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مؤشرات أهداف التنمية املستدامة يف العراق )2016 - 2020(

استطاع العراق خالل املدة )2020-2016( إن حيقق تقدماً مبقدار )6.5( يف مؤشر 
التقدم ابألهداف، إذ حقق العراق خالل عام 2016 مؤشر بلغ )56.6( وجاء يف املرتبة 118 
من اصل )157( دولة, وتقدم إىل مؤشر بلغ )63.1( عام 2020 وجاء يف املرتبة 113 من 
أصل )166( دولة. وحقق درجة اقليمية من )62.3( إىل )66.3( على مستوى املشرق. وتعد 
قيمة الدرجة اليت تقدم با العراق هي نسبة شبه مقبولة قياساً مبستوايت التقدم اليت احرزهتا الدول 
الريعية والسيما اإلمارات وعمان وقطر والكويت. وهذا األمر يرجع إىل املشاكل اليت ما زال العراق 
يقع يف دائرة التحدي با مثل البطالة والفقر وغريها من املؤشرات اليت سوف نتناوهلا الحقاً. وميكن 

توضيح مؤشر التقدم للعراق خالل املدة يف أعاله من خالل اجلدول االيت:
مسار درجة التقدم يف أهداف التنمية املستدامة للعراق )2016-2020(

2020 2016201720182019السنة
56.656.653.760.863.1مؤشر التقدم

118118127117113الرتبة بي الدول
157157156162166عدد الدول

اجلدول من عمل الباحث ابالعتماد على: تقرير متابعة لوحات مؤشرات أهداف التنمية 
املستدامة, نيويورك, )2016 - 2020(.

اجلدول يبي إن عام 2018 شهد العراق تراجعاً على مستوى التقدم أخنفض إىل )53.7( 
وجاء ابلرتبة 127 من بي )156( دولة، السبب هو الرتاجع يف مؤشرات اهلدف )3: الصحة 
اجليدة والرفاه(, واهلدف )5: املساواة بي اجلنسي(, واهلدف )8: العمل الالئق والنمو االقتصادي(، 

مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 
في العراق )2016 - 2020(

م.د حسن عبد اهلل احمد  *

* جامعة الكوفة/ كلية االدارة واالقتصاد.
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وهذه التداعيات تكمن يف سبب احلرب اليت واجهها العراق على املستوى االقليمي ضد داعش 
واليت ادت إىل نزوح ما يقارب ستة ماليي عراقي حوايل )%15(من جمموع سكان البلد؛ وسببت 
ضغط على املوارد من مث أدت إىل عرقلة مسار االهداف املذكورة, فأدت إىل توجه عدد كبري من 
التحدايت أمام مجيع األهداف السبعة عشر. مث أخدت الدولة تتوجه حنو االهتمام بذا االمر مما 
جعلها حتقق تقدم بسيطاً من خالل إزالة عدد من التحدايت امللموسة جملموعة من املؤشرات التابعة 
السنوات  العراق درجات إجناز متفاوتة بي مؤشرات األهداف )17( يف  لألهداف. وقد حقق 

)2019-2017(. وميكن حتديد رتب إجناز األهداف يف العراق من خالل الشكل التايل:

درجة إجناز أهداف التنمية املستدامة يف العراق للمدة )2017 -2018- 2019(
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العراق قد أجنز اهلدف االول من 	  إن  يبي  املتابعة 2017  تقرير مؤشرات ولوحات  حبسب 
مل  وملموسة,  حتدايت كبرية  تواجه   )2-17( األهداف  زالت  ما  ولكن  املستدامة,  التنمية 
يتمكن العراق من حتقيق مجيع املؤشرات بسبب االوضاع السياسية واالجتماعية اليت ما زالت 

تشكل حتدي لألهداف)1(.
1. االمم املتحدة, تقرير مؤشرات ولوحات متابعة أهداف التنمية املستدامة, نيويورك, 2017.
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حبسب تقرير مؤشرات ولوحات املتابعة 2018 يبي العراق قد أجنز اهلدف االول، وما زالت 	 
بقية األهداف )17-2( تقع ضمن نطاق التحدايت امللموسة والتحدايت الكبرية، وهذا االمر 
الراهنة واحلرب ضد االرهاب وكذلك املشكالت االقليمية اليت  يعود إىل االوضاع السياسية 

أخرت من أحراز تقدم ملموس ابألهداف)2(.
وحبسب تقرير مؤشرات ولوحات املتابعة 2019 يوضح إن العراق قد واجه حتدايت ملموسة 	 

على مستوى اهلدف االول نتيجة ارتفاع معدالت البطالة الرتاكمية وكذلك تراكم املشكالت 
تعاين من وجود حتدايت كبرية وملموسة على نطاق  ما زالت  االجتماعية, وبقية االهداف 
مؤشراهتا عدا اهلدف 10 الذي اجنزه العراق، واالمر يعود إىل املشكالت االقليمية واالجتماعية 
وكذلك السياسية اليت ما زالت قائمة واليت شكلت حجر العثرة امام مسار حتقيق االهداف أو 

التقدم يف املؤشرات)3(.
املؤشرات  يف  تقدم  حتقيق  أمام  عقبة  تشكل  تزال  ال  واليت  وامللموسة  الكبرية  والتحدايت 
العمل، وارتفاع  القدرة على توليد فرص  الناجتة عن ضعف  البطالة  الريعية ومعدالت  السمة  هي 
معدالت الفقر نتيجة تفاقم الوضع االمين واالقتصادي, كذلك العجز املتنامي يف املوازنة االحتادية 
وضعف مشاركة النساء يف النشاط االقتصادي، وعبء املديونية، والواقع السياسي واالمين الذي 
البيئية  التحدايت  من  مجلة  عن  فضاًل  واالداري,  املايل  والفساد  واالضطراابت،  الصراعات  ولد 
مثل التصحر والتلوث ومشكلة ندرة املياه. واليت سوف نتناوهلا الحقاً بشكل مفصل يف موضوع 

التحدايت اليت يواجهها العراق يف حتقيق التنمية املستدامة.
حتليل مؤشرات أهداف التنمية املستدامة يف العراق )2016-2020(

اهلدف 1: القضاء على الفقر: ينتشر الفقر وعدم املساواة على نطاق واسع يف العراق، ويرتفع . 1
الفقر بشكل عام يف البلد األقل منو، ومل يؤد جهد التصدي للفقر يف العراق إىل معاجلة هذه 
حتليل  وميكن  احلضر.  ومناطق  الريف  بي  الفوارق  وال  املتعددة،  احلرمان  واشكال  املشكلة 

مؤشرات هذا اهلدف من خالل الشكل االيت:

2. االمم املتحدة, تقرير مؤشرات ولوحات متابعة أهداف التنمية املستدامة, نيويورك, 2018.

3. االمم املتحدة, تقرير مؤشرات ولوحات متابعة أهداف التنمية املستدامة, نيويورك, 2019.
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مؤشرات اهلدف )1( القضاء على الفقر يف العراق )2020-2016( املستدامة, 
نيويورك, )2016-2020(.  

 
ات ولوحات متابعة أهدف التنمية المستدامة, نيويورك, )  (. 2020-2016الشكل من اعداد الباحث باالعتماد عىل: مؤشر

يبين الشكل أن العراق حقق تراجع كبير في المؤشرين األول والثاني لهدف القضاء على الفقر؛ مقارنة مع الدول الريعية  
جاء نتيجة التحديات التي واجهتها الدولة في معالجة مسألة الفقر   2020-2019العربية وفنزويال، هذا التراجع خالل السنتين  

مؤشرات االجتماعية؛ األمر الذي زاد من تعقيد االمر على الدولة وعدم أمكانية وضع حلول ُتمكن العراق  والبطالة وغيرها من ال
الذي حقق فيها العراق مستويات مقبولة بدرجة كبيرة هذا االمر يعود إلى    2018و  2017من تحقيق التقدم, مقارنة عن عام  

النطاق لدعم االغذية والتعليم الرسمي والرعاية الصحية التي قامت بها   تدابير الحماية االجتماعية بما في ذلك البرامج الواسعة
وهذا يعود إلى التراجع في الحدود الدنيا للحماية االجتماعية   2019الحكومة، إال إن المؤشر الثاني قد شهد انخفاض كبير عام  

كبي نسبة  تزال  ال  العراق  ففي  السكانية.  الفئات  جميع  تشمل  التي  االجل  التأمين  الطويلة  برامج  تغطية  خارج  النساء  من  رة 
للطبقة  المتاح  الدخل  والتعليم من  الصحة  الخاصة على  كبيرة من االموال  نفقات  يستهلك  العراق  إن  االجتماعي، فضاًل عن 

 الفقيرة. وهذا االمر ال زال يواجه تحديات كبيرة مؤسسية واقتصادية واجتماعية في العراق. 

وهذا االمر يجعله عرضة   ،: يعتمد العراق بشكل كبير على واردات االغذيةم على الجوعالهدف الثاني: القضاء التا  .2
للتأثر بتقلبات التجارة العالمية وبعدم تكافؤ التبادل التجاري. إذ يعاني القطاعي الزراعي واإلنتاجي من مشاكل هيكلية  

كذلك يشهد هذا القطاع   ،ممارسات غير مستدامةفضاًل عن إن الزراعة تشهد    ،كبيرة جعلته يتراجع بشكل كبير نسبياً 
مشاكل كثيرة منها المناخ والندرة المائية وغيرها من المشاكل المؤسسية. كذلك تراجع القطاع الصناعي للموارد الغذائية  

يواجه تحديات كبيرة وملموسة بشكل واسع . ويمكن تحليل مؤشرات هذا الهدف السبعة من خالل الجدول  )4(وال زال 
والرابع والخامساال وال    ،تي الذي يوضح إن العراق ما زال يواجه تحديات كبيرة على مستوى المؤشر االول والثاني 

الخامس  المؤشر  وتقدم على مستوى  انجاز  العراق  حقق  وقد  أقل.  يواجه تحديات  الثالث  المؤشر  على مستوى  يزال 
وتحقيق التقدم. وهذه التحديات ناجمة عن المشاكل  والسادس بعد إن كان يعاني من تحديات كبيرة استطاع ازاحتها  

االجتماعية والنزوح الذي تعرض له عدد كبير من سكان العراق خالل الحرب مع داعش مما فاقم صعوبة حصول 

 
 .26, ص  2020عربي للتنمية المستدامة, االمم المتحدة, نيويورك, التقرير ال 4
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الشكل من اعداد الباحث ابالعتماد على: مؤشرات ولوحات متابعة أهدف التنمية يبي 
الشكل أن العراق حقق تراجع كبري يف املؤشرين األول والثاين هلدف القضاء على الفقر؛ مقارنة مع 
الدول الريعية العربية وفنزويال، هذا الرتاجع خالل السنتي 2020-2019 جاء نتيجة التحدايت 
اليت واجهتها الدولة يف معاجلة مسألة الفقر والبطالة وغريها من املؤشرات االجتماعية؛ األمر الذي 
زاد من تعقيد االمر على الدولة وعدم أمكانية وضع حلول ُتكن العراق من حتقيق التقدم, مقارنة 
عن عام 2017 و2018 الذي حقق فيها العراق مستوايت مقبولة بدرجة كبرية هذا االمر يعود 
النطاق لدعم االغذية والتعليم الرمسي  إىل تدابري احلماية االجتماعية مبا يف ذلك الربامج الواسعة 
والرعاية الصحية اليت قامت با احلكومة، إال إن املؤشر الثاين قد شهد اخنفاض كبري عام 2019 
وهذا يعود إىل الرتاجع يف احلدود الدنيا للحماية االجتماعية الطويلة االجل اليت تشمل مجيع الفئات 
السكانية. ففي العراق ال تزال نسبة كبرية من النساء خارج تغطية برامج التأمي االجتماعي، فضاًل 
عن إن العراق يستهلك نفقات كبرية من االموال اخلاصة على الصحة والتعليم من الدخل املتاح 

للطبقة الفقرية. وهذا االمر ال زال يواجه حتدايت كبرية مؤسسية واقتصادية واجتماعية يف العراق.
االغذية، . 2 واردات  على  بشكل كبري  العراق  يعتمد  اجلوع:  على  التام  القضاء  الثاين:  اهلدف 

وهذا االمر جيعله عرضة للتأثر بتقلبات التجارة العاملية وبعدم تكافؤ التبادل التجاري. إذ يعاين 
القطاعي الزراعي واإلنتاجي من مشاكل هيكلية كبرية جعلته يرتاجع بشكل كبري نسبياً، فضاًل 
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عن إن الزراعة تشهد ممارسات غري مستدامة، كذلك يشهد هذا القطاع مشاكل كثرية منها 
للموارد  الصناعي  القطاع  تراجع  املؤسسية. كذلك  املشاكل  املائية وغريها من  والندرة  املناخ 
الغذائية وال زال يواجه حتدايت كبرية وملموسة بشكل واسع)4(. وميكن حتليل مؤشرات هذا 
اهلدف السبعة من خالل اجلدول االيت الذي يوضح إن العراق ما زال يواجه حتدايت كبرية 
على مستوى املؤشر االول والثاين والرابع واخلامس، وال يزال على مستوى املؤشر الثالث يواجه 
حتدايت أقل. وقد حقق العراق اجناز وتقدم على مستوى املؤشر اخلامس والسادس بعد إن كان 
يعاين من حتدايت كبرية استطاع ازاحتها وحتقيق التقدم. وهذه التحدايت انمجة عن املشاكل 
االجتماعية والنزوح الذي تعرض له عدد كبري من سكان العراق خالل احلرب مع داعش مما 
فاقم صعوبة حصول الفقراء والنازحي على ما يكفي من الغذاء يف الكثري من االحيان بسبب 
عدم كفاية خدمات الرعاية الصحية واملياه والصرف الصحي. ومن املشاكل الكبرية اليت يعاين 

منها العراق هي االمناط االستهالكية غري املستدامة.
مؤشرات اهلدف )2( القضاء التام على اجلوع يف العراق )2016-2020(

20162017201820192020املؤشر
22.822.827.827.729.9انتشار نقص التغذية )% من السكان(

22.622.622.622.622.6انتشار التقزم عند االطفال دون سن اخلامسة %
7.47.47.47.47.4انتشار اهلزال عند االطفال دون سن اخلامسة %

23.830.430.430.4-انتشار السمنة
2.22.23.13.13.1حمصول احلبوب )طن\هكتار(
0.911.01.00.8 االدارة املستدامة للنيرتوجي

2.12.1---مستوى التغذية البشري )االفضل3-2 األسوأ(

اجلدول من عمل الباحث ابالعتماد على: تقرير متابعة لوحات مؤشرات أهداف التنمية 
املستدامة, نيويورك, )2016-2020(.

4. التقرير العريب للتنمية املستدامة, االمم املتحدة, نيويورك, 2020, ص 26.
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مؤشرات أهداف التنمية املستدامة يف العراق )2016 - 2020(

يف . 3 جيداً  االخرية حتسناً  العقود  العراق خالل  والرفاه: شهد  اجليدة  الصحة  الثالث:  اهلدف 
املؤشرات الصحية الرئيسية، والسيما يف نطاق اخنفاض معدالت وفيات االمهات واالطفال 
يف  ودون سن اخلامسة, ولكن ما تزال هناك تفاواتت وحتدايت كبرية يف اخلدمات الصحية 
يشهدها العراق، وخاصًة بعد 2013 منذ احلرب مع داعش. من مث اصبح هناك تباين كبري 
يف التغطية الصحية الكاملة والشاملة يف العراق. فضاًل عن أن النظم الصحية يف العراق تركز 
غالباً على اخلدمات العالجية بنسبة اكرب من الرعاية الوقائية واالولية. وميكن حتليل مؤشرات 
هذا اهلدف من خالل الشكل اآليت إذ يبي أن العراق قد حقق اجناز وتقدم على مستوى 
املؤشر )1 – 5 – 16(, أما بقية املؤشرات فما زال العراق يواجه حتدايت كبرية وملموسة با، 
ويعد هذا االمر إىل أزمات الصراع والنزوح اليت قوضت الرعاية االولية على اعتبار إن العراق 
بلد متضرر من احلرب مع داعش، وال سيما خدمات الصحة االجنابية والتلقيح، وتسببت هذه 

االزمات والصراعات إىل تفاقم انتشار االمراض, وتفاقم االزمة االجتماعية.
مؤشرات اهلدف )3( الصحة اجليدة والرفاه يف العراق 2019  

 
ات ولوحات متابعة أهدف التنمية المستدامة, نيويورك, )  (. 2019الشكل من اعداد الباحث باالعتماد عىل: مؤشر

 (. 5-3-2-1مؤشر )يبين الشكل أعاله أن العراق قد حقق إنجازا وتقدما على مستوى ال

حداث التحول المنشود في مجال التعليم على الرغم إ لم يحقق العراق القدرة الكاملة على    الهدف الرابع: التعليم الجيد: .4
ويعاني العراق من اتباع اساليب التعليم المتأخرة نوعًا ما واالساليب    ،ما يشهده من زيادة في معدل االلتحاق بالمدارس

والفساد وكذلك   ،القديمة التعليمية  التحتية  البنى  في  التأخر  العراق  يشهد  وكذلك  التعليم.  فرص  في  المساواة  انعدام 
يحقق العراق تقدم بها. ويمكن تحليل مؤشرات الستة لهذا الهدف من    أنالتعليمي التي تحد من المؤهالت التي ممكن  

 خالل الشكل االتي: 
 ( 2019( التعليم الجيد في العراق )4مؤشرات الهدف )

 
ات ولوحات متابعة أهدف التنمية المستدامة, نيويورك, )  (. 2019الشكل من اعداد الباحث باالعتماد عىل: مؤشر

( ما زالت تقع ضمن نطاق  3-2من خالل الشكل في أعاله يبين أن المؤشر االول ما زال يواجه تحديات, اما المؤشرات )
تحديات ملموسة, وتعود االسباب إلى تدهور نوعية البيئة التعليمية في العراق    التحديات الكبيرة, والهدف السادس ما زال يواجه

واالزدواج المدرسي )اي اشغال مدرستين في بناية واحدة(, فضاًل عنه إلى إن البنى التحتية التعليمية ما زالت متأخرة على وفق  
القضاء على  النظم المتقدمة من ثم هي في حالة عجز من ازاحة التحديات التي من المم كن إن يتقدم العراق بها من خالل 

 المشاكل الهيكلية للتعليم. 
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الشكل من اعداد الباحث ابالعتماد على: مؤشرات ولوحات متابعة أهدف التنمية املستدامة, 
نيويورك, )2019(.

يبي الشكل أعاله أن العراق قد حقق إجنازا وتقدما على مستوى املؤشر )1-2-3-5(.
اهلدف الرابع: التعليم اجليد: مل حيقق العراق القدرة الكاملة على إحداث التحول املنشود يف . 4

جمال التعليم على الرغم ما يشهده من زايدة يف معدل االلتحاق ابملدارس، ويعاين العراق من 
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املساواة يف فرص  انعدام  القدمية، وكذلك  ما واالساليب  نوعاً  املتأخرة  التعليم  اساليب  اتباع 
التعليم. وكذلك يشهد العراق التأخر يف البىن التحتية التعليمية والفساد التعليمي اليت حتد من 
املؤهالت اليت ممكن أن حيقق العراق تقدم با. وميكن حتليل مؤشرات الستة هلذا اهلدف من 

خالل الشكل االيت:
مؤشرات اهلدف )4( التعليم اجليد يف العراق )2019(

 

 
ات ولوحات متابعة أهدف التنمية المستدامة, نيويورك, )  (. 2019الشكل من اعداد الباحث باالعتماد عىل: مؤشر

 (. 5-3-2-1مؤشر )يبين الشكل أعاله أن العراق قد حقق إنجازا وتقدما على مستوى ال

حداث التحول المنشود في مجال التعليم على الرغم إ لم يحقق العراق القدرة الكاملة على    الهدف الرابع: التعليم الجيد: .4
ويعاني العراق من اتباع اساليب التعليم المتأخرة نوعًا ما واالساليب    ،ما يشهده من زيادة في معدل االلتحاق بالمدارس

والفساد وكذلك   ،القديمة التعليمية  التحتية  البنى  في  التأخر  العراق  يشهد  وكذلك  التعليم.  فرص  في  المساواة  انعدام 
يحقق العراق تقدم بها. ويمكن تحليل مؤشرات الستة لهذا الهدف من    أنالتعليمي التي تحد من المؤهالت التي ممكن  

 خالل الشكل االتي: 
 ( 2019( التعليم الجيد في العراق )4مؤشرات الهدف )

 
ات ولوحات متابعة أهدف التنمية المستدامة, نيويورك, )  (. 2019الشكل من اعداد الباحث باالعتماد عىل: مؤشر

( ما زالت تقع ضمن نطاق  3-2من خالل الشكل في أعاله يبين أن المؤشر االول ما زال يواجه تحديات, اما المؤشرات )
تحديات ملموسة, وتعود االسباب إلى تدهور نوعية البيئة التعليمية في العراق    التحديات الكبيرة, والهدف السادس ما زال يواجه

واالزدواج المدرسي )اي اشغال مدرستين في بناية واحدة(, فضاًل عنه إلى إن البنى التحتية التعليمية ما زالت متأخرة على وفق  
القضاء على  النظم المتقدمة من ثم هي في حالة عجز من ازاحة التحديات التي من المم كن إن يتقدم العراق بها من خالل 

 المشاكل الهيكلية للتعليم. 
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الشكل من اعداد الباحث ابالعتماد على: مؤشرات ولوحات متابعة أهدف التنمية املستدامة, 
نيويورك, )2019(.

املؤشرات  اما  املؤشر االول ما زال يواجه حتدايت,  الشكل يف أعاله يبي أن  من خالل 
)2 - 3( ما زالت تقع ضمن نطاق التحدايت الكبرية, واهلدف السادس ما زال يواجه حتدايت 
ملموسة, وتعود االسباب إىل تدهور نوعية البيئة التعليمية يف العراق واالزدواج املدرسي )اي اشغال 
مدرستي يف بناية واحدة(, فضاًل عنه إىل إن البىن التحتية التعليمية ما زالت متأخرة على وفق النظم 
املتقدمة من مث هي يف حالة عجز من ازاحة التحدايت اليت من املمكن إن يتقدم العراق با من 

خالل القضاء على املشاكل اهليكلية للتعليم.
اهلدف اخلامس: املساواة بي اجلنسي: ما زال العراق يواجه حواجز هيكلية تشكل عقبة امام . 5

حتقيق املسواة بي اجلنسي، وال تزال املرأة تواجه أتخر كبري يف املشاركة االقتصادية والسيما 
الشاابت، هذا االمر يعود إىل القيود اجملتمعية اليت حتول دون حصول املرأة على استقالليتها 
القرار. وميكن حتليل مؤشرات هذا  وتتعها بكافة احلقوق, واضطالعها بدور فعال يف صنع 

اهلدف يف العراق من خالل اجلدول االيت:
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مؤشرات اهلدف )5( املساواة بي اجلنسي يف العراق )2016-2020(

20162017201820192020املؤشر
 املطالبة بتنظيم لألسرة مبين على الطرق احلديثة  

)% النساء املتزوجات أو املرتبطات اليت
ترتاوح أعمارهن بي 15-49(

-45.619.259.354.6

نسبة متوسط سنوات الدراسة لإلانث إىل الذكور يف 
الفئة العمرية 25 سنة فأكرب

66.169.469.269.269.8

21.525.325.517.1-نسبة مشاركة االانث إىل الذكور يف القوى العاملة
26.526.525.325.526.4املقاعد اليت تشغلها النساء يف الربملاانت الوطنية %

اجلدول من عمل الباحث ابالعتماد على: تقرير متابعة لوحات مؤشرات أهداف التنمية 
املستدامة, نيويورك, )2016-2020(.

اجلدول يف أعاله يوضح أن العراق ما زال يواجه حتدايت كبرية على مستوى مجيع املؤشرات 
ابستثناء املؤشر االخري هلذا اهلدف؛ ويعود السبب إىل أن العراق ما زال يواجه مشكالت العنف 
ضد النساء اليت تتعرض هلا داخل االسرة أو خارجها، وكذلك مشكالت التزويج املبكر، فضاًل عن 

عقبات الفرص امام تكي املرأة يف جمال العمل االداري يف املؤسسات العامة واخلاصة.
اهلدف السادس: املياه النظيفة والنظافة الصحية: يواجه العراق حتدايت كبرية يف ندرة املياه، . 6

بفعل التداخل احلدودي والصراعات االقليمية اليت يواجهها وتغري املناخ وغريها من العوامل 
والتوسعات  املائي  املورد  على  املتزايد  والطلب  السكاين  النمو  عن  فضاًل  واهليكلية,  الطبيعية 
العمرانية. وميكن حتليل مؤشرات هذا اهلدف من خالل الشكل االيت الذي يبي ان العراق 
ما زال يقع يف دائرة حتدايت الندرة املائية وكذلك ضعف االدارة املتكاملة للموارد وهذا االمر 
يزيد من خماطر العراق للتعرض إىل أزمات مائية، وال سيما يف ظل الضغوط على املورد املائي 
بسبب تغري املناخ وارتفاع درجات احلرارة وتراجع معدالت االمطار؛ وهذا االمر يزيد من عمق 
التحدايت يف املستقبل. فضاًل عن االعاقة اليت يشهدها للوصول إىل خدمات الصرف الصحي 
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يف املناطق الريفية، عكس املناطق احلضرية اليت ترتفع فيها تغطية هذه اخلدمة.
مؤشرات اهلدف )6( املياه النظيفة والنظافة الصحية يف العراق )2019(  

 
ات أهداف التنمية المستدامة, نيوي  . 2019ورك, الشكل من عمل الباحث باالعتماد عىل: تقرير متابعة لوحات مؤشر

احرز العراق تقدمًا على مستوى الحصول على الكهرباء للسكان تصل    الهدف السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة: .7
ساعة( باليوم  \2%, ولكن يواجه تحديات ساعات التزويد التي تعد منخفضة جدا تصل مناطق معينة إلى )100إلى  

المنزلي للطاقة بشكل كبير ولكن يواجه تحديات ملموسة. أما    الواحد في بعض المناطق, وكذلك النمو في االستهالك
بالنسبة إلى انبعاثات اكسيد الكربون الناتج من احتراق الوقود يواجه العراق تحديات كبيرة في هذا المؤشر على مدة 

ير نسبيًا. اما السنوات األربعة دون وجود إدارة تعالج هذه المشكلة على الرغم من العراق يمتلك هذا المورد بشكل كب
نتيجة الحرب مع داعش والنزوح من المناطق الغربية فقد شهد مؤشر الحصول على    2018و  2017في السنوات  

 الكهرباء تراجعًا بسيطًا. ويوضح هذا االمر الجدول االتي: 
 ( 2020-2016( طاقة نظيفة بأسعار معقولة في العراق )7مؤشرات الهدف )

 2020 2019 2018 2017 2016 المؤشر
 100 100 98.8 98.8 100 الحصول على الكهرباء )% من السكان(  

 97.6 97.6 98.1 98.9 95 الوصول إلى مصادر الوقود النظيف ألغراض الطهي % من السكان 
 انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن احتراق الوقود / إنتاج الكهرباء

 الكربون / تيراواط/ساعة) )طن متري من مكافئ ثاني أكسيد 
1.9 2.2 2.0 2.0 1.7 

ات أهداف التنمية المستدامة, نيويورك, )  (. 2020-2016الجدول من عمل الباحث باالعتماد عىل: تقرير متابعة لوحات مؤشر

والنمو االقتصادي: .8 الالئق  العمل  الثامن:  لتحقيق    الهدف  المرجو  النمو االقتصادي  العراق  توفير  لم يحقق  متطلبات 
إذ يشهد التخطيط االقتصادي في العراق حالة عزلة عن السياسات االجتماعية وهياكل   ،فرص العمل المنتجة والالئقة

يعتمد اعتمادًا   العراق  الحوكمة التي من الممكن إن تحقق المساواة في الفرص وتحقيق االزدهار االقتصادي. إذ إن 
فضاًل عن المشاكل الهائلة التي    ،القطاعات االنتاجية االخرى )الزراعية, الصناعية, ...الخ(مفرطًا على النفط وتراجع  

كل هذه االمور شكلت حاجز امام جهود التقدم في تحقيق النمو المستدام في العراق. والجدول    ،يواجهها سوق العمل
 االتي يوضح مؤشرات هذا الهدف.

 ( 2020-2016القتصادي في العراق ) ( العمل الالئق والنمو ا8مؤشرات الهدف )
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لة معالجة المياه المستعم
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الشكل من عمل الباحث ابالعتماد على: تقرير متابعة لوحات مؤشرات أهداف التنمية 
املستدامة, نيويورك, 2019.

اهلدف السابع: طاقة نظيفة أبسعار معقولة: احرز العراق تقدماً على مستوى احلصول على . 7
الكهرابء للسكان تصل إىل %100, ولكن يواجه حتدايت ساعات التزويد اليت تعد منخفضة 
النمو يف  املناطق, وكذلك  الواحد يف بعض  جدا تصل مناطق معينة إىل )2\ساعة( ابليوم 
االستهالك املنزيل للطاقة بشكل كبري ولكن يواجه حتدايت ملموسة. أما ابلنسبة إىل انبعااثت 
اكسيد الكربون الناتج من احرتاق الوقود يواجه العراق حتدايت كبرية يف هذا املؤشر على مدة 
السنوات األربعة دون وجود إدارة تعاجل هذه املشكلة على الرغم من العراق ميتلك هذا املورد 
بشكل كبري نسبياً. اما يف السنوات 2017 و2018 نتيجة احلرب مع داعش والنزوح من 
االمر  هذا  ويوضح  بسيطاً.  تراجعاً  الكهرابء  على  احلصول  مؤشر  فقد شهد  الغربية  املناطق 

اجلدول االيت:
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مؤشرات اهلدف )7( طاقة نظيفة أبسعار معقولة يف العراق )2016-2020(

20162017201820192020املؤشر
10098.898.8100100 احلصول على الكهرابء )% من السكان(

الوصول إىل مصادر الوقود النظيف ألغراض الطهي 
% من السكان

9598.998.197.697.6

انبعااثت اثين أكسيد الكربون الناجتة عن احرتاق 
الوقود / إنتاج الكهرابء

)طن مرتي من مكافئ اثين أكسيد الكربون / ترياواط/
ساعة(

1.92.22.02.01.7

اجلدول من عمل الباحث ابالعتماد على: تقرير متابعة لوحات مؤشرات أهداف التنمية 
املستدامة, نيويورك, )2016-2020(.

املرجو . 8 االقتصادي  النمو  العراق  حيقق  مل  االقتصادي:  والنمو  الالئق  العمل  الثامن:  اهلدف 
لتحقيق متطلبات توفري فرص العمل املنتجة والالئقة، إذ يشهد التخطيط االقتصادي يف العراق 
حالة عزلة عن السياسات االجتماعية وهياكل احلوكمة اليت من املمكن إن حتقق املساواة يف 
الفرص وحتقيق االزدهار االقتصادي. إذ إن العراق يعتمد اعتماداً مفرطاً على النفط وتراجع 
اليت  اهلائلة  املشاكل  عن  فضاًل  ...اخل(،  الصناعية,  )الزراعية,  االخرى  االنتاجية  القطاعات 
النمو  التقدم يف حتقيق  امام جهود  االمور شكلت حاجز  العمل، كل هذه  يواجهها سوق 

املستدام يف العراق. واجلدول االيت يوضح مؤشرات هذا اهلدف.
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مؤشرات اهلدف )8( العمل الالئق والنمو االقتصادي يف العراق )2016-2020(

20162017201820192020املؤشر
2.4-2.3-0.50.6-0.4-النمو املعدل

البالغون 15( عاًما فأكرب( الذين ميتلكون 
حسااًب يف بنك أو مؤسسة مالية أخرى 

أو مع شركة خلدمات األموال عرب اهلاتف 
احملمول%

1.512.722.722.722.7

16.9168.28.212.8معدل البطالة )% من امجايل قوة العمل(
053.154--درجة حرية العمل

احلوادث القاتلة املرتبطة ابلعمل يف الواردات 
الوفيات لكل 100,000 

---0.20.1

اجلدول من عمل الباحث ابالعتماد على: تقرير متابعة لوحات مؤشرات أهداف التنمية 
املستدامة, نيويورك, )2016-2020(.

اجلدول يف أعاله يبي إن العراق ما زال يواجه حتدايت كبرية على مستوى اقتصاد، وهذا 
يعود إىل الريعية اليت تعد متالزمة االقتصاد العراقي واعتماده على النفط بنسبة تبلغ )%95( يف 
الناتج احمللي االمجايل، وهذا أمر أثر على معدالت النمو اليت تشهد تباطؤاً وتراجعاً خطرياً، وتراجع 
قليلة  الريعي يعد ذو قوى عمل  القطاع  البطالة والسيما أن  القطاعات االخرى وزايدة معدالت 
العراق  به  مر  الذي  االمين  الوضع  نتاج  هي  املشاكل  وهذه  االخرى،  للقطاعات  ابلنسبة  نسبياً 
والسيما بعد احلرب مع داعش وتراجع الوضع االمين والتهريب النفطي الذي حصل على املستوى 
االقليمي، فضاًل عن أن خماطر اسعار النفط العاملية تعد املهدد االول الذي تؤثر يف انتج العراق 
احمللي نتيجة اعتماده على هذا القطاع الواحد مما جيعل عرضة ملخاطر كثرية على مستوى االقتصاد 

العراقي الكلي.
التعثر . 9 ظروف  من  العراق  يعاين  االساسية:  واهلياكل  واالبتكار  الصناعة  التاسع:  اهلدف 

البطالة، وضعف امكانيات استغالل  التصنيع املستدام وتزايد معدالت  االقتصادي، وتراجع 
واستخدام املوارد الطبيعية, هذه االمور اضعفت من مستوى البىن التحتية, وال سيما إن العراق 
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ابلبحث  استثمار  يف  قياساُ  االبتكار  مستوايت  تدين  عن  فضاًل  منواً,  اقل  البدالن  من  يعد 
مثل  اقتصادية االخرى  القطاعات  اسهام  تراجع  االنتاجية. وكما ذكران سابقاً  والتطوير واىل 
القطاع  فسيطرة  االمجايل.  احمللي  الناتج  يف  القطاعات  من  وغريها  والنقل  والصناعة  الزراعة 
النفطي قاد إىل تراجع مستوايت وهياكل القطاعات االخرى واضعفها بشكل كبري وهذه تعد 
اكرب مشاكل اقتصاد العراقي اليت ال زال يواجها. وميكن بيان مؤشرات هذا اهلدف من خالل 

اجلدول االيت:
مؤشرات اهلدف )9( الصناعة واالبتكار واهلياكل االساسية يف العراق )2016-2020(

20162017201820192020املؤشر
11.317.221.249.475.0السكان الذين يستخدمون االنرتنت %

اشرتاكات النطاق العريض لألجهزة اجلوالة )لكل 
100 نسمة(

-3.616.241.039.8

مؤشر اداء اخلدمات اللوجستية: جودة التجارة والبنية 
االساسية املتعلقة ابلنقل )من 1= متدنية إىل 5= 

عالية(

2.221.92.02.0

عدد مقاالت الدورايت العلمية والتقنية لكل 
)1000نسمة(

-0000.2

0000.0-نفقات البحوث والتطوير )% من امجايل الناتج احمللي(
تصنيف اجلامعات التاميز للتعليم العايل متوسط 

درجات اعلى 3 جامعات )0-100(
--022.520.8

اجلدول من عمل الباحث ابالعتماد على: تقرير متابعة لوحات مؤشرات أهداف التنمية 
املستدامة, نيويورك, )2016-2020(.

تشهد مجيع املؤشرات يف اجلدول يف أعاله حتدايت كبرية وملموسة وما زالت نتيجة الضعف 
املؤشرات,  الشاملة يف هذه  العامة واالستثمارات  السياسات  التحتية واالدارية, وضعف  البىن  يف 
فضاًل عن ضعف االرادة السياسية امللتزمة أببعاد التنمية املستدامة والضعف الرتابطي بي النظم، كل 
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هذه االمور ادت إىل تراجع املؤشرات يف أعاله وجعلها يف دائرة كبرية من التحدايت.
الدخل . 10 مستوايت  على  العراق  يشهد  املساواة:  عدم  أوجه  من  احلد  العاشر:  اهلدف 

واحلصول على املوارد واخلدمات واملشاركة يف احلياة السياسية تفاواتت بعيدة, واليت تربز من 
العراق  ويعاين  اجلغرافية.  واملناطق  واجلنسي  الطبقات  بي  مساواة  عدم  واوجه  فوارق  خالهلا 
من تقوض التماسك االجتماعي واالزدهار واالستقرار السياسي، هذا االمر يعود إىل ضعف 
الدولة يف ضمان املساواة يف احلقوق االقتصادية واالجتماعية. وميكن حتليل مؤشر )معامل جيين 

ألعلى دخل 100-1( هذا اهلدف من خالل الشكل االيت:
مؤشر اهلدف )10( احلد من أوجه عدم املساواة يف العراق 2016-2020

 

 = عالية(5= متدنية إلى 1االساسية المتعلقة بالنقل )من 
 0.2 0 0 0 - نسمة(1000عدد مقاالت الدوريات العلمية والتقنية لكل )

 0.0 0 0 0 - نفقات البحوث والتطوير )% من اجمالي الناتج المحلي( 
تصنيف الجامعات التايمز للتعليم العالي متوسط درجات 

 ( 100-0جامعات )  3اعلى 
- - 0 22.5 20.8 

ات أهداف التنمية المستدامة, نيويورك, )الجدول من عمل الباحث باالعتماد عىل:   (. 2020-2016تقرير متابعة لوحات مؤشر

تشهد جميع المؤشرات في الجدول في أعاله تحديات كبيرة وملموسة وما زالت نتيجة الضعف في البنى التحتية واالدارية, 
رادة السياسية الملتزمة بأبعاد التنمية  وضعف السياسات العامة واالستثمارات الشاملة في هذه المؤشرات, فضاًل عن ضعف اال

من   كبيرة  دائرة  في  وجعلها  أعاله  في  المؤشرات  تراجع  إلى  ادت  االمور  هذه  كل  النظم،  بين  الترابطي  والضعف  المستدامة 
 التحديات. 

الحد من أوجه عدم المساواة: .10 والخدمات  يشهد العراق على مستويات الدخل والحصول على الموارد    الهدف العاشر: 
والمشاركة في الحياة السياسية تفاوتات بعيدة, والتي تبرز من خاللها فوارق واوجه عدم مساواة بين الطبقات والجنسين  

هذا االمر يعود   ،والمناطق الجغرافية. ويعاني العراق من تقوض التماسك االجتماعي واالزدهار واالستقرار السياسي
ي الحقوق االقتصادية واالجتماعية. ويمكن تحليل مؤشر )معامل جيني ألعلى  إلى ضعف الدولة في ضمان المساواة ف 

 ( هذا الهدف من خالل الشكل االتي: 100-1دخل 
 

 

 

 2020-2016( الحد من أوجه عدم المساواة في العراق 10مؤشر الهدف )

 
ات أهداف التنمية المس  . 2020-2016تدامة, نيويورك, الشكل من عمل الباحث باالعتماد عىل: تقرير متابعة لوحات مؤشر

يوضح الجدول في أعاله ان معامل جيني ارتفع في العراق مما يعني إن عدم المساواة قد زادت في البلد، يعود االمر إلى  
االستهالك بين  تقليل المدفوعات التحويلية إلى الفئات الفقيرة وخاصة ما يرتبط بالبطاقة التموينية، فضال عن تركيبة النمو في  

30.9 30.9 31.6 29.5

41.8
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الشكل من عمل الباحث ابالعتماد على: تقرير متابعة لوحات مؤشرات أهداف التنمية 
املستدامة, نيويورك, 2016-2020.

يوضح اجلدول يف أعاله ان معامل جيين ارتفع يف العراق مما يعين إن عدم املساواة قد زادت 
يف البلد، يعود االمر إىل تقليل املدفوعات التحويلية إىل الفئات الفقرية وخاصة ما يرتبط ابلبطاقة 
الكثري من  االنفاق اخلمسية. وهناك  فئات  النمو يف االستهالك بي  تركيبة  التموينية، فضال عن 
االفراد قريبون من خط الفقر بسبب اخنفاض دخل العمل يف القطاعات اليت تشغل حوايل نصف 
ارابب االسرة الفقرية )الزراعة والبناء والنقل(، اليت تتسم ابخنفاض متوسط االجر ووجود عمالة كبرية 
للنساء، حيث يعمل الفقراء حلسابم، وكلها مؤشرات سلبية لقدرة االقتصاد وكفاءة سوق العمل 

واخنفاض متوسط انتاجية العمل.
اهلدف احلادي عشر: مدن وجمتمعات حملية مستدامة: يشهد العراق توسع عمراين غري . 11
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خمطط يف مجيع احناء البلد، بفعل الفقر وتغري املناخ والصراعات, فخالل العقدين االخريين 
برزت ظاهرة التوسع غري القانوين على املناطق الزراعية احمليطة ابملدن, وانتشار السكن العشوائي 
يف حميط اغلب املدن, وما تزال اخلدمات العامة تشكل مشكلة ابلنسبة لتحسي اوضاع الناس، 
واملدن اليت شهدت نزوحا واحتضاان لعدد كبري من النازحي تنتشر فيها اوجه عدم املساواة, 
اخلدمة  أو سكن، واحلصول على  أرض  امكانية حيازة  الفوارق مستمرة يف  زالت  ما  من مث 
واالستفادة من بنية حتتية جيدة النوعية واخلروج إىل مساحات عامة بيئية نظيفة. ويبلغ سكان 
توضيح  2018. وميكن  عام  الريف  مقابل )%30.2( يف  العراق )69.8%(  احلضر يف 

مؤشرات هذا اهلدف يف العراق من خالل الشكل االيت:
مؤشرات اهلدف )11( مدن وجمتمعات حملية مستدامة يف العراق 2016-2020

 

فئات االنفاق الخمسية. وهناك الكثير من االفراد قريبون من خط الفقر بسبب انخفاض دخل العمل في القطاعات التي تشغل 
حوالي نصف ارباب االسرة الفقيرة )الزراعة والبناء والنقل(، التي تتسم بانخفاض متوسط االجر ووجود عمالة كبيرة للنساء، حيث  

 ابهم، وكلها مؤشرات سلبية لقدرة االقتصاد وكفاءة سوق العمل وانخفاض متوسط انتاجية العمل. يعمل الفقراء لحس

يشهد العراق توسع عمراني غير مخطط في جميع   الهدف الحادي عشر: مدن ومجتمعات محلية مستدامة: .11
لتوسع غير القانوني على بفعل الفقر وتغير المناخ والصراعات, فخالل العقدين االخيرين برزت ظاهرة ا ،انحاء البلد

المناطق الزراعية المحيطة بالمدن, وانتشار السكن العشوائي في محيط اغلب المدن, وما تزال الخدمات العامة تشكل 
واحتضانا لعدد كبير من النازحين تنتشر فيها اوجه  ا  والمدن التي شهدت نزوح   ،مشكلة بالنسبة لتحسين اوضاع الناس

والحصول على الخدمة واالستفادة من    ،الت الفوارق مستمرة في امكانية حيازة أرض أو سكنعدم المساواة, من ثم ما ز 
%( مقابل  69.8بنية تحتية جيدة النوعية والخروج إلى مساحات عامة بيئية نظيفة. ويبلغ سكان الحضر في العراق )

 خالل الشكل االتي: . ويمكن توضيح مؤشرات هذا الهدف في العراق من 2018%( في الريف عام 30.2)
 

 2020-2016( مدن ومجتمعات محلية مستدامة في العراق  11مؤشرات الهدف )

 
ات أهداف التنمية المستدامة, نيويورك,   . 2020-2016الشكل من عمل الباحث باالعتماد عىل: تقرير متابعة لوحات مؤشر

ملم تواجه تحديات  ما زالت  الهدف  هذا  أن مؤشرات  يبين  أعاله  والتوسع غير الشكل في  السكان  وكبيرة، مع زيادة  وسة 
المخطط ولد مشاكل سكن كبيرة من ثم دفع الناس إلى استغالل السكن والمجمعات العشوائية بصورة كبيرة، وكذلك الضغط على  

في الريف.   الموارد الذي أدى إلى خلل كبير في المناطق الزراعية الريفية والنزوح إلى المدن والبحث عن الخدمات غير المتوفرة
 كل هذه االمور زادت من حدة التحديات على مستوى المؤشرات في أعاله. 

المسؤوالن: .12 واالنتاج  االستهالك  الثاني عشر:  السابق    الهدف  الفصل  في  وضحنا  أنموذج    أنكما  يمثل  الهدف  هذا 
بأسره المستدامة  البلدان االستهالكي ،التنمية  والعراق من  المستدامة,  التنمية  المرتفعةأي يختصر  الدرجة  ذات  ولم   ،ة 

جيدة أو  متوسطة  استهالك  انماط  فيه  المياه    أنوكذلك   ،تتوفر  ندرة  تزايد  خالل  من  مستدامة  غير  االنتاج  اساليب 
انبعاثات من  تؤدي  وما  األحفورية  الطاقة  استخدام  تدوير   ،وزيادة  أو  استخدام  اعادة  فإن  وكذلك  النفايات,  وانتاج 
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الشكل من عمل الباحث ابالعتماد على: تقرير متابعة لوحات مؤشرات أهداف التنمية 
املستدامة, نيويورك, 2016-2020.

الشكل يف أعاله يبي أن مؤشرات هذا اهلدف ما زالت تواجه حتدايت ملموسة وكبرية، 
مع زايدة السكان والتوسع غري املخطط ولد مشاكل سكن كبرية من مث دفع الناس إىل استغالل 
السكن واجملمعات العشوائية بصورة كبرية، وكذلك الضغط على املوارد الذي أدى إىل خلل كبري 
يف املناطق الزراعية الريفية والنزوح إىل املدن والبحث عن اخلدمات غري املتوفرة يف الريف. كل هذه 

االمور زادت من حدة التحدايت على مستوى املؤشرات يف أعاله.
اهلدف الثاين عشر: االستهالك واالنتاج املسؤوالن: كما وضحنا يف الفصل السابق أن . 12

والعراق من  املستدامة,  التنمية  املستدامة أبسره، أي خيتصر  التنمية  أمنوذج  اهلدف ميثل  هذا 
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البلدان االستهالكية ذات الدرجة املرتفعة، ومل تتوفر فيه امناط استهالك متوسطة أو جيدة، 
وكذلك أن اساليب االنتاج غري مستدامة من خالل تزايد ندرة املياه وزايدة استخدام الطاقة 
األحفورية وما تؤدي من انبعااثت، وانتاج النفاايت, وكذلك فإن اعادة استخدام أو تدوير 
التلوث  حجم  من  زادت  االمور  هذه  مث كل  من  منخفضة،  مستوايت  ذات  هي  النفاايت 
الذي يعاين منه العراق حلد االن. واجلدول االيت يوضح مؤشرات هذا اهلدف يف العراق حجم 
التحدايت يف بعض املؤشرات على الرغم من التقدم يف بعضها ولكن مازال العراق ضمن دائرة 

التحدي يف هذا اهلدف والسيما يف السنوات 2019 و2020.

 مؤشرات اهلدف )12( االستهالك واالنتاج املسؤوالن يف العراق )2017-2020(

2017201820192020املؤشر
3.13.16.16.1النفاايت االلكرتونية املتولدة )كغم\فرد(
1.051.121.71.3النفاايت البلدية الصلبة )كغم\يوم\فد(

6.46.46.46.4انبعااثت اثين أكسيد الكربون الناجتة عن االنتاج )كغم\فرد(
1.41.1-1.4-1.4-انبعااثت اثين أكسيد الكربون املستورد )كغم\يوم(

12.712.712.713.2بصمة انتاج النيرتوجي )كغم\فرد(
6.10.6-6.1-6.1-صايف االنبعااثت املستوردة من النيرتوجي التفاعلي )كغم\فرد(

اجلدول من عمل الباحث ابالعتماد على: تقرير متابعة لوحات مؤشرات أهداف التنمية 
املستدامة, نيويورك, )2016-2020(.

اهلدف الثالث عشر: العمل املناخي: ميتاز مناخ العراق ابلتنوع والتطرف، إذ يتنوع بسبب . 13
الكبري بي درجات  ابلتباين  العراق ومشاله, ويتطرف  املختلفة بي وسط وجنوب  التضاريس 
احلرارة عرب فصول السنة بل وحىت اايمها. ونتيجة هذا التباين تولدت مشاكل مناخية كبرية 
فتعرض عدد غري قليل من السكان ملخاطر ندرة املياه واجلفاف، وقد أثر هذا االمر يف فرص 
العراق االستثمارية والسيما أن العديد من البلدان تستثمر يف التكيف مع تغري املناخ وبلد قليل 
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املخاطر والكوارث. وميكن توضيح مؤشرات هذا اهلدف من خالل اجلدول االيت، الذي يبي 
إن مجيع املؤشرات تواجه حتدايت كبرية دون وجود حلول ملموسة على الواقع وهذا قد يؤدي 
يف املستقبل القريب إىل كوارث بيئية وانسانية لذا البد من التوجه يف معاجلة التحدايت وازاحتها 

من امام عمل هذه املؤشرات.
مؤشرات اهلدف )13( العمل املناخي يف العراق 2016-2020

20162017201820192020املؤشر
نصيب الفرد من انبعااثت اثين اكسيد 

الكربون املرتبطة ابلطاقة )طن من اثين اكسيد 
الكربون\الفرد(

4.24.94.84.95.0

انبعااثت اثين اكسيد الكربون املستورد 
واملعدلة حسب التكنلوجيا )طن من اثين 

اكسيد الكربون\فرد(

-0.7-0.3-0.3-0.3-0.2

0.10.10.10.1-مؤشر التأثري بتغري املناخ 
انبعااثت اثين اكسيد الكربون املتضمنة يف 

صادات الوقود االحفوري )كغم\فرد(
-7251.47731.48194.28072.1

اجلدول من عمل الباحث ابالعتماد على: تقرير متابعة لوحات مؤشرات أهداف التنمية 
املستدامة, نيويورك, )2016-2020(.

اهلدف الرابع عشر: احلياة حتت املاء: يواجه العراق حتدايت مائية كبرية وتلوث حبري كبري، . 14
جراء انشطة التنمية البحرية والساحلية، وكذلك يواجه العاق من الناحية البيولوجية بفعل الصيد 
املفرط وغري القانوين ونفوق االمساك. ومل يشهد العراق رقابة ادارية قوية للحد من هذه االمور 
من مث من املمكن إن تؤثر هذه التحدايت واملشاكل على أجيال اليوم واملستقبل واالزدهار 

املائي. وميكن توضيح مؤشرات هذا اهلدف من خالل اجلدول االيت:
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مؤشرات اهلدف )14( احلياة حتت املاء يف العراق 2016-2020

20162017201820192020املؤشر
متوسط املساحة احملمية يف املواقع 
البحرية املهمة للتنوع البيولوجي %

0.00.00.00.00.0

صحة احمليطات املياه النظيفة
)100 - 0( 

43.585.783.641.649.0

سالمة احمليطات مصايد االمساك
)100 - 0( 

6040.340.429.644.9

37.230.030.030.0-االمساك املصيدة بشباك اجلر %

اجلدول من عمل الباحث ابالعتماد على: تقرير متابعة لوحات مؤشرات أهداف التنمية 
املستدامة, نيويورك, )2016-2020(.

اهلدف اخلامس عشر: احلياة يف الرب: يشهد العراق تراجع يف مستوايت التنوع البيولوجي، . 15
إىل  أدى  وهذا  االيكولوجية،  النظم  وتدهور  الزراعية،  االراضي  وتدهور  التصحر  انحية  من 
فقدان التنوع البيولوجي مبا يف ذلك الغاابت. كل هذه االمور أثرت سلبياً على مناخ االنسان 
الصحي والرفاهي، والعراق يشهد تراجعاً ادارايً لألراضي على النحو املستدام من خالل املناطق 
احملمية والزراعة املستدامة، فضاًل عن تدهور التخطيط االقليمي واالسرتاتيجي. وشهدت مجيع 
مؤشرات هذا اهلدف يف العراق حتدايت كبرية نتيجة الصراعات يف بعض االقاليم الغربية واحلرب 
مع داعش اليت سببت خبراب مساحات واسعة من املنطقة, وكذلك شهدت مساحات زراعية 
كبرية يف اجلنوب والوسط ظاهرة البناء العشوائي املتسارع يف اجملتمعات احمللية املتضررة، وكذلك 
شهدت الغاابت إىل انقراض نسيب نتيجة استغالهلا بصورة سلبية مما أدى إىل تراجع مساحات 
بنسبة  الزراعية  القدرات  واخنفاض  االخريين  العقدين  بصورة كبرية خالل  العراق  الغاابت يف 
)%40()5(، فضاًل عن ذلك إىل تعرض العراق تضرر كبري من العواصف الرتابية نتيجة افتقار 

العراق للتشجري. وميكن حتليل مؤشرات هذا اهلدف من خالل اجلدول االيت:

. /http://www.uniraq.com ,5. األمم املتحدة- العراق, تدهور االنتاج الزراعي بعد وجود داعش يف العراق

http://www.uniraq.com/
http://www.uniraq.com/
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مؤشرات اهلدف )15( احلياة يف الرب يف العراق 2016-2020

20162017201820192020املؤشر
متوسط املساحة احملمية يف املواقع األرضية املهمة 

للتنوع البيولوجي %
05.15.15.13.8

متوسط املساحة احملمية من املياه العذبة املهمة 
للتنوع البيولوجي %

-5.15.15.15.1

0.820.80.80.80.8القائمة احلمراء لبقاء االنواع  )0-100(
هتديدات التنوع البيولوجي املستوردة )التهديدات 

لكل مليون نسمة(
-0.30.70.70.7

0.80.80.80.80.8التغري السنوي يف مساحة الغاابت %

اجلدول من عمل الباحث ابالعتماد على: تقرير متابعة لوحات مؤشرات أهداف التنمية 
املستدامة, نيويورك, )2016-2020(.

اهلدف السادس عشر: السالم والعدل واملؤسسات القوية: يعاين العراق على مستوى هذا . 16
اهلدف من مشاكل عدة تتمثل ابلدرجة االوىل يف ضعف سيادة القانون، وعدم االلتزام بصورة 
والتهجري  القتل  االنسان فضاًل عن ظروف  العاملية حلقوق  وااللتزامات  االتفاقيات  كبرية يف 
والنزوح لنسبة كبرية من السكان, هذه العوامل حدت من قدرة العراق على التقدم يف هذا 
وضعف  والعسكرية،  املدنية  الدولة  مؤسسات  يف  واالداري  السياسي  الفساد  نتيجة  اهلدف 
املشاركة السياسية جلزء كبري من فئات اجملتمع)6(. ومن خالل مؤشرات هذا اهلدف ميكن إن 
يتبي إن مؤشرات سيادة القانون وكفاءة احلكومة يف العراق ضعيفة جداً وال سيما بعد تزايد 
العنف  االحتجاجات املظاهرات والعنف احلكومي لردع االحتجاجات, كذلك إن مشكلة 
ضد االطفال واالسرة واملرأة يشهد العراق نطاق واسع من العنف االسري للنساء والفتيات 
واالطفال وما يرافقه من عقوابت جسدية ونفسية. أما ابلنسبة إىل احملتجزين غري احملكوم عليهم 
فقد شهد العراق تقدم ملموس يف هذا املؤشر ويرافقه حتدايت ملموسة نسبياً, وابلنسبة للفساد 
السياسي واالداري املنتشر مبساحة واسعة يف مؤسسات الدولة فقد اثرت على مجيع القطاعات 

6. وزارة التخطيط, التقرير الطوعي االول حول أهداف التنمية املستدامة يف العراق, مصدر سابق, ص49-50.
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سواء اخلاص أو العام. فضاًل عن املشاكل يف أعاله فقد يعاين العراق من جرائم القتل املتعمد 
واالغتياالت وقد جاء يف تقرير التنمية املستدامة العريب إن العراق حيتل املرتبة الثانية بعد جزر 
القمر يف معدل جرائم القتل املتعمد واالغتياالت, فضاًل عن الوفيات املرتفعة الناجتة املعارك 

واحلروب الداخلية مع داعش اليت زادت من نسبة الوفيات يف املعارك.
مؤشرات اهلدف السادس عشر )السالم( للتنمية املستدامة يف العراق 2019

اإلجنازالقيمةاملؤشرات
حتدايت كبرية9.9جرائم القتل )لكل 100,000 من السكان(.

مت االجناز0.3املوقوفون غري احملكوم عليهم )%(.
السكان الي يشعرون ابألمان ميشون مبفردهم لياًل يف املدينة 

اليت يعيشون فيها )%(.
حتدايت ملموسة60.4

ال تتوفر بياانت-حقوق امللكية )1-7(.
سن  دون  األطفال  املدنية  السلطة  لدى  املواليد  تسجيل 

اخلامسة )%(.
مت االجناز99.2

حتدايت كبرية18مؤشر مدركات الفساد )0-100(.
االطفال الذين ترتاوح اعمارهم بي 5 و 14 عاماً املتورطي 

يف عمالة االطفال )%(.
ال تزال التحدايت4.7

عمليات نقل االسلحة التقليدية الرئيسية )الصادرات( )اثبتة 
عام 1990 مليون دوالر أمريكي لكل )100,000 من 

السكان(.

مت االجناز0.0

حتدايت كبرية56.6مؤشر حرية الصحافة)أسوأ 0-100(.

اهلدف السابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق االهداف: يواجه العراق حتدايت جسيمة . 17
يف توظيف وسائل التنفيذ على الصعيد الوطين، فما زالت القدرات شبه حمدودة, نتيجة إن 
اهليكل االقتصادي العراقي غري مدعوم بشكل كبري من الوحدات العاملية. إذ إن عدم املساواة 
بي الناس واملناطق اليت يشهدها العراق وضعف جهود نقل اخلربات واالحتياجات ما زالت 
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املوارد  تعبئة  ملعاجلة  الالزمة  القدرة  يعود إىل ضعف  تواجه حتدايت مؤسسية جسيمة، وهذا 
ومعاجلة االولوايت العابرة حلدود العراق مثل االمن الغذائي واملائي وغري املناخ والسالم وغريها. 
كذلك على اعتبار أن واقع العراق االقتصادي يتمثل ابلريعية فما زالت الضريبة عنصر حمدود 
منخفض نسبياً فقد بلغت عام 2019 )2.95 %( من الناتج احمللي االمجايل. ومن خالل 
اجلدول االيت الذي يبي أن مؤشرات هذا اهلدف ما زالت يف تقدم حمدود نتيجة التحدايت 

امللموسة اليت تواجهها سواء على مستوى حكومي أو مؤسسي.
مؤشرات اهلدف )17( عقد الشراكات لتحقيق االهداف يف العراق 2016-2020

20162017201820192020املؤشر
4.914.604.302.42.2االنفاق احلكومي على التعليم )% من الناتج احمللي االمجايل(

0000-درجة املالذ الضرييب )االفضل 0- 5 االسوأ(
19.02026.926.3-االيرادات احلكومية ابستثناء املنح )%الناتج احمللي االمجايل(
0.841.321.501.031.03املساعدات االمنائية الرمسية )% من الدخل القومي االمجايل(

اجلدول من عمل الباحث ابالعتماد على: تقرير متابعة لوحات مؤشرات أهداف التنمية 
املستدامة, نيويورك, )2016-2020(.

الثاين فقد حقق  املؤشر  العراق على مستوى  أن  بيان  من خالل اجلدول يف أعاله ميكن 
النتيجة االفضل واجنز اهلدف، أما بقية املؤشرات فما زالت يف دائرة التحدايت وعدم توفر البياانت 

الكاملة.
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اخلامتة:
التنمية املستدامة من قبل اجلمعية العامة لألمم املتحدة عام 2015 متممة  أتيت أهداف 
لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية اليت اتفقت عليها دول العامل قبل مخسة عشر عاماً، وتعد هذه 
الناس، واألرض، واالزدهار، وخطة طموحة وشاملة عازمة على إهناء  اخلطة برانمج عمل ألجل 
التنمية املستدامة. ابتت  العامل، وشرط ال غىن عنه لتحقيق  الفقر واجلوع، وهي أكرب حتد يواجه 
مأزق  من  للخروج  ملحة  ضرورة  العراق  يف  املستدامة  للتنمية  مستقبلية  ورؤية  اسرتاتيجية  وضع 
االرجتالية يف صنع القرار االقتصادي، اسرتاتيجية شاملة وفاعلة يف إدارة االقتصاد الوطين وتنظيمه 
شأهنا  من  اليت  والربامج  اخلطط  ووضع  معه،  الشراكة  دور  وتفعيل  الريعية،  السمة  من  وختليصه 
تطوير القطاعات اإلنتاجية واخلدمية؛ من أجل تنويع مصادر الدخل والثروة، يف ظل توافر اإلرادة 
السياسية، واملصداقية، والشفافية يف صنع القرار االقتصادي والبيئي، إذ إن أي إصالح اقتصادي 
جيب أن يسبقه إصالح سياسي، وحرب حقيقية على الفساد اإلداري واملايل؛ ألنه بوجودمها لن 

تتمكن من ترير أي سياسة تنموية مستدامة.
أهم ما يوصي بِه الباحث:

العمل اجلدي على استخدام املوارد البشرية واالقتصادية ابلشكل الذي يضمن حتقيق العدالة . 1
ويضمن حق االجيال احلالية واملستقبلية.

هتيئة متطلبات االستقرار االمين والسياسي وضمان حقوق االنسان وحتقيق العدالة االجتماعية. . 2
تعزيز الرقابة املركزية من قبل احلكومة يف متابعة عملية التنمية املستدامة ومتابعة مؤشراهتا وضمان . 3

انسجامها على وفق املعايري الدولية.
هتيئة بيئة شرعية تضمن انطالق عملية التنمية املستدامة بسالسة وتساعد يف اختصار الزمن . 4

اجملتمع  استجابة  لضمان  التنمية  الشعيب أبمهية  الوعي  رفع مستوى  الكلفة, كذلك  وخفض 
والتنمية  للتطور  املعيقة  البالية  االجتماعية  العالقات  لنبذ  اجملتمع  توعية  والعمل على  وتعاونه 

املستدامة.
ان معاجلة جوانب القصور يف مؤشرات أهداف التنمية املستدامة يتطلب توافر اإلرادة السياسية . 5

واجملتمعية اليت هتيئ االرضية املناسبة النطالق التنمية املستدامة واطالق اسرتاتيجية مستقبلية 
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لتطوير مؤشراهتا ومعاجلة جوانب اخللل والقصور ومتابعة تنفيذ هذه االسرتاتيجية مبا يضمن 
حتقيق أهداف التنمية املستدامة.

ملحة . 6 العراق ضرورة  يف  املستدامة  للتنمية  مستقبلية  ورؤية  اسرتاتيجية  وضع  وجوب  وأصبح 
إدارة  وفاعلة يف  اسرتاتيجية شاملة  االقتصادي،  القرار  االرجتالية يف صنع  مأزق  للخروج من 
االقتصاد الوطين وتنظيمه وختليصه من السمة الريعية، وتفعيل الشراكة بي أصحاب املصلحة، 
ووضع اخلطط والربامج اليت من شأهنا تطوير القطاعات االنتاجية واخلدمية، من أجل تنويع 
القرار  والشفافية يف صنع  السياسية واملصداقية  االرادة  توافر  والثروة، يف ظل  الدخل  مصادر 
ان يسبقه اصالح سياسي، وحرب  اقتصادي جيب  إن أي إصالح  إذ  والبيئي،  االقتصادي 

حقيقية على الفساد املايل واالداري، ألنه بوجودمها مل تتمكن من ترير أي سياسية تنموية. 
وضع احللول جلوانب القصور جيب ان يكون منطلقاً من الوضع القائم ومعرباً عنه وانبعاً منه . 7

ملا هو مفيد منها, واألخذ ابالنتقادات  لكي جتد هذه احللول فرصتها يف التطبيق خصوصاً 
والتعديالت والتحليالت اليت يقدمها اخلرباء وأهل االختصاص.

املستدامة . 8 التنمية  مبؤشرات  العالقة  ذات  للوزارات  التخصيصات  نسب  رفع  احلكومة  على 
لرفع مؤشرات  الوزارات خططاً  ان تضع هذه  والبيئة, على  والصحة  العايل  والتعليم  كالرتبية 
أهداف التنمية املستدامة ذات العالقة بكل وزارة خصوصاً ختفيض معدالت الفقر والبطالة 
ورفع نسب املتعلمي ويتم متابعة تنفيذ هذه اخلطط ومدى جناحها يف حتسي هذه املؤشرات.

الفساد االداري وتكون منطلقاً . 9 قانونية ملكافحة  وضع اسرتاتيجية فعالة مصحوبة بتشريعات 
اساساً من رغبة وارادة حكومية حقيقية للقضاء على تلك اآلفة وتطبيق القانون على الكل 

دون استثناء.
توفري البياانت وااتحتها من قبل اجلهات املختصة بعمل ومتابعة التنمية املستدامة يف العراق . 10

ملعرفة واقع التقدم ومعرفة القيود اليت ميكن اهنائها.
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