرا السابقة ألسباب يحظر القانون الدولي لحقوق 

اإلنسان التمييز على أساسها

__2018%النساء (11.8) __

 حصة العمل في الناتج المحلي اإلجمالي بما في ذلك األجور ومدفوعات ١. ٤ .١0 

الحماية االجتماعية
30.127.4%2018>50

 نسبة السكان الحضريين الذين يعيشون في أحياء فقيرة أو مستوطنات ١. ١ .١١

غير رسمية أو مساكن غير الئقة
__9.9%2013<0.1

 عدد األشخاص المتوفين والمفقودين ومن تأثروا مباشرة بسبب الكوارث ١. ٥ .١١ 

 شخص من السكان١00 000من بين كل 

المصابين (3)

المتوفين (133)

المصابين (33)

المتوفين (97)
0=2019عدد

 نسبة النفايات الصلبة للمدن التي تُجمع بانتظام ويجري تفريغها نهائياً ١. ٦ .١١ 

على نحو كاف من مجموع النفايات الصلبة للمدن حسب المدينة
44.153.1%2018>90

الحد من عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها- ١0الهدف 

جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة- ١١الهدف 

للنساء فقط والتتوفر بيانات لسنوات سابقة للمقارنة 



األهداف  والمؤشرات

مصفوفة تقييم أهداف التنمية المستدامة 

تحقيق 

مبكر 

للمؤشر

على 

المسار 

نحو 

تحقيق 

المؤشر

تحذير عن 

التأخر 

بتحقيق 

المؤشر

بعيد عن 

مسار 

تحقيق 

المؤشر

تراجع 

للوراء 

عن 

تحقيق 

المؤشر

قيمة المؤشر
المستهدف 

العالمي
سنة المؤشر وحدة القياس القيمة األساس

على سبيل المثال الجسيمات ) المتوسط السنوي لمستويات الجسيمات ٢. ٦ .١١ 

ح حسب السكان)في المدن  ( ١0 والجسيمات من الفئة  ٢.٥من الفئة  (المرجَّ

(0.169)

 محطة الوزيرية 

 (0.201)

محطة األندلس 

(0.203)

محطة السيدية 

 الوزيرية (0.160)

األندلس (0.212) 

السيدية (0.211)

أبي الخصيب (0.093)

جامعة البصرة (0.087)

خور الزبير (0.627)

المثنى  (0.006)

جامعة بابل (0.032)

pm10

Mg/m3
2018<15

 نصيب الفرد من توليد النفايات الخطرة ونسبة النفايات الخطرة ٢ .٤ .١٢   

المعالَجة حسب نوع المعالجة

تولد النفايات الخطرة 

(٤٤١٤)

يوم/  كغم 

 (١١9١٧80) 

سنة/ كغم 

تولد النفايات الخطرة 

(٣٤٣٢.٤)

يوم/  كغم 

 (9٢٦٧٤8) 

سنة/ كغم 

7>2018سنة/ كغم 

 معدل إعادة التدوير على الصعيد الوطني وعدد أطنان المواد المعاد ١ .٥ .١٢ 

تدويرها

معدل إعادة التدوير 

من كمية النفايات % ١0)

(االعتيادية

المواد المعاد تدويرها

(يوم/ طن65) 

(سنة/ طن7955)  

معدل إعادة التدوير

من كمية النفايات % ١0) 

(االعتيادية

المواد المعاد تدويرها

(يوم/ طن65) 

(سنة/ طن7955)  

__2018سنة/  طن

التعليم من أجل ‘ ٢’تعليم المواطنة العالمية و ‘ ١’  مدى تعميم مراعاة ١ .8 .١٢ 

السياسات  (أ)في  (بما في ذلك التثقيف بشأن تغير المناخ)التنمية المستدامة 

تقييم الطالب (د)تدريب المعلمين و  (ج)المناهج الدراسية و  (ب)التربوية الوطنية و 

__

(%١١)المرحلة االبتدائية 

(%١١)المرحلة المتوسطة 

(%١٦)المرحلة اإلعدادية 

%2018/2019__

عدد األشخاص المتوفين والمفقودين ومن تضرروا مباشرة بسبب ١. ١. ١٣  

 شخص١00 000الكوارث من بين كل 

المصابين (3)

المتوفين (133)

المصابين (33)

المتوفين (97)
0=2019عدد

 مصائد األسماك المستدامة كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي في الدول ١. ٧ .١٤

الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نمواً وجميع البلدان

(األسماك النهرية)

 52771   

10539 (األسماك البحرية) 

(األسماك النهرية)

 75719   

14220 (األسماك البحرية) 

__2018سنة/ طن

حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة - ١٤الهدف 

كفالة وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة - ١٢الهدف 

اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره - ١٣الهدف 



األهداف  والمؤشرات

مصفوفة تقييم أهداف التنمية المستدامة 

تحقيق 

مبكر 

للمؤشر

على 

المسار 

نحو 

تحقيق 

المؤشر

تحذير عن 

التأخر 

بتحقيق 

المؤشر

بعيد عن 

مسار 

تحقيق 

المؤشر

تراجع 

للوراء 

عن 

تحقيق 

المؤشر

قيمة المؤشر
المستهدف 

العالمي
سنة المؤشر وحدة القياس القيمة األساس

40<2018%3.13.1 مساحة الغابات كنسبة من مجموع مساحة اليابسة١. ١. ١٥  

 نسبة المواقع الهامة التي تجسد التنوع البيولوجي لليابسة والمياه ٢. ١. ١٥   

العذبة والتي تشملها المناطق المحمية حسب نوع النظام اإليكولوجي
__26.1%2018>50

5>2018%79.8179.81 نسبة األراضي المتدهورة إلى مجموع مساحة اليابسة١. ٣. ١٥ 

70<2018%44 مؤشر الغطاء األخضر الجبلي٢. ٤. ١٥ 

 مؤشر القائمة الحمراء١. ٥. ١٥ 

 / ٦الطيور  / ٣اللبائن 

 / ٤الزواحف  / ٦األسماك 

النباتات  / 0البرمائيات  

٢٥المتوطنة 

 / ٦الطيور  / ٤اللبائن 

 / ٤الزواحف  / ١0األسماك 

النباتات  / 0البرمائيات  

٢٧المتوطنة 

%2018=1

 نسمة حسب العمر والجنس١00 000عدد ضحايا القتل العمد لكل ١. ١ .١٦  

(1740)

اجمالي عدد المجنى عليهم 

(1303)

الذكور البالغين 

(292)

االناث البالغات 

(97)

الذكور االحداث 

(48)

االناث االحداث 

(1509)

اجمالي عدد المجنى عليهم 

(1123)

الذكور البالغين 

(245)

االناث البالغات 

(112)

الذكور االحداث 

(29)

االناث االحداث 

0=2019عدد

 نسمة حسب العمر والجنس ١00 000 الوفيات المتصلة بالنـزاعات لكل ٢. ١ .١٦

والسبب

(299) 

 اجمالي عدد الوفيات

المتصلة بالنزاع

(259) 

 الذكور البالغين

(29) 

االناث البالغات

الذكور االحداث (7)

االناث االحداث (4)

(113) 

 اجمالي عدد الوفيات

المتصلة بالنزاع

(108) 

 الذكور البالغين

(0) 

االناث البالغات

الذكور االحداث (5)

االناث االحداث (0)

__2019عدد

حماية النظم اإليكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام وإدارة الغابات على نحو مستدام ومكافحة التصحر ووقف تدهور األراضي وعكس مساره ووقف فقدان التنوع البيولوجي- ١٥الهدف 

التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات - ١٦الهدف 



األهداف  والمؤشرات

مصفوفة تقييم أهداف التنمية المستدامة 

تحقيق 

مبكر 

للمؤشر

على 

المسار 

نحو 

تحقيق 

المؤشر

تحذير عن 

التأخر 

بتحقيق 

المؤشر

بعيد عن 

مسار 

تحقيق 

المؤشر

تراجع 

للوراء 

عن 

تحقيق 

المؤشر

قيمة المؤشر
المستهدف 

العالمي
سنة المؤشر وحدة القياس القيمة األساس

 (ج)النفسي و (ب)للعنف البدني و  (أ) نسبة السكان الذين تعرضوا ٣. ١ .١٦

الجنسي خالل االثني عشر شهرا السابقة

االعتداء الجنسي

 (0.0١)

االعتداء الجنسي

 (0.0٢)

 ١0000لكل 

نسمة
2019__

 نسبة السكان الذين يشعرون باألمان عند تجوالهم على األقدام بمفردهم ٤. ١ .١٦

في أنحاء المنطقة التي يعيشون فيها
__2018%النساء (48.9) __

 سنة ١٧  نسبة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة و ١ .٢ .١٦  

أو اعتداء نفسي من جانب مقدمي الرعاية في /والذين تعرضوا ألي عقاب بدني و

الشهر السابق

__80.9%2018=0

 نسمة حسب الجنس والعمر ١00 000 عدد ضحايا االتجار بالبشر لكل ٢ .٢ .١٦ 

وشكل االستغالل

الذكور (28)

االناث (14)

اإلجمالي (42)

الذكور (24)

االناث (56)

اإلجمالي (80)

0=2019عدد

 نسبة ضحايا العنف خالل االثني عشر شهرا السابقة الذين أبلغوا عما ١ .٣ .١٦ 

تعرضوا له من إيذاء إلى السلطات المختصة أو غيرها من آليات تسوية النـزاعات 

المعترف بها رسميا

__2018%النساء (6.1) __

0=2018%3.1__ المحتجزون غير المحكوم عليهم كنسبة من مجموع السجناء٢ .٣ .١٦ 

 نسبة األطفال دون سن الخامسة الذين ُسجلت والداتهم في قيد السجل ١ .9 .١٦

المدني حسب العمر
99.298.8%2018=100

 نسبة السكان الذين أبلغوا عن تعرضهم شخصيا لممارسات تمييزية أو ١.ب  . ١٦

تحرش خالل االثني عشر شهرا السابقة ألسباب يحظر القانون الدولي لحقوق 

اإلنسان التمييز على أساسها

__2018%النساء (11.8) __

 مجموع اإليرادات الحكومية اإلجمالية كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي ١. ١. ١٧ 

حسب المصدر
41.840.2%2019>30

71<2019%5.23.0 نسبة الميزانية المحلية الممولة من الضرائب المحلية٢. ١. ١٧ 

 من ١00 االشتراكات في اإلنترنت السلكي ذي النطاق العريض لكل ١. ٦. ١٧  

السكان حسب السرعة
30<2018المشترك الواحد200000__

  نسبة األفراد الذين يستخدمون اإلنترنت١. 8. ١٧ 

الذكور (17.7)

االناث (8.6)

اإلجمالي (13.2)

الذكور (53.1)

االناث (35.0)

اإلجمالي (44.3)

%2019>80

عدد البلدان التي لديها تشريعات إحصائية على الصعيد الوطني والتي ٢. ١8. ١٧  

تتقيد بالمبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية
__

نعم يوجد

 قانون لإلحصاء
2019=1

البيانات والرصد والمساءلة

التكنولوجيا

المسائل العامة

تعزيز وسائل تنفيذ الشراكة العالمية وتنشيطها من أجل التنمية المستدامة - ١٧الهدف 

الشؤون المالية

للنساء فقط والتتوفر بيانات لسنوات سابقة للمقارنة 

للنساء فقط والتتوفر بيانات لسنوات سابقة للمقارنة 


