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اخلالصة التنفيذية 
املدخل   .1

جيواسرتاتيجيَا 1-1 العراق 
الدائرة  ضمن   موقعه  عن  فضال  البلد،  لذلك  النسبية  وامليزات  املتاحة  االمكانات  على  اخرى  امور  بني  من  يعتمد  جيوإسرتاتيجيا،  بلد  اي   دور  حتديد  ان 
الدائرة  نطاق  تفوق  وحضارية  اقتصادية  ادوارا  البلدان  لبعض  ان  ذلك  من  واالكثر  اخل.   واالثنية..  الدميوغرافية  وخصوصياته  به  احمليطة  االقليمية 
 530 احمليطة بها، إذ ان قراءة أولية  للميزة النسبية للموارد واالمكانات العراقية  تظهر ان العراق حيتوي »حسب الدراسات اجليولوجية« على حوالي 
تركيبا جيولوجيا تعطي مؤشرات قوية بوجود كم نفطي هائل، مل حيفر من هذه الرتاكيب سوى 115 من بينها 71 ثبت احتواؤها على احتياطات نفطية 
هائلة تتوزع على كثري من احلقول. وتبلغ احلقول العراقية املكتشفة 71 حقاًل ومل يستغل منها سوى 27 حقاًل من بينها عشرة عمالقة. كما تظهر اخلرائط 
اجليولوجية االقتصادية املكانية  توزيع مناطق وجود رواسب املوارد املعدنية يف العراق، وجود حمافظات غنية ببعض املواد املعدنية سواء من حيث احجام 

الكميات االحتياطية املتوفرة او تعدد انواع هذه املواد. 

هذه االمكانات الكبرية جعلت العراق ينعم بثروات هائلة بامتالكه خزينَا لثالث أكرب احتياطي للنفط يف العامل، وحيتل املرتبة العاشرة يف االحتياطات 
املثبتة للغاز الطبيعي، مما جيعله العبًا مؤثراً يف دورة املاكنة احلضارية وفاعاًل أساسيًا يف االقتصاد العاملي، ومنافسًا قويًا على الصعيد االقليمي.  فضال 
عن امكانات عالية على مستوى انتاج املشتقات النفطية وبأسعار تنافسية الخنفاض كلف انتاج النفط واستخراجه يف العراق مقارنة مع الدول االخرى. 

كما ميتلك العراق امكانات وخربات تنافسية يف جمال الصناعات املرتبطة بالكربيت، اىل جانب االنتاج

الواسع لالمسدة النرتوجينية والفوسفات فضال عن احتياطات عالية جداَ من السليكات اليت تعد من أنقى انواع السليكات يف العامل.

لقد انعم اهلل على ارض الرافدين اىل جانب موارده البشرية املميزة مبوارد طبيعية متنوعة وموقع سرتاتيجي جعله يتموضع يف موقع جغرايف ينفتح على 
الشرق والغرب، وامكان حتوله اىل قناة جافة للنقل ختتصر املسافات بينهما وما لذلك من مزايا اقتصادية وجيوبولتيكية تعزز مكانة العراق وأهميته 

املستقبلية. 

2013-2017 ؟ خطة  1-2 ملاذا 
ان اعداد خطة التنمية الوطنية  2013-2017 استند اىل جمموعة من املسوغات واليت ميكن امجاهلا باالتي: 

•  2012 عام  منتصف  اخلطة  الهداف  التنموية  املتابعة  تكون  ترمجة االقرار الرمسي املعلن  يف وثيقة خطة التنمية الوطنية 2010-2014 بان 
2010، وذلك لرصد االجنازات وتشخيص االخفاقات من أجل ضبط مسارات اخلطة واستحكامات  استناداً اىل قرار جملس الوزراء املرقم 189 لسنة 

اجتاهاتها مبا يتناغم ويتناسب مع توجهات السياسة االقتصادية املرحلية للدولة.
مواكبة التطورات االقتصادية العاملية وتأثريات االزمة املالية وانعكاساتها على جممل االوضاع االقتصادية وبالذات أسعار النفط وصادراته اليت تعد من  •

االمور احلاكمة يف حتديد املوارد املالية املتاحة يف العراق.
التطورات يف انتاج النفط وصادراته وتوقعات زيادته على املدى املتوسط من خالل جوالت الرتاخيص النفطية وما يرتتب على ذلك من زيادة كبرية يف  •

املوارد االحتادية يتطلب التخطيط الستثمارها بشكل فاعل.
طبيعة حتديات التحول اىل اقتصاد السوق اليت أوجدت بيئة مضطربة توزعت افرازاتها لتغطي مفاصل االقتصاد العراقي كافه فضال عن التلكؤ يف تنفيذ  •

مراحل التحول ومنهجياته وترحيل التشريعات القانونية الساندة له كقانون اخلصخصة اىل أجل غري مسمى ناهيك عن تعثر اعادة هيكلة القطاع العام 
ومؤسساته وغياب البيئة املؤسساتية الساندة للقطاع اخلاص. هذه احلقائق فرضت واقعًا يتطلب رؤية ختطيطية متجددة ملتابعة هذه التحديات.

التحسن النسيب يف مستوى االستقرار االمين، على الرغم من ان املشهد السياسي ما زال مرتبكا. •

اخلطة اعداد  1-3 منهجية 
اعتمد يف بناء اخلطة على املنهج الواقعي يف التحليل واإلستنباط، حيث مت إجراء حتليل شامل لواقع االقتصاد العراقي بأبعاده الكلية والقطاعية واملكانية  
للسنوات 2010-2011 وحيثما توفرت البيانات لعام 2012. كما مت  حتليل واقع اخلدمات العامة والبنى اإلرتكازية والواقع البيئي  وخمتلف مؤشرات 

التنمية البشرية واالجتماعية مع الرتكيز على الفئات اهلشة )املرأة، األطفال، املعوقني...اخل(. 
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وقد حرصت اخلطة ضمن منهجها املنطقي، على حتليل احلصاد التنموي املتحقق من تنفيذ الربامج السنوية خلطة التنمية 2010-2014 وما حتقق من 
اجنازات أو احنرافات لالهداف املرسومة يف اخلطة لالسرتشاد بها يف وضع الرؤى واالهداف ووسائل حتقيق االهداف لكل نشاط أو خدمة تناولته. وبأختصار 
ان اخلطة ومن خالل تشخيصها للواقع وللمشاكل واحملددات واالمكانات والفرص التنموية لكل نشاط أو جانب من جوانبها مت اشتقاق الرؤية البعيدة املدى 

للقطاع أو النشاط وترمجت الرؤية هذه اىل أهداف كمية ونوعية متوسطة االمد لتقرتح الوسائل اليت ميكن حتقيق هذه أالهداف من خالهلا.

اخلطة اعداد  1-4 آليات 
اعتمدت هذه اخلطة كسابقتها على األسلوب التشاركي يف إعدادها  يف مجيع مراحلها  بدءا من وضع اإلطار العام هلا اىل تشخيص الواقع واإلمكانات اىل 
حتديد املشاكل واحملددات، ورسم الرؤى وترمجتها إىل أهداف ووسائل لتحقيق األهداف، إذ مت اشراك اعضاء من جملس النواب والوزارات واجلهات غري 
املرتبطة بوزارة واحملافظات والقطاع اخلاص واالحتادات املهنية واالكادمييني من ذوي العالقة ومنظمات اجملتمع املدني واملنظمات الدولية واملاحنني, إن 

صيغ الشراكة اختذت أوجهًا متعددة وكما يأتي: 

تشكيل اللجنة العليا للقيادة واالشراف على اعداد وثيقة اخلطة برئاسة معالي وزير التخطيط وعضوية حمافظي البصرة ونينوى ووزارة ختطيط اقليم  •
كوردستان وعضو من جملس النواب ووكالء الوزارات واملالكات املتقدمة وعضو هيئة املستشارين وممثلي عن مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية 
التنموي للخطة والتوجهات  العام والنموذج  اقرار االطار  املهنية، واليت تركزت مسؤولياتها على  الوزراء وممثلي االحتادات  العامة جمللس  واالمانة 
واالولويات التنموية هلا واملوازنة االمجالية للخطة من ايرادات ونفقات وحتديد تطور نسبة النفقات االستثمارية اىل التشغيلية واقرار احلسابات 

االقتصادية الكلية للخطة ومعدل النمو السكاني. 
تشكيل اللجنة الفنية برئاسة الوكيل الفين لوزارة التخطيط وعضوية ممثلني عن وزارتي املالية والنفط والبنك املركزي العراقي ورؤساء الفرق القطاعية  •

للخطة وخرباء اخلطة من االكادمييني اضطلعت مبهام وضع منهجية العمل وآلياته واالطار العام للخطة ووضع هيكلية االوراق اخللفية للخطة وتوزيع 
املسؤوليات واالدوار على اللجان القطاعية ومتابعة التقدم احملرز  ورفع  النتائج اىل اللجنة العليا القرارها.

تشكيل 12 جلنة قطاعية نوعية برئاسة وكيل وزارة أو مدير عام يف وزارة التخطيط وممثلني عن الوزارات القطاعية املعنية وخرباء أكادمييني حمليني  •
اخللفية  والدراسات  االوراق  اعداد  مسؤولية  تولت  كوردستان  اقليم  عن  وممثلني  كافة  احملافظني  ومعاوني  املعنية  املهنية  االحتادات  وممثلي  ودوليني 

للخطة كل حسب اختصاصه. ان هذه اللجان هي:
جلنة االقتصاد الكلي  ◊
جلنة احتساب االيرادات املالية للخطة ◊
جلنة الدراسات السكانية والقوى العاملة ◊
جلنة القطاع الزراعي واملوارد املائية ◊
جلنة الصناعة والطاقة  ◊
جلنة النقل واالتصاالت ◊
جلنة البناء والتشييد  ◊
جلنة التنمية البشرية واالجتماعية ◊
جلنة التنمية املكانية ◊
جلنة االستدامة البيئية ◊
جلنة القطاع اخلاص ◊
جلنة احلوكمة الرشيدة ◊

رئيس  • دولة  عن  ممثل  حبضور  الرشيد  فندق  2012 يف  ايار  شهر  يف  ترابط  ومشروع  املتحدة  لالمم  االمنائي  الربنامج  مع  بالتعاون  املؤمتراالول  عقد 
الوزراء وعدد من الوزراء ومن بدرجتهم واالمني العام جمللس الوزراء وعدد من احملافظني ورؤساء جمالس احملافظات ومعاونيهم ووكالء الوزارات وممثلني 
عن كافة الوزارات واحملافظات كافه وممثلي املنظمات الدولية العاملة يف العراق وممثلني عن الدول املاحنة واالحتادات املهنية والقطاع اخلاص وعدد 
من االكادمييني  وقد بلغ العدد حبدود )400( شخص، مت خالل املؤمتر عرض احلصاد التنموي الذي حتقق خالل السنتني 2010 و2011 من اخلطة 
السابقة  وتقويم هذا احلصاد بنجاحاته واخفاقاته. كما مت مناقشة االطار الفلسفي والنموذج التنموي للخطة والقيم اليت تبنتها خطة 2013-

كما عرضت الرؤى واالهداف االسرتاتيجية لقطاعات اخلطة وانشطتها املختلفة ، واستخدمت خمرجات هذا املؤمتر يف بناء فصول اخلطة.  .2017

عقد املؤمتر الثاني للخطة يف أربيل للمدة من 11-13 تشرين الثاني 2012  برعاية دولة نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة االقتصادية الدكتور روز  •
نوري شاويس وبالتعاون مع الربنامج االمنائي لالمم املتحدة ومشروع ترابط حضره ممثلون عن اجلهات واملنظمات الدولية كافه جتاوز عدد احلضور  
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العام  االطار  عن  فضاًل  متخصصة  ورقة  خالله)25(  نوقشت  العراق  يف  العاملة  الدولية  املنظمات  خمتلف  من  متخصصًا   )50( منهم  شخص   )500(
للخطة وعلى مدى ثالثة ايام ، عكست النتائج اليت متخض عنها املؤمتر واملالحظات اليت استلمتها الوزارة من املنظمات الدولية واالحتادات املهنية 

والوزارات واجلهات غري املرتبطة بوزارة واحملافظات يف الصيغة النهائية للخطة من قبل جلنة الصياغة برئاسة الوكيل الفين وخرباء اخلطة.
ان هذه الصيغة التشاركية ضمنت استيعاب التوجهات واملعطيات واملؤشرات الكمية والنوعية للوزارات واحملافظات كافة واالستفادة من التوجهات الدولية 

حبيث ميكن وصفها خبطة دولة مع عدم اغفال اجلهد الكبري لوزارة التخطيط يف اعداد هذه الوثيقة االسرتاتيجية الوطنية .

والبيانات املعلومات  1-5 مصادر 
والتعليم  والرتبية  البيئة  واسرتاتيجية  والصناعة  الطاقة  كاسرتاتيجية  للوزارات  النوعية  واخلطط  االسرتاتيجيات  على  بنائها  يف  اخلطة  اعتمدت 
والشباب وغريها فضاًل عن اخلطط والدراسات اليت اصدرتها وزارة التخطيط والوزارات املعنية وخطط تنمية احملافظات واليت كانت االساس  يف وضع الرؤى 
والتوجهات القطاعية االساسية للخطة. كما ان التطور الكبري الذي حققه اجلهاز املركزي لالحصاء من خالل مسوحه وتقاريره االحصائية الدورية ساهم 
بشكل فاعل يف حتليل الواقع احلالي ملختلف املؤشرات التنموية يف اخلطة وبالذات املؤشرات اخلاصة بالتنمية البشرية واالجتماعية واملؤشرات اخلاصة 

باحلرمان والفقر والبطالة واملؤشرات اخلاصة باألهداف االمنائية االلفية. 

ان التطور يف قدرات الوزارات املختلفة يف وضع خطط تفصيلية ألنشطتها كذلك التطور يف نوعية ومشولية البيانات االحصائية كانت العامل االساسي يف 
رفع درجة التكميم يف أهداف ومؤشرات هذه اخلطة مقارنة بسابقتها، مما سيسهل من مهمة متابعة تنفيذها والتحقق من بلوغ االهداف املرسومة.

اخلطة اعداد  1-6 معوقات 
ان وضع خطط تنمية واقعية يتطلب مستوى عاٍل من االستقرار االمين والسياسي واالقتصادي وهذا شرط افتقدته ، اىل درجة ما عملية اعداد هذه اخلطة 
مما جيعل فرص ترمجتها بنجاح اىل ارض الواقع يكتنفه عدم اليقني والسيما موضوع اسهام القطاع اخلاص بشقيه احمللي واالجنيب مما شكل حتديًا امام 
واضعي اخلطة. كما ان استمرار اعتماد التنمية يف العراق على مورد النفط كمورد وحيد  يؤثر يف موثوقية حتقيق االهداف املرسومة عند اي تغري يف اسعار 

النفط او تدني يف انتاجه او تصديره. 
كما واجهت عملية اعداد اخلطة تباينًا يف استجابة بعض اجلهات وضعف متثيلها مما ادى اىل خلق بعض الثغرات يف تغطية جوانب معينة والسيما  نقص 

البيانات النوعية اليت انعكست بدورها على امكانية تكميم بعض املؤشرات النوعية. 

2017- 2013 الوطنية  التنمية  خلطة  العام  االطار   . 2
2013-2017 ظروفًا الختتلف كثريا عن جممل التحديات واملعطيات االقتصادية واالجتماعية والبيئية  يواجه مشروع إعداد خطة التنمية الوطنية 
انها مازالت  إذ بالرغم من االجنازات املهمة اليت حققتها السنوات االوىل من اخلطة املاضية إال   .2014-2010 التنمية الوطنية  اليت واجهتها خطة 

بعيدة عن املعدالت اليت استهدفتها اخلطة يف كثري من اجملاالت.
االقتصادي  للنهوض  اسرتاتيجي  مسار  منظومة  يف  األوىل  احللقة  وتعد  التنموي  التخطيط  مسرية  يف  جديدة  مرحلة   2017-2013 خطة  ومتثل 
واجملتمعي. يشكل الدستور وبرنامج احلكومة التشغيلي 2011-2014 واالسرتاتيجيات الوطنية واألهداف التنموية لأللفية اطارا مرجعيا ساندا هلذا 
املسار الذي يتضمن  رؤية مستقبلية بعيدة املدى تهدف إىل بناء اقتصاد متنوع ومزدهر تقوده قطاعات الصناعة والطاقة والزراعة والسياحة  كاقطاب 
تنموية، يكون القطاع العام واخلاص واجملتمع املدني شركاء يف التنمية، تتكامل فيها االدوار املركزية والالمركزية يف ادارة التنمية، كما تتالزم توجهات 
املوازنة االحتادية مع اهداف اخلطة يف ظل سياسات كلية متوازنة لتحقق استقرارا ماليا ونقديا، وتنمية اقطاب مكانية رئيسة وثانوية تقلص الفجوة بني 
احلضر والريف وبني احملافظات، وضمان تكافؤ الفرص من منظور النوع االجتماعي املعزز ملعدالت املشاركة االقتصادية، وبناء معريف ومهاري يتالءم مع 
اجليدة  االجتماعية  الرعاية  مبستوى  واالرتقاء   ، اصحاء  وسكان  معافى  جملتمع  متكاملة  صحية  رعاية  وضمان  العمل،  وسوق  املعرفة  اقتصاد  متطلبات 
لتغطي احتياجات الفئات اهلشة ومبا يعزز فرص التنمية االجتماعية، مع حتقيق استدامة بيئية وصوال اىل ارساء دعائم االقتصاد االخضر، مجيعها 

متثل خيارات لتوجهات مستقبلية تليب طموحات الشعب العراقي ومبا يؤهلها ان تبين جسرا بني واقع مأزوم وخيار تنموي منشود.
كافة  املستجدة  والدولية  احمللية  للمتغريات  مستوعبة  حتديثها  اىل  ساعية  املاضية  للخطة  التنموي  املسار  إن خطة التنمية 2013-2017 ستستكمل 
، فالتحسن النسيب يف الوضع االمين وتغري اسعار النفط يف االسواق العاملية والتغري االجيابي يف معدالت انتاج النفط العراقي املتاثر جبوالت الرتاخيص 
النفطية، عوامل من شأنها ان تؤثر يف فاعلية التنمية واجتاهاتها مبا يدفع مبؤشرات التنمية البشرية اىل أالمام، وهذا يستدعي تبين سياسات وبرامج 
ذات أهداف مستقبلية تستوعب جمريات احلاضر وتهيئ بيئة مناسبة لالنطالق يف املستقبل ليكون العراق بلداً متقدمًا مستدام التنمية يسعى اىل تلبية 
احتياجات اجليل احلالي واالرتقاء جبودة نوعية حياتهم اليساوم على احتياجات االجيال القادمة بل ينصفها من خالل تكريس منهج احلق كبديل عن 

منهج اشباع احلاجات وصواًل اىل جمتمع ينعم باالستقرار واالندماج  واالجناز.  
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االساسية:- ومنطلقاتها  اخلطة   2-1 فرضيات  
 تنطلق خطة 2013-2017 من عشر فرضيات أساسية تعد مبثابة القاعدة املنهجية العداد اخلطة 

املستقبلية ومدخاًل  • الرؤية  آفاق  إرساء  املعتمد يف  التنموي   املنهج  اقطاب قطاعية ومكانية خمتارة لنمو  املدعومة بقوة جذب  املتوازنة  التنمية  متثل 
لتغيري هوية االقتصاد العراقي ليتحول من اقتصاد ريع اىل اقتصاد انتاج وعلى املدى البعيد.

املشاريع قيد التنفيذ  تعد قيداً على اولويات ومسارات التنمية القطاعية •
ارساء دعائم مرحلة  • البنائية ملفاصل االقتصاد واجملتمع وبأسلوب حوكمة رشيد وشفاف ومبا يسهم يف  التهيئة  ارساء بيئة متكينية تستحث عوامل 

التهيؤ لالنطالق خالل سنوات اخلطة ليكون عام 2017 بداية الدخول الفعلي ملرحلة االنطالق حنو التنمية املستدامة.
تنمية القدرة التنافسية لالقتصاد يعد شرطًا ضروريًا لتعجيل االندماج مع االقتصاد االقليمي والعاملي وبناء القاعدة االساسية القتصاد السوق وبأقل  •

الكلف.
القطاع العام والقطاع اخلاص واجملتمع املدني شركاء فاعلني يف حتقيق التنمية املستدامة، يكون القطاع العام شريكًا اسرتاتيجيًا مع القطاع اخلاص  •

خالل سنوات اخلطة. 
نوعية  • جودة  حتسني  أجل  من  والبيئية  واالجتماعية  االقتصادية  احلقوق  يف  املستدامة  البشرية  التنمية  أولويات  ستؤشر  اليت  البوصلة  احلق  منهج 

احلياة للفرد العراقي.
النمو املولد لفرص العمل بوصلة االستثمار من اجل التصدي للبطالة والفقر حتقيقًا ملبدأ االنصاف املستدام. •
االستمرار يف التأكيد على منهج التمكني كأساس لبناء القدرات البشرية ومبا يضمن ترسيخ أسس اقتصاد املعرفة املعزز لدور املرأة والشباب يف التنمية. •
استيعاب أثر النمو الدميغرايف للسكان، السيما الفئات العمرية يف سن العمل لتكون فرصة من اجل االدخار واالستثمار  والتنمية املستدامة.  •
 يتعزز احلصاد التنموي مع التحسن املستمر يف املشهد االمين واالستقرار السياسي. •

للخطة الفلسفي  2-2 االطار 
أوال: النموذج التنموي املقرتح : تنطلق فلسفة النموذج التنموي املقرتح للخطة من فرضية مفادها: »ان النمو املتوازن يفرتض وجود عناصر من عدم التوازن 
يف اهليكل الرأسي لالنتاج. كما ان النمو غري املتوازن يتضمن وجود عناصر من التوازن تفرضها طبيعة العالقات التشابكية ما بني القطاعات االقتصادية«.

وبناٌء على ذلك فان التنمية املتوازنة املدفوعة بقوة جذب أقطاب قطاعية خمتارة للنمو )قطاع الصناعة والطاقة والزراعة والسياحة( تنعكس على تشكيل 
اقطاب تنموية مكانية رئيسة واخرى ثانوية حبسب االمكانات واملزايا النسبية للمحافظة، وعليه سيكون قطاع الطاقة  وحتديدا القطاع النفطي قطبا 
تنمويا ممواًل مع منو االقطاب االخرى خالل سنوات اخلطة ملا تتمتع به من قوة جذب وحتريك وانتشار مولدة مزايا االثر املتمثلة بالرتابطات االمامية 
مسارات  يف  تصحيح  من  ذلك  على  يرتتب  وما  والبشرية  واخلدمية  االقتصادية  االخرى  القطاعات  يف  للنمو  املعززة   البنيوية  التغريات  حمدثة  واخللفية 

التنمية املكانية وتعزيز االستدامة البيئية للتنمية، ومبا يرسي دعائم  مرحلة التهيؤ لالنطالق. 

لتحقيق النموذج التنموي يف اعاله يتطلب اعادة صياغة االدوار التنموية بني القطاعني العام واخلاص حبيث يكون االستثمار العام مولدا حملفزات السوق 
العرض  حمدودية  قيود  لكسر  مستجيبا  اخلاص  االستثمار  ويكون  الفعال،  الكلي  الطلب  إجتاهات  يف  ومؤثرا  اخلاص  القطاع  الستثمارات  مشجعٌا  ثم  ومن 

ومعززا ملروناته من خالل اختاذ قرارات االستثمار الفاعلة واملنتجة ومبا يتيح التوسع يف املؤسسات اخلاصة املتكيفة فعال مع النمو االقتصادي املنشود.

ثانيا: فلسفة االدارة االقتصادية: ظلت صياغة االدوار وتوزيعها مابني القطاع العام واخلاص ترتبط بهيمنة الدولة وسيطرتها على فوائضها االقتصادية 
املتمثلة باملوارد النفطية مما فرض واقعا اسهم يف صياغة نسق من العالقات اختلفت توجهاته  ومساراته باختالف الزمن، ولكن يف كل االحوال مل تكن تلك 
املسارات ذات اجتاهات تطورية بل كرست حالة سيطرة القطاع العام وعزل القطاع اخلاص او حتييده عن مصادر الرتاكم وامكاناتها املتعددة يف حتقيق النمو 
والذي احتكرته الدولة، لذا تسعى اخلطة اىل اعادة بناء دور القطاع اخلاص التنموي ليكون تكامليا مع القطاع العام الذي سيبقى دوره اسرتاتيجيا خالل 
سنوات اخلطة ،  والجل ذلك تسعى اىل توليد بيئة متكينية تشاركية  جاذبة مستقطبة لرؤس االموال واخلربات ودجمها يف منظومة التفاعالت التنموية 

الداعمة النشطة القطاع اخلاص وبأساليب متنوعة من االدارة االستثمارية املعززة لفرص التحول اىل اقتصاد السوق على وفق مبدا الكفاءة واملنافسة. 
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النموذج التنموي لفلسفة  الداعمة  2-3 املبادئ 
أوال: التنوع: من أجل تأشري مالمح هوية االقتصاد العراقي خالل سنوات اخلطة سيكون التنوع يف بنية االنتاج  غري النفطي مبدًأ حاكمًا يف تعبئة املوارد 

االقتصادية للخطة. 

ثانيًا: القوة يف الالمركزية: تستمد الالمركزية يف العراق قوتها من الدستور، واليت تفرتض وجود مؤسسات حكم منتخبة بشكل مباشر وتكون مسؤولة 
امام املواطنني، وتعد تطبيقا ملبادئ احلكم الصاحل. وانطالقا من مبادئ الالمركزية املتمثلة باالعرتاف بوجود الشخصية املعنوية للوحدات االدارية احمللية 
واقرارها بوجود مصاحل ذات خصوصية  لتلك الوحدات حبيث يكون ذلك مسوغًا لتبين نظام اداري يسمح بادارة هذه املصاحل وتنظيمها وتسيريها حمليا ومبا 

اليتعارض مع االهداف واملنطلقات الوطنية. 

ثالثًا : ختضري االستثمار: طاملا ان االقتصاد االخضر يفرتض حتقيق حتسن يف رفاهية االنسان واملساواة االجتماعية ويقلل من حدة املخاطر البيئية وندرة 
البيئة  التنموية ليكون االستثمار يف  البيئية يف منظومة التفاعالت  املوارد االيكولوجية ويعزز من التنوع االحيائي، ستستمر اخلطة يف دمج املعطيات 
طريقنا اىل ارساء  اسس االقتصاد االخضر، من خالل تبين مشاريع صديقة للبيئة وسياسات حتد من استهالك الطاقة املولدة النبعاثات الغازات املستنفذة 
تؤمن  كما  اخلضراء.   املساحات  وتوسيع  االحيائي  التنوع  على  واحملافظة  االهوار  واحياء  والرتبة  واملياه  اهلواء  وتلوث  التصحر  من  واحلد  االوزون  لطبقة 

اخلطة بضرورة اصالح السياسات  وتغيري اللوائح التشريعية وفرض الضرائب البيئية وتبين اسلوب البصمة البيئية للسلع واخلدمات املستوردة.  

النوع  منظور  من  و  الفرص  وتكافؤ  املستدامة  البشرية  التنمية  منهج  املشاركة،  أجل  من  القدرات  لبناء  التمكني  ميثل  الفرص:  وتكافؤ  التمكني  رابعًا:  
االجتماعي  يعد  الوسيلة االساس يف التخفيف من حدة الفقر املتعدد االبعاد وحتقيق االنصاف املستدام.

خامسًا: العمل الالئق : تنمية قوة العمل وحتسني ادارة سوق العمل وتهيئة بيئة تشريعية واستثمارية مالئمة تعمل على توليد فرص العمل الالئق والسيما 
للمرأة والشباب من أجل عمل آمن وحممي ونوعية حياة أفضل .

4 التحديات  -2
على الرغم من االجنازات التنموية اليت حتققت خالل السنوات املاضية إال ان اخلطة تؤمن باستمرار قوة  التحديات السياسية واالمنية فضال عن التحديات 
االقتصادية واالجتماعية والبيئية وهو ما فسر اخنفاض كفاءة تنفيذ أهداف اخلطة السابقة وامكانات الوصول اىل أهداف اخلطة احلالية. وميكن حتديد 

أهم التحديات باالتي:

أواًل-التحديات االقتصادية  
%( عام 2011  • ريعية االقتصاد العراقي:  استمر نشاط استخراج النفط اخلام يتبوأ املقام االول يف توليد الناتج احمللي االمجالي وبنسبة )43 

%( مما يشوه العالقة مابني منو الدخل النفطي وحركة  %( ويف بنية الصادرات العراقية وبنسبة )92  ويف تشكيل ايرادات املوازنة االحتادية )97 
املتغريات الكلية يف االقتصاد ويضعف من درجة التماسك االقتصادي طويل االمد ومستقبل التنمية.  

 االنكشاف االقتصادي:  استمرار انكشاف االقتصاد العراقي للعامل اخلارجي بداللة اخنفاض نسبة مساهمة االنشطة السلعية يف توليد الناتج  •
%( لألنشطة اخلدمية لتبلغ نسبة  %( لألنشطة التوزيعية وبنسبة )29.8  %( وبنسبة )10.6  احمللي االمجالي بدون النفط بنسبة )16.5 
%(. هذه النسب تفسر استمرار تدني كفاءة اجلهاز االنتاجي وعدم مرونته يف االستجابة للطلب املتزايد  مساهمة االنشطة كافة عدا النفط )57 

على السلع يف السوق احمللية بداللة ارتفاع احملتوى االستريادي ملكون العرض السلعي يف السوق مقارنة باحملتوى احمللي. 
الدور  • هذا  بتقوية  املطالب  االسرتاتيجي  النهج  من  الرغم  على  االقتصادية  التنمية  فعاليات  جممل  يف  اخلاص  للقطاع  االسرتاتيجي  غري  الدور   

%( من امجالي تكوين رأس املال الثابت عام 2010 فجعله غري  وتعزيزه حيث مل تتجاوز نسبة مساهمته يف تكوين رأس املال الثابت عن )6.4 
قادر على ارساء أسس القتصاد سوق متماسك يولد االمان للنمو طويل االمد. 

املالية حيث مل تشكل  • التنموي للجهاز املصريف على الرغم من جهود االصالح اهليكلي املبذولة يف حتسني كفاءته ودعم مالءته  حمدودية الدور 
%(، ولعل انعدام التوازن مابني متطلبات الوقاية املصرفية )التحوطات(  نسبة االئتمان النقدي املمنوح اىل الناتج احمللي االمجالي سوى )5.9 

ومتطلبات تنشيط االقتصاد )حث املصارف للتوجه حنو توفري االئتمان لتمويل التنمية( يعد سببًا موضوعيًا لتفسري تواضع هذه النسبة. 
النفقات  • حساب  وعلى   2012 لعام  العام  االنفاق  امجالي  من   )%  68.3( تشكل  واليت  التشغيلية  النفقات  لصاحل  العام  االنفاق  بنية  اختالل 

%( من امجالي  %( للعام نفسه فضال عن ذلك التزال تعويضات العاملني والرواتب التقاعدية تشكل )50  االستثمارية اليت بلغت نسبتها )31.7 
%( من امجالي االنفاق العام للسنه نفسها ،  وهي أعلى من نسبة النفقات االستثمارية. النفقات التشغيلية لعام 2012 وتشكل )34.3 
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تقليدية سوق العمل العراقي الذي ماهو اال انعكاس للوضع السياسي واالقتصادي واالجتماعي الذي مير به العراق فجعله سوقًا غري مواكب للتطورا ت  •
الدولية وغري مستجيب للعرض الكمي املتزايد لقوة العمل العراقية بداللة ارتفاع معدالت البطالة بني اخلرجيني الشباب لعام 2011 واليت بلغت 

29( يف ظل غياب سياسة تشغيل فاعلة ودور هش للقطاع اخلاص.   - %( من الفئة العمرية )15   24.2(

على الرغم من اجلهود املبذولة يف تطوير اطار العمل املؤسسي خلطة مكافحة الفساد إال ان ضعف الشفافية يف التصرفات املالية وانتشار القيم  •
االجتماعية واالدارية احلاضنة للفساد او احلامية له او املتساحمة معه فضال عن ضعف دور النظام املصريف وعجزه عن االمساك بأدوات التطبيق 
السليم الجراءات ومتطلبات منع عمليات غسيل االموال والقصور يف معاقبة املفسدين ، كل هذا حد من عملية التنمية وجذب االستثمار االجنيب. 

السياسات  • مسار  يف  تشوهات  اىل  تؤدي  خارجية  واخرى  داخلية  عوامل  جمموعة  بفعل  االقتصادية  الساحة  يف  املنظم  غري  االقتصاد  نطاق  اتساع 
االستقرار  درجة  يف  وتراجعًا  العمل  سوق  هيكلية  يف  وتشوهًا  الناقصة  العمالة  معدالت  يف  ارتفاعُا  مسببة  متغرياتها  وحركة  والقطاعية  الكلية 

االقتصادي ومعدالت التنمية املستدامة. 

ثانيًا  -التحديات االجتماعية
تظهر مؤشرات دليل التنمية البشرية العاملي لعام 2011، ان ترتيب العراق يقع  يف العشرة االخرية من فئة البلدان ذات التنمية البشرية املتوسطة  •

)حيتل تسلسل 132 (، وهذا الرتتيب يعكس حال التنمية البشرية يف العراق الصحية والتعليمية والبيئية وفجوة النوع والفقر املتعدد االبعاد. 

االجتماعي  • االمان  كشبكات  محائية  صبغة  ذات  فاعلة  غري  اجتماعية  سياسات  ظل  يف  باهضه  اجتماعية   كلفَا  السوق  اقتصاد  حنو  التحول  ولد 
والضمان االجتماعي مما ابقى على مستويات احلرمان العالية وفجوة الفقر. 

استمرار االزمات ملدة طويلة ترك اثارا بنيوية على اجملتمع العراقي زاد من مساحة الفئات اهلشة يف اللوحة االجتماعية مما ولد عبئا على حجم  •
النفقات التحويلية يف املوازنة االحتادية والذي اليتوافق مع مبدا استدامة التنمية

التزال االمية تشكل العائق االكرب يف منظومة البناء الرتبوي واليت تصل نسبتها اىل حوالي مخس السكان، فضال عن اخنفاض معدالت االلتحاق  •
على التوالي. %  و   %21(  الصايف يف الدراسة املتوسطة واالعدادية )40 

اليزال العجز احلاد يف عدد االبنية املدرسية يشكل  التحدي االكثر احلاحا  حيث قدر العجز يف املدارس بأكثر من )7000( مدرسة  انعكس على  •
ارتفاع حاالت االزدواج الثنائي والثالثي يف املدارس وارتفاع نسب االكتظاظ يف الصفوف الدراسية .

ارتفاع مستوى الضغوط على املؤسسات الصحية العامة، اليت تعمل اليوم باعلى من طاقاتها بسبب العجز الكبري  يف الطاقات االستيعابية هلذه  •
املؤسسات  مقارنة بارتفاع معدالت املراضة واحلجوم السكانية اليت ختدمها.

%( من امجالي السكان النشطني اقتصاديًا فضال عن تدني مشاركتها يف   • اليزال املعدل العام ملشاركة املرأة  يف النشاط االقتصادي متدنيًا )13 
السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية. 

ضعف املواءمة بني خمرجات التعليم العالي وسوق العمل، مما يولد هدرا يف خمرجات التعليم. •

يف  • العجز  قدر  حيث  الدخول  مبستويات  واالرتفاع  السكاني  النمو  معدالت  استمرار  مع  اليتناسب  بشكل  السكنية  الوحدات  يف  العجز  حدة  تفاقم 
الوحدات السكنية حبدود)2( مليون وحدة سكنية مما يولد ضغوطًا نفسية واثارا سلبية على جودة نوعية احلياة. 

%( عام 2011 فضال عن التجهيز غري املستقر  • استمرار عدم التغطية الكاملة لألسر اليت تستخدم مصادر مياه حمسنة واليت تبلغ نسبتها )82 
%( من االسر فيما خيص جتهيزهم  للماء وتلوث شبكة املياه مما يؤشر صعوبة حتقيق العراق لالهداف االمنائية لاللفية بالوصول اىل نسبة )91 
بامدادات املياه احملسنة. كما تستمر الفجوة بني الريف واحلضر يف حصول االسر على املياه من الشبكة العامة.   وتتعمق املشكلة  وبشكل أكرب يف 
جمال خدمات الصرف الصحي سواًء على مستوى البلد  او حبسب البيئة احلضرية والريفية، ففي حني ترتفع نسبة تغطية شبكة الصرف الصحي يف 

%( يف احملافظات مع انعدام وجود شبكات صرف صحي يف املناطق الريفية. %( من السكان تنخفض اىل )32  مدينة بغداد اىل )86 

  ثالثًا -التحديات البيئية 
استمرار معاناة البيئة العراقية بعناصرها الثالثة )املاء واهلواء والرتبة( من ارتفاع معدالت التلوث البيئي رغم التحسن النسيب خالل السنوات  •

االخرية، مما انعكس بشكل ملحوظ على مؤشرات التنمية البشرية املستدامة يف العراق.
على  • سواء  البيئة  وحتسني  محاية  وبرامج  خطط  مابني  والتنسيق  التكامل  حلقات  تفكك  يف  ساهم  املستدامة  للتنمية  وطنية  اسرتاتيجية  غياب 

مستوى االعداد أوالتنفيذ فأبعد االقتصاد العراقي عن مسار االقتصاد االخضر.
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وقوع العراق حتت مظلة التغريات املناخية مبا فيها ظاهرة االحتباس احلراري واخنفاض كمية االمطار وتزايد املعدالت السنوية للحرارة والرطوبة  •
والعواصف الرتابية والرملية جعله معرضًا الثارها السلبية يف ظل غياب نظام لالنذار املبكر ضد الظواهر الطبيعية ومقاييس مراقبة الواقع البيئي. 

الصحي  • والصرف  الزراعي  الصرف  من  والراجعة  املعاجلة  غري  املياه  عن  الناجتة  تلوثها  مستويات  وارتفاع  نوعيتها  وتدهور  املياه  كميات  تناقص 
والصناعي واالنسكابات النفطية ناهيك عن تأثر حصة العراق املائية اليت حيصل عليها من االنهار املشرتكة مع دول اجلوار  مما سيضع العراق امام 

حتدي نقص املوارد املائية  وعدم استجابتها ملتطلبات التنمية املستقبلية.
تفاقم ظاهرة التصحر واتساع نطاق املناطق املتأثرة بالصحراء بسببب ظاهرة التغريات املناخية واالستغالل املكثف ملواردها وختلف أساليب االدارة  •

اليت يتم تطبيقها فضال عن التأثريات البيئية السلبية االخرى وهذا يتطلب استصالح )7.9( مليون دومن وبكلفة )2( مليون دينار للدومن الواحد.
إدارة سلبية ومتخلفة للنفايات يف ظل عدم وجود مواقع طمر نظامية وان وجدت فهي التتعدى كونها مكبًا تقليديًا للنفايات مع انعدام كامل لنظام  •

تصنيف النفايات  فضال عن انعدام طرق تدوير النفايات او اعادة استعماهلا بتحويلها اىل طاقة او مساد مع غياب شبه كامل لدور القطاع اخلاص 
%( عام 2010 ومل يكن للريف العراقي نصيب  يف جمال تقديم هذه اخلدمة علمًا بأن نسبة السكان املشمولني خبدمات رفع النفايات كان )65 

.)% سوى )7.5 
استمرار مشكلة عدم معاجلة املناطق املزروعة بااللغام وتأثريها يف االمن االنساني واستغالل االراضي واقامة املشاريع التنموية عليها.   •
استمرار ارتفاع مستوى التفاوت املكاني مابني حمافظات العراق بشكل عام والبيئة الريفية واحلضرية بشكل خاص حيث بلغت درجة احلرمان يف  •

%( مما يعزز استمرار ظاهرة ثنائية التنمية املكانية يف العراق  %( عام 2012 يف حني بلغت يف املناطق الريفية )58  املناطق احلضرية )17 
والتخلف املوروث للبيئة الريفية.  

غياب القطاع اخلاص عن مسرح املشاركة يف الفعاليات البيئية على الرغم من االعالن املتكرر بكونه أحد الالعبني الرئيسيني يف ارساء أسس التنمية  •
املستدامة يف العراق.

2-5  الرؤية
املنافسة،  املواطن باحلقوق املدنية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية، يتطلع لبناء اقتصاد وطين متنوع  قادر على  »دولة امنة مستقرة يتمتع فيها 
يف  منصفة  لفرص  مولد   ، المركزي  فدرالي  نظام  ظل  يف  اجلميع  فيه  يتشارك  كافة،  واملعرفية  والثقافية  العلمية  اجملاالت  يف  التقدم  مفاتيح  ميتلك 

التنمية، يكون القطاع اخلاص واجملتمع املدني شركاء فاعلني فيه ، وتكون االستدامة البيئية نهجا يف الوصول اىل االقتصاد االخضر".

اخلطة  6 اهداف   -2
 إن حتقيق تناغم وتناسق يف توجهات اخلطط التنموية الوطنية ومساراتها ورؤاها ، يوفر معياًرا مهًما لتقويم إجنازاتها فى ضوء تقاربها أو احنرافها عن 
املسارات التنموية التى تتفق ورؤاها املستقبلية. وليس مثة شك أن االرتكاز إىل رؤية تنموية بعيدة املدى من شأنه استنفار جهود شركاء التنمية وتنسيقها 

وتوجيهها لتحقيق طموحاتها ملستقبل أفضل وغٍد أكثر إشراًقا يراعي ارساء مبادئ االنصاف وسيادة القانون. ولعل اهم تلك االهداف:

أوال- أالهداف االقتصادية  
جعل االدارة التنموية اليرادات القطاع النفطي مستجيبة ملعايري التنمية املستدامة ومبا  يضمن حقوق االجيال احلالية واالجيال القادمة.  •
تنويع القاعدة االقتصادية من خالل تأمني املتطلبات واملرتكزات االساسية  ورفع  نسبة مساهمة أقطاب النمو  املختارة  املتمثلة بقطاعات  الصناعة  •

والطاقة والزراعة والسياحة  يف زيادة نسبة مساهمتها يف توليد الناتج احمللي االمجالي على املدى البعيد من اجل بلوغ معدل النمو املستهدف سنويًا 
%( بدون النفط. %( مع النفط و )7.5  يف الناتج مبقدار )13.31 

اي  • اخلطة  استثمارات  امجالي  من   )% بـ)79  االول  ليساهم  واخلاص  العام  القطاع  مابني  وتفعيلها  االقتصادية  الشراكة  اسس  بناء  على  العمل 
%( من امجالي استثمارات اخلطة اي ماقيمته )88( ترليون دينار  ماقيمته )329( ترليون دينار يف حني يساهم القطاع اخلاص بنسبة )21 

ومبا يؤمن التحول التدرجيي اىل اقتصاد السوق وفقًا ملبدأي الكفاءة واملنافسة. 
السكاني  • الثقل  اساس  على  احملافظات  بني  للموارد  املنصف  التوزيع  يضمن  مبا  مستدام  ومنو  مستقرة  كلية  اقتصادية  بيئة  حتقيق  على  العمل 

ومؤشرات احملرومية ومزيد من االدوار التنموية للمحافظات واالدارات احمللية. 
تسعى اخلطة من خالل اهدافها الكلية والقطاعية اىل تعزيز التناسق والتناغم مابني أذرع السياسة االقتصادية )السياستني املالية والنقدية( مبا  •

ميكن من الوصول اىل النمو املستدام واالستقرار االقتصادي الكابح للتضخم، والتوزيع املنصف لثمار التنمية  مابني فئات اجملتمع.
رفع مستوى انتاجية االنشطة االقتصادية وانتاجية العامل مبا يعزز القدرة التنافسية لالقتصاد وتنوعه وان يكون للقطاع اخلاص دور فاعل يف  •

جماالت االستثمار وتوليد فرص العمل احملمية.  
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ثانيا- االهداف االجتماعية 
 تعزيز فرص التكامل مابني مسارات اخلطة واخلطوات االجرائية السرتاتيجية التخفيف من الفقر من أجل الوصول اىل حمصالت اسرتاتيجية الفقر  •

%(، وتقليص فجوة الفقر. اهلادفة اىل ختفيض نسبة السكان دون خط الفقر اىل )16 
مستويات  • رفع  اجل  من  اجلديد  العمل  قانون  واقرار  الوطنية  التشغيل  سياسة  بنود  ترمجة  على  قائم  فاعل  اطار  ضمن  الالئق  العمل  فرص  إجياد 

%( عام 2017.  التشغيل  واحلد من البطالة وصوال اىل )6 
احلاجة  • نصف  يغطي  مبا  املدارس  بناء  يف  التوسع  تدعم  متكافئة  تعليمية  بيئة  لتحقيق  الفرص   إتاحة  خالل  من  واملهاري  املعريف  البناء  تعزيز 

القائمة ، واالهتمام برياض االطفال وتعليم الفتيات، وحمو االمية وتعليم الكبار ورفع مستوى االلتحاق الصايف يف املدارس االبتدائية واملتوسطة 
%(  على  التوالي.  % و 30   45 ،% واالعدادي اىل  )95 

االرتقاء بالبنى التحتية للخدمات الصحية : نوعُا ، قدرة ، وتغطية مبا ميكنها من تصميم برامج وطنية حتافظ على صحة الناس ، وتقديم  •
خدماتها جبودة عالية ، وصوال اىل خفض معدالت وفيات االطفال الرضع اىل 18 ودون اخلامسة اىل 24 لكل 1000 والدة حية فضال عن رفع معدل 

احلياة املتوقعة اىل أكثر من 70 سنة. 
املرأة والشباب نقاط استهداف يف اخلطة من اجل بناء قدراتهم معرفيا ومهاريا وصحيا ومبا يضمن رفع مستوى مشاركتهم يف منظومة التفاعالت  •

التنموية.  
قاعدة  • وتوسيع  العمل،  وقوة  اجملتمع  يف  وادماجهم  والضعيفة  اهلشة  اجملموعات  حياة  نوعية  يف  ملموس  تقدم  اىل  تؤدي  متكينية  بيئة  تهيئة 

مشاركتها،  وضمان وصوهلا اىل اخلدمات واملنافع االجتماعية.
تأمني وحدات سكنية جديدة تغطي نصف احلاجة القائمة )مليون وحدة سكنية( وتأهيل الرصيد السكين املتقادم.  •

ثالثا- أالهداف البيئية 
محاية عناصر البيئة املتمثلة باملاء واهلواء والرتبة وحتسينها. •
االستغالل املستدام للموارد الطبيعية مبا يؤمن حقوق االجيال احلالية والقادمة. •
استخدام التقانات االنظف بيئيًا يف االنشطة االنتاجية واخلدمية. •
املعامل     • وخملفات  وصلبة  سائلة  ونفايات  صحي  صرف  من  فيها  مبا  واخلدمية  واالنتاجية  البشرية  لالنشطة  البيئي  التلوث  مسببات  معاجلة 

واملستشفيات وغريها.
احلد من التصحر من خالل التوسع يف استصالح االراضي وانشاء الواحات الصحراوية وزيادة املساحات اخلضراء واالحزمة حول املدن  كأحد الوسائل  •

للوصول اىل االقتصاد االخضر.
احملافظة على التنوع االحيائي بتنمية املراعي الطبيعية واعتماد اساليب متطورة يف االدارة البيئية وصيانة النظم البيئية الطبيعية املهددة منها  •

من اجل ضمان االمن االحيائي.  
تنمية روح املواطنة والوعي البيئي . •
 تعزيز االدارة البيئية والرقابة والرصد البيئيني. •

الكلي االقتصاد  حتليل   .3
املدى  على  والقطاعية  الكلية  وتوزيعاتها  املوارد  تقديرات  احتساب  مت   ، واهداف  وفرضيات  معطيات  من  طرحه  مت  وما  للخطة  العام  االطار  من  انطالقًا 
الزمين للخطة من اجل حتديد حجم االستثمارات الكلية وتوزيعاتها القطاعية وادوار كل من القطاع العام واخلاص يف حتقيقها ، ناهيك عن تقديرات 

النواتج القطاعية  والناتج احمللي االمجالي يف ضوء معدل النمو االقتصادي املستهدف .

االقتصادي  3-1 النمو 
تتبلور التوجهات التنموية اليت تتبناها اخلطة حول فكرة التوفيق بني االعتبارات االقتصادية واالجتماعية والبيئية مؤكدة ان النمو االقتصادي يعد 
او  النمو  يف  مؤثرة  اخرى  تدابري  اختاذ  يستلزم  مما  البيئية  واالستدامة  الفرص  وتكافؤ  االجتماعية  العدالة  لتحقيق  كافيًا  ليس  ولكنة  ضروريًا  شرطًا 
مصاحبة او مكملة له كتوسيع الطاقة االستيعابية لسوق العمل مبا يكفل مستويات عالية من التشغيل ويقرتن بتحسن مستوى معيشة ونوعية حياة السكان 

من خالل الرتكيز على خدمات التنمية البشرية واالجتماعية ومحاية وحتسني البيئة وخاصة لفئات الدخل احملدود واالسر الفقرية .
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وعليه فان اهلدف الذي تسعى اخلطة اىل تعظيمه ليس مقتصراً على رفع وتائر النمو االقتصادي ولكنه مقيد باعتبارات اجتماعية وبيئيه ، وهو هدف 
ليس ببعيد املنال يف ظل التحسن املطرد يف املناخ االقتصادي ويف ضوء االرتفاع الكبري املتوقع من انتاج وتصدير النفط اخلام وااللتزام مبواصلة تنفيذ 
برامج االصالح االقتصادي واملشاريع التنموية القائمة    واملستهدفة ، ومع احتمال تزايد دور شركاء التنمية يف حتقيق اهداف اخلطة اخلمسية فان اخلطة 

تسعى اىل :- 

% وباالسعار الثابتة لسنة االساس 2012 .  • رفع معدل منو الناتج احمللي االمجالي خالل مدة اخلطة مبعدل سنوي قدره 13.31 
•  . % تنمية االنشطة االقتصادية غري النفطية )سلعية + توزيعية + خدمية ( مبعدل منوسنوي قدره  7.5 
•  .% تنمية نشاط النفط اخلام مبعدل منو سنوي قدره 18.7 
احملافظة على معدالت التضخم ضمن املرتبة الرقمية الواحدة .  •
اعطاء دفعة قوية من االستثمارات القطاب النمو القطاعية املختارة )الصناعة والطاقة، الزراعة ، السياحة ( من اجل رفع نسبة مساهمتهم يف توليد  •

% من امجالي الناتج باالسعار الثابتة .  الناتج احمللي االمجالي بنسبة تتجاوز 60 
% يف نهاية عام 2017 .  • منو مولد لفرص العمل مبا يضمن مستوى مقبول من التشغيل ويسمح برتاجع معدل البطالة اىل 6 
% عام 2017 من امجالي السكان .  • ختفيض معدالت الفقر اىل  16 

للخطة املتوقعة  3-2 االيرادات 
% منها  يف حني  يتوقع ان يبلغ امجالي االيرادات العامة للدولة خالل سنوات اخلطة 812.263  ترليون دينار ، ستشكل االيرادات النفطية حبدود 95 

%  وكما تفصله الفقرات االتية :-    تشكل االيرادات غري النفطية حبدود  5 

اوال- تقدير االيرادات النفطية 
2012 .  شكلت   - ظلت االيرادات املالية املتأتية من عمليات انتاج وتصدير النفط اخلام تتبوأ املقام االول يف سلم االيرادات العامة للدولة للمدة  2009 
% عام 2012 ، ومن املتوقع استمرار بقاء االيرادات النفطية  % من امجالي االيرادات  عام 2009 ازدادت اىل 97.4  االيرادات النفطية  نسبة 88.5 
2017 ، يف ظل التحسن املستمر يف القدرات االنتاجية للقطاع النفطي   - يف موقع الصدارة والتأثري يف االقتصاد العراقي خالل سنوات اخلطة 2013 
اىل جانب تنفيذ ما مت توقيعه من العقود مع الشركات االجنبية لزيادة كمية االنتاج والصادرات ، حيث من املتوقع ان يبلغ متوسط نسبة الزيادة السنوية 
2017 وكما هو موضح يف اجلدول ) 1(.   - % خالل املدة 2013  % ومتوسط نسبة الزيادة السنوية للصادرات النفطية 26.2  لالنتاج النفطي 17.9 

جدول )1(
                                                                                                                                                                                                                                                                    2017  - تقديرات االنتاج النفطي واملتاح منه للتصديرللمدة  2013 

الف برميل/يوم

التصديراالنتاج النفطي السنة

201337052900

201444853500

201546353750

201664355000

201794856000
 

النفطية سيبلغ خالل سنوات اخلطة  فأن امجالي قيمة الصادرات  85 دوالراً  النفط املصدر هو  ان سعر الربميل من  التوقعات وعلى افرتاض  ويف ضوء هذه 
حبدود) 659.281(  مليار دوالر و كما يف اجلدول )2( اي حبدود) 768.721(  ترليون دينار  وكما مبني يف اجلدول )3(.
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جدول )2(
توقعات حجم الصادارات النفطية وقيمة النفط املصدر 2013 - 2017

الصادرات النفطية املتوقعة              السنة
  الف برميل/يوم

قيمة النفط املصدر        
  مليون دوالر

السعر 
دوالر /برميل

2013290089972.5085

20143600111690.085

20153750116343.7585

2016500015512585

2017600018615085

659281.25اجملموع

* افرتاضات وزارة النفط

سعر صرف الدينار \الدوالر = 1166 دينار\ دوالر لكل املدة . وفقًا الفرتاضات البنك املركزي

جدول )3(
2017  - تقديرات االيرادات النفطية للمدة 2013 

قيمة النفط املصدر حسب تقديرات وزارة النفط /ـ مليار دينارالسنة

2013104907.935

2014130230.5

2015135656.812

2016180875.750

2017217050.900

768721.937اجملموع

ثانيا - تقدير االيرادات غري النفطية
النفطية  التفاؤلية يف حجم االيرادات  التوقعات  ان ما سيتحقق يتالشى امام  النفطية ،  ال بل  ال تتوقع اخلطة زيادة ملحوظة يف قيمة االيرادات غري 
وبداللة نسبتها من امجالي االيرادات وعليه ستزداد االيرادات غري النفطية من 7.398 ترليون دينار عام 2013 اىل 9.786 ترليون دينار عام 2017 
عام   %  4.3 2013 اىل  عام   %  6.5 2017 لكن نسبتها من امجالي االيرادات ستنخفض من   -  2013 خالل املدة   %  32 وبنسبة زيادة ال تتجاوز 

2017 وكما مبني يف اجلدول )4( .   - % من امجالي ايرادات اخلطة  خالل املدة 2013  2017 ليصبح متوسط نسبتها 5.3 

و تعزى الزيادة  املتواضعة يف قيمة االيرادات غري النفطية اىل :- 
الزيادة املتوقعة يف االيرادات الضريبية بنسبة 10 % سنويًا عن مستواها السابق . •
الزيادة املتوقعة يف حصة اخلزينة من ارباح الشركات غري النفطية بنسبة 10 %  كمعدل للسنوات 2013 - 2017. •

وعليه فان االيرادات النفطية وغري النفطية كما يظهرها اجلدول )4(  ستزداد من 112.306 ترليون دينار عام 2013 اىل 226.837 ترليون دينار عام 
2017 لتحقق وفقًا لتوقعات اخلطة ايرادات امجالية قدرها 812.263 ترليون دينار خالل سنوات اخلطة .
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جدول )4(
2017  - االيرادات املالية املتوقعة للسنوات  2013 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                مليار دينار

السنة
االيرادات غري النفطية          

)1(
االيرادات النفطية 

)2(
امجالي االيرادات 

)3(
 3 : 1

%
 3  :  2

%

20137398.3104907.935112306.2356.593.5

20149079.1130230,5139310.46.693.4

20158274.703135656.812143931.5155.794.3

20169002.7180875.750189878.454.795.3

20179786.5217050.900226837.44.395.7

43541.303768721.937812263.245.394.6اجملموع

3-3  حجم االستثمار املطلوب 
من اجل حتقيق االهداف الكلية والقطاعية للخطة بابعادها االقتصادية واالجتماعية والبيئية يتطلب تأمني ) 417( ترليون دينار وحبسب االفرتاضات 
واملساهمات العامة واخلاصة الواردة يف الفقرات االتية ، وعلى اساس معامل راس املال قدرة 4:1، اي ان انتاج وحدة اضافية واحدة من الناتج تتطلب اربعة 

وحدات من راس املال . 

اوال- حجم االستثمار احلكومي 
يبلغ حجم االستثمار احلكومي حبدود )329( ترليون دينار اي مايعادل 282 مليار دوالر مبا فيه االيفاء بالتزامات جوالت الرتاخيص النفطية  و الذي 
% من امجالي االستثمارات املطلوبة للخطة تغطى من االيرادات املتحققة للدولة من اجل االنفاق على املشاريع امللتزم بتنفيذها و البالغ عددها  يشكل 79 

5861 مشروعا يف نهاية عام 2012  واملشاريع اجلديدة اليت يتقرر اضافتها خالل سين اخلطة . 

جدول )5(
2017  - تقديرات حجم االستثمار احلكومي للمدة 2013 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              مليار دينار
ختصيصات االستثمار احلكومينسبة االستثمار %االيراد الكلي املتوقعالسنة

2013112306.23741553.3

2014139310.43852938.0

2015143931.54057572.0

2016189878.54075951.4

2017226837.44090735.0

812263.039318750.3اجملموع

ثانيا - حجم االستثمار غري احلكومي
% يتوقع انفاقها على خمتلف  تفرتض اخلطة ان يساهم القطاع اخلاص مبا قيمته 88 ترليون دينار اي مايعادل 75 مليار دوالر واليت تشكل نسبة 21 

اجملاالت و االستثمارات اليت حددتها اخلطة . 

ثالثا -  توزيع االستثمارات قطاعيًا
تنطلق بوصلة االستثمار يف اخلطة من مبدا االولويات االستثمارية املعززة لفكرة اقطاب النمو القطاعية و املكانية خالل سنوات اخلطة وصوال اىل هدف 
منوذجها  وفلسفة  اخلطة  اهداف  حتقيق  يؤمن  مبا  قطاعيًا  االستثمارات  توزيع  مت  املبدأ  هذا  اىل  استنادا  و   ، املتوازن  القطاعي  بالنمو  يتمثل  مستقبلي 

التنموي اخذين بنظر االعتبار  
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التطور الزمين لالهميات النسبية لالستثمارات القطاعية .  •

اعطاء االولوية يف االنفاق للمشاريع املستمرة .  •

حتقيق اضافات يف تكوين راس املال الثابت .  •

%( حبكم ان هذا القطاع هو املولد االساسي للموارد املالية و املؤثر االول يف معدل  حيث اعطيت اولوية اوىل لقطاع الصناعة و الطاقة و بنسبة )38.2 
تراكم راس املال من خالل تطوير نشاط الصناعة التحويلية و املساهم االكربمع القطاع الزراعي  يف التخفيف من حدة انكشاف االقتصاد العراقي لالقتصاد 
%( حيث ان  العاملي .  واعطيت اولوية ثانية لقطاع املباني و اخلدمات و مبا يتضمنه من تنمية بشرية و اجتماعية و بنى ارتكازية و سياحة بنسبة )28.6 
التنمية البشرية تعد االساس يف توليد البيئة التمكينية للتنمية املادية . وجاء يف املرتبة الثالثة القطاع الزراعي كقطب تنموي يساهم يف تعزيز االمن 
%( يف  الغذائي و توليد فرص العمل واملساهمة الفاعلة يف تطوير الريف واحلد من الفقر حيث زادت نسبتة من )9.5 %( يف اخلطة السابقة اىل )13.4 

هذه اخلطة لتأمني املوارد املالية ملشاريع استصالح االراضي و حسب املؤشرات الواردة يف اخلطة . 

ان االولويات القطاعية املشار اليها يف اعاله التلغي التوجه التوازني لتوزيع االستثمارات حسب القطاعات ، حيث مل حيصل اي من االنشطة على اقل من 
% من امجالي االستثمارات املتوقعة . و كما موضح يف اجلدول )6(  9.5

جدول )6(
نسب االستثمارات موزعة حسب االنشطة %

النسب %االنشطة االقتصادية
13.4قطاع الزراعة

38.2قطاع الصناعة

9.5قطاع النقل واالتصاالت

28.6قطاع املباني و اخلدمات

10.3قطاع الرتبية والتعليم

100اجملموع

رابعا – توزيع االستثمارات مكانيًا
ان من اولويات هذه اخلطة حتقيق االنصاف و العدالة يف توزيع مثارها على مناطق العراق كافة وتقليل التفاوت التنموي املكاني بني احملافظات من جهة 

وبني املناطق احلضرية والريفية من جهة اخرى . 

14%( من امجالي استثماراتها لربنامج تنمية االقليم   ( ان اخلطة اكدت استمرار دعم دور احلكومات احمللية يف تنمية حمافظاتها واقرت ختصيص 
الذي يركز على االنشطة و اخلدمات احمللية و يكون حتت تصرف احلكومات احمللية و يوزع حبسب احلجوم السكانية على املستوى الوطين و حبسب احلجوم 
التنفيذية  الطاقات  يف  التوسع  اىل  استنادا  اخلطة  سنوات  خالل  الربنامج  ختصيصات  نسبة  تزداد  ان  ويتوقع  حمافظة  لكل  االدارية  للوحدات  السكانية 
اقليم كردستان اىل  النسبية لسكان  السيادية تتناسب مع االهمية  للمحافظات كما وان اخلطة تدعو اىل ختصيص نسبة من امجالي االستثمارات غري 
امجالي سكان العراق . كما ان اخلطة تدعو اىل نشر االستثمارات يف قطاعات الصناعة والزراعة والطاقة  والبنى االرتكازية عموما على خمتلف احملافظات 
وحبسب االمكانات وامليزة النسبية لكل حمافظة بالنسبة اىل هذة االنشطة  ومبا حيقق املوازنة بني مبدأي الكفاءة االقتصادية والعدالة االجتماعية يف 

توزيع  مثار التنمية .   

االمجالي وتوزيعه القطاعي  احمللي  الناتج  3-4  تقديرات 
اوال- معدل منو الناتج احمللي االمجالي املتوقع 

% وعلى اساس ذلك  فان الناتج احمللي االمجالي مع النفط  قدرت اخلطة معدل منو الناتج احمللي االمجالي باالسعار الثابتة لعام 2012 بـ  13.31 
. % سيزداد من 264.950 ترليون  دينار عام 2013 اىل  445.383 ترليون دينار عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 68 

2017 وذلك  181.361 ترليون دينار عام  2013 اىل  131.953 ترليون دينار عام  و تتوقع اخلطة زيادة الناتج احمللي االمجالي بدون النفط من 
% مقابل نشاط استخراج  % وان هذه الزيادة يفسرها منو االنشطة االقتصادية )عدا النفط( مبعدل منو سنوي قدره 7.5  بنسبة زيادة قدرها 37.4 

% وكما مبني يف اجلدول )7(. النفط الذي سينمو مبعدل سنوي قدره 18.7 
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جدول )7(
الناتج احمللي االمجالي مع النفط و بدونه باالسعار الثابتة لسنة 2012

                                     2017  - للسنوات 2013 

         مليار دينار

2012 * االنشطة االقتصاديةت
سنة االساس

معدل النمو 
20132014201520162017السنوي العام

10152.35.4710480.3210818.9311648.6412194.9213249.8الزراعة والغابات والصيد

التعدين واملقالع

11204418.7132996157867187388222429264023النفط اخلام1-2

االنواع االخرى من 2-2
التعدين

1034.16.711075.0851117.6951223.031293.3871430.83

4418.63.684514.6454612.7784850.1525003.1745293.704الصناعة التحويلية

3320.37.973476.6073640.2724048.4894325.124871.838الكهرباء واملاء

13783.18.9214509.315273.7517193.2418508.821129.3البناء والتشييد

15678.28.7816491.2817346.5319491.8720959.123880.39النقل واملواصالت واخلزن

جتارة اجلملة واملفرد 
والفنادق وما شابه

19781.98.2220742.3721749.4724265.8225975.929363.35

املال والتامني وخدمات العقارات

37778.653970.04172.8144681.1565028.3075718.678البنوك والتامني1-8

17879.56.9218610.3119370.9921254.2622515.2324983.32ملكية دور السكن2-8

خدمات التنمية االجتماعية والشخصية

خدمات التنمية 1-9
االجتماعية

33008.27.1834408.0735867.3239486.7341917.446686.42

35506.0136763806.5174127.5094340.1824752.942اخلدمات الشخصية2-9

جمموع االنشطة عدا 
النفط

126383.27.5131953.99137777.07152270.896162061.52181360.572

238427.213.31264950295644.07339658.896384490.52445383.572اجملموع جلميع االنشطة

 468.104 2013 اىل  269.461 ترليون دينار عام  واذا ما مت حتليل تطور الناتج احمللي االمجالي باالسعار اجلارية فان اخلطة تتوقع زيادته من 
يف حني سيزداد الناتج املتولد من االنشطة االقتصادية عدا النفط من 136.465   ، % ترليون دينار عام 2017 مع النفط ، اي بنسبة زيادة قدرها 73.7 
وان هذه الزيادات تفسرها منو االنشطة االقتصادية   ، % ترليون دينار عام 2013 اىل 204.081 ترليون دينار عام 2017 ، اي بنسبة زيادة  قدرها 49 

وكما مبني يف اجلدول  )8(.   ، % % يف حني سينمو النفط اخلام مبعدل منو سنوي عام قدره 18.7  عدا النفط مبعدل سنوي قدره 10 

* تقديرات أولية
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جدول )8(
الناتج احمللي االمجالي باالسعار اجلارية لسنة 2012

        للسنوات 2013 - 2017                                  
مليار دينار

2012 * سنة االنشطة االقتصاديةت
االساس

معدل النمو 
20132014201520162017السنوي العام

101527.681077311432126761364914697الزراعة والغابات والصيد

التعدين واملقالع

11204418.7132996157867187388222429264023النفط اخلام1-2

1034.18.941107.71186.513371456.51586.7االنواع االخرى من التعدين2-2

4418.65.854624.44839.75240.35546.95871.4الصناعة التحويلية

3320.38.43542.33779.24229.34584.54969.6الكهرباء واملاء

13783.112.21512216590194682184324508البناء والتشييد

15678.210.951704518530214132375826359النقل واملواصالت واخلزن

19781.910.942150523377270102996533244جتارة اجلملة واملفرد والفنادق وما شابه

املال والتامني وخدمات العقارات

377711.54122.84500.25235.75837.86509.1البنوك والتامني1-8

17879.510.241933720913239542640729111ملكية دور السكن2-8

خدمات التنمية االجتماعية والشخصية

33008.29.443548938155432664735151821خدمات التنمية االجتماعية1-9

35508.773797.840634568.349695404.7اخلدمات الشخصية2-9

126383.210.05136465147366168397185368204081جمموع االنشطة عدا النفط

238427.2269461305233355785407797468104اجملموع جلميع االنشطة

ثانيا - توزيع الناتج احمللي االمجالي قطاعيًا 
متاشيًا مع اهداف اخلطة وفلسفة منوذجها التنموي تؤشر البوصلة املستقبلية لتوليد الناتج احمللي االمجالي قطاعيًا اىل سعي اخلطة اعطاء دور اكرب 
لالنشطة السلعية )عدا النفط( واالنشطة اخلدمية مقارنة باالنشطة التوزيعية وذلك بهدف تقوية اجلانب احلقيقي يف االقتصاد من خالل تنويع بنية 
االنتاج القومي والتاثري يف احملتوى احمللي للعرض السلعي ومبا يضمن احلد من ارتفاع درجة انكشاف االقتصاد العراقي للعامل اخلارجي والذي اعتربته 

اخلطة من بني اقوى التحديات االقتصادية اليت تواجهها وبداللة ارتفاع احملتوى االستريادي للعرض السلعي يف السوق العراقية .

ومن اجل حتقيق ذلك تتوقع اخلطة مساهمة االنشطة السلعية عدا النفط وباالسعار الثابتة مبا قيمته 34.055 ترليون دينار عام 2013 تزداد لتصل 
رغم الزيادات النسبية يف النواتج اال انها ستبقى حمافظة على اهميتها النسبية   ، % اىل 45.976 ترليون دينار عام 2017  وبنسبة  زيادة قدرها 35 

يف اقيامها املطلقة . 

من الواضح ان قطاع استخراج النفط اخلام سيحقق نسبة عالية يف الناتج احمللي االمجالي اال ان االنشطة السلعية عدا النفط ستحافظ على مستوياتها 
% للتوزيعية  ، وهذا قد يعزى اىل ان الزيادة يف  % لالنشطة اخلدمية و 32.5  % مقابل 42  يف توليد الناتج احمللي االمجالي و البالغة حبدود 25.4 
مساهمة القطاع النفطي سوف تنعكس على توليد نسب النمو يف االنشطة اخلدمية و التوزيعية اكرب من االنشطة السلعية عدا النفط ، فضال عن ان احداث 

تغريات هيكلية لصاحل االنشطة السلعية حتتاج اىل مدى زمين اطول من مدة اخلطة نفسها . 

% يف االنشطة االخرى  يف عام 2017 ، مما يبقي على  واذا مامت حتليل تركيبة الناتج مع النفط فان نشاط النفط سوف يساهم بـ  56.4 % مقابل 43.6 
هيكلية توزيع الناتج مبستوياتها احلالية و ذلك كنتيجة لالرتفاع الكبري يف انشطة النفط و الغاز املتوقعة خالل اخلطة . 

* تقديرات أولية
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جدول )9(
مساهمة االنشطة االقتصادية عدا النفط يف توليد الناتج احمللي االمجالي 

لعامي 2013- 2017  وباالسعار الثابتة
مليار دينار

مساهمة االنشطة 2017مساهمة االنشطة  2013االنشطة
النسبة من اجملموع

2013
%

النسبة من اجملموع
2017

%

34055.145975.525.825.4االنشطة السلعية عدا النفط

41203.758962.431.232.5االنشطة التوزيعية

56694.476422.742.942.1االنشطة اخلدمية

131953.2181360.6100.0100جمموع االنشطة عدا النفط

للخطة  القطاعية  االمنائية  واالهداف  الرؤى   . 4

4-1 السكان 
الرؤية 

»سياسة سكانية  متناغمة ومتكاملة مع التوجهات التنموية لالقتصاد حمدثة تغريات كمية ونوعية يف حياة السكان لبلوغ التنمية املستدامة وحتقيق 
العدالة وتكافؤ الفرص على وفق منهج احلق« .

االهداف
اهلدف االول : دمج املعطيات السكانية يف اخلطط والربامج التنموية.

اهلدف الثاني : التاثري التدرجيي يف معدالت النمو السكاني.

اهلدف الثالث : رفع معدل توقع احلياة عند الوالدة ليزيد عن 70 سنة عام 2017.

4-2 القوى العاملة 
الرؤية 

» قوة عمل منتجة وحممية «

االهداف
اهلدف االول : خفض معدل البطالة اىل 6 % عام 2017.

اهلدف الثاني : رفع معدل املشاركة يف النشاط االقتصادي ليصل اىل 50 % عام 2017.

اهلدف الثالث : تطوير فعاليات مؤسسات سوق العمل.

اهلدف الرابع : رفع انتاجية العمل.

اهلدف اخلامس : توفري بيئة عمل الئقة.

3  السياسة املالية    -4
الرؤية 

»سياسة مالية مستجيبة ملتطلبات التنمية«
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االهداف 
اهلدف االول : تصفري عجز املوازنة.

اهلدف الثاني : احلد من درجة االختالالت يف بنية االنفاق العام . 

اهلدف الثالث : زيادة حصيلة االيرادات غري النفطية وتنويع مصادرها .

اهلدف الرابع : اصالح االدارة املالية.

النقدية  4-4 السياسة 
الرؤية 

»سياسة نقدية تسهم يف حتقيق االستقرار والنمو االقتصادي  املستدام «

االهداف 
اهلدف االول : نشاط ائتماني حمفز للنمو.

اهلدف الثاني :احملافظة على معدالت تضخم ضمن حدود املرتبة العشرية الواحدة.
اهلدف الثالث : احملافظة على استقرار سعر الصرف للعملة احمللية . 

اهلدف الرابع : تقوية االحتياطي من النقد االجنيب وتعزيزه.
اهلدف اخلامس : خفض الكثافة املصرفية.

اهلدف السادس : مكافحة ظاهرة غسيل االموال.
اهلدف السابع : توطني تكنولوجيا املعلومات يف آليات عمل البنك املركزي.

اخلاص  4-5 القطاع 
الرؤية

»شريك فاعل تنافسي و كفوء «

االهداف
اهلدف االول : رفع نسبة مساهمة القطاع اخلاص يف توليد الناتج احمللي االمجالي.

اهلدف الثاني : شراكة فاعلة ومستدامة ما بني القطاع العام والقطاع اخلاص.

اهلدف الثالث : قطاع خاص مولد لفرص العمل. 

املائية  واملوارد  4-6 الزراعة 
الرؤية 

» زراعة تسعى مللء سلة غذاء املواطن وتساهم يف تنويع  مصادر االقتصاد العراقي  وضمان حقوق مائية مستدامة«.

االهداف
أوال- االهداف االسرتاتيجية 

زيادة نسبة مساهمة القطاع الزراعي بالناتج احمللي االمجالي  . •
زيادة نسبة تغطية االنتاج الزراعي بشقيه النباتي واحليواني لسلة الغذاء العراقية )االمن الغذائي(. •
تأمني حاجة العراق اىل املوارد املائية. •
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ثانيا: االهداف الكمية
أ  يف جمال االنتاج النباتي: تستهدف اخلطة كاولوية اوىل يف االنتاج النباتي الرتكيز على انتاج احلنطة شتاء وانتاج البطاطا صيفا وتنمية انتاج 	-

العلفية واجلت والربسيم جدول  البيضاء  والصفراء والبقوليات  الرز  والطماطة  والبصل  والذرة   انتاج الشعري  التمور والفواكه، وكاولوية ثانية 
.  )10(

جدول )10( 
                 املؤشرات الكمية  لالنتاج النباتي

)  2017  - خطة إنتاج احلنطة  ) 2013 

                                                 املساحة )1000( دومن / اإلنتاج )1000( طن                 الغلة كغم / دومن
سنة اهلدف 2017سنة 2016سنة 2015سنة 2014سنة 2013سنة الشروع 2011 التفاصيل

احلنطة بالرش

82515751950232527003075املساحة

7509171000100010001000الغلة

61914431950232527003075اإلنتاج

احلنطة املروية

355332983214313030462962املساحة

473573619668719773الغلة

168218901990209021902290اإلنتاج

احلنطة الدميية

216419141789166415391414املساحة

235235325235235235الغلة

508450420391362332اإلنتاج

جمموع احلنطة

654367876953711973037451املساحة

429558627675719765متوسط الغلة

280937844360480652525697اإلنتاج

)  2017  - خطة إنتاج الشلب  ) 2013 

املساحة )1000( دومن      / اإلنتاج )1000( طن               الغلة كغم / دومن

الشلب

سنة اهلدف 2017سنة 2016 سنة 2015 سنة 2014سنة 2013سنة الشروع 2011التفاصيل

220220220220220220املساحة

7888001000106511301195الغلة

173176220234249263اإلنتاج

)  2017  - خطة إنتاج الشعري  ) 2013 

املساحة )1000( دومن      / اإلنتاج )1000( طن               الغلة كغم / دومن

الشعري املروي

سنة اهلدف 2017سنة 2016سنة 2015سنة 2014سنة 2013سنة الشروع 2011التفاصيل

143316781784188919952100املساحة

320350368383397410الغلة

459587656724793861اإلنتاج
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الشعري الدميي

221822452259227322862300املساحة

163163163163163163الغلة

361366368370373375اإلنتاج

جمموع الشعري

365139234043416242814400املساحة

225243253263272281متوسط الغلة

8209531024109411661236اإلنتاج

)  2017  - خطة إنتاج الذرة الصفراء  ) 2013 

                   املساحة )1000( دومن      /       اإلنتاج )1000( طن               الغلة كغم / دومن

الذرة الصفراء 
بالرش

سنة اهلدف 2017سنة 2016سنة 2015سنة 2014سنة 2013سنة الشروع  2011التفاصيل

100485600715831946املساحة

61011501250135014501550الغلة

6155875096512051466اإلنتاج

الذرة الصفراء مروية

390300250200150100املساحة

5827858509159801045الغلة

227236213183147105اإلنتاج

إمجالي

الذرة الصفراء

4907858509159811046املساحة

58710111133125513781502الغلة

288794963114813521571اإلنتاج

)  2017  - خطة إنتاج البطاطا  ) 2013 

                      املساحة )1000( دومن / اإلنتاج )1000( طن               الغلة كغم / دومن

خطة إنتاج البطاطا

العروة الربيعية

سنة اهلدف 2017سنة 2016سنة 2015سنة 2014سنة 2013سنة الشروع  2009التفاصيل

150180210240270-----املساحة

46205500638074008584-----الغلة

693990134017762318-----اإلنتاج

خطة إنتاج البطاطا 

العروة اخلريفية

8080808080-----املساحة

45505000545059406475-----الغلة

364400436475518-----اإلنتاج

)  2017  - خطة إنتاج الطماطة ) 2013 

            املساحة )1000( دومن      / اإلنتاج )1000( طن               الغلة كغم / دومن
الطماطة

منوغلة الطماطه 
 % بنسبة   16 

سنويا بسبب زراعة 
األصناف اهلجينة 
والتسميد املثالي

سنة اهلدف 2017سنة 2016سنة 2015سنة 2014سنة 2013سنة الشروع 2009التفاصيل

218.424390400410420430املساحة

4182.245005000580067287804الغلة

913.49316382000237828263356اإلنتاج
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امجالي البطاطا

التفاصيل

230260290320350-----املساحة

45965346612470348103-----الغلة

10571390177622512836-----اإلنتاج

)  2017  - خطة إنتاج التمور  ) 2013 

                                               املساحة )1000( دومن / اإلنتاج )1000( طن                             الغلة كغم / شجرة

التمور

 

سنة اهلدف 2017سنة 2016سنة 2015سنة 2014سنة 2013سنة الشروع 2009التفاصيل

508556604652700-----املساحة

59.56870757476الغلة 

507.0026797708579521050اإلنتاج

1369015000163101762018930-----عدد األشجار   ) 1000( خنلة

أ. يف جمال االنتاج احليواني: تستهدف اخلطة زيادة أعداد االبقار واجلاموس وحقول الدواجن واألمساك  كأولوية  أوىل  واألغنام  واملاعز  كأولوية ثانية 
وحتقيق  زيادات  كبرية  يف  إنتاج وإنتاجية املنتجات احليوانية )اللحوم احلمراء والبيضاء  واحلليب  وبيض املائدة( .

جدول )11(
 تطوير أعداد احليوانات املزرعية خالل مدة  اخلطة   )2013 –2017(

ت
احليوان

ونسبة النمو
خط الشروع 2008

أعداد احليوانات )1000( رأس

20132014201520162017

1% 91971308414000149801602917151األغنام واملاعز 7 

2% 255229593048313932333330األبقار 7 

3% 286365383402422443اجلاموس 5 

4% 587073767982االبل 4 

5% 340000683847864190437104002119602فروج اللحم 15 

6% 4433350075011251687أمهات حلم 50 

7% 200040234626532061187107دجاج بيض املائدة  15 

8% 2.59.313182535أمهات دجاج بيض 40 

)  2017  - خطة إنتاج البصل ) 2013 

                                 املساحة )1000( دومن      / اإلنتاج )1000( طن               الغلة كغم / دومن

 البصل

 

سنة 2016سنة 2015سنة 2014سنة 2013سنة الشروع 2009التفاصيل

7977808386املساحة

38972735300030003000الغلة

308.239211240249258اإلنتاج
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جدول )12(
املنتجات احليوانية

اإلنتاج املتوقع سنة 2017 اإلنتاج املتوقع سنة 2013 امجالي اللحوم احلمراء )1000( طن
137 104 االغنام واملاعز

113 101 االبقار

30 26 اجلاموس واالبل

280  231 اجملموع

%  32 %  22 نسبة التغطية

اإلنتاج املتوقع سنة 2017 اإلنتاج املتوقع سنة 2013 امجالي اللحوم البيضاء )1000( طن
130 90 الدجاج

43 39 االمساك

173 129 اجملموع

%  41 %  30 نسبة التغطية

اإلنتاج املتوقع سنة 2017 اإلنتاج املتوقع سنة 2013 امجالي احلليب )1000( طن
349 302 االغنام واملاعز

1047 931 االبقار

81 73 اجلاموس واالبل

1522 1306 اجملموع

%  59 %  51 نسبة التغطية

اإلنتاج املتوقع سنة 2017 اإلنتاج املتوقع سنة 2013 امجالي بيض املائدة  )مليون( بيضة
1919 1086 اجملموع

نسبة التغطية 46 %  58 % 

ثالثًا - مكافحة ظاهرة التصحر وانتشار الكثبان الرملية
أ- تثبيت الكثبان الرملية .

ب – تنمية الغطاء النباتي يف املناطق الصحراوية وزراعة النباتات الرعوية احملتملة للجفاف. 
ج- انشاء مزارع امهات جلمع البذور الرعوية العادة زراعتها يف املناطق االخرى العادة الغطاء النباتي .

د- تنفيذ 78 حمطة للمراعي و احملميات الطبيعية مبساحة تبلغ 1000 دومن لغاية عام 2015 .
هـ -تنمية الغطاء النباتي و املوارد الرعوية و استثمار مياه االمطار عرب اقامة السدود الصغرية ضمن مشروع حوض احلماد. 

رابعًا- االستغالل االمثل للموارد املائية
أ- زيادة حجم اخلزين .

ب- تنمية املوارد املائية عن طريق التوسع يف حصاد املياه .
ج- استخدام تقنيات الري احلديثة .
د- استخدامات املياه غري التقليدية .

هـ - انعاش االهوار العراقية و تنميتها .
و- استثمار املياه اجلوفية املتجددة .
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خامسا- دعم القطاع اخلاص احمللي واالجنيب  لالستثمار يف القطاع الزراعي من خالل: 
تشجيع ودعم القطاع اخلاص احمللي  واألجنيب لالستثمار يف مشاريع اإلنتاج النباتي واحليواني املتكاملة وإنشاء اجملمعات الصناعية الزراعية على ••

أسس اقتصادية وفنية سليمة وكذلك يف جمال  إنشاء املخازن املربدة  واجملمدة.

تشجيع تأسيس الشركات الزراعية املساهمة من خالل تنمية وتطوير أسواق املال وحتى من خالل مشاركة الدولة يف هذه الشركات من خالل شراء جزء ••
من أسهمها يف مراحل التأسيس والتـخلي عن ذلك بعد استقرار هذه الشركات. 

تنمية وتطوير أسواق املال وتبين سياسات أئتمانية تشجع القطاع اخلاص على إعادة تأهيل مشاريعه املتوقفة وعلى إقامة مشاريع جديدة. ••

استمرار دعم املدخالت واملخرجات الزراعية ومحايتها من املنتجات املستوردة وخاصة خالل مدة هذه اخلطة لتمكني القطاع اخلاص من إثبات وجوده ••
وحتقيق ظروف تنافسية له اجتاه املنتج املستورد. 

 دعم وتشجيع االستثمار يف املناطق الواعدة يف الصحراء الغربية إلنتاج األعالف وتربية احليوان  وتشجيع االستثمار لألغراض الزراعية األخرى. ••

والغاز  4-7  النفط 
الرؤية 

»موقع متقدم للعراق يف جمال انتاج النفط وتصديره ودعم االحتياطي النفطي والغازي لدميومة الدور احليوي للعراق عامليًا ومبا حيفظ حقوق االجيال 
القادمة«.

االهداف
اهلدف األول : زيادة إنتاج النفط اخلام من ) 3.2( مليون برميل/ يوم يف عام 2012 اىل )9.5( مليون برميل/ يوم عام 2017.

اهلدف الثاني : االرتقاء بتصدير النفط اخلام من مستواه البالغ )2.6( مليون برميل/ يوم عام 2012 اىل )6( مليون برميل /يوم عام 2017. و اجلدول 
يف ادناه يبني كميات النفط املخطط تصديرها . 

                                                                                                  1000 برميل/ يوم                                                                                         

201220132014201520162017السنة

260029003500375050006000معدل تصدير النفط اخلام

اهلدف الثالث : زيادة الطاقة اخلزنية للنفط اخلام يف مستودعات التصدير تدرجييا من )10.987( مليون برميل للوصول اىل )30.057( مليون برميل 
يف عام 2017.

اهلدف الرابع : رفع انتاج الغاز املصاحب من 1574 مقمق/يوم اىل 5500 مقمق/يوم عام 2017 .
اهلدف اخلامس :  زيادة إنتاج الغاز السائل من 880 طن/يوم عام 2012  اىل 2600 طن/يوم عام 2017 . 

اهلدف السادس: زيادة طاقة التصفية احلالية البالغة )600( الف برميل/يوم يف عام 2012 إىل  )950( ألف برميل/يوم يف عام2017. 
اهلدف السابع : تعزيز الطاقة اخلزنية للمنتجات النفطية لتأمني خزين يعادل االستهالك ملدة )40( يومًا لكل من البنزين وزيت الغاز والغاز السائل  

وملدة )100( يوم للنفط األبيض.
اهلدف الثامن : تقليل كمية الغاز احملرتق اىل )100( مقمق /ي يف عام 2017 بداًل من )800( مقمق /ي خالل عام 2011.

اهلدف التاسع : احملافظة على البيئة من التلوث ومعاجلة املشاكل البيئية النامجة عن نشاط النفط والغاز للمنشات القائمة  وأزالة األلغام واملقذوفات 
غري املنفلقة يف املناطق النفطية والطرق املؤدية هلا .

4-8 الكهرباء
الرؤية 

» بلوغ سد احلاجة الفعلية للطاقة الكهربائية  للبلد بوسائل مستدامة و كفوءة اقتصاديا« .

االهداف
25 الف ميكا واط والذي سيفوق  اهلدف األول : زيادة الطاقة االنتاجية يف املنظومة الكهربائية لتغطية كامل الطلب املتزايد على الطاقة بايصاهلا اىل 

الطلب املتوقع لعام 2017 حبوالي 5 االف ميكاواط وكما مبني يف اجلدول )13(.
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جدول )13(
2017  -  الطلب املتوقع على الكهرباء للمدة  2012 

الطلب املتوقع 
ميكاواط

201220132014201520162017

140201518316298174941862819823

اهلدف الثاني  : االرتقاء حبصة  الفرد العراقي من الطاقة الكهربائية من املعدل احلالي حبدود 1800 ك.و/س  والوصول اىل 3700 ك.و/س عام 
 .2017

اهلدف الثالث : حتسني كفاءة اداء املنظومة الكهربائية وايقاف تدهورها .

اهلدف الرابع  : حتسني نوعية اخلدمات للمستهلكني بأصنافهم كافة )املنزلي-التجاري-الصناعي- الزراعي واحلكومي(.

اهلدف اخلامس : ترشيد استهالك الطاقة لالستخدامات املختلفة .

اهلدف السادس :  حتسني األداء البيئي لنشاط الكهرباء .

التحويلية  4-9 الصناعة 
الرؤية 

  » صناعة عراقية تساهم بفاعلية يف تنويع االقتصاد الوطين  يف ظل بيئة اعمال تنافسية و بناء شراكات عاملية « . 

االهداف
اهلدف االول : زيادة مساهمة الصناعات التحويلية واالستخراجية غري النفطية يف امجالي الناتج احمللي االمجالي.

اهلدف الثاني : زيادة درجة تغطية الصناعات املختلفة وخاصة ذات امليزة حلاجة السوق احمللية كصناعة التصفية ، الصناعات الغذائية ، صناعة االمسدة 
، صناعة املواد االنشائية .. اخل .

اهلدف الثالث : رفع مستوى مكون التصنيع احمللي للصناعات اليت متتلك املقومات لذلك . 

اهلدف الرابع : تعزيز دور القطاع اخلاص العراقي يف املساهمة يف االنتاج الصناعي وتوليد فرص العمل اجلديدة ويف بناء الشراكات مع القطاع العام. 

اهلدف اخلامس : حتسني الواقع البيئي لنشاط الصناعة التحويلية والصناعة االستخراجية من غري النفط.

اهلدف السادس : خلق البيئة اجلاذبة لالستثمار االجنيب يف الصناعات التحويلية واالستخراجية من غري النفط. 

الطرق واجلسور 4-10 نشاط 
الرؤية 

»شبكة طرق ذات هرمية متوازنة تتكامل مع انظمة النقل االخرى تؤمن زمن وكلفة رحلة أقل وأمانًا أكرب واثراً بيئيًا سلبيًا اقل«.

االهداف
اهلدف االول: حتسني واقع حال شبكة الطرق احلالية .

اهلدف الثاني: زيادة الطاقة االستيعابية للشبكة احلالية ورفع درجة السالمة واالمان ملستـخدميها ومحايتها  من الضرر.

 اهلدف الثالث:  تعزيز دور القطاع اخلاص ودعمه.

املستهدفات الكمية هلذا النشاط يف اجلدول )14( .
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جدول )14( 
2017  - اطوال الطرق وعدد اجلسور املطلوب تنفيذها لالعوام  2012  

                                        السنة

التفاصيل
اجملموع201220132014201520162017

116402822486001286-طرق املرور السريع/كم

7593146291161175941طرق شريانية/كم

48580777554178811084504طرق رئيسية/كم

1152461042732251851148طرق ثانوية/كم

8252016111393جسور كونكريتية/عد

8674429-جمسرات/عدد

22-----جسور حديدية/عدد

بالشاحنات  والبضائع  الركاب  نقل  4-11 نشاط 
الرؤية 

» تامني نقل عام داخل املدن وما بينها سريع ومستدام صديق للبيئة وحمقق لطموحات الفئات املستهدفة« .

االهداف
 اهلدف االول: تطوير النقل العام ودعمه.     

اهلدف الثاني: دعم دور القطاع اخلاص.

بالشاحنات  للبضائع  الربي  النقل  4-12 نشاط 
الرؤية 

» نظام نقل تنافسي  يدار  من قبل  القطاع اخلاص«.  

االهداف
خصخصة نشاط نقل البضائع.

جدول )15( 
املستهدفات الكمية  للنشاط

20132014201520162017البيان

30003500400045005000احلمولة املخططة )الف طن(

14690001500000144000014000001000000املنافيست

بالسكك  النقل  4-13  نشاط 
الرؤية

» نظام  للنقل بالسكك  تنافسي وتكاملي مع نظام النقل  على الطرق  «. 
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االهداف
اهلدف االول: حتديث منظومة السكك احلديد وتطويرها ورفع طاقاتها التشغيلية.   

اهلدف الثاني: تقليل زمن الرحلة وتأمني السالمة.

اهلدف الثالث:  تعزيز موقع العراق اجلغرايف كحلقة ربط بني الشرق والغرب. 

جدول  )16(
االهداف الكمية لنشاط السكك احلديد خلطة التنمية 2013 -2017

السنة

الزيادة يف اطوال حماور خطوط 
السكة )كم(

الزيادة يف أطوال شبكة خطوط 
السكك الرئيسة والفرعية وخطوط 

احملطات )كم(

الزيادة يف طاقات نقل 
املسافرين )مليون مسافر(

الزيادة يف طاقات نقل 
البضائع )مليون طن(

اجملموع سنويا
اجملموع سنويااجملموع الرتاكميسنوياالرتاكمي

اجملموع سنوياالرتاكمي
الرتاكمي

2012__1931__2915__1__4

2013__193136932840.51.515

2014__1931200348412.516

20154002331140048844,26.73844

201610003331240072842329.758102

2017150048313375106593564.7233335

املوانئ  4-14 نشاط 
الرؤية 

»موانئ رئيسة وثانوية تليب بفعالية احتياجات العراق من االسترياد والتصدير وقادرة على التنافس مع موانئ الدول اجملاورة والقريبة ونقطة انطالق 
العراق للقناة اجلافة للربط بني آسيا وأوربا وتركيا وسوريا«

االهداف
اهلدف االول: رفع طاقة املوانئ احلالية وممراتها املالحية.

جدول  )17(
الطاقات التصميمية احلالية الرصفة املوانئ العراقية واملستهدفة لعام 2017

اسم امليناء

االرصفة املتوقع اضافتها 2012
خالل سنوات اخلطة 
2017  -  2013

2017

عدد االرصفة
الطاقة

مليون طن / سنة
الطاقةعدد االرصفة

مليون طن / سنة

227.5194114ام قصر

126.4132510.650خور الزبري

30.750-30.5ابو فلوس

92.2505143.6املعقل

4616.650378329اجملموع
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اهلدف الثاني: استغالل الطاقات املتاحة غري املستغلة للموانئ احلالية.  

اهلدف الثالث: انشاء موانئ رئيسة منافسة ملوانئ دول اجلوار.

انشاء ميناء الفاو الكبري و حسب املستهدفات الكمية الواردة يف اجلدول )18(. 

جدول )18(
املستهدفات  الكمية   النشاء ميناء الفاو الكبري

عام 2038عام 2018البيـــــان

ارصفة حاويات
11عدد االرصفة  -  1022

30000007000000طن/ سنة

ارصفة البضائع العامة
7عدد االرصفة  -  622

1000000040000000طن / سنة

اهلدف الرابع: تعزيز دور القطاع اخلاص يف تنفيذ وتشغيل وتقديم اخلدمات لنشاط املوانئ.

اهلدف اخلامس: رفع كفاءة العاملني يف املوانئ.

البحري  النقل  4-15  نشاط 
الرؤية 

» تعزيز دور الناقل الوطين   يف تأمني جتارة العراق«  

االهداف
اهلدف االول: رفع قدرة  الناقل الوطين يف  تأمني عمليات االسترياد والتصدير العراقية.

جدول )19( 
املستهدفات الكمية لنشاط النقل البحري خالل سنوات اخلطة 2013 - 2017

العدد الطاقةاملستلزمات
املطلوب

توزيع البواخر حسب السنوات

20132014201520162017

-5083122 الف طنبواخر صب

20 الف طنبناء بواخر متعددة االغراض  -  1521-1--

2000 حاويةبواخر حاويات  -  1000431---

20 الف طنشراء بواخر نقل مسافرين  -  152-1-1-

-53111-8   الف طنشراء بواخر رورو

-197444اجملموع

اهلدف الثاني: دعم دور القطاع اخلاص يف النشاط البحري.

الطريان  4-16 نشاط 
الرؤية 

»  طريان وطين مريح  آمن تنافسي« . 
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االهداف
اهلدف االول: تعزيز  دور الناقل الوطين يف النقل اجلوي.

اجلداول الثالثة االتية تبني مستهدفات اخلطة  من حيث تنامي اسطول النقل اجلوي العراقي وحركة الطائرات واعداد املسافرين وكميات الشحن الصادرة 
والواردة:    

جدول  )20(

 املستهدفات الكمية  لنشاط الطريان املدني خالل سنوات اخلطة 2012- 2017

السنة
عدد املسافرينعدد الطائرات

مغادرينقادمنيمغادرةهابطة
201213906139069923011008847

2013162231622311291701155431

2014185401854012660391302015

2015208572085714029081448599

2016231742317415397771595183

2017254912549116766461741767

جدول  )21(  

عدد الطائرات املتوقع اضافتها اىل االسطول اجلوي العراقي خالل سنوات اخلطة

اجملموع20132014201520162017انواع الطائرات

3225315طائرات ذات املديات الطويلة

5435219طائرات ذات املدى املتوسط

2226--طائرات الشحن

86712740اجملموع

جدول  )22( 

  املخطط للنقل الدولي والداخلي للخطوط اجلوية العراقية للسنوات اخلمس القادمة

201220132014201520162017السنةت

50094010832521516552197151724643972710836النقل دولي )مسافر(1

48036173643225735293455366819403500النقل الداخلي )مسافر(2

474361084231517923460857959971034796الشحن الوارد )طن(3

924692969125915741732الشحن الصادر )طن(4

اهلدف الثاني: تعزيز دور القطاع اخلاص. 

األتصاالت  4-17 نشاط 
الرؤية 

» خدمات  اتصاالت  عالية  اجلودة  ومبستوى عالي يف  متناول  اوسع  شرحية  من  اجملتمع  « . 
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األهداف
اهلدف االول: تطبيق خدمات احلكومة االلكرتونية.

اهلدف الثاني: تقليل الفوارق بني الريف واملدينة يف تقديم خدمات اهلاتف النقال.

اهلدف الثالث: حتسني جودة خدمات االتصاالت واالنرتنيت.

وتستهدف اخلطة حتقيق املؤشرات الواردة يف اجلدول )23(
جدول )23( 

 مؤشرات البنية االساسية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والنفاذ

الوضع املستهدف عام الوضع احلالياملؤشر
2017

25 6.8 عدد اخلطوط اهلاتفية الثابتة لكل 100 فرد من السكان

100 76.3 عدد املشرتكني باهلاتف النقال لكل 100 فرد من السكان

5 1.5 عدد احلواسيب لكل 100 فرد من السكان

20 14 عدد املشرتكني يف االنرتنيت لكل 100 فرد من السكان

10 6.3 عدد املشرتكني يف االنرتنيت / حزمة عريضة لكل 100 فرد من السكان

20 18.1 نسبة االسر اليت لديها حاسوب

10 4 نسبة االسر اليت لديها نفاذ اىل االنرتنيت يف املنزل

100 النسبة املئوية للسكان املشمولني خبدمة اهلاتف النقال)تغطية تشمل معظم املناطق(

4 8 تعرفه النفاذ اىل االنرتنيت )20 ساعة يف الشهر ( بالدوالر االمريكي وكنسبة مئوية من دخل الفرد السنوي

3 5 تعرفة استخدام اهلاتف النقال )100 دقيقة استخدام يف الشهر( بالدوالر االمريكي وكنسبة مئوية من دخل الفرد السنوي

اهلدف اخلامس: تعزيز دور القطاع اخلاص يف جمال االتصاالت.

الربيد  4-18 نشاط 
الرؤية 

»  نشاط بريدي سريع وموثوق به وطنيًا ودوليًا « . 

 األهداف  
اهلدف االول: حتسني جودة اخلدمات الربيديــة.

اهلدف الثاني: تكامل انشطة الربيد مع االنشطة االخرى.

اهلدف الثالث: تعزيز دور القطاع اخلاص يف النشاط الربيدي.

اخلزن  4-19 نشاط 
الرؤية 

» تأمني طاقة خزنية  اسرتاتيجية امينة ومسـتدامة« .
األهداف

اهلدف االول: تأمني خزين إسرتاتيجي  من احلنطة والرز يكفي ملدة ستة أشهر يف األقل. 
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جدول  )24(
الطاقات اخلزنية املقرتح اضافتها خالل سنوات اخلطة  ) 2012 – 2017 ( موزعة حسب احملافظات

الطاقات اخلزنية احلالية للحبوب يف احملافظة
السايلوات )طن(

حاجة احملافظة من احلبوب ملدة 6 أشهر 
)حنطة ،شعري( )طن(

الطاقات اخلزنية للسايلوات املقرتحة 
)طن(

420009500060000واسط

10000120000120000األنبار

100008300080000كربالء

6000010400060000النجف

9300014300060000بابل

100006000060000املثنى

20000152000120000ذي قار

125000207000120000البصرة

100008300080000ميسان

150009200080000ديوانية

20000106000100000كركوك

10000106000100000صالح الدين

42500013510001040000اجملموع

جدول   )25(
 الطاقات اخلزنية املقرتحة موزعة حسب سنوات اخلطة 2012 – 2017

201220132014201520162017اسم احملافظة

50000---30000-كربالء

90000----30000ذي قار

---60000--واسط

---80000--الديوانية

---80000--ميسان

--120000---البصرة

--60000---النجف

40000-60000---كركوك

-60000--60000-االنبار

-60000----بابل

-60000----املثنى

70000---30000-صالح الدين

30000120000220000240000180000250000اجملموع

4-20 نشاط الثقافة 
الرؤية 

» ثقافة عراقية وطنية   حتافظ على املوروث الثقايف ومنفتحة على الثقافات العاملية «  . 
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 األهداف
اهلدف االول: االرتقاء بالنشاط الثقايف الوطين ومتكينه.

اهلدف الثاني: محاية  االرث الثقايف الوطين.

اهلدف الثالث : تعزيز دور القطاع اخلاص يف جمال االستثمار بالنشاط الثقايف.

اهلدف الرابع :  دعم املكتبة الرقمية االفرتاضية.

واألثار  4-21  السياحة 
الرؤية 

» ارث حضاري مستدام مستقطب للسياحة«. 

االهداف 
اهلدف االول: السياحة كقطب تنموي مولد للدخل وفرص العمل . 

اهلدف الثاني: احلفاظ على املوروث الرتاثي واحياء املوروث االثاري والتارخيي.

اهلدف الثالث: تعزيز دور  القطاع اخلاص يف االستثمار السياحي.

4-22 السكن 
الرؤية 

» سكن  وبيئة سكنية الئقة الكرب نسبة من االسر واالفراد وتوسيع خيارات العراقيني بالنسبة لنوع املسكن وموقعه« . 

االهداف
اهلدف االول: تامني مليون وحدة سكنية خالل مدة اخلطة  وختفيض درجة االكتظاظ السكين ومعدالت االشغال.

اهلدف الثاني: تقليص التفاوت املكاني يف العجز السكين بني احملافظات ورفع مستويات االشباع السكين يف املناطق الريفية.

اهلدف الثالث: ايقاف التوسع يف السكن  العشوائي ووضع الربامج للحد من هذه املعضلة كجزء من احللول ملعاجلة مشكلة الفقر يف العراق واليت ترتكز يف هذه 
املناطق ويف االرياف.

اهلدف الرابع : رفع كفاءة انتاج املساكن وخفض كلفها واعطاء معيار اجلودة االهتمام املطلوب مبا فيها انتاج وحدات سكنية صديقة للبيئة من خالل ترشيد 
استهالك الطاقة فيها.

اهلدف اخلامس : متكني اصحاب املساكن احلالية من حتسني مساكنهم احلالية وتوسيعها.

الشرب  مياه  4-23  تأمني 
الرؤية 

 »ماء صاحل للشرب  مؤمن  للمواطنني  كافة«

االهداف
اهلدف االول: رفع نسبة التغطية وتقليل نسبة اهلدر بـ

%(عام 2017.•• %( عام 2011  اىل )98  زياده نسبة املخدومني من )82 

%( عام  2017.•• %( اىل )25  ختفيص نسبه اهلدر يف املاء املنتج من )35 
غري  السكان  بتخفيض عدد  اخرى  جهة  من  واحلضر  الريف  وبني  جهة  من  اخلدمة  على  احلصول  مستوى  يف  احملافظات  بني  التباين  تقليل  الثاني:  اهلدف 

%( يف املناطق الريفية. %( يف املناطق احلضرية و )15  املخدومني مبياه الشرب االمنة اىل )2 
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جدول )26(
)2017  - عدد مشاريع املاء املقرتح ادراجها يف احملافظات خالل املدة )2013 

عدد املشاريع اجلديدةاحملافظةت

7نينوى1

4صالح الدين2

18االنبار3

7واسط4

5النجف5

1بابل6

1كربالء7

4القادسيه8

1ذي قار9

7ميسان10

3البصره11

4بغداد12

9كركوك13

11دياىل14

1املثنى15

83                               اجملموع

اهلدف الثالث:  تامني مياه مبعدل )350 لرت/ شخص يوم( وبنوعية عالية.
اهلدف الرابع: مشاركة القطاع اخلاص.

اهلدف اخلامس: ترشيد استخدام املياه.

ي يييي ييي 4-24. ي

الرؤية
» صرف صحي مستدام مستجيب لغايات االهداف االمنائية لأللفية « .

االهداف
% يف مدينة بغداد .  %( من سكان احملافظات عام 2007  و 95  اهلدف االول: زيادة  نسبة املخدومني بشبكات الصرف الصحي لتصبح )53 

اهلدف الثاني: طرح مياه معاجلة اىل االنهار مطابقة للمواصفات القياسية. 

جدول  )27(
عدد املشاريع اجلديدة املراد  تنفيذها للسنوات )2013 -  2017( خلدمات الصرف الصحي

عدد املشاريعاحملافظة
1نينوى

3كركوك

4االنبار

4دياىل

الصحي 4-24 الصرف 
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عدد املشاريعاحملافظة
3صالح الدين

3واسط

4بابل

1كربالء

4النجف

3القادسية

2املثنى

5ميسان

4ذي قار

1البصرة

42اجملموع

املكانية 25 الرؤى   -4
الرؤية 

» خلق تنمية مكانية مستدامة ومتكاملة تتكافا فيها فرص احلصول على اخلدمات والبنى االساسية يف عموم حمافظات العراق وتقليل الفجوه التنموية 
بني احلضر والريف واالستثمار االفضل للموارد الطبيعية واالمكانات النسبية لالقاليم واحملافظات ومبا يقود اىل حتقيق توازن تنموي مكاني يتناسب مع 
احلاجات واالمكانات وامليزات النسبية ملختلف مناطق العراق وحمافظاته ويسهم يف احلد من ثنائية التنمية املكانية والرتكز الشديد للسكان والنشاط 

االقتصادي السائد حاليا«.

االهداف

اهلدف االول : تقليل التباين املكاني بني احملافظات.

اهلدف الثاني : تقليل التفاوت احلضاري بني املناطق احلضرية والريفية.

اهلدف الثالث :حتسني تراتيب النظام احلضري يف العراق.

اهلدف الرابع : تكامل انظمة النقل املختلفة.

اهلدف اخلامس :التجديد احلضري ملراكز املدن واعادة النظر باستعماالت االرض احلضرية.

اهلدف السادس :تعزيز املشاركة والالمركزية يف ادارة التنمية .

اهلدف السابع :معاجلة مشكلة العشوائيات .

اهلدف الثامن: تفعيل االدارة احلضرية وتنظيم املدن .

4-26 التعليم 
الرؤية 

»فرص تعليم للجميع تؤمن متطلبات سوق العمل واقتصاد املعرفة وتعزز قيم املواطنة«
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االهداف
أوال: أالهداف الكمية 

أ-االلتحاق
% يف سنة اهلدف.•• زيادة نسبة االلتحاق الصايف يف رياض االطفال اىل 15 
••.% زيادة نسبة االلتحاق الصايف يف املرحلة االبتدائية اىل 95 
••. % زيادة نسبة االلتحاق الصايف يف املرحلة املتوسطة اىل 45 
••.% زيادة نسبة االلتحاق الصايف يف االعدادية اىل 30 
••.% زيادة نسبة االلتحاق يف التعليم املهين اىل 5 
زيادة عدد مدارس املوهوبني اىل 28 مدرسة.••
••.% % اىل  20  زيادة نسبة االلتحاق بالتعليم العالي من 14 
••.% % اىل   10  زيادة نسبة االلتحاق الصايف يف الدراسات العليا داخل العراق وخارجه من 5 
زيادة اسهام القطاع اخلاص يف توفري فرص التعليم العام والعالي لتكون مبا ال تقل عن   20  %.••

 ب- االبنية واملستلزمات
2017( من التالميذ والطلبة يف رياض األطفال واملدارس،  وحتسني املناخ   - توفري األبنية الكافية الستيعاب اإلعداد املستهدفة للمدة ) 2013 

التنظيمي والبيئة الدراسية اآلمنة والصحية يف املؤسسات الرتبوية والتعليمية كافة وكما ياتي:

لاللتحاق يف ••  % لرياض االطفال و95   %  15 7220( بناية جديدة لرياض األطفال واملدارس االبتدائية لزيادة نسبة االلتحاق الصايف اىل  بناء ) 
املدارس االبتدائية .

% لالعدادية. •• % للمتوسطة و 30  بناء ) 2250( بناية جديدة للمدارس الثانوية لزيادة نسبة االلتحاق الصايف اىل 45 
••.% بناء )100( بناية جديدة للمدارس املهنية لزيادة االلتحاق الصايف اىل 5 
أنشاء )294( بناية لفك االزدواج الثالثي يف بغداد واحملافظات.••
انشاء )67( جناحًا لفك االزدواج الثالثي يف بغداد واحملافظات.••
اعادة بناء )497( مدرسة بدياًل عن املدارس الطينية.••

ثانيًا: أالهداف النوعية
اهلدف االول: االرتقاء مبكانة التعليم.

اهلدف الثاني: احلد من التسرب.
اهلدف الثالث: حمو االمية.

اهلدف الرابع: جتسري الفجوة الريفية احلضرية.
اهلدف اخلامس: مناهج جديدة لرعاية اإلبداع واالبتكار.

اهلدف السادس: احلفاظ على بيئة اخالقية متينة.
اهلدف السابع: العناية بالطلبة من ذوي االحتياجات اخلاصة.

اهلدف الثامن: االرتقاء مبستوى اجلامعات مبا ينسجم ومتطلبات اقتصاد املعرفة.
اهلدف التاسع: ايالء اهتمام بالتعليم املهين.

4-27 الصحه
الرؤية 

»جمتمع معافى وسكان أصحاء «.
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االهداف
اهلدف االول:  زيادة  نطاق تغطية  اخلدمات الصحية   وحتسني نوعيتها. 

اهلدف الثاني: مواكبة التطورات العلمية يف اجملال الطيب والصحي.
اهلدف الثالث:  الوقاية أواًل.

اهلدف الرابع: االرتقاء جبودة املوارد البشرية الصحية.
اهلدف اخلامس: حتسني خدمات الصحة االجنابية.

اهلدف السادس: تطوير خدمات الصحة النفسية.
اهلدف السابع : تطوير اهلياكل  االدارية والتنظيمية.

اهلدف الثامن: تعزيز دور القطاع  اخلاص.

جدول )28(
 يبني املؤشرات املستهدفة يف القطاع الصحي لغاية عام 2017

20132014201520162017املؤشرت
0.750.750.760.770.78طبيب/ 1000 نسمة 1

0.180.190.20.230.25طبيب أسنان/ 1000 نسمة2

0.20.220.230.240.25صيدلي/1000 نسمة3

1.81.851.90.952ذوي مهن صحية/1000 نسمة4

2.62.72.82.93كادرمتريضي/طبيب5

1.21.251.31.41.5سرير/1000 سكان6

70 61636567معدل إشغال األسرة 7%

3740424446عدد املستشفيات الصديقة لألطفال8

2221201918معدل وفيات األطفال الرضع لكل 1000 والدة حية9

2827262524معدل وفيات األطفال دون اخلامسة لكل 1000 والدة حية10

76543نسبةاألطفال ناقصي الوزن دون اخلامسة من العمر )%(11

33333نسبة السكان غرياالمنني غذائيا12

9393949595نسبة الوالدات اليت جتري بإشراف موظفي الصحة من ذوي االختصاص13

4.24.555.56معدل استخدام الرفال من معدل انتشار وسائل منع احلمل14

نسبة السكان املعرضني خلطراملالريا الذين يتخذون تدابري فعالة للوقاية من املالريا 15
وعالجها

التوجد اي 
اصابة

التوجد اي 
اصابة

التوجد اي 
اصابة

التوجد اي 
اصابة

التوجد اي 
اصابة

التوجد اي معدل حاالت اإلصابة مبرض املالريا لكل 100000 من السكان16
اصابة

التوجد اي 
اصابة

التوجد اي 
اصابة

التوجد اي 
اصابة

التوجد اي 
اصابة

4540353025معدالت االنتشار املرتبطة بالسل لكل 100000 من السكان17

1.310.50.50.5معدالت الوفيات املرتبطة بالسل لكل 100000 من السكان18

نسبة حاالت السل اليت اكتشفت ومت شفاؤها حتت املراقبة يف إطارنظام العالج  لفرتة  19
89.490919293قصرية  حتت املراقبة )%(

6970707070اكتشاف حاالت التدرن )%(20

3745607590نسبة التغطية بالزيارة اخلامسة  لالم احلامل للمراكز الرعايةالصحية األولية  )%(21
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20132014201520162017املؤشرت

7585859090نسبة التغطية التحصينية للحوامل22

2349  - 3550606570نسبة التغطية التحصينية للنساء يف سن اإلجناب 15 

24
معدل انتشار العوز  املناعي البشري لدى النساء احلوامل االتي ترتاوح اعمارهن بني 

24  عام الكل 100000  -  15 
0.010.010.010.010.01

12111098معدل حدوث االصابة بالتهاب الكبد الفايروسي نوع  A / 100000 نسمة25

87654معدل حدوث االصابة بالتهاب الكبد الفايروسي نوع  B / 100000 نسمة26

210.90.80.7معدل حدوث االصابة بالتهاب الكبد الفايروسي نوع  C / 100000 نسمة27

0.90.80.70.60.5معدل حدوث االصابة بالتهاب الكبد الفايروسي نوع  E / 100000 نسمة28

خفض معدالت الوفيات املبكرة باالمراض غري االنتقالية الرئيسية للفئة العمرية اقل من 29
نسمة  100000 لكل  سنة   604948474645

االجتماعي  4-28 النوع 
الرؤية 

»متكني املرأة العراقية وتوسيع اخليارات املتاحة أمامها «.
االهداف

اهلدف االول: إدماج النوع االجتماعي يف عمليةالتنمية.
اهلدف الثاني:  متكني املرأة.

4-29 الشباب
الرؤية 

» شباب واعٍ   مؤمن باملواطنة  وشريك اساسي يف حتقيق  التنمية املستدامة« . 

االهداف
اهلدف االول: متكني الشباب.

اهلدف الثاني: حتقيق خفض حقيقي لبطالة الشباب.

اهلدف الثالث: تنمية قيم املواطنة واالنتماء وتعزيزها.

 اهلدف  الرابع: الرياضة للجميع .

االجتماعية 4-30 التنمية 
 الرؤية 

»جمتمع رعاية متماسك  يؤمن احلماية واالنصاف  ويعزز  قيم االجناز واملشاركة «

االهداف
اهلدف االول: جمتمع رعاية متماسك ومنجز.

اهلدف الثاني: تعزيز فرص العدالة واالنصاف من خالل شبكة محاية كفوءة وفعالة.
اهلدف الثالث : إدماج املعاقني يف اجملتمع ومتكينهم.

اهلدف الرابع : تعزيز دور املنظمات االنسانية واخلريية يف توفرياخلدمات االجتماعية.
اهلدف اخلامس : متابعة شؤون اهلجرة واملهجرين قسراً وتشجيع وتسهيل عودة الكفاءات .
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جدول )29(
املؤشرات املستهدفة يف  قطاع التنمية االجتماعية  لغاية عام 2017

املستهدف

20132014201520162017املؤشر

أيتام

2222242626عدد دور الدولة

10.39.79.28.88.8أيتام/باحث اجتماعي

4.94.84.84.54.5أيتام/معلم

مسنون وشديدو العوق

1212141515عدد دور املسنون وشديدو العوق

20.320.316.515.215.2مسنون/باحث اجتماعي

4.063.723.53.483.48مسنون وشديدو العوق/موظف خدمة 

معوقون

5353545455معاهد املعوقون

22.622.622.1021.5921.43معوقني/ باحث اجتماعي

6.56.56.36.36.2معوقون/ معلم

املستفيدون بأجر/الورش احملمية الورش احملمية
واجلمعيات التعاونية

30.5831.6632.332.332.3

دور حضانة

4242454646عدد  دور احلضانة

*60.12طفل/ حضانة  60.836059.2459.24

12.7512.5912.5612.5012.50طفل / مربية

األحداث

عدد  مدارس ودور املالحظة للمحكومني  
واملوقوفني واملشردين  األحداث

9991012

58666681181باحث اجتماعي لألحداث

4534534535251325القوى االجرائية لالحداث

املستفيدون من ختصيص 84 مليار دينار ضمن اسرتاتيجية التخفيف من 
الفقر / يف حال استالم التخصيص املالي/ وزارة التخطيط

يف 10000  10000
حال ختصيص 

مليار   84
أخرى

حال  يف   10000
ختصيص 84 مليار 

أخرى

______

ختصيص الربملان لوزراة العمل املستفدين من إنشاء صندوق االقراض ) 150 ( 
مليار دينار على وفق قانون رقم 10 لسنة 2012 يف حالة استالم املبلغ

مستفيد   20000
القرض ) 5 - 10 ( 

مليون

سنة مساح من 
تسديد املقرتض

 / مستفيد   4000
يتم التسديد عن 

طريق اسرتجاع 
مبالغ من املقرتضني

 4000
مستفيد / 

يتم التسديد 
عن طريق 
اسرتجاع 
مبالغ من 
املقرتضني

 4000
مستفيد 

/ يتم 
التسديد 

عن طريق 
اسرتجاع 
مبالغ من 
املقرتضني

6184159159159باحث إجتماعي / شبكة احلماية اإلجتماعية 

* أرتفعت النسبة لزيادة الطاقة األستيعابية يف الدور

4-31 األستدامه البيئية للتنمية 
الرؤية 

» اقتصاد عراقي اخضر يرتكز على قاعدة توطني السياسات البيئية كجزء اليتجزأ من سياسات االقتصاد الكلي وصواًل اىل منو مستدام«.
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االهداف
اهلدف االول: محاية نوعية اهلواء وحتسينه. 

اهلدف الثاني : محاية نوعية املياه وحتسينها.
اهلدف الثالث : احلد من تدهور االراضي ومكافحة التصحر.

اهلدف الرابع : احملافظة على البيئة البحرية والساحلية.
اهلدف اخلامس : احملافظة واالستخدام املستدام للتنوع االحيائي.

اهلدف السادس : تطوير منظومة ادارة املخلفات وحتسينها.
اهلدف السابع :  احلد من التلوث النفطي. 

اهلدف الثامن : احلد من التلوث االشعاعي.
اهلدف التاسع : االدارة املتكاملة للمواد الكيمياوية اخلطرة. 

اهلدف العاشر : تطوير االطار املؤسسي و القانوني لقطاع البيئة.
اهلدف احلادي عشر: القطاع اخلاص شريك مستدام وفاعل يف اجملال البيئي .

 4-32  الالمركزية و احلكم احمللي 
اهلدف : زيادة درجة الالمركزية االدارية واحلكم احمللي  يف الوزارات القطاعية واحملافظات.

العام  القطاع  4-33 حتديث 
االهداف 

اهلدف االول : تعزيز مبدا التخطيط التشاركي .
اهلدف الثاني : تعزيز الشراكة بني القطاعني العام و اخلاص يف جمال تقديم اخلدمات و البنى التحتية. 

اهلدف الثالث : رفع كفاءة اجلهاز االداري و احلكومي .
اهلدف الرابع : تنمية جمتمع قائم على املعرفة وردم الفجوة الرقمية .

اهلدف اخلامس : تعزيز التفاعل و تقوية اسس الشراكة بني شركاء التنمية يف التحول حنو االقتصاد الرقمي .

الفساد  ومكافحة  واملسائلة  والشفافية  4-34 النزاهة 
االهداف 

اهلدف االول : محاية اجملتمع من ظواهر الفساد و اشاعة ثقافة النزاهة. 
اهلدف الثاني : بناء دولة القانون و االدارات الرشيدة و اشاعة ثقافة محاية حقوق االنسان .

اهلدف الثالث : ترسيخ ثقافة النزاهة و الشفافية و املسؤولية االجتماعية يف الوظيفة العامة .
اهلدف الرابع : زيادة كفاءة القيادات االدارية يف اجلهاز احلكومي .

اهلدف اخلامس : تقوية اجراءات الرقابة و املساءلة يف اداء اخلدمات العامة. 

القانون و حقوق االنسان والنفاذ اىل العدالة  35 حكم   -4
االهداف 

اهلدف االول : ترسيخ مبدأ الفصل بني السلطات .
اهلدف الثاني : ارساء اليات لرتمجة مبادئ حقوق االنسان اىل الواقع .

اهلدف الثالث : االرتقاء باملستوى املعاشي و احلياتي للمواطن .
اهلدف الرابع : تعزيز استقاللية القضاء .

اهلدف اخلامس : نشر الثقافة القانونية يف اجملتمع .


