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املشاهد املستقبلية إلمكانية بلوغ أهداف التنمية املستدامة 

من أجل النظر يف أبعاد التغيريات املستقبلية ونتائجها االقتصادية واالجتماعية مبا يتصل بقدرة 
العراق على حتقيق أهداف التنمية املستدامة وبلوغ غاايهتا فقد ُوضعت ثالثة سيناريوهات التنمية 
املستدامة يف العراق )2030-2021(، ما بي سيناريو اجتاهي يفرتض استمرار أتثري املتغريات اليت 
حكمت املاضي واحلاضر حىت عام 2030، وسيناريو إصالحي يفرتض ان االجتاهات احلالية تتغري 
حنو التقدم حىت عام 2030 عرب تبدل أتثري بعض املتغريات ابالجتاه االجيايب، وسيناريو متشائم 

يفرتض ان االجتاهات احتمال تدهور االوضاع وتفاقم املشكالت التنمية حىت عام 2030.
السيناريو االول: املشهد االجتاهي افرتاض سيادة متغريات احلاضر حىت 2030. 1

يقوم هذا السيناريو على افرتاض ان املتغريات اليت حكمت واقع التنمية املستدامة واهدافها 
ستبقى على حاهلا بشكل اجتاهي، هذا االمر يدفع العراق إىل مواجهة مزيج من الصدمات احلادة 

اليت مل تستعد هلا الدولة. وميكن استعراض افرتاضات هذا السيناريو من خالل االيت:
استمرار سلوك الدولة يف التصرف ابملوارد والسري على املنهج الذي سارت عليه يف السنوات 	 

السابقة: االعتماد على مورد النفط وهتميش املوارد االقتصادية االخرى وكذلك تراجع قطاعي 
الزراعة والصناعة.

مع استمرارية اهنيار االسعار النامجة عن جائحة كوروان )COVID-19( إىل مدى سنوي 	 
قريب بي )5-3( سنوات فسيؤدي هذا االهنيار إىل تراجع او خفض ايرادات املوازنة العامة 
للدولة بسبب االعتماد الشامل على االيرادات النفطية. وقد وجهت هذه ضربة قاسية لألنشطة 
دفعت  مما  الدينية،  السياحة  والتجارة(، وكذلك  )النقل  اخلدمات  قطاع  االقتصادية والسيما 

معدالت الفقر إىل التزايد واجلوع ومعدالت البطالة واحلرمان كذلك.
بي 	  ما  االسعار  واستقرار  العاملية  النفط  اسعار  يف  )صدمات(  تقلبات كبرية  حصول  عدم 

)60-45( دوالر، وهو أمر يدعمه استمرار معدالت الطلب العاملي على النفط عند حدود  

المشاهد المستقبلية إلمكانية بلوغ
أهداف التنمية المستدامة 

م.د حسن عبد اهلل أحمد  *

*  جامعة الكوفة\ كلية االدارة واالقتصاد.
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مركز البيان للدراسات والتخطيط

99.3 مليون برميل يومياً حسب بياانت وكالة الطاقة الدولية لعام 2019)1( والشكل االيت 
يبي حجم الطلب العاملي للنفط خالل املدة )2015 - 2020(:

الطلب العاملي للنفط )2015 - 2020( )مليون برميل(

 
 /https://www.iea.orgالشكل من عمل الباحث باالعتماد عىل: بيانات وكالة الطاقة الدولية: 

وانخفاض    2019مليار برميل عام    147فضال عن استقرار احتياطيات العراق النفطية عند   في المرتبة الرابعة عالميًا، 
. والشكل االتي يوضح حجم االحتياطي النفطي للعراق خالل الحقبة  )2(مليار برميل  142إلى    2020حجم االحتياطي هذا في  

(2015-2020:) 

 ( )مليار برميل( 2020-2015العراق النفطي ) احتياطي

 
 /https://www.iea.org الشكل من عمل الباحث باالعتماد عىل: بيانات وكالة الطاقة الدولية لسنوات متفرقة 

شهد تقدم بسبب ان القطاع النفطي هو يبقى الناتج المحلي االجمالي مستقرًا إلى حد ما لكن المؤشرات االقتصادية لم ت -
حدوث  القطاع المؤثر على ناتج العراق االجمالي وستسهم القطاعات االخرى بالنسب التاريخية في الناتج من دون 
الشكل   )ينظر  المحلي  الناتج  النفط سيسهم بنصف  أن  تعني  والتي  المحلي االجمالي  الناتج  تبدل هيكلي في تركيبة 

قتصاد العراقي يسير على نهج التحديات الداخلية او االقليمية التي يواجهها. وهذا يعني زيادة  االتي(، مما يجعل اال
 تدخل الدولة في التحكم باألنشطة االقتصادية والتجارية. 

 - 2004 االهمية النسبية للناتج المحلي اإلجمالي باألسعار االساسية الجارية بحسب االنشطة االقتصادية للفترة
2018 (%) 

 
 https://ar.wikipedia.org/wiki .قائمة الدول حسب االحتياطي النفطي المؤكد:  2
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www.iea.org :الشكل من عمل الباحث ابالعتماد على: بياانت وكالة الطاقة الدولية
فضال عن استقرار احتياطيات العراق النفطية عند 147 مليار برميل عام 2019 يف املرتبة 
الرابعة عاملياً، واخنفاض حجم االحتياطي هذا يف 2020 إىل 142 مليار برميل)2(. والشكل االيت 

يوضح حجم االحتياطي النفطي للعراق خالل احلقبة )2015 - 2020(:
احتياطي العراق النفطي )2015 - 2020( )مليار برميل(

 
 /https://www.iea.orgالشكل من عمل الباحث باالعتماد عىل: بيانات وكالة الطاقة الدولية: 

وانخفاض    2019مليار برميل عام    147فضال عن استقرار احتياطيات العراق النفطية عند   في المرتبة الرابعة عالميًا، 
. والشكل االتي يوضح حجم االحتياطي النفطي للعراق خالل الحقبة  )2(مليار برميل  142إلى    2020حجم االحتياطي هذا في  

(2015-2020:) 

 ( )مليار برميل( 2020-2015العراق النفطي ) احتياطي

 
 /https://www.iea.org الشكل من عمل الباحث باالعتماد عىل: بيانات وكالة الطاقة الدولية لسنوات متفرقة 

شهد تقدم بسبب ان القطاع النفطي هو يبقى الناتج المحلي االجمالي مستقرًا إلى حد ما لكن المؤشرات االقتصادية لم ت -
حدوث  القطاع المؤثر على ناتج العراق االجمالي وستسهم القطاعات االخرى بالنسب التاريخية في الناتج من دون 
الشكل   )ينظر  المحلي  الناتج  النفط سيسهم بنصف  أن  تعني  والتي  المحلي االجمالي  الناتج  تبدل هيكلي في تركيبة 

قتصاد العراقي يسير على نهج التحديات الداخلية او االقليمية التي يواجهها. وهذا يعني زيادة  االتي(، مما يجعل اال
 تدخل الدولة في التحكم باألنشطة االقتصادية والتجارية. 

 - 2004 االهمية النسبية للناتج المحلي اإلجمالي باألسعار االساسية الجارية بحسب االنشطة االقتصادية للفترة
2018 (%) 

 
 https://ar.wikipedia.org/wiki .قائمة الدول حسب االحتياطي النفطي المؤكد:  2
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www.iea.org الشكل من عمل الباحث ابالعتماد على: بياانت وكالة الطاقة الدولية لسنوات متفرقة
. https://www.aa.com.tr/ar :1. الطاقة الدولية تعمق تقديرات الطلب على النفط

. https://ar.wikipedia.org/wiki :2. قائمة الدول حسب االحتياطي النفطي املؤكد

https://www.iea.org/
https://www.iea.org/
https://www.aa.com.tr/ar
https://ar.wikipedia.org/wiki
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املشاهد املستقبلية إلمكانية بلوغ أهداف التنمية املستدامة 

تشهد 	  مل  االقتصادية  املؤشرات  لكن  ما  إىل حد  مستقراً  االمجايل  احمللي  الناتج  يبقى 
تقدم بسبب ان القطاع النفطي هو القطاع املؤثر على انتج العراق االمجايل وستسهم 
القطاعات االخرى ابلنسب التارخيية يف الناتج من دون حدوث تبدل هيكلي يف تركيبة 
الناتج احمللي االمجايل واليت تعين أن النفط سيسهم بنصف الناتج احمللي )ينظر الشكل 
االيت(، مما جيعل االقتصاد العراقي يسري على هنج التحدايت الداخلية او االقليمية اليت 

يواجهها. وهذا يعين زايدة تدخل الدولة يف التحكم ابألنشطة االقتصادية والتجارية.
االمهية النسبية للناتج احمللي اإلمجايل ابألسعار االساسية اجلارية حبسب االنشطة 

االقتصادية للفرتة 2004 - 2018 )%(.

املصدر: وزارة التخطيط، اجلهاز املركزي لإلحصاء، مديرية احلساابت القومية.
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مركز البيان للدراسات والتخطيط

استمرار معدالت النمو السكاين يف املستوايت البالغة )2.9 %()3(: اذ تتوقع االمم 	 
املتحدة أن يشهد العراق منوا سكانيا متطرفا مقارنة مع بقية بلدان العامل، وتتوقع ان يزيد 
سكانه بنسبة 40 % من حجم سكانه عام 2015، وهذا يعين ان يتجاوز سكانه 
للسكان  فريدة  تركيبة عمرية  مليون نسمة عام 2030)4(. ويتزامن ذلك مع  الـ 50 
يشكل الشباب النسبة االكرب، االمر الذي يفرض حتدايت جدية تتعلق بتوفري فرص 

التعليم والعمل. 
املؤشرات السكانية 2020 - 2030

202020252030املؤشر/ السنة
40،222،49345،187،25650،193،756حجم السكان
التغري السنوي 

)%(
2.49%2.36%2.12%

التغري السنوي 
)نسمة(

930،046992،9531،001،300

-7،83419،63612،475صايف اهلجرة
2122.123.1العمر الوسيط
3.683.683.68معدل اخلصوبة

الكثافة السكانية 
)نسمة/ كم 

مربع(

93104116

3. اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا, تقرير السكان والتنمية, العدد الثامن, االمم املتحدة, االسكوا, 2019, ص29.
4. United Nations, Population 2030: Demographic challenges and opportunities 
for sustainable development planning  )https://www.un.org/en/development/desa/
population/publications/pdf/trends/Population2030.pdf(

https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/trends/Population2030.pdf
https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/trends/Population2030.pdf
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سكان احلضر 
)%(

73.10%75.30%78.10%

سكان احلضر 
)نسمة(

29،422،69534،038،85739،208،015

نسبة سكان 
البلد من العامل

0.52%0.55%0.59%

7،794،798،7398،184،437،4608،548،487،400سكان العامل
363533رتبة العراق

https://www.worldometers.info/world-population/iraq-population/
وانتهاء 	  العاملية  الصحة  منظمة  جملس  عليه  مصادق  لفايروس كوروان  لقاح  اكتشاف 

اجلائحة خالل سنة 2021، اذ أثرت اجلائحة بشكل كبري يف اقتصادات العامل امجع، 
وأدت بشكل كبري يف تراجع اسعار النفط العاملية نتيجة اخنفاض الطلب العاملي الناجم 
عن التوقف الشبه التام ألغلب االنشطة والقطاعات، هذا االمر أثر على العراق بشكل 

كبري.
استمرار عدم االستقرار االمين والسياسي: يدفع هذا االفرتاض إىل زايدة حدة الرتاجع 	 

من  يرافقه  وما  االستثمار  وضعف  االقتصادية  البيئة  يف  يؤثر  الذي  االمر  السياسي 
مشكالت اقتصادية اخرى. وقد تسري العملية السياسية احلالية على النهج السابق بعد 

اجراء االنتخاابت وتغيري بعض اهلياكل السياسية.
ان ااثر وتداعيات هذه االفرتاضات تنعكس أتثرياهتا يف مؤشرات اهداف التنمية املستدامة 

2030 وميكن توقع عدد من النتائج التنموية املهمة: 
الفقر )اهلدف 1( وعدم املساواة )اهلدف 5(: نتوقع استمرار حالة الفقر زايدة بسبب املعدل 	 

الذي تنمو فيه السكان املفرتض فيزداد عدد السكان الفقراء وان اخنفضت نسبة الفقر قليال. 
كذلك زايدة حدة التفاوت ابلدخول واستمرارها، وضعف املساواة بي اجلنسي وضعف 

املشاركة االقتصادية للمرأة.  

https://www.worldometers.info/world-population/iraq-population/
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الوضع الصحي )اهلدف 3(: قد يرتاجع مؤشر الصحة بسبب ضغط النمو السكاين وعدم 	 
كفاية املوارد املالية والبشرية املتاحة للقطاع الصحي لالستجابة إىل مقومات الصحة اجملتمعية، 

مبعىن استمرار التحدايت اليت تواجه هذه املؤشرات بصورة كبرية وغري ممكن ازاحتها. 
التعليم )اهلدف 4(: يستمر وضع التعليم يف عدم قدرته يف احداث حتول او تقدم منشود 	 

ونتيجة زايدة السكان مبعدل النمو املذكور قد يسبب يف خفض معدالت االلتحاق ابملدارس 
العلمي  التعليم والبحث  الدولة يف االنفاق على  القدمية، وضعف  التعليم  آليات  واستمرار 
القطاع تشوهات مستقبلية حبسب  فقد يشهد هذا  احمللي االمجايل،  الناتج  لرتاجع نسب 

االفرتاضات اليت ذكرانها. 
الصناعة واالبتكار )اهلدف 9(: ما زال العراق حىت االن مل ينجز أي مؤشر هلذا اهلدف 	 

الصناعة واالبتكار وضعف االستثمار يف هذا  العالقة يف عمل  الكبرية  التحدايت  بسبب 
القطاع بسبب البيئة الضعيفة اجلاذبة لالستثمار. 

عدم تنويع االقتصاد وبقائه احادي اجلانب )اهلدف 9(: جيعل القطاع النفطي املسيطر على 	 
االقتصاد العراقي واستمرار تراجع القطاعات االخرى الصناعية والزراعية واخلدمية، واستمرار 
هتميش القطاع اخلاص، ومن مث اضعاف عملية التنمية االقتصادية وحتقيق النمو االقتصادي 

املستدام.
الناتج احمللي االمجايل ابملعدالت 	  املفرتضة واستمرار  النفط ابملستوايت  مع استقرار اسعار 

نفسها فإن نصيب الفرد سوف ينخفض مع الزايدة السكانية، وهو ما يعزز نسب التفاوت 
بي دخول االفراد وزايدة نسب احلرمان والفقر بشكل اعلى.

استمرار معدالت االنتاج احمللي غري النفطي دون حتقيق فوائض تصديرية مهمة: يف الوقت 	 
احلايل، فإن قدرة العراق على زايدة معدالت انتاجه تعد ضعيفة هذا االمر ملحوظ من خالل 
ضعف االنتاج واخنفاض نسبته عدا االنتاج النفطي، وهذا قد حيول متكي العراق من حتقيقه 
قدرة  فان  احلايل  الوقت  املتنامية. يف  السكان  احتياجات  لتلبية  االنتاج  من  الكايف  القدر 
العراق على حتقيق االكتفاء الذايت يف السلع الزراعية االساسية ما تزال ضعيفة على الرغم من 
حتقيق بعض النجاح يف احلنطة واللحوم والبيض، اال أن النمو السكاين يف املستقبل وتراجع 

الزراعة والصناعة والقطاعات االخرى واالعتماد بنسبة كبرية على االسترياد من اخلارج.
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العراق 	  بي  السياسي  االقليمي  الصراع  استمرار  )اهلدف 6(: يف حال  املياه  توافر  ضمان 
املنطقة وقد تؤدي  املائي يف  العراق حالة من عدم االستقرار  املتشاطئة قد يشهد  والدول 
هذه إىل تعرض العراق على املستوى املناخي واجلغرايف إىل حالة اجلفاف، ومن مث تؤثر سلبا 
يف الزراعة والصناعات وتوليد الكهرابء اليت تعتمد على املياه وتراجع نصيب الفرد من املياه 
صاحلة للناس. وحبسب بياانت البنك الدويل فإن العراق حيتل املرتبة األوىل يف مصادر املياه 
قبل 50 سنة، ويصل  للفرد(، بعدما كان 4115 مرتاً مكعباً  العربية )967 مرتاً مكعباً 
استهالك الفرد العراقي يومياً من املاء حبسب وزارة التخطيط إىل 350 لرت، عام 2016. 
مع ذلك يُعد من الدول اليت تعاين من شحة يف توفر املياه سواء اخلاصة للشرب أو للزراعة، 
وهذا يعود إىل عدم وجود إدارة فاعلة للموارد املائية وختطيط اسرتاتيجي أيخذ على عاتقه 
فضاًل عن  األخرى،  اجليوسياسية  واملتغريات  املناخ  وتغري  السكان  لتزايد  املستقبلية  االفاق 
اهلدر الكبري الذي يعاين منه العراق والذي ابت ميثل ثقافة لدى اجملتمع العراقي يف استخدامه 
ألحد أهم موارد احلياة والطاقة)5(. وتشري منظمة االغذية والزراعة )FAO( إىل ان النقص 
يف مياه دجلة والفرات سيبدأ اعتبارا من سنة 2020 ويدخل العراق خالهلا حالة الطوارئ؛ 
بسبب عدم كفاية املياه الفائضة املتوقعة واليت تبلغ اربعة كيلومرتات مكعبة يف هنري دجلة 

والفرات)6(.
العشوائي 	  والسكن  النزوح  أثر  يرتك   :)11 )اهلدف  املستدامة  واملدن  البشرية  املستوطنات 

دائرة ضغط على الدولة يف عدم قدرهتا إىل اعادة اعمار املناطق احملررة بسبب الصراع مع 
داعش الذي كلف املناطق خسائر بشرية ومادية هائلة. ونفقات الدولة غري قادرة على تغطية 
نفقات االعمار الضخمة ومن مث قد يزيد هذا االمر من حالة االستمرار يف بناء السكن 

العشوائي على نطاق واسع من مناطق العراق.
العراق 	  يعاين   )12( احليوية  واملوارد  والبحار  احمليطات  وحفظ  واالنتاج  االستهالك  امناط 

من حالة النمط غري املستدام واليت تؤثر سلباً ابلواقع على ندرة املياه وزايدة االعتماد على 
االستريادات لفرتة اطول. وقد تؤثر ايضا يف املستقبل على املوارد املائية والتعرض للجفاف يف 
حال ثبات التغريات املناخية، وكذلك عدم اخلطوة اجلادة للدولة للحفاظ على هذه املوارد 

5. ايهاب علي التواب، ماذا عن مستقبل األمن املائي العراقي؟، شبكة النبأ املعلوماتية:
m.annabaa.org/arabic/development/16489

6.  منظمة االغذية والزراعة لألمم املتحدة )فاو(، الري يف اقليم الشرق االوسط ابالرقام، روما، 2010، ص250

https://m.annabaa.org/arabic/development/16489
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احليوية قد يشهد العراق حالة ذعر وحرمان من هذه املوارد. اذ ما تزال حمطات املياه العامة 
يف البصرة غري جمهزة ابلتكنولوجيا املناسبة إلزالة املكوانت الضارة النامجة تسرب مياه البحر 

من شط العرب، فضال عن تكرار تسرب النفط اخلام إىل مياه شط العرب واخلليج)7(.
تعزيز الشراكة )اهلدف 17(: نتيجة الوضع السياسي واالمين غري املستقر وانشغال العامل 	 

جبائحة كوروان وتداعياهتا، فقد ضعف الدعم الدويل للعراق يف املستقبل والسيما االستقرار 
السياسي يزعزع ثقة الشراكات واالتفاقات الدولية هذا االمر قد يضر يف مصلحة العراق 

ابملستقبل وتقليل املساعدات االمنائية اليت ميكن أن حيصل عليها.
عند عكس هذه النتائج واالفرتاضات على واقع املؤشرات نستنتج اجلدول االيت وحبسب 

اخر تقرير للتنمية املستدامة العاملية:
توقعات سري مؤشرات اهداف التنمية املستدامة يف العراق )2021 - 2030( للسيناريو االول

التوقعاهلدفالتوقعاهلدف
مت االجنازاحلد من اوجه عدم املساواةاستمرار التحدايتالقضاء على الفقر
استمرار حتدايت القضاء على اجلوع

ملموسة
استمرار حتدايت مدن وجمتمعات مستدامة

ملموسة
استمرار حتدايت الصحة اجليدة

ملموسة
االستهالك واالنتاج 

املسؤوالن
استمرار حتدايت 

ملموسة
استمرار حتدايت التعليم اجليد

ملموسة
استمرار حتدايت العمل املناخي

ملموسة
استمرار حتدايت املساواة بي اجلنسي

ملموسة
استمرار حتدايت احلياة حتت املاء

ملموسة
استمرار التحدايتاحلياة يف الرباستمرار التحدايتاملياه النظيفة
االسالم والعدل استمرار التحدايتطاقة نظيفة

واملؤسسات القوية
استمرار حتدايت 

ملموسة

7. هيومن رايتس ووتش، البصرة عطشانة: تقاعس العراق عن معاجلة أزمة املياه، 2019، ص 5
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العمل الالئق والنمو 
االقتصادي

استمرار حتدايت 
ملموسة

عقد الشراكات لتحقيق 
االهداف

استمرار التحدايت

استمرار حتدايت الصناعة واالبتكار
ملموسة

اجلدول من عمل الباحث ابالعتماد على: تقرير مؤشر ولوحات املتابعة ألهداف التنمية املستدامة 
2030، نيويورك، 2020.

السيناريو الثاين: املشهد التشاؤمي وتراجع قدرة العراق على الوفاء أبهداف التنمية . 2
املستدامة

يقوم هذا املشهد على افرتاض ان املؤشرات احلالية تسري حنو اجتاه سليب )تشاؤمي(، مبعىن 
عدم القدرة يف السيطرة على االوضاع احلالية واخذها ابجتاه سليب حنو اهلبوط خالل العقد القادم 
الصحة  وتراجع  واجلوع  واحلرمان  الفقر  زايدة  على  املشهد  هذا  وينعكس   .)2021-2030(
هذه  تلخيص  وميكن  النفط  استعار  وتراجع  واالمين  السياسي  االستقرار  عدم  واستمرار  والتعليم 

االفرتاضات القائم عليها هذا املشهد من خالل النقاط االتية:
الكلي على 	  القطاع اخلاص واالعتماد  النفطية وهتميش  املوارد  الدولة على  استمرار هيمنة 

قطاع النفط فقط. يعين ذلك ان الزراعة والصناعة سوف تتأثران وعدم امكانية النهوض با 
جمدداً.

اخنفاض اسعار النفط العاملي إىل مستوايت متدنية جداً دون )35( دوالر للربميل الواحد: 	 
وهو أمر ميكن حتدثه عوامل عديدة منها: 

االستثمار يف الطاقة املتجددة االمر الذي يعين تقليل االعتماد على النفط من قبل كبار 	 
مستهلكي النفط اخلام، إذ يتوقع ان تقوم البلدان املتقدمة ابستثمار املزيد من االموال يف 
 - 2010 املدة  استثمر خالل  قد  العامل  وأن  املتجددة، السيما  الطاقة  انتاج  تكنولوجيا 

2019 ما يعادل 2.6 تريليون دوالر أمريكي)8(.
االكتشافات النفطية والغازية اجلديدة اليت تعين زايدة قدرات االنتاج لدى املنتجي ومن مث 	 

8. Tayo Ajadi Rohan Boyle David Strahan Matthias Kimmel Bryony Collins Albert 
Cheung Lisa Becker Global Trends in Renewable Energy Investment 2019, p. 5
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زايدة املعروض النفطي)9(. 
متكن الشركات الكربى من ختفيض تكاليف انتاج النفط البديل )الصخري()10(.	 
مبا ان الناتج احمللي يعتمد بشكل اتم على مورد النفط ومن مث تنعكس هذه الصورة على - 

حجم الناتج مما جيعله منخفض جداً، ومن مث ينخفض نصيب الفرد من الناتج ويزيد من 
التوقعات  إىل  التايل  اجلدول  ويشري  العراق.  يف  واالجتماعية  االقتصادية  املشكالت  حدة 

االقتصادية حىت عام 2030 يف ظل التقدم العكسي )السليب( للمتغريات االقتصادية.
توقعات املؤشرات االقتصادية للعراق 2020 - 2030 للسيناريو الثاين

2030 التوقع2020املؤشرات
1.3 %1.4 %التغري يف الناتج احمللي االمجايل%
2.6 %2.8 %الناتج احمللي االمجايل النفطي%

0.7 %0.5 %الناتج احمللي االمجايل غري النفطي%
1.3 %1.4 %الناتج احمللي االمجايل بسعر السوق%

2.2 %2.1 %استهالك%
1.5 %1.5 %القطاع اخلاص%

3.6 %4.4 %احلكومة%
0.7 %0.6 %االستثمار%
1.5 %1.5 %الصادرات%
1.6 %1.5 %الواردات%

World bank group, Iraq Economic Monitor: From War to 
Reconstruction and Economic Recovery, Spring 2019, p33.

9. العراق: تقرير النفط والغاز بضمنها التوقعات لعشر سنوات قادمة حىت 2025, مركز البيان للدراسات والتخطيط, 2018, 
ص22.

10. املصدر نفسه, ص41.
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االنتاج(  النفط )اخنفاض  القطاعات االخرى وتراجع قطاع  تنويع االقتصاد وهتميش  عدم 
ينهار بشكل  العراقي  االقتصاد  الذي جيعل  االمر  العاملية،  النفط  اسعار  اخنفاض  يصاحبه  الذي 
بدرجات  والفقر  البطالة  حجم  من  تزيد  ابلتايل  للدولة  االقتصاد  موقع  على  السيطرة  وعدم  اتم 
اعلى ما كانت عليه. وكذلك توقع اخنفاض االحتياطي النفطي عند 121 مليار برميل حىت عام 

.)11(2030
اخنفاض معدالت االنتاج: زايدة الضعف يف قدرة القطاعات على زايدة االنتاجية ومن مث - 

الذي يدفع املشكالت االجتماعية  العراقي، االمر  تغطية موارد اجملتمع  تفاوت يف  حيدث 
والضغط اجلماهريي على الدولة أكرب مما كان عليه. وزايدة االمناط غري املستدامة لالستهالك 

واالنتاج، واالعتماد الكلي على االستريادات.
بي -  االجتماعي  التوتر  من  حالة  خيلق  للدولة:  واالمين  السياسي  الرتاجع  وزايدة  استمرار 

الفئات ويزيد من حالة القتل والتخريب داخل الدولة واهنيار البىن التحتية وما يرافقه من طرد 
لالستثمار ابلتايل خيلق مشاكل اقتصادية أكثر مما هي اجتماعية.

اخنفاض نسبة االنفاق على التعليم والصحة االمر الذي يؤدي إىل تراجع هذا القطاعي مما - 
يشوه الصحة وتراجع التعليم ومن مث خيلق مشاكل صحية مرتاكمة وأتخر الناس عن التعليم.

مع تراجع الناتج احمللي وزايدة النمو السكاين ينخفض نصيب الفرد بصورة أكرب مما يزيد من - 
نسبة الفقر بشكل أكرب مما هو عليه وزايدة الضغط على املوارد املتاحة ومن مث تؤثر سلباً 

على حق االجيال الالحقة.
ان التأخر يف مواجهة فايروس كوروان وأتخر اكتشاف لقاح مضاد له ملدة اطول من املذكورة - 

يف السيناريو االول، فان ذلك يؤثر على حجم الطلب العاملي للنفط واخنفاض اسعار النفط، 
قد يزيد من تشوه االقتصاد العراقي وضعف االيرادات ومن مث أتخذ املؤشرات مجيعها حالة 

الرتاجع وزايدة حدة املشاكل االجتماعية واالقتصادية والسياسية.
كل هذه االفرتاضات يف أعاله تنعكس بصورة مباشرة وكبرية على مؤشرات اهداف التنمية 
املستدامة 2030 وال سيما ان مسار السيناريوهات ميتد هلذه الفرتة ففي حالة تطبيق االفرتاضات 

يف أعاله على املؤشرات نشهد ما أييت: 

11. قاعدة البياانت العاملية للنفط )JODI(, توقعات العامل 2030.
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زايدة نسب الفقر وزايدة اجلوع واحلرمان والتفاوت الطبقي بي فئات اجملتمع، كذلك زايدة 	 
حالة عدم املساواة بي الناس.

تراجع التعليم والصناعة واالبتكار بشكل أكرب مما هو عليه.	 
عدم امكانية توفري اخلدمات الصحية واملياه والصرف الصحي.	 
العشوائي، 	  السكن  وزايدة  املستدامة  غري  البشرية  واملستوطنات  املستدامة  غري  املدن  كثرة 

وزايدة الصراعات اجملتمعية ابلداخل.
زايدة تراجع امناط االستهالك واالنتاج ودخوهلا دائر العجز املستدام هلا وزايدة الضغط على 	 

املوارد املتاحة احلالية وقد تنضب.
تراجع حجم الشراكة الدولية نتيجة تراجع الواقع السياسي واالمين وتراجع مجيع املؤشرات 	 

االقتصادية واالجتماعية واملؤسسية والبيئية، االمر يزيد من صعوبة حتقيق التنمية املستدامة 
يف العراق بشكل أكرب.

وعند عكس هذه النتائج واالفرتاضات على واقع املؤشرات نستنتج اجلدول االيت وحبسب 
اخر تقرير للتنمية املستدامة العاملية:

توقعات سري مؤشرات اهداف التنمية املستدامة يف العراق )2030-2021( للسيناريو الثاين

التوقعاهلدفالتوقعاهلدف
استمرار وزايدة القضاء على الفقر

التحدايت
احلد من اوجه عدم 

املساواة
استمرار وزايدة 

التحدايت
استمرار وزايدة القضاء على اجلوع

التحدايت
استمرار وزايدة مدن وجمتمعات مستدامة

التحدايت
استمرار وزايدة الصحة اجليدة

التحدايت
االستهالك واالنتاج 

املسؤوالن
استمرار وزايدة 

التحدايت
استمرار وزايدة التعليم اجليد

التحدايت
استمرار وزايدة العمل املناخي

التحدايت
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استمرار وزايدة املساواة بي اجلنسي
التحدايت

استمرار وزايدة احلياة حتت املاء
التحدايت

استمرار وزايدة املياه النظيفة
التحدايت

استمرار وزايدة احلياة يف الرب
التحدايت

استمرار وزايدة طاقة نظيفة
التحدايت

االسالم والعدل 
واملؤسسات القوية

استمرار وزايدة 
التحدايت

العمل الالئق والنمو 
االقتصادي

استمرار وزايدة 
التحدايت

عقد الشراكات لتحقيق 
االهداف

استمرار وزايدة 
التحدايت

استمرار وزايدة الصناعة واالبتكار
التحدايت

اجلدول من عمل الباحث ابالعتماد على: تقرير مؤشر ولوحات املتابعة ألهداف التنمية املستدامة 
2030، نيويورك، 2020.

السيناريو الثالث: املشهد التفاؤيل وزايدة قدرة العراق على الوفاء أبهداف التنمية . 3
املستدامة:

يقوم هذا املشهد على افرتاض ان املؤشرات احلالية تسري حنو اجتاه اجيايب )اصالحي(، مبعىن 
القدرة يف السيطرة على االوضاع احلالية واخذها ابجتاه اجيايب حنو االرتفاع خالل الفرتة املقبلة املمتدة 
)2021 - 2030(. وينعكس هذا املشهد على اخنفاض الفقر واحلرمان واجلوع وتقدم الصحة 
والتعليم وحتقيق االستقرار السياسي واالمين وارتفاع اسعار النفط. وميكن تلخيص هذه االفرتاضات 

القائم عليها هذا املشهد من خالل النقاط التالية:
الدولة والقطاع اخلاص، وتنويع موارد 	  االقتصادية والتصرف با ابلتشارك بي  املوارد  إدارة 

والزراعة واخلدمات وزايدة  الصناعة  تقدم  بل  النفط فقط،  االعتماد على  االقتصاد وليس 
االنتاجية االقتصادية وحتقيق االكتفاء وسد حاجات االفراد من املوارد واخلدمات.

عدم حصول تقلبات يف اسعار النفط العاملية وارتفاع االسعار إىل أكثر من )80( دوالراً. 	 
هذا االمر ينعكس على زايدة عوائد العراق وزايدة الناتج احمللي االمجايل بسبب االعتماد 
والتحرك  النمو  االقتصاد على  مما حيفز  االقتصاد،  تكوين  النفطي يف  القطاع  االكرب على 



16

مركز البيان للدراسات والتخطيط

ابالجتاه املوجب وزايدة عمل القطاعات االخرى احملفزة للنمو كذلك. 
اخنفاض معدالت منو السكان دون مستوى )1 %(، هذا االمر يزيد من نصيب الفرد من 	 

الناتج احمللي ومن مث يقلل من التفاوت يف الدخل وتنخفض نسيب احلرمان والبطالة واجلوع، 
مع قابلة القطاعات اليت حتفز للنمو على طلب االستثمارات وااليدي العاملة.

تنويع االقتصاد: زايدة نسب اسهام القطاعات االخرى مع قطاع النفط يف تكوين الناتج 	 
احمللي االمجايل ومن مث حيقق العراق القدرة على االستقرار االقتصادي وجذب االستثمارات 
والصناعات واخلربات وابلتايل يزيد من االيدي العاملة الوطنية وختفيف البطالة إىل مستوايت 

أدىن جداً.
اخلارجي، 	  االسترياد  على  االعتماد  وتقليل  الوطنية  االنتاجية  الطاقة  وارتفاع  االنتاج  زايدة 

واستغالل املوارد ابملعقول واملستدام مما يساعد العراق على حتقيق مستوايت منافسة على 
مستوى الدول الصناعية والزراعية. وهذا يعطي القوة للقطاعات االنتاجية وحتقيق مستوايت 

منو عالية.
فيما خيص كوروان فايروس: لو افرتضنا انتهاء اجلائحة واستعادة اسعار النفط العاملية ارتفاعها 	 

من جديد، ومن مث يزداد الطلب على النفط والسيما من الدول الصناعية هذا يزيد من حجم 
واردات العراق مما يزيد من حجم الناتج احمللي وزايدة نصيب الفرد منه، مما حيقق االستقرار 

االقتصادي املرغوب وزايدة حجم العمالة وتقليص احلرمان واجلوع.
يف حالة مت تغري النظام السياسي يف العراق حنو الوجهة اجليدة هذا االمر خيلق حالة من 	 

التصاحل بي الدولة واالفراد مما جيعل العراق ساحة مستقرة سياسياً واقتصادايً وجيعل العراق 
ساحة جلذب االستثمارات، وكذلك حتسي العالقات االقليمية والدولية بي العراق وابقي 

الدول.
االستقرار األمين وهو ما يعد احملدد االكرب ملؤشرات اهداف التنمية املستدامة بنسبة )70%(. 	 

وال سيما ان العراق حيتاج يف هذه احلالة من التحسينات حجم استثمارات ضخمة وان خلق 
البيئة املناسبة لالستثمار حتتاج بيئة أمنة سياسياً.

كل هذه االفرتاضات يف أعاله تنعكس بصورة مباشرة وكبرية على مؤشرات اهداف التنمية 
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املستدامة 2030 وال سيما ان مسار السيناريوهات ميتد هلذه الفرتة ففي حالة تطبيق االفرتاضات 
يف أعاله على املؤشرات نشهد ما أييت: 

االوضاع -  حتسن  نتيجة  والبطالة،  الطبقي  والتفاوت  واجلوع  واحلرمان  الفقر  نسب  اخنفاض 
االقتصادية واعادة تنشيط القطاعات املتوقفة وزايدة اسهامها يف الناتج احمللي.

التقدم على مستوى التعليم من خالل توفر املوارد املالية الكافية لألنفاق على التعليم واالبتكار - 
والصناعة. وكذلك االنفاق على الصحة يزداد مما جيعل هذا القطاع يشهد توافر متام للمواد 

الطبية اليت يعاين من نقصها العراق ابلوقت احلايل.
توفري خدمات الصرف الصحي واملياه، وزايدة موارد العراق املائية نتيجة استقرار العالقة بي - 

العراق والدول اجلوار.
اعادة أتهيل املدن وجعلها مدن مستدامة ومستوطنات بشرية تتوافر با مجيع اخلدمات اجملتمعية - 

وتقليل نسب السكن العشوائي الذي يشكل عائق امام مؤشرات اهداف التنمية املستدامة. 
وتقليل حجم الصراعات بي اجملتمعات الناتج من التفاوت الدخلي املوزع بينهم.

حتسي امناط االستهالك واالنتاج، الناجم من حتسينات مستوايت االنتاج والقدرة على حتقيق - 
االكتفاء الذايت واستغالل املوارد بشكل مستدام.

حتسي عالقات الشراكة الدولية الناتج من االستقرار السياسي واالمين، مما يعمق حجم العالقة - 
بي العراق والدول وجعل العراق مبكانه اعلى اقتصادايً بي الدول، وهذا ينتج استقرار مؤسسي 

واقتصادي واجتماعي وبيئي.
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واجلدول االيت يبي توقعات العراق حىت عام 2030 للمؤشرات االقتصادية العامة يف ظل 
السيناريو اإلجيايب )االصالحي(:

توقعات املؤشرات االقتصادية للعراق 2020 - 2030 للسيناريو الثالث

20202030املؤشرات
% GDP 2.13.6منو

2.72.8منو GDP غري النفطي %
6.6666.725نصيب الفرد من GDP )دوالر امريكي(

GDP350.4361.7 )ترليون دينار عراقي(

GDP232.6241،8 غري النفطي )ترليون دينار عراقي(

GDP296.5310.1 )مليار دوالر امريكي(

5.185.21أنتاج النفط )مليون برميل يومياً(
4.554.81صادرات النفط )مليون برميل يومياً(
54.860.2سعر الربميل النفطي )دوالر امريكي(

15.417.2االستثمار االمجايل %
34.638.8معدل االيرادات احلكومية %

0.51.3امليزان التجاري

اجلدول من عمل الباحث ابالعتماد على: 
Iraqi authorities; and Fund staff estimates and projection, IMF Executive 
Board Concludes 2019 Article IV Consultation with Iraq.
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توقعات سري مؤشرات اهداف التنمية املستدامة يف العراق )2021 - 2030( للسيناريو الثالث

التوقعاهلدفالتوقعاهلدف
استمرار التحدايتاحلد من اوجه عدم املساواةاستمرار التحدايتالقضاء على الفقر
استمرار التحدايتمدن وجمتمعات مستدامةيتم أجناز اهلدفالقضاء على اجلوع

استمرار التحدايتاالستهالك واالنتاج املسؤوالناستمرار التحدايتالصحة اجليدة
استمرار التحدايتالعمل املناخياستمرار التحدايتالتعليم اجليد

استمرار التحدايتاحلياة حتت املاءاستمرار التحدايتاملساواة بي اجلنسي
استمرار التحدايتاحلياة يف الرباستمرار التحدايتاملياه النظيفة
استمرار التحدايتاالسالم والعدل واملؤسسات القويةاستمرار التحدايتطاقة نظيفة

العمل الالئق والنمو 
االقتصادي

استمرار التحدايتعقد الشراكات لتحقيق االهدافاستمرار التحدايت

استمرار التحدايتالصناعة واالبتكار

اجلدول من عمل الباحث ابالعتماد على: تقرير مؤشر ولوحات املتابعة ألهداف التنمية 
املستدامة 2030، نيويورك، 2020.


