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عن املركز

مركُز البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ، غرُي رحبّي، مقرّه الرئيس يف بغداد، مهمته الرئيسة   
–فضاًل عن قضايا أخرى- تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضايا السياسات العامة واخلارجية اليت 
ختّص العراق بنحو خاٍص ومنطقة الشرق األوسط بنحو عام. ويسعى املركز إىل إجراء حتليل مستقّل، 

وإجياد حلول عملّية جلّية لقضايا معقدة هتّم احلقلينْ السياسي واألكادميي.
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املقدمة:
يعدُّ موضوع التنمية املستدامة من أكثر املوضوعات املعاصرة إثارًة للجدل والنقاش، وبدأ 
يستحوذ خالل العقدين املاضيي على اهتمام العامل، فعقدت القمم واملنتديات العاملية، ووضعت 

اسرتاتيجيات، ورمست سياسات، ونفذت عّدة برامج تنموية.

فاالستدامة فلسفة لرؤية جديدة للبحث عن بناءات اجتماعية، ونشاطات اقتصادية، وأمناط 
إنتاجية، واستهالكية، وتقنيات تعمل على استدامة البيئة، ومتكي اجليل احلايل، وحتسي حياته، 

وضمان حياة مالئمة لألجيال القادمة. 

وتأيت خطة التنمية املستدامة يف العراق للعام 2030 الستكمال مسرية األهداف اإلمنائية 
لأللفية، وإجناز ما مل يتحقق يف إطارها، وهي خطة طموحة شاملة مل يسبق هلا مثيل من حيث 
النطاق واألمهية، وتضم أهدافاً وغايات عاملية تشمل العامل أمجع ببلدانه املتقدمة والنامية على حد 
سواء، وهي متكاملة غري قابلة للتجزئة، وحتقق التوازن بي أبعاد التنمية املستدامة الثالثة، وتقوم 
على إحداث حتول خاٍل من الفقر واجلوع واملرض والعوز، بعامل يسود أرجاءه كافة احرتاُم حقوق 
اإلنسان، وكرامته، وسيادة القانون، والعدالة، وعدم التمييز؛ وانطالقاً من أمهية التخطيط يف بناء 
متكاملة  اسرتاتيجية  رؤية  إىل  ماسة  حباجة  فنحن  للتحديات؛  واقعية  حلول  ووضع  اجملتمعات، 
تتناول األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية، يشارك يف إعدادها القطاع اخلاص واجملتمع املدين 
واألكادمييي فضاًل عن ممثلي الوزارات واهليئات احلكومية ذات العالقة؛ كي تكون خارطة طريق يف 
مسرية حتقيق اهداف التنمية املستدامة 2030 يف العراق، والسيما أن العراق ما يزال خيطو خبطوات 
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بطيئة يف سعيه احلثيث حنو تنفيذ متطلبات التنمية املستدامة، وأن واقع احلال يشري إىل وجود عوائق 
وحتديات أوجدهتا ظروف خمتلفة كانت سبباً وراء تراجع املؤشرات اخلاصة هبذه التنمية؛ وعليه تأيت 
هذه الورقة لتحديد مسار هذه االسرتاتيجية من حيث الرؤية واألهداف واحملاور أواًل، ومن مث حتديد 
ألمهيته  ثانياً؛  مستقبلية  برؤية  والنمو  االقتصادية  التنمية  حمور  بإجناز  الكفيلة  واإلجراءات  السبل 
وارتباطاته الوثيقة باحملاور األخرى بعد التعرف على واقع حال مؤشرات االستدامة يف العراق؛ ويف 

ضوء ذلك ُقّسمت الدراسة على عدة مباحث: 

املبحث األول: التنمية املستدامة .. املفهوم واألبعاد.
املبحث الثاين: متطلبات التنمية املستدامة. 

املبحث الثالث: التنمية املستدامة يف العراق .. الواقع والتحديات.
املبحث الرابع: االستدامة يف إطار التنمية .. رؤية مستقبلية. 

اخلامتة.
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املبحث األول: التنمية املستدامة .. املفهوم واألبعاد
 يعدُّ موضوع التنمية من أكثر املوضوعات املعاصرة إثارة للجدل والنقاش، وقد بدأ ذلك 
سياسات،  وُرمست  للتنمية،  اسرتاتيجيات  ُوضعت  وقد  الثانية،  العاملية  احلرب  بعد  واضح  بنحو 

ونُفذت برامج تنموية خمتلفة من أجلها. 

ويعدُّ مفهوم التنمية املستدامة Sustainable development من املفاهيم املستحدثة 
بالنسبة إلطار العمل البيئي يف خمتلف الدول؛ ويرجع ذلك إىل أن االهتمام بقضايا البيئة كان منصباً 
يف بادئ األمر على احلد من التلوث البيئي بأنواعه املختلفة؛ فقد أدى إدخال البعد البيئي يف جمال 
االقتصاد إىل تغيري مفهوم التنمية االقتصادية من جمرد الزيادة يف استغالل املوارد االقتصادية النادرة 
إلشباع احلاجات اإلنسانية املتعددة واملتجددة إىل مفهوم التنمية املستدامة حيث بدأ هذا املفهوم 
بالظهور واضحاً وجلياً يف األدبيات التنموية الدولية منذ سبعينيات القرن العشرين، ويعزى ذلك إىل 
تزايد الوعي البيئي ونتيجة لالهتمام الذي أثارته تقارير نادي روما الشهري يف السبعينيات، ونتائج 
الطبيعة  املوارد  احلفاظ  السويد حول ضرورة  البشرية يف  البيئة  عام 1972 حول  مؤمتر ستوكهومل 

.)1()UNEP( والبيئة، اليت أسفرت عن اإلعالن إلنشاء برنامج األمم املتحدة للبنية

إال أن الصراع بي البيئة والتنمية استمر؛ حىت أصدر جمموعة من خرباء األمم املتحدة يف 
أواخر السبعينيات من القرن املاضي تقرير مستقبلنا املشرتك )our common future( أو 
ما يعرف بتقرير )بورندالند( رئيسة وزراء النرويج آنذاك؛ وهو مثرة عمل دام ثالث سنوات، إذ كان 
صدور هذا الكتاب مبناسبة الوالدة احلقيقية ملفهوم التنمية املستدامة فهو يعلن أن التنمية املستدامة 
هي قضية أخالقية وإنسانية بقدر ما هي قضية تتطلب اهتمام احلاضر من أفراد، أو مؤسسات 
وحكومات، وأشار إىل أن كل األمناط التنموية السائدة هي أمناط خمتلفة اقتصادياً، وأهنا ال حتقق 
مبقاييس  وضارة  عاجزة  لكنها  احلاضر  مبقاييس  ناجحة  تبدو  وإن كانت  االستدامة، حىت  شرط 
املستقبل؛ ألهنا تتم على حساب استهالك الرصيد الطبيعي لألجيال القادمة واستنزافه، وقد أفضى 
ذلك إىل انعقاد أول قمة بيئية عاملية من نوعها هي قمة األرض يف مدينة ريودي جانريو بالربازيل 
عام 1992، وهذا يعد جهداً ذا أمهية كبرية فقد حضرته )168( دولة)2(، وأشار املبدأ الرابع الذي 
أقرته القمة إىل أن من شروط حتقيق التنمية املستدامة ينبغي أن متثل احلماية البيئية على رأس عملية 
التنمية، وال ميكن التفكري بالتنمية مبعزل عنها، ويف هذا إشارة إىل احلاجة التنموية والبيئية لألجيال 
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احلاضرة واملستقبلية؛ لذا فإن انبثاق مفهوم التنمية املستدامة يف الفكر التنموي احلديث هو مبنزلة 
تصاحل بي عاملي جتاهل أحدمها اآلخر ملدة طويلة، األول يتمثل بالتنمية والثاين بالبيئة)3(، فضاًل 
عن ظهور فلسفة جديدة تأخذ باحلسبان حمدودية املوارد البيئية الطبيعية، وحتديد قدرة األرض على 
حتمل أجهاد االستنزاف من ناحية، والتلوث والتدهور من الناحية األخرى. وعلى الرغم من اهلالة 
اإلعالمية الكبرية اليت أعطيت هلذا املؤمتر إال أن النتائج احملسوسة القاضية حبماية الطبيعة، ومعاجلة 
املشكالت املتعددة كانت خجولة جداً، وبعد انقضاء عشر سنوات على هذا املؤمتر انعقدت مؤمتر 
قمة األرض الثانية يف جوهانسربغ يف آب عام 2002 واليت كان حمورها مفهوم التنمية املستدامة 
وحضرها ممثلون عن أكثر من )160( بلداً؛ هبدف إزالة التناقضات بي التنمية االقتصادية ومحاية 
النتائج جاءت خميبة لآلمال وينتهي إىل الفشل يف محل الدول املتقدمة على تنفيذ  البيئة إال أن 
الوعود املتفق عليها خالل قمة األرض األوىل عام 1992 وما يزال اجلدل مستمراً لغاية اآلن، ويف 
الوقت احلاضر هتيمن االعتبارات االقتصادية على أجندة االستدامة الدولية والوطنية على حد سواء؛ 

مما جيعل مسألة محاية البيئة متثل موقفاً هامشياً.

إن مفهوم التنمية املستدامة من املفاهيم الصعبة واملراوغة وقد عرفت بطرق خمتلفة جداً ويشار 
يف هذا السياق إىل أن )Fowke and prasad( قد أورد أكثر من مثاني تعريفاً خمتلفاً، ويف 
الغالب متنافساً، وأحيانا متناقضاً هلذا املفهوم)4(، وسنورد يف الورقة بعضاً من هذه املفاهيم،  فقد 
عرف مؤمتر األمم املتحدة للبيئة والتنمية الذي انعقد يف ريودي جانريو عام 1992 مصطلح التنمية 
املستدامة على أهنا “ضرورة إجناز احلق يف التنمية”)5(، حبيث يتحقق توازن يف احلاجات التنموية 

والبيئية على حنو متساٍو ألجيال احلاضر واملستقبل. 

)ذلك  أهنا  على  عرفاها  فقد   )Barbier and Markndya( وماركاندا  باربري  أما 
املستوى من األنشطة االقتصادية اليت حتافظ على مستوى النوعية البيئية على وفق تطابق أهداف 
السياسة النوعية للبيئة مع كل أفكار االستدامة، وتكون الزيادة يف صايف املنفعة للتنمية االقتصادية 

أساساً لصيانة اخلدمات ونوعية املوارد الطبيعية على مدى الزمن()6(.

وجاء تعريفها يف قاموس )webester( بأهنا تلك التنمية اليت تستخدم املوارد الطبيعية دون أن 
 )w.Ruchekhous( تسمح باستخدامها أو تدمريها جزئياً أو كلياً. وعرفها وليم رولكزهاوس
-مدير محاية البيئة األمريكية- بأهنا تلك العملية اليت تقّر بضرورة حتقيق حنو اقتصادي يتالءم مع 
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القدرات البيئية وذلك من منطلق أن التنمية االقتصادية واحملافظة على البيئة هي عمليات تكاملية 
وليست متناقضة)7(.

ويشري تقرير املوارد العاملية الذي نشر عام 1992 والذي خصص بأكمله ملوضوع التنمية 
املستدامة حاول توضيح اخللط من خالل أجراء مسح شامل إىل أهم التعريفات، واستطاع حصر 
)20( تعريفاً واسع التداول للتنمية املستدامة، ويقول التقرير إن القاسم املشرتك يف هذه املفاهيم هو 

أن التنمية كي تكون مستدمية جيب حتقيق ما يأيت)8(:

- أواًل: أالّ تتجاهل التمنية الضوابط واحملددات البيئية.

- ثانياً: أالّ  تؤدي إىل دمار املوارد الطبيعية واستنزافها.

- ثالثاً: تطور املوارد البشرية.

- رابعاً: حتدث حتوالت يف القاعدة الصناعية والثقافية السائدة.

التنمية والبيئة، إال أن أهم تلك  العالقة بي  إن كل املفاهيم املذكورة آنفاً وغريها تؤكد   
التعريفات وأوسعها انتشاراً ذلك الوارد يف تقرير اللجنة العاملية للبيئة والتنمية عام 1987 برئاسة 
دون  احلاضر  حاجات  تليب  اليت  التنمية  »تلك  بأهنا  املستدامة  التنمية  عرفت  اليت  بروندتالند 

املساومة على قدرة األجيال القادمة على تلبية احتياجاهتا«)9(.
فالتنمية املستدامة على وفق هذا التعريف تتيح إضافة بعدين جديدين للتنمية، مها:)10(   

 )Environment Quality( البعد النوعي ملفهوم التنمية: ليشمل النوعية البيئية -
 .)Quality of life( وعالقتها بنوعية احلياة

لألساس  استناداً  القادمة(  )األجيال  البعيد  املدى  على  التنمية  ليشمل  الزمين:  البعد   -
.)Sustainable Base( املستدام

إن أيسر متثيل ملفهوم التنمية املستدامة يتم من خالل وجود منظومتي أساسيتي هي:

 .)Socio - EconomicEnv. system( منظومة البيئة االجتماعية واالقتصادية -
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.)NatunalEnv. System( منظومة البيئة الطبيعية -

إن هاتي املنظومتي غري منفصلتي عن بعضهما؛ لوجود عالقات التفاعل املتبادل بينهما، 
الدخل واخلدمات،  بتلبية احلاجات األساسية لإلنسان، وحتسي مستوى  تتمثل أهدافها  فاألوىل 
وحتقيق العدالة االجتماعية، وحتسي املشاركة. يف حي تضمن أهداف املنظومة الثانية احلفاظ على 
التنوع البايولوجي، وتعظيم اإلنتاجية، واحلفاظ على املوارد الطبيعية، وحتسي نوعية مكونات البيئة 
الطبيعية؛ واجلدير بالذكر أن للتنمية املستدامة ثالثة أبعاد مرتابطة ومتداخلة فيما بينها وكل منها 

يتكون من جمموعة من العناصر كما مبي يف الشكل رقم )1(:

شكل )1(
أبعاد التنمية املستدامة وعناصرها

5 
 

 (1شكل )
 بعاد التنمية املستدامة و ناصرهاأ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دارة البيئية ودورها يف التنمية املسوووووووووووووتدامة، جملة د. عدنان غامن، نظم اإلو د. مطاينو  خمول،  املصرررررررررردر:
 .39: ص ،2009، العدد الثاين، 25جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، اجمللد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المستدامة التنمية بعادأ

 البيئي البعد االجتماعي البعد االقتصادي البعد

 المستديم االقتصادي النمو-

 المال رأس كفاءة-

 األساسية الحاجاتإشباع -

 االجتماعية العدالة-

 التوزيع في العدالة-

  االجتماعي الحراك-

 والتنويع الشعبية المشاركة-
 الثقافي

 

 يكولوجيةاإل النظم-

 يجولويابلا التنويع-

  ةيجولويابلااإلنتاجية -

 التكيف على القدرة-

التنمية  يف  ودورها  البيئية  اإلدارة  نظم  غامن،  عدنان  ود.  خمول،  مطاينوس  د.  املصدر: 
الثاين، 2009،  العدد  اجمللد 25،  والقانونية،  االقتصادية  للعلوم  املستدامة، جملة جامعة دمشق 

ص: 39.

املبحث الثاين: متطلبات التنمية املستدامة
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على الرغم من التباين يف مفاهيم التنمية املستدامة فإن مضموهنا هو الرتشيد يف توظيف 
املوارد املتجددة بصورة ال تؤدي إىل تالشيها أو تدهورها، فهي أيضاً تتضمن احلكمة يف استخدام 
املوارد اليت ال تتجدد حبيث ال حترم األجيال القادمة من االستفادة منها، وتتطلب التنمية املستدامة 
إىل  وتدرجيي  سلس  انتقال  لضمان  بطيء؛  مبعدل  املتجددة  غري  الطاقة  مصادر  استهالك  أيضاً 

مصادر الطاقة املتجددة.

وحيتاج حتقيق هدف التنمية املستدامة إىل إحراز تقدم متزامن يف أربعة أبعاد على األقل، 
هي: األبعاد االقتصادية، والبشرية، والبيئية، والتكنولوجية. وهناك أرتباط وثيق فيما بي هذه األبعاد 
املختلفة، واإلجراءات اليت تتخذ يف إحداها من شأهنا تعزيز األهداف يف بعضها اآلخر؛ وعليه ميكن 

حصر املتطلبات العامة للتنمية املستدامة مبا يأيت)11(:

- العناية بالتنمية البشرية يف اجملتمع.

- سد االحتياجات البشرية مع ترشيد االستهالك.

- التنمية االقتصادية الرشيدة.

- احلفاظ على البيئة ورفع مستوى الوعي اخلاص هبا. 

- الشراكة يف العالقات اخلارجية والداخلية )التبادل املعريف(.

- حصر الثروات الطبيعية املوجودة وترشيد استخدامها.

- احلكمة يف استغالل املوارد املتاحة. 

- النهوض باجملتمع، وبناء جمتمع قائم على املعرفة. 

ومتثل هذه املتطلبات اإلطار العام لعملية التنمية املستدامة، ويلزم تفسريها على وفق املنظومة 
احلضارية للمنطقة اليت جتري فيها جهود التنمية.

إن التنمية املستدامة هي تنمية تتصف باالستقرار، ومتتلك عوامل االستقرار والتواصل اليت 
تليب احتياجات احلاضر دون اإلخالل بقدرات األجيال القادمة على تلبية احتياجاهتا؛ االمر الذي 
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أدى إىل وجود ارتباط متبادل بي التقدم االقتصادي ومحاية البيئة، وأصبحت احلماية البيئية والتنمية 
متثل  أساسية  على حماور  يقوم  التنمية  مثلث  فإن  لذا  احلايل؛  القرن  أكرب حتديات  من  املستدامة 

متطلبات التنمية)12(.

- التنمية االجتماعية. 

- التنمية االقتصادية. 

- االستخدام األمثل للموارد الطبيعية واحلفاظ على البيئة.

سبل  وحتسي  األفراد،  برفاهية  والنهوض  بالبشر  الطبيعة  عالقة  به  يقصد  األول:  فاحملور 
احلصول على اخلدمات الصحية والتعليمية األساسية، واحرتام حقوق اإلنسان، ومشاركة الشعوب 

يف صنع القرار؛ ومن متطلبات حتقيق ذلك ما يأيت: 

- توفري الطعام والسكن املناسب والعناية الصحيحة للجميع.

- التعليم للجميع.

- التأكد من أن األجيال القادمة سوف تلقي حظها من املوارد.

- على اجملتمعات التخطيط السليم وعدم إهدار املوارد.

واحملور الثاين: يعين استغالل املوارد الطبيعية على النحو األمثل وبأكثر كفاءة ممكن؛ لتلبية 
احتياجات األفراد يف شىت أحناء العامل والسيما ذوي الدخل احملدود؛ للوصول إىل مبدأ زيادة رفاهية 

اجملتمع، ومن متطلبات حتقيق ذلك ما يأيت: 

- دفع أجور كافية للحد األدىن من الرفاهية لكل عامل. 

- عدالة توزيع املوارد وكفاءهتا؛ لغرض سد احتياجات الناس. 

- تدوير األموال بي الناس ألقصى حد ممكن.

- كفاءة اإلنتاجية يف أسواق العمل وتقليل النفايات.
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أما احملور الثالث: فيقصد به احلفاظ على قاعدة املوارد املادية والبايولوجية، وعلى النظم 
اإليكولوجية والنهوض هبا ومن متطلبات حتقيق ذلك ما يأيت: 

- استخدام املوارد غري املتجددة جيب أن يكون مدفوع األجر لغرض زيادة املوارد املتجددة. 

- ينبغي أاّل يزيد معدل استهالك املوارد املتجددة على استبداهلا مبواد متجددة. 

- جيب أاّل يزيد معدل استهالك املوارد غري املتجددة على استبداهلا مبواد متجددة. 

- ال يزيد معدل التلوث على قدرة البيئة للتعامل مع هذا التلوث.

- معدل إنتاج املواد غري العضوية ال يزيد على قدرة الطبيعة على حتليلها.

وباختصار فإن حتقيق التنمية املستدامة يتطلب ثالثة جماالت رئيسية:

1. حتقيق النمو االقتصادي والعدالة. 

2. احملافظة على املوارد البيئية والطبيعية لألجيال املقبلة. 

3. حتقيق التنمية االجتماعية من خالل إجياد فرص العمل وتوفري الغذاء والتعليم والرعاية 
الصحية للجميع. 
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املبحث الثالث: التنمية املستدامة يف العراق .. الواقع والتحديات
ال خيفى على اجلميع أن العراق ما زال خيطو خطواته األوىل يف سعيه حنو تنفيذ متطلبات   
التنمية البشرية املستدامة، وأن واقع احلال يشري إىل وجود عوائق أوجدهتا ظروف خمتلفة كانت سبباً 
لأللفية،  اإلمنائية  األهداف  رصيد  مؤشرات  والسيما  التنمية،  هبذه  اخلاصة  املؤشرات  تراجع  وراء 
وحتديداً بعد منتصف عام 2014 حيث اهنيار أسعار النفط اخلام، وانعكاساته السلبية على املوازنة 
العامة من جهة، وما تعرض له البلد من اضطرابات وصراعات مستمرة من قبل »داعش« اإلرهايب 
أدى إىل زيادة اعداد النازحي والالجئي من جهة أخرى، وقبل اخلوض يف أهم التحديات اليت 

تواجه عملية االستدامة ال بد من اإلشارة إىل واقع التنمية املستدامة وأهم مؤشراهتا.

أواًل: واقع التنمية املستدامة يف العراق: 
تعرض االقتصاد العراقي لعدة صدمات وأزمات طيلة العقود األربعة املاضية، ومل يكن لديه   
القدرة ملواجهة تلك الصدمات واألزمات على الرغم مما ميتلكه من موارد مادية وبشرية، كرست 
مفهوم أحادية االقتصاد وجعلته يتسم بكونه ذات طابع ريعي بامتياز؛ وهذا يدل على عمق وحدة 
مؤشرات  اإلحاطة جبميع  لصعوبة  ونظراً  االقتصاد.  مفاصل  من  العديد  اهليكلية يف  االختالالت 

التنمية املستدامة سيتم الرتكيز على أهم هذه املؤشرات: 

1. املؤشرات االقتصادية: 
مؤشر حصة الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل: . أ

شهد متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي االمجايل ارتفاعاً ملحوظاً خالل املدة )2004-
2015(، إذ ارتفع عن )2( مليون دينار عام 2004 إىل )5.320( مليون دينار عام 2010 مث 
بلغ أعلى مستوى له عام 2013 مبعدل )7.8( مليون دينار مث اخنفض إىل )7.1( مليون دينار 

عام 2014 )5.2( مليون دينار، عام 2015 كما هو موضح يف اجلدول )1(. 
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جدول )1(
بعض مؤشرات التنمية املستدامة يف العراق

السنة
200420052006200720082009201020112012201320142015املؤشر

معدل نصيب 
الفرد من 
GDP

22.63.33.85.14.45.36.57.47.87.15.1

نسبة االستثمار 
GDP من

7.519.121.036.010.812.219.215.317.626.6

نسبة 
الصادرات إىل  
االستريادات 

0.870.881.321.61.61.0021.151.61.62

26.817.917.511.715.311.111.9معدل البطالة 

املصدر: 
1. اجلهاز املركزي لإلحصاء مؤشرات البيئة والتنمية املستدامة.

2. اجلهاز املركزي لإلحصاء مؤشرات البيئة والتنمية املستدامة ذات األولوية يف العراق. بغداد/2011، ص: 76.

 2015 عام  بعد  ملا  ونظرة   2014 لسنة  العراق  يف  لأللفية  التنموية  األهداف  لإلحصاء  املركزي  اجلهاز   .3
صفحات خمتلفة.

ويعود هذا االخنفاض إىل تدهور أسعار النفط اخلام بعد منتصف عام 2014، ويصنف 
تقرير التنمية البشرية لعام 2015 العراق ضمن الدول ذات الدخل الفردي املتوسط)13(.

 نسبة االستثمار إىل الناتج احمللي اإلمجايل: . ب
وهذه  االستثمار،  إمجايل  من  األكرب  النسبة  على  هتيمن  احلكومية  االستثمارات  زالت  ما 
االستثمارات تعتمد كلياً على العوائد النفطية اليت حتتل املصدر الرئيس إليرادات الدولة اليت تفوق 
نسبة 93%؛ وبالتايل فإن هذا املؤشر شهد التقلبات تبعاً للتطورات يف السوق النفطية والسيما من 
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ناحية أسعار النفط اخلام، وهذه النسبة للمدة 2004-2014 البالغة )91%( باملقارنة مع مثيالهتا 
يف الدول العربية األخرى، اليت وصلت إىل ما يقارب )30%( يف األردن واإلمارات، وجتاوزت نسبة 
االستثمار إىل الناتج احمللي اإلمجايل بلغت أكثر من )25%( على مستوى الدول العربية)14(، على 

الرغم من حاجة االقتصاد لزيادة ما خيصص لالستثمار من أجل عملية اإلعمار والبناء.

ج. نسبة الصادرات إىل الواردات: 
يعكس هذا املؤشر امليزان التجاري للسلع واخلدمات اليت يقوم البلد بتصديرها واستريادها،   
وتشري األرقام الواردة يف اجلدول )1( إىل أن صادرات السلع واخلدمات اليت يشكل النفط نسبة 
املدة 2004-2015، وهو مؤشر  طيلة  اخلدمات  السلع  من  االستريادات  تفوق  منها   )%98(
يعكس قدرة البالد على االستمرار يف االسترياد، وارتفاع درجة انفتاح االقتصاد على العامل اخلارجي.

2. املؤشرات االجتماعية: 
النسبة املئوية للسكان دون خط الفقر الوطين: . أ

عام  يف   )%22.9( بلغت  الوطين  الفقر  دون خط  السكان  نسبة  أن  إىل  البيانات  تشري 
2007، وهذه النسبة مرتفعة جداً يف بلد ميتاز بالكثري من املوارد الطبيعية والبشرية، وتتفاوت هذه 
النسبة من حمافظة ألخرى إذ سجلت حمافظة املثىن أعلى نسبة بلغت )44%( بينما كانت أدىن 

نسبة يف حمافظيت أربيل والسليمانية بواقع )%3(.

واخنفضت هذه النسبة يف عام 2012 إىل )18%(، وكانت حصة الريف منها )%30.7(. 
وبواقع  األولوية  حتتل  املثىن  حمافظة  زالت  ما  إذ  الصورة  تتغري  فلم  احملافظات  مستوى  على  أما 
)52.5%(، وكذلك حمافظة القادسية بنسبة )44.1%(. أما حمافظات إقليم كردستان، فقد حققت 
أدىن نسبة مئوية بلغت )2%( يف حمافظة السليمانية، و)3.6%( يف حمافظة أربيل كما هو واضح 

يف اجلدول )2(.

ونتيجة األحداث األمنية اليت شهدها البلد بعد حزيران 2014 والتدهور احلاصل يف أسعار 
النفط اخلام وانعكاسها على الوضع االقتصادي، أدت إىل تفاقم مستوى الفقر، وتعود النسبة إىل 

ما كانت عليه قبل عام 2012 ومبقدار )%22.5(.
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جدول )2(
نسبة السكان دون خط الفقر الوطين

اجملموع%ريف%حضر%السنوات
200716.139.322.9
201213.530.718.0
2014--22.5

املصدر: اجلهاز املركزي لإلحصاء، املؤشرات البيئية والتنمية املستدامة ذات األولوية يف العراق 201، ص: 13. 

- اجلهاز املركزي لإلحصاء، األهداف التنموية لأللفية يف العراق لسنة 2014 ونظرة ملا بعد عام 2015. 

ب. معدل البطالة: 
يالحظ أن معدالت البطالة اخنفضت نسبياً يف عام 2008، إذ بلغت )15.3%( بعد أن 
كانت )26.8%( مث اخنفضت إىل )11.9%( عام 2014، إال أن مستوى البطالة ما زال مرتفعاً 
نسبة إىل الدول اجملاورة للعراق، إذ شكلت نسبة العاطلي عن العمل مما حيملون شهادة أعلى من 
اإلعدادية )29.1%( ونسبة العاطلي من محلة البكالوريوس )13.9%( ارتفعت إىل )%16.1( 
العام  املعدل  من  أعلى  وهي   ،)%13.1( والذكور   ،)%23.5( اإلناث  شكلت   ،2008 عام 

.)15()%15.3(

ج. معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة: 
عام  والدة  لكل 1000  وفاة  حالة   )44( بلغ  املعدل  أن  إىل  املؤشر  هذا  بيانات  تشري 
2008، وعلى الرغم من حتسن هذا املؤشر عن األعوام 2004 و2005 إال أنه ما يزال دون 
عام  حالة يف   )17.4( إىل  اخنفض  وفاة  حالة   )37( بلغ  عام 2011  ويف  املطلوب،  املستوى 

2014، ورمبا يعكس ذلك جهوداً أكرب لتحسي مستوى الرعاية الصحية األولية. 
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د. متوسط العمر املتوقع عند الوالدة: 
على وفق تقارير التنمية البشرية حقق هذا املستوى ارتفاعاً طيلة املدة )2005-2015( من 
)57.7( خالل عام 2005 إىل )68.8( سنة خالل عام 2014؛ وهذا يعود إىل حتسن املستوى 

املعاشي والرعاية الصحية خالل تلك املدة. 

هـ. نسبة السكان الذين تتوافر لديهم مياه آمنة: 
بلغت نسبة الذين حيصلون على مياه شرب آمنة حوايل )79%( يف عام 2008، وهي نسبة 
النفطية، ويف عام 2012  النفطية وغري  العربية  الدول  الدول سواء  بالعديد من  منخفضة مقارنة 
ارتفعت إىل )91.1%(، ويستفيد من هذا املؤشر ملعرفة إمكانية حصول السكان على ماء صاحل 

للشرب. 

و. معدل االلتحاق بالتعليم االبتدائي: 
تطوراً  بالتعليم  االلتحاق  إذ حقق معدل  بالتعليم  اخلاصة  املؤشرات  أحد  املؤشر  يعد هذا 
ملحوظاً خالل املدة 2004-2015؛ فقد ارتفع من )86.6( عام 2004 إىل )95.0( خالل 

العام 2014-2013. 

ز. معدل اإلملام بالقراءة والكتابة: 
يؤشر إىل نسبة البالغي الذين لديهم املام بالقراءة والكتابة نسبة من عدد السكان اإلمجايل، 
ففي عام 2004 بلغت النسبة )71.4%( ارتفعت إىل )77.5%( يف عام 2007، واخنفضت 
إىل )75.8%( لألشخاص بعمر )10 فأكثر( يف عام 2012، وهي نسبة منخفضة قياساً ببعض 

الدول العربية، وهو أقل من معدل الدول ذات التنمية البشرية املتوسطة والبالغ )%81.9()16(.

3. املؤشرات البيئية: 
أ. األراضي الصاحلة للزراعة: 

للزراعة دور كبري يف حتقيق التنمية املستدامة ملا توفره من غذاء للسكان وقد شهدت نسبة 
االراضي املزروعة فعاًل عن األراضي الصاحلة للزراعة اليت شهدت هي األخرى تذبذباً خالل املدة 
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)2015-2004(، وبلغت أعلى نسبة يف عام 2007 )47%( مث اخنفضت إىل )0.37%( عام 
2012 مث إىل )28%( يف عام 2014، وقد يعود ذلك إىل ارتفاع ملحوحة األراضي فضاًل عن 

ظاهرة التصحر إذ بلغت نسبة األراضي املتأثرة بالتصحر )39.1%( يف عام 2009. 

ب. التنوع البايولوجي: )النسبة املئوية للمناطق احملمية(: 
أو  العلمية  أو  التنافسية  القيمة  املياه ذات  أو من  املنطقة احملمية هي مساحة من األرض 

السياحية اليت توضع حتت احلماية القانونية حلماية ثرواهتا البيئية والستدامة تنميتها.

إن إمجايل مساحة املناطق القائمة أو املقرتحة كمناطق حمميات طبيعية يف العراق تقدر عدد 
مساحة  إمجايل  من   )%0.65( يعادل  ما  وهو  )2840كم2(  حوايل  أي  هكتاراً   )284022(
العراق)17(، ويعد هذا املؤشر أحد املقاييس املهمة ملعرفة مدى التزام الدولة باملوروث الطبيعي من 
النباتات وما يعيش عليها من كائنات حية ضمن احملافظة على التنوع البايولوجي يف حياة األهنار 

واألهوار. 

4. املؤشرات املؤسسية: 
أ. عدد خطوط اهلاتف النقال لكل 100 من السكان: 

يعكس هذا املؤشر تقدم عملية االتصال وسهولتها واالستفادة من تقنية االقتصاد الرقمي، 
ويعد هذا املؤشر أعم مقياس لدرجة التطور االتصاالت يف البلد، ويف العراق شهدت تطوراً ملحوظاً 
من خالل املدة )2004-2014( إذ ارتفع املؤشر من )2.16%( عام 2004 إىل )%71.7( 
لكل 100 نسمة عام 2010، وحسب نتائج مسح استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
على  احملمول  اهلاتف  يستخدمون  الذين  األفراد  نسبة  بلغت  إذ   ،2013 لسنة  واألفراد  لألسر 
مستوى العراق )63.2%(، نسبة الذكور )70.49%( واإلناث )55.6%(، وتظهر حمافظة البصرة 
)81.8%( أعلى احملافظات باستخدام اهلاتف النقال وأقل حمافظة املثىن بنسبة )%43.79()18(، 

وعلى الرغم من هذا االرتفاع الكبري إال أنه ما يزال بعيداً نسبياً عن أرقام دول اجلوار)19(.

ب. نسبة مستخدمي اإلنرتنت من جمموع السكان: 
جمتمع  وتطور  املعلومات  وتبادل  اإلنرتنت  خدمة  انتشار  ملدى  مقياساً  املؤشر  هذا  يعد 
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تكنولوجي للمعلومات واملعرفة كوهنما ركني أساسيي يف بناء االقتصاد املعريف، وسجل هذا املؤشر 
اإلنرتنت من )0.9%( عام 2004 إىل )2.5%( يف عام  ملحوظاً يف عدد مستخدمي  ارتفاعاً 
2010 يف حي بلغت نسبة استخدام اإلنرتنت على مستوى احملافظات )13.2%( نسبة الذكور 
السليمانية  حمافظة  هي  احملافظات  بي  استخدام  نسبة  وأعلى   ،)%8.6( واإلناث   )%17.7(
)19.6%(، وأقل نسبة استخدام حمافظيت القادسية واملثىن )6.8%()20(، وهي نسبة متواضعة جداً 

مقارنة بالدول العربية األخرى. 

الذكور  نسبة   ،)%13.2( احملافظات  مستوى  على  اإلنرتنت  استخدام  نسبة  وبلغت 
)17.7%( واإلناث )8.6 %(، وأعلى نسبة استخدام بي احملافظات هي حمافظة السليمانية إذ 

بلغت )19.6%( واقل نسبة استخدام حمافظيت القادسية واملثىن )%6.8(.

ثانيًا: حتديات التنمية املستدامة: 
بات وضع اسرتاتيجية للتنمية املستدامة ضرورة ملحة للخروج من مـأزق االرجتالية والتخبُّط 
من صنع القرار االقتصادي؛ وهذا يستدعي حتديد أبرز التحديات اليت تواجه هذه االسرتاتيجية: 

1.التحديات االقتصادية: 
السمة الريعية لالقتصاد العراقي: . أ

تشّكل سياسة التنويع االقتصادي أحد أهم وسائل حتقيق التنمية املستدامة، ومتثل عملية 
معدل  بلغت  حيث  النفط،  على  الكبري  العتماده  نتيجة  العراقي؛  لالقتصاد  حتدياً كبرياً  التنويع 
مسامهة قطاع النفط أكثر من )50.1%( من الناتج احمللي اإلمجايل للمدة )2003-2014( بينما 
تشكل اإليرادات النفطية )97%( من اإليرادات العامة، وكذلك احلال بالنسبة للصادرات النفطية 
االقتصاد  للمدة نفسها؛ مما جيعل  الصادرات  باتت تشكل نسبة تفوق )98%( من إمجايل  اليت 
العراقي عرضه للتقلبات احلاصلة يف أسعار النفط اخلام يف السوق العاملية، وهذا ما حصل فعاًل يف 

هناية عام 2014. 

 ارتفاع معدالت البطالة: . ب
أديا  اإلدارة  اإلنتاج وكفاءة  العمل وتواضع مستويات  توليد فرص  القدرة على  إن ضعف 
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إىل تفاقم مشكلة البطالة والسيما بي الشباب اخلرجيي، وإن غالبة األفراد العاطلي هم من الفئة 
العمرية )29-15(.

ج. ارتفاع معدالت الفقر:  
من  املزدوجة(  باألزمة  يدعى  ما  )أو   2014 عام  بعد  واالقتصادي  االمين  الوضع  فاقم 
معدالت الفقر يف العراق، لتعود اىل ما كانت عليه قبل 2012 وبواقع )22.5%(؛ مما يشكل عبئاً 

حقيقياً على اسرتاتيجية التخفيف من الفقر. 

د. العجز املتنامي يف املوازنة االحتادية: 
تفاقم العجز يف السنوات األخرية؛ متأثراً باهلبوط احلاد يف أسعار النفط، وتدهور األوضاع 
من  وغريه  العسكري،  اإلنفاق  يف  زيادة  من  عليه  يرتتب  وما  عام 2014  منتصف  بعد  األمنية 
النفقات املرتبطة به ملواجهة داعش اإلرهايب؛ إذ شكل هذا اإلنفاق أكثر من )20%( من موازنة 
عام 2016، حبيث إن جتاُوز العجز املتحقق نسبة )22%( من GDP قد ميثل مؤشراً خطرياً 
والسيما أن نسبة احلدود املسموح هبا واآلمنة لعجز املوازنة هي )3%( على وفق اتفاقية ماسرتخيت.

ه. ضعف مشاركة املرأة يف النشاط االقتصادي: 
تـَُعدُّ مشاركة املرأة يف النشاط االقتصادي أحد أهم املعايري املستخدمة لقياس مدى تقدم 
اجملتمعات وتطورها والسيما يف إطار االهتمام بالتنمية البشرية املستدامة، إذ إن متكي املرآة، وتعزيز 
مكانتها، ومشاركتها يف الفعاليات كافة أصبح من األولويات الوطنية اليت جيب على اجلميع أن 

يسعى إىل حتقيقها. 

وقد حقق معدل مشاركة املرأة يف النشاط االقتصادي )18%( مقابل )74.9%( للذكور يف 
عام 2008؛ وهذا يؤشر إىل تدين مسامهتها يف عملية التنمية. 

و. عبء املديونية العامة: 
نتيجة تعرض البلد لضغوط وصدمات بفعل  سجل إمجايل الدين العام ارتفاعاً ملحوظاً   
اهلبوط الكبري ألسعار النفط عاملياً، وارتفاع االنفاق العسكري يف مواجهة تنظيم داعش، إذ ارتفع 
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من قرابة )39%( العام املاضي إىل )70%( حالياً، ويتوقع أن يرتفع العام املقبل إىل )74.5%( وهو 
ما يعين جتاوز حجم املديونية للمستويات اآلمنة، وتبلغ قيمة ديون العراق )122.1( مليار دوالر 
يف عام 2015 مقابل )87( مليار دوالر يف 2014، وتشكل الديون الداخلية للعراق ثلثي إمجايل 
الدين بنحو )65( مليار دوالر، يف حي متثل الديون اخلارجية الثلث املتبقي بقيمة )37( مليار 

دوالر)21(.

2. التحديات السياسية: 
الواقع السياسي واألمين: . أ

 يعد الواقع األمين من التحديات الرئيسة للتنمية املستدامة يف العراق، إذ إن ما شهده البلد 
يف عام )2014( من اضطرابات وصراعات مستمرة من قبل تنظيم داعش اإلرهايب أدى إىل عدم 
اإلمنائية  األهداف  والرتاجع يف مسرية حتقيق  البالد،  التنمية يف  عملية  وتوقف  األمين،  االستقرار 
التأثري على  لأللفية. وإن االضطراب السياسي ال يقل خطورة عن االضطراب األمين من حيث 
وضع االقتصاد واالستثمار، فقد ترغب بعض الشركات بالعمل يف بيئة غري آمنة من خالل توفري 

احلاجات األمنية الالزمة، ولكنها غري مستعدة للعمل يف بيئة غري مستقرة سياسياً. 

الفساد اإلداري واملايل: . ب
احتل العراق املراتب األخرية يف السلم العاملي للفساد ولعدة سنوات متتالية حسب تقارير 
منظمة الشفافية العاملية وآخرها يف عام 2016، على الرغم من كثرة الدوائر الرقابية هليئة النزاهة، 
وديوان الرقابة املالية، ومكاتب املفتشي العموميي، ودوائر الرقابة الداخلية يف الوزارات اليت تعمل 
مجيعها على مراقبة األداء احلكومي يف اجملال اإلداري واملايل، وكما هو معروف فإن الفساد سوف 

يعيق عملية النمو والتنمية ويؤثر سلبياً على مؤشرات التنمية املستدامة.  

3. التحديات البيئية: 
من  للعديد  املاضية  الثالثة  العقود  خالل  تعرضت  العراقية  البيئة  إن  القول:  ميكن  ابتداًء 
احلروب والصراعات، وسوء اإلدارة واالستخدام، وما جنم عنها من خماطر ساعدت على التلوث 

البيئي، وما تركه من آثار سلبية عميقة على نواحي احلياة املختلفة، ومن هذه اآلثار: 
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الكلية، . أ بـ)42.5%( من مساحته  العراق  الصحراوية يف  التصحر: تقدر نسبة األراضي 
وإن حوايل )90%( من مساحة األراضي تتعرض ألحد عوامل التصحر وبدرجات متفاوتة كاجنراف 
الرتبة، والكثبان الرملية، واألمالح، وتدهور الغطاء النبايت الطبيعي، ولعّل أهم أسباب التصحر هو 
سوء إدارة األراضي واملمارسات اخلاطئة استخدام املبيدات واألمسدة الكيمياوية، فضاًل عن الظروف 
الطبيعية املتمثلة بارتفاع درجات احلرارة واجلفاف، وارتفاع نسبة التبخر، واخنفاض نسبة األمطار، 

ونوع الرياح اجلافة. 

التلوث البيئي: يضمُّ العراق عدداً من املواقع امللوثة؛ بسبب جمموعة األنشطة العسكرية . ب
واحلروب، واألنشطة الصناعية، واألضرار الالحقة للنزاع والنهب، وإن تقرير وزارة البيئة يشري إىل 
وجود )152( موقع شديد التلوث يف العراق مبختلف احملافظات)22(، فضاًل عن النفايات اخلطرة 
اليت متثل هتديداً لصحة البشر والبيئة، وإن العراق من الدول امللوثة بأعداد كبرية من األلغام املضادة 
لألشخاص اليت تعد من املخاطر البيئية الكبرية النامجة من احلروب املتعاقبة على العراق، ومشكلة 

التخلص من مياه الصرف الصحي والصناعي امللوث يف اجملاري املائية. 

ندرة املياه: تعدُّ ندرة مصادر املياه من أهم املشكالت اليت تواجه عملية التنمية االقتصادية . ج
والبشرية، ومما يزيد من حدة هذه املشكلة حالة اجلفاف، وقلة معدالت هطول األمطار، فضاًل 
عن اعتماد مصادر املياه على أهنار تنبع من خارج العراق إىل جانب تدين كفاءة استعماالت املياه 

والسيما يف قطاع الزراعة)23(.
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املبحث الرابع: االستدامة يف إطار التنمية .. رؤية مستقبلية
وضعت  فقد  العامل،  اهتمام  املاضيي  العقدين  خالل  املستدامة  التنمية  موضوع  استحوذ 
العاملية، كوهنا  واملنتديات  القمم  تنموية، وعقدت  برامج  اسرتاتيجيات ورمست سياسات ونفذت 
التنمية والثروات بي األجيال املختلفة  العدالة واإلنصاف يف توزيع مثار ومكاسب  أساس حتقيق 

لشعوب العامل. 

أواًل: اسرتاتيجية التنمية املستدامة 2030: حتديد املسار 
من أجل مواصلة مسرية األهداف اإلمنائية لأللفية وإجناز ما مل يتحقق يف إطارها تأيت هذه 
اخلطة كربنامج عمل ألجل الناس واألرض واالزدهار، وهي هتدف أيضاً إىل تعزيز السالم العاملي 
والشراكة يف جوٍّ من احلرية أفسح، وتربهن أهداف التنمية املستدامة )2030( والبالغ عددها )17( 
هدفاً، وغاياهتا البالغ عددها )169( غاية، على اتساع نطاق هذه اخلطة العاملية ومدى طموحها، 
وهي أهداف وغايات متكاملة غري قابلة للتجزئة حتقق التوازن بي األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة: 

)البعد االقتصادي، والبعد االجتماعي، والبعد البيئي(. 

لقد عقدت هذه االسرتاتيجية العزم على إهناء الفقر واجلوع وهو أكرب حتد يواجه العامل وهو 
شرط ال غىن عنه لتحقيق التنمية املستدامة، والتصميم على محاية هذا الكوكب من التدهور وإدارة 
مواردها بصورة مستدامة على أن يتمتع الناس حبياة يظلها الرخاء تليب طموحاهتم، وقيام جمتمعات 
العاملية والتضامن العاملي، هذه هي اجملاالت  يسودها السالم والعدل من خالل تنشيط الشراكة 

األساسية هلذه اخلطة. 

ما السبل؟
التطور  إىل حتقيق  اهلادف  التغيري  اهلائلة حنو  الرغبة  ميتلك  واٍع،  العراقي جمتمع  اجملتمع  إن 
املستمر حنو حياة أفضل، ويدفعنا هذا األمر دائماً  احلياة، والتطلع  املطلوب والرغبة احلقيقية يف 
إىل البحث عن السبل واحللول اليت قد تساعد يف إجياد الفرص وخلقها للخروج من األزمة احلالية 
بأبعادها كافة، ومن وجهة نظرنا فإن أي حلول تطرح حباجة إىل جهة مركزية تتبىن على عاتقها 
عنصر  على  تركز  تنموية  خطة  حنو  االنطالق  نقطة  وإن  واملتابعة.  والتنفيذ،  اإلشراف،  مسؤولية 
االستدامة، هي حتديد الرؤية واألهداف واحملاور الرئيسة الداعية إىل التغيري ومن مث إصالح كل منها 
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على وفق ما يتطلب واقع احلال القائم)24(.

لقد آن األوان إىل وضع رؤية اسرتاتيجية متكاملة يشارك يف إعدادها القطاع اخلاص واجملتمع 
املدين واألكادمييون واخلرباء، فضاًل عن ممثلي عن الوزارات ذات العالقة، وتوسيع قاعدة املشاركة 
القرار  والشفافية يف صنع  واملصداقية  السياسية  اإلرادة  توافر  فاعليتها من خالل  وزيادة  الشعبية، 

االقتصادي والبيئي. 

اإلعالم كافة؛  ووسائل  واملؤمترات  الندوات  طريق  وتوعيته عن  اجملتمع  تثقيف  ومع ضرورة 
ولنجاح أي خطة ينبغي جدية الوسائل واألهداف هناك عدد من املبادئ األساسية السرتاتيجية 

مقرتحة تشمل باآليت: 

1. الرؤية: أن يكون االقتصاد العراقي اقتصاداً متنوعاً ذات اقتصاد تنافسي ومتوازن، يقوم 
على االبتكار واملعرفة، وعلى العدالة واالندماج االجتماعي واملشاركة، ذات نظام بيئي متزن ومتنوع، 

ويستثمر طاقاته البشرية وموارده لتحقيق أهدافه املستدامة. 

بالواقعية،  تتسم  أن  ينبغي  وناجحة  مقبولة  االسرتاتيجية  تكون خطة  األهداف: كي   .2
املناسب أن تكون  لذا جند من  العراقي؛  العراقي، وبناء اإلنسان  االقتصاد  وجيب أن تالئم واقع 
أهداف التنمية املستدامة 2030، أهدافها املستقبلية كنقطة انطالق حنو مستقبل أفضل وطموح.    

3. احملاور: ترتكز نقطة االنطالق إىل خطة تنموية تقوم على عنصر االستدامة، وهي حتديد 
احملاور الرئيسة الداعية إىل التغيري، وعملية املعاجلة جيب أن نقضي يف النهاية إىل التكامل القائم بي 
احملاور األساسية إلجناز تنمية مستدامة يف العراق باملستقبل القريب، وتشتمل هذه االسرتاتيجية على 

)10( حماور تتضمن األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئة وعلى النحو اآليت: 

• البعد االقتصادي ويضم )4( حماور: 	
1. حمور التنمية االقتصادية. 

2. حمور الطاقة. 

3.حمور املعرفة واالبتكار والبحث العلمي. 



مركز البيان للدراسات والتخطيط

24

4.الشفافية وكفاءة املؤسسات احلكومية. 

• البعد االجتماعي ويضم )4( حماور: 	
1.حمور العدالة االجتماعية. 

2. حمور الصحة. 

3. التعليم والتدريب. 

4. الثقافة. 

• البعد البيئي ويضم حمورين: 	
1. البيئة. 

2. التنمية العمرانية. 

فهذه احملاور شاملة ومتكاملة وهي مبنزلة خارطة طريق حنو أهداف التنمية املستدامة، وهي 
واملصداقية  السياسية  اإلرادة  ظل  للتنفيذ يف  طريقها  تأخذ  وواقعية كي  جدية  وسائل  إىل  حباجة 

والشفافية يف صنع القرار واملشاركة اجملتمعية الفاعلة. 

ثانياً: حمور التنمية االقتصادية .. رؤية مستقبلية 
يعد حمور التنمية االقتصادية من أهم احملاور األساسية للتنمية املستدامة؛ كونه ينعكس بنحو 

مباشر على احملاور واألبعاد األخرى؛ نظراً الرتباطاته الوثيقة واملتعددة.

إن معظم أهداف التنمية املستدامة 2030 ذات بعد اقتصادي كالنمو االقتصادي )اهلدف 
8(، والفقر )اهلدف1(، واجلوع )اهلدف 2(، والطاقة )اهلدف7(، واملاء )اهلدف 6(، واحلياة حتت 
واالبتكار  )اهلدف 12(،  واالستهالك  )اهلدف 15(،  األرض  على  واحلياة  )اهلدف 14(،  املاء 
والبنية التحتية )اهلدف 9(، بل حىت هديف الصحة والتعليم هي ذات طابع اقتصادي-اجتماعي 

مشرتك.



حنو رؤية اسرتاتيجية للتنمية املستدامة لعام  2030 يف العراق

25

سُتحدَّد األهداف الرئيسة والغايات ضمن هذا احملور، كي تدمَج ضمن اخلطط والسياسيات 
االقتصادية اإلمنائية والربامج التنفيذية مستقباًل؛ وهذه األهداف املقرتحة بتقديرنا ستليب متطلبات 

التنمية املستدامة ضمن هذا احملور:

1. األهداف االسرتاتيجية للمحور:
اهلدف األول: اقتصاد متنوع مستقر من خالل: 

	 .زيادة مسامهة القطاعات اإلنتاجية يف الناتج احمللي اإلمجايل

	.تقليل السمة الريعية لالقتصاد العراقي

	 .خفض نسبة الدين العام للناتج احمللي اإلمجايل

	 .تقليص نسبة العجز للناتج احمللي اإلمجايل

اهلدف الثاين: حتقيق النمو املستدام من خالل: 
	.إىل حنو )10%( كنقطة انطالق GDP رفع معدل منو

	.رفع معدالت النمو القطاعي

	.زيادة مشاركة املرآة والشباب يف سوق العمل

	.التمكي االقتصادي وخفض معدالت الفقر

اهلدف الثالث: توفري فرص عمل الئقة ومنتجة من خالل: 
	 .خفض معدالت البطالة

	 .مضاعفة معدالت اإلنتاجية

	.تأهيل العاملي وتدريبهم

	.تنمية املهارات
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اهلدف الرابع: زيادة نصيب الفرد من GDP احلقيقي: 
	 .حتسي مستوى معيشة املواطن

	 .خفض معدالت النمو السكاين

	 .تعظيم القيمة املضافة

اهلدف اخلامس: زيادة التنافسية والتنوع واالعتماد على املعرفة: 
	 .زيادة مسامهة السياحة يف الناتج احمللي اإلمجايل

	 .GDP زيادة نسبة مسامهة اخلدمات يف

	 .مسامهة الصادرات غري النفطية يف معدل النمو

    هذه األهداف والغايات حباجة إىل وضع سياسات وخطط وبرامج للتنفيذ ُتدَمج ضمن 
اإلشراف،  مسؤولية  عاتقها  على  تتبىن  مركزية  واجلهة  أواًل،  واخلمسية  االقتصادية  التنمية  خطط 

والتنفيذ، واملتابعة ثانياً. 

2. السبل الكفيلة لتحقيق األهداف )الوسائل(: 
ينبغي مراجعة اخلطط االقتصادية سابقاً والتفكري جدياً بالتغيري اهلادف يف رسم السياسات 
الربامج االقتصادية، وفيما يأيت عرض أهم الوسائل واإلجراءات الكفيلة بتحقيق األهداف املذكورة 
والتحليل  للنقد  مطروحة  وهي  مقرتحة،  حلول  مبنزلة  وهي  االقتصادية،  التنمية  حمور  ضمن  آنفاً 

والتعديل واإلضافة، وعسى أن ترى طريقها يف التنفيذ والتطبيق. 

• دعم القطاع الزراعي وتنميته كونه أسرع النشاطات لتوفري الواردات، ويساعد يف حتقيق 	
األمن الغذائي بفسح اجملال للمستثمرين )األجنيب واخلاص( من خالل اسرتاتيجية تنموية واضحة، 

على أن مقومات هذا القطاع متوّفرة نسبياً. 

• االهتمام بالقطاع الصناعي التحويلي من خالل تشخيص املعوقات واملشكالت اليت تواجه 	
هذا القطاع وتقومي األداء ملنشآته، ومن مث وضع اآلليات املناسبة للنهوض به؛ وهنا ينبغي إشراك 
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القطاع اخلاص على وفق مبدأ الشراكة واخلصخصة. 

• ضرورة استثمار الغاز الطبيعي واستغالله أسوة بالدول املنتجة واملصدرة له )ايران، وقطر، 	
والسعودية، ومصر( من قبل الشركات األجنبية. مع العلم أن االحتياطي من الغاز الطبيعي يقدر 

حبوايل )3694( مليار م3.

• استكمال متطلبات البىن التحتية لتأمي القاعدة األساسية لبناء االقتصاد العراقي.	

• إعادة النظر بقانون هيئة االستثمار والتشريعات واإلجراءات املعمول هبا حالياً مع تبين 	
سياسة استثمارية واضحة، وعقالنية مشجعة جلميع األطراف. 

• ضرورة منح أولوية للمناطق واحملافظات الفقرية -وحتديداً املناطق الريفية-، وإشراك املرأة يف 	
النشاط االقتصادي من خالل متكي وتنمية قدراهتا.

• إعادة النظر يف السياسة التجارية، واحلد من سياسة اإلغراق السلعي اليت يتعرض هلا البلد 	
والسيما من دول اجلوار والصي محاية للمنتج احمللي واملستهلك يف آن واحد. 

• واعتماد 	 املالية،  واملؤسسات  )احلكومية، واألهلية(  التجارية  للمصارف  أكرب  تفعيل دور 
التقنيات احلديثة وأجهزة الصراف اآليل واإللكرتوين.

• تفعيل قطاع السياحة يف العراق والسيما السياحية الدينية، ووضع آلية وضوابط لتنظيم 	
دخول الوافدين وإعطاء اهتمام أكثر ملنطقة لألهوار يف جنوب العراق بعد ضمها إىل الرتاث العاملي. 

• بيئة 	 تعزيز  خالل  من  التنمية  عملية  يف  فاعل  بدور  القيام  من  اخلاص  القطاع  متكي 
االستثمار، وتسهيل اإلجراءات، وتقدمي الدعم املطلوب. 

اخلامتة: 
إن االستدامة هي فلسفة ورؤية جديدة للبحث عن بناءات اجتماعية، ونشاطات اقتصادية، 
وأمناط إنتاجية واستهالكية، وتقنيات تعمل على استدامة التنمية، ومتكي اجليل احلايل، وحتسي 

حياته، وضمان حياة مالئمة لألجيال القادمة. 
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وتأيت أهداف التنمية املستدامة من قبل اجلمعية العامة لألمم املتحدة عام 2015 متممة   
لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية اليت اتفقت عليها دول العامل قبل مخسة عشر عاماً، وتعد هذه 
اخلطة برنامج عمل ألجل الناس، واألرض، واالزدهار، وخطة طموحة وشاملة عازمة على إهناء 

الفقر واجلوع، وهي أكرب حتد يواجه العامل، وشرط ال غىن عنه لتحقيق التنمية املستدامة. 

باتت وضع اسرتاتيجية ورؤية مستقبلية للتنمية املستدامة يف العراق ضرورة ملحة للخروج   
من مأزق االرجتالية يف صنع القرار االقتصادي، اسرتاتيجية شاملة وفاعلة يف إدارة االقتصاد الوطين 
وتنظيمه وختليصه من السمة الريعية، وتفعيل دور الشراكة معه، ووضع اخلطط والربامج اليت من 
شأهنا تطوير القطاعات اإلنتاجية واخلدمية؛ من أجل تنويع مصادر الدخل والثروة، يف ظل توافر 
أي إصالح  إن  إذ  والبيئي،  االقتصادي  القرار  والشفافية يف صنع  واملصداقية،  السياسية،  اإلرادة 
ألنه  واملايل؛  اإلداري  الفساد  على  حقيقية  وحرب  سياسي،  إصالح  يسبقه  أن  جيب  اقتصادي 
بوجودمها لن تتمكن من مترير أي سياسة تنموية مستدامة، ونأمل أن جتد هذه األفكار الواردة يف 

حمتوى الورقة فرصتها يف التطبيق.
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