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مقدمة

كلحتاثيكمنتمث1972عتم ثاالرضالمستتاامةثممترجثودتكاثربيترجثامتتا ثمنت ث متةثتعتبرالتنمية

تخاا ثالمتكاراثضتركرجثاستكالتنميةثمت ثلفقرثكاقضميمثالبيئةثالمملثاالهميةه ا،ثلتعملجث ضميمثغميةثفيث

هتا ث17طمكحةث ا اوناجتممل ثفيثالطبيعيةثبأسلكبثيضمنثبقمءهمثكاستمرارهمثلألويملثالقمامة

.2030اوناجها ثممنكيثثكهيث196كرئيسيث

فضت ثاالونتاجهت هثمتمبعةكتنفي ثكعملثعلى2015كعملثمن ثندميةثاالهاا ك اثتبنىثالعراقثه هث

يتنمثالكطنيتةثعبرثاكائرثالكزارجثالمختلفةثكبحسبثخصكصتتطكرثمفدك ثالتنميةثالمستاامةعنثمتمبعةث

-:االجندةالهيكل الخاص بمتابعة كفيممثيليث

نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في العراق

السيدمحسنمحمد:الدكتور
والمحليةاالقليميةالتنميةدائرةعاممدير



-م ثالمنمسبةالبنمءثالمؤسسيثلتنفي ثكمتمبعةثاألوناجثكتحاياثاآللي

خلية متابعة

عين وكيء  وزارا  ومنمميا  مجتميد ميدني ومم ليينوالعيام االميينوهي برئاسة وزير التخطيط ، وتضم في عضويته 

امة القطيياا الخيياص، والتييي سيييكون دورهييا باالسييتناد الييا تقرييير الرجييد الييية تعييدي اللجنيية الوطنييية للتنمييية المسييتد

والييزام  الييوزارا القرارهيياومقترحاتهييا، توجيييه البييرامي والسياسييا  لتحقيييق االهييداف وتقييديمها الييا مجليي  الييوزرا  

.والحكوما  بتنفييها

مية اللجنة الوطنية للتن

المستدامة

د ومم لية بكيل اليوزارا  يا  العءقية، ممين هيم بدرجية ميدير عيام او خبيير وعيدايضاوالتي هي برئاسة وزير التخطيط  

عضو ، مهمتها قضايا التنمية المسيتدامة ومين ضيمنها رجيد افهيداف و عيداد تقريير وطنيي حيول ا نجياز 27أعضائها 

.التابعة لها وترفد اللجنة الوطنية تقريرها الا خلية متابعة افهداف10المتحقق عن طريق الفرق التخججية وعددها 

امة لجنة التنمية المستد

في المحافما 

الزراعية يرأسها المحافم ومعاون المحافم الفني نائبا لليرئي  وفيي عضيويتها كيل مين ميدير البيئية فيي المحافمية ومم يل

معيية ومم ييل المييوارد المائييية ومم ييل البلييديا  وافيييتال ومديرييية تخطيييط المحافميية التييابد لييوزارة التخطيييط ورئييي  الجا

ا  عين وسيكرتارية للجنية وليرئي  اللجنية الحيق ب ضيافة أعضيمقرريةومم لين عن القطاا الخاص والمجتمد المدني مد 

يرهيا الجها  يا  العءقة حسب خجوجية كل محافمة ، مهمتها رجد ا نجاز المتحقق علا مستوى المحافمية ورفيد تقر

.الا اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة انفة اليكر
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اهداف، كل فريق يعنا بعدة الفرقعلا االهدافوقد قسم  
-:فضء عن غايا  مترابطة معها، وكما في التالياساسية

-4،ث4-4كالغميم ثك2،ث1الدافمنث... فريق القضا  علا الفقر -
.4-2،10-1،10-10،ث7-5،8-3،8-8،ثث6-4،ث5

15،ث14،ث13،ث6االهاا ... فريق استدامة موارد البيئة -
.5-2كالغميةث

كالغميةث17،ث12،ث9،ث8،ث7االهاا ... االخضرفريق االقتجاد -
10-5.

.1-9كالغميةث9-8الغميةثك11الدا ث... فريق المدن المستدامة -

،ث6-8،ثكالغميم ث5،ث4،ث3االهاا ... فريق السكان والتنمية -
.2-16،ث1-16،ث7-10،ث8-8

6-10كالغميةث3-10كالغميةث16الدا ث... فريق الحكم الرييد -
.

.االوناجاهاا كيعنىثبومي ث... فريق الت قيف -

.االوناجاهاا يعنىثبومي ث... واالحجا ا فريق البيانا  -
.االوناجاهاا يعنىثبومي ث... الفريق الساند-

دةاجنباهدافاللجنة الوطنية للتنمية المستدامة ربطا 

اللجنةمقررية2030

والمعلوماتاالحصاءات

ي المحافظ
 
اتلجان فرعية ف يةالفرق التخصص

10, 2, 1االهداف

15, 14, 13, 6االهداف

، 9,12, 8, 7االهداف

17
11الهدف 

5، 4، 3االهداف

16الهدف 

ي وجمعيات
 
منظمات مجتمع مدن

علمية والقطاع الخاص

استدامة موارد البيئة

االقتصاد االخض  

المدن والمستوطنات 

ية البشر

التثقيف والتوعية 

الفريق الساند

القضاء عىل الفقر

الحكم الرشيد

ية التنمية البشر



ابرز ما تحقق لحد أالن

مجلسمعالمداوالتمنعامينوخالل2016علميمؤتمرفيمقترحةرؤيةالعراقطرح
-:وهي2030العراقرؤؤيةاطالقتم..الدوليوالبنكالوطنيةواللجنةالمتابعةوخليةالوزراء
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االم ت ثعقاثشرارم ثمتعااجثم ثمنظمم ث

ليثكالبنكثالاكاالنممئيالمتحاجثمملثالبرنممجث

ملنسبةثفيثتطكيرثالقارا ثبكالدمبيتم كاالسركا

ستكىثعلىثمكمؤائمتدملمفمهي ثالتنميةثالمستاامةث

كفيرثالخطةثالكطنيةثكالرؤيةثفض ثالشرارةثفيثت

.كاحتسمبدماالحصمئيةبعضثثالمؤشرا ث

طثاوناجثالتنميةثالمستاامةثضمنثالخطااممجت ث

يثفكابرزهمالكطنيةثكاالستراتيويم ثالقمئمةث

كاستراتيوية2022-2018الخطةثالكطنيةث

.التخفي ثمنثالفقرثلنفسثالفترج

NDPالتنميةثالمستاامةثبملع  ةثاهاا 
يثالتنميةثالمستاامةثالبيئيةثفاهاا اكلكيم كرشةثعملثالمصارث

25-24للفترجثمنث UNDPبملشرارةثم ث2030رؤيةثالعراقث

(.كزارجثالتخطيط/ بغاااث-2018االكلتشرينث
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عملثاع ثتنفي ثكرشثلتاريبثالشبمبثفيثالوممعم ثعلىثال

.علميالعمليثكالبحثثالالتطكعيثبملتنسيقثم ثكزارجثالتعلي ث

تقمريرثالمتمبعةثكاإلنومزثاعااارممثتعملثالكزارجثعلىث

م ثالتنميةثالمستاامةثيركنثلخامةثالسيمسالهاا المتحققث

.الكطنية

2030إستراتيويةثلإلع  ثكالتكعيةثبأوناجثالعاااتسعىث.

علىثتريي ثبعضثغميم ثكمؤشرا ثاالنيوريثالعملث

ةثم ثغميم ثكمؤشرا ثكطنيةثثبملع  الىالتنميةثالمستاامةث

عملثالفرقثالتخصصيةثكفيممثيليثنمك وينثمنثعملث

-:الفرق
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الهدف و إنهاء الفقر بكل أشكاله وفي كل مكان...1فريق القضاء على الفقر والمعني بالهدف 
ن بعض فضال ع)القضاء على الجوع وتحقيق األمن وتحسين التغذية وتعزيز التنمية المستدامة...2

.(غايات الهدف العاشر

برئمسةثالتخطيط

كعضكيةثرلثمنث

وزارة العمل، 

الزراعة، بيئة، 

جحة ، تعليم 

عالي، تجارة، 

جناعة، البنك 

ة، المركزة، التربي

منمما  مجتمد 
مدني

ارتفع  االنسبةه هاناال،2014لسنة(%22.5)الفقرنسبةبلغ 

التيالمحمفظم كفي2017عم العراقمستكىعلى%30الىلتصل

نسبة بلغ(الاينص ح-االنبمر-نينكى)االرهمبيةالتنظيمم احتلتدم

(%12.8)الىبغااامحمفظةفيالنسبةبلغ بينمم(%41.2)فيدمالفقر

( النو-كاسط–ررب ء-بمبل)الكسطىالمحمفظم في(%18.6)كبلغ 

-منميس- مر ي-الممنى–القماسية)الونكبيةالمحمفظم كفي(%31.5)ك

كايملىرررككمحمفظتيكفي(%12.5)رراستمنا لي فيامم،(البصرج

.(%18)بـ ار 
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االنبارمحافمة محافمة نينوى
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ؤيرا  والية العمل كان  بعمل مجفوفة للمبهعمل الفريق عدة اجتماعا  وعمل علا توطين التايا  المعني 
ادنايالمتوفرة والمؤيرا  الوطنية وكما موضح في المجفوفة  

منثالتخفي استرايويةكبملتكازيثعمل ث

التنميةثاهاا الفقرثعلىثمكائمتدمثم ث

نيةثالمستاامةثثمنثخ لثمك عدمثفيثاللونةثالف

قرثالتخطيطثمنثالفالستراتيويةالاائمةث

كالممملةثمنثكزارا ثالاكلةثكالقطمعثالخمص

كالموتم ثالمانيثفض ثعنثمولسثالنكاب

ت ثمنثالوممعم ثالعرا يةثثك اكاالرمايميين

-2018واياجثللفترجثمنثاستراتيويةاط ق

البعمااسمسيةضمنثستةثررمئزث2022

هافدمثالفقرثكامنمنثكم مكنثنشمطمثلتحقيق

بحلول % 25بنسبة العم ثكهكثتخفي ثالفقرث
.2022عام 
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ق لتحقياالستراتيجيةهيي اعد 

التنمية المستدامةاهدافعدد من 

وفي 2030اجندةالواردة في 

تحقيق ... االهدافمقدمة هيي 

االولافي غايتيه االولالهدف 

ي ويلك من خءل تنفي... وال انية 

االستراتيجيةوبرامي انيطة

اخرىفضء عن برامي وطنية 

تحقق بمجملها تخفيض نسبة

خءل السنوا  % 20الفقر بواقد

من عمر االولاالخم  

د يلك لتستمر بع... االستراتيجية

بنهي تجاعدة وجوال لتخفيض

في عام % 75الانسبة الفقر 

وهو المستهدف الوطني 2030

ق لتخفيف الفقر في العراق وف

اعدادرؤية الجها  القائمة علا 

.االستراتيجية



برئاسة وزارة 
التخطيط وعضوية 

العمل، الصحة 
والبيئة، التربية،
التعليم العالي، 

مفوضية حقوق 
اإلنسان، الهجرة 

والمهرجين، وزارة 
الداخلية

11

الرفايضمان حياة جحية وتعزيز ... 3الهدف بفريقي السكان والتنمية والتنمية البيرية والمعنيان 

الهدف وضمان التعليم الءئق وفرص التعليم مدى الحياة للجميد... 4الهدف ولجميد افعمار

تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميد النسا  ...5

:الخاجة بالفريق من خءلاالهدافضمن عملهم تم عقد عدة اجتماعا  لعمل توطين لتايا  

- لمستدامة في سياق أجندة التنمية اوافجتماعيةرؤية التنمية البيرية اليهااعتماد الركائز التي تستند

2030.

من الجهاز المركزة لإلحجا  ومدىأستحجالهاقاعدة مؤيرا  التنمية المستدامة التي تم أستعراض

.توافق هيي المؤيرا  والمجنفة وفقاً للمستويا  ال ء ة

 موجودمامناقية جياغة هيي المؤيرا  وكيفية تفكيكها وفق خجوجية كل مؤير ومدى أمكانية توطين

.وطنياً ضمن هيي القاعدة

 معدل الوفيا  الناجمة عن )العمل مد الفريق ومن خءل وزاراتهم لتتطية المعلوما  حول مؤيرا  م ل

.وغيرها( نطاق تتطية التدخء  العءجية) و( افنتحار

اهدافدمي كما تم تحديد التحديا  التي تواجه تنفيي التايا  الخاجة بالفريق فضء عن الجهود المبيولة ل

.التنمية المستدامة في التيريعا  والسياسا 

 رية العراق في التنمية البيمرتبة يخجص هيا العام لتوطين بعض التايا  بما يرفد من انمن المؤمل

اتب دولة في مؤير التنمية البيرية، بمرتبٍة أقلَّ من مر( 188)من أجل مائة و ماني و مانين ( 121)وهي 

؛ فقد أ ّر  عقود من الحروب والعقوبا  (97)، وتون  (86)، وافردن (76)بعض دول المنطقة، كلبنان 

م الخدما  الدولية والعنف وعدم االستقرار السياسي ووطأة الضتوط المالية في قدرة القطاا الجحي علا تقدي

الجحية
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ضمان الحصول على الطاقة بأسعار...7الهدف 
.معقولة وموثوق بها وحديثة للجميع

تعزيز النمو المستدام االقتصادي ..8الهدف 
ئق الشامل والعمالة الكاملة والمنتجة والعمل الال

.للجميع
صنيع بناء البنية التحتية وتعزيز الت...9الهدف 

.الشامل والمستدام وتشجيع االبتكار
ضمان أنماط االستهالك واإلنتاج ..12الهدف 

.المستدامة

13

ترترزثعلىثتقاي ثاالهاا كه هث

فة،ثالخامم ثالعممةثبطريقةثشمملةثكشفم

خمضعةثللمسمءلةثمنثالمكاطنين،ثبمم

يشملثإاارجثمكاراثالمركجثالطبيعيةث

النفطثكالغمزثكالميمهثكاألراضيث)

،ثكاستخاامدمثعلىثنحكث(الخصبة

مستاا ثكفعّمل

، الجناعة، العمل ، زراعة، تخطيط) وهو برئاسة وزارة التخطيط وعضوية كل من .. االخضرفريق االقتجاد 

(تجارة، نفط، الجحة، الكهربا ، المالية، بيئة، االتجاال ، البنك المركزة جناعة
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اجتمد الفريق عدة اجتماعا  وناقش •
م مدى توفر البيانا  ومستوياتها  وت
-:رفد مجموعة من التوجيا  علا 

الجانب السياسي والتيريعي•

الجانب التكنولوجي•

الجانب االقتجادة•

الجانب القانوني•

الجانب المناخي والبيئي•

الفريق عملهيتستانفانومن المؤمل 
مل فيما يتعلق بالتوطين ضمن خطة ع

.2019الفريق في عام 

مخطط للمدينة الجديدة المقترحة والمينا  في يبه جزيرة الفاو

االس احدثوفقاك راوواحدةومخططةللبيئةجديقةمتكاملةجناعيةمناطقانيا 

جاهزةتكونلكيكافةاالرتكازيةالبناتأمينمدمحافمةكلفيالمدنخارجوالمعايير

واالجنبيالمحليالخاصالقطاافيالمست مرينالستقبال
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فريق المدن والمستوطنات برئاسة 
امانةوزارة التخطيط وعضوية كل من 

وواإلسكان  االعماربغداد، وزارة 
واالثارالبلديات، وزارة السياحة 

اع البيئة ، الدفزارةوالثقافة ، النقل، 
المدني

16

مدينة كربء  ومحيطها االقليمي



جعل املدن واملســـتوطنات االنسانية شاملة وامنة ومرنة 11الهدف 
.   ومستدامة 

..العناصرالستة 
..شاملجتمع،الحكم،البئية،االقتصاد،الحركة،العي

..في ُبنيةاملدينةالذكية 

عمل الفريق عدة اجتماعات امتاز عملهم 
بالطابع املكاني 



18التنميةثالمرمنيةثفيثالعراق

دادميييروا مدينيية بسييماية السييكني فييي محافميية بتيي

د مدينيية بسييماية هييي ميييروا اسييت مارة سييكني يقيي

( 10)الا الجنوب اليرقي من مدينة بتداد بحيوالي 

الكييو  وميين المؤمييل انيييا  -كييم علييا طريييق بتييداد

نيية طريييق سييريد  يياني يييربط المدينيية الجديييدة بمدي

-ميييدار ) بتيييداد وتيييأمين الخيييدما  م يييل التعلييييم 

ة     ومراكييز تجارييية وجييحية وترفيهييي( رييياض اطفييال

ومسييياجد، ( حيييدائق-سييياحا -مءعيييب رياضيييية) 
ومنموما   الخدما 

-: ويشمل الهدف الغايات التالية 
ضمان حصول الجميع على مساكن وخدمات اساسية مالئمة وامنة وميسورة   التكلفة ورفع11.1الغاية 

2030مستوى االحياء الفقيرة بحلول 



19التنميةثالمرمنيةثفيثالعراق

يجيبح مقترحا  لتطوير يارا الرييد في بتداد ل

ة لحركة المياة واستحداث مناطق خضر ومفتوح

وخلييييق فييييرص اسييييت مارية رائييييدة فييييي المنطقيييية 

ميين مسييتتلة بيييلك كافيية االمكانيييا  المتاحيية فيهييا

هيير مييوروث  قييافي ترا ييي تيياريخي وكيييلك ضييفة ن

 ا دجلة والموقد المتميز للمنطقة اليية يم يل جيز
.مهما من المركز التجارة لمدينة بتداد

ن السالمة على توفير امكانية وصول الجميع الى نظم نقل مأمونة وميسورة الكلفة ويسهل الوصول اليها ومستدامة وتحسي11.2الغاية 
شة الطرق وال سيما من خالل توسيع النقل العام مع ايالء اهتمام خاص الحتياجات االشخاص الذين يعيشون في ظل ظروف ه

.2030والنساء واالطفال واالشخاص ذوي االعاقة وكبار السن بحلول 



سياسة المدن الجديدة تفعيل •

20التنميةثالمرمنيةثفيثالعراق

تعزيز التوسع الحضري الشامل للجميع واملستدام والقدرة على تخطيط وادارة 11.3الغاية  
.2030حلول املستوطنات البشرية في جميع البلدان على نحو قائم على املشاركة ومتكامل ومستدام ب

التنمية الريفية وتطوير القرىوخطط سياسة



21



22التنميةثالمرمنيةثفيثالعراق

التوسعة المقترحة للمسجد 
والروضة الكاممية ببتداد

ا  ويتم العمل علا التنمية الحضرية للمناطق ي

ن الخجوجية م ل المناطق الترا ية ومراكز المد

حيث اعد  دراسا  تجميمية متكاملة لمنطقة 

ة الكاممية وليارا الرييد في بتداد  ، ولمنطق

ديمة الحرمين في كربء  ، ولمركز مدينة الكفل الق

في محافمة بابل، وغيرها من المراكز الحضرية
.التقليدية

.تعزيز الجهود الرامية الى حماية وصون التراث الثقافي والطبيعي والعاملي 11.4الغاية 



ن التقليـــل الــــى درجـــة كبيـــرة مــــ11.5الغايـــة 
عــــــــــــــــــــدد الوفيــــــــــــــــــــات وعــــــــــــــــــــدد 
االشــــــــــــــــــــخاص املتضــــــــــــــــــــررين 

) ة وتحقيـــــق تخفـــــي  بنســـــب
X ) فــــــــــي املائــــــــــة فــــــــــي الخســــــــــائر

ناتج االقتصادية املتصلة بال
دث املحلـــي االجمـــالي ال ـــ  تحـــ

ك بســبا الكــوارث بمــا فــي ذلــ
ه مــع الكــوارث املتصــلة بامليــا

اء التركيــــى علــــى حمايــــة الفقــــر 
واالشخاص الـذين يعيشـون 
فــي ظــل اوضــاب هشــة بحلــول 

2030.



اص الحــــد مــــن االيــــر البيفــــ  الســــلف  الفــــردي للمــــدن بمــــا فــــي ذلــــك عــــن طريــــق ايــــالء اهتمــــام خــــ11.6الغايــــة 
.2030لنوعية الهواء وادارة نفايات البلدية وغيرها بحلول 

تــــوفر ســــبل اســــتفادة الجميــــع مــــن مســــاحات خضــــراء وامــــاكن عامــــة وشــــاملة للجميــــع ويمكــــن11.7الغايــــة 
عاقــــــة الوصـــــول اليهـــــا وال ســـــيما بالنســــــبة للنســـــاء واالطفـــــال وكبــــــار الســـــن واالشـــــخاص ذوي اال 

.2030بحلول 
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استعماال  االرض الحالية

2004مدينة بتداد في عام 

من مساحة امانة بتداد كان  مناطق حضرية % 60نحو 

عام وحتا الحزام افخضر المقترح من قبل بول سيرف 

"ال يزال جالحا"كان، الا حد كبير، 1973

2011مدينة بتداد في عام 

تتير الوضد بيكل جيرة مني يلك الحين مد تحول 

من مساحة امانة بتداد الا مناطق حضرية % 80

يد وقد تم التجاوز علا الحزام افخضر بالتحضر السر

أة، قطد مجزسوىوغير المنضبط وما تبقا منه اليوم 

رض مما يجعله عديم الفائدة وغير قادر علا الوفا  بالت

 نيائهمن

حتا البساتين تم التجاوز عليها 

استعماال  االرض الحالية 
لنحو يمكن تلخيص نمط استعماال  االرض الحالية علا ا

التالي

الدائرة التنفيي المستقبلي لخط السكة الدائرة والطريق

الرابد سيؤدة الا زيادة تجزئة الحزام االخضر

مبع رنياط جناعي 
ضمن غالباً ما يقد ضمن المناطق السكنية وحتا

ا منطقة االعمال المركزية  نفسها و يؤ ر سلب

ةعلا نوعية الحياة والسءمة العامة داخل المدين

الضتوط المتزايدة علا منطقة االعمال المركزية 
ية يسبب التركيز العالي لألنيطة التجارية والحكومية ضمن منطقة افعمال المركزية التقليد

هور الضتط اليديد علا المنطقة مما أدى  لا مياكل مرورية يديدة ويهدد بالمزيد من التد

في نسيجها الحضرة الهش ل، في السياق ياته، تمركز هيي افنيطة ادى الا تقليل كفا ة النق

وتحديدا يبكا  الطرق داخل المدينة

يمكن وجف استعماال  االرض القائمة علا
النحو التالي

ما الزحف الحضرة الواسد دون الك ير من التخطيط ال سي▪

من قطاا ا سكان الخاص

النفاي افراضي المتاحة للتوسد والنمو في المستقبل آخية ب▪

 ً سريعا

التجاوز الواسد النطاق علا الحزام افخضر الحالي▪

قطاا جناعي ميت ▪

مركزية قطاا التجارة والخدما ▪



ازالة الحزام االخضر الحالي المجزأ▪
ونقله غربا الا المنطقة الجديدة خارج الحدود الحالية المانة بتداد

خفيف ستيعاب النمو المستقبلي وتال نيا  أقطاب النمو الجديدة أو المراكز النوابد ▪

الضتوط علا منطقة االعمال المركزية

الحي المالي في الجابيا 
مباني ايقونية عالية سكنية وتجارية•

ك افة عالية الا عالية جدا•

الدهنة
تجارية/ مباني باستعمال مختلط سكنية 

ك افة سكنية متوسطة الا عالية•

العقدة التعليمية
سكن بك افة متوسطة الا عالية•

:المطارمدينة
ة  متوسطة التطوير كمنتجد وعقدة  قافية ورياضية وترفيهية ، الك اف

الا متوسطة واطئة 

عقدة عويريي الجناعية
–ك افة متوسطة مد بعض المساكن  بك افة عالية الا متوسطة•

عالية 

SEZانيا  منطقة اقتجادية خاجة •

الدورة 
سكن مد مركز حضرة باستعمال مختلط •

ميروا تطوير معسكر الرييد
المدينة الطبية•

المدينة الرياضية•

مدينة االلعاب•

سكن وتجارة•

:العقدة الجناعية
ترحيل االستعماال  الجناعية  من منطقة االعمال المركزية•

10× 10ميروا تطوير مدينة الجدر 
سكن مد مركز حضرة باستعمال مختلط •

بوب اليام
TDZانيا  منطقة تنمية تكنولوجية 

ادارة النمو واستعماال  االرض المقترحة



انومزثالمشمري ثالمتك فة،ثكت ليلثالصعكبم ثالتيثتعترضث لك.

تكرياثااللتزا ثبملمخططم ثاألسمسيةثللمانثككض ثحاثللتومكزا ثالحمصلةثعليدم.

لثوياأل ثكحاجثسرنيةثمنف جثبحسبثالطرقثكالتقنيم ثالحايمةثكمخاكمةثبشر100تأمينثممثالثيقلثعنث.

منثالتمكيلثالعقمريثمنثاستمممرا ثالقطمعثالخمصثلتغطيةثالعوزثالسرني% 50تكفيرث.

ربثكالصر ثتحسينثبيئةثالسرنثعبرثزيماجثاالهتمم ثبملخامم ثالبلايةثكتكفيرثخامم ثالممءثالصملحثللش
.الصحي

بم يثأوزاءثالسرنثالعشكائيثكتحسينثالبنيةثالتحتيةثفيثتلكثالمنمطقثكإعماجثتخطيطدم،ثكامودمثباندمء
.النسيجثالحضريثفيثالمانثالتيثتق ثفيدم

:كأسمليبثتحقيقدم2030رممثعملثالفريقثعلىثكض ثرؤيةثللدا ث



د فريق الحكم الرشي
برئاسة مدير عام 
المركز الوطني 

للتطوير اإلداري 
وعضوية الهجرة 

والمهجرين، العمل، 
الخارجية، الداخلية، 

مفوضية حقوق 
.، العدلاالنسان
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األنبار

المثنى

نينوى

النجف

ديالى

واسط

أربيل

ميسان

البصرة

دين صالح ال

السليمانية

ذي قار

كركوك

بابل

دهوك

القادسية

بغداد

كربالء

نسبةثالحرممن 20.0%   - 0.0 %

نسبةثالحرممن 30.0% - 20.1 %

نسبةثالحرممن % 40.0% - 30.1

نسبةثالحرممن % 50.0% - 40.1

نسبةثالحرممن 100.0% - 50.1%

األسرثالمحركمةثحسبثالمحمفظة (%)

2012نسب االسر المحرومة وفق المؤيرا   المعلنة عام 



الحد من عدم المساواة داخل البلدان ...10الهدف و16بالهدف اساسويعني بشكل 
اعمالهاجتمع الفريق اجتماعات عديدة  وتضمنت 

لدا التحايم ثالتيثتكاوهثتحقيقثا

الودكاثالكطنيةثالمب كلةثلامجثه اث
الدا ثم ثالخططثالكطنية

م ثمصفكفةثالكا  ثالحمليثللمعلكم
حسبثغميم ثالحر ثالرشيا
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واالحصاءاتفريق البيانات 

:همم مةثمستكيم ثبحسبثتكفرالىت ثتصني ثتلكثالمؤشرا ث•

كهيثمؤشرا ثكاضحةثكمفدكمةثلدمثمندويةثث يمسث: االكلالمستكىث•
تغطيةثكمعمييرثمتفقثعليدمثكيت ثومعدمثبصكرجثمنتظمةثفيثالكا  ثت 

.االكلمؤشرثضمنثالمستكىث( 52)

 كالتعمريكهيثمؤشرا ثكاضحةثمنثحيثثالمفمهي ث: المستوى ال اني•
ةثلد هثتتكفرثلدمثمندويةثكطرائقثاحتسمبثلرنثالبيمنم ثال زمكايضم

مؤشرثل ثيتمرنثالودمزثمنث( 35)حمليمًثكيتضمنثالتنتجالمؤشرا ث
را ،ثر لكثمتخصصةثتكفرثمملثتلكثالمؤشمسكحم تكفيرهمثلعا ثتنفي ث

.منثالكزارا ث ا ثالع  ة

لقاثمندويةثكاضحةثكمعمييرثلد هثالمؤشرا ثكالتكوا: المستوى ال الث•
ومي ثت ثكض ثتعري ثلدمثكلرنثالخبراءثغيرثمتأراينثمنثصحتدمثفي

تطبيقدمثاليمرنمؤشرث س ثمنثه هثالمؤشرا ث( 153)الاكل،ثيتضمنث
ممعيةثلعا ثتكافقدمثم ثطبيعةثالموتم ثالسيمسيةثكاال تصمايةثكاالوت

.مفمهي ثمكحاجثكمندويم ثاكليةثمعتماجالىبحموةثاالخركالقس ث
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اهاا تكفيرثمؤشرا ثالمستكىثالممنيثألوناجامرمنيةاراسةثالىالسعيث

ربيةثالتنميةثالمستاامةثبملتنسيقثم ثالكزارا ث ا ثالع  ةثكالمنظمم ثالع

كالاكليةثكاال ليمية

كحاجثتحقيقثاستمراريةثالتكاصلثم ثالمنظمم ثالاكليةثحكلثالمفمهي ثالم

اربةثكالمقمييسثكالمندويم ثالخمصةثلمؤشرا ثالمستكىثالمملثثلضممنثمك

التطكرا ثالعملميةثفيثه اثالموملث

قثبملفقرثالتيثتتعلل هاا فيثتنفي ثالتنميةثالمستاامةثاالكلكيةاعطمء

-2018)نيةثفيثخطةثالتنميةثالكطل كلكيم كالصحةثكالتعلي ثكالبيئةثكفقمًث

كثفيثتكفيرثمؤشرا ثخمصةثبتلاالكلكيةكممثيترتبثعليهثمنث( 2022

اكلىالقضميمثرمرحلةث

بثكشعا سم بمدمةثتطكيرثل حصمءاالستمرارثبقيم ثالودمزثالمررزيث

را ثفيثالكزارا ثكالاكائرثغيرثالمرتبطةثبكزارجثفيثتكفيرثاكاالحصمء

االحصمءتاريبيةثعاياجثللعمملينثفيث

نفي ثتبمالثالخبرا ثم ثاكلثالمنطقةثكاالستفماجثمنثالتومربثفيثموملثت

التنميةثالمستاامةثاهاا اوناج

يةثالتنماهاا اوناجتعزيزثاالستفماجثمنثالخبراءثالاكليينثفيثموملث

رصاثالتقا ثلاالحصمئيةالمستاامةثمنثومنبثالتنفي ثالعمليثكتكفيرثالمؤشرا ث

االهاا التراو ثفيثتحقيقثاك



التقرير الطوعي العراقي اعدادعلى النيجري العمل 
وفيما يلي ابرز ما تم انجازه... االول

طرح موضوع -
االستعراض 

الطوعي في 
اجتماع اللجنة 

الوطنية ضمن هذا 
/ 8/2العام  بتاريخ 

2018

الموافقةاستحصال-
االمانةالرسمية من 

العامة لمجلس الوزراء

مخاطبة الخارجية-
واستحصال

الدراجموافقة 
العراق ضمن 
البلدان التي 

ستقدم 
استعراض

الخطوة 
1

تشكيل العنوان
فريق فني
من الخبراء 

لكتابة 
التقرير

تشكيل 
لجنة مالية

خاصة 
للتقرير

الخطوة 
2

العنوان
تعديل تقرير 

الرؤية المعد من
قبل اللجنة 
ية الوطنية للتنم

المستدامة 
بالموائمة مع 
تقرير الرؤية 
المقدم من 
.البنك الدولي 

تم وضع 
جدول تقدم 
العمل وعقد 
العديد من 
االجتماعات 

ريق الفنية للف
المعني 
رير بكتابة التق
لغرض 

المنهجية 
للتقرير

الخطوة 
3

يجري العنوان
العمل 

فياالن
التقرير
ليتم 

االنتهاء 
منه في 
شهر 

الخامس

الخطوة 
4

العنوان



والحمد هلل رب العالمين


