
 هـ2113-م  0202. لسنة  3/ ملحق ثالث/العدد الالثالثمجلة الدراسات المستدامة السنة الثالثة /المجلد  

 

 
 

02 

 يف العراق  للودة  0202ن اجندة التنوية املستداهة يتقي
 م. 0202-0202 

بـ )تحميل بحث مستل من رسالة ماجستير الباحث األول الموسومة 
 في العراق( 0202اتجاهات التنمية المستدامة في ظل اجندة 

 ندوه هالل جودة أ.د.
 الباحثة عواطف عبد الرحمن فرج بدراوي

 كمية االدارة واالقتصاد \قسم االقتصاد 
nadwahalirkbi@gmail.com 

 : مخصالم
االستدامة ىي فمسفة ورؤية جديدة لمبحث عن نشاطات اجتماعية واقتصادية وانماط انتاجية  ن  إ    

واستيالكية ، وتقنيات  تعمل عمى استدامة التنمية وتمكين الجيل الحالي وتحسين حياتو وضمان حياة 
 القادمة .  لألجيالمالئمة 

بييمنة القطاع النفطي لم تنعكس بنتائج اثبتت التجارب العممية ان خاصية االقتصاد العراقي المتمثمة 
، وان وبكل قطاعاتو االنتاجية والخدميةايجابية وتغيرات ىيكمية واضحة عمى مسيرة ىذا االقتصاد 

االعتماد الكمي عمى ىذا المورد جعل االقتصاد يعاني من ازمات مستمرة ومشاكل كبيرة وبخاصة 
اسة اقتصادية فعالة لتنويع مصادر الدخل انخفاض اسعار النفط ، لذلك من الضروري تطبيق سي

 واصالح ىيكل القطاعات االقتصادية . 
متممة  .5102المتحدة عام  لألمموتأتي اىداف التنمية المستدامة من قبل الجمعية العامة      

لتحقيق االىداف االنمائية لأللفية التي اتفقت عمييا دول العالم قبل خمس عشر عاما . وتعد ىذه 
رنامج عمل ألجل الناس واالرض واالزدىار ، وىي خطة طموحة وشاممة عازمة عمى انياء الخطة ب

الفقر والجوع ، وىي اكبر تحدي يواجو العالم وشرط ال غنى  عنو لتحقيق التنمية المستدامة ، ويتطمب 
مع  تحقيق اىداف التنمية المستدامة بناء القدرات الوطنية والمحمية التي تستيدف تحسين عمميات ج
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قوية البيانات ورصد االنجازات واعداد التقارير الوطنية والمحمية والقطاعية ، وبناء الشراكات ال
، والشراكة العالمية في الجيود الدولية الرامية الى تحقيق التنمية المتعددة بين اصحاب المصمحة

التنمية والبيئة  وتعزيزىا ويشارك بفاعمية في المفاوضات في مختمف المحافل الدولية حول قضايا
دولية ذات الصمة من خالل والتغير المناخي ويؤكد مع كل مناسبة عمى التنفيذ الفعال لالتفاقيات ال

 .التعاون
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Abstract :  

Sustainability is a new philosophy and vision to search for social and 

economic activities, production and consumption patterns, in addition to 

technologies that work on sustainability of development, empowering the 

current generation, improving its life and ensuring a suitable life for future 

generations. 

Scientific experiments have proven that the characteristic of the Iraqi 

economy represented by the dominance of the oil sector is not reflected in 

positive results and clear structural changes on this economy and its all 

production and service sectors.  This total dependence on this resource makes 

the economy suffer from continuous crises and major problems, especially  

during the drop in oil prices, so it is necessary to apply an effective economic 

policy to diversify sources of income and reform the structure of economic 

sectors. 

The goals of sustainable development have been set by the United 

Nations in 2015 have regarded as a complement to achieve of the Millennium 

Development Goals that were agreed upon by the countries of the world 

fifteen years ago. This plan is a program of action for people, land and 

prosperity. It is an ambitious and comprehensive plan determines  to end 

poverty and hunger. It is the biggest challenge facing the world and an 
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indispensable condition for achieving sustainable development. Achieving 

sustainable development goals requires building national and local capacities 

aimed at improving data collection processes , monitoring achievements, 

preparing national , local and sectoral reports, in addition to  build strong 

multi-stakeholder partnerships, and global partnership in international efforts 

aimed at achieving and promoting development, also actively participates in 

negotiations in various international forums on issues of development, 

environment and climate change, as well as emphasizing the effective 

implementation of relevant international agreements through cooperation. 

Keywords: (evaluation, agenda, sustainable development). 

  :المقدمة
جاء مفيوم التنمية المستدامة ضمن تشكيمة من المفاىيم الجديدة مثل المجتمع  
الحكم الرشيد، وقد نشأت ىذه المفاىيم في سياق موجو  االقتصاد الجديد، المدني،
ة وتداعياتيا االقتصادية واالجتماعية والثقافية وما تثيره من ردود أفعال عمى كافة العولم

المستويات. وأدى االرتباط الوثيق بين البيئة والتنمية عمى ضرورة إيجاد بديل يسعى 
الى وجود التوليفة المطموبة لمعالقة المتبادلة ما بين االنسان ومحيطو الطبيعي وبين 

جمع مفيوم التنمية المستــدامة بين بعديــن أساسييــن ىم التنمــية ي  .المجتمع وتنميتو
، وكانت نقطة االنطالق ما اطمقتو رئيسة وزراء النرويج في كعممية لمتغيير واالستـدامة

في كتاب مستقبمنا المشترك . حيث كانت التنمية المستدامة ىي  50اجندة القرن 
المفيوم الذي اطمق آنذاك بانيا التنمية التي التنمية التي تحافظ عمى البيئة من خالل 

تمبي حاجات االجيال الحاضرة دون المساومة عمى قدرة االجيال القادمة . والعراق احد 
البمدان التي سعت الى مواكبة ىذا المفيوم لمحفاظ عمى الموارد واستدامة البيئة فقد 

المؤشرات االقتصادية تناول البحث اىم مؤشرات التنمية المستدامة في العراق وىي 
 واالجتماعية والبيئية والمؤسساتية .
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 مشكمة البحث
انطمقت الدراسة من ىناك تحديات تواجو تحقيق اىداف التنمية المستدامة في العراق 

 ظل بيئة غير مستقرة  فيوخاصة 
 اهداف البحث 

 يسعى البحث الى 
 في العراق   5101تقيم واقع اجندة التنمية المستدامة  -0
تم اختيار ثالث محافظات رئيسية ىي البصرة وكربالء واالنبار وذلك لصدور  -5

اول تقرير طوعي عن اجندة التنمية المستدامة في ىذه المحافظات المختارة من 
 قبل وزارة التخطيط 

 فرضية البحث 
في العراق ، اال ان  جسامة االحداث  5102لقد تم مناقشة التقرير الطوعي االول عام 

اجراء تقويم مسارات التنمية المستدامة  والسيما في المحافظات الثالثة التي تطمب 
 اثبتت تراجعيا .
 اهمية البحث 

لقد تظافرت الجيود من اجل خمق حالة من االزدىار المستدام مع الحفاظ عمى الموارد 
 من االستنزاف ولذلك كان لتحقيق اىداف التنمية المستدامة صداىا في العراق 

 تنمية المستدامةلم االطار النظري  األول:المبحث 
 كثر الحديث في السنوات األخيرة عن مفيوم جديد لمتنمية بدياًل لممفاىيم السابقة،     

من  وان آخر تمك المفاىيم ما يسمى بالتنمية المستدامة التي أصبح ينادي بيا الجميع،
 احثون.ومؤسسات التعميم المختمفة وب جمعيات أىمية،و  ىيئات دولية،

حيث جاء مفيوم التنمية المستدامة ضمن تشكيمة من المفاىيم الجديدة مثل      
الحكم الرشيد، وقد نشأت ىذه المفاىيم في سياق  االقتصاد الجديد، المجتمع المدني،
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موجو العولمة وتداعياتيا االقتصادية واالجتماعية والثقافية وما تثيره من ردود أفعال 
وأدى االرتباط الوثيق بين البيئة والتنمية عمى ضرورة إيجاد بديل  عمى كافة المستويات.

يسعى الى وجود التوليفة المطموبة لمعالقة المتبادلة ما بين االنسان ومحيطو الطبيعي 
وبين المجتمع وتنميتو، وايضًا التركيز عمى توفير فرص العمل وتحسين مستوى تقديم 

 كمة الفقر وغيرىا من الخدمات األساسية.الخدمات الصحية والتعميمية والحد من مش
لم تستقطب المشاكل البيئية االنتباه الكافي لمتخذي القرار وواضعي االستراتيجيات      

والخطط التنموية والسياسية في معظم دول العالم، وفي الوقت الذي زعم فيو الكثيرون 
. تبمور ىذا رنموذج المنتظفشل النماذج التنموية برز مفيوم التنمية المستدامة بمثابة ال

المفيوم مع مطمع عقد السبعينيات الذي شيد زيادة في مستوى الوعي البيئي وارتفاعا 
نسبيا لروح االلتزام بتطبيق السياسات والتوجيات البيئية لممحافظة عمى الموارد وعدم 

الى  االخالل بالنظام البيئي نتيجة األنشطة البشرية واالقتصادية، أدى ىذا االىتمام
تنامي ادراك الحكومات والمؤسسات الدولية الستحالة فصل قضايا التنمية االقتصادية 
عن قضايا البيئة وبالتالي اتسع مفيوم التنمية االقتصادية ليتم التحول من مجرد كونو 
نموا اقتصاديا مصحوبا ببعض التغييرات الييكمية االقتصادية واالجتماعية الى اىتمام 

مضمون ومكونات النمو، وأصبحت ىذه التغييرات مطموبة في جميع  باحداث تغيير في
الموارد الطبيعية والحد من التدىور  ةال دامالدول كجزء من جممة اإلجراءات الالزمة 

 البيئي.
 مفهوم التنمية المستدامة المطمب االول : 

رة يمسـة األختعـددت مفاىيم التنميـة المسـتدامة عـبر تطورىـا خـالل العقـود الخ       
 مـن القرن العشرين، وعـمى الرغم من تبايـن المصطمحات والكمـمات التي وردت حوليا،
فإنيا ال تختمف كثيرا في جوىرىا ومحتواىا فيي حقل معرفي يتصف بالتداخـل والتكامـل 
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ضافـة إلى ا والتراكـم لمـا طرحتـو حقـول المعرفـة االقتصاديـة واالجتماعيـة واإلنسـانية،
 حقـول المعرفـة التطبيقيـة ذات الصمة بالبيئة ومكوناتيا المختمفة.

يجمع مفيوم التنمية المستــدامة بين بعديــن أساسييــن ىم التنمــية كعممية لمتغيير       
النرويج أنـذاك في وزراء أشــارت رئيسة  0291واالستـدامة كبعد زمني، ففي أكتوبر عام 

ة المستدامة ليا أبعاد متعددة وتتطمب أوال مكافحة الفقر، محاضرة ليا إلى أن التنمي
وثانيا الحفاظ عمى قاعدة الموارد وتحسينيا، وتتطمب ثالثا توسيع مفيوم التنمية ليشمل 
النمو االقتصادي والتنمية االجتماعية والثقافية، ورابعا تتطمب تضمين االعتبارات البيئية 

كافة المستويات، وقد أوضحت المجنة العالمية  واالقتصادية في عممية صنع القرار عمى
لمبيئة والتنمية والتي تعرف بمجنة برونتالند نسبة لرئيسة وزراء النرويج التي ترأست 

بعنوان مستقبمنا المشترك، أن التنمية المستدامة  0291المجنة في تقريرىا الصادر عام 
ة األجيال في المستقبل ىي تمك التنمية التي تمبي حاجات الحاضر دون التعرض لقدر 

 .( ٥02، 5111عمى تمبية الحاجات الخاصة بيا)عال، 
تم اخالق مفيوم لمتنمية المستدامة والتي أشارت فييا  0291وبما ان في عام        

برونتالند الى ان التنمية ىي التي تمبي حاجات الحاضر دون المساومة عمى قدرة 
ووفق ىذا المفيوم يمكن ان توضح ان المفيوم األجيال القادمة عمى تمبية احتياجاتيا 

 .( 1،  5109)  حسين، -:يستند عمى إضافة بعدين جديدين لمتنمية ىما 
 .البعد النوعي لمفيوم التنمية: يشمل النوعية البيئية وعالقتيا بنوعية الحياة  .0
البعد الزمني: يشمل التنمية عمى المدى البعيد )األجيال القادمة( استنادًا  .5

 .المستدام  لألساس
عرف التنمية 50كما ان تقرير ريو دي جانيرو حسب جدول اعمال القرن 

المستدامة بانيا، تنمية يجب ان تحقق بطريقة توفق وتساوي في إرضاء واشباع 
البرنامج اإلنمائي الحاجات المرتبطة بالتنمية والبيئة لألجيال الحاضرة والمستقبمية )
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( سنة FAOوعرفتيا المنظمة العالمية لمزراعة ) . (1، 5115،لألمم المتحدة 
طريقة تضمن تحقيق وحماية قاعدة الموارد الطبيعية بإدارة  عمى أ نيا،0292

أي تمك التنمية التي تحمي  استمرار إرضاء حاجات األجيال الحالية والمستقبمية،
ومناسبة من النباتية والحيوانية وال تضر بالبيئة الوراثية األرض والمياه والمصادر 

االجتماعية ومالئمة من الناحية الفنية  الناحية االقتصادية ومقبولة من الناحية
 .( 01، 5101)ىرموش،

ان التنمية المستدامة تعني الحفاظ  FAOيتضح من خالل المفيوم الذي طرحتو    
عمى الموارد الطبيعية والعمل عمى تحقيق المساواة بين األجيال والحفاظ ع التنوع 

 يولوجيالب
  0202اجندة التنمية المستدامة لـ المطمب الثاني :

وىي مجموعة من األىداف التي وضعتيا األمم المتحدة والمعروفة رسميا باسم      
بمقر األمم  5102لمتنمية المستدامة( في عام 5101تحويل عالمنا )جدول اعمال 

 012ىدفا و 01دولة ونتج عن ىذا المؤتمر وضع  021المتحدة بنيويورك بمشاركة 
تترابط ىذه األىداف العريضة فيما بينيا عمى ، (  5101_ 5102سنة ) 02غاية لمدة 

غاية  012الرغم ان لكل منيا أىداف صغيرة محددة خاصة بو، تمثل في مجموعيا 
 التنمية االجتماعية وتغطي أىداف التنمية المستدامة مجموعة واسعة من قضايا

المساواة بين  -تغير المناخ  -التعميم  –الصحة  –الجوع  –الفقر ) واالقتصادية
وعمى   العدالة االجتماعية( -البيئة  –الطاقة  –الصرف الصحي  -المياه  –الجنسين 

الرغم من أن أىداف التنمية المستدامة ليست ممزمة قانونا اال ان الحكومات تأخذ زمام 
ممكيتيا وتضع أطر وطنية لتحقيقيا ولذا فالدول ىي التي تتحمل المسؤولية الرئيسية 

نوعية يسيل الوصول  عن متابعة التقدم المحرز واستعراضو، مما يتطمب جمع بيانات
إلييا في الوقت المناسب بحيث تستند المتابعة واالستعراض عمى الصعيد اإلقميمي إلى 

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
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التحميالت التي تجري عمى الصعيد الوطني، وبما يساىم في المتابعة واالستعراض عمى 
 الصعيد العالمي. 

ة عمل ىو عالمي وتحويمي وقائم عمى الحقوق، فيو خط 5101ان جدول اعمال      
طموحة بالنسبة لمبمدان ومنظومة األمم المتحدة. فيو جدول اعمال يدعو جميع 

حيث توجد خمسة ابعاد خطيرة في صميم جدول اعمال  القطاعات ويشركيم معاً 
ىي، الناس، االزدىار، األرض، الشراكة، السالم، وعادًة ما ينظر الييا من  5101

جتماعي، والنمو االقتصادي، والحماية منظور ثالثة عناصر أساسية ىي، اإلدماج اال
 البيئية.
احالت المجموعة المفتوحة لمعمل عمى تحقيق أىداف  510٥تموز/يوليو  02في      

ىدف  01التنمية المستدامة لمجمعية العامة باألمم المتحدة اقتراحا لمجمعية يتضمن 
وشممت عمى، القضاء  التنمية المستدامة غاية تغطي مجموعة واسعة من قضايا 012و

تغير  جعل المدن أكثر استدامة، ومكافحة، و والتعميم الصحة وتحسين والجوع الفقر عمى
 .والغابات المحيطات ، وحمايةالمناخ
وافق امين الجمعية العامة باألمم المتحدة عمى تقرير جدول  510٥ديسمبر  2في      

القائم عمى مقترحات مجموعة العمل المفتوحة، بدأت  5102اعمال تنمية ما بعد 
في  5102المفاوضات الحكومية الدولية عمى المشاركة في جدول اعمال تنمية ما بعد 

، وبعد المفاوضات تم 5102ت في أغسطس عام وانتي 5102يناير كانون الثاني عام 
في نيويورك  5102سبتمبر  51-52اعتماد الوثيقة النيائية لمتنمية المستدامة في 

لمتنمية  5101بالواليات المتحدة األمريكية بعنوان تحويل عالمنا: جدول اعمال 
  .المستدامة

 5102/سبتمبر أيمول 52من قرار األمم المتحدة المؤرخ  2٥تتضمن الفقرة      
األىداف والغايات، وشممت العممية التي تقودىا األمم المتحدة الدول األعضاء فييا 

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D8%B1
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B9
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B9
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A9
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_(%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7)
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A9
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تمع المدني العالمي والقرار ىو اتفاق حكومي دولي واسع جدولة والم 020وعددىا 
وتستند اىداف التنمية المستدامة  5102النطاق يعمل بوصفو خطة التنمية لما بعد عام 

ويمكن توضيح تفق عمييا في القرار بعنوان المستقبل الذي نصبو اليو . إلى المبادئ الم
 الشكل التالي: في األىداف

 (0شكل )
 5101اجندة التنمية المستدامة لـ 

 , United Nations Evaluation group UNICEF , UNFPAالمصدر :
EVAI partners , 2007 , p:16  

، وان المقصود منيا لأللفيةورغم استناد اىداف التنمية المستدامة الى األىداف اإلنمائية 
، اال ان ىناك بعض الفوارق لأللفيةاألىداف اإلنمائية  انتيتىو ان تبدأ من حيث 
  ( united nations , 2007 , 16) :اليامة من االثنين ومنيا

ول والذي لم يكن جزءًا من ان اىداف التنمية المستدامة تدخل مبدأ الشم .0
 .لأللفيةاألىداف اإلنمائية 
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تركز عمى مدى تحقيق األىداف، اال ان  لأللفيةرغم ان األىداف اإلنمائية  .5
اىداف التنمية المستدامة تقوم ايضًا بتقييم مدى استدامة المخرجات والنتائج مع 

 مرور الوقت.
تقييمات مستقمة لكل من  لأللفيةفي حين اجرى تقييم األىداف االنمائية  .0

، اال ان اىداف التنمية المستدامة تقر لأللفيةاألىداف اإلنمائية الثمانية 
بالتكامل بين اىداف التنمية المستدامة المنفردة وان تحقيق أي ىدف منيا 
يعتمد عمى اسيام اىداف التنمية المستدامة األخرى، عمى سبيل المثال تعتمد 

ميم عمى االتجاىات االقتصادية الوطنية والدولية التحسينات في الصحة والتع
وعمى حالة الحد من الفقر في بمد معين وعمى اتاحة الطرق والمياه والطاقة 

 والنقل من بين عوامل أخرى.
ىناك عدد من اىداف التنمية المستدامة الشاممة مثل المساواة بين الجنسين  .٥

ذاتيا ولكنيا تمثل ايضًا  وخفض أوجو انعدام المساواة ويجري تقييميا في حد
 محددات رئيسية لنجاح معظم اىداف التنمية المستدامة األخرى.

عمى صعيد تتناول المساواة بين الجنسين كان من أوجو القصور األخرى في  .2
 دالتركيز الضيق عمى األىداف والذي يشتت الموار  لأللفيةاألىداف اإلنمائية 

نعدام المساواة بين الجنسين والتي تم واالىتمام بعيدًا عن األسباب الجذرية ال
تناوليا في االتفاقيات المعيارية األكثر شمواًل بشأن المساواة بين الجنسين مثل 

( ومنياج عمل  و) السيدا المرأةاتفاقية القضاء عمى جميع اشكال التمييز ضد 
 بيجين.

لمؤشرات بالرغم من ان األىداف اإلنمائية كانت تقييم إلى حد كبير بناءًا عمى ا .1
المجمعة مثل زيادة نسبة االفراد واالسر المعيشية والمجتمعات المحمية التي 
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تحقق ىدفًا معينًا ) مثل نسبة النساء المسجالت في المدارس او االسر 
 المعيشية التي تستطيع الوصول الى مياه الشرب اآلمنة (.

  2018-2020  : تقييم اىداف التنمية المستدامةالمبحث الثاني 
مع  5102شيد العراق مثمو مثل باقي الدول مواجية تداعيات كورونا بدءا من عام   

انخفاض غير مسبوق في أسعار النفط مع تدىور في عائدات الصادرات النفطية التي 
 تعتمد عمييا الحكومة بشكل كبير في تمويل موازناتيا.

( 01ب) اق والمتمثمةلقد تم استعراض اىم اىداف اجندة التنمية المستدامة في العر   
ىدفا، حيث سعى العراق الى تحقيق ىذه األىداف في ضوء اإلمكانات الموجودة من 
خالل برنامج طموح جمع الكثير من القطاعات االقتصادية وعميو يتم تقييم المؤشرات 
السابقة ومدى التطور الحاصل فييا وما حققو العراق وما لم يحققو في اىداف اجندة 

 (92، 5150)وزارة التخطيط،-: وكما يمي 5101
 _ مؤشر دليل المثابرة التنموية 0
ان ضعف اإلنجاز التنموي تطمب البحث عن تفسير في البيانات نفسيا وقد تم تصميم  

 دليل المثابرة التنموية المقارن المحمي ليؤشر استدامة سعي المحافظات.
 (0جدول )

 والمثابرة التنموية المحميين في العراقترتيب المحافظات بحسب قيمة دليل اإلنجاز 
 اإلنجازدليل  المحافظة 

 التنموي العام 
دليل  المحافظات  الترتيب

المثابرة 
 التنموية 

 الترتيب

 0 1٨210 السميمانية  0 1٨191 السميمانية 
 5 1٨٥٥1 أربيل 5 1٨1٥2  أربيل
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 0 1٨592 دىوك 0 1٨15٥ دىوك 
 ٥ 1٨510 كربالء  ٥ 1٨111 كركوك
 2 1٨510 بغداد 2 1٨110 بغداد

 1 1٨502 ديالى 1 1٨290 النجف
 1 1٨50٥ ميسان 1 1٨291 كربالء
 9 1٨512 البصرة 9 1٨211 البصرة
 2 1٨515 المثنى  2 1٨21٥ بابل

 01 1٨022 كركوك  01 1٨210 ميسان
 00 1٨09٥ بابل 00 1٨211 صالح الدين

 05 1٨012 القادسية  05 1٨222 ذي قار
 00 1٨010 نينوى  00 1٨221 واسط

 0٥ 1٨012 االنبار  0٥ 1٨2٥2 المثنى 
 02 1٨022 واسط 02 1٨2٥9 ديالى

صالح  01 1٨2٥0 القادسية
 الدين 

1٨021 01 

 01 1٨001 النجف 01 1٨251 االنبار 
 09 1٨000 ذي قار 09 1٨20٥ نينوى

،التقرير الطوعي  لإلحصاءالمركزي  ،الجيازاإلنمائيالمصدر: وزارة التخطيط والتعاون 
 . 91، ، 5151، 5150الثاني لمعراق 

 -يتضح من خالل الجدول المذكور انفًا:
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ان محافظات إقميم كردستان ) السميمانية، اربيل، دىوك( احتمت المراتب الثالثة  - أ
 األولى في دليل اإلنجاز والمثابرة التنموية.

بغداد، وىذا امر الفت اذ يؤشر حجم احتمت كربالء المرتبة الرابعة تمييا  - ب
الجيود التي تبذليا كل محافظة في تحقيق األىداف معبرا عنيا بالرتبة 

 المتحققة في اإلنجاز.
احتمت محافظة ذي قار المرتبة األخيرة تسبقيا النجف، وىو مؤشر قد يفسر  - ت

ارتفاع وتائر االحتجاجات في ىاتين المحافظتين احتجاجا عمى تدني األداء 
 تنموي فييما، وزيادة الوعي الشعبي لمنيوض بواقع المحافظات.ال

محافظة )جميع المحافظات باستثناء كربالء وبغداد( تحت  00يكشف وقوع  - ث
 الوسط الحسابي لمدليل عن التقاعس في تحقيق اإلنجاز التنموي.

 _ التقدم في تحقيق األىداف5
مجال اىداف التنمية تقدما بسيطا في  5151_ 5109شيد العراق خالل المدة   

من  051وجاء في المرتبة  20بمغ  5109المستدامة، حيث حقق العراق مؤشرا عام 
عام  10دولة بمؤشر بمغ  001من اصل  000دولة وتقدم الى المرتبة  021اصل 
 -، وفيما يمي اىم اإلنجازات:5151
ظير ان العراق قد انجز  5109بحسب تقرير مؤشرات ولوحات المتابعة   - أ

( تقع ضمن نطاق التحديات 01،5ف األول، وما زالت بقية األىداف )اليد
الممموسة والتحديات الكبيرة، وىذا االمر يعود الى األوضاع السياسية الراىنة 
والحرب ضد التنظيمات اإلرىابية، فضال عن المشكالت اإلقميمية التي اخرت 

 احراز تقدم ممموس باألىداف.
ظير ان العراق قد واجو  5102متابعة وبحسب تقرير مؤشرات ولوحات ال - ب

تحديات ممموسة عمى مستوى اليدف األول نتيجة ارتفاع معدالت البطالة 



 هـ2113-م  0202. لسنة  3/ ملحق ثالث/العدد الالثالثمجلة الدراسات المستدامة السنة الثالثة /المجلد  

 

 
 

33 

التراكمية وكذلك تراكم المشكالت واالمراض االجتماعية، وبقية األىداف ما 
زالت تعاني من وجود تحديات كبيرة وممموسة عمى نطاق مؤشراتيا عدا اليدف 

ارجاعو الى المشكالت اإلقميمية واالجتماعية واألمنية  ( االمر الذي يمكن 01)
والسياسية التي ما زالت قائمة والتي شكمت حجر العثرة امام مسار تحقيق 

 األىداف او التقدم في المؤشرات.
ان العراق يواجو تحديات رئيسة  5151بين تقرير مؤشرات ولوحات المتابعة  - ت

، وتحديات  01و 02و 0٥و 01و 2و 9و 2و 0و 5في تسعة اىداف ىي: 
. فيما ال تزال التحديات قائمة في  00و 1و ٥كبيرة في ثالثة اىداف ىي: 

 . 01و 00و 05و 1و 0خمسة اىداف ىي: 
ان التحديات الكبيرة والممموسة والتي ال تزال تشكل عقبة امام تحقيق تقدم في      

لقدرة عمى توليد المؤشرات ىي السمة الريعية ومعدالت البطالة الناتجة عن ضعف ا
فرص العمل، وارتفاع معدالت الفقر نتيجة تفاقم الوضع األمني واالقتصادي، كذلك 
العجز المتنامي في الموازنة االتحادية وضعف مشاركة النساء في النشاط االقتصادي، 
وعبء المديونية، وضعف األداء المؤسسي، والواقع السياسي واألمني الذي ولد 

ت، والفساد المالي واإلداري وتأثير الوالءات الفرعية عمى معايير الصراعات واالضطرابا
الكفاءة واالنجاز، فضال عن جممة من التحديات البيئية مثل التصحر والتموث ومشكمة 

 ندرة المياه.
 _ تقييم األىداف حسب المحافظات المختارة0
دار التقارير تم اختيار ثالث محافظات سابقا )البصرة،كربالء،االنبار( وذلك الص   

 -الطوعية فييا وتقييم مدى التحقق في اىداف اجندة التنمية المستدامة وكما يمي:
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( نجد ان محافظة االنبار تأتي 0عمى صعيد اإلنجاز التنموي كما في الجدول ) - أ
( في دليل المثابرة 0٥( فيما جاء ترتيب المحافظة في المرتبة )01بالمرتبة )

 التنموي المحمي.
( حصول محافظة كربالء عمى 0نجاز التنموي السابق الجدول )اشر دليل اإل - ب

( وىذا  1٨291الترتيب الخامس من اجمالي المحافظات الثمانية عشر وبقيمة) 
يفسر لنا مثابرتيا التنموية في التخطيط والتنفيذ والسياسات وبناء القدرات، فيما 

( بعد محافظات 1٨510احتمت المرتبة الرابعة في دليل المثابرة التنموية وبقيمة)
 اإلقميم.

( 1٨211( في دليل اإلنجاز التنموي وبقيمة )9احتمت محافظة البصرة المرتبة) - ت
 (.1٨512( في دليل المثابرة التنموية وبقيمة )9واحتمت الترتيب نفسو )

 -ويوضح الجدول التالي تقييم األىداف حسب ىذه المحافظات:
 (5جدول )

 المختارةتقييم األىداف حسب المحافظات 
دليل االنجاز  المحافظات االىداف

التنموي 
 المحمي

دليل المثابرة  الترتيب
التنموية 
 المحمي

 الترتيب

القضاء عمى 
 الفقر

 البصرة
 كربالء
 االنبار

1٨٥5٥ 
1٨٥٥0 
1٨٥10 

2 
9 

01 

1٨0121 
1٨0٥29 
1٨050٥ 

02 
01 
00 

الصحة الجيدة 
 والرفاه

 البصرة
 كربالء

1٨11٥ 
1٨501 

09 
1 

1٨1902 
1٨0022 

01 
01 
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 0 1٨5٥21 00 1٨001 االنبار 

 البصرة التعميم الجيد
 كربالء
 االنبار

1٨521 
1٨50٥ 
1٨001 

٥ 
2 
2 

1٨0021 
1٨0201 
1٨1251 

01 
1 

02 
المساواة بين 

 الجنسين 
 البصرة
 كربالء
 االنبار

1٨059 
1٨051 
1٨519 

00 
0٥ 
01 

1٨5109 
1٨219٥ 
1٨0020 

2 
0 
1 

العمل الالئق 
والنمو 

 االقتصادي

 البصرة
 كربالء
 االنبار

1٨015 
1٨111 
1٨000 

1 
01 
01 

1٨5129 
1٨0512 
1٨5119 

2 
2 
٥ 

السالم والعدل 
والمؤسسات 

 القوية 

 البصرة
 كربالء
 االنبار

1٨021 
1٨٥09 
1٨11٥ 

2 
0 

09 

1٨1191 
1٨٥011 
1٨11٥2 

01 
٥ 

01 
 -المصدر: من اعداد الباحثة باالعتماد عمى:

، التقرير الطوعي  لإلحصاء، الجياز المركزي اإلنمائيبيانات وزارة التخطيط والتعاون  
 .11-٥0، 5151،  5150الثاني

( في دليل اإلنجاز 2نجد ان محافظة البصرة تأتي بالمرتبة ) من خالل الجدول اعاله 
( في دليل المثابرة التنموية 02التنموي المحمي فيما جاء ترتيب المحافظة في المرتبة )

( في دليل اإلنجاز التنموي المحمي في 9المحمي، اما محافظة كربالء جاءت بالمرتبة )
لتنموية المحمي، وجاءت محافظة االنبار ( في دليل المثابرة ا01حين جاءت بالمرتبة )

( في دليل المثابرة 00( في دليل اإلنجاز التنموي المحمي، وبالمرتبة )01بالمرتبة )
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التنموية المحمي، عمى الرغم من المكاسب التي تحققت في إطار ىذا اليدف عام 
لمكاسب واالقتراب من تحقيقو، إذ ان الظروف االستثنائية قادت الى تآكل تمك ا 5109

وعدم المساواة عمى نطاق واسع في العراق  الفقر وتراجع االنجاز التنموي فيو، ينتشر
مع ادراك حقيقة ان الفقر يرتفع بشكل عام في البمدان األقل نموًا، ولم يِؤِد جيد التصدي 
لمفقر في العراق إلى معالجة ىذه المشكمة واشكال الحرمان المتعددة، وال الفوارق بين 

مناطق الحضر. وقد ادت االزمات المتوالية إلى تآكل المكاسب التي تحققت الريف و 
( وأخيرًا االزمة 510٥في مجال خفض الفقر، فقد أدى انعدام االمن واالزمة المزدوجة )

المتحققة وما كان يمكن ان تحققو  بالمكاسب( إلى اإلطاحة 5151المركبة )
 .5112استراتيجيتي التخفيف من الفقر منذ عام 

اما اليدف الصحة الجيدة والرفاه نالحظ ىناك ركود في اإلنجاز التنموي ألن ىناك 
واصبح ىناك  510٥تفاوتات وتحديات كبيرة في الخدمات الصحية ال سيما بعد عام 

تباين كبير في التغطية الصحية الكاممة والشاممة في عموم البالد، فضال عن إن النظام 
العالجية بنسبة اكبر من الرعاية الوقائية واالولية،  الصحي يركز غالبًا عمى الخدمات

وأيضا فرضت ازمة كورونا مزيدًا من الضغط عمى النظام الصحي نتيجة زيادة الطمب 
 عمى الخدمات الصحية في ظل نقص الموارد البشرية والمادية وضعف البنى التحتية.

شود في مجال التعميم وأيضا لم يحقق العراق القدرة الكاممة عمى احداث التحول المن
عمى الرغم ما يشيده من زيادة في معدل االلتحاق بالمدارس، ويعاني العراق من اتباع 
اساليب التعميم المتأخرة نوعًا ما واالساليب القديمة، وكذلك انعدام المساواة في فرص 
التعميم وىو أمر ناجم بشكل رئيس عن تدىور في البنى التحتية التعميمية والفساد 

 تعميمي التي تحد من المؤىالت التي يمكن إن يحقق العراق تقدم بيا.ال
ما زال العراق يواجو حواجز بنيوية تشكل عقبة امام تحقيق المساواة بين الرجال والنساء 
،وال تزال المرأة تواجو تحديات كبيرة في المشاركة االقتصادية ال سيما الشابات منين، 
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يود المجتمعية واالقتصادية التي تحول دون حصولين وىذا االمر يعود إلى منظومة الق
عمى استقالليتين وتمتعين بحقوقين واضطالعين بدور فعال في صنع القرار الخاص 
بين وبأسرىن وبمجتمعين، مع ذلك فقد اتخذت الحكومة العراقية خطوات ذات داللة 

ل الوطنية تم انجاز خطة العم 5151ميمة في تعزيز مشاركة المرأة ففي اوآخر عام 
( الخاص بالمرأة والسالم واالمن 0052الثانية لتنفيذ ومتابعة قرار مجمس االمن الدولي )

 515٥-5150، وتغطي الخطة األعوام 5111تشرين األول عام  00الذي اعتمد في 
عادة  وركزت عمى زيادة نسبة عدد النساء العامالت في برامج اإلغاثة اإلنسانية وا 

يجاد نساء  قادرات ومؤثرات في إدارة المفاوضات وبناء السالم، وعمى صعيد االعمار وا 
عمى تمكين المرأة في العممية  لألشرافلجنة عميا  5150اخر شكمت الحكومة في آذار 

 السياسية وانتخابات مجمس النواب.
االقتصادي المرجو لتأمين متطمبات توفير فرص العمل المنتجة  لم يحقق العراق النمو

يشيد التخطيط االقتصادي حالة تفكك في منظومة وضع السياسات وعزلة والالئقة، إذ 
السياسات االجتماعية وىياكل الحوكمة التي من الممكن إن تحقق المساواة في الفرص 
وتحقيق االزدىار االقتصادي، إذ يعتمد اعتمادًا مفرطًا عمى النفط وتراجع القطاعات 

سوق  يواجياالخ(، فضاًل عن المشاكل التي ، الصناعية،...الزراعيةاإلنتاجية األخرى )
امام جيود التقدم في تحقيق النمو المستدام في  العمل، كل ىذه االمور شكمت حاجز

 العراق.
 الثًا: آليات تحقيق الرؤيةث

وطني  الى جيد 5101حتاج تحقيق التطمعات التي تضمنتيا رؤية العراق ي     
القدرات عمى جميع مستويات الدولة ومؤسساتيا وذلك لتعزيز المساءلة وفعالية  مستمر،

وفي عممية صنع السياسات العامة وتنفيذىا. ويعد ىذا شرطًا ضروريًا لتعزيز ثقة 
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وضع األسس الديمقراطية فضال عن ة والحد من مخاطر العنف،  المواطن في الدول
 التي تعمل بشكل جيد وشامل، واقتصاد يقوده القطاع الخاص.

 االطار المؤسسي  - أ
تعد وزارة التخطيط ىي المسؤولة عن األطر االستراتيجية في االقتصاد العراقي،      

ووضع السياسات والخطط المستقبمية، لذلك سعت الوزارة لتييئة اطار مؤسسي لمتابعة 
( يوضح الييكل 0عمى الصعيدين االتحادي والمحمي والشكل ) 5101تنفيذ الرؤية 

لتقويم في االستراتيجيات والخطط الوطنية والقطاعية المؤسسي الخاص بمتابعة الرصد وا
والسياسات التنفيذية في مؤسسات الدولة كافة، وبذلك ستكون رؤية العراق بمثابة 

 طة طريق لمسار التنمية المستدامة.يخر 
  5101في سنة  02خمية المتابعة: المؤلفة بموجب االمر الديواني ذي الرقم 

ضم األمين العام لمجمس الوزراء ووكالء التي يترأسيا وزير التخطيط، وت
البرامج والسياسات لتحقيق األىداف  يوالوزارات كأعضاء والتي يكون دورىا توج

وتقديميا الى مجمس الوزراء وذلك القرارىا والزام الوزارات والحكومات المحمية 
بتنفيذىا، وتعمل ىذه الخمية بمثابة ىيأة استشارية مشتركة بين الحكومة 

مع المدني والقطاع الخاص، النضاج الرؤى والتصورات بشأن التطور والمجت
المستقبمي التي تمبي االحتياجات المستقبمية لمعراق، وايضًا تحقيق اىداف 
الرؤية وفتح آفاق التعاون والتواصل بين ىذه الجيات وتقديم المشورة لمجنة 

 الوطنية لمتنمية المستدامة.
 مة: ويترأس ىذه المجنة السيد وزير التخطيط المجنة الوطنية لمتنمية المستدا

ايضًا وبعضوية من يمثمون كل الوزارات ذات العالقة، ممن ىم بدرجة مدير 
عام او خبير، وممثمين عن القطاع الخاص وخبراء من الجامعات. وميمتيا 
ىي رصد اىداف التنمية المستدامة واعداد تقرير وطني حول اإلنجاز المتحقق 
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التخصصية التابعة ليا، أي ان كل فريق بمجموعة محددة عن طريق الفرق 
 من األىداف ومن ثم ترفع المجنة الوطنية تقاريرىا الى خمية متابعة األىداف.

لجان التنمية المستدامة في المحافظات: وىي لجان محمية يترأسيا المحافظ ومعاون 
في المحافظة وممثل  المحافظ الفني نائبًا لو، وتضم في عضويتيا كل من، مدير البيئة

الزراعة وممثل الموارد المائية والبمديات واالشغال، ومديرية تخطيط المحافظة التابع 
لوزارة التخطيط، ورئيس الجامعة في المحافظة، وممثمين عن القطاع الخاص والمجتمع 
المدني فضاًل عن مقرر المجنة وسكرتيرىا. ولرئيس المجنة الحق بإضافة أعضاء عن 

ذات العالقة، بحسب خصوصية كل محافظة. وميمتيا ىي رصد اإلنجاز الجيات 
المتحقق في اىداف ومؤشرات التنمية المستدامة عمى مستوى المحافظة، ومن ثم رفع 

 .تقريرىا الى المجنة الوطنية لمتنمية المستدامة
 (0شكل )

 الييكل المؤسسي الخاص بمتابعة الرصد والتقويم
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 خلية المتابعة

 الوزارات المختلفة ( الوطنية للتنمية المستدامة )ممثلواللجنة 

 اللجان الفرعية في المحافظات الفرق التخصصية

 القضبء على الفقر

استذامة موارد 
 البيئة

 االقتصبد االخضر
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وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي ،الجياز المركزي لإلحصاء ،مستقبل : المصدر 
 .21، 5102، 5101العراق الذي نصبو اليو ،رؤية العراق لمتنمية المستدامة 

  في العراق  عجمة التنمية المستدامةفي تأثير جائحة فيروس كورونا  الثالث : المبحث 
أدت الى تباطؤه إذ اثرت ازمة فيروس كورونا بصورة سمبية عمى االقتصاد العالمي      

، ألن نسبة كبيرة من موارد 5101تنفيذ خطة التنمية المستدامة في  ثرأوالذي بدوره 
نسبة قميمة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة  العالم تذىب لمواجية ىذه الجائحة وتبقى

نسانية، 5101 ان إذ ، لذلك فأن جائحة فيروس كورونا ىي ازمة صحية عالمية وا 
األكثر ضررًا ىم األطفال والنساء وكبار السن والعمالة. ويكون تأثيرىا بصوره إيجابية 

ادية الناجمة البيئة عمى المدى القصير ألن االنخفاض الكبير في األنشطة االقتصفي 
عن االزمة أدت الى انخفاض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون والتموث في العديد من 
المجاالت، وقد طال تأثير ىذه الجائحة اغمب اىداف التنمية المستدامة وعمى وجو 

 (5، 5151)وزارة التخطيط ،-:الخصوص منيا 

 المذن والمستوطنبت البشرية

 والتنمية التنمية البشرية والسكبن

 التثقيف والتوعية

 الحكم الرشيذ

 فريق الخبراء السبنذ

 اإلحصبءات والبيبنبت
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الى فقدان إذ ىذا اليدف في اثر الفيروس بصورة مباشرة  القضاء عمى الفقر: .0
معديد من الناس مما دفع الفئات الضعيفة من المجتمع الى الوقوع تحت لالدخل 

 خط الفقر.
أدت اإلجراءات الالزمة لمنع انتشار الفيروس  القضاء التام عمى الجوع: .5

والمتمثمة بفرض الحظر المنزلي وتقميل ساعات العمل وغمق المدن الى تعطيل 
يعو ، وىذا قد يؤدي الى تقميل العرض من الغذاء وصعوبة انتاج الغذاء وتوز 

 توفره في بعض المناطق.
اظير الفيروس العديد من السمبيات في المجال الصحي  الصحة الجيدة والرفاه: .0

عمى المستوى العالمي ومن أىميا ، عدم وجود اعداد كافية من المستشفيات 
التنفس الصناعي وعجز شديد بالدول والمستمزمات الطبية واألجيزة مثل أجيزة 

في األطباء ومقدمي الخدمة الطبية ، كما اظير الفيروس عدم وجود خطط 
ارتفاع حصيمة الوفيات في إلى  مسبقة لمواجية االزمات الطارئة وىذا أدى

 العالم.
أدى الى غمق المدارس إذ التعميم في التعميم الجيد: اثر كذلك الفيروس  .٥

ي الطمبة المناىج المعدة لكل مرحمة ، كما اظير والمؤسسات العممية وعدم تمق
ومن عدم جاىزية اغمب الدول لنظام التعميم عن بعد خاصة في الدول النامية 

فرص التعمم لكثير من الطمبة وبخاصة االسر منخفضة الدخل التي في اثر ثم 
تكون فرصتيا اقل في الوصول الى التكنولوجيا واالنترنت وخدمات رعاية 

 األطفال.
من اىم الوسائل الوقائية من ىذا الفيروس ىو  المياه النظيفة والنظافة الصحية: .2

فرة في بعض اغسل اليدين بالمياه النظيفة وقد تكون ىذه الوسيمة غير متو 
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يؤدي الى  مماو  المناطق خاصة المقيمين في األماكن العشوائية والقرى النائية،
 انتشار ىذا المرض في ىذه المناطق.

حاء أنالقوى العاممة في في ئق ونمو االقتصاد :اثرت ىذه االزمة العمل الال .1
لدول اأدت االزمة الى تقميل ساعات العمل وىذا دفع العديد من إذ ، كافة عالمال

الى تقديم المساعدة الفورية لمشركات والعمال لحمايتيم خاصة في القطاعات 
ور المنخفضة األكثر تضررًا التي تضم نسبة كبيرة من العمال ذات األج

والعمالة غير الرسمية وىذا يؤدي الى وقوعيم تحت خط الفقر ومواجية 
بعد فترة التعافي، كما ان االضطرابات في  مال شغاليتحديات اكبر في العودة 

التجارة العالمية والتوريد تسببت في تراجع نشاط التصنيع العالمي .كما ان 
ومن ثم تراجع الناتج في القطاعات االستيالكية والسمع الوسطية واالستثمارية 

أدى ذلك الى انخفاض معدالت النمو االقتصادي وانخفاض معدل نمو التجارة 
 ة.العالمي

الحد من أوجو عدم المساواة: اثر الفيروس عمى ىذا اليدف بصورة غير مباشرة  .1
، حيث ان االزمة ستؤدي الى توسعة الفجوة بين الطبقات خاصة بالنسبة 

الفقيرة واالشد فقرًا التي ليست لدييا إمكانيات متاحة لمواكبة التعايش مع  لألسر
واألماكن العشوائية والتي ليس ىذه االزمة وباألخص االسر بالمناطق النائية 

بيا خدمات انترنت وليس لدييا اإلمكانات المادية لمحصول عمى التكنولوجيا 
وبالتالي سيؤدي الى تدىور المستوى التعميمي لمطالب لعدم حصوليم عمى 

بيا ىذه الخدمة،  ةالتعميم الموجو مقارنة بالطالب المقيمين بالمناطق المتاح
اب ىذه االسر من العمالة غير المستديمة التي تأثرت ان غالبية اربفضال عن 

 اكثر بعد ىذه الجائحة وفقدوا وظائفيم.
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مدن ومجتمعات محمية مستدامة: يواجو السكان الذين يعيشون في االحياء  .9
الفقيرة خطرًا اكبر لمتعرض ليذا الفيروس بسبب الكثافة السكانية العالية وسوء 

 مياه نظيفة.خدمات الصرف الصحي وصعوبة توافر 
عمى الرغم من التأثيرات السمبية ليذا الفيروس عمى مستوى  العمل المناخي: .2

ان تقميل ساعات العمل في إذ البيئة، في العالم اال انو نتج عنو تأثير إيجابي 
المصانع أدى الى انخفاض ثاني أوكسيد الكربون في الغالف الجوي وتقميل 

فرض الحظر أدى الى انخفاض في العوادم انبعاثات الغازات المموثة وايضًا ان 
 المنبعثة من السيارات.

بعد ظيور ىذه االزمة في المناطق التي  السالم والعدل والمؤسسات القوية: .01
عدم وجود وسائل الحماية من الفيروس  تعاني من النزاعات والحروب،

صعوبة وصول المساعدات فضال عن والعالجات المتاحة لو او المستشفيات 
 ة ليذه المناطق.الطبي

فعل اجتماعية  ةالشراكة العالمية: عمى الرغم من ان ازمة كورونا أحدثت رد .00
قوية واغالق المجاالت الجوية لكل دولة وعدم استقبال رعايا الدول األخرى 
وايضًا إيقاف الرحالت السياحية خوفًا من انتشار المرض، اال انيا اكدت 

وى لتبادل الخبرات في مجال مكافحة ضرورة إعطاء التعاون الدولي أىمية قص
 االمراض والفيروسات وما يستجد من وسائل لممكافحة والعالج.

 االستنتاجات 
 عمى المستقبل اجيال من الحد دون االفراد بحاجات الوفاء ىي المستدامة التنمية_ 0  

 الصحية الرعاية مستوى تحسين الى تؤدي بشرية تنمية تتضمن انيا إذ بحاجاتو، الوفاء
 الثالثة االنظمة بين التوازن تحقيق بمعنى البطالة ومحاربة االجتماعي والرفاه والتعميم
 .واالجتماعي واالقتصادي البيئي
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 في العالمي التطور حركة ليواكب ابنائو وطموحات اىدافو يحقق ان العراق يستطيع_5
ستراتيجياتو الحكومية وبرامجة خططو خالل من المستدامة التنمية مجاالت  القطاعية وا 
 .المستدامة البشرية لمتنمية الوطنية وتقاريره

_ان تحقيق الرؤية واالولوية الوطنية تتطمب جيدًا في جميع المستويات وخاصة 0
عممية صنع السياسات العامة وكيفية تنفيذىا لذلك كانت نقطة البداية ضمن خطة 

 حًا لتنوع اقتصاد البمد.والتي كانت تعد برنامجًا طمو  5155-5109التنمية 
 التوصيات 

_ان التنمية المستدامة تستمزم تغيير السياسات والبرامج والنشاطات التنموية ومعالجة 0
عادةالفقر وسد حاجات االنسان، وصون وتنمية قاعدة الموارد   توجيو التكنولوجيا. وا 

 _معرفة مواطن الضعف ونقاط القوة من خالل رصد المؤشرات5
 . 5101التقدم المحرز في تحقيق غايات واىداف التنمية المستدامة _رصد 0
الحمول  إيجاد_اعداد مرجع وطني لصناع القرار وواضعي السياسات التنموية لغرض ٥

المناسبة ومعرفة مستوى التقدم المحرز في تحقيق خطة التنمية المستدامة واعداد تقييم 
 اتيجيات الوطنية.لما تم تحقيقو من إنجازات عند تطبيق االستر 

ورصد التقدم  األىدافمن اجل تتبع  اإلحصائية_تحديث قاعدة بيانات المؤشرات 2
قياسية يمكن من خالليا اجراء عمميات الرصد التي تساعد عمى  أدواتالمحرز لتصبح 

إجراء المقارنة الدولية والوطنية ودمج ىذه المؤشرات ضمن الخطط والسياسات الدولية 
 ف.األىدا أولوياتوالسعي لتحقيق 

 أصحابمن خالل عممية تشاركية تشرك  5101_العمل عمى تحقيق رؤية العراق 1
 المصمحة من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني.
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لمتنمية  البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة ،تقرير مؤتمر القمة العالمي .0

  5115،نيويورك ، المستدامة،األمم المتحدة
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،العولمة والتنمية المستدامة ،الموسوعة العربية لممعرفة  محمد الخواجة، د.عال .0

ت ،بيرو  0من اجل التنمية المستدامة ،المجمد األول ،الدار العربية لمعموم ،ط
،5111 

،دور تنظيمات المجتمع المدني في التنمية المستدامة ،دراسة  منى  ىرموش، .٥
حالة الجزائر ،رسالة ماجستير في العموم السياسية ،كمية الحقوق ،جامعة الحاج 

  5101لخضر باتنة ،
التخطيط والتعاون اإلنمائي ،الجياز المركزي لإلحصاء ،مستقبل العراق  وزارة .2

 . 5102، 5101الذي نصبو اليو ،رؤية العراق لمتنمية المستدامة 
، التقرير الطوعي  لإلحصاء، الجياز المركزي اإلنمائيوزارة التخطيط والتعاون  .1

 .5151،  5150الثاني
، التقرير  لإلحصاء المركزي ،الجياز اإلنمائي وزارة التخطيط والتعاون .1
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