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اجندة التنمية المستدامة 
بين المتابعة والتنفيذ في العراق

-

اجندة التنمية المستدامة 
بين المتابعة والتنفيذ في العراق



٢

توكهولم     ان اجندة التنمية المستدامة هي ثمرة مؤتمرات البيئة  ؤتمر س ا م برعاية األمم المتحدة واوله
ا وجرت         تدامة، كم ة المس وم التنمي رة مفه ه ألول م ، اذ ظهر في
ائق              الم وأشارت وث ي الع ة ف اب التنمي ر وغي ع ألفق ا بواق ة وعالقته للمرة األولى مناقشة قضايا البيئ

.المؤتمر إلى ضرورة استخدام الموارد الطبيعية بأسلوب يضمن بقاءها واستمرارها لألجيال القادمة

ة         ذه المظل الج قضايا متنوعة ضمن ه رامج تع ا  وب ، كم
ة « اعالنا اطلق عليه  ٢٠٠٠وتبنى قادة العالم خالل تجمع االلفية الذي عقد في ايلول  » اعالن االلفي

ة هي       دول النامي ي ال ة ف ية للتنمي ر    ( للدول النامية ركز فيه على ثمان اهداف رئيس ى ألفق القضاء عل
ة  ن إزال ين م ين والتمك ين الجنس اواة ب ز المس دائي، تعزي يم االبت التعل
ية،       ين الصحة النفس ال، تحس ات األطف التفاوت بين الجنسين في التعليم االبتدائي والثانوي، تقليل وفي

) مكافحة االيدز والمالريا واالمراض األخرى، كفالة االستدامة البيئية

مقدمة
ان اجندة التنمية المستدامة هي ثمرة مؤتمرات البيئة 

ا وجرت         ١٩٧٢حزيران  ١٦الذي انعقد في  تدامة، كم ة المس وم التنمي رة مفه ه ألول م ، اذ ظهر في
ائق              الم وأشارت وث ي الع ة ف اب التنمي ر وغي ع ألفق ا بواق ة وعالقته للمرة األولى مناقشة قضايا البيئ

المؤتمر إلى ضرورة استخدام الموارد الطبيعية بأسلوب يضمن بقاءها واستمرارها لألجيال القادمة

ة         اخرى لمؤتمرات فكانت هذه البذرة االولى  ذه المظل الج قضايا متنوعة ضمن ه رامج تع وب
وتبنى قادة العالم خالل تجمع االلفية الذي عقد في ايلول 

ة هي       دول النامي ي ال ة ف ية للتنمي للدول النامية ركز فيه على ثمان اهداف رئيس
يم ق تعم وع، تحقي دقع والج ة الم ن إزال ين م ين والتمك ين الجنس اواة ب ز المس دائي، تعزي يم االبت التعل

ية،       ين الصحة النفس ال، تحس ات األطف التفاوت بين الجنسين في التعليم االبتدائي والثانوي، تقليل وفي
مكافحة االيدز والمالريا واالمراض األخرى، كفالة االستدامة البيئية



٣

ب   ٢٠١٥وقد حدد سقف زمني لتنفيذ وقياس هذه االهداف هو نهاية عام  المنصرم، اال ان        اغل
د     ه ق ن كون اغلب الدول النامية لم تستطع االيفاء بالتزامها ، كما هو الحال في العراق، على الرغم م
داف           ي بعض االه تهدف ف ن المس رب م د اقت ا وق ات له خطى خطة ثابتة في تحقيقها ورصد الموازن

. اال ان االرهاب واالزمة المالية قد حدت من تلك االنجازات

و  ٢٠١٢ ٢٠+عقد برعاية االمم المتحدة مؤتمر ري
ا           ا وترابط ر طموح ر شموال واكث تدامة اكث ة المس داف للتنمي اد اه ، وفيه بذلت الجهود من اجل اعتم

رة      د دعت الفق ة وق ة       ٢٤٨لالبعاد الثالثة االجتماعية واالقتصادية والبيئي ؤتمر الختامي ة الم ن وثيق م
الف    ، الى تشكيل فريق مفتوح العضوية تمثل فيه جميع الشركاء يت
ة    داف التنمي ع اه ل وض ن اج ة م ات االقليمي ن المجموع اء م دول االعض حهم ال ثال ترش مم

الل   ق خ ذا الفري د ه د عق ة، وق ة العام ي الجمعي ا ف اق عليه تم االتف تدامة ي ن  ٣المس د م وام العدي اع
د    تدامة مابع ا اصبحت تعرف ب     ٢٠١٥االجتماعات تمخضت عنها اجندة التنمية المس ٢٠٣٠او م

وقد حدد سقف زمني لتنفيذ وقياس هذه االهداف هو نهاية عام 
د     ه ق ن كون اغلب الدول النامية لم تستطع االيفاء بالتزامها ، كما هو الحال في العراق، على الرغم م
داف           ي بعض االه تهدف ف ن المس رب م د اقت ا وق ات له خطى خطة ثابتة في تحقيقها ورصد الموازن

اال ان االرهاب واالزمة المالية قد حدت من تلك االنجازات ٢٠١٢عام 

٢٠١٢في عام  اي  لاللفيةوقبل انتهاء الموعد النهائي 
ا           ا وترابط ر طموح ر شموال واكث تدامة اكث ة المس داف للتنمي اد اه ، وفيه بذلت الجهود من اجل اعتم

رة      د دعت الفق ة وق لالبعاد الثالثة االجتماعية واالقتصادية والبيئي
الف   اليهابعنوان المستقبل الذي نصبو  ، الى تشكيل فريق مفتوح العضوية تمثل فيه جميع الشركاء يت

ن  ة   ٣٠م داف التنمي ع اه ل وض ن اج ة م ات االقليمي ن المجموع اء م دول االعض حهم ال ثال ترش مم
الل   ق خ ذا الفري د ه د عق ة، وق ة العام ي الجمعي ا ف اق عليه تم االتف تدامة ي المس

د    تدامة مابع االجتماعات تمخضت عنها اجندة التنمية المس
..كونها للخمسة عشر سنة القادمة



٤

والعديد من المؤشرات 

اهداف التنمية المستدامة 
هدف رئيسي     ١٧    - :وهي

غاية او هدف ثانوي ١٦٩و         
والعديد من المؤشرات                                  



إنهاء الفقر بكل أشكاله وفي كل مكان

٥

إنهاء الفقر بكل أشكاله وفي كل مكان...١الهدف  



٦

القضاء ...٢الهدف 
على الجوع وتحقيق 

األمن وتحسين التغذية 
وتعزيز التنمية 

.المستدامة



.ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه لجميع األعمار
.ضمان التعليم الالئق وفرص التعليم مدى الحياة للجميع

.تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات
ضمان التوافر واإلدارة المستدامة للمياه 

٧

التباين المكاني بين الحضر والريف وفق مؤشرات الحرمان في الميداين االقتصادية واالجتماعية

ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه لجميع األعمار... ٣الهدف 
ضمان التعليم الالئق وفرص التعليم مدى الحياة للجميع... ٤الهدف 
تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات...٥الهدف 
ضمان التوافر واإلدارة المستدامة للمياه ... ٦الهدف 

التباين المكاني بين الحضر والريف وفق مؤشرات الحرمان في الميداين االقتصادية واالجتماعية



ضمان الحصول على الطاقة بأسعار معقولة وموثوق بها وحديثة للجميع
تعزيز النمو المستدام االقتصادي الشامل والعمالة الكاملة والمنتجة والعمل الالئق 

.بناء البنية التحتية وتعزيز التصنيع الشامل والمستدام وتشجيع االبتكار

٨

  احدث وفق اكثر او واحدة ومخططة للبيئة صديقة متكاملة صناعية
  لكي كافة االرتكازية البنى تأمين مع محافظة كل في المدن خارج

 واالجنبي المحلي الخاص القطاع في المستثمرين الستقبال

ضمان الحصول على الطاقة بأسعار معقولة وموثوق بها وحديثة للجميع... ٧الهدف 
تعزيز النمو المستدام االقتصادي الشامل والعمالة الكاملة والمنتجة والعمل الالئق ..٨الهدف 
.للجميع
بناء البنية التحتية وتعزيز التصنيع الشامل والمستدام وتشجيع االبتكار...٩الهدف 

صناعية مناطق انشاء
خارج والمعايير االسس

الستقبال جاهزة تكون

مخطط للمدينة الجديدة المقترحة والميناء في شبه جزيرة الفاو



٩

األنبار   

المثنى      

نينوى

النجف     

ديالى     

واسط   

أربيل    

صالح الدين 

ليمانية  الس

ذي قار 

كركوك

بابل   

دهوك  

القادسية       

بغداد     

كربالء

األنبار   

المثنى      

نينوى

النجف     

ديالى     

واسط   

أربيل    

صالح الدين 

ليمانية  الس

ذي قار 

كركوك

بابل   

دهوك  

القادسية       

بغداد     

كربالء

نسبة الحرمان 20.0%   - 0.0 %

نسبة الحرمان 30.0% - 20.1 %

نسبة الحرمان % 40.0% - 30.1

نسبة الحرمان % 50.0% - 40.1

نسبة الحرمان 100.0% - 50.1%

األسر المحرومة حسب المحافظةاألسر المحرومة حسب المحافظة (%)(%)

٢٠١٢نسب االسر المحرومة وفق المؤشرات  المعلنة عام 

الحد من  ...١٠الهدف 
عدم المساواة داخل 

البلدان

ميسان    

البصرة      

ذي قار 

ميسان    

البصرة      

ذي قار 

نسب االسر المحرومة وفق المؤشرات  المعلنة عام 



١٠

مدينة كربالء ومحيطها االقليمي

جعل المستوطنات ... ١١الهدف 
البشرية شاملة وامنة وقابلة 

لالستمرار



ضمان أنماط االستهالك واإلنتاج المستدامة
اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغيير المناخ 

.االستعمال المستدام للمحيطات والبحار والموارد البحرية من اجل التنمية المستدامة
حماية واستعادة وتعزيز االستخدام المستدام للنظم االيكولوجية األرضية وإدارة الغابات 

.على نحو مستدام ومكافحة التصحر ووقف تدهور األراضي وفقدان التنوع التكنولوجي

١١ الصورة  االولى تظهر مناطق االهوار قبل التجفيف والثانية بعد التجفيف

ضمان أنماط االستهالك واإلنتاج المستدامة... ١٢الهدف 
اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغيير المناخ ..١٣الهدف 
االستعمال المستدام للمحيطات والبحار والموارد البحرية من اجل التنمية المستدامة.. ١٤الهدف 
حماية واستعادة وتعزيز االستخدام المستدام للنظم االيكولوجية األرضية وإدارة الغابات ...١٥الهدف 

على نحو مستدام ومكافحة التصحر ووقف تدهور األراضي وفقدان التنوع التكنولوجي

الصورة  االولى تظهر مناطق االهوار قبل التجفيف والثانية بعد التجفيف



تعزيز مجتمعات سلمية وشاملة للتنمية المستدامة وتوفير وصول العدالة  
.للجميع وبناء مؤسسات فعالة ومسؤولة على جميع المستويات

.تعزيز المشاركة والالمركزية في ادارة التنمية 

استمرار تعزيز برنامج تنمية االقاليم والمحافظات من خالل زيادة نسبة تخصيصات البرنامج الى اجمالي الموازنة االستثمارية  
للدولة واتاحة مسؤولية المشاريع المحلية بالمحافظات كالمشاريع التربوية ،الصحية ، الخدمات البلدية ،الماء ، الصرف الصحي 

.تعزيز دور االدارات المحلية في قرارات الوزارات  االتحادية  فيما المشاريع التي تخدم المحافظة 
.تفعيل مجالس التخطيط والتنمية في المحافظات التنسيق بين الوزارات االتحادية واالدارات المحلية 

.بناء قدرات الكوادر المحلية بما يؤمن قيامها بادوارها المطلوبة بشكل جيد في مراحل التخطيط ،التنفيذ ، االشراف والرقابة 
تعزيز التنسيق والتكامل بين مديريات التخطيط التابعة لوزارة التخطيط والجهات المختصة في الوزارات  والحكومات المحلية  

قيام المحافظات بتأمين العدالة والشفافية في توزيع ثمار التنمية على الوحدات االدارية كافة ضمن المحافظة المعنية وبما يتناسب  
. مع حاجاتها وكثافتها السكانية وبالتنسيق مع المجالس المحلية لالقضية والنواحي

١٢

تعزيز مجتمعات سلمية وشاملة للتنمية المستدامة وتوفير وصول العدالة  ...١٦الهدف 
للجميع وبناء مؤسسات فعالة ومسؤولة على جميع المستويات

تعزيز المشاركة والالمركزية في ادارة التنمية :الهدف السادس •
•  
:وسائل تحقيق الهدف •
استمرار تعزيز برنامج تنمية االقاليم والمحافظات من خالل زيادة نسبة تخصيصات البرنامج الى اجمالي الموازنة االستثمارية  •

للدولة واتاحة مسؤولية المشاريع المحلية بالمحافظات كالمشاريع التربوية ،الصحية ، الخدمات البلدية ،الماء ، الصرف الصحي 
.واية مشاريع يتحدد نطاق خدمتها بالمحافظة المعنية 

تعزيز دور االدارات المحلية في قرارات الوزارات  االتحادية  فيما المشاريع التي تخدم المحافظة •
تفعيل مجالس التخطيط والتنمية في المحافظات التنسيق بين الوزارات االتحادية واالدارات المحلية •
بناء قدرات الكوادر المحلية بما يؤمن قيامها بادوارها المطلوبة بشكل جيد في مراحل التخطيط ،التنفيذ ، االشراف والرقابة •
تعزيز التنسيق والتكامل بين مديريات التخطيط التابعة لوزارة التخطيط والجهات المختصة في الوزارات  والحكومات المحلية  •

.واعداد خطط المحافظات بشكل تشاركي 
قيام المحافظات بتأمين العدالة والشفافية في توزيع ثمار التنمية على الوحدات االدارية كافة ضمن المحافظة المعنية وبما يتناسب  •

مع حاجاتها وكثافتها السكانية وبالتنسيق مع المجالس المحلية لالقضية والنواحي



١٣

تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من اجل   تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من اجل  ...١٧لهدف
التنمية المستدامة



١٤

-:ركزت االجندة على خمسة محاور هي 



١٥

:هو ست محاور هي
.الكرامة، الناس، الكوكب، االزدهار، العدالة، الرفاهية

هو ست محاور هي اخركما ويمكن اعتماد تصنيف 
الكرامة، الناس، الكوكب، االزدهار، العدالة، الرفاهية



١٦

-:تبنت وزارة التخطيط عدة خطوات في هذا المجال من خالل
على البناء الهيكلي والمؤسسي لتنفيذ ومتابعة األجندة وتحديد االليات المناسبة حسب 

.ضرورة دمج اجندة التنمية المستدامة مع األهداف الخطط الوطنية واالستراتيجيات القائمة

.التنمية المستدامة يكون لخدمة السياسات الوطنية
.٢٠٣٠لإلعالم والتوعية بأجندة 

مشاركة جميع الشركاء المتمثلين بالمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص 

المتابعة والتنفيذ العراق ٢٠٣٠اجندة 
تبنت وزارة التخطيط عدة خطوات في هذا المجال من خالل

 على البناء الهيكلي والمؤسسي لتنفيذ ومتابعة األجندة وتحديد االليات المناسبة حسب التأكيد
.خصوصية البلد

ضرورة دمج اجندة التنمية المستدامة مع األهداف الخطط الوطنية واالستراتيجيات القائمة
التأكيد على المؤشرات الوطنية لكل بلد.
 التنمية المستدامة يكون لخدمة السياسات الوطنية الهدافاعداد وكتابة تقرير اإلنجاز المتحقق
 لإلعالم والتوعية بأجندة  إستراتيجيةضرورة اعداد
 مشاركة جميع الشركاء المتمثلين بالمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص

.وغيرها ان وجد واكادميين



١٧

.العمل على تكييف بعض غايات ومؤشرات التنمية المستدامة الى غايات ومؤشرات وطنية 
دعم تنفيذ ورش لتدريب الشباب في الجامعات على العمل التطوعي بالتنسيق مع وزارة 

ورشة لدعم اعداد ستراتيجية للتوعية والتواصل االعالمي لتحقيق اجندة التنمية المستدامة 

اجندة التنمية حول المركز الوطني للتطوير اإلداري وتقنية المعلومات 
.الى الوزارات والجهات ذات العالقة

العمل على تكييف بعض غايات ومؤشرات التنمية المستدامة الى غايات ومؤشرات وطنية •
دعم تنفيذ ورش لتدريب الشباب في الجامعات على العمل التطوعي بالتنسيق مع وزارة •

.التعليم العالي والبحث العلمي
ورشة لدعم اعداد ستراتيجية للتوعية والتواصل االعالمي لتحقيق اجندة التنمية المستدامة •

٢٠٣٠بحلول عام 
المركز الوطني للتطوير اإلداري وتقنية المعلومات اعداد ورش  من قبل •

الى الوزارات والجهات ذات العالقة ٢٠٣٠المستدامة 



٢٠٣٠٢٠٣٠العمل الخاص بمتابعة اجندة العمل الخاص بمتابعة اجندة 
ين عن القطاع             دني وممثل ات مجتمع م وهي برئاسة وزير التخطيط أيضا ، وتضم في عضويتها وكالء وزارات ومنظم
ا،             ة المستدامة ومقترحاته ة للتنمي ة الوطني ده اللجن ذي تع ر الرصد ال ى تقري ا باالستناد ال ي سيكون دوره الخاص، والت

وزراء        س ال ى مجل ديمها ال داف وتق ق االه ات لتحقي رامج والسياس ه الب اتوجي ات    القراره وزارات والحكوم زام  ال وال

ر وعدد أعضائها       ام او خبي دير ع والتي هي برئاسة وزير التخطيط وممثلة بكل الوزارات ذات العالقة، ممن هم بدرجة م
ا        ة له ق الفرق التخصصية التابع عضو ، مهمتها رصد األهداف وإعداد تقرير وطني حول اإلنجاز المتحقق عن طري

ا  ) في اسطنبول الحوكمةوالتي سيعاد النظر في عددها وتشكيلها في ضوء مناقشات ورشة  ترفع اللجنة الوطنية تقريره

ل الزراعة               ي المحافظة وممث ة ف دير البيئ ل من م رئيس وفي عضويتها ك ا لل ي نائب يرأسها المحافظ ومعاون المحافظ الفن
ة        يس الجامع يط ورئ وزارة التخط ابع ل ة الت يط المحافظ ة تخط غال ومديري ديات واألش ل البل ة وممث وارد المائي ل الم وممث

ة وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني مع  ة الحق بإضافة أعضاء عن          مقرري رئيس اللجن ة ول وسكرتارية للجن
ا      ع تقريره الجهات ذات العالقة حسب خصوصية كل محافظة ، مهمتها رصد اإلنجاز المتحقق على مستوى المحافظة ورف

.الى اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة انفة الذكر
دين،      ، واسط ، النجف ، البصرة ، ميسان  ،  الى، صالح ال وك، دي ار، كرك االنب

)  .المثنى، بغداد

العمل الخاص بمتابعة اجندة العمل الخاص بمتابعة اجندة   اليةالية

خلية متابعة
ين عن القطاع             دني وممثل ات مجتمع م وهي برئاسة وزير التخطيط أيضا ، وتضم في عضويتها وكالء وزارات ومنظم
ا،             ة المستدامة ومقترحاته ة للتنمي ة الوطني ده اللجن ذي تع ر الرصد ال ى تقري ا باالستناد ال ي سيكون دوره الخاص، والت

وزراء        س ال ى مجل ديمها ال داف وتق ق االه ات لتحقي رامج والسياس ه الب توجي
.بتنفيذها

اللجنة الوطنية للتنمية  
المستدامة

ر وعدد أعضائها       ام او خبي دير ع والتي هي برئاسة وزير التخطيط وممثلة بكل الوزارات ذات العالقة، ممن هم بدرجة م
ا        ٢٧ ة له ق الفرق التخصصية التابع عضو ، مهمتها رصد األهداف وإعداد تقرير وطني حول اإلنجاز المتحقق عن طري

والتي سيعاد النظر في عددها وتشكيلها في ضوء مناقشات ورشة (
.الى خلية متابعة األهداف

لجنة التنمية المستدامة  
في المحافظات

ل الزراعة               ي المحافظة وممث ة ف دير البيئ ل من م رئيس وفي عضويتها ك ا لل ي نائب يرأسها المحافظ ومعاون المحافظ الفن
ة        يس الجامع يط ورئ وزارة التخط ابع ل ة الت يط المحافظ ة تخط غال ومديري ديات واألش ل البل ة وممث وارد المائي ل الم وممث

وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني مع 
ا      ع تقريره الجهات ذات العالقة حسب خصوصية كل محافظة ، مهمتها رصد اإلنجاز المتحقق على مستوى المحافظة ورف

الى اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة انفة الذكر
ل من محافظة     ل (ولقد شكلت اللجنة في ك ، باب

المثنى، بغداد(والمحافظات المتبقية هي ) كربالء



١٩

د        برئاسة مدير عام إستراتيجية التخفيف ويعنى  ذي يع ر ال ن الفق داف القضاء والتخفيف م هذا الفريق بأه
.العالم في الوقت الراهن واحد الشروط الالزمة للتنمية المستدامة

نظم     ى ال ة وعل ة والبيولوجي وارد المادي دة الم ى قاع اظ عل ي والحف ب البيئ ق الجان ذا الفري ى ه ويعن
.إدارة الموارد الطبيعية بصورة مستدامة

ب إدخال        ى جان اج، إل ة اإلنت اج وديموم ويعني هذا الفريق بالترشيد في استهالك المواد الخام لكل وحدة إنت

ة      / برئاسة الدكتور محمد محسن السيد   ة والمحلي ة اإلقليمي رة التنمي ام دائ دير ع ذا    ،م ى ه ويعن
.الفريق بالمدن المستدامة وتشييد المستوطنات الحضرية والنقل المستدام

ة   ق بقضايا التنمي ذا الفري ى ه ة البشرية ، ويعن رة التنمي ام دائ دير ع م

المقترحةالفرق التخصصية 

برئاسة مدير عام إستراتيجية التخفيف ويعنى ...  الفقرالقضاء على فريق 
العالم في الوقت الراهن واحد الشروط الالزمة للتنمية المستدامةيواجها من أعظم التحديات التي 

ة   وارد البيئ تدامة م ق اس نظم     ...فري ى ال ة وعل ة والبيولوجي وارد المادي دة الم ى قاع اظ عل ي والحف ب البيئ ق الجان ذا الفري ى ه ويعن
إدارة الموارد الطبيعية بصورة مستدامة الىباإلضافة  بهااليكولوجية النهوض 

 
ب إدخال       ... فريق االقتصاد األخضر ى جان اج، إل ة اإلنت اج وديموم ويعني هذا الفريق بالترشيد في استهالك المواد الخام لكل وحدة إنت

. تحسينات على كفاءة الطاقة

برئاسة الدكتور محمد محسن السيد   ...فريق المدن والمستوطنات البشرية 
الفريق بالمدن المستدامة وتشييد المستوطنات الحضرية والنقل المستدام

 
ة البشرية  ق التنمي ول... فري د الرس د عب ة الست رغ ة  / برئاس ق بقضايا التنمي ذا الفري ى ه ة البشرية ، ويعن رة التنمي ام دائ دير ع م
 .االجندةالبشرية المستدامة في 



٢٠

ق        ذا الفري ى ه ات السكانية ويعن ة للسياس ام اإلدارة التنفيذي دير ع اون م مع
.بالمتغيرات االقتصادية واالجتماعية

التثقيف    ق ب رئيس قسم العالقات العامة في وزارة التخطيط ،ويعني هذا الفري
.قدر من الحقائق والمعلومات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، لما له من دور كبير التنمية في تطوير المجتمعات

ومعني بالتشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال يهمش فيها احد من احجل تحقيق التنمية المستدامة وإتاحة إمكانية  
.العدالة وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمسائلة وشاملة للجميع على جميع المستويات

الجهاز   منتسبيرئيس الجهاز المركزي لإلحصاء وعضوية عدد من 
المركزي لإلحصاء لتوفير المؤشرات اإلحصائية والمعلومات الالزمة لقياس الرصد والتقييم في تحقق أهداف التنمية المستدامة للفرق  

ة     ق السكان والتنمي ود حسين سلمان      ...فري ق       / برئاسة الست عق ذا الفري ى ه ات السكانية ويعن ة للسياس ام اإلدارة التنفيذي دير ع اون م مع
بالمتغيرات االقتصادية واالجتماعية الديموغرافيةالسكان وعالقة المتغيرات 

التثقيف    الهنداويبرئاسة السيد عبد الزهرة ... فريق التثقيف والتوعية  ق ب رئيس قسم العالقات العامة في وزارة التخطيط ،ويعني هذا الفري
قدر من الحقائق والمعلومات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، لما له من دور كبير التنمية في تطوير المجتمعات باكبروتزويد المجتمع 

ومعني بالتشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال يهمش فيها احد من احجل تحقيق التنمية المستدامة وإتاحة إمكانية  ... فريق الحكم الرشيد 
العدالة وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمسائلة وشاملة للجميع على جميع المستويات الىوصول الجميع 

رئيس الجهاز المركزي لإلحصاء وعضوية عدد من /  ضياء عواد كاظم .برئاسة د... فريق اإلحصاءات والمعلومات 
المركزي لإلحصاء لتوفير المؤشرات اإلحصائية والمعلومات الالزمة لقياس الرصد والتقييم في تحقق أهداف التنمية المستدامة للفرق  

.أعاله اليهاالمشار 



املستدامة التنمية داف   ٢٠٣٠ا

ـ و)  ١٧( ع ـا١٦٩ـدف بي ومـن ، ـــداف لتلـك محـددة غايـة
خالل من ، املســتدامة واملجتمعـــات باملدن تم ا :الذي

ومستدامة ومرنة وامنة شاملة سانية واملســـتوطنات املدن .    جعل

املستدامة التنمية داف ا

اعمـال وجـدول املسـتدامة التنمية داف ا ـ٢٠٣٠تضم ع
ـــدف خالل) ١١(ال من ، املســتدامة واملجتمعـــات باملدن تم ا الذي

ومستدامة ومرنة وامنة شاملة سانية واملســـتوطنات املدن جعل

..العناصرالستة
ش ركة،الع قتصاد،ا ية، كم،الب ..املجتمع،ا

يةاملدينةالذكية ُ ..ب



٢٢التنمية المكانية في العراق

ورفع لفة الت سورة وم وامنة مالئمة اساسية وخدمات مساكن ع ميع ا حصول ضمان

التنمية المكانية في العراق

داد  ة بغ ي محافظ كني ف ماية الس ة بس روع مدين مش

ع   كني يق تثماري س روع اس ي مش ماية ه ة بس مدين
) ١٠(الى الجنوب الشرقي من مدينة بغداد بحوالي  

داد ق بغ ى طري م عل اء  -ك ل انش ن المؤم وت وم الك
ة        دة بمدين ة الجدي ربط المدين اني ي ريع ث ق س طري

يم      ل التعل دمات مث أمين الخ داد وت دارس ( بغ  -م
ال اض اطف ة      ) ري حية وترفيهي ة وص ز تجاري ومراك

ية  ب رياض احات  -مالع دائق  -س اجد،  ) ح ومس
ومنظومات  الخدمات

التالية الغايات دف ال شمل   - : و
ورفع ١١.١الغاية لفة الت سورة وم وامنة مالئمة اساسية وخدمات مساكن ع ميع ا حصول ضمان

بحلول ة الفق حياء   ٢٠٣٠مستوى



٢٣التنمية المكانية في العراق

السالمة ن وتحس ومستدامة ا ال الوصول ل س و لفة ال سورة وم مأمونة نقل نظم ا ميع ا وصول انية ام توف
ظروف ظل شون ع الذين اص الحتياجات خاص تمام ا ايالء مع العام النقل توسيع خالل من سيما وال الطرق ع

بحلول السن وكبار عاقة ذوي اص و طفال و ساء وال . ٢٠٣٠شة

التنمية المكانية في العراق

داد ليصبح    مقترحات لتطوير شارع الرشيد في بغ
لحركة المشاة واستحداث مناطق خضر ومفتوحة 
ة    ي المنطق دة ف تثمارية رائ رص اس ق ف وخل
ن   ا م ة فيه ات المتاح ة االمكاني ذلك كاف تغلة ب مس
ر   ذلك ضفة نه اريخي وك ي ت افي تراث وروث ثق م
ل جزءا     ذي يمث دجلة والموقع المتميز للمنطقة ال

.مهما من المركز التجاري لمدينة بغداد

السالمة١١.٢الغاية ن وتحس ومستدامة ا ال الوصول ل س و لفة ال سورة وم مأمونة نقل نظم ا ميع ا وصول انية ام توف
ظروف ظل شون ع الذين اص الحتياجات خاص تمام ا ايالء مع العام النقل توسيع خالل من سيما وال الطرق ع

بحلول السن وكبار عاقة ذوي اص و طفال و ساء وال شة



سياسة المدن الجديدة  

٢٤التنمية المكانية في العراق

وادارة تخطيط ع والقدرة واملستدام ميع ل الشامل ضري ا التوسع ز عز
بحلول ومستدام امل ومت املشاركة ع قائم نحو ع البلدان جميع ة شر ال . ٢٠٣٠املستوطنات

سياسة المدن الجديدة  تفعيل •

التنمية المكانية في العراق

وادارة١١.٣الغاية تخطيط ع والقدرة واملستدام ميع ل الشامل ضري ا التوسع ز عز
بحلول ومستدام امل ومت املشاركة ع قائم نحو ع البلدان جميع ة شر ال املستوطنات

سياسة 
التنمية الريفية وتطوير القرىوخطط 



عـــــدد١١.٥الغايـــــة مـــــن ة ـــــ كب درجـــــة ـــــ ا التقليـــــل
اص ـــــــــــــــــــ وعـــــــــــــــــــدد الوفيـــــــــــــــــــات
تخفــــــــــــيض وتحقيــــــــــــق ن املتضــــــــــــرر

ســـبة ســـائر) X( ب ا ـــ املائـــة ـــ
بالنـــــــــــــــاتج املتصــــــــــــــلة قتصــــــــــــــادية
تحـــــــــــــدث ـــــــــــــ ال جمـــــــــــــا ـــــــــــــ املح
ذلــــــــــك ــــــــــ بمــــــــــا الكــــــــــوارث ب ســـــــــ
مــــــــــــع بامليــــــــــــاه املتصــــــــــــلة الكــــــــــــوارث
الفقـــــــــــــــراء حمايـــــــــــــــة ـــــــــــــــ ع ـــــــــــــــ ك ال

ــــــ شـــــون ع الــــــذين اص ـــــ و
بحلول شة اوضاع . ٢٠٣٠ظل



خــاص تمــام ا ايــالء ـق طر عــن ذلــك ـ بمــا للمــدن الفـردي الســل ــ البي ثـر مــن ــد ا
بحلول ا وغ البلدية نفايات وادارة واء ال . ٢٠٣٠لنوعية

مكــن و ميـع ل وشـاملة عامـة وامـاكن خضـراء مســاحات مـن ميـع ا اسـتفادة سـبل تـوفر
عاقـــة ذوي اص ـــ و الســـن وكبـــار طفـــال و ســـاء لل ســـبة بال ســـيما وال ـــا ال الوصـــول

٢٦

خــاص١١.٦الغايـة تمــام ا ايــالء ـق طر عــن ذلــك ـ بمــا للمــدن الفـردي الســل ــ البي ثـر مــن ــد ا
بحلول ا وغ البلدية نفايات وادارة واء ال لنوعية

مكــن١١.٧الغايـة و ميـع ل وشـاملة عامـة وامـاكن خضـراء مســاحات مـن ميـع ا اسـتفادة سـبل تـوفر
عاقـــة ذوي اص ـــ و الســـن وكبـــار طفـــال و ســـاء لل ســـبة بال ســـيما وال ـــا ال الوصـــول

. ٢٠٣٠بحلول



والحمد هللا رب العالمينوالحمد هللا رب العالمين


