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  المقدمة                                                      

لجعل المجتمعات تواكب التوجھ الفكري نحو طموحة سعى برنامج االمم المتحدة الى وضع خطة    
الى تبني امما دع،االقتصادین االخضر واالزرقبدافعي واالستدامة نحو موضوع التنمیة بدوافع انسانیة 

الى توصیة تبني اھداف التنمیة المستدامة ضمن تقریرھا المستقبل الذي نصبو الیھ  ۲۰+مؤتمر ریو
وبعد سلسلة من االجتماعات بین خبراء االمم المتحدة والفریق المعني بتحدید ھذه االھداف في نیویورك 

وكل ذلك یھدف الى تحقیق ۱مؤشرا۲٤۰غایة فضال عن ۱٦۹ھدفا و۱۷ذات ۲۰۳۰الى تبني اجندة 
ھذا ما یدعو الى حمایة الجانب البیئي ووالرفاھیة المجتمعیة مع التقدم االقتصادي والتطور التكنولوجي

حصص االجیال الالحقة.

قسم التنمیة المستدامة لذا فان ھذا البحث یعد تامان متابعة تطور مفھوم التنمیة المستدامة احدى مھ   
الترابط بین قد عمدنا الى تناول اال اننا ھذه المرة ۲۰۱٤العام مكمال لبحث سابق بنفس العنوان اعد في 

وبذلك نصل الى عكس ذلك على -البلدان العربیة-العراق ومحیطھ من االھداف ومتابعتھا على مستوى 
الذي اصبح مرھونا بھذه االھداف مع غایاتھا التي وفق مفھوم التنمیة المستدامةالتجربة الوطنیة على 

عدة في ذلك صادر معلىاعتمدنا كما شاملة لمضمونھا المقرر بھ عالمیا،تقسم على محاور متعددة و
مقارنة بین الدول وفرزھا الوالمتوفرة في قاعدة بیانات االمم المتحدة ستفادة من المخططات البیانیةلال

ر لصانعي توففحقق من البلدان في بیانات اقرب واحدث تفي ثالث مجموعات تعكس درجة من التقدم الم
حفیز فرص التعاون االقلیمي التي تدعم نظرة ثاقبة وتعمل كمصدر للمعلومات لتالتنمویةالسیاسات 

علىالمرتكزة، ۲۰۳۰ت خطة البلدان االعضاء في جھودھا لتحقیق اھداف التنمیة المستدامة لمتطلبا
3ps5 المفاھیم الخمسة حدثت لتصبح ذاتومن ثم (االنسان، والكوكب، واالقتصاد) ھيPsيوھ: 

 .۲جندة التنمیة المستدامةمن ا)٦-۱یتعامل مع االھداف (peopleالناس :-۱

.من اجندة التنمیة المستدامة)۱۲-۷(یتعامل مع االھداف prosperity االزدھار :-۲

 .من اجندة التنمیة المستدامة)۱٥-۱۳(االھداف یتعامل معplanetالكوكب : -۳

    .من اجندة التنمیة المستدامة)۱٦یتعامل مع الھدف (peaceالسلم :-٤

من اجندة التنمیة المستدامة)۱۷یتعامل مع الھدف  (partnershipالشراكة :-٥

(اھداف التنمیة ة ربطالتجربة المحلیة وكیفیبط مع مشكلة البحث تسیتناول البحث مواضیع تركما
العالقات المتوازنة) فضال عن تناول (ربط اھداف المستدامة في عملیات التخطیط الوطنیة من أجل

مةءمال) و(۲۰۲۲-۲۰۱۸التنمیة المستدامة مع االھداف االستراتیجیة الرئیسة لخطة التنمیة الوطنیة 
والمؤتمرات) و(ربط االھداف العالمیة مع االتفاقات والمعاھدات ۲۰۳۰االھداف العالمیة حسب اجندة 

(االستنتاجات) و(التوصیات) وفقا لما وصوال الىمع اھداف خطة االستدامة البیئیة)۲۰۳۰حسب اجندة 

                                                           
تقریر فریق الخبراء المشترك بین الوكاالت المعني بمؤشرات أھداف التنمیة المستدامة، الدورة السابعة واالربعون، اللجنة وھذا ما جاء في (.۱

 ). ۲۰۱٦االحصائیة، المجلس االقتصادي واالجتماعي، االمم المتحدة، 

 .۲۰۱٦تقریر فریق الخبراء المشترك بین الوكاالت المعني بمؤشرات اھداف التنمیة المستدامة، تقریر المجلس االقتصادي واالجتماعي، .۲
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فرضیة إلیضاحتضمنھ البحث من طروحات واراء وعالقات، فیما بین المفاھیم المستعملة والھادفة 
البحث.

المشكلة :

تنمیة المستدامة العالمیة، مع تقییم وضع العراق وفقا لمحیطھ االقلیمي والدولي متابعة تطور مفاھیم ال
في موضوع التنمیة المستدامة.

الھدف :

بالعالقة مع ۲۰۳۰تشخیص التجربة الوطنیة في العراق، وما تم انجازه من اجندة التنمیة المستدامة   
لتوعوي تجاه تجربة العراق.المحیط االقلیمي والدولي، فضال عن االلمام بالجانب ا

الفرضیة :

.۲۰۳۰اھداف خطة التنمیة الوطنیة في العراق  في العراق دالة لألھداف العالمیة للتنمیة المستدامة 
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 البحث                                                     

:  (الدولً المستوى فً المستدامة التنمٌة اجندة)  اوال 

  The GLOBL GOALS For Sustainable Development المستدامة التنمٌة أهداف ُتعرف   
 وه3ً (المستدامة للتنمٌة 2030 اعمال جدول:  عالمنا تحوٌل) وشعارها SDGs العلمً ومختصرها

 قرار فً كاملة ذكرت .العالمٌة التنمٌة بمستقبل تتعلق  المتحدة االمم بوساطة وضعها تم اهداف مجموعة
 فً المتحدة لألمم العامة الجمعٌة االجتماعً، االقتصادي المجلس قرار (216 ) الرقم ذي للقرار وفقا
 الثمانٌة االنمائٌة لألهداف متممة جاءت التً (CN.3/E/ 2016/ 1) المرقمة الوثٌقة ذي 2015 العام

 من سنوات 3 خالل هدفا 17 الى تبلورت ثم هدفا 15 مرتكزا فكانت والمناقشات للتمحٌص وخضعت
. العراق ضمنهم ومن اجمع العالم عن ممثلٌن فٌها شارك 2015 الى 2012 منذ المباحثات

 األهداف تلخص اهداف عشرة اقتراح تم فقد ،األهداف لدمج مقترحا المتحدة االمم خبراء قدم وقد   
:   وهً  ،4 وتختزلها عشر السبعة

. الالمساواة وتقلٌص الفقر على القضاء-1

. واالفراد المجتمعات لجمٌع واالستقرار واالمن السلم-2

. االعمار جمٌع فً للجمٌع الصحة-3

. الحٌاة مدى والتعلم الجٌد التعلٌم-4

. المرأة وتمكٌن الجنسٌن بٌن المساواة-5

. الكامل التشغٌل وتحقٌق التضمٌنٌة االقتصادٌة التنمٌة-6

. للجمٌع تحتٌة وبنى ومستدامة دامجة مدن-7

. البٌئٌة االستدامة-8

. المستوٌات كل على الرشٌدة الحوكمة-9

 .التنمٌة أجل من عالمٌة شراكة-10

 بٌن ترابطات اٌجاد على العالم دول وبعض المتحدة االمم فً الخبراء بدأ وقد  ،بها معمول غٌر لالن لكنها   
 لهذا المتابع وٌجد ةمجدي غٌر منفصلة بصورة ومتابعتها بٌنها فٌما مترابطة األهداف ان اذ 2030 األهداف

 من عمل مجامٌع تحدٌد مجملها فً تعتمد األهداف بٌن للربط الٌة إلٌجاد دٌدةج نماذج الموضوع
 الربط قوة لمدى اوزان واعطاء األهداف اقًب مع معٌن هدف ترابط لمعرفة استبانات ميوتصم المتخصصٌن

                                                           
 .بال السنة المتحدة، األمم ،2030 لعام المستدامة التنمٌة خطة عالمنا، تحوٌل.  3
 عدد ونصف غاٌات 10 الى هدف 169و غاٌة 17 من المستدامة، التنمٌة وأهداف الرشٌدة الحوكمة ،2030 اجندة فً الدٌموغرافً البعد .4

. 2016المتحدة، االمم االسكوا، اسٌا، لغربً واالجتماعٌة االقتصادٌة اللجنة االهداف،
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 البرنامج قدمه نموذج على باالعتماد الترابطات اعداد احد شرح سٌتم البحث هذا وفً مصفوفة فً توضح
 وعالقته عشر السبعة األهداف من هدف اي او هدف تتضمن مصفوفة عمل وٌشمل المتحدة لألمم اإلنمائً

  : ٌأتً كما الترابطات، إعداد فً اعتماده ٌمكن كمثال ،المتبقٌة هدف عشر ستةبال

 : مستوٌاتال فًو األهداف بقٌة مع التقاطعات قٌم إلعطاء نقاط عمل

 .(3+) للتجزئة ةقابل غٌر -أ
 لمث  ،آخر هدف بتحقٌق ٌنفصم ال ارتباًطا واحد هدف فٌه ٌرتبط اإلٌجابً التفاعل أشكال من شكل أقوى   

 .(3.4) المعدٌة غٌر األمراض من والحد الصحة تحسٌن من للتجزئة قابل غٌر (12.4) الهواء تلوث تقلٌل
  .(2+)تعزٌز -ب
 االقتصادٌة المنافع تعزز كما ،آخر هدف تحقٌق إلى تؤدي التً وضاعاال مباشرة لوربي واحد هدف   

 الصغٌرة والمشارٌع الالئقة العمل فرص اٌجاد مع (14.7) المستدامة البحرٌة الموارد تخداماس من المتزاٌدة
 .(8.9 و 8.5) السٌاحة ،المثال سبٌل على
 (1+) التمكٌن -ت
 مشاركة ٌتٌح (9.1) للنقل التحتٌة البنٌة تطوٌر ان كما ،آخر هدف تحقٌق ٌمكن واحد هدف لتحقٌق السعً   

 .(505) السٌاسٌة الحٌاة وفً العاملة القوى فً المرأة
 .(0) محاٌدة عالقة -ث
  .سلبٌة أو إٌجابٌة غٌر التفاعالت تعتبر عندما أو كبٌر بشكل اآلخر مع األهداف أحد ٌتفاعل ال حٌث   
 .(1-)التقٌٌد -ج

 ان مثل ،آخر هدف تحقٌق على قٌد أو شرط وضع إلى واحد هدف إلى السعً ٌؤدي عندما السلبً التفاعل   
 (11.1) معقولة بأسعار األساسٌة والخدمات اآلمن السكن وتطوٌر (14.5) الساحلٌة المناطق على الحفاظ

 .اآلخر منهما كل ٌقٌد قدو
 .(2-) المعارضة -ح

 .آخر هدًفا ٌعارض واحد هدف هناك هل تحدٌد   
 .(3-)إلغاء -خ

 وربما آخر هدف إلى الوصول المستحٌل من ٌجعل واحد هدف فً التقدم حٌث هو سلبٌة األكثر التفاعل   
 التحتٌة البنٌة تطوٌر نحو للوصول ،االثنٌن بٌن االختٌار ٌكون أن نبغًي لذا ،الثانٌة الحالة تدهور إلى ٌؤدي

 .(15.1) األرضٌة اإلٌكولوجٌة النظم فً الطبٌعٌة الموائل تدهور من الحد إلغاء إلى (9.1)
 التنمٌة اهداف اولوٌات عمل ورشة"  من والحوارات النقاشات نتٌجة المنبثق المحضر) : اعاله فً المذكورة النقاط مصدر

 .("التخطٌط وزارة/  بغداد  -2018 االول تشرٌن 25-24.. . 2030 العراق رؤٌة فً البٌئٌة المستدامة
 

 هذه اهمٌة تحدٌد خالل من المحلٌة الخصوصٌة مع بالعالقة العالقة هذه تكون ان اضافة ٌمكن كما   
 تشكٌلة ذلك أوجد مما ،األهداف بٌن فٌما المؤشرات بٌن للربط  نموذج يأتي وفٌما معٌن لبلد بالنسبة األهداف
. (1) شكل فً والموضحة ،األهداف طةيخر فً كما مترابطة،
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 التشابكات عبر ذلك موضحا والمؤشرات، والغاٌات لألهداف المفاهٌمٌة الخرٌطة (1) شكل   

  التنموٌة للبرهنة وفقا واتجاهاتها،

 Integrated Approaches To The Implementation of The 2030 Agenda and The) المخطط مصدر
SDGs : Key Issues p.4 for Consideration)    

 لتوضٌح المتحدة االمم خبراء من مجموعة لدن من اقترحت لتًا االسالٌب ىاحد (1) الشكل ٌبٌنو    
 خرى،الا األهداف مع المرتبطة الغاٌات وربط ،غاٌاته مجموعة مع هدف كل وضع تم اذ ،الترابطات

 و 2-10 غاٌاته فً ٌرتبط بٌنها وفٌما البلدان داخل المساواة انعدام من الحد 10 الهدف المثال سبٌل على
 اجل من احد فٌها ٌهمش ال مسالمة مجتمعات إقامة على التشجٌع" 16 الهدف مع 7-10 و6-10و 10-3

 وخاضعة فعالة مؤسسات وبناء العدالة الى الجمٌع وصول إمكانٌة وإتاحة المستدامة التنمٌة تحقٌق
 المتعلق االول الهدف مع ترتبط 1-10 الغاٌة بٌنما" المستوٌات جمٌع على للجمٌع وشاملة للمسائلة
 الن التنفٌذ ووسائل الشراكة المتضمن 17 الهدف عدا) األهداف لبقٌة موضح وهكذا الفقر على بالقضاء
.    (األهداف جمٌع فً ٌشترك

 : (االقلٌمً المستوى فً المستدامة التنمٌة اهداف) ثانٌا

 تناول بوساطة العالمٌة 2030 اجندة من العربً لعالما فً عشر السبعة األهداف استعراض ٌأتً فٌما    
 متابعة عملٌة فً الحروف على النقاط وضع الى التوصل لٌتم ،المشتركة المهمة الترابطات مع الغاٌات
. والعربً المحلً المستوى على 2030 اجندة
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 االخذ مع عشر، السبعة األهداف من هدف لكل 5األول المستوى من مؤشر ،مكممة مفردة تناول تم فقد   
 +القوة ونقاط المشكلة، -الضعف مواطن معرفة نستطٌع لكً معها عربً تشارك وجود بالحسبان
 المفاهٌمٌة العملٌة تتبلور لكً بالبٌانات مزودا تخطٌطً رأي من الناجحة الحلول اٌجاد مع االزدهار،
 الى تقرر لكً نحن؟ أٌن فً وقوفنا والمؤشرات، األهداف منها والمنبثقة الغاٌات على المرتكزة لألجندة

:  ٌأتً كما ، 6الهامش فً كما ،نتوجه اٌن

:  (مكان كل فً اشكاله بجمٌع الفقر على القضاء) االول الهدف

 قسمت حٌث الفقر مشكلة تالفً على (عشر االثنً) ومؤشراته (السبعة) بغاٌاته االول الهدف ارتكز    
 خط دون ٌعٌشون الذٌن السكان نسبة " (1-2-1) المؤشر اخذ تم فقد ثالث، مجامٌع على العربٌة البلدان
  واألطفال والنساء الرجال نسبة ٌضتخف " (2-1) بالغاٌة المتعلق"  والعمر الجنس بحسب الوطنً الفقر
" االقل على النصف بمقدار الوطنٌة للتعارٌف وفقا ابعاده بجمٌع الفقر ٌعانون الذٌن االعمار جمٌع من

 .(1) المخطط فً كما ،الفقر خط تحت ٌعٌشون الذٌن السكان لنسبة والمجامٌع 2030 عام بحلول
 
      

. الفقر على القضاء (1) مخطط                                      

 هً االولى المجموعة ان أي تصاعدٌا مجامٌع ثالث الى العربٌة الدول تقسٌم تم المقارنة لغرضو  
:  ٌأتً كما (االفضل) فقرا االقل هً الثالثة المجموعة بٌنما فقرا، االكثر

. ( االردن ، مورٌتانٌا ، مصر ) االولى المجموعة

. ( تونس ، العراق ، المغرب ) الثانٌة المجموعة

. ( فلسطٌن ) الثالثة المجموعة
                                                           

 المنهجٌة لها توفر التً المؤشرات منها األول بالمستوى وٌقصد مستوٌات، ثالثة على قسمت فقد جدٌدة، 2030 اجندة مؤشرات لكون نظرا.5
 .والبٌانات القٌاس وأدوات

 تم كما اإلنكلٌزٌة، باللغة  The Arab Sustainable Development المستدام العربً التنمٌة لجدار البٌانً الرسم مصدر على باالعتماد المقارنة تمت لقد 6
 تنفٌذ وسائل تعزٌز:  عشر السابع الهدف الى مكان، كل فً اشكاله بجمٌع الفقر على القضاء:  االول الهدف من بدءاً  عشر، السبعة لألهداف تقرٌر استنطاق
 . المستدامة التنمٌة أجل من العالمٌة الشراكة وتنشٌط
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 عنها تتوفر ال بلدان وجود عن فضال ،الفقر عانًي ال منها بعض فكان االخرى العربٌة البلدان عن اما   
 التً الدول مع العراق جاء وهنا ٌومٌا دوالر ( 1.90 ) تحصٌل تحت ٌكون الفقر خط أن كما ،بٌانات
 حلول الى ذلك ٌحتاج مما ،واالردن ٌتانٌاوروم مصر من كل خلف  الثانٌة المجموعة فً الفقر من تعانً

 الوطنٌة التنمٌة خطط مع ٌتناسب بما العربٌة البلدان ضمن العراق المستوى رفع اجل من اقتصادٌة
 مفهوم تحقٌق ٌتم لكً الجمٌع وعلى منتشر بشكل التنموٌة الموجات لبث تروم اقتصادٌة سٌاسات اٌجادو

.  االقتصادٌة بالتنمٌة المقترنة االجتماعٌة العدالة

 الزراعة وتعزٌز لمحسنةا والتغذٌة الغذائً االمن وتوفٌر الجوع على القضاء) الثانً الهدف
:  (المستدامة

 توفٌر مع الجوع ظاهرة انهاء على (عشر األربعة) ومؤشراته (ةالسبع) بغاٌاته الثانً الهدف ارتكز    
 نهاٌة وضع " (2-2) الغاٌة اخذ تم فقد ثالث، مجامٌع على العربٌة البلدان قسمت حٌث الغذائً األمن
 توقف بشأن دولٌا علٌها المتفق األهداف تحقٌق ذلك فً بما 2030 عام بحلول التغذٌة سوء أشكال لجمٌع
 والحوامل للمراهقات التغذوٌة االحتٌاجات ومعالجة الخامسة سن دون االطفال ىلد والهزال النمو

 حسب التقزم من ٌعانون الذٌن لألطفال هً والمجامٌع"  2025 عام بحلول السن وكبار والمراضع
. (2) المخطط فً كما العالمً، لمتوسطا

 

. الجوع على القضاء (2) المخطط                                         

                       :  الى قسمت العربٌة المجامٌع فان ٌبٌن المقارنة فً السابق االسلوب نفس باعتمادو    

. مشكلة االكثر وهً (القمر جزر ، السودان ، مورٌتانٌا ، الٌمن ) االولى المجموعة

. ( السعودٌة الجزائر، العراق، ، سورٌا لبنان، ، جٌبوتً ) الثانٌة المجموعة

. ( عمان ،االردن ، فلسطٌن الكوٌت، ) الثالثة المجموعة

 عن فضال ( الثالثة المجموعة ) مثل التقزم ظاهرة من قلٌال تعانً العربٌة البلدان بعض كانت وقد   
. الثانٌة المجموعة فً العراقو ،بٌانات عنها تتوفر ال بلدان وجود
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                    : (االعمار جمٌع فً وبالرفاهٌة صحٌة عٌش بأنماط الجمٌع تمتع ضمان) الثالث الهدف

 االجتماعً التكافل على (والعشرون الست) ومؤشراته (عشر الثالثة) بغاٌاته الثالث الهدف ارتكز
 بلدان وجود عن فضال  ،تصاعدٌا مجامٌع ثالث على العربٌة البلدان قسمت حٌث المجتمعٌة، والرفاهٌة

 70 من أقل الى النفاسٌة للوفٌات العالمٌة النسبة خفض " (1-3) الغاٌة أخذ تم فقد بٌانات عنها تتوفر ال
 ٌموتون الذٌن الرضع لألطفال هً والمجامٌع"  2030 عام بحلول حً مولود 100000 لكل وفاة حالة
 .(3) المخطط فً كما ،أعوام خمسة سن قبل

 

 

 .والرفاهٌة الصحة (3) المخطط

:                         الى قسمت العربٌة المجامٌع أن أعاله المخطط وٌبٌن   

. (السودان ، جٌبوتً ، مورٌتانٌا ) االولى المجموعة

. (لٌبٌا السعودٌة، ، فلسطٌن ، الجزائر ،العراق) الثانٌة المجموعة

. ( قطر ، البحرٌن ، الكوٌت ) الثالثة المجموعة

 للحاالت الوفٌات نسبة تخفٌض نحو سائر العراق أن ٌعنً مما الثانٌة، المجموعة فً العراق جاء وقد   
. االخٌرة االعوام فً التوعٌة لزٌادة نتٌجة جاء وذلك الوالدٌة، النفاسٌة
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 الحٌاة مدى ٌمالتعل فرص وتعزٌز للجمٌع والشامل المنصف الجٌد التعلٌم ضمان) الرابع الهدف
                              : (للجمٌع

 حٌث للجمٌع، المجتمعً الضمان على (عشر االحدى) ومؤشراته (العشر) بغاٌاته الرابع الهدف ارتكز   
 التعلٌم فً المشاركة لمعد " (2-2-4) المؤشر أخذ تم فقد مجامٌع، ثالث على العربٌة البلدان قسمت
 هً والمجامٌع"  الجنس بحسب ، االبتدائً بالتعلٌم الرسمً االلتحاق عمر من واحدة سنة قبل،  المنظم
. (4) المخطط فً كما المنظم، التعلٌم فً المشاركة لمعدل

 

 

. للجمٌع التعلٌم (4) المخطط 

:                         الى قسمت العربٌة المجامٌع أن أعاله المخطط وٌبٌن   

. (الجزائر مصر، ، العراق العربٌة، السعودٌة جٌبوتً، الٌمن،) االولى المجموعة

. ( البحرٌن عمان، ، االردن قطر، تونس، سورٌا، ) الثانٌة المجموعة

  .(العربٌة االمارات ، الكوٌت ، لبنان) الثالثة المجموعة

 على ٌؤشر أنه كما، بٌانات عنها تتوفر ال بلدان وجود عن فضال االولى المجموعة فً العراق وجاء   
 الوضع فً المربكة األخٌرة األوضاع بسبب ذلك ٌعزى وقد ،نوعا التعلٌم ضمان فً العراق تراجع

. عموما الواقع على سلبا أثر مما واألمنً واالقتصادي االجتماعً
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                         : (والفتٌات النساء كل وتمكٌن نالجنسً بٌن المساواة تحقٌق) الخامس الهدف

 مع الجنسٌن بٌن المساواة على (عشر األربعة) ومؤشراته (ةالتسع) بغاٌاته الخامس الهدف ارتكز  
 الوطنٌة البرلمانات فً النساء تشغلها التً المقاعد نسبة " (1-5-5) المؤشر أخذ تم وقد المرأة تمكٌن

.  (5) المخطط فً كما ،المرأة لدور والمجامٌع"  المحلٌة والحكومات

               

 

. الجنسٌن بٌن المساواة (5) المخطط

:                         الى تصاعدٌا قسمت العربٌة المجامٌع أن أعاله المخطط وٌبٌن   

. ( لبنان القمر، جزر كوٌت، عمان، الٌمن، ) االولى المجموعة

. (السعودٌة االمارات، لٌبٌا، المغرب، ،الصومال ، جٌبوتً االردن، سورٌا، لبحرٌن،ا ) الثانٌة المجموعة

. ( العراق تونس، الجزائر، السودان، مورٌتانٌا، ) الثالثة المجموعة

 بوساطة الخامس الهدف فً كبٌرا شوطا قطع وهنا الثالثة المجموعة فً جاء قد العراق أن ٌلحظ مما   
 الغربٌة المظاهر على االنفتاح بسبب الحكومة فً االخرى الخاصة والدرجات البرلمان فً النساء اشراك

. بٌانات عنها تتوفر ال بلدان وجود اٌضا لحظي كما ،الجنسٌن بٌن عدالةال الى تدعو التً المتطورة

 

 

 

 

 



متابعة تطور مفهوم التنمية المستدامة دوليا مع االستفادة من ابرز الممارسات في هذا المجال وعكسها على التجربة الوطنية

11دائرة التنمية االقليمية والمحلية / وزارة التخطيط 
11 

 

                  : (مستدامة ادارة وادارتها للجمٌع يالصح الصرف وخدمات المٌاه توافر ضمان) السادس الهدف

 الصحً الصرف خدمات على (عشر االحدى) ومؤشراته (الثمانٌة) بغاٌاته السادس الهدف ارتكز   
 التً الشرب مٌاه خدمات من ٌستفٌدون الذٌن السكان نسبة " (1-1-6) االول المؤشر على بأمان المداراة

. (6) المخطط فً كما المخدومة، الصحً الصرف اهلمً والمجامٌع"  مأمونة بطرٌقة تدار

 

. الصحً والصرف للمٌاه مستدامة ادارة (6)                المخطط 

:                         الى قسمت العربٌة المجامٌع أن أعاله المخطط وٌبٌن

. (ٌمن قمر،لا جزر مورٌتانٌا، سودان، ،الصومال جٌبوتً،) االولى المجموعة

. ( العراق الجزائر، لبنان، تونس، المغرب، ) الثانٌة المجموعة

 البحرٌن، االردن، قطر، لٌبٌا، العربٌة، االمارات سورٌا، عمان، مصر، فلسطٌن،) الثالثة المجموعة
  .(الكوٌت سعودٌة،

 عن فضال ،المستدامة ةرااإلد غٌاب فً ذلك وٌعلل ،الثانٌة المجموعة فً جاء العراق أن ٌلحظ كما   
 للقطاعات المتدهور الوضع بسبب وادارتها للجمٌع الصحً الصرف خدمات مع المٌاه توفر عدم

. الخدمٌة
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                  : (مستدامة ادارة وادارتها للجمٌع يالصح الصرف وخدمات المٌاه توافر ضمان) السادس الهدف

 الصحً الصرف خدمات على (عشر االحدى) ومؤشراته (الثمانٌة) بغاٌاته السادس الهدف ارتكز   
 التً الشرب مٌاه خدمات من ٌستفٌدون الذٌن السكان نسبة " (1-1-6) االول المؤشر على بأمان المداراة

. (6) المخطط فً كما المخدومة، الصحً الصرف اهلمً والمجامٌع"  مأمونة بطرٌقة تدار

 

. الصحً والصرف للمٌاه مستدامة ادارة (6)                المخطط 

:                         الى قسمت العربٌة المجامٌع أن أعاله المخطط وٌبٌن

. (ٌمن قمر،لا جزر مورٌتانٌا، سودان، ،الصومال جٌبوتً،) االولى المجموعة

. ( العراق الجزائر، لبنان، تونس، المغرب، ) الثانٌة المجموعة

 البحرٌن، االردن، قطر، لٌبٌا، العربٌة، االمارات سورٌا، عمان، مصر، فلسطٌن،) الثالثة المجموعة
  .(الكوٌت سعودٌة،

 عن فضال ،المستدامة ةرااإلد غٌاب فً ذلك وٌعلل ،الثانٌة المجموعة فً جاء العراق أن ٌلحظ كما   
 للقطاعات المتدهور الوضع بسبب وادارتها للجمٌع الصحً الصرف خدمات مع المٌاه توفر عدم

. الخدمٌة
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                  : (مستدامة ادارة وادارتها للجمٌع يالصح الصرف وخدمات المٌاه توافر ضمان) السادس الهدف
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. (ٌمن قمر،لا جزر مورٌتانٌا، سودان، ،الصومال جٌبوتً،) االولى المجموعة

. ( العراق الجزائر، لبنان، تونس، المغرب، ) الثانٌة المجموعة

 البحرٌن، االردن، قطر، لٌبٌا، العربٌة، االمارات سورٌا، عمان، مصر، فلسطٌن،) الثالثة المجموعة
  .(الكوٌت سعودٌة،

 عن فضال ،المستدامة ةرااإلد غٌاب فً ذلك وٌعلل ،الثانٌة المجموعة فً جاء العراق أن ٌلحظ كما   
 للقطاعات المتدهور الوضع بسبب وادارتها للجمٌع الصحً الصرف خدمات مع المٌاه توفر عدم

. الخدمٌة
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 الموثوقة الحدٌثة اقةالط خدمات على مٌسورة بتكلفة الجمٌع حصول ضمان) السابع الهدف
:  (والمستدامة

 خدمات بشأن للجمٌع العدالة تحصٌل على (الستة) ومؤشراته (الخمسة) بغاٌاته السابع الهدف ارتكز   
"  الكهرباء خدمات من المستفٌدٌن السكان نسبة " (1-1-7) المؤشر على والمستدامة المتجددة الطاقة

. (7) المخطط فً كما الكهربائٌة، الطاقة من انبثقت التً والمجامٌع

 

 

. المستدامة الطاقة على الحصول ضمانة (7) المخطط  

:                         الى قسمت العربٌة المجامٌع أن أعاله المخطط وٌبٌن   

. (القمر جزر جٌبوتً، الٌمن، ،الصومال السودان، مورٌتانٌا،) االولى المجموعة

. ( عمان فلسطٌن، قطر، ، السعودٌة الكوٌت، االمارات، سورٌا، ) الثانٌة المجموعة

. (المغرب الجزائر، ، مصر العراق، لبنان، لٌبٌا، تونس، ،االردن) الثالثة وعةالمجم

 المشكلة لكن) جدا عالٌة لكهرباء المستخدمٌن نسبة ان اذ الثالثة المجموعة دول فً العراق كان حٌث   
 واستخدام التجهٌز ساعات زٌادة فً العمل ٌستوجب االمر فهذا لذا (التجهٌز ساعات هً العراق فً

 الكتلة طاقة ، الرٌاح طاقة ، المستدامة العمارة:  هً والمتجددة المستدامة الطاقات فً حدٌثة تكنلوجٌة
. االخرى المتجددة الطاقات ، الشمسٌة الطاقة ، الحٌوٌة

 القدرات خلٌط من% 2 المتجددة الطاقة فً المساهمة تكون أن فً 2017 العام فً العراق ٌطمح كما   
. الرٌاح وطاقة الشمسٌة الطاقة من واط مٌكا 300 تمثل والتً المركبة
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 نتجةوالم الكاملة والعمالة والمستدام للجمٌع والشامل المطرد االقتصادي النمو تعزٌز) الثامن الهدف
:  (للجمٌع الالئق العمل وتوفٌر

 مع االقتصادٌة التنمٌة شحذ فً (عشر السبعة) ومؤشراته (عشر االثنً) بغاٌاته الثامن الهدف ارتكز   
 واالشخاص والعمر الجنس بحسب البطالة معدل " (2-5-8) المؤشر على الالئق العمل مصادر توفٌر
. (8) المخطط فً كما العاملة، القوى نمو من انبثقت التً والمجامٌع"  االعاقة ذوي

 

 
 .للجمٌع الالئق العمل توفٌر مع االقتصادي النمو ةاستدام (8) المخطط

 

                     :ٌأتً كما بطالة، االقل الى بطالة االكثر سببح العربٌة المجامٌع أن أعاله المخطط وٌبٌن   

. ( الجزائر ، فلسطٌن ، الٌمن ) االولى المجموعة

. (االردن سورٌا، السودان، العراق، العربٌة، السعودٌة ، السودان ، تونس ،مصر ) الثانٌة المجموعة

. ( المغرب االمارات، الكوٌت، البحرٌن، قطر، ) الثالثة المجموعة

 العراق وضع أن على ٌدلل وهذا الثانٌة المجموعة ضمن البطالة معدالت فً جاء فقد العراق عن أما   
. لها العالمً المعدل من أكثر للبطالة العربً المعدل أن عن فضال ،العربٌة للدول بالنسبة معتدل
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 وتشجٌع للجمٌع الشامل عالتصنً وتحفٌز الصمود على قادرة تحتٌة بنى اقامة) التاسع الهدف
    :(االبتكار

 المبتكرة للصناعة التحتٌة البنٌة على (عشر االثنً) ومؤشراته (الثمانٌة) بغاٌاته التاسع الهدف ارتكز   
 التً والمجامٌع"  العمالة مجموع من كنسبة التحوٌلٌة الصناعة فً العمالة " (2-2-9) المؤشر على

. (9) المخطط فً كما التحوٌلٌة، الصناعة من انبثقت

 

 
. للجمٌع وشاملة مستدامة تحتٌة بنى (9) المخطط                                 

 

:                        االتً فً كما كان التحوٌلٌة الصناعة فً العمالة عدد ان  العربٌة المجامٌع أن أعاله المخطط وٌبٌن   

. ( الجزائر قطر، المغرب، االردن، مصر،، فلسطٌن ، تونس ) االولى المجموعة

. ( الٌمن لٌبٌا، العربٌة، السعودٌة لعراق،ا ، االمارات ، السودان ) الثانٌة المجموعة

. (لبنان مورٌتانٌا، القمر، جزر ، مورٌتانٌا الكوٌت، ، الٌمن عمان،) الثالثة مجموعةال

 الصناعة قطاع اٌالء عدم لسبب نتٌجة وهذا ،الثانٌة المجموعة فً التاسع الهدف فً العراق جاء حٌث   
 العمل أو االختراع براءة على الحاصلٌن من علمٌةال االبتكارات اصحاب تشجٌع عدم عن فضال اهمٌة،
. العام للصالح خدمة ابداع من به اءوجا ما على
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:  (بٌنها وفٌما البلدان داخل مساواةال انعدام من الحد) العاشر الهدف

 االجتماعٌة والحماٌة االجور على (عشر االحدى ) ومؤشراته (العشر) بغاٌاته العاشر الهدف ارتكز   
 االجور ذلك فً بما االجمالً المحلً الناتج فً العمل حصة " (1-4-10) المؤشر على التعوٌضات مع

. (10) المخطط فً كما ذلك، من انبثقت التً والمجامٌع"  االجتماعٌة الحماٌة ومدفوعات

 

 
. المستدام والوطنً االممً العٌش تحقٌق (10) المخطط    

   

:                         الى قسمت العربٌة المجامٌع أن أعاله المخطط وٌبٌن 

. ( البحرٌن عمان، العربٌة، االمارات السودان، السعودٌة، سورٌا، قطر، ) االولى المجموعة

. ( لبنان مورٌتانٌا، الٌمن، لٌبٌا، المغرب، ) الثانٌة المجموعة

. ( الجزائر تونس، الكوٌت، ،الردنا ، العراق مصر، ) الثالثة المجموعة

 

 ٌبرز ما وهذا بٌانات عنها تتوفر ال بلدان وجود عن فضال ،الثالثة موعةالمج فً العراق كان حٌث   
 بٌن السلمً التعاٌش فً طموح كونه عن فضال ،ةجٌد بحالة االجتماعٌة الحماٌة نظام فً العراق دور

. العوز من النتشالهم للمعوزٌن السقف بمثابة تكون مظلة  –اجتماعٌة حماٌة وجود مع مكوناته
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:  (بٌنها وفٌما البلدان داخل مساواةال انعدام من الحد) العاشر الهدف
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:                         الى قسمت العربٌة المجامٌع أن أعاله المخطط وٌبٌن 
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. ( لبنان مورٌتانٌا، الٌمن، لٌبٌا، المغرب، ) الثانٌة المجموعة

. ( الجزائر تونس، الكوٌت، ،الردنا ، العراق مصر، ) الثالثة المجموعة

 

 ٌبرز ما وهذا بٌانات عنها تتوفر ال بلدان وجود عن فضال ،الثالثة موعةالمج فً العراق كان حٌث   
 بٌن السلمً التعاٌش فً طموح كونه عن فضال ،ةجٌد بحالة االجتماعٌة الحماٌة نظام فً العراق دور

. العوز من النتشالهم للمعوزٌن السقف بمثابة تكون مظلة  –اجتماعٌة حماٌة وجود مع مكوناته

 

 

 

15 
 

:  (بٌنها وفٌما البلدان داخل مساواةال انعدام من الحد) العاشر الهدف
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 ٌبرز ما وهذا بٌانات عنها تتوفر ال بلدان وجود عن فضال ،الثالثة موعةالمج فً العراق كان حٌث   
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 الصمود على وقادرة امنةو للجمٌع شاملة البشرٌة والمستوطنات المدن جعل) عشر الحادي الهدف
:  (ومستدامة

 فً واثره التنمٌة دور على (عشر الخمسة) ومؤشراته (العشر) بغاٌاته عشر الحادي الهدف ارتكز   
 فقٌرة احٌاء فً ٌعٌشون الذٌن الحضرٌٌن السكان نسبة " (1-1-11) المؤشر على كافة المجتمع شرائح

. (11) المخطط فً كما منه، انبثقت التً والمجامٌع"  الئقة غٌر مساكن أو رسمٌة غٌر مستوطنات أو

 

 
. والصمود باألمن البشري التواجد مستقرات استدامة (11) المخطط      

:                         الى قسمت العربٌة المجامٌع أن أعاله المخطط وٌبٌن   

. فقٌرة حضرٌة مناطق فً ٌعٌشون حضر االكثر وهً .( القمر جزر ، الصومال ) االولى المجموعة

. ( الٌمن العراق، ) الثانٌة المجموعة

. ( سورٌا االردن، مصر، ، المغرب ) الثالثة المجموعة

 عنها تتوفر ال بلدان وجود عن فضال ،العربٌة الدول مجموع من دول بثمانً المجامٌع جاءت حٌث   

 سكان عن النظر بغض الفقٌرة االحٌاء فً ٌعٌشون الذٌن الحضر السكان فً تتمحور كانت التً بٌانات

 تخطٌطٌا صحٌحة غٌر حالة فً ٌجعله مما الثانٌة المجموعة فً جاء فقد العراق وعن االرٌاف

 وان موازي بخط ٌسٌران االثنان فهما بالرٌف تزامنٌة سٌاسة للحضر تجعل أن ذلك على وٌستوجب

 مما اكثر الرٌف فً تكمن ذاتها بحد العراق فً فالمشكلة صحٌح، والعكس الرٌف تهاوى الحضر تداعى

. واضح بشكل الحضر على المشكلة هذه انعكست فلذلك الحضر، فً
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:  (مستدامة وانتاج استهالك انماط ودوج ضمان) عشر الثانً الهدف

 للفرد المائٌة البصمة على (عشر الثالثة) ومؤشراته (عشر االحدى) بغاٌاته عشر الثانً الهدف ارتكز   
 الفرد ونصٌب المادي االثر " (1-12-12) المؤشر على الدول نصف من االكثر التحصٌلٌة النسبة ذات
 فً كما انبثقت، التً والمجامٌع"  المادي االثر من االجمالً المحلً الناتج ونصٌب المادي االثر من

. (12) المخطط

 

 
. واالستهالك االنتاج انماط استدامة على العمل (12) المخطط                      

   

:                         الى قسمت العربٌة المجامٌع أن أعاله المخطط وٌبٌن 

. ( االردن مصر، ، تونس سورٌا، ،الصومال جٌبوتً، مورٌتانٌا، العراق، الٌمن، ) االولى المجموعة

. ( لبنان ، عمان ، البحرٌن ) الثانٌة المجموعة

. ( قطر ، لكوٌتا ، ماراتاال) الثالثة المجموعة

 جدا متراجعة مرتبتهو االولى بالمجموعة العراق جاء وقد ،بٌانات عنها تتوفر ال بلدان وجود عن فضال  
 بوجود واخٌرا، اوال االنسان على تركز تنموٌة عملٌة فً للتعجٌل المساعً حث الى ذلك ٌستدعً مما

. والمجتمع والجماعة الفرد لخدمة تروم تخطٌطٌة سٌاسات
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:  (واثاره المناخ لتغٌر للتصدي لةعاج اجراءات اتخاذ) عشر الثالث الهدف

 المخاطر من الحد استراتٌجٌات على (السبعة) ومؤشراته (الخمسة) بغاٌاته عشر الثالث الهدف ارتكز   
 من للحد ومحلٌة وطنٌة استراتٌجٌات لدٌها التً البلدان عدد " (1-1-13) المؤشر على والمحلٌة الوطنٌة
. (13) المخطط فً كما منه، انبثقت التً والمجامٌع"  الكوارث مخاطر

 

. المناخ لتغٌر مستدامة تدابٌر (13) المخطط

 

:                         السنٌن بحسب الكوارث من للحد استراتٌجٌة امتالكها بحسب العربٌة الدول قسمنا اذا   

 فً كانت التً البلدان وهً (الٌمن فلسطٌن، لبنان، جٌبوتً، بحرٌن، جزائر، ) االولى المجموعة
. الكوارث من للحد استراتٌجٌة تمتلك السابقة السنوات

 للحد إستراتٌجٌة مؤخرا امتلك التً البلدان وهً ( اإلمارات قطر، المغرب، العراق، ) الثانٌة المجموعة
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 لتحقٌق مستدام نحو على واستخدامها البحرٌة والموارد والبحار المحٌطات حفظ) عشر الرابع الهدف
:  (المستدامة ٌةالتنم

 تتعلق فٌما المحمٌة المناطق على (العشرة) ومؤشراته (العشرة) بغاٌاته عشر الرابع الهدف ارتكز   
"  البحرٌة بالمناطق ٌتعلق فٌما المحمٌة المناطق تغطٌة " (1-5-14) المؤشر على البحرٌة بالمناطق
. (14) المخطط فً كما ذلك، من خرجت التً والمجامٌع

 

. مواردها عن فضال والبحار المحٌطات همٌا استدامة (14) المخطط                 

   

:                         الى قسمت العربٌة المجامٌع أن أعاله المخطط وٌبٌن 

. (المغرب ، عمان ) االولى المجموعة

. ( الجزائر البحرٌن، ، السعودٌة) الثانٌة المجموعة

. ( الٌمن العربٌة، االمارات ، مصر ،مورٌتانٌا ) الثالثة المجموعة

 فلم االخرى العربً العالم دول عن أما ،المجامٌع ضمن كانت البحار على المطلة الدول أن ٌلحظ   
. بٌانات عنها تتوفر ال قد او العراق بٌنها ومن ،نسبة أٌة لدٌها تشكل
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 مستدام نحو على استخدامها وتعزٌز وترمٌمها البرٌة االٌكولوجٌة النظم حماٌة) عشر الخامس الهدف
 ووقف همسار وعكس االراضً تدهور ووقف التصحر ومكافحة مستدام نحو على الغابات وإدارة
:  (البٌولوجً التنوع فقدان

 الغابات مساحة على (عشر االربعة) ومؤشراته (عشر االثنً) بغاٌاته عشر الخامس الهدف ارتكز   
 جاءت التً والمجامٌع"  الٌابسة مساحة مجموع من كنسبة الغابات مساحة " (1-1-15) المؤشر على
. (15) المخطط فً كما ذلك، من

 
. االحٌائً التنوع على الحفاظو التصحر ومكافحة البرٌة البٌئٌة النظم استدامة (15) المخطط

:                         الى قسمت العربٌة المجامٌع أن أعاله المخطط وٌبٌن   

 فلسطٌن، البحرٌن، الكوٌت، االردن، الٌمن، السعودٌة، جٌبوتً، لٌبٌا، عمان، قطر، ) االولى المجموعة
. ( مورٌتانٌا تونس، سوٌا، ، االمارات العراق،

. ( السودان الصومال، المغرب، لبنان، ) الثانٌة المجموعة

 الغابات بمساحة االكثر وهً .( القمر جزر مصر، ) الثالثة المجموعة

 البٌئة مصلحة فً ٌصب لكونه بموجبه العمل تحفٌز ٌتطلب مما الثانٌة المجموعة فً العراق كان    
. ككل
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 تحقٌق اجل من احد فٌها ٌهمش ال مسالمة مجتمعات اقامة على التشجٌع) عشر السادس الهدف
 للمساءلة وخاضعة فعالة مؤسسات وبناء العدالة الى الجمٌع وصول امكانٌة واتاحة المستدامة التنمٌة

:  (المستوٌات جمٌع على للجمٌع شاملةو

 الشهداء ضحاٌا عدد على (والثالثون الثالث) ومؤشراته (عشر االثنً) بغاٌاته السادس الهدف ارتكز   
"  والجنس العمر بحسب نسمة الف 100000 لكل العمد القتل ضحاٌا عدد " (1-1-16) المؤشر على
 .(16) المخطط فً كما مجامٌع، ثالث ذلك من انبثقت كما

 

 
. المستدامة والتنمٌة العدالة إلٌجاد تهمٌش دون من مسالمة مجتمعات اٌجاد (16) المخطط 

:                         الى قسمت العربٌة المجامٌع أن أعاله المخطط وٌبٌن   

. المتعمد والقتل ضحاٌا االكثر المجموعة وهً ( مصر ، الٌمن ، العراق ) االولى المجموعة   

. ( المغرب ،الكوٌت ، االردن ، عمان ) الثانٌة المجموعة

. ( الجزائر فلسطٌن، ،البحرٌن العربٌة، االمارات) الثالثة المجموعة

 المجموعة من االولى المرتبة فً العراق جاء وقد بٌانات، عنها تتوفر ال بلدان وجود عن فضال   
 من للحد جادة تخطٌطٌة وقفة ذلك ٌستدعً مما ،هنا الصدارة فً السابقة األهداف جمٌع بٌن من االولى
 البدائل بوساطة الحلول تكون وهنا ،اوال االنسان لخدمة ٌسعى التخطٌطً فالفكر ،الشهداء –الضحاٌا عدد

 سلٌمة بٌئة اظهار إشاعة مع ذلك ومحاكاة المستجدة للتكوٌنات المعمارٌة التأمالت عن فضال الموقعٌة
. الحدٌث العصر روح مع وتناغما انسجاما التكنولوجً التقدم تواكب هانئة
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:  (المستدامة التنمٌة أجل من عالمٌةال الشراكة وتنشٌط تنفٌذ وسائل تعزٌز) عشر السابع الهدف

 افراد نسب على (والعشرٌن الخمس) ومؤشراته (عشر التسعة) بغاٌاته عشر السابع الهدف ارتكز   
 ذلك من انبثقت كما"  االنترنٌت ٌستخدمون الذٌن االفراد نسبة"  المؤشر على دولة كل فً المجتمع
. (17) المخطط فً كما ثالث، مجامٌع

 
. العالمٌة والشراكة المستدامة الحوكمة دور تفعٌل (17) المخطط

   

:                         الى تصاعدٌا قسمت العربٌة المجامٌع أن أعاله المخطط وٌبٌن 

. (لٌبٌا العراق، مورٌتانٌا، جٌبوتً، القمر، جزر ، الصومال) االولى المجموعة

. ( فلسطٌن المغرب، االردن، تونس، الجزائر، مصر، سورٌا، السودان، الٌمن، ) الثانٌة المجموعة

. ( قطر العربٌة، االمارات الكوٌت، عمان، لبنان، ، البحرٌن) الثالثة المجموعة

 فً جاء الذي عراقال كان بٌنما لألنترنٌت استخدامها فً متصدرة العربً الخلٌج دول جاءت   
 مقٌاس االنترنٌت الن نظراو ،بٌانات عنها تتوفر ال بلدان وجود عن فضال جدا متأخرا االولى المجموعة

 على تشجٌعوال والتكنولوجٌة العلمٌة لجوانبل خدمة الجانب هذا مراعاة ٌتم ان ٌعتقد ةالخدم دةوج على
 انفة عشر، السبعة األهداف حسب العراق وضع خالصة (1) جدول ٌوضح كما ،االنترنٌت استخدام
:  الذكر
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 عشر السبعة األهداف حسب العراق وضع خالصة (1) جدول

 المجموعة الثانٌة المجموعة االولى المجموعة
  الثالثة

 7المالحظات المجامٌع خارج

/    االول الهدف 

/    الثانً الهدف 

/    الثالث الهدف 

-      الرابع الهدف

+   الخامس الهدف  

/    السادس الهدف 

+   السابع الهدف  

/     الثامن الهدف 

/     التاسع الهدف 

-   العاشر الهدف  

/    عشر الحادي الهدف 

-     عشر الثانً الهدف
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 فً وٌلحظ ،مسبقا شرحها تم قد كما (1) جدول فً تبوٌبها تم التً المستوٌات ٌوضح (18) مخطط
. الثانٌة المجموعة وباألخص المستوٌات، بٌن التفاوت الشكل

 : (الوطنٌة الخطط فً المستدامة التنمٌة اهداف) ثالثا

 العراق فان ، 2030  عامال فً لتنتهً -2015 من تبدا خطة هً المستدامة التنمٌة خطة الن نظرا    
 المستدامة للتنمٌة الوطنٌة اللجنة سعت قدو ،محلً بطابع األهداف هذه تتبنى خاصة رؤٌة وضع حااقتر

 عن فضال ٌن،يوسٌاس برلمانٌن) المعنٌن من نخبة ٌضم علمً مؤتمر لعقد التخطٌط وزارة برئاسة
 الذي المستقبل 2030العراق رؤٌة لوضع الباحثٌن من ونخبة الدولة وزارات مع (المحلٌة الحكومات

 لتنفٌذ التخطٌط تم وقد 8العالمٌة المقاربات عن فضال ،القوة وعناصر التحدٌات شخصت اذ الٌه، نصبو
. منها االولى المرحلة هً 2022-2018 الوطنٌة التنمٌة خطة لتكون مراحل ثالث فً الرؤٌة هذه

 فٌه تدع (ربطا منه صورة فقاالمر) اعمامب 2015 عامال نهاٌة فً التخطٌط وزارة قامت كما   
 بدورها التخطٌط وزارة ان كما ،الوطنٌة الخطط فً االجندة هذه العتماد المحلٌة والحكومات الوزرات

 مترابطة االجندة جعلل ،2022 -2018 الوطنٌة التنمٌة خطة اعداد فً المعنٌة الجهات مع تتشارك قد
 المستدامة التنمٌة اهداف عن عبارة وهً (2) الجدول فً كما ،االستراتٌجٌة هااهداف مع ومتداخلة
 : المتوازنة العالقات اجل من الوطنٌة التخطٌط عملٌات فً وربطها

 االستراتيجية 2022 -2018 الوطنية التنمية خطة اهداف 2030 أجندة حسب األهداف ت
 الحد وسٌاسات المكانٌة التنمٌة ألهداف داعمة مستدامة رٌفٌة تنمٌة االول الهدف 1

 الفقر من
 وهشاشة فقرا االكثر للفئات ممكن انسانً امن الثانً الهدف 2
 االنسانً االمن وفقدان النزوح ازمة بسبب المتضررة المجتمعات تعافً الثالث الهدف 3
 المستدامة البشرٌة التنمٌة بمؤشرات االرتقاء (والخامس الرابع) الهدفان 4
 والثالث السادس) األهداف 5

 والخامس عشر والرابع عشر
 (عشر

 المناخٌة للتغٌرات التحتٌة البنى تكٌٌف-
 االجتماعٌة والمسؤولٌة واالنتماء الوعً بتعزٌز البٌئٌة المواطنة-
 البٌئٌة لالستدامة معززة بوصلة المائٌة البصمة-

 القادمة التنموٌة الخطط فً اولوٌة له ستكون-  عشر السابع الهدف 6
 والمصرفٌة والنقدٌة المالٌة كافة بأبعاده االقتصادي االصالح تحقٌق- الثامن الهدف 7

 والتجارٌة
                                                           

 .2019 بغداد، التخطٌط، وزارة المستدامة، للتنمٌة الوطنٌة اللجنة ،2030 العراق رؤٌة  8
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 االقتصادٌة القرارات اتخاذ عملٌات فً المستدامة التنمٌة ابعاد تكامل-
  والكلً الجزئً المستوى فً
 االقتصاد ومتطلبات امكانات مع ٌنسجم بما االقتصادي النمو معدل رفع-

 العراقً
 الناقصة والعمالة البطالة معدالت خفض-

 كافة بأشكاله لالستثمار تمكٌنٌة بٌئٌة متطلبات توفٌر- التاسع الهدف 8
 والخدمٌة االنتاجٌة العامة االصول ادارة تحسٌن-

 المستندة الحضرٌة والهٌاكل العام التنموي االطار بٌن فٌما الموائمة- العاشر الهدف 9
 للمكان النسبٌة والمٌزات العمرانً التخطٌط اسس الى

 االمن وفقدان النزوح أزمة بسبب المتضررة المجتمعات تعافً- عشر الحادي الهدف 10
. االنسانً

 
 والمصرفٌة والنقدٌة المالٌة بأبعاده االقتصادي اإلصالح تحقٌق- عشر الثانً الهدف 11

 والتجارٌة
 والخدمٌة االنتاجٌة العامة االصول إدارة تحسٌن-

 الرشٌدة الحوكمة ارساء- عشر السادس الهدف 12
 ألبعاد مستجٌبة وبرامج سٌاسات عبر للدولة التنموي الدور تفعٌل-

 المستدامة التنمٌة
 المكانٌة للتنمٌة المعززة الالمركزٌة اسس ارساء-

. 2022-2018 الوطنٌة الخطة واهداف 2030 اجندة اهداف على باالعتماد البحث، فرٌق:  الجدول مصدر             

 مواءمة مدى قٌاس بإجراء التخطٌط وزارة مع بالتنسٌق المتحدة االمم خبراء من فرٌق قام كما   
 مؤشرات مع الخطة مؤشرات مواءمة على عملوا حٌث الوطنٌة الخطة مع 2030 اجندة مؤشرات
   :(20)و (19) ٌنالمخطط فً موضح كما ،االجندة

 

 NDP بالعالقة المستدامة التنمٌة اهداف (20) مخطط               NDP   9 مع بالعالقة المستدامة التنمٌة محاور (19) مخطط 

 مع قةالبالع واالزدهار والكوكب السالمو الناس المستدامة التنمٌة محاور (19) المخطط وٌمثل      
 بٌنما والرفاهٌة والسالم الناس محور مع كبٌر بشكل تستجٌب الخطة ان وٌبٌن الوطنٌة التنمٌة خطة

 السبعة المستدامة التنمٌة مؤشرات (20) المخطط ٌمثل بٌنما ، الكوكب محور مع اقل بشكل تستجٌب
 الى 1 الهدف من) المؤشرات من% 77 حوالً ان نالحظ كما ، الوطنٌة التنمٌة خطة فً المتبناة عشر

 الخطة المتوسط، المدى خالل قتتحق ان المفترض من والتً الوطنٌة التنمٌة خطة فً استجابة تجد (16
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 الهدف على قوي تركٌز هناك ان كما (2 ،3 ،4 ،1 الهدف) اوال االنسان وضعت ،سنوات خمس مدتها
 عن فضال الحق عمل الى ٌحتاج 5 الهدف لكن السالم، على القوي تركٌز كان كما 9 و 8 و 7 و 6

 SDG14 ، (المناخ تغٌر)و SDG 13 ، (المساواة عدم) SDG 10و ، األمن مثل األخرى المهمة األهداف
 .األهداف بقٌة مع تقاطعٌة بطرٌقة ( الرشٌد الحكم ) SDG 16 حاسم وبشكل ، (الماء تحت الحٌاة)

  : (والمتابعة محلًال المستوى على) رابعا

 تم اذ المحلٌة خصوصٌتنا ٌالئم نموذجا، باعتماده األهداف بٌن الترابطات راعى فقد للعراق فبالنسبة   
 لجنة هً والتً المستدامة للتنمٌة الوطنٌة اللجنة وهو العراق فً 2030 اجندة بمتابعة معنً هٌكل تحدٌد
 المدٌرٌن مستوى على الفنٌة الوزارات وعضوٌة التخطٌط وزارة برئاسة 2005 العام فً شكلت دائمٌة
 اجتماعات عدة اللجنة عقدت والتً والبٌئة، المستدامة التنمٌة قضاٌا متابعة  ومهمتها خبراء، او العامٌن
 : (21) المخطط فً كما ، األهداف بٌن الترابطات تراعً مناسبة عمل الٌة لتحدد

 

 على بٌنها فٌما والترابطات المستدامة للتنمٌة العالمٌة األهداف على المرتكزة الفرق ٌوضح (21) مخطط
. الوطنً المستوى

 قسم ،6240 الوزاري االمر بموجب المستدامة، للتنمٌة العلٌا الوطنٌة اللجنة الى التابعة التخصصٌة الفرق):  المصدر
. (2016 التخطٌط، وزارة والمالٌة، اإلدارٌة الدائرة البشرٌة، الموارد ادارة
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كلفريقيعنىبعدةاهدافاساسيةفضالعهغايات،هاعالفرقيةثمانالعلىاألهدافوقدقسمث
:-وكمافيالتاليمترابطةمعها،


 ،7-8، 5-8، 3-8،  6-4،  5-4، 4-4والغايات و  2، 1لهدفان ا...  فريق القضاء عمى الفقر -

10 -1 ،10-2 ،10-4 .
.  5-2والغاية  15، 14، 13،  6 األهداف...  فريق استدامة موارد البيئة -
.  17،  12، 9، 8، 7 األهداف... ... فريق االقتصاد االخضر -
. 1-9والغاية  9-8و الغاية  11الهدف ... ... فريق المدن المستدامة -
. 2-16، 1-16، 7-10، 8-8، 6-8، والغايات 5، 4، 3 األهداف....... فريق السكان والتنمية -
.  6-10والغاية  3-10والغاية  16الهدف .......... فريق الحكم الرشيد -
. ويعنى بجميع اهداف االجندة .............. فريق التثقيف -
. يعنى اهداف االجندة... فريق البيانات واالحصاءات -
 

 الى تقارٌرها الفرق هذه وترفع هذا ، ومتابعتها األهداف بترابطات المهتمة الدول من العراق ٌُعد وبهذا
 السٌاسات، ورسم وااللتزام التدقٌق ألغراض شكلت متابعة خلٌة الى بدورها ترفعه التً الوطنٌة اللجنة
 التنمٌة خطة تنفٌذ بدء مع بالعالقة التخصصٌة أهدافها متابعة الفرق هذه تباشر ان المفترض من والتً

.  الفقر من التخفٌف الستراتٌجٌة بالنسبة وكذلك العام هذا 2022-2018 الوطنٌة

 

 : االستنتاجات

 (المستدامة التنمٌة) مفهوم أهمها من كثٌرة، مفاهٌما االجتماعً والتطور االقتصادي التقدم اوجد لقد -1
 على العٌش مفاصل فً تتمحور وامور ومضامٌن معان من تحمله لما الحٌاة متطلبات من لكونها وذلك

 وفً األرض على المترتب التوازن تمثل فهً والنبات، والحٌوان كاإلنسان وغٌرها، مادة من الكوكب
  .المفهوم لهذا وتحدٌث تطوٌر الى العالمً العمل وٌجري ،الهواء وفً الماء

 حسب العراق لوضع ركٌزة الثالث، المجامٌع حسب عشر السبعة لألهداف النهائٌة المصفوفة كانت-2
 توضح التً المجموعة وهً األولى المجموعة فً ثالثة للعراق األهداف عدد وكان العربً، محٌطه
 فٌه العراق بان ٌعنً مما ، (عشر والسادس عشر الثانً لرابع،ا لهدفا) وهً السلبً التنموي الوضع
 مكانٌا ٌتبلور وذلك  ،المستقبلٌة الخطط وضع دعن االعتبار بنظر تؤخذ ان ٌنبغً كثٌرة تنموٌة مشاكل
. (+) مزدهرا المكان لجعل القوة بنقاط االهتمام ٌنبغً مما المشكلة، (-) الرخو بالمكان

 الوطنٌة التنمٌة خطة مع ذكره تم ما حٌث من المستدامة التنمٌة اهداف مةءموا استعراض بوساطة-3
 الوطنٌة للخط الوعً من ٌزٌد مما اإلجرائٌة للعالقات الوظٌفٌة الرؤٌة للمختص تتضح ، 2018-2022
. المتبقٌة االجندة سنواتل القادمة
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:  التوصٌات

 التخطٌط لعملٌات حصٌلة لكونها البٌئٌة االستدامة موضوع تطور متابعة مواصلة نحو الجاد السعً-1
 من االستفادة عن فضال ككل، التنموٌة للموجة االستراتٌجً البعدو الدولً (واالقلٌمً الحضري) المكانً
 البلد حول ورحالمتم الفعال للتقاطع االهم النقطة تمثل مما العراقٌة التجربة على ذلك وعكس الخبرات

 لكل  الحٌوٌة التوازنات اقرار أجل من الحٌة، غٌر المادٌات من وغٌرها الحٌة الكائنات حصص علىو
.  البحث بها جاء التً المفاصل

 الجٌد، التعلٌم هدف فً وخاصة والدولً االقلٌمً محٌطه ضمن العراق ترتٌب رفع الى السعً-2
. الرشٌدة الحوكمة هدف و مستدامة وإنتاج استهالك أنماط وجود ضمان وهدف

 

 أن وجدت فقد العراقٌة، التوجهات تمثله ما كل مع المستدامة للتنمٌة العالمٌة األهداف ربط خالل من-3
 كما  ٌنبغً مما تؤخذ لم اهداف وهناك 2022-2018 الوطنٌة الخطة فً اخذت جدا مهمة اهداف هناك
 عن فضال حركٌا، –بالدٌمومة نابضا بلدا العراق ٌكون لكً وذلك ،القادمة الخطط فً  علٌها العمل

. العالمٌة االجندة بتنفٌذ االلتزام
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 : العربٌة باللغة المصادر

  غاٌة 17 من المستدامة، التنمٌة فوأهدا الرشٌدة الحوكمة ،2030 اجندة فً الدٌموغرافً البعد.1  

 االسكوا، اسٌا، لغربً واالجتماعٌة االقتصادٌة اللجنة ،األهداف عدد ونصف غاٌات 10 الى هدفا 169و
.    2016 المتحدة، االمم

 ،6240 الوزاري االمر بموجب المستدامة، للتنمٌة العلٌا الوطنٌة اللجنة الى التابعة التخصصٌة الفرق.2
. 2016 التخطٌط، وزارة والمالٌة، اإلدارٌة الدائرة البشرٌة، الموارد ادارة قسم

. بال السنة المتحدة، األمم ،2030 لعام المستدامة التنمٌة خطة عالمنا، تحوٌل.3

 الدورة المستدامة، التنمٌة أهداف بمؤشرات المعنً الوكاالت بٌن المشترك الخبراء فرٌق تقرٌر.4
. 2016 المتحدة، االمم واالجتماعً، االقتصادي المجلس االحصائٌة، اللجنة واالربعون، السابعة

. 2018 التخطٌط، وزارة ،2022-2018 البٌئٌة، االستدامة العاشر، الفصل الوطنٌة، التنمٌة خطة.5

. 2019 بغداد، التخطٌط، وزارة المستدامة، للتنمٌة الوطنٌة اللجنة ،2030 العراق رؤٌة .6

 تشرٌن 25-24...  2030 العراق رؤٌة فً البٌئٌة المستدامة التنمٌة اهداف اولوٌات عمل ورشة .7
. (التخطٌط وزارة/  بغداد  -2018 ولاال

: االنكلٌزٌة باللغة المصادر

1-The Arab Sustainable Development Goals Wall Chart, ESCWA, UNCWA 
NATIONS, 2016. 

2-Integrated Approaches To The Implementation of The 2030 Agenda and The 
SDGs : Key Issues , for Consideration. 
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