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ﻠﻤﺔ اﻟﺴ ﺪ رﺋ ﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
ً

ﺸﻬﺪ اﻟﻌﺮاق ،ﻛﻐ ە ﻣﻦ ﻠﺪان اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪ ﺎت اﻟﻤﺘﻼﺣﻘﺔ اﻟ ﻓﺮﺿﺖ واﻗﻌﺎ
ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺑﻨﺎء اﺳ اﺗ ﺠ ﺎت وﺧﻄﻄﺎ و ﺮاﻣﺞ ﺴﺘﺠ ﺐ ﻟﻬﺬە اﻟﻤﺘﻐ ات ،ﻟﻀﻤﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
ﻋ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺠ ﻞ اﻟﺤﺎ  ،واﻻﺟ ﺎل اﻟﻤﻘ ﻠﺔ ،اﻟﻌ ﺶ اﻟ ﻢ اﻟﻤﺮﺗﻜﺰ ﻋ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﺼﺤﺔ
اﻟﺠ ﺪة.

وعل الرغم من ضخامة التحديات وكلفها ،اال ان العراق مض قدما بملف االصالحات الهيكلية لتحسي واقع
وه اصالحات تهدف ال بناء مؤسسات قوية وفاعلة
حياة االنسان ،بوصفه هدفا للتنمية ومرتكز تحققها ،ي
ومستجيبة للمتغيات ،وقادرة عل قيادة مسية التنمية وتنوي ع مصادر االقتصاد ،بما يسهم يف تعزيز
الن شهدت استجابة ومبادرات
القطاعات االنتاجية والخدمية ،عل الرغم من تكاليف جائحة كورونا ،ي
ّ
وحدت جهود الجميع لمواجهة تحدياتها والتخفيف من اثارها.
مجتمعية وحكومية،
ان للتنمية المستدامة يف العراق ،مع تصاعد االحتجاجات الشبابية
لقد تزامن اعداد التقرير
الطوع الث ي
ي
المطالبة باإلصالح ،بعد ان افرز حراكا شبابيا ايجابيا دعا ال انتخابات نيابية مبكرة ،تعهدت حكومتنا
ر
العاش من ر
تشين االول المقبل.
بإجرائها يف
السياس رفيع المستوى ،انما
ان مراجعة المسار التنموي للعراق واالرصار عل المشاركة يف اعمال المنتدى
ي
الدول ،ساعيا ال ايصال
اف ،والمجتمع
جاء للتعبي عن االليام
ي
ي
الذان للحكومة العراقية ،امام الرأي العام العر ي
الن تتطلب
رسائل هادفة ،منها اليام العراق بتعهداته مع اصحاب المصلحة ،مع وجود الكثي من التحديات ي
المجتمع والمشاركة التنموية ،وبناء عالقات وثيقة متوازنة مع المجتمع
مد الجسور ،لتقوية اوارص التماسك
ي
والدول.
االقليم
ي
ي
ََ
المنعة ،ظل بناء
القيم يف درء المخاطر وبناء
وف الوقت الذي نجح فيه العراق بعمقه الحضاري ورصيده
ي
ي
االنسان ،يعد الهدف االول من اهداف رؤية العراق  ،٢٠٣٠والمحور الرئيس الذي يشغل اهتمام الجميع ،يف
مسار النهوض لتحقيق اهداف التنمية المستدامة.
ََ
ان استيعاب التحديات الداخلية واالقليمية تمثل خط ر
المنعة
الشوع االول للمواجهة ،لتحقيق الصمود وبناء
الذي يمثل الطريق االنجع لتحقيق اهداف التنمية المستدامة ،وضمان ان ال يتخلف أحد عن الركب.

الكاظم
األستاذ مصطف
ي
رئيس مجلس الوزراء

كلمة السيد وزير التخطيط
ح اول العراقي ون ،وب الرغم م ن التح ديات الكب ية ،وعق ود م ن ال اع المحت دم ،تلم س خط وات
ّ
دول ،تض عهم يف مس ار تنم وي ،س ليم ،يب ين المؤسس ات ،ويض مد
علمي ة ج ادة ،بالتع اون م ع المجتم ع ال
ي
الج راح ،ويحق ق االس تقرار ،وتحس ي ج ودة ونوعي ة الحي اة ،ع ري رشاك ات حقيقي ة ،قائم ة ع ل الثق ة،
والتعاون ،والتكامل ،والمساندة.
ً
ان ،محاول ة الس تعراض تجرب ة الع راق التنموي ة ،وال نهج المتب ع يف تحقي ق
وع الث ي
ويمث ل التقري ر الط ي
أه داف التنمي ة المس تدامة ،ض من رؤي ة الع راق  2030وأه داف وغاي ات االجن دة التنموي ة العالمي ة ،فض ال
ع ن األنظم ة والسياس ات والب ن المؤسس ية ال ين ت م وض عها لتعزي ز ف رص التق دم .ولع ل م ن المف اهيم
المهم ة لرف د المس ية التخطيطي ة ه و مفه وم التنمي ة المس تدامة ،والمتعل ق بح ق الع يش وتوس يع
الخي ارات المتاح ة أم ام الن اس ،وض مان الحف ا ع ل حق وق االجي ال ،وب ذلك كان ت انطالقتن ا نح و تب ين
ان بوص ف التنمي ة المس تدامة رس الة ت ريهن ع ل الحق وق
االل يام بإنج از االس تعراض الط
وع الث ي
ي
المجتمعية كافة.
واع بالمخ اطر والمرتك زة
وف الوق ت ال ذي نش عر في ه بمس يس الحاج ة ال اعتم اد منهجي ة التخط يط ال
ي
ي
ع ل اس تغالل طاق ات المجتم ع وامكانات ه ،وفق ا لإلمكان ات المتاح ة وال ين يمك ن أن تس تثمر يف المس تقبل
الس يما رشيح ة الش باب ،وف ق الناف ذة الس كانية ال ين فتح ت افاقه ا ،باالعتم اد ع ل التخط يط المس تدام
الواع بالمخاطر.
ي
ّ
لق د وث ق التقري ر ،يف ه ذه المرحل ة ال ين يم ر به ا الع راق ،م ا تحق ق م ن انج ازات بنح و ش فاف ،مؤك دا ع ل
ان ،وق د حرص نا خ الل
ان المس ية نح و تحقي ق أه داف التنمي ة المس تدامة مهم ة وطني ة وواج ب انس ي
مرحلتنا الراهنة عل تجسيد المبادئ االرشادية العامة لها.
ان ،المب ين ع ل حق ائق ومعطي ات رقمي ة دقيق ة وش واهد ميداني ة،
وع الث ي
والي وم نق دم استعراض نا الط ي
فض ال ع ن اعتم اد مب دأ التش اركية خ الل عملي ة االع داد ،وال ين توس ع نطاقه ا ج راء المش اورات والن دوات
م ع جمي ع الش ركاء وأص حاب المص لحة ،وق د ت م اختي ار المس ارات والمنطلق ات للتقري ر م ن خ الل
التنس يق الج اد ب ي الف رق العامل ة ،ألج ل اخ را تقري ر وط ين ،يع د عنوان ا تنموي ا يمث ل االداة الفاعل ة
لعملية التغيي.
وتأسيس ا ع ل م ا تق دم ،س عت وزارة التخط يط يف ظ ل الحكوم ة الحالي ة ال اعتم اد نه ج جدي د يق وم ع ل
تعزي ز اط ر التحلي ل والنق د لمس ية التنمي ة المس تدامة ،به دف اق ياح مس ارات الحل ول الناجع ة ،م ع
اس تمرار المن ارصة لمزي د م ن الالمركزي ة وتش جيع المحافظ ات والمؤسس ات المحلي ة ع ل االنخ راط يف
عملي ات تخط يط التنمي ة وتنفي ذ برامجه ا وتقويمه ا بم ا يس تجيب لتطلع ات الن اس ،ويحف حق وقهم
ومستقبل اجيالهم.

أ.د .خالد بتال النجم
وزير التخطيط

ﻠﻤﺔ ﻓ ﻖ اﻋﺪاد اﻟﺘﻘ ﺮ
ﻳﻨﻄﻠ ـ ــﻖ اﻟﺘﻘ ـ ــﺮ اﻟﻄ ـ ــﻮ اﻟﺜ ـ ــﺎ ﻣ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـ ام اﻟﻌ ـ ـﺮاق ﻣ ـ ــﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤ ـ ــﻊ اﻟ ـ ــﺪو ﺑﺘﺤﻘﻴ ـ ــﻖ اﺟﻨ ـ ــﺪة اﻟﺘﻨﻤ ـ ــﺔ
اﻟﻤﺴـ ـ ـ ــﺘﺪاﻣﺔ  ،2030وﻣﻮا ـ ـ ـ ــﺔ اﻟﺠﻬـ ـ ـ ــﻮد اﻟﻌﺎﻟﻤ ـ ـ ـ ــﺔ ﻧﺤﻮﻫـ ـ ـ ــﺎ؛ ﺑﻮﺻـ ـ ـ ــﻔﻬﺎ ﺧﻄـ ـ ـ ــﺔ ﻃﻤﻮﺣـ ـ ـ ــﺔ و ﻮﺻـ ـ ـ ــﻠﺔ ﻟﻌﻤﻠ ـ ـ ـ ــﺔ
اﻟﺘﻨﻤ ـ ـ ــﺔ ﺗ ـ ـ ــﺘﻈﻢ ﺎﻟﻐﺎ ـ ـ ــﺎت اﻟﻤﻨـ ـ ــﺎﻇﺮة ﻟﻸﻫـ ـ ــﺪاف اﻟ ـ ـ ـ  17واﻟﻤـ ـ ــﺆ ات اﻟ ـ ـ ـ ﺗﻘ ـ ـ ـ ﺲ اﻟﺘﻘـ ـ ــﺪم اﻟﻤﺤـ ـ ــﺮز ﻓﻴﻬـ ـ ــﺎ.
و ـ ــﺬﻟﻚ ﻧﺎﻟ ـ ــﺖ ﻫ ـ ــﺬە اﻻﻫ ـ ــﺪاف اﻻﻫﺘﻤ ـ ــﺎم اﻟ ـ ــﺎﻟﻎ ﻣ ـ ــﻦ ﻟ ـ ــﺪن اﻟﻤﺆﺳﺴ ـ ــﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣ ـ ــﺔ واﻟﻤﻨﻈﻤ ـ ــﺎت اﻟﻤﺪﻧ ـ ــﺔ
وﻋـ ـ ـ ﺟﻤﻴ ـ ــﻊ اﻟﻤﺴ ـ ــﺘ ﺎت ،ﻓﺎﻟﺘﻨﻤ ـ ــﺔ اﻟﻤﺴ ـ ــﺘﺪاﻣﺔ ﺷﺨﺼـ ـ ـ ﺔ اﻟﻌ ـ ــﺎﻟﻢ اﻟﻤﺘﻘ ـ ــﺪم واﻟﻨ ـ ــﺎ ﻋـ ـ ـ ﺣ ـ ــﺪ ﺳ ـ ــﻮاء
اﻵن.
ﻟﻘـ ـ ــﺪ ﺟ ـ ـ ــﺎء ﻫـ ـ ــﺬا اﻟﺘﻘ ـ ـ ــﺮ ﻌـ ـ ــﺪ ﺣـ ـ ــﻮارات ﻣﻌﻤﻘـ ـ ــﺔ وﻣﺴـ ـ ــﺘﻤﺮة ﻋ ـ ـ ـ ﺟﻤﻴـ ـ ــﻊ اﻻﺻـ ـ ــﻌﺪة ،ﺗﺒ ـ ـ ـ اﻟﺘﻘ ـ ـ ــﺮ
ﻋـ ـ ـ ـ أﺳﺎﺳ ـ ـ ــﻬﺎ أﻫ ـ ـ ــﺪاﻓﺎ ﻣﻨﺘﻘ ـ ـ ــﺎة  :اﻻول ،واﻟﺜﺎﻟ ـ ـ ــﺚ ،واﻟﺮاﺑ ـ ـ ــﻊ ،واﻟﺨ ـ ـ ــﺎﻣﺲ ،واﻟﺴ ـ ـ ــﺎدس ﻋﺸ ـ ـ ـ ـﺮ ،واﻟﺴ ـ ـ ــﺎﺑﻊ
ﻋﺸ ـ ـ ـ ـ ـﺮ ،وﻣﻨﻬ ـ ـ ـ ــﺎ ﺗﺠﻠ ـ ـ ـ ــﺖ اﻟﻼﻣﺮﻛ ـ ـ ـ ــﺔ واﻟﺘﻨﻤ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟﻤﺤﻠ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟﻤﺴ ـ ـ ـ ــﺘﺪاﻣﺔ ،ﺑﻮﺻ ـ ـ ـ ــﻔﻬﺎ ﻧﻈ ـ ـ ـ ــﺮة ﺗﻘ ﻤ ـ ـ ـ ــﺔ ﻷداء
ﻟﺴ ـ ــﻠﻄﺎت اﻟﻤﺤﻠ ـ ــﺔ ،وﻗ ـ ــﺪ اﺧﺘـ ـ ـ ت ﻧﻤ ـ ــﺎذج ﻣ ـ ــﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ـ ــﺎت و ) ﻐ ـ ــﺪاد ،وﻧ ﻨ ـ ــﻮى ،واﻟ ﺼـ ـ ـﺮة ،واﻻﻧ ـ ــﺎر،
وذي ﻗ ـ ــﺎر ،وﻛـ ـ ـ ﻼء ،واﻟﺴ ـ ــﻠ ﻤﺎﻧ ﺔ( ﻛﺘﺠ ـ ــﺎرب ﻋﺮاﻗ ـ ــﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔ ـ ــﺔ اﻟﺘﻌﺒـ ـ ـ ﻋ ـ ــﻦ اﻟﻤﻀـ ـ ــﻲ ﻗ ـ ــﺪﻣﺎ ﻣ ـ ــﻦ اﻻزﻣ ـ ــﺔ
ا اﻟﻨﻬﻀﺔ.
وﻻ ﻔﻮﺗﻨـ ـ ـ ــﺎ ﻫـ ـ ـ ــﺬا اﻟﺴـ ـ ـ ـ ﺎق اﻻ أن ﻧﻘـ ـ ـ ــﺪم ﺟ ـ ـ ـ ــﻞ اﻟﺸـ ـ ـ ــﻜﺮ ﻟ ـ ـ ـ ــﻞ ﻣـ ـ ـ ــﻦ اﺳـ ـ ـ ــﻬﻢ وﺷـ ـ ـ ــﺎرك ﻋﻤﻠ ـ ـ ـ ــﺔ
اﻟﺘﻘ ـ ـ ــﺮ اﻟﻄـ ـ ــﻮ اﻟﺜـ ـ ــﺎ  ،ﻣـ ـ ــﻦ اﻟـ ـ ــﻮزارات واﻟﻤﺤﺎﻓﻈـ ـ ــﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴـ ـ ــﺎت واﻟﻤﻨﻈﻤـ ـ ــﺎت واﻟﻘﻄﺎﻋـ ـ ــﺎت وﺟﻤﻴـ ـ ــﻊ
اﺋـ ـ ــﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤـ ـ ــﻊ ،وﻻ ﻧﻨـ ـ ـ ـ دﻋـ ـ ــﻢ ﺑﺮﻧـ ـ ــﺎﻣﺞ اﻻﻣـ ـ ــﻢ اﻟﻤﺘﺤـ ـ ــﺪة اﻻﻧﻤـ ـ ــﺎ ) (UNDPواﻟﺨ ـ ـ ـ اء اﻟﻤﺸـ ـ ــﺎرﻛ
اﻋـ ـ ــﺪادە ،وﻫـ ـ ــﻢ ـ ـ ــﻞ ﻣـ ـ ــﻦ )أ.د ﺣﺴـ ـ ــﻦ ﻟﻄ ـ ـ ــﻒ اﻟ ـ ـ ــﺪي ،وأ.د وﻓـ ـ ــﺎء ﺟﻌﻔـ ـ ــﺮ اﻟﻤﻬـ ـ ــﺪاوي ،وأ.د ﻋـ ـ ــﺪﻧﺎن ﺎﺳـ ـ ـ
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الفصل االول :المقدمة
يقف العراق مرة اخرى عند مفيق طرق ،ليس بسبب ظروفه الداخلية فحسب ،بل بسبب تطورات
ر
المباشين
الن طالت آثارها العالم أجمع ،ليس فقط من حيث عدد الضحايا
جائحة كوفيد ( 19كورونا) ي
للفيوس ،بل وبما فرضته من أوضاع استثنائية يف احوال الناس المعيشية والصحية واالجتماعية والثقافية.
الطوع االول عام  2019أمام المنتدى
وعل الرغم من مرور وقت ليس بالطويل منذ مناقشة التقرير
ي
السياس رفيع المستوى اال ان جسامة االحداث تطلبت اجراء تقويم مسارات التنمية المستدامة ،ومراجعة
ي
ر
التعاف عند قطب البوصلة الوطنية للتنمية المستدامة.
ما تحقق يف مؤشاتها ،بهدف االبقاء عل مسارات
ي
ومع االعياف بأن أهداف التنمية المستدامة ( )SDGsلعام  2030متكاملة وغي قابلة للتجزئة ،حدد
يعن أنه باليامن مع تنفيذ جميع أهداف
العراق أولوياته اإلنمائية يف خطط التنمية الوطنية الخمسية ،وهو ما ي
التنمية المستدامة السبعة ر
عش ،تحتل أهداف التنمية المستدامة المختلفة المقدمة يف نقاط زمنية مختلفة.
ر
تتماس أهداف التنمية المستدامة ذات األولوية مع المراحل المختلفة رلينامج التنمية المستدامة يف
إذ
العراق.
واليامج يف دول مختلفة
ويكشف تطبيق منهج التقارير الطوعية القائم عل اختبار تنفيذ السياسات ر
عن رسائل ودروس غنية للعمل بطرق واعية بالمخاطر ومبتكرة لتعزيز استدامة التنمية يف الب ئات الهشة
سي أغوار الحالة
الن تنشأ من ر
والخطرة .يحاول هذا التقرير ان يستكشف أهم الدروس والتوصيات العامة ي
لتقديم توصيات ومقيحات محددة.
إن تحليل التهديدات والمخاطر المتعددة والفرص المعقدة وفهمها من خالل عمليات الرصد
الوع بها يتطلب ان
والتقويم ،لن تؤدي ال تطوير واع بالمخاطر المحدقة والتهديدات المتعاظمة .بل ان
ي
والوع بالمخاطر باآلفاق المعرفية واإلجراءات
تكون عملية صنع قرار التنمية قائمة عل دمج اإلحاطة
ي
واليامج وتأكيد مرونة اإلجراءات
العملية لمعالجة المخاطر واستثمار الفرص يف خطط التنمية والسياسات ر
لضمان استدامتها ،وهو ما يتطلب:
• االقرار باليابط يف مسار تأثي التهديدات العالمية مثل :األوبئة ،و اإلرهاب والجريمة المنظمة،
والجرائم االلكيونية ،واالخطار الطبيعية والتغيات المناخية ،وكذلك المخاطر االقتصادية ،وخاصة
تلك المرتبطة بمصادر الطاقة وعدم االستقرار االقتصادي ،مع االلمام بالفرص المتاحة عل
ً
العالم.
المحل وصوال إل المستوى
المستوى
ي
ي
• إن درء المخاطر واستثمار الفرص والتخفيف من التداعيات المعقدة المرتبطة بها يتم بإحاطة
معرفية مدروسة لتعزيز األستدامة مع تطوير بناء تنموي مرن يمنع المخاطر الجديدة ويقلل من
حدة الموجود منها ،عل االقل.
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الطوع
رسائل التقرير :لماذا التقرير
الثان؟
ي
ي
يسع التقرير ال إيصال مجموعتي من الرسائل الداخلية والخارجية:
الرسائل الداخلية
الشباب محرك التغيت واداة التطوير
•
•
•

اجتماع جديد (الدولة والمجتمع).
الشبان اعالن للتغيي نحو عقد
الحرا
ري
ي
فئة الشباب تمثل ذروة الهبة الديموغرافية المؤهلة للتغيي والبناء والمشاركة.
المواطنة الفاعلة (الحاضنة للتنوع ،المعززة للمشيكات ،والحافظة للحقوق والخصوصيات).

والمجتمع)
(الحكوم
المحىل
اإليجان عىل المستوى
خلق التنافس
ي
ي
ي
ي
•
•
•

ّ
البناء.
استلهام روح التنمية وطنيا ومحليا لتعزيز التنافس
الالمركزية النهج المعزز للمساواة والعدالة.
التشارك والتنمية المحلية المستدامة
التكامل واتساق السياسات يعزز من النهج
التخطيط
ي
ي
(التنمية المكانية).

لن رنتك أحدا يف الخلف (المسؤولية التضامنية بي رشكاء التنمية يف ظل أزمة كوفيد)
•
•
•

احتواء االزمة المركبة (الصحية -االقتصادية) والحد من تداعياتها وتخفيف آثارها عل الفئات
الهشة مسؤولية الدولة.
المجتمع يف ظروف االزمات.
المسؤولية التضامنية بي رشكاء التنمية ستعزز الحماية واالمن
ي
المدن والقطاع الخاص قصص نجاح يف التماسك
األدوار والوظائف التنموية للمجتمع
ي
االجتماع.
ي
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شكل ( :)1الرسائل األساسية للتقرير

الرسائل الخارجية
ر
الشاكات الدولية عنوان للتضامن يف وقت االزمة.
•
•
•

االيمان ر
اإلنسان.
بالشاكة العالمية المعززة لألمن
ي
ر
الخيات.
الشاكات الدولية فرصة لبناء المعرفة وتبادل ر
ر
الدول ويخفف من
الشاكات مرتكز لضمان تكافؤ الفرص بي الدول بدعم يحققه التكافل
ي
ر
واألكي حاجة.
معاناة الدول األقل نموا

االرصار يف البقاء عىل المسار (ادامة زخم روح التنمية)
•
•
•

والمحل.
العالم
الن يفرضها الواقع
ي
ي
االستجابة للتحديات ي
عي اليكي يف المحافظة عل مسارات اهداف التنمية المستدامة.
استيعاب االزمات ايجابيا ر
المض يف بناء المنعة والصمود لدرء المخاطر واالزمات.
ي
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أهداف التقرير
يسع التقرير إل تحقيق جملة من االهداف من ب نها:
• رصد حصيلة التقدم يف تحقيق أهداف التنمية المستدامة بعد انقضاء ثلث مدة تحقيقها،
وتقويم آفاق تطور السياسات العامة يف التعامل مع األهداف.
• متابعة وتقويم أثر األزمات االقتصادية والسياسية والمالية واالجتماعية يف مسية تحقيق
أهداف التنمية المستدامة.
• استقراء مسية االستجابة الحكومية والمجتمعية لتحديات االزمة وتشخيص ر
عياتها والوقوف
عل أهم ر
وسي أغوارها وامتداداتها.
مؤشاتها ر
• تشخيص السبل المثل لضمان ابقاء مسية التنمية المستدامة يف الطريق الصحيح.
• االستماع ألصوات اصحاب المصلحة وتطلعاتهم فيما يتعلق باألهداف وكيفية بلوغها.
والمض قدما نحو تحقيق اهداف التنمية
دول لالستمرار
ومحل ذو بعد
وطن
• اعالن
ي
ي
ي
ي
المستدامة من خالل تأشي دور الحكومة االتحادية بمؤسساتها والحكومة المحلية بمحافظاتها
ومجالسها يف توطي االهداف يف سياساتهم وممارساتهم التنموية.
• الكشف عن مديات نجاح حكومة العراق يف تأطي االزمة الصحية وتحجيم تداعياتها من خالل
للتعاف ،ومستجيبة لالزمة المركبة وضمن أطر تطبيقية تشاركية
سياسات مرنة واقعية ابتكارية
ي
– تنموية.
والمحل،
الوطن
• تأشي المحركات الدافعة لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة عل المستوى
ي
ي
وجعلها خط ر
التعاف ما بعد كورونا باعتماد مبدأ المية التنافسية.
الشوع التنموي لسياسات
ي
والمبن عل مفهوم المواطنة الحاضنة للتنوع
االجتماع المطلوب
• الدعوة ال تجديد العقد
ي
ي
المجتمع.
والحافظة للحقوق والمستجيبة للتضامن والتكافل
ي
الن اختارها
• التعرف عل رافعات التنمية والمفشة للقصص السبعة للمحافظات العراقية ي
التقرير.
المحل يف اعداد تقارير اهداف التنمية
الوطن إل المستوى
• تعزيز فرص االنتقال من المستوى
ي
ي
الن اعدت تقاريرها
المستدامة وكانت محافظات الب ة ،كربالء ،االنبار ،يف مقدمة المحافظات ي
مؤكدة اليام حكوماتها المحلية بأجندة التنمية المستدامة ،وبما يالئم واقع كل محافظة
الن تتناسب مع هذه االولويات.
وحاجاتها االساسية وعل وفق أولوياتها ووضع الخطط المحلية ي
رسمت هذه التقارير خارطة طريق لكل محافظة لتحقيق المستقبل الذي تصبو إليه يف الوصول
إل :اقتصاد متنوع ومستدام ،وعمل الئق ،ومجتمع متعاف وحيوي معزز بمهارات تمكينية عالية
ودخل مستقر يؤمن حياة كريمة ألفراده ،وب ئة نظيفة خالية من التلوث.
منهجية اعداد التقرير
الثان" الخاص بتنفيذ اهداف التنمية المستدامة امام
يأن هذا التقرير لتقديم "االستعراض
الطوع ي
ي
ي
السياس رفيع المستوى ،الذي يشار فيه العراق للمرة الثانية برعاية االمم المتحدة.
المنتدى
ي
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وطن قوي ألهداف التنمية المستدامة
تم اعتماد منهج "المجتمع اآلمن" ،يف إطار تنسيق ورصد
ي
عي خطط التنمية الوطنية متوسطة األجل
إذ ترجمت أهداف التنمية المستدامة  2030وتنفيذها ر
واسياتيجيات وسياسات تنموية طويلة االجل ،تليم أيضا باألبعاد الثالث للتنمية المستدامة االقتصادية
واالجتماعية والب ئية.
الموازنة بي الواقع والطموح وتلبية
تتمثل
المسار
هذاهذا
تطبيق
في هذا
األصعب يف
في يفالموازنة
تتكثل
المسار
تطبيق
المهمةاألصعب
ولعلالمهمة
ولعل
المطالب واألولويات المتنافسة لماليي المواطني .لقد ساعدتنا هذه التجربة ليس فقط عل مقارنة واقعنا
وه رؤية ال تتعلق
الموجود يف الداخل مع الخار  ،بل يف مراجعة خططنا واعادة النظر يف نهجنا يف العراق ،ي
فقط بتضميد الجراح ،ولكنها تمتد إل التفكي ف جودة نوعية الحياة وتماسك المجتمع ورأسمالنا ر
البشي
ي
الن نحاف بها عل تراثنا لألجيال القادمة.
ي
واالجتماع والطريقة ي
ر
التحدي الرئيس هو الحفا عل هذه الرؤية المرتبطة بالواقع ،باستقراء مسيته وتشخيص عياته
وبناء ر
الن نقوم
مؤشات نهوضه واستدامة تنميته .إذ ترسم مراجعتنا ر
عي التقارير الطوعية الوطنية الرحلة ي
بها يف مراجعة التقدم ،وتسلط الضوء عل اإلنجازات والتحديات وتبادل الدروس وتحديد الخطوات االتية،
وهو ما سيحدد الجهد والمسار التنموي للحكومة االتحادية والحكومات المحلية .وقد اعتمدت خمس ركائز
ه:
لمنهجية االعداد ي
• التشاركية :إذ اعتمدت عملية اعداد التقرير عل نهج تنموي
تشارك بي الحكومة ممثلة بوزارة
ي
التخطيط وأصحاب المصلحة الذين تمثلهم المنظمات غي الحكومية والقطاع الخاص ومختلف
الوزارات والجهات الحكومية السيما الجهاز المركزي لإلحصاء والمؤسسات االكاديمية والبحثية،
وانتدبت لجنة ذات تمثيل عريض ألصحاب المصلحة لضمان تشخيص تطلعات أصحاب المصلحة
ورؤاهم.
• اختيار االبعاد ذات الصلة :وهنا البد من االعياف اننا ال نملك جميع رافعات التنمية ،وأن ما يمكن
المدن
تحقيقه الستدامة التنمية ال يعتمد فقط عل جهد الحكومة وانما يتكامل مع نشاط المجتمع
ي
والقطاع الخاص أيضا ،وال غن فيه عن التكامل مع الجهود الدولية يف تحقيق التنمية المستدامة.
الن تمثل المسارات المتنوعة لتحقيق التنمية المستدامة،
• المقارنة البناءة :اذ تم اختيار المحافظات ي
والن يمكن استلهام الدروس
والن تشكل من حيث المضمون قصص الشد يف المسارات المتنوعة ،ي
ي
منها يف بقية المحافظات.
والمحل.
•
الوطن
المض بمسارات المقارنة عل المستويي
ي
ي
ي
• التشاورية :من خالل اعتماد صي التشاور مع مجموعات أصحاب المصلحة ،لرصد آرائهم
الطوع وعملية اليوي ج للتنمية
وف طريق اعداد التقرير
وتوقعاتهم بشأن التنمية المستدامة .ي
ي
المستدامة عقدت عدد من االنشطة أهمها:
الطوع األول آب (أغسطس) .2019
 oمؤتمر نتائج التقرير
ي
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
O

o

التعاف
مؤتمر وزارة التخطيط "المراجعة الشاملة ألجندة التنمية المستدامة واعداد خطة
ي
المستجيبة لآلثار الصحية واالقتصادية لجائحة كوفيد  ،"19بغداد  22-21ر
تشين االول
(أكتوبر) .2020
ر
(نوفمي) .2020
الثان
ر
ورشة توطي اهداف التنمية المستدامة 28-27 ،تشين ي
المحل إلنتا تقارير التنمية المستدامة عل صعيد المحافظات.
العمل عل المستوى
ي
الثان للتنمية المستدامة  2021يف بغداد
الطوع
التشاورات الوطنية إلعداد تقرير العراق
ي
ي
 16-15اذار (مارس) .2021
الثان للتنمية المستدامة لعام :2021
الطوع
التشاورات الوطنية نحو اعداد تقرير العراق
ي
ي
المدن ( 28آذار /مارس .)2021
مع المجتمع
ي
الثان للتنمية المستدامة لعام :2021
الطوع
التشاورات الوطنية نحو إعداد تقرير العراق
ي
ي
مع االشخاص ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة ( 4نيسان /ابريل .)2021
الثان للتنمية
التشاورات الوطنية مع المجموعات الشبابية نحو إعداد تقرير العراق
الطوع ي
ي
المستدامة لعام  6( 2021نيسان /ابريل .)2021
الثان للتنمية
الطوع
التشاورات الوطنية مع القطاع الخاص نحو إعداد تقرير العراق
ي
ي
المستدامة لعام  6( 2021نيسان /ابريل .)2021
الثان للتنمية
التشاورات الوطنية مع المجموعات النسوية نحو إعداد تقرير العراق
الطوع ي
ي
المستدامة لعام  11( 2021نيسان /ابريل .)2021
 2030يف
المستدامة
التنمية
وأهداف
رؤيةالعراق
تحققرؤية
متابعةتحقق
خليةمتابعة
مشاوراتخلية
مشاورات
242030فيأيار24
المستدامة
التنمية
وأهداف
العراق
(مايو) .2021
(مايو)
2021

الثان
تحديات يف طريق انجاز التقرير ي
الثان لعل أهمها:
الن اعيضت انجاز التقرير
الطوع ي
ي
برزت جملة من التحديات ي
• تحدي البيانات :إذ حدت االزمة الصحية والمالية من قدرة الجهاز المركزي لإلحصاء عل توفي
ر
مؤشات التنمية المستدامة وأهدافها ،مع ذلك زادت نسبة البيانات المتوفرة من  %29عام 2018
إل  %36عام  ،2020وهذا يعن تقلص فجوة البيانات بنسبة  .%7عل الرغم من ر
تعي الجهود
ي
اإلنسان (ينظر الشكل .)2
االمن
عل
وتداعياتها
كورونا
جائحة
بسبب
االحصائية خالل عام 2020
ي
لكن ذلك ال يمثل مستوى الطموح يف زيادة القدرات التحليلية وتأشي الفجوات وتقويم كفاءة اإلنجاز
التنموي .مع وجود فجوة البيانات واستمرار تاثي الجائحة وتفاقم تداعياتها ،فقد ارتبط بها تحد مهم
يتعلق باختيار كيفية رصد آثار االزمة المركبة ونتائجها وتداعياتها.
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عام  2018و2020
شكل ( :)2فجوة البيانات بي ي

المصدر :قاعدة بيانات اهداف التنمية المستدامة الوطنية.

المكان ،وتقييد السفر داخل البالد وخارجها
• تحدي التواصل :فرضت اجراءات التباعد
ي
ّ
تحديا حد من قدرة رشكاء التقرير وأصحاب المصلحة عل التواصل فيما ب نهم ،ال سيما مع
تفاوت القدرات يف التعامل مع وسائل التواصل الجديدة.
أصحاب المصلحة ر
والشكاء
إن معالجة األزمة المركبة يف ظل استحقاقات تحقيق أهداف التنمية المستدامة تجعل التعاون بي
والدول عل قدر عال من األهمية ،ال سيما ان احتياجات
المحل
مختلف أصحاب المصلحة عل الصعيدين
ي
ي
الن تستلزم التعاون الوثيق لتحقيق استجابة مناسبة لجسامة
تمويل التنمية تعد من أهم المشكالت ي
التحديات ،وهو ما يتطلب تعزيز التعاون بي القطاعي العام والخاص ،إذ يمكن ر
بالشاكة مع القطاع الخاص
توسيع فرص تحقيق النهوض من جديد ،مع االحتفا بمساحة مهمة لتأمي فرص العمل وتوفي أخرى
جديدة.
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ر
استجاع المسار
االنسان من حلقة االرتباط المغلق بدائرة االزمات الوطنية والدولية
لم ينفك العراق واقتصاده وأمنه
ي
خالل المدة  ،2021-2019بل اخذ يتلف ارتداداتها غي االيجابية عل مستوى االنسان والمجتمع واالقتصاد
والسياسة.
الن اجتاحت
دخل العراق عام  2020بحكومة مستقيلة تحت ضغط االحتجاجات الشعبية ي
والن لم تتمكن القوى السياسية ولمدة ستة أشهر كاملة
محافظة بغداد ي
وباف محافظات الوسط والجنوب ،ي
الن
من تحقيق توافق عل تسمية المرشح لمنصب رئيس الوزراء .ي
وف  6ايار (مايو)  2020نالت الحكومة ي
اليلمان.
شكلها السيد مصطف
الكاظم ثقة ر
ي
الن مارستها
لقد واجهت الحكومة العراقية الجديدة ارث السياسات االقتصادية واالجتماعية ي
الحكومات السابقة .إذ واجه البلد يف الثلث االخي من عام  2020ازمة مالية عميقة حدت من قدرتها عل
االستمرار بدفع رواتب الموظفي مما جعلها امام أحد الخيارين اما االستدانة أو تخفيض قيمة العملة
والن اعدتها خلية
الوطنية فلجأت للخيارين معا ،االمر الذي عالجته وثيقة االصالح
ي
المال (الورقة البيضاء) ي
والن تشكلت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( )12يف  12أيار (مايو) .2020
الطوارئ لإلصالح
ي
المال ي
الن واجهت النظام
لقد فاقمت االزمة الصحية ظروف الهشاشة ووسعت مساحة الصعوبات ي
الصح وقدرته عل ادارة مخاطر االزمة عل االنسان واالقتصاد والمجتمع ،فكانت االزمة سببا ف ر
تفىس
ي
ي
ي
الغذان واتساع معدالت الفقر والعنف وخاصة ضد
وف مقدمتها
المرض وتزايد انعدام االمن
ي
ي
اإلنسان ،ي
النساء.
الكل المتأثر بياجع اسعار النفط الخام
لقد تركت الجائحة تأثيات ضاغطة يف مستوى االقتصاد ي
الكل
عالميا مولدا ازمة مالية يف الموازنة العامة للدولة وحالة من الركود االقتصادي بسبب اجراءات الحظر ي
والجزن المزدوجة ،فتعمق االختالل البنيوي وازدادت تشوهات النظام االقتصادي يف ظل غياب سياسات
ي
الوطن وتحفي القطاع الخاص.
اقتصادية فاعلة لتصحيح بنية االقتصاد
ي
ر
الن
يف ظل تعي المسار التنموي وتفاقم االوضاع شهد الشارع العر ي
اف استمرار االحتجاجات الشعبية ي
بدأت منذ ر
تشين االول (أكتوبر)  ،2019إذ تمحورت احتجاجات الشباب حول نقص الخدمات وفرص
العمل ،ثم اتسع سقف المطالبات باتجاه المطالبة باإلصالح
االنتخان .وعل الرغم من
السياس والنظام
ري
ي
عدم افراز الحرا لقيادة واضحة ،إذ أنه اتخذ نهجا وطنيا يهدف إل تعزيز الحق يف المساءلة وضمان تمثيل
حقيف.
اط
ي
ديمقر ي
وف ر
مؤشات التنمية ر
البشية لعام  2020احتل العراق المرتبة ( )123من اصل ( )189دولة بحسب
ي
ر
ر
ر
دليل التنمية البشية ،بعد ان سجل المرتبة ( )120عام  2019حيث انخفضت قيمة مؤش التنمية البشية
المستدامة من ( )0.689عام  2019إل ( )0.674عام  ،2020ولعل حزمة التحديات النابعة من عدم
الن المست نسب انجاز اهداف التنمية المستدامة 2030-2015
االستقرار
السياس والضغوطات المالية ي
ي
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يف مجاالت تشكل مرتكز اوضاع الناس كالحد من الفقر وتقديم خدمات الصحة والتعليم وتحقيق المساواة
االجتماع اسهمت يف تراجع نسب االنجاز وعدم
بي الجنسي والحد من العنف القائم عل اساس النوع
ي
المض قدما نحو تحقيقها.
ي
الن رسمتها الوثائق االتية:
ان العودة ال المسار تقوم عل اعتماد اإلجراءات ي
• الخطة الوطنية إلعادة النازحي :فقد شكل استمرار وجود  1.5مليون نازح يف خيمهم
تبن خطة وطنية إلعادة النازحي إل مناطقهم
وخار مدنهم حافزا لدفع الحكومة إل ي
االصلية المحررة عام  2020بعد ان تم اعادة  415265عائلة من اليوح الطارئ خالل المدة
 ،2021-2014وحققت محافظة االنبار اعل نسبة عودة بلغت  %84تلتها محافظة صالح
الدين بنسبة  %57.1ثم محافظة ن نوى بنسبة .%55.7
ه خارطة طريق تهدف إل إصالح االقتصاد ومعالجة التحديات الخطية
• الورقة البيضاء :ي
الن تواجهه وال ين تراكمت عل مدى السنوات الماضية بسب السياسات الخاطئة وسوء
ي
الكل عل النفط بوصفه مصدرا
شبه
االعتماد
عن
فضال
،
التخطيط
وغياب
والفساد
االدارة
ي
ً
ه:
أساسيا إليرادات الدولة .وتضمنت خمسة محاور فضال عن تقويم الوضع الراهن و ي
المال المستدام ،تحقيق إصالحات اقتصادية كلية وفقا ألسس اسياتيجية
تحقيق االستقرار
ي
وإعطاء األولوية للقطاعات االقتصادية المنتجة وتوفي فرص عمل مستدامة ،تحسي البنية
الن تسهم يف نهوض قطاعات المستقبل ،توفي الخدمات األساسية
التحتية األساسية ي
وترشيد وتوجيه الرعاية االجتماعية مع إعطاء األولوية ر
للشائح الفقية وحمايتها اثناء عملية
اإلصالح وبعدها ،تطوير الحوكمة والبنية القانونية واإلدارية لتمكي المؤسسات واالفراد من
تطبيق اإلصالح.
إن مجمل هذه الحقائق ر
تؤش رصورات تصحيح المسار التنموي للعراق ،إذ تعد
الممارسات االيجابية لتحقيق االصالح يف هذه الوثيقة ،والحد من تداعيات الجائحة من
والسع إلنهاء ازمة النازحي من خالل
التعاف،
خالل السياسات الحساسة لالزمات يف وثيقة
ي
ي
الخطة الوطنية إلعادتهم كاستجابة ل ورات عدم تر احد يف الخلف ،من الممكن ان توفر
والمحل ،وضمن اطار رؤية العراق
الوطن
فرصة تاريخية لتغيي مسار التنمية عل المستوى
ي
ي
للتنمية المستدامة  ،2030وبتشاركية حقيقية من قبل جميع الفاعلي مع اعطاء الشباب
الدور الريادي يف هذا التغيي.
وه خطة تنفيذية تهدف ال
• الوثيقة الوطنية
ي
للتعاف والحساسة ألزمة كوفيد  :19ي
ر
وتتماس
والتعاف من اثار االزمة المركبة ،يتم تنفيذها عل مدى سنتي
االستجابة الشيعة
ي
وه :الصحة
الن جعلتها المسار المطلوب
ي
للتعاف ي
مع المبادئ االساسية لألمم المتحدة ي
ً
المجتمع.
الكل ،والتماسك
اوال ،حماية الناس ،االستجابة االقتصادية ،االقتصاد
ي
ي
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ً
التمويل وصوال ال التنمية المستدامة يف االمد
التعاف
وتستهدف الوصول ال مرحلة
ي
ي
التعاف ،وبناء المنعة
الطويل ،من خالل سياسات االستجابة ال الوصول ال أفضل مراحل
ي
ر
البشية وادارة االزمة يف ظل احتماالت استمرارها مع تقويم األثر ،والوصول ال اقض
درجات الجهوزية الممكنة يف حال تحقق اسوأ الس ناريوهات.
ر
االستاتيجية :ومنها عل سبيل المثال القرارات المرتبطة باالليام
• قرارات مجلس الوزراء
ر
المشوعات
بإنجاز االنتخابات المبكرة ،وتعزيز إجراءات مكافحة الفساد ،وإنجاز
االسياتيجية ومنها ميناء الفاو الكبي.
الب أعلن العراق ر
ر
الدول
االلتام بها :منها قرار مجلس األمن
ي
• التوكيد عىل الوثائق الدولية ي
( )1325الخاص بالمرأة والسالم واألمن ،وما يتصل بإعمال حقوق االنسان ،واتفاق باريس
للمناخ الذي تمت المصادقة عليها بموجب القانون  31لسنة  ،2020اذ سيكمل العراق
الن
والن ستكون من ضمن الخطط األساسية ي
وثيقة المساهمات الوطنية العراقية  NDCي
سيعتمد عليها البلد يف تنفيذ هذه السياسة لضمان تحقيق المرونة للقطاعات الوطنية
الهشة ذات األولوية خالل السنوات الثالثة القادمة لتقليل المخاطر المحتملة وإيجاد
وسائل ناجعة إلستدامة الب ئة.
لقد اعتمدت الحكومة العراقية سلسلة من اإلجراءات لتعزيز فرص التمكي والتقدم يف أجندة التنمية
والوع والمشاركة المؤسسات الفاعلة والالمركزية التخطيط والموازنة
المستدامة وأهدافها :الشمولية
ي
والمتابعة المتكاملة ورسم إطار تمويل للمستقبل :وتعزيز ر
الشاكات االنتقالية.

ه المفتاح الرئيس لتحقيق أهداف التنمية
اعتيت رؤية العراق ان الشمول
ر
والوع والمشاركة ي
ي
المستدامة ،وذلك بالوصول إل ما هو أبعد و"عدم تر أي شخص يتخلف عن الركب" وهما أيضا من
المبادئ الرئيسة رلينامج واهداف التنمية المستدامة لعام  .2030إذ ال يمكن تحقيق األهداف والوصول ال
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ً
الغايات المثل إذ كانت عملية التنمية شاملة ،تشاركية لجميع القطاعات وفئات المجتمع .فضال عن توفي
الن يمكن
شبكات أمان
اجتماع ،تعزز فرص التمكي لتحقيق االنصاف والمساواة يف الوصول إل الموارد ي
ي
أن تسهم يف إرساء أسس التنمية الشاملة.
التعاف واستدامة التنمية عل بناء الثقة بالسلطات الرئيسة الثالث.
يعتمد نجاح أي خطوة يف مسار
ي
ّ
الن تعيق االستثمار ،ال
وهو مسار يعتمد عل تحسن األمن والحوكمة ،والحد من الفساد وتقليص الحواجز ي
سيما الظروف المتاحة أمام االستثمارات األجنبية .فازدياد االستثمارات يسهم يف نمو االقتصاد من خالل
تعزيز فرص العمل ورفع األجور .يف المقابل ،يتطلب مسار النهوض جسم اداري رشيق يحد من مستويات
ّ
التوظيف المرتفعة ،وهو ما يجعل العراق ر
شك أن الوقت حان ك ر
أكي قدرة عل الصمود والمنعة .وال
تشع
ي
كيى تمهد
الحكومة العراقية ،بمساعدة من رشكائها الدوليي ،بحشد الموارد والطاقات يف إطار صفقة ر
الطريق أمام مساءلة أفضل وحوكمة ر
أكي فعالية.
هيكلية التقرير
يتكون التقرير من خمسة فصول ،تناول األول منها المقدمة واستعرض القضايا العامة المتعلقة
عام ،2021-2019
الثان تحليال للسياق
بعملية اعداد التقرير وغاياته .فيما تضمن الفصل
ي
الوطن ما بي ي
ي
الن مرت بها البالد سياسيا وصحيا واقتصاديا ،وتداعياتها الرئيسة عل عملية انجاز
ومعالم االزمة المركبة ي
اهداف التنمية المستدامة.
الوطن،
وتضمن الفصل الثالث عرضا موجزا للتقدم المحرز يف تحقيق األهداف من المنظور
ي
باالعتماد عل مصادر البيانات الوطنية والدولية السيما لوحات ر
مؤشات األداء التنموي الن ر
تنشها األمم
ي
المتحدة سنويا ،باليكي عل ستة أهداف أفرزت التشاورات الخاصة بالتقرير أولويتها بالنسبة للعراق يف هذه
المرحلة.
اما الفصل الرابع فقد تناول بالتحليل الموجز مشكالت الالمركزية اإلدارية وتأثياها يف واقع التنمية
الحال.
الن أصبحت تفرزها يف ظل الواقع اإلداري
ي
المحلية والقيود ي
وب هدف تسليط الضوء عل األداء التنموي المستدام للمحافظات تم اختيار سبع محافظات تشكل
ر
أكي من نصف سكان العراق ،عرضت يف الفصل الخامس لتحليل تجربتها يف تحقيق األهداف ،ومن أجل
تقديم رصد لهذا األداء فقد طور فريق االعداد دليلي رقميي لقياس اإلنجاز ركز األول عل اإلنجاز المتحقق
ف ر
المحل
الثان فهو دليل المثابرة التنموية
مؤشات كل من األهداف بالمقارنة مع المعيار
الدول ،أما الدليل ي
ي
ي
ي
ر
والذي يصف اإلرصار التنموي يف كل محافظة اعتمادا عل ترتيب نجاحها يف المؤشات الخاصة بكل هدف.
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والمحل
الوطن
الثان :السياق
الفصل ي
ي
ي
عي ظواهر وممارسات
عام  2021 – 2019تجليات الواقع ر
تظهر لنا عدسة الزمن الممتدة ما بي ي
والن رتيز أهمية إعداد وكتابة
ايجابية و/او سلبية وتأثياتها يف مسار اهداف التنمية المستدامة يف العراق ي
الثان للعراق  2021ومن اهمها:
التقرير
الطوع ي
ي
الشعب :نافذة المواطن للتغيت
الحراك
ي
ف االول من ر
السياس
اجتماع فريد من نوعه يف التاري خ
تشين االول (اكتوبر)  2019اندلع حرا
ي
ي
ي
ً
ر
ر
المعارص للعراق ،وعاد ليتجدد يف  25تشين االول وما بعدها ،بما جعله حراكا أكي شموال وعمقا وقدرة عل
وباف المحافظات يف الجنوب والوسط بآالف الشباب والشابات المحتجي
المطاولة فامتألت بغداد
ي
اجتماع
سياس جديد الستعادة الهوية الوطنية وتحقيق العدالة االجتماعية وبناء عقد
والباحثي عن ع
ي
ي
ِّ
جديد .وبشكل عام فقد أدى تردي األوضاع االقتصادية وضعف السياسات االجتماعية وارتفاع معدالت
الفقر والبطالة ال زيادة المطالب الشعبية والشبابية بإصالحات حقيقية وشاملة وجذرية ،ومحاربة الفساد،
َّ
والحد من البطالة ،وتحسي واقع الخدمات المقدمة للمواطني ،وببساطة إنهم يطالبون بحياة حرة وكريمة
ِّ
ِّ
ِّ
وتعزز روابط انتمائهم وقيم
تلن حقوقهم األساسية وحاجاتهم وتطلعاتهم ،وإن كانت يف حدها األدن،
ري
المواطنة.
ارتبط هذا الحرا بفئة الشباب المطالبي بفرص العمل والخدمات العامة ،وامتدت احتجاجاتهم
االنتخان الهادف إل تعزيز الهوية الوطنية لتجسيد شعارهم (نريد
السياس والنظام
للمطالبة بتغيي النظام
ري
ي
وطن).
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وقد تأرجحت االحتجاجات بي العنف والسلم ادت إل تعاظم ازمة الثقة بي المواطن والدولة،
االجتماع ،وفاقمت من تداعياتها عل اهلية استمرار الحكومة من خالل مطالبتها
وفككت حلقات العقد
ي
بتغيي الحكومة واجراء انتخابات مبكرة.

ر
والمؤشات
إطار ( :)1توطي اهداف التنمية المستدامة يف الخطة الخمسية لوزارة الشباب والرياضة :النتائج
يف التقريرين اللذين قدمتهما وزارة الشباب الرياضة واللذين تمحورا حول استجابة اسياتيجية الشباب
عام  2018و ،2019نفذت الوزارة بحسب التقرير األول  1344نشاطا ،فيما
ألهداف التنمية المستدامة ي
واليامج الممولة
الثان لعام  2019ال توطي االهداف يف خطة الوزارة ،الذي تضمن االهداف ر
أشار التقرير ي
الن نفذتها دوائر الوزارة والبال عددها  708نشاط استهدفت  99589شاب وشابة بواقع 81754
والمجانية ي
شاب و 17835شابة .وقد بلغت االنشطة المجانية ( )404نشاط ضمن الخطة السنوية للوزارة لعام ،2019
استهدفت  15049شاب وشابة بواقع  8430للذكور و 6619لإلناث.

األنشطة
المنفذة

عدد
المستفيدين

ذكور

اناث

الهدف
الهدف الثالث  :الصحة والرفاه

112

40211

31767

8444

الهدف الرابع :التعليم الجيد والمنصف والشامل

454

54758

47263

7495

الهدف الخامس :المساواة بي الجنسي وتمكي النساء والفتيات

2

68

24

44

الهدف السابع :ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة عىل خدمات
الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة

2

الهدف الثامن :العمل الالئق وتنشيط االقتصاد

45

الهدف التاسع :إقامة بب تحتية جيدة النوعية وموثوقة ومستدامة
وقادرة عىل الصمود

4

1114

799

315

الهدف الثالث ر
عش :اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغت المناخ
وآثاره

2

270

120

150

الهدف السادس ر
عش :بناء السالم ومؤسسات قوية

87

3168

1781

1387

المجموع

708

99589

81754

17835

الثان .2021
الطوع
المصدر :مشاورات الشباب إلعداد التقرير
ي
ي
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وج دير بال ذكر أن الع راق ل م يش هد مث ل تل ك االحتجاج ات الس لمية ال ين ل م ت دعو إليه ا أي
َّ
جه ة حزبي ة أو حكومي ة أو ديني ة من ذ اع الن النظ ام الجمه وري ع ام  1958ذل ك ب أن أغل ب
اط الجدي د ،ول م
المحتج ي ه م م ن فئ ة الش باب ال ذين ول دوا ونش أوا يف كن ف النظ ام ال ديمقر ي
يستش عروا ظل م االس تبداد والدكتاتوري ة ال ين كان ت تحك م البل د ،وه م بالمقاب ل عاش وا معان اة
َّ
أخ رى ،تمثل ت بص دمة االح تالل وتبعات ه وتداعيات ه ،فض ال عم ا أفرزت ه ث ورة المعلوم ات
اع م ن معلوم ات وأخب ار ،كان ت المح ِّر
واالتص االت وم ا فاض ت ب ه مواق ع التواص ل االجتم ي
ِّ
األس اس النط الق تل ك االحتجاج ات ووس يلة يس ية ومتاح ة للتنس يق ورص الص فوف .وباختص ار:
مث ل ه ذا الح را ج يال مختلف ا َّ
عم ن س بقه ،فك را وس لوكا وتطلع ات ،ل م يقبل وا ألنفس هم أن يكون وا
بعيدا عن مشح األحداث الجارية يف العراق.
أسهمت التظاهرات والحرا الشعن ف احداثّ ،
إثن إل نقاش
تحول يف اليكي من خطاب
ري ي
طائف -ي
ي
ّ
ر
المجتمع" .إذ ينتش مفهوم السلم
جدي بشأن الوحدة الوطنية و” السلم
الن تمت
اض ي
المجتمع يف األر ي
ي
ي
ّ
االجتماع المهدد يف المجتمعات
استعادتها من المجموعات اإلرهابية وهو تحول يسهل إصالح النسيج
ي
المحلية .وهو مسار حول النظر إل االحتجاجات من اعتبارها تهديدا ،إل فرصة يمكن االستفادة منها من
أجل تعزيز اليكي عل بناء الوحدة المجتمعية وتقليص تصورات الحرمان من الحقوق ضمن كل من
تعان الحرمان وجماعات األغلبية الممثلة بشكل غي نافع.
جماعات ي
لقد مثل الحرا
الشعن فرصة غي مسبوقة للتعبي عن التحدي الذي يمر به جيل من الشباب الذي
ري
ر
يشعر بمرارة الحرمان ،والتفاوت يف مؤشات التنمية ما شكل محطة محورية لعملية التغيي ،اذاستقالت
الحكومة فأعطت رسالة ر
مباشة للحشود المتدفقة السيما يف المحافظات الجنوبية (ذي قار انموذجا) للتعبي
عن ذاتها وتقليص مساحة االنحراف والسي بخىط ثابتة نحو اإلصالح والتغيي.
االزمة الصحية :جائحة كورونا (كوفيد )19-
جاءت جائحة كورونا لتعرقل مسارات التنمية المستدامة ،ليس يف العراق فحسب ،وإنما يف أغلب
دول العالم ومناطقه ،إذ أن أثر ذلك يتباين من بلد آلخر ،ومن منطقة ألخرى ،وكان العامل الحاسم يف ذلك
هشاشة االنظمة والمؤسسات وأوضاع الناس.
لقد عطلت الجائحة جهود التنمية المستدامة وألغت بعض مضامي التقدم المحرزة يف المرحلة
مباش وغي ر
السابقة ،وأثرت ف االقتصاد بشكل ر
مباش ،عل الرغم من االستجابة المبكرة آلثارها ومحاولة
ي
الصح يف اذار (مارس)  ،2020والتأكيد باهمية التباعد
والحجر
واالغالق
الحظر
فرض
عي
التخفيف منها ر
ي
الصح يف حالة فقدان السيطرة عل
المكان ،االمر الذي أسهم يف تخفيف الضغط المتوقع عل النظام
ي
ي
ون والمدمج االمر
االصابات ،فضال عن االجراءات المتخذة يف مجاالت التعليم والتوجه نحو التعليم االلكي ي
الن تزيد من احتماالت انتشار الفيوس.
الذي أسهم من تقليل التجمعات ي
ِّ
ر
(فياير)  ،2020ولم تكن مفاجئة عل أكي من صعيد
سجلت أول إصابة يف العراق يف  24شباط ر
َّ
بسبب قرب العراق من بؤر الفايروس يف العالم ،فالجميع كان يعتقد بأن ظهور الفايروس يف العراق وانتشاره
(ديسمي)  2020بل عدد اإلصابات ( )589943إصابة
هو مسألة وقت ليس إال .وحن نهاية كانون االول
ر
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( %1.5من السكان) فيما بلغت الوفيات ( )12755حالة (معدل الوفيات بكورونا  %2من مجموع
االصابات) ،وتماثل للشفاء ( )528872شخصا ( %89.6نسبة الشفاء)(َّ ،)1
ولما تزل األعداد تيايد حن دخل
ً
(فياير)  2021حن وصلت االصابات االجمالية إل
البلد يف الموجة الثانية من الجائحة
ابتداء من شباط ر
( )1201352إصابة ( %3من السكان) فيما بلغت الوفيات ( )16375حالة %1.4( ،من مجموع االصابات)،
وتماثل للشفاء ( )1116456شخصا ،فيما بل عدد األشخاص الذين تلقوا اللقاح ( )594927شخصا يف
نهاية شهر ايار (مايو) .2021

(فياي ر)  -2020اي ار (م ايو)
ش كل ( :)3تط ور االص ابات بف يوس كورون ا ش هريا للم دة ش باط ر
2021

المصدر :تم اعداد الشكل باالعتماد عل:
اليوم.
الوبان
 وزارة الصحة ،الموقفي
ي

وع ل مس توى المحافظ ات كان ت بغ داد االك ري تض ررا م ن حي ث ع دد االص ابات
والوفي ات ،وخ الل ع ام  2020بل مجم وع االص ابات فيه ا  179أل ف اص ابة مؤك دة ،تليه ا
البص رة فمحافظ ات االقل يم الثالث ة (اربي ل ،ده و والس ليمانية) ،فواس ط وكرك و وفيهم ا أك ري
م ن  32أل ف اص ابة مؤك دة ،فيم ا س جلت االنب ار اق ل المحافظ ات م ن حي ث ع دد االص ابات.
وخ الل األش هر الخمس ة األول م ن ع ام  2021اس تمرت بغ داد والبص رة يف مقدم ة
ر
األكي ت را بالجائحة تليها النجف فواسط وديال (ينظر الشكل )4
المحافظات
ش كل ( )4ع دد االص ابات المؤك دة بف يوس كورون ا بحس ب المحافظ ة لغاي ة  31اي ار (م ايو)
2021
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وخ الل األش هر الخمس ة األول م ن ع ام  2021اس تمرت بغ داد والبص رة يف مقدم ة
ر
األكي ت را بالجائحة تليها النجف فواسط وديال (ينظر الشكل )4
المحافظات
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ش كل ( )4ع دد االص ابات المؤك دة بف يوس كورون ا بحس ب المحافظ ة لغاي ة  31اي ار (م ايو)
2021

Sours: World Health Organization, COVID-19 Dynamic Infographic Dashboard Iraq 2020-2021,
(https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNjljMDhiYmItZTlhMS00MDlhLTg3MjItMDNmM2FhNzE5
)NmM4IiwidCI6ImY2MTBjMGI3LWJkMjQtNGIzOS04MTBiLTNkYzI4MGFmYjU5MCIsImMiOjh9

االزمة االقتصادية والمالية
لقد تزامن انتشار فيوس كورونا يف البالد مع انخفاض غي مسبوق يف أسعار النفط الخام ،وحدوث
الن تعتمد عليها الحكومة يف تمويل الموازنة العامة بنسبة تصل
تدهور حاد يف عائدات الصادرات النفطية ي
اإلجمال بنسبة تفوق .%40
المحل
وف تكوين الناتج
ي
إل  ،%95ي
ي
لليميل يف
اف (خام الب ة الخفيف والثقيل ونفط كركو )  63.03دوالر ر
لقد كان سعر النفط العر ي
ِّ
(فياير)  2020كان متوسط سعره
الشهر االخي من عام  ،2019وعندما سجلت اإلصابة األول يف شباط ر
َّ
لليميل ،إذ أنه بدأ باالنخفاض تدريجيا ليصل إل  14.64دوالر يف نيسان (ابريل) ،2020
يتجاوز  49دوالرا ر
(ديسمي).
ليتفع تدريجيا بعد ذلك حن وصل  33.98دوالرا يف منتصف العام ،وال  48.88يف كانون االول
ر
َّ
َّ
الخاصة بوزارة النفط /رشكة تسويق النفط (سومو) ( ،)2فإن مجموع الصادرات
وبحسب البيانات اإلحصائية
َّ
الحال كانت عل النحو الذي يبينه
عام  2019و  2020ومطلع العام
ي
النفطية واإليرادات المتحققة يف ي
الشكل (:)6
َّ
• يف عام  2019بلغت كمية الصادرات من النفط الخام ( )650.2مليون برميل ،وحققت إيرادات
اليميل الواحد  61.0دوالر.
بلغت قيمتها ( )75.527مليار دوالر ،وقد بل معدل سعر ر
• يف عام  2020بلغت كمية صادرات النفط الخام ( )1011.7مليون برميل ،بإيرادات بلغت ()41.738
اليميل الواحد بل ( )38.4دوالر.
مليار دوالر ،بمعدل سعر ر
• إن هذه المعطيات تظهر أن صادرات العراق تغيت بنسبة  ،%55.4فيما انخفضت عوائده بنسبة
 %46.8نتيجة انخفاض السعر بنسبة ( .%37.1ينظر الشكل )7
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أمريك /برميل)
اف المصدر بحسب االشهر ( 2021-2018دوالر
شكل ( :)5معدل سعر النفط العر ي
ي

المصدر :وزارة النفط )https://oil.gov.iq/?page=123( ،تمت الزيارة يف  10أيار (مايو) 2021

شكل ( :)6عوائد صادرات العراق النفطية بحسب االشهر ( 2021-2018مليار دوالر)

المصدر :وزارة النفط )https://oil.gov.iq/?page=123( ،تمت الزيارة يف  10أيار (مايو) 2021

تداعيات االزمة المركبة
ر
اف ومن ثم عل دخل
سلن يف المستوى
المعيىس للمواطن العر ي
اثرت الجائحة وتداعياتها بشكل ر ي
ي
وف أغلب االنشطة االقتصادية والتنموية ،وكان
الن يعمل افرادها يف القطاع الخاص ي
االشة السيما االش ي
ذلك واضحا عل ر
والثان من عام  2020عند
االجمال باألسعار الجارية للفصلي االول
المحل
مؤش الناتج
ي
ي
ي
المحل بقوة بفعل االزمة،
مقارنته بفصول السنة المناظرة من عام ( 2019ينظر الجدول  ،)1فقد تأثر الناتج
ي
الثان من سنة  2020بنسبة  %71مقارنة مع
النفىط الذي انخفض يف الرب ع
اكي بالنسبة للناتج
وكان االثر ر
ي
ي
الرب ع االول من السنة نفسها ،وذلك بسبب انخفاض سعر النفط من  64.7دوالرا رليميل كمتوسط يف الرب ع
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الثان ،أما االنشطة غي النفطية فقد انخفضت بنسبة %16
االول إل  23.4دوالرا ر
لليميل كمتوسط يف الرب ع ي
يف الربعي المشار اليهما.

االجمال باألسعار الجارية لعام  2020مقارنة مع عام ( 2019تريليون دينار)
المحل
جدول ( :)1الناتج
ي
ي
ر
المحىل
الناتج
باف االنشطة
نشاط النفط
الفصل
السنة
ي
ي
االجماىل
الخام
ي
2019

2020

االول

27.7

35.6

63.3

الثان
ي

30.3

40.6

70.9

الثالث

28.1

43.9

72

الرابع

28.3

43.3

71.6

المجموع

114.4

163.4

277.8

االول

20.5

32.6

53.1

الثان
ي

8.8

31.8

40.6

الثالث

15.1

38.1

53.2

الرابع

16.4

35.5

51.8

المجموع

60.7

138

198.7

اإلجمال.
المحل
المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء ،مديرية الحسابات القومية ،التقديرات االولية للناتج
ي
ي

لقد خلفت االزمة المركبة أوضاعا وأزمات متواصلة شكلت تحديا صعبا ألغلبية الناس ،نتيجة
الن رافقتها ،فضال عن تأثيها يف مسية تحقيق أهداف التنمية المستدامة يف البلد ،ويقدم الشكل
التأثيات ي
االن تصورا ألبرز تجليات االزمة المركبة وتداعياتها وتأثياها المحتملة يف أهداف التنمية المستدامة.
ي
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شكل ( :)7االزمة المركبة وتداعياتها الرئيسة
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االجراءات الحكومية
تم تشكيل خلية االزمة لمواجهة الجائحة وكان اول قرار لها هو ايقاف حركة التبادل التجاري يف
منتصف شهر آذار (مارس) وغلق خمسة منافذ برية مع إيران بشكل تام ،ومن ثم حظر دخول الوافدين من
 11دولة وحظر سفر العراقيي إليها ،باستثناء الوفود الرسمية والهيئات الدبلوماسية ،ومن ثم قرار آخر بغلق
المقاه ،المطاعم ،المسابح،
أماكن التجمعات العامة كالمجمعات التجارية ،دور الس نما ،دور العبادة،
ي
قاعات المناسبات والمنيهات ،النوادي والمنتديات االجتماعية حن إشعار آخر .وفرضت حظر تجوال
شامل يف  17آذار (مارس) ومن ثم قرار تعليق دوام المدارس والجامعات ،وتقليص عدد العاملي يف
المؤسسات الحكومية إل النصف ،مع التناوب فيما ب نهم باستثناء األجهزة األمنية والصحية والخدمية.
يقض بتعطيل الدوام يف المؤسسات اليبوية
(فياير) صدر قر ٌار عن خلية األزمة
يف  26شباط ر
ي
َّ
َّ
َّ
كافة ،وإغالق دور الس نما والنوادي والمقاه والمنتديات ،...لمدة ر
عشة أيام ،يف الوقت الذي
والتعليمية
ي
َّ ً
َّ
فف  5آذار (مارس) قررت العتبة الحس نية
بدأت فيه وتية الموقف
ي
الوبان تزداد شدة عل نحو متصاعد ي
ُّ
رِّ
َّ
عدم إقامة صالة الجمعة يف مدينة كربالء بسبب
تفىس الوباء ،وقررت خلية األزمة منع التنقل بي
ي
ُّ
ً
ابتداء من  15آذار (مارس) وحن  25منه ،باستثناء حاالت الطوارئ وتنقل الموظفي الذين
المحافظات،
عش من آذار َّ
ِّ
تقرر دوائرهم رصورة الحاجة إل خدماتهم ،فضال عن نقل المواد الغذائية .وف السابع ر
قررت
ي
خلية األزمة فرض حظر للتجوال ف بغداد ،استمر َّ
الرسم يف جميع
حن مساء يوم  24آذار ،وتعطيل الدوام
ي
ي
الوزارات والمؤسسات الحكومية وغي الحكومية ،واستثنت من ذلك األجهزة األمنية والخدمية والصحية،
ووسائل االعالم وحركة المواد الغذائيةَّ ،
وخولت المحافظي صالحيات فرض حظر التجوال يف محافظاتهم.
ومع تصاعد عدد اإلصابات ف العراق َّ
قررت خلية األزمة يف  22آذار (مارس) تمديد حظر التجوال لمرات
ي
ِّ
عديدة َّ
َّ
وف  22نيسان (ابريل) قررت تخفيف إجراءات الحظر،
حن 28
آذار (مارس) للحد من انتشار الوباء .ي
ِ
ً
مساء حن السادسة صباحا ،تزامنا مع بداية
جزن ،يبدأ من الساعة السابعة
الكل إل حظر
بتحويل الحظر
ي
ي
ُّ
الدين
شهر رمضان المبار وتوقع تصاعد النشاط
واالجتماع ،فضال عن عودة العمل يف مؤسسات الدولة
ي
ي
ودوائرها ،بنسبة .%50-25
بعدها تم التخفيف من قيود الحظر بتاري خ  21نيسان (ابريل) وسمحت الحكومة بتجوال السكان
ً
يوم الجمعة والسبت كان فيهما الحظر شامال ،ثم خففت الحكومة القيود بشكل
خالل ساعات النهار عدا ي
اوسع ف منتصف آب (أغسطس) ،وإلغاء أغلب القيود المفروضة للوقاية من ر
تفىس فيوس كورونا كإعادة
ي
ي
اليية أمام حركة التبادل
األنشطة الرياضية ،واستئناف الرحالت الجوية ،وإعادة فتح المنافذ الحدودية ر
(فياير) .2021
التجاري .ثم عادت إل فرض الحظر يف اعقاب ظهور الموجة الثانية من االصابات يف شباط ر
ون
وف منتصف شباط ر
(فياير)  2021اعلنت وزارتا االتصاالت والصحة عن إطالق التطبيق اإللكي ي
ي
الخاص بحجز المواطني للقاح كورونا ،والذي سجل معدال تراكميا بل  351680شخصا تلقوا اللقاح.
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لقد ادت إجراءات الحظر واالغالق إل إيقاف أغلب االنشطة االقتصادية واالجتماعية ،وهو ما فرض
َّ
مزيدا من الصعوبات السيما للفئات الفقية والهشة ،إذ أن إجراءات الحكومة لم تتضمن تعويض أصحاب
الدخل المفقود ،باستثناء اإلعالن عن تقديم منحة مالية زهيدة جدا ،بمبل ثالثي ألف دينار ،وقد بل عدد
األش المتقدمة لمنحة الطوارئ الحكومية ( )2,758,694أشة أي ما يعادل ( )13,017,339شخصا،
()3
الن فرضتها الجائحة تؤثر يف مجمل
بحسب ت ي ح وزارة التخطيط  .يف وقت بدأت االوضاع االقتصادية ي
مباش وغي ر
أوضاع السكان ،انعكست بشكل ر
مباش عل جودة نوعية الحياة واستدامتها .ومن الالفت هو
الن ظهرت (ينظر االطار
االستجابة المجتمعية لتداعيات الجائحة وعدد المبادرات اإلنسانية والتضامنية ي
.)2
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وبالمثل فإن للقطاع الخاص مبادراته يف وقت الجائحة ومن هذه المبادرات:
وه تجمع من المصارف الخاصة غي الحكومية قامت
• رابطة المصارف الخاصة العراقية :ي
ر
الن أطلقها
بتمويل  5360مشوعا صغيا ومتوسطا يف عام  2020ضمن مبادرة (الواحد تريليون) ي
اف لتمويل المشاري ع الصغية والمتوسطة.
البنك المركزي العر ي
• المجلس االقتصادي العراف :نخبة من سيدات ورجال االعمال والمستثمرين العراقيي ر
والشكات
ي
المستثمرة والمنفذة للمشاري ع يف العراق .يعن بتنمية ودعم االقتصاد واالستثمار واالعمار
بصورة خاصة ،وهو يهدف ال دعم ورعاية رشيحة القطاع الخاص والمستثمرين وفقا لما أقره
وف جائحة كوفيد أعلن
الدستور ،نفذ المجلس عددا من المبادرات يف مناسبات مختلفة ي
الن شملت:
المجلس عن (مبادرة الشفاء الوطنية) ي
 oرتيع ب  4000قن نة اوكسجي :توزعت عل مستشفيات المحافظات كافة.
 oتجهيات طبية للوقاية من فيوس كورونا (كمامات طبية بعدد  100الف كمامة،
كفوف بعدد  50الف زو ).
الطن ح ا عدد  300بدلة واقية.
 oبدالت وقائية للفريق ر ي
طن عدد  60محرارا.
 oمحرار ليري ر ي
واف.
o
واف وجه بالستك للفرق الطبية ح ا بعدد  1400ي
ي
 oنظارات واقية للفرق الطبية ح ا بعدد  1340نظارة.
 oكمامات  kn95للفرق الطبية ح ا  3000كمامة.
 oاجهزة تعفي للمستشفيات والبنايات (رشاش  10اجهزة).
• مبادرات بعض ر
الشكات الخاصة ببناء وتجهي مراكز الفحص الشي ع لفيوس كورونا.

مع ذلك فقد برز تباين كبي يف االستجابة للجائحة نفسها ،واالليام بقواعد الوقاية وقرارات خلية
االزمة ،وبحسب نتائج المسح الشي ع الثر جائحة كورونا فيخدمات الصحة االنجابية يف العراق ()2020
تظهر تباينا يف اعتماد اجراءات الوقاية الشخصية(:)4
ر
االجتماع.
المكان :هنا  %68من االفراد مليمون بإجراءات التباعد
االلتام بالتباعد
•
ي
ي
حوال  %65من االفراد الذين يزورون المؤسسات الصحية بلبس
• لبس الكمامات :يليم
ي
ر
الكمامة بوصفها واحدة من أكي اجراءات المواجهة الشخصية للجائحة شيوعا ،وقد برر
االفراد الذين ال يرتدونها بأسباب مختلفة تراوحت ما بي التضايق منها ( ،)%43وعدم
الن ترتبط بعدم القدرة عل رشائها (،)%24
القناعة بارتدائها ( ،)%30والصعوبات المالية ي
أو أسباب اخرى (.)%3
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ر
االلتام بنظافة اليدين :افاد  %76من االفراد الذين يراجعون المؤسسات الصحية باليامهم
•
بنظافة اليدين ،وترتفع هذه النسبة مع زيادة المستوى التعليم لألفراد
ر
اجعون المؤسسات الصحيةي باليامهم
االلتام بنظافة اليدين :افاد  %76من االفراد الذين ير
•
ر
:
فقد افاد  %64من االفراد انهم ال يعيدون
ألكت من
زيادةنفسها
الكمامة
استخدام
مرةلألفراد
التعليم
المستوى
النسبة مع
عدمهذه
بنظافة اليدين•،وترتفع
ي
الكمامة نفسها.
استخدام
نفسها ر
ألكت من مرة :فقد افاد  %64من االفراد انهم ال يعيدون
• عدم استخدام الكمامة
استخدام الكمامة نفسها.
شكل ( :)8اجراءات الحكومة العراقية لمواجهة جائحة كورونا

شكل ( :)8اجراءات الحكومة العراقية لمواجهة جائحة كورونا
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وبحسب تقويم أعده معهد لووي  Lowy Instituteبأسياليا يقيس متوسط األداء بمرور الوقت
الن أعقبت الحالة المائة المؤكدة للفيوس ،والذي
للبلدان يف إدارة جائحة  COVID-19يف األسابيع ال  36ي
شمل  98دولة ً
ر
ر
والن تشمل:
بناء عل توافر البيانات ر
عي المؤشات الستة المستخدمة لبناء هذا المؤش ي
الحاالت المؤكدة ،الوفيات المؤكدة ،الحاالت المؤكدة لكل مليون شخص ،عدد الوفيات المؤكدة لكل مليون
شخص ،الحاالت المؤكدة كنسبة من الفحوصات ،واختبارات لكل ألف شخص .فان اداء العراق كان متدنيا
وجاء المرتبة  83محرزا درجة تبل  ،%25.2فيما جاءت نيوزلندا بالمرتبة االول بدرجة  %94.4تليها في تنام
اليازيل اخية بدرجة .)5(%4.3
بدرجة  %90.8وكانت ر

جانب من المشاورات الوطنبة إلعداد التقرير الوطني الطوعي
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الفصل الثالث :التقدم يف تحقيق االهداف

حقق العراق خالل المدة ( )2020-2018تقدما بسيطا بمقدار ( )9.4نقطة ف ر
مؤش التقدم بأهداف
ي
التنمية المستدامة ،إذ حقق العراق خالل عام  2018ر
مؤشا بل ( )53.7وجاء يف المرتبة  127من أصل
ر
بمؤش بل ( )63.1عام  .2020محافظا عل
( )156دولة ،وتقدم إل المرتبة  113من أصل ( )166دولة
الن ما زال العراق يقع
ادائه فوق المتوسط يف هذا المجال (ينظر الشكل ي
االن) .وهذا األمر يرجع إل المشاكل ي
يف دائرة التحدي بها مثل الفقر والبطالة .وبطبيعة الحال فإن هذا االداء ال رييز تأثي جائحة كورونا يف تحقيق
اهداف التنمية المستدامة ،السيما ما يرتبط بالفقر والعمل والبطالة.
حقق العراق درجات أنجاز متفاوتة بي ر
مؤشات األهداف ( )17يف السنوات (.)2020-2018
يأن:
ويمكن تحديد رتب إنجاز األهداف يف العراق من خالل ما ي
• بحسب تقرير ر
مؤشات ولوحات المتابعة  2018ظهر أن العراق قد أنجز الهدف االول ،وما زالت

بقية األهداف ( )17-2تقع ضمن نطاق التحديات الملموسة والتحديات الكبية ،وهذا االمر
يعود إل االوضاع السياسية الراهنة والحرب ضد التنظيمات اإلرهابية ،فضال عن المشكالت
الن أخرت أحراز تقدم ملموس باألهداف(.)6
االقليمية ي
ر
• وبحسب تقرير مؤشات ولوحات المتابعة  2019ظهر إن العراق قد واجه تحديات ملموسة
عل مستوى الهدف االول نتيجة ارتفاع معدالت البطالة الياكمية وكذلك تراكم المشكالت
تعان من وجود تحديات كبية وملموسة عل
واالمراض االجتماعية ،وبقية االهداف ما زالت
ي
نطاق ر
مؤشاتها عدا الهدف  10االمر الذي يمكن ارجاعه إل المشكالت االقليمية واالجتماعية
واالمنية والسياسية الن ما زالت قائمة والن شكلت حجر ر
عية امام مسار تحقيق االهداف أو
ي
ي
ر
المؤشات(.)7
التقدم يف
ر
• ّبي تقرير مؤشات ولوحات المتابعة  2020ان العراق يواجه تحديات رئيسة يف تسعة أهداف
ه 4 :و 6و.11
ي
ه 2 :و 3و 5و 8و 9و 10و 14و 15و ،16وتحديات كبية يف ثالثة أهداف ي
ه 1 :و 7و 12و 13و.17
أهداف
خمسة
ف
قائمة
التحديات
ال
ز
ت
ال
فيما
ي
ي
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شكل ( :)9مسار التقدم يف أهداف التنمية المستدامة للعراق ()2020-2018
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ر
ه السمة
والن ال تزال تشكل عقبة أمام تحقيق تقدم يف المؤشات ي
والتحديات الكبية والملموسة ي
الريعية ومعدالت البطالة الناتجة عن ضعف القدرة عل توليد فرص العمل ،وارتفاع معدالت الفقر نتيجة
المتنام يف الموازنة االتحادية وضعف مشاركة النساء يف
االمن واالقتصادي ،كذلك العجز
تفاقم الوضع
ي
ي
واالمن الذي ولد
السياس
المؤسىس ،والواقع
النشاط االقتصادي ،وعبء المديونية ،وضعف األداء
ي
ي
ي
ً
المال واالداري ،وتأثي الوالءات الفرعية يف معايي الكفاءة واالنجاز ،فضال
ال اعات واالضطرابات ،والفساد
ي
والن سوف نتناولها الحقا بشكل
عن جملة من التحديات الب ئية مثل التصحر والتلوث ومشكلة ندرة المياه .ي
الن يواجهها العراق يف تحقيق التنمية المستدامة.
مفصل يف موضوع التحديات ي
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الغاية

ر
المؤش

 :1-1القضاء عىل الفقر
المدقع للناس أجمعي
أينما كانوا بحلول عام
ُ
 ،2030وهو يقاس حاليا
بعدد األشخاص الذين
يعيشون بأقل من 1.25
دوالر يف اليوم.

 :1-1-1نسبة السكان
الذين يعيشون دون خط
الدول ،بحسب
الفقر
ي
الجنس ،والعمر ،والوضع
الوظيف ،والموقع
ي
/
ريف)
ي
(ح
اف
الجغر ي
ي

 :2-1تخفيض نسبة
الرجال والنساء واألطفال
من جميع األعمار الذين
يعانون الفقر بجميع
ً
أبعاده وفقا للتعاريف
الوطنية بمقدار النصف
عىل األقل بحلول عام
.2030

 :1-2-1نسبة السكان
الذين يعيشون دون خط
الوطن ،بحسب
الفقر
ي
الجنس والعمر

 :3-1استحداث نظم
وتدابت حماية اجتماعية
مالئمة عىل الصعيد
الوطب للجميع ووضع
ي
حدود دنيا لها ،وتحقيق
تغطية صحية واسعة
للفقراء والضعفاء بحلول
عام .2030

 :1-3-1نسبة السكان
الذين تشملهم حدود
دنيا/نظم للحماية
االجتماعية ،بحسب
الجنس ،وبحسب الفئات
السكانية ،كاألطفال،
والعاطلي عن العمل،
والمسني ،واألشخاص
ذوي اإلعاقة ،والحوامل،
ر
حدين الوالدة،
واألطفال
ي
وضحايا إصابات العمل،
والفقراء ،والضعفاء.

البيانات
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الهدف ( :)1القضاء عىل الفقر
الن تحققت يف إطار هذا الهدف عام  ،2018واالقياب من تحقيقه ،اال ان
عل الرغم من المكاسب ي
الظروف االستثنائية قادت ال تآكل تلك المكاسب وتراجع االنجاز التنموي فيه.
ر
ينتش الفقر وعدم المساواة عل نطاق واسع يف العراق ،مع ادرا حقيقة أن الفقر يرتفع بشكل عام
يؤد جهد التصدي للفقر يف العراق إل معالجة هذه المشكلة واشكال الحرمان
يف البلدان األقل نموا ،ولم ِ
)
9
(
المتعددة ،وال الفوارق بي الريف ومناطق الح
الن
 .وقد ادت االزمات المتوالية إل تآكل المكاسب ي
تحققت يف مجال خفض الفقر ،فقد ادى انعدام االمن واالزمة المزدوجة ( )2014وأخيا االزمة المركبة
( )2020إل االطاحة بالمكاسب المتحققة وما كان يمكن أن تحققه اسياتيجيتا التخفيف من الفقر منذ عام
الن فاقمت فيها الصدمات من أوضاع الناس ودحرجتهم
 .2009إذ نلح من خالل الجدول ( )2الكيفية ي
ال حافة الفقر ما زاد من أعدادهم بشكل ملحو  ،وبالمثل فان االزمة المركبة منذ عام  2020قد ادت إل
الن تحققت بعد القضاء عل المجموعات
مزيد من التدهور يف االوضاع المعيشية وصادرت المكاسب ي
االرهابية.
جدول ( :)2ر
مؤشات الفقر يف العراق للسنوات 2021-2007
خط الفقر

نسبة الفقر

عدد الفقراء

السنة

(دينار)

()%

(نسمة)

2007

76896

22.4

6.648

2012

105500

18.9

6.465

ما قبل داعش

2014

105500

16.0

5.760

صدمة داعش

2014

105500

22.5

8.101

2018

110880

20.5

7.370

2020

111000

31.7

12.680

2020

111000

26.7

11.170

صدمة القاعدة وفقدان االمن

صدمة كورونا
سيناريو التحويالت
العامة الثابتة

االجتماعية

( 1190دينار/دوالر)
يف حالة تغيت سعر الرصف

2021

115000

( 1470دينار/دوالر)
المصدر :وزارة التخطيط ،الجهاز المركزي لإلحصاء.
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يبي الشكل ( )10أن العراق سجل تراجعا كبيا ف ر
الدول 1.9 ،دوالر
مؤش السكان تحت خط الفقر
ي
ي
تحت هذا الخط نتيجة ر
الن
االجتماعية
السياسات
تعي
يوميا و 2.3دوالر يوميا ،فقد زادت نسبة السكان
ي
أدت ال زيادة الهشاشة وتأخر ايجاد حل لمشكلة النازحي.
الدول يف العراق ()2021-2016
شكل ( :)10نسبة السكان تحت خط الفقر
ي

المصدر :ر
مؤشات ولوحات متابعة أهدف التنمية المستدامة ،نيويور .)2020-2017( ،

الن واجهتها الدولة يف معالجة
لقد جاء هذا الياجع خالل السنتي  2020-2019نتيجة التحديات ي
مسألة الفقر والبطالة وغيها من القضايا االجتماعية ،األمر الذي زاد من تعقيد االوضاع وعدم إمكانية وضع
عام  2017و 2018الذي حقق العراق مستويات
فف ي
حلول تمكن من تحقيق التقدم المنشود ،وبالمقارنة ي
ر
الن تضمنتها
مقبولة بدرجة كبية يف مؤشات انجاز الهدف األول ،وهذا االمر يعود إل حزمة التدابي ي
االجتماع للتنمية ،وتوسيع الحماية االجتماعية(.)10
اسياتيجية التخفيف من الفقر بما يف ذلك الصندوق
ي
مع ذلك فقد استفاد ر
اف والمجموعات
أكي من  3.3ماليي من استجابة المجتمع
ي
المدن العر ي
التطوعية المحلية للجائحة ،بما يف ذلك من خالل توزي ع سالل الغذاء .فقد استخدمت مجموعات
الن يقودها الشباب بشكل رئيس وسائل مبتكرة ونفذت أنشطة للمساعدات اإلنسانية والتعايش
المتطوعي ي
المجتمع وتمكنت من الوصول إل الفئات الضعيفة من السكان المحتاجي.
الوع
ورفع
ي
ي
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من جهة أخرى ،ال تزال نسبة كبية من السكان خار تغطية برامج الحماية االجتماعية ،وهذا االمر
فف عام  2019بلغت
المحل
مازال يمثل تحديا مؤسسيا واقتصاديا واجتماعيا عل الصعيدين
ي
ي
والوطن .ي
نسبة السكان المشمولي بالحماية االجتماعية للفئات الفقية فقط  ،%3.4فيما تبدو النساء أقل حظا بمقدار
ر
المؤش )1-3-1
النصف مما هو الحال بالنسبة للرجال (
شكل ( :)11نسبة الرجال والنساء المشمولي بالحماية االجتماعية 2020-2016

المصدر :محتسبة من بيانات وزارة التخطيط ،الجهاز المركزي لإلحصاء.
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الهدف ( :)3الصحة الجيدة والرفاه
الغاية

ر
المؤشات

 :1-3خفض النسبة العالمية
للوفيات النفاسية إىل أقل من
 70حالة لكل  100000من
المواليد األحياء.

 :1-1-3نسبة الوفيات
النفاسية.

 :2-1-3نسبة الوالدات
الن ر
يشف عليها
ي
ّ
أخصائيون صحيون
َم َهرة.

 :2-3إنهاء وفيات المواليد
واألطفال دون سن الخامسة
ر
الب يمكن تفاديها ،بحلول عام
ي
بسع جميع البلدان
،2030
ي
إىل بلوغ هدف خفض وفيات
المواليد عىل األقل إىل 12
حالة وفاة يف كل  1000مولود
ح ،وخفض وفيات األطفال
ي
دون سن الخامسة إىل 25
حالة وفاة عىل األقل لكل
ح.
 1000مولود ي

 :1-2-3معدل وفيات
األطفال دون سن
الخامسة

 :2-2-3معدل وفيات
المواليد الرضع.
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الوفيات الناجمة عن
واإلصابات الناجمة عن
 :1-6-3معدالت
 :6-3خفض عدد الوفيات
اإلصابات جراء حوادث
حوادث المرور عىل الصعيد
الوفيات الناجمة عن
واإلصابات الناجمة عن
المرور عل الطرق.
العالم إىل النصف بحلول
ي
اإلصابات جراء حوادث
حوادث المرور عىل الصعيد
عام .2020
بحلول 2021المرور عل الطرق.
العالم إىل
النصف للعراق
الطوعي الثاني
التقرير ي
عام .2020
 :4-3خفض الوفيات المبكرة
الناجمة عن األمراض غت
المعدية بمقدار الثلث بتوفت
الوقاية والعالج وتعزيز
الصحة والسالمة العقلية،
بحلول عام .2030

 :2-4-3معدل وفيات
االنتحار.

 :6-3خفض عدد الوفيات
واإلصابات الناجمة عن
حوادث المرور عىل الصعيد
العالم إىل النصف بحلول
ي
عام .2020

 :1-6-3معدالت
الوفيات الناجمة عن
اإلصابات جراء حوادث
المرور عل الطرق.

التزال هنا تفاوتات وتحديات كبية يف الخدمات الصحية ال سيما بعد عام  2014واحتالل
المحافظات.
الصحية الكاملة
تباينالكبي
الخدمات هنا
ف ثم أصبح
كبيةمن
اإلرهابية لعدد
واحتالل
التغطية 2014
سيما يفبعد عام
الصحية
منوتحديات
المجموعاتال هنا
التز
ي
تفاوتات ً
البالد.
من
اكي
العالجية بنسبة
غالبا عل
الصح ير
فضال عن إن
المجموعات عموم
والشاملة يف
الصحية ر
المحافظات.
الكاملة
الخدمات التغطية
تباين كبي يف
كز هنا
أصبح
لعدد من
اإلرهابية
النظاممن ثم ي
ً
)
11
(
التنموي
العالجيةللمسار
عقبات جدية
تشكل
عنالإنالعراق
فضالما ز
البالد . .إذ
واالولية
الوقائية
الرعاية
من
اكي
الخدمات
كبيةعل
تحدياتغالبا
الصح يركز
عموم
والشاملة يف
بنسبة ر
النظاميواجه ي
(
االنجابية
تشكل سيما
االولية ،ال
قوضت
أزمات
االمر إل
الرعايةهذا
ويعود
الصحة التنموي
خدمات للمسار
عقبات جدية
الرعايةكبية
تحديات
النيواجه
واليالع
اع زال
.)11ال إذ ما
واالولية
الوقائية
وحراق ي
سيمااالزمة
وتفاقم
الرعايةاالمراض،
قوضتانتشار
إل تفاقم
والتلقيح ،وتسببت هذه االزمات وال اعات
االجتماعية.االنجابية
خدمات الصحة
االولية ،ال
الن
ويعود هذا االمر إل أزمات ال اع واليوح ي
والتلقيح ،وتسببت هذه االزمات وال اعات إل تفاقم انتشار االمراض ،وتفاقم االزمة االجتماعية.
الصح وأزمة كورونا
النظام
ي
الصح وأزمة كورونا
النظام فرض ي
ح نتيجة زيادة الطلب عل الخدمات
الص
النظام
عل
غط
الض
من
مزيدا
كورونا
ازمة
ت
ي
ر
لم
النظام
هذا
أن
من
الرغم
وعل
التحتية،
علعف
غطوض
والمادية
ف ظل
ح نتيجة زيادة الطلب عل الخدمات
النظام
ية الض
البشمن
المواردمزيدا
نقصكورونا
ت ازمة
فرض
الص حية ،ي
البنالص ي
الموارد ر
واالوبئة،
للمخاطر
باالستجابة
المتعلقة
وضتلك
السيما
الدولية،
الصحية
اللوائح
لمتطلبات
يكن ملبيا
لم
الصحية النظام
من أن هذا
وعل الرغم
التحتية،
عف البن
والمادية
البش ية
نقص
حية ،يف ظل
الص
ّ
واحتالل
2014
عام
بعد
سيما
ال
الصحية
الخدمات
ف
ة
كبي
وتحديات
تفاوتات
هنا
ال
ز
ت
ال
واالوبئة،
للمخاطر
باالستجابة
المتعلقة
اللوائح
لمتطلبات
الدولية ،مدى ي
مت
الصحية ض
للحياة لقائمة
والمنقذة
العالجية
تلكاالدوية
السيماتوفر
الصحية لرص د
عام ،2019
يكن بي
فقد
أجري يف
ملبياتقويم
.
الكاملة
الصحية
التغطية
ف
كبي
تباين
هنا
أصبح
ثم
من
المحافظات
من
لعدد
اإلرهابية
المجموعات
 531مستحض را دوائيا ،إن ً %12من االدوية االساسية توفرت بشكل كامل يف ي
المؤسسات الصحية بما فيها
للحياةالبالد.
متوفرمن
اكي
بنسبة
العالجية
الخدمات
الشغالبا
الحاالتيركز
الصح
النظام
فضال عن إن
المنقذةعموم
والشاملة يف
غي ر
ي
عل حي أن نص ف االدوية
ائعة ،يف
تخدمة يف عال
وتلك المس
االدوية
)
11
(
.
)
12
(
التنموي
للمسار
جدية
عقبات
تشكل
ة
كبي
تحديات
يواجه
اق
ر
الع
ال
ز
ما
إذ
واالولية
الوقائية
الرعاية
يف المس تش فيات والمراكز الص حية طوال س نة  . 2018وبحس ب تقرير أهداف التنمية المس تدامة لعام
َّ
االنجابية
خدمات
االولية ،ال
قوضت
االخص اع
كثافةأزمات ال
االمر إل
واليوح ي
الصحةولم يتغي
منخفض ا
سيما كان
الس كان
الرعاية مة من
 10000نس
النلكل
حيي
ائيي الص
هذامعدل
ويعودفأن
2020
.
االزمة
وتفاقم
المثالاض،
انتشار االمر
تفاقم
 -2016اعات
االزمات وال
وتسببت هذه
االجتماعيةلكل 10
كثافة االطباء
معدل
فقد بل
س بيل
،2019إلوعل
خالل المدة
والتلقيح،المطلوب
بالش كل
االف نس مة من الس كان  9اطباء عام  ،2019مقارنة بعدد األطباء يف النمس ا البال  52طب با لكل  10االف
من الس كان ،و 49يف اليوي ج 43 ،يف س ويش ا والمانيا والس ويد و 30يف المملكة المتحدة و 26يف الواليات
كورونا
وأزمة
الصح
النظام
اليابان و 19يف تركيا بحسب بيانات عام  .)13(2019لذا فقد فرضت االزمة مزيدا
 25يف
االمريكية و
المتحدة
ي
من التحديات يف الوفاء باحتياجات المرض ،س واء المص ابي بفيوس كورونا ،أم من غيهم ،بس بب نقص
الخدمات
عل
ح
حية،الص
علالصالنظام
كفاية غط
من الض
مزيدا
والماديةكورونا
فرضية ت ازمة
الموارد ر
الس ي
اكز الرعاية
الطلبومر
زيادة فيات
نتيجة تش
يما المس
المبان
وعدم
والمالية،
البش
ي
ر
لخدمةلم
تنفارها النظام
من أن هذا
التحتية،
الص حية ،ف ظل نقص الموارد البش ية والمادية وض عف البن
الرغمواس
وعلالجهد
تكثيف
عي
الص حية .معي ذلك فقد اس تجابت وزارة الص حة لالزمة الص حية ر
باالستجابة للمخاطر الصحية واالوبئة،
السيما تلك
الصحية
لمتطلبات
المرضملبيا
يكن
الدولية ،ر
والبشية.
المتعلقة)12
(ينظر الشكل
المادية
اللوائحالموارد
من نقص
عل الرغم
غيل واهمال الجانب االس تثماري قد ادى ذلك إل تض يق فرص
ان تركي االنفاق عل الجانب التش ي
مواكبة الزيادة يف الطلب عل الخدمات الصحية ،وتحسي مستويات الجودة فيها.
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غيل واهمال الجانب االس تثماري قد ادى ذلك إل تض يق فرص
ان تركي االنفاق عل الجانب التش ي
مواكبة الزيادة يف الطلب عل الخدمات الصحية ،وتحسي مستويات الجودة فيها.
التقرير الطوعي الثاني للعراق 2021

شكل ( :)12اجراءات وزارة الصحة يف مواجهة جائحة كورونا خالل عام 2020

تراجع يف خدمات الصحة اإلنجابية يف ظل كورونا
عل وفق معطيات المس ح الش ي ع الثر جائحة كورونا عل خدمات الص حة اإلنجابية ،فرض ت
عملية مواجهة الجائحة وتداعياتها تحديا اضافيا بالنسبة للنساء ،فقد تراجعت بشكل كبي خدمات الصحة
االنجابية بس بب نقل أو غياب المالكات الص حية خالل الجائحة ،مع ذلك اس تمرت بعض الخدمات مثل
الن ش هدت اغالق ص الة
ص االت الوالدة وص االت العمليات والردهات النس ائية ،عدا بعض المحافظات ي
45
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الوالدة لمدة تقارب الش هر .مع ذلك فإن هنا تأثيات للجائحة يف خدمات الص حة االنجابية المقدمة من
المؤسسات الصحية للنساء( .ينظر الشكل )13
شكل ( :)13تأثي الجائحة يف خدمات الصحة االنجابية المقدمة من المؤسسات الصحية

المص در :الجه از المرك زي لالحص اء وآخ رون ،المس ح الس ري ع الث ر جائح ة كورون ا يف خ دمات الص حة االنجابي ة
ف العراق ،ر
الثان ،2020 ،ص10
تشين
ي
ي

التطوع
تليم السياسة الصحية يف العراق  2023-2014باالستثمار يف المشاركة المجتمعية والدعم
ي
لالستعداد للطوارئ مع اليكي عل بناء القدرات ر
البشية والنظم المتكاملة المستدامة .وخالل االزمة الصحية
الوع يف المجتمعات والمدارس حول كيفية الحد
اف يسهمون يف رفع
كان المتطوعون مع الهالل األحمر العر ي
ي
ر
من مخاطر فيوس كورونا والبقاء بصحة جيدة وحماية اآلخرين .تم الوصول إل أكي من  400عائلة داخل
مخيم معسكر سعد للنازحي يف محافظة ديال من قبل فريق المتطوعي المحليي ليويدهم بمعدات الوقاية
الشخصية مثل القفازات والمعقمات .وأطلقت وزارة الصحة العراقية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية
( )WHOحملة توعية بعنوان "صحتك مهمة" يف المناطق المكتظة بالسكان والمعرضة للمخاطر يف ذي قار
ر
الن تعمل
وميسان والب ة وواسط والسليمانية .قدم  650متطوعا مجتمعيا بما يف ذلك الشطة المجتمعية ي
تحت رإشاف ر
الشكاء المنفذين لمنظمة الصحة العالمية ،والجمعية الطبية العراقية الموحدة ووزارة الشباب
والرياضة الدعم للحملة .وزعت الفرق ر
أكي من  360ألف من مواد المعلومات والتعليم واالتصال ومعدات
الحماية الشخصية عل ما يقرب من  5ماليي شخص يف المحافظات الخمس.
وحشدت وزارة الصحة ف إقليم كردستان بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ر
أكي من  400متطوع
ي
ر
من المجتمعات المحلية للوصول إل أكي من  800ألف شخص وقامت بعدة حمالت توعية حول فيوس
المكان والحفا عل نظافة اليدين .وتم
كورونا يف إقليم كردستان حول أهمية ارتداء الكمامات ،والتباعد
ي
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تدريب المتطوعي وحشدهم لتقديم حزمة من اإلمدادات تحتوي عل كمامات ومواد تعليمية مثل ر
النشات
والالفتات والملصقات وغيها من العنارص المرئية .ومن أجل تعزيز قطاع الصحة يف إقليم كردستان حشدت
وزارة الصحة مع المركز المشي لتنسيق األزمات متطوعي طبيي ر
(أكي من  %60منهم من النساء) من
خريح كليات الطب من محافظات اإلقليم(.)1
ر ي

جانب من المشاورات مع المجتمع المدني
بغداد  /المنصور ميليا

United Nations Volunteer Programme (UNV) 2021Voluntary National Review Iraq Information, p.
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الهدف ( :)4التعليم الجيد
الهدف

ر
المؤشات

 :2-4ضمان أن تتاح لجميع
الفتيات والفتيان ،بحلول
عام  ،2030فرص الحصول
عىل نوعية جيدة من النماء
والرعاية يف مرحلة الطفولة
المبكرة والتعليم قبل
االبتدان ر
حب يكونوا
ي
االبتدان.
جاهزين للتعليم
ي

 :1-2-4نسبة األطفال تيوح
اعمارهم بي  59-24شهرا هم
ماضون عل المسار الصحيح من
حيث النمو يف مجاالت الصحة،
النفىس
والتعلم ،والرفاه
ي
واالجتماع ،بحسب الجنس.
ي

البيانات

ُّ
 :2-2-4معدل المشاركة يف التعلم
َّ
المنظم (قبل سنة واحدة من سن
الرسم بالتعليم
االلتحاق
ي
االبتدان) ،بحسب الجنس.
ي

 :3-4ضمان تكافؤ فرص
جميع النساء والرجال يف
الحصول عىل التعليم
التقب
والمهب والتعليم
ي
ي
ّ
الجيد والميسور
العاىل
ي
التكلفة ،بما يف ذلك التعليم
الجامع ،بحلول عام
ي
.2030

 :1-3-4معدل مشاركة الشباب
الرسم
والكبار يف التعليم
ي
االثن
خالل
والتدريب
الرسم
وغي
ي
ي
ر
عش شهرا السابقة،
بحسب الجنس.

-4ج :تحقيق زيادة كبتة يف
عدد المعلمي المؤهلي،
الدوىل
بوسائل منها التعاون
ي
لتدريب المعلمي يف البلدان
النامية ،وبخاصة يف أقل
البلدان ًّ
نموا والدول
الجزرية الصغتة النامية،
بحلول عام .2030

 :1- -4نسبة المعلمي الحاصلي
عل الحد األدن من المؤهالت
المطلوبة بحسب المستوى
التعليم.
ي
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لم يحقق العراق القدرة الكاملة عل احداث التحول المنشود يف مجال التعليم عل الرغم ما يشهده
ويعان العراق من اتباع اساليب التعليم المتأخرة نوعا ما واالساليب
من زيادة يف معدل االلتحاق بالمدارس،
ي
.
القديمة ،وكذلك انعدام المساواة يف فرص التعليم وهو أمر ناجم بشكل رئيس عن تدهور يف البن التحتية
الن يمكن إان يحقق العراق تقدما بها(.)14
الن تحد من المؤهالت ي
التعليمية ي
التعليم والجائحة :تهديدات وفرص
فرضت الجائحة تهديدا لماليي االطفال الذين اضطروا إل االنقطاع عن مدارسهم ،فضال عن مئات
االالف من طلبة الكليات والمعاهد الذين انقطعوا بدورهم عن الدوام .وبالفعل فقد انخفض معدل االلتحاق
الصاف للمرحلة االبتدائية من  %94ال  ،%90العامي الدراسي  2019/2018و 2020/2019مع ذلك
ي
التوال)
عل
اسيي
ر
الد
للعامي
%
58
ال
%
57
(من
المتوسطة
تي
للمرحل
الصاف
االلتحاق
معدل
ارتفع
فقد
ي
ي
)
15
(
التوال) .
واالعدادية (من  %28ال  %32للعامي الدراسيي عل
ي
يعان فيه قطاع اليبية والتعليم من أزمة معقدة نتجت عن :االوضاع
جاءت جائحة كورونا يف وقت ي
التاريخية لتطور نظام التعليم
المبن عل تلبية رغبة االش يف تعليم ابنائها دون االلتفات إل ربط مخرجات
ي
التعليم بحاجات سوق العمل .من جهة ثانية فان االوضاع المالية ادت إل تراجع االنفاق عل التعليم والنقص
الحاد يف االستثمار يف البن التحتية (المدارس والجامعات) .ومن جهة ثالثة فرضت االوضاع االمنية منذ عام
 2003مزيدا من حاالت التشب لألطفال بعيدا عن المدارس تحت وطأة تراجع االستقرار وتزايد العمليات
االرهابية.

اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة

50

التقرير الطوعي الثاني للعراق 2021

الرسم يف جميع المدارس والكليات
ومع بدء اجراءات االستجابة لمواجهة الجائحة توقف الدوام
ي
فاجي ر
عشة ماليي طالب وطالبة عل البقاء يف بيوتهم .وكان الحل الشي ع الذي تم تقديمه
والمعاهد،
ر
للطالب هو التعلم عن بعد ،سواء من خالل اإلنينت أو من خالل القنوات التلفزيونية المخصصة لهذا
الغرض.
تبن تجربة التعلم عن بعد ،فقد استخدم ()48985
ومن جهتها حاولت وزارتا اليبية والتعليم
ي
العال ي
ر
تدريىس تدريبا يف التعليم
أستاذا يف الجامعة منصات مختلفة للتواصل مع الطلبة ،وتلف أكي من ()33500
ي
ون وألياته وطراق اعتماده وتنفيذه.
الحكوم
واألهل بنسبة تصل  %70عل التعليم اإللكي ي
ي
ي
لقد تجاوزت الوزارتان الطبيعة المعقدة لهذه العملية ،من توفي المحتوى القابل لألتمتة ودعم
المعلمي واالساتذة ،وتوفي التوجيه لألش والطلبة والتغلب عل صعوبات الوصول إل اإلنينت .لذا فقد
فرض التعليم المي يل اعباء اشية جديدة للعائالت ،والطالب ويمكن توقع تفاقم الوضع بسبب ضيق الوقت
أو الموارد المالية أو بسبب تواضع المستويات التعليمية للوالدين.
ويتباين االثر بحسب أوضاع االش فمن غي المعروف كيفية تعامل االش الفقية مع تأثيات كورونا
الن تساعدهم يف االنخراط
التعليمية ،إذ ان االمر المفروغ منه انها اقل قدرة عل منح أبنائها وبناتها االدوات ي
ون ،أو توفي ادوات الوقاية الفعالة.
يف مجال التعليم االلكي ي
ومع ارتفاع نسبة الفقر يف ظل الجائحة نتوقع تأثيا سلبيا لألوالد والبنات الذين س بتعدون عن
المدارس .ومن المتوقع أن يتباين تأثي الجائحة للريف والح مع تباين األوضاع فيهما.
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عل أن مشاكل اخرى يمكن تلمسها ترتبط بجودة التعليم فقد أدت الجائحة إل عدم تمكن األطفال
الجامع ومن غي الواضح
ون يف التعليم
من أداء االمتحانات ال سيما يف التعليم ما قبل
الجامع وبشكل الكي ي
ي
ي
الن كانت
اس للطلبة الذين انتقلوا إل مراحل اعل من دون اكتساب المعارف ي
تأثي ذلك يف التحصيل الدر ي
تؤهلهم لذلك ،وقد ادت الجائحة أيضا إل فقدان الطلبة لواجباتهم اليومية يف المدرسة .فضال عن مشاكل
االجتماع وليست مجرد
ه مؤسسات للتنشئة والدمج
االندما
ي
االجتماع فالمدرسة والجامعة والمعهد ي
ي
ون ستفقد المؤسسات التعليمية الكثي من
وف ظل التعليم االلكي ي
مؤسسات لتلقي المعارف والعلوم ،ي
وظائفها اليبوية واالخالقية.
الن تحققت يف أوقات سابقة ،السيما تلك المكاسب
وهنا مخاوف من االبقاء عل المكاسب ي
المتعلقة بالفتيات.
ويحتمل ان يتأثر خريجو الجامعات بشدة من جائحة كورونا ،ال سيما انهم قد انقطعوا عن الدراسة
يف المرحلة النهائية من دراستهم ،وهم س تخرجون يف بداية ركود اقتصادي كبي ،وتشي الدالئل إل أن ظروف
السوق الس ئة عند دخول سوق العمل ستجعلهم يقبلون وظائف منخفضة األجر ان توافرت يف االصل.
َ َ
ان هذا المسار يتطلب تحسي جودة التعليم عن بعد ،كمك ِّمل للتعليم الحضوري من خالل:
• تكريس تقويم مدى تأثي تجربة التعليم المدمج يف العراق عل مكتسبات التالميذ والطلبة ،ووضع
برنامج ليسيخ تلك المكتسبات.
الزمن ،والمناهج ،المنصات المالئمة،
• تقويم مسار المنظومة اليبوية عل مستوى :مرونة اإلطار
ي
والوحدات الرقمية القائمة عل هندسة خاصة تتالءم مع كل نمط من أنماط التعليم.
• بناء منظومة تعليمية ر
أكي مرونة وقدرة عل التحول الشي ع إل التعليم المدمج خالل األزمات.
• االستفادة من األزمة إلحداث تحول عميق يف المنظومة اليبوية :والتعليمية الدور الجديد للتعليم
ون ،وانخراط األبوين وأولياء األمور والمدرسي
المدمج ،أنظمة التعلم المدمجة ،والتعليم اإللكي ي
والمتعلمي.

إطار ( :)4التعليم الدامج والمساوي لألشخاص ذوي االعاقة واالحتياجات التعليمية الخاصة ()2028-2019
من اجل تحقيق فرص تعليمية أفضل لألطفال وتوضيح الخطوات واالجراءات المرجو تحقيقها لتطوير
الوضع الراهن لذوي االعاقة وعمال بالمادة  33من اتفاقية حقوق االشخاص ذوي االعاقة واالحتياجات
الن تضع الدمج اليبوي
الخاصة وما رافق ذلك من إطالق لألهداف االممية اهداف التنمية المستدامة  2030ي
والمساواة يف صلب اولوياتها ..وهذا يتطلب حشد الجهود واتخاذ االجراءات الالزمة سعيا من اجل تحقيق
اهدافها.
البشية ف اعداد إطار تطوير التعليم الدامج لألشخاص ذوي االعاقة ر
شاركت دائرة التنمية ر
بالشاكة مع
ي
المدن
الوزارات ذات العالقة مثل وزارة اليبية ووزارة العمل والشؤون االجتماعية فضال عن منظمات المجتمع
ي
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االورن ،والعمل جار
يطان واالتحاد
المعنية بحقوق االشخاص ذوي االعاقة ،بدعم من المجلس
الثقاف ر
ري
الي ي
ي
حاليا عل وضع خطة تنفيذية للسنتي القادمتي حول الموضوع.
ويقصد بالدمج اليبوي التعليم الشامل الذي يوفر لجميع المتعلمي ومن ب نهم ذوي االعاقة واالحتياجات
التعليمية الخاصة الب ئة التعليمية المرحبة والداعمة للجميع باختالفاتهم والمؤمنة لفرص التعليم المساوي
العادل ب ف النظر عن نوع اعاقتهم وقدراتهم وحدة االعاقة أو العمر ...يف صفوف نظامية بحيث يتلقون
تعليما ذا جودة مالئم لمستوى استعداداتهم الفردية ،االمر الذي يجعل فرص التعلم متساوية بي جميع
الن قد تواجه ذوي االعاقة من ناحية االلتحاق بالتعليم
المتعلمي .وذلك من خالل تحديد وازالة المعوقات ي
او الوصول ال المدارس والصفوف التعليمية ومن ثم المشاركة الفاعلة يف العملية اليبوية.
ان النظر إل هذه الفئة من زاوية القدرة عل استغالل المهارات لديهم ،وعدم النظر إليهم من زاوية العجز،
وإتاحة الفرصة لهم لتسهيل دمجهم يف المجتمع والقيام بتعليمهم وتأهيلهم وتدريبهم ،وتنمية مهاراتهم من
التوجهات والمعايي المهمة يف قياس تقدم المجتمعات ورقيها.

المصدر :وزارة التخطيط ،دائرة التنمية ر
البشية ،التدخالت واالنجازات الحكومية لتحقيق مسارات التنمية
المستدامة لألشخاص ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة.2021 ،
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اطار ( :)5اكتمال ر
العلم
العال والبحث
مشوع المليون شجرة لوزارة التعليم
ي
ي
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الهدف ( :)5المساواة بي الجنسي
الهدف

ر
المؤشات

 :3-5القضاء عىل
جميع الممارسات
الضارة ،من قبيل زواج
األطفال ،والزواج
المبكر ،والزواج
القشي ،وتشويه
األعضاء التناسلية
لإلناث.

الالن
 :1-3-5نسبة النساء
ي
تياوح أعمارهن بي 20
والالن تزوجن
و 24سنة،
ي
أو ارتبطن بقرين قبل بلوغ
سن الخامسة ر
عشة وقبل
بلوغ سن الثامنة ر
عشة.

 :5-5ضمان المشاركة
الكاملة والفعالة للمرأة
وفرصها المتساوية مع
الرجل يف شغل
المناصب القيادية عىل
جميع مستويات صنع
القرار يف الحياة
السياسية واالقتصادية
والعامة.

الن
 :1-5-5نسبة المقاعد ي
تشغلها النساء يف
اليلمانات الوطنية ،و
(أ) ر
(ب) الحكومات المحلية.

-5ب :تعزيز استخدام
التكنولوجيا التمكينية،
وبخاصة تكنولوجيا
المعلومات
واالتصاالت ،من أجل
تعزيز تمكي المرأة.

-5ب :1-نسبة األفراد الذين
يملكون الهاتف المحمول،
بحسب الجنس.
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الهدف ( :)5المساواة بي الجنسي

ما زال العراق يواجه حواجز بنيوية تشكل عقبة امام تحقيق المساواة بي الرجال والنساء ،وال تزال المرأة
تواجه تحديات كبية يف المشاركة االقتصادية ال سيما الشابات منهن ،وهذا االمر يعود إل منظومة القيود
الن تحول دون حصولهن عل استقالليتهن وتمتعهن بحقوقهن ،واضطالعهن بدور
المجتمعية واالقتصادية ي
ر
فعال يف صنع القرار الخاص بهن وباشهن وبمجتمعهن .ويمكن تحليل مؤشات هذا الهدف يف العراق من
ر
المؤشات باستثناء
خالل الجدول ( )3الذي يوضح إن العراق ما زال يواجه تحديات كبية عل مستوى جميع
ر
المؤش االخي لهذا الهدف ،ويعود السبب إل إن العراق ما زال يواجه مشكالت العنف القائم عل النوع
الن تتعرض لها داخل أو خار االشة ،وكذلك مشكالت اليوي ج المبكر وارتفاع حاالت الطالق
االجتماع
ي ي ً
والعنوسة ،فضال عن عقبات الفرص امام تمكي المرأة يف مجال العمل االداري يف المؤسسات العامة
والخاصة.
جدول ( :)3مؤ رشات الهدف ( )5المساواة بي الجنسي يف العراق ()2020-2016
ر
المؤش

2017

2018

2019

2020

مبب عىل الطرق الحديثة
المطالبة بتنظيم لألشة ي
( %النساء ر
المتوجات أو المرتبطات البر
ي

45.6

19.2

59.3

54.6

رتتاوح أعمارهن بي )49-15
نسبة متوسط سنوات الدراسة لإلناث إىل الذكور يف
الفئة العمرية  25سنة فأكت

69.4

69.2

69.2

69.8

نسبة مشاركة االناث إىل الذكور يف القوى العاملة

21.5

25.3

25.5

17.1

Sources: Stiftung, B., & SDSN. (2018). SDG Index and Dashboards Report 2018. Global responsibilities:
implementing the goals. P. 238-239; Sachs, J., Schmidt-Traub, G., Kroll, C., Lafortune, G., Fuller, G. (2019):
Sustainable Development Report 2019. New York: Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions
Network (SDSN). P. 238-239; Sachs, J., Schmidt-Traub, G., Kroll, C., Lafortune, G., Fuller, G., Woelm, F.
2020. The Sustainable Development Goals and COVID-19. Sustainable Development Report 2020. Cambridge:
Cambridge University Press. P. 260-261

فف أواخر
مع ذلك فقد اتخذت الحكومة العراقية خطوات ذات داللة مهمة يف تعزيز مشاركة المرأة ،ي
الدول ( )1325الخاص
عام  2020تم انجاز خطة العمل الوطنية الثانية لتنفيذ ومتابعة قرار مجلس األمن
ي
بالمرأة والسالم واألمن الذي اعتمد ف 31ر
وتغىط الخطة األعوام -2021
تشين األول (أكتوبر) ،2000
ي
ي
 ،2024وركزت عل زيادة نسبة عدد النساء العامالت يف برامج االغاثة االنسانية ،وإعادة االعمار ،وايجاد
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ٔ
الن تبنت تنفيذ
نساء قادرات وموثرات يف إدارة المفاوضات وبناء السالم .ويعد العراق أول الدول العربية ي
االمم ،بما يسهم يف تعزيز المشاركة الفاعلة وتمكي المرأة يف تحقيق السالم واستدامته .وجاءت
هذا القرار
ي
لتتو جهود التعاون بي  33مؤسسة ووزارة حكومية عل المستوى االتحادي واالقليم ،وأكير
هذه الخطة
الدول.
من  60منظمة غي حكومية ،فضال عن الدعم
ي

وعل صعيد آخر الفت الحكومة ف آذار (مارس)  2021لجنة عليا ر
لألشاف عل تمكي المرأة يف
ي
عملها
خطة
اعداد
عل
تعكف
ه
الن من المؤمل ان تعلن
و
النواب،
العملية السياسية وانتخابات مجلس
ي
ي
عنها مطلع حزيران (يونيو) .2021

الن تسع لتحقيقها أهداف التنمية
يبف االستثمار وتوسيع نطاق التحول يف المجاالت الرئيسة ي
االجتماع ،بما يف ذلك سياسات
واليامج المستجيبة للنوع
المستدامة قارصا مالم
يعىط أولوية للسياسات ر
ي
ي
االجتماع ،والعمل أيضا عل معالجة األشكال الجديدة
وبرامج الحماية االجتماعية المراعية لمنظور النوع
ي
من عدم المساواة واالستثمار يف قدرات الدولة والمجتمع لضمان معالجة مشكالت عدم المساواة بي
وف مقدمة ذلك أزمة االوبئة.
الجنسي بشكل
ر ي
منهح يف سياقات األزمات وما بعد األزمات ،ي

قانون الحماية من العنف االشي
لقد أدت الجائحة إل زيادة عدد النساء المعنفات بالمقارنة مع المدة المناظرة لها يف السنة السابقة،
الن شملها التقويم
فقد زاد عدد النساء المعنفات من  1713حالة إل  3626حالة خالل االشهر السبعة ي
(اذار /مارس حن نهاية ايلول/
سبتمي  ،)2020—201وكانت طلبات النساء المعنفات تتوزع ما بي الحماية
ر
من المعنفي أو المساعدة المالية أو طلب المالذات االمنة(.)16
وبحسب دراسة أعدتها دائرة تمكي المرأة التابعة لألمانة العامة لمجلس الوزراء( )17بالتعاون مع صندوق
األمم المتحدة للسكان ( )UNFPAحول أثر جائحة كورونا يف زيادة حوادث العنف المبنية عل النوع
ّ
َ
صن َ
االجتماع عل أربعة أشكال :حوادث العنف المي يل،
العنف القائم عل النوع
ف التقرير
االجتماع ،وقد
ي
ي
ُّ
.
الجنىس للقارصين ،االنتحار المرتبط بإيذاء الزو وقد حددت الدراسة ثمانية عوامل
االغتصاب ،التحرش
ي
ّ
ه :الممارسات التقليدية الضارة ،والزوا المبكر ،واليوح المطول،
رئيسة سببت يف زيادة هذا العنف ي
والفقر ،والموارد المالية المحدودة ،ونقص األمان واألمن ،وشيوع العالقات غي المتوازنة بي الجنسي،
السياس.
وظروف عدم اإلستقرار
ي
أما أهم ما توصلت اليه الدراسة:
ّ
التحر َ
ُّ
الجنىس من قبل الغرباء بل نسبة  %3لكل
الجنىس (اإلساءة العاطفية) واالستغالل
ش
• إن
ي
ي
اف بحاجة إل خدمات الحماية ،ومن بي هؤالء
منهما ،فضال عن أن ما يقارب ( )2.9مليون عر ي
ع.
تم تحديد ( )1.29شخصا هم عرضة لخطر العنف القائم عل النوع االجتما ي
• أفاد  %65من نقاط تقديم الخدمة عن زيادة أو تفاقم ف واحد أو ر
المبن
أكي من أنواع العنف
ي
ي ّ
الن تم
الحوادث
من
%
94
عل النوع
حوال
وأن
اإلجتماع يف مناطق تدخلهم أثناء أزمة الوباء،
ي
ي
ي
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الن يقال أنها ارتكبت من قبل الزو أو أفراد األشة اآلخرين،
اإلبالغ عنها تتعلق بالعنف المي يل ي
وسجلت محافظات :ن نوى ،وديال ،وكركو  ،ودهو أعل أعداد.
االجتماع والعنف
المبن عل النوع
• تم اإلبالغ عن ( )123محاولة انتحار تتعلق بحاالت العنف
ي
ي
ضد النساء والفتيات ،وتم اإلبالغ ،بشكل كبي ،عن هذه الحاالت يف كل من محافظات :ن نوى،
وديال ،وكركو .
• أشار  %94من المشمولي من الفئات المستهدفة ال موضوع الندرة المالية وقلة الموارد ،بما يف
ذلك نقص أو فقدان سبل العيش أو الدخل .وأشار  %92من أفراد ّ
العينة إل اإلجهاد الناجم عن
ه
إجراءات الحظر ،وأفاد  %73من المستفيدين إن ّاالفتقار إل المرافق والشبكات االجتماعية ي
األسباب الرئيسة لزيادة حاالت العنف المي يل المبل عنها.
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الهدف ( :)8العمل الالئق والنمو االقتصادي
الهدف

ر
المؤشات

 :1-8الحفاظ عىل النمو
ً
االقتصادي الفردي وفقا
للظروف الوطنية ،وبخاصة
الحفاظ عىل نمو الناتج
اإلجماىل بنسبة 7
المحىل
ي
ي
ً
يف المائة عىل األقل سنويا يف
ً
أقل البلدان نموا.

 :1-1-8معدل النمو
المحل
السنوي للناتج
ي
اإلجمال للفرد الواحد
ي

 :5-8تحقيق العمالة الكاملة
والمنتجة وتوفت العمل
الالئق لجميع النساء
والرجال ،بمن فيهم الشباب
واألشخاص ذوو اإلعاقة،
وتكافؤ األجر لقاء العمل
المتكاف القيمة ،بحلول عام
.2030

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

 :7-8اتخاذ تدابت فورية
وفعالة للقضاء عىل
السخرة ،وإنهاء الرق
ر
بالبش،
المعارص واالتجار
وضمان حظر واستئصال
أسوأ أشكال عمل األطفال،
بما يف ذلك تجنيدهم
واستخدامهم كجنود،
وإنهاء عمل األطفال بجميع
أشكاله ،بحلول عام .2025

 :1-7-8نسبة األطفال
الذين تياوح أعمارهم بي
 5سنوات و 17سنة
والمنخرطي يف سوق عمل
األطفال وعددهم ،بحسب
الجنس والعمر.

البيانات

 :2-10-8نسبة البالغي
( 15سنة ر
فأكي) الذين لهم
حساب م يف أو حساب
يف مؤسسة مالية أخرى أو
لدى مقدم خدمات مالية
متنقلة.
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والالئقة،
المنتجة
متطلبات
المرجو
االقتصادي
يحقق الع
والالئقة،
المنتجة
العملالعمل
فرصفرص
توفيتوفي
متطلبات
لتأميلتأمي
المرجو
االقتصادي
النموالنمو
يحققراقالعراق
لم لم
وهياكل
االجتماعية
السياسات
السياسات وعز
منظومة
تفكك يف
االقتصادي
التخطيط
وهياكل
االجتماعية
السياسات
السياساتلةوعزلة
وضعوضع
منظومة
تفكك يف
حالة حالة
االقتصادي
التخطيط
يشهديشهد
إو إو
اعتمادا
االقتصادي .إذ
االزدهار
وتحقيق
الفرص
المساواة يف
الممكن إن
الن
االقتصادي.
اعتمادا
يعتمديعتمد
إنهإذ إنه
االزدهار
وتحقيق
الفرص
المساواة يف
تحققتحقق
الممكن إن
الن من
الحوكمة ي
الحوكمة مني
ً
ً
الصناعية...،
الن
فضال عن
االخرى (الز
االنتاجية
القطاعات
النفط وتر
مفرطا عل
الصناعية...،
الن
فضال عن
الخ)،الخ)،
اعية،راعية،
االخرىر (الز
االنتاجية
القطاعات
اجعراجع
النفط وت
مفرطا عل
المشاكل ي
المشاكل ي
تحقيق
التقدم يف
المستدام يف
شكلت
العمل ،كل
يواجهها
المستدام يف
النموالنمو
تحقيق
التقدم يف
جهودجهود
امام امام
حاجزاحاجزا
شكلت
االموراالمور
هذه هذه
العمل ،كل
سوقسوق
يواجهها
.)18
العراق(
اق(.)18
العر
واعتماده
االقتصاد
متالزمة
تعد
الن
يعود إل
تحديات كبي
االقتصاد
وما زال
واعتماده
االقتصاد
متالزمة
الن تعد
يعود إل
وهذاوهذا
تحدياتةكبية
يواجهيواجه
االقتصاد
وما زال
الريعية ي
الريعية ي
معدالت
الن
هذااثر
هذا ،امر
النات
بنسبة تبل
معدالت
تباطؤتباطؤ
تشهدتشهد
الن
امر يفاثر يف
االجمال
( 95
بنسبة (تبل
النفطالنفط
عل عل
المحل ي
النمو ي
فجالناتج ي
االجمال ،ي
 95)%يف )%ي
النمو ي
المحل ي
معدالت
يعد
القطاع
سيما إن
البطالة ال
االخرى
القطاعات
خطي ،وتر
معدالت
عمل عمل
قوى قوى
الريعذايعد ذا
سيما إن
البطالة ال
وزيادةوزيادة
االخرى
القطاعات
اجعراجع
خطي ،وت
اجعراجع
وتر وت
القطاع ي
الريع ي
السيما ما
المتغيات
سلسلة من
ه
االخرى،
للقطاعات
بالنسبة
يتعلقيتعلق
السيما ما
المتغيات
سلسلة من
ه نتا
هذه هذه
االخرى،
للقطاعات
بالنسبة
مقارنةمقارنة
قليلةقليلة
المشاكل ي
المشاكلنتا ي
الوضع
والمحافظات وتر
المناطق
لعدد من
اإلرهابية
المجموعات
احتالل
منذ
االمن
اجعراجع
والمحافظات وت
المناطق
لعدد من
اإلرهابية
المجموعات
احتالل
االمن منذ
با با
لوضعلوضع ي
الوضع ي
االمن ي
االمن ي
ً
ً
المهدد
العالمية تعد
مخاطر
فضال عن
المستوى
حصل عل
وتهريب
المهدد
العالمية تعد
النفطالنفط
اسعاراسعار
مخاطر
فضالإنعن إن
االقليم،
حصل عل
الذيالذي
النفطالنفط
وتهريب
المستوى ي
االقليم ،ي
لمخاطر
الواحد ما
القطاع
اعتماده هذا
اعتماده عل
ناتج الع
تؤثر يف
لمخاطر
عرضةعرضة
يجعلهيجعله
الواحد ما
القطاع
عل هذا
نتيجةنتيجة
المحل
تؤثر يف
الذيالذي
االولاالول
ناتجراقالعراق ي
المحل ي
االقتصاد .
مستوى
الكل.
مستوى
علة عل
كثيةكثي
االقتصاد ي
الكل ي
تدريب
بتحسي
متكامل ،يبدأ
اقتصادي-
اصالح
بحاجة ال
ان العر
تدريب
فرصفرص
بتحسي
متكامل ،يبدأ
اجتماع
اصالح
برنامجبرنامج
تطبيقتطبيق
بحاجة ال
اناقالعراق
اقتصادي -ي
اجتماع ي
الفوري
أوساطهم،
البطالة يف
وخفض
الشباب
والمحلية،
الدولية
لالستثمارات
والتحفي
والمحلية،
الدولية
لالستثمارات
األمداألمد
طويلطويل
الفوري
أوساطهم،
البطالة يف
معدلمعدل
وخفض
الشباب
والتحفي
األهداف
تحقيق
مدروسة
لمقاربة
ويمكن
اإلعمار.
التحتية
وتطوير
واحدةواحدة
دفعةدفعة
الثالثةالثالثة
األهداف
هذه هذه
تحقيق
مدروسة
لمقاربة
ويمكن
اإلعمار.
وإعادةوإعادة
التحتية
البنيةالبنية
وتطوير
الشكاء ر
المحليي،
وبدعم
الحصول عل
كاف من
هذه اإلج
حظيت
الحصول عل
يمكنيمكن
المحليي،
الشكاء
كاف رمن
وبدعم
كافيةكافية
دوليةدولية
بثقة بثقة
اءاتراءات
هذهراإلج
حظيت
وإذا ماوإذا ما
ر
ر
مستثمرة/
استثمار .يف
وصناديق
كات
إلنشاء ش
والخاص
القطاعي
من
االستثمارات
مستثمرة/
قتالوقت
استثمار.الو يف
وصناديق
شكات
إلنشاء
والخاص
العام العام
القطاعي
ات من
االستثمار
منج من
مزي جمزي
ّ
ّ
التحتية.
لتطوير
خطة مرك
تحويل ر
التحتية.
البنيةالبنية
لتطوير
خطةزةمركزة
نحو نحو
المتبف
أس رأس
تحويل
يمكنيمكن
الذيالذي
المالالمال ي
المتبف ي
إطار (:)6
المستدامة
التنمية
اهداف
الثامن من
الهدف
واالسهام يف
المرالعر
البنككزي
البنك المر
إطار (:)6
واالسهام يف
اف
المستدامة
التنمية
اهداف
الثامن من
الهدف
كزي ي
افالعر ي
الصغية
المشاري ع
لإلسهام يف
تريليون
المرالع
المركزي
لإلسهام يف
ديناردينار
تريليون
مبادرةمبادرة
اف
البنكالبنك
أطلقأطلق
الصغية
المشاري ع
زيادة زيادة
كزير ي
افالعر ي
عي
التنمية
وتحقيق
االقتصادي
وتعزيز
والمتوسطة،
المستدامة ،ر
عمل عمل
فرصفرص
توفيتوفي
عي
التنمية
وتحقيق
االقتصادي
النموالنمو
وتعزيز
والمتوسطة،
المستدامة ،ر
القروضبيما-5
القروض ما
وتي.اوح
والخدمات
للشباب،
دينار.دينار.
مليونمليون
بي50-550
قيمة قيمة
وتياوح
محليا.محليا
والخدمات
السلعالسلع
وإنتا وإنتا
للشباب،
515.6
المبادرة
الممنوحة
القروض
 2021بل
24ةايار
مليونمليون
515.6
المبادرة
ضمنضمن
الممنوحة
القروض
اجمال مبل
(مايو)(مايو)
 24ايار
ولغايةولغاي
 2021بل ي
اجمال مبل ي
 %من
لكل
القطاع
التجاري ،و
القطاع
وجه 33
دينار.دينار.
لكل من
20و20%
الخدم،
نحو نحو
24و%24%
التجاري،
القطاع
نحو نحو
منها منها
وجه%33%
القطاع ي
الخدم ،و ي
الصناع ي .
القطاع
والسكن.
القطاع ي
والسكن ي
الصناع ي
للمشاري ع
الفائدة%1
الفائدة ال
تخفيض
المرال
البنككزي
البنك المر
تداعياتها بادر
الجائحة
مواجهة
للمشاري ع
ال %1
سعر سعر
تخفيض
كزي ال
تداعياتها بادر
الجائحة
مواجهة
وف
ي
وف ي
.
الكبيةالكبية.

اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة

62

التقرير الطوعي الثاني للعراق 2021

اف ،التقرير الخاص بتحقيق أهداف التنمية المستدامة  ،2020ص 6
المصدر :البنك المركزي العر ي
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الهدف ( :)16السالم والعدل والمؤسسات القوية
الغاية

ر
المؤشات

 :1-16الحد بقدر
كبت من جميع أشكال
العنف وما يتصل به
من معدالت الوفيات
يف كل مكان.

 :1-1-16عدد ضحايا
القتل العمد لكل
 100000نسمة،
بحسب العمر ونوع
الجنس.

البيانات

 :2-1-16الوفيات
المتصلة بالن زاعات لكل
 100000نسمة،
بحسب العمر
والجنس والسبب.

 :3-1-16نسبة السكان
الذين تعرضوا (أ)
البدن و
للعنف
ي
النفىس و( )
(ب)
ي
االثن
الجنىس خالل
ي
ي
ر
عش شهرا السابقة.

 :2-16إنهاء ما
يتعرض له األطفال
من سوء المعاملة
واالستغالل واالتجار
ر
بالبش وجميع أشكال
العنف والتعذيب.

 :2-2-16عدد ضحايا
االتجار ر
بالبش لكل
 100000نسمة،
بحسب الجنس والعمر
وشكل االستغالل.
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يعان العراق عل مستوى هذا الهدف من مشاكل عدة تتمثل بالدرجة االول يف ضعف سيادة
ي ً
القانون ،فضال عن ظروف القتل والتهجي واليوح لنسبة كبية من السكان ،هذه العوامل حدت من القدرة
عل تحقيق التقدم يف هذا الهدف نتيجة الفساد يف مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية ،وضعف المشاركة
مؤشات الجدول ( )4يمكن إن يتبي إن ر
السياسية لجزء كبي من فئات المجتمع( .)19ومن خالل ر
مؤشات
سيادة القانون وكفاءة الحكومة يف العراق ضعيفة جدا وال سيما بعد تزايد االحتجاجات والتظاهرات والعنف
الحكوم لردع االحتجاجات ،أما فيما يخص العنف ضد االطفال والمرأة فقد شهد العراق اتساعا يف العنف
ي
االشي للنساء والفتيات واالطفال وما يرافقه من عقوبات جسدية ونفسية .أما المحتجزون غي المحكوم
ر
المؤش ويرافقه تحديات ملموسة نسبيا ،اما الفساد االداري
عليهم فقد شهد العراق تقدما ملموسا يف هذا
ر
لمنتش بمساحة واسعة يف مؤسسات الدولة فقد اثر يف جميع القطاعات سواء الخاص أو العام.
والمال ا
ًي
عن
فضال
يعان العراق من جرائم القتل المتعمد واالغتياالت وقد جاء يف تقرير التنمية
فقد
أعاله
ف
المشاكل
ي
ي
العرن إن العراق يحتل المرتبة الثانية بعد جزر القمر يف معدل جرائم القتل المتعمد واالغتياالت،
المستدامة
ري
ً
الن زادت من نسبة الوفيات
فضال عن الوفيات المرتفعة الناتجة من المعار والحروب الداخلية مع داعش ي
يف المعار (.)20
جدول ( )4ر
مؤشات الهدف السادس ر
عش (السالم) للتنمية المستدامة يف العراق 2019
ر
المؤشات

القيمة

جرائم القتل (لكل  100،000من السكان).

9.9

الموقوفون غت المحكوم عليهم (.)%

0.3

ً
ر
الب يعيشون فيها (.)%
السكان الذين يشعرون باألمان يمشون بمفردهم ليال يف المدينة ي

60.4

تسجيل المواليد لدى السلطة المدنية األطفال دون سن الخامسة (.)%

99.2

ر
مؤش مدركات الفساد (.)100-0

18

ً
االطفال الذين رتتاوح اعمارهم بي  5و  14عاما المتورطي يف عمالة االطفال (.)%

4.7

ر
مؤش حرية الصحافة (أسوأ .)100-0

56.6

Source: Sachs, J. D., Schmidt-Traub, G., Kroll, C., Lafortune, G., Fuller, G., & Woelm, F. (2020). Sustainable
development report 2020., p. 260
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إطار ( :)7تضميد الجراح :الناجيات من قبضة االرهاب
إقرار قانون الناجيات االيزيديات
اقر مجلس النواب قانون (الناجيات االيزيديات) ،الذي من شأنه انصافهن وتعويضهن
ماديا ومعنويا ،وتأمي حياة الئقة وكريمة لهن ،وإعادة تأهيلهن .وتشمل بنود القانون:
النفىس
تقديم رواتب شهرية لهن وألطفالهن ،توفي الفرص االقتصادية ،وتقديم االسناد
ي
والصح اليهن.
ي
ومن اجل انفاذ القانون تم تأسيس مديرية عامة لرعاية شؤون الناجيات ترتبط بوزارة
العمل والشؤون االجتماعية ،ويكون مقرها محافظة ن نوى.
وجاء يف األسباب الموجبة للقانون انه جاء بغية معالجة االرصار السلبية الميتبة
الن ارتكبها تنظيم داعش
وباف المكونات من مسيحيي
ري
اإلرهان ضد االيزيديي ي
الجرائم ي
وتركمان وشبك "ومن أجل منح الحقوق للناجيات والمشمولي بأحكام هذا القانون
وكجي رصر وتعويض لما لحق بهم وبالناجيات
وإعادة تأهيلهم ودمجهم يف المجتمع
ر
ر
عل وجه الخصوص وحمايتهم وحماية مناطقهم" .وقد صدر القانون ونش يف الجريدة
الرسمية يف  15آذار (مارس) .2021
ر
واستشفان شامل للناجيات االزيديات
عالح
مشوع
ي
ي
(سبتمي)
استقبلت دائرة المنظمات غي الحكومية ان العاصمة بغداد يف  28أيلول
ر
اللوان حررن من التنظيمات االرهابية
 2020أول مجموعة من الناجيات االيزيديات
ي
ر
واستشفان شامل أطلقته الدائرة .عل ان تشمل زيارة الناجيات
عالج
ي
ضمن مشوع ر ي
برنامجا عالجيا واجتماعيا برعاية االمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارات الصحة والنقل
والهجرة والمهجرين وهيئة االعالم واالتصاالت والمجلس االعل للمرأة يف اقليم
كردستان وعدد من المنظمات الفاعلة.
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الهدف ( :)17عقد ر
الشاكات لتحقيق االهداف
الغاية

ر
المؤشات

 :1-17تعزيز تعبئة الموارد
المحلية ،بوسائل تشمل
الدوىل إىل
تقديم الدعم
ي
البلدان النامية ،لتحسي
القدرات المحلية يف مجال
تحصيل الرصائب وغتها من
اإليرادات.

 :1-1-17مجموع
اإليرادات
الحكومية
اإلجمالية كنسبة
المحل
من الناتج
ي
اإلجمال ،بحسب
ي
المصدر.

البيانات

 :2-1-17نسبة
الميانية المحلية
الممولة من
ال ائب المحلية.

 :8-17التفعيل الكامل لبنك
التكنولوجيا وآلية بناء
القدرات يف مجاالت العلم
والتكنولوجيا واالبتكار
ً
لمصلحة أقل البلدان نموا
بحلول عام  ،2017وتعزيز
استخدام التكنولوجيات
التمكينية ،وال سيما
تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت.

 :1-8-17نسبة
األفراد الذين
يستخدمون
اإلنينت.

الوطن ،فما زالت القدرات
يواجه العراق تحديات جسيمة يف توظيف وسائل التنفيذ عل الصعيد
ي
اف غي مدعوم بشكل كبي من الوحدات العالمية .إذ إن عدم
شبه محدودة ،نتيجة إن الهيكل االقتصادي العر ي
الخيات واالحتياجات ما زالت تواجه
الن يشهدها العراق وضعف جهود نقل ر
المساواة بي الناس والمناطق ي
تحديات مؤسسية جسيمة ،وهذا يعود إل ضعف القدرة الالزمة لمعالجة تعبئة الموارد ومعالجة االولويات
والمان وغي المناخ والسالم وغيها( .)21كذلك عل اعتبار إن واقع
الغذان
العابرة لحدود العراق مثل االمن
ي
ي
العراق االقتصادي يتمثل بالريعية فما زالت ال يبة عن ا محدودا ومنخفض الحصيلة فقد بلغت
االجمال.
المحل
( )%2.95عام  2019من الناتج
ي
ي
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الفصل الرابع :الالمركزية والتنمية المحلية المستدامة :التحدي المسؤول
الالمركزية والطريق اىل حوكمة التنمية المحلية المستدامة
تعد تجربة العراق مع الالمركزية تجربة حديثة وان كان القانون ( )159الصادر عام  1969قد اسس
(االدارات المحلية) ،إذ ان هذه االدارات كانت تحت سلطة الحكومة المركزية وتأتمر بأمرتها .ثم تشكل اقليم
ً
وف عام  2005ومع
كردستان واخذ يتمتع (بالحكم
ي
الذان) الذي أسس شكال من اشكال الفيدرالية يف العراق .ي
التشارك يف
اف تحول العراق ال نظام اتحادي لتعلن المادة ( )116من النهج
التصديق عل الدستور العر ي
ي
السلطة.

وقد تم التعبي عن الالمركزية ر
تشيعيا وألول مرة من خالل قانون ( )21لسنة  2008والذي أطلق
عليه قانون المحافظات غي المنتظمة يف اقليم وأصبح معروفا باسم (قانون المحافظات) ويشي عل ()15
محافظة من مجموع  18محافظة باستثناء محافظات اقليم كردستان الثالث (اربيل ،دهو  ،السليمانية)،
وتضمن القانون ر
والثان
أكي من  50مادة .وقد ّعدل هذا القانون ثالث مرات ،يمكن عد التعديلي األول
ي
انتصارا لالمركزية فيما تضمن التعديل الثالث تراجعا عن هذا المبدأ ،لجهة خفض عدد المقاعد وإلغاء
النواج وإعادة ربط بعض الدوائر بالوزارات االتحادية.
مجالس
ي
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شكل ( :)14مسارات تعديل قانون المحافظات رقم  21لسنة 2008

المركزية الوزارات الثمان
تقرر تنفيذ الالمركزية عل مستوى  8وزارات اتحادية مع منح المحافظات سلطات فنية وقانونية
وادارية تمارسها عل مستوى المديريات الخاصة بهذه الوزارات (اليبية ،الصحة ،البلديات واالشغال العامة،
الزراعة ،االعمار واالسكان ،العمل والشؤون االجتماعية ،والشباب والرياضة ،المالية) .وقد أذعنت السلطات
الفعل وتمحور االعياض حول مدى قدرة
المحلية لعدم امتثال وزارة المالية للقانون  21بما يوائم القصد
ي
المحل .علما ان قانون المذكور يمنحها سلطة
الحكومات المحلية عل تدبي عوائد مالية عل المستوى
ي
جباية ال ائب والرسوم ما دامت متسقة مع قواني الحكومة االتحادية.
وبموجب التعديالت المتعاقبة لقانون ( )21توسعت السلطات لتشمل السلطات القانونية،
الن تدار
واصبحت سياسات الحكومة المحلية ومجالس المحافظات تسمو عل السياسات االتحادية ي
بالنهج التشارك بي المستويي ،وهذا أدى ال تمكي المحافظات من تفعيل ر
التشيعات واللوائح واالنظمة
ي
والتدابي االدارية الخاصة عل مستوى المحافظة ،وبذلك سعت ال ترجمة جوهر فكرة الالمركزية يف تحويل
الوزارات الثمان من خالل (مأسسة فكرة ان تقديم الخدمات العامة من مسؤولية السلطات المحلية).
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وهنا علينا ان نتساءل ..هل نجحت الالمركزية يف تحقيق اهدافها؟
إن نجاح أجندة الالمركزية الن ظهرت بعد عام  2003ر
الداخل يف
تؤش بانها رصورة لبناء التوازن
ي
ي
اتيح المتمثل بالحد من خطر وصول نظام سلطوي دكتاتوري
السلطة ،بما يضمن تحقيق الهدف االسي ر ي
القانون المنظم لتفويض السلطات المحلية كأداة
باف االهداف الفرعية توجه االطار
ي
للسلطة مرة ثانية ،وان ي
سياسية وتنموية تقع عليها مسؤولية احتواء الياعات دون الوطنية وتلبية مطالب السكان يف الخدمات
اعتيت السبب االول يف اذكاء
األساسية ،والذين اخذ سخطهم ييايد بسبب سوء الخدمات المقدمة إذ ر
االحتجاجات الشبابية يف المحافظات الجنوبية وبغداد ،ما يدلل عل ان منطق الالمركزية يف مجال التنمية
ً
منعزال عن المسار الالمركزية يف التطبيق.
وتقديم الخدمات وتطوير البن التحتية كان منطقا
التنمية المحلية المستدامة ...قيود وكوابح
عل مدى عقود مضت انتهجت مجموعة من السياسات التنموية لم تراع مبدأي الكفاءة االقتصادية
والعدالة االجتماعية يف توزي ع استثماراتها بي محافظات العراق ما عمق من الثنائية المكانية وساعد عل
اتساع فجوة التفاوت المكان بي الح والريف داخل المحافظة الواحدة ،بداللة تراجع ر
مؤشات التنمية
ي
ر
والن تتجسد من خالل حقائق وارقام تعكس تباين الواقع
البشية واالستدامة والعدالة االجتماعية،
ي
واالجتماع للمحافظة يف مواجهة تحديات كبية مثل:
االقتصادي
ي
اف.
• ريعية االقتصاد العر ي
• ضعف القاعدة االنتاجية (زراعة  -صناعة).
القوم وتحسي ميان المدفوعات.
االيجان يف زيادة الدخل
السياج وأثره
• تراجع اهمية القطاع
ري
ي
ي
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•
•
•
•
•
•

غياب اسس ومعايي التمكي واالنصاف.
ارتفاع معدالت البطالة والفقر والحرمان ونقص يف التغذية.
عدم الوصول ال الخدمات مع تردي جودة نوعيتها.
ارتفاع معدالت االمية والتشب من التعليم االساس واالعدادي.
ضعف برامج التأهيل والتدريب.
انعدام تكافؤ الفرص وبخاصة للنساء والفتيات وتحديدا المرأة الريفية.

تبن خطط
لهذه االسباب وتفاقم حدة االختالالت البنيوية يف االقتصادات المحلية رتيز رصورة ي
وبرامج وطنية يف التنمية المحلية.
لذا تبنت خطط التنمية المحلية بوصفها منظورا اسياتيجيا إذ انطلقت خطة التنمية الوطنية
 2014-2010يف رؤية مفادها خلق تنمية محلية تتكافأ فيها فرص الحصول عل الخدمات والبن االساسية
يف جميع محافظات العراق ،وتقليل الفجوة بي الريف والح واالستثمار االفضل للموارد الطبيعية
واالمكانات النسبية لألقاليم والمحافظات بما يحقق توازن تنموي مع الحاجات واالمكانات والمية النسبية
لمختلف محافظات العراق ويسهم يف الحد من ثنائية التنمية المكانية.
وبالمثل فان خطة التنمية الوطنية  2017-2013انطلقت من رؤية واحدة لتحقيق تنمية محلية
من خالل تعبئة الموارد ر
البشية والمالية للمحافظات او االقاليم وتهدف هذه الخطة ال:
.1
.2
.3
.4
.5

تقليل التباين بي المحافظات من خالل التوزي ع العادل لالستثمارات بما يحقق العدالة
االجتماعية يف توزي ع الخدمات وفقا للمعايي التخطيطية والكفاءة االقتصادية.
تعظيم واستغالل االمكانات والمية النسبية للمحافظات.
حفز القطاع الخاص لالستثمار يف المناطق االقل نموا.
تبن معيار مستويات الحرمان ومستويات التفاوت التنموي بي المحافظات كأساس يف عملية
ي
توزي ع االستثمارات ضمن الموازنات السنوية.
تعزيز المشاركة والالمركزية يف ادارة التنمية من خالل:
الينامج ال الموازنة
• استمرار برنامج تنمية االقاليم للمحافظات وزيادة نسبة تخصيصات ر
االستثمارية للدولة.
الصح.
• اتاحة مسؤولية المشاري ع المحلية بالمحافظات كالخدمات اليبوية والماء وال ف
ي
والن لها مساس
الن تصدر من الوزارات االتحادية ي
• تعزيز دور االدارات المحلية يف القرارات ي
ر
الن تخدم المحافظة.
مباش بالمشاري ع ي

الن عانت من مشاكل امنية
وسعت خطة التنمية الوطنية  2022-2018ال تأشي المحافظات ي
الن تواجهها واهمها :تغي
كمحافظات (كركو  ،صالح الدين ،االنبار ،ن نوى ،ديال) وحددت التحديات ي
الهوية االقتصادية لهذه المحافظات ،مشكلة النازحي والمهجرين ،انهيار البن التحتية ووقف المشاري ع
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اع
وتراجع الوضع االقتصادي ،مشكلة االنفالت
المجتمع وال اعات العشائرية ،تدهور االنتا الزر ي
ي
والصناع يف المحافظة ،وارتفاع معدالت البطالة ومستوى الفقر .يف حي شخصت الخطة
والحيوان
ي
ي
باف المحافظات وخاصة الجنوبية منها ومن أهمها :قلة الصالحيات االدارية
الن
ي
تعان منها ي
التحديات ي
والمالية الممنوحة لإلدارات المحلية والن تحد من اتخاذ القرارات ،ونقص ر
التشيعات ذات الصلة بتنظيم
ي
النشاط االقتصادي وتردي ب ئة االستثمار وضعف دور القطاع الخاص ،وعدم كفاية الحصة المائية
اع.
للمحافظات الجنوبية ما ينعكس سلبا عل تلبية احتياجات السكان والقطاع الزر ي
االن:
وعليه تبنت هذه الخطة مجموعة من أولويات االهداف تمحورت من خالل ي
• النهوض بواقع المحافظات غي المت رة من العمليات االرهابية.
االن:
• اعادة اعمار وتنمية المحافظات المت رة من العمليات االرهابية بما يضمن تحقيق ي
اعمار المناطق المحررة ،واعادة النازحي والمهجرين ،ومعالجة المشاكل االجتماعية ورفع
المجتمع ،والمشاركة مع القطاع الخاص يف انجاز المشاري ع المتوقفة.
شعار السلم
ي
وتسع رؤية العراق ( )2030ال اقامة مؤسسات ادارية فاعلة تضمن الحقوق السياسية والمدنية
ً
واالنسانية والعدالة والمساواة لجميع المواطني امام القانون ،فضال عن تحقيق الحكم الرشيد ومواجهة
تردي ر
مؤشات الحكم يف البلد وخاصة تلك المرتبطة بالفساد والدولة الهشة من أجل ضمان تقديم الخدمات
العامة بطريقة شاملة وشفافة وخاضعة للمساءلة من قبل الدولة وسيقوي الحكم الرشيد العالقة بي الدولة
والمواطن وبي الحكومة المركزية والحكومات المحلية بما يضمن مسارا تنمويا وطنيا ومحليا مستداما ،وقد
المجتمع،
باالن :تعزيز ثقافة التسامح والحوار والسلم
حددت رؤية العراق اليات ضمان الحكم الرشيد
ي
ي
وتعزيز قيم المواطنة والحد من اوجه عدم المساواة ،حلول مستدامة للهجرة الداخلية واليوح والهجرة ال
الخار .
لقد جاء برنامج تنمية االقاليم الذي بدأ عام  2006استجابة لتنوع المحافظات وميتها وخصائصها
اع المية
السكانية واالقتصادية والذي يتطلب توزي ع االستثمارات بما يحقق االستغالل االمثل للموارد بما ير ي
النسبية لكل محافظة وامكاناتها من الموارد الطبيعية والزراعية والمعدنية ،ويفرض وجود مراكز تنموية
رئيسية وفرعية (اقطاب النمو) ،ويوفر االساس المالئم لالنطالق نحو تصحيح االختالالت البنيوية من خالل
ً
اعادة توزي ع االستثمارات جغرافيا لتكون ر
اكي توازنا وتكامال ،وبما يتناسب مع الميات والخصائص
االقتصادية واالجتماعية والب ئية لكل محافظة.
الن تعكس تحقيق التنمية المحلية والقائمة عل
وعليه يعد برنامج تنمية االقاليم بمثابة المرآة ي
اسلوبي:
• الموازنة بي معياري الكفاءة االقتصادية والعدالة االجتماعية يف توزي ع االستثمارات وثمار
التنمية.
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• اليكي عل المية النسبية يف توزي ع االنشطة والفعاليات االقتصادية يف المحافظات بما
يعظم من عوائد استغالل الموارد المتاحة.
اتيح للتنمية الح ية يف محافظات العراق  2018لتتوي ج تلك التوجهات
وجاء اإلطار االسي ر ي
وتحقيقا للهدف ( )11من اهداف التنمية المستدامة " ،2030جعل المدن والمستوطنات ر
البشية شاملة
الن يتبناها العالم
للجميع وآمنة وقادرة عل الصمود واالستدامة" وبما يتفق مع اهداف االجندة الح ية ي
ويسهم يف ايجاد تنمية مكانية متوازنة لجميع المدن يف المحافظات العراقية .ويدعم تحقيق الالمركزية
والحكم الرشيد ويعزز المشاركة المجتمعية ويدخل ضمن متابعة وتنفيذ برنامج تنمية المناطق المحلية
لتول مسؤولية التخطيط والتنفيذ لمشاريعها ذات
ودعم جهود المحافظات يف ميدان التنمية بما يؤهلها
ي
االن:
الطبيعة المحلية وبكفاءة عالية ومن بي أبرز اهداف اإلطار االسي ر ي
اتيح ي
• ايجاد مناطق صناعية واستثمارية يف المحافظات وخار مراكز المحافظات.
• تفعيل االستثمار يف مناطق التجديد والتأهيل الح ي.
ر
بمؤشاتها مع وضع برامج التنمية المكانية.
• وضع إسياتيجية وطنية للتنمية الح ية واالليام
إن تحقيق هذه االهداف والعمل بمسارها سيعزز من ممكنات تحقيق التنمية المحلية وايجاد
الن
تعان منها محافظات العراق وبما يهدف ال خلق بدائل للتنمية والمدن المستدامة
ي
الحلول للمشاكل ي
الن تمر بها تحقيقا للهدف (.)11
القادرة عل مواجهة الظروف والتحديات كافة ي
وبحسب دليل اإلنجاز التنموي المحل فان هذا الدليل تم قياسه باستخدام ر
مؤشين هما :السكن
ي
العشوان ونسبة المخدومي بخدمات جمع النفايات ،فقد حققت ديال هذا الهدف ،تليها أربيل فالسليمانية
ي
واالنبار ،ومن الالفت يف هذا الدليل ان بغداد احتلت المرتبة ( )16وجاءت النجف والمثن يف المرتبتي
األخيتي تواليا .وعل صعيد المثابرة التنموية فقد احتلت أربيل والسليمانية ودهو المراتب الثالثة األول،
وتراجعت ديال ال المرتبة الحادية ر
عشة ،واستمرت المثن بالمرتبة األخية يف هذا الدليل ايضا.
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وعل الرغم من حداثة تجربة الالمركزية يف العراق ورؤية الكثيين أنه اليزال الوقت مبكرا يف الحكم
عل نجاحها أو فشلها ،فإنها تواجه تحديات جدية تستلزم مراجعة نقدية جادة للمتحقق فيها ،وتشخيص
مكامن النجاح واالخفاق ،لضبط مساراتها وتعزيزها بما يخدم تحسي أوضاع الناس يف جميع المحافظات.
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الفصل الخامس :أداء المحافظات يف التنمية المستدامة :قيود المثابرة

المحىل
التقدم يف السباق
ي
به دف رص د التق دم المح رز ب ي المحافظ ات يف مض مار التنمي ة المس تدامة ،فق د
اع د فري ق اع داد التقري ر مق اربتي لقي اس التق دم المح رز فيم ا ب نه ا بني ت ع ل م ا يت وفر م ن
ؤشا(*) م ن م ر
بيان ات ل  39م ر
ؤشات اه داف التنمي ة المس تدامة للمحافظ ات ال ين اخ ذت اغلبه ا
ر
المؤشات لسنة :2018
من المسح متعدد
• مقاربة ة ة ةةة اإلنجة ة ة ةةاز التنم ة ة ة ةةوي المقة ة ة ةةارن :وفيه ا ي تم قي اس االنج از المتحق ق يف ك ل ه دف
باالعتم اد ع ل الم ر
الم ،أو
ؤشات المتاح ة وطني ا ،ومقارن ة االنج از بالمعي ار الع
ي
الم متحقق ا .وعلي ه ف ان ه ذا ال دليل يق يس
طن إذا ك ان اله دف الع ي
المتوس ط ال و ي
االنج از المتحق ق بالمقارن ة م ع الم ر
ؤشات الدولي ة المت وافرة ،وق د اعتم دت عملي ة
الم ،وت ياوح قيم ة االنج از
القي اس ع ل مقارن ة ق رب اله دف أو ابتع اده ع ن المعي ار الع ي
رع بأخ ذ متوس ط
ب ي  ،1-0إذ يع ين ارتف اع القيم ة إنج ازا اع ل  ،ويحتس ب ك ل دلي ل ف ي
ر
المؤشات ،وبالمثل يحتسب الدليل العام.
االنجاز المتحقق يف مجموع
• مقارب ة ة ة ةةة المث ة ة ة ةةابرة التنموي ة ة ة ةةة :وفيه ا تج ري المقارن ة ع ل أس اس القيم ة الرتبي ة ال ين
تحقق ت ف اداء ك ل محافظ ة بحس ب الم ر
ؤشات المتاح ة ،وفيه ا ال ي تم النظ ر إل
ي
الم ،ب ل باإلنج از المق ارن م ع المحافظ ات
طبيع ة االنج از وم دى قرب ه م ن المعي ار الع ي
االخ رى .وق د ت م تحوي ل الرت ب المتحقق ة لك ل محافظ ة يف ك ل ه دف إل قيم ة رقمي ة
تحتس ب ع ل أس اس ( ،)18/1وعلي ه فالمحافظ ة االول تأخ ذ قيم ة  1=1/1بوص فها
قيم ة رقمي ة للرتب ة ال ن حققته ا ف الم ر
ؤش ،أم ا المحافظ ات االخ ية فتك ون قيم ة
ي
ي
ر
ان لمجم وع الم ؤشات يف
ترت به ا ( ،)0.0555=18/1وم ن خ الل اخ ذ المتوس ط الحس ر ي
ك ل ه دف نحص ل ع ل دلي ل ك ل اله دف ،ويحتس ب ال دليل الع ام كمتوس ط لمجم وع
تعن إنجازا أفضل للمحافظة.
األهداف ،وكلما اقيبت القيمة من ( )1ي

جدول ( :)5ر
مؤشات دليل االنجاز التنموي واليتيب المقارن للمحافظات ومتوسط قيمة كل منهما
(*) ينظر الملحق .1
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جدول ( :)5ر
مؤشات دليل االنجاز التنموي واليتيب المقارن للمحافظات ومتوسط قيمة كل منهما
عدد
ر
المؤشات
المتاحة

متوسط قيمة
دليل اإلنجاز
التنموي المقارن

متوسط قيمة
دليل المثابرة
التنموية المقارن

الهدف

الهدف ( :)1القضاء عىل الفقر

2

0.463

0.194

الهدف ( :)2القضاء عىل الجوع

4

0.285

0.198

الهدف ( :)3الصحة الجيدة والرفاه

6

0.616

0.184

الهدف ( :)4التعليم الجيد

6

0.498

0.209

الهدف ( :)5المساواة بي الجنسي

4

0.747

0.259

الهدف ( :)6المياه النظيفة والنظافة الصحية

2

0.620

0.196

الهدف ( :)7طاقة نظيفة وبأسعار معقولة

2

0.724

0.392

الهدف ( :)8العمل الالئق والنمو االقتصادي

3

0.867

0.204

الهة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةدف ( :)9الص ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةناعة واالبتك ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةار والهياك ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةل
االساسية

3

0.285

0.198

الهدف ( :)10الحد من عدم المساواة

2

0.773

0.196

الهدف ( :)11مدن ومجتمعات محلية مستدامة

2

0.753

0.293

الهة ة ة ة ة ة ة ة ةةدف ( :)16الس ة ة ة ة ة ة ة ة ةةالم والع ة ة ة ة ة ة ة ة ةةدل والمؤسس ة ة ة ة ة ة ة ة ةةات
القوية

3

0.565

0.217

االجماىل
ي

39

0.599

0.228

(*) ينظر الملحق .1

ر
المحىل
مؤشات دليل االنجاز التنموي
ي
المحل فان:
وبحسب دليل االنجاز التنموي
ي
• حقق ت محافظ ات اقل يم كردس تان (الس ليمانية واربي ل وده و ) المرات ب الثالث ة
االول ،تليها محافظة كركو فبغداد.
• ج اءت محافظ ة ن ن وى بالمرتب ة االخ ية ،تس بقها محافظ ة االنب ار ،وكالهم ا كان ا ق د
ش هدا خ الل م دة انط الق عملي ة التنمي ة المس تدامة اح داثا امني ة جعلتهم ا يت أخران يف
الركب التنموي.
اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة
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• م ع ذل ك نج د أن المحافظ ات باس تثناء االقل يم والعاص مة ج اء انجازه ا التنم وي
الن مرت بها.
متقاربا ،عل الرغم من تباين الظروف ي
االن خالصة انجاز المحافظات يف أهداف التنمية المستدامة بحسب المحافظة
• ويبي الجدول ي
والهدف المنجز ،وفيه يتضح أن أي من المحافظات لم تنجح يف تحقيق ستة أهداف (األهداف
 1و 2و 5و 8و 9و ،)16وأن بعض محافظات االقليم قريبة من انجاز الهدف األول ،فيما نجد
 10محافظات عل المسار والخمسة المتبقية بعيدة عن االنجاز.
جدول ( :)6خالصة أداء المحافظات يف االهداف
الهدف

تم اإلنجاز
()%100

عىل طريق
اإلنجاز

عىل المسار

بعيد عن اإلنجاز

()%65-33

( 32فأقل)

()%99-66

اله ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةدف
(:)1
القضة ةةاء عة ةةىل
الفقر

ال يوجد

اله ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةدف
(:)2
القضة ةةاء عة ةةىل
الجوع

ال يوجد

اربيل

اله ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةدف
(:)3
الصة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةحة
الجية ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةدة
والرفاه

اربيل

السليمانية

الهةدف (:)4
التعل ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةيم
الجيد

السليمانية

اله ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةدف
(:)5
المس ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةاواة

ال يوجد

السليمانية

دهو  ،بغداد ،بابل،
النجف ،كربالء،
الب ة ،األنبار،
واسط ،صالح الدين،
ديال
ديال ،كربالء

اربيل
كركو

ذي قار ،المثن ،ن نوى ،القادسية،
ميسان

السليمانية ،بابل ،ن نوى ،صالح
الدين ،دهو  ،ميسان ،واسط،
النجف ،ذي قار ،الب ة ،بغداد،
المثن ،األنبار ،كركو  ،القادسية
األنبار ،دهو  ،المثن ،كركو ،
بابل ،ميسان ،صالح الدين،
كربالء ،ن نوى ،واسط ،ذي قار،
بغداد ،النجف ،القادسية،
الب ة ،ديال
جميع المحافظات االخرى

كربالء ،السليمانية،
اربيل ،دهو  ،بغداد
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كركو  ،صالح الدين ،بابل ،ذي
قار ،النجف
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بة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةي
الجنسي
اله ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةدف
( :)6المي ة ة ة ة ة ة ةةاه
النظيف ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةة
والنظافة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةة
الصحية

السليمانية

اله ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةدف
( :)7طاق ة ة ة ة ة ة ة ةةة
نظيف ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةة
وبأس ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةعار
معقولة

الب ة

القادسية

اله ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةدف
( :)8العم ة ة ة ة ةةل
الالئ ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةق
والنمة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةو
االقتصادي

ال يوجد

السليمانية

بغداد

اربيل ،كربالء ،دهو  ،ميسان،
ذي قار ،النجف ،صالح الدين،
المثن ،كركو  ،الب ة،
القادسية ،واسط ،ن نوى ،ديال،
بابل ،األنبار

واسط ،ميسان،
بغداد ،كربالء ،بابل،
ديال ،اربيل ،دهو

المثن ،ذي قار ،النجف ،كركو ،
صالح الدين ،السليمانية ،األنبار،
ن نوى

اربيل

األنبار ،الب ة ،بغداد ،ديال،
النجف ،كربالء ،ن نوى ،دهو

المثن

واسط ،القادسية ،بابل ،ذي قار،
صالح الدين ،كركو  ،ميسان

اله ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةدف
(:)9
الص ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةناعة
واالبتك ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةار
والهياك ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةل
االساسية

ال يوجد

السليمانية

بغداد

بابل ،اربيل ،دهو  ،ميسان،
ديال ،الب ة ،النجف ،كركو ،
القادسية ،األنبار ،واسط ،ن نوى،
كربالء ،ذي قار ،المثن ،صالح
الدين

اله ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةدف
(:)16
الس ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةالم
والعة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةدل
والمؤسسة ة ة ة ة ة ة ةةا
ت القوية

ال يوجد

ال يوجد

السليمانية ،اربيل،
كركو  ،كربالء ،ديال

بابل ،المثن ،دهو  ،بغداد،
النجف ،القادسية ،صالح الدين،
واسط ،ذي قار ،ميسان ،الب ة،
األنبار ،ن نوى

وبش كل ع ام ك ان األداء يف التنمي ة المس تدامة المحلي ة متوس طا مع ريا عن ه بقيم ة متوس ط
دلي ل اإلنج از البالغ ة  ،0.628م ع وج ود تب اين يف انج از األه داف إذ تبل اع ل نس ب اإلنج از يف
اله دف ( ،)8وأدناه ا ف اله دف ( .) 2وه ذا التب اين يمك ن أن يع زى ال ت أثي نوعي ة الم ر
ؤشات
ي
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(مع دل النش اط االقتص ادي ،مع دل البطال ة وعمال ة األطف ال) ال ين اعتم دت يف القي اس وعتب ات
الم ( %5البطال ة)
وطن (النش اط االقتص ادي) والمعي ار الع
اإلنج از المس تندة ال المتوس ط ال
ي
ي
وع دم وج ود عمال ة أطف ال .ان ه ذا الض عف يف اإلنج از التنم وي بحاج ة ال وقف ة مراجع ة لتفس يه
ومواجهة أسبابه واقياح الحلول له.

ر
المحىل
مؤشات دليل المثابرة التنموية المقارن
ي
ان ض عف اإلنج از التنم وي تطل ب البح ث ع ن تفس ي يف البيان ات نفس ها ،وق د ت م
تص ميم ه ذا دلي ل المث ابرة التنموي ة المق ارن المح ل لي ر
ؤش اس تدامة س يع المحافظ ات يف
ي
تحقيق اإلنجاز التنموي وقد بي الدليل:
•
•
•

•

ان محافظ ات اقل يم كردس تان (الس ليمانية ،أربي ل ،ده و ) احتل ت المرات ب الثالث ة
االول.
احتل ت ك ربالء المرتب ة الرابع ة تليه ا بغ داد ،وه ذا أم ر الف ت إذ ي ر
ؤش حج م الجه ود ال ين
معيا عنها بالرتبة المتحققة يف االنجاز.
تبذلها كل محافظة يف تحقيق االهداف ر
احتل ت محافظ ة ذي ق ار المرتب ة االخ ية تس بقها النج ف ،وه و م ر
ؤش ق د يفش ارتف اع
دن األداء التنم وي فيهم ا،
وت ائر االحتجاج ات يف ه اتي المح افظتي احتجاج ا ع ل ت ي
الشعن للنهوض بواقع المحافظات.
الوع
وزيادة
ري
ي
يكش ف وق وع  13محافظ ة (جمي ع المحافظ ات باس تثناء ك ربالء وبغ داد) تح ت الوس ط
الحسان للد ليل عن التقاعس يف تحقيق اإلنجاز التنموي.
ري
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دليل اإلنجاز والمثابرة التنموية المحليي
جدول ( :)7ترتيب المحافظات بحسب قيمة
ي

المحافظات السبعة :تفاوت اإلنجاز واختالف االسباب
من أجل تسليط الضوء عل أسباب تفاوت اإلنجاز التنموي وضعفه بي المحافظات ،فقد تم اختيار
سبع محافظات لمراجعة أدائها بشكل ر
أكي عمقا وهذه المحافظات تشكل بمجموعها  %58من سكان العراق
المحل
اجمال مساحة العراق .فضال عن أنها تولد أغلب الناتج
بحسب اسقاطات عام  ،2019و %54من
ي
ي
ه :ن نوى ،السليمانية ،االنبار ،بغداد ،كربالء ،ذي قار ،والب ة.
ي
اإلجمال .وهذه المحافظات ي
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خريطة ( :)1سكان المحافظات السبعة ()2019

هنا أسباب عدة تقف وراء هذا األداء المتواضع ألغلب المحافظات منها:
• حداثة التجربة الالمركزية وعدم تكامل البن القانونية واإلدارية والسياسية الداعمة ،إذ ما تزال الب ئة
القانونية تدعم المركزية ر
أكي من الالمركزية .ولم تقدم أي من المحافظات غي المنتظمة بإقليم
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•

•

•

•

انموذجا لإلدارة الالمركزية يصلح الن يكون قصة نجاح يف هذا المجال ،بل ان اغلب المحافظات
ر
يع الجديد.
استمرت بالعمل باألسلوب التقليدي نفسه ،ولم تستثمر الفضاء التش ي
القانون واإلداري ،والفهم الناضج
الخيات الكافية عل الصعيدين
افتقار السلطات المحلية ال
ر
ي
للقانون اإلداري وهرمية السلطة وإدرا موقعهم فيها بسبب ضعف الثقافة القانونية ألغلب أعضاء
الن قدمتها مجالس المحافظات لتفسي
مجالس المحافظات .وهو أمر تكشفه تكرار االستفسارات ي
بعض بنود القانون من المحكمة االتحادية.
تنام مخاطر الفساد اإلداري
االفتقار ر
للخية إلدارة الموارد الكبية ي
الن أصبحت يف عهدتها ،فضال عن ي
والمال ،السيما ان إجراءات تدعيم الشفافية والمحاسبة لم تتواكب يف تطورها .وعل وفق بيانات
ي
اجمال عدد
من
%
7.6
يشكلون
موظفا
247028
بغداد
ف
فان
2021
لعام
االتحادية
الموازنة
ي
ي
وف ذي قار  83800موظف وتبل حصتها من
،%
2.3
الموازنة
الموظفي ،فيما تبل حصتها من
ي
الموازنة  ،%0.7والب ة  77037موظفا ،وتبل حصتها من الموازنة  ،%1إذ ان محافظة ن نوى
محافظن ن نوى واالنبار 3464
موظف
الكاف من الموظفي .مع ذلك يقل عدد
تفتقر ال العدد
ي
ي
ي
التوال بسبب عدم تحويل مؤسسات اليبية والصحة ال هاتي المحافظتي
و 2978موظفا عل
ي
بموجب إجراءات نقل الصالحيات.
ياس داخ ل المحافظ ات فق د انتق ل التن افس ع ل المس توى االتح ادي ليأخ ذ
التن افس الس
ي
أبع ادا محلي ة ،تخ ص ك ل محافظ ة ،االم ر ال ذي ف رض ع دم اس تقرار يف المؤسس ات داخ ل
المحافظ ات ،فع ل س بيل المث ال ش هدت محافظت ان منه ا (ن ن وى والب
ة) تغي يا
للمح افظي خم س م رات خ الل الس نوات األرب ع الماض ية ،وش هدت محافظ ات أخ رى،
مح اوالت حث ث ة للس يطرة ع ل المؤسس ات الخدمي ة يف المحافظ ة لألح زاب الف ائزة يف
االنتخاب ات ،فكان ت بع ض اإلدارات الخدمي ة والتخطيطي ة تتغ ي بش عة بعي دا ع ن مع ايي
والخية االمر الذي أربك عملها.
الكفاءة
ر
االفتق ار ال الخ ريات التخطيطي ة واالل يام بأه داف التنمي ة المس تدامة ع ل ال رغم م ن
المح اوالت الحث ث ة للحكوم ة االتحادي ة والمنظم ات غ ي الحكومي ة إللف ات نظره ا ال
اجن دة التنمي ة المس تدامة  ،2030ال ين م ا ت زال بعي دة ع ن انش غاالت اغل ب المحافظ ات
الن تنفذها يف محافظاتها.
واالدما يف ر
اليامج الفعلية ي

األداء الفردي للمحافظات
ر
يأن لألداء الفردي للمحافظات السبعة بحسب مزي ج من مؤشات الرصد ألهداف
نعرض فيما ي
المحل اللذين اعدا
المحل والمثابرة التنموية
دليل اإلنجاز التنموي
التنمية المستدامة ،فضال عن نتائج
ي
ي
ي
ألغراض هذا التقرير.
بغداد :الحفاظ عىل الدور الحضاري للعاصمة
كانت بغداد وال تزال يف قلب االزمات ال بل ان ازماتها ممتدة أفقيا وعموديا ،فالفساد وغياب دولة
القانون والتدخالت الخارجية وعدم كفاءة تخصيص الموارد وهدرها وريعية االقتصاد جميعها تمثل حزمة
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اسباب تفسيية لتدن ر
مؤشات التنمية ر
البشية واتساع عمق الفجوات التنموية والمكانية وانخفاض جودة
ي
والن اسهمت
وباف حقوق االنسان
نوعية الخدمات المقدمة للمواطني ،وغياب منهج الحق يف التنمية ي
ي
وباف المحافظات مطالبي بوطن ذي هوية وطنية عابرة
جميعها يف اذكاء االحتجاجات الشبابية يف بغداد ي
للطائفية والوصول ال الخدمات ذات الجودة العالية مع توفي فرص العمل للخرجي كافة بما يعزز من
كرامتهم االنسانية ويضمن حقهم يف الحياة اآلمنة.
ر
الوطن ،%20.1
المؤش
وه اقل من
ي
هذه الحقائق جعلت من نسبة الفقر يف بغداد تبل  %17.9ي
ر
الوطن  ،%13.8والحال ال يختلف كثيا إذا تابعنا
المؤش
يف حي بل معدل البطالة  %9.3وهو اقل ايضا من
ي
ر
الوطن .%24.2
وه اقل من المؤش
ي
والن بلغت  %15.7ي
نسبة البطالة بي الشباب ي
كان لقوة التحديات وتنوع االزمات من ازمة صحية ال اقتصادية ومالية تأثيا واضحا يف معدل وفيات
ر
الوطن  19.6وفاة ،وترتفع نسبة وفيات االمهات
المؤش
االطفال الرضع الذي بل  24.1وفاة وهو اعل من
ي
ر
الوطن  31.5وفاة.
المؤش
وه اعل من
لكل  100000والدة حية لتصل ال  35.8وفاة ي
ي
ر
المؤشات التعليمية اقل حدة ،بلغت نسبة االمية  %7.5وكانت نسبتها بي
إذ ان تداعيات االثر يف
ر
المؤش
الصاف بالتعليم نسبا قريبة من
وه اعل مقارنة بالذكور .وحققت معدالت االلتحاق
ي
االناث  %10.4ي
ر
الوطن
المؤش
االبتدان بل  %98يف حي بل
الصاف بالتعليم
الوطن واحيانا اعل منه ،فمعدل االلتحاق
ي
ي
ي
ي
ر
الوطن .%58
الصاف بالتعليم الثانوي بل  %69وهو اعل من المؤش
 ،%94اما معدل االلتحاق
ي
ي

هذه الحقائق الرقمية يمكن تفسيها من خالل دليل االنجاز التنموي الذي جاءت بغداد بيات بية
والن احتلت
( )5من
ي
اجمال المحافظات ال ( )18وبقيمة ( )0.603والذي اكده لنا دليل المثابرة التنموية ي
فيه اليتيب ( )5وبقيمة (.)0.263
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السليمانية :تفوق يف المثابرة واالنجاز
تميت المحافظة بتطبيق إجراءات الحوكمة الرشيدة ،وكان قرار إنشاء أنظمة الرصد والرقابة المالية
الن اتخذتها الحكومة المحلية يف المحافظة ،إذ شكلت األساس الذي تم
والتقويم من بواكي الخطوات ي
الن تم تنفيذها يف أجواء من الحرية يف التعبي
بواسطته رسم خيارات التنمية أو السياسات ر
واليامج ي
والمشاركة والحرا
االجتماع ،دون تغافل عن نظام التقويم المستمر لجميع المشاري ع والخطوات التنموية
ي
بشفافية ومساءلة ومسؤولية مجتمعية تشاركية.
ويسمح نظام الرصد والتقويم أيضا بمراقبة الظروف المتغية ،إذ يشي ال تدابي التنمية الجديدة
ً
عند الحاجة إل تصميم اطر جديدة من االسياتيجيات وخطط التنمية والسياسات .فضال عن ان وجود
نظم رصد وتقويم متسقة وفعالة اسهمت يف توفي البيانات والمعلومات واألدلة المطلوبة إلجراء تقويم
لتساقط األثر.
ولعل أبرز مالمح تجربة المحافظة اليكي عل مشاري ع البن التحتية (التعليم والصحة والخدمات-
الصح ومشاري ع النقل) ،وضعت شعار التخطيط السليم يف خدمة المواطن ،حيث
الماء والكهرباء وال ف
ي
ر
تنتش هذه الخدمات عل امتداد الح والريف لتصل ال ابعد نقطة يف أعماق الريف ،ويبل عدد القرى
المعمرة  2248قرية يف عموم المحافظة .تميت المحافظة بالب ئة النظيفة حيث تعد من أنظف محافظات
العراق وانفقت فيها مليارات الدوالرات لتحسي الب ئة وحمالت التشجي ،وتنخفض فيها المشكالت
االجتماعية ونسبة الجرائم واالنحرافات السلوكية.
وتتمي المحافظة بالبعد
الثقاف واالنفتاح الفكري وارتفاع المستويات التعليمية حيث شهدت زيادة
ي
العال خصوصا ليصل عدد الجامعات فيها  12جامعة.
يف االلتحاق بالتعليم بمراحله كافة والتعليم
ي
ر
حققت المحافظة تقدما ف بعض من ر
مؤشات التنمية ر
الوطن ،حيث بلغت
بالمؤش
البشية مقارنة
ي
ي
نسبة وفيات االمهات لكل  100.000والدة حية  22.6مقارنة ب  31.5عل مستوى العراق ،يف حي بل
معدل الوفيات الخام لكل  1000نسمة من السكان  2.2مقارنة ب  4.3عل مستوى العراق .إذ أنها تحتا ال
تحقيق تقدما ف ر
مؤشاتها التعليمية حيث بلغت نسبة االمية فيها  %24وكانت بي االناث اعل بنسبة
ي
ر
 %34.4مقارنة بالذكور  %13.4وحققت تقدما يف تخفيض نسبة الفقر بي سكانها ال  %6.7مقارنة بالمؤش
االجتماع يف
الوطن  %20.1ومن المتوقع انخفاض هذه النسبة بعد ان تم إطالق صندوق التنمية
ي
ي
ر
ر
المحافظة يف األول من تشين األول (أكتوبر)  2020سعيا ال اشا السكان المحليي الفقراء يف مشاري ع
الن تحصل عل تحويالت اجتماعية تقدر ب .%22.4
الصندوق وتحويلهم ال منتجي ،علما ان نسبة االش ي
ر
الوطن
وبل معدل النشاط االقتصادي للشباب بعمر ( 29-15سنة) نسبة  %44.7وهو اعل من المؤش
ي
ر
المؤش
وه اعل من
البال  %36.8ومع ذلك ال تزال نسبة البطالة مرتفعة بي الشباب وبنسبة  %27.7ي
الوطن .%24.2
ي
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ذي قار :كش جدار ر
التاجع
تعان محافظة ذي قار من أزمات ممتدة ومتنوعة من أزمة مياه ومشاكل الكهرباء وتوفي خدمات
ي
البلدية للسكان وفجواتها التنموية ال ازمة التظاهرات واالحتجاجات الشبابية بسبب ارتفاع معدالت البطالة
الوطن  ،%13.8وارتفاع معدالت الفقر بنسبة  %33.9مقارنة بالمعدل
بنسبة  %18.7مقارنة بالمعدل
ي
الوطن .%20.1
ي
هذا الواقع الميدي للمحافظة تفشه لنا تراجع ر
مؤشات التنمية ر
البشية حيث نجد ارتفاع معدل
الوطن  ،19.6وارتفاع معدل وفيات االمهات ال  59والدة لكل
وفيات االطفال  23.4مقارنة بالمعدل
ي
ر
المؤشات التعليمية
الوطن  31.5والحال ال يختلف عند قراءة
 100000والدة حية مقارنة بالمعدل
ي
اجمال سكان المحافظة وتحصد االناث النسبة االعل
للمحافظة حيث ترتفع نسبة االمية  %17.9من
ي
 %25.9مقارنة بالذكور .%10.1
ر
ومؤشات نسب متدنية وتخلخل منهج الالمركزية االدارية وضعفه
والحصيلة التنموية لواقع متأخر
والن جعلها تحتل المرتبة ( )12من بي  18محافظة يف دليل
انخفاض نسبة االنجاز التنموي للمحافظة ي
االنجاز التنموي وبقيمة  .0.559يف حي احتلت اليتيب االخي يف دليل المثابرة التنموية وبقيمة (.)0.111
ومع ذلك نجد للمحافظة قصة نجاح تفتخر بعنوانها المتمثل (شباب ذي قار يقود التغيي) وبنتائجها
الن ادت ال تغيي الحكومة المحلية ر
ألكي من مرة وتغيي قانون االنتخابات وتشكيل صندوق اعمار ذي قار
ي
وزيادة تخصيصاتها يف موازنة  2021وفقا لقرار ( )142والخاص بذي قار محافظة منكوبة.
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البرصة :عاصمة االقتصاد الواعدة
حددت الحكومة المحلية يف الب ة مسارها التنموي عل وفق رؤية ب ية للتنمية المستدامة لعام
 ،2030مضمونها تحقيق الرفاهية ومستويات المعيشة الجيدة وضمان رعاية صحية تسود الجميع مع نظام
مجتمع يتمتع به االنسان لتحقيق اهداف التنمية المستدامة،
مؤسسان وامن
عال يف ضوء نظام
ي
تعليم ي
ي
ي
وبذلك اقيبت يف ادارتها للتنمية من االطر الواعية بالمخاطر والتخطيط ورسم السياسات واتخاذ القرارات
بحوكمة تنموية عالية المستوى.
نجد مع التخطيط السليم والسع ال حوكمة التنمية المحلية للمحافظة تحسنا ملموسا ف ر
مؤشاتها
ي
ي
ر
الوطن ،حيث بلغت نسبة الفقر يف
التنموية وتقليصا يف فجواتها الكمية والنوعية مقارنة مع المؤش
ي
الوطن للفقر .%20.1
وه اقل من المعدل
ي
المحافظة  %16.2ي
الوطن  %13.8وتتمي بانخفاض معدل البطالة
بل معدل البطالة  %7.6وهو ايضا اقل من المعدل
ي
الوطن  %24.2كما يتمي سكانها بمعدل
بي الشباب ( )29-15سنة والذي بل  %16.5مقارنة بالمعدل
ي
الوطن  %42.8إذ ان
الوطن اذ بل  %41.5يف حي بل المعدل
نشاط اقتصادي قريب جدا من المعدل
ي
ي
ر
ر
ر
مؤشات التنمية ر
بالمؤشات الوطنية
المؤشات التنموية اذ ترتفع سلبا مقارنة
البشية عل العكس تماما يف
ر
المؤشات
ولعل سوء الخدمات وتراجع اداء الحكومات المحلية يف تحسي جودتها يعد سببا تفسيا لسلبية
الوطن  19.6وفاة ،كما بل معدل
حيث بل معدل وفيات االطفال الرضع  24.7وفاة وهو اعل من المعدل
ي
الوطن  24.3وفاة ،والحال ال
وفيات االطفال دون سن الخامسة  29.5وفاة وهو االخر اعل من المعدل
ي
يختلف كثيا اذا ما تابعنا نسبة وفيات االمهات لنجد انها تبل  %39.3يف حي بلغت وطنيا  .%31.5اما
ر
المؤشات التعليمية فتؤكد ان نسبة االمية يف المحافظة بل  %11.8وكانت النسبة مرتفعة بي االناث
لوحة
االبتدان والثانوي فإنها اعل
الصاف بالتعليم
 %15.8يف حي بلغت بي الذكور  ،%7.8اما معدالت االلتحاق
ي
ي
وطن.
من المعدل ال ي
ان التصميم المرتبط باإلرادة جعل للب ة تمييا يف االداء واالنجاز التنموي فاحتلت المرتبة ( )8يف
دليل االنجاز التنموي وبقيمة ( )0.570واصطفت باليات بية نفسها ( )8يف دليل المثابرة التنموية وبقيمة
( ،)0.209لتعلن منهج الحق يف التنمية لكل مواطن ب ي.
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كربالء :السياحة الدينية نموذج محفز للتنمية
والن
الن تشهدها محافظة كربالء يف مواسم الزيارات الدينية،
ي
عل الرغم من الضغوط الكبية ي
ر
بالمؤشات .فقد حققت المحافظة تقدما ملحوظا يف
عكست صورة حضارية للتنظيم واالستيعاب واالرتقاء
ر
الخيات للمالكات التخطيطية والتنفيذية فيها
مؤشات التنمية المستدامة ولعل بناء القدرات واستقرار ر
تشكل نقطة البداية االساسية يف تقديم قرارات رص نة وواعية بالتحديات والمخاطر واالمراض االجتماعية،
حيث عملت بخطوات مرنة للحد من مخاطر االزمات وتعزيز فرص تكييف اقتصادها ومجتمعها ،وبمراجعة
ر
الوطن  %20.1وبلغت
لمؤشاتها نجد إن نسبة الفقر فيها  %11.1وهو اقل من المعدل
اللوحة االحصائية
ي
الوطن  .%34.9واستمر معدل البطالة
نسبة التحويالت االجتماعية فيها  %43.3وهو اعل من المعدل
ي
الوطن للبطالة .%13.8
باالنخفاض ليصل ال  %6.7وهو اقل من المعدل
ي
هذا الواقع افرز نتائج تنموية ايجابية عل مستوى ر
مؤشات التنمية المستدامة ،اذ نجد انخفاض
الوطن  19.6وفاة ولم تشكل االمية سوى %10.3
نسبة وفيات االطفال الرضع  18.3وفاة مقارنة بالمعدل
ي
وه اقل من نسبة امية االناث  ،%15.2يف حي تميل نسب معدالت االلتحاق
كانت نسبة الذكور  %5.5ي
الوطن  %58وكذلك بالنسبة لمعدالت االلتحاق
الصاف بالتعليم الثانوي لالرتفاع  %63مقارنة بالمعدل
ي
ي
ر
الوطن  %94وفقا لهذه االدلة الرقمية اش دليل االنجاز
بالمعدل
مقارنة
%
96
االبتدان
بالتعليم
الصاف
ي
ي
ي
التنموي حصول المحافظة عل اليتيب الخامس من اجمال المحافظات الثمانية ر
عش وبقيمة (،)0.580
ي
وهذا ما يفشه لنا مثابرتها التنموية الجادة يف التخطيط والتنفيذ وحوكمة السياسات وبناء القدرات فاحتلت
المرتبة الرابعة يف دليل المثابرة التنموية وبقيمة ( )0.271بعد محافظات االقليم.
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االنبار :استثمار روح المبادرة واالنجاز
تعان االنبار من تركة التعرض لإلرهاب بعد التغيي عام  ،2003وكانت نتيجة ذلك تفاقم
التزال
ي
أوضاع المحافظة إذ يرتفع معدل البطالة ال  ،%32.4ويرتفع بي الشباب ال  ،%50.7فضال عن أن نسبة
ر
المؤشات الصحية يف المحافظة أفضل من مثيلتها
ه أيضا مرتفعة وتصل ال  ،%17مع ذلك نجد أن
الفقر ي
ر
المؤشات التعليمية يف المحافظة أدن من مثيالتها الوطنية.
الوطنية ،إذ أن
تأن بالمرتبة ( ،)17فيما جاء ترتيب المحافظة
وعل صعيد اإلنجاز التنموي نجد أن المحافظة ي
المحل.
بالمرتبة  14يف دليل المثابرة التنموية
ي
الخية والقدرة الستخدام األطر
إن تأهيل المجتمعات المتأثرة باألزمات وإعادة اإلعمار تتطلبان
ر
الواعية بالمخاطر القائمة عند تقويم التهديدات رسم السياسات واتخاذ القرارات ،واعتماد أساليب وأدوات
مرنة لتقويم المخاطر والخيارات ورصد بعض مسارات العمل ،إذ تبف الحاجة قائمة إل زيادة القدرات
أكي ،وبما يتوافق مع عنارص العمل.
لتسليط الضوء عل ابعاد التنمية الواعية بالمخاطر بشكل ر
الخيات يف بعض المحافظات مسارا تنمويا متصاعدا ،مقابل
لقد جسدت تجربة االستقرار وثبات ر
الن شهدتها محافظات أخرى للمالكات التخطيطية والتنفيذية .إذ سجلت محافظة
عدم االستقرار واالزاحة ي
الن شهدتها للمحافظي.
االنبار استقرارا نسبيا يف حركة المال برسم مسار التنمية عل الرغم من التغييات ي
المجتمع وإعادة البن
شهدت محافظة االنبار تصاعدا ملحوظا يف مسار تضميد الجراح والتأهيل
ي
الن تعرضت له المحافظة منتصف
التحتية انعكس عل استقرار المجتمع عل الرغم من مشاهد الدمار ي
الماض ،الذي دمر جميع البن التحتية يف بعض مناطقها.
العقد
ي
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الثقاف محرك للتنمية
نينوى :التنوع
ي
تعرضت المحافظة ال الدمار المنظم نتيجة سيطرة التنظيمات االرهابية (داعش) عل المحافظة
فكانت سببا ر
بحوال ()8001
المبان السكنية حيث قدرت قيمة ال ر يف قطاع االسكان
مباشا يف تدمي
ي
ي
المبان السكنية يف ح محافظة ن نوى  36.45مبن وبقيمة  5.8ترليون
مليار دينار وبل العدد المت ر من
ي
ً
بالمبان العامة والتجارية والصناعية والبن التحتية من طرق
الن لحقت
ي
دينار عر ي
اف  ،فضال عن االرصار ي
وجسور ومبان عسكرية وامنية ومنشآت ترفيهية ورياضية وارصار يف المستشفيات والمراكز الصحية
اف.
والمستشفيات االهلية وقدرت قيمة ال ر  1236مليار دينار عر ي
يف عام  2017أعلن عن تحرير الموصل واصبحت رمزا لمحاربة التعصب وضيق االفق والقمع وبدأت
تخطو باتجاه آفاق مستقبلية واعدة ومض ئة يف مجال التنمية واعادة اعمار ما دمره االرهاب لتعود الحياة
ال المدينة من جديد بتضافر جهود الحكومة االتحادية مع الحكومة المحلية وبدعم من المنظمات الدولية
ر
بما يحد من قوة تداعيات تساقط االثر عل ر
مؤشات التنمية ر
المؤشات الصحية والتعليمية
البشية وخاصة
السع ال ايقاف التوسع يف الفجوات التنموية.
مع
ي
وه أدن من المعدل
الوطن  ،%20.1يف حي بل معدل
بلغت نسبة الفقر يف المحافظة  %4.5ي
ي
ر
ر
المؤش
وه اعل من
البطالة بعمر  15سنة فأكي  %19.2وهو اعل البطالة بي الشباب لتصل ال  %25.2ي
الوطن .%24.2
ي
ر
ر
واقيبت المحافظة من نسب ر
مؤشات التنمية ر
المؤشات
الوطن وخاصة
المؤش
البشية مع
ي
ر
الوطن
المؤش
الصحية ،اذ بلغت نسبة وفيات االطفال الرضع يف المحافظة  19.5وفاة وتكاد تتماثل مع
ي
ر
المؤش
وه اعل من
 19.6وفاة يف حي ترتفع نسبة وفيات االمهات لكل  100000والدة حية ال  39.6وفاة ي
الصح وعدم التوسع يف تقديم خدمات
الوطن  31.5وفاة ولعل التلكؤ يف دوران عجلة االعمار يف القطاع
ي
ي
ر
الرعاية الصحية من خالل المراكز الصحية يف المناطق الريفية يعد تفسيا توضيحيا ألسباب تراجع المؤشات
الصحية يف المحافظة.
والحال يكاد يكون ر
ر
لمؤشات التعليم اذ نجد ان نسبة
أكي هشاشة إذا ما تابعنا اللوحة االحصائية
االمية  %11.3وكانت نسبة االناث ر
أكي  %14مقارنة بالذكور  ،%8.5كما تظهر لنا اللوحة انخفاض نسبة
الصاف
الوطن  ،%94وكذلك معدل االلتحاق
االبتدان  %84مقارنة بالمعدل
الصاف بالتعليم
االلتحاق
ي
ي
ي
ي
الوطن  %58هذا الواقع المرير الذي يفشه لنا اثار الخراب
بالتعليم الثانوي  %32يف حي بل المعدل
ي
والدمار وبطء دوران العجلة التنموية والبناء.
ً
التعاف مسارا غي معبدا وغي مرن وغي مستجيب
واعادة االعمار جاعال من مسار االنتقال ال مرحلة
ي
ر
الماض
متعيا وهشا نتيجة ارتباطه بإرث
للتعاف
التحويل لذا يبدو المشهد التنموي
التعاف
لمتطلبات
ي
ي
ي
ي
وافرازات الحارص للياجع ر
مؤشات االنجاز التنموي للمحافظة فاحتلت المرتبة االخية يف دليل االنجاز
التنموي وبقيمة ( )0.514والمرتبطة ( )13يف دليل المثابرة التنموية وبقيمة (.)0.171
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ماذا بعد؟
الن ولدتها االزمة الصحية كوفيد 19
يف االفق فرص واعدة ،علينا تجاوز الطابع
ي
االستثنان للحالة ي
بالسع الحثيث لالنتقال ال مرحلة
وتداعياتها واالزمة السياسية واضطراباتها واالزمة االقتصادية وتأثياتها
ي
التحويل المستجيب ألهداف التنمية المستدامة وبما يحقق المستقبل الذي نصبو اليه.
التعاف
ي
ي
تقدم رؤية  2030مسارات واضحة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خالل االستفادة من
اإلمكانات الوطنية القائمة ،وسيعتمد النجاح يف تحقيق األهداف عل القدرة عل التغلب عل التحديات
الن حددتها اسياتيجيات التنمية والورقة البيضاء .اذ يعد رإشا أصحاب المصلحة بمن فيهم القطاع
ي
الخاص والمنظمات غي الحكومية أحد األهداف الرئيسة لرؤية العراق ،القائمة عل التشاركية يف إعداد
الوثائق االسياتيجية وتنفيذها ومتابعتها.
أمامنا عقد من العمل للمثابرة التنموية ومعالجة االخفاقات والياجعات يف االنجاز التنموي ضمن
ر
االكي ضعفا وفقرا وهشاشة فلن
مساع تهدف ال العيش بكرامة وضمان سبل العيش المستدام للفئات
ي
ينبع أن نجعل حقوق االنسان
ني احدا يف الخلف من النازحي وذوي االحتياجات الخاصة والفقراء ،إذ
ي
معيارنا يف النهج التنموي القادم والكفاءة االقتصادية والعدالة التوزيعية بوصلتنا يف توزي ع االستثمارات
جغرافيا ومكانيا ،والمحفزة إلقامة مشاري ع البن التحتية وتحسي جودة الخدمات المقدمة من تعليم وصحة
صح وكهرباء وجعل االستثمار يف القطاعات السلعية (زراعة وصناعة) محركا باتجاه
ومياه رشب ورصف
ي
التغيي التنموي المعزز للنمو االقتصادي المولد لفرص العمل وبما يتيح استقطاب الشباب يف برامج تشغيل
والخيات ومحققة لهم (الدخل اآلمن مقابل العمل) فيدخل شباب العراق يف
مستجيبة لتنمية المهارات
ر
قلب عملية التنمية ليكونوا اداة التغيي والتجديد والتطوير ألفق واعد.
ان تنفيذ أهداف التنمية المستدامة يعتمد بشكل أساس عل أطر التمويل الشامل والكفوء من خالل
ر
المباش ،و راشا القطاع الخاص وتشجيع
األجنن
إعادة هيكلة الموازنة االتحادية ،وجذب االستثمار
ري
ر
الشاكات ب نه وبي القطاع العام ،وادما المنظمات غي الحكومية يف العملية التنموية.
يمكن أن ر
نؤش عددا من الرسائل ألصحاب المصلحة الرئيسيي من أجل أن يكونوا جزءا من عملية
تخطيط التنمية المستدامة وتنفيذها ومنهم:
الحكومة
الن تواجه تنفيذ األهداف ،اذ البد من دراسة
• يعد التمويل وتعبئة الموارد أحد ر
أكي التحديات ي
الن تسهم يف التغلب عل هذا التحدي ،بما يف ذلك ال ائب الخ اء ،وتوسيع
األدوات ي
المحل ،وسبل تحفي االستثمار الخاص ،وتوجيه موارد الموازنة نحو
نطاق التمويل
ي
االستثمار يف انجاز األهداف.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

اليامج واألداء
ان اصالح الموازنة االتحادية واالبتعاد عن موازنة البنود نحو موازنات ر
االجتماع أصبح رصورة ملحة لتحسي كفاءة االنفاق العام ،وتقويم اثاره
وموازنات النوع
ي
التنموية واستجابته إلنجاز األهداف.
حوكمة السياسة التنموية المستجيبة ألهداف التنمية المستدامة بحزمة معايي اقتصادية
واجتماعية وب ئية.
االجتماع يف الخطط والسياسات االقتصادية كافة ولجان البناء واعادة االعمار
ادما النوع
ي
االجتماع.
بما يحقق جودة التخطيط من منظور النوع
ي
اعتماد حقوق االنسان منهجا يف التنمية.
المهارات التمكينية الرقمية للفتيات والنساء رصورة واعدة للدخل المستدام والعمل األمن
ورفاهية االشة.
جعل الكفاءة االقتصادية والعدالة التوزيعية معيارين يف توزي ع االستثمارات جغرافيا ومكانيا.
بناء نظم للحماية االجتماعية مستجيبة لالزمات والصدمات وتعزيز المنعة ر
البشية وتقوي
قدرة المجتمع عل الصمود.
جعل الشباب يف قلب العملية التنموية ضمن فرص وبرامج ومبادرات تنموية ليكونوا اداة
التغيي والتجديد والتطوير آلفاق مستقبلية واعدة.
التوكيد عل القطاعات السلعية بوصفها محر التنمية باتجاه التغيي المعزز للنمو
االقتصادي المولد لفرص العمل واحداث التنوي ع االقتصادي واالستدامة التنموية.
جعل الالمركزية المسار الداعم للتنمية المحلية المستدامة.
عي
االستفادة من ثورة البيانات وتحسي الوصول الشفاف للبيانات الوطنية وزيادة انتاجها ،ر
دعم الجهاز المركزي لإلحصاء وتمكينه من أداء هذه المهمة.

القطاع الخاص
ر
اتيح يف عقد من العمل القادم ،فاالستجابة
• ان القطاع الخاص الشيك الفاعل واالسي ر ي
التشيعية واالجراءات البسيطة والب ئة المحفزة لألعمال ستضمن رشاكة ر
ً
ر
احتواء
أكي
واستدامة.
عي تحسي نوعية السلع
• عل القطاع الخاص ان يستجيب لمسؤوليته إزاء البلد والناس ،ر
والتماه مع التوجهات الوطنية نحو انجاز األهداف.
الن يقدمها،
ي
والخدمات ي
المنظمات غت الحكومية
• المنظمات غي الحكومية العب فاعل ومؤثر يف مسار اهداف التنمية المستدامة ،اذ يوجد
يف العراق  4605منظمة غي حكومية مسجلة ،فالسياسات واالجراءات والمبادرات المعززة
ر
ه وسيلتنا.
الستدامة هذه الشاكة ي
• راشا المنظمات غي الحكومية يف التخطيط والتنفيذ والرصد هو مفتاح النجاح القادم.
التحويل لجهد المنظمات غي الحكومية من المسار
• دعم المسار
الرعان ال المسار التنموي
ي
ي
المعزز لفرص االستدامة.
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• تقوية الدور التوعوي للمنظمات غي الحكومية بأهداف التنمية المستدامة عل المستوى
ليغىط محافظات العراق كافة.
والمحل
الوطن
ي
ي
ي
األوساط ر
التبوية واالكاديمية
• اليبية والتعليم العال محركان لتنمية رأس المال ر
البشي يف عراق المستقبل فسياسة االنفاق
ي
العام وانتاجية النفقة العامة ادواتنا لرفع مستوى فاعلية هذه المحركات.
تبن التعليم عن بعد والتعليم المدمج الطريق الناجح يف ادارة مخاطر اليبية والتعليم
• دعم ي
معرف يف اوقات االزمات.
بأسلوب
ي
المنظمات الدولية
• زيادة اهتمام المنظمات الدولية باألنشطة الداعمة ألهداف التنمية المستدامة ،وتوجيه
الجهود نحو االسهام يف إنجازها.
ً
وصوال ال عالم ر
• التعاون الدول مبدؤنا ف استدامة ر
أكي استدامة
الدول
الشاكة مع المجتمع
ي
ي
ي
ينعم بالمساواة والرفاه واالمن والعدالة.

الخيات بشأن االبتكار والتمويل ونقل التكنولوجيا بما يخدم تحقيق
• ويمكن تعزيز اطر تبادل ر
األهداف والحفا عل استدامة المسار.
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