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 انىصساء  رلهس سئٍسانسٍذ كهًت  

ر عمففى التنظيمففات يقففف العففراق اليففوم عمففى اعتففاب مرحمففة ميمففة مففن تاريخففو المعاصففر  فبعففد االنتصففا
لتحقيففق التنميففة واالزدىففار وبنففاء  تطمعيففماإلرىابيففة وقففوظ الظففالم واعففداء الحيففاة والتقففدم  لففم يففنس العراقيففون 

وطنيم  يحفدوىم االمفل ففي مفد مشفرق بالسفالم والتعفايش والعدالفة. وعمفى الفرمم مفن االوضفاع  التفي مفرت 
التطمففع ظففل حاضففرا فففي اذىففانيم  ولففم يغففادرىم داخميففا وخارجيففا  فففان ىففذا  2014بالبمففد منففذ منتصففف عففام 

الحرب وضغط االوضاع االقتصفادية  ضراوةالحمم بالتنمية المستدامة والوعد بالرفاه والتقدم عمى الرمم من 
 والمالية التي اضافت الى ذلك المشيد تعقيدا إضافيا.

ال تزيفده الصفعوبات  ان ىذا الموقف ليس بغريب عمى ىذا البمد الذي مرت بفو العاديفات وبقفي صفامدا
التفي تقفدم  2030اال إصرارًا وقدرة عمى العمل لمنيوض مفن جديفد. لفذا ال نفاجفي اليفوم بتقفديم رؤيفة العفراق 

تصففورًا لغففد أفضففل يتمتففع بففو العراقيففون بثمففار التنميففة مففن دون مصففادرة حففق األجيففال القادمففة فففي التنميففة 
 والموارد والبيئة. 

ء ففففي بيانيفففا الفففوزاري الفففى االنتقفففال باالقتصفففاد العراقفففي الفففى التنفففوع تطمفففح الحكومفففة العراقيفففة كمفففا جفففا
تمفففارس فيفففو الدولفففة دورا انمائيفففا ففففاعال  يتفففولى فيفففو القطفففاع والفففتخمص مفففن االعتمفففاد الشفففامل عمفففى الفففنفط و 

الخاص قيادة عممية التنمية وتنفيذىا   بوصفو شريكا فاعال وبمفا يوسفع إمكانفات النمفو االقتصفادي وزيفادة 
جيفففة وُيمّكفففن الطبقفففة الوسفففطى مفففن التوسفففع وممارسفففة دور فاعفففل ويفففوفر ففففرص العمفففل المفففدرة لمفففدخل اإلنتا

 المنصف لمجميع بما يجعميم ينعمون بحياة أفضل.
لففذا فاننفففا نيفففدف الففى االعتمفففاد عمفففى مبفففادئ االسففتدامة وتحقيفففق العدالفففة والحكففم الرشفففيد وسفففنجعل مفففن 

جتمفع الفدولي ووافقنفا عمييفا معفو اطفارًا شفاماًل لعمميفة التنميفة اىداف التنمية المستدامة التفي اتففق عمييفا الم
لمتقدم التنمفوي  في العراق  بما يمكن مؤسساتنا من االسترشاد بيىدافيا وماياتيا ومؤشراتيا بوصفيا معايير

ولفيس بوصففو وسفيمة بفل مايفة لعمميفة التنميفة وىفدفا  المحرز نحو بناء اقتصاد يضع االنسان في المحور 
يا  بما يضمن العدالة واالستدامة وتمكفين الجميفع مفن دون ان نيمفل فئفة أو شفريحة او مكونفا مفن ل أسمى

 دون ان يجسد قدراتو ويعيش حياة كريمة في وطن موحد ومجتمع آمن ومستقر.
ىذه الرؤية التي نقدميا انمفا تمثفل خارطفة طريفق نحفو تحقيفق تمفك األىفداف  ومنيفاج عمفل ينبغفي  إن

حكومفففات المحميفففة ففففي المحافظفففات ان تمتفففزم بفففو انطالقفففا مفففن قناعاتيفففا بيىميفففة التخطفففيط عمفففى الفففوزارات وال
االستراتيجي لممستقبل انطالقا من رؤية طموحة نتشارك في االيمان بإمكانية تحققيا طالما سعينا الى ذلك 

 وامنا قدرتنا عمى انجاز البرامج وتنفيذ السياسات والمشاريع التي تضمن تحقيقيا.
 المهدي عادل عبد

 رئيس مجمس الوزراء
 2019شباط 
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 والمالية التي اضافت الى ذلك المشيد تعقيدا إضافيا.

ال تزيفده الصفعوبات  ان ىذا الموقف ليس بغريب عمى ىذا البمد الذي مرت بفو العاديفات وبقفي صفامدا
التفي تقفدم  2030اال إصرارًا وقدرة عمى العمل لمنيوض مفن جديفد. لفذا ال نفاجفي اليفوم بتقفديم رؤيفة العفراق 

تصففورًا لغففد أفضففل يتمتففع بففو العراقيففون بثمففار التنميففة مففن دون مصففادرة حففق األجيففال القادمففة فففي التنميففة 
 والموارد والبيئة. 

ء ففففي بيانيفففا الفففوزاري الفففى االنتقفففال باالقتصفففاد العراقفففي الفففى التنفففوع تطمفففح الحكومفففة العراقيفففة كمفففا جفففا
تمفففارس فيفففو الدولفففة دورا انمائيفففا ففففاعال  يتفففولى فيفففو القطفففاع والفففتخمص مفففن االعتمفففاد الشفففامل عمفففى الفففنفط و 

الخاص قيادة عممية التنمية وتنفيذىا   بوصفو شريكا فاعال وبمفا يوسفع إمكانفات النمفو االقتصفادي وزيفادة 
جيفففة وُيمّكفففن الطبقفففة الوسفففطى مفففن التوسفففع وممارسفففة دور فاعفففل ويفففوفر ففففرص العمفففل المفففدرة لمفففدخل اإلنتا

 المنصف لمجميع بما يجعميم ينعمون بحياة أفضل.
لففذا فاننفففا نيفففدف الففى االعتمفففاد عمفففى مبفففادئ االسففتدامة وتحقيفففق العدالفففة والحكففم الرشفففيد وسفففنجعل مفففن 

جتمفع الفدولي ووافقنفا عمييفا معفو اطفارًا شفاماًل لعمميفة التنميفة اىداف التنمية المستدامة التفي اتففق عمييفا الم
لمتقدم التنمفوي  في العراق  بما يمكن مؤسساتنا من االسترشاد بيىدافيا وماياتيا ومؤشراتيا بوصفيا معايير

ولفيس بوصففو وسفيمة بفل مايفة لعمميفة التنميفة وىفدفا  المحرز نحو بناء اقتصاد يضع االنسان في المحور 
يا  بما يضمن العدالة واالستدامة وتمكفين الجميفع مفن دون ان نيمفل فئفة أو شفريحة او مكونفا مفن ل أسمى

 دون ان يجسد قدراتو ويعيش حياة كريمة في وطن موحد ومجتمع آمن ومستقر.
ىذه الرؤية التي نقدميا انمفا تمثفل خارطفة طريفق نحفو تحقيفق تمفك األىفداف  ومنيفاج عمفل ينبغفي  إن

حكومفففات المحميفففة ففففي المحافظفففات ان تمتفففزم بفففو انطالقفففا مفففن قناعاتيفففا بيىميفففة التخطفففيط عمفففى الفففوزارات وال
االستراتيجي لممستقبل انطالقا من رؤية طموحة نتشارك في االيمان بإمكانية تحققيا طالما سعينا الى ذلك 

 وامنا قدرتنا عمى انجاز البرامج وتنفيذ السياسات والمشاريع التي تضمن تحقيقيا.
 المهدي عادل عبد

 رئيس مجمس الوزراء
 2019شباط 
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 كهًت انسٍذ وصٌش انتخغٍظ 

دأبت وزارة التخطيط بحكفم دورىفا التنمفوي ففي تقفديم رؤظ وتصفورات تنمويفة لمسفتقبل العفراق ففي مراحفل 
تطفففور نظامفففو االقتصفففادي والسياسفففي المختمففففة  مسفففتعينة ففففي ذلفففك بفففيعمى مسفففتويات المينيفففة  ومتسفففمحة 

من داخل الوزارة وخارجيا  فضال عن استفادتيا من الدعم الدولي الذي تفوفره المنظمفات بالخبرات الوطنية 
الدوليففة التففي باتففت اليففوم شففريكا فففي العمففل التنمففوي بمففا تففوفره مففن دعففم فنففي ولوجسففتي ميففم وبخاصففة دعففم 

 الجيد االحصائي وتوفير البيانات والمؤشرات الحديثة.

تيتي نتاج جيد وطنفي مشفترك ليفذه الخبفرات  ففي وقفت دقيفق  التي 2030وىي تقدم اليوم رؤية العراق 
يمفففر بفففو شفففعبنا وبمفففدنا  لفففم نفقفففد خاللفففو احساسفففنا باألمفففل والتطمفففع نحفففو مسفففتقبل أفضفففل  وقفففد عقفففدت وزارة 
التخطيط العزم عمى االستمرار في تقديم المشورة والرؤظ لمحكومة بما يعزز التنمية المستدامة ويربط جيود 

 ظات معا  ويكامل فيما بينيا لتحقيق أولويات ىذه الرؤية وتطمعاتيا لتحقيق ىدفيا "عراقفيالوزارات والمحاف
 ".ُمَمكَّن في بمد آمن  ومجتمع موحد  واقتصاد متنوع  وبيئة مستدامة  ينعم بالعدالة والحكم الرشيد

بنفاء  فقفد شفكل وقد حفددت الرؤيفة التحفديات التفي تواجفو العفراق والتفي تعفد نقطفة البفدء ففي  االعمفار وال
النمو السكاني المرتفع تحديًا لمرؤية  وأثر في تزايد معدالت الفقر والحرمان  والبطالة والعمل مير الالئفق  

بسففبب سففيطرة التنظيمففات االرىابيففة  2014فضففاًل عففن تزايففد حففدة التفففاوت واالقصففاء االجتمففاعي بعففد عففام 
فية تمثمففت بمشففكمة النففازحين والتيجيففر القسففري عمففى ثمففث االراضففي العراقيففة  والتففي نففتج عنيففا مشففاكل اضففا

وعمالففة االطفففال  وقففد ولففد النمففو السففكاني أيضففًا نشففوء ظففاىرة التحضففر المفففرط التففي ولففدت ضففغطًا عمففى 
الخففدمات العامففة  وشففكل الفسففاد وتففدني كفففاءة المؤسسففات الحكوميففة تحففديًا آخففر أمففام الرؤيففة والففذي يسففتمزم 

ائقًا أمام االستثمار المحمي واالجنبي وشكل بيئة مير مؤاتيو أمام القطاع حمواًل مير تقميدية لكونو أصبح ع
الخففاص. وقففد تزامنففت ىففذه الظففروف الداخميففة مففع تففدىور حففاد فففي أسففعار الففنفط أفقففد العففراق جففزءًا ميمفففًا 
وحيويفففًا مفففن قدراتفففو الماليفففة. وبغيفففة مواجيفففة ىفففذه التحفففديات تفففم تحديفففد خمفففس أولويفففات أساسفففية مفففع تحديفففد 

ف التي تسعى الفى تحقيقييفا بشفكل كمفي وقابفل لمقيفاس والتنفيفذ وىفي: بنفاء االنسفانر الحكفم الرشفيدر االىدا
 اقتصاد متنوعر مجتمع آمنر بيئة مستدامة. فضال عن تحديد اليات تحقيقيا مؤسسيا وكميا.

 ومن اهلل التوفيق

 

 نوري صباح الدليمي د.
 وزير التخطيط

 2019شباط 
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تطفففور نظامفففو االقتصفففادي والسياسفففي المختمففففة  مسفففتعينة ففففي ذلفففك بفففيعمى مسفففتويات المينيفففة  ومتسفففمحة 
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يمفففر بفففو شفففعبنا وبمفففدنا  لفففم نفقفففد خاللفففو احساسفففنا باألمفففل والتطمفففع نحفففو مسفففتقبل أفضفففل  وقفففد عقفففدت وزارة 
التخطيط العزم عمى االستمرار في تقديم المشورة والرؤظ لمحكومة بما يعزز التنمية المستدامة ويربط جيود 

 ظات معا  ويكامل فيما بينيا لتحقيق أولويات ىذه الرؤية وتطمعاتيا لتحقيق ىدفيا "عراقفيالوزارات والمحاف
 ".ُمَمكَّن في بمد آمن  ومجتمع موحد  واقتصاد متنوع  وبيئة مستدامة  ينعم بالعدالة والحكم الرشيد

بنفاء  فقفد شفكل وقد حفددت الرؤيفة التحفديات التفي تواجفو العفراق والتفي تعفد نقطفة البفدء ففي  االعمفار وال
النمو السكاني المرتفع تحديًا لمرؤية  وأثر في تزايد معدالت الفقر والحرمان  والبطالة والعمل مير الالئفق  

بسففبب سففيطرة التنظيمففات االرىابيففة  2014فضففاًل عففن تزايففد حففدة التفففاوت واالقصففاء االجتمففاعي بعففد عففام 
فية تمثمففت بمشففكمة النففازحين والتيجيففر القسففري عمففى ثمففث االراضففي العراقيففة  والتففي نففتج عنيففا مشففاكل اضففا

وعمالففة االطفففال  وقففد ولففد النمففو السففكاني أيضففًا نشففوء ظففاىرة التحضففر المفففرط التففي ولففدت ضففغطًا عمففى 
الخففدمات العامففة  وشففكل الفسففاد وتففدني كفففاءة المؤسسففات الحكوميففة تحففديًا آخففر أمففام الرؤيففة والففذي يسففتمزم 

ائقًا أمام االستثمار المحمي واالجنبي وشكل بيئة مير مؤاتيو أمام القطاع حمواًل مير تقميدية لكونو أصبح ع
الخففاص. وقففد تزامنففت ىففذه الظففروف الداخميففة مففع تففدىور حففاد فففي أسففعار الففنفط أفقففد العففراق جففزءًا ميمفففًا 
وحيويفففًا مفففن قدراتفففو الماليفففة. وبغيفففة مواجيفففة ىفففذه التحفففديات تفففم تحديفففد خمفففس أولويفففات أساسفففية مفففع تحديفففد 

ف التي تسعى الفى تحقيقييفا بشفكل كمفي وقابفل لمقيفاس والتنفيفذ وىفي: بنفاء االنسفانر الحكفم الرشفيدر االىدا
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 هجُت انفٍُت نكتببت انشؤٌت كهًت سئٍس ان

 

طة اسفيسعى العراق لمحفاظ عمى وضعو الحضاري واالممي ومواكبة المسيرة التقدمية في العالم وذلك بو 
 2030عممو الدؤوب والواسفع مفن اجفل انجفاز صفورة مسفتقبمية زاىفرة   و تعتبفر اىفداف التنميفة المسفتدامة 

 النظرة االولى لرؤية العراق الذي نصبو اليو.

ىذا يتطمب جيودا حقيقيفة والتفي ميمفا كبفرت تبقفى قاصفرة عفن تحقيفق حمفم العفراق الفذي يميفق بتاريخفو  كل
وشعبو وارضو ) ماضفيا وحاضفرا ومسفتقبال ( وىفذا الفذي اسفتطاعت اذىاننفا ان تتصفوره وتحفدده ففي عفراق 

   والمعد من لدن خبراء مرتكزين عمى خبرة وامال شعب كامل.2030

ثابة المراحل الحيوية لتالقح االفكار واالساليب لمضمون المبادئ ليوية دولة العفراق  وكل ما قدم يعتبر بم
وختاما ومن باب ذكفر الفضفل الىمفو  نقفدم الشفكر واالمتنفان لمقفائمين عمفى اعفدادىا  سفواء" مفن المالكفات 

دكتورة سففندس الوطنيفة والمنظمففات الدوليفة ومنيففا البرنفامج اإلنمففائي لألمفم المتحففدة والشفكر موصففول الفى الفف
عباس  والبنك الدولي/ فريق مكتب العراق  والى مالكات الفوزارة والخبفراء الفوطنيين  ونخفص بالفذكر مفنيم 
فريففق الصفففيامة النيائيففة لمرؤيفففة  كففٌل مفففن الفففدكتور حسففن لطيفففف كففاظم )جامعفففة الكوفففة( والفففدكتور عفففدنان 

رين( وجميفففع مفففن اسفففندىم بالبيانفففات ياسفففين )جامعفففة بغفففداد( والفففدكتورة وففففاء جعففففر الميفففداوي )جامعفففة النيففف
 والدعم االداري والفني.
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 هجُت انفٍُت نكتببت انشؤٌت كهًت سئٍس ان

 

طة اسفيسعى العراق لمحفاظ عمى وضعو الحضاري واالممي ومواكبة المسيرة التقدمية في العالم وذلك بو 
 2030عممو الدؤوب والواسفع مفن اجفل انجفاز صفورة مسفتقبمية زاىفرة   و تعتبفر اىفداف التنميفة المسفتدامة 

 النظرة االولى لرؤية العراق الذي نصبو اليو.

ىذا يتطمب جيودا حقيقيفة والتفي ميمفا كبفرت تبقفى قاصفرة عفن تحقيفق حمفم العفراق الفذي يميفق بتاريخفو  كل
وشعبو وارضو ) ماضفيا وحاضفرا ومسفتقبال ( وىفذا الفذي اسفتطاعت اذىاننفا ان تتصفوره وتحفدده ففي عفراق 

   والمعد من لدن خبراء مرتكزين عمى خبرة وامال شعب كامل.2030

ثابة المراحل الحيوية لتالقح االفكار واالساليب لمضمون المبادئ ليوية دولة العفراق  وكل ما قدم يعتبر بم
وختاما ومن باب ذكفر الفضفل الىمفو  نقفدم الشفكر واالمتنفان لمقفائمين عمفى اعفدادىا  سفواء" مفن المالكفات 

دكتورة سففندس الوطنيفة والمنظمففات الدوليفة ومنيففا البرنفامج اإلنمففائي لألمفم المتحففدة والشفكر موصففول الفى الفف
عباس  والبنك الدولي/ فريق مكتب العراق  والى مالكات الفوزارة والخبفراء الفوطنيين  ونخفص بالفذكر مفنيم 
فريففق الصفففيامة النيائيففة لمرؤيفففة  كففٌل مفففن الفففدكتور حسففن لطيفففف كففاظم )جامعفففة الكوفففة( والفففدكتور عفففدنان 

رين( وجميفففع مفففن اسفففندىم بالبيانفففات ياسفففين )جامعفففة بغفففداد( والفففدكتورة وففففاء جعففففر الميفففداوي )جامعفففة النيففف
 والدعم االداري والفني.

 

 

 

 

 

 

                                                                             
 د. ماهر حماد جوهان                                                                           
 الوكيل الفني لوزارة التخطيط                                                                        

 2019شباط                                                                                 
 



المستقبل الذي نصبو اليه
رؤية العراق للتنمية المستدامة

8 
 

 ُبعشٌق

إرٍث حضفاري  طريق التنمية المسفتدامة  بمفا نمتمكفو مفنالسير في  أن نغذَّ عمى ن عقدنا العزم يينحن العراق
 رنعفيش بكرامفةو  أعماقنفا  لنحيفا بسفالم وأمفن وأمفانالفوطن ففي  نغفرس حفبَّ  رسفالي  وامتفدادٍ وثقافي فكري و 
عمففى  وحكفم القففانون وففرض النظفامنتشفارك ففي بنفاء دولففة مؤسسفات مدنيفة تقفوم عمففى العدالفة االجتماعيفة ف

 .ر واالزدىارفي التنمية والتطوّ  بالحق   يع من دون تمييز  ال نستثني أحداالجم

  0202رؤية العراق: 

 الحكم العدالة و ، ينعم بمن، ومجتمع موحد، واقتصاد متنوع، وبيئة مستدامةآن في بمد ك  م  م   العراقي"

 الرشيد"
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 ُبعشٌق

إرٍث حضفاري  طريق التنمية المسفتدامة  بمفا نمتمكفو مفنالسير في  أن نغذَّ عمى ن عقدنا العزم يينحن العراق
 رنعفيش بكرامفةو  أعماقنفا  لنحيفا بسفالم وأمفن وأمفانالفوطن ففي  نغفرس حفبَّ  رسفالي  وامتفدادٍ وثقافي فكري و 
عمففى  وحكفم القففانون وففرض النظفامنتشفارك ففي بنفاء دولففة مؤسسفات مدنيفة تقفوم عمففى العدالفة االجتماعيفة ف

 .ر واالزدىارفي التنمية والتطوّ  بالحق   يع من دون تمييز  ال نستثني أحداالجم

  0202رؤية العراق: 

 الحكم العدالة و ، ينعم بمن، ومجتمع موحد، واقتصاد متنوع، وبيئة مستدامةآن في بمد ك  م  م   العراقي"

 الرشيد"

 

 
 

 

 

بادارة



المستقبل الذي نصبو اليه
رؤية العراق للتنمية المستدامة

29 
 

 تففوز ثقعففز  مففن شففينو أن ي  بففين الدولففة والمففواطن فففي مضففمونيا عقففدا اجتماعيففا جديففدا 2030د رؤيففة تحففد  
تطففوير األنشففطة    وسففتعمل الدولففة عمففىالعمففل وكسففب الففدخلتطففوير الففذات و فتتففوافر لففو فففرص  رالحكومففةب

وتففوفر االسففتراتيجيات التنمويففة التففي   الج تحففديات الماضففيصففالحات التففي تعففاالقتصففادية ورسففم مسففار اإل
  والسفّيما في ضوء التحديات الخارجية والداخمية واإلمكانات الوطنية  ما يمكن تحقيقوأن تحق ق ينبغي ليا 

 وموقعو الجيوستراتيجي.  موارده الطبيعيةوتنوَّعو  وتعد ِد شعبو طبيعة 

نسفان إ التنمية المستدامة التي تستجيب ليفا مطامحنفا ففي الوصفول الفى ىذه الرؤية تنطمق من ابعاد إنَّ  لذا
ونظففام اقتصففادي ذي توجففو لسففوق   ومجتمففع قففائم عمففى مففنيج الحففق لمجميففع  مففن وموحففدفففي بمففد آ ُممّكففن

منة مسفتدامة آمع توفير بيئة نظيفة   عالية لمؤشرات اقتصاده الكمي سم بدرجة استقرارع  يتَّ اجتماعي متنوّ 
ففففي جفففودة نوعيفففة حيفففاة النفففاس  ويضفففمن  اً مسفففتدام اً نحفففالي واألجيفففال المسفففتقبميةر بمفففا يحقفففق تحس فففلمجيفففل ال

ز ويعففزّ   مففن تففداعيات التمففوث البيئففي والتغيففرات المناخيففة والحففدّ   اسففتدامة فففي أنمففاط اإلنتففاج واالسففتيالك
المدنيفة واإلنسفانية من خالل مؤسسات حكومية تضمن احترام الحقفوق السياسفية و   حماية التنوع البيولوجي

 ق المساواة لجميع المواطنين.لموصول إلى المسارات المطموبة بما يحقّ  رلممواطنين
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 : ادلقذيت1

بعففد االنتصففار عمففى التنظيمففات اإلرىابيففة وعففودة  وتعزيزىففا  بنففاء الدولففة فففي مفصففميةمرحمففة بالعففراق  يمففر  
ظففروف الحاليففة يمكففن أن ال أنَّ عففن الواقففع  معطيففاتتكشففف الففدعم الففدولي  إذ  الوئففام االجتمففاعي فففي ظففل  

الفى العفراقيين  تطمعفات ؤكفدهالمنشفود. وىفذا مفا ت التنمفوي التغييرر فرصة تاريخية مير مسبوقة لتحقيق وف  ت
 .لتحقيقو في المستقبلخارطة طريق مزدىرة  وىو ما تسعى ىذه الرؤية إلى رسم  حياةمدٍّ مشرٍق و 

البنى والمفوارد والمؤسسفات  مخم ففة تاريخ العراق  مناألخيرة قود األربعة داىمت التحديات الكبيرة خالل الع
 وضففعفا شففديدا لمحكففم واليشاشففة المزمنففة وفقففدان كثيففرٍ   مففن العنففف والحففروب والفقففر وانعففدام االسففتقرار اإرثفف

 سفففوء اإلدارة االقتصفففادية وفقفففدانو  تففففاقم الفسفففاد مفففن أسفففس السفففالم المجتمعفففي. وتفاقمفففت أوضفففاع البمفففد مفففع
 .وجيود إعادة االعمار التنميةو االستراتيجي في عممية التوج  

ا ففففي بمفففد آمفففن واقتصفففاد متنفففوع وبيئفففة مسفففتدامة يفففنعم بالعدالفففة والحكفففم نفففسفففيكون انسفففان العفففراق الجديفففد ممك
 الرشيد.

ىفففي خريطفففة طريفففق ترسفففم مالمفففح لمسفففتقبل تنمفففوي كمفففا يتطمفففع اليفففو المواطنفففون.  2030ان رؤيفففة العفففراق 
وتطمعاتففو وطموحففات أبنائففو ليواكففب  بيىدافففومففك عمقففا حضففاريا يؤىمففو أن يقففف شففامخا يمضففي فففالعراق يمت

حركفففة التطفففور العفففالمي ففففي مجفففاالت التنميفففة المسفففتدامة عبفففر خططفففو وبرامجفففو الحكوميفففة واسفففتراتيجياتو 
نحفو أمثفل لمتنمية البشرية المستدامة  بما يمكنو من حشد موارده المتاحفة عمفى  ةالقطاعية  وتقاريره الوطني

وأفففرادا  بحيففث ال يتخمففف أحففد عففن ركففب التنميففة  وبمففا  لتكففون مسففتجيبة لتطمعففات الجميففع  حكومففة وشففعبا
 المنشودة ومستقبل أفضل لألجيال القادمة. اآلماليضمن الوصول الى 

تسففتيدف ىففذه الرؤيففة تيشففير مسففيرة تنمويففة طموحففة لففوطن متقففدم ومزدىففر مففن خففالل تعظففيم االسففتفادة مففن 
ت والمزايا التنافسية لالقتصاد العراقفي وتحقيفق التنميفة المتوازنفة قطاعيفا وجغرافيفا وبيئيفا  والمرتبطفة المقوما

بتحقيفففق أىفففداف العدالفففة االجتماعيفففة والقضفففاء عمفففى أوجفففو التبفففاين بفففين الفئفففات السفففكانية واالختالففففات بفففين 
نميففة لتغطففي الفئففات المستضففعفة المحافظففات والمنففاطق المختمفففة  لتمتففد آثففار التسففاقط اإليجففابي لثمففار الت

 والميمشة كافة في االقتصاد والمجتمع.

اننا نطمح في صناعة قصة نجاح تنموية تدعميا إرادة وطنية ودعم سياسي ومناصر لرؤية العراق لمتنمية 
خطففط التنميففة المسففتدامة  ممففا سففيجعل منيففا اطففارا تنمويففا منِظمففا لممرحمففة القادمففة  وتحففت مظمتيففا سففتطمق 

بيىدافففففو وأولوياتففففو مكمففففال ليففففا بمففففا يرسففففخ مبففففادئ ة متوسففففطة المففففدظ وسففففييتي البرنففففامج الحكففففومي الوطنيفففف
االستدامة  ويعزز ثقة المستثمرين في االقتصاد العراقي ليكون القطاع الخفاص شفريكا اسفتراتيجيا ففي إدارة 

 التنمية وتحقيق أىدافيا ومحفزا لمنمو واالزدىار وحماية البيئة.
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 تففوز ثقعففز  مففن شففينو أن ي  بففين الدولففة والمففواطن فففي مضففمونيا عقففدا اجتماعيففا جديففدا 2030د رؤيففة تحففد  
تطففوير األنشففطة    وسففتعمل الدولففة عمففىالعمففل وكسففب الففدخلتطففوير الففذات و فتتففوافر لففو فففرص  رالحكومففةب

وتففوفر االسففتراتيجيات التنمويففة التففي   الج تحففديات الماضففيصففالحات التففي تعففاالقتصففادية ورسففم مسففار اإل
  والسفّيما في ضوء التحديات الخارجية والداخمية واإلمكانات الوطنية  ما يمكن تحقيقوأن تحق ق ينبغي ليا 

 وموقعو الجيوستراتيجي.  موارده الطبيعيةوتنوَّعو  وتعد ِد شعبو طبيعة 

نسفان إ التنمية المستدامة التي تستجيب ليفا مطامحنفا ففي الوصفول الفى ىذه الرؤية تنطمق من ابعاد إنَّ  لذا
ونظففام اقتصففادي ذي توجففو لسففوق   ومجتمففع قففائم عمففى مففنيج الحففق لمجميففع  مففن وموحففدفففي بمففد آ ُممّكففن

منة مسفتدامة آمع توفير بيئة نظيفة   عالية لمؤشرات اقتصاده الكمي سم بدرجة استقرارع  يتَّ اجتماعي متنوّ 
ففففي جفففودة نوعيفففة حيفففاة النفففاس  ويضفففمن  اً مسفففتدام اً نحفففالي واألجيفففال المسفففتقبميةر بمفففا يحقفففق تحس فففلمجيفففل ال

ز ويعففزّ   مففن تففداعيات التمففوث البيئففي والتغيففرات المناخيففة والحففدّ   اسففتدامة فففي أنمففاط اإلنتففاج واالسففتيالك
المدنيفة واإلنسفانية من خالل مؤسسات حكومية تضمن احترام الحقفوق السياسفية و   حماية التنوع البيولوجي

 ق المساواة لجميع المواطنين.لموصول إلى المسارات المطموبة بما يحقّ  رلممواطنين
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بعففد االنتصففار عمففى التنظيمففات اإلرىابيففة وعففودة  وتعزيزىففا  بنففاء الدولففة فففي مفصففميةمرحمففة بالعففراق  يمففر  
ظففروف الحاليففة يمكففن أن ال أنَّ عففن الواقففع  معطيففاتتكشففف الففدعم الففدولي  إذ  الوئففام االجتمففاعي فففي ظففل  

الفى العفراقيين  تطمعفات ؤكفدهالمنشفود. وىفذا مفا ت التنمفوي التغييرر فرصة تاريخية مير مسبوقة لتحقيق وف  ت
 .لتحقيقو في المستقبلخارطة طريق مزدىرة  وىو ما تسعى ىذه الرؤية إلى رسم  حياةمدٍّ مشرٍق و 

البنى والمفوارد والمؤسسفات  مخم ففة تاريخ العراق  مناألخيرة قود األربعة داىمت التحديات الكبيرة خالل الع
 وضففعفا شففديدا لمحكففم واليشاشففة المزمنففة وفقففدان كثيففرٍ   مففن العنففف والحففروب والفقففر وانعففدام االسففتقرار اإرثفف

 سفففوء اإلدارة االقتصفففادية وفقفففدانو  تففففاقم الفسفففاد مفففن أسفففس السفففالم المجتمعفففي. وتفاقمفففت أوضفففاع البمفففد مفففع
 .وجيود إعادة االعمار التنميةو االستراتيجي في عممية التوج  

ا ففففي بمفففد آمفففن واقتصفففاد متنفففوع وبيئفففة مسفففتدامة يفففنعم بالعدالفففة والحكفففم نفففسفففيكون انسفففان العفففراق الجديفففد ممك
 الرشيد.

ىفففي خريطفففة طريفففق ترسفففم مالمفففح لمسفففتقبل تنمفففوي كمفففا يتطمفففع اليفففو المواطنفففون.  2030ان رؤيفففة العفففراق 
وتطمعاتففو وطموحففات أبنائففو ليواكففب  بيىدافففومففك عمقففا حضففاريا يؤىمففو أن يقففف شففامخا يمضففي فففالعراق يمت

حركفففة التطفففور العفففالمي ففففي مجفففاالت التنميفففة المسفففتدامة عبفففر خططفففو وبرامجفففو الحكوميفففة واسفففتراتيجياتو 
نحفو أمثفل لمتنمية البشرية المستدامة  بما يمكنو من حشد موارده المتاحفة عمفى  ةالقطاعية  وتقاريره الوطني

وأفففرادا  بحيففث ال يتخمففف أحففد عففن ركففب التنميففة  وبمففا  لتكففون مسففتجيبة لتطمعففات الجميففع  حكومففة وشففعبا
 المنشودة ومستقبل أفضل لألجيال القادمة. اآلماليضمن الوصول الى 
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محفاور خمسفة عبفرت عفن أولويفات اىفداف العفراق الوطنيفة والمتمثمفة بفف )بنفاء االنسفان   ورؤية العفراق ذات
الحكفففم الرشفففيد  اقتصفففاد متنفففوع  مجتمفففع آمفففن  وبيئفففة مسفففتدامة(  والتفففي جفففاءت مسفففتجيبة لركفففائز التنميفففة 

 المستدامة األممية والتي تشمل: الناس  االزدىار  الكوكب  السالم والشراكة.

المتابعففة والتقففويم والمسففاءلة والشفففافية لمجيففود المبذولففة   إطففارفففي  -ان شففاء اهلل -نعففم كففل ىففذا سففيتحقق
وسفيكون لمشفباب والنسففاء دور فاعفل ومقصففود مفن أجفل مشففاركة الجميفع. فضففال عفن انفو فففي الوقفت نفسففو 
يحمل رسالة قوية لجميع المفواطنين والعفالم أجمفع بفان العفراق طفوظ صففحة الحفروب والنزاعفات والعقوبفات 

  وفييففا االعمففار والحففد مففن الفقففر والبطالففةالتنظيمففات االرىابيففة ليففدخل مرحمففة جديففدة مففن التنميففة والبنففاء و و 
 مجتمعية وسياسية لنمضي قدما.. الى االمام. وبإرادةستعمى مصمحة الوطن والمواطن وبشراكة الجميع 
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 ُب: يستقبه2

شخيصفا لمواقفع وتقفراءًة واعيفة منيجيا لما مضى  و أولوية األعمار والتنمية التي تتطمب تقويما  ناآل برزت
التحفففديات ومواكبفففة مواجيفففة تعزيفففز قفففدرتنا عمفففى ب رمفففن أجفففل صفففيامة المسفففتقبل الفففذي نريفففد مشفففكالتودقيقفففا ل

 قبفل التنمية المسفتدامة والفمسففة التفي تكمفن وراء تبنييفا مفنوااللتزام األممي تجاه خطة   ةالعالمي التطورات
متجففانس  عمففى نحففوٍ قففدرة كبيففرة عمففى التنظففيم  _ فففي الوقففت نفسففو_ أظيففرت الدولففة وقففد  .قففادة العففالم أجمففع

تحريفففر المحافظفففات التفففي سفففيطرت عمييفففا  ذلكلفففأبفففرز مثفففال لعفففلَّ كبيفففرة. و التحفففديات الل ففففي مواجيفففة عفففاوف
  دافع العراقيون خالل ذلك عن قيم الحق والسالم والحرية نيابة عفن العفالم أجمفعر فقد التنظيمات اإلرىابية

 وافففف  وتعرّ عمفففى أولويفففات المرحمفففة القادمفففة يفففونالعراقاجمفففع بفففدأ إال إذا تال يمكفففن أن  التطمعفففات هىفففذ بيفففد أنَّ 
 لمعمل معا.  المالئمة قائ  ويجدون الطر والتحديات مشاكلالبشكل واضح عمى طبيعة 

يجاد طريق  االرىاباالستفادة من ىزيمة  ياأولطمب المرحمة األولى التركيز عمى سمسمة من الخطوات تت وا 
جيفد خفارجي أو  مشتركة. وال يمكفن ألي  الىداف األتحقيق  عمىاالستقرار والقدرة عمى العمل نحو  مشترك

 .مفدىمب لتنميةلعراق المسؤولية مساعدة أو مشورة أن تتعامل مع حجم التحديات البنائية ما لم يتحمل قادة ا
مسفففؤولية بنفففاء السياسفففات والقيفففادة  نيتحممفففو  مفففن _ وحفففدىم_ يفففم أن يفيفففم العراقيفففون جميعفففا أنَّ الميفففم  ومفففن 

 في العراق. التنموية والمؤسسات التي يمكن أن تضمن نجاح التجربة 

  ادلُغهقبث: 2-1

 :االتية المنطمقاتترتكز الرؤية عمى 

 التي تشمل االندماج االجتماعي والتنمية  المستدامةمع بين أبعاد التنمية الج: من خالل النمو
 عمى المستويين الوطني والمحمي.  في إطار من الحكم الرشيد راالقتصادية واالستدامة البيئية

 رأس المال البشري واالجتماعي.  واالستثمار في التمكين 
 في توزيع الموارد وعوائد التنمية. العدالة واالنصاف 
 وتقوية المؤسسات الفعالة الخاضعة لممساءلةوالشفافية وسيادة القانون  الرشيد الحكم. 
 ة التنميففففة خطّفففف  بمففففا يحقّففففق الوطنيففففة وأولويففففات التنميففففة المحميففففةبففففين جيففففود التنميففففة  التوافققققق

 .2030المستدامة 
   عمفففى توليفففد ففففرص العمفففل الالئفففق قفففادرٌ  ألصفففول )مفففا ففففوق األرض(  زٌ معفففز   ع  اقتصقققاد متنقققو 

 .والمحمي
 والمنظمففففففات ميففففففر الحكوميففففففة  القطففففففاع الخففففففاصالحكومففففففة  و والدوليففففففة: الوطنيففففففة  الشققققققراكة  

تحقيففففق المكاسففففب  زبمففففا يعففففز     حكومففففات  ومنظمففففات دوليففففة ووسففففائل االعففففالم  والجامعففففات
 التنمية.أىداف والوصول الى 
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 المجتمعي وضمان اندماج الجميع في عممية التنمية.م بناء السم 
 زة لالقتصاد األخضر.بيئية المعز  ال االستدامة 

 

 : االػذاد نهشؤٌت2-2

 وتحقيفففففق  تحقيفففففق التنميفففففة االقتصفففففادية واالجتماعيفففففة_ أىفففففدافيا  تتفففففولى وزارة التخطفففففيط _ ففففففي ضفففففمن
عبر اقتراح السياسات العامة وتطويرىا  فضفاًل   االستخدام األمثل لمطاقات واإلمكانات المادية والبشرية

والجيففود اإلحصففائية التففي تضففطمع بيففا. وتتطمففع الففوزارة لمقيففام  لتطففوير اإلداريعمميففا فففي عمميففات اعففن 
وضفمان تواففق الخطفط الوطنيفة والمحميفة وخطفط الفوزارات   2030في تنفيذ رؤيفة العفراق  بدور محوريٍّ 

 ت مع أىداف الرؤية الوطنية والتوجيات التي تنبثق عنيا.ئاواليي

وكيفيففة تفاعميففا مففع  البنيويففة لتحففديات اطبيعففة تحميففل  ارتكففز عمففى بنففاء رؤيففة مسففتقبمية بعيففدة المففدظ نَّ إ
وقففد مففرت  عمففى جوانففب االسففتقرار ومكانففة العففراق عمففى المسففتوظ الففدولي. عففن التركيففز فضففال  بعضففيا

 :االتي( ىي)ينظر الشكل  بيربع مراحل 2030عممية بناء رؤية العراق 

 " وشفففيدت ىفففذه ين: التحريفففر والتنميفففةالسفففير عمفففى سفففاقمرحمفففة االلتفففزام الفففوطني: وحممفففت شفففعار "
المرحمفففة التفكيفففر ففففي عمميفففة التنميفففة المسفففتدامة بفففالتزامن مفففع انطفففالق عمميفففات تحريفففر األراضفففي 
العراقية من براثن التنظيمات اإلرىابية. وعمى الرمم مفن تعفالي أصفوات الحفرب وتزايفد تضفحياتيا 

امة التفي حصفمت عمفى االجمفاع االممفي  اال ان العراقيين أعمنفوا التفزاميم بيىفداف التنميفة المسفتد
وتبنييففا مففن قبففل مجمففس وبففدأت أولففى التحضففيرات لتحقيففق األىففداف وتحديففد نطففاق المسففؤوليات  

وىنففا كففان دور وزارة التخطففيط رائففدا فففي حشففد ىففذا االلتففزام وتوكيففده فففي خططيففا الففوزراء المففوقر  
 واستراتيجياتيا.

 " وقفففد صفففدر خفففالل ىفففذه " بل الفففذي نصفففبو اليفففوالمسفففتقمرحمفففة التحضفففير االولفففي: وحممفففت شفففعار
لتنفيفذ  وتشفكيل خميفة المتابعفة 19صفدور األمفر الفديواني المرحمة قرار مجمس الوزراء الموقر في 

لقاءات بفين المسفؤولين الحكفوميين والمنظمفات عّدة خالليا قدت وقد عُ اىداف التنمية المستدامة. 
عقفففدت أولفففى ورش العمفففل و نجفففاز ىفففذه الرؤيفففة  تمييفففدا إل رميفففر الحكوميفففة والخبفففراء واألكفففاديميين

 6 –كانون الثفاني )ينفاير(  31بعنوان )الحوكمة الرشيدة واىداف التنمية المستدامة( خالل المدة 
  بففففدعم مففففن المجنففففة االقتصففففادية واالجتماعيففففة لغربففففي اسففففيا )االسففففكوا(  2016شففففباط )فبرايففففر( 

وكففان بعضففيا  يففة  التعمففيم العففالي  والنقففل.وبمشففاركة وزارات التخطففيط  البمففديات  الصففناعة  الترب
  2016 تشفرين الثفاني )نفوفمبر( 24ففي ارة التخطيط ز مثل المؤتمر الذي عقدتو و  واسعا وشامال
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  وشففارك فيففو أكثففر مففن ثالثمائففة وخمسففين شخصففية  وحمففل عنففوان )المسففتقبل الففذي نصففبو اليففو(
  .الحربضراوة اد ليترجم التطمع الوطني نحو مستقبل أفضل عمى الرمم من اشتد

 " وتفم فييفا العمفل مفع عفدد معفا مفن أجفل التنميفة المسفتدامةمرحمة بناء الشراكات: وحممت شفعار "
من الشركاء المحميين والدوليين  لترجمة مشروع الرؤيفة الفى واقفع عبفر انضفاجيا واشفباعيا نقاشفا 

األنشطة التفي عقفدت وتحميال  وكان حرص الشركاء المحميين قويا عمى المشاركة في الفعاليات و 
مثمففت وزارة التخطففيط العففراق فففي المشففاركات . و فففي بغففداد وأربيففل  وعمففى مسففتويات الشففراكة كافففة

  2030الخارجية ففي المفؤتمرات المعنيفة بالتنميفة المسفتدامة واسفتعراض مفا تفم انجفازه مفن اجنفدة 
ج الفوزارة لحضفور وكان لمجنة الوطنية دور في التنسيق مع الجيات ذات العالقة من داخفل وخفار 

تمففك المففؤتمرات بحسففب عالقتيففا مففع مواضففيع المففؤتمرات. وشففارك الوفففد العراقففي اجتمففاع المنتففدظ 
السياسي الرفيفع المسفتوظ بنيويفورك بتقريفر إطفار التنميفة المسفتدامة ففي العفراق ففي تمفوز )يوليفو( 

2017. 
 خففففذت الخطففففوات العمميففففة " وخالليففففا اتاإلنجففففاز بففففالتوطين والموائمففففة  أو "مرحمففففة موائمففففة الرؤيففففة

نتفففاج الوثيقفففة الوطنيفففة الخاصفففة بيفففا  وعرضفففيا عمفففى الشفففركاء واالسفففتفادة مفففن  لصفففيامة الرؤيفففة وا 
التغذية الراجعة وبخاصفة مفن خبفراء البنفك الفدولي  ومفن الشفركاء الفوطنيين  فضفال عفن عرضفيا 

ئفففففو عمفففففى الفففففوزارات التفففففي قفففففدمت مالحظاتيفففففا عمفففففى الفففففنص االولفففففي  واسفففففيمت ففففففي امنائفففففو واثرا
. وتوجففت ىففذه المرحمففة بقبففول تسففجيل العففراق ضففمن البمففدان بالمالحظففات والتصففويبات المناسففبة

 .2019التي ستقدم تقريرىا الطوعي في المنتدظ رفيع المستوظ المعني بالتنمية المستدامة عام 

 

لجيففد ل العمففل عمففى تحقيقيففا قصففارظ ام رؤيففة العففراق مجموعففة مففن األولويففات الوطنيففة التففي يشففكّ وتقففد  
ة لمففا يمكففن اعتمففاده فففي عاّمفف بوصفففيا خطففواتٍ   يففاتو ق تمففك األولالتنمففوي  وتحديففد األىففداف التففي تحقّفف

 عفدَّ أن تُ تغيير مستقبمنا  وانطالقا من التركيز عمى االنسفان بوصففو صفانع التغييفر ومايتفو. وليفذا يمكفن 
ثنففي عشففر عامففا  وقففد صففيغت يففات التنمويففة لمعففراق عمففى مففدظ اة لمتوج  طريففق عاّمفف خارطففةَ ىففذه الرؤيففة 

المؤشرات التي ترصد إمكانات تحققيا في المستقبل لتكشف المتحقق منيا  والتفي تشفكل بفدورىا معفايير 
 النجاح وتقويم األداء التنموي لمعراق.
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 المجتمعي وضمان اندماج الجميع في عممية التنمية.م بناء السم 
 زة لالقتصاد األخضر.بيئية المعز  ال االستدامة 

 

 : االػذاد نهشؤٌت2-2

 وتحقيفففففق  تحقيفففففق التنميفففففة االقتصفففففادية واالجتماعيفففففة_ أىفففففدافيا  تتفففففولى وزارة التخطفففففيط _ ففففففي ضفففففمن
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 قىتُب: ػُبصش 2-3

فائقففة عمففى  العففراق اثبففت قففدرة عمففى الففرمم مففن قففوة التحففديات الخارجيففة وتنففوع المشففكالت الداخميففة  اال أنّ 
 الصمود بوجييا  لما يتمتع بو من عناصر قوة في مقدمتيا:

 .رمبة مجتمعية تعززىا منظومة القيم المتجذرة بعمقيا الحضاري بالتغيير واإلصالح 
 .إرادة وطنية لمنيوض مرتكزىا مبدأ المواطنة 
  بداللفة اإلعفالن  عمفى الفرمم مفن حالفة الالأمفن وعفدم االسفتقرار والعنففبالتنمية   المؤسسيااللتزام

 .االمل بمستقبل أفضل ايحدوىعن مجموعة وثائق وطنية مستجيبة لمسار التنمية المستدامة و 
 وبخاصة الموارد البشرية ذات الطاقات والقدرات العالية وفرة عناصر اإلنتاج والموارد. 
 .فرص استثمارية ذات ميزات نسبية لمتنمية القطاعية والمكانية 

 

 

 

  
مرحلة بناء الشراكات

مرحلة موائمة الرؤية

مرحلة اإللتزام
الوطني
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 .رمبة مجتمعية تعززىا منظومة القيم المتجذرة بعمقيا الحضاري بالتغيير واإلصالح 
 .إرادة وطنية لمنيوض مرتكزىا مبدأ المواطنة 
  بداللفة اإلعفالن  عمفى الفرمم مفن حالفة الالأمفن وعفدم االسفتقرار والعنففبالتنمية   المؤسسيااللتزام

 .االمل بمستقبل أفضل ايحدوىعن مجموعة وثائق وطنية مستجيبة لمسار التنمية المستدامة و 
 وبخاصة الموارد البشرية ذات الطاقات والقدرات العالية وفرة عناصر اإلنتاج والموارد. 
 .فرص استثمارية ذات ميزات نسبية لمتنمية القطاعية والمكانية 

 

 

 

  



المستقبل الذي نصبو اليه
رؤية العراق للتنمية المستدامة

1017 
 

 انىعٍُت أونىٌبتُب : 3
 مفن التفدخالت قصفيرة األجفل التفي ال الوطنيفة كفاّل  التي ُتعفد  مفن األولويفاتيات السياسة العامة تشمل توج
لتقفديم إشفارات ممموسفة لمتغييفر وبنفاء الثقفة ففي اإلجفراءات المسفتقبمية لمحكومفة  واإلصفالحات  رمنى عنيفا

 إلى:  ياتاالولو وتسعى ىذه  (.2030)طويمة المدظ الالزمة لتحقيق رؤية 

  يقفففاف اسفففتنزاف رأس المفففالي البشفففرياالسفففتثمار ففففي اليبفففة  دخفففول العفففراق مرحمفففة واالسفففتفادة مفففن ووا 
 الديمغرافية. 

  قفففادرة عمفففى كسفففب ثقفففة مواطنييفففا   الوطنيفففة مفففن خفففالل حكومفففة رشفففيدة االولويفففاتضفففمان تحقيفففق
اءلة مفففففن خاضفففففعة لممسففففف  والمجتمفففففع الفففففدولي  وتقفففففديم الخفففففدمات العامفففففة بطريقفففففة شفففففاممة وشففففففافة

  بمفففا يشفففمل إدارة مفففوارد الثفففروة الطبيعيفففة )الفففنفط والغفففاز والميفففاه واألراضفففي الخصفففبة( المفففواطنين 
 .الواستخداميا عمى نحو مستدام وفعّ 

 بمفففا   الشفففركات التفففي سفففتوفر أممفففب ففففرص العمفففل ففففي المسفففتقبل تنميفففةو   تنشفففيط القطفففاع الخفففاص
ضففمون از الففذي يبففدو مسففتقبمو ميففر مسففاعد عمففى الففتخمص مففن االعتمففاد عمففى قطففاع الففنفط والغففي

 التي يواجييا العالم والمنطقة.تحديات في ظل  ال  متزايد عمى نحوٍ 

 في توزيع الثروة وتوفير فرص العمل لمجميع  والتيكفد مفن أن السياسفات العامفة  اإلنصاف والعدالة
 واألطففففالالفقفففراء والنسفففاء مفففن كثفففر شفففرائح السفففكان ضفففعفا وتيميشفففا  عادلفففة ومنصففففة بالنسفففبة أل

ضففففمان  نَّ وأ   بحيففففث ال تسففففتثني التنميففففة أحففففدا والمسففففنين وذوي اإلعاقففففة واالحتياجففففات الخاصففففة
الحفال بالنسفبة لجميفع مكونفات  ي  كمفا ىفعادلفة ليفم ففرصتفوفير الوصول إلى ىفذه المجموعفات و 

عمفى  والسفمم المجتمعفياالقتصفادي النمفو  ففيالمجتمع العراقي  سيكون لو آثار إيجابيفة ديناميكيفة 
 المدظ الطويل.

  في بيئة نظيفةحقَّيا جيال القادمة لأل بما يؤمن الموارد البيئيةالترشيد وتقميل استنزاف. 

  عاقتصففاد متنففوّ   الحكففم الرشففيد  بنففاء االنسففان( خمففس أولويففات وطنيففة ىففي: 2030وتضففع رؤيففة العففراق )
   عمى النحو اآلتي:بيئة مستدامة  مجتمع آمن
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 بٌ: بُبء االَس3-1

وجيففا إنسففانيا ناصففعا  بحيففث تضففع النففاس فففي قمففب اىتماماتيففا  أن تكتسففب ولففى أولويففات التنميففة ىففي أ نَّ إ
إنَّ أولويففة  وتطمعاتففو. ووتجعفل االنسففان بوصففمة توجففو مسففاراتيا  وتسففتيدي بمفا يحقففق رفاىيففة االنسففان وأمنفف

نفسففو  نتيجففة تففوالي حقففب  بنففاء االنسففان تكتسففب أىميتيففا مففن حجففم الضففرر الففذي أصففاب االنسففان العراقففي
االسففتبداد والحففرب والعنففف بمختمففف أشففكالو  وفقففدان األمففن بجميففع أبعففاده. وُيعففد  الييكففل السففكاني الشففاب 
أفضل مزايا العفراق والثفروة الحقيقفة التفي يمكفن أن يواجفو بيفا التحفّديات المسفتقبمية بشفّتى ضفروبيا. لفذا إنَّ 

سان ودوره الوجودي ووظائفو االجتماعية  ويعبر عن قفيم الحريفة ىدف البناء المنشود يستوعب كينونة االن
والعففدل واالنصففاف  ومففا يريففده لمسففتقبل أفضففل. ويتسففع مضففمون بنففاء االنسففان ليشففمل عناصففر التمكففين 
الماديففة وميففر الماديففة  وتنطففوي عمففى مظففاىر التعمففيم والففتعم م والصففحة  وفففرص كسففب الففدخل والفكففاك مففن 

م األمن  وضمان مشاركة جميع الناس في االستفادة من المكاسب التي توفرىفا عمميفة الفقر والتيديد وانعدا
التنمية المستدامة  عبر اكسابيم القدرة عمى تحقيق ىفذه االسفتفادة  وتعزيفز ميفاراتيم ومعفارفيم وأوضفاعيم 
 المعيشففية والصففحية  وتشففجيع الفئففات األضففعف بيففنيم عمففى تحقيففق انففدماج فاعففل فففي المجتمففعر لضففمان
مشاركة الجميع في األنشطة االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية  والسّيما الشباب والشفابات الفذين 
ينبغي ضمان استعدادىم لممستقبل  فضال عن تمكين مزيد من النساء وتشجيعينَّ عمى الدخول الفاعل في 

 سوق العمل واكتساب الدخل وتنويع مصادر دخل ُأسرىن.
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 انىعٍُت أونىٌبتُب : 3
 مفن التفدخالت قصفيرة األجفل التفي ال الوطنيفة كفاّل  التي ُتعفد  مفن األولويفاتيات السياسة العامة تشمل توج
لتقفديم إشفارات ممموسفة لمتغييفر وبنفاء الثقفة ففي اإلجفراءات المسفتقبمية لمحكومفة  واإلصفالحات  رمنى عنيفا

 إلى:  ياتاالولو وتسعى ىذه  (.2030)طويمة المدظ الالزمة لتحقيق رؤية 

  يقفففاف اسفففتنزاف رأس المفففالي البشفففرياالسفففتثمار ففففي اليبفففة  دخفففول العفففراق مرحمفففة واالسفففتفادة مفففن ووا 
 الديمغرافية. 

  قفففادرة عمفففى كسفففب ثقفففة مواطنييفففا   الوطنيفففة مفففن خفففالل حكومفففة رشفففيدة االولويفففاتضفففمان تحقيفففق
اءلة مفففففن خاضفففففعة لممسففففف  والمجتمفففففع الفففففدولي  وتقفففففديم الخفففففدمات العامفففففة بطريقفففففة شفففففاممة وشففففففافة

  بمفففا يشفففمل إدارة مفففوارد الثفففروة الطبيعيفففة )الفففنفط والغفففاز والميفففاه واألراضفففي الخصفففبة( المفففواطنين 
 .الواستخداميا عمى نحو مستدام وفعّ 

 بمفففا   الشفففركات التفففي سفففتوفر أممفففب ففففرص العمفففل ففففي المسفففتقبل تنميفففةو   تنشفففيط القطفففاع الخفففاص
ضففمون از الففذي يبففدو مسففتقبمو ميففر مسففاعد عمففى الففتخمص مففن االعتمففاد عمففى قطففاع الففنفط والغففي

 التي يواجييا العالم والمنطقة.تحديات في ظل  ال  متزايد عمى نحوٍ 

 في توزيع الثروة وتوفير فرص العمل لمجميع  والتيكفد مفن أن السياسفات العامفة  اإلنصاف والعدالة
 واألطففففالالفقفففراء والنسفففاء مفففن كثفففر شفففرائح السفففكان ضفففعفا وتيميشفففا  عادلفففة ومنصففففة بالنسفففبة أل

ضففففمان  نَّ وأ   بحيففففث ال تسففففتثني التنميففففة أحففففدا والمسففففنين وذوي اإلعاقففففة واالحتياجففففات الخاصففففة
الحفال بالنسفبة لجميفع مكونفات  ي  كمفا ىفعادلفة ليفم ففرصتفوفير الوصول إلى ىفذه المجموعفات و 

عمفى  والسفمم المجتمعفياالقتصفادي النمفو  ففيالمجتمع العراقي  سيكون لو آثار إيجابيفة ديناميكيفة 
 المدظ الطويل.

  في بيئة نظيفةحقَّيا جيال القادمة لأل بما يؤمن الموارد البيئيةالترشيد وتقميل استنزاف. 

  عاقتصففاد متنففوّ   الحكففم الرشففيد  بنففاء االنسففان( خمففس أولويففات وطنيففة ىففي: 2030وتضففع رؤيففة العففراق )
   عمى النحو اآلتي:بيئة مستدامة  مجتمع آمن
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 بٌ: بُبء االَس3-1

وجيففا إنسففانيا ناصففعا  بحيففث تضففع النففاس فففي قمففب اىتماماتيففا  أن تكتسففب ولففى أولويففات التنميففة ىففي أ نَّ إ
إنَّ أولويففة  وتطمعاتففو. ووتجعفل االنسففان بوصففمة توجففو مسففاراتيا  وتسففتيدي بمفا يحقففق رفاىيففة االنسففان وأمنفف

نفسففو  نتيجففة تففوالي حقففب  بنففاء االنسففان تكتسففب أىميتيففا مففن حجففم الضففرر الففذي أصففاب االنسففان العراقففي
االسففتبداد والحففرب والعنففف بمختمففف أشففكالو  وفقففدان األمففن بجميففع أبعففاده. وُيعففد  الييكففل السففكاني الشففاب 
أفضل مزايا العفراق والثفروة الحقيقفة التفي يمكفن أن يواجفو بيفا التحفّديات المسفتقبمية بشفّتى ضفروبيا. لفذا إنَّ 

سان ودوره الوجودي ووظائفو االجتماعية  ويعبر عن قفيم الحريفة ىدف البناء المنشود يستوعب كينونة االن
والعففدل واالنصففاف  ومففا يريففده لمسففتقبل أفضففل. ويتسففع مضففمون بنففاء االنسففان ليشففمل عناصففر التمكففين 
الماديففة وميففر الماديففة  وتنطففوي عمففى مظففاىر التعمففيم والففتعم م والصففحة  وفففرص كسففب الففدخل والفكففاك مففن 

م األمن  وضمان مشاركة جميع الناس في االستفادة من المكاسب التي توفرىفا عمميفة الفقر والتيديد وانعدا
التنمية المستدامة  عبر اكسابيم القدرة عمى تحقيق ىفذه االسفتفادة  وتعزيفز ميفاراتيم ومعفارفيم وأوضفاعيم 
 المعيشففية والصففحية  وتشففجيع الفئففات األضففعف بيففنيم عمففى تحقيففق انففدماج فاعففل فففي المجتمففعر لضففمان
مشاركة الجميع في األنشطة االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية  والسّيما الشباب والشفابات الفذين 
ينبغي ضمان استعدادىم لممستقبل  فضال عن تمكين مزيد من النساء وتشجيعينَّ عمى الدخول الفاعل في 

 سوق العمل واكتساب الدخل وتنويع مصادر دخل ُأسرىن.
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 مائة وثماني وثمانين من أصل (121الحادية والعشرين بعد المائة )احتل العراق المرتبة   2015في عام 
(  76  كمبنفففان )المنطقفففة دول مراتفففب بعفففضمفففن  أقفففلَّ  بمرتبفففةٍ  دولفففة ففففي مؤشفففر التنميفففة البشفففرية  (188)
تقرار الحففروب والعقوبففات الدوليففة والعنففف وعففدم االسفففقففد أثّففرت عقففود مففن  (ر97) وتففونس(  86) األردنو 

لفففم تحقفففق و   عمفففى تقفففديم الخفففدمات الصفففحيةالقطفففاع الصفففحي قفففدرة ة ففففي الضفففغوط الماليفففوطفففية السياسفففي و 
يبففرز سففوء التغذيففة فففي العففراق و مؤشففرات صففحة األميففات واألطفففال فففي العففراق األىففداف اإلنمائيففة لأللفيففة. 

سفن الخامسفة مفن العمفر مفن أربعفة أطففال دون  يعاني واحفد مفن كفل     إذميم لمصحة العامة و تحدٍّ عمى أنَّ 
 .توقف النمو

بيحفد العفراق  ويتمتع .النتائج اإلنمائية المستقبمية فيالمستقبل تيثير حاسم  فيسيكون لديناميكيات السكان 
  إذ ُيقدَّر عدد السكان الذين تقفل  أعمفارىم عفن تسفع عشفرة سفنة المجموعات السكانية شبابا في العالم أكثر
حاليفا عشفرين اثنفين و  الديمومرافي عمى زيادة في عدد السكان البفالغين مفن شيدينطوي المو ٪. 50حوالي ب

 (.2030)مميون بحمول عام  إلى اثنين وثالثين

 2015(: اليرم السكاني لمعراق 1شكل )

 
محتسفففب مفففن بيانفففات المسفففح العنقفففودي متعفففدد المصفففدر: جميوريفففة العفففراق  وزارة التخطفففيط  الجيفففاز المركفففزي ل حصفففاء  

 2018شرات المؤ 

20 
 

وقفت مضفى   مفن أي   نفدرةً  التفي ىفي نفسفيا أكثفرُ  االقتصفاديةمفن الضفغط عمفى المفوارد ىفذا األمفر سيزيد و 
 العامفة. ومفن المتوقفع أيضفا أن يزيفد الطمفب اتبما في ذلك الغذاء والماء والبنية التحتيفة الحضفرية والخفدم

ن يكففون ىففذا العففدد أعمففى بكثيففر إذا يمكففن أو إضففافية.  فرصففة عمففلماليففين  7-5 مففا بففين لففىإ عمففى العمففل
 ة بالنسبة لمنساء. خاصّ وبارتفعت معدالت المشاركة في قوة العمل  

 

 2030-1980(: سكان العراق 2شكل )

 
: جميورية العراق  وزارة التخطيط  الجياز المركزي ل حصاء  المجموعة 2015-1980المصدر: بيانات 

 ( 7/1جدول )  2016-2014اإلحصائية السنوية 

 تقديرات. 2030-2020بيانات 

 

  انفقش يٍ  انتخفٍف: (1-1اذلذف )

يتطابق ىذا اليدف مع اليدف األول مفن أىفداف خطّفة التنميفة المسفتدامة العالميفة. ويتطمفب القضفاء عمفى 
الفقر تضافر جيود مختمف الجيات الحكومية وميفر الحكوميفة  وبخاّصفة ففي إطفار االسفتراتيجيات الُمعفدَّة 

 ر لضمان حسن تطبيقيا وتحّقق النتائج المرجوة منيا. ايف منو  ومتابعة أنشطتيا وفعالياتيلمتخف

يعيش و . 2018عام  %20الفقر  ت نسبةبمغفقد مرتفعة في العراق  )مقاسا باإلنفاق( مستويات الفقر عد  تُ 
أزمة اقتصادية  عند حدوث خطر الفقروىو ما يجعميم أكثر عرضة ل  خط الفقرقريبا من الناس كثير من 

ولكّن الفقر ال يقتصر عمى االنفاق أو الدخل  إنَّما يمكن . أو سياسية  أو تعرضيم لظرف عائمي استثنائي
مسفتويات المعيشفة و الفقفر ففي حفدوث ة يالصفحإذ تفؤثر االبعفاد األبعفاد   ةدمتعفدّ النظر إليو بوصففو ظفاىرة 

 . والبطالةالسيئة ونقص التعميم 
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 مائة وثماني وثمانين من أصل (121الحادية والعشرين بعد المائة )احتل العراق المرتبة   2015في عام 
(  76  كمبنفففان )المنطقفففة دول مراتفففب بعفففضمفففن  أقفففلَّ  بمرتبفففةٍ  دولفففة ففففي مؤشفففر التنميفففة البشفففرية  (188)
تقرار الحففروب والعقوبففات الدوليففة والعنففف وعففدم االسفففقففد أثّففرت عقففود مففن  (ر97) وتففونس(  86) األردنو 

لفففم تحقفففق و   عمفففى تقفففديم الخفففدمات الصفففحيةالقطفففاع الصفففحي قفففدرة ة ففففي الضفففغوط الماليفففوطفففية السياسفففي و 
يبففرز سففوء التغذيففة فففي العففراق و مؤشففرات صففحة األميففات واألطفففال فففي العففراق األىففداف اإلنمائيففة لأللفيففة. 

سفن الخامسفة مفن العمفر مفن أربعفة أطففال دون  يعاني واحفد مفن كفل     إذميم لمصحة العامة و تحدٍّ عمى أنَّ 
 .توقف النمو

بيحفد العفراق  ويتمتع .النتائج اإلنمائية المستقبمية فيالمستقبل تيثير حاسم  فيسيكون لديناميكيات السكان 
  إذ ُيقدَّر عدد السكان الذين تقفل  أعمفارىم عفن تسفع عشفرة سفنة المجموعات السكانية شبابا في العالم أكثر
حاليفا عشفرين اثنفين و  الديمومرافي عمى زيادة في عدد السكان البفالغين مفن شيدينطوي المو ٪. 50حوالي ب

 (.2030)مميون بحمول عام  إلى اثنين وثالثين

 2015(: اليرم السكاني لمعراق 1شكل )

 
محتسفففب مفففن بيانفففات المسفففح العنقفففودي متعفففدد المصفففدر: جميوريفففة العفففراق  وزارة التخطفففيط  الجيفففاز المركفففزي ل حصفففاء  

 2018شرات المؤ 

20 
 

وقفت مضفى   مفن أي   نفدرةً  التفي ىفي نفسفيا أكثفرُ  االقتصفاديةمفن الضفغط عمفى المفوارد ىفذا األمفر سيزيد و 
 العامفة. ومفن المتوقفع أيضفا أن يزيفد الطمفب اتبما في ذلك الغذاء والماء والبنية التحتيفة الحضفرية والخفدم

ن يكففون ىففذا العففدد أعمففى بكثيففر إذا يمكففن أو إضففافية.  فرصففة عمففلماليففين  7-5 مففا بففين لففىإ عمففى العمففل
 ة بالنسبة لمنساء. خاصّ وبارتفعت معدالت المشاركة في قوة العمل  

 

 2030-1980(: سكان العراق 2شكل )

 
: جميورية العراق  وزارة التخطيط  الجياز المركزي ل حصاء  المجموعة 2015-1980المصدر: بيانات 

 ( 7/1جدول )  2016-2014اإلحصائية السنوية 

 تقديرات. 2030-2020بيانات 

 

  انفقش يٍ  انتخفٍف: (1-1اذلذف )

يتطابق ىذا اليدف مع اليدف األول مفن أىفداف خطّفة التنميفة المسفتدامة العالميفة. ويتطمفب القضفاء عمفى 
الفقر تضافر جيود مختمف الجيات الحكومية وميفر الحكوميفة  وبخاّصفة ففي إطفار االسفتراتيجيات الُمعفدَّة 

 ر لضمان حسن تطبيقيا وتحّقق النتائج المرجوة منيا. ايف منو  ومتابعة أنشطتيا وفعالياتيلمتخف

يعيش و . 2018عام  %20الفقر  ت نسبةبمغفقد مرتفعة في العراق  )مقاسا باإلنفاق( مستويات الفقر عد  تُ 
أزمة اقتصادية  عند حدوث خطر الفقروىو ما يجعميم أكثر عرضة ل  خط الفقرقريبا من الناس كثير من 

ولكّن الفقر ال يقتصر عمى االنفاق أو الدخل  إنَّما يمكن . أو سياسية  أو تعرضيم لظرف عائمي استثنائي
مسفتويات المعيشفة و الفقفر ففي حفدوث ة يالصفحإذ تفؤثر االبعفاد األبعفاد   ةدمتعفدّ النظر إليو بوصففو ظفاىرة 

 . والبطالةالسيئة ونقص التعميم 
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 وسبئم حتقٍق اذلذف:

 ( واسففتراتيجيتيا عمففى أرض الواقففع  2022 - 2018ترجمففة أىففداف أنشففطة التخفيففف مففن الفقففر )
وتسفففريع تنفيفففذىا ودعميفففا باسفففتراتيجية جديفففدة تغطّفففي المفففّدة المتبقّيفففة لضفففمان تحقيفففق اليفففدف  بعفففد 

 انقضاء مّدتيا.

 أنشطتو وتفعيل لمتنمية االجتماعي الصندوق دعم. 

 الصغر لمتناىيةوا الصغيرة المشاريع في التوس ع. 

 منتجين وجعميم الفقراء لتمكين والتدريب التيىيل برامج تعزيز. 

 االجتماعي والضمان الحماية تطوير نظام. 

 
 

 تىفري فشص انؼًم انالئق واحملًً جلًٍغ انؼبعهني :(2 -1اذلذف )

 %89ىنففاك  كانفت 2012ففي عفام ف  ففي العفراق مفن أدنففى المسفتويات ففي المنطقفة العمالفةمسفتويات  د  عفتُ 
ففي  النشفاط االقتصفاديمعفدل يبمف    فيمفا العمفل ةالعمفل خفارج قفو  من الفذكور ففي سفن   %30ناث ومن األ

  ذات أبعففاد ميففر مسففبوقة فففرص عمففليواجففو العففراق أزمففة و  .2017فففي عففام  %42.8 حففوالي قففوة العمففل
عفففادةمفففل ففففرص العيمكفففن أن تفففؤدي إلفففى عفففودة ظيفففور العنفففف ففففي ميفففاب التفففزام موثفففوق وسفففريع بخمفففق   وا 

مميفون شفخص   2.5 % أو حفوالي16إذ تصل الفى  ىي األخرظ معدالت البطالة مرتفعة  وُتعد  . االعمار
سفوق العمفل المفواتي ينخفرطَن ففي لنسفاء  وال سفيما النسفاء األكثفر تعميمفا ا % بفين27عمى حين تصل الى 

سفتغرق األمفر جفيال أو أكثفر قفد يو عفاطمون عفن العمفل.  النفازحيننسفبة كبيفرة مفن  أنَّ  فضفال عفن  الرسمي
وجفود قطفاع خفاص عمفى العمفل العفرض و لتوليد فرص عمل كافية. ويتطمب معالجة ىذا الخمل في الطمب 

نتاجيفة و   ذي قيمة مضفافة عاليفة حجفم كفاٍف السفتيعاب األعفداد الكبيفرة مفن الفداخمين إلفى سفوق مرتفعفة وبا 
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ميففر موجففود ىففذا النففوع مففن القطففاع الخففاص و بففين القطففاع الخففاص والعففام.  العمففلالعمففل  ومواءمففة شففروط 
فففرص مففن جميففع  %40 إذ يففوفر  لقففوة العمففلاألول واألخيففر الممجففي يعمففل القطففاع العففام بصفففتو و   حاليففا
ر لففذا يتطمففع أممففب الشففباب لموصففول كامففل فففرص العمففل فففي القطففاع الرسففمي يمثّففلفففي البمففد  ويكففاد  العمففل

ص العمففل فففي القطففاع الخففاص أو التفكيففر الريففادي فففي الففى وظيفففة فففي القطففاع العففام بففدل البحففث عففن فففر 
 ويزيد ىذا التفضيل في ظل  عدم حماية العمل في القطاع الخاص. .العمل لحسابيم

ولعلَّ أخطر ما في البطالة إنَّيا تتركز في فئة الشباب مّمفا يعيفق اسفتثمار طاقفاتيم  ففي ظفل  اقتصفاد ميفر 
زايففدة لمخففريجين الففذي تتجففاوز معففدالت البطالففة بففين صفففوفيم قففادر عمففى تففوفير فففرص العمففل لألعففداد المت

 %. 53نسبة 
إنَّ تطففوير سففوق العمففل يتطمففب اجففراء تقويمففات دوريففة الحتياجففات السففوق الفعميففة  بالتشففاور مففع أصففحاب 
المصمحة والسّيما أرباب العمل. وال بدَّ من إعادة ىيكمة سوق العمفل إلحفداث التحفوالت المطموبفة فيفو  مفن 

مل مبني عمى ىيمنة القطاع العام إلفى سفوق تنافسفي وتعفاوني بفين الدولفة والقطفاع الخفاص  يقفوم سوق ع
 عمى تطبيق مناسب لقوانين العمل.

ففرص العمفل  توليفدوستكون لمزراعة  بما في ذلك األعمال التجاريفة الزراعيفة والخفدمات  أكبفر اإلمكانفات ل
دارة أفضففل لمميففاه والمففوارد الزراعيففة  فففي المسففتقبل  وسففتتطمب ىففذه القطاعففات اسففتخداما أك ثففر اسففتدامة وا 

واستثمارات في دعم البنية التحتية  بما في ذلك الخدمات الموجستية والنقل. وفي مياب ىذه الحوافز يمكن 
عفادة  القطاعمن خالل أنشطة   فرص العمل توليدلمحكومة أن تبدأ عممية تحفيز القطاع الخاص و  العام وا 

 .اإلعمار

 قٍق اذلذف:وسبئم حت

   العمل. فرصدة لتبنى سياسة اقتصادية مول 

 جات سوق العمل.اربط مخرجات التعميم بح 

 .إنياء عمالة األطفال 

 .حوافز الستخدام األيدي العاممة المحمية 

  والسّيما قطاع الزراعة والبناء والتشييد القطاعات االقتصادية كثيفة العمالةتطوير. 
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 وسبئم حتقٍق اذلذف:

 ( واسففتراتيجيتيا عمففى أرض الواقففع  2022 - 2018ترجمففة أىففداف أنشففطة التخفيففف مففن الفقففر )
وتسفففريع تنفيفففذىا ودعميفففا باسفففتراتيجية جديفففدة تغطّفففي المفففّدة المتبقّيفففة لضفففمان تحقيفففق اليفففدف  بعفففد 

 انقضاء مّدتيا.

 أنشطتو وتفعيل لمتنمية االجتماعي الصندوق دعم. 

 الصغر لمتناىيةوا الصغيرة المشاريع في التوس ع. 

 منتجين وجعميم الفقراء لتمكين والتدريب التيىيل برامج تعزيز. 

 االجتماعي والضمان الحماية تطوير نظام. 

 
 

 تىفري فشص انؼًم انالئق واحملًً جلًٍغ انؼبعهني :(2 -1اذلذف )

 %89ىنففاك  كانفت 2012ففي عفام ف  ففي العفراق مفن أدنففى المسفتويات ففي المنطقفة العمالفةمسفتويات  د  عفتُ 
ففي  النشفاط االقتصفاديمعفدل يبمف    فيمفا العمفل ةالعمفل خفارج قفو  من الفذكور ففي سفن   %30ناث ومن األ

  ذات أبعففاد ميففر مسففبوقة فففرص عمففليواجففو العففراق أزمففة و  .2017فففي عففام  %42.8 حففوالي قففوة العمففل
عفففادةمفففل ففففرص العيمكفففن أن تفففؤدي إلفففى عفففودة ظيفففور العنفففف ففففي ميفففاب التفففزام موثفففوق وسفففريع بخمفففق   وا 

مميفون شفخص   2.5 % أو حفوالي16إذ تصل الفى  ىي األخرظ معدالت البطالة مرتفعة  وُتعد  . االعمار
سفوق العمفل المفواتي ينخفرطَن ففي لنسفاء  وال سفيما النسفاء األكثفر تعميمفا ا % بفين27عمى حين تصل الى 

سفتغرق األمفر جفيال أو أكثفر قفد يو عفاطمون عفن العمفل.  النفازحيننسفبة كبيفرة مفن  أنَّ  فضفال عفن  الرسمي
وجفود قطفاع خفاص عمفى العمفل العفرض و لتوليد فرص عمل كافية. ويتطمب معالجة ىذا الخمل في الطمب 

نتاجيفة و   ذي قيمة مضفافة عاليفة حجفم كفاٍف السفتيعاب األعفداد الكبيفرة مفن الفداخمين إلفى سفوق مرتفعفة وبا 

22 
 

ميففر موجففود ىففذا النففوع مففن القطففاع الخففاص و بففين القطففاع الخففاص والعففام.  العمففلالعمففل  ومواءمففة شففروط 
فففرص مففن جميففع  %40 إذ يففوفر  لقففوة العمففلاألول واألخيففر الممجففي يعمففل القطففاع العففام بصفففتو و   حاليففا
ر لففذا يتطمففع أممففب الشففباب لموصففول كامففل فففرص العمففل فففي القطففاع الرسففمي يمثّففلفففي البمففد  ويكففاد  العمففل

ص العمففل فففي القطففاع الخففاص أو التفكيففر الريففادي فففي الففى وظيفففة فففي القطففاع العففام بففدل البحففث عففن فففر 
 ويزيد ىذا التفضيل في ظل  عدم حماية العمل في القطاع الخاص. .العمل لحسابيم

ولعلَّ أخطر ما في البطالة إنَّيا تتركز في فئة الشباب مّمفا يعيفق اسفتثمار طاقفاتيم  ففي ظفل  اقتصفاد ميفر 
زايففدة لمخففريجين الففذي تتجففاوز معففدالت البطالففة بففين صفففوفيم قففادر عمففى تففوفير فففرص العمففل لألعففداد المت

 %. 53نسبة 
إنَّ تطففوير سففوق العمففل يتطمففب اجففراء تقويمففات دوريففة الحتياجففات السففوق الفعميففة  بالتشففاور مففع أصففحاب 
المصمحة والسّيما أرباب العمل. وال بدَّ من إعادة ىيكمة سوق العمفل إلحفداث التحفوالت المطموبفة فيفو  مفن 

مل مبني عمى ىيمنة القطاع العام إلفى سفوق تنافسفي وتعفاوني بفين الدولفة والقطفاع الخفاص  يقفوم سوق ع
 عمى تطبيق مناسب لقوانين العمل.

ففرص العمفل  توليفدوستكون لمزراعة  بما في ذلك األعمال التجاريفة الزراعيفة والخفدمات  أكبفر اإلمكانفات ل
دارة أفضففل لمميففاه والمففوارد الزراعيففة  فففي المسففتقبل  وسففتتطمب ىففذه القطاعففات اسففتخداما أك ثففر اسففتدامة وا 

واستثمارات في دعم البنية التحتية  بما في ذلك الخدمات الموجستية والنقل. وفي مياب ىذه الحوافز يمكن 
عفادة  القطاعمن خالل أنشطة   فرص العمل توليدلمحكومة أن تبدأ عممية تحفيز القطاع الخاص و  العام وا 

 .اإلعمار

 قٍق اذلذف:وسبئم حت

   العمل. فرصدة لتبنى سياسة اقتصادية مول 

 جات سوق العمل.اربط مخرجات التعميم بح 

 .إنياء عمالة األطفال 

 .حوافز الستخدام األيدي العاممة المحمية 

  والسّيما قطاع الزراعة والبناء والتشييد القطاعات االقتصادية كثيفة العمالةتطوير. 
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 رو جىدة ومشىل   : َظبو تؼهًًٍ(3- 1اذلذف )

 آخفر( جيفل)إضفاعة رأس المفال البشفري عمفى مفدظ العقفود الثالثفة الماضفية  ومنفع في خسارة ال تحويل إنَّ 
حفرز أُ فقفد  التعميم عمفى مفدظ العقفد الماضفي زيفادة االىتمفام بفمفع و بفال  األىميفة.  أمفرٌ إلى مكاسب تنمويفة 

سبيل    فعمىتكافؤ بين الجنسين في المرحمة االبتدائيةبعض التقدم في زيادة االلتحاق بالتعميم االبتدائي وال
 3.6  مفن 2015و 2005عفدد األطففال الفذين يحصفمون عمفى التعمفيم االبتفدائي بفين عفامي ارتففع  المثال

ر نتيجفة ىفذا االرتففاع ففي جميفع مسفتويات التعمفيم وتحقّفق  وطالبفة ماليفين طالفبستة مميون إلى أكثر من 
التسففجيل بشففكل مطففرد وارتفففع _ عمففى نحففٍو عففام _ الفتيففات أكثففر مففن األوالد   لتحففاقا معففدالت فففيالزيففادة 

نظام  انعزال فإنَّ  . وفي الوقت نفسو 2016-2015الدراسي  العاممميون طالب في  9.2إلى حّتى وصل 
  بسفبب ثالثفة عقفود مفن الصفراع والعقوبفات وضفعف قفدرة الحكومفة ففرص العمفلرالتعميم في البمفد وخسفارة 

العمففل )حففوالي  فقففدان الميففارات ورأس المففال البشففري عبففر الجيففل الحففالي مففن العففراقيين فففي سففن   ظ إلففىأدّ 
الخامسفة  ربفع النسفاء وسفدس الرجفال ففي سفنلم يحصل مميون نسمة(. وفي الوقت الراىن  اثنين وعشرين 

 %16إلى  عمى مستوظ البمد  وتصل% 16تعميم رسمي. وتبم  نسبة البطالة  مى أي  عفما فوق  والعشرين
 .بين اإلناث الشابات %65بين الشباب و

مففع ذلفففك فففإن معفففدالت االلتحففاق الصفففافي بالمراحفففل الدراسففية المختمففففة تكشففف جانبفففا آخففر مفففن الخمفففل  إذ 
تتنففاقص بشففكل حففاد مففع التقففدم فففي المرحمففة الدراسففية  وبمفف  معففدل االلتحففاق الصففافي بالمرحمففة االبتدائيففة 

. وىفففذا مفففا يعنفففي عفففدم 2018-2017% عمفففى وففففق بيانفففات 28ة %  واالعداديففف55%  والمتوسفففطة 94
كمففال مراحففل الدراسففة وصففوال الففى التعمففيم  حصففول الكثيففر مففن الشففباب والشففابات عمففى التعمففيم المناسففب وا 

 االتي(. الشكلالجامعي )ينظر 
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 )%( 2018-2017(: معدالت االلتحاق الصافي بالمراحل الدراسية المختمفة 3شكل )

 
 يورية العراق  وزارة التخطيط  الجياز المركزي ل حصاء.المصدر: جم

 

تقفديم الخفدمات التعميميفة. واسفتنادا ففي والصفدمة النفطيفة بشفدة  التنظيمفات االرىابيفة وقفد أثفر الصفراع مفع
مففن المبففاني المدرسففية فففي العففراق تحتففاج  %50 حففواليب قففدرَّ مففا يُ    فففإنَّ (2016التربيففة )إلففى بيانففات وزارة 

التربوي يعتمد عمى تناوب استخدام األبنية المدرسية نظام وما يزال ال .ة التيىيل أو إعادة اإلعمارإلى إعاد
سففيمت ىففذه الظففروف التففي تفاقمففت فففي المنففاطق المتففيثرة أ. وقففد نفسففو فففي المبنففى مففزدوج أو ثالثففيبشففكل 

حسففن فففي نسففب فففي سففن الدراسففة. وعمففى الففرمم مففن الت   وىففمبالصففراع فففي اسففتبعاد أكثففر مففن مميففون طفففل
ففففي  بخاّصفففةالتعميم  و بفففااللتحفففاق بالمفففدارس  ال تفففزال ىنفففاك تفاوتفففات كبيفففرة بفففين الجنسفففين ففففي االلتحفففاق 

 .بمعدالت التسرّ  زدادالمرحمتين الثانوية والجامعية وفي المناطق الريفية  حيث ت

ي السفففكانالنمفففو و  ت التغييفففرات المتعفففددةأدّ  ونوعيتفففو  فقفففد ىنفففاك تحفففديات كبيفففرة ففففي كميفففة التعمفففيمومازالفففت 
أي أقفل بحفوالي  رسفاعات يوميفاأربفع إلفى انخففاض وقفت التفدريس لمفدة   مفنانعفدام األفضال عن  المرتفع 

مائة وواحدا وخمسفين  عدد أيام الدراسة في العام الدراسيفيما يبم   ي اليوم ساعة من المتوسط االعتيادي
منظمفففة التعفففاون والتنميفففة ففففي الميفففدان  يومفففا مفففن متوسفففط بحفففوالي تسفففعٍة وعشفففرينأي أقفففل  (ر151يومفففا )

تحتاج جودة المعممفين والتعمفيم أيضفا إلفى تحسفينات كبيفرة  و يوما. ( 180مائة وثمانين ) االقتصادي البال 
 .مقارنة بالمعايير اإلقميمية والدولية اتف الطالب في ميارات القراءة والرياضييتخمّ  إذ

والميارات والتحسينات   االستثمار في التعميم يتطمب المزيد من ل الديمومرافي بنجاحتسخير ىذا التحوّ إنَّ 
دارة المففوارد الطبيعيففة عمففى نحففو أفضففل  فففي بيئففة األعمففال التجاريففة )بمففا فففي ذلففك األراضففي الزراعيففة   وا 

طبقفة تعزيفز ال االقتصفادي المسفتدام  فضفال عفن أنَّ النمفو  لتحفيفزمفة عقوة فايوفر ذلك يمكن أن   و والمياه(
 أن يدعم االنسجام االجتماعي والسياسي األوسع. من شينو شرائية القوة الذات  وسطىال
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 رو جىدة ومشىل   : َظبو تؼهًًٍ(3- 1اذلذف )
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لتحسين تقديم الخدمات التعميمية وتعزيز القدرات المؤسسية  العاجمةرىناك حاجة إلى عدد من اإلجراءات و 
دعم   وزيادة حصول المواطنين عمى التدريب  وبخاّصة أولئك الذين ينشطون في سوق العملر لفوالحوكمة

عففداد الشففباب لمففدخول  رأس المففال البشففري الففذي يففدعم االقتصففاد ونّمففوه  فضففال عففن دعففم إنتاجيففة العمففل وا 
الفاعففل فففي سففوق العمففل المحميففة والدوليففة  ومضففاعفة المشففاركة االقتصففادية لمنسففاء. وىففذا يتطمففب تحسففين 

رة عمففى تيسففير األعمففال كفففاءة سففوق العمففل وتبّنففي سياسففات مسففتجيبة لألوضففاع االقتصففادية الجديففدة  وقففاد
باسفففتخدام ىفففي التفففدخالت التفففي يمكفففن تنفيفففذىا بسفففرعة و  واالسفففتثمار المحففففز لمنمفففو والمفففوف ر لففففرص العمفففل 

البنيففة التحتيففة الماديففة وجففودة تطففوير  وينبغففي العمففل _ أيضففا _ عمففى المتاحففة  المففوارد الماليففة المحففدودة
مفففع التركيففز عمفففى نيفففج التطففوير القفففائم عمفففى  التفففي تتعامفففل مففع حاجفففات السفففكان األكثففر ضفففعفا  الخففدمات
 من المجتمع.  المدعومةالمدرسة 

 وسبئم حتقٍق اذلذف:

اإلجففراءات الممكنففة فففي ضففمن ىففذا اليففدف فففي المففديات القصففيرة والمتوسففطة والطويمففة  ففففي المففدظ وىففي 
 القصير ينبغي العمل عمى:

 جففراء تقفف  تففوفير بيئففة تعميميففة أفضففل وأثففاث ومففواد تعميميففة  م لممففدارس التففي تحتففاج إلففى إعففادةيو وا 
 .اإلعمار

  خيففارات  وبخاّصففة تقففديم المزيففد مففن الخيففارات لضففمان الخففدمات لألطفففال المتضففررين مففن النففزاع
مفففففن حيفففففث إجفففففراءات االلتحفففففاق   والنفففففازحين الفففففتعمم البديمفففففة التفففففي تتفففففيح خيفففففارات مرنفففففة لالجئفففففين

 .واالمتحانات

 ج التغذية المدرسيةالتنسيق مع القطاع الصحي لضمان توفير برام. 

والمرحمفة   في رياض األطففال عمى تعميم الطفولة المبكرةز التدخالت عمى المدظ المتوسط أن تركّ  وينبغي
  وتقويففة الميفارات والتعمففيم والتفدريب التقنففي والمينففي والتعمفيم العففالي  بمفا فففي ذلفك معاىففد تففدريب االبتدائيفة

عمفففى  االقتصفففادية العفففالي مفففع الطمفففب المتوقفففع مفففن القطاعفففاتففففرص التعمفففيم  تتواففففقيمكفففن أن و المعممفففين. 
 .الوظائف  بما في ذلك البناء  والزراعة  والسياحة  وميارات إدارة األعمال

 ي: يت  تتمثل األولويات في قطاع التعميم فيما يالبعيدوعمى المدظ 

  الجميع الى تعميم أفضل.تحسين وصول  

  لعالي.مؤسسات التربية والتعميم اتعزيز جودة  

  ًلضمان التماسك االجتماعي وبناء السالم والتوعية المدنية النشطة استخدام التعميم أداة. 
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  فيو. والحوكمةفي ىذا القطاع تعزيز اإلطار المؤسسي  

 بمففا فففي   لضففمان حصففول تالميففذ الطفولففة المبكففرة عمففى الميففارات الالزمففة رةمراجعففة المنففاىج بدقّفف
المشفففكالت والتواصفففل األفضفففل والمثفففابرة  وحفففل    وريفففادة األعمفففال  اإلبفففداعيالنقفففدي ذلفففك التفكيفففر 

 والمرونة.

 .تكييف معايير جودة التربية والتعميم وطنيا 

 .تطبيق الزامية التعميم حتى المرحمة المتوسطة 

 .تعزيز فرص التعميم والتعمم مدظ الحياة 

 .التوسع في المدارس والمعاىد المينية التي تستجيب لحاجات سوق العمل 

 
 : َظبو صذً رو كفبءة وتغغٍت(4- 1اذلذف )

دار مففن إجمففالي اإلنفففاق الصففحي  وُيفف %63يمثففل  إذكبيففر   ا إلففى حففدٍّ قطففاع الصففحة فففي العففراق عاّمفف دع ففيُ 
إلنففاق الحكفومي عمفى الصفحة نسفبة ا (. ومع ذلفك  ففإنَّ % 73من وزارة الصحة ) _ في الغالب_  وُيمّول
اجمفالي  بمف إذ القميمفة الماضفية   االعفوامتنفاقص خفالل ت تكانف لصفحةاإلجمالي عمى ااإلنفاق مجموع من 

دول أخفرظ ففي  مثيمو من متوسط أي أقلّ  رمن الناتج المحمي اإلجمالي %5.5الصحة  االنفاق العام عمى
منظمففة التعففاون بكثيففر مففن متوسففط  وأقففلّ   (% 7.0  تففونس % 6.4  لبنففان %7.5فففي المنطقففة )األردن 

بففين عففامي عاّمففة واألدويففة خاّصففة  %(  وارتفففع االنفففاق األسففري عمففى الصففحة 8.9)يففة االقتصففادي والتنم
العفالمي  إذ المتوسفط  االنففاق االسفري %  مفع تجفاوز متوسفط39.7% إلفى 25.2  مفن 2014و 2008

 .يتزايد عبء اإلنفاق عمى الصحة بشكل متزايد لألسر
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  فيو. والحوكمةفي ىذا القطاع تعزيز اإلطار المؤسسي  

 بمففا فففي   لضففمان حصففول تالميففذ الطفولففة المبكففرة عمففى الميففارات الالزمففة رةمراجعففة المنففاىج بدقّفف
المشفففكالت والتواصفففل األفضفففل والمثفففابرة  وحفففل    وريفففادة األعمفففال  اإلبفففداعيالنقفففدي ذلفففك التفكيفففر 

 والمرونة.

 .تكييف معايير جودة التربية والتعميم وطنيا 

 .تطبيق الزامية التعميم حتى المرحمة المتوسطة 

 .تعزيز فرص التعميم والتعمم مدظ الحياة 

 .التوسع في المدارس والمعاىد المينية التي تستجيب لحاجات سوق العمل 

 
 : َظبو صذً رو كفبءة وتغغٍت(4- 1اذلذف )

دار مففن إجمففالي اإلنفففاق الصففحي  وُيفف %63يمثففل  إذكبيففر   ا إلففى حففدٍّ قطففاع الصففحة فففي العففراق عاّمفف دع ففيُ 
إلنففاق الحكفومي عمفى الصفحة نسفبة ا (. ومع ذلفك  ففإنَّ % 73من وزارة الصحة ) _ في الغالب_  وُيمّول
اجمفالي  بمف إذ القميمفة الماضفية   االعفوامتنفاقص خفالل ت تكانف لصفحةاإلجمالي عمى ااإلنفاق مجموع من 

دول أخفرظ ففي  مثيمو من متوسط أي أقلّ  رمن الناتج المحمي اإلجمالي %5.5الصحة  االنفاق العام عمى
منظمففة التعففاون بكثيففر مففن متوسففط  وأقففلّ   (% 7.0  تففونس % 6.4  لبنففان %7.5فففي المنطقففة )األردن 

بففين عففامي عاّمففة واألدويففة خاّصففة  %(  وارتفففع االنفففاق األسففري عمففى الصففحة 8.9)يففة االقتصففادي والتنم
العفالمي  إذ المتوسفط  االنففاق االسفري %  مفع تجفاوز متوسفط39.7% إلفى 25.2  مفن 2014و 2008

 .يتزايد عبء اإلنفاق عمى الصحة بشكل متزايد لألسر
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تحقيفففق التفففوازن بفففين الحاجفففات الفوريفففة لمسفففكان يتطمفففب التصفففّدي الفاعفففل لمتحفففديات الصفففحية ففففي العفففراق و 
ميففة لضففمان لمخففدمات الصففحية واألىففداف المتوسففطة والطويمففة األجففلر لتعزيففز القففدرات المؤسسففية والتنظي

التوجيففو االسففتراتيجي لوضففع السياسففات الصففحية وتنفيففذىا. ويشففمل ذلففك ضففمان تغطيففة صففحية منصفففة  
طففاعين العففام والخففاص  واسففتنباط آليففات لمففتحك م فففي تكففاليف وبخاّصففة لمفقففراء  وكففذلك بنففاء شففراكة بففين الق

نشففاء آليفففات إدارة  الرعايففة الصففحية  والحصفففول عمففى خدمفففة أفضففل مقابفففل االنفففاق العفففام عمففى الصفففحة  وا 
  وآليات لممساءلة تّتسم بالشفافية والفعالية.

 وسبئم حتقٍق اذلذف:

  ّالخففدمات الصففحية الشففاممة المدعومففة. بالفقففراء  تزويففد ن عمففى الحكومففةعمففى المففدظ القصففير  يتعففي
  يمكففن لمبرنفامج االسففتفادة مففن أسففاليب عمففى نحفٍو فاعففللمفقففراء  المناصفرةولتنفيفذ سياسففات التمويففل 

لحصففول عمففى ا اآلليففة التففي يمكففن مففن خالليففالتحديففد  راسففتيداف الفقففر الجاريففة حاليففا فففي العففراق
عمفى الوقايفة والفحفص والمعالجفة مطبقفة السياسات الز يجب أن تركّ و عل. اتغطية مدعومة بشكل ف

 األمراض مير المعدية. الوقاية منبما في ذلك   األساسية عمى مستوظ الرعاية الصحية األولية

  طار الحوكمةو  عمى المدظ المتوسط  يجب عمى الحكومة التركيز عمى تحسين الكفاءة والوصول وا 
 التي تستمزم:

o واقتففراح خيففارات السياسففة لتحسففين   أوجففو القصففورلتحديففد ة مراجعففة اإلنفففاق العففام عمففى الصففح
 نظام تقديم الرعاية الصحية والجودة وكفاءة اإلنفاق العام. 

o نمفوذج الرعايفة الصفحية أز حفول الرعايفة ففي المستشففيات إلفى نموذج الحفالي المتمرّكفتحويل األ
 .عمة من حيث التكمفةامع حمول ف األولية

o   لحاجات المواطنين قطاع الصحيالمشاركة المواطنين لضمان استجابة. 

 :وعمى المدظ البعيد يمكن 

o اعتماد سياسات التيمين الصحي لتحسين الحماية المالية. 

o  ّي إطار تنظيمي قويإشراك القطاع الخاص  من خالل تبن. 

o توسيع نطاق الخدمات الصحية مكانيا وفئويا وتحسين جودتيا. 

o  .تطبيق نظام التيمين الصحي وتوفير آلياتو 

o ن نظام الوقاية الصحية وتطويره عمى المستويين المحمي والوطني.تحسي 
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o  ّمن انتشار المخدرات وااليدز وميرىا صارم لمحد  صحية ي نظام رقابة تبن. 

o .رفع كفاءة أداء المؤسسات الصحية وتعزيز قدرتيا التمويمية 

 
 (: تىفري سكٍ الئق وإَهبء يشكهت انؼشىائٍبث1-5)
ففي فقط إلى الزيادة السكانية في الريف التفي تقفف سفببا يرجع ال  أمرٌ في العراق ر التحضّ ظاىرة اتساع  إنَّ 

ىتمففام بففالريف  واقتصففار النشففاط االقتصففادي فففي الريففف عمففى االأبرزىففا ضففعف  لعففلَّ   أسففباب عففّدةضففمن 
المففادي   فضففال عففن تزايففد رمبففة أبنففاء الريففف فففي جنففي مكاسففب االسففتقالل واألنشففطة السففاندة ليففا الزراعففة

السفكان القفادمين مفن المنفاطق أممفب بغفداد تسفتقطب  والتمتع بمباىج الحياة التي توفرىا المدينفة. ويبفدو أنَّ 
بغففداد وحففدىا تشففكل أكثففر مففن  نَّ أ. وىففو مففا يعنففي اليففوَم بحففوالي ثمانيففة ماليففين سففكانياوُيقففّدر عففدد   الريفيففة

نسففبة لحصفتيا مقارنفة بعفدد السففكان وتتجفاوز ذلفك بال  وفففق أحفدث التقفديراتعمفى مفن سفكان العفراق  34%
قفد تتجفاوز نصفف سفكان   نسفبة كبيفرة مفن السفكان اإلجمالي لممراكز الحضرية الكبرظ التي أصفبحت تضفم  

 البمد. 

حمففففل البشففففر فييففففا عففففاداتيم وتقاليففففدىم الففففى   ر فففففي العففففراق حركففففة سففففكانية كثيفففففةمففففت ظففففاىرة التحّضففففمثّ و 
فففي المنففاطق التففي قففدموا  عوامففل الطففرد كانففت قويففة لكففنَّ و   لففم تكففن مسففتعدة السففتقباليمو مسففتوطنات قائمففة 

. وعمففى حقففق دائمففاتلففم تالتففي )فففرص عمففل/ سففكن أفضففل/ عالقففات أفضففل(  المدينففة   مقابففل مغريففاتمنيففا
المنفاطق  نَّ أ فضفال عفنأطفراف المفدن  ففي لفى ظيفور العشفوائيات إت اليجرة السكانية دَّ أ النقيض من ذلك

 3687فففففي العفففراق ىنفففاك   ففففةيا باتجفففاه الضفففواحي تحولفففت الفففى منفففاطق متخمّ الداخميففة التفففي ىجرىفففا سفففكان
( تجّمعففا عشففوائيا  وذي قففار 677تجمعففا  تمييففا البصففرة ) 1022تجمعففا عشففوائيا  يوجففد فففي بغففداد وحففدىا 

 ( تجمعا عشوائيا. 279( تجمعا عشوائيا  وكركوك )333)
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تحقيفففق التفففوازن بفففين الحاجفففات الفوريفففة لمسفففكان يتطمفففب التصفففّدي الفاعفففل لمتحفففديات الصفففحية ففففي العفففراق و 
ميففة لضففمان لمخففدمات الصففحية واألىففداف المتوسففطة والطويمففة األجففلر لتعزيففز القففدرات المؤسسففية والتنظي

التوجيففو االسففتراتيجي لوضففع السياسففات الصففحية وتنفيففذىا. ويشففمل ذلففك ضففمان تغطيففة صففحية منصفففة  
طففاعين العففام والخففاص  واسففتنباط آليففات لمففتحك م فففي تكففاليف وبخاّصففة لمفقففراء  وكففذلك بنففاء شففراكة بففين الق

نشففاء آليفففات إدارة  الرعايففة الصففحية  والحصفففول عمففى خدمفففة أفضففل مقابفففل االنفففاق العفففام عمففى الصفففحة  وا 
  وآليات لممساءلة تّتسم بالشفافية والفعالية.

 وسبئم حتقٍق اذلذف:

  ّالخففدمات الصففحية الشففاممة المدعومففة. بالفقففراء  تزويففد ن عمففى الحكومففةعمففى المففدظ القصففير  يتعففي
  يمكففن لمبرنفامج االسففتفادة مففن أسففاليب عمففى نحفٍو فاعففللمفقففراء  المناصفرةولتنفيفذ سياسففات التمويففل 

لحصففول عمففى ا اآلليففة التففي يمكففن مففن خالليففالتحديففد  راسففتيداف الفقففر الجاريففة حاليففا فففي العففراق
عمفى الوقايفة والفحفص والمعالجفة مطبقفة السياسات الز يجب أن تركّ و عل. اتغطية مدعومة بشكل ف

 األمراض مير المعدية. الوقاية منبما في ذلك   األساسية عمى مستوظ الرعاية الصحية األولية

  طار الحوكمةو  عمى المدظ المتوسط  يجب عمى الحكومة التركيز عمى تحسين الكفاءة والوصول وا 
 التي تستمزم:

o واقتففراح خيففارات السياسففة لتحسففين   أوجففو القصففورلتحديففد ة مراجعففة اإلنفففاق العففام عمففى الصففح
 نظام تقديم الرعاية الصحية والجودة وكفاءة اإلنفاق العام. 

o نمفوذج الرعايفة الصفحية أز حفول الرعايفة ففي المستشففيات إلفى نموذج الحفالي المتمرّكفتحويل األ
 .عمة من حيث التكمفةامع حمول ف األولية

o   لحاجات المواطنين قطاع الصحيالمشاركة المواطنين لضمان استجابة. 

 :وعمى المدظ البعيد يمكن 

o اعتماد سياسات التيمين الصحي لتحسين الحماية المالية. 

o  ّي إطار تنظيمي قويإشراك القطاع الخاص  من خالل تبن. 

o توسيع نطاق الخدمات الصحية مكانيا وفئويا وتحسين جودتيا. 

o  .تطبيق نظام التيمين الصحي وتوفير آلياتو 

o ن نظام الوقاية الصحية وتطويره عمى المستويين المحمي والوطني.تحسي 
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o  ّمن انتشار المخدرات وااليدز وميرىا صارم لمحد  صحية ي نظام رقابة تبن. 

o .رفع كفاءة أداء المؤسسات الصحية وتعزيز قدرتيا التمويمية 

 
 (: تىفري سكٍ الئق وإَهبء يشكهت انؼشىائٍبث1-5)
ففي فقط إلى الزيادة السكانية في الريف التفي تقفف سفببا يرجع ال  أمرٌ في العراق ر التحضّ ظاىرة اتساع  إنَّ 

ىتمففام بففالريف  واقتصففار النشففاط االقتصففادي فففي الريففف عمففى االأبرزىففا ضففعف  لعففلَّ   أسففباب عففّدةضففمن 
المففادي   فضففال عففن تزايففد رمبففة أبنففاء الريففف فففي جنففي مكاسففب االسففتقالل واألنشففطة السففاندة ليففا الزراعففة

السفكان القفادمين مفن المنفاطق أممفب بغفداد تسفتقطب  والتمتع بمباىج الحياة التي توفرىا المدينفة. ويبفدو أنَّ 
بغففداد وحففدىا تشففكل أكثففر مففن  نَّ أ. وىففو مففا يعنففي اليففوَم بحففوالي ثمانيففة ماليففين سففكانياوُيقففّدر عففدد   الريفيففة

نسففبة لحصفتيا مقارنفة بعفدد السففكان وتتجفاوز ذلفك بال  وفففق أحفدث التقفديراتعمفى مفن سفكان العفراق  34%
قفد تتجفاوز نصفف سفكان   نسفبة كبيفرة مفن السفكان اإلجمالي لممراكز الحضرية الكبرظ التي أصفبحت تضفم  

 البمد. 

حمففففل البشففففر فييففففا عففففاداتيم وتقاليففففدىم الففففى   ر فففففي العففففراق حركففففة سففففكانية كثيفففففةمففففت ظففففاىرة التحّضففففمثّ و 
فففي المنففاطق التففي قففدموا  عوامففل الطففرد كانففت قويففة لكففنَّ و   لففم تكففن مسففتعدة السففتقباليمو مسففتوطنات قائمففة 

. وعمففى حقففق دائمففاتلففم تالتففي )فففرص عمففل/ سففكن أفضففل/ عالقففات أفضففل(  المدينففة   مقابففل مغريففاتمنيففا
المنفاطق  نَّ أ فضفال عفنأطفراف المفدن  ففي لفى ظيفور العشفوائيات إت اليجرة السكانية دَّ أ النقيض من ذلك

 3687فففففي العفففراق ىنفففاك   ففففةيا باتجفففاه الضفففواحي تحولفففت الفففى منفففاطق متخمّ الداخميففة التفففي ىجرىفففا سفففكان
( تجّمعففا عشففوائيا  وذي قففار 677تجمعففا  تمييففا البصففرة ) 1022تجمعففا عشففوائيا  يوجففد فففي بغففداد وحففدىا 

 ( تجمعا عشوائيا. 279( تجمعا عشوائيا  وكركوك )333)
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 وعالقات آثار توفيرىار لما لو من ضمان ؤوليةمس الحكومات تتحمل التي األساسية السمع أحد السكن عديُ 
 كل إليو يؤوي سقف ضمان عمى فقط تقتصر ال اإلسكان سياسة فإن لذا الحياة  مناحي من أخرظ بنواحي

 .كافة المجتمع لمشرائح ومالئما الئقا إنسان بل تتضمن أن يكون سكنا
 لألسفففر المفففالي الوضفففع وففففي قتصفففاداال ففففي تفففيثيرات ليفففا ومبادراتيفففا السفففكن بفففرامج مفففن جيفففة أخفففرظ  ففففإنَّ 

 البطالفة  وتقميفل االقتصفاد تحفيز عمى قدرتيا ومدظ البناء صناعة في آثار وليا منيا  الحضرية وبخاصة
 وتفزداد. اإلسفكان سياسفات نجفاح عمفى والفدعم واإلعانفات الضريبية كالسياسات األخرظ السياسات وتساعد
 إلففى بالدولففة حفدا ممففا المالئمففة السفكنية الوحففدات ففي لكبيففرا لمففنقص بفالنظر العففراق فففي القطفاع ىففذا أىميفة
 السفففكن يتركيفففا التففي اآلثفففار حففدة مفففن والتخفيفففف األزمففة تمفففك مففن لمتخفيفففف الوطنيفففة السففكن مبفففادرة إطففالق

 .كافة لمسكان االجتماعي األمان تؤسس التي السياسات إحدظ أنيا أساس وعمى العشوائي
 وسبئم حتقٍق اذلذف
 :ينبغي العمل عمى عمى المدظ القصير

 .انجاز المشاريع المتوقفة  وتذليل الصعوبات التي تعترض ذلك 
 .توكيد االلتزام بالمخططات األساسية لممدن ووضع حد لمتجاوزات الحاصمة عمييا 

 وعمى المدظ المتوسط والبعيد يمكن العمل عمى:
  الحديثفة ومخدومففة بحسفب الطفرق والتقنيففات وحففدة سفكنية منفففذة  ألفف 100تفيمين مفا ال يقففل عفن

 بشكل جيد.
  من التمويل العقاري من استثمارات القطاع الخاص لتغطية العجز السكني.50توفير % 
  تحسين بيئة السفكن عبفر زيفادة االىتمفام بالخفدمات البمديفة وتفوفير خفدمات المفاء الصفالح لمشفرب

 والصرف الصحي.
 عادة تخطيطيفا  ودمجيفا ببفاقي انياء السكن العشوائي وتحسين البنية التحتية في تمك المنا طق وا 

 أجزاء النسيج الحضري في المدن التي تقع فييا.
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 احلكى انششٍذ : 3-2

تضفمن احتفرام الحقفوق السياسفية والمدنيفة   داريفة فاعمفةإمؤسسفات ( إلفى إقامفة 2030تسعى رؤية العفراق )
 التنميفة أىفداف مفن أيٍّ  تحقيفق إلفى سفبيلال ر ففمام القفانونأواالنسانية والعدالة والمساواة لجميع المواطنين 

العفراق عمفى الصفعد  ففي ثيرىفا البفارزيت القضفايا ميفذهف ةرالعدالف ميفابو  والتيمفيش الفسفاد في ظل   المستدامة
  داخمية.ال صراعاتالو  السياسي عدم االستقراركاّفة  بعد عقود من الحكم الدكتاتوري والحروب و 

ي مؤشفرات الحكفم ففي البمففد  تحقيفق الحكففم الرشفيد  ومواجيفة تفردّ  لفى( أيضفا إ2030) تسفعى رؤيفة العفراقو 
وذلك لضمان تقديم الخدمات العامة بطريقفة شفاممة وشففافة  رةاليشّ  ةة تمك المرتبطة بالفساد  والدولوبخاصّ 

 ةعالقففة الدولففة مففع جميففع المففواطنين  وبففين الحكومفف وسففيقّوي الحكففم الرشففيدالدولففة.  وخاضففعة لممسففاءلة مففن
عبففففر تحسففففين كفففففاءة المؤسسففففات  ( 2030)م نحففففو تطمعففففات رؤيففففة التقففففدّ والحكومففففات المحميففففة  و ة المركزيفففف

الحكومية  وتقديم بعض الخدمات األساسية من خالل القطاع الخاص  وتعزيز األطر التشفريعية والقانونيفة 
جراء المراجعة الدورية ليا.  وا 

تففيثير مففن  األمففر الحففدَّ  ويتطمففبديففد دورىففا. تحتففاج الدولففة إلففى إعففادة تح(  2030) العففراق: لتحقيففق رؤيففةو 
)القواعد والبنية   الضرورية (البيئة التمكينية)القطاعات اإلنتاجية مع توفير  فياإلداري واالقتصادي دورىا 

لالسففتفادة مففن اقتصففاد السففوق التنافسففي  راألساسففية والعدالففة واألمففن والخففدمات العامففة( الالزمففة لمواطنييففا
 الخاص. الذي يقوده القطاع 
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  االهذاف انىعٍُت:

 انششٍذسسبء قىاػذ احلكى إىل انؼذانت وإق سٍبدة انقبَىٌ وانُفبر ٍ: حتق(1 -2) اذلذف

قامة دولفة المؤسسفات وتحسفين االدارة العامفة  عمى الرمم من الجيود التي بذلت في تحقيق الحكم الرشيد وا 
جّديففة  تتعمففق بالفسففاد وتففدّني كفففاءة المؤسسففات  ومكافحففة الفسففاد  إاّل أنَّ العففراق مففا يففزال يواجففو مشففكالت

  5103العامة. وبحسب تقرير مؤشر شففافية الموازنفة المفتوحفة الصفادرة عفن شفراكة الموازنفة الدوليفة لعفام 
فقد حصل العراق عمى ثالث درجات فقط من أصل مائة درجة. وبذلك فيو ما يفزال ففي ضفمن المجموعفة 

ية الموازنففة  ويقففل  كثيففرا عففن المتوسففط العففالمي والبففال  خمسففا وأربعففين التففي ال تمّبففي متطمبففات مؤشففر شفففاف
نقطة  وبحسب المؤشر فإنَّ الدول التي تحظى بمتوسط عام لتقويم شفافية الموازنفة أقفل  مفن إحفدظ وسفتين 

 درجة  ُتعد  دوال ال تّتسم بالكفاية في عرض موازنتيا العامة.

مففففن شففففينو أن يففففؤدي إلففففى ازدىففففار االقتصففففاد واألنشففففطة االجتماعيففففة إنَّ تففففيمين السففففيادة الكاممففففة لمقففففانون 
والسياسففية  ويجعميففا أكثففر قففدرة وفاعميففة. ومففا تففزال البيئففة التشففريعية والقانونيففة والقففدرة عمففى إنفففاذ القففوانين  
وبخاّصة تمك التي تضمن حقوق الممكية والقوانين الضريبية ومواجية الفسفاد  أىفم العقبفات التفي تمنفع مفن 

ف ق االستثمارات المحمية واألجنبيةر نتيجة عدم ثقة المستثمرين بالبيئة االستثمارية  برمم الحوافز السخية تد
 التي يتضمنيا قانون االستثمار.

وينبغي العمل عمى تعزيز الحماية القانونية لمممكية العقارية والفكرية  لممستثمرين المحميين واألجانب عمفى 
حففراز تقففد ٍم  مممففوس فففي مجففال حمايففة بففراءات االختففراع واألصففول الفكريففة  إذا مففا أريففد لالقتصففاد السففواء  وا 

 العراقي أن ينيض  بالتوافق مع اقتصاد عالمي يتطّور عمى نحو متغيٍر باضطراد.

إنَّ إجراء مراجعفة شفاممة ل جفراءات القضفائية  ومفدظ توافقيفا مفع شفروط نجفاح بيئفة األعمفال واالسفتثمار  
اذ العقففود وتسففوية النزاعففات بمختمففف أنواعيففا  وتسففريع اإلجففراءات القانونيففة  وزيففادة كفففاءة وآليففات دعففم إنففف

النظففام القضفففائي وتعزيفففز اسففتقالليتو  وتحسفففين الجوانفففب اإلداريففة فيفففور لتسفففريع إصففدار القفففرارات القضفففائية 
 وتنفيذىا  من شينو أن ُيحس ن بيئة األعمال وُيسيم في دعم القّطاع الخاص.

 قٍق اذلذف:وسبئم حت

  الناظم الرئيس إلدارة شؤون الدولة والمرجعية الوحيدة ليا.  ىي التشريعات والقوانين النافذة 

  ساس المساواة وتكافؤ الفرص.أضبط العالقات بين مكونات الدولة والمجتمع عمى 

 .تطوير قدرات المؤسسات المعنية بحماية حقوق االنسان 

 تقل وحيادي.ر البيئة الضامنة لقضاء عادل مسيتوف 
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 نٍت صُبػت انقشاس آ: حتسٍ اناليشكضٌت االداسٌت وادلشبسكت انؼبيت يف (2-2اذلذف )

التففي اعتففاد المواطنففون  بالحكومففة المركزيففة ومؤسسفاتيا  بالنسفبة لمعففراقيينمفيومففا ومضففمونا   يفرتبط الحكففم
مرَّ بيا البمد النزعفة المركزيفة من الحكم الشمولي والظروف السياسية التي عقود قت التعامل معيا  وقد عمَّ 

محميففا ودوليفا  ترّسففخت   تغييففر السياسفيالوفففي سفياق  مقابفل تيمففيش اإلدارات المحميفة. ففي اإلدارة العامففة 
ف مففع وتكفففل التكي فف  بشففكل أكثففر فاعميففة اتقناعففة جديففدة بكففون الالمركزيففة اإلداريففة تضففمن القيففام بالميمفف

تحقيففق التنميففة كزيففة تحففول دون تكففوين بيئففة اقتصففادية قففادرة عمففى المر  حففين أنَّ  عمففى  المعطيففات الجديففدة
اإلدارات  يفا وبفينوالمسفؤوليات بين اتبتوزيع الميمفجدية ترتبط  وتفرض عمى الحكومة تحدياتٍ المستدامة  

 . (1)المحمية والقطاع الخاص

عمى  مطات المركزيةمن الس التي ُتمارس ةالضغوط اإلدارية البيروقراطي كثير منتقضي الالمركزية عمى و 
  واسففتقاللية مناسففبةالمحميففة والبمففديات صففالحيات  تمففك اإلدارات تخويففلالمحميففة. وىففو مففا يتطمففب  داراتإلا

دارة المفوارد اتالمسؤولي اإلدارات في تسيير بفرامج  بتنفيفذالبشفرية والماليفة حتفى تسفمح لمسفمطات المحميفة  وا 
اختيففار األولويففات لكونيففا تتعمففق ب( 2030) رؤيففة العففراق ل عففامال أساسففيا فففيلففذا فالالمركزيففة تشففكّ  رعمميففا

 .واالستثمارات واإلنتاج

ي نحفو تبّنف وففي المسفتقبل العراق يتجو اليفومَ  نَّ إو نحو إصالح البنى اإلدارية المحمية  فوانسجاما مع التوج  
زيادة ونوعيتيا و وتحسين أمال في تطوير مستوظ الخدمات  رأنماط الالمركزية في مستويات الحكم المختمفة

وينبغي إيجاد آليات فاعمة لمتنسفيق بفين الحكومفة  كفاءتيا  فضال عن تعميق أسس الديمقراطية وترسيخيا.
االتحاديففة والحكومففات المحميففة  وتحقيففق التوافففق بففين آليففات التشففريع عمففى المسففتويين المحمففي واالتحففادي  

يجاد سبل مستدامة لتيمين موارد ذاتية لمحكومات المحم ية من خارج الموازنة العامة. وىذا من شينو زيادة وا 

                                                           
 23، ص 3122، بغذاد )انذراست انُٓبئيت( في حمذيى انخذيبث في انعراق نهًسبعذة انًحهيدعى اناليركسيت ٔانحكى بيج انحكًت ٔآخرٌٔ،    1
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 نٍت صُبػت انقشاس آ: حتسٍ اناليشكضٌت االداسٌت وادلشبسكت انؼبيت يف (2-2اذلذف )
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اختيففار األولويففات لكونيففا تتعمففق ب( 2030) رؤيففة العففراق ل عففامال أساسففيا فففيلففذا فالالمركزيففة تشففكّ  رعمميففا

 .واالستثمارات واإلنتاج

ي نحفو تبّنف وففي المسفتقبل العراق يتجو اليفومَ  نَّ إو نحو إصالح البنى اإلدارية المحمية  فوانسجاما مع التوج  
زيادة ونوعيتيا و وتحسين أمال في تطوير مستوظ الخدمات  رأنماط الالمركزية في مستويات الحكم المختمفة

وينبغي إيجاد آليات فاعمة لمتنسفيق بفين الحكومفة  كفاءتيا  فضال عن تعميق أسس الديمقراطية وترسيخيا.
االتحاديففة والحكومففات المحميففة  وتحقيففق التوافففق بففين آليففات التشففريع عمففى المسففتويين المحمففي واالتحففادي  

يجاد سبل مستدامة لتيمين موارد ذاتية لمحكومات المحم ية من خارج الموازنة العامة. وىذا من شينو زيادة وا 

                                                           
 32 23، ص 3122، بغذاد )انذراست انُٓبئيت( في حمذيى انخذيبث في انعراق نهًسبعذة انًحهيدعى اناليركسيت ٔانحكى بيج انحكًت ٔآخرٌٔ،    1

 

 
 نٍت صُبػت انقشاس آ: حتسٍ اناليشكضٌت االداسٌت وادلشبسكت انؼبيت يف (2-2اذلذف )

التففي اعتففاد المواطنففون  بالحكومففة المركزيففة ومؤسسفاتيا  بالنسفبة لمعففراقيينمفيومففا ومضففمونا   يفرتبط الحكففم
مرَّ بيا البمد النزعفة المركزيفة من الحكم الشمولي والظروف السياسية التي عقود قت التعامل معيا  وقد عمَّ 

محميففا ودوليفا  ترّسففخت   تغييففر السياسفيالوفففي سفياق  مقابفل تيمففيش اإلدارات المحميفة. ففي اإلدارة العامففة 
ف مففع وتكفففل التكي فف  بشففكل أكثففر فاعميففة اتقناعففة جديففدة بكففون الالمركزيففة اإلداريففة تضففمن القيففام بالميمفف

تحقيففق التنميففة كزيففة تحففول دون تكففوين بيئففة اقتصففادية قففادرة عمففى المر  حففين أنَّ  عمففى  المعطيففات الجديففدة
اإلدارات  يفا وبفينوالمسفؤوليات بين اتبتوزيع الميمفجدية ترتبط  وتفرض عمى الحكومة تحدياتٍ المستدامة  

 . (1)المحمية والقطاع الخاص

عمى  مطات المركزيةمن الس التي ُتمارس ةالضغوط اإلدارية البيروقراطي كثير منتقضي الالمركزية عمى و 
  واسففتقاللية مناسففبةالمحميففة والبمففديات صففالحيات  تمففك اإلدارات تخويففلالمحميففة. وىففو مففا يتطمففب  داراتإلا

دارة المفوارد اتالمسؤولي اإلدارات في تسيير بفرامج  بتنفيفذالبشفرية والماليفة حتفى تسفمح لمسفمطات المحميفة  وا 
اختيففار األولويففات لكونيففا تتعمففق ب( 2030) رؤيففة العففراق ل عففامال أساسففيا فففيلففذا فالالمركزيففة تشففكّ  رعمميففا

 .واالستثمارات واإلنتاج

ي نحفو تبّنف وففي المسفتقبل العراق يتجو اليفومَ  نَّ إو نحو إصالح البنى اإلدارية المحمية  فوانسجاما مع التوج  
زيادة ونوعيتيا و وتحسين أمال في تطوير مستوظ الخدمات  رأنماط الالمركزية في مستويات الحكم المختمفة

وينبغي إيجاد آليات فاعمة لمتنسفيق بفين الحكومفة  كفاءتيا  فضال عن تعميق أسس الديمقراطية وترسيخيا.
االتحاديففة والحكومففات المحميففة  وتحقيففق التوافففق بففين آليففات التشففريع عمففى المسففتويين المحمففي واالتحففادي  

يجاد سبل مستدامة لتيمين موارد ذاتية لمحكومات المحم ية من خارج الموازنة العامة. وىذا من شينو زيادة وا 

                                                           
 23، ص 3122، بغذاد )انذراست انُٓبئيت( في حمذيى انخذيبث في انعراق نهًسبعذة انًحهيدعى اناليركسيت ٔانحكى بيج انحكًت ٔآخرٌٔ،    1



المستقبل الذي نصبو اليه
رؤية العراق للتنمية المستدامة
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فاعمية الحكومات المحمية  وتعزيز قدراتيا عمفى تحقيفق التنميفة المحميفة  وتحسفين كففاءة األعمفال  وتعزيفز 
 الثقة بالحكومات المحمية واالتحادية.

 وسبئم حتقٍق اذلذف:

 رية والمالية.اعتماد النيج الالمركزي في تعميق أسس توطين الالمركزية اإلدا 

 .تعزيز مبدأ التخطيط التشاركي 

  َّخففاص  القطففاع الدولفة  الة )التنميفة المسففتدامة كافّفف أطففراف زيفادة معففدالت المشففاركة العامفة لتضففم
 مدني  القوظ الفاعمة في المجتمع(. المجتمع ال

 تنفيذ برامج لتعزيز ثقافة الالمركزية والمشاركة في اتخاذ القرارات. 

 
 انُضاهت وانشفبفٍت ويكبفذت انفسبد  :(3 -2اذلذف )

تكفففون بمعفففزل عفففن عمميفففة شفففاممة إلصفففالح أجيفففزة الدولفففة  وبنفففى ومؤسسفففات  أالمحاربفففة الفسفففاد ينبغفففي  إنَّ 
االسففتفادة مففن تجففارب . وىنففا ال بففدَّ مففن المجتمففع المففدني  وزيففادة الشفففافية عمففى مسففتوظ االقتصففاد العراقففي

  ن الشفففافية فففي القطففاع العففام والسياسففات االقتصففادية الكميففةضففمافففي مواجيففة الفسففاد  و  البمففدان األخففرظ
قنففاع الحكومففة  وتييئففة اقتراحففات مدروسففة وعمميففة تتعمففق باإلصففالحات االقتصففادية فففي القففرارات العامففة  وا 

 .اىابضرورة مكافحة الفساد وجدو 

شفف ومراقبفة الفسفاد المعنيفة بالك 5102-5115واعتمادا عمى تقارير منظمة الشفافية العالمية خالل المدة 
وكانفت مؤشفرات الفسفاد فيفو متقاربفة إذ  ،فقد ُصّنف العراق ففي المراكفز المتقدمفة لحفاالت الفسفادفي العالمر 
 األكثففر الفدول مففن جفدا قريففب فيفو درجفة فففي ضفمن ترتيففب مؤشفر مففدركات الفسفاد  وبففذلك 5.5لفم تتجففاوز 

 .(2)مّما يؤكد وجود نسب عالية من الفساد المالي واإلداري العالم الموجودة في أسفل القائمة  في فسادا

                                                           
2 www.icgg.org: transparency international (TI) corruption perception index(cpi) 
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بسففبب  رة القففدرة اإلداريففة فففي مجففاالت الخدمففة المدنيففةي مؤشففرات الحكففم الرشففيد بشففدّ أضففعف الفسففاد وتففدنّ و 
ض المؤسسففات والخففدمات العامففة  وفففي نيايففة المطففاف تطففوير يقففو تالمحسففوبية فففي ممارسففات التوظيففف  و 

مفففوظفين ميفففر مفففؤىمين مفففن خفففالل محابفففاة األقفففارب والمحسفففوبية  تعيفففينظ دّ وقفففد أ .قطفففاع خفففاص تنافسفففي
السياسية إلى إضعاف القدرة الفنيفة واالنضفباط ففي الخدمفة المدنيفة وزيفادة االنففاق عمفى األجفور والرواتفب  

 .ي عوائدىا المباشرة ومير المباشرةا أدظ إلى زعزعة عممية تمويل الخدمات العامة ورفع تكاليفيا وتدنّ ممّ 

ينبغفي تسفييل الوصفول إلفى ر لفذا ففي عمميفة مكافحفة الفسفادوىنا يبرز دور ميم لممنظمات ميفر الحكوميفة 
التعاون بفين مؤسسفات المجتمفع المفدني   و المعمومات المتعمقة بالفساد باستخدام وسائل اإلعالم الجماىيرية

سات الدينية وتفعيل دورىفا ففي والقطاع الخاص فيما يتعمق بحمالت مناىضة الفساد  واالستفادة من المؤس
 العممية.ىذه 

 وسبئم حتقٍق اذلذف:

  :ييتي عمى مايجب أن يقوم التوظيف في القطاع العام  

 ممارسات المحسوبية محلَّ  ليحلَّ  ات الذاتية ليمرميز الالجدد عمى أساس  تعيين الموظفين. 

 مؤشففففرات ىيكميففففة  الفعميففففة وتطبيففففق توسففففيع التوظيففففف بشففففكل انتقففففائي  عمففففى أسففففاس االحتياجففففات
 األعمال التي يقوم بيا الموظفون والتوصيف الوظيفي ليم. 

وتنفيفذ إصفالح  االتحاديفة  يجب عمى الحكومة إعداد قانون الخدمة المدنيفة عمى المدظ المتوسط
ويمكففن أن  فيعففات.المتعمقففة بففالتوظيف والتر    وتطففوير القففوانين والتعميمففات والففنظمالخدمففة المدنيففة

  :من خالل تزايده من األجور والحد  ي تقميص االنفاق العام عمى الرواتب و ذلك ف اعدسي

  المؤسسففففات عففففن الحاجففففة فففففي لقففففوة العمففففل الفائضففففة تففففوفير آليففففات واضففففحة لممراجعففففة المنتظمففففة
 .الحكومية

 أصحاب األداء الضعيفوتحسين أداء  تعزيز آليات التوظيف األكثر انتظاما في الخدمة العامة.  

 الفساد االداريوأداة لمتصرف بشين   ة قانونية أقوظيين منصَّ إعطاء اإلصالح. 

ينبغفففي اسفففتكمال إصفففالح الخدمفففة المدنيفففة واعتمفففاد ممارسفففات التوظيفففف القائمفففة عمفففى وعمفففى المفففدظ البعيفففد 
صفالح نظفام اميفالعمل األكثفر قوة  موازية تستيدف تطوير بإصالحات  الجدارة  االجتمفاعيالضفمان رة  وا 

إصفالح  السفتراتيجيةاليفدف النيفائي  ع الخاص  وتوسيع نطاق المشفمولين بفور عمفى أنَّ لمعاممين في القطا
  لفففيس فقفففط إضففففاء الطفففابع المينفففي عمفففى البيروقراطيفففة (2030عمفففى وففففق رؤيفففة العفففراق ) الخدمفففة المدنيفففة
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فاعمية الحكومات المحمية  وتعزيز قدراتيا عمفى تحقيفق التنميفة المحميفة  وتحسفين كففاءة األعمفال  وتعزيفز 
 الثقة بالحكومات المحمية واالتحادية.

 وسبئم حتقٍق اذلذف:

 رية والمالية.اعتماد النيج الالمركزي في تعميق أسس توطين الالمركزية اإلدا 

 .تعزيز مبدأ التخطيط التشاركي 

  َّخففاص  القطففاع الدولفة  الة )التنميفة المسففتدامة كافّفف أطففراف زيفادة معففدالت المشففاركة العامفة لتضففم
 مدني  القوظ الفاعمة في المجتمع(. المجتمع ال

 تنفيذ برامج لتعزيز ثقافة الالمركزية والمشاركة في اتخاذ القرارات. 

 
 انُضاهت وانشفبفٍت ويكبفذت انفسبد  :(3 -2اذلذف )

تكفففون بمعفففزل عفففن عمميفففة شفففاممة إلصفففالح أجيفففزة الدولفففة  وبنفففى ومؤسسفففات  أالمحاربفففة الفسفففاد ينبغفففي  إنَّ 
االسففتفادة مففن تجففارب . وىنففا ال بففدَّ مففن المجتمففع المففدني  وزيففادة الشفففافية عمففى مسففتوظ االقتصففاد العراقففي

  ن الشفففافية فففي القطففاع العففام والسياسففات االقتصففادية الكميففةضففمافففي مواجيففة الفسففاد  و  البمففدان األخففرظ
قنففاع الحكومففة  وتييئففة اقتراحففات مدروسففة وعمميففة تتعمففق باإلصففالحات االقتصففادية فففي القففرارات العامففة  وا 

 .اىابضرورة مكافحة الفساد وجدو 

شفف ومراقبفة الفسفاد المعنيفة بالك 5102-5115واعتمادا عمى تقارير منظمة الشفافية العالمية خالل المدة 
وكانفت مؤشفرات الفسفاد فيفو متقاربفة إذ  ،فقد ُصّنف العراق ففي المراكفز المتقدمفة لحفاالت الفسفادفي العالمر 
 األكثففر الفدول مففن جفدا قريففب فيفو درجفة فففي ضفمن ترتيففب مؤشفر مففدركات الفسفاد  وبففذلك 5.5لفم تتجففاوز 

 .(2)مّما يؤكد وجود نسب عالية من الفساد المالي واإلداري العالم الموجودة في أسفل القائمة  في فسادا

                                                           
2 www.icgg.org: transparency international (TI) corruption perception index(cpi) 
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فاعمية الحكومات المحمية  وتعزيز قدراتيا عمفى تحقيفق التنميفة المحميفة  وتحسفين كففاءة األعمفال  وتعزيفز 
 الثقة بالحكومات المحمية واالتحادية.

 وسبئم حتقٍق اذلذف:

 رية والمالية.اعتماد النيج الالمركزي في تعميق أسس توطين الالمركزية اإلدا 

 .تعزيز مبدأ التخطيط التشاركي 

  َّخففاص  القطففاع الدولفة  الة )التنميفة المسففتدامة كافّفف أطففراف زيفادة معففدالت المشففاركة العامفة لتضففم
 مدني  القوظ الفاعمة في المجتمع(. المجتمع ال

 تنفيذ برامج لتعزيز ثقافة الالمركزية والمشاركة في اتخاذ القرارات. 

 
 انُضاهت وانشفبفٍت ويكبفذت انفسبد  :(3 -2اذلذف )

تكفففون بمعفففزل عفففن عمميفففة شفففاممة إلصفففالح أجيفففزة الدولفففة  وبنفففى ومؤسسفففات  أالمحاربفففة الفسفففاد ينبغفففي  إنَّ 
االسففتفادة مففن تجففارب . وىنففا ال بففدَّ مففن المجتمففع المففدني  وزيففادة الشفففافية عمففى مسففتوظ االقتصففاد العراقففي

  ن الشفففافية فففي القطففاع العففام والسياسففات االقتصففادية الكميففةضففمافففي مواجيففة الفسففاد  و  البمففدان األخففرظ
قنففاع الحكومففة  وتييئففة اقتراحففات مدروسففة وعمميففة تتعمففق باإلصففالحات االقتصففادية فففي القففرارات العامففة  وا 

 .اىابضرورة مكافحة الفساد وجدو 

شفف ومراقبفة الفسفاد المعنيفة بالك 5102-5115واعتمادا عمى تقارير منظمة الشفافية العالمية خالل المدة 
وكانفت مؤشفرات الفسفاد فيفو متقاربفة إذ  ،فقد ُصّنف العراق ففي المراكفز المتقدمفة لحفاالت الفسفادفي العالمر 
 األكثففر الفدول مففن جفدا قريففب فيفو درجفة فففي ضفمن ترتيففب مؤشفر مففدركات الفسفاد  وبففذلك 5.5لفم تتجففاوز 

 .(2)مّما يؤكد وجود نسب عالية من الفساد المالي واإلداري العالم الموجودة في أسفل القائمة  في فسادا

                                                           
2 www.icgg.org: transparency international (TI) corruption perception index(cpi) 
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بسففبب  رة القففدرة اإلداريففة فففي مجففاالت الخدمففة المدنيففةي مؤشففرات الحكففم الرشففيد بشففدّ أضففعف الفسففاد وتففدنّ و 
ض المؤسسففات والخففدمات العامففة  وفففي نيايففة المطففاف تطففوير يقففو تالمحسففوبية فففي ممارسففات التوظيففف  و 

مفففوظفين ميفففر مفففؤىمين مفففن خفففالل محابفففاة األقفففارب والمحسفففوبية  تعيفففينظ دّ وقفففد أ .قطفففاع خفففاص تنافسفففي
السياسية إلى إضعاف القدرة الفنيفة واالنضفباط ففي الخدمفة المدنيفة وزيفادة االنففاق عمفى األجفور والرواتفب  

 .ي عوائدىا المباشرة ومير المباشرةا أدظ إلى زعزعة عممية تمويل الخدمات العامة ورفع تكاليفيا وتدنّ ممّ 

ينبغفي تسفييل الوصفول إلفى ر لفذا ففي عمميفة مكافحفة الفسفادوىنا يبرز دور ميم لممنظمات ميفر الحكوميفة 
التعاون بفين مؤسسفات المجتمفع المفدني   و المعمومات المتعمقة بالفساد باستخدام وسائل اإلعالم الجماىيرية

سات الدينية وتفعيل دورىفا ففي والقطاع الخاص فيما يتعمق بحمالت مناىضة الفساد  واالستفادة من المؤس
 العممية.ىذه 

 وسبئم حتقٍق اذلذف:

  :ييتي عمى مايجب أن يقوم التوظيف في القطاع العام  

 ممارسات المحسوبية محلَّ  ليحلَّ  ات الذاتية ليمرميز الالجدد عمى أساس  تعيين الموظفين. 

 مؤشففففرات ىيكميففففة  الفعميففففة وتطبيففففق توسففففيع التوظيففففف بشففففكل انتقففففائي  عمففففى أسففففاس االحتياجففففات
 األعمال التي يقوم بيا الموظفون والتوصيف الوظيفي ليم. 

وتنفيفذ إصفالح  االتحاديفة  يجب عمى الحكومة إعداد قانون الخدمة المدنيفة عمى المدظ المتوسط
ويمكففن أن  فيعففات.المتعمقففة بففالتوظيف والتر    وتطففوير القففوانين والتعميمففات والففنظمالخدمففة المدنيففة

  :من خالل تزايده من األجور والحد  ي تقميص االنفاق العام عمى الرواتب و ذلك ف اعدسي

  المؤسسففففات عففففن الحاجففففة فففففي لقففففوة العمففففل الفائضففففة تففففوفير آليففففات واضففففحة لممراجعففففة المنتظمففففة
 .الحكومية

 أصحاب األداء الضعيفوتحسين أداء  تعزيز آليات التوظيف األكثر انتظاما في الخدمة العامة.  

 الفساد االداريوأداة لمتصرف بشين   ة قانونية أقوظيين منصَّ إعطاء اإلصالح. 

ينبغفففي اسفففتكمال إصفففالح الخدمفففة المدنيفففة واعتمفففاد ممارسفففات التوظيفففف القائمفففة عمفففى وعمفففى المفففدظ البعيفففد 
صفالح نظفام اميفالعمل األكثفر قوة  موازية تستيدف تطوير بإصالحات  الجدارة  االجتمفاعيالضفمان رة  وا 

إصفالح  السفتراتيجيةاليفدف النيفائي  ع الخاص  وتوسيع نطاق المشفمولين بفور عمفى أنَّ لمعاممين في القطا
  لفففيس فقفففط إضففففاء الطفففابع المينفففي عمفففى البيروقراطيفففة (2030عمفففى وففففق رؤيفففة العفففراق ) الخدمفففة المدنيفففة
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فاعمية الحكومات المحمية  وتعزيز قدراتيا عمفى تحقيفق التنميفة المحميفة  وتحسفين كففاءة األعمفال  وتعزيفز 
 الثقة بالحكومات المحمية واالتحادية.

 وسبئم حتقٍق اذلذف:

 رية والمالية.اعتماد النيج الالمركزي في تعميق أسس توطين الالمركزية اإلدا 

 .تعزيز مبدأ التخطيط التشاركي 

  َّخففاص  القطففاع الدولفة  الة )التنميفة المسففتدامة كافّفف أطففراف زيفادة معففدالت المشففاركة العامفة لتضففم
 مدني  القوظ الفاعمة في المجتمع(. المجتمع ال

 تنفيذ برامج لتعزيز ثقافة الالمركزية والمشاركة في اتخاذ القرارات. 

 
 انُضاهت وانشفبفٍت ويكبفذت انفسبد  :(3 -2اذلذف )

تكفففون بمعفففزل عفففن عمميفففة شفففاممة إلصفففالح أجيفففزة الدولفففة  وبنفففى ومؤسسفففات  أالمحاربفففة الفسفففاد ينبغفففي  إنَّ 
االسففتفادة مففن تجففارب . وىنففا ال بففدَّ مففن المجتمففع المففدني  وزيففادة الشفففافية عمففى مسففتوظ االقتصففاد العراقففي

  ن الشفففافية فففي القطففاع العففام والسياسففات االقتصففادية الكميففةضففمافففي مواجيففة الفسففاد  و  البمففدان األخففرظ
قنففاع الحكومففة  وتييئففة اقتراحففات مدروسففة وعمميففة تتعمففق باإلصففالحات االقتصففادية فففي القففرارات العامففة  وا 

 .اىابضرورة مكافحة الفساد وجدو 

شفف ومراقبفة الفسفاد المعنيفة بالك 5102-5115واعتمادا عمى تقارير منظمة الشفافية العالمية خالل المدة 
وكانفت مؤشفرات الفسفاد فيفو متقاربفة إذ  ،فقد ُصّنف العراق ففي المراكفز المتقدمفة لحفاالت الفسفادفي العالمر 
 األكثففر الفدول مففن جفدا قريففب فيفو درجفة فففي ضفمن ترتيففب مؤشفر مففدركات الفسفاد  وبففذلك 5.5لفم تتجففاوز 

 .(2)مّما يؤكد وجود نسب عالية من الفساد المالي واإلداري العالم الموجودة في أسفل القائمة  في فسادا

                                                           
2 www.icgg.org: transparency international (TI) corruption perception index(cpi) 
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ثففمَّ  ومففنز االزدواجيففة بففين القطففاع العففام والقطففاع الخففاص أيضففا  عففزّ تتقميففل الحففوافز التففي وانَّمففا العامففة  
 .المرن لمعمال عبر الوظائف بين ىذين القطاعيناالنتقال تسييل 

 .تفعيل القوانين والتشريعات لمكافحة الفساد 

  قضايا الفساد. ومقاضاتيم فيتفعيل محاسبة المسؤولين كافة 

 .تقوية قدرات الجيات الرقابية في الكشف عن ظواىر الفساد بيشكالو المختمفة 

  ال.مكافحة ظاىرة مسيل األمو 

 .اصالح نظام الخدمة العامة وتحسين أداء الجياز الحكومي 

 
 اصالح اإلداسة ادلبنٍت انؼبيت وحتقٍق االستذايت ادلبنٍت(: 4 -2اذلذف )

ولضفففمان أداء الدولفففة وشفففرعيتيا   لمحوكمفففة االقتصفففادية ميمفففة ركيفففزة عمفففةااإلدارة الماليفففة العامفففة الف تعفففد  
اإلدارة الماليفة العامفة العراقفي باسفتخدام منيجيفة اإلنففاق العفام  لنظفاميم شفامل و أحدث تق يجر أُ ومساءلتيا. 

عفدد كبيفر مفن ل أدنفى درجفة ممكنفة  وىفي  (D)الدرجفة. ومفنح العفراق 2016ففي عفام  والمسفاءلة الماليفة
التمويفففل  بيفففا دارالتفففي ُيفففومفففا تفففزال المؤسسفففات الحكوميفففة والعامفففة ال تعمفففن عفففن الكيفيفففة مؤشفففرات األداء. 

ع اإلنففاق عبفر المراحفل المختمففة لفدورة يتمثل أحد التحديات الرئيسفة لمحكومفة ففي تتّبفو ت العامة. والمشتريا
التابعففة إلففى بيانففات موثوقففة بشففين تففوافر والمؤسسففات . وكثيففرا مففا تفتقففر الففوزارات المختصففة وازنففة العامففةالم

 فإنَّ  الخزينة العامةوظيفة مية فاعمع عدم و بالنفقات في الوقت المناسب.  وعدم القدرة عمى ربطيا  األموال
لموففففاء بالتزاماتيفففا الماليفففة عنفففد الكافيفففة لنقديفففة السفففيولة االحكومفففة ال تفففوّفر إدارة النقفففد ضفففعيفة  ومالبفففا مفففا 

 .استحقاقيا
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ضفففمان المسفففاءلة فضفففال عفففن أمفففرا حاسفففما ففففي إعفففادة بنفففاء شفففرعية الدولفففة  اإلدارة الماليفففة  سفففيكون تعزيفففز
ففي المفال العفام زيفد مفن مخفاطر اليفدر اإلدارة الماليفة ي ضفعف نظفامألنَّ  رد العامةوالكفاءة في إدارة الموار 

 أولية:اعتبارات استراتيجية إدارة الشؤون المالية العامة أربعة  راعييجب أن تو . واالفساد والفساد

  ب ا يصفعدون ىفذفمفن  دارة المالية العامفة بتطبيفق االمتثفال المفالي والفتحكم فيفوراإلأن يقوم نظام
  .االتفاق عميو سياسيا جرظ بما يتماشى مع ما  اإلنفاق الحكومي ضمان توجيو

 تخطفففيط أاّل يقتصفففر  ىفففذا األمفففر يتطمفففبو   أن تكفففون ىنفففاك عمميفففات لضفففمان االنضفففباط المفففالي
لضفمان  الموازنة العامة لسنة مالية واحدة  بل ال بدَّ من التخطفيط المسفتقبمي لعفّدة سفنوات قادمفةر

 .قراراستمرارية االست

  ّمفن خفالل تقفديم   ففق عمييفاأن يكون النظام قادرا عمى دعم تنفيذ أولويات السياسفة القطاعيفة المت
 .الخدمات بكفاءة وفعالية

  مبادئ الشفافية والمساءلة تطبيقأن يمّكن النظام من. 

 وسبئم حتقٍق اذلذف:

  ائفد النفطيفة واحففداث اسفتثمار الففوائض الماليفة السفنوية ففي صففندوق سفيادير لتحقيفق اسفتقرار العو
 تخفيض ممموس في االعتماد عمى الموارد المالية النفطية.

  تحقيفق أمثميففة االنفففاق العففام _ التففي تعنففي المزيفد مففن االنفففاق االسففتثماري العففام _ وزيففادة حصففتو
النسففبية مففن الموازنففة العامففة  وتحسففين نسففب التنفيففذ  وزيففادة كفففاءة الصففرف  بمففا يضففمن توجيففو 

 نفاق العام نحو المشاريع التنموية.المزيد من اإل

  أن تضمن السياسة المالية وأدواتيا االستجابة بفاعمية لممشكالت االقتصادية  ومعفدَل نمفوٍّ مرتففع
في ظل  بيئة اقتصادية مستقرة  ومزيدا من التنسيق بين السياسات االقتصادية  والسّيما تمك التي 

.  تقوم عمى إحداث آثار إنفاق قويٍّ

 فاءة السياسة المالية عبر تصحيح ىيكل اإلنفاق العام  وتنويع اإليرادات العامة  وتحسفين زيادة ك
 وسائل إدارة العجز الحكومي والّدْين العام.

 .تحسين اإلدارة المالية وتبّني نماذَج أكثَر تطورا لمموازنة العامة  مثل موازنات البرامج واألداء 

 .أتمتة العمميات المالية العامة 
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ثففمَّ  ومففنز االزدواجيففة بففين القطففاع العففام والقطففاع الخففاص أيضففا  عففزّ تتقميففل الحففوافز التففي وانَّمففا العامففة  
 .المرن لمعمال عبر الوظائف بين ىذين القطاعيناالنتقال تسييل 

 .تفعيل القوانين والتشريعات لمكافحة الفساد 

  قضايا الفساد. ومقاضاتيم فيتفعيل محاسبة المسؤولين كافة 

 .تقوية قدرات الجيات الرقابية في الكشف عن ظواىر الفساد بيشكالو المختمفة 

  ال.مكافحة ظاىرة مسيل األمو 

 .اصالح نظام الخدمة العامة وتحسين أداء الجياز الحكومي 

 
 اصالح اإلداسة ادلبنٍت انؼبيت وحتقٍق االستذايت ادلبنٍت(: 4 -2اذلذف )

ولضفففمان أداء الدولفففة وشفففرعيتيا   لمحوكمفففة االقتصفففادية ميمفففة ركيفففزة عمفففةااإلدارة الماليفففة العامفففة الف تعفففد  
اإلدارة الماليفة العامفة العراقفي باسفتخدام منيجيفة اإلنففاق العفام  لنظفاميم شفامل و أحدث تق يجر أُ ومساءلتيا. 

عفدد كبيفر مفن ل أدنفى درجفة ممكنفة  وىفي  (D)الدرجفة. ومفنح العفراق 2016ففي عفام  والمسفاءلة الماليفة
التمويفففل  بيفففا دارالتفففي ُيفففومفففا تفففزال المؤسسفففات الحكوميفففة والعامفففة ال تعمفففن عفففن الكيفيفففة مؤشفففرات األداء. 

ع اإلنففاق عبفر المراحفل المختمففة لفدورة يتمثل أحد التحديات الرئيسفة لمحكومفة ففي تتّبفو ت العامة. والمشتريا
التابعففة إلففى بيانففات موثوقففة بشففين تففوافر والمؤسسففات . وكثيففرا مففا تفتقففر الففوزارات المختصففة وازنففة العامففةالم

 فإنَّ  الخزينة العامةوظيفة مية فاعمع عدم و بالنفقات في الوقت المناسب.  وعدم القدرة عمى ربطيا  األموال
لموففففاء بالتزاماتيفففا الماليفففة عنفففد الكافيفففة لنقديفففة السفففيولة االحكومفففة ال تفففوّفر إدارة النقفففد ضفففعيفة  ومالبفففا مفففا 

 .استحقاقيا
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ضفففمان المسفففاءلة فضفففال عفففن أمفففرا حاسفففما ففففي إعفففادة بنفففاء شفففرعية الدولفففة  اإلدارة الماليفففة  سفففيكون تعزيفففز
ففي المفال العفام زيفد مفن مخفاطر اليفدر اإلدارة الماليفة ي ضفعف نظفامألنَّ  رد العامةوالكفاءة في إدارة الموار 

 أولية:اعتبارات استراتيجية إدارة الشؤون المالية العامة أربعة  راعييجب أن تو . واالفساد والفساد

  ب ا يصفعدون ىفذفمفن  دارة المالية العامفة بتطبيفق االمتثفال المفالي والفتحكم فيفوراإلأن يقوم نظام
  .االتفاق عميو سياسيا جرظ بما يتماشى مع ما  اإلنفاق الحكومي ضمان توجيو

 تخطفففيط أاّل يقتصفففر  ىفففذا األمفففر يتطمفففبو   أن تكفففون ىنفففاك عمميفففات لضفففمان االنضفففباط المفففالي
لضفمان  الموازنة العامة لسنة مالية واحدة  بل ال بدَّ من التخطفيط المسفتقبمي لعفّدة سفنوات قادمفةر

 .قراراستمرارية االست

  ّمفن خفالل تقفديم   ففق عمييفاأن يكون النظام قادرا عمى دعم تنفيذ أولويات السياسفة القطاعيفة المت
 .الخدمات بكفاءة وفعالية

  مبادئ الشفافية والمساءلة تطبيقأن يمّكن النظام من. 

 وسبئم حتقٍق اذلذف:

  ائفد النفطيفة واحففداث اسفتثمار الففوائض الماليفة السفنوية ففي صففندوق سفيادير لتحقيفق اسفتقرار العو
 تخفيض ممموس في االعتماد عمى الموارد المالية النفطية.

  تحقيفق أمثميففة االنفففاق العففام _ التففي تعنففي المزيفد مففن االنفففاق االسففتثماري العففام _ وزيففادة حصففتو
النسففبية مففن الموازنففة العامففة  وتحسففين نسففب التنفيففذ  وزيففادة كفففاءة الصففرف  بمففا يضففمن توجيففو 

 نفاق العام نحو المشاريع التنموية.المزيد من اإل

  أن تضمن السياسة المالية وأدواتيا االستجابة بفاعمية لممشكالت االقتصادية  ومعفدَل نمفوٍّ مرتففع
في ظل  بيئة اقتصادية مستقرة  ومزيدا من التنسيق بين السياسات االقتصادية  والسّيما تمك التي 

.  تقوم عمى إحداث آثار إنفاق قويٍّ

 فاءة السياسة المالية عبر تصحيح ىيكل اإلنفاق العام  وتنويع اإليرادات العامة  وتحسفين زيادة ك
 وسائل إدارة العجز الحكومي والّدْين العام.

 .تحسين اإلدارة المالية وتبّني نماذَج أكثَر تطورا لمموازنة العامة  مثل موازنات البرامج واألداء 

 .أتمتة العمميات المالية العامة 
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 : اقتصبد يتُىع3-3

ىناك مظيران ميمان ألحادية االقتصاد  يتمثل األول في األحادية التقميدية التي تعني ىيمنة قطفاع الفنفط 
عمى األنشطة االقتصادية  بحيث يصبح النشاط الرئيس والمولد لمدخل األكبفر ففي البمفد  وىفو أمفر واضفح 

بقيفففة قطاعفففات االقتصفففاد اإلنتاجيفففة األخفففرظ   مفففن خفففالل اسفففتمرار تعفففاظم أىميفففة قطفففاع الفففنفط مقارنفففة مفففع
وبخاّصة قطاعي الصناعة والزراعة  فيما يتمثل المظير اآلخر لألحادية في االقتصفاد العراقفي ففي ىيمنفة 
القطفففاع العفففام عمفففى توليفففد الفففدخل الفففوطني  بوصففففو المصفففدر الفففرئيس لمفففدخل وتكفففوين رأس المفففال الثابفففت 

% مفففن تكفففوين رأس المفففال الثابفففت عفففام 79م القطفففاع العفففام ففففي والمسفففتوعب األكبفففر لقفففوة العمفففل  إذ يسفففي
% مففن قففوة العمففل التففي تكففاد تمثففل 40  ويشففغل 2006% عففام 94  بففرمم وصففوليا إلففى أكثففر مففن 2014

 جميع قوة العمل في القطاع المنظم.

 اجتمففاعيٍّ  اقتصففاد سففوقٍ  فيمففا يتعمففق باالقتصففاد  عمففى أسففاس التطمففع نحففو(  2030) العففراق رؤيففةتقففوم و 
. بفين القطفاع العفام والخفاص مشفتركة رةٍ ادإبف  مرفاهمرتفعا ل ر مستوظً يوفّ   لفرص العمل الالئقة دٍ مول    عمتنوّ 

وبما ُيمّكن مفن تحقيفق تحفّوٍل إيجفابيٍّ ففي القاعفدة االقتصفادية وارتبفاط _ مفن موقفٍع أكثفَر قفّوٍة _ باالقتصفاد 
ل مفن ليتحفوّ   تكون مدخال لتغييفر ىويفة االقتصفاد العراقفيالمستدامة سو التنمية المتوازنة  نَّ العالمير ذلك بي
ويتحقّفففق ذلفففك عبفففر التركيفففز عمفففى النمفففو  االقتصفففادي المرتففففع . ي متنفففّوعلفففى اقتصفففاد انتفففاجإاقتصفففاد ريعفففي 

والمسفففتدام  المعتمفففد عمفففى قطفففاع خفففاص )محمفففي وأجنبفففي( قفففوي وفاعفففل ونشفففط  تدعمفففو قطاعفففات الزراعفففة 
 مات.والصناعة والبنى التحتية والخد

  :األىداف اآلتية  تؤكد ىذه االتجاىات عمى المدظ المتوسطو 

 توسيع مصادر النمو نحو قطاعات أخرظ مثل الزراعة والخدمات. .1
ثفروة الاعتماد إدارة أكثر قابمية لمتنبؤ وأكثفر اسفتدامة لممفوارد الطبيعيفة لمبمفد  مفع االستعاضفة عفن  .2

يشمل ىذا األخير األصول الماليفة التفي . وس(فوق األرض)بمحفظة أصول  (تحت األرضالتي )
ففي رأس المفال البشفري والمفادي  العاجمفةتدعم اإلنفاق عمى األجيال القادمة  وكذلك االستثمارات 

 .األجل طويلَ  والمؤسسي الذي يدعم االنتعاش االقتصادي والنموَّ 
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 : اقتصبد يتُىع3-3
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 :االىداف التي تقع في ضمن األولوية الثالثةي يتوفيما ي
 يشتفغ ويستذاوذل منى اقتصبدي يؼ(: 1- 3اذلذف )

يعففاني معففدل النمففو  االقتصففادي مففن التذبففذب الشففديد نتيجففة االعتمففاد المفففرط عمففى الففنفط  وزيففادة حساسففية 
الناتج المحمفي اإلجمفالي لمتقمبفات ففي أسفعار الفنفط الخفام ومعفدالت الصفادرات النفطيفة. وأصفبح االقتصفاد 

ففي ظفل  عفدم انتيفاج سياسفة تسفتيدف معالجفة تمفك األوضفاع أكثر عرضة ليذه التقمبات مع مرور الزمن  
 وتنويع االقتصاد وتخفيف آثار الصدمات النفطية ومير النفطية.

عا وتنافسيا  يستطيع توفير فرص العمل ن يكون االقتصاد العراقي متنوّ إلى أ( 2030) رؤية العراق سعىت
مففاد عمففى الففنفط الخففام فففي تكففوين الففدخل القففومي  عبففر فيففو االعت ويقففل    ربففاحة لمففدخل واألدرَّ واالسففتثمار الُمفف

ر أممفب ففرص العمفل ففي المسفتقبل  والتفي ستسفاعد تشجيع الشفركات وتنشفيط القطفاع الخفاص الفذي سفيوفّ 
التركيففز عمففى تنشففيط القطاعففات ذات القيمففة  كونيسففلففذا  رعمففى الففتخمص مففن االعتمففاد عمففى قطففاع الففنفط

االقتصفادي يفرتبط  النمفو   ففإنَّ تعزيفزَ   ة والزراعة. مفن جيفة أخفرظة في الصناعوبخاصّ   المضافة المرتفعة
ة بزيادة المساحة المتاحة لمقطاع الخاص في االقتصاد  وتحسفين منفاخ االسفتثمار  وزيفادة الشففافية ففي بقوّ 

نشاء االستثمارات الجديدة  بدء األعمال وضفع القطفاع ( 2030) مفن أن تضفمن رؤيفة العفراق بفدَّ  ال الذ روا 
 قائد التنمية وأداتيا الرئيسة.   ن يكوناص في موضع الشريك الحقيقي  والتمييد ألالخ
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 : وسبئم حتقٍق اذلذف

  ضففمان تحقيففق االسفففتقرار االقتصففادي عبفففر سياسففات االقتصفففاد الكمففي  والسفففّيما السياسففة الماليفففة
ٍم مستقٍر وقابٍل لمتنبؤ دارة العجز والّدْين العام  فضال عن ضمان معّدل تضخ   .وا 

 .حماية االقتصاد وتقميل األثر السمبي لالقتصاد الدولي في عممية النمو  الداخمي 

  تحقيففق التففوازن بففين النمففو السففكاني ومعففدل النمففو االقتصففادي بمففا يحقففق مسففتوظ العففيش الكففريم
 لمعراقيين.

 .االستغالل األمثل لمموارد البشرية والمادية المتاحة 

  مير النفطي بمعفدالت أسفرع مفن مثيالتيفا المتيتيفة مفن الفنفط  زيادة نمو الناتج المحمي اإلجمالي
 بما يخدم تحقيق التوازن بين ىذين المكونين.

 .تحقيق المزيج األمثل من ىذه العناصر 

 .زيادة إسيام قطاعي الزراعة والصناعة في توليد الناتج المحمي االجمالي 

 االقتصادية. تعزيز روابط التشابك القطاعي وتعزيز الترابط بين القطاعات 

 .استثمار المزّية المكانية الموجية لالستثمار 

 .دعم التنمية الريفية والتوزيع المنصف لمموارد جغرافيا 
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 صٌبدة كفبءة قغبع انُفظ (:2- 3اذلذف )

إنتففاج العففراق مففن إاّل أنَّ   قطففاع الففنفط والغففاز أىففم مكونففات االقتصففاد العراقففي فففي المسففتقبل المنظففور د  عففيُ 
بمفف   2016فففي عففام ف  النفطففي واتسففاع احتياطففال ُيظيففر  مميففون برميففل فففي اليففوم 4.5البففال  الخففام ط الففنف

العفالمي البفال    أي ما يقرب من ضفعف المتوسفط عاما 93.6 معدل احتياطي العراق إلى اإلنتاج السنوي
 2012فففي عففام و . برميففل مففن الففنفط الخففامثمانيففة ماليففين أكثففر مففن أن ينففتج معففراق مكففن لويُ . عامففا 50.6

  إاّل أَّن تمففك الخطففط 2017بحمففول عففام برميففل يوميففا  13.5إنتففاج الوصففول الففى كففان العففراق يسففتيدف 
 . الطموحة لم تتحّقق

 
 2017(: أكبر احتياطات النفط في العالم 4شكل )

 
 المصدر: 

https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/statistical-review/bp-
stats-review-2018-full-report.pdf 

 
 65لكنففو بالمرتبففة   ب قياسففيتريميففون قففدم مكعفف 112العففراق بحفوالي  فففي قفدر احتياطففات الغففاز الطبيعففيتو 

ففي الصفحراء الغربيفة  ميفر مستكشففة لمغفاز  وبخاّصفة منفاطق واسفعة ما زالفت و  .عالميا من حيث االنتاج
. ومففع ىففذه اإلمكانيففة اإلضففافية  أكبففر قان استكشففاف العديففد مففن حقففول الغففاز فففي أعمففيتعففيّ  ر لففذاالطبيعففي

وىففذا يعنففي أّنففو تريميففون قففدم مكعففب   (280) ىيمكففن أن يصففل إجمففالي احتياطيففات العففراق مففن الغففاز إلفف
 .الغاز التقميدي في العالممن احتياطي  يمتمك سابع

  وىفو رقفم ال يفزال 2016عفام  مميفار قفدم مكعفب قياسفي ففي اليفوم 2.8الطبيعفي حفوالي بم  إنتاج الغفاز و 
مميار طن  8.8حوالي  احتياطات مماثمةالتي تمتك أستراليا    إذ تنتجمنخفضا بالنظر إلى حجم احتياطاتو

حفوالي  بقيمفة تبمف  مميفار قفدم مكعفب قياسفي ففي اليفوم 4.9وصفدرت  2016مفن الغفاز الطبيعفي ففي عفام 
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مميففار  2.5الغففاز المشففتعل حاليففا خسففارة اقتصففادية سففنوية تعففادل تقريبففا  كميففةمثففل وتمميففار دوالر.  17.9
الفففرمم مفففن تفففوفره بكثاففففة ففففي الغفففاز   فضفففال عفففن عفففدم اسفففتغالل مفففاز االيثفففان بالكامففل عمفففى دوالر أمريكففي

وقففد أّدظ نقففص الغففاز الطبيعففي المنففتج محميففا . (3)العراقففي والففذي يمكففن اسففتخدامو إلنتففاج الكيربففاء والتدفئففة
اسفففتبدال الغفففاز بفففالنفط والوقفففود اآلخفففر  إنَّ لفففذا  الفففى اسفففتيراد الوقفففود لتشفففغيل المحطفففات الكيربائيفففة الغازيفففةر

مميفار  5.1إجمفالي قفدره مبمف  وزيفادة الصفادرات النفطيفة  مقابفل تفوفير ت بتقميفل االسفتيراداسيسمح لمعفراق 
طة الغففاز اسففبو الكيربففاء وتوليففد   زيففت الوقففود الثقيففلالغففاز  وتقميففل اسففتخدام حففرق تقميففل  . إنَّ سففنويا دوالر

ت بنحو ربفع إجمفالي انبعاثفا  ض انبعاثات ماز ثاني أكسيد الكربون في العراقمن شينو أن يخفّ   الطبيعي
 4).)2015ثاني أكسيد الكربون في العراق عام 

ىففدارا لممفففوارد التفففي يمكفففن   المفففدظ القصفففيرفففي ل إحفففراق الغفففاز المصففاحب التحفففدي األكثفففر إلحاحفففا يمثّففو  وا 
تطفففوير صفففناعات مثفففل األسفففمدة  مفففن نوتمّكفففعمفففى المسفففتوظ المحمفففي  نقفففص الطاقفففة  لمعالجفففةاسفففتخداميا 

ن عفينتج العجز الحالي في إمدادات الغفاز و . اتوي تعتمد عمى خاموالبتروكيماويات والصمب واأللمنيوم الت
عقود  ال تحتويو الستثمار الخاص في البنية التحتية لمغاز. لإطار تعاقدي وتنظيمي ومؤسسي كاٍف  مياب

لتففزام المشففغل بنقففل الففتحكم ابخففالف تحديففد   أحكففام تتعمففق بالغففاز الطبيعففي ةعمففى أّيفف التففراخيص النفطيففة
قففد منعففت قيففود الموازنففة و تكمفففة.  ةون أّيففة مففن دالخففام ميففر المعففالج لشففركات الففنفط الوطنيفف وممكيففة الغففاز

 . ووتسويق والغاز الخام ونقمالستخالص شركات النفط الوطنية من القيام باالستثمارات الضرورية العامة 

مان تفدفق الفنفط ويمتزم العراق  بوصففو واحفدا مفن كبفار منتجفي الفنفط الخفام  بفدعم االقتصفاد العفالمي وضف
يبفدو و تحدث في أسواق الطاقة العالمية وتغير المنفاخ.  بنيويةرات ىناك تغيّ لدعم النمو العالمي  ومع ذلك 

الصفخري ففي  زيادة انتفاج الفنفطت إلى التطورات التكنولوجية التي أدّ ب التيثرأسعار النفط دخمت مرحمة  أنَّ 
طاقفة ففي جميفع أنحفاء العفالم توقعفات ميفر مؤكفدة عمفى ذلفك  يواجفو منتجفو الفضفال عفن   أمريكا الشفمالية
   األمر الفذيل إلى االقتصاد العالمي منخفض الكربونمن التحوّ  ةمتزايد مخاطرىناك . و (5)المدظ الطويل

الطمفب عمفى ة الفنفط  مفع تضفاؤل خاّصفبيمكن أن يقمل من قيمة أصفول الطاقفة ففي جميفع أنحفاء العفالم  و 
ق اإلنتفاج والنقفل األكثفر ائفتشفجع الحفوافز السياسفية التحفول إلفى طر ويمكفن أن  .ديالوقود التقميفمن الطاقة 

 .(6)مالءمة لمبيئة

                                                           
 51، ص3123جًٕٓريت انعراق، رئبست يجهس انٕزراء، ْيأة انًسخشبريٍ، االسخراحيجيت انٕطُيت انًخكبيهت نهطبلت ، انخمرير انُٓبئي، بغذاد،  3
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http://edgar.jrc.ec.europa.eu/overview.php?v=CO2ts1990-2014&sort=asc9  
5 The Paris Agreement signed in December 2015 commits 195 countries to report progress to a United Nations 
body in cutting carbon emissions every five years, beginning in 2023. The agreement aims to keep global 
warming to a maximum limit of 2°C (about 3.8°F) above pre-industrial levels, with a goal of eventually lowering 
that even further to about 2.6°C. And it promises to cap global carbon emissions “as soon as possible.” 
6 For example, India has already announced that all new cars will be powered by electricity by 2030, while 
China is studying a similar move. 42 
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 صٌبدة كفبءة قغبع انُفظ (:2- 3اذلذف )

إنتففاج العففراق مففن إاّل أنَّ   قطففاع الففنفط والغففاز أىففم مكونففات االقتصففاد العراقففي فففي المسففتقبل المنظففور د  عففيُ 
بمفف   2016فففي عففام ف  النفطففي واتسففاع احتياطففال ُيظيففر  مميففون برميففل فففي اليففوم 4.5البففال  الخففام ط الففنف

العفالمي البفال    أي ما يقرب من ضفعف المتوسفط عاما 93.6 معدل احتياطي العراق إلى اإلنتاج السنوي
 2012فففي عففام و . برميففل مففن الففنفط الخففامثمانيففة ماليففين أكثففر مففن أن ينففتج معففراق مكففن لويُ . عامففا 50.6

  إاّل أَّن تمففك الخطففط 2017بحمففول عففام برميففل يوميففا  13.5إنتففاج الوصففول الففى كففان العففراق يسففتيدف 
 . الطموحة لم تتحّقق

 
 2017(: أكبر احتياطات النفط في العالم 4شكل )

 
 المصدر: 

https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/statistical-review/bp-
stats-review-2018-full-report.pdf 

 
 65لكنففو بالمرتبففة   ب قياسففيتريميففون قففدم مكعفف 112العففراق بحفوالي  فففي قفدر احتياطففات الغففاز الطبيعففيتو 

ففي الصفحراء الغربيفة  ميفر مستكشففة لمغفاز  وبخاّصفة منفاطق واسفعة ما زالفت و  .عالميا من حيث االنتاج
. ومففع ىففذه اإلمكانيففة اإلضففافية  أكبففر قان استكشففاف العديففد مففن حقففول الغففاز فففي أعمففيتعففيّ  ر لففذاالطبيعففي

وىففذا يعنففي أّنففو تريميففون قففدم مكعففب   (280) ىيمكففن أن يصففل إجمففالي احتياطيففات العففراق مففن الغففاز إلفف
 .الغاز التقميدي في العالممن احتياطي  يمتمك سابع

  وىفو رقفم ال يفزال 2016عفام  مميفار قفدم مكعفب قياسفي ففي اليفوم 2.8الطبيعفي حفوالي بم  إنتاج الغفاز و 
مميار طن  8.8حوالي  احتياطات مماثمةالتي تمتك أستراليا    إذ تنتجمنخفضا بالنظر إلى حجم احتياطاتو

حفوالي  بقيمفة تبمف  مميفار قفدم مكعفب قياسفي ففي اليفوم 4.9وصفدرت  2016مفن الغفاز الطبيعفي ففي عفام 
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اسفففتبدال الغفففاز بفففالنفط والوقفففود اآلخفففر  إنَّ لفففذا  الفففى اسفففتيراد الوقفففود لتشفففغيل المحطفففات الكيربائيفففة الغازيفففةر

مميفار  5.1إجمفالي قفدره مبمف  وزيفادة الصفادرات النفطيفة  مقابفل تفوفير ت بتقميفل االسفتيراداسيسمح لمعفراق 
طة الغففاز اسففبو الكيربففاء وتوليففد   زيففت الوقففود الثقيففلالغففاز  وتقميففل اسففتخدام حففرق تقميففل  . إنَّ سففنويا دوالر

ت بنحو ربفع إجمفالي انبعاثفا  ض انبعاثات ماز ثاني أكسيد الكربون في العراقمن شينو أن يخفّ   الطبيعي
 4).)2015ثاني أكسيد الكربون في العراق عام 

ىففدارا لممفففوارد التفففي يمكفففن   المفففدظ القصفففيرفففي ل إحفففراق الغفففاز المصففاحب التحفففدي األكثفففر إلحاحفففا يمثّففو  وا 
تطفففوير صفففناعات مثفففل األسفففمدة  مفففن نوتمّكفففعمفففى المسفففتوظ المحمفففي  نقفففص الطاقفففة  لمعالجفففةاسفففتخداميا 

ن عفينتج العجز الحالي في إمدادات الغفاز و . اتوي تعتمد عمى خاموالبتروكيماويات والصمب واأللمنيوم الت
عقود  ال تحتويو الستثمار الخاص في البنية التحتية لمغاز. لإطار تعاقدي وتنظيمي ومؤسسي كاٍف  مياب

لتففزام المشففغل بنقففل الففتحكم ابخففالف تحديففد   أحكففام تتعمففق بالغففاز الطبيعففي ةعمففى أّيفف التففراخيص النفطيففة
قففد منعففت قيففود الموازنففة و تكمفففة.  ةون أّيففة مففن دالخففام ميففر المعففالج لشففركات الففنفط الوطنيفف وممكيففة الغففاز

 . ووتسويق والغاز الخام ونقمالستخالص شركات النفط الوطنية من القيام باالستثمارات الضرورية العامة 
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يبفدو و تحدث في أسواق الطاقة العالمية وتغير المنفاخ.  بنيويةرات ىناك تغيّ لدعم النمو العالمي  ومع ذلك 
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 .(6)مالءمة لمبيئة

                                                           
 51، ص3123جًٕٓريت انعراق، رئبست يجهس انٕزراء، ْيأة انًسخشبريٍ، االسخراحيجيت انٕطُيت انًخكبيهت نهطبلت ، انخمرير انُٓبئي، بغذاد،  3

4 European Commission, Emissions Database for Global Atmospheric Research (EDGAR), 
http://edgar.jrc.ec.europa.eu/overview.php?v=CO2ts1990-2014&sort=asc9  
5 The Paris Agreement signed in December 2015 commits 195 countries to report progress to a United Nations 
body in cutting carbon emissions every five years, beginning in 2023. The agreement aims to keep global 
warming to a maximum limit of 2°C (about 3.8°F) above pre-industrial levels, with a goal of eventually lowering 
that even further to about 2.6°C. And it promises to cap global carbon emissions “as soon as possible.” 
6 For example, India has already announced that all new cars will be powered by electricity by 2030, while 
China is studying a similar move. 
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ال يمكففن امفففال أىميففة دور قطففاع الففنفط فففي تففوفير التمويففل وتحريففك قففاطرة التنميففة وتحفيففز القطاعففات لففذا 
لذا تبرز في ىذا اإلطار األخرظر بما يوفره من موارد ومدخالت وطاقة  تسيم في إدامة حركة القطاعات. 

 عدد من األىداف الفرعية في ضمن ىذا اليدف  منيا:

 .مضاعفة اإلنتاج النفطي وزيادة صادراتو 

 .تحسين القدرات التصديرية والخزنية وخدمات النقل والتوزيع 

 .مضاعفة طاقات التصفية والتكريرر ابتغاء تحقيق االكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية 

 :اذلذف وسبئم حتقٍق

 .تطوير الحقول النفطية القائمة واالستثمار في الحقول الواعدة 

 .تطوير البنى التحتية الداعمة إلنتاج النفط 

  تطوير موانئ التصفدير وخطفوط النقفل وزيفادة طاقاتيفا  فضفال عفن تطفوير أسفطول النقفل البحفري
 الناقل.

 ج والمعالجة والنقل والتوزيعزيادة االستثمار في الغاز المصاحب والحر  وتحسين بنية اإلنتا 

 .الحفاظ عمى البيئة في مناطق إنتاج النفط  واستخدام التقنيات الصديقة لمبيئة 

 
 

  (:3- 3اذلذف )
ٌّ
 وتًُىي

ٌّ
 قىي

ٌّ
 خبص

ٌ
 قغبع

ال يعنففي تنويففع االقتصففاد العراقففي المزيففد مففن االعتمففاد عمففى القطففاع العففام والتوسففع فففي اسففيام القطاعففات 
ة ففففي النشفففاط االقتصفففادير إنَّمفففا يقفففوم عمفففى توسفففيع نشفففاط القطفففاع الخفففاص وتشفففجيع األخفففرظ ميفففر النفطيففف
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االستثمار المحمي واالجنبي  فضال عن تطوير شركات وطنية  تدعم األنشطة االقتصادية المتنوعة وتزيفد 
 من توسعيا.

اإلصفففالحات األفضفففل لخمفففق ففففرص العمفففل عمفففى نطفففاق واسفففع ففففي القطفففاع الخفففاص عمفففى  ف الحفففل  يتوقّفففو 
ففي  ففرص العمفل تفوفير والطويفل. ومفع ذلفك  ففإنَّ لييكمية التي ال يمكن تحقيقيا إال في األجمين المتوسط ا

وميففرىم مففن لعففاطمين عففن العمففل والنسففاء والميمشففين كسففبا لمفقففراء وار ف  ألّنففو يففو لففيس   ل أولويففةالعففراق يمثّفف
 . بالدولة واالقتصاد ادة بناء الثقةحجر الزاوية في استراتيجية إعوألّنو يمّثل   بل المستضعفين فحسب

معالجففة القيففود الكثيففرة عمففى تطففوير القطففاع الخففاص  بمففا فففي ذلففك حوكمففة  _ فففي الوقففت نفسففووينبغففي _ 
إطفففار جديفففد لمسياسفففات والتنظفففيم السفففتثمارات القطفففاع العفففام  تفففوفير ت الممموكفففة لمدولفففة  و آالشفففركات والييففف

القطففاع  _ أيضففا_ ن اإلصففالحات سففتدامة الماليففة. وسففتمكّ بمففا يتماشففى مففع اال  وسياسففات تحديففد األسففعار
ة  بمففا فففي ذلففك الزراعففة واإلسففكان  المففالي والبنيففة التحتيففة الماليففة مففن دعففم األنشففطة االقتصففادية الخاّصفف

فف  ل الففوارداتوتنميففة سففوق رأس المففال المحمففي. ومففن شفففين االتفاقففات التجاريففة أن تسففي     ن المعفففاييروتحس 
 .ادرات العراقوتزيد الطمب عمى ص

 :االستراتيجية األكثر مالءمة لمعراق ستستند إلى ثالثة أعمدة لالستثمارات في إنَّ 

 .البناء واألشغال العامة .1
 .الزراعة واألعمال الزراعية .2
المؤسسففات الصففغيرة والمتوسففطة والميففارات المينيففة التففي يمكنيففا تففوفير فففرص العمففل عمففى نطففاق  .3

 حاسمة إذا أريد لجيود إعادة اإلعمار أن تنجح.  د  عواسع في األجل القصير  والتي تُ 

بففدورىا  الحكومففة لقيففاملمغايففة  ممففا يففوفر إشففارة ممموسففة فوريففة واضففحا نشففاطا والتشففييد البنففاء  قطففاع عففد  يُ و 
أنشفففطة  عمفففى الزراعففةوتنطفففوي   ويسفففاعد فففي تقفففديم الخفففدمات ويسففيل عمفففى الشففركات العمفففل. االقتصففادي

مميففون ال تسففعة ماليففين ونصفففزراعففة خمسففة ماليففين ىكتففار فقففط مففن إجمففالي يففتم إذ   متنوعففة ومتناميففة
يقمّففل مففن  فففي الزراعففة مففن شففينو أنلففذا إنَّ تففوفير فففرص العمففل  رىكتففار مففن األراضففي الصففالحة لمزراعففة

ىذا . و الزراعي من العمالة في القطاع%(  60بنسبة )ر فرصا عمل لمنساء   ويوفّ عمى نحو سريع البطالة
فضال عن   المستيمكةيجري حاليا استيراد األمذية إذ   ر األمذية المنتجة محميايتوفمن  زيدي أن ومن شين

 .ميزان المدفوعاتاألثر اإليجابي في 

 رفي قطاعي البنفاء والزراعفةاإليجابي االستثمار  ريمكن لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تزيد من تيثيو 
يزداد يمكن أن و عمى مرونة عالية في مواجية األزمات.  ا يدل  مّ يا ناشطة بالفعل في تمك القطاعات  مألنَّ 

خمفففق ففففرص العمفففل ففففي مجفففال البنفففاء إذا ُمنحفففت المعاممفففة التفضفففيمية لمشفففركات الصفففغيرة والمتوسفففطة ففففي 
 .األشغال العامة
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أو الميففارات الفنيففة والمينيففة المحففدودة   فففي تمففك القطاعففات التففدريب عمففى الوظففائففففرص العمففل تتطمففب و 
تففي يمكففن توفيرىففا خففارج التعمففيم الرسففمي وفففي وقففت قصففير. ويمكففن تحفيففز مقففدمي الخففدمات مففن القطففاع ال

مشففباب لأثنففاء العمففل  مففن خففالل التحففويالت النقديففة المحففدودة المففدة فففي الخففاص  بمففا فففي ذلففك التففدريب 
 .والنازحين العائدين إلى مناطقيم األصميةوالنساء 

التفي قفد تتخفذ  لتعبئة األمفوال الالزمفة_ توفير آلية فاعمةر  ق واسععمى نطا_ فرص العمل  توليديتطمب و 
التمويففل  مصففادرتففوفير ر لقففرارات االسففتثمار والمشففترياتيحف ففز ىففذا مففن شففينو أن و . شففكل صففندوق تمففويمي

دارة المشففاريع التففي تضففمن الثقففة الالزمففة لممسففتثمرين لخمففق فففرص العمففل عمففى  تمويففلٍ    لمحصففول عمففىوا 
أن يتمقفى الصفندوق تمفويال أوليفا  . ومفن المؤّمفلالبناء والزراعة والسياحةقطاعات رعة في نطاق واسع وبس

 بإسفففيامويمكفففن اسفففتكماليا  وازنفففة العامفففة ىفففذه األمفففوال مفففن الموستخّصفففص مفففن عائفففدات الفففنفط الفائضفففة. 
 .قروض  والشركاء في التنمية والقطاع الخاص المصارف بصفةإضافي من 

 ة العففراقمنحيففا األولويففة لرؤيفف التففي ينبغففيرئيسففة المجففاالت ال عففدد مففنينففاك ف تنميففة القطففاع الخففاصأّمففا 
 ىي: (  2030)

  القطففاعين بففين حقيقيففة شففراكة تكففوينواالعمففار و إشففراك القطففاع الخففاص فففي جيففود إعففادة البنففاء 
 .العاّمة السمع المجاالت  والسّيما تقديم جميع في والخاص العام

 وتشفمل البنفاء واألشفغال العامفة والزراعفة واألعمفال التجاريفة   ودعم القطاعات ذات األولويفة لمنمف
 الزراعية والسياحة.

 تعزيففففز تشففففمل   وضففففع مجموعففففة مسففففتيدفة مففففن اإلصففففالحات السياسففففية لتنميففففة القطففففاع الخففففاص
زيفففادة مسفففتوظ مفففن انتشفففار الفسفففاد مففن خفففالل  الحففدَّ و   حمايفففة المسفففتثمرينالحكوميفففة  و المشففتريات 

صففالح الشففركات الممموكففة   وحوكمففة الشففركات الرقابففة عمميففات مففال  و الشفففافية فففي بيئففة االع وا 
 .مشاركة القطاع الخاصعزيز لمدولة التي من شينيا ت

 تطفففوير سياسفففة تجاريفففة أكثفففر شفففموال و   تحسفففين التكامفففل التجفففاري مفففن خفففالل االتفاقيفففات التجاريفففة
واتفاقيات   ستثمار الثنائيةاال اتفاقياتواضحة  بما في ذلك إبرام  استراتيجيةذات أىداف   لمعراق

 . واتفاقيات االستثمار الدولية  التجارة التفضيمية
 األجنبي لالستثمار وجاذبة مناسبة بيئة واالستثمار  وتوفير االعمال بيئة تحسين. 
 الخاص القطاع الستثمارات بوصمةً  النسبية المزّية استثمار. 
 تدريجيا العامة المشروعات ىيكمة إعادة. 
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 يٍ انغزائًتغىٌش انقغبع انضساػً وحتقٍق األ(: 4 -3اذلذف )

المففزارع العراقيففة ممموكففة لمقطففاع فقففد كانففت   لففو القطففاع الخففاص ادارة كففان قطففاع الزراعففة رائففدا مففن حيففث
الفقيفرة مفن الفئفات واحفدا مفن أكبفر مصفادر الفرزق  بمفا ففي ذلفك كفان  فضفال عفن أنَّفو في الغالفب  الخاص
أىففم المحاصففيل  بالففذات( القمففح والشففعير) الحبففوب دع ففتُ و . أيضففا لمعمالففة الريفيففة مشففغ لوىففو أكبففر   السففكان

ففالقمح ىفو المنفتج الفرئيس ففي    عمفى نحفو متنفّوعرمن المناطق المزروعة في العراق %80التي تزرع في 
بشففكل حيففث يكففون االعتمففاد الجنففوب  فففي  لممحاصففيل المنففاطق الشففمالية والوسففطى  ويوجففد إنتففاج مخففتمط

فقفد   لسكان الريففميمة ل الثروة الحيوانية والسمكية أيضا مصادر دخل . وتمثّ بالواسطة عمى الري أساس
لغففذاء سففكان ميمففا وكانففت مصففدرا   مففن قيمففة اإلنتففاج الزراعففي %40-30بحففوالي فففي الماضففي أسففيمت 

 .الريف

نشففاط الزراعففي فففي تففيثر الاذ اإلنتففاج الغففذائي الكمففي فففي العففراق  أثففرت عقففود مففن الحففروب والعقوبففات فففي 
نقفففص المفففدخالت الزراعيفففة وتقمبفففات األسفففعار وانخففففاض إمفففدادات الميفففاه نتيجفففة  رمنفففاطق اإلنتفففاج الرئيسفففة

فقفففدان و بسفففبب النفففزاع  رعفففانى اإلنتفففاج المحصفففولي والحيفففواني مفففن أضفففرار وخسفففائر كبيفففرةو وانعفففدام األمفففن. 
 نَّ ففإ( 2017مذيفة والزراعفة )منظمفة األوبحسفب في بعض المنفاطق.  %95تصل إلى إلى نسبة الماشية 

( انخففاض 2  )وتخمف تكنولوجيتيا األجيزة واألدواتتقادم ( 1: )أسباب تدىور اإلنتاج الزراعي تكمن في
٪ قبففل 65٪ مففن المففزارعين يحصففمون حاليففا عمففى الففري مقارنففة بففف 20إمكانيففة الوصففول إلففى معففدات الففري )

( نقفص 5)و النقفل والبنيفة التحتيفة  ت بقطاع لحقلتي األضرار ا (4  )( نقص األسمدة والبذور3) النزاع( 
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أو الميففارات الفنيففة والمينيففة المحففدودة   فففي تمففك القطاعففات التففدريب عمففى الوظففائففففرص العمففل تتطمففب و 
تففي يمكففن توفيرىففا خففارج التعمففيم الرسففمي وفففي وقففت قصففير. ويمكففن تحفيففز مقففدمي الخففدمات مففن القطففاع ال

مشففباب لأثنففاء العمففل  مففن خففالل التحففويالت النقديففة المحففدودة المففدة فففي الخففاص  بمففا فففي ذلففك التففدريب 
 .والنازحين العائدين إلى مناطقيم األصميةوالنساء 

التفي قفد تتخفذ  لتعبئة األمفوال الالزمفة_ توفير آلية فاعمةر  ق واسععمى نطا_ فرص العمل  توليديتطمب و 
التمويففل  مصففادرتففوفير ر لقففرارات االسففتثمار والمشففترياتيحف ففز ىففذا مففن شففينو أن و . شففكل صففندوق تمففويمي

دارة المشففاريع التففي تضففمن الثقففة الالزمففة لممسففتثمرين لخمففق فففرص العمففل عمففى  تمويففلٍ    لمحصففول عمففىوا 
أن يتمقفى الصفندوق تمفويال أوليفا  . ومفن المؤّمفلالبناء والزراعة والسياحةقطاعات رعة في نطاق واسع وبس

 بإسفففيامويمكفففن اسفففتكماليا  وازنفففة العامفففة ىفففذه األمفففوال مفففن الموستخّصفففص مفففن عائفففدات الفففنفط الفائضفففة. 
 .قروض  والشركاء في التنمية والقطاع الخاص المصارف بصفةإضافي من 

 ة العففراقمنحيففا األولويففة لرؤيفف التففي ينبغففيرئيسففة المجففاالت ال عففدد مففنينففاك ف تنميففة القطففاع الخففاصأّمففا 
 ىي: (  2030)

  القطففاعين بففين حقيقيففة شففراكة تكففوينواالعمففار و إشففراك القطففاع الخففاص فففي جيففود إعففادة البنففاء 
 .العاّمة السمع المجاالت  والسّيما تقديم جميع في والخاص العام

 وتشفمل البنفاء واألشفغال العامفة والزراعفة واألعمفال التجاريفة   ودعم القطاعات ذات األولويفة لمنمف
 الزراعية والسياحة.

 تعزيففففز تشففففمل   وضففففع مجموعففففة مسففففتيدفة مففففن اإلصففففالحات السياسففففية لتنميففففة القطففففاع الخففففاص
زيفففادة مسفففتوظ مفففن انتشفففار الفسفففاد مففن خفففالل  الحففدَّ و   حمايفففة المسفففتثمرينالحكوميفففة  و المشففتريات 

صففالح الشففركات الممموكففة   وحوكمففة الشففركات الرقابففة عمميففات مففال  و الشفففافية فففي بيئففة االع وا 
 .مشاركة القطاع الخاصعزيز لمدولة التي من شينيا ت

 تطفففوير سياسفففة تجاريفففة أكثفففر شفففموال و   تحسفففين التكامفففل التجفففاري مفففن خفففالل االتفاقيفففات التجاريفففة
واتفاقيات   ستثمار الثنائيةاال اتفاقياتواضحة  بما في ذلك إبرام  استراتيجيةذات أىداف   لمعراق

 . واتفاقيات االستثمار الدولية  التجارة التفضيمية
 األجنبي لالستثمار وجاذبة مناسبة بيئة واالستثمار  وتوفير االعمال بيئة تحسين. 
 الخاص القطاع الستثمارات بوصمةً  النسبية المزّية استثمار. 
 تدريجيا العامة المشروعات ىيكمة إعادة. 
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 يٍ انغزائًتغىٌش انقغبع انضساػً وحتقٍق األ(: 4 -3اذلذف )

المففزارع العراقيففة ممموكففة لمقطففاع فقففد كانففت   لففو القطففاع الخففاص ادارة كففان قطففاع الزراعففة رائففدا مففن حيففث
الفقيفرة مفن الفئفات واحفدا مفن أكبفر مصفادر الفرزق  بمفا ففي ذلفك كفان  فضفال عفن أنَّفو في الغالفب  الخاص
أىففم المحاصففيل  بالففذات( القمففح والشففعير) الحبففوب دع ففتُ و . أيضففا لمعمالففة الريفيففة مشففغ لوىففو أكبففر   السففكان

ففالقمح ىفو المنفتج الفرئيس ففي    عمفى نحفو متنفّوعرمن المناطق المزروعة في العراق %80التي تزرع في 
بشففكل حيففث يكففون االعتمففاد الجنففوب  فففي  لممحاصففيل المنففاطق الشففمالية والوسففطى  ويوجففد إنتففاج مخففتمط

فقفد   لسكان الريففميمة ل الثروة الحيوانية والسمكية أيضا مصادر دخل . وتمثّ بالواسطة عمى الري أساس
لغففذاء سففكان ميمففا وكانففت مصففدرا   مففن قيمففة اإلنتففاج الزراعففي %40-30بحففوالي فففي الماضففي أسففيمت 

 .الريف

نشففاط الزراعففي فففي تففيثر الاذ اإلنتففاج الغففذائي الكمففي فففي العففراق  أثففرت عقففود مففن الحففروب والعقوبففات فففي 
نقفففص المفففدخالت الزراعيفففة وتقمبفففات األسفففعار وانخففففاض إمفففدادات الميفففاه نتيجفففة  رمنفففاطق اإلنتفففاج الرئيسفففة

فقفففدان و بسفففبب النفففزاع  رعفففانى اإلنتفففاج المحصفففولي والحيفففواني مفففن أضفففرار وخسفففائر كبيفففرةو وانعفففدام األمفففن. 
 نَّ ففإ( 2017مذيفة والزراعفة )منظمفة األوبحسفب في بعض المنفاطق.  %95تصل إلى إلى نسبة الماشية 

( انخففاض 2  )وتخمف تكنولوجيتيا األجيزة واألدواتتقادم ( 1: )أسباب تدىور اإلنتاج الزراعي تكمن في
٪ قبففل 65٪ مففن المففزارعين يحصففمون حاليففا عمففى الففري مقارنففة بففف 20إمكانيففة الوصففول إلففى معففدات الففري )

( نقفص 5)و النقفل والبنيفة التحتيفة  ت بقطاع لحقلتي األضرار ا (4  )( نقص األسمدة والبذور3) النزاع( 
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التففي ُتعففد مففن اإلنتففاج الزراعففي فففي المحافظففات  %40 حففوالي قففدمنففذ احففتالل العففراق  فُ و التمويففل الففالزم. 
 .(7)النشاط الرئيس فييا الزراعة

فضفال  عفراق أكبفر قطفاع لمتوظيفف ففي ال يكمفن ففي أنَّيفااألساس المنطقي لمتركيفز عمفى تنميفة الزراعفة إنَّ 
 تسففيم النسففاء بففيكثر مففنو تففوفير األراضففي الصففالحة لمزراعففة. ب ركبيففرفييففا عمففى نحففٍو التوسففع عففن إمكففان 

  اع مصادر لمدخلفي ىذا القطّ  فرص العملر يمكن أن توفّ و في الزراعة.  قوة العملمن مجموع  %(50)
مميففون ( 2,4ألكثففر )مففن الغففذائي تففوفير األ اوزيففادة اإلنتففاج الزراعففي مففن شففيني  الفقففر أعمففىنسففبة كففون ت إذ

 مزيففد مففن ود الزراعففة المزدىففرة إلففىقففع أن تيحتففاجون إلففى مسففاعدات األمففن الغففذائي. ومففن المتوقّفف نسففمة 
التفي تواجيفو  ومفن ثفمَّ لمواجيفة التحفديات  راسفتثمارات كبيفرة ففي ىفذا القطفاع ىذا األمفر حشفد يمزمو  .النمو

وتوليففد فففرص   واألمففن الغففذائي و عففوتنوّ االقتصففاد  نمففو  و فففي وزيففادة اسففيام تحقيففق التطففور المنشففود فيففو 
  .العمل

 :  وذلك عبراألخرظوالقطاعات إنشاء روابط تشغيمية بين الزراعة ولمنيوض بيذا القطاع ال بدَّ من 

 .البنية التحتية الزراعية إعمارإعادة  .1
 إصالح نظام األراضي. .2
 .زيادة الوصول إلى القروض .3
 .عادة بناء الشركات الصغيرةالسوق إل تعزيز آليات .4

القفدرة التنافسفية ففي قطفاع زيفادة و   تحقيفق اإلنتاجيفة المسفتدامة اإلصالحات ُيراُد منعمى المدظ الطويل  و 
سياسفات جديفدة  اعتمفاديحتفاج العفراق إلفى إذ   ففي الريفف الزراعة  وزيادة الدخول لمشباب والنساء والرجال

ر ادة اإلنتاج الغذائي  مفع الشفروع ففي ففرص جديفدة لتنويفع دخفل المفزارعاإلنتاجية لزي من شينيا تحفيز نمو  
مل تأن تشففويمكففن منافسففة. الالفقففر الريفففي  وتحويففل قطففاع الزراعففة إلففى التخفيففف مففن ضففمان المزيففد مففن 

 ي:يتما يعمى مجاالت التركيز الرئيسة 

 .مسوقل داعمتحويل دور الحكومة من الجية الفاعمة في السوق إلى  .5
 السمع النيائية. صول المزارعين إلى أسواقتحسين و  .6
 .تحسين وصول المزارعين إلى أسواق توريد المدخالت .7
 تحسين سالمة األمذية التي يمكن أن تزيد من إمكانات قطاع تجارة األمذية. .8
 دعم المنتجين لممحاصيل المرتبطة باألمن الغذائي. .9

 تحديث البنى التحتية لمقطاع الزراعي. .10
                                                           

7 Reach and Big Heart, 2016, Agricultural Market Assessment 
(https://fscluster.org/sites/default/files/documents/goal_and_big_heart_agricultural_market_assessment_-
_al_shikhan_-_march_2016.pdf). 
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 تراتيجي من المحاصيل األساسية.تيمين الخزين االس .11
 توفير استخدامات التكنولوجيا الحديثة ودعميا في الري واالستصالح  بما يعزز مبدأ الكفاءة. .12

 
 ادلغىسة انبٍُت انتذتٍت(: 5 -3اذلذف )

ينبغي العمل عمفى تطفوير البنيفة التحتيفة ففي مجفاالت النقفل واالتصفاالت وتكنولوجيفا المعمومفات والكيربفاء 
  بما يفوق ما تسمح بو حدود المفوارد المتاحفة وتوجيفو االسفتثمارات الييفا  واجتفذاب القطفاع الخفاص والماء

اعمففار البنففى التحتيففة  عاجففل إلعففادة  رلٍ لتففدخ  ممّحففة ىنففاك حاجففة المحمففي واالجنبففي لينشففط فففي تقففديميا. و 
زالففة النفايففات  والصففرف الصففحي وبخاّصففة تمففك المرتبطففة بالميففاه الصففالحة لمشففرب   اإلسففكانو   الصففمبة وا 

لتمكفين  رالبنية التحتية إلدارة الري والمياه في المناطق الريفيفة أولويفةُتعد  والطرق والجسور. و   والنقل العام
لففذا ال بففدَّ مففن تحقيففق اسففتثمارات كبيففرة فففي البنففى التحتيففةر لضففمان عففدم تقييففد  .اسففترداد اإلنتففاج الزراعففي

 عممية النمو والتنمية في المستقبل.
 

 وسبئم حتقٍق اذلذف:

 التكمفة تبرزمن خالل تصميم التعريفات التي وىو أمر يمكن تنفيذه   ترشيد تسعير البنية التحتية 
لتففادي أن يصفبح تفوفير الخفدمات ميفر قابفل  رالكاممفة لتقفديم الخدمفة  كممفا كفان ذلفك ممكنفا شبو

  ة.من الناحية الماليلمتمويل 
 مع إدخال الشراكات بين القطاعين العام والخاص   دماتتوسيع فرص القطاع الخاص لتقديم الخ

فففي  وبخاّصففةعمففى أسففاس تجريبففي. ويمكففن إتاحففة الفففرص فففي قطاعففات الصففحة والتعمففيم والنقففل  
 المناطق الحضرية. 
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التففي ُتعففد مففن اإلنتففاج الزراعففي فففي المحافظففات  %40 حففوالي قففدمنففذ احففتالل العففراق  فُ و التمويففل الففالزم. 
 .(7)النشاط الرئيس فييا الزراعة

فضفال  عفراق أكبفر قطفاع لمتوظيفف ففي ال يكمفن ففي أنَّيفااألساس المنطقي لمتركيفز عمفى تنميفة الزراعفة إنَّ 
 تسففيم النسففاء بففيكثر مففنو تففوفير األراضففي الصففالحة لمزراعففة. ب ركبيففرفييففا عمففى نحففٍو التوسففع عففن إمكففان 

  اع مصادر لمدخلفي ىذا القطّ  فرص العملر يمكن أن توفّ و في الزراعة.  قوة العملمن مجموع  %(50)
مميففون ( 2,4ألكثففر )مففن الغففذائي تففوفير األ اوزيففادة اإلنتففاج الزراعففي مففن شففيني  الفقففر أعمففىنسففبة كففون ت إذ

 مزيففد مففن ود الزراعففة المزدىففرة إلففىقففع أن تيحتففاجون إلففى مسففاعدات األمففن الغففذائي. ومففن المتوقّفف نسففمة 
التفي تواجيفو  ومفن ثفمَّ لمواجيفة التحفديات  راسفتثمارات كبيفرة ففي ىفذا القطفاع ىذا األمفر حشفد يمزمو  .النمو

وتوليففد فففرص   واألمففن الغففذائي و عففوتنوّ االقتصففاد  نمففو  و فففي وزيففادة اسففيام تحقيففق التطففور المنشففود فيففو 
  .العمل

 :  وذلك عبراألخرظوالقطاعات إنشاء روابط تشغيمية بين الزراعة ولمنيوض بيذا القطاع ال بدَّ من 

 .البنية التحتية الزراعية إعمارإعادة  .1
 إصالح نظام األراضي. .2
 .زيادة الوصول إلى القروض .3
 .عادة بناء الشركات الصغيرةالسوق إل تعزيز آليات .4

القفدرة التنافسفية ففي قطفاع زيفادة و   تحقيفق اإلنتاجيفة المسفتدامة اإلصالحات ُيراُد منعمى المدظ الطويل  و 
سياسفات جديفدة  اعتمفاديحتفاج العفراق إلفى إذ   ففي الريفف الزراعة  وزيادة الدخول لمشباب والنساء والرجال

ر ادة اإلنتاج الغذائي  مفع الشفروع ففي ففرص جديفدة لتنويفع دخفل المفزارعاإلنتاجية لزي من شينيا تحفيز نمو  
مل تأن تشففويمكففن منافسففة. الالفقففر الريفففي  وتحويففل قطففاع الزراعففة إلففى التخفيففف مففن ضففمان المزيففد مففن 

 ي:يتما يعمى مجاالت التركيز الرئيسة 

 .مسوقل داعمتحويل دور الحكومة من الجية الفاعمة في السوق إلى  .5
 السمع النيائية. صول المزارعين إلى أسواقتحسين و  .6
 .تحسين وصول المزارعين إلى أسواق توريد المدخالت .7
 تحسين سالمة األمذية التي يمكن أن تزيد من إمكانات قطاع تجارة األمذية. .8
 دعم المنتجين لممحاصيل المرتبطة باألمن الغذائي. .9

 تحديث البنى التحتية لمقطاع الزراعي. .10
                                                           

7 Reach and Big Heart, 2016, Agricultural Market Assessment 
(https://fscluster.org/sites/default/files/documents/goal_and_big_heart_agricultural_market_assessment_-
_al_shikhan_-_march_2016.pdf). 
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 تراتيجي من المحاصيل األساسية.تيمين الخزين االس .11
 توفير استخدامات التكنولوجيا الحديثة ودعميا في الري واالستصالح  بما يعزز مبدأ الكفاءة. .12

 
 ادلغىسة انبٍُت انتذتٍت(: 5 -3اذلذف )

ينبغي العمل عمفى تطفوير البنيفة التحتيفة ففي مجفاالت النقفل واالتصفاالت وتكنولوجيفا المعمومفات والكيربفاء 
  بما يفوق ما تسمح بو حدود المفوارد المتاحفة وتوجيفو االسفتثمارات الييفا  واجتفذاب القطفاع الخفاص والماء

اعمففار البنففى التحتيففة  عاجففل إلعففادة  رلٍ لتففدخ  ممّحففة ىنففاك حاجففة المحمففي واالجنبففي لينشففط فففي تقففديميا. و 
زالففة النفايففات  والصففرف الصففحي وبخاّصففة تمففك المرتبطففة بالميففاه الصففالحة لمشففرب   اإلسففكانو   الصففمبة وا 

لتمكفين  رالبنية التحتية إلدارة الري والمياه في المناطق الريفيفة أولويفةُتعد  والطرق والجسور. و   والنقل العام
لففذا ال بففدَّ مففن تحقيففق اسففتثمارات كبيففرة فففي البنففى التحتيففةر لضففمان عففدم تقييففد  .اسففترداد اإلنتففاج الزراعففي

 عممية النمو والتنمية في المستقبل.
 

 وسبئم حتقٍق اذلذف:

 التكمفة تبرزمن خالل تصميم التعريفات التي وىو أمر يمكن تنفيذه   ترشيد تسعير البنية التحتية 
لتففادي أن يصفبح تفوفير الخفدمات ميفر قابفل  رالكاممفة لتقفديم الخدمفة  كممفا كفان ذلفك ممكنفا شبو

  ة.من الناحية الماليلمتمويل 
 مع إدخال الشراكات بين القطاعين العام والخاص   دماتتوسيع فرص القطاع الخاص لتقديم الخ

فففي  وبخاّصففةعمففى أسففاس تجريبففي. ويمكففن إتاحففة الفففرص فففي قطاعففات الصففحة والتعمففيم والنقففل  
 المناطق الحضرية. 



المستقبل الذي نصبو اليه
رؤية العراق للتنمية المستدامة

4249 
 

  مواصففمة االسففتثمار فففي البنيففة التحتيففة  بمشففاركة القطففاع الخففاص  كممففا أمكففن ذلففك  لففدعم رفففاه
ففرص القطاعات اإلنتاجية. وستحتاج الحكومفة أيضفا إلفى النظفر ففي السكان وحماية البيئة ونمو 

 .خصخصة إدارة البنية التحتية وصيانتيا
  أنشطة االسفتثمار المسفتقبميةو ينبغي أن تؤخذ أنشطة إعادة اإلعمار مراعاة التكامل المكاني  إذ  

عمقفة باسفتثمارات يغفادر شفكل القفرارات الحاليفة المت بمفاوفق نيج متكامل لمتخطيط المكفاني  عمى 
تكنولوجيففا المعمومففات واالتصففاالت والميففاه والطففرق والمطففارات جميففع أنظمففة  قطاعيففة محففددة. إنَّ 

حاسفم  و عنصفرٌ منيفا عمفى أّنف ويجفب أن ُيفيفم كفل    أنظمفة متكاممفةُتعد   والسكك الحديدية والميناء
 .ية وفعاليةة التنفيذ األكثر اقتصادلموصول إلى خطّ  رفي شبكة بنية تحتية شاممة

 إمففدادات  سففّيماالو الكيربففاء  تحتففاج اإلصففالحات إلففى معالجففة أربففع قضففايا رئيسففة   تطففوير قطففاع
الطاقفففففة وموثوقيتيفففففا  والكففففففاءة التشفففففغيمية لمقطاعفففففات  واالسفففففتدامة الماليفففففة  واإلطفففففار المؤسسفففففي 

إلفففى  سفففعىوت  أوال الفففدعم ض اإلصفففالحات ففففي القطفففاعيجفففب أن تخف فففلفففذا  روالقفففانوني والتنظيمفففي
تحسفففففين العمميفففففات بفضفففففل إنشفففففاء مرففففففق مممفففففوك لمقطفففففاع العفففففام. وينبغفففففي بعفففففد ذلفففففك أن تفففففؤدي 

 .اإلصالحات إلى اعتماد استراتيجية لدخول القطاع الخاص وقياس أداء القطاع
  تطففوير قطففاع النقففل  مففن خففالل زيففادة الففربط بالسففكك الحديففد  محميففا ودوليففا  وبخاّصففة فففي مجففال

منافذ الحدودية والمناطق الصناعية  بما يعّزز كفاءة قطاع النقل ليكون نقل السمع بين الموانئ وال
أكثففر مالئمففة الحتياجففات النمففو الصففناعي والتجففاري  والتففدف ق السففيل والسففريع لمسففمع واألفففراد بففين 

 مناطق البالد. 
 ة تطفوير البنففى التحتيففة لقطفاع االتصففاالت والمعمومففات  وزيفادة انتشففار ىففذه التقنيفات وزيففادة سففرع

خطفففوط االنترنيفففت  وتطفففوير بنيفففة وطنيفففة لمخفففزن الرقمفففي  وربطيفففا ربطفففا ففففاعال بالشفففبكة العالميفففة 
 ل نترنيت.
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 (: قغبع يبيل َشظ ورو دىكًت جٍذة6 -3اذلذف )

االقتصفففادي  االصفففالحفيمفففا يتعمفففق بالقطفففاع المفففالي  تحتفففاج الحكومفففة إلفففى تييئفففة الظفففروف لفففدعم أنشفففطة 
عادة اإلعمارواستغالليا   ز اإلصفالحات الفوريفة عمفى تفوفير الوسفائل . ولكي يحدث ىفذا  ينبغفي أن ترّكفوا 

عففففادة لزيففففادة التمويففففل لالقتصففففاد  رلمقطففففاع المصففففرفي قطاعيففففة فففففي قطففففاع الزراعففففة الخطففففط الالنظففففر فففففي وا 
 .واإلسكان

ُيمك فن ويمكن أن يدعم السوق المفالي الجيفد السياسفة الماليفة وأدواتيفا مثفل السفندات الحكوميفة  األمفر الفذي 
مفففن تنويفففع اإليفففرادات العامفففة مفففن المصفففادر الداخميفففة المسفففتقرة نسفففبيا  فضفففال عفففن عمميفففا عمفففى تعزيفففز ثقفففة 
المستثمرين بسوق المال  عمى أن ال يقتصر استخدام ىذه األداة عمفى أوقفات العجفز المفالي المتنفامي  بفل 

 سياسة مالية مرنة وفاعمة.أن تستخدم عمى نطاق أكثر سعة  بوصفيا مصدرا ل يراد العام في إطار 

إنَّ تطوير القطاع المصرفي ُيمّكن مفن تفوفير ففرص التمويفل  واالسفتفادة مفن السفيولة المصفرفية المرتفعفة  
وبخاّصففة إذا أمكفففن تففوفير آليفففات مناسففبة القتفففراض المؤسسففات المحميفففة مففن المصفففارف الخاّصففةر لتمويفففل 

تركيبففة القففروض التففي تمنحيففا المصففارف التففي يغمففب مشففروعات البنيففة التحتيففة  األمففر الففذي سيحس ففن مففن 
 عمييا الطابع الشخصي الخاص.

 وسبئم حتقٍق اذلذف:

  رأس  اع المصرفي. وليفذا الغفرض  يجفب عمفى الحكومفة أن تضفمن أنَّ القطّ بزيادة ثقة المواطنين
عمفففى الفففدمج ومواصفففمة الشفففراكة مفففع البنفففوك اإلقميميفففة وذات  والتركيفففز  لممصفففارفالمفففال مناسفففب 

 لسمعة الطيبة الرامبة في العمل في العراق. ا

 بما يزيد من استقرار القطاع المصرفي وثقة المستثمرين بوتيمين الودائعآلية ل إيجاد   . 

 مفففا يحتفففاج إليفففومفففن خفففالل الفففدمج المفففالي وتخففففيض إجمفففالي   توسفففيع االئتمفففان لمقطفففاع الخفففاص 
 التمويل الحكومي. 

  تعفوق تطفوير التمويفل العقفاري ففي لحظفة ارتففاع الطمفب  عفدد مفن القفوانين التفيإعادة النظفر ففي
عمففففى المسففففاكن. وعمففففى المففففدظ القصففففير  ينبغففففي أن يسففففتفيد جيففففد اإلصففففالح مففففن اإلصففففالحات 

كماليفففا تحسفففين توصفففيل الخفففدمات الماليفففة و   التكميميفففة  مثفففل إدخفففال بطاقفففات اليويفففة الوطنيفففة وا 
لمتنميفة السفتخدام الصفندوق االجتمفاعي  لمسكان  واعتماد قانون اإلفالس. وينبغي إيالء االىتمفام
ر إمكانيففة الوصففول وف  يمكففن أن يففي ذالففو فففي تففوفير التمويففل لمؤسسففات التمويففل متنففاىي الصففغر  

  . تؤىميم لالقتراض منياائتمان ترظ فييم المصارف جدارة إلى االئتمان لألشخاص الذين قد ال 
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  مواصففمة االسففتثمار فففي البنيففة التحتيففة  بمشففاركة القطففاع الخففاص  كممففا أمكففن ذلففك  لففدعم رفففاه
ففرص القطاعات اإلنتاجية. وستحتاج الحكومفة أيضفا إلفى النظفر ففي السكان وحماية البيئة ونمو 

 .خصخصة إدارة البنية التحتية وصيانتيا
  أنشطة االسفتثمار المسفتقبميةو ينبغي أن تؤخذ أنشطة إعادة اإلعمار مراعاة التكامل المكاني  إذ  

عمقفة باسفتثمارات يغفادر شفكل القفرارات الحاليفة المت بمفاوفق نيج متكامل لمتخطيط المكفاني  عمى 
تكنولوجيففا المعمومففات واالتصففاالت والميففاه والطففرق والمطففارات جميففع أنظمففة  قطاعيففة محففددة. إنَّ 

حاسفم  و عنصفرٌ منيفا عمفى أّنف ويجفب أن ُيفيفم كفل    أنظمفة متكاممفةُتعد   والسكك الحديدية والميناء
 .ية وفعاليةة التنفيذ األكثر اقتصادلموصول إلى خطّ  رفي شبكة بنية تحتية شاممة

 إمففدادات  سففّيماالو الكيربففاء  تحتففاج اإلصففالحات إلففى معالجففة أربففع قضففايا رئيسففة   تطففوير قطففاع
الطاقفففففة وموثوقيتيفففففا  والكففففففاءة التشفففففغيمية لمقطاعفففففات  واالسفففففتدامة الماليفففففة  واإلطفففففار المؤسسفففففي 

إلفففى  سفففعىوت  أوال الفففدعم ض اإلصفففالحات ففففي القطفففاعيجفففب أن تخف فففلفففذا  روالقفففانوني والتنظيمفففي
تحسفففففين العمميفففففات بفضفففففل إنشفففففاء مرففففففق مممفففففوك لمقطفففففاع العفففففام. وينبغفففففي بعفففففد ذلفففففك أن تفففففؤدي 

 .اإلصالحات إلى اعتماد استراتيجية لدخول القطاع الخاص وقياس أداء القطاع
  تطففوير قطففاع النقففل  مففن خففالل زيففادة الففربط بالسففكك الحديففد  محميففا ودوليففا  وبخاّصففة فففي مجففال

منافذ الحدودية والمناطق الصناعية  بما يعّزز كفاءة قطاع النقل ليكون نقل السمع بين الموانئ وال
أكثففر مالئمففة الحتياجففات النمففو الصففناعي والتجففاري  والتففدف ق السففيل والسففريع لمسففمع واألفففراد بففين 

 مناطق البالد. 
 ة تطفوير البنففى التحتيففة لقطفاع االتصففاالت والمعمومففات  وزيفادة انتشففار ىففذه التقنيفات وزيففادة سففرع

خطفففوط االنترنيفففت  وتطفففوير بنيفففة وطنيفففة لمخفففزن الرقمفففي  وربطيفففا ربطفففا ففففاعال بالشفففبكة العالميفففة 
 ل نترنيت.
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 (: قغبع يبيل َشظ ورو دىكًت جٍذة6 -3اذلذف )

االقتصفففادي  االصفففالحفيمفففا يتعمفففق بالقطفففاع المفففالي  تحتفففاج الحكومفففة إلفففى تييئفففة الظفففروف لفففدعم أنشفففطة 
عادة اإلعمارواستغالليا   ز اإلصفالحات الفوريفة عمفى تفوفير الوسفائل . ولكي يحدث ىفذا  ينبغفي أن ترّكفوا 

عففففادة لزيففففادة التمويففففل لالقتصففففاد  رلمقطففففاع المصففففرفي قطاعيففففة فففففي قطففففاع الزراعففففة الخطففففط الالنظففففر فففففي وا 
 .واإلسكان

ُيمك فن ويمكن أن يدعم السوق المفالي الجيفد السياسفة الماليفة وأدواتيفا مثفل السفندات الحكوميفة  األمفر الفذي 
مفففن تنويفففع اإليفففرادات العامفففة مفففن المصفففادر الداخميفففة المسفففتقرة نسفففبيا  فضفففال عفففن عمميفففا عمفففى تعزيفففز ثقفففة 
المستثمرين بسوق المال  عمى أن ال يقتصر استخدام ىذه األداة عمفى أوقفات العجفز المفالي المتنفامي  بفل 

 سياسة مالية مرنة وفاعمة.أن تستخدم عمى نطاق أكثر سعة  بوصفيا مصدرا ل يراد العام في إطار 

إنَّ تطوير القطاع المصرفي ُيمّكن مفن تفوفير ففرص التمويفل  واالسفتفادة مفن السفيولة المصفرفية المرتفعفة  
وبخاّصففة إذا أمكفففن تففوفير آليفففات مناسففبة القتفففراض المؤسسففات المحميفففة مففن المصفففارف الخاّصففةر لتمويفففل 

تركيبففة القففروض التففي تمنحيففا المصففارف التففي يغمففب مشففروعات البنيففة التحتيففة  األمففر الففذي سيحس ففن مففن 
 عمييا الطابع الشخصي الخاص.

 وسبئم حتقٍق اذلذف:

  رأس  اع المصرفي. وليفذا الغفرض  يجفب عمفى الحكومفة أن تضفمن أنَّ القطّ بزيادة ثقة المواطنين
عمفففى الفففدمج ومواصفففمة الشفففراكة مفففع البنفففوك اإلقميميفففة وذات  والتركيفففز  لممصفففارفالمفففال مناسفففب 

 لسمعة الطيبة الرامبة في العمل في العراق. ا

 بما يزيد من استقرار القطاع المصرفي وثقة المستثمرين بوتيمين الودائعآلية ل إيجاد   . 

 مفففا يحتفففاج إليفففومفففن خفففالل الفففدمج المفففالي وتخففففيض إجمفففالي   توسفففيع االئتمفففان لمقطفففاع الخفففاص 
 التمويل الحكومي. 

  تعفوق تطفوير التمويفل العقفاري ففي لحظفة ارتففاع الطمفب  عفدد مفن القفوانين التفيإعادة النظفر ففي
عمففففى المسففففاكن. وعمففففى المففففدظ القصففففير  ينبغففففي أن يسففففتفيد جيففففد اإلصففففالح مففففن اإلصففففالحات 

كماليفففا تحسفففين توصفففيل الخفففدمات الماليفففة و   التكميميفففة  مثفففل إدخفففال بطاقفففات اليويفففة الوطنيفففة وا 
لمتنميفة السفتخدام الصفندوق االجتمفاعي  لمسكان  واعتماد قانون اإلفالس. وينبغي إيالء االىتمفام
ر إمكانيففة الوصففول وف  يمكففن أن يففي ذالففو فففي تففوفير التمويففل لمؤسسففات التمويففل متنففاىي الصففغر  

  . تؤىميم لالقتراض منياائتمان ترظ فييم المصارف جدارة إلى االئتمان لألشخاص الذين قد ال 



المستقبل الذي نصبو اليه
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4451 
 

 :إلصالح عمىز أجندة اوالبعيد  يجب أن تركّ عمى المدظ المتوسط و 

  رافدينالرشيد و ال مصرفيإعادة ىيكمة. 

 إدخال إصالحات قانونية وتنظيمية. 

 وتوطين الرواتب. استكمال تطوير نظام الدفع 

  المالي. القطاع عملإضفاء الطابع الميني عمى 

  .إدخال الرقابة المصرفية الكافية 

 :ينبغيفعمى المدظ الطويل أما 

 ففففي التمويفففل المصفففارف  تمارسفففيادور تكميمفففي لتمفففك التفففي  لممارسفففة رتطفففوير أسفففواق رأس المفففال
 الوسيط.

 اف لشركات اإلدراج والشركات التجاريةإلدخال نظام شفّ  راستكمال اإلطار القانوني والتنظيمي. 
   تشجيع اإلد خار وتطوير آليات جديدةر لحث  رؤوس األموال والثروات عمى البقاء في داخل البمد

ية. ويمكن لسوق السندات المحمية أن تعمل عمى توفير سندات ادخار وتوظيفيا في أصول إنتاج
 مالئمة لتمك األمراض طويمة األجل  وذات الطابع االستثماري المعزز لمنمو االقتصادي. 

  إنشاء صناديق اسفتثمارية محميفة  تعمفل عمفى اجتفذاب المزيفد مفن األمفوال والمسفتثمرينر ل سفيام
مر الذي يؤثر إيجابيا في سوق المال ويجعميا تنافسية عمى نحو في تيسيس الشركات الكبيرة  األ

 أكبر.
 .تنشيط صناديق التقاعد الوطنية في االستثمار في السوق المحمية 
  الشمول المالي الذي يمكن عّده شرطا ميما في عممية اإلصالح اآللي المنشود  والفذي يمكفن أن

ز اسيام جميع فئات المجتمع في النظام المالي ز الثقة بالنظام المصرفي.يعز     ويعز 
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 : رلتًغ آي3-4ٍ

  مفع تزايفد (2003) منفذ عفام  والمؤسسفات لألففرادمن اإلنساني يشكل شغال شفامال األ مما ال شك فيو أنَّ 
ففراد ألفى تعزيفز شفعور ( إ2030)ن تتجفو رؤيفة العفراق أ يابفدو ضفرور يمفن المفواطنين. لفذا أحاالت انتيفاك 

 من واألمان لمجميع.زيادة قدرة الدولة عمى توفير األالمجتمع باألمن  و 

 اقففد صففارت مقياسففف رأكثففر مففن مجففرد تيديففد أصففبحتزمففات المتواصففمة وتفاقميففا فففي العففراق مخففاطر األ نَّ إ
زمففات منطففق توزيففع األ فقففد حففلَّ  روتقويضففا لامففال والطموحففات  لمفعففل وتشففتيتا وتشففظيا لموحففدة واالسففتقرار

 .وتفاقمت مشكالت اليشاشة في بيئة تزدحم بمصادر التيديد والمخاطر  ميةمكان منطق استدامة التن

سمسفمة مفن الظفواىر الجديفدة ذات  أبرزتيا  زمات المتالحقة اختالالت بنيوية في الجسد العراقيانتجت األو 
د ل والتشفففرّ اليفففتم والترّمفففو ظفففاىرة التيجيفففر القسفففري    منيفففا عمفففى سفففبيل المثفففال ال الحصفففر  الطبيعفففة المركبفففة

مشففكالت و   ارتفففاع معففدالت البطالففةو   الفقفر والحرمففانو   ظففاىرة الفسففاد االداري والمففاليو   سففريوالتفكفك األ
شفيد المجتمفع العراقفي مشفكالت جديفدة لفم ييلفيفا  من جيفة أخفرظ ظاىرة العشوائيات الحضرية. و   اإلعاقة
واعتمفاد   ي لميويفة الوطنيفةرىاب والنزاعات المسفمحة ومفا يتصفل بيفا مفن تشفظّ ومنيا: ظواىر اإل  من قبل

وعدم احتفرام القفانون والنظفام   داء واالنجازبدال من ثقافة األ  سياسة المحاصصة القائمة عمى ثقافة الوالء
وظاىرة الجريمة المنظمة واالستغالل الجنسي والمتاجرة بالجسد )الرقيق االبيض(  وظاىرة تعاطي   والزمن

شفففففاعة المخالففففففة لمعيفففففار المسفففففؤولية ا  مفففففالك العامفففففة و مفففففى األفضفففففال عفففففن ظفففففواىر التجفففففاوز ع  المخفففففدرات
 االجتماعية.

دولة  163عالميا بين  160حقق العراق المرتبة  2018فانو في عام  GPIوطبقا لمؤشر السالم العالمي 
شففمميا المؤشففر  وبيففذا فيففو يقففع ضففمن الففدول األكثففر انخفاضففا فففي ىففذا المؤشففر الففذي يعتمففد عمففى ثالثففة 

 .(8)ألمن واألمان في المجتمع  النزاع الدولي والمحمي المستمر  ومدظ عسكرة الدولةمحاور ترتبط با

ذا كففان االسففتقرار أحففد و   نَّ إىففم المؤشففرات األساسففية ذات الصففمة بالتماسففك الففداخمي لممجتمففع العراقففي  فففأا 
يفيتي ففي دت تماسفك نسفيجو االجتمفاعي  العراق كان من بين البمدان التفي تتعفرض باسفتمرار لتحفديات ىفدّ 

مففن اإلنسففاني  فضففال عففن ارتفففاع معففدالت أللسففببو مففن آثففار مففدمرة تومففا العففادات السففمبية مقففدمتيا انتشففار 
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 : رلتًغ آي3-4ٍ

  مفع تزايفد (2003) منفذ عفام  والمؤسسفات لألففرادمن اإلنساني يشكل شغال شفامال األ مما ال شك فيو أنَّ 
ففراد ألفى تعزيفز شفعور ( إ2030)ن تتجفو رؤيفة العفراق أ يابفدو ضفرور يمفن المفواطنين. لفذا أحاالت انتيفاك 

 من واألمان لمجميع.زيادة قدرة الدولة عمى توفير األالمجتمع باألمن  و 

 اقففد صففارت مقياسففف رأكثففر مففن مجففرد تيديففد أصففبحتزمففات المتواصففمة وتفاقميففا فففي العففراق مخففاطر األ نَّ إ
زمففات منطففق توزيففع األ فقففد حففلَّ  روتقويضففا لامففال والطموحففات  لمفعففل وتشففتيتا وتشففظيا لموحففدة واالسففتقرار

 .وتفاقمت مشكالت اليشاشة في بيئة تزدحم بمصادر التيديد والمخاطر  ميةمكان منطق استدامة التن

سمسفمة مفن الظفواىر الجديفدة ذات  أبرزتيا  زمات المتالحقة اختالالت بنيوية في الجسد العراقيانتجت األو 
د ل والتشفففرّ اليفففتم والترّمفففو ظفففاىرة التيجيفففر القسفففري    منيفففا عمفففى سفففبيل المثفففال ال الحصفففر  الطبيعفففة المركبفففة

مشففكالت و   ارتفففاع معففدالت البطالففةو   الفقفر والحرمففانو   ظففاىرة الفسففاد االداري والمففاليو   سففريوالتفكفك األ
شفيد المجتمفع العراقفي مشفكالت جديفدة لفم ييلفيفا  من جيفة أخفرظ ظاىرة العشوائيات الحضرية. و   اإلعاقة
واعتمفاد   ي لميويفة الوطنيفةرىاب والنزاعات المسفمحة ومفا يتصفل بيفا مفن تشفظّ ومنيا: ظواىر اإل  من قبل

وعدم احتفرام القفانون والنظفام   داء واالنجازبدال من ثقافة األ  سياسة المحاصصة القائمة عمى ثقافة الوالء
وظاىرة الجريمة المنظمة واالستغالل الجنسي والمتاجرة بالجسد )الرقيق االبيض(  وظاىرة تعاطي   والزمن

شفففففاعة المخالففففففة لمعيفففففار المسفففففؤولية ا  مفففففالك العامفففففة و مفففففى األفضفففففال عفففففن ظفففففواىر التجفففففاوز ع  المخفففففدرات
 االجتماعية.

دولة  163عالميا بين  160حقق العراق المرتبة  2018فانو في عام  GPIوطبقا لمؤشر السالم العالمي 
شففمميا المؤشففر  وبيففذا فيففو يقففع ضففمن الففدول األكثففر انخفاضففا فففي ىففذا المؤشففر الففذي يعتمففد عمففى ثالثففة 

 .(8)ألمن واألمان في المجتمع  النزاع الدولي والمحمي المستمر  ومدظ عسكرة الدولةمحاور ترتبط با

ذا كففان االسففتقرار أحففد و   نَّ إىففم المؤشففرات األساسففية ذات الصففمة بالتماسففك الففداخمي لممجتمففع العراقففي  فففأا 
يفيتي ففي دت تماسفك نسفيجو االجتمفاعي  العراق كان من بين البمدان التفي تتعفرض باسفتمرار لتحفديات ىفدّ 

مففن اإلنسففاني  فضففال عففن ارتفففاع معففدالت أللسففببو مففن آثففار مففدمرة تومففا العففادات السففمبية مقففدمتيا انتشففار 
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 :إلصالح عمىز أجندة اوالبعيد  يجب أن تركّ عمى المدظ المتوسط و 

  رافدينالرشيد و ال مصرفيإعادة ىيكمة. 

 إدخال إصالحات قانونية وتنظيمية. 

 وتوطين الرواتب. استكمال تطوير نظام الدفع 

  المالي. القطاع عملإضفاء الطابع الميني عمى 

  .إدخال الرقابة المصرفية الكافية 

 :ينبغيفعمى المدظ الطويل أما 

 ففففي التمويفففل المصفففارف  تمارسفففيادور تكميمفففي لتمفففك التفففي  لممارسفففة رتطفففوير أسفففواق رأس المفففال
 الوسيط.

 اف لشركات اإلدراج والشركات التجاريةإلدخال نظام شفّ  راستكمال اإلطار القانوني والتنظيمي. 
   تشجيع اإلد خار وتطوير آليات جديدةر لحث  رؤوس األموال والثروات عمى البقاء في داخل البمد

ية. ويمكن لسوق السندات المحمية أن تعمل عمى توفير سندات ادخار وتوظيفيا في أصول إنتاج
 مالئمة لتمك األمراض طويمة األجل  وذات الطابع االستثماري المعزز لمنمو االقتصادي. 

  إنشاء صناديق اسفتثمارية محميفة  تعمفل عمفى اجتفذاب المزيفد مفن األمفوال والمسفتثمرينر ل سفيام
مر الذي يؤثر إيجابيا في سوق المال ويجعميا تنافسية عمى نحو في تيسيس الشركات الكبيرة  األ

 أكبر.
 .تنشيط صناديق التقاعد الوطنية في االستثمار في السوق المحمية 
  الشمول المالي الذي يمكن عّده شرطا ميما في عممية اإلصالح اآللي المنشود  والفذي يمكفن أن

ز اسيام جميع فئات المجتمع في النظام المالي ز الثقة بالنظام المصرفي.يعز     ويعز 
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 : رلتًغ آي3-4ٍ

  مفع تزايفد (2003) منفذ عفام  والمؤسسفات لألففرادمن اإلنساني يشكل شغال شفامال األ مما ال شك فيو أنَّ 
ففراد ألفى تعزيفز شفعور ( إ2030)ن تتجفو رؤيفة العفراق أ يابفدو ضفرور يمفن المفواطنين. لفذا أحاالت انتيفاك 

 من واألمان لمجميع.زيادة قدرة الدولة عمى توفير األالمجتمع باألمن  و 

 اقففد صففارت مقياسففف رأكثففر مففن مجففرد تيديففد أصففبحتزمففات المتواصففمة وتفاقميففا فففي العففراق مخففاطر األ نَّ إ
زمففات منطففق توزيففع األ فقففد حففلَّ  روتقويضففا لامففال والطموحففات  لمفعففل وتشففتيتا وتشففظيا لموحففدة واالسففتقرار

 .وتفاقمت مشكالت اليشاشة في بيئة تزدحم بمصادر التيديد والمخاطر  ميةمكان منطق استدامة التن

سمسفمة مفن الظفواىر الجديفدة ذات  أبرزتيا  زمات المتالحقة اختالالت بنيوية في الجسد العراقيانتجت األو 
د ل والتشفففرّ اليفففتم والترّمفففو ظفففاىرة التيجيفففر القسفففري    منيفففا عمفففى سفففبيل المثفففال ال الحصفففر  الطبيعفففة المركبفففة

مشففكالت و   ارتفففاع معففدالت البطالففةو   الفقفر والحرمففانو   ظففاىرة الفسففاد االداري والمففاليو   سففريوالتفكفك األ
شفيد المجتمفع العراقفي مشفكالت جديفدة لفم ييلفيفا  من جيفة أخفرظ ظاىرة العشوائيات الحضرية. و   اإلعاقة
واعتمفاد   ي لميويفة الوطنيفةرىاب والنزاعات المسفمحة ومفا يتصفل بيفا مفن تشفظّ ومنيا: ظواىر اإل  من قبل

وعدم احتفرام القفانون والنظفام   داء واالنجازبدال من ثقافة األ  سياسة المحاصصة القائمة عمى ثقافة الوالء
وظاىرة الجريمة المنظمة واالستغالل الجنسي والمتاجرة بالجسد )الرقيق االبيض(  وظاىرة تعاطي   والزمن

شفففففاعة المخالففففففة لمعيفففففار المسفففففؤولية ا  مفففففالك العامفففففة و مفففففى األفضفففففال عفففففن ظفففففواىر التجفففففاوز ع  المخفففففدرات
 االجتماعية.

دولة  163عالميا بين  160حقق العراق المرتبة  2018فانو في عام  GPIوطبقا لمؤشر السالم العالمي 
شففمميا المؤشففر  وبيففذا فيففو يقففع ضففمن الففدول األكثففر انخفاضففا فففي ىففذا المؤشففر الففذي يعتمففد عمففى ثالثففة 

 .(8)ألمن واألمان في المجتمع  النزاع الدولي والمحمي المستمر  ومدظ عسكرة الدولةمحاور ترتبط با

ذا كففان االسففتقرار أحففد و   نَّ إىففم المؤشففرات األساسففية ذات الصففمة بالتماسففك الففداخمي لممجتمففع العراقففي  فففأا 
يفيتي ففي دت تماسفك نسفيجو االجتمفاعي  العراق كان من بين البمدان التفي تتعفرض باسفتمرار لتحفديات ىفدّ 

مففن اإلنسففاني  فضففال عففن ارتفففاع معففدالت أللسففببو مففن آثففار مففدمرة تومففا العففادات السففمبية مقففدمتيا انتشففار 
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 : رلتًغ آي3-4ٍ

  مفع تزايفد (2003) منفذ عفام  والمؤسسفات لألففرادمن اإلنساني يشكل شغال شفامال األ مما ال شك فيو أنَّ 
ففراد ألفى تعزيفز شفعور ( إ2030)ن تتجفو رؤيفة العفراق أ يابفدو ضفرور يمفن المفواطنين. لفذا أحاالت انتيفاك 

 من واألمان لمجميع.زيادة قدرة الدولة عمى توفير األالمجتمع باألمن  و 

 اقففد صففارت مقياسففف رأكثففر مففن مجففرد تيديففد أصففبحتزمففات المتواصففمة وتفاقميففا فففي العففراق مخففاطر األ نَّ إ
زمففات منطففق توزيففع األ فقففد حففلَّ  روتقويضففا لامففال والطموحففات  لمفعففل وتشففتيتا وتشففظيا لموحففدة واالسففتقرار

 .وتفاقمت مشكالت اليشاشة في بيئة تزدحم بمصادر التيديد والمخاطر  ميةمكان منطق استدامة التن

سمسفمة مفن الظفواىر الجديفدة ذات  أبرزتيا  زمات المتالحقة اختالالت بنيوية في الجسد العراقيانتجت األو 
د ل والتشفففرّ اليفففتم والترّمفففو ظفففاىرة التيجيفففر القسفففري    منيفففا عمفففى سفففبيل المثفففال ال الحصفففر  الطبيعفففة المركبفففة

مشففكالت و   ارتفففاع معففدالت البطالففةو   الفقفر والحرمففانو   ظففاىرة الفسففاد االداري والمففاليو   سففريوالتفكفك األ
شفيد المجتمفع العراقفي مشفكالت جديفدة لفم ييلفيفا  من جيفة أخفرظ ظاىرة العشوائيات الحضرية. و   اإلعاقة
واعتمفاد   ي لميويفة الوطنيفةرىاب والنزاعات المسفمحة ومفا يتصفل بيفا مفن تشفظّ ومنيا: ظواىر اإل  من قبل

وعدم احتفرام القفانون والنظفام   داء واالنجازبدال من ثقافة األ  سياسة المحاصصة القائمة عمى ثقافة الوالء
وظاىرة الجريمة المنظمة واالستغالل الجنسي والمتاجرة بالجسد )الرقيق االبيض(  وظاىرة تعاطي   والزمن

شفففففاعة المخالففففففة لمعيفففففار المسفففففؤولية ا  مفففففالك العامفففففة و مفففففى األفضفففففال عفففففن ظفففففواىر التجفففففاوز ع  المخفففففدرات
 االجتماعية.

دولة  163عالميا بين  160حقق العراق المرتبة  2018فانو في عام  GPIوطبقا لمؤشر السالم العالمي 
شففمميا المؤشففر  وبيففذا فيففو يقففع ضففمن الففدول األكثففر انخفاضففا فففي ىففذا المؤشففر الففذي يعتمففد عمففى ثالثففة 

 .(8)ألمن واألمان في المجتمع  النزاع الدولي والمحمي المستمر  ومدظ عسكرة الدولةمحاور ترتبط با

ذا كففان االسففتقرار أحففد و   نَّ إىففم المؤشففرات األساسففية ذات الصففمة بالتماسففك الففداخمي لممجتمففع العراقففي  فففأا 
يفيتي ففي دت تماسفك نسفيجو االجتمفاعي  العراق كان من بين البمدان التفي تتعفرض باسفتمرار لتحفديات ىفدّ 

مففن اإلنسففاني  فضففال عففن ارتفففاع معففدالت أللسففببو مففن آثففار مففدمرة تومففا العففادات السففمبية مقففدمتيا انتشففار 

                                                           
8 http://visionofhumanity.org/app/uploads/2018/06/Global-Peace-Index-2018-2.pdf 



المستقبل الذي نصبو اليه
رؤية العراق للتنمية المستدامة
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وضفففعف الضفففبط   لفففى مثيالتيفففا مفففن البمفففدان المجفففاورة  مفففع اسفففتمرار التحفففديات الخارجيفففةإالجريمفففة قياسفففا 
ثففار تراكميففة خطيففرة  جففراء آتتعففرض األسففرة العراقيففة لمشففكالت ذات و االجتمففاعي الرسففمي وميففر الرسففمي. 

ا يعفففرض األطففففال لمخفففاطر التشفففرد مّمففف  ضفففغوط اقتصفففادية ونفسفففية يمكفففن أن تفففؤدي إلفففى الطفففالق واليجفففر
عمميففات التيجيففر القسففري تضففمنت تيديففدا مباشففرا ألمففن األسففرة واسففتقرارىا  أنَّ فضففال عففن والعمففل المبكففر  

 االجتماعي واالقتصادي والنفسي.

النظر إلى أبعد من األولويات   بسمة من الخطوات الرئيسة في مواجية ىذه التحدياتمن اتخاذ سم ال بدَّ و   
يم ىففذه التحففديات بشففكل أكثففر دقففة إلففى جانففب و ي  وتقففلحففاالت االنقسففام والتشففظّ  عممففيٍّ  إليجففاد حففلٍّ  راآلنيففة

بففذل جيففد  أيضففا أنَّ  جمّيففا يبففدوالحمففول الممكنففة  ووضففع أولويففات وخيففارات أكثففر وضففوحا لمتعامففل معيففم. و 
ا  لتحميل حاجات العفراق وتحديفدىا كمّيف رتشخيصي سميم يتطمب اتخاذ اجراءات طويمة عمى مستوظ البالد

وجيود اإلدارة لمتعامل مع التفاعالت واالحتياجات المتغيفرة الناشفئة عفن   وخمق نوع من التخطيط المستمر
 المشاكل الرئيسة في العراق.

 
 يخ واحلىاس وانسهى اجملتًؼً : تؼضٌض ثقبفت انتسب(1 -4)اذلذف 

 وسبئم حتقٍق اذلذف:

 إرساء أسس السالم المجتمعي بوصفو حّقا ومقصدا لممواطنة. .13
إرساء قفيم التضفامن والتسفامح والعدالفة والحريفةر تعزيفزا لمبفدأ التضفامن اإلنسفاني الفذي ُيعفد  جفوىر  .14

 المواطنة.
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 التعريف بالحقوق والواجبات من خالل برامج توعوية.  .15
 مبدأ التكافل االجتماعي وتقاليده. تنمية  .16

 
 .(*)بُبء سصني نألسشة وادلشأة وانغفىنت وانفئبث ادلستضؼفت (:2 -4اذلذف )

 وسبئم حتقٍق اذلذف

 .المستضعفةاتخاذ التدابير الحمائية المناسبة لدعم الفئات   .17
 .المستضعفةتبني اإلجراءات الوقائية لمحد من تداعيات اتساع الفئات اليشة و   .18
 اعداد المستفيدين من خدمات شبكة الحماية االجتماعية. توسيع  .19
 زيادة فاعمية شبكات األمان االجتماعي.  .20
          المعطيفففات المجتمعيفففة الجديفففدة كقفففانون العمفففل وحمايفففة الطفولفففة  عمفففى مواكبفففة التشفففريعات القائمفففة  .21

 والحماية االجتماعية.
 في كمف المعيشة.االرتفاع و محاكاة سقف اإلعانات االجتماعية المخصصة لمفئات اليشة   .22

 
                                                           

ألنَّ األخيففر ( vulnerableالتففي تتففرجم مصففطمح )اسففتعممنا مصففطمح الفئففات )المستضففعفة( بففدال مففن الفئففات )اليّشففة(ر   *
شخصي أو المعنوي من الفئات آنفة الذكر  عمفى حفين أنَّ الواقفع يشفير إلفى أنَّ )الضفعف( يوحي ببعض معاني االنتقاص ال
  ىو نتاج النظام االجتماعي القائم.
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وضفففعف الضفففبط   لفففى مثيالتيفففا مفففن البمفففدان المجفففاورة  مفففع اسفففتمرار التحفففديات الخارجيفففةإالجريمفففة قياسفففا 
ثففار تراكميففة خطيففرة  جففراء آتتعففرض األسففرة العراقيففة لمشففكالت ذات و االجتمففاعي الرسففمي وميففر الرسففمي. 

ا يعفففرض األطففففال لمخفففاطر التشفففرد مّمففف  ضفففغوط اقتصفففادية ونفسفففية يمكفففن أن تفففؤدي إلفففى الطفففالق واليجفففر
عمميففات التيجيففر القسففري تضففمنت تيديففدا مباشففرا ألمففن األسففرة واسففتقرارىا  أنَّ فضففال عففن والعمففل المبكففر  

 االجتماعي واالقتصادي والنفسي.

النظر إلى أبعد من األولويات   بسمة من الخطوات الرئيسة في مواجية ىذه التحدياتمن اتخاذ سم ال بدَّ و   
يم ىففذه التحففديات بشففكل أكثففر دقففة إلففى جانففب و ي  وتقففلحففاالت االنقسففام والتشففظّ  عممففيٍّ  إليجففاد حففلٍّ  راآلنيففة

بففذل جيففد  أيضففا أنَّ  جمّيففا يبففدوالحمففول الممكنففة  ووضففع أولويففات وخيففارات أكثففر وضففوحا لمتعامففل معيففم. و 
ا  لتحميل حاجات العفراق وتحديفدىا كمّيف رتشخيصي سميم يتطمب اتخاذ اجراءات طويمة عمى مستوظ البالد

وجيود اإلدارة لمتعامل مع التفاعالت واالحتياجات المتغيفرة الناشفئة عفن   وخمق نوع من التخطيط المستمر
 المشاكل الرئيسة في العراق.

 
 يخ واحلىاس وانسهى اجملتًؼً : تؼضٌض ثقبفت انتسب(1 -4)اذلذف 

 وسبئم حتقٍق اذلذف:

 إرساء أسس السالم المجتمعي بوصفو حّقا ومقصدا لممواطنة. .13
إرساء قفيم التضفامن والتسفامح والعدالفة والحريفةر تعزيفزا لمبفدأ التضفامن اإلنسفاني الفذي ُيعفد  جفوىر  .14

 المواطنة.
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 التعريف بالحقوق والواجبات من خالل برامج توعوية.  .15
 مبدأ التكافل االجتماعي وتقاليده. تنمية  .16

 
 .(*)بُبء سصني نألسشة وادلشأة وانغفىنت وانفئبث ادلستضؼفت (:2 -4اذلذف )

 وسبئم حتقٍق اذلذف

 .المستضعفةاتخاذ التدابير الحمائية المناسبة لدعم الفئات   .17
 .المستضعفةتبني اإلجراءات الوقائية لمحد من تداعيات اتساع الفئات اليشة و   .18
 اعداد المستفيدين من خدمات شبكة الحماية االجتماعية. توسيع  .19
 زيادة فاعمية شبكات األمان االجتماعي.  .20
          المعطيفففات المجتمعيفففة الجديفففدة كقفففانون العمفففل وحمايفففة الطفولفففة  عمفففى مواكبفففة التشفففريعات القائمفففة  .21

 والحماية االجتماعية.
 في كمف المعيشة.االرتفاع و محاكاة سقف اإلعانات االجتماعية المخصصة لمفئات اليشة   .22

 
                                                           

ألنَّ األخيففر ( vulnerableالتففي تتففرجم مصففطمح )اسففتعممنا مصففطمح الفئففات )المستضففعفة( بففدال مففن الفئففات )اليّشففة(ر   *
شخصي أو المعنوي من الفئات آنفة الذكر  عمفى حفين أنَّ الواقفع يشفير إلفى أنَّ )الضفعف( يوحي ببعض معاني االنتقاص ال
  ىو نتاج النظام االجتماعي القائم.
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 تؼضٌض قٍى ادلىاعُت واحلذ يٍ أوجه ػذو ادلسبواة (:3 -4اذلذف )

 وسبئم حتقٍق اذلذف:

 ترسيخ مبدأ الضمان االجتماعي لمجميع.  .23
 إدماج ذوي االحتياجات الخاّصة في برامج تيىيميةر لضمان مشاركتيم في األنشطة التنموية.  .24
 

 
 

 بدسة وانؼًم انتغىػًتشسٍخ قٍى اإلجنبص وادلب (:4 -4اذلذف )

 تقوية مؤسسات العمل االجتماعي.  .25
 تنمية روح المشاركة والعمل التطوعي لممجتمعات المحمية.  .26
 تحفز الفكر والتيثير والتعريف بطبيعة األدوار المجتمعية لمفرد واالسرة والمجتمع.برامج توعوية   .27
 خاصة والمسنين.تعزيز برامج البنية التحتية الصديقة لذوي اإلعاقة واالحتياجات ال  .28
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  واذلجشة اىل اخلبسج وانُضوح انذاخهٍت : دهىل يستذايت نههجشة(5- 4اذلذف )

إنَّ عدم توازن عممية التنميفة جعفل المفدن  وال سفيما الكبيفرة منيفا  أكثفر جاذبيفة لمسفكن وكسفب العفيش  لفذا 
مففن المففدن الصففغيرة إلففى إنَّ نقطففة االنطففالق فففي إيجففاد حمففول مسففتدامة لميجففرة مففن الريففف إلففى المدينففة  و 

المدن الكبيرة  ىي في أن ينال الريف وتمك المدن الصغيرة حظَّيا من التنميفة والتطفوير  واطفالق مبفادرات 
تنمويفففة لتطفففوير ىفففذه المنفففاطق  وذلفففك عبفففر التركيفففز عمفففى التعمفففيم والصفففّحة والبنفففى التحتيفففة وففففرص العمفففل 

 ية التنمية  ومن ثمَّ تكافؤ الفرص لجميع العراقيين.والقضاء عمى الفقر  بما يضمن تحقيق التوازن في عمم
إنَّ التركيفففز عمفففى ىفففذه الجوانفففب يضفففمن رففففع مسفففتوظ المعيشفففة ففففي تمفففك المنفففاطق  وتيسفففير الوصفففول إلفففى 
الخدمات األساسية  واذا ما تزامن ذلك مع توفير فرص عمل ترتبط باقتصاد تمك المناطق  فإنَّفو سفيخف ض 

 العمل وكسب الدخل.اليجرة منيار بحثا عن فرص 
 وسبئم حتقٍق اذلذف:

 .برامج فاعمة لتحسين أوضاع الريف وتقميل عوامل الطرد السكاني 
  ّرة. خطط فاعمة لمشاريع إعادة االعمار وتحقيق التنمية لممحافظات المتضر 
 .االستقرار السكاني في الريف وفي المدن األقل نمّوا 
 الريفية. متكاممة في المناطق أنشطة مشاريع ذات إنشاء 
   جراءات تنفيذية تحد  من ىجرة الشباب وتشجعيم عمى العودة واالحتواء. سياسات وطنية وا 
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 : بٍئت يستذايت3-5

عمففى الصففعيد البيئففي ُتعففد  بيئففة العففراق واحففدة مففن أكثففر البيئففات ىشاشففةر نتيجففة عففدم اتبففاع سياسففات تيخففذ 
فإنَّ العفراق جفاء بالمرتبفة  2018ستدامة البيئية لعام بالحسبان قضايا االستدامة البيئية  فبحسب مؤشر اال

( دولة شمميا التقرير  األمر الفذي يؤشفر ضفعفا ففي قفدرة الدولفة عمفى حمايفة البيئفة 180( من بين )152)
 .(9)وقصور االىتمام بالبيئة واىمال الخيارات السياسية المالئمة لمحفاظ عمييا

التفي مفن المموثفات األوليفة  _ ففي الغالفب_ يفا  أنّ إالّ  وتنّوعيفا قد مصادر تمفوث اليفواء ففي العفرارمم تعدّ وب
عن تسرب مواد مريبة من المصادر الصناعية وعوادم السيارات التي ازداد عددىا بعد عام تنجم باألساس 

إلففى  2014إذ وصففل عففدد السففيارات التففي تمتمكيففا أجيففزة الدولففة والقطففاعين العففام والمخففتمط عففام  ر2003
سيارة باستثناء إقميم كردستان  وقد بم  عدد سيارات القطاع الخفاص بمختمفف انواعيفا ( 219550حوالي )
وىففذا يعنففي أنَّ ىنففاك سففيارة لكففل   .(10)بضففمنيا اقمففيم كردسففتان(  5388968حففوالي ) (2014) فففي العففام

 ستة أشخاص.

ة ففي المنفاطق خاّصفبو   ليفازيادة ىذه المموثات ففي البيئفة العراقيفة عفن الحفدود المسفموح بيفا وطنيفا ودو ل إنَّ 
 تفقفد اتسفعت ىفذه المشفكال العامفةرعمفى مسفتوظ الصفحة  تفي العديد من المشكال السمبيأثرىا   السكنية
ضففعف الوسففائل الالزمففة وأجيففزة    فضففال عففنضففعف القففوانين والرقابففة البيئيففة الرادعففة لممخففالفين فففي ظففل  

ر صناعية وقطاع المواصالت والمصادر المنزلية وميرىال من انبعاثات المموثات لممراكز الالتحكم التي تقمّ 
  إذ ارتفففع 2012-2000فقففد تضففاعف تقريبففا مجمففوع انبعاثففات مففاز ثففاني أكسففيد الكربففون مففا بففين عففامي 

كيمو طن. وزادت كميفة  170حوالي  2015كيمو طن  فيما بمغت عام  139.5كيمو طن الى  74.4من 
 .(11)كيمو طن في المدة نفسيا 256.44طن إلى  كيمو 184.7انبعاثات مازات الدفيئة من 

تصفففريف  قائفففمفففن حيفففث الموقفففع وطر   روط التفففوازن البيئفففيشفففر الصفففناعي الفففذي يفتقفففر إلفففى ففففرض التطفففوّ و 
  لسففببين رعمففى المففوارد المائيففة  وبخاّصففة بففرز مصففادر التمففوث البيئففيأمففن  عففد  التففي تُ  المخمفففات الصففناعية

                                                           
9Yale University, 2018 Environment Performance Index, p. 16 
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ر صناعية وقطاع المواصالت والمصادر المنزلية وميرىال من انبعاثات المموثات لممراكز الالتحكم التي تقمّ 
  إذ ارتفففع 2012-2000فقففد تضففاعف تقريبففا مجمففوع انبعاثففات مففاز ثففاني أكسففيد الكربففون مففا بففين عففامي 

كيمو طن. وزادت كميفة  170حوالي  2015كيمو طن  فيما بمغت عام  139.5كيمو طن الى  74.4من 
 .(11)كيمو طن في المدة نفسيا 256.44طن إلى  كيمو 184.7انبعاثات مازات الدفيئة من 

تصفففريف  قائفففمفففن حيفففث الموقفففع وطر   روط التفففوازن البيئفففيشفففر الصفففناعي الفففذي يفتقفففر إلفففى ففففرض التطفففوّ و 
  لسففببين رعمففى المففوارد المائيففة  وبخاّصففة بففرز مصففادر التمففوث البيئففيأمففن  عففد  التففي تُ  المخمفففات الصففناعية

                                                           
9Yale University, 2018 Environment Performance Index, p. 16 
(https://epi.envirocenter.yale.edu/downloads/epi2018policymakerssummaryv01.pdf) 

 .A(4/7)   جدول، 3127-3125 اجملموعة االحصائية السنويةاجلهاز املركسي لإلحصاء، 10 
 71ٔ  69، ص 3128انهجُت االلخصبديت ٔاالجخًبعيت نغربي اسيب، اإلحصبءاث انًخعهمت بخغير انًُبخ في انًُطمت انعربيت، االسكٕا،  11
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شفففروط بالحسفففبان الدون األخفففذ مفففن   نفففت بفففالقرب مفففن األنيفففارة توطّ ممفففب الصفففناعات العراقيفففأ نَّ أ :أوليمفففا
طرح مالبيتيا تُ   تراكيز عالية من المموثات تحتوي عمىالمياه المسترجعة . وثانييما: أنَّ ةيمتطمبات البيئالو 

  فضفال عففن أنَّ قضفية تففيمين الطاقفة الكيربائيففة أصفبحت مشففكمة تفففرض (12)دون معالجففةمفن إلفى األنيففار 
بيئيففة نتيجففة زيففادة االعتمففاد عمففى حففرق أنففواع مففن الوقففود ميففر الصففديق لمبيئففة  واالسففتمرار بحففرق تحففديات 

الوقففود الثقيففل  واالعتمففاد عمففى المولففدات الصففغيرة المنتشففرة فففي األحيففاء السففكنية التففي تنشففر أنففواع التمففوث 
 المختمفة بين الناس في التجمعات السكنية.

ع أن يرتففع متوسفط مفن المتوقَّف  و (13)التيثر باآلثار الضارة لتغيفر المنفاخو شديد نظر إلى العراق عمى أنَّ يُ و 
بحمففول عففام  %9ىطففول األمطففار بنسففبة متوسففط وأن يففنخفض   درجففات الحففرارة بمقففدار درجتففين مئففويتين

إلفففى انخففففاض اإلنتفففاج ففففي القطفففاع  هايفففالمنقفففص ر المنفففاخ. وسفففيؤدي ارتففففاع الحفففرارة و بسفففبب تغّيففف ر2050
  وسوء إدارة المياه  سنوات الصراعوطية ة ر بشدّ تيثّ مع أىميتو لقطاعات سكانية واسعة  بعد أن   الزراعي

األراضفي. وتشفير تقفديرات منظمفة األمذيفة والزراعفة تصفح ر و   وضوابط األسفعار واإلنتفاج  والبنية التحتية
ي التخمّف   ومفن ثفمَّ خطيفرعمفى نحفٍو  بالمموحفة من األراضي المزروعة قفد تفيثرت سفمبا %60حوالي  إلى أنَّ 

%  60-30مفن ففي األراضفي الزراعيفة ميفر الميجفورة   وانخففاض نسفبة المحاصفيلمنيفا %30-20عن 
انخفففاض فففي التغطيففة لمففا  شففيدتإذ   2009و 2007ر أنمففاط الطقففس بففين عففامي تففيثير تغّيفف فضففال عففن
عوامفل بوصفيا متزايد حٍو عمى نالجفاف وندرة المياه وُينظر إلى  .من األراضي الزراعية% 40 يقرب من

سيكون ىناك مزيد من النقص في موارد الميفاه ففي و  .ط لور مير المخطّ النزوح والتحضّ من عوامل رئيسة 
اتفاقية  ةأيّ  بغيابة خاصّ وبالعراق بعد أن تقوم تركيا وسوريا بتطوير مشاريع الري عمى طول نير الفرات  

 .الثثالدول الالمياه بين  استخدام تُنظ م دولية

منففة مسففتدامة آتففوفير بيئففة نظيفففة  ( مففع اليففدف البيئففي الففذي يسففعى إلففى2030تتكامففل رؤيففة العففراق )لففذا 
بمفا   مفن خفالل تفوطين عنصفر البيئفة ففي الخطفط والسياسفات التنمويفة رلمجيل الحالي واألجيال المسفتقبمية

مفن  والحفدّ   واالسفتيالك نتفاجاإلففي أنمفاط  اسفتدامةً ويضفمن   ففي جفودة حيفاة البشفر امستدام انق تحس  يحقّ 
ع ز مفن حمايفة التنفوّ ويعفزّ   ق التفوازن البيئفي المطمفوببمفا يحقّف  تداعيات التموث البيئفي والتغيفرات المناخيفة

 التزامات.البيئية الدولية وما تفرضيا من  لالتفاقياتطار تنفيذي فاعل إضمن في   البيولوجي

ميفففة المسفففتدامة  مفففع إيجفففاد مسفففتوظ مقبفففول مفففن التفففوازن بفففين تؤكفففد الحكومفففة العراقيفففة التزاميفففا بضفففمان التنو 
التفدىور  التنمية االقتصادية وحماية البيئة. وتبرز في ىذا المجال مشكمة المياه التي تنذر بالتففاقم ففي ظفل  

الميفاه عمفى  زيفادة الطمفبل تيديفدا إضفافيا  مفن منظفور يمثّ اليوَم  صارالبيئي ونتائج التغير المناخي الذي 

                                                           
 .5ص، :311عام صاءات البيئية للعراق لتقرير االحاجلهاز املركسي لإلحصاء،  12

13 http://research3.fit.edu/sealevelriselibrary/documents/doc_mgr/426/IAU_&_UNDP-
Iraq._2012._CC_in_Iraq..pdf 
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( 2030) رؤيففة العففراق الحففرارة فففي بيئففة تعففاني مففن انعفدام األمففن الغففذائي. ومففع ذلففك  فففإنَّ درجففات اع وارتفف
البنيفففة  تيىيفففل يفففدعمفففا أُ إذا  ( التنميفففة الخضفففراء)مفففن  وبخاّصفففةتفففوفر أيضفففا فرصفففة لمصفففادر جديفففدة لمنمفففو  

 مناخ. ر الف مع تغيّ ن المجتمع من التكي  مك  بطريقة تُ   اإلسكان والنقل ونظمالتحتية 

وتطبيقيفففا   سياسفففات اقتصفففادية صفففديقة لمبيئفففة مفففن خفففالل تبّنفففي مة تنميفففة بيئيفففة مسفففتدا وال بفففدَّ مفففن اعتمفففاد
 .الوطنيةوالسياسات ترجمة االتفاقيات البيئية الدولية في الخطط و 

 :لتحقيق ىذه األولويةالتي وضعت  األىدافي يتوفيما ي
 
 

 
 
 

 1- 5اذلذف )
 
 واَبؼبثبث انتغرياث ادلُبخٍتيٍ انتهىث انبٍئً  (: احلذ

يقاف تفاقميا من  مفن  تحفد  التفي جفراءات فرض اإلقوانين و التشريع تبرز أىمية مواجية المشكالت البيئية وا 
عفادة  رة لمطمفر الصفحيمتطفوّ  ظفمٍ وففق نُ عمفى   ففاتمعالجفة النفايفات والمخمّ   و تموث الماء واليواء والتربة وا 
وففي أثنفاء  .والنظيففةي سياسة االعتماد عمى مصادر الطاقة المتجفددة ع فالتوسّ  التدوير  فضال عن أىمية

 . القطاع الخاص في معالجة القضايا البيئيةاسيام تعزيز ذلك  ال بدَّ من 
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شفففروط بالحسفففبان الدون األخفففذ مفففن   نفففت بفففالقرب مفففن األنيفففارة توطّ ممفففب الصفففناعات العراقيفففأ نَّ أ :أوليمفففا
طرح مالبيتيا تُ   تراكيز عالية من المموثات تحتوي عمىالمياه المسترجعة . وثانييما: أنَّ ةيمتطمبات البيئالو 

  فضفال عففن أنَّ قضفية تففيمين الطاقفة الكيربائيففة أصفبحت مشففكمة تفففرض (12)دون معالجففةمفن إلفى األنيففار 
بيئيففة نتيجففة زيففادة االعتمففاد عمففى حففرق أنففواع مففن الوقففود ميففر الصففديق لمبيئففة  واالسففتمرار بحففرق تحففديات 

الوقففود الثقيففل  واالعتمففاد عمففى المولففدات الصففغيرة المنتشففرة فففي األحيففاء السففكنية التففي تنشففر أنففواع التمففوث 
 المختمفة بين الناس في التجمعات السكنية.

ع أن يرتففع متوسفط مفن المتوقَّف  و (13)التيثر باآلثار الضارة لتغيفر المنفاخو شديد نظر إلى العراق عمى أنَّ يُ و 
بحمففول عففام  %9ىطففول األمطففار بنسففبة متوسففط وأن يففنخفض   درجففات الحففرارة بمقففدار درجتففين مئففويتين

إلفففى انخففففاض اإلنتفففاج ففففي القطفففاع  هايفففالمنقفففص ر المنفففاخ. وسفففيؤدي ارتففففاع الحفففرارة و بسفففبب تغّيففف ر2050
  وسوء إدارة المياه  سنوات الصراعوطية ة ر بشدّ تيثّ مع أىميتو لقطاعات سكانية واسعة  بعد أن   الزراعي

األراضفي. وتشفير تقفديرات منظمفة األمذيفة والزراعفة تصفح ر و   وضوابط األسفعار واإلنتفاج  والبنية التحتية
ي التخمّف   ومفن ثفمَّ خطيفرعمفى نحفٍو  بالمموحفة من األراضي المزروعة قفد تفيثرت سفمبا %60حوالي  إلى أنَّ 

%  60-30مفن ففي األراضفي الزراعيفة ميفر الميجفورة   وانخففاض نسفبة المحاصفيلمنيفا %30-20عن 
انخفففاض فففي التغطيففة لمففا  شففيدتإذ   2009و 2007ر أنمففاط الطقففس بففين عففامي تففيثير تغّيفف فضففال عففن
عوامفل بوصفيا متزايد حٍو عمى نالجفاف وندرة المياه وُينظر إلى  .من األراضي الزراعية% 40 يقرب من

سيكون ىناك مزيد من النقص في موارد الميفاه ففي و  .ط لور مير المخطّ النزوح والتحضّ من عوامل رئيسة 
اتفاقية  ةأيّ  بغيابة خاصّ وبالعراق بعد أن تقوم تركيا وسوريا بتطوير مشاريع الري عمى طول نير الفرات  

 .الثثالدول الالمياه بين  استخدام تُنظ م دولية

منففة مسففتدامة آتففوفير بيئففة نظيفففة  ( مففع اليففدف البيئففي الففذي يسففعى إلففى2030تتكامففل رؤيففة العففراق )لففذا 
بمفا   مفن خفالل تفوطين عنصفر البيئفة ففي الخطفط والسياسفات التنمويفة رلمجيل الحالي واألجيال المسفتقبمية

مفن  والحفدّ   واالسفتيالك نتفاجاإلففي أنمفاط  اسفتدامةً ويضفمن   ففي جفودة حيفاة البشفر امستدام انق تحس  يحقّ 
ع ز مفن حمايفة التنفوّ ويعفزّ   ق التفوازن البيئفي المطمفوببمفا يحقّف  تداعيات التموث البيئفي والتغيفرات المناخيفة

 التزامات.البيئية الدولية وما تفرضيا من  لالتفاقياتطار تنفيذي فاعل إضمن في   البيولوجي

ميفففة المسفففتدامة  مفففع إيجفففاد مسفففتوظ مقبفففول مفففن التفففوازن بفففين تؤكفففد الحكومفففة العراقيفففة التزاميفففا بضفففمان التنو 
التفدىور  التنمية االقتصادية وحماية البيئة. وتبرز في ىذا المجال مشكمة المياه التي تنذر بالتففاقم ففي ظفل  

الميفاه عمفى  زيفادة الطمفبل تيديفدا إضفافيا  مفن منظفور يمثّ اليوَم  صارالبيئي ونتائج التغير المناخي الذي 

                                                           
 .5ص، :311عام صاءات البيئية للعراق لتقرير االحاجلهاز املركسي لإلحصاء،  12

13 http://research3.fit.edu/sealevelriselibrary/documents/doc_mgr/426/IAU_&_UNDP-
Iraq._2012._CC_in_Iraq..pdf 
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( 2030) رؤيففة العففراق الحففرارة فففي بيئففة تعففاني مففن انعفدام األمففن الغففذائي. ومففع ذلففك  فففإنَّ درجففات اع وارتفف
البنيفففة  تيىيفففل يفففدعمفففا أُ إذا  ( التنميفففة الخضفففراء)مفففن  وبخاّصفففةتفففوفر أيضفففا فرصفففة لمصفففادر جديفففدة لمنمفففو  

 مناخ. ر الف مع تغيّ ن المجتمع من التكي  مك  بطريقة تُ   اإلسكان والنقل ونظمالتحتية 

وتطبيقيفففا   سياسفففات اقتصفففادية صفففديقة لمبيئفففة مفففن خفففالل تبّنفففي مة تنميفففة بيئيفففة مسفففتدا وال بفففدَّ مفففن اعتمفففاد
 .الوطنيةوالسياسات ترجمة االتفاقيات البيئية الدولية في الخطط و 

 :لتحقيق ىذه األولويةالتي وضعت  األىدافي يتوفيما ي
 
 

 
 
 

 1- 5اذلذف )
 
 واَبؼبثبث انتغرياث ادلُبخٍتيٍ انتهىث انبٍئً  (: احلذ

يقاف تفاقميا من  مفن  تحفد  التفي جفراءات فرض اإلقوانين و التشريع تبرز أىمية مواجية المشكالت البيئية وا 
عفادة  رة لمطمفر الصفحيمتطفوّ  ظفمٍ وففق نُ عمفى   ففاتمعالجفة النفايفات والمخمّ   و تموث الماء واليواء والتربة وا 
وففي أثنفاء  .والنظيففةي سياسة االعتماد عمى مصادر الطاقة المتجفددة ع فالتوسّ  التدوير  فضال عن أىمية

 . القطاع الخاص في معالجة القضايا البيئيةاسيام تعزيز ذلك  ال بدَّ من 
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 وسبئم حتقٍق اذلذف:
 .ُّحًبيت َٕعيت انٕٓاء ٔححسي 
 .حًبيت انخربت ٔححسيُٓب 
 ( يٍ انُفبي31حطٕير َظبو إعبدة حذٔير انُفبيبث نيشًم )%.بث في انًسخمبم 

 
 

 (: االستخذاو انكفىء نهًىاسد ادلبئٍت2 -5اذلذف )

تيتي أىمية رفع كفاءة استخدام الموارد المائيفة مفن أّنيفا ضفرورة ممّحفة  ففي الوقفت الفذي تتنفاقص باسفتمرار 
 المياه المتاحة لالستخدام المنزلي والزراعي والصناعير لتجن ب مزيٍد من اليدر في سر  الحياة.

 سبئم حتقٍق اذلذف:و
 .ححسيٍ َظى انري ٔانبسل 
 .زيبدة انخسيٍ انًبئي 
 .ِحطٕير َظى اإلدارة انًخكبيهت نهًيب 
 .ِحعسيس انخعبٌٔ انذٔني بشأٌ انًيب 
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 (: احملبفظت ػهى انبٍئت 3 -5اذلذف )

 وسبئم حتقٍق اذلذف:
 .إكًبل حغطيت جًيع يُبطك انعراق بخذيبث انصرف انصحي 
 ِغير انًعبنجت في األَٓر. إيمبف طرح انًيب 
 .انخٕسُّع في انًسبحبث انخضراء ٔااللخصبد األخضر 
 .حطٕير انخشريعبث انبيئيت، بًب في رنك اسخحذاد انضرائب انبيئيت 

 

 
 حنى االستذايت انبٍئٍت واالَتبج (: تغىٌش أمنبط االستهالك4 -5اذلذف )

تكثيف الزراعفة  عد  ة  يُ دموارد الطبيعية المستنفمع وجود األراضي الشحيحة وزيادة عدد السكان  وقاعدة الو 
تكنولوجيفففات وممارسفففات تعتمففد عمفففى المعرففففة بسفففيتطمب تطففوير قطفففاع زراعفففي مففرن و المسففتدامة ضفففرورة. 

 ه ر وتغي فف  ب المنففاخوتقم فف  ن صففغار المففزارعين مففن مواجيففة التففدىور البيئففيمك ففاإليكولوجيففة الزراعيففة التففي تُ 
ر لذا ال بدَّ من تكييف أنماط االسفتيالك لتكفون صفديقة لمبيئفة  الزراعي المستدام ق تحافظ عمى النمو  ائبطر 

 ومنع اإلسراف في ىدر ىذا المورد الذي ال يمكن تعويضو بسيولة وبتكمفة مناسبة.
 وسبئم حتقٍق اذلذف:

 .التخطيط البيئي والمدن المستدامة  
  ُدارة الم ظُ تطوير ن  .كثر فاعميةاألمياه الري وا 
 مار في تعزيز ممارسات تحمية التربةاالستث. 
  ي.لمناخمتغير االحيوانية المقاومة لو  واألنواع النباتية األصنافتشجيع 
 جإلنتاوق والسافي رار الستقدم اعب الستيعا رعةزرالع ااطلقطر لمخاإدارة ا إطارء بنا. 
 راعية لمبيئة.زيادة الوعي البيئي ومخاطر االستيالك الحالية  باتجاه تبّني أنماط استيالكية م 
 نشاء المشاريع الصناعية الجديدةإالمعايير البيئية في دراسات جدوظ  تيكيد. 
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 وسبئم حتقٍق اذلذف:
 .ُّحًبيت َٕعيت انٕٓاء ٔححسي 
 .حًبيت انخربت ٔححسيُٓب 
 ( يٍ انُفبي31حطٕير َظبو إعبدة حذٔير انُفبيبث نيشًم )%.بث في انًسخمبم 

 
 

 (: االستخذاو انكفىء نهًىاسد ادلبئٍت2 -5اذلذف )

تيتي أىمية رفع كفاءة استخدام الموارد المائيفة مفن أّنيفا ضفرورة ممّحفة  ففي الوقفت الفذي تتنفاقص باسفتمرار 
 المياه المتاحة لالستخدام المنزلي والزراعي والصناعير لتجن ب مزيٍد من اليدر في سر  الحياة.

 سبئم حتقٍق اذلذف:و
 .ححسيٍ َظى انري ٔانبسل 
 .زيبدة انخسيٍ انًبئي 
 .ِحطٕير َظى اإلدارة انًخكبيهت نهًيب 
 .ِحعسيس انخعبٌٔ انذٔني بشأٌ انًيب 
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 (: احملبفظت ػهى انبٍئت 3 -5اذلذف )

 وسبئم حتقٍق اذلذف:
 .إكًبل حغطيت جًيع يُبطك انعراق بخذيبث انصرف انصحي 
 ِغير انًعبنجت في األَٓر. إيمبف طرح انًيب 
 .انخٕسُّع في انًسبحبث انخضراء ٔااللخصبد األخضر 
 .حطٕير انخشريعبث انبيئيت، بًب في رنك اسخحذاد انضرائب انبيئيت 

 

 
 حنى االستذايت انبٍئٍت واالَتبج (: تغىٌش أمنبط االستهالك4 -5اذلذف )

تكثيف الزراعفة  عد  ة  يُ دموارد الطبيعية المستنفمع وجود األراضي الشحيحة وزيادة عدد السكان  وقاعدة الو 
تكنولوجيفففات وممارسفففات تعتمففد عمفففى المعرففففة بسفففيتطمب تطففوير قطفففاع زراعفففي مففرن و المسففتدامة ضفففرورة. 

 ه ر وتغي فف  ب المنففاخوتقم فف  ن صففغار المففزارعين مففن مواجيففة التففدىور البيئففيمك ففاإليكولوجيففة الزراعيففة التففي تُ 
ر لذا ال بدَّ من تكييف أنماط االسفتيالك لتكفون صفديقة لمبيئفة  الزراعي المستدام ق تحافظ عمى النمو  ائبطر 

 ومنع اإلسراف في ىدر ىذا المورد الذي ال يمكن تعويضو بسيولة وبتكمفة مناسبة.
 وسبئم حتقٍق اذلذف:

 .التخطيط البيئي والمدن المستدامة  
  ُدارة الم ظُ تطوير ن  .كثر فاعميةاألمياه الري وا 
 مار في تعزيز ممارسات تحمية التربةاالستث. 
  ي.لمناخمتغير االحيوانية المقاومة لو  واألنواع النباتية األصنافتشجيع 
 جإلنتاوق والسافي رار الستقدم اعب الستيعا رعةزرالع ااطلقطر لمخاإدارة ا إطارء بنا. 
 راعية لمبيئة.زيادة الوعي البيئي ومخاطر االستيالك الحالية  باتجاه تبّني أنماط استيالكية م 
 نشاء المشاريع الصناعية الجديدةإالمعايير البيئية في دراسات جدوظ  تيكيد. 
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  ّةي نظام رقابة بيئية ليشمل المؤسسات والمشاريع كافّ تبن. 
 .تحسين نظام النقل العام وتقميل نسب التموث الناتجة عن وسائط النقل 
 

 
 ىاسهدٍبء األإ(: محبٌت انتُىع انبٍىنىجً و5- 5اذلذف )

( مجموعفففففة مفففففن البفففففرامج 2020_  2015لفففففوجي )و تضفففففمنت االسفففففتراتيجية الوطنيفففففة لحمايفففففة التنفففففوع البي
 والمشاريع لحماية التنّوع االحيائي وزيادة االىتمامر بإحياء األىوار بوصفيا بيئة فريدة في المنطقة.

 وسبئم حتقٍق اذلذف:

  إحياء األىوار.استدامة 
 يتو.رصد النظام البيئي لألىوار وحما 
 .حماية التنّوع الحيوي في األىوار 
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 نٍبث حتقٍق انشؤٌتآ: 4
لتعزيفففز المسفففاءلة  روطنيفففا مسفففتمرا جيفففدا (2030) يتطمفففب تحقيفففق التطمعفففات التفففي تضفففمنتيا رؤيفففة العفففراق
وفففي عمميففة صففنع السياسففات العامففة وتنفيففذىا.   ياتوفعاليففة القففدرات عمففى جميففع مسففتويات الدولففة ومؤسسففا

من مخاطر دورة العنف المتجددة  ووضفع  والحد    ضروريا لتعزيز ثقة المواطن في الدولة ىذا شرطايبدو و 
 واقتصاد يقوده القطاع الخاص.  لديمقراطية تعمل بشكل جيد وشامل األسس

 ادلؤسسً : اإلعبس4-1

عفففن األطفففر االسفففتراتيجية ففففي االقتصفففاد العراقفففي  وتييئفففة المقفففدمات الكفيمفففة ُتعفففد  وزارة التخطفففيط المسفففؤولة 
لتييئففة إطففار مؤسسففي لمتابعففة وزارة الففسففعت بتطففوير االقتصففاد  ووضففع السياسففات والخطففط المسففتقبميةر لففذا 

بالعالقفففففة مفففففع أىفففففداف التنميفففففة المسفففففتدامة عمفففففى   الرؤيفففففة تنفيفففففذ
خرجفففففات ترجمفففففة مل ر(6الصففففعيدين االتحفففففادي والمحمفففففي )شففففكل 

يم فففففي االسففففتراتيجيات والخطففففط و رير المتابعففففة والرصففففد والتقففففاتقفففف
الوطنيفففة والقطاعيفففة والسياسفففات التنفيذيفففة ففففي مؤسسفففات الدولففففة 

ة وخارطففة طريففق ة  وبففذلك سففتكون رؤيففة العففراق بمثابففة مظمّففكافّفف
 لمسار التنمية المستدامة.

 ذي  الففففديواني بموجففففب األمففففر ؤلفففففةالم متابعققققةالخميققققة
  التفففففففي يترأسفففففففيا وزيفففففففر 2016سفففففففنة ففففففففي  19 الفففففففرقم

االمففين العففام لمجمففس فففي عضففويتيا  تضففم  و   التخطففيط
والتفففي يكفففون دورىفففا توجيفففو   وزاراتالفففوكفففالء الفففوزراء و 

لففففى إىففففداف وتقففففديميا البففففرامج والسياسففففات لتحقيففففق األ
لففففزامإلقرارىففففا  رمجمففففس الففففوزراء  الففففوزارات والحكومففففات وا 

ىيففففففففية( وتعمففففففففل الخميفففففففة بمثابففففففففة )بتنفيففففففففذىا.  المحميفففففففة
استشفففففارية مشفففففتركة بفففففين الحكومفففففة والمجتمفففففع المفففففدني 
والقطفففاع الخفففاصر النضفففاج الفففرؤظ والتصفففورات بشفففين 
التطفففور المسفففتقبمي التفففي تمبفففي االحتياجفففات المسفففتقبمية 
لمعفففراق  وتحقيفففق أىفففداف الرؤيفففة  وففففتح آففففاق التعفففاون 
والتواصففففل بففففين ىففففذه الجيففففات  وتقففففديم المشففففورة لمجنففففة 

 دامة.الوطنية لمتنمية المست

( الييكل المؤسسي الخاص 5شكل )
 يمو بمتابعة الرصد والتق
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  ّةي نظام رقابة بيئية ليشمل المؤسسات والمشاريع كافّ تبن. 
 .تحسين نظام النقل العام وتقميل نسب التموث الناتجة عن وسائط النقل 
 

 
 ىاسهدٍبء األإ(: محبٌت انتُىع انبٍىنىجً و5- 5اذلذف )

( مجموعفففففة مفففففن البفففففرامج 2020_  2015لفففففوجي )و تضفففففمنت االسفففففتراتيجية الوطنيفففففة لحمايفففففة التنفففففوع البي
 والمشاريع لحماية التنّوع االحيائي وزيادة االىتمامر بإحياء األىوار بوصفيا بيئة فريدة في المنطقة.

 وسبئم حتقٍق اذلذف:

  إحياء األىوار.استدامة 
 يتو.رصد النظام البيئي لألىوار وحما 
 .حماية التنّوع الحيوي في األىوار 
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 نٍبث حتقٍق انشؤٌتآ: 4
لتعزيفففز المسفففاءلة  روطنيفففا مسفففتمرا جيفففدا (2030) يتطمفففب تحقيفففق التطمعفففات التفففي تضفففمنتيا رؤيفففة العفففراق
وفففي عمميففة صففنع السياسففات العامففة وتنفيففذىا.   ياتوفعاليففة القففدرات عمففى جميففع مسففتويات الدولففة ومؤسسففا

من مخاطر دورة العنف المتجددة  ووضفع  والحد    ضروريا لتعزيز ثقة المواطن في الدولة ىذا شرطايبدو و 
 واقتصاد يقوده القطاع الخاص.  لديمقراطية تعمل بشكل جيد وشامل األسس

 ادلؤسسً : اإلعبس4-1

عفففن األطفففر االسفففتراتيجية ففففي االقتصفففاد العراقفففي  وتييئفففة المقفففدمات الكفيمفففة ُتعفففد  وزارة التخطفففيط المسفففؤولة 
لتييئففة إطففار مؤسسففي لمتابعففة وزارة الففسففعت بتطففوير االقتصففاد  ووضففع السياسففات والخطففط المسففتقبميةر لففذا 

بالعالقفففففة مفففففع أىفففففداف التنميفففففة المسفففففتدامة عمفففففى   الرؤيفففففة تنفيفففففذ
خرجفففففات ترجمفففففة مل ر(6الصففففعيدين االتحفففففادي والمحمفففففي )شففففكل 

يم فففففي االسففففتراتيجيات والخطففففط و رير المتابعففففة والرصففففد والتقففففاتقفففف
الوطنيفففة والقطاعيفففة والسياسفففات التنفيذيفففة ففففي مؤسسفففات الدولففففة 

ة وخارطففة طريففق ة  وبففذلك سففتكون رؤيففة العففراق بمثابففة مظمّففكافّفف
 لمسار التنمية المستدامة.

 ذي  الففففديواني بموجففففب األمففففر ؤلفففففةالم متابعققققةالخميققققة
  التفففففففي يترأسفففففففيا وزيفففففففر 2016سفففففففنة ففففففففي  19 الفففففففرقم

االمففين العففام لمجمففس فففي عضففويتيا  تضففم  و   التخطففيط
والتفففي يكفففون دورىفففا توجيفففو   وزاراتالفففوكفففالء الفففوزراء و 

لففففى إىففففداف وتقففففديميا البففففرامج والسياسففففات لتحقيففففق األ
لففففزامإلقرارىففففا  رمجمففففس الففففوزراء  الففففوزارات والحكومففففات وا 

ىيففففففففية( وتعمففففففففل الخميفففففففة بمثابففففففففة )بتنفيففففففففذىا.  المحميفففففففة
استشفففففارية مشفففففتركة بفففففين الحكومفففففة والمجتمفففففع المفففففدني 
والقطفففاع الخفففاصر النضفففاج الفففرؤظ والتصفففورات بشفففين 
التطفففور المسفففتقبمي التفففي تمبفففي االحتياجفففات المسفففتقبمية 
لمعفففراق  وتحقيفففق أىفففداف الرؤيفففة  وففففتح آففففاق التعفففاون 
والتواصففففل بففففين ىففففذه الجيففففات  وتقففففديم المشففففورة لمجنففففة 

 دامة.الوطنية لمتنمية المست

( الييكل المؤسسي الخاص 5شكل )
 يمو بمتابعة الرصد والتق
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 بعضفوية َمفن يمّثمفون و   يترأسفيا السفيد وزيفر التخطفيط أيضفاو  :المجنة الوطنية لمتنمية المسقتدامة
مجتمففع المنظمففات وممثمفين عففن   و خبيففرأن ىففم بدرجففة مفدير عففام الففوزارات ذات العالقففة  مّمف كفلَّ 
ة ىفففداف التنميفففأميمتيفففا رصفففد و     وخبفففراء مفففن الجامعفففاتوممثمفففين عفففن القطفففاع الخفففاص  مفففدنيال

عداد تقرير وطني حفول اإلنجفاز المتحقّف  المستدامة صفية التابعفة ليفا ق عفن طريفق الففرق التخصّ وا 
ترففففع المجنفففة الوطنيفففة    ومفففن ثفففمَّ ىفففدافدة مفففن األفريفففق بمجموعفففة محفففدّ  كفففل   ر إذ ُيعنفففى(7)شفففكل 
 لى خمية متابعة األىداف. إتقاريرىا 

  يفة يرأسفيا المحفافظ ومعفاون المحفافظ ىفي لجفان محمو  :لجان التنميقة المسقتدامة فقي المحاف قا
ل وممثّف  ل الزراعفةوممثّف  مدير البيئة ففي المحافظفة :من في عضويتيا كل  تضم  و   الفني نائبا لو

  ومديريففة تخطففيط المحافظففة التففابع لففوزارة التخطففيط  ل البمففديات واألشففغالوممثّفف  المففوارد المائيففة
 رمقفرّ   فضال عفن ع الخاص والمجتمع المدنيوممثمين عن القطا في المحافظة  ورئيس الجامعة

حسفففب ب  بإضفففافة أعضفففاء عفففن الجيفففات ذات العالقفففة ولفففرئيس المجنفففة الحفففق   ىا.ر يوسفففكرت المجنفففة
ىففداف ومؤشففرات أق فففي رصففد اإلنجففاز المتحقّفففففي ميمتيففا  . وتنحصففرمحافظففة خصوصففية كففلَّ 

المجنفففة الوطنيفففة لمتنميفففة  لفففىإرففففع تقريرىفففا    ومفففن ثفففمَّ التنميفففة المسفففتدامة عمفففى مسفففتوظ المحافظفففة
 المستدامة.

 السير نحو تحقيق الرؤية( 6شكل )

 
 

 ومن اهلل التوفيق 
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 بعضفوية َمفن يمّثمفون و   يترأسفيا السفيد وزيفر التخطفيط أيضفاو  :المجنة الوطنية لمتنمية المسقتدامة
مجتمففع المنظمففات وممثمفين عففن   و خبيففرأن ىففم بدرجففة مفدير عففام الففوزارات ذات العالقففة  مّمف كفلَّ 
ة ىفففداف التنميفففأميمتيفففا رصفففد و     وخبفففراء مفففن الجامعفففاتوممثمفففين عفففن القطفففاع الخفففاص  مفففدنيال

عداد تقرير وطني حفول اإلنجفاز المتحقّف  المستدامة صفية التابعفة ليفا ق عفن طريفق الففرق التخصّ وا 
ترففففع المجنفففة الوطنيفففة    ومفففن ثفففمَّ ىفففدافدة مفففن األفريفففق بمجموعفففة محفففدّ  كفففل   ر إذ ُيعنفففى(7)شفففكل 
 لى خمية متابعة األىداف. إتقاريرىا 

  يفة يرأسفيا المحفافظ ومعفاون المحفافظ ىفي لجفان محمو  :لجان التنميقة المسقتدامة فقي المحاف قا
ل وممثّف  ل الزراعفةوممثّف  مدير البيئة ففي المحافظفة :من في عضويتيا كل  تضم  و   الفني نائبا لو

  ومديريففة تخطففيط المحافظففة التففابع لففوزارة التخطففيط  ل البمففديات واألشففغالوممثّفف  المففوارد المائيففة
 رمقفرّ   فضال عفن ع الخاص والمجتمع المدنيوممثمين عن القطا في المحافظة  ورئيس الجامعة

حسفففب ب  بإضفففافة أعضفففاء عفففن الجيفففات ذات العالقفففة ولفففرئيس المجنفففة الحفففق   ىا.ر يوسفففكرت المجنفففة
ىففداف ومؤشففرات أق فففي رصففد اإلنجففاز المتحقّفففففي ميمتيففا  . وتنحصففرمحافظففة خصوصففية كففلَّ 

المجنفففة الوطنيفففة لمتنميفففة  لفففىإرففففع تقريرىفففا    ومفففن ثفففمَّ التنميفففة المسفففتدامة عمفففى مسفففتوظ المحافظفففة
 المستدامة.

 السير نحو تحقيق الرؤية( 6شكل )
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