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يةالتنماهدافتحقيقفيواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياتوظيفكيفيةالورشةموضوعمعوبالعالقة

،دافاألهمثلومقاصدهاالمستدامةالتنميةاهدافمنالعديدفيوالتكنولوجيااالبتكارأهميةتبرز"المستدامة

التكنولوجيانهجتعتمدلمانتتحققالاألهدافهذهانالدراساتاظهرتاذ17،16،13،11،9،8،5،4،3

قدرةلهعلميالوالترابطواالتصاالتالمعلوماتلتكنولوجياواالنتشارالعلميواالبتكارالتطورانذلكواالبتكار

بصورةددةمحوبأهداف،عامةبصورةالمستدامةالتنميةاهدافتحقيقوتعزيزالبشريالتقدمتسريععلىكبيرة
-:يليوكماالمعرفةمجتمعاتوتطويرالرقميةالفجوةسدخاللمنوذلكخاصة



Rapid“...تكنولوجيامناالستفادةأسلوبعلىكمثال Integration Assessment“لتحليلاالنمائيالبرنامجمنمطوراسلوبوهو

اهدافمقاصداختيارفياالولويةلتحديدانطالقنقطةاالداةهذهتعد،اذSDGsالمستدامةالتنميةاهدافمعبالعالقةالوطنيةالخطةمؤشرات

..اخرىجهةمن2030العراقرؤيةوبينالوطنيةالخطةاهدافبينالموائمةمستوىتقويمعنفضالالمستدامة،التنمية

. يةمن األهداف السبعة عشر تم تغطيتها في الرؤ% 74



الخطةأنيؤكدبمافيها،تضمينهاتمقدالمستدامةالتنميةاهدافمن%77حواليفإن  2022-2018الوطنيةالتنميةلخطةوبالنسبة

.المتوسطالمدىفياألهدافتحقيقفيفاعلةأداةتكونأنيمكن



من المخاطر والتمكين أطلقت الدولة استراتيجية التخفيف من الفقر الثانية والتي تبنت برنامجا يسهم في تحسين األوضاع المعيشية والحماية

من أهداف التنمية المستدامة تم تضمينها في استراتيجية % 43حوالي . من أجل تحويل الفقراء الى منتجين مندمجين اقتصاديا واجتماعيا

10و8و6و5و3و2و1: من األهداف المغطاة ضمن خطة التنمية الوطنية وبخاصة األهداف% 50التخفيف من الفقر، والتي تشكل 
.16و13و11و



مولي   المشبياناتبقاعدةوربطها التموينيةلبطاقةنظام

.االجتماعيةالحمايةبشبكة

ولوجيثثثثثا حيثثثثثم فقثثثثثوم قكثثثثثوة البطاقثثثثثة التموينيثثثثثة ال  يثثثثثة عثثثثث  اعتمثثثثثا  التك 
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اف والت طيط ف .الدولة كي فنشغ  بمهام ار ر

عمالاال،الرسمياالقتصادمنجزءتكونانالتجاريةلالعمالفرصة،تتيحالفقرمنوانتشالهمالناسمساعدة

.الهاتفرصيدوخدماتالقروضالىسهلدخولتجهزالمحمولالهاتفعبرالمصرفية



IRAQIالعراقفياألصغرالتمويل MICROINACE NETWORK

المحدودالدخلذويوالنشطينفقراء•
التقليديةالرسميةالماليةالمؤسساتالىالنفاذعلىالقادرينلغير•

المهجرين,المزارعين,المعيالتالنساء,الشباب)المؤسساتتستهدف•

من ، حاليا يدخل الى سوق العمل اكثر(واصحاب المشاريع الصغيرة واخرين• 

لشباب مليون شاب عراقي سنويا لذا تسعى الشبكة الى اشراك نسبة عالية من ا

ستند على ضمن الفئات المستهدفة ، أنشاء قنوات مالية بديلة على سبيل المثال ت

.تقنية الموبايل للوصول لكل المناطق وخصوصا االكثر فقرا 

الفقرمنالتخفيفإستراتيجيةوبرامجألنشطةااللكترونيةالبوابة

لرصدميةالرقالوطنيةالمنصةضمنالفقرمنالتخفيفإستراتيجيةبمشاريعخاصةبوابةاستحداث

المتحدةاالمممنظمةمنفنيبدعموالتنميةواالستقراراالعماراعادةمشاريعومتابعةومراقبة

عملياتءواجرامترابطبشكلالبياناتوتقديمالمشاريعمواقعتقييملغرضالبشريةللمستوطنات

...ومخططاتوجداولخرائطبصفتهاالنتائجوعرضالبياناتفيالعالقاتبتحديدتسمحوالتيالتحليل

ربط التطور االقتصادي  والدخول الى العالم الرقمي ماليا احد النقاط التي تؤدي الى القضاء على الفقر



الجهاز المركزي لإلحصاء باالعتماد على الصور الفضائية الحديثة / انتاج خرائط استرشادية في وزارة التخطيط 

يتم تحديث تسقيط حدود تجمعات السكن العشوائي على الصور الفضائية وبعد انتهاء العمل الميداني يتم ارجاع
.النموذج الى الجهاز المركزي لألحصاء الجراء المسح الضوئي



لذكية ورفع اإلنتاج الزراعي من خالل الزراعة االتصدي للتغيرات المناخية أفكار الشباب في

كطاقة انشاء منظومة ري زراعية صديقة للبيئة تعمل بالطاقة الشمسية

د بديلة نظيفة ومستدامة عوضا عن الطاقة الكهربائية وطاقة الوقو

نقيط وتكون كافية لسقي مساحات كبيرة باستخدام منظومة الري بالت

د كما يمكن ان تستخدم لتزوي, ومساحات متوسطة بالسقي المباشر 

صل خزانات المياه المتوسطة والكبيرة متعددة االستخدامات بتجهيز ي
ومن مميزاتها, ساعات مستمرة يوميا 6الى 

مستدامة تستخدم الطاقة الشمسية فقط-1

ات صديقة للبيئة وغير ملوثه للماء والهواء والتربة عكس مضخ-2

الوقود

ابموالمناخالتربةبمراقبةللمزارعينيسمحالذكيالزراعةنظام

االدارةاتتقني.المياهمصادراستخداموتقليلاالنتاجيةبزيادةيسمح

فيوتساهمالتربةنوعيةعلىبالحفاظتسمحللمحاصيلالكفوءة

المستدامةالزراعة



سوف يطبق في . برنامج المعتمد لدى العديد من المنظمات الدولية، بدال عن استخدام استمارات االستبيان الورقية 

(.حصر شامل لجميع القرى )، مسح التنمية الريفية ( بغداد، ديالى ، وكركوك)تنفيذ المسح الميداني في محافظة 

برنامجبتصميم استمارة استبيان  باستخدام األجهزة اللوحية من خالل

ODK (open Data kit
(تطبيق جوال) Androidأداة لجمع البيانات ألجهزة

تنفيذ مسح التنمية الريفية في المحافظات 

سرعة نقل البيانات من الموقع الى أجهزة الخادم ومن ثم الى

الحاسب االلي 

أسهل لتحليل البيانات
GPSجمع إحداثيات



.إعطاء موقف يومي لعدد المصابين بكافة انحاء العراق -1

وضع موقع اون الين للحجز على موعد اخذ اللقاح الخاص بكورونا-2

.حمالت توعية للمواطنيين عبر وسائل االعالم المختلفة  -3

ة يمكن استخدامها لتحسين الرعايتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
على سبيل دة مستويات ، لع(  (HIS)الصحيةنظام المعلومات الصحية و

-:المثال 
كنولوجيا ت)تحسين التشخيص ودعم المرضى -ربط المراكز الصحية البعيدة والخبرات✓

.(المعلومات واالتصاالت للرعاية المتكاملة

مذجة إدارة الصحة على أساس النذاتي)تمكين المرضى بمعلومات ومسؤولية أفضل ✓

.(الحاسوبية التنبؤية

.تحسين إدارة البيانات إلعداد التقارير والمراقبة✓

ين تسهيل االتصاالت بين العاملين الصحيين في الخطوط األمامية ،المتخصص✓

...والمرضى

لذكيةابالرقابةيسمحالصحيةالرعايةخدمةتقديمفي(الصحةفياألشياءانترنت)IOTتطبيقاستخدام

المناسبتالوقفيباألمراضبالتنبؤتسمحالكبرىالبياناتتحليلانالىباالضافةاالمراض،وتشخيص



بة على مع بدء إجراءات االستجابة لمواجهة الجائحة توقف الدوام الرسمي في المدارس والجامعات العراقية فأجبر عشرة ماليين طالب وطال

خصصة لهذا وكان الحل السريع لتقديمه للطالب هو التعلم عن بعد سواء من خالل االنترنت او القنوات التلفزيونية الم.البقاء في منازلهم 
.الغرض 

القلخاصةوب،العالميالصعيدعلىالناميةللبلدانالمتاحةالمدرسيةالمنحعددفيكبيرةبنسبةالزيادةب-4

منحذلكيفبما،العاليبالتعليملاللتحاقاالفريقيةوالبلدانالناميةالصغيرةالجزريةوالدولنموا  البلدان

.الناميةنالبلدافيوالعلميةوالهندسيةالتقنية،والبرامجواالتصاالتالمعلوماتوتكنولوجياالمهنيالتدريب

التلفزيون التربوي  منصة نيوتن مدرستي في بيتي 



عن بعد في حاالت تتيح تكنولوجيا المعلومات للمرأةالتي تمكث في المنزل نتيجة بعض التقاليد والعادات في المجتمع متابعة تعليمها والعمل

تعتمد على االمومة والعوارض الصحية ،، تسويق منتجاتها اليدوية او الفنية عبر المنصات التكنولوجية واالستفادة من فرص عمل جديدة

.  استخدام الحاسوب 

، من اجل تعزيز تمكين وبخاصة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية ، ب-5

المرأة 



العمالكنتموكأداةالوظائفمنالمزيدتولدصناعةباعتبارهاالتوظيفعلىواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياتؤثر

ولوجياالتكنعلىوالقائمةالوليدةالفرصوتمثلمرونةواكثرجديدةبطرقالعملمنجديدةأنواععلىالحصولمن

األثرذاتالجيدةالوظائفمنالمزيدخلقعنتبحثالعالمبلدانمختلفانهمنطلقمنواالتصاالتالمعلومات
..والمجتمعللعمالةاإليجابيواالقتصادياالجتماعي

شركات التوصيل▪

مندوب مبيعات▪
عمل النساء في المنزل▪

، والسعي الى توفير فرص فرص الحصول على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتتحقيق زيادة كبيرة في ج-9

2030الوصول الشامل والميسور الى شبكة االنترنت في اقل البلدان نموا بحلول عام 

بتقنيات أفضل التكامل مابين تقنيات االتصاالت، البيانات الكبيرة و الذكاء االصطناعي في العمليات الصناعية سمحت

ى تحتية ايضا ساعدت على االبداع واالبتكار وخدمات بن. للتسامح مع الخطأ والمراقبة المستمرة للعملية الصناعية

.اكثر ذكاءا



اقلصالحلواالبتكاروالتكنولوجياالعلممجاالتفيالقدراتبناءواليةالتكنولوجيالبنكالكاملالتفعيل17-8

تصاالتواالالمعلوماتتكنولوجياوالسيما،التمكينيةالتكنولوجياتاستخداموتعزيز،2017عامبحلولنموا  البلدان

الل تعد منتديات التنمية المستدامة بصورة عامة اداة مهمة في تحقيها وذلك من خ

ذ ومتابعة دورها في التواصل ما بين جميع الشركاء وما بين الجهات المعنية بتنفي

ي اهداف التنمية المستدامة والناس والذين هم هدف التنمية كما لها دور كبير ف
.التوعية والتثقيف 

وزارةدتعقفقدالمستدامة،التنميةتنفيذادواتاحدىهيالعالميةالشراكةولكون

امجبرنمثلالمتحدةاالمممنظماتمنمنظمةمناكثرمعبناءةشراكاتالتخطيط

الدولينكوالبالمتحدةلألمماالنمائيوالبرنامجالبشريةللمستوطناتالمتحدةاألمم

عومشرومنها،المقدمالفنيالدعممناالستفادةبهدفوغيرهاوالفاوواالسكوا

الشراكة،هذهضمنالمهمةاألوجهاحدهوالمستدامةللتنميةالعراقمنتدىاعداد

قميةرمنصةاعدادفياالنمائيالمتحدةاألممبرنامجمعالتعاونتموانسبقكما

هدافامؤشراتقيمتستعرضلإلحصاءالمركزيالجهازفيالمستدامةللتنمية

.المستدامةالتنمية



-:أعاله ضمن هذا الجدول والشكل التاليماتقدمويمكن تلخيص 
الدورالهدف 

الهدف االول
دخول تتيح فرصة لالعمال التجارية ان تكون جزء من االقتصاد الرسمي ، االعمال المصرفية عبر الهاتف المحمول تجهز

.سهل الى القروض وخدمات رصيد الهاتف

الهدف الثاني
. ادر المياه نظام الزراعة الذكي يسمح للمزارعين بمراقبة التربة والمناخ بما يسمح بزيادة االنتاجية وتقليل استخدام مص

تقنيات االدارة الكفوءة للمحاصيل تسمح بالحفاظ على نوعية التربة وتساهم في الزراعة المستدامة  

الهدف الثالث
تحليل في تقديم خدمة الرعاية الصحية يسمح بالرقابة الذكية وتشخيص االمراض، باالضافة الى ان IOTاستخدام تطبيق 

البيانات الكبرى تسمح بالتنبؤ باألمراض في الوقت المناسب 

الهدف الرابع 
خيص التحديات ساعدت البيانات الكبيرة المعلمين في تش. تقنية المعلومات واالتصاالت تسمح بالوصول الى التعليم الرقمي

ا  .التعليمية و تقديم تدريب تعليمي أكثر تخصيص 

الهدف الخامس
الخدمات تقنية المعلومات واالتصاالت تتيح للمراة الوصول الى المعلومات فضال عن الخدمات بما فيها التمويل االصغر و

المصرفية

.تقنيات ادارة المياه الذكية تسمح بتقليل الهدر في المياه وتعزيز توفر المياه ونوعيتهاالهدف السادس

الهدف السابع
ن تقليل بصمة ادارة طاقة افضل، الشبكة الذكية توفرتجهيز مستدام فضال ع(  المقاييس الذكية)توفر تقنية العدادات الذكية 

.الكربون

الهدف الثامن 
قط غازات تقنية المعلومات والذكاء الصناعي يعزز عمليات االنتاج تجاه التنمية االقتصادية المستدامة، بحيث ال تمنع ف

.الدفيئة وانما توفر فرص جديدة للصناع



بتقنيات أفضل التكامل مابين تقنيات االتصاالت، البيانات الكبيرة و الذكاء االصطناعي في العمليات الصناعية سمحتالهدف التاسع 

تحتية اكثر ايضا ساعدت على االبداع واالبتكار وخدمات بنى. للتسامح مع الخطأ والمراقبة المستمرة للعملية الصناعية

.ذكاءا

ي الدخلستسمح تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المتقدمة باإلنتاج المحلي وستؤدي إلى انخفاض التفاوتات فالهدف العاشر

الهدف الحادي 

عشر

تحليالت البيانات يمكن للذكاء االصطناعي و. يمكن لتطبيقات اإلنترنت تحويل أفكار المدن الذكية والفعالة إلى واقع ملموس

إنشاء أنظمة نقل أفضل وتعزيز الشفافية داخل العمليات الحكومية( الكبيرة)الضخمة 

ير بين المنتج يمكن تطبيقات االنترنت وتحليالت البيانات الضخمة والذكاء االصطناعي تحسين التنسيق بشكل كبرالهدف الثاني عش

والمستهلك ، وبالتالي زيادة الكفاءة واالستدامة

اس الحراري من يمكن أن تساعد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تقليل البصمة الكربونية وانبعاثات غازات االحتبالهدف الثالث عشر

.خالل جعل عمليات اإلنتاج أكثر كفاءة
للمصادر استخدام المتحسسات الجديدة وطرق المراقبة تساعد على تتبع مصادر المحيطات، باالضافة الى ادارة افضلالهدف الرابع عشر

وتسمح بنظم انذار مبكرة

الهدف الخامس 

عشر

فاظ على تقنيات االتصال توفر نظم مراقبة افضل مصادر االرض، وحاالت التربة و ازالة الغابات بما يساهم في الح

المصادر الطبيعة

الهدف السادس 

عشر

نات الضخمة من يمكن أن يؤدي استخدام سياسات البيانات المفتوحة إلى تمكين المواطنين ، ويمكن أن تزيد تقنيات البيا

شفافية الحكومة

الهدف السابع 

عشر

.سوف تمكن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تشكيل مجتمعات جديدة من المواطنين المشاركين

.سيسمح الذكاء االصطناعي بالنمذجة المتقدمة للتنمية التي يمكن مشاركتها على نطاق واسع  وسريع





توصيات

ترجمة اهداف وانشطة استراتيجية التخفيف من الفقر▪

توفير فرص العمل الالئق والمحمي لجميع العاطلين ▪

.نظام تعليمي ذو جودة عالية ، وصول الجميع الى تعليم افضل ▪

نظام صحي ذو كفأءة وتغطية ▪
توفر سكن الئق وانهاء مشكلة العشوائيات ▪

بناء االنسان 

إيجاد أجيال قادرة على االبتكار 

واالبداع واالنجاز 



شكرا  لحسن االستماع 

التقدم سريعا معا  


