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 SDGS 0202أهداف التنمية المستدامة : العراق

 المستقبل الذي نصبو اليه
 

 المقدمة   

شهد العراق في العقود الثالث الماضية من المشاكل والتحديات التي ألقت بظاللها على المشـــهد 

العام ، والتي انعكست على مجموعةً من االزمات االمنية واإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية ، ادت الى عرقلة 

ــــاظمت ظروف التحدي بعد تعرض تنفيذ الخطط التنموية المرسومة والكثير من البرامج والسياسات، كما تع

وما نجم عنها من تداعيات النزوح   4102العديـــد من المحافظات الى احتالل داعش بعد احداث حزيران 

وفقدان األمن األنساني فضالً عن مشكالت الفســــاد وهي من أكبر التحديات التي يمكن أن تواجه راسمي 

 .  ة التي تمثلت بأنخفاض أسعار النفط العالميةالخطط والسياسات الى جانب األزمة المالي

 

في مرحلة تحمل كثيراً لتتفيذ اجندة تنمية مستدامة مهم جدا   4101ومن هنا فان أعداد رؤية للعراق في       

من المشاكل واإلزمات والتحديات للمضي قدمـــــاً في أطـــار مستقبلي مشرق يمثل التحول الذي أتفقت عليه 

التي أقرها رؤساء الدول والحكومات  ، 4101أهداف التنمية المستدامة  ضمن ت ومجتمعات العالم كل القيادا

والممثلون السامون المجتمعون وبينها العراق في نيويورك والتي تهدف الى ان ال يتخلف احد عن ركب التنمية 

والحق   المسؤولية المشتركةو دالةوحقوق اإلنسان، والعدالة، والمساواة اضافة الى ترابط التنمية والسلم والع

واالستدامة والترابط  في التنمية مع احترام القانون الدولي وحق الشعوب تحت االحتالل و السياسات التضمينية

 .والحوكمة الرشيدة على كل المستويات والتكامل، بالتالزم مع التكييف الوطني

جاءت متممة لألهداف األنمائية لأللفية التي أتفقت عليها  4101علما ان أجندة أهداف التنمية المستدامة       

في سعي دؤوب لبناء خطة عمل من أجل استدامة التنمية   4102وانتهت في عام   4111دول العالم عام  

لمسيرة االهداف االنمائية  وتعزيز فرص السالم العالمي في جو من الحرية والسلم االجتماعي، ومواصلةً 

 . لأللفية وأنجــاز مالم يتحقق في أطارها

وقد اخذت وزارة التخطيط على عاتقها مسؤولية  تهيئة سلسلة من األجراءات من شـــأنها أعتماد أجندة       

ن، مع والسعي لتطوير قدرات العاملي ، في الخطط السنوية لجميع وزارات الدولة والجهات ذات العالقة 4101

برنامج  في الخطط واالستراتيجيات الوطنية ووضع 4101حرص شديد على دمج أجندة التنمية المستدامة 

عمل لتكييف الغايات والمؤشرات الدولية الى غايات ومؤشرات وطنية ومن خالل التأكيد على بناء ثقافة 

 .الجهات الدولية الفاعلةمجتمعية للتنمية المستدامة مع التنسيق واألستفادة من الدعم المقدم من 

االجندة وأعداد تقرير وطني حول االنجاز المتحقق عن  أهدافكما هيأت االطر المناسبة لمتابعة ورصد      

طريق اللجنة الوطنية والفرق التخصصية التابعة لها ولجان التنمية المستدامة في المحافظات فضالً عن خلية 

في عضويتها وكــالء وزارات ومنظمات مجتمع مدني وممثلين عن القطاع  ضممتابعة األهداف والتي ت

الخاص والتي سيكون دورها اساسياً في توجيه البرامج والسياسات لتحقيق األهداف وتقديمها الى مجلس 

  0202لعراق لعـــــــام وفقا لرؤية اوإلزام الوزارات والحكومات المحلية بتنفيذها إلقرارها الوزراء الموقر 

 .ورسم خارطة طريق لمستقبلنا الذي نصبو اليه 
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 االلتزام بالمسار التنموي: والتنمية المستدامة األهداف اإلنمائية لأللفيةما بين العراق 

 انتهت المدة الالزمة لتحقيق اهداف االلفية الثمانية  4102مع انتهاء عام ...االلتزام والمتحقق من أهداف االلفية

رؤية للتنمية بالتركيز على ثمانية اهداف ترمي للقضاء على  مثلتوالتي  4111التي اطلقت في ايلول عام 

 .جنسين وتشجيع التنمية المستدامةالفقر والجوع وتحسين التعليم والصحة والمساواة بين ال

موضوعية لقياس االنجاز المتحقق بالمقاييس والمؤشرات التي ال اتخذ العراق سلسلة من االجراءات      

لإلحصاء جهود لجنة وطنية عليا في وزارة التخطيط والجهاز المركزي بوضعها برنامج االمم المتحدة االنمائي 

اب من الهدف المنشود ، وتقليل توفير احدث البيانات لمتخذي القرارات وراسمي السياسات للوصول او االقترب

 4104الجهاز المركزي لالحصاء في االعوام / التفاوت بين المحافظات، وقد اصدرت وزارة التخطيط

التقدم المحرز والتحديات على طريق تحقيق الغايات المنشودة لالهداف "   تقريرين بعنوان  4100و

الوصول الى تحقيق االهداف االنمائية االلفية بسبب الذي اشار الى تحديات كبيرة في في سباق  ، "اإلنمائية

 سنوات الحصار والحروب والنزاعات التي اعاقت تقدم العراق بعد ان شهد عصرا من التفوق على المستوى

بالرغم من تلك التحديات تحققت منجزات في عدد من مؤشرات االقتصادي واالجتماعي والمعيشي، إذ 

 -: ال الى تحقيق بعض غايات االهداف، وكمـــا يلياالهداف االنمائية االلفية وصو

 

- : (الجوعالقضاء على الفقر المدقع و) -األول الهدف 

عدد  أدت الخطوات التي سلكتها الحكومة العراقية في برامجها وسياساتها للتخفيف من الفقر الى خفض          

ن الذين لكن الحال يختلف عند النظر الى السكا..دوالر يومياً الى النصف  0.42السكان الذين يقل دخلهم عن 

ارتفع ، لكنه عاد و 4102من عام  النصف االول في% 02انخفض الى ينخفض دخلهم عن خط الفقر، حيث 

في المناطق التي تعرضت % 20 قد وصل الى و% 44.2بسبب ازمتي داعش وانخفاض اسعار النفط الى 

 . إلرهاب داعش

  -( :تعميم التعليم االبتدائيتحقيق ) -الثانيالهدف 

تزال هناك تحديات ، ولكن ما في صافي نسبة القيد بالمدارس والمساواة بين بين الجنســين ملموس تحّسن طرأ 

  .تحقيق هذا الهدف كبيرة للوصول الى 

  -(:تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة) –الثالثالهدف 

لم تترجم هذه التطورات لكن ، التعليم ؤشرات تعزيز فرص المساواة في في مشهد هذا الهدف تحسناً نسبياً    

 .الى زيادة في المشاركة اإلقتصادية والسياسية

- ( :تخفيض معدل وفيات االطفال) -الرابعالهدف 

 ت تبلغ بعد ان كان 4102وفاة لكل الف والدة عام  40.2 الى النسبة تم خفض معدل وفيات األطفال لتصل    

 . 4100والدة حية عام  0111وفاة لكل  42.2
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- ( :تحسين صحة االمهات) -الخامسالهدف 

بعد ان كان  4100الف والدة حية عام  011وفاة لكل  02انخفاضاً كبيراً، إذ بلغ  معدل وفيات االمهات شهد   

 .4112الف والدة حية عام  011وفات لكل  42

- ( :االيدز و المالريا وغيرها من االمراض/ المناعة البشرية  نقصمكافحة فيروس ) -السادسالهدف 

االيدز والمالريا، حيث شهد  / لمرض فيروس نقص المناعةهناك انخفاض في معدالت االصابة واالنتشار 

  .حسب المؤشرات الصحية  تطوراً ايجابياً 

- ( :ضمان توفر اسباب بقاء البيئة) -السابعالهدف 

بعد  4102عام % 41.2في مؤشر الحصول على مصادر المياه المحسن للشرب حيث يلغ احرز العراق تقدما 

 . 4104عام % 44.0ان كان 

- (:اقامة شراكة عالمية من اجل التنمية) -الثامنالهدف  

اما عدد خطوط الهاتف الخلوي فقد بلغ  4100شخص في عام ( 011)لكل ( 2)بلغ عدد خطوط الهاتف الثابت 

  . نفسه العام  شخص خالل ( 011)لكل ( 42.2)

المؤشرات وقصور في غايات اخرى  في بعض اً تحسنشهدت المؤشرات اإلنمائية  عام انيمكن القول وبشكل 

 .تحقيق تلك االهداف كخط شروع تجاه اجندة التنمية المستدامةاً لااللتزام قائمما يزال و

 وطنيةاجندة دولية ام ضرورة : 0202 أهداف التنمية المستدامة 

فيه اغلب دول العالم ومنظمات المجتمع  تالذي شارك 41+عقد مؤتمر البيئة العالمي ريو  4104في عام     

المستقبل الذي نصبو )الوثيقة الختامية المعنونة  الدول العربية واطلق من خالله هذهالمدني وبضمنها العراق و

ريق عمل حكومي دولي معني بوضع مقترحات لبناء والذي دعت احدى فقراته الى توجيه دعوة لتشكيل ف( اليه 

 . اطار تنموي الهداف التنمية المستدامة واليات تنفيذها

قد استجاب العراق الى تلك الدعوة ضمن منظومة الدول العربية واستمرت االجتماعات بدعم من األمم و 

، حيث أقر رؤساء الدول 4102 في ايلول عام 4101المتحدة الكثر من عامين توجت من خاللها باعالن اجندة 

 02، وهي 4101أجندة التنمية المستدامة لعام  والحكومات والممثلون السامون المجتمعون في نيويورك اعتماد

 .4101غاية المعروفة عالميا باسم اجندة  024هدف و 

ثر شموالً من هي أهداف واسعة وأك 02وليس من باب المبالغة القول ان اهداف التنمية المستدامة ال      

األهداف اإلنمائية لأللفية وقد بنيت على تاريخ األهداف اإلنمائية لأللفية، وبناًء على ما توصلت اليه محاضر 

ومحاولة رسم رؤية متطورة ( 41+ريو)حول التنمية المستدامة  4104مؤتمر األمم المتحدة المنعقد عام 

يق السالم والعدل، فضالً عن تعزيز االستدامة االقتصادية وانهاًء للفقر، وتحقللمجتمعات الشاملة المتضامنة، 

 . واالجتماعية والبيئية
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لقد دعت اهداف التنمية المستدامة الى تعزيز التكامل والتنسيق لبناء شراكات عالمية من اجل التنمية     

في شراكات المستدامة، حيث ستعمل هذه الشراكات في محيط واسع من السياقات المحلية، مع تنوع كبير 

 هذا العمل كانإذ   .   وهذا العمل سيتحقق عبر قنوات عديدة على المستوى العالمي والوطني والمحلي. التنمية

األهداف والقيم والطرائق  حول إجماع عالمي لتشكيل امتد ألكثر من خمسة سنوات تشاركي مكثف جهدلتتويجا 

  .التنمية المستدامة المشتركة لتعزيز

 

  -:هذه االهداف الى تسعى

  عن ركب التنمية أحدان ال يتخلف. 

    حقوق اإلنسان، والعدالة، والمساواةتعزيز. 

   ترابط التنمية والسلم والعدالة. 

   المسؤولية المشتركة. 

    الحق في التنمية. 

    احترام القانون الدولي وحق الشعوب تحت االحتالل . 

    السياسات التضمينية. 

    االستدامة. 

    بالتالزم مع التكييف الوطني ، الترابط والتكامل . 

  حوكمة الرشيدة على كل المستوياتال. 

 

تضع  النموذج التنموي ضرورة وطنية، بناءان هذه المعالم والمؤشرات تؤكد بما ال يقبل الشك ان متطلبات     

حكومة ال لمساعدة االستراتيجيات المستقبلية في صلب والمجتمعية القدرات المؤسسية أن تكونفي اولوياتها 

 للنهوض في مستوى المعيشة وتعبئة الموارد والطاقات في المؤسسات والمجتمعفي  راجعوالشعب لوقف الت

 .التنمية سلم

على صعيد التنمية استراتيجية المنطلق الرئيس لتحديد مسارات التنمية واستدامتها تتطلب اعتماد     

  . االحتياجات الخاصة بالمجتمع العراقي بما يتماشى مع النتائج المرجوة لتوليدوأخرى  المكانية،

وجود  دون 4101-4102التنمية المستدامة ستراتيجية التنفيذ الناجح ال يمكن ضمان الوهنا 

 :ضمان ما يليو لخلقالقدرات المطلوبة السياسات و

 وآمنة  سلميةوطنية  توفر بيئة 

  بدرجة من النزاهة والشفافية والمساءلةدولة انمائية فاعلة تتسم. 

    يتسم بدرجة عالية من االنتعاش والنمومتنوع اقتصاد وطني . 

  التنموية ذات مصداقية عن االوضاع االجتماعية واالقتصادية وبيانات ومعلومات قاعدة

 .عالية

 جسم اداري رشيق مع قدر أعلى من تحمل المسؤولية. 
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 في العراق 0202 اطار التنمية المستدامة

 العراق التوجهات الوطنية في: اوال

 :يمكن تحديد اهم التوجهات التنموية الوطنية باالتي   

  والذي  عند تشكيل حكومته 0202في عام  رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي أطلقهبرنامج االصالح الذي

 :في العديد من محاوره ومنها اجندة التنمية المستدامةأهداف ينسجم مع 

 عراق امن ومستقر : المحور االول -

 .االرتقاء بالمستوى الخدمي والمعيشي للمواطن :الثانيالمحور  -

 تشجيع التحول نحو القطاع الخاص  :الثالثالمحور  -

 االصالح االداري والمالي للمؤسسات الحكومية : المحور الخامس -

 

  تنسجم مع مبادئ التنمية المستدامة الموادعدداً من  الدستور العراقيتضمن : 

 .تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين وتكفل الدولة اتخاذ االجراءات الالزمة لتحقيق ذلك:  02المادة  -

نص الدستور على ثمان مواد اهمها المساواة بين العراقيين امام القانون بغض النظر عن الجنس واللون او الدين  -

 .العاماو الوضع االقتصادي واالجتماعي وصيانة الحق 

جميع  التي ال يجوز الحرمان منها اال وفقا للقانون واعتماد مبدا تكافؤ الفرص بين واألمنالحق في الحياة والحرية  -

 .سبب ألي إسقاطهاالعراقيين في العمل والخدمات وحق الجنسية التي ال يجوز 

العامة مثل حق التصويت والترشيح  الشؤونحق المشاركة في  ة مستقلة وللمواطنين رجاال ونساءً السلطة القضائي - 

 .النتخابات

  لتحقيق اجندة التنمية  4144 -4104المدى ستنفذ ضمن ثالث خطط تنموية اولها   رؤيــة طويـلةوضع العراق

 .4101المستدامة بعنوان العراق 

 تتكامل في سياقها مع خطة التنمية الوطنية  4144 – 4104للتخفيف من الفقر للفترة  وطنيـة استراتيجية إعداد

ا في برامجه األطرافمؤكدة على مبدا الشراكة مع جميع  4101للفترة المذكورة واجندة التنمية المستدامة 

 .وانشطتها 

  في المحافظات المتضررة جراء العمليات االرهابية والحربية كخارطة  والتنمية إلعادة األعمارخطة وطنية

 .ومعالجة االزمة بكل ابعادها في هذه المحافظات إلدارةطريق ورؤية الحكومة العراقية 

 المم المتحدة للمستوطنات البشرية ا برنامجالسكن العشوائي بالتعاون مع  وتأهيللمعالجة  استراتيجية إطالق

 (.هابيتات)

 العراقللسياسات السكانية في  وثيقة وطنية. 

  الطفولةسياسة حماية.  

  4142 -4102استراتيجية وطنية للشباب . 

  4141 -4101استراتيجية للتربية والتعليم. 

  العالميبرامج للنهوض بالواقع البيئي السيما االهوار بعد ادراجها في الئحة التراث. 
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 لتطوير القطاع الخاص الوطني من اجل شراكة فاعلة في تحقيق التنمية  استراتيجية بإعدادالعمل  إطالق

 .المستدامة في ظل التحول نحو االقتصاد الحر

  سعت وزارة التخطيط إلى تهيئة األطر الالزمة لتنفيذ األجندة من خالل هيكل مؤسسي يعنى بالتنسيق بين جميعع

 معع الخطعط الوطنيعة واالسعتراتيجيات القائمعة ، 4101المعنية في الدولة لدمج أجنعدة التنميعة المسعتدامة الجهات 

يزال العمل مستمراً على تحقيق هياكل للشراكات مع جميع الشركاء المتمثلين بالمنظمات الدولية والمجتمعع  ماو

والجهععات اإلقليميععة المعنيععة والدوليععة  المععدني والقطععاع الخععاص واإلعععالم والتواصععل االجتمععاعي واالكععاديميين

للتشاور والتنسيق للخروج بأفضل الصيغ للتنفيذ بالموائمة مع وضعع البلعد واالسعتفادة معن العدعم المقعدم لتطعوير 

 . القدرات ووسائل التنفيذ واالتفاقيات والتكنولوجيا المتاحة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العراقفي  4101هيكل متابعة تنفيذ أجندة ( 0)شكل 

 

 

 

 



 

7 
 

 التحديات التي تواجه تنفيذ األجندة في العراق: ثانيا

- : أهمها األجندةيواجه العراق عدد من التحديات القائمة على المستوى المحلي واالقليمي والدولي في تنفيذ 

 اقتصاد وحيد الجانبإطار في  النفط العالمية أسعار انخفاض أزمة اقتصادية شديدة ناتجة عن . 

 التطرف واإلرهاب والعنف العراق والمنطقة بسبب التي يشهدهاوالنزاعات  السياسي االستقرار عدم. 

 تدني كفاءة األداء المؤسساتي. 

 وكافة  التحتية البنى انعكست علىداعش وتداعياته والتي  بإرهابالمتأثرة  المناطق ألسر الواسع نزوحال أزمة

 %.20من  أكثرالى ارتفاع نسبة الفقر فيها الى  وأدت الخدمات

  حرق االبار في القيارة وأخرهاالعمليات الحربية  بيئي ناتج عنمشاكل تلوث. 

  للمؤشرات زمنية سالسل توفر اهمها عدم ،4101 أجندةمشاكل فنية تتعلق بتوفير البيانات الخاصة بمؤشرات 

مما  4102منذ عام  المحافظاتلتعذر تنفيذ المسوح بسبب احتالل داعش لعدد من  باألجندةاالحصائية الخاصة 

في  (مؤشر 401)علما ان مؤشرات أهداف التنمية المستدامة البالغ عددها  المؤشرات،ادى الى تقادم هذه 

لغ عدد العراق تم تصنيفها ضمن ثالث مستويات بناًء على المفاهيم والمنهجيات المتفق عليها دولياً حيث ب

أما المستوى الثالث فأن جميع  . ضمن المستوى الثاني( 21)ضمن المستوى األول و مؤشراً  (22)المؤشرات 

التأكد فضالً عن عدم  الحتسابهاالمنهجيات عدم االتفاق على فضالً عن  العراقيمؤشراته ال تنطبق مع الواقع 

 .أمكانية توفيرها من

 التنمية المستدامة أهداففي طريق تحقيق  يةالعراقفاق اال أهم -:ثالثا

  : إنهاء الفقر بجميع أشكاله في كل مكان :األولالهدف 

وفي العراق بلغت  . ما يزال الفقر بجميع أشكاله يشكل العقبة األكبر في تحقيق األهداف المستدامة  

ويسعى العراق إلى تخفيض الفقر  ،4102بحسب تقديرات عام %  22.5خط الفقر الوطني  السكان دوننسبة 

تهدف الى  وشبكة الحماية االجتماعية والقروض المدرة للدخل التي استراتيجياته للتخفيف من الفقر من خالل

إلى تخفيض الفقر  4144- 4104األولى  استراتيجيته، اذ هدفت 4101بنهاية % 22خفض نسبة الفقر بنسبة 

- : وهي لى ثالث عناصر رئيسة في برامجها ونشاطاتها المذكورة، بالتركيز عمدة لل% 41بنسبة 

 خلق الوظائف واألعمال للفقراء الذي يتطلب تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص : العملفرص  توليد

 .والمجتمع المدني

 تمكين الفقراء من إدراك حقوقهم االقتصادية واالجتماعية والسياسية : التمكين وبناء رأس المال البشري

 .ستها وتأهيلهم وبناء قدراتهم إلدماجهم بالنشاط االقتصاديوممار

 امان اجتماعي فعالة يساهم فيها القطاع الخاص والمجتمع المدني تأسيس شبكات: شبكات األمان االجتماعي .

 .الفقراءواعتماد آليات االستهداف للوصول إلى 
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  نشاطا ضمن خمس محصالت رئيسية (  44)  نحو 4144- 4104التخفيف من الفقر   استراتيجيةتبنت

اختصت في خلق دخل أعلى ومستدام من العمل ، تحسين المستوى الصحي، نشر وتحسين تعليم الفقراء، سكن 

 .مالئم وبيئة مستجيبة للتحديات، حماية اجتماعية فعالة للفقراء

  الحماية االجتماعية بتبني  الخاص بشمول الفقراء بإعانات شبكة 00قانون رقم  4102أصدرت الحكومة عام

استهداف وفق منهجية دولية فضال عن زيادة سقف االعانة االجتماعية لألسر الفقيرة  تعتمد آلياتسياسة حماية 

 .بحسب عدد االفراد وربط المبلغ سنويا بخط الفقر ومعدالت التضخم

  إلى من البنك الدولي يهدف  ومالي بدعم فنيوافقت الحكومة العراقية على تأسيس صندوق اجتماعي للتنمية

تحسين الحالة  خالل في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة للمجتمعات المحلية ودعمها وتمكينها من المساهمة

البنى التحتية على المستوى المجتمعي وتمويل  إقامةالمعيشية والوصول الى الخدمات سيدعم الصندوق 

المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ويتضن برنامج الصندوق  بناء القدرات لفريق الصندوق 

 المحلية ومنظمات المجتمع المدني ذات العالقة واإلدارات

 الفقيرة، وقد شرعتيستهدف الفئات ل م دعم البطاقة التموينية الشامتتبنى الحكومة حاليا برنامجا إلصالح نظا 

النواحي باستخدام البطاقة الذكية وتوفير مواد التموين من قبل  أحدبتنفيذ بيئة تجريبية لمدة ثالثة أشهر في 

وتحويل المبلغ  االسر الفقيرة القطاع الخاص ليتم بعدها حجب البطاقة عن االسر الميسورة واقتصارها على

 .نات الحماية االجتماعيةلتوسيع شمول الفقراء بإعا

 للقطاع الخاص والقطاع غير المنظم  التأمينات االجتماعيةقانون  تبذل جهود استثنائية من قبل الدولة لتشريع

على التوظيف في القطاع  اإلقبالتماثل  العاملين في  مؤسسات الدولة التي ستهم في تخفيض  وأجوربامتيازات 

 .  خاص والقطاع غير المنظم الحكومي وتشجيع العمل في القطاع ال

 .القضاء على الجوع وتحقيق األمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز التنمية المستدامة : الهدف الثاني 

   من البرامج والسياسات التي تهدف إلى القضاء  مجموعة  4144 -4104التخفيف من الفقر  استراتيجيةتبنت

- :على الجوع وتحسين التغذية وتعزيز اإلنتاجية الزراعية من خالل  

 

 على إنشاء مشاريع  تحسين اإلنتاجية وتوفير فرص العمل بتحفيز خريجي الكليات والمعاهد الزراعية

 وشركات زراعية

  الدعم في اإلنتاج والتسويقتأسيس جمعيات فالحية لصغار الفالحين لتقديم 

 والري المستجيبة للتغير المناخي تدريب على استخدام الزراعةال 

  نتاجية وخدمية للفقراء في الريفمشاريع ذات أنشطة متكاملة إ إنشاء 

  إصالح نظام البطاقة التموينية وربطها بقاعدة بيانات المشمولين بشبكة الحماية االجتماعية الستهداف

 مدعومة من الدولة لتأمين غذائهم هم بالمواد التموينية الالفقراء وشمول

  ية المدرسية في المناطق الفقيرةتنفيذ برنامج التغذ 

   حمالت توعية على تحسين نوعية الغذاء في المناطق الفقيرة والنائية. 
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   الغذائي بالتعاون مع  اإلنتاجالعديد من البرامج الخاصة بتوفير وتحسين  أيضاتبنت الحكومة فــي خططــها

 :منها(  FAO)منظمة الزراعة الدولية 

 تخدام بذور جديدة مقاومة لألمالحاس 

  إعادة األصول الجينية للحيواناتنقل تكنولوجيا األجنة و 

  برامج لتعزيز المياه واألراضي 

   المياه والري إدارةبرامج لمعالجة تدهور األراضي وتحسين 

  المياه المبكر الخاص بجانب اإلنذار 

  في توفير المياه وصيانة الجينات إدخال تكنولوجيا جديدة 

   تقالية وبرامج في وقاية النباتاتاالن األمراضبرامج في الصحة الحيوانية من 

  مشاريع لتحلية المياه في الزراعة 

 

 الرفاه لجميع األعمار فرص ضمان حياة صحية وتعزيز  :الثالثالهدف 

 زيادة نطاق الشمول بالخدمات الصحية وتحسين  علىخطط واستراتيجيات الحكومة في القطاع الصحي  تركز

حسب الوصف الوظيفي لكل الصحية االولية والبيوت الصحية  نوعيتها من خالل توفير المستشفيات والمراكز

ي من الكفاءة فضال عن توفير الكوادر العاملة بها وبناء قدراتهم لتقديم خدمة صحية بمستوى عال تأهيلمنها مع 

 .النائيةالمستلزمات الطبية من اجهزة ومالكات طبية في جميع المحافظات والمناطق 

  مشاريع وبرامج لتخفيض معدل وفيات األمهات واألطفال السيما في المناطق الريفية فضال عن برامج تبني

 بشراكات مع المنظمات الدولية المختصة  اخرى تنفذ

   االسرةبرامج للتثقيف بقضايا الصحة الجنسية واإلنجابية في المناهج التربوية فضالً عن توفير خدمات تنظيم. 

 للصحة اإلنجابية وصحة إالم والطفل التي تهدف الى تعافي النساء واألطفال صحيا والعيش في بيئة  استراتيجية

 .آمنة

  ًعن المدونة الدولية للتسويق بدائل حليب األطفال السعي لوضع بروتوكوالت لرعاية حديثي الوالدة فضال. 

 مجالوبرامج في المناطق الفقيرة والنائية في  أنشطة :- 

 

 تدريب القابالت المجتمعيات في المناطق الفقيرة على أساليب الوالدة اآلمنة 

  (.متنقلة عيادات)تامين خدمة صحية ايصالية فاعلة 

 النزوحق توفير الخدمات الصحية للنازحين في مناط. 

 توفير الدعم النفسي واالجتماعي للعائدين من النزوح. 

  شاملةالقيام بحمالت توعية صحية. 
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  ضمان شامل وعادل لجودة التعليم وتعزيز فرص التعليم مدى الحياة للجميع  :الرابعالهدف 

 : تبنى العراق مجموعة من االستراتيجيات الوطنية التي تسعى لرفع مستوى التعليم وضمان جودته من خالل 

  تسعى الى تطوير النظام التربوي في العراق وتضم  4141 -4101والتعليم  الوطنية للتربيةاالستراتيجية ،

فضالً عن االمتحانات واستخدام االختبار والتقييم االلكتروني،  أساليببرامج تهدف الى تحقيق الجودة ،تطوير 

 .تقوية العالقة بين منظومة التعليم العالي مع باقي مؤسسات الدولة والتعليم الخاص

 على بناء وتأهيل وصيانة المدارس في المناطق الفقيرة مع  أكدت 4144 -4104التخفيف من الفقر  استراتيجية

مراعاة خصوصية تعليم البنات في الريف من خالل تخصيص أبنية لمدارس البنات، إعطاء أولوية في تدريب 

وتعليم مهارات الحياة، فتح  األميةمعلمي ومدرسي المناطق الريفية، استحداث وتجهيز مراكز مجتمعية لمحو 

ية في مدارس المناطق الفقيرة وتأهيل القائمة منها السيما مدارس البنات ، ضمان توفير التعليم ورش فن أقسام

 .األساسي لألطفال النازحين الفقراء، برامج موجهة لمحو األمية في المناطق الفقيرة في الحضر والريف

  برامج التدريب المهني اعتماد مجموعة من( استراتيجيةTVET )الخاصة وبرامج ذوي  وبرامج االحتياجات

 .االعاقة

 

  والفتيات  تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء :الخامسالهدف 

تكفل لى تكافؤ الفرص لجميع العراقيين على ان ع( 02)في المادة  4112لعام  نص الدستور العراقي

ما كما ان التشريعات الوطنية ال تنطوي على أي تمييز بين الجنسين و . الدولة اإلجراءات الالزمة لتحقيق ذلك

 -: هياهم االنجازات في هذا الهدف بها، ولعل تزال القوانين التي تضمن حقوقاً منصفة للمرأة نافذة ومعمول 

  لسنة  000م دائرة لتمكين المرأة العراقية في األمانة العامة لمجلس الوزراء بقرار مجلس الوزراء بالرق إنشاء

 .الريفية بالمرأةتعنى  وأخرىللنهوض بواقع المرأة العراقية  استراتيجيةتتبنى هذه الدائرة  4102

  بما فيها االنتهاكات التي تتعرض لها النساء اإلنسانتشكيل محكمة التحقيق الخاصة بالنظر بانتهاكات حقوق. 

 تأسيس شعب للنوع االجتماعي في الوزارات العراقية كافة. 

 دائرة لرعاية وحماية المرأة في وزارة العمل والشؤون االجتماعية نشاءإ. 

  مواد تمنع االستغالل لألطفال والنساء 4تشريع قانون مكافحة االتجار بالبشر يتضمن. 

 قانون العمل يتضمن فقرات لتجريم التحرش والمعاقبة عليه. 

  وكذلك مجالس المحافظات ، %42وبواقع البرلمانية إقرار الكوتا للنساء في قانون االنتخابات. 

  وعلى اتفاقية حقوق الطفل ( سيداو)مصادقة العراق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

 .واتفاقيات أخرى ذات العالقة

  للحد من المتجاوزين على المال العام  4102لسنة ( 00)تشريع قانون الحماية االجتماعية الجديد رقم

 .والوصول إلى األسر التي تعيش تحت خط الفقر

  التأكيد على تطبيق قانون االحول الشخصية الذي يمنع الزواج خارج المحاكم والزواج دون السن القانوني

 .حفاظاً على صحة االم وضمان تربية جيدة البناءها
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 في مجلس  اإلقرارقيد  وهناك قانون المبني على أساس النوع االجتماعيعلى خفض معدالت العنف  التأكيد

 .النواب

  يعكس ،  الذي 4102لسنة  02العمل الجديد رقم الحكومة قانون  بالعمل أصدرتفي مجال التشريعات المتعلقة

التزام الدولة بالمساواة بين الجنسين والتصدي للتمييز ضد النساء في سوق العمل وضمان الحصول على األجر 

معايير العمل الدولية وخاصة المبادئ والحقوق األساسية في العمل والتي  مع يتالءمالمتساوي مع الرجل والذي 

 .  4111لسنة ( 040)أقرتها منظمة العمل الدولية ومنها اتفاقية حماية األمومة رقم 

  برنامج الدعم   -برنامج الحماية االجتماعية في اطارالدعم والتمكين تبنت الدولة مجموعة من البرامج في مجال

 .0042برنامج القروض المدرة للدخل ، برنامج تدريب مهني، برنامج تنفيذ قرار النفسي، 

 

 للجميع ضمان التوافر واإلدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي  :السادسالهدف 

ؤثر ارتفاع درجات الحرارة في العراق على نقص المياه وهو ما يشكل خطرا على حياة المجتمعات ي      

وتشير نتائج المسح البيئي  . النائية فيهالبشرية حيث تشكل شحة المياه تهديدا لحياة الكثير من القرى والمناطق 

الف م( 00024)الى تناقص كميات استهالك الماء الصافي  4102في العراق لسنة 
0

عن  4102في العام  

الف م ( 00441) 4102العام 
0

مقارنة ب  4102يوم لسنة / لتر ( 041)وحصة الفرد المجهز للسكان  

وينذر الوضع البيئي في العراق بالقلق من مشكلة المياه العابرة وتحديد نسب  4102يوم في سنة / لتر( 021)

 .المياه مع الدول المتجاورة

 

 األمدتحقيق التنمية المستدامة من خالل برنامج عمل طويل لألمن المائي لالعراقية  االستراتيجيةوتتوجه        

الموارد المائية المعروفة بمحدوديتها وتباين توزيعها  وإدارةللتغلب على التحديات المستقبلية في مجال تنمية 

منابع ومجاري نهري دجلة  إشكالياتب تردي نوعيتها وشحتها بسب فضالً عن وزيادة المنافسة على استخدامها،

 .والفرات وروافدهما وخضوعها لسياسات مائية غير منصفة من دول الجوار

ونظام  0422لسنة ( 42)والمياه العمومية من التلوث رقم  األنهاروتتولى الحكومة استنادا الى نظام صيانة     

 4114لسنة ( 42)ون حماية وتحسين البيئة رقم وعمال بقان 4110لسنة ( 4)الحفاظ على الموارد المائية رقم 

الرقابة الدورية على نوعية المياه ومراقبة جودتها في المصادر المائية في ضوء برنامج رقابي لمسح  أعمال

العراقية وحتى نقطة المصب  األراضيوروافدها وجداولها ابتداء من دخولها  األنهارالمصادر في العراق من 

 .نوعيتهاالمصادر المسببة لتدهور  العام، وتحديدالبحيرات والمصب كذلك العربي، وفي الخليج 

 : والبيئة باآلتيالصحة المتكاملة للموارد المائية قامت وزارة  اإلدارةالسعي للوصول الى  إطاروفي      

  وشبكات األمطار ومحطات المجارينصب محطات تحسس نائي للمصادر المائية. 

   وكيماوية للمياه عبر محطات  بكتريولوجيةتبني برنامج لمراقبة المياه ويتضمن اجراء فحوصات

التخفيف من  استراتيجيةوقد تبنت  المياه،متابعة وقياس من اجل رصد الحدود الدنيا والعليا لملوثات 

 .الفقر نشاطا في تأمين مياه صالحة للشرب في المناطق الفقيرة والنائية

  محطة مخطط لها يهدف الى تحسين كمية ونوعية  044 أصلطة هيدرولوجية من مح 010 نصب

ثا من نهر دجلة الى البصرة لتحسين نوعية مياه شط / 0م  22المياه، ايصال تصريف ال يقل عن 
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محافظات بموجب االتفاقية  01العرب، مشروع الشبكة الوطنية لمراقبة المياه في العراق في 

 .4104ي عام بالتخطيط واالتحاد االورالموقعة بين وزارة 

  بأعمالالقيام . لمنع الستخدام الجائر للمياه الجوفية 4100اصدار تعليمات حفر االبار المائية لسنة 

ونشر جمعيات مستخدمي المياه بمشاركة  تأسيسلتقليل ضائعات النقل، فضال عن تبطين للقنوات 

 . زلالمستفيدين في ادارة وتشغيل مشاريع الري والب

  للقيام بدراسة االنهار المشتركة وتحديد  إيرانوقع العراق مذكرة تفاهم في مجال المياه مع الجارة

 .مصادر التلوث

 

  ضمان الحصول على الطاقة بأسعار معقولة وموثوق بها وحديثة للجميع  :السابعالهدف 

الطاقة من المستلزمات الضرورية للنهوض االقتصادي وتبلغ النسبة المئوية للسكان المستفيدين من  دتع

بحسب مسح خارطة الفقر ووفيات األمهات اال ان هناك نقص حاد في ساعات التجهيز  44.0خدمات الكهرباء 

نصيب  ، ويبلغ%2.2بنسبة  اذ ان الحاجة اكثر من الطاقة المجهزة ويتم استيراد الكهرباء من دول الجــوار

الطاقة على  إنتاجويعتمد في . سنة/ ساعة. ميكا واط  0.22حوالي  4104عام الفرد من الكهرباء المعدة للبيع 

الوقود االحفوري وال توجد مساهمة تذكر من استخدام الطاقات النظيفة اال إن العراق فتح مؤخراً االستثمار في 

التخفيف من الفقر ضمن نشاطاتــها مشروعا  استراتيجيةتبنت  واط وقدميكا  0111الطاقة الشمسية بسعة 

الستخدام الطاقة الشمسية في المناطق الفقيرة والنائية التي يصعب ايصال الطاقة الكهربائية اليها كما ان 

ركزت  .الطاقةتطوير القطاع الخاص تسعى الى تشجيع القطاع الخاص للمساهمة بمشاريع توفير  استراتيجية

 - :االتيالخطط والبرامج الحكومية ضمن هذا الهدف على 

  واستخدام الغاز الطبيعي وتقليل االعتماد على الوقود الثقيل في البلد إنتاجزيادة. 

  االنبعاثاتزيادة كفاءة العمليات التشغيلية التي تؤدي الى تقليل استخدام الوقود وبالتالي تقليل. 

 الوقود العاملة بوقود الغاز البترولي السائل  وضع خطة لتشييد عدد من محطات تعبئة(LPG ) الوقود

 .النظيف في بغداد والمحافظات كوقود للمركبات

 تطوير قدرة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لالتصال مع الشبكة الوطنية. 

 ضرراً  التكنولوجيات، األقل أكثروالتي هي  المركبة،محطات الدورة  لىتحويل المحطات الغازية ا

 .كفاءة في استهالك الوقود واألكثرعلى البيئة مقارنة بالوقود االحفوري 

مشروعا للتخفيف من انبعاث غازات  04سيناريو التخفيف فقد اقترح فريق التخفيف ما مجموعه  أما       

وقد قدم .  زراعةالطاقة والنفايات وال المتجددة، وكفاءة االولية، والطاقةالدفيئة وهي تتعلق بمجاالت الطاقة 

اإلطارية للتغيرات المناخية متضمنة  االتفاقيةسكرتارية  إلى (INDC) " العراق وثيقة مساهمته المحددة وطنيا

 األخضر،إصدار كودات البناء  مشروع)مشاريع مقترحة من الوزارات ذات العالقة ومنها وزارة اإلسكان 

األخضر في  االقتصاديع أخرى تساهم في تنويع مصادر ومشار( الطاقة الشمسية في المباني استخدامومشروع 

 .العراق
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 .تعزيز النمو المستدام واالقتصادي الشامل والعمالة الكاملة والمنتجة والعمل الالئق للجميع  :الهدف الثامن

حسب نتائج المسح االجتماعي واالقتصادي  %  40.4حوالي ( 42-02)بلغ معدل بطالة الشباب بعمر     

فرص عمل مستدام  توليد إلىوقد تبنى العراق برامج متعددة تهدف  . (  IHSES)  4104في العراق  لألسرة

- :للشباب مثل

 برنامج القروض الصغيرة للشباب العاطلين السيما الشباب في المناطق الفقيرة. 

  المستفيدين من القروض الصغيرة وتأهيلبرامج لتدريب. 

  مشاريع  إنشاءفي  لإلقراضوالر من قبل البنك المركزي العراقي تخصيص مبلغ يزيد عن مليار د

مليون دينار بفوائد قليلة في قطاعات كل من الصناعة،  21متوسطة وصغيرة يصل مبلغ القرض فيها الى 

 .الصحة والسياحةو والتربية، اإلسكان التجارة، الزراعة،

  متكاملة لتشغيل النساء في الريف  أنشطةبرامج مشاريع ذات . 

  لتوفير التدريب والتمويل والخدمات لدعم المشاريع الصغيرة والسيما الناس  األعمالبرامج حاضنات

 .بحسب الميزة النسبية للمنطقة الحضرية

  تحفيز خريجي المعاهد والكليات الزراعية والبيطرية واالعداديات الزراعية على إنشاء مشاريع وشركات

 .4100لسنة  42باالستفادة من قانون رقم زراعية توفر فرص عمل في الريف 

  وضحايا برامج تشغيل كثيفة العمالة لتوفير فرص عمل عاجلة للنازحين والعائدين في المحافظات

 (.ويشمل ذلك منح لقروض صغيرة)يضمن عودتهم إلى المجتمع  وتدريبهم بمابعد تأهيلهم  اإلرهاب

 التشغيل الوطنية سياسة إطالق. 

  والسالمة المهنيةبرامج الصحة. 

 

 . االبتكارالبنية التحتية وتعزيز التصنيع الشامل والمستدام وتشجيع  تأهيل :الهدف التاسع 

تطوير نظام النقل العام من  إلىالخطط القطاعية االستراتيجيات والتنمية الوطنية و تسعى الحكومة في خطط

   : خالل

  نقل البضائع وتحديث منظومة  وخصخصة نشاطتحديث خطة النقل الشامل البري ونقل المسافرين

 .السكك الحديد وتحديثها ورفع طاقتها التشغيلية

   الجويتعزيز دور الناقل الوطني في النقل. 

  دعم القطاع الخاص في النشاط البحري. 

  تطبيق خدمات الحكومة االلكترونية وتحسين خدمات االتصاالت واالنترنت. 

  زيادة مساهمة الصناعات التحويلية واالستخراجية  إلى، يهدف العراق التحويليةأما في مجال الصناعات

الناتج المحلي فضال عن رفع مستوى مكون التصنيع المحلي في الصناعات  إجماليغير النفطية في 

التي تمتلك المقومات لذلك من خالل بناء شراكات مع الشركات العالمية في الصناعات ذات الميزة 

 .في البالدالتنافسية 

 تعزيز برامج ريادة االعمال 
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 .الحد من عدم المساواة داخل البلدان : الهدف العاشر 

  يعمل البرنامج الحكومي من خالل المحور الثاني االرتقاء بالمستوى الخدمي على تقليل الفوارق بين

الواحد،  ان هناك تفاوت بين المحافظات ضمن البلد  ،4102وقد اظهر دليل التنمية البشرية لسنة  . المحافظات

 .الخ..ان ترتيب العراق كان االقل مقارنة بدول المنطقة مثل تركيا وايران وسوريا  كما

  والنساء ال سيما بين الرجال  الفوارقتقليل  إلىومشاريعها  أنشطتهاالقائمة في  واالستراتيجياتسعت الخطط

 .األخرىوالخدمات االجتماعية التعليم والصحة القتصادي والوصول الى المساهمة في النشاط امجال في 

  في  وإدماجهموصول الى الفقراء ودعمهم ماليا لل تضمن فرص مناسبةتبنت الحكومة سياسة للحماية االجتماعية

 .األخرىلمجتمع لتقليل التفاوت بينهم والفئات ا

  لصالح الموازنة  اإلنفاقمن العجز في الموازنة وزيادة نسبة تسعى السياسة المالية والنقدية في العراق الى الحد

 االستثمارية بهدف تحقيق تنمية متوازنة 

 ألهدافالسياسة النقدية لتكون داعمة  تعزيزاستقرار اقتصادي متكامل يسعى العراق الى  إلى بهدف الوصول 

 .التنمية المستدامة بما يؤمن تناغمها مع السياسة االقتصادية بشكل عام والسياسة المالية بشكل خاص

   تبنت الوثيقة السكانية الرعاية الدائمة للعراقيين في الخارج وتوطيد العالقة معهم لتعزيز انتمائهم للوطن

  التنمية،منهم للمشاركة في جهود  ال سيما الكفاءاتوتيسير عودتهم 

  يشجع عودة الكفاءات من  220 وإصدار قرار وإيران وتركيافتح مكاتب لرعاية شؤون المهاجرين في األردن

 . الخارج

 وضع سياسة و إلسكان الالجئين الفلسطينيين، توقيع اتفاقية في العراق مع المفوضية السامية لشؤون الالجئين

 وطنية لمعالجة النزوح الناتج من العمليات اإلرهابية، 

  مذكرة تفاهم بين وزارة الهجرة العراقية ومفوضية االتحاد األوربي حول هجرة العراقيين الى دول توقيع

 .األوربياالتحاد 

  آلية لشمول المستفيدين من نظام الحماية االجتماعية  تم وضعالتخفيف من الفقر  استراتيجيةضمن انشطة

قاعدة  بالمجتمع، استناداً الى إلدماجهمجتماعية بالقروض الصغيرة وربطها بإخراجهم من نظام الحماية اال

 .معلومات مشتركة بين هيئة الحماية االجتماعية والمؤسسات االخرى

 

 لالستمرار جعل المستوطنات البشرية شاملة وآمنة وقابلة  :عشرالهدف الحادي 

     سياسة وخارطة طريق تهدف الى  4144 -4104اتخذت الحكومة ضمن استراتيجية التخفيف من الفقر

اعادة تأهيل وتسوية السكن العشوائي في جميع المحافظات بالتنسيق والتعاون مع منظمة االمم المتحدة 

نظرا لشيوع ظاهرة السكن العشوائي وتفاقمها مع احداث التهجير ،  (الهابيتات) للمستوطنات البشرية 

من مجموع السكان في العراق ، كما ان المساكن % 04  اذ شكل سكان هذه العشوائيات حوالي  ، والنزوح

- :الــى  هذه السياسة تهدف   ، من مجموع المساكن%  02شكل حوالي العشوائية ت

 .معالجة مشاكل التجمعات العشوائية من خالل تطبيق الحلول العلمية المنصفة والفعالة والمستدامة -
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التنسيقية لتطبيق اليات تخفيف الزحف الحضري غير المنضبط تعزيز قدرات السلطات المحلية والمركزية  -

 .التحضيريةمن المرحلة % 41وقد انجزت حوالي .. والعشوائي 

  تهديد لوجوده واستقراره في العصر الحديث من جراء  ألخطر 4102منتصف عام بعد تعرض العراق منذ

 إلعادةيين مواطن اعدت خطة من اربعة مال ألكثرونزوح قسري ( داعش)  االرهاباحتالل عصابات 

كافة االولويات للضرر الكبير ولوفق لمناطق المحررة التي تمثل استجابة شاملة ومحددة العمار لاالستقرار وا

 هاسنوات قادمة  يتطلب تنفيذها ميزانية تتجاوز في تقدير 01القطاعات والمحافظات  المتضررة ، تمتد لـ 

 ويتينفي إطار خطتين تنم  مليار دوالر 011

  من الموازنة العامة للدولة على " 4144-4140 للسنواتوالثانية  4144-4104 للسنواتاألولى ،

 ". مدى سنوات الخطة

  تنفيذ مشاريع (4102تأسس في )التابع لألمم المتحدة " صندوق تمويل االستقرار الفوري"يتولى ،

تزال  ماالتي خضعت أو ) فظاتتعرضت البنى التحتية في المحاالمحررة والتي فورية في المناطق 

من  2و 00ضمن الهدف  يأتيالذي  . إلى خسائر كبيرة (تخضع أجزاء منها تحت سيطرة التنظيم

 .االجندة

  في العراق  ستة اهداف لتامين السكن للمواطنين وتطوير قطاع  4102-4101الوطنية  اإلسكانوثيقة تضمنت

 .في العراق اإلسكان

 بإجراء  ،تطوير القرى التي تعاني من عدم توفر المقومات التنموية فيها بعد توفير قاعدة بيانات متكاملة عنها 

المشاريع التنموية فيها بما  وإنشاءمسح شامل للقرى  في جميع المحافظات الختيار القرى المرشحة للتطوير 

 .يخدم سكانها وسكان القرى المجاورة لها 

  لغرض تحديد البدائل التنموية الحضرية ، بالتعاون  4102عام اطالق استراتيجية للتنمية الحضرية في العراق

المرحلة الثانية المنفذ  -ضمن برنامج التنمية المحلية ( الهابيتايت ) للمستوطنات البشرية  اإلنمائيمع البرنامج 

 األبعادبنظر االعتبار  يأخذوالذي .التحاد االوربي بالتنسيق مع المحافظات والممول من قبل ا UNDPمن قبل 

 . االقتصادية واالجتماعية والبيئية 

  تنفيذ مشاريع لبناء المجمعات السكنية االقتصادية وإعادة تأهيل الدور المتضررة من العمليات العسكرية

 .للفقراء

 مالية نازحين العائدين الفقراء مع منح تنفيذ مشاريع لبناء المجمعات السكنية واطئة الكلفة مع إعطاء أولوية لل

 .صغيرة إلعادة الترميم

 مشروع السياحة البيئية في المحميات وما حولها . 

 

 

 .المستدامةضمان أنماط االستهالك واإلنتاج  :عشرالهدف الثاني 

 :لاهم االنجازات ضمن هذا الهدف هو اعتماد برامج 

  الطاقةاالرتقاء بحصة الفرد العراقي من. 

 تحسين كفاءة اداء المنظومة الكهربائية وايقاف تدهورها. 

 تحسين االداء البيئي لنشاط الكهرباء. 
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  التوسع في تقليل الهدر الغذائي للفرد على مستوى المنتج والمستهلك الى السعي. 

  اذ بلغت  المناطق،الى جميع  إليصالهاجمع النفايات وتدويرها  لتوسيع خدماتبرامج ومشاريع

 4102كان المخدومين بخدمة جمع النفايات حسب نتائج المسح البيئي في العراق لسنة نسبة الس

 . للريف% 04للحضر و % 44.2على مستوى العراق و 4102لسنة %( 22.1)

 

  إجراءات عاجلة لمكافحة تغيير المناخ وآثاره  اتخاذ :عشرالهدف الثالث 

وال تشكل سوى بالمقارنة مع البلدان األخرى، منخفضة نسبيا في العراق تعد انبعاثات الغازات الدفيئة 

المناطق عرضة للتأثيرات المحتملة للتغيرات  أكثراال ان العراق يعد من  . جزءاً ضئيال من االنبعاثات العالمية

دني زيادة تكرار وشدة العواصف الغبارية وتناقص الهطول المطري وبالتالي ت أهمهاالمناخية وتبعاتها التي من 

على جودة الهواء وما يليه من انعكاسات سلبية على التنمية  الذي يؤثرالموارد المائية وتراجع الغطاء النباتي 

تكيف القطاعات كافة وزيادة سرعة استجابتها للتغيرات  إجراءاتاالقتصادية واالجتماعية مما يتطلب اتخاذ 

 .الحاصلة

العراق بلد غير منتج للمواد المستنفذة لطبقة االوزون ويستوردها وفيما يتعلق باستنفاذ طبقة االوزون فان      

،وبعد انضمام العراق الى اتفاقية فينا وبروتوكول  اإلطفاءفي قطاع التبريد ومنظومات  الستعمالها أساسا

الخطوات هي تشكيل الوحدة  أهمللحد من استعمال هذه المواد ، وكانت  إجراءاتاتخذت  4114مونتريال عام 

البرنامج الوطني وخطة االزالة الشاملة للمواد المستنفدة لطبقة  وإعدادوفريق الخبراء  لألوزونالوطنية 

 االوزون

لتغير المناخ بتاريخ  اإلطاريةالمتحدة  األمم التفاقيةللعراق المقدم  األولالبالغ الوطني  إصدارتم      

 .المختلفةللقطاعات ( خط االساس)يوهات المرجعية وقد تضمن السينار 02/2/4102

 

 .المستدام للمحيطات والبحار والموارد البحرية من أجل التنمية المستدامة  االستعمال: عشرالهدف الرابع 

  وهي اتفاقية موقعة بالبيئة البحرية كاتفاقية ماربول، وقع العراق على عدد من االتفاقيات الدولية ذات العالقة

 .االحتراقمتضمنة الحد من إلقاء النفايات والتسرب النفطي وعوادم . 0424وتم تعديلها في سنة  0420سنة 

الستعداد في حاالت التلوث التعاون واالستجابة وا ، واتفاقية0440دخلت هذه االتفاقية حيز التنفيذ سنة وقد 

 .4111تعاون في حوادث التلوث بالمواد الضارة والسامة لعام وبروتوكول االستعداد واالستجابة وال ،بالزيت

  نوعية  والمصب، وتحسينتعزيز االدارة النهرية من قبل المجالس المحلية للمحافظات المتشاطئة على االنهار

مخرجات محطات معالجة الصرف الصحي المطروحة في االنهار والتوعية البيئية المستمرة للسكان وتطبيق 

 . حافظة على البيئةقوانين الم

  التعــاون مع المنظمات الدولية والدول المجاورة ذات الخبرة في إنشاء المحميات البحرية واإلدارة الفعالة لها

قدر من الحماية الممكنة عمليا لألنواع المهاجرة من األحياء والحد من الصيد العرضي للطيور  أكبروتوفير 

في رفع كثير من الضغوط التي تعاني منها البيئة البحرية والساحلية  البحرية والثدييات البحرية امور تسهم

 .العراقية
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  للثـروة السمكية أهمية كبيرة في التنمية االقتصادية في العراق فقد قدر إنتاج األسماك الكلي في العراق

طن ( 001244)اذ كان اإلنتاج  4100عن سنة %( 22.4)بانخفاض مقداره  4102طن لسنة ( 22422)

 ( .IUCN)نوعا من األسماك نوعان منها مهددة حسب تصنيف ( 42)يوجد في العراق قرابة و

 

األرضية ( البيئية)حماية واستعادة وتعزيز االستخدام المستدام للنظم االيكولوجية  :عشرالهدف الخامس 

 . البيولوجيوإدارة الغابات على نحو مستدام ومكافحة التصحر ووقف تدهور األراضي وفقدان التنوع 

يشكل التدهور في مساحات االراضي وخسارة المساحات الصالحة للزراعة منها على مستوى العالم      

وفي العراق بلغت  .  نقص بالغذاءمن احتمالية كبيرة للتعرض للجفاف والتصحر بمرور الزمن وما ينتج عنه 

مليون دونم عدا ( 2.4)ضي المستغلة مليون دونم واالرا( 24.2) 4102الصالحة للزراعة لسنة  األراضي

مليون دونم والمهددة بالتصحر ( 22.0)ومساحة االراضي الصحراوية ( اسطوو نينوى، االنبار)محافظات 

  .يحمل معه مفاجئات وتحديات كبيرة  بمستقبل يدق ناقوس الخطريهدد االمن اإلنساني ومليون دونم مما ( 2.0)

- :جراءات تدخل ضمن هذا الهدف مثلالا سلسلة منوقد اتخذ العراق 

 وتم اعداد اإلستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي والخطة  4114الى اتفاقية التنوع البيولوجي عام  االنضمام

 4102في عام ( 4141-4102)التنفيذية في العراق 

 األربعين للجنة التراث  تم ادراج موقع االهوار بالد ما بين النهرين على الئحة التراث العالمي خالل الدورة

مما يعزز التنوع البيولوجي في بالد ما بين النهرين في اهوار الحويزة، شرق وغرب حمار واالهوار "العالمي 

 .   اور، وركاء وأريدو: الوسطى، جنبا إلى جنب مع المواقع األثرية

  اصدر العراق برنامج العمل  و قد 4114صادق العراق على اتفاقية االمم المتحدة لمكافحة التصحر عام

  -: الىالوطني لمكافحة التصحر بدعم فني من قبل المنظمات الدولية و يهدف هذا البرنامج 

  تدهورها  والحد منالموارد الطبيعية  والمحافظة علىاعادة تأهيل النظم البيئية 

  واالطر التشريعية والموارد البشرية وتدعيم المؤسساتتطوير  

  لمكافحة التصحر وتثبيت الكثبان الرملية في مناطق الحزام الشرقي والغربي ومناطق السهل  مشاريع تنفيذية

 .الرسوبي

  الدولية  وبمشاركة المنظمات 4141-4102العراق  والغبارية فيالبرنامج الوطني لمكافحة العواصف الرملية

 .درة لهاالمص واهم المناطق واسباب نشوئهاالذي يهدف الى تعرف طبيعة هذه الظاهرة 
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مجتمعات سلمية وشاملة للتنمية المستدامة وتوفير وصول العدالة  فرص بناء تعزيز :عشرالهدف السادس 

 (.الحكم الرشيد. )المستوياتللجميع وبناء مؤسسات فعالة ومسؤولة على جميع 

 الشرائح ال سيما المرأةشهد العراق بسبب االزمات المتواصلة ارتفاعاً في معدالت العنف وتعرضت جميع      

- :الهدفبهذا واالستراتيجيات وقد اقرت عدد من التشريعات  الى أشكال مختلفة من العنف   واألطفال

  التي ترتكب وتنتهك حقوق االنسان من و الممارسات التقليدية المولدة للعنفلحد من التأكيد على حكم القانون ل

 .قانونياً  ومساءلتهمئم خالل تطبيق القوانين بحق مرتكبي هذه الجرا

 سياسة لحماية الطفولة في العراق ومن كافة أنواع العنف الذي  وإقرارهيئة خاصة لرعاية الطفولة  إنشاء

 يرتكب بحقهم 

 قانون البغاء الذي يجرم االستغالل الجنسي للصغار وخاصة الفتيات الصغيرات إقرار . 

 سري في وزارة الداخليةمديريات لحماية االسرة والطفل من العنف اال إنشاء. 

  وتقوي حكم القانون منهااعتماد سياسات برامج تعزز االمن اإلنساني: 

 سياسة حماية الطفل 

 برامج اصالح االحداث 

 برامج دمج ذوي اإلعاقة 

  ًبرامج دعم النازحين داخليا 

 برامج دعم األقليات التي تتعرض لالنتهاك 

 

 المستدامة تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية  :عشرالهدف السابع 

  الشراكة تحت مظلة االمم المتحدة الحجر االساس لتحقيق اهداف التنمية المستدامة  بمبدأيشكل االلتزام

 مناطق كثيرة لإلرهاب والعنف الىفي ظل ظروف االزمة االقتصادية وتعرض  وقد سعى العراق. وغاياتها

الحصول على الدعم الدولي للوصول الى غايات  الورقة بهدفتنفيذ الخطط والبرامج المشار اليها في هذه 

 . واهداف التنمية المستدامة

  استهداف الفقراء، وفي مراجعة وتقويم نظام كات مع منظمات المجتمع المدني لتوعية المواطنين، والشراعقد

 . شبكات األمان االجتماعي


