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.المستدامة

التنمية تحقيق أهداففيإلى تدهور البنية التحتية وعرقلة الجهود الرامية إلى إحراز تقدم مواجهة االرهاب أدى توجيه الموارد نحو في العراق 

عم الخدمات لدالالزمة لبنى التحتية الحيوية حصل دمار كبير على االصعدة كافة وتدمير لمن النزاع، التي تضررتفي المناطق ف. المستدامة

لتقليدية، لالحتياجات القصيرة األمد استجابة للنزاعات، باستمرار االعتماد على القطاعات االقتصادية اساهمت الحاجة الملحةكمااألساسية، 

قدم بشأن رؤيةالنفط، للحفاظ على االستقرار االقتصادي وتلبية االحتياجات العاجلة للسكان، ما أدى إلى تقييد الجهود الرامية إلى إحراز تمثل

إلى زيادة تقييد القدرة المالية " 19-كوفيد "انهيار أسعار النفط العالمية في ظل وباء كما ان أطول أمداً للتنويع االقتصادي والتنمية المستدامة

. المستدامةللحكومة على دعم اإلصالح وإحراز تقدم في مجال التنمية





رسمت 

نا وانطالقا األولويات التي وضعتها الرؤية  خطوات عامة لما يمكن اعتماده في تغير مستقبل

-:لى تسعى هذه األولويات ا. من التركيز على االنسان بوصفه صانع التغير وغايته 

.االستثمار في رأس المالي والبشري وإيقاف استنزافه •

.ضمان تحقيق األولويات الوطنية من خالل حوكمة رشيدة •

.تقبل تنشيط القطاع الخاص وتنمية الشراكات التي توفر اغلب فرص عمل في المس•

.االنصاف والعدالة في توزيع الثروة وتوفير فرص عمل للجميع •

بيئة نظيفة  الترشيد وتقليل استنزاف الموارد البيئية بما يؤمن لألجيال القادمة حقها في•



-:في محورين همالتحقيق التنمية المستدامة2030المستقبل الذي نصبو اليه العراق " تم مراعاة السالم في رؤية العراق 



RIAباستخدام منهجية 2030اهداف التنمية المستدامة ورؤية العراق 



اث تعزيز سياسات ومؤسسات المشاركة وترجمة االهداف الدولية الى رؤية اهداف وطنية، تساعد على اتخاذ االجراءات الكفيلة والقادرة على احد
.2030التحول المنشود في إطار اهداف التنمية المستدامة 

.تشخيص التحديات التي تواجه تحقيق اهداف التنمية المستدامة

الفئات ل بينتوكيد اعالن الحكومة عن استمرار الخطى نحو عودة العراق الى الساحة الدولية ويتطلع لتحقيق التنمية التي تتوزع ثمارها على نحو عاد
.  والمناطق من دون تهميش أو إقصاء

م في هتسالترويج لخطة التنمية المستدامة وطنيا، واستثارة الرأي العام والحكومة وكسب دعمهم، ودعم المانحين والمنظمات الدولية التي يمكن أن 
.واهمها النازحين وإعادة االعمارمساعدة العراق لتجاوز الصعوبات التي يواجها

ت البياناتوفير قاعدة بيانات ألهداف التنمية المستدامة، وتشخيص فجوة البيانات الموجودة من اجل توجيه الجهد االحصائي المستقبلي لردمها ب
.  انطالقا من األولويات الوطنيةالمناسبة



ميههة انههه يعههرض تجربههة امههة قويههة اختههارت الحيههاة والتن

ي واعتمدت على شعبها، على الرغم من المصاعب الته

لتنميهة شعب لم يتوقف ابدا عن التطلع الى ا؛مروا بها

ممهها يههدل ؛المسههتدامة حتههى اثنههاب الحههرب وضههجيجها 

علههى العههزم والطمههوال مههع االعتههراف بضههرورة بههذل 

ن االبعهاد جهود استثنائية لتحقيهق التهوازن المطلهوب بهي

سهههتدامة، االقتصهههادية واالجتماعيهههة والبيئيهههة للتنميهههة الم

والحفهههاظ علهههى السهههالم وحمايهههة حقهههوق جميهههع النهههاس 

.واالجيال المقبلة وضمان عدم ترك احد في الخلف



تمع الدولي ما زال ملف النازحين يشكل تحديا حقيقيا تنمويا وامنيا وانسانيا والحكومة بالتعاون مع المج
تعمل على معالجة هذا الملف

المدني تم اعداد التقرير الطوعي الثاني بناء على عملية تشاور واسعة بين الحكومة ومنظمات المجتمع
.  2030والقطاع الخاص على مستوى المحافظات لتعزيز الشراكة وادماجهم ضمن عملية تنفيذ اجندة 

ي تعد اساسا الحكومة العراقية مصممة على المراجعة الوطنية الخاصة بالعراق لدعم السياسة التشاركية الت
.لتحقيق اهداف التنمية المستدامة 

؟( ماذا بعد ) 2030الطريق الى عام اإلشارة الى خطة التعافي المستجيبة الثار جائحة كورونا و 

حاول العراقيون، وبالرغم من

ن التحديات الكبيرة، وعقود م

الصراع المحتدم، تلمس 

خطوات علمية جاّدة، 

ي، بالتعاون مع المجتمع الدول

تضعهم في مسار تنموي، 

سليم، يبني المؤسسات، 

ويضمد الجراح، ويحقق 

االستقرار، وتحسين جودة 

ونوعية الحياة، عبر شراكات

، حقيقية، قائمة على الثقة

والتعاون، والتكامل، 
.والمساندة



التقرير الطوعي ؟ رسائل 
ن من الرسائل الداخلية والخارجية يسىع التقرير اىل إيصال مجموعتي 

رسائل داخليةرسائل خارجية

اكة العالمية • االيمان بالشر

  
 
.المعززة لألمن اإلنسان

اكات الدولية فرصة ل• بناء الشر

ات .المعرفة وتبادل الخبر

اكات مرتكز لضمان تك• افؤ الشر

.الفرص بي   الدول

•  
االستجابة للتحديات الت 

يفرضها الواقع العالم  

.والمحل  

بر استيعاب االزمات ايجابيا ع•

  المحافظة عل
 
كب   ف

الب 

مسارات اهداف التنمية 

.المستدامة

  بناء المنعة •
 
  ف

المض 

والصمود لدرء المخاطر 

.واالزمات

نحو الحراك الشبانر  اعالن للتغيب  •

الدولة )عقد اجتماع  جديد 

(.والمجتمع

فئة الشباب تمثل ذروة الهبة •

الديموغرافية المؤهلة للتغيب  

.والبناء والمشاركة

المواطنة الفاعلة•

-الصحية)احتواء االزمة المركبة •

(االقتصادية

كاء المسؤولية التضامنية بي   شر •

التنمية ستعزز الحماية واالمن

  ظروف االزمات
 
.المجتمع  ف

األدوار والوظائف التنموية •

  والقطاع الخاص
 
للمجتمع المدن

ليا استلهام روح التنمية وطنيا ومح•

اء
ّ
.لتعزيز التنافس البن

اة الالمركزية النهج المعزز للمساو •

.والعدالة

التخطيط التكامل  واتساق •

السياسات المستدامة 



فيحاداتصاعداالماضيالعقدشهد
العربية  المنطقةأنحابجميعفيالنزاعات  

والوطحدةاكثرالنزاعاتهذهانتبينوقد
الثقافيبالمشهدالضررألحقمماوتعقيدا،

البشرياالمنوقوضالمنطقةفيالغني

المستدامةالتنميةوفرص

في 2030بطلب من اليمن عن كيفية تحقيق اجندة 2017اللجنة العربية للتنمية المستدامة اجتماعها الثالث 

العراق ، األردن ،)ظل النزاعات فجاب هذا التقرير عن اثار النزاعات في الدول العربية التي تشهد نزاعات 

لجميع الدول وقد تم التواصل معنا من خالل استبيان قدم( سوريا، السودان ، اليمن، لبنان، ليبيا، الصومال

ولي ومن ضمنها العراق ، كما تم عقد مقابلة مع اللجنة معدي التقرير كما تمت المشاركة في االطالق اال

-:لمسودة التقرير ، عموما التقرير تضمن اربعة فصول هي

الشراكة في تحقيق 

التنمية المستدامة على

-:عدة مستويات

عالمي-

إقليمي-
وطني ومحلي-



:  د اإلقليميالدول المختارة والمنهجية المتّبعة والمشهد العالمي للنزاع والبعتضمن تمهيد واستعراض عن اهداف التقرير و..الفصل االول 

.التحديات والفرص المتُاحة ولماذا اعتماد منهج االمن البشري كاساس في هذا التقرير

تعرض الفصل الثاني  تضمن استعراضا واسعا للمجاالت التي ت

.  اعبشكل خاص للتهديد بسبب النز2030فيها أهداف خطة عام 

ضايا واستنادا  إلى نتائج تقارير اإلسكوا األخيرة وبعض الق

لعربي المتكررة التي تم إبرازها خالل مختلف إصدارات المنتدى ا

لعقبات للتنمية المستدامة، يوضح الفصل رسائل رئيسية حول ا

عبر 2030المشتركة ، واألولويات اإلقليمية لتحقيق خطة عام 

.ركائز السالم والناس والكوكب واالزدهار

الجيدةالممارساتعلىيرتكزالذيالثالث،الفصلالىوصوال❑

النهوضأجلمنالمتاحةالفرصلتحديدالمستفادةوالدروس

وتنميةسالمإلىواالنتقالالمنطقةفي2030عامبخطة

.مستدامين

لىعالنزاعاتتأثيركيفيةولشراكاتلاألخيرالفصلوخصص❑

المتعلقةوالشراكاتالتنسيقمنمختلفةأشكال



ناك هيتطلب جهوًدا منسقة وتآزًرا وثيقًا بين مختلف الجهات الفاعلة 2030أن تحقيق أهداف خطة عام ❖

.حاجة إلى تعزيز القدرات الوطنية والمحلية لتحقيق منع نشوب النزاعات

ق معالجة مواطن الضعف والقضاء على االستبعاد أساسيان لتحقيو، 2030فهم الترابط الداخلي لخطة عام ❖

.أهداف التنمية المستدامة في الدول المتأثرة بالنزاعات

تنمية أن الدول المتأثرة بنزاعات تواجه تحديات منهجية في ما يتعلق بإحراز التقدم في تحقيق أهداف ال❖

.المستدامة في األطر الوطنية

تدامة الشراكات القوية على المستوى الوطني واإلقليمي والدولي لها دور في تحقيق اهداف التنمية المس❖

ذوي الصلة)في مثل هذه الدول وال يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة إال من خالل ادماج الشركاء 

.على المستويات كافة2030ودعمهم على مستوى القدرات وملكيتهم لخطة عام ( المعنيين

ً كما ان ❖ نعزاليةالء اإنهافالوقاية خير من العالج وهناك حاجة إلى أن يعتمد الشركاء الدوليون نهجاً استباقيا

.يلبين الجهات الفاعلة نحو إطار مشترك لصنع القرار والتنسيق والتنفيذ والرصد وهيكلية التمو

سانية الترابط بين القضايا اإلن"ه عملية تفعيل يتوجاألمد وت القصيرة الالتدخهناك حاجة إلى تجاوز ❖

.لعلى المدى الطوي" السالموقضايا التنمية و

-:خالصة ما توصل اليه التقرير
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وهي جميعا مأخوذة بنظر االعتبار في رؤيتنا 

وتقاريرنا الطوعية



المجموعالغير محسوبة(لم تتغير)ثابتة نسبة التراجعنسبة التحسنمحاور الرؤية

1

بناء االنسان

18/مؤشرات4

22.2%

مؤشرات3

16.6%

مؤشرات3

16.6%

مؤشرات8

44.4%
100%

2

الحكم الرشيد
م تتوفر بيانات لهذا المحور ضمن مؤشرات أهداف التنمية المستدامةل

3

اقتصاد متنوع

16/مؤشر2

12.5%

ال توجد

0%

ثابت1

6.25%

مؤشر13

81.25%
100%

4

مجتمع امن

ال يوجد

0%

9/مؤشر 1

11.11%

ال يوجد

0%

9/مؤشر8

88.89%
100%

5

بيئة مستدامة

11/مؤشر 2

18.18%
ال يوجداليوجد

11/مؤشر9

81.81%
100%

ير بها لذا تم اما فيما يتعلق بالبيانات الخاصة بالموضوع فهناك نقص كب

.اعتماد بعض البيانات من المنظمات األممية في التقرير



شكرا 

لحسن 

االصغاء

-:التوصيات

وائر مراجعة البيانات الواردة في التقرير من جميع د-

.الوزارة والخبراب

ة أهمية استمرار مشاركة العراق في المحافل الدولي-

يق اهداف وتفعيل الشراكات بمختلف مستوياتها لتحق

.التنمية المستدامة

ب العمل على توطين اهداف التنمية المستدامة بحس-

نفيذ خصوصيتنا والتركيز على األولويات في الت

.بالعالقة مع تمويل التنمية
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